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ความส าคญั: องคป์ระกอบ / ท่ีวา่งในการใชส้อยเจาะจงและไม่เจาะจง / การเปล่ียนผา่น             
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หนา้. 

  วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งเน้นการคน้หานยัความส าคญัของระเบียง ผ่านการศึกษาคน้ควา้และ

ทดลอง  สร้างความโดดเด่นท่ีน่าสนใจ ให้มีชีวิตชีวามากข้ึน โดยท่ีไม่ให้ประโยชน์ใชส้อยบิดเบือน

ไป จนก่อใหเ้กิดความไร้ระเบียบสับสนวุน่วายหรือขาดความสงบหรือความน่าสนใจในตวัเองไปจน

ไม่เหลือร่องรอยของนยัความส าคญัของพื้นท่ีท่ีเรียกวา่ “ ระเบียง ”  

 ระเบียง จากประเด็นหลากหลายเร่ืองราวทั้งในเร่ืองของต าแหน่ง,หน้าท่ี,ลักษณ์ทาง
กายภาพว่าด้วยเร่ืองของการก่อรูปพื้นท่ีจนเกิดเป็นคุณลกัษณะทางการรับรู้ ท่ีมีนัยความของการ
เปล่ียนผา่น  เป็นส าคญั และพบวา่ “ระเบียงเป็นองคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ” โดย
ใช้นยัความส าคญัของระเบียงท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้สถาปัตยกรรม
กลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังในการท าหน้าท่ีให้เหมาะสมกับยุคสมยั และการใช้งานท่ีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึนตามความต้องการ ท่ีมนุษยส์ามารถใช้และรับรู้ได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตาม
ประสิทธิภาพและหนา้ท่ีของระเบียง  

 ระเบียงเป็นองคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงเขา้ใจกนัผา่นคุณลกัษณะ
ในการรับรู้ ทั้งท่ีแสดงตวัอย่างตั้งใจและแสดงตวัโดยไม่ตั้งใจ ตามท่ีผูใ้ช้จะปฏิสัมพนัธ์ มีหน้าท่ี
ประโยชน์ใช้สอยเจาะจงและประโยชน์ใช้สอยท่ีไม่ เฉพาะเจาะจง ซ่ึงข้ึนอยู่กับการก าหนด
วตัถุประสงคข์องผูใ้ชห้รือความตอ้งการของโครงการ และยงัคงมีนยัความส าคญัของการเปล่ียนผา่น
ท่ีแสดงออกผ่านการใช้งานและการรับรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีตราบใดท่ีสภาพแวดลอ้มยงัไม่ดบัสูญ 
และ มนุษยย์งัคงไม่หยุดน่ิง นัยความส าคญัของการเปล่ียนผ่านและการเช่ือมความสัมพนัธ์ถึงขั้น
ปฏิสัมพนัธ์  เช่ือวา่ระเบียงยงัคงท าหนา้ท่ีต่อไปในทางสถาปัตยกรรมและยงัส าคญัในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ทั้งพื้นท่ีเล็กจนถึงพื้นท่ีใหญ่  จากองค์ประกอบสู่ปัจจยัหลกัทางสถาปัตยกรรม ได้
อยา่งถ่องแทแ้ละแน่นอน  
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55054203: MAJOR: ARCHITECTURE                                                                                                                        
KEY WORD: ELEMENT / NEGATIVE &POSITIVE SPACE / TRANSITION             
                     TIWA BINREEM  : BLACONY  IMPORTANT. THESIS ADVISOR: ASSOC. 
PROF. TONKAO PANIN, Ph.D. 78 pp. 

  This thesis aims to find the essential meaning of balcony by studying and 
experimenting, creating outstanding and interesting details, making balcony becomes alive 
without modifying its original usage, which would resulted in chaos, lack of peace, and lost of 
balcony's interesting characteristics, making the essential meaning of balcony disappear 
completely. 

 There are many issues to discuss about balcony : location, functions, physical 
characteristics, and how this perceptible object forms in space. Balcony has a significant meaning 
of alternation. We can assume that "Balcony is a compound consist of many components" We can 
use the essential meaning of balcony as a basis of architectural design to bring back the liveliness 
to architecture, by performing its role contemporarily. Balcony's functions increase in number as 
us user's demand rise. That human can use and acknowledge from functions of balcony 
efficiently. 

 We can understand that balcony is a compound consist of many components through 
perceived characteristics, both appeared intentionally and unintentionally depending on the way it 
interacts with the users. Balcony has many definite and indefinite usage depending on user's aim 
and  objective of architectural project. It has a significant meaning of alternation, which is shown 
through different usages and perceptions. As long as the world goes round and the humanity 
keeps moving on, the balcony's significant meaning of alternation and interaction will still exist. 
Balcony would still perform its architectural role and still be an important part of architectural 
design, both in small and large space. From being just one of many Element of architecture, it will 
surely and truly become an essential one. 
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ใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพข้ึน ถือวา่เป็นนิมิตรหมายท่ีดีท่ีไดร่้วมชะตากรรมกนัมาโดยตลอด
ถือเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ามากท่ีไดม้าเรียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีคิดซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อนๆทุก
คน  
 ทา้ยน้ีขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิ่ง กบัครอบครัว คุณแม่ คุณพ่อ พี่ๆ และบุคคลท่ีคอยให้
การสนับสนุนมาโดยตลอด และเข้าอกเข้าใจข้าพเจ้ารวมถึงบุคคลผูมี้ส่วนช่วยเหลือซ่ึงไม่ได้
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บทที ่1 

 บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

 คร้ังหน่ึงองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมไดถู้กหยิบยกน ามาเป็นส่วนส าคญัในงานบท
ประพนัธ์เอก โดยเจา้ของบทประพนัธ์นามวา่ วิลเลียม เชกสเปียร์  โดยไดถ่้ายทอดให้องคป์ระกอบ
ทางสถาปัตยกรรมนั้ นท าหน้า เป็นส่ือกลางเล่า เ ร่ืองราว ระหว่างความรักของหนุ่มสาว 
ประวติัศาสตร์ เป็นเพียงตวัละครในนิยายเก่าแก่เท่านั้น แต่ใครเลยจะคิดวา่ ความเช่ือและจินตนาการ
ของคนเรา จะก่อใหเ้กิดอะไรข้ึนไดม้ากมายและอีกหลายเร่ืองราวท่ีองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม
ไดท้  าหน้าท่ี เป็นส่ือระหว่างความสัมพนัธ์,วิถี,ชีวิต,เร่ืองราว มีทั้งดีและร้าย ในหลากหลายมิติ ซ่ึง
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมน้ีถ่ายทอดเร่ืองราวไม่ไดเ้ล็กตามองคป์ระกอบเลยแต่อยา่งใด 
 เม่ือวิวฒันาการของการด ารงชีวิตของมนุษย ์และการออกแบบ ไดผ้่านไปตามยุคสมยั       
ในบางคร้ังองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมกลบักลายมาเป็นแค่ในส่วนของการเติมเต็มเพื่อให้ครบ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น นยัยะเน้ือหาหรือเร่ืองราวมากมายเร่ิมค่อยๆเลือนรางมาก
ข้ึนอนัเป็นสาเหตุและประเด็นท่ีมาของความคลุมเครือในองคป์ระกอบน้ี ท่ีเรียกวา่ “ระเบียง” 
 จึงมีแนวความคิดในการท่ีจะริเร่ิมคน้หานยัความส าคญัของระเบียงท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้สถาปัตยกรรมกลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังในการท าหน้าท่ีให้
เหมาะสมกับยุคสมยั และการใช้งานท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนตามความต้องการ ท่ีมนุษย์
สามารถใช้และรับรู้ได ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นส่ิงสะทอ้นให้ถึงเร่ืองราวท่ีเร่ิมจะให้ยอ้น
มองกลบัมาเห็นถึงคุณค่าของ องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม “ระเบียง” เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและสังคมเผื่อแผ่ยิบยื่น ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตอบสนองการใช้งาน
ไดม้ากข้ึน จึงเป็นเหตุผลท่ีน่าสนใจในนยัความส าคญัของ “ระเบียง”  
 เก่ียวกบัการออกแบบ สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัมิติท่ีหลากหลายมากข้ึน สร้าง
ความโดดเด่นท่ีน่าสนใจ ให้มีชีวิตชีวามากข้ึน โดยท่ีไม่ให้ประโยชน์ทั้งหมดท่ีกล่าวมาบิดเบือนไป 
จนก่อให้เกิดความไร้ระเบียบสับสนวุน่วายผลงานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาประเด็นการคน้หา
นยัความส าคญัของระเบียงในการใช้สอยโดยใช้นยัความส าคญัของระเบียงเป็นเคร่ืองมือทดลอง
และสร้างเป็นเคร่ืองมือทดลองใหมี้ศกัยภาพบ่งช้ีใหเ้กิดหนา้ท่ีประเภทต่างๆ ส่งต่อโปรแกรมในการ 
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ออกแบบสถาปัตยกรรม หรือขาดความสงบหรือความน่าสนใจในตวัเองไปจนไม่เหลือร่องรอยของ
ความเป็นองคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ “ระเบียง”  

 
 

ภาพท่ี 1 ระเบียงท่ีหลากหลายรูปแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ระเบียง เฉลียง ชาน จ าแนกตามต าแหน่งและลกัษณะทางกายภาพ  

 จากภาพส่ิงเล็กๆท่ีเรียกว่า  องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีรับรู้และเห็นไดว้่าส่ิงนั้น
คือระเบียงจากกายภาพน ามาสู่การตั้งค  าถามยอ้นกลบักนัแลว้อะไรคือระเบียงว่าด้วยในเร่ืองนัย
ความส าคญัของท่ีก่อเกิดระเบียงข้ึนมาเพื่อหน้าท่ีใดเป็นหน้าท่ีแรกสุดของการท าหน้าท่ีในนัย
ความส าคญัในการใชง้าน เป็นไปไดห้รือไม่ในการสร้างความชดัเจนให้มองยอ้นถึงนยัความส าคญั
ของการก่อเกิดระเบียงและสร้างความหลากหลายจากประเด็นของการก่อเกิดระเบียงจากการศึกษา
โดยการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ แยกแยะและเปรียบเทียบ เพื่อสร้างเคร่ืองทดลองผา่นนยัความส าคญั
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ของระเบียงทางการรับรู้ให้ได้มากท่ีสุด สร้างชุดความคิดส่งผลต่อการน าไปสู่แนวคิดในการ
ออกแบบท่ีเหมาะสมในหนา้ท่ีและการใชง้าน โดยการเปล่ียนจากองคป์ระกอบสู่ปัจจยัหลกัทางการ
ออกแบบผา่นนยัความส าคญัของระเบียง 

ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 วทิยานิพนธ์น้ีมุ่งเนน้การคน้หานยัความส าคญัและจุดเร่ิมตน้ของการก่อเกิดของระเบียง
สมมุติฐานขา้งตน้ท่ีวา่ดว้ย “ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีระเบียงจะสามารถเป็นไดม้ากวา่ เพียงองคป์ระกอบ
ทางสถาปัตยกรรม” และสร้างความส าคญัให้ระเบียงเป็นปัจจยัหลกัโดยท าหนา้ท่ีแสดงออกมาให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมและการใชง้านท่ีเกิดข้ึนกบัระเบียงโดยท่ีผูใ้ชส้ามารถก าหนดเองได ้โดยมิให้
ขาดความสงบหรือความน่าสนใจในตวัเองไปจนไม่เหลือร่องรอยของความเป็นองค์ประกอบท่ี
เรียกวา่ “ระเบียง”  

ขอบเขตกำรศึกษำ  
 จ าแนกแยกแยะระเบียงท่ีหลากหลาย จากประเด็นหลากหลายเร่ืองราวทั้งในเร่ืองของ
ต าแหน่ง,หนา้ท่ี,ลกัษณ์ทางกายภาพ 
 ทดลองสร้างเคร่ืองมือบนเน้ือหาของนยัความส าคญัของระเบียง ท่ีตอบค าถามใน
ประเด็นท่ีต่างกนั 
 ใชน้ยัความส าคญัของระเบียงเป็นเคร่ืองมือทดลองและสร้างเป็นเคร่ืองมือทดลองใหมี้
ศกัยภาพบ่งช้ีใหเ้กิดหนา้ท่ีประเภทต่างๆ ส่งต่อโปรแกรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ขั้นตอนและวธีิกำรศึกษำ 

 ศึกษาลกัษณะและรูปแบบของระเบียง ท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ในหลายๆขนาด ตั้งแต่เล็กสุด
จนใหญ่สุด 
 ศึกษาหนา้ท่ีและการใชง้านของระเบียง ท่ีสามารถใชง้านไดท้ัว่ไปหรือท่ีใชง้านไดพ้ิเศษ
เฉพาะตามสถาปัตยกรรม 

กำรวเิครำะห์ 
 วเิคราะห์ถึงนยัยะส าคญั และขอบเขตของหนา้ท่ีและขนาดของระเบียง เพื่อเป็นฐาน
ส าหรับขั้นตอนในการออกแบบ 
 วเิคราะห์โดยการตั้งโครงสร้างจากประเด็นหลากหลายเร่ืองราวทั้งในเร่ืองของต าแหน่ง,
หนา้ท่ี,ลกัษณ์ทางกายภาพ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ไขขอ้สงสัยความเป็นไปไดใ้นการริเริมก่อเกิดของระเบียงจากประเด็นท่ีหลากหลาย
เร่ืองราวมุ่งเน้นการคน้หานัยความส าคญัของระเบียงและท าความเขา้ใจในการใช้สอยโดยใช้นัย
ความส าคญัท่ีไขขอ้สงสัยของระเบียงสร้างเป็นเคร่ืองมือทดลองให้มีศกัยภาพบ่งช้ีให้เกิดหน้าท่ี
ประเภทต่างๆ ส่งต่อโปรแกรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม เก่ียวกบัการออกแบบ จุดเร่ิมตน้ของ
การก่อเกิดระเบียงในหน้าท่ีและการแสดงตวัตนท่ีลึกกว่าลกัษณะทางกายภาพหรือเป็นเพียงแค่
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 
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บทที ่2 

ความหมายระเบียง และ หน้าที่ 

 ระเบียงองคป์ระกอบหน่ึงทางสถาปัตยกรรมท่ีสามารถรับรู้และเขา้ใจไดใ้นลกัษณะทาง
กายภาพบ่างก็ยื่นออกมาบ่างก็ร่นเขา้ไปสุดแลว้แต่ ประเภทของสถาปัตยกรรม จากกายภาพน ามาสู่
การตั้งค  าถามยอ้นกลบักนัแลว้ ( อะไร คือ ระเบียง ) วา่ดว้ยในเร่ืองนยัความส าคญัท่ีก่อเกิดระเบียง
ข้ึนมาได ้ จึงเป็นท่ีมาของการคน้หาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงนัยความส าคญัหรือหน้าท่ีของระเบียง เพื่อท า
ความเขา้ใจถึงความเป็นไปไดใ้นการริเริมก่อเกิดของระเบียง 
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 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ระเบียง พื้น

เรือนท่ีต่อออกไปทางด้านขา้ง มีหลงัคาคลุมโรงแถวท่ีล้อมรอบอุโบสถหรือวิหาร ถา้เป็นอาราม

หลวง เรียกว่า พระระเบียง ว. เรียงเคียง ราย  1 ซ่ึงค าวิเศษณ์ท่ีใช้ขยายค านามไว ้ทั้งน้ีราชบณัฑิต 

เฉลียง-ระเบียง โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล อธิบายเพิ่มเติมจากในพจนานุกรมไวด้งัน้ี เฉลียง เป็น

ส่วนของบา้นท่ีต่อออกไปทางด้านหุ้มกลอง คือ ดา้นหัวหรือทา้ยของตวัเรือน ถา้เป็นโบสถ์วิหาร 

เฉลียง ก็คือส่วนท่ีอยูห่นา้โบสถท์า้ยโบสถ ์เฉลียงเป็นท่ีส าหรับนัง่พกั หรือเป็นส่วนท่ีจะเช่ือมต่อไป

กบัเรือนหลงัอ่ืนก็ได ้ส่วนระเบียงนั้นเป็นส่วนท่ีต่อออกทางดา้นขา้ง เรือนสมยัใหม่ไม่ไดส้ร้างให้มี

ความกวา้งความยาวชัดเจนเหมือนเรือนโบราณ แยกเฉลียงกบัระเบียงไม่ออก ก็อาจแยกด้วย

ต าแหน่ง ถา้อยู่หน้าบา้นหลงับา้น เรียกว่า เฉลียง เช่น เฉลียงหน้าบา้น เฉลียงหลงับา้น  ถา้อยู่ขา้ง

บ้าน เรียก ระเบียง เช่น ด้านข้างบ้านมีระเบียงยื่นออกไปให้ยืนรับลมได้2 แต่ก็ยงัมีค  าท่ีให้

ความหมายเดียวกนัอยู่อีกหลายค าด้วยกนัทั้งค าไทยและค าองักฤษ ซ่ึงให้ความหมายใกล้เคียงไว้

