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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา และความสําคัญของการศึกษา
ในปจจุบันงานสถาปตยกรรม มีการถูกออกแบบใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของมนุษยที่มากยิ่งขึ้น สถาปตยกรรมแตละประเภทตางก็มีการตอบสนองตอผูใชที่
แตกตางกัน ซึ่งสถาปตยกรรมทุกประเภทตางก็มีชวงชีวิตของงานสถาปตยกรรมที่จํากัด ทําใหเมื่อ
เวลาผานไป ตัวสถาปตยกรรมมีความทรุดโทรมลง ความตองการการใชสอยก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปดวย
ที่อยูอาศัยถือวาเปน ประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอ การดํารงชีวิตของมนุษย การ
เปลี่ยนแปลงของตัวสถาปตยกรรมอยูอาศัยและความตองการการใชสอยเมื่อเวลาผานไปคอนขาง
ที่จะมีความชัดเจน เนื่องจากเปนสถาปตยกรรมที่จะตองใชในการดํารงชีวิตของมนุษย เมื่อเวลา
ผานไปตัวสถาปตยกรรมไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูอยูอาศัยได
จนเกิดเปนขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่อยูอาศัย ซึ่ง พื้นที่หนึ่ง สังคมหนึ่ง ตางก็มีความตองการที่อยู
อาศัยที่ แตกตางกัน ตามสภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ของทองถิ่นนั้นๆ ลวน
สงผลตอวิถีชีวิตและความตองการของพื้นที่วางของการอยูอาศัยที่ แตกตางกัน เชน พื้นที่ในเมืองที่
มีขนาดของพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด ที่อยูอาศัยถูกขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ ทําใหลักษณะของการ
ขยายตัวเปนไปไดยาก การศึกษาการตอขยายตัวของงานสถาปตยกรรมจึงมุงเนนที่อยูอาศัยที่จะ
สามารถมีเนื้อที่ที่รองรับการขยายตัวของผูอยูอาศัยได และสอดคลองตอวิถีชีวิตของสังคมไทย
นั้นๆ โดยมีความสนใจในการศึกษาที่อยูอาศัยประเภทริมน้ํา เนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตของคน
ไทยที่มีความผูกพันกับน้ํามานานนับแตอดีต ที่อยูอาศัยถูกกระจายตัวตามริมน้ําและมีการตอ
ขยายออกไปเรื่อยๆ อีกทั้งความตองพื้นที่วางของที่อยูอาศัยและการขยายตัวยังมีความแตกตางกับ
ที่อยูอาศัยบนบก ในปจจุบันการขยายตัวของที่พักอาศัยริมน้ํายังไมคอยมีความชัดเจน ยังไมเปน
ระบบ ซึ่งการศึกษาระบบการขยายตัวของที่อยูอาศัยริมน้ํา นอกจากจะตอบสนองตอผูอยูอาศัย
แลว ยังตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในพื้นที่นั้นๆที่เปน
ลักษณะเฉพาะเพื่อใหเกิดคุณคาทางจิตใจตอผูอยูอาศัยดวย จึงเกิดเปนการตั้งประเด็นใน
การศึกษาหาพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษาสถาปตยกรรมริมน้ําที่มีลักษณะเฉพาะของสังคม และวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่ที่ชัดเจน
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จากการตั้งประเด็นในการศึกษาขางตนโดยมีความสนใจในการศึกษาของพื้นที่เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ดเปนเกาะขนาดใหญกลางแมน้ําเจาพระยา วิถีชีวิตการอยูอาศัยของ
คนในชุมชน ถูกสะทอนมาจากสภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของที่ตั้ง ที่อยูอาศัย
ถูกกระจายตัวตามพื้นที่ริมน้ํารอบๆเกาะ ซึ่งที่อยูอาศัยนอกจากจะใชเพียงเพื่อรองรับการอยูอาศัย
ทั่วไปแลว ยังรองรับกิจกรรมในการประกอบอาชีพ การใหความสําคัญในเรื่องของ รูปแบบหรือ
ระบบที่จะตอบสนองในเรื่องการรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสอย ของผูพักอาศัย เมื่อเวลาผาน ที่
สอดคลองกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอมยังนอยอยู ตัวสถาปตยกรรมมีขีดจํากัดในการ
ขยายตัว การขาด การสราง ความสัมพันธ ของพื้นที่วาง ที่จะรองรับการขยายตัวเมื่อเวลาผานไป
เมื่อ มีผูใชสอยมากขึ้น กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น ความตองการพื้นที่ใชสอย ที่สัมพันธกับผูอาศัย ก็มกี าร
เปลี่ยนแปลงตาม ไปดวยแตอยู ภายใตตวั สถาปตยกรรม ที่ถูกออกแบบไวเหมือนดังเดิมแทบไมมี
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
การเสนอหัวขอ “กรณีศกึ ษาการตอขยายสถาปตยกรรมอยูอ าศัยริมน้าํ บริเวณเกาะ
เกร็ด ” ก็เพื่อใหเกิดแนวทางใน ทดลองการสรางทฤษฎีของ ระบบการขยายตัวของงาน
สถาปตยกรรมอยูอ าศัยริมน้ํา ที่มีความสอดคลองกันในเรื่องของ มิติของพื้นที่วางเดิมและมิติของ
พื้นที่วางใหม รูปทรงทางสถาปตยกรรมริมน้ําที่สัมพันธกับสภาพของสังคม
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)
2.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบ ระบบของการ ขยายตัว ของอาคาร พัก อาศัยที่มี
ความสัมพันธ กับ ที่วาง รูปทรง ทางสถาปตยกรรม ที่สอดคลองกับสภาพสังคมและ
สภาพแวดลอม
2.2 ศึกษาการออกแบบมิติของที่วางเดิม ที่วางที่เกิดขึ้นใหมมิติของและทีส่ อดคลอง
กับสภาพสังคม วัฒนธรรม กิจกรรม และสภาพแวดลอมของวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ด
2.3 ศึกษาถึงลักษณะของวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดโปรแกรมของโครงการ
3. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of Study)
ศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรม ริมน้ํา ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช
สอยของผูอยูอาศัยตามเวลาที่เปลี่ยนไป
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ขอบเขตเนื้อหา
3.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานสังคม และวิถีชีวิตของคนใน บริเวณพื้นที่เกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
3.2 ศึกษา สํารวจ ลักษณ ะสภาพแวดลอม ทางกายภาพ บริเวณพื้นที่เกาะเกร็ด ที่
สงผลตอวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และนักทองเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ด
3.3 ศึกษาการสราง รูปแบบการขยายตัว ของสถาปตยกรรมอยูอ าศัย และพื้นที่วางที่
เกิดขึ้นตางๆ
3.4 พัฒนาแนวความคิดสูงาน สถาปตยกรรม
ขอบเขตพื้นที่
ศึกษาขอมูลของพื้นที่พักอาศัยริมน้ําเกาะเกร็ดตั้งแตบริเวณทางเดินหนาวัดปรมัยยิกา
วาสจนถึงวัดไผลอม
4. ขั้นตอนการศึกษา (Process of the Study)
4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล ที่ไดมาจากเอกสารดานวิชาการและการสํารวจที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรม สังคม ความตองการของคนในพื้นที่ และสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการ
ขยายตัวของที่อยูอาศัยริมน้ํา
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
4.3 ขั้นตอนการทดลองการสรางระบบการขยายตัวของสถาปตยกรรมอยูอาศัยริมน้ํา
ที่มีความสัมพันธกันของพื้นที่วาง กับสภาพสังคมและสภาพแวดลอม
4.4 ขั้นตอนการสรุปขอมูลและสรางโปรแกรมทางสถาปตยกรรมจากขอมูลที่วิเคราะห
สูแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
4.5 ขั้นตอนการออกแบบสถาปตยกรรม
4.6 สรุปแบบและขอเสนอแนะจากกระบวนการทดลองและพัฒนาแบบทั้งหมด และ
นําเสนอแบบขั้นสุดทาย หุนจําลอง และเอกสารวิทยานิพนธ
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาถึงการสรางระบบการขยายตัวของอาคารอยูอ าศัย ริมน้ํา บริเวณ พื้นที่เกาะ
เกร็ด คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงวิชาการ เพื่อเปนพื้นฐานที่ถูกตองในรูปแบบการนําเสนอ
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ความคิด ที่มีรูปแบบเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนและลําดับที่เปนระบบระเบียบ ที่มุงเนน
การศึกษาสถาปตยกรรมอยูอาศัย ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของผูอาศัยไดตามเวลา ที่มี
ความสัมพันธกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และ สภาพแวดลอม ของคนในชุมชนเกาะเกร็ด
5.1 แนวทางการสรางระบบการขยายตัวของรูปทรงทางสถาปตยกรรม ริมน้ํา ที่มี
ความสัมพันธกับที่วางภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนได
5.2 แนวทางการศึกษาหาลักษณะที่เปนเอกลักษณของ สภาพแวดลอม บริเวณเกาะ
เกร็ด ที่สามารถนํามาใชเพื่อการพัฒนาการออกแบบสถาปตยกรรม
5.3 สรางความสัมพันธของการปรับเปลี่ยนที่วางภายใน กับรูปทรงทางสถาปตยกรรม
ที่เกิดจาการขยายตัวของรูปทรงทางสถาปตยกรรม
6. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดแบงหัวขอของขั้นตอนในการศึกษาออกเปน ขั้นตอนตางๆ ดังนี้
6.1 การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
6.2 การเรียบเรียงขอมูล
6.3 การวิเคราะหขอมูล
6.4 การออกแบบรางและพัฒนาแบบ
6.5 การสรุปผลการออกแบบเปนบทสรุปของกระบวนการในการศึกษาทั้งหมด โดย
นําเสนอแนวความคิดกระบวนการคิด ตลอดจนผลงานออกแบบขั้นสุดทายผานการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม หุนจําลอง คอมพิวเตอร และเอกสารวิทยานิพนธ
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บทที่ 2
การศึกษาความสัมพันธของน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
1. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ํา
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
คนไทยในอดีต มักจะยึดอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว
อาชีพเหลานี้จําเปนตองอาศัยน้ําเปนองคประกอบสําคัญ การเลือกสถานที่ตั้งถิ่นฐานมักจะเปนที่
เกาะติดน้ํา ทั้งที่เปนแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย หนอง บึง นอกจากใชน้ําในการเพาะปลูก ใชอาบกิน
ในชีวิตประจําวันแลว ยังใชในการคมนาคมดวยลักษณะของหมูบานที่เกิดขึ้นริมทางสัญจร ซึ่งใน
สมัยกอนไดมีการใชพาหนะลากจูง เชน เกวียน กับการใชสัตว เชน วัว มา ชาง เปนพาหนะสําหรับ
บรรทุกสิ่งของและขับขี่ไป ซึ่งการเดินทางโดยใชพาหนะเหลานี้ มีขอจํากัด หากระยะทาง การเดิน
ไกล ไมสามารถที่จะไปถึงไดภายในวันเดียว จําเปนตองมีการพักแรมกลางทาง ชาวบานที่อยูใน
บริเวณดังกลาว จึงเริ่มดวยการมาปลูกเพิงขายของและแลกเปลี่ยนสินคาเมื่อการคาเจริญดีขึ้น จึง
มีการขยายตัวออกไป ตามยาวและมีการปลูกบานเรือนเปนการถาวร โดยมีสวนหนึ่งใชสําหรับเปน
ที่พักอาศัย และอีกสวนหนึ่งใชสําหรับคาขาย เมื่ออยูรวมกลุมกันมากขึ้น ก็กลายเปนหมูบาน ถัด
ออกไปดานหลังมักจะเปนสวน ไรนา คลายกับบานริมน้ํา เชนกัน จังหวัดในภาคกลางที่คอนไป
ทางตะวันตกอยาง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง ปราจีนบุรี ก็มีลักษณะเชนนี้

ภาพที่ 1 แสดงจิตรกรรมฝาผนังแสดงการตั้งบานเรือนริมแมน้ํา
ที่มา : กองแกว วีระประจักษ.“ การตั้งหลักแหลงในภาคกลาง.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
กลาง เลม 1(กก:พืช – ไกลบาน,พระราชนิพนธ (2542) : 305.
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ภาพที่ 2 แสดงการคลองแถบธนบุรีสมัยกอน
ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, “ การตั้งหลักแหลงในภาคกลาง.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
กลาง เลม 1(กก:พืช – ไกลบาน,พระราชนิพนธ) (2542) : 305.
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมน้ําสามารถจัดเขารูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบทางยาว
( Linear Settlement ) ฉัตรชัย พงศประยูร 1ไดกลาววา เปนรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานโดยอิงไปกับ
เสนทางคมนาคม โดยปรากฏในที่ราบเปนสวนใหญ ยึดเสนทางคมนาคมเปนแนวหลักในการตั้ง
บานเรือน และดานหลังของที่อยูอาศัยจะเปนพื้นที่เกษตรกรรม

ภาพที่ 3 แสดงการตั้งถิ่นฐานของที่อยูอาศัยริมแมน้ําในอดีต
ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, “ การตั้งหลักแหลงในภาคกลาง.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
กลาง เลม 1(กก:พืช – ไกลบาน,พระราชนิพนธ) (2542) : 305.
1

ฉัตรชัย พงษประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2536), 36.
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แมน้ําลําคลอง (Liver Linear Settlement) การตั้งถิ่นฐานริมฝงแมน้ําลําคลองเปนการเลือกพื้นที่
ของมนุษยชาติมาตั้งแตสมัยโบราณกาลแลว เพราะแหลงน้ําเปนตนกําเนิดของความอุดมสมบูรณ
เปนแหลงอาหาร แหลงเพาะปลูก และใชเปนเสนทางคมนาคม ขนสง แหลงอารยธรรมสําคัญของ
โลกก็พัฒนามาจากบริเวณที่ราบลุมแมน้ําตางๆ ไดแก ไทกรีส-ยูเฟรตีส แมน้ําสินธุ แมน้ําฮวงโห
เปนตน
ถนน (Road Linear Settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานตามเสนทางคมนาคม ทาง
บกทั้งทางถนนและรถไฟ แนวถนนจะเปนบริเวณที่มีการกระจุกตัวของอาคารบานเรือนใน
ปจจุบันเพราะเปนเสนทางที่ใหความสะดวกสบายมากกวาทางน้ํา
ฤทัย ใจจงรัก 2 กลาวในหนังสือเรือนไทย เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานวา คนไทยสวน
ใหญประกอบอาชีพเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว ซึ่งตองอาศัยน้ําเปนปจจัยสําคัญ น้ํานอกจากใชใน
การเพาะปลูกแลวยังมีความจําเปนสําหรับ กิน อาบ และเปนเสนทางคมนาคมอีกดวย หมูบานจึง
มักเกิดขึ้นตามริมคลอง และมักจะมีชื่อขึ้นตนดวยคําวา “บาง” เชน บางกอกนอย บางหัวเสือ เปน
ตน โดยคําวา “บาง” ในที่นี้จะหมายถึง หมูบานหรือรานคา ซึ่งปลูกเรียงรายไปตามลําน้ํา
การเกิดของหมูบาน มักจะเปนไปตามธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตรและการ
ประกอบอาชีพ ลักษณะหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานของคนไทย คือ การอาศัยอยูริมน้ํา ใชน้ําในการ
อุปโภคบริโภค รวมทั้งเปนการคมนาคม แตเดิมหากเปรียบเทียบกันระหวางการเดินทาง ทางน้ํา
กับทางบก ทางน้ํา จะเดินทางสะดวกกวามาก หมูบานที่เกิดขึ้นริมน้ําลําคลอง นี้เรียกวาหมูบาน
ริมน้ํา มีลักษณะยาวติดตอกันเปนพืด ไปตามลําคลอง หรือแมน้ํา ดานหลังเปนสวน ถัดจากสวน
ออกไปก็เปนทุงนาหรือไรสวน การขยายตัวของหมูบานแบบนี้จะขยายไปตามลําน้ําตามยาว เมื่อมี
หมูบานเกิดขึ้น สิ่งจําเปนอื่นๆก็เกิดตามา ไดแก ตลาดและวัด ซึ่งก็มีที่ตั้งอยูริมน้ําเชนกัน
ในปจจุบันเครือขายเสนทางการคมนาคม ทางบกไดพัฒนาและเพิ่มขึ้นอีก
มากมายโยงใยเขาถึงเกือบทุกพื้นที่ ซึ่งทําใหความสําคัญของสายน้ําเกือบหมดสิ้นไป บนพื้นที่ไร
และนาที่อยูหาง แมน้ําลําคลองก็เกิดหมูบานไดเชนกัน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะอยูในที่ๆสูงกวา
นาและไร เรียกวาหมูบานดอน จะมีลักษณะอยูรวมกันเปนกลุม หากชาวบานที่ตั้งบานเรือนอยูในที่
นาหรือที่สวนของตนเองอยูเปนหลังๆ หางกันมาก จะเรียกวาหมูบานการจัดกระจาย หมูบานแบบ
นี้จะมีสภาพความเปนอยู สังคม ประเพณีและคตินิยมฉันญาติ ที่ไมเขมขน เหมือน หมูบานใน
ลักษณะอื่นๆ ( สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูสบายของคนในทองถิ่น )
2

ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทย (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539), 5.
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ชื่อของหมูบานก็ยังมีนัยบงบอกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน เชน หากเปนหมูบาน
เรียงรายริมน้ําจะใชคําวา บาง คลอง ลําหวย หมูบานที่อยูใกลแหลงน้ํา มักจะขึ้นตนดวย คําวา
สระ หนอง บึง บอ ถาหมูบานอยูในพื้นที่สูง จะใชคําวา ดอน โคก เนิน พื้นที่ริมแมน้ําลําคลองที่มี
เรือขนสง สินคาทั้งเล็กและใหญขึ้นลอง อยูเปนประจํา มักจะเปนจุดกําเนิดของตลาดและเรือน
คาขายแบบพื้นถิ่น
จุดกําเนิดของตลาดและเรือนคาขายแบบพื้นถิ่นจะเหมือนกันแทบทั้งหมด คือ เริ่ม
จากพื้นที่ริมน้ํา ลําคลองที่มีเรือขนสงสิ้นคาทั้งเล็กและใหญขึ้นลองอยูเปนประจํา ลักษณะของการ
ตั้งถิ่นฐานของคนไทย และกลุมชาติพันธุไทอื่นๆ ที่อพยพเขามาตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทยนั้น
แหลงที่ตั้งแรกที่เลือกคือริมน้ํา ไมวาจะเปนแมน้ําหรือลําคลอง หนอง บึง ก็ตาม เพราะตองอาศัย
น้ําในในการดํารงชีวิตทั้งอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร แตนอกจากคนไทยและกลุมชาติพันธุ
ไทอื่นๆ รวมทั้งมอญ เขมร แลว ยังมีกลุมคนจีนที่ เคลื่อนยายเขามาตั้งถิ่นฐานผสมผสานอยู
เชนเดียวกัน และสวนหนึ่งของคนจีนในอดีตจะเขามารวมในฐานะพอคาเรือเร นําสินคามาขาย
ตามหมูบานและรับซื้อขาวเปลือกจากชาวบาน เมื่อมีกิจกรรมการคาขายซึ่งเริ่มแรกซื้อจากเรือมาก
ขึ้นก็จะเปนจุดกําเนิดของตลาดน้ํา เปนจุดสนใจใหชาวบานในคลองหรือลําน้ําที่หางไกล สนใจจะ
นําผลิตผลการเกษตรของตนเองมาขายดวย ตลาดนัดก็ขยายตัวใหญขึ้น การขยายตัวของตลาด
จะเปนไปตามลักษณะของสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ 3

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของตลาดและเรือนคาขายแบบพื้นถิ่นริมน้ํา
ที่มา : กิจชัย จิตขจรวาณิช, สภาวะสบายและการปรับตัว เพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2550), 75.
3

กิจชัย จิตขจรวาณิช , สภาวะสบายและการปรับตัว เพื่ออยูแบบสบายของคนใน
ทองถิ่น (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2550), 74.
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1.2 ลักษณะของชุมชนริมน้ํา
ลักษณะเฉพาะของชุมชนริมน้ํา ทั้งทางดานกายภาพและดานความหมาย ใน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ริมน้ํา มีแนวคิดที่บอกถึงลักษณะและองคประกอบชุมชนริมน้ําไว ดังนี้
ส. พลายนอย 4 กลาวถึงพื้นฐานของการดําเนินชีวิต และโครงสรางเศรษฐกิจที่
ผูกพันอยูกับเกษตรกรรม ทําใหชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธกับแมน้ําลําคลองเปนอยางมาก
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ บริเวณที่ราบลุมภาคกลางซึ่งมีลักษณะของชุมชนชาวสวนอาศัยคลองเปน
ปจจัยในการผลิตพืชผล และเปนแหลงขายผลผลิตโดยใชเสนทางน้ํา สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา 5
กลาววา ลักษณะที่เปนรูปลักษณที่โดดเดนของชุมชนไทย มีการสรางอาคารบานเรือนลงบนน้ํา
ประกอบดวยเรือน หรือเปนลักษณะชุมชนสะเทินบก
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 6 กลาวถึง รูปแบบชุมชนริมน้ําและลําดับการพัฒนาชุมชน
ริมน้ําวามีตนกําเนิดของแนวความคิดโครงสรางพื้นฐานและลําดับของความสัมพันธที่เดี่ยว
เนื่องกันโดยไมตัดขาดจากน้ํา แตอยูใกลชิดกับน้ํา ภายในขอบเขตและระยะที่คงที่อยูเสมอ

ภาพที่ 5 แสดงการหมูเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี
ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, “ การตั้งหลักแหลงในภาคกลาง.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
กลาง เลม 1(กก:พืช – ไกลบาน,พระราชนิพนธ) (2542) : 305.
4

สมบัติ พลายนอย, เลาเรื่องบางกอก ( กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544 ), 30.
5
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้ํา : บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพ : สมาคม
สถาปนิกสยาม, 2539), 24.
6
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, “ การศึกษาที่อยูอาศัยริมน้ําบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง กรณีศกึ ษาตลาดน้าํ บางคูเวียง.” วารสารสาระศาสตรสถาปตย 10,1 (มกราคม 2542) :
240.
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2. องคประกอบชุมชนริมน้ํา
ศรีศักร วัลลิโภดม 7 กลาวไวในหนังสือ “เรือนไทยบานไทย” เกี่ยวกับความเปนอยูของ
ชุมชนในที่ลุมแมน้ํา สภาพความเปนอยู ตลอดทั้งการคมนาคมของชาวบานตองอาศัยเรือ และการ
สัญจรทางน้ําตลอดทั้งป ทําใหเลือกที่จะตั้งบานเรือนอยูริมน้ํา อาคารจะตั้งอยูบนเสาสูงทั้งในที่ที่
น้ําทวมถึง และที่ที่น้ําทวมไมถึง ลักษณะทางกายภาพที่เดนชัดของเรือนไทย คือ การมีรูปทรงของ
เรือนสูงเปนรูป มีหนาตางสี่ดานเพื่อใหลมพัดผานทะลุได การมีใตถุนสูง สิ่งเหลานี้ทําใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทย เรือนที่อยูชายน้ํามีน้ําทวมใตถุนเมื่อน้ําขึ้นก็พัดพาสิ่ง
สกปรกออกไป สําหรับเรือนที่อยูบนตลิ่งริมน้ํา พอหมดหนาน้ํา ทวมใตถุนเรือนสามารถใชเปนที่
นั่งเลนทํากิจวัตรประจําวัน รวมทั้งเปนที่เก็บสิ่งของที่เปนเครื่องมือทําการเกษตรได
ลักษณะสําคัญของเรือนสยาม ไดแก การตอระเบียงและชานออกจากหองนอน ทําใหมี
พื้นที่สําหรับนั่งเลนและทําครัว ตลอดจนทํากิจกรรมประจําวันบนบานในเวลากลางวัน สําหรับตัว
เรือนนั้น โดยทั่วไปมีความยาวไมเกินหาหอง ถาตองการขยายใหมีพื้นที่มากกวานี้ก็ทําโดยสราง
เปนเรือนแฝด ขนานกันทําใหหลังคาคูเคียงกันอยู หลังคาสูงเปนสวนของหองนอน สวนหลังคาเตี้ย
เปนของเรือนชานที่เปดโลงสําหรับใชในเวลากลางวัน การพัฒนาของเรือนคือ การปลูกสรางแบบ
เรือนขยาย โดยมีชานหรือระเบียงแลนถึงกันโดยอาจมีครัวหรือหองนั่งเลนในเวลากลางวันรวมกัน

ภาพที่ 6 แสดงการถึงความสัมพันธกับน้ําดวยการยื่นสวนของอาคารออกไปในน้ํา
ที่มา : จรูญพันธ บรรจง, วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), 209.

7

ศรีศักร วัลลิโภดม, เรือนไทยบานไทย (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2543), 36-40.
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ฤทัย ใจจงรัก 8 กลาววาชุมชนริมน้ํานั้นเมื่อปรากฏตัวเปนหมูบานแลว องคประกอบที่
ตามมาไดแก ตลาดและวัด ตลาดนั้นเปนศูนยกลางสําหรับแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน สวนวัด
เปนศูนยกลางของหมูบาน ซึ่งมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชาวบานมีความกินดีอยูแลวบานจะตั้งเรียง
รายไปตามลําน้ํา ถัดออกไปจากสวนเปนทุงนาหรือไร โดยจะขยายตัวไปตามลําน้ํา
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 9 ศึกษาชุมชนริมน้ําพบวา มีองคประกอบ คือ
1. วัด : วัดเปนที่รวมจิตใจของผูคน ชาวพุทธ หรือโรงเจ (ชาวจีน) ซึ่งตั้งอยูริมฝง
คลองบงบอกถึงจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดชุมชนริมน้ํา
2. ทาเรือรวม : บานริมคลองสวนใหญจะมีพื้นที่ขึ้นลงเรือประจําบานอยู แตกรณีที่
บานอยูเขาไปในคลองสายรองหรือคลองสวน ซึ่งเรือหางยาวหลักไมวิ่งผาน ก็ตองอาศัยเรือรับจาง
ในบริเวณหนึ่งมาสงที่ทาเรือรวมดังกลาว
3. ตลิ่งหรือเขื่อน : เปนตัวกําหนดแนวเขตของลําน้ําตามธรรมชาติเพื่อกันคลื่นซัด
เดิมเริ่มจากตลิ่งดิน ตอมาทําเขื่อนไม เปลี่ยนมาเปนเขื่อนหินทิ้งเพื่อรักษาหนาดินและนําหินมากอ
เปนกําแพงลอมบานตนเองแลวนําไปสูการเทคอนกรีตทับหินที่รวมกันเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพที่ 7 แสดงการถึงความสัมพันธกับน้ําดวยการยื่นสวนของอาคารออกไปในน้ํา
ที่มา : จรูญพันธ บรรจง, วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), 210.
8

ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทย (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539), 6.
9
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, “ การศึกษาที่อยูอาศัยริมน้ําบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง กรณีศกึ ษาตลาดน้าํ บางคูเวียง.” สาระศาสตรถาปตย 2541 ฉบับที่ 2 (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542), 242.
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อรศิริ ปาณินท 10 กลาวถึงองคประกอบชุมชนริมน้าํ โดยศึกษาจากอาคารพักอาศัย
1. การวางอาคาร : การวางอาคารในลักษณะทีส่ มั พันธกบั ลักษณะทางกายภาพของ
คลอง เชน วางยาวตามแนวลําคลอง เพื่อรับลม และใหเกิดการระบายถายเทอากาศไดอยางเต็มที่
(Cross Ventilation) โดยหันดานหนาสูคลอง สวนหนาหลังอาจเปนสวนเพาะปลูก
2. ความสัมพันธกับน้ํา

:

การปลูกอาคารบนดิน ควรมีลักษณะที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางน้ํากับชีวิตความเปนอยู และกิจวัตรประจําวัน เชน การยื่นตัวเรือนบางสวน
ออกไปในน้ํา โดยอาจเปนสวนของชานหรือมีศาลาทาน้ํา และมีบันไดที่สามารถลงสูน้ํา หรือ
สําหรับเทียบเรือ ซึ่งนับเปนสัญลักษณของการเชื่อมตอสูสังคมภายนอกดวย
3. เขื่อน : การสรางเขื่อนกันน้ําเซาะ หรือวัตถุบรรเทาแรงคลื่นที่เกิดจากความเร็วของ
เรือสัญจรมีหลากหลายลักษณะเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซากตลอดแนวคลอง โดยอาจมีลักษณะที่
เปนถาวรหรือกึ่งถาวร เชน การกอหินเรียงซอน และอาจยึดหินเขาหากันดวยซีเมนต เพื่อใหมีผิว
ขรุขระดูมีชีวิตชีวา บางสวนอาจเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และในบางกรณีอาจเปนวัตถุบรรเทา
คลื่น ซึ่งมีลักษณะชั่วคราว เชน การผูกไมไผเปนมัดและยึดหลักดวยเสาปกในน้ํา ซึ่งสมารถบอกถึง
อาณาเขตไดดว ย
4. รั้ว : กรณีที่จําเปนตองมีการสรางรั้วเพื่อความเปนสวนตัว และเพื่อความปลอดภัย
ควรเปนรั้วโปรงเพื่อรับและระบายถายเทอากาศ และเพื่อการไหลเวียนของที่วาง ใหมีความ
ตอเนื่องระหวางตัวอาคารกับน้ํา
5. ศาลา : องคประกอบที่สําคัญของอาคารที่พักอาศัยริมน้ํา คือ ชาน หรือ ศาลา ซึ่ง
อาจมีหนาที่ใชสอยเฉพาะหรือพื้นที่ใชสอยแบบอเนกประสงค โดยเฉพาะชานหนาบาน ซึ่งเปน
สัญลักษณของการเชื่อมตอระหวางภายในและภายนอก ระหวางอาคารกับน้ําตามที่กลาวมาแลว
โดยชานอาจมีมานั่งสําหรับพักผอน มีการตั้งศาลพระภูมิ มีการตกแตงดวยไมกระถางเพื่อความสด
ชื่น
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15.

