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Time is an assumption that human defines to specify the past, present and future, 

which, it can be indicated the continuity through the period. For the psychological concept 

that people have different attitudes of the phase of time. For someone, a long time may look 

extremely too short but it seems so long for others. All of these are following upon feeling 

which, is significantly composed of activities and surroundings. Such the major factors that 

can have an effect on the different period of time perception. As a result of, men spend their 

time to stay in the environment and people spend their time in Architecture. Architectural 

space is an assembled part of activities and surrounding that impact on perception and 

feeling of persons. Some of the place makes people want to speed up time, in the other hand, 

some make them want time passes slowly. Some people demand for a long time to stay in that 

place to do something, otherwise they might satisfy the surroundings. As a matter of fact that 

time is limited.  

According to this issue, if the spatial surrounding is resultant of feeling for the 

phase of time differently. How architectural space can be able to meet human’s requirement 

for a long time to stay in place? In which researchers call “Delay” for this process. The 

purpose is to associate human and the surroundings by architecture as the determinant of 

perception. Therefore, people can recognize and become aware of desired surrounding 

perfectly. By investigating and analyzing the causes of time delay, together with taking an 

experiment of the possibility to generate the physical space that impact on the perception of a 

long time. Including, design a process of an experimental spatial program to be delay 

architecture 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของการศึกษา 

เวลามีความตอ่เน่ือง ถกูนิยามความหมายได้อยา่งหลากหลาย ในวิชาจิตวิทยาเช่ือว่า 

คนเรามีมมุมองตอ่ระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั เช่น ระยะเวลาท่ีเทา่กนันัน้ อาจสัน้สําหรับบางคน และ

อาจยาวสําหรับบางคน  อลัเบิร์ต ไอสไตน์ เคยกลา่ววา่ “ When  a man sits with a pretty girl for 

an hour, it seems like a minute. But let him sit on a hot stove for a minute and it’s longer 

than any hour. That’s relativity.”1  จะเห็นได้ว่าการรับรู้ระยะเวลานัน้ เป็นผลมาจากความรู้สึก

นึกคิดของคนเป็นสําคัญ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับกิจกรรม สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมด้วย 

หากปัจจยัเหล่านีเ้ปล่ียนแปลงย่อมส่งผลให้คนรับรู้ระยะเวลาได้แตกต่างกันด้วย บางพืน้ท่ีทําให้

เรารู้สกึวา่เวลาผา่นไปเร็ว ในขณะท่ีบางพืน้ท่ีทําให้เราคิดว่าอยากให้เวลาผ่านไปช้า อย่างไรก็ตาม

ความตอ่เน่ืองของเวลาหรือระยะเวลานัน้ ยงัคงดําเนินไปพร้อมๆกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง

อยู่เสมอ ทัง้จากการกระทําของคนเองหรือจากส่ิงแวดล้อม แต่โดยธรรมชาติแล้ว คนมีความ

ต้องการจะอยู่ในท่ีๆพอใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัท่ีซึ่งประทบัใจให้นานกว่าท่ีอ่ืน เพื่อทํากิจกรรม

หรือซมึซบัสภาพแวดล้อมของสถานท่ีนัน้ แตเ่วลายงัคงดําเนินไปอยา่งไมห่ยดุน่ิง คนไมส่ามารถอยู่

ในท่ีใดท่ีหนึง่ตามความพอใจได้ตลอดเวลา  

ในเมื่อเวลาเป็นส่ิงท่ีจํากดั และการรับรู้ระยะเวลาเปล่ียนแปลงตามความรู้สึกคนได้ ผู้

ศึกษาจึงมีความสนใจ จะศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับสภาพแวดล้อม 

(สถาปัตยกรรมเป็นสว่นหนึง่ของสภาพแวดล้อม) ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ โดยทําให้คน

รู้สึกว่าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีพอใจเป็นเวลานานได้ เพื่อทํากิจกรรมหรือซึมซบัสภาพแวดล้อม

ของสถานท่ีนัน้ได้อย่างเต็มท่ี ทัง้นีก้ารทําให้ระยะเวลานานขึน้นัน้ มีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ การทําให้

ระยะเวลายืดยาวออกไป ให้คนอยูน่านขึน้จริง ระยะเวลายาวนานมากขึน้จริง เพื่อมีเวลาเพิ่มขึน้

1 James B. Simpson, “EinStein,” The Yale Book of Quotation (U.S.A.: R.R Donnelley and 

sons, 2006), 230. 
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สําหรับทํากิจกรรมตา่งๆ และ การไมเ่พิ่มระยะเวลา แตล่ดอตัราเร็วของเวลา ทําให้คน

รู้สกึถึงความนาน เสมือนวา่เวลาผา่นไปช้ากวา่ปกติ ผู้ศกึษาเรียกกระบวนการเหลา่นีว้า่ "การหน่วง

เวลา"   

คนใช้เวลาในการดําเนินชีวิตและทํากิจกรรมต่างๆอยู่กับสภาพแวดล้อมและ

สถาปัตยกรรม ในส่วนของสถาปัตยกรรมนัน้ มีผลต่อการดํารงชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของคน 

รวมถึงการรับรู้เร่ืองของเวลา จากความเป็นมานัน้ ในการศกึษานีส้ถาปัตยกรรมจึงมีบทบาทหน้าท่ี

สําคญัคือ ทําให้คนรับรู้ถึงเวลาท่ียาวนานในการดํารงอยู่ เพื่อสนองความต้องการด้านความรู้สึก 

และซมึซบัเร่ืองราวของสภาพแวดล้อมได้อยา่งสมบรูณ์  

 
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน พืน้ท่ี และเวลา ท่ี

สามารถส่งผลให้เกิดการหน่วงเวลา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัของการศึกษานี ้มุ่งเน้นท่ีการรับรู้เวลา

ของคนโดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นส่ือกลาง ในการตอบสนองความต้องการของคนท่ีมีต่อ

สภาพแวดล้อม ทําให้คนรู้สกึถึงความนาน เพื่อก่อให้เกิดการซมึซบัสภาพแวดล้อมอย่างเต็มท่ี โดย

จากจดุมุง่หมายดงักลา่ว การทําให้เวลาเสมือนผา่นไปอยา่งช้าๆ(Delay)  มีผลพลอยได้คือ เกิดการ

รับรู้พืน้ท่ีอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป แตล่ะเอียด ครบถ้วนและสมบรูณ์แบบ (Consciousness) 

จากแนวความคิดนีก้ารจะเกิดกระบวนการหน่วงเวลาได้นัน้ ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลกั ท่ีเป็นรูปธรรม 2 สว่น คือ สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบท่ี

เป็นนามธรรม คือ เวลา และเพื่อให้การศกึษาไมเ่ป็นการเน้นไปท่ีความรู้สึกของคนเพียงอย่างเดียว 

จึงกําหนดให้คนสามารถรับรู้เวลาผา่นการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ  อาศยัการทํางาน

ร่วมกนัของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมคือ สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อให้คนรับรู้ถึงนามธรรมอัน

ได้แก่ เวลา 

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ มุ่งศึกษาและค้นคว้าหาความเป็นไปได้ของ

สถาปัตยกรรม ท่ีสามารถก่อให้เกิดกระบวนการหน่วงเวลาหรือการรับรู้เวลานานผ่านพืน้ท่ี โดยมี

แนวทางการศกึษาในเบือ้งต้นจากประเด็นตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจยัท่ีทําให้คนรู้สึกถึงอตัราท่ีช้าลงของเวลา (Time pass slowness) ทัง้รูปธรรม 

และนามธรรม ได้แก่ ปัจจยัภายนอกเช่น สถานการณ์ (Situation) สภาวะแวดล้อม (Condition) 

และปัจจยัภายในเช่น กิจกรรม (Activity) ความรู้สกึภายในจิตใจ (Phycology)  

2. ความสมัพนัธ์ของคนกบัพืน้ท่ีในรูปแบบตา่งๆ อนัสง่ผลให้เกิดกระบวนการหน่วง

เวลาได้  
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3. การรับรู้เวลาของคน ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัรอบตวั เช่น ส่ิงแวดล้อม 

การเคล่ือนท่ี กิจกรรม และปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

4. รูปแบบของการหนว่งเวลาท่ีเกิดจากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี   

5. การคอ่ยๆรับรู้พืน้ท่ีจากจงัหวะของสถาปัตยกรรม (Rhythm) 

6. การถกูควบคมุให้รับรู้และไม่รับรู้จากการปิดล้อมพืน้ท่ี และลกัษณะทางกายภาพ

อ่ืนๆ (Physical) 

7.ความสมัพนัธ์ของลําดบัการรับรู้ และการเข้าถึง (Sequence of Perception and 

Accessibility)  

8. กรณีศกึษาอ่ืนๆ 

ทัง้นีเ้พื่อบรรลุวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาจึงตัง้ประเด็นคําถามในการศึกษา

วา่การหนว่งเวลาเกิดขึน้จากปัจจยัใดบ้างและมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร  กระบวนการหน่วงเวลา

นัน้มีก่ีรูปแบบและต้องการลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีอย่างไร การหน่วงเวลาเกิดจากการรับรู้

และไมรั่บรู้ส่ิงใดบ้าง การรับรู้เวลาท่ีมีอตัราช้าลงต้องอาศยัการเปล่ียนแปลงโดยการเคล่ือนท่ีและ

อยูน่ิ่งในพืน้ท่ีอยา่งไรบ้าง และ กระบวนการหนว่งเวลาสามารถเกิดขึน้ผ่านการรับรู้พืน้ท่ีได้อย่างไร

และ ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมรูปแบบใด เป็นต้น 

 

สมมตฐิาน 

ผู้ศึกษาเช่ือว่า “สถาปัตยกรรมสามารถหน่วงเวลาของคนได้” เมื่อเกิดการทํางาน

ร่วมกนัของทกุองค์ประกอบ คือ คน สถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม และเวลา จะสามารถก่อให้เกิด

บรรยากาศ ซึง่ทําให้สถาปัตยกรรมทําหน้าท่ีดงึดดูการรับรู้ทางอารมณ์และความคิดของคนอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทัง้ส่วนของนามธรรม และรูปธรรม 

นําไปสูค่วามเป็นไปได้ในการเกิดโปรแกรมเชิงทดลอง  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศกึษานีป้ระกอบด้วยข้อมลู 2 สว่น คือ ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ศึกษาจากความสมัพนัธ์

ของ คน สถาปัตยกรรม และส่ิงรอบตวัท่ีเกิดขึน้จริง จากกรณีศึกษา และการทดลอง ส่วนส่ิงเป็น

นามธรรมเก่ียวข้องกบัคน ศกึษาจากลกัษณะทางจิตวิทยา ส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือ บทความ ซึ่งเป็น

การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึนกึคิดของคนเก่ียวกบัเร่ืองของเวลา ทําการวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ นําไปสูก่ารทดลองค้นหาความเป็นไปได้ในการเกิดสถาปัตยกรรมหนว่งเวลา ท่ีปล่อยให้

สถาปัตยกรรมมีผลโดยตรงกบัการรับรู้ของคน การศกึษานีเ้ป็นการคํานงึถึงความคิดของคนอนัเป็น
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ผลจากพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมอย่างละเอียดอ่อนมากขึน้ นําผลท่ีได้จากการศึกษานัน้มาทดลอง

ออกแบบโปรแกรมเชิงทดลองท่ีมีความต้องการพืน้ท่ีหน่วงเวลา และมีความเป็นไปได้ในการเกิด

โครงการจริง 

 

ขัน้ตอนในการศึกษา 

1. การเก็บข้อมูล 

1.1 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และปัจจัยต่างๆ ซึ่ง

ก่อให้เกิดกระบวนการหนว่งเวลา 

1.2 ศึกษาข้อมูลเชิงจิตวิทยา ส่ือท่ีมีการแสดงออกทางอารมณ์ และการรับรู้ของ

คนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีและเวลา 

1.3 ศึกษากรณีศึกษา เปรียบเทียบการเร่งเวลาและการหน่วงเวลาโดยพืน้ท่ี 

รวมถึงตวัอยา่งลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม ท่ีมีความใกล้เคียง และความเป็นไป

ได้ในการเกิดกระบวนการหนว่งเวลา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของคน พืน้ท่ี และเวลา และทดลอง

ค้นหาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีหนว่งเวลาในรูปแบบตา่งๆ 

3. การสังเคราะห์ข้อมูล นําผลการทดลองไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมเชิงทดลอง 

เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการทําให้สถาปัตยกรรมสามารถหน่วงเวลาอย่างเป็นผลสําเร็จและมี

ประโยชน์ตอ่โครงการในอนาคต 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อพิสูจน์ว่า พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถกําหนดความรู้สึกและ

ความคิดของคนได้ โดยสร้างกระบวนการรับรู้ท่ีมีลําดบัขัน้ตอน 

2.เพื่อทดลองและเรียนรู้ถึง ลําดับของพืน้ท่ี (Sequence) การจัดการพืน้ท่ี 

(Organization) บทบาทของสถานท่ี (Sense of place) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และ

ความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัสภาพแวดล้อม (Surrounding) 

3.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการถ่ายทอดเนือ้หาท่ีเป็นนามธรรมอันได้แก่เร่ืองเวลา ผ่าน

พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นรูปธรรมได้ แสดงถึงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับเวลาใน

รูปแบบใหม ่
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4.สามารถนําไปเป็นแนวความคิดในการออกแบบโครงการท่ีใช้ประโยชน์จาก

สถาปัตยกรรมหน่วงเวลาได้ เช่น ท่ีจดัเลีย้งซึ่งมีเวลาจํากดั โปรแกรมท่ีต้องการหน่วงเวลาเพื่อการ

ส่ือสาร ได้แก่ Installation Arts , Exhibition Show , Learning Center , Conservation Area 

โปรแกรมท่ีหนว่งเวลา เพื่อการรับรู้สนุทรียภาพทางอารมณ์ ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว , สถานบําบดั

Natural Environment , Urban Area , Relaxing Place , Performance Space เป็นต้น 

 

การนําเสนอผลงาน 

1.ภาพประกอบคําบรรยาย 

2.แผนภาพทางความคิด 

3.แบบแนวความคิดสถาปัตยกรรม 

4.หุน่จําลอง 

5.คอมพิวเตอร์กราฟิก 

6.ข้อมลูและเอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

 

เวลากับการรับรู้ และสถาปัตยกรม 

 

การศึกษาเก่ียวกับเวลาและการรับรู้ ท่ีมีความสอดคล้องกับหัวข้อการศึกษา 

วตัถุประสงค์ และท่ีมาของการศึกษา เพื่อค้นหาแนวทางในวิเคราะห์กระบวนการ และประเด็น

สําคญัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

เวลา 

 

การกาํเนิดเวลา 

“เวลา” ตามราชบณัฑิตยสถานสถาน พทุธศกัราช 2542 ให้ความหมายไว้วา่ “ชัว่ขณะ

ความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกําหนดเป็นครู่ คราว วนั เดือน ปี เป็นต้น”  จากการ

เรียนรู้ของมนุษย์ในอดีต จนถึงปัจจุบันนัน้สามารถยืนยันได้ว่า ทุกส่ิงทุกอย่างในเอกภพมี

ความสมัพนัธ์กับเวลา เวลาเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทางธรรมชาติของจักรวาลและมนุษย์ จึงมี

ความเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวิตของมนษุย์ในสภาพแวดล้อมเป็นอยา่งมาก  

เวลาเป็นส่ิงท่ีมนุษย์กําหนดขึน้เพื่อใช้บ่งบอกช่วงของการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

เมื่อใดท่ีจะต้องตื่นนอน ทานอาหาร และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น มนุษย์ค้นพบวิธีการบ่งบอกถึง “ 

ช่วงเวลา” จากการสังเกตลักษณะการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ได้แก่ การปรากฏตัวของพระ

อาทิตย์ การเปล่ียนทิศทางของเงาตามแสงอาทิตย์ การเปล่ียนตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า และ

ในเหตกุารณ์ตา่งๆทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้อย่างสมํ่าเสมอ จนมนษุย์สามารถกําหนดการส่ือสารเวลา

เป็นปี เดือน วนั ชัว่โมง นาที และวินาที โดยการใช้ลกัษณะต่างๆของธรรมชาติในการบ่งบอกเวลา 

เช่น ในชีวิตประจําวนัสงัเกตจากแสงอาทิตย์ ในทางดาราศาสตร์ใช้ตําแหน่งของดวงดาวและนับ

ช่วงเวลาเป็นคาบ จากจังหวะของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น กลางวันเปล่ียนเป็นกลางคืนหนึ่งรอบ

นบัเป็น 1 วนั ฤดกูาลท่ีหมนุวนมาบรรจบอีกครัง้ตามการโคจรของโลกนบัเป็น 1 ปี เป็นต้น 
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ความสาํคัญและคุณค่าของเวลา 

 จากการทําความเข้าใจการกําเนิดและนิยามเก่ียวกับเวลาแล้ว ทําให้ทราบว่าคน

สามารถรับรู้เวลาได้จากการเปล่ียนแปลง กลา่วได้วา่การเปล่ียนแปลงเป็นหวัใจสําคญัของเวลา ซึง่

ในการดํารงชีวิตของมนุษย์นัน้ มีความสมัพนัธ์กบัเวลาในทุกๆด้าน มนษุย์ใช้เวลาในการดํารงอยู่

และทํากิจกรรมตา่งๆ เวลาจึง เป็นส่ิงนามธรรมท่ีสําคญัมากในการดํารงชีวิต เป็นตวัแปรท่ีแสดงถึง

สจัธรรมของทกุส่ิงอยา่งในทกุวนันี ้และเป็นส่ิงท่ีดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง  

 เวลาจึงเป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่และทกุคนยอ่มมีความต้องการใช้เวลาท่ีมีอยู่ของตนเองอย่าง

คุ้มค่า แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลามีจํากัด ในการจะทํากิจกรรมใดๆ หรืออยู่ในสถานท่ีใดนัน้ ย่อมมี

ช่วงเวลาท่ีจํากดัเช่นกนั มนษุย์เปล่ียนแปลงกิจกรรมและ สถานท่ีอยู่ตลอดเวลา แต่ละกิจกรรม แต่

ละสถานท่ี สามารถสร้างความพอใจได้แตกต่างกัน และมกัมีความต้องการจะใช้เวลาในการทํา

กิจกรรมหรืออยู่ในสถานท่ีซึ่งพอใจ เป็นเวลานานกว่า เพราะการใช้เวลาท่ีมากและนานจะทําให้

เกิดการซมึซบัในส่ิงท่ีพอใจได้อยา่งเต็มท่ี  

 ทัง้นีก้ารใช้เวลาท่ีมากและนาน หรือแม้กระทัง่ ความค่อยเป็นค่อยไปและความช้านัน้ 

เป็นส่ิงท่ีทําให้เกิดการตระหนกัรู้ การเอาใส่ใจ ความรอบคอบ และความสมบูรณ์ ดงันัน้การทําให้

เกิดการรับรู้ความนานของเวลานี ้จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษานํามาเป็นประเด็นสําคญัในการศึกษานี ้เพื่อ

เป็นแนวทางในการบรรลจุดุมุง่หมายของวิทยานิพนธ์นี ้

  

แนวความคิดเกี่ยวกับเวลา  

เวลาได้ถกูนิยามความหมายไว้อยา่งหลากหลายตามบริบท และเร่ืองราวท่ีถกูอ้างอิงถึง 

ส่วนแนวความคิดเก่ียวกับเวลาท่ีมีความเก่ียวข้องกับการศึกษาสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา มี

ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ธรรมชาติของเวลา (The nature of Time) เวลาเกิดจากการมีอดีต ปัจจุบนั และ

อนาคตท่ีไม่หยดุน่ิง นกัวิทยาศาสตร์ อลัเบิร์ต ไอสไตน์ พยายามอธิบายถึงความหมายของเวลาว่า 

“เวลาไม่ใช่ส่ิงสากล”2 ซึง่หมายถึงเวลาของทกุคนไม่ได้เท่ากนั และมีการศึกษาถึงความเช่ือเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ของเวลากบัส่ิงท่ีเป็นกายภาพ(The culture of time and space)3  อธิบายถึงมิติของ

2 มาสเตอร์นิรันดร ศรีวรกลุ, ไอสไตน์กับทฤษฎีสัมพันธภาพฉบับเข้าใจง่าย, เข้าถึงเม่ือ 16 

พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://mcp/main_php/print_informed.php ?id_court_inform=14964 
3Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918s (U.S.A.: Harvard University 

Press, 2003) 
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เวลาซึง่เป็นอีกมิติหนึง่ของกายภาพ นอกเหนือไปจากความกว้าง ความยาว และความลกึของรูปทรง  

เวลากบัความเร็วในการเคล่ือนท่ี และเวลากบัพืน้ท่ี ซึ่งจากแนวคิดนีจ้ึงทําให้ผู้ศึกษาเช่ือว่า สามารถ

สร้างความสัมพันธ์ของเวลากับพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมได้ โดยอาศัยการรับรู้อย่างมีลําดับของ

ลกัษณะทางกายภาพได้แก่ ขนาด ระยะทาง รูปทรง การเคล่ือนท่ี และทิศทาง เป็นต้น และพิสจูน์ว่า

เวลาในการรับรู้สถาปัตยกรรมในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ไมเ่ทา่กนั 

2. การเปล่ียนแปลงและจังหวะ(Change and rhythm) การบ่งบอกหรือระบุถึง

ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคม จาก

จดุเร่ิมต้นของเวลาซึง่เกิดจากการสงัเกตการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบตา่งๆในสภาพแวดล้อม 

ทัง้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างถาวรและเป็นจังหวะ โดยองค์ประกอบเหล่านัน้ประกอบไปด้วยส่ิงท่ีมี

ชีวิตและไม่มีชี วิต เช่น การเคล่ือนไหวหรือการแปรสภาพของคน สัตว์ และพันธุ์พืช การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนษุย์ การเคล่ือนท่ีของแสงแดด ลม อากาศหรือกระทัง่การเคล่ือนท่ี

ของคนในสงัคม เป็นต้น ในทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาก็เช่นกนั มีแนวคิดว่า  ”รากฐานของ

เวลา คือ จงัหวะของชีวิต”4 อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของเวลากับระบบทางสงัคม ซึ่งประกอบไป

ด้วย เวลาส่วนตวั(Private Time)และ เวลาทัว่ๆไป(Time in general)แสดงให้เห็นถึงความสําคญั

ของเวลากบัการดํารงชีวิตของคนในสงัคม ดงันัน้เวลาจึงมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมเสมอ สอดคล้องกบัการศกึษาซึง่ต้องอาศยัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม มา

เป็นตวัแปรในการรับรู้เวลาของคนในสถาปัตยกรรมด้วย 

3. ความเร็วและสัมพันธภาพของเวลา (Speed and Relativity) ในทาง

วิทยาศาสตร์นัน้ เวลาเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กับกลศาสตร์ นกัฟิสิกส์ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ อธิบาย

แนวความคิดเก่ียวกบัเวลาผา่นทฤษฎีสมัพนัธภาพ 4

5(Relativity)ไว้ว่า ทกุส่ิงทกุอย่างมีเวลาไม่เท่ากนั 

เวลาจะเร็วหรือช้าขึน้อยูก่บัการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุและมีการพิสจูน์ทฤษฎีท่ีใช้กนัมาจนถึงปัจจุบนั ทํา

ให้เห็นวา่เวลามีความสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีและสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามการเคล่ือนท่ีของมวล 

ในการศกึษานี ้“การเคล่ือนท่ี” จึงอาจเป็นประเด็นสําคญัในการเปรียบเทียบและกําหนดการรับรู้ของ

คน ไมว่า่จะเป็นการเคล่ือนท่ีของคนหรือการเคล่ือนตวัของส่ิงแวดล้อมด้วย  

4 Emile Durkheim and Marcel  Mauss, Primitive Classification. (University of Chicago 

Press,1967) 
5ภ าควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล, ทฤษฎสัีมพันธภาพ, 

เข้าถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.rmutphysics.com/physics/ oldfront/64/ 

relativity.htm 
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4. เวลาส่วนตวักับเวลาสาธารณะ (Body time and private time) ความขดัแย้งของ 

เวลาสว่นตวั(Body time)กบัเวลาสาธารณะ(Public Time)นัน้ เป็นประเด็นท่ีถกูถกเถียงกนัอยา่งมาก

ในเชิงของปรัชญา จากการสํารวจวรรณกรรมของนกัเขียนช่ือ Oscar  Wilde6 ซึ่งมีแนวคิดเก่ียวกบั

การมีเวลาตวัตนของตวัละครเอง โดยขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล แตล่ะเร่ืองราว  และระบบความสมัพนัธ์

ท่ีกล่าวอ้างอิงถึง งานวรรณกรรมของเขาแสดงให้เห็นว่า เวลาเป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระบบใด

ระบบหนึง่ท่ีอ้างถึง ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีของ อลัเบิร์ต ไอสไตน์ วา่การประสานกนัของเวลาทัง้หมด 

เป็นส่ิงท่ีสมัพนัธ์กับระบบการอ้างอิงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้เวลาส่วนตวัซึ่งเป็นเวลาใน

ความคิดสว่นบคุคลนัน้ จึงสามารถเกิดขึน้กบับคุคลท่ีรับรู้พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่โดยเฉพาะด้วย 

5. ความช้ากับการดาํรงชีวิต(Slow Living) จากกระแสนิยมการใช้ชีวิตอย่างช้าของ

คนในยคุปัจจบุนั ท่ีเรียกกนัวา่ “Slow Life” นัน้ มีความเช่ือวา่ ทําให้ชีวิตความเป็นอยูด่ีขึน้ จิตใจสงบ 

และมีสติในการทํากิจกรรมตา่งๆ  ซึง่การดํารงชีวิตท่ีช้าควรมีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีหรือสถานท่ีซึ่ง

เอือ้ให้เกิดประโยชน์ด้วย อยา่งงานเขียนของ Wendy  Perkin7 ซึง่วิพากษ์วิจารณ์การดํารงชีวิตอย่าง

ช้าในแนวทางของพืน้ท่ีและสถานท่ีวา่  สามารถทําให้เกิดการรับรู้ปรากฏการณ์ และส่ิงต่างๆในพืน้ท่ี

บริบทได้เป็นอยา่งดี ความช้าของการใช้ชีวิตหรือทํากิจกรรม ทําให้เรามีความรอบคอบและเอาใจใส ่

ถึงส่ิงท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ีและสถานท่ีซึ่งเราอยู่ กล่าวได้ว่า ข้อดีของความช้า และการรับรู้อย่างช้า คือ

สามารถนํามาซึง่การตระหนกัรู้พืน้ท่ีและบริบทได้อยา่งสมบรูณ์แบบมากขึน้ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการสญัจรของคนในเมือง ซึง่จกัรยานสามารถทําให้รับรู้พืน้ท่ีในเมืองได้มากกวา่  

  (ถ่ายโดยผู้ วิจยั ณ ทา่เรือส่ีพระยา จงัหวดักรุงเทพมหานคร เมื่อ สิงหาคม 2558) 

6Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918s, 16 
7 Wendy Parkins and Geoffrey Craig, Slow living: Space and place (Oxford: Berg 

Publishing, 2006), 62 
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6. เวลาในความคิดส่วนบุคคล (Subjective time) สําหรับทางจิตวิทยาแล้ว การรับรู้

เวลามีผลกระทบมาจากความรู้สึก และมีความสัมพันธ์กับสถานท่ี ความทรงจําและ การเรียนรู้ 

นกัจิตวิทยาได้ทําการทดลองและเรียกเวลาในท่ีนีว้่า“เวลาอตัวิสยั” (Subjective Time) 8 หมายถึง 

เวลาในความคิดสว่นบคุคล หรือ เวลาสว่นตวัท่ีสร้างจากความคิด กลา่วคือเมื่อความทรงจํา สถานท่ี 

และความรู้สึกต่างกัน จะส่งผลให้เวลาในความคิดนัน้เปล่ียนแปลงไปด้วย ทัง้นีก้ระบวนการทาง

ความคิดเก่ียวกับเวลาในลกัษณะดงักล่าวจะเกิดขึน้ได้ ต้องอาศยัความทรงจําจากประสบการณ์ 

สภาพท่ีรับรู้ในขณะนัน้ และการจินตนาการถึงอนาคต ทัง้สามช่วงเวลามีความสมัพนัธ์กัน ในการ

ประมวลผลทางความคิด ออกมาเป็นการรับรู้เร่ืองเวลาของแตล่ะบคุคลได้  

ในทางจิตวิทยา ยงัได้กล่าวไว้ด้วยว่า มนุษย์แต่ละคนนัน้รับรู้เวลาแตกต่างกัน มี

มมุมองตอ่ระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั เช่น สําหรับบางคนท่ีกําลงัรอคอยจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้า แต่

กบับางคนท่ีกําลงัเลน่สนกุเพลิดเพลินจะรู้สกึวา่เวลานัน้ผา่นไปเร็ว เป็นต้น 

จากการทําความเข้าใจแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเวลาเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็น

ความสมัพนัธ์ของเวลากับการเปล่ียนแปลง จงัหวะ การเคล่ือนท่ี ระบบการอ้างอิง การดํารงชีวิต 

และความคิดส่วนบุคคลสามารถวิเคราะห์และนํามาใช้ในกระบวนการทดลองออกแบบ

สถาปัตยกรรมหนว่งเวลาตอ่ไปได้ โดยสรุปให้ประเด็นของเวลาในความคิดส่วนบุคคล(Subjective 

Time) เป็นประเด็นหลกัของการศกึษา เพราะแสดงให้เห็นถึง การรับรู้เวลาท่ีบิดเบือนจากความจริง

ได้ โดยอาศยัการรับรู้พืน้ท่ีซึ่งส่งผลต่อความรู้สึก และความคิดท่ีผู้ รับรู้มีต่อเวลา ส่วนประเด็นของ

การเปล่ียนแปลง และการเคล่ือนท่ี เป็นประเด็นรองท่ีจะนําใช้ในการทดลองค้นหาลกัษณะทาง

กายภาพ ท่ีสามารถก่อให้เกิดการรับรู้มิติของเวลา โดยระบบการอ้างอิงของเวลาในการศึกษานี ้

เป็นการอ้างอิงเฉพาะถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของเวลากับการรับ รู้พื น้ ท่ีทาง

สถาปัตยกรรม ซึง่มีความเป็นไปได้ในการก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ของเวลากบัพืน้ท่ีในรูปแบบใหม ่

โดยอาศยัการรับรู้ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีอยา่งมีลําดบั 

 

 

 

8 Michael Pelczer, Valtteri Arstila and Dan Lloyd,Subjective Time: The Philosophy, 

Psychology,and Neuroscience of Temporality, accessed November 12,2015 ,available from 

http://ndpr.nd.edu/news/56414-subjective-time-the-philosophy-psychology-and-neuroscience-of-

temporality/ 
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การรับรู้ 

 

การรับรู้(Perception) เป็นการแปลความหมายซึ่งได้รับจากประสาทสมัผสั ไม่ว่าจะ

เป็นการมองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การรับรส และการสมัผสั โดยเป็นผลจากการกระตุ้นของส่ิง

เร้า เช่น ส่ิงแวดล้อม สถานการณ์ สภาวะต่างๆ ก่อให้เกิดกระบวนการแปลความหมาย อนัส่งผล

ต่อความรู้สึก และความคิด โดยท่ีการรับรู้นัน้ มีความสัมพันธ์กับการคิด(Thinking) การรู้สึก

(Feeling) ความจํา(Memory) การเรียนรู้(Learning) และการตดัสินใจ(Decision) 

  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้และการคิด 

1. องค์ประกอบของการรับรู้ 

1.1 ส่ิงเร้า ได้แก่ คน สตัว์ ส่ิงของ ธรรมชาติ สถานท่ี ท่ีแวดล้อมตวับคุคล 

1.2 ประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การรับรส และการ

สมัผสั 

1.3 ประสบการณ์เดมิ ความรู้ ความทรงจาํ ค่านิยม และทศันคต ิ

1.4  ความสนใจ ความใส่ใจ และความตัง้ใจ  

1.5 อารมณ์และสภาพจิตใจ เช่น การคาดหวงั ความดีใจ ความเศร้าใจ 

2. การคิด การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง เป็นการใช้สัญลักษณ์แทนเพื่อ

ก่อให้เกิดจินตภาพประมวลถึงประสบการณ์ในอดีต ความจริงท่ีปรากฏ และความเป็นไปได้ใน

อนาคต ประกอบไปด้วย การรับรู้ การสมัผสั การรวบรวม การจดจํา และประสบการณ์ 

ประเภทของการคิด แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

2.1การคิดอย่างมีเป้าหมาย เป็นการคิดอย่างมีระบบ หาเหตุผลไปใช้ในการ

แก้ปัญหาอยู่ในรูปของกระบวนการท่ีไปในทางวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมาย ไม่คล้อยตามอารมณ์

หรือความรู้สกึ ใช้เหตผุลในการตดัสินใจ 

2.2 การคิดอย่างไม่มีเป้าหมาย เป็นการคิดอย่างลอยๆ เพ้อฝัน ไม่มีจุดหมาย 

คล้อยตามส่ิงเร้า เป็นไปตามจินตนาการ ความรู้สกึ ความคาดหวงั และอารมณ์ สร้างภาพในสมอง

จากความนึกคิดของตน มาจากการสะสมการรับรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ผสมกับความ

ต้องการ ความสนใจ การคาดหวงั อารมณ์ และความรู้สกึของบคุคล 

3. การรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้และการคิดนัน้ มีความสมัพนัธ์กนัอย่าง

ชัดเจน กล่าวคือ เมื่อมีการรับรู้โดยการมองเห็นก็ดี การได้ยินก็ดี ทําให้เกิดกระบวนการคิดและ

ตดัสินใจจากส่ิงท่ีรับรู้ ในกระบวนการศึกษานีผู้้ ศึกษาเห็นว่า การรับรู้พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ี
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สามารถส่ือสารให้เกิดความคิดได้อยา่งชดัเจนคือ การมองเห็น(Vision) เป็นหลกัสําคญั โดยทํางาน

ร่วมกบัการได้ยินและสมัผสัอ่ืน   

3.1 การรับรู้โดยการมองเห็น (Vision and Knowledge)9 การมองเห็นถือว่า

เป็นสว่นสําคญัของความรู้และความคิดมาตัง้แตท่ี่มนษุย์เร่ิมเรียนรู้ได้ เห็นได้จากแนวคิดของกรีกท่ี

เออราซิลิตสุ กล่าวว่า “The eyes are more exact witnesses than the ears” อริสโตเติลเองก็

พิจารณาวา่ การมองเห็นเป็นสมัผสัสงูสดุ เพราะสง่ผลตอ่สติปัญญาและการรับรู้ 

ในทางสถาปัตยกรรมก็มีแนวคิดจากการมองเห็นอย่างชดัเจนเช่นกนั เดวิด ฮาลว่ี วิเคราะห์ในเชิง