ดว้ยกนั 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 1ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒, เขา้ถึง
เม่ือ 16 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/word25/word-25-a0.asp 
 2กาญจนา นาคสกุล, เฉลยีง-ระเบียง, เขา้ถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b9%80%e0%b8%89%e 

 

http://dictionary.sanook.com/search/ระเบียง
http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2-%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8
http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2-%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8
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ตารางท่ี 1 แสดงค าศพัทข์องระเบียงและนยัความท่ีหลากประเด็น 

ท่ีมา: ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒, เขา้ถึงเม่ือ 16
สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://rirs3.royin.go.th/ 
 

 

 

 

ค าศพัทไ์ทย 
ค าศพัท์

องักฤษ  
นยัความ ต าแหน่ง 

ระเบียง,มุข  Balcony 
ยืน่ออกไปใหย้นืรับลมได ้ส่วน

ตากอากาศ,ผกัผอ่นหยอ่นใจ 

ส่วนนอกอาคารชั้นสอง 

ข้ึนไป 

ระเบียง, เฉลียง

ชานบา้น 
Porch 

ส่วนบริเวณหนา้วิหาร,พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ส่วนนอกอาคารชั้นล่าง 

ชานลางแจง้  Terrace 
พื้นท่ีส่วนกลาง,พื้นท่ีระหวา่ง,

ส่วนกลางแจง้ 

ส่วนเช่ือมระหวา่งระเบียง

หรือหอ้ง 

ชานดาดฟ้า  Deck ส่วนตากอากาศ,ส่วนกลางแจง้ 
พื้นล่างสุดถึงบนสุดดา้นบน

ดาดฟ้า 

เฉลียง,หอ้ง Veranda / 

Verandah 

คลุมเครือมกัจะอยูน่อกอาคาร

ข้ึนอยูก่บักิจกรรมของผูใ้ชง้าน 
ส่วนนอกอาคารชั้นล่าง 

ระเบียง  

ระเบียง,มุข Circle ท่ีนัง่ชั้นสองโรงแสดง ภายในอาคารชั้นสองข้ึนไป 

ระเบียงคด  Cloister 

ระเบียงทางเดินท่ีมีหลงัคาคลุม

สร้างลอ้มรอบส่ิงก่อสร้าง

ประธาน  

ส่วนนอกลอ้มรอบ

ส่ิงก่อสร้างประธาน  
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ทีม่าและความหมายทางรากศัพท์ ระเบียง,เรียง,เคียง,ราย 

 จากการคน้ควา้จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่นยัยะของความระเบียงมีความคลุมเครืออยูม่าก
จึงจ าเป็นตอ้งหาท่ีมาของความหมายในระดบัของรากศพัท์ทางในทางภาษาศาสตร์ ค าว่าระเบียง 
เป็นค าท่ีมาการจากรากศพัทท์างภาษาจากภาษาเขมร (ระเบียง “ ระเบียง,เรียง”),แผลงมาจากเขมร 
ซ่ึงทั้งน้ีระเบียงท่ีเห็นและรู้กนัโดยทัว่ไปจะเห็นไดว้า่เป็นไปในลกัษณะท่ีแสดงออกผา่น คุณลกัษณ์
ทางกายภาพ มีลกัษณ์เป็นพื้นเรือนต่อออกไปทางดา้นขา้งซ่ึงค าวิเศษณ์ท่ีใชข้ยายค านามไดใ้ห้จ  ากดั
ความไว ้3 ค าคือ  เรียง,เคียง,ราย  
ลกัษณ์ทางกายภาพผา่นค าจ ากดัความท่ี 1 เรียง3 : จดัใหเ้ป็นแถวหรือเป็นล าดบัเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ระเบียง เรียงตามล าดบัชั้นและล าดบัแถวของอาคารแสดงลกัษณ์ทางกายภาพผา่นค าจ ากดั
ความ  

 
 
 
                                                           

3ค าวา่ “เรียง” ๑ ก. จดัให้เป็นแถวหรือเป็นล าดบัเป็นตน้ เช่น จดัแถวหนา้กระดานเรียง
สอง เขา้แถวเรียงตามล าดบัไหล่ เรียงไข่ใส่ตะกร้า (ในบทกลอนแผลงเป็น ระเรียง หรือ รันเรียง ก็
มี). ๒ ก. ลกัษณนามเรียกพลูท่ีเอามาเรียงซ้อนกนัประมาณ ๗-๘ ใบ เช่น พลูเรียงหน่ึง พลู ๒ เรียง
(ในบทกลอนแผลงเป็น ระเรียง หรือ รันเรียง ก็มี) อ่านเพิ่มเติมใน ราชบณัฑิตยสถาน, เรียง, เขา้ถึง
เม่ือ 1ตุลาคม 2558,เขา้ถึงไดจ้าก http://www.royin.go.th/dictionary/  



9 
 

ลกัษณ์ทางกายภาพผา่นค าจ ากดัความท่ี 2 เคียง4 : ชิดกนัหรือใกลก้นัเป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ระเบียง เคียง ใกลห้รือชิดกบัอาคารแสดงลกัษณ์ทางกายภาพผา่นค าจ ากดัความ 

  จากภาพจะพบวา่ ระเบียง เคียงชิดใกลย้ึดติดเกาะอยู่กบัตวัอาคารท่ีเป็นห้องซ่ึงโดนปิด
ลอ้มทุกดา้นเพื่อประกอบกิจกรรมส่วนตวั การประกอบกิจกรรมจะด าเนินต่อไปไดค้วรตอ้งมีความ
มิดชิด มีฉากหรือวสัดุทึบกั้นบงั กิจกรรมส่วนตวัจึงตอ้งอยู่ดา้นหลงัพร้อมท่ีจะใช้งานไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบในหน้าท่ี เพราะมีความเป็นส่วนตวัในลกัษณ์ของการใช้ประโยชน์ ในหลากหลายมิติ ซ่ึง
ต่างจากส่วนของ ระเบียงจะเห็นไดว้่าถึงแมจ้ะมีส่วนปิดลอ้มของพื้นท่ีก็ตามแต่กลบัปิดลอ้มไปใน
ลกัษณ์ของการป้องกนัพื้นท่ีเท่านั้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีก่ึงส่วนตวัเท่านั้น พร้อมท่ีจะเช่ือมความสัมพนัธ์กบั
แวดลอ้มโดยรอบ ทั้งทางตั้งและทางนอนหลากหลายมิติ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นเป็นนยัๆ จะเห็นไดว้่า
จากลกัษณ์ทางกายภาพท่ีเคียงชิดเกาะอยูก่บัอาคารท าให้เห็นถึงการครอบครองพื้นท่ีไดเ้ช่นเดียวกนั 
จากระยะขอบสุดของพื้นท่ีซ่ึงมีผลต่อการก าหนดขอบเขตอาคารอีกเป็นนยัๆ เพราะดว้ยความเป็น
พื้นท่ีก่ึงเปิดก่ึงปิดนัน่เอง ท าให้ความชดัเจนในหน้าท่ีของการใช้งานยงัคงเป็นไปในลกัษณะของ
ความคลุมเครือ วา่ดว้ยเร่ืองหนา้ท่ีตอ้งพึ่งวตัถุประสงคข์องผูใ้ชเ้ป็นหลกัหรือคลอ้ยตามลกัษณะทาง
สภาพแวดลอ้ม 

                                                           
4
 ค าวา่ “เคียง” ว. ชิดกนัโดยเรียงขา้ง เช่น เดินเคียง นัง่เคียง, ใกลก้นั เช่น บา้นใกลเ้รือน

เคียง, อ่านเพิ่มเติมใน ราชบณัฑิตยสถาน, เคยีง, เขา้ถึงเม่ือ 1ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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ลกัษณ์ทางกายภาพผา่นค าจ ากดัความท่ี 3 ราย5 : ส่ิงท่ีแยกกล่าวเป็นอยา่งๆไป หรือแยกเป็นล าดบั
หรือเป็นระยะต่อเน่ืองกนัเป็นตน้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ระเบียง ราย แยกเป็นล าดบัหรือเป็นระยะต่อเน่ืองกนักบัอาคารแสดงลกัษณ์ทางกายภาพ  
ผา่นค าจ ากดัความ 

 

 จากภาพจะเห็นไดว้่าระเบียง อาจจะขดัแยงกนัในตวัเองอยู่บ่างจากเคียงซ่ึงมีผลมาจาก
การเคียงขา้งกบัอาคารแต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถรับรู้ไดถึ้งความอิสระท่ีแยกตวัออกจากตวัอาคาร
ดว้ยเช่นกนัดว้ยการยืน่ต่อออกมาจากอาคารนบัเป็นหน่วยยอ่ยๆไปหรือ รายในลกัษณะของเรียงราย
ดัง่เสา หรือลูกกรงราวกนัตกในส่วนของการปิดลอ้มพื้นท่ี ซ่ึงก็เป็นนยัๆ ดงัค าจ ากดัความท่ีขยาย
ความตามรากศัพท์ ราย แยกปลีกตัวออกแต่ยงัคง ลักษณะทางกายภายขององค์ประกอบทาง

                                                           
5
 ค าวา่ “ราย” ๑ น. เร่ือง ส่วน บุคคล หรือส่ิงซ่ึงแยกกล่าวเป็นอยา่งๆ ไป เช่น พิจารณา

เป็นรายๆ ไป แต่ละราย รายน้ีเขา้ท่ีไหนบ่อนแตกท่ีนัน่, ลกัษณนามใชแ้ก่ส่ิงท่ีมีลกัษณะเช่นนั้น เช่น 
อุบัติเหตุ ๓ ราย เขามีลูกหน้ีหลายราย.๒ ว. ท่ีแยกเป็นล าดับหรือเป็นระยะต่อเน่ืองกัน เช่น 
หนงัสือพิมพร์ายวนั นิตยสารรายเดือน ค่าอาหารคิดเป็นรายหวั ถามเป็นรายบุคคล, ท่ีเรียงกนัเป็น
แถวเป็นระยะๆ เช่น ศาลาราย เจดียร์าย, อ่านเพิ่มเติมใน ราชบณัฑิตยสถาน, ราย, เขา้ถึงเม่ือ 1
ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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สถาปัตยกรรมแสดงถึงความพยายามแยกตวัออกจากตวัอาคารพร้อมจะอิสระในการใช้งานได้
ตลอดเวลาหรือเช่ือความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มอยูเ่ป็นเนืองๆ 

ระเบียง : บ้าน ,เรือน ,อาคาร (ทีพ่กัอาศัย) จ าแนกตามวตัถุประสงค์ของหน้าที่ 
 ระเบียงบา้น (ท่ีพกัอาศยั) เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป โดยมีลกัษณะยืน่
ออกมาจากก าแพงรองรับโดยเสาหรือ ฉากท่ียดึติดกบัตวัอาคาร โดยระเบียงมกัจะมีประตูทางเขา้
จากตวับา้นหรือตวัอาคาร  เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ระเบียงบา้นเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป 
 

 จากภาพ จะเห็นไดว้า่หนา้ท่ีของระเบียงเร่ิมมีการแสดงออกเป็นนยัๆในหนา้ท่ี เม่ือมีผูใ้ช้
การเขา้มากระท ากบัพื้นท่ี  แมห้นา้ท่ีอาจจะตอ้งผลกักลบัไปสู่ผูใ้ชง้านเองก็ตามในลกัษณะของความ
ตอ้งการ รับอากาศจากภายนอก หรือ รับชมแวดลอ้มอาณาบริเวณของตวับา้นและสถานท่ีพร้อม
สัมผสักบัธรรมชาติภายนอก หรือการผอ่นคลายจากการปิดลอ้มทั้งหมดของห้อง เพื่อใชป้ระโยชน์
จากพื้นท่ีก่ึงส่วนตวัของการปิดลอ้มท่ีเป็นก่ึงปิดและก่ึงเปิดของท่ีวา่งครอบครองท่ีเรียกว่าระเบียง 
แต่ถึงอยา่งไรในดา้นประโยชน์ใชส้อยก็ยงัคงไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของการใชป้ระโยชน์ใชส้อยแบบคงท่ี
เพราะยงัคงข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูใ้ช้เป็นหลกัในหน้าท่ี หรืออาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มเปิด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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โอกาสหรือบงัคบั ข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการก าหนดทิศทางว่าจะ
ป้องกนัหรือคลอ้ยตาม เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์กบับริบทนั้นๆ 
 

 

ภาพท่ี 8 เปรียบเทียบบา้นไร้ระเบียงกบัมีระเบียงเป็นองคป์ระกอบ 

 จากภาพ บา้นหลงัแรกไร้ระเบียง ก็ไร้การเช้ือเชิญการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ
ภายนอก  แมจ้ะมีช่องหนา้ต่างหรือช่องเปิดตามท่ีพยามจะเช่ือมความสัมพนัธ์  แต่ก็ยงัดูเป็นลกัษณ์
ของการป้องกนัจากภายนอกซ่ึงขาดการเช้ือเชิญท่ีจะส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กบับริบทแวดลอ้ม
เน่ืองจากการปิดลอ้มจากทุกดา้นของผนงั แค่ช่องเปิดหรือกระจกไม่พอท่ีจะดึงดูดให้เกิดมิติของการ
เช่ือมความสัมพนัธ์ไดใ้นหลากหลายมิติไดม้ากพอเท่ากบัการมีอยูข่องระเบียง  อีกทั้งบา้นดูแข็งไม่
น่าเช้ือเชิญในการมองจากภายนอกไปยงัตวับา้นอีกดว้ย จะเห็นไดว้า่บา้นหลงัหน่ึงท่ีมีระเบียงจะดู
เป็นมิตรกบับริบทแวดลอ้มภายนอกมากวา่ และเช้ือเชิญใหเ้กิดการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบับริบท 
ไม่วา่จะเป็น มนุษยก์บัมนุษย ์ มนุษยก์บัธรรมชาติ  หรือ มนุษยก์บัสถานท่ี ฯลฯ  เพียงเติมเต็มส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบก็สารมารถท าให้บา้นสองหลงัแตกตางกนัตรงความเป็นธรรมชาติของการใชง้าน
ของมนุษย์ ท่ีมีความตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กับแวดล้อมธรรมชาติและสังคม เห็นได้ว่าหน้าท่ีของ
ระเบียงเห็นชดัข้ึนมาทนัท่ีในระดบัของภาพรวม กบัการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายมิติ 
หลายๆประเดนท่ีอยูร่อบขา้งตวับา้นท่ีอยูอ่าศยั  ชดัวา่นยัความของการเช้ือเชิญมีผลมากต่อการจะท า
ให้อาคารเป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้มและมีมิติ มีล าดบัของการเขา้ถึง  จากการครอบครองพื้นท่ี  ท่ี
อยูเ่หนือระดบัของการเขา้ถึงโดยตรง ในหนา้ท่ีก็ยงัคงเป็นไปในลกัษณ์เดียวกนักบัลกัษณ์ขา้งตน้ท่ี
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ไดอ้ธิบายไว ้ ในระเบียงบา้นเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีพบได้โดยทัว่ไป จากภาพท่ี 7 หัวเร่ือง 
ระเบียงบา้น (ท่ีพกัอาศยั)  
 ระเบียงเรือน ( ของหนา้ท่ีประโยชน์ใชส้อยเจาะจง กบั ประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจง ) 

 ตามล าดบัต าแหน่งของเรือน ท่ีวา่งในการใชง้านประกอบดว้ยสองประเภทใหญ่ ๆ  
คือลกัษณะการใชง้านท่ีเฉพาะเจาะจง คือมีประโยชน์ใชส้อยเจาะจง ( positive Space ) และ ประเภท
ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) ประเภทของท่ีวา่งประโยชน์ใชส้อยระบุเฉพาะ 
คือ ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องท างาน ห้องน ้ า เป็นตน้ ประเภทท่ีมีประโยชน์ใช้สอยท่ีไม่เจาะจง 
เช่น หอ้งโถง ระเบียง เฉลียง ชาน เป็นตน้6 จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ระเบียงจะตกอยูก่บัประเภทของ
ประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจง  เน่ืองจากเป็นท่ีวา่งภายนอกเพราะไม่ไดมี้ผนงักนัเลย  เป็นส่วนโล่งๆ มี
หลงัคาคลุม แต่ดูจากต าแหน่งแลว้จะเห็นวา่ถูกใชง้านอยูแ่ทบจะตลอดเวลา เป็นไปในลกัษณะของ
การเปล่ียนผา่น (Transition Space) เพราะผลจากสภาพแวดลอ้ม ดิน ฟ้าอากาศ เหมาะท่ีจะใชเ้ป็น
พื้นท่ีเปิดโล่ง ท่ีมีหลงัคาคลุมเพื่อใชง้านในชีวติประจ าวนั 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ระเบียงเรือนท่ีวา่งภายในและภายนอก 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท,์ ทีว่่างทางสถาปัตยกรรม,พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัรังสิต,2538), 19. 

