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  “ชาน”เป็นองค์ประกอบส าคัญของบ้านเรือนไทยที่แสดงออกถึงความเป็นอยู่ รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม รวมถึงสะท้อนถึงระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งผ่านมายังรูปแบบของการวางผังเรือนซึ่งเป็นตัว
แปรส าคัญในการก าหนดคุณลักษณะและระบบความสัมพันธ์ของที่ว่าง นอกจาก “ชาน”  จะเป็นตัวแบ่งแยกการใช้งานในแต่ละกิจกรรม
ของเรือนไทยแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ท าให้เกิดล าดับความส าคัญที่แตกต่างกันออกไปของพื้นที่ อาจจะกล่าวได้ว่า “ชาน” เป็นพื้นที่ตัวกลาง 
ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นพื้นที่สาธารณะและความเป็นพื้นที่ส่วนตัว บ้านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบาย
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ร่วมกันเป็นสังคม แต่ในขณะเดียวกัน บ้านก็เป็นอาณาเขตแห่งความเป็นพื้นที่ส่วนตัว ในสองขั้วของระบบการจัดการที่ว่างจึงต้องมีพื้นที่
เชื่อมต่อ (Transitional space ) นี้เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างขาดกันไม่ได้โดยสรุปใจความส าคัญของคุณลักษณะในการควบคุม
Controlling Aspects ของชาน ดังนี้ 1.เป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม 2.เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแบ่งการใช้งาน
พื้นที่ใช้สอย 3.เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง 4.เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้5.เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ 6.เป็นเครื่องมือในการควบคุมการต่อเติมหรือการต่อขยาย 7.เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมระบบการจัดการพื้นที่อาจกล่าวได้ว่าตัวอย่างทั้งสองคือ บ้าน และ เมือง นั้นมีจุดร่วมของการตั้งค าถามถึงระบบของพื้นที่
เช่ือมต่อที่ว่างในเชิงของคุณลักษณะของพื้นที่และความส าคัญของความเป็นTransitional space กับระบบการด าเนินการเชิงพื้นที่การ
เปลี่ยนแปลงและส ารวจนัยยะของพื้นที่ เชื่อมต่อในงานสถาปัตยกรรมรูปแบบทางกายภาพความส าคัญและคุณลักษณะของ  
Transitional space เมื่อคลี่คลายนิยามเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อที่ว่าง และการนิยามใหม่ผ่านหน้าที่
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ในระดับเมืองแล้ว Transitional space ก็มีความจ าเป็น ดังนั้น ค าถามถ้าในระดับเมืองแล้ว Transitional 
space จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง หรือถ้าในเมืองที่มีความหนาแน่น จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Transitional space ได้อย่างไร
บ้าง  
    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา Transitional space ทั้ง Transitional space ในเรือนไทยแต่ละภูมิภาค และ 
Transitional space ในฐานะของพื้นทีส่าธารณะของเมือง ในแง่บทบาท หน้าที่และความส าคัญในการออกแบบสถาปตัยกรรม แลว้น า
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ทดลองออกแบบ จะเป็นการส ารวจรูปแบบใหม่ หรอืความเป็นไปได้ใหม่ นอกเหนือจากรูปแบบของการจัดการพื้นที่ในเมืองแบบเดิม และ
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานพื้นที่ของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง การสร้างสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมกับ สองขั้วของการจัดการพื้นที่คือการอยูอ่าศัย (Private space) และพื้นที่สาธารณะ (Public space) โดยค านึงถึงคุณลักษณะ
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57054218: MAJOR: ARCHITECTURE 
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       SARUNPORN   SRIAREPORN: TRANSITIONAL SPACE AS CONTROLLING SPACE: AN 
EXPERIMENTIAL DESIGN OF PUBLIC SPACE IN A DENSE CITY. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. 
APIRADEE KASEMSUK., Ph.D. 129 pp. 
       “Chan” is the important element of Thai traditional house it’s representational of social life, cultural and 
related between human and social structure through the spatial organization. “Chan” define hierarchy of space and 
separated activities of house, its transition state between private world and public realm. Two different kind of spatial 
organization are controlled by transitional space .In addition to house, Controlling Aspects of Chan 
         1. Climatic control device  

       2. Functional control device  
       3. Transitional control device 
       4. User’s behavior control device 

         5. Public and Private control device  
       6. Extension control device  
       7. Spatial Organization control device  
       This thesis intends to explore the transformation of traditional transitional space such as Thai traditional 

house and existing of public space of cities, The subject aims to establish and understanding of similarities differences 
according to scale of transitional space in architecture and urban scale.in term of typology, physical conditions, quality 
of spatial operation and variation of formation, by studying the nature of the city. Transitional space also suggest the 
relationship between space and meaning as well as representational and identity of social and cultural structure. So the 
important question about transition space is what are emergence of transition space in the new context like a dense 
city?  “Dense city” is defined as population density above 200 persons per 10,000 square meter, the transformation of 
urban sprawl areas and increase population densities affecting to highly demanded of land is one of the main physical 
factors that lead to changes in residential environment. Case study shop house in Phahurat market, Bangkok, Shop house 
can be critiqued as lacking the necessary mixture of uses to create lively atmosphere. The lack of open spaces and loss 
of green space in residential areas have become problematic issue for high-density city. This articles aims to understand 
the gradual boundaries of public and private areas of the city. This gradation from public to private is clearly visible when 
overlaying the Controlling Aspects of transitional space. 

      When we understands differentiation of transitional space. We can purpose new solution for an 
experimental design of public space. Thus we can begin to explore the possibility to recreation or reorganization of 
public space base on knowledge and key design principle of transitional space as controlling space to identify the physical 
elements that contribute to the livability of public and private space in high-density areas of the city in different social 
and cultural context. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
“ชาน” เป็นองค์ประกอบส าคัญของบ้านเรือนไทยที่แสดงออกถึงความเป็นอยู่ รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม รวมถึงสะท้อนถึงระบบโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมที่ถูกส่งผ่านมายังรูปแบบของการวางผังเรือนซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดคุณลักษณะ
และระบบความสัมพันธ์ของที่ว่าง นอกจาก “ชาน”  จะเป็นตัวแบ่งแยกการใช้งานในแต่ละกิจกรรม
ของเรือนไทยแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดล าดับความส าคัญที่แตกต่างกันออกไปของพ้ืนที่ อาจจะ
กล่าวได้ว่า “ชาน” เป็นพ้ืนที่ตัวกลาง ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นพ้ืนที่สาธารณะและความเป็น
พ้ืนที่ส่วนตัว บ้านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายระบบของการจัดการที่ว่างที่
ประกอบด้วย ความต้องการความเป็นสาธารณะในลักษณะที่ตอบสนองธรรมชาติของมนุษย์ในแง่การ
อยู่ร่วมกันเป็นสังคม แต่ในขณะเดียวกัน บ้านก็เป็นอาณาเขตแห่งความเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ในสองขั้วของ
ระบบการจัดการที่ว่างจึงต้องมีพ้ืนที่ตัวกลางเชื่อมต่อ Transitional space หรือ Intermediary 
space คือ พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่สาธารณะภายนอกบ้านและพ้ืนที่ส่วนตัวภายในบ้าน  (Kisho 
Kurokawa,1992 หน้า 99) นี้เป็นองค์ประกอบอยู่เสมออย่างขาดกันไม่ได้ ทั้งในหน่วยเล็กที่สุดเช่น 
บ้าน ไปจนถึง หน่วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนของการใช้ พ้ืนที่ เช่น เมือง พ้ืนที่  
Transitional zones (Jan Gehl,1970 หน้า 120) กล่าวว่าเป็นเส้นแบ่งเขตที่มีความยืดหยุ่นใน
รูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน ที่ไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวหรือเป็นสาธารณะโดยสิ้นเชิง อีกนัยหนึ่งมักจะ
ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงท าให้ผู้อยู่อาศัยและกิจกรรมเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพ้ืนที่ที่เป็นส่วนตัวและ
พ้ืนที่สาธารณะ ระหว่างการเข้าและการออกได้ง่ายขึ้นทั้งในแง่ทางกายภาพและจิตวิทยา จึ งเป็น
เหมือนผลลัพธ์จากระบบการจัดการพ้ืนที่ของเมืองที่สะท้อนผ่านรูปแบบของผังเมือง รูปแบบของ
ระบบถนน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองต่างๆ ที่ประกอบเข้าด้วยกัน เกิดเป็นรูปแบบของ 
Transitional space ในฐานะพ้ืนที่สาธารณะของเมือง ทั้งในรูปแบบของ จัตุรัสเมือง ลานคนเมือง 
สวนสาธารณะของเมือง พ้ืนที่ที่เกิดจากระบบทางเท้า หรือแม้แต่หน่วยเล็กๆของพ้ืนที่ที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างอาคาร อาจกล่าวได้ว่าตัวอย่างทั้งสองคือ บ้าน และ เมือง นั้นมีจุดร่วมของการตั้งค าถามถึง
ระบบของพ้ืนที่เชื่อมต่อที่ว่าง 
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ในเชิงคุณลักษณะของพ้ืนที่และความส าคัญของความเป็น Transitional space กับธรรมชาติของการ
รับรู้และเข้าใจพ้ืนที่ ในแง่การใช้งานพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างไร หน้าที่ของ Transitional Space เป็น
มากกว่า การมองในแง่องค์ประกอบที่เป็นทางสัญจรหรือทางผ่าน เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าว และสามารถน าไปใช้ในการออกแบบได้อย่างไร ถ้า Transitional Space เป็น
พ้ืนที่ที่ก่อรูปเพ่ือให้เกิดการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน Public Space แล้วถ้า Transitional Space ถูกใช้เพ่ือ
สร้างพ้ืนที่ Private Space ใน Public Space ได้หรือไม่อย่างไร จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น
ความส าคัญและคุณลักษณะของความเป็น Transitional space เมื่อคลี่คลายนิยามเดิมของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อที่ว่าง และท าการนิยามใหม่ผ่านหน้าที่และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือค้นหารูปแบบอ่ืนของการจัดการพื้นที่ในการออกแบบสถาปัตยกรรม จึงค้นหานัย
ยะของการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยวิธีการของ Transitional space ในรูปแบบและบริบทเดิม 
Traditional Transitional space และศึกษา Transitional space ในฐานะของการเป็น Controlling 
space เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการพ้ืนที่สาธารณะของเมืองในบริบทใหม่ที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

      Transitional space เป็นเครื่องมือในการอ่านระบบความสัมพันธ์ ของพ้ืนที่ภายในกับ
ภายนอก พ้ืนที่ภายในกับบริบทพ้ืนที่ภายในกับเวลา พ้ืนที่ภายในกับพฤติกรรมมนุษย์ พ้ืนที่ภายในกับ
กิจกรรม และนัยยะแฝงทางวัฒนธรรม ในงานสถาปัตยกรรม ผ่านกระบวนการอ่านองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่ก่อรูปตามเงื่อนไขของบริบทที่มีความแตกต่างกัน ด้วยกรอบของความคิดดังกล่ าว 
Transitional Space จึงมีนัยยะที่สามารถน ามาใช้ เชื่อมโยงเพ่ือสร้างเกณฑ์ในการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมหลายประการ ได้แก่  

      1. รูปแบบของ Transitional Space 
      2. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่ท าหน้าที่เป็น 

Transitional Space 
      3. การรับรู้ พ้ืนที่ Transitional Space ในสถาปัตยกรรม  

       งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมโดยมีประเด็นของเงื่อนไขของของขอบเขตและการก่อรูปของพ้ืนที่ Transitional 
Space เป็นแกนหลักในการศึกษา น าไปสู่แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีการค านึงถึง
ระบบการพื้นที่ในองค์รวม  
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สมมติฐานของการศึกษา 

      มนุษย์สามารถรับรู้ขอบเขตได้จากการรับรู้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมซึ่งในระหว่าง
ขอบเขตของพ้ืนที่ที่ท างานร่วมกันจะมีพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างนั้นเสมอ Transitional Space ตั้งแต่ในหน่วย
ที่เล็กที่สุดของงานสถาปัตยกรรม เช่น พื้นที่ระหว่างห้อง พื้นที่ระหว่างบ้าน พื้นที่ระหว่างอาคาร พื้นที่
ระหว่างเมือง  จากการตั้งข้อสังเกตข้างต้นจึงได้ตั้งสมมติฐานในสองประเด็นดังนี้  

      1. Transitional Space เป็นพ้ืนที่ระหว่างที่ควบคุม (Controlling space) ระหว่าง
พ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ ในแง่ความต้องการการเข้าถึง การปฏิสัมพันธ์และระบบความสัมพันธ์
ของพ้ืนที่ ซึ่งคนสามารถรับรู้ได้จากกายภาพขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม 

      2. Transitional Space as controlling space เป็นเครื่องมือในการจัดการพ้ืนที่ที่มี
พ้ืนฐานมาจากการบริบทของสภาพแวดล้อมและบริบทของโปรแกรมในการสร้างสถาปัตยกรรม 

      3. การออกแบบ Transitional Space ในบริบทของสังคมเมืองปัจจุบัน สามารถน าเอา
องค์ความรู้ของ Transitional Space ในบริบทเดิม  Traditional Transitional Space มาประยุกต์ใช้
ในสร้างสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของมนุษย์และเมือง ในบริบทของสังคมเมือง
ปัจจุบัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

      ศึกษาการรูปแบบของ Transitional Space การนิยามและการให้ความหมายของ 
Transitional Space ในงานสถาปัตยกรรม ศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ท าหน้าที่เป็น 
Transitional Space ผ่านการศึกษารูปแบบการใช้งานและกายภาพขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม ทั้งในด้านกายภาพและจิตวิทยา และด้านความหมายสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
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ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

      1. เก็บข้อมูลรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษารวบรวมเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทั้งบทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน งานวิจัย และ
กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ระบบการให้ความหมายพ้ืนที่ 
Transitional Space ในงานสถาปัตยกรรม Transitional Space ในเรือนไทย และรูปแบบของ 
Transitional Space ในสถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างของบริบทในแต่ละพ้ืนที่  

      2. วิเคราะห์ข้อมูล 
           2.1 วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบ ความเป็นถิ่นที่ และระบบความสัมพันธ์ ของพ้ืนที่ 

Transitional Space ในหลากหลายบริบท เพ่ือน าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัด
หมวดหมู่รูปแบบของ Transitional Space โดยใช้เกณฑ์ของขนาดพ้ืนที่มาใช้ 

           2.2 วิเคราะห์เทียบเคียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ท าหน้าที่ Transitional 
Space ในงานสถาปัตยกรรมในบริบทที่มีความแตกต่างกัน เช่น ชาน ในบ้านเรือนไทย กับ Courtyard 
ในบ้านจีนโบราณ เป็นต้น วิเคราะห์คุณลักษณะของ Transitional Space 

      3 .สังเคราะห์ สร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรม บนพื้นฐานของหลักการที่
ได้เรียนรู้จากข้อมูลดังกล่าว การออกแบบเชิงทดลอง น าเอาคุณลักษณะของ Transitional Space มา
ทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม ในสองโปรแกรมที่มีความต้องการ Transitional Space ที่แตกต่าง
กัน เพ่ืออ่านค่าเปรียบเทียบรูปแบบและระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ทั้งบริบทของโปรแกรมและ
บริบทของที่ตั้ง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ต่ างๆที่ เกี่ยวข้องกับ Transitional Space และ 
Traditional Transitional Space ทั้งมิติ ในด้านกายภาพ การรับรู้สภาพแวดล้อม และมิติด้านสังคม
วัฒนธรรมประเพณีที่ถูกส่งผ่านระบบการจัดการพ้ืนที่ (Spatial Organization) รวมถึงความหมาย
และระบบสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตชองมนุษย์  

      2. เกิดผลการออกแบบเชิงทดลอง ที่มีการเสนอแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรม
โดยการน าเอาองค์ความรู้เดิมในสถาปัตยกรรมแบบไทยดั้งเดิมไทยเช่นการจัดการพื้นที่ในเรือนไทยที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทเดิมมาตั้งค าถามใหม่และทดลองเพ่ือหาแนวทางที่จะน ามาปรับใช้ในบริบท
ของสังคมเมืองในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเป็นแนวทางตัวอย่างส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป  
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บทที่ 2 
 

การนิยามและความหมาย  
 

      ความสัมพันธ์ของที่ว่างกับสภาพแวดล้อม ที่ว่างภายในกับที่ว่างภายนอก ความมืดและ
ความสว่าง พ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ จะถูกเชื่อมต่อด้วยพ้ืนที่ระหว่างเสมอ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะหนึ่งไปสู่ อีกสภาวะหนึ่ง (Transition) จากประเด็นข้อสังเกตที่ เกิดขึ้นต่อ 
Transitional space ในงานสถาปัตยกรรม การศึกษาขอบเขตและความหมายของ  Transitional 
space ไปจนถึงการจัดการที่ว่างเพ่ือประโยชน์ใช้สอย นัยยะส าคัญในเชิงความหมายทางวัฒนธรรม 
คุณลักษณะของการเชื่อมต่อที่ว่างและความสัมพันธ์ในภาพรวมของงานสถาปัตยกรรม ซึ่ง หรือพ้ืนที่
ตัวกลางเชื่อมมีการถูกเรียกกันในหลายค าศัพท์และความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่เป็น
ประเด็นส าคัญที่จะท าการศึกษาในบทนี้ 

 
1. การนิยามและความหมาย  

      Transitional space ในพจนานุกรมอังกฤษเป็นไทยของ ไทยวัฒนาพาณิช ได้ให้
ความหมายของค าว่า“Transition หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ การเปลี่ยนแปลง
ท านองรวมถึงการเชื่อมต่อ เชื่อมโยงและการเชื่อมเปลี่ยนจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์
หนึ่ง” 

      จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษา Transitional space ในหลากหลายมิติ 
ทั้งมิติทางกายภาพขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม มิติทางด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มิติ
ทางด้านสังคมประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่  และมีการนิยามพ้ืนที่ระหว่างที่ว่างที่ท าหน้าที่
เชื่อมต่อ Transitional space หรือ Intermediate area คือ พ้ืนที่ระหว่างความเป็นสาธารณะ
ภายนอกบ้านและความเป็นส่วนตัวภายใน Kisho Kurokawa.(1994)   โดยเน้นความส าคัญไปที่
องค์ประกอบที่อยู่ระหว่างที่ว่าง (Intermediating elements) ในแง่ของการสร้างสภาพแวดล้อม  
กึ่งความเป็นสาธารณะหรือกึ่งความเป็นส่วนตัว แสดงออกผ่านรูปแบบของที่ว่าง โดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ และประสบการณ์หรือภูมิปัญญาด้านการ
สร้างอาศัยของชาวบ้าน Ismail. (2012)  
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อีกนัยหนึ่ง Transitional space ใช้ส ำหรับกำรอธิบำยองค์ประกอบเชิงที่ว่ำงที่อยู่ระหว่ำงควำมเป็น
สำธำรณะกับควำมเป็นส่วนตัว กำรเปิดและกำรปิดของที่ว่ำง และที่ว่ำงภำยในและภำยนอกของ
สถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิม Hifsiye Pulhan และ Ibrahim Numan. (2005) ในควำมแตกต่ำงของ
วัฒนธรรมก็มีกำรนิยำม Transitional space ไว้หลำกหลำย ในที่ตั้งที่มีภูมิอำกำศแตกต่ำงกันแต่ ท ำ
หน้ำที่คล้ำยถึงกันคือกำรเป็น Transitional space ของบ้ำน 
 

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที ่1 แสดง Transitional space ในบ้ำนเรือนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอำกำศท่ีแตกต่ำงกัน 
(ก) Courtyard บ้ำนยุโรป (ข) Verandah บ้ำนในเขตภูมิอำกำศร้อนชื้น 

 

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที ่2 แสดง Transitional space ในบ้ำนเรือนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอำกำศท่ีแตกต่ำงกัน  
 (ก)  Engawa ในบ้ำนญี่ปุ่น (ข) ชำนเรือนไทย 
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      จำกกำรศึกษำของ Chermayeff และ Alexander,1963 ในหนังสือ Community and 
Privacy ได้เสนอกลไกลทำงกำยภำพที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรป้องกันกำรล่วงล้ ำโดยไม่เจตนำไม่ว่ำ
บุคคลภำยนอกหรือระหว่ำงสมำชิกภำยในครอบครัวด้วยกัน คือ กำรจัดให้มี (Buffer zone) ที่ท ำ
หน้ำที่ควบคุมกำรเข้ำออกโดยกำรกักไว้ก่อนหรือเป็นบริเวณที่เรียกว่ำ (Lock) ซึ่งอำจจัดเขตกันชนนี้ไว้
ในอำคำรส่วนบุคคล เช่น ตรงทำงเข้ำบ้ำน ทำงเข้ำห้องนอนผู้ใหญ่หรือในอำคำรกึ่งสำธำรณะ เช่น ตรง
ทำงเข้ำห้องพักคนไข้ ทำงเข้ำห้องที่มีควำมต้องกำรในกำรป้องกันกำรติดเชื้อโรคในโรงพยำบำล 
ทำงเข้ำห้องพักโรงแรม Chermayeff และ Alexander (1963)   

 

 
ภำพที่ 3 กลไกทำงกำยภำพของเขตกันชน (Buffer zone) 
ที่มำ:     วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร (2541). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรม
เพื่อการออกแบบและวางแผน. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  

       
      ในประเด็นกำรควบคุมขอบเขตระหว่ำงบุคคลเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบในประกำร

ส ำคัญคือ กำรแยกอำณำบริเวณให้ชัดเจน  วิมลสิทธ์ หรยำงกูร (2526) ซึ่งอำณำบริเวณนั้นมี
ควำมหมำยเกี่ยวกับบริเวณของพ้ืนที่ส่วนอำณำเขตนั้นเน้นควำมหมำยเกี่ยวกับขอบเขตของพ้ืนที่ ด้วย
กำรแยกส่วนภำยในที่เป็นอำณำบริเวณส่วนตัวออกจำกอำณำบริเวณภำยนอกที่เป็นสำธำรณะ ซึ่ง
ประเด็นกำรแบ่งแยกอำณำบริเวณส่วนตัวและอำณำบริเวณสำธำรณะอย่ำงชัดเจนนั้น จะพบได้ใน 
บ้ำนในยุโรปสมัยกลำง บ้ำนในแถบละตินอเมริกำและอัฟริกำตอนเหนือ บ้ำนในอิหร่ำน บ้ำนในอินเดีย 
บำหลี จีน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยเองก็ปรำกฏลักษณะกำยภำพที่คล้ำยคลึง
กัน แม้ว่ำจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันในกำรจัดแปลนและรูปทรงทำงสถำปัตยกรรม แต่กล่ำวได้ว่ำมี
หลักกำรเหมือนกันในกำรแบ่งอำณำบริเวณส่วนตัวออกจำกอำณำบริเวณสำธำรณะ 
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      ในอีกมิติหนึ่ง Buffer zone นอกจำกจะท ำหน้ำที่ควบคุมกำรเข้ำออกแล้ว ยังควบคุม

กำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกบ้ำนซึ่งมีภูมิอำกำศหนำวและมีลมแรง ท ำหน้ำที่ชะลอและเปลี่ยนกำร
เข้ำถึงตัวบ้ำนเช่น ในเมืองที่มีสภำพภูมิอำกำศหนำว สถำปนิกญี่ปุ่น Jun Igarashi  ได้ท ำงำนกับ
คุณลักษณะของ Buffer zone ในฐำนะของกำรเป็น Transitional space มีคุณลักษณะส ำคัญอยู่ 2 
ประกำร ประกำรแรกคือพ้ืนที่ระหว่ำงที่ว่ำงใช้สอยหลัก ประกำรที่สองคือพ้ืนที่ภำยนอกซึ่งท ำหน้ำที่
เป็นทั้ง Buffer zone และ Transitional space ซึ่งได้แก่ Engawa ของบ้ำนญี่ปุ่น Buffer zone ใน
บริบทนี้มีนัยยะในกำรควบคุมสภำพแวดล้อม ภูมิอำกำศรวมถึง Buffer zone กับกำรรับรู้ของผู้อยู่
อำศัย และบรรยำกำศของกำรอยู่อำศัย เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรออกแบบพ้ืนที่รอยต่อระหว่ำงภำยใน
และภำยนอก โดยแนวคิดของ Buffer zone ในกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม 
ซึ่งส่งผลโดยรวมกับระบบกำรจัดกำรพ้ืนที ่(Spatial Organization) ของสถำปัตยกรรมด้วย 

 

 
ภำพที ่4 แนวคิด Buffer zone  
ที่มำ:     Jun Igarashi, Layered House เข้ำถึงเมื่อ 5 พฤศจิกำยน 2558, เข้ำถึงได้จำก   
http://www.archdaily.com/148880/layered-house-jun-igarashi-architects-2/ 

 
      Transitional space จึงเป็นกำรอธิบำยถึงพ้ืนที่ที่มีนัยยะส ำคัญของกำรซ้อนทับของที่

ว่ำงภำยนอกและภำยใน ในควำมต่ำงของวัฒนธรรมและสภำพภูมิอำกำศ Transitional space 
นอกจำกจะมีหลำยควำมหมำยที่ถู กเรียกชื่อแตกต่ำงกันออกไป เช่น Courtyard, Engawa, 
Vestibule, Arcade, terrace, Verandah, Lock ฯลฯ  ซึ่ ง ในสถำปั ตยกรรม ไทยแบบดั้ ง เ ดิ ม 
Transitional space ได้แก่ ชำน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดรูปแบบของที่ว่ำง 
(Spatial Patterns) และกำรก่อรูป (Formal Configuration) ของสถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของไทย 
ยังมีกำรใช้งำนและกำรสร้ำงองค์ประกอบที่หลำกหลำยด้วย   
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      ในระดับกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะของเมือง เส้นแบ่งเขตที่มีควำมยืดหยุ่นในรูปแบบของกำร
เปลี่ยนผ่ำน (Transitional zones) ที่ไม่ได้มีควำมเป็นส่วนตัวหรือเป็นสำธำรณะโดยสิ้นเชิง อีกนัย
หนึ่งมักจะท ำหน้ำที่เป็นตัวเชื่อมโยงท ำให้ผู้อยู่อำศัยและกิจกรรมเคลื่อนย้ำยไปมำระหว่ำงพ้ืนที่ที่เป็น
ส่วนตัวและพ้ืนที่สำธำรณะ ระหว่ำงกำรเข้ำและกำรออกได้ง่ำยขึ้นทั้งในแง่ทำงกำยภำพและจิตวิทยำ 
Jan Gehl (1970) 

 
ภำพที่ 5 Transitional zones ในพ้ืนที่สำธำรณะของเมือง 
ที่มำ:     Jan Gehl, Danish Architect Jan Gehl on Cities for People: The Safe City,  
เข้ำถึงเมื่อ 10 ธันวำคม 2558, เข้ำถึงได้จำก  http://sf.streetsblog.org/2011/06/13/danish-
architect-jan-gehl-on-cities-for-people-the-safe-city/ 

 
       คุณลักษณะของที่ว่ำงซึ่งเป็นตัวกลำงเชื่อมต่อควำมสัมพันธ์ของที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรม

ภำยนอกและภำยใน จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดวำงและกำรยึดครองที่ว่ำงทำง
สถำปัตยกรรม เพรำะ Transitional space มีผลทั้งในด้ำนควำมเชื่อมต่อของที่ว่ำง ผลทำงด้ำน
วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ และผลในด้ำนจิตวิทยำ ยกตัวอย่ำงเช่น ชำนเรือน ในบ้ำนเรือนไทยซึ่งท ำ
หน้ำที่เป็นตัวกลำง ในกำรเชื่อมต่อพ้ืนที่ภำยในและพ้ืนที่ภำยนอกของบ้ำนเพื่อไม่ให้ที่ว่ำงภำยนอกและ
ภำยในขัดกันมำกจนเกินไป ในลักษณะทำงจิตวิทยำและยังท ำหน้ำที่เป็นส่วนที่มีลักษณะเชื้อเชิญที่จะ
ท ำให้ผู้ใช้ มีระยะของกำรปรับตัวก่อนเข้ำไปภำยในโดยไม่เคอะเขิน โดยแนวคิดเรื่องทัศนคติต่อที่ว่ำง
โดยกำรศึกษำ ซึ่งถ่ำยทอดผ่ำนคุณลักษณะเฉพำะทำงรูปทรงและกำรจัดวำงที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรม 
เพ่ือให้สำมำรถสอดประสำนไปกับบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่วน
ใหญ่มักเกิดจำกกำรประยุกต์ใช้องค์ประกอบสัญลักษณ์ทำงรูปทรงและกำยภำพขององค์ประกอบทำง
สถำปัตยกรรมเพียงอย่ำงเดียว ในขณะที่ประเด็นส ำคัญคือ คุณลักษณะของกำรจัดวำงที่ว่ำง ที่สะท้อน
รูปแบบควำมเป็นอยู่ และระบบสังคมในระบบกำรจัดกำรที่ว่ำง  กลับไม่ถูกน ำมำใช้ในกำรสร้ำง
สถำปัตยกรรมในปัจจุบัน ทั้งที่จริงแล้วคุณลักษณะของที่ว่ำงมีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบวิถีกำรด ำเนิน
ชีวิต เป็นลักษณะสองทำงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยที่วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่มีส่วนส ำคัญ 
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ในกำรก ำหนดคุณลักษณะของที่ว่ำง ขณะเดียวกันคุณลักษณะของที่ว่ำงก็เป็นส่วนส ำคัญในกำร
ก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้วยเช่นกัน คุณลักษณะเฉพำะของที่ว่ำงเหล่ำนี้อำจเปรียบเสมือน “อัต
ลักษณ์ที่ซ่อนเร้น” ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน (2545)  อยู่ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของแต่ละท้องถิ่น โดย
ศึกษำเปรียบเทียบในกรณีศึกษำบ้ำนไทย บ้ำนญี่ปุ่นและบ้ำนจีน ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันทั้งวิถีชีวิตและ
สภำพภูมิอำกำศ 

