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At the present, there is the diversity of architecture in Thailand, As a result of 

the growth of city  in Thailand. Due to the demand of  the city's residence, commerce 
and education.  What happens with the architecture to meet such a demand is "The 
Space Between". The space between this means the empty area between two building 
blocks. Resulting from the set back to the scope of the ground, walkway and corridor 
connecting. 

When architecture coincides  with the space between. But the space 
between is not designed to work in harmony with the architectural side. As a result, the 
architecture is not consistent and relevant. The space between, It serves as a indicate 
the scope of the architecture only. when in use increasing the use of space was 
converted into a store,  walkways varies according to the time of use. Thus, the aim of 
designing the space between is the study of the space between and relationship with 
the architecture flanking. By allowing the user has a role to modify, improvements and 
additions program, function occurred at the present but under the ownership of the 
space between. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
  ท่ีวา่ง  หมายถึง  การปิดรอบของรูปทรงทัง้ส่ีด้าน 
 ระหวา่ง หมายถึง  สว่นกลาง,ชอ่ง,ระยะตัง้แตแ่หง่หนึง่ถึงอีกแหง่หนึง่ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงความหมายท่ีวา่งระหวา่งงานสถาปัตยกรรมกบังานสถาปัตยกรรม 
 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเมืองจึงท าให้งานสถาปัตยกรรมมีความ
หลากหลายเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการทัง้ในด้านท่ีพกัอาศยั พาณิชยกรรม และการศกึษา  
ส่งผลให้สิ่งท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับงานสถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองความต้องการดงักล่าวคือ “พืน้ท่ี
ระหว่าง” พืน้ท่ีระหว่างในท่ีนีห้มายถึงพืน้ท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างอาคารกบัอาคาร ท่ีเกิดจากระยะร่น
ตาม ขอบเขตของท่ีดนิ ทางเดนิ ทางเช่ือม เหลา่นีเ้ป็นต้น  
 เม่ืองานสถาปัตยกรรมเกิดขึน้พร้อมกับพืน้ท่ีระหว่าง แต่พืน้ท่ีระหว่างไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใช้งานหรือให้สอดคล้องกบัสถาปัตยกรรมข้างเคียง  สง่ผลให้งานสถาปัตยกรรมไม่
สอดคล้องและสมัพนัธ์กนั  พืน้ท่ีระหว่างนัน้  จึงท าหน้าท่ีเป็นเพียงแค ่ บง่บอกถึงขอบเขตของงาน
สถาปัตยกรรมเพียงเทา่นัน้  เม่ือมีการใช้งานเพิ่มขึน้มีผู้ใช้มากขึน้พืน้ท่ีระหว่างก็ถกูปรับเปล่ียนเป็น
ร้านค้า ทางเดิน แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการใช้งาน เพราะฉะนัน้จุดมุ่งหมายของการ
ออกแบบบนพืน้ท่ีระหว่างคือการศึกษาพืน้ท่ีระหว่างและความสมัพนัธ์ของงานสถาปัตยกรรมท่ี
ขนาบข้าง  โดยให้ผู้ ใช้มีบทบาทในการปรับเปล่ียน  ปรับปรุงและเพิ่มเติม  โปรแกรม  การใช้สอย  
ท่ีเกิดขึน้ ณ.ปัจจบุนั แตอ่ยูภ่ายใต้งานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ีระหว่าง



2 
 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  เพ่ือศกึษาท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้ระหว่างงานสถาปัตยกรรม ความสมัพนัธ์และลกัษณะการใช้
งานของท่ีว่างระหว่างท่ีมีข้อจ ากัดในด้านตา่งๆจนถกูละเลยไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถกูต้องซึง่อาจก่อให้เกิดปัญหากบับริบท กิจกรรมและพฤตกิรรมมนษุย์โดยรอบ  
 2.1   ศกึษาเนือ้หาและทฤษฏีของการเกิดท่ีว่างระหว่างงานสถาปัตยกรรมการ ใช้
ท่ีวา่งระหวา่งแบง่แยกความตอ่เน่ืองของท่ีว่างและประโยชน์ใช้สอย ระหวา่งอาคาร 
 2.2 ศึกษาความส าคัญของการมีบทบาทและหน้าท่ีของท่ีว่างระหว่างงาน
สถาปัตยกรรมพฒันาแนวความคดิการออกแบบแทรกแซงเปล่ียนแปลงจากเดมิท่ีมีอยูใ่ห้ดีขึน้ 
 2.3   ศกึษารูปแบบพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์หรือไมส่มัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรม 
 2.4 ศึกษาลักษณะท่ีว่างระหว่าง ซึ่งเป็นตัวกลางเช่ือความสัมพันธ์  ระหว่าง
สถาปัตยกรรมกบัสถาปัตยกรรม 
   2.5  ศึกษาออกแบบท่ีว่างระหว่างให้เกิดประโยชน์กับสถาปัตยกรรม และมนุษย์ 
ศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องของพืน้ท่ีระหวา่ง เพ่ือหาข้อจ ากดัในการน าไปประยคุใช้ทางสถาปัตยกรรม
ท่ีหลากหลายมิติภายใต้นิยามและลักษณะเฉพาะของพืน้ท่ีระหว่าง โดยมุ่งเน้นท าความ เข้าใจ 
ค้นหาความเป็นไปได้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในหลาย
รูปแบบ เพ่ือสร้างความสอดคล้องในการอยู่ร่วมกันของผู้ ใช้งานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ใหม่
ภายใต้บริบทเดิมท่ีมีความแตกต่างกันออกไป โดยพืน้ท่ีระหว่างเป็นเคร่ืองมือในการปรับ
สภาพแวดล้อม และควบคมุการเกิดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอ่บริบท 
 
3. สมมตฐิานของการศึกษา 
  เมืองหรือย่านชมุชนในปัจจบุนัท่ีดินมกัถกูแบง่เพ่ือก าหนดรูปแบบของสถาปัตยกรรม
ภายหลงั จากความแออดัของสงัคมและการจดัสรรพืน้ท่ีไมถ่กูต้อง ท าให้การใช้พืน้ท่ีในเมืองเต็มไป
ด้วยพืน้ท่ีวา่ง ท่ีเป็นเศษท่ียากตอ่การน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาแก่พืน้ท่ีชมุชนท่ี
ไม่เหมาะสม จากข้อสังเกตคนมกัปรับตวัให้สามารถเข้าได้กับทุกสภาวะ เข้าได้กับทุกพืน้ท่ีและ
มองเห็นประโยชน์จากพืน้ท่ีทกุรูปแบบ เรียกได้วา่ เราสามารถท า ทกุกิจกรรม ได้ใน ทกุพืน้ท่ี   
 การเกิดท่ีว่างระหว่างนีมี้สาเหตสุ าคญัมาจากท่ีเราขาดการวางระบบ ขาดการจดัสรร
พืน้ท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆในชุมชนเมือง  รวมถึงความเป็นไปได้ท่ีจะใช้พืน้ท่ีให้เกิด
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ประโยชน์และสร้างสรรค์ ทัง้ในแง่ของของการใช้พืน้ท่ีเหล่านีใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็น
จดุเร่ิมต้นท่ีท าให้ชมุชนสงัคมและพืน้ท่ีข้างเคียง มีการพฒันาเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
  4.1 ศึกษาหลกัการและทฤษฏีของการเกิดท่ีว่างระหว่างงานสถาปัตยกรรมการ  ใช้
ท่ีวา่งระหวา่งแบง่แยกความตอ่เน่ืองของท่ีว่างและประโยชน์ใช้สอย  
  4.2 สร้างและออกแบบความส าคญัของการมีบทบาทและหน้าท่ีของท่ีว่างระหว่างงาน
สถาปัตยกรรมจากหลกัการ และการทดลอง 
  4.3 ทดลองรูปแบบพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์หรือไมส่มัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรม 
  4.4 สร้างสรรค์ออกแบบลักษณะท่ีว่างระหว่าง ซึ่งเป็นตวักลางเช่ือความสัมพันธ์ 
ระหวา่งสถาปัตยกรรมกบัสถาปัตยกรรม 
  4.5 ออกแบบท่ีวา่งระหวา่งให้เกิดประโยชน์กบัสถาปัตยกรรม และมนษุย์ 
 
5. ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 
 5.1 เก็บข้อมลู  
 5.1.1 ศกึษาหลกัการ ทฤษฎีในการเกิดท่ีวา่งระหวา่งสถาปัตยกรรม 
 5.1.2 ศกึษางานสถาปัตยกรรมและบริบทเดมิ 
 5.1.3 ศกึษาหน้าท่ีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
 5.1.4 ศกึษามิตมินษุย์ และพฤตกิรรมมนษุย์ 
 5.2 การวิเคราะห์ 
 5.2.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาปัตยกรรมกบัท่ีวา่งระหวา่ง 
 5.2.2 วิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมและบริบทเดมิ  
 5.2.3 วิเคราะห์หน้าท่ีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
 5.2.4 วิเคราะห์มิตมินษุย์ และพฤตกิรรมมนษุย์ 
 5.3 สงัเคราะห์ 
 5.3.1 สร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรม บนพืน้ฐานของหลกัการท่ี
เรียนรู้ได้จากข้อมลูดงักลา่ว 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 พืน้ท่ีระหว่างได้ถูกศึกษาโดยสรุปความหมาย ทิศทาง หน้าท่ี รูปแบบของการ
ปฏิสมัพนัธ์ และลกัษณะทางกายภาพ ให้ชดัเจนมากขึน้โดยมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกันเพ่ือเป็นข้อมูล
พืน้ฐานส าหรับน าไปอ้างอิง และสามารถน าไปพฒันารูปแบบของโปรแกรม รวมถึงลกัษณะทาง
กายภาพสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม ท่ีมีความแตกต่างกันได้ เป็นเคร่ืองมือในการ
ช่วยปรับสภาพและสามารถรักษา ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง คน สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ให้
อยูร่่วมกนัอยา่งสอดคล้องได้
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บทที่ 2 
 

นิยามและความหมายของที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม 
 

 “ที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม” มีความหมายท่ีหลากหลาย แล้วแตก่ารตีความ ซึ่ง
ในบทนีจ้ะกล่าวถึงท่ีว่างระหว่างท่ีเกิดขึน้ ระหว่างงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ทั ง้
ความหมายทางพจนานุกรม ตลอดจนการตีความการให้ความหมาย นิยามและลกัษณะรวมถึง
หน้าท่ีของ ท่ีวา่งระหวา่ง ท่ีจะถกูน าไปปรับใช้เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูในการออกแบบ 
1. ความหมายของ “ที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม” ลักษณะความเป็นมา 
 “ท่ีว่าง” ในพจนานกุรมฉบบรัาชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ระยะหา่ง, ชอ่งวา่ง, ระยะ, ชอ่งไฟ หรือ การปิดรอบของรูปทรงทัง้ส่ีด้าน1 
 “ระหว่าง” ในพจนานกรุมฉบบรัาชบณฑัิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า
สว่นกลาง,ชอ่ง,ระยะตัง้แตแ่หง่หนึง่ถึงอีกแหง่หนึง่  

 
ภาพท่ี 2 แสดงรูปภาพท่ีว่างระหวา่งท่ีเกิดจากระยะร่น หรือการแบง่เขต 

                                           
1
 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑตยิสถาน พ.ศ. 2542. เข้าถึงเม่ือ 15 

