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 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวความคิดในการอ่านหรือท าความเข้าใจพ้ืนที่
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ที่มีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนไม่แน่นอน 
 การด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทดลองออกแบบพ้ืนที่ว่างที่มีรูปทรง
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กายภาพของทางเข้า และข้ันตอนที่ 2 ทดลองออกแบบทางเข้าผ่านโครงการบ้านพักอาศัยที่มีรูปแบบ
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เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของลักษณะการใช้สอยที่อาจเกิดข้ึนบนพ้ืนที่ต่างๆ 
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 This research aims to present the concept of reading or understanding 
various spaces of architecture through the dimension of the entrance. And also to try 
to find ways to form the entrance of various spaces of architecture to be consistent 
and appropriate to the activities of the people of diverse and unpredictable. 
 The research consisted of two stages. The first stage: Experiment with the 
same size and form spaces. But the nature of the entrance to use in each space is 
different. To study the conditions of variation in the usability characteristics that result 
from changes in the physical appearance of the entrance. And The second stage: the 
design of the entrance through residential projects with the same spatial system and 
same space’s form. But there are different entrance characteristics. To Compare the 
feasibility of functional features that may occur in different spaces. 
 The study found that we could read or understand architectural spaces 
through the dimension of the entrance by analyzing the number, size, position of the 
entrance. And how to move in - out that area. On the other hand, we can form the 
entrance of various architectural spaces with the elements mentioned above, namely 
the number, size, location and pattern of continuity of movement into and out of 
space. This will be able to guide the use of drafts in spaces (preliminary of use) where 
the entrance is connected. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ทางเข้า หรือ “entrance” ในงานสถาปัตยกรรมเป็นพ้ืนที่แรกท่ีเราต้องผ่านเพ่ือที่จะเข้า
ไปสู่พ้ืนที,่ สถานที่ หรือสถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง และเป็นจุดที่สถาปนิกใช้เชื่อมต่อระหว่างขอบเขตของ
สถานที่ที่เราเริ่มก าหนดให้เป็นสถาปัตยกรรมและสถานที่, เราก าหนดให้เป็นบริบทหรือสภาพแวดล้อม
หรือก าหนดให้เป็นพื้นที่แห่งนี้และพ้ืนที่อ่ืน โดยในพ้ืนที่, สถานที่หรือสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งเราอาจ
มองเห็นทางเข้าที่มีลักษณะเหมือนกับประตู แต่ขณะที่ในพ้ืนที่, สถานที่หรือสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่ง
เราก็อาจจะมองเห็นมันมีลักษณะไม่เหมือนกับประตูเลยก็ได้ แต่ไม่ว่ามันจะมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรก็
ตาม มันก็ยังคงท าหน้าที่น าเราเข้าไปสู่พ้ืนที่, สถานที ่หรือสถาปัตยกรรมแห่งนั้นๆอยู่เสมอ   

พ้ืนที่, สถานที ่หรือสถาปัตยกรรมแต่ละแห่งนั้นต่างก็มีบรรยกาศ รูปแบบ หรือวิธีการของ
การเข้าถึงท่ีมีความเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป จึงน่าสนใจว่า “อะไร” เป็นตัวก าหนดหรือสร้างให้เกิด
ความเฉพาะตัวของการเข้าถึงในสถาปัตยกรรมแห่งนั้น และบรรยากาศ รูปแบบ หรือวิธีการของการ
เข้าถึงที่แตกต่างกันนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ใช้สอยสถาปัตยกรรม, สถานที ่ หรือพ้ืนที่แต่ละแห่งนั้น
อย่างไร ซึ่งแต่เดิมนั้น ได้มีสถาปนิกและนักวิชาการท่ีได้ท าการศึกษาและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทางเข้าไว้มาบ้างแล้ว แต่วิธีการหลายๆวิธีนั้นมีการใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นหลัก เช่น การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการใช้โครงข่ายเส้นหรือสเปซ ซินแทกซ์ (space syntax) โดยบิลล์ ฮิลเลียร์ (Bill 
Hilier) และจูเลียน แฮนสัน (Julienne Hanson) แต่วิธีการดังกล่าวได้ตัดปัจจัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
และปัจจัยทางความงามออกไปในการวิเคราะห์ เนื่องจากวิธีการนี้อ้างว่าเราไม่ต้องพิจารณา
ประสบการณ์ทางสถาปัตยกรรมในทุกๆคุณค่า1 และในขณะเดียวกันวิธีการนี้ก็เป็นเพียงวิธีการที่
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากงานออกแบบเท่านั้น ไม่ใช่วิธีการที่จะสามารถสร้าง
รูปทรงหรือก่อรูปของทางเข้าขึ้นมาได้ หรือวิธีการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า เด็ปท์แม็พ
เอ็กส์ (depthmapX) ซึ่งอาศัยการค านวนผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวิธีการนี้ก็เป็น
วิธีการที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากงานออกแบบอีกเช่นกัน ไม่ใช่วิธีการที่จะ
สามารถสร้างรูปทรงหรือก่อรูปของทางเข้าขึ้นมาได้ เป็นต้น 
___________________________ 

1 นฤทัย เรียงเครือ, กำรออกแบบสถำปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: ลายเส้น พับบริชชิ่ง, 
2560), 142-144. 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการเสนอแนวความคิดในการอ่านหรือท าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆผ่าน
มิติของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรมในงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้สถาปนิกและผู้ที่สนใจศึกษางานด้าน
สถาปัตยกรรม(ในขอบเขตที่ไม่ใช่งานผังเมือง)นั้นสามารถที่จะท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ต่างๆผ่านมิติของ
ทางเข้าได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการก่อรูปทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆทาง
สถาปัตยกรรมขึ้นมาได้ด้วย 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

2.1 เพ่ือเสนอแนวความคิดในการอ่านหรือท าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆผ่านมิติของทางเข้า
ในงานสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการคาดการณ์จากลักษณะทางกายภาพของทางเข้าโดยใช้วิธีการที่มีความ
เรียบง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ 

2.2 เพ่ือทดลองหาแนวทางในการก่อรูปทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมไปกับกิจกรรมการใช้สอยของผู้คนที่มีความหลากหลายและมีความ
แปรเปลี่ยนไม่แน่นอน 
 
3..สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

3.1 เราสามารถอ่านหรือท าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมได้ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทางเข้าของพ้ืนที่นั้นๆ 

3.2 การก่อรูปของทางเข้าจากองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้สอยของ
พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่สามารถสร้างแบบร่างทางการใช้สอยในพ้ืนที่แต่ละแห่งขึ้นมา เพ่ือใช้ส าหรับการชี้น า
ให้เกิดกิจกรรมการใช้สอยต่างๆตามมาได้ 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 4.1 ศึกษาความหมาย และองค์ประกอบของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรมโดยให้น้ าหนัก
ไปที่ประเด็นซึ่งมีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกับลักษณะและหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สอย 
 4.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สอยในมิติของสถาปัตยกรรม 
 4.3 ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ด้วยฐานของ
แนวความคิดดังกล่าว ผ่านการสร้างหุ่นจ าลอง (model) และแบบทางสถาปัตยกรรม (architectural 
drawing) 

4.4 สรุปผลข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจากผลของการทดลองออกแบบ 
องค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรม 
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5. ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 5.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมในข้ันต้นเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการทดลองและสร้างชุดเครื่องมือส าหรับการออกแบบ 
 5.3 ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรม 
      5.3.1 ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรม
ผ่านพ้ืนที่ว่างขนาดเล็กเพ่ือศึกษาเงื่อนไขของการแปรเปลี่ยนไปของลักษณะการใช้สอยที่เกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทางเข้า 
      5.3.2 ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรม
ผ่านโครงการบ้านพักอาศัยที่มีรูปแบบของระบบการจัดการพื้นที่และรูปทรงของพ้ืนที่ที่เหมือนกัน แต่มี
ลักษณะทางเข้าแตกต่างกัน เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของลักษณะการใช้สอยที่อาจเกิดข้ึนบน
พ้ืนที่ต่างๆ 
 5.4 วิเคราะห์, สรุป และอภิปรายผลที่ได้จากการทดลอง พร้อมทั้งน าเสนอผลงานการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ผลจากการวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการน าผลวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
 6.1 ในด้านวิชาการ โดยผลวิจยันี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการทดลอง
ออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในสถาปัตยกรรมเพื่อน าเสนอแนวความคิดในการอ่าน
หรือท าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรม ผ่านมิติของทางเข้า  
 6.2 ในด้านการน าผลวิวิจัยไปประยุกต์ใช้ โดยที่สถาปนิก นักออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
ตลอดจนนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมสามารถใช้ผลวิจัยนี้เป็นแนวทางในการออกแบบทางเข้าของพ้ืนที่
ต่างๆในงานสถาปัตยกรรมและสร้างแบบร่างทางการใช้สอยของพ้ืนที่นั้นๆให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมไปกับกิจกรรมการใช้สอยของผู้คนที่มีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนไม่แน่นอนได้ 
 
7. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  ในวิทยานิพนธ์เรื่อง การก่อรูปของทางเข้าและแบบร่างทางการใช้สอยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
นิยามศัทพ์เฉพาะไว้ดังนี้ 
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7.1 ทางเข้า ในบริบทของสถาปัตยกรรม หมายถึง องค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรม 
ที่ท าหน้าที่น าเราเคลื่อนที่จากพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะของการปิดล้อมที่น้อยกว่า ไปยังพื้นที่ที่มี
คุณลักษณะของการปิดล้อมที่มากกว่า 
 7.2 แบบร่างทางการใช้สอย ในบริบทของสถาปัตยกรรม หมายถึง รูปลักษณะของการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรม ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็น โครงร่างหรือแนวทางส าหรับการ
แต่ง,ปรับหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ต่างๆในภายหลัง  
 7.3 กิจกรรมการใช้สอย ในบริบทของสถาปัตยกรรม หมายถึง ธุระ หรือ งานอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เราต้องกระท าในพ้ืนที่ต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม 
 
 
 
 
 



5 

 
บทที ่2 

 
ความหมายของทางเข้าและแบบร่างทางการใช้สอย 

 
1. ทางเข้าในบริบทของสถาปัตยกรรม 
 ทางเข้าถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรม  และสถาปัตยกรรมทุก
แห่งนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีทางเข้าทั้งสิ้น แต่จะมีสถาปัตยกรรมสักก่ีแห่งที่จะท าให้เรารู้สึกประทับใจ  
หรือท าให้เราเกิดความรู้สึกที่พิเศษขึ้นมาในจังหวะที่เราได้ก้าวเดินผ่านทางเข้า เพ่ือที่จะผ่านเข้าไปยัง
สถาปัตยกรรมแห่งนั้น  
 ในการที่จะท าความเข้าใจ “ทางเข้า” นั้นสิ่งที่มีความจ าเป็นล าดับแรกๆที่เราควรจะ
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจก็คือ “ความหมายของทางเข้า”  
 แม้ทางเข้านั้นจะมีอยู่ในสถาปัตยกรรมทุกแห่ง มีอยู่ในสถานที่ทุกสถานที่ และเราทุกคนก็
ล้วนแล้วแต่เคยผ่านเข้าออกทางเข้าต่างๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ทางเข้านั้นกลับไม่ได้เป็นที่สนใจ
มากนักและยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงๆจังๆเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จาก “ทางเข้า” นั้นเป็นค าที่ยัง
ไม่ได้ถูกนิยามความหมายลงไปในพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุด (พจนานุกรมของ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ.2554 ซึ่งถือเป็นฉบับล่าสุดในขณะที่ได้ท าการวิจัย) ดังนั้นในกาวิจัยครั้งนี้
จึงได้ท าการศึกษาจากรากศัพท์ของทางเข้าแทน ดังที่จะอธิายต่อไปนี้ 
 ค าว่า “ทาง” นั้นพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้
ว่า ที่ส าหรับเดินไปมา, แนวหรือพ้ืนที่ส าหรับใช้สัญจร, ชอ่ง1 และค าว่า “เข้า” นั้นพจนานุกรมของ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การที่เคลื่อนไปข้างใน หรือท าให้เคลื่อนท่ีไป
ข้างใน2 ซึ่งจากความหมายของค าว่าเข้านั้น มีนัยยะของคุณลักษณะบางประการของคุณภาพพ้ืนที่ ใน
เชิงของการปิดล้อม เพราะในความหมายตามพจนานุกรมนั้นใช้ค าว่า “เข้าไปข้างใน” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
การใช้ค าว่า “เข้าไปข้างใน” นั้นแสดงถึงลักษณะของพ้ืนที่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ พ้ืนที่ที่เราอยู่ ณ 
ปัจจุบัน และส่วนที่ 2 คือ พ้ืนที่ที่เราก าลังจะเคลื่อนที่ไป  
 