 ตามลกัษณะการแบ่งท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมของเรือนก็หนา้จะแบ่งท่ีวา่งหมายเลข  
1 เป็นท่ีวา่งภายในส่วนการพิจารณาลกัษณะของท่ีวา่ง ประโยชน์ใชส้อยเจาะจง ( positive Space )  
และ ประเภทท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้านเป็น
หลักส าคญัท่ีว่างหมายเลข 2 ในภาพประกอบท่ี 28 จะเป็นท่ีว่าง ประโยชน์ใช้สอยท่ีไม่เจาะจง           

                                                           

 6 อรศิริ ปาณินท,์ ทีว่่างทางสถาปัตยกรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2538), 19. 

http://anthonylukephotography.blogspot.com/2012/01/surrealist-photography-by-french-artist.html
http://anthonylukephotography.blogspot.com/2012/01/surrealist-photography-by-french-artist.html
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( Negative Space ) เพราะถือว่าไม่ไดมี้ประโยชน์ใช้สอยท่ีระบุแน่ชดั และท่ีวา่งหมายเลข 1 ของ
อาคารสองหลงั ก็เป็นท่ีวา่ง ประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) เช่นเดียวกนัถึงแมจ้ะ
ข้ึนอยูก่บัท่ีวา่งภายใน7 เพราะการใชง้านเป็นระเบียงการเปล่ียนผา่น (Transition Space) ส่วนหน้า
ห้องนอนซ่ึงไม่มีประโยชน์ใช้สอยท่ีแน่นอน อาจเปล่ียนแปลงได ้ส่วนท่ีว่างหมายเลข 1’ ของอีก
สองหลงั คือ  ของอาคารรับแขกและครัว จะกลายเป็นท่ีว่าง ประโยชน์ใช้สอยเจาะจง ( positive 
Space )  เพราะการใชง้านของระเบียงส่วนรับแขกคือการใชรั้บแขกภายนอกและการใชร้ะเบียงของ
ครัวคือการใชท้  าครัวภายนอก ซ่ึงมีประโยชน์ใชส้อยเจาะจง 
 

  
 

ภาพท่ี 10 การเปรียบเทียบท่ีวา่ง positive Space และ Negative Space  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท,์ ทีว่่างทางสถาปัตยกรรม,พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัรังสิต), 21. 

 

 
 

ภาพท่ี 11 การเปรียบเทียบท่ีวา่ง positive Space และ Negative Space  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท,์ ทีว่่างทางสถาปัตยกรรม,พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัรังสิต), 21. 

                                                           

 
7
 อรศิริ ปาณินท,์ ทีว่่างทางสถาปัตยกรรม, 20. 

http://anthonylukephotography.blogspot.com/2012/01/surrealist-photography-by-french-artist.html
http://anthonylukephotography.blogspot.com/2012/01/surrealist-photography-by-french-artist.html
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 ถา้เปรียบเทียบการใชง้านของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมของอาคารเรือนภาคกลาง  ดัง่
กล่าวมาขา้งตน้กบักลุ่มหมู่บา้นชาวประมง จะเห็นความแตกต่างของการใชช้านกลางระหว่างบา้น  
ถา้เป็นเรือนดงัขา้งตน้ถือวา่ชานบา้นกลางเป็นท่ีวา่งภายนอกซ่ึงเป็น  ประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง               
( Negative Space ) แต่ถา้เป็นหมู่บา้นชาวประมงดัง่ตวัอยา่ง ตวัชานเช่ือมระหวา่งบา้นซ่ึงประโยชน์
ใชส้อยเจาะจง ( positive Space ) ไป แต่ถา้เป็นท่ีวา่งภายนอก ทั้งน้ีเพราะชานของหมู่บา้นในกลุ่มจะ
ใชร้วมกนั ใชเ้ป็นท่ีตาก แห อวน และตากกุง้ หอย ปู ปลา ท่ีหามาได ้หาไดใ้ชเ้ป็นส่วนเช่ือมต่ออยา่ง
เดียวไม่ ฉะนั้น  ส่วนท่ีเหลือคือ ประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) จริงๆ  ก็คือส่วน
ทางเดินเช่ือมต่อระหวา่งกลุ่มของบา้นเพียงเท่านั้น8 
 จากขา้งตน้ระเบียงเรือนจะเห็นไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนา้ท่ีการใชง้านไวส้อง
ลกัษณะ คือ ประโยชน์ใชส้อยเจาะจง ( positive Space )  และ ประเภทท่ีมีประโยชน์ใช้สอยท่ีไม่
เจาะจง ( Negative Space )  แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีความคาบเก่ียวกบัในดา้นของหนา้ท่ีและการใชง้านอยูซ่ึ่ง
จะเห็นไดว้า่ ระเบียงเรือนตั้งตน้ท่ี ประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) เน่ืองจากแทบ
จะถูกใชง้านอยูต่ลอดเวลา จากการเปล่ียนผา่น(Transition) ในหลายๆ  ประเดน เช่น มนุษยจ์ากร้อน
ไปอุ่นแลว้ไปเยน็หรือกลบักนั ซ่ึงตกอยูต่รงกลางจึงเป็นตวักลางท่ีเช่ือมหรือรองรับการเปล่ียนผา่นท่ี
หลากหลาย (Transition Space) ของธรรมชาติสภาพแวดลอ้ม เช่น ร้อน อุ่น หนาว เยน็  แดด ร่ม ลม 
ฝน ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัการรับรู้สภาวะท่ีเกิดจากธรรมชาติในรูปแบบใด ทั้งท่ีแสดงตวัและไม่แสดงตวั
หรือเหนือธรรมชาติ เป็นตน้  ซ่ึงทั้งหมดของ ประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) จะ
กลบักลายเป็น ประโยชน์ใชส้อยเจาะจง ( positive Space ) ก็ต่อเม่ือเกิดจากวตัถุประสงคข์องผูใ้ช้
เอง หรือ เกิดจากการเปิดโอกาสของบริบทแวดลอ้มหรือบงัคบั จะเห็นไดจ้าก ขา้งตน้ เช่นการตาก 
หรือ รับปรับสภาวะจากร้อนไปอุ่นหรือเย็น เพื่อการผ่อนคลายหรือปรับสภาพ ในการรับรู้ของ
มนุษยน์ัน่เอง 

 

 

 

 

                                                           

 
8
 อรศิริ ปาณินท,์ ทีว่่างทางสถาปัตยกรรม, 21. 

http://anthonylukephotography.blogspot.com/2012/01/surrealist-photography-by-french-artist.html
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 ระเบียงอาคาร ( ท่ีพกัอาศยั ) สืบเน่ืองจากขา้งตน้ระเบียงเรือน  จะเขา้ใจไดว้า่ท่ีมาของ
การวิเคราะห์ท่ีว่างในการใช้งานประกอบดว้ยสองประเภทใหญ่ๆ คือมีประโยชน์ใช้สอยเจาะจง       
( positive Space ) และ ประเภทท่ีมีประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space )  

 

ภาพท่ี 12 การเปรียบเทียบท่ีวา่งระเบียงอาคาร positive Space และ Negative Space 

 ระเบียงอาคาร (ท่ีพกัอาศยั) จากภาพท่ี12 ก็มีหน้าท่ีสองประเภทในสถาปัตยกรรม
เช่นเดียวกนักบัระเบียงเรือน  ซ่ึงในส่วนดา้นหนา้ของระเบียงอาคารจะเห็นไดว้า่ระเบียงเป็นไปใน
ลกัษณะของทางสัญจรท่ีแทบจะถูกใช้สอยอยู่ตลอดในการเปล่ียนผ่าน (Transition Space) จาก
สภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติหรือมนุษยก์็ตาม จากอาคารหน่ึงสู่อีกอาคารซ่ึงแสดงเป็นนยัๆ ในการ
เปล่ียนผา่น (Transition) แต่ในทางหนา้ท่ียงัคงเป็นลกัษณะประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative 
Space) อยู่คงเดิม และ จะพบได้ว่าในอาคารเดียวกันกลับมีประโยชน์ใช้สอยเจาะจง (positive 
Space) ของระเบียงอาคารให้เห็นเป็นนยัๆ จากอีกฝ่ังของห้องท่ีโดนปิดลอ้มจากผนงัทุกดา้นท าให ้ 
ห้องกลายเป็นพื้นท่ีระหว่างไปโดยปริยาย ซ่ึงระเบียงฝ่ังน้ีจะเห็นได้ว่าในเร่ืองของหน้าท่ีหรือ
ประโยชน์ใชส้อยท่ีคงท่ีนั้น ยอ่มเกิดจากวตัถุประสงคข์องผูอ้ยูอ่าศยัหรือสภาพแวดลอ้มทางบริบทท่ี
ก่อให้เกิดความเฉพาะเจาะจง เช่น นั่งเล่น ปรุงอาหาร ทานอาหาร ซักล้าง หรือการพกัผ่อนตาก
อากาศ เปล่ียนสภาวะจากในห้องท่ีโดนปิดลอ้มจากผนงัสู่จากสภาวะทางธรรมชาติ ท่ีตอ้งการผอ่น
คลายของผูอ้ยู่อาศยั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีก่ึงสวนตวัมากกวา่ระเบียงอีกฝ่ังตรงกนัขา้ม เพราะไม่ไดมี้
การครอบรองพื้นท่ีโดยห้อง หรือแม้แต่จะยอมเสียพื้นท่ีของห้องให้กับระเบียงเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีก่ึงส่วนตวั จึงท าให้ฝ่ังประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจงกลายเป็นพื้นท่ีก่ึงสาธารณะไป
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โดยปริยาย แต่ทั้ งสองกรณีของการใช้สอยน้ีล้วนแต่นัยยะของการเปล่ียนผ่านในหลายมิติกับ
ธรรมชาติท่ีอยูร่ายรอบตวัอาคารและทั้งผูใ้ชก้บัการเปล่ียนผา่นของท่ีวา่งอีกดว้ย 
 ผลของการศึกษาและวเิคราะห์จากขา้งตน้ในบทท่ี 2  จบัประเดนในนยัความของระเบียง
ไดล้กัษณะขา้งตน้ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ทางลกัษณะกายภาพ และ ทางหนา้ท่ีประโยชน์ใช้
สอย  ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 
 1.ทางลกัษณะทางกายภาพทางภาพรวมตามค าจ ากดัความท่ีขยายค านามทางรากศพัท ์
คือ เรียง,เคียง,ราย  ซ่ึงหากลงในลักษณะทางรายละเอียด จดัได้ว่า ระเบียง เป็นองค์ประกอบท่ี
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย โดยมีลกัษณะทางกายภาพ คือ  
  1.1 ระนาบแนวนอน ( Horizontal Plane ) เช่น พื้น  
   1.2 ระนาบแนวตั้ง ( Vertical Plane ) เช่น ผนงั  
   1.3 ประเภทของส่วนปิดลอ้ม( Enclosure )เช่น ร้ัว, ราว, เป็นตน้ 
   2.ทางประโยชน์ใชส้อยและการใชง้านประกอบดว้ยสองประเภทใหญ่  
   2.1 ประโยชน์ใชส้อยเจาะจง ( positive Space ) ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูใ้ช้
และท่ีตั้งท่ีสงผลต่อการเปิดโอกาสหรือบงัคบั ใหป้้องกนัหรือคลอ้ยตาม 
  2.2 ประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เจาะจง ( Negative Space ) เช่นการเปล่ียนผา่นพื้นท่ีใน
หลายๆระดบั ( Transition, Transition Space) 
 ดังนั้ น ระเบียง จึงเป็นองค์ประกอบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยโดยเกิดจาก
ประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจงเป็นจุดริเร่ิม ( Negative Space ) แลว้ส่งผลต่อการก าหนดประโยชน์ใช้
สอยท่ีเจาะจง ( positive Space ) ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงคข์องผูใ้ชห้รือโปรแกรม หรือ การเปิด
โอกาสหรือบงัคบัจากท่ีตั้ง เพื่อการก่อรูปองคป์ระกอบให้สามารถตอบสนองการใชง้านของมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ ทั้งในหนา้ท่ีและกายภาพ 
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บทที ่3 

ความเป็นระเบียง กบั นัยความของการเปลีย่นผ่าน 

 จากนยัความหมายของระเบียงขา้งตน้ จึงจบัประเดนในความริเร่ิมของประโยชน์ใชส้อย
ไม่เจาะจง  ( Negative Space )ส่งผลสู่การคล่ีคลายในการเปล่ียนผ่านพื้นท่ีในหลายๆระดบั
(Transition, Transition Space)  ความเป็นระเบียง 
 จากข้างต้น ระเบียงคุณลักษณะทางกายภาพ เป็นองค์ประกอบท่ีประกอบด้วย
องคป์ระกอบยอ่ยจากระนาบแนวนอน ( Horizontal Plane )  เช่น พื้น และระนาบแนวตั้ง ( Vertical 
Plane ) เช่น เสา และ ประเภทของส่วนปิดลอ้ม ( Enclosure )  เช่น ร้ัว, ผนงั 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ระเบียง องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าเม่ือรวมองค์ประกอบหรือก่อรูปแล้วเกิดท่ีว่างครอบครองเป็น
ระเบียง 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ระเบียง กบั การลดทอนพื้นท่ีภายในเพื่อเพิ่มพื้นท่ีครอบครองท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์กบั
ภายนอก หรือ เป็นพื้นท่ีป้องกนัตวัเอง 
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 จากภาพท่ี 14  จะเห็นไดว้า่ ระเบียง อาจไม่ไดเ้กิดจากองค์ประกอบยอ่ยท่ีก่อรูปจนเกิด
เป็นระเบียงไดเ้พียงอยา่งเดียวแต่เกิดจากการลดทอนของพื้นท่ีส่วนตวัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีก่ึงส่วนตวั  เน่ือง
ดว้ยความตอ้งการท่ีจะใช้ประโยชน์จากภายนอกซ่ึงแลว้แต่วตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้เช่น อาจตอ้งการ
เช่ือความสัมพนัธ์หรือแสดงถึงการป้องกนัพื้นท่ีเผื่อให้รู้สึกถึงความปลอดภยัจากภายนอกซ่ึงเป็น
พื้นท่ีกลัน่กรองสภาพแวดลอ้มจากภายนอกก่อนเขา้สู่พื้นท่ีส่วนตวัท่ีอยูภ่ายใน ซ่ึงจะเห็นวา่ ระเบียง
แสดงถึงการป้องกนัพื้นท่ีก่อนเขา้สู่ภายใน  ซ่ึงแมร้ะเบียงในขา้งตน้น้ีจะเกิดจากการลดทอนแต่เม่ือ
เกิดเป็นพื้นท่ีวางครอบครองแล้วเป็นองค์รวมก็จะเห็นถึงกายภาพของการประกอบจาก
องคป์ระกอบยอ่ยเช่นเดียวกนั 
 

 

ภาพท่ี 15 นยัความของการป้องกนัจากองคป์ระกอบยอ่ย จากระดบัหนาเนน้ถึงโปร่งบาง  
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ระเบียง นัยความของการเปลี่ยนผ่าน ( Transition ) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 16 ระเบียง นยัความของการเปล่ียนผา่นจากภายนอกสู่ภายในหรือจากภายในสู่ภายนอก 
 

 
ภาพท่ี 17 ระเบียง นยัความของการเปล่ียนผา่นจากต ่าไปสูงหรือกลบักนั 
 

 
 

ภาพท่ี 18 นยัความของการเปล่ียนผา่นจากองคป์ระกอบยอ่ยจากล าดบัขั้นถึงต่อเน่ือง 
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ภาพท่ี 19 ระเบียง นยัความของการเปล่ียนผา่นจากฝ่ังสู่ฝ่ัง 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ระเบียง การเปล่ียนผา่นท่ีวา่ง ( Transition ) จากราบเรียบถึงขบัเคล่ือน 
 

 
 

ภาพท่ี 21 ระเบียง การเปล่ียนผา่นจากส่วนตวัถึงสาธารณะ 
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ภาพท่ี 22 ระเบียง การเปล่ียนผา่นท่ีวา่งสู่ท่ีวา่ง ( Transition Spaces ) 

 

ระเบียง นัยความของการเปลี่ยนผ่านทีว่่างกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ( Transition Spaces ) 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ระเบียง การเปล่ียนผา่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติแดดกบัท่ีวา่ง ( Transition Spaces ) 

 

 

ภาพท่ี 24 ระเบียง การเปล่ียนผา่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติฝนกบัท่ีวา่ง ( Transition Spaces ) 
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ภาพท่ี 25 ระเบียง การเปล่ียนผา่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติลมกบัท่ีวา่ง ( Transition Spaces ) 
 
การทดลองเบ้ืองต้น ระเบียง ประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจง และ ประโยชน์ใช้สอยเจาะจงผ่านพื้นที่เปิด
และปิด 
 เบ้ืองตน้จากการท าความเขา้ใจเร่ืองระเบียงกบัการเปล่ียนผ่าน ท่ีว่างสู่ท่ีว่าง ท่ีว่างกบั
สภาพแวดลอ้ม และ เร่ืองประโยชน์ใชส้อยท่ีเจาะจง ( positive Space ) และประโยชน์ใชส้อยไม่
เจาะจง ( Negative Space ) จึงจ าแนกการทดลองออกเป็นสองประเภท  คือ ในลกัษณะของพื้นท่ีเปิด
และพื้นท่ีปิด เพื่อตอ้งการแบ่งแยกการใชส้อยของระเบียง ผ่านวตัถุประสงค์ในการก าหนดการใช้
งานเพื่อเปิดศกัยภาพทางดา้นหนา้ท่ีของระเบียงใหเ้กิดความหลากหลายทั้งในพื้นท่ีเปิดและพื้นท่ีปิด 
 
