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Architecture built for humans with the development of culture and society 

through the ages. Basic functional begin as shelter, as well as space requirement 

complex activities including communication symbolic dimension. Functional and 

symbolic dimension between these two things are different, but they are interrelated and 

cannot be separated, Moreover, symbolic dimension of architecture expresses the 

communicative intentions of the designers. Sometimes, architecture is focused on 

building communication without function dimension, which is related with human. 

This thesis aims to study the directions on the physical characteristics of the 

architecture and the human instinct. This is because symbolic creation for 

communication is often formed on the representation and appearance types which 

could lead to the difficulty to understand the meaning despite of the fact that the 

communication itself is carried out through a series of systems and relationships 

between architecture and users. The hypothesis is that is architecture could 

communicate through a symbolic system with its own complexity of functional areas, a 

physical design for wayfinding towards the required functional areas is possible. It could 

also help users to arrive at their destination space without any lost.  

Communication architecture design with relationship in language by trying to 

perceive the nature of space through the physical characteristics associates with 

activities that occur in the area. The resulting architecture communicates with the user 

through the architectural element. It’s an architecture that allows users to recognize their 

paths or manage themselves to reach their desired activities. Its communication through 

architecture in another way. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

ในการบรรยาย Course in General Linguistics ของ แฟร์ดิน็อง  เดอ โซซูร์
(Ferdinand de Saussure ) โซซูร์ ได้กล่าวไว้ว่า  “ในภาษานัน้ มีแต่ความสัมพันธ์” นัน้คือ
ความหมายของค าแตล่ะค านัน้ โซซูร์ จึงไม่เช่ือในสาระของความหมายแตม่องว่าความหมายเป็น
เร่ืองของระบบและความสัมพันธ์ เป็นวิธีคิดท่ีมองความหมายจากแก่นภายในสู่ความสัมพันธ์
ภายนอกจาก ท่ีกล่าวมาปรัชญาโครงสร้างนิยมและสญัศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากแนวความคิดเชิงปรัชญาในวงการสถาปัตยกรรม 
ท าให้เกิดการหยิบยืมความคิดจากศาสตร์แขนงอ่ืน ประการส าคญัของ โซซูร์ คือ ความเป็นองค์
รวม หมายความว่าสญัญะหนึ่งจะเป็นสญัญะได้สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือมีองค์ประกอบทัง้สองส่วน คือ
รูปสญัญะและความหมายสญัญะมาอยู่ร่วมกนัเท่านัน้ รูปสญัญะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเรียก
เป็นสญัญะได้1 
 สถาปัตยกรรมสร้างขึน้เพ่ือมนุษย์พร้อมพฒันาเปล่ียนแปลงผ่านยุคสมัยและสังคม
วฒันธรรมของมนษุย์ ตัง้แต่ความต้องการพืน้ฐานเดิมเร่ิมจากเป็นท่ีพกัพิงตลอดจนต้องการพืน้ท่ี
ประกอบกิจกรรมท่ีหลากหลายและซบัซ้อน  รวมไปถึงความต้องการส่ือสารผ่านระบบสญัลกัษณ์
และการสร้างภาษาเชิงนามธรรม  ระหว่างด้านการใช้สอยและด้านของการส่ือสารทัง้สองสิ่งนี ้
แตกต่างกันแต่ก็มีความสมัพนัธ์กันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ในด้านของการส่ือสารงาน
สถาปัตยกรรมนัน้เป็นการสร้างภาษาท่ีผู้ ออกแบบเป็นผู้ก าหนด ในบางครัง้สถาปัตยกรรมกลับ
กลายเป็นเพียงอาคารท่ีเน้นการส่ือสารและการแสดงตน  จนลืมมิติความสัมพนัธ์ในด้านการใช้
สอยซึง่มีความสมัพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตของมนษุย์ 
 เ ม่ือออกแบบจะเกิดงานสถาปัตยกรรมการส่ือสารในลักษณะของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเนือ้หาของการท างาน (Performance)  ด้วยการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมตาม
                                                           

1
 หมอ่มหลวง ปิยลดา เทวกลุ ทวีปรังสีพร, sign สัญญะ: ค ำ ควำมคิด 

สถำปัตยกรรม.กรุงเทพ, 2554. 157-188. 
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เกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้ สร้างลกัษณะเฉพาะของท่ีว่างตามเกณฑ์ดงักล่าว รวมถึงทางสญัจรท่ีมีความต่าง
ของระดบัช่วยเพ่ือบอกลักษณะเฉพาะของเส้นทาง และการสร้างขอบเขตจากกลุ่มกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เกิดนยัยะการส่ือสารเชิงหน้าท่ีใช้สอยด้วยลกัษณะทางกายภาพของ
งานสถาปัตยกรรมท่ีไมย่ดึตดิกบัการส่ือสารในลกัษณะของการสร้างเอกลกัษณ์ 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการส่ือสารทิศทางโดยใช้ลกัษณะทางกายภาพ
ของงานสถาปัตยกรรมและสญัชาติญาณของมนษุย์ เน่ืองจากการสร้างสญัลกัษณ์เพ่ือการส่ือสาร
ถกูเน้นอยูใ่นรูปแบบของการแสดงออกและการปรากฏตวั ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจความหมายของ
ผู้ รับ  หากแตว่า่การส่ือสารนัน้เป็นเร่ืองของระบบและความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรมและผู้ ใช้ โดย
มุ่งเน้นการค้นหาความเป็นไปได้ในการส่ือสารผ่านการออกแบบท่ีว่างหรือองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและการรับรู้ของมนษุย์   

 
สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 
 ในเม่ืองานสถาปัตยกรรมสามารถส่ือสารผ่านระบบสัญลักษณ์ได้  ปร ะกอบกับ
สถาปัตยกรรมมีพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน  การออกแบบเพ่ือบ่งบอกทิศทางไปยงัพืน้ท่ี
กิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องการโดยตวัสถาปัตยกรรมเป็นตัวน าพาไปยังกิจกรรมหรือสามารถช่วยให้
มนษุย์สามารถจดัการตนเองให้เข้าถึงพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีตนเองต้องการได้โดยไมห่ลงทาง 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษาระบบความสัมพันธ์ของภาษาและการออกแบบพืน้ท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมมนษุย์ ทดลองสร้างลกัษณะทางกายภาพในรูปแบบเส้นทางและจ าลองโปรแกรม น าไป
สู้การสร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรมจากระบบหรือวิธีการท่ีเกิดขึน้จากการทดลอง 
 
ขัน้ตอนและวิธีกำรศึกษำ 

กำรศึกษำข้อมูล 
1. ศกึษาหลกัการและทฤษฎีความสมัพนัธ์ในระบบภาษา 
2. ศกึษาหลกัการและทฤษฎีการส่ือสารในงานสถาปัตยกรรม  
3. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวความคดิและความหมายในงานสถาปัตยกรรม 
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กำรวิเครำะห์ 
1. วิเคราะห์ระบบความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัพฤตกิรรมมนษุย์ 
2. วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพผา่นเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม 
3. วิเคราะห์ระบบความสมัพนัธ์หน้าท่ีใช้สอยกบัการส่ือสารทิศทาง 
กำรสังเครำะห์ 
สร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรมบนพืน้ฐานของระบบความสมัพนัธ์

ระหวา่งพืน้ท่ีและพฤติกรรมมนษุย์ โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมค านงึถึงประเดน็ความเป็นไป
ได้ของการส่ือสารทิศทางผา่นการใช้สอยพืน้ท่ีและความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การส่ือสารในงานสถาปัตยกรรมได้ศึกษาในมิติท่ีสัมพันธ์กับเนือ้หาของการท างาน
และการพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรมในมิติทางกายภาพเพ่ือการรับรู้ทิศทางของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ผ่านตวัสถาปัตยกรรม  ผู้ ใช้สามารถรับรู้ทิศทางหรือตวัสถาปัตยกรรมเอือ้ต่อการรับรู้เส้นทาง เกิด
เป็นรูปแบบท่ีตอบสนองกบัการส่ือสารทางสถาปัตยกรรมในหลากหลายมิตขิองการส่ือสาร 
 



 
  
 
 
 
 

4 
 

บทที่ 2 

ภาษา การส่ือสาร และการส่ือสารในงานสถาปัตยกรรม 
 
ภาษา การส่ือสาร 
 ในการด ารงชีวิตของมนุษย์การส่ือสารระหว่างกันเป็นปัจจัยส าคัญหลัก เน่ืองจาก
มนุษย์มีการใช้ชีวิตในรูปแบบสตัว์สงัคม การด ารงชีวิตในรูปแบบกลุ่มก้อนนัน้ มนุษย์จ าเป็นต้อง
พึ่งพาอาศยักนัในการด ารงชีพ การส่ือสารเกิดขึน้เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์ การส่ือสาร
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้สงัคมมีความเจริญก้าวหน้าซึ่งมนษุย์จะสามารถถ่ายทอดข้อมลู ข่าวสาร 
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นหรือความต้องการ รวมไปถึงส่งต่อการพฒันาสังคมและรับรู้
วฒันธรรม 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการส่ือสาร ผู้สง่ ตวัสาร และผู้ รับ 
 
 การส่ือสารหากประกอบไปด้วยผู้ส่งและผู้ รับจะนบัได้ว่าไม่ครบถ้วน  เพราะระหว่างผู้
ส่งละผู้ รับจะมีสารเป็นตวัถ่ายทอดระหว่างกัน  สารท่ีเป็นตวักลางในการส่ือสารนีมี้หลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากายหรืออากัปกิริยาต่างๆ  ภาษาภาพหรือ
สญัลกัษณ์ใดๆ ภาษาตา่งๆเหลา่นีล้้วนเป็นตวักลางท่ีใช้ส่ือสารความหมายระหวา่งผู้สง่และผู้ รับ  
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เม่ือปี ค.ศ. 1966 จากการแปลบรรยายเป็นภาษาองักฤษในการบรรยาย Course in 
General Linguistics ของ แฟร์ดิน็อง  เดอ โซซูร์ ( Ferdinand de Saussure ) โซซูร์ ได้กล่าวไว้ว่า  
“ในภาษานัน้ มีแตค่วามสมัพนัธ์” นัน้คือความหมายของค าแตล่ะค านัน้ โซซูร์ จึงไม่เช่ือในสาระของ
ความหมายแต่มองว่าความหมายเป็นเร่ืองของระบบและความสัมพันธ์ เป็นวิธีคิดท่ีมอง
ความหมายจากแก่นภายในสูค่วามสมัพนัธ์ภายนอกจาก ท่ีกลา่วมาปรัชญาโครงสร้างนิยมและสญั
ศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจาก
แนวความคิดเชิงปรัชญาในวงการสถาปัตยกรรม ท าให้เกิดการหยิบยืมความคิดจากศาสตร์แขนง
อ่ืน sign ส าหรับ โซซูร์ มีองค์ประกอบสองส่วนได้แก่ รูปสญัญะ หรือ เคร่ืองหมาย ( signifier ) และ
ความหมายสญัญะ ( signified ) รูปสญัญะ คือส่วนท่ีรับรู้ได้จากการสมัผสั ได้แก่ เสียงพดู การขีด
เขียนบนกระดาษ ส่วนความหมายสญัญะคือ ความคิด นามธรรม ท่ีสญัญะนัน้ส่ือออกมา สรุปคือ 
รูปสญัญะ คือ ”รูป” ท่ีปรากฏออกมา ในขณะท่ีความหมายสญัญะ คือ “นาม” ท่ีอยู่ในโลกของ
ความคิด ซึ่งทัง้สองอย่างนีท้ างานร่วมกัน โดยอยู่ในข้อตกลงทางสังคม เป็นสิ่งท่ีท าให้สังคมนัน้
สามารถส่ือสารกันได้ ประการส าคญัของ โซซูร์ คือ ความเป็นองค์รวม หมายความว่าสญัญะหนึ่ง
จะเป็นสญัญะได้สมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือมีองค์ประกอบทัง้สองส่วน คือรูปสญัญะและความหมายสญัญะ
มาอยูร่่วมกนัเทา่นัน้ รูปสญัญะเพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถเรียกเป็นสญัญะได้2  

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ ภาษา  
(1) ถ้อยค าท่ีใช้พดูหรือเขียนเพ่ือส่ือความหมายของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน 
ห รือ เ พ่ื อ ส่ื อความ เฉพาะ ว งกา ร  เ ช่ น  ภาษาราชกา ร  ภ าษากฎหมาย  ภาษาธ ร รม 
(2) เสียง ตวัหนงัสือ หรือกิริยาอาการท่ีส่ือความได้ เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษา
มือ (5) โดยปริยายหมายความว่า สาระ, เร่ืองราว, เนือ้ความท่ีเข้าใจกัน, เช่น ตกใจจนพดูไม่เป็น
ภาษา เขียนไมเ่ป็นภาษา ท างานไมเ่ป็นภาษา3 

 
 
 

                                                           
2 หมอ่มหลวง ปิยลดา เทวกลุ ทวีปรังสีพร, sign สัญญะ: ค า ความคิด 

สถาปัตยกรรม. 157-188. 
3 พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑติยสถาน พ.ศ.2542 เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2560 

เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th 
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ตารางท่ี 1 แสดงประเภทภาษา ลกัษณะและวิธีการ 

 

