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 The process of architectural design is a concept of relationship between the shape, 
the space, the applications, and the expression of distinct. The aim of study is importance to be 
function and can sent the message in architecture as the physical. This experiment is discussed 
about meaning of the skin surface or envelope by uses two factor including physical and abstract. 
Then, analyze a program in order of the determinate of the design experiments and relate to the 
context site. The configurations are follow function more than just element of architecture.  
 The main tool of this analysis process is the content of perception space enclosure. 
The design experiment is to vary with form and surface.  This process focuses on the relationships 
between functional, space, and the meaning of message with context in both physical and 
abstract. However, the determinate form usage movement and activity are the factors that involve 
in the process that cause change of the variable. That is mean the activity in enclose space. Cause 
configuration to flexible according to desire area. The enveloping it may be transform with 
movement, architectural form could change. The experimental study of a shop house compared 
the process in two different formats, the relationship between, the external and the internal surface 
area including both the vertical and horizon of architectural elements. 
 As the result, the experiment shows the message of the architecture still sent from 
outside of the envelope element to the inside. Therefore, the different shapes of the surfaces are 
appearing by itself without the design, but it cause by the activity and how the space use. Those 
can use for begin to design the inside of the architecture and how to treat the space. The 
conceptual of experiment design from outside to inside by assign of the use space, and 
configuration is allowing the new form of architecture. 
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การศึกษาทุกท่านท่ีไดช่้วยใหค้วามรู้อนัเป็นพื้นฐานท่ีดีในการน าไปพฒันาต่อยอดแนวความคิดทางการ
ออกแบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากน้ียงัมีค าแนะน าต่างๆ และใหก้ าลงัตลอดระยะเวลาการ
ท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ์และ รองศาสตราจารย ์
ดร.วีระ อินพนัทงั กรรมการตรวจวทิยานิพนธ์ท่ีไดส้ละเวลามาใหค้  าแนะน าในการน าเสนอผลงานขั้น
สุดทา้ย ซ่ึงความรู้ท่ีไดรั้บเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการน าไปใชใ้นกระบวนคิดวเิคราะห์ในการ
ท างาน รวมถึงเป็นแนวทางพฒันาการออกแบบทางสถาปัตยกรรมต่อไป  ขอขอบคุณอาจารยสุ์คตยติุ 
จารุนุช ,อาจารยธ์นาคาร โมกขะสมิต ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการน าเสนอผลงานขั้นสุดทา้ยใหร้าบร่ืน
ไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณมิตรภาพท่ีดีเสมอของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ถือไดว้า่เป็นโอกาสดีมากท่ีไดม้าเจอ
กนั สร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนั มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดในการเรียน การท างาน รวมไปถึง
การด าเนินชีวติ ใหก้ าลงัใจกนัตลอดระยะเวลาของการศึกษา และยงัคงเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนัตลอดไป 
ขอบคุณพี่ภูริน หลา้เตจา และพี่ปณิดา คุณาวรรณ ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี ใหโ้อกาส ใหก้ าลงัใจ และเป็น
แรงผลกัดนัในท างานจนเป็นผลส าเร็จทุกกระบวนการ 
 ขอขอบคุณ คุณแม่ท่ีเป็นก าลงัใจอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จ ตลอดจนญาติพี่นอ้งท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ดา้นต่างๆดว้ยดีมาโดยตลอด ขอบคุณทุกคนท่ีเขา้ใจและเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีไดล้งมือท าอยา่งตั้งใจ 
รวมไปถึงบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามในท่ีน้ี ขอขอบคุณอยา่งซาบซ้ึงและจริงใจ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 หากจะกล่าววา่การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นผลงานสร้างสรรคใ์นเชิงศิลปะแขนง
หน่ึง ท่ีมีความแตกต่างจากศิลปะแขนงอ่ืนดว้ยการใชจิ้นตนาการออกแบบจนเป็นรูปร่างท่ีจบัตอ้ง
และเขา้ไปใชง้านไดจ้ริงโดยสถาปัตยกรรมนั้นเป็นการออกแบบภายใตข้อ้ก าหนดและปัจจยัอีก
หลายอยา่ง ท่ีตอ้งท าให้องคป์ระกอบทั้งหมดมีความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยักนั แต่ส่ิงท่ีเป็นความ
น่าสนใจ แรงดึงดูด หรือวตัถุประสงคท่ี์ผูอ้อกแบบตอ้งการจะส่ือสารวา่สถาปัตยกรรมนั้นคืออะไร 
ถา้หากดูจากรูปร่างหนา้ตาภายนอก อาจถูกมองวา่สวย โดดเด่น แต่เม่ือเขา้ไปใชง้านภายในกลบั
ไดรั้บความรู้สึกต่อเน่ืองท่ีนอ้ยลงหรือบางคร้ังก็เป็นความรู้สึกท่ีตดัขาดกนัโดยส้ินเชิง อาจเป็น
เพราะค่านิยมในการออกแบบหนา้ตาภายนอกท่ีเตม็ไปดว้ยการประดบัประดาตกแต่ง และใน
สถาปัตยกรรมบางประเภทท่ีตอ้งการเนน้เฉพาะความสวยสะดุดตา และทุ่มเทใหก้บัความหวอืหวา
ของผวิภายนอก โดยการค านึงถึงความสัมพนัธ์และประโยชน์ใชส้อยนั้นถูกคิดใหเ้ป็นเร่ืองรองลง
ไป  
 แน่นอนวา่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมทุกกระบวนการตอ้งมีแนวคิดท่ีตอ้งการให้
เกิดความสัมพนัธ์ในทุกส่วน อาทิ รูปทรง(Form) สัดส่วน (Proportion) การใชส้อยพื้นท่ี (Function) 
ช่องเปิด (void) โครงสร้าง (Structure) งานระบบ (System) และส่วนประกอบอ่ืนๆ เพื่อแสดง
สุนทรียภาพท่ีสมบูรณ์ และใหเ้ห็นวา่สถาปัตยกรรมเหล่านั้นสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทท่ีตั้งได้
ทั้งภายในและภายนอก และทุกส่วนของสถาปัตยกรรมจะมีส่ิงห่อหุม้ภายนอก (Envelope) อยูเ่สมอ
ดว้ยการแสดงออกในลกัษณะเป็นชั้นๆท่ีครบคลุมอยูใ่นแต่ละล าดบัการตกแต่ง 
 และถา้กระบวนการออกแบบนั้นถูกก าหนดเง่ือนไขข้ึนมาตั้งแต่ตน้วา่ จะให้เร่ิมจาก
ความเป็นภายนอกแลว้ยอ้นกลบัเขา้ไปสู่การใชง้านภายใน โดยท่ีทุกส่วนยงัคงตอ้งสัมพนัธ์กนัอยู่
อยา่งเป็นระบบ การส่ือสารจากกายภาพภายนอกทางสถาปัตยกรรมน้ีจะยงัสามารถบ่งบอกความ
เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพร้อมทั้งการบ่งบอกการใชง้านพื้นท่ีภายในไดอ้ยา่งไรรวมไปถึง
หนา้ท่ีอ่ืนของผวิทางสถาปัตยกรรม (Skin) นั้นไวจ้ะสามารถปรากฏตวัเองออกมาโดยไม่ไดเ้ป็นแค่
ตวัแทนการตกแต่งหนา้ตาเพียงอยา่งเดียว 
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2.  ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 การศึกษาทิศทางการออกแบบผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ร่วมกนั
ระหวา่งพื้นท่ีภายในและภายนอกเพื่อใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบสถาปัตยกรรม (Type) โดยค านึงถึง
การใชง้านเป็นหลกั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนด
ข้ึน และใหเ้กิดการสร้างความสัมพนัธ์ การตอบสนอง และการส่ือสารกบัผูใ้ชง้านอยา่งเหมาะสม 
โดยตั้งสมมุติฐานเพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบผวิทางสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการใช้
งานภายใน และแสดงความสัมพนัธ์ของผวิท่ีห่อหุม้ (Skin) ภายนอกกบัตวัสถาปัตยกรรม (Body) 
นั้น  
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 3.1 ศึกษาลกัษณะการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงห่อหุม้หรือผวิภายนอกทาง
สถาปัตยกรรมและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผวิ, พื้นผวิ, ท่ีวา่ง, และการใชง้านท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองซ่ึง
กนัและกนั 
 3.2 ศึกษาการแสดงออกทางอตัตาลกัษณ์และบริบทท่ีมีผลต่อการออกแบบภายนอก 
หรือหนา้ตาของสถาปัตยกรรมท่ีตอ้งอาศยับริบทเป็นปัจจยัในการออกแบบ  
 3.3 ศึกษาเปรียบเทียบและทดลองท าการออกแบบตามสมมติฐาน เพื่อใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของผวิภายนอกและการใชส้อยพื้นท่ีภายใน การออกแบบภายใตข้อ้จ ากดัท่ีจะเป็นส่ิง
สะทอ้นความสามารถในการใชง้านของผวิทางสถาปัตยกรรมตามความมุ่งหมาย 
 
4. ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 4.1 ตั้งสมมุติฐานของการศึกษาถึงการออกแบบผวิทางสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
การใชง้านภายในและยงัคงแสดงความสัมพนัธ์ภายนอกกบับริบทนั้นๆ  
 4.2 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงห่อหุม้ทางสถาปัตยกรรม ใหค้วามหมาย วเิคราะห์ 
และสังเคราะห์ขอ้มูลน ามาใชป้ระกอบการออกแบบ 
 4.3 ออกแบบทดลองหาเคร่ืองมือในการออกแบบ รวมไปถึงโปรแกรมตั้งตน้ท่ีจะ
น ามาท าออกแบบทางสถาปัตยกรรม เปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ทั้งในรูปแบบของส่ิงห่อหุม้ การ
ใชง้าน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
 4.4 ศึกษาโปรแกรมการออกแบบทดลอง ท าออกแบบและพฒันาผลงานประกอบการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
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 4.5 สรุปผลการออกแบบและผลการศึกษา พร้อมเสนอแนะขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง
ออกและพฒันาการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
 
5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  ในประเด็นศึกษาความเป็นไปไดท่ี้เก่ียวกบัส่ิงห่อหุม้ทางสถาปัตยกรรม สร้าง
ออกแบบเชิงทดลองท่ีตอ้งการส่ือสารจากภายนอกเขา้สู่ภายใน ผวิท่ีห่อหุม้สถาปัตยกรรมยงัคงเป็น
องคป์ระกอบท่ีสามารถสัมผสัไดจ้ากการมองเห็น ซ่ึงผวิท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมและการใชง้านพื้นท่ี
นั้นๆจะส่ือสารออกมาในรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปทรงกายภาพภายนอกท่ีแตกต่างกนัออกไป
โดยไม่ไดม้าจากแนวคิดของการตกแต่ง แต่ส่ิงท่ีเป็นแนวคิดเร่ิมตน้ในการออกแบบจากส่ิงท่ีเป็น
กายภาพภายนอกใหเ้ป็นตวัก าหนดพื้นท่ีวา่งและการใชง้านภายใน ท าใหไ้ดก้ระบวนการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมอีกทางหน่ึง 
 
6. วธีิในกำรศึกษำ 
 6.1 ขั้นตอนในการศึกษาขอ้มูล  

 รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผิวทางสถาปัตยกรรมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
หนงัสือ บทความ และอาคารกรณีศึกษาท่ีใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงคใ์นการคน้ควา้ รวมถึงพิจารณา
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชน์ต่อการท่ีจะน ามาประกอบการทดลองออกแบบส่ิงห่อหุม้ทาง
สถาปัตยกรรม 
 6.2 ขั้นตอนในการวเิคราะห์และสังเคราะห์  

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บน ามาพิจารณาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปออกมาเบ้ืองตน้โดยให้
ใกลเ้คียงกบัสมมติฐานของการศึกษา อธิบายนิยามและความหมายใหช้ดัเจนในประเด็นท่ีตอ้งการ
ท าการทดลองออกแบบ น าไปสู่การศึกษาหาเคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีจะช่วยใหเ้กิดความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการทดลอง หาความเป็นไปไดร้ะหวา่งการออกแบบผวิทาง
สถาปัตยกรรมและการใชง้านทั้งภายในและภายนอก 
 6.3 ขั้นตอนการออกแบบและสรุปผล  

 ท าการพฒันาตามขั้นตอนการหาเคร่ืองมือ การทดลองออกแบบ สรุปโปรแกรมและ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีชดัเจนมากข้ึนพร้อมทั้งยอ้นกระบวนการคิดกลบัไปสู่ค าถามท่ีเป็น
ประเด็นตั้งตน้ต่อความเป็นไปไดใ้นการศึกษาน้ีวา่ผวิทางสถาปัตยกรรมนั้นสามารถส่ือสารกบัการ
รับรู้และการใชง้านไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและไดผ้ลการออกแบบท่ีเป็น
ทางเลือกหน่ึงกบัการออกแบบท่ีหลากหลายในปัจจุบนั 
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บทที ่2 

การศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัผวิทางสถาปัตยกรรม 
 

 การศึกษาเน้ือหาของ พื้นผวิ-ผวิทางสถาปัตยกรรม ในฐานะท่ีเป็นส่ิงห่อหุม้ชั้นหน่ึง
ของงานสถาปัตยกรรม นอกเหนือจากหนา้ท่ีในการปกคลุมอาคารแลว้ ยงัสามารถเป็นตวัก าหนด
ขอบเขตของพื้นท่ีไดท้ั้งภายในและภายนอก โดยใหค้วามน่าสนใจของ พื้นผิว-ผวิ ท่ีมีหนา้ท่ี
นอกเหนือจากการปกคลุมอาคาร แต่ยงัเป็นตวัแทนของระบบความคิดในความเป็นสถาปัตยกรรม
นั้นดว้ย เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกท่ีจะตอ้งส่ือสารกบัผูค้นและสภาพแวดลอ้ม  

 
1. นิยามและความหมาย 

 ผวิ กล่าวทัว่ไปตามลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้อาทิ ผวิหนงั ผวิหนา้ 
ผวิพรรณ ผวิตามร่างกาย ถา้ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนก็เปรียบเทียบจากผวิของมนุษย ์ความหมายของค าวา่ 
“ผวิ (น.) หมายถึง ส่วนท่ีมีลกัษณะบางๆเป็นพื้นหุม้อยูภ่ายนอกของหนงัและเปลือก เป็นตน้” 
ผวิหนงัเป็นส่วนส าคญัมีหนา้ท่ีช่วยป้องกนัอนัตรายจากภายนอก ป้องกนัอวยัวะภายใน ห่อหุม้
ร่างกายตามธรรมชาติและช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีหากไดรั้บการบ ารุงรักษาและดูแลเป็นอยา่งดี 

 ในทางสถาปัตยกรรมถา้กล่าวถึง ผวิ (Skin) อาจไม่ไดมี้ค าจ  ากดัความท่ีชดัเจนแต่จะ
พบค าวา่ พื้นผวิ (Surface) เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานทางการออกแบบในศิลปะทุกแขนง ความหมาย
ของค าวา่ “พื้นผิว 1. ค าวา่ Surface หมายถึง ผวิ, ผวิหนา้ 2. ค าวา่ Texture หมายถึง ลกัษณะของ
ผวิหนา้ของส่ิงต่างๆ เม่ือสัมผสัแลว้สามารถรับรู้ไดว้า่มีลกัษณะอยา่งไร” และนอกจากน้ียงัมีอีก
หลายค าศพัทท์างการออกแบบท่ีใหค้วามหมายและหนา้ท่ีใกลเ้คียงกนัข้ึนอยูก่บัการน าไปใชแ้ละผู ้
อออกแบบจะเนน้ความส าคญัท่ีส่วนใด แต่ค่อนขา้งจะมุ่งเนน้ความส าคญัไปกบัการออกแบบ
ตกแต่งเป็นชั้นนอกมากกวา่ 

