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 In the past, built environment were carefully considered in various perspectives in terms of the 
relationships with their surroundings. The design approaches were sympathetic and well integrated with its site in 
both abstract and physical contexts. Hence the constructions and environmental surroundings, be natural 
environments such as geography, landscapes, sunlight, wind and rain, or human-made environments such as 
communities, streets, houses, buildings and parks, became part of a unified, interrelated composition. 
 However, the consideration of these relationships have become less common in architectural 
designs during recent times. Most architectures have overlooked or even ignored the existence of surroundings. 
As a result, the constructions and those abstract and physical environments have become incongruent rather 
than a complement to one another. 
 This study aims to explore the meanings and to define the roles of the in-between space and its 
relationships in terms of the interaction between human and environments. The study of this interaction is divided 
into three parts which are the interaction between human and space, between human and nature, and between 
human and human. The purpose of this study is to find the factors which construct the passage space of those 
interactions using the theory of the in-between space through definitions and applications to various architectural 
designs. Its definition is summarised through my own point of view in accordance with the characteristic of the in-
between space which is the passage space that emerges during the use of different types of spaces that contain 
different qualities and perform different roles. 
 This study concentrates on an attempt to understand the possibility of designing architectures 
which take into account the interactions between the passage space and its surroundings through the designs 
under the concept ‘the harmonious coexistence with the contexts’. When architectures are designed under this 
concept through the in-between space, the in-between space will play a major role in helping shape the 
interaction and coexistence between architectures and its contexts. It will also act as a connection between the 
architectures that are incongruent with their surroundings and makes the harmonious coexistence possible by 
controlling the levels of interactions through the use of space in architectures. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
  การสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างในอดีต จะถูกค านึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องและกลมกลืนไปกบับริบทท่ีตัง้ ทัง้ทางนามธรรม และทางกายภาพ ไมว่่าจะเป็นมิติ
ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ให้สามารถอยู่ร่วมกนั ตอบ
รับ ตอบสนองและสง่เสริมกนัอย่างลงตวั ด้วยการน าหลกัการจดัองค์ประกอบมาประยกุต์ใช้ให้เกิด
ลักษณะเด่นท่ีแตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ขนาด สัดส่วน สี พืน้ผิวและอ่ืน ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าจะต้องไปเลียนแบบ มาจากอาคารท่ีตัง้หรือบริบทอยูโ่ดยรอบ แตอ่าจจะแตกตา่งกนั
ออกไป หากความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถอยู่ร่วมกนัได้ในลกัษณะท่ีมีการตอบรับ ตอบสนอง 
สง่เสริมซึง่กนัและกนั การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์แห่งการเช่ือมโยงความรู้ในด้านตา่งๆ 
อยา่งมีระบบ ทัง้ในแง่ของการบรูณาการองค์ความรู้ รวมถึงความลงตวัของแนวคิดในการออกแบบ 
ความงาน ประโยชน์ใช้สอย แตปั่จจบุนั บริบททางสภาพแวดล้อมถกูค านึงถึงน้อยลง และบางครัง้
ถกูมองข้ามไป ส่งผลให้บริบทนัน้ ถูกสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ใหม่บดบงั  เพียงเพ่ือประโยชน์หรือ
กิจกรรมของตัวสถาปัตยกรรมเอง แทนท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ส่งผลให้หลักการความ
สอดคล้อง กลมกลืน ระหว่างอาคารใหม่กบัสภาพแวดล้อมเดมิท่ีประกอบไปด้วย อาคาร บ้านเร่ือน
ตา่งๆ ท่ีมีอยู่มาก่อน แทบจะไม่มีความหมายอีกต่อไป เม่ือบริบทนัน้ๆ ถูกอาคารใหม่ๆบดบงัและ
กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในบริบทนัน้ๆในท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 1 วดัปทมุวนารามท่ีตัง้อยูใ่นยา่นธุรกิจ 
ท่ีมา: Angelaismaterialgirl, วัดปทุมวนาราม , เข้าถึงเม่ือ  9 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
https://www.migrationojogy.com
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  วิทยานิพนธ์นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา และทดลองหาความหมาย หน้าท่ี และ
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่างทางสถาปัตยกรรม (Architecture and between space) 
ในลักษณะของ “พืน้ท่ีทางผ่านทางสถาปัตยกรรม” โดยศึกษาในประเด็นของพืน้ท่ีใช้สอยทาง
กายภาพ และศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องของพืน้ท่ีระหว่าง ในลกัษณะทางผ่าน เพ่ือหาข้อจ ากัดใน
การน าไปประยคุใช้ทางสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลายมิติภายใต้นิยามและลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี
ระหว่าง โดยมุ่งเน้นท าความเข้าใจ ค้นหาความเป็นไปได้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างความสอดคล้องในการอยู่ร่วมกันของ
ผู้ ใช้งานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ใหม่ภายใต้บริบทเดิมท่ีมีความแตกต่างกันออกไป โดยพืน้ท่ี
ระหวา่งเป็นเคร่ืองมือในการปรับสภาพแวดล้อม และควบคมุการเกิดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอ่บริบท 
 
3. สมมตฐิานของการศึกษา 
  การน าพืน้ท่ีระหว่าง มาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม ในลักษณะ
ทางผ่าน โดยท าหน้าท่ีปรับสภาพการรับรู้พืน้ท่ีขณะเปล่ียนผ่านบริบท ท่ีเต็มไปด้วยความสมัพนัธ์
กบัการด ารงชีวิต ประกอบกิจกรรมต่างๆ เกิดเป็นสถาปัตยกรรมท่ีจะสามารถสร้างปฎิสมัพันธ์ให้
คน สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสมดลุ 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 4.1 ศกึษาและค้นหาความหมายของพืน้ท่ีระหว่าง ในลกัษณะของพืน้ท่ีทางผา่นทาง 
สถาปัตยกรรม เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ และท าความเข้าใจภายใต้เง่ือนไขของการเป็นพืน้ท่ี
ทางผา่น 
 4.2 ทดลอง และค้นหาระดบัของเคร่ืองมือท่ีสง่ผลตอ่ผู้ใช้พืน้ท่ีทางผา่น 
 4.3 ทดลองค้นหาวิธีการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีในแตล่ะรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ 
 4.4 ทดลองและออกแบบสถาปัตยกรรม ท่ีส ร้างปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผู้ ใช้กับ
สภาพแวดล้อม โดยมีเง่ือนไขของทางผา่น 
 
5. ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 
 5.1 ศึกษาเชิงทฤษฎีเพ่ือหานัยยะ นิยาม และการน าไปใช้ จากหนังสือ บทความท่ี
เก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีระหวา่งในหลากหลายมิติ 
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 5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของของพืน้ท่ีระหว่า ง ผ่านองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม ในลกัษณะทางผ่านพืน้ท่ีกิจกรรมกบัพืน้ท่ีกิจกรรม เพ่ือค้นหาทิศทางในการศกึษาท่ี
ชดัเจนมากขึน้ 
 5.3 ออกแบบทดลองเพ่ือค้นหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ภายใต้เง่ือนไขของพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่านทางสถาปัตยกรรม ท่ีสามารถ
ตอบสนองตอ่ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้เดิม สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ใหม ่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดิม 
ท่ีแตกตา่งกนั และการศกึษาวิทยานิพนธ์นีไ้ด้ 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นยัยะของพืน้ท่ีระหว่างได้ถูกศึกษาโดยสรุปความหมาย ทิศทาง หน้าท่ี รูปแบบของ
การปฏิสมัพันธ์ และลักษณะทางกายภาพ ให้ชดัเจนมากขึน้โดยมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันเพ่ือเป็น
ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับน าไปอ้างอิง และสามารถน าไปพฒันารูปแบบของโปรแกรม รวมถึงลกัษณะ
ทางกายภาพสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม ท่ีมีความแตกต่างกันได้ เป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยปรับสภาพและสามารถรักษา ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง คน สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม 
ให้อยูร่่วมกนัอยา่งสอดคล้องได้ 
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บทที่ 2 
 

นิยามและความหมายของพืน้ท่ีระหว่าง 
 

 “พืน้ท่ีระหว่าง” มีความหมายท่ีหลากหลายในการตีความและถูกนิยามในหลาย
ลกัษณะ ซึ่งในบทนีจ้ะกล่าวถึงทกุบทความและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการอ้างอิงถึง “พืน้ท่ีระหว่าง” 
ทัง้ความหมายของพจนานกุรม ตลอดจนการตีความการให้ความหมาย นิยามและลกัษณะรวมถึง
หน้าท่ีของ “พืน้ท่ีระหว่าง” ท่ีถกูน าไปปรับใช้ทางกายภาพของสถาปัตยกรรม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์กระบวนการออกแบบ  

 

 
ภาพท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหวา่งระดบัเมือง อาคารและภายในอาคารตามล าดบั 

 
1. ความหมายของ “พืน้ท่ีระหว่าง” ตามพจนานุกรม 
 “พืน้ท่ี” ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “น. 
ขนาดของผิวพืน้ เช่น หาพืน้ท่ี, อาณาบริเวณ เช่น ตรวจพืน้ท่ี, ลกัษณะของพืน้ดิน เช่น พืน้ท่ีเป็นท่ี
ราบลุม่.”1 

 ระหวา่ง” ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้วา่

                                           

 1 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542. เข้าถึงเม่ือ 27 
มกราคม 2559.  เข้าถึงจาก http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html 

 
  น. ช่องวา่งจากท่ีหนึง่ถงึอีกท่ีหนึ่ง เช่น ในระหวา่งภเูขา 2 ลกู, ระยะเวลาจากระยะ
หนึ่งถึงอีกระยะ หนึ่ง เช่น ระหว่างพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก , เวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น 
ระหว่างสงครามเขายงัเรียนหนงัสืออยู่, เวลาท่ีก าลงัเป็นไปอยู่ เช่น ระหว่างประชุมฝนตกหนัก 
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ระหวา่งนีเ้ขาไมว่่าง. บ. ค าท่ีแสดงถงึความสมัพนัธ์ของบคุคลหรือสถาบันเป็นต้นตัง้แต ่2 ขึน้
ไป เช่น งานมงคลสมรสระหว่างนาย ก กับนางสาว ข แบ่งมรดกในระหว่างลูก  ๆ การแข่งขัน
ฟตุบอลระหวา่งมหาวิทยาลยั การประชมุระหวา่งชาติ  

“In-between” ในพจนานกุรมแปล ไทย องักฤษ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ระหว่าง , ใน
ระหวา่ง , อยูก่ลาง , ระหวา่งระยะเช่ือม , สมัพนัธ์กนั , คัน่กลาง” 2 

ซึง่เป็นนยัยะเชิงกายภาพท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการแบง่และการเช่ือมของสิ่ง 2 
สิ่งในพืน้ท่ีเดียวกนั 

  
2. จินตภาพของเมืองและองค์ประกอบ (The Image of the Environment) 
 การ์ดอน คัลเลน  (Gordon Cullen) ได้ให้ค าจ ากัดความของภูมิทัศน์ เมืองว่า 
สภาพแวดล้อมรอบเส้นทาง และพืน้ท่ีนอกอาคารท่ีสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ในเมือง ไม่ว่าเป็น
ลกัษณะท่ีโอบล้อมจดุท่ีเรายืนอยู่ โดยจะมีการเปล่ียนแปลงการรับรู้สภาพแวดล้อมของเมืองได้จาก
การเคล่ือนท่ีจากท่ีนึงไปสู่อีกท่ีนึง หรือ การสร้างเมืองท่ีสอดคล้องกับการรับรู้ทางการมองเห็น
ระหว่างมนุษย์กับบริบทโดยรอบของเมือง ซึ่งจะเน้นการรับรู้ทางกายภาพของสภาพแวดล้อมได้
ทางสายตาหรือผ่านการมองเห็น และการสร้างบริบทท่ีสอดคล้องและตอบรับกับการรับรู้ของผู้ ใช้
พืน้ท่ีตา่งๆผ่านกายภาพขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมของเมือง โดยในบางกรณี จดุหมายตา
หรือจุดสงัเกตและจุดศนูย์รวมก็รวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรม
ตา่งๆ 
 อาชิฮารา โยชิโนบุ3 (Ashihara Yoshinobu) ให้ค าจ ากัดความของภูมิทศัน์เมือง ว่า 
ภาพรวมของเมืองเกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆท่ีปรากฏแก่สายตา และก่อให้เกิดผล
ทางความรู้สกึ โดยลกัษณะของภมูิทศัน์เมืองถกูก าหนดขึน้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งถนนและกลุ่ม
อาคาร โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อภูมิทศัน์เมือง ได้แก่ เส้นรอบรูป 
(Profiles) ขนาดสดัส่วน (Proportions) และวสัดุท่ีใช้ (Materials)  หรือ เส้นขอบด้านหน้าอาคาร 
และด้านข้างอาคาร 

                                           

 
2
 พจนานุกรม Longdo Dictionary. เข้าถึงเม่ือ 27 มกราคม 2559. เข้าถึงจาก 

http://dict.longdo.com/ 
 

 3 Ashihara Yoshinobu. The Aesthetic Townscape. Translated by Lynne E. 
Riggs. Cambridge, Mass: MIT Press, 1983. 

http://dict.longdo.com/
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ภาพท่ี 3 Ashihara Yoshinobu 
ท่ีมา : อาชิฮารา โยชิโน, สถาปนิก, เข้าถึงเม่ือ 2 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
 https:// http://www.connect3d-us.com/2014/yoshinobu-ishihara/ 
 
 เควิน ลินซ์4  (Kevin Lynch) สถาปนิกชาวอเมริกนั นกัวางผงั ให้ค าจ ากดัความ ภูมิ
ทัศน์เมือง ว่าเป็นการรวมองค์ประกอบในการรับรู้ของเมือง โดยองค์ประกอบต่างๆจะสร้าง
ประสบการณ์ในการรับรู้กายภาพเมืองของผู้ ใช้ แม้วา่จินตภาพของเมืองจะวิเคราะห์ได้หลากหลาย
แง่มุม เช่น ความหมายทางสังคมของพืน้ท่ีหนึ่งๆ หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย หรือแง่มุมทาง
ประวตัิศาสตร์ เป็นต้น หากสภาพแวดล้อมของเมืองมีการจดัองค์ประกอบท่ีเหมาะสม ก็จะท าให้
เกิดจินตภาพท่ีชัดเจนและ ส่งผลให้เมืองนัน้ๆมีความน่าประทับใจต่อผู้ พบเห็นในท่ีสุด  ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 5 อยา่ง ดงันี ้

 เส้นทาง (Paths) เส้นทางท่ีผู้ ใช้สามารถผ่านไปได้ ทัง้ทางผ่านประจ า หรือนานๆครัง้ 
รวมถึงท่ีมีศกัยภาพในการชีน้ าผู้ ใช้ให้เคล่ือนท่ีผ่านไปได้ ท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ ทางสัญจร เช่น 
ถนน ทางรถไฟ ทางด่วน ทางเท้า เป็นต้น เส้นทางเหล่านีเ้ป็นส่วนท่ี มีความส าคัญมากต่อการ
เดินทางของผู้คนในเมือง ในขณะท่ีผู้คนเคล่ือนไหวผ่านเส้นทาง ผู้คนมีโอกาสเห็นส่วนต่างๆของ
เมืองตามเส้นทาง และเกิดความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนๆของเมือง 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงลกัษณะของเส้นทาง 

                                           
4 Kevin Lynch. The Image of the City. Cambridge University, 1960. 

http://www.connect3d-us.com/2014/yoshinobu-ishihara/
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 ขอบเขต (Edges) เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะก าหนดขอบเขตของบริเวณท่ีไม่ได้ใช้
เป็นเส้นทางตามทัศนะของผู้ สังเกต เปรียบเสมือนกับการกัน้ การขวาง หรือการตัดสภาวะ 2 
สภาวะออกจากกนั เป็นการแยกสภาพแวดล้อมท่ีตอ่เน่ืองออกจากกนั อาจปรากฏเป็นเส้นกัน้จาก
ส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่ง ท่ีเป็นแนวกัน้ตามธรรมชาติ เช่น ชายฝ่ังทะเล หรือ ริมฝ่ังแม่น า้ และแนว
กัน้ท่ีแสดงขอบเขตท่ีมนษุย์สรรสร้างขึน้ เช่น ก าแพงเมือง คเูมือง  เส้นทางท่ีรถไฟตดัผ่าน ขอบเขต
ท่ีดนิ เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงลกัษณะของขอบเขต 
 
 ย่าน (Districts) ส่วนของเมืองท่ีมีขนาดตัง้แต่เล็ก ปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ เป็น
บริเวณพืน้ท่ีชุมชนท่ีมีขนาดของพืน้ท่ีตามลกัษณะเฉพาะของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มี
ลกัษณะเฉพาะของบริเวณอนัเกิดจากลกัษณะเฉพาะร่วมกนัของบริเวณท่ีผู้ ใช้ เข้าสูภ่ายในเมืองได้ 
โดยผู้ ใช้จะรับรู้และรู้สึกได้เม่ือเข้าสู่ย่านนัน้ๆ ซึ่งแต่ละพืน้ท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน
ตามโครงสร้างทางสงัคม วิถีชีวิตของชมุชนจะแสดงลกัษณะกิจกรรมของผู้คนท่ีปรากฏเป็นยา่นท่ีมี
เอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัในเมือง  
 

 
ภาพท่ี 6 แสดงลกัษณะของย่าน 
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 จดุศนูย์รวม (Nodes) เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในเมืองซึง้ผู้คนสามารถผ่านเข้าไปได้ มกัเป็น
จดุศนูย์กลางของเส้นทาง เปล่ียนถ่ายการสญัจรทัง้ขาเข้า-ออก ของผู้คนเดินทางทัง้หลาย หรือเป็น
จดุศนูย์รวมของกิจกรรมท่ีหลากหลาย เป็นท่ีรวมกนัเพ่ือท ากิจกรรมอย่างไดอย่างหนึ่งภายในเมือง 
เช่น บริเวณส่ีแยก หรือ ชุมทางสถานีขนส่งต่างๆ ชุมทางสถานีรถไฟใต้ดิน อาจเป็นสถานท่ีซึ่งมี
กิจกรรมหนาแน่นบริเวณจตัรัุสใจกลางเมือง จดุศนูย์รวมจึงเป็นจุดเด่นเฉพาะตวัของย่านในเมือง 
เกิดความสมัพนัธ์กบัเส้นทางตา่งๆท่ีรวมกนัเป็นชมุทางเม่ือมาถึงและเดนิทางเช่ือมตอ่ไปยงัท่ีอ่ืนๆ 
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงลกัษณะของจดุศนูย์รวม 
 
 จุดหมายตา (Landmarks) เป็นจุดอ้างอิง หรือ ภูมิสัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นจุดหมายตา 
แตกต่างจากชุมทาง ท่ีบุคคลไม่สามารถเข้าสู่ภายในจุดหมายตาได้ โดยท าหน้าท่ีเป็นสัญญาณ
ชีแ้นะส าหรับสภาพแวดล้อม เชน่ ปา้ย อาคารส าคญัๆ อนสุาวรีย์ เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงลกัษณะของจดุหมายตา 
 
 อาจกล่าวได้ว่า ภูมิทัศน์เมือง คือ การรวมเข้าด้วยกันระหว่างสภาพทางธรรมชาต ิ
และงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยการออกแบบหรือปรับปรุงคุณภาพทางทัศนียภาพใน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นส่วนของเมือง เพ่ือให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกันใน
แตล่ะเมือง  
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 ในชุมชนเมือง องค์ประกอบทุกอย่างอยู่รวมกันเป็นองค์รวม เป็นจินตภาพรวมมิได้
แยกออกจากกันโดยสิน้เชิง ย่าน (Districts) ก่อตวัขึน้โดยการรวมตวักันของชุมทาง ชุมชน ท่ีรวม
กิจกรรม (Nodes) และถูกจ ากัดตีกรอบด้วยขอบเขต (Edges) โดยมีเส่นทาง (Paths) เป็น
โครงขา่ยเช่ือมภายใน และมีจดุอ้างอิงตา่งๆโดยใช้สิ่งตา่งๆท่ีเดน่ชดัเป็นท่ีหมายตา (Landmarks) 
 
3. ทฤษฎีการเช่ือมโยง  
 โรเจอร์ ทรานซิค (Roger Trancik) กล่าวถึงทฤษฎีการเช่ือมโยงท่ีวิเคราะห์ถึงลกัษณะ
ของการเปล่ียนแปลงเส้นทาง การกระจายตวั การเคล่ือนไหว การสญัจร และรูปลักษณ์ของการ
เช่ือมตอ่โดยมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 การเช่ือมโยงกลุ่มก้อน (composite form) ให้ความส าคญัในส่วนของโครงสร้างและ
หน้าท่ีเป็นส าคญั โดยลกัษณะของการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมแบบเป็นกลุม่ก้อน  
 การเช่ือมโยงลกัษณะแนวยาว (mega form) เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีมีโครงสร้าง
ของการก่อรูปของชมุชน โดยสามารถล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ีโลง่ได้ 
 การกระจกุตวัของพืน้ท่ี (group form) เป็นลกัษณะของการกระจกุตวัรวมกนัของพืน้ท่ี
โลง่ ทัง้ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาตแิละท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 9 แสดงรูปแบบการเช่ือมโยงการก่อรูปของชมุชนเมือง 
 
4. การให้ความหมายและการน าไปใช้ทางสถาปัตยกรรม 
 นอกจากในทางภาษาศาสตร์แล้ว พืน้ท่ีระหว่าง ยังถูกให้ความหมาย และลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกตา่งกนัออกไป ผา่นทฤษฎีท่ีศกึษา ตีความ และน าไปปรับใช้กบัสถาปัตยกรรม 
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 เฮอร์แมน เฮทซเบอร์เกอร์ (Herman Hertzberger) ได้ศึกษาทฤษฎีและเขียน
หนังสือ Lessons for students in architecture ท่ีกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ท่ี เก่ียวกับกับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรม และสภาพแวดล้อม ท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของท่ีว่าง  อยู่ 2 
ประเด็น คือ ความเป็นสาธารณะและส่วนตวั (public and private) ท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างกลาง (in-
between space)5 โดยส่ือความหมายและเปรียบเทียบความเป็นสาธารณะและส่วนตวั เป็นพืน้ท่ี
สว่นร่วมและพืน้ท่ีส่วนตวั โดยพืน้ท่ีส่วนตวั คือ พืน้ท่ีท่ีเปิดกว้างให้เข้าถึงได้ส าหรับทกุคน เข้าถึงได้
โดยอิสระและตลอดเวลา ส่วนพืน้ท่ีส่วนตัวจะมีการควบคุมการเข้าถึง โดยศึกษาและท าความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์ของความเป็นสาธารณะและส่วนตวั โดยมีเง่ือนไขท่ีอยู่ระหว่างกลาง คือ 
ล าดบัความสามารถในการถือครองพืน้ท่ี ล าดบัในการเข้าถึง  การคอ่ยๆเปล่ียนสถานะจากสภาวะ
สาธารณะเป็นสภาวะส่วนตวั เป็นต้น ซึ่งเง่ือนไขเหล่านีห้มายถึงพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะของการ
เปล่ียนผา่น (transition) และการเช่ือมตอ่ระหวา่ง 2 พืน้ท่ีเป็นหลกั  
 