___________________________ 
 1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, ทาง, เข้าถึงเม่ือ 26 มิถุนายน 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 
 2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, เข้า, เข้าถึงเม่ือ 26 มิถุนายน 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 

http://www.royin.go.th/dictionary
http://www.royin.go.th/dictionary
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ดังนั้นหากเราบอกว่าเราก าลังจะเข้าไปยังพ้ืนที่ที่ 2 (ในพจนานุกรมระบุไว้ว่า “เคลื่อนที่ไปข้างใน”) จะ
แสดงให้เห็นถึงนัยยะของพ้ืนที่ที่ 2 ที่มีคุณลักษณะของพ้ืนที่ที่ปิดล้อมมากกว่าพ้ืนที่แรกที่เราอยู่ และ
ในทางกลับกันหากเราก าลังจะเคลื่อนที่จากพ้ืนที่ที่ 2 (ซึ่งมีนัยยะทางคุณลักษณะของพ้ืนที่ที่ปิดล้อม
มากกว่า) ไปยังพ้ืนที่แรก เราจึงควรใช้ค าว่าเราก าลังออกไปยังพ้ืนที่แรก ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีนัยยะทาง
คุณลักษณะของพ้ืนที่ที่ปิดล้อมน้อยกว่า เช่น หากเราสมมุติสถานการณ์ว่า เราอยู่ในห้องนอนและ
ต้องการเคลื่อนที่ไปยังห้องน้ า เรามักใช้ค าว่า “เข้า” ไปในห้องน้ า เพราะหากวิเคราะห์โดยการอนุมาน
ด้วยเหตุผลตามแบบข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะสามารถอธิบายได้ว่า เพราะโดยทั่วไปแล้วนั้น
ห้องน้ ามักจะมีลักษณะพื้นที่ที่ปิดล้อมมากกว่าห้องนอน หรือในตัวอย่างที่ 2 คือ หากเราสมมุติ
สถานการณ์ว่า เราอยู่ในห้องนอนและต้องการจะเคลื่อนที่ไปยังระเบียง เราก็มักจะใช้ค าว่า “ออก” ไป
ระเบียง ซึ่งหากเราอธิบายด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสถานการณ์แรกก็จะสามารถอธิบายได้ว่า เพราะ
โดยทั่วไปแล้วระเบียงส่วนมากนั้นมักจะมีลักษณะพ้ืนที่ที่ปิดล้อมน้อยกว่าห้องนอน 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า “ทางเข้า” นั้นหมายถึง พ้ืนที่หรือแนวเขต
ที่ใช้ส าหรับเคลื่อนที่จากพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะของการปิดล้อมของพ้ืนที่ที่มากกว่าไปยังพื้นที่ที่มี
คุณลักษณะของการปิดล้อมของพ้ืนที่ที่น้อยกว่า 
 ในมิติของสถาปัตยกรรมนั้น ทางเข้าถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่ง 
เพราะทางเข้านั้นเปรียบเสมือนกับพ้ืนที่ที่คอยต้อนรับผู้คนที่มาเยือน และสร้างประสบการณ์ของการ
มาถึง3 ให้กับผู้คนที่เข้ามาใช้สอยพื้นที่และสถาปัตยกรรมแห่งนั้นๆ ดังเช่นตัวอย่างที่จะกล่าวถึง 2 
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 ประตูเมือง ในอดีตนั้นประตูเมือง ถือเป็นสิ่งที่ท าหน้าที่มากกว่าแค่การ
ป้องกันตัวเมืองหรือพ้ืนที่ภายในเมือง แต่มันยังท าหน้าที่บ่งบอกถึงทางเข้าของเมือง หรือสถานที่ที่มี
ความเฉพาะตัว บ่งบอกว่าเราได้ผ่านเข้ามายังเมืองหรือสถานที่อีกแห่งหนึ่งแล้ว ซึ่งท าให้ผู้คนหรือแขก
ผู้มาเยือนนั้นรู้สึกเสมือนกับได้รับการต้อนรับ หรือสามารถคาดหมายสิ่งที่จะพบเจอข้างในได้4  
 
 
 
 
 
___________________________ 
 3 ทิพย์สุดา ปทุมานนท,์ จิตวิทยาสถาปัตยกรรมสวัสดี (กรุงเทพฯ: ลายเส้น พับบริชชิ่ง, 
2549), 21. 
 4 เรื่องเดียวกัน, 250. 
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 ตัวอย่างที่ 2 หินทางเดิน (Tobi -ishi) ในส่วนญี่ปุ่น ซ่ึงจะประกอบกันจากการน าก้อนหิน
มาวางเป็นจังหวะต่อเนื่องกันเป็นในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงท าหน้าที่น าพาผู้มาเยือนให้เคลื่อนที่เข้าไปในสวน 
รวมถึงเคลื่อนที่ต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆภายในสวนด้วย และนอกจากนั้นหินทางเดินยังท าหน้าที่เป็นตัวน า
สายตา และสร้างลักษณะต่างๆของการเดินขึ้นมาอีกด้วย เช่น ในส่วนโระจิประกอบกับอาคารชุมนุมชา 
ระยะของการวางหินจะถูกค านวนให้สัมพันธ์กับสมาธิของแขกผู้มาเยือน โดยที่แขกผู้มาเยือนจะถูก
ก าหนดให้ค่อยๆเดินช้าลงทีละนิด เนื่องจากระยะห่างระหว่างแผ่นหินทางเดินแต่ละแผ่นที่ค่อยๆชิดกัน
มากขึ้น หรือการก าหนดขนาดของหินทางเดิน ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร 
เพื่อให้เหมาะส าหรับการวางเท้าข้างเดียวในระหว่างก้าวเดิน และก าหนดหินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสองเท่า 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการยืนสองเท้าในระหว่างการหยุดยืนชมทิวทัศน์ เป็นต้น5 
 จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ในบริบทของสถาปัตยกรรมนั้น ทางเข้า 
หมายถึง องค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรม ที่ท าหน้าที่น าเราเคลื่อนที่จากพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะของ
การปิดล้อมที่น้อยกว่า ไปยังพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะของการปิดล้อมท่ีมากกว่า 

ภาพที ่1 ภาพแสดงรูปแบบการจัดเรียงหินทางเดินแบบต่างๆของสวนญี่ปุ่น 
ที่มา: ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, 2557), 328. 
 
___________________________ 
 5 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม ้: สวนญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, 
2557), 325-328. 
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2. แบบร่างทางการใช้สอยในบริบทของสถาปัตยกรรม  
 ค าว่า “แบบร่างทางการใช้สอย” นั้นเป็นค าที่ผู้วิจัยได้คิดขึ้นมาใหม่โดยการใช้รากมาจาก
ค าศัพท์เดิมทางด้านสถาปัตยกรรม 2 ค า คือ “แบบร่าง” และ “การใช้สอย” โดยผู้วิจัยมีความตั้งใจที่
จะชี้ให้เห็นถึงทัศนคติในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มองว่า สถาปัตยกรรมนั้นรองรับการใช้สอยที่มี
ความไม่แน่นอนและสามารถแปรเปลี่ยนไปได้อยู่เสมอตามกาลเวลาและโอกาสต่างๆ ผู้ออกแบบจึงไม่
ควรที่จะท าการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยยึดติดอยู่กับกิจกรรมการใช้สอยได้(ท่ีไม่มีความแน่นอน
ตายตัว) มากจนเกินไป หรือน าเอากิจกรรมการใช้สอยเหล่านั้นมาเป็นหลักส าคัญหรือสาระส าคัญของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งมีความม่ันคงถาวร และจะต้องคงอยู่ไปอย่างยาวนานกว่ากิจกรรมการ
ใช้สอยเหล่านั้นมาก โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความหมายของค าศัพท์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. “แบบร่าง” ประกอบด้วยค าว่า “แบบ” ซ่ึงตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปลักษณะ หรือสิ่งที่ก าหนดให้ถือเป็นแนวด าเนิน6 และค าว่า 
“ร่าง” ซึ่งพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ท ารปู, โครง ขึ้น
เพ่ือลอก, คัด หรือแต่งในภายหลัง7 
 ดังนั้น หากรวมทั้งสองค าเข้าด้วยกันแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า แบบร่างนั้นหมายถึง รูปลักษณะ
หรือสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นโครงร่างหรือแนวทางส าหรับการลอก, คัด หรือแต่งในภายหลัง 
 2. “การใช้สอย” ซึ่งประกอบด้วยค าว่า “การ” ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายว่า งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ท า หรือ ท ากริยาให้เป็นนาม8 และค าว่า “ใช้
สอย” ซึ่งเป็นลูกค าของค าว่า “ใช้” โดยตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ใช้สอย” ไว้ว่า เอามาท าให้เกิดประโยชน์9 และหากพิจารณาในบริบทของ
สถาปัตยกรรมด้วยแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า “แบบร่างทางการใช้สอย” ในบริบทของสถาปัตยกรรมนั้น 
หมายถึง รูปลักษณะของการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรม ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็น  
 
___________________________ 
 6 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, แบบ, เข้าถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 
 7 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, ร่าง, เข้าถึงเม่ือ 26 มิถุนายน 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 
 8 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, การ, เข้าถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 
 9 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, ใช้สอย, เข้าถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 
2560, เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 

http://www.royin.go.th/dictionary
http://www.royin.go.th/dictionary
http://www.royin.go.th/dictionary
http://www.royin.go.th/dictionary
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โครงร่างหรือแนวทางส าหรับการแต่ง,ปรับหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ต่างๆใน
ภายหลัง และเพ่ือให้การอธิบายถึงการใช้สอยต่างๆ ในงานวิจัยนี้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
ใช้ค าศัพท์เฉพาะที่เก่ียวเนื่องกับการใช้สอยอีก 1 ค า คือ “กิจกรรมการใช้สอย” ซึ่งผู้วิจัยจะขออธิบาย
ความหมายของค าว่า กิจกรรมการใช้สอย ดังต่อไปนี้ 
 ค าว่า “กิจกรรมการใช้สอย” นั้นประกอบด้วยค าว่า “กิจกรรม” และค าว่า “การใช้สอย” 
ซึ่งค าว่ากันใช้สอยนั้นผู้วิจัยได้ท าการอธิบายความหมายของค านี้ไปแล้วในย่อหน้าก่อนหน้านี้ ในย่อ
หน้านี้ ผู้วิจัยจะขออธิบายเพียงความหมายของค าว่า “กิจกรรม” เท่านั้น โดยค าว่า “กิจกรรม” นั้นเป็น
ลูกค าของค าว่า “กิจ”, “กิจ-” ซึ่งตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 นั้นหมายถึง 
ธุระ หรืองาน10 และค าว่า “กรรม” นั้นตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การกระท า การงาน11 ดังนั้น “กิจกรรม” จึงหมายถึง ธุระ งานที่ต้องกระท า และหาก
มองในบริบทของสถาปัตยกรรมแล้วนั้น จึงอาจจะสรุปได้ว่า “กิจกรรมการใช้สอย” นั้นหมายถึง ธุระ 
หรือ งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องกระท าในพ้ืนที่ต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม เช่น นอน, รบัประทาน
อาหาร, ดูโทรทัศน์, นอนกลางวัน, นั่งเล่น, อ่านหนังสือ หรือปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
 โดยสรุปแล้วจะเห็นว่า มิติทางการใช้สอยในงานสถาปัตยกรรมนั้น แบบร่างทางการใช้
สอยจะท าหน้าที่เป็นโครงร่างหรือแนวทางในภาพกว้างให้กับพื้นท่ีต่างๆทางสถาปัตยกรรม และ
กิจกรรมการใช้สอยนั้นจะเป็นเสมือนภาพสะท้อนของความเป็นไปได้แบบต่างๆจากกรอบของแบบร่าง
ทางการใช้สอยเหล่านั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้สอยเป็นส าคัญ 
 และเพ่ือให้สามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้สอยในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะขออธิบายเพ่ิมเติม ด้วยกรณีตัวอย่าง 2 กรณ ีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, กิจ, เข้าถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 2560,  
เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 
 11 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, กรรม, เข้าถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 
2560, เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary 

http://www.royin.go.th/dictionary
http://www.royin.go.th/dictionary
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 กรณีตัวอย่างที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น พ้ืนที่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่ตายตัวในแง่ของขนาดและไม่ได้มีการแบ่งแยกด้วยประโยชน์ใช้สอย แต่จะใช้การแบ่งแยก
ด้วยพฤติกรรมหนึ่งๆ ในเวลาหนึ่งๆ ซึ่งท าให้พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่จะไม่มีความหมายที่แน่นอน จนกว่าจะ
เกิดกิจกรรมข้ึน และความหมายนั้นก็จะจบลงเมื่อกิจกรรมนั้นจบลงเช่นกัน ท าให้ศูนย์กลาง
ความหมายของพ้ืนที่เกิดข้ึนมาจากคน ไม่ได้เกิดขึ้นจากความหมายที่ติดตัวพ้ืนที่มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว 
ดังเช่นในกรณีของการเรียกชื่อและก าหนดประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่ต่างๆว่า ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น 
ฯลฯ หรืออาจกล่าวได้ว่า พ้ืนทีใ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นจะมีความคลุมเครือในแง่กายภาพและประโยชน์
ใช้สอยของพื้นที่ แต่ก็จะมีความชัดเจนในแง่ของการรับรู้ของคนท่ีสัมพันธ์ไปกับช่วงเวลาต่างๆแทน12  

ภาพที ่2 ภาพแสดงลักษณะพื้นที่ของบ้านแบบญี่ปุ่น 
ที่มา : Muza-chan, Japanese traditional house, Kikuya residence in Hagi, accessed  
June 29, 2017, available from http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/japanese-
traditional-house-kikuya-residence-hagi  
 

 

___________________________ 
 12 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, รู้สึกและนึกคิด : เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด, พิมพ์ครั้งที ่2 
(กรุงเทพฯ: คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2551), 129-130. 

http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/japanese-traditional-house-kikuya-residence-hagi
http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/japanese-traditional-house-kikuya-residence-hagi
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 กรณีตัวอย่างที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการอาศัยอยู่ (dwelling) ซ่ึง รศ.ดร.ทิพย์สุดา ปทุมา
นนท์ ได้อธิบายไว้ว่า การอาศัยอยู ่คือความสัมพันธ์โดยองค์รวมของผู้อยู่อาศัยและสถานที่ที่เขาอาศัย
อยู่ เมื่อบุคคลอาศัยอยู่ เขาจะก าหนดต าแหน่งของตัวเองลงในพ้ืนที่ไปพร้อมๆกับเปิดตัวสัมผัสกับ
ลักษณะบางอย่างของสภาพแวดล้อม function ทางจิตวิทยาสองประการที่สัมพันธ์กันในเรื่องของการ
อาศัยอยู่ก็คือ “Orientation” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการอ้างอิงต าแหน่งของตัวเองได้ และ 
“Identification” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการก าหนดเอกลักษณ์ของตัวเองได้13 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
ประเด็นของการ orientation นั้น สามารถเกิดขึ้นได้หากเราสามารถรับรู้หรือเข้าใจในโครงร่างหรือ
แนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆในสถาปัตยกรรม เราจะสามารถประเมินสถาณการณ์ได้ว่าเรา
ควรจะท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และจะเกิดผลอย่างไรบ้างหากเราท าสิ่งต่างๆเหล่านั้น ส่วนในประเด็น
ของการ Identification นั้นผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีเราจะก าหนดเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้นั้น ไม่ได้
เกิดข้ึนมาเฉพาะจากการใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร หรือการที่เราต้องท าอะไร
แปลกๆเท่านั้น แต่แค่การที่เราเลือกท ากิจกรรมการใช้สอยต่างๆ ในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยรูปแบบต่างๆ ที่เรา
เห็นว่าเหมาะสมหรือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วนั้น ก็สามารถท่ีจะสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดข้ึนมาในพ้ืนที่ต่างๆ
ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่า ความเหมาะสมหรือความชอบของเราแต่ละ
คนนั้นมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเอง ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะออกแบบพ้ืนที่หรือ
สถาปัตยกรรมที่จะสร้างให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สอยได้เลือก
พ้ืนที่และรูปแบบส าหรับการท ากิจกรรมการใช้สอยต่างๆด้วยตัวของพวกเขาเอง 
 จากกรณีตัวอย่างทั้ง 2 กรณีข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้สอยใน
ลักษณะดังที่ได้กล่าวมานั้น จะให้ความส าคัญกับความเป็นปัจเจคของผู้ใช้สอยแต่ละคนค่อนข้างมาก 
และยังเป็นวิธีคิดท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายของผู้คน และความแปรเปลี่ยนไม่แน่นอน
ของการใช้สอยในช่วงเวลาหรือสถาณการณ์ต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า แนวความคิดดังกล่าวนี้จะ
สามารถสร้างให้เกิดสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้คนได้เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 13 ทิพย์สุดา ปทุมานนท,์ จิตวิทยาสถาปัตยกรรมสวัสดี, 284. 