สถาปัตยกรรมว่า ทศันวิสยัหรือการมองเห็นมีความเก่ียวข้องกบัความเข้าใจและการฝึกฝนศิลปะ

สถาปัตยกรรม เป็นรากฐานของคําถามท่ีมนษุย์มีต่อพืน้ท่ีและเวลา(Space and Time) แสดงออก

ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในโลกของสถาปัตยกรรม นําไปสู่การตัง้คําถามถึงลักษณะทาง

กายภาพท่ีลกึซึง้ ทัง้พืน้ท่ีภายในและพืน้ท่ีภายนอก เวลาและช่วงเวลา สนุทรียภาพและวฒันธรรม 

เป็นส่ิงท่ีมีความละเอียดอ่อนในการเปล่ียนแปลงประสบการณ์ของพืน้ท่ีและเวลา เพราะเป็น

โครงสร้างของการส่ือสารของพืน้ท่ีและสร้างสรรค์ความตอ่เน่ืองของประสบการณ์มนษุย์ 

3.2 การมองเห็นกับการคิด (Visual Thinking) การมองเห็นและทศันวิสยัเป็น

ปัจจัยสําคญัของกระบวนการคิด จากการศึกษางานทดลองของ Robert H.Mckim10 สามารถ

แบง่เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาได้ดงันี ้

3.2.1ความสัมพันธ์ของการมอง การคิด และจินตนาการ การรับรู้จากการ

มองภาพต่างๆ ทําให้เกิดการใช้สญัลกัษณ์แทนหรือวาดภาพซึ่งเป็นกระบวนการแปลความหมาย

จากการรับรู้ก่อให้เกิดการคิดและจินตนาการตอ่ไปได้ 

3.2.2 การจินตภาพจากการมอง การตัง้คําถามและคาดเดาถึงภาพท่ีพบเห็น 

สามารถเกิดขึน้ได้จากการจินตภาพ เช่น ภาพท่ีเราเห็นแต่ไกลหรือมองเห็นไม่ชดั เราสามารถรับรู้

และจินตภาพได้วา่มีลกัษณะอยา่งไร จากประสบการณ์หรือความรู้ท่ีสะสมมา 

3.2.3 ความคิดและความตระหนักรู้ การสร้างกระบวนการคิดนัน้ ต้องอาศยั

การรับรู้และตระหนักรู้ถึงส่ิงต่างๆมากระตุ้นความคิด และการกําหนดหรือสร้างรับรู้รูปแบบใด

รูปแบบหนึง่ สามารถกําหนดความคิดได้ 

9 Juhani Pallasmaa, The eye of the skin ,Architecture and the sense: Vision and 

Knowledge  (U.K.: John Wiley and Sons Ltd, 2005), 15 
10Robert  H. Mckim. Visual thinking ,experiences in visual thinking (Cole publishing, 

1972) 

 

                                          



13 

 
3.2.4 ความทรงจาํและประสบการณ์ ความทรงจําและประสบการณ์เป็นส่ิงท่ี

สําคัญมากในกระบวนการคิด เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและ ตัดสินใจต่อส่ิงท่ีรับรู้และ

มองเห็นได้  

จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้และการคิด ทําให้เกิดแนวความคิดท่ีเช่ือมโยง

มายังสถาปัตยกรรมว่า ในทางสถาปัตยกรรมนัน้การรับรู้พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเกิดขึน้ได้เมื่อ

สถาปัตยกรรมทําหน้าท่ีเป็นสภาพแวดล้อมหรือส่ิงเร้า กระตุ้นให้ผู้ รับรู้สามารถเข้าใจในส่ิงท่ีส่ือสาร

ทัง้จากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ลําดบัของพืน้ท่ี และองค์ประกอบตา่งๆ สง่ผลกระทบตอ่การ

แปลความหมาย และการตดัสินใจ โดยส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสําคญัซึ่งติดมากบัตวับุคคลซึ่งจะรับรู้ เกิด

ความคิดและแปลความหมายไปในทิศทางใดนัน้ ขึน้อยู่กับความทรงจําเดิม ประสบการณ์ การ

เรียนรู้ และการจินตนาการเป็นสําคญัด้วย ดังนัน้การกําหนดรูปแบบของการมองเห็นพืน้ท่ีทาง

สถาปัตยกรรม สามารถกําหนดการรับรู้และการคิดได้ ในการศึกษานีจ้ึงเป็นการมุ่งค้นหามุมมอง

ของพืน้ท่ีในการสร้างความคิด ท่ีอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของการรับรู้เวลานาน 

 

การรับรู้การหน่วงเวลา 

 

จากการศกึษาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆเก่ียวกบัเวลาแล้ว ทําให้ทราบว่าการรับรู้

เวลามีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและความรู้สึกนึกคิด สําหรับวิทยานิพนธ์นีซ้ึ่งมุ่งศึกษาการ

รับรู้ความนานของเวลา จําเป็นต้องค้นหาข้อมูลว่าความนานของเวลามีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมและความรู้สึกอย่างไรบ้าง เพ่ือนํามาวิเคราะห์ต่อไปว่าจะต้องกําหนด

สภาพแวดล้อมแบบใด และออกแบบลกัษณะของพืน้ท่ีรูปแบบใด ให้คนรับรู้ถึงความนานของเวลา

ได้ 

 

การหน่วงเวลา 

1. นิยามและความหมาย จากบทข้างต้นนัน้สามารถเช่ือมโยงมายงัการศึกษาของ

วิทยานิพนธ์ ซึ่ งมี เป้าหมายหลักคือ การรับ รู้เวลานานผ่านพื น้ ท่ีทางสถาปัตยกรรม ใช้

สถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของคนท่ีมีต่อการจํากดัของเวลา ทัง้นี ้

การสรุปความสมัพนัธ์และบทบาทของแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา ทํา

ให้ผู้ศึกษามองเห็นความเป็นไปได้ ในการก่อให้เกิดการรับรู้เวลานานโดยพืน้ท่ี ซึ่งผู้ศึกษาเรียก

กระบวนการนีว้า่ “การหนว่งเวลา” 
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ภาพประกอบท่ี 1 แสดงแผนภาพทางความคิดของกระบวนการหนว่งเวลาโดยพืน้ท่ีสถาปัตยกรรม 

การหนว่งเวลา คือ การทําให้เวลาเสมือนผ่านไปช้า เพื่อทําให้เกิดการรับรู้ช่วงเวลา

ท่ียาวนาน ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมด้วย 

ยกตวัอย่างเช่น บางพืน้ท่ีสามารถทําให้เรารับรู้ถึงเวลานานเน่ืองจากเราอยู่ในพืน้ท่ีนัน้นานจริงๆ 

ในขณะท่ีบางพืน้ท่ีทําให้เราเพียงคิดวา่เวลาผา่นไปช้ากว่าปกติทัง้ท่ีแค่เดินผ่าน  จากปรากฏการณ์

นีทํ้าให้สามารถแบง่รูปแบบของการหนว่งเวลาโดยพืน้ท่ีออกเป็น 2  รูปแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

2. ความสัมพันธ์ของเวลา สภาพแวดล้อม และความรู้สึก  ในเมื่อการรับรู้เวลา

ของคนสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและความรู้สึก บางครัง้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไป

เร็ว ในขณะท่ีบางครัง้รู้สกึวา่เวลาผา่นไปช้า สําหรับผู้ศกึษามีความเช่ือวา่ เวลาของคนเราไมเ่ทา่กนั 

เช่น คนสองคนท่ีนัง่ข้างกันในสถานท่ีเดียวกัน อาจรู้สึกถึงเวลาต่างกันได้เพราะความรู้สึกนึกคิด

ต่างกนั และ คนสองคนท่ีทํากิจกรรมเดียวกนัแต่อยู่คนละสถานท่ีกนั ก็อาจรับรู้ความเร็วของเวลา

ต่างกันได้เน่ืองจากสถานท่ีได้เช่นกนั  การจะสร้างมิติของเวลานานให้เกิดขึน้ได้นัน้ ต้องคํานึงถึง

สภาพแวดล้อม และความรู้สกึนกึคิดเป็นตวัแปรสําคญั 

3. ความนานของเวลาจากการสํารวจบุคคลทั่วไป  จากการสํารวจบุคคลทัว่ไป

พบว่า คนทั่วไปบางส่วนมีแนวความคิดว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากัน มีปัจจัยหลากหลายด้านท่ี

ส่งผลให้รับรู้ถึงความช้าของเวลา โดยผู้ศึกษาทําการสํารวจ และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยท่ี

ส่งผลให้คนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้า ได้แก่ อากาศร้อน ความไม่สบาย ความอึดอดั การรอคอย การ

อยู่น่ิงเฉย การจดจ่อหรือรอเวลา ความสนใจ ความเศร้า การนอนไม่หลบั ความทุกข์ การเรียน

หนงัสือ การอบรม การออกกําลงักาย เป็นต้น  

จากการวิเคราะห์ปัจจยัเหล่านีทํ้าให้สรุปสรุปการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีผลให้คนรู้สึกถึง

ความนานของเวลาได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความนานของเวลา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

ปัจจยัด้านกายภาพ(Physical) และ ปัจจยัด้านจิตใจ(Psychology) ดงัตารางท่ี1  
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ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีผลให้คนรู้สกึถึงความนานของเวลา 

 
นอกจากนี ้เมื่อผู้ศึกษาใช้แนวความคิดจากการศึกษาทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูล

ต่างๆ เปรียบเทียบ และสรุปจากการสํารวจบุคคลทั่วไปแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันและสนับสนุน

ความคิดเก่ียวกบัเวลานานนี ้จึงยกตวัอย่างจากส่ืองานวรรณกรรมต่างๆซึ่งเป็นการประมวลจาก

ชีวิตจริง เป็นตวัอย่างของการรับรู้เวลานานจากความรู้สึกได้อย่างชัดเจน มาเป็นส่วนหนึ่งในการ

พิจารณาและนําไปศกึษาตอ่ไปด้วย          

4. ความนานของเวลาจากวรรณกรรม ยกตวัอย่างงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

ความนานของเวลาจากความรู้สกึและสภาวะดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การรับรู้เวลานานจากกิจกรรมและความรู้สึก ได้แก่ การรอคอย ความกลวั 

เช่นจาก The poem of Henry Van Dyke “Time is very slow for those who wait; too swift for 

those who fear; too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for 

those who love, time is eternity.”11  

4.2 การรับรู้เวลานานจากความทรงจํา เป็นการแสดงถึงความสําคญัของอดีต 

เช่นจาก The Sense of an Ending by Julian Barnes “I know this much: that there is 

objective time, but also subjective time, the kind you wear on the inside of your wrist, 

11 Henry Van Dyke, Music and Other Poems (Dodo Press,2007) 
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next to where the lies. And this personal time, which is true time, is measured in your 

relationship to memory.”12 

4.3 การรับรู้เวลานานจากความคิด แสดงถึงการรับรู้เวลานานเน่ืองจาก

ความคิด ได้แก่ การจดจ่อกบัเวลาและนาฬิกา เช่นจาก Prophecy of the Sisters by Michelle 

Zink “I avoid looking at the clock, fearing the slow passing of time that will only seem 

slower if I watch its progress.”13 

จากแนวความคิด และการศกึษาทฤษฎี รวมถึงตวัอย่างวรรณกรรมและชีวิตจริง ทําให้

เห็นความเป็นไปได้ในการจะสร้างการรับรู้เวลานานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการศึกษาและทําการ

ทดลองของวิทยานิพนธ์นี ้โดยการรับรู้เวลานานนัน้เป็นผลจากปัจจยัด้านจิตใจเป็นสําคญั ได้แก่ 

ปัจจยัทางความคิด เช่น ความกลวั ความคาดหวงั ความสนใจ และปัจจยัทางความรู้สกึ เช่น ความ

เศร้า ความเหงา เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อการศกึษาอยา่งไมเ่ป็นการเข้าข้างตนเอง จึงมุง่สนใจประเด็นทาง

ความคิดแทนความรู้สึก ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหลักในการศึกษาดังท่ีสรุปไว้ในบทข้างต้นว่า 

สามารถสร้างเวลาในความคิดสว่นบคุคล(Subjective Time)จากการรับรู้พืน้ท่ีได้  

 

การรับรู้เวลาในสถาปัตยกรรม 

 

การศึกษานีม้ีเง่ือนไขของเวลาเป็นประเด็นสําคญั และเป็นส่ิงท่ีกําหนดกระบวนการ

ทดลอง รวมถึงและรูปแบบของสถาปัตยกรรม จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจความสมัพนัธ์ของเวลา

กบัสถาปัตยกรรม ซึง่จากการวิเคราะห์ในบทข้างต้น ทําให้มีประเด็นหลกัในการศกึษาคือ การสร้าง

เวลาในความคิดส่วนบุคคล(Subjective Time) ซึ่งเกิดจากการรับรู้ โดยจะก่อให้เกิดการคิดได้นัน้ 

ต้องอาศัยความทรงจํา ประสบการณ์ และจิตนาการ ท่ีทํางานร่วมกันกับการมองเห็นใน

สถาปัตยกรรม โดยแบ่งการรับรู้เวลาผ่านสถาปัตยกรรมเป็น 2 รูปแบบคือ การรับรู้เวลาส่วนตวั 

และ การรับรู้เวลาทัว่ไป  

 

การรับรู้เวลาส่วนตวั  

จากแนวคิดเก่ียวกบัเวลาทางจิตวิทยาดงัท่ีกลา่ววา่ ทกุคนมีเวลาในความคิดหรือเวลา

สว่นตวั ซึง่เกิดจากการรับรู้ โดยมีกระบวนการคือ การรับรู้ความจริงในปัจจบุนั และนําไป

12 Julian Barnes, The Sense of an Ending (Jonatan Cape, 2011) 
13 Michelle Zink, Prophecy of the Sisters (Little, Brown Young Readers,2009) 
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เปรียบเทียบกบัความทรงจําของประสบการณ์ในอดีต และการคาดคะเนประสบการณ์ในอนาคต 13

14 

มีลําดบัขัน้ตอนและความสมัพนัธ์ดงัแผนภาพด้านลา่งนี ้

 
ภาพประกอบท่ี 2 แสดงแผนภาพทางความคิดเก่ียวกบัการรับรู้และเวลา  

ท่ีมา : Randy Lackey,  The Laws of Physics of Sir Arthur Stanley Eddington, accessed 

July 26, 2016 available from https://www.pinterest.com/pin/176414510379051508/ 

บทความของ Juhari  Pallasmaa15 กล่าวในเชิงของประสบการณ์ในพืน้ท่ีไว้ว่า การ

รับรู้ ความทรงจํา และจินตนาการ เป็นการตอบสนองท่ีแนน่อน ขอบเขตของปัจจบุนัสง่ผลตอ่ไปยงั

ภาพของความทรงจําและจินตนาการ เรามีประสบการณ์จากสถานท่ีมากมายท่ีอยู่ในความทรงจํา 

เมืองทัง้หมดท่ีเราเคยไปคือขอบเขตของมหานครภายในความคิดของเรา ไม่ว่าส่ิงท่ีเรารับรู้จะเป็น

เมือง สถานท่ี บ้าน หรือห้อง ความทรงจําจะรือ้ฟืน้เมืองท่ีเราพอใจ ไม่ว่าจะเป็นกล่ิน เสียง แสง 

และเงา เราสามารถควบคมุกระทัง่การเดินในแสง หรือการเดินในเงาของถนนในเมืองท่ีเราพอใจ

จากความทรงจําได้   

 
ภาพประกอบท่ี 3 แสดงแผนภาพสรุปการวิเคราะห์ลําดบัของการรับรู้จากการศกึษาทฤษฎี 

การสร้างประสบการณ์และขอบเขตของความคิด สามารถเกิดขึน้ได้จากลกัษณะทาง

กายภาพของพืน้ท่ี และในทางสถาปัตยกรรมนัน้สามารถสร้างกระบวนการรับรู้ โดยการกําหนด

ลําดบัของพืน้ท่ี ซึง่ต้องการให้เกิดความคิดในแตล่ะช่วง เช่น ต้องการให้ผา่นส่ิงใดก่อน สมัผสัส่ิงใด 

14 Bradley Dowden. Time, accessed February 2015 available from http://www.iep.utm. 

edu/time/  
15Juhani Pallasmaa,  The eye of the skin,  Architecture and the sense: Vision and 

Knowledge, 15 
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และจินตนาการถึงอะไร ดังแผนภาพด้านบน ดังนัน้ในการศึกษานี ้พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมจึง

ประกอบไปด้วยความทรงจํา ประสบการณ์ และจินตนาการ ทําหน้าท่ีสร้างและเช่ือมต่อการรับรู้

ทางมมุมอง ท่ีทําให้เกิดความคิดว่าเวลาผ่านไปช้า เช่น ความกลวั ความคาดหวงั ความไม่สิน้สุด 

ความนา่สนใจ เป็นต้น 

 

การรับรู้เวลาทั่วไป 

จากการศกึษาการกําเนิดของเวลาซึง่เร่ิมจากการสงัเกตการเปล่ียนแปลง และจงัหวะ

ของของส่ิงตา่งๆ ทําให้เห็นวา่ ในปัจจบุนัเราสามารถสงัเกตส่ิงแวดล้อมเพือ่รับรู้เวลาได้เช่นกนั โดย

การรับรู้จากองค์ประกอบตา่งๆในบริบทของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม ซึง่แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

สงัเกตจากบริบททางธรรมชาติและ สงัเกตจากบริบททางวิถีชีวิต ดงัตารางท่ี 2 สรุปรูปแบบของ

การรับรู้เวลาทัว่ไปโดยองค์ประกอบของบริบท 

ตารางท่ี 2 สรุปรูปแบบของการรับรู้เวลาทัว่ไปโดยองค์ประกอบของบริบท 

 

      
                                       (ก)                                                         (ข) 

ภาพท่ี 2  แสดงการรับรู้เวลาโดยองค์ประกอบของบริบท 

              (ก) ระดบัขึน้-ลงของนํา้ทะเล      (ข) ร้านขายของริมถนน 

              (ถ่ายโดยผู้ วิจยั (ก) ณ ชายหาดบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่สิงหาคม  2558 ;                                                

(ข) ณ บริเวณทา่เรือส่ีพระยา จงัหวดักรุงเทพมหานคร)   
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การรับรู้เวลาทัว่ไปหรือเวลาจริงจากส่ิงรอบตวั ทําให้คนรู้สกึได้วา่ในความเป็นจริงแล้ว

เวลาท่ีเกิดขึน้จริงผา่นไปเร็วหรือช้าเพียงใด เทียบกบัเวลาในความคิดท่ีเกิดจากการรับรู้ โดยเป็นผล

มาจากพืน้ท่ีและสถานท่ีซึง่เราอยู ่กิจกรรมท่ีเราทํา และกายภาพท่ีเรามองเห็น 

ดงันัน้ในกระบวนการรับรู้เวลานานนัน้ ต้องอาศยัทัง้การรับรู้เวลาส่วนตวั(Subjective 

time)และ การรับรู้เวลาทัว่ไป(Actual Time) โดยเวลาส่วนตวัเป็นเป้าหมายหลกัในการกําหนด

ลําดบัของพืน้ท่ี(Sequence) และเวลาทัว่ไปเป็นส่วนท่ีแทรกเข้ามาในการรับรู้ เพื่อเป็นการซึมซบั

บริบท(Sense of place) ใช้เวลาปกติในการเน้นยํา้เวลาดําเนินอยูร่อบตวัโดยการเปล่ียนแปลงและ

เคล่ือนไหวของบริบท เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบของคนกบับริบทในสภาพแวดล้อม ตามแนวคิด

ความสมัพทัธ์จากทฤษฎีสมัพนัธภาพ เช่น คนท่ียืนอยูน่ิ่งๆทา่มกลางแรงลมท่ีพดัแรงเร็วทําให้คิดวา่

ตวัเราช้า คนท่ีกําลงัเดินดพูืน้ท่ีต่างๆในอาคารกับคนท่ีเดินบนถนนอย่างรวดเร็ว ทําให้คิดว่าเวลา

ของตนเองช้ากวา่ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

 

การรับรู้เวลานานในสถาปัตยกรรม 

 

จากกาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเวลา การรับรู้ และการหน่วงเวลาแล้วนัน้ 

ต้องทําการศึกษาต่อในเชิงของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม นําข้อมูลจากทฤษฎีต่างๆ และจากการ

ค้นคว้า มารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การทดลอง พร้อมค้นหาเคร่ืองมือในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมหนว่งเวลา 

 

นัยยะทางสถาปัตยกรรม 

 

สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้คนสามารถรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัวได้ และ

บางครัง้มีบทบาทในการเช่ือมโยงคนกบัองค์ประกอบตา่งๆเข้าด้วยกนั โดยอาศยัการรับรู้ซึ่งเกิดขึน้

ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี ดงันัน้เนือ้หาของการรับรู้จึงเกิดขึน้ได้หลากหลาย ขึน้อยู่กบัว่าคนเลือกจะ

อ่านพืน้ท่ีท่ีตนดํารงอยูใ่นแบบไหน  

สถาปัตยกรรมหน่วงเวลาเป็นการมองนัยยะสําคัญของพืน้ท่ีในเชิงของการรับรู้

ระยะเวลา เมื่อคนใช้เวลาอยูใ่นพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ เวลาท่ีใช้เหลา่นัน้มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้พืน้ท่ี

ได้แตกต่างกนัอย่างไรบ้าง ซึ่งหากต้องการพิสจูน์แนวความคิดของการศึกษา จําเป็นต้องทดลอง

เพื่อค้นหาแนวทาง และกระบวนการก่อรูปของสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นการรับรู้เป็นหลัก เพื่อแปล

ความหมายของการรับรู้ซึ่งเป็นนามธรรม เกิดเป็นกายภาพของพืน้ท่ีท่ีกลบัมาตอบโจทย์การรับรู้

ดงักลา่วได้ 

ในการศึกษานีรู้ปแบบของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเกิดจากรูปแบบของการรับรู้การ

หน่วงเวลาท่ีมีความเป็นไปได้หลากหลาย ดงันัน้จึงควรทําความเข้าใจในรูปแบบ และวิธีการท่ีทํา

ให้คนสามารถรับรู้เวลานานจากการใช้งานพืน้ท่ีได้ 

 

รูปแบบของการหน่วงเวลา 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีศกึษา การรับรู้เวลานานหรือการหน่วงเวลา สามารถเกิดขึน้

ได้ในสถาปัตยกรรม โดยแบง่วิธีการเป็น2รูปแบบดงันี ้
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1. การหน่วงเวลาจริง (Fact Delay) การทําให้คนใช้เวลานานอยู่ในพืน้ท่ี ช่วงเวลา

ยาวนานมากขึน้จริง โดยเป็นผลจากความสนใจ ความประทบัใจ หรือความจําเป็นก็ตาม ท่ีทําให้

คนต้องการใช้เวลานานในพืน้ท่ี เป็นการทําให้ปริมาณของช่วงเวลาเพิ่มมากขึน้ (More Time) ซึ่ง

เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้โดยปกติในชีวิตประจําวนัจากการสญัจรในพืน้ท่ีตา่งๆ เช่น บนัไดสงูชนั ทางเดิน  

ทางคดเคีย้ว หน้าตา่งท่ีมองเห็นวิว เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 3 แสดงพืน้ท่ีทางโค้ง ควบคมุให้คนต้องเดินโค้งไปมา ระยะทางทําให้ใช้เวลานานมากขึน้    

              ออกแบบโดย Reiulf Ramstad Architects 

ท่ีมา: Reiulf Ramstad Architects, Selvika, Norway, accessed December 11, 2015, 

available from http://www.e-architect.co.uk/architects/reiulf-ramstad-architects 
2. การหน่วงเวลาโดยความคิด(Non-fact Delay)  การทําให้คนคิดว่าเวลาผ่านไป

ช้า ช่วงเวลายาวนานเกิดจากความคิด ท่ีเป็นผลจากการรับรู้เช่น ความน่ากลัว การไม่มี

จุดมุ่งหมาย หรือความเปล่ียนแปลง จึงทําให้คนเกิดความคิดว่าเวลาเดินช้ากว่าปกติ ได้ใช้

เวลานานในพืน้ท่ีหรือสภาพแวดล้อมนัน้ๆ (Slow time) ทัง้นีเ้ป็นส่ิงท่ีขึน้อยู่กบัความคิดส่วนบุคคล

ด้วย ต้องอาศยัการทํางานร่วมกนัของปัจจยัตา่งๆอยา่งละเอียดอ่อน 

 
 

http://www.e-architect.co.uk/architects/reiulf-ramstad-architects
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(ก)                                                             (ข) 

ภาพท่ี 4 แสดงมมุมองภายในอาคาร Jewish Museum ท่ีกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ออกแบบ 

             โดย Daniel Libeskind ต้องการให้ผู้ เข้าชมรู้สกึถึงความกลวัและความหวงั 

ท่ีมา:  (ก),(ข) Cyrus Penarroyo, Jewish museum, Berlin, accessed December 11, 2015, 

available from  www.archdaily.com 

จากการวิเคราะห์รูปแบบของการหน่วงเวลาโดยพืน้ท่ีทัง้สองรูปแบบ แสดงให้เห็น

วา่มีประเด็นยอ่ยท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 4  แสดงแผนภาพการสรุปความแตกตา่งของรูปแบบการหนว่งเวลา 

จากภาพประกอบท่ี4สามารถอธิบายถึงความแตกตา่งกนัของรูปแบบการหน่วงเวลาท่ี

มีผลต่อพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม เช่น การหน่วงเวลาจริงเกิดจากการเพิ่มขนาดหรือระยะทางของ

พืน้ท่ี ในขณะท่ีการหนว่งเวลาโดยความคิดอาจเกิดขึน้จากมมุมองในพืน้ท่ี เป็นต้น  

 

 
 

http://www.archdaily.com/
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การสร้างมุมมองและความคิดเพื่อหน่วงเวลา 

การสร้างกระบวนการหน่วงเวลาโดยพืน้ท่ีนัน้ ต้องทําการการวิเคราะห์ตัง้แต่ปัจจัย

ทางความคิดของคน ท่ีนําไปสูก่ารเกิดรูปแบบของสถาปัตยกรรมซึง่สามารถตอบโจทย์วตัถปุระสงค์

ในการรับรู้เวลานานได้ โดยท่ีการกระบวนการค้นหาและทดลองนัน้ อาศยัเคร่ืองมือทางความคิด 

และการรับรู้ของคนเป็นจดุเร่ิมต้น คอ่ยๆก่อรูปเป็นลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี นํามาการจดัวาง

องค์ประกอบ และสร้างลําดบัการรับรู้ในพืน้ท่ีตอ่ไป 

1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการหน่วงเวลา จากการศกึษาและวิเคราะห์บทสรุปปัจจยัท่ีทํา

ให้เกิดการหน่วงเวลาในบทข้างต้น ซึ่งการศึกษานีมุ้่งสร้างการหน่วงเวลาโดยความคิดเป็นส่วน

ใหญ่ จึงนําปัจจยัทางความคิดตา่งๆเหลา่นัน้มาวิเคราะห์ตามสาเหตกุารรับรู้เป็นหลกั โดยสามารถ

จําแนกประเภทของความคิดออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.1 ความคิดจากการตระหนักรู้ (Knowledge) จดัเป็นการคิดอย่างมีเป้าหมาย 

รับรู้ถึงเป้าหมายหรือส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ สามารถควบคมุ วางแผน และตดัสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง เช่น 

การสนใจ การถกูดึงดดู การตัง้ใจหรือจดจ่อ และการรู้ท่ีหมาย เป็นความคิดท่ีอาจเกิดขึน้ขณะทํา

กิจกรรมเช่น การเดินทางกลบั การชมวิว การทําส่ิงท่ีชอบ การชมนิทรรศการ การจ้องมอง เป็นต้น 

1.2 ความคิดจากการไม่รู้ (Ignorance) จดัเป็นการคิดอย่างไม่มีเป้าหมาย ไม่

รับรู้ถึงเป้าหมายและไมรู้่วา่จะเกิดอะไรขึน้ ไม่สามารถควบคมุ วางแผน หรือตดัสินใจเลือกได้ด้วย

ตนเอง ไมรั่บรู้วา่ตนเองจะเป็นอยา่งไร มีความคาดหวงัในบางส่ิงบางอยา่ง เช่น การรอคอย การไม่

มีจุดมุ่งหมาย การถูกควบคุม เป็นความคิดท่ีอาจเกิดขึน้ขณะทํากิจกรรมเช่น การเรียนวิชาท่ีไม่

ชอบ การนัง่รถ รถติด การเดินทางขาไป การมองเห็นไมช่ดั เป็นต้น 

 
ภาพประกอบท่ี 5 แสดงแผนภาพสรุปการแบง่ประเภทของความคิดท่ีก่อให้เกิดการหนว่งเวลา 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความคิด ซึ่งมีความสัมพนัธ์กับความรู้สึกอย่างแยก

ออกจากกนัได้ยาก การจะนําความคิดหรือความรู้สึก มาเป็นหลกัยึดในการออกแบบลกัษณะทาง

กายภาพนัน้ ก็ทําได้ยากเช่นกนั  

ดังนัน้การท่ีคนรู้และไม่รู้ถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้กับตนเองนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ดํารงชีวิตแล้ว มนัคือการท่ีเราเดินทางไปในท่ีแหง่หนึง่ แล้วสามารถรับรู้หรือไม่รับรู้ว่าจะพบเจอกบั
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ส่ิงใดบ้าง สว่นในทางสถาปัตยกรรมนัน้เป็นการใช้ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีเป็นตวักําหนดว่า 

หากเราเข้าไปในพืน้ท่ีแล้ว จะมองเห็นส่ิงใดบ้าง รู้หรือไม่รู้ว่าเราต้องเดินต่อไปในทิศทางไหน 

สามารถเลือกได้หรือความคาดหวังกับพืน้ท่ีนัน้ๆอย่างไร ดังนัน้ในการศึกษานี ้พืน้ท่ีทาง

สถาปัตยกรรมจึงมีบทบาทหน้าท่ีคือ การก่อให้เกิดความคิดต่างๆดงักล่าวจากการกําหนดมมุมอง

ท่ีสมัพนัธ์กบัการเข้าถึงพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม 

2. มุมมองในพืน้ที่หน่วงเวลา เป็นการนําปัจจยัด้านความคิดท่ีมีผลต่อการหน่วง

เวลา มาประยกุต์ใช้กบัการทดลองออกแบบลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี โดยใช้มมุมองในการ

กําหนดลําดบัของการรับรู้ สร้างความคิดท่ีก่อให้เกิดกระบวนการหนว่งเวลาได้  

มุมมองในพืน้ท่ีเกิดจากการนําเป้าหมายทางความคิด มาใช้กําหนดการรับรู้ท่ี

สมัพนัธ์กบัลําดบัของการมองเห็น โดยกําหนดว่าต้องมองเห็นส่ิงใดก่อน มองเห็นส่ิงใดทีหลงั และ

มองไม่เห็นส่ิงใด  ซึ่งลําดบัของการมองเห็นนีจ้ะต้องมีความสมัพนัธ์กบัลําดบัของการเข้าถึงพืน้ท่ี

และการใช้สอยด้วย จึงจะก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา ท่ีมีท่ีจากการสร้างสรรค์มมุมองใน

พืน้ท่ี ก่อรูปเป็นพืน้ท่ีหน่วงเวลาโดยทุกองค์ประกอบสามารถย้อนกลบัมาตอบโจทย์ด้านการรับรู้ 

การคิด และการมองเห็นของคนเป็นสําคญัได้ 

 

การหน่วงเวลาในสภาพแวดล้อม 

1. พืน้ที่หน่วงเวลาในสภาพแวดล้อม จากจุดมุ่งหมายของการศึกษาซึ่งต้องการ

หน่วงเวลาให้คนรับรู้สภาพแวดล้อมอย่างเต็มท่ีนัน้ เน่ืองจากแต่ละบริบทในสภาพแวดล้อมมี

องค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน และเง่ือนไขของเวลามาจากการสังเกตการณ์องค์ประกอบเหล่านัน้ 

ก่อนขัน้ตอนท่ีจะนํากายภาพของมมุมองต่างๆ มาจดัวางในพืน้ท่ี จึงต้องทําการทดลองเพื่อศึกษา

ว่า มุมมองต่างๆท่ีทดลองมาแล้วนัน้ จะมีบทบาท ความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับบริบท

อย่างไร สามารถใช้บริบทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองในพืน้ท่ีหน่วงเวลาได้อย่างไรบ้าง ทัง้นี ้

เพื่อเป็นการตอบโจทย์วตัถปุระสงค์ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมได้เป็นอยา่งดีด้วย   

2. การรับรู้มุมมองกับสภาพแวดล้อม 

การกําหนดมุมมองให้รับรู้ถึงความรู้สึกท่ีสถานท่ีนัน้เป็น(Sense of Place) ถือเป็น

จุดสําคัญในการผลักดันให้พืน้ท่ีสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษานี ้ซึ่งมีการซึมซับ

สภาพแวดล้อมเป็นจุดมุ่งหมายสําคญัอีกประการ โดยใช้องค์ประกอบของบริบทต่างๆเป็นส่วน

สําคญัในมมุมองเหลา่นัน้  
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เกณฑ์ในการศึกษาและทดลอง  

เน่ืองจากมีประเด็นในเชิงปริมาณมาเก่ียวข้องกบัการหนว่งเวลาท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ปริมาณ

ของพืน้ที และช่วงเวลา โดยเวลามีความสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ี คนสามารถรับรู้ความเร็วของเวลา 

และรับรู้พืน้ท่ีในขณะท่ีเคล่ือนท่ีหรือสัญจรได้แตกต่างกับการอยู่น่ิงหรือทํากิจกรรม ผู้ศึกษาจึง

กําหนดให้การทดลองของกระบวนการศกึษาตอ่จากนี ้จําเป็นต้องแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

การเคล่ือนท่ี(Move) และ การอยู่น่ิง(Stay) โดยส่วนของการเคล่ือนท่ีจะเป็น Dynamic ของ

โครงการ และ สว่นของการอยูน่ิ่งจะต้องเป็นพืน้ท่ีกิจกรรมหรือเป็น Static ของโครงการ 

 
ภาพประกอบท่ี 6 แสดงแผนภาพการแบง่พืน้ท่ีในการทดลองตามรูปแบบการใช้งาน  

จากการวิเคราะห์การหนว่งเวลาในเชิงสถาปัตยกรรม สามารถนําไปสู่การทดลองเพื่อ

พิสจูน์แนวความคิด และผลท่ีได้จากการศึกษา รวมถึงการค้นหาความสมัพนัธ์ของการอยู่ร่วมกัน

ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพ ระบบของพืน้ท่ี การจดัการพืน้ท่ี ลําดบัของพืน้ท่ี 

และรูปแบบของสถาปัตยกรรม    

 

การทดลองทางสถาปัตยกรรม 

 

การทดลองครัง้ที่ 1: การทดลองพืน้ที่ตามรูปแบบของการหน่วงเวลา 

การทดลองนีเ้ป็นการทดลองเพื่อทําความเข้าใจรูปแบบของการหน่วงเวลาท่ีส่งผลต่อ

การกําหนดลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีและบทบาทหน้าท่ีของสถาปัตยกรรม   

1. การหน่วงเวลาจริง (Fact delay - More Time) การทําให้ช่วงเวลาในการใช้งาน

พืน้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

1.1 การหน่วงเวลาโดยขนาดหรือระยะทาง คือการท่ีคนต้องใช้เวลานานในการ

สญัจร หรือใช้งานพืน้ท่ี เช่น การเคล่ือนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการซึ่งอยู่ไกลออกไป การใช้

เวลาในการสํารวจส่ิงท่ีสนใจซึง่จํานวนมากหรือมีขนาดใหญ่ เป็นต้น เน่ืองจากการมีพืน้ท่ีเป้าหมาย 

และส่ิงท่ีสนใจจากการมองเห็น 
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ภาพท่ี 5 แสดงภาพแบบจําลองพืน้ท่ีหนว่งเวลาจริงโดยขนาดและระยะทาง 

1.2 การหน่วงเวลาโดยองค์ประกอบของพืน้ที่ เป็นการใช้องค์ประกอบต่างๆ 

เช่น ระดบัพืน้ บันได ชานพกั ผนัง ช่องเปิด เป็นต้น ในการควบคุมให้คนจําเป็นต้องใช้เวลากับ

องค์ประกอบนัน้ เช่น การเคล่ือนท่ีผ่านบนัจากชัน้ล่างไปชัน้บน การเดินในCorridorภายในท่ีแคบ

มองไม่เห็นส่วนอ่ืน เขาวงกต การต้องใช้ความระมดัระวงับนท่ีสงู เป็นต้น ทําให้เกิดความซบัซ้อน

และการจํากดัขอบเขต ไมม่ีทางเลือกในการหลีกเล่ียงการใช้เวลานานในพืน้ท่ีลกัษณะ 

 
ภาพท่ี 6 แสดงภาพแบบจําลองพืน้ท่ีหนว่งเวลาจริงโดยองค์ประกอบของพืน้ท่ี 

พืน้ท่ีหนว่งเวลาจริงมีบทบาทในเชิงกายภาพ และรูปธรรม สามารถนําไปใช้ในการ

กําหนดเคร่ืองมือด้านขนาด จํานวน ระยะ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีความสมัพนัธ์ 

และสอดคล้องกบัเนือ้หาด้านการรับรู้ด้วย นอกจากนีเ้ป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมการรับรู้ และ การสร้าง

ความคิดให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การหนว่งเวลาได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึน้ 

2. การหน่วงเวลาโดยความคิด (Non-Fact delay - More Time) การทําให้คนเกิด

ความคิดวา่เวลาผา่นไปช้ากวา่ความเป็นจริง โดยเป็นผลจากความคิด และความรู้สกึภายใน ซึ่งมา

จากการรับรู้พืน้ท่ี  

2.1 การหน่วงเวลาจากความสนใจ เป็นการสร้างจดุดงึดดูการรับรู้ของคน ให้จด

จ่อกบัส่ิงท่ีน่าสนใจ ทําให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าจากการจดจ่อพืน้ท่ีนัน้ เช่น การสนใจบรรยากาศ

ระหวา่งทาง การสงัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีนา่สนใจ การมองเห็นและจดจ่อพืน้ท่ีเป้าหมาย เป็น

ต้น เกิดจากความรู้สกึประทบัใจในบรรยากาศ และทศันียภาพท่ีมองเห็น   
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ภาพท่ี 7 แสดงภาพแบบจําลองพืน้ท่ีหนว่งเวลาโดยความคิดจากความสนใจ 

2.2 การหน่วงเวลาจากความคาดหวัง เป็นการปิดกัน้การรับรู้และการมองเห็น

ของคน ทําให้เกิดการจินตนาการ และรอคอยการมองเห็นพืน้ท่ี เช่น การเดินไปตามทางโค้งท่ีมอง

ไมเ่ห็นด้านหน้า การขึน้บนัไดวนท่ีไมรู้่จดุสิน้สดุ เป็นต้น เกิดจากการถกูปิดล้อม และจํากดัการรับรู้ 

รวมถึงการมองเห็นพืน้ท่ี และส่ิงตา่งๆรอบตวัไมช่ดัเจน 

 
ภาพท่ี 8 แสดงภาพแบบจําลองพืน้ท่ีหนว่งเวลาโดยจากความคาดหวงั 

พืน้ท่ีหนว่งเวลาโดยความคิดสง่ผลตอ่ประเด็นด้านนามธรรมของพืน้ท่ี มุง่เน้นท่ีการ

รับรู้ และมุมมองต่างๆ ซึ่งต้องเกิดจากความสัมพันธ์ของการมองเห็นทัศนียภาพภายนอกและ

ภายในสถาปัตยกรรม หากสามารถทําความเข้าใจถึงนยัยะสําคญัท่ีส่งผลต่อการหน่วงเวลาโดย

ความคิด จะสามารถก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบเฉพาะกบัการศึกษาได้ ทัง้นีต้้องคํานึงถึง

การควบคมุมมุมอง กําหนดการรับรู้ และสร้างลําดบัตา่งๆท่ีสอดคล้องกนัเป็นสําคญั 

 

ผลการทดลองครัง้ที่ 1  

การทดลองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันตามรูปแบบ

ของการหนว่งเวลา โดยการหน่วงเวลาจริงนัน้มุ่งเน้นให้คนใช้เวลามากขึน้ เช่น เพิ่มระยะทาง เพิ่ม

ขนาดพืน้ท่ี สร้างจุดดึงดูด จํานวนขององค์ประกอบ และอุปสรรคในการใช้พืน้ท่ี ในขณะท่ีการ

หนว่งเวลาโดยความคิดนัน้ มุ่งเน้นการสร้างความคิดจากจงัหวะและมมุมองในพืน้ท่ี จึงก่อให้เกิด

รูปแบบของพืน้ท่ีซึง่มีความเฉพาะและความแปลกใหมใ่นเชิงสถาปัตยกรรมได้มากกวา่  
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จากการศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกับเวลาในบทข้างต้นทําให้เห็นว่า ใน

การศึกษาของวิทยานิพนธ์และกระบวนการออกแบบต่อไปนัน้ จะเป็นการมุ่งเน้นจุดสําคัญท่ี

รูปแบบการหน่วงเวลาโดยความคิด(Non-fact delay) ให้เป็นตวักําหนดและควบคมุรูปแบบของ

พืน้ท่ี ลักษณะของพืน้ท่ี และกระบวนการออกแบบ ส่วนการหน่วงเวลาจริง(Fact delay)นัน้ มี

ความสําคญัน้อยกว่า เป็นส่วนสนบัสนนุในการเติมเต็มเร่ืองการใช้งาน ขนาดของพืน้ท่ี ระยะของ

พืน้ท่ี และองค์ประกอบตา่งๆให้สมัพนัธ์กบัการรับรู้  

จากผลการทดลองครัง้ ท่ี1 ทําให้สรุปได้ว่าการศึกษาวิทยานิพนธ์นีจ้ะมุ่งเน้นท่ี

กระบวนการรับรู้(Perception)และ การคิด(Thinking)เป็นสําคญั ซึง่เป็นผลจากการมองเห็นตา่งๆใน

สถาปัตยกรรม ทําให้สามารถสรุปรูปแบบของมมุมองท่ีสอดคล้องกบัการศึกษาเป็น2ประเภท ได้แก่ 

การมองเห็น(Seen) และ การมองไมเ่ห็น(Unseen)   

ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปผลการทดลองแบบจําลองท่ีนําไปสูค่วามสําคญัของมมุมอง 

 

 

การทดลองครัง้ที่2: ความสัมพันธ์ของมุมมองและลาํดบัในการเข้าถึง 

การทดลองค้นหาลกัษณะของพืน้ท่ี จากความสมัพนัธ์ของมมุมองและลําดบัในการ

เข้าถึง โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นกายภาพตา่งๆเพือ่สร้างมมุมองให้มองเห็นและมองไมเ่ห็น ตามลําดบั

ของการเข้าถึงท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายทางความคิดทัง้ 2 ประเภท 

1. มุมมองที่เน้นการมองเหน็ (Seen) 

1.1 การมองเหน็ขณะเคล่ือนที่ 
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ภาพท่ี 9  แสดงแบบจําลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้ทางรูปร่างตรง ทําให้มองเห็นพืน้ท่ีจาก

ท่ีไกลก่อน และตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่มีรูปร่างตรงและยาวสามารถมองเห็นพืน้ท่ีด้านนอกก่อน

ไปถึง  

ท่ีมา: Guido Mocafico/French Vogue, Ando.Complete work: Tom Ford New Mexico 

Ranch:   accessed  November 12, 2015 available from 

http://www.dailyicon.net/2013/06/page/2   

 
ภาพท่ี 10 แสดงแบบจําลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้ทางระดบัตํ่ากวา่ และตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่ 

 เน้นการมองเห็นโดยทางระดบัตํ่ากวา่ทําให้มองเห็นทางท่ีกําลงัจะเข้าถึงนัน้  

ท่ีมา: Tadao Ando, Oyamazaki, Kyoto aceessed November 12, 2015 available from 

www.worldarchitecturemap.org/buildings/oyamazaki-museum  

               

 

 

 
 

http://www.dailyicon.net/2013/06/page/2
http://www.worldarchitecturemap.org/buildings/oyamazaki-museum
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ภาพท่ี 11 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยองค์ประกอบท่ีใหญ่กวา่ 

 สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ดงึดดูสายตาก่อนจะมาถึง และสร้างประสบการณ์ 

 ทางการมองได้ และตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็นโดยช่องเปิดขนาดใหญ่มาก ดงึดดู 

  สายตาผู้ ท่ีกําลงัเข้าถึงและใช้งานพืน้ท่ี  

ท่ีมา: Kent Larsen, Hurva Synaqoque, Louis Kahn accessed March 3, 2016 available 

from http://www.subtilitas.site/post/1424225324/louis-kahns-unbuilt-hurva-synagogue-

as-rendered  

 
ภาพท่ี 12 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยสร้างจดุสนใจท่ีมีความเดน่ 

  สามารถนําสายตา และเป็นจดุท่ีดงึดดูความสนใจให้คนเข้าถึงพืน้ท่ีและ ตวัอยา่งพืน้ท่ี 

  ซึง่เน้นการมองเห็นโดยองค์ประกอบท่ีดงึดดูให้ผู้พบเห็นเข้ามาดใูนระยะใกล้  

ท่ีมา: Tadao Ando, Chichu Art Museum, Naoshima accessed March 15, 2016 available 

from  https://www.superstock.com/stock-photos-images/1801-45195  

 

 
 

http://www.subtilitas.site/post/1424225324/louis-kahns-unbuilt-hurva-synagogue-as-rendered
http://www.subtilitas.site/post/1424225324/louis-kahns-unbuilt-hurva-synagogue-as-rendered
https://www.superstock.com/stock-photos-images/1801-45195
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ภาพท่ี 13 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้องค์ประกอบท่ีไมม่ีจดุจบ 

  ทําให้มองเห็นสภาวะการไร้จดุจบอยา่งชดัเจนและรับรู้วา่พืน้ท่ีไมม่ีจดุจบขณะเดินไป 

  ตามทาง และตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็นจากการสร้างสภาพไร้จดุจบของงาน 

  ศิลปะ  

ท่ีมา: Prism Design, The infinity bamboo forest project, Wuxi  accessed Novembar 12, 

2015 available from http://www.designboom.com/architecture/prism-design-infinity-

reflective-bamboo-forest-wuxi 

 
ภาพท่ี 14 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นทกุสว่นของพืน้ท่ี โดยการเปิดเผย 

  สว่นตา่งๆของพืน้ท่ีให้มองเห็นได้ง่ายจากมมุเดียว ทําให้รับรู้ลกัษณะของพืน้ท่ีทัง้หมด 

  ก่อนเข้าถึง และตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็นจากการเปิดเผยพืน้ท่ีทัง้หมดให้มองเห็น  

ท่ีมา: Luca Santiago Mora, Underground Maritime Museum, Denmark, Danish Architecture 

studio BIG accessed November 12, 2015 available from 

http://www.dezeen.com/2013/10/18/danish-national-maritime-museum-by-big/ 

 

 

 
 

http://www.designboom.com/architecture/prism-design-infinity-reflective-bamboo-forest-wuxi
http://www.designboom.com/architecture/prism-design-infinity-reflective-bamboo-forest-wuxi
http://www.dezeen.com/2013/10/18/danish-national-maritime-museum-by-big/
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ภาพท่ี 15 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้รูปแบบซํา้ๆ สามารถรับรู้ 

  ถึงลกัษณะของพืน้ท่ีจากการมองเห็นรูปแบบท่ีแนน่อนก่อนการเข้าถึง และตวัอยา่งพืน้ท่ี 

  ซึง่เน้นการมองเห็นโดยลกัษณะการเข้าถึงและตําแหนง่การใช้อาคารท่ีมีรูปแบบซํา้ๆ  

ท่ีมา : James Taylor-Foster , Pompidou Centre, Paris, Richard Rogers and Renzo Piano 

accessed  March 16, 2016 available from  http://www.archdaily.com/777351/five-new-

partners-appointed-in-rogers-stirk-harbour-plus-partners-as-mike-davies-steps-down  

1.2 การมองเหน็ขณะอยู่ น่ิง 

            
ภาพท่ี 16 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้สดัสว่นของพืน้ท่ีท่ีแคบ 

  และยาว ทําให้สามารถมองเห็นพืน้ท่ี และมีทิศทางการมองท่ีชดัเจน และตวัอยา่งพืน้ท่ี 

  ซึง่เน้นการมองเห็นโดยพืน้ท่ีแคบแตย่าว จากมมุมองของร้านอาหารท่ีสามารถมองทกุ 

  โต๊ะอาหารได้อยา่งชดัเจน  

ท่ีมา: Idesignarch,  El Papagayo Restaurant, Ernesto Bedmar accessed March 16, 2016 

available from http://www.idesignarch.com/a-narrow-alley-transformed-into-cozy-

restaurant-el-papagayo/  

 

 
 

http://www.archdaily.com/777351/five-new-partners-appointed-in-rogers-stirk-harbour-plus-partners-as-mike-davies-steps-down
http://www.archdaily.com/777351/five-new-partners-appointed-in-rogers-stirk-harbour-plus-partners-as-mike-davies-steps-down
http://www.idesignarch.com/a-narrow-alley-transformed-into-cozy-restaurant-el-papagayo/
http://www.idesignarch.com/a-narrow-alley-transformed-into-cozy-restaurant-el-papagayo/
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ภาพท่ี 17 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้ระดบัของพืน้ท่ี เมื่อมอง 

  พืน้ท่ีตํ่ากวา่จากพืน้ท่ีท่ีสงูกวา่จะสามารถมองเห็นได้ชดัเจน และทัว่ถึงมากขึน้ และ  

  แสดงตวัอยา่งสถานท่ีจดังาน สามารถมองเห็นพืน้ท่ีชัน้ลา่งและสว่นตา่งๆได้สะดวก  

ท่ีมา: Amanda Scotese, CAF’s Open House, Chicago accessed March 16, 2016 

available from http://www.chicagodetours.com/experiencing-interior-architecture-at-

cafs-open-house/  

 
ภาพท่ี 18 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยใช้ช่องเปิด ทําให้สามารถ 

  มองเห็นพืน้ท่ีสว่นอ่ืนและภายนอกได้ รับรู้ถึงส่ิงตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ในบริเวณรอบๆได้เป็น 

  อยา่งดี และ ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็น โดยการใช้ช่องเปิดท่ีมีขนาดใหญ่  

ท่ีมา: The Arti of Ripple Effects, Salk Institute, Louis Kahn accessed March 16, 2016 

available from https://rippleeffects.wordpress.com/2012/02/08/salk-institute-la-jolla-ca/  

            
ภาพท่ี 19  แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยพืน้ท่ีเปิดโลง่ ไมม่ีกําแพง 

 หรือผนงัมาแบง่สว่นพืน้ท่ี ทําให้มองเห็นพืน้ท่ีทัง้หมดได้อยา่งชดัเจน และ ตวัอยา่ง 

     พืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็นโดยทําให้พืน้ท่ีเปิดโลง่มากท่ีสดุเพื่อแสดงผลงานศิลปะ  

ท่ีมา: NL Architects, Art Cultural Centern,  Arnham accessed December 12, 2015 

available from http://sigalonenvironment.soup.io/tag/Competitions  

 
 

http://www.chicagodetours.com/experiencing-interior-architecture-at-cafs-open-house/
http://www.chicagodetours.com/experiencing-interior-architecture-at-cafs-open-house/
https://rippleeffects.wordpress.com/2012/02/08/salk-institute-la-jolla-ca/
http://sigalonenvironment.soup.io/tag/Competitions
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ภาพท่ี 20 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองเห็นโดยระบบทางแยกของพืน้ท่ี การ 

  อยูใ่นมมุมองท่ีสามารถมองเห็นทางไปสว่นตา่งๆ ทําให้รับรู้ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในจดุอ่ืนๆและมี 

  ทางเลือกและ ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็นโดยเป็นคอร์ดท่ีมีจดุตดัของพืน้ท่ี  

  สามารถมองเห็นพืน้ท่ีทางอ่ืนได้ ภาพจากบ้านท่ี Shfela ซึง่ออกแบบโดย  

 ท่ีมา: Hila Israelevitz, House in Shfela, accessed March 17, 2016 available from 

http://www.milleuno.com  

2. มุมมองที่เน้นการมองไม่เหน็ (Unseen) 

2.1 การมองไม่เหน็ขณะเคล่ือนที่        

 
ภาพท่ี 21 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้ทางรูปร่างโค้ง ทําให้ 

  ยากตอ่การมองเห็นส่ิงท่ีอยูข้่างหน้า ต้องเดินตามโค้งไปเร่ือยๆจึงคอ่ยๆรับรู้พืน้ท่ีแล 

 ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยทางรูปร่างโค้ง ต้องเดินเข้าไปภายในเร่ือยจึงจะ 

 พบเห็น  

ท่ีมา: Tadao  Ando, Ford New Mexico Ranch  accessed March 17, 2016 available from 

http://aasarchitecture.com/2013/07/tom-fords-ranch-by-tadao-ando.html/ (12/12/2015) 

 

 
 

http://www.milleuno.com/contemporary-home-in-shfela-hila-israelevitz-designer/white-architecture-house-outdoor-design_modern-brick-fish-pond-design_beauty-green-garden-home/
http://aasarchitecture.com/2013/07/tom-fords-ranch-by-tadao-ando.html/
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ภาพท่ี 22 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้ทางระดบัสงูกวา่ทําให้ 

  มองไมเ่ห็นพืน้ท่ีบนทางด้านบนท่ีกําลงัจะเคล่ือนท่ีไปและ แสดงตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการ 

  มองไมเ่ห็นโดยทางระดบัสงูกวา่ ทําให้รอคอยกบัภาพท่ีจะพบเห็นเมื่อขึน้ไปสงูเร่ือยๆ  

ท่ีมา: Ken Conley, Water Temple Shingonshu Honpukuji , Tadao Ando accessed March 

16, 2016 available from http://kwc.org/photos/tadao-ando/water-temple-shingonshu-

honpukuji/  

 
ภาพท่ี 23 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้องค์ประกอบเล็กกวา่  

 ทําให้ไมส่ามารถมองเห็นได้ชดัตัง้แตร่ะยะไกล ต้องคอ่ยๆเคล่ือนท่ีเข้าใกล้เทา่นัน้จึงจะ 

 เห็นและ ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยพืน้ท่ีไกลออกไปจนมีขนาดเล็ก  

ท่ีมา: Salk Institute ,Louis Kahn accessed March 16,2016 available from 

http://www.kentique.com/photography/photos-arc  

 

 
 

http://kwc.org/photos/tadao-ando/water-temple-shingonshu-honpukuji/
http://kwc.org/photos/tadao-ando/water-temple-shingonshu-honpukuji/
http://www.kentique.com/photography/photos-arc
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ภาพท่ี 24 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยการควบคมุทางเดิน ไมม่ ี

  จดุสนใจหรือนําสายตาใดๆ แตต้่องเดินไปตามทางท่ีวา่งเปลา่โดยท่ีไมรู้่วา่พืน้ท่ีข้างหน้า 

  เป็นอยา่งไรและ ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยถกูควบคมุให้จําเป็นต้องเดนิไป 

  ตามCorridor  

ท่ีมา: BA honours photography student at UCA, Architecture of Light , Tadao Ando 

accessed March 16, 2016 available from 

https://abigailedwardsuca.wordpress.com/2016/02/29/research-task-architect-of-light-

tadao-ando/architecture-and-details-by-tadao-ando-5/ 

               
ภาพท่ี 25 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยระบบท่ีไมม่จีดุจบ พืน้ท่ีทํา 

  ให้เกิดการวนรอบและไมม่ท่ีีสิน้สดุ จึงมองไมเ่ห็นจดุเร่ิมต้นหรือจดุปลายทางของพืน้ท่ี 

  และ แสดงตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยระบบของพืน้ท่ีซึง่วนรอบและไมม่จีดุ 

ท่ีมา : Naoshima Contemporary art Museum, Tadao Ando accessed March 16, 2016 

available from http://www.ideamsg.com/2011/03/gehry-zaha-tadao  

 
 

https://abigailedwardsuca.wordpress.com/2016/02/29/research-task-architect-of-light-tadao-ando/architecture-and-details-by-tadao-ando-5/
https://abigailedwardsuca.wordpress.com/2016/02/29/research-task-architect-of-light-tadao-ando/architecture-and-details-by-tadao-ando-5/
http://www.ideamsg.com/2011/03/gehry-zaha-tadao
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ภาพท่ี 26 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยการแบง่สว่นพืน้ท่ีต้อง 

  เข้าถึงทีละสว่นจึงจะมองเห็นพืน้ท่ีนัน้ ไมส่ามรถมองเห็นพืน้ท่ีอ่ืนลว่งหน้าและ ตวัอยา่ง 

  พืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นจากการปิดกัน้พืน้ท่ีเป็นสว่นๆ  

ท่ีมา: Claas Philipp Bischof ,  Westin Awaji Island Resort designed , Tadao Ando 

accessed  March 29, 2016 available from http://the189.com/architecture/architecture-

and-details-by-tadao-ando  

 
ภาพท่ี 27 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยพืน้ท่ีท่ีไมม่ีรูปแบบและม ี

  ความซบัซ้อนในการมองเห็น ไมส่ามารถรับรู้ถึงลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีแนน่อนได้และ  

  ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยพืน้ท่ีซึง่มีความซบัซ้อน ไมส่ามารถมองเห็นสว่น 

  ตา่งๆของพืน้ท่ีได้จากมมุมองเดียว  

ท่ีมา: Daniel Wildi, Westside shopping and Leisure complex, Switzerland accessed  

March 16, 2016 available from http://convozine.com/danielwildi/31384  

2.2 การมองไม่เหน็ขณะอยู่ น่ิง 

 

 

 
 

http://the189.com/architecture/architecture-and-details-by-tadao-ando
http://the189.com/architecture/architecture-and-details-by-tadao-ando
http://convozine.com/danielwildi/31384
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ภาพท่ี 28 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้สดัสว่นของพืน้ท่ีกว้าง 

  เทา่ๆกนั ทําให้มีทิศทางการมองท่ีไมช่ดัเจน ต้องหมนุตวัเปล่ียนไปรอบๆ หรือมองจาก 

  ระยะไกลจึงจะเห็นสว่นตา่งๆมากขึน้ ขณะมองมมุหนึง่จะไมเ่ห็นอีกมมุหนึง่และ แสดง 

  ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยพืน้ท่ีขนาดกว้าง ต้องอยูต่ําแหนง่กลางห้องจงึ  

 มองเห็นช่องแสง และต้นไม้ท่ีอยูร่อบๆ  

 ท่ีมา : Room Room,Takeshi Hosaka architect  accessed  March 16, 2016 available from 

http://angryarchi.com/blog/tag/guides  

 
ภาพท่ี 29 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้ระดบัของพืน้ท่ีท่ีตํ่ากวา่  

  ทําให้มองเห็นพืน้ท่ีด้านบนท่ีสงูกวา่ไมช่ดัเจนและ ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็น 

  โดยพืน้ท่ีSunkenซึง่อยูต่ํ่ากวา่  

 ท่ีมา: Narrow CJ5 House ที่ Vienna, Caramel Architekten architect  accessed  March 

16, 2016 available from http://www.dezeen.com/2014/07/22/cj5-house-caramel-

courtyard-garden/  

 

 

 
 

http://angryarchi.com/blog/tag/guides
http://www.dezeen.com/2014/07/22/cj5-house-caramel-courtyard-garden/
http://www.dezeen.com/2014/07/22/cj5-house-caramel-courtyard-garden/
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ภาพทึ ่30 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้การปิดกัน้พืน้ท่ี ทําให้ไม ่

  สามารถมองเห็นส่ิงอ่ืน ไมรั่บรู้ถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้ภายนอกพืน้ท่ีซึง่ปิดกัน้นีแ้ละ ตวัอยา่งพืน้ท่ี 

  ซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยการปิดกัน้พืน้ท่ี มีชอ่งแสงท่ีรับรู้ภายนอกได้เล็กน้อยแตไ่ม ่

  สามารถมองเห็นได้  

ท่ีมา: Amy Frearson, RW Concrete Church ,Nameless Architecture accessed  March 16, 

2016 available from http://www.dezeen.com/2014/03/09/rw-concrete-church-south-korea-

nameless-architecture/    

    
ภาพท่ี 31 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้ความซบัซ้อนของ 

  มมุมองโดยการปิดกัน้ และแบง่สว่นพืน้ท่ี ทําให้สามารถมองเห็นพืน้ท่ีได้ทีละสว่นและ  

  ตวัอยา่งพืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้ผนงัสร้างมมุมองท่ีซบัซ้อนในพืน้ท่ีมากขึน้  

 ท่ีมา: Kent Larson,  Salk Institute for Biological Student , Louis Kahn accessed March 

16, 2016 available from http://polinice.org/2015/12/22/louis-kahn-la-sinagoga-di-hurva/  

 

 

 
 

http://www.dezeen.com/2014/03/09/rw-concrete-church-south-korea-nameless-architecture/
http://www.dezeen.com/2014/03/09/rw-concrete-church-south-korea-nameless-architecture/
http://polinice.org/2015/12/22/louis-kahn-la-sinagoga-di-hurva/
http://polinice.org/2015/12/22/louis-kahn-la-sinagoga-di-hurva/
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ภาพท่ี 32 แสดงแบบจําลองการทดลองมมุมองท่ีเน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้ระบบการปิดล้อมของ 

  พืน้ท่ี ทําให้การอยูใ่นพืน้ท่ีด้านหนึง่ไมส่ามารถมองเห็นสว่นอ่ืนๆของพืน้ท่ีได้และ ตวัอยา่ง 

  พืน้ท่ีซึง่เน้นการมองไมเ่ห็นโดยใช้พืน้ท่ีรูปร่างวงกลมเล็กและใหญ่ ล้อมพืน้ท่ีแยกฝ่ังกนัไว้  

  ทําให้มองเห็นสว่นอ่ืนได้ยาก  

 ท่ีมา: Lisa Rocha-Nichols , Pit House , UID Architect  accessed March 16, 2016 available  

http://polinice.org/2015/12/22/louis-kahn-la-sinagoga-di-hurva/  

จากภาพการทดลองเป็นการใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นกายภาพ ได้แก่ รูปร่าง(Shape) ระดบั

(Level) ขนาด(Scale) จุด(Point) ระบบ(System) ผนงั(Partition) รูปแบบ(Pattern) และช่องเปิด

(Void) มาใช้ในการสร้างมมุมองท่ีสามารถมองเห็นและมองไม่เห็น โดยมมุมองท่ีสามารถมองเห็น

(Seen)นัน้ เป็นการมองเห็นสว่นตา่งๆของพืน้ท่ีลว่งหน้าอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะเข้าถึงและตลอดการใช้

งาน ในขณะท่ีมุมมองท่ีไม่สามารถมองเห็น(Unseen)นัน้ เป็นการมองเห็นส่วนต่างๆของพืน้ท่ีใน

ขณะท่ีคอ่ยๆเข้าถึง ไมส่ามารถมองเห็นลว่งหน้าก่อน และมองไม่เห็นขณะใช้งานพืน้ท่ี ซึ่งสอดคล้อง

กับประเภทของเป้าหมายทางความคิดจากการวิเคราะห์ในบทข้างต้น ได้แก่ ความคิดจากการ

ตระหนกัรู้(Knowledge) และความคิดจากการไม่รู้(Ignorance) ทัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้

ในการใช้มมุมองเหลา่นีไ้ปสร้างกระบวนการหนว่งเวลา โดยอาศยัลกัษณะทางกายภาพของมมุมอง 

และลําดบัของพืน้ท่ีได้  

 

 
 

http://polinice.org/2015/12/22/louis-kahn-la-sinagoga-di-hurva/
http://polinice.org/2015/12/22/louis-kahn-la-sinagoga-di-hurva/


41 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 ภาพจากการทดลองครัง้ท่ี 2 ความสมัพนัธ์ของมมุมองและลําดบัในการเข้าถึง 

 

ผลการทดลองครัง้ที่ 2 

พืน้ท่ีจากการสร้างมมุมองทัง้2รูปแบบนําไปสูค่วามสมัพนัธ์ของมมุมอง การเข้าถึง 

และการใช้งาน ท่ีมีความเฉพาะสําหรับการศกึษานี ้ลกัษณะของมมุมองสามารถกําหนดรูปแบบ
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ของพืน้ท่ีไปจนกระทัง่รูปแบบของสถาปัตยกรรมได้ ทัง้นีทํ้าให้สามารถสรุปรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่ง

เวลาได้ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพตา่งๆ ท่ีนําไปสูรู่ปแบบของพืน้ท่ี 

 
จากการทดลองและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของรูปแบบมมุมอง และลําดบัการเข้าถึง ผู้

ศกึษาจงึจําแนกรูปแบบของพืน้ท่ีออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

1.Foreseen Space พืน้ท่ีซึง่เน้นการมองเห็น ส่ิงท่ีมองเห็นก่อน เป็นตวันําทางในการ

ใช้งานพืน้ท่ี ใช้ความตอ่เน่ืองของมมุมองท่ีตรงตวัและเดน่ชดัในการเข้าถึงพืน้ท่ี เรียกพืน้ท่ีรูปแบบนี ้

วา่ พ้ืนทีซ่ึ่งมองเหน็ล่วงหน้า ตวัอยา่งพืน้ท่ีจริงซึง่ตรงกบัมมุมองลกัษณะนีด้งัภาพท่ี 33 

2.Unforeseen Space มมุมองท่ีเน้นการมองไม่เห็น หรือปิดบงัมมุมองให้มองเห็นไม่

ชดั ความอยากรู้อยากเห็นและน่าค้นหาเป็นตวันําทางในการใช้งานพืน้ท่ี ใช้การควบคมุมมุมองท่ี

ลกึลบัและซ่อนเร้นในการกําหนดการเข้าถึง เรียกพืน้ท่ีรูปแบบนีว้่า พ้ืนที่ซ่ึงไม่สามารถมองเห็น

ล่วงหน้า ตวัอยา่งพืน้ท่ีจริงซึง่ตรงกบัมมุมองลกัษณะนีด้งัภาพท่ี 34 
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ภาพท่ี 33 แสดงภายในของโบสถ์ Church of Light ออกแบบโดย Tadao Ando พืน้ทีแสดงมมุมอง 

  ซึง่เน้นเส้น แสงจากผนงัสงูใหญ่ท่ีมองเห็นได้ชดัเจนและดงึดดูสายตาของคนในพืน้ท่ี  

  สามารถมองเห็นลว่งหน้า 

ท่ีมา: Naoya Fujii, Church of Light, Tadao Ando accessed December, 2015 available 

from www.archdaily.com  

 
ภาพท่ี 34  แสดงทางเข้าของ Tom Ford New Mexico Ranch ออกแบบโดย Tadao Ando พืน้ท่ี 

 แสดงมมุมองจากทางโค้ง ซึง่มองไมเ่ห็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในลว่งหน้า ต้องเดินเข้าไปตามทาง 

 โค้งจงึจะเห็น 

ท่ีมา : Tom Ford New Mexico Ranch, Tadao Ando accessed December, 2015 available 

from http://aasarchitecture.com/2013/07/tom-fords-ranch-by-tadao-ando.html/tom-ford-s-ranch-by-

tadao-ando-04  

 
 

http://www.archdaily.com/
http://aasarchitecture.com/2013/07/tom-fords-ranch-by-tadao-ando.html/tom-ford-s-ranch-by-tadao-ando-04
http://aasarchitecture.com/2013/07/tom-fords-ranch-by-tadao-ando.html/tom-ford-s-ranch-by-tadao-ando-04
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ตามลําดับของกระบวนการทดลองสามารถสรุปเป็นแผนภาพความคิด ตัง้แต่การ

วิเคราะห์ปัจจยัทางความคิด การมองเห็น และมมุมองท่ีสมัพนัธ์กบัลําดบั จนได้มาซึง่เคร่ืองมือทาง

กายภาพท่ีสามารถนําไปใช้ในการทดลองตอ่ไปได้ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 8 แสดงแผนภาพความคิดลําดบัการวิเคราะห์ตัง้แตปั่จจยัจนถึงรูปแบบของพืน้ท่ี 

เมื่อได้ทําการทดลองค้นหาเคร่ืองมือในการออกแบบแล้ว สรุปได้ว่าเคร่ืองมือทาง

มุมมองทัง้ในรูปแบบ ทัง้พืน้ท่ีซึ่งสามารถมองเห็นล่วงหน้า(Foreseen Space) และพืน้ท่ีซึ่งไม่

สามารถมองเห็นล่วงหน้า(Unforeseen Space) สามารถนํามาใช้ในการกําหนดลักษณะทาง

กายภาพของพื น้ ท่ีตั ง้แต่ระดับของพื น้ ท่ีหน่วยย่อย(Unit)ไปจนถึงภาพรวมทัง้หมดของ

สถาปัตยกรรม โดยอาศยัการนําหนว่ยยอ่ยของพืน้ท่ี ไปจดัองค์ประกอบในลกัษณะตา่งๆ ก่อให้เกิด

ความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีซึง่ก่อรูปมาจากความตอ่เน่ืองทางมมุมองและลําดบัของความคิดได้  

 