มกราคม  2559.  เข้าถึงจาก http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html 
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 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเมืองจึงท าให้งานสถาปัตยกรรมมีความ
หลากหลายเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการทัง้ในด้านท่ีพกัอาศยั พาณิชยกรรม และการศกึษา  
ส่งผลให้สิ่งท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับงานสถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองความต้องการดงักล่าวคือ “พืน้ท่ี
ระหว่าง” พืน้ท่ีระหว่างในท่ีนีห้มายถึงพืน้ท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างอาคารกับอาคาร ท่ีเกิดจากระยะร่น
ตาม ขอบเขตของท่ีดนิ ทางเดนิ ทางเช่ือม เหลา่นีเ้ป็นต้น  
 เม่ืองานสถาปัตยกรรมเกิดขึน้พร้อมกับพืน้ท่ีระหว่าง  แต่พืน้ท่ีระหว่างไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใช้งานหรือให้สอดคล้องกบัสถาปัตยกรรมข้างเคียง  สง่ผลให้งานสถาปัตยกรรมไม่
สอดคล้องและสมัพนัธ์กนั  พืน้ท่ีระหว่างนัน้  จึงท าหน้าท่ีเป็นเพียงแค่  บง่บอกถึงขอบเขตของงาน
สถาปัตยกรรมเพียงเทา่นัน้  เม่ือมีการใช้งานเพิ่มขึน้มีผู้ใช้มากขึน้พืน้ท่ีระหว่างก็ถกูปรับเปล่ียนเป็น
ร้านค้า ทางเดิน แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการใช้งาน เพราะฉะนัน้จุดมุ่งหมายของการ
ออกแบบบนพืน้ท่ีระหว่างคือการศึกษาพืน้ท่ีระหว่างและความสัมพันธ์ของงานสถาปัตยกรรมท่ี
ขนาบข้าง  โดยให้ผู้ ใช้มีบทบาทในการปรับเปล่ียน  ปรับปรุงและเพิ่มเติม  โปรแกรม  การใช้สอย  
ท่ีเกิดขึน้ ณ.ปัจจบุนั แตอ่ยูภ่ายใต้งานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ีระหว่าง  
 ท่ีวา่งระหวา่ง เป็นพืน้ท่ีลกัษณะพิเศษ ท่ีมีความเฉพาะตวัของรูปทรงและสดัส่วน หรือ
ถูกแบ่งสรรค์อย่างไม่ตัง้ใจให้เกิดขึน้  เพราะท่ีดินมักถูกแบ่ง เพ่ือเป็นตัวก าหนดรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมในภายหลงั แตปั่จจยัภายนอก เชน่ ความแออดัของสงัคม การใช้งานพืน้ท่ีท่ียืดหยุ่น 
รวมถึงลกัษณะการเกิดสถาปัตยกรรมท่ีขาดการออกแบบ หรือบริหารจดัการท่ีเหมาะสม โดยปัจจยั
เหลา่นีส้ง่ผลกระทบให้เกิดการจดัสรรท่ีดินอย่างไม่ถกูต้องและเหมาะสม ท าให้การใช้พืน้ท่ีในเมือง
โดยเฉพาะเมืองท่ีมีความหนาแน่นแออดัดงัเช่นกรุงเทพมหานครนัน้ เกิดพืน้ท่ีว่างท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
งานสถาปัตยกรรมกับงานสถาปัตยกรรม ท่ียากต่อการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาแก่พืน้ท่ีชมุชน ไมว่า่จะเป็น การท่ีพืน้ท่ีเหลา่นัน้กลายเป็นพืน้ท่ีถกูทิง้ร้าง หรือปัญหาการเอา
เปรียบใช้ประโยชน์พืน้ท่ีนัน้ๆ รวมถึงการน าพืน้ท่ีเหลา่นัน้ไปใช้อยา่งไมเ่หมาะสม 
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2. สาเหตุการเกิดที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม 
 ลกัษณะการเกิดท่ีวา่งระหวา่งสถาปัตยกรรมเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ส่งผลให้พืน้ท่ีว่าง
ระหว่างมีความแตกต่างกัน เช่น เกิดโดยความตัง้ใจ หรือเกิดจากความบงัเอิญ เราจึงจ าเป็นต้อง
แบง่แยก การเกิดพืน้ท่ีระหวา่งเหลา่นี ้ด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 พืน้ท่ีท่ีถกูแบง่อย่างไม่ตัง้ใจให้เกิด / เกิดจากการแบง่พืน้ท่ีแล้วเกิดเศษเหลือ หรือ
แบง่พืน้ท่ีไมล่งตวั สง่ผลให้พืน้ท่ีเหลือเหลา่นัน้ไมส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

 
ภาพท่ี 3 แสดงรูปภาพพืน้ท่ีท่ีถกูแบง่อยา่งไมต่ัง้ใจให้เกิด 
 
 2.2 เกิดจากสิ่งก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างสาธารณะ  
 2.2.1 สิ่งก่อสร้างทัง้ท่ีสร้างโดยรัฐบาล หรือเอกชนท่ีสร้างบนพืน้ท่ีสาธารณะ 
จ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีโดยรอบตามกฎหมาย ระยะร่น ขอบเขต เป็นต้น  

 
ภาพท่ี 4 แสดงรูปภาพสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
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 2.2.2 สิ่งก่อสร้างสว่นบคุคล – สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสิทธิสว่นบคุคล อนัเน่ืองมาจาก
ความจ าเป็น ทัง้ท่ีถกูต้องและไมถ่กูต้องตามกฎหมาย เช่น พืน้ท่ีชมุชนแออดั เป็นการใช้พืน้ท่ีระดบั
ชมุชนความต้องการใช้งานมากขึน้ มีผู้ใช้มากขึน้ พืน้ท่ีวา่งระหวา่งเกิดมาก แตจ่ะมีขนาดเล็กลง 
และมีกระจายตวั  

 
ภาพท่ี 5 แสดงรูปภาพพืน้ท่ีชมุชนแออดั 
 
 2.2.3 สิ่งก่อสร้างสว่นบคุคล ซึง่ถกูรุกล า้พืน้ท่ีสาธารณะ เชน่ ค้าขายแผงลอย การ
ยดึครองพืน้ท่ีถนน ซอย ทางสญัจรในบริเวณใกล้เคียง 

 
ภาพท่ี 6 แสดงรูปภาพค้าขายแผงลอย การยึดครองพืน้ท่ีถนน ซอย ทางสญัจรใบบริเวณใกล้เคียง 
 
3.การจัดการที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม  
 บทบาทของพืน้ท่ีวา่งระหว่างสถาปัตยกรรมกบัสถาปัตยกรรม น ามาซึ่งแนวคิดในการ
ออกแบบพืน้ท่ีว่างระหว่างอาคาร เช่น ระยะร่น การบอกขอบเขตพืน้ท่ี หรือพืน้ท่ีวา่งระหว่างท่ีเกิด
จากงานสถาปัตยกรรมท่ีตัง้ใจ และไม่ตัง้ใจ ส่งผลให้ท่ีว่างเหล่านีถ้กูใช้งานไปในทางท่ีผิด หรืออาจ
ก่อให้เกิดเป็นพืน้ท่ีอนัตราย เราจงึท าการเร่ิมก าหนดพืน้ท่ีวา่งระหวา่งให้มีความหมายมากกว่าท่ีจะ
เป็นเพียงพืน้ท่ีว่างระหว่าง ท่ีถูกทิง้เปล่าประโยชน์ ดังนัน้การออกแบบและคุณภาพในการ
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ปรับเปล่ียนท่ีวา่งระหวา่งนีจ้ะเกิดจากการท่ีเราน ากิจกรรม และบริบทแวดล้อม ดงึเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอกแบบ มีความเช่ือโยงกับสถาปัตยกรรม และมีปฏิสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีว่างระหว่างในรูปแบบ
กายภาพเดิม และกายภาพใหม่ท่ีถูกก าหนดบทบาทเข้าไป แต่ยงัรวมถึงความหมายในรูปแบบจิต
ภาพด้วย ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีบทบาทส่งเสริมศกัยภาพซึ่ง
กนัและกนั สะท้อนถึงวิวฒันาการของการปรับเปล่ียนท่ีว่างระหว่างเดิม ในการใช้งาน ตลอดจนคน 
กิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับแนวความคิดผู้ออกแบบและแนวทางการแก้ปัญหา
งานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้อีกด้วย  
 พืน้ท่ีวา่งระหวา่งสง่ผล ให้มีการเช่ือมตอ่สมัพนัธ์กนัดงันี ้ 
 3.1 สถาปัตยกรรมเดมิกบัสถาปัตยกรรมเดมิ 
 3.2 พืน้ท่ีวา่งระหวา่งงานสถาปัตยกรรมกบัสถาปัตยกรรม 
 3.3 พืน้ท่ีวา่งระหวา่งกบับริบท 
 3.4 พืน้ท่ีวา่งระหวา่งกบักิจกรรม 
 3.5 พืน้ท่ีวา่งระหวา่งกบัพฤตกิรรมมนษุย์ 
 โดยงานสถาปัตยกรรม กบังานสถาปัตยกรรมท่ีมีพืน้ท่ีว่างเป็นตวัเช่ือมกลาง บริเวณ
รอยต่อระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับบริบท ท่ีสมัพนัธ์กับกิจกรรม และพฤติกรรมมนุษย์ น าไปสู่
แนวทางการพัฒนารูปแบบพืน้ท่ีและแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนัน้ๆ อย่างมีมิติ 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงรูปภาพการจดัการท่ีวา่งระหวา่งโดยการเพิ่มบทบาทหน้าท่ี 
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 การสร้างเมืองท่ีสอดคล้องกับการรับรู้ทางการมองเห็น ระหว่างมนุษย์กับบริบท
โดยรอบของเมือง จะเน้นการรับรู้ทางกายภาพของสภาพแวดล้อม โดยผ่านทางสายตาหรือผ่าน
การมองเห็น และการสร้างบริบทท่ีสอดคล้อง ตอบรับกบัการรับรู้ของผู้ ใช้ พืน้ท่ีตา่งๆผ่านกายภาพ
ขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมของเมือง โดยในบางกรณี จดหุมายตา หรือจุดสงัเกตและจุด
ศนูย์รวมก็รวมอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ซึง่อาจเป็นจดุศนูย์กลางของกิจกรรม ตา่งๆ 
 
4. สถาปัตยกรรม บริบท กิจกรรมและพฤตกิรรมมนุษย์ 
 การเรียนรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์แห่งการ  เช่ือมโยงองค์ความรู้ใน
ด้านตา่งๆ อยา่งมีระบบ ไมว่า่จะเป็น เร่ืองของ มนษุย์ สภาพแวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ดงันัน้ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงเปรียบเสมือนการบูรณาการองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ทัง้ในเชิงกว้าง และเชิงลึก โดยผู้ออกแบบได้พยายามสร้างบทบาทของตวั  สถาปัตยกรรม ให้มี
เช่ือมโยงกิจกรรม บริบท และพฤติกรรมมนษุย์อย่างมีมิติ มากขึน้ทัง้ทางด้านกายภาพ และจินต
ภาพ ทัง้นีมี้ข้อสงัเกตจากประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ เรียนรู้งานสถาปัตยกรรมท่ีผา่นมา 
 

 
 
ภาพท่ี 8 แสดงรูปภาพสถาปัตยกรรมและบริบทมีความสอดคล้องกนัอยา่งไร 
ท่ีมา : นิรันดร ทองอรุณ, ความสมัพนัธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทศัน์ และท่ีว่าง: คณุภาพของ
การปรับเปล่ียนท่ีว่าง กิจกรรม และบริบท , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผงัเมือง มหาวิทยาลยั
ธรรมศา่สตร์, 110 
 
 เฮอร์แมน เฮทซเบอร์เกอร์ (Herman Hertzberger) ได้ศึกษาทฤษฎีและเขียน
หนังสือ Lessons for students in architecture ท่ีกล่าวถึงประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวกับกับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรม และสภาพแวดล้อม ท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของท่ีว่าง  อยู่ 2 
ประเดน็ คือ ความเป็นสาธารณะและสว่นตวั (public and private) ท่ีวา่งท่ีอยูร่ะหวา่งกลาง  



11 
 

 