 
ภาพท่ี 10 Herman Hertzberger 
ท่ีมา : Herman Hertzberger, accessed January 2, 2016, available from http:// 
www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_277_2597519.html 
 
 จูน อาการาชิ (Jun Igarashi Architects) สถาปนิกเมืองฮอกไกโด ท่ีมีความสนใจใน
ขอบเขตระหว่างพืน้ท่ีภายนอกและพืน้ท่ีภายในอาคาร เน่ืองจากท างานอยู่ท่ี ฮอกไกโด ซึ่งเป็นเขต
ท่ีมีความแตกต่างของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก พืน้ท่ีระหว่างพืน้ท่ีภายนอก
ภายใน จึงมีความส าคญัในการควบคุมและปกป้องตวัเอง โดยพืน้ท่ีระหว่างดงักล่าว คือพืน้ท่ีใน
ลักษณะของ “พืน้ท่ีกันชน” (buffer zone) พืน้ท่ีท่ีปกป้องจากสภาพภายนอกท่ีมีความแตกต่าง

                                           

 5 Herman Hertzberger, Lessons for Students in Architecture. Rotterdam: 
Uigeverij 010 Publishers, 1991. 

http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_277_2597519.html
http://jun-igarashi.web.infoseek.co.jp/en/top.htm
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อย่างรุนแรง พืน้ท่ีกันชน (buffer zone) ท่ีจูน อาการาชิ ได้กล่าวถึงถูกศึกษาและสังเกตุจาก
พฤติกรรมการใช้งาน รวมถึงลกัษณะทางกายภาพของทางเดินในรูปแบบของสถาปัตยกรรมดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ นในฮอกไกโด รวมถึงระเบียงทางเดิน หรือ เอนกาวะ (Engawa) ท่ีอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆใน
ประเทศญีปุ่ น เป็นพืน้ท่ีท่ีท าหน้าท่ีเป็นทางเดนิ (transition space) และเป็น ”พืน้ท่ีกนัชน”6  
(buffer zone) ท่ีซ้อนทับในพืน้ท่ีเดียวกัน นอกจากในเร่ืองของการควบคุมสภาพแวดล้อมและ
อากาศแล้ว จนู อาการาชิ ให้ความสนใจการสร้างพืน้ท่ีท่ีท าให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้พื น้ท่ีกนัชน 
(buffer zone) ในลกัษณะของการพกัผ่อน หรือผ่อนคลาย และเป็นพืน้ท่ีท่ีควรจะมีกิจกรรมการใช้
งานอ่ืนๆเกิดขึน้ด้วย   

 

 
ภาพท่ี 11 ลกัษณะดัง้เดมิในรูปแบบตา่งๆของ buffer zone ในภมูิภาคเอเชีย 
 

 
ภาพท่ี 12 Jun Igarashi 
ท่ีมา : จนุ อิการาชิ, สถาปนิก, เข้าถงึเม่ือ 3 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก  
http://www.helsinkidesignweek.com 

                                           

 6 Jun Igarashi. The construction of a state. TOTO Publishing (TOTO LTD.) , 
2011 

http://www.helsinkidesignweek.com/programme/eero-saarinen-honorary-lecture-jun-igarashi/?lang=en
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 ชาร์ลส์ คอร์เรีย (Charles Correa) สถาปนิกชาวอินเดีย กล่าวถึงการลดหลั่นของ
ความเป็นสาธารณะ และความเป็นส่วนตวั ซึ่งสามารถน ามาจัดล าดบัโดยใช้ท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่าง
พืน้ท่ีกิจกรรมเป็นกลไกส าคญั โดยกล่างถึงประเด็นของการจดัล าดบัท่ีว่าง 7  ในบริบทของความ
เป็นอินเดีย โดยสามารถแบง่ออกได้ชดัเจนเป็น 4 ล าดบั คือ  
 1. ท่ีว่างส าหรับใช้สอยส่วนตวัในระดบัครอบครัว เช่น พืน้ท่ีห้องเก็บของ พืน้ท่ีห้องครัว 
พืน้ท่ีห้องนอน เป็นต้น 
 2. ท่ีว่างส าหรับการติดต่อพูดคุยระหว่างครัวเรือน เช่น พืน้ท่ีหน้าประตูทางเข้าบ้าน 
พืน้ท่ีลานหน้าบ้าน เป็นต้น 
 3. ท่ีว่างส าหรับใช้สอยร่วมกันในระดับชุมชน เช่น พืน้ท่ีส่วนกลางของชุมชน ลาน
กิจกรรมในชมุชน ศาลาประชาคม เป็นต้น 
 4. ท่ีว่างขนาดใหญ่ส าหรับใช้สอยในระดบัเมือง เช่น พืน้ท่ีชุมนมุของคนทัง้เมือง ลาน
วดั เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 13 การจดัล าดบัท่ีวา่งในบริบทของความเป็นดนิเดีย 
ท่ีมา : นิรันดร ทองอรุณ, ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และที่ว่าง: คุณภาพ

ของการปรับเปล่ียนที่ ว่าง กิจกรรม และบริบท , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศส่ตร์, 110 
 
 โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัของท่ีว่าง 2 ลกัษณะ คือ ท่ีว่างห่อหุ้ม (covered space) และ
ท่ีว่างท่ีเปิดโล่งสู่ท้องฟ้า (open to sky apace) ลักษณะทางกายภาพของท่ีว่างดังกล่าว เป็น
ลักษณะพืน้ฐานท่ีส าคัญของท่ีพักอาศัยในอินเดีย ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง

                                           

 7 Charles Correa, The New Landscape: Urbanisation in the Third World. 
North America: Butterworth Architecture, 1989. 
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ผสมผสานไปกับการประกอบกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตัว ชาร์ลส์ คอร์เรีย (Charles Correa) พบว่า
จ านวนประชากรไม่ต ่ากว่า 75% ใช้สอยพืน้ท่ี หรือประกอบกิจกรรมในบริเวณท่ีว่างเปิดโล่งสู่
ท้องฟ้า ซึ่งนับว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในการรองรับพฤติกรรมการใช้งานภายในพืน้ท่ีสูง 
ตอบสนองความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้พืน้ท่ีของมนษุย์และสภาพแวดล้อมได้สอดคล้อง 
ผ่านพืน้ท่ีเปิดโล่งท่ีอยู่ระหว่างกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตวั จนไปถึงกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ อีกทัง้ยัง
พบวา่ พืน้ท่ีในลกัษณะนี ้เป็นพืน้ท่ีท่ีสง่เสริมให้ผู้ใช้พืน้ท่ีเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมากขึน้อีกด้วย 
 
5. ตัวกลางท่ีอยู่ระหว่างท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรมล้วนมีพืน้ ท่ี ท่ีมีการใช้งานท่ีหลากหลาย มีระบบและระดับของ
ความสมัพนัธ์พืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน  พืน้ท่ีตวักลางท่ีอยู่ระหว่างการใช้งานตา่งๆ จึงมีความจ าเป็นใน
การท าหน้าท่ี แบง่แยกพืน้ท่ีการใช้สอยออกจากกนัหรือท าหน้าท่ีเช่ือมพืน้ท่ีการใช้งานเข้าด้วยกัน 8 
โดยลกัษณะตวักลางท่ีกลา่วถึง ถกูแบง่ออกเป็นลกัษณะและหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้
 5.1 ลักษณะที่ ว่างที่ เป็นตัวกลางเช่ือมระหว่างที่ ว่างภายนอกและภายใน   มี
ความส าคญัและจ าเป็นในทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากส่งผลถึงความตอ่เน่ืองของ
พืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในสถาปัตยกรรม ชว่ยให้การเปล่ียนถ่ายพืน้ท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงรวดเร็วเกิด
ไปโดยปรับเข้าถึงให้เกิดมีระยะและล าดบัท่ีนุ่มนวล ลกัษระดงักล่างพบได้ในชานหน้าบ้านเปิดโล่ง
ท่ีมีหลงัคาคลมุ ซึง่เช่ือมตอ่ระหว่างพืน้ท่ีภายนอกและภายในอาคาร ในทางจิตวิทยายงัท าหน้าท่ีใน
การเชือ้เชิญให้คนท่ีจะเข้ามาใช้พืน้ท่ีในอาคารเกิดการปรับตวัก่อนเข้าไปภายในโดยไม่รู้สึกเกร็ง
หรือเคอะเขิล 

 

 
ภาพท่ี 14 ล าดบัการเข้าถึงอยา่งละเอียดออ่นของชานบ้านเรือนไทยเปรียบเทียบกบัเรือนตกึแถว 

                                           

 8 อรศิริ ปาณินท์. ที่ ว่างทางสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2523. 
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 5.2 ความสัมพันธ์ของการเปล่ียนระดับกับที่ ว่างทางสถาปัตยกรรม  การใช้
ระดบัพืน้ท่ีตา่งกนัมีความส าคญัและมีบทบาทในการเช่ือตอ่พืน้ท่ีและกิจกรรม เน่ืองจากระดบัท่ีมี
ความแตกตา่งกนั จะช่วยในการบอกขอบเขตและแบง่พืน้ท่ีการใช้งานออกจากกนั แตก่ารรับรู้ของ
กิจกรรมเกิดความตอ่เน่ืองกนั (ภาพประกอบ  14) ท าหน้าท่ีแทนผนงัทึบ ในทางจิตวิทยา ระดบัยงั
ส่งผลต่อความรู้สึกในการเน้นความส าคญัของตวัสถาปัตยกรรม เช่น การจดัตัง้อนุสาวรีย์ต่างๆ ท่ี
ใช้ระดบัเพ่ือเน้นความส าคญัของการเคารพ ความน่าเกรงขาม เป็นต้น  อาจจะใช้การยกหรือกด
ระดบัในการเน้นความรู้สกึท่ีส่งผลตอ่สถาปัตยกรรม รวมถึงการสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนตวั
อีกด้วย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความต่างระดับของพืน้ท่ีใช้สอย เพ่ือรองรับการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีสะดวกสบายมากขึน้ (ภาพประกอบ 15) 

 

 
ภาพท่ี 15 การเปล่ียนระดบักบัท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
 
 5.3 การใช้ตัวกลางแยกความต่อเน่ืองของท่ีว่างและแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอย 
การแบง่แยกความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีและเน้นความแตกตา่งของประโยชน์ใช้สอบของพืน้ท่ีนัน้ อาจ
เป็นตวักลาง ท่ีท าหน้าท่ีเสมือนเคร่ืองกีดขวาง อาจจะเป็นได้ทัง้ระนาบแนวตัง้และระนาบแนวนอน 
เช่น ก าแพง, รัว้, พรรณไม้ต่างๆ, คูหรือบ่อน า้ เป็นต้น เคร่ืองกีดขวางดงักล่าวยังแสดงตวัตนใน
ฐานะของพืน้ท่ีระหวา่ง โดยท าหน้าท่ีแบง่แยกพืน้ท่ีใช้สอยออกจากกนัด้วย   
 5.4 ทางเท้าหรือทางเดินตดิต่อ ในการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีกิจกรรมทางสถาปัตยกรรม ไม่
วา่งจะเป็นทัง้พืน้ท่ีกิจกรรมภายนอกหรือกิจกรรมภายในตวัสถาปัตยกรรม สว่นท่ีเป็นทางเช่ือมหรือ
ทางเดินถือว่ามีบทบาทท่ีส าคัญต่อท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความ
ต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆถูกเรียงร้อยและสัมพันธ์ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในสถาปัตยกรมมเข้า
ด้วยกนัอย่างสมบรูณ์ ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั คือ ทางเดินเท้าท่ีเช่ือมระหว่างอาคารตา่งๆเข้าด้วยกัน 
นอกจากท าหน้าท่ีเช่ือมตอ่กิจกรรมตา่งๆให้ตอ่เน่ืองกนัแล้ว สามารถเกิดการใช้สอยอ่ืนๆเข้ามาร่วม
ด้วย โดยทัง้นีย้งัรวมถึงลานกิจกรรมหรือพลาซ่า ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมกลุ่มอาคารต่างๆเข้าด้วยกันอีก
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ด้วย โดยทางเช่ือมดงักล่าวอาจจะมีได้หลายรูปแบบ หลายลกัษณะซึ่งมีหน้าท่ีหรือส่งผลตอ่ความ
ตอ่เน่ืองท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
 5.5 การเช่ือมต่อที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งต้องการเน้นจุดสนใจ นอกจากการ
เช่ือมตอ่พืน้ท่ีกิจกรรมทางสถาปัตยกรรมทัง้ภายนอกและภายในเข้าหากนัแล้ว ยงัสามารถใช้พืน้ท่ี
นีช้่วยส่งเสริมให้ตัวสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นมากขึน้ โดยใช้พืน้ท่ีว่างเป็นตวักลางระหว่าง
บริบทโดยรอบและสถาปัตยกรรมท่ีจะชะลอการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายนอกสู่ภายใน 
และยงัช่วยเป็นแกนน าสายตาสู่ตวัอาคารด้วย สามารถเห็นได้ชดัจากอาคารทางศาสนาของไทย 
เชน่ ลานหน้าโบสถ์ หน้าวิหาร เป็นต้น 

 จากการศึกษาทฤษฎี 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 และโปรแกรมท่ีมีความซับซ้อนน้อยท่ีสุด คือ บ้านพักอาศยั จ านวน 1 ชัน้ เพ่ือ
สร้างนิยามและความหมาย รวมถึงลกัษณะของพืน้ท่ีระหว่างเพ่ือน าไปปรับใช้ในการทดลองขัน้
ตอ่ไป 

 
 6. การศึกษาทดลองหาความหมายของพืน้ท่ีระหว่างทางสถาปัตยกรรม 
 จากการศึกษาทฤษฎีรวมถึงการน าพืน้ท่ีระหว่างไปใช้ทางสถาปัตยกรรม พบว่ามี
หลายนยัยะและความหมายของพืน้ท่ีระหว่างรวมถึงลกัษณะทางกายภาพ  จากข้อสรุปดงักล่างจึง
ศึกษาทดลองสร้างพืน้ท่ีระหว่าง ผ่านโปรแกรมบ้านพักอาศัยจ านวน 1 ชัน้ เพ่ือสร้างนิยาม
ความหมายของพืน้ท่ีระหว่าง และลักษณะทางกายภาพท่ีชัดเจน โดยเร่ิมกระบวนการศึกษา
ทดลองสร้างพืน้ท่ีระหว่าง จากการจดัดีกรีของกิจกรรม ผ่านพืน้ท่ีส่วนตวั – พืน้ท่ีสาธารณะ สร้าง
พืน้ท่ีระหว่างความสมัพนัธ์ 4 รูปแบบ โดยพิจรณาถึงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่าง และ
ลกัษณะของการควบคมุการรับรู้ ดงันี ้

 



16 

 

 
ภาพท่ี 16 ผงัพืน้บ้านพกัอาศยัจ านวน 1 ชัน้ 
 
 กิจกรรมส่วนตัว-กิจกรรมส่วนตัว   
 ทดลองผ่านค าถามท่ีว่า พืน้ท่ีระหว่างท่ีอยู่ระหว่างกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตวัด้วยกัน มี
ลกัษณะอย่างไร โดยการแจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตวั ของบ้านพกัอาศยั จ านวน 1 
ชัน้   (ภาพท่ี 16) คือ ห้องนอน ห้องครัว ห้องอาบน า้และพืน้ท่ีซกัล้าง แล้วเลือกทดลองจบัคู่ สร้าง
พืน้ท่ีระหว่างผ่านปฎิสมัพนัธ์ดงักล่าวเพ่ือหาแนวโน้มของลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่าง 
โดยการเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม พบวา่  
 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่าง สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
 แบ่งแยกและรับรู้ขอบเขตพืน้ท่ีชัดเจนเกิดการเบลอระหว่างพืน้ท่ีน้อย  (ห้องครัว-
ห้องนอน)  
 พืน้ท่ีรวมเป็นหนึง่เดียวมีการแชร์พืน้ท่ีใช้งาน เกิดความยืดหยุน่ระหวา่งกิจกรรมมาก  
(ห้องนอน-ห้องน า้) 
 ลักษณะของการควบคุมการรับรู้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
 พืน้ท่ีกิจกรรมถูกจ ากัดการมองเห็น ไม่สามารถเข้าถึงได้ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ต้องการการปกปิดจากการมองเห็นสมัผสั และต้องการการโอบล้อมของพืน้ท่ีเพ่ือตดัขาด  
มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม  (ห้องครัว-ห้องนอน) 
  พืน้ท่ีกิจกรรมไม่ถกูจ ากดัการมองเห็น สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี
มาก จะเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ใช้คนเดียว (ห้องนอน-ห้องน า้) 
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ภาพท่ี 17 หุน่จ าลองพืน้ท่ีระหวา่งของความสมัพนัธ์กิจกรรมสว่นตวั-กิจกรรมสว่นตวั 
 
 กิจกรรมส่วนตัว-กิจกรรมสาธารณะ  
 ทดลองผ่านค าถามท่ีว่า พืน้ท่ีระหว่างท่ีอยู่ระหว่างกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตัว-กิจกรรม
สาธารณะ มีลักษณะอย่างไร โดยเลือกทดลองจบัคู่ สร้างพืน้ท่ีระหว่างผ่านปฎิสัมพันธ์ดงักล่าว 
ของบ้านพกัอาศยั จ านวน 1 ชัน้ เพ่ือหาแนวโน้มของลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่าง โดย
การเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม พบวา่ 
 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ ระหว่าง  เกิดการแบ่งพืน้ท่ีออกอย่างชัดเจน 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีรองรับกิจกรรมท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั เช่น ห้องนอน-ห้องรับแขก ห้องรับแขก-
ห้องครัว เป็นต้น 
 ลักษณะของการควบคุมการรับรู้ มีการจ ากัดการมองเห็น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พืน้ท่ีน้อย ไมส่ามารถเข้าถึงได้ ผู้ใช้พืน้ท่ีไมส่ามารถเกิดปฏิสมัพนัธ์กนัได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 18 หุน่จ าลองพืน้ท่ีระหวา่งของความสมัพนัธ์กิจกรรมสว่นตวั-กิจกรรมสาธารณะ 
 
 กิจกรรมกึ่งสาธารณะ-กิจกรรมกึ่งสาธารณะ  
 ทดลองผ่านค าถามท่ีว่า พืน้ท่ีระหว่างท่ีอยู่ระหว่างกิจกรรมกึ่งสาธารณะ-กิจกรรมกึ่ง
สาธารณะ มีลักษณะอย่างไร ผ่านการเลือกทดลองจับคู่  สร้างพืน้ท่ีระหว่างผ่านปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าว ของบ้านพักอาศัย จ านวน 1 ชัน้ เพ่ือหาแนวโน้มของลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี
ระหวา่ง โดยการเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม พบวา่ 
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 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่าง มีขอบเขตชดัเจนพืน้ท่ีมีการเบลอเข้าหากนั 
 ลักษณะของการควบคุมการรับรู้ มีการจ ากัดการมองเห็น แต่ไม่เท่ากับพืน้ท่ี
ระหว่างของ พืน้ท่ีสาธารณะ-พืน้ท่ีสาธารณะ มีปฏิสมัพันธ์ของพืน้ท่ีในระดบัปานกลาง สามารถ
เข้าถึงได้ 

 

 
ภาพท่ี 19 หุน่จ าลองพืน้ท่ีระหวา่งของความสมัพนัธ์กิจกรรมกึ่งสาธารณะ-กิจกรรมกึ่งสาธารณะ 
 
 กิจกรรมสาธารณะ-กิจกรรมสาธารณะ  
 ทดลองผ่านค าถามท่ีว่า พืน้ท่ีระหว่างท่ีอยู่ระหว่างกิจกรรมสาธารณะ -กิจกรรม
สาธารณะ มีลักษณะอย่างไร ผ่านการเลือกทดลองจับคู่  สร้างพืน้ท่ีระหว่างผ่านปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าว ของบ้านพักอาศัย จ านวน 1 ชัน้ เพ่ือหาแนวโน้มของลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี
ระหวา่ง โดยการเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม พบวา่ 
 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ ระหว่าง   พืน้ท่ีรวมเป็นพืน้ท่ีเดียวกัน มีความ
ยืดหยุน่ในการใช้พืน้ท่ีสงู เกิดการไหลรวมของพืน้ท่ีกิจกรรมมาก 
 ลักษณะของการควบคุมการรับรู้ ไม่จ ากัดการมองเห็น สามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีมาก 
 

 
ภาพท่ี 20 หุน่จ าลองพืน้ท่ีระหวา่งของความสมัพนัธ์กิจกรรมกึ่งสาธารณะ-กิจกรรมกึ่งสาธารณะ 
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ภาพท่ี 21 หุน่จ าลองการเปรียบเทียบลกัษณะของพืน้ท่ีระหวา่งก่อนทดลองและหลงัทดลอง 
 

 จากการศึกษาทดลองค้นหานิยามและลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่างผ่าน
โปรแกรมบ้านพักอาศัยซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเป็นส่วนตัว  พบว่าไม่สามารถนิยามความเป็นพืน้ท่ี
ระหว่างได้ชดัเจน แต่เป็นเพียงแค่การศึกษาลกัษณะของการเบลอขอบเขตของพืน้ท่ีกิจกรรมและ
การเช่ือมต่อพืน้ท่ี ซึ่งไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีผู้ศกึษาต้องการศกึษา ผู้ศึกษาจึงเร่ิมกระบวนการ
ศกึษาเพ่ือหานิยามของพืน้ท่ีระหว่าง โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีและการนิยามจากบคุคลท่ีได้อ้างอิง
ไว้เบือ้งต้น ท าให้พบว่า พืน้ท่ีระหว่างสามารถสรุปได้หลายประเด็น  หลายกายภาพ แต่จะมี
ลกัษณะร่วมกันบางประการ และสามารถสรุปความหมายของพืน้ท่ีระหว่างในประเด็นท่ีผู้ศึกษา
สนใจ คือ พืน้ท่ีท่ีอยู่ตรงกลาง ท าหน้าท่ีสร้างการเช่ือมโยง ให้เกิดสภาวะการเปล่ียนแปลงหรือ
สถานะของการเปล่ียนแปลงระหวา่งพืน้ท่ีการใช้งานกบัพืน้ท่ีการใช้งาน 
 

 
ภาพท่ี 22 ลกัษณะพืน้ท่ีระหวา่งตามท่ีวิเคราะห์จากทฤษฎี 
 
7. สรุปนิยามและความหมายของพืน้ที่ระหว่าง 
 จากการวิเคราะห์การให้นิยามและความหมายพืน้ท่ีระหว่างข้างต้น จึงสรุปและนิยาม
ความ ความหมายรวมถึงลกัษณะหน้าท่ีเฉพาะตามท่ีผู้ศกึษาเข้าใจ  คือ  
 พืน้ท่ีท่ีอยู่ระหว่างพืน้ท่ีกิจกรรม ในลกัษณะของการเป็น   พืน้ท่ีทางผ่าน  ห รือ พืน้ท่ี
เปล่ียนผ่าน ของสถาปัตยกรรมในการสร้างประสบการณ์และท าให้เกิดปฏิสมัพัน์ในขณะเปล่ียน
ผา่นพืน้ท่ีการใช้งาน  
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ภาพท่ี 23 ลกัษณะพืน้ท่ีระหวา่งตามนิยามของผู้ศกึษา 
 