การก่อรูปของพืน้ที่หน่วงเวลา 

เมื่อเราอยูใ่นสถาปัตยกรรมเรารับรู้พืน้ท่ีโดยการมองสว่นตา่งๆ มมุมองท่ีเรามองในแต่

ละมมุ แตล่ะทิศทาง แตล่ะพืน้ท่ี มีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี บาง

พืน้ท่ีอาจไมไ่ด้ถกูกําหนดวา่จะต้องมีมมุมองอยา่งไร คนจะมองเห็นและคดิอยา่งไร ในการศกึษานี ้
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ต้องการใช้ความต้องการทางมมุมองของคน ในการก่อรูปเป็นพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมขึน้มา เพื่อ

ตอบจดุประสงค์ด้านการรับรู้ของคนให้มากท่ีสดุ ดงันัน้จึงเกิดประเด็นในการจะทดลองตอ่ไปวา่ 

เป็นไปได้หรือไมท่ี่จะใช้มมุมองของคนในการกําหนดและก่อรูปขึน้มาเป็นสถาปัตยกรรม มมุมองท่ี

ทําให้เกิดความคิดวา่เวลาผา่นไปช้า จะสามารถก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาซึง่ทําให้คน

รับรู้เวลานานได้หรือไม ่

1. ลําดับของพืน้ที่จากการสร้างเวลาส่วนตัว  พืน้ท่ีหน่วงเวลาทัง้ 2 รูปแบบมี

ความแตกต่างกนัทัง้ รูปร่าง(Shape) รูปทรง(Form) ระดบั(Level) และจังหวะ(Rhythm) นําไปสู่

ก า ร จัด ว า ง พื น้ ท่ี ซึ่ ง มี ลํ า ดับ (Sequence) ก า ร ใ ช้ ง า น (Function) แ ล ะ ก า ร จัด ก า ร พื น้ ท่ี

(Organization)ท่ีมีความเฉพาะต่างกันได้ ทัง้นีใ้นการนําพืน้ท่ีหน่วยย่อยจากการกําหนดรูปร่าง 

และรูปทรงของมมุมอง มาจดัองค์ประกอบอยา่งมีลําดบันัน้ ต้องคํานึงถึงความต้องการด้านลําดบั

ทางความคิดซึ่งเป็นการสร้างเวลาในความคิดส่วนบุคคลหรือเวลาส่วนตัว(Subjective Time) 

กล่าวได้ว่าการรับรู้เวลานานสามารถเกิดขึน้ได้จากการสร้างและควบคุมเวลาในความคิดส่วน

บคุคล(Subjective Time)ให้แยกออกจากเวลาท่ีดําเนินอย่างปกติรอบๆตวั โดยกําหนดลําดบัของ

การรับรู้พืน้ท่ีและการเข้าถึง ท่ีสอดคล้องกบัมมุมองของพืน้ท่ีรูปแบบดงักลา่ว  

จากแนวความคิดเก่ียวกับการหน่วงเวลาโดยการสร้างเวลาส่วนตัว(Subjective 

Time)นัน้ สามารถนําความรู้เร่ืองลําดบัทางความคิดมาประยกุต์ใช้กบัการสร้างลําดบัของพืน้ท่ีทาง

สถาปัตยกรรมได้ โดยใช้กระบวนการรับรู้Subjective Timeมาเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดลําดบั

ของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม สร้างการรับรู้อย่างมีลําดบัขัน้ตอน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการหน่วง

เวลา  

 
ภาพประกอบท่ี 9 แสดงแผนภาพความคิดเก่ียวกบัลําดบั 
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การทดลองครัง้ที่ 3 : การก่อรูปและจัดองค์ประกอบของพืน้ที่ 

การสร้างเวลาส่วนตัวเกิดจากประสบการณ์ในอดีต การรับรู้สภาพปัจจุบันและ

จินตนาการถึงอนาคต จึงนําแนวความคิดนีม้าใช้กบัการทดลองก่อรูปของพืน้ท่ีจากหน่วยย่อยของ

มมุมอง ซึ่งแต่ละรูปแบบของมุมมองมีลกัษณะเด่นท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงของการรับรู้แตกต่าง

กนัไป เช่น การใช้สเกลใหญ่หรือPatternกบัการจดจํา การใช้ช่องเปิดมองบรรยากาศเพื่อรับรู้สภาพ

ปัจจุบัน มุมมองท่ีไม่มีท่ีสิน้สุดกับการจินตนาการ เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างการรับรู้เวลา

สว่นตวักบัลําดบัของพืน้ท่ีให้มีความสอดคล้องกนั      

1. การทดลองที่3.1: การก่อรูปและจัดองค์ประกอบของพืน้ที่ตามลักษณะ

มุมมองแบบLinear เป็นการนํากายภาพของมมุมองมาจดัวางแบบไปในทิศทางเดียว เพื่อศึกษา

การก่อรูปของพืน้ท่ีจากมุมมองท่ีสมัพนัธ์กับลําดบัทางความคิด โดยคํานึงถึงบทบาทของพืน้ท่ีท่ี

สง่ผลลําดบัทางความคิด 

 
ภาพประกอบท่ี 10 แสดงบทบาทของมมุมองในพืน้ท่ีแตล่ะดบั 

1.1 พืน้ที่ซ่ึงสามารถมองเหน็ล่วงหน้า (Foreseen Space) 

 
ภาพประกอบท่ี 11 การทดลองก่อรูปของพืน้ท่ีซึง่สามารถมองเห็นลว่งหน้าในลําดบัแบบLinear  

1.2 พืน้ที่ซ่ึงไม่สามารถมองเหน็ล่วงหน้า (Unforeseen Space) 
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ภาพประกอบท่ี 12 การทดลองก่อรูปของพืน้ท่ีซึง่ไมส่ามารถมองเห็นลว่งหน้าในลําดบัแบบ Linear  

จากการทดลองจะเห็นได้วา่ รูปร่างและรูปทรงของพืน้ท่ีซึ่งมาจากมมุมองในพืน้ท่ี2

รูปแบบ ได้แก่ พืน้ท่ีซึ่งสามารถมองเห็นล่วงหน้า และไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้านัน้ สามารถก่อ

รูปเป็นพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมได้ โดยการจัดลําดับ(Sequence)และองค์ประกอบของพืน้ท่ี

(Configuration) แต่เน่ืองจากการทดลองท่ี3.1เกิดจากการจัดวางโดยไม่ได้คํานึงถึงระบบการ

จดัการของพืน้ท่ีโดยรวม จึงไม่สามารถตอบโจทย์เร่ืองการสร้างความคิดและการใช้งานได้เท่าที

ควร เช่น มีการจัดลําดบัไปในทิศทางเดียวซึ่งในการงานขากลบัจะไม่สามารถรับรู้พืน้ท่ีได้ตามท่ี

ต้องการ เป็นต้น  

2. การทดลองที่3.2: การก่อรูปและจัดองค์ประกอบของพืน้ที่ตามลักษณะของ

มุมมองแบบมีระบบเฉพาะ เป็นการกําหนดเร่ืองราว (Story)จากความต้องการเฉพาะของพืน้ท่ี

แต่ละรูปแบบก่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการจัดการของพืน้ท่ีซึ่งมีความเฉพาะและเหมาะสมกับ

รูปแบบของพืน้ท่ี โดยกําหนดให้ 

2.1 พืน้ที่ซ่ึงสามารถมองเหน็ล่วงหน้า (Foresee Space; Contet) 

2.1.1 สว่นท่ีรองรับการเคล่ือนท่ี (Move) เข้าไปในพืน้ท่ีแล้ว รู้ว่าต้องไปทางไหน

จะพบเจอกบัอะไรต่อไป มีทางเลือกจากจุดท่ีสนใจเห็นทางข้างหน้าก่อนท่ีจะเดินไป ถูกดึงดูดให้

เข้าไปและรู้วา่ทางท่ีไปนัน้คืออะไร ความคิดถกูดงึดดูให้จดจ่อในส่ิงท่ีเลือก 
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2.1.2 ส่วนท่ีรองรับการอยู่น่ิง (Stay) อยู่ในพืน้ท่ีแล้วมองเห็นบรรยากาศรอบๆ

เห็นวา่มีส่ิงใดเกิดขึน้ มีส่ิงท่ีนา่สนใจอยูร่อบๆ 

 
ภาพประกอบท่ี 13 แสดงบทบาทเฉพาะของมมุมองในลําดบัของพืน้ท่ี 

 
ภาพประกอบท่ี 14 แสดงภาพการทดลองก่อรูปพืน้ท่ีซึง่สามารถมองเห็นลว่งหน้าแบบ Loop  

 system  

2.2 พืน้ที่ซ่ึงไม่สามารถมองเหน็ล่วงหน้า (Unforeseen Space; Content) 

2.2.1ส่วนท่ีรองรับการเคล่ือนท่ี (Move) เข้าไปในพืน้ท่ีโดยไม่รู้ตวั ไม่รู้ว่าจะพบ

เจอกบัอะไร เลือกไมไ่ด้ ถกูควบคมุให้เดินไปโดยมองไมเ่ห็นส่ิงท่ีจะเจอข้างหน้า เกิดความคิดอยาก

รู้อยากเห็น นา่ค้นหาและลุ้นวา่จะเจออะไร คอ่ยๆมองเห็นชดัขึน้ทีละนิดๆ 
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2.2.2 สว่นท่ีรองรับการอยู่น่ิง (Stay) อยู่ในพืน้ท่ีซึ่งค่อนข้างถกูปิดกัน้ ไม่เห็นส่ิง

ท่ีเกิดขึน้แตย่งัรับรู้ได้ 

 
ภาพประกอบท่ี 15 แสดงบทบาทเฉพาะของมมุมองในลําดบัของพืน้ท่ี 

 
ภาพประกอบท่ี16 แสดงการทดลองก่อรูปพืน้ท่ีซึง่ไมส่ามารถมองเห็นลว่งหน้าแบบCenter system  

การทดลองท่ี 3.1 เป็นการก่อรูปโดยมีลําดบัการเข้าถึงท่ีเรียบง่าย สามารถสร้างความ

ต่อเน่ืองของมุมมองได้อย่างมีมิติ แต่ไม่ได้คํานึงถึงระบบการจัดการของพืน้ท่ีโดยรวม ทําให้ไม่

สามารถตอบโจทย์ความต้องการและการใช้งานของพืน้ท่ีแต่ละรูปแบบได้ ส่วนการทดลองท่ี 3.2 

นัน้เป็นการก่อรูปโดยมีการกําหนดความเฉพาะของแตล่ะลําดบัก่อน ใช้ความต้องการทางความคิด

ในแต่ละมมุมอง(visual thinking) ได้แก่ Foresee และ Unforeseen มากําหนดเร่ืองราวและการ
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จดัการของพืน้ท่ีโดยรวม ทําให้เกิดระบบการจดัการพืน้ท่ีซึ่งมีความเฉพาะและเหมาะสม สามารถ

นําไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาได้ 

 
ภาพประกอบท่ี17 แสดงแผนภาพสรุปการทดลองการก่อรูปและจดัองค์ประกอบของพืน้ท่ี  

 

ผลการทดลองครัง้ที่ 3  

จากการทดลองครัง้ท่ี3 สามารถเกิดการก่อรูปของพืน้ท่ีจากมมุมองต่างๆได้ โดยการ

อ้างอิงจากแนวความคิดของการสร้างเวลาส่วนตวั(Subjective Time) มาใช้ในการกําหนดลําดบั

ของพืน้ท่ี ซึ่งในการทดลองท่ี3.1 และการทดลองท่ี3.2 ต่างมีข้อดีข้อด้อยซึ่งเป็นประเด็นสําคญัท่ี

ต้องพิจารณา ทัง้นีค้วรจะต้องคํานึงถึงทัง้2 ประเด็นเป็นสําคญั คือ มิติของมมุมอง และระบบของ

พืน้ท่ี ทัง้สองประเด็นนีม้ีความสําคญัและต้องทํางานร่วมกนั หากลําดบัและ มิติของมมุมองทํางาน

ไปพร้อมๆกันจะสามารถก่อให้เกิดการรับรู้เวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เป้าหมายของการศกึษาได้  

 

การทดลองครัง้ที่ 4 : การทดลองมุมมองกับบริบท 

สําหรับการสร้างกระบวนการหน่วงเวลาให้มีประสิทธิภาพได้นัน้ นอกจากต้องสร้าง

เวลาส่วนตัว(Subjective Time)แล้ว จําเป็นต้องอาศัยการรับรู้เวลาท่ีดําเนินอยู่อย่างปกติจาก

รอบๆตวั(Actual time) เป็นปัจจยัหนึง่ในการเน้นยํา้ให้คนรับรู้ว่าเวลาผ่านไปช้าหรือเวลานาน โดย

จากบทข้างต้นได้แบ่งการรับรู้เวลาจากองค์ประกอบต่างๆในบริบทเป็น 2 ประเภทคือ สงัเกตจาก

บริบททางธรรมชาติและ สงัเกตจากบริบททางวิถีชีวิต ผู้ศึกษาจึงใช้แนวความคิดนีม้าใช้เป็นตัว

การทดลองที ่3.1 การทดลองที ่3.2 
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แปรหนึ่งในการทดลอง ได้แก่ พืน้ท่ีตัง้โครงการ(บทท่ี5) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเง่ือนไข

ของการรับรู้เวลาจากบริบทท่ีต่างกัน จะทําให้พืน้ท่ีหน่วงเวลามีรูปแบบและลกัษณะแตกต่างกัน

อยา่งไร โดยการสงัเกตองค์ประกอบดงัภาพประกอบท่ี18 

 
ภาพประกอบท่ี 18 แสดงองค์ประกอบในบริบทท่ีมีสมัพนัธ์มมุมอง 

มมุมองของพืน้ท่ีแต่ละรูปแบบ ทัง้ Foresee Space และUnforeseen Space จะถกู

ใช้ร่วมกบัการเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีสอดคล้องกนั เช่น การมองต่างระดบัใช้กับตําแน่งท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงของระดบันํา้ เป็นต้น เพื่อให้พืน้ท่ีมีบทบาทในการเช่ือมคนกบัสภาพแวดล้อมได้อย่าง

ชดัเจน เกิดการเปรียบเทียบระหว่างการเคล่ือนไหวของบริบทกบัคน และการเคล่ือนท่ีของคนกับ

บริบท เป็นต้น  
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ภาพประกอบท่ี 19 แสดงการทดลองลกัษณะมมุมองท่ีอยูใ่นองค์ประกอบของบริบทตา่งๆใน 

            สภาพแวดล้อม โดยพืน้ท่ีแตล่ะรูปแบบ จะรับรู้องค์ประกอบท่ีเหมือนกนัได้ 

            แตกตา่งกนั ทําให้เกิดลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี ซึง่สามารถตอบสนองการซมึซบั 

            สภาพแวดล้อมอยา่งสมบรูณ์ได้ 

1. มุมมองหน่วงเวลากับธรรมชาต ิ

 
ภาพท่ี 35 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีในบริบทท่ีต้องการรับรู้องค์ประกอบของ นํา้ รับรู้ 

  ความเป็นนํา้ได้แตกตา่งกนัตามรูปแบบของพืน้ท่ีและความต้องการทางความคดิ เชน่  

  ระดบั การไหล สี เสียง เส้นและ สมัผสันํา้ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 36 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีในบริบทท่ีต้องการรับรู้องค์ประกอบของต้นไม้ รับรู้ 

  ความเป็นต้นไม้ได้แตกตา่งกนัตามรูปแบบของพืน้ท่ีและความต้องการทางความคิด เช่น  

  ร่มเงา ลมพดั สมัผสั พุม่ไม้ ความสงูใหญ่ เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 37 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีในบริบทท่ีต้องการรับรู้องค์ประกอบของ 

  แสงพระอาทิตย์ รับรู้ความเป็นแสงได้แตกตา่งกนัตามรูปแบบของพืน้ท่ีและ 

  ความต้องการทางความคิด เช่น พระอาทิตย์ขึน้-ตก แสงและเงา ความสวา่ง  

  ช่องแสง Effectจากแสง เป็นต้น 

2. มุมมองหน่วงเวลากับเมือง 

 
ภาพท่ี 38 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีในบริบทท่ีต้องการรับรู้องค์ประกอบของวิถีชีวิต  

  เช่น คนเดิน รถ ร้านค้า เป็นต้น 
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ภาพท่ี 39 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีในบริบทท่ีต้องการรับรู้องค์ประกอบของท้องฟ้าใน 

  เมือง เช่น สีของท้องฟ้า ความสวา่ง เป็นต้น 

 

ผลการทดลองครัง้ที่ 4  

จากการทดลองทําให้เห็นวา่พืน้ท่ีแตล่ะรูปแบบทัง้พืน้ท่ีซึง่สามารถมองเห็นลว่งหน้า 

และพืน้ท่ีซึง่ไมส่ามารถมองเห็นลว่งหน้า มีการรับรู้บริบทในรูปแบบท่ีตา่งกนั โดยสรุปผลจากการ

ทดลองได้ดงันี ้ 

1. Foresee Space ใช้บริบทเป็นจดุสนใจ ภาพท่ีเห็นลว่งหน้าในการนําทาง และ

เช่ือมโยงความตอ่เน่ืองของมมุมองและการเข้าถึง 

2. Unforeseen Space ใช้ความนา่ค้นหาจากปรากฏการณ์ในบริบทนําทางและ

เช่ือมโยงความตอ่เน่ืองในการเข้าถึง 

ตารางท่ี 5 แสดงการสรุปผลการทํางานร่วมกนัของมมุมองและองค์ประกอบของบริบท 

 Foresee Unforeseen 

Move 
มองเห็นกายภาพ มองเห็นปรากฎการณ์ 

ใช้ภาพนําทาง คาดการณ์จากปรากฎการณ์ 

Stay 

มองเห็นการ

เปล่ียนแปลง 

มองไมเ่ห็นการเปล่ียนแปลง 

มองเห็นการเคล่ือนไหว รับรู้การเคล่ือนไหวอ่ืนๆ 

มมุมองท่ีสร้างขึน้จาก Visual Thinking ทัง้สองรูปแบบ ได้แก่ Foresee Space และ 

Unforeseen Space สามารถนํามาใช้กบับริบทได้อย่างหลากหลาย แสดงให้เห็นความเป็นไปได้

ว่า ชุดของเคร่ืองมือจากแนวความคิดท่ีผู้ ศึกษาได้ทําการทดลองค้นหา สามารถนําไปใช้กับ

สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีต้องการหน่วงเวลาได้ โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ของมุมมองกับ

สภาพแวดล้อม และการทํางานร่วมกันของกายภาพกบับริบท เช่น ช่องเปิดกับภาพต้นไม้ ปิดกัน้
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กับeffectของแสง เป็นต้น ภายใต้เง่ือนไขของพืน้ท่ีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ Foresee และ 

Unforeseen หรือ ทัง้สองรูปแบบร่วมกนั ซึ่งผู้ศึกษาจะทําการทดลองใช้ในกระบวนการออกแบบ

ตอ่ไป 

 

รูปแบบโดยรวมของพืน้ที่หน่วงเวลา 

อ้างอิงจากการสรุปผลการทดลอง ซึง่ผา่นการทดลองจากปัจจยั ความคิด มมุมอง และ

ความสัมพันธ์กับบริบท ได้แก่ การทดลองพืน้ท่ีตามรูปแบบของการหน่วงเวลา การทดลอง

ความสมัพนัธ์ของมมุมองและลําดบัในการเข้าถึง การก่อรูปและจดัองค์ประกอบของพืน้ท่ี และการ

ทดลองมมุมองกบับริบท ทําให้กระบวนการศึกษานีส้ามารถก่อให้เกิดรูปแบบของพืน้ท่ี(Typology 

of Space ท่ีเกิดขึน้จากการศึกษาสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาหรือการรับรู้เวลานานผ่านพืน้ท่ีนัน้ มี

อยูด้่วยกนั 2 รูปแบบซึง่เป็นลกัษณะท่ีเฉพาะกบัการศกึษาดงันี ้

Foresee Space / Scene 

พืน้ท่ีซึง่ใช้ภาพท่ีเห็นลว่งหน้าในการนําทาง เช่ือมโยงความตอ่เน่ืองของมมุมอง การเข้าถึงและการ

ใช้งานพืน้ท่ีเกิดจากการสร้างภาพท่ีดงึดดูความสนใจ ในการหนว่งเวลาในความคดิของคน 

(ก) 

Unforeseen Space / Effect 

 พืน้ท่ีซึง่ใช้ส่ือกลางอ่ืนๆในการนําทาง คาดเดาความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี และการใช้งาน 

พืน้ท่ีเกิดจากการสร้างความคาดหวงั ในการหนว่งเวลาในความคิดของคน   

(ข) 

ภาพประกอบท่ี 20 แสดงรูปแบบของสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาด้านการศกึษา 

(ก) Foreseen 

(ข) Unforeseen 

 

ความเป็นไปได้ในการเกิดโครงการสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา 

สถาปัตยกรรมหนว่งเวลาสามารถเกิดขึน้จากพืน้ท่ี2รูปแบบด้วยกนั คือ การสร้าง 

Foresee Space หรือ การสร้าง Unforeseen Space รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือทัง้สองรูปแบบ

ทํางานร่วมกนั อยา่งมีความเหมาะสมกบั สามารถควบคมุเง่ือนไขของการสร้างเวลาสว่นตวัและ 

การใช้งานท่ีสอดคล้องกบัการรับรู้เวลานานด้วย โดยหากคํานงึถึงรูปแบบของพืน้ท่ีในสองลกัษณะ

นีเ้ป็นหลกั จะสามารถก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาได้ 

 
 



 

 

 

บทที่ 4 

 

กรณีศึกษา 

 

 การศึกษางานสถาปัตยกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับการรับรู้เวลา จะทําให้สามารถ

เข้าใจเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการรับรู้ช่วงเวลาของมนุษย์จากการใช้งานสถาปัตยกรรม และเข้าใจ

องค์ประกอบต่างๆอย่างชัดเจนมากย่ิงขึน้ สามารถนําไปประยุกต์สู่การสร้างเคร่ืองมือในการ

ออกแบบท่ีมีผลตอ่การรับรู้เวลาของมนษุย์ได้จริง 

 

การวิเคราะห์กรณีศกึษา 

ในการวิเคราะห์กรณีศึกษานัน้ เลือกวิเคราะห์ในประเด็นท่ีสอดคล้องกับการศึกษา

ดงัตอ่ไปนี ้โดยสนใจการรับรู้เวลานานท่ีเกิดจากการใช้งานพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมลกัษณะตา่งกนั  

1. เน่ืองจากไม่พบกรณีศึกษาท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับการหน่วงเวลาโดยตรง ผู้ ศึกษาจึงเลือก

กรณีศกึษาจากประเด็นทางกายภาพท่ีเป็นปัจจยัซึง่ก่อให้เกิดการหน่วงเวลาได้ พิจารณาในแง่ของ

องค์ประกอบ ลกัษณะทางกายภาพ และคณุภาพของพืน้ท่ี  

2. การรับรู้เวลาในทางสถาปัตยกรรมแบ่งย่อยได้สองรูปแบบ คือ การรับรู้เวลาท่ีเปล่ียนไปจริง ใช้

เวลาน้อยลงหรือมากขึน้ และการรับรู้เวลาท่ีเปล่ียนไปในเชิงความคิด ซึง่หมายถึงระยะเวลาคงเดิม

แต่ความคิดทําให้เวลาเสมือนเร็วหรือช้ากว่าความเป็นจริง ในกระบวนการศึกษาจึงพิจารณา

กรณีศึกษาทัง้สองรูปแบบ เพราะพืน้ท่ีหน่วงเลาอาจเกิดจากการหน่วงเวลาทัง้2รูปแบบทํางาน

ร่วมกนั เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งและนําไปสูก่ารประยกุต์ใช้ได้อยา่งสมเหตสุมผล 

 

กรณีศึกษาที่มีแนวโน้มเกิดการหน่วงเวลา 

1. กรณีศึกษา The Chichu Art Museum,  Naoshima, Japan เป็นพิพิธภณัฑ์

ศิลปะ ออกแบบโดยTadaoando โดยภายในพิพิธภณัฑ์จัดแสดงผลงานของศิลปินสามคนนัน่คือ 

Claude MonetWalter de Maria และ James Turrell ตวัอาคารออกแบบให้ตัง้เสมือนอยูใ่ต้ดินลึก

สมัพนัธ์กบับริบทโดยรอบท่ีเป็นเชิงเขา พืน้ท่ีส่วนต่างๆ เป็นคอร์ดขนาดใหญ่ เพื่อให้แสงธรรมชาติ

สอ่งได้ทัว่ถึงและเหมาะสมตอ่พืน้ท่ีจดันิทรรศการศิลปะแขนงตา่งๆ แสงธรรมชาติท่ีสอ่งสวา่งเข้าสู่
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ในแต่ละพืน้ท่ี ลักษณะคอร์ดเปิดโล่งสัมพันธ์กับท้องฟ้าและรูปทรงเรขาคณิตท่ี

สอดคล้องกนักบัผลงานศิลปะตา่งๆ  

 

ภาพท่ี 40 แสดงอาคาร The Chichu Art Museum ท่ีมีความตอ่เน่ืองของแตล่ะพืน้ท่ีใช้งานท่ี

 เช่ือมตอ่กนัด้วยคอร์ดทรงเรขาคณิตตามลกัษณะการเข้าถึงและเนือ้หาตา่งๆ ภายใน

 อาคาร  

ท่ีมา: Architizer , The Chichu Art Museum, Tadao Ando เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 

เข้าถึงได้จาก http://architizer.com/blog/japan-art-island/media/841375/ 

1.1 การหน่วงเวลาจริงจากความจาํเป็นในการใช้งาน พืน้ท่ีแตล่ะสว่นเช่ือมกนั

ด้วยคอร์ดตา่งๆ ต้องผา่นคอร์ดก่อนเช่ือมไปยงัพืน้ท่ีสว่นอ่ืน โดยคอร์ดมีองค์ประกอบท่ีทําให้ต้องใช้

เวลานาน เช่น บนัไดวน เป็นต้น เพื่อกําหนดการเข้าถึง ลําดบัการรับรู้ และความตอ่เน่ืองของแต่ละ

ท่ีวา่งให้สอดคล้องกนัตามวตัถปุระสงค์การแสดงศิลปะของอาคาร ทางสญัจรทําให้คนรับรู้ผลงาน

ศิลปินท่ีจดัแสดงในสว่นตา่งๆไปอยา่งมีลําดบั ต้องผา่นสว่นหนึง่เพื่อท่ีจะไปยงัอีกสว่นหนึง่ได้ 

1.2 การหน่วงเวลาโดยความคิดจากการมองไม่เห็น ส่วนต่างๆของพืน้ท่ี

เช่ือมต่อกนัด้วยอุโมงค์ทางเดิน ท่ีนําไปสู่คอร์ดต่างๆท่ีมีขอบเขตกําแพงสูง ทําให้มองไม่เห็นส่วน

พืน้ท่ีท่ีกําลงัไป เปิดช่องให้เห็นท้องฟ้าและแสงแดดเพื่อใช้แสงท่ีส่องลอดผ่านในการนําทางและ

 

http://architizer.com/blog/japan-art-island/media/841375/
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สร้างความนา่สนใจในการใช้งานพืน้ท่ี ทําให้การรับรู้มีความสมัพนัธ์กบัทิศทางและลกัษณะแสงท่ี

สอ่งลอดเข้ามาจากแตล่ะคอร์ด  

 

ภาพท่ี 41 แสดงพืน้ท่ีคอร์ด ภายในอาคาร The Chichu Art Museum 

ท่ีมา: Pinterest , The Chichu Art Museum, Tadao Ando เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 

เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com/pin/445504588115078208/ 

2. กรณีศึกษา Renzo Piano building workshop’s Genoa Studio, Italy  ในการ

เข้าถึงสถานท่ีทํางานของ Renzo piano มีทางเข้าหลกัเป็นกระเช้าขนาดเล็ก ท่ีเคล่ือนท่ีไปบนราง

เล่ือน ตวักระเช้ากรุด้วยกระจกใสเพื่อเปิดมุมมองในการรับรู้บริบทรอบด้านก่อนท่ีจะเคล่ือนเข้าสู้

อาคารซึ่งเป็นส่วนทํางาน การออกแบบมีแนวคิดในการปรับและหน่วงอารมณ์จากการพบเจอ

ความวุน่วายภายนอกให้ผู้ เข้ามาได้หยดุพกั และผ่อนคลายมีสมาธิ เพื่อความพร้อมในการทํางาน 

ทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระเช้าจากเชิงเขาเคล่ือนไต่ระดบัขึน้ตามความลาดชันระยะทางขึน้เขา

ตามความลาดชันท่ีไกลเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้งานได้ซึมซบับรรยากาศของธรรมชาติรอบข้างได้อย่าง

เต็มท่ี สอดคล้องกบัการออกแบบตวัอาคารท่ีเน้นการเช่ือมโยงกบับริบทและธรรมชาติของท่ีตัง้ ซึ่ง

เป็นเนินเขาติดทะเลและมีทศันียภาพท่ีงดงาม 

 

https://www.pinterest.com/pin/445504588115078208/
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ภาพท่ี 42 แสดงลกัษณะการใช้งานกระเช้าเพือ่เข้าสู้อาคารสํานกังาน Renzo Piano building 

 workshop, Punta nave (Genoa), Italy. 

ท่ีมา : Some where I would like to live, Renzo Piano building workshop เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 

ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.somewhereiwouldliketolive.com/ 

2013/07/renzo-piano-building-workshop.html 

2.1 การหน่วงเวลาจริงจากองค์ประกอบในการเข้าถึง กระเช้าทางขึน้ทําให้

เกิดความนานในการใช้งาน และเข้าถึงพืน้ท่ี เพื่อตอบโจทย์ด้านอารมณ์ หากเปรียบกับทางเดิน

บนัไดในอาคารทัว่ไปซึ่งก็เป็นการหน่วงเวลาจริงโดยองค์ประกอบเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีกระเช้านี ้

สามารถควบคมุ และจํากดัความเร็วในการเข้าถึงได้มากกวา่ 

2.2 การหน่วงเวลาโดยความคิดจากการมองทศันียภาพ ด้วยสถานท่ีท่ีมีความ

สวยงาม การเข้าถึงลกัษณะนีจ้ึงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบับริบทในการทําให้คนซึมซบั

สภาพแวดล้อม ความช้าของกระเช้าส่งผลให้คนมองส่ิงท่ีน่าสนใจระหว่างทาง อาจเกิดการรับรู้

เวลานานจากการจดจ่อส่ิงท่ีสนใจ 

3. กรณีศึกษา Slow house ,Diller Scofidio ลกัษณะทางกายภาพมีขนาดแคบไปสู่

กว้าง โดยมีรูปร่างโค้ง เกิดจากการตัง้ใจให้คนคอ่ยๆมองเห็นภาพวิวไปทีละน้อยอยา่งช้าๆ เพื่อเป็น

การเน้นความสําคญัและเกิดการรับรู้อยา่งช้า คอ่ยเป็นคอ่ยไป ใช้เวลานานมากขึน้ในการพิจารณา

และรับรู้ภาพของวิวภายนอกท่ีสวยงามนัน้  

 



60 

 

 
ภาพท่ี 43 แสดงการทดลองออกแบบอาคาร Slow House สามารถมองเห็นภาพอยา่งคอ่ยเป็น

 คอ่ยไปทีละสว่น 

ท่ีมา :Slow House, Diller Scofidio เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก

http://www.dsrny.com/projects/slow-house 

สําหรับกรณีศึกษาSlow Houseนี ้พิจารณาว่าเป็นการหน่วงเวลาโดยความคิด 

จากกายภาพท่ีสมัพนัธ์กบัการเข้าถึง โดยควบคมุ และกําหนดของเขตของมมุมองจากทางแคบไป

ทางกว้างตามจุดสนใจคือภาพวิวท่ีปลายทางซึ่งค่อยๆเห็นกว้างขึน้ เป็นการชะลอการรับรู้ด้วย

ความสมัพนัธ์ของมมุมอง การเข้าถึง และบริบทได้เป็นอยา่งดี 

4. กรณีศึกษา Guggenheim museum, Frank Lloy Wright สว่นโถงชมงานสําหรับ

จัดแสดงงานศิลปะ ซึ่งต้องการดึงดูดให้คนค่อยๆรับรู้ พิจารณาผลงานศิลปะไปทีละงานอย่าง 

ละเอียดอ่อน จดุเร่ิมต้นของการสญัจรอยูท่ี่ชัน้บน และเดินชมผลงานลงมาตามทางเดินท่ีมีลกัษณะ

เป็นทางลาดท่ีวนรอบโถงลงมาจนถึงชัน้ล่าง ด้วยความเป็นทางลาดต่อเน่ืองทําให้การเดินนัน้ต้อง

คอ่ยเป็นคอ่ยไป และชะลอเวลาการเคล่ือนผา่นไปท่ีละสว่น 
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ภาพท่ี 44 แสดงตวัอาคารภายนอกของ Gugenhiem museum 

ท่ีมา : Guggenheim Website, Guggenheim museum, Frank Lloy Wright เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 

ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-

educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-online 

4.1 การหน่วงเวลาจริงจากทางสัญจร ทางเดินท่ีวนรอบโถงแต่มีระยะทางมาก 

และมีความชนั ทําให้คนต้องใช้เวลาและความระมดัระวงัในการเดินบนทางนัน้ ทําให้เดินได้ช้าลง 

สอดคล้องกบัความต้องการให้ใช้เวลานานในการชมผลงานศิลปะ 

4.2 การหน่วงเวลาโดยความคิดจากระบบของพืน้ที่ ระบบของพืน้ท่ีท่ีล้อม

ศนูย์กลางมีทางเดินรอบ ทําให้คนผ่านมาในตําแหน่งเดิมซํา้ๆในขณะท่ีลง สร้างความคิดให้จดจ่อ

กบัจดุสิน้สดุจากการวนไปมาในพืน้ท่ีเดียวกนั รวมถึงการปิดกัน้ของการอาคารทําให้คนไม่สามารถ

รับรู้บริบทภายนอก 

 

 

http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-online
http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-online
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ภาพท่ี 45 แสดงลกัษณะทางเดินลาดชนัวนรอบโถง จากชัน้บนลงมาชัน้ลา่ง ของ Gugenhiem 

 museum 

ท่ีมา : Guggenheim Website, วิธีการเดนิภายใน Gugenhiem museum เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 

ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-

educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-online 

5. กรณีศึกษา Moses Bridge, Sunken Pedestrian Bridge in the Netherlands 

,RO & AD Architects เพื่อเป็นทางสําหรับสญัจรผ่านเข้าไปยงัอดีตป้อมปราการเก่าของชาวดตัช์

ในยคุศตวรรษท่ี 17 ท่ีอยูอี่กฝ่ังอีกฝ่ังของคนํูา้ แทนท่ีจะออกแบบสะพานสงูทัว่ไป สถาปนิกเลือกท่ี

