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บทคัดย่อ  
ตึกแถวเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับความนิยมมากรูปแบบหนึ่ง ด้วยความสามารถในการ

เป็นได้ทัง้ประกอบธุรกิจและอยู่อาศยั แต่ตึกแถวก็เป็นปัญหาต่อการพฒันาเมือง และมีปัญหาทาง
สถาปัตยกรรมซึง่ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของผู้อยู่อาศยั และไม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันท่ี เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งส่งผลให้ได้ รับความนิยมในการก่อสร้างน้อยลง การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาตึกแถวให้เหมาะสมกับสภาวะการอยู่อาศัย
ปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถามและการสํารวจ เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ความหนาแน่นของ
เมือง (OSR) และขนาดอาคาร  

ผลวิจยัพบว่าปัญหาหลกัของตกึแถวท่ีจําเป็นต้องปรับปรุง คือ คณุภาพการอยู่อาศยั ทัง้
แสงสว่าง การระบายอากาศ ความปลอดภยั งานระบบ และการจดัการพืน้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ 
แม้ว่าอุปสรรคสําคญัของการปรับปรุงตึกแถว คือ กายภาพของอาคาร เศรษฐกิจของผู้อยู่อาศัย 
และเทคนิคต่างๆ ได้แก่ กฎหมายไม่อนุญาต ไม่ทราบวิธีแก้ไขหรือวสัดุในการซ่อม ซ่อมแล้วการ
ระบายอากาศแย่ลง สอดคล้องกบัทฤษฎีโอเพ่นบิวดิง้ซึง่บ่งชีปั้ญหาท่ีผู้ออกแบบหรืออตุสาหกรรม
ก่อสร้างไม่ได้ให้ความสําคญัต่อการปรับปรุงอาคารภายหลงัการรับมอบ 

การถือครองอาคารเป็นอปุสรรคอีกอย่างซึ่งสอดคล้องกบัการอธิบาย “ระดบัสิทธ์ิในการ
ควบคุม” (Level of Control) โดยเฉพาะสิทธ์ิของผู้ เช่า แนวทางการลดอุปสรรคนี  ้คือ การแบ่ง 
“ระดบัสทิธ์ิในการควบคมุ” และ “โครงสร้างรองรับ” (Supports) ให้ชดัเจนในการออกแบบและการ
ก่อสร้าง และพฒันา “ส่วนประกอบติดตัง้” (Infill) โดยอตุสาหกรรมให้เหมาะสมมากขึน้ ส่วนการ
แก้ไขหน้าตาตึกแถวต้องพิจารณาตัง้แต่ภาพลกัษณ์ระดบัเมือง เพ่ือกําหนดกฎหมายและแนวทาง
ปฎิบตัิในการปรับปรุง ซึง่ถือเป็นการกําหนด “ลําดบัการควบคมุ” โดยนโยบายการพฒันาเมือง 

นอกจากนีย้ังพบว่าองค์ประกอบอาคารท่ีก่อปัญหาต่อคุณภาพการอยู่อาศัย คือ 
ตําแหน่งบนัไดท่ีตรงกนัตลอดทัง้อาคาร แม้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจด้านลา่ง แต่เป็น
อปุสรรคต่อการจดัพืน้ท่ีอยู่อาศยั แสงธรรมชาติ การระบายอากาศภายในอาคารด้านบน แนวทาง
ปรับปรุง คือ ย้ายตําแหน่งบันไดชัน้อยู่อาศัยมาท่ีส่วนกลางอาคาร เพ่ือการจัดแบ่งพืน้ท่ีใช้งาน
ส่วนตวัท่ีด้านหน้าอาคาร และพืน้ท่ีส่วนรวมหรือบริการท่ีด้านหลงัอาคารตามผลท่ีได้จากการวิจยั
ซึ่งเป็นวิถีการใช้พืน้ท่ีอาคารจริง และช่วยลดพืน้ท่ีทางเดินและการขาดพืน้ท่ีใช้งานในอาคาร 
นอกจากนีท้างเดินและห้องนํา้ควรไว้บริเวณเดียวกนักบับนัได เพ่ือให้สะดวกต่อการระบายนํา้เสีย 
และเพ่ิมการระบายอากาศทางตัง้สําหรับทกุกิจกรรมในตกึแถวเพ่ือให้คณุภาพการอยูอ่าศยัดีขึน้ 
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Abstract 
Thai shophouse is one of the popular types of housing due to its bi-functional 

usage. However, the shophouse causes urban and architectural problems affecting the 
city living. The number of shophouses built in Bangkok has decreased due to their 
inefficient response to new conditions of urban living and development. Therefore, this 
study aims to search for a recent renovation and development approach to make 
shophouses suitable to the present Bangkok living on the basis of surveys and 
questionnaires containing the criteria of Open Space Ratio (OSR) and building size. 

The study result shows that the main problem is the quality of living condition: 
daylighting, ventilation, safety, building system, and spatial efficiency management. 
Furthermore, the major difficulties of repair are physical conditions, resident’s economic 
conditions, and technical issues such as city regulations, materials and method of 
repair, and poor ventilation after repair. These are related to the designers or 
manufacturers of building materials and industrial system, disregarding the building 
changes or renovations by the residents as stated in the Open Building Theory. 

The right of owner and tenant is another problem of renovating or repairing the 
shophouse, which is explained through the “Level of Control”. To reduce the problem, 
the right of control and “support” should be clearly defined in all design and 
construction levels. The “infill” elements are needed to be raised and developed. The 
façade design guidelines should be clearly stated in the urban control regulations as 
stated in the “Hierarchy of Control”. 

Moreover, the building elements also affect the living conditions. The same 
positioning of the shophouse stairs is a main barrier to spatial arrangement, daylighting, 
and ventilation on the upper living floors. The first solution is to move the stairs of the 
upper living floors to the middle of the shophouse. It offers a division of public and 
private zones, and reduces the circulation and the lack of spatial usages. Another one is 
grouping the toilets and stairs of the upper living floors together. This can be applied in 
a vertical ventilation and shaft for better quality of living and future alterations. 
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บทนํา (Introduction) 
การเติบโตของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 

พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบนัเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการท่ีพักอาศยัหลากหลายประเภทและ
สถานประกอบการเกิดตามกระแสการเติบโตของเมือง อาคารท่ีพกัอาศยัเชิงพาณิชย์ หรือ ตึกแถว
ได้รับความนิยมมากในยคุหนึ่ง เกิดจากความสามารถในการตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย
ทัง้พกัอาศยัหรือการค้า อยา่งไรก็ตามอาคารประเภทนีก่้อให้เกิดปัญหามากทัง้คณุภาพของการอยู่
อาศยั และการพฒันาเมืองในภาพรวม เช่น ผงัอาคารท่ีไม่อาจสร้างพืน้ท่ีโล่ง ไม่เอือ้ต่อการระบาย
อากาศและการเข้าของแสงธรรมชาติท่ีดี นอกจากนีย้ังมีผลต่อการพัฒนาพืน้โล่งในเมืองเพราะ
อาคารสร้างขนานกบัถนนปิดบงัพืน้ท่ีภายใน1 การวิจัยนีจ้ะใช้คําว่า “ตึกแถว” แทน “อาคารท่ีพกั
อาศยัเชิงพาณิชย์” เพ่ือให้เห็นภาพชดัเจน 

จากงานศึกษาวิเคราะห์ในวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีผ่านมาพบว่า ไม่ได้มี
ความต้องการตึกแถวใหม่ แนวโน้มการอยู่อาศยัต้องการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ตามชานเมือง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนพืน้ท่ีใจกลางเมืองจะเป็นอาคารสงูหรือท่ีอยู่อาศยัแนวตัง้ท่ี
สร้างตามแนวขนส่งระบบราง ปัจจัยสําคัญคนวัยทํางานปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจหรือเป็น
เจ้าของธุรกิจ แต่เป็นพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มากขึน้ อีกทัง้ทาวน์เฮ้าส์รูปแบบใหม่รองรับ
ความต้องการของคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการความเป็นสว่นตวัมากขึน้ มีท่ีจอดรถยนต์ส่วนบคุคล และมี
ราคาท่ีคนวยัทํางานสามารถเป็นเจ้าของได้ สง่ผลให้ตึกแถวซึง่ไม่สามารถสนองความต้องการและ
วิถีชีวิตรูปแบบใหมล่ดความนิยมลง  