ภาษาพูดและภาษาเขียน 
ภาษาพูด บางทีเรียกว่าภาษาปาก หรือ ภาษาเฉพาะกลุ่ม ภาษาพูดไม่เคร่งครัดใน

หลกัภาษาบางครัง้ฟังแล้วไมส่ภุาพมกัใช้พดูระหว่างผู้สนิทสนม ภาษาเขียน มีลกัษณะเคร่งครัดใน
หลกัภาษา มีทัง้ระดบัเคร่งครัดมาก เรียกวา่ ภาษาแบบแผน4 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่งภาษาพดูและภาษาเขียน ภาษาเฉพาะกลุม่ 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

วยัโจ๋ วยัรุ่น 

เจง๋ เย่ียมมาก 

ป๊อด กลวั, ไมก่ล้า 

แห้ว ผิดหวงั 

ดิน้ เต้นร า 

เซ็ง เบื่อหน่าย 

 

                                                           
4
 ภาษาไทย ภาษาพูดและภาษาเขียน พ.ศ.2550 เข้าถงึเม่ือ 1 พฤษภาคม 2560 

เข้าถึงได้จาก http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/content-edu/thai-

content-edu/15901.html 

ประเภทภาษา ลักษณะของภาษา วิธีการ 

ภาษาพดู รูปสญัลกัษณ์ น า้เสียง 

ภาษาเขียน รูปสญัลกัษณ์ ตวัอกัษร 

ภาษากาย ร่างกายและสีหน้า ภาษามือและอากปักิริยา 

สญัลกัษณ์ รูปสญัลกัษณ์ ภาพ กายภาพ 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระหวา่งภาษาพดูและภาษาเขียน ภาษาชาวบ้านแบบก่ึงแบบแผน 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

ในหลวง พระมหากษัตริย์ 

ผวัเมีย สามี ภรรยา 

ดาราหนงั ดาราภาพยนตร์ 

ววัควาย โคกระบือ 

ตีนเปลา่ เท้าเปลา่ 

เกือก รองเท้า 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระหวา่งภาษาพดูและภาษาเขียน เปล่ียนเสียง ตดัค าให้สัน้ลง 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

เร่ิด เลิศ 

เพ ่ พ่ี 

ใชม่ะ ใชห่รือเปล่า 

จิงอะป่าว จริงหรือเปลา่ 

ลยุ ตะลยุ 

มหาลยั มหาวิทยาลยั 

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบระหวา่งภาษาพดูและภาษาเขียน ยืมค าภาษาตา่งประเทศ 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

ไฟท์(fight) สู้   

เวอ่ร์(over) เกินควร เกินก าหนด 

ซี(Xerox) ถ่ายส าเนาเอกสาร 

กนุซือ(ภาษาจีน) ท่ีปรึกษา 

บ๊วย(ภาษาจีน) สดุท้าย 
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ภาษาพดูท่ีเอยจากปาก เป็นภาษาท่ีใช้แล้วเข้าใจง่ายและเข้าใจเฉพาะกลุ่ม เป็นภาษา
ท่ีชว่ยให้กลุม่นัน้มีความสนิทสนมกนัแสดงถึงความสมัพนัธ์ของกลุ่มคนท่ีใกล้ชิดกนัเป็นพิเศษ หรือ
แม้กระทัง้น า้เสียงท่ีใช้ซึ่งมีระดบัความแตกต่างช่วยแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสาร
ภาษาเขียนท่ีค่อนข้างมีแบบแผนจนถึงระดบัการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ การแสดงออกเพ่ือให้
รับรู้ถึงความรู้สึกจ าเป็นต้องใช้ส านวนหรือรูปแบบการประพนัธ์แบบร้อยแก้วร้อยกรอง จะช่วยให้
ผู้ รับสารสามารถจินตนาการได้ด้วยตนเอง ท าให้ความสมัพนัธ์ของผู้ส่งและผู้ รับคอ่นข้างมีระยะใน
ระดบัหนึง่  

จากค ากล่าวของ โซซูร์ ได้กล่าวไว้ว่า  “ในภาษานัน้ มีแต่ความสัมพันธ์” จึงลอง
เปรียบเทียบระดบัความสมัพนัธ์ในสรรพนามในระบบของภาษาไทย ดัง่ตารางท่ี 6 แสดงออกถึง
ความสมัพนัธ์ของการใช้สรรพนามในภาษาไทย 

 

ตารางท่ี 6 แสดงสรรพนามท่ีแบง่ระดบัความสมัพนัธ์ 

สรรพนาม ผู้สง่ ผู้ รับ ระดบัความสมัพนัธ์ 

เค้า - คนสนิท ลกึซึง้ 

ก ู - เพ่ือนสนิท สนิทสนม (ไมส่ภุาพ) 

ข้า - เพ่ือน เป็นกนัเอง 

ฉนั - คนรู้จกั ผู้ใหญ่กบัผู้ น้อย 

เรา มากกวา่ 2 คน คนรู้จกั ผู้ใหญ่กบัผู้ น้อย 

ผม เพศชาย คนรู้จกั สภุาพ 

ดฉินั เพศหญิง คนรู้จกั สภุาพ 

กระผม เพศชาย ผู้ใหญ่ พดูกบัผู้ใหญ่ 

ข้าพเจ้า - คนทัว่ไป หา่ง 

กระหมอ่ม เพศชาย เจ้านายศกัดิส์งู หา่ง 

หมอ่มฉนั เพศหญิง เจ้านายศกัดิส์งู หา่ง 

ข้าพระพทุธเจ้า - พระมหากษัตริย์ หา่ง 
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ภาษากาย 
ภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยค าหรืออวัจนภาษา คือ กิริยาอาการต่างๆ ท่ีมนุษย์ใช้ส่ืออารมณ์

ความรู้สกึความต้องการ บางท่านเรียกภาษาประเภทนีว้่าภาษากาย(body language)อวจันภาษา 
ของผู้ ใดส่วนใหญ่จะบง่บอกถึงความรู้สึกและบุคลิกภาพของผู้นัน้5 ภาษาท่ีแสดงออกผ่านอารมณ์ 
ความรู้สึกและลกัษณะท่าทาง  แสดงออกทางกายภาพผ่านอากปักิริยาของผู้ส่งหรือเรียกอีกอย่าง
ว่า “ภาษากาย” แสดงออกผ่านร่างกายหรือสีหน้า ทัง้สองลกัษณะใช้แสดงออกแตกต่างกนั ภาษา
กายท่ีแสดงผา่นร่างกายสว่นใหญ่จะใช้กบักลุม่คนท่ีบกพร่องในการได้ยินโดยใช้ภาษามือ 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพภาษามือ Signily lets you use sign Language on IOS 

(ท่ีมา: http://drippler.com/drip/signily-lets-you-use-sign-language-ios-0)  

 

การแสดงออกทางสีหน้า (facial expression) การส่ือสารรูปแบบหนึ่งท่ีผู้ส่งแสดง
ความรู้สึก อารมณ์ รวมไปถึงการพยายามปกปิดอารมณ์ การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงเวลา
หนึ่งนัน้เป็นการแสดงออกอย่างอตัโนมตัิ ทัง้ในสีหน้า เสียงพูด สายตา และท่าทาง เป็นการยาก
                                                           

5 ผศ.สภิุตร อนศุาสน์ บทความภาษาไทย อวัจนาภาษาในภาษาหนังสือพมิพ์ 
เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 
www.wpm.ac.th/group/g_thai/file/avajanapasa.pdf 
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ท่ีสดุ ท่ีจะปกปิดอารมณ์โกรธ กลวั รังเกียจ เหยียดหยาม ต่ืนเต้น สนกุ เศร้า หรือประหลาดใจ การ
แสดงออกทางสีหน้าเหล่านีเ้กิดขึน้อย่างรวดเร็วเพียงเสียววินาที (microexpression)6 เกิดจากการ
หดตวัของกล้ามเนือ้หน้าหลายๆมดั ซึง่มีเส้นประสาทมาสัง่การ เส้นประสาทท่ีแตกแขนง คอยเลีย้ง
กล้ามเนือ้แตล่ะเส้นแตล่ะมดัยิบยน่แตกตา่งกนั บางเส้นท าให้มดันัน้หดแรงกว่าอีกเส้น กล้ามเนือ้ท่ี
หดเหล้านีมี้จ านวนมากกว่า 40 เส้น ท าให้การแสดงออกตา่งกนัได้เป็นพนัแบบ ตามความแรงของ
การหดตวัของกล้ามเนือ้บนใบหน้า  
  

 
ภาพท่ี 3 ภาพแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าของผู้สง่ Emotion Reading Technology 

(Emotion Reading Technology 

ท่ีมา: https://www.themarysue.com/emotion-reading-technology/)  

 

 
                                                           

6David Matsumoto and Paul Ekman(2008), Scholarpedia, 3(5):4237 
Accessed  November, 1, 2014 
Available from http://www.scholarpedia.org/acticle/Facial_expression_analysis 
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 การแสดงอารมณ์จะออกมาทางสีหน้าเหมือนกนัหมด แม้จะมีความแตกตา่งทางด้าน
วฒันธรรมและเชือ้ชาติ  เท่ากับว่าการแสดงออกทางสีหน้านัน้เป็นภาษาสากลท่ีทุกคนต่างเข้าใจ 
ด้วยมดักล้ามเนือ้บนใบหน้าท่ีท างานเหมือนกนัในการแสดงอารมณ์แม้จะพยายามปกปิด 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพผกัท่ีมีกลิ่นเหม็นเขียว ได้แก่มะระ ชะอม สะตอและถัว่ฝักยาว 

 

 แม้แตภ่าษากายก็มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางกายภาพของร่างกาย ในภาษาไทยมี
ความละเอียดอ่อนทางภาษา การแสดงออกทางกายภาพของสิ่งของนัน้ เช่น  ค าว่า “เหม็นเขียว” 
ความหมายท่ีส่ือถึงผกัสีเขียวท่ีมีกลิ่นแรงซึง่มีลกัษณะทางกายภาพสมัพนัธ์กบัผกัสีเขียว 
 

ภาษาสัญลักษณ์ 

สญัลกัษณ์ ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายไว้ว่า สิ่ง
ท่ีก าหนดนิยมกันขึน้เพ่ือให้ใช้แทนความหมายอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทน
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เสียงพูด, H เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฮโดรเจน, + - x % เป็นสัญลักษณ์เคร่ืองหมายทาง
คณิตศาสตร์7 

 

 
ภาพท่ี 5 ภาพสญัลกัษณ์แทนความหมายวา่ สวสัดี ในความแตกตา่งทางภาษา  

  
 ภาษาพดูและภาษาเขียนนบัได้ว่ามีขอบเขตจ ากดัในรูปแบบของนามธรรม หากผู้ รับ
สารไมมี่ประสบการณ์ท่ีเหมือนกนัมาก่อนก็ยากท่ีจะอธิบายให้เข้าใจได้ จึงจ าเป็นต้องอาศยัภาพใน
การอธิบายเพ่ือให้ผู้ รับเข้าใจร่วมกัน ภาษาภาพหรือสัญลักษณ์มิได้มีอยู่ในรูปแบบของภาพท่ี
เหมือนกนักบัสิ่งท่ีจะส่ือออกมานัน้เพียงมิติเดียว ร่วมไปถึงระบบสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนความหมายท่ี
ท าความเข้าใจร่วมกันโดยใช้ภาพท่ีลดทอนรายละเอียดจากภาพจริง โดยภาษาภาพจะอิงจาก
ประสบการณ์ท่ีทกุๆคนตา่งพบเจอหรือเคยกระท า 

 

                                                           

 
7
 พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑติยสถาน พ.ศ.2542 เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2560 

เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงระบบสญัลกัษณ์ทัว่ไปท่ีแทนความหมายหญิง ชาย และผู้ทพุพลภาพ 

 

 อีกทัง้การแสดงออกผ่านระบบสญัลกัษณ์ (Signage) ทางกายภาพท่ีท าความเข้าใจ
ร่วมกัน โดยภาษาเหล่านีจ้ะช่วยควบคมุคนในกลุ่มให้อยู่ในกติกา เพ่ือความปลอดภัยและความ
สะดวก 
 

 
ภาพท่ี 7 ระบบสญัลกัษณ์ทางกายภาพเพ่ือควบคมุให้อยูใ่นกฎของระบบเคร่ืองหมายจราจร 
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ภาพท่ี 8 ภาพเขียนสีเขาจนัทน์งาม อ าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา 
(ท่ีมา: http://www.koratmuseum.com/2_prehistory.html ) 
 

 สัญลักษณ์ค่อยข้างเป็นภาษาท่ีคนทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยใช้ภาพแทน

ความหมายซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่าย แรกเร่ิมเดิมท่ีแล้วภาษาท่ีใช้เพ่ือการถ่ายทอดวิถีชีวิตแทน

ตวัอกัษร การส่ือสารของกลุม่คนในอดีตสว่นใหญ่แล้วล้วนใช้ภาพแทนภาษาเขียน 

 

