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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
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โรฮิงญา  เป็นที่รับรู้โดยคนทั่วไปว่ามีสถานะเป็นคนไร้รัฐภายในประเทศเมียนมาร์  ซึ่งได้ทิ้งถิ่นฐาน

หนีการกดขี่ประหัตประหารในแผ่นดินเกิดเพื่อรักษาชีวิตและมีความหวังที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่   โดยชาวโรฮิงญาที่
ทิ้งถิ่นฐานได้อาศัยอยู่ในประเทศที่สองเพื่อรอสถานะผู้ขอลี้ภัยไปยังประเทศที่สามชีวิตที่ไร้รัฐของพวกเขาแสดงให้
เห็นถึงความเป็นมนุษย์ท่ีมีทั้งความหวังและความพยายามในการมีชีวิตที่ดีเมื่อต้องเผชิญกับความสิ้นหวังครั้งแล้วครั้ง
เล่า 

ผู้คนทั่วไปมีโอกาสที่เข้าถึงสถาปัตยกรรมที่ดีได้ในการใช้ชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย  
หรืออาคารสาธารณะต่างๆ  ส่วนผู้ลี้ภัยนั้นพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสถาปัตยกรรมที่ดี  แม้กระทั่งแผ่นดิน
ที่เขาเกิดเขายังไม่มีสิทธิ์ท่ีจะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนั้น  จึงเกิดค าถามขึ้นว่า "สถาปัตยกรรมท าอะไรได้บ้าง" ปัญหาของ
ที่พักพิงช่ัวคราวผู้ลี้ภัย คือความหนาแน่นของผู้ลี้ภัยต่อพ้ืนที่พักอาศัย โดยการมีบุตรเพิ่มของผู้ลี้ภัยและการที่มีผู้ลี้ภัย
ที่อพยพเข้ามาเพิ่มภายหลังในพื้นที่ที่มีจ ากัดส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายในพื้นที่พักพิงช่ัวคราว  ทั้งเรื่อง
คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยต่างๆด้วยความเช่ือทางศาสนาเรื่องการมีบุตรท าให้การมีบุตรเพิ่มของผู้ลี้ภัยโรฮิงญามี
อัตราการขยายตัวท่ีมากท่ีสุดในโลก  เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะหาค าตอบว่าการแก้ปัญหาทางสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการ
และรูปแบบใดที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมที่รองรับการขยายตัวของของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น
การขยายตัวภายในครอบครัวผู้ลี้ภัยหรือการอพยพเข้ามาเพิ่มของผู้ลี้ภัย เพื่อให้ผู้ลี้ภัยมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีในที่
พักพิงช่ัวคราว โดยขั้นตอนของการศึกษาจะมีการทดลองทั้งในเรื่องระบบพื้นที่ระบบของโครงสร้างและระบบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ลี้ภัย เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ศึกษาลักษณะเฉพาะทางสังคมของชาวโรฮิงญาเพื่อ
น ามาหาความสัมพันธ์ของกลุ่มอาคารที่อยู่ในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราว 

จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มจ านวนของผู้ลี้ภัยมีสองแบบคือการมีลูกเพิ่มและการอพยพเข้ามาเพิ่ม
ของผู้ลี้ภัย การก่อรูปที่พักอาศัยจากระบบโมดูลา่พื้นที่ 3x3x3 เมตร โดยใช้ระบบโครงสร้างนั่งร้านเหล็กมาเป็นระบบ
หลักในการก่อรูปอาคารทั้งที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะโดยสร้างหน่วยย่อยให้มีคุณภาพพื้นที่ที่ดีในการใช้งาน
ระบบโครงสร้างยังสามารถปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมและต่อขยายได้ง่ายในที่พักพิงช่ัวคราวผู้ลี้ภัย 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60054201 : Major (Architecture) 
Keyword : Refugees, Expansion Architecture 

MR. NATTAPON WANRIKO : ARCHITECTURE FOR REFUGEES : ROHINGYA 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PIMOLSIRI PRAJONGSAN, Ph.D. 

Rohingya is perceived by the general public as a group of stateless people in 
Myanmar, who left settlement, fleeing persecution in the land to save lives for future hope. living 
in the second country is to wait for the status of asylum seekers to the third country. Their state 
of life shows that humanity has both hope and effort in having a good life when faced with 
despair over and over again. 

People have the opportunity to access good architecture in everyday life, whether 
at home or various public buildings, but as for the refugees, they have rarely had the opportunity 
to access good architecture.  Even the land that they were born, they still have no right to live 
on that land. Therefore, what role the architecture coul play' became a question of the study. 
The problem of refugees' temporary shelters is the density of refugees living in the area. With the 
increasing fertility of refugees and the subsequent refugee migration in restricted areas, resulting 
in various problems within the temporary shelter areas both in terms of quality of life and 
sanitation. With religious beliefs about having children, increasing the number of Rohingya 
refugees has the highest growth rate in the world. It is interesting to find out that solutions 
of  architectural design could provide any methods and forms to solve problems in order to 
design an architecture that supports the expansion of users, the study of expansion in the 
refugee family or refugee immigration is to allow refugees to have a good quality of living in a 
temporary shelter. In the process of this study, there are experiments regarding the area system, 
the system of the structure and the relationship system of the refugee group to support future 
expansion, a study of the social characteristics of the Rohingya people to find the relationship of 
the building group in the temporary shelter area. 

This study found that increasing of refugees has two ways which are fast growing 
number of children and immigration  refugees. A shelter design explored from a study of cubic 
modular system 3x3x3 meters, which is made scaffolding structure of design shelters and public 
shelters could provide the best quality space. when the structure can adjusted to other function 
and easily expansion. 

  

 
 

 



  ฉ 

 

 



  ช 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นผลจากการศึกษาของผู้ศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว  ปาณินท์ เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง  ประธานกกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ  
ปาณินท์ ที่ได้ให้ค าแนะน า  และได้อาจารย์สุคตยุติ จารุนุช คอยให้ค าปรึกษาในส่วนของรายละเอียด
ต่างๆในการทดลองศึกษา ยังได้อาจารย์อดิศร  ศรีเสาวนันท์  อาจารย์ธนาคาร  โมกขะสมิต อาจารย์
เชาว์วัฒน์  กิตติธรกุล  อาจารย์พีรณัฏฐ์  อุไรรัตน์  คอยช่วยแนะน ามุมมองในการพัฒนาแนวคิดในการ
แก้ปัญหา ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปในการท าการทดลอง 

 
อีกด้านหนึ่งต้องขอขอบคุณครอบครัวพ่อ แม่ ที่เป็นผู้ให้ในทุกอย่างคอยสนับสนุนในทุกเรื่อง

และให้ก าลังใจเสมอมา 
ขอบคุณ นายสุริยา  เขาทอง และนายมนุพงศ ์นรสิงห์ ที่มาช่วยเหลือในการท าหุ่นจ าลอง 

  
  

ณัฐพล  วันริโก 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ช 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ซ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฏ 

บทที่ 1 .............................................................................................................................................. 1 

บทน า ................................................................................................................................................ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................................... 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 2 

ขอบเขตการวิจัย ........................................................................................................................... 2 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา .............................................................................................................. 3 

แหล่งข้อมูล ................................................................................................................................... 3 

บทที่ 2 .............................................................................................................................................. 4 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง .................................................................................................................. 4 

2.1  ความไม่ถาวรในงานสถาปัตยกรรม ....................................................................................... 4 

2.1.1 พื้นที่ชั่วคราวทางสถาปัตยกรรม ................................................................................... 4 

2.1.2 โครงสร้างชั่วคราวทางสถาปัตยกรรม ........................................................................... 5 

2.1.3 วัสดุประกอบอาคาร ..................................................................................................... 5 

2.1.4 Fun palace ................................................................................................................ 6 

2.2  ผู้ลี้ภัยคือ ............................................................................................................................... 7 

  



  ฌ 

2.3 ประวัติศาสตร์การลี้ภัย ........................................................................................................... 7 

2.4 ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา .................................................................................................................. 9 

2.5 การอพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญา .................................................................................................. 11 

2.6 ลักษณะสังคมวัฒนธรรมชาวโรฮิงญา .................................................................................... 13 

2.7 พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวที่มีอยู่ในประเทศไทย ............................................................................. 14 

บทที่ 3 ............................................................................................................................................ 17 

วิธีด าเนินการวิจัย ............................................................................................................................ 17 

3.1.1 บ้านผู้ประสบภัย Paper Log House ........................................................................ 18 

3.1.2 Temporary Dormitories ........................................................................................ 19 

3.1.3 บ้านผีเสื้อ ................................................................................................................... 20 

3.2 สถาปัตยกรรมรองรับการขยายตัว ........................................................................................ 21 

3.3 ความหมายของการตั้งถ่ินฐาน .............................................................................................. 22 

3.4 การตั้งถ่ินฐานผู้ลี้ภัย ............................................................................................................. 23 

3.5 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่ายพักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา .............................................................. 24 

3.6 ปัญหาอัตราการขยายตัวในค่ายพักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา ................................................... 26 

3.8 โปรแกรมในการออกแบบ..................................................................................................... 29 

3.9 องค์ประกอบของมัสยิด ........................................................................................................ 35 

3.10 ระบบโครงสร้าง ................................................................................................................. 38 

3.11 สรุปจากการศึกษาบทที่ 3 .................................................................................................. 39 

บทที่ 4 ............................................................................................................................................ 40 

การออกแบบ ................................................................................................................................... 40 

4.1 ที่ตั้งโครงการ ........................................................................................................................ 40 

4.1.1  ข้อมูลจังหวัดระนอง ................................................................................................. 41 

4.1.2 ข้อพิจารณาในการเลือกท าเลที่ตั้ง .............................................................................. 43 

 



  ญ 

การก าหนดกลุ่มครอบครัวผู้ลี้ภัยในการออกแบบ ........................................................................ 49 

เครื่องมือในการออกแบบ ............................................................................................................ 49 

4.2 การทดลองครั้งท่ี 1 .............................................................................................................. 50 

4.2.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 1 ............................................................................................. 52 

4.3 การทดลองครั้งท่ี 2 .............................................................................................................. 52 

4.3.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 2 ............................................................................................. 59 

4.4 การทดลองครั้งท่ี 3 .............................................................................................................. 60 

4.4.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 3 ............................................................................................. 65 

4.5 การทดลองครั้งท่ี 4 .............................................................................................................. 66 

4.5.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 4 ............................................................................................. 73 

4.6 การทดลองครั้งท่ี 5 .............................................................................................................. 74 

4.6.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 5 ............................................................................................. 82 

4.7 การทดลองครั้งที่ 6 .............................................................................................................. 82 

4.7.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 6 ............................................................................................. 89 

4.8 การทดลองครั้งท่ี 7 .............................................................................................................. 90 

4.8.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 7 ........................................................................................... 106 

บทที่ 5 .......................................................................................................................................... 107 

การออกแบบขั้นสุดท้าย ................................................................................................................. 107 

บทที่ 6 .......................................................................................................................................... 130 

สรุปผล .......................................................................................................................................... 130 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 132 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 133 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 135 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย .......................................... 15 

  



 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 แสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งาน .................................................................................. 4 

ภาพที่ 2 แสดงการใช้งานโครงสร้างชั่วคราว ...................................................................................... 5 

ภาพที่ 3 แสดงความถาวรของวัสดุ .................................................................................................... 5 

ภาพที่ 4 แสดงผังพ้ืนและภาพตัดโครงการ Fun palace ................................................................... 6 

ภาพที่ 5 แสดงภาพวาดเด็กหญิงชาวฝรั่งเศสที่ลี้ภัยมายังสวิสเซอร์แลนด์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ...... 8 

ภาพที่ 6 แสดงถิ่นฐานชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาร์ ............................................................... 9 

ภาพที่ 7 แสดงการอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืนของชาวโรฮิงญา................................................................ 9 

ภาพที่ 8 แสดงการอพยพโดยการเดินเท้าเข้าประเทศบังคลาเทศ .................................................... 10 

ภาพที่ 9 แสดงการอพยพทางเรือเพ่ือไปประเทศมาเลเซียโดยขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนอง ........................ 11 

ภาพที่ 10 แสดงช่วงเวลาการอพยพหนีภัยของชาวโรฮิงญา ............................................................. 12 

ภาพที่ 11 แสดงครอบครัวชาวโรฮิงญาที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรง ..... 12 

ภาพที่ 12 แสดงเส้นทางการอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทย .............................. 13 

ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลลักษณะสังคมวัฒนธรรมชาวโรฮิงญา ............................................................ 13 

ภาพที่ 14 แสดงพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวและจ านวนผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ............................................. 14 

ภาพที่ 15 แสดงพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ............................................................................. 16 

ภาพที่ 16 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผู้ลี้ภัยจาก UNHCR ............................................................. 17 

ภาพที่ 17 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม Paper Log House ............................................. 18 

ภาพที่ 18 แสดงความแตกต่างของวัสดุผนังและหลังคาPaper Log House .................................... 18 

ภาพที่ 19 แสดงโครงการ Temporary Dormitories ..................................................................... 19 

ภาพที่ 20 แสดงโครงการ Soe Ker Tie House / TYIN Tegnestue ............................................. 20 

ภาพที่ 21 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโครงการ Quinta Monroy ....................................... 21 

  



  ฐ 

ภาพที่ 22 แสดงโครงการ Quinta Monroy ก่อนและหลังการต่อขยาย .......................................... 21 

ภาพที่ 23 แสดงความต้องการในการตั้งถ่ินฐานของผู้ลี้ภัย ............................................................... 23 

ภาพที่ 24 แสดงการเข้าถึงอาหารและการรับของอุปโภคบริโภคในสถานการณ์ฉุกเฉิน .................... 24 

ภาพที่ 25 แสดงศูนย์อ านวยการและโรงพยาบาล ............................................................................ 24 

ภาพที่ 26 แสดงพื้นท่ีการศึกษาและพ้ืนที่ทางศาสนา ....................................................................... 25 

ภาพที่ 27 แสดงที่พักอาศัยและตลาด .............................................................................................. 25 

ภาพที่ 28 แสดงสนามเด็กเล่นและพ้ืนที่อเนกประสงค์ ..................................................................... 26 

ภาพที่ 29 แสดงการเพ่ิมจ านวนของผู้ลี้ภัยภายในค่ายพักพิงชั่วคราว ............................................... 26 

ภาพที่ 30 แสดงการใช้พื้นที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัย .............................................................................. 27 

ภาพที่ 31 แสดงการใช้พื้นที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัย .............................................................................. 28 

ภาพที่ 32 แสดงที่พักอาศัยชาวโรฮิงญาที่ท้ิงถิ่นฐานมา .................................................................... 29 

ภาพที่ 33 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ ............................................................................ 29 

ภาพที ่34 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ ............................................................................ 30 

ภาพที่ 35 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ ............................................................................ 31 

ภาพที่ 36 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ ............................................................................ 31 

ภาพที่ 37 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ ............................................................................ 32 

ภาพที่ 38 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ ............................................................................ 32 

ภาพที่ 39 แสดงการจับกลุ่มกิจกรรมและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ............................................... 33 

ภาพที่ 40 แสดงการจับกลุ่มกิจกรรมและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ............................................... 34 

ภาพที่ 41  แสดงความต้องการพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและพ้ืนที่สนับสนุนชุมชน ....................... 35 

ภาพที่ 42 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด ............................................................. 37 

ภาพที่ 43 แสดงการเน้นทิศทางโดยเปิดช่องเจาะเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ ............................................. 37 

ภาพที่ 44 แสดงนั่งร้านระบบลิ่มล็อกและระบบแคมป์ล็อก .............................................................. 38 

ภาพที่ 45 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมนั่งร้านเหล็ก ..................................................................... 38 



  ฑ 

ภาพที่ 46 แสดงรายละเอียดการต่อโครงสร้างนั่งร้านเหล็ก .............................................................. 38 

ภาพที่ 47 แสดงเส้นทางการอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญาขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนอง ........................... 40 

ภาพที่ 48 แสดงแผนที่จังหวัดระนอง............................................................................................... 41 

ภาพที่ 49 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของค่ายพักพิงชั่วคราวในประเทศไทยทั้ง 9 แห่ง ..................... 42 

ภาพที่ 50 แสดงการตั้งที่พักอาศัยผู้ลี้ภัยในที่ราบระหว่างหุบเขา...................................................... 42 

ภาพที่ 51 แสดงบริเวณท่ีชาวโรฮิงญาอพยพขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนอง .................................................. 44 

ภาพที่ 52 แสดงภาพถ่ายทางอากาศระยะห่างที่ตั้งโครงการอ าเภอและจังหวัด ................................ 44 

ภาพที่ 53 แสดงภาพถ่ายทางอากาศชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ .................................................... 45 

ภาพที่ 54 แสดงภาพมุมมองของที่ตั้งโครงการ................................................................................. 45 

ภาพที่ 55 แสดงภาพมุมมองของที่ตั้งโครงการ................................................................................. 46 

ภาพที่ 56 แสดงทิศทางฝนและทิศทางดวงอาทิตย์ภายในที่ตั้งโครงการ ........................................... 47 

ภาพที่ 57 แสดงทิศทาง Terrain ในที่ตั้งโครงการและแนวแกนละหมาด......................................... 47 

ภาพที่ 58 แสดงความลาดเอียงในที่ตั้งโครงการ............................................................................... 48 

ภาพที่ 59 แสดงการเข้าถึงท่ีตั้งโครงการ .......................................................................................... 48 

ภาพที่ 60 แสดงสัดส่วนเพศและอายุของผู้ลี้ภัยโรฮิงญา................................................................... 49 

ภาพที่ 61 แสดงเครื่องมือในการออกแบบ ....................................................................................... 49 

ภาพที่ 62 แสดงหุ่นจ าลองระบบโครงสร้าง 3x3 เมตร ต่อกันในแนวราบ ........................................ 50 

ภาพที่ 63 แสดงหุ่นจ าลองระบบโครงสร้าง 3x3 เมตร ต่อกันในแนวตั้ง ........................................... 50 

ภาพที่ 64 แสดงหุ่นจ าลองระบบโครงสร้าง 3x3 เมตร ที่รวมกันเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ....................... 51 

ภาพที่ 65 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย .................................................................... 51 

ภาพที่ 66 แสดงการท างานของระบบโครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ...................... 52 

ภาพที่ 67 แสดงหน่วยพ้ืนที่ย่อยที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ................................................................... 52 

ภาพที่ 68 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย .................................................................... 53 

ภาพที่ 69 หุ่นจ าลองแสดงโครงสร้าง 2 ชั้นของที่พักอาศัย .............................................................. 53 



  ฒ 

ภาพที่ 70 แสดงรูปแบบการใช้พ้ืนที่ตามช่วงเวลา ............................................................................ 54 

ภาพที่ 71 แสดงผังรวมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ช่วงเวลาของโครงการ .............................................. 55 

ภาพที่ 72 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ช่วงเวลาของโครงการ ......................................... 56 

ภาพที่ 73 แสดงรูปแบบพื้นที่พักคอย .............................................................................................. 57 

ภาพที่ 74 แสดงรูปแบบการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย ................................................................................... 57 

ภาพที่ 75 แสดงผังพ้ืนของบ้านพักอาศัย ......................................................................................... 58 

ภาพที่ 76 แสดงรูปตัดของบ้านพักอาศัย ......................................................................................... 58 

ภาพที่ 77 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย .................................................................... 59 

ภาพที่ 78 ภาพ 3 มิติการขยายตัวของมัสยิด ................................................................................... 59 

ภาพที่ 79 แสดงรูปแบบการใช้พ้ืนที่ตามช่วงเวลา ............................................................................ 60 

ภาพที่ 80 แสดงผังรวมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ช่วงเวลาของโครงการ .............................................. 61 

ภาพที่ 81 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ช่วงเวลาของโครงการ ......................................... 62 

ภาพที่ 82 แสดงผังพ้ืนและรูปตัดของกลุ่มท่ีอยู่อาศัย ....................................................................... 63 

ภาพที่ 83 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย .................................................................... 63 

ภาพที่ 84 หุ่นจ าลองแสดงรายละเอียดที่พักอาศัย ........................................................................... 64 

ภาพที่ 85 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของโรงเรียน ....................................................................... 64 

ภาพที่ 86 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของมัสยิด ........................................................................... 65 

ภาพที่ 87 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ .................................................................................. 66 

ภาพที่ 88 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ .................................................................................. 66 

ภาพที่ 89 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ .................................................................................. 67 

ภาพที่ 90 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ .................................................................................. 67 

ภาพที่ 91 แสดงหุ่นจ าลองช่วงที่ 4 ของโครงการ ............................................................................. 68 

ภาพที่ 92 แสดงผังพ้ืนของศูนย์อ านวยการ ...................................................................................... 69 

ภาพที่ 93 แสดงหุ่นจ าลองของศูนย์อ านวยการ ............................................................................... 69 



  ณ 

ภาพที่ 94 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาล .................................................................................................. 70 

ภาพที่ 95 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวของโรงพยาบาล .................................................................. 70 

ภาพที่ 96 แสดงผังพ้ืนของมัสยิด ..................................................................................................... 71 

ภาพที่ 97 แสดงผังพ้ืนของโรงเรียน ................................................................................................. 71 

ภาพที่ 98 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวของโรงเรียน ....................................................................... 72 

ภาพที่ 99 แสดงผังพ้ืนของกลุ่มท่ีอยู่อาศัย ....................................................................................... 72 

ภาพที่ 100 แสดงรูปตัดการขยายตัวทางตั้งของกลุ่มท่ีอยู่อาศัย ....................................................... 73 

ภาพที่ 101 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวของกลุ่มที่อยู่อาศัย ........................................................... 73 

ภาพที่ 102 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ ................................................................................ 74 

ภาพที่ 103 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ ................................................................................ 75 

ภาพที่ 104 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ ................................................................................ 75 

ภาพที่ 105 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ ................................................................................ 76 

ภาพที่ 106 แสดงผังรวมช่วงที่ 5 ของโครงการ ................................................................................ 76 

ภาพที่ 107 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ช่วงเวลาของโครงการ ....................................... 77 

ภาพที่ 108 แสดงอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว .................................................................................... 78 

ภาพที่ 109 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาล ................................................................................................ 78 

ภาพที่ 110 แสดงผังพ้ืนมัสยิด ......................................................................................................... 79 

ภาพที่ 111 แสดงหุ่นจ าลองของมัสยิด ............................................................................................ 79 

ภาพที่ 112 แสดงผังพ้ืนบ้านพักอาศัย.............................................................................................. 80 

ภาพที่ 113 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย ........................................................................................... 80 

ภาพที่ 114 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย ........................................................................ 81 

ภาพที่ 115 แสดงหุ่นจ าลองกลุ่มที่พักอาศัย .................................................................................... 81 

ภาพที่ 116 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ ................................................................................ 82 

ภาพที่ 117 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ ................................................................................ 83 

 



  ด 

ภาพที่ 118 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ ................................................................................ 83 

ภาพที่ 119 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ ................................................................................ 84 

ภาพที่ 120 แสดงผังรวมช่วงที่ 5 ของโครงการ ................................................................................ 84 

ภาพที่ 121 แสดงอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว .................................................................................... 85 

ภาพที่ 122 รูปตัดแสดงโครงสร้างที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน .............................................. 85 

ภาพที่ 123 แสดงโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราวที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน .................... 86 

ภาพที่ 124 แสดงผังพ้ืนมัสยิดและการขยายตัว ............................................................................... 86 