(in-between space)2 โดยส่ือความหมายและเปรียบเทียบความเป็นสาธารณะและส่วนตวั เป็น
พืน้ท่ีส่วนร่วมและพืน้ท่ีส่วนตวั โดยพืน้ท่ีส่วนตวั คือ พืน้ท่ีท่ีเปิดกว้างให้เข้าถึงได้ส าหรับทุกคน 
เข้าถึงได้โดยอิสระและตลอดเวลา ส่วนพืน้ท่ีส่วนตวัจะมีการควบคมุการเข้าถึง โดยศกึษาและท า
ความเข้าใจ ความสมัพนัธ์ของความเป็นสาธารณะและสว่นตวั โดยมีเง่ือนไขท่ีอยู่ระหว่างกลาง คือ 
ล าดบัความสามารถในการถือครองพืน้ท่ี ล าดบัในการเข้าถึง  การคอ่ยๆเปล่ียนสถานะจากสภาวะ
สาธารณะเป็นสภาวะส่วนตวั เป็นต้น ซึ่งเง่ือนไขเหล่านีห้มายถึงพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะของการ
เปล่ียนผา่น (transition) และการเช่ือมตอ่ระหวา่ง 2 พืน้ท่ีเป็นหลกั  

 
ภาพท่ี 9 ทฤษฎี เก่ียวกบักบัการออกแบบสถาปัตยกรรม พฤตกิรรม และสภาพแวดล้อม ท่ีสมัพนัธ์ 
 กบัลกัษณะของท่ีว่าง 
ท่ีมา : Interview with Herman Hertzberger, accessed January 2, 2016, available from 
https://architectureandeducation.org/2016/02/03/interview-with-herman-hertzberger/ 
 
5. ทฤษฎีการเช่ือมโยง  
 โรเจอร์ ทรานซิค (Roger Trancik) กล่าวถึงทฤษฎีการเช่ือมโยงท่ีวิเคราะห์ถึงลกัษณะ
ของการเปล่ียนแปลงเส้นทาง การกระจายตวั การเคล่ือนไหว การสญัจร และรูปลกัษณ์ของการ
เช่ือมตอ่โดยมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

                                           

 2 Herman Hertzberger, Lessons for Students in Architecture. Rotterdam: 
Uigeverij 010 Publishers, 1991. 
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 การเช่ือมโยงกลุ่มก้อน (composite form) ให้ความส าคญัในส่วนของโครงสร้าง
และหน้าท่ีเป็นส าคญั โดยลกัษณะของการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมแบบเป็นกลุม่ก้อน  
 การเช่ือมโยงลักษณะแนวยาว (mega form) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ท่ีมี
โครงสร้างของการก่อรูปของชมุชน โดยสามารถล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ีโลง่ได้ 
 การกระจุกตัวของพืน้ที่  (group form) เป็นลกัษณะของการกระจุกตวัรวมกนัของ
พืน้ท่ีโลง่ ทัง้ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาตแิละท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 
 การตีความให้ความหมายและน าไปใช้ทางสถาปัตยกรรม 

5.1 การสร้างความสัมพันธ์ (กายภาพ) 
 5.1.1 CONNECTION หมายถึง การเช่ือมกนั หรือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนั
และกัน   ค าว่า connection นัน้ ความหมายตรงตวัหมายถึงการเช่ือมโยง หรือการเช่ือมต่อเข้า
ด้วยกนั ในบางครัง้เรายงัสามารถแปลว่าการติดตอ่ หรือแปลว่า ความสมัพนัธ์ก็ได้  ในภาษาไทย 
ค าๆ นีบ้างทีเราเขียนว่า คอนเนคชัน่ , คอนเน็คชัน่ , คอนเนกชัน่ หรือ คอนเนคชนั ตามแตผู่้ เขียน 
ซึ่งก็ล้วนแต่หมายถึงสิ่งเดียวกัน  แต่ค าว่า connection เม่ือพูดแบบทับศัพท์แล้ว มักจะมี
ความหมายพิเศษ เช่น รู้จกัใครเป็นพิเศษ หรือมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัใครเป็นพิเศษ บางครัง้อาจ
ตีความไปได้ว่า มีเส้นสาย ซึ่งความจริงก็ไม่เสมอไป  แคมี่สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั ช่วยเหลือเกือกูล
กนั ก็สามารถเรียกวา่ คอนเนคชัน่ ได้3 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพสญัลกัษณ์การเช่ือมกนัแบบ CONNECTION 

                                           
3 itgenius, วิธีการสร้าง connection, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราคม , เข้าถึงได้จาก 

http://itgenius.co.th/webboard/index.php?topic=497.0 
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 5.1.2 LINK หมายถึง เช่ือมโยง เช่ือมต่อ เป็นการเช่ือมแบบทางตรง ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัระหว่าง เก่ียว, เก่ียวดอง, ข้อลกูโซ่, เคร่ืองประสาน, เช่ือมเข้าด้วยกนั, ประสาน, 
สอดลิงค การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์สองเคร่ืองเข้าด้วยกันโดยผ่านทางโมเด็ม (modem) หรือ 
สายไฟ หรือขา่ยงาน (networks) การเช่ือมโยงแฟ้มข้อมลูสองแฟ้มเข้าด้วยกนั เพ่ือให้ใช้ร่วมกนั ได้ 
การเปล่ียนแปลงข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอีกแฟ้มหนึ่งไปด้วยโดย
อตัโนมตั ิวิธีนีท้ าได้ในระบบวินโดว์ และ โอเอส/ท ู4 

 
ภาพท่ี 11 แสดงภาพสญัลกัษณ์การเช่ือมโยงแบบ LINK 
 
 5.2 การสร้างความสัมพันธ์ (จิตภาพ) 
 5.2.1 SPLIT หมายถึง แบ่งแยกกนั ทางกายภาพ แต่ทางจิตภาพยงัสมัพนัธ์กัน 
โดย ได้ยินเสียงแตม่องไมเ่ห็น รู้สกึวา่มีคนอยูแ่ตม่องไมเ่ห็น หรือจิตภาพอ่ืนๆ 
 

 
ภาพท่ี 12 แสดงภาพสญัลกัษณ์การแบง่แยกกนัแบบ SPLIT 
 

                                           
4 sanook, DICTIONARY, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราคม , เข้าถึงได้จาก

http://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/link 
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จิตภาพของเมือง เควิน ลินซ์   (Kevin Lynch)  สถาปนิกชาวอเมริกนั นกัวางผงัได้
ศกึษาองค์ประกอบของเมืองและ ให้ค าจ ากดัความเก่ียวกบั ภูมิทศัน์เมือง องค์ประกอบในการรับรู้
ของเมือง ประกอบไปด้วยการสร้างประสบการณ์ในการรับรู้ กายภาพเมืองของ โดยจินตภาพของ
เมืองนัน้มีเอกลักษณะเฉพาะท่ีสะท้อนออกมาทางวัฒนธรรม การใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่ง
สถาปัตยกรรม ท่ีมีความแตกตา่ง ตามลกัษณะ ทางกายภาพ วิถีชีวิตและสงัคม จนท าให้วิเคราะห์
ได้หลากหลายแง่มมุ เชน่ ความหมายทางสงัคมของพืน้ท่ีหนึ่งๆ หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย หรือแง่มมุ
ทางประวตัศิาสตร์ เป็นต้น หากสภาพแวดล้อมของเมืองมีการจดัองค์ประกอบท่ีเหมาะสม ก็จะท า
ให้เกิดจินตภาพท่ีชัดเจนและ ส่งผลให้เมืองนัน้ๆมีความน่าประทับใจต่อผู้พบเห็นในท่ีสุด ซึ่ง
 5.3 องค์ประกอบของเมืองประกอบด้วย 5 อย่าง ดังนี ้5 

5.3.1 เส้นทาง (Paths) เส้นทางท่ีผู้ ใช้สามารถผ่านไปได้ ทัง้ทางผ่านประจ า หรือ
นานๆครัง้ รวมถึงท่ีมีศกัยภาพในการชีน้ าผู้ ใช้ให้เคล่ือนท่ีผ่านไปได้  ท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ ทาง
สญัจร เชน่ ถนน ทางรถไฟ ทางดว่น ทางเท้า เป็นต้น เส้นทางเหล่านีเ้ป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมาก
ตอ่การเดนิทางของผู้คนในเมือง ในขณะท่ีผู้คนเคล่ือนไหวผ่านเส้นทาง ผู้คนมีโอกาสเห็นส่วนตา่งๆ
ของเมืองตามเส้นทาง และเกิดความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนๆของเมือง 

 

 
ภาพท่ี 13 แสดงภาพลกัษณะของเส้นทาง 
 
 5.3.2 ขอบเขต (Edges) เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะก าหนดขอบเขตของบริเวณ
ท่ีไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางตามทัศนะของผู้ สังเกต เปรียบเสมือนกับการกัน้ การขวาง หรือการตัด
สภาวะ 2 สภาวะออกจากกนั เป็นการแยกสภาพแวดล้อมท่ีตอ่เน่ืองออกจากกนั อาจปรากฏเป็น
เส้นกัน้จากสว่นหนึง่ไปอีกสว่นหนึง่ ท่ีเป็นแนวกัน้ตามธรรมชาติ เช่น ชายฝ่ังทะเล หรือ ริมฝ่ังแม่น า้ 

                                           
5 wikipedia, ภูมิทัศน์เมือง, เข้าถึงเม่ือ 28 มกราคม , เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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และแนวกัน้ท่ีแสดงขอบเขตท่ีมนษุย์สรรสร้างขึน้ เช่น ก าแพงเมือง คเูมือง  เส้นทางท่ีรถไฟตดัผ่าน 
ขอบเขตท่ีดนิ เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 14 แสดงภาพลกัษณะของขอบเขต  
 

5.3.3 ย่าน (Districts) ส่วนของเมืองท่ีมีขนาดตัง้แต่เล็ก ปานกลางจนถึงขนาด
ใหญ่ เป็นบริเวณพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีขนาดของพืน้ท่ีตามลกัษณะเฉพาะของชมุชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เมือง มีลกัษณะเฉพาะของบริเวณอนัเกิดจากลกัษณะเฉพาะร่วมกนัของบริเวณท่ีผู้ ใช้ เข้าสู่ภายใน
เมืองได้ โดยผู้ ใช้จะรับรู้และรู้สึกได้เม่ือเข้าสู่ย่านนัน้ๆ ซึ่งแต่ละพืน้ท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ี
แตกตา่งกนัตามโครงสร้างทางสงัคม วิถีชีวิตของชมุชนจะแสดงลกัษณะกิจกรรมของผู้คนท่ีปรากฏ
เป็นยา่นท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัในเมือง 

 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงภาพลกัษณะของความเป็นย่านสว่นของเมือง 
 

5.3.4 จดุศนูย์รวม (Nodes) เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในเมืองมีผู้คนสามารถผ่านเข้าไปได้ 
มกัเป็นจุดศนูย์กลางของเส้นทาง เปล่ียนถ่ายการสญัจรทัง้ขาเข้า-ออก ของผู้คนเดินทางทัง้หลาย 
หรือเป็นจุดศูนย์รวมของกิจกรรมท่ีหลากหลาย เป็นท่ีรวมกันเพ่ือท ากิจกรรมอย่างไดอย่างหนึ่ง
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ภายในเมือง เช่น ถนนท่ีมีการเช่ือต่อกันเป็นบริเวณส่ีแยก หรือ ชุมทางสถานีขนส่งต่างๆ สถานี
รถไฟใต้ดิน อาจเป็นสถานท่ีท่ีมีการท ากิจกรรมหนาแน่น ลกัษณะเป็นจดุศนูย์รวมของการสญัจร 
เป็นจดุเฉพาะตวัของยา่นในเมืองนัน้ๆ เกิดความสมัพนัธ์กบัเส้นทางตา่งๆท่ีรวมตวักนั หรือทบัซ้อน
กนัของกิจกรรม เม่ือมาถึงและเดนิทางเช่ือมตอ่ไปยงัท่ีอ่ืนๆ 