การส่ือสารในงานสถาปัตยกรรม 
 การอธิบายแนวความคิดตลอดจนการอธิบายแบบก่อสร้างล้วนแล้วมีการใช้ทัง้ภาษา
เขียนและภาษาภาพเพ่ือแสดงสิ่งท่ีอยู่ในจิตนาการของผู้ออกแบบหรือสถาปนิก ภาษาภาพจึงเป็น
ภาษาท่ีใช้ส่ือสารตัง้แต่ความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกขัน้สุดท้ายก่อนเกิดเป็นอาคาร โดยมี
ระดบัความเป็นนามธรรมและรูปธรรมแตกตา่งกนัไป แตค่วามสามารถของภาษาภาพท่ีดเูหมือนจะ
มีได้ไม่สิน้สุดก็ยังมีขอบเขตจ ากัด เพราะในภาษาภาพสามารถอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพได้ แต่
ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีจ าเป็นต้องถูกส่ือสารในขัน้ตอนสุดท้ายในแบบทางสถาปัตยกรรมก่อนท่ีภาพ
นัน้จะถูกแปลงเป็นอาคาร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับขนาด ต าแหน่งและมิติท่ีชัด เจนแน่นอน ก็ยังต้อง
อาศยัการท างานร่วมกบัภาษาเขียน จงึจะเกิดเป็นการส่ือสารท่ีสมบรูณ์8 
 

                                                           
8 ต้นข้าว ปาณินท์, คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ:สมมต,ิ 

2554),8-40. 
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ภาพท่ี 9 ภาพแสดงการส่ือสารในงานสถาปัตยกรรมผ่านภาษาภาพและภาษาเขียน ผ่านการ
อธิบายการออกแบบด้วยวิธีการเขียนแบบ 
 

ส่วนภาษาอีกประเภทหนึ่งคือภาษาพดูภาษาเขียนในท่ีนีม้ิได้หมายถึงตวัหนงัสือหรือ
ตวัเลขท่ีใช้ร่วมกับภาษาภาพในการแสดงมิติและขนาดของแบบทางสถาปัตยกรรม แต่หมายถึง
ภาษาพูดภาษาเขียนท่ีใช้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมด้วยวตัถุประสงค์ต่างๆ ภาษาดงักล่าวมกัใช้กับ
การส่ือสารมิติทางความคิดมากกว่าลกัษณะทางกายภาพ เพราะถึงแม้จะใช้ส่ือสารลกัษณะทาง
กายภาพ ‘ภาพ’ ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ รับก็ไมมี่วนัจะเป็นสิ่งเดียวกบัผู้ ส่ือสารตัง้ใจ เน่ืองจากภาษาพดูภาษา
เขียนจะก่อให้เกิดภาพในจิตนการท่ีมาจากประสบการณ์และคดัสรรทางความคิดของผู้ รับเอง ซึ่ง
อาจจะใกล้เคียงกับสิ่งท่ีผู้ ส่ือสารตัง้ใจหรือไม่ก็ได้ ประเด็นเก่ียวกบัช่องว่างหรือระยะห่างของการ
ส่ือสารนีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาดงักล่าว ซึ่งท าให้เกิดมิติทางจิตนการและการรับส่งข้อมลูท่ี
ไมต่ายตวั แตเ่ป็นข้อมลูลายเปิดท่ีรอการท าความเข้าใจและการแปลงความหมายโดยผู้ รับเสมอ9 

 

                                                           
9 ต้นข้าว ปาณินท์, คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม, 8-40. 
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ภาพท่ี 10 ภาพความคดิของ Peter Zumthor (ด้านบน) และ Mies Van Der Rohe (ด้านลา่ง) 
(ท่ีมา: Peter Zumthor’s Sketch of Thermal Vals and Swiss Pavilion for Expo 2000, Mies van 
der Rohe's sketch of the Brick Country House , Court House) 
 
ความหมายทางสถาปัตยกรรม 

ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ได้ปรากฏทิศทางของความคิดท่ีถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบจน
เรียกได้ว่าเป็น school of thought ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของแนวทางการท างานของยุคสมยั
อยา่งชดัเจนอยูส่ามแนวทางด้วยกนั โดยทัง้สามแนวทางความคิดนัน้ มีมมุมองเก่ียวกบัการส่ือสาร
และความหมายของงานสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่งกนั10 German School of Thought, Warburg 
School of Thought และ Venice School of Thought 

จาก 3 กลุ่มดงักล่าวการส่ือสารและความหมายของงานสถาปัตยกรรม เร่ิมต้นด้วย
ความคดิแรกการส่ือความหมายทางกายภาพและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ส่ือสารและสร้าง
ความหมายแสดงออกด้วยความรู้สึกเสมือนเป็นวตัถุทางศิลปะเพ่ือการช่ืนชมประทบัใจ เน้นการ
รับรู้ความงาม (aesthetic) วิธีต่อมาคือเน้นความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านเนือ้หา น าเสนอผ่าน

                                                           
10

 ต้นข้าว ปาณินท์,”School of Thought วิถีทางความคิด” อาษา,  
สมาคมสถาปนิกสยาม, 04:48-05:48,103-106. 
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เนือ้หาหรือความตัง้ใจของผู้สร้างและประสบการณ์ของผู้อา่นเป็นพืน้ฐานส าคญั เป็นแนวทางท่ีเน้น
การเข้าใจและการอ่านในกระบวนการส่ือสาร และวิธีความคิดสุดท้ายเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเน้น
หน้าท่ีทางสงัคมการเน้นการใช้งานและปัจจยัพืน้ท่ีฐานความต้องการใช้งานสาธารณะตามสภาพ
สงัคมมากกวา่การแสดงออกของผู้สร้าง เป็นแนวทางท่ีมุง่ตอบการใช้งานเป็นปัจจยัพืน้ฐาน 

จากขัว้ของความคิดท่ีสาม การตอบสนองต่อการใช้งาน (function) เกิดการส่ือ
ความหมายท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อสาธารณะ แต่กระนัน้การส่ือสารความหมายในมิตินีจ้ ากัด
เฉพาะกลุ่มท่ีพอจะเข้าใจความหมายได้ การสร้างความหมายในสถาปัตยกรรมเพ่ือส่ือสารการ
เข้าถึงกิจกรรมท่ีหลายหลาก จากสถาปัตยกรรมท่ีเกิดการกระจายตัวของกิจกรรม การสร้าง
ทางเลือกพร้อมกบัลดความสบัสนให้ผู้ใช้สถาปัตยกรรมเกิดการเข้าถึงกิจกรรมท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ไม่หลงทาง จากการวิวัฒนาการทางสังคมท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้จาก
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังนัน้สถาปัตยกรรมท่ีช่วยคล่ีคลายความสับสันให้กับผู้ ใช้เพ่ือการเข้าถึง
กิจกรรมได้รวดเร็วและไมส่บัสนหลงทางยอ่มเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ 
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บทที่ 3 
กระบวนการศึกษา 

 
สมมตฐิาน 
 กระบวนการศึกษาเร่ิมจากการตัง้ค าถามจากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในสถาปัตยกรรมมี
มากมายหลายประเภท หากเราลองเร่ิมนบัไล่เรียงล าดบัก่อนการเข้าถึงพืน้ท่ีกิจกรรม จะประกอบ
ไปด้วย ทางเข้า ทางสญัจร และถึงจะเป็นพืน้ท่ีกิจกรรมตามล าดบั  ทางเข้าและทางสญัจรช่วยให้
ผู้ ใช้รับรู้ต าแหน่งท่ีเราอยู่รวมไปถึงการน าพาตนเองเข้าไปถึงพืน้กิจกรรมท่ีตนเองต้องการและกลบั
ออกมาได้ด้วยเส้นทางเดมิตามความเข้าใจเบือ้งต้น 

โดยผู้ เขียนสมมติโดยเร่ิมจากทางเข้า หากมีประตสูามบานเราจะทราบได้อย่างไรว่า
เราจะเข้าประตไูหนเพ่ือท าให้เราไปถึงจดุหมายได้รวดเร็วท่ีสดุ ครัง้แรกทกุคนล้วนจ าเป็นต้องเลือก
ทางเข้าแบบสุ่มเพ่ือท าการค้นหาเส้นทางโดยจะได้รับประสบการณ์และค่อยค้นหาจนทราบถึง
ต าแหน่งประตูท่ีจะเข้าถึง หากจะหาวิธีการท่ีท าให้ผู้ ใช้สามารถทราบได้โดยไม่ต้องค้นหาหรือ
ส ารวจ จากภาพตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 

 
ภาพท่ี 11  ภาพตวัอย่าง 1 ค้นหาทางเข้า ผา่นประต ู3 บาน 
(ท่ีมา: https://adityaviyer.com/2013/01/11/three-doors-2)
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 หามองผา่นประตท่ีูปิดทัง้สามบานดงัภาพตวัอยา่งท่ี 1 โดยทัว่ไปแล้วมนษุย์จะจ าแนก
ทิศทางจากลกัษณะกายภาพโดยอ้างอิงลกัษณะกายภาพจากร่างกายของมนษุย์เอง การแบง่ซ้าย 
กลาง และขวา เพ่ือความเข้าใจและรับรู้ต าแหนง่ของตนเองจะได้ค้นหาล าดบัการเข้าถึง ผู้ใช้จะเข้า
ประตโูดยไลล่ าดบัประตใูนทิศทางซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย เพราะทางเข้าไมไ่ด้ให้ข้อมลูในการ
ตดัสินใจมากพอจะท าให้ผู้ใช้คาดเดาได้ การท่ีทางเข้าหน้าตาเหมือนกนัยิ่งสร้างความสบัสน 
 

 
ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่ง 2 ค้นหาทางเข้า ผ่านประต ู3 บาน มองเห็นกายภาพบางอยา่ง 
(ท่ีมา: University of Birmingham, Aston Webb Building Door ) 

 
ภาพตวัอยา่งท่ี 2 ผู้ ใช้สามารถสมัผสัลกัษณะทางกายภาพบางอย่าง ผ่านช่องทางเข้า

แบบเปิดให้เห็นภายใน พอชว่ยให้คาดเดาได้ในระดบัหนึง่จากประสบการณ์ของผู้ ใช้เอง โดยท่ียงัไม่
ทราบประเภทกิจกรรม 
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ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่ง 3 ค้นหาทางเข้า ผ่านประต ู3 บาน ความแตกตา่งของสี 
(ท่ีมา: https://medium.com/chris-nielsen/native-ionic-or-react-native-e6b20d366f6c) 
 
 ถึงแม้ว่าทางเข้าท่ีใช้ความแตกตา่งของสี ดงัภาพตวัอย่างท่ี 3 ผู้ ใช้ก็ใช้วิธีการเดียวกับ
กบัภาพตวัอยา่ท่ี 1 แม้ความแตกตา่งของสีก็ไม่สามารถช่วยส่ือสารในการเข้าถึงกิจกรรมได้ เว้นแต่
จะเปรียบเทียบสีกบักิจกรรมตามประเภทซึง่วิธีการนีจ้ะเป็นการท าความเข้าใจกบัผู้ ใช้ก่อน  ทางเข้า
เปรียบเสมือนจดุเร่ิมต้นของการส่ือสารทิศทาง ความแตกตา่งของทางเข้าช่วยให้ผู้ ใช้สามารถทราบ
ต าแหน่งของตนเองท่ีจะเข้าหรือออกได้ถูกต้องไม่สับสน แต่ความแตกต่างของทางเข้าไม่ได้
หมายถึงแคสี่หรือผิวสมัผสั แตล่กัษณะทางกายภาพท่ีสมัพนัธ์กบัทางสญัจรหรือกิจกรรมจะช่วยใน
การส่ือสารกบัผู้ ใช้ได้  
 การส่ือสารทิศทางจ าเป็นต้องให้ผู้ ใช้ทราบถึงต าแหน่งท่ีตนเองอยู่ การทราบต าแหน่ง
ของตนเองจะท าให้ผู้ ใช้สามารถจัดการตนเองไปตามล าดบัของกิจกรรมและไม่วกวนกลับมายัง
ต าแหนง่ซ า้เดมิ อีกประเด็นส าคญัของการส่ือสารทิศทาง คือ ผู้ ใช้ต้องทราบถึงทิศทางของกิจกรรม
เพ่ือการน าพาตนเองไปยงักิจกรรมท่ีผู้ใช้ต้องการได้รวดเร็วท่ีสดุ 
 กระบวนการศกึษามีประเดน็ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. การรับรู้ต าแหนง่ 
2. การรับรู้ทิศทาง 
3. การรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง 
4. ก าหนดโปรแกรม จดักลุม่กิจกรรมจากลกัษณะของพืน้ท่ีใช้งาน 
5. ทดลองโปรแกรมโดยแบง่ตามประเภทเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม 
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ทดลองการรับรู้ต าแหน่ง 
 การบอกต าแหน่งคือตัวช่วยอย่างหนึ่งส าหรับการส่ือสารทิศทาง   เพ่ือให้ผู้ ใช้รับรู้
ต าแหนง่ตนเองและจดัการตนเองเข้าไปพืน้ท่ีกิจกรรมนัน้โดยไม่วกวนหลงทาง  เบือ้งต้นการทดลอง
จากการก าหนดท่ีว่างโดยยงัไม่ระบุประเภทของกิจกรรม  การทดลองจากพืน้ท่ีว่าง คาดว่าความ
แตกตา่งจากขนาดของท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั จะชว่ยบอกต าแหนง่ให้ผู้ใช้ 
 

 
ภาพท่ี 14 การทดลองการรับรู้ต าแหนง่ ตวัทดลองท่ี 1 
 
 การทดลองท่ี 1 ด้วยการแบ่งพืน้ท่ีไล่ตามขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ ในความต่างของ
ขนาดจะช่วยให้รับรู้ต าแหน่ง ด้วยการจัดเรียงโดยมีศูนย์กลางมีขนาดของพืน้ท่ีใหญ่สุด โดยให้
ขนาดเล็กอยูช่ว่งมมุรอบพืน้ท่ีทัง้หมด ในชว่งระหวา่งมมุจะมีพืน้ท่ีขนาดกลาง  
 