 ในความหมายของค าศพัทท่ี์ยกมา(ตารางท่ี 1) ตามนยัยะทางสถาปัตยกรรมมีเน้ือหาท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากดูไดจ้ากทุกอยา่งเป็นเสมือนส่ิงห่อหุม้ภายนอกไดท้ั้งหมด เพียงแต่อาจจะถูกจดัวาง
หรือออกแบบใหอ้ยูเ่ป็นสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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ตารางท่ี 1 แสดงค าศพัทแ์ละความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 

 
การศึกษาน้ีจึงกล่าวรวบรวมนิยามของค าวา่ “ผวิทางสถาปัตยกรรม ความวา่ ส่ิงท่ีพบ

เห็นเป็นล าดบัแรก สามารถรับรู้ไดด้ว้ยการสัมผสั โดยมีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีภายนอกและพื้นท่ี
ภายใน” ส่ิงท่ีปรากฏทางกายภาพภายนอก อาจเป็นตวัแทนในการส่ือความหมายเชิงนามธรรมท่ี
นอกเหนือจากการท าหนา้ท่ีห่อหุม้สถาปัตยกรรมนั้นๆ หากตอ้งการสร้างความส าคญัในรูปของการ
ปกปิด, ปิดบงั หรือซ่อนเร้น ดงันั้นประเด็นและขอบเขตการศึกษาจึงกล่าวหมายรวมถึง พื้นผวิ – ผวิ 
ทั้งหมดท่ีห่อหุม้อยูภ่ายนอกสถาปัตยกรรมไม่วา่จะเป็น พื้น ผนงั หลงัคา และการประสานกนัของ
ส่วนประกอบอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีในรูปของการปกคลุม ห่อหุม้ หรือปกปิดสถาปัตยกรรมนั้นอยู ่

 
ภาพท่ี 1 การศึกษาผวิทางสถาปัตยกรรม พื้น ผนงั หลงัคาและการประสานกนัของส่วนประกอบอ่ืน 

ค าศัพท์ ความหมาย นิยาม 
Skin ผวิ ส่ิงปกคลุมชั้นนอก ,ปกป้องและป้องกนั 

Surface พื้นผวิ ผวิหนา้ ,ผวิภายนอก 
Envelope เปลือก ห่อ ,ส่ิงห่อหุม้ ,ส่วนท่ีห่อภายนอก 

Cover ครอบคลุม ส่ิงปกคลุม ,ปกปิด 
Cladding วสัดุหุม้ วตัถุท่ีใชห่้อหุม้ ,เปลือกหุม้ 
Faç ade ดา้นหนา้ ส่วนหนา้ของอาคาร,ส่ิงท่ีตกแต่งภายนอก 
Wall ผนงั กั้นพื้นท่ีภายในและภายนอก ,ผนงัภายนอก 

Dressing แต่งตวั ตกแต่งภายนอก ,การแต่งกาย 
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2. ส่ิงห่อหุ้มและการออกแบบ 
 ทุกสถาปัตยกรรมลว้นมีส่ิงห่อหุม้ภายนอกดว้ยกนัทั้งหมด แตกต่างกนัในแง่ของ
กระบวนการออกแบบเพื่อการใชง้านในแต่ละประเภท หนา้ท่ีล าดบัแรกเป็นการตอบสนอง
ประโยชน์ใชส้อยพื้นท่ีของสถาปัตยกรรม การแบ่งความชดัเจนระหวา่งพื้นท่ีภายในและภายนอก 
การสร้างขอบเขตของพื้นท่ีวา่งใหเ้ห็นความชดัเจนของขนาด รูปร่าง รูปทรงของสถาปัตยกรรมนั้น 
เปรียบเทียบไดก้บัความสัมพนัธ์ระหวา่งร่างกายมนุษยก์บัการ สวมใส่เส้ือผา้ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ทรวดทรง รูปร่างของร่างกาย และยงัแสดงถึงมิติอ่ืนๆทางสังคมดว้ย อาทิ การแต่งกายตามกาลเทศะ 
รสนิยม หรือตามกระแสแฟชัน่ ฯ โดยเคร่ืองนุ่งห่มนั้นก็ไดท้  าหนา้ท่ีในการห่อหุม้และปกป้อง
ร่างกายจากสภาพแวดลอ้มดว้ย 
 2.1 ลกัษณะของส่ิงห่อหุ้ม 
 ความเขา้ใจเก่ียวกบัการห่อหุ้มมกัถูกมองวา่เป็นเพียงดา้นนอก พื้นผวิชั้นนอก (Layer) 
หรือการซอ้นชั้นกนัของผนงัภายนอกกบัโครงสร้างท่ีปิดส่วนภายในไวท้ั้งหมด หากไม่แกะเปลือก
ออกก็ไม่สามารถรับรู้ไดว้า่ภายในเป็นอยา่งไร แต่หากมีการออกแบบเพื่อปิดบางส่วนเปิดบางส่วน
จะท าใหเ้กิดการคาดเดาจากประสบการณ์ของผูพ้บเห็น การรับรู้ความเป็นพื้นผวิ-ส่ิงห่อหุม้ แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ดา้นกายภาพ (Physical) และทางนามธรรม (Abstract) ซ่ึงทั้งสองลกัษณะ
น้ีมีความแตกต่างกนัในแบบขั้วตรงขา้ม แต่ในการส่ือความหมายสามารถรับรู้ไดใ้นระดบั
ความส าคญัท่ีเท่ากนั (สภาวทิย ์ด่านธ ารงกูล, 2547:10) 
   2.1.1 ลกัษณะด้านกายภาพ (Physical) กล่าวถึงความเป็นส่ิงห่อหุม้กบัการ
แสดงออกในมิติท่ีสัมผสัไดโ้ดยตรง พื้นผวิท่ีจบัตอ้งได ้มองเห็นได ้แสดงความเป็นรูปทรงชดัเจน 
มิติความกวา้ง ความยาว ความสูง ความหนา รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นองคป์ระกอบอ่ืนร่วมดว้ย อาทิ เน้ือ
วสัดุ พื้นผวิสัมผสั หรือรูปแบบการติดตั้งตามโครงสร้างและการใชง้าน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นหนา้ท่ีหลกั
ของส่ิงห่อหุม้ท่ีเป็นเปลือก ผิวภายนอกทางสถาปัตยกรรมไดอ้ยา่งตรงตามความเขา้ใจแรกเร่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งรูปตดัอาคาร แสดงมิติส่ิงห่อหุม้ดา้นกายภาพ 
ท่ีมา : 67a2 Media ,Section Perspective Drawings as an Architectural Presentation Tool , 
accessed September 15, 2015, available from  http://www.67a2.com/blog/tag/architecture 

 
   2.1.2 ลกัษณะทางนามธรรม (Abstract) เป็นการรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึก ส่ิงห่อหุม้ในลกัษณะน้ีเป็นการแสดงขอบเขตท่ีวา่ง (Space) ท่ีมีตวัตนข้ึนมา ให้
ความหมายในเชิงของการใชง้านโดยท่ีการรับรู้สามารถสัมผสัไดจ้ากการมองเห็นและเขา้ไปใชง้าน
ในพื้นท่ีนั้น แมว้า่ส่ิงห่อหุม้ไม่ไดป้รากฏในรูปแบบของการครอบคลุม (Cover) หรือปิดลอ้ม 
(Enclose) ทั้งหมด อาทิ พื้นท่ีวา่งท่ีมีผนงักั้นกลางแบ่งส่วนออกเป็นสองฝ่ัง, การใชพ้ื้นท่ีใตร่้มเงา, 
ระยะห่างระหวา่งช่วงเสา ฯลฯ แต่เม่ืออยูใ่นขอบเขตดงักล่าวท าใหรู้้สึกถึงความเป็นพื้นท่ีเฉพาะข้ึน
ในระดบัหน่ึงและมีความเป็นพื้นท่ีท่ีเพียงพอต่อการใชง้านนั้น  

 
ภาพท่ี 3 การรับรู้ส่ิงห่อหุม้ในลกัษณะทางนามธรรม 
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 2.2 แนวความคิดทีเ่กี่ยวข้อง 
 พื้นผวิ-ส่ิงห่อหุม้-ผวิทางสถาปัตยกรรม แนวความคิดส่วนใหญ่อาจกล่าวกนันามของ
ค าวา่ พื้นผวิ  นอกจากจะท าหนา้ท่ีในการปกปิดทางสถาปัตยกรรม และก าหนดขอบเขตของพื้นท่ี
วา่งแลว้ ยงัมีความส าคญัดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นการปรากฏข้ึนของความหมายในเชิงภาษาและการส่ือสาร 
ซ่ึงพื้นผวิถือไดว้า่สามารถสะทอ้นความเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน
อีกทางหน่ึง 
 Gottfried Semper (กรอตฟรีต เซมเปอร์)  
 เซมเปอร์กล่าวถึงองคป์ระกอบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม The four element of 
architecture “Heart – fire, ceramics, Roof (carpentry), Enclosure – weaving, wall and Mound – 
stone masonry” เป็นจุดเร่ิมตน้ในการออกแบบก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั โดยส่ิงก่อสร้างนั้นเกิดข้ึนจากการ
สร้างพื้นผวิดว้ยลกัษณะการทกัทอของผนืผา้เสมือนการสร้างผนงัปิดลอ้มพื้นท่ีวา่ง เพื่อความเป็นอยู่
ท่ีปลอดภยัจากสภาพแวดลอ้ม 
 ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 สถาปนิกชาวเยอรมนัอยา่งเซมเปอร์
ไดส้ร้างทฤษฎีเก่ียวกบัการห่อหุม้หรือเปลือก กล่าววา่ จุดก าเนิดของงานสถาปัตยกรรมนั้นเป็นการ
ห่อหุม้พื้นท่ี องคป์ระกอบแรกของงานสถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่โครงสร้าง แต่เป็นเปลือก ผนงั หรือ
พื้นผวิห่อหุม้ท่ีแบ่งแยกพื้นท่ีภายในออกจากพื้นท่ีภายนอก ซ่ึงสถาปนิกในยคุสมยัต่อมาก็ลว้น
พยายามสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่เปลือกหรือพื้นผวิภายนอกน้ี เพื่อแสดงภาพลกัษณ์และตวัตนสู่ภายนอก 
(ตน้ขา้ว ปาณินท,์ 2558:14) โดยมีท่ีมาจากการเล่าถึงเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นส่ิงห่อหุ้มร่างกาย
มนุษยแ์ละเป็นตวัแทนแสดงถึงภาพลกัษณ์ไดจ้ากภายนอก 
 Adolf Loos (อดอล์ฟ ลูส) 
 ในบทความ The principle of cladding ของอดอลฟ์ ลูส สถาปนิกชาวออสเตรีย 
กล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ของสถาปัตยกรรมท่ีอยูภ่ายในพื้นผวิของตวัมนัเอง ดงันั้นพื้นผวิจึงไม่ไดเ้ป็นเพียง
การปิดดว้ยผวิวสัดุเท่านั้น แต่ยงัเป็นการแสดงออกถึงระดบัและเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมดว้ย 
หรือจะกล่าววา่ พื้นผวิทางสถาปัตยกรรมมีความหมายในตวัของมนัเอง สามารถส่ือสารถึงลกัษณะ
ทางวฒันธรรม สภาพสังคมของสถานท่ีและเวลาอีกดว้ย (สภาวทิย ์ด่านธ ารงกูล, 2547:10,อา้งจาก 
Tonkao Panin, 2003:16) 
 พื้นผวิทางสถาปัตยกรรมนอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบและท าหนา้ท่ีใน
การตอบสนองประโยชน์ในสอยของพื้นท่ีวา่งดว้ยการปิดลอ้มเพื่อแสดงขอบเขตการใชง้านท่ีชดัเจน 
แบ่งแยกพื้นท่ีภายในและภายนอก บ่งบอกรูปร่าง รูปทรงทางสถาปัตยกรรมตามแนวความคิดใน
กระบวนการออกแบบ พื้นผิว-ส่ิงห่อหุม้-ผวิทางสถาปัตยกรรมยงัท าหนา้ท่ีในการส่ือสารทางการ
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รับรู้ใหผู้พ้บเห็นไดจิ้นตนาการถึงพื้นท่ีวา่งภายใน หรือคาดเดาวา่สถาปัตยกรรมนั้นเป็นการใชง้าน
ประเภทใด(Type) ผา่นภาพลกัษณ์ท่ีไดแ้สดงออกมาทั้งในเชิงวสัดุและการก่อสร้าง อาจกล่าวไดว้า่
พื้นผวิเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมอยา่งหน่ึงท่ีบอกถึงประโยชน์ใชส้อย (Function) ผูใ้ชง้าน (User) 
และรูปแบบเฉพาะ (Style) ทางสถาปัตยกรรมนั้นๆ  
 
3. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ประเด็นในการศึกษาพื้นผวิ-ผวิทางสถาปัตยกรรม มุ่งเนน้การศึกษาหาความสัมพนัธ์
และหนา้ท่ีอ่ืนนอกเหนือจากประโยชน์ใชส้อยในการเป็นส่ิงห่อหุม้ภายนอกใหเ้กิดความส าคญัใน
ส่วนอ่ืนท่ีตอ้งการส่ือสารการรับรู้ผา่นผวิภายนอก อาจมีอีกหลายปัจจยัท่ีเป็นความน่าสนใจน ามา
ประกอบแนวความคิดและกระบวนการออกแบบ 
 3.1 การส่ือสารความหมายผ่านลกัษณะภายนอก  
 รูปแบบของผวิภายนอกท่ีส่งผลต่อความรู้สึกภายใตแ้นวคิดท่ีเป็นนามธรรมของการ
ออกแบบ พยายามสร้างส่ิงห่อหุม้เพื่อเป็นตวักลางในการส่ือสารกบัผูใ้ชง้านใหรั้บรู้ไดม้ากท่ีสุด โดย
การแสดงออกทางกายภาพของตวัสถาปัตยกรรม เสมือนเป็นตวัแทนของภาษาท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน และยงัส่งผลต่อพื้นท่ีวา่งในการใชง้านภายในใหค้วามรู้สึกต่อเน่ืองกบั
เร่ืองราวภายนอก  
 

 
ภาพท่ี 4 Ronchamp (1954) / Le Corbusier 
ท่ีมา : Andrew Kroll ,Ronchamp / Le Corbusier Tool , accessed September 15, 2015, available 
from http://www.archdaily.com/84988/ad-classics-ronchamp-le-corbusier   
 