อรศิริ ปาณินท. บานและหมูบานพื้นถิ่น (กรุงเทพ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539),
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6. หลังคา : คือกําบังแดดและฝนทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อบอุน และเสริม
ความรูสึกทางจิตวิทยาวา บานคือวิมานของเรา และในแงของหนาที่ใชสอยทางกายภาพ ซึ่งอาจ
เปนลักษณะของการทิ้งชายหรือเปนปกนกกันแดด กันฝน โดยใตหลังคาควรมีชองลมระบาย
ถายเทอากาศ เพื่อไมใหความรอนถายเขาไปสูที่วางภายในเขตสบาย (Comfort Zone) สําหรับ
ระดับความสูงชันของหลังคาบานแตละหลัง จะชวยทําใหเสนของแนวหลังคา (Roof Line) ตลอด
ลําคลองมีชีวิตชีวา และนาสนใจดวย
7. ความสัมพันธกับภูมิอากาศ : นอกเหนือจากหลังคาแลวองคประกอบที่เกี่ยวของ
กับธรรมชาติแวดลอม คือ หนาตาง ผนัง และองคประกอบลักษณะอื่นที่ใชในการกันแดด สําหรับ
ผนังนั้นไมสามารถหลีกเลี่ยงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกอสราง แตควรมีการเจาะชองเปดที่
ผนังใหมาก เพื่อการถายเทอากาศที่ไมตางไปจากการตีฝาไมระแนงโปรง หรือบานเกล็ดไม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผนังจะถูกสรางขึ้นมาดวยวัสดุที่อมความรอนสูงจะทําใหเวลากลางคืน
ไมคอยสบายจึงควรเจาะชองใหมาก
3. ความสัมพันธของน้ําและวิถีชีวิต
วิถีชีวิตดั้งเดิมของผูคนที่มีความสัมพันธกับน้ํา การใชเสนทางทางน้ําเพื่อการคมนาคม
และการประกอบกิจกรรมทางน้ําเพื่อการคาขาย และผลจากการพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ถนน
ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุมชนริมน้ํา
3.1 ความสัมพันธของน้ํากับวิถีชีวิต
จากหนังสือ ชีวิตริมคลองของ ส. พลายนอย11 กลาวถึง ความสัมพันธของคลองและวิถี
ชีวิตวา คลองมีความจําเปนอยางมากในสมัยโบราณ ประชาชนอาศัยคลองเปนที่ทํามาหากิน ใช
น้ําในชีวิตประจําวัน เปนที่อยูอาศัย ซึ่งในสมัยโบราณจะใชแพเปนที่อยูอาศัย และใชแพเพื่อการคา
คนที่อยูแพสวนมากเปนชาวจีนมีอาชีพคาขาย สวนแพของคนไทยใชเปนที่อยูอาศัย แพคาขายใน
สมัยกอน มีสินคาแทบทุกชนิดขาย เชน ของแหง ของชํา และของปา ซึ่งตลาดบกไมมีขาย ดังนั้น
พวกที่มีบานเรือนอยูริมน้ําจึงเปนประโยชนตอชาวไรชาวสวนที่จะไดนําผลผลิตของตนออกมา
จําหนาย เพราะในสมัยกอนการคมนาคมมีแตทางเรือ การขนสงสินคาตองใชเรือ ชีวิตของคนไทย
11

สมบัติ พลายนอย, เลาเรื่องบางกอก ( กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544 ), 30.
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ในมัยโบราณจึงผูกพันอยูกับลําคลองมาก ชีวิตตามแมน้ําลําคลองเริ่มซบเซาเมื่อการคมนาคมทาง
น้ําเริ่มหมดความสําคัญลงไปเนื่องจากมีการตัดถนน การขนสงสินคาจึงเปลี่ยนมาใชรถเพราะ
รวดเร็วและสะดวกกวาทางน้ํา รัฐบาลเมื่อสมัย 50 กวาปกอนพยายามรักษาแมน้ําลําคลองให
สะอาดจึงออกระเบียบหามใหมีแพและเรือ ดวยเหตุนี้ผูคนจึงอพยพขึ้นไปอยูบนบกและเมื่อความ
เปนอยูสวนใหญอยูบนบก ความสัมพันธกับน้ําก็เริ่มลกลงตามลําดับ
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญของการกําหนดรูปแบบชุมชนและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนในแตละพื้นที่ ลักษณะภูมิศาสตรที่มีน้ําเปนแกนสําคัญน้ําจึงผูกพันแทรกซึมเกี่ยวกับ
ชีวิตคนไทยมาชานาน นับตั้งแตเรื่องของพิธีกรรม วรรณกรรม นาฎศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม
ตลอดทั้งสถาปตยกรรม รวมทั้งเรื่องของวิถีชีวิต เศรษฐกิจของชุมชนที่ปรากฏออกมาในรูปแบบ
ชุมชนริมน้ํา
3.2 ความสัมพันธของน้ําตอชุมชน
คลองขุดไดเขามามีบทบาทตอชุมชนไทยจาการใชประโยชนจากคลองธรรมชาติ
ไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเต็มที่ ลักษณะของแมน้ําลําคลองบางสายมีลักษณะ
คดเคี้ยวทําใหเสียเวลาในการเดินทาง บางสายมีน้ําไมมากพอที่จะใชไดตลอดป หรือบางพื้นที่ไมมี
คลองไหลผาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองขุดคลองเพิ่ม คลองในลักษณะนี้เรียกวาคลองขุด
หลักฐานเกี่ยวกับคลองขุด นับตั้งแตสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร สวน
ใหญเปนไปตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงสาเหตุ ดังนี้
3.2.1 บทบาททางยุทธศาสตร การขุดคลองเพื่อเปนการปองกันขาศึกโจมตี เปน
รูปแบบการวางผังเมืองในสมัยโบราณ โดยการขุดลอมเมืองไว คลองขุดลักษณะนี้เรียกวา “คลองคู
เมือง หรือคลองภายในเมือง” คูเมืองในกรุงศรีอยุธยาเปนตัวอยางอันดีในการวางผังเมืองและเปน
แบบแผนในการสรางเมืองมาจนถึงในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว อยางไรก็ตามการขุดคลองไมใช
เพื่อประโยชนในดานยุทธศาสตรแตเพียงอยางเดียวแตยังเปนประโยชนเพื่อการคมนาคมอีกดวย
3.2.2 บทบาททางการคมนาคม การขุดคลองเพื่อชวยในการคมนาคม มี 2
ลักษณะ คือ คลองลัดคลองเชื่อมระหวางแมน้ํา การขุดคลองลัดเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยา มีความลาดชันนอย กระแสน้ําจึงไหลชาทําใหแมน้ําบางชวงมีความคดเคี้ยวมาก
คลองลัด ชวยใหการเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น สําหรับการขุดคลองเชื่อมระหวางแมน้ํา
เปนการขุดเชื่อมระหวางแมน้ําดวยกัน เชน ระหวางแมน้ําเจาพระยา กับ แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํา
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เจาพระยากับแมน้ําแมกลองหรือแมน้ําบางปะกง เปนการยนระยะทางจากสวนกลางของประเทศ
ไปทางตะวันตกและตะวันออกใหสั้นลงเพื่ออํานวยความสะดวกในดานการคมนาคมขนสง
นอกจากนี้คลองเชื่อมระหวางแมน้ํายังมีความสําคัญตอการปกครองเพื่อชวยในการดูแลหัวเมือง
ใกลเคียงไดสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้นอีกดวย
3.2.3 บทบาททางเศรษฐกิจ ภายลังทําสนธิสัญญ าเบาวริ่ง (พ.ศ. 2398) ไทย
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อสงออกไปขายยังตางประเทศ
และมีระบบการคาเสรีพรอมนําระบบเงินตราเขามาใช การคาของไทยจึงขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะ
การคาขาว ขาวเปนสินคาที่สําคัญมาก เพราะเปนที่ตองการของชาวตางประเทศ สมัยรัชการที่ 4
เปนตนมาจึงเปนเปาหมายการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกนอกเหนือจากการขุดเพื่อการ
คมนาคมแตเพียงอยางเดียว การขุดคลองเปนการเปดพื้นที่ที่รกรางวางเปลาใหราษฎรเขาไปทํา
การเพาะปลูกและใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตมาสูตลาด
3.3 ความสัมพันธของน้ํากับสังคมไทย
สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะของสังคมไทย เพราะสังคมไทยเราผานประวัติศาสตร
มาแบบหนึ่งอยูในสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแบบหนึ่ง อยูในที่ตั้งแบบหนึ่ง มีวัฒนธรรมความ
เปนมาและศาสนาที่ตางออกไปจากสังคมอื่น จึงมีวัฒนธรรมชาวบานที่เปนตัวของ ตัวเอง ให
คุณคากับคน ใหคุณคากับชุมชน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความอิสระในตัวเองของ
การพัฒนา ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ที่ผูกพันกับน้ํา มีดังนี้
3.3.1 สังคมเกษตรกรรม
3.3.2 ชุมชนไทยที่ตั้งรกรากบนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําหลายสายไหลผานมีฝนชุก
ทําใหชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสําคัญ เรียกลักษณะเชนนี้ของสังคมไทยไดวา “สังคม
เกษตรกรรม ( Aagrarian Ssociety ) หรือสังคมชนบท” การคงอยูของสังคมไทยนั้นขึ้นอยูกับการ
เกษตรกรรม รวมทั้งวิถีชีวิตการเกษตรกรรมเปนวิถีชีวิตที่สอดแทรกเขาไปในแนวทางความคิดอาน
ในกิจกรรม และลักษณะชีวิตประจําวันของคนในสังคมทุกๆดาน
3.3.3 ชุมชนน้ํา ตามแนวความคิดของ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ในหนังสือน้ําบอ
เกิดแหงวัฒนธรรมไทย วาบริเวณลุมแมน้ําและที่ราบต่ํา ในเอเชียอาคเนยนั้น น้ําคอยๆ ไหลหลาก
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ลงไปสูทะเล น้ําจืดจึงมีคางอยูทั่วไปเพราะไมไดไหลผานหายไปอยางรวดเร็ว ดังเชนที่บริเวณภูเขา
ซึ่งมีความลาดเอียงสูง เมื่อเปนเชนนี้การเก็บกัดน้ําจึงไมจําเปน มนุษยในแถวนี้ไมจําเปนตอง
ควบคุมการใชน้ํา แตกลับอาศัยอยูกับน้ําที่ไหลผานไปมาอยางงายๆ เหมือนกับขาวซึ่งมีชีวิตอยูกับ
น้ํานี่ คือ อารยะธรรมแหงชาวน้ํา ( Aquatic Civilization ) ซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรมที่มีพื้นฐาน
มาจากการกักกันน้าํ
ลักษณะชุมชนน้ําเปนลักษณะอันโดดเดนของชุมชนไทย มีการสรางอาคาร
บานเรือนลงบนน้ําประกอบดวยเรือนแพ เชน ชุมชนเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา หรือเปนลักษณะชุมชนสะเทินน้ําสะเทินบก คือ เปนชุมชนที่ตั้งริมฝงน้ํา หรืออยูในน้ํา
ตื้นๆ รวมทั้งบริเวณที่มีน้ําทวม ซึ่งประกอบดวยเรือนไมยกพื้นสูง ตัวอยางเชน ในชุมชนบางกอก
นอย และชุมชน คลองดําเนินสะดวก ดังนั้น สังคมไทยจึงมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวน้ํา คือ การ
สรางอาคารอยางงายๆ ตามแมน้ําลําคลอง ซึ่งจะเปนการอยูในน้ําเสียที่เดียวหรืออยูบนตลิ่งก็ได
4. รูปแบบการขยายตัวของชุมชนริมน้ํา
จากการศึกษาอาคารพักอาศัยริมคลองบางกอกนอยพบวา (นายจรูญพันธ บรรจง
ภาค) การพักอาศัยริมน้ําเริ่มตนจากบานริมน้ํา เริ่มแรกเปนการขยายตัวไปในแนวลําน้ํา บานแตละ
หลังมีระยะหางกันพอสมควร เมื่อมีการตัดถนนการตั้งถิ่นฐานจะขยายในตําแหนงที่เปนจุดเชื่อม
ของลําน้ําและถนน สวนตําแหนงอื่นๆ ถนนจะขยายไปกับลําน้ํา ทําใหเกิดเปนระยะทางระหวางน้ํา
กับถนนโดยมีบานและสวนอยูระหวางกลาง การขยายตัวจึงเกิดขึ้นจาก 2 ดานทําใหโครงสรางการ
ขยายตัว ไมเหมือนกัน รูปแบบการขยายตัวเปน ดังนี้
4.1 การขยายตัวของพื้นที่ถนนดานที่อยูติดริมน้ํา ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานมากอน เกิดการ
ขยายตัวตามแนวลําน้ําเปนหลัก บานที่ปลูกริมน้ําจะไมนิยมปลูกติดๆกัน ถาหากวาบานริมน้ํามี
ความหนาแนนก็จะปลูกลึกเขาไปในสวน และสรางทางเดินหรือสะพานเชื่อมกับทาน้ําของบานริม
คลอง แตละหลังจะมีบริเวณบานปลูกตนไม ภายหลังเมื่อกั้นรั้วบานจะอยูติดกัน มีทางเดินเทาเปน
ตัวเชื่อมระหวางบานกันบาน และเชื่อมตอกับทาน้ํา ภายหลังเมื่อถนนพัฒนาจะสรางทางเดินเชื่อม
ออกมาสูถนน โดยถนนจะมีขนาดเล็กรถใหญไมสามารถเขาถึงได
4.2 การขยายตัวดานที่เปนถนนบานที่ขยายตัวจากทางถนนจะเปนไปตามการตัด
ถนน โดยเริ่มจากริมถนนสายหลักซึ่งจะสรางเปนตึกแถว แนวถนนที่เปนตัวเชื่อมระหวางถนนสาย
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หลักกับชุมชนเดิมจะเปนแนวของการขยายของจํานวนบาน และกระจายไปทั่วพื้นที่โดยมีถนนเปน
แกนบานที่ขยายดานนี้จึงมีถนนเขาถึงหนาบานทุกหลัง บานสวนใหญเปนตึกแถวและมีสวนของ
พื้นที่สีเขียวเพียงเล็กนอย
4.3 ทิศทางการขยายตัวของชุมชมมีลักษณะที่สอดคลองกัน และมองเห็นความ
เชื่อมโยงของชุมชนแบบเกาสูชุมชนแบบใหม
4.4 ชุมชนแบบตามริมน้ํา จะขยายตัวตามแนวยาวของลําน้ําสายหลักหรือสายรอง
เมื่อพื้นที่ริมน้ําหนาแนนแลวก็จะเกิดบานในสวนเพิ่มขึ้นเปนระดับที่สอง โดยยังคงการเชื่อมกับทาง
น้ําไวเมื่อมีการตัดถนนผานพื้นที่เปนทางเชื่อมระหวางชุมชนเกาและถนนที่ตัดใหมจะเปนแนวการ
ขยายตัวของชุมชน เมื่อชุมชนหนาแนนมากขึ้นการขยายตัวก็จะเกิดขึ้นแบบเต็มพื้นที่ โดยยึดแกน
ของถนนหลักเปนตัวกระจายชุมชน
เรือนพักอาศัยริมคลองบางกอกนอย สวนใหญจะมีสัดสวนของอาคารที่ใกลเคียงกัน
โดยจะหันหนาออกสูคลองบางกอกนอย หนาบานจะเปนศาลาทาน้ํา ตัวอาคารจะตั้งอยูบนเสา ยก
พื้นสูงจากระดับพื้นดิน มีทางเดินตอเนื่องจากทาน้ําไปยังบานเรือนที่เปนเรือนแบบโบราณจะ
ประกอบดวยเรือนยอยๆ และเชื่อมดวยชาน ลักษณะของรูปทรงเห็นไดชัดเจนคือหลังคา ซึ่งจะเปน
หลังคาสวนยอยๆหลายสวนประกอบกัน ทําใหบานแตละหลังมีลักษณะขององคประกอบเล็กๆ
ตอเนื่องกันแทรกดวยสีเขียวของตนไม

ภาพที่ 8 แสดงการเรือนพักอาศัยริมคลองบางกอกนอย
ที่มา : จรูญพันธ บรรจง, วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), 219.
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รูปแบบการวางผังที่ไมวาจะเปนเรือนแบบใดจะมีการวางผังหนาที่ใชสอยเหมือนกันคือ
การดําเนินพื้นที่อเนกประสงครวมและพื้นที่สวนบุคคล สําหรับการเชื่อมตอระหวางบานจะเปน
โครงขายเชื่อมกันทั้งหมด โดยมีแนวหลักขนานไปกับลําคลอง

ภาพที่ 9 แสดงการเรือนพักอาศัยริมคลองบางกอกนอย
ที่มา : จรูญพันธ บรรจง, วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), 217.
จากสภาพสังคมอาคารพักอาศัยริมคลองบางกอกนอยที่ครอบครัวสวนใหญจะอยูกัน
อยางอบอุน พรอมหนา ทําใหเกิดลักษณะของเรือนหมูโดยการเพิ่มพื้นที่ใชสอยใหมากขึ้น คือ เพิ่ม
เรือนนอน เรือนครัว ใหมากหลังขึ้น สําหรับลูกที่ออกเรือน ซึ่งลักษณะการเพิ่มพื้นที่ใชสอยนี้ จะไม
ตอเติมจากตัวเรือนเดิม แตจะแยกเปนอิสระจากกันและเชื่อมตอดวยชาน

ภาพที่ 10 แสดงการเรือนพักอาศัยริมคลองบางกอกนอยในสวนของการจัดพื้นที่ใชสอยในสวน
ของ ชาน โดยเปดชานเปนพื้นที่เปดโลง
ที่มา : จรูญพันธ บรรจง, วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร), 215.
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การศึกษาเรื่องของความสัมพันธของน้ําและชุมชนริมน้ํา ทําใหสามารถทราบไดถึง
จุดเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน และองคประกอบของชุมชนริมน้ํา ความเกี่ยวเนื่องระหวางน้ํากับ
รูปแบบวิถีชีวิตและการอยูอาศัย รูปแบบสถาปตยกรรมที่ตั้งอยูบริเวณริมน้ํา ที่สามารถตอบสนอง
ตอการอยูอาศัยริมน้ํา รวมถึงการศึกษาเรื่องการขยายตัวของชุมชนริมน้ํา ที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบ
และทิศทางของการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยริมน้ํา เมื่อมีความหนาแนนการขยายตัวจะ
ขยายออกไปทิศทางใดในแงของ Urban Planning ซึ่งเปนขอมูลที่จะนําไปใชพัฒนาแนวความคิด
ใหเหมาะสมกับการออกแบบวิทยานิพนธการตอขยายตอไป
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บทที่ 3
การศึกษาระบบและเทคนิคสําหรับการตอขยายทางสถาปตยกรรม
1. ระบบประสานทางพิกดั หรือระบบโมดูลา ( Modular Coordination )
1.1 ความหมายของระบบโมดูลา
ระบบ โมดูลา คือระบบมิติหรือขนาด (Dimensional system) เปนระบบที่มีการ
บอกขนาดจากจุดอางอิงหรือพิกัดอางอิงทั้งสามมิติ คือ มิติดานความสูง มิติดานความกวาง มิติ
ดานความยาว ตามแนวแกนที่ใชอางอิง (แกน x, y และ Z )ในเรขาคณิต จากแนวคิดนี้ไดถูก
นํามาใชเพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality control) และการเพิ่มผลผลิต (Increase of productivity)
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต เชนเดียวกันกับการกอสรางไดมีการนํามาใชในวางแผนงาน การ
ออกแบบอาคาร การวางแผนการกอสราง การผลิตวัสดุในอุตสาหกรรมกอสราง ที่จะนํามาใชใน
การประกอบขึ้นเปนอาคาร เพื่อไมใหมีการตัดเศษวัสดุหรือผลิตภัณฑเมื่อนํามาประกอบในขณะ
กอสรางทํา ใหลดการสูญเสียวัสดุ แรงงาน ตนทุน ตั้งแตขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
วัสดุ ลดระยะเวลาการกอสราง ลดขั้นตอนการทํางาน ใชเวลาในการประกอบติดตั้งในสถานที่
กอสรางนอย ลดการสูญเสียหรือสูญเปลาของวัสดุ ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุ ฝมือ
คุณภาพงาน และระยะเวลาการกอสราง และเมื่อพิจารณาถึงองครวมแลวจะทําใหเกิดความ
ประหยัด สามารถลดตนทุนการกอสรางโครงการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการที่มีหนวยการ
กอสรางปริมาณมากๆ หรือโครงการขนาดใหญ ดังนั้นระบบโมดูลาจึงถูกกําหนดเปนมาตรฐานขึ้น
เพื่อหาขนาดที่สัมพันธกัน ระหวางสวนประกอบของอาคารกับขนาดของอาคาร
ความเปนมาของระบบโมดูลานั้น ไดเริ่มคิดคนมาใชประมาณ ศตวรรษที่ 15- 16
เพื่อใชในการออกแบบ การวางแผนการกอสรางเพื่อกอสรางอาคารชิ้นสวนสําเร็จรูป ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ไดมีการพัฒนามา ปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง และไดกําหนดเปนมาตรฐานที่
ละเอียดขึ้นเรียกวาพิกัดมูลฐาน (Basic Modula) คือ 1M = 100 มิลลิเมตร เมื่อ M คือ Modular
นั่นเอง ในปจจุบันระบบพิกัดมูลฐานมีการนําไปใชอยางแพรหลายในประเทศที่มีมาตรฐาน การ
กอสรางที่ดี รวมถึงญี่ปุนก็มีการนําไปใชมาเปนเวลานานมากเชนเดี่ยวกัน ในบานเราเองนั้นมีการ
พยายามนําระบบโมดูลามาใชเพื่อเปนมาตรฐานในการผลิต วัสดุชิ้นสวนสําเร็จรูปตางๆ ที่ใชใน
อุตสาหกรรมการกอสราง เชน ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ประตู หนาตาง กระเบื้องปูพื้น
-ผนัง
กระเบื้องมุงหลังคา ฝาเพดานสําเร็จรูป ผนังสําเร็จรูป เปนตน อยางไรก็ตามการผลิตชิ้นสวน
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สําเร็จรูปในบานเรา มีขนาดที่แตกตางกัน ผูออกแบบดําเนินการออกแบบตามความเคยชิน ไมได
คํานึงถึงระบบโมดูลา อีกทั้งระบบดังกลาวไมไดนําไปถูกใชใหความรูเกี่ยวกับผูเกี่ยวของอยาง
แพรหลาย และทราบถึงขอดีของระบบดังกลาว จึงดูเปนเรื่องใหมในวงการกอสรางในบานเรา สิ่งที่
เราเห็นกันทั่วไปคือชิ้นสวนสําเร็จรูปตางๆ ที่มีการผลิตสูตลาดนั้นโดนตัดเศษ ตัดทิ้ง อยูทั่วไปจน
กลายเปนเรื่องปกติของงานกอสรางทั่วไปในบานเรา ซึ่งทําใหทราบไดวาระบบโมดูลานั้นมี
ประโยชนกับการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป หรือระบบ Precast Concrete เปนอยางมาก
การประสานทางพิกัด หมายถึง ขอตกลงในเรื่องขนาดสัมพันธกันเพื่อการ
ประสานมิติของสวนประกอบอาคารเขาดวยกัน โดยใชหนวยพิกัดมูลฐาน ( พ = 100 มม. ) หรือ
หนวยคูณพิกัด ( 200 มม. สําหรับแนวดิ่ง และ 300 มม. สําหรับแนวนอน ) ในการออกแบบ การ
ผลิต และการประกอบติดตั้ง ซึ่งจําเปนตอการกอสรางทั้งในระบบดั้งเดิมและระบบชิ้นสวน
สําเร็จรูป ในปจจุบันบานแถวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสูงกวาที่อยูอาศัยประเภทอื่น จึงจําเปนตองใช
ระบบการกอสรางดวยชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งสภาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย(วท.) ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในระบบเปด ( Open System ) โดยใช
ระบบประสานทางพิกัดในการออกแบบ การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา
หลักการออกแบบอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด ศึกษาและวิเคราะหขอมูลชิ้นสวนสําเร็จรูป
ของ วท . และวัสดุกอสรางสําเร็จรูปอื่นๆ ตลอดจนการวิเคราะหหาแนวทางการออกแบบงาน
กอสรางบานแถวดวยระบบประสานทางพิกัด ซึ่งมีขอบเขตของการวิจัยกําหนดวาเปนแนวทางการ
ออกแบบสําหรับประเทศไทย12
สวนขอมูลวัสดุกอสรางนั้นจะเลือกพิจารณาเฉพาะชนิดที่สามารถออกแบบใหเขา
ระบบประสานทางพิกัดได โดยแบงการเก็บขอมูลเปนกลุมของระบบกอสรางอาคาร 4 ระบบ
ไดแก ระบบโครงสราง ระบบพื้น ระบบผนัง และระบบเพดาน ผลการศึกษา แนวทางการออกแบบ
จะเปนคําตอบใหกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีบทสรุปตามขั้นตอนการศึกษาในแตละบท
ตามลําดับ กลาวคือ เริ่มจากศึกษาหลักการออกแบบเปนเบื้องตน จากนั้นจึงศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลชิ้นสวนและวัตถุสําเร็จรูปตามระบบกอสรางที่กําหนด แลวจึงนําไปวิเคราะหหาแนวทางการ
ออกแบบ ซึ่งสามารถสรุปตามประเด็นที่เกี่ยวของไดดังนี้ คือ ดานกฎหมาย จะไดพื้นที่บานแถว 1
คูหาขนาดเล็กที่สุด คือ 40พ x 60พ x สูง 26พ และมีพื้นที่นอยที่สุด 24ม ( Superscript 2 ) ดาน
12