จะออกแบบทางเดินของสะพานให้ตํ่ากวา่ระดบันํา้ เพื่อให้ระดบัสายตาใกล้เคียงกบัระดบันํา้ ทําให้

คนท่ีสญัจรผา่นได้ใกล้ชิดและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผืนนํา้ได้มากขึน้ เมื่อผู้คนได้ผ่านทางนีจ้ึงถกูนํา้เป็น

องค์ประกอบดึงดูดความสนใจ ทําให้การเดินผ่านในแต่ละครัง้นัน้ รู้สึกความผ่อนคลาย รู้สึกถึง

ความเพลิดเพลินระหวา่งทาง 
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ภาพท่ี 46 แสดงลกัษณะสะพานท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งภายนอกกบัฝ่ังท่ีเป็นสว่นของอดตีป้อมปราการ 

ท่ีมา : Moses-bridge, RO & AD Architects เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://www.ro-ad.org/projects/moses-bridge/index.html#3 

 
ภาพท่ี 47 แสดงลกัษณะสะพานข้ามลํานํา้ท่ีมีความสงูเพียงเสมอผิวนํา้เพื่อการปฏิสมัพนัธ์ใกล้ชิด

 กบันํา้ 

ท่ีมา : Moses-bridge, RO & AD Architects ระดบัความสงู Moses-bridge เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 

ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.ro-ad.org/projects/moses-bridge/index.html#3 

5.1 การหน่วงเวลาจริงจากการความจาํเป็นในการผ่าน เน่ืองจากเป็นสะพาน

ข้ามคนํูา้ขนาดใหญ่ คนท่ีจะสญัจรไปมาจําเป็นต้องผา่นทางนีเ้พื่อไปสูอี่กฟากหนึง่  

 

http://www.ro-ad.org/projects/moses-bridge/index.html%233
http://www.ro-ad.org/projects/moses-bridge/index.html%233
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5.2 การหน่วงเวลาโดยความคิดจากบริบทระหว่างทาง เป็นการสร้างความใจ

โดยองค์ประกอบซึง่บริบทมีสว่นในการดงึดดูความสนใจนัน้ ทางเดินท่ีลดระดบัให้คนใกล้ชิดกบันํา้

มากขึน้ ทําให้การเดินผ่านไม่เป็นเร่ืองท่ีน่าเบื่อ สามารถรับรู้ผิวนํา้ในระดับสายตา ทัง้ความ

เคล่ือนไหว ลมจากนํา้ หรือกล่ินของนํา้ เป็นการหน่วงเวลาท่ีทําให้คนซึมซบับรรยากาศและอาจ

เกิดการใช้เวลานานขึน้จริงด้วย 

6. กรณีศึกษา The Infinite Bridge. Sculpture By The Sea Aarhus, Denmark, 

Gjode&PovlsgaardArkitekter สะพานได้รับการออกแบบเพื่อทําหน้าท่ีเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

คนกับสภาพแวดล้อม เปิดประสบการณ์การรับรู้ทิวทัศน์แบบใหม่ และเป็นจุดดึงดูดของผู้ คน

บริเวณชายหาด ลกัษณะทางเดินเป็นสะพานโค้งวงกลมย่ืนออกไปในทะเล ทําให้เกิดรูปแบบการ

เดินวนเป็นลูปไม่สิน้สุด ทกุๆจุดท่ีเดินผ่านนําไปสู่มมุมองต่อทศันียภาพท่ีหลากหลาย และยงัเกิด

ความต่อเน่ืองไม่รู้จบ การเคล่ือนท่ีวนไปมาทําให้การรับรู้เวลาไม่อาจคาดเดาได้แน่ชดั มีโอกาสท่ี

จะเช่ือมตอ่รับรู้สภาพแวดล้อมได้มากย่ิงขึน้ 

 
ภาพท่ี 48 แสดงลกัษณะสะพานลกัษณะวงกลมท่ีมีสว่นหนึง่ย่ืนออกไปในทะเล 

ท่ีมา : The Infinite Bridge จากเว็ปไซต์ http://www.gpark.dk/ เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 

เข้าถึงได้จาก http://www.gpark.dk/uendeligbro.html 

6.1 การหน่วงเวลาจริงจากทางสัญจร ทางเดินรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ดจูากท่ี

ไกลอาจจะทําให้มีความสนใจ และถูกดึงดูดให้เข้าไปในพืน้ท่ี ในขณะท่ีทางเดินนัน้มีระยะทางท่ี

 

http://www.gpark.dk/
http://www.gpark.dk/uendeligbro.html
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ไกลและไมส่ามารถรับรู้ถึงระยะทางท่ีแท้จริงจากการเคล่ือนท่ีวนอยู่ในพืน้ท่ี อย่างไรก็ตามประเด็น

ดงักลา่วสอดคล้องกบัการรับรู้ทศันียภาพท่ีสวยงาม และการเป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจได้ 

6.2 การหน่วงเวลาโดยความคิดจากระบบของพืน้ที่ การเคล่ือนท่ีวนกลบัมา

จดุเดิมทําให้คนรับรู้จงัหวะของพืน้ท่ีซํา้ๆหลายครัง้ ความไมสิ่น้สดุ ทําให้รู้สกึถึงความนานได้  

 
ภาพท่ี 49 แสดงลกัษณะทศันียภาพสว่นหนึง่ท่ีเกิดขึน้จากการสญัจรบนสะพาน 

ท่ีมา The Infinite Bridge, Gjode&PovlsgaardArkitekter จากเว็ปไซต์ http://www.gpark.dk/ 

เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.gpark.dk/uendeligbro.html 

 

สรุปกรณีศึกษา 

จากวิเคราะห์กรณีศึกษาทัง้2ประเด็นในการหน่วงเวลา ได้แก่การหน่วงเวลาจริงและ

การหนว่งเวลาโดยความคิด ทําให้เห็นวา่การหน่วงเวลาทัง้2รูปแบบมีความต่างกนัในด้านรูปธรรม

และนามธรรม ซึ่งสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาอาจเกิดจากการทํางานร่วนกันของพืน้ท่ีทัง้2รูปแบบ 

หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์การใช้งาน การรับรู้ และบทบาทของพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpark.dk/
http://www.gpark.dk/uendeligbro.html


 
 

บทที่ 5 

 

ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 

เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ของการศกึษานี ้ซึง่หมายถึงการเกิดกระบวนการหน่วงเวลานัน้ 

ต้องอาศยัการสร้างโปรแกรม จากการศึกษา วิเคราะห์ และทดลอง ตามบทข้างต้นแล้วนัน้ ทําให้

ทราบถึงส่วนประกอบของโปรแกรม รวมไปถึงรูปแบบของโครงการท่ีเป็นไปได้ในการสร้าง

กระบวนการหน่วงเวลา ซึ่งเป็นเกณฑ์สําคญัในการเลือกสถานท่ีตัง้โครงการ การวิเคราะห์ท่ีตัง้

โครงการในประเด็นตา่งๆ และสามารถนําไปสูก่ระบวนการออกแบบตอ่ไปได้ 

 

โปรแกรม 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ในบทข้างต้น การสร้างกระบวนการหน่วงเวลาผ่านพืน้ท่ี

ทางสถาปัตยกรรมนัน้ ต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ของคน สถานท่ี เวลา และกิจกรรม ท่ี

ทํางานร่วมกับพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม สําหรับการรับรู้ของคน และการรับรู้เวลา รวมถึงรูปแบบ

พืน้ท่ี ได้ทําการวิเคราะห์ในบทข้างต้นไปแล้ว ดงันัน้ความเป็นไปได้ของโครงการในบทนี ้จึงเป็นการ

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของท่ีตัง้โครงการ และการใช้งานของโครงการเป็นสําคญั เพื่อกําหนด

วตัถปุระสงค์ของโปรแกรมด้านสถานท่ีและโปรแกรมด้านการใช้งาน สามารถนําไปสู่กระบวนการ

ออกแบบท่ีตอบโจทย์ของการศกึษาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 21 แสดงสว่นประกอบของโปรแกรมในการสร้างกระบวนการหนว่งเวลา 

Program 

Place 

สถานท่ีซึง่จะหน่วงเวลา 

Perception of   Time 

  Actual Time            เวลาท่ีดําเนินปกติจากการเปล่ียนแปลงของบริบท 

  Subjective Time      เวลาท่ีสร้างจากความคิดสว่นบคุคล 

Function 

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการหน่วงเวลา 
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รูปแบบของโครงการ 

การกําหนดรูปแบบของโครงการ ได้แก่ สถานท่ี และการใช้สอย ซึ่งเอือ้ให้เกิดการ

หนว่งเวลา จะสง่ผลตอ่กระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาได้ ทัง้นีต้้อง

คํานึงความสมัพนัธ์ของกิจกรรม สถานท่ี เวลา และพืน้ท่ี ท่ีสามารถก่อให้เกิดกระบวนการหน่วง

เวลาได้ โดยต้องเป็นสถานท่ีและกิจกรรมท่ีต้องการซึมซบัสภาพแวดล้อม ต้องการรับรู้เวลานาน 

และสามารถสร้างเวลาในความคิดสว่นบคุคลได้ มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เป็นโครงการท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากการซมึซบัสภาพแวดล้อมเป็นสําคญั 

2. เป็นสถานท่ีและกิจกรรมท่ีคนสามารถรับรู้เวลาทัว่ไปและสร้างเวลาในความคิดสว่นบคุคลได้ 

3. เป็นสถานท่ีและกิจกรรมท่ีคนต้องการรับรู้เวลานาน หรือต้องการให้เวลาผา่นไปอยา่งช้าๆ 

4. เป็นโครงการท่ีเน้นการรับรู้ ไมเ่น้นการใช้งานหรือทํากิจกรรมท่ีจริงจงัมากนกั 

1. การใช้งานของโครงการ (Functional Program) เน่ืองจากวตัถปุระสงค์หลกัของ

การศึกษาคือ การหน่วงเวลาเพื่อซึมซับสภาพแวดล้อม การใช้สอยของโครงการจึงต้องมาจาก

กิจกรรมท่ีคนทําในขณะท่ีต้องการซมึซบับรรยากาศรอบๆของสถานท่ีนัน้ไปด้วย และเป็นกิจกรรมท่ี

ต้องการรับรู้เวลานานในสถานท่ีโดยใช้บริบทของสถานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ ดงันัน้การใช้

สอยของโครงการในการศกึษานีจ้ึงต้องสอดคล้องกบัการรับรู้เวลานาน และบริบทของท่ีตัง้โครงการ

ด้วย   จากประเด็นข้องต้นทําให้สามารถกําหนดขอบเขตของการใช้สอยโครงการได้ดงันี ้ 

1.เป็นกิจกรรมท่ีคนทําในขณะท่ีต้องการรับรู้บรรยากาศของสภาพแวดล้อม เช่น การอ่านหนงัสือ 

งานเลีย้ง ทานอาหาร พกัผอ่น ชมวิว ทอ่งเท่ียว เป็นต้น  

2.เป็นกิจกรรมท่ีคนต้องการใช้เวลานานอยู่ในสถานท่ี เช่น งานเลีย้ง การฉลอง การพบปะสงัสรรค์ 

การพกัผอ่น การรับลมชมวิว เป็นต้น 

3.เป็นกิจกรรมท่ีสามารถรับรู้เวลาทัว่ไปจากการสงัเกต และสามารถสร้างเวลาในความคิดส่วน

บคุคลได้ เช่น นัง่เลน่ เดินเลน่ พกัผอ่น การชมสถานท่ี การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

จากขอบเขตของกิจกรรมตามเกณฑ์ดังกล่าวทําให้ผู้ ศึกษาสามารถพิจาณา

ประเภทของโครงการท่ีมีความสอดคล้องกบัเกณฑ์ข้างต้นได้แก่  

1.1 โปรแกรมเพื่อการส่ือสาร ใช้เป็นสถานท่ีซึง่มีจดุมุง่หมายเป็นส่ือกลางในการ

ส่ือสาร ส่ือความ และให้ความรู้ จําเป็นต้องอาศยัความสนใจของคน ในการรับรู้พืน้ท่ีและเร่ืองราว

ตา่งๆ เช่น ศนูย์การเรียนรู้ พิพิธภณัฑ์ อนสุรณ์สถาน เป็นต้น 
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1.2 โปรแกรมเพื่อสุนทรียภาพ เป็นโปรแกรมท่ีเน้นรายละเอียดขององค์ประกอบ

ตา่งๆ รวมถึงบรรยากาศในการสร้างสนุทรียภาพให้กบัคน ทําให้คนรับรู้ถึงความเป็นสถานท่ีอย่าง

แท้จริง ไมว่า่จะเป็นส่ิงท่ีสร้างขึน้หรือส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น สถานท่ีทอ่งเท่ียว จดุชมวิว เป็นต้น 

1.3 โปรแกรมเพื่อการพักผ่อน สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆท่ีคนต้องการทํา

ขณะพกัผ่อนหย่อนใจ มีเป้าหมายในการบรรเทาความอ่อนล้าของร่างกายและจิตใจคนเป็นหลกั 

สร้างความสบาย และความรู้สกึในทางท่ีดี เช่น รีสอร์ท สถานพกัฟืน้ คาเฟ่ ศาลา เป็นต้น 

เน่ืองจากการจะเกิดกระบวนการหน่วงเวลาได้นัน้ ต้องคํานึงถึงความสมัพนัธ์ของ

สถานท่ี กิจกรรม เวลา และพืน้ท่ี ดังนัน้นอกจากการใช้สอยและกิจกรรมของโครงการจะต้อง

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกระบวนการหนว่งเวลาดงัท่ีกําหนดไว้แล้ว ยงัต้องเหมาะสมและมา

จากบริบทของสถานท่ี กลา่วได้ว่าการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการขึน้อยู่กบัสถาน

ท่ีตัง้โครงการด้วย ดงันัน้การเลือกโปรแกรมด้านการใช้งานจึงต้องพิจารณาในหวัข้อการวิเคราะห์

ท่ีตัง้โครงการตอ่ไป 

2. สถานที่ (Place) เป็นสถานท่ีซึ่งจะสร้างกระบวนการหน่วงเวลาเพื่อให้เกิดการซึม

ซับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีนัน้ โดยพิจารณาเลือกสถานท่ีจากการรับรู้เวลาผ่านบริบทใน

สภาพแวดล้อม เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบของพืน้ท่ีหน่วงเวลา จากการวิเคราะห์ในบท

ข้างต้นสามารถแบ่งการรับรู้เวลาจากบริบทได้ 2 รูปแบบ คือ สงัเกตจากบริบททางธรรมชาติ และ

สงัเกตจากบริบททางวิถีชีวิต ซึง่นําไปสูเ่กณฑ์ในการเลือกสถานท่ีดงันี ้

2.1 สถานที่ในธรรมชาต ิมีการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบทางธรรมชาติตาม

ช่วงเวลาอยา่งสงัเกตได้ชดั เช่น ทะเล แมนํ่า้ ภเูขา ป่า เป็นต้น 

2.2 สถานที่ในเมือง มีการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตชัดเจนตามช่วงเวลา ได้แก่ 

บริเวณร้านค้า ชมุชน ทา่รถ ทา่เรือ เป็นต้น  

                            

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 22 เปรียบเทียบความแตกตา่งขององค์ประกอบท่ีทําให้รับรู้เวลาในสถานท่ี 

ธรรมชาต ิ

การสงัเกตท้องฟ้า  -พระอาทิตย์ขึน้-ตก ดวงดาว  

     พระจนัทร์ สีของท้องฟ้า 

สภาพอากาศ        - อากาศร้อน-เย็น แสงแดด ลม  

เสียงธรรมชาติ      -เสียงนํา้ เสียงนก 

องค์ประกอบอื่นๆ  - ต้นไม้ สายนํา้ 

 

วิถีชีวิต 

จงัหวะของกิจกรรม - ร้านขายของ ร้านค้าเปิด/ ปิด 

การเดินทาง 

พฤตกิรรมของคน    -คนรีบ คนเหน่ือยล้า   

ความหนาแน่น        -ปริมาณคน ปริมาณรถ 

สภาวะ                  - ความสงบ วุน่วาย 
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จากการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งมีเอกลักษณ์และลักษณะการ

เปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์ขึน้และตก บอกช่วงเวลาเช้าจนถึงเย็น 

ร้านค้าในเมืองและรถโดยสารบอกช่วงเวลาทํางาน(Prime time) เป็นต้น และมีลักษณะทาง

กายภาพของพืน้ท่ีตัง้ท่ีแตกตา่งกนั เช่น ต้นไม้ ภูเขา ทะเล แม่นํา้ ถนน และอาคารโดยรอบ รวมไป

ถึงความแตกต่างของความต้องการใช้งานสถานท่ีด้วย เช่น ท่ีพกัผ่อน ท่ีทํางาน ทางผ่าน เป็นต้น 

ส่ิงเหลา่นีจ้ะทําให้สถานท่ีแตล่ะแหง่ มีความเหมาะสมกบัรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลาท่ีแตกต่างกนั

ด้วย ดังนัน้ในการเลือกโปรแกรมด้านสถานท่ี ต้องอาศัยการพิจารณาการเปล่ียนแปลงของ

องค์ประกอบต่างๆในสภาพแวดล้อม ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตของการเลือกท่ีตัง้

โครงการ ทัง้องค์ประกอบของธรรมชาติ และองค์ประกอบของเมือง  

 

การเลือกที่ตัง้โครงการ 

ภายใต้ข้อจํากดัของการเปล่ียนแปลงจึงเลือกสถานท่ีจากองค์ประกอบของบริบทท่ีไม่

สามารถสร้างขึน้ได้ มาเปรียบเทียบกัน 2 สถานท่ี โดยมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงบริบทท่ี

ชัดเจน และมีองค์ประกอบสําคัญในบริบทต่างกัน แต่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อเอือ้ต่อการเกิด

โปรแกรมท่ีใกล้เคียงกนัได้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดงันี ้

1. องค์ประกอบทางธรรมชาติ (Natural element) สถานท่ีท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพของภูมิประเทศตามธรรมชาติ โดยมีหลักเกณฑ์คือ มีการเปล่ียนแปลงของระดับนํา้ 

มองเห็นพระอาทิตย์ขึน้และตก มีความเป็นธรรมชาติ และมีความเป็นเมืองเล็กน้อย จากเกณฑ์

ดงักลา่ว พิจารณาพืน้ท่ีบริเวณริมฝ่ังอ่าวไทยตอนในซึง่มีการเปล่ียนแปลงของระดบันํา้มากท่ีสดุ  

 
ภาพท่ี 50 แสดงภาพอตัราการเปล่ียนแปลงระดบันํา้ของอ่าวไทยตอนใน 

ท่ีมา: Trisiri satayawong, Sea level change in the Gulf of Thailand, เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.greenintrend.com 

 
 

http://www.greenintrend.com/
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ภาพท่ี 51แสดงบริเวณชายฝ่ังทะเลของอ่าวไทยตอนใน 

ท่ีมา: ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน, ความเป็นมา, เข้าถึง

เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.mcrc-upper.go.th/?page_id=2 

จากลกัษณะของบริบททางธรรมชาติ เข้าถึงได้ง่ายและใกล้เคียงกบัความเป็นเมือง 

ทําให้เห็นว่า พืน้ท่ีบริเวณฝ่ังหวัหิน จะสามารถดึงดดูความสนใจของผู้คนบริเวณชายฝ่ัง อ.หวัหิน 

ให้มาใช้เวลาในสถานท่ีได้ จึงมีความเหมาะสมแก่การนํามาเป็นท่ีตัง้โครงการเพื่อศึกษาการหน่วง

เวลา โดยเฉพาะพืน้ท่ีของเขาตะเกียบ ริมหาดอําเภอหัวหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาสูงชันติด

ชายหาด ทําให้สามารถรับรู้บริบททางธรรมชาติท่ีสําคญั คือการเปล่ียนแปลงของระดบันํา้ทะเล 

และความเปล่ียนแปลงของดวงอาทิตย์ขึน้-ลง จากการสํารวจจึงเลือกพืน้ท่ีริมเขาตะเกียบเป็น

สถานท่ีตัง้โครงการ 

                
                                          (ก)                                                 (ข) 

ภาพท่ี 52 แสดงภาพเขาตะเกียบ อ.หวัหิน ท่ีมีลกัษณะสงูชนั ติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 

               (ก)ภาพจากมมุสงู                 (ข)ภาพจากบริเวณชายหาด  

               (ถ่ายโดยผู้ วิจยั ณ ชายหาดเขาตะเกียบ อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เมื่อ 

  ตลุาคม 2558) 

เขาตะเกียบเป็นสถานท่ีท่ีคนไปพกัผ่อน เป็นจุดท่องเท่ียวสําคญัของการท่องเท่ียว

หวัหิน บริเวณเชิงเขามีท่าเรือประมง และเวิง้นํา้กัน้ฝ่ังชาดหาด มีลกัษณะเป็นเขาหินและต้นไม้ มี

ความชนัมากท่ีเชิงเขาและคอ่ยๆชนัน้อยลงตรงกลางเขา ตัง้ขวางตวัย่ืนออกมาจากแนวหาด มกัพบ

 
 

http://www.mcrc-upper.go.th/?page_id=2
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ผู้คนเดินลงจากด้านบนเขาของฝ่ังวดั ลงมานัง่เลน่ท่ีใต้ต้นไม้เชิงเขาเพื่อรับลมชมวิว บริเวณแนวเชิง

เขาเป็นพืน้ท่ีซึง่มีความเป็นไปได้ในการเป็นพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

       
                                       (ก)                                                       (ข) 

ภาพท่ี 53 แสดงแบบผงับริเวณของเขาตะเกียบและบริเวณรอบๆ  

               (ก)Satellite                      (ข) Layout Drawing  

ท่ีมา: (ก) Google map, Satellite, เข้าถึงเมื่อ 23 กนัยายน 2558, เข้าถึงได้จาก

https://www.google.co.th/maps/place/Khao+Takiap+Nong+Kae,+Hua+Hin+District,+Pr

achuap+Khiri+Khan+77110 

2. องค์ประกอบของเมือง (City element) สถานท่ีท่ีมีลกัษณะของสภาพแวดล้อม

ใจกลางเมือง ประกอบด้วยปัจจยัหลกั คือ มีการเปล่ียนแปลงของกลุ่มคน กิจกรรม และการสญัจร 

ตามช่วงเวลา และมีความเป็นธรรมชาติเล็กน้อย จึงเลือกสถานท่ีในกรุงเทพมหานครท่ีอยู่ใกล้

แมนํ่า้ ซึง่ผู้คนท่ีทํากิจกรรมของคนเมืองและกิจกรรมท่ีต้องการธรรมชาติ พิจารณาสถานท่ีบริเวณ

ทา่เรือตลอดแมนํ่า้เจ้าพระยาท่ีอยูใ่นเมือง 

 
ภาพท่ี 54 แสดงตําแหนง่บริเวณทา่เรือตา่งๆในกรุงเทพมหานคร  

ท่ีมา: Google map, Terrain, เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://www.google.co.th/maps 

จะเห็นได้ว่าสถานท่ีซึ่งมีความเป็นไปได้ตามจุดท่าเรือต่างๆ ได้แก่ ท่านํา้นนทบุรี 

พระราม7 เทเวศร์ พระอาทิตย์ วงัหลงั สะพานพทุธ ราชวงศ์ ส่ีพระยา และสาทร พิจารณาบริเวณท่ี

มีการเปล่ียนแปลงของการสญัจร และกิจกรรมของคนตามช่วงเวลา มีความใกล้ชิดธรรมชาติ และ

 
 

https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2/@13.7324054,100.5450048,13z/data=!5m2!1e4!1e1


72 

 
เอือ้ตอ่การเกิดโครงการในลกัษณะเดียวกบัพืน้ท่ีเขาตะเกียบ จากการสํารวจจึงเลือกบริเวณท่าเรือ

ส่ีพระยาเป็นสถานท่ีตัง้โครงการ    

 
ภาพท่ี 55   แสดงบรรยากาศของคนและกิจกรรมบริเวณทา่เรือส่ีพระยา  

                 (ถ่ายโดยผู้ วิจยั ณ ตลาดน้อย สมัพนัธวงศ์ จงัหวดักรุงเทพฯ   เมือ่วนัท่ี สิงหาคม 2558) 

ทา่เรือส่ีพระยาเป็นทา่สําคญัทา่หนึง่ของกรุงเทพฯ มีความหนาแน่นของคนในพืน้ท่ี

รวมถึงนกัทอ่งเท่ียว บริเวณรอบๆประกอบไปด้วยอาคารท่ีมีความหลากหลาย เช่น โบสถ์ โรงเรียน 

ห้องสมดุ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ทัง้ยงัเป็นจุดต่อสําคญัของการ

เดินทางโดยเรือและรถ ผู้คนผา่นไปผา่นมาอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา จึงสามารถสงัเกตช่วงเวลาจาก

พฤติกรรมการเดินทางของคนได้อยา่งชดัเจน มีพืน้ท่ีสาธารณะตรงทา่เรือท่ีผู้คนมกัมานัง่เลน่ ชมวิว 

รับลม และทํากิจกรรม ถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีใกล้ท่าเรือท่ีคนให้ความสนใจกับแม่นํา้ และการเดินทาง 

บริเวณพืน้ท่ีซึ่งติดถนนหลายด้าน ผู้คนผ่านไปมามากมาย และมองเห็นท่าเรือ เป็นบริเวณท่ีมี

ความเป็นไปได้ในการเป็นพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

                        
                                      (ก)                                                    (ข) 

ภาพท่ี 56 แสดงแบบผงับริเวณของพืน้ท่ีส่ีพระยาและบริเวณรอบๆ  

                        (ก)Satellite                      (ข) Layout Drawing  

ท่ีมา: (ก) Google map, Satellite, เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://www.google.co.th/maps/place/ส่ีพระยา 

 
 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2+Khwaeng+Bang+Rak,+Khet+Bang+Rak,+Krung+Thep+Maha+Nakhon+10500/@13.7284964,100.5132356,17z/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x30e298dbf30b19ef:0xc276d21b365ffccc!5m1!1e1
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จากข้อจํากัดนัน้การเลือกท่ีตัง้โครงการจึงมาจากเกณฑ์ของการเปล่ียนแปลง ซึ่งได้

เลือกสถานท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบท่ีต่างกันอย่างสังเกตได้ชัด ได้แก่ องค์ประกอบ

ธรรมชาติท่ีบริเวณเขาตะเกียบ และองค์ประกอบของเมืองท่ีบริเวณท่าเรือส่ีพระยา แต่มีความ

ใกล้เคียงกันคือ เป็นสถานท่ีพักผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีประกอบไปด้วยคนในพืน้ท่ีและ

นักท่องเท่ียว รวมถึงสามารถรองรับกิจกรรมท่ีให้ความสนใจสภาพแวดล้อมได้ โดยสถานท่ี

(place)จะทําหน้าท่ีเป็นตวัแปรต้นของการทดลองท่ีแสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมท่ีต่างกันทัง้

เง่ือนไขของการรับรู้เวลาทัว่ไป รวมไปถึงลกัษณะทางกายภาพตา่งๆ จะสง่ผลตอ่กระบวนการหนว่ง

เวลาผา่นพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีตา่งกนัอยา่งไรบ้าง(ดงัแผนภาพความคิดด้านลา่ง)  

 
ภาพประกอบท่ี 23 แสดงแผนภาพความคดิของการเลือกท่ีตัง้โครงการ 
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การวิเคราะห์ที่ตัง้โครงการ 

การวิเคราะห์ท่ีโครงการจะเป็นไปตามประเด็นสําคญัของการศึกษาและสอดคล้องกบั

เป้าหมายในการหนว่งเวลา เพราะสถานท่ีตัง้โครงการทัง้สองแหง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีอาจทําให้พืน้ท่ี

หนว่งเวลามีความแตกต่างกนั ซึ่งนอกจากสถานท่ีจะมีองค์ประกอบของบริบทท่ีต่างกนัดงัท่ีกล่าว

ในบทข้างต้นแล้ว ยงัมีด้านการใช้งาน ได้แก่ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการหน่วงเวลาในสถานท่ีท่ีจะ

นําไปสู่การใช้สอยของโครงการ ,ด้านการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้เวลาทัว่ไป(Perception of Actual 

time)จากบริบทของสถานท่ีท่ีส่งผลต่อการกําหนดบริเวณ(Zoning)ของการรับรู้อ่ืนๆ และด้าน

กายภาพหรือลักษณะของท่ีตัง้ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของพืน้ท่ีหน่วงเวลา ได้แก่  ระยะทาง 

ทิศทาง ความสงู การเข้าถึง และมมุมอง  

1. ลักษณะของที่ตัง้โครงการ ท่ีตัง้โครงการมีแตกต่างกนั ทัง้ลกัษณะทางกายภาพ 

ได้แก่ ความกว้าง ยาว สงู รอยต่อกบัภายนอก ตําแหน่งท่ีเข้าถึง องค์ประกอบต่างๆ เป็นต้น และ

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ได้แก่ บทบาท หน้าท่ี การใช้งาน ความเป็นสถานท่ี เป็นต้น รวมถึงมมุมอง

ตา่งๆในพืน้ท่ี จะสง่ผลให้การออกแบบและการกําหนดรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลามีความแตกต่าง

กนัด้วย  

1.1 เขาตะเกียบ  

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของที่ตัง้โครงการ เขาตะเกียบมีความชนัมาก 

ตัง้อยู่ตรงส่วนท่ีมีจุดหกัมมุเชิงเขาทําให้มีเวิง้นํา้เล็กน้อยให้ลงไปใช้พืน้ท่ีได้ สามารถเข้าถึงได้โดย

การเดินเท้าจากทางด้านซ้ายของเขา อยูส่ดุทางเกือบจะถึงมมุโค้งเขา ทําให้สามารถมองเห็นทะเล

ได้กว้าง เป็นบริเวณท่ีมีต้นไม้มากและมีระดบัความชนัท่ีพอดี  

 
ภาพประกอบท่ี 24 แสดงรายละเอียดของผงัท่ีตัง้โครงการเขาตะเกียบ 
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1.1.2 ลักษณะของมุมมอง มมุมองจากท่ีตัง้โครงการมีความหลากหลาย ทัง้

องค์ประกอบของต้นไม้ท่ีมีมากมาย ความกว้างขวางของทะเล นอกจากนีค้วามชนัของภเูขาในการ

มองขึน้และมองลง ยงัสง่ผลโดยตรงกบัรูปแบบของพืน้ท่ีหน่วงเวลาเป็นอย่างมาก เช่น การมองลง

เชิงเขาด้านลา่งท่ีตํ่ากวา่สามารถมองเห็นทางลว่งหน้า สว่นการมองขึน้เขาด้านบนท่ีสงูกวา่ทําให้ไม่

สามารถมองเห็นทางได้ชดั เป็นต้น การจะจดัวางพืน้ท่ีหนว่งเวลารูปแบบตา่งๆลงในท่ีตัง้โครงการนี ้

จึงต้องคํานงึถึงเร่ืองระดบัของพืน้ท่ีเป็นสําคญั 

          
ภาพประกอบท่ี 25 แสดงภาพจําลองมมุมองในท่ีตัง้เขาตะเกียบ 

1.1.3 ความเป็นสถานที บริเวณเชิงเขาตะเกียบเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

ชั่วคราวของผู้ ท่ีมาใช้เวลาในการรับลมชมวิว จึงเป็นท่ีสําหรับผู้ ท่ีตัง้ใจมาเพื่อใช้เวลากับสถานท่ี

และซมึซบัสภาพแวดล้อม ส่วนบริเวณโดยรอบก่อนถึงทางเข้าออกของท่ีตัง้ เป็นตลาดประมงและ

ทา่เรือประมง ซึง่มีผู้คนมาจบัจ่ายและทานอาหาร ท่ีตัง้โครงการบริเวณนีจ้ึงมีบทบาทเป็นจุดดึงดดู

ให้คนสนใจมาเท่ียวและใช้เวลากบัสถานท่ีได้  

1.2 ส่ีพระยา  

1.2.1 ลักษณะทางกายภาพ ท่ีตัง้โครงการส่ีพระยาเป็นท่ีราบ ติดถนนทัง้สาม

ด้าน บริเวณโดยรอบมีอาคารต่างๆ ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ห้องสมุด โบสถ์ 

ร้านอาหาร ท่าเรือ ท่ารถ ลานคนเมือง เป็นต้น เป็นพืน้ท่ีในเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับแม่นํา้เจ้าพระยา 

พืน้ท่ีอยูบ่ริเวณปากคลองท่ีไหลลงสูแ่มนํ่า้ มีความหนาแน่นของผู้คนและรถตามช่วงเวลา ไม่ว่าจะ

เป็น ร้านค้า นกัท่องเท่ียว นักเรียน ต่างต้องผ่านพืน้ท่ีด้านหน้าของพืน้ท่ีนีเ้พื่อการสญัจรไปยงัท่ี

ตา่งๆ  
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ภาพประกอบท่ี 26 แสดงรายละเอียดของผงัท่ีตัง้โครงการส่ีพระยา  

1.2.2 ลักษณะของมุมมอง มมุมองจากท่ีตัง้โครงการถูกล้อมด้วยความสูง

ของอาคาร มีด้านหนึง่สามารถมองเห็นแมนํ่า้ได้เล็กน้อย การรับรู้ลกัษณะทางกายภาพจากมมุมอง

ของท่ีตัง้นีจ้ึงเกิดขึน้ได้น้อย ในขณะท่ีสามารถรับรู้การเปล่ียนแปลงจากความวุ่นวายของเสียง 

แสงแดด และ ท้องฟ้า การกําหนดลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีหน่วงเวลาในท่ีตัง้นีจ้ึงเป็นการ

สร้างมมุมองท่ีแยกตวัจากบริบทภายนอก แตไ่ด้รับผลกระทบ เช่น แสง เสียง 

 
ภาพประกอบท่ี 27 แสดงภาพจําลองมมุมองในท่ีตัง้ส่ีพระยา 

1.2.3 ความเป็นสถานที่ ท่ีตัง้บริเวณส่ีพระยาเป็นทางผ่านท่ีมีผู้คนและ

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจุดเปล่ียนระหว่างการสญัจรโดยเรือและรถ เป็นจุดนดัหมาย

ของนกัเรียนกบัผู้ปกครอง และนกัทอ่งเท่ียว ผู้คนท่ีจะเข้ามาใช้เวลาในสถานท่ีนีเ้พื่อแวะพกัก่อนจะ

เดินทางตอ่ และนดัพบปะกนั ท่ีตัง้โครงการบริเวณนีจ้ึงมีบทบาทในการเบี่ยงเบนการสญัจรของคน

ท่ีมีเป้าหมาย ให้ไหลเข้ามาในพืน้ท่ีเพื่อแวะพกัจากความวุ่นวาย และทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การนัง่

