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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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กิจกรรม ............................................................................................
สถานที่บริเวณข้ างเคียง .....................................................................
ห้ องและการเกิดพื ้นที่ ................................................................................
สรุปพื ้นที่พกั อาศัยสูก่ ารนาไปใช้ ในการศึกษาพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรม ...........
วิธีการศึกษาและพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ .................................................
การสังเคราะห์และแนวความคิดในการออกแบบ .........................................
พื ้นที่ชวั่ คราวและนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้.......................................
แนวความคิดในการออกแบบ .............................................................
การเลือกที่ตงโครงการและวิ
ั้
เคราะห์บริบทที่ตงโครงการ
ั้
...............................
แนวคิดในการเลือกที่ตงโครงการ
ั้
........................................................
การเลือกที่ตงโครงการ
ั้
.......................................................................
ลักษณะทางกายภาพและบริบทโดยรอบของที่ตงโครงการ
ั้
...................
บริบทโดยรอบที่ตงโครงการ
ั้
................................................................
ตาแหน่งพื ้นที่ที่เหมาะสมกับโปรแกรมโครงการ ....................................
กระบวนการทดลองออกแบบ.....................................................................
ขอบเขตพื ้นที่ที่เกิดจากการกันระนาบ
้
.................................................
การทดลองเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ .........................................
การออกแบบสถาปั ตยกรรม ..............................................................................
ทดลองออกแบบร่วมกับการวิเคราะห์ที่ตงโครงการ
ั้
......................................
ออกแบบภาพรวมของโครงการ ...........................................................
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36
37
38
39
39
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40
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40
42
43
44
45
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47
49
49
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51
54
54
56
57
61
61
62

บทที่
การทดลองออกแบบผ่านเครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรมขันต้
้ น.........................
การพัฒนารูปแบบการทดลองด้ วยเครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรม ....................
5
การออกแบบสถาปั ตยกรรม ..............................................................................
ผลงานการออกแบบ..................................................................................
6
สรุปและข้ อเสนอแนะจากการศึกษา...................................................................
รายการอ้ างอิง .................................................................................................................
ประวัตผิ ้ วู ิจยั ...................................................................................................................
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64
78
110
110
134
138
139

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

แสดงภาพนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ณ วัดพระแก้ ว .......................................
แสดงภาพรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว .............................................
แสดงภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ........................................................
แสดงภาพนักท่องเที่ยวในประเทศ ................................................................
แสดงภาพลักษณะของนักท่องเที่ยว .............................................................
แสดงภาพแผนผังของการจาแนกประเภทนักเดินทาง ....................................
แสดงภาพแผนผังสรุปการจาแนกประเภทแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ...............
แสดงภาพลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุม่ ครอบครัว ........................................
แสดงภาพลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ........................................
แสดงภาพนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน และ
ถ.ข้ าวสาร กทมฯ. ...............................................................................
แสดงแผนผังของแรงจูงใจนักท่องเที่ยวกลุม่ แบกเป้........................................
แสดงภาพที่พกั อาศัย ซ.รมณีย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต.............................................
แสดงภาพที่พกั อาศัยถาวร บ.หนองบัว่ ต.เขวาทุง่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้ อยเอ็ด ...........
แสดงภาพตัวอย่างที่พกั อาศัยชัว่ คราว ..........................................................
แสดงตัวอย่างพื ้นที่ชวั่ คราว ที่พกั พิงฉุกเฉิน จากกรณีศกึ ษา ...........................
แสดงตัวอย่างพื ้นที่ชวั่ คราว พื ้นที่ในบ้ าน Naked House จากกรณีศกึ ษา .......
แสดงภาพโรงแรม 43 เกสท์เฮ้ าส์ ถ.ถลาง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต .....................
แสดงตัวอย่างพื ้นที่ชวั่ คราว ตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม..........................
แสดงภาพโรงแรมเมอร์ เคียวกระบี่ดีวาน่า อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ........
แสดงภาพเกสท์เฮ้ าส์ Jalan - Jalan Guesthouse Melaga ประเทศมาเลเซีย .
แสดงภาพโฮสเทล Lub D Bangkok Siam Square Hostel ...........................
แสดงภาพรี สอร์ ท สายธารไอยรารี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี ............................
แสดงภาพเต็นท์ ริมเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี ......................................
แสดงภาพผู้ใช้ งาน กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ถนนข้ าวสาร กรุงเทพฯ..........................
แสดงภาพกิจกรรม กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ............................................................
แสดงภาพกิจกรรม กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ............................................................
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14
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19
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ภาพที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

แสดงภาพสถานที่บริเวณข้ างเคียง กับ พื ้นที่ชวั่ คราว .....................................
แสดงแผนภาพการเกิดขึ ้นของที่พกั อาศัยของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ........
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ชวั่ คราวกับผู้ใช้ งาน .....................................
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ชวั่ คราวกับผู้ใช้ งาน .....................................
แสดงภาพรายละเอียดพื ้นที่โครงการ ............................................................
แสดงภาพตาแหน่งตัวเลือกของที่ตงโครงการ
ั้
................................................
แสดงภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตงและระยะรอบโครงการ
ั้
...........................
แสดงภาพมุมมองและบริบทโดยรอบของที่ตงโครงการ
ั้
ประกอบด้ วย
ภาพหน้ าโครงการ ตรงข้ ามโครงการ และมุมมองจากถนนข้ าวสาร 3 มุม
แสดงภาพถ่ายที่ตงโครงการจากทิ
ั้
ศตะวันตกเฉียงใต้ .....................................
แสดงบริบทโดยรอบของที่ตงโครงการ
ั้
...........................................................
...........................................
ภาพแสดงความสูงอาคารข้ างเคียงที่ตงโครงการ
ั้
แสดงแผนผังตาแหน่งของพื ้นที่และเส้ นทางสัญจร .........................................
แสดงภาพขันตอนของกระบวนการทดลองออกแบบ
้
......................................
แสดงภาพพื ้นที่สว่ นตัวที่เกิดจากการกันระนาบ
้
ใน 1 หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว ..
แสดงภาพพื ้นที่สว่ นตัวที่เกิดจากการกันระนาบ
้
รวม 4 หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว
ภาพแสดงการทดลองที่ 1 ............................................................................
ภาพแสดงการทดลองที่ 1 ............................................................................
ภาพแสดงการทดลองที่ 2 ..........................................................................
แสดงภาพการทดลองที่ 2 ............................................................................
แสดงภาพการทดลองที่ 2 ............................................................................
แสดงอาคารข้ างเคียงของโครงการ ...............................................................
แสดงถึงการเปิ ดปิ ดพื ้นที่สว่ นตัวที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่ข้างเคียง ...........................
แสดงตาแหน่งพื ้นที่ใช้ งานที่เกิดขึ ้นภายในโครงการ .......................................
แสดงการทดลองเรื่ อง “การเคลื่อนไปยังที่สงู (ที่ที่ดีกว่า)” ด้ วยเส้ น..................
แสดงการทดลองเรื่ อง “การเชื่อมโยง” ด้ วยระนาบแนวตัง้ ..............................
แสดงการทดลองเรื่ อง “การเชื่อมโยง” ด้ วยระนาบแนวนอน............................
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42
46
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60
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65
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ภาพที่
53 แสดงการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ ร่วมกับการวางตาแหน่งพื ้นที่
ใช้ สอย ...............................................................................................
54 แสดงระยะความสัมพันธ์ของหน่วยพักอาศัย .................................................
55 แสดงการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ ร่วมกับพื ้นที่ ..........................
56 แสดงการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ ร่วมกับพื ้นที่พกั อาศัย ............
57 แสดงภาพการใช้ งานจากการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาเป็ น
เครื่ องมือทดลอง .................................................................................
58 แสดงภาพการเลือกเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ กบั การออกแบบ
โครงการ ............................................................................................
59 แสดงภาพการนาพื ้นที่การใช้ งาน มาออกแบบร่วมกับเส้ นทางสัญจร
(Circulation)......................................................................................
60 แสดงภาพการนาผนังมาเป็ นเครื่ องมือการออกแบบร่วมกับพื ้นที่การใช้ งาน .....
61 แสดงภาพการนาผนังมาเป็ นเครื่ องมือการออกแบบร่วมกับพื ้นที่การใช้ งาน .....
62 แสดงภาพผังการนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ ..........................
63 แสดงภาพการนาผนังมาเป็ นเครื่ องมือการออกแบบร่วมกับพื ้นที่การใช้ งาน .....
64 แสดงภาพผังการนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ ..........................
65 แสดงภาพหุน่ จาลองการทดลองนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ ....
66 แสดงภาพการทดลองโดยนา ระดับ และขอบเขต มาเป็ นเครื่ องมือใช้ ใน
การทดลอง.........................................................................................
67 แสดงภาพการทดลองโดยนาการยก ระดับ มาใช้ ในการทดลอง ......................
68 แสดงภาพการทดลองโดยนาการเปิ ดปิ ดพื ้นที่ห้องพักในรูปแบบที่ตา่ งกันมา
ออกแบบ ............................................................................................
69 แสดงภาพการทดลองโดยนา เวลา เป็ นเครื่ องมือใช้ ในการทดลอง ..................
70 แสดงภาพผังการนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ ..........................
71 แสดงภาพการทดลองลักษณะต่างๆของห้ องพัก ทัง้ รูปร่าง ขนาด และวัสดุ.....
72 แสดงภาพการทดลองลักษณะของห้ องพัก ....................................................
73 การจัดวางตาแหน่งกลุม่ มวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบตรงกันและ
เป็ นระเบียบ .......................................................................................
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การจัดวางตาแหน่งกลุม่ มวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบทแยงและ
เป็ นระเบียบ .......................................................................................
การจัดวางตาแหน่งของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบกระจายและ
ไม่เป็ นระเบียบ....................................................................................
การก่อรูปจากการจัดวางตาแหน่งมวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว .................
การก่อรูปจากการจัดวางตาแหน่งมวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว .................
การทดลองการก่อรูปด้ วยการเรี ยงตัวและมีพื ้นที่วา่ งที่ใช้ งานแตกต่างกัน ........
การใช้ รูปแบบการก่อรูปด้ วยการเรี ยงตัว B....................................................
การใช้ หนุ่ จาลองในรูปแบบการก่อรูปด้ วยการเรี ยงตัวแบบ B..........................
รายละเอียดของพื ้นที่ห้องพักในรูปแบบที่แตกต่างกัน.....................................
การก่อรูปของพื ้นที่ห้องพักที่เกิดจากการเรี ยงตัว............................................
การพัฒนารายละเอียดการออกแบบของพื ้นที่ห้องพักในรูปแบบที่แตกต่างกัน .
การพัฒนาการก่อรูปจากการเรี ยงตัวสู่การออกแบบทางสถาปั ตยกรรม ...........
มุมมองของเส้ นทางสัญจรที่ใช้ ทางานร่วมกับหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว ..............
การพัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลง
ของพื ้นที่ ............................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type A .....................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type B .....................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type C .....................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type D .....................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type E......................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type F ......................................................................................
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พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type G .....................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
พื ้นที่ Type H .....................................................................................
พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของ
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เริ่ มต้ นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวในต่างแดน
ครัง้ แรกที่ประเทศไทย มักจะเดินทางมาเพื่อพักผ่อน เพื่อความสนุก ความตื่นเต้ น ค้ นหาสิ่งใหม่
ให้ กับชีวิตในพื ้นที่ท่องเที่ยวของไทย จึ งเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ (backpackers) จานวน
มาก เนื่องจากไม่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทางมากนัก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี ้จะต่างจากนักท่องเที่ยวทัว่ ไป เช่น กลุม่ ทัวร์ กลุม่ ครอบครัว และญาติพี่น้อง
จากการศึกษาเบื ้องต้ น ผู้วิจัยพบว่า นักท่ องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ (backpackers) มี
การใช้ ชีวิตที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ เช่น พักผ่อน เรี ยบง่าย สนุกสนาน และผจญภัย ดังนัน้ หาก
มีการออกแบบพื ้นที่และสถาปั ตยกรรมที่ตอบสนองตามความต้ องการเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ได้ แก่ ต้ องการรู้จกั ตัวเอง มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเรี ยนรู้ ค้ นหา และมีจินตนาการ ต้ องการ
สังคม ต้ องการเพื่อน มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น และต้ องการการยอมรับ ต้ องการความสาเร็ จ ชอบผจญ
ภัย ชอบการทาภาระกิจที่บรรลุเป้าหมาย ต้ องการการปลีกตัว หลีกหนีสงั คมที่ว่นุ วาย และเพื่อ
พักผ่อนเงียบๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้ ควรมีการออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม
สะพายเป้ขึ ้นมาใหม่
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยจึงมี จุดมุ่ง หมายที่จะศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวซึ่ง มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในการแสดงออก รวมทังพื
้ ้นที่ส่วนตัว เพื่อใช้ สร้ างพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรม เพื่อให้ พื ้นที่ที่
เกิ ด ขึน้ ช่ว ยสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ต่อ กัน ระหว่า งนัก ท่อ งเที่ ย ว รวมทัง้ พื น้ ที่ อื่ น ๆที่ จ ะตอบสนองต่อ
พฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ในการออกแบบพื น้ ที่ ค วรต้ อ งปรั บ พื น้ ที่ ใ ห้ เ หมาะสม เช่ น การ
ปรั บ เปลี่ ยนพื น้ ที่ ต ามพฤติก รรมของนัก ท่อ งเที่ ยว การกาหนดรู ปแบบร่ ว มกัน ทางการใช้ ง าน
กาหนดลักษณะที่ส่งผลต่องานและพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรม เป็ นผลให้ เกิดความสนใจที่จะศึกษา
พื ้นที่ชวั่ คราวทางสถาปั ตยกรรมที่เกิดจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อสร้ างกระบวนการออกแบบ
ทางสถาปั ตยกรรมและสามารถสร้ างความสัมพันธ์ของผู้ใช้ งานและสถานที่ขึ ้นมาได้
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 ศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อ
ท่องเที่ยวและพักผ่อนในแต่ละช่วงเวลา ศึกษาหลักทฤษฎีการรับรู้ ว่าด้ วยการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงแรงจูงใจของการเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุม่ เพื่อนาหลักการดังกล่าวมาทดลองสร้ างที่
ว่างและองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม ที่สามารถสื่อสารและสร้ างการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ
2.3 ศึกษาหลักทฤษฎีการรับรู้เกี่ยวกับพื ้นที่ชวั่ คราวที่เกิดต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
2.4 พัฒนาแนวความคิดจากการศึกษารายละเอียดนักท่องเที่ยวและจากการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดพื ้นที่ชวั่ คราว
2.5 ออกแบบพื น้ ที่ ชั่ว คราวทางสถาปั ต ยกรรม ที่ ส อดคล้ อ งกับ การใช้ ง านของ
นักท่องเที่ยวและตรงตามความต้ องการของความต้ องการในแต่ละกลุม่ ที่มาใช้ งาน
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3. สมมติฐานของการศึกษา
เพื่อออกแบบสถาปั ตยกรรมที่สามารถรองรับการใช้ งานของนักท่องเที่ ยวกลุ่มสะพาย
เป้ ซึ่ง มีเ อกลักษณ์ เ ฉพาะตัวในการแสดงออก รวมทัง้ พื น้ ที่ ส่วนตัว โดยมีความเป็ นไปได้ ที่การ
ออกแบบพื ้นที่ชวั่ คราวจะช่วยตอบสนองต่อพฤติกรรมที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพาย
เป้ ถ้ าหากทราบว่าพื ้นที่ชวั่ คราวที่นกั ท่องเที่ยวใช้ นนเป็
ั ้ นอย่างไร ก็จะนาไปสู่การออกแบบอาคารที่
ตอบสนองความต้ องการและพฤติกรรมของเขาได้ อย่างเป็ นระบบได้ ดีกว่าเดิม เพื่อใช้ สร้ างพื ้นที่
ทางสถาปั ตยกรรม และเพื่อให้ พื ้นที่ที่เกิดขึ ้นช่วยสร้ างปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างนักท่องเที่ยว ซึ่งทา
ให้ เกิดความสนใจที่จะศึกษาพื ้นที่ชวั่ คราวทางสถาปั ตยกรรมที่เกิดจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพื่อ
สร้ างกระบวนการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ เ หมาะสมตามการใช้ ง านรู ปแบบต่า งๆ และ
แสดงออกถึงเอกลักษณ์โครงการที่สมั พันธ์กนั ของพื ้นที่นนได้
ั้
4. ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาเฉพาะเรื่ องราวพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ ที่นาไปสู่การกาหนด
พฤติกรรมและพื ้นที่ชวั่ คราว และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ ้นในโครงการ
2. เลือกขอบเขตพื ้นที่โครงการที่เป็ นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ที่หลาย
หลายรูปแบบ เพื่อเป็ นที่ตงโครงการในการทดลองออกแบบ
ั้
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5. ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
5.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
5.1.1 ศึกษาความเป็ นมาของนักท่องเที่ยวในกลุม่ สะพายเป้ (backpackers) เพื่อ
ทาให้ เกิดพื ้นที่สถาปั ตยกรรมที่แตกต่างขึ ้นมา
5.1.2 ศึกษาด้ านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ที่มีผลต่อการใช้ พื ้นที่
สถาปั ตยกรรม
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.1 วิเคราะห์การใช้ พื ้นที่สถาปั ตยกรรมแล้ วจึงเลือกประเภทของความชัว่ คราว
เพื่อนามาใช้ กาหนดพื ้นที่และจากัดขอบเขตในการออกแบบ
5.2.2 นาเอาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ มา
วิเ คราะห์ร่วมกับพืน้ ที่ หรื ออาคารตัวอย่างที่ ออกแบบให้ มี ความสัมพันธ์ กันกับ ผู้ใช้ เพื่ อค้ นหา
เครื่ องมือและแนวทางในการทดลองออกแบบ
5.3 การสังเคราะห์ข้อมูลสูก่ ารทดลองและออกแบบ
5.3.1 นาข้ อมูลและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ (backpackers) มา
ทดลองเพื่อหาวิธีการและเครื่ องมือเป็ นแนวทางสูก่ ารออกแบบ
5.3.2 กาหนดโครงการการออกแบบที่มีความเป็ นไปได้ ที่สมั พันธ์กบั ประเด็นที่ใช้
ในการทดลอง คือ โรงแรม (Hotel)
5.3.3 นาเครื่ องมือที่เกิดจากการทดลอง เช่น ระดับ ระยะ มุมมอง ขนาด แสง
และผนัง เป็ นต้ น มาใช้ ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมตามวัตถุประสงค์ตงแต่
ั ้ แรกที่ต้องการ ที่
แสดงถึงพื ้นที่ใช้ งานชัว่ คราวให้ มากที่สดุ
5.4 การเสนอแนะ จัดเป็ นผลสรุปข้ อดีข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติมสาหรับผู้ที่สนใจในหัวข้ อการศึกษาครัง้ นี ้ต่อไป
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6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
6.1แนวทางการออกแบบที่ สมั พันธ์ กับการใช้ งานของนักท่องเที่ยว ที่เป็ นรู ปแบบทาง
สถาปั ตยกรรมที่ตอบสนองต่อประโยชน์ใช้ สอยของผู้ใช้
6.2 สามารถขยายผลการศึกษาให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรมอื่นๆออกไป
เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทางสถาปั ตยกรรม
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6.3 ผลการศึกษาเป็ นแนวทางเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน
ออกแบบได้
7. แหล่ งข้ อมูล
7.1 ข้ อมูลจากเอกสาร ซึ่งศึกษาจากเอกสารวิชาการ รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และ
บทความต่างๆที่เกี่ยวข้ อง จากสถานที่และแหล่งข้ อมูลที่สาคัญ
7.1.1 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.1.2 ห้ องสมุดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.1.3 เว็บไซต์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องในอินเตอร์ เน็ต
7.1.4 แหล่งข้ อมูลอื่นๆ
7.2 ข้ อมูลจากการสารวจและศึกษาจากสถานที่จริ ง ที่มีผ ลต่อการออกแบบรู ปแบบ
ทางสถาปั ตยกรรมของโครงการ
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บทที่ 2
นักท่ องเที่ยวและที่พักอาศัย
1. รายละเอียดการท่ องเที่ยว
“การท่องเที่ยว” เป็ นความหมายที่กว้ าง มิได้ มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ หรื อเพื่อความสนุกสนานเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึง การเคลื่อนย้ ายของประชากร
จากแห่งหนึง่ ไปสูอ่ ีกแห่งหนึง่ รวมทัง้ การเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ ของ
ทังชาวไทยและชาวต่
้
างขาติ
การท่ อ งเที่ ย ว เป็ นกระบวนการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น มี
ความสัม พัน ธ์ อัน ดี ต่อ กัน สร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน ได้ รั บ ความรู้ และความสนุก สนาน
เพลิดเพลินต่อกัน ฉะนันการท่
้
องเที่ยวจึงมีความหมายที่กว้ าง ซึ่งอาจบอกได้ ว่าความหมายของคา
ว่า “การท่องเที่ยว” นันจะมี
้
ความหมายอย่างไรนันขึ
้ ้นอยู่กบั เงื่อนไขต่างๆเหล่านี ้ คือ การเดินทาง
จากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นชัว่ คราว การเดินทางด้ วยความสมัครใจ การเดินทางด้ วยจุดมุ่งหมาย
ใดๆก็ได้ ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหารายได้ และการเดินทางด้ วยความเพลิดเพลินและเพื่อ
พักผ่อนเป็ นหลัก
ในปั จจุบนั การใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ เป็ นการเดินทางเพื่อศึกษาสิ่งแปลกใหม่
เปลี่ยนบรรยากาศ และสิ่งแวดล้ อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้ องการในด้ านกายภาพ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตประเพณี และด้ านสถานะเพื่อการยอมรับนับถือ ที่ส่งผลกับชีวิตเรา โดยที่การท่องเที่ยวนัน้
มีบทบาทที่แสดงออกต่อประเทศต่างๆ รวมถึงต่อบุคคล ณ สถานที่นนๆ
ั ้ ด้ วย ซึ่งการท่องเที่ยวเป็ น
กิจกรรมที่เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทังในและต่
้
างประเทศ ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ นักท่องเที่ยวที่
อยู่ตามสถานที่ตา่ งๆ ได้ ทาความรู้จกั กัน แลกเปลี่ยนทัศนคติ ศิลปวัฒนธรรมและความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน ซึ่งความสัมพันธ์ อันดีต่อกันนี ้ จะส่งผลถึงการอยู่
ร่วมกันกับบุคคลอื่น ประเทศอื่น ในสังคมได้ เป็ นอย่างดีและยังสามารถทาให้ เกิดความเข้ าใจและ
ใกล้ ชิดกัน ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นมาได้ นนั ้ ต้ องผ่านการสนทนา พูดคุย ที่มีตอ่ กันในช่วงระยะเวลา
หนึง่ คือช่วงระยะเวลาที่ได้ ร้ ูจกั กัน เมื่อขณะที่ได้ ทอ่ งเที่ยว
การท่องเที่ยวนัน้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสภาพทางสังคมมาก ซึ่งเป็ นสิ่ง
สาคัญ เพราะเมื่อเกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาด้ านอื่นก็จะเกิดขึ ้นตามมาด้ วย ทังการ
้
สร้ างถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โรงเรี ยน โรงพยาบาล ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่จาเป็ นต่อ
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การท่องเที่ยว ซึ่งทาให้ บริ เวณโดยรอบได้ รับทังประโยชน์
้
และผลกระทบไปด้ วยพร้ อมๆ กัน โดยที่
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนัน้ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ าไปเที่ยว ก็จาเป็ นที่จะต้ องมีแหล่งสถานที่พกั จึง
เกิ ด การสร้ างที่ พัก ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วขึ น้ มาหลากหลายรู ป แบบที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็จะแตกต่างกันด้ วยในเรื่ องการท่องเที่ยวด้ วยวิธีการที่ แตกต่างกัน ด้ วย
ความชอบหรื อด้ วยพื ้นฐานที่แตกต่างกันจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แต่ละคนได้ เดินทางมา
ก่อน ซึ่งก็สามารถจาแนกกลุ่ม หรื อประเภทออกมาได้ หลากหลาย ตามรูปแบบต่างๆ ทังจากด้
้
าน
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ตามระยะเวลาที่มีจากัด รายได้ ของนักท่องเที่ยวที่มี รวมถึงเพศและอายุ
โดยแยกออกมาเป็ นกลุม่ ทัวร์ กลุม่ ครอบครัว กลุม่ ท่องเที่ยวเดี่ยว และเที่ยวแบบเป็ นกลุม่ เพื่อน
2. ความหมายของการท่ องเที่ยว
การท่องเที่ยว เป็ นกระบวนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ ้นระหว่าง
เวลาว่าง (Leisure time) ที่มีการเดินทาง (Travel) เข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยเป็ นการเดินทางจากที่หนึ่ง
ที่ มักหมายถึง ที่ อยู่อาศัย ไปยัง อี กที่ หนึ่ง ที่ ถือเป็ นแหล่ง ท่องเที่ ยว เพื่ อเปลี่ ยนบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้ อม1 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงภาพนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ณ วัดพระแก้ ว
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั

1

สมบัติ กาญจนกิ จ , นั น ทนาการและอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว, (กรุ ง เทพฯ:
สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 84.
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การท่อ งเที่ ย ว (Tourism) หมายถึ ง ผลรวมของปรากฏการณ์ ต่า งๆ และ
ความสัม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ จากปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนัก ท่อ งเที่ ย วกับ ธุ ร กิ จ และบริ ก าร เป็ นค าที่ มี
ความหมายกว้ างขวาง ไม่ได้ หมายความเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรื อเพื่อ
ความสนุกสนานบันเทิงดังที่เข้ าใจ การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อ
การกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องก็นบั ว่าเป็ นการท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น2
3. วิวัฒนาการของการท่ องเที่ยว
กิ จ กรรมและวัต ถุป ระสงค์ เ กี่ ย วกับ การท่องเที่ ย วจะเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เช่น
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการ เพื่อดารงชีวิตให้ อยู่รอด เป็ นเพื่อการผจญภัย เพื่อ
การค้ า หรื อเพื่อความสุข
เรื่ อ งการท่อ งเที่ ย ว ผู้ด าเนิ น งานการท่อ งเที่ ย วมัก ใช้ ค าว่า การท่อ งเที่ ย วและการ
เดินทางปนกัน บางทีใช้ คาว่า การท่องเที่ยว ให้ มีความหมายถึงทังการท่
้
องเที่ยวและการเดินทาง
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Tourism Authority of Thailand
ในพจนานุกรม Webster’ Third New International Dictionary ได้ ให้ ความหมายของ
คาว่า Tourism และ Tourist 3 ไว้ ดงั นี ้
Tourism หมายถึง การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อความสราญใจ การบริ หารงานธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Tourist หมายถึง นักท่องเที่ ยว ผู้ที่เดินทางจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อใฝ่ หา
ความสุข หรื อเพื่อความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม แล้ วกลับมา ณ จุดเริ่มต้ น

2

เรื่ องเดียวกัน, 85.
3
ว ร ร ณ า ว ง ษ์ ว า นิ ช , ภู มิ ศ า ส ต ร์ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( ก รุ ง เ ท พ ฯ : โ ร ง พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546), 5.
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ในประเทศไทยเราใช้ คาว่า “ไปเที่ยว” มานาน มีความหมายว่า ไปไหนต่อไหนทังใกล้
้
และไกลเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่อมาในปี พ.ศ.2467 กรมรถไฟได้ เล็งเห็นประโยชน์
เกี่ ย วกับ การเดิน ทางเข้ า มาในประเทศไทยของชาวต่า งประเทศที่ อ ยู่ใ กล้ เ คี ย ง เรี ย กชื่ อ ชาว
ต่างประเทศว่า “ผู้เดินทาง” และบรรดาที่พกั ของกรมรถไฟและโรงแรมต่างๆ ก็เรี ยกว่า
“ที่พกั คนเดินทาง” ซึ่งนักวิชาการทางด้ านการท่องเที่ยวจึงได้ จดั ประเภทของนักท่องเที่ยวไว้ ตาม
ลักษณะการท่องเที่ยว ดังนี ้
1. Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากที่พกั อาศัยของตนแล้ วกลับมาเกินกว่า
24 ชัว่ โมง และได้ ไปพักแรมที่ใดที่หนึง่ ชัว่ คาบเวลาหนึง่ บางประเทศเรี ยกว่า Night Visitor
2. Excursionist หมายถึง นักท่องเที่ยวแบบเช้ าไปเย็นกลับ หรื อกลับมาถึงบ้ าน
ภายใน 24 ชัว่ โมง โดยไม่พกั แรม ณ ที่ใด บางประเทศเรี ยก Day Visitor
3. Visitor มีความหมายอย่างเดียวกับ Tourist แต่เป็ นคาที่ประเทศหนึง่ ใช้ เรี ยก
นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่เข้ ามาในประเทศของ4
4. รู ปแบบการท่ องเที่ยว
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบด้ วยกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างในการ
จัด แบ่ง รู ป แบบการท่องเที่ ย ว รวมทัง้ วัตถุประสงค์ข องการจัด แบ่ง โดยทั่วไปรู ป แบบของการ
ท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบด้ วยกัน คือ รูปแบบของการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ การ
เดิน ทาง และถิ่ น พ านักของนักท่องเที่ ย ว รู ป แบบของการท่องเที่ ย วตามวัตถุประสงค์ข องการ
เดินทาง และรูปแบบของการท่องเที่ยวตามลักษณะการจัดการการเดินทาง5 (ภาพที่ 2)

4

เรื่ องเดียวกัน, 6.
5
ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและบริการ, (เพชรบุรี: คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2550), 52.
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ภาพที่ 2 แสดงภาพรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
1. รูปแบบการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ การเดินทางและถิ่นพานักของนักท่องเที่ยว
การจัดแบ่ง รู ปแบบการท่อ งเที่ ยวลัก ษณะนี ้ แบ่ง ได้ เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การท่องเที่ ย ว
ระหว่างประเทศ (International Tourism) และการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Internal Tourism)
1.1 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) คือการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังต่างประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหารายได้ ในประเทศนันๆ
้ และต้ องผ่านพิธีการ
ระหว่างประเทศ
1.2 การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Internal tourism) คือ การท่องเที่ยวที่มีภูมิศาสตร์
เฉพาะภายในอาณาเขตของแต่ละประเทศนัน้ ๆ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลที่มีถิ่น
พานักถาวรและมิได้ มีถิ่นพานักถาวรในประเทศนัน้ 6

6

เรื่ องเดียวกัน, 53-54.
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ภาพที่ 3 แสดงภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั

ภาพที่ 4 แสดงภาพนักท่องเที่ยวในประเทศ
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
2. รูปแบบการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
รูปแบบการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เป็ นการจัดแบ่งที่พิจารณา
จากวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ แบ่งเป็ น 3 รูปแบบ7 คือ