อยา่งไรก็ตามตกึแถวยงัเป็นท่ีต้องการสําหรับผู้ประกอบอาชีพพกัอาศยัในท่ีเดียวกนั และ
ยงัมีตึกแถวอีกมากท่ีเป็นอาคารเก่าแต่อยู่ในทําเลกลางเมือง สามารถขายต่อหรือให้เช่าพืน้ท่ีได้ใน
ราคาสงูเม่ือเทียบกบัอาคารทาวน์เฮ้าส์ตามชานเมือง ทัง้นีค้วามได้เปรียบสําคัญของตึกแถว คือ 
ทําเลท่ีตัง้ในเชิงพาณิชย์และการเดินทางภายในเมืองท่ีมีหลากหลายระบบ รองรับการประกอบ
อาชีพและพกัอาศยัได้ในพืน้ท่ีเดียวกนั 

การศึกษาวิจยันี ้ผู้วิจยัได้เสนอมมุมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตึกแถว เพ่ือให้สงัคม
และผู้ เก่ียวข้องได้ตระหนกัข้อเท็จจริง และไม่มองตึกแถวเป็นปัญหาของเมือง ในทางตรงข้ามอาจ
เป็นโอกาสสําหรับสถาปนิก วิศวกร และผู้ รับเหมาท่ีจะนําแนวทางท่ีนําเสนอไปประยกุต์ใช้ให้เกิด
อาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงเแวดล้อม ชีวิตของผู้ อยู่อาศัย และเมือง โดยนําเสนอแนวทางปรับปรุง
ตึกแถวให้เป็นอาคารท่ีมีคุณภาพการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่รับกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงเป็นพืน้ฐานของชีวิต หากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างเพ่ือการใช้ชีวิต เช่น อาคารไม่ได้ออกแบบ

                                                 
1  ภิรมย์, สมภพ. ศาสตราจารย์ นาวาเอก. “ตกึแถว – มะเร็งร้าย”. ปัญหาตึกแถว. สมัมนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

ศนูย์สารนิเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 13-14 ตลุาคม 2524. หน้า 24-29. 
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ให้รองรับการเปล่ียนแปลงได้2 เพราะผู้ ออกแบบหรือผู้ สร้างอาคารไม่ได้คํานึงหรือวางแผนไว้ 
ท้ายสดุอาคารเหล่านัน้ถกูทิง้ร้างหรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี หากต้องการนําอาคารร้างกลบัมาใช้
ใหมจ่ะต้องเสียทรัพยากรและพลงังานมากกว่าการสร้างใหม ่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพฒันาตกึแถวให้เหมาะสมกบัสภาวะการอยูอ่าศยัปัจจบุนั 

ขอบเขตของงานวจิัย 
การวิจัยนีจํ้ากัดขอบเขตการศึกษาตึกแถวท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกันด้านกายภาพ กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นตึกแถวความสงู 3 ชัน้คร่ึง (รวมชัน้ลอย) พืน้ท่ีชัน้ล่างสําหรับพาณิชยกรรม  เช่น เช่า
ทําการค้า ธุรกิจครอบครัว หรืออตุสาหกรรมขนาดเล็ก พืน้ท่ีชัน้บนเพ่ือการพกัอาศยั ตัง้อยู่ริมถนน 
มีขนาดพืน้ท่ีอาคารแตล่ะชัน้ประมาณ 40-70 ตารางเมตร เฉลี่ยประมาณ 48 ตารางเมตร   

คาํนิยาม 
ตกึแถว นิยามตามกฎกระทรวง  ฉบับ ท่ี  55 ปี  2543 “อาคารท่ีก่อสร้าง

ตอ่เน่ืองกนัเป็นแถวยาวตัง้แต่สองคหูาขึน้ไปมีผนงักัน้ อาคารเป็นคหูา
และประกอบด้วยวสัดทุนไฟเป็นสว่นใหญ่” 

แนวคดิโอเพ่นบวิดิง้ เป็นการออกแบบพืน้ท่ีหรือองค์ประกอบส่วนรวมของอาคารให้รองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้โดยผู้ ใช้งานอาคารท่ีมีหลายเจ้าของ หรือ
อยู่รวมกันหลายคนหรือหลายกลุ่ม โดยพิจารณาระดับของสิทธ์ิการ
ครอบครอง 

ระดับสิทธ ิ์ในการควบคุม ระดบัและสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมมต่างๆ บางครัง้อาจจะ
ไม่ชัดเจนขึน้อยู่กับเวลาและสถานท่ี ปรากฎการณ์นีอ้ธิบายถึงการท่ี
ผู้ คนเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว โดยการกระทําต่อส่ิง
นัน้ๆ3 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพรอบๆ ตวัแสดงให้เห็น
ถึงสทิธ์ิในการควบคมุและเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี4 

โครงสร้างรองรับ ส่วนประกอบอาคาร โครงสร้าง หรืองานระบบใดๆ ท่ีไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อยู่อาศยั และไม่ได้รับผลกระทบจากการติดตัง้
หรือต่อเติม “ส่วนประกอบติดตัง้” เช่น ทางเดิน บันได ลิฟต์โดยสาร 
หรือโถงอาคาร เป็นต้น นอกจากนีย้ังหมายถึงงานระบบหลักของ

                                                 
2  GUZOWSKI, Mary. (2000). “Daylighting for sustainable design” New York: McGraw-Hill. Page 135. 
3  HABRAKEN, John. N. “The Structure of Ordinary; Form and Control in the Built Environment.” Cambridge, MA: The MIT Press, 1998. 

Page 7. 
4  เร่ืองเดียวกนั. (หน้า 7). 
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อาคารนัน้ เช่น ระบบท่อประปา ระบบไฟฟ้าอาคาร ท่ีใช้ร่วมกันใน
อาคาร 

ส่วนประกอบตดิตัง้ องค์ประกอบอิสระท่ีนํามาติดตัง้ภายในอาคารภายใต้กรอบของ 
“โครงสร้างรองรับ” โดยส่วนประกอบเหลา่นีเ้ป็นชิน้สว่นและอปุกรณ์ท่ี
ได้รวบรวมและผสมผสานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกนัและประกอบกนัเป็น
ระบบสําเร็จรูป (Prefabrication) เพ่ือนํามาติดตัง้ในพืน้ท่ีอาคาร 

ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับ 
แนวทางการพฒันาตึกแถวด้วยการออกแบบให้ตอบสนองการเปล่ียนแปลงการใช้สอย

โดยผู้พกัอาศยั 

อุปกรณ์และวิธ ีการวิจัย (Materials and Methods) 
- แบบสมัภาษณ์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม SPSS  
- โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้น คือ ผลรวม จํานวน

นบั และค่าเฉลี่ย 
- โปรแกรมเขียนแบบสถาปัตยกรรม  (AutoCAD) และกราฟิก (Photoshop และ 

Illustrator)  

ขัน้ตอนและวิธ ีการ  
1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. สํารวจตกึแถวด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วยขัน้ตอน 

2.1 กําหนดลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง 
2.2 กําหนดพืน้ท่ีสํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.3 ออกแบบสอบถาม 
2.4 อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ เก็บแบบสอบถาม 
2.5 ทํา pretest แบบสอบถาม 
2.6 รวบรวมปัญหาจากแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถาม 
2.7 จดัทําแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สว่นท่ี 2 ลกัษณะและสถานภาพของเจ้าของอาคาร ผู้อยูอ่าศยั หรือผู้ใช้อาคาร  
สว่นท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพของอาคาร  