 
ภาพท่ี 15 การทดลองการรับรู้ต าแหนง่ ตวัทดลองท่ี 2 
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 การทดลองท่ี 2 การแบง่พืน้ท่ีตามขนาดเหมือนการทดลองแรกแตก่ารบิดแกนในพืน้ท่ี
ขนาดกลาง และการไล่ขนาดพืน้ท่ีไปในทิศทางจากมุมหนึ่งไปหามุมหนึ่งช่วยให้ไม่เกิดพืน้ท่ีซ า้ซึ่ง
สร้างความสบัสนจากพืน้ท่ีซ า้ๆ 

ความแตกต่างของท่ีว่างในการรับรู้ต าแหน่ง  การเคล่ือนท่ีผ่านท่ีว่างท่ีมีขนาดท่ี
แตกต่างกัน  โดยทดลองสองแบบแบบแรกการจัดกลุ่มขนาดของพืน้ท่ีว่างซึ่งมีความเป็นกลุ่ม 4 
กลุ่มล้อมรอบท่ีว่างขนาดใหญ่เสมือนเป็นแกนหลกัของพืน้ท่ีการเคล่ือนท่ีจากมุมหรือด้านใดด้าน
หนึ่งไปยังจุดหมายตรงกันข้ามพอจะรับรู้ความแตกต่าง แต่ความซ า้ของท่ีว่างท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนของต าแหนง่ได้ แบบท่ีสองการไล่ขนาดของท่ีว่างจากด้านหนึ่งไปยงัมมุหนึ่งท าให้เกิด
การไหลของท่ีวา่งไปในทิศทางเดียวท าให้เกิดการรับรู้ต าแหน่งจากขนาดของท่ีว่างท่ีแตกตา่งกนัซึ่ง
ไลล่ าดบัความแตกตา่งและล าดบัของขนาด 
 
ทดลองการรับรู้ทศิทาง 
 การรับรู้ทิศทางโดยก าหนดท่ีว่างเท่ากนัในแนวราบและใช้ปริมาณของท่ีว่างท่ีแตกตา่ง
กนัเป็นตวัก าหนดทิศทางการทดลองนัน้ยงัไมก่ าหนดกิจกรรมเชน่เดียวกบัการรับรู้ต าแหนง่ 
 

 
 
ภาพท่ี 16 การทดลองการรับรู้ทิศทาง ตวัทดลองท่ี 1 
 
 การทดลองท่ี 1 ของการรับรู้ทิศทางด้วยขนาดของท่ีว่างโดยไลข่นาดจากปริมาณน้อย
ไปมาก เกิดท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนัการไลข่นาดชว่ยบอกทิศทางด้วยท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม แตมี่
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ข้อจ ากดัของทิศทางท่ีสามารถบอกได้เพียงมิตเิดียว ซึง่การเกิดท่ีว่างซ า้ๆในแนวเดียวกนัจะท าให้
ผู้ใช้เกิดความสบัสนและเข้าใจท่ีวา่งนัน้ผิด 
 

 
 
ภาพท่ี 17 การทดลองการรับรู้ทิศทาง ตวัทดลองท่ี 2 
 
 การทดลองท่ี 2 ของการรับรู้ทิศทาง ขนาดของท่ีว่างโดยให้ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุมีเพียงมมุ
เดียวชว่ยเพิ่มมิตใินการส่ือสารทิศทางแลกมาด้วยท่ีวา่งในขนาดเล็กเกิดการซ า้ของพืน้ท่ี  
 การทดลองการรับรู้ทิศทางท่ีว่างท่ีเกิดเปล่ียนแปลงตามล าดบันัน้ช่วยก าหนดทิศทาง
ของท่ีว่างภายใน  แตก่ารเปล่ียนแปลงในทางเดียวท าให้เกิดทิศทางไปในแกนเดียวซึ่งจะท าให้อีก
แกนรับรู้ทิศทางได้เบาบาง  ท าให้การทดลองถัดไปพยายามหาวิธีการในการบอกทิศทางเพิ่มขึน้
จากการทดลองแรก เกิดทิศทางเพิ่มขึน้แตย่งัเกิดรูปแบบของท่ีว่างท่ีซ า้กนั อาจสร้างความสบัสนได้ 
คาดว่าหากมีการท างานร่วมกนัของการรับรู้ต าแหน่งและการรับรู้ทิศทางจะช่วยให้สามารถจดัการ
พร้อมกบัส่ือสารให้ผู้ใช้พืน้ท่ีสามารถรับรู้ได้ 
 
ทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ต าแหน่งและการรับรู้ทศิทาง 
 การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ต าแหน่งและการรับรู้ทิศทางเป็นอีกการทดลองหนึ่ง
เม่ือการท างานร่วมกันจะสร้างรูปแบบของการส่ือสารทิศทางท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ ใช้สามารถรับรู้
ต าแหน่งและทิศทางไปพร้อมกัน  ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต าแหน่งและการรับรู้ทิศทาง ใน
การทดลองจะท างานร่วมกนัได้อยา่งไร  โดยการทดลองยงัไมร่ะบปุระเภทกิจกรรมลงไป 
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ภาพท่ี 18 การทดลองร่วมระหวา่งการรับรู้ต าแหนง่และรับรู้ทิศทาง ตวัทดลองท่ี 1 
 
 การแบ่งพืน้ท่ีแบบตาราง( grid ) คาดว่าจะช่วยให้ผู้ ใช้รับรู้ต าแหน่งได้ง่าย แต่เม่ือ
ทดลองแล้วกลบัเกิดลกัษณะของท่ีว่างซ า้กันจนเกิดความสบัสน  ถึงแม้ว่าพยายามสร้างทิศทาง
จากสว่นปิดคลมุด้านบนท่ีแตกตา่งกนักลบัไมส่ามารถรับรู้ทิศทางหรือต าแหนง่ได้เทา่ท่ีคาดการณ์ 
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ภาพท่ี 19 การทดลองร่วมระหวา่งการรับรู้ต าแหนง่และรับรู้ทิศทาง ตวัทดลองท่ี 2 
 
 การเปล่ียนแปลงระดบัสามารถก าหนดทิศทางได้ตามขัน้ท่ีเปล่ียนไปตามลกัษณะการ
เดินท่ีพอเหมาะกับกายภาพของมนษุย์  ถึงแม้ว่าการเปล่ียนแปลงระดบัแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วย
บ่งบอกต าแหน่งได้เล็กน้อยจากความสูงท่ีเปล่ียนไปแต่ด้วยขนาดของขัน้ใดขัน้หนึ่ง มีการเรียง
ขนาดของพืน้ท่ีนัน้ตามล าดบัของขนาด 
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ภาพท่ี 20 การทดลองร่วมระหวา่งการรับรู้ต าแหนง่และรับรู้ทิศทาง ตวัทดลองท่ี 3 
 
 การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีปกคลมุทัง้ในแนวตัง้(ผนงั)หรือระนาบปกคลมุ(หลงัคา)น ามาใช้
ในการทดลองนีโ้ดยการเปล่ียนแปลงจากความทึบจนโปร่งนีช้่วยบอกทิศทางและต าแหน่งไปใน
ทิศทางเดียวกนั สามารถรับรู้ต าแหน่งจากความโปร่งและการรับรู้ทิศทางจากการเปล่ียนแปลงของ
แสงสวา่ง 
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ก าหนดโปรแกรมเบือ้งต้นส าหรับการทดลอง 
 

 
ภาพท่ี 21  ค้นหากิจกรรมท่ีผู้ ใช้ต้องการ 
 
 ความหลายหลายของโปรแกรมหรือกิจกรรมมีผลตอ่การเข้าใจพืน้ท่ีกิจกรรมส่วนหนึ่ง 
การจดักลุ่มกิจกรรมให้อยู่ในจ านวนท่ีน้อยยิ่งสร้างการรับรู้ได้ง่ายขึน้ แต่มิได้หมายถึงลดประเภท
ของกิจกรรมลง เหมือนกบัการสร้างทางเลือกถ้ายิ่งมีตวัเลือกน้อยลง โอกาสท่ีจะเข้าถึงกิจกรรมยิ่ง
มาก เช่น หามีตวัเลือกเพียงแค่ 2 ทางเลือกมีโอกาสถึง 50% ท่ีผู้ ใช้จะเข้าถึงกิจกรรมท่ีต้องการ 
ถึงแม้เข้าไม่ถกูก็สามารถจดัการตนเองกลบัมาเข้าอีกเส้นทางได้สะดวกรวดเร็วขึน้  แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้
การจดักลุม่กิจกรรมก็ยงัต้องการจ านวนท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรม 
 

 
ภาพท่ี 22 สมมตทิางเลือกสองทางระหวา่งกิจกรรม  A และ B 
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 การจดักลุ่มกิจกรรมเป็นไปได้ยากท่ีจะจดัเพียง 2 กลุ่มกิจกรรมจากความหลายหลาย
ของกิจกรรม การทดลองนีจ้ะทดลองโดยการจัดกลุ่มกิจกรรมจ านวน 4 กลุ่มกิจกรรม  ถึงแม้ว่า
จ านวน 3 กลุม่กิจกรรมจะท าให้ผู้ใช้เข้าใจได้มากกวา่แตข้่อจ ากัดของ 3 กลุ่มกิจกรรม ก็ท าให้ความ
หลากหลายของกิจกรรมน้อยกว่า 4 กลุ่มกิจกรรม หากจะให้จดักลุ่มถึง 5 กลุ่มกิจกรรมก็ดเูหมือน
จะสร้างความสบัสนให้ผู้ใช้มากขึน้ถึงแม้วา่จะท าให้ได้ประเภทของกิจกรรมท่ีมากขึน้ตามมา 
 

 
ภาพท่ี 23 แสดงล าดบัการเข้าถึงกลุม่กิจกรรม 4 กลุม่ 
  

การเข้าถึงกลุ่มกิจกรรม 4 กลุ่ม โดยก าหนดทางเข้าแบบรอบพืน้ท่ีกิจกรรม และการ
เข้าถึงกิจกรรมนัน้ แน่นอนว่าผู้ ใช้ทราบถึงกิจกรรมท่ีตนเองต้องการอย่างแน่นอน หากผู้ ใช้สามารถ
เห็นทัง้ 4 กิจกรรม ผู้ ใช้จะเข้าไปได้โดยไม่ลังเล แต่การเข้าถึงกิจกรรมทัง้ 4 กลุ่มนัน้มีความ
หลากหลายของทางเข้าเน่ืองจากได้ก าหนดทางเข้าแบบรอบทิศทาง การเข้าถึงพืน้ท่ีกิจกรรมจึงมี
ล าดบัการเข้าถึงท่ีหลากหลาย หากสมมติกลุ่มกิจกรรม  A B C และ D จ านวน 4 กลุ่ม จะเกิด
ล าดบัทางเข้าท่ีอาจจะพบ A ก่อนแล้วพบ B สดุท้ายพบ C กบั D พร้อมกนั หรือพบ A กบั B พร้อม
กนัแล้วคอ่ยพบ C กบั D แนน่อนวา่เส้นทางท่ีเกิดขึน้เกิดนัน้ ท าให้กลุ่มกิจกรรมจ านวน 4 กลุ่ม ยงัมี
เส้นทางไมม่ากจนเกินไปท่ีจะท าให้เกิดความสบัสนของผู้ใช้ 
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ภาพท่ี 24 การจดักลุม่กิจกรรมตามการใช้งานพืน้ท่ีของแตล่ะกลุม่ 
 
 จาก 4 กลุ่มกิจกรรม ได้จัดกลุ่มกิจกรรมตามการใช้สอยพืน้ท่ีและการสัญจรในพืน้ท่ี
กิจกรรมตามภาพท่ี 22  การจัดกลุ่มท าให้เกิดลักษณะเฉพาะของท่ีว่างในกลุ่มกิจกรรมทัง้ 4 ท่ี
แตกตา่งกนั  
 กลุม่ท่ี 1 หรือ A ใช้พืน้ท่ีวา่ง โดยมีการใช้งานผนงัเป็นหลกั 
 กลุม่ท่ี 2 หรือ B ใช้พืน้ท่ีวา่ง โดยมีการใช้งานผนงัและแท่นยกระดบั 
 กลุม่ท่ี 3 หรือ C ใช้พืน้ท่ีวา่ง โดยมีการใช้งานแท่นยกระดบัเป็นหลกั 
 และกลุม่ท่ี 4 หรือ D ใช้พืน้ท่ีวา่ง โดยมีพืน้ท่ีปิดล้อมไว้ส่วนหนึง่ 
 
ทดลองเคร่ืองมือในการส่ือสารทศิทาง 
 การทดลองโดยใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในการทดลอง ผู้ เขียนได้ใช้เคร่ืองมือ
หลกั ได้แก่ ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม(space) พืน้ท่ีตา่งระดบั(step) และพืน้ท่ีปิดล้อม(enclosure) 
ในการทดลอง โดยจ าลองพืน้ท่ีวา่งท่ีมีกิจกรรม 4 กลุม่ ดงัท่ีกลา่วมา 
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 ชุดทดลองเคร่ืองมือที่ว่าง 
 ปริมาณของท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั โดยทัว่ไปในงานสถาปัตยกรรมจะใช้ปริมาณท่ีวา่งท่ี
แตกตา่งกนัตามปริมาณผู้ใช้ เชน่ ห้องน า้ใช้ปริมาณน้อยด้วยความเป็นสว่นตวั  ซึง่แตกตา่งกบัพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีใช้ปริมาณท่ีวา่งมากกวา่ ผู้ เขียนจงึใช้ปริมาณท่ีวา่งชว่ยในการส่ือสาร 
 

