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จากคําพูดของมนุษยลอพิธกี รขาวเชาผูทนี่ ั่งรถเข็นทีว่ า ที่จริงแลวคนพิการไมมี ความ
พิการก็ไมมี จะมีก็แตสภาพแวดลอมทีย่ งั พิการ แลวมันก็นํามาซึ่งคําวา "ความพิการ" และ "คน
พิการ" จึงเปนที่มาของคําถามที่วา “แลวสถาปตยกรรมแบบไหน ที่เหมาะกับผูที่ใชรถเข็นจริงๆ”
การศึกษาครั้งนี้จงึ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การทดลองสรางทีว่ างทางสถาปตยกรรม ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงกับผูที่ใชรถเข็น วาจะเปนอยางไร โดยกําหนดบทบาทของสถาปตยกรรม ใหมีสว น
รวมในการแกไขปญหาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนประโยชนในการสรางสรรคสถาปตยกรรมตอไป
ผลการวิเคราะหขอ มูลและการสรางแนวคิดการออกแบบ มีลักษณะดังนี้
1. การใชพื้นทีใ่ นแนวราบ นอกเหนือจากสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคในการเขาถึงพืน้ ที่
ของมนุษยลอแลวนั้น วิธีการเขาถึงเปาหมาย ก็เปนปจจัยสําคัญ เพราะวิธีการเคลื่อนที่ดว ยรถเข็น
มีสิ่งที่แตกตางจากวิธกี ารเคลื่อนที่ดวยการเดินนัน้ ก็คือ “วงเลีย้ ว” การกําหนดองศาที่เหมาะสมของ
การเลี้ยวในการเขาถึงพืน้ ที่ จึงเปนสวนหลักที่ใชในการพิจารณาการออกแบบ
2. การใชพนื้ ที่ในแนวตั้ง และกรณีการเขาถึงพื้นที่ทมี่ ีระยะความแตกตางของระดับมาก
สําหรับมนุษยลอนั้นจะเปนอุปสรรคอยางมาก หากการออกแบบสามารถปรับเปลี่ยนจากวิธีการ
เปลี่ยนระดับของการสัญจรที่นาํ ไปสูเปาหมายฝายเดียว เปนการเปลีย่ นระดับของเปาหมายใหเพิม่
หรือลดจากปกติเพื่อใหเหมาะสมกับทางสัญจรผูใชรถเข็นแทน จะทําใหเกิดการเขาถึงพื้นที่ ที่
สะดวกกับมนุษยลอไดมากกวาเดิมที่เปนอยู
การออกแบบสถาปตยกรรม
มีลักษณะเปนการทดลองสรางทีว่ างเพื่อพัฒนา
กระบวนการในการสรางแนวความคิด และวิธกี ารการเขาถึงพืน้ ทีท่ ี่สัมพันธกบั การเคลื่อนทีด่ วย
รถเข็น รวมถึงการรับรูที่วา ง ที่สงเสริมใหเกิดประสบการณใหมของผูทใี่ ชรถเข็น โดยคํานึงถึงวิธกี าร
เขาถึงสวนตางๆ ของพืน้ ที่ทงั้ ในแนวราบและแนวตั้ง
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The question is which architecture suit for wheelchair user? The objective of
this study is find out the result from simulation of architecture’s free space that specific
for wheelchair user those who access to the area difference from normal people by
assign the role of architecture to involve solving the quality of life problem for benefit of
creative in architecture in the future.
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The result of data analysis and creation of design are as follow:
1.Using space horizontally - moreover the obstacles that impede wheelchair
user accessing to the area, how to reach the target is also important factor because the
“turning cycle” make the movement by wheelchair difference from walking motion.
Therefore, considering appropriate degree of turn to reach the area and turn back
wheelchair are the main consideration of design.
2.Using space vertically and accessing to differenced level area - It is
significant obstacle for the wheelchair user. If able to adjust the design to be changing
the level of the target to higher or lower than normal position for proper route of
wheelchair user instead of lead unilateral to target, it will provide more convenient for
them than today.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรือ่ งสถาปตยกรรมมนุษยลอ เปนผลจากการศึกษาของผูวิจัย โดยไดรับ
คําแนะนํา และคําวินิจฉัยอันเปนประโยชนอยางมากมาย จากอาจารยในสาขาวิชาแนวความในการ
ออกแบบ ภาควิวชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยลัยศิลปากร โดยมีอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชยั ผูซงึ่ ไดใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชน ในการคิด วิเคราะห และทดลองออกแบบในแงมุมตางๆ อาจารยลิขิต กิตติศักดินันท ที่
ชวยไดใหคําปรึกษาในสิง่ ที่ขาดและสิ่งที่ควร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง ผูซึ่งคอย
สนับสนุนและเพิ่มเติมแนวความคิด ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข ที่ไดชวยบอกถึงขอดี
และขอดอยที่ควรเพิ่มเติม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท อาจารย อดิศร ศรีเสาวนันท
และอาจารยทา นอืน่ ๆที่มิไดกลาวถึง ที่ไดชวยในการสอนสั่ง เคี่ยวกรําในการพัฒนาแนวความคิด
วิธีการรวมถึงขั้นตอนในการออกแบบสถาปตยกรรม ตั้งแตเริ่มศึกษาในปแรก ซึ่งผลจากการทํา
วิทยานิพนธในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จลงไมไดเลยหากขาดซึ่งบุคคลเหลานี้
ในเรื่องของแรงบันดาลใจในการทําวิทยนิพนธ ผูวิจยั ขอขอบคุณ คุณกฤษณะ ละไล
มนุษยลอพิธกี รขาวเชา ผูคอยเปนกระบอกเสียงใหทุกคนหันมาทําความเขาใจกับผูใ ชรถเข็นใหมาก
ขึ้น คุณโสภณ ฉิมจินดา มนุษยลอนักโบกรถ ผูทที่ าํ ใหเห็นถึงการไมยอมแพตอโชคชะตาของชีวิตไม
วารางกายจะเปนแบบไหนก็ตาม และเด็กๆ ผูนงั่ รถเข็นโรงเรียนศรีสงั วาลย จังหวัดนนทบุรี ที่ให
โอกาสผูวจิ ัยไดสัมภาษณ สังเกต และศึกษา และแสดงออกถึงการใหความหมายใหมของคําวาคน
ปกติแกผูวิจัย
ทายนี้ขอขอบคุณครอบครับอันเปนที่รัก คุณพอ คุณแม และนองสาว ที่คอยใหกําลังใจ
ในการศึกษาอยูเสมอ ขอขอบคุณ เพื่อน พี่ นอง ทุกคนทีใ่ หความชวยเหลือเปนอยางดี
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