 6 

สว่นท่ี 4 ลกัษณะการประกอบการค้า  
สว่นท่ี 5 ปัญหาและการปรับปรุงสภาพอาคาร  
สว่นท่ี 6 ความพงึพอใจของผู้ใช้ 
ส่วนท่ี 7 แบบอาคาร เป็นการสํารวจประเภทตึกแถวตามทฤษฎีการศึกษา

ประเภทอาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การใช้พืน้ท่ีอาคาร องค์ประกอบอาคาร 
และรูปร่างหน้าตาของอาคาร 

3. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
4. สรุปผล และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงคณุภาพการอยูอ่าศยั 

ผล  (Results) 
1. ผลการทบทวนวรรณกรรม 

ตกึแถวเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีนํารูปแบบมาจากวฒันธรรมจีน รูปลกัษณ์ของอาคารผสมผสาน
หลากหลายวัฒนธรรม มีรูปแบบการใช้สอยท่ีรองรับได้ทัง้การอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ 
ปัญหาท่ีเกิดจากตกึแถวส่วนมากมีสาเหตมุาจากขาดการควบคมุและการละเลยของกฎหมาย 
การออกแบบท่ีไม่ได้คํานึงถึงความต้องการท่ีเปล่ียนไปของการอยู่อาศยัในปัจจุบนั ส่งผลให้
เกิดปัญหาตอ่การพฒันาเมือง สถาปัตยกรรม และคณุภาพชีวติของผู้อยูอ่าศยั  

กวา่ร้อยปีท่ีตกึแถวมีความสําคญัในการพฒันากรุงเทพมหานคร นบัตัง้แต่ตกึแถวยคุแรก
บนถนนสายแรกของกรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 1) ตึกแถวเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีชนชัน้กลางชาวจีน
และชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีเป็นครอบครัวขนาดกลางนิยม ด้วยเหตุท่ีสามารถประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็กได้ สามารถเข้าถึงโดยระบบขนสง่ต่างๆ สะดวก5 

                                                 
5  สจัจกลุ, วีระ. (2525). ตกึแถวกรุงเทพมหานคร: การวเิคราะห์มิติทางเศรษฐกิจสงัคมและกลยทุธ์ในการพัฒนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลยั

มิชิแกน. (หน้า 12-13). 
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การเปล่ียนแปลงเป็นพืน้ฐานของชีวิต แต่สิ่งท่ีมนุษย์สร้างเพ่ือการใช้ชีวิต เช่น อาคาร
ไม่ได้ออกแบบให้รองรับกบัการเปลี่ยนแปลงได้6 ผู้ออกแบบหรือผู้สร้างอาคารไม่ได้คํานึงหรือ
วางแผนไว้ ท้ายสดุอาคารเหลา่นัน้ถกูทิง้ร้างหรือใช้ประโยชน์ได้ไมเ่ต็มท่ี ตกึแถวซึง่เป็นอาคาร
ท่ีมีความเปล่ียนแปลงการใช้งานอย่างต่อเน่ืองสามารถปรับปรุงให้เกิดคณุภาพชีวิตท่ีดีต่อผู้
อยู่อาศัยได้โดยอาศัยแนวคิดโอเพ่นบิวดิง้ (Opening Building) ซึ่งอธิบายลักษณะอาคาร 
(Typology Study) วิเคราะห์องค์ประกอบอาคารผ่านการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่าง
พืน้ท่ีใช้งาน โครงสร้าง และรูปร่างอาคารภายนอก รวมทัง้อธิบายการจดัการสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ในแตล่ะ “ระดบัสทิธ์ิในการควบคมุ” 

แนวคิดโอเพ่น บิวดิ ง้  (Open Building) นําไปใช้กับอาคารท่ี มีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและเหมาะสม ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการออกแบบพืน้ท่ีหรือองค์ประกอบส่วนรวมของ
อาคารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้โดยผู้ใช้งานอาคารท่ีมีหลายเจ้าของ หรือ อาคาร
พกัอาศยัรวม ซึง่แบง่พืน้ท่ีสว่นรวมและสว่นตวัอยา่งชดัเจน   

                                                 
6  GUZOWSKI, Mary. (2000). “Daylighting for sustainable design” New York: McGraw-Hill. Page 135. 

ภาพที่  1 : ตึกแถวบนถนนบํารุงเมือง 
ถนนพระราม 1 ถนนสุขุวิท ซึ่งแสดงให้
เห็นวิวัฒนการของรูปแบบและการ
ก่อสร้างตึกแถวในกรุงเทพมหานคร 
(ถนนทัง้หมดตอ่กนัเป็นเส้นเดียว) :  
ซ้ายบน อาคารตึกแถวยุคแรกบนถนน

บํารุงเมือง   
ขวาบน พั ฒ น า ก า ร รู ป แ บ บ ท่ี

เป ล่ียนแปลงไปของอาคาร
ตกึแถวบนถนนเส้นเดียวกนั  

ซ้ายลา่ง  รู ป แ บ บ อ าค า ร โค ร งส ร้ า ง
คอนกรีต บนถนนพระราม 1  

ขวาลา่ง  รูปแบบอาคารตึกแถวบนถนน
สุขุมวิทบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
เพลนิจิต  

 
(ภาพโดย ชํานาญ ตริภาส) 
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สตีเวน เคนดอลล์ และ สตีเวน โจนาทาน ไธเชอร์ (Stephen Kendall และ Stephen 
Jonathan Teicher) (2001) ได้อธิบายแนวคิดและท่ีมาของแนวคิดโอเพ่นบิวดิง้ในหนังสือ 
“Residential Open Building” ว่า เร่ิมต้นจากการพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่อาศัยรวม (Mass 
Housing) ในประเทศเน เธอ ร์แลนด์  โดย  ฮาบราเค็น  ในหนังสือเร่ือง  “Support: An 
Alternative to Mass Housing” (1961) ซึ่งได้วิจารณ์กระบวนการสร้างท่ีอยู่อาศัยรวมว่าไม่
สนองความต้องการท่ีแท้จริงของผู้อยู่อาศยั และทําลายขบวนการสร้างท่ีอยูอ่าศยัแบบพืน้ถ่ิน
ท่ีผู้ อยู่อาศัยสามารถจัดการและดูแลการสร้าง ตกแต่ง หรือดัดแปลงได้ตามความพอใจ 
ทําลายเอกลกัษณ์สว่นบคุคลและความเป็นเอกภาพของผู้อยูอ่าศยั เพราะการสร้างท่ีอยู่อาศยั
รวมนัน้เกิดขึน้จากนโยบายรัฐหรือเอกชน และสถาปนิกหรือวิศวกรเนผู้ ออกแบบ โดยผู้ อยู่
อาศัยไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้อง เป็นเพียงผู้ รับช่วงอาคารและปรับเปล่ียนภายหลงัจากอยู่อาศัย
แล้ว7  

คําอธิบายประเภทอาคารของฮาบราเค็น (Habraken) ในบทความ “Type as Social 
Agreement” แสดงให้ เห็นมิติทางวัฒนธรรม  การก่อสร้างอาคาร และการอยู่อาศัย 
นอกเหนือจากอิทธิพลทางภมิูประเทศ ภมูิอากาศ เทคโนโลยี หรือวสัดพืุน้ถ่ิน ฮาบราเค็นเห็น
ว่า รูปแบบอาคารเกิดจากปัจจัยพิเศษอ่ืนๆ ได้แก่ โครงสร้างและท่ีว่าง (Space) ของบ้าน8 

การนิยามการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีนิยมกันทําให้มุมมองต่อท่ีว่างแคบเกินไป และ
บ่อยครัง้ท่ีพืน้ท่ีนัน้ไม่ได้ใช้สําหรับกิจกรรมตามท่ีระบุโดยเฉพาะเท่านัน้ ดงันัน้ ฮาบราเค็น จึง
อธิบายลักษณะท่ีว่างผ่านลักษณะรูปร่าง ตําแหน่งภายนอกและภายในท่ีสัมพันธ์กัน และ
ความเป็นพืน้ท่ีสาธารณะหรือส่วนบุคคลภายในอาคาร9 แนวคิดของฮาบราเค็นคือสิ่งท่ีเป็น
พืน้ฐานและคงท่ีท่ีสุด คือ การจดัองค์ประกอบของที่ว่าง (spatial organization) ให้สมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมของผู้อยู่อาศยั ถึงแม้วสัดหุรือเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลง แต่ลกัษณะท่ีว่างของ
อาคารมกัถกูคงไว้10 แม้ลกัษณะการตกแต่งอาจเปล่ียนแปลงตามความพอใจสว่นบคุคล 

ฮาบราเค็น ได้เสนอแนวคิดเร่ือง “โครงสร้างรองรับ” (Supports) ทัง้รูปแบบทางกายภาพ 
เทคนิค และระบบการจดัการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ระบบอาคารทัว่ไปสามารถเช่ือมต่อโดยผู้อยู่
อาศัย และรองรับความหลากหลายในการอยู่อาศัยของแต่ละครอบครัว เปิดโอกาสให้ผู้อยู่
อาศยัสร้างความกลมกลืนและความสอดคล้องกบัวฒันธรรมการอยูอ่าศยั และอตัลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน นอกจากนีย้งัได้ก่อตัง้ศูนย์ Srichting Architecten Research (SAR) 
พัฒนาแนวทางและวิธีการใช้ “โครงสร้างรองรับ” จนได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานใน

                                                 
7  KENDALL, Stephen., Jonathan Teicher. (2001). Residential Open Building. New York: E&FN Spon. Page 9-10. 
8  HABRAKEN, John. N. “Type as a Social Agreement.” The Biannual Asian Congress of Architects: Seoul, 1988. Page 1. 
9  เร่ืองเดียวกนั. (หน้า 11). 
10  เร่ืองเดียวกนั. (หน้า 4) 
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ระบบพิกัดโมดูล่าร์ในยุโรป และในวงการสถาปัตยกรรมทัง้ในยุโรปและอเมริกา กลายเป็น
รากฐานให้กบัแนวคิดของโอเพ่นบิวดิง้11 “โครงสร้างรองรับ” ในแนวคิดของฮาบราเค็นต้องมี
ลกัษณะหลกัอยา่งน้อยหนึง่ในสามลกัษณะ ดงันี ้ 

- ต้องเอือ้ให้เกิดความแตกต่างของการจดัพืน้ท่ีได้ โดยไม่มีการกําหนดหรือคาดการณ์
ประเภทการใช้งานและขนาดไว้ลว่งหน้า  

- ต้องสามารถรองรับการขยายพืน้ท่ีของแต่ละยนิูตได้ โดยต่อเติมภายใต้ “โครงสร้าง
รองรับ”  

- ต้องสามารถปรับเปล่ียนและปรับตวัให้รองรับการใช้งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการอยู่
อาศยั  

องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ ท่ีจะนําไปใช้ ร่วมกับ  “โครงส ร้างรองรับ ” ท่ี เรียกว่า 
“ส่วนประกอบติดตัง้” (Infill) ซึ่งเป็นระบบอาคารหรืออุปกรณ์ ท่ีจะนําไปเช่ือมต่อกับ 
“โครงสร้างรองรับ” โดยผู้อยูอ่าศยัหรือผู้ ใช้งานอาคารภายหลงั12 

ฮาบราเค็น เสนอว่าการออกแบบท่ีอยู่อาศยัให้ตอบสนองความต้องการและความพอใจ
ของผู้อยู่อาศยัจําเป็นต้องทําความเข้าใจสิทธ์ิในการควบคมุหรือเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือห้อง การทําความเข้าใจ “ระดับสิทธ์ิในการควบคุม” (Level of 
Control) ใช้เป็นพืน้ฐานในการออกแบบสภาพแวดล้อมนัน้ ”ระดบัสิทธ์ิในการควบคุม” ท่ีอยู่
เหนือกว่าจะควบคุมและกํากับความสามารถในการเปล่ียนแปลง โดยท่ี “ระดบัสิทธ์ิในการ
ควบคมุ” รองลงไปไม่สามารถส่งผลกระทบต่อ “ระดบัสิทธ์ิในการควบคมุ” ท่ีอยู่เหนือขึน้ไปได้ 
เช่น ผู้อยู่อาศยัในตึกแถวไม่สามารถทุบหรือย้ายผนังและเสาร่วมระหว่างอาคารด้านข้างได้ 
เน่ืองจากองค์ประกอบเหล่านีอ้ยู่ใน “ระดบัสิทธ์ิในการควบคุม” ท่ีสงูกว่า ขณะท่ีเฟอร์นิเจอร์ 
ผนงัภายใน หน้าต่างอาคาร ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีอยูใ่น “ระดบัสิทธ์ิในการควบคมุ” ท่ีต่ํากวา่ 
สามารถปรับเปลี่ยนหรือย้ายได้ตามใจผู้อยู่อาศยั ถ้าผู้อยู่อาศยัเป็นเจ้าของตึกแถวสองห้อง
ติดกนัหรือมากกว่า ผนงัหรือเสาร่วมก็สามารถถกูปรับเปล่ียนหรือทบุรือ้ได้ การควบคมุนัน้จะ
สะท้อนสถานภาพการถือครองอาคาร องค์ประกอบอาคาร หรือสินทรัพย์นัน้ๆ 

แม้แนวคิดของฮาบราเค็น เร่ิมต้นและเน้นท่ีอาคารประเภทท่ีอยู่อาศัยรวมโดยไม่
เก่ียวข้องกบัตึกแถวมากนกั แต่ลกัษณะอาคารตึกแถวเป็นอาคารท่ีก่อสร้างเฉพาะโครงสร้าง
และผิวอาคารเป็น “โครงสร้างรองรับ” จากนัน้ผู้ อยู่อาศัยเข้ามาตกแต่งหรือต่อเติมพืน้ท่ี
ภายหลังด้วยการเพ่ิม “ส่วนประกอบติดตัง้” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโอเพ่นบิวดิง้ และ

                                                 
11  KENDALL, Stephen., Jonathan Teicher. (2001). Residential Open Building. New York: E&FN Spon. Page 12-13. 
12  เร่ืองเดียวกนั (หน้า 14-17). 
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สามารถนํามาเป็นแนวทางเพ่ือการออกแบบและพัฒนาศักยภาพตึกแถวทัง้โครงสร้างและ
ระบบพืน้ฐานให้รองรับการใช้งานท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 
2. ผลการสาํรวจจากแบบสอบถาม 