ภาพที่ 125 แสดงรูปตัดมัสยิด ......................................................................................................... 87 

ภาพที่ 126 แสดงผังพ้ืนโรงเรียนและการขยายตัว ........................................................................... 87 

ภาพที่ 127 แสดงรูปตัดโรงเรียนและการขยายตัว ........................................................................... 88 

ภาพที่ 128 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาลและการขยายตัว ..................................................................... 88 

ภาพที่ 129 แสดงรายละเอียดของตลาด .......................................................................................... 89 

ภาพที่ 130 แสดงหุ่นจ าลองของอาคารส่วนกลาง ............................................................................ 89 

ภาพที่ 131 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ ................................................................................ 90 

ภาพที่ 132 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ ................................................................................ 91 

ภาพที่ 133 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ ................................................................................ 92 

ภาพที่ 134 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ ................................................................................ 92 

ภาพที่ 135 แสดงผังรวมช่วงที่ 5 ของโครงการ ................................................................................ 93 

ภาพที่ 136 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ช่วงเวลาของโครงการ ....................................... 94 

ภาพที่ 137 แสดงพื้นที่พักคอย ........................................................................................................ 95 

ภาพที่ 138 แสดงรูปแบบของศูนย์อ านวยการ ................................................................................. 95 

ภาพที่ 139 แสดงหุ่นจ าลองของศูนย์อ านวยการ ............................................................................. 96 

ภาพที่ 140 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาลและการขยายตัว ..................................................................... 96 

ภาพที่ 141 แสดงรูปตัดโรงพยาบาลและการขยายตัว ...................................................................... 96 



  ต 

ภาพที่ 142 แสดงหุ่นจ าลองโรงพยาบาลและการขยายตัว ............................................................... 97 

ภาพที่ 143 แสดงอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว .................................................................................... 97 

ภาพที่ 144 แสดงหุ่นจ าลองอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว .................................................................... 97 

ภาพที่ 145 แสดงโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราวที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน .................... 98 

ภาพที่ 146 รูปตัดแสดงโครงสร้างที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน .............................................. 98 

ภาพที่ 147 แสดงผังพ้ืนมัสยิดและการขยายตัว ............................................................................... 99 

ภาพที่ 148 แสดงรูปตัดมัสยิดและการขยายตัว ............................................................................... 99 

ภาพที่ 149 แสดงหุ่นจ าลองมัสยิด ................................................................................................... 99 

ภาพที่ 150 แสดงผังพ้ืนและรูปตัดโรงเรียน ................................................................................... 100 

ภาพที่ 151 แสดงผังพ้ืนและรูปตัดโรงเรียนในการขยายตัว ............................................................ 100 

ภาพที่ 152 แสดงหุ่นจ าลองโรงเรียนและการขยายตัว ................................................................... 101 

ภาพที่ 153 แสดงรายละเอียดของตลาด ........................................................................................ 101 

ภาพที่ 154 แสดงผังพ้ืนของที่พักอาศัย.......................................................................................... 102 

ภาพที่ 155 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย ......................................................................................... 102 

ภาพที่ 156 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 2 ครอบครัวและ 3 ครอบครัว ......................................... 103 

ภาพที่ 157 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 2 ครอบครัวและ 4 ครอบครัว ......................................... 103 

ภาพที่ 158 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัย ............................................................................. 104 

ภาพที่ 159 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัยที่มีผู้ลี้ภัยเข้ามาเพ่ิม .............................................. 104 

ภาพที่ 160 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย ...................................................................... 105 

ภาพที่ 161 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย ...................................................................... 106 

ภาพที่ 162 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย ............................................................... 106 

ภาพที่ 163 แสดงรูปแบบการใช้พื้นที่ตามช่วงเวลาทั้ง 5 ช่วงเวลา ................................................. 107 

ภาพที่ 164 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ .............................................................................. 108 

ภาพที่ 165 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ .............................................................................. 109 



  ถ 

ภาพที่ 166 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ .............................................................................. 110 

ภาพที่ 167 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ .............................................................................. 110 

ภาพที่ 168 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ .............................................................................. 111 

ภาพที่ 169 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ช่วงเวลาของโครงการ ..................................... 112 

ภาพที่ 170 แสดงผังพื้นและภาพ 3 มิติของศูนย์อ านวยการ .......................................................... 113 

ภาพที่ 171 แสดงผังพื้นและภาพตัดของโรงพยาบาล .................................................................... 113 

ภาพที่ 172 แสดงภาพ  3 มิติของโรงพยาบาล .............................................................................. 114 

ภาพที่ 173 แสดงผังพื้นและภาพ 3 มิติของ Water tower ........................................................... 115 

ภาพที่ 174 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของโรงเรียนและการขยายตัว ............................... 115 

ภาพที่ 175 แสดงหุ่นจ าลองอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว .................................................................. 116 

ภาพที่ 176 แสดงภาพ 3 มิติ การเปลี่ยนการใช้งานจากท่ีพักอาศัยชั่วคราวเป็นมัสยิดและโรงเรียน116 

ภาพที่ 177 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของมัสยิด ............................................................. 117 

ภาพที่ 178 แสดงหุ่นจ าลองมัสยิด ................................................................................................. 117 

ภาพที่ 179 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของโรงเรียนและการขยายตัว ............................... 118 

ภาพที่ 180 แสดงหุ่นจ าลองโรงเรียนและการขยายตัว ................................................................... 118 

ภาพที่ 181 แสดงรายละเอียดของโรงเรียน ................................................................................... 119 

ภาพที่ 182 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของตลาดและการขยายตัว.................................... 120 

ภาพที่ 183 แสดงหุ่นจ าลองตลาดและการขยายตัว ....................................................................... 120 

ภาพที่ 184 แสดงผังพื้นและภาพตัดของที่พักอาศัย ....................................................................... 121 

ภาพที่ 185 แสดงผังพื้นการใช้พ้ืนที่สีเขียวในที่พักอาศัย ................................................................ 121 

ภาพที่ 186 แสดงผังพื้นกลุ่มที่พักอาศัย ......................................................................................... 122 

ภาพที่ 187 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 2 ครอบครัวและ 4 ครอบครัว ......................................... 122 

ภาพที่ 188 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 3 ครอบครัวและ 4 ครอบครัว ......................................... 123 

ภาพที่ 189 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 4 ครอบครัว .................................................................... 123 



  ท 

ภาพที่ 190 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัย ............................................................................. 124 

ภาพที่ 191 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัยขยายตัว ............................................................... 124 

ภาพที่ 192 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัยขยายตัวโดยมีผู้ลี้ภัยเพิ่ม ....................................... 125 

ภาพที่ 193 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย ...................................................................... 126 

ภาพที่ 194 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 4 ครอบครัว ................................................. 127 

ภาพที่ 195 แสดงรายละเอียดของที่พักอาศัย ................................................................................ 128 

ภาพที่ 196 แสดงรายละเอียดในการก่อสร้างของระบบนั่งร้านเหล็ก ............................................. 128 

ภาพที่ 197 แสดงชิ้นส่วนโครงสร้างหลักอาคารที่ใช้กับอาคารทุกประเภท ..................................... 129 

ภาพที่ 198 แสดงหุ่นจ าลองกลุ่มที่พักอาศัยและการขยายตัว ........................................................ 129 

ภาพที่ 199 แสดงหุ่นจ าลองกลุ่มที่พักอาศัยและการขยายตัว ........................................................ 129 

ภาพที่ 200 ระบบโมดูล่าโครงสร้างที่ใช้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภท ................................ 130 

ภาพที่ 201 แสดงการเปลี่ยนแปลงระบบพ้ืนที่และระบบโครงสร้าง ............................................... 131 

ภาพที่ 202 ระบบโครงสร้างนั่งร้านเหล็กท่ีท างานกับส่วนประกอบอาคารต่างๆ ............................ 132 

       



 

บทที่ 1   

บทน ำ 
 

จากความสนใจแรกของข้าพเจ้าในความไม่ถาวรในงานสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมส่วน
ใหญ่ถูกมองว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่คงทนถาวรแต่ในงานสถาปัตยกรรมทุกงานนั้นล้วนแต่มีอายุการใช้งาน
ที่ไม่คงทนถาวร  แม้แต่การใช้งานพ้ืนที่ในอาคารก็อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ตามช่วงเวลาของกิจกรรมจาก
สถาปัตยกรรมมาสู่ผู้คนความไม่ถาวรคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของผู้คนจึงได้มองไปที่กลุ่มคนที่
มีความไม่แน่นอนในชีวิตภาพผู้คนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในแผ่นดินที่ตัวเองเกิดได้ ไร้ตัวตนแม้ในแผ่นดิน
ที่ตัวเองเกิดจ าเป็นต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดหนีภัยเพื่อเอาชีวิตรอด จึงมีความสนใจในการศึกษาศึกษา
สถาปัตยกรรมเพ่ือผู้ลี้ภัย 

  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาพเรือบรรทุกผู้คนมาเต็มล าเรือลอยล าอยู่กลางทะเลอันดามันที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง
เป็นภาพที่คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเรืออพยพของลี้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา"ผู้ลี้ภัย"  หมายถึงบุคคลที่
อยู่นอกประเทศต้นก าเนิดหรือประเทศที่มีถ่ินฐานประจ าเพราะเขาผู้นั้นประสบกับภัยอันเกิดแต่การ
ตามล่า การกดขี่ด้วยเหตุทาง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความเห็นทางการเมือง ชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ชายฝั่งตะวันออกของทะเลเบงกอลในประเทศ
เมียนมาร ์  แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเมียนมาร์ไม่มีสัญชาติไม่ได้รับการยอมรับเป็นพลเมือง  
ชาวโรฮิงญาได้ทิ้งถิ่นฐานหนีการกดข่ีประหัตประหารในแผ่นดินเกิดเพ่ือรักษาชีวิต โดยชาวโรฮิงญามี
เส้นทางการอพยพมี 2 เส้นทาง  คือการเดินเท้าไปยังประเทศบังคลาเทศและทางเรือขึ้นฝั่งที่จังหวัด
ระนองเพ่ือเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

 
 การศึกษาในเรื่องสถาปัตยกรรมเพ่ือผู้ลี้ภัยครั้งนี้  ปัญหาของผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่เกิดขึ้นคือมี
ความหนาแน่นของจ านวนประชาการต่อพ้ืนที่โดยความเชื่อทางศาสนาที่มีความเชื่อว่าการมีลูกเพ่ิมคือ
ของขวัญจากพระเจ้า  และการคุมก าเนิดผิดหลักความเชื่อทางศาสนา  จึงได้มีการทดลองหารูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นในการท างานกับพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ในช่วงเวลาตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถต่อขยายได้ในอนาคต  โดยศึกษากิจกรรมที่เกิดข้ึนในที่พักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเพ่ือหารูปแบบการใช้พื้นที่มาสรุปโปรแกรมท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น
และจะมีช่วงเวลาที่ต่างกันในการเกิดสถาปัตยกรรมเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ลี้ภัย 
 โดยมีการทดลองใช้ระบบโมดูล่าหน่วยย่อย 3x3x3 เมตร มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท างานกับความหลากหลายทั้งในระบบพ้ืนที่และช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย  โดยออกแบบใช้ระบบโครงสร้างชั่วคราวที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อเติม
ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  ระบบโครงสร้างนี้ได้เลือกใช้โครงสร้างนั่งร้านเหล็กระบบลิ่มล็อกและระบบ
แคมป์ล็อกมาใช้เป็นโครงสร้างหลักในการท างานกับพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมทุกประเภท  และทดลอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
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ระบบวัสดุประกอบอาคารที่ท างานกับช่วงเวลาโดยในแต่ละอาคารจะมีความแตกต่างของการใช้วัสดุ
ถาวรและวัสดุชั่วคราวที่แตกต่างกันตามรูปแบบกิจกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
 โดยผลการทดลองได้แสดงถึงระบบโครงสร้างชั่วคราวนั่งร้านเหล็กท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ท างานกับพ้ืนที่กิจกรรมที่แตกต่างกันและการท างานในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงมีความต้องการในการ
ใช้พื้นที่เพ่ิมและเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในพ้ืนที่เดิม  เป็นระบบโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่สามารถ
ท างานกับความหลากหลายของกิจกรรมและช่วงเวลาที่เกิดขึ้น  ชว่งเวลาที่เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธ์
กับวัสดุที่ใช้ในอาคารโดยอาคารออกแบบเพ่ือการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต  ดังนั้นจะมีส่วนที่ต่อขยาย
ได้และต่อขยายไม่ได้  โดยด้านที่อนุญาตให้ต่อขยายได้จะใช้วัสดุที่มีความไม่ถาวร ผ้าใบ หรือวัสดุ
ธรรมชาติ ส่วนด้านที่ไม่อนุญาตให้ต่อขยายจะใช้วัสดุที่ถาวรจากวัสดุจากระบบอุตสาหกรรม  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานทั้งในระบบพ้ืนที่และ

ระบบโครงสร้างตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่เกิดข้ึนภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
เพ่ือศึกษาระบบโครงสร้างที่เป็นระบบพื้นฐานเรียบง่ายที่สามารถท างานกับความหลากหลาย

ของรูปแบบพื้นที่ที่มีความหลากหลายตามกิจกรรมของผู้ลี้ภัยและสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมได้ใน
อนาคตเพ่ือรองรับความต้องการการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในอนาคต 

เพ่ือศึกษากิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในที่พักพิงชั่วคราวเพื่อหารูปแบบพ้ืนที่ที่รองรับกิจกรรมและ
ช่วงเวลาการเกิดกิจกรรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท างานสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือที่ได้คุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดี 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

 ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานของพ้ืนที่ได้ในอนาคตตาม
ความต้องการพ้ืนที่การใช้งานเพ่ิมของผู้อยู่อาศัย ศึกษาระบบพื้นที่และโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่
รองรับรูปแบบการปรับเปลี่ยนขยายตัวในอนาคตเพ่ือรองรับสถานการณ์และช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
การใช้พื้นท่ีภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยโรฮิงญา  ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมและการใช้
พ้ืนที่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเพ่ือออกแบบความสัมพันธ์ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย  โดยก าหนด
ช่วงเวลาการอยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยเป็นระยะเวลา 10 ปี จากค่าเฉลี่ยในการให้
ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ UNHCR 
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อุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำ 

1. ศึกษาทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
ศึกษาทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของระบบของพื้นที่ระบบ

โครงสร้างชั่วคราวที่สามารถท างานกับความหลากหลายของรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่และช่วงเวลา 
เริ่มต้นจากการทดลองใช้ระบบโมดูล่าหน่วยย่อย 3x3x3 เมตร มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นหน่วยพื้นที่ท่ีน้อยที่สุดที่สามารถรวมเป็นพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่และ
ท างานหลากหลายกับพ้ืนที่ต่างๆในท่ีพักพิงชั่วคราวที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายในสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน 

2. การศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวโรฮิงญามีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างไร
ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมจากถ่ินฐานที่พวกเขาจากมาศึกษาความเป็นอยู่ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้
ภัยโรฮิงญาที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันว่ามีความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไรปัญหาที่เกิดข้ึนมีอะไรบ้าง
เพ่ือน ามาหาวิธีแก้ปัญหาทางสถาปัตยกรรมศึกษาข้อมูลจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) ในเรื่องข้อมูลและมาตรฐานต่างๆระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในที่พักพิงชั้วคราว
ผู้ลี้ภัย 

3. ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ท างานเกี่ยวกับท่ีพักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
  ศึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการท างานกับผู้ลี้ภัย,พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
เพ่ือสอบถามถึงระบบโครงสร้างภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภยั ระบบการวางผังในที่พักพิงชั่วคราว เพ่ือ
ทดลองหาขั้นตอนการออกแบบความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมของชาวโรฮิงญา 
 
แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลจากหนังสือ  วารสาร  และงานวิจัย 
 แหล่งข้อมูลทาง Website ต่างๆ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ควำมไม่ถำวรในงำนสถำปัตยกรรม 

ความไม่ถาวร มีความหมายว่า "ชั่วคราว ชัว่ระยะเวลาหนึ่ง" สถาปัตยกรรมชั่วคราว 
สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การใช้งานพ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์จะมีการใช้
งานในพ้ืนที่เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งและเวลาเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์กับกิจกรรม การศึกษาการ
ใช้พื้นที่ชั่วคราวของผู้ใช้งานเพ่ือรองรับการใช้งานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีความหลากหลายใน
กิจกรรมมาสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม  "พ้ืนที่ชั่วคราว"สื่อ
ได้หลากหลายความหมาย ทั้งในกิจกรรมที่เกิดข้ึนหรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นภายใต้ขอบเขตเวลาและ
โครงสร้างที่ถอดประกอบรูปแบบต่างๆ  อะไรคือสิ่งที่ถาวรอะไรคือสิ่งที่ชั่วคราวแม้แต่ของที่ไม่ถาวรก็
สามารถเป็นสิ่งที่ถาวรได้ตราบเท่าที่มนุษย์ให้ความส าคัญกับมัน  ความชั่วคราวท าให้การครอบครอง
ชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์กับสิ่งสิ่งนั้น 

2.1.1 พื้นที่ชั่วคราวทางสถาปัตยกรรม 

  พ้ืนที่ที่รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรมสามารถปรับเปลี่ยนตาม
ช่วงเวลาและความต้องการใช้พ้ืนที่ตามสถานการณ์นั้นๆ โดยพื้นที่ชั่วคราวที่ว่าอาจเป็นพ้ืนที่เดียวกัน
แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ในเวลาต่อมาจึงมีพ้ืนที่การใช้งานที่หายไปและมีพ้ืนที่การ
ใช้งานรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ หรือมีพ้ืนที่การใช้งานเดิมแต่มีความต้องการในการใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับการใช้งานที่มากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งาน 
ที่มา : arch daily, Nautilus / TEN + NGO City Creative Network, accessed June 23, 2019, available 
from https://www.archdaily.com/777900/nautilus-ten-plus-ngo-city-creative-
network?ad_medium=gallery 

 

https://www.archdaily.com/777900/nautilus-ten-plus-ngo-city-creative-network?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/777900/nautilus-ten-plus-ngo-city-creative-network?ad_medium=gallery
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2.1.2 โครงสร้างชั่วคราวทางสถาปัตยกรรม 

  โครงสร้างชั่วคราวส่วนมากเป็นโครงสร้างที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย  สามารถ
ปรับเปลี่ยนต่อขยายได้เพ่ือรองรับกิจกรรมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป  ส่วนใหญ่ในสถาปัตยกรรม
ชั่วคราวจะเลือกใช้โครงสร้างนั่งร้านเหล็กซึ่งมีความสามารถในการต่อประกอบได้ง่ายปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของพ้ืนที่  เป็นระบบกริดที่สามารถต่อขยายได้  สามารถหาได้ในระบบอุตสาหกรรม 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการใช้งานโครงสร้างชั่วคราว 
ที่มา : arch daily, Level Up / Brett Mahon, JoonasParviainen, SaagarTulshan, Shreyansh Sett, 
accessed June 23, 2019, available from https://www.archdaily.com/911991/level-up-brett-
mahon?ad_medium=gallery 
 

2.1.3 วัสดุประกอบอาคาร 

  ในส่วนของวัสดุประกอบอาคารนั้นสามารถแบ่งความวัสดุที่คงทนถาวรและวัสดุ
ชั่วคราวได้ด้วยอายุการใช้งานของวัสดุนั้นๆ คอนกรีต เหล็ก ถือว่าเป็นวัสดุที่คงทนถาวรมากกว่า เมื่อ
เทียบกับวัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นไม้ หรือไม้ไผ่  ในการแบ่งความถาวรและชั่วคราวของวัสดุจะมี
เวลาเข้ามาก าหนดในช่วงเวลาหนึ่ง  เพราะในที่สุดแล้ววัตถุในโลกย่อมมีการเสื่อมสลายตามกาลเวลา 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงความถาวรของวัสดุ 

https://www.archdaily.com/911991/level-up-brett-mahon?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/911991/level-up-brett-mahon?ad_medium=gallery
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2.1.4 Fun palace 

Fun palace ในช่วงยุคปี ค.ศ. 1960 สถาปนิกชาวอังกฤษ Cedric Price หนึ่งในกลุ่ม
สถาปนิกนักคิด Archigram ได ้น าเสนอแนวความคิดโครงการ Fun Palace (ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจริง) ซ่ึง
ในเวลาต่อมาได้ เป็นต้นแบบส าหรับRichard Rogers และ Renzo Piano ในการออกแบบ Centre 
Georges Pompidou ณ กรุงปารีสซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบให้ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้
งานภายในอาคารได้ สามารถสร้างพ้ืนที่ชั่วคราวได้ หลากหลายรูปแบบ 

แนวความคิดโครงการ Fun Palace เป็นแนวความคิดเริ่มแรกของ Joan Littlewood ซ่ึง
เป็นผู้ก ากับโรงละครและผู้ก่อตั้งของThe Innovative Theatre Workshop ใน East London 
ที่ตั้งใจ จะสร้าง Laboratory of Fun ที่ประกอบไปด้วยส่วนของการแสดงเต้น ดนตรี ละครเวที และ
ดอกไม้ไฟโดยที่อาคารจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีกิจกรรมหลากหลายในที่เดียวตัว 
โครงสร้างที่ Price ออกแบบเป็นลักษณะโครงสร้างเปิดโล่งขยับปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ด้วยเครน 
ขนาดใหญ่ส าหรับเคลื่อนย้ายผนังหล่อส าเร็จ พ้ืน เวที บันได เพดาน รวมไปถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ 
ของส่วนต่างๆของอาคารอย่างโรงละคร ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์[1]  
 

 
ภาพที่ 4 แสดงผังพ้ืนและภาพตัดโครงการ Fun palace  
ที่มา : Assessment Task 2A : Drawing and Notation, Fun palace, accessed June 23, 2019, available 
from https://medium.com/@michelle.yocelyn/fun-palace-8566c3adefae 

 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมชั่วคราวและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนทีไ่ด้ใน
อนาคต  จากรูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งสองเป็นรูปแบบได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นในการ
ท างานกับวัสดุประกอบอาคารและรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นในการท างานกับช่วงเวลาที่มีกิจกรรมและ
การใช้พื้นท่ีเพ่ิมเติมในอนาคต  เป็นระบบทางสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่
เกดิขึ้นภายในการใช้งานพ้ืนที่ของที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้พื้นท่ีในระยะเวลาอันสั้น  โดยในรูปแบบสถาปัตยกรรมอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยสามารถมีส่วนร่วม
ในการปรับเปลี่ยนต่อเติมสถาปัตยกรรมได้ด้วยตัวผู้อยู่อาศัยเอง จึงเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมใน
การใช้งานของผู้ลี้ภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
 
 
 

https://medium.com/@michelle.yocelyn/fun-palace-8566c3adefae


  7 

2.2  ผู้ลี้ภัยคือ 

 ผู้ลี้ภัยหมายถึงกลุ่มคนที่เดินทางออกจากประเทศของตนเนื่องจากสงคราม ความรุนแรง การ
ประหัตประหารหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาต ิ
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับไปยังบ้านเกิดได้เพราะ
หวาดหวั่นต่อภยันตรายเกินกว่าที่จะกลับไปได้ โดยในบางครั้งพวกเขาถูกเรียกว่าผู้แสวงหาที่ลี้ภัย 
(Asylum Seekers) จนกว่าคนๆ นั้นจะได้รับสถานะเป็น “ผู้ลี้ภัย” จาก UNHCR สถานะของบุคคลที่
เป็นผู้ลี้ภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับ UNHCR หรือรัฐบาลของประเทศที่
รองรับผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยซึ่งไม่ยื่นค าร้องขอที่ลี้ภัยและบุคคลที่ยื่นเรื่องขอที่ลี้ภัยแต่ถูกปฏิเสธโดย 
UNHCR หรือหน่วยงานระดับชาติยังคงมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย 
 