 จากนิยาม “พืน้ท่ีทางผ่าน” เพ่ือท่ีจะก าหนดรูปแบบเพ่ือหาลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทและหน้าท่ีของพืน้ท่ีระหว่าง ผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบและพืน้ท่ีของสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทางผ่าน มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา รูปแบบทางกายภาพรวมถึงหน้าท่ีของพืน้ท่ีระ
หวา่ตอ่ไป  
 

 
ภาพท่ี 24 ลกัษณะพืน้ท่ีทางผา่นในสถาปัตยกรรม 
  
 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นทางผ่าน 
 ลกัษณะทางกายภาพ และหน้าท่ีเฉพาะของพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่านแต่ละ
ประเภท ผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สามารถจดัหมวดหมู่โดยใช้กิจกรรมเป็นเกณฑ์ใน
การแบง่รูปแบบ ออกเป็น 3 หมวดหมูไ่ด้ ดงันี ้
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 1. พืน้ท่ีทางผา่นท่ีไมเ่กิดกิจกรรมอ่ืนๆและไมผ่า่นกิจกรรมใดๆ (Transition) 
 2. พื น้ ท่ีทางผ่านท่ี เกิดกิจกรรม อ่ืนๆภายในพื น้ ท่ีและเป็นทางผ่าน  (Function 
&Transition) 
 3. พืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถผา่นได้ แตส่ามารถรับรู้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้โดยรอบได้ (Function) 
 ทางสัญจร (Corridor)  
 ทางสญัจรหรือทางเดินถือว่ามีบทบาทท่ีส าคญัต่อท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆ ถูกเรียงร้อยและสมัพนัธ์ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ในสถาปัตยกรมมเข้าด้วยกนัอย่างสมบรูณ์ เม่ือพิจารณาลกัษณะทางกายภาพของทางสญัจรและ
หน้าท่ี สามารถแบง่ออกได้ 3 ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 ทางเดินที่ มีผนังปิดทัง้ 2 ด้าน (Enclosed) ใช้ในพืน้ท่ีทางเดิน โถงทางเดิน หรือ
ระเบียงทางเดินเป็นแนวยาวมีผนงัปิดทัง้สองด้าน หรือใช้เป็นทางเดินส่วนตวั ท าหน้าท่ีเช่ือมโยง
โดยตรงระหวา่งพืน้ท่ีทางเข้ากบัพืน้ท่ีทางออก เน้นลกัษณะการเคล่ือนท่ีไปสูเ่ปา้หมายเป็นหลกั  
 เม่ือพิจรณาในประเด็นของพืน้ท่ีระหว่าง พบวา่ลกัษณะทางสญัจรแบบผนงัปิดทัง้สอง
ด้าน ท าหน้าท่ีช่วยชะลอ (deferring) หรือลดการประทะของพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างกัน
มาก ส่งผลให้ผู้ ใช้เกิดการปรับสภาพระหว่างการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีอีกทัง้ยงัสร้างล าดบั (hierarchy) 
ในการเข้าถึงกิจกรรมอีกด้วย 
 ทางเดินผนังด้านหน่ึงเปิดโล่ง (Opened one side) มีลกัษณะท่ีผนงัด้านหนึ่งเปิด
โล่ง หรือเช่ืองโยงกัยความรู้สึกของพืน้ท่ีท่ีติดกันอยู่  ส่งผลให้ลดความจริงจังของการเคล่ือนท่ีลง 
เน่ืองจากสามารถหลุด หรือออกจากทางสัญจรนัน้ไปในด้านท่ีปิดอยู่ได้ มักจะอยู่บริเวณรอยต่อ
ระหวา่งพืน้ท่ีภายในอาคารกบัพืน้ท่ีภายนอก 
 เม่ือพิจารณาหน้าท่ีในมุมมองของพืน้ท่ีระหว่าง พบว่า เป็นท่ีท่ีเกิดปฏิสัมพันธ์มาก 
ส าหรับการติดต่อพูดคยุระหว่างครัวเรือน ตามท่ี ชาร์ลส์ คอร์เรีย ได้กล่าวไว้ในหนงัสือ “The New 
Landscape : Urbanization in the Third Word” ในขณะเดียวกันยังเป็นพื น้ ท่ีกันชน (buffer 
zone) ท่ีปอ้งกนัสภาพแวดล้อมภายในจากสภาพภมูิอากาศภายนอกอีกด้วย 
 ทางเดินที่ผนังเปิดโล่งทัง้สองด้าน (Opened both side) หรือ โถงทางเดนิ (Hall) 
ส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงและความตอ่เน่ืองทางกายภาพของพืน้ท่ีอย่างมาก ในพืน้ท่ีท่ีทางสญัจร
ตดัผ่าน หรือเช่ือมโยงโดยรอบ เม่ือพิจารณาหน้าท่ีในมมุมองของพืน้ท่ีระหว่าง ลกัษณะทางสญัจร
แบบเปิดโล่ง ท าหน้าท่ีรวม (merge) กิจกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ส่งผลให้พืน้ท่ีเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางการ
รับรู้และสมัผสั กนัอยา่งมาก 
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ภาพท่ี 25 ลกัษณะทางกายภาพของทางเดนิแบบปิดทบั เปิดผนงัหนึง่ด้านและเปิดผนงัสองด้าน 
 
 คอร์ท (Court)  
 แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดคอร์โล่งในงานสถาปัตยกรรมมีประวตัิศาสตร์มายาวนานและ
ถูกพฒันารูปแบบตามลกัษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป ตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน
พืน้ท่ี โดยลกัษณะทางกายภาพของคอร์ท สามารถถกูจ าแนกได้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
 คอร์ทโล่ง (court yard) เป็นพืน้ท่ีท่ีช่วยให้เกิดการไหลเวียนของลมระหว่างช่อง
อาคาร และช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารให้เย็นลง นอกจากประเด็นเร่ืองการระบายอากาศโดย
วิธีธรรมชาติแล้ว ยงัช่วยสร้างบรรยากาศของการอยู่อาศยัให้ดีขึน้ในแง่ของการสร้างสภาวะความ
เป็นส่วนตวั (private) เป็นพืน้ท่ีท่ีส าหรับท ากิจกรรมภายนอกอาคารท่ีมีความเป็นส่วนตวั ปราส
จากสายตาจากคนนอกและยงัเป็นการสร้างมมุมองหรือทศันียภาพท่ีดีให้แก้ท่ีว่างภายในอาคารท่ี
ล้อมรอบด้วยคอร์ทโล่ง พืน้ท่ีดงักล่าวนอกจากจะเป็นพืน้ท่ีท ากิจกรรมของสมาชิคท่ีอยู่ภายใน
อาคาร ยงัท าหน้าท่ีคัน่กลางและเช่ือมตอ่สว่นใช้สอยให้เกิดความเป็นสว่นตวั 
 ในแง่ของพืน้ท่ีระหวา่ง พบว่าคอร์ทโล่ง เป็นพืน้ท่ีคัน่กลาง เอือ้ให้เกิดกิจกรรมตา่งๆขึน้
ภายในของคอร์ท เป็นกิจกรรมในเชิงพกัผ่อน และสร้างสภาวะแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสม
กบัการใช้งาน 

 คอร์ทปิด (close court) เป็นพืน้ท่ีท่ีไม่เกิดกิจกรรมภายในพืน้ท่ี แตกิ่จกรรมท่ีเกิดขึน้
จะเกาะอยู่บริเวณโดยรอบของคอร์ท ท าหน้าท่ีลดความแออัด และดึงแสงธรรมชาติให้กับพืน้ท่ี
บริเวณโดยรอบ  
 เม่ือพิจารณาในประเด็นของพืน้ท่ีระหว่าง พบว่าคอร์ทปิด เป็นพืน้ท่ีคั่นกลางท่ีท า
หน้าท่ีกัน้พืน้ท่ีออกจากกัน (block space) แต่สามารถเช่ือมต่อพืน้ท่ีด้ด้วยการมองเห็น ส่งผลให้
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้โดยรอบคอร์ทปิดมีความตอ่เน่ืองกนั โดยท่ีพืน้ท่ีแยกออกจากกนั และสร้างสภาวะ
แวดล้อมภายในอาคาร ในลกัษณะเดียวกบัคอร์ทโลง่ 
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ภาพท่ี 26 ลกัษณะทางกายภาพของคอร์ทโลง่ (court yard)และคอร์ทปิด (close court) 
 
 พืน้ท่ีเปิดโล่งภายในเมือง หรือ ลานกิจกรรม (Plaza) 
 ในปัจจุบันพืน้ท่ีเมืองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  มีประชากรหลั่งไหลเข้าสู่
ศูนย์กลางเมืองด้วยวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลให้เกิดภาวะความแออัด ในภายหลังจึง
ต้องการพืน้ท่ีเปิดโล่งสาธารณะของชมุชน เช่ือมตอ่กิจกรรมตา่งๆภายในเมือง ลดความแออดัและ
เป็นส่วนกลางในการท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น ค้าขาย สญัจร การพกัผ่อน และนนัทนาการ ประเภท
ของลานกิจกรรมสามารถแบง่ออกตามลกัษณะและรูปแบบทางกายภาพรวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ภายใน ออกเป็น 5 ประเภท คือ  
 1. ลานกิจกรรมข้างทางสญัจร (the street plaza) 
 2. ลานกิจกรรมหน้าอาคารธุรกิจ (the corporate foyer) 
 3. ลานกิจกรรมในลกัษณะพืน้ท่ีสีเขียว (the urban oasis) 
 4. ลานกิจกรรมบริเวฯจดุเปล่ียนการคมนาคม (the transit foyer) 
 5. ลานกิจกรรมขนาดใหญ่อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง (the grand public place) 
 จากการพิจารณาลกัษณะทางกายภาพของลานกินกรรมในเมือง พบว่ารูปแบบลาน
กิจกรรมในชมุชนเมืองนัน้มีหลากหลายหน้าท่ี หลากหลายลกัษณะ โดยลกัษณะดงักล่าวขึน้อยู่กบั
วตัถปุระสงค์การใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ๆ และบริบทรวมถึงกิจกรรมโดยรอบลานกิจกรรม 
 พิจารณาในแง่มมุของพืน้ท่ีระหว่าง ลานกิจกรรม นอกจากจะท าหน้าท่ีลดความแออดั
ของพืน้ท่ีในระดับเมืองแล้ว ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีคั่นกิจกรรมต่างๆท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลาย
ทางการใช้งาน โดยรวมทางสัญจรท่ีเช่ือมโยงกลุ่มอาคารเข้าด้วยกัน เอือ้ให้เกิดกิจกรรมต่างท่ีมี
ความหลากหลาย รวมอยู่ในพืน้ท่ีลานกิจกรรม (node) เม่ือพิจารณากายภาพของลานกิจกรรม 
พบว่ามีลกัษณะคล้านกับกายภาพของ คอร์ทเปิดโล่ง แต่แตกต่างกันในลกัษณะของการปิดล้อม 
โดยลานกิจกรรมมีการปิดล้อมท่ีน้อยกวา่และเปิดรับสภาพแวดล้อมภายนอกได้มากกวา่ คอร์ทเปิด
โลง่ 
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ภาพท่ี 27 ลกัษณะทางกายภาพของลานกิจกรรม 
 
 ระเบียง (Balcony) 
 ลกัษณะทางกายภาพของระเบียง คือ พืน้เรือนท่ีตอ่ออกไปทางด้านข้างของบ้าน จะมี
ขนาดยาวเท่าตวัเรือน และมีหลงัคาคลมุ โดยตอ่ใต้กนัสาด และลาดเทออกไป ท าหน้าท่ีส าหรับกนั
แดดและฝน 

 เม่ือพิจรณาในประเด็นของพืน้ท่ีระหว่าง  ระเบียงถือเป็นพืน้ท่ีระหว่างท่ีเช่ือมปฎิ
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ท าหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีสังเกตุการณ์  โดยการขยายการรับรู้
สภาพแวดล้อม สร้างมมุมองท่ีเปิดโล่งในขณะเดียวกนัยงัคงรักษาสภาพความเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั แต่
เม่ือพิจารณาตามนิยามของพืน้ท่ีระหวา่ง ท่ีเป็น “พืน้ท่ีทางผา่นระหวา่งกิจกรรม” พบว่าระเบียง ไม่
ตรงตามลกัษณะของนิยาม คือ เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ตรงกลางท่ีเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีภายในท่ีมี
กิจกรรมกบัพืน้ท่ีภายนอกท่ีไมเ่กิดกิจกรรมใดๆ แตไ่มเ่กิดการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี หรือ เป็นพืน้ท่ี dead 
end 
 

 
ภาพท่ี 28 ลกัษณะทางกายภาพของระเบียง 
 



25 

 

 
 ชาน (Terrace) 
 พืน้เรือนท่ีต่อออกไปด้านหวัหรือท้ายเรือน จะมีหลงัคากันแดดกันฝน ไม่มีราวกันตก 
โดยบริเวณพืน้จะลดต ่าลงจากพืน้เรือน และบริวณเฉลียงนีจ้ะไม่นิยมกัน้ฝา เฉลียงจะอยู่บริเวณ
ทางเข้าบ้านก่อนประตทูางเข้าหลกั อยา่งท่ีเรียกกนัคุ้นหวูา่ เฉลียงหน้าบ้าน 
 เม่ือพิจารณาในประเดน็ของพืน้ท่ีระหวา่ง พบวา่ มีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัลกัษณะทาง
กายภาพทางสญัจรแบบเปิดผนงั 1 ด้าน คือ เป็นพืน้ท่ีเปล่ียนผา่นตอ่ขยายจากตวัอาคาร ท าหน้าท่ี
กนัแดดกนัฝน เป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างปฎิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งชานมีลกัษณะเดน่ท่ีตา่ง
ไปจากทางสญัจรคือ ขนาดของพืน้ท่ี โดยชานมีขนาดของพืน้ท่ีท่ีใหญ่กว่า และสามารถเป็นพืน้ท่ีท่ี
เอือ้ให้เกิดกิจกรรมตา่งๆ จากการสงัเกตขุองผู้ศกึษาพบวา่เป็นกิจกรรมในลกัษณะของการพกัผ่อน 
พบปะสงัสรรค์ เป็นไปตามลกัษณะท่ี จนู อาการาชิ ได้ให้ความสนใจและศกึษาพฒันาให้เกิดขึน้ใน
งานสถาปัตยกรรม 
 

 
ภาพท่ี 29 ลกัษณะทางกายภาพของชาน 
 
 ดาดฟ้า (Rooftop) 
 เม่ือพิจารณาในประเด็นของพืน้ท่ีระหวา่ง พบว่า มีลกัษณะการเช่ือมตอ่ท่ีใกล้เคียงกบั
ลกัษณะของระเบียง คือ มีลกัษณะของการเช่ือมปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีภายในกบัสภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยตรง และลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ท าหน้าท่ีเอือ้ให้เกิดกิจกรรมในเชิงพกัผ่อน 
เช่นเดียวกับ คอร์ทโล่ง และชาน อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีรองรับกิจกรรมส่วนตวั แต่ไม่เกิดกิจกรรมใน
การเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี จงึไมเ่ป็นไปตามนิยามท่ีผู้ศกึษาได้สนใจ คือ “พืน้ท่ีทางผา่น”  
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ภาพท่ี 30 ลกัษณะทางกายภาพของดาดฟ้า
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จากการศกึษาหน้าท่ี และลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีทางผา่น ผา่นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สามารถจดัหมวดหมูไ่ด้ ดงันี ้
 

 
ภาพท่ี 31 การจดัหมวดหมูท่างกายภาพขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมตามนิยามทางผา่น
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 สรุปผลการจัดหมวดหมู่พืน้ท่ีระหว่างในลักษณะทางผ่าน พบว่า เม่ือพิจารณาถึง
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีทางผ่าน มีลักษณะท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อระดบัของการปฎิสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ี  โดยหน้าท่ีท่ีเกิดขึน้ตามลักษณะทาง
กายภาพมีทัง้หน้าท่ีท่ีเหมือนกันและต่างกันออกไป ตามการน าไปปรับใช้และวตัถุประสงค์ของ
บริบทท่ีล้อมรอบพืน้ท่ีระหวา่งนัน้ๆ  
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บทที่ 3 
 

โปรแกรมการทดลอง 
 
1. การศึกษาเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม 
 จากการศึกษาหานิยาม รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่างในลักษณะ
ทางผ่าน ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน น าไปสู่ขัน้ตอนการออกแบบ โดยการสร้างขอบเขตของการ
ออกแบบ ซึ่งน ากายภาพทัง้ 7 รูปแบบของพืน้ท่ีระหว่างในลักษณะทางผ่าน มาร่วมพิจารณาใน
การเลือกท่ีตัง้ โครงการ โดยเง่ือนไขในการเลือกจะต้องค านึงถึ งความหลากหลายของ
สภาพแวดล้อม และการเช่ือมตอ่พืน้ท่ี ท าให้เกิดเง่ือนไขในการเลือก ดงันี ้
 พืน้ท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีโดดเดน่ 
 พืน้ท่ีท่ีมีความหนาแนน่สงู 
 พืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีหลากหลายมิติ 
 การพิจารณาท่ีตัง้โครงการ จากเง่ือนไขของสภาพแวดล้อม ผู้ศึกษาพบว่า มีพืน้ท่ีใน
ลกัษณะท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข ดงันี ้
 

 
ภาพท่ี 32 ภาพรวมของท่ีตัง้โครงการทางเลือก 
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2. การศึกษาบริบทตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม 
 2.1 ถนนข้าวสาร  
      ถนนข้าวสาร เป็นถนนท่ีตัง้อยู่ละแวกบางล าพู กรุงเทพมหานคร เช่ือมระหว่าง
ถนนตะนาว และถนนจกัรพงษ์ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 บริเวณนีถื้อเป็นตรอกขายข้าวสารท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
เขตพระนคร  ข้าวสารจ านวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี ริมคลองคู
เมืองเดมิ หรือ ปัจจบุนัก็คือ คลองหลอด เลียบมาตามแม่น า้เจ้าพระยาขึน้ท่ีท่าเรือบางล าพ ูเพ่ือน า
ข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านในชมุชนตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณนี ้ตอ่มาเม่ือการค้าขายเจริญขึน้ จึง
มีการขยายถนนและชมุชนออกไป โดยถนนข้าวสาร เป็นแหลง่ค้าขายท่ีส าคญัในเกาะรัตนโกสินทร์
และปัจจบุนักลายเป็นศนูย์รวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหง่หนึง่ในกรุงเทพฯ 
 ถนนสายนีมี้ลกัษณะเป็นเส้นตรง ยาว 400 เมตร กว้าง 7  เมตร และมีทางเท้าตลอด
สองข้างถนน กว้าง 2.50 เมตร และมีซอยเล็กๆ ท่ีสามารถทะลุออกไปยังซอยข้างเคียงได้เกือบ
ตลอดถนน 

 

 
ภาพท่ี 33 แสดงท่ีตัง้และต าแหนง่ทางสญัจรของถนนข้าวสาร 
 

 พืน้ที่ที่ มีสภาพแวดล้อมที่ โดดเด่น ปัจจุบนัถนนข้าวสาร กลายเป็นจุดศูนย์กลาง
ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีนักท่องเท่ียวอยู่เป็นจ านวนมาก  ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีเข้ามา
ชัว่คราวหรือขาประจ า แม้กระทัง้กลายเป็นคนในพืน้ท่ีเลยก็มี โดยเฉพาะในช่วงวนัสงกรานต์ ถนน
ข้าวสารเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกมุง่หน้ามาเพ่ือเลน่น า้สงกรานต์กนัอยา่งคกึคกัแม้จะ
ไม่ใช่ช่วงเทศกาลถนนข้าวสารก็ยงัคลาคล ่าไปด้วยนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก เพราะท่ีน่ีถือเป็นย่าน
การค้า นอกจากนัน้ ยังเป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมจากวงการภาพยนตร์และเพลงทัง้จากชาว
ตา่งประเทศและคนไทยเอง ซึง่มกัจะมาถ่ายท ากนัท่ีถนนข้าวสารนี ้
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ภาพท่ี 34 ถนนข้าวสารในชว่งกลางวนัและกลางคืน 
ท่ีมา : มลูนิธิไทย, ถนนข้าวสาร, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.thailandfoundation.net/main/th/news/4648/52586 
 

 
ภาพท่ี 35 เทศกาลสงกรานต์บนถนนข้าวสาร 
ท่ีมา : edtguide, รวมมิตรถนนสุดฮิตเล่นน า้สงกรานต์, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://webboard.edtguide.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34869 
 
 พืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นสูง ด้วยความท่ีเป็นถนนศูนย์กลางท่ีรองรับกิจกรรมของ
นกัท่องเท่ียว ตลอดวนั-ตลอดคืน โดยตลอดท้องถนนจะเต็มไปด้วยสินค้าตา่ง ๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็น กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า กางเกง แผ่นเพลงแผ่นหนงั นาฬิกา ทัง้ผู้ ท่ีมาค้าขายประจ า หรือหาบ
เร่ รวมไปถึงร้านอาหารและบริการต่างๆ ครบวงจร ทัง้  บริการท าผม ท าเล็บ โทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ และร้านอินเตอร์เน็ต ถนนข้าวสาร มีโรงแรม ท่ีพกัให้เลือกมากมาย รวมถึงเกสต์
เฮาส์ ซึง่มีราคาหลายระดบั ทัง้ราคาถกูและแพง ตามแตส่ภาพและประเภทของห้องพกั 
 

http://www.thailandfoundation.net/main/th/news/4648/52586
http://webboard.edtguide.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34869
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ภาพท่ี 36 ความหลากหลายของกิจกรรมและความหนาแนน่บนถนนข้าวสาร 
 
     พืน้ที่ ที่ มีความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ที่ หลากหลายมิติ  ถนนข้าวสารมีความ
หลากหลายปะปนกันอยู่ ทัง้ในเร่ืองเชือ้ชาติ กลุ่มผู้ ใช้งาน กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีสัมพันธ์กับการ
เปล่ียนแปลงของช่วงเวลา เช้า กลางวนั เย็นและกลางคืน ท าให้มีรูปแบบความสมัพนัธ์ในการใช้
งานในพืน้ท่ีท่ีผสมผสานปนเปกัน การใช้งานปะปนกันทัง้ภายในและภายนอกอาคารผสมผสาน 
คล้ายเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั จนเป็นการยากในการท่ีจะแยกความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี ผู้ศกึษาจงึน า
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่านของสถาปัตยกรรมทัง้ 7 รูปแบบ ตามท่ี
ได้ศกึษา มาใช้พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี พบวา่ ถนนข้าวสาร ประกอบด้วยลกัษณะทาง
กายภาพท่ีเห็นได้ชดัๆ ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น 6 รูปแบบ กระจายทัว่บริเวณพืน้ท่ี และบางพืน้ท่ีเกิด
การซ้อนทับของลักษณะทางกายภาพจนท าให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ท่ีใน
หลากหลายมิต ิ



33 

 

 
ภาพท่ี 37 ความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายของพืน้ท่ีบนถนนข้าวสาร 