การวิจัยนีสํ้ารวจตึกแถวจํานวน 102 ราย ซึ่งตัง้อยู่ริมถนนหลกัในกรุงเทพมหานคร 27 
เขต ในพืน้ท่ีความหนาแน่นแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ เขตหนาแน่นมาก OSR 3 - 4.5 จํานวน 
35 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.4 เขตหนาแน่นปานกลาง OSR 5 - 7.5 จํานวน 47 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46.1 และเขตหนาแน่นน้อย OSR 10 - 12 จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.6 
ลกัษณะพืน้ท่ีสํารวจ ร้อยละ 94.1 เป็นพืน้ท่ีผสมมีทัง้การค้าและพกัอาศยั พืน้ท่ีการค้า มีร้อย
ละ 4.9 และ อีกร้อยละ 1.0 เป็นพืน้ท่ีพกัอาศยั โดยเขตหนาแน่นมากมีสดัสว่นพืน้ท่ีผสมท่ีมีทัง้
การค้าและพักอาศัยสูงกว่าเขตหนาแน่นปานกลางและเขตหนาแน่นน้อย ลักษณะการวาง
อาคาร ร้อยละ 90.2 วางอาคารเป็นแนวยาวตามถนน ลกัษณะการวางแบบบล็อก และ แบบ
ผสม มีสดัสว่นเท่ากนั คือ ร้อยละ 4.9 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 46.1 เป็นเพศชาย และร้อยละ 53.9 เป็นเพศหญิง ผู้ตอบ
แบบสอบถามอายต่ํุากวา่ 35 ปี ร้อยละ 24.5  อาย ุ36-45 ปี ร้อยละ 29.4  อาย ุ46-55 ปี ร้อย
ละ 22.5  และอายุ 56 ปีขึน้ไป ร้อยละ 23.5  ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่ามีมาก
ท่ีสดุ ร้อยละ 39.3   รองลงไปคือกลุม่มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ 28.4  มธัยมศกึษา
ตอนต้น/ปวช. ร้อยละ 10.8  กลุม่ประถมศกึษาและตํ่ากวา่ ร้อยละ 20.6  และการศกึษาระดบั
อ่ืนๆ ร้อยละ 1.0 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะเป็นเจ้าของอาคาร ร้อยละ 19.60  เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศยั 
ร้อยละ 9.80  เช่าพืน้ท่ีเพ่ือประกอบการค้า ร้อยละ 24.50  เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยและ
ประกอบการค้า ร้อยละ 30.40  อาศัยญาติ/ลูกหลาน ร้อยละ 6.9  และไม่ตอบ ร้อยละ 8.8  
อาชีพของเจ้าของบ้าน/ผู้ อยู่อาศัยหรือผู้ ใช้อาคาร ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
60.8 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 36.3  รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 2.0  และ
พนกังานในกํากบัของรัฐ ร้อยละ 1.0  รายได้ต่อเดือนกลุม่ท่ีระบวุ่ามีรายได้ไม่แน่นอน ร้อยละ 
56.9 รองลงไปคือกลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 21.6  รายได้ 10,001 - 
20,000 บาท ร้อยละ 14.7  ท่ีเหลือมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท และไมต่อบ 

สถานะการครอบครองอาคาร 2 ใน 3 เป็นการเช่าอาคารระยะยาว และเช่าอาคารระยะ
สัน้ เช่าต่อจากผู้ เช่าก่อนหน้า ร้อยละ 67.6 จํานวน 69 ราย  เป็นเจ้าของอาคารและท่ีดิน และ
เช่าท่ีดินมีเพียงร้อยละ 19.6 จํานวน 20 ราย  และสถานะอ่ืนๆ ร้อยละ 12.7 จํานวน 13 ราย  
จํานวนปีท่ีเป็นเจ้าของหรือเช่า ส่วนใหญ่ประมาณ 10 ปีและต่ํากว่า คิดเป็นร้อยละ 62.7 
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จํานวน 64 ราย  เป็นเจ้าของหรือเช่าประมาณ 11 - 20 ปี ร้อยละ 20.6 จํานวน 21 ราย  เป็น
เจ้าของหรือเช่า 21 ปีขึน้ไป มีเพียงร้อยละ 16.7 จํานวน 17 ราย 

ตึกแถวท่ีสํารวจมีขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ร้อยละ 4.9  กว้าง 4 เมตร ร้อยละ 82.35  
กว้าง 5 เมตร ร้อยละ 1.96  กว้าง 6 เมตร ร้อยละ 0.98 และไม่ตอบ ร้อยละ 9.8  ความยาว 8 
เมตร ร้อยละ 6.86  ยาว 12 เมตร ร้อยละ 60.78  ยาว 16 เมตร ร้อยละ 7.84  ยาว 20 เมตร 
ร้อยละ 3.92   ยาว 24 เมตร ร้อยละ 0.98  ยาว 28 เมตร ร้อยละ 1.96  และไม่ตอบ ร้อยละ 
17.65 

ลกัษณะการใช้งานอาคารพบว่าพืน้ท่ีอาคารชัน้ล่างเกือบทัง้หมดใช้ประกอบธุรกิจเป็น
หลัก และชัน้ท่ีสูงขึน้ไปใช้เป็นท่ีพักอาศัย ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีเหมือนกันหมดในทุกเขตความ
หนาแน่น ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 : การใช้งานอาคารแต่ละชัน้ 

การใช้งานอาคารแตล่ะชัน้ 
รวม เขตหนาแน่นมาก 

(OSR 3 – 4.5) 
เขตหนาแน่นปานกลาง 

(OSR 5 – 7.5) 
เขตหนาแน่นน้อย 
(OSR 10 – 12.5) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมจํานวนอาคาร 102 100.0 35 100.0 47 100.0 20 100.0 

ชัน้ท ี่ 1 

ท่ีพกัอาศยั 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ประกอบธรุกิจ 100 98.0 34 97.1 46 97.9 20 100.0 

พกัอาศยัและประกอบธุรกิจ 1 1.0 1 2.9 0 0.0 0 0.0 

ชัน้ลอย 

ท่ีพกัอาศยั 36 35.3 12 34.3 14 29.8 10 50.0 

ประกอบธรุกิจ 19 18.6 4 11.4 11 23.4 4 20.0 

ไมต่อบ 47 46.1 19 54.3 22 46.8 6 30.0 

ชัน้ท ี่ 2 

ท่ีพกัอาศยั 89 87.3 32 91.4 38 80.9 19 95.0 

ประกอบธรุกิจ 8 7.8 3 8.6 5 10.6 0 0.0 

พกัอาศยัและประกอบธุรกิจ 2 2.0 0 0.0 2 4.3 0 0.0 

ไมต่อบ 3 2.9 0 0.0 2 4.3 1 5.0 

ชัน้ท ี่ 3 

ท่ีพกัอาศยั 87 85.3 29 82.9 40 85.1 18 90.0 

ประกอบธรุกิจ 4 3.9 0 0.0 3 6.4 1 5.0 

พกัอาศยัและประกอบธุรกิจ 2 2.0 1 2.9 1 2.1 0 0.0 

ไมต่อบ 9 8.8 5 14.3 3 6.4 1 5.0 
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การใช้งานอาคารแตล่ะชัน้ 
รวม เขตหนาแน่นมาก 

(OSR 3 – 4.5) 
เขตหนาแน่นปานกลาง 

(OSR 5 – 7.5) 
เขตหนาแน่นน้อย 
(OSR 10 – 12.5) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ดาดฟ้า 

ท่ีพกัอาศยั 57 55.9 18 51.4 27 57.4 12 60.0 

ประกอบธรุกิจ 1 1.0 0 0.0 1 2.1 0 0.0 

ไมต่อบ 44 43.1 17 48.6 19 40.4 8 40.0 
 

การวางตําแหน่งบนัไดในอาคารไว้ส่วนหลงัอาคาร ร้อยละ 71.6  วางบนัไดอยู่ส่วนกลาง
อาคาร และวางในตําแหน่งไม่ตรงกัน มีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 13.7  และวางบันไดไว้
ด้านข้างอาคาร ร้อยละ 1.0  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

เม่ือพจิารณาจําแนกตามเขตความหนาแน่นของพืน้ท่ีศกึษา เขตหนาแน่นปานกลาง และ
เขตหนาแน่นน้อย การวางบันไดอยู่ส่วนหลงัอาคารสูงกว่าเขตหนาแน่นมาก ในขณะท่ีเขต
หนาแน่นมากมีตําแหน่งบนัไดอยู่ส่วนกลางอาคาร และตําแหน่งบนัไดไม่ตรงกนัในสดัสว่นสงู
กวา่ แสดงให้เห็นวา่ในเขตหนาแน่นมากมีการตอ่เติมมากกว่าเขตหนาแน่นปานกลาง ในขณะ
ท่ีเขตหนาแน่นน้อยไมมี่ข้อมลูการวางบนัไดไม่ตรงกนัเลย  

จากแบบสอบถามพบวา่ ห้องนํา้ในแต่ละชัน้อยู่สว่นหลงัอาคาร  ร้อยละ 74.5   รองลงไป
ตําแหน่งห้องนํา้ในแต่ละชัน้ไม่ตรงกนั ร้อยละ 22.5  และตําแหน่งห้องนํา้ในส่วนกลางอาคาร 
ร้อยละ 2.9  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