12 

 
บทที ่3 

 
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบทางเข้าในงานสถาปัตยกรรม 

 
1. ช่องเปิดในพื้นที่ว่าง 
 ช่องเปิดในพ้ืนที่ว่างที่ท าหน้าที่เป็นทางเข้านั้นสร้างให้เกิดทางส าหรับเข้าไปยังพ้ืนที่ต่างๆ
และสร้างให้เกิดรูปแบบของการเคลื่อนที่และการใช้พื้นที่นั้นๆ ในขณะที่ช่องเปิดที่ท าหน้าที่เป็น
หน้าต่างจะช่วยน าแสงสว่างเข้ามาสู่พื้นท่ี, สร้างมิติต่างๆให้กับพ้ืนผิวของพ้ืนที่ และน าเอาทิวทัศน์
ภายนอกเข้ามายังพ้ืนที่ภายใน น าเอาทิวทัศน์ภายในออกไปสู่พ้ืนที่รอบๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทาง
สายตาระหว่างพื้นที่และภายในและพ้ืนที่รอบๆ อีกท้ังยังสามารถช่วยในเรื่องของการระบายอากาศ
และท าให้อากาศมีการถ่ายเทหมุนเวียนได้อีกด้วย โดยช่องเปิดที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆเข้า
ด้วยกันนั้นจะท างานผ่านขนาด, จ านวน, และต าแหน่งของช่องเปิดที่กระท าต่อส่วนปิดล้อมของพ้ืนที่
ว่าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที ่3 ภาพแสดงลักษณะของช่องเปิดที่กระท ากับส่วนปิดล้อมแบบต่างๆ 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 162. 
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 โดยรูปแบบของการเปิดช่องเปิดในพ้ืนที่ว่างนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบหลักๆ 
ได้ดังนี ้1 

1. ช่องเปิดในระนาบ  
 

 
 
ภาพที ่4 ภาพแสดงลักษณะของการเปิดช่องเปิดในระนาบ 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 163. 
 

2. ช่องเปิดบริเวณมุม 
 

 
 
ภาพที ่5 ภาพแสดงลักษณะของการเปิดช่องเปิดบริเวณมุม 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 163. 
 
___________________________ 
 1 Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition 
(New Jersey: John Wiley & Son, 2007), 162-163. 
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3. ช่องเปิดระหว่างระนาบ 
 

 
 
ภาพที ่6 ภาพแสดงลักษณะของการเปิดช่องเปิดระหว่าระนาบ 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 163. 
 
2. ระดับของการปิดล้อม 
 ระดับของการปิดล้อมของพื้นที่ว่างนั้นถูกก าหนดโดยลักษณะขององค์ประกอบและ
รูปแบบของการเปิดขององค์ประกอบนั้น โดยระดับของการปิดล้อมของพ้ืนที่ว่างที่เราพบเจอจะท าให้
เราสามารถรับรู้ถึงรูปทรงของพ้ืนที่ว่าง, ความแตกต่างของพ้ืนที่ว่างแต่ละแห่ง และท าให้เราสามารถที่
จะหาต าแหน่งทิศทางของตัวเองในพ้ืนที่ว่างนั้นๆได้  
 

 
 
ภาพที ่7 ภาพแสดงลักษณะขององค์ประกอบและรูปแบบของการเปิดขององค์ประกอบ 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 173. 
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ภาพที ่8 ภาพแสดงระดับของการปิดล้อมแบบต่างๆ 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 172. 
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3. มุมมองเข้าสู่อาคาร 
 ในการเดินทางไปเยือนสถาปัตยกรรมหรือสถานที่ในบางแห่ง เราอาจจะสามารถมองเห็น
ทางเข้าได้ตั้งแต่ระยะไกล ซึ่งอาจเรียกได้ว่านี่คือพ้ืนที่ส่วนแรกของระบบทางสัญจรที่ได้ถูกออกแบบไว้
ตั้งแต่เรายังไม่ได้เข้าไปยังตัวอาคาร เพ่ือให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเห็น, สัมผัส, รู้สกึ และเข้าไป
ใช้สอยพื้นที่ว่างต่างๆในสถาปัตยกรรมหรือสถานที่แห่งนั้น 
 โดยรูปแบบของมุมมองเข้าสู่อาคารนั้นสามารถจะแนกได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ ได้ดังนี้ 2 

1. แบบหน้าตรง มุมมองทางเข้าแบบหน้าตรงนั้นจะเป็นการก าหนด 
เส้นทางเดินแบบมุ่งตรงเข้าสู่อาคาร ซึ่งจะท าให้เส้นทางเดินนั้นมีความชัดเจนและตรงไปตรงมา 

 
ภาพที ่9 ภาพแสดงมุมมองเข้าสู่อาคารแบบหน้าตรง 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 243. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 2 Ibid., 243. 
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ภาพที ่10 ภาพแสดงตัวอย่างมุมมองเข้าสู่อาคารแบบหน้าตรง 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 245. 
 

2. แบบมุมเฉียง มุมมองทางเข้าแบบมุมเฉียงจะส่งผลกระทบต่อมุมมอง 
ทางด้านทัศนียภาพของอาคารโดยรวม โดยเส้นทางเดินเข้าสู่ตัวอาคารแบบนี้นั้นสามารถสร้างล าดับใน
การเข้าถึงตัวอาคารได้หลายจังหวะหรือหลายชั้น 
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ภาพที ่11 ภาพแสดงมุมมองเข้าสู่อาคารแบบมุมเฉียง 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 243. 

 
ภาพที ่12 ภาพแสดงตัวอย่างมุมมองเข้าสู่อาคารแบบมุมเฉียง 1 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 247. 
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ภาพที ่13 ภาพแสดงตัวอย่างมุมมองเข้าสู่อาคารแบบมุมเฉียง 2 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 246. 
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3. แบบเดินวน มุมมองทางเข้าอาคารแบบเดินวนนั้นจะสามารถสร้าง 
ล าดับการเข้าถึงอาคารได้หลากหลายและยังท าให้ผู้ใช้สอยสามารถรับรู้รูปทรงของอาคารได้อย่างเป็น 
3 มิต ิผ่านการเดินเพ่ือให้เห็นด้านและมุมต่างๆของตัวอาคารได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม 

 
ภาพที ่14 ภาพแสดงมุมมองเข้าสู่อาคารแบบเดินวน 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 243. 
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ภาพที ่15 ภาพแสดงตัวอย่างมุมมองเข้าสู่อาคารแบบเดินวน 1 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 248. 
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ภาพที ่16 ภาพแสดงตัวอย่างมุมมองเข้าสู่อาคารแบบเดินวน 2 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 249. 
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4. ตัวอย่างทางเข้าลักษณะต่างๆ 
4.1 ทางเข้าเชิงสัญลักษณ์ ทางเข้าลักษณะนี้จะมีการใช้องค์ประกอบบางอย่างเพ่ือใช้เป็น

สัญลักษณ์แสดงถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สถานที่ต่างๆ เช่นประตูเมือง ประตูวัด เป็นต้น  
 

 
 
ภาพที ่17 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบสัญลักษณ์, Piazza san marco, Venice 

ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 252. 
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ภาพที ่18 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบสัญลักษณ์, O-Tori, Toshogu shrine, Nikko 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 252. 
 

4.2 ทางเข้าแบบหลายขนาด ทางเข้าลักษณะนีจ้ะมีการใชข้นาดที่หลากหลายเพื่อ

สร้างการรับรู้ให้เหมาะสมกับหนา้ที่และการใชส้อยของอาคาร ดังเช่น ตัวอย่างในภาพที ่19 จะ
เห็นว่าบริเวณทางเข้าด้านหน้าของอาคารจะมีการใช้ขนาด 2 ขนาด คือ ในส่วนที่อยู่นอกสุดของ
อาคารจะมีการใช้องค์ประกอบของของทางเข้าขนาดใหญ่ซึ่งมีความเป็นสาธารณะ และใน

บริเวณที่อยู่ถัดเข้ามาอีกเล็กน้อยจะมีการใชอ้งค์ประกอบของทางเข้าที่มนีาดเล็กลง ซึ่งเป็น

ขนาดของคนใช้งานตามปกติ ส าหรับผู้คนที่จะเดินเข้าไปยังภายในโบสถ์ 
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ภาพที ่19 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบหลายขนาด, S. Giorgia maggiore, Venice 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 253. 
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4.3 ทางเข้าแบบใช้การแบ่งทางตั้งหรือใช้การแยกเปลือกอาคารออกจากกัน 
 

 
 

ภาพที ่20 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้การแบ่งทางตั้งหรือใช้การแยกเปลือกอาคารออกจากกัน  
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 257. 
 

 
 

ภาพที ่21 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้การแบ่งทางตั้งหรือใช้การแยกเปลือกอาคารออกจากกัน,   
             House for Mrs. Robert Venturi, Pennsylvania  
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 256. 
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ภาพที ่22 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้การแบ่งทางตั้งหรือใช้การแยกเปลือกอาคารออกจากกัน,  
             Entrance pylons, Temple of horus at edfu  
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 256. 
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4.4 ทางเข้าแบบยื่นส่วนปกคลุมออกมานอกอาคาร 
 

 
 

ภาพที ่23 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบยื่นส่วนปกคลุมออกมานอกอาคาร 

ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 259. 
 

 
 

ภาพที ่24 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบยื่นส่วนปกคลุมออกมานอกอาคาร, The pantheon, Rome 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 258. 
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ภาพที ่25 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบยื่นส่วนปกคลุมออกมานอกอาคาร, The oriental theater,  
             Wisconsin 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 259. 
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4.5 ทางเข้าแบบคว้านเข้ามาในตัวอาคาร 
 

 
 

ภาพที ่26 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบคว้านเข้ามาในตัวอาคาร 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 261. 
 

 
 

ภาพที ่27 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบคว้านเข้ามาในตัวอาคาร, S. Andea del quirinale, Rome 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 260. 
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ภาพที ่28 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบคว้านเข้ามาในตัวอาคาร, East building, National gallery of  
             art, Washington D.C. 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 261. 
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4.6 ทางเข้าแบบใช้ความหนาของแนวผนัง เพ่ือสร้างให้เป็นพ้ืนที่เปลี่ยนผ่านจาก 
พ้ืนที่หนึ่งไปสู่อีกพ้ืนที่หนึ่ง 

 

 
 

ภาพที ่29 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้ความหนาของแนวผนัง 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 263. 
 

 
 
ภาพที ่30 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้ความหนาของแนวผนัง, Interior doorway, Francesco  
             Borromini 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 263. 
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ภาพที ่31 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้ความหนาของแนวผนัง, Santa barbara court house,  

             California 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 263. 
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4.7 ทางเข้าแบบใช้การเปลี่ยนระดับพ้ืนหรือใช้ทางลาด 
 

 
 

ภาพที ่32 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้การเปลี่ยนระดับพ้ืนหรือใช้ทางลาด, Rowhouses in galena,  
             Illinois 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 262. 
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ภาพที ่33 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้การเปลี่ยนระดับพ้ืนหรือใช้ทางลาด, Taliesin West, Arizona 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 262. 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 

ภาพที ่34 ภาพตัวอย่างทางเข้าแบบใช้การเปลี่ยนระดับพ้ืนหรือใช้ทางลาด, Millowners’  
             association building, Ahmedabad, India 
ที่มา: Francis D.K. Ching, Architecture - form, space, & order, Third edition (New Jersey: 
John Wiley & Son, 2007), 262. 
 