 

 
ภาพท่ี 16 แสดงภาพลกัษณะของจดุศนูย์รวม 
 

5.3.5 จดุหมายตา (Landmarks) จดุท่ีมีการนดัหมาย อ้างอิง มีการพดูถึง หรือ ท่ี
ใช้เป็นจุดหมายตา แตกต่างจากชุมทาง ท่ีบุคคลไม่สามารถเข้าสู่ภายในจุดหมายตาได้ โดยท า
หน้าท่ีเป็นสัญญาณเพ่ือท าการชีแ้นะของพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น สถานท่ีส าคัญ อาคารท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตวั อนสุาวรีย์ หรือปา้ยบอกตา่งๆ เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 17 แสดงภาพลกัษณะของจดุหมายตา จดุอ้างอิง 
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5.3.5 ภมูิทศัน์เมือง คือ การรวมเข้าด้วยกนัระหว่างสภาพทางธรรมชาติ และงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยการออกแบบหรือปรับปรุงคณุภาพทางทศันียภาพในสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นสว่นของเมือง เพ่ือให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะเมือง  

ในชุมชนเมือง องค์ประกอบทุกอย่างอยู่รวมกันเป็นองค์รวม เป็นจินตภาพรวมมิได้
แยกออกจากกนัโดยสิน้เชิง ย่าน (Districts) ก่อตวัขึน้โดยการรวมตวักนัของชมุทาง ชมุชน ท่ีรวม
กิจกรรม (Nodes) และถูกจ ากัดตีกรอบด้วยขอบเขต (Edges) โดยมีเส่นทาง (Paths) เป็น
โครงขา่ยเช่ือมภายใน และมีจดุอ้างอิงตา่งๆโดยใช้สิ่งตา่งๆท่ีเดน่ชดัเป็นท่ีหมายตา (Landmarks) 
 

 
 
ภาพท่ี 18 แสดงภาพชดุเคร่ืองมือในการออกแบบทัง้หมดท่ีมีการพดูถึงข้างต้น  
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6. ตัวกลางท่ีอยู่ระหว่างท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรมล้วนมีพืน้ท่ี ท่ีมีการใช้งานท่ีหลากหลาย มีระบบและระดับของ
ความสมัพนัธ์พืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั  พืน้ท่ีตวักลางท่ีอยู่ระหว่างการใช้งานตา่งๆ จึงมีความจ าเป็นใน
การท าหน้าท่ี แบง่แยกพืน้ท่ีการใช้สอยออกจากกนัหรือท าหน้าท่ีเ ช่ือมพืน้ท่ีการใช้งานเข้าด้วยกัน6 
โดยลกัษณะตวักลางท่ีกลา่วถึง ถกูแบง่ออกเป็นลกัษณะและหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้
 6.1 ลักษณะท่ีว่างท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมระหว่างท่ีว่างภายนอกและภายใน   มี
ความส าคญัและจ าเป็นในทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากส่งผลถึงความตอ่เน่ืองของ
พืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในสถาปัตยกรรม ชว่ยให้การเปล่ียนถ่ายพืน้ท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงรวดเร็วเกิด
ไปโดยปรับเข้าถึงให้เกิดมีระยะและล าดบัท่ีนุ่มนวล ลกัษระดงักล่างพบได้ในชานหน้าบ้านเปิดโล่ง
ท่ีมีหลงัคาคลมุ ซึง่เช่ือมตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีภายนอกและภายในอาคาร ในทางจิตวิทยายงัท าหน้าท่ีใน
การเชือ้เชิญให้คนท่ีจะเข้ามาใช้พืน้ท่ีในอาคารเกิดการปรับตวัก่อนเข้าไปภายในโดยไม่รู้สึกเกร็ง
หรือเคอะเขิล 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ล าดบัการเข้าถึงของชานบ้านเรือนไทยกบัเรือนตกึแถว 
 

 6.2 ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนระดบักบัท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม  การใช้ระดบัพืน้ท่ี
ต่างกันมีความส าคัญและมีบทบาทในการเช่ือต่อพืน้ท่ีและกิจกรรม เน่ืองจากระดับท่ีมีความ
แตกต่างกัน จะช่วยในการบอกขอบเขตและแบ่งพืน้ท่ีการใช้งานออกจากกัน แต่การรับรู้ของ
กิจกรรมเกิดความตอ่เน่ืองกัน ท าหน้าท่ีแทนผนงัทึบ ในทางจิตวิทยา ระดบัยงัส่งผลตอ่ความรู้สึก
ในการเน้นความส าคญัของตวัสถาปัตยกรรม เช่น การจัดตัง้อนุสาวรีย์ต่างๆ ท่ีใช้ระดบัเพ่ือเน้น

                                           

 6 อรศิริ ปาณินท์. ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2523. 
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ความส าคญัของการเคารพ ความน่าเกรงขาม เป็นต้น อาจจะใช้การยกหรือกดระดบัในการเน้น
ความรู้สึกท่ีส่งผลตอ่สถาปัตยกรรม รวมถึงการสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนตวัอีกด้วย  รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากความต่างระดบัของพืน้ท่ีใช้สอย เพ่ือรองรับการใช้งานในชีวิตประจ าวันท่ี
สะดวกสบายมากขึน้  

 

 
 

ภาพท่ี 20 การเปล่ียนระดบักบัท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
 
 6.3 การใช้ตวักลางแยกความต่อเน่ืองของท่ีว่างและแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอย การ
แบง่แยกความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีและเน้นความแตกตา่งของประโยชน์ใช้สอบของพืน้ท่ีนัน้ อาจเป็น
ตวักลาง ท่ีท าหน้าท่ีเสมือนเคร่ืองกีดขวาง อาจจะเป็นได้ทัง้ระนาบแนวตัง้และระนาบแนวนอน เช่น 
ก าแพง, รัว้, พรรณไม้ตา่งๆ, คหูรือบอ่น า้ เป็นต้น เคร่ืองกีดขวางดงักล่าวยงัแสดงตวัตนในฐานะ
ของพืน้ท่ีระหวา่ง โดยท าหน้าท่ีแบง่แยกพืน้ท่ีใช้สอยออกจากกนัด้วย   
 6.4 ทางเท้าหรือทางเดินติดตอ่ ในการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีกิจกรรมทางสถาปัตยกรรม ไม่
วา่งจะเป็นทัง้พืน้ท่ีกิจกรรมภายนอกหรือกิจกรรมภายในตวัสถาปัตยกรรม ส่วนท่ีเป็นทางเช่ือมหรือ
ทางเดินถือว่ามีบทบาทท่ีส าคัญต่อท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความ
ต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆถูกเรียงร้อยและสัมพันธ์ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในสถาปัตยกรมมเข้า
ด้วยกันอย่างสมบรูณ์ ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั คือ ทางเดินเท้าท่ีเช่ือมระหว่างอาคารต่างๆเข้าด้วยกัน 
นอกจากท าหน้าท่ีเช่ือมตอ่กิจกรรมตา่งๆให้ตอ่เน่ืองกนัแล้ว สามารถเกิดการใช้สอยอ่ืนๆเข้ามาร่วม
ด้วย โดยทัง้นีย้งัรวมถึงลานกิจกรรมหรือพลาซ่า ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมกลุ่มอาคารต่างๆเข้าด้วยกันอีก
ด้วย โดยทางเช่ือมดงักล่าวอาจจะมีได้หลายรูปแบบ หลายลกัษณะซึ่งมีหน้าท่ีหรือส่งผลตอ่ความ
ตอ่เน่ืองท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
 6.5 การเช่ือมต่อท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งต้องการเน้นจุดสนใจ  นอกจากการ
เช่ือมตอ่พืน้ท่ีกิจกรรมทางสถาปัตยกรรมทัง้ภายนอกและภายในเข้าหากนัแล้ว ยงัสามารถใช้พืน้ท่ี
นีช้่วยส่งเสริมให้ตวัสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นมากขึน้ โดยใช้พืน้ท่ีว่างเป็นตวักลางระหว่าง
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บริบทโดยรอบและสถาปัตยกรรมท่ีจะชะลอการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายนอกสู่ภายใน 
และยงัช่วยเป็นแกนน าสายตาสู่ตวัอาคารด้วย สามารถเห็นได้ชดัจากอาคารทางศาสนาของไทย 
เชน่ ลานหน้าโบสถ์ หน้าวิหาร เป็นต้น 

 จากการศกึษาทฤษฎี ความหมายและการน าไปใช้ทางสถาปัตยกรรมในแต่ละขนาด
แต่ละประเภท พืน้ท่ีระหว่างนอกจากจะท าหน้าท่ีแบ่งแยกกิจกรรมออกจากกันทางกายภาพแล้ว 
ยงัท าหน้าท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน สร้างล าดบัการเข้าถึงของกิจกรรมและเอือ้ให้เกิด
กิจกรรมต่างๆภายในพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีระหว่างด้วย ผู้ศึกษามีความเห็นว่าพืน้ท่ีระหว่างตามท่ีได้
ศกึษา เป็นประเดน็ท่ียากในการจกัหมวดหมู ่หรือแบง่ประเภท รวมถึงการให้นิยามและความหมาย 
เน่ืองจากสถาปัตยกรรมหนึ่งๆ สามารถเกิดพืน้ท่ีระหว่างได้หลายระดบั หลายหน้าท่ี และหลาย
ประเภท จากการท่ีสรุปได้หลากหลายลักษณะทางกายภาพรวมถึงความหมายดงักล่าวได้ จึง
ท าการศึกษาทดลองหาความหมาย ผ่านการทดลองการสร้างพืน้ท่ีระหว่างทางสถาปัตยกรรมใน
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุด และโปรแกรมท่ีมีความซบัซ้อนน้อยท่ีสุด คือ บ้านพกัอาศยั จ านวน 1 ชัน้ เพ่ือ
สร้างนิยามและความหมาย รวมถึงลกัษณะของพืน้ท่ีระหว่างเพ่ือน าไปปรับใช้ในการทดลองขัน้
ตอ่ไป
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บทที่ 3 
 

กรณีศึกษา 
 

1. กรณีศึกษาการเพิ่มบทบาทหน้าที่ 
 จากกรณีศึกษาลกัษณะรูปภาพ ท่ีว่างระหว่างสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างขึน้ โดยตัง้ใจ
เกิดพืน้ท่ีว่างระหว่างอาคาร ถูกเพิ่มเติมด้วยการวาดเขียน อะไรบางอย่างเข้าไป ท าให้การ
ตีความหมายหรือการรับรู้เปล่ียน ส่งผลให้ผู้ รับ เกิดพฤติกรรมมนุษย์ต่องานสถาปัตยกรรม ผ่าน
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้จากตัวผู้ รับ และสภาพแวดล้อม โดยเง่ือนไขจะต้องค านึงถึงความ
หลากหลายของสภาพแวดล้อม และการเช่ือมตอ่พืน้ท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 21 กรณีศกึษาการเพิ่มบทบาทหน้าท่ี  
ท่ีมา : enpundit, Thomas Lamadieu Sky Art Involves Whimsical Drawings in the Space 

Between Buildings, accessed January 2, 2016, available from 
http://enpundit.com/thomas-lamadieus-sky-art-involves-whimsical-drawings-in-the-
space-between-buildings/ 
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 Open Architecture by Yoshiaki Oyabu Architects, Tokyo, Japan  การใช้พืน้ท่ี 
ท่ีเหลือระหว่างส่ีอาคาร เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีใช้ร่วมกันจากปัญหาท่ีเกิดจากความแออดัจึงเกิด
ความคิดให้ใช้ช่องว่างระหว่างอาคารมาใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีใหม่ท่ีมีคนเช่ือโยงตอ่กนั  พืน้ท่ีว่างนี ้
ท าหน้าท่ีเป็น สนามเดก็เลน่ เวที มลัตฟัิงก์ชัน่ ส าหรับความหลากหลายของกิจกรรม 