พกั การพบปะ ทานกาแฟ และทานอาหาร เป็นต้น  
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2. การใช้สอยและกิจกรรมของโครงการ แม้แต่ละสถานท่ีจะมีบริบทและกิจกรรม

ท่ีแตกตา่งกนั แตจ่ากการเลือกท่ีตัง้โครงการท่ีความคล้ายคลงึกนั เช่น มีบรรยากาศของนํา้ มีความ

เป็นเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่น และสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น ทําให้โครงการสามารถเกิดกิจกรรมท่ี

คล้ายคลึงกันได้ โดยมีเป้าหมายการใช้สอยของโครงการเหมือนกันแต่อาจเกิดกิจกรรมท่ีต่างกัน

เล็กน้อยได้ จากลกัษณะของท่ีตัง้โครงการได้แก่ เชิงเขาตะเกียบ และบริเวณท่าเรือส่ีพระยา ซึ่งมี

ความคล้ายคลึงกนัดงักล่าว ทําให้สามารถเลือกประเภทของโปรแกรมจากลกัษณะท่ีคล้ายกันได้

ดงัแผนภาพด้านลา่งนี ้

 
ภาพประกอบท่ี 28 แสดงแผนภาพความคดิของการใช้สอยโครงการ 

ดังนัน้พืน้ท่ีใช้สอยของทัง้สองสถานท่ีจะมีรูปแบบของการใช้สอยโครงการ

เหมือนกนั คือ ทําหน้าท่ีเป็น Pavilion หน่วงเวลาในสถานท่ีนัน้ ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีใช้สอย ได้แก่ 

พืน้ท่ีพกัผอ่น(Rest) คาเฟ่(Cafe’) ร้านอาหาร(Restaurant) และพืน้ท่ีจดังาน(Event)  

3. การรับรู้เวลาในโครงการ (Perception of Actual Time) เป็นการสํารวจและ

วิเคราะห์ถึงตําแหนง่ตา่งๆในท่ีตัง้ ซึ่งในท่ีตัง้เดียวกนัจะสามารถรับรู้เวลาทัว่ไปจากองค์ประกอบท่ี

ตา่งกนั ดงันัน้ตําแหนง่ของการรับรู้องค์ประกอบตามช่วงเวลาตา่งๆ จึงเป็นปัจจยัท่ีกําหนดโซนของ

พืน้ท่ีใช้สอยซึง่สมัพนัธ์กบัการรับรู้ และยงัสง่ผลโดยตรงตอ่กระบวนการออกแบบ ได้แก่ การจดัวาง

พืน้ท่ี ระบบการจัดการพืน้ท่ี การเข้าถึงพืน้ท่ี และลําดับของพืน้ท่ี โดยท่ีการเปล่ียนแปลงและ

เคล่ือนไหวขององค์ประกอบเป็นส่ิงท่ีทําให้คนรับรู้ได้  มมุมองจากท่ีตัง้ท่ีมองไปยงัการเปล่ียนแปลง

หรือการเคล่ือนไหวขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อม เช่น มองเห็นนํา้ มองเห็นป่าไม้ มองเห็น

ท้องฟ้า เป็นต้น จึงเป็นตวักําหนดโซนของการรับรู้เวลาทัว่ไปท่ีต้องการให้เกิดขึน้ขณะทํากิจกรรม

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทัง้นีท่ี้ตัง้โครงการทัง้สองแหง่ต้องอาศยัองค์ประกอบท่ีตา่งกนัอยา่งชดัเจน  
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ภาพประกอบท่ี 29 แสดงการบง่บอกช่วงเวลาโดยองค์ประกอบของท่ีตัง้ 

3.1 เขาตะเกียบการรับรู้ช่วงเวลาเกิดจากการสังเกตความเคล่ือนไหวของ

ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ตําแหน่งการรับรู้องค์ประกอบธรรมชาติขึน้อยู่กับความสูงและทิศทางท่ี

สมัพนัธ์กบัการมองเห็นและสมัผสัองค์ประกอบตา่งๆ ได้แก่ นํา้ พระอาทิตย์ ลม แสง เงา ต้นไม้ 

    
ภาพประกอบท่ี 30 แสดงตําแหนง่ท่ีคนสามารถรับรู้ช่วงเวลาได้จากการสงัเกตองค์ประกอบ 

3.2 ส่ีพระยา การรับรู้ช่วงเวลาเกิดจากการสงัเกตวิถีชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ตําแหน่ง

การรับรู้องค์ประกอบขึน้อยู่กบัการมองเห็น ได้ยิน และมีส่วนร่วมกบัองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คน 

รถ เรือ ร้านค้า โดยมีรายละเอียดท่ีนําไปสู่การแบ่งโซนตามการรับรู้เวลาทัว่ไปท่ีต้องการดงัภาพ

ด้างลา่งนี ้
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ภาพประกอบท่ี 31 แสดงตําแหนง่ท่ีคนสามารถรับรู้ช่วงเวลาได้จากการสงัเกตองค์ประกอบ 

4. การจัดวางพืน้ที่ใช้สอยของโครงการ จากการจดัโซนตามช่วงเวลาทําให้ทราบ

ว่า แต่ละบริเวณมีความเหมาะสมกับการใช้สอยและกิจกรรมประเภทใด เพื่อสร้างกระบวนการ

หน่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลา ตําแหน่ง และกิจกรรม ท่ีตัง้โครงการหรือสถานท่ีทําให้

ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมกบัเวลามีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้ ยกตวัอย่างเช่น เวลาเช้าเหมาะกับ

การพกัผ่อนชมวิวอย่างช้าๆบนทิวเขา เวลากลางวนัเหมาะกับการหน่วงเวลาเพื่อพกัเหน่ือยและ

หลบร้อนในคาเฟ่ท่ีมีความร่มร่ืน เวลาเย็นถึงกลางคืนเหมาะกบัการทานอาหารหรือพบปะสงัสรรค์

ในบรรยากาศริมนํา้นานๆ เป็นต้น  

 
ภาพประกอบท่ี 32 แสดงกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามช่วงเวลา 

4.1 เขาตะเกียบ 

4.1.1 พืน้ที่พักผ่อน(Rest) ตัง้อยู่บริเวณท่ีสงูสดุของพืน้ท่ีตัง้โครงการ ทําให้

คนได้ขึน้เขาตอนเช้าเพื่อดพูระอาทิตย์และสดูอากาศ  

4.1.2 คาเฟ่(Cafe’) ตัง้อยูบ่ริเวณกลางเขาได้รับความร่มร่ืนจากต้นไม้ 
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4.1.3 ร้านอาหาร(Restaurant) ตัง้อยูเ่ชิงเขาเห็นบรรยากาศของทะเล 

4.1.4 พืน้ที่จัดงาน(Event)ตัง้อยูบ่ริเวณลา่งสดุของเขา สงบและใกล้นํา้ 

 
ภาพประกอบท่ี 33 แสดงการจดัโซนของกิจกรรมท่ีจะหนว่งเวลาตามความเหมาะสมกบัช่วงเวลา 

4.2 ส่ีพระยา 

4.2.1 พืน้ที่พักผ่อน(Rest) ตัง้อยูใ่กล้ฝ่ังท่ารถ ทําให้เป็นท่ีพกัซึ่งเป็นทางผ่าน

ให้คนมานัง่พกัได้  

4.2.2 คาเฟ่(Cafe’) ตัง้อยูบ่ริเวณฝ่ังอาคารสมดุและสํานกังาน ทําให้เป็นพืน้ท่ี

พกัของคนทํางานได้ 

4.2.3 ร้านอาหาร(Restaurant)ตัง้อยู่บริเวณตรงกลางด้านในและชัน้บน ทํา

ให้เป็นร้านอาหารท่ีเงียบสงบในเมือง มองเห็นบรรยากาศของท้องฟ้าและแมนํ่า้ได้ 

4.2.4 พืน้ที่จัดงาน(Event) ตัง้อยู่บริเวณกลางถัดจากร้านอาหาร เป็นพืน้ท่ี

สว่นกลาง หรือShare Space ให้คนในเมืองมาใช้พบปะหรือจดังานได้ 

 
ภาพประกอบท่ี 34 แสดงการจดัโซนของกิจกรรมท่ีจะหนว่งเวลาตามความเหมาะสมกบัช่วงเวลา 

ตําแหน่งของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กับการมองเห็นเพื่อรับรู้เวลาทัว่ไป จะนําไปสู่การ

กําหนดการเข้าถึงและเส้นทางสญัจรของโครงการต่อไป โดยท่ีผู้ ใช้งานสามารถเข้าไปทํากิจกรรม

ในช่วงเวลาอ่ืนๆได้ตลอดเวลา แตช่่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะตําแหนง่และกิจกรรมตามท่ีผู้ศกึษา

ทดลองจะส่งผลให้เกิดกระบวนการหน่วงเวลามากท่ีสุด ทําให้โครงการนีม้ีทัง้ผู้ ใช้งานท่ีเข้ามาใน

พืน้ท่ีเพื่อหนว่งเวลาโดยเฉพาะ และเข้ามาในพืน้ท่ีเพื่อทํากิจกรรมในช่วงเวลาอ่ืนๆร่วมกนั 
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5. การเข้าถึงโครงการ การเข้าถึงโครงการของพืน้ท่ีหน่วงเวลาทัง้สองรูปแบบ ได้แก่ 

พืน้ท่ีซึ่งสามารถมองเห็นล่วงหน้า(Foresee Space) และพืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้า

(Unforeseen Space) มีความแตกต่างกันตามวตัถุประสงค์ของการรับรู้จากมุมมอง โดยการ

ทดลองจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีได้ สําหรับโครงการ

สถาปัตยกรรมหน่วงเวลานัน้เน้นการรับรู้และการสร้างความคิดโดยลําดบัของพืน้ท่ีเป็นสําคญั จึง

กําหนดให้ทิศทางในการเข้าถึงและออกจากโครงการไม่ทบัซ้อนกนั การเข้าถึงและการออกเป็นคน

ละเส้นทางกนั แตอ่าจอยูต่ําแหนง่ท่ีใกล้เคียงหรือแตกตา่งกนันัน้ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้โครงการในแต่

ละพืน้ท่ีด้วย 

5.1 เขาตะเกียบ ความชนั และความสงูตํ่าของพืน้ท่ีสง่ผลตอ่การกําหนดตําแหน่ง

เข้าถึงท่ีตัง้ และเน่ืองจากเป็นเขาขนาดใหญ่ท่ีอยูส่ดุทางจึงต้องเข้าและออกท่ีตําแหนง่เดียวกนั โดย

เข้าถึงทางฝ่ังท่ีติดกบัตลาดและหมูบ้่านประมง เพราะเป็นเส้นทางท่ีสามารถเดินเท้าได้สะดวกและ

สอดคล้องโปรแกรมด้านการใช้งาน สามารถกําหนดรายละเอียดทิศทางในการเข้าถึงตามรูปแบบ

ของพืน้ท่ีหนว่งเวลาได้ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 35 แสดงการเข้าถึงโครงการตามรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลา 

5.1.1 การเข้าถึงพืน้ที่รูปแบบที่สามารถมองเห็นล่วงหน้า จะเข้าถึงจาก

ตําแหนง่ท่ีสงูกว่าและค่อยๆลดระดบัลงไปยงัส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดมมุมองในลกัษณะท่ีมองจากท่ี

สงูไปยงัท่ีตํ่ากวา่ สามารถมองเห็นพืน้ท่ีสว่นตา่งๆได้ลว่งหน้า  

5.1.2 การเข้าถึงพืน้ที่ ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้า จะเข้าถึงจาก

ตําแหน่งท่ีตํ่ากว่าและค่อยๆไต่ระดับสูงขึน้ไป เพื่อให้เกิดมุมมองจากพืน้ท่ีตํ่าไปพืน้ท่ีสูงกว่า ไม่

สามารถมองเห็นพืน้ท่ีสว่นตา่งๆก่อนท่ีจะเข้าถึงได้  
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รูปแบบของการเข้าถึงท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีตัง้โครงการเขาตะเกียบนี ้คือ การ

เข้าถึงท่ีสามารถมองเห็นได้ลว่งหน้า เพราะการสญัจรจากท่ีสงูไปยงัท่ีตํ่ามีความเป็นไปได้มากกว่า 

นอกจากนีม้มุมองของท่ีตัง้โครงการซึง่เปิดโลง่และมีความหลากหลายสอดคล้องกบัการสงัเกตและ

มองเห็นสว่นตา่งๆของพืน้ท่ีได้อยา่งชดัเจนด้วย  

5.2 ส่ีพระยา เน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้โครงการมีบทบาทในการเป็นพืน้ท่ีทางผ่าน 

ตําแหน่งท่ีเข้าถึงจึงสามารถอยู่คนละทิศทางกนัหรืออยู่ห่างจากกนัได้ขึน้อยู่กบัพืน้ท่ีแต่ละรูปแบบ 

โดยกําหนดให้พืน้ท่ีซึ่งสามารถมองเห็นล่วงหน้ามีตําแหน่งการเข้าออกท่ีใกล้เคียงกัน สามารถ

มองเห็นส่วนอ่ืนได้จากการเข้าออกท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนพืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้าจะมี

ตําแหน่งการเข้าออกคนละทิศทางกนั ทําให้ไม่สามารถจดจําหรือรับรู้พืน้ท่ีส่วนท่ียงัไปถึงและเป็น

การผ่านไปเท่านัน้ สามารถกําหนดรายละเอียดทิศทางในการเข้าถึงได้อย่างหลากหลายตาม

รูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลาได้ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 36 แสดงการเข้าถึงโครงการตามรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลา 

5.2.1 การเข้าถึงพืน้ที่ ซ่ึงสามารถมองเห็นล่วงหน้า จะเข้าและออกด้าน

ถนนเดียวกนัฝ่ังติดแมนํ่า้ เพราะเป็นด้านท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมองเห็นโครงการได้ชดัเจน  

5.2.2 การเข้าถึงพืน้ที่ซ่ึงไม่สามารถมองเหน็ล่วงหน้าจะเข้าและออกคนละ

ด้านและคนละฝ่ังถนนกัน เป็นลักษณะการเข้าถึงโครงการท่ีมีบทบาทเป็นพืน้ท่ีทางผ่านของ

สถานท่ีนัน้ โดยเน่ืองจากท่ีตัง้ส่ีพระยาสามารถมีการเข้าถึงท่ีหลากหลายตําแหน่งได้ จึงอาจต้องมี

การปรับเปล่ียนตําแหนง่พืน้ท่ีใช้สอยตามเหมาะสมด้วย 

รูปแบบของการเข้าถึงท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีตัง้โครงการส่ีพระยา คือ การ

เข้าถึงท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ล่วงหน้า เพราะเป็นการเน้นบทบาทของพืน้ท่ีทางผ่าน ใช้ลกัษณะ

ทางกายภาพซึ่งติดถนนหลายด้านให้เป็นประโยชน์ มมุมองท่ีไม่ชดัเจนจากการเป็นท่ีราบและการ

โดนล้อมด้วยอาคารสอดคล้องกบัการรับรู้ท่ีไมไ่ด้เกิดจากการมองเห็นเป็นหลกั   
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6. เส้นทางสัญจร การสร้างกระบวนการหน่วงเวลาในการศึกษานีเ้น้นการรับรู้เป็น

หลกั นอกจากการกําหนดเส้นทางสญัจรเพื่อเอือ้ให้เกิดการรับรู้เวลานานแล้ว จําเป็นต้องมีเส้นทาง

สญัจรซึ่งคนทัว่ไปท่ีมาทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเข้ามาใช้ได้ด้วย ทัง้นีก้ารจะรับรู้ถึง

เวลานานจากลําดบัของพืน้ท่ีได้อย่างสมบูรณ์นัน้ ควรใช้งานเส้นทางสญัจรท่ีผ่านส่วนต่างๆของ

โครงการทกุสว่นตามลําดบัท่ีกําหนด และการใช้งานสว่นใดหนึ่งก็สามารถเกิดการรับรู้เวลานานได้

เช่นกนั  

6.1 เขาตะเกียบ เส้นทางสญัจรของโครงการเขาตะเกียบ ควรเป็นพืน้ท่ีในรูปแบบ

ท่ีสามารถมองเห็นลว่งหน้า มีการสญัจรท่ีแยกออกไปจากจดุเร่ิมต้น แสดงถึงการสามารถเลือกทาง

สญัจรท่ีต้องการไปจากการมองเห็นพืน้ท่ีล่วงหน้าได้ ลําดบัของพืน้ท่ีจึงมีจุดเร่ิมต้นจุดเดียวเป็น

ลําดับแรก โดยสามารถมองเห็นพืน้ท่ีส่วนต่างๆของโครงการ ได้แก่ ลําดับ2และ3 และค่อยๆ

แตกแยกออกไปตามพืน้ท่ีใช้สอยถดัไป ลําดบัท่ีสองเป็นการรับรู้พืน้ท่ีขณะทํากิจกรรมโดยเน้นการ

มองเห็นบริบท ส่วนลําดบัท่ีสามเป็นทางสญัจรกลบัท่ีนําทุกเส้นทางมารวมกันเพื่อกลบัสู่ตําแหน่ง

เร่ิมต้น 

 
ภาพประกอบท่ี 37 แสดงเส้นทางการสญัจรท่ีเกิดจากการการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการเขาตะเกียบ 

6.2 ส่ีพระยา เส้นทางสญัจรของโครงการส่ีพระยา ควรเป็นพืน้ท่ีในรูปแบบท่ีไม่

สามารถมองเห็นลว่งหน้า มีการสญัจรจากหลายทิศทางรวมเข้าสูศ่นูย์กลาง แสดงถึงการถกูรวบรัด

เส้นทางโดยไม่รู้ท่ีหมาย โดยมีการเข้าถึงได้จากทุกทิศทุกทาง ลําดบัพืน้ท่ีแรกจึงกระจัดกระจาย 

คอ่ยๆรวมเข้าสูพ่ืน้ท่ีใช้สอยลําดบัถดัไป  และกลบัสูลํ่าดบัสดุท้ายท่ีปลายสดุขอบทางของท่ีตัง้ 
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ภาพประกอบท่ี 38 แสดงเส้นทางการสญัจรท่ีเกิดจากการการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการส่ีพระยา 

เส้นทางสญัจรของทัง้สองสถานท่ีมีความแตกต่างกนัตามเนือ้หาของบริบท ตัง้แต่

ตําแหนง่ของทางเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ ซึง่สว่นแรกของพืน้ท่ีใช้สอยคือ สว่นต้อนรับ(Reception) และ

กระจายไปยงัสว่นอ่ืนๆ ผู้ ใช้งานสามารถไปยงัพืน้ท่ีทกุส่วนของโครงการได้ โดยทกุเส้นทางจะผ่าน

พืน้ท่ีหนว่งเวลาท่ีมีลกัษณะทางกายภาพเพื่อการสร้างเวลาในความคิดส่วนตวั(Subjective Time)

ไปยังพืน้ท่ีใช้สอยตามกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร คาเฟ่ ท่ีจัดเลีย้ง เป็นต้น ส่วนเส้นทาง

สําหรับผู้ ท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีเพื่อการรับรู้เวลานานเพียงอย่างเดียว จะผ่านเฉพาะส่วนพืน้ท่ีใช้สอย 

ได้แก่ การพกัผ่อน เดินเล่น เป็นต้น นอกจากนีเ้ส้นทางสญัจรจะสามารถนําไปสู่การกําหนดลําดบั

ของพืน้ท่ี ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างเวลาส่วนตัว(Subjective Time)  ได้แก่ 

Memory Feeling Imagine ซึง่มีลกัษณะเดน่ทางการรับรู้และความต้องการพืน้ท่ีอย่างแตกต่างกนั

ด้วย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ที่ตัง้โครงการ 

จากการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการในประเด็นท่ีสําคญัต่อการศึกษานี ้ได้แก่ ลกัษณะของ

ท่ีตัง้ การใช้สอยและกิจกรรม การรับรู้เวลา การจดัวางพืน้ท่ีใช้สอย การเข้าถึง และเส้นทางสญัจร 

สามารถสรุปสาระสําคญัของการวิเคราะห์ได้ดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ 
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ลักษณะของโครงการที่เป็นไปได้ 

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในประเด็นต่างๆ ทัง้โปรแกรม รูปแบบ

โครงการ การเลือกท่ีตัง้ และการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ ทําให้สามารถสรุปลกัษณะของโครงการ

โดยละเอียดของแตล่ะสถานท่ี เพื่อนําไปสูก่ระบวนการออกแบบได้ดงันี ้

1. พืน้ที่หน่วงเวลาที่เขาตะเกียบ เป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคน

ประทบัใจ และอยากมาซมึซบับรรยากาศนานๆ เป็นโครงการท่ีมีบทบาทดึงดดูความสนใจของคน

ท่ีตัง้ใจมาสถานท่ีนี ้มมุมองในพืน้ท่ีทําให้คนสามารถตดัสินใจเลือกไปยงัตําแหนง่ของพืน้ท่ีกิจกรรม

ตา่งๆ จากภาพท่ีมองเห็นล่วงหน้า เช่น ห้องอาหารท่ีอยู่ริมนํา้ คาเฟ่ใต้ต้นไม้ ระบียงชมวิวบนยอด

เขา เป็นต้น เน้นการสร้างจุดสนใจโดยมุมมองท่ีเกิดจากการทํางานร่วมกนัขององค์ประกอบทาง

ทางกายภาพของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ เช่น คอร์ดท่ีมีต้นใหญ่ร่มร่ืน ทางเดินท่ีมองเห็นพระ

อาทิตย์ตก ท่ีนัง่ท่ีสามารถสมัผสักบัแรงคล่ืน เป็นต้น เป็นส่ิงท่ีนําทางให้คนสนใจและไปยงัท่ีหมาย 

มมุมองท่ีชดัเจนดงึดดูความสนใจของคนให้จดจ่อกบัเป้าหมายตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี หรืออาจทํา

ให้คนอยากใช้เวลานานอยูใ่นพืน้ท่ีได้ด้วย เป็นพืน้ท่ีท่ีเน้นการมองเหน็ล่วงหน้าเป็นหลกั 

2. พืน้ที่หน่วงเวลาที่ส่ีพระยา พืน้ท่ีพกัผ่อนใจกลางเมืองท่ีคนอยากแวะเพื่อใช้เวลา

ไปกบักิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากการเดินทางและความวุ่นวายของเมือง เป็นโครงการท่ีมีบทบาท

ตอ่คนท่ีสญัจรผา่นไปมา ความน่าค้นหาและการปิดล้อมตวัเองของพืน้ท่ีโครงการดึงดดูให้คนหลง

เข้ามาสู่การรับรู้ปรากฏการณ์ท่ีต่างจากภายนอก เช่น คาเฟ่ท่ีค่อนข้างมืดแต่มีปรากฏการณ์ของ

แสง ห้องอาหารท่ีอยู่สูงมุมมองเปิดโล่ง ทางเดินท่ีขนานกับทางนํา้ท่ีไหลผ่าน เป็นต้น เน้นการ

ควบคุมขอบเขตให้คนท่ีเข้ามาเกิดการเบี่ยงเบนเป้าหมายจากการเดินทางมาใช้เวลากับพืน้ท่ี 

มมุมองท่ีลึกลบัทําให้คนคาดเดาท่ีหมายและความไม่จําเจเวลาอยู่ในพืน้ท่ี หรืออาจทําให้คนถูก

ควบคมุให้ใช้เวลานานอยูใ่นพืน้ท่ี เป็นรูปแบบของพืน้ท่ีท่ีเน้นการคาดการณ์เป็นหลกั 

อยา่งไรก็ตามสามารถนําผลการวิเคราะห์นี ้ไปใช้ในกระบวนการออกแบบพืน้ท่ีหน่วงเวลาต่อไปได้ 

ทัง้นีจ้ะทําให้การจัดวางพืน้ท่ีหน่วงเวลา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยก่อให้เกิด

ลําดบัของพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัเวลา กิจกรรม และการรับรู้ อาศยัลกัษณะทางกายภาพของมมุมอง

และพืน้ท่ี มาเช่ือมโยงลําดบั

 

 

 

 

 

 
 



 
 

บทที่ 6 

 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมในการศึกษานีเ้ป็นการนําประเด็นต่างๆท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล เช่น แนวความคิดเก่ียวกับเวลา รูปแบบของการหน่วงเวลา การกําหนดมมุมองท่ี

สมัพนัธ์กบัการรับรู้ การก่อรูปและจดัวางองค์ประกอบของพืน้ท่ี การกําหนดมมุมองท่ีสมัพนัธ์กับ

บริบท และลกัษณะความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมหนว่ง

เวลาโดยกระบวนการออกแบบนัน้ต้องอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ มาทําการเลือกสรร 

เพิ่มเติม และลดทอน ให้เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของรูปแบบพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อม เพื่อ

ก่อให้เกิดลกัษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาท่ีมุ่งตอบวตัถปุระสงค์ของการศึกษา

นีส้ามารถสร้างการรับรู้เวลานานของคน ผา่นพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมในสภาพแวดล้อมตา่งๆได้ 

 

รูปแบบของสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา 

เพื่อเป็นการเน้นความสําคัญของกระบวนการรับรู้ และปรากฏการณ์ทางความคิด

ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ การสร้างเวลาในความคิดส่วนตวั(Subjective time) ซึ่งเกิด

จากการใช้พืน้ท่ีหน่วงเวลาทัง้สองรูปแบบ ได้แก่ พืน้ท่ีซึ่งสามารถมองเห็นล่วงหน้า(Foresee 

Space) และพืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้า(Unforeseen Space) มาจัดวางองค์ประกอบ

และสร้างเร่ืองราวเพื่อให้เกิดกระบวนการหน่วงเวลาขึน้ โดยค่อยๆก่อรูปตามการกําหนดลําดับ

มุมมอง ในการศึกษานีจ้ึงแบ่งการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมออกเป็น 2 รูปแบบตาม

ความสําคญัของกระบวนรับรู้ท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ การมองเห็นล่วงหน้า(The foreseeable) และการ

คาดหวงั(The expectation) 

1. การมองเห็นล่วงหน้า (The foreseeable) เป็นการรับรู้ท่ีเกิดขึน้เมื่อคนมองเห็น

ภาพหรือส่วนต่างๆของพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อม ก่อนท่ีจะพาตัวเองเข้าหรือออกไปยังพืน้ท่ีนัน้ 

ดงันัน้การตดัสินใจเลือกจากความสนใจจึงเป็นเป้าหมายทางความคิดท่ีสําคญั  

87 

 



88 

 
2. การคาดหวัง (The expectation) เป็นการรับรู้ท่ีเกิดขึน้เมื่อคนไม่สามารถรู้ถึงส่ิงท่ี

จะพบเจอล่วงหน้า มองเห็นแต่องค์ประกอบท่ีซํา้ๆและไม่รู้จุดสิน้สดุ ไม่รู้ว่าองค์ประกอบนัน้จะนํา

ทางตวัเองเข้าหรือออกไปยงัพืน้ท่ีใด ดงันัน้การรอคอยหรือจดจ่อจึงเป็นเป้าหมายทางความคิดท่ี

สําคญั 

 
ภาพประกอบท่ี 39 แสดงแผนภาพความคิดท่ีนํามาสูรู่ปแบบของสถาปัตยกรรมหนว่งเวลา 

สถาปัตยกรรมหน่วงเวลาทัง้รูปแบบท่ีเน้นการมองเห็นล่วงหน้า และการคาดหวงั จะ

เกิดขึน้ได้เมื่อมีการจัดลําดับมุมมองของพืน้ท่ีท่ีสัมพันธ์กับการรับรู้ มุ่งสร้างปรากฏการณ์ทาง

ความคิดในการหน่วงเวลา ทัง้นีต้้องอาศยัการจัดการและเรียบเรียงประเด็นสําคญัต่างๆในการ

ออกแบบอยา่งมีจดุมุง่หมายเดียวกนั  

 

ประเดน็สาํคัญของการออกแบบ 

จากกระบวนการศกึษานัน้ สถาปัตยกรรมหนว่งเวลาแตล่ะรูปแบบมีความแตกต่างกนั

อยา่งชดัเจนในประเด็นตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

1. การรับรู้ เนือ้หาและเร่ืองราวของการรับรู้ท่ีสามารถตอบเป้าหมายทางความคิด ใน

การสร้างกระบวนการหนว่งเวลาของพืน้ท่ีแตล่ะรูปแบบ 

2. สถานที่ตัง้โครงการ สภาพแวดล้อม องค์ประกอบ และความเป็นสถานท่ี ส่งผล

ตอ่กระบวนการรับรู้ รวมถึงรูปแบบ บทบาท และลกัษณะของพืน้ท่ี 
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3. ความสัมพันธ์ของพืน้ที่กับการรับรู้ ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีซึ่งเกิดจากการ

สร้างลําดบัของมมุมอง เพื่อกําหนดเป้าหมายทางความคิดจากการรับรู้มมุมองตา่งๆในพืน้ท่ี 

4. ระบบการจัดการพืน้ที่ ลกัษณะโดยรวมของ ลําดบั การเข้าถึง การสญัจร ทิศทาง 

รูปร่าง และการจดัวาง ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของพืน้ท่ี ความสมัพนัธ์ และสภาพแวดล้อม 

5. ลักษณะทางกายภาพ ลกัษณะขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ี

ส่งเสริมให้เกิดมมุมอง สร้างการรับรู้ และความคิด ตามรูปแบบของพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง 

ขนาด ช่องเปิด ระดบั เป็นต้น 

6. ความสัมพันธ์ของพืน้ที่กับบริบท การทํางานร่วมกันขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมของพืน้ท่ี กบัองค์ประกอบตา่งๆในบริบท เช่น ต้นไม้ ทะเล แสงแดด คน เป็นต้น 

7. ลาํดบัทศันียภาพของพืน้ที่ ลําดบัของมมุมองในพืน้ท่ี ซึ่งมีกายภาพช่วยส่งเสริม

การรับรู้อยา่งมีลําดบัขัน้ตอน โดยสอดคล้องกบัรูปแบบของพืน้ท่ี และเป้าหมายความคิด 

8. บทบาทและเร่ืองราวในพืน้ที่ ส่ิงตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ปรากฏการณ์ ความรู้สึก

ของคน กิจกรรม รวมไปถึงหน้าท่ี และความสําคญัของพืน้ท่ีในสภาพแวดล้อม   

ประเด็นสําคญัตา่งๆเหลา่นีจ้ะถกูใช้เป็นเกณฑ์หลกัในการออกแบบและพฒันาแบบใน

แตล่ะครัง้ ทัง้นีใ้นบางประเด็นได้มีการทดลองไว้แล้วในบทข้างต้น จึงนําแนวความคิด พืน้ท่ีหน่วย

ยอ่ย  และผลการวิเคราะห์ตา่งๆมาใช้ ให้ตอบโจทย์ด้านการรับรู้เวลานานของคนมากท่ีสดุ ก่อเกิด

เป็นสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาท่ีมีรูปแบบเฉพาะจากการศกึษาได้ 

 

การมองเหน็ล่วงหน้า(The foreseeable) 

 

การออกแบบครัง้ที่1: แบบร่างโครงการ (Schematic Design) 

การจดัทําแบบร่างผงัของโครงการจากการวิเคราะห์การรับรู้ท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีตัง้ 

เพื่อนําไปสูก่ารค้นหาลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีหนว่งเวลาในสภาพแวดล้อมนัน้ 

1. การรับรู้ กระบวนการรับรู้ผ่าน Foresee Space เป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นการ

มองเห็นทศันียภาพของพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงนําทางในการใช้งานพืน้ท่ี ใช้ความต่อเน่ือง

ของมมุมองท่ีตรงตวั และเด่นชัดในการเข้าถึงพืน้ท่ี ทําให้คนสามารถรับรู้เวลานานได้จากการให้

ความสนใจกับส่ิงท่ีมองเห็น ภาพต่างๆภายในพืน้ท่ีดึงดูดให้คนเลือกไปยงัพืน้ท่ีส่วนต่างๆได้ด้วย

ตนเอง มีการวางแผนไปตามลําดับของพืน้ท่ี และมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ลักษณะพืน้ท่ีของ

สถาปัตยกรรมหนว่งเวลารูปแบบนีค้วรมีความ ตรงไปตรงมา เปิดเผย และมีทศันียภาพท่ีกว้างไกล 

เพื่อเอือ้ตอ่การมองเห็นลว่งหน้าและการตดัสินใจของคน 
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       (ก)                                         (ข)                                        (ค) 

ภาพท่ี 57  แสดงภาพแบบจําลองการทดลองมมุมองพืน้ท่ีซึง่สามารถมองเห็นลว่งหน้า 

 (ก) พืน้ท่ีทางตรง       (ข) พืน้ท่ีมีจดุเดน่ปลายทาง       (ค) พืน้ท่ีตา่งระดบั 

จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างพืน้ท่ีท่ีเน้นการมองเห็น (ก)รูปร่างของ

พืน้ท่ีทางตรงทําให้สามารถมองเห็นก่อนได้ชัดเจน (ข)พืน้ท่ีมีจุดเด่นปลายทางทําให้คนรับรู้ถึง

เป้าหมาย และ(ค)พืน้ท่ีต่างระดบั ทําให้คนสามารถมองเห็นพืน้ท่ีส่วนต่างๆได้ชัดเจน มุมมองท่ี

เกิดขึน้จากการมองเห็นพืน้ท่ีเหล่านีส้ามารถสร้างเป้าหมายทางความคิด ทําให้คนสนใจและเลือก

ตดัสินใจไปยงัสว่นตา่งๆของพืน้ท่ี เกิดการรับรู้เวลานานโดยการมองเห็น การสนใจ การเลือก และ

การจอจ่อพืน้ท่ีไปตามลําดบั 

2. สถานที่ตัง้โครงการ กระบวนการรับรู้ท่ีเน้นการมองเห็นเป็นหลกั เหมาะสมกับ

สถานท่ีท่ีมีทศันียภาพหลากหลาย สามารถมองเห็นองค์ประกอบต่างๆในสภาพแวดล้อมได้ พืน้ท่ี

เขาตะเกียบเป็นสถานท่ีซึ่งต้องการพืน้ท่ีหน่วงเวลาในรูปแบบท่ีเน้นความสําคัญของการมอง

ทศันียภาพ   

2.1 การเข้าถึงโครงการ เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อลําดบัของการรับรู้และมมุมอง โดยต้อง

คํานึงถึงทิศทางท่ีสอดคล้องกับลําดับของมุมมองต่างๆ และมีความสมัพันธ์กับทัศนียภาพของ

สถานท่ี จึงกําหนดให้การเข้าถึงพืน้ท่ีรูปแบบนีม้ีทิศทางหรือลําดบัจากพืน้ท่ีสงูไปยงัท่ีตํ่า เพื่อการ

มองเห็นลว่งหน้าท่ีชดัเจนตามประเด็นของการรับรู้ 

     
(ก)                                (ข)                                              (ค) 