2.3 ประวัติศำสตร์กำรลี้ภัย 

 ประวัติศาสตร์โลกเต็มไปด้วยเรื่องราวของการพลัดถิ่น จะด้วยเหตุผลทางการเมือง สงคราม 
หรือศาสนา ปฎิเสธไม่ได้ว่าโลกที่เราเห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ เกิดข้ึนจากการแต่งแต้มสีสันของผู้คนจาก
หลายวัฒนธรรมที่พบปะสังสรรค์ผ่านการย้ายถิ่นฐานมายาวนานหลายศตวรรษ 
 ความคิดท่ีว่า มนุษย์เราควรให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อหรือผู้ที่ก าลังอยู่ในอันตรายสามารถสืบ
ย้อนกลับไปได้ไกลตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ  ในสมัยนั้น มีการพูดเรื่องสิทธิในการมอบที่ลี้ภัย (asylum) 
แก่ผู้เดือดร้อน แนวคิดนี้ถูกใช้ต่อมาโดยชาวโรมัน ก่อนชาวคริสต์ ชาวฮีบรู และชาวอิสลาม จะน า
แนวคิดนี้มาบรรจุในวัฒนธรรมของตน จนเกิดเป็นเรื่องเล่าในศาสนาอย่างการอพยพของโมเสสที่พา
ชาวฮีบรูออกจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา หรือเรื่องราวการเดินทาง
ของนบีมุฮัมมัดและผู้ติดตามจากเมกกะไปยังเมดินะในวัฒนธรรมอิสลาม 
 แนวคิดนี้ถูกน ามาบัญญัติแบบเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกโดย Hugo Grotius (1583–
1645) นักปรัชญาและบรมครูทางกฎหมายคนส าคัญของเนเธอร์แลนด์ ตัวเขาถูกเนรเทศไปปารีสและ
ได้พบเห็นขบวนผู้อพยพจ านวนมากที่ต้องลี้ภัยเพราะความขัดแย้งทางศาสนา (ยกตัวอย่างเช่นชาวยิว
และมุสลิมที่ต้องออกจากสเปน, ชาวคาทอลิกออกจากอังกฤษ และชาวโปรเตสแตนต์ออกจากฝรั่งเศส) 
เพ่ือสะท้อนสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม Grotius ได้แต่งต ารากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นต าราชั้นครูชื่อ Jure 
Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace – เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและ
สันติภาพ) โดยระบุว่า‘ชาวตา่งชาติที่ถูกขับไล่ออกจากถ่ินฐานควรได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย
หากพวกเขาร้องขอและยินดีที่จะปฎิบัติตามข้อก าหนดของรัฐเพ่ือหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานที่ไม่
จ าเป็น’ 
 แนวคิดนี้ภายหลังพัฒนามาเป็นข้อก าหนดในระดับนานาชาติ ว่าด้วยการปกป้องผู้ลี้ภัย ซึ่งค า
ว่า ‘ผู้ลี้ภัย’ ในที่นี้ ก็มีท่ีมาจากค าในภาษาละตินว่า fugere หมายถึง การหลบหนี (to flee) 
 อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้เกิดการลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุด คือเหตุการณ์ที่สะท้านโลก
อย่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงปี 1914-1918 สงครามโลกไม่เพียงพรากชีวิตและสร้างความเสีย
หายไปทั่วยุโรป แต่ยังส่งผลให้ผู้คนหลายล้านกลายเป็นคนไร้รัฐ ( stateless persons)  เพ่ือรองรับ
การเดินทางของผู้ลี้ภัย จึงมีการออก Nansen passport เพ่ือเป็นหนังสือเดินทางให้ผู้คนเหล่านี้ 
แรกเริ่มเดิมที่ Nansen passport ถูกออกให้กับกลุ่มรัสเซียขาว (White Russian) หรือกลุ่มนิยมพระ
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เจ้าซาร์ที่ถูกขับไล่โดยคณะปฎิวัติของเลนนิน ซึ่งในช่วงเวลานี้เอง งานด้านมนุษยธรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้
ลี้ภัยจากสงครามเริ่มเป็นที่สนใจกันอย่างแพร่หลาย และยังถูกใช้เพ่ือนจุดประสงค์ด้านการโฆษณา
โจมตีคู่สงครามอีกด้วย 
 สงครามโลกครั้งที่ 2 ในอีก 20 ปีต่อมา กลายเป็นหมุดหมายส าคัญให้กฎหมายและนโยบาย
รองรับผู้ลี้ภัยที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ในช่วงสงคราม มีชาวยุโรปเคลื่อนตัวไปมาเพ่ือหนีไฟสงครามอยู่
ตลอด กระทั่งสงครามสงบ ชาวเยอรมันท่ีขอลี้ภัยหลังการล่มสลายของพรรคนาซีก็เป็นประเด็นที่ท่ัว
โลกให้ความส าคัญ 
 แต่กว่ามาตรการและข้อก าหนดเพื่อปกป้องผู้ลี้ภัยจะถูกพัฒนาจนมีหน้าตาแบบปัจจุบัน ก็
ต้องรอกระทั่งปี 1951 (พ.ศ. 2494) เมื่อมีการเริ่มใช้อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสถานภาพของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็น
เอกสารทางกฎหมายที่ส าคัญในการตัดสินว่าใครคือผู้ลี้ภัย สิทธิของผู้ลี้ภัยและหน้าที่ของรัฐต่อผู้ลี้ภัยมี
อะไรบ้าง 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงภาพวาดเด็กหญิงชาวฝรั่งเศสที่ลี้ภัยมายังสวิสเซอร์แลนด์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ที่มา :ICRC, ค ำว่ำผู้ลี้ภัยมำจำกไหน, accessed May 18, 2019, available from 
https://blogs.icrc.org/th/2018/06/06/a-brief-history-of-hospitality/ 
 
 
 
 
 

https://blogs.icrc.org/th/2018/06/06/a-brief-history-of-hospitality/
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2.4 ผู้ลี้ภัยชำวโรฮิงญำ 

 โรฮิงญามีถ่ินฐานหนาแน่นอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาร์[2] พวกเขาคือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมุสลิม
ที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศท่ีชนกลุ่มใหญ่เป็นชาวพุทธมานานร่วมศตวรรษ 
ปัจจุบันมีมุสลิมโรฮิงญาอาศัยอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้นประมาณ 1.1 ล้านคน 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงถิ่นฐานชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาร์ 
ที่มา :Andalas Farr, เจำะลึกประเด็นโรฮิงญำท่ีคุณต้องจ ำเป็นรู้, accessed May 18, 2019, available from 
https://www.halallifemag.com/who-is-rohingya-muslims/ 

 
ภาพที่ 7 แสดงการอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืนของชาวโรฮิงญา 

ที่มา :Andalas Farr, เจำะลึกประเด็นโรฮิงญำท่ีคุณต้องจ ำเป็นรู้, accessed May 18, 2019, available from 
https://www.halallifemag.com/who-is-rohingya-muslims/ 

https://www.halallifemag.com/author/andalas/
https://www.halallifemag.com/author/andalas/
http://halallifemag.com/wp-content/uploads/2017/09/who-are-rohingya-muslims-05.jpg
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 ชาวโรฮิงญาสื่อสารกันด้วยภาษาโรฮิงญาหรือรัวอิงกา (Ruaingga) ซึ่งเป็นส าเนียงหนึ่งที่
แตกต่างจากภาษาที่นิยมใช้ทั่วไปในรัฐยะไข่หรืออาระกันและพม่าทั่วประเทศ พวกเขาไม่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 135 กลุ่มชาติพันธุ์ของพม่าท่ีถูกต้องอย่างเป็นทางการและถูกปฏิเสธไม่ให้เป็น
พลเมืองชาวพม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1982 จึงท าให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานะ
คนไร้รัฐด้วยความจ านน 

 ชาวโรฮิงญาในพม่าเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ พวก
เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศโดยปราศจากการยินยอมของทางรัฐบาล รัฐยะไข่ถือเป็นหนึ่ง
ในรัฐที่ยากจนที่สุดในประเทศที่มีการอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนแออัดเยี่ยงค่ายผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้รับการดูแล 
และขาดแคลนซึ่งสาธารณูปโภคและโอกาสในการด ารงชีวิต 
 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 การปราบปรามขั้นรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่นับครั้งไม่ถ้วนได้
บีบบังคับให้ผู้คนนับแสนชีวิตต้องอพยพหลบหนีไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างบังคลาเทศ มาเลเซีย 
ไทย และอีกหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดช่วงเวลาที่มีการปราบปรามข้ัน
รุนแรงดังกล่าวมักมีรายงานปรากฏให้เห็นว่ามีการข่มขืน การทารุณกรรม ลอบวางเพลิง และ
ฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพม่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณและไร้ซึ่งมนุษยธรรม 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงการอพยพโดยการเดินเท้าเข้าประเทศบังคลาเทศ 
ที่มา :TODAY, Rohingya refugee crisis a ‘grave security risk’, accessed May 20, 2019, available 
fromhttps://www.todayonline.com/world/rohingya-refugee-crisis-grave-security-risk 

https://www.halallifemag.com/author/andalas/
https://www.todayonline.com/world/rohingya-refugee-crisis-grave-security-risk
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ภาพที่ 9 แสดงการอพยพทางเรือเพ่ือไปประเทศมาเลเซียโดยขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนอง 
ที่มา :UNHCR,Bay of Bengal boat flow manageable with regional cooperation, accessed May 
20, 2019, available fromhttps://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5661ab566/bay-bengal-boat-
flow-manageable-regional-cooperation.html s/ 
 

2.5 กำรอพยพลี้ภัยชำวโรฮิงญำ 

 จากการถูกกดขี่ประหัตประหารท าให้ชาวโรฮิงญาต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อมีชีวิตรอดไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยการอพยพมีสองทางคือหนึ่งการเดินเท้าข้ามไปยังประเทศบังคลาเทศและสองการ
เดินทางทางเรือเพ่ือไปยังประเทศมาเลเซียโดยขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนองเพ่ือที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศ
มาเลเซีย 
 ช่วงเวลาการอพยพของชาวโรฮิงญา 
 1948: หลังจากท่ีอิสรภาพของพม่าจากการปกครองของอังกฤษการจลาจลของชาวมุสลิม
ปะทุข้ึนในรัฐยะไข่กับคนที่เรียกร้องสิทธิและพ้ืนที่เป็นรัฐอิสระการประท้วงในที่สุดก็พ่ายแพ้ 
 1962: กฎทางทหารเริ่มขึ้นในประเทศพม่า 
 1977 to1978: ชาวมุสลิมโรฮิงญา 200,000 คนหนีไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศ 
 1982: กฎหมายสัญชาติใหม่ระบุกลุ่มชาติพันธุ์ 135 ชาติพันธุ์ แห่งยกเว้นโรฮิงญาท าให้พวก
เขาไร้สัญชาติ 
 1989 to1991:การปราบปรามทางทหารเกิดข้ึน ผู้ลี้ภัยอีก 250,000 คนหนีไปบังคลาเทศ 
 1992: รัฐบาลพม่าและบังกลาเทศตกลงที่จะส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศ ผู้คนนับแสนกลับมายัง
พม่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
 2012: ความรุนแรงทางศาสนาในรัฐยะไข่ท าให้หลายคนไม่มีที่อยู่ ผู้คนหนีไปประเทศ
มาเลเซียมากกว่า 100,000 คน 

https://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5661ab566/bay-bengal-boat-flow-manageable-regional-cooperation.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5661ab566/bay-bengal-boat-flow-manageable-regional-cooperation.html
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 2014: ในการส ารวจส ามะโนประชากรครั้งแรกในพม่าในรอบ 30 ปี  ชาวโรฮิงญายังไม่
รวมอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ 
 2016: การด าเนินการทางทหารตามการโจมตีชายแดนที่ถูกต ารวจสั่งฆ่า ในระหว่างการ
ปราบปราม ประมาณ 87,000 คนหนีไปบังคลาเทศ 
 2017:สิงหาคม  ความรุนแรงเพิ่มขึ้นในรัฐยะไข่ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และกองก าลังทหารพม่า
ท าให้เกิดการอพยพผู้คนจ านวนมากขึ้นสู่บังคลาเทศตุลาคม ผู้ลี้ภัยกว่า 600,000 รายเดินทางมาถึงบัง
คลาเทศ 
 2017: พฤศจิกายน: พม่าและบังคลาเทศตกลงที่จะเริ่มส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศภายในสอง
เดือนข้างหน้า 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงช่วงเวลาการอพยพหนีภัยของชาวโรฮิงญา 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงครอบครัวชาวโรฮิงญาที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
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ภาพที่ 12 แสดงเส้นทางการอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทย 
ที่มา : REUTERS GRAPHICS, Asia's migrant crisis,accessed May 26,2019,available from 
http://graphics.thomsonreuters.com/15/rohingya/index.html 
 
2.6 ลักษณะสังคมวัฒนธรรมชำวโรฮิงญำ 

 ชาวโรฮิงญามีพันธะทางสังคมที่เข้มแข็งท่ีมาจากความเชื่อทางศาสนาอิสลามคนในชุมชน
ท างานร่วมกัน  ผู้หญิงมีข้อจ ากัดด้านสิทธิมากกว่าผู้ชายจากทัศนคตินิยมและอนุรักษ์นิยม  การ
ตีความทางศาสนาท าให้ในชุมชนผู้ชายเป็นใหญ่  เด็กและผู้หญิงการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใน
บ้าน ชาวโรฮิงญามีอาชีพหลักคือการท าเกษตรกรรมและท าประมง  วัฒนธรรมมีอิทธิพลมาจาก
อินเดียโดยเฉพาะ เรื่องอาหารและดนตรี 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลลักษณะสังคมวัฒนธรรมชาวโรฮิงญา 

http://graphics.thomsonreuters.com/15/rohingya/index.html
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2.7 พื้นที่พักพิงชั่วครำวที่มีอยู่ในประเทศไทย 

 ปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่าซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2527 เมื่อพม่าได้มีการปราบปรามชน
กลุ่มน้อยภายในประเทศพม่าท าให้มีประชาชนและชนกลุ่มน้อยกลุ้มต่างๆในประเทศเมียนมาร์
หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยรัฐบาลเมียนมาร์ถือว่าผู้อพยพเหล่านี้เป็นพวกกบฏ  
นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หลบหนีหารสู้รบเหล่านั้น  คือการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับซึ่งประเทศไทยได้ด าเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
อาทิ UNHCR และการด าเนินการเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบระหว่างรอการส่งกลับนั้นต้องให้มีความ
สมดุลระหว่างเรื่องสิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของประเทศ  โดยปัจจุบันผู้หนีภัยการสู้รบอยู่ใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยใน  4  จังหวัด  คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตาก  กาญจนบุรี  และ
ราชบุรี  จ านวน  9  แห่ง  โดยผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่าอพยพเข้ามาประมาณ 50,000คน  และ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันมีผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาร์ในประเทศไทยประมาณ 102,000 คน 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงพื้นที่พักพิงชั่วคราวและจ านวนผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 
ที่มา :UNHCR, Thailand border,accessed May 19,2019,available from 
https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/unhcr-map_en.jpg 

https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/unhcr-map_en.jpg
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2.8 กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่พักพิงชั่วครำวในประเทศไทย 
 ในการด าเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมาร์นั้น  แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็น
ภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ.1951  แต่การด าเนินการของประเทศไทยก็มีระบบการ
จัดการที่ดีกว่าประเทศท่ีเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวบางประเทศเสียอีก โดยมีการ 
 จัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
 จัดท าทะเบียนผู้หนีภัยจากการสู้รบ  โดยแยกเป็นครอบครัว  หมู่บ้าน  เพศ  กลุ่มอายุ 
 จัดสร้างบ้านพักอาศัย 
 จัดระบบสุขาภิบาล จัดระบบส้วมซึมทุกหลังคาเรือน  จัดตั้งระบบประปาเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 
 การรักษาพยาบาล  จัดตั้งโรงพยาบาลในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 
 การศึกษา  จัดตั้งโรงเรียนและมีการฝึกอาชีพให้คนเหล่านั้น 
 การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
  
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย 

 
ที่มา: คณะกรรมาธิการตา่งประเทศ วุฒิสภา, "รายงานการพิจารณาศึกษากรณีปญัหาการสูร้บชาวพม่าในประเทศ
ไทย", 2553, 13. 
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ภาพที่ 15 แสดงพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ 
ที่มา :บก.เงาลาย, ศูนย์อพยพแมห่ละ,accessed May 19,2019,available from 
http://ngaolaimedia.blogspot.com/2017/07/108.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ngaolaimedia.blogspot.com/2017/07/108.html


  17 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 วิธีด าเนินการวิจัยโดยเริ่มจากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมผู้ลี้ภัยว่าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละพ้ืนที่และศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมได้ในอนาคต ในเรื่องโปรแกรมท่ีเกิดข้ึนได้
ศึกษารูปแบบกจิกรรมที่เกิดข้ึนภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเพ่ือหารูปแบบการใช้พ้ืนที่ใน
สถานการณ์ต่างๆว่ามีรูปแบบการเกิดพ้ืนที่อย่างไรบ้างและช่วงเวลาในการใช้พ้ืนที่ที่มีช่วงเวลาต่างกัน
มีล าดับการใช้พ้ืนที่ที่เกิดก่อนและพ้ืนที่ที่ตามมา ศึกษาวิถีชีวิตและลักษณะเฉพาะของชาวโรฮิงญาเพ่ือ
ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีการตอบสนองการการใช้งานตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง 
 
3.1 สถำปัตยกรรมผู้ลี้ภัย 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้จัดท ารูปแบบ Shelter ของผู้ลี้
ภัยทั่วโลกเอาไว้  โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย สะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง 
มีความยืดหยุ่นด้านการใช้วัสดุในการก่อสร้าง  โดยวัสดหุลักจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆเข้ามาเป็น
วัสดุในการก่อสร้าง โดยรูปแบบในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันตามบริบทนั้นๆ   
 

 
ภาพที่ 16 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผู้ลี้ภัยจาก UNHCR 
ที่มา :UNHCR, SHELTER DESIGN CATALOGUE, accessed June 10, 2019, available from 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalogue+January+2
016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e 

https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalogue+January+2016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/57181/Shelter+Design+Catalogue+January+2016/a891fdb2-4ef9-42d9-bf0f-c12002b3652e
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3.1.1 บ้านผู้ประสบภัย Paper Log House 

 บ้านผู้ประสบภัย Paper Log House ออกแบบโดย Shigeru Ban โดยมีโครงสร้าง
เป็นแกนกระดาษแข็ง หลังคามุงวัสดุผ้าใบ  ส่วนฐานของบ้านรองด้วยลังเบียร์พลาสติกเพ่ือยกพ้ืน
อาคารขึ้นสูงจากพ้ืนดิน  ตัวอาคารสามารถสร้างได้รวดเร็วเพ่ือน ามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 
ภาพที่ 17 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม Paper Log House 
ที่มา :INDA, Pin's Case Study: Shigeru Ban's Paper Log House, accessed June 5,2019,available 
from http://indayear2studio-1314s1.blogspot.com/2013/09/pins-case-study-shigeru-bans-paper-
log.html#.XPewWhb7SUm 
 Paper Log House ยังสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนผนังหรือหลังคาตามวัสดุที่มี
ในท้องถิ่นนั้นๆด้วย โดยระบบโครงสร้างหลักยังคงใช้เป็นระบบเดียวกันกับบ้านต้นแบบ  เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการเปลี่ยนวัสดุประกอบอาคารที่สามารถใช้วัสดุอื่นที่มีในพ้ืนที่นั้นๆ   
 

 
ภาพที่ 18 แสดงความแตกต่างของวัสดุผนังและหลังคาPaper Log House 

http://indayear2studio-1314s1.blogspot.com/2013/09/pins-case-study-shigeru-bans-paper-log.html#.XPewWhb7SUm
http://indayear2studio-1314s1.blogspot.com/2013/09/pins-case-study-shigeru-bans-paper-log.html#.XPewWhb7SUm
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3.1.2 Temporary Dormitories   
  Temporary Dormitories  หอพักชั่วคราวส าหรับนักเรียนที่ลี้ภัยสงครามชาว
กะเหรี่ยง ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนพม่าที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากออกแบบโดย  a.gor.a Architects  
หอพักถูกสร้างขึ้นภายใน 4 สัปดาห์ โดยออกแบบส าหรับนักเรียน 25 คน โดยตัวอาคารใช้วัสดุที่มีใน
ท้องถิ่น  โครงสร้างไม้มาจากอาคารเก่าในเมืองที่ถูกถอดออกน ามาแปรรูปให้มีขนาดที่พร้อมใช้งาน 
ผนังเป็นไม้ไผ่นามาสานโดยเทคนิคในท้องถิ่นและหลังคามุงด้วนวัสดุในท้องถิ่น  การใช้ไม้เป็นวัสดุใน
การก่อสร้างหลักยังช่วยให้เรารักษาทักษะดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับวัสดุนี้อยู่แล้ว  และยัง
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนท้องถิ่นกับสถาปัตยกรรม 
  

 
ภาพที่ 19 แสดงโครงการ Temporary Dormitories 
ที่มา :arch daily, Temporary Dormitories / a.gor.a Architects, accessed June4, 2019, available 
from https://www.archdaily.com/499287/temporary-dormitories-a-gor-a-architects 
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3.1.3 บ้านผีเสื้อ 

  บ้านผีเสื้อบ้านพักอาศัยของสถานรับเลี้ยงเด็กก าพร้า  บ้านหนองบัว จังหวัดตาก  
ออกแบบโดยTYIN Tegnestue Architects เนื่องจากสถานรับเลี้ยงเด็กก าพร้าแห่งนี้ต้องการ
บ้านพักส าหรับเด็กๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น บ้านผีเสื้อ หรือ Soe Ker Tie Hausเป็นบ้านที่ผสมผสาน
ระหว่างทักษะของคนในท้องถิ่น (ชาวกระเหรี่ยง) และความรู้ทางงานสถาปัตยกรรมของ TYIN ด้วย
รูปทรงของหลังคาบ้านมีลักษณะคล้ายปีกของผีเสื้อจึงเป็นที่มาของชื่อที่ตั้งโดยชาวกระเหรี่ยง และ
หลังคาปีกผีเสื้อที่พิเศษนี้เอง จะช่วยส่งเสริมการระบายอากาศตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และยัง
สามารถใช้เก็บน้ าฝนได้ในเวลาเดียวกัน เพ่ือส าหรับกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งนอกจากนี้การสานไม้ไผ่
เพ่ือใช้เป็น facade ของบ้านยังเป็นลักษณะที่โดดเด่น สร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของ
บ้านผีเสื้อ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคเดียวกับบ้านทั่วไปในแถบนี้ และวัสดุไม้ไผ่นี้ก็อยู่ห่างจากพ้ืนที่
ก่อสร้างเพียงไม่กี่กิโลเมตร ส่วนโครงสร้างของบ้านนั้นท าจากไม้เนื้อแข็งยึดด้วยน็อตเพ่ือความ
แข็งแรงและแม่นย า และยังมีการยกส่วนของที่นอนให้อยู่เหนือพ้ืนดินเพ่ือป้องกันความชื้นที่จะท าให้
บ้านเสียหายได้ 
 