 
 

ภาพท่ี 22 กรณีศกึษาท่ีวา่งระหวา่งสามารถท าอะไรได้บ้าง ในพืน้ท่ีท่ีมีจ ากดั   
ท่ีมา : architectural-review, Open Architecture by Yoshiaki Oyabu Architects, accessed 
January 2, 2016, available from http://www.architectural-review.com/today  
  
 BMW Guggenheim Lab: แล็บศิลปะเคล่ือนท่ี เช่ือมเมืองเช่ือมโลก พืน้ท่ีส าหรับ
ศลิปะให้กบัเมืองแห่งแรกจากโครงการ BMW Guggenheim Lab จากความร่วมมือของ Solomon 
R. Guggenhiem ร่วมกับ BMW เร่ิมต้นท่ีเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยส านกังาน
สถาปนิกแสนแนวจากญ่ีปุ่ น Atelier Bow-Wow 
 พืน้ท่ีทางศิลปะนีจ้ะเป็นพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ีไปยังแต่ละเมืองในทุกมุมโลกตัง้แต ่
อเมริกา ยุโรป เอเชีย ในระยะเวลาหกปี โดยเร่ิมต้นท่ีแรกในปี 2011 ท่ีกรุงนิวยอร์ค ด้วยการ
ออกแบบให้ตวัแล็บนีแ้ทรกอยู่ระหว่างถนนเช่ือมกันของถนนหมายเลขหนึ่งและถนนฮูสตนั เพ่ือ
สร้างพืน้ท่ีศิลปะรองรับความเป็นสังคมร่วมสมัย ภายในสามารถรองรับกิจกรรมทางศิลปะท่ี
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หลากหลายของเมืองใหญ่ท่ีมีความร่วมสมัย เน้นความมิตรกับชุมชนท่ีแล็บเข้าไปสร้างกิจกรรม
ใหม่ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีทัง้การแสดงงานศิลปะ การจดับรรยายศิลปะ หรือเป็นแหล่งนดัพบใหม่ท่ี
ทบัซ้อนไปลงบนพืน้ท่ีร้างของเมืองเดมิให้มีชีวิตขึน้อีกครัง้ ภายใต้กลอ่งเหล็กฉีกสีด าท่ีห่อหุ้มพืน้ท่ีนี ้
ไว้ชัว่คราว ก่อนท่ีจะเคล่ือนย้ายกิจกรรมเหลา่นีย้งัเมืองใหมต่อ่ไป 
 แม้วา่ศลิปะยงัเป็นสิ่งท่ีไกลตวัเม่ือเทียบกบัปัญหาปากท้องในบ้านเรา แตก่ารใส่ใจตอ่
พืน้ท่ีสาธารณะทัง้การให้ความส าคญัในการออกแบบ และการมีส่วนร่วมของชมุชนในพืน้ท่ีเหล่านี ้
เป็นตวัชีวดัความเจริญของจิตใจในสงัคม 
 จากกรณีศกึษาลกัษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมบนพืน้ท่ีว่างระหว่าง ท่ีมีการ
ท างานร่วมกบับริบท เพ่ือให้บริบทเป็นเกณฑ์ในการตดัสินลกัษณะทางกายภาพท่ีสถาปัตยกรรม
ต้องออกแบบตามไปกับสภาพแวดล้อม ผลสรุปคือ ท่ีว่าจะระหว่างจะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้าไม่ค านึงถึง
บริบท  

 
 

ภาพท่ี 23 กรณีศกึษาท่ีวา่งระหวา่ง พิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี 
ท่ีมา : architectural-review, BMW Guggenheim Lab, accessed January 2, 2016, available 
from http://www.architectural-review.com/today 
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2. ศึกษาความสัมพันธ์ของที่ว่างระหว่าง กับพืน้ที่บริบทรอบข้าง 
 2.1 ผลจากพืน้ท่ีรอบข้าง ท่ีกระทบตอ่ท่ีว่างระหวา่ง 
 2.1.1 สถาปัตยกรรมท่ีมีอยูเ่ดมิ ทัง้ถาวร และชัว่คราว รวมถึงสิ่งของวตัถตุา่งๆท่ีมี
อยูใ่นพืน้ท่ีเดมิ 
ศกึษาถึงสิ่งท่ีมีอยูเ่ดมิ ว่าสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีวา่งระหวา่งในด้านใดบ้าง ในด้านกายภาพ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 
 2.1.2 กิจกรรมเดมิท่ีเกิดขึน้ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในท่ีวา่งระหวา่ง กิจกรรมท่ีเกิด
บริเวณโดยรอบ 
ศกึษาผลกระทบทางด้าน สงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตอนัสง่ผลตอ่การเกิดจากกิจกรรม และการ
ใช้สอยพืน้ท่ี ท่ีสง่ผลกระทบมายงัพืน้ท่ีวา่งระหวา่งท่ีต้องการศกึษา 
 2.2 ผลจากการเกิดพืน้ท่ีว่างระหวา่งท่ีกระทบตอ่พืน้ท่ีรอบข้าง 
 2.2.1 เป็นสาเหตกุารเกิดปัญหาให้กบัพืน้ท่ีบริเวณข้างเคียง เชน่ การถกูทิง้ร้าง
ละเลย อนัก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านตา่งๆ ก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่บริเวณโดยรอบ 
 2.2.2 ถกูเอาเปรียบโดยพืน้ท่ีรอบข้าง ทัง้จากพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ หรือพืน้ท่ีข้าเคียง
ทัง้หมด  
 จากการศึกษาหานิยาม รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่างในลักษณะ
ท่ีวา่งระหวา่ง ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั น าไปสู่ขัน้ตอนการออกแบบ โดยการสร้างขอบเขตของการ
ออกแบบ มาร่วมพิจารณาในการเลือกท่ีตัง้โครงการ โดยเง่ือนไขในการเลือกจะต้องค านึงถึงความ
หลากหลายของสภาพแวดล้อม และการเช่ือมตอ่พืน้ท่ี ท าให้เกิดเง่ือนไขในการเลือกตอ่ไป
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บทที่ 4 
 

ที่ตัง้โครงการ 
 

1. การคัดเลือกที่ตัง้เพื่อท าการศึกษาและวิเคราะห์ 
 ในบทนีจ้ะอธิบายถึง การก าหนดแนวความคดิในการออกแบบ การเลือกท่ีตัง้โครงการ
ให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบ การวิเคราะห์บริบทต่างๆท่ีมีผลต่อพืน้ท่ี ท่ี
ท าการศกึษา และการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการเลือกท่ีตัง้ (Site) ส าหรับการศกึษาหาความ
หลากหลายของท่ีว่างระหว่าง เกิดจากการหาพืน้ท่ีว่างระหว่างท่ีเกิดขึน้พร้อมงานสถาปัตยกรรม 
บริบท และผู้ ใช้ จึงเลือกศึกษาย่านท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มคน และความหลากหลากของ
กิจกรรมตามชว่งเวลาท่ีเกิดขึน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 24 รูปภาพแสดง URBAN SKYLINE ความหนาแนน่ของกรุงเทพ 
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2. ขอบเขตในการศึกษาข้อมูล 
 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครท่ีมีประชากรมากท่ีสดุของประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การ
ส่ือสารและความเจริญของประเทศ เป็นเมืองท่ีมีช่ือยาวท่ีสุดในโลก โดยกรุงเทพมหานครมีพืน้ท่ี
ทัง้หมด 1,568.737ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่าห้า ล้านคน ท าให้
กรุงเทพมหานครเป็น ซึ่งท าให้เกิดการใช้สอยพืน้ท่ีอย่างหนาแน่น เกิดกว่าการจดัสรรพืน้ท่ีเพ่ือใช้
งานตามเดิมท่ีมีอยู่และก่อให้เกิดความแออัดท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยในหลายชุมชนกระจายทั่วไปใน
เมืองกรุงเทพ 
 
3. ขัน้ตอนในการคัดเลือกย่านที่ตัง้โครงการ 
 ศกึษาหาข้อมลูและวิเคราะห์ยา่นท่ีตัง้โครงการ 

3.1 เขตห้วยขวาง 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ผงักรุงเทพมหานคร เขตปทมุวนั 
 

เขตปทมุวนั เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุม่เขต
กรุงเทพใต้ ซึง่ถือเป็นเขตศนูย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ การพยาบาล วฒันธรรม การศกึษา 
และการทตู เป็นเขตหนึง่ท่ีมีท่ีตัง้อยู่บริเวณใจกลางท่ีสดุของกรุงเทพมหานครและท่ีมีการคมนาคม
หลากหลายชอ่งทาง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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3.2 เขตห้วยขวาง 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ผงักรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 
 
 เขตห้วยขวาง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุม่เขต
กรุงเทพกลาง ถือเป็นแหลง่การค้า การบริการ และแหลง่ท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่มาก 

 
3.3 เขตวัฒนา 

 

 
 

ภาพท่ี 27 ผงักรุงเทพมหานคร เขตวฒันา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 เขตวฒันา เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุม่เขตกรุงเทพ
ใต้ ซึง่ถือเป็นเขตศนูย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการทตู 

3.4 เขตพระนคร 
 

 
 

ภาพท่ี 28 ผงักรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
 

เขตพระนคร เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุม่เขต
กรุงเทพกลาง ถือเป็นเขตอนรัุกษ์เมืองเก่า แหลง่ท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และศลิปวฒันธรรม
ทางฝ่ังพระนคร เน่ืองจากมีสถานท่ีส าคญัทัง้ทางด้านวฒันธรรมและด้านการเมืองการปกครอง
ตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่เขตพระนครเป็นท่ีตัง้ของเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจบุนั 

 
3.5 เขตบางซ่ือ 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพท่ี 29 ผงักรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จดัอยูใ่นกลุม่เขต

กรุงเทพเหนือ สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปเป็นแหลง่การค้า การบริการ และแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่มาก 
 

3.6 เขตราชเทวี 
 

 
 

ภาพท่ี 30 ผงักรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 
เขตราชเทวี เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุม่เขต

กรุงเทพกลาง สภาพโดยทัว่ไปเป็นแหลง่การค้า การบริการ และแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่มาก 
 

3.7 เขตบางกะปิ  
 

 
 

ภาพท่ี 31 ผงักรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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เขตบางกะปิ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่นกลุม่เขตบรูพา 
ซึง่ถือเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัของเมือง ทางทิศตะวนัออก (ตอนใต้) 

 
4. เกณฑ์การเลือกย่านที่ตัง้โครงการ 

จดัตัง้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พืน้ท่ี โดยต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีได้มาจากการ
ลงพืน้ท่ีจริงและค้นพบ ซึง่มีทัง้หมด 19 ท่ีดนิ โดยใช้เกณฑ์ดงันี ้ 

 ACCESSIBILITY 
ลกัษณะการเข้าถึงพืน้ท่ีในรูปแบบตา่งๆ 

ABANDON SPACE / GOT ACTIVITIES 
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะวา่ มีกิจกรรมเกิดขึน้หรือไม่ ถกูทิง้ร้าง หรือเกิดกิจกรรมใด
ขึน้บ้าง อยา่งไร ในชว่งเวลาใด 

BEEN EXPLOITED 
วิเคราะห์การใช้งานพืน้ท่ีเฉพาะเหล่านัน้ว่าเป็นการครอบครองพืน้ท่ีในลักษณะใด เป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีท าให้พืน้ท่ีวา่งระหว่างมีการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ หรือเป็นการน าเอาพืน้ท่ีไปใช้อย่าง
เสียเปรียบ 

CONTEXT  
ศกึษาวิเคราะห์ถึงพืน้ท่ีสภาพแวดล้อมและบริบทโดยรอบพืน้ท่ีว่างระหว่าง ว่ามีความสมัพนัธ์กับ
พืน้ท่ีวา่งระหวา่งมากน้อยอยา่งไร 