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของถนนข้าวสาร ด้วยความท่ีเป็นถนนศนูย์กลางท่ี
รองรับกิจกรรมของนกัท่องเท่ียว ทัง้กลางวนัและกลางคืน เปรียบเสมือน Node ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ในการใช้พืน้ท่ี รวมทัง้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มีความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความสมัพันธ์ทัง้ภายใน
พืน้ท่ี หรือระหวา่งพืน้ท่ีในหลากหลายทัง้มิตทิางกายภาพ มิตทิางสงัคม รวมถึงมิตทิางวฒันธรรม  
 2.2 ตรอกวังหลัง 
       ตรอกวงัหวงัเป็นชุมชนดัง้เดิม แต่เดิมเป็นท่ีอยู่อาศยัและย่านการค้าท่ีส าคญัสืบ
ตอ่กนัมานานจนถึงปัจจบุนั ตัง้อยูบ่ริเวณทา่เรือพรานนก มีความยาวประมาณ 300 เมตร สามารถ
ทะลุไปออกถนนอรุณอมรินทร์ และ วดัระฆงัโฆสิตาราม ได้ ตรอกนีเ้ป็นแหล่งรวมอาหารทัง้คาว 
หวาน ขนม ท่ีมีรสชาติอร่อยและมีช่ือเสียง ตลอดจนเสือ้ผ้า และข้าวของเคร่ืองใช้อ่ืนๆ อีกมากมาย
เรียกวา่เป็นตลาดใหญ่แหง่หนึง่ของฝ่ังธนบรีุ 

 

https://www.myfirstbrain.com/viewnews.asp?newsID=47747
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ภาพท่ี 38 แสดงท่ีตัง้และต าแหนง่ทางสญัจรของชมุชนวงัหลงั 
 
     พืน้ท่ีที่มีสภาพแวดล้อมที่โดดเด่น เน่ืองจากเป็นชมุชนเก่าดัง้เดิมซึง่อยูอ่าศยัสืบตอ่
กันมานาน สภาพโดยทั่วไปยงัคงสภาพเป็นอาคารตึกแถวท่ีรักษารูปแบบสมัยเก่าเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพพืน้ท่ีวังหลัง ผสมผสานกับอาคารท่ีเป็นบ้านไม้สองชัน้  ชุมชนวังหลังตัง้ขนานไปกับทาง
สญัจรหลกัทัง้ทางบกและทางน า้ อีกทัง้มีสถานท่ีส าคญัอยู่รายรอบ เชน่ โรงพยาบาลศริิราช สถานี
รถไฟธนบุรี วดัอมรินทราราม สนามหลวง ท่าช้าง พระบรมมหาราชวงั ฐานทพัเรือกรุงเทพ กรมอู่
ทหารเรือ วดัระฆังโฆสิตาราม ย่านโรงหล่อพระบ้านช่างหล่อ รวมถึงก าแพงวงัท่ีเป็นร่องรอยทาง
ประวตัศิาตร์ เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 39 ความหลากหลายของกิจกรรมและความหนาแนน่ของชมุชนวงัหลงั 
ท่ีมา : chillpainai, ที่กินวังหลัง, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราคม , เข้าถึงได้จาก 
http://www.chillpainai.com/scoop/5050/ 
 
     พืน้ ท่ี ท่ี มีความหนาแน่นสูง เป็นชุมชนดัง้เดิมซึ่งอยู่อาศัยสืบต่อกันมานาน 
ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นคนดัง้เดิมประมาณ 60  %  นอกนัน้เป็นคนต่างจงัหวดัได้แก่คนภาคอิสาน
ท่ีมาเช่าหอพกัเพ่ือศกึษาตอ่ อีกทัง้ยงัเป็นจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจร จากทา่เรือ ท าให้เกิดการจราจร
คบัคัง่ตลอดทัง้วนัโดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งดว่นทัง้เช้าและเย็น ส่งผลให้เกิดการใช้งานพืน้ท่ีสงูทัง้ขา
ประจ าและขาจร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.chillpainai.com/scoop/5050/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%25
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ภาพท่ี 40 ความหลากหลายของกิจกรรมและความหนาแนน่ของชมุชนวงัหลงั 
 
     พืน้ที่ที่ มีความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ที่หลากหลายมิติ ผู้ ศึกษาได้น าลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ท่ีทางผ่านทางสถาปัตยกรรมทัง้ 7 รูปแบบ     มาใช้พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างพืน้ท่ีประกอบกบัพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ี พบว่า พฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีของตรอกวงัหลงัไม่มี
ความซบัซ้อน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นอาคารประเภทท่ีพกัอาศยั ทัง้ส่วนตวัและ รวมแบบหอพกั ใช้
งานพืน้ท่ีในชว่ง เช้า-เย็น ในลกัษณะของกิจกรรมค้าขาย ในเวลากลางคืนพืน้ท่ีไม่เกิดกิจกรรมไดๆ 
สง่ผลให้เกิดรูปแบบความสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีท่ีจ ากดั แตเ่ม่ือพิจารณาถึงลกัษระทางกายภาพของพืน้ท่ี
ทางผา่น พบวา่ เป็นยา่นท่ีมีลกัษณะของทางผา่นครบถ้วนเป็นไปตามเง่ือนไขของสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 41 ความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายของพืน้ท่ีของชมุชนวงัหลงั 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตรอกวงัหลงั พบว่า มีลกัษณะท่ีโดดเดน่ทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ มีสถานท่ีส าคญักระจายล้อมรอบ ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีร่วมถึงความสมัพนัธ์ในการ
ใช้งานระหวา่งพืน้ท่ีไม่เกิดความซบัซ้อน เน่ืองจากเป็นย่านท่ีพกัอาศยัท่ีประกอบกิจกรรมค้าขายแค่
ช่วงกลางวนั แตเ่กิดความหนาแน่นในการใช้พืน้ท่ีเน่ืองจากเป็นจดุเปล่ียนถ่ายทางสญัจรจากบกสู่
น า้ ท าให้เกิด Node ในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี 
 
3. สรุปการพจิารณาเลือกบริบทจากเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม 
 จากการศึกษาศักยภาพของบริบท วัดผลตามเง่ือนไขของสภาพแวดล้อม พบว่า 
บริบททัง้ 2 มีความนา่สนใจ ในการศกึษาพืน้ท่ีระหวา่ทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็นบริบทท่ี 
ประกอบด้วยทางสญัจรท่ีเป็นทางผา่น เป็น node รองรับกิจกรรมท่ีหลายหลาย แตเ่ม่ือวิเคราะห์ใน
เชิงของการใช้พืน้ท่ี พบวา่มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน คือ ถนนข้าวสารเป็นบริบทท่ีรองรับ
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กิจกรรมในเชิงท่องเท่ียวทัง้กลางวนัและกลางคืน ส่วนตรอกวงัหลงัเป็นชมุชนท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั
โดยประกอบกิจกรรมค้าขายสว่นใหญ่ในชว่งกลางวนั สง่ผลให้เกิดความสมัพนัธ์ในการใช้พืน้ท่ีหรือ
ระหว่างพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั จากการวิเคราะห์โครงสร้างศกัยภาพของพืน้ท่ีโดยรวม 
ผลปรากฎว่า “ถนนข้าวสาร” มีศกัยภาพท่ีรองรับทัง้กิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี 
เน่ืองจากมีกลุ่มผู้ ใช้งานหลายประเภท ตลอดจนลักษณะทางกายภาพในการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี 
รวมถึงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีท่ีซบัซ้อนหลายมิติ ทัง้ทางวฒันธรรม สงัคม กิจกรรม เวลา ซึ่งตอบ
กับวตัถุประสงค์ในการศึกษาพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่านท่ีสร้างปฎิสมัพันธ์ระหว่าง คนกับ
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายมากท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 42 เปรียบเทียบศกัยภาพของท่ีตัง้ 
 
4. การพจิารณาเลือกที่ตัง้โครงการ 
 จากเง่ือนไขดังกล่าว เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกับลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี
ทางผ่าน และสภาพแวดล้อมพืน้ท่ี ถนนข้าวสาร มีความเหมาะสมตอ่การศกึษาทดลองด้วยการ
สร้างสถาปัตยกรรมพืน้ท่ีระหว่าง ในการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่าง คน-สภาพแวดล้อม โดยการ
เลือกท่ีตัง้พิจารณาโดยมีเง่ือนไขในการเลือกท่ีตัง้จาก จ านวนของลักษณะทางกายภาพของ
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ทางผ่านทัง้ 7 รูปแบบ ลกัษณะของการมีปฎิสมัพนัธ์ในพืน้ท่ี เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ระหว่างพืน้ท่ีกิจกรรม
การใช้งาน  
 เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบของพืน้ท่ีและบริบท พบว่ามีลักษณะพืน้ท่ีท่ีมีความ
น่าสนใจในการน าไปสู่กระบวนการทดลองศึกษา และเป็นไปตามเง่ือนไข โดยพืน้ท่ีดังกล่าง มี
สภาพแวดล้อม ลกัษณะของกายภาพพืน้ท่ี รวมถึงระดบัของความปฎิสมัพนัธ์ ท่ีแตกตา่งกนั คือ  
 โรงเรียนพมิานวิทย์ : โรงเรียนประถมในถนนข้าวสารท่ีมีการเรียนการสอนอยูจ่ริง 
 พพิธิภัณฑ์ถนนข้าวสาร : พิพิธภณัฑ์ประวตับ้ิานไกรจิตตแิละประวตัถินนข้าวสาน 

 ลานกิจกรรม : ลานกิจกรรม ท่ีรองรับการใช้งานและเทศกาลของชมุชน 
 

 
ภาพท่ี 43 ต าแหนง่ท่ีตัง้โครงการ 
 

5. วิเคราะห์ที่ตัง้โครงการ 
 โรงเรียนพมิานวิทย์    
 ตัง้อยู่บนถนนข้าวสาร เป็นโรงเรียนเล็กๆ ตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
ขดัแย้งกับกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจากด้วยปริมาณของผู้คน หลายชาติหลายภาษา 
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หลากวฒันธรรม หลายอดุมการณ์และความคดิ แตโ่รงเรียนสามารถตัง้อยูแ่ละปรับตวั เปิดรับ
สภาพของบริบทโดยรอบ ตลอดจนถึงปัจจบุนั 

โรงเรียนแห่งหนึ่งท่ีได้ก าเนิดขึน้ในรัชสมัย รัชกาลท่ี 6 โดยในขัน้แรกได้จัดให้เป็น
สถานอบรมสัง่สอนวิชาการทางศาสนาอิสลามขึน้ก่อนซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวอิสลามในกรุงเทพฯ 
ปัจจุบนัเปิดชัน้เรียนตัง้แต่อนุบาล 1จนถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 100 คน 
โดยจ านวนนักเรียนประมาณ 10 คน ต่อ 1 ชัน้ปีการศึกษา โดยรอบโรงเรียนประกอบไปด้วย 
ร้านค้าขายของ แผงลอย และเกสต์เฮาส์ 

 

 
ภาพท่ี 44 โรงเรียนพิมานวิทย์ 
ท่ีมา : นิตยสารผู้จดัการ, โรงเรียนพมิานวิทย์, เข้าถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
 http://info.gotomanager.com/photos/collection.aspx?id=21980&pid=20177 
 
 ท่ีตัง้โครงการ ตัง้อยู่ระหว่างถนนข้าวสารท่ีมีความวุ่นวายสูง กับถนนด าเนินกลาง
เหนือซึง่เป็นถนนท่ีคอ่นข้างเงียบสงบ เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นอาคารบ้านพกัอาศยั โดยอาคารเรียน
เป็นอาคารเรียนเรือนไม้ 3 ชัน้ ในพืน้ท่ีเพียง 200 ตารางวา ถกูขนาบข้างด้วยท่ีพกัอาศยัเด่ียว เกสต์
เฮาส์ ร้านอาหารและร้านค้าขายท่ีมีความสงูของอาคารท่ีแตกตา่งกนั (ภาพท่ี 46) ส่งผลกระทบกบั
โครงการในเร่ืองของความแออดัของพืน้ท่ี ท่ีท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนถกูจ ากดัแคเ่พียงพืน้ท่ี
ในห้องเรียนท่ีมีความทบึตนั พืน้ท่ีโครงการไมเ่กิดปฎิสมัพนัธ์กบับริบทภายนอกโดยสิน้เชิง ลกัษณะ
ดังกล่าวอาจจะส่งผลดีในเร่ืองของการเรียนการสอนท่ีต้องการสมาธิ แต่บรรยากาศรวมถึง
สภาพแวดล้อม ไม่เอือ้อ านวยหรือส่งเสริมให้เกิดความอยากเรียนรู้ ตลอดจนมีผลกระทบในเร่ือง
ของแสงธรรมชาตแิละการระบายอากาศภายในพืน้ท่ี เน่ืองจากโดนอาคารโดยรอบ บดบงั 
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ภาพท่ี 45 บริบทโดยรอบท่ีตัง้ โรงเรียนพิมานวิทย์ 
 

 
ภาพท่ี 46 บริบทโดยรอบท่ีตัง้โรงเรียนพิมานวิทย์ 
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ภาพท่ี 47 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีเดมิภายในโครงการท่ีถกูขนาบข้างด้วยอาคารโดยรอบ 
 

 
ภาพท่ี 48 การวิเคราะห์พืน้ท่ีตามประเดน็ตา่งๆของ โรงเรียนพิมานวิทย์ 
 
 พิจารณาบริบทโดยรอบรวมถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ี พบว่าเป็นพืน้ท่ีในลกัษณะ
ของการใช้งานในแบบ พืน้ท่ีส่วนตัว-พืน้ท่ีส่วนตัว เน่ืองจากตัวโครงการเป็นโรงเรียงท่ีประกอบ
กิจกรรมประเภทการเรียนการสอนท่ีต้องการสมาธิสูง ตลอดจนบริบทโดยรอบส่วนใหญ่เป็ยท่ีพัก
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อาศัย ทัง้แบบเด่ียวและแบบรวม ท่ีต้องการการพักผ่อนจากการออกไปเท่ียว  ตลอกจนความ
หนาแนน่ท่ีส่งผลกระทบตอ่การใช้งานพืน้ท่ีในโครงการ จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางผา่นดงักลา่ว 
ท าให้สรุปความต้องการของพืน้ท่ี คือ “การเป็นทางผ่านท่ีไม่เกิดกิจกรรมไดๆในขณะเปล่ียนผ่าน
พืน้ท่ี และต้องเป็นทางผ่านท่ีใช้เวลาในการผ่านเร็วท่ีสุด” โดยสรุปข้อจ ากัดของพืน้ท่ี คือ “ความ
หนาแน่น (DENSITY)” โดยลกัษณะการใช้พืน้ท่ีรวมถึงข้อจ ากดัของพืน้ท่ีสง่ผลให้เกิดรูปแบบของ
การปฏิสมัพนัธ์ คือ ”คน-พืน้ท่ีการใช้งาน” พืน้ท่ีท่ีมีจ ากดัแตค่วามต้องการในการใช้พืน้ท่ีสงู 
 พพิธิภัณฑ์ถนนข้าวสาร (KHAO SAN MUSEUM & TRUE CAFE) 
 บ้านไกรจิตติ เป็นบ้านท่ีพระอาทรธุรศิลป์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรสร้างให้เป็นเรือน
หอของบุตรสาว คือ คณุหญิงเชย กฤตราชทรงสวสัดิ์ (ไกรจิตติ) ครัง้สมรสกบั พระยากฤตราชทรง
สวสัดิ์ ตอ่มาคณุหญิงเชยได้ส่งมอบบ้านหลงันีใ้ห้เป็นเรือนหอของบตุรชายคนโต คือ ศาสตราจารย์
สรรเสริญ ไกรจิตติ กล่าวได้ว่าเป็นเรือนหอท่ีเต็มไปด้วยความหมายท่ีทรงคณุคา่ ออกแบบโดยช่าง
อิตาเล่ียนชุดเดียวกันกับท่ีออกแบบพระท่ีนั่งอนันตสมาคม ขณะเดียวกันบ้านหลังนีย้ังผลงาน
ศิลปะอนัทรงคณุคา่ไม่ว่าจะเป็นผลงานจิตรกรรม และ ประติมากรรมท่ีบ่งบอกถึงความเจริญงอก
งามทางศิลปะในยุครอยต่อระหว่างรัชกาลท่ี 5 และ รัชกาลท่ี 6 บ้านไกรจิตติ บ้านโบราณ
สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล สร้างในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี ได้รับการ
ปรับปรุงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวบนถนนข้าวสารตามกระแสของกาลเวลา และบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยภายในประกอบไปด้วย พิพิธภณัฑ์, ห้องสมดุ, ร้านกาแฟ และเบเกอร่ี  
 

 
ภาพท่ี 49 บ้านไกรจิตต ิ
ท่ีมา : walailaksongsiri, บ้านไกรจิตต,ิ เข้าถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://issuu.com/walailaksongsiri/docs/______________________s 
 
 ลกัษณะของท่ีตัง้ ตัง้อยู่ระหว่าง ถนนรามบตุรี-ถนนข้าวสาร ซึ่งถนนทัง้ 2 เส้นนี ้ถือได้
ว่าเป็นถนนท่ีมีความคบัคัง่ไปด้วยนักท่องเท่ียว บริบทโดยรอบของท่ีตัง้ ถูกล้อมรอบด้วยร้านค้า

https://issuu.com/walailaksongsiri/docs/______________________s
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ขายของ ท่ีพกัอาศยั และร้านด่ืมกิน pub-bar (ภาพท่ี 50) ท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวทัง้กลางวนัและ
กลางคืน ส่งผลกระทบโดยตรงกับลักษณะของกิจกรรมของฟังค์ชั่นเดิม คือ พิพิธภัณฑ์ ท่ีเป็น
กิจกรรมในลกัษณะของกึ่งสาธารณะในการพกัผอ่นท่ีต้องการความสงบ  
 

 
ภาพท่ี 50 บริบทโดยรอบท่ีตัง้โครงการ Khao san museum & True café  
 

 
ภาพท่ี 51 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีเดมิภายในโครงการ Khao san museum & True café  
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 ลักษณะทางกายภาพของท่ีตัง้โครงการ มีลักษณะเป็นซอยยาวเป็นทางผ่านของ
นกัท่องเท่ียว ท่ีใช้ในการสญัจรทะลุเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี โดยทางเข้าและทางออกถูกเจาะทะลอุาคาร 
ซึ่งปัจจุบนัถกูพฒันากลายเป็นทางเข้าออกท่ีสมบูรณ์ (ภาพท่ี 51) โดยมีความกว้างด้านหน้าและ
หลงัของโครงการ กว้าง 6 เมตรตามลกัษณะหน้ากว้างของอาคารพิณิชในถนนข้าวสาร ชว่งกลางมี
ลกัษณะเป็นกระเปาะ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคาร Khao san museum & True café   
 จากลกัษณะกายภาพพืน้ท่ีท่ีมีทางเข้าแคบและยาว ส่งผลให้ ตวัโครงการถูกตดัขาด
จากการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว ศกัยภาพในการเป็นพืน้ท่ีทางผ่านลดลง จะรับรู้ว่าเป็นพืน้ท่ีทางผ่าน
ได้ ก็ตอ่เม่ือต้องเข้ามาใช้กิจกรรมในพืน้ท่ีเทา่นัน้   
 

 
ภาพท่ี 52 ต าแหนง่และลกัษณะทางกายภาพของ Khao san museum & True café  
 

 
ภาพท่ี 53  ลกัษณะทางเข้าและทางออกของ Khao san museum & True café  
 
 ภาพท่ี 52 แสดงต าแหนง่ท่ีตัง้ของ Khao san museum & True café  และลกัษณะ
ทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีมี ทางเข้าและทางออกท่ีแคบ  
 ภาพท่ี 53 ลกัษณะทางเข้าและทางออกโครงการท่ีทะลผุา่นอาคารพาณิช สง่ผลให้
การรับรู้โครงการลดลง ถกูกิจกรรมท่ีอยู่บริเวณทางเข้าและทางออกบดบงั 
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ภาพท่ี 54 การวิเคราะห์พืน้ท่ีตามประเดน็ตา่งๆของ Khao san museum & True café  
 
 เม่ือพิจารณาบริบทโดยรอบรวมถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ี พบว่ามีความแตกต่าง
กนัในการใช้พืน้ท่ีในเชิงพืน้ท่ี สว่นตวั-สาธารณะสงู ความสมัพนัธ์ถกูตดัขาดเน่ืองด้วยลกัษณะทาง
กายภาพของท่ีตัง้ มีผลต่อการรับรู้พืน้ท่ีทางผ่าน และการรับรู้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในท่ีตัง้น้องลง 
จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางผ่านพืน้ท่ีดงักล่าว ท าให้สรุปความต้องการของพืน้ท่ี คือ “การดงึคน
เข้ามาให้งานภายในพืน้ท่ีให้มากขึน้ในลกัษณะของการยืดเวลาในการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี หรือผ่าน
แล้วหยดุแวะท ากิจกรรม” โดยสรุปข้อจ ากดั คือ “การเปิดเผย แสดงตัวตน (EXPOSE)” เม่ือคน
เข้ามาใช้งานพืน้ท่ีโดยการเปล่ียนผ่านและชะลอการเปล่ียนผ่านให้นานขึน้ คนจะสามารถรับรู้ถึง
การมีตวัตนของโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในได้ดีขึน้ โดยลกัษณะของกิจกรรมท าให้เกิด
รูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ คือ “คน-ธรรมชาต”ิ ในลกัษณะของการพกัผอ่น 
 ลานกิจกรรม (ACTIVITY PLAZA) 
 ลานกิจกรรมท่ีตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าร้าน Superflow City Beach Club บนถนน
ข้าวสาร เป็นลานกิจกรรมท่ีรองรับกิจกรรมของชมุชนท่ีมีการใช้งานตลอดทัง้กลางวนัและกลางคืน 
(ภาพท่ี 55)  และถูกใช้เป็นลานกิจกรรมท่ีปรับใช้พืน้ท่ีตามเทศกาลต่างๆ ท าให้พืน้ท่ีนีก้ลายเป็น
ลานกิจกรรมของชมุชน เป็นจดุศนูย์รวม (NODE) รองจากถนนข้าวสารท่ีคบัคัง่ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียว 
นอกจากนีย้งัมีรูปแบบพฤติกรรมการใช้พืน้ท่ีในหลายลกัษณะ เน่ืองจากถูกล้อมรอบด้วยอาคาร
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หลากหลายประเภท  PUB-BAR ร้านอาหาร ร้านเบเกอร์ร่ี และอาคารพาณิชท่ีพักอาคัย การใช้
พืน้ท่ีภายในจะเปล่ียนแปลงไปตามเวลาในช่วงวนั เช้า-กลางวนั-เย็น-กลางคืน สมัพนัธ์กบักิจกรรม
ท่ีเกิดขึน้ตามบริบทโดยรอบ 
 

 
ภาพท่ี 55 Activity Plaza ลาน Superflow 
ท่ีมา : Superflow, siam2nite, เข้าถึงเม่ือ 12 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.siam2nite.com/en/locations/clubs/superflow-city-beach-club 
 

 
ภาพท่ี 56 บริบทโดยรอบท่ีตัง้โครงการ  Activity Plaza 
 

http://www.siam2nite.com/en/locations/clubs/superflow-city-beach-club
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ภาพท่ี 57 ความสงูของอาคารโดยรอบ 
 