 

 
ภำพที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบบ้ำนไทย ญี่ปุ่นและจีน ตำมล ำดับ  
ที่มำ:     ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. 2545. ทัศนคติต่อที่ว่าง: อัตลักษณ์ที่ซ่อนในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
เอเชียร่วมสมัย, วำรสำรวิจัยและสำระสถำปัตยกรรม, คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์     
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,135 
 
2. การใช้ตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของที่ว่างทางสถาปัตยกรรม  
       ในกรณีที่ที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรม มีกำรใช้งำนหลำยประโยชน์ใช้สอย จ ำเป็นจะต้องมี
ตัวกลำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถท ำหน้ำที่แบ่งแยกประโยชน์ใช้สอยออกจำกกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังสำมำรถจะเชื่อมควำมต่อเนื่องของประโยชน์ใช้สอยในกรณีต้องกำรควำมต่อเนื่องได้ 
ตัวกลำงที่กล่ำวถึงอำจจะเป็นที่ว่ำงในกรณีที่มีประโยชน์ใช้สอยเฉพำะแยกกันมิดชิดหรือในทำงตรงกัน
ข้ำมอำจเป็นตัวกลำงอ่ืนๆ ซึ่งเชื่อมควำมสัมพันธ์ของที่ว่ำงกว้ำงใหญ่ ซึ่งต้องกำรแบ่งประโยชน์ใช้สอยก็
อำจจะเป็นได้  ลักษณะตัวกลำงที่จะกล่ำวถึงนี้จะเป็นทั้งสองลักษณะตำมหัวข้อต่ำงๆ   

      1. ลักษณะที่ว่ำงซึ่งเป็นตัวกลำงเชื่อมต่อควำมสัมพันธ์ของที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรม
ภำยนอกและภำยใน   

      2. ควำมสัมพันธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงระดับที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรม   
      3. กำรใช้ตัวกลำงแบ่งแยกควำมต่อเนื่องของที่ว่ำงและประโยชน์ใช้สอย 
      4. ทำงเท้ำหรือทำงเดินติดต่อ 
      5. กำรเชื่อมต่อที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรมซึ่งต้องกำรให้เป็นจุดสนใจ 
ลักษณะของ Transitional space ทำงสถำปัตยกรรมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ใช้สอยตั้งแต่

หน่วยเล็กไปจนถึงหน่วยใหญ่ที่สัมพันธ์กับเมืองและชุมชนทั้งยังเชื่อมโยงกับคุณค่ำของที่ว่ำงใน
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ชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะลักษณะที่ว่ำงบ้ำน อำคำรพักอำศัย ไปจนถึงอำคำรสำธำรณะที่มีกำรชุมนุม
ชนที่ก่อให้เกิดสังคม หรือถือเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อ กิจกรรมทำงสังคมซึ่งเป็นก ำหนดที่ว่ำง ใช้สอยเป็นไป
ในลักษณะของ ที่ว่ำงสำธำรณะ ทั้งในอำคำรและพ้ืนที่ระหว่ำงอำคำร 

 
3. บทบาทและความส าคัญของ Transitional space ในงานสถาปัตยกรรม 

      จำกกำรศึกษำรูปแบบและหน้ำที่ ท ำกำรสรุปใจควำมส ำคัญ ดังนี้ 
      3.1 Transition กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง 

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที่ 7  Transitional space กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง  
ที่มำ:       (ข) Self-Contained cottages for couples, groups or families,  
เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2558, เข้ำถึงได้จำก http://www.belfastcottages.com/ 
 

      3.2 Connection เชื่อมต่อจำกที่ว่ำงหนึ่งไปอีกที่ว่ำงหนึ่งโดยท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำง 

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที่ 8  Transitional space เชื่อมต่อจำกท่ีว่ำง 
ที่มำ:       (ข) Beijing: Wenwu chuban she, Beijing gu jianzhu , 1959, plate 139,  
เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2558, เข้ำถึงได้จำก
https://depts.washington.edu/chinaciv/3intrhme.htm 
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      3.3 Changing Perception เปลี่ยนผ่ำนในเชิงเปลี่ยนกำรรับรู้ประสบกำรณ์ในที่ว่ำง
เปลี่ยนผ่ำนไปอีกท่ีว่ำงหนึ่ง 

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที่ 9  Transitional space เปลี่ยนผ่ำนในเชิงเปลี่ยนกำรรับรู้ประสบกำรณ์ 
ที่มำ:      (ข)  CHRISTOPHER KLEIN, The Remarkable Story of Maya Lin’s Vietnam Veterans    
Memorial, เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2558,เข้ำถึงได้จำก 
http://www.biography.com/news/maya-lin-vietnam-veterans-memorial 
 

      3.4 Inside-out and outside-in เชื่อมภำยในสู่ภำยนอก เชื่อมภำยนอกสู่ภำยใน  

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที่ 10   Transitional space เชื่อมภำยในสู่ภำยนอก เชื่อมภำยนอกสู่ภำยใน 
ที่มำ:         (ข)  Jun Igarashi, Layered House เข้ำถึงเมื่อ 5 พฤศจิกำยน 2558, เข้ำถึงได้จำก   
http://www.archdaily.com/148880/layered-house-jun-igarashi-architects-2/ 

 
 
 

http://www.biography.com/author/christopher-klein
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      3.5 Controlling Private and Public อยู่ตรงกลำงระหว่ำงที่ว่ำงส่วนตัวกับท่ีว่ำง
สำธำรณะ 

 
(ก)                                (ข) 

ภำพที่ 11 Transitional space อยู่ตรงกลำงระหว่ำงที่ว่ำงส่วนตัวกับท่ีว่ำงสำธำรณะ 
ที่มำ:       (ข) Ashihara Architects and Associations, Musashino Art University, Atelier   
Building  เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2558, เข้ำถึงได้จำกhttp://www.ashihara.jp/ 
 
 

      ดังนั้นส ำหรับกำรศึกษำ Transition space ในวิทยำนิพนธ์นี้จึงหมำยควำมถึง ที่ว่ำงที่
เชื่อมต่อระหว่ำงสภำวกำรณ์หนึ่งไปสู่อีกสภำวกำรณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่ำงภำยในและภำยนอก โดย
ท ำหน้ำที่เป็นทั้งพ้ืนที่ที่ท ำให้เกิดกำรแบ่งแยกหรือตัดขำด และเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อกัน ทั้งทำงกำยภำพ
และในแง่ของจิตวิทยำรวมถึงวัฒนธรรมประเพณี มำกกว่ำกำรเป็นแค่องค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรม
ที่ท ำหน้ำที่เป็นทำงผ่ำนหรือทำงสัญจร Transitional Space ท ำหน้ำที่เป็นทั้งพ้ืนที่ระหว่ำง พ้ืนที่กัน
ชน Buffer Zone และพ้ืนที่ส ำหรับกำรเชื่อมต่อ มำกกว่ำหน้ำที่ใช้สอยในแง่ทำงผ่ำนหรือทำงสัญจรใน
งำนสถำปัตยกรรม เป็นรูปแบบของกำรบูรณำกำรในกำรใช้พื้นที่หลำยส่วนของอำคำร เป็นพื้นที่
สัมพันธ์กับวิถีชีติของผู้ใช้ และได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรม ควำมเชื่อ และภูมิปัญญำที่สอดคล้องกับ
กำรอยู่อำศัย 
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บทที่ 3 
 

ว่าด้วย “ชาน” 
 

1. ชานหรือนอกชาน   
      ชานหรือนอกชาน เป็นส่วนพ้ืนที่ที่มิได้มีหลังคาคลุม เป็นส่วนขยายให้บ้านใหญ่ขึ้น การ

วางแปลนห้อง เฉลียงชานชั้นบนเป็นพื้นที่โล่งๆแสดงลักษณะความเป็นอยู่ของประเทศร้อนซึ่งต้องการ
พ้ืนที่พักผ่อนในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะใช้ชานตากผ้าในเวลากลางวันและพักผ่อนชมจันทร์ในเวลา
กลางคืน และเพ่ือ “เอนกประสงค์”(Multi-purpose Use) ดัดแปลงใช้สอยได้ในทุกโอกาส (บ้านไทย
ภาคกลาง,สมภพ ภิรมย์) ริมชานมีรั้วกั้นโดยรอบ ประตูชานมักมี 2 ประตู คือ ประตูด้านหน้าและ
ประตูด้านข้างหรือหลัง กลางชานมักปลูกไม้ใหญ่เพ่ือความร่มรื่น ไม่มีก าหนดตายตัว สุดแต่ความ
เหมาะสม มีบันไดขึ้นหน้าบ้านและลงหลังบ้าน จากกรณีศึกษาชานเรือนของบ้านเรือนไทย ชานเรือน
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีสัดส่วน 30-50 % เมื่อเทียบกับกับพ้ืนที่บ้านทั้งหลัง ซึ่งพ้ืนที่นอกชานเป็น
พ้ืนที่ลานขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างอาคารที่มีทั้งส่วนในร่ม และนอกร่มชายคา บนนอกชานนี้จะมี
ต้นไม้ขนาดใหญ่น้อย บัวต่างสี กระถางลายคราม ส่วนภายในชายคา เป็นความว่างของพ้ืนชานบาง
ตอนส าหรับผู้ใช้ได้อาศัยเดิน นั่งนอน เพ่ือพักผ่อน จนมีจินตกวีไทย ได้เคยพิจารณาถึงความร่มรื่น 
กลมกลืนสอดคล้องระหว่างชาน จนถึงเป็นตัวกลาง Transitional space  ระหว่างที่ว่างภายในกับ
ธรรมชาติภายนอกไว้ในกลอนวรรณคดีเรื่องขุนช้าง ขุนแผน  (หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่, 
2508)  

 
ถึงนอกชานละลานจิตต์  ตะลึงคิดลังเลดุเคหา 

แล้วช าเลืองเยื้องย่างถึงอ่างปลา  ชะโงกหน้ามือช้อนมาชมดู 
กลมกลืนสมอย่างตละขึ้น   บ้างว่ายหันเหวี่ยงหางกระทั่งหู 
ถึงกระฉางต้นไม้ชายตาดู   เป็นคู่คู่ชูช่ออรชร 
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ภาพที่ 12 บรรยากาศการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านไทย 
ที่มา: ฤทัย ใจจงรัก. (2539). เรือนไทยเดิม. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

      ลักษณะที่ส าคัญอีกย่างหนึ่งของเรือนสยาม ก็คือ การตั้งเสาต่อระเบียงและนอกขานไป
จากห้องนอนซึ่งท าให้ทีพ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่น นอนเล่น ท าครัว ตลอดจนท ากิจกรรมบนบ้านในเวลา
กลางวันระเบียงท าให้มีพ้ืนที่กว้างใช้ตากเสื้อผ้าและสิ่งของอ่ืนๆได้ เรือนสยามคงมีความยาวไม่เกิน 5 
ห้อง แต่ถ้าหากต้องการต่อขยายให้มีพ้ืนที่มากก็สามารถสร้างเป็นเรือนแฝดขนานกันท าให้มีหลังคาคู่
อยู่เคียงกัน คือ หลังคาสูงเป็นของห้องนอน ส่วนหลังคาเตี้ยเป็นของเรือนชานที่เปิดโล่งส าหรับชีวิตใน
เวลากลางวัน ศรีศักร วัลลโภดม (2543) 

      นอกชานจึงถือเป็น Transitional space  ที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อความว่างเปล่ากับ
ธรรมชาติ จึงให้ประโยชน์ทางจิตใจแก่ผู้ใช้มันอย่างสมค่าไม่ใช่ความว่างที่ไร้ประโยชน์ นอกจากนั้น 
ชาน ยังสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนที่มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ และเพ่ิม
จ านวนเรือนหรือบ้านให้มากหลังขึ้น เชื่อมต่อด้วยชานเพ่ือสนองประโยชน์ใช้สอย คือ เรือนหมู่ ได้แก่ 
เรือนปลูกอยู่ในที่เดียวกันมีหลายหลัง ในระยะต่อมามีความเจริญแล้ว อาจมีนอกชานแล่นกลาง 
ติดต่อกันได้ตลอด เรือนเหล่านี้หลังหนึ่งเป็นเรือนเดิม ซึ่งพ่อแม่อยู่ ส่วนนอกนั้นเป็นเรือนหลังย่อมกว่า 
โดยทั่วไป เรือนหมู่จะประกอบด้วยเรือนนอนสองถึงสามเรือนมีชานและระเบียงแล่นถึงกัน อาจมีเรือน
ครัวหรือเรือนโถงที่ใช้นั่งเล่นหรือมีกิจกรรมในเวลากลางวันร่วมกัน ภายในเรือนจะประกอบด้วย หอ
นั่ง หอนก หอพระ ครัว ห้องน้ าและส้วมอยู่ร่มกัน โดยมีชานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ส่วนต่างๆ
ของเรือน สามารถเชื่อมต่อกันได้ การวางแปลนห้อง เฉลียง ชาน ชั้นบนเป็นพ้ืนที่โล่งๆ แสดงลักษณะ
ของความเป็นอยู่ประเทศในเขตร้อนชื้นซึ่งต้องการพ้ืนที่พักผ่อนในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะใช้ชานตากผ้า
ในเวลากลางวันและพักผ่อนชมจันทร์เวลากลางคืน และเป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์ (Multi – purpose 
use) ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใช้สอยได้ในทุกโอกาส ถ้าเรือนหมู่นี้เป็นของคหบดีผู้มั่งคั่งมักมีเรือนโถง
ปลูกข้ึนหลังหนึ่ง ที่ตรงกลางชาน ส าหรับเอาไว้นั่งเล่นหรือใช้เป็นที่ส าหรับเมื่อเวลามีงาน  
เช่น สวดมนต์เลี้ยงพระเป็นต้น หอนั่งนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปลูกอยู่กลางชานเสมอไป จะใช้เรือนหลัง
ไหนซึ่งยังไม่มีคนอยู่และเปิดเป็นห้องโถงใช้เป็นหอนั่งก็ได้ นอกนี้อาจมีเรือนหลังเล็กๆส าหรับเลี้ยงนก 
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จะปลูกไว้ตรงไหนก็ได้ แล้วแต่จะเห็นเหมาะ เรือนอย่างนี้เรียกว่าหอนก ด้านหลังหอนั่งมักปลูกเป็น 
ร้านต้นไม้ โดยมากเป็นไม้เถา ซึ่งมีดอกกลิ่นหอม เรือนหมู่ที่กล่าวนี้ ดูกุฏิพระอย่างเก่าที่แบ่งเป็นคณะ
ก็ได้ แต่เป็นหอนั่งเรียกชื่อเปลี่ยนเป็นหอฉัน หอสวดมนต์ไปตามลักษณะที่ใช้ พระยาอนุมานราชธน
ประเพณีสร้างบ้านปลูกเรือนของชาวไทย, (2507) จากกรณีศึกษา Transitional space  ทาง
สถาปัตยกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับที่ว่าง และสิ่งต่างๆโดยเฉพาะธรรมชาติ กับสภาพแวดล้อม มา
พอสังเขป จึงน่าจะเข้าใจความหมายของที่ว่าง ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์ ในแง่
การเปลี่ยนจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่ง หรือ อีกหลายๆสถานการณ์ก็ตาม ชัดเจนขึ้น 
นอกจากหน้าที่ในการเชื่อมต่อที่ว่างภายในเรือนแล้ว ชานยังเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ได้ตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม และยังสะท้อนระบบโครงสร้างทางสังคมและระบบครอบครัว
ของคนไทยสมัยก่อนอีกด้วย 

 
ภาพที่ 13 แสดงกรณีตัวอย่างองค์ประกอบชานเรือน ในบ้านเรือนไทย 

ที่มา: Pong, ลานชานบ้าน Multipurpose Space, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้
จากhttp://www.panoramio.com/photo/28211513 
 
2. สรุปลักษณะของชานเรือนไทยภาคกลาง 

      จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นของชานเรือนและ
ความหมาย บทบาทในมิติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่เรือน ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ความเป็นอยู่และสะท้อนลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่ผ่านการตีความการจัดการพ้ืนที่ 
ดังนี้                                                                                          

      2.1 ชานกว้าง จากการวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่ของเรือนไทย พบว่า พ้ืนที่ชานนั้นไม่ต่ ากว่า 
40 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ซึ่งประกอบด้วย ห้อง ระเบียง ชาน)  

      2.2 ถ้าเอาพ้ืนที่ ชานรวมกับพ้ืนที่ระเบียง พ้ืนที่ส่วนพักอาศัยภายนอกจะเท่ากับ 60 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสัดส่วนนี้สัมพันธ์กับการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ 

      2.3 ชาน มีความส าคัญเช่นเดียวกับ เรือนนอน และเรือนครัว ในเรือนไทยจะขาด
องค์ประกอบใดไปไม่ได้ ถ้าพ้ืนที่พักผ่อนภายในอาศัยเรือนนอน ส่วนพักผ่อนภายนอกอาศัยชานและ
ระเบียง  
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      2.4 ชาน เป็นองค์ประกอบท าหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อม รับแดด รับลม  
รับอากาศบริสุทธ์ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 

      2.5 ชานเป็น พ้ืนที่พักผ่อน นั่งเล่น ท างานอดิเรก ท าสวนรับแขก จัดงานพิธี งานโกนจุก 
งานท าบุญบ้าน  

      2.6 ชานเป็นพ้ืนที่ที่ถูกโอบล้อมด้วยเรือน การรับรู้ของชานอยู่ในชานจะปิดการรับรู้ใน
แนวราบ แต่เปิดการรับรู้ ท้องฟ้าและธรรมชาติรอบตัวในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการอยู่ใน
ระนาบพ้ืนดิน  

      2.7 ชาน และระดับพื้นเรือนสะท้อนระบบฐานานุศักดิ์ทางสังคมทางสังคมของไทย เรื่อง
ที่ต่ า-ที่สูง นอกจากนั้นระดับพ้ืนชานยังท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ผ่านการใช้งาน
ระดับพ้ืนที่ต่างกัน วัสดุที่ใช้ซึ่งเป็นไม้ โดยควบคุมการเคลื่อนผ่านที่ว่างแต่ละส่วนอย่างอ่อนน้อม  
ไม่ปรูดปราด  

      2.8 ชาน ท าหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงจากเรือนหนึ่งไปสู่อีกเรือนหนึ่ง  
      2.9 ชาน ควบคุมการต่อขยายเรือน สะท้อนระบบครอบครัวขยายของคนไทยโบราณ ที่

นิยมปลูกเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกันโดยใช้ชานเป็นตัวเชื่อมต่อแล่นถึงกัน อ้างอิงระบบครอบครัวจาก
หนังสือ “ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน” ของท่านเสถียรโกเศศท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ “ในวิชาว่าด้วยระบบ
ครอบครัวของสังคมมนุษย์ แบ่งครอบครัวออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ครอบครัวจุดเริ่มต้น (Nuclear 
Family) ครอบครัวขยายตัว (Extended Family) ครอบครัวผสม (Complex Family) ซึ่งถือว่าถ้า
เป็นญาติ จะมาอยู่ร่วมกันเป็นหลายครอบครัวก็ได้ นี่คือลักษณะของครอบครัวของชาวไทย แต่
ครอบครัวตามลักษณะที่1และที่2 ของชาวไทยก็มี เมื่อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าสองคนผัวเมีย จะมีบุตร
ด้วยกันหรือไม่ก็ตามก็เป็นครอบครัวจุดเริ่มต้น ถ้ามีปู่ย่าตายายและพ่ีป้าน้าอา เป็นต้นซึ่งเป็นญาติ อู่
อาศัยด้วยก็เป็นครอบครัวขยายตัว ถ้าญาติมาอยู่ด้วยมีครอบครัว เช่น บุตรซึ่งออกเรือนแล้ว ควรจะ
แยกครัวไปอยู่ต่างหาก แต่ยังอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หรือแยกครัวไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว ภายหลัง
กลับมาอาศัยรวมอยู่กับพ่อแม่ เป็นอย่างหลายครอบครัวมารวมกันเป็นครอบครัวเดียว ก็เป็น
ครอบครัวผสม เพราะฉะนั้นครอบครัวไทยจึงมีทั้ง 3 ลักษณะ สุดแล้วแต่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเป็นข้อ
ใหญ่ ดังได้กล่าวมานี้ จึงเกิด หมู่เรือนไทย-บ้านไทยขึ้น-หมู่บ้านไทย” 
(สมภพ ภิรมย์ บ้านไทยภาคกลาง, พ.ศ. 2514 หน้า: 4) 

      2.10 ชาน ควบคุมการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน โดยมีชานเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ  
      2.11 ชาน ท าหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนตัวภายในเรือนและแบ่งแยกความเป็น

ส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะอย่างเป็นระบบ  
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3. รูปแบบของชานเรือนในประเทศไทย  
      ความหลากหลายของรูปแบบชานที่เกิดขึ้นในเรือนไทย ในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะร่วม

ของการใช้งานชานในฐานะพ้ืนที่เอนกประสงค์ของเรือน เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากบันไดเป็น ชานแดด ถูก
ขนาบด้วยเรือนเดี่ยวหรือเรือนแฝด หรืออีกด้านหนึ่งอาจขนาบด้วยม้านั่งส าหรับพักผ่อนและร้านน้ าซึ่ง
เป็นที่ตั้งของหม้อน้ าส าหรับดื่มกิน ชานจึงเป็นพ้ืนที่ตัวกลางระหว่างพื้นที่ส่วนตัวภายในบ้านและพ้ืนที่
สาธารณะภายนอกบ้าน จึงท าการศึกษาตัวอย่างชานในบ้านเรือนไทย ดังนี้ 

     3.1 เรือนไทยภาคกลาง โดยศึกษาเรือนหมู่ ชานเรือนจะถูกโอบล้อมด้วยเรือนนอน และ
เรือนครัว ชานจะอยู่กลางเรือนท าหน้าที่เชื่อมต่อที่ว่างภายในเรือนและควบคุมการเข้าถึงเรือนในแต่
ละหลัง พัฒนาการที่เต็มที่ของเรือนไทยภาคกลางคือ การเป็นเรือนหมู่ มักพบในครอบครัวใหญ่ๆที่มี
อันจะกินหรือไม่ก็เป็นคหบดีหรือขุนนางโดยทั่วไปเรือนหมู่จะประกอบด้วยเรือนนอน สองถึงสามเรือน 
มีชานและระเบียงแล่นถึงกัน อาจมีเรือนครัวหรือเรือนโถงที่ใช้นั่งเล่นหรือมีกิจกรรมในเวลากลางวัน
ร่วมกัน นั่นหมายความว่า มีครอบครัวอย่างน้อย 2 หรือ 3 ครอบครัวอยู่ร่วมกัน เรือนหมู่ที่สมบูรณ์
แบบที่เป็นของบุคคลชั้นเจ้านายนั้นประกอบด้วย เรือนสองหลังที่เป็นหอนั่ง หอนก หอพระ ครัว 
ห้องน้ าและส้วมอยู่ร่วมกัน โดยมีชานและระเบียงแล่นถึงกันหมด (ศรีศักร วัลลิโภดม,2543) ชานเรือน
ในเรือนไทยจึงมีนัยยะในการออกแบบที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางครอบครัวที่สะท้อนระบบความ
เป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อนที่อาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รุ่นปู่ -ย่า ตา-ยาย รุ่น
พ่อ-แม่ รุ่นลูก-หลาน โดยจะปลูกเรือนอยู่ร่วมกันโดยมี ชานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเรือนและใช้ในการ
ต่อเติมหรือต่อขยาย 

 
ภาพที่ 14 ชานเรือนไทยภาคกลาง  
ที่มา ฤทัย ใจจงรัก. (2539). เรือนไทยเดิม. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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      3.2 เรือนไทยภาคอีสาน ในเรือนภาคอีสานแบบแผนการใช้พ้ืนที่ภายในเรือนมี
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนเรือนนอน ชาน และเรือนครัว(เรือนไฟ) โดยพ้ืนที่ใช้งานภายนอกจะ
ประกอบด้วยชาน 2 ส่วนคือ ชานส่วนที่มีหลังคาคลุมหรือเกย ไว้ส าหรับนั่งเล่นพักผ่อน อีกส่วนคือ 
ชานแดด ท าหน้าที่เชื่อมต่อ เรือนนอนกับ เรือนครัวหรือเรือนไฟ และห้องน้ า ชานทั้งสองส่วน มี
สัดส่วนพ้ืนที่เป็น 50 % เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เรือนทั้งหมด ท าหน้าที่แบ่งแยกการใช้สอยพ้ืนที่ในเรือน 
การต่อเติมและการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาในการอยู่อาศัยเนื่องจากวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งที่เป็นผลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการผสาน
กลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะจากการที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
อย่างพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ที่อยู่อาศัยจึงมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป
ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ชาน (เซีย) มีการต่อเติมหลังคาเพ่ือลดภาระในการซ่อมบ ารุงจากการผุกร่อนของพ้ืน
ไม้ ส่วนห้องน้ า-ส้วมมีการต่อเติมเพ่ือความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะพ้ืนที่บนเรือน ทั้งนี้เนื่องจาก
การใช้งานห้องน้ า-ส้วมนอกตัวเรือนอาจไม่สะดวก โดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ (นพดล และคณะ พ.ศ.
2557 หน้า 69) ถ้าเป็นเรือนแฝด มีผู้ที่เคยเห็นเรือนที่ปลูกคู่กันโดยมีชานแล่นถึงกัน(ศรีศักดิ์ วัลลิโภ
ดม,เรือนไทย บ้านไทย พ.ศ.2543 หน้า 66)และท าหน้าที่เชื่อมต่อสองเรือน ดังนั้นนอกจากชานจะเป็น
พ้ืนที่เชื่อมต่อที่ว่างภายในเรือนแล้ว ชานยังมีหน้าที่ส าคัญในการเป็นพื้นที่ส าหรับการต่อเติมเรือนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานและเป็นองค์ประกอบของเรือนที่มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานเอนกประสงค์อีก
ด้วย 

 
ภาพที ่15 ชานเรือนภาคอีสาน  
ที่มา: รศ.สมร เจนจิละ, สังคมและวัฒนธรรมไทย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์อาสา  
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงเมื่อ12 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.slideshare.net/blackstarshooter99/8-3-37569239 
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      3.3 เรือนไทยภาคใต้ เรือนภาคใต้ชานเรือน ประกอบด้วยชาน 2 ส่วน คือ ชานในส่วน
ที่มีหลังคาคลุมและชานแดด และมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพ้ืนที่ของชานกับการแสดงฐานะของ
เจ้าของผู้อยู่อาศัยเรือน การมีชานที่กว้างขวางขึ้นก็แสดงถึงการจ านวนเชื่อมต่อและจ านวนของเรือนที่
มากข้ึนเช่นกัน ชานในเรือนภาคใต้จึงท าหน้าที่ควบคุมการต่อขยายเรือน ชานในเรือนภาคใต้นอกจาก
จะท าหน้าที่เชื่อมต่อแต่ละเรือนเข้าด้วยกันแล้ว ยังท าหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ คือ การมีชานอีกขั้นหนึ่งก่อนจะเข้าสู่เรือนนอนใช้ส าหรับนั่งพักผ่อนในเวลากลางวันและ
ป้องกันความร้อนให้กับเรือนนอน แม้ว่าเรือนจะมีอายุในการก่อสร้างหลังจากเรือนเจ้าเมืองหลังเก่าไม่
นานนัก แต่ทว่ามีพัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปทรง และวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับภูมิอากาศท่ีฝนตกชุก
และลมแรง ด้วยลดความสูงของหน้าจั่วลง ใช้ฝาผนังไม้ไผ่สานฉาบปูน และท าชานเป็นเครื่องก่อเพ่ือ
ความทนทานกว่าชานไม้เคี่ยมที่เป็นที่นิยมรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยที่มีพัฒนาการ
ของรูปแบบภายใต้บริบทแวดล้อมของพ้ืนที่ (เกรียงไกร และคณะ พ.ศ.2557) 