พืน้ท่ีวา่งระหวา่งมาจดัประเภทดงันี ้ 
IN-BETWEEN 

ลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีวา่งระหวา่งอยูต่รงกลาง ถกูพืน้ท่ีข้างเคียงขนาบข้าง 
 

 
ภาพท่ี 32 ลกัษณะของพืน้ท่ีอยูต่รงกลาง IN-BETWEEN 

-  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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CIRCULATION 
พืน้ท่ีเฉพาะท่ีถกูใช้งานเป็น FUNCTION ทางเดนิ หรือทางสญัจร  
 

 
 

ภาพท่ี 33 ลกัษณะพืน้ท่ีเฉพาะท่ีถกูใช้งานเป็น FUNCTION ทางเดนิ หรือทางสญัจร 
 

HIDING 
พืน้ท่ี ท่ีถกูปิดล้อม หรือถกูบดบงัด้วยบริบทหรือกิจกรรมตา่งๆในพืน้ท่ี  

 
ภาพท่ี 34 ลกัษณะพืน้ท่ี ท่ีถกูปิดล้อม หรือถกูบดบงัด้วยบริบทหรือกิจกรรมตา่งๆในพืน้ท่ี 
 

PENNANT / TRIANGLE SHAPE 
พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะรูปทรงเป็นรูปสามเหล่ียม ท่ีอยูด้่านมมุ 

 
ภาพท่ี 35 ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเป็นรูปสามเหล่ียม 
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ALONG THE STREET 
พืน้ท่ีวา่งท่ีพบได้บริเวณท่ีตดิถนนใหญ่  

 
 

ภาพท่ี 36 ลกัษณะพืน้ท่ีวา่งท่ีพบได้บริเวณท่ีติดถนนใหญ่ 
 

จากการคดัเลือกท่ีวา่งระหว่าง 19 Site ในกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตา่งทัง้การเกิดท่ี
วา่งระหวา่งสถาปัตยกรรม ลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม และความหลากหลาย โดย
มุง่เน้นหาพืน้ท่ีท่ีถกูทิง้วา่งเปลา่ไมไ่ด้เกิดการใช้ประโยชน์ หรือมีการใช้พืน้ท่ีเหลา่นัน้ไปในทางท่ีผิด 
ท าการเลือกมาและให้คะแนนความหลากหลายจากประเดน็ตา่งๆท่ีเราตัง้ไว้   

 
ลกัษณะจดุเดน่ / เอกลกัษณ์ของยา่นท่ีตัง้โครงการ จากการวิเคราะห์ให้คะแนนดงันี ้ 
 USER ความหนาแนน่ของจ านวนประชากร / กลุม่ผู้ใช้งานในยา่นท่ีตัง้โครงการ 
 ACTIVITY กิจกรรมมีความหลากหลาย การคมนาคมการขนสง่ 
 CONTEXT  บริบทท่ีมีความชดัเจน 
 CHANCE โอกาสการเตบิโตของเขตเมือง 
 SCALE ขนาดพืน้ท่ี  
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ภาพท่ี 37 ท่ีวา่งระหวา่ง 19 Site ในกรุงเทพท่ีคดัเลือกมา  
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ภาพท่ี 38 ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
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จากผลกระบวนการเลือก Site selection  ได้ออกมา 4 Site ท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ มีความ
หนาแนน่ของประชากร และวุน่วาย พิจารณาบริบทโดยรอบท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีวา่งระหวา่ง 
รวมถึงงานสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร สะพาน สิ่งก่อสร้างตา่งๆ เพ่ือหาท่ีวา่งระหวา่งท่ีเหมาะสม
กบัโครงการตามเง่ือนไข  

 
5. การเลือกที่เฉพาะท่ีตัง้โครงการ 
 

 

          
   
 
ภาพท่ี 39 สรุปจากผลกระบวนการเลือก Site selection  ได้ออกมา 4 Site ดงันี ้
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6. สรุปเลือกที่ตัง้โครงการ 
 

 

ภาพท่ี 40 เลือก Site selection  และสรุปผล 
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 สรุปผลจากการเลือก SITE สยาม คือเป็นยา่นท่ีมีความหนาแนน่ของเมืองและผู้คน
ท่ีมา ซือ้ของ เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีเดนิทางสะดวก สามารถเดนิทางด้วยบริการรถไฟฟ้า BTS หรือ 
MRT เพ่ือเป็นจดุเปล่ียนไปยงัเขตอ่ืนๆ  

 

 

ภาพท่ี 41 แสดงความหนาแนน่ของเขตปทมุวนั  
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ภาพท่ี 42 แสดงการสญัจรทางเข้าถึง Site และการเปล่ียนเส้นทางการเดนิทาง 
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ภาพท่ี 43 แสดงพืน้ท่ีวา่งระหวา่ง Site A , B  



40 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 แสดงความแตกตา่งของพืน้ท่ีวา่งระหว่าง Site A , B 
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 ลักษณะของแตกต่างระหว่างที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรมทัง้ 2 SITE 

Site  A  ท่ีว่างระหว่างท่ีไม่ถูกใช้งาน  

มีพืน้ท่ีขนาด 135.00 x 5.00 เมตร พืน้ท่ีใช้สอย 675 ตารางเมตร เป็นพืน้ท่ีว่าง
ระหว่างหลงัอาคารพาณิชย์ ลกัษณะอาคารพาณิชย์เป็นพืน้ท่ีถูกใช้งานแค่จอดรถ และ Service 
ของพนกังาน ซึ่งคนภายนอกไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ เพราะพืน้ท่ีเป็นส่วนบุคคล เม่ือก่อนพืน้
ท่ีว่างระหว่างตรงนีถู้กใช้เป็นตลาดนดัมีการวางของขายมีการใช้งานอย่างหนาแน่น เวลาต่อมา
ตลาดนดัถกูย้ายออก พืน้ท่ีว่างระหว่างตรงนีจ้ึงไม่ถกูใช้งาน โดยคนนอกอีก เราจึงเลือกพืน้ท่ีว่างท่ี
ไมเ่กิดการใช้งาน มีการใช้งานแคเ่ป็นทางผ่านเข้าออกหลงัอาคารพาณิชย์ น ามาออกแบบเพราะมี
ความหลากหลายของ site และคนท่ีใช้พืน้ท่ี ปัจจบุนั รวมถึงบริบทโดยรอบ ทัง้ ร้านอาหาร ร้านค้า 
สถานท่ีเรียนพิเศษ  

Site B  ที่ว่างระหว่างท่ีถูกใช้งานจริง  

มีพืน้ท่ีขนาด 463.00 x 34.00 เมตร พืน้ท่ีใช้สอย 14,824 ตารางเมตร ลกัษณะทาง
กายภาพของท่ีตัง้ เป็นท่ีวา่งระหวา่งในเชิงการสญัจร ถนนเส้นพระราม 1 ด้านบนเป็นสถานี
รถไฟฟ้าสยาม และเป็นจดุเปล่ียนไปยงัสถานีอ่ืน อีกทัง้ยงัเป็นทางเดินเช่ือมตอ่อาคารตา่งๆ 
ห้างสรรพสินค้า อาคารพกัอาศยั พืน้ท่ีถกูใช้งานโดยการสญัจรผา่นไปมาและยงัเป็นพืน้ท่ีขายของ 
สง่ผลให้ Stie B มีความแตกตา่งจาก Site A อยา่งสินเชิง ทัง้ขนาด และการใช้งาน ผู้ใช้  
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ภาพท่ี 45 แสดงความแตกตา่งของพืน้ท่ีวา่งระหว่าง Site A , B
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บทที่ 5 
 

กระบวนการศึกษา 
 

1. นิยามที่ว่างระหว่าง 
 ท่ีวา่งระหวา่งในท่ีนีห้มายถึงอะไร ? 
แล้วท าไมถึงต้องเป็นท่ีวา่งระหวา่ง ? 
ท่ีว่างระหว่างมักเกิดขึน้จากการออกแบบ และไม่ได้ถูกออกแบบ ส่งผลให้ท่ีว่างระหว่างงาน
สถาปัตยกรรม กบังานสถาปัตยกรรมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยพืน้ท่ีเหลือเป็นเศษของอาคาร
นัน้ๆ จากปัญหาท่ีมองว่า พืน้ท่ีว่างพวกนีไ้ม่สามารถท าอะไรได้แล้ว หรือถูกใช้ประโยชน์ได้แค่
เจ้าของท่ีดนิทัง้สองฝ่ัง น ามาสูก่ารนิยามของท่ีวา่งระหวา่ง  
 
2. ก าหนดบทบาทพืน้ท่ีว่าง 
 จากการวิเคราะห์  Site ได้ผลสรุปว่า สยามเป็นพืน้ท่ี ท่ีนักเรียน นักศึกษา คนวัย
ท างาน นดัเจอกนั เพ่ือเป็นจดุนดัพบ ติวหนงัสือ เรียนพิเศษ ช้อปปิง้ กินอาหาร ดหูนงั ฟังเพลง จดุ
พกัผ่อนท่ีเป็นศนูย์รวมขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัสามารถเปล่ียนเส้นทางไปยงัท่ีอ่ืนๆได้ง่าย ส่งผลให้ทัง้
สอง Site ถกูก าหนดโปรแกรม จากบริบท โดยการใช้งานของผู้ ใช้ ในย่านนัน้เป็นตวัก าหนด โดยให้
พืน้ท่ีวา่งระหวา่งเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีผู้ใช้สามารถใช้ได้ทกุเพศ ทกุวยั   
 

 
 
 

ภาพท่ี 46 ก าหนดท่ีวา่งระหว่างให้เป็น Public space 
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3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่าง บริบท กิจกรรม และพฤตกิรรมมนุษย์ 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 47 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่ง บริบท กิจกรรม และพฤตกิรรมมนษุย์ 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 48 กระบวนการออกแบบท่ีว่างระหวา่ง โดยใช้เกณฑ์ 
 
 การวางโปรแกรมหรือก าหนดโปรแกรมกิจกรรมในการออกแบบนัน้ นอกจากจะคิดใน
เชิงรุกโดยการเพิ่มบทบาท Function ท่ีท าให้เกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงแล้ว ยังต้องค านึงถึง
ลกัษณะกิจกรรม พฤติกรรมเดิมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีอีกด้วย โดยลกัษณะการเกิดกิจกรรมเดิมในพืน้ท่ี
ต้องถกูใช้งาน มีประโยชน์แก่สงัคม และถกูต้องมากขึน้   
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ภาพท่ี 49 ชดุเคร่ืองมือการสร้างความสมัพนัธ์ 
 
 การสร้างความสมัพนัธ์ (กายภาพ) 
 CONNECTION หมายถึง การเช่ือมกนั หรือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  
 LINK หมายถึง เช่ือมโยง เช่ือมตอ่ เป็นการเช่ือมแบบทางตรง ไม่มีความสมัพนัธ์กัน
ระหวา่ง  