 เม่ือพิจารณาถึงทางผา่นในพืน้ท่ีนีพ้บวา่มีลกัษณะท่ีความแตกตา่งกนัเม่ือเปรียบเทียบ
กับ โรงเรียนพิมาณวิทย์ และ Khao san museum & True café  เน่ืองจากกายภาพของพืน้ท่ีไม่มี
ทางผ่านทะลไุปยงัถนนอีกเส้นนึง และถกูล้อมรอบด้วยอาคาร ทางผา่นท่ีเกิดขึน้จึงเป็นทางผ่านใน
ลกัษณะของการเช่ือมตอ่ภายในด้วยกนัเอง หรือการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีจากภายนอกสูภ่ายใน 
 

 
ภาพท่ี 58 อาคารโดยรอบและทางสญัจรภายในพืน้ท่ี 
 

 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีและขนาดของพืน้ท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมในแตล่ะชว่งเวลา คือ 
 ช่วงเช้า 06.00-09.00 น. พืน้ท่ีลานกิจกรรมจะถกูใช้ในลกัษณะกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตวั 
คือ การพกัผ่อนออกก าลงั เดินเล่นเน่ืองจากเป็นเวลาต่ืนของพนกังานลูกจ้าง หรือผู้ ท่ีพกัอาศยัใน
อาคารพาณิชบริเวณด้านหน้าโรงการ เพ่ือเตรียมตวัก่อนท่ีจะเร่ิมท างาน  
 ช่วงสายถึงบ่าย 10.00-15.00 น. พืน้ท่ีจะถูกปรับเป็นพืน้ท่ีกึ่งส่วนตัวการใช้งานใน
ลักษณะของการนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีร้านอาหาร (ร้านต้มย ากุ้ ง) 
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ร้านเบเกอร์ร่ี และ PUB-BAR เปิดให้บริการ แต่ยังไม่คึกคักมากนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาใช้บริการร้านอาหารและเบเกอร์ร่ีเป็นหลกั แตพื่น้ท่ีจะมีความคกึคกัมากใน 
 ช่วงเย็นเป็นต้นไป 16.00-24.00 น . เน่ืองจากร้าน PUB-BAR เปิดให้บริการเต็ม
รูปแบบ พืน้ท่ีลานกิจกรรมทัง้หมดถกูขยายเตม็พืน้ท่ีเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวทัง้ในและตา่งประเทศ  
 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ี ขนาดของพืน้ท่ี รวมถึงความเป็นส่วนตวั ส่วนรวม แปรผนัตาม
เวลาและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนลานกิจกรรมแหง่นี ้
 

 
ภาพท่ี 59 การใช้งานพืน้ท่ีในแตล่ะชว่งเวลา 
 

 
ภาพท่ี 60 การวิเคราะห์พืน้ท่ีตามประเดน็ตา่งๆ ของ Activity Plaza 
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 เม่ือพิจารณากายภาพ บริบทโดยรอบรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ี พบว่า 
ลกัษณะของการใช้งานในพืน้ท่ี มีความต้องการท่ีหลากหลายในเร่ืองของขนาด  ความต้องการ
ส่วนตวั-สาธารณะ  ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีทัง้ภายนอกและภายใน โดยลกัษณะ
ดังกล่าวแปรผันไปตามเวลาและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ มีผลต่อรูปแบบของการป ฏิสัมพันธ์ในการ
เปล่ียนผ่านระหว่างพืน้ท่ี จนพืน้ท่ีเกิดความน่าสนใจในการเข้ามาใช้งานและกลายเป็นท่ีพบปะ
สงัสรรค์ของนกัท่องเท่ียว จากการพิจารณาลกัษณะทัง้จดุเดน่และจดุด้วยของพืน้ท่ีดงักล่าว ท าให้
สรุปรูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัสภาพแวดล้อมคือ “ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน-คน” 
โดยความต้องการของพืน้ท่ี คือ “การดึงคนเข้ามาให้งานภายในพืน้ท่ีและหยุดท ากิจกรรมเพ่ือให้
ผู้ ใช้ได้มีประสบการณืร่วมกัน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน” จากลักษณะของพืน้ท่ีท่ีแปรผันไปตาม
ชว่งเวลา สง่ผลในเร่ืองการท ากิจกรรม ขนาดพืน้ท่ี และกลุม่ผู้ใช้ท่ีงานในพืน้ท่ี ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
สง่ผลให้พืน้ท่ีโครงการเกิดข้อจ ากดัดงันี ้คือ “ซ้อนทับ (OVERLAYS)”  
 
6. สรุปโปรแกรมการออกแบบ 
 จากการวิเคราะห์ทัง้ 3 ท่ีตัง้ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพ ระดับการปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม รวมถึงข้อจ ากดัท่ีแตกตา่งกัน ส่งผลให้กายภาพของทางผ่านท่ีต่างกนั โปรแกรมท่ี
น ามาทดลองศกึษา ได้สรุปและพิจารณาโดยเล็งเห็นศกัยภาพเดิมของโปรแกรม ท่ีตัง้อยูใ่นบริบทท่ี
มีความแตกต่างกับลกัษณะแวดล้อมของบริบท ซึ่งเป็นโปรแกรมและบริบทท่ีมีความน่าสนใจ ใน
การเลือกน ามาทดลองศกึษา โดยสรุปโปรแกรมในการทดลองศกึษา ดงันี ้
 โรงเรียนประถม (โรงเรียนพิมานวิทย์) 
 พิพิธพณัฑ์ (Khao san museum & True café ) 
 ลานกิจกรรม (Superflow City Beach Club) 
 โดยทดลองสร้างพืน้ท่ีระหวา่งในลกัษณะทางผา่นทางสถาปัตยกรรม ผา่น 3 โปรแกรม 
3 บริบทสภาพแวดล้อม โดยทัง้ 3 โปรแกรมมีรูปแบบสภาพแวดล้อม ลกัษณะของทางผ่าน และ
ข้อจ ากดัของพืน้ท่ีตา่งกนั เพ่ือเปรียบเทียบวดัผลการทดลองตอ่ไป 
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ภาพท่ี 61 สรุปโปรแกรมและรูปแบบความสมัพธ์ัของสภาพแวดล้อม 
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บทที่ 4 
 

การทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
จากการวิเคราะห์ท่ีตัง้ (Site Analysis) จึงได้โปรแกรมในการออกแบบท่ีน ามาสร้างพืน้ท่ี

ระหวา่งกิจกรรมในลกัษณะทางผ่าน 3 โปรแกรม คือ โรงเรียนประถม พิพิธภณัฑ์ และลานกิจกรรม 
ซึง่ทัง้ 3 โปรแกรม มีลกัษณะทางผา่นท่ีแตกตา่งกนั คือ  
 โรงเรียน ทางผา่นท่ีไมเ่กิดกิจกรรมในลกัษณะผา่นอยา่งรวดเร็ว 
 พิพิธภณัฑ์ ทางผา่นท่ีเกิดกิจกรรมในลกัษณะแวะท ากิจกรรม 
 ลานกิจกรรม ทางผา่นท่ีเกิดกิจกรรมในลกัษณะหยดุท ากิจกรรม 
 โดยทดลองทางผ่านในการสร้างปฎิสมัพนัธ์กบับริบท ซึง่มีรูปแบบของการปฎิสมัพนัธ์
กบัสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั คือ คน-พืน้ท่ี , คน-ธรรมชาต ิ, คน-คน ตามล าดบั  
 
1. การทดลองครัง้ท่ี 1 (ศกึษาพืน้ท่ีระหวา่งและเคร่ืองมือในการออกแบบ) 
 การออกแบบพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่าน โดยเร่ิมทดลองและหาศกัยภาพของ
เคร่ืองมือผ่านพืน้ท่ีทางผ่าน การทดลองจะควบคุม การใช้เคร่ืองมือเดียว ภายใต้โปรแกรมและ
วตัถปุระสงค์ของโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน ในประเด็น “สภาพแวดล้อม” เพ่ือเปรียบเทียบศกัยภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีมีผลตอ่การใช้งาน การก่อรูป พืน้ท่ีระหวา่งในลกัษณะทางผา่นมากท่ีสดุ  
 

 
 
ภาพท่ี 62 รูปแบบการออกแบบทดลองครัง้ท่ี 1 
 

 โดยเค ร่ืองมื อหลัก ท่ี ส่ งผมต่อการรับ รู้  ลดทอนห รือเปิด รับป ฏิสัมพัน ธ์กับ
สภาพแวดล้อม คือ “การปิดล้อม” (Enclosure)  ซึ่งถูกจ าแนกออกได้เป็น คอร์ท ( Court ) , ระดบั  
( Level ) , ความโปร่ง ( Transparent ) และ การปรับเปล่ียน ( Transform ) มีรายละเอียดการ
ทดลอง ดงันี ้
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 คอร์ท ( Court )  
 การทดลองด้วยวิธีการใช้คอร์ท ( Count ) ผู้ศึกษาได้ทดลองสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีเกิด
จากคอร์ท (Count) โดยท าหน้าท่ีในการการแบ่งพืน้ท่ีการใช้งานออกจากกัน ในขณะเดียวกันยัง
สามารถท าหน้าในการปรับสภาพแวดล้อมภายในด้วยการใช้พืน้ท่ีว่างท่ีเกิดจากคอร์ท (  Count ) 
ดึงบริบทภายนอกให้ไหลเข้ามาสู่ท่ีว่างภายในอาคารหรือพืน้ท่ีทางผ่าน ผลลัพธ์ในเร่ืองของ
ทางผา่นในการสร้างสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม พบวา่ 

 

 
ภาพท่ี 63 หุน่จ าลองการใช้คอร์ทในการจดัการพืน้ท่ีและสร้างทางผา่น 
  
 โรงเรียน ถูกแยกพืน้ท่ีออกจากกันในแนวแกน x และแกน y เกิดพืน้ ท่ีว่าง ลด
สิ่งรบกวนอันเน่ืองมาจากเสียงหรือกิจกรรมต่างๆระหว่างห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดสมาธิในการ
เรียนการสอนมากขึน้ เม่ือมองในประเด็นของลกัษณะการเป็นทางผ่านของนกัท่องเท่ียว เกิดเป็น
ทางผา่นท่ีผา่นกิจกรรมซึง่รบกวนตอ่กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียน (ภาพท่ี 64) 
 พิพิธภัณฑ์  กิจกรรมจะเกิดขึน้รอบๆพืน้ท่ีของคอร์ท โดยท่ีคอร์ทท าหน้าท่ีปรับ
สภาพแวดล้อมและสร้างขอบเขตของธรรมชาติท่ีมีลกัษณะเปิดโล่งเหนือหวั สลบักบัพืน้ท่ีใช้งานท่ี
เป็นทางผา่นท่ีปิดทบึโดยลกัษณะของทางผ่าน เกิด 2 รูปแบบ คือ ทางผ่านกิจกรรมท่ีผ่านธรรมชาต ิ
และทางผ่านท่ีผ่านกิจกรรมแตไ่ม่ผ่านธรรมชาติ โดยทัง้ 2 รูปแบบ มีระดบัของการปฏิสมัพนัธ์กับ
ธรรมชาตท่ีิแตกตา่งกนั (ภาพท่ี 64) 
 ลานกิจกรรม ถูกแทรกด้วย คอร์ทปิดและคอร์ทเปิด สลับกัน เกิดเป็นระบบของ
ทางผ่านท่ีถูกบงัคบัให้ตดัผ่านกัน (Cross Circulation) ส่งผลให้จุดตดัของทางผ่านแต่ละจุด เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน-คน ได้ดี อีกทัง้ คอร์ท (Count) ยังเช่ืองปฏิสมัพันธ์ในแนวตัง้ระหว่างผู้ ใช้
พืน้ท่ีในชัน้ลา่งและชัน้บนด้วย (ภาพท่ี 64) 
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ภาพท่ี 64 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีและการเปล่ียนผา่น 
 

 ระดับ ( Level ) 

 
ภาพท่ี 65 หุน่จ าลองการใช้ระดบัในการจดัการพืน้ท่ีและสร้างทางผา่น 

 การทดลองด้วยวิธีการใช้ระดบั โดยสร้างพืน้ท่ีระหว่างทางสถาปัตยกรรม ท่ีเกิดจาก
ความแตกตา่งของระดบั เป็นเคร่ืองมือในการเสร้างทางผา่นระหวา่งพืน้ท่ีกิจกรรม พบวา่ 
 โรงเรียน ความแตกต่างของระดบัท่ีเกิดขึน้สร้างความพรุน ให้กับการการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรม เกิดพืน้ท่ีใช้งานภายนอกสลบักบัการใช้งานภายใน มีระดบัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี
ท่ีแตกตา่งกนั ไม่เกิดความโปร่งของบริบท ส่งผลให้ความเป็นพืน้ท่ีระหว่างในระดบับริบทนัน้ เกิด
ความทึบตันเหมือนเดิม พืน้ท่ีด้านล่างกลายเป็นทางผ่านของนักท่องเท่ียวซ้อนทับกิจกรรม
นนัทนาการของโรงเรียน ซึ่งไม่เป็นไปตามลกัษณะทางผ่านท่ีผู้ศกึษาได้พิจารณาไว้ คือ ทางผ่านท่ี
ไมเ่กิดกิจกรรมใดๆ  
 พิพิธภัณฑ์ ความแตกต่างของระดบัสร้างความต่อเน่ืองทางการรับรู้ของกิจกรรมท่ี
เกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี โดยระดบัมีความลดหลัน่ตามลักษณะการใช้งาน คือ ระดบัยิ่งสูงยิ่งเกิดพืน้ท่ี
ความเป็นส่วนตวัจนตดัขาดกบักิจกรรมด้านล่าง ในขณะเดียวกนั พืน้ท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับ
ขยายพืน้ท่ีการใช้งาน ระดับช่วยสร้างขอบเขตของพืน้ท่ีกิจกรรมด้วย ในลักษณะของทางผ่าน 
ระดบัท่ีแตกต่างช่วยชะลอการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี ส่งผลให้การเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีใช้เวลานานขึน้ แต่
พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ยงัขาดปฏิสมัพนัธ์ กบัตวัโปรแกรมท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์  
 ลานกิจกรรม มีความใกล้เคียงกับพืน้ท่ีของพิพิธภัณฑ์ คือ เกิดการรับรู้ความตอ่เน่ือง
ของพืน้ท่ี แต่พืน้ท่ีไม่ยืดหยุ่นหรือรองรับการใช้งานในหลายลักษณะเท่ากับพืน้ท่ีของพิพิธภัณฑ์ 
เน่ืองจากมีระดับท่ีแตกต่างกันจนชัดเจน และถูกเช่ืองพืน้ท่ีต่างระดับด้วนบันได้ ในลักษณะ
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ทางผ่าน เกิดเส่นทางสญัจรในหลายทิศทางเน่ืองจากบนัไดเป็นเสมือนเคร่ืองกีดขวาง ส่งผลให้เกิด
ทางสญัจรท่ีตดัผ่านกนั หรือทางสญัจรท่ีไปยงัอาคารโดยรอบได้โดยตรง ซึ่งเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง 
คน-คน ท่ีจุดตดัของทางสญัจร และเกิดปฏิสมัพนัธ์บางๆด้วยระดบัท่ีแตกต่างกัน ซึ่งผลท่ีได้ยงัไม่
เพียงพอ ในการสร้างทางผา่น เพ่ือให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง คน-คน  

 

 
ภาพท่ี 66 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีทางผา่นด้วยระดบัของโรงเรียน พิพิธภณัฑ์ และลานกิจกรรม 
 

 ความโปร่ง ( Transparent ) 

 
ภาพท่ี 67 หุน่จ าลองการใช้ความโปร่งและสร้างทางผา่นของโรงเรียน พิพิธภณัฑ์ และลานกิจกรรม 
 
 การทดลองด้วยวิธีการใช้ความโปร่ง ( Transparent ) โดยสร้างพืน้ท่ีระหว่างทาง
สถาปัตยกรรม ท่ีเกิดจากระดบัความเข้มข้นของความโปร่ง ( Transparent ) เป็นเคร่ืองมือในการ
เสร้างทางผา่นระหวา่งพืน้ท่ีกิจกรรม พบวา่ 
 โรงเรียน ทดลองในการใช้เคร่ืองมือในการสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง 
คน–พืน้ท่ี ด้วยความโปร่ง โดยการใช้ความถ่ีของเสาเพ่ือสร้างขอบเขตของกิจกรรม ท่ีเกิดความ
ยืดหยุน่และความไม่ชดัเจนของขอบเขตในการใช้พืน้ท่ี ท่ีแปลผนัไปตามระยะหา่งของเสา กิจกรรม
มีความต่อเน่ืองทางการรับรู้จนท าลายความเป็นส่วนตวั ซึ่งบางกิจกรรมจ าเป็นต้องการสมาธิและ
ตดัขาดจากสภาพแวดล้อมโดยล้อม ลกัษณะของการเปล่ียนผ่าน เกิดรูปแบบท่ีเป็นทางผ่านท่ีผ่าน
กิจกรรม สง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอนมาก แตส่ร้างความโปร่งให้กบับริบทโดยรอบได้ดี  
 พิพิธภัณฑ์ ทดลองในการใช้เคร่ืองมือในการสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีเกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง คน–ธรรมชาติ ด้วยความโปร่ง โดยใช้ความถ่ี และระยะห่างของเสาท่ีมาความแตกตา่งกนั 
โดยผลลพัธ์ท่ีได้ มีความใกล้เคียงกบัลกัษณะของโรงเรียน คือเกิดความยืดหยุ่นและขอบเขตในการ
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ใช้พืน้ท่ีท่ีไม่ชดัเจน กลุ่มต้นไม้ถูกแทรกรวมกับกลุ่มความถ่ีเสา โดยส่งผลต่อลกัษณะการเปล่ียน
ผ่านพืน้ท่ีในลกัษณะเป็นเคร่ืองกีดขวาง ท่ีชะลอการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี ลกัษณะของการสมัผสัและ
รับรู้ธรรมชาตมีิปฏิสมัพนัธ์เพียงเล็กน้อย   
 ลานกิจกรรม ทดลองในการใช้เคร่ืองมือในการสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีเกิดปฏิสมัพันธ์
ระหว่าง คน–คน ด้วยความโปร่ง โดยใช้ระดบัความสูงและขนาดของช่องเปิดท่ีแตกต่างกัน สร้าง
ขอบเขตในการใช้พืน้ท่ี พบว่าความโปร่งไม่ส่งผลกระทบใดๆกับลกัษณะของการเปล่ียนผ่าน แต่
ขอบเขตของผนงัท่ีรับชอ่งเปิด เป็นตวัก าหนดทิศทางและรูปแบบของทางผา่น 

 

 
ภาพท่ี 68 ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีและทางผา่น ด้วยความโปร่งของโรงเรียน พิพิธภณัฑ์ และลาน
กิจกรรม 
 การปรับเปล่ียน ( Transform ) 

 
ภาพท่ี 69 หุน่จ าลองการใช้การปรับเปล่ียนในการจดัการพืน้ท่ีและสร้างทางผา่น 
 

 การทดลองด้วยวิธีการใช้การปรับเปล่ียน ( Transform ) โดยสร้างพืน้ท่ีระหว่างทาง
สถาปัตยกรรม ท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียน ( Transform ) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็น
เคร่ืองมือในการเสร้างทางผา่นระหวา่งพืน้ท่ีกิจกรรม พบวา่ 
 โรงเรียน ส่งผลต่อปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง คน-พืน้ท่ี โดยท่ีพืน้ท่ีกิจกรรมหรือยูนิด (Unite) 
สามารถปรับเปล่ียนตามลักษณะของความต้องการใช้งาน จ านวนผู้ ใช้ ซึ่งส่งผลให้ขอบเขตของ
พืน้ท่ีกิจกรรมเกิดความยืดหยุ่น โดยสามารถแยกออกจากกันเพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีต้องการความ
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เป็นส่วนตัว เช่น การเรียนการสอน และยังรวมพืน้ท่ีกิจกรรมเข้าด้วยกันได้เพ่ือตอบสนองต่อ
กิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยในระดบัของบริบท การปรับเปล่ียนพืน้ท่ีกิจกรรมหรือยูนิด (Unite) 
สามารถสร้างความโปร่งพรุนตอ่บริบทโดยรอบได้ ในประเดน็ของพืน้ท่ีทางผา่น มีลกัษณะใกล้เคียง
กบัการใช้ระดบั คือ พืน้ท่ีทางผา่นและพืน้ท่ีกิจกรรมซ้อนทบักนั 
 พิพิธภัณฑ์ ทดลองในการใช้เคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีการใช้งานด้วยระนาบ
แนวตัง้และแนวนอน โดยผนังและฝ้า สามารถพับขึน้ลงเพ่ือเปิดรับระดบัของการปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ อีกทัง้ยังสร้างพืน้ท่ีปิดล้อมท่ีสามารถ ขยายขอบเขตของพืน้ท่ีกิจกรรม
สร้างความยืดหยุ่นในการใช้พืน้ท่ี ในลกัษณะทางผ่าน เป็นทางผ่านท่ีผ่านกิจกรรมด้านล่าง โดย
การปรับเปล่ียนมีผลกระทบตอ่ลกัษณะของการเปล่ียนผ่านน้อยมาก  
 ลานกิจกรรม ทดลองในการใช้เคร่ืองมือในการสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีเกิดปฏิสมัพันธ์
ระหว่าง คน –คน โดยการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีการใช้งานด้วยระนาบแนวตัง้  สร้างความยืดหยุ่นของ
ขนาดกิจกรรม เน่ืองจากการเล่ือนของผนงั ท่ีสร้างระดบัการปิดล้อมท่ีแตกตา่งกนั เกิดรูปแบบของ
การใช้พืน้ท่ี รวมถึงขนาดท่ีแตกต่างกัน โดยทางสญัจรท่ีเกิดขึน้เป็นทางสญัจรท่ีผ่านกิจกรรม ซึ่ ง
เป็นลกัษณะของทางผา่นท่ีเกิดขึน้ จะเกิดรูปแบบท่ีหลากหลายตามการปรับเปล่ียนของผนงั  
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1  
 จากการออกแบบครัง้ท่ี  1 ในประเด็นของสภาพแวดล้อม โดยใช้การปิดล้อม 
(enclosure) เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ พบว่า เคร่ืองมือใดเพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่สามารถ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ คือ ทางผ่านท่ีสร้างปฎิสมัพนัธืกบัสภาพแวดล้อม และความต้องการของ
โครงการรวมถึงรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลายทัง้ 3 ได้ชัดเจน บางเคร่ืองมือ
ส่งผลในเร่ืองของขอบเขตการใช้พืน้ท่ี สร้างความต่อเน่ืองในการรับรู้พืน้ท่ี หรือบางเคร่ือง มือ ก็ไม่
สามารถตอบสนองต่อความเป็นพืน้ท่ีทางผ่านเลย แต่เน่ืองจากการทดลองในขัน้ตอนนี ้เป็นเพียง
การทดลองและออกแบบการใช้ชุดเคร่ืองมือ ในการสร้างพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่าน เพ่ือ
ค้นหาศกัยภาพของเคร่ืองมือ โดยวิธีการทดลองเคร่ืองมือ รวมถึงการน าไปปรับใช้ตามพืน้ท่ีทดลอง 
ยงัต้องการปัจจยัในเร่ืองของข้อจ ากดัของพืน้ท่ี เพ่ือน ามาพิจารณาและก าหนดทิศทางของการใช้
เคร่ืองมือ ร่วมกบัการออกแบบ ให้ตอบสนองต่อวิธีการและวตัถปุระสงค์มากขึน้ แต่เม่ือพิจารณา
ถึงศกัยภาพของเคร่ืองมือทัง้หมดท่ีส่งผลการเป็นทางผ่าน พบว่าการใช้ความแตกต่างและความ
หลากหลายของระดบั ( Level ) สง่ผลมากท่ีสดุ การใช้ระดบัท่ีแตกตา่งสร้างความยืดหยุน่ ขอบเขต  
รวมถึงลกัษณ์การเปล่ียนผา่นท่ีชว่ยชะลอระยะเวลาในการเปล่ียนผา่น เอือ้ให้เกิดศกัยภาพ 
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ท่ีสามารถน าไปใช้พฒันาเคร่ืองมือร่วมกบัการก่อรูปเพ่ือสร้างพืน้ท่ีระหวา่งในลกัษณะทางผา่นได้ 
 