37 

 
บทที ่4 

 
ทดลองออกแบบ 

 
1. ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่1 

เพ่ือที่จะศึกษาเงื่อนไขของการแปรเปลี่ยนไปของลักษณะการใช้สอยที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทางเข้า จึงได้ท าการทดลองโดยการออกแบบพ้ืนที่ว่างต้นแบบ
ที่มีลักษณะเป็น 1 หน่วย มีรูปทรงของพ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เมตร, ยาว 6 เมตร, สูง 4 
เมตร จากนั้นจึงท าการออกแบบทางเข้าส าหรับพ้ืนที่ว่างต้นแบบนั้นให้มีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกันออกไป โดยมีการก าหนดเงื่อนไขของการแปรเปลี่ยนไปของลักษณะทางกายภาพของ
ทางเข้าออกเป็นชุดการทดลองต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 ทดลองเปลี่ยนแปลงจ านวนทางเข้า 

ภาพที ่35 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบน)และผังพื้น(แถวล่าง) ของพ้ืนที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการ 
             ออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงจ านวนของทางเข้าให้แตกต่างกัน 
 
      จากภาพที ่ 35 จะเห็นว่า พ้ืนที่ว่างต้นแบบทุกพ้ืนที่ ได้ถูกออกแบบให้มีทางเข้าที่มี
ลักษณะรูปร่างเหมือนกัน และมีขนาดของทางเข้าที่เท่ากัน แต่มีจ านวนของทางเข้าท่ีจะใช้เพื่อเข้าไปสู้
ที่ว่างแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน ดังนี้ 
      1. พ้ืนที่ที ่1 (แถวที ่1 ทางตั้ง) ออกแบบให้มีทางเข้าทางจ านวน 1 จุด 

     2. พ้ืนที่ที ่2 (แถวที ่2 ทางตั้ง) ออกแบบให้มีทางเข้าทางจ านวน 2 จุด 
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      3. พ้ืนที่ที ่3 (แถวที ่3 ทางตั้ง) ออกแบบให้มีทางเข้าทางจ านวน 4 จุด 
      4. พ้ืนที่ที ่4 (แถวที ่4 ทางตั้ง) ออกแบบให้มีทางเข้าทางจ านวน 8 จุด 
      5. พ้ืนที่ที ่5 (แถวที ่5 ทางตั้ง) ออกแบบให้มีทางเข้าทางจ านวน 16 จุด 
 1.2 ทดลองเปลี่ยนแปลงขนาดทางเข้า 

ภาพที ่36 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด) และผังพ้ืน(แถวล่างของแต่ละชุด) ของ 
             พ้ืนที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงขนาดของทางเข้าให้ 
             แตกต่างกัน 
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      จากภาพที ่36 จะเห็นว่าพ้ืนที่ว่างต้นแบบ ได้ถูกออกแบบให้ทางเข้ามีลักษณะรูปร่าง
เหมือนกัน มีจ านวนของทางเข้าท่ีใช้เพื่อเข้าไปยังพ้ืนที่เท่ากันเป็นชุดๆ ดังนี้  
      1. ชุดที่ 1 มีจ านวนทางเข้า 4 จุด  
      2. ชุดที่ 2 มีจ านวนทางเข้า 2 จุด  
      3. ชุดที่ 3 มีจ านวนทางเข้า 1 จุด  
      โดยในพื้นท่ีต้นแบบแต่ละชุด จะจะถูกออกแบบให้มีขนาดของทางเข้าท่ีจะใช้เพื่อเข้า
ไปยังพื้นที่ว่างแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของทางเข้าให้มีขนาดที่ใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ เป็นล าดับกันไป กล่าวคือ พ้ืนที่แถวที่ 1 (ทางตั้ง) จะมีขนาดทางเข้าที่เล็กที่สุด (ซึ่งเป็นขนาด
ตั้งต้น) และขนาดของทางเข้าจะค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ จนถึงพ้ืนที่ในแถวที่ 4 (ทาง
ตั้ง) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดของทางเข้าท่ีใหญ่ที่สุด 
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 1.3 ทดลองเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางเข้า 

ภาพที ่37 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ของ 
             พ้ืนที่ว่างที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของทางเข้า  
             ให้แตกต่างกัน 
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      จากภาพที ่37 จะเห็นว่าพ้ืนที่ว่างต้นแบบ ได้ถูกออกแบบให้ทางเข้ามีลักษณะรูปร่าง
เหมือนกัน มีขนาดของทางเข้าขนาดเดียวกัน และมีจ านวนของทางเข้าที่ใช้เพื่อเข้าไปยังพ้ืนที่เท่ากัน
เป็นชุดๆ ดังนี้  
      1. ชุดที่ 1 มีจ านวนทางเข้า 1 จุด  
      2. ชุดที่ 2 มีจ านวนทางเข้า 4 จุด  
      3. ชุดที่ 3 มีจ านวนทางเข้า 2 จุด  
      4. ชุดที่ 4 มีจ านวนทางเข้า 1 จุด  
      โดยในพื้นท่ีต้นแบบแต่ละชุด จะถูกออกแบบให้มีต าแหน่งของทางเข้าท่ีจะใช้เพื่อเข้า
ไปยังพื้นที่ว่างแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน เช่น ในพ้ืนที่ที ่1 ของชุดที่ 1 (แถวที่ 1 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะ
เห็นว่าทางเข้าจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของด้านหน้าของพ้ืนที่, ในพ้ืนที่ที ่2 ของชุดที่ 1 (แถวที่ 2 แนวต้ัง
ของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะอยู่เยื้องมาบริเวณด้านซ้ายล่างของด้านล่างของพ้ืนที่ และในพื้นที่ที่ 3 
ของชุดที่ 1 (แถวที่ 3 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะอยู่เยื้องมาบริเวณด้านซ้ายล่างของ
ด้านบนของพ้ืนที่ อย่างนี้เป็นต้น 
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 1.4 ทดลองเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเข้า 

ภาพที ่38 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ของ 
             พ้ืนที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของทางเข้าให้ 
             แตกต่างกัน 
 
      จากภาพที ่ 38 จะเห็นว่าพ้ืนที่ว่างต้นแบบ ได้ถูกออกแบบให้ทางเข้ามีจ านวนของ
ทางเข้าที่จะใช้เพ่ือเข้าไปยังพื้นที่เท่ากัน มีขนาดของทางเข้าขนาดเดียวกัน มีต าแหน่งของทางเข้าอยู่ใน
จุดเดียวกัน และมีลักษณะรูปร่างของทางเข้าท่ีจะใช้เพื่อเข้าไปยังพ้ืนที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นชุดๆ 
ดังนี้  
      1. ชุดที่ 1 มีลักษณะเป็นทางเดิน  
      2. ชุดที่ 2 มีลักษณะเป็นอุโมงค์ 
      โดยในพื้นท่ีต้นแบบแต่ละชุด จะถูกออกแบบให้มีทิศทางของทางเข้าท่ีจะใช้เพื่อเข้า
ไปยังพื้นที่ว่างแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ในพ้ืนที่ที่ 1 ของชุดที่ 1 (แถวที ่1 แนวตั้งของชุดที่ 1) 
จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นทางเดินที่มีทิศทางอยู่ในแนวระดับหรือขนานไปกับพ้ืนโลก เพ่ือใช้
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เดินเข้าไปสู่พ้ืนที่ว่างภายใน, ในพื้นที่ท่ี 2 ของชุดที ่1 (แถวที่ 2 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้า
จะมีลักษณะเป็นทางเดินที่มีทิศทางลาดเอียงสูงขึ้น เพ่ือใช้เดินเข้าไปสู่พ้ืนที่ว่างภายใน และในพ้ืนที่ที่ 3 
ของชุดที่ 1 (แถวที่ 3 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นทางเดินที่มีทิศทางลาด
เอียงต่ าลง เพ่ือใช้เดินเข้าไปสู่พ้ืนที่ว่างภายใน ส่วนในพ้ืนที่ที่ 1 ของชุดที่ 2 (แถวที่ 1 แนวตั้งของชุดที่ 
2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นทางเดินที่มีทิศทางพุ่งเข้าหาพ้ืนที่แบบท ามุมตั้งฉากกับพื้นท่ี เพ่ือ
ใช้เดินเข้าไปสู่พ้ืนที่ว่างภายใน, ในพ้ืนที่ที ่2 ของชุดที่ 2 (แถวที่ 2 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้า
จะมีลักษณะเป็นทางเดินที่มีทิศทางพุ่งเข้าหาพ้ืนที่แบบท ามุม 45 องศากับพื้นท่ี เพ่ือใช้เดินเข้าไปสู่
พ้ืนที่ว่างภายใน และในพ้ืนที่ที่ 3 ของชุดที่ 2 (แถวที ่ 3 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมี
ลักษณะเป็นทางเดินที่มีทิศทางพุ่งเข้าหาพื้นที่แบบค่อยๆโค้งเข้าหาพื้นที่ เพ่ือใช้เดินเข้าไปสู่พ้ืนที่ว่าง
ภายใน 
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 1.5 ทดลองเปลี่ยนแปลงวัสดุของทางเข้า  

ภาพที ่39 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ของ 
             พ้ืนที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงวัสดุของทางเข้าให้ 
             แตกต่างกัน 
 
      จากภาพที ่ 39 จะเห็นว่าพ้ืนที่ว่างต้นแบบ ได้ถูกออกแบบให้ทางเข้ามีจ านวนของ
ทางเข้าที่จะใช้เพ่ือเข้าไปยังพื้นที่เท่ากัน มีขนาดของทางเข้าขนาดเดียวกัน มีต าแหน่งของทางเข้าอยู่ใน
จุดเดียวกัน และมีลักษณะรูปร่างของทางเข้าท่ีจะใช้เพื่อเข้าไปยังพ้ืนที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นชุดๆ 
ดังนี้  
      1. ชุดที่ 1 มีลักษณะคล้ายกับธรณีประตูขนาดใหญ่ 
      2. ชุดที่ 2 มีลักษณะคล้ายกับซุ้มประตู 
      โดยในพื้นท่ีต้นแบบแต่ละชุด จะถูกออกแบบให้ทางเข้าที่จะใช้เพ่ือเข้าไปยังพ้ืนที่ว่าง
แต่ละแห่งนั้นมีคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในพื้นที่ท่ี 1 ของชุดที่ 1 (แถวที่ 1 แนวตั้งของ
ชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกับพ้ืนของพ้ืนที่ภายใน, ในพ้ืนที่ที ่2 ของชุดที่ 1 (แถวที่ 
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2 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะเป็นไม้, ในพ้ืนที่ที่ 3 ของชุดที่ 1 (แถวที่ 3 แนวตั้งของชุดที่ 
1) จะเห็นว่าทางเข้าจะเป็นหินกรวด และในพ้ืนที่ที่ 4 ของชุดที่ 1 (แถวที่ 4 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็น
ว่าทางเข้าจะเป็นบ่อน้ าตื้นๆ ส่วนในพื้นท่ีที่ 1 ของชุดที่ 2 (แถวที ่ 1 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่า
ทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูท่ีท าจากกระจกใส, ในพ้ืนที่ที ่2 ของชุดที่ 2 (แถวที่ 2 แนวตั้งของชุด
ที ่2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูที่ท าจากกระจกฝ้า, ในพ้ืนที่ที ่3 ของชุดที่ 2 (แถวที่ 3 
แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูท่ีปกคลุมด้วยไม้เลื้อย และในพ้ืนที่ที่ 4 
ของชุดที่ 2 (แถวที่ 4 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูที่ท าจากวัสดุทึบ
แสง 
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 1.6 ทดลองเปลี่ยนแปลงรูปทรงของทางเข้า 

ภาพที ่40 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ของ 
             พ้ืนที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของทางเข้าให้ 
             แตกต่างกัน 
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      จากภาพที ่ 40 จะเห็นว่าพ้ืนที่ว่างต้นแบบ ได้ถูกออกแบบให้ทางเข้ามีจ านวนของ
ทางเข้าที่จะใช้เพ่ือเข้าไปยังพื้นที่เท่ากัน มีขนาดของทางเข้าขนาดเดียวกัน มีต าแหน่งของทางเข้าอยู่ใน
จุดเดียวกัน แต่จะมีการออกแบบให้ทางเข้าที่จะใช้เพื่อเข้าไปยังพ้ืนที่ว่างแต่ละแห่งนั้นมีรูปทรงที่
แตกต่างกันแบบเป็นชุดๆ ดังนี้ 
      1. ชุดที่ 1 ออกแบบให้ทางเข้ามีรูปทรงคล้ายชุดเสาซุ้มประตู โดยในพื้นท่ีที ่1 (แถวที่ 
1 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูที่ยื่นออกมาจากพ้ืนที่เพียงเล็กน้อย, 
ในพ้ืนที่ที ่2 (แถวที่ 2 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูที่ยื่นออกมาจาก
พ้ืนที่มากข้ึน จนมีลักษณะคล้านซุ้มทางเดิน, ในพ้ืนที่ที ่ 3 (แถวที ่ 3 แนวตั้งของชุดที ่ 1) จะเห็นว่า
ทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูยื่นออกมาจากพ้ืนที่มากขึ้นอีก จนท าให้ทางเข้ามีลักษณะเป็นซุ้ม
ทางเดินขนาดยาว และในพ้ืนที่ที ่4 (แถวที่ 4 แนวตั้งของชุดที่ 1) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซุ้ม
ประตูท่ีตั้งอย่างไม่มีระเบียบและกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จนท าให้ทางเข้ามีลักษณะเป็นซุ้มทางเดิน
แบบเดี่ยวหลายๆซุ้มแทน 
      2. ชุดที่ 2 ออกแบบให้ทางเข้ามีรูปทรงคล้ายอุโมงค์ทางเดิน โดยในพื้นท่ีที ่1 (แถวที่ 
1 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นอุโมงค์ทางเข้าแบบตรงๆบริเวณปากอุโมงค์
และปลายอุโมงค์มีขนาดเท่ากัน, ในพ้ืนที่ที ่ 2 (แถวที ่ 2 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมี
ลักษณะเป็นอุโมงค์ทางเข้าแบบที่มีปากทางเข้ากว้างแล้วค่อยๆแคบลงจนมีขนาดเท่ากับอุโมงค์ในพ้ืนที่
ที ่1 บริเวณปลายอุโมงค์, ในพ้ืนที่ที ่3 (แถวที่ 3 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็น
อุโมงค์ทางเข้าแบบที่มีปากทางเข้าสูงแล้วค่อยๆต่ าลงจนมีขนาดเท่ากับอุโมงค์ในพื้นที่ที่ 1 บริเวณ
ปลายอุโมงค์ และในพ้ืนที่ที่ 4 (แถวที ่4 แนวตั้งของชุดที่ 2) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นอุโมงค์
ทางเข้าแบบที่มีปากทางเข้าต่ าแล้วค่อยๆสูงขึ้นจนมีขนาดเท่ากับอุโมงค์ในพ้ืนที่ที่ 1 บริเวณปลาย
อุโมงค์ 
      3. ชุดที่ 3 ออกแบบให้ทางเข้ามีรูปทรงคล้ายแผ่นพ้ืนทางเดินต่างระดับ โดยในพ้ืนที่ที ่
1 (แถวที ่ 1 แนวตั้งของชุดที่ 3) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นพ้ืนทางเดินต่างระดับที่มี
ลักษณะเป็นขั้นบันไดให้เดินขึ้น เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่ภายใน, ในพ้ืนที่ที ่2 (แถวที่ 2 แนวตั้งของชุดที่ 3) จะ
เห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นพ้ืนทางเดินต่างระดับที่มีลักษณะเป็นทางลาดให้เดินขึ้น เพ่ือเข้าสู่
พ้ืนที่ภายใน, ในพ้ืนที่ที ่ 3 (แถวที่ 3 แนวตั้งของชุดที่ 3) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นพื้น
ทางเดินต่างระดับที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดให้เดินลง เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่ภายใน และในพ้ืนที่ที่ 4 (แถวที่ 4 
แนวตั้งของชุดที่ 3) จะเห็นว่าทางเข้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นพื้นทางเดินต่างระดับที่มีลักษณะเป็นทาง
ลาดให้เดินลง เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่ภายใน 
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2. ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่2 
 2.1 ทดลองออกแบบรูปแบบตั้งต้นของโครงการ 