 โบสถ ์Notre Dame du Haut จากลกัษณะภายนอกแสดงถึงความใหญ่โตของอาคารท่ี
ข่มความรู้สึกของผูค้นเม่ือพบเห็นเม่ือเขา้ไปอยูใ่กล ้ความหนาของผนงัท่ีเกินไปจากความเป็นจริง
โอบลอ้มพื้นท่ีวา่งภายในของการใชง้านในรูปแบบของศาสนสถาน ดูภายนอกเหมือนมีความ
ซบัซอ้นดว้ยรูปแบบการก่อรูปของผนงัท่ีมว้นวนไปมา แต่เม่ือเขา้สู่ภายในกลบัเป็นโถงขนาดใหญ่ 
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ผนงัสีขาว มีการเจาะช่องแสงในรูปแบบท่ีไม่สม ่าเสมอท าใหเ้กิดการหกัเหของแสงเม่ือส่องเขา้มา
ภายใน ตอ้งการส่ือสารให้รับรู้ความรู้สึกถึงความมีตวัตน แสงแห่งศรัทธา และพื้นท่ีแห่งการสวด
ภาวนา 

 
ภาพท่ี  5 Jewish Museum, Berlin (1999) / Daniel Libeskind 
ท่ีมา : Andrew Kroll , Jewish Museum, Berlin / Daniel Libeskind , accessed September 30, 
2015, available from http://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-
libeskind   
 
 Daniel Libeskind กล่าววา่ สถาปัตยกรรมเป็นภาษาหน่ึงท่ีใชส่ื้อสารกนั 
สถาปัตยกรรมเป็นภาษาหน่ึงในการเช่ือมโยงผูค้นบนโลกน้ีเขา้ดว้ยกนั “Architecture is a 
Language” (มนตช์ยั บุญยะวภิากุล ,2553) พิพิธภณัฑน้ี์ถูกสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงความโหดร้ายใน
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งรูปทรงซิกแซกไปตาม
พื้นท่ีวา่งเสมือนเป็นตวัแทนของความรุนแรง เปลือกอาคารและช่องเปิดภายนอกแสดงออกใหเ้ห็น
ถึงร่องรอยของการถูกท าร้าย ผา่นรูปแบบรอยกรีดร้าวแทนความรู้สึกเจบ็ปวดของชาวยวิ พื้นท่ี
ภายในท่ีมีการบีบช่องทางเดินใหแ้คบลง ในบางช่วงมีการใชว้สัดุท่ีท าใหเ้กิดเสียงกอ้งกงัวานแทน
ความรู้สึกอึดอดั ทรมานจาการโดยบีบบงัคบัในสถานการณ์ช่วงนั้นให้เกิดการรับรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารกบัผูรั้บหรือผูท่ี้เขา้ไปสัมผสัพื้นท่ีนั้น 
 3.2 ประโยชน์ใช้สอยกบัการท างานของผวิทางสถาปัตยกรรม 
 หนา้ท่ีล าดบัแรกของผวิคือการห่อหุม้ภายนอก สร้างขอบเขตท่ีวา่งท าใหเ้กิดพื้นท่ีการ
ใชง้านภายใน ถึงแมว้า่การห่อหุม้นั้นจะเป็นลกัษณะท่ีเป็นการปกปิด ปิดบงั หรือครบคลุมพื้นท่ีไว้
ทั้งหมดตามความเขา้ใจเบ้ืองตน้ และส่ิงห่อหุม้สถาปัตยกรรมภายนอกท าหนา้ท่ีปกป้องพื้นท่ีอาคาร
จากสภาพแวดลอ้ม อาทิ บงัแดด กนัฝน ฯ สร้างความเป็นสัดส่วนแบ่งแยกพื้นท่ีการใชง้าน แต่ใน
ขณะเดียวกนัพื้นผวิท่ีห่อหุม้อยูน่ั้นก็เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีตอ้งการจะเปิดเผยบางอยา่งของตวั
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สถาปัตยกรรม หรือตามแนวความคิดท่ีตอ้งการให้เป็นตวัแทนในการท างานหนา้ท่ีอ่ืน ท่ี
นอกเหนือจากการเป็นผนงัอาคาร 

 
ภาพท่ี 6 Thermal Baths (1996) /Peter Zumthor  
ท่ีมา : Raymund Ryan , Thermal Baths in Vals, Switzerland by Peter Zumthor, accessed 
September 20, 2015, available from http://www.architectural-review.com/buildings/thermal-
baths-in-vals-switzerland-by-peter-zumthor/8616979.fullarticle  
 
 เม่ือมองจากภายนอกท่ีตั้งทางเขา้ดา้นบนเหมือนจะไม่สามารถรับรู้ถึงความเป็น
สถาปัตยกรรมได ้Thermal Baths ถูกผงัตวัอยูใ่นระดบัชั้นของพื้นท่ีลดระดบัต ่าลงไป Peter 
Zumthor ใชศ้กัยภาพของผวิวสัดุเป็นการน าความรู้สึกของผูใ้ชง้านเขา้ไปสู่พื้นท่ีและการปรับเปล่ียน
อารมณ์ไปตามพื้นท่ีภายใน พื้นและผนงัท่ีมีผวิสัมผสัต่างกนัแต่สอดคลอ้งกนัดว้ยอุณหภูมิความเยน็
ท่ีส่งต่อความรู้สึกไปสู่ผูรั้บโดยตรง ให้เกิดการเคล่ือนท่ีผา่นสถาปัตยกรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้อีกทั้ง 
องคป์ระกอบดา้นอ่ืน อาทิ การใชแ้สงจากภายนอกส่องเขา้มาตามขอบของอาคารสลบักบัความมืดท่ี
เป็นช่วงทางเดินดึงดูดความรู้สึกเขา้ไปสู่ภายใน จนเดินต่อเน่ืองออกไปสู่สระน ้ากลางแจง้ภายนอก
ซ่ึงเป็นการเปล่ียนความรู้สึกไปจากตอนแรก และตวัสถาปัตยกรรมจะรับรู้จากการมองเห็นไดจ้าก
อีกดา้นหน่ึง 
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ภาพท่ี 7 Beijing National Stadium (2008) /Herzog & de Meuron 
ท่ีมา : David Basulto , Inside Herzog & de Meuron Bird's Nest , accessed September 15, 2015, 

available from http://www.archdaily.com/6059/inside-herzog-de-meuron-beijing-birds-nest/  

 

เปลือกชั้นนอกท่ีมีรูปร่างคลา้ยรังนก (Bird’s nest) ท่ีมีสร้างเส้นสายประสานกนัจนเกิดเป็น

พื้นท่ีวา่งภายใน สนามกีฬาแห่งชาติปักก่ิงน้ีผูอ้อกแบบตอ้งการแสดงความสามารถของโครงสร้างท่ี

เป็นเส้นประสานกนัไปมาดว้ยระบบการก่อสร้างและศกัยภาพของวสัดุ ท าใหก้ารรับรู้ จากภายนอก

มองเห็นเปลือกชั้นนอก (layer) วา่พื้นผวิน้ีท าหนา้ท่ีห่อหุม้พื้นท่ีภายในของสนามกีฬาไว ้แต่ใน

กระบวนการก่อสร้างนั้นเส้นสายท่ีประสานกนัน้ีเป็นโครงสร้างหลกัท่ียดึโยงกนัเพื่อก่อรูปทรง

(form)ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการออกแบบตั้งแต่พื้นทางเดินดา้นล่างต่อเน่ืองกนัไปจนถึงส่วนปก

คลุมดา้นบนหลงัคา เม่ือเขา้ไปภายในจะมีพื้นผวิอีกชั้นหน่ึงท่ีห่อหุม้พื้นท่ีการใชง้านของส่วนท่ีเป็น

ท่ีนัง่ผูช้มและสนามกีฬา  การรับรู้ของผูใ้ชง้านจึงเห็นไดใ้นสองระดบัคือ เปลือกชั้นนอกท่ีเป็นส่วน

โปร่งและพื้นผวิชั้นในท่ีเป็นส่วนทึบ ซ่ึงมีหนา้ท่ีและการใชง้านท่ีแตกต่างกนั 

   3.3 ความสัมพนัธ์ทีชั่ดเจนระหว่างพืน้ที่ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
  ภายใตส่ิ้งท่ีห่อหุม้ พื้นผิว – ผวิทางสถาปัตยกรรมนั้น ไดถู้กออกแบบเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางกายภาพระวา่งภายในและภายนอก อาจรับรู้ไดใ้นลกัษณะท่ีต่างกนัออกไป อาทิ มี
ความต่อเน่ือง, เกิดความขดัแยง้ตดัขาด หรือถูกจดัวางเป็นล าดบัขั้นตอน แสดงออกถึงการแบ่งแยก
พื้นท่ีอยา่งชดัเจนทางกายภาพ ท าใหส้ร้างมิติทางการออกแบบและเกิดการก่อรูปทรงท่ีเปล่ียนไป
ตามความตอ้งการในประโยชน์ใชส้อย 
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ภาพท่ี 8 House O (2009) / Jun Igarashi Architect 
ท่ีมา  : ArchDaily , House O / Jun Igarashi Architects , accessed September 15, 2015, available 

from http://www.archdaily.com/462393/house-o-jun-igarashi-architects  

 

โปรแกรมการออกแบบ บา้น ท่ีตอ้งการให้เกิดความเช่ือมต่ออยา่งล่ืนไหลของการใชง้าน

ภายใน แต่ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของโถงใหญ่หรือรวมทุกส่วนของพื้นท่ีใชส้อยมาเป็นพื้นท่ีเดียวกนั

การใชง้านหลกั (function) ของหอ้งนั้นๆก็ยงัคงอยู ่พื้นอาคารท่ีเป็นระดบัเดียวกนัสร้าง

ความสัมพนัธ์ในรูปแบบของการใชส้อยอยา่งต่อเน่ือง รูปทรงอาคารท่ีถูกบิดไปตามมุมมองท่ี

ตอ้งการหลบใหเ้กิดเป็นพื้นท่ีเฉพาะจึงท าใหก้ารรับรู้จากภายนอกเปล่ียนไป เม่ือเห็นวา่

สถาปัตยกรรมถูกบิดเบือนรูปทรงไปตามการใชง้านภายใน พื้นผวิท่ีห่อหุม้ภายนอกจึงเกิดการก่อรูป

บิดเบือนไปตามรูปทรงนั้น ท าใหข้อบเขตท่ีเกิดข้ึนรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนจากกระบวนการออกแบบท่ี

ตอ้งการปิดกนัพื้นท่ีระหวา่งภายในและภายนอก แต่ไม่อาจรับรู้ถึงความต่อเน่ืองของการใชง้าน

จนกวา่จะไดเ้ขา้ไปสู่พื้นท่ีภายใน 
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ภาพท่ี 9 The Seattle Central Library (2004) / OMA + LMN 

ท่ีมา : ArchDaily ,Seattle Central Library / OMA + LMN , accessed September 15, 2015, 
available from http://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn 
 
 ความเป็นสาธารณะของหอ้งสมุดท่ีมีการใชง้านอยา่งหลากหลาย สถาปัตยกรรมจึงเสมือน
เป็นตวักลางในการส่ือสารกบัผูใ้ชใ้หเ้ห็นความต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัทั้งภายในและภายนอก และยงัมีการ
จดัระบบของพื้นท่ีใชส้อยไวอ้ยา่งเป็นสัดส่วนหมวดหมู่ ผวิห่อหุม้ภายนอกท่ีใชเ้ป็นลกัษณะโปร่งทั้งหมด
เพื่อแสดงตวัตนของสถาปัตยกรรม การซอ้นชั้นท่ีเหล่ือมกนัของรูปทรงอาคารบอกความเป็นพื้นท่ีใชส้อย
ภายใน(Function) แต่ละส่วน และยงัใหค้วามสัมพนัธ์กบับริบทท่ีตั้ง การมองเห็นมุมมองการเขา้ถึง 
(approach) ตวัอาคารจากถนนโดยรอบโยท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีภายในทะลุผา่นผวิท่ีห่อหุม้อาคารไวไ้ดใ้น
เป็นบางส่วน โดยท่ีพื้นผวิห่อหุ้มนั้นจะพบัไปตามรูปทรงท่ีเกิดข้ึนของตวัอาคารทั้งหมด (skin follow form) 
แสดงขอบเขตของตวัสถาปัตยกรรมท่ีชดัเจน และสัมพนัธ์กบัการใชง้านท่ีต่อเน่ืองกนัจากการสัมผสัล าดบั
แรกดว้ยการมองเห็นไดจ้ากทั้งภายในและภายนอก 
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 จากตวัอยา่งกรณีศึกษา ความหลากหลายของผวิทางสถาปัตยกรรมอาจท าให้เกิดความ
คลุมเครือในเร่ืองของการส่ือความหมายหรือนิยามท่ีไม่ชดัเจน แต่หากพิจารณาในแต่ละส่วนการ
เป็นส่ิงห่อหุม้หรือเม่ือผูอ้อกไดเ้ลือกวธีิการ วสัดุ ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารก็จะมี
ความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกนัออกไปตามประเภท (Type) ของสถาปัตยกรรมนั้น  
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บทที ่3 

กระบวนการศึกษา 
 
 ในศึกษาการสร้างทางเลือกในการออกแบบจากสมมติฐานเก่ียวกบัผวิทาง
สถาปัตยกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านภายในและแสดงความสัมพนัธ์กบัภาพแวดลอ้ม
ภายนอก จากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างส่ิงห่อหุม้ พื้นผวิ-ผวิทางสถาปัตยกรรม 
กระบวนการศึกษาทดลองจึงมุ่งเนน้ไปในทิศทางออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนัใน
เน้ือหาเร่ืองการส่ือสารทางสถาปัตยกรรม,ประโยชน์ใชส้อยท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงห่อหุม้นั้น และ
ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีทั้งภายในและภายนอก 
 
1. การทดลองกบัทีว่่าง (space) 
 การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมอาจเกิดจากการปิดลอ้มท่ีวา่งของส่ิงห่อหุม้ พื้นผวิ- ผวิ 
แบ่งแยกท่ีวา่งระหวา่งการใชง้านตามการออกแบบ รูปแบบของพื้นผวิท่ีมีความหลากหลายถูกข าเอา
มาใชใ้นการออกแบบท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค ์ในการทดลองจึงจะตอ้งก าหนดขอ้จ ากดัหรือ
เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนเป็นทิศทางในการออกแบบขั้นตน้ ก าหนดให้รูปทรงปริมาตรลูกบาศก์
เท่ากนัและสร้างขอบเขตดว้ยพื้นผวิท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างท่ีวา่งภายในและ
ความสัมพนัธ์ท่ีมองเห็นไดจ้ากภายนอกโดยยงัไม่มีเง่ือนไขของการใชง้าน (ภาพท่ี 10) 

 

ภาพท่ี 10 การทดลองออกแบบกบัท่ีวา่ง 1 
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 เม่ือเพิ่มเง่ือนไขในการใชง้านเขา้มาและยงัคงใหรู้ปทรงอยูใ่นปริมาตรท่ีเท่ากนัแต่
ไม่ไดจ้  ากดัรูปทรง(form) มองจากลกัษณะภายนอกจึงรับรู้ถึงความแตกต่างและยงัสามารถจินตภาพ 
(image) ถึงขนาดของท่ีวา่งภายในไดจ้ากขอบเขตของรูปทรงภายนอกน้ี ซ่ึงจะบอกไดว้า่จะใชง้าน
ไดจ้ริงหรือมากนอ้ยเพียงใดภายใตพ้ื้นผวิท่ีลกัษณะเหมือนกนั (ภาพท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 11 การทดลองออกแบบกบัท่ีวา่ง 2 
 