2. การทดลองครัง้ท่ี 2 (ศกึษาพฒันาเคร่ืองมือร่วมกบัข้อจ ากดัของบริบทและโปรแกรม) 
 จากการทดลองออกแบบครัง้ท่ี 1 พบว่าการทดลองเคร่ืองมือโดยขาดข้อจ ากัดของ
บริบทนัน้ ไม่เพียงพอต่อการสร้างลักษณะเฉพาะๆของพืน้ท่ีทางผ่าน รวมถึงไม่ตอบสนองต่อ
วตัถปุระสงค์ของทัง้ 3 โปรแกรม โดยการทดลองครัง้ท่ี 2 มุง่เน้นการพฒันาร่วมกนัเคร่ืองมือร่วมกบั
ข้อจ ากัดบริบท และค านึงถึงรูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ทัง้ 3 โปรแกรมเป็นส าคญั เพ่ือศึกษาการ
ท างานของเคร่ืองมือร่วมกบัท่ีตัง้(Site) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 โรงเรียน  

 
ภาพท่ี 70 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบโรงเรียนครัง้ท่ี 2 

 
 ศกึษาและพฒันาเคร่ืองมือ โดยพิจารณารูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ คือ “คน-พืน้ที่

การใช้งาน” ด้วยโปรแกรมเดมิเป็นโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมีถกูอาคารสงูล้อมรอบ 
เกิดความทึบตนัมีผลกระทบต่อกิจกรรมของโรงเรียน ข้อจ ากัดของพืน้ท่ีตามท่ีได้วิเคราะห์บริบท
โดยรอบของท่ีตัง้ในบทท่ี 3  คือ “ความหนาแน่น (DENSITY) โดยโรงเรียนต้องการจ ากดัการรับรู้
จากสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือสร้างสมาธิในกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใน เน่ืองจากลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ท่ีมีลักษณะหน้าแคบและยาว ท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า พืน้ท่ีใช้งานไม่สามารถ
ขยายออกด้านข้างได้ จึงถกูซ้อนกนัในแนวตัง้ (Stack) โดยไล่ระดบักิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะไว้ล่าง
สดู จนไปถึงกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตวัอยู่บนสุด และสร้างพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผ่านทัง้ของทัง้
นักท่องเท่ียวและกลุ่มผู้ ใช้กิจกรรมภายในอาคาร โดยบังคบัทางสัญจรให้ผู้ เรียนและผู้สอน ใช้
ทางผ่านภายนอกอาคารเพ่ือเกิดพืน้ท่ีกิจกรรมภายนอกห้องเรียน และเกิดความโปร่งให้กบับริบท
โดยรอบด้วยการเล่ือนกลุ่มกิจกรรม (Slide) ส่งผลให้พฤติกรรมของการใช้พืน้ท่ีเปล่ียนไป เกิดการ
เรียนรู้ทางอ้อมผา่นพืน้ท่ีในขณะเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีการใช้งาน (ภาพท่ี 73) 
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ภาพท่ี 71 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 

 
 ทางผ่านส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นทางผ่านท่ีมีลกัษณะตรงและไมเ่กิดกิจกรรมซ้อนทบั 
เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีเร็วท่ีสุด และระบบทางสัญจรท่ีเกิดขึน้ภายในมีลักษณะวนรอบ
อาคาร (Spiral) เพ่ือสร้างความโปร่งให้กับบริบทและเพิ่มระยะการรับรู้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้บน
ทางผา่น โดยผู้ เรียนและผู้สอนใช้ระบบทางสญัจรเดียวกนั  ซึง่เม่ือพิจารณาถึงความต้องการในการ
เปล่ียนผ่าน พบวา่มีลกัษณะและความต้องการท่ีตา่งกนั  คือผู้สอนอาจจะไมจ่ าเป็นต้องใช้ทางผา่น
ท่ีเกิดกิจกรรม ซึง่จะพฒันาการทดลองในขัน้ตอ่ไป 
 

 
ภาพท่ี 72 หุน่จ าลองแสดงระบบทางสญัจรของผู้ใช้ในแตล่ะกลุม่ 

 
 จากภาพท่ี 72 ลกัษณะทางผ่านทางผ่านของนกัท่องเท่ียวมีลกัษณะเป็นเส้นตรงและ
แยกออกจากทางสญัจรของกลุม่ผู้ใช้กิจกรรมในโรงเรียนอยา่งชดัเจน แตเ่ม่ือพิจารณาถึงระบบทาง
สญัจรภายในท่ีเกิดขึน้จากการสร้างความโปร่งให้กับพืน้ท่ี เกิดการซ้อนทบัระหว่างทางสญัจรของ
นกัเรียน และครูผู้สอน ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มมีความต้องการในการใช้พืน้ท่ีทางผ่านท่ีต่างกัน คือ นกัเรียน
ต้องการทางผ่านท่ีผา่นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อมในขณะเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีเพ่ือ
ท ากิจกรรมต่างๆ แต่ความต้องการของครูผู้ สอนไม่จ าเป็นต้องเดินผ่านกิจกรรม เพียงแต่แค่
สามารถรับรู้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะของการสงัเกตการณ์เทา่นัน้ 
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ภาพท่ี 73 เปรียบเทียบลกัษณะพฤตกิรรมการใช้งานเดมิและพฤตกิรรมท่ีถกูปรับเปล่ียนไป 

 
 พพิธิภัณฑ์  

 
ภาพท่ี 74 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางผา่นของพิพิธภณัฑ์ครัง้ท่ี 2 

 
 ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยพิจารณารูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ คือ “คน-

ธรรมชาติ” โดยโปรแกรมเดิม คือ พิพิธภัณฑ์ โดยลกัษณะทางกายภาพของทางเข้าและพืน้ท่ีท่ี
โดยรวม มีลักษณะท่ีแคบและยาว ส่งผลให้เกิดการรับรู้และสัมผัสพืน้ท่ีภายในได้ยาก กิจกรรม
ภายในพืน้ท่ีถูกตัดขาดออกจากบริบทโดยรอบอย่างสิน้เชิง ซึ่งมีข้อจ ากัดของพืน้ท่ีตามท่ีได้
วิเคราะห์บริบทโดยรอบของท่ีตัง้ในบทท่ี 3  คือ “การเปิดเผย แสดงตัวตน (EXPOSE)” โดยการ
ใช้ระดับและการจ ากัดทางเดินเพ่ือควบคุมลักษณะการเปล่ียนผ่าน ด้วยระดับท่ีแตกต่างกัน
ในขณะเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีจะสัมพันธ์กับระดับความสูงของต้นไม้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดบัล าต้น ระดบักลางต้น และระดบัพุ่มใบ เกิดปฎิสัมพันธ์ของการปิดล้อมและการรับรู้พืน้ท่ีท่ี
สัมพันธ์กับธรรมชาติท่ีแตกต่างกัน คือ ระดับโคนต้นการมีปฎิสัมพันธ์กับธรรมชาติน้อยและมี
ลกัษณะของการปิดล้อมท่ีเบาบาง เอือ้ให้เกิดพืน้ท่ีหรือกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ จนไปถึงระดบัท่ี
พุม่ใบท่ีมีลกัษณะพืน้ท่ีท่ีเป็นสว่นตวัมากท่ีสดุถกูโอบล้อมมากท่ีสดุ อีกทัง้ระดบัท่ีแตกตา่งท าให้เกิด
การชะลอและใช้เวลาในการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีนานขึน้ ส่งผลให้ผู้ ใช้พืน้ท่ีเกิดการรับรู้พืน้ท่ีหรือ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในท่ีตัง้ได้มากขึน้ 
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ภาพท่ี 75 แสดงความสมัพนัธ์ของระดบัความสงูกบัธรรมชาติ 

 

 
ภาพท่ี 76 แสดงความสมัพนัธ์ในการใช้พืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัระดบัความสงู และการปิดล้อมของต้นไม้ 

 
 จากภาพท่ี 76 ขนาดและคณุลกัษณะของพืน้ท่ีกิจกรรมสมัพนัธ์กบัการปิดล้อมระดบั
ความสูงของต้นไม้ คือพืน้ท่ีท่ีมีขนาดใหญ่สุด เป็นพืน้ท่ีสาธารณะมากท่ีสุก มีการปิดล้อมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติน้อยท่ีสุด ไล่ระดบัจนไปถึงพืน้ท่ีสูงสุดมีความเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั และการ
โอบล้อม รวมถึงปฎิสมัพนัธ์กบัธรรมชาตมิากท่ีสดุ  
 

 
ภาพท่ี 77 แสดงระดบัท่ีแตกตา่งท่ีเอือ้ให้เป็นทางเดนิและรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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 ระดบัท่ีแตกต่างกับเอือ้ให่เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยระดบัมีความแตกต่างกันท่ี 
20 ซม. โดยสามารถเป็นทัง้ทางเดิน และรองรับกิจกรรมต่างๆ และระดบัท่ีตา่งกนัส่งผลให้จงัหว่ะ
ในการเปล่ียนผา่นถกูชะลอ ให้นานขึน้ 
 ลานกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 78 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบลานกิจกรรมครัง้ท่ี 2 

 
 ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยพิจารณารูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ คือ “คน-คน” 

โดยโปรแกรมเดิม คือ ลานกิจกรรม โดยกิจกรรมและผู้ ใช้พืน้ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันตามแต่ละ
ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมในเชิงพักผ่อนออกก าลังกายของผู้ ท่ีอาศยัอยู่รอบๆพืน้ท่ี ช่วง
บา่ยพืน้ท่ีถูกปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับกิจกรรมของร้านกาแฟและขนมซึ่งคอ่ยข้างเงียบสงบ และช่วง
เย็นเป็นต้นไปพืน้ท่ีถูกใช้เป็นลานกิจกรรมท่ีรองรับนักท่องเท่ียวท่ีใช้พืน้ท่ีในการสังสรรค์ด่ืมกิน 
เน่ืองจากร้าน ผบั-บาร์ เปิดให้บริการ (ภาพท่ี 79 ) ซึ่งมีข้อจ ากัดของพืน้ท่ีตามท่ีได้วิเคราะห์บริบท
โดยรอบของท่ีตัง้ในบทท่ี 3  คือ “การซ้อนทับ (OVERLAYS)” โดยการใช้ระดับท่ีแตกต่างกัน 
สร้างพืน้ท่ีท่ีรองรับกิจกรรมท่ีเอ่ือให้กบัทัง้ 3 ช่วงเวลา โดยไล่ระดบัความสงูๆทกุๆ 40 ซม. สามารถ
เป็นได้ทัง้ท่ีนั่ง หรือทางเดิน จนถึงระดับท่ีสูงสุด คือ 2.40 ม. ซึ่งกลายเป็นผนังเพ่ือกันความเป็น
ส่วนตวัจากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใน และสร้างจดุตดัของเส้นทางในการเปล่ียนผ่านพื น้ท่ี ส่งผลให้
บริเวณจดุตดั เกิดการพบปะของผู้คน หรือเอือ้ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง คน-คน ได้มากขึน้ โดยท่ี
จดุตดัของทางเดินได้ถกูกระจายอยู่ทัว่พืน้ท่ี จากเดิมท่ีอยู่บริเวณส่วนกลางของท่ีตัง้  ( ภาพท่ี 80 ) 
ผู้ ใช้พืน้ท่ีสามารถเลือกพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา ตามต าแหน่ง และความสูงตาม
ความต้องการได้ในขณะเดียวกัน ก็ยังสร้างระดับความเป็นส่วนตัว -สาธารณะ โดยอ้างอิงจาก
ความสูงของระดบัทางเดินได้ แตใ่นขณะเดียวกนั ระบบ grid ท่ีมีขนาดเท่ากนั ส่งผลให้เกิดระดบั
ความเข้มข้นของคณุภาพพืน้ท่ีท่ีเทา่เทียมกนั 
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ภาพท่ี 79 ต าแหนง่และขนาดการใช้งานพืน้ท่ีในแตล่ะชว่งเวลา 

 

 
ภาพท่ี 80 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 

 
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
 จากการออกแบบครัง้ท่ี 2 (ศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือร่วมกับข้อจ ากัดของบริบทและ
โปรแกรม) พบวา่ ข้อจ ากดัของพืน้ท่ีส่งผลตอ่การทดลองออกแบบพืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะทางผา่น 
ทัง้ 3 โปรแกรมและได้ตอบวตัถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ คือ พืน้ท่ีระหว่างท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม โดยสร้างคุณลักษณะท่ีเด่นชัดของทางผ่านท่ีแตกต่างกัน และการท าหน้าท่ีเป็น
ทางผา่นท่ีแตกตา่ง คือ  
 โรงเรียน ทางผา่นท่ีผา่นอยา่งรวดเร็วและไมเ่กิดปฏิสมัพนัธ์กบัตวัโปรแกรม  
 พิพิธภณัฑ์ ทางผ่านท่ีชะลอและสร้างการใช้เวลาในการเปล่ียนผ่านให้นานขึน้เพ่ือเกิด
ปฏิสมัพนัธ์และรับรู้สภาพแวดล้อมได้นานขึน้  
 ลานกิจกรรม ทางผ่านท่ีส่งผลให้หยุดท ากิจกรรมในขณะท่ีเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี  โดย
เปิดรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 แต่การทดลองออกแบบ พืน้ท่ีระหว่างในลักษณะทางผ่าน ผ่านโปรแกรมทัง้ 3 ถูก
ละเลยและขาดการพิจารณาลกัษณะและพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางผ่าน ส่งผลให้การใช้งานพืน้ท่ีใน
บางโปรแกรมเป็นไปได้ยาก จงึน าไปสูก่ารทดลองออกแบบครัง้ท่ี 3 โดยเน้นประเดน็เร่ืองพฤตกิรรม
ของผู้ ใช้พืน้ท่ีทัง้เปล่ียนผ่าน และการสัญจรภายใน รวมกับข้อจ ากัดของบริบท และพัฒนา
เคร่ืองมือเดมิจากการทดลองในครัง้ท่ี 2 ให้สอดคล้องมากขึน้ 
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ภาพท่ี 81 รวมหุน่จ าลองการทดลองออกแบบครัง้ท่ี 2 
 
3. การทดลองครัง้ที่  3 (ศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของผู้ ใช้ท่ีมีผลตอ่เคร่ืองมือในการออกแบ
สถาปัตยกรรม) 
 โดยการทดลองออกแบบครัง้ท่ี 3 พิจารณาออกแบบภายใต้เงือ้นไข ของพฤติกรรมใน
การเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีของกลุ่มผู้ ใช้งานทัง้ท่ีท่ีต้องการเปล่ียนผ่าน และกลุ่มผู้ ท่ีเข้ามาใช้หรือท า
กิจกรรมภายในโปรแกรม รวมถึงทางผ่านท่ีเกิดขึน้ใหม่และโปรแกรมเดิม ให้สามารถอยู่ ร่วมกัน
อย่างกลมกลืนมากขึน้เป็นหลกั โดยพิจารณาและพฒันาจากลกัษณะทางผ่านท่ีมีความแตกต่าง
กนัในการทดลองครัง้ท่ี 2  
 โรงเรียน 

 
ภาพท่ี 82 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบโรงเรียนครัง้ท่ี 3 

 จากการทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางผ่านและโรงเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 2 เม่ือ
พิจารณาถึงหน้าท่ีของทางผา่นและพฤตกิรรมของการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีแตล่ะกลุม่ผู้ ใช้ สามารถแบง่
ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 
 กลุ่มที่ต้องการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี  
 นกัท่องเท่ียว มีลกัษณะในการเปล่ียนผ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือลดผลกระทบตอ่กิจกรรม
ในการเรียนการสอน อันเน่ืองมาจากเปล่ียนผ่านพื ้น ท่ี  โดยลักษณะของการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมถูกบิด (TWIST) เพ่ือสร้างทางผ่านในลักษณะของพืน้ท่ีแบบคอขวด ช่วยในการ
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ระบายคน และช่วยสร้างพืน้ท่ีเปิดโล่งด้านบนเพ่ือดึงแสงสว่างจากธรรมชาติ โดยด้านแคบอยู่
บริเวณถนนข้าวสารท่ีมีกลุม่นกัทอ่งเท่ียวใช้พืน้ท่ีมาก (ภาพท่ี 82) 
 กลุ่มที่เข้ามาใช้กิจกรรม 
 นกัเรียน มีลกัษณะและพฤติกรรมในการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีโดยท่ีต้องผ่านกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอ้อม  โดยเล่ือนสลับก้อนกิจกรรม (Slide) เพ่ือสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีอยู่
ภายนอกอาคาร และเกิดพืน้ท่ีกิจกรรมกลางแจ้งในลกัษณะของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือรองรับ
พฤตกิรรมการเรียนรู้ทางอ้อมของนกัเรียน ยงัส่งผลดี ในเร่ืองของการระบายอากาศ และการใช้แสง
ธรรมชาติท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน แต่เม่ือพิจารณาการก่อรูปร่วมกับอาคารโดยรอบ พบว่า 
ลักษณะทางผ่านของนักเรียนบางส่วน ยังคงสร้างความโปร่งและไม่ได้รับแสงสว่างท่ีเพียงพอ 
เน่ืองจากการเล่ือน (slide) ก้อนพืน้ท่ีกิจกรรมบางส่วนเกิดการซ้อนทับจนบดบังแสงธรรมชาต ิ
(ภาพท่ี  82) 
 ครูผู้สอน มีลกัษณะของการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีอยา่งรวดเร็วไมผ่่านกิจกรรม แตส่ามารถ
มองเห็น รับรู้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในขณะเปล่ียนผ่าน เพ่ือสงัเกตพฤติกรรมในการใช้พืน้ท่ีของนกัเรียน 
โถงบนัไดถกูน ามาใช้เพ่ือเช่ือมพืน้พืน้ท่ีกิจกรรม โดยระดบัพืน้ของแตร่ะชัน้ถกูขยบัขึน้ (shift) ทกุๆ 
1.50 ม. ตามชานพกัของบนัได สง่ผลให้เกิดทางผา่นท่ีแจกไปสูพื่น้ท่ีกิจกรรมในลกัษณะท่ีสัน้ (shot 
cut) โดยยงัสามารถรับรู้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้โดยรอบของนกัเรียนในลกัษณะของการสงัเกต หรือตรวจ
ระวงัได้ (ภาพท่ี 82) 

 
ภาพท่ี 83 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
 

 
ภาพท่ี 84 หุน่จ าลองแสดงระบบทางสญัจรของผู้ใช้ในแตล่ะกลุม่ 
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 ลักษณะทางผ่านทัง้ 3 รูปแบบ รองรับกิจกรรมและตอบสนองต่อผู้ ใช้งานในพื น้ท่ี
ตา่งกัน เป็นพืน้ท่ีระหว่างท่ีท าหน้าท่ีหลกัเป็นทางผ่านแล้ว ยงัท าหน้าท่ีสร้างความโปร่งพรุ่นให้กับ
พืน้ท่ีการใช้งาน บริบท และโปรแกรมเดิม ในเร่ืองของการระบายอากาศ ช่วยดึงแสงสว่างจาก
ธรรมชาติและยงัสร้างมุมมองใหม่ให้กับบริบทโดยรอบ แต่ในระดบัของบริบท ยงัไม่ส่งผลในเร่ือง
ความโปร่ง เน่ืองจากการก่อรูปเตม็พืน้ท่ี  
 พพิธิภัณฑ์ 

 
ภาพท่ี 85 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางผา่นของพิพิธภณัฑ์ครัง้ท่ี 3 

 

 เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มผู้ ใช้ ซึ่งสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีต้องการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี และกลุ่มท่ีต้องการเข้ามาใช้พืน้ท่ีเพ่ือท ากิจกรรม โดยใช้ระดบัท่ี
แตกต่างของทางเดินและพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีสัมพันธ์ระดบัความสูงของต้นไม้ เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง คน – ธรรมชาต ิโดยทางผ่านท่ีมีระดบัแตกตา่งกนั ส่งผลให้ใช้เวลาในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี
ท่ียาวนานขึน้และสามารถรับรู้ภาพรวมของพืน้ท่ีและกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเดินได้มากขึน้  ซึ่ง
ขนาดพืน้ท่ีท่ีเล็กท่ีสดุในการเป็นทางผ่านและรองรับกิจกรรม มีขนาดความกว้างอยู่ท่ี 1.50 ม. โดย
อ้างอิงจากขนาดของระเบียงทางเดินอาคารพิพิธภัณฑ์  สัมพันธ์การรับรู้ลักษณะของพืน้ท่ีจาก
ภายนอกสูภ่ายใน (ภาพท่ี 85) ควบคมุทางขึน้ลงเหมือนการทดลองออกแบบในครัง้ท่ีสอง 
 

 
ภาพท่ี 86 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
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 จากการทดลองออกแบบ พืน้ท่ีทางผ่านท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน – ธรรมชาต ิ
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้ ใช้พืน้ท่ี พบว่าการใช้ระดบัส่ง เสริมให้เกิดระดับของการ
ปฏิสัมพันธ์ เหมือนการทดลองออกแบบในครัง้ท่ี 2 คือ ล าต้น กลางต้น และพุ่มใบ โดยไล่ระดบั
พืน้ท่ีสาธารณะไปจนถึงพืน้ท่ีส่วนตวัตามล าดับ พืน้ท่ีกิจกรรมมีขนาดท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ทัง้พืน้ท่ีสังสรรค์ท่ีต้องรองรับปริมาณคนมาก ไปจนถึงพืน้ท่ีอ่านหนังสือหรือ
พักผ่อน ท่ีใช้พืน้ท่ีแค่คนเดียว ในขณะเดียวกันยังคงท าหน้าท่ีหลักตามวัตถุประสงค์หลัก คือ 
ทางผา่นได้อยา่งดี  
 เม่ือพิจารณาพืน้ท่ีระหว่างท่ีส่งผลตอ่บริบทโดยรอบ พบวา่การก่อรูปของอาคารส่งผล
ต่อบริบทในเร่ืองของขนาดอาคารใหม่ท่ีสร้างความแออัดให้กับบริบท ตวัอาคารดูหนักและสร้าง
ความกดดนัตอ่ผู้ใช้พืน้ท่ี 
 ลานกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 87 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบลานกิจกรรมครัง้ท่ี 3 
 