ชนินทร แซเตียว, แนวทางการออกแบบงานกอสรางบานแถวดวยระบบประสานทาง
พิกัด ( กรุงเทพ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2545), 9
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ขนาดพื้นที่ใชสอยอาคาร สามารถสรุปไดถึงหนวยพิกัดแผนผังรวม คือ มีระยะของพื้นที่ใชสอยทั้ง
ความกวางและความยาวเปนอนุกรมพิกดั ทวีคณ
ู จาก หนวยคูณพิกดั 3พ และสามารถนําขนาด
และรูปแบบการจัดวางเฟอรนิเจอรตางๆ ไปใชเปนทางเลือกในการออกแบบพื้นที่ตางๆ ภายในบาน
แถว โดยอางอิงจากเกณฑมาตรฐานพื้นที่ใชสอยของการเคหะแหงชาติ ซึ่งมีพื้นที่รวมเทากับขนาด
ต่ําสุดของกฎหมาย คือ 24 ม. (Superscript 2) ดานขนาดชิ้นสวนวัสดุสําเร็จรูป จะไดตารางพิกัด
แผนผังในแนวระดับ 1พ’ = 3พ และตารางพิกัดแผนผังในแนวดิ่ง 1 พ” = 2พ ซึ่งเปนระยะนอยสุดที่
ใชในการออกแบบแผนผัง โดยเพิ่มขึ้นไดเปนอนุกรมพิกัด ทวีคูณจากหนวยที่กําหนด ดานตาราง
พิกัดแผนผังที่ใชออกแบบ สรุปไดถึงตารางพิกัดแผนผังรูปแบบตามลักษณะของโครงสราง ทั้ง
ตารางพิกัดตอเนื่องและไมตอเนื่อง โดยทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะนําไปใชในการออกแบบบานแถว
ดวยระบบประสานทางพิกัด โดยสรุปแลว การวิจัยในเรื่องนี้จะไดแนวทางในการออกแบบงาน
กอสรางบานแถวดวยระบบประสานทางพิกัด ที่อาศัยชิ้นสวนสําเร็จรูปของ วท . โดยมีขนาดพื้นที่
เล็กที่สุดตามกฎหมาย และขยายขนาดอาคารเพิ่มตามลําดับของอนุกรมพิกัด
1.2 มิตใิ นระบบประสานทางพิกดั ในอาคาร
ปจจุบันการกอสรางระบบสําเร็จรูปไดพัฒนาและแกปญหาไดในหลายๆประเทศ
ในภาคพื้นยุโรปและประเทศกําลังพัฒนาอยางไดผล ในสมัยกอนการผลิตสวนประกอบจาก
โรงงาน ไดเคยใชมาบางแตเปนเพียงบางสวนของอาคาร เชนสวนประกอบประตูหนาตาง แตมี
ขอบกพรองมากไมเปนไปตามวัตถุประสงค เพราะสวนประกอบเหลานั้นไมมีการกําหนดการ
ประสานทางพิกัด สวนประกอบที่ผลิตขึ้นไมพอดีกับวัสดุชิ้นอื่นที่ทําเตรียมไวหรือแมสวนประกอบ
ชิ้นเดียวกันซึ่งผลิตจากโรงงานอื่นๆความยุงยากจึงเกิดขึ้นเสมอ ตอมามีการพิจารณาระบบ
ประสานทางพิกัดในอาคารขึ้นเพื่อชวยแกไขปญหาตางๆที่เคยมี ชวยใหการกอสรางดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว ไมวาจะกอสรางดวยระบบเดิม หรือระบบสําเร็จรูป ในการจัดทําวัสดุกอสราง ประมาณป
1950 เราอาจมีวัสดุและวิธีการทํา TABLE TOP เพียง 20 วิธี แตปจจุบันเรามีไมนอยกวา 100 วิธี
การมีวัสดุที่มากขึ้น อาจไมชวยแกปญหามากนัก ถาวัสดุเหลานั้นไมมีระบบประสานทางพิกัด
ดังนั้นจึงไดกําหนดใหใชระบบนี้กับวัสดุกอสรางดวย นอกจากนั้นการออกแบบเพื่อการกอสรางใน
ระบบสําเร็จรูป ก็จําเปนที่จะตองใชระบบการประสานทางพิกัดดวยเชนเดียวกัน
จุดประสงคสําคัญของระบบประสานทางพิกัดนั้นเพื่อชวยกําหนดใหสวนประกอบ
ในอาคารมีความสัมพันธกันในมิติ หรือขนาดจนสามารถชวยในการกอสราง การติดตั้ง ทําไดงาย
รวดเร็วไมตองตัดแตง โดยกําหนดหนวยความยาวหลักขึ้นมาหนวยหนึ่ง เพื่อวางเปน มาตรฐานใน
การประสานทางพิกัดเรียกวาหนวยพิกัดมูลบาน คาของหนวยที่จะมาเกี่ยวของกับการประสานทาง
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พิกัดนี้จะตองเปนคาที่เพิ่มหรือลดจากผลคูณของหนวยพิกัดมูลฐาน (ตัวอยาง เชนใช พ . เปน
หนวยพิกัดมูลฐาน หนวยคูณพิกัดมูลบานอาจเปน 3 พ. หรือ 6พ. หรือหนวยต่ํา พิกัดอาจเปน พ /2
เชนนี้เปนตน)
ในระดับนานาชาติ ISO ไดตั้งกรรมาธิการวิชาการขึ้นโดยเฉพาะสําหรับงานดาน
การประสานทางพิกัดในงานกอสราง ทําหนาที่คนควา รวบรวมเอกสารในเรื่องนี้ เพื่อกําหนดเปน
มาตรฐานโลก โดยสวนประกอบที่ควรคํานึงถึงระบบโมดูลา มีดังนี้
1.2.1 มิติ(Dimensions)
ในขั้นวางผังและออกแบบอาคาร มิติเปนเรื่องเกี่ยวของที่สําคัญมาก และ
หากเปนการออกแบบและวางผังอาคารในระบบอุตสาหกรรมดวยแลว มิติของสวนประกอบ
สําเร็จรูปกับเนื้อที่ที่เตรียมไวสําหรับติดตั้งสวนประกอบนั้น ควรกําหนดใหแนชัดและพอดี เรียกวา
มิติประสาน แสดงถึงขนาดเนื้อที่ความตองการของสวนประกอบเมื่อรวมรอยตอของชิ้นสวนแตละ
ชิ้นเขาดวยกันแลว มิติประสานนี้ จะใชไดผลดีเมื่องานขั้นตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับมิติประสานนี้มี
ความถูกตองแนนอน (accuracy)อยางดี เมื่อมีการกําหนดระบบมิติประสานขึ้นแลว การนําไปใช
ในขั้นตอนตางๆอาจนําไปใชตางสถานที่ ตางวาระ หลายครั้งหลายตอน เชนการออกแบบโดย
สถาปนิก วิศวกร ใชในการผลิตในโรงงาน ใชการติดตั้งโดยคนงาน เปนตน การวัดหรือการใชมิติใน
ลักษณะทีแตกตางกันทําใหเกิดปญหาในการวัดขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากความชํานาญของชางไม
เพียงพอ ความไมละเอียดในการผลิต หรือสาเหตุอื่น ดังนั้นความเบี่ยงเบน
(Deviation) จึง
จําเปนตองกําหนดใหมีขึ้นใหแนนอนในเรื่องของมิติที่อาศัยซึ่งกันและกันและความคลาดเคลื่อน
โดยกําหนดวาความเบี่ยงเบนควรมีเทาใด
มิติอาศัยซึ่งกันและกัน (Inter-Dependence Dimension) ในการกอสราง
อาคารยอมประกอบดวยงานหลายชนิด ที่เกี่ยวของกัน ปญหาหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาในการ
กอสราง คืองานที่ตองรอกันอยู คนงานบางกลุมไมสามารถทํางานตอกันได ตองรอใหคนงานกลุม
อื่นทํางานสวนนั้นเสร็จไปเสียกอน ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นเพราะงานสวนตางๆจําเปนที่จะตองอาศัย
มิติซึ่งกันและกัน เชนหนาตางยังติดตั้งไมไดเพราะผนังยังกอไมเสร็จ งานออกแบบกอสรางชิ้นสวน
สําเร็จรูป พบวาการจัดลําดับที่เตรียมไวชวยตัดปญหาเรื่องเวลาที่สูญเสียโดยเปลาประโยชน แต
อาจเกิดปญหาในเรื่องความแมนยําแทน เพราะการที่จะผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปใหมีขนาดแมนตาม
ตองการนั้นทําไดยาก และยังทําใหตนทุนการผลิต คาแรงสูงขึ้น
รอยตอแบบสัมผัสหรือเวนรอง (Contact or Space) ในการติดตั้งชิ้นสวน
สองชิ้นขึ้นไปเขาดวยกันการทํางานนิยมที่จะเวนเนื้อที่สําหรับชิ้นสวนโดยรวมรอยตอไวดวยแลว ถา
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รอยตอที่ใชเปนรอยตอแบบสัมผัส (Contact) การทํางานอาจเกิดปญหาอันเนื่องมาจากการหดตัว
ของวัสดุ ขนาดชิ้นสวนไมมีความแมนยําพอ และการติดตั้งไมมีความชํานาญ การทํางานจึงทําได
ยาก ในทางตรงกันขามถาเปนรอยตอที่ใชเปนรอยตอโดยวิธีเวนรองการทํางานจะสะดวกขึ้น สมา
รถเตรียมเนื้อที่ที่ตองการไดงายกวา และเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว จะเห็นรอยตอไดชัด
วิธีหลีกเลี่ยง มิติอาศัยซึ่งกันและกันที่ไมจําเปน ในการกอสรางจําเปนที่
จะตองกอสรางใหมีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีหลักการหลีกเลี่ยงมิติที่อาศัยซึ่งกันและกันที่ไม
จําเปนไวดังนี้
1.2.1.1 การใชรอยตอแบบสัมผัส หรือการเวนรอง ควรใชใหนอยแหงที่สุด
เพราะยิ่งมีรอยตอมากเทาใด ก็จะทําใหเกิดมิติที่อาศัยซึ่งกันและกันมากครั้งดวย ซึ่งเปนผลใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนมากขึ้น รอยตอเชนนี้จะใชเปนงานพิเศษที่แสดงถึงความชํานาญของชางจริงๆ
1.2.1.2 การติดตั้งควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งแบบผิวสัมผัส เปลี่ยนมาใช
แบบขอบตอผิวหรือขอบตอขอบแทน
1.2.1.3 ใหหลีกเลี่ยงการติดตั้งชิ้นสวนที่มีรอยตอหลายแบบในเวลา
เดียวกัน เพรา ะจะทําใหเกิดความลําบากในการทํางาน เนื่องจากการยืดหดและความแมนยําใน
การผลิต
1.2.2 ความเบี่ยงเบน (Deviation)
คือความแตกตางในการวัดระยะของสวนประกอบกับขนาดทางพิกัดของ
สวนประกอบนั้น ในการออกแบบและการกอสรางอาคาร โดยทั่วไปจะตองทํางานดวยขนาด
กําหนดที่แนนอน แตดังที่กลาวมาแลวถึงการไมมีความแมนยํา (Accuracy) ในทางปฏิบัติ การ
ทํางานตองคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนและความเบี่ยงเบนดวยเสมอ ความเบี่ยงเบนนี้อาจจะ
เกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่งของการทํางานก็ได เชนการวัดและการควบคุมขนาดที่ไมละเอียดพอ
วัสดุมีคุณสมบัติยืดหดมาก โคงงองาย หรืออาจเกิดขึ้นระหวางการผลิต การขนสง
หรือเก็บใน
บริเวณกอสราง ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในโรงงาน ในการผลิตสวนประกอบในโรงงานความ
เบี่ยงเบนเกิดจาก
1. ความไมแมนยําในการวัดและควบคุม
2. คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช
3. วิธีการผลิต
ความเบี่ยงเบนในการติดตั้งมีสาเหตุดังตอไปนี้
1. ความไมแมนยําในการวัดและควบคุม
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2. ขนาดและประเภทของชิ้นสวนที่ใช
3. วิธีการทํางานในการติดตั้ง
4. ขนาดของอาคารที่จะติดตั้งมีขนาดผิดจากเดิม นับเปนปญหาที่พบมาก
ที่สุด เมื่อสวนประกอบแตละสวนและการทํางานแตละขั้นตอนไมมีความแมนยําพอ จึงเกิดความ
เบี่ยงเบนไดงาย เปนผลใหมีความลําบากในการติดตั้ง การติดตั้งสวนประกอบ ควรติดตั้งแตระยะ
ที่เหลือจากการติดตั้งสวนประกอบชิ้นอื่นที่เกี่ยวของแลว ปญหาตางที่เกี่ยวของกับความเบี่ยงเบน
ควรพิจารณาแกไขงานทุกขั้นที่เกี่ยวของอยางใกลชิดและยึดหลักความเบี่ยงเบนที่แทจริงเป
น
สําคัญ
1.3 ทฤษฎีโมดูลา เลอ คอรบูชิเอ
เลอ คอรบูซิเอ เปนผูนําอีกกลุมหนึ่งที่เคยคลุกคลีมากับกลุมของ โกรเปยส ดังนั้น
นอกจากจะเห็นชอบในหลักการเรื่องประโยชนใชสอยและความสงางามเกิดขึ้นไดจาก การจัดมวล
และสัดสวนอันพอเหมาะแลว โดยกําหนดทิศทางวิชาชีพแรกเริ่มแลว คอรบู ไดเปนศิลปนดวยเหตุ
ที่เปนผูคนควาเรียนรู และคบหาสังคมกับกลุมผูบุกเบิกสถาปตยกรรมสมัยใหม จึงทําใหเขามี
แนวความคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมสมัยใหมแตกตางเพิ่มขึ้นจากกลุมอื่นอีก สถาปนิกที่จัดอยูใน
กลุมนี้อีกทานหนึ่งไดแก หลุยคาหน ที่ยึดหลักการพื้นฐานเดียวกันแต หลุยคาหนมีความถนัดใน
การใชคอนกรีตโครงสรางไดแหลมคมกวาเชนเรื่อง Prestress Concrete และเรื่องอาคารสําเร็จรูป
และเรื่องความเวนวาง ริชชารดมายเออรก็ยอมวาเลอคอรบูซิเองมีอิทธิพลตอการใชทรวดทรงและ
การใชแสงในอาคารมากซึ่งพอจะนํากฎเกณฑ ของเลอ คอรบูซิเอ มารวบรวมไวได คือ
1.3.1 หลักการออกแบบ 5 ขอของเลอ คอรบูซิเอ 13
1.3.1.1 อาคารควรจะวางอยูบนเสา เพราะอาคารในสมัยกอนหนานี้มักจะ
วางอยูบนพื้นดินโดยตรง ทําใหเกิดปญหาเรื่องความชื้นภายในอาคารทําใหอาคารชํารุดเร็วและผู
อาศัยเสียสุขภาพ หองตางๆภายในอาคารจะไมไดรับแสงสวางเพียงพอ ผลจากการยกอาคารสูงได
ประโยชนในเรื่องการระบายอากาศไดแสงสวางเพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัยมากกวา
แนวความคิดนี้เขาไดนําไปใชในอาคารใหญ เชน แฟลต หอพัก หรืออาคารสํานักงาน ดังจะเห็นวา

13

อนิรุต ขุนวิเศษ, ระบบประสานทางพิกัด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2553.
เขาถึงไดจาก http://anirut.itgo.com/moduler.htm
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เสาที่รองรับอาคารมีขนาดใหญมากโดยมีสวนหนึ่งเปนชองสําหรับเดินทอตางๆ ของสวนบริการไป
ดวย
1.3.1.2 อาคารจะมีดาดฟาสําหรับเปนที่พักผอนในสมัยกอนหลังคาเอียง
ลาดเพื่อรองรับน้ําฝนและหิมะ ซึ่งเหมาะสําหรับวัสดุมุงซึ่งเปนกระเบื้องในสมัยนั้น แตปจจุบันเรา
ใชพื้นคอนกรีตแบนราบแทนเราจึงออกแบบใหมีการใชสอยในสวนนี้ดวย
1.3.1.3 ควรใชระบบโครงสรางแบบถายน้ําหนักลงที่คานและเสา(Skeleton
Construction)ทําใหการจัดวางที่วางภายในอาคารมีอิสระมากขึ้น ไมจําเปนตองมีผนังทึบตลอดหรือ
สวนมากเพราะผนังมิไดรับน้ําหนัก คานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กไดรับน้ําหนักแทนจึงสามารถเปด
หนาตางประตูไดอยางอิสระ ทําใหรูปดานของอาคารมีลักษณะแปลกและสนองประโยชนใชสอยได
อยางเต็มที่
1.3.1.4 ผลจากการใชโครงสรางในขอ 3 จึงทําใหผนังมีความสัมพันธกับ
เสานอยลงอาจจัดใหเสาลอยนอกผนังอาคาร หรือเอาผนังไปไวนอกแนวเสาก็ได ดังนั้นจึงสามารถ
นําวัสดุที่เบามาใชในสวนนี้ได วัสดุดังกลาวไดแก โครงเหล็กและแผนกระจก ซึ่งที่จริงทําใหเกิด
ระบบกําแพง หรือผนังแขวนลอยนั้นเอง(Curtain Wall)
1.3.1.5 ผลจากโครงสรางและการใชผนังโปรงเบา ทําใหความสัมพันธ
ภายในและภายนอกมีบรรยากาศดีขึ้น โดยที่มีผลในเรื่องการปองกันความรอนและความชื้น
1.4 ปจจัยของทฤษฎีโมดูลา
1.4.1 มุมฉากที่ไดรับการพิจารณา คัดเลือก มาประกอบเปนสัดสวนในงาน
สถาปตยกรรม ทําใหเกิดความประทับใจเมื่อไดสัมผัสดวยสายตา
1.4.2 ความที่มนุษยไมเคยเห็นความงามมากไดเทาที่เคยไดยินมาจากเสียงดนตรี
ที่ละเอียดและไพเราะ ซึ่งสามารถรวบรวมไวดวยมิติ ซึ่งมีความกาวหนาและมีความกลมกลืนกัน
อยางยิ่ง ซึ่งในอดีตชาวกรีกอาจจะเคยรูจริงในขอนี้จึงสามารถสรางสรรคงานที่เปนอมตะขึ้นมาได
แตก็ไมสามารถCodifiedได ซึ่งตางกับดนตรีซึ่งถูก Codified ไดตั้งแตสมัยของบาค
1.4.3 ความจริงที่ยอมรับกันมาในอดีตแลว เกี่ยวกับเรื่องของสัดสวน เชนสัดสวน
8 ตอ 3ซึ่งถือเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่ดูนาพอใจ หรือสัดสวนที่เรียกวา Golden Section(สัดสวน
สมบูรณลักษณ )ซึ่งมีดานยาวเทากับเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจากดานสั้นของมัน
ซึ่งสัดสวนเหลานี้ทําใหเกิดความพอใจเมื่อไดเห็น ไมวาจะเปนกรอบรูป กรอบหนาตาง หรือที่เปน
ขนาดใหญ เชน รูปดานของอาคาร หรือแมแตจัตุรัสใจกลางเมือง
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1.4.4 ความจริงซึ่งมนุษยสามารถสรางสัดสวนที่สวยงามไดและไดเคยสราง
มาแลว เชน สัดสวนสมบูรณลักษณ ลวนเปนจุดเริ่มตน ซึ่งสามารถหาชุดอนุกรมของสัดสวน ซึ่ง
คอยๆใหญขึ้นหรือเล็กลง ในทางตรงขาม ซึ่งแตละสัดสวนจะมีความสัมพันธกัน กลมกลืนกันใน
ลักษณะตรงที่วา สัดสวนที่ใหญกวาสามารถนําเอาสัดสวนที่เล็กกวาหลายๆชั้น บรรจุลงได
1.4.5 สัดสวนนั้นควรจะสามารถบรรจุสัดสวนที่เกี่ยวกับมนุษยได เชน คนยืนชู
แขน คนนั่ง คนยืน โดยสัดสวนไดนั้นมาจากมนุษย
เรื่องโมดูลาของเลอ คอรบูซิเอ ที่กลาวมาแลงทั้งหมดเปนที่ยอมรับกันวา เขายึดมั่นใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสัดสวนที่ดีกับเรื่องของ Golden Sectionแลวนําสัดสวนที่วาดีแลวมาทําใหเกิด
ความสัมพันธกับสัดสวนของมนุษย แลวจึงเปนขอมูลในการออกแบบอาคาร
1.5 การคํานวณทางเรขาคณิตและคณิตศาสตร
โมดูเลอรคือระบบการวัดสัดสวนในการออกแบบที่สามารถใชเปนมาตรวัดตั้งแต
ชิ้นสวนของเฟอรนิเจอรชิ้นเล็กๆ ไปถึงขนาดของอาคารจนกระทั่งสัดสวนของเมืองทั้งเมืองโดยมีนัย
ยะสําคัญวาสัดสวนของงานออกแบบทั้งหลาย นั้นสัมพันธกับสัดสวนการใชสอยและการมองเห็น
ของมนุษยอยางมากที่สุดนอกจากนี้ยังเปนสัดสวนที่สามารถปรับเขาใชกับผูใชทั่วโลก
องคประกอบพื้นฐานของโมดูเลอรประกอบดวยสองสวนคือการคํานวณทาง
เรขาคณิต เพื่อคนหาสัดสวนทอง (Golden Section)สรางสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความพิเศษและการ
ผสมผสานสัดสวนของมนุษย ที่มีความสูง 6 ฟุตเขาไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
การคํานวณหาสัดสวนทองเริ่มตนที่สรางสี่เหลี่ยมจัตุรัส abcd แบงครึ่งสี่เหลี่ยมนี้
ไดเสน ef ใช e เปนจุดศูนยกลาง ใหรัศมีเทากับเสนทแยงมุม ec สรางเสนรอบวงของวงกลมมา
บรรจบกับเสนฐานเดิมที่ลากยาวออกมาคือ ag สรางสี่ขึ้นมาจนครบจุดที่ ch ก็จะไดสี่เหลี่ยม
bghd ที่มีขนาดความกวาง bd,gh เทากับ 1 และความยาว bg,dh เทากับ 1.6 ลากเสน gfแลว
สรางมุมฉากนี้ที่จุดfลากเสน gbตอมาจนบรรจบกับกับเสนตั้งฉากจากจุด f ไดจุด i ลากเสน hb ให
มาเทากับจุดiแลวลากเสน ij แบงครึ่งสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้ออกเปนสองสวนเทากันโดยเสน kl ผลก็คือ
จะไดจะไดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้นสองรูปคือ kghl และ iklj ซึ่งมีขนาดเทากับสี่เหลี่ยมจัตุรัส abcd
เดิมโดยทั้งหมดนี้อยูในสี่เหลี่ยมผืนผา ighj ซึ่งมีดานกวางเทากับดานยาวเทากับสอง (01,02)กลับ
หัวกลับ หางรูปสี่เหลี่ยมนี้แลวนําความสูงของคนขนาด 6ฟุต (6ฟุต 30.48ซ.ม.=182.88)เขาไปสู
ภายในความยาว
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ia จะไดสัดสวนดังนี้สัดสวนของสี่เหลี่ยมทั้งรูปจาก i ถึง g จะยาวเทากับ 266
เทากับระยะที่คนในความสูงหกฟุตเหยียดแขนขึ้นไปจนสุด ,ความกวางของฐานสี่เหลี่ยม ij จะ
เทากับ 113 (03)(เลอ คอรบูซิเอใชความสูง 175 ซ.ม. เปนความสูงเฉลี่ยเมื่อคํานวณครั้งแรกแต
เปลี่ยนใจทีหลัง เมื่อมีเพื่อนทักวาความสูงควรจะเปน 6 ฟุต)และดวยการคํานวณสองวิธีคือ หนึ่ง
เริ่มตนจากสัดสวน 113 แลวทําอัตราสวนทองเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเรื่อยๆ (คูณดวย 1.618หรือหาร
ดวย 1.618) ก็จะไดตัวเลขที่เรียกวาชุดสีแดง (red series) 2. เริ่มตนจากสัดสวน226 (ซึ่งก็คือสอง
เทาของ 113 หรือดานยาวของรูปสี่เหลี่ยมที่สรางขึ้นมาไดนี้เอง ) แลวทําสัดสวนทองเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง(คูณดวย 1.618 หรือหารดวย1.618)ก็จะไดชุดตัวเลขที่เรียกวาชุดสีน้ําเงิน (blue series) ซึ่ง
การเปลี่ยนความสูงเฉลี่ยของคนมาเปน 6 ฟุตทําใหปญหาความลักลั่นของระบบวัดที่สําคัญที่สุด
ของโลกสองระบบคือระบบเมตริกและระบบนิ้วฟุตหมดไป เนื่องจากสามารถคํานวณไดดวยตัวเลข
ทั้งชุดแดงและน้ําเงินไดดังตารางนี้ (04) สัดสวนที่เกิดขึ้นไมรูจบจากการคํานวณนี้เองที่เลอคอรบูซิ
เอรเห็นวาสามารถใชไดครอบจักรวาลกับงานออกแบบ ทั้งหมดและเปนฐานใหกับการวัดทั้งหลาย
โดยที่สัดสวนที่ไดมาจะสัมพันธกับสัดสวนของมนุษยและการมองเห็นที่ งดงามโดยที่การใหความ
สูงเฉลี่ยของมนุษยเทากับ 6 ฟุตนั้นเปนการใหคําวา ใหญ

ภาพที่ 11 แสดงโมดูลา ของ เลอ คอรบูซิเอ
ที่มา : อนิรุต ขุนวิเศษ, ระบบประสานทางพิกัด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2553. เขาถึงได
จาก http://anirut.itgo.com/moduler.htm
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1.6 การปรับใช
นอกจากการทดลองจัดองคประกอบสองมิติโดยสัดสวนโมดูเลอรนี้แลว
(05)
ตัวอยางที่เห็นชัดเจนที่สุดของการใชระบบมาตราวัดนี้ในการออกแบบก็คืองานออกแบบอาพารต
เมนตที่เมือง Marseille ทางตอนใตของฝรั่งเศสที่เรียกวา Unite’ D’Habitation โดยที่เลอ คอรบูซิ
เอรใชมาตรวัดทั้งสองระบบสี ผสมผสานในการออกแบบของอาคารทั้ง อาคารไปกระทั่ง
เฟอรนิเจอรในหอง (06,07,08)ในระดับผังเมือง อาคาร Unite’ D’Habitation สามารถขยายตัวจัด
องคประกอบใหกลายเปนเมืองที่เรียกวา Radiant Cityได(09)หรือแมกระทั้งการนําระบบโมดูเลอร
ไปใชกับเมืองเกาอยางปารีสซึ่งจะไดการวางผังจากระบบนี้ทั้งระบบ (10)นอกจากนีก้ ารศึกษาของ
เลอรคอรบูซิเอรสัดสวนที่เกิดขึ้นจากโมดูเลอรสามารถวัดหรืออีกนัยหนึ่งทําการศึกษาเทียบเคียง
สัดสวนจากงานสถาปตยกรรมสมัยโบราณ เชนที่ทดลองทําที่ Abbey of ails,
ในทายที่สุดแมวาเลอรคอรบูซิเอรจะทําการคาดหวังกับโมดูเลอรไวคอนขางสูง
และตัวเองก็ลงมือปฏิบัติการออกแบบโดยระบบนี้ดวยแตกระแสนิยมเรื่องภูมิภาคหรือทองถิ่นที่มี
ความหลากหลายทําใหการใชโมดูเลอรไมไดรับความตอเนื่องในการใชประโยชนหรือการพัฒนาตอ
ในเชิงความคิดความพยายามที่จะนําสถาปตยกรรมไปสูความเปนสากลดวยระบบวัดหนวยที่เปน
หนึ่งเดียวตองสูญสลายดวยสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดัชนีที่ชี้ชัดเจนที่สุดไมไดมาจากอื่นไกล
คือผลงานของตัวสถาปนิกเองงานออกแบบวิหารที่ Ronchamp เปนตัวอยางของความเปนตัวของ
ตัวเองที่สัมพันธกับที่ตั้งมากกวาที่จะเปนตัวอยางของการปรับใชมาตราสากลใหมีสภาวะเหนือของ
พื้นที่ตั้ง
2. ตัวอยางงานสถาปตยกรรมในระบบโมดูลา Nakagin Capsule Tower
Nakagin Capsule Tower เปนการผสมกันระหวางอาคารพักอาศัยและอาคาร
สํานักงาน ถูกออกแบบโดย Kisho Kurokawa สถาปนิกชาวญี่ปุนตัวอาคารตั้งอยูที่ Shimbashi,
Tokyo, Japan ถูกสรางเสร็จเมื่อป 1972 ซึ่งไดกลายเปนสัญลักษณ การฟนตัวของญี่ปุนภายหลัง
สงคราม อาคารหลังนี้นับวาเปนอาคารแรกในโลกที่เปนการใชการสรางสถาปตยกรรม CAPSULE
อยางแทจริง
ตัวอาคารประกอบดวย 2 Tower สูง 11 ชั้นและ 13 ชั้น เชื่อมบล็อกติดกันมีจํานวน
Unit ทั้งหมด 140 Unit โดยแตละ Unit จะมีขนาด 2.3 m ( 8FT ) x 3.8 m. ( 12 FT ) x 2.1 m. ( 7
FT ) โดยการใชสอยภายในจะเปนหองนั่งเลนขนาดเล็ก หรือจะสามารถใชเปนพื้นที่สํานักงานก็ได
โดยแตละตัว Unit เชื่อมตอกันและสามารถขยายทําใหเกิดพื้นที่การใชงานที่ใหญขึ้นได อาคาร
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หลังนี้ถูกออกแบบใหสามารถมีการปรับเปลี่ยน Unit แทนกอน Unit เดิมได แตจนถึงปจจุบันก็ยัง
ไมมี Unit ไหนที่ถูกเปลี่ยนออกเลย
แตเดิมเปาหมายหลักของผูที่อยูอาศัยคือ พวกมนุษยเงินเดือน ตัว Unit ไดถูกสราง
โดยรวมพื้น ผนัง ฝา เปนชิ้นเดียวกัน อีกทั้งยังรวมถึงในสวนของ Furniture ภายในดวย มีการ
ออกแบบชวงหนาตางรูปทรงกลมขนาดใหญ บริเวณเหนือเตียงเพื่อใหเกิดการรับรูสภาพภายนอก
ไดในมุมกวาง ตัว Unit ไดรวมระบบสาธารณูปโภคและงานตกแตงภายในไวเสร็จเรียบรอยกอนที่
จะทําการขนสงไปประกอบยัง Site ซึ่งแตละ Unit จะถูกยกขึ้นไปประกอบใหเปนอิสระตอกัน และมี
การยื่นตัว Unit ใหออกไปจากแนวชองลิฟท ซึ่งจากแนวความคิดนี้ ทําใหงายตอการยาย โดย
ปราศจากผลกระทบใดๆ ตัว Unit ถูกสรางขึ้นจากเหล็ก Light Weight เปนโครงสราง Truss Box
เมื่อมีการทําโครงและมีการทาสีกันสนิมกอนที่จะทําการปดผิวและทาสีตกแตงภายใน ตัว Core
อาคารจะถูกสรางจากโครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยตั้งแตชั้นใตดินจนถึงชั้น 2 จะใช
เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กแตพอเหนือขึ้นไปจากชั้น 2 จะใชเปนโครงสรางเหล็ก
ในวันที่ 15 เมษายน 2007 อาคารพักอาศัยในเมืองที่เกาและมีการใชวัสดุที่เกี่ยวของ
กับแรใยหิน จะถูกเสนอใหมีการื้อแทนที่ดวยอาคารที่ใหญกวาและทันสมัยกวา แตวาผลงานการ
ออกแบบของ Kurokawa ไดถูกกลาวถึง วาเปนอาคารที่เปนประโยชนในแงของการออกแบบที่มี
ความยืดหยุน คือไมมีการยึดกันระหวาง Unit และสามารถเพิ่มตัว Unit ใหแทนที่ของเดิมได

ภาพที่ 12 แสดงอาคาร Nakagin Capsule Tower
ที่มา : Wikipedia, Nakagin Capsule Tower [Online], accessed 12 April 2010. Available
from http://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower
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ภาพที่ 13 แสดงพื้นที่ภายในอาคาร Nakagin Capsule Tower
ที่มา : Wikipedia, Nakagin Capsule Tower [Online], accessed 12 April 2010. Available
from http://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower

ภาพที่ 14 แสดงรูปตัดอาคาร Nakagin Capsule Tower
ที่มา : Wikipedia, Nakagin Capsule Tower [Online], accessed 12 April 2010. Available
from http://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower
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จากการศึกษาระบบและเทคนิคสําหรับการตอขยายทางสถาปตยกรรม ทําใหความ
เขาใจในเรื่องเทคนิคของระบบโมดูลา ( Modular Coordination ) และมิติในระบบโมดูลา ระบบโม
ดูลาชวยใหสวนประกอบในอาคารมีความสัมพันธกันทางมิติ ชวยใหการกอสรางมีความรวดเร็ว
และไมมีเศษของวัสดุที่เหลือ การศึกษาจากกรณีศึกษางานสถาปตยกรรมในระบบโมดูลาจาก
อาคาร Nakagin Capsule Tower ทําใหสามารถทราบถึงแนวความคิดในการออกแบบการตอ
ขยายทางสถาปตยกรรม โดยนําระบบโมดูลามาใชในการออกแบบ ซึ่งพบวาจะชวยใหการกอสราง
การติดตั้ง ทําไดงาย รวดเร็ว ไมตองมีการตัดแตง ซึ่งเปนแนวทางการออกแบบที่สําคัญที่จะ
นํามาใชศึกษาและพัฒนาในเรื่องเทคนิคในการออกแบบระบบการตอขยายทางสถาปตยกรรม
ตอไป
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บทที่ 4
กรณีศึกษา
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการยกตัวอยางผลงานการออกแบบที่มีความนาสนใจ และมี
ความสอดคลองใกลเคียงกับแนวทางการศึกษาในเรือ่ งของการตอขยายทางสถาปตยกรรม โดยมี
ลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามการใชสอย ซึ่งขอมูลที่ได จากกรณีศึกษานี้ ทําใหผูศึกษา
สามารถนําทฤษฎี หลักการที่มีความสอดคลองกับการศึกษา โดยทําการหาบทสรุป และวิเคราะห
เพื่อนําไปใชประโยชนได และความคิดเห็นสวนตัวใดๆ ที่แสดงออกในที่นี้เปนการแสดงออกดวย
เจตนา เพื่อเปนประโยชนแกการศึกษา “สถาปตยกรรมตอขยาย” ของวิทยานิพนธ ฉบับนี้และผูที่
สนใจตอไป
1. Illy Push Button House : ไดถูกเปดตัวในงาน Venice Biennale ในเดือน
มิถุนายน 2007 และเดือนธันวาคม 2007 , ถูกออกแบบโดย Adam Kalkin
1.1 ประเภทของกิจกรรม : เปนตู Container พักอาศัย สําหรับ 1 ครอบครัว ซึ่ง
สามารถเคลื่อนยายและเพิ่มพื้นที่ใชสอยได
1.2 แนวความคิดและรายละเอียดการออกแบบ : Illy Push Button House
ถูกออกแบบภายใตการผสมผสาน ระหวางความเปนศิลปนและสถาปนิกของ Adam Kalkin ซึ่ง
เปนการออกแบบภายใตกรอบของพื้นที่ ที่ใชงานที่มีอยูอยางจํากัด โดยการหยิบยก Space พื้นที่
ของตู Container มาใช การออกแบบเนนการปรับเปลี่ยน พื้นที่ใชสอยใหมีการขยายตัวที่มากขึ้น
เพื่อรองรับการใชสอยและสามารถ ดึงเก็บกลับเขาไปที่เดิมไดเมื่อไมมีการใชงาน ซึ่งแนวคิดการ
ออกแบบนี้ทําใหสามารถเคลื่อนยายตัวบานไปที่ไหนก็ได มีความคลองตัวสูง ไมตองการพื้นที่ใน
การเก็บตัวบานนี้มาก ในสวนของการออกแบบไดมีการออกแบบภายในทั้งหมดเปน 5 สวน ไดแก
พื้นที่หองครัว พื้นที่ทานอาหาร พื้นที่หองนอน พื้นที่หองนั่งเลน และพื้นที่หองสมุด โดยตัว
Furniture ไดถูกออกแบบใหติดไปกับระนาบของผนัง โดยตัวโครงสรางก็ใชมาตรฐานทั่วไปของ
โครงสรางตู Container ตัวระนาบของผนังตางๆถูกออกแบบใหมีการปรับเปลี่ยนได โดยการผลัก
และกดระนาบของตัวผนังออกไป เกิดการขยายตัวของอาคาร งาน Illy Push Button House ถือ
4
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วาเปนการออกแบบโดยการนําวัสดุเกาในสวนของตู Container นํากลับมาใชใหมและยังเปนการ
แสดงออกในเนื้อแทของวัสดุภายนอกอีกดวย14
1.3 ความนาสนใจ และขอสังเกต : งานออกแบบชิ้นนี้มีความนาสนใจอยูตรงที่มี
การทําลายกรอบความคิดและความรูสึกแบบเดิมๆที่วา พื้นที่การใชงานจะมีอยูบริเวณระนาบของ
พื้นแนวนอนเทานั้น แตมีการออกแบบงานใหมีการใชประโยชน ในสวนของระนาบผนังแนวตั้ง ให
สามารถมีการใชงานเปนพื้นที่ใชสอยได โดยอาศัยหลักการผลัก ใหผนังกลายเปนพื้น ซึ่งทําใหเกิด
มีการเปลี่ยนแปลงรูป Form ภายนอกไปดวย จุดที่นาสังเกต คือการใชในเรื่องของ การออกแบบ
พื้นที่ใชสอยใหเพิ่มมากขึ้น ภายใตกรอบพื้นที่ที่จํากัด โดย

การแยกชิ้นของระนาบของตัว

สถาปตยกรรม สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใชงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ขอดี ของ Illy Push Button House คือการนําเอาหลักการผลักมาใชในการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอย ใหเพิ่มมากขึ้น และมีความสะดวกเรื่องของการขนสงเคลื่อนยาย ขอเสีย
การออกแบบมีขอจํากัดในเรื่องการติดตั้งเฟอรนิเจอรเขากับตัวระนาบของพื้นและผนัง ทําใหไม
สามารถเคลื่อนยายตําแหนงของเฟอรนิเจอร ที่ใชงานภายหลังได ในสวนของการนําไปใช พบวา
สามารถนําระบบการผลัก มาใชรวมกับองคประกอบทางสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พื้นที่วาง สามารถทําใหเกิดการเพิ่มพื้นที่การใชงานได ระบบการผลักเปนระบบที่งายตอการใช แต
จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวัสดุและน้ําหนักของพื้นและผนังนั้นๆ ซึ่งนอกจากระบบการ
ผลักแลวอาจจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของระบบอื่นๆที่จะสามารถกอใหเกิดการตอขยาย
ทางสถาปตยกรรมเพื่อกอใหเกิดพื้นที่วางที่เพิ่มขึ้น

14

Anna Adriani, Illy Push Button House [Online], accessed 15 May 2010.
Available from http://www.illy.com
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ภาพที่ 15 แสดงลักษณะการปรับเปลี่ยนพื้นที่ Illy Push Button House
ที่มา : Anna Adriani, Illy Push Button House [Online], accessed 15 May 2010. Available
from http://www.illy.com

ภาพที่ 16 แสดงการปรับเปลี่ยนและการใช พื้นที่วาง Illy Push Button House
ที่มา : Anna Adriani, Illy Push Button House [Online], accessed 15 May 2010. Available
from http://www.illy.com
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ภาพที่ 17 แสดงการปรับเปลี่ยนและการใช พื้นที่วาง Illy Push Button House
ที่มา : Anna Adriani, Illy Push Button House [Online], accessed 15 May 2010. Available
from http://www.illy.com
2. Alice : Modular Furniture ออกแบบโดย Lucas Saule Design
2.1 ประเภทของกิจกรรม : Furniture เปนที่นั่งสําหรับการใช การนั่งพัก Break
2.2 แนวความคิดและรายละเอียดการออกแบบ : Alice ถือวาเปนหนึ่งใน
ผลงานการออกแบบที่ดีที่สุดของ Lucas Saule Design การออกแบบใชแนวคิดผานหลักการหมุน
ของเวลาทั้ง12 นาฬิกา ซึ่งแตละชิ้นถูกจัดใหมีตําแหนงตามแตละชวงเวลาพัก ซึ่งสามารถกดชิ้นบน
และเปลี่ยนตําแหนงชิ้นสวนตางๆที่ถูกจัดเก็บซอนกัน และนําออกมาพรอมกันโดยอาศัยการดึงและ
การหมุนออกมาอีกทั้งตัว Shape ของเกาอี้ไดถูกออกแบบอยูภายใตตําแหนงความสบายของคน
และทันทีที่หมดเวลาพักก็สามารถหมุนเก็บกลับเขาไปที่เดิมได ซึ่งลักษณะการออกแบบไดคํานึงถึง
การเคลื่อนยายและปรับเปลี่ยนการใชสอยเพื่อรองรับการใชสอยตามความตองการได 15

15

Lucas Saule, Alice Modular Furniture [Online],accessed 26 February 2010.
Available from http://www.jebole.com/alice-%E2%80%93-modular-furniture
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2.3 ความนาสนใจ และขอสังเกต : ลักษณะที่นาสนใจของการออกแบบผลงาน
ชิ้นนี้ คือการใชหลักการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใชงาน และการเก็บเขาที่เดิมเพื่อเพิ่ม
ปริมาณของที่นั่งโดยอาศัยหลักการหมุนและการดึงเปนเครื่องมือซึ่งเปนหลักการที่ไมสลับซับซอน
แตไดผลไนแงของการใชงาน การออกแบบชิ้นนี้เปนการออกแบบขนาดเล็กมีลักษณะและ
แนวความคิดที่สามารถนําไปเปนแนวความคิดทางสถาปตยกรรมตอขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่การใชงาน
ได ในผลงานชิ้นนี้ ผูศึกษาไดหยิบยกมาอธิบาย ถือไดวาเปนการออกแบบที่มีอยูในองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมที่มีประโยชนและหนาที่การใชงานไดอยางเหมาะสม
ขอดี ของ Alice เนื่องดวยที่นั่งมีการออกแบบโดยอาศัยหลักการหมุนในการ
ซอนทับกันของตัวระนาบที่นั่งหลายๆชิ้น ทําใหเกิดการประหยัดเนื้อที่ในการใชงาน และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการตามชวงเวลานั้นๆ ซึ่งหลักการหมุนถือวาเปนการเพิ่มพื้นที่โดยใช
พื้นที่เดิมนอยที่สุด ขอเสีย คือ มีขอจํากัดในเรื่องของความหนาของวัสดุที่ทําใหสามารถซอนทับกับ
ไดอยางจํากัด ในสวนของการนําไปใช จากการศึกษาพบวาหลักการหมุน สามารถนําไปใชในการ
สรางระบบการตอขยายทางสถาปตยกรรมได โดยจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมตอไป

ภาพที่ 18 แสดงระนาบและการซอนทับกันของตําแหนงชิ้นสวนที่นั่ง
ที่มา : Lucas Saule, Alice Modular Furniture [Online], accessed 26 February 2010.
Available from http://www.jebole.com/alice-%E2%80%93-modular-furniture
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ภาพที่ 19 แสดงการปรับเปลี่ยนและการใชสอยของที่นั่ง
ที่มา : Lucas Saule, Alice Modular Furniture [Online], accessed 26 February 2010.
Available from http://www.jebole.com/alice-%E2%80%93-modular-furniture

ภาพที่ 20 แสดงระนาบและการซอนทับกันของตําแหนงชิ้นสวนที่นั่ง
ที่มา : Lucas Saule, Alice Modular Furniture [Online], accessed 26 February 2010.
Available from http://www.jebole.com/alice-%E2%80%93-modular-furniture
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3. House Arc : ออกแบบ โดย Polo Alto และ Joseph Bellomo
3.1 ประเภทของกิจกรรม : ใชสําหรับเปนที่พักอาศัย
3.2 แนวความคิดและรายละเอียดการออกแบบ : การออกแบบบานสําเร็จรูป นี้
ไดแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบที่จอดรถจักรยาน ( Bike Arc ) ที่ไดนําแนวความคิดในชีวิต
ของ Modular มาใช ( ซึ่งการออกแบบไดถูกออกแบบใหมีการใชพื้นที่ในการจอดจักรยานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจอดมากที่สุด ) ในสวนประกอบของ Modular เกิดจากการใช
เหล็ก Light Weight รูปโคงมาประกอบกันเพื่อใหงายแกการขนสงและมีราคาถูก ในแตละหนวย
จะมีพื้นที่ 150 ตารางฟุตและหนัก 3,000 ปอน 16
3.3 ความนาสนใจ และขอสังเกต : การใชระบบ Modular ในการออกแบบ
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการตอขยายเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน นับวาเปนจุดที่นาสนใจ อีก
ทั้งการออกแบบรูปทรงโคงของตัว Unit แตละหนวยใหมีการตอบสนองกับสภาพอากาศและพื้นที่
ของที่ตั้ง ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ใชสอยนอกเหนือจากการพับ , ผลัก , ดึง ระนาบของผนังแลวการใชระบบ
Modular เปนแนวทางการเพิ่มพื้นที่ใชสอยที่นาสนใจ
ขอดี ของ House Arc คือ การออกแบบโดยใชระบบโมดูลา ทําใหมีความสะดวกใน
การตอขยายที่สามารถทําไดอยางรวดเร็ว และงายตอการขนสง ขอเสียคือ การตอขยายจะตองเปน
พื้นที่วางทั้งหลัง แตเมื่อไมมีการใชงานหรือความตองการใชงานพื้นที่ที่ลดลง ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได นอกจากตองขนยายทั้งกอนอาคารออกไป ไมมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ ในสวนของการนําไปใช มีความนาสนใจในเรื่องแนวคิดของ โมดูลา มาศึกษาและพัฒนาตอ
เพื่อหาระบบการตอขยายทางสถาปตยกรรมและสรางพื้นที่วางภายในที่มีความสัมพันธกับขนาด
มิติของโมดูลาที่จะนํามาใช

16

Bridgette Meinhold, Prototype for the House Arc Modular Home Unveiled
[Online], accessed 26 February 2010. Available from http://inhabitat.com/prefabfriday-prototype
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ภาพที่ 21 แสดงลักษณะภายนอกอาคาร House Arc
ที่มา : Bridgette Meinhold, Prototype for the House Arc Modular Home Unveiled [Online],
accessed 26 February 2010. Available from http://inhabitat.com/prefab-friday-prototype

ภาพที่ 22 แสดงลักษณะภายนอกอาคาร House Arc
ที่มา : Bridgette Meinhold, Prototype for the House Arc Modular Home Unveiled [Online],
accessed 26 February 2010. Available from http://inhabitat.com/prefab-friday-prototype

41

ภาพที่ 23 แสดงลักษณะภายในอาคาร House Arc
ที่มา : Bridgette Meinhold, Prototype for the House Arc Modular Home Unveiled [Online],
accessed 26 February 2010. Available from http://inhabitat.com/prefab-friday-prototype
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บทที่ 5
การศึกษาปญหา ลักษณะทางกายภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรมของพื้นที่เกาะเกร็ด
1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
1.1 ประวัติ
เกาะเกร็ด เปนเกาะขนาดใหญ กลางแมน้ําเจาพระยา อยูในเขตจังหวัดนนทบุรี
ชุมชนเกาะเกร็ดมีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา
ในป พ.ศ. 2265 สมัย
สมเด็จพระสรรเพ็ชร ที่ 9 (ขุนหลวงทายสระ) จึงมีพระบัญชาใหขุดคลองลัดตัดตรงสวนที่ออม เมื่อ
แมน้ําเปนทางตรงก็กัดเซาะตลิ่งจนกลายเปนแมน้ําใหญ จนเมื่อตั้งอําเภอปากเกร็ดแลว จึง
เปลี่ยนเปนเรียกวา “เกาะเกร็ด ”พื้นที่สวนใหญของเกาะเกร็ด มีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง
เหมาะสําหรับการทําการเกษตร เนื่องจากพื้นที่เกาะถูกลอมรอบไปดวยแมน้ํา ประชากรสวนใหญ
จึงมีอาชีพเปนเกษตรกรโดยมากเปนการทําสวนผลไม ไมยืนตน สวนชาวมอญมักมีฝมือในดาน
ชางปน จึงมีอาชีพในการปนโองและหมอน้ํารวมถึงภาชนะจากดินเผาดวยอีกทางหนึ่ง จากสภาพ
ทางกายภาพที่เอื้ออํานวยดังกลาว คนเกาะเกร็ดจึงมีวิถีชีวิตแบบบานสวน ที่การตั้งถิ่นฐานสรางที่
อยูอาศัยตามริมน้ํากลายเปนชุมชนชาวน้ําที่อาศัยเรือเปนพาหนะและใชคูคลองธรรมชาติเปน
เสนทางสัญจรที่สําคัญ

แผนที่ที่ 1 แสดงลักษณะผังรวมของเกาะเกร็ด
4
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1.2 ประชากร
ตําบลเกาะเกร็ด มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,209 ครัวเรือน มีจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น 5826 คน เปนประชากรชาย 2,18038คน ประชากรหญิง 3,119 คน (รายงานขอมูล
พื้นฐาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545) ตั้ง บานเรือนที่อยูอาศัยหนาแนนบริเวณริมแมน้ํา มี
ทางเดินเทาสายหลัก 1 สาย ผานบริเวณใกล 32ริมน้ําในเขตหมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 สวน
บริเวณหมูที่ 2 หมูที่ 3 และหมูที่ 4 ทางเดินเทาจะผานเขาไปตอนกลางของเกาะ มีประชาชนอาศัย
อยูหางๆ
1.3 ความหนาแนนของประชากร
ความหนาแนนของประชากรบริเวณเกาะเกร็ดมีความหนาแนนเฉลี่ย 2.6 คนตอไร
ในป พ.ศ. 2528 ในป พ.ศ.2535 มีความหนาแนนเฉลี่ย 2.6 คนตอไร ป 2537 มีความหนาแนน
เฉลี่ย 2.5 คนตอไร ในป พ.ศ.2544 มีความหนาแนนเฉลี่ย 2.6 คนตอไร ในป พ.ศ.2545 มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 2.2 คนตอไร และป พ.ศ.2546 มีความหนาแนนเฉลี่ย 2.1 คนตอไรจะเห็นวาความ
หนานแนนของประชากรมีอัตราที่คอนขางคงที่ระหวาง2.5-2.6 คนตอไร และความหมายแนนเริ่มมี
แนวโนมลดลงในป พ.ศ.2545 และ 2546
1.4 การยายถิ่น
ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2544 – 2546 ) ประชากรตําบลเกาะเกร็ดมี
จํานวนผูย า ยออกมากกวาการยายเขา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวนการยายทีม่ มี ากกวาการยาย
เขาทําใหจํานวนประชากรในเกาะเกร็ดมีแนวโนมลดลง
1.5 การประมาณประชากรเกาะเกร็ด
จํานวนประชากรบนเกาะเกร็ดในชวงป พ.ศ. 2537 – 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรทั้งอําเภอปากเกร็ด พบวามีสัดสวนประชากรคิดเปนรอยละ 16.74 โดยมีอัตราการเพิ่ม
เฉลี่ยลดลงรอยละ 5.39 เมื่อนํามาเขียนกราฟพบวาจํานวนประชากรบริเวณเกาะเกร็ดลดลงเรื่อยๆ
ในอัตราลดลงเล็กนอยในชวงป พ.ศ. 2528 – 2535 และเมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลประชากรป
พ.ศ. 2537 – 2546 จํานวนประชากรเกาะเกร็ดเพิ่มสูงสุดในป พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนที่ประกาศใหเกาะ
เกร็ดเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงนิเวศ และคอยๆลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ.2546
1.6 การคํานวณคาดประมาณประชากรในป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2566
โดยคาดวาจํานวนประชากรเกาะเกร็ดจะลดลงเพราะการเปลีย่ นแปลงทาง
ธรรมชาติ คือ อัตราตายตามธรรมชาติ และอัตราการเกิดมีนอยปริมาณการยายถิ่นจํานวนไมมาก
เนื่องจากขอจํากัดการพัฒนาไมวาจะเปนการยายเขาพื้นที่ นโยบายของรัฐในการรักษาพื้นที่เปน
พื้นที่เกษตรกรรม ขอกําหนดควบคุมอาคารสูงทําใหนักลงทุนธุรกิจพัฒนาที่ดินไมคิดเสี่ยงที่จะเขา
4
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มาพัฒนาที่ดิน ทําใหประชากรจากภายนอกเกาะที่ตองการอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานเพื่อพักอาศัย
หรือเพื่อการเกษตรกรรมมีจํานวนนอยลงนอกจากนี้ ขอจํากัดในการเดินทางไปทํางาน ไปโรงเรียน
การจับจายสินคา รวมทั้งการรักษาพยาบาลทําใหผูคนบางสวนอพยพโยกยายไปอยูทางฝงปาก
เกร็ด หรือบริเวณสถานที่ทํางานและสถานศึกษา ตารางแสดงการคาดประมาณประชากรใน 20 ป
ขางหนาของเกาะเกร็ด
อยางไรก็ตาม ในอนาคตพื้นที่เกาะเกร็ดอาจจะเปนพื้นที่อยูอาศัยแหลงที่สองของผูที่มี
รายไดสูง และอาจจะมีการพัฒนาฟนฟูดานเกษตรกรรมมากขึ้น ทําใหแรงงานจะกลับเขาสูเกาะ
เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งจะทําใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นได แตก็จะเพิ่มขึ้นในจํานวนไมมากนัก ซึ่ง
เนื่องจากยังมีขอจํากัดดานน้ําทวม และการจํากัดดานพื้นที่ ชุมชนจะเขามามีสวนรวมกัน
กําหนดการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสมตอไป
1.7 เศรษฐกิจ
ประชากรทองถิ่นสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เครื่องปนดินเผา รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เกษตรกรรมสวนใหญทําสวนผลไมยืนตน ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรรมประมาณ
รอยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด มีผลผลิตสูงสุดในหมูที่ 4 และผลผลิตต่ําสุดในหมูที่ 5 คนไทยเชื่อสาย
มอญที่อาศัยในหมูที่ 1 , 6 และ 7 สวนใหญมีอาชีพเครื่องปนดินเผา รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป
ประมาณ 32,344 บาท หรือประมาณ 2,695 บาทตอเดือน
1.8 สังคม
สภาพสังคมทั่วไปของชุมชนเกาะเกร็ดมีลักษณะเปนชุมชนดั้งเดิม ประชาชนที่
อาศัยอยูบนเกาะนี้ ประกอบดวยคนไทยเชื้อสายไทย มอญ มลายู คนเชื้อสายจีน บนเกาะแหงนี้ มี
วัด ซึ่งยังเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอยู 5 วัด คือ วัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัด
ฉิมพลี วัดไผลอม และวัดศาลากุล ชุมชนเกาะเกร็ดเปนชุมชนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีเกาแก มีลักษณะคลายขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อ
สายมอญ บางอยางยังคงมีอยู บางอยางคอยๆเลือนหายไป เนื่องจากอยูใกลเมือง ใกลความเจริญ
และในไมชาเมื่อความเจริญทางดานคมนาคมมีไปถึงเกาะเกร็ด อาจทําใหเกาะเกร็ดมีความ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
2. การศึกษาลักษณะทางดานสังคม
2.1 การตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในบริเวณเกาะเกร็ด มีตั้งบานเรือนอยู
หนาแนนบริเวณรอบๆเกาะริมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งวิถีชีวิตของชาวไทยภาคกลางตั้งแตอดีต สวน
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ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมักเลือกทําเลที่ตั้งบานเรือนใกลบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
เพราะสามารถนําน้ํามาใชในการเพราะปลูก ใชอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันตลอดจนความ
สะดวกสบายในการถายเทของเสียลงแมน้ําลําคลอง และในสมัยกอนใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา
เปนหลักอีกดวยแสดงใหเห็นคุณคาและประโยชนในการตั้งบานเรือนริมน้ํา ซึ่งการตั้งบานเรือน
บริเวณเกาะเกร็ดสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ
2.1.1 การตั้งบานเรือนแบบเกาะกลุมกันตามริมน้ํา และริมทางเทาสาธารณะรอบ
เกาะ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญของชุมชนชาวเกาะเกร็ด ลักษณะการเกาะกลุมของที่อยู
อาศัยมักรวมกันอยูใกลสถานที่สําคัญตางๆ เชน วัด ทาเรือ โรงเรียน สถานีอนามัย และโรงงาน
เครื่องปนดินเผา โดยเปนชุมชนเล็กๆ ภายในมีรานคาขายอาหาร ของชํา ฯลฯ ไดแกบริเวณหมูที่
1,6,7 และบางสวนในหมูที่ 5 รวมทั้งบางสวนของหมูที่ 3 และ 4

ภาพที่ 24 แสดงการตั้งบานเรือนแบบเกาะกลุมกันตามริมน้ํา และริมทางเทาสาธารณะรอบเกาะ
2.1.2 การตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตามพื้นที่ทํากิน เนื่องจากอาชีพสวนใหญของ
ราษฎร คือ เกษตรกรรม ดังนั้นจึงตั้งบานเรือนกระจายไปตามพื้นที่สวนของตนเพื่อสะดวกในการ
ดูแลผลผลิตและบํารุงรักษาสวนผลไมของตน ไดแกพื้นที่บริเวณ หมูที่ 2,3,4 บางสวนในหมูที่ 5
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานดังกลาว ทําใหเกิดสภาพสังคมแบบชวยเหลือเกื้อกูลกันและรูจักกันภายใน
กลุมละแวกบานของตน จากประวัติของบริเวณเกาะเกร็ดนี้ เดิมเปนพื้นที่อาศัยของชาวมอญที่
อพยพเขามา และสวนมาอยูในบริเวณหมูที่ 1,6 และ 7 ของบริเวณเกาะเกร็ด ซึ่งชาวมอญรุน
ปจจุบันสวนใหญเกิดที่นี่ หรืออยูอาศัยนานกวา 10 ป โดยถือเปนคนดั้งเดิมของพื้นที่ และกลุมนี้
สวนใหญมีความรูสึกรักพื้นที่ เนื่องจากอยูมานาน กรรมสิทธิ์ที่ดินก็ไดรับมรดกตกทอดกันมา อีก
สวนเปนคนที่เพิ่งเขามาอยูอาศัยบริเวณนี้เนื่องจากสาเหตุทางสังคม คือ การแตงงานและสาเหตุ
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ทางเศรษฐกิจ คือ มารับจางปนครกและกระถางในโรงงาน ซึ่งลูกจางสวนใหญเปนแรงงาน
ตางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 25 แสดงการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตามพื้นที่ทํากิน
2.2 สถานที่อยูอาศัย
สถานที่อยูอาศัยโดยรวมในชุมชนเกาะเกร็ด สวนมากเปนที่อยูที่ปลูกสรางดวยไม
อาจเปนบานชั้นเดียวหรือบานไมไตถุนสูง ที่ปลูกสรางมานานกวา 10 ป มีบางสวนกอสรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมักจะเปนที่อยูอาศัยที่กอสรางไมเกิน 5 ป สภาพโดยรวมคอนขางเกา และมี
บางสวนที่ชํารุดทรุดโทรม บางสวนถูกปลอยราง เนื่องจากผูอยูอาศัยโยกยายไปอยูที่อื่น แบงออก
ได 2 ลักษณะ ตามรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คือ
2.2.1 ในหมูที่ 1,6,7 และบางสวนในหมูที่ 5 มีสภาพที่อยูอาศัยคอนขางหนาแนน
มีพื้นที่ปลูกสรางคอนขางจํากัด สวนมากไมเกิน 50 ตารางวา ตอหลังคาเรือน เนื่องจากมาตั้งถิ่น
ฐานติดบริเวณริมแมน้ํา และติดกับทางเทาสาธารณะ ทําใหไมสามารถขยายพื้นที่ไดมาก
บานเรือนสวนใหญปลูกสรางดวยไม ไมคอยมีรั้วรอบขอบชิด และปลูกติดกันเรียงไปตามแนวทาง
เทาสาธารณะ มักปลูกเปนบานสองชั้น ไมยกพื้นหรือยกใตถุนสูง และมีบางสวนปลูกสรางเปนบาน
แถวหรือหองแถว เรียงตอกันประมาณ 7-8 หอง เปนลักษณะคลายหองเชาและมีโรงงาน
เครื่องปนดินเผากระจายอยูในบริเวณพื้นที่ตางๆ โดยผูอยูอาศัยสวนมาก จะเปนเชื้อสายชาวมอญ
ซึ่งสวนมากประกอบอาชีพคาขาย และทําเครื่องปนดินเผา
2.2.2 สําหรับในหมูที่ 2,3,4 และบางสวนในหมูที่ 5 ผูอาศัยสวนมากจะเปนคน
ไทย ทั้งเชื้อสายจีน และมุสลิม ซึ่งมีลักษณะการปลูกสรางที่อยูอาศัยแตกตางกันตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพ คือ ที่อยูอาศัยจะกระจายอยูตามริมแมน้ํา บริเวณรอบเกาะแตไมเรียงตามแนวทาง
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เทาสาธารณะเหมือนในหมูที่ 1,6 และ 7 นอกจากเกษตรกรจะสรางบานเรือน คอกสัตว อยูกลาง
พื้นที่ที่อยูลึกจากถนน และความหางของบานเรือนแตละหลังจะขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่
การเกษตรของครอบครัวนั้นๆ มีรั้วรอบขอบชิด การปลูกสรางมักกอสรางดวยไม ปลูกเปนบานไม
ใตถุนสูง เพื่อปองกันน้ําทวม เนื่องจากพื้นที่เปนสวน มีรองน้ําหรือทางน้ําอยูมาก ทําใหเกิดน้ําทวม
ไดงาย