ระเบียง ประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจง ( Negative Space ) กบัพืน้ทีเ่ปิด 
 ระเบียง นนัทนาการบนพื้นท่ีเปิด 
 

 

ภาพท่ี 26 ระเบียง ประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจงในพื้นท่ีเปิด กบั พื้นท่ีนนัทนาการ 
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 จากขา้งตน้ความเป็นระเบียงและนัยความของการเปล่ียนผ่านนั้นจะเห็นได้ว่ามีการ
เปล่ียนผา่นในหลายรูปแบบดว้ยกนั มกัจะเกิดโดยจากประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจง เน่ืองดว้ยระเบียง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงมาจากพื้นหรือระนาบทางนอนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ
และศกัยภาพท่ีมากมาย  เน่ืองดว้ยการใช้งานตอ้งผา่นการเคล่ือนท่ีในลกัษณะของการเปล่ียนผ่าน  
จึงน ามาทดลองโดย จดัระเบียงออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ นบัเป็นหน่วย ( Unit ) แลว้น ามาจดัการกบัการ
ก่อรูป เพื่อให้เกิดมวลของ ระเบียงและท่ีว่าง เกิดข้ึน  ในหลากหลายระดบัและรูปแบบ  เกิดเป็น
พื้นท่ีนนัทนาการ ( RECREATION AREA ) ท่ีเป็นกลุ่มกอ้นของระเบียง ในการเปล่ียนผา่นทั้งทาง
ตั้งและทางนอน ของระดบั ซ่ึงมีผลต่อท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนในการจะท ากิจกรรมเพื่อนนัทนาการของผูใ้ช้
ในหลากหลายระดบั 

 ระเบียงในการนนัทนาการ ( RECREATION AREA ) น้ีจะเห็นไดว้า่ไม่ตอ้งยึดติดกบั
พื้นท่ีใดๆ สามารถน าไปประยุกต์ในพื้นท่ีเปิดหรือท่ีตั้ ง  ได้หลากหลายพื้นท่ีไม่ยึดติดกับ
สภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นท่ี แค่ประยุกต์ให้เกิดพื้นท่ีว่างในรูปแบบของระเบียงในการ
นนัทนาการ ใหน่้าสนใจในการดึงดูด เหล่าผูใ้ช ้ทั้งเด็กหรือผูใ้หญ่ เช่นใน สวนสาธารณะหรือพื้นท่ี
ส่วนกลางของชุมชน เป็นตน้ จะเห็นไดใ้นว่าระเบียงกบัประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจงสามารถเป็น
พื้นท่ีส่วนกลางหรือพื้นท่ีเช่ือมความส าพันธ์ในมิติทางสังคม เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ท่ี
แสดงออกผา่นการก่อรูปของระเบียงท่ีเป็นหน่วยยอ่ย จนเป็นพื้นท่ีนนัทนาการท่ีมีประโยชน์ใชส้อย
ไม่เจาะจง 
 

 
 

ภาพท่ี 27 ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง ท่ีอยูใ่นหลากหลายระดบัจากประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจงบนพื้นท่ี 
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ระเบียงกบัพื้นท่ีเปิดหนา้ผา 

 
ภาพท่ี 28 เปิดระเบียงกบัพื้นท่ีเปิดหนา้ผา กบัการแทรกตวัในพื้นท่ีเปิดประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจง  
   กบั การ แยกตวัออกบนพื้นท่ีเปิด 
 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง กบัการแทรกตวัและแยกตวัจากพื้นท่ีเปิดทางธรรมชาติ  
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 จากภาพจะเห็นไดว้า่ระเบียง แยกเป็นสองลกัษณะคือโดยการแทรกตวัและการปลีกตวั
ออกจากพื้นท่ี กรณีท่ี 1 การแทรกตวัในพื้นท่ีเปิดท่ีเป็นลกัษณะเป็นกอ้นทึบตนัลกัษณะเหมือนหนา้
ผา จึงพยามแทรกตวัพื้นท่ีวา่งสู่ภายในกอ้นทึบตนัเพื่อให้เกิดเป็นท่ีว่างแทรกตวัโดยมีการปิดลอ้ม
จากธรรมชาติของผนงัหินในหน้าผา  จนเกิดระเบียงในลกัษณะของการลดทอนกอ้นหน้าผาออก
กลบัเป็นพื้นท่ีเปิดสู่ภายนอกเกิดประโยชน์ใชส้อยแต่ไม่เจาะจง แต่มีนยัความของระเบียงในการเปิด
เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์กบัภายนอกโดย จากการเปล่ียนผ่านสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่นลม
และแสงเป็นตน้ โดยระเบียงไม่แสดงตวัในลกัษณะทางกายภาพท่ีโดดเด่น 
 กรณีท่ี 2 ระเบียง ในลกัษณะปลีกตวัจากหนา้ผา ยื่นออกไปโดยไรจุดหมาย วา่ดว้ยเป็น
ประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจง ข้ึนอยู่กบัการจดัการกบัพื้นท่ีเพื่อให้เกิดกิจกรรมหรือการใชง้าน โดย
แสดงตวัทางกายภาพของระเบียงท่ีโดดเด่น 
ระเบียงกบัพื้นท่ีเปิดฝายกั้นน ้า 
 

 
 
ภาพท่ี 30 แสดงแนวคิด ระเบียง กบัการเปล่ียนผา่นทางธรรมชาติท่ีก าหนด 
 
 บนพื้นท่ีเปิดท่ีสามารถควบคุมธรรมชาติไดโ้ดยการกกัเก็บย่อมนึกถึงฝายหรือเข่ือนซ่ึง
เป็นท่ีๆเยน็สงบ ดว้ยธรรมชาติท่ีสงบน่ิงโดยการควบคุมโดยส่ิงปลูกสร้างซ่ึง เป็นส่วนหน่ึงท่ีระเบียง
น่าจะมีศกัยภาพเพิ่มความน่าสนใจให้เกิดกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกบัพื้นท่ีเปิดแบบได้ หากฝาย
สามารถกกัเก็บน ้ าไดแ้ลว้ ยอ่มตอ้งสามารถปล่อยน ้ าเพื่อนิเวศไดเ้ช่นกนั  จึงมีแนวคิดในการจดัการ
กบัการวางต าแหน่งระเบียง เพื่อชะลอให้กระแสน ้ าแทรกตวัทามกลางระว่างระเบียงท่ีเรียงตวักนั 
แบบสลบัเพื่อชะลอน ้ า เพียงแต่ตอ้งการซึมซับความชุ่มฉ ่าของกระแสน ้ าท่ีชะลา้ง  สร้างเสียงคล่ืน
เม่ือกระทบกบัก้อนระเบียง  โดยมีนยัความของการเปล่ียนผ่านทางธรรมชาติ เป็นส่วนหลกั เพื่อ
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จรรโลงใจในการผอ่นคลายท่ามกลางธรรมชาติของพื้นท่ีเปิด ซ่ึงกิจกรรมก็ข้ึนอยูก่บัผูใ้ช ้ท่ีจดัการ
กบัพื้นท่ีเพื่อเกิดกิจกรรมประโยชน์ใชส้อย เช่น กิจกรรมตกปลา ปิกนิก ฯ ลว้นข้ึนอยูก่บัผูใ้ช้ ส่วน
ของการเปล่ียนผา่นยอ่มเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ระเบียงในส่วนพื้นท่ีท่ีสามรถใชง้านได ้ยอ่มเป็น
พื้นท่ีแห้งแต่เม่ือมีกระแสน ้ าท่ีไหลแทรกตวัผ่านย่อมเกิดความช้ืนสงผลต่อความเย็นในส่วนของ
พื้นท่ีใช้งานไดซ่ึ้ง เขา้ใจไดว้่าทั้ง ระเบียงและธรรมชาติย่อมส่งเสริมกนัไปในทิศทางท่ีสามมารถ
เป็นพื้นท่ีผ่อนคลายและพกัผ่อนหย่อนใจ ได้โดยไม่มีผลกระทบทางธรรมชาติและทางการรับรู้
รวมถึงดา้นการใชง้านท่ีเปิดโอกาสโดยไม่ก าหนดประโยชน์ใชส้อยเจาะจง 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง กบัการเปล่ียนผา่นทางธรรมชาติท่ีก าหนด โดยแทรกตวัเพื่อการ
   ชะลอการเปล่ียนผา่นของธรรมชาติ 
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ระเบียงกบัพื้นท่ีป่าชายแลน 
 

 
 
ภาพท่ี 32 แสดงแนวคิดการเปิดพื้นท่ีเพื่อการแทรกตวัของธรรมชาติของพื้นท่ีเปิดป่าชายเลน 
 
 พื้นท่ีเปิด ท่ีมีธรรมชาติท่ีแสดงตวัใหเ้ห็นโดยตรง โดยมีจ านวนนบัท่ีนบัไม่ไดซ่ึ้งเกิดข้ึน
บนพื้นท่ีนั้นคือตน้ไมน้านาพรรณ ระเบียงเป็นส่ือกลางในการท่ีจะทอดสะพานเพื่อการเช่ือมโยงให้
เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติสร้างความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม  ในลกัษณะของการจดัระเบียง
ออกเป็นส่วนๆ จากเล็กไปใหญ่จากสั้นไปยาว จากนั้นท าการจดัวางองคป์ระกอบ (composition )
ของช้ินส่วนระเบียงลงไปบนพื้นท่ีเปิด โดยจดัวางองค์ประกอบให้เกิดการเช่ือความสัมพนัธ์กนั
ทั้งหมดจนเกิดเป็นส่วนปิดล้อมพื้นท่ีของต้นไม้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการโอบล้อม  ในส่วนของ
ระเบียงท่ีเป็นพื้นท่ีของการใชง้านก็เปิดช่องเพื่อให้ตน้ไมแ้ทรกตวัเพื่อเป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งนอกและ
ในโดยไม่ให้รู้สึกตดัขาดกันโดยส้ินเชิง เวน้แต้จะเป็นระเบียงทางเดินท่ีซ่ึงต้องรองรับของการ
เปล่ียนผ่านในการเคล่ือนท่ีของมนุษยแ์ละแยกตวัจากพื้นท่ี ท่ีเต็มไปดว้ยเลนโคลนจึงจ าเป็นตอ้ง
แปลกแยกยกตวัออกเป็นระดบัๆไปตาม ความหนา้สนใจและพาเพลินไปดว้ยการรับชม ทั้งน้ีจะเห็น
ไดช้ดัวา่เม่ือเกิดเป็นทางเดินท าให้การใชง้านท่ีประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจงเน่ืองดว้ยการเปล่ียนผา่น
อยู่ตลอดเวลาทางธรรมชาติ และข้ึนอยู่กบักิจกรรมการใช้งานของผูต้อ้งการทศันะศึกษาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 33 ภาพหุ่นจ าลองระเบียงกบัการเปิดใหธ้รรมชาติของพื้นท่ีแทรกตวัและสร้างเส้นทางศึกษา
 ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 



30 
 

ระเบียง ประโยชน์ใช้สอยเจาะจง ( Positive Space ) กบัการก าหนดการมองในพืน้ทีปิ่ด 
 ระเบียง กบั ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิดผา่นการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการ
มองแบบรวมจุดสนใจ (Focus) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 34 แสดงแนวคิดในการก าหนดวตัถุประสงคท์างการมองโดยการก าหนดพื้นท่ีรวมจุดสนใจ 
 
 ระเบียง กบัประโยชน์ใชส้อยเจาะจง  จากภาพจะเห็นไดว้่าวตัถุประสงคคื์อการรวมจุด
สนใจเพื่อการมองหรือการรับชม โดยการสร้างระเบียงออกเป็นส่วนๆจดัวางเป็นล าดบัขั้นแลว้สร้าง
ในการเปล่ียนผา่นโอบลอ้มใหเ้กิดท่ีวา่ง โดยการโอบลอ้มเป็นจุดสนใจในการแสดงหรือท ากิจกรรม
เพื่อก าหนดระเบียงท่ีรายรอบและท่ีเป็นชั้นๆ เพง่มองหรือรับชม ณ.จุดเดียวกนั ซ่ึงระเบียงลกัษณะน้ี
อาจเกิดข้ึนหรือพบไดใ้น โรงละครหรือหอประชุม  เป็นตน้ 
 ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงนั้นเกิดข้ึนจากการก าหนดวตัถุประสงค ์ทางการรวมจุดสนใจ
เพื่อเป็นจุดใชใ้นการรับชมหรือมอง โดยอิสระทั้งยืนมองหรือนัง่มองสุดแลว้แต่  ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้น
แล้วแต่ตอ้งการเช่ือความสัมพนัธ์ในระดบัของการรับชมหรือต้องใช้ประโยชน์จาก พื้นท่ีปิด ท่ี
ก าหนดข้ึนผา่นการก่อรูปขององคป์ระกอบโดยรายลอ้มรวมจุดสนใจข้ึนมาโดยระเบียงท าหนา้เป็น
ตวัสร้างกรอบข้ึนมา หากไม่นบัองคป์ระกอบย่อยอย่างส่วนปิดลอ้มในระดบัของการป้องกบั เช่น
ผนังหรือราวกันตก ระเบียงก็ท าหน้าท่ีด้วยนัยความของตัวระเบียงเองในการเปล่ียนผ่าน
สภาพแวดลอ้มและเช่ือความสัมพนัธ์กบัส่วนท่ีผูใ้ชต้อ้งการตามประโยชน์ใชส้อยท่ีเจาะจงต่อไป 
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ภาพท่ี 35 ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง ประโยชน์ใช้สอยเจาะจงผ่านการก าหนดวตัถุประสงค ์ ทางการ

 มอง แบบ Focus ท่ีรวมจุดสนใจ 
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 ระเบียง กบั ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิดผา่นการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการ
มองแบบ มุด กม้ ชะโงก  
 

 
 
ภาพท่ี 36 แสดงแนวคิดในการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการมองโดยการก าหนดพื้นท่ีมุดและกม้
    หรือ ชะโงกมอง 
 

 ระเบียง กบั วตัถุประสงคเ์จาะจง ในพื้นท่ีปิดผา่นแนวคิดในการออกแบบในการก าหนด
แบบ มุดและกม้,ชะโงกเพื่อการมอง โดยการก าหนดพื้นท่ีปิดทั้งหมดในทรงลูกบาก แลว้ก าหนด
พื้นท่ีจดัแสดงเปิดพื้นท่ีในการมุดและกม้โดยการลดทอนกอ้นลูกบากเพิ่มเป็นช่องเปิด แลว้เพิ่ม
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมโดยเป็นส่วนท่ีหยอ่นยอ้ยลงมาเพื่อการใชง้านในการมุดเพื่อการ
มอง อีกส่วนทางดา้นบนจดัการกบัพื้นท่ีในลกัษณะเดียวกนัโดยการเปิดช่องสร้างส่วนปิดลอ้มเพื่อ
การก าหนดกรอบพื้นท่ีในการรับชม ลกัษณะของการใชง้านประโยชน์ใชส้อยเจาะจงประเภทน้ี 
หากจะพบเห็นหรือสัมผสัไดจ้ากอาคารประเภท โสตทศั ( audiovisual ) เป็นตน้  ซ่ึงเป็นแนวคิดใน
การบงัคบัผูใ้ชง้านโดยประโยชน์ใชส้อยเจาะจงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการก าหนดการมองหรือ
การรับชมต่อไป 
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ภาพท่ี 37 ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงผา่นการก าหนดวตัถุประสงคท์างการ
 มองแบบ มุดและกม้,ชะโงก 
  
 ระเบียง กบั ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิดผา่นการก าหนดวตัถุประสงคท์างการ
มองแบบแหนงหนา้และเงยหนา้ข้ึนมอง 
 

 
 

