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ในปัจจบุนัเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าครอบคลมุไปในทกุๆพืน้ที่ แม้จะท าให้
เกิดความสะดวกสบายในการรับรู้และการติดตอ่ แตก่ารปฏิสมัพนัธ์กนัทางกายภาพและการใช้พืน้ที่จริงกลบัลด
น้อยลง มีการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพืน้ที่ในโลกเสมือนเช่น ทางสงัคมออนไลน์ กิจกรรมทางศิลปะก็ได้รับ
ผลกระทบนีเ้ช่นกนัสง่ผลให้พืน้ท่ีรองรับกิจกรรมทางศิลปะลดน้อยลงเร่ือยๆ  

จากข้อปัญหานีจ้ึงเกิดวัตถุประสงค์ของการศึกษานีข้ึน้เพื่อ ท าความเข้าใจในปัจจัยต่างๆที่
เปลีย่นไป และออกแบบโปรแกรมในการสร้างพืน้ที่ทางกายภาพที่ดึงดดูคนเข้ามาใช้ให้เกิดการแลกเปลี่ยน และ
รองรับกิจกรรมทางศิลปะได้เหมาะสมกับสงัคมที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึน้ โดยมีความมุ่งหมายที่จะใช้
องค์ประกอบต่างๆทางสถาปัตยกรรมมาช่วยแก้ปัญหา และสง่เสริมให้เกิดพืน้ที่ศิลปะที่ให้ประโยชน์ต่อสงัคม 
จากปัจจยัตา่งๆจึงเกิดสมมตฐิานวา่ ยา่นนิมมานเหมินท์ในจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้นแบบท่ีดีมีความเป็นไปได้ที่จะ
ท าการศึกษา เนื่องจากเป็นพืน้ที่มีความเฉพาะตวัสงู ทัง้ในเร่ืองกลุ่มผู้ ใช้พืน้ที่ที่หลากหลาย และกิจกรรมทาง
ศิลปะที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติของพืน้ที่ อีกทัง้ต าแหน่งที่ตัง้ที่อยู่ใกล้พืน้ที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ที่เอือ้ต่อการ
ดงึดดูให้คนมาใช้ โดยเร่ิมต้นจากการศกึษาความเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ศึกษา
หลกัทฤษฎีการวิเคราะห์จินตภาพของเมืองจาก Kevin Lynch ประกอบกบัทฤษฎีการใช้พืน้ท่ีสาธารณะของ Jan 
Gehl ในเร่ืองของปัจจยัตา่งๆที่ท าให้เมืองนัน้มีความนา่อยูแ่ละรองรับการใช้งานพืน้ฐาน  

ผลของการศกึษาและออกแบบคือ ได้พบความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางศิลปะว่าทัง้กิจกรรม
ทางกายภาพที่จบัต้องได้ กบักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่นัน้สามารถท างานร่วมกนัได้ เกิด
การเรียนรู้ระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพและดึงดูดให้คนเข้ามาใช้ ท าให้เกิดพืน้ที่กิจกรรมทาง
ศิลปะที่ดีขึน้  ระหว่างการศึกษาได้พบลกัษณะเฉพาะตวัของคนในพืน้ที่ จึงมีการออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมใน
การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและธรรมชาติมาใช้เชิงสญัลกัษณ์ ท าให้เกิดแนวเส้นทางสีเขียวที่ส าคญั 
เป็นจดุเดน่ของยา่น และเป็นตวัอยา่งในการรักษาพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน 
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At present, we are living in the digital era, there are convenience as well, but at the 
same time resulting in reduced physical interaction. Using the most space in the virtual social instead 
of, there are many problems too. Art activities have been affected as well. Despite technological 
advances, some artist can create new way to work, but in many activities, the problem has not 
applied as they should be and insufficient for support art activities 

This study aims to understand the factors that changed, design program to create 
attractive physical space for people, supporting art activities by architectural elements. Chiang Mai, 
In Nimmanhaemin area, it was hypothesized that a variety of factors, dynamic, sense of place and 
high possibility to be studied. Although there many problems, High building density grows rapidly. 
Lack of proper pedestrian areas As well as space for activities is not clear. However, it is interesting 
for modify and enhance the advantages of the region. The scope of the study, use Architectural 
elements to solve problems and promote the benefits of space in the Nimmanhaemin. Then study of 
changes in creating art work, study of  Kevin Lynch’s the image of the city theory to analyze  with the 
urban theory of Jan Gehl about the factors that cause it.          
                        The results of study, two creative art process, analog and digital can intergrade, 
physical and virtual can adjust to living together. Encourages learning between something old and 
something new, Different user and variety of planning can intergrade. Design program can solve 
some specific areas that some people may use space of just a passageway to another area by many 
creative spaces. At the conclusion of the study is unique in the area of Chiang Mai, conservative 
mind with green space. The program is designed in the architectural and natural symbol, new axis of 
trees, the major green routes, for specific city to achieve sense of place and sustainable city. 
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 ตลอดการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้นลลุ่วงไปได้ด้วยดีนัน้ ได้รับการส่งเสริม
จากบุคคลผู้ มีพระคุณหลายท่านด้วยกัน ผู้ วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความ
กรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ ท่ีได้ให้การสนบัสนนุ ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างยิ่ง นอกจากนัน้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพนัทัง, 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์, อาจารย์ อรมา ศยามเศรณี, อาจารย์ สุคตยุติ จารุนุช 
และอาจารย์ ธนาคาร โมกขะสมิต เป็นอย่างสูงท่ีได้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยช น์ 
ตลอดจนการเอือ้เฟือ้ในการศึกษาท าวิทยานิพนธ์อย่างเข้าใจมาโดยตลอด รวมถึงคณาจารย์ทุก
ท่านในหลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาแนวความคิดในการออกแบบทกุท่าน  ท่ี
ให้ความรู้ ความเมตตาในการเรียนมาโดยตลอดการศกึษา 
 ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช ส าหรับการดูแล ความรู้และทัศนะ
เก่ียวกบัพืน้ท่ีการท างานศลิปะ การอยูอ่าศยักบัความเป็นไปของเมือง 
 ขอขอบพระคณุอาจารย์ พฒันปกรณ์ ลีลาพฤทธ์ิ ท่ีเป็นผู้จดุประกายให้ค าปรึกษาท่ีมี
คา่ในการเลือกเรียนหลกัสตูรนี ้ 
 ขอขอบคุณ นายธนภัทร ตนัติ์จธัม ท่ีช่วยงานในส่วนของหุ่นจ าลองขัน้สุดท้ายและ
รูปเลม่วิทยานิพนธ์นีใ้ห้ลลุว่งไปด้วยดี 
 ขอขอบคณุเพ่ือนร่วมรุ่นท่ี 15  ในหลกัสตูร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
แนวความคิดในการออกแบบ ท่ีเติมเต็มการเรียนการสอนให้เข้มข้นและสนุกสนานเป็นท่ีสุด 
ตลอดจนน า้ใจ ความเป็นกนัเอง และการดแูลเอาใจใสช่ว่ยเหลือในการเรียนมาโดยตลอด  
 ขอขอบคณุพ่ีน้อง และเพ่ือนๆในแวดวงการท างานทุกท่าน ทัง้รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
วงดนตรี ตลอดจนสถานท่ีท างานตา่งๆ ท่ีเข้าใจและให้ก าลงัใจในการมาเรียนครัง้นี ้
 ขอขอบคณุครอบครัวแสงใส ท่ีให้การสนบัสนนุท่ีมีคา่และเป็นก าลงัใจท่ีแข็งแรงเสมอ 
 สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณครอบครัว ญาติมิตร ครูอาจารย์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมท่ีเป็นแรงก าลงัในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะสามารถ
สร้างประโยชน์และเป็นแนวทางตอ่ยอดในการศกึษาแก่ทา่นท่ีสนใจตอ่ไป  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
 กิจกรรมทางศิลปะเป็นสิ่งท่ีส าคญั   สามารถแสดงถึงวัฒนธรรมในสังคมนัน้ๆ ว่ามี
ความเจริญงอกงามเพียงใด   ประเทศใดท่ีมีรากฐานทางศิลปะในหลายๆแขนงมายาวนาน  มัก
ก่อให้เกิดความสมดุลต่อคุณภาพชีวิตของคนใช้ชีวิตไปด้วย   ศิลปะมีมากมายหลายแขนง     
สามารถเกิดกระบวนการสร้างงานใหม่ๆ มาได้เร่ือยๆ   กิจกรรมทางศิลปะนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกบั
พืน้ท่ี  ตัง้แตผู่้สร้างงานในแตล่ะแขนงก็ใช้พืน้ท่ีกนัคนละแบบ  ในแตล่ะบคุคลก็จะแยกย่อยลงไปอีก
ตามทกัษะ ความถนดั พืน้ฐานของวฒันธรรมนัน้  และอีกมากมายหลายปัจจยั  เม่ือผลงานส าเร็จ
ก็ยงัต้องการพืน้ท่ีในการแสดง  ไม่ว่าจะตวัผลงานเอง หรือเป็นการไปมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนักบัผู้ชม  
ตลอดจนการอุดหนุนผลงานนัน้ๆ กลบัไปไว้เป็นส่วนตวั หรือจากผู้ชมผลงาน ก็อาจกลายมาเป็น
ผู้ผลิตงานศลิปะเองได้  จนดเูหมือนว่าการเติบโตทางกิจกรรมศิลปะนัน้จะมีได้หลากหลายรูปแบบ 
และยังคงเก่ียวเน่ืองกับพืน้ท่ีทางกายภาพเสมอไม่ต่างจากโลกทางด้านเทคโนโลยีท่ีได้พัฒนา
ตอ่เน่ืองเคียงคูก่บัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้รวดเร็วมาตลอด  ชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนัน้ ง่ายดายและรวดเร็วขึน้มาก และส่งผลกระทบต่อทกุคน อย่างหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้    
 ศิลปะก็เช่นกันท่ีได้รับผลกระทบนัน้  ในด้านหนึ่งเราสามารถสร้างสรรค์งานได้เร็วขึน้  
เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ได้จากคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลท่ีตดิตวัเราตลอดเวลา พร้อมจะให้ข้อมลูทกุอย่าง 
แม้แตก่ารไมต้่องเดนิทางไปในพืน้ท่ีท่ีแสดงงานศิลปะนัน้  เราก็สามารถชมผลงานของศิลปินตา่งๆ 
ได้ครัง้ละมากๆ ครัง้ละหลายๆท่ี  ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง ผู้คนจ านวนไม่น้อยก็สามารถเก็บ
ผลงานศลิปะนัน้ๆ ไว้เป็นของสว่นตวัได้  โดยไมต้่องอดุหนนุ จากผู้สร้างงานด้วยซ า้  ซึ่งทยอยส่งผล
ในหลายมิติ  เห็นชดัๆคือผู้คนใช้พืน้ท่ีเสมือนในโลกอินเทอร์เนตมากขึน้  พืน้ท่ีจริงทางกายภาพ 
ผลงานทางกายภาพ กลับได้รับการเข้าถึงน้อยลงเร่ือยๆ  จนเป็นท่ีมาของการลดถอยของศิลปะ
หลายแขนง  ท่ีส่งผลร้ายสดุคือตวัผู้ผลิตงานเอง หากปรับตวัไม่ได้ ก็จ าเป็นต้องลดการสร้างสรรค์
งานลง หรือเลิกในท่ีสดุ 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์                                                                                                                                                                       
 จากการมองเห็นปัญหาข้างต้น  ท าให้เกิดประเด็นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเร่ืองการท่ี
เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก  ในขณะท่ีการปรับตัวทางกิจกรรมทางศิลปะนัน้ยังไม่สมดุล 
ผู้สร้างงานศิลปะยงัไม่รู้ว่าจะใช้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุอย่างไร  
ผู้อุดหนุนงานศิลปะใช้พืน้ท่ีทางกายภาพลดลง ตลอดจนกิจกรรมทางศิลปะท่ีเคยเกิดขึน้จริงๆ มี
การเดินทางมารับชม  มาแสดงงานท่ีเปล่ียนไป  และอีกหลายผลกระทบท่ีเกิดขึน้    วิทยานิพนธ์นี ้
จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าการศึกษาถึงการใช้พืน้ท่ีทางกายภาพในการสร้างงานศิลปะท่ีเปล่ียนไป  
รวมถึงความส าคญัขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ว่าสามารถเอือ้ให้เกิดการปรับตวั   และ
สนบัสนนุการเกิดขึน้ของกิจกรรมทางศิลปะในแขนงตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่คนในยคุปัจจบุนั  เพ่ือน าไปสู่
การออกแบบโปรแกรมท่ีสอดคล้องกบัการใช้พืน้ท่ีแบบใหม่ ของกระบวนการทางศิลปะ ทัง้ผู้สร้าง 
ผู้ชม ผู้อดุหนนุ และตอ่ยอดให้เกิดความพร้อมในการรองรับสิ่งใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต 
 
3. สมมตฐิานของการศึกษา 
 ในเม่ือเทคโนโลยีคล้ายกบัจะสง่ผลร้ายเป็นหลกั  ค าถามแรกท่ีเกิดขึน้คือ  แล้วข้อดีของ
เทคโนโลยีท่ีจะเอือ้ให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆ คืออะไร  เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วน ามาปรับใช้เป็น
เคร่ืองมือ ได้หรือไม่  เป็นไปได้ในทิศทางใดท่ีกระบวนการผลิตงานศิลปะจะพฒันาได้ พร้อมๆกับ
ความรวดเร็วของการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร  พืน้ท่ีแสดงงานเสมือนท่ีดึงดูด จะสามารถท าให้ผู้คน
อยากมามีส่วนร่วมใพืน้ท่ีจริงได้หรือไม่ อย่างไร  ค าถามส าคญั คือ เราจะออกแบบโปรแกรมและ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือให้เอือ้ต่อการเกิดกิจกรรมศิลปะในพืน้ท่ีกายภาพจริงในยุคท่ี
ทุกคนออนไลน์และมีเทคโนโลยีใกล้ตัวได้อย่างไร   และหากก าหนดพืน้ท่ีท่ีมีความพิเศษทาง
กายภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมเป็นจดุเร่ิมในการศกึษา  ในท่ีนีคื้อพืน้ท่ี     ย่านนิมมาน
เหมินท์ ในจงัหวดัเชียงใหม ่ เม่ือรวมกบัการศกึษาความพิเศษของการใช้พืน้ท่ีในการเกิดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปแบบใหม ่จะเกิดผลลพัธ์ไปในทางใด 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 
 4.1 สามารถท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เก่ียวกบักระบวนการสร้างงานศิลปะ ในแขนง
ตา่งๆ ท่ีเปล่ียนไป  เพ่ือน าไปปรับตวัและประยกุต์ใช้ ทัง้ผู้ผลิตงาน  ผู้สนบัสนนุงานศลิปะได้ 
 4.2 เกิดแนวทางใหม่ส าหรับการใช้สถาปัตยกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการใช้พืน้ท่ีกิจกรรม
ทางศลิปะในปัจจบุนั และรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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      4.3 กระตุ้นให้สงัคมเกิดความเข้าใจในศิลปะว่ามีความส าคญั และปลกูฝังวินยัในการ
เคารพคณุคา่ของการสร้างผลงาน 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา 
 ศกึษาทบทวนวรรณกรรม ข้อทฤษฎีต่างๆ ศกึษาถึงการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทาง
ศิลปะแขนงต่างๆ ในทางกายภาพ และท าความเข้าใจความเป็นย่านนิมมานเหมินท์จากหลัก
ทฤษฎี  เพ่ือสร้างโปรแกรมและออกแบบงาน โดยใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จากแนวคิด
ข้างต้น 