 

 
ภาพที่ 16 ชานเรือนไทยภาคใต้ 
ที่มา: เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ. (2557) สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค: การประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติการจัดการเรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น. ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ. 
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      3.4 เรือนไทยภาคเหนือ องค์ประกอบของเรือนเป็นตามประเพณีคือ มีชาน ระเบียง 
เติ๋น ห้องนอน ฮ่อมริน ครัวไฟ ฮ้านน้ า ฯลฯ เรือนครัวไฟด้านหลัง ใช้ส าหรับหุงหาอาหาร มีเติ๋นน้อย
หรือเติ๋นเล็ก ส าหรับเตรียมอาหารและนั่งล้อมวงกินข้าวแล้วก็มีนอกชาน ส าหรับซักล้างท าความ
สะอาด (สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี และคณะ พ.ศ.2555 หน้า 38-39) ชานเรือนส่วนใหญ่จะกว้าง และลด
ระดับจากโถงเรือนเล็กน้อย เจาะเป็นช่องแมวลอด ระหว่างพ้ืนชั้นต่อชั้น เพ่ือความสะดวกในการ
ระบายอากาศอันร้อนอบอ้าวของตัวเรือนดูเปิดโล่งสบายๆ ตัวเรือนยกใต้ถุนสูง มีระดับเรือนต่างกัน 3 
ระดับ คือ 1.ระดับห้องนอนและเติ๋น 2.ระดับเติ๋นและห้องครัว 3.ระดับทางเดินและระเบียง ทั้ง 3 
ระดับนั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงประโยชน์ใช้สอยและความสัมพันธ์การติดต่ออ่ืนๆ ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน และทางเข้าสู่อาคาร ชานและระดับพ้ืนเรือนเป็นเครื่องมือในการแบ่งประโยชน์ใช้สอย  
(สามารถ สิริเวชพันธ์,เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2543 หน้า 74-75) ชานเรือนในภาคเหนือมี
ลักษณะส าคัญคือการเป็นพ้ืนที่สัญจรหลักของเรือน โดยชานเรือน จะอยู่หน้าบ้านต่อจากบันไดหลัก 
ชานเรือนในลักษณะจึงเป็นการเปลี่ยนผ่านของการเข้าถึงเรือน ระเบียงทางเดินและชานเรือน ในเรือน
ชนบทภาคเหนือจะอยู่ติดห้องนอนเต็มหน้าผนัง อีกฟากหนึ่งเป้นผาผนังเรือนระเบียงทางเดิน จะเป็น
ทางแยกไปยังเติ๋น ครัวหรือกล่าวได้ว่าระเบียงทางเดินเป็นตัวเชื่อมเนื้อที่อ่ืนๆเข้าด้วยกัน ในกรณีของ
เรือนกาแลขานเรือนเปิดโล่งส่วนใหญ่เปิดโล่งตามแนวยาวขวางกับจั่วเรือน ซึ่งเรือนล้านนาถือจั่วเรือน
เป็นด้านส าคัญ 

 
ภาพที่ 17 ชานเรือนภาคเหนือ 
ที่มา: อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, เรอืนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 
วิวัฒน์ เตมียพันธ์, กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539. 
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ภาพที่ 18 การแบ่งพ้ืนที่โดยใช้ระดับพ้ืนเรือนของเรือนไทยภาคเหนือ 
ที่มา: รศ.สมร เจนจิละ, สังคมและวัฒนธรรมไทย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์อาสา  
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงเมื่อ12 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.slideshare.net/blackstarshooter99/8-3-37569239 

 
4.ชานที่มีลักษณะเฉพาะที่พบในประเทศไทย 

      4.1 เรือนลาวโซ่ง การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยบนเรือน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน อย่างชัดเจน คือ 
ประกอบด้วย 1.กว้าน 2.กลางเรือน 3.ชาน ส่วนกลางเรือนครอบครองพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีฝาล้อมรอบ ใช้
เป็นที่กินอยู่หลับนอน ปลายด้านหนึ่งของส่วนกลางเรือนเป็นที่ตั้งของกว้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นเฉลียงใต้
ชายคา ใช้เป็นที่พักผ่อนของสมาชิกฝ่ายชายและรับแขกผู้ชายโดยเฉพาะ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็น
ชาน ซึ่งมีทั้งส่วนที่อยู่ใต้ชายคาและส่วนที่เป็นชานแดดใช้เป็นที่ท างานเย็บปักถักร้อยและซักล้างของ
ฝ่ายหญิง มีบันไดขึ้นสองทาง คือทั้งทางด้านกว้านและด้านชาน เป็นที่รับรู้กันในสังคมไทด าโดยไม่ต้อง
มีสัญลักษณ์แสดงหรือป้ายบอกว่า บันไดกว้านใช้ส าหรับผู้ชายขึ้น-ลงโดยเฉพาะ ขณะที่บันไดด้านชาน
สงวนไว้ส าหรับผู้หญิงขึ้นลงเท่านั้น (วีระ อินพันทัง,เรือนลาวโซ่ง การกลายรูปในสองศตวรรษ พ.ศ.
2555หน้า 83) ส่วนกลางเรือนเป็นที่อยู่อาศัยหลัก มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เพราะไม่มีฝากั้น
แบ่งห้องภายในเช่นเรือนคนไทยเป็นผังแบบเปิดโล่ง (Open Plan) ยกเว้นห้องผีเท่านั้นที่มีฝากั้นเป็น
สัดส่วน แม้ภายในจะมีลักษณะเป็นโถงโล่ง แต่ก็ไม่ใช่ความโล่งที่ว่างเปล่าด้วยมีเสาปรากฏอยู่เป็นแถว
เป็นแนว เรือนไทด าครองพ้ืนที่ด้านกว้าง 3 ห้องเสมอ ส่วนด้านยาวโดยทั่วไปเป็นเรือน 5 ห้องเสา 
ความเป็นเรือนกว้าง 3 ห้องเสาท าให้พ้ืนที่ภายในถูกแบ่งออกเป็น 3 แถบไปตลอดความยาวของเรือน 
โดยมีพ้ืนที่แถบกลางเป็นทางเดิน มีประตูเปิดเข้า-ออกท้ังทางด้านหัวเรือน (กว้าน) ใช้เป็นทางเข้าหลัก
และด้านท้ายเรือน (ชาน) เป็นทางเข้ารองส าหรับการ Service (วีระ อินพันทัง,2555) การแบ่งพ้ืนที่
บนเรือนดังกล่าวแสดงถึงการอิงเพศชาย-หญิงอย่างชัดเจน สังคมไทยด าให้ความส าคัญกับเพศชาย ถือ
ว่าลูกชายคือผู้สืบผีต่อจากพ่อ สิ่งนี้สะท้อนลงสู่การจัดล าดับพ้ืนที่บนเรือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยถือว่า 
พ้ืนที่ส าคัญอยู่ทางด้านกว้าน (พ้ืนที่ฝ่ายชาย) และค่อยๆลดความส าคัญลงโดยล าดับเมื่อขยับเข้าใกล้
ทางด้านชาน (พ้ืนที่ฝ่ายหญิง) มากขึ้น (ทวี สว่างปัญญางกูร,2550 หน้า 90) ตามนัยนี้ด้านกว้าน จึง
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เป็นหัวเรือน ส่วนด้านชานเป็นท้ายเรือน ในเรือนลาวโซ่งจึงเป็นตัวอย่างที่ส าคัญที่แสดงว่า ชาน เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สะท้อนลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งชาน
เรือนในเรือนลาวโซ่งแบ่งออกเป็นสองด้าน โดยแบ่งการใช้งานเป็นส่วนของฝ่ายชายคือ กว้ าน อยู่
ด้านหน้าเรือน และส่วนของฝ่ายชายซึ่งอยู่ด้านหลังเรือนและเป็นส่วนควบคุม ดูแลบ้าน แม้ว่าด้วย
ล าดับความส าคัญชานส่วนหลังเรือนจะน้อยกว่าชานในส่วนหน้าเรือนหรือกว้าน แต่โดยการใช้งาน 
ชาน ก็มีความส าคัญเช่นกัน 

 
ภาพที่ 19 ชานเรือนลาวโซ่ง 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง, kasinee, เข้าถึงเมื่อ12 เมษายน 2559,  
       เข้าถึงไดจ้าก www.ghbhomecenter.com 

 
ภาพที่ 20 ชานเรือนลาวโซ่ง 
ที่มา : วีระ อินพันทัง, เรือนลาวโซ่ง การกลายรูปในรอบสองศตวรรษ โครงการวิจัย “การศึกษา
แบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ท่ีแตกต่างของกลุ่มขาติพันธ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้า
ภาคกลางของประเทศไทย” (กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2555) 
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      4.2 เรือนชาวสวน องค์ประกอบของเรือนประกอบด้วย เรือนนอน 1-2 หลัง ครัว เพิง 
ชาน มีทั้งย้ายจากเรือนเดิมมาปลูกใหม่โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับบ้านในสวน หรือถ้าบ้านเดิมแบบ
โรงนาทั่วๆไป ก็จะต้องปลูกเรือนขึ้นใหม่ โรงเรือนอ่ืนๆได้แก่ ยุ้งข้าว โรงฟืน โรงระหัด เพิงเรือ เรือน
ชาวสวนของภาคกลางจะเป็นเรือนไทยภาคกลาง แต่การวางตัวเรือนแต่ละหลังจะไม่เหมือนการวางตัว
เรือนของเรือนชาวนาภาคกลาง โดยเฉพาะจะไม่ท าชานให้โล่งทางหน้าบ้านเหมือนเรือนไทยอ่ืนๆ 
ด้านหน้าบ้านที่ติดล าคลองมักจะท าเรือนวางยาวไปตามล าคลอง ด้านสกัดของตัวเรือนจะหันไปสู่ล าคู
น้ าหรือล ากระโดง โดยลากเพิงต่ออกมาคลุมพ้ืนเป็นส่วนหน้าไปในตัว(สมใน นิ่มเล็ก , สถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น ชาวสวน หน้า 65) เป็นเรือนที่มีการใช้งานเฉพาะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของผู้อยู่
อาศัย การใช้งานชาน นอกจากจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อเรือนแต่ละหลัง ชานถูกแบ่งการใช้งานโดยสัมพันธ์
การด ารงชีวิต ชานจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ชานหรือนอกชาน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเรือนนอน 
2.ชานครัว เชื่อมต่อครัว กับชานหรือนอกชาน 3.ชานเชื่อมต่อบันไดหลังบ้าน เป็นที่ตั้งของตุ่มน้ าฝน 
ใช้ตากกะปิน้ าปลา อาหารแห้ง และผลผลิตทางการเกษตร โดยชานแต่ละส่วนจะมีบันไดขึ้นถึงและ
เชื่อมต่อไปยังบริเวณอ่ืนข้องบ้านโดยสัมพันธ์กับการใช้งาน 

 

 
ภาพที ่21 ชานเรือนชาวสวน 
ที่มา : สมใจ นิ่มเล็ก. สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชาวสวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์. ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม. (2545). 
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5. สรุปและเปรียบเทียบรูปแบบชานในเรือนไทยแบ่งตามภูมิภาค  
การเปรียบเทียบชานเรือนในแต่ละภูมิภาคท าให้เห็นถึงความหลากหลายของการใช้งานชาน

ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปสอดคล้องกับการใช้งานและบริบทที่ตั้ง โดยลักษณะร่วมของชานคือ การ
เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อที่ว่าง การควบคุมสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ การเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัว
ภายในบ้านและพ้ืนที่สาธารณะภายนอกบ้าน การเชื่อมต่อการรับรู้ที่ว่างภายในสู่ภายนอกและ
ภายนอกสู่ภายใน นอกจากนี้ ชานยังมีลักษณะเฉพาะบางประการที่สะท้องความเป็นอยู่ สังคม 
วัฒนธรรมและความเชื่อ เช่น เรือนชาวสวนที่ชานจะถูกใช้อย่างเป็นสัดส่วนเฉพาะตามการใช้งาน และ
เรือนลาวโซ่ง ที่ชานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการที่ว่างที่สัมพันธ์กับระบบความเชื่อ และการ
จัดล าดับความส าคัญทางสังคมระหว่างเพศชายและเพศหญิงผ่านการใช้ชานและกว้านเพ่ือการเข้าถึง
เรือน จากการศึกษาจึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงชานในแต่ละภูมิภาคที่มีความซับซ้อนมากกว่าการเป็น 
Transitional space อีกท้ังมีความละเอียดอ่อนในแง่การจัดการพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 22 เปรียบเทียบรูปแบบชานในเรือนไทยแบ่งตามภูมิภาค 
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6. ชานและความส้าคัญกับระบบจัดการที่ว่าง  
      6.1 รูปแบบการจัดวางต าแหน่งชานไว้ด้านนอก เรือนนอน Type plan of Outer 

โดยทั่วไปจะไปได้เรือนเดี่ยวที่มีจ านวนเรือนไม่มากหลัง ชานในกลุ่มนี้จะถูกล้อมด้วยเรือนด้านเดียว
หรือสองด้าน  

 
ภาพที่ 23 รูปแบบการจัดวางต าแหน่งชานไว้ด้านนอก เรือนนอน Type plan of Outer 

       
      6.2 รูปแบบการจัดวางต าแหน่งชานไว้ภายในหรือตรงกลางระหว่างกลุ่มเรือนนอน 

Type plan of Inner รูปแบบนี้จะพบในเรือนที่ประกอบด้วยเรือนนอนโอบล้อม สามด้าน สี่ด้าน หรือ
มากกว่าโดยมีชานแล่นทั่วถึงกันตลอด 

 
ภาพที ่24 รูปแบบการจัดวางต าแหน่งชานไว้ภายในหรือตรงกลางระหว่างกลุ่มเรือนนอน  
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      6.3 การจัดองค์ประกอบของที่ว่าง (Spatial Composition) 
        6.3.1 Symmetry organization ถือเป็นวิวัฒนาการในการสร้างเรือนที่มีแบบแผน

มีขนาดสัดส่วนเรือนนอนที่มีความสมมาตรเท่ากันทั้งสองด้าน รวมถึงขนาดชานที่สอดคล้องไปกับ
ขนาดเรือนนอน เป็นการวางแผนการสร้างบ้านรวมถึงการเผื่อการต่อขยายตั้งแต่ต้น รวมถึงความกว้าง
ของช่วงเสาที่มีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 

        6.3.2 Asymmetry organization การต่อขยายเรือนที่ไม่ได้มีการวางแผนมาตั้งแต่
ต้นแต่มีการต่อขยายเรือนเพ่ิมข้ึนตามการใช้งาน เช่น ต่อเรือนครัวเพ่ิม หรือต่อเรือนนอนเพ่ิมซึ่งขนาด
และสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากับเรือนนอนเดิมส่วนมากจะเป็นการต่อเติมเรือนเพ่ิมในภายหลัง ขนาดของ
เรือนที่ต่อเติมข้ึนมาภายหลังอาจจะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้วัสดุขนาดที่เอามาใช้ตามที่หาได้ในท้องถิ่น 

 
ภาพที ่25 วิเคราะห์ชานและความส าคัญกับระบบจัดการที่ว่าง 

 
7. รูปแบบของชานเรือนกับการต่อขยายเรือนไทยภาคกลาง  

      ครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่คือ นอกจากพ่อแม่ลูกแล้ว ยังพรั่งพร้อมไป
ด้วยวงศาคณาญาติหลายชั้นด้วยกัน แม้เมื่อลูกๆแต่งงานออกเรือนแล้วก็ยังคงพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่
และยังคงรวมเอาญาติพ่ีน้องฝ่ายเขยหรือสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยกัน หรือแม้จะแยกครอบครัวไปแล้ว พ่อ
แม่ก็ยังคงติดตามดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ด้วยเหตุดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ไทยจึงแน่นแฟ้น และเคารพเพชื่อฟังกันตามล าดับอาวุโส และก่อให้เกิดบ้านหรือเรือนไทยในลักษณะ
ต่างๆ (นงค์นุช,2541) รูปชานเรือนไทยภาคกลางสะท้อนรูปแบบการอยู่อาศัยของคนโบราณที่อยู่
รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่โดยชานเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อเรือนแต่ละหลังเข้าด้วยกัน ในการต่อ
ขยายเรือนออกไปโดยมากจะเป็นการเพิ่มเรือนนอน เรือนลูก เรือนครัว โดยมีชานแล่นถึงกันหมด และ
ใช้ชานเป็นพื้นที่กลางของบ้านในการพบปะหรือท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว  
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     7.1 ชานเรือนจะถูกโอบล้อมด้วยเรือน 2 ด้าน ( Two-sided Chan house ) เป็น
เรือนพื้นฐานที่เกิดขึ้นก่อนเรือนประเภทอ่ืนใช้ส าหรับครอบครัวเดี่ยว สร้างข้ึนโดยมีประโยชน์ใช้สอยที่
เพียงพอกับครอบครัวเล็ก ๆอาจ เป็นเรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องสับ หรือผสมผสานกันก็เป็นได้แล้วแต่
ฐานะ ประกอบด้วย เรือนนอน 1 หลัง เรือนครัว 1 หลัง ระเบียงยาว ตลอดเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ห้องนอนกับชาน ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อและเป็นพ้ืนที่สัญจรหลักของบ้านเรือนไทย ควบคุมการ
เข้าถึงและเป็นตัวกลางที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะของบ้าน และเป็นตัวกลาง
เชื่อมต่อที่ว่างในบ้านกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เพ่ือการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ หากกลางวัน
อากาศร้อนคนก็อาศัยอยู่ที่ชานเรือนหรือใต้ถุนเรือนเป็นหลักใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ท างานบ้าน 
ท าอาหาร หรือใช้ส าหรับงานพิธีในโอกาสพิเศษ ส่วนเวลากลางคืนเมื่ออากาศเย็นลงคนก็เข้าไปอาศัย
อยู่ในห้องเพ่ือการพักผ่อนและกิจกรรมที่มีความเป็นส่วนตัว ชานเรือนในกลุ่มนี้เป็นเรือนส าหรับ
ครอบครัวขนาดเล็ก มีจ านวนผู้อยู่อาศัยน้อย ความซับซ้อนของระบบการจัดการที่ว่างน้อย ล าดับของ
การเข้าถึงที่ว่างจึงมีความตรงไปตรงมา เส้นทางของการเชื่อมต่อที่ว่างแต่ละส่วนถูกเชื่อมต่อกันด้วย
เส้นโดยมีชานท าหน้าที่กระจายการเชื่อมต่อสู่ส่วนต่างๆของเรือน ชานในกลุ่มนี้จึงมีหน้าที่หลักคือเป็น 
Transitional space ประการแรก เชื่อมต่อที่ว่างเข้าด้วยกัน ประการที่สอง แบ่งแยกระหว่างพ้ืนที่
ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ ประการที่สาม เชื่อมเอาธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ภายในเรือน และขยายการ
รับรู้จากภายในเรือนสู่ธรรมชาติภายนอก 

 

 
ภาพที่ 26 ชานเรือนจะถูกโอบล้อมด้วยเรือน 2 ด้าน ( Two-sided Chan house ) 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
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      7.2 ชานเรือนถูกโอบล้อมด้วยเรือน 4 ด้าน ( Four-sided Chan house ) เรือน
หลายหลังซึ่งปลูกอยู่ในที่เดียวกัน สมัยก่อนลูกชายแต่งงานส่วนใหญ่จะไปอยู่บ้านผู้หญิง ส่วนลูกผู้หญิง
จะน าเขยเข้าบ้าน การแต่งงานมีส านวนเรียกว่า “มีเรือน”ที่มีท่ีมาจากวัฒนธรรมการแยกเรือนนอนลูก
สาว เป็นอิสระจากเรือนเดิม จะอยู่เรือนหลังย่อมกว่า เรือนหลังเดิมเรียกว่า “หอกลาง” ส่วนเรือน
นอกเรียกว่า “หอรี” เพราะปลูกไปตามยาว ถ้ามีเรือนปลูกอีกหลังหนึ่งเป็นด้านสกัดก็เรียกว่า “หอ
ขวาง” อาจมี“หอนั่ง”ไว้ส าหรับนั่งเล่น บางแห่งมี“หอนก” ไว้ส าหรับเลี้ยงนก เรือนที่ไม่ได้มีการวาง
แบบแผนเรือนมาตั้งแต่ต้น จึงมีลักษณะต่างๆกันออกไป นอกจากเรือนนอนลูกในบ้านเรือนไทยที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการขยายตัวของครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับการสร้างเรือนและการใช้สอยพ้ืนที่ที่
สามารถขยายตัวในทางราบและต่อเติมตามพ้ืนที่ตั้งได้ โดยสามารถต่อเติมเรือนซึ่งมีชานเป็นที่ว่างที่ท า
หน้าที่เชื่อมต่อเรือนแต่ละหลังเข้าด้วยกัน นอกจากนี้เมื่อมีความซับซ้อนของการเข้าถึง ชาน จะท า
หน้าที่เป็น control space ที่ควบคุมการเข้าถึงในแต่ละเรือนอย่างเป็นระบบ นอกจากชานยัง 
Control ระบบการจัดการที่ว่างภายในเรือนเองซึ่งประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายคนแต่สามารถอยู่
ร่วมกันโดยที่ยังมีพ้ืนที่ส่วนตัวในครอบครัวย่อยที่เหมาะสมและยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว
ใหญ่ได้อย่างปกติ ระบบของการเชื่อมต่อจะคล้ายกับชานในรูปแบบแรกแต่จะมีความซับซ้อนมากกว่า 
ในลักษณะที่เริ่มเห็นแนวแกนของการสัญจรหลักก่อนที่จะกระจายออกไปเป็นรูปแบบเส้นจมีการเสริม
เรือนอื่นๆขึ้นในหมู่ เช่น หอนั่ง หรือสร้างเรือนครัวเพ่ิมเติมข้ึนอีก (เอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่น,2540)  

 

 
ภาพที่ 27 ชานเรือนถูกโอบล้อมด้วยเรือน 4 ด้าน ( Four-sided Chan house ) 
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      7.3 ชานเรือนเกิดขึ้นจากหน่วยย่อยของชานมาประกอบกัน ( Multiple-sided 
Chan house ) คือเรือนหมู่ที่มีรูปแบบการสร้างอย่างเป็นระเบียบระบบ โดยพัฒนามาจากเรือน
ครอบครัวขยายแต่มีการวางแผนการสร้างเรือนต่างๆในคราวเดียวกัน มีการแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอย
ของเรือนชัดเจนมีรูปทรงเรือนทั้งหมู่กะทัดรัดลงตัว นับเป็นพัฒนาการสูงสุดของเรือนคนสามัญภาค
กลาง (เอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น,2540)เป็นเรือนส าหรับผู้มีอันจะกิน ลักษณะการจัด
เรือนหมู่คหบดีของโบราณเป็นเรือนขนาดใหญ่มีเรือนคู่และเรือนหลังเล็กหลังน้อยรวมเข้าด้วยกัน แต่
ละหลังใช้ประโยชน์ต่างหน้าที่กันออกไป ประกอบด้วย เรือนนอน เรือนลูก เรือนขวาง เรือนครัว หอ
นก และชาน ในรูปแบบนี้จะมีความคล้ายคลึงกับแบบที่ 2 แต่ว่าระบบของการเชื่อมต่อโดยผ่านชาน
จะมีความซับซ้อนมากกว่า ชาน จะมีหน้าที่ของการเป็น Distributor คือการเป็นพ้ืนที่ที่แจกจ่ายการ
เข้าถึงท่ีชัดเจนขึ้น ระบบการเชื่อมต่อพ้ืนที่จะผสมผสานทั้งแบบเป็นเส้นและแบบแนวแกน โดยจะเห็น
ศูนย์กลางของการกระจายการเชื่อมต่อได้ชัดเจน เพราะมีจ านวนของการเชื่อมต่อที่มากขึ้น ดังนั้นชาน
ในรูปแบบนี้เรียกว่าได้ว่าเป็น ชานในฐานะของ Controlling space มากกว่าชานรูปแบบที่ 1และ
รูปแบบที่ 2 เนื่องจากมีความเข้มข้นในแง่ การควบคุมการเข้าถึงเรือนแต่ละหลัง ควบคุมการเชื่อมต่อ
ที่ว่าง ควบคุมระหว่างภายในและภายนอก รวมถึงควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ 
ซึ่งในทางกายภาพแล้วชานอาจจะไม่แสดงตัวในฐานะ Controlling space อย่างชัดเจน แต่ความเป็น 
Controlling space นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นนัยยะแฝงอยู่ใน Spatial Organization สะท้อนผ่านการ
อ่านรูปแบบการใช้งานที่ว่างอย่างเป็นระบบ 

 

 
ภาพที่ 28 ชานเรือนเกิดข้ึนจากหน่วยย่อยของชานมาประกอบกัน ( Multiple-sided Chan house )  
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8. คุณลักษณะของ Transitional Space 
      จากงานวิจัย “ว่าด้วยความงามและที่ว่างในเรือนไทย--มิติทางวัฒนธรรม” .โดย ม.ล. ปิ

ยะลดา เทวกุล ได้อธิบายคุณลักษณะของการจัดการที่ว่างในเรือนไทยไว้ใน ว่าด้วยการตีความเรือน
ไทยจากมุมมองใหม่ โดยมีรากฐานมาจากงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเบื้องลึก เรื่องคุณลักษณะของความรู้สึก
อารมณ์และประสบการณ์ในเรือนไทย (Experiential Characteristic) พร้อมทั้งความหมายของ
คุณลักษณะเหล่านั้นที่แปรเปลี่ยนจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน โดยได้ถอดใจความส าคัญของคุณลักษณะ
ออกมาได้ 5 คุณลักษณะหรือ 5 ถ้อยร้อยกรองแห่งเรือนไทย คือ  

      1. อุปมาแห่งต้นไม้  
      2. ทิศทางแนวตั้งและความเป็นล าดับชั้น  
      3. ลักษณะการโอบล้อม จังหวะจะโคน ดึงดูดและลึกลับเร้าใจ  
      4. ลักษณะอ่อนช้อย อ่อนน้อม อ่อนหวาน (สัดส่วน และเส้นสายในเรือนไทย) 
      5. ความขลัง รากเหง้า และบทกวีแห่งความทรงจ า  
      โดยคุณลักษณะดังกล่าว ให้ความส าคัญกับการรับรู้ อารมณ์และประสบการณ์ในเรือน

ไทย ไม่ว่าจะเป็น"เรื่องของบรรยากาศและวัสดุที่ดูมีความไม่ใหม่ ผิวไม้ที่มีร่องรอยการผุกร่อน ไปตาม
กาลเวลา สัมผัสแดด ฝน และการใช้งานบ้านเรือนที่ผ่านร่องรอย รอยมือ ผ่านแดด ผ่านฝน เหมือน
ประทับตรามิติของการเวลา ความทรงจ าและร่องรอยชีวิต ร่องรอยของคน” (ปิยะลดา เทวกุล,2544)  
การศึกษาเรือนไทยจึงเป็นการศึกษาองค์ความรู้ผ่านร่องรอยของอดีต สุนทรียภาพที่ส่งผ่านการใช้งาน
และร่องรอยของสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อม 

      อีกมุมมองหนึ่งของ การของการศึกษา ทัศนคติต่อที่ว่าง Transitional Space ใน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเอเชียร่วมสมัย ได้อธิบาย อัตลักษณ์ที่แผงเร้น ผ่านระบบการจัดการพ้ืนที่ที่
เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้ใช้และวัฒนธรรมประเพณี ผ่านการศึกษาองค์ประกอบของเรือนในแต่ละ
ท้องถิ่น ได้อธิบายคุณลักษณะของการจัดการที่วางไว้ดังนี้  

      1. คุณลักษณะการจัดล าดับที่ว่าง  
      2. คุณลักษณะของการเชื่อมต่อที่ว่าง 
      3. คุณลักษณะของการปิดล้อมท่ีว่าง  
      4. คุณลักษณะของมุมมอง  
      5. คุณลักษณะของแสงสว่าง 
      โดยศึกษาเปรียบเทียบร่วมไปกับกรณีตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศแถบ

เอเชียที่ได้สะท้อนความส าคัญระหว่างที่ได้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของที่ว่างกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต (ศรีศักด์ พัฒนวศิน,2545) 

 