 

 
ภาพท่ี 25 การทดลองเคร่ืองมือท่ีวา่ง ล าดบัท่ี 1  
 

การทดลองผา่นท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม การเปล่ียนแปลงปริมาณของท่ีว่างจากมาก
ไปน้อย เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีชว่ยท าให้ผู้ ใช้พอจะเข้าใจทิศทางและต าแหนง่ของตนเอง การท่ีมี
กลุม่กิจกรรมเพียง 4 กลุม่ไม่สร้างความสบัสนให้กบัผู้ใช้ การเปิดชอ่งทางชว่ยให้เกิดเส้นทางท่ีผู้ใช้
ทราบได้วา่ยงัมีเส้นทางท่ีสามารถไปได้ อาจจะมีกิจกรรมรออยูห่รือไมก็่ได้ สร้างทางเลือกให้ผู้ใช้
ต้องค้นหาหากกิจกรรมเบือ้งหน้านัน้ไมใ่ช้สิ่งท่ีผู้ใช้ต้องการ 
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ภาพท่ี 26 การทดลองเคร่ืองมือท่ีวา่ง ล าดบัท่ี 2 
 
 การทอลองของท่ีวา่งล าดบัท่ี 2 โดยปริมาณท่ีวา่งท่ีมีจดุศนูย์กลางเป็นแกนส าคญั เกิด
ทางเลือกระหว่าง ซ้ายและขวาแนน่อนวา่การเกิดทางเลือก 2 ทาง ชว่ยให้การหากลุม่กิจกรรมได้
ง่ายขึน้แตม่ิใชข้่อดีเสมอไปในปริมาณท่ีว่างท่ีเทา่กนั  ทัง้สองข้างจะเกิดท่ีวา่งในลกัษณะท่ี
เหมือนกนัอาจสร้างความสบัสนให้กบัผู้ใช้ได้  แตใ่นการทดลองมีกลุม่กิจกรรมชว่ยแยกลกัษณะ
ของท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนัได้  
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ภาพท่ี 27 การทดลองเคร่ืองมือท่ีวา่ง ล าดบัท่ี 3  
 
 การทดลองของท่ีวา่งล าดบัท่ี 3 โดยแบง่ปริมาณของท่ีวา่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นสอง
ก้อนซึง่มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั เกิดท่ีวา่งท่ีไร้หลงัคาระหว่างสองก้อนชว่ยแบง่ได้
ชดัเจนมากขึน้ ในหนึง่ก้อนจะประกอบไปด้วยกลุม่กิจกรรม 2 กลุม่ ซึง่แนน่อนการสร้างทางเลือก
เพียง 2 ทางเลือกระหว่าง 2 ก้อนนัน้ ชว่ยให้ผู้ใช้รับรู้ต าแหนง่ได้ง่ายอีกทัง้การเปล่ียนแปลงปริมาณ
ของท่ีวา่งชว่ยให้รับรู้ทิศทางของกิจกรรมจากการเปล่ียนแปลงปริมาณท่ีวา่ง ถึงแม้ว่าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณท่ีวา่งจะไมต่อ่เน่ืองกนัระหวา่งสองก้อน แตก็่ท าให้ผู้ ใช้รับรู้ทิศทางได้ 
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 ชุดทดลองเคร่ืองมือพืน้ต่างระดับ 
 การเปล่ียนแปลงพืน้ตา่งระดบัในงานสถาปัตยกรรมการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีตา่งระดบั
นัน้สว่นใหญ่แล้วจะอยูใ่นการเปล่ียนถ่ายจะระดบัชัน้ 1 ไปสูช่ัน้ท่ี 2 แตก่ารเปล่ียนถ่ายระดบันี ้
ผู้ เขียนมองอีกมิตหินึง่โดยใช้การเปล่ียนถ่ายระดบันีเ้ป็นเคร่ืองมือหนึง่ส าหรับการบอกทิศทาง 
 

 
ภาพท่ี 28 การทดลองเคร่ืองมือพืน้ตา่งระดบัล าดบัท่ี 1 
 

ความตา่งของการเปล่ียนแปลงระดบัขึน้หรือลงชว่ยบอกทิศทางอีกทัง้ความตา่งของ
กลุม่กิจกรรม  การทดลองในการเปล่ียนถ่ายระดบัได้ประเดน็จากการทดลองอีกประเด็นคือมมุมอง
จากท่ีสงูชว่ยให้การมองเห็นได้ทัว่ถึงกวา่พืน้ระดบัเดียวกนั  ชว่ยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้กลุ่มกิจกรรมได้
ง่ายท่ีสดุและท าให้ผู้ใช้สามารถจดัการตนเองเข้าถึงกิจกรรมท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็ว
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ภาพท่ี 29 การทดลองเคร่ืองมือพืน้ตา่งระดบัล าดบัท่ี 2 
 
 การเปล่ียนแปลงพืน้ตา่งระดบัล าดบัท่ีสอง ท่ีมีทิศทางของการเปล่ียนถ่ายระดบัไปยงั
ศนูย์กลางของท่ีว่างซึง่ท าให้เกิดทางเช่ือมตรงจดุศนูย์กลางของพืน้ท่ี ในจดุตดันี ้เปรียบเสมือนจดุท่ี
เผยให้เห็นทกุกลุม่กิจกรรมได้ในทนัใด สามารถสมัผสัด้วยการมองเห็นจากท่ีสงู ถึงแม้วา่จะอยูใ่นท่ี
ต ่าลงไปแตท่างสญัจรท่ีเกิดขึน้ชว่ยให้ผู้ใช้ได้รับค าตอบจากเส้นทางท่ีเหลือโดยผู้ใช้จะรับรู้ถึงกลุม่
กิจกรรมท่ีผู้ใช้ผา่นมาและเหลือกลุม่กิจกรรมสดุท้ายซึง่เป็นค าตอบของเส้นทางท่ีเหลือไว้ให้ผู้ใช้
เข้าถึง  
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ภาพท่ี 30 การทดลองเคร่ืองมือพืน้ตา่งระดบัล าดบัท่ี 3 
 
 การทดลองพืน้ท่ีตา่งระดบัล าดบัสดุท้าย การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีตา่งระดบัแบบกระจาย
ตวัโดยไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียว แต่สุดท้ายแล้วเส้นทางกลบัมีความหลากหลาย
ถึงแม้ว่าจะมีทิศทางบงัคบัจากการความแตกต่างของระดบัทางเดินให้ผู้ ใช้เข้าถึงกลุ่มกิจกรรม แต่
กลับสร้างความสับสนให้กับผู้ ใช้โดยเฉพาะความหลากหลายของทิศทางเดิน  การรับรู้ต าแหน่ง
กลบัเลือนลา่งจนผู้ใช้ไมส่ามารถทราบได้ 
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ชุดทดลองเคร่ืองมือการปิดล้อมพืน้ท่ี 
การปิดล้อมพืน้ท่ี (enclosure) เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีผู้ เขียนได้น ามาทดลองเพ่ือค้นหา

วิธีการรับรู้ทิศทางและการรับรู้ต าแหนง่ของผู้ใช้ โดยทดลองกบั 4 กลุม่กิจกรรม 
 

 

 
ภาพท่ี 31 การทดลองเคร่ืองมือการปิดล้อมพืน้ท่ีล าดบัท่ี 1 
  

การทดลองขัน้ต้นทางเข้าท่ีแตกตา่งของพืน้ท่ีสามารถรับรู้ต าแหน่งได้จากทางเข้าและ
ความทึบของพืน้ท่ี การเปล่ียนแปลงจากความทึบไปยงัพืน้ท่ีโปร่งเป็นตวัก าหนดทิศทางของพืน้ท่ี 
สามารถช่วยให้ผู้ ใช้สามารถรับรู้ต าแหน่งและทิศทางได้ดี อีกทัง้ความทึบและโปร่งสอดคล้องกับ
กลุม่กิจกรรมท่ีใช้งานพืน้ท่ีตามความทบึและโปร่ง 
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ภาพท่ี 32 การทดลองเคร่ืองมือการปิดล้อมพืน้ท่ีล าดบัท่ี 2 
 
 การทดลองล าดบัท่ี 2 โดยการปิดล้อมพืน้ท่ีแบบไร้ความทึบซึ่งช่วยเร่ืองการมองเห็น 
แตไ่มส่ามารถเดนิผา่นเข้าไปได้ การทดลองนีใ้ช้การปิดล้อมแบบโปร่งแตต่า่งด้วยความโปร่งท่ีระยะ
ความถ่ีของช่องว่างการรับรู้ผ่านความถ่ีสามารถบอกต าแหน่งจากการมองเห็นทางกายภาพและ
การรับรู้ทิศทางของความถ่ีจากระยะห่าง ซึ่งระยะห่างท่ีพอจะสามารถเดินผ่านได้ช่วยบอกทัง้
ทิศทางและต าแหน่ง อีกทัง้กลุ่มกิจกรรมสามารถเรียงตามระบบปิดล้อมนีไ้ด้ตามลกัษณะการใช้
งานตามกลุม่กิจกรรมท่ีแบง่ไว้ 
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ภาพท่ี 33 การทดลองเคร่ืองมือการปิดล้อมพืน้ท่ีล าดบัท่ี 3 
 
 การทดลองล าดบัท่ี 3 เช่นเดียวกันกับการทดลองล าดบัแรกโดยใช้การเปล่ียนแปลง
จากความทึบสู่ความโปร่ง แต่ความแตกต่างนัน้โดยใช้การเปล่ียนแปลงของผนงัแนวเส้นทแยงมุม 
ช่วยกดมุมมองหรือช่องเปิดจากมุมต ่า เส้นทแยงมุมคล้ายกับเส้นน าสายตาช่วยส่ือสารทิศทาง
แน่นอนว่าท างานร่วมกับการบอกต าแหน่ง ในทุกการทดลองของเคร่ืองมือพืน้ท่ีปิดล้อมทัง้สาม
ตวัอยา่งจะท างานร่วมกบักลุม่กิจกรรมทัง้หมด 
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ขนาดของท่ีวา่ง                พืน้ท่ีเปล่ียนระดบั                พืน้ท่ีปิดล้อม 

ภาพท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบเคร่ืองมือในการส่ือสารทิศทางและต าแหนง่  
  
สรุปผลการทดลอง 
 การรับรู้ต าแหนง่และทิศทางตามท่ีได้ทดลอง เคร่ืองมือท่ีว่าง(space)ในความแตกตา่ง
ของปริมาณท่ีวา่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงชว่ยให้ทราบถึงทิศทางและต าแหน่งท่ีเปล่ียนแปลงอย่างคอ่ย
เป็นค่อยไป ท างานอิสระจากกลุ่มกิจกรรม แตกต่างจากเคร่ืองมือของพืน้ต่างระดบั พืน้ต่างระดบั
(step)ช่วยบอกทิศทางได้ด้วยการเปล่ียนถ่ายระดบัแต่มีข้อจ ากัดของการเปล่ียนถ่ายท่ีระยะท่ี
เหมาะสม แต่การรับรู้ต าแหน่งของพืน้ต่างระดับจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการอ่ืนเข้ามาช่วย ส่วน
เคร่ืองมือของพืน้ท่ีปิดล้อม(enclosure)สามารถท างานร่วมกบักลุม่กิจกรรมได้ เกิดการรับรู้ต าแหน่ง
และทิศทางผา่นความทบึไปโปร่งท่ีสอดคล้องกบักลุม่กิจกรรม 
 การส่ือสารทิศทางนัน้จ าเป็นต้องพยายามสร้างความแตกตา่งระหว่างสองสิ่งแล้วคอ่ย
ปรับเปล่ียนจากสองสิ่งนีเ้ข้าหากัน ในระหว่างการแปรเปล่ียนนี จ้ะช่วยสร้างทิศทางจากความ
แตกต่างนีเ้กิดลักษณะของท่ีว่างท่ีแตกต่างย่อมเกิดลักษณะเฉพาะของพืน้ท่ีนัน้ ช่วยให้รับรู้ถึง
ต าแหนง่ท่ีตนอยูแ่ละหาวิธีการจดัการท่ีจะน าพาให้ตนเองไม่วกวนกลบัมายงัจดุเดิม การมีลกัษณะ
ของท่ีว่างซ า้กันถึงแม้ว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะแตกต่างกันก็มิอาจช่วยให้แยกแยะความตา่งนัน้ การ
ท างานของกิจกรรมและลกัษณะเฉพาะของท่ีวา่งนัน้จะท าให้เกิดการส่ือสารทิศทางส าหรับผู้ใช้  
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บทที่ 4 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
 จากการศึกษาและทดลองหาเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างลกัษณะทางกายภาพเพ่ือช่วยบ่ง
บอกทิศทางและต าแหนง่ส าหรับการส่ือสารทิศทางให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้เร็วท่ีสดุโดยไม่หลง
ทาง คณุภาพทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนัเป็นตวัชีน้ าทิศทางและบอกต าแหน่งของผู้ ใช้ผ่านเคร่ืองมือ
ท่ีได้ทดลองและลดความซบัซ้อนของกิจกรรมตา่งๆ น าไปสู่ขัน้ตอนการออกแบบ 
 