 ก าหนดทิศทางของรูปทรงใหแ้สดงถึงการปิดลอ้มท่ีวา่งอยา่งชดัเจน สร้างขอบเขตท่ี
แบ่งแยกพื้นท่ีใชส้อยท่ีแตกต่างกนัแต่ไม่จ  ากดัลกัษณะของพื้นผวิ และใหก้ารรับรู้ท่ีวา่งไดท้ั้งใน
ลกัษณะทางกายภาพและนามธรรม ท าใหเ้ห็นไดว้า่การรับรู้ขอบเขตของท่ีวา่งนั้นแตกต่างกนั
ออกไปตามลกัษณะของส่ิงห่อหุม้ รวมไปถึงความเป็นไปไดใ้นการก าหนดประโยชน์ใชส้อย
(function) ก็ยอ่มตอ้งแตกต่างกนั แมว้า่รูปทรงท่ีปรากฏภายนอกมีความคลา้ยคลึงกนั (ภาพท่ี 12) 

 
ภาพท่ี 12 การทดลองออกแบบกบัท่ีวา่ง 3 
 
 การก่อรูปทรงท่ีเปล่ียนไปในพื้นท่ีแบบเดิมก็ใหค้วามรู้สึกในการรับรู้ท่ีเปล่ียนไปจาก
เดิม ถึงแมว้า่จะมีเคร่ืองมือของรูปทรงตน้แบบท่ีเหมือนกนั แต่ดว้ยลกัษณะกาจดัเรียงล าดบัหรือการ
ซอ้นชั้นท่ีมากข้ึนอาจมีผลต่อการก าหนดพื้นท่ีใชง้านท่ีเปล่ียนตามไปดว้ย จากท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ภายในและภายนอก (ภาพท่ี 12) 
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ภาพท่ี 13 การทดลองออกแบบกบัท่ีวา่ง 4 
 

 จากปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างส่ิงห่อหุม้ พื้นผวิ- ผวิทางสถาปัตยกรรม ถา้หากมองยอ้น
ในดา้นกลบักนัพบวา่พื้นผวิเองก็ส่งผลต่อการเปล่ียนไปของปัจจยัต่างๆอีกดว้ย การก าหนดเง่ือนไข
หรือขอ้จ ากดัจะเป็นส่วนส าคญัเพื่อใหทิ้ศทางของการทดลองเป็นไปตามสมมติฐาน และน าไปสู่
การหาเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีชดัเจนมากข้ึน ตอ้งมีการท าซ ้ าใหเ้ห็นเป็นกระบวนการหรือท าจน
ใหเ้กิดเป็นรูปแบบตั้งตน้ในการออกแบบใหส่ิ้งห่อหุม้เป็นตวัแทนการส่ือสารผา่นสถาปัตยกรรม 
 
2. การทดลองกบัโปรแกรม (program) 
 เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมกบัมนุษย ์การตกแต่งหนา้ตาอาคารก็เสมือนการตกแต่ง
หนา้ตาของมนุษยเ์ช่นกนั หากทุกคนแต่งองคท์รงเคร่ืองเหมือนกนัไปทั้งหมดแลว้ความเป็นคุณค่า
หรือตวัตนท่ีถูกปิดบงัไวจ้ะยงัจ าเป็นตอ้งมีอยูอี่กต่อไปหรือไม่ แต่ถา้การตกแต่งนั้นสอดคลอ้งกนั
การใชง้านหรือสามารถแสดงความเป็นตวัตนขา้งในออกมาไดอ้าจจะเป็นการเพิ่มเติมศกัยภาพท่ีมี
อยูเ่ดิม มีความเป็นตวัเองและไม่ตอ้งยดึติดกบัรูปแบบเดิมท่ีถูกก าหนด หรือรูปแบบท าตามกนัมา 

 

ภาพท่ี 14 Miss Korea 2013 With Makeup vs Without Makeup  
ท่ีมา : Justin_C , Miss Korea 2013 Contestants Before After Photos Amuse Netizens , accessed 
September 15, 2015, available from  http://www.koreabang.com 
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 การศึกษาเชิงทดลองกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย ทุกสถาปัตยกรรมก็ลว้น
ตอ้งการส่ิงห่อหุม้ดว้ยกนัทั้งนั้นแต่เน่ืองจากท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อทิศทางของการศึกษาเชิง
ทดลองน้ี จึงสนใจรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีมีการออกแบบและท าซ ้ า ในรูปแบบท่ีเป็นอาคารชุด 
หรือรูปแบบสถาปัตยกรรมอยา่งเดียวกนัทั้งโครงการ 

 
ภาพท่ี 15 การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 1 

 
ภาพท่ี 16 การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 2 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 1 
ออกแบบพ้ืนท่ีใชง้านในรูปแบบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนผิว แต่ยงัคงรูปแบบการจดัวางท่ีคลา้ยกนั 

การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 2 
ออกแบบการท าซ ้ าของรูปทรงและการจดัวาง โดยใหมี้การเปล่ียนไปของผิวภายนอก (1) 
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ภาพท่ี 17 การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 3 
 
 จากการทดลองออกแบบโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจและเห็นความชดัเจน
ในรูปแบบของการท าซ ้ า อาทิ บา้นจดัสรร (housing) บา้นแถว (townhome) คอนโดมิเนียม (low-
rise) ฯ แต่ท่ีกล่าวมาเป็นเพียงการใชง้าน (function) ในหน่ึงรูปแบบ คือ เป็นพื้นท่ีส าหรับพกัอาศยั
และมีความเป็นส่วนตวั การท่ีจะสร้างส่ิงห่อหุม้เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัการใชง้านภายในอาจจะ
ท าไดเ้พียงแค่ดา้นหนา้ท่ีตอ้งการจะส่ือสารเป็นทางเขา้หรือใหผู้ค้นไดรั้บรู้ไดเ้พียงแค่ส่วนใดส่วน
หน่ึง จึงเกิดปัจจยัท่ีน่าสนใจข้ึนอีกแนวทางหน่ึงโปรแกรมในการศึกษาควรตอ้งเป็นพื้นท่ีก่ึง
สาธารณะในบางส่วน มีการใชง้านท่ีหลากหลายในหน่ึงอาคาร แต่ยงัคงเป็นสถาปัตยกรรมในรูป
แบบเดิม ตึกแถว จึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเอ้ือต่อการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดม้ากท่ีสุด 
 
3. การศึกษากบัรูปแบบสถาปัตยกรรม (type) 
 3.1 ตึกแถว  
 หมายความถึง อาคารท่ีพกัอาศยัหรืออาคารท่ีถูกใชท้  าการในพาณิชย ์ซ่ึงปลูกสร้าง
ติดต่อกนัเป็นแถวเกิน 2 หอ้ง และประกอบดว้ยวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ถา้กล่าวถึงหอ้งแถว
โดยมากจะเป็นอาคารชั้นเดียว ลกัษณะส าคญัของตึกแถว คือ เป็นอาคารท่ีก่อสร้างเรียงเป็นห้องๆต่อ
กนัเป็นแถวและการใชส้อยส่วนมากเป็นท่ีพกัอาศยัหรืออาคารในเชิงพาณิชย ์ 
 อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ  
   1. ตึกแถวแบบเฉพาะพกัอาศยั 
   2. ตึกแถวท่ีเป็นเฉพาะอาคารพาณิชยห์รือร้านคา้ 
   3. ตึกแถวก่ึงท่ีอยูอ่าศยั ก่ึงพาณิชย ์ 

การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 3 
ออกแบบการท าซ ้ าของรูปทรงและการจดัวาง โดยใหมี้การเปล่ียนไปของผิวภายนอก (2) 
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 เม่ือมองอยา่งผวิเผนิ ลกัษณะภายนอกของอาคารเหล่าน้ีคลา้ยคลึงกนัมาก แต่เม่ือมอง
ลึกเขา้ไปจะมีความแตกต่างกนัเร่ืองประโยชน์ใชส้อย ซ่ึงจุดน้ีเองเป็นขอ้แบ่งแยกประเภทของ
อาคารและมกัจะพบเห็นในเขตเมืองเน่ืองจากท่ีดินมีราคาแพง ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาอยูอ่าศยัเป็น
จ านวนมากจึงมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัค่อนขา้งสูง ตึกแถวจึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม เพราะการ
ปลูกสร้างท าเป็นหลายคูหา มีผนงัเสา ฐานรากร่วมกนั ช่วยประหยดัพื้นท่ี วสัดุ และแรงงานก่อสร้าง
ไดม้าก โดยทัว่ไปมกัท าใหตึ้กแถวเป็นอาคารสารพดัประโยชน์ หรืออเนกประสงค ์(multipurpose) 
เพื่อประโยชน์ใชส้อยในพื้นท่ีอยา่งคุม้ค่า จึงมกัพบวา่ตึกแถวท่ีมีคูหาต่อๆกนัไปจะเป็นโรงงาน 
ร้านคา้นานาชนิด ร้านจ าหน่ายอาหาร และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัไปในตวั ดา้นหนา้อยูชิ่ดทางเทา้และ
ถนน ส่วนดา้นหลงั จะมีเพียงลานซกัลา้งเพียงแคบๆเท่านั้น จึงท าใหไ้ม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควร 
อีกทั้งไม่ไดรั้บแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ การระบายอากาศมีนอ้ย ไม่มีพื้นท่ีส าหรับปลูกตน้ไม ้
 3.2 การศึกษาลกัษณะของตึกแถว 
   3.2.1 สร้างข้ึนเพื่ออยูอ่าศยั ถือเป็นการใชง้าน (function) หลกัของตึกแถว
ในทุกยคุสมยั ไม่วา่จะในอดีตหรือปัจจุบนั แต่ในยคุอดีตนั้นตึกแถวถือไดว้า่เป็นหนา้ตาของเมืองจึง
มีการออกแบบหนา้ตาของอาคารใหส้วยงามและเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ซ่ึงในปัจจุบนัไม่
ค่อยค านึงถึงความเฉพาะเจาะจงสักเท่าไร มุ่งเนน้ไปท่ีการออกแบบเพื่อความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนเสียมากกวา่ 
   3.2.2 ต าแหน่งท่ีตั้งของตึกแถว ในอดีตตึกแถว ห้องแถว หรืออาคาร
พาณิชย ์ตอ้งเป็นอาคารท่ีอยูติ่ดถนนเส้นทางหลกัของเมืองหรืออยูใ่นยา่นเศรษฐกิจท่ีเจริญรุ่งเรือง 
ต่างจากยคุปัจจุบนัท่ีมีการก่อสร้างตึกแถวอยูท่ ัว่ไป หาไดง่้ายในทุกพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นตาม ตรอก 
ซอกซอย หรือตามชานเมืองก็ตาม แสดงใหเ้ห็นค่านิยมในการเลือกท่ีอยูอ่าศยัท่ีเขา้ถึงง่ายมากข้ึน 
   3.2.3 พื้นท่ีการใชง้านแบบหลากหลายปรับเปล่ียนไดง่้าย เน่ืองจากตึกแถว
ในปัจจุบนัรูปแบบผงัพื้นเป็นโถงโล่งโดยมากไม่ไดถู้กออกแบบเพื่อการใชง้านท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่ง
รูปแบบอาคารในอดีตรูปแบบของตึกแถวจึงใชก้ารก่อสร้างอยา่งเตม็พื้นท่ี และผวิห่อหุ้มภายนอกท่ี
ปิดทึบไปเกือบทุกดา้น เปิดเผยเพียงดา้นหนา้บางส่วน หรือไม่ก็ปิดซอ้นชั้นดว้ย ระแนง (faç ade) 
กนัสาด จนเตม็พื้นท่ีผวิ 
   3.2.4 ในอดีตความส าคญัของการออกแบบตึกแถวคือการปรับตวัให้เขา้
กบับริบทท่ีตั้ง ดว้ยความเป็นพื้นท่ีเฉพาะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรม
จึงตอ้งค าถึงถึงสภาพแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดความแปลกแยก หรือแตกต่างไปจากวถีิเดิม และเม่ือยคุสมยั
เปล่ียนไปความเจริญทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจึงมีความหลากหลาย
มากข้ึน แต่ทั้งน้ีการออกแบบลกัษณะของตึกแถวกลบัถูกลดความส าคญัในเร่ืองบริบทลง เน่ืองจาก
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เป็นการก่อสร้างท่ีไม่ไดจ้  ากดัเพียงแค่ท่ีตั้งนั้น จึงเป็นการออกแบบเพียงแค่หนา้ตาท่ีสวยงาม โดด
เด่น และมีพื้นท่ีการใชง้านเต็มความตอ้งการมากท่ีสุด ส่วนบริบทท่ีตั้งจึงเป็นประเด็นรองลงไป 
 3.3 ประเด็นการตั้งค าถามกบัตึกแถว  
   3.3.1 การออกแบบเพื่อการรับรู้ความเป็นตึกแถว จากประสบการณ์ท่ีเคย
สัมผสัรูปแบบการใชส้อยพื้นท่ี (function) อาทิ ตึกแถวเป็นบา้น, ตึกแถวเป็นร้านคา้ (shop house), 
ตึกแถวเป็นส านกังาน (working space), ตึกแถวเป็นโรงแรมหรือปรับปรุงเป็นท่ีพกัอาศยัรูปแบบอ่ืน 
และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม (style) ตึกแถวท่ีปรากฏ อาทิ รูปแบบดั้งเดิม (classic) รูปแบบ
สมยัใหม่ (modern) ฯ การรับรู้ส่ิงห่อหุม้เดิมและส่ิงห่อหุม้ท่ีเปล่ียนไปของตึกแถวนั้นๆ 
   3.3.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีทั้งท่ีวา่งภายในและ
รูปทรงภายนอก อาทิ การปรับปรุงพื้นผวิอาคาร, การต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการใชง้าน, การตกแต่ง
หรือตอ้งการปิดบงัลกัษณะอาคารเดิม, การติดตั้งป้ายเพื่อการโฆษณา ฯ ลว้นเกิดความสัมพนัธ์กบั
หนา้ท่ีของพื้นผวิภายนอก 
   3.3.3 แนวทางการออกแบบเพื่อตอบสนองความหลากหลายทางการใช้
งาน ความตอ้งการท่ีจะปรับเปล่ียนประโยชน์ใชส้อย (function) จากเดิม ไม่วา่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
ยอ่มมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ทางกายภาพแทบทั้งส้ิน 
 3.4 ก าหนดโปรแกรมในการออกแบบ 
 จากการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบผวิทางสถาปัตยกรรม ใหส้ัมพนัธ์กบั
การพื้นท่ีการใชง้านภายในและลกัษณะของส่ิงห่อหุม้ภายนอก เม่ือไดเ้ลือกรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมตั้งตน้ท่ีจะเป็นทิศทางในการศึกษานั้น คือ ตึกแถว โดยการท่ีจะจดัล าดบัของ
โปรแกรมจากความรู้สึกท่ีเป็นสาธารณะไปจนถึงความเป็นพื้นท่ีส่วนตวั สอดคลอ้งไปกบัล าดบัการ
เขา้ถึงพื้นท่ีในแต่ละส่วน โดยทั้งสามโปรแกรมน้ีจะถูกบรรจุอยูภ่ายในตึกเดียวกนั และตอ้งมี
ความสัมพนัธ์ของส่ิงห่อหุม้จากภายนอกเขา้สู่ภายในไดใ้นทุกมิติ 
   3.4.1 ร้านค้า (shop) หรือการใชง้านในเชิงพาณิชย ์เป็นโปรแกรมเดิมของ
ตึกแถวท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีท าการคา้และบริการทางเศรษฐกิจ ถือวา่เป็น
โปรแกรมหลกัในความเป็นเอกลกัษณ์ของตึกแถวก็วา่ได ้เน่ืองจากในปัจจุบนัชั้นล่างของตึกก็จะถูก
จดัการพื้นท่ีเพื่อการคา้เป็นส่วนใหญ่  
   3.4.2 ส านักงาน (working space) กิจกรรมการใชง้านและรูปแบบของ
พื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ แต่การออกแบบพื้นท่ีก็ควรท่ีจะเอ้ือต่อสภาวะการ
ท างานนั้นๆ การออกแบบท่ีจะสอดคลอ้งกบัการใชง้านทั้งพื้นท่ีวา่งภายในและสภาวะภายนอก 
พื้นผวิน่าจะเป็นตวัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไดอี้กทางหน่ึง 
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   3.4.3 ทีอ่ยู่อาศัย (house) เป็นโปรแกรมการใชง้านตั้งแต่เร่ิมตน้ของ
ตึกแถวอยูแ่ลว้ ในการศึกษาน้ีใหเ้ป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะท่ีเป็นบา้น กิจกรรมจึงมีการ
เคล่ือนไหวและใชพ้ื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง แต่ความเป็นบา้นอาจจะไม่ไดมี้พื้นท่ีใชส้อยครบครันอยา่ง
บา้นเด่ียวทัว่ไป การออกแบบพื้นผวิเพื่อก าหนดขอบเขตการใชง้านจึงตอ้งเป็นไปอยา่งมีขอ้จ ากดั
ของขนาดและพื้นท่ี 