ภาพท่ี 38 แสดงแนวคิดในการก าหนดวตัถุประสงคท์างการมองโดยการก าหนดพื้นท่ีทางการับชม
 แบบ แหงนหนา้ หรือ เงยหนา้ ข้ึนมอง 
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 ระเบียง กบั ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิด ระเบียงนยัความส าคญัของการเปล่ียน
ผ่านเป็นส่ือกลางท่ีน ามนุษยใ์ห้เคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึงไปสู่อีกจุดหน่ึง ผ่านการก าหนดในการมอง
ลกัษณะแบบแหนงหนา้และเงยเพื่อการมอง ดึงดูดความหนา้สนใจในอีกรูปแบบ นยัความของการ
เปล่ียนผา่นโดยมีระเบียงเป็นส่วนท่ีทอดสะพานใหเ้กิดกิจกรรมการมองในรูปท่ีตอ้งแหนงมอง จาก 
การปิดลอ้มของตูก้ระจกขนาดใหญ่โดยมีการปิดกั้นในทุกดา้นเวน้แต่ท่ีบงัคบัให้สามารถมองเห็น
ไดจ้ากดา้นล่างไดเ้พียงอยา่งเดียวและท่ีรับความสวา่งจากดา้นบน จึงจดัระเบียงให้อยูใ่นระดบัท่ีต ่า
กว่าตู้กระจกขนาดใหญ่และวางต าแหน่งของพื้นท่ีระเบียงต ่ากว่าระดบัปกติเพื่อสร้างความเป็น
ส่วนตวัและการสร้างขอบเขตของพื้นท่ีให้กบัการมองหรือรับชมสวนจดัแสดงในตู ้หากพบหรือ
สัมผสัได ้เช่น พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า (aquarium) เป็นตน้ เบ้ืองตน้จะเห็นไดว้า่ระเบียงกบัประโยชน์ใช้
สอยท่ีเจาะจงตอ้งพึ่งวตัถุประสงค์ในรูปแบบของกิจกรรมมาเป็นตวัก าหนดในการใช้ประโยชน์  
ทั้ งน้ีระเบียงและตัวกิจกรรมต้องควบคู่กันไปหากขาดส่วนใดคงไม่ประสบผลท่ีจะเกิดเป็น
ประโยชน์ใชส้อยท่ีเจาะจงในพื้นท่ีปิด ตามแนวคิดในการก าหนดการมองแบบ แหงนหนา้ หรือ เงย
หนา้ ข้ึนมองไป 
 

 

ภาพท่ี 39 ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิดผา่นการก าหนดวตัถุประสงค์
 ทางการมอง แบบ แหงนหนา้ หรือ เงยหนา้ ข้ึนมอง 
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 ระเบียง กบั ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิดผา่นการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการ
มองแบบต่อเน่ือง 
 

 
 

ภาพท่ี 40  แสดงแนวคิดในการก าหนดวตัถุประสงคท์างการมองโดยการก าหนดพื้นท่ีทางการมอง 
 แบบต่อเน่ือง 
 
 ระเบียง กบัประโยชน์ใช้สอยเจาะจงในพื้นท่ีปิด จากภาพจะเห็นไดว้่านยัความส าคญั
ของการเปล่ียนผา่นสามารถส่งเสริมแนวคิดในการก าหนดการมองแบบต่อเน่ืองไดอ้ยา่งชดัเจน ตาม
พื้นท่ีในการก าหนดส่วนจดัแสดงท่ีปิดลอ้มโดยรอบดา้น ท าให้เกิดเป็นการเปล่ียนผา่นแบบต่อเน่ือง
จากการมองเป็นไปอยา่งคลอ้ยตามไดต่้อเน่ือง ระเบียงลกัษณะน้ีสามารถสัมผสัไดใ้นพื้นท่ีจดัแสดง
งานศิลปะ เช่น หอศิลป์ (art galleries)  เป็นตน้  ซ่ึงระเบียงท าหน้าของการเปล่ียนผา่นเพื่อควบคุม
การใชง้านในแบบต่อเน่ืองซ่ึงเร่ิมจากการเขา้ถึงจากการเปล่ียนผา่นในการบงัคบัจากพื้นท่ีทางเขา้ท่ี
เล็กไปยงัส่วนการรับชมท่ีขยายตวัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการมองหรือรับชมท่ีกวา้งข้ึนในพื้นท่ีปิดแล้ว
เปล่ียนผ่านส่งทอดต่อไปยงัท่ีว่างในพื้นท่ีเปิด เป็นนัยความของความเป็นภายนอกภายใน ด้วย
เช่นกนั 
 

 

ภาพท่ี 41  ภาพหุ่นจ าลอง ระเบียง ประโยชน์ใชส้อยเจาะจงในพื้นท่ีปิดผา่นการก าหนด วตัถุประสงค ์ 
ทางการมอง แบบ ต่อเน่ือง 
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 จากขา้งตน้กบัการทดลองจ าแนกการทดลองออกเป็นสองประเภท คือในลกัษณะของ
พื้นท่ีเปิดและพื้นท่ีปิด เพื่อต้องการแบ่งแยกการใช้สอยของระเบียง ผ่านวตัถุประสงค์ในการ
ก าหนดการใชง้านเพื่อเปิดศกัยภาพทางดา้นหนา้ท่ีของระเบียงให้เกิดความหลากหลายทั้งในพื้นท่ี
เปิดและพื้นท่ีปิด เพื่อทดลองเพื่อความเป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบของการออกแบบระเบียงโดยผา่น
วตัถุประสงคน์ั้น 
 ในพื้นท่ีเปิดกบัประโยชน์ใชส้อยไม่เจาะจงนั้นมีความชดัเจนมากท่ีจะเป็นประโยชน์ใช้
สอยไม่เจาะจงและสามารถประยคุใชก้บัพื้นท่ีเปิดในหลากหลายรูปแบบได ้ เน่ืองจากประโยชน์ใช้
สอยไม่เจาะจง  จึงมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเป็นการซ้อนทบัของกิจกรรม เป็นไปในลกัษณะ
ของความเป็นระเบียงในรูปแบบของความสาธารณะบนพื้นท่ีเปิด และในส่วนของการออกแบบก็มี
ความอิสระมากในจดัวางรูปแบบในการก่อรูปขององคป์ระกอบและพร้อมท่ีจะอยูก่บัธรรมชาติดว้ย
ความกลมกลืน โดยการเปิดให้ธรรมชาติแทรกตัวอยู่ร่วมกันในหลากหลายมิติ พร้อมให้ใน
ความส าคญัในการเปล่ียนผ่านของความเป็นระเบียงแสดงศกัยภาพออกมาได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่
บิดเบือนวตัถุประสงคเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย 
 ในพื้นท่ีปิดกบัประโยชน์ใชส้อยเจาะจงนั้นค่อนขา้งยากท่ีจะบอกวา่ชดัในการแสดงออก
ผ่านระเบียงเพียงอย่างเดียวแต่เม่ือมีแนวคิดและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการก าหนดหรือบงัคบันั้นก็
สามารถแสดงผ่านศกัยภาพของการก าหนดให้ชดัเจนไดเ้ช่นกนัจะเห็นไดว้่าจะเป็นไปในลกัษณะ
ของโครงการท่ีค่อนขา้งมีความเฉพาะในกิจกรรมอยูพ่อสมควรโดยท่ีระเบียงจะเป็นตวัท าหนา้ท่ีนยั
ความของการเช่ือมความสัมพนัธ์และเปล่ียนผ่านซ่ึงนัยความขา้งตน้น้ีย่อมส่งเสริมกบัความเป็น
ประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจงมากกว่า แต่อย่างไรกิจกรรมจะเป็นตวัก าหนดให้เกิดเป็นระโยชน์ใช้
สอยเจาะจงโดยผา่นการก าหนดการมองในหลากหลายรูปแบบ อยา่งการทดลองในการเปิดศกัยภาพ
ของประเภทกิจกรรมและความเป็นไปได้ในโครงการท่ีหลากหลาย ผ่านการก าหนดให้เกิด
ประโยชน์ใชส้อยท่ีเจาะจง 
 จากการทดลองและท าความเขา้ใจถึงความเป็นระเบียงในพื้นท่ีเปิดและพื้นท่ีปิด  พิสูจน์
ไดว้่าในประโยชน์ใช้สอยไม่เจาะจงสามารถแสดงออกโดยในความส าคญัของการเปล่ียนผ่านใน
ความเป็นระเบียงได้ชัดเจนกว่าประโยชน์ใช้สอยเจาะจงเพราะแสดงออกถึงคุณลักษณะโดย
องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยองค์ประกอบยอ่ยไดโ้ดยพึ่งพาวตัถุประสงค์ในการก าหนดหรือบงัคบั
โดยผูใ้ช้ในการแสดงออกไดม้ากกว่าอยา่งเห็นไดช้ดั แต่ถึงอย่างไรในการออกแบบย่อมเกิดไดท้ั้ง
ประโยชน์ใช้สอยเจาะจงและไม่เจาะจง เกิดข้ึนได้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือบงัเอิญ ข้ึนอยู่กับ
แวดลอ้มของธรรมชาติและวตัถุประสงคข์องโครงการต่อไป 
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บทที ่4 

ท ำเลทีต่ั้ง กบั โครงกำรออกแบบทดลองเบ้ืองต้น 

 จากขา้งตน้คน้หานยัความส าคญัของระเบียงและการทดลองหานยัความอีกระดบัใน
ความเป็นพื้นท่ีปิดและพื้นท่ีเปิดแลว้นั้น พบวา่นยัความส าคญัของระเบียงสามารถน าไปประยุคใช้
และพัฒนาต่อยอดได้ในหลากหลายระดับของโครงการในการออกแบบ จึงเป็นท่ีมาของ
แนวความคิดในการออกแบบในพื้นท่ีเปิดซ่ึงมีความต่างของพื้นท่ีกนัโดยส้ินเชิง แต่ในความต่าง
ย่อมมีผลต่อการออกแบบในการเปล่ียนผ่านท่ีต่างกันหรืออาจจะเหมือนกนัก็ได้ จึงหาพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจทั้งผูใ้ชใ้นพื้นท่ีและผูใ้ชจ้าก
นอกพื้นท่ี เพื่อเป็นจุดแวะพกัผอ่นหยอ่นใจตากอากาศท ากิจกรรมในหลายรูปแบบและเป็นแหล่งเฝ้า
รอของการเปล่ียนแปรงทางธรรมชาติโดยการเฝ้ามองหรือรับชม เช่นพระอาทิตย์ตกดิน หรือ 
พระจนัทร์เต็มดวงในขา้งข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากบริบทของพื้นท่ีท่ีเป็นจุดสนใจในการเฝ้ารอรับชมท่ี
แตกต่างกนั จึงเลือกท าเลท่ีตั้งในการออกแบบ  แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือชายฝ่ัง,ชายเลน
และชายเขา พื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นแหล่งท่ีเหมาะจะพฒันาในรูปแบบของการรองรับการใช้งานใน
รูปแบบของการพกัผอ่นหยอ่นใจและการผอ่นคลายหรือการท ากิจกรรมร่วมของคนในพื้นท่ีเป็นตน้ 
เหมาะกบัการจดัท าการโครงการสถานตากอากาศ (Recreation Place) ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติไปในตวั 
 การเลือกโครงการในการออกแบบ เข้าสู่การวิเคราะห์พื้นท่ี ทั้ ง 3 ลักษณะเบ้ืองต้น
จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะทางภูมิลกัษณ์ คือ ลาดเอียง ลาดลึก และลาดสูง แสดงใหเ้ห็นถึงความต่าง
ในระดบัของพื้นท่ีทางธรรมชาติ ท่ียอ่มส่งผลต่อการทดลองและออกแบบโครงการซ่ึงส่งผลต่อการ
ตระหนกัถึงผลกระทบทางธรรมชาติของท าเลซ่ึงยอ่มีผลต่อการทดลองและพฒันาต่อของโครงการ
ออกแบบ สถานตากอากาศ (Recreation Place) 
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แผนภาพท่ี 1 การวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย 
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แผนภาพท่ี 2 อาณาเขตติดต่อกบัท าเลท่ีตั้ง  
 

 
 

แผนภาพท่ี 3 การวิเคราะห์การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อ 
 
 การวิเคราะห์การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อนั้นถือเป็นเง่ือนไขในการออกแบบอยา่งหน่ึงท่ี
เป็นล าดบัตน้ๆ   
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 ชายฝ่ัง การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อสามารถเขา้ถึงได ้2 ลกัษณะคือ จากถนนหลกัสู่ชายฝ่ัง 
และ จากทะเลสู่ชายฝ่ัง โดยตอ้งค านึงถึง การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อ ทั้ง 2 ลกัษณะในการเปล่ียนผา่น
ของการเช่ือต่อและเขา้ถึง 
 ชายเลน การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อสามารถเขา้ถึงได ้3 ลกัษณะคือจากถนนหลกัสู่ท่ีตั้ง 
จากถนนรองทอดทางผา่นสู่ทาเร่ือ และจากอ่าวสู่ชายเลน แต่การเขา้ถึงท่ีเป็นตวักรองในการเขา้ถึง
และเป็นตวัเช่ือมต่อทั้งถนนหลกัและท่าเรือคือส่วนของถนนรอง จึงเป็นทางเลือกในการเขา้ถึง
โครงการท่ีรองรับการเปล่ียนผา่นของผูใ้ชไ้ดห้ลากหลาย 
 ชายเขา การเขา้ถึงและการเช่ือมต่อเป็นการเขา้ถึงแบบค่อนขา้งบงัคบัเน่ืองจากมีการตดั
ผา่นถนนหลกัเพียงอยา่งเดียวในการเขา้ถึงโครงการ 
 

 
แผนภาพท่ี 4 การวิเคราะห์แบ่งโซนคุณภาพของมุมมองทางท าเลท่ีตั้ง 
 
 การวิเคราะห์แบ่งโซนคุณภาพของมุมมองทางท าเลท่ีตั้งนั้น  จดัแบ่งโซนตามรัศมีรอบ
ทิศทาง วเิคราะห์จากอาณาเขตท่ีติดต่อกบัท าเล  แบ่งคุณภาพตามมุมมองท่ีเปิดกวา้งไดม้ากท่ีสุดโดย
ไม่มีส่ิงปลูกสร้างมาบดบงัหรือสภาพเส่ือมโทรมทางธรรมชาติแวดล้อมจากภายนอกท่ีตั้ งของ
โครงการไปยงัถึงสภาพท่ีไม่น่ามองท่ีสุดในพื้นท่ีและความเส่ือมโทรมทางธรรมชาติ หรือส่ิงปลูก
สร้างท่ีท าลายสภาพแวดลอ้ม แผนภาพท่ี 2 อาณาเขตติดต่อกบัท าเลท่ีตั้ง  
 ชายฝ่ัง การวเิคราะห์แบ่งโซนคุณภาพของมุมมองชายฝ่ังท าเลบริเวณชายฝ่ังถือวา่มีการ
แบ่งโซนคุณภาพทางการมองอยูใ่นระดบัท่ีดีมากจากภาพการวเิคราะห์ขา้งตน้เน่ืองดว้ยเป็นพื้นท่ี
เปิดหนา้สู่น ้าทะเลซ่ึงส่งผลต่อการสนบัสนุนต่อการออกแบบมีผลต่อการเปล่ียนผา่นสภาพแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม 
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 ชายเลน การวเิคราะห์แบ่งโซนคุณภาพของมุมมองชายเลนจากการแบ่งโซนขา้งตน้ถือ
วา่มีคุณภาพของมุมมองท่ีดีเปิดกวา้งมากพอสมควรเน่ืองดว้ยธรรมชาติในส่วนท่ีแสดงตวัอยูแ่ลว้
งดงามอยูเ่ป็นทุนเดิม เช่น ตน้ไมน้านาพรรณ อีกทั้งสัตวน์ ้าท่ีเป็นลกัษณะคร่ึงบกคร่ึงน ้า เป็นตน้ จะ
มีก็แต่ส่วนท่ีธรรมชาติเส่ือมโทรมบ่างเล็กนอ้ยเท่านั้น 
 ชายเขา การวเิคราะห์แบ่งโซนคุณภาพของมุมมองชายเขาจากการแบ่งโซนตามคุณภาพ
ทางการมองแลว้ดีมากเป็นพิเศษเน่ืองดว้ยเป็นพื้นท่ีท่ีธรรมชาติสนบัสนุนกบัการออกแบบมากกว่า
ปกติยิ่งไล่ระดับในการมองข้ึนไปเป็นชั้นตาม ภูมิลักษณ์ ในแผนภาพท่ี1 ท่ีลาดชันยิ่งสูงจดัว่า
คุณภาพในการมองยิ่งดีข้ึนเพราะการมองจะเห็นได้ในระดับท่ีสูงกว่าไกลกว่าและอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติแวดลอ้มไดม้ากกวา่เป็นตน้ 
 

 
 

  แผนภาพท่ี 5 การวเิคราะห์มุมมองจากภายในสู่ภายนอกและจากภายนอกสู่ภายใน 
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แผนภาพท่ี 6 การวิเคราะห์มุมมองต่างๆ 
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 จากตารางทั้งหมดในขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่เร่ิมจากภูมิลกัษณ์ทางท่ีตั้งมีความแตกต่างกนั
อยูซ่ึ่งผลของความต่างทางภูมิลกัษณ์น่ีเองท่ีเป็นความยากในการออกแบบโครงการอยูพ่อสมควรซ่ึง
มีเง่ือนไขท่ีเกิดจากอาณาเขตท่ีติดต่อกบัท าเลอีกท่ีมีผลต่อการค านึงถึง แมจ้ะมีความยากในการ
ออกแบบสถานตากอากาศ (Recreation Place) ท่ีเกิดจากเง่ือนไขทางบริบทแต่อยา่งไรก็ตาม ก็มีขอ้ดี
อยู่เช่นเด่ียวกนัในลกัษณะของตน้ทุนทางธรรมชาติของท าเล  ท่ีสามารถสนบัสนุนต่อผลของการ
ออกแบบได ้จากการวิเคราะห์แบ่งโซนคุณภาพของมุมมองจากท าเลท่ีตั้ง สามารถแบ่งลกัษณะของ
มุมมองท่ีน่าจะใช้สนับสนุนในการออกแบบโครงการได้ 4 ลักษณะหลักด้วยกันส่งผลต่อการ
ทดลองต่อไป 
 จากการแบ่งมุมมองออกเป็น 4 ลกัษณะดว้ยกนัจึงจดัการทดลองสร้างเคร่ืองมือท่ี
สามารถน าไปประยคุต่อในการออกแบบทดลองไดใ้นขั้นตน้ ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 42 ภาพหุ่นจ าลอง การก าหนดการมองแบบระหวา่ง 
 