สรุปโปรแกรม 
 

 
ภาพท่ี 35 สรุปโปรแกรม 
 
 โปรแกรมท่ีเหมาะสมส าหรับการส่ือสารทิศทาง เพ่ือสร้างลกัษณะทางกายภาพให้ผู้ ใช้
เข้าถึงพืน้ท่ีกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วและไม่หลง ควรมีความซบัซ้อนของกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือ
คดิหาวิธีการออกแบบส าหรับคล่ีคลายความซบัซ้อนท่ีดยูุง่เหยิงหรือพืน้ท่ีท่ีสร้างความสบัสน เพ่ือให้
ผู้ ใช้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีแสดงมิติของการส่ือสารอยู่ในลักษณะทาง
กายภาพ 
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ก าหนดที่ตัง้โครงการ 
ตารางท่ี 7 ประเภทโครงการท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบ 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์การค้า ตลาด 

กิจกรรมจ ากัด กิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมหลากหลาย 

 
 ปัจจัยของการส่ือสารทิศทางเพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถรับรู้เส้นทางโดยไม่หลงและเข้าถึง
กิจกรรมได้อย่างรวดเร็วผู้ ศึกษาจึงเลือกหาท่ีตัง้หรือโครงการจริงและมีความหลายหลายของ
กิจกรรมรวมไปถึงโครงการดงักลา่วอาจจะสร้างความสบัสน หลงทางให้กบัผู้ ใช้งาน ปัจจยัดงักล่าว
ส่งผลโดยตรงกับประเด็นของการส่ือสารทิศทาง การออกแบบและทดลองลกัษณะทางกายภาพ
จากบทท่ี 3 โครงการตลาดนดัสวนจตจุกัรเป็นโครงการท่ีมีความหลายหลายของสินค้าและบริการ 
ซึ่งมีลกัษณะตามเง่ือนไขในการเลือกมาเป็นท่ีตัง้ ร่วมไปถึงโปรแกรมเดิมท่ีเกิดขึน้ เพ่ือการทดลอง
ออกแบบการส่ือสารทิศทาง 
 

ตลาดนัดสวนจตุจักร  
 ตลาดนดัสวนจตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีร้านค้ามากกว่า 8,000 ร้านค้า 27 โครงการ 
มีความเป็นมามากกว่า 60 ปี เร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ. 2491 มีการย้ายไปมาหลายท่ีจนถึง ปี พ.ศ. 2521 
การรถไฟไทยไทยมอบท่ีดินย่านพหลโยธินด้านทิศใต้ให้แก่ กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ในกิจการสา
ธารณ กรุงเทพมหานครได้ปรับพืน้ท่ีให้ผู้ ค้า ด าเนินการส าเร็จเม่ือ พ.ศ.2525 ใช้ช่ือตลาดนัด
พหลโยธิน และเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “ตลาดนัดจตุจกัร” จนถึงปัจจุบนั ด้วยความหลายหลายของ
สินค้าและบริการ  
 

 
ภาพท่ี 36 ภาพภายในตลาดนดัจตจุกัร 
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 ตลาดนดัสวนจตจุกัรมีประเภทสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย ลกัษณะของประเภท
สินค้าในพืน้ท่ีตลาดกระจดักระจายไร้ระบบ ป้ายบอกเส้นทางไมส่ามารถสงัเกตและเข้าใจได้
ในทนัที ทางเข้าถึงพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงได้รอบทิศทางของพืน้ท่ี เส้นทางมีความซบัซ้อนหลายล าดบั
มีซอยมากเกินความจ าเป็น ร่วมไปถึงปริมาณความหนาแนน่ของร้านค้าเกิดความแออดัในพืน้ท่ี  
สิ่งเหลา่นีด้งัท่ีกลา่วมาสร้างความสบัสนให้กบัผู้ใช้ร่วมไปถึงการใช้เวลานานในการค้นหาประเภท
กิจกรรมท่ีผู้ใช้ต้องการ  
 
ก าหนดวิธีการออกแบบ 
 จากการทดลองบทท่ี 3 การจัดกลุ่มกิจกรรมจากลักษณะการใช้งานพืน้ท่ีของแต่ละ
กิจกรรม ก่อนการแบง่กลุ่มกิจกรรมหาประเภทกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในท่ีตัง้โครงการ หาสดัส่วนในแต่
ละกิจกรรม จดักลุ่มกิจกรรม 4 กลุ่มจากการทดลองในบทท่ี 3  ขนาดของพืน้ท่ีตัง้ตลาดนดัจตจุกัร
นัน้มีขนาดใหญ่มากเกินจะทดลองทัง้พืน้ท่ี ผู้ เขียนจึงแยกพืน้ท่ีให้อยู่ในขนาดท่ีพอเหมาะกับการ
ทดลองออกแบบ 
 ลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ีในแต่ละกลุ่มกิจกรรมสร้างลกัษณะของท่ีว่างท่ีแตกต่างกัน
โดยมีลกัษณะเฉพาะของแตล่ะกลุม่กิจกรรมเพ่ือทดสอบการรับรู้ทิศทางและต าแหน่งผ่านเคร่ืองมือ
ของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม จากนัน้เพิ่มเคร่ืองมือของพืน้ท่ีตา่งระดบัและพืน้ท่ีปิดล้อมแทรกเข้าไป
ในพืน้ท่ีเพ่ือทดลองการรับรู้ พฒันาเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับผู้ ใช้ให้เหมาะสมกับคนทัง้มวล การ
ส่ือสารทิศทางด้วยลกัษณะทางกายภาพไม่สามารถแยกประเภทผู้ ใช้ได้ คณุภาพของการส่ือสาร
ผ่านเคร่ืองมือท่ีท าการทดลองนัน้ต้องสามารถรับรู้ทิศทางและต าแหน่งในพืน้ท่ีได้ทัง้หมด ตัง้แต่
ทางเข้า ทางสญัจรและกิจกรรม  

การทดลองครัง้ท่ี 1 จะเร่ิมจากลดล าดบัทางสญัจรให้กระชบัจากทางสญัจรหลกัของ
โครงการ แตย่งัใช้ขนาดของแตล่ะร้านเท่าเดิม เพ่ือทดสอบการส่ือสารทิศทางในความหนาแน่นเท่า
เดิมของโครงการ และค่อยลดความหนาแน่นของร้านค้า อีกทัง้เพิ่มพืน้ท่ีหยุดพกัเพ่ือให้ผู้ ใช้จดจ า
ต าแหนง่ในพืน้ท่ี  
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จัดกลุ่มกิจกรรม 
 

 
ภาพท่ี 37 ประเภทกิจกรรมและอตัราส่วนกิจกรรมในตลาดนดัสวนจตจุกัร 
 

ตลาดนัดสวนจตุจกัร มีร้านค้ามากมายผู้ เขียนได้แบ่งสัดส่วนท่ีมีในตลาดนัดสวน
จตจุกัรจากภาพท่ี 37 ประเภทกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีทัง้หมด 11 ประเภทและสดัส่วนดงัภาพ เน่ืองจาก
ความหลายหลายของกิจกรรมเดมิของตลาด ผู้ เขียนจงึใช้โปรแกรมเดมิทัง้หมดของตลาด 
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ภาพท่ี 38 จดักลุม่กิจกรรมก าหนดลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ีตามประเภทกิจกรรม 
 
 เร่ิมจากลกัษณะของพืน้ท่ีในแตล่ะกลุม่โดยเร่ิมจากหนึง่หนว่ยและขยายไป 8 หนว่ย 
ให้พืน้มีการเปล่ียนแปลงจาก A ไป B, B ไป C และ C ไป D แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป   
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ภาพท่ี 39 แสดงการจดักลุม่กิจกรรมจากลกัษณะการใช้พืน้ท่ี 

 
 กิจกรรมเดิมท่ีเกิดขึน้ในตลาดนัน้ ผู้ เขียนได้น ามาจัดกลุ่มกิจกรรมตามท่ีผู้ เขียนได้
ทดลองในบทท่ี 3 ตามลกัษณะการใช้ท่ีว่างของแต่ละประเภทกิจกรรมนัน้ เพ่ือให้ผู้ ใช้เข้าใจกลุ่ม
กิจกรรมได้ง่ายขึน้ด้วยการจดักลุ่มท่ีมีจ านวนเพียงแค ่4 กลุ่ม การสร้างลกัษณะของท่ีว่างตามกลุ่ม
กิจกรรมทัง้ 4 กลุม่ 
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ภาพท่ี 40 ลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่กิจกรรม 
 

ผู้ออกแบบทดลองออกแบบพืน้ท่ีกิจกรรมทัง้ 4 กลุ่ม ตามการใช้พืน้ท่ีเพ่ือค้นหาพืน้ท่ีท่ี
เหมาะสมในลกัษณะตา่งๆ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของท่ีวา่งเป็นไปตามลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของ 
4 ประเภทนี ้การเปล่ียนแปลงท่ีว่างแบบค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถจดจ าทิศทางของ
กิจกรรมจากลกัษณะของท่ีวา่งนี ้
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การออกแบบขัน้ท่ี 1 

 
ภาพท่ี 41 แสดงผงัตลาดนดัจตจุกัร 
 

 
ภาพท่ี 42 แสดงเส้นทางทัง้หมดในพืน้ท่ีตลาดนดัจตจุกัร 
 
 การออกแบบครัง้แรกเร่ิมด้วยการจดัผงัของโครงการตลาดนดัจตจุกัรใหม่ คาดการณ์
วา่การจดัผงัใหมจ่ะชว่ยให้ทางสญัจรลดความซบัซ้อนและเข้าถึงพืน้ท่ีได้เร็วขึน้ 
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ภาพท่ี 43 แสดงล าดบัเส้นทางหลกั เส้นทางรอง ด้วยสี 
 
 จากภาพท่ี 43 ผู้ เขียนได้ท าการวิเคราะห์ผงัเดมิของตลาดโดยการลากเส้นทางสญัจรท่ี
เกิดขึน้ โดยเส้นท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้คือเส้นทางสัญจรทัง้หมดภายในตลาด จากนัน้ผู้ เขียน
เรียงล าดบัของเส้นทางด้วยสีตามล าดบัจาก สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน ได้แก่ 

- สีแดง คือเส้นทางสญัจรหลกัของตลาด ขนาดของเส้นทางมีขนาดใหญ่ท าให้มีการ
สญัจรของผู้ ใช้พืน้ท่ีในปริมาณมาก และเป็นเส้นสญัจรท่ีสัญจรแบบเป็นวงรอบ
พืน้ท่ีตลาด 

- สีเขียว คือเส้นทางล าดบัท่ีสอง มีขนาดเล็กรองลงมาจากสีแดง โดยเส้นทางสีเขียว
จะลากตดัระหว่างเส้นทางหลกัหรือเส้นสีแดงท่ีสญัจรเป็นวงรอบพืน้และลากตดั
จากเส้นทางหลกัหรือเส้นสีแดงออกนอกพืน้ท่ี 

- สีฟ้า คือเส้นทางล าดบัสดุท้าย มีขนาดทางเดนิเท่ากบัเส้นทางสีเขียว โดยเส้นสีฟ้า
นีจ้ะเป็นทางเช่ือมระหว่างเส้นสีเขียวและวิ่งขนานกบัเส้นทางหลกัท่ีเป็นสีแดง ท า
ให้เส้นทางสญัจรสีฟ้าเข้าถึงเป็นล าดบัสดุท้ายจากเส้นทางหลกั 
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ภาพท่ี 44 แสดงขนาดเส้นทางหลกัท่ีมีขนาดใหญ่และพืน้ท่ีวา่งภายในโครงการ 
 

 
ภาพท่ี 45 แสดงการเปรียบเทียบการปรับเส้นทางสญัจรหลกั 
 
 จากภาพท่ี 45 ผู้ เขียนได้ปรับเส้นทางหลักภายในพืน้ท่ีโดยปรับพืน้ท่ีว่างกลางตลาด
เป็นทางสญัจรหลกั (พืน้ท่ีสีแดง) และให้ทางสญัจรหลกัเดมินัน้เป็นเส้นทางรอง (พืน้ท่ีสีน า้เงิน) 
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ภาพท่ี 46 แสดงการปรับเส้นทางหลกั 
 

 
ภาพท่ี 47 แสดงทางสญัจรภายในตลาดทัง้หมด จากการปรับเปล่ียนเส้นทางหลกั 
 
 จากการปรับเส้นทางสัญจรและท่ีว่างเดิมให้เป็นทางสัญจรหลัก และลดล าดบัทาง
สญัจรจากการวิเคราะห์เส้นสี โดยตดัล าดบัทางสญัจรสดุท้ายออกเฉพาะพืน้ท่ีภายใน 
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ภาพท่ี 48 แสดงล าดบัทางสญัจร จากการปรับเส้นทางด้วยสี 
 
 ดัง้นัน้ผู้ออกแบบทดลองล าดบัเส้นสีหลกัจากการปรับเปล่ียนเส้นทาง เกิดเส้นสีใหมข่ึน้ 
ดงัภาพท่ี 48 จากการปรับเปล่ียนใหม่นีเ้กิดเส้นสีส้มและเรียงล าดบัเส้นทางสี โดยมี สีแดง สีส้ม สี
เขียวและสีน า้เงินตามล าดบั คือ 