 

ภาพที่ 20 แสดงโครงการ Soe Ker Tie House / TYIN Tegnestue 
ที่มา :arch daily, Soe Ker Tie House / TYIN Tegnestue, accessed June 4, 2019, available from 
https://www.archdaily.com/25748/soe-ker-tie-house-tyin-tegnestue 
 

นอกจากเด็กๆ จะมีที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้นแล้ว เรายังได้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดการใช้
งานในแต่ละฟังก์ชั่น ความเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรอบ การเลือกใช้วัสดุ รวมถึงการใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่ผสมผสานรวมกันเป็นบ้านผีเสื้อทั้ง 6 หลัง  การร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้น
เล็กๆ เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนในอนาคตของชาวกระเหรี่ยงก็เป็นได้  

http://www.tyinarchitects.com/
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3.2 สถำปัตยกรรมรองรับกำรขยำยตัว 

 โครงการ Quinta Monroyเคหะการแนวคิดใหม่ ออกแบบเผื่อชีวิตอนาคตส าหรับผู้มีรายได้
น้อยที่ เมืองอิกคีเค ประเทศชิลี  ออกแบบโดย ELEMENTALพวกเขาตั้งโจทย์จากปัญหาของการย้าย
ชุมชนเดิมที่มีการบุกรุกที่ดินอย่างผิดกฎหมายกันมากว่า 30 ปี เมื่อชุมชนนี้ต้องย้ายออกไปจากที่เดิม
การออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้อยู่อาศัยจึงส าคัญมาก ในการแก้ปัญหานี้ELEMENTAL ได้
ค านึงถึงพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยการเคหะของรัฐที่มักจะต่อเติมที่อยู่อาศัยเดิมอย่างสะเปะสะปะไร้
แนวทาง แต่เมื่อชีวิตส าคัญกว่าสถาปัตยกรรมชาวบ้านก็ไม่มีทางเลือกนอกจากค่อยๆ ต่อเติมจน
กลายเป็นว่าอยู่อาศัยไม่ได้  สถาปนิกจึงเสนอทางเลือกด้วยการออกแบบให้มีการวางแผนต่อเติม 
โดยออกแบบให้เป็นบ้านแถวความสูง 3 ชั้น แบ่งตัวบ้านออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกสร้างไว้ให้พออยู่
อาศัยในระยะแรก แต่เมื่อครอบครัวมีการขยายมากขึ้นช่องว่างที่ตระเตรียมไว้จะกลายเป็นห้องต่างๆ 
ที่เพ่ิมขึ้นตามความต้องการของสมาชิกครอบครัว การที่พวกเขาเลือกที่จะให้ต่อเติมในแนวดิ่งก็เพ่ือ
การแก้ปัญหาของการต่อเติมโดยมี่การวางแผนที่ท าให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ไม่ดี การเข้าถึง
ของแสงแดดในบ้านซึ่งส าคัญต่อสุขภาวะ 
 

 

ภาพที่ 21 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโครงการ Quinta Monroy  
ที่มา :Arch Daily, Quinta Monroy / ELEMENTAL, accessed May 25,2019,available from 
http://ngaolaimedia.blogspot.com/2017/07/108.html 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงโครงการ Quinta Monroy ก่อนและหลังการต่อขยาย 
ที่มา :Arch Daily, Quinta Monroy / ELEMENTAL, accessed May 25,2019,available from 
http://ngaolaimedia.blogspot.com/2017/07/108.html 

http://ngaolaimedia.blogspot.com/2017/07/108.html
http://ngaolaimedia.blogspot.com/2017/07/108.html
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 โดยตัวอาคารโครงการ Quinta Monroy ได้ออกแบบเพื่อการต่อเติมได้ในอนาคตของผู้อยู่
อาศัยผู้ออกแบบได้ออกแบบผนังอาคารที่ใช้วัสดุถาวรหนึ่งด้าน และอีกด้านที่ออกแบบไว้เผื่อการ
ขยายตัวในอนาคตใช้เป็นวัสดุที่ไม่คงทนถาวรในโครงการ Quinta Monroy ผนังด้านที่สามารถต่อ
ขยายได้ใช้เป็นวัสดุไม้อัด  เพ่ือสะดวกในการต่อเติมอาคารและยังลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารใน
ตอนแรกอีกด้วย  โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุที่คงทนถาวรและวัสดุ
ชั่วคราวโดยฝั่งอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมได้ใช้วัสดุที่ถอดประกอบได้ง่าย 
 
3.3 ควำมหมำยของกำรตั้งถิ่นฐำน 

 ไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์[3] ลักษณะการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ภูมิภาพวัฒนธรรม
(Culturallandscape) ของการจัดการพื้นที่ที่ตั้งหลักแหล่งเพ่ืออยู่อาศัยและเพ่ือท ามาหากิน  ภูมิภาค
ถิ่นฐานที่ปรากฏทางพ้ืนที่เกิดจากผลปฏิบัติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ที่ตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์แต่ละแห่งจะมีส่วนประกอบของระบบการตั้งถิ่นฐานที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่
ส าคัญ  คือ  มนุษย์  ธรรมชาติ  ที่อยู่อาศัย  การคมนาคม  และองค์การทางสังคม 
 Doxiadis[4] กล่าวถึง  การตั้งถ่ินฐานไว้ว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หมายถึงการจัดรูปแบบ
พ้ืนที่ของมนุษย์เพ่ือการอยู่รอดและการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามล าดับ  การที่จะเข้าใจถึงการ
ตั้งถิ่นฐานนั้นจะต้องอาศัยมิติแห่งเวลาและสถานที่โดยการตั้งถิ่นฐานแต่ละเมืองจะมีองค์ประกอบ
ต่างๆร่วมกันเรียกว่า  Ekistic  ซึ่งเป็นรากศัพท์ของค าว่า  Okiosภาษากรีกแปลว่า "บ้าน" โดยRkistics
ได้กล่าวถึงการศึกษา การตั้งถิ่นฐานไว้ว่าจะต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทั้งระบบ  ซึ่ง
เป้าหมายของEkisticเป็นบัญญัติทางวิทยาศาสตร์ท าให้สามารถอาศัยภายในแหล่งที่ตั้งถ่ินฐานได้อย่าง
มีความสุขภายใต้ความสมดุลขององค์ประกอบด้านต่างๆโดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐาน
ส าคัญ 2 องค์ประกอบคือ  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็น 5 ประการ  คือ  ธรรมชาติ มนุษย์ สังคม โครงสร้างการอยู่อาศัยและโครงข่ายการเชื่อมโยง  
มีรายละเอียดดังนี้  
  ธรรมชาติ(Nature)การตั้งถิ่นฐานมนุษย์เป็นผลผลิตมาจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติ
มีก่อนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์  ได้แก่  ภูมิอากาศ  ดิน  น้ า  พืช  สัตว ์ฯลฯการตั้งถิ่นฐานในระยะแรก
ของมนุษย์  จะตั้งในแหล่งที่มีดินเหมาะสมต่อการเพาะปลูก  มีน้ าเพียงพอและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิต 
  มนุษย์ (Human) ศึกษามนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านต่างๆในการด ารงชีวิตได้แก่ความต้องการด้านชีวภาพ (ที่ว่าง  อากาศ  
อุณหภูมิ) และความต้องการทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก (ความม่ันคงปลอดภัย  ความสวยงาม) 
  โครงสร้างที่อยู่อาศัย(Shell) การศึกษาด้านโครงสร้างการอยู่อาศัยไม่ได้พิจารณา
เฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นบ้านเรือนเท่านั้น  แต่จะมองในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยในการอยู่อาศัย  ได้แก่  
ทีพั่กอาศัย  บริการของชุมชน (โรงเรียน  โรงพยาบาล)ตลาดและศูนย์การค้า  สิ่งอ านวยความสะดวก
ในด้านนันทนาการ (โรงภาพยนตร์  พิพิธภัณฑ์  สนามกีฬา) ศูนย์กลางทางการเมือง  สถานีขนส่งเป็น
ต้น 
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  สังคม(Socity) โดยธรรมชาติมนุษย์จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  มีความสัมพันธ์กลับ
กลุ่มอ่ืนๆทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม  จึงจ าเป็นต้องมีสังคมเป็นแกนหลักได้แก่องค์ประกอบด้าน
ประชากรและความหนาแน่นการแบ่งชั้นทางสังคม โครงสร้างทางวัฒนธรรม  การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ  การศึกษา  สุขภาพอนามัย  กฎหมาย  การบริหาร  เป็นต้น  
  โครงข่ายความเชื่อมโยง (Network) ชุมชนแต่ละชุมชนต้องมีการติดต่อระหว่างกัน
ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ท าให้เกิดการติดต่อระหว่างกันเป็นโครงข่ายความเชื่อมโยงภายในและภายนอกชุมชน
และโครงข่ายไม่สามารถพิจารณาได้ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ของทั้ง 5 องค์ประกอบการตั้งถ่ินฐาน  
โดยโครงข่ายจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีระดับนานาชาติและเทคโนโลยีระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ระบบการขนส่ง  ไฟฟ้า  ประปา  ระบบการสื่อสาร  การระบายน้ า  
 
3.4 กำรตั้งถิ่นฐำนผู้ลี้ภัย 

 เมื่อมีการทิ้งถิ่นฐานอพยพลี้ภัยจากสงครามข้ามมายังประเทศเพ่ือนบ้านในการช่วยเหลือใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยภาครัฐประเทศที่สองจะมีนโยบายในการก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์พัก
พิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยโดยท างานร่วมกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)และ
องค์กรเอกชนอื่นๆเพ่ือมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้กับผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือตามหลัก
มนุษยธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้ที่พักพิงเพ่ือรอโอกาสในการลี้ภัยไปยังประเทศที่สาม 
 

 

ภาพที่ 23 แสดงความต้องการในการตั้งถ่ินฐานของผู้ลี้ภัย 
การตั้งถ่ินฐานผู้ลี้ภัยจะแบ่งช่วงเวลาของพ้ืนที่ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  พ้ืนที่ฉุกเฉิน  พ้ืนที่

สนับสนุนชุมชน  และพ้ืนที่เพ่ือความยั่งยืน  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยด ารงชีวิตในค่ายโดยที่ยังมีการใช้
วิถชีีวิตในแบบเดิมของพวกเขา  และเยียวยาความรู้สึกท่ีต้องเผชิญความรุนแรงในประเทศบ้านเกิด 
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3.5 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่ำยพักพิงชั่วครำวชำวโรฮิงญำ 

 จากการศึกษาที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในกูตูปาลอง ประเทศบังคลาเทศซึ่งมีชาว
โรฮิงญาอาศัยลี้ภัยอยู่ประมาณ 878,596 คนจากรายงานของ UNHCR ปี2018 ค่ายผู้ลี้ภัยชาว
โรฮิงญาในกูตูปาลองถือเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมในที่พักพิงชั่วคราวมีดังต่อไปนี้ 
 
 พ้ืนที่ลานโล่งเป็นสิ่งจ าเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเป็นพ้ืนที่ส าหรับหน่วยงานช่วยเหลือ
ต่างๆเข้ามาในช่วงแรกของการอพยพเข้ามา จะเป็นพื้นที่ที่แจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ
ในการด ารงชีวิต 
 

 
ภาพที่ 24 แสดงการเข้าถึงอาหารและการรับของอุปโภคบริโภคในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
 การเข้าให้ความช่วยเหลือของของทางภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยในสถานการณ์
ฉุกเฉินโดยจะมีศูนย์อ านวยการจัดการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและมีการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ยารักษาโรค  
และแพทย์ในการตรวจรักษา 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงศูนย์อ านวยการและโรงพยาบาล 
 



  25 

 การให้การศึกษาแก่เด็กผู้ลี้ภัยจัดให้มีโรงเรียนเพ่ือให้การศึกษาเมื่อผู้ลี้ภัยได้มีโอกาสไปเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ในประเทศท่ีสามจะได้มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้ด ารงชีวิต   ทางด้านศาสนาจัดให้มีอาคารทาง
ศาสนาเพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และได้ใช้วิถีชีวิตตามสังคมที่เขาจากมา 
 

 

ภาพที่ 26 แสดงพื้นท่ีการศึกษาและพ้ืนที่ทางศาสนา 
 
 การจัดที่พักอาศัยให้ผู้ลี้ภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีอยู่อาศัยควรมีคุณภาพท่ีดีถูกสุขลักษณะเพ่ือไม่ให้
ผู้ลี้ภัยเกิดความเจ็บป่วยซ้ าซ้อน  การมีตลาดเข้ามาเพ่ือการแลกเปลี่ยนทางสังคมการจับจ่ายเครื่อง
อุปโภคบริโภค และแลกเปลี่ยนกับชุมชนข้างเคียง 
 

 

ภาพที่ 27 แสดงที่พักอาศัยและตลาด 
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 พ้ืนที่อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบการให้ความรู้กับผู้ลี้ภัยพื้นที่ชุมนุม
ของชุมชน พ้ืนที่ความบันเทิง สนามเด็กเล่น และอ่ืนๆ  
 

 

ภาพที่ 28 แสดงสนามเด็กเล่นและพ้ืนที่อเนกประสงค์ 
 

3.6 ปัญหำอัตรำกำรขยำยตัวในค่ำยพักพิงชั่วครำวชำวโรฮิงญำ 

 ค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญามีปัญหาในการใช้พื้นท่ีด้วยค่ายมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วจากผู้ใช้งานที่
เพ่ิมข้ึน  โดยการเปลี่ยนแปลงมีสองรูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบแรกการมีลูกเพ่ิมของชาวโรฮิงญาที่มี
อัตราการเกิดท่ี 4%ต่อปีถือเป็นอัตราการเกิดที่มากท่ีสุดในโลกด้วยความเชื่อทางศาสนาเรื่องการ
คุมก าเนิดถือเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม  รูปแบบที่สองคือการอพยพเข้ามาเพ่ิมของผู้ลี้ภัย
ภายหลัง ท าให้มีความต้องการใช้พื้นท่ีเพ่ิมเพ่ือการด ารงชีวิตท าให้พื้นที่ของค่ายต้องขยายออกไปใน
แนวราบ 
 

 

ภาพที่ 29 แสดงการเพ่ิมจ านวนของผู้ลี้ภัยภายในค่ายพักพิงชั่วคราว 
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ภาพที่ 30 แสดงการใช้พื้นที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัย 
 

 การตั้งค่ายพักพิงให้ผู้ลี้ภัย  ถือเป็นการให้ที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรอให้เหตุการณ์ความรุนแรง
หรือความขัดแย้งในประเทศสงบแล้วเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดท่ีจากมา  หรือเพ่ือรอได้
สถานะลี้ภัยไปยังประเทศท่ีสาม  โดยค่าเฉลี่ยในการแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปเริ่มต้นในประเทศ
ที่สามให้กับผู้ลี้ภัยของ  UNHCR มีค่าเฉลี่ย 10ปี โดยประมาณ รูปแบบของการเข้าใช้พ้ืนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าการตั้งถิ่นฐานแบบอื่น การเข้ามาของผู้ลี้ภัยกลุ่มแรกตามมาด้วยสถาปัตยกรรม
ที่ตามมารองรับการใช้งานของผู้คน มีการอพยพเข้ามาเพ่ิมในภายหลังของผู้ลี้ภัยเกิดความต้องการใน
การใช้พื้นท่ีและสถาปัตยกรรมเพ่ิมเติม จนสุดท้ายการใช้พื้นที่ก็จะลดลงตามการที่ผู้ลี้ภัยได้กลับไปยัง
ถิ่นฐานเดิมที่จากมาหรือการได้อพยพไปเริ่มต้นชีวิตในประเทศที่สาม 
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ภาพที่ 31 แสดงการใช้พื้นที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัย 
 

 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในค่ายพักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญาที่มีอัตราการเกิดท่ีสูงและยัง
มีผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ามาภายหลังถือเป็นอัตราการขยายตัวที่มากท่ีสุดในโลกท าให้คุณภาพในการอยู่
อาศัยไม่ดี  เป็นค าถามที่ว่าสถาปัตยกรรมท าอะไรได้บ้าง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ
ขยายตัวของผู้ใช้งานภายในค่ายพักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
 
3.7 บ้ำนที่ชำวโรฮิงญำจำกมำ 

ศึกษาข้อมูลของที่พักอาศัยที่ชาวโรฮิงญาทิ้งถ่ินฐานมาเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยที่
ประเทศบ้านเกิด โดยลักษณะบ้านพักอาศัยจะเป็นโครงสร้างไม้ผนังและหลังคาใช้วัสดุธรรมชาติที่หา
ได้ในพ้ืนที่ ตัวบ้านมีการยกระดับจากพ้ืนดินเพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีมรสุมพัดผ่านฝนตกชุก  ระดับพื้นมี
การลดระดับพ้ืนเพ่ือแยกพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ ผังของตัวอาคารจะมีลานโล่งหน้าบ้านเพ่ือ
ท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 32 แสดงที่พักอาศัยชาวโรฮิงญาที่ท้ิงถิ่นฐานมา 
 

3.8 โปรแกรมในกำรออกแบบ 

 เริ่มจากการศึกษากิจกรรมที่เกิดข้ึนในค่ายพักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญา  หารูปแบบกิจกรรมที่
เกิดข้ึนว่ามีรูปแบบการใช้พ้ืนที่อย่างไร  โดยแสดงกิจกรรมแรกเริ่มตั้งแต่ผู้หนีภัยเดินทางเข้ามายัง
ประเทศที่สอง รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้ 
 

3.8.1  พ้ืนที่แรกรับเป็นพ้ืนที่แรกในการอพยพเข้ามาของผู้ลี้ภัย 
  พ้ืนที่แรกรับต้องการพ้ืนที่โล่งสะดวกต่อการเข้าถึงให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน
ต่างๆและยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดภัยซ้ าซ้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 3.8.2  การแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรคในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  พ้ืนที่การแจกจ่ายอาหารต้องการพ้ืนที่ที่มี Overhead plane  
 3.8.3  การลงทะเบียนเป็นผู้ขอลี้ภัย 
  พ้ืนที่ลงทะเบียนต้องการพื้นที่ที่มี Overhead plane ในการติดต่อกับหน่วยงานที่
ดูแล 
 

 
ภาพที่ 33 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ 
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 3.8.4  การแบ่งกลุ่มครอบครัว  เพศ  อายุ  ของผู้ลี้ภัย 
  พ้ืนที่แบ่งกลุ่มครอบครัว เพศ อายุต้องการพ้ืนที่ที่มี Overhead plane ในการติดต่อ
กับหน่วยงานที่ดูแล 

3.8.5  พื้นที่ความช่วยเหลือต่างๆจากทางภาครัฐ 
  พ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือต้องการพื้นที่โล่งสะดวกต่อการเข้าถึงให้ความช่วยเหลือของ
หน่วยงานต่างๆและเป็นพ้ืนที่ที่รองรับผู้คนจ านวนมากได้ในการเข้ารับความช่วยเหลือ  
 3.8.6  พ้ืนที่พักอาศัยชั่วคราว 

พ้ืนที่พักอาศัยชั่วคราวต้องการพื้นที่ท่ีมีหลังคาปกคลุมเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยจาก
ความชื้นเป็นพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อรอการย้ายเข้าที่พักอาศัยแต่ละครอบครัวในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ
ก าลังก่อสร้างที่พักอาศัย 

 

 
ภาพที่ 34 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ 
 
 3.8.7  สถานพยาบาล 
  สถานพยาบาลต้องการพ้ืนที่ที่มีหลังคาปกคลุมและมีการปิดล้อมพ้ืนที่ที่มากเพ่ือ
ป้องกันผู้ป่วยจากการอพยพมีอาการป่วยแทรกซ้อน 
 3.8.8  โครงสร้างพื้นฐาน 
  พ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐานต้องการพื้นที่โล่งสะดวกต่อการเข้าถึงให้ความช่วยเหลือของ
หน่วยงานต่างๆในการเข้ามาสนับสนุน 
 3.8.9  ที่พักอาศัย 
  พ้ืนที่พักอาศัยต้องการการปิดล้อมเพ่ือมีความเป็นส่วนตัวและยังต้องเชื่อมต่อกับ
พ้ืนที่สาธารณะ ปลอดภัยจากความชื้น ป้องกันแดด ฝนได้ดี เพื่อให้มีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี 
. 
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ภาพที่ 35 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ 
  

3.8.10  อาคารทางศาสนา 
 อาคารทางศาสนาต้องการพ้ืนที่ที่ปิดล้อมจากภายนอกเป็นพ้ืนที่ในการละหมาดเป็น

พ้ืนที่ที่ต้องอ้างอิงแนวแกนในการละหมาดเพ่ือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 3.8.11  พื้นที่การกระจายอาหาร 
  พ้ืนที่การแจกจ่ายอาหารต้องการพ้ืนที่โล่งเพ่ือรับเครื่องอุปโภคบริโภค 
 3.8.12  พื้นที่ประชุมเจ้าหน้าที่ 
  พ้ืนที่ประชุมสามารถใช้พื้นที่ร่วมกับศูนย์อ านวยการหรือใช้พื้นที่มัสยิดได้แล้วแต่
ความต้องการประชุมนั้นๆที่รองรับคนที่มีจ านวนไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ 
 
 3.8.13  โรงเรียน 

โรงเรียนต้องการพ้ืนที่ที่ปิดล้อมจากภายนอกและพ้ืนที่ Outdoor เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน 
 3.8.14  ฝึกอาชีพ 
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  พ้ืนที่ฝึกอาชีพต้องการพ้ืนที่ Indoor และ Outdoor เพ่ือรองรับการฝึกอาชีพที่
หลายหลายและใช้พื้นท่ีแตกต่างกัน  
 3.8.15  ตลาด 
  พ้ืนที่ตลาดต้องการพ้ืนที่ที่มี Overhead plane ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
 

 
ภาพที่ 37 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ 
 

3.8.16  ลานกีฬา 
 3.8.17  สนามเด็กเล่น 
 3.8.18  พื้นที่สันทนาการชุมชน 
  พ้ืนที่ลานกีฬา สนามเด็กเล่น พ้ืนที่สันทนาการ ต้องการพ้ืนที่โล่งสามารถเป็นพื้นที่
เดียวกันได้โดนมีการใช้งานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์เพ่ือรองรับกิจกรรมอ่ืน
ด้วย 
 

 
ภาพที่ 38 แสดงกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่รองรับกิจกรรมที่เกิดข้ึนในที่พักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัยสามารถแยกประเภทของสถาปัตยกรรมได้ 6 รูปแบบคือ ลานอเนกประสงค์,ศูนย์
อ านวยการ,โรงพยาบาล,โรงเรียน, มัสยิด,บ้านพักอาศัย  และรูปแบบสถาปัตยกรรมยังต้องการการปิด
ล้อมพ้ืนที่ที่ต่างกันไล่ล าดับจากพ้ืนที่ 01การปิดล้อมน้อยสุดไปจนถึง 06การปิดล้อมมากสุด  จากพ้ืนที่
ที่เกิดขึ้นแต่ละพ้ืนที่จะมีช่วงเวลาที่ที่เกิดขึ้นของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้จะมีพ้ืนที่ที่ใช้งานใน
ช่วงเวลาหนึ่งและจะเปลี่ยนพื้นที่ตามกิจกรรมในช่วงเวลาต่อมา 
 