 
 

ระเบียงกบัมุมมองระหวา่ง 
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 จากรูปจะเห็นไดว้า่เป็นการมองแบบก าหนดให้เกิดการเช่ือมความสัมพนัธ์กนัดว้ยการ
มองในลกัษณะตรงกนัขา้มระหว่างระเบียงจากฝ่ังกบัอีกฝ่ัง โดยการร่นพื้นท่ีให้เกิดเป็นพื้นท่ีก่ึง
ส่วนตวัด้วยส่วนปิดล้อมท่ีเกิดจากการร่นขอบเขตผนังเพื่อเพิ่มอาณาเขต  ท าให้เกิดความลึกเกิด
แรงจูงใจในการเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีมีมิติระหวา่งกนั และน้ีน่าจะเป็นการแสดงออกถึงระเบียงท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นส่วนของการแบ่งระหว่างทางเดินระเบียงให้เห็นไดช้ดัข้ึนถึงแมจ้ะไม่มีส่วนปิดลอ้มจาก
ดา้นหนา้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 43 ภาพหุ่นจ าลอง การก าหนดการมองแบบเปิดกวา้ง 
 
 จากภาพจะเห็นไดว้่าระเบียงกบัมุมมองเปิดกวา้งนั้นเกิดข้ึนจากการก าหนดให้ระเบียง
เปิดกวา้งไปยงัดา้นใดดา้นหน่ึงและสามารถเห็นวิวท่ีกวา้งไกลในการท ามุมเปิดมากกว่า 90 องศา 
โดยท่ีจะอยูใ่นท่ีท่ีอาจมีความสูงหรือไม่มีความสูงแตกต่างกนัมากก็ได ้ จะเห็นไดว้า่ในเคร่ืองมือการ
ทดลองจากทางเดินแลว้เบ่ียงมุมมองให้เกิดเป็นระเบียง ท่ีเป็นส่วนเปิดจากท่ีแคบไปยงัส่วนท่ีกวา้ง
ซ่ึงนั้นก็ส่งผลท่ีท าให้เกิดการก าหนดในการมองหรือรับชมในรูปแบบของ Panoramic View โดย

ระเบียงกบัมุมมองเปิดกวา้ง 
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เกิดจากพื้นท่ีระเบียงนั้นเองโดยไม่ไดก้ระท ากบัสายตาของมนุษยโ์ดยตรงแต่เป็นการก าหนดผ่าน
การรับรู้สึกผา่นการก าหนดจากแคบไปกวา้งนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 44 ภาพหุ่นจ าลอง การก าหนดการมองจุดเช่ือมระยะไกล 
   

  จากภาพการใชร้ะเบียงท ามุมท่ีเช่ือมต่อกบัจุดสนใจ มุมมองในลกัษณะน้ีไม่จ  าเป็นตอ้ง

ท ามุมเป็นมุมกวา้ง เพราะตอ้งการบงัคบัในเกิดจุดสนใจจึงตอ้งท ามุมแคบหรือมีแกนและทิศทางการ

มองท่ีชัดเจนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง  ซ่ึงจากภาพจะเห็นได้ว่าจุดสนใจอาจเป็นท่ีแสดงตวั

ชดัเจนหรือแสดงตวัดว้ยจุดความแตกต่างในมิติท่ีลึก  ระเบียงประเภทท่ีตอ้งการเช่ือมระยะไกลนั้น

อาจเกิดจากความแปลกแยกของตวัระเบียงก็ไดโ้ดยการยกตวัข้ึนเม่ือมองจากภายนอกก็เป็นได ้

 

 

 

 

 

ระเบียงกบัมุมมองจุดเช่ือมระยะไกล 
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ภาพท่ี 45 ภาพหุ่นจ าลอง การก าหนดการมองรอบทิศทาง 
 
 จากภาพจะเห็นไดว้่าระเบียงสร้างขอบเขตให้เกิดการรับรู้ในลกัษณะเป็นวงรอบรูปซ่ึง
เป็นการเปิดมุมมองใหเ้ปิดกวา้งสามารถมองไดร้อบทิศ  และยกตวัข้ึนเหนือระดบักวา่ปกติแสดงให้
เห็นได้ถึงระยะไกล บริเวณท่ีสามารถเห็นมุมมองรอบทิศทางได้ ดังจะเห็นได้ว่าระเบียงแบ่ง
ออกเป็นสองลกัษณะ คือลกัษณะท่ีหน่ึงเป็นการเปิดมุมมองรอบทิศทางจากภายในสู่ภายนอกเน่ือง
ดว้ยเป็นพื้นท่ีเปิดมุมมองบงัคบัรอบทิศทางจากภายในเท่านั้น แต่ระเบียงในลกัษณะท่ีสองจะเป็น
ลกัษณะเปิดพื้นท่ีให้เกิดเป็นพื้นท่ีโอบลอ้มในลกัษณะของการสร้างกรอบกรารับรู้ทางการมองท่ี
สามารถมองได้รอบทิศทางเช่นเดียวกันแต่พิเศษกว่าท่ีเปิดให้มีการมองทั้งนอกและในได้รอบ
ทิศทาง 

ระเบียงกบัมุมมองรอบทิศทาง 
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แผนภาพท่ี 7 การวิเคราะห์การก าหนดมุมมองและรูปแบบของการมอง 
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 เข้าสู่การออกแบบทดลองเบ้ืองต้นโดยผูอ้อกแบบได้กล่าวถึงในตอนต้นในความ
ตอ้งการออกแบบระเบียงให้เป็นสถานตากอากาศ ( RECREATION PLACE ) เพื่อเป็นจุดแวะ
พกัผอ่นของผูใ้ชท้ ั้งในและนอกพื้นท่ีและเป็นการจดัการพื้นท่ี  ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา ดงัตารางท่ี 
4.1 การวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งท่ีได้ท าการวิเคราะห์ไวใ้นเบ้ืองตน้  เพื่อให้เป็นไปในลกัษณะของการ
จดัการพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเพื่อให้เหมาะกบัการรองรับการจดักิจกรรมของผูใ้ช้เอง  
โดยใหน้ยัความส าคญัของการเปล่ียนผา่นเป็นตวัสร้างความสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโดยมิให้
ไปท าลายหรือท าให้เกิดความวุน่วายซ่ึงเป็นผลท าให้สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเป็นทุนเดิมใน
การออกแบบระเบียงให้เป็นสถานตากอากาศดอ้ยค่าหรือลดศกัยภาพทางธรรมชาติลง  โดยทดลอง
ผา่นนยัความส าคญัของการเปล่ียนผ่านดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 3 เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบและ
ทดลองต่อไป 
 สมมุติฐานขา้งตน้ท่ีว่าดว้ย “เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีระเบียงจะสามารถเป็นไดม้ากว่า เพียง
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม” และท าหน้าท่ีให้ระเบียงมีชีวิตชีวาจากนัยความส าคญั โดยให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการในการจดัการพื้นท่ี ท่ีมีความต่างกนัโดยลกัษณะทางภูมิลกัษณะ ทั้ง 3 
ท าเลท่ีตั้ง ในขา้งตน้ท่ีได้เลือกเพื่อการพฒันาโครงการให้เมาะสมกบัโครงการสถานตากอากาศ          
( RECREATION PLACE ) ท่ีมีระเบียงเป็นปัจจยัหลกัโดยท าหนา้ท่ีแสดงออกมาให้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมและการใชง้านท่ีเกิดข้ึนกบัระเบียงโดยท่ีผูใ้ชส้ามารถก าหนดเองได ้โดยมิให้ขาดความสงบ
หรือความน่าสนใจในตวัเองไปจนไม่เหลือร่องรอยของความเป็นองคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ “ระเบียง” 
โครงการประกอบดว้ยส่วนยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
  จุดชมววิ  
  ส่วนรองรับการจดักิจกรรม 
 หอ้งน ้า เป็นตน้ 
 จากส่วนย่อยของโครงการอาจไม่ได้ซับซ้อนในระดบัของการใช้งานแต่อย่างใด แต่
ในทางการออกแบบแลว้นั้นในส่วนของท าเลท่ีตั้งท่ีมีความต่าง ทั้ง 3 ภูมิลกัษณ์กลบัเป็นตวัท่ีท าให้
เกิดความน่าสนใจ  ในการจดัการกบัพื้นท่ีท่ีมีอาณาเขตท่ีกวา้งใหญ่และตวัแปรทางธรรมชาติท่ี ลาด
เอียง  ลาดลึก และ ลาดชนั ทั้งน้ีกบัการจดัการกบัพื้นท่ีทั้ง 3 โดยให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุดต่อภูมิ
ทศัน์ ในการรับชมเพื่อการผ่อนคลายและเป็นพื้นท่ีเปิดเพื่อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบั
ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิมโดยสงบและสวยงามอยา่งธรรมชาติสืบต่อไป 
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 จึงท าการทดลองดว้ย 3 แนวความคิดหลกัดว้ยกนั  โดยมีนยัความของการเปล่ียนผ่าน
เป็นหลกัแล้วเช่ือมความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์มุมมองโดยพฒันาอย่างเป็นล าดบัโดยการเช่ือ
ความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติจนถึงขั้นปฏิสัมพนัธ์ ในการท างานของตวันยัความส าคญัของการเปล่ียน
ของระเบียงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติและแสดงออกอยา่งโดดเด่น 
    ระเบียงกบัการเปล่ียนผา่นในแนวระดบัโดยการก าหนดการมองแบบรวมองคจ์ากการ
วเิคราะห์ 
    ระเบียงกบัการเปล่ียนผา่นกบัการรวมจุดในการกระจายตวัในการมอง 
    ระเบียงกบัการเปล่ียนผา่นในแนวด่ิงจดัการกบัการมองในระดบัของการเปล่ียนผา่น 
 

 
แผนภาพท่ี 8 การรวบรวมการวเิคราะห์มุมมองการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัท าเลท่ีตั้ง 
  
  แผนภาพท่ี 8 การวิเคราะห์รวบรวมมุมมองการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัท าเลท่ีตั้ง โดย
ค านึงถึงรูปแบบมุมมองทั้งหมดท่ีวเิคราะห์มาซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือทางความคิดขา้งตน้ โดยมีรูปแบบ
ของการวิเคราะห์แบบการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัสภาพของท าเลท่ีตั้งทั้งหมดดงัท่ีเคยวิเคราะห์ไว้
ตาม ตารางท่ี 4.3 - 4.6 เพื่อให้เกิดแนวทางในการจดัการพื้นท่ีต่อไปโดยค านึงถึงบริบทท่ีตั้งและ
ความสอดคลอ้งในการเปล่ียนผา่นของการวางต าแหน่งเพื่อการใชง้านอยา่งเป็นล าดบั แต่ทั้งน้ีการ
วเิคราะห์มุมมองทางการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีดงัตารางท่ี 4.8 เป็นเพียงการจดัการกบัพื้นท่ีใน
แนวระดบัเท่านั้น ยงัไม่รวมถึงแนวด่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิลกัษณ์ ลาดเอียง ลาดลึก และลาดชนั 
ตามสภาพของท่ีตั้งอยา่งแทจ้ริง 
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กำรทดลองคร้ังที ่1 
 ชายฝ่ัง แนวคิดทดลองการเปล่ียนผา่นแบบขยายตวัระเบียงในแนวระดบัและแนวด่ิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 ภาพหุ่นจ าลองชายฝ่ัง การทดลองการเปล่ียนผา่นแบบแผข่ยายตวัในแนวระดบัและทางด่ิง
กบัการก าหนดมุมมองตามการวเิคราะห์ 

 ชายฝ่ัง การทดลองออกแบบสถานตากอากาศคร้ังท่ี 1 จากภาพการวิเคราะห์มุมมอง
น ามาสู่การทดลองออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกลบัหลกัเคร่ืองมือทางความคิด จึงจดัการวางรูปแบบ
การขยายตวัพื้นท่ีตามลกัษณะของภูมิลกัษณ์ชายฝังท่ีเป็นอ่าวลาดเอียงและเป็นเส้ียวตามคล่ืนน ้ า
ทะเลท่ีซดัสาดถึงชายฝ่ัง ท าการทดลองโดยการเปล่ียนผา่นแนวระดบักบัการแผข่ยายตวัมุมมองใน
รูปแบบของการมองแบบระหวา่งทั้งนอก ทะเล และใน ตลาดและทางเช่ือมลงสู่ทะเล) และรวมจุด
ขยายตวัสู่แนวด่ิงหรือทางตั้งในการรับชมในระดบัท่ีเหนือกวา่ เพื่อการรับชมทศันียภาพท่ีกวา้งไกล
กวา่ในแนวระดบัส่งผลต่อการผอ่นคลายและตากอากาศท่ีดียิง่ข้ึน 
 จะเห็นไดว้า่นยัความของการเปล่ียนผา่นแสดงออกมาไดช้ดัเจนทั้งการขยายตวัในแนว
ระดบัและการขยายตวัในทางด่ิง แต่ผลท่ีไดก้ลบัไม่ท าใหส้ถานตากอากาศบริเวณชายฝ่ังน้ีน่าใชง้าน



51 
 

แต่อย่างใด  เน่ืองดว้ยการเปล่ียนผ่านในการขยายตวันั้นกลบัเป็นตวัการท าให้ระเบียงท่ีก่อรูปเป็น
สถาปัตยกรรมนั้น เป็นการจดัการกบัพื้นท่ีโดยไม่เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการครอบครองพื้นท่ี 
ท่ีกินพื้นท่ีเป็นอยา่งมากดว้ยการแผข่ยายตวัออกไปทางกวา้งและยาวเกินไป อีกทั้งการขยายตวัทาง
แนวด่ิงก็ดี กลบัเป็นการบดบงั ถึงแมอ้าจจะดีในการมองหรือรับชมไดใ้นระยะท่ีกวา้งไกลกว่าใน
แนวระดบัทัว่ไปก็ตาม แต่กลบัท าให้พื้นท่ีดา้นหลงัท่ีต่อเน่ืองสู่ทะเลกลบักลายเป็นการตดัขาดจาก
ธรรมชาติท่ีสวยงามไปโดยปริยาย กลายเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีดูจะโดดเด่นดว้ยตวัเองมากกว่าจะใช้
ตน้ทุนทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีจะสอดคลอ้งกบัระเบียงท่ีพร้อมจะยิบยื่นเพื่อเผื่อแผ่
แก่ผูใ้ชใ้หเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติอยา่งเป็นฉนัมิตร 

 ทั้งน้ีการทดลองคร้ังท่ี 1 ยงัไม่ไดรั้บการมุ่งเน้นพื้นท่ีรองรับกิจกรรมเป็นส าคญัแค่เป็น
การทดลองโดยใชน้ยัความของการเปล่ียนผา่นและการวเิคราะห์มุมมองเป็นส าคญัเท่านั้น 

ชายเลน แนวคิดทดลองการเปล่ียนผา่นแบบขยายตวัในแนวระดบัและแนวด่ิงกบัการก าหนดมุมมอง
ตามการวเิคราะห์ 

 
ภาพท่ี 47 ภาพหุ่นจ าลองชายเลน การทดลองการเปล่ียนผา่นแบบแผข่ยายตวัในแนวระดบัและทาง  