7

เรื่ องเดียวกัน, 55-56.
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การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ
การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
2.1 การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการที่จะหลีกหนีจากสภาพชีวิตที่จาเจ และต้ องการพบเห็นสิ่งที่แปลกใหม่ไป
จากสภาพแวดล้ อมเดิมของนักท่องเที่ยว หรื อหลีกหนีสภาพอากาศในประเทศของตน ต้ องการ
เปลี่ยนบรรยากาศ รวมทังเพื
้ ่อชมวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างเท่านัน้ การท่องเที่ยวในลักษณะนี ้จึงเป็ น
จุดประสงค์พื ้นฐานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทวั่ โลก
2.2 การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลายประเทศในปั จจุบนั ได้ มีการเปิ ด
การค้ าเสรี กบั ต่างประเทศ ส่งผลให้ ประชาชนมีการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและเกี่ยวข้ องกับการ
ทางานเป็ นส่วนใหญ่ แต่ก็จดั อยูใ่ นประเภทหนึง่ ของการท่องเที่ยว
2.3 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษนี ้ บางครัง้
จะเรี ยกว่า การท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ซึ่งมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยว
กระแสหลัก โดยพิจารณาจากแรงจูงใจ แรงผลักดัน และจุดมุง่ หมายในการเดินทางเป็ นสาคัญ การ
ท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษจึงไม่ได้ ถกู จากัดไว้ แค่การเดินทางเพื่อจุดมุ่งหมายหรื อความสนใจ
พิเศษนันๆเพี
้ ยงสิ่งเดียว
ปั จจุบนั การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งนักพัฒนา
การท่องเที่ยวได้ จาแนกประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ เพื่อสามารถแยกกิจกรรม
ของการเดินทางตามที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยว
เพื่ อสุขภาพ การท่องเที่ ย วเชิ ง ประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒ นธรรม และการท่ องเที่ ย วชมงาน
ประเพณี เป็ นต้ น
3. รูปแบบการท่องเที่ยวตามลักษณะการจัดการเดินทาง การท่องเที่ยวในลักษณะนี ้แบ่ง
ออกเป็ น 2 รู ปแบบใหญ่ ตามลักษณะของการจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยว
แบบหมูค่ ณะ และการท่องเที่ยวแบบอิสระ
3.1 การท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ เป็ นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวซื ้อรายการ
นาเที่ยว (Package Tour) จากบริ ษัทนาเที่ยว โดยเดินทางเป็ นหมู่คณะด้ วยรถนาเที่ยว โดยมี
มัคคุเทศก์ของบริ ษัทนาเที่ยวเป็ นผู้นาทาง และบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
ลักษณะนี ้จึงเหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาเยือนสถานที่นนเป็
ั ้ นครัง้ แรก (First Visitor) เหตุผล
ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเลือกการเดินทางในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ คือ
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ประหยัดเงิน เนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนี ้เป็ นแบบเหมาจ่าย และมีจานวนผู้
เดินทางมาก ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวก็ได้ รับการบริการที่ถูกกว่าการเดินทางด้ วยตนเอง
ได้ เพื่อนร่ วมทาง นักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางคนเดียวไปในสถานที่แปลกใหม่ ก็จะไม่
รู้สกึ โดดเดี่ยว และรู้สกึ ปลอดภัย
ความเหมาะสมคล่องตัว โดยเฉพาะในเรื่ องการวางแผนเดินทาง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะกับบริ ษัทนาเที่ยวจะมีการวางแผนและการเตรี ยมการณ์ล่วงหน้ า นักท่องเที่ยวจึงไม่
ต้ องเสียเวลาในการตัดสินใจหรื อแก้ ปัญหาใดๆในระหว่างการท่องเที่ยว
ความสะดวกในการติดต่อสื่ อสาร หากเป็ นการเดินทางไปยัง สถานที่ ที่มี ภ าษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตัวนักท่องเที่ยวมาก และนักท่องเที่ยวไม่สามารถสื่อสารภาษานั น้ ได้ การ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะจะช่วยลดอุปสรรคได้ สิทธิพิเศษที่ได้ รับ เช่น การได้ เยี่ยมชมสถานที่สาคัญบาง
แห่งที่ให้ ชมเฉพาะหมูค่ ณะ
3.2 การท่องเที่ยวแบบอิสระ เป็ นลักษณะของการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยววางแผน
จัดการการเดินทางด้ วยตนเองทุกอย่าง หรื อใช้ บริ การของบริ ษัทนาเที่ ยวในการอานวยความ
สะดวกบางส่วน เช่น การจองบัตรโดยสารเครื่ องบิน การจองที่พกั แต่เป็ นผู้วางแผนการท่องเที่ยวที่
จะเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมื่อใด และจะใช้ เวลานานเท่าใด เป็ นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
เองทังหมด
้
ในกรณีการท่องเที่ยวในลักษณะนี ้ จึงเหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ มีการศึกษาแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วนัน้ ๆมาก่ อ น หรื อ เป็ นนัก ท่อ งเที่ ย วที่ ก ลับ มาเยื อ นแหล่ง ท่อ งเที่ ย วนัน้ ซ า้ อี ก ครั ง้ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยกับสถานที่นนดี
ั ้ แล้ ว สาหรับเหตุผลหลักที่นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทางใน
รูปแบบการท่องเที่ยวแบบอิสระ คือ มีความเป็ นส่ วนตัวสูง และความสามารถยืดหยุ่นเวลาได้
ตามต้ องการ ต้ องการท่ องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าปริ มาณแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ ไปเยือน คือ
การท่องเที่ยวแบบเป็ นหมู่คณะ นักท่องเที่ยวมักจะไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก แต่
นักท่องเที่ยวกลับไม่มีเวลาได้ ศกึ ษาสถานที่นัน้ อย่างละเอียดดังที่ต้องการ ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวที่
เดินทางเองจะมีโอกาสในการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือนได้ อย่างลึกซึ ้ง ตามความต้ องการ
เนื่องจากมีเวลามาก และสามารถวางแผนการเดินทางได้ ด้วยตัวเอง8

8

เรื่ องเดียวกัน, 60-61.
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วิเคราะห์ รูปแบบการท่ องเที่ยว รู ปแบบการท่องเที่ยว สามารถกาหนดพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางมากกว่า ซึง่ จะไม่ใช่รูปแบบการท่องเที่ยวตามลักษณะของการจัดการเดินทาง แต่มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อนเป็ นหลัก
5
5. องค์ ประกอบของการท่ องเที่ยว
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวนับว่าเป็ นปั จจัยต่อการบอกลักษณะพื ้นที่ที่สาคัญได้ ทงั ้
ทางด้ า นการเกิ ด กิ จ กรรม และการใช้ พื น้ ที่ ที่ เ หมาะสมต่อ การท่อ งเที่ ย ว ซึ่ง กิ จ กรรมทางการ
ท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง คือ นักท่องเที่ยว สินค้ าท่อ งเที่ยว สถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว การคมนาคมขนส่ ง การบริ ก าร ความปลอดภั ย และการอ านวยความสะดวก
องค์ประกอบด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมไปถึงการสนับสนุนอื่นๆ9
6. ประเภทของนักท่ องเที่ยว
เมื่ อปี ค.ศ.1963 องค์การสหประชาชาติ ได้ จัดประชุม ว่าด้ วยการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Travel and Tourism) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้
พิจารณาถึง กฎหมายของคาว่า “นักท่องเที่ยว” จึงเห็นสมควรกาหนดคาจากัดความของคาว่า
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืนให้ คลอบคลุมในความหมายที่กว้ างขวางขึ ้น และประกาศให้
ทุกประเทศทัว่ โลกใช้ ในความหมายเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยกาหนดให้ เรี ยกรวมนักเดินทางทังหมดว่
้
า “ผู้มาเยือน” (Visitor) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่เดินทางไป
ยังประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของตนด้ วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพหรื อหารายได้ ดังนันค
้ าว่า “ผู้มาเยือน” จึงหมายความรวมถึง ผู้เดินทาง 2 ประเภท คือ
นักท่ องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้มาเยือนชัว่ คราวที่มาพักอยู่ในประเทศที่มาเยือน
อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง และมีการพักค้ างคืนอย่างน้ อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็ นการมาเยือน
ด้ วยวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การติดต่อธุรกิจ การศึกษา การประชุมสัมมนา
เยี่ยมญาติมิตร การศาสนา การกีฬา แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ การหารายได้ หรื ออยูป่ ระจา
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วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์ การท่ องเที่ยว, 19.
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นักท่องเที่ยว ถือได้ วา่ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของการท่องเที่ยวที่ทาให้ เกิด
ทังกิ
้ จกรรมและพื ้นที่ใช้ งาน และองค์ประกอบต่างๆ คือ
1. ลักษณะของนักท่องเที่ยว จาแนกเป็ น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เชื ้อ
ชาติ หรื อสัญชาติ (ภาพที่ 5)
2. การกระจายของนักท่องเที่ยว เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย
เช่น ยุโรป อเมริกา เอเชีย แอฟริกา และโอเชียเนีย
3. กิจกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยว เช่น การประชุม พักผ่อน แข่งกีฬา ทาธุรกิจ เยี่ยม
ญาติหรื อปฏิบตั ริ าชการและอื่นๆ
4. ฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาเที่ยวในช่วงฤดูใดเป็ นส่วนมาก
5. ทัศนคติของนักท่องเที่ยว มีทศั นคติตอ่ ประเทศที่ไปเที่ยวมาอย่างไร

ภาพที่ 5 แสดงภาพลักษณะของนักท่องเที่ยว
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
นักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้มาเยือนชัว่ คราวที่เข้ าไปอยู่ในประเทศที่มา
เยือนน้ อยกว่า 24 ชัว่ โมง และไม่ได้ พกั ค้ างคืน (Day visitor) เดินทางมาเยือนชัว่ คราว ไม่ได้ ใช้
บริการสถานที่พกั แรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้
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ผู้ที่ ไ ม่ ร วมอยู่ใ นการท่ อ งเที่ ย ว คื อ ผู้ที่ เ ดิ น ทางไปประกอบอาชี พ หรื อ ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ในสถานที่นนั ้ ๆ เช่น ผู้เร่ ร่อน ผู้อพยพ เจ้ าหน้ าที่กงสุล ผู้ย้ายถิ่นชั่วคราว ผู้ย้ายถิ่น
ถาวร และผู้โดยสารผ่าน เป็ นต้ น10
ในที่นี ้วัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ ตงใจที
ั ้ ่จะศึกษาถึงลักษณะของผู้มาเยือน กลุม่
”นักท่องเที่ยว” ต่อไป แต่สาหรับผู้มาเยือนกลุม่ “นักทัศนาจร” จะศึกษาในรายละเอียดเพียงเท่านี ้
เนื่องจาก กลุ่ม “นักท่องเที่ยว” คือ เดินทางค้ างคืน และพักอาศัยเกิน 24 ชม.ยังมีการ
แบ่งเป็ นประเภทต่างๆได้ อีกหลากหลายกลุ่ม และยังมีปัจจัยอื่นมาประกอบในการเดินทาง ที่ทาให้
นักท่องเที่ยวได้ เกิดปั จจัยในการท่องเที่ยว

ภาพที่ 6 แสดงภาพแผนผังของการจาแนกประเภทนักเดินทาง
ที่มา : จากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั
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ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและบริการ, 122-123.
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7. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักท่ องเที่ยว
การรั บรู้ (Perception) โดยปกติแล้ ว ธรรมชาติของการแสดงออกของบุคคลที่มีตอ่ สิ่ง
ต่างๆนัน้ จะกระทาโดยผ่านกระบวนการรับรู้เสมอ เพราะพฤติกรรมที่บคุ คลแสดงออกจะเป็ นเรื่ อง
ของการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ ละบุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อม
อย่างไรก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่าบุคคลนันรั
้ บรู้ถึงสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ ตนเองอย่างไรบ้ าง การรับรู้จึงเป็ นตัวแปรที่
สาคัญอีกประการหนึง่ ในการเข้ าใจพฤติกรรมมนุษย์
จึงพอกล่าวได้ ว่า การรับรู้เป็ นการอธิบายความรู้สึกหรื อความหมายของสิ่งต่างๆที่ อยู่
รอบตัว เนื่องจากเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรม และหากพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู้ ที่
แตกต่างกันก็ยอ่ มส่งผลต่อสิ่งต่างๆในลักษณะที่แตกต่างกันด้ วย
กระบวนการรับรู้ ของบุคคลหรื อนักท่องเที่ ยวเริ่ มจากการสัมผัสกับสิ่งเร้ าต่างๆที่ม า
กระทบกับประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ ได้ ยิน ได้ เห็น ได้ กลิ่น ได้ ลิ ้มรส และได้ สมั ผัส ฉะนันการรั
้
บรู้จึงมี
ความสาคัญต่อการเข้ าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
แรงจู งใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะการใดๆก็ ตามที่ กระตุ้นให้ บุคคลแสดง
พฤติกรรม โดยพฤติกรรมนันสามารถตอบสนองความต้
้
องการของบุคคลนันได้
้
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวถูกกาหนดโดย ความต้ องการ (Needs) เมื่อบุคคลเกิดความ
ต้ องการในเรื่ องใด บุคคลผู้นนจะมี
ั ้ พลังหรื อแรงขับที่ผลักดันให้ เขาสนองตอบต่อความต้ องการนัน้
ในการศึกษาเกี่ยวกับความต้ องการของมนุษย์ Maslow ซึ่งเป็ นนักวิชาการที่พฒ
ั นา
ทฤษฎีแรงจูงใจ โดยตังสมมุ
้
ติฐานว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้ องการที่คล้ ายคลึงกัน ถือเป็ นความ
ต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ ซึ่งมีทฤษฎีแรงจูงใจ คือ การเน้ นย ้าเรื่ องความต้ องการของมนุษย์ที่มี
ความต้ องการอยูต่ ลอดเวลาไม่สิ ้นสุด โดยจัดลาดับไว้ เป็ นขัน้ 11 คือ
ความต้ องการทางด้ านร่ างกาย (Physiological needs) ความต้ องการในขันนี
้ ้
เป็ นความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ เป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมาก
ที่สดุ เพราะเป็ นความต้ องการที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
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เรื่ องเดียวกัน, 126-127.

17
ความต้ องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs and security) ความ
ต้ องการในขันนี
้ ้จะเกิดเมื่อขันแรกได้
้
รับการตอบสนอง ความต้ องการในขันนี
้ ้เป็ นความต้ องการที่จะ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ความต้ องการความรั ก และความเป็ นเจ้ าของ (Belonging and love needs)
เมื่อ 2 ขันแรกได้
้
รับการสนองความต้ องการแล้ ว มนุษย์จะสร้ างความรักและความผูกพันกับผู้อื่น
ความต้ องการการได้ รับการยกย่ องนับถือ (Esteem needs) ความต้ องการที่จะ
ได้ รับการยกย่อง และเป็ นที่ยอมรับ หมายถึงความต้ องการของบุคคลที่จะมีคณ
ุ ค่าในสายตาของ
คนอื่น จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความสามารถจริงๆ ความสาเร็จ และความเคารพที่ได้ รับจากคนอื่น
ความต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ใจประจั ก ษ์ ตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง (Self-actualization
needs) เป็ นความต้ อ งการเพื่ อตระหนัก รู้ ความสามารถของตนกับ ประพฤติปฏิ บัติตนตาม
ความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็ น
สาคัญ
จากลาดับขันตอนดั
้
งกล่าวจากความต้ องการของมาสโลว์ที่ได้ อธิบายถึงแรงจูงใจของ
มนุษย์ไว้ ต่อมา Burton ได้ เสนอไว้ ในหนังสือ Travel Geography โดยทาการศึกษาแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวจากการประยุกต์แนวคิดของมาสโลว์ โดยสรุ ป ไว้ 5 แบบที่เป็ นแรงจูงใจกระตุ้นให้
มนุษย์ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยว12 คือ
ความต้ องการทางกายภาพ (physical needs) มนุษย์ต้องการที่จะเดินทางเพื่อ
เหตุผลทางสุขภาพของตนให้ แข็งแรง
ความต้ องการทางสังคม (social needs) มนุษย์มีความต้ องการที่จะเดินทางเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุม่ ของตน
ความต้ องการสถานภาพทางสังคม (status needs) มนุษย์มีความต้ องการที่จะ
เดินทางเพื่อสร้ างสถานภาพของตนเองในสังคม
ความต้ องการความรู้ (Intellectual needs) มนุษย์มีความต้ องการที่จะเดินทาง
เพื่อเรี ยนรู้สิ่งใหม่ เช่น เพื่อศึกษาความเป็ นมาของชนชาติตา่ งๆในโลก
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เรื่ องเดียวกัน, 128.
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ความต้ องการทางจิตใจ (Mental needs) มนุษย์มีความต้ องการที่จะเดินทางเพื่อ
หลีกหนีความเครี ยดและเศร้ าหมองในจิตใจ เช่น คิดวางแผนที่จะเดินทางไปปี นเขาหรื อกระโดด
หน้ าผา เพื่อลืมเรื่ องราวที่ครุ่นคิดในสมอง
ต่อมา Pearce ก็ได้ ศึกษาถึงความต้ องการหรื อแรงจูงใจ โดยนาเอาทฤษฎีของมาส
โลว์มาปรับใช้ เพื่ออธิบายได้ ชดั เจนมากขึ ้น โดยพัฒนาทฤษฎีที่เรี ยกว่า “ลาดับขันแรงจู
้
งใจในการ
ท่องเที่ยว”13 คือ
ความต้ องการพักผ่ อน (Relaxing/Bodily needs) คือ นักท่องเที่ยวต้ องการการ
พักฟื น้ และการฟื น้ ฟูสุขภาพร่ างกาย เพราะต้ องการคลายเครี ยดและปลดปล่อยตัวเองจากภาระ
ต่างๆ
ความต้ องการความปลอดภัย (Safety/Security) คือ ต้ องการได้ รับประสบการณ์
ที่ตื่นเต้ นสนุกสนาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
ความต้ องการสร้ างความสัมพันธ์ (Relationship) ต้ องการทางสังคม ต้ องการ
สร้ างความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น คือการพบปะเพื่อนฝูง ญาติมิตร บุคคลที่ร้ ู จัก กลุ่มสังคมที่ เป็ น
สมาชิก หรื อโอกาสที่จะได้ พบเพื่อนใหม่ตา่ งชาติตา่ งภาษาและวัมนธรรม
ความต้ องการความภาคภู มิ ใ จและการพั ฒ นา (Self-esteem
and
development) ต้ องการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง นักท่องเที่ ยวกลุ่ม นี ม้ ี
ความคิดสร้ างสรรค์ ต้ องการการยอมรับนับถือและภาคภูมิใจในตัวเอง
ความต้ องการความสาเร็ จ (Fulfillment) เป็ นแรงจูงใจขันสู
้ งสุดที่นกั ท่องเที่ยว
รู้สกึ ว่าการได้ เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนัน้ เป็ นการบรรลุถึงสิ่งที่ได้ วาดฝั นไว้ หรื อการเดินทาง
ไปยังสถานที่ตา่ งๆทาให้ ได้ ร้ ูจกั ตัวเองมากขึ ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ต้ อ งการประสบการณ์ที่ดีและ
ประทับใจในแหล่ง ท่องเที่ ยว และให้ ความส าคัญกับความสุข ทางจิ ตใจและความงดงามจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
วิเคราะห์ แรงจูงใจจากการศึกษาจากทฤษฎีเดิม ทฤษฎีความต้ องการหรื อแรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวของทัง้ มาสโลว์ เบอร์ ตนั และเพียซ ที่ได้ อธิบายถึงทฤษฎีที่เกิดขึ ้นตามความเห็น
แต่ละบุคคลที่กล่าวถึง นัน้ อาจกล่าวได้ ว่า ความต้ องการหรื อแรงจูง ใจในการท่องเที่ยวนัน้ ใน
ภาพรวมพยายามแสดงออกถึงความต้ องการทางด้ านสังคมที่มีของนักท่องเที่ยว ซึง่ ต้ องการสร้ าง

13

เรื่ องเดียวกัน, 129.

19
ความสัม พัน ธ์ ทางด้ านสัง คม ที่ จ ะได้ รับ ตอบสนองจากสัง คมที่ นักท่องเที่ ย วนัน้ ได้ เดินทางไป
ต้ องการการยอมรับทังจากสถานที
้
่ที่ไปเที่ยวและการยอมรับจากหมู่สงั คมที่ตวั เองรู้จกั ด้ วยเหตุนี ้
จึงนาไปสูก่ ารวิเคราะห์ และสรุปโดยรวมของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวออกมา (ภาพที่ 7 ) ดังนี ้

ภาพที่ 7 แสดงภาพแผนผังสรุปการจาแนกประเภทแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ที่มา : จากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั
ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติหรื อเจตคติ เป็ นศัพท์ทางจิตวิทยาที่นกั จิตวิทยาสังคมยุค
ปั จจุบนั มีความเห็นค่อนข้ างพ้ องกันว่า หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ และแนวโน้ มของพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรื อสิ่งของ หรื อความคิดใดก็ตามในลักษณะของการประเมินค่า ทัศนคติ
เป็ นตัวการสาคัญประการหนึง่ ที่เป็ นเครื่ องมือกาหนดพฤติกรรมของบุคคล
บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพกับแรงจูงใจมีความเกี่ยวข้ องกันมาก จึงมีข้อ
ถกเถียงกันในหมูน่ กั วิทยาศาสตร์ ในวิธีการศึกษาและความแตกต่างของแรงจูงใจและบุคลิกภาพที่
มีผลต่อพฤติกรรม ซึง่ ทฤษฎีแรงจูงใจมุง่ อธิบายความคล้ ายกันของบุคคล ส่วนบุคลิกภาพนันมุ
้ ่งไป
ที่ความแตกต่างของแต่ละคน
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บุคลิกภาพจึงมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการใช้ บริ การด้ าน
การท่องเที่ยว ซึ่งอาจสรุ ปถึงความหมายได้ ว่า บุคลิกภาพ คือ แนวโน้ มของการตอบสนองที่เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละคนในสถานการณ์ตา่ งๆหรื อเป็ นปั จจัยภายในที่มีลกั ษณะที่ทาหน้ าที่กาหนด
และสะท้ อนการตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมของแต่ละคน14
เนื่ อ งจากบุค ลิ ก ภาพมี ค วามส าคัญ ต่อ การด ารงชี วิ ต ของมนุษ ย์ ใ นสัง คมและเป็ น
ลักษณะการแสดงออกของนักท่องเที่ยวด้ วย ทาให้ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลในกลุ่มเป็ นไปด้ วยดี
จึงได้ มีผ้ สู นใจศึกษาถึงเรื่ องราวของบุคลิกภาพกันมากขึ ้น ซึ่งนักจิตวิทยาที่เข้ ามาศึกษาก็มีจานวน
มาก แต่จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะบางท่านที่ศึกษาและตรงกับความต้ องการของผู้จดั ทาที่เลือกถึง
การศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยที่นกั จิตวิทยาที่เข้ ามาศึกษาบุคลิกภาพที่กล่าวถึงนันคื
้ อ
Jackson ได้ พัฒนารู ปแบบบุคลิกภาพของนักท่องเที่ ยวจากการสังเคราะห์ทฤษฎี บุคลิกภาพ
คุณลักษณะหรื อท่าทาง สรุ ปได้ ว่า นักท่องเที่ยวจะมีบุคลิกภาพโน้ มเอียงไปทางด้ านใดด้ านหนึ่ง
คือ
บุคลิกภาพแบบนักบุกเบิก (The explorer) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นตัวของ
ตัวเอง มีความยืดหยุน่ ชอบค้ นหาสิ่งแปลกใหม่ มีจดุ มุ่งหมายของการเดินทางหลากหลาย มีความ
มัน่ คง และชอบความเป็ นพิเศษเฉพาะตัว
บุคลิกภาพแบบนักผจญภัย (The adventure) มีลกั ษณะเรี ยบง่ายตามธรรมชาติ มี
ความอดทน ชอบเสี่ ย งภั ย ชอบความแปลกใหม่ กระหายใคร่ ร้ ู วั ฒ นธรรมแปลกใหม่ ให้
ความสาคัญกับการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่
บุคลิกภาพแบบผู้ตาม (The guides) มีลกั ษณะระมัดระวัง พิถีพิถนั รอบคอบ มีการ
เตรี ยมพร้ อมเพื่อการเดินทางอย่างดี มีลกั ษณะอนุรักษ์นิยม
บุคลิกภาพแบบอิงกลุ่ม (The group) มีลกั าณะชอบทากิจกรรมเป็ นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
ชอบการอยู่รวมกลุ่ม ชอบมีเพื่อนร่ วมทาง เน้ นความเป็ นปึ กแผ่นของกลุ่ม ให้ ความสาคัญกับการ
หาความสาราญจากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปถึง
การเรี ยนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้ านพฤติกรรม ซึ่งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพราะว่าพฤติกรรม
ทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นพฤติกรรมที่มาจากการเรี ยนรู้ นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้ วเขาจะได้ รับประสบการณ์จากแหล่งท่องเที่ยวนัน้ และเรี ยนรู้ ว่าแหล่งหรื อสถานที่
14

เรื่ องเดียวกัน, 131-132.
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ท่องเที่ยวใดที่ตนเองประทับใจหรื อไม่ประทับใจ และสิ่งใดที่ตนเองประทับใจมากที่สุดในแหล่ง
ท่องเที่ยวนัน้
วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู้
วัฒนธรรมจะเป็ นพื ้นฐานในการกาหนดความต้ องการและพฤติกรรมให้ ถูกต้ องกับความเชื่อถื อ
แบบแผนการดาเนินชีวิต การแต่งกาย วัฒนธรรมยังคลอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์ในแต่ละสังคม กฎเกณฑ์การปฏิบตั ิ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ เพื่อเป็ นกรอบพฤติกรรม
ของมนุษย์ วัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่งกาหนดความเป็ นเอกลักษณ์ข องสังคมหรื อกลุ่มคนหนึ่งๆซึ่งทาให้
กลุ่มสังคมเหล่านี ้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทาง15
ปั จจัยที่เกิดขึ ้นและที่มีผลต่อพฤติกรรมรวมถึงการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวตามที่ได้
ศึกษามานี ้ ทาให้ เกิดเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวขึ ้นมาที่หลากหลาย โดยที่แต่ละกลุ่มต่างมีลกั ษณะและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้ วยปั จจัยหลายอย่าง ดังที่กล่าวมานี ้
ทาให้ กลุ่มของนักท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เราสามารถจดจาถึงลักษณะเฉพาะตัวได้ และเป็ นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีให้ เห็นโดยทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดที่นาเสนอต่อไป แบ่งเป็ นกลุม่ ได้ ดังนี ้
8.กลุ่มนักท่ องเที่ยว
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไปนี ้ จะเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีให้ เห็นทั่วไป โดยมีกลุ่มต่างๆ
ดังนี ้
นักท่ องเที่ยวกลุ่มครอบครั ว (Family) ในแต่ละประเทศก็จะมีปัจจัยในการเลือก
เดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน แต่ในที่นี ้จะกล่าวถึงกลุม่ ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยที่มีจานวนมาก
เช่นกันคือกลุ่มครอบครัวทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ซึ่งปั จจัยกาหนดการท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ครอบครัว คือ ลูก โดยจะดูจากวัยและความเปลี่ยนแปลงในการเจริ ญเติบโตของลูกเป็ นหลัก ซึ่ง
คาวมต้ องการจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของลูก16 (ภาพที่ 8)

15

เรื่ องเดียวกัน, 139.
16
ศุภลักษณ์ อัครางกูร, พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (ขอนแก่น: คลังนานา
วิทยา, 2549), 90.
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ภาพที่ 8 แสดงภาพลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุม่ ครอบครัว
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
นั กท่ องเที่ยวกลุ่มเที่ยวเพื่อความสาราญ (Hedonistic) นักท่องเที่ยวกลุ่มนีใ้ ห้
ความสาคัญ กับความสุขส่วนตัวยิ่งกว่าอย่างอื่ นโดยมากผู้ใหญ่ช่วงต้ นจะอยู่ในกลุ่มนี ้ จ านวน
นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี ้เพิ่มจานวนขึ ้น ทาให้ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
กลางคืน แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวในลักษณะนี ้คือความสุขทางกายและการ
ได้ เข้ าสังคม17
นักท่ องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ (The backpacker) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้มีลักษณะที่
คล้ ายคลึงกันมากกว่าการสะพายเป้หรื อถุงสัมภาระที่มักจะใช้ มากกว่าการใช้ กระเป๋ าเดินทาง
ลักษณะดังกล่าวคือ ไม่ต้องการความสะดวกสบายมากนักซึ่งต่างจากกลุ่มกรุ๊ ปทัวร์ การเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบอิสระ มีคา่ ใช้ จ่ายต่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทัว่ ไป และวันที่
พักมักจะยาวกว่าปกติ ซึง่ จะเห็นได้ ว่ากลุ่มสะพายเป้มักเป็ นกลุ่มนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาจะมี
วันหยุดปิ ดเทอมยาว การท่องเที่ยวแบบนี ้ไม่ใช่พฤติกรรมเฉพาะของชาติใด แต่เป็ นพฤติกรรมทัว่ ไป