33 
 

      Transitional Space เป็นค าที่อธิบายลักษณะของการเชื่อมต่อที่ว่างซึ่งมีลักษณะนี้ร่วม
อยู่ในสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต่างก็มีองค์ประกอบที่
ท าหน้าที่เป็น Transitional Space แต่ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ดังเช่น ในงานวิจัย “The 
Transitional Space in the Traditional urban space settlement of Cyprus”(Pulhan 
Hifsiye,Numan Ibrahim,2005) โดยศึกษา Transitional Space ผ่านการศึกษา Sundurme หรือ 
ในสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในประเทศไซปรัส และอธิบาย Transitional Aspects of Sundurme ดังนี้  

      1. Sundurme as the spatial transition device เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านที่
ว่าง 

 
ภาพที่ 29 Sundurme as the spatial transition 
ที่มา :  Hifsiye Pulhan and Ibrahim Numan,THE TRANSITIONAL SPACE IN THE      
 TRADITIONAL URBAN SETTLEMENT OF CYPRUS. Journal of Architectural and 
 Planning Research Vol. 22, No. 2, Theme Issue: Planning Methods (Summer, 
 2005), หน้า160-178 

     
      2. Sundurme as the functional transition device เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยน

ผ่านการใช้สอยที่ว่าง 

 
ภาพที่ 30 Sundurme as the functional transition device 
ที่มา :  Hifsiye Pulhan and Ibrahim Numan,THE TRANSITIONAL SPACE IN THE      
 TRADITIONAL URBAN SETTLEMENT OF CYPRUS. Journal of Architectural and 
 Planning Research Vol. 22, No. 2, Theme Issue: Planning Methods (Summer, 
 2005), หน้า160-178 
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      3. Sundurme as the climatic transition device เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่าน
ของภูมิอากาศสภาพแวดล้อม 

 
ภาพที่ 31 Sundurme as the functional transition device 
ที่มา :  Hifsiye Pulhan and Ibrahim Numan,THE TRANSITIONAL SPACE IN THE      
 TRADITIONAL URBAN SETTLEMENT OF CYPRUS. Journal of Architectural and 
 Planning Research Vol. 22, No. 2, Theme Issue: Planning Methods (Summer, 
 2005), หน้า160-178 
 

      จากการวิเคราะห์และท าการศึกษาชาน ในฐานะของ Transitional Space ชานมี
คุณลักษณะของการเป็นที่ว่างควบคุมปัจจัยและเงื่อนไขในการก่อรูปสถาปัตยกรรม Transitional 
Space as Controlling space ซึ่งการศึกษาชานในประเด็นนี้ท าให้สามารถเข้าใจมิติของการควบคุม
ที่มีความหลากหลายที่ช่วยให้สามารถตีความลักษณะที่แฝงเร้นอยู่ในระบบการจัดการที่ว่าง ซึ่งสะท้อง
ผ่านองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

 
9. การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมระหว่าง ชานเรือน และ Courtyard ในแง่การ
เป็น Transitional space 

      โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างของ Transitional space ที่ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบ
ในการเชื่อมต่อที่ว่าง โดยชานต่างจาก Courtyard ในแง่การก่อรูปต่างกันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ของสภาพภูมิอากาศ แต่มีจุดร่วมของการใช้สอยที่ใกล้เคียงกัน โดยท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่กลางของบ้านที่
ทุกคนมารวมตัวกันท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
ภาพที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนของ ชานเรือน และ Courtyard 
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ภาพที่ 33 แสดงไดอะแกรมการเปรียบเทียบการ Spatial Operation ของ Transition space 
ที่มา:      ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. (2545). ทัศนคติต่อที่ว่าง: อัตลักษณ์ที่ซ่อนในงานสถาปัตยกรรม 
    พื้นถิ่นเอเชียร่วมสมัย, วารสาร วิจัยและสาระสถาปัตยกรรม, 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
       เมื่อท าการเทียบเคียงระหว่าง ชานเรือนและ Courtyard ท าให้เห็นจุดร่วมของเงื่อนไข
ในการก่อรูปของพ้ืนที่  Transitional space ในบริบทที่มีความแตกต่างกัน ถ้ามองในแง่หน้าที่ของทั้ง 
ชาน และ Courtyard ท าหน้าที่เป็นที่ว่างที่ร้อยที่ว่างภายในบ้านเข้าด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็ท า
หน้าที่เชื่อมระหว่างภายในกับภายนอก เปิดโอกาสให้ภายในได้เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม บรรยากาศ 
และสภาพอากาศ ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของการก าหนดขอบเขตและคุณลักษณะของการ
เชื่อมต่อที่ว่าง เพ่ือตอบสนองต่อในแง่การใช้งาน วัฒนธรรมประเพณีและคุณค่าทางจิตวิทยาที่เป็นนัย
ยะแฝง ซึ่ งถูกส่งผ่านในตัวรูปแบบของการจัดวางที่ว่าง (Spatial Organization) นอกจากนี้  
Transitional space ยังอยู่ในทุกๆ หน่วยของสถาปัตยกรรม บ้าน อาคาร ระหว่างอาคาร ไปจนถึง
การวางผังเมือง (Urban Pattern)  
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10. การเปรียบเทียบระบบผังเมืองท่ีมีผลต่อระบบพื้นที่สาธารณะของเมือง ในแง่การเป็น 
Transitional space 

      10.1 Traditional City ในทีน่ี้ยกตัวอย่างกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีสมีการตั้ง
ถิ่นฐานและเติบโตพัฒนามากจากบริเวณริมแม่น้ าแซน โดยแต่เดิมพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการควบคุมการ
เจริญเติบโตของเมือง และมีแบบแผนมาเป็นระยะนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1853 โดยแผนพัฒนาของ  ฮอ
สส์มาน Haussman เรียกว่า  “Modernization of Paris by Baron Haussman” เป็นแนวคิดใน
การจักการพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาความแออัดปราศจากสุขอนามัยและเกิดอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้ง โย
แก้ปัญหาด้วยการขยายถนนให้กว้างขวางสง่างามที่เรียกว่า Boulevard จัดระเบียบอาคาร จัดสร้าง
สวนสาธารณะเป็นพ้ืนที่สีเขียวของเมือง โดยใช้แนวแกนและกริด รูปแบบถนน Irregular Pattern 
การวางผังเมืองโดยใช้แนวถนนทแยงและระบบพ้ืนที่โล่งของเมือง  Paris, France พ้ืนที่สาธารณะที่
เกิดข้ึนจะตามแนวแกนของถนน เพื่อใช้ในกิจกรรมของเมืองและกิจกรรมทางสัญลักษณ์ต่างๆโดยพื้นที่
สาธารณะในกรุงปารีสมีการแบ่งโซนและระบบสวนสาธารณะ Park system  ซึ่งพ้ืนที่ของกรุงปารีส
แบ่งออกเป็น 20 โซน โครงข่ายของพ้ืนที่สาธารณะถูกจัดวางกระจายอยู่เป็นจุดๆ มีรัศมีครอบคลุม 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงในระดับชุมชนโดยรอบแต่ละโซน ต าแหน่งของพิพิธภัณฑ์ อาคารส าคัญ และ
อนุสาวรีย์ต่างๆ ถูกก าหนดให้สัมพันธ์กับระบบโครงข่ายสวนสาธารณะและพ้ืนที่โล่งว่างสาธารณะ  

 

 
ภาพที่ 34 แสดงรูปแบบผังเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
ที่มา:       Paris plan, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558,เข้าถึงได้จาก       
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paris_plan_jms.png 
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ภาพที่ 35 การแบ่งโซนและระบบสวนสาธารณะ Park system 20 โซนในกรุงปารีส  
ที่มา:       Paris plan, Park system, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558,เข้าถึงได้จาก   
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paris_plan_jms.png 
 

      10.2 Modern City เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนมากมีรูปแบบถนน Regular 
Pattern รูปแบบถนนตาตารางและระบบพ้ืนที่ว่างโล่งของเมือง Grid street system and open 
space พ้ืนที่สาธารณะของเมืองเกิดขึ้นจากระบบถนน โดยเป็นพ้ืนที่ว่างสาธารณะขนาดใหญ่ที่กิน
พ้ืนที่ทั้งบล็อกของถนนหรือกินพพ้ืนที่หลายบล็อกต่อกัน เช่น สวนสาธารณะเซนทรัลพาร์ค  
(Central Park) ในเมืองนิวยอร์ก New York และพ้ืนที่สาธารณะของเมืองอ่ืนๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง
เมือง โดยเชื่อมต่อกันด้วยระบบถนนและระบบทางเท้าเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงจากบริเวณชุมชนที่อยู่
โดยรอบ  

 
ภาพที่ 36 แสดงรูปแบบผังเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา:       Defend the Modern World, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558,เข้าถึงได้จาก    
https://defendthemodernworld.wordpress.com/ 
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ภาพที ่37 ระบบสวนสาธารณะในเมืองนิวยอร์ก New York 
ที่มา:     Central Park, New York เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558,เข้าถึงได้จาก   
https://www.pinterest.com/pin/467741111271276325/ 
 

      10.3 Bangkok City รูปแบบถนนและระบบพื้นที่โล่งของเมืองในกรุงเทพมหานคร สืบ
เนื่องมาจากรูปแบบการตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยตั้งถิ่นฐานตามระบบแม่น้ า คู คลอง ซึ่งแต่เดิม
ถูกใช้เป็นระบบสัญจรหลักของเมือง ระบบถนนได้เกิดขึ้นมาในภายหลัง ดังนั้นรูปแบบถนนและระบบ
พ้ืนที่โล่งของเมือง จึงมีส่วนผสมของทั้ง รูปแบบถนน Irregular Pattern ตามการกระจายตัวของที่อยู่
อาศัยและรูปแบบถนน Regular Pattern ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการวาง
ผังเมืองในประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ที่เริ่มมีการตัดถนนสายส าคัญ ได้แก่ 
ถนนราชด าเนิน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ดังนั้นรูปแบบถนนจึงส่งผลต่อระบบพ้ืนที่โล่งของเมืองใน
กรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลาย 

 
ภาพที่ 38 แสดงรูปแบบผังเมืองกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ที่มา:       แผนที่กรุงเทพมหานคร เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก        
https://www.google.co.th/ 
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ภาพที่ 39 ระบบสวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานคร 
ที่มา:     The Open Space Plan in Addendum to the Ministerial Regulation on the 
Bangkok Comprehensive Plan 2013 เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556/guide_en.html 
 
11. การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่สาธารณะของประเทศในตะวันตกและพื้นที่สาธารณะใน
ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 40 การเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่สาธารณะของประเทศในตะวันตกและพ้ืนที่สาธารณะใน   
ประเทศไทยพัฒนาการพื้นที่สาธารณะ โดยแบ่งตามช่วงเวลา 
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      11.1 วิเคราะห์รูปแบบของพื้นที่สาธารณะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งตาม
ช่วงเวลา ดังนี ้

           11.1.1 ลานเมืองสมัยโบราณ ยุคกลาง Medieval and Neo Classic  
ยกตัวอย่างเช่น Piazza del campo เป็นแบบโบราณโดยตัวลานเกิดขึ้นจากการโอบล้อมของอาคาร 
โดยแต่ละอาคารถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่มีการโอบล้อมที่ดี เพ่ือส่งเสริมการใช้งาน
ของลาน โดยท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อของกลุ่มอาคารโดยรอบ และเป็นพ้ืนที่กิจกรรมของเมืองอีก
ด้วยเป็นตัวอย่างที่พ้ืนที่เชื่อมต่อเกิดขึ้นมาทีหลังจากการสร้างอาคารรอบข้าง ซึ่งยังคงเป็นตัวอย่างของ
ลานเมืองที่มีการใช้งานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ลานเมืองในกลุ่มต่อมาเป็นลานที่เกิดขึ้นจากอิทธิพล
ทางผังเมืองมาเกี่ยวข้องโดยลานเองจะช่วยส่งเสริมกลุ่มอาคารทางศาสนา Piazza of St.Peter, 
Piaaza of San Macro, Piaaza Del Duomo,เป็นพื้นที่เปิดโล่งเคียงคู่กับมหาวิหารของเมืองเป็นลาน
ทีไ่ด้รับการออกแบบที่มีรูปแบบเป็นทางการ มีระบบแนวแกนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งแนวแกนของถนนใน
แง่ผังเมืองและแนวแกนของสถานที่ส าคัญของเมืองที่เกี่ยวข้อง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โอบล้อมเป็น
แบบ Renaissance, Commerce Square Lisbon, Main Plaza Salamanca ผัง พ้ืนรูปสี่ เหลี่ ยม
เกือบจัตุรัส โอบล้อมด้วยอาคารที่ได้รับการออกแบบพร้อมลานที่มีความเป็นระเบียบและมีรูปแบบที่
เป็นทางการ ลานเมืองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีลานถูกคิดและวางแผนมาพร้อมกับอาคารบริบทรอบข้าง 

          11.1.2 ลานเมือง ยุคสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ Modern and Post 
Modern ตัวอย่างลานเมืองกลุ่มนี้อยู่ในยุคที่บริบทของลานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นสะท้อนระบบการ
บริหารจัดการ ลานเมืองนอกจากตอบสนองในแง่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมืองแล้ว ยังท าหน้าที่
ส่งเสริมอาคารบริบทรอบข้างในแง่การส่งเสริมกิจกรรมการค้าขาย การส่งเสริมเศรษฐกิจและอยู่
ภายใต้พลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเป็นที่แสดงกิจกรรมสัญลักษณ์ กิจกรรม
ทางการเมืองการเคลื่อนไหว การชุมนุมชนเพ่ือท ากิจกรรม  เช่น La Defense Paris, Independent 
Mall Philadelphia เคียงคู่อาคารรัฐสภาแห่งแรกของ USA, Rockefeller Center, Time Square 
New York, Tiananmen Square, CCTV Plaza Beijing, People Square Shanghai, 
Gwanghwamun Square Seoul 

          11.1.3 ลานเมืองในปัจจุบัน ยุคหลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย Post Modern 
and Contemporary ลานเมืองในยุคหลัง Contemporary บางแห่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยลาน
เมืองก็ได้มีการถูกปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันภายใต้บริบทใหม่ที่มีการใช้งานที่หลากหลาย
ตามแต่ละช่วงของปีที่มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป หรือเป็นลานที่มีความยืดหยุ่นในแง่การ
ปรับเปลี่ยนการใช้งาน เป็นทั้งลานกิจกรรม ตลาด ลานกีฬา เช่น Hearst Plaza Lincoln Center for 
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Performing Arts New York USA,Perk Park Cleveland Ohio,Market Square Lijiang,Century 
Plaza Shanghai,Civic Center Citizen Square Hangzhou เป็นต้น 

          11.1.4 การพัฒนาเมืองของและพื้นที่สาธารณะประเทศในยุโรปและสหรัฐ  
เมืองในยุโรปได้มีการค านึงถึงลานโล่งในเมืองควบคู่ไปไปกับการวางผังเมืองด้วยเสมอ มี

ตัวอย่างให้เห็นอย่างต่อเนื่องจากสมัยกรีกมาจนถึงปัจจุบัน เมืองในประเทศเหล่านี้จึงสามารถ
ตอบสนองการใช้งานของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การพัฒนาเมืองของประเทศไทยกลับ
ละเลยองค์ประกอบดังกล่าว โดยเฉพาะในกรุงเทพเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสัดส่วนพ้ืนที่โล่ง
สาธารณะประเภทเดียวที่มีการเก็บข้อมูลตัวเลขคือ พ้ืนที่สาธารณะต่อประชากรซึ่งมีเพียง 0.7 ตร.ม./
คน ในปี พ.ศ.2549 (มาตรฐานสากล 15 ตร.ม/คน) ซึ่งถ้าท าการเปรียบเทียบแล้วถือว่าน้อยกว่าเกณฑ์
ในขั้นวิกฤต การขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะของเมืองนั้น อาจจะไม่ถูกแก้ด้วยการมีพ้ืนที่ในลักษณะ
ที่ว่างโล่งหรือลานขนาดใหญ่ แล้วคนเมืองไม่สามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง แนวทางส าหรับการ
พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะของเมืองอาจเริ่มจากการสร้างโครงข่ายของพ้ืนที่ว่างในชุมชนที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงแล้วสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียม     

 
      11.2 วิเคราะห์รูปแบบของพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย โดยแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 
          11.2.1 ลานเมืองสมัยโบราณ ยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ลานวัด ตลาด 

ลานโล่งสมัยรัตนโกสินทร์จะมีทั้งบนบกและในน้ า ลานเมืองจึงการเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมของผู้คน พบปะ
แลกเปลี่ยนสินค้า หรือการท ากิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ มากกว่าการเป็นพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนดังเช่นปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น บนบก ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลอง
บางกอกใหญ่ หน้าวัดสลัก คลองบางหลวง คลองดาวคะนอง คลองบางล าพู ในน้ า ได้แก่ ตลาดท้ายวัง 
ตลาดคลองรอบกรุง ตลาดบ้านหม้อ ตลาดโบสถ์พราหมณ์ ตลาดสะพานหัน ตลาดประตูผี   

          11.2.2 ลานเมือง ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เทียบเคียงกับยุค Modern Post 
Modern ลานเมืองในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นยุคสมัยที่มีการเข้ามาของวิทยาการสมัยใหม่จาก
ตะวันตกทุกด้าน ในด้านการวางผังเมืองก็เช่นกัน ส่งผลให้เกิดการตัดถนนเพ่ือการสัญจร เกิดรูปแบบ
ถนนในลักษณะของ บลูเลอวาร์ด ที่สัมพันธ์กับแนวแกนของสถานที่ส าคัญของเมือง การมีทางเท้าที่
กว้างขวาง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรับคนในยุคนั้น ตัวอย่างเช่น ถนนราชด าเนิน เป็นต้น ลาน
เมืองที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งคือ สนามหลวง เป็นลานเมืองที่มีการเปลี่ยนผ่านการใช้งานตามยุคสมัยจาก
แรกเริ่มเดิมทีเป็นทุ่งพระเมรุหรือสถานที่เผาพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนให้เป็น
สนามม้าตามพระราชนิยมในยุคสมัยนั้น หรือแม้แต่ช่วงหนึ่งเคยถูกใช้เป็นตลาดนัดขายสินค้า และใน
ปัจจุบันถูกใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับประกอบพระราชพิธีส าคัญต่างๆ รวมถึงเปิดให้คนเข้ามาใช้พักผ่อน ปั่น
จักรยานออกก าลังกายได้ ลานเมืองอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลานเมืองที่เกิดเคียงคู่ไปกับ อาคารส าคัญของ
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เมือง อนุสาวรีย์ต่างๆ ลานเมืองกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่เป็นทางการทั้งในแง่กายภาพและรูปแบบ จึงไม่
ถูกใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการพักผ่อนเท่าไรนัก แต่กลับถูกใช้เพ่ือส่งเสริมตัวอาคารนั้นๆและใช้
เพ่ือแสดงกิจกรรมทางสัญลักษณ์ต่างๆ การเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นต้น ยกตัวอย่าง เช่น วงเวียน
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
ลานพระบรมรูปทรงม้า ลานรอบเสาชิงช้า เป็นต้น  

          11.2.3 ลานเมืองในปัจจุบัน ยุคหลังสมัยใหม่และร่วมสมัย Post Modern 
and Contemporary  

ลานเมืองในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมกับอาคารห้างร้าน เพ่ือกิจกรรมทางการค้า การ
พาณิชย์ ลานเมืองที่ เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเป็นลานโล่งที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้กิจกรรมได้
หลากหลายทั้งนี้ก็เพ่ือส่งเสริมการค้า การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Park Paragon, Central World  

 
          11.2.4 การพัฒนาเมืองและพื้นที่สาธารณะของประเทศในแถบเอเชีย  
ด้วยพ้ืนฐานและสภาพทางสังคม อันเป็นผลมาจากลักษณะการตั้งถิ่นฐานและกระบวนการ

กลายเป็นเมืองของเมืองตะวันออกและเอเชียตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสังคมเกษตรกรรม ซึ่งโดยทั่วไปเกิด
จากการเปลี่ยนผืนป่าให้เป็นผืนนาเป็นที่ท ากิน เป็นบ้าน เป็นเมือง ดังนั้น เมืองจึงมีโครงสร้างสังคม
เกษตรกรรมอยู่ในรากเหง้า ความแตกต่างต่างนี้ส่งผลต่อองค์ประกอบ ชีวิต ผู้คน และวัฒนธรรม การ
ใช้พ้ืนที่สาธารณะในเมือง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะการตั้งบ้านเรือนถูกวางโครงสร้างตาม
สัมพันธ์ทางเครือญาติ พ้ืนที่สาธารณะจึงเป็นรอยต่อระหว่างกลุ่มบ้านตามเครือญาติ โดยมีลานหรือ
ทางเชื่อมพ้ืนที่ร่วมกัน เป็นที่พบปะ ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน เป็นลานส าหรับการน าผลผลิตทางการ
เกษตรมาตากแดดก่อนท าการจัดเก็บเข้ายุ้งฉาง เป็นลานเล่นส าหรับเด็กๆ สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตแบบ
เครือญาติที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นเมืองในเอเชียจึงไม่ได้มีการระบบผังเมืองอย่างเป็นแบบแผน
มาตั้งแต่แรก แต่เกิดจากภูมิปัญญาและแนวคิดในการแก้ปัญหารวมถึงการจัดการความต้องการ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ระบบการวางผังเมืองจึงเกิดจากการขยับขยายตัวจากสังคมชนบทสู่เมืองตาม
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้น จนระยะเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในช่วงยุคล่าอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก อิทธิพลตะวันตกได้เข้ามามีผลต่อการวางผังเมืองอย่างชัดเจน เมืองมีการเลือกรับ
ปรับเปลี่ยน ท าให้เกิดรูปแบบเมืองในปัจจุบันที่มีความเฉพาะตัว  
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12. แนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง  
      Jan Gehl นักออกแบบผังเมืองชาวเดนมาร์ก ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่

สาธารณะของเมืองในงานวิจัยของเขาตอนหนึ่งว่า “First life, then spaces, then buildings – the 
other way around never works.” การออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ระหว่างอาคารของเมือง สิ่ง
แรกท่ีควรนึกถึงคือ คน คือผู้ใช้ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน สิ่งต่อมาคือ ที่ว่างโดยรอบและการจัดการ
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนและชุมชน  และอีกสิ่งสุดท้ายคือ อาคารซึ่งเป็นผลจาก
การค านึงทั้งสองประการแรกเป็นส าคัญ โดยทั้งหมดนี้ต้องท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 

 
ภาพที่ 41 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะของเมืองโดย Jan Gehl  
ที่มา:    THE GEHL REPORT, SELECTED PAGES, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้ 
จาก https://hailesmatters.wordpress.com/tag/regeneration/page/3/ 

 
ในประเด็นของการเทียบเคียงรูปแบบและพัฒนาการของพ้ืนที่สาธารณะของทั้งทางตะวันตก

ที่ระบบผังเมืองนั้นมีผลต่อรูปแบบการก่อรูปพ้ืนที่สาธารณะระบบถนนท าให้เกิดระบบลานเมือง 
พลาซ่า ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณะของคนและการเชื่อมต่อเมืองอย่างเป็นระบบ เมื่อ
กลับมามองพ้ืนที่สาธารณะในประเทศไทยเอง วัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณะเกิดขึ้นมาทีหลัง 
พร้อมๆกับการรับเอาอิทธิพลทางด้านผังเมือง และการอพยพเข้ามาในเมืองเพ่ือหาแหล่งงานท าให้
เมืองถูกใช้พ้ืนที่อย่างหนาแน่นพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นพ้ืนที่กลางของชุมชนที่คนมาพบปะ พูดคุย 
สังสรรค์ หายไป ถูกแทนที่ด้วยเนื้อเมืองที่หนาแน่นเพ่ือการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่คุ้มค่าที่สุด พ้ืนที่
สาธารณะ สวนสาธารณะจึงเป็นทางเลือกของคนเมืองส าหรับการพักผ่อน และท ากิจกรรมร่วมกันของ
ครอบครัว พัฒนาการของพ้ืนที่สาธารณะจึงชี้ ให้ เห็นถึงรูปแบบการด ารงชีวิตของคนเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปจากบริบทเดิมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ 
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13. กรณีศึกษา Transitional Space ความสัมพันธ์ของหน่วยย่อยคือบ้านไปจนถึงหน่วยใหญ่คือ
ผังเมือง 

      13.1 Courtyard VS Danwei 
       บ้านจีนในสมัยก่อนนั้น เริ่มต้นการสร้างด้วยหน่วยย่อยของโครงสร้างซึ่งใช้เป็น

โครงสร้างไม้ 3 ช่วงเสาเป็นหน่วยตั้งต้นของการสร้างบ้าน โดยจ านาวนช่วงเสาสามารถเพ่ิมขึ้นได้ 
ขึ้นอยู่กับฐานะของครอบครัว ในการสร้างหรือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนบ้านเกิดเป็นที่ว่างระหว่าง
หลังคาเรือน “the space between” โดยองค์ประกอบพ้ืนฐานที่เชื่อมแต่ละส่วนเข้าด้วยกันคือ 
คอร์ท กลางบ้าน โดยเป็นประเพณีว่าครอบครัวจะต้องใช้ที่ว่างบริเวณคอร์ทกลางบ้านร่วมกัน  

 

 

 
ภาพที่ 42 Courtyard house 

ที่มา: House Architecture, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://depts.washington.edu/chinaciv/3intrhme.htm  

 



45 
 

 
ภาพที่ 43 ผัง Courtyard บ้านจีน 
ที่มา: House Architecture, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://depts.washington.edu/chinaciv/3intrhme.htm  
 

 
ภาพที่ 44 Fayuan Temple, Beijing.       
ที่มา: House Architecture, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://depts.washington.edu/chinaciv/3intrhme.htm  
 

      Courtyard นอกจากจะเป็นหน่วยพ้ืนฐานของบ้านจีนแล้ว ยังสามารถใช้กับการ
ออกแบบที่มีโครงสร้างทางความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนเช่น พระราชวัง และวัด ดังตัวอย่าง
จากภาพข้างต้น Fayuan Temple, Beijing รูปแบบของ courtyard houses จึงถือว่าเป็น basic 
module ของสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งท างานร่วมกับความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ  

 
 

https://depts.washington.edu/chinaciv/3intrhme.htm
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      จากประเด็นของแนวคิดของ Courtyard ในบ้านพื้นถ่ินของประเทศจีนที่มีสัมพันธ์กับ
แนวคิดการวางผังเมือง โดย Courtyard เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงหน่วยของที่ว่างเข้าด้วยกันใน
ทุกๆสเกล จึงได้ไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีคนให้มุมมองในประเด็นนี้ไว้หลากหลาย หนึ่งในนั้น 
คืองานวิจัยของ คุณ Yuwei Wang ในหัวข้อ Persistence of the Collective Urban Model in 
Beijing ที่ได้มีการศึกษาเรื่องของ courtyard houses โดยให้นิยามว่าเป็น Chinese unit  

      โดยพยายามที่จะท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวนโยบายทางการเมืองกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อ spatial order ในความหลากหลายของบริบทในแต่ละยุคสมัย โดย
ไม่ได้สนใจแค่การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แต่พยายามที่จะท าความเข้าใจ urban model ใน
ปัจจุบันไปพร้อมกันด้วย ในเวลาเดียวกันเกิดข้อโต้แย้งที่น่าสนใจในประเด็นของ Chinese unit กับ
สภาวะสังคมในปัจจุบัน (Yuwei Wang,2012) 

 
ภาพที่ 45  From urban to building scale of the courtyard house 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
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ภาพที่ 46 Courtyard house: spatial orders and power hierarchy 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
 

      13.2 Courtyard house: spatial orders and power hierarchy 
      การจัดการที่ว่างภายในบ้านจีนนั้น มีระบบของล าดับศักดิ์ในพ้ืนที่อยู่ เช่น ห้องที่ส าคัญ

ที่สุดจะอยู่บริเวณกลางบ้านคือ ห้องของบรรพบุรุษ ส่วนห้องนอนพ่อแม่จะอยู่ทางทิศเหนือสุดของ
บ้าน โดยรายรอบ courtyard จะเป็นห้องนอนส าหรับลูกหลาน และเมื่อต้องการขยายหรือเพ่ิมเติม
จ านวนห้องนอนก็จะมีการเพ่ิม courtyard เข้าไปแต่การจัดวางยังยึดระบบล าดับศักดิ์เช่นเดิม โดยยิ่ง
ครอบครัวใหญ่มีฐานะดีจ านวน courtyard ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย  

      การศึกษาร่องรอยของประวัติศาสตร์ของระบบการจัดการที่ว่างในบ้านจีน มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบของการสร้างเมืองในฐานะผลผลิตของความสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านการวาง
ผังเมืองและ typical urban block โดยการเทียบเคียงกับการวางผังเมืองในปัจจุบัน  
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ภาพที่ 47 Courtyard house above and Danwei below 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
  