ด่ิงกบัการก าหนดการมอง 
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 ชายเลน  การทดลองออกแบบสถานตากอากาศคร้ังท่ี 1 แนวคิดทดลองการเปล่ียนผา่น
แบบขยายตวัในแนวระดบัและแนวด่ิงกบัการก าหนดมุมมองตามการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์
มุมมองต่างๆโดยก าหนดทิศทางมุมมองกับการรับรู้ไปพร้อมๆกัน โดยการเปล่ียนผ่านท่ีทอด
เส้นทางระเบียงโดยลกัษณ์การก าหนดทิศทางบงัคบัเปิดกวา้งและบงัคบัแคบลง ตามความเหมาะสม
ของส่วนท่ีแทรกตวัและแผ่ขยายในการออกแบบโครงการเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจในการอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติของชายเลนนั้น จากสภาพภูมิลกัษณ์พื้นท่ีความลาดลึกเป็นแอ่ง จึงตอ้งค านึงถึง
การใช้งานในการยกระดบัในการเปล่ียนผ่านของพื้นท่ีตามสภาพแวดล้อมทั้งท่ีมีน ้ าท่วมขงัและ
ตน้ไมท่ี้ข้ึนเป็นหยอ่มๆกระจดักระจาย โดยการจดัการกบัพื้นท่ีโดยการเปล่ียนผา่นและแทรกตวัลดั
เลาะไปกบัธรรมชาติแวดลอ้มโดยการแผข่ยายแบบเต็มพื้นท่ีในแนวระดบันั้น ยงัเป็นการจดัการกบั
พื้นท่ีไดไ้ม่ดีเทาท่ีควรเน่ืองจากยงัเป็นการสูญเสียการใช้งานท่ีน่าจะท าหน้าท่ีให้มีศกัยภาพในคูณ
ภาพของท่ีว่างโล่งเหมาะกบัการรองรับกิจกรรมไดม้ากว่าน้ี และการขยายตวัในแนวด่ิงทางตั้งเพื่อ
การมองท่ีเหนือระดบั ในระยะท่ีกวา้งและไกลแยกตวัจากธรรมชาติของชายเลนกลบักลายเป็น 
Landmark ไปโดยปริยาย   
 ทั้งน้ีการทดลองคร้ังท่ี 1 ซ่ึงอาจจะเป็นผลของพยามเปล่ียนผา่นขยายตวัทางแนวด่ิงน้ีเอง 
กลบักลายเป็นการรับรู้จากภายนอกท่ีแปลกแยกไม่กลมกลืนไปกบัธรรมชาติของพื้นท่ีชายเลนและ
ยงัขาดการตอบสนองการใชง้านในการรองรับการท ากิจกรรมเท่าท่ีควรในการผอ่นคลายอยา่งเป็น
สัดส่วน  

 ชายเขา แนวคิดทดลองการเปล่ียนผา่นตามแนวลาดและการกระจายตวัอิสระเช่ือม
ความสัมพนัธ์ด่ิงทางการมอง 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 48 ภาพหุ่นจ าลองชายเขา การเปล่ียนผ่านตามแนวลาดและการกระจายตวัอิสระเช่ือม   
ความสัมพนัธ์ทางการมอง 
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 ชายเขา การทดลองออกแบบสถานตากอากาศคร้ังท่ี 1 แนวคิดทดลองการเปล่ียนผ่าน
แบบขยายตัวในแนวระดับและแนวด่ิงกับการก าหนดมุมมองตามการวิเคราะห์ จากภาพการ
วิเคราะห์มุมมองน ามาสู่การทดลองออกแบบเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัเคร่ืองมือทางความคิด ตาม
ลกัษณะภูมิลกัษณ์ทางท าเลท่ีตั้งชายเขา โดยมีความลาดจากต ่าไปสูง ท าให้จุดสูงสุดของพื้นท่ีเป็น
ตวัก าหนดเป็นจุดชมวิวโดยธรรมชาติ จึงไม่มีผลต่อการขยายตวัในแนวดิงหรือทางตั้งเน่ืองด้วย
ลกัษณะทางภูมิลกัษณ์ท่ีมีความลาดสูงเป็นทุนเดิม  จึงท าการจดัการพื้นท่ีโดยใชน้ยัความส าคญัของ
การเปล่ียนผา่นเป็นส่วนส าคญัในการน าไปสู่จุดสูงสุดของชายเขาโดยกระจายตวัเพื่อไต่ระดบัใน
การสลบัตามความลาดของชายเขาแต่ละขั้นของการเขา้ถึงพื้นท่ีเป้าหมายจุดชมวิว และมีจุดแวะเพื่อ
เปิดมุมมองในการผอ่นสายตาในแต่ละระดบัของการเขาถึง เพื่อให้ผูใ้ชส้ัมผสักบัธรรมชาติแวดลอ้ม
ในลกัษณะเปล่ียนผ่านแบบเต็มพื้นท่ีของชายเขาในรูปแบบของการเดินป่า แมจ้ะใช้นยัความของ
การเปล่ียนผา่นเขา้มาจดัการกบัพื้นท่ีประเภทชายเขาไดเ้หมาะสมก็ตามแต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะ
จดัการกบัท่ีว่างท่ีเป็นชายเขาท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ไดดี้ ตามนยัความส าคญัของการเปล่ียนผ่านเพียง
แค่ไต่ระดบัเปล่ียนผา่นจากสูงไปต ่าหรือกลบักนัเท่านั้นขาดการเช่ือมโยงของการท างานร่วมกบัของ
การเปล่ียนผา่นกบักิจกรรมในการรองของผูใ้ชง้านสถานตากอากาศ 
 ทั้งน้ีการทดลองคร้ังท่ี 1 จากการทดลองในส่วนของระเบียงยงัท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเน่ืองดว้ยตน้ทุนธรรมชาติท่ีเหมาะสมและดีจึงมิอาจสูญเสียความเป็นธรรมชาติของ
ชายเขาไปเลยแมแ้ต่นอ้ย ท าใหก้ารจดัการพื้นท่ีเพื่อการรองรับกิจกรรม โดนลดความส าคญัลงไปใน
ลกัษณะของการใช้งานท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะในการรองรับการใชง้านท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
และพื้นท่ีผอ่นคลายท่ีเป็นสัดส่วนยิง่ข้ึน เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
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กำรทดลองคร้ังที ่2  

 ชายฝ่ัง แนวคิดทดลองการรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางการ

มอง 

 

ภาพท่ี 49 ภาพหุ่นจ าลองชายฝ่ัง ทดลองการรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการ
มอง 

 ชายฝ่ัง การทดลองออกแบบสถานตากอากาศคร้ังท่ี 2 แนวคิดทดลองการรวมจุดเปล่ียน
ผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการมอง จากภาพแนวคิดในการรวมจุดเปล่ียนผา่นนัน่เป็นการ
สร้างการก าหนดการมองแบบรวมไวใ้นการเช่ือมความสัมพนัธ์แบบจุดรวมเดียวเป็นแนวตั้งเพื่อการ
รับชมในระดบัท่ีสูงกวา่เพื่อเปิดวิสัยทศัน์ท่ีไกลและมองทอดสายตาไดม้ากกวา่ในการรับชมบริบท
แวดล้อมทางชายฝ่ังในการพกัผ่อนหย่อนใจ เห็นได้จากหุ่นจ าลองในวิธีการคิดนั้นเร่ิมจากการ
จดัล าดบัรวมจุดเปล่ียนผ่านในระดบัทางตั้งผ่านการใช้งานในลกัษณะหมุนเวียนตาม การก่อรูป
ระเบียงในลกัษณะเป็นชั้นๆพร้อมการก าหนดและสร้างส่วนปิดเพื่อบงัคบัให้รับชมไปในทิศทาง
เดียวกนัโดยการหนัหนา้สู่ทอ้งทะเล ส่วนการมองจากภายนอกนั้นเป็นการเปิดส่วนกลางของวงลอ้
เพื่อเช่ือความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัเส้นทางลงสู่สถานตากอากาศท่ีทอดผ่านวงลอ้สู่ทอ้งทะเล และ
เปล่ียนผา่นไปยงัส่วนรองรับกิจกรรม 
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  แมพ้ยามจะทดลองกบัการรวมจุดของการเปล่ียนผา่นแต่ในการก่อรูประเบียงในลกัษณะ
เป็นชั้นๆ ถึงแมอ้าจจะดีในการมองหรือรับชมไดใ้นระยะท่ีกวา้งไกลกวา่ในแนวระดบัทัว่ไปก็ตาม 
แต่กลบัท าให้พื้นท่ีดา้นหลงัแมจ้ะมีบทเรียนมาแลว้จากการทดลองจากคร้ังท่ี1 และพยามแกไ้ขโ้ดย
การเปิดพื้นท่ีรวมจุดภายในเพื่อการเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองก็ตาม แต่เน่ืองจากการก่อรูปเป็นวง
หมุนเวยีนการใชง้านก็ตาม กลบับดบงัเป็นวงกวา้งมากกวา่จากพื้นท่ีชายฝ่ังกบัพื้นท่ีต่อเน่ืองทางดา้น
หลงัท่ีมีบริบทเป็นพื้นท่ีสาธารณะและเส้นทางสู่ชายฝ่ังจบทอ้งทะเล 

 ชายเลน แนวคิดทดลองรวมจุดเปล่ียนผา่นและการก าหนดการเช่ือมโยงทางการมอง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 50  ภาพหุ่นจ าลองชายเลน ทดลองการรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการ
มอง 

 ชายเลน แนวคิดทดลองรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการมอง จาก
ภาพการรวมจุดเพื่อการเปล่ียนผ่านนั้นมีการเช่ือมโยงจากการก าหนดทางเขา้และออก แลว้ใช้การ
รวมจุดศูนยก์ลางเปล่ียนผ่านไปในทิศทางทั้งแนวระดบัและแนวด่ิงน าไปสู่พื้นท่ีรองรับกิจกรรม 
โดยใหก้ารรวมจุดนั้นเป็นการก าหนดการมองแบบความต่อเน่ืองและรอบทิศทางของการรับชมเพื่อ
การผ่อนคลาย ทอดสายตาสู่พื้นท่ีสีเขียวด้วยธรรมชาติของชายเลน น าไปสู่ระเบียงท่ีเช่ือม
ความสัมพนัธ์ในการเปล่ียนผา่นและการมองเป็นลกัษณะของความต่อเน่ืองท่ีไม่ส้ินสุด  
 จากการทดลองคร้ังท่ี 1 ท าให้รู้ถึงการออกแบบให้ใชง้านระเบียงให้เหมาะสมดว้ยการ
ยกตวัเหนือพื้นท่ีลาดลึกเป็นแอ่งหนีน ้ าท่วมขงัตามสภาพแวดล้อมของน ้ าข้ึนและน ้ าลง และการ
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แกปั้ญหาการขยายตวัในแนวด่ิงท่ีแปลกแยกจากพื้นท่ีเกินไป ดว้ยการรวมจุดการเปล่ียนผา่นแลว้นั้น
แมพ้ยามจะเปิดส่วนท่ีวา่งตรงส่วนของการรวมจุดเปล่ียนผ่านเพื่อให้ธรรมชาติแทรกตวักบัระเบียง
ในลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีโอบลอ้มธรรมชาติ แต่ยงักระจดักระจายอยู่มากในการใช้งานท่ีแมจ้ะ
เป็นการเปล่ียนผา่นและใชง้านเพื่ออยูร่่วมกบัธรรมชาติก็ตาม 

 ชายเขา แนวคิดทดลองรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการมอง 

 

ภาพท่ี 51 ภาพหุ่นจ าลองชายเขา  ทดลองการรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการ
มอง 

 ชายเขา แนวคิดทดลองรวมจุดเปล่ียนผา่นและการเช่ือมความสัมพนัธ์ทางการมอง จาก
การก าหนดการเขา้ถึงเส้นทางเดียวน าไปสู่การรวมจุดท่ีสูงสุดเพื่อการรับชมทางมองรอมทิศทางและ
เป็นจุดเปล่ียนผา่นน าไปสู่ส่วนกิจกรรมต่างๆ เช่นจุดชมวิวแบบก าหนดมุมมองเปิดกวา้ง และส่วน
รองรับกิจกรรมลดหลั่นลงมา แมจ้ะเป็นการแก้ปัญหาจากการทดลองคร้ังท่ี 1 ในการท่ีกระจาย
ตวัอย่างอิสระท่ีเป็นการใช้อย่างฟุ่มเฟือยแบบเต็มพื้นท่ีกบัการจดัการกบัพื้นท่ีแบบรวมจุดเปล่ียน
ผา่นซ่ึงสามารถจ ากดัไดม้ากข้ึนก็ตามนั้น ก็ยงัไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดิมเน่ืองจากในส่วน
การรองรับกิจกรรมเม่ือเป็นเส้นหลกัทางเดียวนั้นกลายเป็นการตดัผา่นส่วนรองรับกิจกรรมโดนแบ่ง
ออกเป็น  2 ฝ่ังท าให ้ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการใชง้านส่วนน้ี และอีกทั้งยงัดูไม่ผอ่นคลายเท่าท่ีควร
ในการเป็นสถานตากอากาศ แมจ้ะมีจุดมุมมองเปิดรอบทิศทางและมุมมองเปิดกวา้ง แต่มีการพฒันา
ในการจดัการกบัพื้นท่ีนยัความส าคญัของการเปล่ียนท่ีเป็นแนวคิดหลกัโดยมีการแบ่งพื้นท่ีชดัเจน
ข้ึน 
 ทั้ ง น้ีแม้จะจัดการกับการเปล่ียนผ่านท่ี มีแนวคิดท่ีชัดเจนมากข้ึนแต่ย ังไม่ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบทดลองกบัการท่ีสถาปัตยกรรมจะแสดงออกและถ่ายทอดความ
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เป็นสถานท่ีในการพกัผ่อนหย่อนใจออกมาได ้แมจ้ะมีท าเลท่ีตั้งเป็นตน้ทุนในความเหมาะสมกบั
โครงการก็ตาม  

กำรสร้ำงรูปแบบ360 องศำผ่ำนรูปทรงพืน้ฐำน 
  การเปรียบต่างทางเลือกในการใชรู้ปแบบเพื่อให้สอดคลองแนวคิด 360 องศา เพื่อความ
เขา้ตรงกนัทั้ง 3 ท าเลท่ีตั้ง โดยผ่านรูปแบบทางรูปทรง รูปแบบทางเคร่ืองหน่วยวดั และ รูปแบบ
ทางการรับรู้ผ่านการก าหนด โดยการเปรียบต่างผ่านรูปทรงพื้นฐาน สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมและ
วงกลม เพื่อสร้างความส าคญัให้ระเบียงเป็น ปัจจยัหลกัโดยท าหนา้ท่ีแสดงออกมาให้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมและการใช้งานท่ีเกิดข้ึนกับระเบียงโดยท่ีผู ้ใช้สามารถก าหนดเองได้ จึงก าหนด
แนวความคิดในการออกแบบร่วมทั้ง 3 ท าเล (Locations) และสร้างรูปแบบท่ีสากล โดยใชแ้นวคิด 
360 องศา โดยผา่นการท าหนา้ท่ีของระเบียงท่ีเป็นปัจจยัหลกัทั้งหมด 
 

 
แผนภาพท่ี 9 การเปรียบต่างรูปแบบการเลือกใชรู้ปทรงในการรับรู้ 360 องศา 
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กำรทดลองคร้ังที ่3 

 ชายฝ่ัง แนวคิดทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผา่น 360 
องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52 ภาพหุ่นจ าลองชายฝ่ัง  ทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียน   

ผา่น 360 องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน  

 ชายฝ่ัง กบัการทดลองคร้ังท่ี 3 คร้ังน้ีใช้ แนวคิดทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้
ทางการมองในการเปล่ียนผา่น 360 องศา บนพื้นท่ีของการใช้งาน โดยการใช้งานในการพกัผอ่น
หยอ่นใจตามกรอบก าหนดซ่ึงมีขอบเขตการรับรู้ท่ีชดัเจนมากข้ึนตามการก าหนด และเป็นสถานตาก
อากาศมากข้ึนในการแสดงออก ผ่านองค์ประกอบทั้งหมด และใช้ในการเปล่ียนผ่านเป็นการ
แสดงออกท่ีดึงดูดผูใ้ชง้านในการมองจากกรอบระเบียง 360 องศาในโครงการและการแสดงออกสู่
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ภายนอก มีการยกตัวเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์กับการมองทัศนียภาพของท าเลท่ีตั้ ง และ การ
ปฏิสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีในการแทรกตวักลืนไปกบัธรรมชาติของผืนทรายชายฝ่ัง และมีส่วนท่ีค านึงถึง
ส่วนรองรับกิจกรรมท่ีโดนโอบลอ้มจากตวัระเบียงท่ีสร้างของเขตให้เห็นทั้งในและนอกโครงการ
และการเขา้ถึงในการใชง้านไดง่้ายข้ึนไม่สะแปะสะปะ เหมือนการทดลอง 2 คร้ังท่ีผา่นมา 
 ทั้งน้ีแมจ้ะมีการพฒันาไปมากกวา่การทดลอง 2 คร้ังแต่ก็ยงัจดัการกบัพื้นท่ีไม่ดี
เท่าท่ีควรอีกทั้งจากการทดลองท่ีหลากหลายชุดเคร่ืองมือทางความคิดในการก าหนดมุมมองก็ยงั
น ามาใชใ้นการมีส่วนร่วมในการออกแบบนอ้ยเกินไป แมน้ยัความส าคญัของการเปล่ียนผา่นท่ีใชใ้น
การทดลองแสดงออกมาไดดี้ในระดบัหน่ึงก็ตาม ซ่ึงเป็นผลน าไปสู่การพฒันาต่อนากรออกแบบ
สถาปัตยกรรมขั้นสูดทา้ยต่อไป 

 ชายเลน แนวคิดทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผ่าน 
360 องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน   
  

 

 

 

 