ภาพที ่41 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ใช้เป็นรูปแบบตั้งต้นของการทดลองออกแบบ 
             ทางเข้า 
 

     จากภาพที ่41 จะเห็นว่า รูปแบบตั้งต้นของโครงการจะเป็นบ้านพักอาศัยเนื่องจากใน
การศึกษาเรื่องทางเข้าในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นั้น ( space syntax ท าการศึกษาโดยบิลล์ ฮิลเลียร ์
และจูเลียน แฮนสัน ) ได้ท าการศึกษาผ่านบ้านพักอาศัยที่มีลักษณะเป็นตาราง 9 ช่องของสถาปนิก 
แอนเดรีย พาลาดิโอ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะท าการศึกษาโดยใช้กรณีท่ีใกล้เคียงกัน จึงได้ท าการออกแบบ
อาคารที่จะใช้เป็นรูปแบบตั้งต้นของการทดลองให้มีลักษณะการใช้สอยเป็นบ้านพักอาศัยและมี
ลักษณะพ้ืนที่แบบตาราง 9 ช่องเช่นเดียวกัน แต่ได้มีการประยุกต์และปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการ
ของบ้านแบบนี้เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหัวข้อที่จะท าการศึกษา กล่าวคือ บ้านที่จะใช้
เป็นรูปแบบตั้งต้นของการทดลองนี้จะถูกออกแบบให้ห้องทุกห้องมีรูปทรงเป็นแบบสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร, ยาว 4 เมตร และสูง 2.4 เมตร โดยมีระบบของการจัดการพื้นที่ (spatial system) 
แบบตารางพิกัด (grid) ที่เชื่อมต่อกันแบบห้องต่อห้อง ซึ่งจะท าให้พ้ืนที่ใช้สอยในแต่ละพ้ืนที่นั้นมี
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จ านวนทางเข้าออกเท่ากันทุกพ้ืนที่ (มีทางเข้าออกจากพ้ืนที่ด้านละ 1 จุด รวมทั้งหมดเป็น 4 จุด ตอ่
พ้ืนที่ใช้สอยหนึ่งพ้ืนที่) ซึ่งในแบบตั้งต้นนี้จะมีการก าหนดให้ทางเข้าออกแต่ละจุดมีขนาด, ลักษณะ
รูปร่าง ที่เหมือนกันทั้งหมด และตั้งอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางของผนังแต่ละด้านเหมือนๆกัน 
 2.2 ทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่42 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 
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      จากภาพที ่ 42 จะเห็นว่า รูปแบบของผังพ้ืนโครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการ
ออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 จะมีการปรับเปลี่ยนจ านวนของทางเข้าในบางพ้ืนที่ และ
ออกแบบให้มีม่านส าหรับเปิด-ปิดเวลาเดินทางเข้าออกพ้ืนที่ใช้สอยในบางพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังได้มีการ
จ าลองตัวอย่างของการใช้สอยลงไปบนพื้นที่่ต่างๆ โดยมีขั้นตอนการก่อรูปของทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

     1. ปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้าของแต่ละห้องให้มีความแตกต่างกัน  
โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ หอ้งที่มีทางเข้าจากผนังเพียงแค่ด้านเดียว ซ่ึงจะส่งผลให้ลักษณะ
พ้ืนที่ภายในห้องมีลักษณะเป็นพื้นที่แบบปลายตัน ( terminal space ) และห้องที่มีทางเข้าจากผนัง
หลายด้าน ซึ่งจะท าให้ห้องมีลักษณะพ้ืนที่เป็นแบบพ้ืนที่ทางผ่าน ( passing space ) 
 

 
  
ภาพที ่43 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1  
             ก่อนท าการปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้า 
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      จากภาพที ่43 จะเห็นลักษณะทางเข้าของห้องต่างๆก่อนที่จะท าการปรับจ านวนและ
ต าแหน่ง ซ่ึงจะเห็นว่าด้วยลักษณะทางเข้าท่ีเหมือนกันในทุกๆห้อง ท าให้ลักษณะของพ้ืนที่ภายในห้อง
เป็นแบบพื้นที่ทางผ่าน ( passing space ) เหมือนๆกันในทุกห้อง 

 
 
ภาพที ่44 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1  
             หลังท าการปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้า 
 
      จากภาพที ่ 44 จะเห็นลักษณะของทางเข้าห้องต่างหลังจากท าการปรับจ านวนและ
ต าแหน่งของทางเข้าแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะขึ้นมา 
คือห้องที่มีพ้ืนที่แบบปลายตัน ( terminal space ) กับห้องที่มีลักษณะพ้ืนที่แบบทางผ่าน ( passing 
space ) 
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     2. ปรับรูปแบบวิธีของการเดินเข้าออกของพื้นที่ให้แตกต่างกัน โดยท าการ 
ก าหนดรูปแบบวิธีการเดินเข้าออกพ้ืนที่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การเดินเข้าออกแบบที่มีการเปิด-ปิด 
ผ้าม่าน และการเดินเข้าออกแบบที่สามารถเดินเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิด-ปิดผ้าม่าน 
 

 
 
ภาพที ่45 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1  
             หลังการก าหนดรูปแบบวิธีการเดินเข้าออกพ้ืนที่ 
 

     3. จ าลองกิจกรรมการใช้สอยลงไปในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือดูความเป็นไปได้ของ 
ลักษณะกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น (ดูภาพท่ี 42) 
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2.3 ทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2  
 

 
 

ภาพที ่46 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2 
 
      จากภาพที ่ 46 จะเห็นว่า รูปแบบของผังพ้ืนโครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการ
ออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินเข้าออกพ้ืนที่ต่างๆให้มี
ลักษณะแตกต่างกัน และแตกต่างไปจากผังของโครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการออกแบบลักษณะของ
ทางเข้าแบบที ่ 1 แต่ยังคงรูปแบบของจ านวนทางเข้าของพ้ืนที่ให้เหมือนกับโครงการบ้านพักอาศัยที่
ผ่านการออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 กล่าวคือ ในโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วย
ลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2 นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินเข้าออกพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ
จากเดิมท่ีในโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 จะมีการเดินเข้าออก
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พ้ืนที่ต่างๆด้วยทางเข้าออกที่่มีระดับพ้ืนระดับเดียวกัน และในบางพ้ืนที่จะต้องท าการเปิด-ปิดม่านใน
การเดินเข้าออกพ้ืนที่ด้วย แต่ในครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2 จะ
มีถูกออกแบบให้มีรูปแบบการเดินเข้าออกพ้ืนที่่างด้วยทางเข้าท่ีมีลักษณะต่างระดับกัน ซึ่งในการเดิน
เข้าออกพ้ืนที่ต่างระดับนี้ ในบางจุดจะเป็นการเดินผ่านทางลาด และในบางจุดจะเป็นการเดินผ่าน
บันไดเป็นขั้นๆไป นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ใช้สอยบางพ้ืนที่ จะมีการปรับขนาดของทางเข้าให้มีขนาด
แตกต่างจากทางเข้าอ่ืนๆอีกด้วย  โดยมีขั้นตอนการก่อรูปของทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆดังต่อไปนี้ 

     1. ปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้าของแต่ละห้องให้มีความแตกต่างกัน  
โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ หอ้งที่มีทางเข้าจากผนังเพียงแค่ด้านเดียว ซ่ึงจะส่งผลให้ลักษณะ
พ้ืนที่ภายในห้องมีลักษณะเป็นพื้นที่แบบปลายตัน ( terminal space ) และห้องที่มีทางเข้าจากผนัง
หลายด้าน ซึ่งจะท าให้ห้องมีลักษณะพ้ืนที่เป็นแบบพ้ืนที่ทางผ่าน ( passing space ) 
 

 
 
ภาพที ่47 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2  
             ก่อนท าการปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้า 
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      จากภาพที ่47 จะเห็นลักษณะทางเข้าของห้องต่างๆก่อนที่จะท าการปรับจ านวนและ
ต าแหน่ง ซ่ึงจะเห็นว่าด้วยลักษณะทางเข้าท่ีเหมือนกันในทุกๆห้อง ท าให้ลักษณะของพ้ืนที่ภายในห้อง
เป็นแบบพื้นที่ทางผ่าน ( passing space ) เหมือนๆกันในทุกห้องเช่นเดียวกันกับบ้านพักอาศัยที่
ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 
 

 
  
ภาพที ่48 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2  
             หลังท าการปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้า 
 
      จากภาพที ่ 48 จะเห็นลักษณะของทางเข้าห้องต่างหลังจากท าการปรับจ านวนและ
ต าแหน่งของทางเข้าแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะขึ้นมา 
คือห้องที่มีพ้ืนที่แบบปลายตัน ( terminal space ) กับห้องที่มีลักษณะพ้ืนที่แบบทางผ่าน ( passing 
space ) เช่นเดียวกันกับบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 
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     2. ปรับรูปแบบวิธีของการเดินเข้าออกของพื้นที่ให้แตกต่างกัน โดยท าการ 
ก าหนดรูปแบบวิธีการเดินเข้าออกพ้ืนที่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การเดินเข้าออกแบบเป็นทางเดินเป็น
ขั้นบันได และการเดินเข้าออกแบเป็นทางเดินที่เป็นทางลาด และยังก าหนดให้ในแต่ละรูปแบบของ
วิธีการเดินเข้าออกนั้นมีลักษณะปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น การใช้ทางลาดที่มีขนาดกว้างและ
เป็นทางตรง, การใช้ทางลาดที่แคบและมีเส้นทางคดโค้ง เป็นต้น (ดูภาพท่ี 49) 
 

 
 

ภาพที ่49 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2    
             หลังการก าหนดรูปแบบวิธีการเดินเข้าออกพ้ืนที่ 
 

     3. จ าลองกิจกรรมการใช้สอยลงไปในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือดูความเป็นไปได้ของ 
ลักษณะกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น (ดูภาพท่ี 46) 
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3. ทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3 
 ในการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในครั้งท่ี 3 นี้ จะเป็นการ
พัฒนาแนวความคิดของการก่อรูปต่อจากการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้า
ในครั้งท่ี 2 โดยในการการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในครั้งที่ 3 จะมีการ
ตัดประเด็นเรื่องจ านวนของทางเข้าออก เนื่องจากปัจจัยทางด้านจ านวนของทางเข้านั้นส่งผลอย่าง
มากต่อการใช้สอยของพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเรื่องของระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ ดังนั้นเพื่อต้องการ
ให้สามารถทราบถึงผลกระทบที่มีต่อลักษณะการใช้สอยจากลักษณะของทางเข้าในปัจจัยอื่นๆท่ีเหลือ 
จึงได้ท าการทดลองโดยสร้างเงื่อนไขของการก่อรูปของทางเข้าพร้อมทั้งปรับรูปแบบทางกายภาพของ
ทางเข้าแบบเป็นล าดับทีละเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ขนาดของทางเข้า โดยท าการออกแบบให้ทางเข้ามีขนาดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด คือ  
ทางเข้าที่มีขนาดกว้าง 1 เมตร, 2 เมตร, 4 เมตร ซ่ึงทางเข้าแต่ละขนาดจะรองรับกิจกรรมการใช้สอยที่
เรียกร้องขนาดส าหรับการเข้าออกพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
 

 
 
ภาพที ่50 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             ออกแบบขนาดของทางเข้า 
 

2. ต าแหน่งของทางเข้า จากการปรับขนาดทางเข้าในขั้นที่ 1 แล้วนั้น ขั้นต่อมาจึงได้ท า 
การปรับเปลี่ยนต าแหน่งของทางเข้าภายในห้องต่างๆ ซึ่งในการปับต าแหน่งนี้จะมีลักษณะการปรับอยู่ 
2 ลักษณะด้วยกัน คือ ปรับให้ทางเข้าอยู่ในต าแหน่งชิดมุมผนัง และปรับให้ทางเข้าอยู่ในต าแหน่ง
กึ่งกลางผนัง 
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ภาพที ่51 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             ออกแบบต าแหน่งของทางเข้า 
 
 จากภาพที ่ 51 จะเห็นการแสดงพื้นท่ีส าหรับใช้งานและพ้ืนที่ทางสัญจรที่เกิดขึ้นจาก
ทางเข้า (ผังพ้ืนด้านซ้ายสุด) และแสดงพ้ืนที่ส าหรับใช้งานและพ้ืนที่ทางสัญจรเมื่อท าการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งทางเข้าแล้ว (ผังพ้ืนด้านขวาสุด) 