เม่ือพิจารณาตามเขตความหนาแน่นของพืน้ท่ีศึกษา เขตหนาแน่นปานกลาง และเขต
หนาแน่นน้อย มีตําแหน่งห้องนํา้ในแต่ละชัน้อยู่ส่วนหลังอาคารสูงกว่าเขตหนาแน่นมาก 
ในขณะท่ีเขตหนาแน่นมากตําแหน่งห้องนํา้ในแต่ละชัน้ไม่ตรงกัน และตําแหน่งห้องนํา้อยู่
ส่วนกลางอาคารในสัดส่วนท่ีสูงกว่า และเขตหนาแน่นน้อยไม่มีข้อมูลตําแหน่งห้องนํา้อยู่
สว่นกลางอาคารเลย ซึง่แสดงให้เห็นว่าเขตหนาแน่นมากมีการตอ่เติมห้องนํา้ในอตัราท่ีสงูกว่า
เขตหนาแน่นปานกลางและเขตหนาแน่นน้อย เน่ืองจากตําแหน่งห้องนํา้ไมต่รงกนัมีมากกวา่ 

ตารางท่ี 2 : ตําแหน่งบนัไดและห้องนํา้ในแตล่ะชัน้ 

ตําแหน่งบนัไดและห้องนํา้ 
รวม เขตหนาแน่นมาก 

(OSR 3 – 4.5) 
เขตหนาแน่นปานกลาง 

(OSR 5 – 7.5) 
เขตหนาแน่นน้อย 
(OSR 10 – 12.5) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมจํานวนอาคาร 102 100 35 100.0 47 100.0 20 100.0 

ตาํแหน่งบนัไดในอาคาร  

สว่นหลงัอาคาร 73 71.6 18 51.4 37 78.7 18 90.0 

สว่นกลางอาคาร 14 13.7 6 17.1 6 12.8 2 10.0 

ตําแหน่งไมต่รงกนั 14 13.7 10 28.6 4 8.5 0 0.0 



 13

ตําแหน่งบนัไดและห้องนํา้ 
รวม เขตหนาแน่นมาก 

(OSR 3 – 4.5) 
เขตหนาแน่นปานกลาง 

(OSR 5 – 7.5) 
เขตหนาแน่นน้อย 
(OSR 10 – 12.5) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านข้างอาคาร 1 1.0 1 2.9 0 0.0 0 0.0 

ตาํแหน่งห้องนํา้ในแต่ละชัน้ 

สว่นหลงัอาคาร 76 74.5 22 62.9 36 76.6 18 90.0 

ตําแหน่งไมต่รงกนั 23 22.5 11 31.4 10 21.3 2 10.0 

สว่นกลางอาคาร 3 2.9 2 5.7 1 2.1 0 0.0 
 

ลกัณะธุรกิจประกอบการในตึกแถวท่ีสํารวจ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการส่วนตวั ร้อยละ 
66.7 จํานวน 68 ราย รองลงไปอุตสาหกรรมขนาดหนัก ร้อยละ 25.5 จํานวน 26 ราย 
อตุสาหกรรมขนาดเบา ร้อยละ 4.9 จํานวน 5 ราย และบริษัทธุรกิจบริการ ร้อยละ 2.9 จํานวน 
3 ราย เม่ือพิจารณาตามเขตความหนาแน่นของพืน้ท่ีศึกษา มีข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจ คือ ส่วน
ใหญ่ตึกแถวมีการประกอบธุรกิจบริการส่วนตวัมากท่ีสดุในทกุเขตความหนาแน่น และในเขต
หนาแน่นน้อยมีอตุสาหกรรมขนาดหนกัในสดัส่วนท่ีมากกวา่เขตหนาแน่นปานกลาง และเขต
หนาแน่นมาก ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 : ลกัษณะธรุกิจประกอบการในตกึแถว 

ธุรกิจประกอบการ 
รวม เขตหนาแน่นมาก 

(OSR 3 – 4.5) 
เขตหนาแน่นปานกลาง 

(OSR 5 – 7.5) 
เขตหนาแน่นน้อย 
(OSR 10 – 12.5) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมผู้ตอบ 102 100.0 35 100.0 38 80.9 20 100.0 

ธรุกิจบริการสว่นตวั 68 66.7 25 71.4 27 57.4 12 60.0 

อตุสาหกรรมขนาดหนกั 26 25.5 7 20.0 7 14.9 7 35.0 

อตุสาหกรรมขนาดเบา 5 4.9 3 8.6 1 2.1 1 5.0 

บริษัทธุรกิจบริการ 3 2.9 0 0.0 3 6.4 0 0.0 
 

ลกูค้าของธุรกิจประกอบการในตึกแถวเขตหนาแน่นมากมีอตัราการจอดรถยนต์บนถนน
หน้าร้านเพียงร้อยละ 42.9  เขตหนาแน่นปานกลาง และเขตหนาแน่นน้อย จอดรถยนต์บน
ถนนหน้าร้านในอตัราสงูขึน้ ถึงร้อยละ 70.2 และ 90.0 ตามลําดบั ในขณะท่ีจอดรถยนต์ไว้ท่ี
อ่ืนแล้วเดินมาท่ีร้าน และจอดรถยนต์ในท่ีสาธารณะใกล้เคียง ในเขตหนาแน่นมากมีอตัราสงู
กวา่เขตหนาแน่นปานกลางและเขตหนาแน่นน้อย 

ถนนหน้าร้านค้าใช้ขึน้ลงสินค้า หรือขนถ่ายสินค้า ร้อยละ 90.21  รองลงมาใช้ถนนหรือ
ซอยใกล้ๆ กบัร้านค้า ร้อยละ 5.94  ถนนหรือซอยหลงัร้านค้า ร้อยละ 2.92  และภายในอาคาร 
ร้อยละ 1.8  ใช้สถานท่ีอ่ืนๆ อีกร้อยละ 3.9  และไมต่อบ ร้อยละ 5.6 
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ผลท่ีได้จากแบบสอบถามเร่ืองปัญหาในตึกแถว พิจารณาเป็น 2 ลักษณะ คือ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ จากการให้เลือกปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอาคารได้มากกว่าหนึ่งปัญหา เม่ือ
นํามารวมกนัจะได้ผลเชิงปริมาณ พบวา่ปัญหาสําคญั 4 ประการแรก เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก
ประเด็นท่ีตัง้อาคาร เน่ืองจากกลุ่มตวัแทนส่วนใหญ่ตัง้อยู่ริมถนน ดงันัน้จึงเกิดปัญหาเสียง
รบกวนจากรถยนต์ ควันเสียจากรถยนต์ การสั่นสะเทือนจากรถยนต์ และพืน้ท่ีจอดรถไม่
เพียงพอ แต่เม่ือพิจารณานอกเหนือประเด็นเร่ืองท่ีตัง้ พบว่าปัญหาท่ีสําคัญเก่ียวเน่ืองกับ
ลักษณะอาคาร คือ แสงธรรมชาติไม่เพียงพอ การระบายอากาศในอาคารไม่ดี ความ
ปลอดภัยจากโจรกรรม พืน้ท่ีเก็บของไม่เพียงพอ และรองลงไปเป็นงานระบบสุขาภิบาลใน
อาคาร และพืน้ท่ีประกอบธุรกิจและรับสง่สนิค้าไม่เพียงพอ 

ส่วนผลท่ีได้จากการเรียงลําดบัความสําคญัของปัญหา พบว่า 5 อนัดบัแรก เป็นปัญหา
การใช้พืน้ท่ีอาคารเป็นหลกั ได้แก่ ความไม่เพียงพอของพืน้ท่ีอยู่อาศยั ท่ีจอดรถ ห้องนํา้ แสง
ธรรมชาติ และเสียงรบกวนจากรถยนต์ ดังนัน้หากพิจารณารวมกันจะพบว่า ปัญหาหลักท่ี
จําเป็นต้องปรับปรุง คือ คุณภาพการอยู่อาศัย ทัง้เร่ืองแสงสว่าง การระบายอากาศ ความ
ปลอดภยัและงานระบบในอาคาร รวมไปถงึการจดัการพืน้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