 
6. ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 
 6.1 เก็บข้อมลูเพ่ือศกึษาหลกัการ การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีกิจกรรมทางศิลปะควบคู่
ไปกบัการศกึษาความพิเศษของยา่นนิมมานเหมินท์ พิจารณากรณีศกึษาของปัญหา และการแก้ไข
ในลกัษณะใกล้เคียงกนั ท่ีมีผลตอ่ลกัษณะทางกายภาพและสงัคม 

 6.2 การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างความเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางศิลปะ 
และพฤติกรรมของผู้ท ากิจกรรม เพ่ือเจาะจงหาลกัษณะพิเศษของท่ีตัง้ และปัจจยัท่ีจะพฒันาใน
แนวทางข้างต้น 
 6.3 การสงัเคราะห์เพ่ือพฒันาเป็นโปรแกรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรม บนฐาน
ของข้อมลูท่ีท าการศกึษา 
 
7. แหล่งข้อมูล  
 7.1 จากการลงพืน้ท่ีส ารวจ 
 7.2 จากหนงัสือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 7.3 จาก website ตา่งๆ 
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บทที่ 2 

                             
เมืองท่ีมีชีวิตและการใช้พืน้ท่ีสาธารณะ 

                   
 เพ่ือให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบพืน้ฐานของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในพืน้ท่ี
สาธารณะ จึงเลือกศกึษาจากหลกัทฤษฎีเชิงปฏิบตัิของ ญาน เกฮ์ล1 (Jan Gehl)  มาเป็นแนวทาง 
โดยมีข้อสงัเกตท่ีนา่สนใจหลายประการ  
 
กิจกรรมกลางแจ้ง  
 กิจกรรมจ าเป็น ครอบคลมุกิจกรรมท่ีต้องท าอยูแ่ล้ว เชิงภาคบงัคบั เช่น ไปท างาน ไป
โรงเรียน เก่ียวข้องกบัการเดนิโดยตรง ไมจ่ าเป็นต้องมีลกัษณะทางกายภาพมาเร้า 
 กิจกรรมทางเลือก จะท าเม่ือเกิดความพอใจเท่านัน้ อยากจะท าและมีเวลาเช่น เดิน
เล่น นั่งเล่น อาบแดด ลกัษณะทางกายภาพ ถูกอก ถูกใจ ถ้าลักษณะทางกายภาพไม่ดี ก็จะไม่
เกิดขึน้ 
 กิจกรรมทางสังคม ครอบคลุมทุกอย่างในพืน้ท่ีสาธาณะ ท่ีมีบุคลอ่ืนร่วมด้วย 
โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว คือการนั่งมอง นั่งฟังผู้ อ่ืน ค่อนข้างเป็นส่วนตวั แต่เช่ือมต่อกับ
พืน้ท่ีสาธารณะ มีกิจกรรมท่ีเกิดจากการพฒันาอย่างน้อยสองประเภท โอกาสท่ีเกิดจะดีหรือไม่ก็
เป็นผลพวงมาจากการเกิดกิจกรรมจ าเป็น และกิจกรรมทางเลือก  มีลักษณะต่างกันไปขึน้กับ
บริบท ภูมิหลัง ความชอบท่ีคล้ายกัน  อย่างน้อยจะต้องมีคนสองคนมาอยู่ด้วยกัน ถ้าออกแบบ
ลกัษณะทางกายภาพดี ปฏิสมัพนัธ์ก็สามารถพฒันาขึน้ไปได้อีก 
 ถ้าทุกอย่างสอดประสานกันได้ดี ก็จะท าให้พืน้ท่ีชุมชนในเมือง ย่านท่ีพักอาศัย มี
คุณค่าและความหมายสูงสุด ระดับความสัมพันธ์ของชีวิตของผู้ คนในเมืองนัน้แม้จะเร่ิมจาก
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีความเข้มข้นต ่าสดุ คือแคไ่ด้เห็นและได้ยินแตก็่มีความส าคญัมากตอ่การพฒันาไปสู่
ระดบัความเข้มข้นท่ีมากขึน้ 

                                           

 1
 ญาน เกฮ์ล, เมืองมีชีวิต, แปลจาก Life Between Buildings, Washington DC 

2011, แปลโดย ภคนนัท์ เสนาขนัธ์ รุ่งแสง (กรุงเทพฯ: ลายเส้น, 2556), 14-22.   
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ภาพท่ี 1 การพฒันาของระดบัความสมัพนัธ์ 
 
 ในระดบัของความสมัพนัธ์นัน้ ญาน เกฮ์ล ได้ให้ข้อสงัเกตไว้ว่า หากพืน้ท่ีไม่มีกิจกรรม
ใดๆ ก็จะไม่เกิดแม้แต่ปฏิสัมพันธ์ขัน้หยาบสุด และการได้ใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีก็เร่ิมเป็นการสร้าง
โอกาสให้ได้อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งส าคญัมากและแตกต่างจากการเฝ้ามองผู้ อ่ืนจากในโทรทศัน์ หรือ
สงัคมออนไลน์ 
 ปฏิสัมพันธ์ขัน้หยาบ  มักเกิดด้วยตวัมันเอง คาดเดาไม่ได้ แม้จะมีการเตรียมการ 
เชน่การจดัเตรียมให้เดก็เลน่กนัในโรงเรียน ก็จะตา่งจากการท่ีเด็กคนหนึ่งได้เฝ้าสงัเกตเุห็นกลุ่มเด็ก
ท่ีเล่นกันอยู่ และเกิดความรู้สึกอยากเล่นขึน้มาเอง นัน่คือการพบปะแรกท่ีส าคญั และมกัจะอยู่ใน
พืน้ท่ีเดียวกนัก่อนเสมอ 
 การรักษาระดับความสัมพันธ์  การได้พบปะกนับอ่ยๆ ในเวลาท่ีแตล่ะคนท ากิจกรรม
ประจ าวัน เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ และมักด าเนินไปอย่างเรียบง่าย ไม่มี
พิธีรีตอง เชน่เพ่ือนบ้านสามารถรักษาระยะใกล้ชิด และอตัราความถ่ีของปฏิสมัพนัธ์ไว้ได้ 
 การแลกเปล่ียนข้อมูล  เกิดขึน้จากการท่ีเราได้อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ไปสู่การเรียนรู้
เร่ืองราวธรรมดาๆ แต่มีรายละเอียด เช่นการได้ค้นพบว่าคนท่ีเรารู้จกัมีบุคลิก  มีพฤติกรรมอะไร 
ท างานอะไร เป็นอยูอ่ยา่งไร เป็นข้อมลูท่ีท าให้เราพฒันากลายเป็นคนรู้จกั 
 สร้างแรงบันดาลใจ  ต่อยอดจากการได้รับข้อมูล ได้เห็น ได้ยิน ก็จะเกิดการเรียนรู้ 
เกิดความคิดและแรงบนัดาลใจ น าไปสู่การลงมือท า เช่นการให้ความสนใจน าไปสู่การเรียนรู้และ
ผลิตสินค้าในชมุชน 
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 การพฒันาของเทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม การแบ่งแยกโซนพืน้ท่ี ความหนาแน่น
ของการจราจร การใช้ชีวิตในสงัคมออนไลน์ ล้วนเป็นสาเหตสุ าคญัท าให้เมืองน่าเบื่อ และน าไปสู่
การเป็นเมืองไร้ชีวิต จงึเป็นเหตผุลส าคญัท่ีจะต้องมีสิ่งเร้า เช่นการมีประสบการณ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน เม่ือ
คนอยูด้่วยกนัหลายๆคนแล้วก็จะเกิดเหตกุารณ์ เกิดการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ๆเสมอ  ดงันัน้ เมืองท่ี
มีชีวิต ก็จะเป็นเมืองท่ีมีความเร้าใจ มีประสบการณ์มากมายให้ค้นพบตลอดเวลา โดยมีคนเป็น
ตวัก าหนด มากกว่าอาคาร สิ่งปลกูสร้างท่ีเรียกร้องความสนใจ ข้อคิดส าคญัในการออกแบบเมือง
จงึควรมุง่เน้นไปท่ีความเข้าอกเข้าใจชีวิตผู้คนเป็นหลกั มากกว่ารูปลกัษณ์ของอาคาร  ท่ีใดก็ตามท่ี
มีผู้คนและกิจกรรมท่ีคนเหลา่นัน้ท า คือ ตวัดงึดดูให้คนมารวมตวักนัได้ดีท่ีสดุ จะเกิดกิจกรรมใหม่ๆ
ซ้อนไปกบัเหตกุารณ์ท่ีด าเนินอยู่ก่อนได้อีก 
                
สิ่งจ าเป็นเบือ้งต้นในการออกแบบ 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมในพืน้ท่ีสาธารณะ
กลางแจ้งเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ ยิ่งผู้อยู่อาศยัมีโอกาสออกมาใช้พืน้ท่ีภายนอกได้มากเท่าไรก็ยิ่งจะได้
พบปะและพัฒนารูปแบบกิจกรรมได้มากขึน้ เ ร่ือยๆ ซึ่งการพัฒนานัน้ ต้องการมากกว่า
สถาปัตยกรรม  ต้องมีการออกแบบท่ีเอือ้ต่อปฏิสมัพนัธ์นัน้ๆด้วย เช่นการท่ีชาวชมุชนมีสิ่งยึดถือ
ร่วมกนัมกัเร่ิมจากพืน้เพเดียวกนั ความสนใจเดียวกนั หรือแม้กระทัง่เจอปัญหาเดียวกนั กล่าวได้ว่า
สถาปัตยกรรมอาจเป็นได้ทัง้ตวัสง่เสริมหรือตวัขดัขวางรูปแบบของกิจกรรมก็ได้ 
      
การรับรู้และการส่ือสาร2  
 ในเบือ้งต้นการมองเห็นและการได้ยินเป็นสิ่งส าคญัมากท่ีน าพาไปสูป่ฏิสมัพนัธ์ใน  
ล าดบัตอ่ๆไป อาจน าไปถึงการรับรู้ท่ีซบัซ้อนขึน้เชน่ การได้กลิ่น การสมัผสั และความรู้สึก ซึ่งแตล่ะ
ประเภทของการรับรู้จะมีข้อจ ากดัเบือ้งต้นดงันี ้ 
 การมอง  ถึงแม้ประสาทการมองเห็นจะครอบคลมุพืน้ท่ีได้มาก เราสามารถมองดภููเขา 
หรือวัตถุท่ีอยู่ไกลออกไปแม้จะไม่ได้ยินเสียง แต่ในแง่ของการมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ อ่ืนนัน้  
ขอบเขตการมองจะท างานได้ดีในแนวนอนมากกว่าแนวตัง้ หากต้องการให้คนรับรู้เหตุการณ์ใด 
ควรจะให้เหตกุารณ์นัน้อยู่ในระดบัเดียวกับผู้ด ู เน่ืองจากทุกๆท่ีท่ีมีการท ากิจกรรมใดๆ ส่วนใหญ่
มกัจะเกิดขึน้แนวราบและมีขอบเขตชดัเจน ในเขตการมองเห็นเชิงสงัคม ( the social field of 

                                           

 2
 เร่ืองเดียวกนั, 82-89.  
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vision ) เราสามารถมองเห็นและรับภาพได้ว่าเป็นคนในระยะไกลถึงกิโลเมตร แตจ่ะเร่ิมชดัเจน   
และระบไุด้คอ่นข้างแนน่อนวา่เขาท ากิจกรรมใดอยูใ่นระยะ 100 เมตร   
 ระยะ 70-100 เมตร มีผลตอ่การเป็นผู้ชมในสนามกีฬา  ท่ีนัง่ไกลสดุจนถึงสนามมกัจะ
ไมเ่กิน 70 เมตร 
 ระยะ 30 เมตร  เร่ิมจะมองเห็นใบหน้า ทรงผม ประเมินอาย ุกระทัง่การจดจ าได้  
 ระยะ 20-25 เมตร เร่ิมท่ีจะระบุสีหน้าและอารมณ์ความรู้สึกได้ เป็นระยะท่ีส าคญั ท่ี
การพบปะกนันัน้จะเร่ิมนา่สนใจ และน าไปสูก่ารเช่ือมโยงทางสงัคมได้มากขึน้ 
 การได้ยนิ  ตัง้แตร่ะยะประชิดจนถึงในระยะ 7 เมตร หจูะยงัสามารถจ าแนกได้ถึงการ
พดูคยุกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ หลงัจากนัน้  หลงัจากนัน้จะคอ่ยๆลดน้อยลงตามระยะหา่ง 
 ภายใน 35 เมตรเราจะยงัสามารถได้ยินเสียงของการบรรยายได้ 
 เกินระยะ 35 เมตร การรับรู้จะน้อยลง อาจจะต้องเป็นแหลง่ก าเนิดเสียงท่ีดงัขึน้ 
 การได้กลิ่น  การรับรู้และจดจ ากลิ่นออ่นๆ เชน่กลิ่นผม กลิ่นเสือ้ผ้าจะเร่ิมท่ีระยะจ ากดั 
ไมเ่กิน 1 เมตร หลงัจากนัน้จะลดลง การจะเพิ่มการรับรู้ท่ีมากขึน้ อาจต้องใช้กลิ่นท่ีแรงกว่ามาก 
 