ภาพท่ี 58 แสดงภาพการจําลองมมุมองของคนจากท่ีสงูไปยงัท่ีตํ่า  

 (ก)มมุมองของทางชนั  (ข) มมุมองของทางตา่งระดบั  (ค)มมุมองในสถานท่ีตัง้ 
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2.2 เส้นทางสัญจร จากความสมัพนัธ์ของการเข้าถึงและการมองเห็นทศันียภาพ 

รวมถึงการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ ทําให้สามารถกําหนดเส้นทางสญัจรของโครงการ โดยเข้าถึงจาก

ตําแหนง่กลางเขาคอ่ยๆแยกออกไปยงัส่วนต่างๆของพืน้ท่ี เช่น ริมนํา้ ใต้ต้นไม้ บนเนินเขา เป็นต้น 

ทัง้นีต้้องอาศยัการมองเห็นสว่นตา่งๆลว่งหน้าจากตําแหนง่ท่ีสงูกวา่เป็นปัจจยัสําคญั  

 
ภาพประกอบท่ี 40 แสดงผงัเส้นทางสญัจรและการเข้าถึงจากการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ 

จากการกําหนดเส้นทางสัญจรท่ีสมัพนัธ์กับการรับรู้โดยการมองเห็นล่วงหน้านัน้ 

ก่อให้เกิดลําดับของพืน้ท่ีต่างๆท่ีมีความเฉพาะของมุมมองและทัศนียภาพแตกต่างกันไป เช่น 

มมุมองใต้ต้นไม้ มุมมองของทะเล มุมมองท้องฟ้า มมุมองเชิงเขา เป็นต้น ดงันัน้ในแต่ละมมุของ

พืน้ท่ียอ่มต้องการลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีจะสร้างการรับรู้เวลานานท่ีแตกตา่งกนัด้วย เช่น 

พืน้ท่ีรับรู้แสงอาทิตย์ พืน้ท่ีรับรู้ร่มเงาต้นไม้ พืน้ท่ีรับรู้ผืนนํา้ เป็นต้น     

ดงันัน้แบบร่างของโครงการจึงมาจากการกําหนดมุมมองของพืน้ท่ีซึ่งทํางานร่วมกับ

บริบทธรรมชาติในแต่ละตําแหน่ง เช่น นํา้ ต้นไม้ พระอาทิตย์ เป็นต้น โดยอาศยัลําดบัการเข้าถึง

และเส้นทางสญัจรท่ีมีลกัษณะแยกออกจากจุดเร่ิมต้นไปยงัตําแหน่งต่างๆ จากภาพด้านล่างเป็น

การนําพืน้ท่ีหน่วยย่อยจากการทดลองมาจัดวางตามลําดับของผังโครงการ เพื่อนําไปสู่การ

วิเคราะห์เพื่อค้นหาลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี และนําไปใช้ในการออกแบบลกัษณะทางกายภาพท่ี

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมตอ่ไป  
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ภาพประกอบท่ี 41 แสดงการจดัวางพืน้ท่ีหนว่ยยอ่ยตา่งๆในผงัโครงการ 

     
                                   (ก)                                                            (ข) 

ภาพท่ี 59  แสดงภาพแบบจําลองแบบร่างโครงการ 

 (ก) ภาพจากมมุบน     (ข )ภาพจากมมุเฉียง 

จากการจดัทําแบบร่างโครงการทําให้เห็นวา่พืน้ท่ีมีลกัษณะกระจายไปยงัตําแหนง่

ตา่งๆ ซึง่แตล่ะพืน้ท่ียอ่ยจะสามารถการมองเห็นทศันียภาพท่ีแตกตา่งได้ โดยการมองเห็นแตล่ะ

ตําแหนง่นัน้ควรสมัพนัธ์กบัลําดบัการรับรู้ และมมุมองท่ีต้องการให้เกิดขึน้ 
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การออกแบบครัง้ที่ 2 : ความสัมพนัธ์ของพืน้ที่กับการรับรู้ และระบบการจัดการพืน้ที่ 

การออกแบบระบบความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีส่วนต่างๆกับการมองเห็นของคน รวมถึง

จดัการพืน้ท่ีให้สามารถใช้งานได้และมีระบบท่ีชดัเจนมากขึน้ 

1. ความสัมพันธ์ของพืน้ที่กับการรับรู้ การรับรู้ซึ่งเน้นการมองเห็นล่วงหน้าเป็น

หลัก ทําให้พืน้ท่ีเกิดลักษณะเฉพาะคือ กายภาพของพืน้ท่ีในมุมต่างๆท่ีมองเห็นส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกของคน โดยมีกระบวนการได้แก่ การมองเห็น การตดัสินใจ และการแยกหรือหกัเห

มมุไปยงัทางของพืน้ท่ีสว่นตา่งๆซึง่มีกิจกรรมและการรับรู้องค์ประกอบท่ีตา่งกนั ทัง้นีทํ้าให้ลกัษณะ

ของพืน้ท่ีโดยรวมมีระบบ และภาษาทางสถาปัตยกรรมท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ นําไปสู่การจดัการพืน้ท่ี

ท่ีมีความเฉพาะและสอดคล้องกนั 

 
ภาพประกอบท่ี 42 แสดงแผนภาพความคดิความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัการรับรู้ 

ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของพืน้ท่ีเน้นการมองเห็นภาพของทัศนียภาพ

โดยตรง และมีความสมัพนัธ์กบับริบท นําบริบทมาเป็นสว่นหนึง่ของการกําหนดมมุมองรวมถึงภาพ

ท่ีมองเห็นลว่งหน้าในมมุตา่งๆ และเน่ืองจากพืน้ท่ีโครงการมีความกว้างและโล่ง ดงันัน้การจะสร้าง

มมุมองตา่งๆในพืน้ท่ีให้มีความสมัพนัธ์ดงักล่าว จําเป็นต้องใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมา
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ช่วยกําหนดขอบเขตของมมุมองเพื่อสร้างลําดบัในการมองเห็นและการเข้าถึงพืน้ท่ี เช่น ขอบเขต

ของกําแพง แนวต้นไม้ กรอบของช่องเปิด กรอบของโครงสร้าง เป็นต้น 

 
ภาพประกอบท่ี 43 แสดงภาพจําลองการใช้องค์ประกอบในพืน้ท่ีโครงการ 

1.1 ลําดับของการรับรู้ เพื่อเป็นการเน้นการมองเห็นภายในโครงการ จึง

กําหนดให้ทางเข้าโครงการไมส่ามารถมองเห็นหรือรับรู้พืน้ท่ีได้ก่อน 

1.2 ลําดับของมุมมอง การมองเห็นจะสมัพนัธ์กบัการรับรู้โดยปิดกัน้มมุมองใน

ลําดบัแรก และคอ่ยๆให้คนมองเห็นพืน้ท่ีส่วนต้อนรับ โดยส่วนต้อนรับนัน้จะสามารถมองเห็นพืน้ท่ี

ส่วนอ่ืนๆของโครงการได้ทัง้หมด เพื่อเอือ้ในการตัดสินใจเลือกไปยังพืน้ท่ีมุมต่างๆ และลําดับ

สุดท้ายจะกลบัออกทางพืน้ท่ีซึ่งปิดกัน้มุมมองเช่นเดียวกับลําดับแรก เพื่อเป็นการเน้นว่าได้รับรู้

เวลานานในพืน้ท่ีโครงการซึ่งเปรียบเสมือนการเปรียบเทียบระหว่างโลกภายนอกท่ีกว้างขวางกับ

พืน้ท่ีโครงการท่ีมีขอบเขตของการรับรู้ 

 
ภาพประกอบท่ี 44 แสดงลําดบัของการรับรู้และมมุมองท่ีสมัพนัธ์กบัระบบของพืน้ท่ี 
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2. ระบบการจัดการพืน้ที่ พืน้ท่ีมีความเหมาะสมกับการเข้าถึงพืน้ท่ีจากจุดเดียว

แยกไปยงัพืน้ท่ีสว่นตา่งๆหรือเป็นแบบ Linear System และมีทางเลือกสามารถรับรู้จากการเข้าถึง

ส่วนต่างๆหรือรับรู้จากเส้นทางไป-กลบัได้เป็น Loop System ระบบของพืน้ท่ีแตกแขนงย่ืนไปทาง

มมุตา่งๆของเชิงเขาท่ีมีทศันียภาพตา่งกนั และเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีมีการรับรู้ตา่งกนั 

   
ภาพประกอบท่ี 45 แสดงระบบการสญัจรของพืน้ท่ีท่ีเน้นการมองเห็น 

สามารถสรุประบบการจดัการพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายของการศึกษา ได้แก่ 

ลําดบัของการรับรู้ ระบบการสญัจร ตําแหน่งของกิจกรรม และรูปทรงของพืน้ท่ี ดงัภาพประกอบ

ด้านลา่ง 

 
ภาพประกอบท่ี 46 แสดงระบบการจดัการพืน้ท่ี 
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ดงันัน้สามารถพฒันาแบบไปตามการสรุปความสมัพนัธ์และระบบของพืน้ท่ี รวมไปถึง

ลําดบัของการรับรู้ มุมมอง และพืน้ท่ี ท่ีมีความชัดเจนและสอดคล้องกันมากขึน้ โดยการจัดวาง

พืน้ท่ีหนว่ยยอ่ยตามความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ และระบบของพืน้ท่ี พืน้ท่ีหน่วยย่อยแต่ละส่วนจะถกู

นําไปใช้เป็นพืน้ท่ีกิจกรรมซึ่งต้องการการรับรู้เฉพาะตวั และเหมาะสมกับตําแหน่งนัน้ ทัง้นีก้าร

เลือกและจดัวางพืน้ท่ีทัง้หมดมาจากประเด็นของการรับรู้และมมุมองของพืน้ท่ีซึ่งเน้นการมองเห็น

ลว่งหน้าเป็นหลกั 

 
ภาพประกอบท่ี 47 แสดงการจดัวางพืน้ท่ีของการออกแบบครัง้ท่ี2  
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ภาพท่ี 60 แสดงแบบจําลองการออกแบบครัง้ท่ี2 

จากการพฒันาแบบโดยการจดัวางพืน้ท่ีแบบต่างๆตามลําดบัของการรับรู้ และระบบ

พืน้ท่ีแล้วนัน้ ควรต้องคํานึงถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆท่ีท่ีมีผลต่อมุมมอง ทัง้

องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบในบริบท รวมถึงความสมัพนัธ์และการทํางาน

ร่วมกนัของทัง้สององค์ประกอบด้วย 

 

การออกแบบขัน้สุดท้าย : ลักษณะทางกายภาพ และความสัมพันธ์กับบริบท  

ลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนัน้ต้องเป็นไปตาม

เป้าหมาย(Intension)ของการรับรู้โดยการมองเห็นล่วงหน้า และสร้างมุมมองท่ีสมัพนัธ์กับบริบท

โดยการเน้นองค์ประกอบในธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ต้นไม้ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ เป็นต้น ให้เป็น

จุดเด่นและดึงดูดความสนใจ สร้างความประทับใจให้คนท่ีต้องการมาท่ีเขาตะเกียบเพื่อรับรู้

เวลานาน และซมึซบัสภาพแวดล้อม องค์ประกอบตา่งๆของพืน้ท่ีมีผลต่อมมุมองและการรับรู้ในแง่

ท่ีต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดลกัษณะทางกายภาพขององค์ประกอบทางตัง้ท่ีสร้างขอบเขต

ของมมุมองท่ีเหมาะสมกบักบัลําดบัของการรับรู้ ได้แก่ ขนาด ความสงู ความทึบ ความโปร่ง เป็น

ต้น ให้สอดคล้องกบัทิศทางและตําแหนง่ขององค์ประกอบในบริบท  

1. ขนาดและสัดส่วนของพืน้ที่ ความสงูขององค์ประกอบและระดบัของพืน้ท่ี มีผล

ต่อลําดับของมุมมองท่ีต้องการให้เกิดขึน้ ได้แก่ การเคล่ือนท่ีจากท่ีระดับสูงไปยังระดับตํ่าเมื่อ

ต้องการเน้นการมองเห็นลว่งหน้า หรือจากท่ีระดบัตํ่าไปยงัระดบัสงูไม่ต้องการให้มองเห็นล่วงหน้า 
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การเคล่ือนท่ีจากพืน้ท่ีมีความสูงน้อยไปยังพืน้ท่ีมีความสูงมากเมื่อต้องการเน้นให้เด่นและเปิด

มมุมอง และการเคล่ือนท่ีระยะทางไกลจากจดุท่ีมองเห็นก่อน เป็นต้น  

2. ความทึบ ความโปร่งและช่องเปิด เป็นส่ิงท่ีกําหนดการรับรู้และการมองเห็น

บริบทให้เป็นไปตามลําดบั ได้แก่ การใช้กําแพงทึบเมื่อไม่ต้องการให้มองเห็นบริบทและพืน้ท่ีส่วน

อ่ืนๆ ใช้ช่องเปิดเมื่อต้องการเน้นทศันียภาพท่ีมองเห็นจากช่องเปิด และใช้ความโปร่งเมื่อต้องการ

ให้มองเห็นและซึมซับสภาพแวดล้อม ทัง้นีต้ลอดเส้นทางสญัจรภายในโครงการจะมีลําดบัของ

ความทบึ ความโปร่ง และช่องเปิด ท่ีมีขนาดและจํานวนแตกตา่งกนัไปตามการรับรู้ 

3. จังหวะของพืน้ที่ภายใน – พืน้ที่ภายนอก เน่ืองจากพืน้ท่ีโครงการเขาตะเกียบมี

ความโล่งแจ้ง และแดดร้อน จึงทําให้พืน้ท่ีมีความเด่นและความน่าสนใจโดยการเป็นพืน้ท่ีร่มร่ืน 

เช่น การมองเห็นพืน้ท่ีภายในท่ีมีความร่มร่ืนมาจากท่ีไกล การมองเห็นพืน้ท่ีภายนอกท่ีต้องผา่นจาก

พืน้ท่ีภายใน โดยจะเป็นไปตามความต้องการรับรู้บริบทของแตล่ะกิจกรรม 

4. องค์ประกอบหน่วงเวลาจริง การนําพืน้ท่ีรูปแบบการหน่วงเวลาจริงมาใช้อย่าง

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการรับรู้เวลานานท่ีชดัเจนขึน้ เช่น การมองเห็นพืน้ท่ีก่อน

แตต้่องเดินระยะไกล การใช้ขัน้บนัไดและทางชนั การวางตําแหนง่ต้นไม้ให้ดงึดดูสายตา เป็นต้น 

รวมถึงปรับขนาดและจํานวน สุนทรียภาพต่างๆ เพื่อให้คนใช้เวลานานอยู่ในพืน้ท่ี เช่น ขัน้บนัได 

ความชนั ระดบั ระยะทางไกล จดุชมวิว เป็นต้น  

 
ภาพประกอบท่ี 48 แสดงแผนภาพการกําหนดลกัษณะทางกายภาพตามลําดบั 

การนําลักษณะทางกายภาพมาพัฒนาองค์ประกอบตามลําดับ สามารถก่อรูป

สถาปัตยกรรมอย่างเป็นไปตามเป้าหมายของรูปแบบนีไ้ด้คือ สามารถมองเห็นจุดสนใจล่วงหน้า 

เลือกไปยงัสว่นของพืน้ท่ีตามมมุตา่งๆได้ และเกิดการรับรู้ถึงเป้าหมายทางความคิด สามารถสร้าง

เวลานานในความคิดส่วนตวัจากความสนใจท่ีหมายดงักล่าวไปเร่ือยๆ ดงันัน้จึงสามารถสรุปและ

เรียงลําดบัองค์ประกอบทางกายภาพตา่งๆ มาใช้ในการพฒันาแบบให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ดงันี ้
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ภาพประกอบท่ี 49 แสดงผงัพืน้อาคารจากการออกแบบขัน้สดุท้าย 

 
ภาพประกอบท่ี 50 แสดงภาพตดัอาคารจากการออกแบบขัน้สดุท้าย 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 61  แสดงภาพแบบจําลองจากการออกแบบขัน้สดุท้าย 

(ก) ภาพจากมมุบน                  

(ข) ภาพจากมมุเฉียง 
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(ก)                                                                      (ข) 

ภาพท่ี 62   แสดงทศันียภาพของแบบจําลองจากการออกแบบขัน้สดุท้าย 

(ก) ภาพบริเวณทางเดิน      (ข) ภาพบริเวณคอร์ดกลาง              

จากการพฒันาแบบลกัษณะทางกายภาพขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ให้

เป็นไปตามลําดบัการรับรู้และความสมัพนัธ์แล้ว ทําให้พืน้ท่ีสามารถตอบโจทย์ในด้านมมุมองได้

อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีค้วรให้ความสําคญักบัมมุมอง และทศันียภาพท่ีเกิดขึน้จริง 

เพื่อให้เป็นไปวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

 

ลาํดบัทศันียภาพในพืน้ที่  

เป็นการกําหนดความตอ่เน่ืองของลําดบัของมมุมองท่ีคนสามารถมองเห็น ทศันียภาพ

ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเน้นการมองเห็นภาพในมมุมองตา่งๆ ทบทวนเร่ืองราว (input) เก่ียวกบั

การรับรู้ทีเกิดในพืน้ท่ี เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ (intension) ของการหน่วงเวลา และบทบาท

ของสถานท่ี 

สถาปัตยกรรมรูปแบบท่ีเน้นการมองเห็นล่วงหน้า ก่อรูปจากพืน้ท่ีซึ่งสามารถมองเห็น

ล่วงหน้า(Foreseen Space)เป็นส่วนใหญ่ ทศันียภาพของมุมมองทําให้คนสนใจการไปถึงพืน้ท่ี

เป้าหมาย เกิดการรับรู้เวลานานหรือการหนว่งเวลาได้ จากแนวความคิดเก่ียวกบัการหน่วงเวลาซึ่ง

เกิดจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถนํามาใช้ในการออกแบบลําดับของพืน้ท่ีทาง

สถาปัตยกรรมท่ีเน้นการมองเห็นล่วงหน้าได้ โดยมีขัน้ตอนได้แก่ ลําดบัแรกพืน้ท่ีก่อนเข้าโครงการ

(1)ปิดกัน้มมุมองเพื่อให้พืน้ท่ีเป้าหมายภายในโครงการมีความเดน่และนา่สนใจมากขึน้ ลําดบัส่วน

ต้อนรับภายใน(1-2)เป็นส่วนท่ีสามารถมองเห็นพืน้ท่ีโครงการทุกส่วน เพื่อเกิดการตัดสินใจและ

เลือกพืน้ท่ีเป้าหมายส่วนต่างๆท่ีมองเห็นก่อนจากด้านบน พืน้ท่ีกิจกรรม(2)เป็นส่วนท่ีทําให้คนได้
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ซึมซบับรรยากาศของสภาพแวดล้อม โดยเน้นการมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามจากการเลือกเข้า

มาในพืน้ท่ีนัน้ๆ  และเกิดความประทบัใจ ส่วนทางเดิน(2-3)สามารถเลิกเดินไปยงัทิศทางต่างๆท่ี

สนใจ ทําหน้าท่ีเป็นจุดชมวิวให้กบัสถานท่ีด้วย ส่วนลําดบัสดุท้ายเป็นทางออก(3)ปิดกัน้มมุมอง

และลดักลบัไปยงัทางเข้า เพื่อเน้นให้ทศันียภาพท่ีเห็นจากภายในโครงการมีความสําคญัมากขึน้ 

ทัง้นีเ้ป็นการเน้นสร้างนา่สนใจ และจดุมุง่หมายทางความคิดท่ีเกิดขึน้จากการรู้เป้าหมาย 

 
ภาพประกอบท่ี 51 แสดงตําแหนง่ของทศันียภาพจามลําดบัของการรับรู้ 

1. พืน้ที่ทางเข้า ส่วนท่ีต้องผ่านเป็นลําดบัแรกเพื่อปรับตวัก่อนรับรู้เป้าหมาย และ

มองเห็นพืน้ท่ีสว่นตา่งๆเพื่อตดัสินใจเลือกตําแหนง่พืน้ท่ีจากความสนใจ และตัง้ใจจะมาใช้เวลาใน

สถานท่ี 

1.1 ลําดับที่1: ทางเข้าอาคาร (Entry) ปิดกัน้มมุมองเพื่อปรับตวัก่อนเข้าสู้พืน้ท่ี

โครงการ และไปยงัท่ีหมายต่างๆ ไม่ให้มองเห็นพืน้ท่ีทัง้หมดก่อน โดยใช้ขอบเขตกําแพงท่ีมีความ
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สงู และตรงกับส่วนโค้งของภูเขาพอดี รับรู้เวลานานจากการปิดกัน้ทาง และควบคุมให้เข้าถึงได้

ยากขึน้หลงัเดินมาตามเชิงเขา 

 
ภาพท่ี 63 แสดงทศันียภาพทางเข้าอาคาร 

1.2 ลาํดบัที่1: ส่วนบนัไดวน (Stairway) บนัไดในทางโค้งสร้างมมุมองน่าค้นหา

ก่อนมองเห็นพืน้ท่ีกว้างจากด้านบน และมีช่องเปิดระหว่างทางมองเห็นพืน้ท่ีโครงการบางส่วนเพื่อ

สร้างจงัหวะในการดงึดดูความสนใจ รับรูเวลานานจากการเคล่ือนท่ี และมมุมอง 

 
ภาพท่ี 64 แสดงทศันียภาพทางขึน้บนัไดวน 
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ภาพท่ี 65 แสดงทศันียภาพบนัไดวน 

2. พืน้ที่ต้อนรับ เป็นพืน้ท่ีภายในก่ึงภายนอกท่ีสามารถมองเห็นพืน้ท่ีส่วนต่างๆของ

โครงการได้ เพื่อตดัสินใจเลือกพืน้ท่ีเป้าหมายจากความสนใจทศันียภาพบริบทนัน้ๆ 

2.1 ลาํดบัที่1: ส่วนทางเดนิต้อนรับ เป็นสว่นเช่ือมโยงความตอ่เน่ืองของทางเข้า

กับส่วนต้อนรับ ลักษณะเป็นทางเดินตรงหลังขึน้มาจากบันไดโค้ง เช่ือมไปยงัส่วนท่ีจะมองเห็น

ทศันียภาพของพืน้ท่ี คอ่ยๆผ่านช่องเปิด และเปิดมมุมองมากขึน้เร่ือยๆ แสดงถึงการรับรู้เวลานาน

จากการมองเห็นพืน้ท่ีก่อนแตย่งัไมส่ามารถเข้าถึงได้ 

 
ภาพท่ี 66 แสดงทศันียภาพทางเดินต้อนรับ 
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2.2 ลําดับที่1-2: ส่วนต้อนรับ (Reception) เป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีอยู่ระดบัสงูท่ีสุด 

สามารถมองเห็นพืน้ท่ีลว่งหน้า และสว่นตา่งๆของพืน้ท่ีโครงการได้ชดัเจนจากด้านบน เพื่อตดัสินใจ

เลือกพืน้ท่ีเป้าหมายตามความสนใจ 

 
ภาพท่ี 67 แสดงทศันียภาพจากสว่นต้อนรับ 

2.3 ลําดับที่ 1-2: ส่วนทางลง (Downhill) เป็นส่วนทางเข้าโครงการหลกัท่ีต้อง

ผา่นหลงัจากสว่นต้อนรับซึ่งทําให้รับรู้พืน้ท่ีเป้าหมายแล้ว แต่ต้องเดินผ่านลงบนัไดระยะทางไกลนี ้

เพื่อเน้นการใช้เวลานานและต้องค่อยๆผ่านลงไปใกล้กับบริบทธรรมชาติท่ีสนใจมากขึน้ รับรู้

เวลานานจากการจดจ่อพืน้ท่ีเป้าหมาย  

 
ภาพท่ี 68 แสดงทศันียภาพสว่นทางลง 
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2.4 ลาํดบัที่1-2: ส่วนพักคอย (Court) เป็นจดุตดัของทางไปพืน้ท่ีในทิศทางตา่งๆ

สามารถมองเห็นเส้นทางท่ีเช่ือมไปยงัพืน้ท่ีเป้าหมาย และพืน้ท่ีกิจกรรม เพื่อตดัสินใจก่อนแยกไป

ทางตา่งๆอีกครัง้ เป็นจดุแวะพกัใต้ร่มไม้ก่อนเข้าสู้อาคารกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 69 แสดงทศันียภาพจากสว่นพกัคอย 

3. พืน้ที่กิจกรรม แต่ละกิจกรรมแยกไปตามมุมท่ีมีทศันียภาพต่างกัน รับรู้บริบท

ตา่งกนั และการใช้งานพืน้ท่ี รวมถึงบรรยากาศท่ีแตกต่างกนัด้วย เช่น ใต้ต้นไม้บนยอดเขา มมุเขา

เห็นมมุรอบด้าน และบริเวณใกล้ทะเล เป็นต้น 

   
(ก)                                                              (ข) 

ภาพท่ี 70 แสดงภาพมมุตา่งๆของเขาตะเกียบท่ีเป็นท่ีตัง้ของพืน้ท่ีกิจกรรม 

                 (ก)ตําแหนง่พืน้ท่ีพกัผอ่นบนเขาใต้ต้นไม้      (ข)ตําแหนง่ร้านอาหารติดนํา้ทะเล 

                 (ถ่ายโดยผู้ วิจยั ณ ชายหาดเขาตะเกียบ อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เมื่อ

ตลุาคม 2558) 
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3.1 ลาํดบัที่2: พืน้ที่พกัผ่อน/จุดชมวิว (Rest Area/View point) เป็นพืน้ท่ีตัง้อยู่

ในตําแหนง่สงูท่ีสดุ มีบรรยากาศของต้นไม้ให้ร่มเงา และเป็นจดุชมวิวของคนท่ีตัง้ในมาใช้เวลาใน

การนัง่พกัผอ่น รับรู้เวลานานจากการใช้เวลาซมึซบับรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้อยา่งเตม็ท่ี 

 
ภาพท่ี 71 แสดงทศันียภาพพืน้ท่ีพกัผอ่น 

3.2 ลําดับที่2: ส่วนคาเฟ่/ร้านกาแฟ (Café’) ตัง้อยู่ในตําแหน่งริมในสุดของ

โครงการ สามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกได้ชดัเจน มีความเรียบง่ายและสงบมากท่ีสดุ  

 
ภาพท่ี 72 แสดงทศันียภาพทางไปสว่นคาเฟ่ 
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3.3 ลําดับที่2: ส่วนร้านอาหารและจัดงาน (Restaurant/Event)  เป็นส่วนท่ี

สามารถมองเห็นวิวทะเล และใกล้ชิดนํา้ทะเล มีทัง้สว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีภายในและภายนอก ซึ่งมีทางลง

ไปยังท่าเรือด้านล่างได้ สามาถเป็นพืน้ท่ีจัดกิจกรรมต่าง เช่น งานเลีย้ง ซึ่งต้องการการรับรู้

เวลานานและซมึซบับรรยากาศทศันียภาพท่ีสวยงาม 

 
ภาพท่ี 73 แสดงทศันียภาพจากของสว่นจดังานภายนอกร้านอาหาร 

4. ส่วนทางเดินอ่ืนๆ(ลําดับที่2-3) ทางเดินต่างๆรอบพืน้ท่ีโครงการสามารถไปยงั

พืน้ท่ีเป้าหมายได้ทกุสว่น สว่นมากเป็นทางตรงท่ีเน้นภาพท่ีมองเห็นลว่งหน้าปลายทาง โดยมีระดบั 

และทิศทางท่ีหลากหลาย ทําให้การรับรู้องค์ประกอบและทัศนียภาพมีความหลากหลาย และ

นา่สนใจ สามารถรับรู้เวลานานได้จากการเคล่ือนท่ีไปตามทางเดินเพื่อชมทศันียภาพต่างๆ และไป

ยงัพืน้ท่ีเป้าหมาย รวมถึงการสญัจรก่อนกลบัออกจากโครงการด้วย 

 
ภาพท่ี 74 แสดงทศันียภาพทางเดิน 
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ภาพท่ี 75 แสดงทศันียภาพทางเดิน 

5. ส่วนทางออก(ลาํดบัที่3) ทางเดินโค้งการกลบัเข้าสูพ่ืน้ท่ีปิดกัน้ และมมุมองท่ีมอง

ไมเ่ห็นลว่งหน้าอีกครัง้ ใช้ช่องเปิดคอ่ยๆจํากดัขอบเขตของภาพท่ีมองเห็นลงเร่ือยๆ เพื่อเน้นให้รู้สึก

ถึงการใช้เวลานานในโครงการและทัศนียภาพท่ีผ่านมา ไม่สัญจรกลับผ่านทางเดิมเพื่อให้ภาพ

มมุมองตา่งๆเป็นไปตามลําดบัและยงัคงความเด่น และน่าสนใจ สามารถกลบัมารับรู้เวลานานใน

สถานท่ีนีไ้ด้ทกุครัง้ 

 
ภาพท่ี 76 แสดงทศันียภาพทางเดินไปยงัทางออก 

จะเห็นได้ว่าลําดบัของทศันียภาพของสถาปัตยกรรมหน่วงเวลารูปแบบการมองเห็น

ล่วงหน้า (The Foreseeable)สามารถสร้างการรับรู้เวลานานได้โดยใช้มุมมองและทศันียภาพ

ปลายทางท่ีเด่นชัด และน่าสนใจ อาศัยการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมกับ

 
 



110 

 
บริบททางธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น การมองเห็นต้นไม้ใหญ่กลางคอร์ดจากทางตรงแต่ต้องใช้เวลา

ในการเดินผา่นสว่นตา่งๆไปถึง การมองเห็นพืน้ท่ีร่มร่ืนนา่ใช้งานแตต้่องเดินผา่นท่ีโลง่แจ้งเพื่อไปยงั

พืน้ท่ีนัน้ การมองเห็นวิวภายนอกยงัไม่ชัดเป็นจังหวะๆและค่อยๆมองเห็นมากขึน้เร่ือยๆจากการ

ผา่นสว่นตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นีเ้ป็นการใช้ทศันียภาพของบริบทธรรมชาติในการนําทาง เช่ือมโยงความ

ตอ่เน่ืองของมมุมอง เร่ืองราวตา่งๆในพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั 

 

การคาดหวัง(The expectation) 

 

การออกแบบครัง้ที่1: แบบร่างโครงการ (Schematic Design) 

1. การรับรู้ เน้นมมุมองท่ีซบัซ้อนในการใช้งานพืน้ท่ี ทําให้คนสามารถรับรู้เวลานาน

ได้จากการเข้าถึงพืน้ท่ีไม่สามารถมองไม่เห็นล่วงหน้า (Unforeseen Space) องค์ประกอบอาคาร

และบริบทควบคมุคนไปยงัพืน้ท่ีส่วนต่างๆ ไม่สามารถวางแผน และไม่รู้เป้าหมาย ลกัษณะพืน้ท่ี

ควรมีความซ่อนเร้น ปิดกัน้ และมีทศันียภาพท่ีซํา้ๆเพื่อควบคุมความคิดของคนในการคาดหวัง 

และจดจ่อรอคอยการไปถึงพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ 

       
       (ก)                                        (ข)                                          (ค) 

ภาพท่ี 77 ภาพจากการทดลองมมุมองของพืน้ท่ีซึง่ไมส่ามารถมองเห็นลว่งหน้า 

               (ก) พืน้ท่ีทางโค้ง       (ข) พืน้ท่ีซบัซ้อน       (ค) พืน้ท่ีไมม่ีจดุจบ 

จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงตวัอย่างพืน้ท่ีท่ีทําให้เกิดความคาดหวงั (ก)รูปร่าง

ของพืน้ท่ีทางโค้งทําให้ไมส่ามารถมองเห็นพืน้ท่ีด้านหน้า (ข)พืน้ท่ีซบัซ้อนทําให้เกิดความสบัสนใน

การมองเห็น และ(ค)พืน้ท่ีไมม่ีจดุจบทําให้คนไมรู้่พืน้ท่ีเป้าหมาย มมุมองท่ีเกิดขึน้จากการซอ่นพืน้ท่ี

ทําให้สามารถเบี่ยงเบนเป้าหมายทางความคิด เกิดการรับรู้เวลานานโดยความอยากรู้อยากเห็น 

การจอจ่อรอคอย และถกูควบคมุไปยงัพืน้ท่ีตามลําดบั 

2. สถานที่ตัง้โครงการ เหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีมีกายภาพไมโ่ดดเดน่มากนกั แต่มีการ

เคล่ือนไหวสภาวะแวดล้อม ไม่สามารถมองเห็นส่ิงต่างๆได้ชัดเจน พืน้ท่ีโครงการส่ีพระยาเป็น
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สถานท่ีเล็กๆซึง่มีความเคล่ือนไหวอยูร่อบๆ โดยท่ีไมต้่องมองเห็นก็สามารถรับรู้ได้ จึงต้องการพืน้ท่ี

หนว่งเวลารูปแบบท่ีเน้นการคาดหวงั 

2.1 การเข้าถึงโครงการ คํานงึถึงทิศทางท่ีสามารถซอ่น ดึงดดู และปิดบงัมมุมอง

ต่างๆ เน่ืองจากพืน้ท่ีโครงการมีถนนและการสัญจรอยู่รอบๆ ทําหน้าท่ีเป็นทางผ่านของคน จึง

กําหนดให้การเข้าถึงมีทิศทางและลําดับจากบริเวณโดยรอบเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อให้ไม่สามารถ

มองเห็นลว่งหน้าตามประเด็นของการรับรู้ 

   
                                               (ก)                                                                    (ข) 

ภาพประกอบท่ี 52แสดงภาพการจําลองมมุมองของคนภายนอกสูภ่ายในโครงการ   

                            (ก )มมุมองในสถานท่ีตัง้          (ข) มมุมองของพืน้ท่ีซบัซ้อน  

2.2 เส้นทางสัญจร สามารถกําหนดเส้นทางสญัจรได้จากหลายทิศทาง โดย

เข้าถึงจากบริเวณโดยรอบเข้าสู่ศนูย์กลางของพืน้ท่ี เพื่อดึงดดูคนและเบี่ยงเบนเป้าหมายจากการ

สญัจรของคนให้เข้ามาในโครงการ กิจกรรมบางสว่นจึงกระจายตวัตามเส้นทางสญัจร 

 
ภาพประกอบท่ี 53 แสดงผงัเส้นทางสญัจรและการเข้าถึงจากการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ 

ดงันัน้แบบร่างของโครงการจึงมาจากการควบคมุและสร้างมมุมองภายในพืน้ท่ี โดย

อาศัยลําดับการเข้าถึงและเส้นทางสัญจรท่ีมีลักษณะรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง การจัดมุมมองและ