 
ภาพที่ 39 แสดงการจับกลุ่มกิจกรรมและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 40 แสดงการจับกลุ่มกิจกรรมและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 เมื่อได้รูปแบบกิจกรรมและรูปแบบการใช้พื้นที่แล้ว  สถาปัตยกรรมที่เข้ามารองรับกิจกรรม
ของผู้ลี้ภัยจะมีช่วงเวลาของการเกิดข้ึนโดยแบ่งเป็นสถานการณ์หลักๆออกเป็น 2 สถานการณ์คือ  
สถานการณ์แรกคือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้ความช่วยเหลือล าดับแรกในการด ารงชีวิต อาหาร ยารักษา
โรค การเข้าถึงให้ความช่วยเหลือต่างๆ สถานการณ์ท่ีสองคือการสนับสนุนชุมชนโดยมีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม  การให้การศึกษาส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ และพ้ืนที่ทางศาสนา  จะเห็นได้ว่ามีพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น
ก่อนและพ้ืนที่ที่ตามมาตามช่วงเวลาของกิจกรรม 
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ภาพที่ 41  แสดงความต้องการพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและพ้ืนที่สนับสนุนชุมชน 
  
 จากโปรแกรมของที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่ประกอบด้วย  ลานอเนกประสงค์, ศูนย์อ านวยการ
, โรงพยาบาล, อาคารทางศาสนา, โรงเรียน, บ้านพักอาศัย จากโปรแกรมทั้ง  6 รูปแบบจะเห็นได้ว่า
อาคารทางศาสนาของศาสนาอิสลามจะมีลักษณะเฉพาะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนมัสยิดจะมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 
 
3.9 องค์ประกอบของมัสยิด 

 3.9.1 โถงละหมาด 
  โถงละหมาดเป็นส่วนประกอบส าคัญของมัสยิดที่ใช้ส าหรับแสดงความภักดีต่อพระ
เจ้าร่วมกันตามแนวทิศทางกิบละฮ์มีความสะอาดสงบเป็นสัดเป็นส่วนและปลอดภัยจากสิ่งรบกวน
ต่างๆภาพเขียนแสดงโถงละหมาดภายในมัสยิดพ้ืนที่ในการท าละหมาดส าหรับ1คนมีขนาดประมาณ
0.50-0.60x 1.20เมตรเมื่อท าละหมาดรวมกันอิหม่ามจะยืนอยู่ด้านหน้าสุดเพ่ือเป็นผู้น าละหมาดและ
ให้ผู้ละหมาดตามที่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ด้านหลังละหมาดตามโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อผู้
ละหมาดแถวแรกเต็มจึงจะเริ่มแถวใหม่ต่อไปเรื่อยๆทางด้านหลังผู้ที่มาละหมาดก่อนใน2แถวแรกจะ
ถือว่ามีความประเสริฐมากกว่าแถวหลังดังนั้นมัสยิดหลายแห่งจึงวางผังให้มีความกว้างมากกว่าความ
ลึกเพ่ือจะได้มีแถวละหมาดที่ยาวและมีโอกาสละหมาดใน2แถวแรกมากข้ึน 
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 3.9.2  มิห์รอบ 
  มิห์รอบเป็นองค์ประกอบที่ใช้ระบุทิศทางกิบละฮ์หรือทิศท่ีมุสลิมทั่วโลกหันไปเวลา
ละหมาดโดยมีกะอ์บะฮ์ (แท่นหินด า) เป็นศูนย์กลางมิห์รอบอาจมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งเว้าเข้าไปในผนัง
คล้ายniche ของโรมันหรือapse ของโบสถ์คริสต์หรือเป็นเพียงผนังต่างระนาบที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เพ่ือให้เป็นที่สังเกต 
 3.9.3 มิมบัร 
  มิมบัรเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับให้อิหม่ามหรือคอเต็บขึ้นกล่าวคุตบะฮ์แจ้ง
ข่าวสารหรือปราศรัยในโอกาสที่มีการละหมาดร่วมกันในวันศุกร์ในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) 
ได้ยกพ้ืนที่ส าหรับยืนให้สูงขึ้นเพ่ือให้คนที่อยู่ไกลได้มองเห็นและได้ยินเสียงท่านอย่างทั่วถึงเวลาต่อมา
จึงได้พัฒนารูปแบบเป็นแท่นยืนที่มีท่ีนั่งพักและมีบันไดทางข้ึนโดยอาจมีซุ้มโค้งเพ่ือเน้นทางขึ้นและมี
หลังคาคลุมส่วนที่ยืน 
 3.9.4 มักซุรัท 
  ในยุคต้นๆของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในสมัยอุมัยยะฮ์ (พ.ศ. ๑๒๐๔-๑๒๙๓) 
ภายในมัสยิดมักมีมักซุรัทซึ่งเป็นฉากไม้หรือโลหะที่ท าเป็นลวดลายส าหรับใช้กั้นพ้ืนที่หน้าซุ้มมิห์รอบ
โดยเฉพาะเพ่ือป้องกันอิหม่ามซึ่งมักเป็นผู้ปกครองให้ปลอดภัยจากการถูกลอบท าร้ายหรือลอบสังหาร 
 3.9.5 แท่นส าหรับผู้ขานสัญญาณ 
  เป็นสถานที่ส าหรับให้“มุบัลลิก”หรือผู้ขานสัญญาณส่งเสียงให้สัญญาณต่อจาก
อิหม่ามเพ่ือให้คนที่อยู่ไกลสามารถได้ยินสัญญาณและละหมาดพร้อมเพรียงกันในกรณีที่มีผู้มา
ละหมาดเป็นจ านวนมากมักเป็นพื้นที่เล็กๆสูงประมาณ๑ชั้นอาจอยู่บริเวณหน้าแท่นมิมบัรหรือกลาง
โถงละหมาดหรือกลางลานโล่งภายนอกปัจจุบันแท่นนี้ลดความส าคัญลงเมื่อมีเครื่องขยายเสียงที่ท าให้
ได้ยินเสียงอิหม่ามกันทั่วทั้งมัสยิด 
 3.9.6 ลานอเนกประสงค์หรือโถงอเนกประสงค์ 
  ลานอเนกประสงค์หรือโถงอเนกประสงค์ท าหน้าที่รองรับคนที่เข้าออกจากโถง
ละหมาดทั้งในวันปกติและวันส าคัญท่ีมีคนมากเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัด
ต่อหลักศาสนาอีกด้วย 
 3.9.7 ที่อาบน้ าละหมาด 
  ข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามก าหนดให้มีการอาบน้ าละหมาดก่อนการละหมาดซึ่ง
เป็นการท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายเช่นมือใบหน้าแขนเท้าโดยอาจอาบน้ าละหมาดมาจาก
สถานที่อ่ืนแล้วเดินทางมามัสยิดหรือจะมาท าท่ีมัสยิดก็ได้ 
 3.9.8 หออะซาน (หอคอยประกาศเรียกละหมาด) 
  หออะซานเป็นสถานที่ส าหรับให้ผู้ประกาศเวลาละหมาดหรือที่เรียกว่ามุอัซซินขึ้น
ไปอะซานให้ได้ยินไปไกลที่สุดการอะซานเป็นการเรียกให้มาละหมาดเมื่อถึงเวลาละหมาดประจ าวันวัน
ละ5เวลาเมื่อได้ยินเสียงอะซานหรือการประกาศให้ทราบว่าเข้าสู่เวลาละหมาด 
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3.9.9 ซุ้มประตู 
มัสยิดโดยทั่วไปมักมีการก าหนดขอบเขตส าหรับแยกพ้ืนที่ภายในที่สงบออกจาก

สิ่งรบกวนภายนอกโดยอาจสร้างก าแพงหรือคูน้ าล้อมรอบเพ่ือแยกเป็นสัดส่วนและมีซุ้มประตูเป็นตัว
เชื่อมต่อที่บ่งบอกถึงการเข้ามาภายในมัสยิด 

 

 
ภาพที่ 42 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด 
ที่มา : สาราณุกรมไทยส าหรับเยาวชน, องค์ประกอบของมัสยดิ,accessed June 6,2019,available from 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=1&page=t36-1-
infodetail03.html 
 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ลี้ภัยตัวอาคารมัสยิด  ด้วยข้อจ ากัดต่างๆสามารถตัดองค์ประกอบ
ย่อยออกให้เหลือแต่องค์ประกอบที่ส าคัญ  ในการกราบไหว้ของผู้นับถือศาสนาอิสลามองค์ประกอบที่
ส าคัญคือทิศทาง มิห์รอบเป็นองค์ประกอบที่ใช้ระบุทิศทางกิบละฮ์ โถงละหมาดและที่อาบน้ าก่อนเข้า
สู่การละหมาด  โดยการก าหนดทิศทางใน Space โดยการน าแสงธรรมชาติมาใช้ก าหนดทิศทาง 

 

 
ภาพที่ 43 แสดงการเน้นทิศทางโดยเปิดช่องเจาะเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ 
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3.10 ระบบโครงสร้ำง 

 ระบบโครงสร้างที่จะน ามาใช้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของค่ายพักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยได้เลือกใช้
ระบบนั่งร้านเหล็กสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพ้ืนที่ต่างๆได้ง่ายสะดวกต่อการต่อขยายในอนาคตต่อ
เติมได้ง่ายเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนในการก่อสร้างและเป็นวัสดุที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่ง
สามารถหาได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป  ขนส่งได้สะดวก  เป็นระบบโครงสร้างชั่วคราวที่  
สามารถประกอบต่อกันเป็นหน่วยเล็ก1หน่วยและต่อขยายเป็นหน่วยใหญ่เพื่อรองรับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลายโดยใช้ระบบลิ่มล็อกและระบบแคมป์ล็อกมาประกอบกันเพ่ือเป็น
สถาปัตยกรรมส าหรับผู้ลี้ภัย  
 

 
ภาพที่ 44 แสดงนั่งร้านระบบลิ่มล็อกและระบบแคมป์ล็อก 
ที่มา : Formwork, นั่งร้ำนลิ่มล็อคRINGLOCK SCAFFOLDING,accessed June 12,2019,available from 
https://www.formworkdd.com/product/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%
B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A
1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-ringlock-scaffolding 
 

 

ภาพที่ 45 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมนั่งร้านเหล็ก 
 

 
ภาพที่ 46 แสดงรายละเอียดการต่อโครงสร้างนั่งร้านเหล็ก 

https://www.formworkdd.com/product/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-ringlock-scaffolding
https://www.formworkdd.com/product/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-ringlock-scaffolding
https://www.formworkdd.com/product/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-ringlock-scaffolding
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3.11 สรุปจำกกำรศึกษำบทที่ 3 
 จากการศึกษาอาคารตัวอย่างสถาปัตยกรรมฉุกเฉินจะเห็นได้ว่ามีการใช้โครงสร้างที่มีความไม่
ซับซ้อนในการก่อสร้างมีความยืดหยุ่นในการใช้วัสดุที่มีในพ้ืนที่ประสบภัยที่แตกต่างกัน สถาปัตยกรรม
ฉุกเฉินจะมีการใช้งานชั่วคราววัสดุอาคารจึงมีความไม่คงทนถาวร ส่วนกรณีศึกษาท่ีเป็นสถาปัตยกรรม
รองรับการขยายตัวมีแนวคิดที่ออกแบบส่วนต่อขยายในอนาคตไว้แล้วตั่งแต่ต้นจะเห็นได้ว่ามีการ
เลือกใช้วัสดุที่คงทนถาวรและวัสดุชั่วคราวในอาคารด้านที่ไม่มีการต่อเติมจะใช้วัสดุที่คงทนถาวร  ส่วน
อีกด้านที่ออกแบบไว้เพ่ือรอการต่อเติมในอนาคตจะใช้วัสดุที่ไม่คงทนถาวร  เป็นข้อดีในการขยายตัว
ในอนาคตสามารถท าได้ง่าย  เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการเลือกใช้วัสดุและทิศทางการออกแบบที่พักอาศัย
ในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วในช่วงเวลาอันสั้น 
  

จากการศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ลี้ภัย ช่วงอายุของผู้ลี้ภัยจะมีตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
ซึ่งการด ารงชีวิตจะมีตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัวไปจนถึงกิจกรรมทางสังคม  การเรียนรู้  การแลกเปลี่ยน
ทางสังคม  และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นโปรแกรมท่ีเกิดในค่ายผู้ลี้ภัยจะมีพ้ืนที่ทาง
สถาปัตยกรรมดังต่อไปนี้ 

-พ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ 
-พ้ืนที่ศูนย์อ านวยการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐาน 
-พ้ืนที่โรงพยาบาล ยารักษาโรค 
-พ้ืนที่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
-พ้ืนที่การศึกษาเด็กและฝึกอาชีพ 
-พ้ืนที่พักอาศัย 

   
 ช่วงเวลา เนื่องจากรูปแบบของที่พักพิงชั่วคราวจะมีการเติบโตตามการเข้าถึงให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรูปแบบของการใช้พ้ืนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดย
แบ่งได้หลักๆคือ สถานการณ์ฉุกเฉิน  สถานการณ์ที่สนับสนุนชุมชน  และสถานการณ์การเติบโตของ
ชุมชน  ดังนั้นรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
ชั่วคราวที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ต่างกันและต้องสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมได้ในอนาคต  สถาปัตยกรรม
ในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยจึงต้องการรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ท างานกับช่วงเวลาและความต้องการ
พ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป 
 
 ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม  ระบบนั่งร้านเหล็กจะถูกน ามาใช้เป็นโครงสร้างหลักเป็น
ระบบโมดูล่าที่มีความยืดหยุ่นในการท างานกับรูปแบบพื้นที่ต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตาม
ช่วงเวลาที่เปลี่ยน  เป็นระบบโครงสร้างชั่วคราวที่มอบความความถาวรให้กับผู้ลี้ภัยในสถานการณ์ที่
ผ่านความยากล าบากในการมีชีวิตรอด   
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บทที่ 4 

กำรออกแบบ 
 

 เมื่อได้โปรแกรมในการออกแบบแล้วในขั้นต่อมาคือการเลือกท่ีตั้งโครงการโดยการเลือกที่ตั้ง
โครงการจะอยู่มนเส้นทางการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ข้ึนฝั่งในประเทศไทย  โดยในขั้นตอนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมจากการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้งานในการทดลองทางสถาปัตยกรรมในครั้งนี้จะ
ทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมได้ตามช่วงเวลาและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย ทดลองการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การใช้งานที่มีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลา ทดลองระบบโครงสร้างชั่วคราวที่ท างานกับความหลากหลายของพ้ืนที่และกิจกรรมการใช้
งานโดยใช้ระบบโมดูล่า 3x3x3 เมตรเป็นระบบหลักเข้ามาท างานกับความหลากหลายของรูปแบบ
สถาปัตยกรรม  ศึกษากิจกรรมและช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 

 
4.1 ที่ตั้งโครงกำร 

 จากการศึกษาพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวชาวโรฮิงญาในประเทศบังคลาเทศและค่ายพักพิงชั่วคราวผู้
ลี้ภัยในประเทศไทย   พบว่าพ้ืนที่ที่ตั้งเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัยจะอยู่ในเส้นทางการอพยพลี้
ภัยซึ่งจะอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อของประเทศต้นทางและประเทศที่สอง 
 กรณีการอพยพของชาวโรฮิงญาที่เข้ามายังประเทศไทยเพ่ือที่จะเดินทางไปประเทศปลายทาง
คือประเทศมาเลเซีย  โดยที่จะเดินทางทางเรือมาขึ้นฝั่งประเทศไทยที่จังหวัดระนอง  การศึกษาครั้งนี้
เลยได้เลือกที่ตั้งโครงการอยู่ที่จังหวัดระนอง 

 
ภาพที่ 47 แสดงเส้นทางการอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญาขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนอง 
ที่มา : BBC, Why are so many Rohingya migrants stranded at sea?,accessed May 
18,2019,available from https://www.bbc.com/news/world-asia-32740637 

https://www.bbc.com/news/world-asia-32740637
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4.1.1  ข้อมูลจังหวัดระนอง 

  ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ
2,141,250 ไร่ มีพ้ืนที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพ้ืนที่เรียวและแคบ มี
ความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอ าเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร 
  ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
เรืองอ านาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร ค าว่าระนองเพ้ียนมาจากค าว่า แร่นอง 
เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมายจังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 4 อ าเภอ และ 1 กิ่ง
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น 
  สภาพภูมิประเทศของระนอง ประกอบด้วยภูเขาสูงในทางทิศตะวันออก และลาดลง
สู่ทะเลอันดามันในทางทิศตะวันตก มีแม่น้ าและคลองส าคัญหลายสาย และมีภูเขาสูงสุดคือ ภูเขา
พ่อตาโชงโดงแม่น้ าล าคลองที่ส าคัญมีดังนี้ 
  ภูมิอากาศจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมือง "ฝนแปด แดดสี่" นั่นคือมีฝนตก 8 เดือน 
และฝนแล้งเพียง 4 เดือน นับว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ติดกับ
ทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างมาก 
  อาณาเขต   
 ทิศเหนือ ติดกับอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และประเทศสหภาพพม่า  
 ทิศใต้ ติดกับอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอเมือง อ าเภอสวี และอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอเกาะสอง เขตทวาย ประเทศสหภาพพม่า และ มหาสมุทรอินเดีย 
 

 
ภาพที่ 48 แสดงแผนที่จังหวัดระนอง 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง, ประวัติควำมเป็นมำ, accessed May 26,2019,available 
fromhttp://ranong.cdd.go.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8
%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://ranong.cdd.go.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://ranong.cdd.go.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://ranong.cdd.go.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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 การเลือกที่ตั้งโครงการของพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวโดยพิจารณาจากค่ายพักพิงชั่วคราวที่อยู่ใน
ประเทศไทย  โดยพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ภาครัฐจัดพ้ืนที่ให้จะอยู่ใกล้กับเส้นทางการอพยพของผู้หนีภัย
จากสงครามบริเวณรอยต่อของประเทศ โดยมีถนนเข้าถึงสะดวกต่อการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐและเอกชน การตั้งท่ีพักอาศัยจะอยู่บริเวณที่ราบตามหุบเขาเพ่ือที่ไม่ให้
เกิดการประสบภัยซ้ าซ้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้แนวเทือกเขายังเป็นขอบเขตของพ้ืนที่โดย
ธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 49 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของค่ายพักพิงชั่วคราวในประเทศไทยทั้ง 9 แห่ง 
 

 
ภาพที่ 50 แสดงการตั้งที่พักอาศัยผู้ลี้ภัยในที่ราบระหว่างหุบเขา 
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4.1.2 ข้อพิจารณาในการเลือกท าเลที่ตั้ง 

ประเด็น   ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
   
ความปลอดภัย  -ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทาง 
   ธรรมชาติ 
   -ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (เช่นดินถล่ม) ต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพ
   ชั่วคราว 
การเข้าถึง  -ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 
   - ค านึงถึงฤดูและผลกระทบ (เช่นรถเก๋งอาจะเข้าไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม  - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืน 
สาธารณูปโภค  - ความเป็นได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิมทั้งการ 
   ประปาสุขาภิบาลและการจัดการขยะ 
   - ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดเนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาลยัง 
   สามารถหาทางเลือกอ่ืนที่ไม่พ่ึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 
ปัจจัยดึงดูด  - ในบริบทของเมืองอาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิง 
   ชั่วคราวโดยไม่จ าเป็น 
อาชีพ   - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
   - การเข้าถึงทีท่ างาน 
   - ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
   - มีการส ารวจและวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม -ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทาง
   สังคมและศาสนาในศูนย์อพยพชั่วคราว 
   - ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบต่อกลุ่มผู้อยู่ 
   อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
สิทธิพลเมือง  - มีการเข้าถึงสังคมสื่อและข่าวสารรวมถึงมีโอกาสใช้สิทธิของพลเมือง 
การบูรณาการ  - ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนส าหรับผู้พลัดถิ่นในศูนย์
   พักพิงชั่วคราว 
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 การเดินทางอพยพขึ้นฝั่งของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัดระนองติด
ทะเลอันดามันจึงเลือกพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันมาพิจารณาเป็นที่ตั้งของโครงการที่พักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
 

 
ภาพที่ 51 แสดงบริเวณท่ีชาวโรฮิงญาอพยพขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนอง 
 

ที่ตั้งโครงการห่างจากตัวอ าเภอกะเปอร์ประมาณ 12 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดระนอง
ประมาณ 40 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงพ้ืนที่ซึ่งสะดวกต่อหน่ายงานภาครัฐละภาคเอกชนอื่นๆที่จะเข้าถึง
โครงการในการให้ความช่วยเหลือต่างๆอีกท้ังยังช่วยในการสามารถหาวัสดุก่อสร้างพ้ืนฐานในระบบ
อุตสาหกรรมที่มีท่ัวไปในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

 

ภาพที่ 52 แสดงภาพถ่ายทางอากาศระยะห่างที่ตั้งโครงการอ าเภอและจังหวัด 
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 ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการเป็นชุมชนมุสลิมอิสลาม โดยมีมัสยิด 2 แห่งตามจุดสีเหลือง  มี
โรงเรียน 1 แห่งตามจุดสีน้ าเงิน  โดยมีบ้านเรือนกระจายกันอยู่ในบริเวณท่ีมีจุดสีชมพู 
 

 
ภาพที่ 53 แสดงภาพถ่ายทางอากาศชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ 
 

ลักษณะกายภาพของที่ตั้งโครงการทางทิศเหนือจะเป็นที่ราบลงสู่ทะเล. ทางทิศใต้จะเป็นแนว
เขาแบ่งพ้ืนที่ระหว่างชุมชนและพ้ืนที่ของโครงการที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 

 
ภาพที่ 54 แสดงภาพมุมมองของที่ตั้งโครงการ 
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 ลักษณะกายภาพของที่ตั้งโครงการทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบลงสู่ทะเล ทางทิศตะวันตก
จะเป็นแนวเขาสูงแบ่งพ้ืนที่ระหว่างชุมชนและพ้ืนที่ของโครงการที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
 

 
ภาพที่ 55 แสดงภาพมุมมองของที่ตั้งโครงการ 
 
 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในคาบมหาสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับลม
มรสุมอย่างเต็มที่ คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท้าให้ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมาก และอากาศ
ไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.1 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส 
เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี 

จังหวัดระนองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอย่างเต็มที่ในฤดูฝน จึงเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีฝนตก
หนาแน่นตลอดช่วงฤดู ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยส่วนใหญ่มากกว่า 600 มิลลิเมตร ส่วนในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีฝนตกน้อย เนื่องจากทิวเขาทางด้าน
ตะวันออกของภาคใต้ปิดกั้นลมไว้ 
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ภาพที่ 56 แสดงทิศทางฝนและทิศทางดวงอาทิตย์ภายในที่ตั้งโครงการ 
 
 ที่ตั้งโครงการที่เลือกพ้ืนที่มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมการเข้าถึงขององค์กรต่างๆใน
การให้ความช่วยเหลือและการควบคุมจากทางภาครัฐ  สะดวกในการขนส่งสิ่งของในการอุปโภค
บริโภค ทางด้านภูมิประเทศท่ีมีแนวเขาเป็นขอบเขตโดยธรรมชาติ ทางสังคมชุมชนโดยรอบที่ตั้ง
โครงการเป็นชุมชนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาเดียวกันกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซึ่งเอ้ือต่อทัศนคติ
ในการให้โอกาสผู้ลี้ภัยได้เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือรอโอกาสในการได้ลี้ภัยไปยัง
ประเทศที่สามต่อไป 
 