ระยะห่างและการส่ือสาร  
 ปฏิกิริยาจะเกิดเข้มข้นในระยะคอ่นข้างประชิด ท่ี 0 - 0.5 เมตร ประสาทรับรู้ได้ทกุส่วน 
และจะน้อยลงไปเร่ือยๆ เม่ือระยะห่างเพิ่มขึน้ โดยมีระดบัระยะห่างท่ีแตกต่างกัน หากเลือกใช้ใน
การออกแบบให้เหมาะสมก็จะสง่เสริมระยะในแตล่ะปฏิสมัพนัธ์ได้ 
 ระยะหา่งใกล้ชิด 0 - 0.45 เมตร 
 ระยะหา่งท่ีเป็นสว่นตวั 0.45 - 1.30 เมตร 
 ระยะหา่งในสงัคม 1.30 - 3.75 เมตร 
 ระยะหา่งในท่ีสาธารณะ 3.75 เมตรขึน้ไป 
 กลา่วโดยสรุปคือสถาปัตยกรรมจะสามารถส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดของปฏิสมัพนัธ์
ได้ในระดบัต่างๆกัน ตัง้แต่ความอบอุ่นในพืน้ท่ีเล็กๆ ถนนท่ีแคบ แตท่ าให้คนท่ีเข้ามาใช้รู้สึกได้ถึง
รายละเอียด และประสบการณ์เข้มข้น ไปจนถึงการรับรู้ท่ีเย็นชาในอาคารท่ีใหญ่โต ถนนท่ี
กว้างขวาง ตึกท่ีสูงๆและตดัขาดจากคน ทัง้ นีอ้ยู่ท่ีว่าเราเลือกท่ีจะออกแบบให้เกิดบรรยากาศ
อย่างไรในเมือง  รวมถึงให้คนใช้ระยะเวลาในปฏิสมัพนัธ์ต่างได้เหมาะสมด้วย เช่น อตัราการรับรู้
ของการนัง่อยู่บนยานพาหนะต่างๆ ก็มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ถึงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในเมือง รถยนต์ 
รถประจ าทาง รถจกัรยาน ไปจนถึงการเดนิเท้าท่ีจะท าให้คนเข้าถึง และมีเวลาเก็บรายละเอียดมาก
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ขึน้  เมืองท่ีคนใช้รถยนต์กบัเมืองท่ีคนเดินเท้าจึงมีมิติท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง  เม่ือมีระยะห่างท่ี
ใกล้ชิดและระยะเวลาท่ีมากขึน้ ก็จะมีแนวโน้มในการท่ีจะมีคนมาร่วมในกิจกรรมมากขึน้ กลายเป็น 
กระบวนการเสริมแรงในตวัเอง ( self - reinforcing process ) ไม่ว่าจะพาตวัเองเข้ามาร่วม หรือ
เพียงแค่ยืนดคูนท ากิจกรรม ก็จะสามารถกระตุ้นและส่งตอ่กันและกันได้ไปเร่ือยๆ ตัง้แต่ในระดบั
เล็กๆ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การอยูก่ลางแจ้งจงึส าคญัมาก 
 
การวางผังเมืองและการวางผังบริเวณ3 
 มีปัจจยัเก่ียวข้องหลายประการ และมีผลโดยตรงต่อการใช้พืน้ท่ีของคนในบริบท การ
จะเลือกใช้วิธีการใดต้องวิเคราะห์ความต้องการของพืน้ท่ีเบือ้งต้น 

รวมตัวหรือกระจาย  การรวมตวัมกัจะท าให้เหตกุารณ์หนึ่งเป็นตวักระตุ้นให้เกิดอีก
เหตกุารณ์อ่ืนในล าดบัตอ่ๆไป ซึ่งให้ผลแตกตา่งกันกบัการกระจายตวั การจะเลือกใช้วิธีใดจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะต้องดคูวามเหมาะสม ในบางเหตกุารณ์เราอาจต้องการท่ีจะกระจายตวัออกไปเช่นการ
ขยายความเจริญไปสู่พืน้ท่ีรอบนอกโดยเท่าเทียม ดงันัน้ในการวางผงัจึงมีความส าคญัตัง้แตร่ะดบั
เมือง ซึ่งเป็นสเกลใหญ่สดุไปหาสเกลเล็กแบบชมุชน หรือกลุ่มบ้านเรือน การผสมผสานจึงมีความ
จ าเป็นคือมีพืน้ท่ีท่ีรวมตวัและกระจายตวัอย่างสมดลุ และแม้แต่ในระดบัของกิจกรรมก็มีความ
เป็นไปได้ของการท่ีจะท าให้กิจกรรมรวมตวัหรือกระจายในหลายระดบัด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้
ในระดบัตา่งๆเชน่กนั 

ภาพท่ี 2 การรวมตวัและการกระจายตวั 

                                           

 3
 เร่ืองเดียวกนั, 104-155.  
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 ประสานหรือจ าแนก  กรณีนีก้ารประสาน หมายถึง การท่ีกิจกรรมหลากหลาย
กิจกรรมและคนหลากหลายกลุ่มคนด าเนินควบคู่กนัไป ส่งผลให้ผู้คนได้ด าเนินกิจกรรมไปพร้อมๆ
กัน และเกิดสิ่งเ ร้าต่อๆกันไปได้ และมีความส าคัญในระดับท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจถึง
องค์ประกอบหลกัของสงัคมนัน้ได้  เช่นเมืองท่ีมีความหลากหลายของผู้คนและอาชีพ ท่ีทัง้อยู่ และ
ท างานไปด้วยกัน  ส่วนการจ าแนก หมายถึง การแบ่งกลุ่มลกัษณะการใช้งานให้แยกออกจากกัน  
เช่นเมืองท่ีถูกแบ่งขาดระหว่างท่ีพกัอาศยัขนาดใหญ่และผู้คนต้องเดินทางออกไปท างานในโซน
โรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ทัง้สองกรณีตา่งมีข้อเดน่และข้อจ ากดัในตวัเองเชน่กนั    
        

 
 
ภาพท่ี 3 การประสานและการจ าแนก 
 
 เชือ้เชิญหรือขับไล่ ในการออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะในเมืองนัน้ สภาพแวดล้อมมี
ความส าคญัมาก ว่าจะท าให้เกิดลกัษณะเชือ้เชิญให้อยากเข้าไปใช้ หรือท าให้ผู้คนไม่อยากเข้าไป
ใช้ ตลอดจนรู้สึกว่าก าลงัเข้าไปในพืน้ท่ีส่วนตวัของใคร ทัง้ด้านกายภาพ และจิตวิทยา โดยปัจจยั
ส าคญัคือ พืน้ท่ีรอยตอ่ ( transition ) ท่ีจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ีท่ีตา่งกนั ในการออกแบบ
สามารถใช้การส่ือสารทางประสาทสมัผสัมาเป็นพืน้ฐานในการก าหนด 
 

 
 
ภาพท่ี 4 การเชือ้เชิญและการขบัไล่ 
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การเชือ้เชิญท่ีได้ผลดีมักขึน้อยู่กับเส้นทางท่ีไม่ไกล ระยะทาง คณุภาพ มีการจดัการท่ีเหมาะสม
ระหว่างความเป็นส่วนตวัและสาธารณะ  ทัง้ยังต้องมีความโยงใยของความส าคญัของจุดหมาย
ปลายทาง ให้ผู้ คนออกไป และมีอะไรให้ท า เช่นสถานท่ีชมวิวท่ีสวยของ เมือง ร้านค้าท่ีมีท่ีนั่ง
พกัผอ่นในเมือง ลานกีฬาเล็กๆท่ีร่มร่ืน 
 เปิดรับหรือปิดล้อม  พืน้ท่ีท่ีประกอบกิจกรรมนัน้มีความสมัพนัธ์กบัถนนอย่างชดัเจน 
การวางตวัอาคารหรือพืน้ท่ีท่ีสามารถให้คนเห็นได้ว่าเกิดกิจกรรมใดขึน้ ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
รับรู้ได้ง่าย แตใ่นขณะเดียวกนับางพืน้ท่ี บางกิจกรรมก็ต้องการการปิดล้อม เน่ืองจากลกัษณะของ
พฤตกิรรมการใช้พืน้ท่ีด้วยเชน่กนั 
 

 
  
 

ภาพท่ี 5 การเปิดรับและการปิดล้อม 
 

ปัจจัยพืน้ฐาน4 
 ในแต่ละพืน้ท่ีนัน้อาจถกูก าหนดกิจกรรมไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีศึกษา พืน้ท่ีสนัทนา
การ พืน้ท่ีกีฬา พืน้ท่ีท างาน แตใ่นการใช้แตล่ะพืน้ท่ีนัน้ เวลาคือสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้คนท่ีเข้ามาใช้
รู้สึกดี และสะดวกสบาย ซึ่งจะท าให้กิจกรรมกลางแจ้งสาธาณะเหล่านัน้ประสบความส าเร็จและ
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีคณุภาพด้วย ปัจจยัพืน้ฐานจงึเป็นสิ่งส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าไปใช้พืน้ท่ีให้รู้สึก
ปลอดภัย การนัง่ท่ีเหมาะสม หรือแม้แตก่ารหยุดยืนมองคนอ่ืนๆท ากิจกรรม และมกัเก่ียวข้องกับ
สเกลท่ีเล็กท่ีสดุ 
 การเดนิ  มีความส าคญัเป็นล าดบัแรก เราสามารถเคล่ือนท่ีไปไหนมาไหนได้โดยอิสระ 
ไมซ่บัซ้อน อาจเป็นพฤตกิรรมท่ีจ าเป็น หรือเพียงเพราะอยากเดินผ่านซึ่งท างานโดยตรงกบัร่างกาย
และความรู้สึกของจิตใจ ในพืน้ท่ีหนึ่งๆการเดินอาจเก่ียวข้องกับช่วงของวัย ผู้ ใหญ่และเด็กอาจ

                                           

 4 เร่ืองเดียวกนั, 158-200.  
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เลือกเดินมาใช้พืน้ท่ีในเวลาท่ีต่างจากวยัรุ่น ขนาดของถนนตลอดจนทางเดินท่ีเหมาะส าหรับผู้ ใช้
รถเข็น วสัดท่ีุเป็นมิตร รวมถึงระยะทางท่ีไม่ยาวจนเกินไปกบัการแก้ไขให้มีจุดพกัสายตา หรือทาง
โค้งก็ล้วนแต่เพ่ือท าให้การเดินนัน้มีคณุภาพมากขึน้ด้วย การเดินจะเป็นอิสระในท่ีท่ีไม่มีขอบเขต 
เส้นสายขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมก าหนด ผู้คนจะเดินกระจายตวัในลานเมือง และเลือก
เดินตามทางเดินท่ีเป็นร่มเงาไม้ท่ีปลูกอย่างจงใจ หรือตามทางเท้าท่ีมีวัสดุท่ีดีต่อสัมผัสและ
ความรู้สึก  ระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุในการเดินไปสู่จดุหมาย รวมไปถึงพืน้ท่ีขอบทางท่ีสามารถมองเห็น
กิจกรรมของอาคาร ย่อมน่าเดินมากกว่าการเดินไปกลางลานแจ้งท่ีว่างเปล่า แม้แต่ระดับท่ี
แตกตา่งเพียงเล็กน้อย หากต้องเดนิลงบนัไดเพียงสองสามขัน้ท่ีออกแบบไว้ ผู้คนก็อาจจะเลือกท่ีจะ
เดินลดัลงทางลาดท่ีเป็นสนาม เพียงเพ่ือความรู้สึกต่อเน่ือง และไม่ติดขดั ในกรณีท่ีเกิดพืน้ท่ีต่าง
ระดบั ทางลาดอาจเป็นค าตอบของการออกแบบ 
 การยืน การยืนในความหมายท่ีแท้จริงนัน้ เกิดจากการหยดุ และอยู่ ในสถานท่ีท่ีพึง
พอใจ อาจเพียงชัว่ขณะแคห่ยดุรอข้ามถนน ไปจนถึงการหยดุดโูชว์จากศิลปินท่ีข้างทาง หยดุยืนรอ
ผู้คนท่ีนดัหมาย หรือหยุดยืนเพ่ือซึมซบับรรยากาศรอบด้าน ในกรณีท่ีต้องมีการหยดุยืนสกัพกันัน้ 
ส่วนใหญ่ผู้คนจะเลือกท่ียืนบริเวณริมขอบ ตามซอกเล็กๆ หรือบริเวณเสา ในลักษณะเชิงพกัพิง 
โดยสามารถมองไปท่ีบริเวณรอบๆได้ โดยไม่บงัสายตาใคร และยงัสร้างความรู้สึกไม่เปิดเผยตวั
มากนกั และยงัเหมือนได้รับการปกป้องจากทางด้านหลงั การเติบโตของพืน้ท่ีจึงเติบโตจากบริเวณ
ริมขอบเข้ามาหาส่วนกลางเช่นกัน การออกแบบรายละเอียดนัน้ส าคญัมากเช่น ผิวของผนงัท่ีเป็น
จงัหวะไมเ่สมอกนัในบริเวณเมือง ร่มของต้นไม้ ชายคาท่ีร่มพอส าหรับวนัท่ีแดดแรง และกนัฝนได้ ก็
จะท าให้การหยดุยืนนัน้มีคณุภาพ และพฒันาไปสูกิ่จกรรมอ่ืนได้ 
 การน่ัง การนัง่อาจเป็นการพกัพิงชัว่ขณะ บางคนอาจนัง่เป็นเวลานานเพ่ือท างาน  
หรือ ประชุมกันกลางแจ้ง เมืองท่ีดีจึงควรเหมาะกบัการนัง่ ไม่เพียงเฉพาะการถกูออกแบบมาเพ่ือ
โอกาสท่ีดีในการนั่งทางกายภาพเท่านัน้ กิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีเสน่ห์ น่าดึงดูดในบริเวณนัน้ๆก็ส าคญั 
และน าไปสู่ การมานัง่ท างาน นัง่ด่ืมกาแฟ การเอนหลงั การเล่นเกม การนัง่ดคูน เช่นเดียวกนักับ
การหยุดยืน การนัง่เรียกร้องพืน้ท่ีริมขอบท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัยและ พกัพิงได้ บ่อยครัง้ท่ีม้านั่ง
กลางลานแจ้งจะว่างเปล่า รวมถึงปรากฏการณ์ริมขอบตามเมืองท่ีมีร้านกาแฟ ร้านอาหารท่ีติด
ทางเดิน หรือถนน ผู้คนก็มกัเลือกท่ีจะนัง่หนัหน้าออกถนน เพ่ือดเูหตกุารณ์ทัว่ๆไป และมกัเล่ียงท่ี
จะนัง่ท่ีนัง่กลางร้าน โดยเฉพาะเมืองท่ีมีอะไรให้มอง การจดัท่ีนัง่ท่ีดีก็จะช่วยให้ส่งเสริมความ เป็น
เมืองท่ีดีขึน้ ท่ีนัง่หลกัอาจจะมีเพ่ือความสะดวกสบายส าหรับผู้สงูอายใุนการทรงตวัลกุนัง่ และเรียง
ตวัไว้ในระยะทุกๆ 100 เมตร ไม่ต่างจากท่ีนัง่รองในรูปแบบของภูมิทัศน์เพ่ือการนัง่ ( sitting 
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landscapes ) เช่นบนัไดโค้งท่ีล้อมพืน้ท่ีส่วนกลางไว้ส าหรับเวลามีการแสดง ซึ่งจะท าให้เมืองมี
ความนา่สนใจยิ่งขึน้ 
 การเห็น  การมองเห็นท่ีเหมาะสมนัน้นอกเหนือจากระยะห่างของวตัถุแล้ว การไม่มี
ส่วนบดบงัสายตานัน้ก็จ าเป็นเช่นกัน พอๆกบัการให้ความส าคญั ของจุดปลายของสายตา  ไม่ว่า
จะเป็นการออกแบบให้ส่วนเวทีการแสดงอยู่สูงกว่าปกติเพ่ือให้คนมองเห็นได้ทัว่ แสงท่ีเหมาะสม
พอเพียงตอ่สิ่งท่ีเราต้องการให้มองก็เช่นกนั เช่น ป้ายจอแอลอีดี ในบริเวณวงเวียนถนนท่ีสว่างจ้า
เกินไป ก็จะท าให้คนท่ีใช้รถและถนนเกิดอาจอนัตรายได้ แสงท่ีดีจงึต้องมีความเป็นมิตรด้วย 
 การได้ยิน  เม่ือเราต้องสนทนากนัในถนนท่ีมีรถยนต์วิ่งตลอดเวลา กบัการสนทนาใน
ถนนท่ีเป็นถนนคนเดินย่อมตา่งกนั ทัง้การท่ีต้องใช้สมาธิในการฟังและก าลงัในการเปล่งเสียง การ
ได้ยินเสียงท่ีน่าฟัง เช่นเสียงดนตรีเบาๆ เสียงใบไม้หรือเสียงน า้ไหลท่ีผู้ออกแบบจงใจ ล้วนมีส่วน
ส าคญัท่ีท าให้เมืองนา่อยู ่และกรองเสียงท่ีเราไมต้่องการออกไปได้ 
 การพูดคุย  พืน้ท่ีจะมีคณุภาพมากขึน้ เวลาท่ีคนได้มาเจอกนัและพดูคยุแลกเปล่ียน
กัน ไม่ว่าจะการเดินคุยกันของเพ่ือน หรือครอบครัว การสนทนาของคนรู้จักท่ีบงัเอิญเจอกัน ใน
พืน้ท่ีท่ีอาจจะแค่เดินผ่านมาพร้อมๆกนั ไปจนถึง การคยุกนัของคนแปลกหน้าในสถานท่ีและเวลา
เดียวกนั ซึง่สง่ผลให้เกิดการใช้เวลา และอาจพฒันาปฏิสมัพนัธ์ท่ีสงูขึน้ได้          
 ทัง้นีกิ้จกรรมพืน้ฐานทัง้การเดิน ยืน นัง่ มองเห็น ได้ยิน พูดคยุกนันัน้ จะมีคณุภาพได้
ต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้และน่าพอใจด้วย ทัง้ในส่วนพืน้ท่ีเอง สถาปัตยกรรมท่ีแวดล้อม 
กิจกรรมท่ีเร้าต่อการรับรู้ มีความปลอดภัยทัง้จากยานพาหนะ และอาชญากรรม ตลอดจนจาก
สภาพภมูิอากาศท่ีแปรผนั การออกแบบท่ีดีจะท าให้สามารถใช้พืน้ท่ีได้ในทกุเวลา ทกุสภาพอากาศ 
ความงดงามของพืน้ท่ี ตลอดจนถึงความเป็นถ่ินท่ีนัน้ๆ ท่ีจะท าให้เมืองนัน้เป็นท่ีน่าจดจ าและ
แตกตา่ง และในระดบัสเกลเล็กท่ีสดุอยา่งท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีเล็กๆ ริมขอบอาคาร ท่ีมีคณุภาพก็จะท า
ให้ชีวิตขัน้พืน้ฐานท่ีสดุคือระดบัครอบครัวดีไปด้วย ในการออกแบบพฒันาเมืองจึงควรท่ีจะค านึงถึง
ปัจจยัของความนา่อยูเ่หลา่นี ้
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บทที่ 3 
 