ภาพท่ี 53 ภาพหุ่นจ าลองชายเลน  ทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียน
ผา่น 360 องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน  
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 ชายเลน จากการทดลองทั้ง 2 คร้ังท่ีผ่านมาดูจะเป็นปัญหาเดิมในการทดลองออกแบบ
คือการจดัการกบัพื้นท่ีไดไ้ม่เกิดประสิทธิภาพอนัสูงสุดเป็นการกระจายตวัซ่ึงเป็นความฟุ่มเฟือยใน
การใช้งานผ่านท่ีว่างกบัการเปล่ียนผ่าน ดงันั้นการทดลองในคร้ังท่ี 3 จึงเป็น แนวคิดทดลองการ
สร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผา่น 360 องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน สร้าง
กรอบพื้นท่ีให้สามารถใช้งานในการรับรู้ท่ีแสดงออกผ่านการเปล่ียนผ่านแบบรอบวง หรือ 360 
องศานัน่เอง และผ่อนคลายไปกบัการมองหรือรับชมอยู่ร่วมธรรมชาติแวดลอ้มท่ีเป็นผืนป่าท่ีราย
รอบทั้งในและนอก บนพื้นท่ีของการใชง้านท่ีธรรมชาติอยู่รอบตวัเรา แต่ถึงจะแสดงออกถึงความ
เป็นสถานตากอากาศชดัข้ึนเพียงใดก็ตามและสามารถใชศ้กัยภาพของการเปล่ียนผา่นไดดี้ข้ึนก็ตาม
และการจดัการกบัพื้นท่ี ท่ีเป็นระเบียบตามกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผา่น 360 
องศา  เหมือนกบัการทดลองชายฝ่ังก็ตาม  
 ทั้งน้ีก็ยงัน าเคร่ืองมือทางความคิดในการก าหนดมุมมองมาออกแบบร่วมกบัการเปล่ียน
ผา่นนั้น ยงัไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพของการแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของการออกแบบ จึงตอ้งมี
การพฒันาขั้นสุดทา้ยของการออกแบบต่อไป 

 ชายเขา แนวคิดทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผ่าน 
360 องศาบนพื้นท่ีของการใชง้าน  
 

 

ภาพท่ี 54 ภาพหุ่นจ าลองชายเขา  ทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียน
ผา่น 360 องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน  
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 ชายเขา แนวคิดทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผ่าน 
360 องศา บนพื้นท่ีของการใชง้าน จากการทดลองการออกแบบ 2 คร้ังท่ีผา่นมาจะพบวา่ขอ้เสียของ
การจดัการพื้นท่ีท่ีไม่เป็นระเบียบกระจดักระจายตวัอยา่งอิสระเกินไปไม่สอดคลอ้กบัสมมุติฐานท่ีวา่
ดว้ยไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายทั้งน้ี 2คร้ังท่ีผ่านมาก็ไม่ไดส้ับสนวุ่นวายมากนักแต่ก็ไม่ไดเ้ป็น
ระบบระเบียบมากเท่าท่ีควร  จึงใช้แนวคิดเดียวกันทั้งหมดในการจดัระเบียบโครงการ คือการ
ก าหนด สร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผา่น 360 องศา บนพื้นท่ีของการใช้
งาน ผลท่ีไดก้็เหมือนกนักนั ชายฝ่ังและชายเลน คือจดัการกบัพื้นท่ีไดเ้ป็นระเบียบและระบบมากข้ึน 
และยิง่ดว้ยกบัพื้นท่ีชายเขาแลว้แสดงออกในความของการเปล่ียนผา่นไดช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบั
สถานท่ีมากข้ึนในความเป็นสถานตากอากาศ อีกทั้งยงัมีการแทรกตวัของกรอบการเปล่ียนผา่น 360 
องศาเกิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีอยูร่่วมกบัธรรมชาติเพื่อการผอ่นคลายในการใชง้านของผูใ้ชเ้ขา้กบัพื้นท่ี
ท าเลท่ีตั้ง ส่งต่อจุดสูงสุดโดยการรับชมสภาพแวดลอ้มทางทศันียภาพแบบ 360 องศา ท่ีเหมาะสมดัง่
ท่ีมีตน้ทุนทางท าเลท่ีตั้งเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ 

 แต่ทั้ งน้ีก็ยงัสามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกส่งต่อการพฒันาการ
ออกแบบขั้นสุดท้ายเพื่อความเป็นสถานตากอากาศท่ีสมบูรณ์มากข้ึนตามความต้องการของ
ผูอ้อกแบบและการก าหนดการมองตามชุดเคร่ืองมือทางความคิด แก่โครงการตามการใชง้านท่ี และ
แนวคิดในการออกแบบขั้นสมบูรณ์ทั้งการเปล่ียนผ่านและการก าหนดล าดับการมองเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์จนถึงขั้นปฏิสัมพนัธ์กบัท าเลท่ีตั้งขั้นสูงสุด  

 

แผนภาพท่ี 10 การพฒันาผลการทดลองเบ้ืองตน้ คร้ังท่ี 1,2,3 
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บทที ่5 

การออกแบบข้ันสุดท้ายทางสถาปัตยกรรม 

 สืบเน่ืองจากการทดลองทั้ง 3 แนวคิด 3 ความต่างทางภูมิลกัษณ์  กบั การออกแบบสถาน
ตากอากาศ ( RECREATION PLACE ) น ามาสู่การออกแบบขั้นสุดทา้ย โดยการสานต่อแนวคิดท่ี 3 
วา่ดว้ยแนวคิดทดลองการสร้างกรอบอา้งอิงการรับรู้ทางการมองในการเปล่ียนผา่น 360  องศา บน
พื้นท่ีของการใชง้าน ดว้ยเคร่ืองมือทางความคิดวา่ดว้ยการก าหนดมุมมองต่างๆน ามาเสริมต่อในการ
พฒันาการออกแบบ ดว้ยการจดัล าดบัทางการมอง เพื่อการเปล่ียนผา่นท่ีต่อเน่ืองของสถาปัตยกรรม 
ในลักษณะ สูง กลาง ต ่ า ทั้ งน้ีข้ึนกับสภาพทางภูมิลักษณ์ของพื้นท่ี  ในการจัดล าดับเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภูมิลกัษณ์และความเป็นโครงการท่ีสมบูรณ์ในการใช้งาน สร้างสถานตากอากาศท่ี
หน้าใช้งานในการพกัผ่อนหย่อนใจหรือจุดท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีเป็นส่วนสนับสนุนทาง
โครงการเป็นอย่างดี  ทั้ง 3 สามท าเลท่ีตั้ง และทั้งหมดน้ีคงเป็นการเป็นการออกแบบท่ีตามการ
ทดลองและวเิคราะห์น าไปสู่การออกแบบโครงการขั้นสุดทา้ยได ้
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การออกแบบชายฝ่ังข้ันสุดท้าย 
 

 
 

ภาพท่ี 55 แสดงแนวคิดการจดัล าดบัมุมมอง สูง,กลาง,ต ่า และการเปล่ียนผา่น 

 

 
 

ภาพท่ี 56 แสดงรูปตดั สถานตากอากาศชายฝ่ัง 
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ภาพท่ี 57 แสดงต าแหน่งของจุดรับชมชายฝ่ังทั้งหมด 360 องศา 

 

 
 

ภาพท่ี 58 ภาพจ าลองโครงการสถานตากอากาศมุมมองจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ภาพหุ่นจ าลองชายฝ่ังระเบียงกบัความเป็นปัจจยัหลกัทางสถาปัตยกรรมสถานตากอากาศ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 60 ภาพหุ่นจ าลองชายฝ่ังความเช่ือมโยงมองมุมมองสูง,กลาง,ต ่า 
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การออกแบบชายเลนข้ันสุดท้าย 
 

 

ภาพท่ี 62  แสดงแนวคิดการจดัล าดบัมุมมอง สูง,กลาง,ต ่า และการเปล่ียนผา่น  

 

 

 
 

ภาพท่ี 63 แสดงรูปตดั สถานตากอากาศชายเลน 
 
 
 
 



68 
 

 

 

ภาพท่ี 64 แสดงต าแหน่งของจุดรับชมชายเลนทั้งหมด 360 องศา 

 

 

ภาพท่ี 65 ภาพหุ่นจ าลองชายเลน การออกแบบขั้นสุดทา้ย ระเบียงกบัความเป็นปัจจยัหลกัทาง
สถาปัตยกรรม สถานตากอากาศ 
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ภาพท่ี 66 ภาพหุ่นจ าลองชายเลน  

 

 

ภาพท่ี 67 แสดงบรรยากาศชายเลน มุมมองจากภายนอก 



70 
 

ภา
พที่

 68
  ภ

าพ
สถ

าน
ตา
กอ

าก
าศ
ชา
ยเล

น 
Ch

ap
ter

 Sc
en

e A
nim

ati
on

 Fr
am

e v
iew

 

 
 



71 
 

การออกแบบชายเขาข้ันสุดท้าย 
 

 
 

ภาพท่ี 69 แสดงแนวคิดการจดัล าดบัมุมมอง สูง,กลาง,ต ่า กบัการเปล่ียนผา่นและการปฏิสัมพนัธ์  
 
 

 
 

ภาพท่ี 70 แสดงรูปตดั สถานตากอากาศชายเขา 
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ภาพท่ี 71 แสดงต าแหน่งของจุดรับชมชายเขาทั้งหมด 360 องศา 

 

 

ภาพท่ี 72 ภาพหุ่นจ าลองชายเขาการออกแบบขั้นสุดทา้ยสถานตากอากาศ 
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ภาพท่ี 73 ภาพหุ่นจ าลองชายเขาระเบียงกบัความเป็นปัจจยัหลกัทางสถาปัตยกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 74 ภาพจ าลองโครงการสถานตากอากาศชายเขามุมมองจากภายนอก 
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75 

 

สรุปอภิปรายผล 

  ระเบียงเอก ผลงาน การคน้ควา้ศึกษาคร้ังไม่ไดเ้ป็นการศึกษาระเบียงท่ีผา่นวฒันธรรม
ใดเป็นหลกัหรือในเทคนิคทางการช่างใดๆ แต่เป็นการศึกษาคน้ควา้และทดลองผา่นนยัความส าคญั
ของระเบียงและการก่อเกิดระเบียงโดยวิธีการหรือรูปแบบใดบ่าง เน่ืองดว้ยระเบียงเป็นเร่ืองของ
ค าศพัท์ หรือภาษาทางสถาปัตยกรรมนั่นเอง ซ่ึงระเบียงเอกนั้นหมายถึงการออกแบบผ่านการ
ทดลองโดยมีนัยความส าคัญของระเบียงเป็นส่วนส าคัญ เพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีหน้าเพียงเพื่อการเติมเต็มให้ครบองค์ประกอบในสถาปัตยกรรม
เท่านั้นแต่แสดงให้เห็นถึง จากองคป์ระกอบก็สามารถเป็นปัจจยัหลกัทางสถาปัตยกรรมไดเ้ช่นกนั
ไม่ว่าจะด้วยการออกแบบทดลองจากพื้นท่ี เล็กท่ี เ ร่ิมต้นด้วย ระเบียงในการนันทนาการ                       
จนถึงระเบียงทีท าถ้าท่ีถ่ายทอดความเป็นสถานท่ีนั่นเอง ดงัการออกแบบสถานตากอากาศ  อนั
สืบเน่ืองมาสู่ ท่ีมาของ ค าวา่ ระเบียงเอก “ จากองคป์ระกอบสู่ปัจจยัหลกัทางสถาปัตยกรรม ” 
  ระเบียงเป็นองค์ประกอบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ซ่ึงเข้าใจกันผ่าน
คุณลกัษณะในการรับรู้ ทั้งท่ีแสดงตวัอยา่งตั้งใจและแสดงตวัโดยไม่ตั้งใจ ตามท่ีผูใ้ชจ้ะปฏิสัมพนัธ์ 
มีหนา้ท่ีประโยชน์ใช้สอยเจาะจงและประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการก าหนด
วตัถุประสงค์ของผูใ้ช้หรือความตอ้งการของโครงการ และยงัคงมีนยัความส าคญัของการเปล่ียน
ผา่นท่ีแสดงออกผ่านการใช้งานและการรับรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีตราบใดท่ีสภาพแวดลอ้มยงัไม่ดบั
สูญ และ มนุษยย์งัคงไม่หยุดน่ิง นยัความส าคญัของการเปล่ียนผ่านและการเช่ือมความสัมพนัธ์ถึง
ขั้นปฏิสัมพนัธ์  เช่ือว่าระเบียงยงัคงท าหน้าท่ีต่อไปในทางสถาปัตยกรรมและยงัส าคญัในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้ งพื้นท่ีเล็กจนถึงพื้นท่ีใหญ่  จากองค์ประกอบสู่ปัจจัยหลักทาง
สถาปัตยกรรม ไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ละแน่นนอน 

ข้อเสนอแนะ 

 ทั้งน้ีในการออกแบบนั้นแมจ้ะมีความเป็นไปไดท่ี้สมบูรณ์ในการท่ีระเบียงสามารถท า
หนา้ท่ีทั้งหมดในการรองรับกิจกรรมและการใชง้าน ตามท่ีทศันะคติของผูอ้อกแบบวา่ดว้ยระเบียง
เป็นปัจจยัหลกัทางสถาปัตยกรรมนั้น แต่ทั้งน้ีจะไม่ค  านึงถึงปัจจยัของท าเล ( Location )  เลยโดยไม่
กล่าวถึงไม่ไดเ้พราะท าเลมีผลทางปัจจยัทางธรรมชาติท่ีเป็นตน้ทุนทางการออกแบบอยู่โดยการ
ตระหนกัถึงธรรมชาติท่ีมีอยูเ่พราะส่ิงเหล่าน้ีท่ีเป็นตวัก าหนดให้สถาปัตยกรรม ในสถานตากอากาศ
มีศกัยภาพท่ีท าหน้าท่ีสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ไปใช้โดยผู ้ออกแบบเล็งเห็นว่า ในแต่ละท าเล
ลว้นแล้วแต่มีส่วนท่ีเปิดโอกาสในการแสดงถึงการผ่อนคลายในการพกัผ่อนและการป้องกนัจาก
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บริบทท่ีไม่เกิดประโยชน์ในการคลอ้ยตามในการผอ่นคลา้ย ดั้งนั้น แนวคิดในการออกแบบท่ีวา่ดว้ย 
360 องศานั้น ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัหมดในลกัษณะของรัศมีลอ้มรอบเป็นวงกลมเหมือนกนัทั้งหมด
ก็จริงแต่ก็มีระดบัของการยอมใหธ้รรมชาติแทรกตวัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรมยอ่มท่ีจะ
ต่างกนัเพราะ การเปิดโอกาสและการบงัคบัขอ้จ ากดันัน่ไม่เหมือนกนั เช่น 
 ชายฝ่ังสถานตากอากาศ ถูกผลกัให้เขา้ถึงธรรมชาติโดยการยื่นออกไปสู่ทอ้งทะเลและ
ดึงธรรมชาติของทอ้งทะเลเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศของใตท้ะเลในรูปแบบของการ
โอบลอ้มรู้สึกคลอ้ยตามกบัตน้ทุนทางธรรมชาติของท าเลได ้
 ชายเขาสถานตากอากาศนั่นจุดสูงสุดย่อมเป็นต้นทุนทางธรรมชาติท่ีดีสุดสามารถ
ทอดสายตาผอ่นคลายไปไดใ้นระยะท่ีกวา้งไกลและอยูร่่วมกนัธรรมชาติพร้อมท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กนั
จะเห็นไดว้่ายิ่งสูงบางคร้ังไม่ใช้จะยิ่งตดัขาดแต่บางคร้ังยิ่งสูงยิ่งเช่ือมโยงซ่ึงนั้นก็ข้ึนอยู่กบับริบท
แวดลอ้มของท าเลท่ีตั้ง 
 ชายแลนสถานตากอากาศความส าคญัอยูท่ี่ตวัของตน้ทุนทางธรรมชาติในท าเลเองท าให้
มีอิสระมากในการออกแบบในการท่ีจะแทรกตวัระเบียงให้เขาถึงเหล่าพืชพรรณหรือให้พืชพรรณ
แทรกตวัเขามีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันกับตวัระเบียงท่ีท าหน้าเป็นปัจจยัหลักทั้งหมดในทาง
สถาปัตยกรรม ลว้นแลว้แต่เป็นส่วนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมกนัอยา่งพึ่งพา 
 จากการศึกษาและทดลอง 360 องศา เพราะ “ ธรรมชาติอยูร่อบตวัเรา ” คงเป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีน่าจะแสดงออกผา่นทั้งรูปทรงท่ีเป็นรูปแบบและการรับรู้ท่ีมีเคร่ืองมือวดัและเป็นเง่ือนไขได้
ในลกัษณะรูปแบบท่ีเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผูส้นใจในการน าไปประยุกตแ์ละพฒันาต่อ
ได ้ในการออกแบบ ท่ีตอ้งพิสูจน์ทั้ง ปรัชญา วทิยาศาสตร์ และศิลปะ ซ่ึงสุดแลว้แต่ท่ีจะเลือกในการ
พฒันาเพื่อใหถึ้งขั้นสุด ตามประสงคข์องผูส้นใจไม่มากก็นอ้ยต่อไป  
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