 
ภาพที่ 57 แสดงทิศทาง Terrain ในที่ตั้งโครงการและแนวแกนละหมาด 
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ภาพที่ 58 แสดงความลาดเอียงในที่ตั้งโครงการ 
 

 
ภาพที่ 59 แสดงการเข้าถึงท่ีตั้งโครงการ 
 

 ที่ตั้งโครงการมีพ้ืนที่ 6,800 ตารางเมตร โดยมีถนนเข้าถึงทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก
ซึ่งสามารถวางอาคารที่ต้องการการเข้าถึงของหน่วยงานต่างๆได้สะดวก  แนวแกนที่เกิดข้ึนจะมี
ทิศทางของ Terrain ของภูมิประเทศและเนื่องด้วยการสร้างชุมชนให้ผู้อยู่อาศัยที่เป็นอิสลามจึงมี
แนวแกนที่ต้องค านึงถึงเข้ามาคือแนวแกนละหมาดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แนวแกน
ละหมาดในประเทศไทยที่หันไปทิศกิบละฮ์ จะอยู่ที่ 286 องศาโดยประมาณ  โดยที่ตั้งโครงการมี
แนวแกนของ Terrain ใกล้เคียงกับทิศละหมาด จึงได้แนวแกนหลักในการวางผังโครงการที่พักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
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กำรก ำหนดกลุ่มครอบครัวผู้ลี้ภัยในกำรออกแบบ 

 การออกแบบพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยก าหนดให้ผู้ลี้ภัยกลุม่แรกที่อพยพเข้ามามีจ านวน
ครอบครัว 40 ครอบครัว  ในสถานการณ์แรกเริ่มเพ่ือเป็นตัวก าหนดพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม  โดย
สัดส่วนการแบ่งเพศ ครอบครัว และอายุ มาจากสถิติของUNHCR โดยมีค่าเฉลี่ยที่ครอบครัวละ 6 คน  
 

 
ภาพที่ 60 แสดงสัดส่วนเพศและอายุของผู้ลี้ภัยโรฮิงญา 
 
เครื่องมือในกำรออกแบบ 

 ในการออกแบบที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยซึ่งมีรูปแบบการใช้งานพื้นที่ท่ีหลากหลายประเภท
หลายช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  ในการจัดการกับความกลากหลายของพ้ืนที่จึงได้เลือกระบบโมดูล่า 3x3
เมตร  มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบที่มีความสามารถต่อขยายปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบพื้นท่ีที่
ต้องการ  มีความสามารถในการต่อขยายในอนาคตได้ง่าย  มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นระบบพื้นฐาน
ที่น ามาใช้ในการออกแบบกับความต้องการที่หลากหลายของพ้ืนที่ในค่ายพักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
 

 
ภาพที่ 61 แสดงเครื่องมือในการออกแบบ 
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4.2 กำรทดลองครั้งที่ 1 

 จากโปรแกรมที่ได้ผู้ศึกษาได้เลือกระบบโมดูล่า 3x3 เมตรมาใช้เป็นหน่วยย่อยในการ
ออกแบบโดยค านึงถึงการใช้พื้นที่ให้เกิดคุณภาพการอยู่อาศัยทีด่ีที่สุด  โดยเริ่มจากหน่วยย่อยจากท่ีพัก
อาศัยและหน่วยย่อยสามารถน ามารวมเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับกิจกรรมอ่ืนๆที่เป็นโรงเรียน 
มัสยิดและอาคารอ่ืนๆได้โดยใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการก่อสร้างและ
ลดเวลาในการก่อสร้าง  สามารถรองรับกิจกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็ว 
 

 
ภาพที่ 62 แสดงหุ่นจ าลองระบบโครงสร้าง 3x3 เมตร ต่อกันในแนวราบ 
 

 
ภาพที่ 63 แสดงหุ่นจ าลองระบบโครงสร้าง 3x3 เมตร ต่อกันในแนวตั้ง 
 
 การรวมพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมที่ใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ขึ้นในการใช้เป็นอาคารสาธารณะเพ่ือ
เป็น ศูนย์อ านวยการ  โรงเรียน  อาคารทางศาสนา โรงพยาบาลจากหน่วยพ้ืนที่ 3x3 เมตร มี
ความสามารถในการเพ่ิมหน่วยเพื่อรองรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 64 แสดงหุ่นจ าลองระบบโครงสร้าง 3x3 เมตร ที่รวมกันเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
 
 การทดลองออกแบบการขยายตัวของที่พักอาศัยเนื่องด้วยชาวโรฮิงญามีอัตราการเกิดที่สูง 
มากในการอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย  สถาปัตยกรรมที่เกิดข้ึนต้องค านึงถึงการใช้งานใน
อนาคตในการที่มีผู้อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาความแออัดในอนาคตซึ่งส่งผลให้คุณภาพการอยู่
อาศัยที่ไม่ดีและมีปัญหาตามมาในการใช้พ้ืนที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
 

 
ภาพที่ 65 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย 
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4.2.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 1 
  จากการทดลองครั้งที่ 1  ได้ทดลองระบบพ้ืนที่จากการใช้หน่วยย่อย 3x3 เมตรมาใช้
ออกแบบอาคารพักอาศัยทั้งทางราบทางตั้งและอาคารสาธารณะ  จะเห็นได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
ใช้หน่วยย่อยนี้มาออกแบบอาคารทุกประเภทภายในโครงการ ตอบสนองการใช้พื้นที่ชั่วคราวและพ้ืนที่
ใช้งานถาวร  สะดวกในการปรับเปลี่ยนต่อขยายในอนาคต  
 
4.3 กำรทดลองครั้งที่ 2 

 ระบบพ้ืนที่ 3x3x3 เมตรจากขนาดท่อเหล็กน ามาใช้เป็นระบบหลักในการออกแบบไม่ว่าจะ
เป็นพื้นที่ Outdoor ,Semi- Outdoor , Indoor ท างานร่วมกับกับองค์ประกอบหลังคาและวัสดุผ้าใบ
หรือวัสดุจากธรรมชาติ  สามารถสร้างความหลากหลายในการรองรับกิจกรรมที่แตกต่างกันในท่ีพักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัย 
 

 
ภาพที่ 66 แสดงการท างานของระบบโครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
 

 
ภาพที่ 67 แสดงหน่วยพ้ืนที่ย่อยที่รองรับกิจกรรมต่างๆ 
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 การทดลองการรวมกลุ่มของที่พักอาศัยเพ่ือหารูปแบบที่รองรับการขยายตัวในอนาคต จาก
การทดลองการรวมกลุ่มท่ีมีพ้ืนที่ตรงกลางร่วมกันในการขยายตัวของที่พักอาศัยจะมีพ้ืนที่ที่ไม่ถูกใช้
งานและควบคุมการขยายตัวได้ยาก ส่วนแบบที่เรียงตัวกันเป็นเส้นตรงจะรองรับการขยายตัวดีกว่า
และประหยัดพ้ืนที่กว่าแบบที่มีพ้ืนที่ตรงกลางร่วมกัน  และยังมีการใช้โครงสร้างร่วมกันในการขยายตัว 
 

 
ภาพที่ 68 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย 
 

 
ภาพที่ 69 หุ่นจ าลองแสดงโครงสร้าง 2 ชั้นของที่พักอาศัย 
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ช่วงเวลำกำรเปลี่ยนแปลงในที่พักพิงชั่วครำวผู้ลี้ภัย  
ช่วงที่ 1 ของการเกิดสถาปัตยกรรมแรกท่ีเข้ามาคือศูนย์อ านวยการและโรงพยาบาลเพ่ือ

ช่วยเหลือฉุกเฉินโดยตัวอาคารวางต าแหน่งติดริมถนนเพ่ือการเข้าถึงที่สะดวกในการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอาคารวางตามแนว Terrain ของ Site  โดยมีลานอเนกประสงค์อยู่ตรงกลาง
คอยเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่งอาคาร 
 ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย , โรงเรียน , มัสยิด เริ่มมี
การใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนทางสังคม  มีการศึกษาให้เด็กและมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดย
อาคารสาธารณะจะมีต าแหน่งอยู่ตรงกลาง และมีบ้านพักอาศัยโอบล้อม โดยมัสยิดจะมีแนวแกนที่หัน
ไปทางทิศกิบละฮ์ ในประเทศไทยจะมีองศาอยู่ที่ 286 องศา 
 ช่วงที่ 3  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  มีพ้ืนที่รองรับ
ตลาดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
 

 
ภาพที่ 70 แสดงรูปแบบการใช้พ้ืนที่ตามช่วงเวลา 
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ภาพที่ 71 แสดงผังรวมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ช่วงเวลาของโครงการ 
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ภาพที่ 72 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ช่วงเวลาของโครงการ 
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 ทางเดินที่เชื่อมระหว่างอาคารศูนย์อ านวยการ โรงพยาบาล โรงเรียน มัสยิด ตลาด  จะให้
โครงสร้างเหล็ก 3x3 เมตร และติดผ้าใบกันน้ าด้านบน เพ่ือการใช้งานเชื่อมต่อของอาคารสาธารณะ
และในสถานการณ์ที่ผู้ลี้ภัยเข้ารับสิ่งของอุปโภคบริโภคยังเป็นพื้นที่ในการรอรับสิ่งของ 
 

 
ภาพที่ 73 แสดงรูปแบบพื้นที่พักคอย 
  
 หน่วยของบ้านพักอาศัยใช้หน่วยย่อย 3x3 เมตร โดยเป็นพื้นที่ที่เล็ก  จะสามารถแบ่งพ้ืนที่
กิจกรรมได้อย่างไรโดยยังมีการใช้งานพ้ืนที่ที่ดี การมีผนังในพ้ืนที่ที่แคบจะท าให้ได้การใช้งานพื้นที่ท่ี
ย่อยๆตามกิจกรรมนั้นไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่  แบ่งพ้ืนที่โดยใช้ระดับพื้นที่มีความต่อเนืองกัน
ในแต่ละกิจกรรม  และแบ่งพ้ืนที่ส่วนตัวโดยการใช้ม่านแบ่งพ้ืนที่ท าให้การใช้พ้ืนที่มีความยืดหยุ่นใน
การใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 74 แสดงรูปแบบการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
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ภาพที่ 75 แสดงผังพ้ืนของบ้านพักอาศัย 
 

ที่พักอาศัยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นพื้นที่ท่ีมีฝนตกชุก  ตัวอาคารจึงต้องยกระดับพ้ืนจากระดับ
พ้ืนดินเพื่อป้องกันในเรื่องความชื้น  และการที่ระดับพ้ืนที่ไม่เท่ากันยังช่วยให้อาคารมีการระบาย
อากาศท่ีดี 

 

 
ภาพที่ 76 แสดงรูปตัดของบ้านพักอาศัย 
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ภาพที่ 77 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย 
 
 อาคารทางศาสนาเริ่มก่อรูปจากพ้ืนที่ 3x3 เมตรจากระบบโครงสร้างท่อเหล็กแบบเดียวกับท่ี
พักอาศัยและมีระบบโครงสร้างหลังคาที่เป็นโครงTruss เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ภายในที่เหมาะสมกับกิจกรรม
ทางศาสนาซึ่งต้องการพ้ืนที่long spanโดยออกแบบระบบพื้นเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตโดย
มัสยิดจะขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมในภายหลังโดยขยายตัวออกไปในทิศทางด้านข้าง
ทั้งสองด้าน 
 

 

ภาพที่ 78 ภาพ 3 มิติการขยายตัวของมัสยิด 
 

4.3.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 2 

  การทดลองครั้งท่ี 2 แบ่งช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ช่วงเวลา  ระบบ
โครงสร้างหลักใช้โครงสร้างนั่งร้านเหล็ก 3x3 เมตร ด้วยความจ ากัดทางด้านพ้ืนที่การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย
ตามกิจกรรมจึงแบ่งด้วยระดับพ้ืนที่แต่ละ Function ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องกัน มีการเลือกใช้
วัสดุผนังที่แตกต่างกันโดยด้านที่ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนต่อเติมใช้วัสดุคงทนถาวร  อีกด้านที่อนุญาต
ให้มีการต่อเติมได้ภายหลังใช้วัสดุผ้าใบ  หรือวัสดุธรรมชาติโดยผู้อยู่อาศัยสามารถปรับเปลี่ยนได้เองใน
อนาคต  ส่วนอาคารสาธารณะจะใช้ระบบโครสร้างหลังคาเป็น Truss เพ่ือได้พ้ืนที่การใช้งานภายในที่
โล่งในการใช้พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ  ในผังรวมของโครงการอาคารสาธารณะจะอยู่ตรงศูนย์กลาง  
บ้านพักอาศัยจะอยู่ล้อมรอบสองด้านเพ่ือการเข้าถึงการใช้งานในแต่ละกิจกรรมของผู้ลี้ภัย 

   



  60 

4.4 กำรทดลองครั้งที่ 3 

 ช่วงที่ 1 ของการเกิดสถาปัตยกรรมแรกท่ีเข้ามาคือศูนย์อ านวยการและโรงพยาบาลเพ่ือ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน  โดยตัวอาคารวางต าแหน่งติดริมถนนทางด้านทิศเหนือเพ่ือการเข้าถึงที่สะดวกใน
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย , โรงเรียน , มัสยิด เริ่มมี
การใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนทางสังคม  มีการศึกษาให้เด็กและมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
 ช่วงที่ 3  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  มีพ้ืนที่รองรับ
ตลาดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
 ช่วงที่  4  เป็นกรณีท่ีมีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมจะมีที่พักอาศัยเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงเดิมมี
ความหนาแน่นมากข้ึนมีการขยายตัวของมัสยิดและโรงเรียนเพื่อรองรับผู้อพยพที่เข้ามาเพ่ิมในช่วงที่ 4 
นี้การเพ่ิมจ านวนของที่พักอาศัยยังเป็นสัดส่วนที่มีคุณภาพพ้ืนที่ที่ดี ในกรณีท่ีมีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม
เป็นจ านวนมากขอบเขตของพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวจะต้องขนายพื้นท่ีออกไปในแนวราบ  
 

 
ภาพที่ 79 แสดงรูปแบบการใช้พ้ืนที่ตามช่วงเวลา 
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ภาพที่ 80 แสดงผังรวมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ช่วงเวลาของโครงการ 
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ภาพที่ 81 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ช่วงเวลาของโครงการ 
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 การวางผังของที่พักอาศัยจะท าให้พ้ืนที่พักอาศัย 1 หน่วย มีพื้นที่ Indoor , Outdoor และ
เมื่อมีการขยายตัวออกไปพื้นที่ Outdoor ก็จะลดไปตามสัดส่วนของพ้ืนที่ที่ขยายตัวออกมาสามารถ
เป็นได้ท้ังห้องนอนหรือพ้ืนที่ประกอบอาชีพ  โดยการขยายตัวจะใช้โครงสร้างร่วมกันระหว่างที่พัก
อาศัย 2 หลัง 
 

 
ภาพที่ 82 แสดงผังพ้ืนและรูปตัดของกลุ่มท่ีอยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 83 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของที่พักอาศัย 
 
 ที่พักอาศัยถูกออกแบบเพื่อครอบครัวจ านวน 6 คน จากค่าเฉลี่ยจ านวนคนต่อครอบครัวด้วย
ขนาดพ้ืนที่ที่มีจ ากัดการแบ่งห้องด้วยผนังจะท าให้พ้ืนที่ยิ่งแคบลงไปและขาดความยืดหยุ่นในการใช้
งานจึงออกแบบการแบ่งพ้ืนที่ด้วยระดับที่พ้ืนแล้วกั้นด้วยผ้าม่านเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัว โดยผนัง
ด้านนอกของอาคารจะปิดด้วยวัสดุถาวรหนึ่งด้าน และอีกด้านจะปิดด้วยผ้าใบหรือวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
การขยายตัว  ภายในอาคารจะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ 
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ภาพที่ 84 หุ่นจ าลองแสดงรายละเอียดที่พักอาศัย 
 
 โรงเรียนเริ่มก่อรูปจากพ้ืนที่ 3x3 เมตรจากระบบโครงสร้างท่อเหล็กแบบเดียวกับที่พักอาศัย 
โดยมีระบบหลังคาที่แตกต่างจากที่พักอาศัยโดยมีการน าแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารเพ่ือคุณภาพ
พ้ืนที่ที่ดีในการเรียนการสอน โดยโรงเรียนจะมีการขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม และ
การต่อขยายจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ออกมาข้างอาคารเดิมเพราะการเรียนการสอนของเด็กที่มาก่อนกับ
เด็กท่ีมาทีหลังจะแตกต่างกัน 
 

 
ภาพที่ 85 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของโรงเรียน 
 
 อาคารทางศาสนาเริ่มก่อรูปจากพ้ืนที่ 3x3 เมตรจากระบบโครงสร้างท่อเหล็กแบบเดียวกับท่ี
พักอาศัยและมีระบบโครงสร้างหลังคาที่เป็นโครงTruss เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ภายในที่เหมาะสมกับกิจกรรม
ทางศาสนาซึ่งต้องการพ้ืนที่long spanโดยออกแบบระบบพื้นเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตโดย
มัสยิดจะขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมในภายหลัง 
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ภาพที่ 86 หุ่นจ าลองแสดงการขยายตัวของมัสยิด 
 

4.4.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 3 

  การทดลองครั้งท่ี 3 มีการเพ่ิมช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 ช่วงเวลา  โดยเพิ่ม
สถานการณ์ที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม  การทดลองจัดกลุ่มอาคารพักอาศัยได้เลือกการเรียงตัวใน
ระบบกริดที่เป็นแนวตรงเพราะการต่อขยายในอนาคตง่ายและใช้โครงสร้างน้อยมีการใช้โครงสร้างเสา
ร่วมกันกับที่พักอาศัยเพื่อนบ้าน  ส่วนอาคารสาธารณะจะมีโครงสร้างหลังคาที่แตกต่างจากท่ีพักอาศัย 
 ที่พักอาศัยมีชายคาเวลาปรับเปลี่ยนต่อเติมจะมีโครงสร้างบางส่วนที่ถูกท าลายทิ้ง และในการ
ขยายตัวในทางตั้งที่พักอาศัยที่เพ่ิมเข้ามาจะต้องใช้วัสดุในการก่อสร้างใหม่ 100 % 
 ส่วนในอาคารสาธารณะมีระบบโครสร้างหลังคาที่ซับซ้อนเกินไป ควรใช้ระบบหลังคาที่
สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ 
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4.5 กำรทดลองครั้งที่ 4 

 
 ช่วงที่ 1 ของการเกิดสถาปัตยกรรมแรกที่เข้ามาคือศูนย์อ านวยการและโรงพยาบาลเพื่อ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน  โดยทิศทางการวางแนวแกนอาคารไปท่ีทิศกิบละฮ์ 
 

 
ภาพที่ 87 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย , โรงเรียน , มัสยิด เริ่ม
การใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนทางสังคม  มีการศึกษาให้เด็กและมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
 

 
ภาพที่ 88 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ 
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 ช่วงที่ 3  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  มีพ้ืนที่รองรับ
ตลาดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
 

 
ภาพที่ 89 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่  4  เป็นกรณีท่ีมีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมจะมีที่พักอาศัยเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงเดิมมี
ความหนาแน่นมากข้ึนมีการขยายตัวของมัสยิดและโรงเรียนเพื่อรองรับผู้อพยพที่เข้ามาเพ่ิมในช่วงที่ 4  
 

 
ภาพที่ 90 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ 
 



  68 

 
ภาพที่ 91 แสดงหุ่นจ าลองช่วงที่ 4 ของโครงการ 
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 อาคารศูนย์อ านวยการจัดพ้ืนที่ให้มีห้องเจ้าหน้าที่และมีพ้ืนที่อเนกประสงค์ไว้ส าหรับการ
ติดต่อของผู้ลี้ภัยในเรื่องการให้ความช่วยเหลือหรือเป็นพื้นที่ส าหรับการประชุมของหน่วยงานต่างๆ
โดยการใช้พื้นที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 92 แสดงผังพ้ืนของศูนย์อ านวยการ 
 

 
ภาพที่ 93 แสดงหุ่นจ าลองของศูนย์อ านวยการ 
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 โรงพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ลี้ภัยประกอบไปด้วยพ้ืนที่แจกจ่ายยา 
พ้ืนที่ตรวจสุขภาพมีห้องฉุกเฉินในการช่วยเหลือเบื้องต้น  ห้องพักหมอ  และพ้ืนที่พักฟ้ืน  โดยจะมีการ
ขยายตัวของโรงพยาบาลเมื่อมีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ืม  โดยขยายห้องพักฟ้ืนออกไปเพ่ือคนไข้ท่ีต้อง
ดูแลใกล้ชิด 
 

 
ภาพที่ 94 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาล 
 

 

ภาพที่ 95 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวของโรงพยาบาล 
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 มัสยิดจะมีพ้ืนที่หลักในการใช้พ้ืนที่คือมิห์รอบ โถงละหมาด และท่ีอาบน้ า โดยมัสยิดจะมีการ
ขยายพ้ืนที่การใช้งานออกด้านข้างทังสองด้านเพ่ือรองรับผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ามาเพ่ิม 
 

 
ภาพที่ 96 แสดงผังพ้ืนของมัสยิด 
 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ใช้งานแบ่งเป็น 2 ห้องเพ่ือแบ่งการเรียนการสอนของเด็กเล็กและเด็กโต มี
สนามเด็กเล่นให้นักเรียน โดยโรงเรียนจะมีการขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม  โดยมีการ
ขยายตัวโดยใช้โครงสร้างตรงสนามเด็กเล่นเปลี่ยนมาเป็นห้องเรียนส าหรับผู้ลี้ภัยที่อพยพมาเพ่ิมและมี
การจัดพ้ืนที่ใหม่ให้สนามเด็กเล่น 
 

 
ภาพที่ 97 แสดงผังพ้ืนของโรงเรียน 
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ภาพที่ 98 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวของโรงเรียน 
 
 การวางผังของที่พักอาศัยจะท าให้พ้ืนที่พักอาศัย 1 หน่วย มีพ้ืนที่ Indoor , Outdoor มีพ้ืนที่
สีเขียวส าหรับปลูกผักสวนครัวหรือต้นไม้ และเม่ือมีการขยายตัวออกไปพ้ืนที่ Outdoor ก็จะลดไปตาม
สัดส่วนของพ้ืนที่ที่ขยายตัวออกมาสามารถเป็นได้ทั้งห้องนอนหรือพ้ืนที่ประกอบอาชีพ  โดยการ
ขยายตัวจะใช้โครงสร้างร่วมกันระหว่างที่พักอาศัย 2 หลัง  โดยที่พักอาศัยจะมีการขยายตัวในแนวตั้ง
ในกรณีที่ผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ามาภายหลังเป็นญาติหรือคนใกล้ชิดกับครับครัว 
 

 
ภาพที่ 99 แสดงผังพ้ืนของกลุ่มท่ีอยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 



  73 

 รูปตัดแสดงการขยายตัวในทางตั้งโดยมีการใช้โครงสร้างร่วมกันโดยเปลี่ยนรูปแบบของหลังคา
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายตัวขึ้นทางตั้งโดยไม่ต้องทิ้งวัสดุหลังคาของบ้านหลังเดิม และยังมีผนัง 1 
ด้านที่ใช้ร่วมกัน  ท าให้ที่พักอาศัยหลังใหม่ใช้โครงสร้างและวัสดุประมาณ 70 %  
 