17

เรื่ องเดียวกัน, 92.
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ที่ได้ รับความนิยมสูง กลุ่มแบกเป้นี ้มักเดินทางข้ ามทวีป เช่น จากยุโรปไปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หรื ออเมริ กาใต้ มีการศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ว่า เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ นผู้บกุ เบิกการเที่ยวที่
ใช้ เวลานานและมีพฤติกรรมที่มีการกินอยู่แบบง่าย จ่ายน้ อย แต่ระยะหลังได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ น
กลุม่ ที่ชอบใฝ่ หาความสนุก ตื่นเต้ น และหาประสบการณ์ก่อนที่จะเริ่มต้ นชีวิตการทางาน18
(ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 แสดงภาพลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
นักท่ องเที่ยวกลุ่มหนีหนาว (The snowbird) การท่องเที่ยวของคนในยุคแรกๆเริ่ ม
จากนักท่องเที่ยวที่ต้องการแดดและต้ องการอาบแดดเพื่อให้ ผิวสีแทน นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทาง
ไปในเขตที่มีภูมิอากาศที่อบอุ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้มีลกั ษณะที่ชดั เจนคือ จะใช้ เวลาท่องเที่ยว
นานประมาณ 1-4 เดือน ต้ องการหนีสภาพอากาสที่หนาวเย็นสู่สภาพอากาศที่อบอุ่น ลดค่าใช้ จ่าย
เครื่ องทาความอุน่ ในฤดูหนาว รักษาสุขภาพโดยการเลี่ยงอากาสที่หนาวเย็น
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นักท่ องเที่ยวกลุ่มท่ องเที่ยวระยะสัน้ (The short break market) กลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี ้ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งจุดประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้คือ
การท่องเที่ยวแบบโรแมนติก เยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ ซื ้อของ ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ทาในสิ่งที่ชอบ19
วิเคราะห์ กลุ่มนักท่ องเที่ยว
นักท่องเที่ยวแบ่งแยกได้ หลากหลายกลุม่ ดังที่ได้ กล่าวมาก่อนหน้ านี ้ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย โดยที่แต่ละกลุ่มนันจะมี
้
ความต้ องการที่แตกต่างกันซึ่งขึ ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่
ละกลุ่มนันด้
้ วย และอาจไม่สามารถแบ่งกลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างแยกจากกันโดยสิ ้นเชิง
ได้ เช่น นักท่องเที่ ยวกลุ่มเดินทางระยะสัน้ อาจเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่มาเยี่ยมญาติ หรื อกลุ่ม
นักท่องเที่ยวกลุม่ หนีหนาว อาจเป็ นกลุม่ เดียวกันกับกลุม่ ครอบครัวก็เป็ นได้
จากความแตกต่างของกลุ่มนักท่องเที่ยวทังหมดนี
้
้ ก็มีความต่างกันถึงการแสดงออก
และความต้ อ งการในการท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง ที่ ต้ อ งการที่ จ ะศึก ษาในรายละเอี ย ดต่อ ไปคื อ “กลุ่ม
นักท่องเที่ ยวกลุ่มสะพายเป้” ซึ่งมี เอกลักษณ์ ที่น่าค้ นหา ทัง้ การเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ มี
ค่าใช้ จ่ายต่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป และเป็ นความต้ องการที่จ ะ
ศึกษาถึงรายละเอียดที่มีของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ ซึ่งจะสอดคล้ องกับความต้ องการที่จะนาไปศึกษา
ทางด้ านความสัมพันธ์ที่มีตอ่ กันในกลุม่ นักท่องเที่ยวกลุม่ นี ้ต่อไป
9. รายละเอียดนักท่ องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้
นิยามของ แบ็คแพ็คเกอร์ (The backpacker) มีที่มาจากการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
ซึ่งก็อาจจะไม่ได้ สะพายเป้ใบโตเสมอไป สาระสาคัญของการเที่ยวในรู ปแบบนีจ้ ึงดูจะอยู่ที่การ
เดินทางแบบใช้ งบประมานแบบประหยัด สมเหตุสมผล ออกเดินทางเอง ทาการบ้ าน หาข้ อมูลและ
กาหนดแผนการเดินทางเอง มีแผนการเดินทางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามต้ องการ ส่วนที่นอนหรื อที่
พักที่นกั ท่องท่องเที่ยวส่วนมากเลือกก็เป็ นแบบราคาไม่แพง และประหยัด หรื อเป็ นเกสต์เฮ้ าส์ ซึ่ง
ทาให้ มีโอกาสให้ ได้ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักเดินทางจากทัว่ โลก บ่อยครัง้ เมื่ออกเดิน
ทางการพูดคุยกับเพื่อนใหม่จะช่วยให้ ได้ ข้อมูลใหม่ๆไม่ว่าจะเป็ นทังเรื
้ ่ องที่พกั และการเดินทางที่
เป็ นประโยชน์ ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ขยายกลุ่มใหญ่ขึน้ มาก นักท่องเที่ยวจากหลากหลาย
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สถานที่ทวั่ โลกต่างเดินทางด้ วยตัวเองเพื่อต้ องการการรับประสบการณ์ที่ดีทางสังคมใหม่ๆที่จะได้
เจอในแต่ละสถานที่นนๆซึ
ั ้ ่งในปั จจุบนั ก็จะพบเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ได้ ตามสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยได้ เช่น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หรื อถนนข้ าวสาร ก็มีจานวนมากเช่นเดียวกัน และใน
ประเทศไทยเอง ยังเป็ นศูนย์กลางของการเดินทางไปยังประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้ ด้วย (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 แสดงภาพนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน และ ถ.ข้ าวสาร กทมฯ
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
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นักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ (Backpacker) นันไม่
้ สามารถระบุขอบเขตแน่นอน ทังนี
้ ้
อาจขึน้ อยู่กับความแตกต่างทางสภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรมของท้ องถิ่นนัน้ ด้ วย แต่ยัง พอ
แบ่งแยกกลุม่ ของแบ็คแพ็คเกอร์ ออกมาได้ บ้างตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก คือ
Pioneer-backpackers เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้ ที่เดินทางเพื่อค้ นหาสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ด้ วยตนเอง จะไม่ใช้ คมู่ ือเดินทางท่องเที่ยว (Guide Book) ในการเดินทางไม่มีการ
เตรี ยมข้ อ มูล ก่อนการเดิน ทาง และไม่มี ข้ อจ ากัด ด้ า นเวลาและงบประมาณ เพราะจะทางาน
ระหว่างเดินทาง เพื่อนาเงินมาใช้ ใน การท่องเที่ยว
Lonely-planeteer เป็ นกลุ่ม นักท่องเที่ยวสะพายเป้ที่เดินทาง โดยยึดคู่มือเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็ นหลัก มีการศึกษาข้ อมูลแต่ละประเทศล่วงหน้ า เลือกท่องเที่ยวไปยังสถานที่ มีชื่อเสียง
ให้ ได้ มากที่สดุ มีข้อจากัดด้ านงบประมาณและเวลาโดยสามารถเดินทางได้ ไม่เกิน 3 เดือนหรื อ1 ปี
Prepared-backpackers เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่เดินทางด้ วยตนเอง ไม่พึ่งพา
บริ ษัทน าเที่ ย ว มัก มี การเตรี ยมแผนการเดินทางล่วงหน้ า และมี ระยะเวลาเดิน ทางจ ากัด 2-3
สัปดาห์
แรงจูงใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้นัน้ อาจคล้ ายคลึงกันทุกชาติทุกวัฒนธรรม
คือ ความโรแมนติก การระลึกความหลัง การชื่นชมสิ่งต่างๆ ความตื่นเต้ น รวมถึงการต้ องการสังคม
ซึ่ง เป็ นผลมาจากนัก ท่องเที่ ย วกลุ่ม แบกเป้นี ม้ ี ลัก ษณะความต้ องการของชี วิ ตในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวที่คล้ ายกัน ทังในด้
้ านสังคม ตัวเอง รวมถึงวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ที่จะได้ พบเจอแรงจูงใจ
ที่คล้ ายกัน จึงนาพานักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้นี ้มาพบกัน ณ ที่ที่ตวั เองต้ องการ (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 แสดงแผนผังของแรงจูงใจนักท่องเที่ยวกลุม่ แบกเป้
ที่มา : จากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั
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10. ที่พักอาศัย
การเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ เป็ นการเดินทางในระยะเวลาหลายวัน ซึ่ง
การเดินทางจ าเป็ นต้ องได้ รับการพัก ผ่อนที่ เพี ยงพอ และสามารถผ่อนคลายจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวมาตลอดทังวั
้ นได้
การเดินทาง จึงจาเป็ นที่จะต้ องประกอบไปด้ วย สถานที่พกั หรื อสถานที่ไว้ สาหรับผ่อน
คลาย ไม่ว่าสถานที่นนจะเรี
ั้
ยกคาจากัดความของสถานที่ว่าอย่างไร แต่ความต้ องการที่จะศึกษา
ในลาดับต่อไปนี ้ คือ สถานที่ที่เป็ นทังสถานที
้
่พกั พักอาศัยในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง สถานที่ผ่อนคลาย
และสถานที่พบปะพูดคุยสนทนากับเพื่อนใหม่
ที่พกั อาศัย ตามมาตรฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมที่พกั อาศัย ได้ ให้
ความหมายของที่พักอาศัยว่า อาคารที่พักอาศัย หมายถึ ง ตึก บ้ าน เรื อน โรง แพ ซึ่ง โดยปกติ
บุคคลอาศัยอยู่ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน รวมถึง เป็ นอาคารขนาดหนึ่งที่สามารถเข้ าไปอยู่ได้ ทังใน
้
ระยะเวลานานและสัน้ (ภาพที่ 12)
สิ่งที่แสดงถึงการเป็ นที่พักอาศัย คือ เป็ นพืน้ ที่ปกป้อง ป้องกันภัย เป็ นพืน้ ที่พักผ่อน
พูดคุย คลายเครี ยด หยอกล้ อ เป็ นที่หลับนอน หรื อเป็ นพื ้นที่สนทนาก็ได้
ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ดเป็ นที่ พัก อาศัย คือ การนอน การหยุดพัก การมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่
เกิดขึ ้น หน้ าที่การงาน การท่องเที่ยว หรื อการสร้ างครอบครัว และอื่นๆ

ภาพที่ 12 แสดงภาพที่พกั อาศัย ซ.รมณีย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 30 กันยายน 2554
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โดยที่พกั อาศัย จาแนกออกได้ 2 ประเภท คือ ที่พกั อาศัยถาวร และที่พกั อาศัยชัว่ คราว
ที่พักอาศัยถาวร ถาวร คือ คงทน ยัง่ ยืน มัน่ คง ตลอดไป
พื ้นที่ถาวร คือ ขนาดผิวพื ้นและอาณาบริเวณที่คงทน และใช้ งานเป็ นประจาตลอด
พื น้ ที่ พักอาศัย ถาวร คือ ที่ พัก อาศัยในรู ป แบบประเภทต่างๆที่ มี การใช้ ง านเป็ น
ประจาและตลอดเป็ นระยะเวลานาน เช่น บ้ าน (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 แสดงภาพที่พกั อาศัยถาวร ณ บ้ านหนองบัว่ ต.เขวาทุง่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้ อยเอ็ด
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 10 ตุลาคม 2554
ที่พักอาศัยชั่วคราว ชัว่ คราว คือ ชัว่ ขณะ ไม่ถาวร จร เฉพาะกาล ชัว่ ระยะเวลาไม่
นาน ไม่ประจา ไม่ตลอดไป บางเวลา
พื น้ ที่ ชั่ว คราว คื อ ขนาดผิว พื น้ และอาณาบริ เ วณ ที่ ไ ม่ป ระจ าและไม่ไ ด้ ใ ช้ ง าน
ตลอดไป
พื ้นที่พกั อาศัยชัว่ คราว คือ ที่พกั อาศัยในรูปแบบประเภทต่างๆที่มีการใช้ งานไม่เป็ น
ประจาและเป็ นระยะเวลานานชัว่ ระยะเวลาหนึง่ และไม่ตลอดไป (ภาพที่ 14)
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ภาพที่ 14 แสดงภาพที่พกั อาศัยชัว่ คราว โรงแรมเมอร์ เคียวกระบี่ดีวาน่า อ.เมือง จ.กระบี่
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่พกั อาศัยทัง้ 2 ประเภทนี ้ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั ในเรื่ องของระยะเวลาซึ่ ง
สามารถกาหนดความแตกต่างได้ โดยจากความหมายนี ้จะได้ ศกึ ษาพื ้นที่พกั อาศัยชัว่ คราว ซึ่งเป็ น
พื ้นที่ที่สนใจในการทางานร่ วมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้ ทัง้ ในแง่พื ้นที่ที่จะเกิด
สถาปั ตยกรรม และในด้ านของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการเกิดพื ้นที่ที่มี ความสัมพันธ์
โดยรวมของโครงการต่อไป
สิ่งที่สามารถแสดงออกถึงการเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวได้ เช่น การเปลี่ยนแปลง การปรับขยับ
หมุนเวียน ไม่หยุดนิ่ง หลากหลาย ผสม ระยะเวลาไม่นาน ไม่ประจา และอื่นๆ
พื ้นที่ที่สามารถบอกได้ ถึงความเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราว เช่น ตลาด แกลเลอรี่ สนามเด็กเล่น
ลาน โรงแรม สนามกี ฬา ที่ จอดรถ ศาลาริ ม ทาง ป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะ เรื อข้ ามฟาก โป๊ ะ
สนามหญ้ า และเต็นท์ เป็ นต้ น
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11. การศึกษากรณีตัวอย่ างพืน้ ที่ช่ ัวคราว
กรณีศึกษาที่พักพิงฉุกเฉิน Origami Cave (Emergency shelter)
ที่พกั พิงฉุกเฉินนี ้ เป็ นที่อยู่อาศัยชัว่ คราวที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็ น
การจัดแสดงนิทรรศการซึ่งมีสถาปนิกจากทัว่ โลกมาร่ วมด้ วย โดยแต่ละคนจะสร้ างที่อยู่อาศัยที่
สามารถเป็ นพื ้นที่ที่ปกป้องคนในการใช้ งานในเวลาหลังเกิดสถานการณ์ภยั พิบตั ิตา่ งๆ และยังเป็ น
พืน้ ที่ ที่มี ความปลอดภัยในการพักผ่อนและได้ รับความสะดวกสบายท่ามกลางพื น้ ที่ ภัยพิบัติที่
เกิดขึ ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ ว โดยวัสดุสามารถจัดทาได้ อย่างง่ายดายโดยการต่อของไม้ อดั และ
สร้ างต่อกันขึ ้นไปจนเป็ นรูปทรงที่กาหนดไว้ สะดวกในการเคลื่อนย้ ายและปรับเปลี่ยนฟั งก์ชนั่ การ
ใช้ ง าน พื น้ ที่ พัก พิ ง ฉุก เฉิ น นี ย้ ัง สามารถเป็ นพื น้ ที่ น อนส าหรั บ ผู้ใ หญ่ แ ละทัง้ เด็ก ได้ อี ก ทัง้ ยัง
เปลี่ยนเป็ นพื ้นที่รับประทานอาหารไปในตัวได้ เช่นกัน (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างพื ้นที่ชวั่ คราว ที่พกั พิงฉุกเฉิน จากกรณีศกึ ษา
ที่มา : Courtesy of LAVA, Origami Cave, accessed June 28, 2013, available from
http://l-a-v-a.blogspot.com/2011/09/emergency-shelter-exhibition-see-it.html
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กรณีศึกษาพืน้ ที่ในบ้ าน Naked House
Naked แปลว่า โล่ง เปลือย และ Naked House พื ้นที่ของบ้ านหลังนี ้ ซึ่งตังอยู
้ ่ในคาวา
โก ไซตามะ ประเทศญี่ ปนุ่ พื ้นที่ถูกออกแบบให้ สาหรับสมาชิกครอบครัวทัง้ 5 คน ประกอบด้ วย
สามีภรรยา เด็กสองคน และแม่ผ้ สู ูงอายุของเจ้ าของบ้ าน เจ้ าของบ้ านต้ องการบ้ านที่เปิ ดพื ้นที่ให้
เกิดบรรยากาศของความใกล้ ชิดระหว่ างสมาชิกในครอบครัว โดยพื ้นที่สามารถที่ขยับปรับพื ้นที่ไป
ตามความต้ องการได้ แต่ยงั มีส่วนของพื ้นที่ที่แบ่งเป็ นห้ องที่ตายตัว แต่กนขอบเขตจากพื
ั้
้นที่อื่นได้
โดยการใช้ ผ้ า ม่า น และประตูบานเลื่ อ นมากัน้ พื น้ ที่ จ ากพื น้ ที่ ส่วนตัว (ห้ อ งนอน) เจ้ า ของบ้ า น
ต้ องการห้ องนอนที่สามารถเคลื่อนย้ ายไปทั่วพื น้ ที่เปิ ดโล่ง ของบ้ านจึง ใช้ กล่องสาหรับเป็ นพืน้ ที่
ห้ องนอน และกล่องก็สามารถจะเปลี่ยนวิธีการของการเคลื่อนตัวเข้ าหากันได้ เพื่อปรับขนาดพื ้นที่
จากพืน้ ที่ที่เล็กสู่พืน้ ที่ที่มากขึน้ ได้ เพื่อปรับพืน้ ที่ให้ เหมาะสมกับการใช้ งานได้ ห ลากหลายกรณี
รวมถึงจานวนผู้ใช้ งานยังสามารถเปลี่ยนพื ้นที่กล่องห้ องนอนไปในบริ เวณที่ต้องการย้ ายให้ เข้ ากับ
ช่วงเวลาที่ใช้ งานได้ โดยพื ้นที่ที่อื่นเช่น ห้ องครัว ห้ องซักผ้ า ถูกจัดไว้ ในพื ้นที่ที่ตายตัว ส่วนพื ้นที่ของ
ห้ องน ้าจะมีความเป็ นส่วนตัวและเป็ นพื ้นที่ปิดที่มากที่สดุ (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างพื ้นที่ชวั่ คราว พื ้นที่ในบ้ าน Naked House จากกรณีศกึ ษา
ที่มา : Hiroyuki Hirai, Naked House, accessed June 28, 2013, available from
http://blog.bellostes.com/?p=1977
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กรณีศึกษาพืน้ ที่โรงแรม 43 เกสท์ เฮ้ าส์ ถ.ถลาง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงแรม 43 เกสท์เฮ้ าส์ ภูเก็ต เป็ นที่พักแบบเกสท์เฮ้ าส์ โดยใช้ แนวคิดการสร้ างพืน้ ที่
แบบเฉพาะตัวตามความต้ องการของเจ้ าของ ตังอยู
้ ่ในเขตเมืองวัฒนธรรมเก่าถนนถลาง กลาง
เมืองภูเก็ต ตัวอาคารเป็ นตึกแถวสามชัน้ มีเอกลักษณ์ ที่ดผู ่อนคลายไม่อึดอัดและมี ลักษณะโล่ง
เป็ นการปรับปรุ งพื ้นที่จากอาคารเก่าที่เคยเป็ นร้ านทอง เปลี่ยนเป็ นพื ้นที่เกสท์เฮ้ าส์ ตกแต่งพื ้นที่
โดยใช้ ของเก่าที่มีอยูม่ าจัดพื ้นที่ใหม่ พื ้นที่ประกอบไปด้ วย ห้ องพัก ห้ องน ้า และพื ้นที่เอนกประสงค์
ใช้ พกั ผ่อนและเตรี ยมอาหารได้ ลักษณะอาคารแบ่งพื ้นที่โดยใช้ ชนล่
ั ้ างเป็ นพื ้นที่เอนกประสงค์ เป็ น
พื ้นที่รวมของนักท่องเที่ยวได้ สาหรับสนทนาพูดคุย ของนักท่องเที่ยว ส่วนชัน้ 2 และชัน้ 3 เป็ นพื ้นที่
ของห้ องพักซึ่งมีทงแบบห้
ั้
องที่พกั ได้ หนึ่งคน สองคน และสามคน โดยมีพื ้นที่ที่มีขนาดแตกต่างกัน
ออกไป และยังมีห้องน ้ารวมที่ใช้ ร่วมกันได้ ในพื ้นที่ชนั ้ 2 ของอาคาร ซึ่งเป็ นตาแหน่งกึ่งกลางของ
อาคาร สามารถเข้ าใช้ งานได้ สะดวกทังจากชั
้
นบนและชั
้
นล่
้ าง (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 แสดงภาพโรงแรม 43 เกสท์เฮ้ าส์ ถ.ถลาง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 30 กันยายน 2554
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กรณีศึกษาตลาด ตลาดแม่ กลอง จ.สมุทรสงคราม
ตลาดแม่กลอง หรื อที่เรี ยกกันว่า ตลาดร่มหุบ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรสงคราม โดยอยู่ห่าง
จากกรุ งเทพฯประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งตลาดจะขายอาหาร ผัก ผลไม้ และนามาวางขายใกล้
บริ เวณรางรถไฟที่สถานีรถไฟแม่กลอง โดยทุกวันเมื่อได้ ยินเตือนรถไฟมา พ่อค้ าแม่ค้าก็จะเก็บ
พื ้นที่ขายของ เก็บหาบเร และหลังคาผ้ าใบที่ยื่นออกไปที่ทางรถไฟหุบเข้ ามาบริ เวณริ มทางเพื่อ ให้
ห่างจากรถไฟ และพืน้ ที่ขายของก็ จะมีการครอบครองพืน้ ที่ด้วยการกางผ้ าใบในลักษณะที่ ยื่น
ออกมาที่เหนือบริ เวณรางรถไฟเพื่อกัน แดดกันฝน และจับจองพื ้นที่ในการขาย เมื่อรถไฟขบวนนัน้
ได้ วิ่งผ่านไป และพื ้นที่ก็กลับมาเป็ นตลาดขายของตามปกติตอ่ ไป
พื น้ ที่ ก ารขายของริ ม ทางรถไฟมี ม าตัง้ แต่ป ระมาณปี พ.ศ.2527 ซึ่ง มี ม าเป็ นระยะ
เวลานานกว่า 27 ปี มาแล้ ว โดยการขายของก็ยงั เป็ นการวางขายริ มทางมาถึงตอนนี ้ ซึ่ งลูกค้ าก็จะ
ใช้ ทางรถไฟเป็ นพื ้นที่ในการเดินเลือกซื ้อของ รวมถึงนักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวที่ตลาดแห่งนี ้ด้ วย
(ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างพื ้นที่ชวั่ คราว ตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ที่มา : Balom, ตลาดร่ มหุบ ที่ตลาดแม่ กลอง , accessed June 30, 2013, available from
http://www.trueplookpanya.com/true/photoAlbum_detail.php?id=1407

34
วิเคราะห์ จากการศึกษากรณีตัวอย่ าง
จากตัวอย่างที่กล่าวมา คือ กรณีศกึ ษาที่พกั พิงฉุกเฉิน (Origami Cave) กรณีศกึ ษา
พื ้นที่ในบ้ าน (Naked House) กรณีศึกษาพืน้ ที่โรงแรม (43 เกสท์เฮ้ าส์ ) และกรณี ศึกษาตลาด
(ตลาดแม่กลอง) สามารถนาพื ้นที่ชั่วคราวในรู ปแบบที่แตกต่างกัน นี ้มาใช้ ประโยชน์และพัฒนา
ต่อไปได้ อีก เช่น การเคลื่อนย้ ายได้ การเลื่อนเปลี่ยนตาแหน่ง การวางพื ้นที่บริ การไว้ ในพื ้นที่ที่ใช้
งานได้ ง่ายและมีความเป็ นส่วนตัว และการเปลี่ ยนรูปแบบตามเวลาของวันและเหตุการณ์ แต่สิ่งที่
ต้ องการและเลือกที่จะศึกษา คือ พืน้ ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับเป็ นที่พักของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
สะพายเป้
พืน้ ที่ ที่จะเกิ ดขึน้ โดยการออกแบบ เป็ นพืน้ ที่ ที่ใช้ ประโยชน์ ในการพักอาศัย ซึ่ง แบ่ง
ประเภทที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดและพื ้นที่ใช้ งาน ประกอบด้ วย โรงแรม เกสต์เฮ้ าส์ โมเต็ล รี
สอร์ ท คอนโดเทล โฮสเทล บ้ านเช่า คอนโดมิเนียม อพาร์ ทเม้ นท์ เต็นท์ บังกะโล เป็ นต้ น ซึ่งที่กล่าว
มานี ้ เป็ นพืน้ ที่พกั อาศัยสาหรับคนเดินทางไปต่างสถานที่จากสถานที่ที่ตวั เองพักอยู่ทงสิ
ั ้ ้นทังใน
้
ระยะใกล้ และไกล
12. ประเภทที่พักอาศัยชั่วคราว
สามารถบอกความหมายและคาอธิบายถึงความแตกต่าง ได้ ดงั นี ้
โรงแรม หมายถึง สถานที่สาหรับนักเดินทาง หรื อนักท่องเที่ยวที่มาพัก เป็ นที่พกั ที่มี
พนักงานบริการเต็มเวลา และมีบริ การหลายรูปแบบแก่ผ้ มู าพัก ขึ ้นอยู่กบั ระดับของการบริ การและ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาหารและเครื่ องดื่ม สระว่ายน ้า ออกกาลังกาย และนาเที่ยว โดย
โรงแรมก็จะแบ่งย่อยได้ อีกหลากหลายรูปแบบ (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 19 แสดงภาพโรงแรมเมอร์ เคียวกระบี่ดีวาน่า อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 1 ตุลาคม 2554
เกสท์ เฮ้ าส์ เป็ นที่พักที่เจ้ าของบ้ านแบ่งห้ องให้ นักท่องเที่ยวเช่าพัก เป็ นที่พักแรมที่
ดัดแปลงจากบ้ านเก่าหรื อสร้ างขึ ้นใหม่ เพื่อแบ่งเป็ นห้ องให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าพักแรมโดยเก็บค่าเช่า
จัดเป็ นที่พกั ขนาดเล็ก ราคาถูก ในประเทศไทยเกสท์เฮ้ าส์ หรื อที่บางคนเรี ยกว่า เรื อนแรม ตังอยู
้ ่ใน
ย่านชุมชนหรื อเมืองท่องเที่ยว เช่น บริเวณถนนข้ าวสารในกรุงเทพฯ บริ การจะมีเพียงห้ องเล็กๆและ
ห้ องน ้ารวม เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ออกท่องเที่ยวเวลากลางวัน และเพียงต้ องการที่พกั หลับนอน
ในเวลากลางคืนเท่านัน้ ส่วนเวลากลางวันจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว อัตราค่า
เช่าอยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างต่า อาจมีเตียงที่สะอาดและห้ องน ้ารวมไว้ บริ การ ปั จจุบนั เกสท์เฮ้ าส์ได้ รับ
การพัฒนามากขึ ้น โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกในห้ องพักเพิ่มขึ ้น เช่น โทรทัศน์ รวมทังมี
้ บริ การ
เครื่ องดื่ม (ภาพที่ 20)
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ภาพที่ 20 แสดงภาพเกสท์เฮ้ าส์ Jalan - Jalan Guesthouse Melaga ประเทศมาเลเซีย
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บ้ านเช่ า เป็ นที่พกั ในท้ องถิ่น ทาให้ มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้ าของบ้ าน
อัตราค่าเช่าอยูใ่ นระดับต่า อาจมีบริการด้ านอาหารและการนาเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวด้ วย อาจมีการ
จัดแพ็คเกจรวมที่พกั และการกินอยูเ่ ข้ าด้ วยกัน มีการท่องเที่ยวในละแวกใกล้ เคียง
บังกะโล เป็ นที่พกั แรมแบบบ้ านเป็ นหลังๆ ให้ นักท่องเที่ยวใช้ พกั แรมโดยเก็บค่าเช่า
ตามปกติมกั ตังอยู
้ ่ในบริ เวณใกล้ แหล่งท่องเที่ยว ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกให้ โดยนักท่องเที่ยว
ต้ องจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเอง และอัตราค่าเช่าก็อยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่า
อพาร์ ทเม้ นท์ เป็ นที่พกั แรมแบบมีห้องนอนและห้ องครัวรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเหมาะกับ
นักท่องเที่ยวที่มาเป็ นแบบครอบครัว สามารถทาอาหารและร่ วมรับประทานบนที่พกั ได้ เป็ นการ
ประหยัดและเสียค่าใช้ จ่ายที่ต่ากว่าการเข้ าพักในโรงแรมที่มีบริ การและมีราคาแพง อพาร์ ตเม้ นท์
เป็ นสถานที่พกั แรมเป็ นห้ องให้ เช่าโดยทาสัญญาเช่าเป็ นสัปดาห์หรื อเดือนมากกว่าเป็ นรายวัน
โฮสเทล เป็ นธุรกิจที่พกั แรมที่ กลุ่มบุคคลหรื อสถาบันจัดไว้ ให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว
เข้ าพัก ส่วนใหญ่มกั เป็ นอาคารเก่าที่ได้ รับการดัดแปลงเพื่อให้ มีสภาพเหมาะสมที่จะใช้ เป็ นที่พกั ได้
บางแห่งอาจมีบริ การอาหารทุกมื ้อให้ หรื อมีห้องครัวที่ใช้ ร่วมกับผู้ที่มาพักคนอื่นๆสาหรับประกอบ
อาหารรับประทานเอง และมีการจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ต่ามาก (ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 21 แสดงภาพโฮสเทล Lub D Bangkok Siam Square Hostel
ที่มา : Nitoria, LubD Siamsquare Hostel , accessed June 30, 2013, available from
http://www.bloggang.com/mailblog.php?id=hanruyi&month=29-09-2010&group=1&
gblog=21
รี สอร์ ท หรื อที่พกั ตากอากาศ คือ ที่พกั ที่มกั สร้ างในบริ เวณที่เป็ นสถานที่ตากอากาศ
เช่น ตามเชิงเขา หรื อทะเล หรื อบริเวณใกล้ เคียงกับสถานที่เล่นกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ ที่พกั ประเภท
นี ้มักจะเหมาะสาหรับแขกที่เข้ าพักเป็ นเวลานานๆ และมีสิ่งอานวยความสะดวกพร้ อม เช่น สระ
ว่ายน ้า สนามเทนนิส สถานอาบน ้าแร่ หรื อศูนย์สขุ ภาพ20 (ภาพที่ 22)

20

สมบัติ กาญจนกิจ, นันทนาการและอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว, 105.
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ภาพที่ 22 แสดงภาพรี สอร์ ท สายธารไอยรารี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 25 มกราคม 2556
คอนโดเทล คือ ที่พกั จัดสาหรับแขกที่จะเข้ าพักนานกว่าปกติ และมีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จดั ไว้ ให้ แขกเหมือนกับคอนโดมีเนียมในบางประเทศ (เช่นประเทศไทย) คาว่า คอนโดเทล
หมายถึง คอนโดมีเนียม ที่นอกจากจะขายขาดให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว ยังเปิ ดห้ องว่างให้ แขกเช่ารายเดือน
รายสัปดาห์ หรื อรายวัน หรื อตามแต่จะตกลงกันอีกด้ วย (Condotel = Condominium + Hotel)
โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมากๆในสถานที่นน(High
ั้
season)
Condominium มักจะเปิ ดให้ เช่ารายวัน ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือ ที่พทั ยา21
เต็น ท์ คื อ ที่ พัก หรื อ ที่ อ าศัย ที่ ย้ า ยไปมาได้ มี ข นาดเล็ ก กว่า ห้ อ งพัก แต่มี ข นาดที่
หลากหลาย ส่วนมากทามาจากผ้ าใบยึดกับเสา และหลัก หรื อยึดกับต้ นไม้ หรื อสิ่งก่อสร้ างโดยรอบ
ได้ เต็นท์เป็ นอุปกรณ์ไว้ เป็ นที่พกั อาศัยชัว่ คราว เหมือนกระโจม มีลกั ษณะโค้ งที่ด้านบน ส่วนใหญ่
จะใช้ โครงที่เป็ นเหล็กและจะใช้ ผ้าคลุม (ภาพที่ 23)