- สีแดง เดมิทีเป็นท่ีวา่งกลางตลาด ผู้ เขียนคาดว่าแนวแกนนีจ้ะช่วยให้การสญัจรใน
ตลาดกระชบัขึน้ 

- สีส้ม จากเส้นทางหลักท่ีสญัจรวนรอบพืน้ท่ี กลายเป็นสีทางรองส าหรับผู้ ใช้อีก
ประเภท 

- สีเขียว จากเดิมจะเช่ือมระหว่างเส้นทางหลกั จากการปรับเปล่ียนเส้นทางหลักนี ้
เส้นสีเขียวจะเป็นเส้นทางกระจายทางสญัจรจากเส้นทางหลกัใหม่ไปยงัเส้นทางสี
ส้มท่ีเป็นเส้นทางล าดบัตอ่มา 

- สีฟ้า จากเดิมเส้นทางสีฟ้าจะมีทัว่พืน้ท่ี หลงัจากการปรับเปล่ียนใหม่ท าให้เส้นสี
ฟ้าซึง่เป็นล าดบัสดุท้ายจะเป็นทางสญัจรท่ีอยูข่อบพืน้ท่ีซึ่งผู้ เขียนคาดว่าเส้นทางสี
ฟ้านีจ้ะชว่ยแบง่ลกัษณะทางเข้าได้ 
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ภาพท่ี 49 แสดงจดุเช่ือมตอ่รถสาธารณะและแสดงเส้นทางพร้อมปริมาณผู้ใช้ 
 

 
ภาพท่ี 50 แสดงเส้นทางสญัจรหลกั 
  
 วิเคราะห์ปริมาณผู้ ใช้ผ่านบริบทของเส้นทางโดยรอบพืน้ท่ีตลาดนดัจตจุกัร โดยใช้การ
เดนิทางท่ีมีปริมาณสงูสดุเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเส้นทางสญัจรหลกัในพืน้ท่ี ภาพท่ี 49 และ 50 
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ภาพท่ี 51 แสดงการปรับเปล่ียนทางสญัจรหลกัจากบริบทของการเข้าถึงพืน้ท่ีตลาด 
 

 
ภาพท่ี 52 แสดงทางสญัจรภายในตลาดทัง้หมด หลงัจากการปรับทางสญัจรหลกัจากบริบท 
 
 การปรับเปล่ียนเส้นทางหลักจากบริบทของการเข้าถึงพื น้ท่ีตลาด การเช่ือมต่อกับ
บริบทชว่ยให้การเข้าถึงพืน้ท่ีตลาดสร้างความสมัพนัธ์กบัทางสญัจรภายในพืน้ท่ีตลาด 
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ภาพท่ี 53 แสดงล าดบัทางสญัจร หลงัจากการปรับทางสญัจรหลกัจากบริบทด้วยสี 
 
 การเช่ือมตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีตลาดเข้ากบับริบท ท าให้ทางสญัจรหลกัภายในตลาด เช่ือม
กบัเส้นทางเข้าท่ีมีผู้ ใช้ในปริมาณท่ีสงูท่ีสดุจากบริบทของการเข้าถึงพืน้ท่ีด้วยรถสาธารณะ จะช่วย
ให้การเข้าถึงพืน้ท่ีและการสญัจรภายในตลาดเร็วรวดและลดความซบัซ้อนได้ 
 เส้นทางหลกัท่ีใช้สีแดงแทนนัน้จะเช่ือมทางเข้าจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต โดยมี
ทางเข้าท่ีใกล้ท่ีสดุจากด้านฝ่ังถนนข้างตลาดจตจุกัร เส้นทางหลกันีจ้ะเปรียบเสมือนเป็นแกนหลกัท่ี
จะน าพาผู้ ใช้เข้าผ่านตลาดได้รวดเร็วโดยอีกฝ่ังของทางเข้าจะเช่ื อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี
ก าแพงเพชร ซึง่มีปริมาณผู้ใช้เข้าถึงรองลงมา  
 ผลจากการออกแบบผงัตลาดนดัจตจุกัร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสญัจรภายในพืน้ท่ี
ได้รวดเร็วยิ่งขึน้เน่ืองด้วยผงัเดมินัน้ได้ท าการก่อสร้างก่อนมีรถไฟฟ้าท าให้ไม่สอดคล้องกบับริบทใน
ประเดน็การสญัจรสาธารณะท่ีสร้างหลงัจากตลาดก่อสร้าง อีกทัง้ทางสญัจรเดิมของตลาดจตจุกัรมี
ความซบัซ้อนท าให้ผู้ใช้สว่นใหญ่เข้าถึงพืน้ท่ีได้ไมท่ัว่ถึง การลดการซบัซ้อนของทางสญัจรจะช่วยให้
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายขึน้ แตก่ารออกแบบขัน้ท่ี 1 เป็นเพียงการออกแบบผงัทางสญัจรเพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้น
ของการจดัเรียงร้านค้า 
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ภาพท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างผงัเดมิและผงัใหม ่
 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีตลาดจตจุกัรมีขนาดใหญ่และมีการใช้พืน้ท่ีหรือกจิกรรมในลกัษณะซ า้ๆ
กันผู้ ออกแบบจึง ออกแบบขัน้ต่อไปโดยลดขนาดของพืน้ท่ีลงด้วยการเข้าไปทดลองกับพืน้ท่ีของ
ตลาดจตจุกัรเดมิโดยใช้ทางสญัจรใหมร่วมไปถึงการจดัเรียงร้านค้าใหม่ตามการออกแบบขัน้ท่ี 1  
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การออกแบบขัน้ท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 55 แสดงพืน้ท่ีทดลองออกแบบ 

 
 การออกแบบครัง้สอง ทดลองออกแบบโดยใช้ความหนาแน่นของพืน้ท่ีเท่าเดิม เว้นแต่
ทางสญัจรท่ีลดความซบัซ้อนของล าดบัการเข้าถึงพืน้ท่ีให้สัน้ท่ีสุดจากทางเดินหลกัท่ีมีขนาดกว้าง
ท่ีสดุ การลดล าดบัการเข้าถึงเพ่ือการรับรู้ทิศทางท่ีกระชบั เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน จากการทดลองท่ี
ผ่านมาทางสัญจรมีผลต่อการรับรู้เส้นทาง ยิ่งมีซอยมากผู้ ใช้ยิ่งหลงทิศหลงทาง การใช้เพียง
เส้นทางหลกัในแนวแกนเดียว จะชว่ยลดความซบัซ้อนเหลา่นี ้
 การจัดกลุ่มกิจกรรมตามลักษณะของการใช้งานพืน้ท่ีเปรียบเสมือนการใช้งาน
เคร่ืองมือท่ีว่างท่ีมีลักษณะของการเรียงล าดบัการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี  ผู้ ใช้สามารถเข้าใจได้จาก
ลักษณะการใช้งานพืน้ท่ีตามกลุ่มกิจกรรม ส่วนเคร่ืองมือพืน้ท่ีต่างระดับนัน้เกิดขึน้จากความ
แตกต่างของทางเข้า ระดบัท่ีแตกต่างจะก าหนดทางเข้าร่วมไปเอือ้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีสามารถนัง่ 
หรือยืนพิงได้โดยอิงจากลักษณะกายภาพของมนุษย์  ร่วมไปถึงการส่ือสารทิศทางจากการ
เปล่ียนแปลงระดบั สดุท้ายการปิดล้อมพืน้ท่ีจะท างานร่วมกับประเภทกิจกรรม เอือ้ให้การใช้งาน
พืน้ท่ีในแตล่ะกิจกรรมประเภท 
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ภาพท่ี 56 จ านวนร้านค้า 

 
 ตลาดนดัจตจุกัรเดมิผู้ เขียนตัง้ค าถามโดยทดลองจากตวัผู้ เขียนเอง หากเราต้องการจะ
ซือ้สินค้าประเภทหนึ่ง ทุกคนต่างต้องเดินให้รอบตลาดก่อนจะรับรู้ถึงแหล่งซือ้ขายสินค้าท่ีเรา
ต้องการ แนน่อนวา่อาจจะใช้เวลาทัง้วนัในการเดินหา แตเ่พ่ือให้ผู้ ใช้สามารถรับรู้ถึงแหล่งซือ้สินค้า
ได้รวดเร็วและไม่หลงทาง  การทดลองจึงเร่ิมจากใช้ขนาดและปริมาณร้านค้าเดิมท่ีตลาดจตจุกัร
เป็น 

ท่ีตัง้ภายในตลาดนดัจตจุกัรเดิมในแตล่ะร้านค้ามีขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ลึก 3 เมตร 
มีจ านวนร้านค้าปริมาณมาก ความหนาแน่นของร้านค้าสร้างความอึดอดัและความสบัสนให้กับ
พืน้ท่ีเดิม ผู้ออกแบบคาดว่าเคร่ืองมือท่ีผู้ออกแบบได้ทดลองจะช่วยคล่ีคลายความสบัสนและช่วย
ให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้รวดเร็วและไม่หลงทาง การเปล่ียนแปลงท่ีว่างจากการจัดกลุ่ม
กิจกรรมและรูปแบบของท่ีว่างนีเ้องจะช่วยก าหนดการปิดล้อมพืน้ ช่วยให้ผู้ ใช้ทราบทิศทางและ
จัดการตนเองไม่ให้วกวนหรือหลงกลับมาท่ีเดิม ร่วมไปถึงการเปล่ียนแปลงระดบัช่วยการสร้าง
ขอบเขตร่วมไปถึงความแตกตา่งของทางเข้าช่วยให้ผู้ ใช้สามารถจดจ าลกัษณะทางเข้าท่ีแตกต่าง
กนั อีกทัง้สามารถไลห่ากต าแหนง่จากความสงูต ่าของขอบเขตท่ีแตกตา่งกนัและความสงูต ่านีย้งัท า
ให้เกิดอิริยาบถแก่ผู้ใช้ส าหรับการรับรู้ต าแหนง่ของทางเข้า 
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ภาพท่ี 57 แบง่กลุม่กิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 58 ประเภทกิจกรรม 
 
 ภาพท่ี 43 จดักลุ่มกิจกรรมเรียงล าดบัจากกลุ่ม A B C และ D ตามลกัษณะการใช้
ท่ีวา่งโดยให้สอดคล้องกบัประเภทกิจกรรมเดมิของตลาดจตจุกัร ในภาพท่ี 44 
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ภาพท่ี 59 ทดลองออกแบบพืน้ท่ีตา่งระดบั 
 

 
ภาพท่ี 60 ปรับกิจกรรมให้เหมาะกบัพืน้ท่ีตา่งระดบั 
 
 น าเคร่ืองมือการเปล่ียนถ่ายระดับมาออกแบบในพืน้ท่ี การเปล่ียนถ่ายระดับเกิด
ขอบเขตจงึได้ท าการจดัประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมกบัขอบเขตท่ีเกิดขึน้ 
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ภาพท่ี 61 ลกัษณะพืน้ท่ีจดัล าดบัตามกลุม่กิจกรรม 
 
 ภาพท่ี 61 เกิดลักษณะท่ีว่างตามกลุ่มกิจกรรมมีการเปล่ียนแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตามล าดบัจาก A B C และ D การเปล่ียนแปลงนีค้าดวา่จะชว่ยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ 
 

 
ภาพท่ี 62 ออกแบบลกัษณะการใช้งานท่ีวา่งจากกลุม่กิจกรรม 
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ภาพท่ี 63 ออกแบบการปิดล้อมพืน้ท่ี 
 

ภาพท่ี 63 ออกแบบเคร่ืองมือการปิดล้อมพืน้ท่ีในระนาบแนวตัง้หรือผนงัให้สอดคล้อง
กับลกัษณะกลุ่มกิจกรรม โดยแบ่งให้เกิดลกัษณะท่ีแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ ใน 2 ลกัษณะนีจ้ะ
ช่วยให้ผู้ ใช้สงัเกตความแตกแต่งได้ง่าย ภาพท่ี 49 การปิดล้อมในระนาบเหนือหวัลกัษณะการปิด
ล้อมพืน้ท่ีใช้การควบคมุแสงสวา่งในลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

การปิดล้อมในระนาบเหนือหวัยงัใช้ร่มเงาจากต้นไม้เพ่ือสร้างความแตกต่างให้ผู้ ใช้
สามารถระบตุ าแหนง่จากร่มเงาท่ีแตกตา่งกนันีด้้วย 
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ภาพท่ี 64 หุน่จ าลองการออกแบบท่ี 2 
 