 
ภาพที่ 100 แสดงรูปตัดการขยายตัวทางตั้งของกลุ่มท่ีอยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 101 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวของกลุ่มที่อยู่อาศัย 
 

4.5.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 4 

  บ้านพักอาศัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลังคาในการขยายตัวในทางตั้งที่พัก
อาศัยที่เพ่ิมเข้ามาจะใช้วัสดุมาสร้างใหม่ประมาณ 70% โดยจะใช้ผนังร่วมกันกับที่พักอาศัยที่มีอยู่ก่อน 
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4.6 กำรทดลองครั้งที่ 5 
 

 การทดลองครั้งท่ี 5 นี้ได้มีการเปลี่ยนช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ในท่ีพักพิง
ชั่วคราวผู้ลี้ภัยออกเป็น 5 ช่วงเวลาดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ของการเกิดสถาปัตยกรรมแรกที่เข้ามาคือศูนย์อ านวยการและโรงพยาบาลเพื่อ
ช่วยเหลือฉุกเฉินมีโซนห้องน้ า และมี water tower ในการมีน้ าสะอาดใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดย
ทิศทางการวางแนวแกนอาคารไปที่ทิศกิบละฮ์ โดยครั้งนี้จะมีอาคารเพิ่มเข้ามาคืออาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราวที่จะมีพ้ืนที่ Indoor และ Outdoor 
 

 
ภาพที่ 102 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย  โดยจะต่างจากการ
ทดลองที่แล้วคือ ในช่วงนี้จะยังไม่มีโรงเรียนและมัสยิด  โดยในระหว่างการสร้างที่พักอาศัยผู้ลี้ภัยจะ
พักอาศัยอยู่ในอาคารที่พักพิงชั่วคราวจนกว่าบ้านพักอาศัยจะสร้างแล้วเสร็จ 
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ภาพที่ 103 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 3เมื่อที่บ้านพักอาศัยสร้างเสร็จและผู้ลี้ภัยย้ายเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว  อาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราวจะถูกเปลี่ยนการใช้งานเป็นมัสยิด  มีการสร้างโรงเรียนเพ่ือให้การศึกษาแก่เด็ก  และสร้าง
ตลาดเพื่อมีการแลกเปลี่ยนในสังคมท้ังนี้ตลาดยังมีความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียงในการแลกเปลี่ยน
ซื้อขาย 
 

 
ภาพที่ 104 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ 
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 ช่วงที่ 4  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  ที่พักอาศัยจะมี
การขยายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ห้องนอน 
 

 
ภาพที่ 105 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 5  เป็นกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมจะมีที่พักอาศัยเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงเดิมมี
ความหนาแน่นมากข้ึน  โดยการเพิ่มของที่พักอาศัยจะมีทั้งแนวราบและแนวตั้ง  การเพ่ิมแนวราบของ
ที่พักอาศัยคือผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่ไม่มีญาติอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว  ส่วนผู้ลี้ภัยที่มีญาติท่ีพักอยู่ก่อน
แล้วจะสามารถต่อขยายที่พักอาศัยขึ้นแนวตั้งของที่พักอาศัยของญาติได้  และมีการขยายตัวของ
มัสยิด, โรงเรียน, เพ่ือรองรับผู้อพยพที่เข้ามาเพ่ิมในช่วงที่ 5 
 

 
ภาพที่ 106 แสดงผังรวมช่วงที่ 5 ของโครงการ 
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ภาพที่ 107 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ช่วงเวลาของโครงการ 
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อาคารที่พักอาศัยชั่วคราวเริ่มจากหน่วยย่อย 3x3 เมตร เป็นทรงจั่วหน่อยย่อยๆโดยมุงด้วย
ผ้าใบกันน้ าเพ่ือพักอาศัยในระหว่างรอบ้านพักอาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

 
ภาพที่ 108 แสดงอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 
 
 โรงพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ลี้ภัยประกอบไปด้วยพ้ืนที่แจกจ่ายยา 
พ้ืนที่ตรวจสุขภาพมีห้องฉุกเฉินในการช่วยเหลือเบื้องต้น  ห้องพักหมอ  และพ้ืนที่พักฟ้ืน  มีสวนตรง
กลางเพ่ือให้ผู้พักพ้ืนได้ผ่อนคลายในการใช้พ้ืนที่  โดยจะมีการขยายตัวของโรงพยาบาลเมื่อมีผู้ลี้ภัย
อพยพเข้ามาเพ่ืม  โดยขยายห้องพักฟ้ืนออกไปเพื่อคนไข้ที่ต้องดูแลใกล้ชิด 
 

 
ภาพที่ 109 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาล 
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ภาพที่ 4.71 แสดงหุ่นจ าลองของโรงพยาบาล 
 
 มัสยิดจะมีพ้ืนที่หลักในการใช้พ้ืนที่คือมิห์รอบ โถงละหมาด และท่ีอาบน้ า มัสยิดจะใช้พ้ืนที่
และโครงสร้างหลักของที่พักอาศัยชั่วคราวโดยปรับเปลี่ยนหลังคาและมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในใหม่  โดย
มัสยิดจะมีการขยายพ้ืนที่การใช้งานออกด้านข้างทังสองด้านเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ามาเพ่ิม  
 

 
ภาพที่ 110 แสดงผังพ้ืนมัสยิด 
 

 
ภาพที่ 111 แสดงหุ่นจ าลองของมัสยิด 
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 การวางผังของที่พักอาศัยจะท าให้พ้ืนที่พักอาศัย 1 หน่วย มีพ้ืนที่ Indoor , Outdoor มีพ้ืนที่
สีเขียวส าหรับปลูกผักสวนครัวหรือต้นไม้ เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 4  โดยเพ่ิมรายละเอียดหน้าต่าง
บานกระทุ้งเข้ามาเวลาเปิดหน้าต่างจะเป็นแผงบังแดดในตัว  และมีการจัดกลุ่มของที่พักอาศัยในกรณี
ที่ครบครัวเป็นญาติกันท าให้มีพ้ืนที่ส่วนกลางใช้ร่วมกัน  การขยายตัวจะใช้โครงสร้างร่วมกันระหว่างที่
พักอาศัย 2 หลัง  โดยที่พักอาศัยจะมีการขยายตัวในแนวตั้งในกรณีที่ผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ามาภายหลัง
เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดกับครับครัว 
 

 
ภาพที่ 112 แสดงผังพ้ืนบ้านพักอาศัย 
 

 
ภาพที่ 113 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 
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ภาพที่ 114 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 
 

 
ภาพที่ 115 แสดงหุ่นจ าลองกลุ่มที่พักอาศัย 
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4.6.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 5 

  การทดลองครั้งท่ี 5 มีการแบ่งช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ออกเป็น 5 
ช่วงเวลา  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคาของอาคารสาธารณะ  ในบ้านพักอาศัยมีการออกแบบ
หน้าต่างเป็นบานกระทุ้งเมื่อเปิดบานหน้าต่างจะช่วยบังแสงแดดและฝั่งที่ขยายตัวได้เวลาที่มีการ
ปรับเปลี่ยนต่อเติมก็สามารถใช้วัสดุเดิมในการต่อเติม 
 
4.7 กำรทดลองครั้งที่ 6 

 
 ช่วงที่ 1 การทดลองครั้งนี้ได้ศึกษาและปรับแก้กลุ่มอาคารส่วนกลางจากการทดลองครั้งที่ 5 
โดยในช่วงที่ 1 จะมีศูนย์อ านวยการ  โรงพยาบาล ที่พักอาศัยชั่วคราว และห้องน้ า 
 

 
ภาพที่ 116 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ 
 

 ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย โดยกลุ่มที่พักอาศัย 1 
กลุ่มจะมีWater tower 1ชุด โดยในระหว่างการสร้างที่พักอาศัยผู้ลี้ภัยจะพักอาศัยอยู่ในอาคารที่พัก
พิงชั่วคราวจนกว่าบ้านพักอาศัยจะสร้างแล้วเสร็จ 
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ภาพที่ 117 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ 
 ช่วงที่ 3เมื่อที่บ้านพักอาศัยสร้างเสร็จและผู้ลี้ภัยย้ายเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว  อาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราวจะถูกเปลี่ยนการใช้งานเป็นมัสยิด  จะมีโครงสร้างบางส่วนที่ถูกถอดออกไปสร้างโรงเรียน
เพ่ือให้การศึกษาแก่เด็ก  และสร้างตลาดเพ่ือมีการแลกเปลี่ยนในสังคมทั้งนี้ตลาดยังมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนข้างเคียงในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย   
 

 
ภาพที่ 118 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ 
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 ช่วงที่ 4  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  ที่พักอาศัยจะมี
การขยายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ห้องนอน 
 

 
ภาพที่ 119 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 5  เป็นกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมจะมีที่พักอาศัยเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงเดิมมี
ความหนาแน่นมากข้ึน  โดยการเพิ่มของที่พักอาศัยจะมีทั้งแนวราบและแนวตั้ง  การเพ่ิมแนวราบของ
ที่พักอาศัยคือผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่ไม่มีญาติอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว  ส่วนผู้ลี้ภัยที่มีญาติท่ีพักอยู่ก่อน
แล้วจะสามารถต่อขยายที่พักอาศัยขึ้นแนวตั้งของที่พักอาศัยของญาติได้  และมีการขยายตัวของ
มัสยิด, โรงเรียน, เพ่ือรองรับผู้อพยพที่เข้ามาเพ่ิมในช่วงที่ 5ในช่วงเวลานี้การใช้งานพื้นที่จะเหมือนกับ
การทดลองครั้งท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 120 แสดงผังรวมช่วงที่ 5 ของโครงการ 
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 อาคารที่พักอาศัยชั่วคราวเริ่มจากหน่วยย่อย 3x3 เมตร รวมเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่พอกับ 40 
ครอบครัว โดยจะแบ่งพ้ืนที่แต่ละครอบครัวด้วยม่านท าให้มีพ้ืนที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิต  ระหว่างรอที่
พักอาศัยสร้างเสร็จ 
 

 

ภาพที่ 121 แสดงอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 
 

 
ภาพที่ 122 รูปตัดแสดงโครงสร้างที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน 
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ภาพที่ 123 แสดงโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราวที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน 
 
 มัสยิดจะมีพ้ืนที่หลักในการใช้พ้ืนที่คือมิห์รอบ โถงละหมาด และท่ีอาบน้ า มัสยิดจะใช้พ้ืนที่
และโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราวโดยปรับเปลี่ยนหลังคาและมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในใหม่  โดย
มัสยิดจะมีการขยายพ้ืนที่การใช้งานออกด้านข้างทังสองด้านเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ามาเพ่ิม 
 

 

ภาพที่ 124 แสดงผังพ้ืนมัสยิดและการขยายตัว 
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ภาพที่ 125 แสดงรูปตัดมัสยิด 
 
 โครงสร้างที่ถูกถอดออกมาจากท่ีพักอาศัยชั่วคราวน ามาสร้างโรงเรียนมีพ้ืนที่ใช้งานแบ่งเป็น 2 
ห้องเพ่ือแบ่งการเรียนการสอนของเด็กเล็กและเด็กโต โดยต่างจากการทดลองครั้งที่ 5 ออกแบบให้
ห้องเรียนมี 2 ชั้น มีสนามเด็กเล่นให้นักเรียน โดยโรงเรียนจะมีการขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้า
มาเพ่ิม  โดยมีการขยายตัวออกมาใช้โครงสร้างบริเวณทางเดินมาเป็นห้องเรียนส าหรับผู้ลี้ภัยที่อพยพ
มาเพ่ิม 
 

 
ภาพที่ 126 แสดงผังพ้ืนโรงเรียนและการขยายตัว 
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ภาพที่ 127 แสดงรูปตัดโรงเรียนและการขยายตัว 
 
 โรงพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ลี้ภัยประกอบไปด้วยพ้ืนที่แจกจ่ายยา 
พ้ืนที่ตรวจสุขภาพมีห้องฉุกเฉินในการช่วยเหลือเบื้องต้น  ห้องพักหมอ  และพ้ืนที่พักฟ้ืน  โดยจะมีการ
ขยายตัวของโรงพยาบาลเมื่อมีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ืม  โดยขยายห้องพักฟ้ืนออกไปเพ่ือคนไข้ท่ีต้อง
ดูแลใกล้ชิด  การทดลองครั้งนี้ได้ปรับพ้ืนที่การใช้งานให้กระชับมากกว่าการทดลองท่ีแล้วเพ่ือการใช้
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในผังรวมโครงการ 
 

 
ภาพที่ 128 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาลและการขยายตัว 
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 ตลาดออกแบบอาคารโดยให้ผนังของอาคารสามารถเปิดได้ทุกด้านเพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
และสามารถปิดอาคารได้ทุกด้านในตอนที่ไม่ใช้งานตลาด 
 

 
ภาพที่ 129 แสดงรายละเอียดของตลาด 
 

 
ภาพที่ 130 แสดงหุ่นจ าลองของอาคารส่วนกลาง 
 

4.7.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 6 

  การทดลองครั้งนี้ได้ศึกษาในการเชื่อมต่อของอาคารส่วนกลาง  การทดลองครั้งนี้ได้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การใช้งานทั้งในระบบพ้ืนที่และระบบโครงสร้างคือที่พักอาศัยฉุกเฉินจะ
เปลี่ยนพื้นที่การใช้งานเป็นมัสยิดในช่วงเวลาที่ผู้ลี้ภัยย้ายเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านพักแต่ละครอบครัว  
และโครงสร้างบางส่วนที่ถูกถอดออกก็น าไปสร้างเป็นโรงเรียน   



  90 

4.8 กำรทดลองครั้งที่ 7 

 
 การทดลองครั้งนี้โดยในช่วงที่ 1 การใช้พื้นท่ีเหมือนกับการทดลองครั้งที่ 6 มีปรับเปลี่ยนพื้นที่
ของโรงพยาบาลเพ่ือรูปแบบในการขยายตัวของโรงพยาบาล  โดยในช่วงที่ 1 มีศูนย์อ านวยการ  
โรงพยาบาล ที่พักอาศัยชั่วคราว และห้องน้ า 
 

 
ภาพที่ 131 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ 
 

ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย โดยกลุ่มที่พักอาศัย 1 
กลุ่มจะมีWater tower 1ชุด โดยในระหว่างการสร้างที่พักอาศัยผู้ลี้ภัยจะพักอาศัยอยู่ในอาคารที่พัก
พิงชั่วคราวจนกว่าบ้านพักอาศัยจะสร้างแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 6 
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ภาพที่ 132 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 3 เมื่อที่บ้านพักอาศัยสร้างเสร็จและผู้ลี้ภัยย้ายเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว  อาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราวจะถูกเปลี่ยนการใช้งานเป็นมัสยิด  จะมีโครงสร้างบางส่วนที่ถูกถอดออกไปสร้างโรงเรียน
เพ่ือให้การศึกษาแก่เด็ก  และสร้างตลาดเพ่ือมีการแลกเปลี่ยนในสังคมทั้งนี้ตลาดยังมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนข้างเคียงในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย  โดยมีการปรับรูปแบบมัสยิดและโรงเรียนต่างจากการ
ทดลองครั้งที่ 6 ส่วนของตลาดจะมีการปรับแนวแกนของอาคารให้ขนานกับถนนเพราะตลาดจะมีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกับชุมชนอยู่ตลอด  ท าให้สะดวกต่อการเข้าถึง 
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ภาพที่ 133 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ 
 
 ช่วงที่ 4  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  ที่พักอาศัยจะมี
การขยายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ห้องนอน  เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 6 
 

 
ภาพที่ 134 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ 
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 ช่วงที่ 5  เป็นกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมจะมีที่พักอาศัยเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงเดิมมี
ความหนาแน่นมากข้ึน  โดยการเพิ่มของที่พักอาศัยจะมีทั้งแนวราบและแนวตั้ง  การเพ่ิมแนวราบของ
ที่พักอาศัยคือผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่ไม่มีญาติอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว  ส่วนผู้ลี้ภัยที่มีญาติท่ีพักอยู่ก่อน
แล้วจะสามารถต่อขยายที่พักอาศัยขึ้นแนวตั้งของที่พักอาศัยของญาติได้  และมีการขยายตัวของ
มัสยิด, โรงเรียน, เพ่ือรองรับผู้อพยพที่เข้ามาเพ่ิมในช่วงที่ 5ในช่วงเวลานี้การใช้งานพื้นที่จะเหมือนกับ
การทดลองครั้งท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 135 แสดงผังรวมช่วงที่ 5 ของโครงการ 
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ภาพที่ 136 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ช่วงเวลาของโครงการ 
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 พ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์อ านวยการ  โรงพยาบาล  และมัสยิด โครงสร้างเหล็ก 3x3 เมตร 
และติดผ้าใบกันน้ าด้านบน เพ่ือการใช้งานเชื่อต่อของอาคารสาธารณะและในสถานการณ์ท่ีผู้ลี้ภัยเข้า
รับสิ่งของอุปโภคบริโภค ยังเป็นพื้นที่ในการรอรับ หรือเป็นที่พักคอยในการติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 

 

ภาพที่ 137 แสดงพื้นที่พักคอย 
 

 อาคารศูนย์อ านวยการจัดพ้ืนที่ให้มีห้องเจ้าหน้าที่และมีพ้ืนที่อเนกประสงค์ไว้ส าหรับการ
ติดต่อของผู้ลี้ภัยในเรื่องการให้ความช่วยเหลือหรือเป็นพื้นที่ส าหรับการประชุมของหน่วยงานต่างๆ
โดยการใช้พื้นที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ 
 

 

ภาพที่ 138 แสดงรูปแบบของศูนย์อ านวยการ 
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ภาพที่ 139 แสดงหุ่นจ าลองของศูนย์อ านวยการ 
 
 โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนจากการทดลองครั้งที่ 6   โดยมีพ้ืนที่ตรวจสุขภาพมีห้องฉุกเฉิน
ในการช่วยเหลือเบื้องต้น    และพ้ืนที่พักฟ้ืน  โดยจะมีการขยายตัวจะใช้พ้ืนที่ระหว่างอาคารเพ่ิมเป็น
พ้ืนที่พักฟ้ืนโดยใช้โครงสร้างหลักร่วมกับตัวอาคารเดิม 
 

 

ภาพที่ 140 แสดงผังพ้ืนโรงพยาบาลและการขยายตัว 
 

 

ภาพที่ 141 แสดงรูปตัดโรงพยาบาลและการขยายตัว 
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ภาพที่ 142 แสดงหุ่นจ าลองโรงพยาบาลและการขยายตัว 
 
 อาคารที่พักอาศัยชั่วคราวเริ่มจากหน่วยย่อย 3x3 เมตร รวมเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่พอกับ 40 
ครอบครัว โดยจะแบ่งพ้ืนที่แต่ละครอบครัวด้วยม่านท าให้มีพ้ืนที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิต  ระหว่างรอที่
พักอาศัยสร้างเสร็จ  สามารถรวมกลุ่มครอบครัวได้โดยการเปิดปิดม่าน เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 6 
 

 

ภาพที่ 143 แสดงอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 
 

 

ภาพที่ 144 แสดงหุ่นจ าลองอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 
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ภาพที่ 145 แสดงโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราวที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน 
 

 

ภาพที่ 146 รูปตัดแสดงโครงสร้างที่ถูกถอดออกเพ่ือไปสร้างโรงเรียน 
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 มัสยิดปรับรูปแบบพื้นที่และหลังคาจากการทดลองครั้งที่ 6 มัสยิดจะมีพ้ืนที่หลักในการใช้
พ้ืนที่คือมิห์รอบ โถงละหมาด และท่ีอาบน้ า มัสยิดจะใช้พ้ืนที่และโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราว
โดยปรับเปลี่ยนหลังคาและมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในใหม่  โดยมัสยิดจะมีการขยายพ้ืนที่การใช้งาน
ออกมาด้านหน้าตรงพื้นที่อเนกประสงค์ในเวลาที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม หรือมีการใช้พ้ืนที่ในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

 

ภาพที่ 147 แสดงผังพ้ืนมัสยิดและการขยายตัว 
 

 

ภาพที่ 148 แสดงรูปตัดมัสยิดและการขยายตัว 
 

 

ภาพที่ 149 แสดงหุ่นจ าลองมัสยิด 
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 โรงเรียน โครงสร้างที่ถูกถอดออกมาจากท่ีพักอาศัยชั่วคราวน ามาสร้างโรงเรียนมีพ้ืนที่ใช้งาน
แบ่งเป็น 2 ห้องเพ่ือแบ่งการเรียนการสอนของเด็กเล็กและเด็กโต โดยต่างจากการทดลองครั้งที่ 6 
ออกแบบให้ตัวอาคารมี 2 อาคาร โดยพื้นที่ระหว่างอาคารใช้เป็นสนามเด็กเล่น โดยโรงเรียนจะมีการ
ขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม  โดยมีการใช้พ้ืนที่สนามเด็กเล่นเป็นห้องเรียนโดยใช้
โครงสร้างร่วมกันกับอาคารเดิมทั้งสอง  
 

 

ภาพที่ 150 แสดงผังพ้ืนและรูปตัดโรงเรียน 
 

 

ภาพที่ 151 แสดงผังพ้ืนและรูปตัดโรงเรียนในการขยายตัว 
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ภาพที่ 152 แสดงหุ่นจ าลองโรงเรียนและการขยายตัว 
 
 ตลาดออกแบบอาคารโดยให้ผนังของอาคารสามารถเปิดได้ทุกด้านเพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
และสามารถปิดอาคารได้ทุกด้านในตอนที่ไม่ใช้งานตลาด  ปรับเปลี่ยนระบบผนังจากการทดลอง 
ครั้งที่ 6 โดยเปิดลักษณะบานกระทุ้งรอบด้านเพ่ือเชื่อมต่อการใช้งานระหว่างภายนอกและภายใน 
 

 
ภาพที่ 153 แสดงรายละเอียดของตลาด 
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 บ้านพักอาศัยออกแบบเริ่มต้นส าหรับครอบครัว 6 คน โดยมีการรวมกลุ่ม 2 ครอบครัว 3
ครอบครัว และ 4 ครอบครัว โดยผนังด้านที่มีการขยายตัวปิดด้วยผ้าใบกันน้ าเพ่ืองานต่อการต่อขยาย 
 

 

ภาพที่ 154 แสดงผังพ้ืนของที่พักอาศัย 
 

 

ภาพที่ 155 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 
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ภาพที่ 156 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 2 ครอบครัวและ 3 ครอบครัว 
 

 

ภาพที่ 157 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 2 ครอบครัวและ 4 ครอบครัว 
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ภาพที่ 158 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัย 
 

 

ภาพที่ 159 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัยที่มีผู้ลี้ภัยเข้ามาเพ่ิม 
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ภาพที่ 160 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 
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ภาพที่ 161 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 
 

 

ภาพที่ 162 แสดงหุ่นจ าลองการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 
 