3. รูปทรงของทางเข้า โดยรูปทรงของทางเข้าท่ีใช้ในการทดลองออกแบบคือรูปทรงพ้ืน 
ต่างระดับแบบเป็นขั้น (steps) ซ่ึงแต่ละห้องจะมลีักษณะของพ้ืนต่างรับแบบขั้นที่แตกต่างกัน โดย
สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะหลักๆ คือ  พ้ืนที่ระดับเดียวกันสามารถเดินเข้าออกได้ทันที, พ้ืนต่างระดับ
แบบขั้นที่ต้องเดินขึ้นหรือลงในระยะความสูง 1 เมตร และพ้ืนต่างระดับแบบขั้นที่ต้องเดินขึ้นหรือลงใน
ระยะความสูง 2 เมตร  
 

 
 

ภาพที ่52 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             ออกแบบรูปทรงของทางเข้า 



59 

4. จ าลองกิจกรรมการใช้สอยลงไปในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือดูความเป็นไปได้ของ 
ลักษณะกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น (ดูภาพท่ี 53) 
 

 
 
ภาพที ่53 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             ออกแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพที ่54 ภาพแสดงรูปตัด ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             ออกแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพที ่55 ภาพหุ่นจ าลอง ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             มุมที่ 1 
 

 
 
ภาพที ่56 ภาพหุ่นจ าลอง ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             มุมที่ 2 
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ภาพที ่57 ภาพหุ่นจ าลอง ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             มุมที่ 3 
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บทที ่5 

 
ผลการทดลอง 

 
1. ผลการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที่ 1 

จากการศึกษาเงื่อนไขของการแปรเปลี่ยนไปของลักษณะการใช้สอยที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทางเข้า ได้ผลดังนี้ 

1.1 ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงจ านวนทางเข้า 
     จากการทดลองเปลี่ยนแปลงจ านวนทางเข้าในแต่ละพ้ืนที่ได้ผลดังที่แสดงใน ภาพที่ 

58 โดยจะเห็นได้ว่าลักษณะของพ้ืนที่ใช้งานและพ้ืนที่ทางสัญจรที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของทางเข้า กล่าวคือ เมื่อพื้นที่มีจ านวนของทางเข้าเพ่ิมข้ึน ก็จะมีสัดส่วน
ของพ้ืนที่ทางสัญจรเพ่ิมข้ึน และพ้ืนที่ใช้งานก็จะยิ่งน้อยลง และทางเข้าที่ถูกเพ่ิมเข้ามาในแต่ละด้านก็
จะส่งผลให้รูปแบบโซนของพ้ืนที่ใช้งานและพ้ืนที่ทางสัญจรถูกเปลี่ยนแปลงไป เช่นจากภาพที่ 58 หอ้ง
ซ้ายมือสุดที่มีทางเข้าเดียวจะมีพ้ืนที่ใช้งานเป็นรูปแบบโซนเป็นพื้นที่เดียวขนาดใหญ่ เมื่อมีการเพ่ิม
จ านวนทางเข้าเข้าไปในห้องถัดมา (ห้องที่ 2 นับจากซ้ายมือ) ท าให้รูปแบบโซนของพ้ืนที่ใช้งาน
เปลี่ยนแปลงไป คือ มีลักษณะแยกออกเป็น 2 พ้ืนที ่โดยมีพ้ืนที่ทางสัญจรตัดผ่านตรงกลาง 
 

 
 
ภาพที ่58 ภาพแสดรูปไอโซเมตริก(แถวบน)และผังพื้น(แถวล่าง) ผลการทดลองของพ้ืนที่ว่างต้นแบบ 
             ที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงจ านวนของทางเข้าให้แตกต่างกัน 
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1.2 ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงขนาดทางเข้า 
     จากการทดลองเปลี่ยนแปลงขนาดทางเข้าในแต่ละพ้ืนที่ ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 59 

โดยจะเห็นได้ว่าลักษณะของพ้ืนที่ใช้งานและพ้ืนที่ทางสัญจรที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของทางเข้า กล่าวคือ เมื่อพื้นที่มขีนาดของทางเข้าใหญ่ขึ้น ก็จะมีสัดส่วน
ของพ้ืนที่ทางสัญจรเพ่ิมข้ึน และพ้ืนที่ใช้งานก็จะยิ่งน้อยลง 

 

 
 
ภาพที ่59 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด) และผังพ้ืน(แถวล่างของแต่ละชุด) ผลการ 
             ทดลองของพื้นที่ว่างต้นแบบได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ 
             ทางเข้าให้แตกต่างกัน 
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 1.3 ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางเข้า 
     จากการทดลองเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางเข้าในแต่ละพ้ืนที่ ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 

60 โดยจะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่ที่มีจ านวนของทางเข้าเท่ากันแต่มีต าแหน่งของทางเข้าคนละต าแหน่งกัน
จะมีรูปแบบโซนของพ้ืนที่ใช้งานที่เกิดขึ้นคนละรูปแบบกัน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามต าแหน่งของ
ทางเข้าที่ใช้เข้ามายังพ้ืนที่นั้นๆ 
 

 
 
ภาพที ่60 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ผลการ 
             ทดลองของพื้นที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง 
             ของทางเข้าให้แตกต่างกัน 
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 1.4 ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเข้า 
     จากการทดลองเปลี่ยนแปลงทิศทางทางเข้าในแต่ละพ้ืนที่ ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 

61 โดยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของทางเข้าส่งผลต่อมุมมองที่มองเข้าสู้พ้ืนที่ (approach) 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมภายในพื้นที่และกิจกรรมของพื้นที่รอบๆ 
ว่าจะสัมพันธ์ในรูปแบบใด ดังเช่นในภาพที่ 61 ในการทดลองชุดที่ 2 ห้องแรกสุดทางซ้ายมือ จากพ้ืนที่
ภายนอกสามารถมองเข้ามาเห็นพื้นที่ภายในได้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้การเลือกใช้งานพ้ืนที่ภายในและ
พ้ืนที่ภายนอกนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นไปในทิศทางท่ีค่อนข้างสัมพันธ์กัน ในขณะที่ห้องที่ 3 ทางขวามือ
สุดของการทดลองชุดเดียวกัน จากพ้ืนที่ภายนอกนั้นไม่สามารถมองเข้ามาเห็นพ้ืนที่ภายในได้ ท าให้
แนวทางในการเลือกใช้สอยพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเป็นอิสระจากกัน กล่าวคือ สามารถเลือกท า
กิจกรรมที่ไม่ต้องสัมพันธ์กัน หรือกิจกรรมที่มีความขัดแย้งกัน ไม่ต่อเนื่องกันได้ 
 

 
 
ภาพที ่61 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ผลการ 
             ทดลองของพื้นที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 
             ของทางเข้าให้แตกต่างกัน 
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 1.5 ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงวัสดุของทางเข้า  
     จากการทดลองเปลี่ยนแปลงวัสดุของทางเข้าในแต่ละพ้ืนที่ ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่ 

62 โดยจะเห็นได้ว่าในการทดลองชุดที่ 1 วัสดุของทางเข้าที่ท าหน้าที่เป็นพ้ืนนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การเคลื่อนที่ของผู้ใช้สอย ซึ่งท าให้เกิดรูปแบบของความต่อเนื่องของการเดินเข้าออกพ้ืนที่แบบต่างๆ 
เช่นในห้องท่ี 1 (ซ้ายมือสุด) ของการทดลองชุดที่ 1 มีการใช้วัสดุพื้นแบบเดียวกับพ้ืนที่ภายใน ท าให้เกิด
ทางทางที่มีความต่อเนื่องของพ้ืนทีภ่ายในและพ้ืนที่ภายนอก ในขณะที่ห้องที่ 3 (นับจากซ้ายมือ ) ของ
การทดลองชุดเดียวกัน มีการใช้วัสดุบริเวณของทางเข้าที่เป็นพื้นกรวดท าให้การเดินเข้าออกพ้ืนที่ไม่
ต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจท าให้ในขณะที่จะเดินเข้าออกระหว่างพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ภายนอกอาจจะต้องมี
การหยุดเพื่อที่จะถอดหรือใส่รองเท้า เป็นต้น  ส่วนในการทดลองชุดที่ 2 เป็นการทดลองวัสดุของ
ทางเข้าทีท่ าหน้าที่เป็นองค์ประกอบในการปิดล้อม ซึ่งจากการทดลองพบว่าการเปลี่ยนวัสดุทางเข้าใน
ส่วนนี้จะสร้างให้เกิดบรรยากาศของการเข้าออกพ้ืนที่ และส่งผลต่อการรับรู้ระหว่างพ้ืนที่ด้วย  
 

 
  
ภาพที ่62 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ผลการ 
             ทดลองของพื้นที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงวัสดุของ 
             ทางเข้าให้แตกต่างกัน 
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 1.6 ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงรูปทรงของทางเข้า  
     จากการทดลองเปลี่ยนแปลงรูปทรงของทางเข้าในแต่ละพ้ืนที่ ได้ผลดังทีแ่สดงในภาพ

ที ่63 โดยจะเห็นได้ว่ารูปทรงของทางเข้าจะส่งผลต่อรูปแบบการเคลื่อนที่เข้าออกพ้ืนที่ของผู้ใช้สอย ซ่ึง
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ อิริยาบทในการเคลื่อนที่เข้าออก และเส้นทางในการเคลื่อนที่
เข้าออก   
 

 
 
ภาพที ่63 ภาพแสดงรูปไอโซเมตริก(แถวบนของแต่ละชุด)และผังพื้น(แถวล่างของแต่ละชุด) ผลการ 
             ทดลองของพื้นที่ว่างต้นแบบที่ได้ท าการออกแบบทางเข้าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง 
             ของทางเข้าให้แตกต่างกัน 
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2. ผลการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที่ 2 
 2.1 ผลการทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบท่ี 1 
      จากการทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 ของโครงการบ้านพักอาศัย 
พบว่าการปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้าของแต่ละห้องให้มีความแตกต่างกัน ท าให้เกิดเส้นทางการ
เข้าถึงแบบต่างๆกันข้ึนมา 2 ลักษณะ คือ เส้นทางการเข้าถึงแบบทะลุผ่านพ้ืนที่ และเส้นทางการเข้าถึง
แบบปลายตัน (ผังตรงกลางของภาพที่ 64) ซึ่งจากเดิมจะมีรูปแบบเส้นทางการเข้าถึงแบบเพียงเดียว 
คือแบบทะลุผ่านพ้ืนที่เท่านั้น (ผังด้านซ้ายมือสุดของภาพที่ 64) และเม่ือท าการปรับรูปแบบวิธีของการ
เคลื่อนทีเ่ข้าออกของพ้ืนที่ให้แตกต่างกันโดยท าการก าหนดรูปแบบวิธีการเดินเข้าออกพ้ืนที่ออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ การเดินเข้าออกแบบที่มีการเปิด-ปิดผ้าม่าน และการเดินเข้าออกแบบที่สามารถเดินเข้าไป
ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิด-ปิดผ้าม่าน จะท าความต่อเนื่องในการเข้าออกห้องต่างๆถูกแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ พ้ืนที่ที่ต้องเปิดปิดผ้าม่านในการเข้าออก ซ่ึงจะมีความต่อเนื่องระหว่างการก ากิจกรรม
ต่างๆน้อยกว่า (พ้ืนที่ที่แสดงลูกศรการเข้าถึงด้วยเส้นประในผังด้านขวามือสุดของภาพที่ 64 และพ้ืนที่
สีเหลืองในผังด้านขวามือสุดของภาพที่ 65) และพ้ืนที่ที่เดินเข้าออกได้เลย ซ่ึงจะมีความต่อเนื่องในการ
ท ากิจกรรมต่างๆมากกว่า (พ้ืนที่สีขาวในผังด้านขวามือสุดของภาพที่ 65) 
  

 
 
ภาพที ่64 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1  
             แสดงลักษณะการเข้าถึง 
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ภาพที ่65 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1  
             แสดงลักษณะพ้ืนที่ 
 
 2.2 ผลการทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบท่ี 2  
      จากการทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2 ของโครงการบ้านพักอาศัย 
พบว่าการปรับจ านวนและต าแหน่งทางเข้าของแต่ละห้องให้มีความแตกต่างกัน ท าให้เกิดเส้นทางการ
เข้าถึงแบบต่างๆกันข้ึนมา 2 ลักษณะเช่นเดียวกับการทดลองออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 
คือ เกิดเส้นทางการเข้าถึงแบบทะลุผ่านพื้นที่ และเส้นทางการเข้าถึงแบบปลายตัน (ผังตรงกลางของ
ภาพที ่66) ซ่ึงจากเดิมจะมีรูปแบบเส้นทางการเข้าถึงแบบเพียงเดียว คือแบบทะลุผ่านพ้ืนที่เท่านั้น (ผัง
ด้านซ้ายมือสุดของภาพที่ 66) และเม่ือท าการปรับรูปแบบวิธีของการเดินเข้าออกของพ้ืนที่ให้แตกต่าง
กัน โดยท าการก าหนดรูปแบบวิธีการเดินเข้าออกพื้นที่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การเดินเข้าออกแบบ
เป็นทางเดินเป็นขั้นบันได และการเดินเข้าออกแบเป็นทางเดินที่เป็นทางลาด จะท าความต่อเนื่องใน
การเข้าออกห้องต่างๆถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ที่ต้องเดินเข้าออกผ่านการข้ึนลงบันได ซ่ึง
จะมีความต่อเนื่องระหว่างการก ากิจกรรมต่างๆน้อยกว่า (พ้ืนที่ที่แสดงลูกศรการเข้าถึงด้วยเส้นหยักใน
ผังด้านขวามือสุดของภาพที่ 66 และพ้ืนที่สีเหลืองในผังด้านขวามือสุดของภาพที่ 67) และพ้ืนที่ที่ต้อง
เดินเข้าออกผ่านทางลาด ซึ่งจะมีความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมต่างๆมากกว่า (พ้ืนที่ที่แสดงลูกศร
การเข้าถึงด้วยเส้นโค้งในผังด้านขวามือสุดของภาพที่ 66 และพ้ืนที่สีขาวในผังด้านขวามือสุดของภาพ
ที ่67) แต่ยังมีพ้ืนที่ที่น่าสนใจอีกพ้ืนที่หนึ่ง คือพ้ืนที่ที่ต้องผ่านเข้าออกด้วยทางลาดแต่มีเส้นทางท่ีแคบ
และคดเคี้ยว ซึ่งกลับส่งผลให้พื้นที่ที่ใช้เส้นทางนี้ในการผ่านเข้าออกนั้นขาดความต่อเนื่องในการท า
กิจกรรมกับพ้ืนที่โดยรอบมากที่สุดแทน 
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ภาพที ่66 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2  
             แสดงลักษณะการเข้าถึง 
 