จินตภาพของเมือง 
 
 เม่ือผู้ คนได้ใช้เวลาไปกับเมืองใดเมืองหนึ่ง จะเกิดการรับรู้และจดจ าเอกลักษณ์
บางอยา่งของเมืองนัน้ๆ ทนัทีขึน้ในใจ หากอยูเ่ป็นเวลานานและเดินทางอย่างละเอียดไปในพืน้ท่ี ก็
จะสามารถระบุมโนภาพส าคญัๆของเมืองนัน้ๆได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ยึดเอากรอบ
ของการก าหนดองค์ประกอบของเมืองตามหลกัจินตภาพของเมือง โดย เควิน ลินซ์5 ( Kevin 
Lynch ) สถาปนิกชาวอเมริกัน  ท่ีได้จากการสงัเกตเมือง และพบว่ามีลักษณะทางกายภาพท่ี
เกิดขึน้จากการรับรู้ แบ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน 5 ประการมาเป็นตัวก าหนดขอบเขตใน
การศกึษาเมืองในหลายระดบัด้วยกนั 
 
1. เส้นทางสัญจร (Paths)  คือทางท่ีผู้คนใช้ในการเดนิทางทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น ถนน ทางเดนิเท้า  
แม่น า้ล าคลอง ทางรถไฟ รถราง ทางจกัรยาน และในการใช้เป็นเส้นทางนีมี้ความส าคญัต่อการ
รับรู้และเช่ือมไปถึงองค์ประกอบอ่ืนๆด้วย  

 

 
 
ภาพท่ี 6 ทางสญัจร 

                                           

 5 Kevin Lynch. The Image of the City. (Cambridge MA: MIT Press, 1960), 46-
49 
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2. ขอบเขต (Edges)  หรือเส้นขอบ เป็นรอยต่อท่ีเราสามารถรับรู้และแยกได้ว่ามีความแตกตา่ง 
เกิดเองตามธรรมชาติหรือมนษุย์สร้างขึน้ก็ได้ เช่น ชายฝ่ัง แนวก าแพงรอบเมืองเก่า แนวของตกึสงู
ท่ีทอดยาว แนวขอบของป่า 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 แนวขอบเขต 
 
3. ย่าน (Districts)  เป็นองค์ประกอบขนาดกลางถึงใหญ่ของเมือง จะมีความชดัเจนแตกตา่งตาม
โครงสร้างทางสงัคม กิจกรรม ตลอดจนวิถีของคนในพืน้ท่ีนัน้ และสามารถอ่านได้ว่าเป็นพืน้ท่ีย่าน
แบบใด เชน่ ยา่นการค้าไม้ ยา่นสถาบนักวดวิชา ยา่นพกัอาศยั ยา่นธุรกิจ ยา่นชมุชนแออดั   

 
ภาพท่ี 8 บรรยากาศของความเป็นยา่น
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4. จุดศูนย์รวม (Nodes)  เป็นพืน้ท่ีท่ีมกัมีกิจกรรมเกิดหนาแนน่ และชดัเจน  อาจเป็นจดุกลางของ
การเดินทาง เช่น สถานีรถไฟ จตัรัุสกลางเมือง หรือพืน้ท่ีระหว่างถนนท่ีคนมารวมตวักนัเพ่ือพบปะ 
จดุศนูย์รวมจะมีความโดดเดน่ มีลกัษณะเฉพาะซึ่งสมัพนัธ์กบัย่านนัน้ๆ และสามารถเช่ือมตอ่ไปสู่
พืน้ท่ีอ่ืนๆของเมืองได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 9 จดุศนูย์รวมของคนและกิจกรรม 
 
5. จุดหมายตา (Landmark)  เป็นจดุท่ีไว้ใช้อ้างอิง ในกรณีนีจ้ะไม่นบัจดุหมายตาท่ีเข้าไปใช้งาน
ภายในได้  โดยกายภาพท าหน้าท่ีอ้างอิงจุดหมายในสภาพแวดล้อม เช่น ภูเขาไฟ ป้ายโฆษณา 
หรือตกึท่ีมีร้านสะดวกซือ้ ยอดอาคารทรงแปลกตาเป็นต้น ในบางกรณีการรับรู้ของแตล่ะคน แตล่ะ
มมุมองอาจแตกตา่งกนั จดุหมายตาของคนหนึ่งอาจ เป็นจกุศนูย์รวมของอีกคนหนึ่ง ขึน้อยู่กบัการ
มอง การให้คา่จินตภาพของเมืองในแตล่ะประสบการณ์นัน้  
 

 
 
ภาพท่ี 10 จดุหมายตา 
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บทที่ 4 
 

ย่านนิมมานเหมินท์ 
 
 ถนนนิมมานเหมินท์ (ออกเสียง นิม–มาน–เห–มิน) เป็นพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นถนนส าคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่ือมระหว่างแยกริน
ค า กับถนนสเุทพ โดยช่ือ นิมมานเหมินท์ เป็นช่ือสกลุของ นายกี และ นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ 
ชาวไทยเชือ้สายจีน ซึง่เป็นผู้บริจาคท่ีดนิบริเวณนีใ้ห้แก่สาธารณะ  

               
              ใน พ.ศ. 2496 นางกิมฮ้อ ได้ร่วมกบันายกี นิมมานเหมินท์ สามี ริเร่ิมช่วยเหลือการ
จดัตัง้มหาวิทยาลยัขึน้ในภาคเหนือ   โดยการท าหนงัสือยกท่ีดินให้แก่คณะมิชชนันารีอเมริกนั
ท่ีด าเนินการ ขออนมุตัิสร้างมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ แตก่ระทรวงศกึษาธิการในสมยันัน้ปฏิเสธ 
อ้างวา่การสร้างมหาวิทยาลยัเป็นเอกสิทธิของรัฐบาลแต่ผู้ เดียว ต่อมาได้มีการเคลื่อนไหวโดย
คณะหนังสือพิมพ์คนเมือง โดยใช้ค าขวญัว่า “ในภาคเหนือเราต้องการมหาวิทยาลยั” และ 
“เราต้องการมหาวิทยาลัยประจ าลานนาไทย” เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่าง
กว้างขวางทางด้านเอกชนท่ีทางการเร่ิมให้ความสนใจ รัฐบาลสมยัจอมพล ป .พิบูลสงคราม 
แถลงวา่จะสร้างมหาวิทยาลยัเชียงใหมใ่ห้เป็นสาขาของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั และได้เปิด
ประมูลราคาซือ้ท่ีดินใกล้ตวัเมือง เพ่ือเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั  นางกิมฮ้อได้ร่วมกบันายกี 
ท าหนงัสืออทิุศท่ีดิน จ านวน 100 ไร่เศษ ในบริเวณมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบันให้แก่
รัฐบาล ซึง่ทางรัฐบาลมิได้ยอมรับ แตไ่ด้ไปซือ้ท่ีดินท่ีอ าเภอแม่ริม (ค่าย ต.ช.ด. ปัจจุบนั) และ
มิได้เปิดมหาวิทยาลยั จนต่อมาภายหลังชาวเชียงใหม่ได้คณะแพทยศาสตร์ตามโครงการ
ช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา  โครงการสร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมและ
อนุมัติอย่างเป็นทางการโดย จอมพลสฤษด์ิ   ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรียุตต่อมา ในปี 
พ.ศ.2507 เมื่อทางรัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะตัง้คณะแพทยศาสตร์และสร้างมหาวิทยาลยัขึน้
นัน้  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการด าเนินงานเร็วขึน้ นางกิมฮ้อ โดยร่วมมือกับนายแพทย์ยงค์ 
ชุติมา น้องชาย ได้ช่วยราชการโดยการขายท่ีดินในราคาต ่าเสมือนหนึ่งการบริจาคท่ีดินริม
ถนนสุเทพ  เพ่ือให้สร้างคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ขึน้  และในระหว่างท่ี ม.ล.ป่ิน มาลากุล
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการได้เดินทางไปเชียงใหมเ่พ่ือดทู าเลท่ีสร้างมหาวิทยาลยัขึน้
นัน้ นางกิมฮ้อ และนายกี นิมมานเหมินท์ ก็ได้รับการติดต่อและตกลงขายท่ีดินในราคาต ่า
เหมือนการบริจาคท่ีดินผืนใหญ่ให้แก่ทางราชการและเพ่ือให้การคมนาคมในบรเวณถนนห้วย
แก้วและถนนสเุทพคลอ่งตวัย่ิงขึน้ ยงัได้ยกท่ีดินเพ่ือสร้างถนนสาธารณะขึน้ถงึ 2 สาย คือถนน
นิมมานเหมินท์ ขนาด 4 เลน หน้าโรงแรมรินค า และถนนศิริมงัคลาจารย์ ขนาด 2 เลนเลียบ
ข้างบ้านพกัอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ไปทะลอุอกถนนห้วยแก้วข้างโรงภาพยนตร์ฟ้าธานีอีก
สายหนึง่1 

 
 นิมมานเหมินท์เป็นถนนท่ีมีความยาวเพียง 1,327 เมตร ก่อนหน้าจะจัดตัง้
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่นัน้ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อเป็นพืน้ท่ีชนบทท่ีห่างไกลจากเมือง  ความเจริญและ
ชาวเมืองเชียงใหม่อยู่อาศยัและประกอบอาชีพกระจุกตวัทางฝ่ังตะวนัออก ตามแนวก าแพงรอบ
เมือง ภายหลงัจากได้รับการบริจาคท่ีดินเพ่ือสร้างถนน และรวมกนักบัทางหลวงหมายเลข 11 ท า
ให้มีความเจริญเข้ามาอย่างรวดเร็ว โครงการจดัสรรท่ีดินเปล่าในระบบกริดส่ีเหล่ียมท่ีเป็นระเบียบ
จึงเกิดขึน้เป็นท่ีแรกในเชียงใหม่ ในฝ่ังซอยเลขค่ี บ้านพักอาศัยอายุหลายสิบปีท่ีได้อิทธิพลการ
ออกแบบในยุคสมัยใหม่  ย่านนิมมานเหมินท์จึงมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีเชิงธุรกิจท่องเท่ียวและศิลปะ  ท่ีคนอยากมาลงทุน จนเกิดปัญหา
ตา่งๆตามมาเช่นการจราจรท่ีติดขดั อาคารท่ีก่อสร้างสงูเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายกลุ่มคนก็ได้
แสดงออกถึงความเป็นห่วง และพยายามคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะการจดัพืน้ท่ีสีเขียว 
พืน้ท่ีศิลปะ ตลอดจนถึงการพยายามจดัเส้นทางเดินรถ ควบคู่ไปกับความเจริญท่ีน ามาซึ่งความ
เปล่ียนแปลง  เหลา่นีจ้งึเป็นท่ีมาของความนา่สนใจท่ีจะท าการศกึษาในบทตอ่ๆไป 

                                           

  
1 เสนอ นิลเดช, ผู้รวบรวม, “ในวาระครบรอบปีคล้ายวนัมรณะนางกิมฮ้อ นิมมานเห

มินท์,” ลานนาปริทัศน์ (ม.ป.ท.,2525) 
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บทที่ 5 
 

กรณีศึกษา 
  
 จากการศึกษาข้อทฤษฎีในเบือ้งต้นท าให้พบว่าพืน้ท่ีท่ีจะท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้คนจ านวนมากนัน้มีความเป็นไปได้สงูท่ีจะเกิดจากพืน้ท่ีขนาดเล็ก ท่ีมีความเป็นมิตร มีการใช้สอย
หลากหลายปรับเปล่ียนได้เพ่ือการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆกัน ขัน้ตอนต่อมาจึงท าการหา
กรณีศึกษาท่ีมีความเป็นกลุ่มอาคารท่ีมีการติดต่อทางสงัคมสูง โดยแบ่งออกตามลักษณะต่างๆ
ดงันี ้
 
สถาปัตยกรรมกับท่ีอยู่อาศัย 
                   
 

 
 
ภาพท่ี 11 กลุม่ของเครือขา่ยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นหนว่ยยอ่ย 
ท่ีมา: C.F.Moller, Sandbakken, Accessed April 5, 2016, Available from 
http://www.cfmoller.com/p/Sandbakken-i40.html 
                   
 กลุ่มอาคารพกัอาศยัขนาดย่อยๆ Sandbakken โดย C.F.Moeller Tegnestue  ใน
ประเทศเดนมาร์ก ท่ีมีการแบ่งหน่วยพักอาศยัออกเป็นกลุ่มๆ สามารถท าให้เกิดพืน้ท่ีส่วนกลาง
เล็กๆของชุดอาคารนัน้ๆ และยงัเช่ือมต่อกับกลุ่มอาคารอ่ืนได้ เป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม
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ภาพท่ี 12 พืน้ท่ีริมขอบท่ีเช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีสว่นกลาง 
ท่ีมา: Greatbuildings, Byker Redevelopment / Ralph Erskine , Accessed July 22, 2016, 
Available from http://www.greatbuildings.com/buildings/Byker_Redevelopment.html 
 