ภาพที่ 26 แสดงลักษณะอาคารพักอาศัยภายในเกาะเกร็ด

ภาพที่ 27 แสดงลักษณะอาคารพักอาศัยภายในเกาะเกร็ด
2.3 วิถีชีวิตและกิจกรรมของชุมชน
ปจจุบันประชาชนในตําบลเกาะเกร็ดมีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท การปลูกสราง
บานเรือนอยูริมน้ําตามลักษณะเรือนไทยภาคกลาง เรือนมอญ ประชากรวัยแรงงานรอยละ
75
ในชวงวันจันทรถึงวันศุกรจะออกไปทํางานนอกพื้นที่แบบเชาไปเย็นกลับ วัยแรงงานและผูสูงอายุ
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รอยละ 25 ประกอบอาชีพอยูภายในพื้นที่ ไดแก คาขาย ทําหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาตางๆ เครื่อง
จักสาน ทําสวนผลไม และการบริการการทองเที่ยวเกาะเกร็ด
ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่จํานวน
มาก ชาวเกาะเกร็ดจะตัง้ แผงขายอาหารคาว -หวานพื้นเมือง อาหารชาววัง เครื่องปนดินเผา
หัตถกรรม พื้นบาน ผลไม ฯลฯ บริเวณลานหนาบาน ริมทางเดิน

ภาพที่ 28 แสดงวิถีชีวิตและกิจกรรมของชุมชนภายในเกาะเกร็ด
2.4 รายไดและการประกอบอาชีพ
2.4.1 อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพเกษตรกรรมของราษฎรบนเกาะเกร็ดแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
การทําสวนผลไม สวนผัก ประมง และการเลี้ยงสัตว มีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 1,268 ไร
2.4.1.1 การทําสวนผลไม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทการทํา
สวนไมผลไมยืนตนนี้ถือเปนอาชีพดั้งเดิมของราษฎรบนเกาะเกร็ด เรือกสวนตางๆ กระจายไปใน
พื้นที่ทั่วทุกหมูบานยกเวนในหมูที่ 6 ที่ไมมีการประกอบอาชีพเพราะหมูบานมีพื้นที่นอย และ
ราษฎรสวนใหญนิยมประกอบอาชีพปนครกและกระถาง
2.4.1.2 สวนผั ก แตเดิมการทําสวนผักในเกาะเกร็ดเปนการทําสวนผัก
กระเฉดเพียงอยางเดียวตอมามีการปลูกผักบุงจีน ถั่วฝกยาว และผักอื่นๆ
2.4.1.3 ประมง
2.4.1.4 การเลีย้ งสัตว การเลี้ยงสัตวในบริเวณเกาะเกร็ดมีเกษตรกรเลี้ยง
เฉพาะในหมูที่ 2 จํานวน 7 ครัวเรือน สัตวที่เลี้ยงเปนสัตวปก ไดแก เปด ไก
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2.4.2 อาชีพรับจาง
อาชีพรับจางเปนอาชีพที่มีจํานวนแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาชีพรับจางของ
แรงงานในบริเวณเกาะเกร็ดแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
2.4.2.1 การรับจางภายในเกาะเกร็ด รับจางทั่วไปดานเกษตรกร เชน
รับจางดูแลสวนหรือเก็บผลผลิตและการรับจางขับเรือสงผลผลิตทางการเกษตร
2.4.2.2 รับจางแรงงานชางฝมือ ซึ่งสวนมากจะเปนชาวไทยเชื้อสายมอญ
ถือเปนอาชีพหลักแรงงานมี 2 ลักษณะ คือ ชางฝมือปนครก กระถางและงานศิลปะ และ แรงงาน
ทั่วไป มีหนาที่เตรียมดินทรายในการปนซึ้งถาเปนโรงงานขนาดใหญมีแรงงานมาก
2.4.2.3 แรงงานออกไปรับจางนอกพื้นที่เกาะเกร็ด
ประชากรในพื้นที่เกาะเกร็ดออกไปทํางานในพื้นที่อื่นทั้งหมดประมาณ
3,395 คน/วัน โดยไปทํางานเชาและเย็นกลับมา สวนใหญไปทํางานยังแหลงงานใกลเคียง ไดแก
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะบริเวณฝงอําเภอปากเกร็ดและเมืองทองธานี
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการและบริษัทเอกชนเปนจํานวนมาก
2.4.3 อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา
การประกอบอาชีพเครื่องปนดินเผาเปนหัตถกรรมพื้นบานดั้งเดิมของชาว
มอญที่อพยพมาจากพมามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ด แรกเริ่มนั้นมีการปนครกและงานศิลปะ เชน
หมอ ไหลายวิจิตร ในชวงป 2535 เปนตนมา ชางปนเครื่องปนดินเผาบนเกาะเกร็ดนิยมปน
กระถางตนไมมากที่สุด เพราะการรณรงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอาชีพ
เสริมเกี่ยวกับงานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผามากในหมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 เนื่องมาจาก
ประชากรในหมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 สวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพดั้งเดิม
เกี่ยวกับเครื่องปนดินเผา และมีการทําโรงงานเครื่องปนดินเผาอยูมาก ในขณะที่ประชากรในหมูที่
2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 มีอาชีพดั้งเดิมคือเกษตรกรรม นอกจากนี้เสนทางเทาสาธารณะที่ตัด
ผานหมูบานในหมูที่1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 จะผานสวนที่เปนชุมชนมีรานคาคอนขางมากมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน และใกลกับทาเรือโดยสารในขณะนี้ เสนทางที่ตัดผานหมูที่ 2
หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 จะตัดผานสวนผัก สวนผลไมหรือพื้นที่รกรางอีกทั้งระยะหางระหวาง
บานคอนขางหางกันมาก มีรานคานอยทําใหนักทองเที่ยวไมนิยมเดินเทาไปเพราะคอนขางเงียบไม
มีสถานที่ดึงดูดและไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก (ปลัด อบต. สัมภาษณ 25 ธันวาคม 2546)
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ภาพที่ 29 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเครื่องปนดินเผาภายในเกาะเกร็ด
2.4.4 อาชีพคาขาย
ปจจุบันการคาขายเปนอาชีพเสริมที่สําคัญของประชากรในหมูที่ 1,6 และ
หมูที่ 7 ซึ่งเปนพื้นที่ ที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมาก แตรานขายอาหารมีมากกวา 50 ราน
โดยเฉพาะในหมูที่ 1,6 และ 7 รวมทั้งรานขายของที่ระลึก ซึ่งในทั้ง 3 หมูก็มีอยูอยางหนาแนน
โดยเฉพาะแทบทุกบานที่หนาที่บานติดถนน ทางเดินเทา หรือบานที่มีบริเวณหลังบานติดแมน้ํา
สามารถดัดแปลงเปนรานคาได
2.5 การถือครองที่ดิน
ลักษณะการถือครองที่ดินบนเกาะเกร็ดแบงไดเปน 3 กลุม คือ มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเปน
ของตนเองไมตองเชาผูอื่น มีสิทธิในที่ดินบางสวนตองเชาเพิ่ม และไมมีสิทธิ์ในที่ดินตองเชาทั้งหมด
เจาของที่ดินทุกแปลงจะมีเอกสารสิทธิ์ในลักษณะโฉนด น.ส.3 ก,ข และใบจอง ลักษณะการจําแนก
พื้นที่หมูบานและพื้นที่ทั้งหมดของหมูบานแยกตามเอกสารสิทธิ์ พบวามีที่ดินในหมูบานรวม 2,750
ไร มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดแยกเปนพื้นที่ทําการเกษตร 956 ไร โดยหมูที่ 3 มีเนื้อที่มากที่สุดประมาณ
800 ไร
ราคาที่ดินบริเวณเกาะเกร็ดในอดีตมีราคาที่ไมแตกตางจากราคาที่ดินฝงตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรีมากนัก เพราะการใชที่ดินสวนใหญเปนเกษตรกรรม แตเมื่อเทียบกับราคาที่ดินบน
ฝง ปากเกร็ดจะมีราคาแตกตางกันอยางมาก
กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินของราษฎรในตําบลเกาะเกร็ดสวนใหญไดมาจากการสืบ
ทอดทางมรดก การซื้อกรรมสิทธิ์เพิ่มเปนของตนเองจากราษฎรภายในเกาะและและเจาของที่ดิน
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อยูภายนอกเกาะ ครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินเพิ่มบางสวนเพื่อนํามาประกอบอาชีพไดแก ทําสวน ทํา
เครื่องปนดินเผา เปนตน สวนครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํามาหากินเปนของตนเองตองเชาทั้งหมด ผูเชา
สวนใหญเปนคนดั้งเดิมในเกาะเกร็ดเนื่องจากความยากจนไมมีที่ทํากินหรือขายมรดกที่ดินจนหมด
และไมสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นไดจึงกลับมาเชาที่ดินเพื่อทําสวนผลไมเปนตน
จากขอมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอปากเกร็ด ไดระบุถิ่นฐานของผูใหเชาที่ดินทํากินแยก
เปนรายหมูดังนี้ ( พ.ศ. 2535 )
2.5.1 ราษฎรหมูที่ 1 สวนใหญเชาที่ดินทั้งหมดจากคนภายในหมูบานเดียวกัน
2.5.2 ราษฎรหมูที่ 2 สวนใหญเชาที่ดินจากคนหมูบานอื่นแตอยูภายในเกาะเกร็ด
2.5.3 ราษฎรหมูที่ 3,4 และ 5 สวนใหญเชาที่ดินจากคนภายนอกเกาะเกร็ด
สําหรับขอมูลพื้นฐานหมูบาน ( กชช.2ค.) ป 2546 ระบุครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํากิน
สวนใหญในหมูที่ 1 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 และหมูที่ 7 เชาที่ดินจากพอแมญาติพี่นองแตไมระบุ
แหลงวาอยูภายในเกาะ เกร็ดหรือภายนอกเกาะเกร็ด อยางไรก็ตามการที่ครัวเรือนไมมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเองตองเชาทั้งหมดในป พ.ศ. 2546 เลยอาจเปนเพราะราษฎรเหลานั้นยายออกไปจาก
เกาะเกร็ด โดยยายไปทํางานที่อื่นก็เปนไดและการเปลี่ยนอาชีพจากการทําสวนผลไมหรือทํา
การเกษตรอื่นๆ ไปทําอาชีพอื่น
2.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจของราษฎรบนเกาะเกร็ด
2.6.1 หมูที่ 1
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมูที่ 1 อยูติดกับทางทาเรือวัดปรมัยยิกาวาส
นักทองเที่ยวสามารถเดินตามทางเขาไดอยางสะดวกเพื่อชมสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของชาว
เกาะเกร็ด เลือกซื้อศิลปหัตถกรรมพื้นบานประเภทเครื่องปนดินเผา และชิมอาหารพื้นบาน (ทั้งคาว
และหวาน ) ทั้งนี้เนื่องจากหมูนี้ยังคงมีเตาเผาเครื่องปนดินเผาที่ยังสามารถใชงานได อีกทั้งผูที่อยู
อาศัยในปจจุบันบางรายไดรับการถายทอดการทําเครื่องปนดินเผาจากบรรพบุรุษ และยังคงยึด
อาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพใหกับครอบครัว หรือแมแตบางบานที่ยังคงรักษาการทําขนมหวาน ( เชน
หันตรา ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทองเปนตน ) มาจนถึงปจจุบัน หรือบานไหนที่มีฝมือการ
ทําอาหารพื้นบานของชาวรามัญก็จะเปดเปนรานอาหารตามสั่ง ดังนั้นจากสภาพปจจัยที่
เอื้ออํานวยดังกลาวทําใหประชาชนของหมูนี้สวนใหญจึงประกอบอาชีพคาขายเปนอาชีพหลัก ( แต
มีบางครอบครัวที่ยึดเปนอาชีพเสริม )
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จากการที่ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ( ทั้งที่เปนอาชีพหลักและอาชีพ
เสริม ) และการมีนักทองเที่ยว เปนจํานวนมากจึงทําใหชาวบานมีรายไดที่คอนขางสูงกวาหมูอื่นๆ
ขณะเดียวกันก็มีรายจายคอนขางสูงกวาหมูอื่นๆ เชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากชาวบานจําเปนตองลงทุน
ซื้อวัตถุดิบหรือสินคาใชในการประกอบอาชีพของตน
2.6.2 หมูที่ 2
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมูที่ 2 อยูไ กลจากทาเรือวัดปรมัยยิกาวาส ทําใหการ
เดินทางตองใชระยะเวลาพอสมควร นักทองเที่ยวจึงไมคอยนิยมเดินถึงหมูบานนี้ แมสภาพพื้นที่
ภายในหมูนี้จะมีเลือกสวนอยูบางแตก็มีจํานวนไมมากนัก ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
ทั่วไป ทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพไมมีความแนนอน โดยระดับรายไดของครอบครัวสวน
ใหญจะอยูในเกณฑคอนขางต่ําถึงระดับปานกลาง
2.6.3 หมูที่ 3
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมูที่ 3 อยูไ กลจากทาเรือวัดปรมัยยิกาวาสมาก แทบจะ
เรียกไดวาเกือบอยูกันฝงตรงขามของทาเรือ ระยะทางไกลมากกวาจะเดินไปถึงตองใชเวลานาน
มากจึงทําใหไมมีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวในหมูนี้เทาที่ควร อีกทั้งนักทองเที่ยวมักจะไมคอย
ทราบวาสภาพพื้นที่ของหมูที่ 3 มีอะไรที่นาสนใจจึงทําใหไมคอยเกิดความสนใจที่จะเขาไปในหมู
ดังกลาว สภาพพื้นที่นี้ยังมีสภาพทางเกษตรกรรมอยูบาง โดยจะเห็นไดจากการสํารวจครั้งนี้เรายัง
สามารถพบผูที่คงยึดการประกอบอาชีพทําสวนอยูบาง แตอยางไรก็ตามการประกอบอาชีพภายใน
หมูนี้จะมีความหลากหลายมีทั้งประกอบอาชีพการเกษตร ( ทําสวน ) คาขาย รับจาง และทํางาน
เอกชน
2.6.4 หมูที่ 4
สภาพพื้นที่ของหมูที่ 4 อาจกลาวไดวาอยูฝงตรงขามของทาเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ตองใชระยะเวลานานกวาจะสามารถเดินทางเขาไปถึงหมูบาน เนื่องจากระยะทางที่ไกลมาก จึงทํา
ใหไมมีนักทองเที่ยวสวนใหญสามารถเขาถึงหมูบาน ซึ่งนักทองเที่ยวมักจะเดินเที่ยวแถบบริเวณ
ดานหนาเกาะเปนสวนใหญ ( หมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 ) จากการสํารวจครั้งนี้จึงพบการประกอบ
อาชีพทําสวนมากกวาหมูอื่นๆ แตอยางไรก็ตามผูที่อยูอาศัยในหมูนี้สวนใหญไมไดยึดอาชีพ
การเกษตร ( ทําสวน ) เปนหลัก ทั้งนี้อาจเกิดจากสภาพของปญหาน้ําทวมที่ประสพแทบทุกป ผูที่
อาศัยจึงเปนกลุมผูประกอบอาชีพรับจางเปนสวนใหญ
2.6.5 หมูที่ 5
สภาพพื้นที่ของหมูที่ 5 จะอยูไกลจากทาเรือวัดปรมัยยิกาวาสเชนกัน แทบจะเรียก
ไดวา เกือบอ ยู ฝงตรงขามของทาเรือ ระยะทางคอนขางไกลจึงตองใชเวลาในการเดินมาก

53
นักทองเที่ยวจึงไมคอยไดเดินทางเขาถึงเนื่องจากสภาพพื้นที่นี้ยังมีสภาพทางเกษตรกรรมอยูบาง
โดยจะเห็นไดจากการสํารวจครั้งนี้สามารถพบผูที่คงยึดการประกอบอาชีพทําสวนอยูบาง แต
อยางไรก็ตามการประกอบอาชีพภายในหมูนี้สวนใหญจะประกอบอาชีพตามบริษัทเอกชน และ
ประกอบอาชีพคาขาย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากสภาพพื้นที่ของหมูที่ 5 อยูติดกับหมูที่ 6 มี
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากไดเขามาเที่ยวภายในหมูที่ 6 จึงเปนโอกาสหนึ่งที่ทําใหชาวบาน
สามารถยึดอาชีพคาขายเลี้ยงตนเองและครอบครัว
2.6.6 หมูที่ 6
สภาพพื้นที่ของหมูที่ 6 อยูใกลจากทาเรือวัดปรมัยยิกาวาสมาก ทําใหระยะทางใน
การเดินเขาภายในหมูบานไมเสี ยเวลา อีกทั้งภายในหมูที่ 6 ยังสามารถพบการทําเครื่องปนดินเผา
และมีการเปดรานจําหนายสินคาหัตถกรรมทองถิ่นเปนจํานวนมาก ผูที่ประกอบอาชีพภายในหมูจึง
นิยมประกอบอาชีพคาขายเปนสวนใหญ ทั้งที่เปนการขายเครื่องปนดินเผา อาหาร น้ําในภาชนะ
เครื่องปนดินเผา และขนมหวาน
2.6.7 หมูที่ 7
เนื่องจากทาเรือวัดปรมัยยิกาวาสตั้งอยูในพื้นที่ของหมูที่ 3 ซึ่งสงผลใหไดรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดานการคา ผูอาศัยในหมูนี้สวนใหญไดยึดการประกอบอาชีพคาขายเปน
หลัก
2.7 จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเกาะเกร็ด
รูปแบบการทองเที่ยวในเกาะเกร็ด นักทองเที่ยวสวนใหญจะมาทองเที่ยวแบบเชา
ไป - เย็นกลับ ( day visit ) โดยจะเขามาในชวงวันหยุดพิเศษเสาร - อาทิตย และเทศกาลประเพณี
ตางๆ ไดแก งานประเพณีสงกรานต งานลอยกระทง ฯลฯ ซึ่งเปนประเพณีของชาวมอญโดยการ
ทองเที่ยวทั่วไป ที่มิใชเทศกาลประเพณี จะสนใจเที่ยวชมศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง
และจับจายซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ และจะมีนักทองเที่ยวบางสวนที่สนใจเดินชมธรรมชาติ ภายใน
เกาะ หรือนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกร็ดโดยใชเวลา 1.30 – 2.00 ชั่วโมง ซึ่งมีเรือโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง
ไวบริการนักทองเที่ยวทุกวันและเพิ่มขนาดเปน 12, 70 และ 100 ที่นั่ง ในวันหยุดเสาร - อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษซึ่งเรือโดยสารขนาด 40 ที่นั่งจะออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต 10.00 – 17.00 น.
โดยภาพรวมจะมีนักทองเที่ยวจํานวนเฉลี่ยไมนอยกวา 800-1,00 คน ( ขอมูลจากการสัมภาษณ
ชาวบานและผูประกอบการชุมชนเกาะเกร็ด 25 ธันวาคม 2546 ) เนื่องจากไมไดมีการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว สิ่งที่ยืนยันขอมูลจากการประมาณการดังกลาวขางตน
คือขอมูลสถิติในสมุดเยี่ยมที่นักทองเที่ยวเซ็นเยี่ยมและคารวะทานเจ าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ซึง่
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ทานเจาอาวาสไดมีการจัดเก็บและประมวลขอมูลไวมีนักทองเที่ยวประมาณ 800 – 900 คน
ในขณะที่วันธรรมดา วันจันทร - วันศุกร จํานวนนักทองเที่ยวมีจํานวนนอยมาก ประมาณ
นักทองเที่ยวตอเดือนของเกาะเกร็ดประมาณ 6,400 – 8,000 คน
2.8 ศักยภาพการพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพของเกาะเกร็ด
2.8.1 ที่ตั้งขนาดพื้น ที่ และอาณาเขต เกาะเกร็ด มีฐานะเปนตําบลหนึ่งใน 12
ตําบล ของอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลักษณะพื้นที่เปนเกาะที่ลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา
อยูห า งจากทีว่ า การอําเภอปากเกร็ดประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 404 ไร หรือ 2,750 ไร
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ในอําเภอเกาะเกร็ด โดยมีแมน้ําเจาพระยาชวงที่เรียกวาออม
เกร็ดและแมน้ําลัดเกร็ดกั้นกลาง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอแมน้ําเจาพระยา และตําบลคลองพระอุดม
ทิศใต
ติดตอแมน้ําเจาพระยา (ออมเกร็ดและตําบลทาอิฐ )
ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําลัดเกร็ดและตําบลปากเกร็ด
ทิศตะวันตก ติดตอแมน้ําเจาพระยา ( ออมเกร็ดและตําบลออมเกร็ด )
2.8.2 การแบงเขตปกครอง ตําบลเกาะเกร็ดอยูในการปกครองสวนภูมิภาคขึ้นอยู
กับอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบงพื้นที่ เปน 7 หมูบาน มีกํานันและผูใหญบานซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรในทองถิ่นเปนตัวแทน อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. 2547
2.8.3 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเกาะ เกร็ด เดิมมีลักษณะ
เปนแหลมยื่นไปตามความโคงของแมน้ําเจาพระยาจนถึง พ.ศ. 2264 รัชสมัยของพระเจาอยูหัว
ทายสระแหงกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดใหขุดคลองลัดเกร็ดขึ้น เพื่อรนระยะเวลาการเดินทาง ทําให
พื้นที่นั้นกลายเปนเกาะอยูกลางลําน้ํา เจาพระยา ถูกลอมรอบดวยแมน้ําทั้งยังมีคูคลองแยกยอย
เขาไปในพื้นที่กลางเกาะอีกมาก ทําใหพื้นที่สวนใหญเปนราบลุมน้ําทวมถึงเหมาะแกการ
เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรรมสวนใหญทําสวนไมผล ไมยืนตน ลักษณะพื้นที่กลางเกาะเปนที่ราบลุม
ไลระดับ พื้นที่ดานในเกาะที่ตรงกลางเปนที่ราบลุม ลงไปยังพื้นที่ฝงริมแมน้ําซึ่งเปนที่ลุมต่ําน้ําทวม
ถึง โดยน้ําจะทวมเรือกสวนไรนาเปนประจําในฤดูน้ําหลาก คือ ระหวางเดือนกันยายน พฤศจิกายน
2.8.4 แหลงน้ํา ทุกหมูบานในตําบลเกาะเกร็ด ไมประสบปญหาเรื่องแหลงน้ําทาง
ธรรมชาติ ที่นํามาใชอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน หรือแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง เพราะ
พื้นที่ถูกลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา มีบอบาดาลขนาดใหญในหมูที่ 6 และหมูที่ 7 และยังมีคู
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คลองซอยตามธรรมชาติที่แตกแขนงจากแมน้ําเจาพระยาไปในพื้นที่หมูบานตางๆ ทั้ง 7 หมูบาน
อีก 21 สาย โดยแตละคลองนัน้ จะมีขนาดกวาง ยาว ลึก โดยประมาณแตกตางกันไป (แสดงไวใน
ภาคผนวก ก)
2.8.5 การคมนาคมและการเขาถึง การคมนาคมทางบก เดินทางไปจนสุดถนน
แจงวัฒนะถึงบริเวณทาน้ําปากเกร็ด รถโดยสารประจําทาง ไดแก สาย ปอ.5,ปอ.6,สาย 32, สาย
51, สาย 52 ,สาย 150 และสาย 356 มีรถตูจากสนามหลวง อนุสาวรีย มีนบุรี เดอะมอลลงามวงศ
วาน และจตุจักรถึงทาน้ําปากเกร็ด เนื่องจากบริเวณพื้นที่เปนเกาะ การสัญจรไปมาจึงตองอาศัย
ทางน้ําเปนหลัก รูปแบบสัญจรมี 2 แบบ คือ บริการเรือขามฟา กและบริการเรือหางยาว สําหรับ
การเดินทางภายในเกาะ ใชทางเทาเปนหลักโดยมีทางเทาสาธารณะเปนคอนกรีต กวางประมาณ
1.50 เมตร สรางประมาณ พ.ศ.2520 เปนทางเทาเล็กๆ ลัดเกาะเขาไปตามพื้นที่สวน ทางเทาจะ
ขนานไปกับลําน้ําเจาพระยาและอยูใกลริมแมน้ํามากในหมู 1,หมู 5, หมู 6 และหมู 7 เนื่องจาก
เสนทางเทาสาธารณะที่มีขนาดเล็กทําใหรถยนตไมสามารถแลนบนเกาะไดนอกจากรถจักรยาน
และจักรยานยนต
2.9 การใชประโยชนที่ดิน สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
การใชประโยชนที่ดินของเกาะเกร็ด ตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวม พ.ศ. 2518
ไดกําหนดใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม โดยใหใชพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับการเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการไมนอยกวารอยละ 85 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์และคําสั่งอยูระหวาง
ออกเอกสารสิทธิ์ จํานวน 1,390 ไร คิดเปนรอยละ 50.54 ของพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 2,750 ไร ที่มี
การออกเอกสารสิทธิ์
ลักษณะการใชประโ ยชนที่ดินของพื้นที่บริเวณเกาะเกร็ดมีความแตกตางมากเมื่อ
เทียบกับการใชที่ดินของบริเวณใกลเคียง คือ บริเวณปากเกร็ด ซึ่งสวนใหญใชประโยชนที่ดินดาน
พาณิชยกรรม ในขณะที่บริเวณเกาะเกร็ดยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม เชน ทําสวนผลไมยืนตน พื้นที่
บางสวนเปนที่รกรางวางเปลา ซึ่งแตเดิมเคยเปนที่ทํานาปลูกขาวแตปจจุบันไมมีการทําเนื่องจาก
เปนที่ดอนขาดน้ําและไมคุมกับการลงทุน และมีสถาบันการศึกษา ศาสนสถานและที่อยูอาศัย
ดังนั้นสภาพการใชประโยชนที่ดินบนเกาะเกร็ดจึงคอนขางสอดคลองกับสภาพทางเศ รษฐกิจและ
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ทางสังคมของพื้นที่ในลักษณะชนบทกึ่งเมือง โดยชาวบานเริ่มคํานึงถึงประโยชนสวนตนมากขึ้น
การใชประโยชนที่ดินภายในเกาะเกร็ดแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
2.9.1 การใชประโยชนที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย การอยูอาศัยในบริเวณเกาะเกร็ดจึง
อาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ลักษณะบานเรือนแตละหลังอยูชิด
ติดกันมาก สวนใหญมีรั้วรอบขอบชิด เพื่อแสดงอาณาเขตของตนเอง บริเวณบานมีพื้นที่ไมมากนัก
ลักษณะของบานสวนใหญเปนบานไม มีบางสวนเปนบานครึ่งตึกครึ่งไม รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
บานเรียงรายไปตามถนนสาธารณะ โดนเฉพาะหมูที่ 1 หมูที่ 7 ริมแมน้ําลัดเกร็ดและหมูที่ 6 ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทที่ 2 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย จะมีลักษณะเปนบานไมประเภท
บานเดี่ยวที่มีบริเวณบานรั้วรอบของชิด บานแตละหลังปลูกอยูใกลกันในลักษณะเครือญาติหรือมี
ความสนิทสนมกันโดยมีเปนกลุมๆ ประมาณ 5 – 10 หลังคาเรือน แตละกลุมมีระยะหางกัน
พอสมควร การตั้งถิ่นฐานเกาะกลุมกันอยูตามริมแมน้ํารอบเกาะเกร็ดในหมูที่ 2 หมูที่3และหมูที่ 4
ประเภทที่ 3 ที่อยูอาศัยเบาบาง เปนบานเดี่ยวปลูกอยูในพื้นที่สวนของ
ตนเอง ลักษณะบานเปนบานไมไมมีรั้วรอบบริเวณบาน การเกาะกลุมของที่อยูอาศัยประเภทนี้จะ
พบไดบางที่เปนญาติพี่นอง และมักมีไมเกิน 2 – 3 หลัง อยูในบานเดียวกัน การตั้งถิ่นฐานแบบเบา
บางนี้มีกระจายทุกหมูของตําบลเกาะเกร็ด
2.9.2 การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีพื้นที่
มากที่สุด มากกวาการใชที่ดินประเภทอื่นๆ ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 1,390 ไร คิดเปนรอยละ
46.58 ของพื้นที่บริเวณเกาะเกร็ด ลักษณะการใชที่ดินเพื่อการเกษตรนี้ พบในทุกพื้นที่ของเกาะ
เกร็ด การใชที่ดินประเภทนี้สวนใหญปะปนกับการใชที่ดินเพื่ออยูอาศัยแบบเบาบาง ประมาณรอย
ละ 60 ของพื้นที่ทําการเกษตร ทําสวนผลไมยืนตนในสวน พื้นที่เหลือทําบอปลา ปลูกผัก ทําสวน
บัว สวนผลไมมีการขุดรองสวน เพื่อผันน้ําจากแมน้ําและคูคลองซอยของลําแมน้ําเจาพระยา ไมผล
สวนใหญที่ปลูกไดแก ชมพูมะเหมี่ยว ทุเรียน มะพราว หมาก และกลวย การใชที่ดินเพื่อการเกษตร
แมครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดแตผลผลิตที่ไดอยูในเกณฑต่ําเพราะผลไมมีอายุมาก น้ําทวมสวนลม
ขาดแรงงานในการปรับปรุงในระยะ 2531 – 2540 แน
อนาคตโอกาสจากการกําหนดใหเปนพื้นที่เกษตรกรรม

วโน ม การทําการเกษตรจะลดลงแตใน
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2.9.3 การใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยทําเปนโรงงานอุตสาหกร รมเครื่องปน
ดินผา ซึ่งสวนใหญจะอยูในพื้นที่ของหมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 การใชที่ดิน
ประเภทนี้ประมาณ 54 ไร ( สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปากเ

กร็ด ) โรงงานเหลานี้เปน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีจํานวนแรงงานไมเกิน 5 คน แรงงานระหวาง 6 – 10 คน และแรงงาน 11
– 20 คน ผลิตภัณฑสวนใหญ ไดแก กระถาง ครก งานศิลปะสวยงาม โอกาสของการขยายตัวใน
ดานนี้ จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ซึ่งเครื่องปนดินเผาประเภทสวยงามของ
เกาะเกร็ด นับเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่ไดรับการคัดเลือกวาเปน 1 ของจังหวัดนนทบุรี
2.9.4 การใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม

การใชที่ดินประเภทนี้ไมเดนชัดนัก

เนื่องจากมีลักษณะเปนยานการคาโดยเปนเพียงรานเล็กๆ อยูในบริเวณพักอาศัย มีการจําหนาย
สิ้นคาเบ็ดเตล็ดเล็ดนอย และอาจขายอาหารควบคูกันไป รานคาเหลานี้ประกอบดวยรานคาขาย
ของชําอยางเดียว ขายอาหารอยางเดียว และขายทั้งอาหารและของชํา ในลานวัด เชน วัดปรมัยยิ
การวาส และวัดเสาธงทอง ในวันหยุดเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษไดจัดสถานที่ใหกับ
ราษฎรคาขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกนอกจากในลานวัดแลว รานคาเหลานี้กระจายไปตาม
ทางเทาสาธารณะรอบเกาะซึ่งสวนใหญกระจายอยูในพื้นที่ชุมชนของหมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 6

ภาพที่ 30 แสดงลักษณะรานคาขายภายในลานวัดปรมัยยิการวาส
รานคาบนเกาะเกร็ดไมมีขนาดใหญและไมมีตลาดสดในพื้นที่ เพราะ
ประชาชนในเกาะสามารถเดินทางไปจับจายสินคาในพื้นที่ขางเคียงบริเวณปากเกร็ดไดโดยสะดวก
และไมไกลจากพื้นที่ นอกจากนี้ การจับจายสิ้นคาเพื่อนํามาประกอบอาหารนั้น นอกจากจะหาซื้อ
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ไดจากรานคาภายในชุมชนแลว ในชวงเชาและเย็นมีทั้งรถเข็นและเรือพายขายของชํารอบเกาะ
รานขายของชําภายในเกาะมีมากที่สุดในหมูที่ 6 บานเสาธงทองและมีนอยที่สุดในหมูที่ 2 บาน
คลองศาลากุล และหมูที่ 4 บานคลองสระน้ําออย สวนรานขายปจจัยการผลิตมีอยูในหมูที่ 1
จํานวน 2ราน นอกจากนั้นยังมีรานขายอาหารอยางเดียว และรานขายอาหารและขายของชําดวย
2.9.5 การใชที่ดินประเภทสถาบันราชการ สถานที่ราชการบนเกาะเกร็ด ไดแก
สถานีอนามัยตําบล 2 แหง ในหมูที่ 3และหมูที่ 6 ศูนยอเนกประสงคในหมูที่ 2 สถานสงเคราะห
หญิงบานเกาะเกร็ดตระการในหมูที่ 2 รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 18 ไร และองคการบริหารสวน
ตําบลตั้งอยูและศูนยวัฒนธรรมพื้นบานตั้งอยูริมแมน้ําหมูที่ 3 ใกลวดั ศาลากุล สถานีตาํ รวจชุมชน
ตั้งอยูในหมูที่ 6
2.9.6 การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

สถานทีก่ ารศึกษาบนเกาะเกร็ด

แบงเปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งอยูที่หมูที่ 5 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส โรงเรียนศาลากุล ตั้งอยูใน
บริเวณวัดศาลากุล และ โรงเรียนวัดเสาธงทอง ซึ่งไดปดดําเนินการแลว การใชที่ดินประเภทนี้
ประมาณ 33 ไร
2.9.7 การใชพื้นที่ประเภทศาสนสถาน ศาสนสถานในเกาะเกร็ดมีทั้งหมด 6 วัด มี
เนื้อที่ทั้งสิ้น 79 ไร ไมมีศาสนสถานประเภทอื่นนอกจากพุทธศาสนา วัดปาเรไรหรือวัดปาฝายในหมู
ที่ 5 ปจจุบันเปนวัดรางและปลอยใหโบสถและเจดียผุพังไปหมดทั้งสิ้น วัดมะขามทองใหหมูที่ 5 มี
พื้นที่ของวัดคงอยู มีสาลาพระประธานที่สรางภายหลัง ไมมีโบสถและพระสงฆจําพรรษา สวนวัด
จันทรอยูในหมูที่ 4 เปนวัดรางเหลือเพียงศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปเกา พื้นที่วัดมีชุมชนตั้งอยู
โดยรอบและเปนที่ตั้งของที่พักสายตรวจ
2.9.8 ที่รกรางวางเปลา ที่รกรางวางเปลาที่เห็นเดนชัดมีประมาณ 150 ไร ซึ่ง
บริเวณนี้แตเดิมเปนพื้นที่ทํานา ปลูกขาวตอมาราษฎรไมทํานาอีกเพราะพื้นที่กลางเกาะเปนที่ดอน
ยากตอการผันน้ําเขาพื้นที่นาประกอบกับไมคุมคากับการลงทุนจึงทําใหเกษตรกรบนเกาะเกร็ด
หยุดการทํานาไปในที่สุด และจากการสอบถามพบวาพื้นที่รกรางกลางเกาะเหลานั้น สวนใหญไดมี
การเปลี่ยนมือไปเปนของบุคคลภายนอกเกาะเกร็ดแลว ในชวงที่ธุรกิจพัฒนาที่ดินเจริญสูงสุด
( พ.ศ. 2531 – 2534 ) นักลงทุนมากวานซื้อที่ดินบนเกาะเกร็ดเพื่อเก็งกําไรและวางแผนโครงการ
ตางๆ บนที่ดินบริเวณนี้ เชน โครงการที่อยูอาศัย สนามกอลฟ ฯลฯ จึงตองรอนโยบายทางราชการ
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จึงทําใหยังไมมีโครงการใดที่เปนรูปธรรม ที่ดินเหลานี้ปจจุบันไมมีการทําเกษตรกรรมตออยางใด
ปลอยใหรกราง มีหญาคาขึ้นรกรางไปหมด จึงควรตองมีการวางแผนอยางรัดกุมเพื่อใหพื้นที่เหลานี้
ไดใชประโยชนอยางสูงสุดและเหมาะสมกับพื้นที่
2.9.9 แมน้ํา ลําคลอง ถนน – ซอย การใชที่ดินประเภทนี้ ไดแก พื้นที่ครึ่งหนึ่งของ
ลําน้ําเจาพระยาบริเวณรอบเกาะเกร็ด คูคลองตามธรรมชาติที่แตกแขนงจากลําน้ํา ไดแก คลองวัด
ฉิมพลี คลองวัดปรมัยยิกาวาส คลองศาลากุล คลองชมพูลาย คลองโตะดํา คลองสระน้าํ ออย
คลองวัดจันทร คลองวัดไผลอม คลองวัดเสาธงทอง และลําน้ําสาธารณะบริเวณรอบเกาะเกร็ด
ถนน - ซอย ไดแก ถนนสาธารณะรอบเกาะเกร็ด รวมการใชที่ดินประเภทนี้
ประมาณ 416 ไร คิดเปนรอยละ 15.13 ของพื้นที่ทั้งหมด
2.10 มาตรการการควบคุมการกอสรางการดัดแปลงอาคาร
นโยบายของทางจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการควบคุมการกอสราง
และดัดแปลงอาคารของบริเวณเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีรายละเอียดดังนี้
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีไดเสนอใหมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการ
กอสราง และดัดแปลงอาคารบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดไดเสนอ
กฎหมายดังกลาวตอกรมโยธาธิการ เพื่อพิจารณาเสนอตอยังกระทรวงมหาดไทยใหออกเปน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยควบคุมการกอสรางบริเวณเกาะเกร็ด
ในสวนของรางกฎหมายที่ทางจังหวัดไดเสนอเขาไปใหพิจารณานั้น มี
สาระสําคัญของการกําหนดเขตควบคุมการกอสรางไว 3 บริเวณ คือ
บริเวณที่ 1 นับจากริมตลิ่งของเกาะเกร็ดเขาไปในรัศมีรอบเกาะ 100 เมตร หาม
กอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร
บริเวณที่ 2 นับจากบริเวณที่ 1 เขามาอีก 100 เมตร รอบเกาะหามกอสราง
อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
บริเวณที่ 3 ในรัศมี 100 เมตร จากเขตวัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดศาลา
กุล วัดไผลอม วัดฉิมพลี และวัดปาฝาย หามกอสรางอาคารที่มีความสูงเกินกวา 9 เมตร
เหตุที่ตองมีการควบคุมดังกลาว เนื่องจากทางจังหวัดตองการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และความเขียวขจี บริเวณรอบเกาะเกร็ด อีกทั้งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเพราะจะเห็นไดวาเกาะ
เกร็ดนั้นเปนพื้นที่เกาะเพียงแหงเดี่ยวที่เปนสภาพธรรมชาติ มีตนไมขึ้นหนาแนน มีแมน้ําเจาพระยา
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ลอมรอบเปนทัศนียภาพที่งดงาม และไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ควรคาแกการพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตอไป
ซึ่งสาระสําคัญของรางประกาศควบคุมอาคารฉบับนี้ เสมือนประกาศิตปดกั้นการ
ลงทุนและโครงการพัฒนาที่ดินตางๆ บนเกาะเกร็ด เพราะเปนการควบคุมอาคารสูงไมใหเกิดขึ้น
ตั้งแตยังไมเปนรูปเปนราง และหลักการสําคัญของรางประกาศฉบับนี้ เปนการจัดวางผังบริเวณ
เกาะทั้งหมด โดยควบคุมความสูงของอาคารไมใหบดบังทัศนียภาพอันงดงาม ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมของวัดวาอารามเดิม เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่มีความสวยงามและเปนระเบียบแบบ
แผน
2.10 สภาพภูมิทัศนของเมือง
2.11.1เสนทาง ( Paths ) เสนทางที่ใชสัญจรเพื่อการติดตอกันภายในชุมชนเกาะ
เกร็ด แบงเปน 2 เสนทาง คือ
2.11.1.1 เสนทางบก มีเสนทางหลักทางบก 1 สาย ใชสัญจรภายในพื้นที่
มีลักษณะเปนวงกลม และมีเสนทางรองแยกยอยอีก 9 เสนทาง
2.11.1.2 เสนทางน้ํา มีเสนทางหลักคือ แมน้ําเจาพระยา สวนเสนทาง
รองคือ คลองตางๆทั้ง11 สาย
2.11.2 เสนขอบ ( Edges ) บริเวณเสนขอบของชุมชนเกาะเกร็ดเปนเสนทาง
ขอบทางธรรมชาติที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน คือ แมน้ําเจาพระยาที่ลอมลอบเกาะเกร็ดอยู
2.11.3 ศูนยชุมชน ( Nodes ) เปนแหลงที่รวมของคนในชุมชน เพื่อทํากิจกรรม
ตางๆรวมกันไดแก พื้นที่ทั้ง 5 แหง โรงเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ดและศูนย
วัฒนธรรม พื้นบาน โดยมีศูนยชุมชนหลักอยูที่วัดปรมัยยิการวาส
2.11.4 ที่หมายตา ( Landmarks ) ไดแก เจดียเอียงวัดปรมัยยิกาวาสเปนที่
หมายตาหลักที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากนอกพื้นที่ รองลงมา คือ วัดตางๆ ทั้ง 5 แหง ที่
ทําการ องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ดและศูนยวัฒนธรรมพื้นบาน สถานสงเคราะหหญิงบาน
เกร็ดตระการ
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ภาพที่ 31 แสดงเจดียเอียงวัดปรมัยยิกาวาสเปนที่หมายตาหลัก
2.11.5 ยาน ( Districts ) ในชุมชนเกาะเกร็ดมีลักษณะความเปนยานที่
ผสมผสานปะปนกันสามารถแบงลักษณะของยานตามกิจกรรมตางๆ ออกเปน 6 ยาน ดังนี้
2.11.5.1 ยานที่พักอาศัยกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่และหนาแนน
บริเวณหมู 1,2 , 6,7
2.11.5.2 ยานพักอาศัยและพาณิชยกรรม กระจุกตัวอยูบริเวณหมู
1,6,7
2.11.5.3 ยานอุตสาหกรรมในครัวเรือน กระจายตัวอยูบริเวณหมู 1, 6,
2.11.5.4 ยานเกษตรกรรม กระจายตัวอยูทั่วทุกหมูบานโดยเฉพาะ
บริเวณตอนกลางของเกาะ
2.11.5.4 ยานหนวยราชการ กระจายอยูในบริเวณหมูที่ 2, 3, 5, 6, 7
2.11.5.5 ยานโบราณสถานและแหลงทองเที่ยว ไดแก วัดทั้ง 5 แหง ใน
พื้นที่เกาะเกร็ด ตั้งอยูในบริเวณหมู 1, 2, 3, 6, 7

2.12 การคมนาคมภายในเกาะเกร็ด
เนื่องจากยังไมมีถนนเขาถึงพื้นที่โดยตรงจึงใชทางเทาเปนหลัก โดยมีถนน
คอนกรีตสายหลัก 1 สาย กวางประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร เปนทางเทาเล็กๆ ลัดเลาะไปตามพื้นที่
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สวน ทางเทานี้จะขนานไปกับลําน้ําเจาพระยาและอยูใกลริมน้ํามากในหมูที่ 1 , 5, 6 และ 7 และมี
ถนนซอย ค.ส.ล. แยกยอยตางๆ 9 ซอย พาหนะที่ใชบนเกาะได คือ รถจักรยานและจักรยานยนตซึ่ง
ปจจุบันใชรวมกันกับทางเดินเทา โดยมีทารถจักรยานยนตรับจางอยูที่บริเวณทาเรือปาฝาย สําหรับ
การขนสงผลผลิตทางการเกษตรจะใชรถเข็นจากสวนหรือถาเปนสวนที่อยูใกลกับคลองใหญๆก็จะ
ขนสงลงเรือไปยังทาเรือเพื่อขนสงตอไป เกาะเกร็ดมีทาเรือทั้งหมด 11 แหงโปะเทียบเรือ 16 แหง
2.13 กลุมกิจกรรมในชุมชน
จากการสํารวจทางกายภาพชุมชนสามารถแบงกลุม กิจกรรมภายในเกาะเกร็ดได
6 กลุมคือ
2.13.1 กลุมพักอาศัย กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่และหนาแนนบริเวณหมู 1, 2,
6, 7
2.13.2 กลุมพักอาศัยและพาณิชยกรรม กระจุกตัวอยูบริเวณหมู 1, 6, 7
2.13.3 กลุมอุตสาหกรรมในครัวเรือน กระจายตัวบริเวณหมู 1, 6, 7
2.13.4 กลุมเกษตรกรรม กระจายตัวทั่วทุกหมูบานโดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
ของเกาะ
2.13.5 กลุมหนวยราชการ อยูบริเวณหมู 2, 3, 5, 6, 7
2.13.6 กลุมโบราณสถานและแหลงทองเที่ยวอยูบริเวณหมู 1, 2, 3, 6, 7
3. การศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีของประชากรในตําบลเกาะเกร็ด มีลักษณะรูปแบบเดียวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของประชาชนในภาคกลางของประเทศ แตที่เห็นแตกตางและโดดเดนเปน
เอกลักษณของเกาะเกร็ด ไดแก วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญซึ่งอาศัยอยูมากใน
บริเวณหมูที่ 1 ,6 และ 7 ของตําบลเกาะเกร็ด ชาวไทยเชื้อสายมอญกลุมนี้มีวัฒนธรรมประเพณี
คลายคลึงกับประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชาว
ไทยเชื้อสายมอญบนเกาะเกร็ดยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไวมาก เชน ประเพณี
สงกรานต มีการตั้งโรงทาน การแหขาวแช การทําบุญกลางบานและในวันออกพรรษา มีการฟอน
รํา การเลนดนตรี กระละเลนพื้นบาน เชน การเลนสะบา การเลนเพลงเรือตลอดจนภาษาพูด
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ในปจจุบันประเพณีงานบุญมีการละเลนตางๆ ตลอดจนนาฏศิลปตามแบบชาวรามัญ
โบราณที่สืบทอดมายังลูกหลานที่สําคัญ ไดแก
3.1 ประเพณีสงกรานต โดยจะมีการทําบุญเฉลิมฉลองกันอยางมโหฬารทุกหมูบาน
ของชุมชนในเกาะเกร็ด เทศกาลสงกรานตนี้ใชเวลาหลายวัน เริ่มตั้งแตวันที่ 13 เมษายนไปจนถึง
เดือนพฤษภาคมของทุกป พิธีจะเริ่มจากการทําบุญฉลองสงกรานต ซึ่งประกอบดวย การแหขาว เเช
เเหน้ําหวาน แหสงกรานต ปลอยปลา และทําบุญกลางบาน
3.2 ประเพณีออกพรรษา การทําบุญออกพรรษาตามวัดในเกาะเกร็ด จะเริ่มตั้งแตวัน
ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 จนถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 โดยจะมีการทําบุญเปนพิเศษเปนวัดๆไป
ชาวบานจะจัดสํารับอาหารไปถวายพระที่วัดเปนสํารับใหญ จะมีขนมจีนน้ํายา น้ําพริก กระยา
สารท กลวยไข เปนหลัก นอกจากนั้นจะมีอาหารอื่นๆอีก งานทําบุญออกพรรษา เปนเทศกาล
ประจําป เพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชา
3.3 การละเลนเพลงเจาขาว เปนเพลงพื้นบานเกาแกของชาวเกาะเกร็ด และอําเภอ
ปากเกร็ด เปนเพลงเรือของชาวมอญที่ใชรองรับกันระหวางพายเรือไปตามบานเรือนริมน้ํา เพื่อ
บอกใหทราบวาเรือคณะนี้จะทําบุญที่วัดใด พรอมกันนั้นก็ชักชวนใหคนมาทําบุญรวมกันไปดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผาปา ซึ่งเปนชวงเวลาที่ระดับน้ําในแมน้ําลําคลอง
เออลนตลิ่ง
3.4 การรํามอญ คนมอญจะเรียก รํามอญ วา " ปว-หะเปน " จะมีรํามอญในโอกาสมี
งานมงคล งานสมโภชตางๆ ตลอดจนงานศพโดยเฉพาะในงานศพพระสงฆ ชาวบานจะนิยมรํา
ถวายหนาศพเพราะถือวาไดบญ
ุ
3.5 การรําเจา เปนสวนหนึ่งของงานสงกรานตของคนมอญที่เกาะเกร็ด และเปนการรํา
ที่หมูบานคนมอญถือปฎิบัติตั้งแตเมื่ออยูเมืองมอญ และคนไทยเชื้อสายมอญกไดปฎิบัติสืบตอกัน
มา ตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบันนี้ โดยจะมีการรําเจาเปนประเพณีทุกปหลังเทศาลสงกรานต หรือขึ้น
1 ค่ํา เดือน 6 เปนการแสดงความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกหมูบานจะมีศาลประจําหมูบานของ
ตนเอง

64

บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบ และการออกแบบสถาปตยกรรม
ในบทนี้จะไดอธิบายถึงแนวความคิด เพื่อการออกแบบการสรางพื้นที่ใชสอยที่เพิ่มขึ้น
ที่สอดคลองกับรูปแบบวิถีชีวิตเดิมของชาวชุมชนเกาะเกร็ด การนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาพื้นที่
เกาะเกร็ดมาวิเคราะหหาปญหาและสรางโปรแกรม โดยการทําการออกแบบและทดลองแสวงหา
เครื่องมือและหลักการทํางานตางๆ เพื่อสรางการขยายตัวทางสถาปตยกรรม นํามาประยุกตการ
ทํางาน ภายใตสถานการณตางๆ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง และพัฒนาสูกระบวน การออกแบบ
สถาปตยกรรม และสุดทายเปนการออกแบบสถาปตยกรรมตนแบบเพื่อเปนกรณี ศึกษา และ
นําไปสูรูปแบบสถาปตยกรรมตอขยาย ลงไปในพื้นที่ตั้งโครงการ
1. แนวความคิดในการเลือกที่ตั้งโครงการ

แผนที่ที่ 2 แสดงภาพรวมความหนาแนนของที่พักอาศัยในเกาะเกร็ด
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จากลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีเ่ กาะเกร็ด เมือ่ พิจารณาจากของการกระจายตัวของ
ที่พักอาศัย เมื่อมองจากภาพรวม ที่พักอาศัยสวนใหญจะมีการกระจายตัวอยูริมน้ํา ซึ่งจากการลง
ไปสํารวจทําใหพบวา บริเวณที่พักอาศัย มีการกระจายตัวกันอยางหนาแนนมากที่สุด คือบริเวณ
พื้นที่ริมน้ําที่อยูติดกับทาเรือขามฟาก 2 จุด คือ ทาเรือขามมาจากวัดสนามเหนือ (Linkage 1) ซึ่ง
เปนทาเรือหลักที่นักทองเที่ยวสวนใหญใชขามฟากมา กับ ทาเรือที่ขามมาจากวัดกลางเกร็ด
(Linkage 2) ซึ่งเปนทาเรือที่นักทองเที่ยวนิยมขามฟากรองลงมา ตอเนื่องขึ้นไปยังพื้นทีริมน้ํา
ดานบน ซึ่งเปนที่ตั้งชุมชนชาวมอญ โดยที่พักอาศัยที่หนาแนนนี้ จะถูกเชื่อมดวยทางเดินเทา กวาง
2.00 เมตร เปนเสนทางหลักที่ใชเดินติดตอกัน บริเวณที่พักอาศัยชวงนี้ถือวาเปนจุดเสนทางหลัก
ของนักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวดูวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวเกาะเกร็ด

แผนที่ที่ 3 แสดงเสนทางเดินของนักทองเที่ยว
โดยเสนทางหลักที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาคือ เมื่อขึ้นเรือจากทาเรือที่มาจากฝงวัด
สนามเหนือแลว จะเดินผานมายังวัดปรมัยยิกาวาส แลวเดินตอเนื่องขึ้นไปดานวัดไผลอมและ
ตอเนื่องไปจนสุดถึง วัดเสาธงทองซึ่งตลอด 2 ฝงทางเดินจะเปนรานคาตอเนื่องยาวไปตลอด รวม
เสนทางทั้งหมดยาวประมาณ 800 เมตร ซึ่งนักทองเที่ยวจะมาเดินดูวิถีชีวิต และซื้อของติดไมติด
มือกลับไป ทําใหเสนทางเดินนี้เปรียบเสมือนเปนหนาเปนตาของเกาะเกร็ด ที่สามารถบอกเรื่องราว
ของกิจกรรมตางๆ รูปแบบสถาปตยกรรม และวิถีชีวิต ของชาวเกาะเกร็ด และเนื่องดวยเสนทางนี้
เปนเสนทางหลักที่สําคัญที่มีศักยภาพสูงที่สุด ทําใหเกิดความหนาแนนของที่พักอาศัยที่มากที่สุด
ของเกาะเกร็ด เมื่อเทียบกับพื้นที่สวนอื่น จากการศึกษาในพื้นที่ ทําใหสามารถทราบไดถึงความ
ตองการ ในการเพิ่มพื้นที่พักอาศัย ใหมีความสัมพันธกับความหนาแนนของคนที่เกิดขึ้น ซึ่งจาก
การศึกษาและสังเกตขางตน ทําใหมีความสนใจที่จะใชพื้นที่นี้เปนพื้นที่ ที่จะใชเปนกรณีศึกษาใน
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การออกแบบภายใตแนวคิด สถาปตยกรรมตอขยาย เพื่อเปนกรณีศึกษาตัวอยาง ในการนําไปใช
ยังพื้นที่บริเวณอื่นของเกาะเกร็ด ที่เริ่มมีการกระจายตัวของที่พักอาศัย ที่เริ่มมีปญหาเรื่องความ
หนาแนนตอไป

แผนที่ที่ 4 แสดงการเลือกชวงอาคารทีจ่ ะทําการศึกษา
จากพื้นที่ที่ไดเลือกทําการศึกษานี้ นํามาซึ่งการวิเคราะห หากระบวนการ เพื่อที่จะหา
ชวงพื้นที่ตัวอยางของเสนทางหลักนี้ ที่จะเปนการศึกษาเพื่อลงถึงลักษณะรายละเอียดทาง
สถาปตยกรรม ซึ่งการศึกษาการใชพื้นที่ของแตละสวนและของแตละบาน ความสัมพันธระหวางตัว
อาคารพักอาศัย เสนทางเดินหลัก และทางเดินรองระหวางบาน ที่เชื่อมไปยังพื้นที่ริมน้ํา วามี
ความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งเมื่อพิจารณา ถึงปจจัย ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ ทําใหสามารถ
วิเคราะหหาพื้นที่ตัวอยาง ไดดังนี้
1.1 ลักษณะทางสถาปตยกรรม
1.1.1 ลักษณะแปลนของอาคาร จากการศึกษาพบวาการวางลักษณะแปลนของ
อาคารพักอาศัยที่อยูในเสนทางนี้ จะมีความใกลเคียงกันมาก คือ
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1.1.1.1 พื้นที่สําหรับเตรียมของ และ ขายของ ใหแกนักทองเที่ยว ที่อยูติด
ทางเดินหลักจะเปนเสมือนพื้นที่หนาบาน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ นักทองเที่ยวสามารถรับรูและสามารถ
เขามาใชได ซึ่งถือวามีความเปน Public สูง
1.1.1.2 พื้นที่นั่งเลน เปนพื้นที่ที่ถัดเขามา ซึ่งพื้นที่นี้จะคอนขางมีความ
ยืดหยุนในการใชงานคอนขางสูงเนื่องจากตองใชสําหรับทํากิจกรรม หลายอยางสําหรับคนใน
ครอบครัว เชน นั่งดูทีวี นั่งเลน ทานอาหาร ทําอาหาร และรวมถึงการใชเปนพื้นที่ที่นอนสําหรับบาน
ที่เปนชั้นเดี่ยว
1.1.1.3 พื้นที่เฉลียงริมน้ํา ซึ่งบานแทบทุกหลังจะมี เพื่อใชสําหรับนั่งเลน
ทานอาหาร หรือทําอาหาร และยังใชเปนพื้นที่ ขึ้น – ลง เรือเพื่อออกไปยังแมน้ํา
1.1.1.4 พื้นที่นอน สําหรับบาน 2 ชั้น ชั้นบนจะถูกจัดใหเปนโลง ไมมีการ
กั้นหอง ใชสําหรับเปนหองนอน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จะตองมีความยืดหยุน ในการปรับพอสมควร
เนื่องจากตองสามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงของจํานวนคนในบาน คือ เมื่อมีสมาชิกที่ไปทํางาน
นอกเกาะ อาจจะกลับเขามาชวงวันเสาร – อาทิตย
1.1.2 จํานวนชัน้ ของอาคารพักอาศัย โดยภาพรวมแลวลักษณะสถาปตยกรรม จะ
เปนอาคารพักอาศัยสูง 1 ชั้น และ 2 ชั้น แตจะไมเกิน 2 ชั้น ซึ่งอาคารที่จะนํามาศึกษาจะตองเปน
อาคารที่สามารถตอบแนวคิดตอตัวสถาปตยกรรมทั้ง 1 ชั้น และ 2 ชั้น

ภาพที่ 32 แสดงลักษณะความสูงของอาคารที่พักอาศัย
1.1.3 วัสดุและโครงสรางของอาคารพักอาศัย ลักษณะสถาปตยกรรมพักอาศัย
สวนใหญจะเปนอาคารไม อาคารครึ่งปูนครึ่งไม และอาคารปูนทั้งหลัง ซึ่งลักษณะโครงสรางสวน
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ใหญ จะเปนการสรางตามภูมิปญญาชาวบาน โดยใชโครงสรางทั่วไปไมซับซอน แตแทบทุกบาน
เมื่อมีความตองการพื้นที่ใชสอยมากขึ้น กอนจะมีการตอเติมกับแบบงายๆ

ภาพที่ 33 แสดงลักษณะวัสดุและโครงสรางของอาคารพักอาศัย
จากการศึกษาขอมูลขางตนทําใหทราบวา อาคารสวนใหญจะมี