 
ภาพท่ี 18 การทดลองออกแบบกบัโปรแกรม 4 เปรียบเทียบโปรแกรมแต่ละส่วน 
 
4. ทีต่ั้ง (location) 
 ในการศึกษาตอ้งตามความมุ่งหมายท่ีตอ้งการจะออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลอง
ดว้ยเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัส่ิงห่อหุม้ พื้นผวิ – ผวิทางสถาปัตยกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สมมติฐานจึงท าการเลือกยา่นท่ีตั้งและอาคารตน้แบบเป็นแนวทางแรกก่อนท่ีจะเร่ิมท าการศึกษาใน
กระบวนการต่อไป และยา่นท่ีเลือกมาก็คือ ถนนเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 
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 4.1 ความเป็นมา   
 ถนนเยาวราช สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตามโครงการ
ถนน อ าเภอส าเพง็ ซ่ึงเป็นนโยบายสร้างถนนในทอ้งท่ีท่ีเจริญแลว้เพื่อส่งเสริมการคา้ขาย เป็น 1 ใน 
18 ถนนท่ีสมเด็จกรมเจา้พระยานริศรานุวตัตวงศ ์เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กราบบงัคมทูลวา่ จะ
สร้างถนน ใน พ.ศ.2434 โดยใหช่ื้อวา่ถนนยพุราช และต่อมาทรงโปรดเกลา้ฯพระราชทานช่ือใหม่
เป็น"ถนนเยาวราช" ใชเ้วลาสร้างกวา่จะเสร็จสมบูรณ์นานถึง 8 ปี คือเร่ิมสร้างเม่ือปีพ.ศ.2435 และ
เสร็จสมบูรณ์ในปี 2443 ทั้งท่ีเป็นถนนท่ีมีความยาวเพียง 1,410 เมตร เส้นทางสายน้ี เร่ิมตั้งแต่คลอง
รอบกรุง ตรงขา้มป้อมมหาไชย ตดัลงไปทางทิศใต ้บรรจบถนนจกัรวรรดิ เรียกวา่ ส่ีแยกวดัตึก ผา่น
ถนนราชวงศ ์ เรียก ส่ีแยกราชวงศ ์ก่อนไปบรรจบถนนเจริญกรุงก่อนถึงวดัไตรมิตรวิทยาราม
วรวหิาร 
 

 
ภาพท่ี 19 แผนท่ีสังเขป ถนนเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 
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 เอกสารของกรมโยธาธิการ ระบุวา่ การสร้างถนนเยาวราชประสบอุปสรรคหลาย
ประการ เน่ืองจากมีผูค้นอยูอ่าศยัหนาแน่น นบัแต่เร่ิมกรุยทางใน พ.ศ. 2435 จนถึง พ.ศ.2438 เพราะ
กระทรวงโยธาธิการตอ้งการท่ีดินเพื่อสร้างถนนใหแ้ลว้เสร็จ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงด าริวา่ ไม่ตอ้งพระประสงคต์ดัถูกท่ีดินของชาวบา้น โดยมุ่งใหใ้ชแ้นวเดิมท่ีเป็นทาง
เกวยีนหรือแนวทางเดิน ขณะท่ีทางกระทรวงนครบาลก็พยายามท่ีจะใหร้าษฎรไดรั้บเงินค่าท่ีดินจาก
รัฐบาลใหเ้รียบร้อยกระทัง่ในปีพ.ศ.2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯใหด้ าเนินการ ถา้เจา้ของท่ีดินผูท่ี้ไม่ยอมร้ือถอนอาคาร ก็ใหก้ระทรวงนคร
บาลเป็นผูฟ้้องกรมอยัการ ท าใหก้ารตดัถนนด าเนินการต่อไปได ้ในเดือนกรกฎาคม 2443 กระทรวง
โยธาธิการไดข้ยายถนนออกเป็น 12 วา ในท่ีท่ียงัวา่งอยู ่และเน่ืองจากถนนสายน้ีมีการก่อสร้าง
อาคารข้ึนตามริมทางแลว้ ทางการจึงตอ้งรีบขุดรางน ้าและถมปลายถนน ปลูกตน้ไมห่้างจากริมถนน 
10 ศอก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชวนิิจเพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากถนนตอนบน
ขยายไม่ได ้ขยายไดแ้ต่ตอนล่างซ่ึงเป็นท่ีวา่ง การแกท้่อน ้าจึงตอ้งค่อยๆแปรใหก้วา้งออกไป การตดั
ถนนจึงส าเร็จเรียบร้อยอยา่งสมบูรณ์ การตดัถนนท่ีคงไวต้ามพระราชองคก์ารด ารัสเหนือเกลา้ฯ ท า
ใหถ้นนเยาวราชเป็นไปแบบคดไปเค้ียวมาจนมีคนบอกวา่เป็นเหมือนมงักร (บริษทั ไชน่าทาวน์ 
เวร์ิล เทรดด้ิง กรุ๊ป ,2558) 
 4.2 ความส าคัญ 
 ถนนเยาวราช ตั้งอยูใ่จกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นยา่นการคา้ส าคญัและเก่าแก่ 
เร่ิมตน้มาจากชาวจีนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานและการท าการคา้ขายสินคา้โดยมีการขนส่งเขา้มาจากทาง
เรือ ผูค้นส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นคนไทยเช้ือสายจีนและยงัมีการท าการคา้ขายกนัอยา่งหนาแน่น 
สองฝ่ังถนนเยาวราชจึงเตม็ไปดว้ยตึกแถวเรียงรายกนัตลอดเส้นทาง โดยมีการใชง้านอยูต่ลอดทั้งวนั 
ในช่วงกลางวนัจะเป็นการคา้ขายสินคา้ทัว่ไป อาทิ ทองค า ยาสมุนไพรจีน อาหารแหง้ และขา้วของ
เคร่ืองใชเ้บด็เตล็ดต่างๆ ส่วนในช่วงกลางคืนจะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่ ภาพรวมของถนนเยาวราช
อาจถูกมองวา่เป็นยา่นท่ีมีเอกลกัษณ์จีนอยา่งเด่นชดั ดว้ยป้ายร้านคา้และการประดบัตกแต่งหนา้ตา
อาคารท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือเป็นสัญลกัษณ์ของชาวจีน อาทิ ตวัอกัษรจีน การใชสี้เหลืองสีแดงสี
ทอง การตกแต่งดว้ยลวดลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ มงักร เรือส าเภา หรือเก๋งจีน เป็นตน้  
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ภาพท่ี 20 ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็น China town  

 
ภาพท่ี 21 แบบจ าลองตึกแถวในถนนเยาวราชเม่ือในอดีต 
 
 
 
 
 
 

ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็น China town ถนนเยาวราชท่ีเตม็ไปดว้ยป้ายอกัษรจีน 

แบบจ าลองตึกแถวในถนนเยาวราชเม่ือในอดีต  
จดัแสดงอยูท่ี่ศูนยป์ระวติัศาสตร์เยาวราช วดัไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 22 ภาพถ่ายตึกแถว (บางส่วน) ถนนเยาวราชในปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) 
 
 ตึกแถวบนถนนเยาวราชเม่ือในคร้ังอดีตถือไดว้า่เป็นยา่นท่ีมีตึกสูงท่ีสุด โดยตึกแถว
ทัว่ไปสูงตั้งแต่ 2 – 7 ชั้น สลบักนัไปตลอดแนวถนน เม่ือพิจารณาตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
แลว้ก็ยงัไม่ค่อยเป็นความแตกต่างหรือโดนเด่นสักเท่าไร เพียงแต่มีความเก่าคลาสสิกของตึกแถวท่ี
สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 สลบักบัตึกแถวรูปแบบสมยั ตามยคุสมยัของความเจริญทาง
เทคโนโลย ีซ่ึงแต่ละอาคารก็มีการใชง้านท่ีหลากหลายมาก ตามแต่วา่เจา้ของนั้นจะประกอบธุรกิจ
การคา้ประเภทใด การใชง้านทางสถาปัตยกรรมจึงค่อยขา้งท่ีเฉพาะเจาะจงแต่ถูกบรรจุอยูใ่นอาคาร
รูปแบบเดียวกนั การตกแต่งเพื่อปรับเปล่ียนหนา้ตาอาคารใหส้อดคลอ้งหรือให้โดดเด่นวา่เป็น
ร้านคา้ประเภทนั้นๆจึงเกิดข้ึน ท าใหค้วามเป็นเอกลกัษณ์ของยา่นถูกปรับเปล่ียนไปจากเดิม 
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ภาพท่ี 23 รูปลกัษณ์ภายนอกของตึกแถวบนถนนเยาวราช (บางส่วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปลกัษณ์ภายนอกของตึกแถวบนถนนเยาวราช (บางส่วน)  
ท่ีไม่ไดถู้กออกแบบให้เป็นไปตามภาพลกัษณ์ของความเป็น China town  

แต่เป็นการออกแบบตามยคุสมยัอยา่งผสมผสาน  
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4.3 ปัจจัยในการเลือกทีต่ั้ง 
   4.3.1 ความผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยแต่ละ
ตึกแถวและต าแหน่งท่ีตั้งต่างมีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนัออกไป  
   4.3.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกทางกายภาพชดัเจน พิจารณาตาม
รูปแบบตึกแถวท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั องคป์ระกอบ รูปทรง ขนาด ซ่ึงโดยส่วนมากจะออกไปในทาง
ร่วมสมยัมากกวา่ 

  4.3.3 การใชง้าน (function) ในปัจจุบนัเป็นการใชง้านประเภทใด การ
จดัสรรพื้นท่ีในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการใชง้านและความตอ้งการอยา่งไร  

 

 
ภาพท่ี 25 ผงัรวมถนนเยาวราช แสดงต าแหน่งท่ีตั้งของตึกแถวท่ีเลือกมาท าการศึกษาและออกแบบ  
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 เม่ือพิจารณาตามปัจจยัและสมมติฐานเบ้ืองตน้แลว้ จึงไดตึ้กแถวท่ีเลือกมาเพื่อ
ท าการศึกษา มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ  
   1. ตึกแถว A หน่ึงคูหา สูง 5 ชั้น รูปแบบอาคารเป็นแบบสมยัใหม่ ปัจจุบนั
เป็นท่ีพกัอาศยั (ก าลงัปรับปรุง) 
   2. ตึกแถว B เจด็คูหา สูง 2 ชั้น รูปแบบอาคารเป็นแบบร่วมสมยั ปัจจุบนั
ชั้นล่างเป็นร้านคา้และร้านอาหาร ชั้นบนเป็นท่ีพกัอาศยับางส่วน (แยกการใชง้านแต่ละคูหา) 
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บทที ่4 

การออกแบบ 
 
 ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี ท่ีมุ่งเนน้แนวทางในการออกแบบทางเลือกของส่ิง
ห่อหุม้ พื้นผิว-ผวิทางสถาปัตยกรรม ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีและสอดคลอ้งกบัการใชง้าน จึงได้
ตั้งประเด็นทิศทางการออกแบบเชิงทดลองเป็นกรอบหลกัและใหส้อดคลอ้งกบัอาคารตั้งตน้ท่ีเลือก
มาเพื่อท าการศึกษา 
  1. ประโยชน์ใชส้อยของส่ิงห่อหุม้ภายใตเ้ง่ือนไข หรือขอ้จ ากดัท่ีก าหนดข้ึน 
  2. ความสัมพนัธ์ของผวิทางสถาปัตยกรรมกบัพื้นท่ีการใชง้าน 
  3. การส่ือสารกนัระหวา่งตวัสถาปัตยกรรมและผูใ้ชง้าน 
 

1. วเิคราะห์จากโปรแกรม 
 ก าหนดการใชง้านของพื้นท่ีภายในเพื่อเป็นเง่ือนไขในการออกแบบ จากท่ีไดก้ าหนด
โปรแกรมหลกั 3 ส่วน คือ ร้านคา้ (Shop), ส านกังาน (Working space), ท่ีอยูอ่าศยั (House) และหา
ความสัมพนัธ์ของการใชง้านในแต่ละส่วนท่ีมีความตอ้งการพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในแต่ละ
ส่วนอาจมีความเก่ียวขอ้งกนัหรือใชพ้ื้นท่ีเช่ือมต่อกนัได ้ในการวเิคราะห์จึงไดมี้การขยายส่วนการ
ใชง้านเพิ่มข้ึนจากเดิมเพื่อแสดงระยะความสัมพนัธ์ หรือมีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกนัในเชิงการใช้
พื้นท่ี ดงัน้ี  
 1.1 ร้านคา้ (Shop) หรือการใชง้านในเชิงพาณิชย ์เป็นโปรแกรมเดิมของตึกแถวท่ีพบ
เห็นไดท้ัว่ไป จึงก าหนดให้เป็นโปรแกรมหลกัท่ีคงอยูเ่ช่นเดิม 
 1.2 ส านกังาน (Working space) กิจกรรมการใชง้านและรูปแบบของพื้นท่ีท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ  
 1.3 ส่วนพกัผอ่น (Living) การใชง้านท่ีถูกแทรกเขา้มา เพื่อเป็นการเช่ือมต่อพื้นท่ีการ
ใชง้านทุกส่วนเขา้หากนั เสมือนเป็นพื้นท่ีส่วนกลางภายในอาคาร 
 1.4 ท่ีอยูอ่าศยั (House) เป็นโปรแกรมการใชง้านตั้งแต่เร่ิมตน้ของตึกแถวอยูแ่ลว้ ใน
การศึกษาน้ีใหเ้ป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะท่ีเป็นบา้น กิจกรรมจึงมีการเคล่ือนไหวและใชพ้ื้นท่ี
อยา่งต่อเน่ือง   
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ภาพท่ี 26 การจดัเรียงเปรียบเทียบล าดบักิจกรรม  
 