 อาคารพกัอาศยัท่ีรวมกนัเป็นสงัคม Byker Redevelopment โดย Ralph Erskine มี
จุดเด่นท่ีน่าสนใจคือ การวางทางเข้าบ้าน พืน้ท่ีระเบียง และพืน้ท่ีส่วนกลางให้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
รวมถึงพืน้ท่ีนั่งพักผ่อนเล็กๆ ท่ีเอือ้ต่อการเกิดมิตรภาพทางสังคม คือทุกคนมีพืน้ท่ีส่วนตวัแต่ก็
สามารถท่ีจะสงัเกตผู้ อ่ืน และยกระดบัการพบปะได้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 13 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ได้จากพืน้ท่ีส่วนกลาง 
ท่ีมา: Tinggarden, Tinggarden / Tegnestuen  Vandkunsten , Accessed July 22, 2016, 
Available from http://www.tinggaarden.nu/tinggarden-i-profil.360.aspx 
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 เชน่เดียวกบัการเกิดพืน้ท่ีส าหรับรองรับกิจกรรมท่ีมีคณุภาพในโครงการ Tinggarden 
ในเมืองโคเปนเฮเกน Tegnestuen  Vandkunsten  ได้ออกแบบให้พืน้ท่ีปลอดภยัจากยานพาหนะ  
จากการจ ากัดโซนในการจอดรถ ดังนัน้พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีมีผู้ ใช้เป็นกลุ่มครอบครัว จึงสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างสะดวก ส่งผลให้เกิดประโยชน์ของพืน้ท่ีสูงสุด จากการวางผังให้กลุ่ม
อาคารล้อมรอบกนั มีพืน้ท่ีเปล่ียนผา่นจากสว่นตวั ไปสูส่ว่นกลางอยา่งหลากหลาย 
 
สถาปัตยกรรมกับพืน้ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

 
 
ภาพท่ี 14 พืน้ท่ีใช้สอยท่ีรองรับกิจกรรมทางศลิปะ 
ท่ีมา: Fujino Art Village, Art Village, Accessed July 22, 2016, Available from 
http://www.fujino-artvillage.com 
 
  สถาปัตยกรรมขนาดเล็กท่ีเป็นชมุชนทางศลิปะในเมืองฟจูิโนะ จะเกิดการรวมกลุม่ท า
กิจกรรมกนัเสมอ  โดยมีผู้คนมาแลกเปล่ียนในกิจกรรมทางศลิปะท่ีครบวงจร   มีการจดัเวิร์คชอป 
ร้านค้า และพบปะกนัระหว่างศลิปิน ผู้ผลิตและผู้สนบัสนนุผลงาน 
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ภาพท่ี 15 สถาปัตยกรรมท าหน้าท่ีหลายอยา่ง และมีการเช่ือมตอ่กบัเมือง 
ท่ีมา: Archidaily, TKTS Booth / Choi Ropiha and Perkins Eastman , Accessed July 22, 
2016, Available from http://www.archdaily.com/9645/tkts-booth-perkins-eastman     
  
 สถาปัตยกรรมท่ีตัง้อยู่ใจกลางนิวยอร์ก เพ่ือเป็นทัง้ภูมิสถาปัตยกรรมให้คนได้ใช้นัง่รอ 
นดัพบ ชมเมือง เป็นจดุหมายตา และพืน้ท่ีจ าหน่ายบตัร จงใจอยู่กับบริบทท่ีหลากหลาย และเต็ม
ไปด้วยผู้คนท่ีใช้พืน้ท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 16 การใช้ภมูิประเทศเป็นพืน้ท่ีรองรับกิจกรรม 
ท่ีมา: Baltimoremagazine, The Hughes Family Outdoor Theater / Cho Benn Holback and 

Associates , Accessed July 22, 2016, Available from 
http://www.baltimoremagazine.net/2016/6/16/top-places-to-catch-an-outdoor-movie-this-
summer 
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 งานของ Cho Benn Holback and Associates ชิน้นีท้ าการรวมหน่วยย่อยๆ คือผู้ ใช้
ระดบัครอบครัวมาในพืน้ท่ีท่ีภูมิประเทศเอือ้อ านวยต่อการเป็นท่ีนัง่ชมขนาดใหญ่ เพ่ือรับชมการ
ฉายภาพยนตร์ ตลอดจนการท ากิจกรรมต่างๆ นับเป็นการก าหนดออกแบบโปรแกรมท่ีน่าสนใจ 
สามารถท าให้เกิดพืน้ท่ีของสงัคมขนาดใหญ่ได้อยา่งเรียบง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 การออกแบบองค์ประกอบเล็กๆให้เมืองนา่อยู่ 
ท่ีมา: Architizer, White Limousine Yatai / Ateier Bow-Wow, Accessed July 22, 2016, 
Available from http://architizer.com/projects/white-limousine-yatai/             
 
 การท าสิ่งท่ีมีอยู่แล้วเช่นรถเข็นขายอาหารให้มีลกัษณะพิเศษน่าจดจ า และเต็มไปด้วย
ความเป็นมิตร ได้ส่ือออกมาในงานชิน้นีข้อง Ateier Bow-Wow ซึ่งสามารถท าให้ผู้พบเห็นจดจ าได้ 
และมีการใช้งานท่ีมากขึน้ในหนึ่งหน่วยเท่าเดิม และขนาดของพืน้ท่ีท่ีเล็กก็สามารถแทรกตวัไปอยู่
ในเมืองได้อยา่งดี 
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ภาพท่ี 18 การใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานกบัการออกแบบพืน้ท่ี 
ท่ีมา: Howeleryoon, White Noise White Light /  Howeler and Yoon  Architecture, 
Accessed July 22, 2016, Available from http://www.howeleryoon.com/projects/white-
noise-white-light 
 
 การรวมเอาเทคโนโลยีด้านแสงและเสียงมาใช้ในงานนี ้สถาปนิกเลือกความถ่ีเสียงท่ีฟัง
แล้วผอ่นคลายมาใช้  เม่ือผู้คนเข้ามาสมัผสักบัก้านแสงท่ียืดหยุน่   ก็จะเกิดสียงท่ีให้ความรู้สกึสงบ 
สามรถท าให้พืน้ท่ีนีน้า่สนใจ เป็นจดุศนูย์รวมของผู้คนได้อยา่งสร้างสรรค ์
 
 

 
  
ภาพท่ี 19 พืน้ท่ีส าหรับการเลน่ท่ีปลอดภยัและดงึดดู 
ท่ีมา: Stoss, Save Zone / Stoss Landscape, Accessed July 22, 2016, Available from 
http://www.stoss.net/projects/8/safe-zone/    
 
 การพฒันาท่ีว่างให้เป็นพืน้ท่ีท่ีน่าดงึดดูนัน้ ตวักิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีสามารถเกิดขึน้กับ
ความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญั ภมูิสถาปนิกได้ออกแบบพืน้ท่ีเด็กเล่นในแคนาดาได้สนกุและเลือกใช้
วสัดท่ีุปลอดภยัตอ่การบาดเจ็บ ท าให้พืน้ท่ีเดก็เลน่นีไ้ด้ประโยชน์สงูสดุ 
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ภูมิสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ร่วมกับเมือง 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 20 การมีสว่นร่วมของคนในชมุชนกบัการพฒันาพืน้ท่ี 
ท่ีมา: Archdaily, The New York High Line officially open, Accessed July 22, 2016, 
Available from http://www.archdaily.com/24362/the-new-york-high-line-officially-open 
 

 การพฒันาเมืองจากพืน้ท่ีท่ีถกูทิง้ร้างอย่างทางรถไฟเก่ามาท าให้เกิดสงูสดุ    ผ่านการ
ระดมความคิด ความเห็นจากผู้คนในเมืองจริงๆจนเกิดงานท่ีท าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ      สถาปนิก 
James Corner Field Operation and Diller Scofidio + Renfro ท าให้พืน้ท่ีรกร้างกลายเป็นพืน้ท่ี
ท่ีคนใช้งานมากท่ีสดุแหง่หนึ่ง ทัง้การเป็นจดุหมายตา นดัพบ พกัผอ่น ออกก าลงักายของเมือง อีก
ทัง้ปลกูฝังคา่นิยมท่ีดีตอ่ชาวเมืองในการอนรัุกษ์ด้วย
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ภาพท่ี 21 แนวขอบท่ีสร้างบรรยากาศและเอกลกัษณ์ของเมือง 
ท่ีมา: Painaidi, ถนนสายต้นยาง (ถนนเชียงใหม่-ล าพูน สายเก่า), เข้าถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.painaidii.com/business/144606/chiangmai-lamphun-rd-
50000/lang/th/             
 
 ด้วยวิสยัทศัน์ของรัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงเล็งเห็นจากการเสด็จประพาสยโุรป ท าให้เกิดแนว
ต้นยางสงูใหญ่อย่างท่ีเราเห็นในปัจจบุนั แนวขอบของเมืองท่ีสวยงามแม้จ านวนจะลดลงมากจาก
เม่ือตอนประชาชนร่วมกันปลูกในปีพ.ศ.2454 แต่ทุกๆปีก็จะยงัคงมีพิธีท าบุญบวชต้นไม้ตลอด
เส้นทาง เพ่ือแสดงถึงความเคารพและอนุรักษ์ต้นไม้ท่ีมีคุณค่า และเป็นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของเมือง 
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ภาพท่ี 22 การสร้างบรรยากาศท่ีดีในชมุชน 
ท่ีมา: Murvegetalpatrickblanc, L’Oasis d’Aboukir / Patrick Blanc, Accessed July 22, 
2016, Available from http://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisations/paris-ile-de-
france/loasis-daboukir-paris-angle-rue-d-aboukir-rue-des-petits-carreaux   
 
 การออกแบบปรับปรุงให้มีพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือความน่าอยู่ของเมืองนัน้ นอกจากจะท าให้
บรรยากาศดีขึน้ เป็นจดุหมายตาท่ีส าคญั ยงัสร้างความสดช่ืนและรู้สึกเป็นมิตร Patrick Blanc มี
แนวทางในการท างานท่ีชดัเจนและสร้างสรรค์พืน้ท่ีได้เป็นอยา่งดี 
 จากการศกึษาหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ืองของความเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวา จินตภาพ
ของเมือง อาคารท่ีเจาะจงกิจกรรมพิเศษ และความสนใจในความเป็นย่าน จึงเลือกกรณีศกึษาท่ีมี
ความน่าสนใจไปในทิศทางเดียวกันกับข้อทฤษฎี ทัง้ในเร่ืองการจะท าอย่างไรให้การอยู่อาศัย
ร่วมกัน มีคุณภาพ เกิดเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง รวมไปถึงแนวทางเบือ้งต้นท่ีจะผสมผสาน
กิจกรรมทางศิลปะให้เข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีต้นแบบ พบว่าสเกลท่ีเล็กและเป็นมิตรนัน้มีผลตอ่การรับรู้
ตามหลักทฤษฎีเบือ้งต้น และสามารถเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบให้เกิดความสันพันธ์ท่ีดี
ระหวา่งคน กิจกรรม และสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีศกึษาอีกด้วย 
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บทที่ 6 
 

กระบวนการศึกษา 
  
 เ ร่ิมจากค าถามท่ีว่า  เ ม่ือกิจกรรมทางศิลปะได้เป ล่ียนไป องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมให้ดีขึน้ได้อย่างไรบ้าง ?  โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายและความเป็นไปได้ จงึน ามาสูก่ระบวนการศกึษาหลกัๆ 3 ล าดบัดงันี ้
 1. ศกึษาและนิยามการเปล่ียนไปของกิจกรรมทางศลิปะ  
 2. ศกึษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและโปรแกรมเบือ้งต้น 
 3. ศกึษาความเป็นลกัษณะเฉพาะของยา่นนิมมานเหมินท์ 
 
1. การเปล่ียนไปของกิจกรรมทางศิลปะ 
 ในการศกึษานีเ้ลือกท่ีจะนิยามผา่นตวัแปรหลกัคือ 
 1.1 วิธีการผลิตงาน 
   1.1.1 วิธีการดัง้เดิม (Traditional Process) หมายถึง กระบวนการผลิตผลงาน
ในแบบท่ีเป็นมา ก่อนจะเป็นยคุของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวัช่วย งานศิลปะบางอย่างยงัคงต้อง
ผลิตด้วยขัน้ตอนท่ีเป็นมา เชน่ การปัน้ การเลน่เคร่ืองดนตรีท่ียงัมีลกัษณะทางกายภาพคงเดิม การ
เต้นร า การขบัร้อง 
   1.1.2 วิธีการใหม่ (New Process) หมายถึง กระบวนการและขัน้ตอนบางอย่าง
ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการชว่ย เช่น การวาดรูปด้วยมือในอปุกรณ์ท่ีเป็นจอคอมพิวเตอร์ แทนการวาด
ลงบนกระดาษหรือผ้าใบ การตดัตอ่ภาพยนตร์ด้วยไฟล์ดจิิทลัแทนฟิล์ม การเล่นเคร่ืองดนตรีเสมือน
ในสมาร์ทโฟน เป็นต้น 
 1.2 ส่ือในการน าเสนอ 
   1.2.1 ส่ือเก่า1 (Old Media) หมายถึง วิธีการดัง้เดิมของการส่ือสารและการ
แสดงออกท่ีมีมาก่อนส่ือใหม่บนอินเทอร์เน็ตจะมาถึง  เช่น  โทรทศัน์แพร่สญัญาณ และโทรทศัน์

                                           

 
1 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, ส่ือเก่า, เข้าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ส่ือเก่า 
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ผา่นสายเคเบลิ วิทย ุสตดูโิอบนัทกึเสียงและสตดูโิอภาพยนตร์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งตีพิมพ์
อ่ืนๆ ซึง่มีแนวโน้มจะเปล่ียนเป็นส่ือใหมแ่ทน 
   1.2.2 ส่ือใหม่2  (New Media) หมายถึง การเข้าถึงเนือ้หาตามความต้องการ ทกุ
ท่ีทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ดิจิทลั ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลป้อนกลบัของผู้ ใช้ท่ีโต้ตอบระหว่างกัน การมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และการรวมตัวเป็นชุมชนท่ีแวดล้อมเนือ้หาส่ือนัน้ ค ามั่นของส่ือใหม่
อยา่งหนึง่ท่ีส าคญัคือ การท าให้การสร้างสรรค์ การเผยแพร่ การกระจาย และการบริโภคเนือ้หาส่ือ 
เป็นประชาธิปไตย (democratization) ความคาดหวงัของส่ือใหม่อีกอย่างหนึ่งคือการสร้างเนือ้หา
ท่ีสดใหม่และไร้ข้อจ ากดัในเวลาจริงเทคโนโลยี ส่วนมากอธิบายลกัษณะของส่ือใหม่ว่าเป็นดิจิทลั 
บอ่ยครัง้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะว่าถกูจดัด าเนินการมาแล้ว โยงใยเครือข่ายได้ หนาแน่น บีบอดัได้ และ
โต้ตอบระหวา่งกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ความแตกตา่งระหวา่งวิธีการดัง้เดมิกบัวิธีการใหม่ 
 