 
 
ภาพที ่67 ภาพแสดงผังพ้ืน ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2  
             แสดงลักษณะพ้ืนที่ 
 
3. ผลการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที่ 3 
 3.1 ผลการทดลองปรับขนาดและต าแหน่งของทางเข้า 
      จากการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในครั้งที่ 3 พบว่าการ
ปรับขนาดและต าแหน่งทางเข้าของแต่ละห้องให้มีความแตกต่างกัน จะท าให้เกิดรูปแบบเส้นทางการ
สัญจรของพ้ืนที่ในบ้านขึ้น ซึ่งส่งผลทั้งในแง่ของขนาดและปริมาณของการเข้าถึงห้องต่างๆรูปแบบ
เส้นทางสัญจรภายในห้องต่างๆ และรูปแบบโซนของพ้ืนที่ส าหรับใช้สอยภายในห้อง ดังที่แสดงในภาพ
ที ่68 
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ภาพที ่68 ภาพแสดงผังพ้ืน ของผลการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที่ 3  
             ปริมาณและทิศทางของทางสัญจร 
 
 3.2 ผลการทดลองปรับรูปทรงของทางเข้า 
      จากการทดลองทดลองปรับรูปทรงของทางเข้า ในการทดลองออกแบบองค์ประกอบ
และรูปแบบของทางเข้าในครั้งที ่3 พบว่าการปรับรูปทรงของทางเข้าของแต่ละห้องให้มีความแตกต่าง
กัน โดยใช้รูปทรงพื้นต่างระดับแบบเป็นขั้น (steps)  จะท าให้เกิดรูปแบบการเชื่อมต่อทางสายตาของ
พ้ืนที่ต่างๆขึ้น ดังที่แสดงในภาพที่ 69 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลจากรูปทรงของทางเข้าที่มีต่อรูปแบบการ
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เชื่อมต่อทางสายตา โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การเชื่อมต่อทางสายตาในระดับมาก ซึ่งจะแสดงด้วย
ลูกศรเส้นทึบสีเหลือง, การเชื่อมต่อทางสายตาในระดับปานกลาง ซึ่งจะแสดงด้วยลูกศรเส้นประสี
เหลือง และการเชื่อมต่อทางสายตาในระดับน้อย ซึ่งจะแสดงด้วยลูกศรเส้นทึบสีแดง     
      และนอกจากนี้ รูปทรงของทางเข้ายังส่งผลให้เกิดระดับความต่อเนื่องในการเคลื่อนที่
เข้าออกไปยังพ้ืนที่ต่างๆ โดยในการทดลองได้ท าการก าหนดเงื่อนไขของความต่อเนื่องในการเคลื่อนที่
เข้าออกพ้ืนที่ต่างๆ ไว้ 4 ลักษณะ ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างในรายละเอียดของรูปทรงพ้ืนต่างระดับ
แบบเป็นขั้น (steps)  เป็นแบบต่างๆ คือ 

     1. การเข้าออกแบบทีม่ีความต่อเนื่องมาก กล่าวคือ พ้ืนทีใ่นลักษณะนี้จะมีระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ภายในห้องและพ้ืนที่ภายนอกห้องเท่ากัน โดยพื้นที่ท้ัง 2 ส่วนจะอยู่ที่ระดับความสูง 
0.00 เมตร ซึ่งท าให้เกิดห้องที่มีลักษณะการเข้าออกพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่องที่สุดของบ้าน ดู
ภาพประกอบที่ 70 

     2. การเข้าออกแบบที่มีความต่อเนื่องปานกลาง (เดินข้ึน) กล่าวคือ พ้ืนที่ในลักษณะนี้
จะมีระดับความสูงของพ้ืนที่ภายในห้องและพ้ืนที่ภายนอกห้องต่างกัน 1 เมตร โดยพื้นที่ภายในห้องจะ
อยู่ที่ระดับความสูง 1.00 เมตร ซ่ึงท าให้เกิดห้องที่มีลักษณะการเข้าออกพ้ืนที่ที่มีความต่อเนื่องน้อยกว่า
พ้ืนที่ในแบบแรก ดูภาพประกอบที่ 71 

     3. การเข้าออกแบบที่มีความต่อเนื่องปานกลาง (เดินลง) กล่าวคือ พ้ืนที่ในลักษณะนี้
จะมีระดับความสูงของพ้ืนที่ภายในห้องและพ้ืนที่ภายนอกห้องต่างกัน 1 เมตร โดยพื้นที่ภายในห้องจะ
อยู่ที่ระดับความสูง -1.00 เมตร ซ่ึงท าให้เกิดห้องที่มีลักษณะการเข้าออกพ้ืนที่ที่มีความต่อเนื่องคล้าย
กับแบบที่สอง คือมีความต่อเนื่องน้อยกว่าพื้นที่ในแบบแรก แต่จะมีความแตกต่างกันของมุมมองของ
การเข้าถึงท่ีเกิดจากทิศทางการเดินขึ้นและเดินลงในขณะเข้าออกพ้ืนที่ ดูภาพประกอบที่ 72 

     4. การเข้าออกแบบที่มีความต่อเนื่องน้อย   กล่าวคือ     พ้ืนที่ในลักษณะนี้จะมีระดับ 
ความสูงของพ้ืนที่ภายในห้องและพ้ืนที่ภายนอกห้องต่างกัน 2 เมตร โดยพื้นที่ภายในห้องจะอยู่ที่ระดับ
ความสงู 2.00 เมตร ซ่ึงท าใหเ้กดิหอ้งทีม่ลีกัษณะการเขา้ออกพ้ืนทีท่ีม่คีวามตอ่เนือ่งนอ้ยทีส่ดุในบา้น ดู
ภาพประกอบที่ 73 
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ภาพที ่69 ภาพแสดงผังพ้ืน ของผลการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที่ 3  
             การเชื่อมต่อทางสายตา 
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ภาพที ่70 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             การเชื่อมต่อทางการเคลื่อนที่แบบที่ 1 
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ภาพที ่71 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             การเชื่อมต่อทางการเคลื่อนที่แบบที่ 2 
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ภาพที ่72 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             การเชื่อมต่อทางการเคลื่อนที่แบบที่ 3 
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ภาพที ่73 ภาพแสดงผังพ้ืน ของการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่3  
             การเชื่อมต่อทางการเคลื่อนที่แบบที่ 4 
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บทที ่6 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาการก่อรูปของทางเข้าและแบบร่างทางการใช้สอยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบ
ที่สามารถน ามาสรุปเป็นผลของการวิจัย โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือเสนอ
แนวความคิดในการอ่านหรือท าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆผ่านมิติของทางเข้าในงานสถาปัตยกรรมด้วย
วิธีการคาดการณ์จากลักษณะทางกายภาพของทางเข้าโดยใช้วิธีการที่มีความเรียบง่ายและไม่ต้องใช้
เครื่องมือที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ และเพ่ือเป็นการทดลองหาแนวทางในการก่อรูปทางเข้าของพ้ืนที่
ต่างๆทางสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมไปกับกิจกรรมการใช้สอยของผู้คนที่มีความ
หลากหลายและมีความแปรเปลี่ยนไม่แน่นอน มีดังนี้ 

1.1 จากการศึกษาพบว่าเราสามารถอ่านหรือท าความเข้าใจพื้นที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรม
ผ่านมิติของทางเข้าได้โดย การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบของทางเข้า โดยแบ่งได้
เป็น 2 กรณ ีได้แก่ 
      1.1.1 จ านวนของทางเข้า, ขนาดของทางเข้า และต าแหน่งของทางเข้าที่ใช้เข้าไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ (ใช้การวิเคราะห์
โดยการจ าลองระดับของการถูกรบกวนจากพ้ืนที่ภายนอกผ่านผังเรขศิลป์ หรือ graphic plan) ซ่ึง
พบว่าพ้ืนที่ที่มีขนาดของทางเข้าท่ีใหญ่กว่าจะมีระดับความเป็นส่วนตัวที่น้อยกว่า, พ้ืนที่ที่มีจ านวน
ทางเข้าที่มากกว่าจะมีระดับความเป็นส่วนตัวที่น้อยกว่า และพ้ืนที่ที่มีต าแหน่งของทางเข้ากระจายไป
ตามด้านต่างๆของพ้ืนที่มากกว่าจะมีระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ที่น้อยกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ยิ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มีลักษณะที่ท าให้รูปแบบของโซนภายในพ้ืนที่มีความเป็นพ้ืนที่แบบ
ทางผ่าน (Passing Space) มากเท่าไหร่ พ้ืนที่เหล่านั้นก็จะยิ่งมีระดับของความเป็นส่วนตัวน้อยเท่านั้น 
และในทางกลับกัน พ้ืนที่ที่มีขนาดของทางเข้าท่ีเล็กกว่าจะมีระดับความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า,   พ้ืนที่
ที่มีจ านวนทางเข้าท่ีน้อยกว่า  จะมีระดับความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า และพ้ืนที่ที่มีต าแหน่งของทางเข้า
กระจุกตัวอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของพ้ืนที่ จะมีระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ที่มากกว่า หรืออาจกล่าว
ได้ว่ายิ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มีลักษณะที่ท าให้รูปแบบของโซนภายในพ้ืนที่มีความเป็นพื้นที่แบบ
ทางจุดหมายปลายทาง (Terminal Space) มากเท่าไหร่ พ้ืนที่เหล่านั้นก็จะยิ่งมีระดับของความเป็น
ส่วนตัวมากเท่านั้น  