21

สมบัติ กาญจนกิจ, นันทนาการและอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว, 106.
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ภาพที่ 23 แสดงภาพเต็นท์ ริมเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 11 ธันวาคม 2554
13. ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสามารถกาหนดรู ปแบบพืน้ ที่ช่ ัวคราว
เช่น ฤดูกาล เวลา ผู้ใช้ งาน กิจกรรม และสถานที่บริ เวณข้ างเคียง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถ
กาหนดให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรมจากประเภทอาคารที่พกั อาศัยที่กล่าวมาได้ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงดังต่อไปนี ้
ฤดูกาล กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ประกอบด้ วย
ฤดูร้อน คือ ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม (ประมาณ 3 เดือน) มีอากาศ
ร้ อนโดยทัว่ ไป และจะร้ อนมากในเดือนเมษายน พื ้นที่ที่สอดคล้ องกับฤดูร้อน คือ เปิ ดโล่ง มีส่วนที่
บังแดดได้ บ้างป้องกันความร้ อนได้ อาจจะไม่ต้องทังหมดของพื
้
้นที่ แต่มีสดั ส่วนที่ลดความร้ อนได้
ฤดูฝน คือ ช่วงเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนตุลาคม (ประมาณ 5 เดือน) จะเห็นชัดเจนใน
ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย พื น้ ที่ที่สอดคล้ องกับฤดูฝน คือ มีส่วนที่เป็ นส่วนปกคลุมกันฝนและลม
ที่มากับฝนในส่วนพื ้นที่ด้านบนและบริเวณด้ านข้ างตามแต่ละสถานที่ที่ใช้ งาน
ฤดูห นาว คื อ ช่ว งเดื อ น พฤศจิ ก ายน ถึง เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ (ประมาณ 4 เดื อ น)
ประเทศไทยจะมีความหนาวเย็นเกือบทัว่ ไปยกเว้ นแต่ทางภาคใต้ แต่จะมีความหนาวเย็นมากที่สดุ
ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พื ้นที่ที่สอดคล้ องกับฤดูหนาว คือ มีส่วนที่กันลมหนาว
ถ้ าในพื ้นที่ที่มีลมหนาวที่มากเกินไป แต่ในพื ้นที่ทวั่ ไปทางภาคกลางจะหนาวเพียงช่วงระยะเวลา
หนึง่ เท่านัน้ พื ้นที่นนจึ
ั ้ งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามพื ้นที่ที่ต้องการใช้ งานในแต่ละกิจกรรมได้
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เวลา กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ประกอบด้ วย ช่วงเวลาใน 1 วัน แบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลา
ช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. คือ เวลาเช้ า รุ่ งอรุ ณ เช้ าตรู่ รุ่งเช้ า เป็ นช่วงเวลาตื่นนอน
ทากิจวัตรประจาวัน และทานอาหารเช้ า ก่อนที่จะไปสูพ่ ื ้นที่อื่นๆ
ช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น. คือ เวลาใกล้ เที่ยงถึงเย็น เป็ นช่วงเวลาทานอาหาร
เที่ยง และเดินทางสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆที่ต้องการ
ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. คือ เวลาใกล้ ค่า เป็ นช่วงเวลาที่เดินทางในรูปแบบตอน
กลางคืน และเป็ นเวลาที่ต้องเดินทางกลับที่พกั
ช่วงเวลา 18.00 – 05.00 น. คือ เวลาค่า ไม่มีแสงอาทิตย์ เป็ นช่วงเวลาทานอาหาร
เย็น พักผ่อน พูดคุยสนทนา แบ่งปั นความรู้ที่ไปเจอะเจอมา และเป็ นช่วงเวลาหลับนอน
ผู้ใช้ งาน กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ในที่นี ้ผู้ใช้ งานได้ จากัดอยู่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้
ซึ่ง นักท่องเที่ ยวกลุ่ม นี ก้ ็ มี ข้อจ ากัดที่ แตกต่างกันหลายแบบอยู่บ้าง เช่น เพศ อายุ อาชี พ นิสัย
ส่วนตัว เชื ้อชาติ วัฒนธรรม เพศ สถานะ หรื อความต้ องการอื่นๆ (ภาพที่ 24)

ภาพที่ 24 แสดงภาพผู้ใช้ งาน กับ พื ้นที่ชวั่ คราว ถนนข้ าวสาร กรุงเทพฯ
ที่มา : จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั วันที่ 11 มกราคม 2555
กิจกรรม กับ พื ้นที่ชวั่ คราว เนื่องจาก กิจกรรมเป็ นเพียงรูปแบบที่จะทาให้ เกิดเป็ นพื ้นที่
ที่มาตอบสนองต่อการใช้ ประโยชน์ ซึง่ นามาสูก่ ารเกิดเป็ นสถาปั ตยกรรมขึ ้นมา โดยแต่ละกิจกรรมก็
จะเกิ ดเป็ นอาณาเขต ขอบเขต การใช้ ง านพื น้ ที่ ที่ไ ม่เ หมื อนกั นโดยเอกลักษณ์ นัน้ ๆอยู่แล้ ว ซึ่ง
กิจกรรมก็ทาหน้ าที่เป็ นเหมือนตัวเชื่อมระหว่าง “ผู้ใช้ งาน” และ “สถาปั ตยกรรม” ซึ่งกิจกรรมยัง
สามารถกาหนดพื ้นที่ได้ อีก เช่น ควรจะเปิ ดพื ้นที่แต่ละส่วนเป็ นพื ้นที่ที่โล่ง เปิ ด ปิ ด ทึบ โปร่ง หรื อ
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ในลักษณะอื่นๆได้ อีกมากน้ อยแค่ไหนหรื อในตาแหน่งใดได้ บ้าง ซึ่งกิจกรรมกาหนดพื ้นที่ชวั่ คราวได้
(ภาพที่ 25,26)

ภาพที่ 25 แสดงภาพกิจกรรม กับ พื ้นที่ชวั่ คราว
ที่มา : Colleen McHugh, Park(ing)Day 2010 , accessed June 30, 2013, available from
http://www.spur.org/blog/tag/park(ing)-day

ภาพที่ 26 แสดงภาพกิจกรรม กับ พื ้นที่ชวั่ คราว
ที่มา : Richard Layman, Rebuilding Place in the Urban Space , accessed June 30, 2013,
available from http://urbanplacesandspaces.blogspot.com/2011/09/dcs-contribution-toparking-day-friday.html
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สถานที่บริ เวณข้ างเคียง กับ พื ้นที่ชั่วคราว หมายถึง พืน้ ที่รอบข้ างที่มีหลากหลาย
การใช้ งาน ซึ่งสามารถเป็ นตัวกาหนดได้ ถึงลักษณะของพื ้นที่ที่ใช้ เป็ นพื ้นที่ชวั่ คราว เช่น ข้ างเคียง
เป็ นสวนสาธารณะ ก็ยอ่ มทาให้ พื ้นที่ที่จะใช้ งานเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวนันมี
้ ความต่างออกไป จากพื น้ ที่ที่
อยู่ใกล้ กับ ร้ านอาหาร หรื อในลักษณะที่ว่า ถ้ าพื ้นที่ชวั่ คราวอยู่ใกล้ กบั สถานที่ใดบริ เวณข้ างเคียง
อาจจะทาให้ กิจกรรมหรื อพื ้นที่ใช้ งานของโครงการต้ องมีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่โดยรอบไปด้ วยโดย
ปริ ยายไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง และอาจจะทาให้ โครงการสามารถปรับเปลี่ยนไปกับพื ้นที่โดยรอบไป
ด้ วยตามระยะเวลา (ภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 แสดงภาพสถานที่บริเวณข้ างเคียง กับ พื ้นที่ชวั่ คราว
ที่มา : Segal & Verbakel, Urban [IM] Plants , accessed June 30, 2013, available from
http://siuarchitecture.blogspot.com/2011/01/urban-im-plants.html
การใช้ พื ้นที่เพื่อเป็ นพื ้นที่พกั อาศัยชัว่ คราวของนักท่องเที่ยวออกมาในรู ปแบบที่ต้องมี
ความเป็ นพื ้นที่ส่วนตัวของบุคคล และยังสามารถเป็ นพื ้นที่ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ กบั พื ้นที่
โดยรอบไปในตัวได้ ด้วย จึงต้ องการที่จะศึกษาพื ้นที่ที่เป็ นขนาดเล็ กที่สดุ ของพื ้นที่ คือ ห้ องพัก เพื่อ
พักอาศัยในขนาดที่เหมาะสมและมีความจาเป็ นที่ดีที่สดุ ในการใช้ งานเพื่อให้ เหมาะกับที่พกั อาศัย
ชัว่ คราวของนักท่องเที่ยวกลุม่ แบกเป้
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พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้ ต้ องการความสนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย โลด
โผน รักการเดินทาง และต้ องการสิ่งใหม่ๆ จึงเกิดเป็ นการเดินทางผจญภัยไปยังพื ้นที่ใหม่ๆ ซึ่งมา
จากความต้ องการทางแรงจูงใจและกิจกรรมใหม่ๆที่เหมือนกันสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้นี ้ทุก
กลุ่มคน โดยพื ้นที่ที่พกั อาศัยชัว่ คราวเพื่อพักผ่อนนัน้ ต้ องยังคงมีความเป็ นส่วนตัว (ห้ อง) ในการ
พักผ่อนและต้ องการให้ สามารถที่จะปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ ด้วย
14. ห้ องและการเกิดพืน้ ที่
ห้ อง คือ พื ้นที่ที่มีความหมายซึง่ แตกต่างจากพื ้นที่โดยรอบ มีการห่อหุ้มพื ้นที่นนและสิ
ั้
่ง
ที่หอ่ หุ้มนันมี
้ ความหมายขึ ้นมา และมีความสาคัญแตกต่างจากที่โดยรอบ ซึ่งอาจมีตวั ตนจับต้ องได้
หรื อ ไม่มีตวั ตนก็ได้ แต่สามารถแสดงถึงขอบเขตพิเศษของความเป็ นส่วนตัวได้ 22
คาว่า ห้ อง แตกต่างกันที่บริบทและวิถีชีวิต ถ้ าเปรี ยบห้ องในบทบาทที่แตกต่างไป เช่น
ห้ องที่อยู่ในบริ บทของเมือง ห้ องจะต้ องการพื ้นที่เฉพาะ ที่ปลอดภัย ผนังปิ ดล้ อม มี
ความเป็ นส่วนตัวสูง ซึ่งสุดท้ ายแล้ ว ความเป็ นเมือง ก็ยงั ต้ องการพื ้นที่ที่เป็ น ห้ อง ไว้ เพราะคนใน
เมืองต้ องการความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภัย เมื่อคนมีกิจกรรมที่ตา่ งกัน จึงทาให้ คนก็ต่างแยก
ห้ องออกจากกัน
ห้ องที่อยู่ในพืน้ ที่ชนบท ความเป็ นพื ้นที่ของห้ องนันอาจไม่
้
มีอะไรมาปิ ดกัน้ มีการอยู่
อาศัย รวมกัน แบบเอื อ้ อาทร แบบโถงกลางบ้ า น หรื อพื น้ ที่ โ ล่ง ซึ่ง กิ จ กรรมในครอบครั ว นัน้ ไม่
แตกต่างกันมาก อาจนัง่ คุยกันจนดึก แล้ วค่อยแยกย้ ายเข้ ามุ้งของตัวเอง แต่ไม่มีสว่ นมาปิ ดกันกั
้ น
ห้ อง ถ้ ามองในมุมของชนบท กิจกรรมจะไม่แตกต่างกัน แต่จะคล้ ายกัน การใช้ พื ้นที่จึง
ใช้ พืน้ ที่รวมกัน ในสถานที่เดียวกันเป็ นส่วนมาก เช่น โถง ไม่มีแยกห้ อง แต่จะมีเพียงอาณาเขต
ขึน้ มาใช้ เท่านัน้ เช่น มุ้ง เสื่ อ หรื อระดับของบ้ านที่แตกต่างกัน ซึ่ง ก็มีความคล้ ายคลึงกับความ
ต้ องการของกลุม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้ที่ต้องการการใช้ พื ้นที่คล้ ายกัน คือความไม่ต้ องแยกจาก
กัน อยูร่ วมกันได้ แต่ยงั มีขอบเขตที่แสดงความเป็ นส่วนตัวได้
โดยพื น้ ที่ ที่ น้ อยที่ สุ ด ของความเป็ นห้ อง ไม่ จ าเป็ นต้ อ งใหญ่ ห รื อ กว้ างขวาง แต่
จาเป็ นต้ องมีพื ้นที่ที่มากพอ สาหรับรองรับกิจกรรมบางอย่างได้ และเราจะมองเห็นความเป็ นห้ อง
เริ่มมีความหมายที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมของชีวิตที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
การปิ ดล้ อมของพื ้นที่เพียงอย่างเดียว
22

กฤษณพล วัฒนะวันยู, รู ม, (กรุงเทพฯ: สเกล, 2547), 62.
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15. สรุปพืน้ ที่พักอาศัยสู่การนาไปใช้ ในการศึกษาพืน้ ที่ทางสถาปั ตยกรรม
จากผลทัง้ หมดเราจะพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ที่เรานามาศึกษานีม้ ีลกั ษณะ
พิเศษ ที่ชอบอยู่กบั สังคม ต้ องการพบปะสังสรรค์ เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อน พร้ อมทังต้
้ องการ
ค้ นหาสิ่งแปลกใหม่ให้ กับชีวิตให้ เกิดการผจญภัยในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป ซึ่ง รูปแบบการท่องเที่ยว
และการพักอาศัยชัว่ คราวสามารถกาหนดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้
จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากกว่าการท่องเที่ยวตามลักษณะ
ของการจัดการเดินทาง คือ มีรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อนเป็ นหลัก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีผลต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
มีขนาดรู ปร่ าง (size) ที่แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ในประเทศไทย ด้ วยข้ อจากัด
เหล่านี ้ทาให้ โครงการสามารถออกแบบพื ้นที่ที่มีขนาดและความสูงแตกต่างไปจากเดิม ได้ รวมทัง้
การผสมผสานหรื อรวมพื ้นที่เข้ าหากันเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนที่ของการใช้ งานให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนผ่านของการเดินทางจากจุดหนึง่ สูอ่ ีกจุดหนึง่ ได้ อย่างลงตัว
เนื่ อ งจากโครงการมี ผ้ ู ใช้ งานที่ มี ทั ง้ ต่ า งชาติ แ ละคนไทย สิ่ ง นี ส้ ามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงต่อกัน ทัง้ ในแง่การออกแบบทางสถาปั ตยกรรม และบรรยากาศที่ใช้
ร่ วมกัน เพื่ อนาไปสู่ขบวนการในการกาหนดพื น้ ที่ ในการออกแบบและกาหนดกิ จ กรรมในการ
ออกแบบต่อไป

บทที่ 3
วิธีการศึกษาและพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
ในบทนี จ้ ะอธิ บ ายถึง วิธี การในการศึก ษา รายละเอี ย ด ทฤษฎี การศึกษา กรอบใน
การศึกษา ศึกษาพฤติกรรม องค์ประกอบที่กาหนดแนวความคิดที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ พืน้ ที่ ที่จ ะ
นาไปสูโ่ ปรแกรมและขันตอนการทดลองในการออกแบบ
้
รวมถึงศึกษาถึ งการกาหนดพื ้นที่ชวั่ คราว
ที่ตงโครงการ
ั้
กาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดขนาดของโครงการในพืน้ ที่ที่ต้องการ
วิเ คราะห์ พื น้ ที่ ที่ส อดคล้ อ งกับโครงการ และทาการศึก ษาโดยการส ารวจพื น้ ที่ และศึก ษาจาก
โครงการตัวอย่าง
1. การสังเคราะห์ และแนวความคิดในการออกแบบ
1.1 พืน้ ที่ช่ ัวคราวและนักท่ องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้
การทางานมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบพื ้นที่ชวั่ คราวทางสถาปั ตยกรรม สอดคล้ องกับ
การใช้ งานของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้เพื่อตรงตามความต้ องการ เพื่อเป็ นแนวทางการ
ออกแบบที่สมั พันธ์กบั การใช้ งานของนักท่องเที่ยว ที่เป็ นรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมตอบสนองต่อ
พฤติกรรมและประโยชน์ใช้ สอยของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ และเป็ นการสร้ างจากพื ้นที่ใหม่
ขึ ้นมาให้ เหมาะกับลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ จึงเกิดเป็ นผลสรุปของความ
ต้ องการทังในลั
้ กษณะทางพฤติกรรม และพื ้นที่ชวั่ คราว ดังนี ้
1. สร้ างพื ้นที่ขึ ้นใหม่และพัฒนาการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมในลักษณะของพื ้นที่
พักอาศัยจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ เพื่อให้ เหมาะกับขนาดการใช้ พื ้นที่และ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ และสามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันได้
2. นักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ต้ องการที่พกั อาศัยชัว่ คราวในราคาประหยัด ต้ องการ
เพียงสิ่งอานวยความสะดวกพื ้นฐาน คือ ที่นอน ห้ องน ้า และที่เก็บของที่ปลอดภัย เท่านัน้ แต่ก็ยงั
ต้ องมีพื ้นที่สว่ นกลางไว้ บริ การให้ เหมาะกับสัดส่วนของพื ้นที่พกั ด้ วย
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3. สาหรับพื ้นที่พกั อาศัยชัว่ คราว ต้ องการให้ เป็ นลักษณะที่ถาวรแต่ยงั เป็ นพื ้นที่ที่
ปรั บเปลี่ ยนได้ รองรั บกับพฤติกรรมที่ ม ากับนัก ท่องเที่ ยว ซึ่ง นักท่องเที่ ยวก็ คื อคนที่ ม าใช้ พื น้ ที่
ชัว่ คราว คือ มาแล้ วก็ไป ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป และมีขนาดการใช้ พื ้นที่ พกั ผ่อนที่ไม่
มากจนเกินไป
4. สาหรับที่พกั ราคาประหยัดนัน้ นักท่องเที่ยวที่มาพักจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีแตกต่าง
กันออกไป ซึง่ การได้ พดู คุยแบ่งปั นประสบการณ์การเดินทางกับผู้อื่น เป็ นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเปิ ดโอกาส
การผจญภัยใหม่ๆ ต่อกันได้ ซึง่ ต่างจากที่พกั ในโรงแรมหรู ซึง่ ทุกคนต้ องการมีความเป็ นส่วนตัว
มาก อาจทาให้ ยากต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอ่ กัน
จากความต้ องการที่เกิดขึ ้น การคานึงถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการพื ้นที่สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
ให้ เป็ นงานออกแบบ จะต้ องสอดคล้ องกับพื ้นที่ชวั่ คราวตามที่กล่าวถึงความหมายและความ
แตกต่างไปนัน้ พื ้นที่ที่จะเกิดขึ ้นยังต้ องการการพัฒนาสูข่ นตอนทางการออกแบบทาง
ั้
สถาปั ตยกรรมต่อไปอีก คือ การทางานร่วมกับพื ้นที่ตงโครงการที
ั้
่เหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงค์ และวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงความต้ องการของรายละเอียดโครงการและ
ขนาดพื ้นที่ตอ่ ไป (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 แสดงแผนภาพการเกิดขึ ้นของที่พกั อาศัยของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้
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1.2 แนวความคิดในการออกแบบ
แรงจูงใจสามารถกาหนดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ให้ มีหลากหลาย
กลุม่ ที่ตา่ งกัน ประกอบด้ วย ต้ องการรู้ จักตนเอง คือ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเรี ยนรู้ ค้ นหา
และมีจินตนาการกว้ างไกล ต้ องการสังคม คือ ต้ องการเพื่อน ต้ องการมีการสนทนาปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อื่น และต้ องการยอมรับ ต้ องการความสาเร็จ คือ ชอบการผจญภัย และชอบทาภารกิจที่บรรลุ
เป้าหมาย ต้ องการการปลีกตัว คือ หลีกหนีสงั คมที่วนุ่ วาย และเพื่อพักผ่อนเงียบๆ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สะพายเป้ กลุ่ม ที่ แ ตกต่า งกัน นี ส้ ามารถก าหนด ขนาดพื น้ ที่
กิจกรรม ความสูง มุมมอง ระดับ หรื อเส้ นทางการเดินทาง เป็ นต้ น ที่จะเกิดขึ ้นกับโปรแกรมและ
การออกแบบของโครงการได้ แต่เมื่อรวมกลุ่ม ของนักท่องเที่ ยวกลุ่ม สะพายเป้ทัง้ 4 กลุ่ม นีเ้ ข้ า
ด้ วยกัน สิ่งที่ยงั มีความต้ องการที่เหมือนกันของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้นี ้ คือ ต้ องการสังคม
และการยอมรับ ต้ องการเพื่อน อยากเรี ยนรู้ค้นหา ผจญภัย และเพื่อพักผ่อน จึงเลือกที่จะศึกษาถึง
ลักษณะรวมนี ้เพื่อค้ นหาถึงวิธีและเครื่ องมือในการออกแบบต่อไป
พืน้ ที่ช่ ัวคราว คือ พื ้นที่ที่แสดงถึงขนาดผิวพื ้นและอาณาบริ เวณที่ไม่ประจาและไม่ได้
ใช้ ง านตลอดไป รวมถึง ที่พักอาศัยชั่วคราวในรู ปแบบต่างๆที่มี การใช้ ง านไม่เป็ นประจาและไม่
ตลอดไป โดยสิ่งที่แสดงออกถึงพื ้นที่ชวั่ คราวได้ นนั ้ เช่น การเปลี่ยนแปลง ไม่นาน ไม่ประจา
พื ้นที่ชวั่ คราวในที่นี ้ ยังต้ องเป็ นพื ้นที่ที่ต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้ด้ วย (ภาพที่ 29) คือ
1.2.1 เป็ นพืน้ ที่สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ ที่ตอบสนองเรื่ องการพักผ่อน
เรี ยบง่าย สนุกสนาน ผจญภัย หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นพื ้นที่ที่ต้องการกิจกรรมทางสังคม
1.2.2 เป็ นพื ้นที่ที่ปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับการปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
1.2.3 เกิดพืน้ ที่สาหรับนักท่ องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ที่ต้องการที่พัก คือ ขนาดเล็ก
ราคาถูก เรี ยบง่าย ไม่หรูหรา
1.2.4 พื ้นที่ชั่วคราว สามารถกาหนดตาแหน่งและเส้ นทางที่บอกถึงการปรับพื ้นที่
ตามพฤติกรรมได้
1.2.5 พื ้นที่ชวั่ คราวเป็ นพื ้นที่สว่ นรวมและส่วนตัว กาหนดได้ ตามช่วงเวลา
1.2.6 เกิดเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวมากกว่าการใช้ พื ้นที่แบบถาวร
1.2.7 พืน้ ที่ที่ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ ยังแตกต่างและขัดแย้ งกับ
พื ้นที่ที่เป็ นอยูใ่ นการพักอาศัยปั จจุบนั จึงควรแก้ ไขให้ ตรงกับความต้ องการให้ มากขึ ้น

48
สรุ ปแล้ ว พื ้นที่ชวั่ คราว คือ พื ้นที่ใช้ งานระยะเวลาหนึ่ง ให้ สามารถเปลี่ยนแปลง และ
ปรั บได้ ซึ่ง เลื อกใช้ คาส าคัญ (keyword) สาหรั บการออกแบบในโครงการ คือ “การปรั บและ
เปลี่ยนแปลง”

ภาพที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ชวั่ คราวกับผู้ใช้ งาน
ความต้ องการจากการเปลี่ยนแปลงและปรับได้ ได้ ศกึ ษาถึงคุณสมบัตทิ ี่จะเป็ นวิธีใน
การทดลองการออกแบบ เลือกใช้ เครื่ องมือที่สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมาทดลองร่วมกับ
การออกแบบพื ้นที่ที่สามารถเกิดการปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันได้ คือ ระดับ ระยะ เคลื่อนที่ เส้ นทางสัญจร
เวลา และผนัง (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ชวั่ คราวกับผู้ใช้ งาน
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รายละเอียดโครงการ สาหรับรูปแบบของโปรแกรมของโครงการ ต้ องการพื ้นที่เป็ นที่
พักอาศัยสาหรับนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ในพื ้นที่ ย่านท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาด
พื ้นที่โครงการที่เล็กและสามารถแบ่งพืน้ ที่ให้ สามารถพักผ่อนได้ ไม่ เกิน 150 คน ตามขนาดของ
โรงแรมหรื อที่พกั อาศัยขนาดเล็กที่กาหนดและตามความต้ องการของผู้ศึกษาโครงการด้ วย โดย
วัตถุประสงค์ของการพักคือเป็ นการแวะพักเป็ นช่วงเวลาสันๆของการเดิ
้
นทาง โดยจาแนกระดับการ
บริ ก ารเป็ นแบบประหยัด และต้ องการเพี ย งสิ่ ง บริ ก ารขัน้ พื น้ ฐานเท่ า นัน้ (ภาพที่ 31) ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ห้ องนอน(bedroom) ห้ องนา้ (bathroom) ทานอาหาร (dining) และ พักผ่ อน
รวม (entertaining)

ภาพที่ 31 แสดงภาพรายละเอียดพื ้นที่โครงการ
2. การเลือกที่ตงั ้ โครงการและวิเคราะห์ บริบทที่ตงั ้ โครงการ
แนวคิดในการเลือกที่ตงั ้ โครงการ
เนื่ องจากโครงการเป็ นพื น้ ที่พักอาศัยชั่วคราวโดยมี ผ้ ูใช้ ง านที่ เป็ นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
สะพายเป้ ซึง่ มีความหลากหลายทางพฤติกรรมทังแรงจู
้
งใจ ลักษณะเฉพาะตัว เชื ้อชาติ วัฒนธรรม
เป็ นต้ น จึงต้ องการพื ้นที่ที่มีความหลากหลายในพื ้นที่เดิมอยู่แล้ ว เพื่อรองรับกับกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่
ต้ อ งการสัง คมและการพบปะของโครงการ โดยสถานที่ ค วรเป็ นพื น้ ที่ เดิน ทางที่ ใ กล้ กับ แหล่ง
ท่องเที่ ยวส าคัญ เป็ นย่านพื น้ ที่ ที่รองรั บด้ วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็ นย่า นพื น้ ที่
สาหรับการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายในการเดินทาง และหลักเกณฑ์ความต้ องการของพื ้นที่ต้องการ
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พื น้ ที่ พัก อาศัย รู ป แบบใหม่ ที่ ส ามารถสร้ างทางเลื อ กให้ กับ ผู้ใ ช้ ง านในรู ป แบบที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว ซึง่ ที่ตงนั
ั ้ นต้
้ องรองรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้กลุม่ นี ้ด้ วย
การเลือกที่ตงั ้ โครงการ
จากแนวคิดในการเลือกที่ตงโครงการเพื
ั้
่อการออกแบบ ได้ เลือกพื ้นที่มาศึกษา คือ ถนน
สีลม ถนนข้ าวสาร และถนนสุขมุ วิท แต่เนื่องจากผู้จดั ทาได้ คานึงถึงความโดดเด่นของพื ้นที่ ความ
หลากหลายของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ และระดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีในจานวนมาก
รวมไปถึงความแตกต่างทัง้ เชือ้ ชาติและสังคมทาให้ พืน้ ที่ ที่เหมาะสมในการศึ กษาของโครงการ
ออกแบบ คือ ถนนข้ าวสาร เป็ นพืน้ ที่ ที่มี ความแตกต่างกันที่หลากหลาย ซึ่ง สามารถที่ จะสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันในการใช้ งานของที่พกั นักท่องเที่ยวได้ จึงหาพื ้นที่ ที่สามารถกาหนดเป็ นพื ้นที่ของ
โครงการ จากการหาข้ อมูลและหารูปแบบที่ตรงกับความต้ องการเบื ้องต้ นแล้ ว ได้ เลือกพื ้นที่ในถนน
ข้ าวสารมาทังหมด
้
3 พื ้นที่ โดยมีความแตกต่างกันออกไป (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 แสดงภาพตาแหน่งตัวเลือกของที่ตงโครงการ
ั้
จากการศึกษาและสารวจพื ้นที่พบว่า พื ้นที่ 2 เป็ นพื ้นที่ว่างที่สามารถกาหนดรู ปแบบ
ความต้ องการได้ ใหม่ทงหมดเลย
ั้
และพื ้นที่ตงยั
ั ้ งขนาบด้ วยพื ้นที่พกั อาศัยเช่นเดียวกัน ซึ่งต่างจาก
พื ้นที่ 1 และ 3 ที่เป็ นอาคารเก่าที่เป็ นอาคารไม้ เก่าและอาคารคอนกรี ตเดิม บริ เวณโดยรอบเป็ น
พื ้นที่ค้าขายที่พลุกพล่านมากกว่าพื ้นที่ 2 ที่พลุกพล่านน้ อยลง แต่ยงั เป็ นพื ้นที่ที่มองเห็นถึงบริ เวณ
ของถนนข้ าวสารได้
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ดังนันจึ
้ งขอสรุปว่า พื ้นที่ที่เลือกมาเป็ นที่ตงโครงการ
ั้
คือ พื ้นที่ 2 ซึ่งในขันตอนต่
้
อไปจะ
เป็ นการวิเคราะห์บริ บทและรายละเอียดต่างๆของที่ตงโครงการ
ั้
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการออกแบบ
ต่อไป

พืน้ ที่
2
ภาพที่ 33 แสดงภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตงและระยะรอบโครงการ
ั้
ลักษณะทางกายภาพและบริบทโดยรอบของที่ตงั ้ โครงการ
ลักษณะที่ตงโครงการเป็
ั้
นพื ้นที่โล่ง อยูต่ ิดกับอาคารพักอาศัย โรงแรม และอาคาร
พานิชย์ ทังสามทิ
้
ศ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ในปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่สาหรับวางของสาหรับค้ าขายของร้ านค้ า
บริบทโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
A ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ติดกับโรงแรมดังเดิ
้ ม ซึ่งเป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ สิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน ขนาบพื ้นที่ด้านข้ างโครงการตลอดแนว
B ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ติดกับด้ านหลังอาคารพานิชย์ วางขนาบพื ้นที่ด้านหลัง
ทังหมดตลอดแนวโครงการ
้
C ทิศตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อ ติดกับ อาคารพักอาศัย สูง 5 ชัน้ ขนาบพื น้ ที่ ด้านข้ า ง
โครงการตลอดแนว
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D ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับถนนข้ าวสาร เป็ นพื ้นที่โล่ง ด้ านหน้ ามีความพลุกพล่าน
ในเวลากลางคืน

ภาพที่ 34 แสดงภาพมุมมองและบริบทโดยรอบของที่ตงโครงการ
ั้
ประกอบด้ วย ภาพหน้ า
โครงการ ตรงข้ ามโครงการ และมุมมองจากถนนข้ าวสาร 3 มุม

ภาพที่ 35 แสดงภาพถ่ายที่ตงโครงการจากทิ
ั้
ศตะวันตกเฉียงใต้
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พื ้นที่โครงการหันหน้ าไปทางทิศใต้ และติดกับถนนข้ าวสาร ฝั่ งทางเข้ าด้ านถนนจักร
พงษ์ ในช่วงเช้ าพื ้นที่โครงการถูกบังด้ วยอาคารโรงแรมดังเดิ
้ มสูง 6 ชัน้ จึงไม่ได้ รับผลกระทบจาก
ความร้ อนของแสงอาทิตย์มากนัก แต่จะได้ รับแสงแดดเต็มที่ในตอนกลางวัน เนื่องจากด้ านหน้ า
โครงการอยูใ่ นทิศใต้ และจะมีร่มเงาให้ กบั โครงการอีกครัง้ ในตอนเย็น เนื่องจากอาคารพักอาศัยสูง
5 ชัน้ บังแสงแดดเอาไว้ (ภาพที่ 36,37)