 ในขัน้ตอนการผลิตงานศิลปะนัน้ศิลปินแตล่ะบคุคลจะเลือกใช้วิธีการแบบดัง้เดิม หรือ
วิธีการใหม่นัน้ขึน้อยู่กบัความถนดั ความชอบในรูปแบบการน าเสนอ  ศิลปินในยคุใหม่ท่ีคุ้นชินกับ
การท างานวิธีการใหม่อาจเรียนรู้วิธีการแบบดัง้เดิม ในทางเดียวกันศิลปินท่ีท างานแบบดัง้เดิมก็
อาจประยกุต์ใช้วิธีการใหม่ๆ ได้เชน่กนั  ซึง่จะท าให้เกิดการเรียนรู้กนัและกนั  
 เช่นเดียวกับขัน้ตอนของการส่ือสารผลงาน แม้ส่ือใหม่จะรวดเร็ว สามารถโต้ตอบกับ
ผู้ชมผลงานได้ทนัที แตก็่อาจท าให้การมีปฏิสมัพนัธ์ทางกายภาพลดน้อยลง และส่งผลเสียมากกว่า 
ในบางกรณี การจะเผยแพร่ผลงานให้เกิดการเรียนรู้จริงๆ และเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์

                                           

 
2
  วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, ส่ือเก่า, เข้าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ส่ือใหม่ 
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ทางกายภาพ ก็อาจจ าเป็นต้องใช้ส่ือเก่าเพ่ือการใช้เวลา ความรู้สึกของการรอคอย ตลอดจนการมี
ประสบการณ์การร่วมกนัระหวา่งผู้ผลิต และผู้สนบัสนนุ  

 
 

 
 
ภาพท่ี 24 การผสมผสานของวิธีการผลิตผลงานและการส่ือสาร 
 

 
ภาพท่ี 25 วงจรกิจกรรมทางศลิปะท่ีสมบรูณ์



                                                                                                                   30 

 

   

 ดงันัน้ในการศกึษานีจ้ึงมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่างสิ่งดัง้เดิมและสิ่ง
ใหม่ ให้เกิดการท างานร่วมกนั แม้จะเป็นศิลปินในศาสตร์เดียวกนั หากได้เรียนรู้กระบวนการสร้าง
และเผยแพร่ผลงานในวิธีท่ีตา่งออกไปก็น่าจะเป็นเร่ืองท่ีดี เม่ือส่งตอ่ไปยงัผู้ชมผลงานก็จะเกิดการ
เรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ขึน้ไปได้  เม่ือได้นิยามและแนวทางเร่ิมต้นแล้ว จึงเร่ิมจดักลุ่มในการศกึษา โดยให้
ขัว้ของการทดลองแบง่ออกเป็นสองขัว้ด้วยกัน คือฝ่ังของกลุ่มวิธีการดัง้เดิม ท่ีมีกระบวนการสร้าง
งานแบบเดิมใช้ทกัษะ วตัถุดิบท่ีมีลกัษณะทางกายภาพดงัท่ีเคยเป็นมา เช่นยงัคงใช้เคร่ืองดนตรี
จริงๆในการท างาน ใช้ดิน ใช้น า้ในการสร้างงานปัน้ กบักลุ่มท่ีท างานในวิธีการใหม่ ท่ีใช้วตัถดุิบใน
เชิงดิจิทลั มีคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือหลกั มีการใช้อุปกรณ์ท่ีตา่งออกไป เช่น หน้าจอแบบสมัผสั 
ปากกาหรือพู่กันแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนัน้ก าหนดให้ศิลปะแต่ละแขนงมีเง่ือนไขตามขัว้นัน้ๆท่ี
แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมาทดลองในขัน้ตอ่ไป 
 
 

 
ภาพท่ี 26 การก าหนดขัว้ของกลุม่ทดลอง 
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ภาพท่ี 27 เลือกกลุม่ตวัอย่างจากข้อจ ากดั 
 
 จากการนิยามและวิเคราะห์ไดอะแกรมในเบือ้งต้น ก็สามารถเลือกกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาท่ีมาจากสองขัว้ท่ีแตกตา่งกนั ในการสร้างงาน คือ  
 1. กลุม่ Traditional Process ประกอบด้วย นกักีต้าร์คลาสสิก นกัปัน้เซรามิก และดีเจ 
 2. กลุม่ New Process ประกอบด้วย  นกัวาดภาพประกอบ   และนกัตดัตอ่ภาพยนตร์  
และนกัออกแบบแสงสวา่ง 
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2. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่จะส่งเสริมกิจกรรมในพืน้ที่ 
ในการศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้หลากหลายนัน้ จะต้อง

มีระยะเวลาการใช้พืน้ท่ีท่ียาวนาน อีกทัง้จากการวิเคราะห์นิยามกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวข้อง
กบัการท างานศิลปะ ท่ีใช้เวลาไม่แน่นอนนัน้ ท าให้จ ากดัขอบเขตของโปรแกรมให้แคบลงมาได้ใน
ระดบัหนึ่ง จึงน ามาท าการวิเคาระห์ในขัน้ตอ่ไป ว่าวงจรกิจกรรมทางศิลปะต้องการอะไรในแตล่ะ
สว่น  

 
ภาพท่ี 28 ความต้องการทางด้านพืน้ท่ีในวงจรศลิปะท่ีสมบรูณ์ 
 
 จากไดอะแกรมจะเห็นได้วา่การหมนุเวียนทางศลิปะจะเกิดขึน้ได้ต้องมีการใช้งานในแต่
ละส่วนเกิดขึน้ หากขาดพืน้ท่ีใดไป ก็จะท าให้กิจกรรมในส่วนนัน้หายไปด้วย ในเบือ้งต้นจาก
กรณีศึกษาทัง้หมดจะเห็นว่าพืน้ท่ีขนาดเล็กนัน้ เอือ้ต่อการเกิดปฏิสมัพนัธ์ และการรับรู้  แต่จะมี
สดัส่วนเท่าใดก็ขึน้อยู่กับพืน้ท่ีท่ีจะทดลองอีกที  ล าดบัต่อไปเม่ือวิเคราะห์รายละเอียดและความ
เป็นยา่น และน ามาประกอบกบัข้อมลูทัง้หมด ก็จะสามารถสรุปโปรแกรมในการออกแบบได้     
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3. ลักษณะเฉพาะของย่านนิมมานเหมินท์ 
บริเวณท่ีเป็นย่านนิมมานเหมินท์นัน้ แต่เดิมก่อนท่ีจะมีการตดัเป็นถนนสายส าคญั ก็

เคยพืน้ท่ีในส่วนนอกเมือง ไม่มีความเจริญมาก่อน ในยุคนัน้ความเจริญ การอยู่อาศัยของคน
เชียงใหม่จะอยู่ฝ่ังตะวนัออก คือริมแม่น า้ปิง และละแวกก าแพงเมืองเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้เพ่ือให้
เห็นองค์ประกอบของเมือง การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะนีจ้ึงเร่ิมจากสเกลท่ีเป็นระดบัเมืองก่อน 
โดยท าการศกึษาตามหลกัจินตภาพของเมืองดงัภาพตอ่ไปนี ้

ภาพท่ี 29 แสดงแนวเส้นทางสญัจร ระดบัสเกลเมืองเชียงใหม่ 
 

ภาพท่ี 30 แสดงแนวขอบ ระดบัสเกลเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 31 แสดงยา่นตา่งๆ ระดบัสเกลเมืองเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 32 แสดงจดุศนูย์รวมตา่งๆ ระดบัสเกลเมืองเชียงใหม ่

ภาพท่ี 33 แสดงจดุหมายตาท่ีส าคญั ระดบัสเกลเมืองเชียงใหม่
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ภาพท่ี 34 จินตภาพระดบัสเกลของเมืองเชียงใหม่ 
               
 เม่ือวิเคราะห์ในระดบัตวัเมืองแล้ว จะเห็นได้ว่าบริเวณรอบตวัเมืองเชียงใหมแ่ละฝ่ังทิศ
ตะวนัออกริมขอบแมน่ า้ปิงคอ่นข้างมีการกระจกุตวั ของย่านชมุชนเล็กๆ รวมไปถึงจดุศนูย์กลางท่ีมี
มากมาย ด้วยความท่ีใจกลางเมืองเชียงใหมเ่ป็นเมืองเก่าแก่มีขนาดไมใ่หญ่มาก และเป็นเมืองท่ีมี
รายละเอียดสงูเชน่กนั จดุหมายตาท่ีส าคญัสว่นใหญ่จึงเป็นสิ่งปลกูสร้างทางประวตัศิาสตร์ เชน่
ก าแพงแมืองเก่า เจดีย์ หรือแม้กระทัง่ต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ท่ีมีสงูมาก ก็มีความส าคญัและเป็น
จดุสนใจของเมือง สว่นย่านอ่ืนท่ีกระจายตวัออกไปสว่นใหญ่จะเป็นย่านท่ีมีตลาด และท่ีพกั
นกัศกึษาโดยมีจดุศนูย์กลางกระจายตวัอยูด้่วย
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ภาพท่ี 35 จินตภาพของเมืองเม่ือขยายเข้ามาบริเวณท่ีท าการศกึษา 
 
 ขัน้ตอนตอ่มาคือการท าการศกึษาจินตภาพของพืน้ท่ีท่ีจะท าการศกึษาให้มากขึน้ จาก
สเกลเมือง ก็ขยายส่วนให้ใกล้บริเวณย่านนิมมานเหมินท์มากขึน้ จนถึงระดบัตวัพืน้ท่ีของย่าน
นิมมานเหมินท์ในท่ีสดุ  

 
ภาพท่ี 36 แสดงทางสญัจรในยา่นนิมมานเหมินท์
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ภาพท่ี 37 แนวเส้นขอบในยา่นนิมมานเหมินท์ 
 
 

 
ภาพท่ี 38 บริเวณท่ีเกิดเป็นย่านเล็กๆในพืน้ท่ีนิมมานเหมินท์
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ภาพท่ี 39 จดุศนูย์รวมในยา่นนิมมานเหมินท์ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 40 จดุหมายตาในย่านนิมมานเหมินท์
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ภาพท่ี 41 จินตภาพของเมือง ในยา่นนิมมานเหมินท์
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 ย่านนิมมานเหมินท์ เป็นย่านท่ีมีความหลากหลายสูง ทัง้ทางด้านกายภาพและ
กิจกรรม  ผู้คนทัง้ชาวเมืองดัง้เดมิ คนจากตา่งจงัหวดัท่ีอยากมาอยู่มาลงทนุท าธุรกิจ โดยเฉพาะใน
ยคุหลงัจะมีคนจากเมืองหลวงย้ายไปอยู่ ไปสร้างอาคาร รวมถึงชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวหรือมาตัง้
รกรากก็มี สิ่งเหล่านีจ้ึงท าให้พืน้ท่ีมีการใช้งานท่ีต่างกันไป ขัน้ตอนต่อมาจึงท าการศึกษาพืน้ท่ีใน
ด้านกายภาพตา่งๆ 
 

 
ภาพท่ี 42 ผงับริเวณของยา่นนิมมานเหมินท์
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ภาพท่ี 43 Figure and Ground ของยา่นนิมมานเหมินท์ 
 

ภาพท่ี 44 การศกึษามิติทางกายภาพผา่นทางหุ่นจ าลอง
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ภาพท่ี 45 การแยกประเภทของพืน้ท่ีตามลกัษณะการใช้งานตา่งๆ 
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ภาพท่ี 46 ความหลากหลายทางกายภาพในย่านนิมมานเหมินท์
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 เม่ือท าการส ารวจพืน้ท่ีในย่านนิมมานเหมินท์ พบว่าในด้านกายภาพของอาคารขนาด
กลางหรือใหญ่ขึน้ไปท่ีมีการใช้สอยเป็นท่ีพกัอาศยันัน้ แทบจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านของ
การใช้งาน บางอาคารมีอายุท่ีมากแตก็่ยงัท าหน้าท่ีอยู่  อาคารพกัอาศยัขนาดเล็กส่วนหนึ่งท่ีมีอยู่
มาดัง้เดิมก็ยงัไม่เปล่ียนแปลง อาจเพิ่มเติมการปรับปรุงบริเวณรัว้หรือก าแพงให้มีการใช้งานเป็น
ร้านค้าเล็กๆ ท ากิจการในครอบครัว หรือให้เช่า  จะมีในส่วนอาคารท่ีท าธุรกิจตัง้แตข่นาดเล็กและ
กลางท่ีจะเปล่ียนแปลงบ่อย ส่วนใหญ่เพราะเปล่ียนเจ้าของ เม่ือมีการเข้ามาใช้งาน ก็จะท าการ
ปรับปรุง หรือเปล่ียนหน้าท่ีไปเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมลูภายใน 1 ปี จะสามารถพบเห็น
การเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอด ร้านค้าขนาดเล็กถ้าเป็นลกัษณะการเช่าด้วยราคาท่ีสงูพอสมควร ก็
จะหมนุเวียนเปล่ียนไปตลอด   สิ่งท่ีนา่สงัเกตอีกอยา่งคือการเติบโตของอาคารพกัอาศยัขนาดใหญ่
เตม็ความสงู 23 เมตร ซึง่เราจะพบเห็นโครงการใหม่ๆขึน้ตลอดเวลา  ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้น ใน
สว่นของเส้นขอบของยา่นท่ีมีตกึสงูเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 

ภาพท่ี 47 แนวขอบของอาคารสงูท่ีเพิ่มอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 ในขณะเดียวกนัท่ีพืน้ท่ีกิจกรรมขนาดเล็กก็เกิดขึน้อยู่โดยตลอดและดเูหมือนจะง่ายตอ่
การเข้าถึง หรือท าให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กัน  รวมถึงแนวโน้มของการเพิ่มปริมาณพืน้ท่ีสีเขียวท่ีดี 
พืน้ท่ีสาธาณะท่ีมีคณุภาพส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบมาให้ร่มร่ืน มีความเป็นมิตร ค าถามท่ี
เกิดขึน้คือ หลงัจากนีป้ริมาณเส้นขอบท่ีสูงแข่งกันนีจ้ะเพิ่มขึน้อีกมากเท่าใด และคนในพืน้ท่ีย่าน
นิมมานเหมินท์จะมีวิธีการดแูลความสมดลุของพืน้ท่ีได้อย่างไร  จากการท่ีได้ศกึษามาทัง้หมด จึง
ก า หนด เ ป็ น แนวทา ง ชั ด เ จ น ในก า ร ส รุ ป โป ร แก รม ใน กา ร ออกแบบ  ใ น ขั น้ ต่ อ ไ ป
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บทที่ 7 
 