 การจดัเรียงกิจกรรมทั้งสองลกัษณะเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 
เห็นความใกลชิ้ดและความต่อเน่ืองของการใชง้าน (Function) ท่ีดูเหมือนจะสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกนั
ได ้และเห็นความแตกต่างในเชิงขนาดพื้นท่ี หรือความตอ้งการท่ีมากกวา่นอ้ยกวา่ 

 

ภาพท่ี 27 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์จากความตอ้งการ 
 

 พิจารณาความสัมพนัธ์อีกสามลกัษณะพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม คือ พื้นท่ี - ท่ี
วา่ง (Space), ช่วงเวลา (Time), ส่ิงห่อหุม้ – พื้นผวิ (Surface) บอกถึงความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั
ตามรูปแบบกิจกรรม การเขา้ใชพ้ื้นท่ีและประโยชน์ใชส้อย เป็นแนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ 

A B 

A ลกัษณะแนวนอน (horizontal) และ B แนวตั้ง (vertical) 

เปรียบเทียบกนัในลกัษณะจากมากไปหานอ้ย (ซา้ยไปขวา) 
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ภาพท่ี 28 ร้านคา้ (Shop) ตวัอยา่งการใชพ้ื้นท่ี 
ท่ีมา : เอกราช ลกัษณสัมฤทธ์ิ ,รีโนเวทตึกแถวเก่า ,เขา้ถึงเม่ือ 30 มิถุนายน 2558 ,เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle 
 

 
ภาพท่ี 29 ส านกังาน (Working space) ตวัอยา่งการใชพ้ื้นท่ี 
ท่ีมา : k2design Co.ltd ,ปรับปรุงตึกแถวเดิมกลายเป็นออฟฟิศของคนมีฝัน ,เขา้ถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 
2558 ,เขา้ถึงไดจ้าก http://www.forfur.com 
 
  

การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีท าการคา้และบริการทางเศรษฐกิจ  
ชั้นล่างของตึกก็จะถูกจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการคา้เป็นส่วนใหญ่  

กิจกรรมการใชง้านและรูปแบบของพ้ืนท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ 
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ภาพท่ี 30 ส่วนพกัผอ่น (Living) ตวัอยา่งการใชพ้ื้นท่ี 
ท่ีมา : Myhome ,ย้อนวนัวานกบั “บ้านสไตล์เรโทร” ,เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2558 ,เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.baanlaesuan.com/23439/house/back-to-the-retro-style/ 

ภาพท่ี 31 บา้น (House) ตวัอยา่งการใชพ้ื้นท่ี 
ท่ีมา : บา้นไอเดีย ,แบบตึกแถว 3 ช้ัน 2 ห้องนอน ,เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2558 ,เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.banidea.com/23-town-house-by-akt/ 

การใชง้านท่ีถูกแทรกเขา้มา เพ่ือเป็นการเช่ือมต่อพ้ืนท่ีการใชง้านส่วนอ่ืนเขา้หากนั 

การใชง้านเร่ิมตน้ของตึกแถว ท่ีมีกิจกรรมและการใชง้านของพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองกนั 
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2. วเิคราะห์จากสถาปัตยกรรม  
 จากการเลือกสถาปัตยกรรมตั้งตน้ เพื่อเป็นขอ้ก าหนดหลกัของศึกษาน้ีจากตึกแถวท่ี
เลือกมา 2 รูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากขนาดและรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเน่ืองจาก
ตอ้งการมุ่งเนน้ไปท่ีการออกแบบเชิงทดลองกบัส่ิงห่อหุม้ภายนอกเป็นส าคญั ปัจจยัดา้นอ่ืนจึงเป็น
ประเด็นรองลงมา อาทิ ต าแหน่งท่ีตั้ง, บริบท, การใชง้านในปัจจุบนั ฯลฯ  
 2.1 ตึกแถว A  
 จ านวนหน่ึงคูหา ความสูง 5 ชั้น มีดาดฟ้าข้ึนไปใชง้านได ้รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
แบบสมยัใหม่ (คาดวา่มีการปรับปรุงจากของเดิม) อาคารโครงสร้างคอนกรีตระบบเสาคาน 
ขอ้จ ากดัของอาคารหลงัน้ี คือ มีตึกแถวขนาบทั้งสองขา้ง ดา้นซา้ยสามารถเปิดไดต้ั้งแต่ชั้น 3 ข้ึนไป 
ส่วนดา้นขวาไม่สามารถเปิดไดเ้ลย และดว้ยขนาดของตึกท่ีเป็นลกัษณะแคบยาวการจดัสรรพื้นท่ี
การใชง้านภายในจึงมีพื้นท่ีอยา่งจ ากดั 

 
ภาพท่ี 32 รูปแบบตึกแถว A ขนาดหน่ึงคูหา ความสูง 5 ชั้น 
 
 2.2 ตึกแถว B  
 จ านวนเจด็คูหา ความสูง 2 ชั้น มีหลงัคาจัว่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมลกัษณะร่วม
สมยั ยงัคงรูปแบบเดิมเกือบทั้งหมด อาคารโครงสร้างคอนกรีตระบบเสาคาน ขอ้จ ากดัของอาคาร
หลงัน้ี คือ อาคารขนาบทั้งสองขา้ง ดา้นซา้ยเป็นตึกโรงแรมสูง 10 ชั้น ดา้นขวาเป็นตึกแถวท่ีมีการ
ต่อเติมใหสู้งข้ึนจากเดิม 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น แน่นอนวา่พื้นท่ีริมสุดทั้งสองขา้งไม่สามารถท าช่องเปิด
ใดๆไดเ้ลย 
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ภาพท่ี 33 รูปแบบตึกแถว B ขนาดเจ็คคูหา ความสูง 2 ชั้น 

 
 การจดัเรียงโปรแกรมตามการใชง้าน (ภาพท่ี 26) เม่ือไดป้ระกอบกบัตวัสถาปัตยกรรม
ตั้งตน้ (ตึกแถว) ท่ีเลือกมาเพื่อก าหนดทิศทางในการศึกษาออกแบบ และไดท้ดลองจดัวางโปรแกรม
ตามพื้นท่ีอาคารโดยพิจารณาตามความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั (ภาพท่ี 27)  
 

 
ภาพท่ี 34 ทดลองจดัเรียงกิจกรรมลงในอาคาร ตึกแถว A (รูปตดัดา้นขา้ง) - แนวตั้ง (vertical) 
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ภาพท่ี 35 ทดลองจดัเรียงกิจกรรมลงในอาคาร ตึกแถว B (รูปตดัดา้นหนา้) - แนวนอน (horizontal) 

 
 แต่เดิมการใชง้านของตึกแถวซ่ึงค่อนขา้งอิสระมาก ผงัพื้นถูกออกแบบมาเพื่อเป็น
พื้นท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจง จึงสะทอ้นออกมาท่ีภายนอกอาคารให้เห็น
วา่ส่ิงห่อหุม้ภายนอกท่ีเราพบเห็นก็เป็นเพียงตวัแทนการกั้นพื้นท่ี และขนาดครอบคลุมทั้งอาคาร
แบบเตม็พื้นท่ีไม่ไดค้  านึงถึงการใชง้านภายนอก หรือความสัมพนัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งกิจกรรมใดๆ  
 
3. กระบวนการออกแบบ 
 จากสถาปัตยกรรมตั้งตน้ ตึกแถว A – ตึกแถว B มีขอ้จ ากดัในการท าช่องเปิดดา้นขา้ง 
ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นก็จะไม่ไดมี้ทางเลือกอ่ืนท่ีจะเปล่ียนไปจากรูปแบบเดิมท่ีเป็นการออกแบบหนา้ตา
อาคาร ในการศึกษาจึงวเิคราะห์หาความเป็นไปไดด้า้นอ่ืนท่ีเป็นทางเลือกในการออกแบบส่ิงห่อหุม้
ภายนอกใหไ้ดต้ามความมุ่งหมายท่ีจะตอ้งการให้ตวัสถาปัตยกรรมเป็นตวัแทนการส่ือสารผา่น
รูปแบบของพื้นผวิ-ผวิทางสถาปัตยกรรม  จึงเกิดการตั้งค  าถามกบัตึกแถวเพื่อท่ีจะเป็นการเปิดหรือ
เปล่ียนความเป็นอยูเ่ดิมของส่ิงห่อหุม้ให้เกิดข้ึนใหม่ ถา้ไม่มีพื้นผวิหรือส่ิงห่อหุม้ภายนอกตวั
สถาปัตยกรรมใดๆ การออกแบบเพื่อจะบ่งบอกความเป็นพื้นท่ีหรือขอบเขตของการใชง้าน และ
วธีิการสร้างส่ิงห่อหุม้ภายนอกจะส่ือสารกบัการใชง้านภายในอยา่งไร จึงไดศึ้กษาหาเคร่ืองมือและ
วธีิการในการออกแบบท่ีจะท าใหเ้ปิดส่ิงห่อหุม้และสอดคลอ้งกนัพื้นท่ีการใชง้านทั้งภายในและ
ภายนอก 
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 3.1 การทดลองออกแบบ 1 
 การศึกษาพื้นผวิ-ผวิทางสถาปัตยกรรมในแง่ของการทดลองออกแบบ เบ้ืองตน้จึงได้
ตั้งเง่ือนไขท่ีจะเป็นวธีิในการท างาน คือ แกไ้ขการเป็นตึกแถวปิดทึบแบบเดิมดว้ยการเปิดทั้งหมด
ทุกดา้น เพื่อจดัการพื้นท่ีภายในท่ีจะตอ้งถูกจ ากดัการใชง้านดว้ยขอบเขตของส่ิงห่อหุม้ท่ีเปล่ียนไป  

 
ภาพท่ี 36 การทดลองออกแบบ 1 ตึกแถว A 

 
   3.1.1 ตึกแถว A การท างานกบัตึกแถว A จากภาพ (ซา้ย) จ  าลองพื้นผวิท่ี
เปิดไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีอาคารเดิมเป็นอยู ่และทดลองสร้างพื้นผวิภายนอกในรูปแบบท่ีมีความเป็นไป
ไดเ้พื่อใหส้ัมพนัธ์กบัการใชง้านภายในท่ีไดจ้ดัเรียงโปรแกรมไวใ้นเบ้ืองตน้ จากภาพ (กลาง – ขวา) 
โดยเปิดใหมี้ความต่อเน่ืองกบัภายนอกอยา่งมากท่ีสุด แต่ยงัคงตอ้งอา้งอิงส่วนท่ีตอ้งปิดทึบจาก
บริบทเป็นส าคญั 

 
ภาพท่ี 37 การทดลองออกแบบ 1 ตึกแถว B ในรูปแบบ 1 คูหา 
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   3.1.2 ตึกแถว B การท างานกบัตึกแถว B เน่ืองจากรูปแบบเดิมของตึกแถว
ท่ีเลือกมาเป็นอาคารเจด็คูหาติดกนั และการใชง้านปกติของตึกแถวคือแยกกนัเป็นห้องๆไม่ได้
เก่ียวขอ้งกนั ในการทดลองออกแบบ 1 ไดท้  าแบบจ าลองแยกออกจากกนัเป็นหอ้งๆ เพื่อ
เปรียบเทียบกบัส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่  โดยใชว้ธีิการเดียวกบัตึกแถวA คือทดลองสร้างพื้นผวิและเปิดให้
สัมพนัธ์กบัภายนอกไดม้ากท่ีสุด แต่ผลท่ีไดไ้ม่ไดเ้ห็นความเป็นส่ิงห่อหุม้ท่ีสอดคลอ้งกนัพื้นท่ีมาก
นกั (ภาพท่ี37) เน่ืองจากเป็นเพียงแค่การออกแบบพื้นผวิดา้นหนา้และดา้นหลงัเท่านั้น ไม่ได้
แตกต่างไปจากเดิมท่ีเป็นอยูแ่ละไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษา 

   
ภาพท่ี 38 การทดลองออกแบบ 1 ตึกแถว B ในรูปแบบ 1 คูหา (เปรียบเทียบ) 
  
   3.1.3 สรุปการทดลองออกแบบ 1 จากทั้งสองรูปแบบสถาปัตยกรรมตั้งตน้ 
การท าแบบจ าลองเปรียบเทียบใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงห่อหุม้ไดใ้น 2 ลกัษณะคือ การออกแบบ
ผวิทางสถาปัตยกรรมกบัความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ีในแนวตั้ง (Vertical) และการออกแบบผวิทาง
สถาปัตยกรรมกบัความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ีในแนวนอน (Horizontal) เน่ืองจากตึกแถวมีความ
เฉพาะเจาะจงในเร่ืองของขนาดอาคารท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีใหเ้ต็มอตัราความจุท่ีสามารถสร้างได ้การ
ค านึงถึงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีในดา้นการส่ือความหมายจึงเป็นเร่ืองรองลงมา โดยปัจจยัท่ี
เพิ่มเติมเขา้มาอีก คือ สถาปัตยกรรมเองจะตอ้งยอมลดตวัตนเพื่อท่ีจะเกิดความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีและ
การใชง้านท่ีจะใหส้อดคลอ้งกนัไดท้ั้งภายนอกและภายใน 
 3.2 การทดลองออกแบบ 2 
 พฒันาแบบจากผลสรุปในการทดลองออกแบบ 1 โดยใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ื้นท่ี
ภายในตามโปรแกรมท่ีจดัเรียงไวเ้บ้ืองตน้ใหพ้อเหมาะกนัประโยชน์การใชง้านไม่กวา้งหรือแคบ
จนเกินไป แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขนาดอาคารอาจท าให้ดูอึดอดัและคบัแคบไปบา้งบางส่วน เพราะ
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นอกจากการจดัการกบัพื้นท่ีภายในแลว้ ส่ิงห่อหุม้ยงัคงตอ้งเป็นตวัก าหนดขนาดของตวัอาคารดว้ย 
ซ่ึงใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมาคือลดทอนตวัเองเพื่อเปิดพื้นท่ีและสร้างความสัมพนัธ์ 
 

 

ภาพท่ี 39 การทดลองออกแบบ 2 ตึกแถว A  
  

   3.2.1 ตึกแถว A การท างานของส่ิงห่อหุม้ภายนอกอาจยงัไม่ชดัเจนใน
รูปแบบท่ีเป็นพื้นผวิปกปิด ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดใ้หค้วามส าคญัของผิวทางสถาปัตยกรรมท่ีมากกวา่
การเป็นพื้นผวิปกปิดภายนอก และในการท างานกบัตึกแถว A ท่ีเป็นลกัษณะการสร้างความสัมพนัธ์
ในแนวตั้งของพื้นท่ีการใชง้านภายใน และโปรแกรมท่ีมีความสอดคลอ้งกนั จึงมีการเจาะทะลุไป
จนถึงระดบัของผวิพื้น (Floor) ท่ีนอกเหนือจากช่องบนัไดท่ีเป็นทางเช่ือมระหวา่งชั้น (Circulation) 
โดยเปิดให้เห็นซ่ึงกนัไดใ้นแนวตั้งตามลกัษณะอาคาร 
   3.2.2 ตึกแถว B เน่ืองจากการทดลองออกแบบ 1 ท่ีท  าแยกแต่ละคูหาไม่ได้
ใหผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างจากการออกแบบหนา้ตาอาคารเดิม แนวทางในการท างานกบัตึกแถว B จึงได้
คิดเป็นการใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งเจ็ดคูหาเพื่อความชดัเจนท่ีตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา โดยใช้
วธีิการพฒันาแนวคิดลกัษณะเดียวกบัตึกแถว A คือการเจาะเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทั้งพื้นท่ีการใช้
งานภายในและภายนอก ตั้งแต่ระดบัของรูปทรงอาคาร (Form) พื้น (Floor) และพื้นผวิ (Surface) จึง
ท าใหรู้ปแบบอาคารแตกต่างไปจากการเป็นตึกแถวแบบเดิม ดว้ยลกัษณะของตึกแถว B ท่ีเป็นการ
แสดงออกของความสัมพนัธ์ในแนวนอนแลว้ การท่ีสถาปัตยกรรมไดล้ดตวัตนเพื่อเปิดพื้นท่ีผวิให้
มากข้ึนท าใหมี้ผลกบัการใชง้านภายในไดช้ดัเจน  
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ภาพท่ี 40 การทดลองออกแบบ 2 ตึกแถว B 
 