 ผลจากการออกแบบผู้ออกแบบประเมินได้ว่าการเปล่ียนแปลงทัง้ลกัษณะของท่ีว่าง
และพืน้ท่ีปิดล้อมชว่ยสร้างทิศทางของกิจกรรม ร่วมถึงประเดน็การรับรู้ต าแหนง่ผา่นลกัษณะเฉพาะ
ของท่ีวา่งท่ีท างานร่วมกบัการปิดล้อมพืน้ท่ีผา่นกลุม่กิจกรรม ส่วนการเปล่ียนถ่ายระดบัการรับรู้เบา
บางเกินไปแต่ถึงแม้ว่าจะเบาบางในระดบัของการส่ือสารทิศทางแต่การระบุต าแหน่งในมิติของ
ทางเข้าพืน้ท่ีสร้างการรับรู้ต าแหน่งผ่านลกัษณะทางกายภาพในรูปแบบของความชนัในการเข้าถึง
พืน้ท่ี ด้วยระดบัความชนันีเ้องก็สร้างปัญหาให้กบัผู้ ท่ีจ าเป็นต้องใช้รถเข็นไมส่ามารถสญัจรได้ 
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การออกแบบขัน้สุดท้าย 
 จากการออกแบบครัง้แรก ขนาดของพืน้ท่ีเดมินัน้มีขนาดเล็กและหนาแน่นเกินไปท าให้
เกิดลกัษณะของท่ีว่างท่ีมีความแอดอดัไม่เหมาะกบัพืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีปริมาณของผู้ ใช้เป็นจ านวน
มาก อีกทัง้ ข้อจ ากัดของผู้ ใช้ประเภทนั่ง รถเข็นท่ีเข้าถึงพืน้ท่ีได้ล าบากเพราะพืน้ท่ีทีมีการ
เปล่ียนแปลงระดบั อีกทัง้การเพิ่มจดุหยดุพกัเพ่ือให้ผู้ใช้หยดุพกัและจดจ าลกัษณะเฉพาะของแตล่ะ
พืน้ท่ี 
  

 
ภาพท่ี 65 พืน้ท่ีร้านค้า 
 

ลดจ านวนร้านค้าลงเพ่ือเพิ่มปริมาณพืน้ท่ีให้กบัร้านค้าและรองรับปริมาณผู้ ใช้งาน อีก
ทัง้เพ่ือการสญัจรในพืน้ท่ีภายในร้านค้าได้สะดวกขึน้  อีกทัง้เพิ่มจดุพกัเพ่ือให้ผู้ ใช้พกัคอยหรือหยดุ
สงัเกตสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี 66 แบง่กลุม่กิจกรรมตามสี 
 

 
ภาพท่ี 67 ประเภทกิจกรรม 
 

จดักลุ่มกิจกรรมและไล่ล าดบักิจกรรมตามล าดบัเว้นพืน้ท่ีร้านค้าส าหรับสร้างจุดพัก
คอยส าหรับผู้ใช้งาน  ไลล่ าดบักิจกรรมเดมิให้สอดคล้อกบัการจดักลุม่กิจกรรมในภาพท่ี 52 และ 53
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ภาพท่ี 68 ทดลองออกแบบพืน้ท่ีตา่งระดบั 
 

 
ภาพท่ี 69 ปรับพืน้ท่ีกิจกรรมให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีตา่งระดบั 
 
 ออกแบบพืน้ท่ีตา่งระดบัเพิ่มทางลาดเพ่ือให้ผู้ใช้รถเข็นสะดวกตอ่ทางสญัจร  พร้อมกบั
จดัร้านค้าให้เหมาะสมกบัพืน้ตา่งระดบั 
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ภาพท่ี 70 เว้นพืน้ท่ีส าหรับเป็นจดุพกั 
 

 
ภาพท่ี 71 ทดลองออกแบบลกัษณะการใช้งานท่ีวา่งจากกลุม่กิจกรรม 
 
 ภาพท่ี 56 เว้นจดุพกัให้ส าหรับผู้ ใช้ได้หยดุสงัเกตองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและ
ได้จดจ าลกัษณะเฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ีและออกแบบพืน้ท่ีปิดล้อมในระนาบตัง้หรือผนงั 
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ภาพท่ี 72 ทดลองออกแบบพืน้ท่ีปิดล้อม 
 

 
ภาพท่ี 73 หุน่จ าลองการออกแบบครัง้สดุท้าย 

 
 เพิ่มการปิดล้อมในระนาบเหนือหวัให้สอดคล้องกบัการใช้พืน้ท่ีของแตล่ะกิจกรรม และ
ทดสอบการส่ือสารทิศทางและต าแหนง่ด้วยลองเข้าไปในพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 74 ภาพแสดงทศันียภาพ 1 
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ภาพท่ี 75 ภาพแสดงทศันียภาพ 2 
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ภาพท่ี 76 ภาพแสดงทศันียภาพ 3 
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ภาพท่ี 77 ภาพแสดงทศันียภาพ 4 
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ภาพท่ี 78 ภาพแสดงทศันียภาพ 5 
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ภาพท่ี 79 ภาพแสดงทศันียภาพ 6 
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ภาพท่ี 80 ภาพแสดงทศันียภาพ 7 
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ภาพท่ี 81 หุน่จ าลองการออกแบบ จากมมุมองด้านบน 1 
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ภาพท่ี 82 หุน่จ าลองการออกแบบ จากมมุมองด้านบน 2 
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ภาพท่ี 83 หุน่จ าลองการออกแบบ จากมมุมองด้านบน 3 
 

 
ภาพท่ี 84 สรุปเคร่ืองมือ ท่ีวา่ง( Space ) พืน้ตา่งระดบั (Step) พืน้ท่ีปิดล้อม(Enclosure) 
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ผลจากการทดลองผา่นมมุมองภายในพืน้ท่ีโดยใช้ภาพทศันียภาพ ถึงแม้ว่าไม่ได้แสดง
องค์ประกอบของประเภทร้านค้า A B C และ D เน่ืองด้วยผู้ออกแบบคาดว่าหากร้านค้ามีการ
เปล่ียนแปลงประเภทสินค้าหรืออาจจะมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของประเภทกิจกรรม 
สถาปัตยกรรมไมส่ามารถเปล่ียนตามได้ จงึทดลองด้วยวิธีการไม่แสดงองค์ประกอบของการใช้งาน
พืน้ท่ีสถาปัตยกรรมจะสามารถส่ือสารทิศทางได้ดัง่เดมิตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่

การลดจ านวนร้านค้าและเพิ่มขนาดของพืน้ท่ีให้ใหญ่ขึน้เพ่ือรองรับปริมาณผู้ ใช้ 
สดัสว่นของประเภทกิจกรรมตามสดัสว่นเดมิของตลาด  ทางสญัจรแบบเดิมแตเ่พิ่มทางลาดส าหรับ
ผู้ ใช้งานประเภทรถเข็นให้อยู่ทิศทางของการวนรอบพืน้ท่ี การรับรู้ทิศทางขึน้หรือลงจากการ
เปล่ียนแปลงระดบัท่ีไม่เป็นอุปสรรคให้กับผู้ ใช้งานท่ีนั่งรถเข็น ลักษณะของท่ีว่างจากเดิมความ
หนาแน่นของร้านค้าท าให้เกิดความอึดอัด เพ่ือการรับรู้ทิศทางจากท่ีว่างและพืน้ท่ีปิดล้อม
จ าเป็นต้องใช้ขนาดของท่ีว่างท่ีให้ผู้ ใช้ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงลกัษณะ การเพิ่มจดุพกัเม่ือผู้ ใช้
หยดุตามจดุพกัจะสงัเกตถึงการเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีวา่งและการปิดล้อมพืน้ท่ี  
 จากการทดลองการเปล่ียนแปลงท่ีว่างท าให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท
กิจกรรม จุดพกัต่างๆช่วงชะลอความเร็วเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัเกตหรือจดจ าลกัษณะ
ของท่ีว่างและพืน้ท่ีปิดล้อมท่ีมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างย่านการค้าหรือ
ลกัษณะเฉพาะในแตล่ะชว่งของสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 5 
สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 หากคิดจากจุดเ ร่ิมต้นของสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์ เ ร่ิมคิดถึง เหตุ ท่ี ต้องสร้าง
สถาปัตยกรรม แท้จริงแล้วมนุษย์สร้างสถาปัตยกรรมเพ่ือประกอบกิจกรรมท่ีมนษุย์เป็นผู้ก าหนด 
การวิวัฒนาการของโลกย่อมส่งผลให้กิจกรรมมีความหลากหลายมากขึน้  การออกแ บบ
สถาปัตยกรรมเพื่อประกอบกิจกรรมท่ีหลากหลายสร้างความสบัสนและเส้นทางท่ีผู้ ใช้ไม่คุ้นเคย ใน
บางครัง้ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมก็พยายามส่ือสารรูปแบบสถาปัตยกรรมผ่านรูปร่างหน้าตาอาคาร
ออกมาในวตัถุประสงค์ท่ีแตกตา่งจนลืมการส่ือสารส าคญัท่ีพยายามช่วยผู้ ใช้อาคารมีความเข้าใจ
ในเส้นทาง รวมไปถึงการเข้าถึงกิจกรรมตามท่ีผู้ใช้ต้องการได้อย่ารวดเร็ว ซึ่งการแสดงภาษาเหล่านี ้
ไปอยู่ในรูปแบบของภาพสญัลกัษณ์ท่ีผู้ ใช้ต้องคอยสงัเกต ท าให้เกิดการตัง้ค าถามถึงวตัถปุระสงค์
ของการท างานของตวัสถาปัตยกรรมในมิตขิองการส่ือสารทิศทาง 
 จากการเร่ิมทดลองค้นหาเคร่ืองมือหรือวิธีการส่ือสารโดยใช้องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม โดยยงัไม่ค านึงถึงกิจกรรม โดยพยายามใช้ลกัษณะทางกายภาพท่ีจะช่วยให้ผู้ ใช้
สามารถรับรู้ถึงการน าพาไปยงัต าแหนง่ท่ีแตกตา่งกนัและสามารถรับรู้ต าแหน่งท่ีตนเองอยู่ สามารถ
จัดการตนเองจากพืน้ท่ีหนึ่งไปยังอีกพืน้ท่ีได้หนึ่งได้โดยไม่สับสน ผลของการทดลองลักษณะ
กายภาพท่ีมีลกัษณะซ า้ๆจะท าให้เกิดความสบัสน ความแตกต่างหรือการเปล่ียนแปลงแบบค่อย
เป็นคอ่ยไปของพืน้ท่ีชว่ยสร้างลกัษณะเฉพาะ เพียงพอท่ีจะแยกแยะความแตกตา่งของท่ีวา่ง 
 จากนัน้ทดลองสมมติประเภทกิจกรรม 4 อย่าง มีรูปแบบพืน้ท่ีแตกต่างกันโดยใช้
กิจกรรม 4 อย่าง ก าหนดลักษณะท่ีว่างโดยให้ลักษณะของการใช้งานเป็นตัวก าหนด จากนัน้
ทดลองโดยอาศยัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยส่ือสารทิศทางผ่านกายภาพซึ่ง
สมัพนัธ์กบัท่ีวา่งของรูปแบบกิจกรรมท่ีก าหนดขึน้ การท างานร่วมกนัระหว่างเคร่ืองมือทางกายภาพ
ซึง่ชว่ยก าหนดทิศทางโดยท่ีว่างจากกลุ่มกิจกรรมจะท างานแสดงการบง่บอกต าแหน่งของผู้ ใช้ผ่าน
ลักษณะของท่ีว่าง 4 อย่างท่ีค่อยๆเปล่ียนแปลงไป การทดลองโดยสมมติกิจกรรมช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์และลกัษณะเฉพาะของท่ีวา่ง คล้ายกบัความเป็นสถานท่ีและเหมาะสมของกิจกรรม 
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 จากการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ระบบการส่ือสารทิศทาง ได้ท าการ
ทดลองกบัพืน้ท่ีท่ีมีอยู่จริง มีความหลากหลายของกิจกรรมและเกิดปัญหาการสบัสนหลงทางของ
ผู้ ใช้ เข้าใจได้ว่าการส่ือสารผ่านทางกายภาพทางสถาปัตยกรรมนัน้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ ใช้
โดยตรง เกิดจากรูปแบบการใช้งานท่ีผ่านประสบการณ์ท่ีคุ้ นเคยเป็นกิจวัตรและลักษณะทาง
กายภาพของมนษุย์มีผลตอ่ตวัสถาปัตยกรรม งานออกแบบสถาปัตยกรรมจึงอยู่บนพืน้ฐานการใช้
สอย ท าให้สถาปัตยกรรมแสดงผ่านองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีมนุษย์เข้าใจโดยปริยายตาม
สญัชาตญาณ  
 การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสามารถส่ือสารทิศทางหรือน าทางผู้ ใช้ โดยใช้ภาษาทาง
กายภาพท่ีสัมพันธ์กับการรับรู้ทางกายภาพของมนุษย์ผ่านประสาทสัมผัส ความเรียบง่ายไม่
ซับซ้อนสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดกับผู้ ใช้ ลักษณะของท่ีว่างเกิดความเป็นสถานท่ี
เฉพาะเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละประเภท ถึงแม้ว่าการออกแบบจะสามารถส่ือสารทิศได้ตาม
สมมตฐิานของการศกึษา อยา่งไรก็ตามภาษายอ่มมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา ภาษาทางกายภาพท่ี
อิงตามกายภาพของมนุษย์ หากมีการใช้งานท่ีเปล่ียนไปจากเดิมคง เช่น รูปแบบการใช้ชีวิตใน
สภาพไร้น า้หนกั โดยเฉพาะการเคล่ือนท่ีของมนษุย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ภาษาทางกายภาพย่อมต้อง
ศึกษาผ่านการเคล่ือนท่ีในสภาพไร้น า้หนัก วิทยานิพนธ์เป็นเหมือนเส้นทางหนึ่งของการทดลอง 
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาอิงตามกายภาพของมนุษย์ในสภาพแรงโน้มถ่วงท่ีปรกติ วิถีชีวิต กิจวตัร 
หากมีการย้ายถ่ินฐานไปอาศัยในสภาพแวดล้อมไร้น า้หนัก ภาษาทางกายภาพจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนท่ี 
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