  

 
ภาพที่ 48 Courtyard house and Danwei 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
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      ก่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1980 แนวคิดเรื่องของ Chinese units ได้ถูกน ามาใช้
ในการสร้างบ้านและการวางผังเมืองของประเทศจีน จนภายหลังการปฏิรูปได้เกิดระบบของ Danwei 
(work unit) มาใช้ในการจัดการระบบของหน่วยที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นจัดการโดยรัฐบาลในยุคสังคมนิยม
ระบบของการใช้พ้ืนที่ในเมืองก็เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนมีความเท่าเทียมจะได้รับการจัดสรรที่อยู่อาศัย
และระบบสาธารณูปโภคจากทางภาครัฐ 

 
ภาพที่ 49 Communal facilities in the Danwei 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
 

      ความแตกต่างของทั้งสองระบบคือ Courtyard house แต่ละคนจะมีพ้ืนที่ของตนเอง
อาศัยอยู่ในห้องที่มีที่ตั้งแตกต่างกันออกไปตามสถานะทางสังคม เช่น ห้องที่อยู่ทางทิศเหนือสุดของ
บ้านเป็นห้องส าหรับญาติผู้ใหญ่ และห้องทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นห้องของลูก พ้ืนที่ตรง
กลางบ้านเป็นพื้นที่ส าหรับรับแขกและการจัดงานพิธีต่างๆ เป็นต้น แสดงถึงระบบล าดับศักดิ์ทางสังคม
ทาสะท้อนผ่านการวางผังของบ้าน ส่วน Danwei นั้นแตกต่างออกไป อาจะกล่าวได้ว่า Danwei  เป็น
แบบแผนของความเท่าเทียมกันทางสังคม คือ การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับการอยู่อาศัยของทุกคนเท่า
เทียมกัน การขยายตัวหรือการเพ่ิมจ านวนขึ้นของ Courtyard house เกิดภายใต้ล าดับศักดิ์ทางสังคม 
แต่การเพิ่มจ านวนของ Danwei คือเพ่ือให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเพ่ิมจ านวนของผู้อยู่อาศัย 
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ภาพที่ 50 The new urban block: mega-block 1 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
 

      13.3 The Village vs. the Mega-Block   
      การเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์ของเมืองปักกิ่งกับความต้องการใหม่ทางด้านการอยู่

อาศัย การท างาน การติดต่อสื่อสารการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร เป็นที่ยอมรับได้ว่า 
mega-block มีความเหมาะสมมากกว่า Chinese unit ในขณะที่ Chinese unit เป็นผลผลิตทาง
สังคมและการเมืองแต่ mega-block เป็นผลผลิตของ urban norm อาคารสูงส าหรับพักอาศัยใน 
mega-block กลายเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับเมืองในประเทศจีนอย่างปฏิเสธไม่ได้ หาก
พิจารณาถึง Chinese unit ในบริบทของสังคมปัจจุบันควรค านึงถึงทั้ง Chinese unit และ mega-
block ร่วมกันในการพัฒนารูปแบบของการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับเมืองสะท้อนความสัมพันธ์ทาง
สังคมและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบันด้วย  
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ภาพที่ 51 The new urban block: mega-block 2 
ที่มา: Yuwei Wang,  Persistence of the Collective Urban Model in Beijing, 
เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558,  
เข้าถึงได้จาก http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/yuwei-wang-beijing-
collective/  
 

      สรุปจากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ในประเด็นของรูปแบบของ Courtyard house กับ
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่บริบท แต่ละยุคสมัยจาก Courtyard house ที่ใช้เป็นพ้ืนที่ร่วมกัน
ของบ้านเป็นพ้ืนที่กลางส าหรับกิจกรรมของคนในครอบครัวในบ้านจีนดั้งเดิม ได้กลายมาเป็น 
Communal space ที่ถูกใช้ร่วมกันเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ใน Danwei หากพิจารณาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
Courtyard หรือ Communal space ก็ท าหน้าที่เป็น Transitional space เช่นเดียวกันภายใต้ความ
แตกต่างของสเกล ยังมีหน้าที่หลัก ความส าคัญ และประโยชน์ใช้สอยหลัก เป็นจุดร่วมกันอยู่ แม้
กายภาพจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 
 

      ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบ Transitional space ควบคู่กันไปใน 2 สเกลของงาน
สถาปัตยกรรม ประเด็นแรกเปรียบเทียบชานและ Courtyard โดยทั้งสองท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อที่
ว่างเช่นเดียวกันแต่แสดงตัวในรูปแบบของกายภาพที่แตกต่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศท่ีแตกต่างกัน
เป็นปัจจัยส าคัญ ในประเด็นที่สองเป็นการเปรียบเทียบในสเกลของผังเมืองโดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการ
ของการเกิดขึ้นของพ้ืนที่สาธารณะ ในประเทศตะวันตกมีการวัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่มาตั้งแต่สมัย
โบราณซึ่งสะท้อนผ่านระบบการวางผังเมืองที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบของลาน 
ลานเมือง พลาซ่า และสวนสาธารณะ ได้ถูกบูรณาการเข้ากับรูปแบบของถนนให้พ้ืนที่สาธารณะที่
เกิดขึ้นสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งเมืองเพ่ือให้คนสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียม 
ในขณะที่ประเทศตะวันออก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเอง ระบบของพ้ืนที่สาธารณะเข้ามาพร้อม
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กับการรับเอาอิทธิพลทางด้านผังเมืองของตะวันตกเข้ามา พร้อมกับการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด 
พ้ืนที่ในเมืองถูกใช้อย่างหนาแน่น ที่พักอาศัยถูกผลิตซ้ าในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้ได้จ านวนสูง
สุดแต่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมน้อยลง ท าให้พ้ืนที่กลางของชุมชน (community 
space) หายไปถูกแทนด้วยเนื้อเมืองที่หนาแน่น พ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบของสวนสาธารณะ พ้ืนที่สี
เขียวของเมืองจึงเข้ามามีบทบาทต่อคนเมืองในแง่การเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพ้ืนที่กลาง
ส าหรับการพบปะ พูดคุย และท ากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะนี้เกิดข้ึนทั้งในย่านที่พักอาศัยหนาแน่นใน
กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ของหลายประเทศในเอเชีย เมื่อ ชาน และ Courtyard หายไป พ้ืนที่
สาธารณะจึงเข้ามาแทนท่ีในบริบทใหม่ของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง 
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บทที่ 4 
 

Controlling space 
 
      ในบทนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Controlling 

space หรือ Control space ส่วนแรก เป็นการท าความเข้าใจนิยามและการให้ความหมาย ส่วนที่
สอง Spatial Organization of Transitional space โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ชานเรือนไทยมาวิเคราะห์ 
ส่วนที่สาม คือการวิเคราะห์ชานเรือนไทยในฐานะการเป็น Controlling space 

      1. Controlling Space และการนิยาม 
      Control (verb) หมายถึง การควบคุม การก ากับดูแล หรือการตัดสินใจถึงการจัด
ระเบียบสิ่งๆนั้นหรือไม่   
      Space (noun) หมายถึง ที่ว่าง 
      Controlling space หรือ Control space (Sze Tsung Leong, Mutations, 2000) 

หมายถึง ที่ว่างที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล การจัดระเบียบที่ว่างนั้นเองและที่ว่างโดยรอบ 
       ดังนั้น Controlling space ส าหรับการศึกษาวิจัยนี้หมายถึง ที่ว่างตัวกลางที่ท าหน้าที่
ควบคุมเงื่อนไขของบริบท ควบคุมการใช้งานที่ว่าง และจัดระเบียบที่ว่างโดยรอบ ส่งผลต่อระบบ
จัดการที่ว่าง (Spatial Organization) 

 
ภาพที่ 52 กรณีศึกษา การเชื่อมต่อที่ว่าง โดยใช้โปรแกรม Space Syntax มาช่วยในการวิเคราะห์ 
การเชื่อมต่อของที่  
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2. ความส าคัญและการจัดวางที่ว่างเชื่อมต่อ (Spatial Organization of Transitional space) 

 
ภาพที่ 53 กรณีศึกษา ภาพผังพ้ืนชานเรือนของบ้านเรือนไทยภาคกลาง  
ที่มา: ฤทัย ใจจงรัก. (2539). เรือนไทยเดิม. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
      จากกรณีศึกษา ชานเรือน ของบ้านเรือนไทย การจัดวางที่ว่างเพ่ือประโยชน์ใช้สอยทาง

สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพและทางสุนทรียภาพ การเชื่อมต่อระหว่าง
ประโยชน์ใช้สอยนี้ท าให้เกิดการเลื่อนไหลถ่ายเทของที่ว่าง ซึ่งอาจจะเชื่อมต่อกันระหว่าง ภายในกับ
ภายนอก ภายในกับภายใน หรือภายนอกกับภายนอกด้วยกันเอง ท าให้สามารถรับรู้ถึงการจัดวางที่
ว่างทางสถาปัตยกรรมในขณะที่เราเคลื่อนไหวผ่านเข้าไปในที่ว่างด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยใช้
เกณฑ์ในประเด็นของ คุณลักษณะของการจัดล าดับที่ว่าง คุณลักษณะของการเชื่อมต่อในที่ว่าง 
คุณลักษณะของที่ว่างปิดล้อม คุณลักษณะของมุมมอง โดยการใช้โปรแกรม Space Syntax มาช่วยใน
การวิเคราะห์ Space Syntax คือเครื่องมือในการมือเคราะห์ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนทฤษฎีที่ว่ามนุษย์
จัดการระบบระเบียบของตนผ่านที่ว่าง ซึ่งที่ว่างสามารถถูกเขียนในรูปของแผนผังแสดงเงื่อนไขของ
สังคม (Social logic) (Bafna,2003) โดยมุ่งเน้นศึกษาบริบททางสถาปัตยกรรมผ่านการรับรู้และ
พฤติกรรมของมนุษย์ การจัดวางที่ว่าง (Spatial Organization) ซึ่งตัวโปรแกรมมีระเบียบวิธีการใน
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้  

      2.1 Justified graph (Hiller and Hadnson,1984) ท าการวิเคราะห์โดยใช้ผังพ้ืนของ
บ้านมาท าการแบ่งหน่วยที่ว่างออกเป็นส่วนๆตามการใช้งาน (Convex space) แล้วท าวิเคราะห์แต่ละ
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ส่วนมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรโดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ในแง่การเข้าถึง (accessibility) แล้ว
น ามาเขียนกราฟ (tree-like graph) เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของที่ว่างอย่างเป็นล าดับ (graph deep)  
ซึ่ งวิธีการนี้จะท าให้สามารถอ่านค่าระดับการเข้าถึงหรือล าดับการเข้าถึงที่ ว่ าง  (level of 
accessibility) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยเริ่มจากทางเข้าบ้านไปสิ้นสุดที่ห้องที่อยู่ลึกที่สุดของ
บ้าน    

      2.2 Integration ซึ่งหมายถึง จ านวนของการเข้าถึง (quantification of the spatial 
accessibility) 

      2.3 Visual Integration คือ degree of visibility ที่ถูกแสดงผ่านค่าระดับของสีใน
กราฟจากสีแดงไปสีน้ าเงิน ซึ่งสีแดงหมายถึง บริเวณท่ีมี visibility ดีที่สุด 

 
ภาพที่ 54 กรณีศึกษาภาพผังพ้ืนชานเรือนของบ้านเรือนไทยภาคกลาง ฤทัย ใจจงรัก. (2539). เรือน
ไทยเดิม. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้โปรแกรม Space Syntax 
มาช่วยในการวิเคราะห์ การเชื่อมต่อของที่ว่างในแง่มุมมองและการเข้าถึง  
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      จากการใช้โปรแกรม วิเคราะห์เรื่องมุมมองและการเข้าถึง ท าให้สรุปได้ว่า ชานเรือนเป็น

พ้ืนที่ที่มีความส าคัญของบ้านเรือนไทยในแง่การเป็น Control room หรือ Controlling space จะ
เห็นได้จากคุณลักษณะของการเชื่อมต่อของที่ว่างและล าดับการเข้าถึงที่ว่างตั้งแต่ทางเข้าบ้านไปจนถึง
การร้อยเรียงห้องต่างๆของกลุ่มเรือนเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของการก่อรูปของพ้ืนที่ตาม
สภาพภูมิอากาศเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นในแต่ละช่วงเวลาของวันรวมถึงการเป็น
พ้ืนที่ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ท าให้คนรับรู้ถึงพลวัตของปรากฏการณ์ ผ่านการใช้
งานพ้ืนที่ ชานเรือน รวมถึงเป็นพ้ืนที่ที่ให้ใช้ส าหรับพิธีกรรม ตามประเพณีและความเชื่อ เช่น การ
ท าบุญบ้าน การโกนจุก การแต่งงาน เป็นต้น รวมถึงความยืดหยุ่นในแง่การต่อเติมหรือการต่อขยายใน
ระยะยาว เพ่ือรองรับการขยายของครอบครัว แสดงถึงลักษณะความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อนที่มี
ลักษณะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยรุ่นปู่ย่า ตายาย รุ่นพ่อแม่ ไปจนถึงรุ่นลูกหลาน ถ้ามี
การเพ่ิมจ านวน การแต่งงาน จะนิยมปลูกเรือนโดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยต่อเติมหรือขยายไปโดย
ใช้ ” ชาน” เป็นองค์ประกอบในการเชื่อมต่อ 

 
3. การวิเคราะห์ชานและเรือนไทยในฐานะของการเป็น Controlling space 

      ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย ที่ท าหน้าที่เป็น Controlling space โดยศึกษา
แยกส่วนถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความเข้มข้นของการควบคุม ท าการศึกษานัยยะในเชิงการออกแบบโดย
ผ่านการใช้เครื่องมือและวิธีการทางองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในเรือนไทยที่ส่งผลต่อการท าหน้าที่
เป็น Controlling Space ปัจจัยและเงือ่นไขใดบ้างมีอิทธิพลต่อการควบคุม ดังนี้  

      3.1 ระดับพื้นเรือน (Transition of level and Hierarchy) 
            ระดับพ้ืนเรือนในเรือนไทย การจัดแบ่งให้มีอาณาเขตกึ่งส่วนตัวอยู่ระหว่างกลาง

ของอาณาเขตส่วนตัวกับอาณาเขตสาธารระย่อมสามารถป้องกันการรุกล้ าอาณาเขตสาธารณะได้ 
(วิมลสิทธ์ หรยางกูร หน้า 220) นอกจากนี้ระดับพ้ืนในเรือนไทยยังสะท้อนถึงระบบล าดับชั้น ล าดับ
ฐานานุศักดิ์ที่ตีความผ่านระดับเรือนที่มีการแบ่งที่ว่างด้วยระดับพ้ืนที่แตกต่างกันเริ่มจากระดับที่ต่ า
ที่สุดคือ ระดับพื้นดินภายนอกบ้าน เปลี่ยนระดับขึ้นมาที่บันได มาบนชาน จากชานยกขึ้นเป็นระเบียง
หรือหอนั่ง และเมื่อเข้าสู่ภายในห้องซึ่งคือห้องนอนระดับพ้ืนก็จะสูงขึ้นอีกระดับซึ่งเป็นระดับพ้ืนที่สูง
ที่สุดของเรือน หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพพ้ืนดินซึ่งเป็นระดับที่ต่ าที่สุดจะเป็นระดับที่เท้าอยู่ ส่วน
พ้ืนภายในห้องนอนจะเป็นพ้ืนที่สูงที่สุดเป็นระดับที่หัวอยู่หรือระดับของการนอน ระเบียบการจัดวางที่
ว่างในเรือนไทยสะท้อนให้เห็นถึงเง่ือนไขทางสังคมเรื่อง ที่ต่ า-ที่สูง ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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      ส่วนในประเด็นของ ฐานานุศักดิ์ นั่น ก็คือล าดับชั้นต่างๆซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบ่งชั้น

วรรณะโดยตรง โดยแนวคิดแล้ว หมายถึงลักษณะของสังคมไทยที่มีการพึ่งพาอาศัย มีระบบอุปถัมภ์ซึ่ง
หมายถึงการพ่ึงพาในรูปแบบของผู้ใหญ่ ผู้น้อย นอกจากประเด็นในเรื่องการแบ่งล าดับชั้นแล้ว 
กายภาพของการแบ่งพ้ืนที่ด้วยระดับพ้ืนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของที่ว่างต่างๆภายในเรือนแสดงถึง
ระบบระเบียบที่ชัดเจนในแง่การมีชานเป็นตัวเชื่อมจากภายนอกสู่ภายใน และจากเรือนหนึ่งไปสู่อีก
เรือนหนึ่งเสมอ 
       Control  
       1. Hierarchy   
       2. User’s Behavior 
       3. Filter / Accessibility 
       4. Extension 
       5. Public to private 

 
ภาพที่ 55  Controlling space ในการเปลี่ยนระดับของเรือนไทย จากน้อยไปมาก 

    มีเฉลียงและชาน เฉลียงในร่วมหลังคาจะลดพ้ืนหรือไม่ก็ได้ ชานตากแดดฝนต้องลดพื้น  
 
        3.1.1 ล าดับการเข้าถึงท่ีว่างในเรือนไทย sequence of accessibility 

 
ภาพที่ 56 sequence of accessibility 
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      3.2 จังหวะแสงและเงา (Transition of Perception and functional ) 
      จังหวะของการเกิดแสงและเงาในเรือนไทย เกิดจากการแบ่งพ้ืนที่และการโอบล้อมพ้ืนที่

เพ่ือความเป็นส่วนตัว และการปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงจังหวะ
ของแสงและเงากับการรับรู้ปรากฏการณ์แสงและเงาในสถาปัตยกรรม Louis I Kahn called light 
“The giver presence” and believed that the mass and structure of architecture” was 
made to cast a shadow, and the shadow belongs to the light.” (Robert Mc Carter, 2005)  

 

    
ภาพที่ 57 จังหวะแสงและเงาในเรือนไทย 
 
       Control  
       1. Perception   
       2. Climate 
       3. Functional 
        4. User’s Activities (Day/Night) 

 
ภาพที่ 58 Controlling space และความเข้มของแสงและเงาภายในบ้าน จากน้อยไปมาก 
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      3.3 ความโปร่งของผนัง (Transition of Density of walls) 
      ความโปร่งและความทึบของผนัง มีผลต่อการควบคุมการรับรู้ ควบคุมสภาพแวดล้อม 

สภาพอากาศ ควบคุมการใช้งาน ควบคุมการแบ่งแยกความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะ 

  
ภาพที่ 59 ความโปร่งและความทึบของผนังในเรือนไทย 
 
          Control  
       1. Perception      
       2. Climate 
       3. Functional 
       4. Public to private 

 
ภาพที่ 60 Controlling space และความโปร่งของผนังบ้าน จากน้อยไปมาก 

 
 

ภาพที่ 61 Density of enclosure   
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      3.4 การปิดล้อมทีว่าง (Transition of degree of enclosure) 
       Control  
            1. Enclosure   
            2. Climate 
            3. Functional 
            4. Public to private 
            5. Perception 
 

  
ภาพที่ 62 การปิดล้อมทีว่างในเรือนไทย 

 

 
ภาพที่ 63 Controlling space และการปิดล้อมที่ว่างของบ้าน จากน้อยไปมาก 
 

 
ภาพที่ 64 Gradation from public to private space  
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      3.5 ระบบช่องเปิด (Transition of void and perception) 
      ช่องเปิดที่พบในเรือนไทยแต่ละภูมิภาค มีหน้าที่หลักในการควบคุมสภาพแวดล้อมและ

การระบายอากาศ และยังควบคุมอาณาเขตความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะ ซึ่งสามารถ
จัดการโดยการเปิดและการปิดการควบคุมได้ ในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของที่อยู่อาศัย
ย่อมต้องจัดให้มีอาณาเขต ส าหรับการป้องกันการล่วงล้ าเข้าไปในเขตพักอาศัยโดยผู้พักอาศัยตระหนัก
ถึงการมีล าดับขั้นของอาณาเขตครอบครองจากเขตสาธารณะถึงเขตส่วนตัว โดยการรวมกลุ่ มอาคาร
และจัดต าแหน่งหน้าต่างและประตูให้สามารถดูแลอาณาเขตต่างๆตามความส าคัญและความจ า
เป็นมากน้อยต่างกัน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมกายภาพในลักษณะดังกล่าว ย่อมเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการวางแผนให้เกิดการช่วยกันปกป้องอาณาเขตครอบครอง (วิมลสิทธ์ หรยางกูร) 

  
ภาพที่ 65 ระบบช่องเปิดในเรือนไทย 
 
        Control    
         1. Perception  
         2. Climate 

 

 
ภาพที่ 66 Controlling space และระยะความสูง ขนาดของช่องเปิด จากน้อยไปมาก 
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      ร่องตีนแมว คือ ช่องระหว่างพ้ืนบนกับชาน ร่องนี้ยาวตลอดความยาวของบ้าน และเป็น
ที่ซึ่งลมใต้ผ่านใต้ถุนเข้ามายังชาน ท าให้เกิดการระบายอากาศทางตรง (Through ventilation) และ
ยังความเย็นสบายที่พ้ืนชาน นับว่าเป็นประโยชน์ที่ยอดเยี่ยม (บ้านเรือนไทยภาคกลาง,สมภพ ภิรมย์ 
พ.ศ. 2514 หน้า 72) 

      ในฤดูร้อนนี้ลมจะพัดจากใต้ไปเหนือเข้าหน้าต่างออกไปสู่ชาน ท าให้ห้องรับลมและ
ระบายความอบอ้าว นอกจากตรงนี้ “ช่องตีนแมว” จะเป็นช่องระบายลมเย็นจากใต้ถุนผ่านออกมาที่
เฉลียงได้รับลมเย็นผ่าน การท าหลังคาสูงก็มีส่วนสัมพันธ์กับการระบายความร้อนอบอ้าวนี้ด้วย และ
การวางตัวบ้านหรือเรือนหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันตก และตะวันออกถูกต้องตามหลักไสยศาสตร์ดังที่
ได้กล่าวมาในเรื่อง “ประเพณีการสร้างบ้านปลูกเรือน”เรือนไทยมีการลดระดับพ้ืนระเบียงและระดับ
พ้ืนชาน รวมทั้งระเบียงด้านที่ติดกับชานไม่มีกั้นฝา ท าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในห้องสามารถมองผ่าน
ประตูออกมาสู่ระเบียงชานผ่านรั้วโปร่งออกไปสู่ที่โล่งภายนอกได้ ผู้ที่นั่งอยู่ระเบียงสามารถมองผ่าน
ช่องแมวรอด (ช่องลดพ้ืนเรือนนอนกับพ้ืนระเบียง) ลงมาใต้ถุนได้และมองผ่านชาน ผ่านรั้วโปร่ง ออก
ไปสู่ภายนอกได้อีกเช่นกัน ท าให้ที่ว่างภายในและภายนอกเชื่อมติดต่อกันได้ ไม่เกิดความอึดอัดต่อผู้ที่
อยู่อาศัยภายในเรือน (ฤทัย ใจจงรัก,2514) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

4.สรุปจากการศึกษาองค์ประกอบของเรือนไทย 
      ท าการศึกษานัยยะในเชิงการออกแบบโดยผ่านการใช้เครื่องมือและวิธีการทาง

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการท าหน้าที่เป็น Controlling Space ปัจจัยและเงื่อนไข
ใดบ้างมีอิทธิพลต่อการควบคุม เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   
 

ตารางที่ 1 สรุปจากการศึกษาองค์ประกอบของเรือนไทย 

องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

การควบคุม ความเข้มข้นในการควบคุมจากน้อย-
มาก 

1.ระดับพ้ืนเรือน - HIERARCHY 
- USER’S BEHAVIOR 
- PUBLIC TO PRIVATE 
- FILTER 
ACCESSIBILITY 
- EXTENTION 
- CLIMATE 

 

2.แสงและเงา - CLIMATE 
- DIVIDE FUNCTION  
- PERCEPTION 
- USER BEHAVIOR 

 

3.ความโปร่งของผนัง - CLIMATE 
- DIVIDE FUNCTION 
- PUBLIC TO PRIVATE 

 

4.การปิดล้อมที่ว่าง - CLIMATE 
- DIVIDE FUNCTION 
- PUBLIC TO PRIVATE  

5.ระบบช่องเปิด - CLIMATE 
- DIVIDE FUNCTION 
- PERCEPTION 
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      จากการวิเคราะห์และท าการศึกษาชานและการเปรียบเทียบ ในฐานะของ Transitional 
Space ชานมีคุณลักษณะของการเป็นที่ว่างควบคุมปัจจัยและเงื่อนไขในการก่อรูปสถาปัตยกรรม 
Transitional Space as Controlling space ซึ่งการศึกษาชานในประเด็นนี้ท าให้สามารถเข้าใจมิติ
ของการควบคุมที่มีความหลากหลายที่ช่วยให้สามารถตีความลักษณะที่แฝงเร้นอยู่ในระบบการจัดการ
ที่ว่าง ซึ่งสะท้องผ่านองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปธรรม จึงสรุปใจความส าคัญของ
คุณลักษณะในการควบคุมของ Transitional Space ได้ดังนี้ Controlling Aspects of ชาน 

      4.1 Climatic control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม 
      4.2 Functional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแบ่งการใช้งาน 

พ้ืนที่ใช้สอย 
      4.3 Transitional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง 
      4.4 User’s behavior control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้  
      4.5 Public and private control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเป็น

ส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ 
      4.6 Extension control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการต่อเติมหรือ 

การต่อขยาย 
      4.7 Spatial Organization control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการ

จัดการพ้ืนที่ 
 
5. กรณีศึกษา Controlling space ในงานสถาปัตยกรรม  

      5.1 กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้า Siam Discovery VS Siam Paragon  
        ท าการเปรียบเทียบการจัดการพ้ืนที่ภายในห้องในกรณีศึกษาแรก ห้างสยามพารา

กอน มีการกั้นแบ่งพ้ืนที่แต่ละร้านออกจากกันชัดเจนโดยใช้พ้ืนที่ทางเดินด้านหน้าร้านในการเชื่อมต่อ
พ้ืนที่เข้าด้วยกันพ้ืนที่ ส่วนที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่เชื่อมต่อคือพ้ืนที่หน้าร้านที่ท าหน้าที่จัดวางสินค้าโชว์  

           ส่วนกรณีศึกษาที่สอง ห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่ได้มีการกั้นแบ่งร้านด้วยผนังชัดเจน 
แต่ให้พ้ืนที่ภายในแต่ละชั้นเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมด ท าให้สามารถมองเห็นแต่ละส่วนได้ทั่วถึงไม่ว่าจะ
ยืนอยู่ในส่วนใดของห้าง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีส าหรับการท างานร่วมกับวิธีการจัดวางสินค้าเพ่ือให้ผู้ใช้มี
ประสบการณ์ร่วมนอกในการค้นหา การเข้าถึงสินค้าที่ถูกจัดวางไว้โดยใช้พ้ืนที่ในการเชื่อมต่อให้คน
สามารถเลือกชมสินค้าได้อย่างอิสระ ซึ่งทั้งสองตัวอย่างมีความแตกต่างกันในแง่การจัดการพ้ืนที่
ภายใน แต่ประเด็นร่วมกันคือการที่จะต้องมีพ้ืนที่เชื่อมต่อเพ่ือให้ส่งเสริมรูปแบบการจัดวางสินค้าและ
การเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งทั้งสองแบบให้ผลลัพธ์ในแง่การใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการการ
จัดการพ้ืนที่ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป  
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ภาพที่ 67 กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
ที่มา:       Siam Paragon, Floor Plan review เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559,  
เข้าถึงได้จาก http://www.siamparagon.co.th/uploads/floor/mf25.02.png และ     
http://www.bangkok-nightlife.net/wp-content/gallery/siam-paragon/s7.jpg  

 
ภาพที่ 68 กรณีศึกษาห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ 
ที่มา:  Nendo, Siam Discovery, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.nendo.jp/en/works/siam-discovery/ และ 
http://yusabuy.com/2016/05/26/siam-discovery/  
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5.2 กรณีศึกษาย่านการค้าของเมือง Ratchaprasong,Thailand VS Ginza,Japan 

      การเปรียบเทียบในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในระดับย่านของเมืองโดยเปรียบเทียบย่านราช
ประสงค์ของกรุงเทพมหานครกับย่านกินซ่าในประเทศญี่ปุ่น ย่านราชประสงค์มีห้างสรรพสินค้าอยู่
หลายแห่ง โดยเชื่อมต่อกันด้วยสะพานลอยซ้อนทับอยู่บนถนนให้ผู้ใช้สามารถเดินถึงกันโดยสะดวก 
ส่วนย่านกินซ่าประเทศญี่ปุ่น โดยพ้ืนที่ถนนภายในย่านบางส่วนห้ามไม่ให้รถยนต์เข้าถึงและเปลี่ยน
พ้ืนที่ถนนเป็นทางคนเดิน เป็นลานกิจกรรมและเป็นพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักให้คนสามารถสัมผัสกับเนื้อ
เมือง ท าให้พ้ืนที่มีชีวิตชีวา มีกิจกรรมให้ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และใช้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อร้านค้าแต่
ละร้านภายในย่านให้สามารถเดินถึงกันได้ท่ัวถึงอีกด้วย  

 
ภาพที่ 69  กรณีศึกษาย่านการค้าราชประสงค์ 
ที่มา:        RSTA, Ratchaprasong Experience the heart of Bangkok, 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559, เข้าถึงได้จาก http://ct.lnwfile.com/_/ct/_raw/k9/ii/pg.jpg  

 
ภาพที่ 70 กรณีศึกษาย่านการค้า Ginza,Japan 
ที่มา:       Yoshiaki Irobe, Sign system Ginza, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559,  เข้าถึงได้จาก    
http://irobe.ndc.co.jp/   

http://irobe.ndc.co.jp/%20และ
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บทที่ 5 
 

การเลือกที่ตั้งโครงการ 
 

      จากประเด็นการตั้งค าถามเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและส ารวจนัยยะของพ้ืนที่
เชื่อมต่อในงานสถาปัตยกรรม รูปแบบทางกายภาพ ความส าคัญและคุณลักษณะของ Transitional 
space เมื่อคลี่คลายนิยามเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อที่ว่าง และการ
นิยามใหม่ผ่านหน้าที่และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ค าถามถ้าในระดับเมืองแล้ว Transitional 
space จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง หรือถ้าในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของ Transitional space ได้อย่างไรบ้างเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สาธารณะของเมืองใน
บริบทใหม่ที่สอดคล้องกับสังคมเมืองในปัจจุบัน 

  
1. สถาปัตยกรรมกับเมืองท่ีมีความหนาแน่นสูง 

      เพ่ือท าการศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้แนวคิด Transitional 
Space ซึ่งท างานกับทั้งด้านกายภาพและหน้าที่ ในการจัดการพื้นที่สาธารณะเมืองที่มีความหนาแน่น
สูง เมื่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ของคนกับสภาพแวดล้อมลดลง 
“สถาปัตยกรรมในระบบอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่น ามาประกอบกันเป็นชุดๆ เหล่านี้ยัง
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและที่ตั้งเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากระบบการก่อสร้างดังกล่าว
เอ้ืออ านวยให้เกิดการต่อประกอบได้ในทุกๆที่ จนกระทั่งอาคารดูเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อม
ตลอดจนสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่น ท าให้เกิดอาคารที่ปราศจากที่ตั้งขึ้นมา (Mohsen Mostafavi 
and David Leatherbarrow,1993)” 

 
ภาพที่ 71 กรุงเทพมหานครเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นของประชากรใน             
   กรุงเทพมหานครแบ่งตามเขต 
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      1.1 การกลายรูปของท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
           รูปแบบของที่อยู่อาศัยในสืบเนื่องมาจากรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยโบราณ 

โดยตั้งถิ่นฐานตามระบบแม่น้้า คู คลอง ซึ่งแต่เดิมถูกใช้เป็นระบบสัญจรหลักของเมือง ระบบถนนได้
เกิดขึ้นมาในภายหลัง การเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยที่ช่วงเวลาต่อมาด้วยปัจจัยการขยายตัวของเมืองและ
การเพ่ิมจ้านวนประชากร รูปแบบของที่อยู่อาศัยจึงเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการด้านการใช้พ้ืนที่
ที่น้อยลงมีที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงเพ่ิมขึ้นในขณะที่ใช้พ้ืนที่เท่าเดิมการขยายตัวในทางตั้งจึงเป็น
แนวทางท่ีถูกน้ามาใช้ในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 72 การกลายรูปของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
 

      1.2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของบ้านในบริบทดั้งเดิมและบริบทเมือง 
                      รูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปตามการด้ารงชีวิตประจ้าวันของผู้อยู่อาศัยใน
สภาวะสังคมเมืองปัจจุบัน คงอดไม่ได้ที่จะเกิดค้าถามข้ึนในใจ ว่า บ้านที่เราอยู่กันทุกวันนี้ สะท้อนหรือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาและหรือพ้ืนฐานรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีของเรา
บ้างหรือไม่ในแง่ใด เมื่อเราท้าการสังเกตดูบ้านเรือนรอบๆตัวเรากับรูปแบบและความต้องการอยู่อาศัย
ที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาเมือง หากลองย้อนกลับไปมองบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนไม่แปลกใจเลยที่
เรือนไทยนั้นช่างดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกในสายตาผู้คนในเมือง เรือนไทยตอบสนองความต้องการ
ทางด้านจิตใจและสะท้อนความเป็นอยู่ วัฒนธรรม แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม คน 
และสภาพแวดล้อม ที่บ้านในบริบทของเมืองในปัจจุบันไม่สามารถท้าได้  
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ภาพที่ 73 การเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัย คน สถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมน้อยลง 

 
      1.3 รูปแบบที่อยู่อาศัยของเมืองท่ีมีความหนาแน่นสูงในปัจจุบัน  
           ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนของเมืองหลวงในประเทศ

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่เมือง เมื่อมีการอพยพเข้าเมืองมาก
ขึ้นความต้องการในการใช้พ้ืนที่มากขึ้น ในขณะที่เมือไม่ได้ถูกวางแผนเพ่ือการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
การเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานของคนจ้านวนมาก เนื้อเมืองรุกล้้า
พ้ืนที่สี เขียวของเมืองและถูกแปรเปลี่ยนให้ เป็นป่าคอนกรีตในที่สุด ความสัมพันธ์ของคน 
สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมเช่นในบริบทเดิมเริ่มหายไป สิ่งก่อสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยถูกผลิตซ้้า
ด้วยรูปแบบที่ใกล้เคียงกันด้วยเหตุผลด้านความคุ้มทุน การน้าเอาเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายใน
การอยู่อาศัยเข้ามาแทนที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม คนไม่ตระหนักถึงสภาวะน่าสบาย
ที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกต่อไป ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เข้ามาแทนท่ี 

 

   
ภาพที่ 74  ที่พักอาศัยรวมในเมืองที่มีความหนาแน่น 
ที่มา:      Michael wolf, architecture of density  
     เข้าถึงเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://assets.inhabitat.com/  

 

 
 

 
 

http://assets.inhabitat.com/wp-
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2.กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมกับเมืองที่มีความหนาแน่นสูง 
      2.1 Kowloon Walled City เกาลูน วอลล์ ซิตี้  เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของ

ประชากรมากที่สุดในโลกโดยมีประชากร 50,000 คนในพ้ืนที่เพียง 0.026 ตารางกิโลเมตรหรือ เท่ากับ 
1 ตารางกิโลเมตรมีคนอยู่ 1.92ล้านคนเลยทีเดียว สิ่งที่น่าสนใจคือ การท้าความเข้าใจถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของคนในสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกเขาชีชีวิตกันอย่างไร โดย
เมืองนี้ถูกรื้อถอนในปี ค.ศ.1993 เนื่องจากเกิดปัญหาคุณภาพชีวิตตกต่้าของผู้คนมีอาชญากรรมเกิดข้ึน
มากมายจึงถูกสั่งรื้อถอนเพ่ือการพัฒนาที่ดิน เป็นตัวอย่างส้าหรับการจัดการพ้ืนที่ภายใต้ข้อจ้ากัดของ
ขนาดพ้ืนที่กับจ้านวนคน การผสานพ้ืนที่พักอาศัยส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นพ้ืนที่กลางที่ต้องมี
การใช้งานร่วมกัน 

 

 
ภาพที่ 75 การจัดการพ้ืนที่ เกาลูน วอลล์ ซิตี้ 
ที่มา:    Kelsey Campbell-Dollaghan, Hong Kong's Infamous Kowloon Walled City    
   Rebuilt as Amusement Park, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
    http://bayourenaissanceman.blogspot.com/2013/04/a-fascinating-look-at-
    human-warre-n.html  
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ภาพที่ 76 ที่พักอาศัยหนาแน่นเกาลูน วอลล์ ซิตี้ 
ที่มา:    Kelsey Campbell-Dollaghan, Hong Kong's Infamous Kowloon Walled City    
   Rebuilt as Amusement Park, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
    http://bayourenaissanceman.blogspot.com/2013/04/a-fascinating-look-at-
    human-warre-n.html  

 
      2.2 Optical Glass House by NAP Architects, Hiroshima – Japan 
      ด้วยบริบทที่ตั้งของบ้านอยู่ในย่านดาวทาวน์ของเมืองฮิโรชิมา ซึ่งมีความวุ่นวาย เสียง 

และมลภาวะรบกวนโจทย์ส้าคัญของการออกแบบบ้านจึงเป็นการที่จะท้าอย่างไรให้สามารถมีความ
เป็นส่วนตัวและมีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย เครื่องมือส้าคัญที่ถูกน้ามาใช้คือ  Glass 
block wall  โปร่งใสที่ท้าหน้าที่แบ่งแยกระหว่างภายในและภายนอกบ้าน เป็นตัวเปลี่ยนผ่านจาก
สภาวะความเป็นสาธารณะด้านนอกบ้านเข้าสู่สภาวะความเป็นส่วนตัวด้านในบ้าน ท้าหน้าที่เป็นฉนวน
กันเสียงแต่ยังได้แสงที่ผ่านตัวผนังบล็อกแก้วเข้ามา ท้าให้คนที่อยู่อาศัยตระหนักรู้ถึงปรากฏการณ์ของ
แสงเงาและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้ 

 
ภาพที่ 77 Optical Glass House 
ที่มา:     Hiroshima Nakamura, Optical Glass House เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559,  
    เข้าถึงได้จาก http://www.joshua-s.com/hiroshi-nakamura-nap-optical-glass-      
    house/  
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ภาพที่ 78 การจัดการพ้ืนที่ Optical Glass House 
ที่มา:     Hiroshima Nakamura, Optical Glass House เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559,  
    เข้าถึงได้จาก http://www.joshua-s.com/hiroshi-nakamura-nap-optical-glass-      
    house/  

  
ภาพที่ 79 บรรยากาศภายในและภายนอก  Optical Glass House 
ที่มา:     Hiroshima Nakamura, Optical Glass House เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559,  
    เข้าถึงได้จาก http://www.joshua-s.com/hiroshi-nakamura-nap-optical-glass-      
    house/  
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3. เกณฑ์ในการเลือกโปรแกรม  
      ส้าหรับการพิจารณาโปรแกรมส้าหรับการออกแบบ จะต้องตอบสนองการจัดการพ้ืนที่

ของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง มีการซ้อนทับของการพ้ืนที่อย่างหลากหลาย และใช้เกณฑ์ของการใช้ 
Transitional space มาพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขของบริบทที่มีความหนาแน่น ดังนี้  

      3.1 Climatic control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม 
      3.2 Functional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแบ่งการใช้งาน 

พ้ืนที่ใช้สอย 
      3.3 Transitional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง 
      3.4 User’s behavior control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้            
      3.5 Public and Private control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเป็น

ส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ 
      3.6 Extension control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการต่อเติมหรือ 

การต่อขยาย 
      3.7 Spatial Organization control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการ

จัดการพ้ืนที่  
      ในการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวทางของ Transitional space โดยใช้

คุณลักษณะของ Transitional space เป็นกรอบในการก้าหนดโปรแกรมและเพ่ือเป็นการควบคุมการ
ออกแบบให้สามารถประเมินผลร่วมกันได้ การก้าหนดโครงการและวิธีการทดลองเพ่ือท้าการทดลอง
ออกแบบที่เปรียบเทียบคุณภาพพ้ืนที่กันได้ 
 
4. การก าหนดโครงการร่วมกับที่ตั้ง 

      จากการสรุปคุณลักษณะของ Transitional space ในข้างต้นและสมมติฐานของ
วิทยานิพนธ์ที่อ้างอิงกับปัญหาและปรากฏการณ์ของการจัดการพ้ืนที่ในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่
พบในปัจจุบัน การก้าหนดโครงการและที่ตั้งจึงเลือกจากโครงการที่ซึ่งมีอยู่จริงและมีการออกแบบและ
การจัดการพ้ืนที่เพ่ือท้าการเปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบเดิม และการ
เสนอแนวทางการจัดการพ้ืนที่เข้าไปท้างานกับบริบทจริง  
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ภาพที่ 80 ก้าหนดโครงการร่วมกับที่ตั้ง 

 
5.การเลือกที่ตั้งโครงการ (Site selection) 

      ถนนพาหุรัด เป็นถนนในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เริ่ม
ตั้งแต่ถนนบ้านหม้อ (สี่แยกบ้านหม้อ) ไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนนตรีเพชร (สี่แยกพาหุรัด) จนถึง
ถนนจักรเพชร ถนนพาหุรัด เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ให้สร้างข้ึนโดยใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย 
กรมพระเทพนารีรัตน์ พระราชธิดาซึ่งประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และสิ้นพระชนม์ขณะพระชันษา 10 ปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้นเพ่ืออุทิศส่วน
กุศลพระราชทานและพระราชทานนามถนนว่า “ถนนพาหุรัด”ถนนพาหุรัดในสมัยรัชกาลที่ ๕ ท้าให้
การคมนาคมสะดวกสบายขึ้น จึงมีผู้คนมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย โดยเฉพาะชาวอินเดียซึ่งเดิม
ค้าขายผ้าอยู่แถบบ้านหม้อ วัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศ์) ได้อพยพเข้ามาท้ามาหากินในแถบพาหุรัดกันมาก
ขึ้น ที่ดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นของวัดเลียบ (วัดราชบุรณะ) มีที่ดินเอกชนบ้างก็ไม่มากนัก ที่ดินของวัด
เลียบส่วนหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าวัดเลียบ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ระเบิดลงบริเวณ
สะพานพุทธ วัดเลียบ และโรงไฟฟ้า จนท้าให้บริเวณนี้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า แต่บริเวณโดยรอบ
เป็นตึกแถวขายเสื้อผ้ายังคงอยู่ (ปราณี กล่้าส้ม,วารสารเมืองโบราณ 41.3 ก.ค. – ก.ย. พ.ศ.2558) ทุก
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วันนี้ถนนพาหุรัด เป็นย่านที่มีสินค้าให้เลือกสรรอย่างมากมายและหลากหลายทั้งผ้าตัด อุปกรณ์ตัดเย็บ 
รวมไปถึงเสื้อผ้าส้าเร็จรูปสารพัดชาติ ทั้งชุดไทย-การแสดงนาฏศิลป์ ชุดจีน โดยเฉพาะส่าหรี 
นอกจากนี้ พาหุรัดยังมีชุมชนเล็กๆที่ยังคงด้าเนินวิถีภารตะอยู่ จนท้าให้หลายๆคน ขนานนามย่านพาหุ
รัดว่าเป็น “ลิตเติ้ล อินเดีย”ของเมืองไทย ส่วนใหญ่ผู้ขายที่ตลาดนี้มีชาวอินเดียเป็นผู้กระท้าการค้าสิ่ง
ทอ ชาวอินเดียจะมาตลาดพาหุรัดเพื่อซื้อเครื่องเทศหรืออาหารอินเดียอื่นๆก่อนที่จะกลับบ้าน สินค้าที่
ขายในตลาดนอกจาก ผ้า เสื้อผ้าส้าเร็จรูป เครื่องประดับ ของเครื่องใช้ในครัวเรือน ยังเป็นศูนย์รวมของ
อาหารอินเดีย เครื่องเทศของหวาน และข้าวของเครื่องใช้ส้าหรับประกอบพิธีการ พิธีกรรมความเชื่อ 
สถานที่ส้าคัญบริเวณนั้น มีวัดคุรุดวาศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์)เป็นวัดซิกข์แห่งแรกของไทยของไทย และ
ยังมีห้างดิโอลด์สยาม ห้างไชน่าเวิลด์(เดิมชื่อห้างเซ็นทรัลวังบูรพา) และห้างอินเดียเอ็มโพเรียม (เดิมชื่อ
ห้างเอทีเอ็ม) 

 
ภาพที่ 81 ที่ตั้งโครงการตลาดพาหุรัด 
ที่มา :      www.google.co.th/ 
 

    
ภาพที่ 82 บรรยากาศตลาดพาหุรัด 
 

      5.1 บทบาทและความส าคัญของย่านตลาดพาหุรัด  
            ลักษณะเด่นของย่าน คือ ร้านค้าส่วนมากเป็นตึกแถว (Shop Houses) ที่เปิดให้ชั้น

ล่างของตึกแถวเป็นร้านค้า ร้านขายผ้า เสื้อผ้าส้าเร็จรูปต่างๆ และมีที่อยู่อาศัยของเจ้าของร้านอยู่ชั้น
สองและชั้นสาม โดยพ้ืนที่ชั้นล่างของตึกแถวแต่ละหลังสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เดินทะลุกันได้หมด 
เพ่ือให้สะดวกต่อผู้ซื้อในการเดินเลือกซื้อของ Shop houses ห้องแถวหรือตึกแถว หรือชื่ออย่างเป็น



76 

 

ทางการว่า อาคารพาณิชย์ เป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นประเภทหนึ่งของทั้งคนพ้ืนเมืองและคนเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเอกลักษณ์ผสมผสานที่สื่อให้เห็นที่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง
ส่วนมากและเมืองในท้องถิ่นนั้น ห้องแถว เป็นที่อยู่อาศัยและท้าการค้า ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่
เป็นการขายปลีกเป็นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนที่หนาแน่น ในแหล่งธุรกิจกลางเมืองและชุมชนรอบ
เมือง โดยชั้นล่างจะแบ่งเป็นร้านค้าย่อย ชั้นสองเป็นที่อยู่อาศัย ในกรณีสูงกว่านั้นอาจท้าเป็นที่เก็บ
สินค้าชั่วคราว มักมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิวัฒนาการมาจากห้องแถวไม้และห้องแถว
ก่ออิฐถือปูน (บ้านไทย,บัณฑิต จุลาสัย ,2540) 

 

  
ภาพที่ 83 ตึกแถวในย่านพาหุรัด 
 

      ในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) วิเคราะห์ศัพท์ ห้องแถว คือ อาคารที่
พักอาศัย หรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกินสองห้อง และประกอบด้วยวัตถุไม่ทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตึกแถว จะประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ (กฎหมายอาคาร) จากการ
ส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2551 พบว่าในประเทศไทย มีห้องแถวอยู่ร้อยละ 11.8 
เป็นอันดับ 2 รองจากบ้านเดี่ยวซึ่งมีอยู่ร้อยละ 79.8 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, พ.ศ. 2551) 

      ตึกแถวหรือาคารพาณิชย์ จึงเป็นการผสมผสานระหว่างที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางการ
ค้าส้าหรับเมืองที่มีความหนาแน่นสูง โดยมีทั้งพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัวที่ถูกซ้อนทับการใช้งาน
ในเวลาเดียวกัน มีความสอดคล้องกับประเด็นค้าถามถึงการจัดการพ้ืนที่ Transitional space ในแง่
การเป็นพ้ืนที่ที่ควบคุมระหว่างความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะที่มีความเข้มข้น รวมถึง
บรรยากาศและความสัมพันธ์ของคน สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่หายไป โดยถูกแทนที่การ
โอบล้อมพ้ืนที่ส้าหรับกิจกรรมทางธุรกิจและการอยู่อาศัยในบริบทของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง 

 
ภาพที่ 84 กิจกรรมที่เกิดข้ึนการค้าขายที่เกิดขึ้นชั้นล่างตึกแถว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://thaiengineering.com/viewnew.php?id=348&&id_cate=34
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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            5.1.1 ลักษณะกิจกรรมและการใช้สอยภายในโครงการ 
   การใช้สอยพ้ืนที่ภายในโครงการ รูปแบบเดิมของการใช้พ้ืนที่ในตึกแถว 
อาคารพาณิชย์คือ ชั้นล่างเป็นร้านค้า ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยนั้น ปัจจุบันในพ้ืนที่โครงการเหลือ
รูปแบบการใช้พ้ืนที่แบบเดิมนั้นค่อนข้างน้อย เรียกได้ว่ามีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ใหญ่พ้ืนที่ชั้นบนของตึกแถวจะถูกใช้เป็นโกดังส้าหรับเก็บสินค้า 
 

 
ภาพที่ 85 การใช้พื้นที่ภายในโครงการ 
 

 
ภาพที่ 86 สัดส่วนการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการ 

      จากการส้ารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ตลาดพาหุรัดเพ่ือเก็บสถิติจ้านวนผู้อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่เดิมพบว่า ในพื้นที่แบ่งการใช้งานตึกแถวออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ  

      1. กลุ่มที่ใช้ชั้นล่างเป็นร้านขายของ ชั้นบนเป็นโกดังเก็บสินค้าและไม่ได้พักอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ คิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมด ชั้นล่างของตึกแถวในพ้ืนที่ยังถูกใช้งานเป็นร้านค้าประเภท
ต่างๆ ส่วนจ้านวนผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในตึกแถวโดยเปลี่ยนชั้นบนเป็นโกดังเก็บสินค้า  สินค้า และ
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อาจจะมี 1 ชั้นหรือ 1 ห้องส้าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของลูกจ้างที่ท้าหน้าที่ดูแลร้านโดยผู้ใช้กลุ่มนี้จะมีที่
อยู่อาศัยอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือเปิดร้านและท้ากิจการค้าขาย เฉพาะในช่วงเวลา
กลางวัน เจ้าของร้านที่เริ่มมีฐานะนิยมขยับขยายออกไปซื้อบ้านบริเวณชานเมืองแล้วใช้ วิธีเดินทางมา
เปิดร้าน ท้ากิจกรรมการค้าขายในช่วงเวลากลางวัน ส่วนหนึ่งของการเลือกที่จะซื้อบ้านชานเมือง 
อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมภายในโครงการเองไม่มีความเหมาะสมส้าหรับการอยู่อาศัย มลภาวะ 
ความหนาแน่นของเมือง ความแออัด และปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่มีการวางแผนรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในระยะยาว ทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน ระบบพ้ืนที่สีเขียว 
สวนสาธารณะของเมือง กลายเป็นปัญหาและความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิต 

 

 
ภาพที่ 87 ผู้ใช้กลุ่มที่ 1 ตึกแถวที่ชั้นล่างถูกใช้เป็นร้านค้า ส่วนชั้นบนใช้เป็นโกดังเก็บของ 
 

      2. กลุ่มที่ยังอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ มีร้านค้าอยู่ที่ชั้นล่างและใช้พ้ืนที่ชั้นบนบางส่วนเป็นโกดัง
เก็บของ คิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์จากท้ังหมด กลุ่มนี้จะอยู่ในพ้ืนที่ตลอดทั้งวันมีการด้าเนินชีวิต มีความ
ต้องการการใช้พื้นที่ส่วนตัวเพ่ือการอยู่อาศัยซึ่งมีบางส่วนซ้อนทับกับพ้ืนที่สาธารณะส้าหรับการค้าขาย 

 
ภาพที่ 88 ผู้ใช้กลุ่มที่ 2 ตึกแถวที่ชั้นล่างถูกใช้เป็นร้านค้า ส่วนชั้นบนใช้เป็นโกดังเก็บของและท่ีอยู่
อาศัย 

  
ภาพที่ 89 การใช้พื้นที่ภายในโครงการ 
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      ร้านค้าภายในตลาดพาหุรัด ส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภท ผ้า เสื้อผ้าส้าเร็จรูป ชุดไทย 
เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของช้าร่วย อุปกรณ์ส้าหรับงานแต่งงาน ชุดแต่งงาน ซึ่งแต่ละร้านก็จะมี
รูปแบบการโชว์สินค้าที่ต่างกัน แต่ลักษณะร่วมชองสินค้าประเภทนี้คือ การมองเห็นสินค้าและการ
เปรียบเทียบรูปแบบสินค้า เปรียบเทียบราคา ด้วยความที่แต่ละร้านมีสินค้าใกล้เคียงกันจ้านวนมาก 
การเข้าถึงทางสายตาจึงเป็นการดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาสนใจสินค้าในร้านได้มากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 90 ผังการจัดการพ้ืนที่ภายในร้านค้า 
 
ส่วนร้านค้าในโครงการจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆตามรูปแบบการโชว์สินค้า  

      1. ร้านขายผ้า เสื้อผ้าส้าเร็จรูป เครื่องประดับ 
      2. ร้านขายของช้าร่วย อุปกรณ์ส้าหรับงานแต่งงาน ชุดแต่งงาน  
      3. ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป 
             5.1.3 การเข้าถึง การเข้าถึงร้านค้า ตึกแถวในย่านนี้จะมีถนนทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง ท้าให้สามารถเข้าถึงร้านค้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยบางร้านสามารถเดินทะลุถึงกัน
ได้ ท้าให้ผู้ซื้อสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า 

 

 
ภาพที่ 91 การเข้าถึงร้านค้า 
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      5.1.4 ระบบความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่ 
   1.ในระดับของหน่วยย่อยตึกแถวแต่ละตึก จะประกอบด้วยหน่วยของพ้ืนที่
ส่วนตัวที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งซ้อนทับกับพ้ืนที่ร้านค้าที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ โดยพื้นที่ส่วนตัวจะถูกควบคุม
การเข้าถึงโดยผ่านพื้นที่ก่ึงสาธารณะซึ่งท้าหน้าที่เป็น Transitional space เสมอ 

 2.การรวมของหน่วยย่อยตึกแถวสองหลังหรือสามหลังที่มีชั้นล่าง
ต่อเนื่องกัน โดยในกรณีนี้ชั้นล่างของตึกแถวจะสามารถเดินทะลุกันได้ อาจจะเป็นร้านเดียวกันแต่ใช้
พ้ืนที่สองคูหา หรือ คนละร้านกันแต่สามารถเชื่อมถึงกันเมื่อปิดร้านก็สามารถก้ันแบ่งพ้ืนที่กันได้  
   3.ภาพรวมภายในตลาดที่มีการใช้พ้ืนที่ชั้นล่างที่สามารถเดินทะลุถึงกันได้
หมด โดยในแต่ละหน่วยย่อยยังมีระบบการควบคุมระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะอยู่ แต่พ้ืนที่
ยังสามารถท้างานร่วมกันได้ โดยจะมีพ้ืนที่ระหว่างหน่วยย่อยซึ่งได้แก่ ระบบทางเท้า ถนนภายใน 
ทางเดินระหว่างตึก ตรอก ซอก ซอย พ้ืนที่ระหว่างอาคาร ซึ่งท้าหน้าที่เป็น Transitional space และ
ร้อยเรียงระบบที่ว่างทั้งหมดให้เชื่อมต่อกันได้ 
           5.1.5 ความใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อม เนื่องจากถึงแถวมีด้านเปิดแค่สองด้าน
ส่วนอีกสองด้านนั้นติดกับตึกแถวข้างเคียง ท้าให้การรับรู้และความใกล้ชิดกับธรรมชาติมีค่อนข้างน้อย 
และตัวตึกแถวเองก็มีช่องเปิดที่น้อย 