 ทดลองออกแบบโดยแบ่งพืน้ท่ีเป็น 2 ชัน้ โดยแยกทางเดินหลกั ท่ีเช่ือมบริบทโดยรอบ 
ออกจากพืน้ท่ีใช้งาน โดยใช้คอร์ท เช่ือมปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งพืน้ท่ีในสว่นชัน้ท่ี 1 และ 2 ควบคมุทาง
ขึน้ – ลง โดยบงัคบัให้ลงท่ีบริเวณส่วนกลางของพืน้ท่ี และใช้ระดบัเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งระดบัมีความ
แตกตา่งกนัทกุๆ 20 ซม. เอือ้ให้เกิดเป็นทางสญัจรและแสดงขอบเขตพืน้ท่ีในการท ากิจกรรม สร้าง
ทางผ่านและพืน้ท่ีรองรับกิจกรรมท่ีส่งเสริมปฎิสมัพนัธ์ ระหวา่ง คน-คน โดยค านงึถึงพฤตกิรรมการ
ใช้งานพืน้ท่ีในแต่ละช่วงเวลา (ภาพท่ี 79) ซึ่งสัมพันธ์กับระดับ ขนาด ความทึบโปร่ง แสงและ
กิจกรรมท่ีต่างกัน คือ ช่วงเช้าท่ีมีลักษณะของการก่อรูปอาคารท่ีโปร่งท่ีสุดเพ่ือรับแสงธรรมชาต ิ
รองรับกิจกรรมในเชิงพกัผ่อนและออกก าลงักายของกลุ่มผู้ ใช้พืน้ท่ีท่ีอยู่โดยรอบท่ีตัง้ โดยช่วงบา่ย
จ านวนชัน้ถูกเพิ่มขึน้ เน่ืองจากป้องกันแสงแดด อุณหภูมิท่ีสูงขึน้ และรองรับขนาดของกิจกรรม 
พฤตกิรรมในเชิงพกัผอ่นนัง่เลน่ จนถึงชว่งเย็นท่ีพืน้ท่ีถกูครอบครองทัง้หมด ด้วยพืน้ท่ีถกูเปล่ียนเป็น
ท่ีทอ่งเท่ียวและกิจกรรมเพื่อพบปะสงัสรรค์ ด่ืม-กิน ของนกัทอ่งเท่ียวยามค ่าคืน  
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ภาพท่ี 88 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
 

 
ภาพท่ี 89 หุน่จ าลองแสดง NODE และจดุตดัสญัจร 
 
 ระบบทางสญัจร ถูกจ ากัดทางขึน้ – ลง โดยจ ากัดให้ลงท่ีบริเวณส่วนกลางของพืน้ท่ี 
ส่งผลเกิด node และจดุตดั ของทางผ่านหลกัท่ีเช่ือมบริบทโดยรอบและทางสญัจรภายใน เอือ้ให้
เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง คน-คน  
 เม่ือพิจารณาผลลพัท์ของการออกแบบการทดลอง พบวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ
โปรแกรมคือ ต้องการให้คนหยุดใช้พืน้ท่ีเพ่ือท ากิจกรรมและตอบสนองต่อการใช้งานในพืน้ท่ีของ
กลุ่มผู้ ใช้ แต่เม่ือพิจารณาถึงกายภาพของอาคารท่ีมีต่อบริบท พบว่า ตวัอาคารส่งผลกระทบต่อ
บริบทในเร่ืองของความทึบตนั และการรับพืน้ท่ีกิจกรรมตา่งๆ เช่นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้าน
ผบับาร์ การรับรู้พืน้ท่ีโดยรอบของผู้ใช้พืน้ท่ีถกูบดบงัด้วยระดบัความสงูของอาคารใหมท่ี่สร้างขึน้ 
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 
 จากการทดลองออกแบบครัง้ท่ี  3 พบว่า การทดลองออกแบบในประเด็นของ
พฤติกรรม ความต้องการท่ีแตกต่างกันในการเคล่ือนท่ีหรือใช้สอยในแต่ละทางผ่านของผู้ ใช้พืน้ท่ี 
การทดลองออกแบบให้น า้หนักความเข้มข้นของเคร่ืองมือในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม เพ่ือ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์และรูปแบบการปฎิสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ และสามารถท าหน้าท่ีหลกั คือ
พืน้ท่ีทางผา่นท่ีรองรับพฤตกิรรมในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตเ่ม่ือพิจารณาใน
มุมมองของพืน้ท่ีระหว่างท่ีท าหน้าท่ีและอยู่ร่วมกับบริบท พบว่า การให้น า้หนักในเร่ืองของการ
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พัฒนาเคร่ืองมือในการออกแบบมีความเข้มข้นมากจนเกินไป ท าให้น า้หนักพืน้ท่ีระหว่างท่ีท า
หน้าท่ีตอ่บริบทดเูบาบางลง และส่งผลให้เกิดความทึบตนั ตอ่บริบทโดยรอบ เน่ืองจากอาคารใหม่
มีขนาดท่ีใหญ่และแสดงตวัชัดเจนเกินไป จนอาคารใหม่เกิดการตดัขาดออกจากบริบทโดยล้อม
โดยอตัโนมตั ิ

 

 
ภาพท่ี 90 รวมหุน่จ าลองการทดลองออกแบบครัง้ท่ี 3 แสดงการอยูร่่วมกบับริบท 
 
 โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผ่าน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ กลุ่มผู้ ใช้ เป้าหมาย 
ความเร็วในการเปล่ียนผ่าน และระยะเวลาในการเปล่ียนผ่าน มีความแปรผันตามกันส่งผลต่อ
ลกัษณะทางผ่านและรูปแบบของการเปล่ียนผ่านท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานรวมถึงการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม ความต้องการและเป้าหมายเป็นปัจจยัท่ีควบคูก่ันในการ
เดินทาง ซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัต่อการเปล่ียนผ่านนัน้ๆ โดยความเร็วและเวลาเป็นตวัแปรท่ีคล้อย
ตามกนั ซึง่ท าให้เกิดลกัษณะหรือวิธีการเปล่ียนผา่นท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะกลุม่ผู้ใช้ 
 

 
ภาพท่ี 91 ลกัษณะความสอดคล้องของปัจจยัแตล่ะด้าน 
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4. การพัฒนาครัง้ที่  1 พัฒนาเคร่ืองมือโดยค านึงถึงพืน้ท่ีระหว่างท่ีส่งผลกระบทและหน้าท่ีต่อ
บริบท 

 การพัฒนาครัง้ท่ี 1 พิจารณาออกแบบภายใต้เง่ือนไข ความสมดุลระหว่างการใช้
เคร่ืองมือในการควบคมุปฏิสมัพนัธ์ และการใช้งานของทางผ่านท่ีอยู่ร่วมกบับริบท โดยให้น า้หนกั
ในเร่ืองของการเป็นทางผ่าน ท่ีเป็นวัตถุประสงค์หลัก ค านึงถึงหน้าท่ีของพืน้ท่ีทางผ่านท่ีส่งผล
กระทบตอ่บริบทโดยรอบ 
 โดยสามารถแบง่พฤติกรรมการใช้งานภายในทางผ่านออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
เข้าใช้พืน้ท่ีเพ่ือท ากิจกรรม และการเปล่ียนผ่านระหวา่งพืน้ท่ี โดยทัง้ 2 ประเภท มีพฤตกิรรมการใช้
พืน้ท่ีมีแตล่ะรูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ กบัสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั ตามความต้องการการใช้
งานและลกัษณะการเปล่ียนผา่นของพืน้ท่ี ดงันี ้
 โรงเรียน 

 
ภาพท่ี 92 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบโรงเรียนครัง้ท่ี 4 
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 การพัฒนาหน้าท่ีของพืน้ท่ีระหว่างท่ีมีผลต่อบริบท ท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบของการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง คน – พืน้ท่ี โดยพิจารณาการก่อรูปจากข้อจ ากัดของพืน้ท่ี คือ ความหนาแน่น 
(จากการวิเคราะห์ในบทท่ี 3) ร่วมกบัโปรแกรม ท่ีต้องการสมาธิในการท ากิจกรรม (concentration) 
และลกัษณะของพฤตกิรรมของกลุม่ผู้ใช้ในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี โดยจ าแนกได้ 2 ลกัษณะ คือ  
 ต้องการเป ล่ียนผ่าน พื น้ ท่ี โดยเร็วไม่ส่ งผลกระทบต่อ กิจกรรมในโปรแกรม 
(นกัทอ่งเท่ียว)  
 การเข้าใช้งานภายในพืน้ท่ีในลักษณะของการจดจ่อในการท ากิจกรรม (ผู้ สอนและ
นกัเรียน) 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมในการใช้พืน้ท่ีในการเปล่ียนผ่าน ควบคูก่บัความต้องการของ
ตวัโปรแกรม พบว่า ทัง้สองกลุ่มมีระดบัในการปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัอย่างเบาบาง  แต่มีความ
ต้องการในการใช้งานในพืน้ท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมตา่งๆสงู ในการเป็นทางผ่านท่ีช่วยระบายคนออก
จากถนนข้าวสาร และยังรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนในการสร้างสภาวะแวดล้อม รวมถึง
บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเดิมพืน้ท่ีมีขนาดเล็กและแคบ คอ่นข้างทบึตนั 
ตามการวิเคราะห์ในบทท่ี 3 กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือในการก่อรูปทางผา่น ถกูพิจารณาในเร่ือง
ของการสร้างความโปร่งให้กบัพืน้ท่ีภายในและโดยรอบ  
 จากอาคารโดยรอบพืน้ท่ีถกูขนาบข้างด้วยเกสเฮ้าว์ และร้านค้าเม่ือวิเคราะห์พืน้ท่ีเพ่ือ
วางต าแหน่งของอาคารและสร้างคณุลกัษณะของทางผา่น พบว่า เกสเฮ้าว์เป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราว
มีกิจกรรมในการพักผ่อนทัง้ในช่วงกลางวนัและกลางคืนมีความต้องการเปิดรับสภาพแวดล้อม
ภายนอก มากกว่าร้านค้าท่ีท ากิจกรรมขายของในช่วงกลางวันและใช้พืน้ท่ีพักผ่อนเพ่ือเปิดรับ 
สภาพแวดล้อมในชว่งกลางคืนเทา่นัน้ 
 ต าแหน่งอาคารถูกดนัชิดกับอาคารร้านค้า เพ่ือสร้างทางผ่านและสร้างความโปร่ง
ระหว่างอาคารเกสเฮ้าว์และโรงเรียน และต าแหน่งกิจกรรมของโรงเรียนถูกแบ่งตามระดบัความ
สนใจของการท ากิจกรรม (concentration) โดยแยกออกจากกัน กิจกรรมท่ีท่ีต้องการสมาธิน้อย 
ถกูดนัให้ติดถนนข้าวสาร และเปิดพืน้ท่ีโล่งตรงกลาง (hall) เพ่ือดงึแสงและการระบายอากาศเข้าสู่
ส่วนท่ีทึบท่ีสุดของพืน้ท่ี  ต าแหน่งของกิจกรรมท่ีต้องการความสนใจในกิจกรรม ถูกเล่ือน (slide) 
ออกจากกันเพ่ือสร้างบรรยากาศ และความเป็นส่วนตัวในการท ากิจกรรม เกิดพืน้ท่ีท่ีทางผ่าน
ภายในโรงเรียน และท ากิจกรรมภายนอก ชว่ยสร้างความโปร่งเปิดมมุมองให้กบับริบท (ภาพท่ี 92) 
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ภาพท่ี 93 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 

 

 
ภาพท่ี 94 รูปตดัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีทางผา่น การใช้งานพืน้ท่ีในโรงเรียนและการสร้าง

ความโปร่งให้กบับริบท 
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ภาพท่ี 95 รูปตดัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 
 จากภาพท่ี 93 ทางผ่านของนักท่องเท่ียวถูกปิดกัน้มุมมองและการปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมภายในโรงเรียน ด้วยระแนงแนวตัง้ ท่ีบดบงัการรับรู้ในขณะเปล่ียนผ่าน และบงัคบัให้มอง
ท่ีปลายทาง ในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีเป็นหลกั  
 ระบบทางผ่านท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี ทัง้ในระดบัของบริบทท่ีเช่ือมพืน้ท่ีถนนข้าวสารกบั
ถนนด าเนินกลางเหนือ และระบบทางผา่นภายในโรงเรียนท่ีสร้างคณุภาพพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัการ
รองรับกิจกรรม พฤตกิรรมการใช้พืน้ท่ีรวมถึงเป็นทางสญัจรภายในโครงการแล้ว  ระบบทางผา่นทัง้ 
2 ได้ท างานร่วมกันในการสร้างคณุลกัษณะท่ีนอกจากการท าหน้าท่ีเป็นทางผ่านท่ีเช่ือมระหว่าง
พืน้ท่ี ตามวตัถปุระสงค์หลกัแล้ว ทางผา่นสามารถท าหน้าท่ีปรับคณุภาพพืน้ท่ีสร้างความโปร่งพรุน 
ช่วยดึงแสงธรรมชาติ ระบายอากาศ และ ลดความแออัดของพืน้ท่ีให้กับบริบท ตอบสนองต่อ
อาคารโดยรอบอีกด้วย 
 
 พพิธิภัณฑ์ 

 
ภาพท่ี 96 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางผา่นของพิพิธภณัฑ์ครัง้ท่ี 4 
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 การพฒันาหน้าท่ีของพืน้ท่ีระหว่างท่ีมีผลต่อบริบท ทีสมัพันธ์กับรูปแบบของการปฎิ
สมัพนัธ์ระหว่าง คน – ธรรมชาติ โดยพิจารณาการก่อรูปจากลกัษณะของพฤติกรรมของกลุ่มผู้ ใช้
ในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีจากการทดลองพืน้ท่ีระหวา่งของพิพิธภณัฑ์ในครัง้ท่ี 3  สามารถแบง่ออกได้ 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีท ากิจกรรม และกลุ่มท่ีต้องการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี ซึ่งเม่ือวิเคราะห์
รูปแบบของพฤติกรรมการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ีทัง้ 2 กลุ่มท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กับธรรมชาติ พบว่าสามารถ
แบง่ได้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  
 1. เปล่ียนผา่นพืน้ท่ีโดยมีปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาตโิดยตรง  
 2. การเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีโดยการมองดหูรือสงัเกตพืน้ท่ีท่ีนา่สนใจ  
 3. การเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีท่ีตดัขาดการปฎิสมัพนัธ์กบับริบทและธรรมชาติ 
 จากลกัษณะการรับรู้และมีระดบัปฏิสัมพนัธ์กับธรรมชาติท่ีแตกต่าง น ามาพิจารณา
ร่วมกับข้อจ ากัดของบริบท คือ การแสดงตัวตน ( จากการวิเคราะห์ในบทท่ี 3 ) โดยการชะลอ
ลักษณะการเปล่ียนผ่านให้มีระยะเวลาท่ียาวนานขึน้ เพ่ือเพิ่มและขยายการรับรู้พืน้ท่ี กิจกรรม 
รวมถึงสร้างล าดบัในการรับรู้สภาพแวดล้อมมากขึน้ ( ภาพท่ี 96-98 ) โดยการใช้ระดบัความสงูของ
ทางเดินสมัพนัธ์กบัความสงูของต้นไม้ สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาติในขณะเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี  และ
ใช้ทางผา่นสร้างเส้นน าสายตาท่ีคอ่ยๆเผยให้เห็นถึงเปา้หมายในการเปล่ียนผา่น  
 

 
ภาพท่ี 97 ลกัษณะทางเดนิตามกลุม่ผู้ใช้ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาตมิากไปน้อย  

 

 
ภาพท่ี 98 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี 99 แสดงลกัษณะรูปแบบการรับรู้พืน้ท่ีเดมิและการพฒันาลกัษณะการรับรู้รูปแบบใหม่ 

 
 ภาพท่ี 97-98 แสดงการชะลอลักษณะการเปล่ียนผ่านให้มีระยะเวลาท่ียาวนานขึน้ 

เพ่ือเพิ่มและขยายการรับรู้พืน้ท่ี กิจกรรม จากเดิมการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเกิดเพียงจุดเดียวผ่าน

ทางผ่านท่ีเป็นเส้นตรง เม่ือลักษณะทางผ่านถูกพัฒนาทิศทาง และระดบัความสูงของทางผ่าน 

สง่ผลให้เกิดการรับรู้ในหลายมิติ และสามารถมองเห็น รับรู้พืน้ท่ีโดยรอบได้มากขึน้ รวมถึงเกิดการ

สร้างล าดบัในการรับรู้สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัส่งผลให้ผู้ เปล่ียนผ่านเกิดการชะลอจงัหวะในการ

เปล่ียนผา่น  

 

 
ภาพท่ี 100 ผงัพืน้แสดงต าแหนง่ของพืน้ท่ีกิจกรรม และพืน้ท่ีทางผา่น 
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ภาพท่ี 101 รูปตดั A แสดงการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์กบัอาคารใหม่ 
 

 
ภาพท่ี 102 รูปตดั B แสดงความสมัพนัธ์พืน้ท่ีกิจกรรมท่ีเป็นสว่นตวัสมัพนัธ์กบัความสงูของระดบั
ทางผา่น และต้นไม้ 

 

 
ภาพท่ี 103 รูปตดั c แสดงความสมัพนัธ์พืน้ท่ีกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ ท่ีสมัพนัธ์กับความสูงของ
ระดบัทางผา่น และต้นไม้ 
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 ภาพท่ี 101-103 รูปตดัแสดงความสูงของระดบัทางเดินเปล่ียนผ่านระหว่างพืน้ท่ีท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัต้นไม้ โดยน าลกัษณะของความหนาแนน่ของต้นไม้ตัง้แตโ่ปร่งสดุ คือ ชว่งล าต้น จน
ไปถึงหนาแน่นสุด คือ ช่วงพุ่มใบ สร้างระดบัของการปิดล้อมท่ีต่างกัน ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมท่ี
ต้องการความเป็นสาธารณะและสว่นตวัท่ีตา่งกนั 
 จากการการพัฒนาพืน้ท่ีทางผ่านของโปรแกรมพิพิธภัณฑ์ นอกจากจะท าหน้าท่ี
ทางผา่นท่ีสร้างระดบัของการปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาตท่ีิสมัพนัธ์กบักิจกรรม ยงัสง่ผลตอ่บริบทในแง่
ของการลดความหนาแน่นของบริบท และเปิดโอกาสให้อาคารโดยรอบหยิบยืมสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นธรรมชาติ ท่ีสร้างความผ่อนคลายให้กับพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของท่ีอยู่อาศัย สถาน
ประกอบการร้านค้าตา่งๆ และยงัเป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นตดัขาดความวุน่วายจากถนนข้าวสารอีกด้วย 
 ลานกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 104 หุน่จ าลองการทดลองออกแบบลานกิจกรรมครัง้ท่ี 4 
  
 การการพัฒนาหน้าท่ีของพืน้ท่ีระหว่างท่ีมีผลต่อบริบท ท่ีสมัพันธ์กับรูปแบบของการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง คน – คน โดยพิจารณาการก่อรูปจากข้อจ ากดัของพืน้ท่ี คือความยืดหยุน่ ของ
พืน้ท่ี (จากการวิเคราะห์ในบทท่ี 3) ร่วมกับโปรแกรม ลานกิจกรรม ท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงของ



77 

 

ขนาด ความเป็นส่วนตวัและกิจกรรมในพืน้ท่ี พฒันาการก่อรูปทางผ่านและสร้างลกัษณะของการ
ปฏิสมัพนัธ์ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเปล่ียนผ่านและการใช้พืน้ท่ี แยกออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ  
 1. ต้องการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีโดยรับรู้กิจกรรม 

 2. การเปล่ียนผ่านและเข้าใช้พืน้ท่ีในการท ากิจกรรมร่วมกันในแต่ละช่วงเวลา โดยมี

ระดบัของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง คน – คน ท่ีแตกตา่งกนั 

 การออกแบบเพ่ือสร้างพืน้ท่ีทางผ่านท่ีรองรับกิจกรรมต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา การ

ก าหนดพืน้ท่ีกิจกรรมโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการใช้พืน้ท่ีรวมถึงทิศทางในการเปล่ียนผ่าน 

พบว่า ต าแหน่งของกิจกรรมเกิดขึน้บริเวณจุดตดั ของทางเดินบริเวณกลางพืน้ท่ี กลายเป็นศูนย์

รวมของการท ากิจกรรมต่างๆ (node) และพืน้ท่ีท่ีผู้ คนจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากท่ีสุด พัฒนา

เคร่ืองมือท่ีสร้างความยืดหยุน่เพ่ือรองรับและควบคมุการเกิดพฤติกรรม-กิจกรรมตา่งๆ ผ่านการใช้

ระดบั (step) โดยมีความแตกต่างกันทุกๆ 20 ซม. เพ่ือท่ีจะยังสามารถถ่ายเทผู้คนได้ และเอือ้ให้

รองรับพฤติกรรมตา่งๆ เช่น ท่ีนัง่ ผนงัท่ีสร้างความเป็นส่วนตวั ขอบเขตของพืน้ท่ี หรือโต๊ะวางของ

ได้ พฒันาความสมัพนัธ์และส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่ง คน-คน โดยการก าหนดขอบเขตหรือผนงั

แนวตัง้ (enclosure) เพิ่มจุดตดัของทางเดิน กระจายทั่วพืน้ท่ีลานกิจกรรม เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีพบปะ

สงัสรรค์ของผู้ เปล่ียนผ่านหรือผู้ ท่ีมาใช้พืน้ท่ีกิจกรรม และผนงัแนวตัง้เอือ้ให้เกิดการขยายขอบเขต

การรับรู้ของคนท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ี รองรับกิจกรรมท่ีเป็นสว่นตวั-สาธารณะ  

 

 
ภาพท่ี 105 การพฒันาเคร่ืองมือและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี 106 ผงัพืน้และรูปตดัแสดงลกัษณะของทางผา่นและความสมัพนัธ์ของการใช้พืน้ท่ี 
 
 จากการทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางผ่านของลานกิจกรรม นอกจากจะท าหน้าท่ี
ทางผ่านท่ีส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน -คน และรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลายแล้ว ยัง
ส่งผลตอ่บริบทในแง่ของการสร้างความยืดหยุ่นในการใช้พืน้ท่ี โดยผู้ ท่ีเข้ามาใช้งานสามารถเลือก
พืน้ท่ี ขนาด ระดบัความเป็นส่วนตวั รวมถึงการท ากิจกรรม ผ่านการใช้ระดบั เป็นตวัควบคมุและ
ก าหนดพฤตกิรรมการใช้งานภายในพืน้ท่ีอีกด้วย 
 สรุปผลการการพัฒนาครัง้ที่ 1  
 จากการการพฒันาครัง้ท่ี 1 การพฒันาออกแบบภายใต้เง่ือนไข การสร้างความสมดลุ
ระหว่างการใช้เคร่ืองมือในการควบคมุปฏิสมัพนัธ์ และการใช้งานของทางผ่าน  โดยให้น า้หนกัใน
เร่ืองการอยู่ร่วมกับบริบทโดยรอบมากขึน้ พบว่า เม่ือปรับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบ
โดยรักษาวิธีการและเคร่ืองมือเดิม สามารถตอบสนองตอ่หน้าท่ีและวตัถปุระสงค์หลกั โดยทางผา่น
ท างานร่วมกบับริบทและโปรแกรมทัง้ 3 ในการสร้างลกัษณะเฉพาะและควบคมุพฤติกรรมในการ
เปล่ียนผ่านท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบของการฏิสมัพนัธ์ กิจกรรมและการเคล่ือนท่ีของผู้ ใช้สอยพืน้ท่ี 
อย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืน้ท่ี ตอบสนองต่อโปรแกรม อีกทัง้ยังตอบสนองต่อความ
ต้องการในการท าหน้าท่ีตอ่บริบทตามท่ีได้กลา่วในรายละเอียดการทดลองข้างต้น  
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ภาพท่ี 107 รวมหุน่จ าลองการทดลองออกแบบครัง้ท่ี 4 แสดงการอยูร่่วมกบับริบท 
 