ภาพที่ 36 แสดงบริบทโดยรอบของที่ตงโครงการ
ั้

ภาพที่ 37 ภาพแสดงความสูงอาคารข้ างเคียงที่ตงโครงการ
ั้
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ตาแหน่ งพืน้ ที่ท่ ีเหมาะสมกับโปรแกรมโครงการ โดยประกอบด้ วย พื ้นที่ ของแขก
พื ้นที่บริการ และการวางเตียงนอนตามจานวนแขกที่เข้ าพักให้ เหมาะสมกับขนาดของห้ อง
ในส่วนของพื ้นที่ใช้ งานอื่นสามารถรวมเข้ ากับพื ้นที่หลักทัง้ 4 ส่วนนี ้ได้ เพราะกิจกรรม
หรื อพื น้ ที่ ที่เ กิ ดขึน้ สามารถบอกได้ ว่าเป็ นพื น้ ที่ หนึ่ง ที่ เกิ ดขึน้ ได้ ทัง้ ในรู ปแบบที่ สอดคล้ องไปกับ
เส้ นทางสัญ จร โถง หรื อพื น้ ที่ส าธารณะส่วนรวมที่ มีอยู่ได้ โดยสามารถเกิดและหายไปได้ ตาม
ช่วงเวลาที่มีในแต่ละวันและตามช่วงเวลาที่มีการใช้ งานพื ้นที่นนั ้
การออกแบบพื ้นที่ควบคู่ไปกับเส้ นทางสัญจร โดยประกอบด้ วย ห้ องพัก ส่วนบริ การ
และเส้ นทางสัญจร (circulation) โดยพิจารณารูปแบบให้ สอดคล้ องกับจานวนผู้ใช้ งานและสัมพันธ์
กันกับพื ้นที่ของห้ องพัก ซึง่ มีหลากหลายประเภทในการเลือกใช้ งานได้ (ภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 แสดงแผนผังตาแหน่งของพื ้นที่และเส้ นทางสัญจร
3. กระบวนการทดลองออกแบบ
จากที่ได้ สรุปถึงแนวความคิดในการออกแบบที่จะใช้ เครื่ องมือมาทดลองการออกแบบ
นัน้ ซึง่ ประกอบด้ วย ระดับ ระยะ การเคลื่อนที่ เส้ นทางสัญจร เวลา และผนัง เพื่อให้ เกิดการปรับ
และเปลี่ยนแปลงได้ ของโครงการ ซึง่ อาจสามารถที่จะบอกถึงการทางานร่วมกันของพื ้นที่และ
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ผู้ใช้ งาน โดยนามาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ ที่
แสดงถึงพื ้นที่ใช้ งานชัว่ คราวได้ มากที่สดุ
ในขันตอนของการทดลองออกแบบ
้
ได้ แบ่งการทางานเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ ขัน้ ตอนที่
หนึ่ง ได้ ทดลองออกแบบโดยใช้ ระนาบตังเป็
้ นตัวแบ่งพื ้นที่ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขอบเขต
ความชัว่ คราวที่เป็ นไปได้ ขัน้ ตอนที่สอง ได้ ทางานร่วมกับพื ้นที่ใช้ งานเท่านันผ่
้ านพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ เพื่อเกิดเป็ นพื ้นที่และสัมพันธ์กบั ผู้ใช้ งาน โดยเอาผลจากการทดลอง
ขันที
้ ่ 1 มาทดสอบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น ขัน้ ตอนที่สาม ทางานร่วมกับที่ตงโครงการผ่
ั้
าน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ โดยนาเครื่ องมือมาออกแบบร่วมกับบริ บท คือ เส้ นทาง
สัญจร ผนัง การเคลื่อนที่ ระดับ และเวลา เพื่อเกิดผลที่สอดคล้ องกับความสัมพันธ์โครงการที่ทาให้
เกิดการปรับและเปลี่ยนแปลงได้ ขัน้ ตอนที่ส่ ี พัฒนาการทดลองในรายละเอียดของความ
เหมาะสมทังบริ
้ บทโดยรอบ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของระบบของห้ องพัก
ความสะดวกในการใช้ งาน พื ้นที่ การก่อรูปของโครงการ เป็ นต้ น

ภาพที่ 39 แสดงภาพขันตอนของกระบวนการทดลองออกแบบ
้
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ขอบเขตพืน้ ที่ท่ เี กิดจากการกัน้ ระนาบ
ขอบเขตพื ้นที่ที่สามารถแยกความเป็ นพื ้นที่สว่ นตัวและความเป็ นพื ้นที่สาธารณะออก
จากกันนันสามารถก
้
าหนดพื ้นที่นนได้
ั ้ โดยการกันระนาบเพื
้
่อเปิ ดและปิ ดพื ้นที่ตามความต้ องการ
ตามประโยชน์ใช้ สอยได้ พื ้นที่นี ้สามารถนาไปปรับใช้ กบั พื ้นที่ชวั่ คราวที่เกิดจากพฤติกรรมและ
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวได้ ทกุ ส่วนของการใช้ งานซึง่ ยังสามารถปรับเปลี่ยนพื ้นที่ให้ ใช้ งาน
เหมาะสมกับพื ้นที่ที่มีอยู่ และสามารถใช้ ระนาบเป็ นตัวกลางกาหนดความชัว่ คราวได้ (ภาพที่ 40)
จากภาพ เป็ นการออกแบบพื ้นที่หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว 1 หน่วย ที่สามารถบอก
รายละเอียดพื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวโดยให้ พื ้นที่ครึ่งหนึง่ เป็ นพื ้นที่ปิด เนื่องจากพื ้นที่โดยรอบติดกับ
อาคารข้ างเคียงจึงกันพื
้ ้นที่ไว้ 2 ระนาบ จาก 4 ระนาบ เพื่อการปิ ดบังสายตาจากนอกโครงการ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้ พืน้ ที่ A กัน้ 2 ระนาบ เปิ ดพื ้นที่โดยรอบ รู้สึกโล่ง เปิ ดพื ้นที่ บรรยากาศเพื่อการ
ปฏิสมั พันธ์ พืน้ ที่ B กัน้ 2 ระนาบ และปิ ดส่วนมุมไว้ แสดงถึงการแบ่งพื ้นที่ออกและเกิดเป็ นพื ้นที่
2 ส่วนในที่วา่ งเดียวกัน พืน้ ที่ C กัน้ 2 ระนาบ และปิ ดพื ้นที่บางส่วนเพียงเล็กน้ อย เกิดพื ้นที่วา่ ง
และโล่งที่ตา่ งกันในการใช้ พื ้นที่ การปฏิสมั พันธ์เกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่เปิ ดกว้ างมากกว่า พืน้ ที่ D เกิด
พื ้นที่วา่ งที่สมั พันธ์กบั ภายนอกเป็ น 2 ส่วนที่เท่ากัน ยังไม่เกิดการปิ ดกันมากนั
้
ก พืน้ ที่ E พื ้นที่กนั ้ 2
ระนาบ และระนาบที่เหลือก็เหลือที่วา่ งที่สมั พันธ์กบั ด้ านนอกน้ อยลง ทาให้ ความสัมพันธ์ตอ่ บริบท
รอบนอกลดลงมาก พืน้ ที่ F ระนาบแทบจะปิ ดกันทุ
้ กด้ าน ทาให้ การปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันทาได้ เพียง
การมองและรับฟั งทางเสียง แต่การเดินทางหากันจากของพื ้นที่ทงในระนาบและนอกระนาบท
ั้
าได้
ยาก ในที่นี ้กาหนดให้ พื ้นที่ส่วนตัว คือ ห้ องน ้า และห้ องนอน พื ้นที่สว่ นรวม คือ ทานอาหาร และ
พักผ่อนรวม อีกทัง้ ห้ องนอนสามารถปรับพื ้นที่ให้ เป็ นทังพื
้ ้นที่สว่ นตัวและพื ้นที่สว่ นรวม ภายใน
หน่วยพักอาศัยได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน รวมถึงห้ องน ้า ที่กาหนดให้ เป็ นห้ องน ้ารวม

ภาพที่ 40 แสดงภาพพื ้นที่สว่ นตัวที่เกิดจากการกันระนาบ
้
ใน 1 หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว
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ในการออกแบบระนาบเพื่อปิ ดกันพื
้ ้นที่เพื่อความเป็ นส่วนตัว(ห้ องนอน) สามารถขยาย
พื ้นที่ออก โดยใช้ พื ้นที่ร่วมกัน และใช้ ระนาบปิ ดกันหรื
้ อแบ่งพื ้นที่ภายใน จะเห็นได้ ว่า เมื่อเปิ ด
ระนาบภายในจะสามารถสร้ างพื ้นที่ร่วมกันเพิ่มขึ ้นได้ 4 เท่าตัว แต่เมื่อใช้ ระนาบปิ ดกันภายในจะ
้
สามารถแบ่งพื ้นที่ส่วนตัวได้ เช่นกัน และสามารถปรับขยับพื ้นที่ออกจากกันได้ และเมื่อต้ องการใช้
พื ้นที่ร่วมกันก็เปิ ดระนาบภายในออก จะเกิดเป็ นพื ้นที่ที่สร้ างความสัมพันธ์ตอ่ กันได้ (ภาพที่ 41)

ภาพที่ 41 แสดงภาพพื ้นที่สว่ นตัวที่เกิดจากการกันระนาบ
้
รวม 4 หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว
การทดลองเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ
การทดลองที่ 1 นาเอาพื ้นที่การใช้ งานทังหมดทั
้
ง้ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทานอาหาร และ
พักผ่อนรวม มาวางกลุม่ พื ้นที่ตามการใช้ งานจากพื ้นที่สว่ นรวม เข้ าไปสูพ่ ื ้นที่ส่วนตัว โดยแบ่งพื ้นที่
ส่วนตัวให้ มีการเข้ าถึงที่ตา่ งกันทังระยะ
้
และระดับ ที่จะช่วยส่งผลต่อความชัว่ คราวได้
(ภาพที่ 42) พร้ อมทังออกแบบเส้
้
นทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆไปพร้ อมกันในพื ้นที่ที่ไม่เหมือนกัน เช่น
วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้ า สี่เหลี่ยมจัสตุรัส เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ (ภาพที่ 43)

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการทดลองที่ 1
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ภาพที่ 43 ภาพแสดงการทดลองที่ 1

ข้ อสังเกตในการศึกษาการทดลองที่ 1 โดยการวางตาแหน่งการใช้ งาน วาง
ตามการเข้ าถึงพื ้นที่จาก พื ้นที่บริการ พักผ่อนรวม ห้ องนอน และห้ องน ้า แต่จดั วางตาแหน่ง
ห้ องนอนไว้ ตา่ งกัน ซึง่ ทาให้ เกิดการใช้ พื ้นที่ที่ตา่ งกัน แต่ยงั เป็ นการจัดกลุม่ ที่แยกพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ งานอยู่ โดยพยายามจัดวางให้ สลับพื ้นที่กนั ตามสีที่แสดง โดยใช้ พื ้นที่ตรงกลางเป็ นส่วนบริ การ
ทุกชันเป็
้ นตัวแยกโซนพักอาศัย
การทดลองที่ 2 ลองจัดวางตาแหน่งของกลุม่ ผู้ใช้ งานแยกเป็ นพฤติกรรมต่างกัน
โดยยังคานึงถึงความเป็ นส่วนตัวและความต้ องการทางสังคมและการยอมรับจากผู้อื่น ผ่านการ
เดินทางเข้ าถึงในแต่ละส่วนทังทางราบและในทางตั
้
งของการจั
้
ดวางตาแหน่ง ซึง่ สีแดงคือทาน
อาหาร สีฟ้าคือพักผ่อนรวม สีชมพูคือห้ องน ้า สีเขียวคือห้ องนอน โดยเรี ยงลาดับจากพื ้นที่ที่
ต้ องการความเป็ นส่วนตัวน้ อยที่สดุ ไปถึงมากที่สดุ คือ จากพื ้นที่สว่ นกลาง ทางเข้ า ทานอาหาร
พักผ่อนรวม สูพ่ ื ้นที่ห้องนอนและห้ องน ้า จากการทดลองเกิดพื ้นที่ห้องนอน (สีเขียว) ทังหมด
้
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หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แต่ละหน่วยประกอบด้ วยผู้ใช้ งานไม่เกิน 4 คน พื ้นที่ห้องนอนวางตัวใน
ตาแหน่งหน้ าและหลังของโครงการ โดยให้ ส่วนบริการมาเป็ นพื ้นที่กนระนาบของทั
ั้
ง้ 2 ฝั่ งออกเพื่อ
สร้ างพื ้นที่สว่ นตัวให้ มีกบั พื ้นที่ทงั ้ 2 ฝั่ งด้ วย (ภาพที่ 44)
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงการทดลองที่ 2
จากการทดลองในขันที
้ ่ 2 นี ้ ได้ กาหนดตาแหน่งพื ้นที่ใช้ งาน และทดลองสร้ างการ
เรี ยงตัว 2 แบบ ประกอบด้ วย การเรียงตัวอย่ างเป็ นระเบียบ ในแนวราบเป็ นหลัก ทาให้ ไม่เกิด
ความต่างระดับที่จะแสดงถึงการปรับเปลี่ยนที่ทาให้ ความสัมพันธ์ของพื ้นที่เกิดเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราว
ขึ ้นมา แต่สิ่งที่ปรากฏขึ ้นมาคือ การวางระบบที่เป็ นระเบียบด้ วยขนาดและระยะที่เท่าๆ กัน แสดง
ถึงความเป็ นถาวรที่ชดั เจนกว่า (ภาพที่ 45) การเรี ยงตัวอย่ างไม่ เป็ นระเบียบ กาหนดทิศ
ทางการเกิดของพื ้นที่ขึ ้นมาใหม่ในแนวตัง้ โดยเปิ ดปิ ดระนาบในตาแหน่งที่แตกต่างกัน โดยไม่ได้
กาหนดข้ อจากัดอะไรที่ชดั เจน จัดวางพื ้นที่แบบไม่เป็ นระบบซึง่ การจัดวางลักษณะนี ้เกิดรูปแบบที่
น่าสนใจซึง่ มีความแตกต่างของการเปิ ดพื ้นที่เกิดเป็ นการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นตามพฤติกรรมที่
ปรับเปลี่ยนการใช้ พื ้นที่ได้ (ภาพที่ 46)
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ภาพที่ 45 แสดงภาพการทดลองที่ 2

ภาพที่ 46 แสดงการทดลองที่ 2
ข้ อสังเกตในการศึกษาการทดลองที่ 2 จากการวางตาแหน่งตามการแยกกลุม่
ของพื ้นที่ใช้ งานทังในแนวราบและแนวตั
้
ง้ ยังไม่สามารถกาหนดรูปแบบที่เป็ นระบบสาหรับ
พัฒนาการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมต่อไปได้ แต่ได้ สร้ างความน่าสนใจในการใช้ งานของ
นักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ในเรื่ องของการผจญภัยได้ ตามรูปแบบที่เกิดขึ ้น
สรุปข้ อสังเกตการทดลองที่ 1 และ 2 ในการทดลองทัง้ 2 ครัง้ พยายามทดลอง
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบซึง่ ได้ พดู ถึงพื ้นที่ทงั ้ 4 ส่วน คือ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทานอาหาร และ
พักผ่อนรวม ซึง่ หลังจากที่ได้ โปรแกรมของโครงการซึง่ เป็ นที่พกั นักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้แล้ วนัน้
ได้ เลือกที่จะใช้ เครื่ องมือที่สนใจ คือ ระดับ ระยะ และทางสัญจร มาทดลองเพื่อให้ เกิดการปรับและ
เปลี่ยนแปลงได้ สาหรับพื ้นที่ชวั่ คราวจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ ซึง่ การทดลอง
จะพัฒนาต่อไปได้ นนั ้ ต้ องมีการทดลองร่วมไปกับพื ้นที่โครงการไปพร้ อมกัน โดยจะทาให้ โครงการ
และบริบทรอบข้ าง สามารถช่วยแสดงศักยภาพของพื ้นที่ออกมาได้ มากขึ ้นและพัฒนาการ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรมต่อไปได้ มากขึ ้นอีก

บทที่ 4
การออกแบบสถาปั ตยกรรม
ทดลองออกแบบร่ วมกับการวิเคราะห์ ท่ ตี งั ้ โครงการ
จากบทที่ 3 เป็ นการทดลองและใช้ เครื่ องมือเพียงบางส่วน สาหรับบทนีจ้ ะเป็ นการ
ทดลองในขัน้ ต่อไป โดยเป็ นการทดลองออกแบบร่ วมกับการวิเคราะห์ที่ตงโครงการ
ั้
ซึ่งจะทาให้
เกิดผลงานการออกแบบที่พฒ
ั นาร่วมกับบริ เวณโดยรอบและยังมีความสัมพันธ์สอดคล้ องกันมาก
ขึ ้นกับโครงการ โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้นโดยรอบแล้ วจึง ประมวลและนาผลนันมาพั
้
ฒนาการ
ออกแบบต่อไป ซึง่ พื ้นที่ข้างเคียงนันเมื
้ ่อมองจากถนนข้ าวสารเข้ าไปภายในโครงการจะประกอบไป
ด้ วย (ภาพที่ 47)
ด้ านซ้ ายของโครงการ คือ อาคารพักอาศัย 5 ชัน้ มีพื ้นที่เปิ ดและมีมุมมองทังหมด
้
ของอาคารมาสูโ่ ครงการตลอดพื ้นที่ด้านซ้ าย
ด้ านหลังของโครงการ คือ อาคารพานิชย์ 4 ชัน้ ซึ่งมีพื ้นที่เปิ ดเพียงหน้ าต่างและมี
มุมมองมายังพื ้นที่โครงการ แต่โครงการก็ ไม่ได้ รับการรบกวนจากทังเสี
้ ยงและความวุ่น วายจาก
อาคารพานิชย์มากนัก
ด้ า นขวาของโครงการ คือ โรงแรมดัง้ เดิม 6 ชัน้ (อาคารสี เหลื อง) และมี จ านวน
ระเบียงเพียง 12 ห้ องพักเท่านันที
้ ่อยู่ติดกับพื ้นที่โครงการ ทาให้ พื ้นที่บางส่วนที่ติดกับระเบียงของ
อาคารข้ างเคียงนี ้ลดทอนความเป็ นพื ้นที่สว่ นตัวของพื ้นที่โครงการลงบ้ างเล็กน้ อย
ด้ านหน้ าของโครงการ คือ ถนนข้ าวสารและอาคารพานิชย์ ซึ่งมีความวุ่นวายทังทาง
้
ระดับเสี ยงของจ านวนนักท่องเที่ ยวและเสี ยงที่ม าจากร้ านค้ า แต่ระดับเสียงก็ ไม่ไ ด้ สูงพอที่ จ ะ
รบกวนการพักอาศัยชัว่ คราวจนเกินไปนัก ณ บริ เวณที่ใกล้ กบั โครงการและบริ เวณโดยรอบ ยกเว้ น
จากเรื่ องเสียงแล้ ว พื ้นที่บริ เวณนี ้ยังมีความพลุกพล่านของการเดินตลอดเส้ นทางไปจนถึงดึกของ
แต่ละวัน ซึ่งจานวนนักท่องเที่ยวที่มีมากนีเ้ ป็ นผลดีกับโครงการโดยแสดงถึงการพบเจอกัน การ
สนทนากันที่มีความแตกต่างทังภาษาและวั
้
ฒนธรรมการเป็ นอยู่ จานวนจะเพิ่มมากขึ ้นเมื่อตรงกับ
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดเทศกาล
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ภาพที่ 47 แสดงอาคารข้ างเคียงของโครงการ
ออกแบบภาพรวมของโครงการ วัตถุประสงค์ในการทดลองของขัน้ ตอนการ
ออกแบบ เป็ นการสร้ างพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรมขึ ้นมาเพื่อพักอาศัยชัว่ คราว โดยมีความหมาย คือ
“พื ้นที่ชวั่ คราว” ซึง่ มีการทางานร่วมกับบริบทของที่ตงโครงการ
ั้
ผ่านเครื่ องมือและองค์ประกอบทาง
สถาปั ตยกรรม คือ เส้ นทางสัญจร ผนัง การเคลื่อนที่ ระดับ และเวลา ซึ่งจากการวิเคราะห์ที่ตงของ
ั้
โครงการ ได้ จัดวางพืน้ ที่ลงบนที่ตงั ้ โครงการ มี ส่วนการใช้ งานที่ส าคัญทัง้ 4 ส่วน คือ ห้ องนอน
ห้ องน ้า ทานอาหาร และพักผ่อนรวม เป็ นหลัก จัดวางพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกันตามความต้ องการทาง
กายภาพของคาสาคัญ (Keyword) คือ การปรั บและเปลี่ยนแปลง โดยเครื่ องมือหลักที่นามาใช้
ออกแบบร่วมกับภาพรวมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
เส้ นทางสัญจร ที่สามารถสร้ างประสบการณ์การรับรู้ใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ตื่นเต้ นและน่าค้ นหาอีกทังยั
้ งสามารถกาหนดเส้ นทางได้ ในรูปแบบของตัวเอง
ผนัง สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนพื ้นที่ส่วนตัวสู่พื ้นที่สาธารณะได้ ด้วยรูปแบบที่
หลากหลายและตอบสนองกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ทังแบบเดี
้
่ยวและกลุม่
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การเคลื่อนที่ กาหนดการเคลื่อนตัวไปยังพื ้นที่ใช้ งานทังโครงการได้
้
ทงการเดิ
ั้
นขึ ้น
ลง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการไปและกลับในพื ้นที่ที่ใกล้ เคียงกัน
ระดับ ที่มีความแตกต่างในระนาบด้ านตังและด้
้
านนอน ทังในลั
้ กษณะของระดับที่
ต่ากว่า เท่ากัน และสูงกว่า ซึง่ สามารถสร้ างความแตกต่างได้ ในการใช้ พื ้นที่และความเป็ นส่วนตัว
เวลา สามารถกาหนดกิ จ กรรมและการปรั บ เปลี่ ยนพื น้ ที่ ใ ช้ ง านทัง้ ส่วนตัวและ
สาธารณะได้ ตามการเดินทางของแสงที่เข้ ามาในโครงการ รวมถึงสามารถเป็ นตัวกาหนดขอบเขต
ของการใช้ พื ้นที่ในกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ ด้วย
จากพื ้นที่โครงการที่มีอาคารข้ างเคียงอยู่โดยรอบทัง้ สามด้ าน ถ้ าทาพื ้นที่โครงการให้
เหมาะสมกับการพักอาศัย ชัว่ คราว จาเป็ นต้ องมีพื ้นที่ที่เป็ นส่วนตัวจากพื ้นที่ข้างเคียง โดยระดับ
ของพื ้นที่สว่ นตัว แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ห้ องนอนจะเรี ยงตัวโอบล้ อมพื ้นที่พกั ผ่อนรวมส่วนกลาง
ไว้ ที่ต้องการความเป็ นส่วนตัว (Privacy) และในส่วนของห้ องนอนให้ เปิ ดเข้ าหาตัวเองในพืน้ ที่
โครงการด้ านในด้ วย คือ เป็ นการสร้ างระดับความเป็ นส่วนตัวด้ านในแล้ วเอาเส้ นทางสัญจรไว้ ด้าน
นอก จึงกาหนดพืน้ ที่ทงั ้ ห้ องนอน ห้ องน ้า เป็ นพื ้นที่โอบล้ อมการมองเห็นจากด้ านนอกโครงการ
ตามลาดับ (ภาพที่ 48,49)

ภาพที่ 48 แสดงถึงการเปิ ดปิ ดพื ้นที่สว่ นตัวที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่ข้างเคียง
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ภาพที่ 49 แสดงตาแหน่งพื ้นที่ใช้ งานที่เกิดขึ ้นภายในโครงการ
การทดลองออกแบบผ่ านเครื่องมือทางสถาปั ตยกรรมขัน้ ต้ น
การทดลอง 1 ใช้ เส้ นทางสัญจร(Circulation)เป็ นเครื่ องมือแสดงถึงการปรั บ
และเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ โดยการเลือกใช้ เส้ นทางสัญจร (Circulation) มากาหนดความ
ต้ องการที่สอดคล้ องกับคาสาคัญ (keyword) ซึ่งแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวและแสดงในเรื่ องของ
ระดับความสูงต่า โดยสามารถแบ่งพื ้นที่เป็ นห้ องมากาหนดและแบ่งพื ้นที่ให้ เป็ นเส้ นทางการเดิน ที่
แต่ละแบบไม่เหมือนกัน โดยกาหนดให้ เส้ นทางเดินผ่านหน่วยย่อยพักอาศัยที่มีลกั ษณะรูปสี่เหลี่ยม
จัตรุ ัสในรูปแบบที่ตา่ งกันออกไป เส้ นทางมีรายละเอียด (ภาพที่ 50,51) คือ แบบ A เส้ นทางเดิน
เข้ าถึงด้ วยทิศทางเฉียงและเดินตรงและทางเดินเกิดขึ ้นแบบซ ้า เป็ นเส้ นทางที่เกิดความน่าเบื่อและ
ขาดความต่อเนื่องของพื ้นที่ แบบ B เส้ นทางกาหนดทิศทางให้ กลุ่มพื ้นที่ใช้ งาน จาเป็ นต้ องวางตัว
ด้ วยความมีระบบระเบียบเกินไป เป็ นเส้ นทางที่เข้ าสูศ่ นู ย์กลางทาให้ ขาดการเชื่อมต่อของพื ้นที่ร อบ
นอก แบบ C เส้ นทางมีความจงใจกาหนดเป็ นทิศทางเดียว ทาให้ การวางตัวเรี ยงติดกัน จึงขาด
ความอิสระในตาแหน่งของหน่วยพักอาศัยไป แบบ D เส้ นทางสามารถมองเห็นและคาดเดาได้
โดยง่ายซึง่ ทาให้ พื ้นที่ขาดการค้ นหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ แบบ E เป็ นเส้ นทางต่างระดับ
การวางตัวของหน่วยย่อยพักอาศัยไม่เป็ นอิสระ เกิดความสิ ้นเปลืองของเส้ นทางเกินไปในทิศทางที่
เปลี่ยนแปลงเกินความจาเป็ น แบบ F เส้ นทางมีทิศทางที่มีอิสระมากขึ ้น มีความลงตัวในการ
เคลื่อนไหวที่สอดคล้ องกับการพักผ่อน แต่ในรูปแบบยังแสดงถึงความคงที่ของเส้ นทางอยู่ แบบ G
สามารถกาหนดเส้ นทางการเดินได้ ด้วยตัวเอง ทาให้ เกิดเส้ นทางที่คาดเดาไม่ได้ เกิดการผจญภัย
แรงจูงใจในการค้ นหาในการเดินทางได้
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การใช้ งานตามการเข้ าถึง ก่อนหลังและความสัมพันธ์ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพาย
เป้ โดยที่การเดินนัน้ ผู้ใช้ งานสามารถรับรู้ระยะทางได้ ตามประสบการณ์ที่มีทัง้ ในแบบทางราบ ทาง
ลาด บันได และลิฟท์ เพื่อกาหนดเป็ นเส้ นทางการออกแบบที่เหมาะสมต่อไป

ภาพที่ 50 แสดงลักษณะเส้ นทางสัญจร (Circulation) ที่เหมาะสมกับพื ้นที่โครงการ

ภาพที่ 51 แสดงการทดลองหาลักษณะเส้ นทางสัญจรที่เหมาะสมกับพื ้นที่โครงการ
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เส้ นทางที่ต้องการนามาใช้ กับพฤติกรรมของนั กท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้นัน้ เป็ น
เส้ นทางที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหวพักผ่อน การเดินทางผจญภัย แสดงรูปแบบที่กาหนดเส้ นทาง
ได้ เอง มีอิสระในการเคลื่อนที่ที่ดผู อ่ นคลาย สามารถเปลี่ยนแปลงเส้ นทางได้ ตามความต้ องการ
ในการทดลองหาลัก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการที่ เ หมาะสมกับ พื น้ ที่
โครงการ ได้ ทาการค้ นหารูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่แสดงออกถึงพื ้นที่อิสระที่สอดคล้ อง
กับความต้ องการหลักตามวัตถุประสงค์ที่ค้นหานัน้ ได้ เลือกเส้ นทาง แบบ G มาใช้ ในการทดลอง
เพราะมี ลักษณะที่ สื่อถึง การเดินทาง ไม่มีรูปแบบ อยากเปลี่ ยนเส้ นทางการเดิิ นสู่ที่พักอาศัย
ชัว่ คราวก็สามารถไปใช้ เส้ นทางใหม่ได้ และยังสามารถตอบสนองกับการจัดวางพื ้นที่ในส่วนกลาง
เป็ นกลุม่ ๆ ภายในของที่ตงโครงการได้
ั้
(ภาพที่ 52)

ภาพที่ 52 แสดงการเลือกลักษณะเส้ นทางสัญจร (Circulation) ที่เหมาะสมกับพื ้นที่โครงการ
ได้ กาหนดให้ การจัดวางพืน้ ที่วางตามการโอบล้ อมพืน้ ที่ของโครงการ คือ ทาน
อาหาร และพักผ่อนรวม ซึ่งให้ ส่วน ห้ องนอน ห้ องนา้ อยู่รอบโครงการและให้ ส่วนพืน้ ที่ส่วนตัว
(Privacy) เปิ ดพื น้ ที่ภ ายในเข้ าหากัน แต่ปิดบ้ างในบางส่วนกับพื น้ ที่ที่สัมพันธ์ กับนอกโครงการ
(ภาพที่ 53)
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ภาพที่ 53 แสดงการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ ร่วมกับการวางตาแหน่งพื ้นที่ใช้ สอย
ก าหนดพื น้ ที่ ภ ายในโครงการให้ สัม พัน ธ์ กับ พื น้ ที่ ข้ า งเคี ย ง ให้ ห น่ ว ยพัก อาศัย
ชัว่ คราวเป็ นรู ปแบบห้ องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส โดยให้ สีฟ้า เป็ นพื ้นที่ปิดบังสายตาจากภายนอก สีชมพู
เป็ นพื ้นที่ปิดบังสายตาจากภายนอกบางส่วน และสีเขียว เป็ นพื ้นที่เปิ ดจากภายนอกและภายใน
โครงการ โดยสีส้ม แสดงถึงพื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่พกั อาศัยตามส่วนต่างๆใน
โครงการรวมถึงส่วนบริ การด้ วย (ภาพที่ 54) โดยการวางตัวของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว มีรูปแบบ
การวาง 3 รู ปแบบ คือ แบบ 1 วางห่างกัน คือ ตาแหน่งวางตัวแบบเป็ นอิสระ มีความเป็ นส่วนตัว
มากที่สดุ จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักในหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวต่อ 1 หน่วย ซึ่ง มีจานวนน้ อยที่สดุ
แบบ 2 วางใกล้ กนั คือ ตาแหน่งวางตัวแบบอิสระน้ อยกว่าแบบ 1 มีความเป็ นส่วนตัวน้ อยลง และ
สามารถขยายหรื อ ลดจ านวนนักท่องเที่ ยวได้ ตามจ านวนที่ ม าพัก แบบ 3 วางติดกัน ส าหรั บ
จานวนนักท่องเที่ยวที่มีมาก หรื อมาเป็ นกลุ่มใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ ายไปหากันได้ สะดวกเพราะ
พื ้นที่เชื่อมติดกัน มีพื ้นที่พกั กว้ างและมีความเป็ นพื ้นที่เอนกประสงค์ได้ ดี (ภาพที่ 55)