ตําแหน่งท่ีสมัพนัธ์กบัด้านถนนเพื่อรับรู้บริบทวิถีชีวิต รวมถึงการเป็นพืน้ท่ีทางผ่าน ทําให้สามารถ

รองรับการเข้าถึงจากหลายทิศทาง และดงึคนให้หลงเข้ามารับรู้และใช้เวลาในพืน้ท่ี  
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ภาพประกอบท่ี 54 แสดงการจดัวางพืน้ท่ีหนว่ยยอ่ยตา่งๆในผงัโครงการ 

  
(ก)                                                  (ข) 

ภาพท่ี 78  แสดงแบบจําลองจากแบบร่างโครงการ 

(ก) Top view                   (ข) Axonometric view 

 

การออกแบบครัง้ที่ 2 : ความสัมพนัธ์ของพืน้ที่กับการรับรู้ และระบบการจัดการพืน้ที่ 

เป็นการจดัการพืน้ท่ีให้สามารถใช้งานได้ มีระบบท่ีชดัเจนมากขึน้ และสอดคล้องกับ

ลําดบัของการรับรู้เพื่อสร้างความคาดหวงั  
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1. ความสัมพันธ์ของพืน้ที่กับการรับรู้ พืน้ท่ีเน้นการควบคุมมุมมองภายใน

โครงการ ซึง่ถกูแวดล้อมไปด้วยบริบทวิถีชีวิตตา่งๆเช่น อาคาร คน รถ เป็นต้น การจะปิดกัน้มมุมอง

แต่ยงัสามารถรับรู้บริบทภายนอกและยงัเป็นทางผ่านท่ีเข้าได้จากทกุทิศทางได้นัน้ ต้องอาศยัการ

สร้างระดับเพื่อช่วยในการกําหนดขอบเขตของการรับรู้ และจัดวางให้เกิดลําดับมุมมองต่างๆ

ภายในพืน้ท่ีได้ ทัง้นีอ้งค์ประกอบทางราบจะท่ีทําหน้าท่ีสร้างลําดบัในแต่ละส่วนของพืน้ท่ี รวมถึง

การเคล่ือนท่ีในทางราบและทางตา่งระดบัท่ีสมัพนัธ์กบัการสร้างคาดหวงัด้วย 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพประกอบท่ี 55 แสดงภาพจําลองการใช้องค์ประกอบในพืน้ท่ีโครงการ 

                            (ก) ภาพด้านหน้า       

                            (ข) ภาพด้านข้าง 

การกําหนดขอบเขตของการรับรู้โดยใช้ระดับ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี

โดยรวมจึงเกิดจากการใช้ระดบัท่ีตํ่ากวา่และสงูกวา่บริเวณรอบๆ สามารถซ่อนตวัเองจากภายนอก

และดงึบริบทเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของมมุมอง เช่น แสง การเคล่ือนท่ีของคน เป็นต้น  
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ภาพท่ี 79 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีโดยรวมจากความสมัพนัธ์ 

1.1 ลําดับของการรับรู้ พืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถมองเห็นพืน้ท่ีล่วงหน้าเกิดจากความ

ซบัซ้อนของมมุมองและลําดบัในการเข้าถึง รวมถึงรูปร่างและรูปทรงของพืน้ท่ี กลา่วคือเมื่อคนมอง

ไมเ่ห็นและไมรู้่ท่ีหมาย ทําให้เหมือนถกูควบคมุให้เข้าถึงพืน้ท่ีตา่งๆ เกิดการคาดการณ์และจดจ่อรอ

คอย โดยมีกระบวนการได้แก่ การเบี่ยงเบนเข้ามาในพืน้ท่ี การถูกควบคมุ และการปิดกัน้ให้เกิด

การคาดการณ์ ดงัภาพประกอบด้านลา่ง  

 
ภาพประกอบท่ี 56 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัการรับรู้ 

1.2 ลาํดบัของมุมมอง กําหนดให้ก่อนเข้าโครงการสามารถมองเห็นบริเวณรอบๆ

ได้ก่อน มีส่วนต้อนรับและพืน้ท่ีนัง่พกัท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อเบี่ยงเบนเป้าหมายของคนให้

เข้ามาในพืน้ท่ี ส่วนพืน้ท่ีภายในมีความขัดแย้งภายนอกโดยการสร้างมุมมองท่ีซับซ้อน และน่า

ค้นหาทําให้เกิดการคาดหวงัท่ีหมาย เมื่อเข้ามาในโครงการจะไม่สามารถมองเห็นส่วนใดๆ ถูก

ควบคุมให้ไปจนถึงพืน้ท่ีกิจกรรมได้แก่ ร้านอาหาร คาเฟ่ และลําดบัสุดท้ายส่วนทางออกจะอยู่ท่ี
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ทางเดินด้านบนสดุเพื่อเปิดมุมมองหลงัการใช้งานพืน้ท่ีภายใน เป็นการเน้นความขดัแย้งกับพืน้ท่ี

ภายนอกท่ีเป็นมีอาคารสงูใหญ่และคนวุน่วายกบัพืน้ท่ีภายในท่ีมีความซบัซ้อนและสงบ 

 
ภาพประกอบท่ี 57 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัมมุมอง 

2. ระบบการจัดการพืน้ที่ พืน้ท่ีมีความเหมาะสมกบัการเข้าถึงจากหลายตําแหน่ง มี

ทิศทางจากบริเวณโดยรอบเข้าสู่ศนูย์กลางภายในหรือเป็นแบบ Center System โดยระบบของ

พืน้ท่ีสร้างขอบเขตท่ีล้อมตวัเองจากภายนอก เกิดการสญัจรท่ีดึงภายนอกให้รวมเข้ามาวนเวียนอยู่

ภายในพืน้ท่ี  

    
ภาพประกอบท่ี 58 แสดงระบบการสญัจรของพืน้ท่ีท่ีเน้นการคาดหวงั 

ลกัษณะเฉพาะของระบบพืน้ท่ีมีความต้องการการล้อมศูนย์กลาง และกายภาพท่ี

ปิดบงัมมุมองเป็นสว่นมาก จึงปรับรูปร่างของพืน้ท่ีให้เป็นทางโค้งหรือวงกลมเพื่องา่ยตอ่การจดัการ

และสอดคล้องกบัมมุมอง เหมาะสมกบัการรับรู้และบทบาทของการหนว่งเวลาในสถานท่ีนี ้
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(ก)                                                                      (ข) 

ภาพท่ี 80 แสดงแบบจําลองลกัษณะทางกายภาพของมมุมองทางโค้ง 

(ก) ภาพจากภายนอก                (ข) ภาพจากภายใน 

 
ภาพประกอบท่ี 59 แสดงการกําหนดระบบการจดัการพืน้ท่ี 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 81 แสดงแบบจําลองการออกแบบครัง้ท่ี2 

(ก) ภาพจากมมุบน 

(ข) ภาพทศันียภาพจากมมุบน 

จะเห็นได้วา่ระบบของพืน้ท่ีแบบศนูย์กลาง และการจดัการระดบัพืน้ท่ี มีความสมัพนัธ์

ลําดบัของการรับรู้ตัง้แต่พืน้ท่ีภายนอกจนถึงพืน้ท่ีภายใน ซึ่งนอกจากการตอบโจทย์ด้านการรับรู้

แล้ว พืน้ท่ีโครงการควรเช่ือมต่อกับบริบท รองรับการสัญจรของคน และไม่ขัดแย้งกับบริเวณ

โดยรอบ สามารถเป็นทางผ่าน และดึงดดูคนให้แวะเข้ามาในพืน้ท่ี สร้างความน่าค้นหา การจดจ่อ

รอคอย และความสบายให้คนท่ีสญัจร เกิดการซมึซบัสภาพแวดล้อมในรูปแบบท่ีแปลกใหม ่ 
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การออกแบบขัน้สุดท้าย : ลักษณะทางกายภาพ และความสัมพันธ์กับบริบท  

ลกัษณะทางโค้งและรูปร่างวงกลมซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถมองเห็นล่วงหน้า สามารถ

สร้างการรับรู้ความคาดหวงัได้โดยใช้ส่ือกลางจากบริบทในการนําทาง และคาดเดาความต่อเน่ือง

ของพืน้ท่ี เช่น แสงท่ีสอ่งมาจากผนงัโค้ง เสียงวุน่วายจากภายนอก เป็นต้น  

1. ขนาดและสัดส่วนของพืน้ที่ กําหนดขนาดท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้งาน สถานท่ี และ

รองรับคนให้สามารถผา่นเข้า-ออกอาคารได้ง่าย สามารถเช่ือมตอ่กบับริบทและมีขนาดท่ีเหมาะสม

โดยขนาดของพืน้ท่ีวา่งด้านหน้าอาคารสง่ผลตอ่การดึงดดูให้คนท่ีเดินผ่านหลงเข้ามาในพืน้ท่ี ส่วน

ขนาดของตวัอาคารต้องไมใ่หญ่มากเกินไป  

2. ระดับพืน้ ชายคา และช่องเปิด จากพืน้ท่ีว่างรอบอาคารท่ีมีระดบัเท่าพืน้ถนน

ของสถานท่ี จึงแทรกพืน้ลดระดับเพื่อให้กลมกลืนกับอาคารท่ีซ่อนตัวในระดับตํ่ากว่าภายนอก 

ภายในอาคารจะเป็นพืน้ท่ีค่อนข้างมืดเพื่อสร้างความขดัแย้งกบัภายนอก ส่วนแกนกลางจึงมีช่อง

เปิดด้านบนท่ีเด่นชัดเพื่อรวมคนเข้าสู่ศนูย์กลาง ทัง้นีเ้ป็นการใช้พืน้บนหรือชายคาในการกําหนด

ขอบเขตของพืน้ท่ีสว่าง-มืด ส่งผลต่อการกําหนดขอบเขตของพืน้ท่ีภายนอก-ภายใน และพืน้ท่ีโล่ง

แจ้ง-พืน้ท่ีร่มของโครงการด้วย  

     
                         (ก)                                         (ข)                                        (ค) 

ภาพท่ี 82 แสดงแบบจําลองลกัษณะทางกายภาพตา่งๆของพืน้ท่ี 

                  (ก) ช่องแสงด้านบน     (ข) ทางโค้ง-ชนั มีชอ่งเปิดด้านบน   (ค) พืน้ลดระดบัตา่งๆ 

3. จังหวะของพืน้ที่ภายใน – พืน้ที่ภายนอก สถานท่ีในเมืองมีความแออดัจึงสร้าง

ความโดดเดน่โดยให้กําหนดภายนอกเป็นลานคนเมือง และสร้างจงัหวะของตวัอาคารให้เป็นพืน้ท่ี

ภายใน (indoor) พืน้ท่ีภายในก่ึงภายนอก (semi-indoor) และพืน้ท่ีภายนอก (outdoor) เช่น 

จงัหวะของความสวา่งกบัความมืด ความโลง่กบัการปิดกัน้ เป็นต้น เพื่อสร้างความนา่ค้นหา ปลอ่ย

ให้แสง ช่องเปิด และชายคา ควบคมุการใช้งานพืน้ท่ีให้มีทิศทางรวมเข้ามาจากภายนอก เดินวนไป

ตามทางโค้ง และมุง่เข้าสูแ่กนกลางจนขึน้ไปถึงพืน้ท่ีกิจกรรมด้านบน 
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ภาพประกอบท่ี 60 แสดงการกําหนดลกัษณะทางกายภาพ 

4. การเชื่อมต่อกับบริบท ผงับริเวณของพืน้ท่ีรอบตวัอาคารเป็นท่ีว่างให้คนสญัจร

ควรมีการสร้างเส้นสาย ทศันียภาพ และพืน้ท่ีย่อยๆท่ีกระจายอยู่เพื่อเช่ือมต่อบริบทกับโครงการ 

เช่น ทางนํา้ ทางเดิน ท่ีนัง่ แนวต้นไม้ เป็นต้น เพื่อทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีรอยต่อ (interface) ทางผ่าน 

และจุดแวะพกัได้ รวมถึงการเหล่ือมกนัของระดบัต่างๆได้แก่ กําแพง พืน้ลดระดบั พืน้ชัน้บน ต้อง

สามารถเห็นแสงตกกระทบท่ีสอ่งจากภายนอก และรับรู้ความเคล่ือนไหวได้ 

 
ภาพประกอบท่ี 61 แสดงผงัการเช่ือมตอ่กบับริบท 

5. องค์ประกอบหน่วงเวลาจริง ทางโค้งและระบบพืน้ท่ีวงกลมเป็นสว่นท่ีช่วยให้เกิด

การใช้เวลานานจริง และการสร้างบรรยากาศท่ีสงบให้กบัเมือง ทําให้คนอยากแวะใช้เวลาในพืน้ท่ี

ได้ รวมถึงระยะเส้นทางสัญจรจริงในพืน้ท่ี ซึ่งก่อให้เกิดการใช้เวลานานจริงเพื่อเน้นยํา้ความ

คาดหวงัและการหน่วงเวลา แต่ยงัคงเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น มีช่องทางเข้าออกเพื่อลดัไปยงั

ส่วนกิจกรรมบางส่วน พืน้ท่ีมืดมีช่องเปิดด้านบนให้แสงส่องลอดเข้ามาและได้ยินเสียงจากบริบท 

และการเข้าถึงทกุทิศทางสามารถเดินวนไปยงัพืน้ท่ีสว่นตา่งๆได้ เป็นต้น 
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ดงันัน้สามารถนําประเด็นตา่งๆของลกัษณะทางกายภาพไปใช้ในการพฒันาแบบให้มี

ความเหมาะสมกบัสถานท่ีและการรับรู้ ได้ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 62 แสดงการกําหนดลกัษณะทางกายภาพของสว่นตา่งๆ 

ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีก่อรูปมาจากระบบพืน้ท่ีศนูย์กลาง (Center System) 

องค์ประกอบทางกายภาพท่ีใช้ระดับแตกต่างกันในการปิดกัน้มุมมอง กําหนดการรับรู้ และ

แบ่งแยกส่วนต่างๆของพืน้ท่ี มุมมองส่วนใหญ่เกิดจากพืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้า 

(Unforeseen Space) เช่น ทางโค้ง รูปร่างวงกลม การปิดกัน้ การเปิดช่องแสงด้านบน การลด

ระดบัพืน้(Sunken) เป็นต้น 
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(ก) 

     
                              (ข)                                                                 (ค) 

ภาพท่ี 83 แสดงภาพแบบจําลองจากการออกแบบขัน้สดุท้าย 

(ก) ภาพจากมมุบน 

(ข) ภาพมมุมองทางเดิน                         (ค) ภาพมมุมองชัน้บน                     
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                                   (ก)                                                                   (ข) 

ภาพประกอบท่ี 63 แสดงผงัพืน้จากการออกแบบขัน้สดุท้าย 

                             (ก) ผงัพืน้ชัน้ลา่ง               (ข) ผงัพืน้ชัน้บน             

 
ภาพประกอบท่ี 64 แสดงภาพตดัจากการออกแบบขัน้สดุท้าย 

จากการพฒันาแบบครัง้ท่ี3ทําให้องค์ประกอบต่างๆ สดัส่วน และจังหวะของพืน้ท่ีมี

ความชดัเจนมากขึน้ โดยสว่นมากเป็นการปิดกัน้มมุมอง ทัง้นีก้ารจะสร้างการรับรู้ท่ีทําให้เกิดความ

คาดหวงันัน้ ต้องคํานงึถึงลําดบัของมมุมองและทศันียภาพภายในท่ีเป็นไปตามเป้าหมายด้วย 

 

ลาํดบัทศันียภาพในพืน้ที่  

สถาปัตยกรรมรูปแบบท่ีเน้นการคาดหวัง ก่อรูปจากพืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถมองเห็น

ล่วงหน้า(Unforeseen Space)เป็นส่วนใหญ่ ลําดบัของมุมมองทําให้คนรอคอยการไปถึงพืน้ท่ี

เป้าหมาย เกิดการรับรู้เวลานานหรือการหนว่งเวลาได้ 
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จากแนวความคิดเก่ียวกับการหน่วงเวลาซึ่งเกิดจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

สามารถนํามาใช้ในการออกแบบลําดับของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีเน้นการคาดหวงัได้ โดยมี

ขัน้ตอนได้แก่ ลําดบัแรกพืน้ท่ีภายนอก(1)ทําให้คนถูกดึงดูดเข้าในพืน้ท่ีอย่างไม่รู้ท่ีหมาย ลําดับ

พืน้ท่ีภายใน(1-2)ถกูควบคมุให้สญัจรพืน้ท่ีไปตามทางท่ีมองไม่เห็นท่ีหมายล่วงหน้า รอคอยการไป

ถึงพืน้ท่ีเป้าหมาย พืน้ท่ีกิจกรรม(2)ถูกปิดกัน้และจํากัดการรับรู้จากภายนอก ส่วนลําดบัสุดท้าย

เป็นทางออก(3)ควบคุมให้ออกด้านหลงัเพื่อไม่ให้มองเห็น และจดจําพืน้ท่ีส่วนต่างๆได้ ทัง้นีเ้ป็น

การเน้นสร้างความหวงั และจินตนาการทางความคิดท่ีเกิดขึน้จากการไมรู้่ 

 
ภาพประกอบท่ี 65 แสดงตําแหนง่ของทศันียภาพตามลําดบัของการรับรู้ 
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สามารถแบง่พืน้ท่ีตามลําดบัของการรับรู้ท่ีสอดคล้องกบัการใช้งานได้ดงันี ้

 1. พืน้ที่ภายนอก บริเวณโดยรอบโครงการด้านท่ีติดถนนเป็นพืน้ท่ีว่าง สามารถ

มองเห็นได้ชดัเจน สร้างบรรยากาศให้คนแวะพกั และอยากเข้ามาใช้เวลาในพืน้ท่ี 

1.1 ลําดับที่1: พืน้ที่หน้าโครงการ (Interface/Rest) เป็นพืน้ท่ีว่างในเมือง มี

บรรยากาศของต้นไม้ ท่ีนัง่ และทางเดิน ท่ีมีเส้นสายดึงดดูให้คนเข้ามาเดินในพืน้ท่ี ทางโค้งทําให้

คนใช้เวลานานขึน้ และเข้าใกล้ตวัอาคารมากขึน้ 

 
ภาพท่ี 84 แสดงทศันียภาพพืน้ท่ีหน้าโครงการจากถนนฝ่ังตรงข้าม 

 
ภาพท่ี 85 แสดงทศันียภาพทางเดินและพืน้ท่ีนัง่พกัหน้าโครงการ 
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1.2 ลําดับที่1-2: พืน้ที่ทางเข้า (Entry) สามารถมองเห็นพืน้ท่ีภายในท่ีตํ่ากว่า 

และมีลกัษณะซอ่นตวั สร้างความนา่ค้นหาให้คนท่ีเดินผา่น และรับรู้ถึงความแตกต่างของพืน้ท่ีโล่ง

ภายนอกและการปิดกัน้ของพืน้ท่ีภายใน 

 
ภาพท่ี 86แสดงทศันียภาพทางเข้าอาคาร 

2. พืน้ที่ภายใน เป็นมมุมองท่ีซบัซ้อน องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในจึงมี

ความเหมือนและซํา้ๆกนั กล่าวคือตลอดการสญัจรภายในอาคารจะเห็นทศันียภาพท่ีเหมือนเดิม

เป็นเวลานาน ทําให้เกิดความคาดหวงั การรอคอย รับรู้เวลานาน และซมึซบัสมัผสัอ่ืนๆจากสถานท่ี 

เช่น แสง เสียง ความวุน่วาย การเคล่ือนไหว เป็นต้น 

2.1 ลําดับที่1-2: พืน้ที่ทางเดิน (Corridor) มุมมองของทางเดินโค้งทําให้ไม่

สามารถมองเห็นพืน้ท่ีเป้าหมายล่วงหน้า สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ของแสง และความเคล่ือนไหว

ตา่งๆ ซึง่จะเป็นส่ิงนําทาง ควบคมุให้คนเข้าถึงพืน้ท่ีเพื่อคอ่ยๆไปยงัสว่นตา่งๆ  
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 87 แสดงทศันียภาพสว่นทางเดินของโครงการ 

                              (ก)ทางเดินโดยรอบ 

                              (ข)ทางเดินเมื่อใกล้ถึงพืน้ท่ีกิจกรรม 
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2.2 ลําดับที่ 1-2: พืน้ที่โถงกลาง (Event/Court) พืน้ท่ีตรงกลางหลงัออกจาก

พืน้ท่ีทางเดิน ซึง่มีแสง และความสว่างเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความต่อเน่ืองของการรับรู้พืน้ท่ี เช่น มอง

ไมเ่ห็นพืน้ท่ีเป้าหมาย แตส่ามารถมองเห็นแสงท่ีสอ่งมาจากพืน้ท่ีนัน้ เป็นต้น   

 
ภาพท่ี 88 แสดงทศันียภาพสว่นโถงกลางของอาคารเล็ก 

 
ภาพท่ี 89 แสดงทศันียภาพสว่นโถงจดักิจกรรมใหญ่ 
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2.3 ลาํดบัที่1-2: ส่วนทางขึน้ (Ramp) เป็นทางขึน้ท่ีเป็นทางโค้งทําให้ไม่สามารถ

เห็นพืน้ท่ีด้านบนก่อน จากโซนด้านล่างท่ีค่อนข้างมืดเมื่อเข้าสู่ทางขึน้จะค่อยๆรับรู้ถึงความสว่าง

โลง่ของพืน้ท่ีด้านบน เป็นจอจ่อท่ีจะพบเห็น และไปถึงยงัพืน้ท่ีด้านบน 

 
ภาพท่ี 90 แสดงทศันียภาพสว่นทางขึน้ 

3. พืน้ที่ชัน้บน เป็นการใช้ระดบักําหนดการรับรู้และมมุมอง มีลกัษณะเป็นทางเดิน

ลอยฟ้า และพืน้ท่ีห้องบนดาดฟ้า เพื่อรับรู้บริบทรอบๆในขณะท่ีมองไมเ่ห็น  

3.1 ลาํดบัที่2: พืน้ที่กิจกรรม (Café’/Restaurant) เป็นห้องกระจกท่ีเปิดมมุมอง

สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวรอบๆได้ แต่มองไม่เห็นบริบทด้านล่างเพราะถกูทางเดินล้อมอยู่ เป็น

การปิดกัน้โดยใช้ระดบัของพืน้ท่ี 

 
ภาพท่ี 91 แสดงทศันียภาพภายนอกของสว่นร้านกาแฟ 
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3.2 ลําดับที่2-3: ส่วนทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ทางเดินด้านบนท่ีสะดวก

และเปิดมมุมอง สง่เสริมให้คนเดินลงจากทางออกด้านบน ไม่กลบัลงไปทางเดินท่ีเคยผ่านมา และ

ใช้เวลากบัชัน้บนท่ีเปิดกว้างหลงัขึน้มาจากพืน้ลดระดบัด้านล่าง ช่วยเน้นยํา้การรับรู้เวลานานจาก

การใช้งานพืน้ท่ีภายใน สามารถเป็นพ้ืนท่ีพกั และทางสัญจรผา่นของคนทัว่ไปได ้

3.3 ลาํดบัที่3: ทางออก (Exit) เป็นทางลงจากด้านบนท่ีไม่ต้องผ่านกลบัทางเดิม 

เพื่อไม่เป็นการทําลายการรับรู้ท่ีทําให้เกิดความคาดหวงัจากพืน้ท่ีท่ีมองไม่เห็นล่วงหน้า และไม่

กลบัไปสํารวจพืน้ท่ีเดิมท่ีเคยจดจ่อรอคอย  

 
ภาพท่ี 92 แสดงทศันียภาพสว่นเดินทางยกระดบัไปยงัทางออก 

จะเห็นได้ว่าลําดับทัศนียภาพในสถาปัตยกรรมหน่วงเวลารูปแบบการคาดหวัง

ลว่งหน้า (The Expectation)สามารถสร้างการรับรู้เวลานานได้โดยใช้มมุมองปิดกัน้ ลกึลบั และนา่

ค้นหาอาศยัการทํางานแทรกเข้ามาของบริบทในการควบคมุการเข้าถึงพืน้ท่ีเช่น การมองเห็นช่อง

ช่องแสงไปตามทางเดินและแสงท่ีส่องมาจากด้านบน การได้ยินความเคล่ือนไหวของบ่อนํา้รอบๆ

ทางเดิน การได้ยินเสียงท่ีดงัของเมืองจากปลายทางท่ีมองไมเ่ห็น เป็นต้น  
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สรุปผลการออกแบบสถาปัตยกรรม 

การกําหนดความสัมพันธ์ และการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆท่ีได้จาก

การศกึษาแนวความคิดเก่ียวกบัเวลา ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการหน่วงเวลา การสร้างความคิด การรับรู้

เวลา และการทดลอง รวมถึงพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม สามารถสร้างการรับรู้เวลานานได้ โดยแต่ละ

สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกบัการรับรู้ และรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลาท่ีตา่งกนั   

สถาปัตยกรรมหน่วงเวลาทัง้สองรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ีเน้นการมองเห็นล่วงหน้า

(The Foreseeable) และรูปแบบท่ีเน้นการคาดหวงั(The Expectation) มีความแตกต่างกนัใน

ประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในด้านการรับรู้ท่ีนําไปสู่การสร้างเวลาในความคิดส่วนตัว(Subjective 

Time) โดยแต่ละพืน้ท่ีนัน้อาจสามารถก่อให้เกิดการรับรู้ และเร่ืองราวท่ีคล้ายกันได้ เช่น การ

มองเห็นพืน้ท่ีล่วงหน้าก่อให้เกิดความคาดหวัง หรือการคาดหวังเกิดจากการมองเห็นบางส่ิง

บางอย่างล่วงหน้า เป็นต้น ในการจะออกแบบพืน้ท่ีและกําหนดการรับรู้ให้เป็นไปตามรูปแบบนัน้ 

ต้องเน้นความสําคญัของลําดบั(Sequence)ต่างๆ ทัง้ลําดบัทางความคิด ลําดบัการรับรู้ ลําดบั

มมุมอง ลําดบัการเข้าถึง และลําดบัของพืน้ท่ี ให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงเป็นเร่ืองราว และมี

เป้าหมายเดียวกนั จึงจะสามารถก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาได้ ทัง้นีก้ารรับรู้เวลานานผ่าน

พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบใน

สภาพแวดล้อมนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน พืน้ท่ี เวลา บริบท กิจกรรม และอ่ืนๆ จึงทําให้สามารถตอบ

วตัถปุระสงค์ของการหนว่งเวลาเพื่อซมึซบัสภาพแวดล้อมได้ 

อยา่งไรก็ตามการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาโดยคํานึงถึงประเด็นท่ีสําคญักบั

กระบวนการรับรู้เวลานานผ่านพืน้ท่ีในแต่ละขัน้ตอน ทําให้เห็นถึงการแปลความหมายนามธรรม

ต่างๆ ได้แก่ เวลา การรับรู้ ความคิด และความรู้สึก สร้างความสมัพนัธ์ตามวตัถปุระสงค์ และส่ือ

ความออกมาในรูปของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมได้ ขณะเดียวกันเป็นการแสดงถึงบทบาทของ

สถาปัตยกรรมอนัเป็นรูปธรรม ให้ส่ือสารออกมาเป็นเร่ืองราวตา่งๆได้เช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที่ 7 

 

บทสรุปและข้อแนะนําในการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา 

 

บทสรุปในการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา 

จากกระบวนการศกึษาสถาปัตยกรรมหนว่งเวลาซึง่เป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ และต้องอาศยั

กระบวนการคิดในเชิงลึก ทําให้เกิดการตระหนกัถึงนยัยะสําคญัทางสถาปัตยกรรมท่ีต้องคํานึงถึง

ในการออกแบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในการศกึษาสถาปัตยกรรมหนว่งเวลามีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับเวลาท่ีมีประเด็นคล้ายกับท่ีมาของการศึกษา รวมถึง

แนวความคิดของบุคคลทัว่ไป ซึ่งเก่ียวข้องกบัความไม่เป็นสากลของเวลา และการรับรู้ช่วงเวลาท่ี

ไมเ่ทา่กนั 

2. ศึกษาปัจจยัต่างๆในชีวิตประจําวนัท่ีก่อให้เกิดการหน่วงเวลา และวิเคราะห์ปัจจยั

ในเชิงของการรับรู้ เพื่อนําไปสูก่ารสร้างกระบวนการรับรู้เวลานานผา่นพืน้ท่ี 

3. วิเคราะห์รูปแบบของการหน่วงเวลาท่ีมีความเป็นไปได้ และสมัพนัธ์กับการรับรู้

องค์ประกอบของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม 

4. ทดลองในเชิงพืน้ท่ีเพื่อความเข้าใจความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คน 

พืน้ท่ี เวลา ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบตา่งๆ 

5. ศึกษากรณีศึกษาซึ่งส่วนมากเป็นการหน่วงเวลาในเชิงปริมาณหรือการหน่วงเวลา

จริง ซึง่สามารถนํามาใช้ร่วมกบัการหนว่งเวลาโดยการสร้างความคิดได้ 

6. ค้นหา ศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ด้านการใช้งาน 

และสถานท่ีตัง้ ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

7. ทําการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา โดยพฒันาจากข้อมูลนามธรรมต่างๆ 

สร้างความสมัพนัธ์ และก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรมหนว่งเวลา 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับเวลาท่ีสอดคล้องกับท่ีมาของ

การศกึษาซึง่เกิดจากความเช่ือท่ีว่า การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกนัทําให้คนรู้สึกว่าเวลาผ่านไป

เร็วและช้าไมเ่ทา่กนั สามารถสรุปได้วา่เวลาจะผา่นไปเร็วหรือช้านัน้ขึน้อยูก่บัส่ิงท่ีอ้างอิงถึง ดงันัน้

ในสถาปัตยกรรมซึง่มีเวลาเป็นปัจจยัสําคญั คนใช้เวลาในอยู่ การใช้งาน และการรับรู้

สถาปัตยกรรม จึงสามารถทําให้การรับรู้ช่วงเวลาเปล่ียนไปจากความเป็นจริงได้เช่นกนั 
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ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการหนว่งเวลาจากการสํารวจ และวิเคราะห์ สามารถแบ่งออกเป็น2

ประเภทคือ ปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม และปัจจยัภายใน ได้แก่ ความรู้สกึและความคิด 

โดยนํามาวิเคราะห์ต่อในเชิงของการรับรู้เชิงความคิด แบ่งออกเป็น2รูปแบบ ได้แก่ การรู้

(Knowledge) และการไม่รู้(Ignorance) ซึ่งในแง่ของสถาปัตยกรรมการรับรู้ดงักล่าวเกิดขึน้จาก

พืน้ท่ี2รูปแบบ ได้แก่ พืน้ท่ีซึง่สามารถมองเห็นลว่งหน้า(Foreseen Space) และพืน้ท่ีซึ่งไม่สามารถ

มองเห็นลว่งหน้า(Unforeseen Space) ทัง้นีต้้องอาศยัการกําหนดลําดบั และการจดัวางพืน้ท่ีเพื่อ

สร้างการรับรู้ด้วย 

รูปแบบของการหนว่งเวลาท่ีเกิดขึน้มี2รูปแบบด้วนกนั ได้แก่ การหน่วงเวลาจริง(Fact 

Delay)เกิดจากปริมาณและคณุภาพ เช่น ระดบั ระยะทาง ความจําเป็น ความน่าใช้งาน เป็นต้น 

และการหน่วงเวลาในความคิด(Non-Fact Delay)ซึ่งเกิดจากการรับรู้และความคิดเป็นหลกั ใน

การศึกษานีมุ้่งเน้นท่ีจะสร้างการหน่วงเวลาในความคิด ใช้นัยยะทางสถาปัตยกรรมสร้าง

ปรากฏการณ์การรับรู้เวลานานในความคิดส่วนตวั(Subjective Time) โดยพืน้ท่ีทัง้สองรูปแบบ

ทํางานร่วมกนัอยา่งมีจงัหวะ และความสําคญัตา่งกนั ช่วยให้เป็นไปตามเป้าหมายมากย่ิงขึน้ 

การทดลองพืน้ท่ีหน่วงเวลารูปแบบต่างๆทําให้เกิดความเข้าใจถึงประเด็นสําคญัใน

การสร้างการรับรู้เวลานานจากพืน้ท่ี ซึ่งขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของทุกองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กับ

การรับรู้ โดยเฉพาะลําดบัของพืน้ท่ี ซึ่งจากการออกแบบทําให้เห็นว่า การกําหนดลําดับการรับรู้ 

และลกัษณะมมุมองท่ีต้องการให้เกิดขึน้ สามารถก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรมได้ 

ความเป็นไปได้ของโครงการสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาจะไม่เน้นการใช้งานมากนัก 

มุ่งเน้นท่ีการรับรู้ของคน โดยด้านสถานท่ีนัน้แต่ละสภาพแวดล้อมมีความต้องการการหน่วงเวลา 

และรูปแบบของพืน้ท่ีหนว่งเวลาท่ีตา่งกนั เพราะทศันียภาพของมมุมองมีผลตอ่การรับรู้เวลานาน 

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาแบ่งออกเป็น2รูปแบบตามการรับรู้

พืน้ท่ี ได้แก่ การมองเห็นลว่งหน้า(The Foreseeable) และการคาดหวงั(The Expectation) ซึ่งเกิด

จากการสร้างความสมัพนัธ์ของคน และพืน้ท่ี โดยทดลองลกัษณะของมมุมองตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดการ

รับรู้เวลานาน นํามาจดัวางตามระบบการจดัการพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัการรับรู้ และเช่ือมโยงความ

ตอ่เน่ืองขององค์ประกอบตา่งให้เป็นเร่ืองราวเดียวกนั สามารถรับรู้เวลานานผา่นการเข้าถึง และใช้

งานพืน้ท่ีได้ ทัง้นีเ้ป็นการคอ่ยๆก่อรูปพืน้ท่ีจากแนวความคิดท่ีเป็นนามธรรมเป็นสถาปัตยกรรมได้ 

จากการศึกษาทําให้สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีตอบวตัถุประสงค์คือ การรับรู้

เวลานานเพื่อซมึซบัสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความรู้สกึได้ โดยเป็นการออกแบบเชิงทดลอง
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เพื่อทําความเข้าใจกระบวนการ และสถาปัตยกรรมในด้านการรับรู้(Perception)มากขึน้ ทัง้นีก้าร

รับรู้ดงักล่าวจะสามารถเกิดขึน้ได้จริงนัน้ ต้องอาศยัการออกแบบโครงการท่ีอาจเกิดขึน้จริง และ

ขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีละเอียดอีกมากมายในการรับรู้สถาปัตยกรรม 

 

ข้อแนะนําในการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา 

สําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วงเวลาซึ่งมีการรับรู้เป็นหลกั และเป้าหมาย
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เป็นสว่นเกิน และไมม่ีประโยชน์ด้านการใช้งาน 
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