 5. การพัฒนาออกแบบขัน้สุดท้าย พฒันาการการก่อรูปสถาปัตยกรรมโดยค านึงถึงผลกระทบ
และการสร้างหน้าท่ีตอ่บริบท 

 ในส่วนของการพัฒนาครัง้สุดท้ายโดยรวมของงานมีลักษณะเหมือนเดิม แต่มีการ
ปรับปรุงในบางจดุ โดยจะเน้นการก่อรูปสถาปัตยกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัแนวคดิของพืน้ท่ีระหวา่ง ท่ีเกิด
จากความต้องการของบริบทโดยรอบ และตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆทัง้ภายในและภายนอก
อาคาร ในแง่ของผลกระทบ หน้าท่ี และการอยูร่่วมกบับริบท 
 โรงเรียน  
 ทั่วๆไปลักษณะทางกายภาพและการน าเคร่ืองมือไปปรับใช้พัฒนาการก่อรูปยังคง
เหมือนเดิม โดยปรับให้อาคารมีความโปร่งขึน้เพ่ือปรับคณุภาพพืน้ท่ีเดิมท่ีมีความแออดั ทึบ ตนั 
และรองรับกิจกรรมการใช้งานของโรงเรียนให้มากขึน้  
 

 
ภาพท่ี 108 การพฒันาเคร่ืองมือกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
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 จากภาพท่ี 108 พืน้ท่ีการใช้งานถกูแบง่ออกตามความต้องการในการใช้สมาธิหรือการ

จดจ่อในการท ากิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีต้องการสมาธิน้อยหรือคอ่นข้างเป็นสาธารณะ เช่น ห้องพกั

ครู ห้องเรียนสตดูิโอต่างๆ ห้องดนตรี โรงอาหาร ถกูดนัให้ติดถนนข้าวสารซึ่งค่อนข้างท่ีจะมีความ

วุ่นวาย พลุกพล่านสูง และกิจกรรมท่ีต้องการสมาธิสูงหรือเป็นส่วนตวัมากๆ เช่นห้องเรียน หรือ

พืน้ท่ีพกัผอ่นถกูดนัให้ติดถนนด าเนินกลางเหนือ ท่ีคอ่นข้างจะเงียบสงบ เพิ่มความโปร่งให้กบัพืน้ท่ี

โดยการยกระดบัชัน้ของอาคาร เพ่ือเปิดมุมมองให้กับอาคารโดยรอบ พืน้ท่ีระหว่างทัง้ในแนวตัง้

และแนวนอนยงัท าหน้าท่ีดึงแสงธรรมชาติ และการระบายอากาศเข้าสู้ตวัโครงการและบริบทมาก

ขึน้ อีกทัง้ยังเช่ือมต่อกับพืน้ท่ีอเนกประสงค์ด้านล่างให้เกิดความต่อเน่ืองของการใช้พืน้ท่ีภายใน

โรงเรียนเพ่ือรองรับกิจกรรมในเชิงนนัทนาการ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน

มากขึน้  

 

 
ภาพท่ี 109 ทศันียภาพของโรงเรียนเม่ืออยูร่่วมกบับริบท 
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ภาพท่ี 110 มมุมองจากถนนด าเนินกลางเหนือ 

 

 
ภาพท่ี 111 ความตอ่เน่ืองของการใช้พืน้ท่ีลานอเนกประสงค์กบัพืน้ท่ีกิจกรรมในส่วนชัน้ 2 
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ภาพท่ี 112 พืน้ท่ีทางผา่นระหวา่งถนนด าเนินกลางเหนือและถนนข้าวสาร 
 

 
ภาพท่ี 113 ระดบัความถ่ีของ skin อาคารท่ีสมัพนัธ์กบัทางผา่นของนกัทอ่งเท่ียว 
 

 
ภาพท่ี 114 ลกัษณะ skin อาคารแบบเดมิ  
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 ภาพ ท่ี  112-114 จากเดิม ท่ีส่วนของ skin ด้ าน ข้างอาคารท่ีติ ดทางผ่านของ
นกัท่องเท่ียว ท่ีมีลกัษณะเป็นระแนงแนวตัง้ เพ่ือพรางสายตาจากนกัท่องเท่ียวในขณะเดินผ่าน ก็
ยงัคงลกัษณะการใช้งานแบบเดิม เพียงแตถ่กูพฒันาโดยลดทอนความสงู และระยะของความถ่ีท่ี
สมัพนัธ์กับกิจกรรมมากขึน้ โดยชัน้ท่ี 1 มีความถ่ีของระแนงแนวตัง้มากเพ่ือลดทอนระดบัของการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีทางผ่านและพืน้ท่ีกิจกรรมในโรงเรียนท่ีต้องการความปลอดภัยและเป็น
ส่วนตวัสูง เน่ืองจากเป็นทางผ่านของนักท่องเท่ียว เกิดความพลุกพล่านพืน้ท่ีทางผ่านจึงมีความ
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะสูง จนไปถึงชัน้บนสุดซึ่งมีระยะห่างของระแนงแนวตัง้มากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็น
พืน้ท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นสว่นตวัมากท่ีสดุ  
 

 
ภาพท่ี 215 ผงัพืน้โรงเรียนชัน้ 1 
 

 
ภาพท่ี 116 ผงัพืน้โรงเรียนชัน้ 2 
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ภาพท่ี 117 ผงัพืน้โรงเรียนชัน้ 3 

 

 
ภาพท่ี 118 ผงัพืน้โรงเรียนชัน้ 4 

 

 
ภาพท่ี 119 ผงัพืน้โรงเรียนชัน้ 5 
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ภาพท่ี 120 รูปตดัท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งทางผา่นของนกัท่องเท่ียวกบักิจกรรมในโรงเรียน 
 

 
ภาพท่ี 121 รูปตดัท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีในการสร้างความโปร่งให้กบับริบท 
 

 
ภาพท่ี 122 รูปตดัท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีภายในโรงเรียน 
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ภาพท่ี 123 หุน่จ าลองโรงเรียนขัน้สดุท้าย 
 

 
ภาพท่ี 124 หุน่จ าลองโรงเรียนขัน้สดุท้ายอยูร่่วมกบับริบท 
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 พพิธิภัณฑ์ 
 ลักษณะทางกายภาพและการปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ ในระดับๆต่างๆ รวมถึง 
รูปแบบของการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ียงัคงเหมือนเดิม คือ เดินบนอาคาร, เดินทะลุอาคารและเดินใน
อาคาร แต่ได้พัฒนารูปแบบของการเดินบนอาคาร โดยเสริมพืน้ท่ีนั่งพกัผ่อน หรือนัง่ท ากิจกรรม 
เพ่ือชะลอการเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี ใช้เวลาท่ียาวมากขึน้ในขณะเปล่ียนผ่านพืน้ท่ี และพืน้ท่ีนัง่พกัผ่อน
ท่ีถูกเสริมเข้ามาในส่วนของทางเดินบนอาคาร ยงัส่งเสริมให้เกิดการรับรู้โครงการรวมถึงคณุภาพ
ของพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานภายในพืน้ท่ี และรองรับความต้องการการใช้
งานให้กับบริบทโดยรอบท่ีแตกต่างกันออกไป ผ่านระดบัความสูงของทางเดินท่ีสัมพันธ์กับระยะ
ตา่งๆของธรรมชาต ิ 
 

 
ภาพท่ี 125 ผงัพืน้พิพิธภณัฑ์ชัน้ 1 และบริบทโดยรอบ 
 

 
ภาพท่ี 126 ผงัพืน้พิพิธภณัฑ์ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 127 แสดงลกัษณะการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีของแตล่ะกลุม่ผู้ใช้ในชัน้ท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 128 แสดงลกัษณะการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ีของแตล่ะกลุม่ผู้ใช้ในชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 129 รูปตดัท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี publice กบัทางผา่นท่ีมีระดบัต ่าท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 130 รูปตดัท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี private กบัทางผา่นท่ีมีระดบัสงูท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 131 รูปตดัท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์การเช่ือมตอ่ของพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์กบัทางผา่น 
 

 
ภาพท่ี 132 มมุมองจากถนนข้าวสารเข้าสูโ่ครงการ 
 
 ทางเข้าจากถนนข้าวสารมีลักษณะท่ีแคบ เน่ืองจากเป็นทางเข้าท่ีเกิดจากการเจาะ
ทะลุ อาคารตึกแถว ส่งผลให้การรับรู้พืน้ท่ีโครงการจากคนภายนอก เกิดความสบัสน และมองว่า
เป็นพืน้ท่ีส่วนบคุคลมากกว่าพืน้ท่ีสาธารณะ ส่งผลให้อาคารพิพิธภณัฑ์ถูกตดัขาดจากบคุคลหรือ
นกัท่องเท่ียวภายนอก เน่ืองจากลกัษณะของทางเข้ารวมถึงพืน้ท่ีมีลกัษณะท่ีแคบ ยาว และไม่เป็น
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ลกัษณะท่ีเป็นเส้นตรงท่ีสามารถมองเห็นเป้าหมายหรือปลายทางได้ชดั  พืน้ท่ีระหว่างในลกัษณะ
ทางผา่นจงึถกูพฒันาและท าหน้าท่ีสร้างเส้นน าสายตาจากถนนข้าวสาร เข้าสู่พืน้ท่ีภายในโครงการ 
ค่อยๆแสดงตวัตนของอาคารพิพิธภัณฑ์ ผ่านความสูงท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ในขณะเปล่ียนผ่าน
เกิดการรับรู้พืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั  

 

 
ภาพท่ี 133 พืน้ท่ีท่ีรองรับกิจกรรมท่ีต้องการความเป็นสว่นตวัมากท่ีสดุ 
  
 ระดบัความสูงของทางเดินบนอาคารเป็นตวัก าหนดพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีเป็นส่วนตวัและ
สาธารณะ เน่ืองจากระดบัความสงูท่ีแตกต่างกนั สร้างระยะห่างของการปฏิสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกัน 
เกิดการปิดล้อมพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน อีกทัง้ระดบัความสูงของทางเดินยงัสมัพนัธ์กบัระยะต่างๆของ
ต้นไม้ท่ีชว่ยในการพรางพืน้ท่ีท ากิจกรรมตา่งๆ  

 

 
ภาพท่ี 134 มมุมองจากอาคารพิพิธภณัฑ์ไปสูถ่นนข้าวสาร 
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ภาพท่ี 135 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งทางเดนิภายในอาคารกบัสภาพแวดล้อมภายนอก 
  
 ทางเดินภายในอาคารมีระดบัของการปฏิสัมพนัธ์กับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกในลกัษณะของการตดัขาด แตส่ามารถรับรู้ความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีผา่นช่องเปิดทัง้ 2 ด้าน 
โดยระดับของช่องเปิดทัง้ 2 ด้าน จะสัมพันธ์กับกิจกรรมภายนอก โดยกิจกรรมท่ีต้องการการ
พกัผ่อน หรือความเป็นส่วนตวัมาก ความสงูของช่องเปิดจะมีระดบัต ่า เพ่ือสร้างระดบัของการปิด
ล้อมให้เหมาะสมกบัการท ากิจกรรม ในขณะเดียวกนั ผู้ ท่ีใช้งานทางเดินภายในอาคารสามารถรับรู้
พืน้ท่ีท่ีเป็นสว่นตวั-สาธารณะ ภายในโครงการผา่นระดบัความสงูของชอ่งเปิดท่ีแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 136 หุน่จ าลองทางผ่านพิพิธภณัฑ์ขัน้สดุท้ายท่ีอยู่ร่วมกบับริบท 



93 

 

 
ภาพท่ี 137 หุน่จ าลองทางผ่านพิพิธภณัฑ์ขัน้สดุท้าย 

 

 
ภาพท่ี 138 หุน่จ าลองทางผ่านโดยใช้ต้นไม้สร้างการปิดล้อมและพรางกิจกรรมด้านล่าง 
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 ลานกิจกรรม 

 ลานกิจกรรมถกูพฒันา โดยอ้างอิงกระบวนการก่อรูปสถาปัตยกรรมระหวา่ง ตามการ

พฒันาครัง้ท่ี 1 คือ การสร้างจดุตดัเพ่ือเอือ้ให้เกิดโอกาสท่ีผู้ เปล่ียนผ่านพืน้ท่ี เกิดการพบปะ หรือมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และพืน้ ท่ีเกิดความยืดหยุ่นในการรองรับกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้อัน

เน่ืองมาจากบริบทโดยรอบ โดยพฒันาการใช้พืน้ท่ีกิจกรรมภายในคอร์ท ทิศทางของทางเดิน ให้

สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างของระดับความต้องการการเป็นส่วนตัว ไปถึง

กิจกรรมสาธารณะ  

 

 
ภาพท่ี 139 บริบท ประเภทกิจกรรมโดยรอบและ zonning ภายในลานกิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 140 เปรียบเทียบระหวา่งเส้นทางการเดนิเดมิและระบบเส้นทางใหมท่ี่ถกูพฒันา 
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 จากภาพท่ี 140 ปรับลกัษณะทิศทางการเดินภายในลานกิจกรรม โดยน าระยะกระจดั
ของเส้นทางระหว่างพืน้ท่ีบริบทโดยรอบ สร้างทิศทางในการเดินรวมถึ งขอบเขตพืน้ท่ี ท่ีรองรับ
กิจกรรม และใช้ทางเดินเป็นเส้นน าสายตาไปสู่เปา้หมายเป็นหลกั  กระจายจดุตดัของเส้นทาง เพ่ือ
เอือ้ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างผู้ เปล่ียนผ่านพืน้ท่ีมากขึน้ เส้นทางใหม่ท่ีเกิดขึน้ถกูแยกเป็นเส้นทาง
หลกัท่ีรองรับการเปล่ียนผา่นของนกัท่องเท่ียว หรือผู้ ท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีกิจกรรม และเส้นทางรอง  
ท่ีรองรับกิจกรรมประเภท service ตา่งๆ ให้กบัร้านค้า ร้านอาหารท่ีอยู่โดยรอบอาคาร โดยเส้นทาง
รองจะถกูแยกให้อยู่บริเวณโดยรอบของพืน้ท่ีลานกิจกรรม เพ่ือให้ส่งผลกระทบตอ่กิจกรรมภายใน
น้อยท่ีสดุ 
 

 
ภาพท่ี 141 แนวโน้มของเส้นทางท่ีเกิดขึน้ภายในลานกิจกรรม 
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ภาพท่ี 142 ผงัพืน้ลานกิจกรรม 
 
 ขนาดของเส้นทางท่ีมีความกว้างท่ีแตกตา่งกัน เพ่ือตอบสนองและรองรับต่อปริมาณ
ของผเูปล่ียนผา่นพืน้ท่ี ในสว่นทางเข้าหลกัและ หน้าร้าน pub bar 
 

 
ภาพท่ี 143 แสดงความสมัพนัธ์ของเส้นทางและอาคารโดยรอบลานกิจกรรม 
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ภาพท่ี 144 แสดงระดบัการปิดล้อมตามระดบัความเป็นส่วนตวั-สาธารณะ  
 

 
ภาพท่ี 145 แสดงภาพรวมของลานกิจกรรม 
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ภาพท่ี 146 มมุมองจากทางเข้าหลกั 

 

 
ภาพท่ี 147 พืน้ท่ีท่ีรองรับกิจกรรมท่ีเป็นสว่นตวัแบบกลุม่ 

 

 
ภาพท่ี 148 มมุมองจากร้าน The Fabulous Bar&Dessert Cafe ไปร้านต้มย ากุ้ง 
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ภาพท่ี 149 พืน้ท่ีท่ีรองรับกิจกรรมท่ีเป็นสว่นตวัแบบเฉพาะกลุม่ 
 

 
ภาพท่ี 150 ทศันียภาพของลานกิจกรรมเมื่ออยูร่่วมกบับริบท 
 

 
ภาพท่ี 151 หุน่จ าลองทางผา่นลานกิจกรรมขัน้สดุท้าย 
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ภาพท่ี 152 หุน่จ าลองแสดงต าแหนง่ของระดบัความเป็นสว่นตวัของกิจกรรม 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาวิทยานิพนธ์และข้อเสนอแนะ 
 

 จากความสนใจตลอดจนการตัง้ค าถามตา่งๆเก่ียวกบัพืน้ท่ีระหวา่งทางสถาปัตยกรรม 
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ หน้าท่ี  และนิยามในการให้ความหมาย ท่ี เกิดขึ น้ภายใน
สถาปัตยกรรมนัน้ ส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้พืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมได้
อย่างไร แตเ่ม่ือเร่ิมศกึษาหาความหมายพืน้ท่ีระหว่างในเบือ้งต้น พบว่า พืน้ท่ีระหวา่งไม่มีลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีเฉพาะตวั หรือหน้าท่ีหลักๆท่ีชดัเจน ขึน้อยู่กับประเด็นในการพิจารณา ในการให้
ความหมายและน าไปปรับใช้กบัพืน้ท่ีหรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตามแตล่ะวตัถปุระสงค์ 
และสามารถเกิดขึน้ได้ทกุสว่นของสถาปัตยกรรม  
 การศกึษาพืน้ท่ีระหว่าง ค้นหาความหมาย ข้อมลู ตลอดจนการออกแบบพืน้ท่ีระหว่าง
ทางสถาปัตยกรรม โดยศกึษาในประเด็นของพืน้ท่ีระหวา่งในลกัษณะทางกายภาพ คือ ทางผ่าน ท่ี
อยู่ระหว่างพืน้ท่ีกิจกรรมกับพืน้ท่ีกิจกรรม เพ่ือสร้างระดบัของการปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมท่ี
แตกตา่งกนั โดยทดลองออกแบบ 3 รูปแบบ คือ คน-พืน้ท่ี คน-ธรรมชาติ และคน-คน ผ่านการสร้าง
การปิดล้อม และการใช้ระดบั เป็นเคร่ืองมือท่ีคอ่ยๆลดทอนและควบคมุการรับรู้ พฤติกรรมของผู้ใช้
พืน้ท่ี ตลอดจน ควบคมุระดบัของการปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม 
 จากการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมทางผ่าน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อลกัษณะของ
การผ่านนัน้ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักๆ ในการสร้างและก าหนดรูปแบบของลักษณะและ
พฤตกิรรมของการเปล่ียนผา่น โดยประกอบไปด้วย  
 1. กลุม่ผู้ใช้ เป็นตวัแปรส าคญัในการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี เป็นตวัก าหนดความต้องการใน
การเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี ไปสูเ่ปา้หมายเป็นหลกั  
 2. เวลาในการเปล่ียนผ่าน  รวมถึงความเร็ว ท่ีเป็นตัวก าหนดลักษณะและวิธีการ
เปล่ียนผา่นพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะกลุม่บคุคล    
 3. บริบทโดยรอบ เป็นข้อจ ากดัและชว่ยสร้างลกัษณะเฉพาะของการเปล่ียนผา่นพืน้ท่ี 
ท่ีแตกตา่งกนัและเป็นตวัก าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์และความต้องการอยู่ร่วมกบับริบทนัน้ๆ
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 ปัจจยัทัง้ 3 นี ้ส่งผลให้เกิดลกัษณะเฉพาะ พฤติกรรม รวมถึงรูปแบบของการเปล่ียน
ผา่น และการปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมในขณะเปล่ียนผา่นท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
 ในงานออกแบบขัน้สุดท้าย ยงัมีข้อบกพร่อง เน่ืองจากมุ่งประเด็นศกึษา ความหมาย 
หน้าท่ีและลกัษณะทางกายภาพของทางผ่าน ซึ่งอาจไม่ครอบคลุม ความหมายทัง้หมดของพืน้ท่ี
ระหว่าง ซึ่งมีความเป็นไปได้อีกหลายทิศทางและไม่มีข้อก าหนดตายตวัตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
งานออกแบบยงัคงต้องอาศยัประเด็น รวมถึงมุมมอง ของผู้ออกแบบเพ่ือท่ีจะท าให้พืน้ท่ีระหว่าง
ตอบสนองและท างานกบัพืน้ท่ี และบริบทได้ดียิ่งขึน้  
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมพืน้ท่ีระหว่าง ในลกัษณะทางผ่าน จะ
สามารถสร้างผลลัพท์ได้ตามสมมติฐานของการศึกษาวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างปฏิสมัพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับบริบทอย่างกลมกลืน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การออกแบบ
สถาปัตยกรรมพืน้ท่ีระหว่าง หรือทางผ่าน ใช้การปิดล้อมและระดบั โดยพยายามควบคมุการรับรู้
รวมถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้ในขณะเปล่ียนผ่านจะเป็นค าตอบของการออกแบบสถาปัตยกรรมทุก
ประเภท  แตช่ดุความรู้ท่ีได้จากการศกึษา ส่งผลให้เกิดการตัง้ค าถามในการออกแบบวา่ ในขณะท่ี
เราพูดถึงพืน้ท่ีระหว่าง เราหมายถึงพืน้ท่ีแบบไหนกันแน่ โดยสามารถน าชุดข้อมูลนีไ้ปศึกษาต่อ
ยอดสถาปัตยกรรม และปรับมมุมองใหม่ๆ ของพืน้ท่ีระหวา่งไมม่ากก็น้อย 
 ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบครัง้สดุท้ายในส่วนของลานกิจกรรม เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของการ
ออกแบบท่ีสอดคล้องและกลมกลืนกบับริบท พบว่า การออกแบบโดยใช้ ระแนงเหนือหวั เพ่ือสร้าง
จดุน าสายตาให้ชดัเจน ไปสูเ่ปา้หมายโดยรอบลานกิจกรรม รวมถึงเพื่อสร้างร่มเงาให้กบัพืน้ท่ี
กิจกรรม ระแนงท่ีถกูยกขึน้ ส่งผลให้เกิดความไมก่ลมกลืนในการเช่ือมตอ่กบับริบทโดยรอบ และท า
ให้ทิศทางในการเช่ือมตอ่ท่ีชดัเจนจากเส้นทางเดนินัน้หายไป อาจจะเน่ืองด้วยขนาดและระดบั
ความสงูของระแนงท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี และการสร้างร่มเงาอาจจะเกิดจากต้นไม้มากกวา่เงาท่ี
เกิดจากการใช้ระแนงเหนือหวั จากลกัษณะดงักล่าวข้างต้น สามารถพฒันาหรือปรับกระบวนการ
ใช้เคร่ืองมือดงักลา่วในการเน้นทิศทางให้สอดคล้องกบับริบท โดยใช้ระนาบแนวตัง้ท่ีมีความสงู
แตกตา่งกนัแทนการใช้ระแนงเหนือหวั ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดการเน้นทิศทางในการเช่ือมตอ่ท่ีชดัเจน 
รวมถึงการสร้างระดบัของความเป็นสว่นตวั สาธารณะในการใช้กิจกรรมตา่งๆ และดสูอดคล้องกบั
บริบทมากขึน้ 
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