ภาพที่ 54 แสดงระยะความสัมพันธ์ของหน่วยพักอาศัย
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ภาพที่ 55 แสดงการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ ร่วมกับพื ้นที่
การนาเส้ นทางสัญจรมาใช้ เป็ นเครื่ องมือ ทดลองสาหรับการออกแบบร่ วมกับพื ้นที่
พักอาศัย กาหนดให้ อยู่ในตาแหน่งที่สามารถพัฒนาพื ้นที่ในส่วนอื่นเพิ่มขึ ้นได้ ในอนาคต จะเห็นได้
จากการใช้ พื ้นที่ส่วนกลางอยู่ในตาแหน่งที่ส่วนต่างๆเข้ าถึงได้ ทงหมด
ั้
ซึ่งเหมาะกับการใช้ บริ การ
โดยรวม จากภาพ (ภาพที่ 56) ให้ พื ้นที่1 คือ ห้ องนอน และ พื ้นที่ 2 คือ ส่วนพักผ่อนรวมและบริการ

ภาพที่ 56 แสดงการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ ร่วมกับพื ้นที่พกั อาศัย
จากการวางตาแหน่ง ของการใช้ พื น้ ที่ ห้องนอนให้ โอบล้ อมพื น้ ที่ ส่วนบริ การเพื่ อ
ความเป็ นส่วนตัวของโครงการแล้ ว ยังสามารถกาหนดเส้ นทางสัญจรให้ เป็ นเส้ นทางที่กาหนดได้
เอง และยังใช้ ระดับความสูงมาเป็ นตัวกาหนดการใช้ พื ้นที่ออกจากกัน แต่ยงั สามารถมองเห็นพื ้นที่
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พักผ่อนรวมซึง่ กันและกันได้ ซึง่ เกิดจากการเลือกระบบเส้ นทางสัญจร ที่สอดคล้ องและเชื่อมโยงกัน
กับการเคลื่อนที่ทงในแนวราบและแนวตั
ั้
ง้ (ภาพที่ 57)

ภาพที่ 57 แสดงภาพการใช้ งานจากการนาเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาเป็ นเครื่ องมือทดลอง
เส้ นทางสัญจรที่เลือกมาใช้ กาหนดการออกแบบพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรม ซึ่งใช้ เป็ น
เส้ นทางสัญจรที่มีห้องพักโอบล้ อมพื ้นที่พกั ผ่อนรวมส่วนกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่
เกิดขึ ้นของห้ องพักแต่ละส่วน โดยพื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวจะต้ องมีห้องพักที่ไม่อยู่ใกล้ ชิดกันเกินไป
ในแต่ละหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว (ภาพที่ 58)

ภาพที่ 58 แสดงภาพการเลือกเส้ นทางสัญจร (Circulation) มาใช้ กบั การออกแบบโครงการ
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การนาพืน้ ที่ใช้ งานทัง้ ส่วนห้ องนอน ห้ องน ้า ส่วนบริ การ และพักผ่อนรวม มาจัด
วางพื ้นที่ร่วมกับเส้ นทางสัญจร ซึ่งให้ ทางสัญจรทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมพื ้นที่จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งได้
สามารถจัดรูปแบบได้ ตามความเป็ นส่วนตัวตามการเดินและการมองเห็นของตาแหน่งที่สอดคล้ อง
กับเส้ นทางในแต่ละหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว โดยแบ่งส่วนออกเป็ นพื ้นที่ที่ตา่ งระดับกัน พื ้นที่ สีแดง
คือ ชันล่
้ าง และ สีฟ้า คือ ชันบนและชั
้
นต่
้ อไป ซึ่งกาหนดพื ้นที่การใช้ งานออกจากกัน โดยใช้ ความ
แตกต่างของพื ้นที่ในโครงการตามทิศทางการมองเห็น เป็ นตัวกาหนดถึงการใช้ พื ้นที่ (ภาพที่ 59)

ภาพที่ 59 แสดงภาพการนาพื ้นที่การใช้ งาน มาออกแบบร่วมกับเส้ นทางสัญจร(Circulation)
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วิเคราะห์ ผลการทดลอง 1 จะเห็นได้ ว่าเมื่อวางพื ้นที่แต่ละระดับลงไป แล้ วจะมี
พื ้นที่บางส่วนนันเกิ
้ ดการซ้ อนทับหรื อวางพื ้นที่เหลื่อมกันอยู่ และเกิดเป็ นพื ้นที่โอบล้ อมขึ ้นมาได้ ซึ่ง
ทาให้ เกิดเป็ นเส้ นทางสัญจรที่จะเข้ าถึ งพื ้นที่ของห้ องพักและทาให้ เกิดการสลับสับเปลี่ยนในพื ้นที่
เส้ นทางการเดินในแต่ละหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวได้
การทดลอง 2 ใช้ ผ นั ง (Wall) เป็ นเครื่ อ งมื อ แสดงถึง การปรั บ และ
เปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ โดยการเลือกใช้ ผนังมาช่วยเป็ นเครื่ องมือในการทางาน ซึ่งจะแยกออกทัง้
ส่วนพื ้นที่สาธารณะและพื ้นที่สว่ นตัวออกจากกันได้ และยังสามารถสร้ างพื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวให้
เกิดขึ ้นตามห้ องพักแต่ละหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวให้ เกิดขึ ้นตามความต้ องการในแต่ละพื ้นที่ภายใน
โครงการได้ แตกต่างกันออกไป ซึง่ ได้ เลือกใช้ ทงั ้ ผนังทึบ ผนังเลื่อน ผนังเปิ ด ผนังกระจก และผนังที่
สามารถปรับขนาดความต้ องการได้ ตามใจโดยเลือกใช้ วสั ดุที่เป็ นผ้ าม่านมาช่วยสร้ างขอบเขตของ
พื ้นที่ การเลือกใช้ สอดคล้ องกับตาแหน่งของห้ องพักและวิธีการใช้ งานภายในห้ องพัก เกี่ยวเนื่องกับ
ทิศทางความเป็ นส่วนตัวของโครงการ โดยสัม พันธ์ กับการวางเตียง มุม มอง และทางเดิ น ได้
กาหนดตามผนังและกาแพงพื ้นที่เปิ ดปิ ดที่มีต่ออาคารข้ างเคียง โดยให้ ผนังทึบอยู่ห้องพักด้ านที่
เป็ นพืน้ ที่ปิดบังสายตาจากภายนอก ผนังทึบบางส่ วนเป็ นผนังเลื่อนอยู่ห้องพักด้ านที่เป็ นพืน้ ที่
ปิ ดบังสายตาจากภายนอกบางส่วน โดยผนังโปร่ ง ผนังเปิ ด ผนังกระจก และผ้ าม่ าน เลือกให้
ใช้ ในห้ องพักด้ านที่ต้องการเป็ นพื ้นที่เปิ ดสู่พื ้นที่สงั คมภายนอก (ภาพที่ 60,61)

ภาพที่ 60 แสดงภาพการนาผนังมาเป็ นเครื่ องมือการออกแบบร่วมกับพื ้นที่การใช้ งาน
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ภาพที่ 61 แสดงภาพการนาผนังมาเป็ นเครื่ องมือการออกแบบร่วมกับพื ้นที่การใช้ งาน
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 2 จากการทดลอง ถ้ าใช้ ผนังโปร่ งกับหน่วยที่พกั อาศัย
ชัว่ คราว ต้ องใช้ กบั หน่วยที่ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านหน้ าโครงการที่ติดกับถนนข้ าวสาร เพราะโดยรอบโครงการใน
ทิศอื่นๆ นัน้ เป็ นพืน้ ที่ที่ติดกับอาคารข้ างคียง และถ้ าใช้ ผนังทึบควรใช้ ในด้ านที่อยู่ติ ดกับอาคาร
ข้ างเคียงที่เหลืออีก 3 ด้ าน เพื่อกันพื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวให้ กบั ผู้ใช้ อาคารภายในโครงการ
การทดลอง 3 ใช้ การเคลื่อนที่ (Move) เป็ นเครื่ องมือแสดงถึงการปรั บและ
เปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่
จากการศึกษาพื ้นที่การเดินทาง พื ้นที่ที่แสดงถึงการเข้ าถึงโครงการต้ อ งมีการเดิน
การนั่ง การหยุด การพัก ก่อนถึงพืน้ ที่ติดต่อ ซึ่งสิ่ง เหล่านี เ้ ป็ นการเคลื่อนที่ ทัง้ เข้ าและออกจาก
โครงการ พืน้ ที่ส่วนนีจ้ ึงเป็ นพื ้นที่แรกในการใช้ โครงการ (ภาพที่ 62) ซึ่งเส้ นลูกศรทัง้ 5 เส้ นทาง
แสดงทิศทางการเดินที่เลือกไม่เหมือนกันตามความชอบของบุคคล คือ A B C D E
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ภาพที่ 62 แสดงภาพผังการนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ แบบที่1 โดยการวางผัง
แบบทึบตันและต้ องค้ นหาเส้ นทางสูจ่ ดุ หมาย

ภาพที่ 63 แสดงภาพหุน่ จาลองการทดลองนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ แบบที่1
โดยการวางผังแบบทึบตันและต้ องค้ นหาเส้ นทางสูจ่ ดุ หมาย
การพัฒนาแบบในขันตอนต่
้
อมา ได้ ปรับให้ พื ้นที่แรก คือ ส่วนพื ้นที่ต้อนรับชันล่
้ าง
ของโครงการ เป็ นพื ้นที่ที่แสดงถึงพื ้นที่โล่งให้ เกิดขึ ้น ซึ่งได้ ทาให้ พื ้นที่แรกนี ้เกิดเป็ นพื ้นที่ที่สามารถ
กาหนดและปรับเปลี่ยนถึงเส้ นทางการเข้ าสู่ห้องพักในโครงการและแสดงขอบเขตเส้ นทางได้ ด้วย
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ตัวเอง จึงทาให้ เกิดพื ้นที่ตามที่ตวั เองต้ องการ และเกิดพื ้นที่ได้ ตามประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละ
คนในการเลือกเส้ นทาง คือ A B C D E (ภาพที่ 64)

ภาพที่ 64 แสดงภาพผังการนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ แบบที่2 โดยการวางผังที่
โปร่ง สามารถมองเห็นและกาหนดเส้ นทางได้ ลว่ งหน้ า

ภาพที่ 65 แสดงภาพหุน่ จาลองการทดลองนาการเคลื่อนที่มาใช้ ในการเข้ าถึงโครงการ แบบที่2
โดยการวางผังที่โปร่ง สามารถมองเห็นและกาหนดเส้ นทางได้ ลว่ งหน้ า
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วิเคราะห์ ผลการทดลอง 3 โดยจากการทดลองทัง้ 2 แบบ พืน้ ที่ที่แสดงถึงการ
ปรับเปลี่ยนเส้ นทางได้ ตามการเคลื่อนที่ของบุคคลนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ ตามระยะเวลาการเข้ ามา
ใช้ งาน สามารถนามาใช้ กบั function ต่างๆในโครงการได้ ถ้ าการใช้ พื ้นที่ยิ่ง ต่างกันด้ วยระยะเวลา
ที่นานมากแค่ไหน ความเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ที่เกิดขึ ้นจะยิ่งแสดงความแตกต่างได้ ชดั เจนออก
จากความถาวรได้ มากขึ ้นไปด้ วย
การทดลอง 4 ใช้ ระดั บ (Level) เป็ นเครื่ องมื อ แสดงถึง การปรั บ และ
เปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ การทางานในขันตอนนี
้
้นา function มาประกอบกับตาแหน่งที่เหมาะสม
ของพื ้นที่ทงั ้ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทานอาหาร และพักผ่อนรวม โดยกาหนดตาแหน่งให้ สอดคล้ องกับ
บริ บทโดยรอบด้ วย ซึ่งใช้ ระดับ มากัน้ ขอบเขตในการเข้ าถึงพื ้นที่ ซึ่งชันล่
้ างให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ทาน
อาหาร ห้ องน ้า และพักผ่อนรวมในส่วนของพื ้นที่โล่ง โดยชันบนเป็
้
นพื ้นที่ที่มีขอบเขตเฉพาะพื ้นที่
ของห้ องพัก และพักผ่อนรวมในบางส่วน ซึ่งส่วนของห้ องพักต้ องการความเป็ นส่วนตัวตามพื ้นที่
โดยรอบ (ภาพที่ 66)

ภาพที่ 66 แสดงภาพการทดลองโดยนา ระดับ และขอบเขต มาเป็ นเครื่ องมือใช้ ในการทดลอง
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ภาพที่ 67 แสดงภาพการทดลองโดยนาการยก ระดับ มาใช้ ในการทดลอง

ภาพที่ 68 แสดงภาพการทดลองโดยนาการเปิ ดปิ ดพื ้นที่ห้องพักในรูปแบบที่ตา่ งกันมาออกแบบ
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 4 พื ้นที่แต่ละส่วนกาหนดตามช่วงเวลาการใช้ งานในแต่
ละวัน คือ พื ้นที่ที่เกิดจากส่วน Public เข้ าสูส่ ว่ นที่เป็ น Private โดยการกาหนดตาแหน่งตังใจให้
้
การ
แสดงขอบเขตสามารถแสดงอาณาเขตของ Zone ได้ ชดั เจน แต่พืน้ ที่ที่เราออกแบบมานัน้ ควร
แสดงถึงช่วงระยะเวลาที่เมื่อมีจานวนคนที่แตกต่างกัน พื ้นที่ยงั สามารถแสดงการใช้ สอยพื ้นที่ได้ ใน
รูปแบบใหม่ (ภาพที่ 67,68)
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การทดลอง 5 ใช้ เวลา (Time) ในการสร้ างขอบเขต เป็ นเครื่ องมือแสดงถึง
การปรั บและเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ “เวลา” ช่วยในการใช้ งานกิจกรรมทังพื
้ ้นที่ส่วนตัวและ
สาธารณะให้ เกิดเป็ นความแตกต่างในพื ้นที่ได้ และวางกลุ่มของห้ องพักทัง้ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทาน
อาหาร และพักผ่อนรวม ไว้ ในตาแหน่งเดิม แต่ออกแบบพื ้นที่ในส่วนของห้ องพักขึ ้นมาเพิ่มเติมให้ มี
ช่วงเวลาในการใช้ ขอบเขตที่ม ากขึน้ ตามวัตถุประสงค์แรกที่ ตงใจ
ั ้ คือเป็ นพืน้ ที่ชั่วคราวส าหรั บ
นักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้ จึงเกิดเป็ นพื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้นมาในการใช้ งาน จากภาพ (ภาพที่ ) แสดงการ
เกิดขึ ้นผ่านช่วงเวลาทังพื
้ ้นที่ด้านล่างและด้ านบน ที่สามารถกาหนดเส้ นทางเดินตามการเปิ ดปิ ด
พืน้ ที่ ผ่านช่วงเวลาใช้ ง าน แสดงถึง พื น้ ที่ ที่เกิ ดขึน้ เมื่ อการใช้ ง านห้ องพักได้ หยุดลงเมื่ อถึง เวลา
กลางวัน และกลับมาใช้ งานพืน้ ที่ห้องพักอีกครัง้ คือพืน้ ที่มีการปิ ดล้ อมเพื่อความเป็ นส่วนตัวได้
ในช่วงเวลาการพักผ่อนตอนกลางคืน (ภาพที่ 69)

ภาพที่ 69 แสดงภาพการทดลองโดยนา เวลา เป็ นเครื่ องมือใช้ ในการทดลอง
ซึ่งจากการออกแบบในขันตอนเหล่
้
านี ้ แสดงถึงพื ้นที่ที่สามารถเกิดการปรับเปลี่ยน
ได้ เช่น ผนัง การเคลื่อนตัว เส้ นทางสัญจร ระดับ รวมถึงขอบเขต ที่เป็ นเครื่ องมือในการค้ นหา
วิธีการที่จะช่วยพัฒนาการออกแบบให้ เหมาะสมกับความต้ องการหลัก คือสร้ างเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวที่
สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้ และเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้
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วิเคราะห์ ผลการทดลอง 5 โดยรวมของการออกแบบในขัน้ ตอนที่ผ่านมายัง
ต้ องการที่จะนา Circulation มารวมพื ้นที่ในการออกแบบให้ เข้ ากับ Function เพื่อสร้ างความ
ชัดเจนให้ มากขึ ้นอีกรวมถึงพื ้นที่ชวั่ คราวยังแสดงออกได้ ถึงพื ้นที่ที่สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้
ตามช่วงเวลา และระยะเวลาในการใช้ งาน แต่ยงั ขาดการทางานร่วมกับพื ้นที่โครงการอยู่บ้าง ซึ่งจะ
ช่วยสร้ างความแตกต่างระหว่างความชัว่ คราวและความถาวร ให้ เกิดขึ ้นมาในโครงการได้ ชดั เจน
มากขึ ้น และจะได้ พฒ
ั นารูปแบบขึ ้นมาอีกในขันตอนต่
้
อจากนี ้
การพัฒนารู ปแบบการทดลองด้ วยเครื่องมือทางสถาปั ตยกรรม
การใช้ งานในพื ้นที่ที่สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้ เหมาะกับความชัว่ คราวและต้ อง
สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้ใช้ งานคือนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ ควรคานึงถึงสิ่งที่มีผลต่อบริ บท
โดยรอบมากขึ ้นกว่าที่ได้ ศกึ ษามา มาทาการทดลองโดยคานึงถึงความชัว่ คราวที่มีผลต่อสิ่งรอบข้ าง
ดังนี ้ ความชั่วคราวกับเส้ นทางสัญจร คือ เส้ นทางสัญจรอาจใช้ งานได้ โดยเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่ง
ของพื ้นที่ใช้ งาน มี 2 วิธี คือ เส้ นทางอาจจะเกาะอยู่กับหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว หรื อ ถูกกลืนเข้ า
ไปในพื ้นที่เลยก็ได้ และการพัฒนายังรวมไปถึงการเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่ง ทังในแนวนอนและแนวตั
้
ง้
ของพื ้นที่ด้วย ความชั่วคราวกับพืน้ ที่ คือ การกาหนดขอบเขตของพื ้นที่ใช้ งานในพื ้นที่เดียวกัน ทัง้
แนวนอน(Horizontal)และแนวตัง(Vertical)
้
ซึ่งอาจจะเป็ นได้ ทงพื
ั ้ ้นที่สาธารณะ(Public) และพื ้นที่
ส่วนตัว(Private) ที่จะต้ องเกิดขึ ้น ความชั่วคราวกับสภาพแวดล้ อม คือ เมื่อมีคนเข้ าไปอยู่ใน
ห้ องพักแล้ ว การใช้ งานยังทาให้ ความสัมพันธ์ของพื ้นที่ข้างนอกเปลี่ย นไป ยกตัวอย่างเช่น พอเกิด
จานวนห้ องพักในแต่ละจานวน การใช้ พื ้นที่จะเกิดขึ ้นตามบุคคลและมีการเปิ ดปิ ดพื ้นที่แตกต่างกัน
จากความสัม พันธ์ กับภายนอก ซึ่ง เปลี่ยนไปตามบริ เวณโดยรอบโครงการ ความชั่ว คราวกั บ
มุมมอง คือ การพัฒนาการออกแบบอาจมีรูปแบบที่คล้ ายกับการทางานกับเส้ นทางสัญจร โดย
เมื่อได้ ทางานร่วมกับสภาพแวดล้ อมแล้ ว พื ้นที่เปลี่ยนไป เส้ นทางการเดินทางเปลี่ยนไป การทางาน
ร่วมกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบเปลี่ยนไป เพราะฉะนันมุ
้ มมองที่เราจะมองเข้ าไปหานัน้ หรื อจะเป็ น
การมองออกไปสูพ่ ื ้นที่ข้างนอกก็ต้องเปลี่ยนไปด้ วย
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การทางานในขัน้ ตอนนี จ้ ึงคานึงถึงความชั่วคราวเป็ นหลัก ที่มีผลต่อสิ่งรอบข้ างทัง้ 4
ข้ อนี ้ และทางานควบคู่ไปกับ เครื่ องมือในการทางานร่ วมกับการออกแบบ คือ พืน้ ที่สัญจร ผนั ง
การเคลื่ อ นที่ ระดั บ และเวลา ให้ ส อดคล้ องกับ ค าส าคัญ(Keyword) คื อ การปรั บ และ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเกิดเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวทางสถาปั ตยกรรมได้ ตอ่ ไป
ความต้ องการเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการจากการใช้ พื ้นที่พกั อาศัยของ
นัก ท่อ งเที่ ย วกลุ่ม สะพายเป้ คื อ อยากให้ เ กิ ด พื น้ ที่ ส าธารณะและพื น้ ที่ ส่ ว นตัว ขึน้ มาตามแต่
ช่วงเวลาของวัน ต้ องการให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้ งานตามพื ้นที่ โดยให้ เกิดเป็ น Function
ของการพักผ่อนที่ปรับรูปแบบได้ ตามความต้ องการ ทังที
้ ่ตอนมีคนใช้ พื ้นที่และเวลาที่ยงั ไม่มีคนใช้
พื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยแบ่งพื ้นที่โครงการตามการใช้ งานและความสาคัญของพื ้นที่ได้ ดังนี ้ (ภาพที่ 70)
พืน้ ที่ห้องนอน เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนของนักท่องเที่ยว และใช้ พื ้นที่คนละ 1 ที่ แต่สามารถ
ใช้ พื ้นที่รวมกันได้ หลายคนตามแต่พื ้นที่นนๆ
ั ้ ที่มีขนาดมากน้ อยที่ตา่ งกัน และสามารถจัดกลุ่มของ
นักท่องเที่ยวที่มาพักได้ หลากหลายจานวน เช่น มาคนเดียว คู่ หรื อเป็ นกลุ่ม ซึ่งจัดให้ พกั ในส่วนที่
สามารถขยายพื ้นที่ในห้ องที่เล็กเกินไปขึ ้นมาได้ หรื อลดพื ้นที่ลงตามจานวนนักท่องเที่ยวที่มาน้ อย
พื น้ ที่ ห้ องน า้ เป็ นพื น้ ที่ ส่ ว นตัว มากที่ สุ ด เป็ นพื น้ ที่ ปิ ด และเข้ าถึ ง ได้ ต ามกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่ใช้ งานเฉพาะพื ้นที่โครงการเท่านัน้ โดยที่บคุ คลภายนอกเข้ าถึงส่วนนี ้ไม่ได้
พื น้ ที่ ท านอาหาร เป็ นพื น้ ที่ เ ปิ ด ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นพื น้ ที่ ไ ด้ ต ามจ านวนของ
นักท่องเที่ยวได้ และยังสามารถทาให้ เกิดพื ้นที่ลดหรื อขยายได้ ในพื ้นที่เดียวกัน
พืน้ ที่พักผ่ อนรวม เป็ นพื ้นที่ที่พบปะสังสรรค์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้ และยัง
เป็ นที่สนทนา สร้ างความสัมพันธ์ในกลุม่ เพื่อนใหม่ เป็ นพื ้นที่เปิ ดที่สามารถขยายขอบเขตของพื ้นที่
ได้ ตลอดตามผู้ใช้ ง าน เมื่ อ ไม่มี ก ารใช้ พื น้ ที่ ก็ส ามารถเป็ นส่วนของกิ จ กรรมอื่ น ๆได้ ตามความ
เหมาะสมของช่วงเวลาและเทศกาล

ภาพที่ 70 แสดงภาพการใช้ พื ้นที่ในโครงการที่เหมาะกับการปรับและเปลี่ยนแปลง
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การทดลอง 6 ทดลองออกแบบรู ปแบบของหน่ วยพักอาศัยชั่วคราว ทดลอง
ค้ นหารูปแบบของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวให้ เกิดเป็ นลักษณะที่หลากหลายมากขึ ้นจากลักษณะเดิม
ทัง้ รู ป ร่ า ง ขนาด มุม มองและวัส ดุ รวมถึ ง พื น้ ที่ ปิ ดเปิ ดที่ มี ข องแต่ล ะห้ อง สิ่ ง เหล่า นี ส้ ามารถ
กาหนดให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ และพยายามที่จะใช้ รูปแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การออกแบบและการทดลองในภาพรวมที่มีตอ่ ความสัมพันธ์ที่จะเกิดในโครงการ (ภาพที่ 71)

ภาพที่ 71 แสดงภาพการทดลองลักษณะต่างๆของห้ องพัก ทัง้ รูปร่าง ขนาด และวัสดุ
วิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง 6 จากห้ องพักที่ นามาใช้ กับพื น้ ที่ ชั่ว คราวที่ สามารถ
ทางานร่ วมกันกับห้ องอื่นๆได้ ง่ายและเหมาะกับการพัฒนาในขันตอนการออกแบบต่
้
อไป เลือกใช้
รูปแบบของห้ องรูปร่างสี่เหลี่ยมเหมาะกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมในลักษณะที่หลากหลายได้
ไม่จากัด ซึ่งยังสามารถกาหนดรูปร่ าง เกิดการต่อ ขยายตัว ในขนาดที่มากขึ ้นได้ อีกตามจานวนที่
ปรับเปลี่ยนของนักท่องเที่ยว ทังที
้ ่มาเดี่ยว มาคู่ หรื อมาแบบกลุม่ ที่มีจานวนที่มากขึ ้น (ภาพที่ 72)

ภาพที่ 72 แสดงภาพการทดลองลักษณะของห้ องพักที่มีการปรับเปลี่ยนจานวนพื ้นที่ที่มากขึ ้น
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การทดลอง 7 จัดวางตาแหน่ งมวลของหน่ วยพักอาศั ยชั่วคราว และที่ว่าง
ทางสถาปั ตยกรรมด้ วยการเรียงตัวที่ต่างกัน การนาห้ องพักในลักษณะห้ องสี่เหลี่ยมมาเรี ยงตัว
ในสามรูปแบบ ซึ่งทาให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ว่างที่รวมกันได้ แตกต่างกันออกไป 3 รูปแบบ คือ การจัดวาง
ห้ องแบบตรงกันและเป็ นระเบียบ การจัดวางห้ องแบบทะแยงและเป็ นระเบี ยบ การจัดวางห้ องแบบ
กระจายและไม่เป็ นระเบียบ (ภาพที่ 73,74,75)

ภาพที่ 73 การจัดวางตาแหน่งกลุม่ มวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบตรงกันและเป็ นระเบียบ

ภาพที่ 74 การจัดวางตาแหน่งกลุม่ มวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบทะแยงและเป็ นระเบียบ

ภาพที่ 75 การจัดวางตาแหน่งของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบกระจายและไม่เป็ นระเบียบ
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วิเคราะห์ ผลการทดลอง 7 ทังสามรู
้
ปแบบ ทาให้ เกิดการเข้ าถึงพื ้นที่ที่ตา่ งกันโดย
พื ้นที่ที่มีความเป็ นระเบียบสามารถรับรู้ การใช้ พื ้นที่ที่เข้ าใจง่าย และมีพื ้นที่ที่กว้ างเมื่อรวมกันเป็ น
พื ้นที่ใหญ่ ส่วนพื ้นที่ที่กระจายและไม่เป็ นระเบียบ ทาให้ เกิดพืน้ ที่ที่ใหญ่เล็กสลับกันไป การเกิด
พืน้ ที่ จากการวางตัวที่ต่างกัน 3 รู ปแบบ โดยรู ป แบบ 1 การจัดวางตาแหน่ง ของกลุ่ม มวลของ
หน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบตรงกันและเป็ นระเบียบ ทาให้ เกิดพื ้นที่อย่างมีระบบและมีขนาดที่ว่าง
ที่ใกล้ เ คียงกัน รู ป แบบ 2 การจัดวางตาแหน่ง ของกลุ่ม มวลของหน่วยพักอาศัยชั่วคราว แบบ
ทะแยงและเป็ นระเบียบ ทาให้ เกิดพืน้ ที่อย่างมีระบบและมีขนาดที่ว่างที่ใกล้ เคียงกัน แต่ทิศทาง
และมุมมองที่เกิดขึ ้นปรับเปลี่ยนทิศทางไปจากการวางตัวแบบทิศทางตรง รู ปแบบ 3 การจัดวาง
ตาแหน่งของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบกระจายและไม่เป็ นระเบียบ ทาให้ เกิดพื ้นที่ที่ตา่ งกันไป
จากการจัดวางตาแหน่งของกลุ่มมวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว แบบตรงกันและ
เป็ นระเบียบซึ่งลักษณะการวางตัวที่แตกต่างกันสามารถทาให้ เกิดพื ้นที่ทงั ้ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทาน
อาหาร และพักผ่อนรวม ให้ ตอบสนองกับพื ้นที่และพฤติกรรมทังในแนวตั
้
งและแนวนอน
้
ที่ว่างของ
ทังสามรู
้
ปแบบนาไปสูก่ ารพัฒนาการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมต่อไปได้
การทดลอง 8 การก่ อรู ปจากการจัดวางตาแหน่ ง มวลของหน่ วยพักอาศั ย
ชั่วคราว ด้ วยการเรี ยงตัวที่ต่างกัน จากการทดลองและแบ่งขนาดของห้ องพักตามจานวนคน
และแบ่งเป็ นกลุ่มได้ ทงั ้ 1 คน ไปจนถึงจานวน 10 คน หรื อมากกว่า เป็ นต้ น สามารถสร้ างรูปแบบ
ของที่พกั อาศัยได้ และจัดวางตาแหน่งที่สมั พันธ์ตอ่ กัน ด้ วยการเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ และไม่
เป็ นระเบียบ ซึ่งเป็ นการทดลองเอารู ปแบบหน่วยมาทดลองการกระจายตัว ของหน่วยที่พกั อาศัย
ชั่วคราว และค านึง ถึง ความสัม พันธ์ กับพื น้ ที่ ภ ายนอกโครงการเป็ นหลัก แต่ยัง คงมี ขอบเขตที่
สามารถเกิดเป็ นพื ้นที่ส่วนตัวได้ โดยวางตาแหน่งด้ านหน้ าโครงการให้ ไม่ถูกรบกวนจากภายนอก
โครงการมากนักโดยใช้ เป็ นส่วนพื ้นที่ปิดกัน้ มาช่วยในพื ้นที่ด้านล่าง และเปิ ดพื ้นที่ภายในโครงการ
ให้ มีพื น้ ที่ที่เข้ าถึงกันได้ และมีความต่อเนื่ องของที่ว่างด้ วย (ภาพที่ 76) การเรี ยงตัวมี การก่อรู ป
ชัดเจนขึ ้นทังด้
้ านบน และด้ านข้ าง การทดลองการก่อรูปเริ่ มเป็ นการซ้ อนห้ อง และนาวิธีการก่อรูป
ที่เป็ นระเบียบเข้ ามาทดลองเพื่อซ้ อนกัน และเกิดเป็ นพื ้นที่สว่ นกลาง เพื่อให้ ได้ ขนาดที่เราต้ องการ
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ภาพที่ 76 การก่อรูปจากการจัดวางตาแหน่งมวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว ด้ วยการเรี ยงตัวที่
เป็ นระเบียบ