 
ภาพที่ 92 ความใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อม 
 
     5.1.6 ที่ตั้งโครงการ ตลาดพาหุรัด  

 
ภาพที่ 93 ขอบเขตที่ตั้งโครงการ 
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     5.1.7 การก าหนดโครงการร่วมกับที่ตั้ง จากประเด็นการตั้งค้าถามถึงการ
ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะส้าหรับเมืองที่มีความหนาแน่น ผ่านคลี่คลายการเปลี่ยนแปลงของ 
Transitional space โปรแกรมที่สอดคล้องกับโจทย์ของการท้างานจึงเป็นโครงการเรียกร้องการ
จัดการพ้ืนที่ที่มีการใช้งานทั้งส่วนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัวอย่างเข้มข้น ในการก้าหนด
ที่ตั้งจึงมีผลต่อการก้าหนดโปรแกรมไปในทีเดียวกัน โดยเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง คือ ที่ตั้งต้องอยู่ในย่าน
ที่มีความหนาแน่นสูง ทั้งการใช้พ้ืนที่ กิจกรรมและการสัญจร อีกทั้งมีความซับซ้อนในการด้าเนินการ
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือน้าแนวทางและเครื่องมือของ Transitional space as control space เข้าไปจัดการ
พ้ืนที่ ซึ่งการท้างานกับที่ตั้งจริงจะท้าให้สามารถเข้าใจเงื่อนไขและข้อจ้ากัดของที่ตั้งและบริบท รวมถึง
เงื่อนไขและข้อจ้ากัดของแนวทางและเครื่องมือในการออกแบบซึ่งท้างานร่วมกัน โครงการออกแบบจึง
เป็นการออกแบบและปรับปรุง ( Re-Design) การใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของย่านพาหุรัดเพ่ือใช้เป็นตัว
ต้นแบบ  (Prototype)  ของการจัดการพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง   
       ขอบเขตของการท้างาน ที่ตั้งโครงการจะตั้งอยู่หัวมุมถนนพาหุรัดเริ่มจากด้านที่ตัดกับ
ถนนตรีเพชร กินบริเวณของอาคารพาณิชย์ทั้งหมด 38 หลัง ยาวไปด้านถนนพาหุรัด ทั้งนี้ในการ
ก้าหนดของเขตก็เพ่ือท้าการทดลองออกแบบตัวต้นแบบ (Prototype) ของการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการพ้ืนที่ต่อไป ซึ่งการใช้งานพ้ืนที่ของย่านพาหุรัด ส่วนมากจะเป็นลักษณะของ
ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ที่ชั้นล่างถูกใช้เป็นร้านค้า (Shop house) และชั้นสอง ชั้นสาม เป็นที่อยู่อาศัย
หรือเก็บส้ารองสินค้า ซึ่งทั้งสองพ้ืนที่มีความต้องการการจัดการพ้ืนที่ที่ตอบสนองความต้องการต่างกัน 

 
ภาพที่ 94  Site Elevation 

 
6. บริบทที่ตั้งโครงการ (Site context)  
       ลักษณะเด่นบริบทในที่ตั้งโครงการที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน บริบททางกายภาพ บริบท
ในเรื่องกายภาพของความเป็นย่าน บริบทในความหลากหลายของกิจกรรม บริบทในด้านร่องรอยของ
ประวัติสาสตร์  
       6.1 บริบททางกายภาพ 
             ลักษณะการเชื่อมต่อ ลักษณะเด่นของตึกแถวในย่านนี้คือมีถนนที่เข้าถึงได้จากทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง ท้าให้เพ่ือที่มีศักยภาพในการเข้าถึงได้ดีสามารถเดินทะลุได้ทั้งหมด เป็นการ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเห็นสินค้าได้อย่างทั่วถึง ระบบที่ว่าง ที่พบในพ้ืนที่ที่ถูกใช้เป็นพื้นท่า
สาธารณะได้แก่ท่ีว่างระหว่างอาคารจะเป็นพื้นที่ที่คนในย่านในร่วมกันเป็นพื้นที่ตั้งร้านแผงลอยขนาด
เล็กเป็นพื้นที่พบปะพูดคุยระหว่างผู้ชายสินค้า 
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ภาพที่ 95 ลักษณะการเชื่อมต่อภายในตลาดพาหุรัด พ้ืนที่สีแดงคือพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด ตาม
   ด้วยสีส้มและสีเหลือตามล้าดับ 
 

 
ภาพที่ 96 ระบบที่ว่างภายในตลาดพาหุรัด 

        
       พ้ืนที่สาธารณะ ทางสัญจร การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการหลักๆจะใช้ระบบทางเท้า และพ้ืนที่
ช่องว่างระหว่างอาคารในการสัญจรของผู้ซื้อ และเป็นเส้นทางส้าหรับขนถ่ายสินค้าของร้านค้าในแต่ละ
ร้านโดยใช้รถเข็น ความหนาแน่นของปริมาณการสัญจรส่วนมากจะอยู่บริเวณทางเท้าริมถนนพาหุรัด
ยาวตลอดทั้งถนน เพราะนอกจากจะมีพ้ืนที่ส้าหรับร้านค้าและร้านแผงลอยข้างทางแล้ว ยังเป็น
ทางผ่านของการสัญจรของผู้คนในย่าน ส่วนบริเวณภายในตลาดก็จะมีการสัญจรที่เบาบางกว่า จะมี
เฉพาะกลุ่มของผู้ซื้อที่กระจายตัวเข้าไปในส่วนของร้านที่ต้องการ 
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ภาพที่ 97 ความหนาแน่นของการสัญจรภายในตลาดพาหุรัด 

 

 

 
ภาพท่ี 98 ทางเท้าและช่องว่างระหวา่งอาคารย่านพาหุรัด 1 

 

 
ภาพท่ี 99 ทางเท้าและช่องว่างระหวา่งอาคารยา่นพาหรุัด 2 

 



84 

 

 
ภาพที่ 100 ช่องว่างระหว่างอาคารภายในตลาดพาหุรัด 
 
       6.2 บริบททางในเรื่องกายภาพของความเป็นย่าน ลกัษณะร่วม ลักษณะอาคารใน
พ้ืนที่ คือ ตึกแถว อาคารพาณิชย์อยู่รวมกันหลายๆหลังจนกลายเป็นตลาด 

 
ภาพที่ 101 ลักษณะร่วมของย่านพาหุรัด        
 

       6.3 บริบทในความหลากหลายของกิจกรรม  
  กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าขาย การซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ที่อยู่อาศัย กิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน พ้ืนที่ทิ้งร้าง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสัญจร ทางผ่าน
ของการสัญจร ดังภาพที่ 5.38 แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จะอยู่ในระหว่าง 
ช่วงเช้าตั้งแต่ 6.00 น.ไปจนถึง 18.00 น.ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจะมีการใช้งานตั้งแต่หลัง 18.00 น.
ขึ้นไป แสดงให้เป็นถึงการใช้งานพ้ืนที่ที่ถูกเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา พ้ืนที่ Public program และ 
Private program จะซ้อนทับอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน แต่มีการใช้งานคนละช่วงเวลา Public program 
ถูกงานเวลากลางวัน Private program ถูกใช้งานเวลากลางคืน การจัดการพ้ืนที่โครงการจึงต้องมีการ
จัดการรอยต่อของพ้ืนที่และรอยต่อของเวลาในระหว่างสองโปรแกรมที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 102 วิเคราะห์กิจกรรมในพ้ืนที่ตามช่วงเวลา 

 
          6.3.1 การเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมในพื้นที่โครงการ  
   จากการส้ารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ในประเด็นการสัญจรของคนที่เข้ามา
ใช้ในโครงการ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ 

 1.กลุ่มคนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่  
 2.กลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อ ขายสินค้า  
 3.กลุ่มที่ใช้เป็นทางผ่านเพื่อเชื่อมโยงการสัญจรของย่าน  

 
ภาพที่ 103 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ 
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       6.4 บริบทในด้านร่องรอยของประวัติศาสตร์ 
             ในพาหุรัดมีแขกเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ้านวนมากจนมีชื่อเรียกย่านนี้ว่า “ลิตเติ้ล
อินเดีย” แต่แขกที่กล่าวถึงไม่ใช่แขกฮินดู แต่เป็นแขกซิกข์ ที่มาอาศัยท้ามาหากินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
ที่พาหุรัดจึงมีวัดซิกข์แห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นศาสนาสถานที่งดงาม และศักดิ์สิทธิ เป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวซิกข์ในประเทศไทย แม้สถานที่จะตั้งอยู่ในบริเวณที่แออัดแต่ยังคงความขลัง ความ
สง่างามของศาสนสถานแห่งนี้ ที่จะเรียกให้ถูกตามแบบชาวซิกข์ก็ต้องเรียกว่า " คุรุดวารา " ซึ่ง
หมายถึงประตู หรือทางที่ออกไปสู้พระศาสดา ในครุดวาราทุกแห่งจะมีการอัญเชิญพระศาสดาคุรุ
ครันถ์ซาฮิบมาประทับฐานในห้องโถงใหญ่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สวดภาวนา และประกอบศาสนกิจ
ประจ้าวันบุคคลทุกวัยไม่ว่าจะมีวรรณะใด ความเชื่อถือใด ประเพณี หรือสัญชาติใด สามารถเข้าไป
สักการะภายในคุรุดวาราได้ ก่อนจะเข้าไปภายในอาคารคุรุดวารา ทุกคนจะต้องถอดรองเท้า และคลุม
ศีรษะของตน (ในกรณีที่ไม่ได้โพกผ้า สวมศีรษะเช่นชาวซิกข์ ) นี่น่าจะแสดงให้ว่า ท้าไมชาวซิกข์ 
ชายไทยเชื้อสายจีน หรือว่าคนไทยแท้ๆ จึงอยู่ร่วมกันได้ในย่านการค้าเล็กๆแห่งนี้ 

 
ภาพที่ 104 วัดซิกข์แห่งแรกในประเทศไทยการรื้อถอนและพัฒนาตลาดพาหุรัด 
ที่มา:       ตลาดพาหุรัดของผมก้าลังจะเปลี่ยนไป... (ชมภาพความทรงจ้าสุดท้าย...ก่อนทุกอย่างจะ
      ถูกรื้อ) เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559,  
      เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/lotslikelove/2007/09/24/entry-1 

 

  
ภาพที่ 105 การรื้อถอนและพัฒนาตลาดพาหุรัด 
ที่มา:       ตลาดพาหุรัดของผมก้าลังจะเปลี่ยนไป... (ชมภาพความทรงจ้าสุดท้าย...ก่อนทุกอย่างจะ
      ถูกรื้อ) เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2559,  
      เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/lotslikelove/2007/09/24/entry-1 
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       แต่วันนี้ทุกอย่างก้าลังจะเปลี่ยนไป ทางเจ้าของสถานที่ ซึ่งก็คือวัดราชบูรณะ หรือวัด
เลียบ ก้าลังจะทวงคืนทรัพย์สินนี้ เพ่ือที่จะปรับปรุงให้เป็นตึกแถวส้าหรับท้าการค้า สิ่งที่ทางวัดบอก
กล่าวกับผู้ค้ารายเดิมก็คือ การปรับปรุงพ้ืนที่นี้ ไม่ได้หวังผลก้าไร ค่าใช้จ่ายที่จะคิดกับผู้เช่าจะเป็นแค่ 
ค่าก่อสร้างทั้งหมด หารด้วย จ้านวนแผงร้านค้าที่มีประมาณ 500 กว่าร้าน ซึ่งเจ้าของสถานที่ต้องการ
เปลี่ยนรูปแบบของร้านค้าให้มีลักษณะเป็นห้าง ตลาดติดแอร์แล้วจัดการระบบการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือ
การเช่าโปรแกรมที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะร้านค้า ส่วนโปรแกรมที่อยู่อาศัยไม่ได้คงไว้ โครงการนี้จึงเป็น
การเสนอแนวทางหนึ่งส้าหรับการพ้ืนที่ทั้งโปรแกรมร้านค้าและโปรแกรมที่อยู่อาศัยให้สามารถยังอยู่
ร่วมกันในพื้นท่ีได้  
 
       5.5 ภาพรวมของการวิเคราะห์บริบทท่ีตั้งท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  

 
ภาพที่ 106 ภาพรวมของการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งที่มีผลกรทบต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 6 
 

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

1. กระบวนการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม 
       จากการคลี่คลายเครื่องมือทางสถาปัตยกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้ ผ่านการศึกษา
คุณลักษณะของการควบคุมของ Transitional space ดังนี้ 
       1.1 Climatic control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม 
       1.2 Functional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแบ่งการใช้งาน 
พ้ืนที่ใช้สอย 
       1.3 Transitional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง 
       1.4 User’s behavior control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้  
       1.5 Public and Private control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเป็น
ส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ 
       1.6 Extension control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการต่อเติมหรือ 
การต่อขยาย 
       1.7 Spatial Organization control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการ
จัดการพ้ืนที่  

 
ภาพที่ 107 แสดงการล าดับการทดลองออกแบบขั้นต้น 
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1.1 การก าหนดวิธีการทดลองออกแบบ  
       มีวัตถุสงค์เพ่ือหยิบเอาคุณลักษณะของการควบคุมของ Transitional space มาทดลอง
สร้างให้เป็นรูปแบบทางกายภาพ จึงก าหนดโปรแกรมส าหรับการทดลองออกแบบ ดังนี้ 
      1. โปรแกรมบ้าน (Private program)  
      2. โปรแกรมร้านค้า (Public program) 
      เพ่ือท าการอ่านค่าเปรียบเทียบระหว่างสองขั้วของความต้องการในการจัดการพ้ืนที่ โดย
ใช้คุณลักษณะของการควบคุมของ Transitional space เป็นกรอบความคิดของวัตถุประสงค์ในการ
ทดลอง โดยพิจารณาจากข้อที่ว่า การแสดงตัวของ Transitional space ในความแตกต่างโปรแกรม
เกิดข้ึนอย่างไร และนัยยะของความแตกต่างส่งผลต่อระบบการจัดการที่ว่างอย่างไร  
       1.1.1 Climatic control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม  

      ตั้งสมมติฐานว่า เมื่อความทึบตัน และการเว้นว่าง มีผลต่อการมีปฎิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม เราจะสามารถสร้าง Volume ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละถิ่นที่เพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้สอยที่ว่างภายนอก ที่ว่างภายในและพ้ืนที่ระหว่าง จังหวะของการเว้นว่างและ
ความทึบตันท าให้เกิดรูปแบบของการจัดการที่ว่างได้หรือไม่อย่างไร โดยเริ่มท าการทดลองจากการ 
composition ของที่ว่าง 

 
ภาพที่ 108 แสดงการกระบวนการทดลองเรื่อง Climatic control device  

 
ภาพที่ 109 แสดงการทดลองออกแบบโปแกรมบ้าน Climatic control device เป็นเครื่องมือในการ
     ควบคุมสภาพแวดล้อม  
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ภาพที่ 110 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า Climatic control device เป็นเครื่องมือใน
     การควบคุมสภาพแวดล้อม  

 
       ข้อสังเกตจากการทดลอง คือ การจัด Composition ท าให้เกิดที่ว่างภายใน ภายนอก 
และมีที่ว่างระหว่างที่เป็นตัวเชื่อมต่อ และท าให้ทุกส่วนมีความใกล้ชิดสภาพแวดล้อม การจัดวางที่ว่าง
จึงสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ การรับรู้การเปลี่ยนแปลงของเงาซึ่งสัมพันธ์กับการใช้งานที่ว่างในแต่ละ
ช่วงเวลา  
       1.1.2 Functional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแบ่งการใช้
งานพื้นที่ใช้สอย ตั้งสมมติฐานว่า Transitional space สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการแบ่ง 
การกั้นที่ว่าง ความจงใจในการสร้างจังหวะความมืด ความสลัว และความสว่าง สามารถแบ่ง กั้น หรือ
ก าหนดการใช้งานพื้นท่ีในแต่ละส่วนที่ต่างกันได้  

 
ภาพที่ 111 แสดงการกระบวนการทดลองเรื่อง Functional control device  
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ภาพที่ 112 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมบ้าน Functional control device  
 
       ในโปรแกรมร้านค้า Transitional space ท าให้พื้นที่โดยรวมมีการก าหนดขอบเขตที่
บางเบา ไม่มีความชัดเจนในแง่กายภาพของการก้ันหรือแบ่ง แต่มีความชัดเจนในการใช้งาน 

 
ภาพที่ 113 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า Functional control device  
        
       ข้อสังเกตจากการทดลอง ความจงใจและจังหวะของการแบ่ง การกั้นที่ว่างโดยใช้ความ
มืด ความสลัว และความสว่างนั้น เหมาะที่จะใช้ส าหรับการเปลี่ยนผ่านจากที่ว่างที่มีความสาธารณะ
เพ่ือไปยังที่ว่างที่มีความเป็นส่วนตัว จึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้กับโปรแกรมบ้านที่ต้องการ
ความสงบและความเป็นส่วนตัวมากกว่า ส่วนโปรแกรมร้านค้า จึงน่าจะเป็นการมองหาความเป็นไปได้
อ่ืนของการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น ระดับพ้ืน ก็สามารถกั้นหรือแบ่งที่ว่างได้เช่นกันซึ่ง
ล าดับของการเปลี่ยนผ่านจากระดับพ้ืนหนึ่งไปสู่อีกระดับพ้ืนหนึ่งถูกแบ่งที่ว่างออกจากกันแต่ยัง
เชื่อมโยงกันอยู่การเข้าถึงทางสายตาในแต่ละระดับพ้ืนอย่างทั่วถึง ตรงข้ามกับความจงใจและจังหวะ
ของการใช้ความมืด ความสลัว และความสว่าง เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการจัดการพื้นที่
ที่แตกต่างกัน  
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       1.1.3 Transitional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อ 
ที่ว่าง ตั้งสมมติฐานว่า เมื่อ Transitional space สามารถท าหน้าที่ Connection เชื่อมต่อที่ว่าง 
Transitional space ก็สามารถท าหน้าที่ Separation แบ่งแยกที่ว่างได้เช่นกัน 
 

 
ภาพที่ 114 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมบ้าน Transitional control device เป็นเครื่องมือ
     ในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง  

 

 
ภาพที่ 115 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า Transitional control device เป็น   
     เครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง  
 
       ข้อสังเกตจากการทดลอง คือ Transitional space ของ Public คือ connection การ
ไม่มีความชัดเจนในแง่กายภาพของการกั้น แบ่งพ้ืนที่ เพ่ือให้เห็นกันได้มากขึ้นแต่ Transitional 
space ของ Private คือ separation เพ่ือให้เห็นอย่างมีล าดับและจังหวะของการเข้าถึง ท าให้คน
เข้าใจขอบเขต Sequence and Protection of privacy 
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       1.1.4 User’s behavior control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
ของผู้ใช้ ทดลองโดยท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เกิดข้ึนกับทั้งบ้านและร้านค้าว่า Transitional 
space ท าหน้าที่ควบคุมอย่างไร อย่างเช่นในโปรแกรมบ้าน พฤติกรรมของผู้ใช้กับการใช้ที่ว่างนั้น
สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้งาน ส่วนโปรแกรมร้านค้านั้น Transitional space จะเป็นที่ว่างที่มีความยืดหยุ่น
ต่อการใช้งาน Flexible space เพ่ือการ Re Organization ร้านได้หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เพราะว่าร้านไม่สามารถระบุผู้ใช้ได้แน่นอน 

 
ภาพที่ 116 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมบ้าน User’s behavior control device เป็น   
     เครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้  

 

 
ภาพที่ 117 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า User’s behavior control device เป็น
     เครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้  
 
      ข้อสังเกตจากการทดลอง 
      Transitional space ของโปรแกรมบ้านจะมีความ Fix คือในโปรแกรมบ้านระบบที่ว่าง
จะสัมพันธ์กับเวลาในการใช้งานโดยช่วงเวลากลางวัน คนจะใช้พ้ืนที่ มากกว่า ในเวลากลางคืน  ส่วน
Transitional space ของโปรแกรมร้านค้าจะมีความ free โปรแกรมร้านค้าท่ีว่างจะมีลักษณะยืดหยุ่น
ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและรูปแบบการโชว์สินค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงรองรับการ
ปรับเปลี่ยนได้ 
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       1.1.5 Public and Private control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมความ
เป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ โดยพิจารณาจากล าดับการเข้าถึง  
 

 
ภาพที่ 118 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมบ้าน Public and Private control device เป็น 
      เครื่องมือในการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ 

 

 
ภาพที่ 119 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า Public and Private control device เป็น
      เครื่องมือในการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ  
 
       ข้อสังเกตจากการทดลอง คือ โปรแกรมบ้านจะมี Transitional space กระจายตัวเป็น 
node เพ่ือแจกการเข้าถึงแต่ละห้องของบ้าน แต่โปรแกรมร้านค้า Transitional space จะเป็นตัวรวม
ทุกการเข้าถึงเข้าหาศูนย์กลาง 

 
ภาพที่ 120 ไดอะแกรมแสดงล าดับการเข้าถึง โปรแกรมบ้าน และโปรแกรมร้านค้า  
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       1.1.6 Extension control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการต่อเติมหรือการ
ต่อขยาย ท าการทดลองเพ่ือศึกษา Transitional space มีผลต่อการต่อขยายของทั้งโปรแกรมบ้าน
และร้านค้า ทั้งในแง่ต่อเติมพ้ืนที่ หรือขยายขอบเขตการรับรู้สภาพแวดล้อมได้  
 

 
ภาพที่ 121 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมบ้าน Extension control device เป็นเครื่องมือใน
     การควบคุมการต่อเติมหรือการต่อขยาย  

 

 
ภาพที่ 122 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า Extension control device เป็นเครื่องมือ
     ในการควบคุมการต่อเติมหรือการต่อขยาย  
 
        ข้อสังเกตจากการทดลอง คือ โปรแกรมบ้านจะประกอบด้วย 3 units ที่เอ้ือต่อการต่อ
ขยายไปเป็นกลุ่ม เพื่อการต่อขยายทั้งแนวราบและทางตั้งโดยให้ Transitional space เป็นตัวกลางใน
การต่อขยายแต่ละส่วนออกไป โปรแกรมร้านค้า ให้ขยายพ้ืนที่จากร้านให้เชื่อมต่อถึงกัน ในการ
ทดลองจะใช้รูปแบบการปิดล้อมเป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมพ้ืนที่และการกั้นแบ่งพ้ืนที่ให้เกิดขอบเขตที่
ชัดเจนขึ้น แต่ก็ยังขยายถึงกันได้ 
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       1.1.7 Spatial Organization control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบ
การจัดการพื้นที่ ในการทดลองประเด็นสุดท้าย คือ โดยสรุปจากล าดับ 6 ประเด็นของการทดลอง
ข้างต้น ซึ่งมีผลโดยรวมกับ Spatial Organization ในงานสถาปัตยกรรม ในโปรแกรมบ้าน และใน
โปรแกรมร้านค้า Transitional space ส่งผลต่อระบบการจัดการที่ว่างอย่างไร 
 

 
ภาพที่ 123 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมบ้าน Spatial Organization control device เป็น
เครื่องมือในการควบคุมระบบการจัดการพ้ืนที่  

  

 
ภาพที่ 124 แสดงการทดลองออกแบบโปรแกรมร้านค้า Spatial Organization control device 
เป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการจัดการพ้ืนที่  
 
       สรุปผลการทดลอง  
       จากการทดลองท าความเข้าใจเครื่องมือที่ท างานกับ Transitional space ใน
คุณลักษณะของการควบคุมจากการทดลองข้างต้นซึ่งแต่ละเครื่องมือท างานแยกกันอยู่ ทั้งนี้เพ่ือหา
ความเป็นไปได้ในการสร้างรูปแบบของ Transitional space ที่เหมาะกับกับแต่ละเงื่อนไข โดยทุก
เครื่องมือ ส่งผลต่อ Spatial Organization ของสถาปัตยกรรม ดังนั้นในหัวข้อของการทดลองนี้จึงเป็น
การสังเคราะห์ข้อสังเกตที่ได้จากการทดลองทั้งหมด เพ่ือน าไปใช้กับการออกแบบร่วมกับกิจกรรมใน
บริบท ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการทดลองข้ันต่อไป 
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2.การออกแบบสถาปัตยกรรม 
       น าเอาการทดลองมาพัฒนาต่อท้ังโปรแกรมท่ีอยู่อาศัยและโปรแกรมร้านค้า เอามา
พัฒนาต่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้ใช้ 
       2.1 โปรแกรมที่อยู่อาศัย เอามาพัฒนาต่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยแบ่งโปรแกรมท่ีอยู่อาศัยออกเป็น 3 กลุ่ม 

   2.1.1 เจ้าของเดิมที่อาศัยในพ้ืนที่ จ านวน 10 ยูนิต   
   2.1.2 ลูกจ้างเฝ้าร้าน จ านวน 10 ยูนิต 
   2.1.3 คนเข้ามาอยู่ใหม่ จ านวน 20 ยูนิต 

 
ภาพที่ 125 โปรแกรมท่ีอยู่อาศัยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม 

 

  
ภาพที่ 126 บรรยากาศการอยู่อาศัยเดิมในพ้ืนที่โครงการ  
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       2.2 โปรแกรมร้านค้า เดมิร้านค้าในตลาดพาหุรัดมีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละประเภทก็
มีรูปแบบและความต้องการในการโชว์สินค้า การจัดวางสินค้า โดยแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่มดังนี้  

   2.2.1 ร้านขายผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
   2.2.2 ร้านการ์ด ของช าร่วยงานแต่งงาน ชุดแต่งงาน   
   2.2.3 ร้านทั่วไป (ฮาร์ดแวร์ ผ้าม่าน กระเป๋าเดินทาง เครื่องส าอาง) 
   2.2.1 ร้านขายผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยความต้องการเฉพาะร้านในกลุ่มนี้

คือ ต้องการสามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจนเพ่ือการเปรียบเทียบสินค้าเพราะโดยทั่วไปร้านค้าใน
ตลาดพาหุรัดจะขายสินค้าที่ใกล้เคียงกัน การที่สามารถมองเห็นสินค้าตั้งแต่ยังไม่เข้าร้านแล้วสามารถ
ท าการเปรียบเทียบกับร้านอ่ืนๆ ไปด้วย ดังนั้นส่วนส าคัญของร้านค้ากลุ่มนี้ คือ หน้าร้านและรูปแบบ
การจัดวางสินค้า 

 
ภาพที่ 127 ผังการจัดร้าน กลุ่มที่ 1 ร้านขายผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
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ภาพที่ 128 บรรยากาศร้านขายผ้าเดิมในพื้นที่โครงการ  

 
   2.2.2 ร้านการ์ด ของช าร่วยงานแต่งงาน ชุดแต่งงาน ร้านในกลุ่มนี้จะไม่เน้นการ

โชว์สินค้าหรือหน้าร้านเท่ากลุ่มแรก ด้วยความที่สินค้าหลักเป็นการ์ดหรือของช าร่วยจะมีการโชว์
ตัวอย่างสินค้าบ้างและมีการใช้แคตตาล็อกสินค้าในการเสนอกับลูกค้า จึงต้องการพ้ืนที่ส าหรับการ
พบปะ นั่งคุยถึงรายละเอียดสินค้า และต้องการพื้นที่ส าหรับลองชุดหรือแม้กระท่ังการถ่ายรูป 

 
ภาพที่ 129 ผังการจัดร้านกลุ่มที่ 2 ร้านการ์ด ของช าร่วยงานแต่งงาน ชุดแต่งงาน 



100 

 

  
ภาพที่ 130 บรรยากาศการร้านขายการ์ดแต่งงาน ของช าร่วยเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา:         Viriya, ร้านพรมงคล, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก       
      https://www.2bbride.com/club-2bbride/viewtopic/734 

 
   2.2.3 ร้านทั่วไป (ฮาร์ดแวร์ ผ้าม่าน กระเป๋าเดินทาง เครื่องส าอาง) กลุ่มนี้จะมี

ความหลากหลายของชนิดสินค้าและปริมาณสินค้าที่ต้องจัดการการวางโชว์ 

 
ภาพที่ 131 ผังการจัดร้าน กลุ่มที่ 3 ร้านทั่วไป (ฮาร์ดแวร์ ผ้าม่าน กระเป๋าเดินทาง เครื่องส าอาง) 
 

   
ภาพที่ 132 บรรยากาศร้านค้าทั่วไปเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
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       2.3 สรุปข้อจ ากัดของรูปแบบร้านเดิมในพื้นที่โครงการ  
         2.3.1 ข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึง หน้าร้านของแต่ละร้าน Surface ที่คนสามารถ
มองเห็นสินค้า เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น ดังนั้นจึงส่งผลกับรูปแบบการโชว์สินค้าจะมีลักษณะวาง
ตามหน้าร้าน จะมีเพียงบางร้านที่สามารถเดินทะลุเชื่อมถึงกันได้ 

        2.3.2 ร้านค้าในโครงการประกอบด้วยร้านหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีการ
ขายสินค้าที่ลักษณะใกล้เคียงกระจายกันอยู่ ท าให้ยากต่อการค้นหาสินค้าที่ต้องการ เสียเวลาในการ
ท าความเข้าใจพ้ืนที่  

        2.3.3 สภาพแวดล้อมโดยรวมพ้ืนที่สาธารณะ ระบบทางเท้ายังถูกร้านค้าแผงลอย
แบ่งพ้ืนที่ใช้ตั้งร้านท าให้ทางเท้าเดินล าบาก ขาดพ้ืนที่สาธารณะที่คนในย่านเข้ามาใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน 
พ้ืนที่สีเขียวของเมือง  

       2.3.4 สภาพแวดล้อมตึกแถวส าหรับอยู่อาศัยมีความแออัด ด้วยการจัดการพ้ืนที่ท า
ให้มีบรรยากาศท่ีไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย คนย้ายออกจากพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 133 สรุปการมองเห็นและการเข้าถึงของร้านค้า 
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          จากการทดลองคุณลักษณะของการควบคุมของ Transitional space  กับการ
วิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่โครงการน ามาตั้งเป็นวัตถุประสงค์ของ Transitional space ในการจัดการ
ระบบที่ว่างของ 2 โปรแกรมที่มีความต้องการที่แตกต่าง โดยการน าเอาการทดลองออกแบบในข้างต้น
มาพัฒนาต่อ  