Pattern การวาง

แปลนที่คลายกันเพราะฉะนั้น ชวงพื้นที่ที่จะเลือกเพื่อมาทําการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติที่สามารถ
จะเปนตัวแทน ของการใชงานที่จะสามารถนําไปใชกับทุกๆหลังได
1.2 รูปแบบการวางผังอาคาร
ตัวอาคารพักอาศัยสวนใหญจะถูกเชื่อมตอกันดวยทางเดินหลัก กวาง 2.00 เมตร
ซึ่ง ณ บางชวงบางเวลา ทางเดินนี้อาจจะถูกเปลี่ยนเปนลานกิจกรรม บานพักอาศัยแตละหลังจะ
ถูกแบงที่ดินโดยทางเดินรองกวาง 1.50 เมตร ซึ่งกอใหเกิด Pattern ที่เหมือนกันทุกหลัง
1.3 ลักษณะความหนาแนนและความสําคัญของสถาปตยกรรม
เนื่องจากเสนทางเดินนี้มีความยาวประมาณ 800 เมตร จากการสังเกตในการลง
พื้นที่ศึกษาพบวา ชวงระยะทางประมาณ 400 – 500 เมตร แรก ถือวามีความหนาแนนคอนขางสูง
กวาชวงหลัง เนื่องจากนักทองเที่ยวเดินเที่ยวแคชวงแรกนี้ แลวจะเดินกลับ โดยจุดเดนที่สําคัญคือ
คนที่แออัดมากบริเวณปากทางเขา หรือ ประมาณ 50 เมตร เพราะมีผูคนจํานวนมากแวะดูสินคา
และรับประทานอาหารกอน แลวจึงคอยขยับเขาไปขางใน ทําใหพื้นที่ชวงนี้เปนเสมือนดานหนาสุด
ของเสนทางเดินหลักที่คนสนใจที่จะแวะดูกอนจะเขาไปยังเสนทางดานใน
1.5 วิถีชีวิตและกิจกรรม
รูปแบบชีวิตและกิจกรรมของผูคนในบริเวณนี้จากการศึกษาพบวามีความ
ใกลเคียงกัน โดยบานที่อยูติดกับทางเดินหลักมีอาชีพคาขายทุกหลัง รูปแบบวิถีชีวิตคือ เมื่อตื่น
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นอนก็จะเตรียมของ เตรียมเปดราน ขายของ เก็บของเขาบาน พักผอน และนอน วนกลับเปนวงจร
เชนนี้ทุกวัน
1.6 พื้นที่ที่ถูกน้ําทวม
จากการศึกษาพบวาพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดจะถูกน้ําทวมสูงเหมือนกันหมด คือชวง
เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะทวมกินเขามาประมาณ 100 เมตรจากริมตลิ่ง โดยน้ํา
จะทวมสูงเฉลี่ยประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร ทําใหพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดถูกปดตาย กิจกรรมและ
รูปแบบวิถีชีวิต จะถูกเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง

แผนที่ที่ 5 แสดงลักษณะบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ําทวม
จากหลักเกณฑการพิจารณาขางตน ทําใหสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการเลือก
บริเวณที่จะทําการศึกษาการออกแบบตัวอาคารที่จะเปนตนแบบของสถาปตยกรรมตอขยายได
ดังนี้คือ พื้นที่อาคารพักอาศัยดานหนา ที่เปนพื้นที่ปากทางเขา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความ
หนาแนนมากที่สุด และรูปแบบวิถีชีวิต และปญหาน้ําทวมที่เหมือนกัน อีกทั้งรูปแบบการวาง
แปลนสามารถเปนตัวแทนของอาคารพักอาศัยไดทั้งหมด ลักษณะวัสดุและโครงสรางของอาคาร
บริเวณนี้ สามารถตอบรับลักษณะตัวอาคารภาพรวมไดทั้งหมด
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แผนผังที่ 1 แสดงการเลือกชวงอาคารที่พักอาศัยที่จะทําการศึกษา ชั้น 1

แผนผังที่ 2 แสดงการเลือกชวงอาคารที่พักอาศัยที่จะทําการศึกษา ชั้น 2
2. การวิเคราะหรูปแบบลักษณะโครงสรางเดิม
การ หาที่วางที่เกิดขึ้นใหม

ไดเริ่มตน จากการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางทาง

สถาปตยกรรมเดิม ซึ่งพิจารณาตัวสถาปตยกรรมโดยแบงออกเปนตัวโครงสรางหลัก คือ เสา คาน
อะเส และเปลือกภา ยนอก คือ ผนังอาคาร เพื่อใหเห็นสภาพโครงสรางเดิม เปนแนวทางการ
ออกแบบสวนตอขยายที่จะตองอางอิงกับแบบโครงสรางเดิม จากการวิเคราะหทําใหทราบลักษณะ
ของชวงเสาดังนี้ ชวงเสาของบานพักอาศัย สวนใหญจะมีขนาด 3 – 5 เมตร ความสูงอาคารขนาด
2.5 – 2.8 เมตร เพราะฉะนั้นการยืดออกเพื่อสรางพื้นที่ใหมที่เพิ่มขึ้น ขนาดกวาง ยาว ก็จะอางอิง
กับชวงของโครงสรางเดิม พื้นที่วางที่เกิดขึ้นใหมก็จะมีลักษณะที่ใกลเคียงกับของเดิม
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ภาพที่ 34 แสดงการวิเคราะหรูปแบบลักษณะโครงสรางเดิม

ภาพที่ 35 แสดงภาพรวมของลักษณะโครงสรางเดิมทั้งบริเวณพื้นที่ที่ทําการศึกษา

ภาพที่ 36 แสดงภาพรวมของลักษณะโครงสรางเดิมทั้งบริเวณพื้นที่ที่ทําการศึกษา
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3. การศึกษารูปแบบวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆ เพื่อใชในการออกแบบ
รูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้จะแบงเปน 2 ชวงคือ
3.1 รูปแบบวิถีชีวิตชวงเวลาปกติ

ภาพที่ 37 แสดงวิถชี วี ติ ชวงเวลาปกติในชวงเวลา 04.00 น. – 12.00 น.
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ภาพที่ 38 แสดงวิถชี วี ติ ชวงเวลาปกติในชวงเวลา 12.00 น.– 18.00 น.

ภาพที่ 39 แสดงวิถชี วี ติ ชวงเวลาปกติในชวงเวลา 18.00 น. – 24.00 น.
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ภาพที่ 40 แสดงความสัมพันธไดอะแกรมวิถชี วี ติ ชวงเวลาปกติ
จาก Diagram ขางตนจะพบไดวารูปแบบวิถีชีวิตในรอบ 1 วัน จะเปน Pattern ที่ซ้ํากัน
โดยเริ่มจากตื่นนอน เตรียมของเพื่อขาย ขายของ เก็บราน พักผอน และเขานอน
3.2 รูปแบบวิถีชีวิตชวงเวลาน้ําทวม
รูปแบบวิถีชีวิตในชวงนี้จะมีความแตกตางจากวิถีชีวิตชวงเวลาปกติมาก เพราะ
เมื่อน้ําทวมจะทําใหกิจกรรมเดิมที่มีหายไป โดยวิถีชีวิตสวนใหญถาเปนบาน 2 ชั้น เมื่อเกิดน้ําทวม
ก็จะยายขึ้นไปชั้น 2 ทําใหพื้นที่ชั้น 2 ถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยตลอดเวลา คือเปนทั้งที่นอน ที่
ทานอาหาร พักผอน และจะไมมีการคาขายในชวงนี้เนื่องจากนักทองเที่ยวไมสามารถเขามาได
สวนบานที่มีชั้นเดียวก็จะอพยพไปอาศัยอยูที่อื่นชั่วคราว ซึ่งถาครอบครัวไหนไมมีที่อยูก็จะทําการ
ตอเติมอาคารบางสวนในพื้นที่เดิมชั่วคราวสําหรับใหเปนที่อยูอาศัย หรือ บางกรณีก็อาจจะไปขอ
อาศัยอยูกับครอบครัวอื่นที่มีบานสองชั้น
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ทําใหสามารถเห็นไดวาในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมนี้พื้นที่ใชสอยมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบอยูตลอดเวลา ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นและพื้นที่ใชสอยจะไมเพียงพอที่จะรองรับการใชงานที่
เกิดขึ้นได

ภาพที่ 41 แสดงความสัมพันธไดอะแกรมวิถีชีวิตชวงเวลาน้ําทวม
4. ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วาง
จากการรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด ในขั้นตอไปจะทําการวิเคราะหลักษณะ
ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางกิจกรรม พื้นที่วางทางสถาปตยกรรมกับชวงเวลาตางๆ ที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วาง เพื่อที่จะสามารถเปนแนวทางเพื่อหาปญหาและความตองการที่
เกิดขึ้นเพื่อเขาสูขั้นตอนกระบวนการการออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรมโดยสามารถทําการ
วิเคราะหไดดังนี้
4.1 ชวงเวลา ( Timing ) ชวงเวลา พบวาการใชพื้นที่ตาง ๆ ในชวงเวลาที่ตางกันจะมี
ความหนาแนนของคนใชที่ตางกัน
4.2 กิจกรรมและพื้นที่ที่วาง ( Activity และSpace) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงวัน วา
มีการใชพื้นที่สวนไหนบาง และมีความสัมพันธสอดคลองกับSpace ในชวงเวลานั้นอยางไร
4.3 ชวงเวลาเกิดน้ําทวม ( Flooding Time ) เปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอรูปแบบวิถี
ชีวิต ซึ่งจะมีผลตอการใชพื้นที่วางที่เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิงกับรูปแบบของวิถีชีวิตเดิม
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ภาพที่ 42 แสดงความสัมพันธของปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วาง
จากตารางแสดงใหเห็นวา ชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนสิงหาคม ใน ชวงเวลา 6.00 –
16.00 น. ถือวามีการใชพื้นที่ในสวนคาขายมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น ก็จะเปนการคาขายตางๆ
โดยผูใชสอยจะเปนในสวนของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ ทําใหพื้นที่มี ไมเพียงพอตอการรองรับ
การใชงาน สวนพื้นที่ใชงานสวนอื่นมีการลดหลั่นไปตามกิจกรรมที่ทํา
ในสวนของชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมนี้ กิจกรรมการคาขายตางๆจะหายไป รูปแบบวิถีชีวิต
มีการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง พื้นที่ชั้นลางแทบจะไมสามารถใชประโยชนได พื้นที่ที่มีการใชงาน
มากที่สุด คือสวนพื้นที่หองนอน ที่อยูดานบนบาน ซึ่งถูกปรับกลายเปนพื้นที่ใชสอยอื่นรวมอยูดวย
ตามชวงเวลาและกิจกรรมที่เกิดขึ้น และ เปนพื้นที่ที่ผูคนใชเวลาอยูนานที่สุดตลอดทั้งวัน ซึ่งพื้นที่นี้
ถือวามีการใชงานที่ มีความหนาแนนมาก เนื่องจากตองใชเปนพื้นที่ ที่รองรับกิจกรรมการใชงาน
ทั้งหมดตลอดทั้งวันและยังเปนพื้นที่ที่สําหรับยาย ของจากชั้นลางขึ้นมา หนีน้ําขึ้นมาขางบน อีกทั้ง
ยังตองรองรับการอยูอาศัยของคนที่อยูอาศัยอีกดวย
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5. การวิเคราะหรูปแบบการใชพื้นที่วาง
5.1 การวิเคราะหรูปแบบการใชพื้นที่วางในชวงเวลาปกติ

ภาพที่ 43 แสดงลักษณะและลําดับความหนาแนนของการใชพื้นที่ในชวงเวลาปกติที่มีความ
แตกตางกันตามชวงเวลา ตางๆใน 1 วัน
จากรูปแสดงลักษณะและลําดับความหนาแนนการใชพื้นที่ที่มีความแตกตางกันตาม
ชวงเวลาตางๆ ซึง่ จาก Diagram ทําใหทราบความสําคัญของพื้นที่ที่มีความตองการรองรับพื้นที่ใช
สอยในชวงที่มีคนเขามาใชงานมากที่สุด คือ ชวง เวลา 9.00 – 16.00 น. ซึ่งเปนชวงที่มีผูใชงานทั้ง
จากภายในเกาะและนักทองเที่ยวจากภายนอก เขามาจับจายซื้อของกันอยางหนาแนน โดยจะ
คอยๆเริม่ จากเวลา 9.00 น. และคอยๆเพิ่มความหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชวงเวลา 14.00 น. ซึ่ง
ถือวาเปนชวงที่มีความหนาแนนที่มากที่สุด และคอยๆคลายความหนาแนนลงไป ซึ่งพื้นที่ทางเดิน
หลักที่เปนเสนทางเดินเชื่อมตอกับรานคาตางๆบางชวงบางเวลาจะเปนเสมือนลานกิจกรรมของคน
เมื่อมีการใชงานที่มากขึ้น และเมื่อการใชงานลดลง ก็เปลี่ยนหนาที่กลับเปนทางเดินเชนเดิม ฉะนั้น
แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมจึงควรจะมีผลการการใชงานในชวงเวลานี้
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ภาพที่ 44 แสดงถึงลําดับเสนทางสัญจร ในชวงเวลาปกติตามชวงเวลา ตางๆใน 1 วัน
จากรูป แสดงถึงลําดับเสนทางสัญจรของทั้งวัน ในชวงเวลาปกติ ซึ่งจากการศึกษา
พบวา ชวงเวลา 9.00 – 16.00 น. มีการสัญจรที่คอนขางหนาแนน เนื่องจากมีการสัญจรของทั้ง
จากคนในพื้นที่และจากนักทองเที่ยว ซึ่งมีความตอเนื่องกันจากทางเดินหลักและตอเนื่องเขาไปยัง
พื้นที่อาคารพักอาศัย ที่สําหรับใชขายของ และขายอาหาร
ลักษณะของการสัญจรนั้น หลักๆจะสามารถแบงไดเปน

2 เสนทาง คือ จากคน

ภายนอกที่เปนนักทองเที่ยวและจากคนภายในโครงการซึ่งเปนคนในพื้นที่ โดยรูปแบบการสัญจร
หลักๆจะเปนการสัญจรบริเวณเสนทางเดินหลัก โดยจะมีการเชี่อมตอเสนทาง กินเขาไปในบริเวณ
พื้นที่ของพื้นที่คาขาย ซึ่งก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามความหนาแนนที่เกิดขึ้น โดยพื้นที่ภายในบาน
ที่เปนสวนสําหรับพักอาศัย การเชื่อมตอก็จะเปนเพียงการเชื่อมตอระหวางชั้นลางกับพื้นที่ชั้นบน
การสัญจรที่มีผลกับความหนาแนนคือชวงเวลา ชวงเวลา 9.00 – 16.00 น.ซึ่งเปนชวงที่มีผูใชงาน
ทั้งจากภายในเกาะและนักทองเที่ยวจากภายนอก เขามาจับจายซื้อของกันอยางหนาแนนมากที่สุด
ฉะนั้นแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมจึงควรจะมีผลการการใชงานในชวงเวลานี้
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5.2 การวิเคราะหรูปแบบการใชพื้นทีว่ า งในชวงเวลาน้ําทวม

ภาพที่ 45 แสดงลักษณะและลําดับความหนาแนน ของการใชพื้นที่ในชวงเวลาน้ําทวมที่มี
ความแตกตางกันตามชวงเวลา ตางๆใน 1 วัน
จากรูปแสดงลักษณะและลําดับความหนาแนนการใชพื้นที่ในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม ซึ่ง
จาก Diagram จะเห็นไดวามีการใชพื้นที่ใชสอยเพียงสวนเดียวตลอดทั้งวัน ในบริเวณชั้น 2 เพื่อหนี
น้ํา ในสวนของพื้นที่ชั้น 1 จะเปนเพียงพื้นที่ที่มีการตอเติมเพื่อรองรับของที่วางหนีน้ําหรือเปนเพียง
จุดรับสงของเรือ แตพื้นที่ใชสอยหลักไมสามารถใชสอยอะไรไดเลย

ภาพที่ 46 แสดงถึงลําดับเสนทางสัญจร ในชวงเวลาน้ําทวมตามชวงเวลา ตางๆใน 1 วัน
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จากรูปแสดงถึงลําดับเสนทางสัญจรของทั้งวันในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม เสนทางสัญจร
ภายในอาคารจะเกิดขึ้นนอยมาก ทางสัญจรที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเกิดจากภายนอกอาคารโดยทาง
เรือ ซึ่งจะเปนเสนทางของคนภายในพื้นที่ ในสวนของคนนอกจะไมเขามาในชวงนี้
สรุปความตองการทางสถาปตยกรรม

แผนผังที่ 3 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนในชวงเวลาตางๆ ใชวงเวลาปกติ
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ชวงเวลาปกติทางสัญจรหลักเปนเสมือนเสนทางเชื่อมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แตบาง
ชวงเวลาก็อาจกลายเปนลานกิจกรรม ซึ่งทางสัญจรระหวางบานจะมีความหนาแนนมากที่สุดชวง
9.00-16.00 น. โดยพื้นที่รานคาบริเวณดานหนาบานที่ติดกับทางสัญจรหลักจะเปนพื้นที่ที่คนเขา
มาใชหนาแนนสูงสุด ซึ่งตองการการขยายตัวของพื้นที่บริเวณนี้ โดยความหนาแนนจ ะเแปรเปลี่ยน
ตามแตละชวงเวลาที่เกิดกิจกรรม การสราง Enclose Space เพื่อใหเกิดเปนพื้นที่ใชสอย เมื่อมี
ความหนาแนน และกลับไปเปนทางสัญจรตามเดิม เมื่อความหนาแนนลดลง

แผนผังที่ 4 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนในชวงเวลาตางๆ ใชวงเวลาน้ําทวม
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ชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม เสนทางสัญจรหลักจะถูกลดบทบาทลง การสัญจรจะคงเหลือ
เพียงการสัญจรภายในดวยการเดินเทาแคระยะทางสั้นๆเทานั้น ทางสัญจรหลักไมสามารถเดินดวย
เทาได จึงตองอาศัยเรือเปนพาหนะ พาไปยังจุดตางๆ เสนทางรองที่อยูติดกับแมน้ําจะมีการใชที่
คอนขางมากกวาเสนทางหลักเดิม เนื่องจากเปนชองทางที่สามารถเขาถึงไดงายจากแมน้ํา พื้นที่ใช
สอยคงเหลือเพียงสวนเดียว คือ พื้นที่ชั้น 2 ซึ่งจะตองรองรับกิจกรรมหลายๆอยาง เชน นอน นั่งเลน
ทําอาหาร ทานอาหาร ตามชวงเวลาตางๆที่เกิดขึ้น ในสวนของกิจกรรมหลัก เชน การขายของ
สําหรับนักทองเที่ยวหายไป ทําใหเกิดความตองการสรางพื้นที่ใชสอยเพื่อรองรับความตองการ การ
ใชพื้นที่ที่มากขึ้น และสามารถปรับเก็บไดเมื่อกลับสูภาวะปกติ
6. แนวความคิดในการออกแบบการตอขยายทางสถาปตยกรรม
6.1 การออกแบบทดลองการตอขยาย
6.1.1 การออกแบบทดลองการตอขยายโดยการเลื่อน

ภาพที่ 47 แสดงการทดลองการตอขยายโดยการเลือ่ น
จากรูปแสดงหุนจําลองการทดลองตอขยายพื้นที่วางโดยใชหลักการเลื่อน
ระนาบผนัง ระนาบพื้น และระนาบเพดาน ซึ่งชิ้นสวนแตละชิ้นจะมีการออกแบบใหมีความเปน
อิสระซึ่งกันและกัน เนื่องดวยการเลื่อนที่ละชิ้นจะมีความงายกวา ซึ่งชิ้นสวนอันใหมจะซอนอยู
ภายใตพื้นที่วางของโครงสรางเดิม
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ภาพที่ 48 แสดงการทดลองการตอขยายโดยการเลือ่ น
จากการศึกษาวิเคราะหในเรื่องรูปแบบโครงสรางทางสถาปตยกรรมของบาน
เดิม ทําใหสามารถอางอิงขนาดของพื้นที่วางที่จะเกิดขึ้นใหมภายใตพื้นที่วางเดิม ซึ่งรูปแบบการตอ
ขยายไดทดลองทําหุนจําลองเพื่ออธิบายกลไ

กของการเลื่อน โดยกําหนดระนาบตางๆทาง

สถาปตยกรรม คือ พื้น ผนัง ฝา ซึ่งระนาบตางๆเหลานี้ถูกกําหนดใหเปนอิสระตอกัน โดยสามารถ
เลื่อนไดทีละสวน ตามความตองการจวบจนสามารถประกอบขึ้นเปนพื้นที่หองได

ภาพที่ 49 แสดงการทดลองรูปทรงการตอขยายของตัว mass ทั้งกอน
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ภาพที่ 50 แสดงการทดลองการเลื่อน เพื่อขยายตัวของพื้นที่วาง เพื่อหาทิศทางความเปนไปได วา
สามารถขยายตัวออกไปแนวทางไหนไดบา ง
6.1.2 การออกแบบทดลองการตอขยายโดยการหมุน

ภาพที่ 51 แสดงการทดลองการตอขยายโดยการหมุน
จากรูป แสดงการทดลองการปรับเปลี่ยนราบผนังโดยการหมุน เพื่อใหเกิด
พื้นที่ใชสอยที่เกิดความตอเนื่องกัน และสามารถเขาถึงได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมระหวางพื้นที่ของ
รานคากับพื้นที่นั่งเลนภายในบาน เพื่อรองรับการใชสอยที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
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6.1.3 การออกแบบทดลองการตอขยายโดยการพับ

ภาพที่ 52 แสดงการทดลองการตอขยายโดยการพับ

ภาพที่ 53 แสดงการทดลองการตอขยายโดยการพับ
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6.1.4 การออกแบบทดลองการตอขยายแบบรวมระบบ

ภาพที่ 54 แสดงการทดลองการตอขยายแบบรวมระบบ
จากรูป แสดงการทดลองโดยการเลื่อนการพับ โดยเริ่มจากเลื่อนพื้นและ
ผนังที่เปนระนาบที่ซอนกัน และพับระนาบบริเวณพื้นขึ้นมาเพื่อแบงพื้นที่ใชสอย รวมถึงการซอน
Furniture ภายในใหสามารถเปดออกมาเมื่อตองการใชงาน และสามารถพับเก็บเมื่อไมตอ งการได

ภาพที่ 55 แสดงการทดลองการตอขยายแบบรวมระบบโดยการพับและการหมุน
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จากรูป แสดงการทดลองโดยการพับและการหมุน โดยพับหองทั้งหองเขา
ดวยกันและเชื่อมตอกันดวยการหมุนระนาบของผนัง เพื่อเพิ่มความตอเนื่องของพื้นที่ใชสอย ซึ่ง
จากการทดลองสามารถทําใหเกิดแนวทางการสรางการตอขยายของพื้นที่วางทางสถาปตยกรรม
อีกแนวทางหนึ่ง ระหวางพื้นที่วางที่ไมติดกัน

ภาพที่ 56 แสดงการทดลองการตอขยายแบบรวมระบบโดยการพับและการเลื่อน
จากรูป แสดงการทดลอง การตอขยายโดยการพับและการเลื่อน ซึ่งเริ่มจาก
การพับผนังขึ้นมาเพื่อสรางพื้นและเลื่อนระนาบของผนังและหลังคาออกมาเพื่อสรางขอบเขตของ
หอง โดยระนาบของพื้น ผนัง ฝา จะเปนอิสระตอกัน เพื่องายตอการเลื่อนออก
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ภาพที่ 57 แสดงการทดลองการตอขยายแบบรวมระบบโดยการพับและการเลื่อน
6.2 การออกแบบรูปแบบการขยายตัวของอาคาร
6.2.1 การออกแบบรูปแบบการขยายตัวในชวงเวลาปกติ

ภาพที่ 58 แสดงการทดลองการสรางพื้นที่ปดลอม โดยอาศัยหลักการเลื่อนหลังคา
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จากรูป แสดงการทดลองการ พื้นที่ปดลอม โดยอาศัยหลักการเลื่อนหลังคา ที่
ซอนอยูใตหลังคาเดิมออกมาล็อคกันกับหลังคาของฝงตรงขาม และ พื้นที่หลังคาสวนที่ยืดออกมานี้
สามารถไปเปนสวนของทางเดินขั้น 2 ไดเมื่อกรณีที่เกิดน้ําทวม โดยการออกแบบจะคํานึงถึงความ
รวดเร็วและสะดวกในการใชงานและการเก็บ เพื่อตอบสนองการใชงานในชวงเวลาที่รีบเรงเวลาที่
น้ํามา ซึ่งจากการทดลองพบวาสามารถสรางพื้นที่ปดลอม

ได แตยงั ตองมีการศึกษาถึงความ

ตอเนื่องของหลังคาที่ขยายออกมาของทุกๆหลัง วาจะตอกันในภาพรวมกันอยางไร

ภาพที่ 59 แสดงการทดลองการสราง การปรับเปลี่ยนผนังที่หมุนและการเลื่อนเฟอรนิเจอร
จากรูป แสดงการทดลองการสราง การปรับเปลี่ยนผนังที่หมุน

และการเลื่อน

เฟอรนิเจอรในสวนของพื้นที่คา เพื่อศึกษาหาความตอเนื่องของพื้ นที่คาขาย ที่มีการเลื่อนเขา เลื่อน
ออก ไดตามความตองการใชงานตามแตละชวงเวลา โดยจากการศึกษาพบวา การเปลีย่ นแปลง
กรอบรูปแบบของพื้นที่วางบริเวณดานหนาสวนคาขาย จะมีผลกระทบตอกรอบรูปแบบของพื้นที่
วางภายใน ในสวนที่เปนหองนั่งเลนดวย

90

ภาพที่ 60 แสดงการทดลองการปรับเปลี่ยนพื้นที่วางในสวนของรานคา โดยอาศัยหลักการหมุน
และการเลือ่ น

ภาพที่ 61 แสดงการทดลองการสราง Pattern ผนัง
จากรูป แสดงการทดลองการสราง Pattern ผนังเพื่อใหเกิดการใชงานที่สามารถ
เลื่อน เก็บไดตามชวงเวลา ซึ่งการทดลองทําใหพบ ปญหาวา อาจจะคอนขางยากในการใชงานจริง
ซึ่งจะตองใชเวลาประกอบและเก็บที่นานมากเกินไป ซึ่งอาจจะไมทันในชวงที่น้ํากําลังทวม
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สรุปการออกแบบการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปตยกรรม ที่รองรับการ
ขยายตัวในชวงเวลาปกติ ซึ่งแสดงใหเห็น แนวทางการออกแบบโดย การสรางพื้นที่ปดลอม โดยการ
ตอขยายจากตัวอาคารเดิม โดยอาศัยหลักการเลื่อนหลังคาของสวนรานคาที่อยูติดกับทางเดินหลัก
และการปรับเปลี่ยนระนาบผนังของรานคา รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนเฟอรนิเจอร เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องของพื้นที่ วางบริเวณ ทางเดินหลักกับพื้นที่ วางสําหรับคาขายของบาน โดยอาศัยหลักการ
หมุนผนังเพื่อใชเปนสวนพื้นดานบนของโตะและการเลื่อนตูเฟอรนิเจอร จากดานในออกมา การพับ
ผนังออกมาเปนที่นั่ง เพื่อรองรับการใชงานเมื่อชวงเวลาที่มีความหนาแนน

ภาพที่ 62 แสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชวงเวลาปกติบริเวณทางเดิน
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ภาพที่ 63 แสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชวงเวลาปกติบริเวณภายในบาน
จากรูปแสดงการทดลองการเปลี่ยนแปลง พื้นที่วางภายในบานตามชวงเวลา
ตางๆ ซึ่งพื้นที่ภายในบานมีการปรับเปลี่ยนที่สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่คาขายบริเวณหนา
บาน ซึ่งจะเกิดจากการปรับเปลี่ยน เฟอรนิเจอร ที่มีการเลื่อนตําแหนงตามชวงเวลาตางๆ พื้นที่
ภายในจะถูกเชื่อมตอกับพื้นที่รานคา ในชวงเวลาที่มีความหนาแนนมากจะคอยๆเปลี่ยนกลายเปน
พื้นที่ semi public space และจะคอยๆเปลี่ยนกลับไปเปน Private space เมื่อความหนาแนน
ลดลง
6.2.2 การออกแบบรูปแบบการขยายตัวในชวงเวลาน้ําทวม
เมื่อเวลาที่เกิดน้ําทวม พื้นที่บานดานลางจะไมสามารถใชประโยชนไดเลย จะ
เหลือเพียงพื้นที่ใชสอยที่อยูเพียงบริเวณชั้น 2 ของตัวบานเทานั้น ทําให การใช พื้นที่ไมเพียงพอที่จะ
สามารถรองรับความตองการเดิมได และภาพรวม แนวทางการออกแบบการขยายตัวจะเนนก าร
ขยายตัวออกไปทางดานขางมากกวาดานบน จึงไมมกี ารขยายตัว ขึ้นทางแนวตั้งเปน 3 หรือ 4 ชั้น
เนื่องจากไมตองการใหภาพรวมทางสายตาที่มองจากดานนอกเกาะเสียไป
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แผนผังที่ 5 แสดงพื้นที่ชั้น 2 ซึ่งเปนพื้นที่ที่เหลือเมื่อเกิดน้ําทวม จะเห็นไดวาไมเพียงพอที่จะ
รองรับกิจกรรมการใชงานเดิมได

แผนผังที่ 6 แสดงแนวคิดเบื้องตนสําหรับภาพรวมของการตอขยาย
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ภาพที่ 64 แสดงการทดลองเพื่อหา Logic การขยายตัวที่เกิดขึ้น
รูปภาพแสดงการทดลองเพื่อหา Logic การขยายตัวที่เกิดขึ้น จากการทดลองจะ
พบไดวา มีการขยายตัวออกเปน 2 แบบ คือ การขยายตัวออกไปทางดานในดานหนึ่ง และการ
ขยายตัวออกไปอยางละครึ่งทั้ง 2 ดาน จากการวิเคราะหลกั ษณะทางสถาปตยกรรม ซึง่ จะมีอาคาร
ทั้ง 2 ชั้น และ 1 ชั้น ปนกันไป เพราะฉะนั้นการออกแบบจะตองทําการรองรับและคลอบคลุมเพียง
พอที่จะสามารถนําไปใชกับสวนอื่นๆได จึงสามารถแยกประเด็นออกเปน 2 กรณี ดังนี้
6.2.2.1 ในกรณีทบ่ี า น 2 ชั้น อยูติดกับบาน 1 ชั้น
ในกรณีที่บาน 2 ชั้น อยูติดกับบาน 1 ชั้น ในกรณีนี้ การออกแบบจะใช
หลักการ การใชประโยชน ที่รวมกัน คือ การขยายตัวของบานเพื่อเพิ่มพื้นที่การใชสอยของบาน 2
ชั้น จะมีการยืด องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ซอนอยูภายในโครงสรางเดิม ออกมาจากชั้นที่ 2
โดยอาศัยโครงสรางของบานชั้นเดี่ยวที่อยูขางเคียงเปนตัวรับโครงสราง