การสร้างความสมัพนัธ์ (จิตภาพ) 
 SPLIT หมายถึง แบ่งแยกกนั ทางกายภาพ แตท่างจิตภาพยงัสมัพนัธ์กนั โดย ได้ยิน
เสียงแตม่องไมเ่ห็น รู้สกึวา่มีคนอยูแ่ตม่องไมเ่ห็น 
 จากทฤษฎีท่ีเราก าหนด เราจะท าการออกแบบท่ีว่างระหว่างโดยใช้การสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่าง กิจกรรม พฤติกรรมมนุษย์ และบริบท สภาพแวดล้อม โดยเร่ิมทดลองและ
หาศกัยภาพของเคร่ืองมือผ่านท่ีว่างระหว่าง การทดลองจะควบคมุ การใช้เคร่ืองมือเดียว ภายใต้
โปรแกรมและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน ในประเด็น “สภาพแวดล้อม” เพ่ือ
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เปรียบเทียบศกัยภาพของเคร่ืองมือท่ีมีผลต่อการใช้งาน การก่อรูป ท่ีว่างระหว่างในลักษณะท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสดุ  
4. สรุปโปรแกรม 
 จากการวิเคราะห์ Site เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกบัลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีว่าง
ระหว่าง และสภาพแวดล้อมพืน้ท่ี สยาม มีความเหมาะสมต่อการศึกษาทดลองด้วยการสร้าง
สถาปัตยกรรมพืน้ท่ีว่างระหว่าง ในการสร้างปฎิสมัพนัธ์ระหว่าง กิจกรรม คน-สภาพแวดล้อม โดย
การเลือกท่ีตัง้พิจารณาโดยมีเง่ือนไขในการเลือกท่ีตัง้จาก จ านวนของลักษณะทางกายภาพ 
ลกัษณะของการมีปฎิสมัพนัธ์ในพืน้ท่ี เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ระหว่างพืน้ท่ีมีกิจกรรมการใช้งาน และพืน้ท่ีท่ี
ไมมี่การใช้งาน  
 เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบของท่ีว่างระหว่างและบริบท พบว่ามีลกัษณะพืน้ท่ีท่ีมี
ความน่าสนใจในการน าไปสู่กระบวนการทดลองศกึษา และเป็นไปตามเง่ือนไข โดยพืน้ท่ีดงักล่าง 
มีสภาพแวดล้อม ลกัษณะของกายภาพพืน้ท่ี รวมถึงระดบัของความปฎิสมัพนัธ์ ท่ีแตกตา่งกันคือ 
พืน้ท่ีสยามจะมีคนใช้หลกัๆอยู ่2 กลุม่ คือ 
 1. นกัเรียน นกัศกึษา  
 2. นกัทอ่งเท่ียว คนท างาน ( ท่ีมาพกัผอ่น ) 
สง่ผลให้โปรแกรมท่ีเกิดขึน้มาจากกลุม่ผู้ใช้หลกัของพืน้ท่ีนัน้ 
 นกัเรียน นกัศกึษา  หาความรู้          ห้องสมดุ 
 นกัทอ่งเท่ียว    พกัผอ่น              โรงแรม 

 
ภาพท่ี 50 ก าหนดโปรแกรม Library public space , Capsule hostel 
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ภาพท่ี 51 ลกัษณะการวางโปรแกรม Library public space  
 

 
 
ภาพท่ี 52 โปรแกรม Library public space 
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ภาพท่ี 53 ลกัษณะการวางโปรแกรม Capsule hostel 

 
 

ภาพท่ี 54 โปรแกรม Capsule hostel 
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 หลงัจากท่ีสรุปโปรแกรมท าการพิจารณาบริบทจากเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมพบว่า
บริบท Site A มีความนา่สนในใจในการศกึษาท่ีวา่งระหวา่ง และอาคารสถาปัตยกรรมท่ีไม่ได้ถกูใช้
งานอย่างท่ีควรเป็น เน่ืองจากบริบทประกอบด้วยทางสญัจนท่ีเป็นทางผ่าน รองรับกิจกรรมของ
พนกังานบางสว่น เม่ือวิเคราะห์ในเชิงของการใช้พืน้ท่ี พบว่าลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัชดัเจนคือ ท่ีว่าง
ระหว่างหลงัอาคาร มีการจอดรถจากพนกังานโดยส่วนใหญ่เกิดขึน้ช่วงเช้าและมีการออกในช่วง
เย็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีจะเป็นกลุ่มคนเฉพาะ ซึ่งตอบกบัวตัถปุระสงค์ในการศกึษาท่ีว่าง
ระหว่างในลกัษณะท่ีไม่ได้ถูกใช้งานจะท าการสร้างปฎิสัมพนัธ์ระหว่าง คนกับสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลายได้อยา่งไร  
 

 
 

ภาพท่ี 55 ท่ีวา่งระหวา่ง Site A ความหลากหลายของกิจการร้านค้า พาณิชยกรรมตา่งๆ 
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 จากภาพท าการลงพืน้ท่ีเพ่ือวิเคราะห์บริบทจริง อาคารข้างเคียงมีลกัษณะเป็นอาคาร
พาณิย์ท่ีมีการค้าขาย ท าธุรกรรมต่างๆ ด้านหลังจะเห็นได้ว่า ท่ีว่างระหว่างอาคารไม่ได้ถูกใช้งาน
อยา่งจริงจงั แตเ่พียงเป็นพืน้ท่ีท่ีรองรับงาน Service  
 

 
 

ภาพท่ี 56 รูปด้านของอาคารข้างเคียงท่ีผู้วิเคราะห์ท าการคล่ีออกดงัรูป  
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ภาพท่ี 57 วา่งระหวา่ง Site B ก าหนดชว่งเวลาการใช้งานของระบบการคมนาคม  
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 ศกึษา ชว่งเวลาการใช้งานของ BTS เร่ิมตัง้แต ่7.00 น. ไปจนถึง 00.00 น. และหา
พืน้ท่ีสามารถสร้างได้จริง เพ่ือท าการออกแบบ 

 
 
ภาพท่ี 58 ท่ีวา่งระหวา่ง Site B ก าหนดช่วงเวลาการใช้งานของระบบการคมนาคม 
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 การหาความเป็นไปได้ทัง้หมดของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ภายในโครงการ  จากการ
วิเคราะห์ลกัษณะของกิจกรรมเดิมท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการครอบครองพืน้ท่ีตามช่วงเวลา ท าให้โอกาส
เกิดกิจกรรมใหมถ่กูแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  
 1. PRIVATE : กิจกรรมท่ีมีความสว่นตวั 
 2. PUBLIC : กิจกรรมเพื่อสาธารณะ   
 แสดงรูปตัดเพ่ือหาพืน้ท่ีว่างระหว่างท่ีสามารถสร้างได้จริงก าหนดพืน้ท่ี  ท่ีสามารถ
สร้างได้จริง ด้วยช่วงเวลาของพืน้ท่ีเดิมท่ีก าหนด ผลจากการศกึษาเพ่ือหาพืน้ท่ีท่ีสามารถก่อสร้าง
ได้จริงพบวา่  
 Site A ท่ีวา่งระหวา่งท่ีไมมี่การใช้งาน มีพืน้ท่ีวา่งท่ีสามารถสร้างงานสถาปัตยกรรมได้
จริงภายใต้เง่ือนไขของอาคารข้างเคียงท่ีมีการใช้งานเดมิอยูจ่ากงานสถาปัตยกรรม เชน่ 
ทางเข้าออก ประต ูหรือทางระบายอากาศ หน้าตา่ง เป็นต้น สง่ผลให้พืน้ท่ีท่ีสามารถก่อสร้างได้จริง
จะเป็นลกัษณะลกูบาศก์ท่ีจะไมมี่การท าลายงานสถาปัตยกรรมเดมิและบริบทเดมิ 
 Site B ท่ีวา่งระหวา่งท่ีถกูใช้งาน เดมิพืน้ท่ีวา่งระหวา่งมีการใช้งานอยา่งหนาแนน่ใน
ระบบมีการทบัซ้อนกนัของการใช้งาน และมีการเช่ือมโยงทางสญัจรจากจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึง่ได้
อยา่งรวดเร็วสง่ผลให้ท่ีวา่งระหวา่งท่ีจะหาพืน้ท่ีท่ีสามารถก่อสร้างได้จริงจะเป็นพืน้ท่ีท่ียากตอ่การ
ก่อสร้างเพราะระบบขนสง่การสญัจรเดมิ อีกทัง้ยงัมีถนน BTS ทางเดนิ ท าให้พืน้ท่ีตรงนีเ้ป็นพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีอาจจะไมเ่ปงท่ีว่างระหวา่งตามท่ีเราก าหนด  
 Site A เหมาะสมท่ีจะท าการศึกษาที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม 
 
5. วิเคราะห์ที่ตัง้โปรแกรม 
 Surrounding 
 ทิศเหนือ   สถานีรถไฟฟ้าสยาม ตรงข้ามเป็นสยามพารากอน  
 ทิศใต้  อาคารส านกังาน  
 ทิศตะวนัออก อาคารพาณิชย์ 
 ทิศตะวนัตก  อาคารพาณิชย์ 
 พืน้ท่ีเป็นลักษณะยาวถูกขนาบข้างด้วยอาคารพาณิชย์ เป็นทางผ่าน ท่ีจอดรถ และ
พืน้ท่ีพกัผ่อนพนักงาน การใช้งานเดิมไม่ชัดเจนมีความหลากหลายของผู้ ใช้  เหมาะส าหรับ การ
เพิ่มบทบาทการใช้งานท่ีชดัเจนเข้าไปโดยผา่นโปรแกรมทัง้สองอยา่งคือ ห้องสมดุ และแคปซูล  
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โฮสเทล ท่ีจะท างานร่วมกับบริบทเพ่ือให้โปรแกรมทางสถาปัตยกรรมมีผลในการช่วยพฒันา และ
เช่ืองโยงกบักินกรรมเดมิ 

 
 
ภาพท่ี 59 ท่ีตัง้โครงการท่ีว่างระหวา่ง  
 

 
 

ภาพท่ี 60 รูปภายในท่ีตัง้โครงการท่ีวา่งระหว่าง 
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ภาพท่ี 61 แสดงการส ารวจงานสถาปัตยกรรมเดมิ และหาพืน้ท่ีท่ีสร้างได้จริงในลกัษณะลกูบาศก์ 
 
 มีการส ารวจเก็บข้อมลูของอาคารเดมิเพ่ือน ามาออกแบบให้อาคารเก่าและ พืน้ท่ีว่าง
ระหวา่งใหม ่สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งลงตวัโดยท่ีไมท่ าลายบริบทเดมิ 
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ภาพท่ี 62 แสดงประต ูหน้าตา่งเดมิของงานสถาปัตยกรรมข้างเคียง  
 
จากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงพืน้ท่ีท่ีสามารถสร้างได้จริง และมีการทะลุถึงกนัได้มากท่ีสดุ เพ่ือน าไป
ออกแบบ 
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6. ก าหนดกระบวนการและวิธีการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 63 แสดงการก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์การเข้าถึง 
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ภาพท่ี 64 แสดงการวิเคราะห์ จดุตดั NODE และจดุศนูย์รวม 
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ภาพท่ี 65 แสดงทางเข้า ของโครงการ 
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ภาพท่ี 66 ก าหนดโปรแกรมโครงการห้องสมดุลงในรูปด้าน 
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ภาพท่ี 67 ก าหนดโปรแกรมโครงการแคปซูล โฮสเทลลงในรูปด้าน 
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7. ออกแบบที่ว่างจากกิจกรรม การใช้งาน และการเข้าถงึ 
 

 
 
 

ภาพท่ี 68 ลกัษณะการสร้างความสมัพนัธ์ เช่ือมโยง เช่ือมตอ่ของท่ีวา่งระหว่าง 
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ภาพท่ี 69 ผลงานการออกแบบโครงการห้องสมดุ 



64 
 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 70 ผลงานการออกแบบโครงการห้องสมดุแสดงรูปด้านทัง้สองฝ่ัง 
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ภาพท่ี 71 ผลงานการออกแบบโครงการโฮสเทล 
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ภาพท่ี 72 ผลงานการออกแบบโครงการโฮสเทลแสดงรูปด้านทัง้สองฝ่ัง 
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8. ออกแบบสถาปัตยกรรมจากพฤตกิรรมมนุษย์ 
 ศกึษาพืน้ท่ีในการอ่านหนงัสือและจ าแนกออกเป็นการอา่นในลกัษณะท่าทางของ
พฤตกิรรมมนษุย์ดงันี ้
 อา่นแบบยืน 
 อา่นแบบนัง่พิงเอนหลงั 
 อา่นแบบนัง่กบัพืน้ 
 อา่นแบบจริงจงันัง่บนโต๊ะ 
 อา่นแบบนอนเอกเขนก 
 ดงัรูป (ภาพท่ี 73) เป็นการแสดงพืน้ท่ีในการนัง่อา่นหนงัสือแบบตา่งๆ ตัง้แต ่1 คน 2 
คน 3 คนขึน้ไป หาพืน้ท่ีท่ีนัง่สบายในการอา่นหนงัสือแตล่ะประเภท 
 