      1. โปรแกรมบ้าน (Private program) ในรูปแบบที่อยู่อาศัยรวม  
      2. โปรแกรมร้านค้า (Public program) ในรูปแบบที่อยู่อาศัยตลาด  
      ใช้เครื่องมือทางสถาปัตยกรรมของ Transitional space as Controlling space ใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดการที่ว่างและท าการอ่านค่าเปรียบเทียบผลการทดลองทั้ง 2 โปรแกรมคู่ขนาน
กันไป  
 
ตารางที่ 2 การอ่านค่าเทียบเคียงในการจัดการพ้ืนที่ระหว่างโปรแกรมท่ีอยู่อาศัย (HOUSING) และ
โปรแกรมร้านค้า (SHOP) 
HOUSING  วัตถุประสงค์ของ Transitional space  SHOP วัตถุประสงค์ของ Transitional 

space 
 1. User’s behavior control device 

การจัดกลุ่มผู้ใช้ 
ก าหนดรูปแบบของ Transitional space 
ตามความต้องการของผู้ใช้ จ านวนผู้ใช้ต่อ
หน่วยความซับซ้อนของการใช้งานพ้ืนท่ี และ
การจัดการพื้นท่ีส่วนตัวท่ีอยู่ร่วมกบัพ้ืนท่ี
สาธารณะ  

 1. User’s behavior control 
device 
การจัดกลุ่มผู้ใช้ การจดักลุม่
ร้านค้าแตล่ะประเภท เพ่ือก าหนด
รูปแบบของ Transitional space 
ที่ท างานร่วมกับประเภทสินคา้
และความต้องการในการโชว์
สินค้า 
 

2.Visibility control device 
Sequence of space ล าดับการมองเห็น 
และล าดับการเข้าถึงที่ว่าง 

2.Visibility control device 
Non - Sequence of space 
แก้ไขข้อจ ากัดของการมองเห็น
และการเข้าถึงให้พ้ืนท่ีที่โชว์สินค้า
สามารถมองเห็นได้ง่ายและเข้าถึง
ได้ง่าย 

3. Spatial Organization control 
device 
Surface กับการสัมผสักับสิ่งแวดล้อม การ
เชื่อมต่อกับธรรมชาติ Climate control 

3. Spatial Organization 
control device 
Surface ที่สัมพันธ์กับรูปแบบการ
โชว์สินค้ารูปแบบของ ช้ันวาง 
Display วิธีการท าให้เห็นสินค้า 
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3.การออกแบบครั้งท่ี 1 
       โปรแกรมท่ีอยู่อาศัย (HOUSING) 

      Type 1 ลูกจ้างเฝ้าร้าน (ส าหรับ 1-2 คน / ยูนิต) 
      Type 2 เจ้าของเดิมที่อาศัยในพ้ืนที่ (ส าหรับ 3-4คน / ยูนิต) 
      Type 3 คนเข้ามาอยู่ใหม่ (ส าหรับ 3-4คน / ยูนิต) 

 
ภาพที ่134 การออกแบบครั้งที่ 1 โปรแกรมท่ีอยู่อาศัย (HOUSING) 

 

 
ภาพที่ 135 CLUSTER OF HOUSING 
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       ข้อสังเกตจากการทดลองออกแบบโปรแกรม HOUSING 
       ใช้แนวความคิด Transitional space as Control Space มาท างานรูปแบบการจัด
กลุ่มของ Housing Unit เพ่ือการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ โดยใช้การวาง 
Zoning กับระยะของการเว้นที่ว่างระหว่างยูนิต เพ่ือให้แต่ละยูนิตสามารถสัมผัสธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม สิ่งที่สังเกตได้คือ แต่ละยูนิตมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแม้จะใช้ การเข้าถึงแต่ละยูนิตที่
ผ่าน คอร์ทบันไดตรงกลางแต่พอแยกย้ายเข้าแต่ละยูนิตก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ยังมีข้อจ ากัด
ในการจัดการพ้ืนที่ภายในซึ่งยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่  

 
ภาพที่ 136 HOUSING 

 
2.โปรแกรมร้านค้า  

 
ภาพที่ 137 การออกแบบครั้งที่ 1 การแบ่งกลุ่ม Shop 
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       ข้อสังเกตจากการทดลอง  
       การแบ่งกลุ่มร้านค้ายังยึดต าแหน่งร้านเดิม แล้วกระจายตัวออกเพ่ือให้ทุกร้านสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายทุกร้าน แต่โดยการรับรู้ต าแหน่งของผู้ใช้ การเข้าใจพื้นที่เพ่ือการค้นหาร้าน ยังท าได้ยาก
อยู่ แต่ในครั้งแรกยังไม่มีการคิดรูปแบบร้านร่วมกับ surface ของร้านและการโชว์สินค้า 
 

 
ภาพที่ 138 กลุ่มของ Housing ซ้อนอยู่ด้านบน  shop 

 

 
ภาพที่ 139 สรุป Transitional space ที่ส่งผลตั้งแต่สเกลบ้าน – สเกลเมือง 

 
       สรุปผลการทดลองออกแบบครั้งที่ 1 Transitional space ที่ส่งผลตั้งแต่สเกลบ้าน – 
สเกลเมือง โดยในแต่ละสเกล Transitional space จะมีกายภาพและการใช้งานที่แตกต่างกันแต่มีจุด
ร่วมของการท างานที่เชื่อมแต่ละพ้ืนที่เข้าด้วยกันอยู่  
             Series of Transitional space  
       1. Scale 1 Housing Unit  
       2. Scale 2 Cluster of Housing Unit   
       3. Scale 3 Housing 
       4. Scale 4 Transitional Platform 
       5. Scale 5 Cluster of Shop 
       6. Scale 6 District (Public space) 
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4.การออกแบบครั้งท่ี 2  
       โปรแกรมท่ีอยู่อาศัย (HOUSING) 

 
ภาพที่ 140 การออกแบบครั้งที่ 2 โปรแกรมท่ีอยู่อาศัย HOUSING 
 

 
ภาพที่ 141 HOUSING UNIT 
 
       ข้อสังเกตจากการทดลอง 
       ล าดับการเข้าถึงในแต่ละยูนิตท าให้จัดการพ้ืนที่ภายในบ้านให้มีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน
ระดับพ้ืนที่เปลี่ยนไปในในการกั้นแบ่งพ้ืนที่แต่ละการเข้าถึงที่ว่างท าให้การเคลื่อนที่ผ่านแต่ละส่วน
อย่างมีล าดับมากขึ้นแต่ยังสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง  
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ภาพที่ 142  HOUSING 

 
 
       โปรแกรมร้านค้า 

 
ภาพที่ 143  การเชื่อมต่อของพ้ืนที่โครงการกับบริบทโดยรอบ 

 
แต่เดิมในพ้ืนที่มีเส้นทางการสัญจรเดิมอยู่ ดังนั้นต าแหน่งของการวางร้านค้ากับพื้นท่ีระหว่าง

ร้านจะต้องสามารถเชื่อมต่อร้านเข้ากับระบบสัญจรสาธารณะได้  
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ภาพที่ 144 การแบ่งกลุ่มร้านค้า 

 
       ข้อสังเกตจากการทดลอง  

      ใช้คอร์ทเป็นเครื่องมือในการแบ่งพ้ืนที่โครงการออกเป็นกลุ่มตามประเภทร้านค้า และ
คอร์ทก็ท าหน้าที่ให้แต่ละร้านสามารถมองเห็นขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น (Visibility Control)  

 
ภาพที่ 145 ต าแหน่งของร้านค้าแต่ละกลุ่ม 
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ภาพที่ 146 Transitional space ท าให้เห็น Surface มากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 147 Transitional Platform 

 
 
พ้ืนที่ระหว่างสองโปรแกรมที่ซ้อนกันอยู่มี ชั้น Transitional Platform ท าหน้าที่เปลี่ยนถ่าย

การสัญจร และเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางที่คนใน Housing สามารถมาใช้ร่วมกันได้ เป็น Controlling 
space ระหว่างการใช้พื้นที่ Housing และ Shop  
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ภาพที่ 148 แนวความคิดในการจัดการพื้นที่ 

 
ภาพที่ 149 สรุป Transitional space ที่ส่งผลตั้งแต่สเกลบ้าน – สเกลเมือง 

 
       สรุปผลการทดลองออกแบบครั้งที่ 2  
       Series of Transitional space  
       1. Scale 1 Housing Unit  
       2. Scale 2 Cluster of Housing Unit   
       3. Scale 3 Housing 
       4. Scale 4 Transitional Platform 
       5. Scale 5 Cluster of Shop 
       6. Scale 6 District (Public space) 
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5.การออกแบบครั้งสุดท้าย 
       Housing พัฒนาการจัดการพ้ืนที่ภายในแต่ละหน่วยให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้มี
ประสิทธิภาพที่สุด แต่ยังคงการสร้างล าดับของการเข้าถึงที่ว่างไว้อยู่ แต่ใช้ Transitional space เข้า
มาเป็นเครื่องมือในการแบ่งกั้นพื้นที่ด้วยระดับพื้นท่ีมีความเหลื่อมกัน ซ้อนทับกัน ให้แต่ละพ้ืนที่ยัง
สามารถเชื่อมต่อกันด้วยการมองเห็นได้อยู่แต่ว่ายังมีความส่วนตัวในพ้ืนที่ของตัวเอง  

 
ภาพที่ 150 Housing unit Type 1 

 
       Housing unit Type 2 ซึ่งเป็นหน่วยที่มีขนาดเล็กที่สุด Transitional space จึงมีการ
ซ้อนทับการใช้งานพ้ืนที่ โดยแยกพ้ืนที่ส่วนตัวที่สุดไว้ด้านบนและด้านล่างเป็นพ้ืนที่สาธารณะทั้งสอง
พ้ืนที่เหมือนจะตัดขาดแต่ก็ยังมีการเชื่อมต่อกันอยู่ 

 
ภาพที่ 151 Housing unit Type 2 
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       Housing unit Type 3 ก็ใช้การแบ่งพ้ืนที่สาธารณะของบ้านอยู่ชั้นล่าง พื้นที่ส่วนตัวอยู่
ชั้นบน โดยล าดับการเข้าถึงบ้านละไล่ล าดับความเข้มข้นของส่วนที่มีความเป็นสาธารณะที่สุดคือส่วน
แรกจากทางเข้า ส่วนที่อยู่ปลายสุดของการเข้าถึงคือพ้ืนที่ส่วนตัวคือห้องนอน  

ภาพที่ 152 Housing unit Type 3 
 

 
ภาพที่ 153 Model Housing 
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       Shop เดิมพ้ืนที่โครงการมีลักษณะเป็นทางผ่านย่านจากด้านหน้าถนนเพ่ือเข้ามาภายใน
ตลาดพาหุรัด ดังนั้นพ้ืนที่ร้านค้าในชั้นระดับดินยังสามารถใช้เป็นทางผ่านได้ แต่มีการเน้นให้คนผ่าน
เข้ามาในโครงการเพ่ือให้เห็นร้านค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านการเห็น Surface เพ่ือเป็นการดึงดูดให้คน
สนใจสินค้าและสามารถเปรียบเทียบราคากับร้านข้างๆได้เพ่ือการตัดสินใจก่อนจะซื้อสินค้า โดย
นอกจากจะเป็นทางผ่าน ยังท าหน้าที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อของย่านในแง่การเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนใน
ย่านสามารถเข้ามาใช้ร่วมกันได้ 

 

 
ภาพที่ 154 Shop and context 

 

 
ภาพที่ 155 Model shop 
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ภาพที่ 156 การแบ่งกลุ่มร้านค้า 
 
       ส าหรับพื้นที่ตลาดที่มีการรวมตัวของร้านหลายประเภท การแบ่งกลุ่มร้านค้ายังเป็น
เครื่องมือส าคัญเพ่ือท าให้ง่ายต่อการที่คนจะเข้าไปค้นหาสินค้า และเข้าใจต าแหน่งของตัวเองในพ้ืนที่
ขนาดใหญ่เพ่ือที่จะวางแผนในการเดินเลือกซ้ือสินค้าได้ ซึ่งใช้ Transitional space แบ่งพ้ืนที่ออก
ตามกลุ่มโดยให้แต่ละพ้ืนที่เชื่อมต่อกันให้สามารถเดินวนได้ทั่วถึง 

 
ภาพที่ 157 model shop 

 
6.สรุปผลการทดลองออกแบบ 

       6.1 User’s behavior control device การจัดกลุ่มผู้ใช้ 
            ก าหนดรูปแบบของ Transitional space ตามความต้องการของผู้ใช้ จ านวนผู้ใช้

ต่อหน่วยความซับซ้อนของการใช้งานพ้ืนที่ และการจัดการพ้ืนที่ส่วนตัวที่อยู่ร่วมกับพ้ืนที่สาธารณะ 
จากผลการทดลอง Transitional space เข้าไปจัดการพ้ืนที่ของการอยู่ร่วมกัน การสร้างพ้ืนที่ส่วนตัว 
การมีพ้ืนที่ส่วนที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือการจัดการความต้องการของเป็นส่วนตัวในพ้ืนที่สาธารณะในหน่วย
ย่อย 
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       6.2 Visibility control device 
        6.2.1 Housing - Sequence of space ล าดับการมองเห็น และล าดับการ

เข้าถึงที่ว่าง Transitional space เข้าไปสร้างล าดับของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใน
ล าดับของระดับพ้ืนทีค่อยๆเปลี่ยนจากความเป็นสาธารณะสู่ความเป็นส่วนตัว  

 

 
ภาพที่ 158 housing with sequence of space 
 
         6.2.2 Shop - Non-sequence of space ในทางตรงกันข้ามพ้ืนที่ร้านค้ามี
ความต้องการที่จะไม่ให้เกิดล าดับของที่ว่าง เพื่อให้ทุกส่วนสามารถมองเห็น และเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ 
Transitional space เป็นตัวกลางเชื่อมต่อพ้ืนที่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน  

 
 

 
ภาพที่ 159 shop with non-sequence of space 
 
       6.3 Spatial Organization control device 
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       6.3.1 Housing - Surface กับการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม การเชื่อมต่อกับ
ธรรมชาติ Climate control เมื่อมีการรวมกลุ่มของหน่วยย่อยของ Housing แต่ละหน่วยจะให้ใช้
คอร์ทต้นไม้ร่วมกันแต่ใช้ระยะกับการเปิดช่องเปิดไม่ให้แต่ละหน่วยมองเห็นกัน ถึงแม้จะใช้พ้ืนที่คอร์ท
ร่วมกันแต่ยังมีความส่วนตัวอยู่ 

 
ภาพที่ 160 Housing surface 

 

 
ภาพที่ 161 shop surface and visibility zone 

 
        6.3.2 Shop แต่ละร้านมีความต้องการในการเห็นจากภายนอกที่แตกต่างกัน โดย
สัมพันธ์กับการโชว์สินค้าด้านในร้านด้วย ดังนี้  
                1.ร้านขายผ้า ขายเสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องประดับ ต้องการให้เห็นสินค้า
ทั้งหมดหรือเห็นมาที่สุดก่อนจะเข้าร้าน ดังนั้นการโชว์สินค้าเองก็ต้องเน้นให้สามารถเมองเห็นได้จาก
ภายนอก เพ่ือการเปรียบเทียบรูปแบบและราคาสินค้าก่อนตัดสินใจเข้าไปชมภายในร้าน ดังนั้นร้านค้า
ในกลุ่มนี้ต้อง Surface หลายด้านมากท่ีสุด 
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              2.ร้านขายของช าร่วย ชุดแต่งงาน ร้านค้าประเทนี้อาจจะต้องการการโชว์
สินค้าบางส่วน แต่ส่วนมากจะเน้นให้มีพ้ืนที่ส าหรับ พบปะ นั่งคุย เพ่ือเลือกสินค้าจากสินค้าตัวอย่าง
ภายในร้าน และมีพ้ืนที่ส าหรับทดลองสินค้า พื้นที่ส าหรับการถ่ายภาพ เป็นต้น ดังนั้นร้านค้าในกลุ่มนี้
ต้อง Surface ได้บ้างแต่ไม่มากเท่ากลุ่มแรก  
               3.ร้านค้าทั่ วไป ร้านในกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น 
เครื่องส าอาง ที่นอนชุดเครื่องนอน กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านเหล่านี้จะนี้จะเน้นการโชว์
สินค้าภายในร้าน เพ่ือให้คนเข้าไปค้นหาสินค้าที่ต้องการ ดังนั้นร้านค้าในกลุ่มนี้ต้อง Surface น้อย
ที่สุดซึ่งร้านกลุ่มนี้จะถูกจัดให้อยู่ชั้นใต้ดิน 

 
 

ภาพที่ 162 shop surface 3 types 
 

 
       6.4 Transitional space according to scale  
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ภาพที่ 163 Transitional space according to scale 

 
       6.5 Series of Transitional space  



119 

 

          6.5.1 Scale 1 Housing Unit  
               Transitional space ในสเกลนี้ท าหน้าที่สร้างล าดับการเข้าถึงจากพ้ืนที่
สาธารณะภายนอกบ้านไปสู่ พ้ืนที่ส่วนตัวภายในบ้าน ในหน่วยเล็กที่สุดของสถาปัตยกรรม 
Transitional space เป็นเครื่องหลักในการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ และยัง
ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง surface ให้พื้นที่ของบ้านสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ชานในบริบท
ใหม่กลับมาในแง่การสร้างให้คนตระหนักถึงการสัมผัสกับธรรมชาติ การรับรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติให้
มากขึ้น 

 
ภาพที่ 164 Scale 1 Housing Unit 
 
             6.5.2 Scale 2 Cluster of Housing Unit   
                     Transitional space ในสเกลนี้อยู่ระหว่างหน่วยของบ้านหลายหน่วยที่มี 
Transitional space เป็นตัวเชื่อมต่อที่ว่างเข้าด้วยกัน ท าหน้าที่เป็นตัวแจกจ่ายการสัญจร ความเป็น
ชานในสเกลนี้กลับมาในฐานะการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อที่ว่างจากพ้ืนที่ส่วนกลางเข้าสู่หน่วยย่อย 
เหมือนจากชานผ่านระเบียงเข้าสู่ห้อง ชานในสเกลนี้เป็นตัวกลางในการให้สัมผัสธรรมชาติในทางตั้งที่
ถูกค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปตามระดับพ้ืน ประกอบกับการปิดล้อม การรับรู้ของคนที่อยู่ในชานสเกลนี้จะ
ใกล้เคียงกับชานในบริบทเดิม  

 
ภาพที่ 165 Scale 2 Cluster of Housing Unit 
             6.5.3 Scale 3 Housing 
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                     Transitional space ในสเกลของ Housing ท าหน้าที่หลักเป็นทางสัญจร 
เป็นตัวแจกจ่ายการสัญจรสู่หน่วยย่อย  
 

 
ภาพที่ 166 Scale 3 Housing 
 
              6.5.4 Scale 4 Transitional Platform 
                      Transitional space ในสเกลนี้ท าหน้าที่เป็นพื้นที่กลาง Common space 
ของ Housing ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้งานร่วมกันได้ เป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์ที่
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา ชานในสเกลนี้จะกลับมาในแง่การคง
ประโยชน์ใช้สอยเดิมของชานที่ใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมรวมของคนในบ้าน  
 

 

ภาพที่ 167 Scale 4 Transitional Platform 
 
 
 
              6.5.5 Scale 5 Cluster of Shop 
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                       Transitional space ในสเกลนี้ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะของโครงการ 
ชานกลับมาในรูปแบบของการเป็น controlling space คือควบคุมการมองเห็นและการเข้าถึงให้ 
surface ของแต่ละพ้ืนที่สามารถมองเห็นได้ทั่วถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมโปรแกรมที่เป็นร้านค้า  

 
ภาพที่ 168 Scale 5 Cluster of Shop 
 
               6.5.6 Scale 6 District (Public space) 
                       Transitional space ในสเกลเมือง ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่โครงการ
กับบริบทโดยรอบ ทั้งในแง่การเข้าถึง และการใช้งาน ในฐานะการเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมืองที่คน
สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างเท่าเทียม การกลับมาของชานในบริบทใหม่นี้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมการใช้
พ้ืนที่สาธารณะที่เชื่อมย่านแต่ละย่านเข้าด้วยกันเป็นการส่งเสริมให้คนสามารถใช้พ้ืนที่สาธารณะแบบ
ใหม่ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อเมืองด้วย การเดิน การสัญจรโดยขนส่งมวลชน ในลักษณะของการเป็น
โครงข่ายของพ้ืนที่สาธารณะ (Network of public space) 
 

 
ภาพที่ 169 Scale 6 District (Public space) 
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บทที่ 7 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาทดลองออกแบบโดยมีพ้ืนฐานจากการศึกษาองค์
ความรู้ของระบบการจัดการที่ว่างของสถาปัตยกรรมในบริบทดั้งเดิมคือ ชาน และระบบการจัดการที่ว่าง
ในเรือนไทยแต่ละภูมิภาค ที่มีความเหมาะสมกับการด ารงชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้น รวมถึงสะท้อนโครงสร้าง
ทางสังคมผ่านการจัดการที่ว่างทั้งในเรือนไทยเองและการเทียบเคียงกับองค์ประกอบที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อที่
ว่างในสถาปัตยกรรมของภูมิภาคอ่ืนของโลก ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในแง่สภาพภูมิอากาศและโครงสร้าง
ทางสังคม เช่น คอรท เพ่ืออ่านค่าเทียบเคียงกัน จากนั้นจึงได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมถึงองค์ประกอบที่ท า
หน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อที่ว่างที่มีความตกต่างของสเกลทางสถาปัตยกรรม ไปจนถึงระดับผัง
เมือง ซึ่งท าให้ย้อนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นแรกของการศึกษาที่ผู้ศึกษาเองสนใจการเชื่อมต่อที่ว่าง เพราะ 
Transitional space เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม และได้ขยายขอบเขต
การศึกษาออกไปโดยมีวิธีการศึกษาดังนี้  
       1. ศึกษาองค์ประกอบที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อที่ว่างในเรือนไทยแต่ละภูมิภาคในเชิงการ
เปรียบเทียบเพ่ือท าความเข้าใจระบบการจัดการที่ว่างในบริบทที่แตกต่างกัน  
       2. ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของการเชื่อมต่อที่ว่างของ ชาน (ตัวอย่างของการ
เชื่อมต่อที่ว่างของประเทศในแถบตะวันออก) และ Courtyard (ตัวอย่างของการเชื่อมต่อที่ว่างของ
ประเทศในแถบตะวันตก) และ ที่ท าหน้าที่ใกล้เคียงกันแต่มีเงื่อนไขในการก่อรูปที่แตกต่างกัน  
       3. ขยายขอบเขตการศึกษาไปท่ีสเกลผังเมืองเพ่ือท าการเปรียบพัฒนาการการใช้พื้นที่
สาธารณะของประเทศตะวันตกและตะวันออก  
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       สรุปคุณลักษณะของ Transitional space ในการเป็น controlling space จากการ
คลี่คลายเครื่องมือทางสถาปัตยกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้ ผ่านการศึกษาคุณลักษณะของการ
ควบคุมของ Transitional space ดังนี้ 
       1. Climatic control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม 
       2. Functional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแบ่งการใช้งาน 
พ้ืนที่ใช้สอย 
       3. Transitional control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเชื่อมต่อที่ว่าง 
       4. User’s behavior control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้  
       5. Public and Private control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเป็นส่วนตัว
และความเป็นสาธารณะ 
       6. Extension control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมการต่อเติมหรือ 
การต่อขยาย 
       7. Spatial Organization control device เป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการ
จัดการพ้ืนที่  
       ท าการทดลองออกแบบขั้นต้น และน าไปสู่การก าหนดโปรแกรมในการทดลองออกแบบ
การจัดการพ้ืนที่สาธารณะในบริบทของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งจากการท าการทดลองออกแบบ 
สรุปใจความส าคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้  
       1. ประเด็นของคุณลักษณะการควบคุมของ Transitional space 7 ข้อ ที่คลี่คลายจาก
การศึกษา Transitional space นั้น เมื่อท างานร่วมกับการออกแบบในบริบทที่ตั้ง แล้วอาจจะไม่ได้
หยิบเอาคุณลักษณะทั้ง 7 ข้อมาใช้ทั้งหมดแต่จะถูกเลือกมาใช้ตามเงื่อนไขของบริบทที่ตั้ง และบริบท
แวดล้อมของปัญหาและข้อจ ากัดท่ีพบจริงในที่ตั้งโครงการ ซึ่งความเข้มข้นของแต่ละคุณลักษณะแต่ละ
ข้อที่น ามาใช้จะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับบริบท โปรแกรม ในแต่ละกรณีไป  
       2. ประเด็นการเทียบเคียง Transitional space โดยเงื่อนไขของสเกลทาง
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้เข้าใจถึงการท างานของ Transitional space ในอีกมิติหนึ่งที่มีทั้ง
จุดร่วมของความเหมือนและความแตกต่าง แต่ยังเก่ียวข้องและสัมพันธ์กันอย่างขาดไม่ได้  
       3. การท างานของ Transitional space ในบริบทดั้งเดิมและการน า Transitional 
space กลับมาในบริบทใหม่ ชานแบบดั้งเดิม มีผลต่อการเกิดข้ึนของชานในบริบทใหม่ดังนี้   
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       Series of Transitional space  
            1. Scale 1 Housing Unit  
                Transitional space ในสเกลนี้ท าหน้าที่สร้างล าดับการเข้าถึงจากพ้ืนที่
สาธารณะภายนอกบ้านไปสู่พ้ืนที่ส่วนตัวภายในบ้าน ในหน่วยเล็กท่ีสุดของสถาปัตยกรรม 
Transitional space เป็นเครื่องหลักในการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ และยัง
ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง surface ให้พ้ืนที่ของบ้านสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ชานในบริบท
ใหม่กลับมาในแง่การสร้างให้คนตระหนักถึงการสัมผัสกับธรรมชาติ การรับรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติให้
มากขึ้น 
           2. Scale 2 Cluster of Housing Unit   
               Transitional space ในสเกลนี้อยู่ระหว่างหน่วยของบ้านหลายหน่วยที่มี 
Transitional space เป็นตัวเชื่อมต่อที่ว่างเข้าด้วยกัน ท าหน้าที่เป็นตัวแจกจ่ายการสัญจร ความเป็น
ชานในสเกลนี้กลับมาในฐานะการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อที่ว่างจากพ้ืนที่ส่วนกลางเข้าสู่หน่วยย่อย 
เหมือนจากชานผ่านระเบียงเข้าสู่ห้อง ชานในสเกลนี้เป็นตัวกลางในการให้สัมผัสธรรมชาติในทางต้ังที่
ถูกค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปตามระดับพื้น ประกอบกับการปิดล้อม การรับรู้ของคนที่อยู่ในชานสเกลนี้จะ
ใกล้เคียงกับชานในบริบทเดิม  
           3. Scale 3 Housing 
               Transitional space ในสเกลของ Housing ท าหน้าที่หลักเป็นทางสัญจร เป็นตัว
แจกจ่ายการสัญจรสู่หน่วยย่อย  
           4. Scale 4 Transitional Platform 
               Transitional space ในสเกลนี้ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่กลาง Common space ของ 
Housing ทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้งานร่วมกันได้ เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา ชานในสเกลนี้จะกลับมาในแง่การคงประโยชน์ใช้
สอยเดิมของชานที่ใช้เป็นพ้ืนที่กิจกรรมรวมของคนในบ้าน  
           5. Scale 5 Cluster of Shop 
               Transitional space ในสเกลนี้ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะของโครงการ ชาน
กลับมาในรูปแบบของการเป็น controlling space คือควบคุมการมองเห็นและการเข้าถึงให้ surface 
ของแต่ละพ้ืนที่สามารถมองเห็นได้ทั่วถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมโปรแกรมที่เป็นร้านค้า  
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            6. Scale 6 District (Public space) 
                Transitional space ในสเกลเมือง ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่โครงการกับ
บริบทโดยรอบ ทั้งในแง่การเข้าถึง และการใช้งาน ในฐานะการเป็นพ้ืนที่สาธารณะของเมืองที่คน
สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างเท่าเทียม การกลับมาของชานในบริบทใหม่นี้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมการใช้
พ้ืนที่สาธารณะที่เชื่อมย่านแต่ละย่านเข้าด้วยกันเป็นการส่งเสริมให้คนสามารถใช้พื้นที่สาธารณะแบบ
ใหม่ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อเมืองด้วย การเดิน การสัญจรโดยขนส่งมวลชน ในลักษณะของการเป็น
โครงข่ายของพ้ืนที่สาธารณะ (Network of public space) 
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