80 

      1.1.2 วัสดุและรูปทรงของทางเข้า ที่ท าหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของการเคลื่อนเข้า
ไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเราจะสามารถสังเกตได้จากการที่ทางเข้าซึ่งถูกก่อรูปขึ้นจากวัสดุและรูปทรงซึ่ง
ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ระหว่างพ่ืนที่ก่อนเข้าและหลังเข้ามาก ก็จะส่งผลให้พ้ืนที่ทั้ง
สองนั้นเกิดความสัมพันธ์เชิงการใช้สอยที่มากตามไปด้วย และในทางกลับกัน หากทางเข้าซึ่งถูกก่อรูป
ขึ้นจากวัสดุและรูปทรงซึ่งก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ระหว่างพ่ืนที่ก่อนเข้าและหลังเข้า
น้อยหรือไม่ต่อเนื่องกัน ก็จะส่งผลให้พื้นที่ทั้งสองนั้นเกิดความสัมพันธ์เชิงการใช้สอยที่น้อยหรือไม่
สัมพันธ์กันตามไปด้วยเช่นกัน  
 1.2 จากการศึกษาพบว่า เราสามารถก่อรูปทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมไปกับกิจกรรมการใช้สอยของผู้คนที่มีความหลากหลายและมีความ
แปรเปลี่ยนไม่แน่นอนได้โดยการสร้างให้เกิดลักษณะต่างๆของแบบร่างทางการใช้สอยในพ้ืนที่ผ่านการ
ก าหนดเงื่อนไขของการก่อรูปของทางเข้าของพื้นที่นั้น ดังต่อไปนี้ 
      1.2.1 ก าหนดจ านวนของทางเข้าของพื้นที่ จ านวนของทางเข้าที่ใช้เข้าไปยังพ้ืนที่จะ
ส่งผลกระทบต่อระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ กล่าวคือ ยิ่งพ้ืนที่มีจ านวนทางเข้ามาก ก็จะยิ่งท าให้
พ้ืนที่นั้นมีระดับความเป็นส่วนตัวน้อย และในทางกลับกัน ถ้าหากพ้ืนที่นั้นมีจ านวนของทางเข้าที่น้อย 
ก็จะท าให้พ้ืนที่นั้นมีระดับความเป็นส่วนตัวที่สูง 
      1.2.2 ก าหนดขนาดทางเข้าของพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ที่เราต้องการออกแบบทั้งสองพ้ืนที่
นั้นมีจ านวนของทางเข้าที่เท่ากัน เราสามารถท่ีจะสร้างให้เกิดแบบร่างทางการใช้สอยที่แตกต่างกัน
ขึ้นมาในแต่ละพ้ืนที่ได้ โดยการก าหนดให้พื้นที่แต่ละพ้ืนที่มีขนาดของทางเข้าที่แตกต่างกัน ซ่ึงทางเข้า
ที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะส่งผลให้พื้นที่มีระดับความเป็นส่วนตัวที่น้อยกว่าด้วย และทางเข้าที่มีขนาดเล็ก
กว่าก็จะส่งผลให้พ้ืนที่มีระดับความเป็นส่วนตัวที่มากกว่าด้วยเช่นกัน 
      1.2.3 ก าหนดต าแหน่งของทางเข้าของพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ที่เราต้องการออกแบบทั้งสอง
พ้ืนที่นั้นมีจ านวนของทางเข้าที่เท่ากัน หรือมีขนาดของทางเข้าที่เท่ากัน เราสามารถที่จะสร้างให้เกิด
แบบร่างทางการใช้สอยที่แตกต่างกันขึ้นมาในแต่ละพ้ืนที่ได้ โดยการก าหนดต าแหน่งของทางเข้าในแต่
ละพ้ืนที่ให้แตกต่างกัน ซึ่งต าแหน่งของทางเข้าที่ต่างกันนี้จะส่งผลกระทบต่อระดับความเป็นส่วนตัว
ของพ้ืนที่ โดยท างานผ่านระบบโซนภายในพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่แต่ละแห่งเกิดลักษณะโซนภายในพ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อพ้ืนที่มีทางเข้ากระจุกตัวอยู่ที่ผนังด้านใดด้านหนึ่ง จะท าให้โซนบริเวณผนัง
ด้านนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายๆโถง คือมีทางสัญจรมาเจอกันหลายทาง และท าให้พ้ืนที่ที่
เหลือเกิดเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นทางตันหรือเป็นพื้นที่ปลายทางซึ่งสามารถใช้งานในลักษณะที่เป็น
ส่วนตัวได้ แต่ในทางกลับกัน หากพ้ืนที่นั้นมีต าแหน่งของทางเข้ากระจายตัวอยู่ตามผนังด้านต่างๆ จะ
ท าให้โซนของพื้นที่นั้นกลายเป็นทางผ่านจองทางสัญจรจ านวนมาก พ้ืนที่ทั้งห้องจะกลายเป็นโถงซ่ึงไม่
สามารถที่จะใช้งานแบบมีความเป็นส่วนตัวได้ 
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      1.2.4 ก าหนดวัสดุและรูปทรงของทางเข้าที่จะท าหน้าที่สร้างให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการเคลื่อนเข้าไปยังพ้ืนที่ต่างๆ หากพ้ืนที่ที่เราต้องการออกแบบทั้งสองพ้ืนที่นั้นมีจ านวนของ
ทางเข้าที่เท่ากัน หรือมีขนาดของทางเข้าที่เท่ากัน หรือมีต าแหน่งของทางเข้าแบบเดียวกัน เราสามารถ
ที่จะสร้างให้เกิดแบบร่างทางการใช้สอยที่แตกต่างกันขึ้นมาในแต่ละพ้ืนที่ได้ โดยการก าหนดรูปแบบ
ของความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่เข้า-ออกพ้ืนที่ให้แตกต่างกัน ซ่ึงหากเราก าหนดให้พ้ืนที่มีความ
ต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ ระหว่างพ่ืนที่ก่อนเข้าและหลังเข้ามาก ก็จะส่งผลให้พื้นที่ทั้งสองนั้นเกิด
ความสัมพันธ์เชิงการใช้สอยที่มากตามไปด้วย และในทางกลับกัน หากเราก าหนดให้พื้นที่มีความ
ต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ระหว่างพ้ืนที่ก่อนเข้าและหลังเข้าน้อย ก็จะส่งผลให้พ้ืนที่ทั้งสองนั้นเกิด
ความสัมพันธ์เชิงการใช้สอยที่น้อยด้วยเช่นกัน 
      จากเงื่อนไขของการก่อรูปของทางเข้าทั้ง 4 เงื่อนไขที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น จะเห็นว่า
ลักษณะทางกายภาพของทางเข้าท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลให้พ้ืนที่มีระดับของความเป็นส่วนตัวที่
แตกต่างกันตามไปด้วย และในขณะเดียวกันเมื่อทางเข้าของพ้ืนที่แต่ละแห่งได้ถูกออกแบบให้มีวิธีการ
เคลื่อนที่เข้า-ออกที่เหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้พ้ืนที่แต่ละแห่งนั้นเกิดลักษณะของความต่อเนื่องของการ
เข้า-ออกข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของการเข้า-ออกของพ้ืนที่แต่ละแห่งขึ้น 
และจากวิธีการดังกล่าวนั้น จะท าให้เกิด “แบบร่างทางการใช้สอย” ขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ส าหรับชี้น า
และสร้างแรงบันดาลใจแห่งการใช้สอยให้เกิดขึ้นตามแต่ความต้องการ และจินตนาการของผู้ใช้สอย 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแบบร่างทางการใช้สอยนี้เป็นขอบเขตของการชี้น าที่มากที่สุดที่ทางเข้าจะสามารถท า
ได ้ จากผู้ใช้สอยก็จะเป็นคนเลือกที่จะท า “กิจกรรมการใช้สอย” ต่างๆในพ้ืนที่และรูปแบบที่พวกเขา
ต้องการ 
 
2. อภิปรายผล 

2.1 จากการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าครั้งที ่1เพ่ือหาเงื่อนไข
ของการแปรเปลี่ยนไปของลักษณะการใช้สอยที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
ทางเข้า พบว่า 
      2.1.1 การเปลี่ยนแปลง จ านวน, ขนาด และต าแหน่งของทางเข้า จะส่งผลต่อรูปแบบ
การใช้สอยที่เกิดข้ึน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง จ านวน, ขนาด และต าแหน่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับของความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ โดยพื้นที่ที่มีจ านวนทางเข้าจ านวนมาก หรือมี
ทางเข้าที่มีขนาดใหญ่ หรือทางเข้ามีต าแหน่งที่กระจายตัวไปตามด้านต่างๆหลายๆด้าน จะท าให้พ้ืนที่มี
แนวโน้มที่จะมีระดับความเป็นส่วนตัวน้อย ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ที่มีจ านวนของทางเข้าน้อย หรือมี
ขนาดของทางเข้าที่เล็ก หรือมีต าแหน่งของทางเข้ากระจุกตัวกันในด้านใดด้านหนึ่งของพ้ืนที่ จะท าให้
พ้ืนที่มีแนวโน้มที่จะมีระดับของความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า 
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      2.1.2 การเปลี่ยนแปลง ทิศทาง, วัสดุ และรูปทรงของทางเข้า จะส่งผลต่อวิธีการที่เรา
จะต้องใช้ในการเข้า-ออกพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นต่อการใช้สอยก็คือ ท าให้เกิดความเฉพาะตัวของ
การใช้สอยขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ 

2.2 จากการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในครั้งที ่2 เพ่ือก่อรูป
ทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆ พบว่า 
      2.2.1 โครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1  
              2.1.1.1 การปรับเปลี่ยนจ านวนทางเข้าในพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้เกิดลักษณะของ
พ้ืนที่ขึ้นมา 2 รูปแบบ คือ พ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง “Terminal Space” และพ้ืนที่ที่เป็นทางผ่าน 
“Passing Space” ซึ่งรูปแบบพื้นท่ีทั้ง 2 รูปแบบส่งผลให้แต่ละพ้ืนที่มีระดับความเป็นส่วนตัวแตกต่าง
กัน กล่าวคือ พ้ืนที่ที่มีรูปแบบแบบ Terminal Space จะมีระดับความเป็นส่วนตัวมากกว่าพ้ืนที่ที่มีน
รูปแบบแบบ Passing Space ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อไปยังรูปแบบของการใช้สอยที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที ่ ซึ่งก็คือรูปแบบการใช้สอยที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว กับรูปแบบการใช้สอยที่ไม่เป็นส่วนตัว ท าให้เกิด
ทางเลือกส าหรับกิจกรรมการใช้สอยที่แตกต่างกันข้ึน 
              2.2.1.2 การออกแแบบให้มีม่านส าหรับเปิด-ปิดในขณะเข้า-ออกพ้ืนที่บาง
พ้ืนที ่ท าให้เกิดวิธีการเข้า-ออกพ้ืนที่ต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันขึ้น กล่าวคือ เกิดพ้ืนที่ที่ต้องเปิด-ปิด
ม่านในขณะที่ก าลังเคลื่อนที่ผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ และเกิดพ้ืนที่ที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ได้
เลยโดยทันที ซึ่งส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้สอยในพื้นที่ท่ีต้องเปิด-ปิดม่าน กับพ้ืนที่ที่ไม้ต้อง
เปิด-ปิดม่านมีความแตกต่างกัน และท าให้เกิดลักษณะของการใช้สอยที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น เช่น 
ในพ้ืนที ่ 2 พ้ืนที่ที่รูปแบบพื้นที่เป็นแบบ Passing Space เหมือนกัน แต่พ้ืนที่หนึ่งต้องเปิด-ปิดม่าน
ในขณะผ่านเข้า-ออก ในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งสามารถเคลื่อนที่ผ่าน 
เข้า-ออกพ้ืนที่ได้เลยโดยที่ไม่มีม่านก้ัน ก็ส่งผลให้เกิดความเฉพาะตัวของการใช้สอยที่แตกต่างกันข้ึน 
และส่งผลต่อไปยังการเลือกใช้พื้นที่ท้ัง 2 พ้ืนที่ เพ่ือใช้ส าหรับท ากิจกรรมการใช้สอยแบบ 
ไม่เป็นส่วนตัว ของผู้ใช้สอยที่มีลักษณะแตกต่างกัน หรือ ในพ้ืนที ่ 2 พ้ืนที่ที่รูปแบบพ้ืนที่เป็นแบบ 
Terminal Space เหมือนกัน แต่พ้ืนที่หนึ่งต้องเปิด-ปิดม่านในขณะผ่านเข้า-ออก ในขณะที่อีกพ้ืนที่
หนึ่งสามารถเคลื่อนที่ผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ได้เลยโดยที่ไม่มีม่านกั้น ก็ส่งผลให้เกิดความเฉพาะตัวของการ
ใช้สอยที่แตกต่างกันข้ึน และส่งผลต่อไปยังการเลือกใช้พ้ืนที่ทั้ง 2 พ้ืนที่ เพ่ือใช้ส าหรับท ากิจกรรมการ
ใช้สอยแบบเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้สอยที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
      2.2.2 โครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการออกแบบด้วยลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2
               2.2.2.1 การคงรูปแบบจ านวนของทางเข้าในพ้ืนที่ต่างๆให้มีลักษณะเหมือน 
กับโครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 ไว้ ท าให้รูปแบบของพื้นที่
ต่างๆของบ้านยังคงเป็นแบบเดียวกันกับผลการทดลอง 2.2.1.1 
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               2.2.2.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเคลื่อนที่เข้า-ออกพ้ืนที่ให้มีวิธีการ
เคลื่อนที่ที่แตกต่างกันและต่างจากวิธีการเคลื่อนที่ผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่าน
การออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 1 โดยในการทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่เข้า-ออก
พ้ืนแต่แต่ละพ้ืนที่ของโครงการบ้านพักอาศัยที่ผ่านการออกแบบลักษณะของทางเข้าแบบที่ 2 นี้ได้
ออกแบบให้ทางเข้า-ออกของแต่ละพ้ืนที่มีระยะทางและวิธีการเดินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในบางพ้ืนที่
จะเป็นการเดินขึ้นบันไดยาว, บางพ้ืนที่จะเป็นการเดินขึ้นบันไดสั้นๆ,  
บางพ้ืนที่จะเป็นการเดินลงบันไดยาว, บางพ้ืนที่จะเป็นการเดินลงบันไดสั้น, บางพ้ืนที่จะเป็นการเดิน
ขึ้นทางลาดสั้นๆ, บางพ้ืนที่จะเป็นการเดินขึ้นทางลาดยาวๆ, บางพ้ืนที่จะเป็นการเดินลงทางลาดยาว 
และบางพ้ืนที่ก็จะเป็นการเดินลงทางลาดสั้นๆ เป็นต้น ท าให้รูปแบบของการเข้า-ออกในพื้นที่แต่ละ
พ้ืนที่มีความต่อเนื่องของการใช้สอยที่เฉพาะตัวขึ้น และยังท าให้เกิดวิธีการเข้า-ออกพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่
มีความเฉพาะตัวมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการเลือกกิจกรรมการใช้สอยในแต่ละพ้ืนที่ของผู้ใช้สอยมี
ความแตกต่าง และหลากหลาย ในขณะที่ยังมีความเฉพาะเจาะจงอยู่ 

2.3 จากการทดลองออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของทางเข้าในครั้งที ่3 เพ่ือก่อรูป
ทางเข้าของพ้ืนที่ต่างๆ โดยตัดประเด็นทางด้านจ านวนของทางเข้าออก พบว่า 

     2.3.1 ขนาดและต าแหน่งของทางเข้า จะก่อให้เกิดรูปแบบของเส้นทางการสัญจรของ
พ้ืนที่ต่างๆขึ้น ซึ่งส่งผลทั้งในแง่ของขนาดและปริมาณของการเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ, รูปแบบเส้นทางสัญจร
ภายในพ้ืนที ่และรูปแบบโซนของพ้ืนที่ส าหรับใช้สอยภายในพื้นที่นั้นๆ 

     2.3.2 รูปทรงของทางเข้า จะก่อให้เกิดรูปแบบของความต่อเนื่องระหว่างพ้ืนที่ขึ้นมา 
ซึ่งจะส่งผลทั้งในแง่ของความต่อเนื่องทางด้านมุมมอง และความต่อเนื่องทางด้านการเคลื่อนที่เข้าออก
พ้ืนทีข่องผู้ใช้สอย 
   
3. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาเรื่องทางเข้านั้นมีประเด็นที่เป็นองค์ประกอบให้เกิดทางเข้าในรูปแบบที่
แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเด็นที่เป็นประเด็นทางกายภาพซึ่งสามารถมองเห็น, จับต้อง 
หรือชี้วัดกันได้อย่างง่ายๆ เช่น ขนาด, จ านวน, ต าแหน่ง, รปูทรง ฯลฯ และประเด็นที่เป็นนามธรรมซึ่ง
คนแต่ละคนอาจจะสัมผัส, รู้สกึ หรือเข้าใจได้ไม่เหมือนกัน เช่น ประเด็นทางความรู้สึก, อารมณ,์ การ
ตีความหมาย ฯลฯ ซึ่งเป็นการยากที่จะสามารถชี้วัดหรือก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าของประเด็นทาง
นามธรรมเหล่านั้น ให้สามารถรับรู้หรือท าความเข้าใจให้ตรงกันได ้ โดยที่ยังสามารถคงความหมายเดิม
และตรงตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ตัดประเด็นแวดล้อมต่างๆออกเอาไว้ได้  
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 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกท่ีจะศึกษาและอภิปรายในประเด็นที่เป็นประเด็น
เชิงกายภาพเท่านั้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นส าหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาในเรื่องของการก่อ
รูปของทางเข้าและแบบร่างทางการใช้สอยในงานสถาปัตยกรรมต่อไป 
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