 
 
ภาพท่ี 73 แสดงพืน้ท่ีในการอา่นหนงัสือในทา่ทางตา่งๆ 
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 หนงัสือแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 

 
 
ภาพท่ี 74 แสดงการแบง่ประเภทหนงัสือ มีผลตอ่การนัง่อ่าน 
  

การแบง่ประเภทของหนงัสือมีวิธีแบง่ได้หลายอย่าง แตเ่พ่ือให้เห็นลกัษณะการผลิต 
และรูปเลม่ได้เดน่ชดัหนงัสืออาจแบง่ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ 

หนังสือเล่ม (Book)เป็นประเภทใหญ่ของหนงัสืออีกประเภทหนึง่ อาจแบง่ออกเป็น
ประเภทยอ่ยได้หลายวิธี คือ แบง่ตามลกัษณะของผู้อา่น เชน่ หนงัสือเด็ก หนงัสือผู้ ใหญ่ หรือแบง่
ตามเนือ้หาสาระ เชน่ หนงัสือสารคดี หนงัสือบนัเทิงคดี ซึ่งแตล่ะประเภทแบง่ย่อยออกไปได้อีก เชน่ 
สารคดี อาจแบง่เป็นแบบเรียนในระดบัการศกึษาตา่งๆ คูมื่อครู แบบฝึกหดัต าราทางวิชาการ 
หนงัสืออ้างอิง บนัเทิงคดีก็แบง่เป็น นวนิยาย กวีนิพนธ์ หนงัสือเดก็ก็อาจแยกออกเป็น หนงัสือภาพ 
หนงัสือการ์ตนู นิยาย หนงัสือแตล่ะประเภทก็มีลกัษณะรูปเลม่เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการ
ใช้งานของหนงัสือประเภทนัน้ๆ การผลิตหนงัสือแตล่ะประเภท จงึมีวิธีการ และอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม
แก่การผลิตหนงัสือประเภทนัน้ๆ ซึง่ก็ยอ่มแตกตา่งกนัออกไปแตล่ะประเภท 

วารสาร (PERIODICAL) เป็นหนงัสือท่ีมีช่ือหนงัสือคงท่ี จดัพิมพ์ออกจ าหนา่ยจา่ย
แจกตามล าดบัเร่ือยไป เชน่ หนงัสือท่ีพิมพ์ออกมาทกุวนั จะมีช่ือหนงัสือช่ือเดียวกนัตลอด ได้แก่ 
สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวส์ หรือหนงัสือท่ีพิมพ์ออกมาทกุสปัดาห์ ทกุสองสปัดาห์ ทกุเดือน หรือทกุ
ระยะเวลาตา่งๆ มีช่ือหนงัสือเหมือนกนั เชน่ สตรีสาร วิทยาจารย์ หลกัไท หนงัสือเหลา่นีเ้ป็น 
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ภาพท่ี 75 แสดงการใช้พืน้ท่ีในการนอน 

 

 
 

ภาพท่ี 76 แสดงการใช้พืน้ท่ีในการนอนในแตล่ะ Type 
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ภาพท่ี 77 แบง่ลกัษณะการวางห้องพกัท่ีแตกตา่งกนั 
 
 จากภาพท่ี 77 เป็นการหาพืน้ท่ีท่ีสามารถสร้างได้จริงในระบบลกูบาศก์มีการแบง่พืน้ท่ี
วา่งออกเป็น 6 โรงแรม เพื่อให้มีพืน้ท่ีสว่นกลางมากท่ีสดุโดยไมก่ระทบกบับริบทโดยรอบ ในระบบ
โรงแรมมท่ีมีการแยกชดัเจน แตย่งัมีการเช่ือมตอ่กนัภายใน โดยการจดัพืน้ท่ีการเดนิ และพืน้ท่ี
สว่นกลางให้สมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนั  
 

 
ภาพท่ี 78 แสดงการใช้พืน้ท่ีในการ ออกแบบสถาปัตยกรรมจากพฤตกิรรมมนษุย์ 
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9. ผลการทดลอง 
 ห้องสมุด (LIBRARY)  
 

 
 

 
 

 

 
 
ภาพท่ี 79 หุน่จ าลอง ห้องสมดุ (LIBRARY) 
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ภาพท่ี 80 ผงัพืน้ห้องสมดุ (LIBRARY) 
 
 ทดลองออกแบบผงัพืน้โดยการแบง่พืน้ท่ีเป็น 2 สว่นคือ  
 ชัน้ 1 พืน้ที่เดมิ ท่ีมีการใช้งานเพ่ือจอดรถ และการเข้าออกของอาคารพาณิชย์แตล่ะ
คหูา โดยยงัคงก าหนดผู้ใช้โครงการภายใน และก าหนดบริบทโดยรอบเดมิ 
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 ชัน้ 2 – 4 พืน้ที่ที่ออกแบบใหม่ ออกแบบก าหนดจากการใช้งานเดมิของอาคาร
ข้างเคียง โดยรูปด้านของอาคารเป็นตวัก าหนด การใช้งาน เชน่ บนัได ประต ูหน้าตา่ง ท่ีวา่ง
ระหวา่งถกูออกแบบให้เพิ่มบทบาทหน้าท่ีการอ่านหนงัสือในพืน้ท่ีสาธารณะ ตลอดจนถึงพืน้ท่ีอา่น
หนงัสือในแบบสว่นตวั  
 จากกรณีท่ีศกึษาบริบทโดยรอบและอาคารข้างเคียงมีผลตอ่การออกแบบอย่างมาก
ต้องคิดในระดบั แนวตัง้ แนวนอน ท่ีสมัพนัธ์กนัในรูปแบบของท่ีวา่งลกูบาศก์ 
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ภาพท่ี 81 หุน่จ าลอง แคปซูล โฮสเทล (CAPSULE HOSTEL) 
 

 
 
ภาพท่ี 82 ผงัพืน้แคปซูล โฮสเทล (CAPSULE HOSTEL) 
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ภาพท่ี 83 แสดงรูปตดัโครงการ ห้องสมดุ (LIBRARY) 
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ภาพท่ี 84 แสดงภาพรวมของโครงการ ห้องสมดุ (LIBRARY) 
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ภาพท่ี 85 แสดงภาพรวมหุ่นจ าลอง ห้องสมดุ (LIBRARY) 
 

 
 

ภาพท่ี 86 แสดงแบบขยายหุ่นจ าลอง ห้องสมดุ (LIBRARY) 
 

 
ภาพท่ี 87 แสดงมมุมองจากอาคารข้างเคียง ห้องสมดุ (LIBRARY) 
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ภาพท่ี 88 แสดงรูปตดัโครงการ แคปซูล โฮสเทล (CAPSULE HOSTEL) 
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ภาพท่ี 89 แสดงภาพรวมของโครงการ แคปซูล โฮสเทล (CAPSULE HOSTEL) 
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ภาพท่ี 90 แสดงภาพรวมหุน่จ าลอง แคปซูล โฮสเทล (CAPSULE HOSTEL) 
 

 
 
ภาพท่ี 91 แสดงภาพขยายหุ่นจ าลอง แคปซูล โฮสเทล (CAPSULE HOSTEL)
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษาวิทยานิพนธ์และข้อเสนอแนะ 
 

 ค าว่า “ท่ีว่างระหว่าง” งานสถาปัตยกรรมกับงานสถาปัตยกรรม ลกัษณะเฉพาะทาง
กายภาพ หน้าท่ี และนิยามในการให้ความหมาย ท่ีเกิดขึน้ภายในสถาปัตยกรรมนัน้ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้พืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมได้อย่างไร เม่ือเร่ิมศึกษาหา
ความหมายท่ีว่างระหว่างนัน้ พบว่า ท่ีระหว่างไม่มีลักษณะทางกายภาพท่ีเฉพาะตวั หรือหน้าท่ี
หลกัๆท่ีชดัเจน ขึน้อยู่กบัประเด็นในการพิจารณา ในการให้ความหมายและน าไปปรับใช้กับพืน้ท่ี
หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตามแต่ละวตัถุประสงค์ และสามารถเกิดขึน้ได้ทุกส่วนของ
สถาปัตยกรรม จากจุดเร่ิมต้นของค าถามท่ีว่า ท่ีว่างระหว่างเกิดขึน้โดยอะไร แล้วเราสามารถท า
อะไรกับพืน้ท่ีเหล่านีไ้ด้บาง คือการค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้พืน้ท่ีระหว่างท่ีมีอยู่อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ทัง้ในแง่ประเด็นท่ีศกึษา และสามารถเป็นพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบ
ท่ีดีตอ่บริบทโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างแก่การออกแบบพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะเดียวกันอ่ืนๆ
อีกตอ่ไป  
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูและค้นคว้า จดัหมวดหมูแ่ละแบง่ประเภทพืน้ท่ีว่างระหว่าง ซึ่ง
น าไปสูก่ระบวนการศกึษาและทดลองโดยทัง้หมดนี ้เพ่ือค้นหาวิธีการและเคร่ืองมือในการออกแบบ
ท่ีเหมาะสม และการศึกษาสภาพแวดล้อมบริบทอย่างละเอียด เพ่ือสร้างเสริมประเด็นในการ
ออกแบบ ให้มีความเฉพาะ และมีประโยชน์สงูสดุแก่บริบทโดยรอบ โดยประกอบไปด้วย 3 ปัจจยั
หลกัๆ ในการสร้างและก าหนดรูปแบบของลกัษณะ พฤตกิรรม คือ 
 1. กลุม่ผู้ใช้ เป็นตวับง่การท างาน บทบาท หน้าท่ี ของพืน้ท่ีนัน้ๆ 
 2. พฤตกิรรมมนษุย์ สง่ผลกบังานสถาปัตยกรรมทางด้านกายภาพ    
 3. บริบทโดยรอบ เป็นข้อจ ากดัและชว่ยสร้างลกัษณะเฉพาะ ท่ีแตกตา่งกนัและเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์และความต้องการอยูร่่วมกบับริบทนัน้
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ผลงานออกแบบขัน้สุดท้าย ยงัมีข้อบกพร่อง เน่ืองจากมุ่งประเด็นศึกษา ความหมาย หน้าท่ีและ
ลกัษณะทางกายภาพของท่ีว่างระหว่าง ซึ่งอาจไม่ครอบคลมุ ความหมายทัง้หมดของท่ีว่าระหว่าง 
ซึ่งมีความเป็นไปได้อีกหลายทิศทางและไม่มีข้อก าหนดตายตัวตามท่ีไ ด้กล่าวไว้ข้างต้น  งาน
ออกแบบยังคงต้องอาศยัประเด็น รวมถึงมุมมอง ของผู้ ออกแบบเพ่ือท่ีจะท าให้พืน้ท่ีระหว่าง
ตอบสนองและท างานกบัพืน้ท่ี และบริบทได้ดียิ่งขึน้  
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมพืน้ท่ีว่างระหว่าง ในลักษณะสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับบริบทอย่างกลมกลืน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีว่างระหว่าง  ใช้การปิดล้อมและระดบั โดยพยายามควบคุมการรับรู้
รวมถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้ แต่ชุดความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ส่งผลให้เกิดการตัง้ค าถามในการ
ออกแบบว่า ในขณะท่ีเราพดูถึงท่ีว่างระหว่าง เราหมายถึงพืน้ท่ีแบบไหนกนัแน่ โดยสามารถน าชุด
ข้อมลูนีไ้ปศกึษาตอ่ยอดสถาปัตยกรรม และปรับมมุมองใหม่ๆ ของท่ีวา่งระหวา่งไมม่ากก็น้อย 
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