ทีข่ ยายออกมา โดย มี

ขอตกลงรวมกันกันที่วา สามารถใหครอบครัวของบานที่อยูชั้นเดี่ยวนี้ สามารถเขามาใชพื้นที่ที่ตอ
ขยายและอยูอาศัยรวมกันชั่วคราวไดดว ย
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ภาพที่ 65 แสดงการทดลอง การขยายตัวที่เกิดขึ้น กรณีที่บาน 2 ชั้น อยูติดกับบาน 1 ชั้น

ภาพที่ 66 แสดงการทดลองการพับเก็บหลังคาเพื่อรองรับโครงสรางที่ขยายมา
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ภาพที่ 67 แสดงการทดลองการพับเก็บหลังคาเพื่อรองรับโครงสรางที่ขยายมาดานขาง
รูปภาพแสดงการทดลองการพับปรับเปลี่ยน หลังคาของบานชั้นเดียว
ขางเคียง เพี่อรองรับการขยายตัวของบาน

2 ชั้น ซึ่งจากการทดลองพบวามีควา มยุง ยากที่

คอนขางมาก อีกทั้งยังใชเวลาในการถอดและพับที่มากจึงอาจจะยังไมเหมาะสม ซึ่งจะตองมีการ
พัฒนาและทดลองในการออกแบบตอไป

ภาพที่ 68 แสดงการทดลองการพับเก็บบันได
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ภาพที่ 69 แสดงการทดลอง Detail การพับเก็บบันได

ภาพที่ 70 แสดงหุนจําลองการทดลองการพับเก็บบันได
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รูปภาพแสดงการทดลองในการออกแบบการปรับเปลี่ยนการพับเก็บ
บันไดเมื่อเกิดน้ําทวม โดยอาศัยแรงคนดันพับเก็บขึ้นมา เพื่อใหเกิดพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาบริเวณ
ดานบน แตจากศึกษาและวิเคราะหการทดลองพบวาเนื่องดวยน้ําหนัก ขององคประกอบบันได และ
ชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมที่ เกิดขึ้นที่ คอนขางจะเร็ว จึงยังตองมีการพัฒนาตอในเรื่องการใชวัสดุและ
ระบบการเก็บตอไป
6.2.2.2 ในกรณีทบ่ี า น 2 ชั้น อยูติดกับบาน 2 ชั้น
ในกรณีที่บาน 2 ชั้น อยูติดกับบาน 2 ชั้น ในกรณีนี้จะแสดงถึงการ
ออกแบบและการใชพื้นที่วางระหวางบาน ที่เปนพื้นที่สวนกลาง ใหเกิดประโยชนมากที่สุดคือ จะให
เกิดการขยายตัวทางดานขางอาคารของบานที่อยูติดกับทั้งคู โดยอาศัยการพับพื้น ที่อยูติดกับผนัง
ขึ้นมาและเลื่อนระนาบของผนังและหลังคา ที่ซอนอยูภายในโครงสรางของบานเดิม ออกมา โดยจะ
สลับดานที่ขยายตัวออกมาเหมือน Interlock กันอยู การตอขยายในลักษณะนี้จะทําใหเกิดการใช
พื้นที่สวนกลางรวมกัน

ภาพที่ 71 แสดงการทดลองการตอขยายระหวางบาน 2 ชั้นที่อยูติดกัน
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ภาพที่ 72 แสดงการทดลองการตอขยายระหวางบาน 2 ชั้นที่อยูติดกัน
จากการทําหุนจําลองเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการตอขยายเพื่อสรางพื้นที่วาง
ใหม โดยไดอาศัยหลักการ เลื่อน ดัน พับ หมุน ซึ่งจะนําเอาหลักการที่ไดทดลองมาใชเปนเครื่องมือ
ในการออกแบบกับตัวอาคารจริง โดยในขั้นตอนการศึกษาตอไปจะทําการแสดงใหเห็นถึงทิศ
ทางการตอขยายในภาพรวมของ Site ที่ทําการศึกษาเพื่อใหเห็นภาพรวมและงายตอการ
พัฒนาการออกแบบตอไป จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการตัดหุนจําลองเพื่อแสดงภาพรวมทั้ง
พื้นที่ที่จะทําการศึกษา ซึ่งจากการทําหุนจําลองพบวา ความสัมพันธระหวางบาน มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ ซึ่งบาน 2 ชั้น ที่ติดกับบาน 2 ชั้น และบาน 2 ชั้น ที่ติดกับบาน 1 ชั้น มี
กฎเกณฑการตอขยายที่ตางกัน ซึ่งในการออกแบบนั้นมีความจําเปนถึงการสรางกฎเกณฑเปน
Template เพื่อเปนแนวทางนําไปใชกับ บริเวณอื่นตอไป
จากการศึกษาหุนจําลองพบวาเสนทางเดินหลัก ( Main Path ) เปนเสมือนจุดเชื่อมตอ
ของกิจกรรมตางที่เกิดขึ้นในชวงเวลาปกติ รวมถึงในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมก็จะเปนเสนทางเดินเรือ
การสรางพื้นที่ปดลอม ในสวนของชั้นลางเพื่อรองรับความหนาแนน รวมไปถึงการสรางพื้นที่
ทางเดินในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมนั้น สามารถออกแบบใหมีความสัมพันธกันได ซึ่งองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมที่จะมารองรับสวนนี้ สามารถออกแบบใหตอขยายออกมาจากตัวบานที่เกาะไป
กับตัวทางเดินหลักได
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ภาพที่ 73 แสดงภาพรวมของพื้นที่ที่ทําการศึกษาถึงทิศทางในการตอขยายของพื้นที่วางใหม

ภาพที่ 74 แสดงภาพรวมของพื้นที่ที่ทําการศึกษาถึงทิศทางในการตอขยายของพื้นที่วางใหม
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จากกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมในครั้งที่ 2 นี้ จะเห็นไดจากการทดลองตาง
ตางๆเพื่อหาเครื่องมือในการตอขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยทางสถาปตยกรรมไดเกิดแนวทางที่
ตอบสนองความตองการการใชงานได และสามารถนํามาตอบการแกปญหาในชวงเวลาตางๆได
ตามที่วิเคราะหปญหาที่ตั้งไวในตอนตนได แตยังเปนการแกปญหาที่ตรงตัวเกินไปซึ่งซึ่งควรจะมี
การคํานึงในประเด็นเรื่องพื้นที่รอบๆตัวบาน( Negative Space ) วาพื้นที่บริเวณนี้มีความหมาย
หรือการใชงานที่สําคัญอยางไร การสราง Sense of Place หรือการรักษารูปแบบของวิถีชีวิตเดิม
เมื่อเวลาที่เกิดน้ําทวม อีกทั้งการสรางกระบวนการตอขยายทางสถาปตยกรรมเพื่อรองรับการใช
งานในชวงเวลาตางๆ เชน ในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม สามารถนําเอาประเด็นของการขึ้นลงของน้ํา
มาชวยในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบของสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดการอาศัยใชแรง
ของคน ในการดัน ดึง ผลัก ใหนอยที่สุด ซึ่งอาจจะตองมีการศึกษาในเรื่องของวัสดุที่จะสามารถ
นํามาใชรวมกับองคประกอบทางสถาปตยกรรมแทนวัสดุเดิมที่มีการใชทั่วไป เพื่อรองรับใหเกิดการ
ตอบสนองการใชงานที่ดีกวานี้ การคํานึงถึงในสวนของ Urban Planning การสรางและการ
กําหนดพื้นที่ Open Space เพื่อสราง Green Area แทรกเขาไป
6.3 การออกแบบสถาปตยกรรมขั้นสุดทาย
ไดทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นในตางๆ ดังนี้
6.3.1 Material Study
ทําการศึกษาถึงวัสดุที่จะสามารถนํามาประยุกตใชกับการออกแบบชิ้นสวน
ทางสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดศักยภาพที่จะสามารถรอบรับการใชงานไดจริงในแงของการตอ
ขยาย โดยจากการศึกษาการออกแบบการตอขยายในชวงเวลาทีเ่ กิดน้าํ ทวมพบวา การออกแบบ
ชิ้นสวนทางสถาปตยกรรมที่จะสามารถรองรับและสามารถตอบสนองเมื่อเวลาที่เกิดน้ําทวมจะตอง
มีลักษณะที่เบา สามารถพยุงตัวเองใหลอยน้ําไดเพื่อใหเกิดการใชงานในสวนของแรงคนที่จะตอง
มายก ดัน ใหนอยที่สุดแตมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักตางๆในการใชงานจริงได ซึ่งจาก
การศึกษาวัสดุตางๆทําใหสามารถพบวัสดุที่จะสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม คือ EPS FOAM ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
6.3.1.1 มีคุณสมบัติที่เบา และใชไดกับทุกอุณหภูมิของน้ําตามฤดูกาล
6.3.1.2 มีความเบากวาไมถงึ 4 เทาและสามารถรับน้ําหนักไดมากกวา
2,000 กก.
6.3.1.3 มีอัตราดูดซึมน้ําที่ต่ํามาก จึงไมเกิดการผุพังหรือเปนสนิมดังเชน
วัสดุประเภทอื่น
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ภาพที่ 75 แสดงหนาตัด ของ EPS FOAM
ที่มา : Cementfoam, EPS FOAM [Online], accessed 18 August 2010. Available
from http://www.cementfoam.com/what-is-eps.html

ภาพที่ 76 แสดงการใชงาน EPS FOAM กับโครงสรางประเภทตางๆ
ที่มา : Cementfoam, EPS FOAM [Online], accessed 18 August 2010. Available
from http://www.cementfoam.com/what-is-eps.html
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ภาพที่ 77 แสดงการใชงาน EPS FOAM กับงานจริงที่สามารถลอยน้ําได
ที่มา : Cementfoam, EPS FOAM [Online], accessed 18 August 2010. Available from
http://www.cementfoam.com/what-is-eps.html
6.3.2 Experimental Design
การทดลองเพิ่มเติมถึงลักษณะโครงสรางหลังคา ที่มีความสัมพันธกับพื้น
ภายในเมื่อเกิดน้ําทวม คือ เมื่อเวลาเกิดน้ําทวม น้ําจะดันแผนพื้นชั้นลาง(ที่เปนวัสดุ EPS FOAM)
ซึ่งเปนอิสระกับตัวโครงสรางหลัก ใหเกิดการลอยตัวขึ้นมา ซึ่งเมื่อพื้นลอยขึ้นก็จะยกในสวนของ
ผนังและผนังจะดันในสวนของโครงสรางหลังคาใหเกิดลักษณะที่แบนราบ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอาคารขางเคียงที่จะตองการใชโครงสรางรวมกัน

ภาพที่ 78 แสดงลักษณะโครงสรางหลังคา ที่มีความสัมพันธกับพื้นภายในเมื่อเกิดน้ําทวม
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การทดลองการออกแบบระนาบผนังที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่วางภายใน โดยทําการทดลองใหชิ้นสวนของระนาบแตละสวนมีความเปนอิสระตอกัน
เพื่อลดน้ําหนักและใหมีความงายในการออกแรงผลัก หรือดัน

ภาพที่ 79 การทดลองการออกแบบระนาบผนังที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วาง
ภายใน

ภาพที่ 80 การทดลองการออกแบบระนาบผนังที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วาง
ภายใน
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ภาพที่ 81 การทดลองการออกแบบระนาบผนังที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วาง
ภายใน
6.3.3 Negative Space
จากการศึกษาถึงพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากพื้นที่ตัวอาคาร โดยการสราง
กรอบของ Negative Space ขึ้นมา ทําใหเกิดลักษณะการใชพื้นที่ที่มีความนาสนใจ นอกเหนือจาก
พื้นที่ของตัวอาคารที่มีลักษณะเปน Grid โดยพื้นที่ Negative Space นี้จะเปนในสวนของพื้นที่
ทางเดินหลักและทางเดินรองบริเวณรอบๆอาคาร ซึ่งจากการศึกษาพบวาพื้นที่ที่ติดริมน้ําระหวาง
บานเปนพื้นที่ที่มีการใชงานที่สัมพันธกับผูอยูอาศัยมากที่สุด โดยพื้นที่บริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง
การใชพื้นที่ตามชวงเวลา ซึ่งจากการศึกษาพบวาในชวง 12.00-16.00 เปนชวงเวลาที่ใชพื้นที่
เสมือนเปนลานกิจกรรม รองรับการพบปะสังคสรรของคนในครอบครัว และของละแวกบานนั้นๆ

ภาพที่ 82 แสดงลักษณะพื้นที่ของ Negative Space
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ภาพที่ 83 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระนาบผนัง พื้นภายในที่มีความสัมพันธกับพื้นที่
ของNegative Space
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ริมน้ําแลว ยังมีการออกแบบการ Group
Space ระหวางทางเดินและพื้นที่บริเวณตัวบาน โดยจากรูปไดแสดงการศึกษาการเลื่อนผนัง
เพื่อใหเกิดพื้นที่ของ Semi Public Space ซึ่งเปนพื้นที่ที่กวางมากขึ้น

ภาพที่ 84 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระนาบพื้นบริเวณริมน้ําของพื้นที่ Negative Space
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ภาพที่ 85 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระนาบพื้นบริเวณริมน้ําของพื้นที่ Negative Space
แสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ Negative Space บริเวณที่ติดริมแมน้ํา การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นตามชวงเวลา โดยใชหลักการเลื่อนพื้นและยก
บางสวนขึ้นมาเปนที่นั่ง

ภาพที่ 86 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระนาบผนังภายในอาคารริมน้ําที่สัมพันธกับพื้นที่
Negative Space
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6.3.4 Urban Planning
เนื่องดวยลักษณะ Urban Planning ของพื้นที่ที่ทําการศึกษามีลักษณะ
คอนขางหนาแนนมาก การจัดใหมีในสวนของ พื้นที่ Open Space และ Green Area โดยอาจมี
การสราง Semi Commercialและ Semi Residential โดยการออกแบบมีการคํานึงถึงความ
ตองการของบานที่อยูหางจากริมน้ํา เพื่อเปนการเสริม Activity สรางพื้นที่พักผอน
6.3.5 Flush wall
การสรางผนังกันน้ํา (Flush Wall) เพื่อใหเกิด Space บางสวนที่แหง ซึ่ง
บางชวงบางเวลา ตองการ Share Moment ของความแหง โดยใชความรวมมือซึ่งกันและกัน โดย
การยื่นผนังกันน้ําออกไป จนเกิดเปนพื้นที่แหงที่ใชทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิดกิจกรรมเดิมที่เคย
มีอยู
6.3.6 Sense of Place
ในชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมลักษณะของวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง
การออกแบบในชวงเวลานี้จะใหความสําคัญในเรื่องของการรองรับการใชพื้นที่ที่ขาดหายไป ซึ่งอีก
ประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือ การสราง ลักษณะของ Sense of Place ใหเกิดขึ้นเหมือนเดิมคือ
การสรางสถาปตยกรรม ที่รองรับกิจกรรม ที่เคยเกิดขึ้นในชวงเวลาปกติ ใหสามารถรอบรับไดใน
ชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม เพื่อใหเกิดการ Group Space โดยการผลักพื้นที่ดานหนาบริเวณชั้น 2 ให
เปน Semi Commercial เพื่อรองรับการใชงานสําหรับการคาขาย เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมที่เปนรูป
แบบเดิม
หลังจากผานกระบวนการออกแบบในขั้นตอนการทดลองตางๆเพื่อศึกษา
หาแนวทาง ถึงความเปนไปไดสําหรับการตอขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสําหรับใชงานมาพอสมควร
แลว ผูศึกษายังไดแสดงผลงานทางสถาปตยกรรมในขั้นสุดทาย ที่จะนําเสนอเพื่อใหเห็นเปน
รูปธรรมและมองเห็นรูปแบบของการตอขยายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จึงมีการนําภาพแสดงถึง
หุนจําลองมาประกอบเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 87 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ของบานทั้งหลังโดยใชหลักการเลื่อน และ
พับ โดยอางอิงกับตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขั้นสุดทาย

ภาพที่ 88 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ของบานทั้งหลังโดยใชหลักการเลื่อน และ
พับ โดยอางอิงกับตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขั้นสุดทาย
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ภาพที่ 89 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ของบานทั้งหลังโดยใชหลักการเลื่อน หมุน
และพับ โดยอางอิงกับตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขั้นสุดทาย

ภาพที่ 90 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ของบานทั้งหลังโดยใชหลักการเลื่อน หมุน
และพับ โดยอางอิงกับตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขั้นสุดทาย
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ภาพที่ 91 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ของบานทั้งหลังโดยใชหลักการเลื่อน
โดยอางอิงกับตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขัน้ สุดทาย

ภาพที่ 92 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ภายในของบานโดยใชหลักการเลื่อน โดย
อางอิงกับตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขัน้ สุดทาย
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ภาพที่ 93 แสดงภาพรวมการออกแบบการตอขยายของตัวบานจริงในการออกแบบในขั้นสุดทาย

ภาพที่ 94 แสดงภาพรวมการออกแบบการตอขยายของตัวบานจริงในการออกแบบในขั้นสุดทาย
กอนการตอขยาย
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ภาพที่ 95 แสดงภาพรวมการออกแบบการตอขยายของตัวบานจริงในการออกแบบในขั้นสุดทาย
กอนการตอขยาย

ภาพที่ 96 แสดงภาพรวมการออกแบบการตอขยายของตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขั้น
สุดทาย หลังการตอขยาย
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ภาพที่ 97 แสดงภาพรวมการออกแบบการตอขยายของตัวบานจริงสําหรับการออกแบบในขั้น
สุดทาย หลังการตอขยาย
จากการตรวจวิทยานิพนธครั้งสุดทาย ไดมีขอคิดเห็นจากคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให
เกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นของวิทยานิพนธ ดังนี้
1. ในการออกแบบ สิ่งที่ขาดหายไปอยางเห็นไดชัด คือ สรางพื้นที่เพิ่มเติมไดนอกจาก
Public Space และ Private Space โดยการซอยยอยเพิ่มเติมเปน Semi Public Space และ
Semi Private Space ซึ่งปจจุบันยังมีเพียงการออกแบบเพื่อรองรับในสวน Commercial และ
Residential เทานั้น จะตองแสดงไดวาพื้นที่ที่เหลื่อมกันของพื้นที่วางที่ตอขยายระหวางบาน
สามารถเกิดขึ้นได โดยอาศัยการรวมกันทั้ง 2 บาน โดยใชงานสถาปตยกรรมเขามาชวย
2. การออกแบบยังไมมีการอางอิงถึงความเปนไปได ของการเขาถึงของพื้นที่ Open
Space หรือ Green area ใหเห็นถึง Space ที่ขาดเดาไมไดควรจะเพิ่มกิจกรรมหรือโปรแกรมที่มาก
ขึน้ มากกวา Commercial และ Residential ตองมีรูปแบบกิจกรรมใหมที่คนสามารถทําอะไร
รวมกันได เชน การใชผนังรวมกันของแตละบานใหสามารถใชเปนผนังกันน้ําไดในตัว ในระยะเวลา
ชวงสําคัญที่เกิดน้ําทวม เกิด Space ที่อาจเปนจุดรวมของ Community บางสวนใหเกิดความรูสึก
ปลอดภัย เปนจุดศูนยรวมกันได
3. การออกแบบควรใหความสําคัญในเรื่องของ Sence of place เมื่อสภาพแวดลอม
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางฉับพลัน สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นควรจะรักษารูปแบบวิถีชีวิตเดิมไว
ดวย
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บทที่ 7
สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ
การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาการตอขยายของพื้นที่วาง
ทางสถาปตยกรรมอยูอาศัยริมน้ําเกาะเกร็ด เพื่อรองรับการใชสอยที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเกิด
เนื่องจากเหตุปจจัยจากสภาพแวดลอมตางๆที่เกิดขึ้น โดยปจจัยที่มีผลกระทบเหลานี้จะเกิด
เพียงชั่วคราว ณ ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ไมคงอยูถาวร จึงเกิดเปนประเด็นในการตั้งคําถามที่วา
สถาปตยกรรม จะสามารถเปลีย่ นแปลงลักษณะขององคประกอบทางสถาปตยกรรมตามความ
ตองการที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งไดหรือไม และการตอขยายจะมีหลักเกณฑหรือรูปแบบและ
ทิศทางไปอยางไร โดยไดเลือกศึกษาผานชุมชนที่มีรูปแบบทางใชพื้นที่วางที่มีเปนลักษณะเฉพาะ
คือชุมชนเกาะเกร็ด โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาความสัมพันธของน้ําและชุมชนพักอาศัยริมน้ํา ลักษณะรูปแบบที่นํามาใชใน
การออกแบบและวิเคราะหแนวความคิดในการออกแบบจากกรณีศึกษาเพื่อนํามาประยุกตใชใน
การออกแบบ
2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดาน ลักษณะทางทางกายภาพ สภาพ สังคม วัฒนธรรมของ
คนในบริเวณพื้นที่เกาะเกร็ด แลวนํามาวิเคราะหหารกระบวนการที่มีผลตอการออกแบบ เพื่อนํามา
สรางแนวความคิดในการออกแบบเบื้องตน
3. สรางแนวคิดในการออกแบบ การตั้งคําถามและหาความหมายจากขอมูลในพื้นที่
เกาะเกร็ดเพื่อนําไปสูกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมตอขยาย และพัฒนาใหเห็นเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจนในทางสถาปตยกรรม
4.ทําการออกแบบสถาปตยกรรม โดยพัฒนาแนวความคิดจากรูปธรรม โดยจะเนน
ศึกษาโดยทําการทดลองผานหุนจําลอง เพื่อที่จะใหสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วางที่
เกิดขึ้นจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมไดอยางชัดเจน และสรุปขั้นตอนสุดทายของการศึกษา
ในขางตน
โดยผลสรุปของการศึกษาการตอขยายทางสถาปตยกรรมอยูอาศัยริมน้ําในชุมชนเกาะ
เกร็ดนั้น อาจสรุปไดวาลักษณะของ ชวงเวลา (Timing) กิจกรรมและพื้นที่วาง (Activity&Space)
ชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม (Flooding Time) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงที่วางทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น
ใหม ความหนาแนนที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตางมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอใหเกิดความ
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ตองการการใชที่วางที่แตกตางกัน เชน ทางเดินเชื่อมหลักที่กวางเพียง 2 เมตร บางชวงบางเวลา
อาจกลายจากสภาพทางเดินเปลีย่ นเปนลานกิจกรรม และกลับคืนเปนทางเดินเหมือนเดิมเมื่อความ
หนาแนนของผูใชเปลี่ยนไป ลักษณะของบานที่พื้นที่บางสวนปรับเปลี่ยนจาก Private Space ไป
เปน Public Space และกลับไปเปน Private Space อยางเดิม การเกิดน้ําทวมในชวงเดือน
กันยายน – เดือนพฤศจิกายนของทุกป ทีทําใหรูปแบบวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ความสัมพันธระหวางบาน
ขางเคียงที่มีการ Share Space รวมกันเมื่อเวลาที่เกิดน้ําทวมลวนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่วาง
ทางสถาปตยกรรมทัง้ สิน้ ซึง่ จากการศึกษาหาความหมายโดยใชลกั ษณะการแกปญ
 หาทาง
สถาปตยกรรม
ซึ่งจากการศึกษาทดลองตางๆสงผลใหเกิดความรูและความเขาใจถึงหลักการการ
ออกแบบการตอขยายของตัวอาคารที่คอยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จากเงื่อนไขตางๆตามขั้นตอนใน
กระบวนการออกแบบ โดยสามารถทราบถึงระบบที่จะนํามาใชสําหรับการตอขยาย คือ ระบบการ
พับ ระบบการเลื่อน ระบบการหมุน ซึ่งแตละระบบก็จะมีหนาที่ในการสรางพื้นที่วางที่เกิดขึ้นใหมที่
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่วางเดิมที่มีอยู รวมถึงสภาพของรูปแบบวิถีชีวิต กิจกรรม
ของเดิม กระบวนการออกแบบการตอขยาย นอกจากจะใหความสําคัญในเชิงสถาปตยกรรมแลวยัง
จะตองคํานึงถึงในเรื่องของรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ดวย การสรางลักษณะของ Sense of
place คือจะตองใหความสําคัญในแงการรักษารูปแบบของวิถีชีวิตเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะพื้นที่วางทางสถาปตยกรรม
การคํานึงถึงการสรางพื้นที่วางบางสวนที่แหง ซึ่งบางชวงบางเวลาตองการการ Share
Moment ของความแหงโดยใชความรวมมือซึ่งกันและกัน เมื่อเวลาที่เกิดน้ําทวม เพื่อใหพื้นที่
บริเวณนี้เปนพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกัน เกิดกิจกรรมเดิมที่เคยมีอยู ซึ่งจากกระบวนการศึกษาและ
ทดลอง สามารถตอบคําถามไดวา สถาปตยกรรมสามารถแสดงตนใหตอบสนองตามความตองการ
ของผูใชสอยที่มีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ตองการได โดยรูปแบบหรือหลักการการตอขยายและ
การเกิดที่วางใหมจะขึ้นอยูกับ กิจกรรมหรือรูปแบบวิถีชีวิต ณ ชวงเวลานั้นๆ ซึ่งบริบทและรูปแบบ
วิถีชีวิตของแตละชุมชนก็จะมีเงื่อนไขลักษณะของการใชพื้นที่วางที่แตกตางกันไป การสราง
ความสัมพันธระหวางคนภายนอกและคนภายในผานการรับรูของพื้นที่วางที่เกิดขึ้นใหม กอใหเกิด
ความนาสนใจในตัวสถาปตยกรรม
แนวความคิดการออกแบบสถาปตยกรรมตอขยาย (Expansion Architecture) ไดยก
กรณีศึกษาที่พื้นที่เกาะเกร็ดโดยไดเลือกพื้นที่ที่มีความหนาแนนอยางชัดเจน ตองการแนวทาง
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ออกแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหาความไมเพียงพอของพื้นที่
วาง นําประเด็นไปสูการเกิดพื้นที่วางใหม
ลักษณะภาพรวมของแนวคิดในการตอขยายทางสถาปตยกรรมนั้น ไดแสดงใหเห็นถึง
ความตอเนื่องของพื้นที่ จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วางที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบพื้นที่ใชสอยและการซอนทับของกิจกรรมตามชวงเวลาตางๆ ซึ่งเปนแนวความคิดหลักของ
การออกแบบที่วางที่สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานได
ซึ่งสุดทายแลวจากการทําการศึกษาและทดลองพบวา ยังมีอยูหลายสวนที่มีความ
จําเปนที่ตองการการศึกษาหาแนวทางการแกปญหาตอไปในอนาคต ดังนี้
1. การใชงานจริงในการนําหลักการที่ไดจากการทดลอง เชน หลักการพับ เลื่อน หมุน
บางสวนยังมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนที่ยุงยากและซับซอนมากเกินไป ยังอาจจะตองมีการปรับปรุง
รูปแบบทําใหเกิดการเรียนรูที่งายขึ้นกับผูใชที่เปนชาวบาน
2. การศึกษาการเลือกใชวัสดุตางๆ ที่จะนํามาใช ในการสรางองคประกอบ
สถาปตยกรรมที่จะตองคํานึงถึงเรื่องของน้ําหนักที่เบา เพื่อลดภาระในการรับน้ําหนักของโครงสราง
เดิม ตัววัสดุควรจะสามารถดัดแปลงไดงาย มีความคงทนตอน้ํา และงายตอการดูแลรักษา เพื่อให
สามารถใชงานไดตลอดตามความตองการที่เกิดขึ้น
3. ตัวอาคารเดิมอาจจะตองมีการปรับปรุงและทําการตอเติมเพื่อสรางระนาบพื้น ผนัง
ซอนเขาไปกับระนาบของตัวสถาปตยกรรมเดิม ซึ่งการตอเติมดังกลาวขึ้นอยูกับงบประมาณและ
ความเหมาะสมของสภาพตัวอาคารเดิม
4. การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ Urban Planning เนื่องจากพื้นที่ที่ทําการศึกษามี
ลักษณะคอนขางหนาแนนมาก การออกแบบภาพรวมของผังใหมีในสวนของ พื้นที่ Open Space
และ Green Area นอกเหนือจากการสรางพื้นที่วางเพิ่มเติมเพื่ออยูอาศัยและคาขาย โดยอาจมีการ
สราง Semi Commercialและ Semi Residential เพื่อเปนการเสริม Activity สรางพื้นที่พักผอน
สรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
5. การศึกษาถึงปริมาณของพื้นที่วางที่เกิดขึ้นใหมวาตอขยายแคไหนถึงจะพอ โดย
จะตองมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆดวย
6. การศึกษาถึงแนวทางการตอขยายในแงของ Urban Planning คือ ตัวพื้นที่วางที่ตอ
ขยายยืดออกมา อาจจะไปดันพื้นที่วางทางสถาปตยกรรมอาคารขางเคียงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่วางตาม โดยจะมีผลในแงของพื้นที่วาง(Space) ที่เกิดขึ้นใหมและรูปทรง (Form) ของอาคาร
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