ภาพที่ 77 การก่อรูปจากการจัดวางตาแหน่งมวลของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว ด้ วยการเรี ยงตัว
ที่ไม่เป็ นระเบียบ
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 8 การทดลองแบ่งการจัดวางตาแหน่งออกเป็ นการเรี ยง
ตัวที่ เ ป็ นระเบียบและไม่เ ป็ นระเบียบ ซึ่ง เกิ ดผลเป็ นพื น้ ที่ ว่างแบบที่ โล่ง และพื น้ ที่ ว่างแบบซอก
ตามลาดับ แต่การจัดวางพื ้นที่ให้ มีการแบ่งแยกส่วนชัดเจนของพื ้นที่ส่วนตัวและพื ้นที่สาธารณะนัน้
การจัดวางตาแหน่งพื ้นที่ ได้ ให้ ความสาคัญกับจานวนผู้อาศัยที่มีปริ มาณที่ ใกล้ เคียงกันให้ อยู่ใกล้

84
กัน จึงได้ นาการจัดวางตาแหน่งที่เป็ นระเบียบมาทดลองและนาไปศึกษาร่ วมกับบริ บทที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้ อมภายในโครงการ
การทดลอง 9 การก่ อรู ปจากการจัดวางตาแหน่ ง มวลของหน่ วยพักอาศั ย
ชั่ว คราว ด้ ว ยการเรี ยงตั ว และมี พืน้ ที่ว่ า งที่ใช้ งานแตกต่ า งกั น ในขัน้ ตอนนี ศ้ ึกษาร่ วมกับ
สภาพแวดล้ อมภายนอกโครงการเพิ่มมากขึ ้นในพื ้นที่ที่ติดกัน และใช้ งานร่ วมกันได้ อย่างไร และ
เมื่อเกิดกิจกรรมขึน้ มา ทัง้ ภายในโครงการหรื อนอกโครงการสามารถกาหนดกิจกรรมร่ วมกันได้
อย่างไรบ้ าง รวมไปถึงการคานึงถึงความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งพื ้นที่ใช้ งานให้ สอดคล้ อง
กันให้ มากที่สดุ (ภาพที่ 78)

ภาพที่ 78 การทดลองการก่อรูปด้ วยการเรี ยงตัวและมีพื ้นที่วา่ งที่ใช้ งานแตกต่างกัน
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การเรี ยงตัวและมีพืน้ ที่ว่างแบบ A เป็ นการวางตาแหน่งที่กาหนดให้ มีพืน้ ที่
อเนกประสงค์ใหญ่รวมเป็ นพื ้นที่เดียวทางด้ านซ้ ายของโครงการ เมื่อเกิดกิจกรรมหรื อพื ้นที่ใช้ งาน
ชัว่ คราวในพื ้นที่สาธารณะจะใช้ พื ้นที่นี ้เป็ นหลักและบริบทข้ างเคียงก็ได้ มีสว่ นร่วมในการมองเห็นได้
ด้ วย ส่วนการวางของพื ้นที่ห้องพักกาหนดให้ ตาแหน่งมีความสัมพันธ์กนั เป็ นกลุ่มเพื่อทาให้ เกิดการ
พบปะต่อกันมีได้ มากขึ ้น
การเรี ยงตัวและมีพืน้ ที่ว่างแบบ B เป็ นการเรี ยงตัวที่เปิ ดพื ้นที่ด้านหน้ าจนถึง
ด้ านหลังของโครงการ และสอดแทรกพื ้นที่อเนกประสงค์ที่มีขนาดต่างกันลงไปในพื ้นที่นี ้ด้ วย เพื่อ
การใช้ งานชัว่ คราวที่มีในโครงการสามารถใช้ งานในส่วนนี ้ได้ และพื ้นที่สามารถขยับขยายขอบเขต
ของตัวเองโดยรอบได้ ตามจ านวนผู้ใช้ ง าน ส่วนการวางของพื น้ ที่ ห้องพักกาหนดให้ เป็ นส่วนที่
สัมพันธ์กบั บริบทโดยรอบ และยังทาหน้ าที่ในการกันขอบเขตให้
้
กบั พื ้นที่ส่วนกลางของโครงการไป
ในตัว
การเรี ยงตัวและมีพืน้ ที่ว่างแบบ C เป็ นการวางตาแหน่งที่กาหนดให้ มีพืน้ ที่
อเนกประสงค์ใหญ่รวมเป็ นพื ้นที่เดียวกลางโครงการ เพื่อเปิ ดพื ้นที่ให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าถึงพื ้นที่ได้ โดยรอบ
ส่วนการวางพื ้นที่ของห้ องพักกาหนดให้ เป็ นส่วนที่สมั พันธ์ กับบริ บทโดยรอบ และยังทาหน้ าที่ใน
การกันขอบเขตให้
้
กบั พื ้นที่สว่ นกลางของโครงการไปในตัว
เรี ยงตัวและมีพืน้ ที่ว่างแบบ D เป็ นการวางตาแหน่ง พื ้นที่ส่วนกลางเปิ ดพื ้นที่
ด้ านหน้ าจนถึงด้ านหลังโครงการ และให้ ความสัมพันธ์ กับพื ้นที่เปิ ดในส่วนหน้ าโครงการเป็ นหลัก
และมีขนาดใหญ่ ส่วนการวางของพื ้นที่ห้องพักกาหนดให้ เป็ นส่วนที่สมั พันธ์กบั บริ บทโดยรอบ และ
ยังทาหน้ าที่ในการกันขอบเขตให้
้
กบั พื ้นที่สว่ นกลางของโครงการไปในตัว
การเลื อ กใช้ ก ารจั ด วางต าแหน่ งด้ ว ยการเรี ย งตั ว เนื่ อ งจากต้ อ งค านึง ถึ ง
ความสัม พันธ์ กับบริ บทโดยรอบที่ ต้องรั กษามุม มองและความเป็ นส่วนตัวของการใช้ งานพื น้ ที่
ชัว่ คราวส่วนกลางให้ กบั โครงการ จึงให้ พื ้นที่ห้องพัก คือ พื ้นที่สีแดง มาเป็ นส่วนที่มีความสัมพันธ์
กับภายนอกแทน และพืน้ ที่ชั่วคราว คือ พืน้ ที่สีฟ้ า เกิดกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาก็
สามารถเกิดขึ ้นได้ ในแนวตังส่
้ วนบนของการจัดวางพื ้นที่ได้ จึงเลือกใช้ การเรี ยงตัวและมีพืน้ ที่
ว่ างแบบ B มาใช้ ในการทางานต่อไป (ภาพที่ 79,80)
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ภาพที่ 79 การใช้ รูปแบบการก่อรูปด้ วยการเรี ยงตัวแบบ B

ภาพที่ 80 การใช้ หนุ่ จาลองในรูปแบบการก่อรูปด้ วยการเรี ยงตัวแบบ B
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 9 จากการเลือกใช้ การเรี ยงตัวและมีพืน้ ที่ว่างแบบ B
เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการให้ เกิดความสัมพันธ์ ตอ่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาใช้
โครงการ จึงเลือกใช้ พืน้ ที่ที่มีพื ้นที่ ชั่วคราวอยู่กึ่งกลางของโครงการแต่ก็เป็ นส่วนที่สอดคล้ องกับ
พื ้นที่ทงหมดได้
ั้
โดยการจัดวางที่มีห้องพักอยู่โดยรอบทังโครงการ
้
โดยการวางตาแหน่งเป็ นการจัด
วางเพี ย งความเหมาะสมของพื น้ ที่ ใ หญ่ ๆ แต่ร ายละเอี ย ดของพื น้ ที่ ภ ายในจะได้ เ กิ ด ขึ น้ โดย
กาหนดให้ พื ้นที่ที่เกิดเป็ นกิจกรรมกลางแจ้ งนันสั
้ มพันธ์ กบั บริ บทภายนอกด้ วยการมองเห็นเท่านัน้
จึงได้ ทาการจัดวางรูปแบบพื ้นที่ในขันตอนต่
้
อจากนี ้
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การทดลอง 10 การพัฒนาหน่ วยพักอาศัยชั่วคราวสู่การก่ อรู ปจากการเรี ยง
ตัว โดยเพิ่มรายละเอียดส่วนของพื ้นที่ห้องพัก กาหนดตามจานวนผู้ใช้ งานและรูปร่างการจัดวางที่
ต่างรูปร่างกันทางกายภาพ ที่สามารถปรับพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับการออกแบบร่วมกับบริ บทโดยรอบ
ซึง่ จากภาพ (ภาพที่ 81) พื ้นที่สีขาว คือ บริ เวณห้ องพักของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ และพื ้นที่สี
เหลื อง คือ พืน้ ที่ ส่วนกลางภายในหน่วยพักอาศัยชั่วคราว ที่ สามารถใช้ ร่วมกันได้ จัดเป็ นพืน้ ที่
ชัว่ คราวที่ใช้ ร่วมกันเป็ นจุดแรกเมื่อออกจากพื ้นที่สว่ นตัว ซึ่งจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ของ
แต่ละหน่วยพักอาศัยมีแตกต่างกันตามตาแหน่งพื ้นที่ โดยอธิบายจากหน่วยพักอาศัยด้ านซ้ ายและ
ด้ านขวาของโครงการตามลาดับ ดังนี ้
หน่ วยพักอาศัยชั่ วคราว A มีห้องพัก 8 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรอยู่ส่วนหน้ า
ห้ อง ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวราบ มีพื ้นที่ติดกับอาคารพักอาศัยสูง จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีส่วน
ปิ ดบังสายตาเพื่อความเป็ นส่วนตัว หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว B มีห้องพัก 6 ห้ อง ขนาดห้ องพัก
ใหญ่กว่าแบบ A มีเส้ นทางสัญจรอยู่ส่วนหน้ าห้ อง ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันแบบสลับฟั นปลาใน
แนวราบ เพื่อสร้ างให้ มีพื ้นที่ส่วนตัวมากขึน้ มีพืน้ ที่ติดกับอาคารพักอาศัยสูง 5 ชัน้ จึงออกแบบ
พื ้นที่ให้ มีสว่ นปิ ดบังสายตาเพื่อความเป็ นส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว C มีห้องพัก 11 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรอยู่ภายใน
หน่วยพักอาศัย แบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่มภายใน แต่พืน้ ที่ยงั เชื่อมต่อกันอยู่ ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันใน
แนวราบ มีพื ้นที่ติดกับอาคารพักอาศัยสูง จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีส่วนปิ ดบังสายตาเพื่อความเป็ น
ส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว D มีห้องพัก 3 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรภายในหน่วย
พักอาศัย ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวตัง้ มีพื ้นที่ติดกับอาคารพักอาศัยสูง 5 ชัน้ จึงออกแบบพื ้นที่
ให้ มีสว่ นปิ ดบังสายตาเพื่อความเป็ นส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว E มีห้องพัก 8 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรอยู่ภายใน
หน่วยพักอาศัย แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่มภายในโดยวางตัวในทิศทางที่ตา่ งกัน แต่พื ้นที่ยงั เชื่อมต่อกัน
อยู่ ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวราบ มีพื ้นที่ติดกับอาคารพักอาศัยสูง จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีส่วน
ปิ ดบังสายตาเพื่อความเป็ นส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว F มีห้องพัก 4 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรอยู่ส่วนหน้ า
ห้ อง ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวตัง้ มีพื ้นที่ติดกับอาคารพานิชย์ สงู 4 ชันและโรงแรมดั
้
งเดิ
้ มสูง 6
ชัน้ จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีสว่ นปิ ดบังสายตาบ้ างในบางส่วนเพื่อความเป็ นส่วนตัว
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หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว G มีห้องพัก 3 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรภายในหน่วย
พักอาศัย ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวราบ มีพื ้นที่ติดกับอาคารพานิชย์สงู 4 ชัน้ จึงออกแบบพื ้นที่
ให้ มีสว่ นปิ ดบังสายตาบ้ างในบางส่วนเพื่อความเป็ นส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว H มีห้องพัก 4 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรภายในหน่วย
พักอาศัย ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวตัง้ มีพื ้นที่ตดิ กับโรงแรมดังเดิ
้ มสูง 6 ชัน้ จึงออกแบบพื ้นที่ให้
มีสว่ นปิ ดบังสายตาบ้ างในบางส่วนเพื่อความเป็ นส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว I มีห้องพัก 3 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรภายในหน่วยพัก
อาศัย ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวตัง้ อยูต่ าแหน่งกึ่งกลางของพื ้นที่โครงการ จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มี
ส่วนเปิ ดให้ มาก เพื่อเปิ ดมุมมองจากพื ้นที่พกั อาศัยรอบตัวให้ มีความสัมพันธ์กนั กับหน่วยพักอาศัย
ชัว่ คราว I
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว J มีห้องพัก 11 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรภายในหน่วย
พักอาศัย แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่มภายใน แต่พื ้นที่ยงั เชื่อมต่อกันอยู่ ห้ องพักเรี ยงตัวต่อกันในแนวราบ
มีพื ้นที่ติดกับโรงแรมดังเดิ
้ มสูง 6 ชัน้ จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีส่วนปิ ดบังสายตาบ้ างในบางส่วนเพื่อ
ความเป็ นส่วนตัว
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว K มีห้องพัก 14 ห้ อง มีเส้ นทางสัญจรภายในหน่วย
พักอาศัย แบ่งกลุ่มเป็ น 4 กลุ่มภายใน แต่พื ้นที่ยงั เชื่อมต่อกันอยู่ ห้ องพักเรี ยงตั วต่อกันในแนวราบ
มีพื ้นที่ติดกับโรงแรมดังเดิ
้ มสูง 6 ชัน้ จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีส่วนปิ ดบังสายตาบ้ างในบางส่วนเพื่อ
ความเป็ นส่วนตัว และติดกับถนนข้ าวสารด้ านหน้ าโครงการ โดยออกแบบให้ เปิ ดพื ้นที่รับกับถนน
ข้ าวสารเพื่อสร้ างการปฏิสมั พันธ์ ตอ่ นักท่องเที่ยวด้ านนอก แต่ไม่ส ามารถข้ ามพื ้นที่ไปใช้ งานซึ่งกัน
และกันได้ ทาได้ เพียงการรับรู้ทางสายตาในการมองเท่านัน้
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ภาพที่ 81 รายละเอียดของพื ้นที่ห้องพักในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 82 การก่อรูปของพื ้นที่ห้องพักที่เกิดจากการเรี ยงตัว
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การเรี ยงตัวของพืน้ ที่ สามารถกาหนดการปรับเปลี่ยนแปลงได้ ตามวิธีการเปลี่ยน
ตาแหน่ง หรื อเปิ ดผนัง พื น้ ที่ เข้ าหากันได้ จากภาพ (ภาพที่ 82) กาหนดพื น้ ที่ โดยคานึงถึง พื น้ ที่
ชัว่ คราวไล่ตามลาดับการเข้ าถึงก่อนและหลังโดย สีเขียว คือ พืน้ ที่สาธารณะที่เข้ าถึงก่อนเป็ น
อันดับแรกในพืน้ ที่ด้านล่าง สีฟ้า คือ พื ้นที่ของส่วนบริ การทังส่
้ วนพักผ่อนรวมและห้ องน ้า สีเทา
อ่ อน คือ ส่วนพืน้ ที่ห้องพักซึ่งกาหนดให้ เป็ นพืน้ ที่ชั่ วคราวที่มี ความเป็ นส่วนตัว และกาหนดให้
วางตัวอยู่ด้านบนของส่วนบริ การ และสีชมพู คือ พื ้นที่เชื่อมต่อกิจกรรมสู่กนั ในแนวตังที
้ ่ออกแบบ
ให้ เข้ าถึงได้ ทกุ พื ้นที่ในการใช้ งาน สีเหลือง คือ พื ้นที่เส้ นทางสัญจรภายในหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 10 การจัดรูปแบบของที่พกั อาศัย พัฒนามาจากหน่วย
พักอาศัยชัว่ คราวสู่การก่อรู ปจากการเรี ยงตัว ซึ่งเมื่อจัดวางด้ วยข้ อจากัดของพื ้นที่ตามระเบียบที่
กาหนดไว้ คือ ให้ ห้องพักเป็ นส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่ภายนอกและให้ ส่วนกลางของโครงการ
เป็ นตัวเชื่อมกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ ที่มีภายในโครงการ ทาให้ เกิดการวางห้ องพักในแต่ละ
หน่วยพักอาศัยชัว่ คราวที่มีความต่างในเรื่ องของจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ที่เข้ าพัก อีกทัง้
ยังใช้ พื ้นที่เชื่อมต่อกิจกรรมให้ เกิดขึ ้นต่อกัน เพื่อให้ มีการเคลื่อนไหวต่อหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวให้ มี
มากขึ ้น
การทดลอง 11 การพัฒนาหน่ วยพักอาศัยชั่วคราวสู่การก่ อรู ปจากการเรี ยง
ตัว พัฒนาส่วนห้ องพักจากพื ้นที่ที่มีส่วนปิ ดกันและมี
้
การเปิ ดพื ้นที่ที่ยงั ไม่ตอบสนองต่อการใช้ งาน
แบบชั่ว คราวได้ เ ท่าที่ ควร จึง ใช้ พื น้ ที่ ขอบเขตที่ กัน้ ของส่วนห้ อ งพักให้ เปิ ดโล่ง หากัน แต่ยัง คง
ตาแหน่งของห้ องไว้ เช่นเดิม ด้ วยวิธีการเปิ ดพื ้นที่เข้ าหากันนี ้จะช่วยกาหนดการปรับเปลี่ยนพื ้นที่ให้
มีความเอนกประสงค์ได้ มากขึ ้นทังที
้ ่อยูภ่ ายในส่วนห้ องพัก และยังเป็ นการเปิ ดปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันได้
ในรูปแบบที่ผ้ พู กั อาศัยไม่ได้ เดินทางมาด้ วยกันทาให้ ชว่ ยเปิ ดประสบการณ์ที่มีให้ แก่กนั ได้ เป็ นส่วน
ดีที่นาไปสูก่ ารพูดคุยต่อกัน และเอื ้อเฟื อ้ แบ่งปั นพื ้นที่ให้ กนั ได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น (ภาพที่ 83)
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ภาพที่ 83 การพัฒนารายละเอียดการออกแบบของพื ้นที่ห้องพักในรูปแบบที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 11 การเปิ ดผนังของห้ องออกช่วยให้ พื ้นที่ห้องพักเชื่อม
พืน้ ที่เ ข้ าหากันได้ แต่ยัง คงขอบเขตของห้ องไว้ อยู่โดยการใช้ ระดับและผนังบางส่วนมาทางาน
ร่ วมกัน เมื่อพืน้ ที่ มีการเปิ ดมากขึน้ ความเป็ นพืน้ ที่ที่ส่วนตัวจึงลดลง แต่ได้ เพิ่มวิธีการช่วยให้ มี
ความเป็ นส่วนตัวคงเดิม คือ ยกระดับเตียงของที่พกั ในส่วนบน ปรับการลดและเพิ่มความสูงได้ ตาม
ผู้ใช้ งาน อีกทัง้ มีส่วนกัน้ ความเป็ นส่วนตัวด้ วยผนังมากัน้ ขอบเขตไว้ จึงเกิดเป็ นพืน้ ที่ส่วนตัวที่มี
ความเป็ นพื น้ ที่ เ อนกประสงค์ภ ายในของแต่ละหน่วยพักอาศัย ชั่วคราวนัน้ ได้ พื น้ ที่ จึง เกิ ดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ มากขึ ้นกว่าเดิม
การทดลอง 12 การพัฒนาการก่ อรู ป จากการเรี ยงตัว สู่ก ารออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม ใช้ พื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวและความเป็ นพื ้นที่สาธารณะมากาหนดการเข้ าถึงพื ้นที่
ที่ตา่ งกัน (ภาพที่ 84) โดยให้ พืน้ ที่สาธารณะ (Public) ประกอบด้ วย ทานอาหาร และพักผ่อนรวม
เป็ นส่วนที่เข้ าถึงได้ ง่ายที่สุดจากด้ านหน้ าโครงการ เป็ นพื ้นที่ที่โล่งที่สุด และสามารถปรับเปลี่ยน
พื ้นที่ในการใช้ งานได้ กว้ างที่สุด ด้ วยการ ยืด ขยายของพื ้นที่ออกได้ ตามจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม
สะพายเป้ที่มาใช้ งาน พื ้นที่ที่เข้ าถึงส่วนต่อมาคือ พืน้ ที่ส่วนตัว 1 (Semi private) ประกอบด้ วย
ห้ องนอน เป็ นพื ้นที่ที่ใช้ พกั ผ่อน และเป็ นพื ้นที่รวมในการนอน แต่แยกออกเป็ นประเภทของหน่วย
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พักอาศัยชัว่ คราวในแต่ละแบบ ซึง่ พื ้นที่นี ้อยูก่ ึ่งกลางระหว่างด้ านบนและด้ านล่าง เป็ นพื ้นที่ส่วนตัว
และพื ้นที่สาธารณะที่แตกต่างกันชัดเจน จึงออกแบบพื ้นที่ให้ มีส่วนเปิ ดปิ ดตามบริ บทโดยรอบ ที่มี
ผลต่อการมองเห็นมายังโครงการ พืน้ ที่ส่วนตัว 2 (Private) ประกอบด้ วย ห้ องน ้า เป็ นส่วนที่ใช้
เป็ นพื ้นที่สว่ นตัวที่มากที่สดุ และให้ เป็ นพื ้นที่ที่เข้ าถึงเป็ นลาดับสุดท้ าย ซึ่งต้ องการความเป็ นส่วนตัว
ที่สดุ จึงออกแบบให้ เป็ นพื ้นที่ปิดที่เหมาะกับการใช้ งาน

ภาพที่ 84 การพัฒนาการก่อรูปจากการเรี ยงตัวสู่การออกแบบทางสถาปั ตยกรรม
วิเคราะห์ ผลการทดลอง 12 การวางพื ้นที่ทงั ้ 3 ระดับที่ต่างกันตามความสามารถ
ของการใช้ พืน้ ที่แบบสาธารณะและพืน้ ที่ส่วนตัว ทาให้ เกิด การหยุดนิ่ง ของส่วนห้ องนา้ ด้ านบน
จนเกินไปและควรมีวิธีการที่สอดคล้ องกันกับส่วนห้ องนอนให้ มากขึ ้นอีก ในส่วนของวิธีการของ
มุมมองที่ น่าจะมี มุมมองในรู ปแบบใหม่เพิ่มขึน้ เช่น การวางหน่วยพักอาศัยชั่ วคราวในทิศทาง
แนวนอนและแนวตัง้ ซึ่งทาให้ เกิดการเคลื่อนที่ได้ ในรู ปแบบใหม่ได้ อีก ในส่วนพืน้ ที่หลังคาถ้ ามี
ความต่อเนื่องกันจะช่วยนากิจกรรมขยับขยายสูพ่ ื ้นที่แห่งใหม่ได้ ซึ่งกิจกรรมจะช่วยกาหนดรูปแบบ
ร่วมกับการเกิดพื ้นที่ในส่วนนี ้ได้
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การทดลอง 13 พั ฒ นาการใช้ เ ครื่ องมื อ ในการทดลองเพื่ อการปรั บ และ
เปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่
เส้ นทางสัญจร (Circulation) กาหนดเส้ นทางให้ เกิดในรู ปแบบที่กลืนไปกับ
หน่วยที่พักอาศัยชัว่ คราวเพื่อสร้ างการเคลื่อนไหวให้ เกิดกับพืน้ ที่ แต่ยงั มีขอบเขตของความเป็ น
ส่วนตัวอยู่ เนื่องจากเส้ นทางสัญจรได้ ผ่านเฉพาะพื ้นที่ของส่วนกลางของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว
เท่านัน้ เส้ นทางสัญจรได้ เ ชื่อมต่อไปยังพื น้ ที่แต่ละหน่วยพักอาศัยชั่วคราวได้ แต่ต้องได้ รับการ
ยินยอมในการใช้ พื ้นที่ก่อนจึงจะผ่านพื ้นที่นนได้
ั ้ หรื อในกรณีที่มีการเข้ าพักของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
สะพายเป้ที่ร้ ู จักกันในจานวนที่มากและเปิ ดพืน้ ที่เข้ าหากันโดยการยินยอมของทุกฝ่ ายในการใช้
พื ้นที่ร่วมกัน (ภาพที่ 85)

ภาพที่ 85 มุมมองของเส้ นทางสัญจรที่ใช้ ทางานร่วมกับหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว
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ภาพที่ 86 การพัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่
ระดับ (Level) การพัฒนาการใช้ พื ้นที่ของส่วนต่างๆภายในโครงการ สามารถ
แบ่งขอบเขตโดยความต่างของระดับ ได้ ทังในระนาบแนวนอน
้
และแนวตัง้ ตามพื ้นที่ที่สมั พันธ์กับ
บริ บทโดยรอบโครงการ ยกระดับของเตียงนอนให้ ปรับความสูงได้ ทกุ ระดับที่ต้องการเพื่อเกิดเป็ น
การเปลี่ยนพื ้นที่ใต้ เตียงให้ เป็ นพื ้นที่สาธารณะชัว่ คราวได้ อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับการเดิน ไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม สะพายเป้ในการเข้ าถึงห้ องนอน ห้ องนา้ ทาน
อาหาร พักผ่อนรวม รวมถึง พืน้ ที่กิจกรรมสาธารณะส่วนบนสุดของโครงการด้ วย ซึ่งได้ เลื อกใช้
บันได ทางลาด และลิฟท์มาออกแบบให้ พื ้นที่นนเกิ
ั ้ ดประโยชน์กบั ผู้ใช้ งานให้ มากที่สดุ (ภาพที่ 86)

ภาพที่ 87 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type A
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ภาพที่ 88 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type B

ภาพที่ 89 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type C
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ภาพที่ 90 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type D

ภาพที่ 91 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type E
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ภาพที่ 92 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type F

ภาพที่ 93 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type G
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ภาพที่ 94 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type H

ภาพที่ 95 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type I
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ภาพที่ 96 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type J

ภาพที่ 97 พัฒนาการใช้ เครื่ องมือในการทดลองเพื่อการปรับและเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ Type K
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ผนัง (Wall) กระจกฝ้า และม่านฝ้า ถูกนามาใช้ ออกแบบร่ วมกับการพั ฒนา
รู ปแบบโครงการ เพื่อสร้ างขอบเขตความเป็ นส่วนตัวให้ กับผู้ใช้ ง าน ซึ่ง ได้ นามาใช้ ในส่วนของ
ห้ องนอน และห้ องนา้ และการเปิ ดปิ ดการใช้ งานยังสามารถปรับเปลี่ยนหรื อเลื่อนผนังให้ มีพื ้นที่
ตามต้ องการเพื่อการใช้ งานที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ซึ่งได้ ปรับรู ปแบบให้ มีการเลื่อนขึ น้ ลงได้ ใน
ส่วนของม่านฝ้าที่ใช้ กนขอบเขตของการมองเห็
ั้
นจากพื ้นที่ภายนอกสูภ่ ายในโครงการ (ภาพที่ 98)

ภาพที่ 98 ภาพผนังฝ้ า ตัวอย่างเครื่ องมือเพื่อพัฒนาการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม
นาผนังฝ้า ที่เป็ นกระจกและม่านมาใช้ กบั ผนังของส่วนพื ้นที่ด้านบนที่กาหนด
รูปแบบเพื่อเป็ นพื ้นที่ส่วนตัวในการใช้ งานของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ และใช้ กับพื ้นที่ในส่วน
ของห้ องพัก ซึง่ สามารถกาหนดการเปิ ดปิ ดปรับเปลี่ยนการใช้ งานได้ ด้วยตัวเอง (ภาพที่ 99,100)

ภาพที่ 99 มุมมองจากภายนอกของรูปแบบพัฒนาการออกแบบจากผนังฝ้ า

ภาพที่ 100 มุมมองจากภายในของรูปแบบพัฒนาการออกแบบจากผนังฝ้ า
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ภาพที่ 101 รูปแบบพัฒนาการออกแบบจากผนังฝ้ าของหน่วยพักอาศัย A ,B ,C ,D ,E และ F

ภาพที่ 102 รูปแบบพัฒนาการออกแบบจากผนังฝ้ าของหน่วยพักอาศัย G ,H ,I ,J และ K
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การเคลื่อนที่ (Move) การเคลื่อนที่สามารถเดินทางผ่านเส้ นทางตังแต่
้ พื ้นที่ที่
มีความเป็ นพืน้ ที่สาธารณะไปจนถึงพืน้ ที่ที่มีความเป็ นส่วนตัวที่มากที่สุด โดยการเคลื่อนที่ผ่าน
พื ้นที่ล่างสุดของโครงการ คือ ส่ วนสาธารณะ (Public) ประกอบด้ วย พักผ่อนรวม ทานอาหาร
และฝากกระเป๋ าเดินทาง ส่วนที่ สอง คือ พืน้ ที่ส่วนตัว (Semi private) ประกอบด้ วย ห้ องนอน
ส่วนที่สาม คือ พืน้ ที่ส่วนตัว (Private) ประกอบด้ วย ห้ องนา้ ส่วนอาบนา้ พืน้ ที่ส่วนสุดท้ ายที่
เข้ าถึ ง และเป็ นพื น้ ที่ ที่ เ กิ ด การสัน ทนาการได้ ตามผู้ ใช้ งาน คื อ พื น้ ที่ ส าธารณะ (Public)
ประกอบด้ วย ลานเอนกประสงค์ ซึ่งโดยรวมของพืน้ ที่ตงแต่
ั ้ ส่วนแรกที่เข้ ามาในโครงการนัน้ ได้
กาหนดให้ นักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้นันเลื
้ อกที่จะเข้ าถึงพื ้นที่ภายในด้ วยตัวเอง เมื่อเข้ าสู่พื ้นที่
ห้ องพัก ก็สามารถเลือกเส้ นทางในการเข้ าถึงได้ ด้วยตัวเองอีกครัง้ เนื่องจากได้ สร้ างวิธีการที่เข้ าถึ ง
ส่วนห้ องพักไว้ หลายเส้ นทาง และในส่วนของพืน้ ที่ที่มีความเป็ นส่วนตัวมากที่สุดคือ ห้ องน ้าและ
ส่วนอาบนา้ เป็ นพื น้ ที่อาบนา้ รวมเป็ นห้ องหลายห้ อง มารวมกันไว้ ด้านบนของส่วนห้ องพักเพื่ อ
ความเป็ นส่วนตัวและได้ รับการรบกวนที่น้อยที่สุด ซึ่งส่วนนี ้เป็ นพื ้นที่ปิดที่มากที่สุด ของโครงการ
เนื่องจากในส่วนอื่นได้ เปิ ดพื ้นที่เพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั บบริบทโดยรอบโครงการ (ภาพที่ 103)