ด้านการปรับปรุงอาคาร พิจารณาเป็น 2 ลกัษณะ คือ เชิงปริมาณและคณุภาพ ข้อมลูเชิง
ปริมาณพบวา่ ผู้ ท่ีไม่เคยปรับปรุงอาคารมีถงึร้อยละ 61.8 จากเหตผุล คือ ไมต้่องการซอ่มแซม 
แก้ไขไม่ได้เพราะไม่มีสิทธ์ิหรืออํานาจดําเนินการ ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคในการซ่อมแซม
อาคาร สภาพอาคารและสภาพเศรษฐกิจไม่เอือ้อํานวย สอดคล้องกับข้อมูลอุปสรรคการ
ซ่อมแซม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดท่ีจะไม่ปรับปรุงเกือบร้อยละ 60 และรองลงไปคือ 
ขาดความรู้ด้านเทคนิคและขาดช่างผู้ ชํานาญ ถึงหนึ่งในส่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม อปุสรรค
จากอายุและข้อจํากัดทางพืน้ท่ีของอาคารมีเท่ากัน ร้อยละ 12.7 และกรรมสิทธ์ิในการ
ปรับปรุงและขดัตอ่กฎหมายอาคาร ร้อยละ 11.8 และ 5.9 

ผู้ ท่ีเคยซอ่มแซมอาคารแม้ว่ามีเพียงร้อยละ 32.4 แต่เม่ือนํามาวิเคราะห์พบวา่ประเด็นท่ีผู้
อยู่อาศยัจําเป็นต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุง คือ พืน้ท่ีใช้สอยไม่เพียงพอ งานระบบระบายนํา้ 
การระบายอากาศและแสงแดด และความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัญหาท่ีพบจากการสํารวจ จงึควรได้รับการแก้ไขอยา่งจริงจงั 

ผู้ ตอบแบบสอบถามเรียงลําดับความสําคัญของอุปสรรคในการซ่อมแซมหรือ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานภายในอาคาร  5 ลาํดบัแรก เรียงจากมากไปน้อย ดงันี ้

1. ไมค่ิดจะปรับปรุงอาคาร 4. กฎหมายไม่อนญุาต 
2. ไมท่ราบจะแก้ไขอยา่งใด 5. ไมรู้่จกัวสัดใุนการซอ่ม 
3. ซ่อมแล้วทําให้การระบายอากาศแยล่ง 
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จากการสํารวจบันไดเป็นองค์ประกอบท่ี รูปทรงถูกกําหนดโดยผังอาคารท่ี เป็น
ส่ีเหลี่ยมผืนผ้า ทําให้บันไดโดยส่วนใหญ่สร้างขนานกับแนวผนังอาคารร่วม หรือเป็นรูปตัว
แอล (L) ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปนิยมสร้างบันไดท่ีด้านหลังของตึกแถว
เพ่ือให้ชัน้ล่างมีพืน้ท่ีประกอบธุรกิจมาก และสร้างต่อเน่ืองกันไปในตําแหน่งเดิมจนถึงชัน้
บนสดุ ถ้ามีการขยายพืน้ท่ีหลงัคาแบนเป็นพืน้ท่ีใช้งาน บนัไดขนาดเล็กจะถกูต่อเติมเพ่ือให้ขึน้
ไปใช้พืน้ท่ีได้ และหากมีการขยายอาคารออกทางด้านหลงั บนัไดจะอยู่ด้านในอาคารมากขึน้
และแบ่งพืน้ท่ีภายในตึกแถวออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 2)  นอกจากนีท่ี้ชัน้ล่างใต้
บันไดมักจะสร้างห้องนํา้ขนาดเล็กเน่ืองจากอาคารมีห้องนํา้ไม่เพียงพอ หรืออาจจะไม่ได้
คํานงึถึงตัง้แต่แรก (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 : การขยายพืน้ท่ีอาคารด้านหลงัสง่ผลให้ตึกแถวแบ่งเป็นสองสว่นหลกั ด้านหน้ากบัด้านหลงั และบนัไดจะ
อยู่ด้านในตกึแถวมากขึน้ 

ภาพที่ 3 : บนัไดรูปตวัแอลเป็นลกัษณะท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป ผงัอาคารแสดงตําแหน่งของห้องนํา้ขนาดเล็กหรือพืน้ท่ีเก็บ
ของท่ีเพ่ิมเตมิใต้บนัไดตกึแถว 
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ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  
การวิจยัท่ีควรดําเนินการตอ่ในอนาคตมี 3 หวัข้อหลกั  
- ศึกษาการใช้ประเภทอาคารในเชิงลึก ทัง้การใช้พืน้ท่ี ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ี 

โครงสร้างอาคารต่างๆ ท่ีมีผลต่อการปรับปรุงอาคาร และรูปแบบท่ีเอือ้ให้เกิดการแสดงตวัตนและ
สอดคล้องกับภาพรวมของส่ิงแวดล้อมภายใน ได้แก่ แสงธรรมชาติและการระบายอากาศ 
ส่ิงแวดล้อมและเมือง เพ่ือให้เป็นฐานข้อมลูการออกแบบ “โครงสร้างรองรับ” และ “ส่วนประกอบ
ติดตัง้” ให้รองรับสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงได้มากขึน้ พร้อมกบัยกระดบัศกัยภาพอาคารให้ส่งเสริมคณุภาพ
การอยู่อาศยัในเมืองและมีอายกุารใช้งานอาคารนานขึน้ 

- วิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคโครงสร้างอาคาร หรือการออกแบบ “โครงสร้างรองรับ” 
(Supports) และ “ส่วนประกอบติดตัง้” (Infill) การวิจยัจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
และความร่วมมือจากอตุสาหกรรมการก่อสร้าง 

- ศึกษากฎหมายอาคารและผังเมืองเพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
“ลําดบัการควบคมุ” ตามสิทธ์ิการครอบครองอาคารท่ีเป็นจริง 

สรุป (Conclusion) 
ผลท่ีได้จากงานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตึกแถวผ่านทฤษฎี

โอเพ่นบิวดิง้ และแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบโครงสร้างหลักอาคาร ผนังภายใน ผนังภายนอก 
และบนัไดมีผลอยา่งชดัเจนต่อการใช้งานตึกแถว บนัไดท่ีสร้างไว้ด้านหลงัต้องการให้พืน้ท่ีชัน้ล่างมี
มากพอสําหรับประกอบธุรกิจ ดงันัน้เม่ือสร้างบันไดในตําแหน่งเดิมท่ีชัน้บนส่งผลให้การใช้พืน้ท่ี
สําหรับกิจกรรมส่วนตวัหรือส่วนรวมไม่เหมาะสม เพราะพืน้ท่ีช่วงกลางอาคารจะไม่ได้รับแสงสว่าง
เพียงพอและระบายอากาศได้ไม่ดี โดยเฉพาะเม่ือกัน้ห้องด้านหน้าเป็นห้องนอนหรือห้องพกัผ่อน
อ่ืนๆ แนวทางการปรับปรุง คือ ย้ายตําแหน่งบนัไดชัน้บนมาท่ีส่วนกลางอาคารในช่วงเสาท่ีสองจะ
ทําให้มีพืน้ท่ีด้านหน้าและด้านหลงับันไดท่ีชดัเจน ทําให้มีพืน้ท่ีเพ่ือการใช้งานส่วนตัวท่ีด้านหน้า
อาคาร และพืน้ท่ีสว่นรวมหรือบริการท่ีด้านหลงัอาคารตามผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัซึง่สอดคล้อง
กับวิถีการใช้งานพืน้ท่ีอาคารจริง นอกจากนีก้ารย้ายตําแหน่งบันไดจะช่วยลดพืน้ท่ีทางเดินใน
อาคารซึ่งไม่ มีการใช้งานท่ีชัดเจน  และลดปัญหาการขาดพืน้ ท่ีใช้งานได้อีกประการหนึ่ง 
องค์ประกอบท่ีควรพิจารณาร่วมกับบนัได คือ ตําแหน่งห้องนํา้ท่ีมักจะสร้างต่อเน่ืองและอยู่ด้าน
เดียวกับบันได แนวทางการปรับปรุง คือ การรวมพืน้ท่ีบันได ทางเดิน และห้องนํา้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
บริการและทางเดินไว้ด้วยกันท่ีส่วนกลางอาคารจะทําให้สะดวกต่อการระบายนํา้ และเพ่ิมการ
ระบายอากาศทางตัง้สําหรับทุกกิจกรรมในตึกแถวโดยรวมในพืน้ท่ีเดียวกนัทําให้คุณภาพการอยู่
อาศยัดีขึน้ แนวทางการปรับปรุงทัง้สองประเด็นแสดงไว้ในผงัและรูปตดัท่ีในภาพท่ี 4 - 9 โดยพืน้ท่ี
ใช้สอยท่ีกําหนดเป็นไปตามผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยั 
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ภาพที่ 4 : ผังพื น้ชัน้  1 : เปิดพื น้ ท่ี
ด้ านห น้ าสํ าห รับก าร
ประกอบธุรกิจ 