4.8.1 สรุปการทดลองครั้งที่ 7 

  การทดลองครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบหลังคาของอาคารสาธารณะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
โครงการ  มีการแบ่งกลุ่มของที่พักอาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยว, 2 ครอบครัว, 3 ครอบครัว, 4 ครอบครัว 
แต่ละกลุ่มอาคารจะมีการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกันได้  อาคารสาธารณะ ตลาดมีการใช้ผนังที่ใช้วัสดุ
ผ้าใบกันน้ าที่เป็นชั่วคราวโดยผนังสามารถเปิดได้ทั้งหมดเป็นแบบบานกระทุ้ง  ในช่วงเวลาที่เปิดผนัง
ของอาคารก็จะเป็นที่บังแสงแดดให้กับผู้คนที่มาใช้อาคาร  
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บทที่ 5 

กำรออกแบบขั้นสุดท้ำย 
 

สรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และกิจกรรมตามช่วงเวลาที่เกิดในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย 

 
ภาพที่ 163 แสดงรูปแบบการใช้พื้นที่ตามช่วงเวลาทั้ง 5 ช่วงเวลา 



  108 

จากการทดลองขั้นต้นสามารถแบ่งช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชั่วคราวและการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้เป็น 5 ช่วงเวลา  คือ 01 สถานการณ์ฉุกเฉิน, 02 การให้ความช่วยเหลือสร้าง
ที่พักอาศัย, 03 การสนับสนุนชุมชนมี มัสยิด โรงเรียน ตลาด ในการแลกเปลี่ยนทางสังคม, 04 การ
ขยายตวัภายในครอบครัวการมีลูกเพ่ิม ที่พักอาศัยมีการปรับเปลี่ยนขยายตัว, 05 การอพยพเข้ามาเพ่ิม
ของผู้ลี้ภัย มีการเปลี่ยนแปลงของที่พักอาศัย โรงพยาบาล มัสยิด โรงเรียน ตลาด มีการขยายตัวของ
สถาปัตยกรรมเพ่ือรองรับความต้องการใช้พื้นที่ที่มากข้ึน จากภาพท่ี 163 

 
 
การทดลองครั้งนี้โดยในช่วงที่ 1 การใช้พื้นท่ีเหมือนกับการทดลองครั้งที่ 7 มีปรับเปลี่ยนพื้นที่

ของโรงพยาบาลเพ่ือรูปแบบในการขยายตัวของโรงพยาบาล  โดยในช่วงที่ 1 มีศูนย์อ านวยการ  
โรงพยาบาล ที่พักอาศัยชั่วคราว และห้องน้ า 

 

 
ภาพที่ 164 แสดงผังรวมช่วงที่ 1 ของโครงการ 
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ช่วงที่ 2 มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือจะมีการสร้างที่พักอาศัย โดยกลุ่มที่พักอาศัย 1 
กลุ่มจะมีWater tower 1ชุด โดยในระหว่างการสร้างที่พักอาศัยผู้ลี้ภัยจะพักอาศัยอยู่ในอาคารที่พัก
พิงชั่วคราวจนกว่าบ้านพักอาศัยจะสร้างแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 7 
 

 
ภาพที่ 165 แสดงผังรวมช่วงที่ 2 ของโครงการ 
 

ช่วงที่ 3 เมื่อที่บ้านพักอาศัยสร้างเสร็จและผู้ลี้ภัยย้ายเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว  อาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราวจะถูกเปลี่ยนการใช้งานเป็นมัสยิด  จะมีโครงสร้างบางส่วนที่ถูกถอดออกไปสร้างโรงเรียน
เพ่ือให้การศึกษาแก่เด็ก  และสร้างตลาดเพ่ือมีการแลกเปลี่ยนในสังคมทั้งนี้ตลาดยังมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนข้างเคียงในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย  โดยมีการปรับรูปแบบมัสยิดและโรงเรียนต่างจากการ
ทดลองครั้งที่ 7 ส่วนของตลาดจะมีการปรับแนวแกนของอาคารให้ขนานกับถนนเพราะตลาดจะมีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกับชุมชนอยู่ตลอด  ท าให้สะดวกต่อการเข้าถึง เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 7 
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ภาพที่ 166 แสดงผังรวมช่วงที่ 3 ของโครงการ 
 

ช่วงที่ 4  มีการขยายตัวของที่พักอาศัยจากการมีลูกเพ่ิม,การแต่งงานของลูก  ที่พักอาศัยจะมี
การขยายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ห้องนอน  เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 7 
 

 
ภาพที่ 167 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ 
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ช่วงที่ 5  เป็นกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิมจะมีที่พักอาศัยเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงเดิมมี
ความหนาแน่นมากข้ึน  โดยการเพิ่มของที่พักอาศัยจะมีทั้งแนวราบและแนวตั้ง  การเพ่ิมแนวราบของ
ที่พักอาศัยคือผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่ไม่มีญาติอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว  ส่วนผู้ลี้ภัยที่มีญาติท่ีพักอยู่ก่อน
แล้วจะสามารถต่อขยายที่พักอาศัยขึ้นแนวตั้งของที่พักอาศัยของญาติได้  และมีการขยายตัวของ
มัสยิด, โรงเรียน, ตลาด เพ่ือรองรับผู้อพยพที่เข้ามาเพ่ิมในช่วงที่ 5 ในช่วงเวลานี้การใช้งานพ้ืนที่จะ
เหมือนกับการทดลองครั้งที่ 7 

 

 
ภาพที่ 168 แสดงผังรวมช่วงที่ 4 ของโครงการ 
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ภาพที่ 169 แสดงหุ่นจ าลองการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ช่วงเวลาของโครงการ 
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อาคารศูนย์อ านวยการจัดพ้ืนที่ให้มีห้องเจ้าหน้าที่และมีพ้ืนที่อเนกประสงค์ไว้ส าหรับการ
ติดต่อของผู้ลี้ภัยในเรื่องการให้ความช่วยเหลือหรือเป็นพื้นที่ส าหรับการประชุมของหน่วยงานต่างๆ
โดยการใช้พื้นที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ  

 

 
ภาพที่ 170 แสดงผังพื้นและภาพ 3 มิติของศูนย์อ านวยการ 
 

โรงพยาบาลมีการออกแบบเหมือนการทดลองครั้งท่ี 7   โดยมีพ้ืนที่ตรวจสุขภาพมีห้องฉุกเฉิน
ในการช่วยเหลือเบื้องต้น    และพ้ืนที่พักฟ้ืน  โดยจะมีการขยายตัวจะใช้พื้นที่ระหว่างอาคารเพ่ิมเป็น
พ้ืนที่พักฟ้ืนโดยใช้โครงสร้างหลักร่วมกับตัวอาคารเดิม 

 

 
ภาพที่ 171 แสดงผังพื้นและภาพตัดของโรงพยาบาล 
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ภาพที่ 172 แสดงภาพ  3 มิติของโรงพยาบาล 
 

 

แสดงหุ่นจ าลองโรงพยาบาลและการขยายตัว 
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 Water tower ออกแบบให้มีปั้มน้ าแบบมือโยกท่ีชั้นที่ 1 และมีห้องน้ าซึ่งจะกระจายอยู่ตาม
กลุ่มอาคารต่างๆ  และมีถังเก็บน้ าดีที่ชั้น 3 เพื่อแจกจ่ายน้ าไปให้ผู้ลี้ภัยได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค  
 

 
ภาพที่ 173 แสดงผังพื้นและภาพ 3 มิติของ Water tower  
    

อาคารที่พักอาศัยชั่วคราวเริ่มจากหน่วยย่อย 3x3 เมตร รวมเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พอกับ 40 
ครอบครัว โดยจะแบ่งพ้ืนที่แต่ละครอบครัวด้วยม่านท าให้มีพ้ืนที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิต  ระหว่างรอที่
พักอาศัยสร้างเสร็จ  สามารถรวมกลุ่มครอบครัวได้โดยการเปิดปิดม่าน ปรับเปลี่ยนจากการทดลอง
ครั้งที่ 7 โดยมีการเว้นที่ว่าง 3 เมตรในแต่ละอาคารโดยที่ว่างที่เว้นไว้ผู้ลี้ภัยสามารถออกมาใช้พื้นที่ใน
การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดได้  

 
ภาพที่ 174 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของโรงเรียนและการขยายตัว 
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ภาพที่ 175 แสดงหุ่นจ าลองอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 
 

 รูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนทีโ่ดยในสถานการณ์
แรกจะเป็นที่พักชั่วคราวเมื่อบ้านพักอาศัยสร้างเสร็จแล้วผู้ลี้ภัยย้ายออกพ้ืนที่เดิมถูกเปลี่ยนเป็นอาคาร
ทางศาสนาและโครงสร้างบางส่วนที่ถูกถอดออกได้น าไปเป็นโครงสร้างของโรงเรียน 
 

 
ภาพที่ 176 แสดงภาพ 3 มิติ การเปลี่ยนการใช้งานจากท่ีพักอาศัยชั่วคราวเป็นมัสยิดและโรงเรียน 
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มัสยิดปรับรูปแบบพื้นที่และหลังคาจากการทดลองครั้งที่ 7 มัสยิดจะมีพ้ืนที่หลักในการใช้

พ้ืนที่คือมิห์รอบ โถงละหมาด และท่ีอาบน้ า มัสยิดจะใช้พ้ืนที่และโครงสร้างของที่พักอาศัยชั่วคราว
โดยปรับเปลี่ยนหลังคาและมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในใหม่  โดยมัสยิดจะมีการขยายพ้ืนที่การใช้งาน
ออกมาด้านหน้าตรงพื้นที่อเนกประสงค์ในเวลาที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาเพ่ิม หรือมีการใช้พ้ืนที่ในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

 
ภาพที่ 177 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของมัสยิด 
 

 
ภาพที่ 178 แสดงหุ่นจ าลองมัสยิด 
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โรงเรียน โครงสร้างที่ถูกถอดออกมาจากท่ีพักอาศัยชั่วคราวน ามาสร้างโรงเรียนมีพ้ืนที่ใช้งาน

แบ่งเป็น 2 ห้องเพ่ือแบ่งการเรียนการสอนของเด็กเล็กและเด็กโต  ออกแบบให้ตัวอาคารมี 2 อาคาร 
โดยพื้นที่ระหว่างอาคารใช้เป็นสนามเด็กเล่น โดยโรงเรียนจะมีการขยายตัวในกรณีที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้า
มาเพ่ิม  โดยมีการใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นเป็นห้องเรียนโดยใช้โครงสร้างร่วมกันกับอาคารเดิมทั้งสอง 
เหมือนการทดลองครั้งท่ี 7  

 

 
ภาพที่ 179 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของโรงเรียนและการขยายตัว 
 

 

ภาพที่ 180 แสดงหุ่นจ าลองโรงเรียนและการขยายตัว 
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ภาพที่ 181 แสดงรายละเอียดของโรงเรียน 
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ตลาดออกแบบอาคารโดยให้ผนังของอาคารสามารถเปิดได้ทุกด้านเพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
และสามารถปิดอาคารได้ทุกด้านในตอนที่ไม่ใช้งานตลาด  ปรับเปลี่ยนระบบผนังจากการทดลอง 
ครั้งที่ 7 โดยเปิดลักษณะบานกระทุ้งรอบด้านเพ่ือเชื่อมต่อการใช้งานระหว่างภายนอกและภายใน 
และเวลาเปิดใช้งานยังเป็นกันสาดของอาคารในตัวมันเอง 
 

 
ภาพที่ 182 แสดงผังพื้นภาพตัดและภาพ 3 มิติของตลาดและการขยายตัว 
 

 
ภาพที่ 183 แสดงหุ่นจ าลองตลาดและการขยายตัว 
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บ้านพักอาศัยออกแบบเริ่มต้นส าหรับครอบครัว 6 คน โดยมีการรวมกลุ่ม 2 ครอบครัว 3
ครอบครัว และ 4 ครอบครัว โดยผนังด้านที่มีการขยายตัวปิดด้วยผ้าใบกันน้ าเพ่ืองานต่อการต่อขยาย 
มีพ้ืนที่สีเขียวส่วนตัวสามารถปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือน 
 

 
ภาพที่ 184 แสดงผังพื้นและภาพตัดของที่พักอาศัย 
 

 
ภาพที่ 185 แสดงผังพื้นการใช้พ้ืนที่สีเขียวในที่พักอาศัย 
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การแบ่งกลุ่มครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองครั้งที่ 7 โดย มีการเปลี่ยนต าแหน่ง
อาคารในการใช้พ้ืนที่แบบ 3 ครอบครัวและการใช้พื้นที่ 4 ครอบครัว  โดยมีพ้ืนที่ Outdoor ใช้ร่วมกัน 
แต่ละหลังจะมีการน าน้ าฝนมาใช้โดยการมีถังน้ าให้หลังละ 1 ชุด ตัวที่พักอาศัยมีรางน้ าเพ่ือการน้ า
น้ าฝนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
ภาพที่ 186 แสดงผังพื้นกลุ่มที่พักอาศัย 

 

 
ภาพที่ 187 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 2 ครอบครัวและ 4 ครอบครัว 
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ภาพที่ 188 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 3 ครอบครัวและ 4 ครอบครัว 
 

 
ภาพที่ 189 แสดงผังพ้ืนกลุ่มที่พักอาศัย 4 ครอบครัว 
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ภาพที่ 190 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัย 
 

 
ภาพที่ 191 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัยขยายตัว 
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 ในการอพยพเข้ามาเพ่ิมภายหลังของผู้ลี้ภัยเมื่อมีการแยกเพศและครอบครัวแล้ว กลุ่ม
ครอบครัวที่มีญาติมาอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวอยู่ก่อนแล้วสามารถต่อเติมอาคารเพ่ืออยู่อาศัยบนชั้น
สองของบ้านญาติได้โดยในการต่อขยายขึ้นชั้นสองมีเงื่อนไขในการต่อขยายคือยังต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่
ชั้นแรกอยู่เพ่ือที่สามารถปลูกผักสวนครัวหรือต้นไม้ได้เหมือนเดิม  ส่วนผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ท่ีไม่มีญาติที่มา
อยู่ก่อนการขยายตัวของที่อยู่อาศัยจะขยายตัวไปในทางราบ 
 

 
ภาพที่ 192 แสดงผังพ้ืนชั้นที่ 2 กลุ่มที่พักอาศัยขยายตัวโดยมีผู้ลี้ภัยเพิ่ม 
 

 

 



  126 

 
ภาพที่ 193 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 
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ภาพที่ 194 รูปตัดแสดงการขยายตัวกลุ่มท่ีพักอาศัย 4 ครอบครัว 
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หน่วยของที่พักอาศัยถูกออกแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนต่อเติมในอนาคตวัสดุที่ใช้จะมี 2 แบบ
คือวัสดุที่คงทนถาวรและแบบที่วัสดุชั่วคราว โดยอาคารฝั่งที่ไม่อนุญาตให้มีการต่อขยายจะใช้วัสดุ 
Metal sheet ส่วนฝั่งที่อนุญาตให้มีการต่อขยายวัสดุผิวอาคารจะกรุด้วยผ้าใบกันน้ าเพ่ือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต  ช่วงเวลาและการใช้พ้ืนที่ในอนาคตมีผลในการเลือกใช้วัสดุ 

 

 
ภาพที่ 195 แสดงรายละเอียดของที่พักอาศัย 
 

รายละเอียดในการต่อขยายโครงสร้าง การเปลี่ยนระดับพ้ืน รูปแบบผนังผ้าใบที่สามารถเปิด
ปิดได้ รายละเอียดหลังคาและรางน้ า จะเห็นได้ว่าระบบโครงสร้างนั่งร้านเหล็กแบบลิ่มล็อกและแบบ
แคมป์ล็อกเม่ือน ามาท างานร่วมกันในระบบโครงสร้างชั่วคราวแล้ว  มีความหลากหลายในการท างาน
ร่วมกับองค์ประกอบของอาคารในส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นระบบพื้น ระบบผนัง ระบบหลังคา เป็นการ
ท างานกับความหลากหลายและไม่มีความซับซ้อนเป็นรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้จัดการกับการใช้
พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ได้ดี  และเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 196 แสดงรายละเอียดในการก่อสร้างของระบบนั่งร้านเหล็ก 
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ภาพที่ 197 แสดงชิ้นส่วนโครงสร้างหลักอาคารที่ใช้กับอาคารทุกประเภท 
 

 

ภาพที่ 198 แสดงหุ่นจ าลองกลุ่มที่พักอาศัยและการขยายตัว 
 

 

ภาพที่ 199 แสดงหุ่นจ าลองกลุ่มที่พักอาศัยและการขยายตัว 
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บทที่ 6 

สรุปผล 
 

จากความสนใจแรกในเรื่องความไม่ถาวรในงานสถาปัตยกรรมไปสู่การทดลองเรื่อง
สถาปัตยกรรมเพ่ือผู้ลี้ภัยในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตีความในเรื่องความไม่ถาวรในงานสถาปัตยกรรม
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนขยายตัวตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่มีการ
ขยายตวัของครอบครัวในอนาคต  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การใช้งานได้ใน
อนาคต ระบบโครงสร้างที่ไม่ตายตัวสามารถถอดประกอบต่อเติมได้ง่าย 

  
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยมีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ในช่วงเวลาอันสั้น  ความหลากหลายกิจกรรมการใช้งานและพ้ืนที่ทาง
สถาปัตยกรรมที่รองรับการใช้งาน  ความต้องการการใช้พ้ืนที่เพ่ิมการทดลองครั้งนี้จึงเลือกใช้เครื่องมือ
ในการออกแบบเป็นระบบโมดูล่า 3x3x3 เมตร มาเป็นหน่วยย่อยในการออกแบบเพ่ือสามารถท างาน
กับกิจกรรมที่ต้องการพื้นที่ที่เล็กที่สุดไปจนถึงกิจกรรมสาธารณะที่ต้องการพ้ืนที่ที่ใหญ่  เพ่ือจัดการกับ
ความหลากหลายของการใช้งานควรจะต้องมีระบบพื้นฐานที่ง่ายในการจัดการกับความซับซ้อน ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการขยายตัวของอาคาร 

 

 
ภาพที่ 200 ระบบโมดูล่าโครงสร้างที่ใช้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภท 
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ช่วงเวลาเป็นข้อก าหนดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรม  โดยช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
สามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลาได้ 5 ช่วงเวลา คือช่วงแรกรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงที่สองการ
เข้าถึงของความช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัย ช่วงที่สามมีการสนับสนุนทางสังคมมีโรงเรียน อาคาร
ทางศาสนาและตลาด ช่วงที่สี่มีการขยายตัวของครอบครัวส่งผลให้เกิดความต้องการพื้นที่พักอาศัย
เพ่ิมมีการขยายตัวของที่พักอาศัย ช่วงที่ห้ามีการอพยพเข้ามาเพ่ิมของผู้ลี้ภัยมีการต่อขยายที่พักอาศัย
ในทางตั้งและทางราบ มีการขยายตัวของโรงเรียน โรงพยาบาล  มัสยิด  ดังนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้พื้นท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ต่างกันจะมีการใช้รูปแบบพ้ืนที่ชั่วคราวเกิดข้ึนในการศึกษาครั้งนี้คือ 
อาคารที่พักอาศัยชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงแรกของสถานการณ์ฉุกเฉินจะถูกปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่
เป็นอาคารทางศาสนาและโครงสร้างบางส่วนที่ถูกถอดออกจะถูกน าไปใช้สร้างโรงเรียนเมื่อผู้ลี้ภัยได้
ย้ายเข้าไปอาศัยที่บ้านพักส่วนตัวแล้ว  กรณีนี้จะเห็นถึงความชั่วคราวทั้งในเรื่องพ้ืนที่และโครงสร้าง
ชั่วคราวที่สามารถถอดประกอบและต่อเติมเพ่ือสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีการใช้งานพื้นที่ที่
เปลี่ยนไป  โดยก าหนดระยะเวลาของโครงการ 10 ปีตามค่าเฉลี่ยการแก้ปัญหาให้ผู้ลี้ภัยของ UNHCR  

 

 
ภาพที่ 201 แสดงการเปลี่ยนแปลงระบบพ้ืนที่และระบบโครงสร้าง 
 

ระบบโครงสร้างในการทดลองครั้งนี้ได้เลือกระบบโครงสร้างนั่งร้านเหล็กระบบลิ่มล็อกและ
ระบบแคมป์ล็อกมาใช้ในการท างาน เป็นระบบที่เรียบง่ายในการท างานสามารถต่อขยายได้ตามพ้ืนที่ที่
ต้องการ ระบบโครงสร้างชั่วคราวจากนั่งร้านเหล็กมีความหลากหลายในการท างานร่วมกับ
องค์ประกอบของอาคารในส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นระบบพ้ืน ระบบผนัง ระบบหลังคา เป็นการท างานกับ
ความหลากหลายและไม่มีความซับซ้อนเป็นรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้จัดการกับการใช้พ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพ้ืนที่ได้ดี  และเหมาะสม 
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ภาพที่ 202 ระบบโครงสร้างนั่งร้านเหล็กท่ีท างานกับส่วนประกอบอาคารต่างๆ 
 

วัสดุประกอบอาคาร  เนื่องจากสถาปัตยกรรมออกแบบเพ่ือปรับเปลี่ยนต่อเติมได้ในอนาคต
วัสดุที่ใช้จะมีความคงทนถาวรที่ต่างกันผนังอาคารด้านที่ไม่อนุญาตให้มีการขยายตัวจะใช้วัสดุที่มีความ
คงทนถาวรวัสดุที่มีอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเช่น Metal sheet ส่วนผนังอาคารด้านที่อนุญาตให้มีการ
ขยายตัวจะใช้วัสดุชั่วคราวเช่นผ้าใบกันน้ าที่ทาง UNHCR มีและมอบให้ผู้ลี้ภัยอยู่แล้วและมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานในอนาคตสามารถน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทนผ้าใบกันน้ าได้  และในส่วนผนัง
อาคารสาธารณะยังมีรูปแบบการใช้ผนังที่สามารถเปิดปิดได้ออกแบบผนังเป็นบานกระทุ้งสามารถเปิด
ได้หมดเวลาเปิดใช้งานยังท าหน้าที่เป็นกันสาดในตัวมันเอง และรูปแบบที่เป็นม่านม้วนพลาสติกเปิด
ปิดได้ในเวลาที่มีพายุฝน ช่วยให้อาคารมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเวลาที่ต้องเจอกับแสงแดดและฝน
แสดงถึงระบบผนังอาคารที่ไม่ตายตัวไม่ถาวรสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การใช้งานได้ 

“ระบบโครสร้างชั่วคราวในงานสถาปัตยกรรมก็เป็นสิ่งที่ถาวรได้ตราบใดท่ีมันยังมอบ
ความหวังในการอยู่อาศัยให้กับผู้ลี้ภัย” 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการทดลองครั้งนี้การตั้งที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา ในศาสนาอิสลามในชุมชนนั้นๆ
จะต้องมีสถานที่ฝังศพ(กุโบร์)ในชุมชนของตัวเอง เป็นสิ่งที่ขาดไปในการทดลองที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย
ในครั้งนี้ 

 ช่วงเวลาในการออกแบบที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยในการทดลองครั้งนี้ตั้งระยะเวลาไว้ที่ 10 ป ี
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่มีความจ าเป็นที่ผู้ลี้ภัยจ าเป็นต้องอยู่อาศัยมากกว่า 10 ปี จะต้องมีการ
ออกแบบพ้ืนที่และกิจกรรมที่รองรับการอยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยซึ่งอาจเป็นการอยู่อาศัยที่ถาวรในช่วงชีวิต
หนึ่ง  อาจต้องค านึงถึงการมีอาชีพเกิดข้ึนภายในเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่มากขึ้นพ่ึงพา
ตัวเองได้มากขึ้นภายในที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัย  
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