การก าหนดโปรแกรม 
 
1. การก าหนดพืน้ท่ีใช้สอย 
 จากการศึกษาผ่านหลกัทฤษฎี การก าหนดนิยามความหมายของวงจรทางศิลปะเพ่ือ 
ทดลองกับค าถามท่ีตัง้ไว้ ท าให้รู้ว่าพืน้ท่ีใช้สอยในการออกแบบจะต้องมีความหลากหลาย จึงได้
ก าหนดผู้อาศยัจากกระบวนการมา 2 กลุ่ม  คือกลุ่มท่ีใช้วิธีการดัง้เดิม และกลุ่มใช้วิธีการใหม่   มา
เป็นผู้อาศยัหลกัในโครงการ      และเม่ือผ่านกระบวนการการศึกษาย่านนิมมานเหมินท์มา ท าให้
พบปัญหาเพิ่มเติมทัง้ในเร่ืองคนในเชียงใหม่เอง จะเข้ามาใช้พืน้ท่ีในนิมมานเหมินท์ไม่มากนัก 
เน่ืองจากปัญหาการจราจรในถนนหลกัคบัคัง่ และในส่วนของร้านค้าบางแห่งท่ีตัง้ราคาสินค้า หรือ
บริการท่ีสงูกวา่กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นชาวเชียงใหมส่ว่นใหญ่  ในการส ารวจพบว่าคนเชียงใหม่เองจะ
เลือกเข้ามาในพืน้ท่ีย่านนิมมานเหมินท์ในกรณีท่ีมีร้านค้าหรือการบริการใหม่ๆเกิดขึน้ และถ้าหาก
คา่ใช้จา่ยไมส่งูมากนกัก็จะกลบัมาอีก  พืน้ท่ีอีกประเภทท่ีคนเชียงใหม่ชอบ และมกัจะเป็นตวัเลือก
ในการเดนิทางไปคือตลาดนดั ถนนคนเดนิ และพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นธรรมชาต ิ     

ดงันัน้เพ่ือให้การศกึษาเป็นไปอยา่งรอบด้าน รองรับกลุ่มคนหลากหลาย โปรแกรมหลกั
จึงมุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบ “พืน้ท่ีท่ีดงึดดู” ซึ่งเป็นพืน้ท่ีมีความสนใจ มีองค์ประกอบตา่งๆท่ีท าให้
คนอยากเข้ามา แม้เพียงอยากเดินมาหยดุพกั และเม่ือรวมเข้ากบัพืน้ท่ีศิลปะท่ีมีกิจกรรมครบวงจร 
ก็จะท าให้เกิด “พืน้ท่ีศลิปะท่ีดงึดดูในยา่นนิมมานเหมินท์” 

ภาพท่ี 48 แสดงความคดิในการก าหนดโปรแกรมออกแบบ
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ภาพท่ี 49 แสดงการใช้พืน้ท่ีในโปรแกรม 

ภาพท่ี 50 ขนาดของพืน้ท่ีท างานท่ีแตกตา่งกนั
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ภาพท่ี 51 จ านวนพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการ 
 
 ในส่วนของการก าหนดขนาดพืน้ท่ีใช้สอยนัน้ หน่วยของผู้อาศยัจ านวน 6 หน่วย จะมี
ขนาดแตกตา่งกนัในส่วนของพืน้ท่ีท างาน ตามขนาดความต้องการของการใช้พืน้ท่ีสร้างงาน และ
อปุกรณ์ส่วนตวั โดยแบ่งเป็น ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เม่ือน าไปทดลองออกแบบ ก็จะได้ความ
หลากหลายทัง้ด้านพฤตกิรรมและกายภาพมากขึน้ 
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2. การเลือกที่ตัง้โครงการ 
เม่ือได้จ านวนพืน้ท่ีรวมมาประมาณ  1,300 ตารางเมตร การเลือกทดลองในการ

ออกแบบจึงมีพืน้ท่ีใช้สอยเดียวกันเป็นค่าคงท่ีตัง้ต้น และปัจจัยของพืน้ท่ีโครงการจะเป็นตวัแปร
ตาม โดยท าการทดลองจ านวน 2 ท่ีตัง้ ว่าจะเกิดอะไรขึน้ถ้าพืน้ท่ีใช้สอยเหมือนกัน แต่บริบท
แตกตา่ง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้อยูอ่าศยัด้วยกนัเอง กบัผู้คนท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีด้วยจะให้ผลอยา่งไร 

ภาพท่ี 52 การเลือกท่ีตัง้โครงการ 
 
3. วิเคราะห์ที่ตัง้โปรแกรม 
 3.1 ที่ตัง้ A   
  เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าสองชิน้ ตอ่กนัเป็นทางยาว ขนาด 108 x 22 เมตร  
   ทิศเหนือ : ตดิถนนซอย 5 และมีอาคารพกัอาศยั 2 ชัน้ อยู่ตรงข้าม ถนนกลางท่ีตัง้
เป็นถนนซอย 7                             
   ทิศตะวนัออก : ขนาบด้วยอาคารพกัอาศยั 2 ชัน้ และโครงการตกึแถว 4 ชัน้   
   ทิศตะวนัตก : ตดิกบัอาคารร้าง 1 ชัน้ และอาคารร้านอาหาร 1 ชัน้ 
   ทิศใต้ : ติดกับถนน ซอย 9 และด้านตรงข้ามถนนเป็นบ้านพักอาศยั 2 ชัน้   
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ภาพท่ี 53 ท่ีตัง้ A และการใช้สอยพืน้ท่ีรอบๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 54 ลกัษณะพืน้ท่ีในท่ีตัง้ A 
 
 ท่ีตัง้เป็นลกัษณะทอดตวัทางยาว มีถนนขนาบและคัน่กลางในด้านกว้าง ท าให้การเปิด
มมุมองระหวา่งสองพืน้ท่ีประจนัหน้าหากนั มมุมองจากภายในและภายนอกเป็นมมุแคบ การจะท า
ให้เป็นพืน้ท่ีเปิดมุมมองมากขึน้จึงต้องเข้าใกล้ถนนท่ีขนาบกับพืน้ท่ีตามการวิเคราะห์มุมมอง
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ภาพท่ี 55 การวิเคราะห์แกนของมมุมองท่ีตัง้  A
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ภาพท่ี 56 แสดงการวิเคราะห์พืน้ท่ี A ในกรณีตา่งๆ 
 
  พืน้ท่ี A ทอดตวัตามยาวทิศเหนือใต้ อาคารท่ีล้อมรอบมีขนาดไม่สงูนกั เป็นอาคารพกั
อาศยั 1- 2 ชัน้ จะมีแคด้่านปลายทิศตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีอาคารพาณิชย์สงู   5 ชัน้ ซึ่งไม่ได้บงั
ทิศทางของลม ทัง้ลมปกติและลมฤดูหนาว ในขณะเดียวกันก็สามารถรับแสงแดดได้ตลอดวัน   
บริเวณรอบๆ  จะเป็นบ้านพกั กลุ่มของกิจกรรมเชิงพาณิชย์จะอยู่บริเวณต้นซอย และกลางซอย
บ้าง แตจ่ะมียา่นเล็กๆ ท่ีต้นซอย 9 ท่ีเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร  อาคารท่ีสงูจนเกิดเป็นเส้นขอบจะ
อยูต่ดิถนนกลาง เป็นอาคารชดุพกัอาศยัขนาดใหญ่ เส้นทางสญัจรหลกัท่ีผู้คนใช้อยูท่ี่ซอย 9 



                                                                                                                   52 

 

   

 3.2 ที่ตัง้ B 
   มีสามพืน้ท่ีด้วยกนั เช่ือมกนัด้วยถนนซอย 15 และถนนแกนกลาง  

    B1 
   ทิศเหนือ  :  ตดิกบัอาคารชดุพกัอาศยั ขนาดใหญ่ 

    ทิศตะวนัออก :  ตดิกบับ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ 
    ทิศตะวนัตก :  ตดิกบัอาคารชดุพกัอาศยัขนาดใหญ่ 
    ทิศใต้  :  ตดิกบัถนนซอย 15 ตรงข้ามเป็นบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้      

    B2 
    ทิศเหนือ :  ตดิกบัถนนซอย 15 ตรงข้ามเป็นอาคารตกึแถว 
    ทิศตะวนัออก  :  ตดิกบัถนนแกนกลาง ตรงข้ามเป็นอาคารตกึแถว 
    ทิศตะวนัตก :  ตดิกบัอาคารชดุพกัอาศยัขนาดใหญ่ 
    ทิศใต้ :  ตดิกบัอาคารชดุพกัอาศยัขนาดกลาง และทาว์นเฮ้าส์ 3 ชัน้ 
    B3  
    ทิศเหนือ :  ตดิกบัอาคารตกึแถว และบ้าน 1 ชัน้ 
    ทิศตะวนัออก :  ตดิกบัถนนซอย และตรงข้ามเป็นบ้าน 2 ชัน้ มีพืน้ท่ีสีเขียว 
    ทิศตะวนัตก :  ตดิถนนแกนกลาง และซอย 15 
    ทิศใต้ : ติดกบัอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 
 

ภาพท่ี 57 ท่ีตัง้ B และการใช้สอยพืน้ท่ีรอบๆ
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ภาพท่ี 58 ลกัษณะพืน้ท่ีในท่ีตัง้ B  
 

ท่ีตัง้ B มีความหลากหลายทางกายภาพมาก อาคารบริเวณโดยรอบมีตัง้แตข่นาดเล็ก 
ไปถึงใหญ่มาก มีถนนตดัผ่านเป็นสามแยก  บางต าแหนง่เปิดมมุมองเป็นบริเวณกว้าง ในขณะท่ี
บางต าแหนง่ก็อบัมมุมอง หากมีการเช่ือมตอ่ระหว่างท่ีตัง้แตล่ะแหง่ได้ ปฏิสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีก็จะ
นา่สนใจตามไปด้วย จากการวิเคราะห์แนวมมุมอง 

ภาพท่ี 59 ต าแหนง่การเช่ือมตอ่กนัของมมุมองในพืน้ท่ี B
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ภาพท่ี 60 การวิเคราะห์หาแกนมมุมองจากแตล่ะพืน้ท่ี
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ภาพท่ี 61 แสดงการวิเคราะห์พืน้ท่ี B ในกรณีตา่งๆ 
 
 พืน้ท่ี B ประกอบไปด้วยสามพืน้ท่ีย่อย  มีปัจจยัใกล้เคียงกนัคือทุกพืน้ท่ีจะโดนขนาบ
ด้วยอาคารชุดพักอาศัยท่ีมีความสูงมาก ท าให้การรับลมในบางฤดูจะแตกต่างกัน ตามทิศการ
วางตวับงัของอาคารใหญ่ เช่นเดียวกบัแสงแดดมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี พืน้ท่ี B อยู่ใกล้
กลุม่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ตรงบริเวณถนนกลาง เส้นทางสญัจรหลกัจะอยู่ท่ีถนนกลางและซอย 13 
เน่ืองจากซอย 15 ท่ีมุ่งเข้าสู่พืน้ท่ี B3 นัน้ไม่สามารถวิ่งตรงไปสู่ถนนศิ ริมังคลาจารย์ได้ 
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บทที่ 8 
 

การทดลองและออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
 

 จากการศึกษาทัง้หมดสู่ขัน้ตอนการทดลองทางสถาปัตยกรรมนัน้ จะท าการทดลอง
และหาข้อสรุปโดยก าหนดจากปัจจัยหลัก คือข้อทฤษฎีตัง้ต้นในเร่ืองขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีส่งผลตอ่ความเป็นย่านนิมมานเหมินท์ ทัง้เร่ืองคณุภาพของพืน้ท่ีท่ีจะมีส่วนดงึดดู
ให้คนเข้ามาใช้อย่างเกิดประโยชน์ และการน าเอาจินตภาพของเมืองมาตรวจสอบในทุกขัน้ตอน
การทดลอง รวมกับการเพิ่มสถานการณ์ของกิจกรรมทางศิลปะ โดยมีการรับรู้พืน้ฐานคือ การ
มองเห็น การได้ยินเสียง การได้กลิ่น และการได้สมัผสั รวมกบับริบทของพืน้ท่ี A และ B ว่าจะเกิด
ความเหมือนหรือตา่งในกรณีใดบ้าง และตอบสนองการท ากิจกรรมทางศลิปะแตกตา่งกนัหรือไม่ 
 
  

 
 
ภาพท่ี 62 ปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้ท่ีสง่ผลตอ่กิจกรรม 
 
 ทัง้นีก้ารรับรู้พืน้ฐานจะสมัพนัธ์กบักิจกรรมทางศิลปะทัง้วิธีการใหม่ และวิธีการดัง้เดิม  
เชน่ การมองเห็นในรูปแบบท่ีหลากหลายขึน้กวา่เดมิ ผู้ มีสว่นร่วมตอ่การรับรู้ทางศิลปะอาจมองเห็น
ผลงานได้จากการส่งข้อมูลไปท่ีจอแสดงผล ผ่านทางโทรศพัท์ส่วนบุคคล เพ่ือแบง่ปันผลงานของ
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ตวัเอง หรือรับชมผลงานจากผู้ อ่ืน  แม้กระทัง่การได้ยินเสียงดนตรีท่ีเกิดจากการเดินผ่านไปในท่ีท่ีมี
การติดตัง้ตวัรับสญัญาณการเคล่ือนไหว แล้วส่งเป็นเสียงออกมาเป็นต้น โดยในการทดลองจะมี
สญัลกัษณ์แทนคา่ดงันี ้
 

 
 
ภาพท่ี 63 สญัลกัษณ์ในการก ากบัพืน้ท่ีทดลองกิจกรรมทางศลิปะ 
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 ในกรณีเดียวกัน ก็ก าหนดการแทนค่าตวัอย่างสถานการณ์ เพ่ือก ากับในการทดลอง 
ตามหลกัทฤษฎีท่ีองค์ประกอบและโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมเพ่ือท าให้เมืองนา่อยูข่ึน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 64 สญัลกัษณ์ในการก ากบัรูปแบบสถานการณ์ตา่งๆ 
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ที่ตัง้ A 
 การทดลองครัง้ที่ 1 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีความยาว เรียงตวัต่อกันแม้จะโดนคัน่
ด้วยถนน แต่ก็มีความเช่ือมต่ออย่างชดัเจน ค าถามต่อมาคือจะท าอย่างไรให้คนสามารถเดินลัด
ระหวา่งซอย 5, 7 และ 9 ได้ เพ่ือท่ีส่วนหนึ่งจะได้เข้ามาใช้พืน้ท่ีของโครงการ และมีส่วนร่วมในการ
มีโอกาสท ากิจกรรมได้ และด้วยขนาดท่ีไม่กว้างมากนกั  จึงทดลองน าระบบแบบกริดมาเร่ิมต้น  
เม่ือน ามาประกอบกับการก าหนดแกนสญัจรใหม่จึงเกิดการแบ่งพืน้ท่ีเชิงโต้ตอบกันอย่างชดัเจน 
เหมาะกบัการส่ือสารในการรับรู้ซึง่กนัและกนั   
 จากนัน้จึงเร่ิมวางโซนส าหรับความเป็นส่วนตวัของผู้อยู่อาศยั คือศิลปิน 6 คน  โดย
ก าหนดไว้ฝ่ังละ 3 หน่วย และประกบด้วยพืน้ท่ีกึ่งสาธารณะ ทัง้สองฝ่ังเช่นกัน การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมค่อยๆเกิดขึน้ตามหน่วยของแต่ละคน ท่ีมีพืน้ท่ีขนาดแตกต่างกันจากการก าหนด
โปรแกรม โดยกระจายตวัจากกันเล็กน้อยเพ่ือความเป็นส่วนตวัและการแทรกพืน้ท่ีสีเขียว และ
อากาศท่ีหมนุเวียน  
 