   3.2.3 สรุปการทดลองออกแบบ 2 
   วธีิการท่ีใชใ้นการออกแบบพื้นผวิภายนอกดว้ยการกั้นพื้นท่ีในลกัษณะท่ี
พยายามจะสร้างความสัมพนัธ์เขา้หากนั แต่ยงัเป็นแค่เพียงการสร้างผนงักั้นขอบเขตในแต่ละส่วน 
ยงัไม่ไดค้  านึงถึงภาพรวมท่ีจะส่ือสารของการเป็นส่ิงห่อหุ้มทั้งระบบ และโปรแกรมท่ีก าหนดข้ึนยงั
ไม่ไดถู้กน ามาก าหนดการใชพ้ื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรมมากเท่าท่ีควร 
   การทดลองออกแบบ 2 มีการใหค้วามส าคญักบัความสอดคลอ้งของผวิ
ทางสถาปัตยกรรมในทุกดา้นท่ีไม่ใช่เพียงแค่การเป็นส่ิงห่อหุม้ภายนอกเพียงอยา่งเดียว เป็นการ
พฒันาถึงการสร้างความความสัมพนัธ์ของทั้งอาคาร รูปทรงอาคาร (Form) พื้น (Floor) หลงัคา 
(Top) และพื้นผวิ (Surface) ท่ีเก่ียวเน่ืองและมีผลซ่ึงกนัและกนั ความชดัเจนในแนวความคิดและ
วธีิการในการศึกษามีความเป็นไปไดม้ากข้ึน และเห็นการเปรียบเทียบกนัระหวา่งตึกแถว A ท่ี
ท  างานในระบบแนวตั้ง และตึกแถว B ท่ีท างานในระบบแนวนอน ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการใช้
งานท่ีต่างกนั 
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  3.3 การทดลองออกแบบ 3 
 พฒันาศกัยภาพใหก้ารท างานของส่ิงห่อหุม้ พื้นผวิ-ผวิทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นไป
ตามทิศทางของวตัถุประสงคก์ารศึกษา และยงัมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทดลองออกแบบ
ในหลายๆคร้ัง เป็นการเนน้ใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการท าการออกแบบเพื่อตอบโจทยใ์น
สมมติฐานแรก ผวิภายนอกหรือส่ิงห่อหุม้มีความสามารถในการส่ือสารกบัการใชง้านระหวา่งพื้นท่ี
มากกวา่เป็นเพียงผนงักั้นภายในและภายนอกเท่านั้น 
 

 

ภาพท่ี 41 การทดลองออกแบบ 3 ตึกแถว A 
    
   3.3.1 ตึกแถว A การใชง้านพื้นท่ีในลกัษณะการเช่ือมความสัมพนัธ์ใน
แนวตั้ง ตามขอ้จ ากดัของตวัสถาปัตยกรรม ตวัอาคารถูกเจาะพื้นในบางช่วงใหท้ะลุเขา้หากนั
ทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสใหพ้ื้นผวิไดส้ร้างความสัมพนัธ์จากภายนอกเชา้ไปสู่ภายใน และตวั
สถาปัตยกรรมเองท่ีไดล้ดตวัตนจากเดิมเป็นอาคารทึบใชไ้ดเ้พียงพื้นท่ีภายในเหมือนเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีเป็นรูปแบบก่ึงภายนอกภายใตข้อบเขตเดิม โดยท่ีชั้นดา้นล่างอาจจะยงัคงตอ้งปิดทึบเน่ืองดว้ย
ขอ้จ ากดัของบริบทเป็นตวับงัคบัอยู ่
   3.3.2 ตึกแถว B ความต่อเน่ืองตามรูปแบบสถาปัตยกรรมในแนวราบ 
แสดงความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนในความเป็นไปไดท่ี้ออกแบบพื้นผวิใหเ้ช่ือมต่อเขา้สู่ภายในตาม
รูปแบบอาคารท่ีลดตวัลง ท าใหเ้กิดศกัยภาพการใชพ้ื้นท่ีเปล่ียนไปจากตึกแถวท่ีเป็นคูหาติดๆกนัโดย
ท่ีสุดปลายตึกทั้งสองขา้ง (ซา้ยขวา) ยงัคงตอ้งเป็นพื้นผวิแบบปิดทึบตามขอ้จ ากดัของบริบท 

X Y 
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ภาพท่ี 42 การทดลองออกแบบ 3 ตึกแถว B 
 

   3.3.3 สรุปการทดลองออกแบบ 3 
   กระบวนการทดลองออกแบบปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามล าดบัเน้ือหาท่ี
เหมาะสม และใหต้รงตามสมมติฐาน เพื่อให้ไดแ้นวทางในพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรมอีก
ทางเลือกจากรูปแบบท่ีคุน้เคยกนัอยู ่จากการศึกษาจนไดเ้ห็นกระบวนการท่ีชดัเจนมากข้ึน โดย
มุ่งเนน้การออกแบบผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีต่อเน่ืองกนัทั้งระบบต่อเน่ืองจากภายนอกเขา้สู่ภายใน 
และก าหนดการใชง้านในแต่ละพื้นท่ีไดต้ามโปรแกรมท่ีถูกก าหนดข้ึน  
 3.4 สรุปรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 เพื่อพฒันาแบบขั้นสุดทา้ย จากสถาปัตยกรรมตั้งตน้ ตึกแถว A -ตึกแถว B ท่ีพฒันา
ออกแบบภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดั  
   3.4.1 สถาปัตยกรรมตั้งตน้ คงรูปแบบโครงสร้างเดิม อาทิ ระยะอาคาร 
เสา คาน บนัได ฯ และค านึงถึงบริบทเดิมเป็นส าคญั 
   3.4.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมก าหนดความเป็นไปไดก้ระบวนการศึกษา
ทดลอง และสอดคลอ้งตามปัจจยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการพฒันาแบบ 
   3.4.3 ระหวา่งทดลองออกแบบมีการยอ้นกระบวนการเพื่อใหทิ้ศทาง
การศึกษาสอดคลอ้งไปตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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บทที ่5 

ผลการออกแบบ 
 

 รูปแบบสถาปัตยกรรมและโปรแกรมท่ีไดใ้นการออกแบบ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ท่ีตอ้งการส่ือสารการใชง้านผา่นกระบวนการของการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม โดยใหผ้ิวทางสถาปัตยกรรมเป็นตวัแทนในการบอกเร่ืองราวความเป็นไปของอาคาร 
จากวตัถุประสงคก์ารของการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ศึกษาใหค้วามส าคญัของผวิ-พื้นผวิทางสถาปัตยกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการตอบสอนง
และการส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน ภายใตก้ารตั้งสมมติฐานและขอ้จ ากดัทางการออกแบบ 
1. สถาปัตยกรรมตั้งต้น ตึกแถว A 
 1.1 โปรแกรมในการออกแบบ ประกอบไปดว้ย 
   ผงัพืน้ช้ัน 1 ร้านคา้ (shop) รูปแบบร้านคา้เพื่อการพาณิชย ์อนัเป็นการใช้
งานตามพื้นท่ีเดิมอา้งอิงจากลกัษณะของบริบทท่ีตั้ง 
   ผงัพืน้ช้ัน 2 พื้นท่ีท างาน (working space) หรือส านกังาน เป็นโปรแกรมท่ี
เพิ่มเขา้มาเพื่อสร้างปัจจยัท่ีท าใหมี้ผลต่อการออกแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  
   ผงัพืน้ช้ัน 3 พื้นท่ีพกัผอ่น (living) เป็นเสมือนพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับการ
ใชง้านของทุกคนท่ีอยูภ่ายในอาคาร เป็นพื้นท่ีในลกัษณะเปิดโล่ง  
   ผงัพืน้ช้ันที ่4 และช้ันที ่5  บา้น หรือพื้นท่ีอยูอ่าศยั (house) โปรแกรมหลกั
ท่ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาตึกแถว 
   ผงัพืน้ช้ันดาดฟ้า (ช้ันที ่6)  สามารถข้ึนไปใชง้านได ้
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ภาพท่ี 45 รูปแบบตึกแถว A ขนาดหน่ึงคูหา ความสูง 5 ชั้น 
 

 
ภาพท่ี 46 ผงัพื้นตึกแถว A(Develop plan type A) 
 
 
 
 
 
 
 

A Model study 

Section I 

Section II 
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ภาพท่ี 47 รูปดา้นตึกแถว A (Develop elevation type A) 
 
 โปรแกรมในการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง หากนึกถึงรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของแต่ละโปรแกรมการใชง้าน บา้น ,ร้านคา้ ,ส านกังาน ,พื้นท่ีพกัผอ่น ซ่ึงแต่ละอยา่ง
ตอ้งการพื้นท่ีและรูปแบบของส่ิงห่อหุม้พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั เกิดเป็นปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบผิว-พื้นผวิท่ีเกิดเป็นความหลากหลาย และยงัมีปัจจยัดา้นขอ้จ ากดัของบริบทท่ีตั้งเขา้มา
เก่ียวขอ้งอีกทางหน่ึง ผวิ-พื้นผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏตวัในการศึกษานั้น ออกแบบตามความ
ตอ้งการของการใชพ้ื้นท่ี ตามท่ีตอ้งการดงันั้นรูปแบบท่ีปรากฏออกมาในหลากหลายพื้นผวิ 
เน่ืองจากโปรแกรมในแต่ละชั้นอาคารนั้นมีการใชง้านท่ีต่างกนั จึงท าใหเ้กิดผวิ-พื้นผวิท่ีห่อหุม้พื้นท่ี
แตกต่างกนั แต่เน่ืองจากทั้งหมดถูกรวมอยูใ่นหน่ึงอาคารจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงความ
เป็นอตัตาลกัษณ์ของอาคารนั้นดว้ย  
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ภาพท่ี 48 รูปตดัตึกแถว A-I (Develop section type A) 
 

 

ภาพท่ี 49 รูปตดัตึกแถว A-II (Develop section type A) 
 

 จากสถาปัตยกรรมตั้งตน้ตึกแถว A ท่ีเป็นอาคารสูง 5 ชั้น (มีดาดฟ้า)  ในการศึกษาน้ี
ทดลองออกแบบโดยการเลือกใชผ้วิ-พื้นผวิห่อหุม้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละส่วนท่ีแตกต่างกนั ท าให้
เกิดความหลากหลายจนดูเหมือนเป็นการออกแบบไปตามความตอ้งการส่วนตวั และขาดความเป็น
หน่ึงเดียวของอาคาร แต่ในการศึกษาเพื่อใหเ้ห็นความหลากหลายนั้นเป็นการออกแบบตามความ
ตอ้งการพื้นฐาน เป็นทางเลือกท่ีต่างออกไปจากการออกแบบส่ิงห่อหุม้เดิมท่ีเห็นเป็นเพียงแค่ผนงัส่ี
ดา้น ท าใหเ้ห็นทางเลือกในการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีไม่ควรตีกรอบพื้นท่ี จากสถาปัตยกรรมตั้ง
ตน้ ตึกแถว A ถึงแมจ้ะมีบริบทท่ีบีบบงัคบัใหเ้กิดการออกแบบท่ีมีขอ้จ ากดัอยา่งมาก แต่ใน
การศึกษาทดลองไดมี้การคิดยอ้นกระบวนการก่อน เพื่อใหต้วัสถาปัตยกรรมไดล้ดทอนตวัเอง เปิด
พื้นท่ีบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผวิสัมผสัใหม้ากข้ึนใหมี้ตวัแทนในการส่ือสารท่ีมากข้ึน แลว้จึงปรับไป
ตามปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัท่ีมีอยูน่ั้น 
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ภาพท่ี 50 แบบจ าลองทดลองออกแบบ ตึกแถว A (Mass study Develop type A) 
 

 เม่ือพิจารณาถึงการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในตามโปรแกรมท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา พื้นท่ีภายในจึงมีการลดพื้นท่ีบางส่วนเพื่อเปิดพื้นท่ี
วา่งท่ีมากข้ึนเช่นกนั ใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบผวิ-พื้นผวิภายนอกท่ีเป็นส่ิงห่อหุม้ต่อเน่ืองเขา้มา
จนถึงภายในกลายเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงกนัและกนั สถาปัตยกรรมตั้งตน้ ตึกแถว A แต่เดิมพื้นท่ีใชส้อย
ภายในก็ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัในเชิงการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั จะมีก็แต่ส่วนท่ีเป็นโถงบนัไดท่ีเป็น
ส่วนเช่ือมต่อทางตั้งของอาคารทุกชั้น แต่พื้นท่ีส่วนอ่ืนก็ยงัคงเป็นการกั้นหอ้งแยกเป็นส่วนๆ
ตามเดิม หากตอ้งการเปิดความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัภายใน การออกแบบทดลองจึงเกิดเป็นการ
เจาะทะลุพื้นท่ีบางส่วนใหส้ามารถมองเห็นซ่ึงกนัและกนัไดภ้ายในอาคารทุกชั้น เป็นการเพิ่มพื้นท่ี
ผวิท่ีมากข้ึนรวมไปถึงการเปิดโล่งภายในท่ีไม่ปิดกั้นกนัแค่เพียงผนงัหอ้ง ใหทุ้กโปรแกรมไดเ้กิด
ปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งในเชิงกายภาพและนามธรรม 

 

ภาพท่ี 51 แบบจ าลองขั้นสุดทา้ย ตึกแถว A (Final Develop type A) 
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2. สถาปัตยกรรมตั้งต้น ตึกแถว B  
 2.1 โปรแกรมในการออกแบบ ประกอบไปดว้ย 
   ผงัพืน้ช้ัน 1   
   1. ร้านคา้ (shop) รูปแบบร้านคา้เพื่อการพาณิชย ์อนัเป็นการใชง้านตาม
พื้นท่ีเดิมอา้งอิงจากลกัษณะของบริบทท่ีตั้ง 
   2. พื้นท่ีพกัผอ่น (living) เป็นเสมือนพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับการใชง้าน
ของทุกคนท่ีอยูภ่ายในอาคาร เป็นพื้นท่ีในลกัษณะเปิดโล่ง 
   ผงัพืน้ช้ัน 2   
   1. พื้นท่ีท างาน (working space) หรือส านกังาน เป็นโปรแกรมท่ีเพิ่มเขา้
มาเพื่อสร้างปัจจยัท่ีท าใหมี้ผลต่อการออกแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  
   2. บา้น หรือพื้นท่ีอยูอ่าศยั (house) โปรแกรมหลกัท่ีเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาตึกแถว 
   ผงัพืน้ช้ันดาดฟ้า (ช้ันที ่3) สามารถข้ึนไปใชง้านได ้
 