ภาพที่ 5 : ผังพืน้ชัน้ลอย : เป็นพืน้ ท่ี
สําหรับประกอบธุรกิจหรือ
ห้องพกัผ่อน 

ภาพที่ 6 : ผังพืน้ชัน้ 2 : ย้ายตําแหน่ง
บั น ไ ด แ ล ะ ห้ อ ง นํ ้า ใ ห้
สามารถใช้พืน้ท่ีพักอาศัย
ได้มากขึน้ 

 
ภาพที่ 7 : ผังพืน้ชัน้ 3 : สัดส่วนพืน้ท่ีสําหรับ

อยู่อาศัยชัดเจนมากขึน้จากการ
ย้ายตําแหน่งบนัไดและห้องนํา้ 

ภาพที่ 8 : ผงัพืน้ชัน้ดาดฟ้า : รองรับการขยาย
พืน้ท่ีใช้งานในอนาคตได้มากขึน้ 
และมีพืน้ท่ีใช้งานท่ีชดัเจน 
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อภปิรายและวิจารณ์ (Discussion) 
ผลการวิจัยพบว่าเกือบร้อยละ 80 เป็นการเช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจ 

แสดงว่านอกจากปัจจยัด้านเศรษฐกิจและกายภาพของอาคารแล้วการถือครองอาคารเป็นอปุสรรค
อีกอย่างหนึ่งในการปรับปรุงอาคาร ผู้ เช่าระยะสัน้และเช่าช่วงท่ีมีระยะเวลาเช่าน้อยกว่า 10 ปี ท่ีมี
ถึงร้อยละ 62.7 ไม่แน่ใจต่อสถานะภาพท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคต ผลท่ีได้สอดคล้องกับการ
อธิบาย “ระดบัสิทธ์ิในการควบคมุ” (Level of Control) หากผู้อยู่อาศยัมีสิทธ์ิและได้รับอํานาจการ
จัดการหรือควบคุมการใช้งานอาคารผ่านสิทธ์ิการเช่าทําให้ผู้ อยู่อาศัยหรือผู้ เช่ากล้าตัดสินใจ
ปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตนมากขึน้ 

การใช้พืน้ท่ีในตึกแถวตวัอย่างพบว่า พืน้ท่ีชัน้ล่างใช้ประกอบธุรกิจเกือบทัง้หมด ใช้เป็น
พืน้ท่ีอยู่อาศัยและพืน้ท่ีประกอบธุรกิจผสมกันในชัน้ลอย โดยเป็นพืน้ท่ีสําหรับอยู่อาศัยมากกว่า 
ส่วนชัน้สองและสามมีสดัส่วนเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งเหมือนกนัหมดในทุก
พืน้ท่ีความหนาแน่น ลกัษณะการใช้งานตึกแถวยงัคงลกัษณะเดิมไว้ไม่ต่างจากการวิเคราะห์หรือ
นิยามโดยนกัวชิาการแม้วา่จะปลกูสร้างใหม่ 

จากผลวิจัยตําแหน่งบันไดและห้องนํา้ท่ีอยู่ด้านหลังเกินไปทําให้การใช้งานพืน้ท่ีแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนใหญ่  คือ พืน้ท่ีส่วนตัวทางด้านหน้ากับพืน้ท่ีส่วนบริการทางด้านหลัง พืน้ท่ี
ส่วนกลางอาคารจะไม่ได้รับการใช้งานอย่างเต็มท่ีและมีคุณภาพมาก เพราะมีแสงสว่างน้อยและ
ระบายอากาศท่ีไม่ดีพอ อีกทัง้เป็นพืน้ท่ีทางเดินอาคารมากเกินไป ซึ่งหากทําการรวบเอาทัง้สอง

 

ภาพที่ 9 : รูปตดัตึกแถวแสดงให้เห็นตําแหน่งบนัได และโถงบนัไดท่ีปรับให้เป็นช่องแสง
ธรรมชาตแิละช่องระบายอากาศจากด้านบน 
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องค์ประกอบนีเ้ข้าไว้ด้วยกนัและแยกพืน้ท่ีใช้งานให้ชดัเจนและเหมาะสมก็จะทําให้การใช้งานพืน้ท่ี
อาคารมีประสิทธ์ิภาพมากขึน้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจในตกึแถวแตกต่างกนัในแต่ละความหนาแน่นของพืน้ท่ี พืน้ท่ี
หนาแน่นมากและปานกลางประกอบธุรกิจส่วนตวัและอตุสาหกรรมขนาดเบา แต่พืน้ท่ีหนาแน่น
น้อยประกอบธุรกิจขนาดหนกัเกินคร่ึงหนึ่งของตึกแถวท่ีสํารวจในพืน้ท่ีหนาแน่นน้อย ทัง้นีอ้าจเป็น
ผลมาจากข้อจํากัดทางพืน้ท่ีและกฎหมายควบคุม ซึ่งยังคงเป็นปัญหาท่ีชีว้่าตึกแถวนัน้ไม่ได้มี
ประเภทการใช้งานเฉพาะ ดังนัน้ควรมีระเบียบหรือกฎหมายระบุการใช้งานเพ่ือให้การออกแบบ
อาคารสามารถตอบรับและสอดคล้องกบัประเภทการใช้งาน เพราะตึกแถวเป็นเหมือนโครงเปลือก
อาคารเปล่าๆ ท่ีสามารถนํากิจกรรมใดๆ มาใส่ แต่ไม่ได้รับรองว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือมีคณุภาพในการอยูอ่าศยั 

เม่ือพิจารณาถึงอปุสรรคสําคญัของการปรับปรุง พบวา่ สว่นใหญ่เป็นปัญหาด้านเทคนิค
เกือบทัง้หมด คือ กฎหมายไม่อนญุาต ไม่ทราบวิธีแก้ไข ไม่รู้จกัวสัดใุนการซ่อม ซ่อมแล้วทําให้การ
ระบายอากาศแย่ลง อุปสรรคดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีโอเพ่นบิวดิง้ ซึ่งบ่งชีถ้ึงปัญหาท่ี
ผู้ ออกแบบหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการปรับแต่งอาคารโดยผู้อยู่อาศัย
ภายหลงัการรับมอบ โดยเฉพาะกรณีตึกแถวซึ่งไม่ได้กําหนดการใช้งานอาคารให้ชดัเจน จึงทําให้
ยากมากขึน้ท่ีจะออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน อย่างไรก็ตามปัญหานีส้ามารถแก้โดยการ
แบ่ง “ระดับสิทธ์ิในการควบคุม” ให้ชัดเจนในการก่อสร้างและการออกแบบ และวางระบบ 
“โครงสร้างรองรับ” และ “สว่นประกอบติดตัง้” ในอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างให้พฒันามากขึน้ 
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