ภาพที่ 103 พื ้นที่ภายในโครงการ กาหนดตามการเข้ าถึงในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ งานจากล่าง
ขึ ้นบน
จากการเคลื่อนที่เข้ าถึงส่วนต่างๆ ภายในโครงการด้ วยระดับที่แตกต่างกัน จึง
ใช้ ก ารเข้ า ถึง พื น้ ที่ ด้า นบนด้ วยทางเลื อ กที่ เพิ่ ม มากขึน้ คือ ทางลาด บัน ได และระดับ ที่ ค่อยๆ
เปลี่ยนพื ้นที่สพู่ ื ้นที่ใหม่ รวมถึงลิฟท์ที่ชว่ ยในการเปลี่ยนระดับในทางดิง่ เป็ นต้ น (ภาพที่ 104)
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ภาพที่ 104 การเคลื่อนที่เข้ าถึงส่วนต่างๆ ภายในโครงการด้ วยระดับที่แตกต่างกัน คือ ทางลาด
บันได และระดับที่คอ่ ยๆ เปลี่ยนพื ้นที่สพู่ ื ้นที่ใหม่
การเคลื่อนที่เข้ าสู่ภายในโครงการต้ องผ่านพื ้นที่ด้านนอกก่อนจึงเข้ าสู่ด้านใน
ด้ วยเหตุนีจ้ ึงต้ องมีพืน้ ที่ที่ต้องสร้ างการเข้ าถึงกันด้ วยบันไดและทางลาดจากด้ านนอก และช่วย
สร้ างเส้ นทางเฉพาะส่วนเข้ าสูห่ ้ องพักได้ ของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวจากแบบ 1 ถึง 3 (ภาพที่ 105)

ภาพที่ 105 การเคลื่อนที่เข้ าถึงส่วนต่างๆ ภายในโครงการด้ านนอกด้ วยทางลาด และบันได
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นาทางลาด บันได และระดับ มาทดลองร่ วมออกแบบ เพื่ อช่วยสร้ างเส้ นทาง
ด้ านนอกให้ สมั พันธ์ และเข้ าถึงการใช้ งานในหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวได้ และในพื ้นที่นีจ้ ึงเกิดเป็ น
ทางลาดที่เป็ นส่วนสาธารณะ (Public) ด้ านบนขึ ้นมา เพื่อเกิดพื ้นที่รองรับกับกิจกรรมที่ปรับตาม
เวลาและช่วงเทศกาลต่างๆ (ภาพที่ 106)

ภาพที่ 106 การนาวิธีการเคลื่อนที่ภายในโครงการ คือ ทางลาด บันได และระดับที่คอ่ ยๆ เปลี่ยน
พื ้นที่สพู่ ื ้นที่ใหม่ มาร่วมออกแบบ
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การเคลื่อนที่ทางดิ่งของลิฟท์ภายในโครงการด้ วยรูปแบบที่ตา่ งกัน กาหนดให้
ใช้ กับพื ้นที่สามส่วนคือ A B และ C ที่มีขนาดและตาแหน่งในการใช้ งานที่ต่างกันไป แบบที่ 1
เหมาะกับการเคลื่อนที่เพื่อบริ การส่วนพื ้นที่ห้องพัก (พื ้นที่ A B และ C) ทังหมดทุ
้
กหน่วยพักอาศัย
ชัว่ คราว แบบที่ 2 เหมาะกับการเคลื่อนที่เพื่อบริ การส่วนสาธารณะด้ านบน (พื ้นที่ A B และ C)
และเกิดเป็ นพืน้ ที่เคลื่อนที่จากด้ านล่างสู่ด้านบนได้ แบบที่ 3 เหมาะกับการเคลื่อนที่เพื่อบริ การ
พื ้นที่สาธารณะด้ านบนที่ส่วนด้ านหลัง (พื ้นที่ C) และสลับกับการบริ การส่วนห้ องพักด้ านหน้ า
โครงการ (พื ้นที่ A) แบบที่ 4 เหมาะกับการเคลื่อนที่เพื่อบริ การส่วนสาธารณะด้ านบนบริ เวณพื ้นที่
ตรงกลางของโครงการ (พื น้ ที่ B) แบบที่ 5 เหมาะกับการเคลื่ อนที่ เพื่ อบริ การพืน้ ที่ สาธารณะ
ด้ านบนในส่วนด้ านหลัง (พื ้นที่ C) ของโครงการ และส่วนกลาง (พืน้ ที่ B) ของโครงการในพืน้ ที่
ห้ องพักไปพร้ อมๆกัน (ภาพที่ 107)

ภาพที่ 107 การเคลื่อนที่ทางดิง่ ของลิฟท์ภายในโครงการด้ วยรูปแบบที่ตา่ งกัน
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เวลา (Time) เวลาเป็ นองค์ประกอบของช่วงการเดินทางของวัน โดยใน 1 วัน
แยกเป็ นช่วงที่มีแสงอาทิตย์(กลางวัน) 12 ชัว่ โมง และช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์(กลางคืน) 12 ชัว่ โมง
ซึง่ ช่วงเวลาเหล่านี ้จะเหมาะกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ตามช่วงเวลาได้ แตกต่าง
กันไปในแต่ละกิจกรรม แบ่งช่วงเวลาเป็ น ช่ วงที่มีแสงอาทิตย์ (กลางวัน) เริ่ มตังแต่
้ 06.00 น. ถึง
18.00 น. และ ช่ วงที่ไม่ มีแสงอาทิตย์ (กลางคืน) เริ่ มตังแต่
้ 18.00 น. ถึง 06.00 น. ตามเวลา
เฉลี่ยประเทศไทย
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในการพักอาศัยชัว่ คราวจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สัมพันธ์
กับพื ้นที่ภายในโครงการ คือ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทานอาหาร และพักผ่อนรวม โดยใช้ งานกิจกรรมทัง้
พื ้นที่ส่วนตัวและสาธารณะให้ เกิดความแตกต่างในพื ้นที่ เพื่อให้ เหมาะกับการเกิดขึ ้นของพื ้นที่ที่มี
แสงและไม่มีแสง ที่สามารถกาหนดกิจกรรมเอนกประสงค์ให้ เกิดขึ ้นได้ (ภาพที่ 108)

ภาพที่ 108 แสดงช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์และการเกิดขึ ้นของตาแหน่งที่สามารถเกิดการใช้ งานได้
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ช่วงเวลาที่ใช้ งานช่วงเช้ าของวันในการทากิจกรรมด้ านนอกห้ องพักใช้ ได้ ใน
ช่วงเวลาที่แดดไม่แรงมาก และใช้ งานได้ เพียงด้ านหน้ าของโครงการ โดยให้ เป็ นสถานที่ทานอาหาร
และพักผ่อน ซึง่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้ งาน คือ 07.00 น ถึง 09.00 น. ช่วงเวลาที่ใช้ งานช่วง
เย็นของวันในการทากิจกรรมด้ านนอกห้ องพักใช้ ได้ ในช่วงเวลาตังแต่
้ 16.00 น เป็ นต้ นไปจนถึงดึก
และใช้ งานได้ หลายพื ้นที่ของโครงการทังกลางแจ้
้
งและพื ้นที่สาธารณะด้ านบนของโครงการ โดย
สามารถเปรับเปลี่ยนเป็ นสถานที่ทานอาหาร พักผ่อน และพักอาศัยชัว่ คราวได้ และในส่วนพื ้นที่
สาธารณะด้ านบนนัน้ สามารถใช้ งานได้ ตลอดช่วงเวลา ตามกิจกรรมในช่วงเทศกาลที่ส ามารถ
กาหนดขึ ้นมาได้ ภายในโครงการ จากภาพ (ภาพที่ 109) สีเขียวอ่อน คือ ตาแหน่งของแดดที่ส่องถึง
ณ ช่วงเวลาเช้ าและช่วงเวลาเย็น ฉะนัน้ การใช้ งานพืน้ ที่จึงใช้ บริ เวณโดยรอบที่ไม่มีแดดรบกวน

ภาพที่ 109 แสดงการวิเคราะห์ถึงตาแหน่งพื ้นที่ใช้ งานในช่วงเวลาที่มีแสงของวัน
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วิเคราะห์ ผลการทดลอง 13
จากการทดลองพัฒนารู ปแบบเครื่ องมือ เพื่อนามาใช้ ในการออกแบบโครงการ จะ
พบว่า ใช้ เครื่ องมือในการทดลอง คือ เส้ นทางสัญจร ระดับ ผนัง การเคลื่อนที่ และวลา นามาใช้
ทดลองกับโครงการ พบว่า เส้ นทางสัญจร จะใช้ เส้ นทางที่เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดและสามารถ
ปรับเปลี่ยนเส้ นทางการเข้ าถึงห้ องพักได้ ระดับ จะใช้ เป็ นพื ้นที่ที่แตกต่างกันเรื่ องความสูง และการ
เข้ าถึงพืน้ ที่ที่แตกต่างกันภายในโครงการ ผนั ง ใช้ เป็ นพืน้ ที่ที่แสดงถึง การปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่
ที่มากที่สุด ทังผนั
้ งฝ้าที่สามารถกาหนดได้ ตามความพอใจของผู้ใช้ งาน การเคลื่อนที่ ทาให้ เกิด
พื ้นที่ที่ต่อเนื่องในการใช้ ง านไม่ว่าเป็ นพื ้นที่ด้านในหรื อด้ านนอกของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราว และ
เวลา สามารถกาหนดพื ้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในได้
สรุปการพัฒนาภาพรวมในการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม
ในการออกแบบภาพรวมของโครงการ สร้ างพื ้นที่เพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่ อ ศึกษาพื น้ ที่ ชั่ว คราวส าหรั บ นักท่องเที่ ยวกลุ่ม สะพายเป้ และสร้ างมุม มองที่
สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมโดยรอบ
ออกแบบพื น้ ที่ ส าธารณะด้ า นบนเพื่ อ รองรั บ กับ กิ จ กรรมของนัก ท่องเที่ ย วกลุ่ม
สะพายเป้ ที่มีกิจกรรมเกิดขึ ้นของช่วงเทศกาล และช่วงเย็นของวัน อีกทังเป็
้ นพื ้นที่พกั ผ่อน ผ่อน
คลายและสร้ างปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน ให้ เกิดเป็ นพื ้นที่กว้ างที่สามารถรวมกลุม่ ในการใช้ พื ้นที่ได้
พื ้นที่ห้องพักทังหมดแสดงถึ
้
งความเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวในทางกายภาพได้ คือ การยก
พื น้ ที่ ทัง้ หมดให้ เ ปิ ดพื น้ ที่ ด้ า นล่า งให้ ม ากที่ สุด เพื่ อ ใช้ ง านส าหรั บ กิ จ กรรมที่ มี ค วามเป็ นพื น้ ที่
สาธารณะ พื ้นที่ตอ่ มาเป็ น พื ้นที่ห้องพัก คือพื ้นที่สว่ นตัวที่มีความกึ่งสาธารณะที่สามารถใช้ พื ้นที่ทงั ้
การเปลี่ยนแปลงจากพื ้นที่ส่วนตัวเป็ นพื ้นที่สาธารณะได้ โดยการปรับระดับของเตียงให้ สอดคล้ อง
กับกิจกรรมภายในของหน่วยพักอาศัย
พื น้ ที่ ห้องพัก ยัง ออกแบบให้ มี ความเป็ นพื น้ ที่ ชั่ว คราวที่ สัม พันธ์ กับบริ เวณรอบ
โครงการ โดยการใช้ ผนังฝ้า มาเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดวิธีการสร้ างพื ้นที่ส่วนตัวให้ เกิดขึ ้น โดย
การปรับตาแหน่งขึ ้นลงของผนังฝ้ าภายนอก และยังสร้ างความเป็ นส่วนตัวได้ เพิ่มขึ ้นได้ อีก โดยการ
ปรับระดับผนังฝ้ าของแต่ละเตียง ซึง่ ได้ กนขอบเขตความเป็
ั้
นส่วนตัวเพิ่มขึ ้นอีกชันหนึ
้ ง่
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ภาพที่ 110 พัฒนาภาพรวมในการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม

ภาพที่ 111 พัฒนาภาพรวมในการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม

บทที่ 5
การออกแบบสถาปั ตยกรรม
ผลงานการออกแบบ
ในการพัฒนาแบบขันตอนสุ
้
ดท้ าย ได้ เพิ่มเติมมุมมองที่มีผลต่อมุมมองที่เกิดกับพื ้นที่
ข้ างเคียง ผังพื ้น รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเพื่อนาไปสู่การออกแบบสถาปั ตยกรรม จึงได้ นาเสนอ
ภาพรวมทัง้ หมดของโครงการ ดัง นี ้ พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยภายในโครงการ ประกอบด้ ว ยพื น้ ที่ ห ลัก คื อ
ห้ อ งนอน ห้ อ งน า้ พื น้ ที่ พัก ผ่อ นรวม และทานอาหาร เครื่ อ งมื อ ในการท างาน ท าให้ เ กิ ด การ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรม คือ เส้ นทางสัญจร ระดับ ผนัง การเคลื่อนที่ และเวลา รวมถึงมุมมอง
ต่างๆที่เกิดขึ ้นในการออกแบบ
หน่ วยพักอาศัยชั่วคราว จากรูปแบบ A ถึง รูปแบบ K

ภาพที่ 112 แสดงแบบพื ้นที่ Private และ Public ของ TYPE A , B และ C
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ภาพที่ 113 แสดงแบบพื ้นที่ Private และ Public ของ TYPE D และ E

ภาพที่ 114 แสดงแบบพื ้นที่ Private และ Public ของ TYPE F , G , H และ I
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ภาพที่ 115 แสดงแบบพื ้นที่ Private และ Public ของ TYPE J และ K

ภาพที่ 116 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว Type A

113

ภาพที่ 117 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว Type B

ภาพที่ 118 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว Type C
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ภาพที่ 119 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว Type D

ภาพที่ 120 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว Type E
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ภาพที่ 121 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว Type F และ G

ภาพที่ 122 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว type H
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ภาพที่ 123 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว type I

ภาพที่ 124 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว type J
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ภาพที่ 125 แสดงหุน่ จาลองรูปแบบการใช้ งานหน่วยที่พกั อาศัยชัว่ คราว type K
ภาพรวมของโครงการ แสดงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่งใช้ ในการ
ออกแบบโครงการ

ภาพที่ 126 แสดงภาพรายละเอียดของ type circulation และ area

118

ภาพที่ 127 แสดงภาพรายละเอียดของ vertical, room และ wall interior

ภาพที่ 128 แสดงภาพรายละเอียดของ stair ramp, wall exterior และ wall interior

ภาพที่ 129 แสดงภาพรายละเอียดของ bathroom, public area และ ground
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ภาพที่ 130 แสดงภาพรายละเอียดของ structure และ layout

ภาพที่ 131 แสดงภาพรายละเอียดของ ground floor plan ,bedroom plan และ roof plan
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ภาพที่ 132 แสดงภาพรายละเอียดของ vertical floor plan และ service floor plan

ภาพที่ 133 แสดงภาพพื ้นที่สาธารณะและพื ้นที่สว่ นตัว

121

ภาพที่ 134 แสดงภาพโครงสร้ างและการใช้ งาน
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ภาพที่ 135 แสดงภาพมุมมองจากด้ านหน้ าโครงการ

ภาพที่ 136 แสดงภาพการเคลื่อนตัวและระดับที่เกิดขึ ้นในโครงการ
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ภาพที่ 137 แสดงภาพการเคลื่อนตัวและระดับที่เกิดขึ ้นในโครงการทุกระดับความสูง

ภาพที่ 138 แสดงภาพพื ้นที่เอนกประสงค์ด้านบน
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ภาพที่ 139 แสดงภาพการใช้ พื ้นที่ ทังภายในและภายนอก
้

ภาพที่ 140 แสดงภาพการแสดงการเปิ ดและปิ ดพื ้นที่ตามกิจกรรมและการใช้ งาน
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ภาพที่ 141 แสดงภาพการเปิ ดพื ้นที่ตามกิจกรรมและการใช้ งาน
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ภาพที่ 142 แสดงภาพการเปิ ดและปิ ดพื ้นที่ตามกิจกรรมและการใช้ งาน

ภาพที่ 143 แสดงภาพการเปิ ดและปิ ดพื ้นที่ตามกิจกรรมและการใช้ งาน
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ภาพที่ 144 แสดงภาพการใช้ พื ้นที่ของระดับที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 145 แสดงภาพทัศนียภาพของพื ้นที่หน้ าโครงการ
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ภาพที่ 146 แสดงภาพพื ้นที่ชวั่ คราว

ภาพที่ 147 แสดงภาพรวมพื ้นที่ชวั่ คราว
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ภาพที่ 148 แสดงแบบจาลอง 1

130

ภาพที่ 149 แสดงแบบจาลอง 2

ภาพที่ 150 แสดงแบบจาลอง 3
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ภาพที่ 151 แสดงแบบจาลอง 4

ภาพที่ 152 แสดงแบบจาลอง 5
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ภาพที่ 153 แสดงแบบจาลอง 6

ภาพที่ 154 แสดงทัศนียภาพการใช้ งานพื ้นที่ชวั่ คราว สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมใน
โครงการกับการใช้ พื ้นที่ที่ตา่ งกัน
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ภาพที่ 155 แสดงทัศนียภาพด้ านหน้ าโครงการ

ภาพที่ 156 แสดงทัศนียภาพโครงการ

บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดลองและออกแบบที่ว่างทางสถาปั ตยกรรม เพื่อ
ตอบสนองกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม สะพายเป้ และสัมพันธ์ กับการเกิดปฏิสัม พันธ์ ต่อกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวด้ วยกันเอง ซึ่งทาให้ เกิดพื ้นที่ในการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมในรู ปแบบ
ใหม่ที่แตกต่างจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
จากการศึกษาถึงเรื่ องราวของการท่องเที่ยว รวมถึงประเภทนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย
กลุ่ม ทาให้ ทราบถึง พฤติกรรมรวมทัง้ แรงจูง ใจในการเดินทางท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวกลุ่ม
สะพายเป้ว่า ต้ องการการยอมรับและพบปะกับสังคมใหม่ๆ จึงเกิดการเดินทางสู่พื ้นที่ใหม่ด้วยช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งมีเหตุผลและปั จจัยที่แตกต่างกันไป เช่น การพักผ่อน การปลีกตัว การ
ผจญภัย และการพบปะสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิมในสภาพแวดล้ อมที่ใช้ ชีวิตอยู่ ด้ วยเหตุนี ้ ทาให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อค้ นหาสังคมใหม่ จึงเกิดเป็ นสถานที่ที่มารองรับกับตัวนักท่องเที่ยวในเรื่ อง
ของการพักอาศัยขึ ้นมา เรี ยกว่า พื ้นที่ชวั่ คราว สาหรับการพักอาศัยในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เดินทาง
โดยการใช้ งานพื ้นที่พกั อาศัยประกอบไปด้ วยบุคคลที่มีความแตกต่างทังภาษา
้
เชื ้อชาติ วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้ อม พฤติกรรม รู ปร่ าง และการใช้ ชีวิต สิ่งเหล่านี ้เป็ นเพียงตัวอย่างของความแตกต่างที่
เกิดจากการรับรู้ ของคนที่ได้ รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเดินทางท่องเที่ยวมาพบกันใน
สถานที่ ที่ ใช้ ชี วิตร่ วมกัน สถานที่ จึง ต้ องรองรั บกับ พฤติกรรมที่ มี เอกลักษณ์ เ ฉพาะตัว ของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสะพายเป้เหล่านี ้ด้ วย โดยศึกษาจากพืน้ ที่พักอาศัยรู ปแบบต่างๆที่มีมาก่อนในอดีต
รวมทั ง้ ในปั จจบัน ซึ่ ง สถานที่ พั ก นั น้ ได้ ตอบสนองให้ กั บ ผู้ ใช้ งานในกลุ่ ม ที่ ต้ องการความ
สะดวกสบายและมี ค วามสิ น้ เปลื อ งในการใช้ จ่ า ยให้ กั บ สถานที่ พัก จนมากเกิ น ไป และตัว
สถาปั ตยกรรมเองก็พฒ
ั นาไปในทิศทางที่ตอบสนองกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ตา่ งจากกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวกลุม่ สะพายเป้
ในการศึกษารู ปแบบที่พกั อาศัยที่เป็ นตัวอย่างในการอธิบายเรื่ องราวเกี่ยวกับ ความ
ชัว่ คราวต่างๆ ทังสถานที
้
่พกั และโรงแรม อีกทังพื
้ ้นที่ใช้ สอยที่สามารถเปลี่ยนพื ้นที่ใช้ งานได้ ที่พกั พิง
ชัว่ คราวที่สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ รวมถึงความเกิดขึน้ ของพืน้ ที่ขายของในตลาดริ มทางรถไฟ
ของตลาดร่ มหุบ หรื อตลาดแม่กลอง ซึ่งในแต่สถานที่มีความเป็ นพืน้ ที่ชั่วคราวประกอบไปด้ วย
134
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ด้ วยปั จจัยที่กาหนดความแตกต่างให้ กบั พื ้นที่ ที่มี ด้ วยระยะเวลาที่สามารถสร้ างขอบเขตให้ เกิดขึ ้น
เพียงช่วงเวลาหนึง่ เท่านัน้ เพียงเท่านี ้ก็ทาให้ พื ้นที่ที่เป็ นอยู่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่สอดคล้ อง
กับพฤติกรรมของผู้ใช้ งานได้
ในการทดลองค้ นหาวิธีการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม ได้ ใช้ การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ที่
สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่ตอบสนองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในกิจกรรมของวัน โดย
ส่ ว นมากการใช้ งานของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สะพายเป้ จากที่ ค้ นคว้ าและศึ ก ษามา พบว่ า
นักท่องเที่ยวเองจะเดินทางท่องเที่ยวออกพืน้ ที่ภายนอกและกลับมาในตอนมืดของวันเป็ นส่วน
ใหญ่ จึงใช้ พื ้นที่ในการพักผ่อน คือ ห้ องนอน เพียงระยะเวลาที่ไม่นาน ซึ่งแสดงถึงพื ้นที่ที่เกิดขึน้
ในทางงานสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ เครื่ องมือในการออกแบบเข้ ามาช่วยทดลองในการ
ค้ นหาพื ้นที่ที่เหมาะสม คือ เส้ นทางสัญจร การเคลื่อนที่ ระดับ ผนัง และเวลา เพื่อทดลองออกแบบ
โครงการร่ วมกับสถานที่ตงั ้ ซึ่ง ได้ กาหนดสถานที่สัมพันธ์ กับความหลากหลายต่างเชือ้ ชาติและ
วัฒนธรรมที่เป็ นพื ้นที่ที่รวมตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ที่มากที่สดุ เพื่อการเกิดประสิทธิภาพ
ในการทดลองในการออกแบบ
เมื่อทางานร่ วมกันระหว่างการทดลองผ่านเครื่ องทางสถาปั ตยกรรมโดยการพัฒนา
ร่วมกับที่ตงของโครงการ
ั้
สิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมที่แตกต่างใน
ระยะเวลาที่เปลี่ยนไปภายในถนนข้ าวสาร การเกิดขึ ้นของกิจกรรมนี่เองที่ช่วยเป็ นตัวกาหนดพื ้นที่
การใช้ งานและตาแหน่งภายในโครงการ ที่สมั พันธ์กบั การพักอาศัยของนักท่องเที่ยวกลุ่ มสะพายเป้
ซึ่งประกอบไปด้ วยพื ้นที่ของ ห้ องนอน ห้ องน ้า ทานอาหาร และพักผ่อนรวม โดยการออกแบบได้
วางรู ปแบบของพืน้ ที่ส่วนตัวให้ เกิดขึ ้นโดยไม่เกิดการรบกวนจากอาคารข้ างเคียงด้ วยการใช้ ผนัง
เป็ นเครื่ องมือในการป้องกันจากพื ้นที่ภายนอกได้ อีกทังเมื
้ ่อต้ องการเชื่อมโยงกับพื ้นที่ภายนอกก็ยงั
สามารถทาให้ เกิดขึน้ ได้ สลับปรับเปลี่ยนและวิธีใช้ ได้ เมื่อต้ องการ การใช้ ระดับช่วยสร้ างความ
แตกต่างของพืน้ ที่ภายในโครงการจากพืน้ ที่สาธารณะที่เข้ าถึงได้ ง่ายที่สุด คือ พืน้ ที่ทานอาหาร
และพักผ่อนรวมในโครงการ ไปจนถึงพื ้นที่ส่วนตัวที่น้อยที่ปรับรูปแบบเป็ นพื ้นที่ส่วนตัวที่มากขึ ้นได้
ไปจนถึงพื ้นที่ที่มีความเป็ นส่วนตัวที่มากที่สุด คือ ห้ องน ้า ซึ่งได้ เป็ นลาดับในการเข้ าถึง จากพื ้นที่
ส่วนรวมที่มากที่สดุ ไปพื ้นที่ส่วนตัวที่มากที่สดุ ดังนี ้ คือ พื ้นที่ชนระดั
ั ้ บผิวพื ้น เป็ น พื ้นที่ทานอาหาร
และพัผ่อนรวม พืน้ ที่ถัดมาเป็ นห้ องนอนที่มีการปรับรู ปแบบได้ ทงพื
ั ้ ้นที่ส่วนตัวและพื ้นที่ส่วนรวม
พื ้นที่ต่อมาเป็ นห้ องน ้าที่มีความเป็ นส่วนตัวที่มากที่สุดที่กาหนดให้ เป็ นห้ องน ้ารวม รวมไปถึงการ
พัฒ นารู ปแบบให้ พื น้ ที่ พักอาศัยชั่วคราวของนั ก ท่องเที่ ยวกลุ่ม สะพายเป้นี ้ ทาหน้ าที่ เชื่ อมโยง
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กิ จ กรรมที่ มี ภ ายในสู่พื น้ ที่ โดยรอบด้ วยการออกแบบพื น้ ที่ พัก ผ่อนรวมสาธารณะ ให้ เ กิ ด พื น้ ที่
เคลื่อนไหวและปรับรูปแบบที่มีไปตามเทศกาลและเวลาของวัน เกิดการรับรู้จากภายนอกสู่ภายใน
ได้ ทงการฟั
ั้
งและการมองเห็นจากอาคารข้ างเคี ยง ซึ่งสามารถเกิดพื ้นที่รูปแบบใหม่ให้ กบั โครงการ
ในพื ้นที่พกั อาศัยชัว่ คราวนี ้ได้
หน่วยที่พกั อาศัยชั่วคราว เกิดรู ปแบบในการพักได้ ด้วยการวางตาแหน่งและรู ปแบบ
ของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวตามความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ข้างเคี ยง และรองรับกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มาพักอาศัยในจานวนที่แตกต่างกันออกไป แต่กาหนดขอบเขตของจานวนที่มากที่สดุ คือ จาก 1
คน ถึง 5 คน ซึง่ ถ้ ามีนกั ท่องเที่ยวที่มาพักอาศัยเป็ นกลุม่ ที่มากเกินจานวนที่กาหนดไว้ เป็ นผลทาให้
การเดินทางด้ วยปั จจัยที่มี แตกต่างออกไปจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ที่ต้องการ
ศึกษา
จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาถึงรู ปแบบที่พกั อาศัยชัว่ คราวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
สะพายเป้ แตกต่างจากกลุม่ นักท่องเที่ยวอื่นๆ ซึง่ การออกแบบการใช้ พื ้นที่ในการพักอาศัยแตกต่าง
จากพื ้นที่ที่มีในปั จจุบนั เกิดเป็ นพื ้นที่ชวั่ คราวทางสถาปั ตยกรรมที่ตอบสนองกับความสัมพั นธ์ทาง
พฤติกรรม ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ด้ วยระบบการทางานที่เปิ ดพื ้นที่เพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ต่อ
กัน เพื่อเกิดประสบการณ์ ใหม่ให้ แก่กัน ใช้ พืน้ ที่ร่วมกันมากขึน้ ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ด้วยตัวเองเมื่อ
ต้ องการใช้ งานในกิจกรรมที่ตา่ งออกไปได้ กาหนดเส้ นทางเลือกเพื่อการเข้ าถึงตาแหน่งพื ้นที่ใช้ งาน
ทุกพื ้นที่ได้ ด้วยตัวเอง เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้เข้ าพักเต็มพื ้นที่ ก็เกิดเป็ นรูปแบบที่ตา่ งไป
จาก การที่ยงั ไม่มีการเข้ าถึงพื ้นที่ ซึ่งรู ปแบบได้ ปรับเปลี่ยนไปตามเวลาของวันที่เป็ นสิ่งที่กาหนด
กิจกรรมในรอบวันได้
การใช้ พื ้นที่ชวั่ คราวในการพักอาศัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ ต้ องคานึงถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่างที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในหน่วยพักอาศัยชั่วคราวให้ มากขึน้ ต้ องคานึงถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ช่วยตอบสนองกับความลงตัวในการใช้ พื ้นที่ที่เหมาะสมให้ มากขึ ้น จากเดิมที่
ใช้ การปรับเปลี่ยนเตียงในการนอนจากแนวขึ ้นลงทังหมด
้
ปรับด้ วยการเพิ่มการออกแบบการขยับ
ในแนวราบเพิ่มด้ วย ซึ่งจะทาให้ เกิดความหลากหลายทางการใช้ งานได้ มากขึ ้นด้ วย รวมถึงการ
ยกระดับพื ้นที่เพื่อเพิ่มการเคลื่อนตัวของการใช้ พื ้นที่ส่วนรวมด้ านล่าง ให้ เกิดการเชื่อมโยงในพื ้นที่
โดยรอบที่มากขึ ้น ควรต้ องศึกษาถึงรูปแบบโครงสร้ างที่เหมาะสม ในการนามาใช้ ในการออกแบบ
ผลงานทางสถาปั ตยกรรมที่สมั พันธ์ กบั พื ้นที่ใช้ งานที่ต้องการของหน่วยพักอาศัยชัว่ คราวในแต่ละ
หน่วย ว่ารูปแบบที่ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพายเป้ ต้ องการโครงสร้ างที่เปลี่ยนไปจากเดิม
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ในรูปแบบใดบ้ าง ซึง่ จะสามารถช่วยกาหนดรูปแบบผลงานทางสถาปั ตยกรรมให้ ตอบสนองกับการ
ใช้ งานได้ ตรงประเด็นความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ เพิ่มขึ ้น และเกิดผลงานออกแบบที่เหมาะสมกับ
ประเภทนักท่องเที่ยวที่มีได้ อย่างลงตัวมากขึ ้น ซึง่ จะต้ องทาการศึกษาเพิ่มขึ ้นต่อไป
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