 

ภาพท่ี 52 รูปแบบตึกแถว B ขนาดเจ็คคูหา ความสูง 2 ชั้น 
 

 โปรแกรมการออกแบบของการศึกษาในการออกแบบทดลองน้ีเป็นโปรแกรมท่ี
ก าหนดข้ึนให้เหมือนกนักบัสถาปัตยกรรมตั้งตน้ตึกแถว A แต่เม่ือถูกน ามาบรรจุอยูใ่น
สถาปัตยกรรมตั้งตน้ ตึกแถว B จึงตอ้งมีการจดัเรียงโปรแกรมท่ีต่างกนัไปตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจนวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก คือ การจดัเรียงโปรแกรมในรูปแบบ
ทางตั้ง และการการจดัเรียงโปรแกรมในรูปแบบทางนอน 

B 

Model study 
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  ดงันั้นในตึกแถว B ปัจจยัในการจดัเรียงโปรแกรมจึงตอ้งเป็นการแบ่งโซนในแต่ละชั้น 
และในรูปแบบของการจดัการกบัผงัพื้นอาคารจึงเกิดพื้นท่ีท่ีตอ้งแสดงขอบเขตใหส้ามารถรับรู้ได้
ตั้งแต่เบ้ืองตน้ เน่ืองจากการจดัการกบัโปรแกรมไดแ้บ่งโซนชดัเจน จึงใหค้วามรู้สึกตดัขาดระหวา่ง
ความสัมพนัธ์ภายใน แต่ในการศึกษาและทดลองออกแบบก็ยงัค านึงถึงพื้นท่ีท่ีไดใ้ชส้อยร่วมกนัเป็น
ส่วนเช่ือม เสมือนเป็นพื้นท่ีเปล่ียนผา่นจากโปรแกรมหน่ึงไปอีกโปรแกรมหน่ึง 
 

 
ภาพท่ี 53 ผงัพื้นตึกแถว B (Develop plan type B) 
 
 
 
 

Section I 

Section II 
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ภาพท่ี 54 รูปดา้นตึกแถว B (Develop elevation type B) 
 

 สถาปัตยกรรมตั้งตน้ ตึกแถว B ผวิ-พื้นผวิท่ีห่อหุม้ภายนอกถูกจ ากดัดว้ยบริบททั้งสอง
ขา้ง (ซา้ย-ขวา) ในการศึกษาน้ีจึงท าไดเ้พียง 3 ส่วนของอาคาร ดา้นหนา้ ,ดา้นหลงั และดา้นบน 
(top) แต่การทดลองออกแบบยงัคงน าเสนอรูปแบบผวิ-พื้นผวิ ส่ิงห่อหุม้ภายนอกท่ีเป็นลกัษณะ
เดียวกบัตึกแถว A คือออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมการใชง้านของพื้นท่ีภายใน และจดัการ
พื้นท่ีส่วนท่ีตอ้งการเปิดทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเพิ่มพื้นท่ีผวิสัมผสัท่ีมากข้ึน โดยการ
สถาปัตยกรรมตอ้งลดทอนตวัเองและเจาะทะลุภายในบางส่วนใหเ้กิดท่ีวา่งท่ีเช่ือมต่อกนั โดยผวิ-
พื้นผวิจะตอ้งสอดคลอ้งกนัไปทั้งภายในและภายนอก 

 

ภาพท่ี 55 รูปตดัตึกแถว B-I  และ B-II (Develop section type B) 
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ภาพท่ี 56 แบบจ าลองทดลองออกแบบ ตึกแถว B (Mass study Develop type B) 
  

 สถาปัตยกรรมตั้งตน้ ตึกแถว B เป็นการรวบพื้นท่ีเดิมของตึกแถวทัว่ไปจากเดิมท่ีมีการ
แบ่งกั้นคูหาชดัเจน (จากเดิมมี 7 คูหา) เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบท่ีเปล่ียนไปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา
เปรียบเทียบการท างานของผิว – พื้นผวิ ส่ิงห่อหุม้ทางสถาปัตยกรรม ให้เห็นความสัมพนัธ์และการ
ใชง้าน ทั้งรูปแบบแนวตั้ง (vertical) และแนวนอน (horizontal)  ในการศึกษาตึกแถว B จึงทดลอง
การออกแบบใหเ้ป็นตึกแถวท่ีมีพื้นท่ีภายในเช่ือมทะลุถึงกนัไดท้ั้งหมด แต่ยงัคงสภาพโครงสร้างเดิม
ท่ีเป็นตวับ่งบอกความเป็นมาของอาคารไว ้ 
 ความแตกต่างของผวิ-พื้นผวิท่ีห่อหุม้ภายนอกท่ีปรากฏข้ึนในการออกแบบจากปัจจยั
ต่างๆท่ีเป็นขอ้ก าหนดในการออกแบบและเลือกท่ีจะใชส่ิ้งห่อหุม้รูปแบบใด และยงัคงใชห้ลกัการ
ออกแบบเดิมท่ีเหมือนเป็นค่าคงท่ีในการศึกษา การเปิดพื้นท่ีของตวัเองใหม้ากก่อนเท่าท่ีจะท าได ้
เน่ืองจากโปรแกรมการใชง้านของสถาปัตยกรรมก็ยงัตอ้งคงอยูต่ามท่ีถูกจดัเรียงเขา้ไปในอาคาร 
และตอ้งการเปิดพื้นผวิภายในท่ีมากข้ึนดว้ย การทดลองออกแบบจึงท าให้รูปทรงของสถาปัตยกรรม
ตั้งตน้ ถึงแถว B เปล่ียนไปจากเดิมค่อนขา้งชดัเจน ถึงแมจ้ะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของบริบทอาคาร
ขา้งเคียง แต่พื้นผิวสามดา้นท่ีออกแบบไดก้็สามารถส่ือสารใหเ้ห็นไดช้ดัเจน  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 57 แบบจ าลองขั้นสุดทา้ย ตึกแถว B (Final Develop type B) 
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3. ผวิทางสถาปัตยกรรม 
 ความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนกบัการเลือกใช ้ผวิ – พื้นผวิในการศึกษาท าใหเ้ห็นศกัยภาพ
ของส่ิงห่อหุม้ท่ีตอ้งการแสดงความหมายของตนเองออกมาในแต่ละส่วน การท่ีผูอ้อกแบบเลือกใน
ผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัเพื่อตอ้งการส่ือสารใหเ้กิดการรับรู้การใชง้านแต่ละพื้นท่ีท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถรับรู้ไดต้ั้งแต่การมองเห็นจากภายนอกอาคาร ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
การศึกษาท่ีใหส้ถาปัตยกรรมเป็นตวัแทนของการส่ือสารโดยมีภาษาท่ีบ่งบอกถึงความเฉพาะเจาะจง 
จากการทดลองออกแบบไม่สามามารถท าใหผ้วิทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นรูปแบบเดียวกนัไดท้ั้ง
ระบบ เน่ืองจากมีขอ้ก าหนดและปัจจยัต่างๆเขา้มาเก่ียวขอ้งตามล าดบักระบวนการ และจากการ
วเิคราะห์ตั้งแต่เร่ิมตน้วา่ส่ิงห้อหุม้ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของพื้นท่ีใชส้อย ความสัมพนัธ์ท่ีมี
ส่วนร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกสถาปัตยกรรมนั้น 
 ผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีผูอ้อกแบบเลือกใชใ้นการศึกษาทดลองท่ีเห็นอยูมี่ 3 ลกัษณะ 
คือ ส่วนท่ีเป็นพื้นผวิทึบ ,พื้นผวิท่ีโปร่งสามารถมองเห็นไดใ้นบางส่วน และพื้นผวิแบบโปร่งแสง 
โดยเป็นการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีใชส้อยภายใน ตามล าดบัความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อ
กบัภายนอกมากหรือนอ้ย เพราะในการจดัเรียงโปรแกรมเบ้ืองตน้ผูอ้อกแบบไดค้  านึงถึงการใชง้าน
แต่ละส่วนท่ีตอ้งการความเป็นพื้นท่ีปิด หรือเปิด (public – private) แตกต่างกนัออกไป  

 

ภาพท่ี 58 แสดงรูปแบบผิว-พื้นผวิ 
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ภาพท่ี 59 ผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏในการทดลองออกแบบ ตึกแถว A 
 

 
ภาพท่ี 60 ผวิทางสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏในการทดลองออกแบบ ตึกแถว B 
 
 ถา้กล่าวถึงความหมายของ ผวิหนงั (skin) มีหนา้ท่ีห่อหุม้ ปกป้อง และป้องกนัทาง
กายภาพของส่ิงมีชีวติจากอนัตรายโดยรอบ แลว้ความหมายของ ผวิทางสถาปัตยกรรม 
(architectural skin)  ก็คงมีหนา้ท่ีปกป้องอาคารจากสภาพแวดลอ้ม และยงับ่งบอกบุคลิกภาพต่อผู ้
พบเห็น ส่ิงห่อหุม้ภายนอกสถาปัตยกรรมสามารถสร้างเอกภาพใหก้บัอาคาร โดยออกแบบไดท้ั้ง

Type A 

Semi -Public 

Public Private 

Type B 

Semi -Public 

Public 

Private 
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ส่วนท่ีตอ้งการปิดเพื่อป้องกนัตวัเองจากสภาพแวดลอ้ม หรือเปิดสร้างความสัมพนัธ์เพื่อไม่ใหเ้กิด
ความรู้สึกตดัขาดกบัภายนอกได ้การออกแบบจึงตอ้งให้ตอบโจทยเ์ฉพาะในแต่ละโปรแกรมการใช้
งาน ถือไดว้า่ผวิ-พื้นผวิ ส่ิงห่อหุม้ เป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงท่ีท าใหรู้ปแบบสถาปัตยกรรมนั้น
ชดัเจนมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 61 ภาพเปรียบเทียบการทดลองออกแบบตึกแถว A 

 

ภาพท่ี 62 ภาพเปรียบเทียบการทดลองออกแบบตึกแถว B 
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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 63 แบบจ าลองขั้นสุดทา้ย (ดา้นหนา้) ตึกแถว A (ซา้ย) ,ตึกแถว B (ขวา) 
 

 
ภาพท่ี 64 แบบจ าลองขั้นสุดทา้ย (ดา้นหลงั) ตึกแถว A (ซา้ย) ,ตึกแถว B (ขวา) 

A B 

A B 
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จากปัจจยัส าคญัท่ีไดร้ะหวา่งการท าการทดลองออกแบบเพื่อหาทิศทางในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ใหม่ในรูปแบบการใชง้านเดิมท่ีวา่ ตวัสถาปัตยกรรมเองจะตอ้งยอมลดทอนพื้นท่ี
บางส่วนท่ีเกินความจ าเป็นในการใชง้าน เพื่อเปิดเผยตวัเองใหส่ื้อสารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกได้
มากข้ึน รูปแบบของสถาปัตยกรรมตั้งตน้จึงเปล่ียนไป ความเป็นตึกแถวท่ีไม่ยดึติดกบัขอบเขตของ
พื้นท่ีตั้ง การศึกษาท่ีสนใจในเร่ืองของการเปิดพื้นท่ีเพื่อเพิ่มพื้นผวิและตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัผูค้น 
การใชง้านทั้งภายในและภายนอกท่ีสอดคลอ้งกนั ท าใหก้ารรับรู้ผา่นผิวทางสถาปัตยกรรมนั้น
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน  
 ในการออกแบบขั้นสุดทา้ย ส่ิงท่ีค  านึงถึงในอนัดบัแรกคือการจดัการกบัพื้นท่ีภายใน
ใหมี้ความเฉพาะเจาะจงกบัประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั พร้อมกนันั้นก็ไดก้  าหนดขอบเขตดว้ยผวิทาง
สถาปัตยกรรมท่ีปรับเปล่ียนไปตามพื้นใชส้อย แต่ยงัมีความหลากหลายในรูปแบบของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นผวิกบัการใชง้าน เน่ืองจากไม่ไดก้  าหนดเป็นค่าคงท่ี เพียงเพราะวา่ตอ้งการ
ใชส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชง้านเป็นหลกั ซ่ึงอาจจะไม่ไดต้รงตามวตัถุประสงคบ์างส่วน
ในแง่ของความเฉพาะเจาะจง แต่ในการศึกษาก็เลือกท่ีจะใหผ้วิทางสถาปัตยกรรมนั้นครอบคลุมไป
ตามลกัษณะการเปิดตวัของอาคาร  
 ความเป็นพื้นผิวท่ีไดจ้ากการแทนค่าดว้ยความหมายหรือสัญลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
ความทึบ-โปร่ง ท่ีจะเป็นตวัส่ือสารกบัการใชพ้ื้นท่ีเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของการใชง้าน ใหเ้กิดการ
รับรู้ทั้งภายในและภายนอก จากการศึกษาไดท้  าการทดลองจดัระบบความสัมพนัธ์ใหก้บัพื้นท่ีการ
ใชง้านท่ีพอดีกบักิจกรรม ความเป็นไปไดใ้นการออกแบบท่ีบอกวา่ตวัสถาปัตยกรรมเองจะตอ้ง
ลดทอนความเป็นตวัเอง คือการยอมลดพื้นท่ีการใชง้านบางส่วน เพื่อเปิดใหเ้กิดพื้นท่ีผวิใหไ้ด้
ท างานมากข้ึน โดยเฉพาะการศึกษากบั 2 รูปแบบแบบทางสถาปัตยกรรม ท่ีไดเ้ลือกมาเป็นรูปแบบ
ตั้งตน้ในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยเลือกอาคารท่ีเป็นลกัษณะของการท าซ ้ า (pattern) หรือท่ีเป็น
รูปแบบเดียวกนั ซ่ึงในความเป็นไปไดใ้นการออกแบบอาจตอ้งก าหนดกิจกรรมหลกัภายในพื้นท่ี
นั้นดว้ย ผวิภายนอกท่ีปรากฏตวัจึงเป็นท่ีมาจากความตอ้งการท่ีจะส่ือสารใหผู้ค้นทัว่ไปไดรั้บรู้ถึง
พื้นท่ีภายในจากตวัของมนัเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
กล่าวถึงการทดลองออกแบบกบัอาคารกรณีศึกษาตั้งตน้ ตึกแถว อาจเป็นเพียงประเด็น

เล็กๆเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปสู่ออกแบบกบับริบทอ่ืน โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลต่อการ
ออกแบบไดม้าจากขอ้จ ากดัของพื้นท่ีเดิม แต่ยงัสามารถท าการออกแบบเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ใหม่
ภายใตป้ระโยชน์ใชส้อยเดิมได ้และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางความสัมพนัธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนไปของผิวทางสถาปัตยกรรม พื้นผวิ ส่ิงห่อหุม้ ซ่ึง
มาจากความตอ้งการเฉพาะของพื้นท่ีหรือโปรแกรมนั้น ส่วนบริบทอาจมีผลในการออกแบบดา้น
มุมมอง ทิศทาง หนา้ตาอาคาร ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัแรกในการรับรู้กบังานสถาปัตยกรรม
อยา่งท่ีกล่าวมา และสามารถน าเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของพื้นท่ีการใชง้านภายในสถาปัตยกรรม
นั้นไดอ้ยา่งสมเหตุผล 
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