 
 
ภาพท่ี 65 การก่อรูปในพืน้ท่ี  A ครัง้ท่ี 1 
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 ขัน้ตอนตอ่มาได้ท าการเก็บข้อมลูโดยการก าหนดสถานการณ์และหาจินตภาพของ
พืน้ท่ีท่ีก่อรูปขึน้ในเบือ้งต้น 
 

 
 
ภาพท่ี 66 การเก็บข้อมลูพืน้ท่ี  A ครัง้ท่ี 1 
 
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1  
 เม่ือสถาปัตยกรรมเร่ิมก่อรูป เกิดพืน้ท่ีย่อยๆขึน้เป็นพืน้ท่ีอยู่อาศัยส่วนตัว พืน้ท่ีกึ่ง
สาธารณะเชน่ ไว้จดักิจกรรมเชิงปฏิบตัแิก่ผู้คนท่ีสนใจ เกิดพืน้ท่ีสาธารณะซึง่ประกอบด้วยท่ีส าหรับ
รองรับกิจกรรมตา่งๆ สว่นบริการเชน่ห้องน า้ ในเบือ้งต้น การก่อตวัยงัไม่มีความซบัซ้อนของส่วนใช้
สอย สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ก็มีเพ่ือเร่ิมรองรับการสญัจรท่ีเปล่ียนไปคือ คนสามารถเดินลดัระหว่าง
ถนน 3 เส้นได้ การก่อรูปจึงเกิดลกัษณะของพืน้ท่ีนัง่พกั พืน้ท่ีนัง่ชมกิจกรรม เน่ืองจากเกิดพืน้ท่ี
กว้างเป็นลานท่ีสามารถรองรับการแสดงหรือการแลกเปล่ียนได้  
 ลกัษณะจินตภาพของเมืองท่ีเกิดขึน้   มีทางสญัจรใหมเ่ป็นทางหลกัอยา่งชดัเจน   ด้วย
ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นพืน้ท่ีแคบ การก่อรูปจงึเร่ิมมีการขึน้ทางแนวตัง้ ในหนว่ยของผู้อาศยั จงึ
เกิดแนวเส้นขอบขึน้มาในพืน้ท่ี  เกิดบรรยากาศของจดุศนูย์รวมขึน้    จากองค์ประกอบท่ีส่ือสารกนั
เป็นพืน้ท่ีนัง่ชม  นัง่เลน่  แตย่งัไมเ่กิดกิจกรรมมากพอ      ท่ีจะท าให้กลายเป็นบรรยากาศของยา่น  
รวมถึงยงัไมเ่กิดจดุหมายตาจากการก่อรูปครัง้แรกนี ้
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 การทดลองครัง้ท่ี 2  
 จากการก่อตวัในครัง้แรก เร่ิมเห็นบรรยากาศของการส่ือสารแบบการนัง่ชมกนัและกัน
ระหวา่งพืน้ท่ี แตค่า่น า้หนกัยงัเท่ากนัเกินไปจึงท าการทดลองเพิ่มและลดในส่วนของระดบัและการ
ใช้งานในสองส่วน ให้เกิดความแตกต่างและเกิดมุมมองบนลงล่าง และล่างขึน้บนอย่างชัดเจน 
รวมถึงการยกพืน้ท่ีกึ่งสาธารณะฝ่ังหนึ่งขึน้ หากมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันก้จะท าให้มีความ
น่าสนใจและแบง่หน้าท่ีกนัได้ รวมถึงพืน้ท่ีใต้ถุนท่ีเกิดขึน้ก็สามารถออกแบบสถานการณ์ได้ เช่นท่ี
นัง่ท างาน ท่ีออกก าลงักายในร่มเป็นต้น 
 

 
 
ภาพท่ี 67 การก่อรูปในพืน้ท่ี  A ครัง้ท่ี 2 
 
 อาคารได้ก่อรูปขึน้ทางตัง้ ในส่วนท่ีต้องการแสดงตวัให้เห็นการท างาน กิจกรรมของ
พืน้ท่ีผา่นทางวิธีการดัง้เดมิ คือคนสามารถมองเห็นไปยงัพืน้ท่ีท างานของศิลปินได้ และในส่วนของ
การเพิ่มโปรแกรมทางเทคโนโลยีก็สามารถใช้องค์ประกอบทางสถาปัยกรรมได้ทัง้ระนาบพืน้ 
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เพดาน หรือผนงัตามปกติ แม้กระทัง่การทดลองท่ีจงใจให้เกิดจดุสนใจขึน้ เช่นพืน้ท่ีท่ีปรับเปล่ียน
เพ่ือฉายภาพยนตร์ หรือผนังอาคารท่ีสามารถฉายแสงเคล่ือนไหวได้ และเม่ือตวัอาคารมีความ
สงูขึน้กวา่บริบท จึงได้น าองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเสา คือต้นยางมาปลกูเป็นแนวส าหรับการ
พรางตวัเอง และแจ้งถึงแนวเส้นทางเดนิสีเขียวใหมใ่นยา่นนิมมานเหมินท์ 
 

 
 
ภาพท่ี 68 การทดลองในพืน้ท่ี A ผา่นหุน่จ าลอง 
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ภาพท่ี 69 การเก็บข้อมลูพืน้ท่ี A ครัง้ท่ี 2 
 
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
 เม่ือก าหนดระดบัใหมใ่ห้กบัอาคาร ท าให้เกิดพืน้ท่ีท่ีชดัเจนมากขึน้ เกิดบรรยากาศของ 
การเป็นเวที และเกิดท่ีนัง่ชมขนาดใหญ่ สามารถรองรับกิจกรรมท่ีมีคนเข้าร่วมจ านวนมากได้ ตวั
หนว่ยของศลิปินท่ีพกัอาศยั มีความยืดหยุน่สามารถมีมมุมองถึงกนัเองได้เพ่ือการแลกเปล่ียน และ
เรียนรู้รวมถึงผู้คนท่ีผ่านไปมาก็สามารถมองเห็นและเกิดความคุ้นเคยได้ เพ่ือพฒันาต่อไปเป็นขัน้
ของการเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะเรียนรู้ 
  แนวของต้นไม้ใหญ่นอกจากจะพรางตวัสถาปัตยกรรมให้อยู่ในบริบทแบบถ่อมตวัแล้ว 
ก็ยงัเกิดเป็นเส้นขอบสีเขียวใหม่ในย่านได้ด้วย ท าให้สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้ง่ายและรู้ต าแหน่งของ
ถนนลดั ท่ีน าเข้ามาสู่พืน้ท่ีสาธารณะอีกด้วย ดงัท่ีได้เห็นในจิตนภาพของพืน้ท่ีท่ีเกิดเส้นขอบทบัไป
กบัเส้นสญัจร การมีพืน้ท่ีสาธาณะท่ีมีขนาดใหญ่และชดัเจนในเร่ืองการใช้งานท าให้สามารถเกิด
ความเป็นยา่นได้ในพืน้ท่ี ไมว่า่จะเป็นการนัง่รอ นัง่เล่น หรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงตวัเทคโนโลยีเองท่ี
น ามาใช้ให้เกิดจุดเด่นในพืน้ท่ี เช่นจอแสดงผลท่ีแสงเป็นมิตรต่อสายตา ส าหรับการแสดงผลงาน
ศลิปะ  
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 การออกแบบขัน้สุดท้าย 
 เป็นการพฒันาแบบจากการทดลองท่ี 2 ลงรายละเอียดในส่วนของการน าและเช่ือม
เส้นสญัจร ด้วยเทคโนโลยีแสง จอแสดงผล และเสียง ในส่วนของแปลนอาคาร ในชัน้บนสุดก็จะ
เพิ่มพืน้ท่ีดาดฟ้าส าหรับการใช้งานสว่นตวัของผู้อาศยั   
  

 
 
ภาพท่ี 70 ผงัพืน้และกิจกรรมของพืน้ท่ี A ในขัน้สดุท้าย 
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ภาพท่ี 71 หุน่จ าลองในการออกแบบขัน้สดุท้าย 
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ที่ตัง้ B 
 การทดลองครัง้ที่ 1 
 ส าหรับพืน้ท่ีซึ่งมีการกระจายตวันัน้ ปัจจัยในการก่อรูปเบือ้งต้นในครัง้แรก กลับเกิด
จากการมองพืน้ท่ีย่านนิมมานเหมินท์โดยรวม ท่ีพบว่าตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมลูศกึษานัน้ 
อาคารสเกลเล็กได้ทยอยหายไป และถกูแทนท่ีด้วยการพฒันาอาคารสูงเต็มระดบัในเขตนี ้คือ 23 
เมตร การทดลองในครัง้ท่ี 1 จึงมองในเร่ืองของการเช่ือมพืน้ท่ีทัง้สามเข้าด้วยกนั จากการวิเคราะห์
แนวมมุมองในภาคต้น ลกัษณะการเช่ือมพืน้ท่ีทัง้หมดจะอยู่ในลกัษณะสามเหล่ียม ไม่สามารถจะ
มองเห็นกนัทัง้หมดในคราวเดียว ต าแหนง่ท่ีเช่ือมตอ่ทกุอยา่ง มีมมุมองท่ีดี คือจากต าแหนง่ถนน 
 ดงันัน้จงึตัง้ค าถามวา่ จะมีอะไรท่ีสามารถสงูเกินวา่ตกึเหล่านี ้และให้บรรยากาศท่ีดีตอ่
พืน้ท่ี การก าหนดแนวต้นยางสงูจงึเร่ิมก่อนในท่ีตัง้ B นี ้โดยได้ศกึษาพบแนวแกนท่ีเช่ือมทกุพืน้ท่ีใน
ครัง้เดียวคือ เส้นโค้ง จากนัน้การก่อรูปในเบือ้งต้นจึงมองพืน้ท่ี เป็นสองฝ่ัง และเช่ือมด้วยพืน้ท่ี
สาธารณะใหญ่สว่นกลาง  
 

 
 
ภาพท่ี 72 การก่อรูปในพืน้ท่ี B ครัง้ท่ี 1 
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ภาพท่ี 73 การเก็บข้อมลูพืน้ท่ี B ครัง้ท่ี 1 
 
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1 
 ในการก่อรูปของสถาปัตยกรรมในครัง้แรก พืน้ท่ี B2 รับหน้าท่ีเป็นท่ีนัง่และเวทีขนาด
ใหญ่ เกิดการแยกกนัอย่างชดัเจนระหว่าง พืน้ท่ี B1 และ B3 ท าให้การรับรู้ระหว่างการใช้สอยกัน
ไมดี่ ไมเ่กิดการประสานกนัระหวา่งผู้ ใช้ทัง้ 6 หน่วย ถึงแม้ในการทดลองมีการยอมให้พืน้ท่ี B3 เกิด
เป็นถนนเพ่ือเช่ือมตอ่กนัให้ดีขึน้ก็ตาม  
 กิจกรรมสามารถเกิดขึน้ได้มากมาย เน่ืองจากพืน้ท่ีมาก ท าให้ผู้คนหลัง่ไหลเข้ามาใช้ได้ 
แต่อาจเข้าไปในพืน้ท่ีสาธารณะมากจนไม่ได้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับตัวศิลปินเอง นั่นก็มาจาก
เหตผุลในการก่อรูปแบบแยกขาดสองฝ่ัง 
 จินตภาพของเมืองท่ีเกิดชดัเจนคือเส้นสญัจรใหม่ท่ีเช่ือมไปถนนด้านหลงั และแนวเส้น
ขอบท่ีเกิดจากต้นไม้ใหญ่   การก่อรูปท าให้เกิดจดุศนูย์รวมท่ีไม่เช่ือมโยงกนัในการใช้งาน  จึงเป็นท่ี
สังเกตว่าแม้จะสามารถดึงคนให้เข้ามาใช้พืน้ท่ีสาธารณะได้มาก แต่วัตถุประสงค์ในการเกิด
ปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่อาคารหลกัจริงๆกลบัน้อย  จงึเป็นแนวทางในการทดลองในครัง้ตอ่ไป 
 การทดลองในครัง้ท่ี 2 
 จากผลการทดลองในเบือ้งต้น ท าให้พบวา่ควรจะกระจายการใช้งานทัง้หมดในทกุพืน้ท่ี
โดยมีทัง้พืน้ท่ีสาธารณะ กึ่งสาธารณะและพืน้ท่ีพกัอาศยัส่วนตวัเพ่ือท าให้เกิดการใช้งานครบทุก
ด้าน แล้วการเช่ือมตอ่ก็จะชดัเจนขึน้โดยการก าหนดแนวแกนของอาคารตามท่ีได้ศกึษาไว้  
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ภาพท่ี 74 แสดงการแบง่ตวัของหนว่ยพกัอาศยัในทกุพืน้ท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 75 ศกึษาแบบทดลองท่ี 2 ด้วยหุน่จ าลอง  
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ภาพท่ี 76 การเก็บข้อมลูพืน้ท่ี B ครัง้ท่ี 2 
 
 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2  
 เม่ือได้ท าการแบง่หน่วยพกัอาศยัออกเป็นพืน้ท่ีละ 2 หน่วยแล้ว การก่อรูปจึงเน้นไปท่ี
การวางตัวตามแนวแกน และดนัตัวอาคารขึน้ทางตัง้อย่างมากท่ีสุด เพ่ือการหวังผลในการใช้
ระนาบ ของผิวอาคารในการติดตัง้องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือดงึดดูคนเข้ามาในพืน้ท่ี ให้กลุ่มอาคาร
แตล่ะพืน้ท่ีมีความโดดเดน่ 
 ปริมาณคนท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีมากขึน้อีกเน่ืองจากอาคารหลกัขึน้ทางสงู ท าให้เหลือพืน้ท่ี
สาธารณะเป็นจ านวนมาก เกิดกิจกรรมมากมายในพืน้ท่ี ซึ่งส่งผลให้เกิดความเป็นย่านมากในแต่
ละแห่ง แม้แนวแกนของอาคารจะวางตวัส่ือสารกันชดัเจน แต่พืน้ท่ีส่วนกลางของแต่ละแห่งมาก
เกินไป เม่ือพิจารณาพืน้ท่ีพกัอาศยัจริงๆท่ีตวัศิลปินใช้จริงๆ นัน้ มีเวลาในการครอบครองพืน้ท่ีเต็ม
วนั แต่กลบัมีพืน้ท่ีส่วนตวัเหลือน้อย แม้ขอบเขตของพืน้ท่ีมีมากมาย ท าให้เกิดความอยู่ไม่สบาย 
การเข้าถึงพืน้ท่ีส่วนตวัต้องเดินขึน้ทางตัง้หลายชัน้ การทดลองยินยอมให้พืน้ท่ีส่วนกลางมาก แต่
คนท่ีจะมองเห็น หรือสมัผสัได้ถึงกิจกรรมท่ีแตล่ะบ้านท า เป็นไปโดยไม่สะดวก เน่ืองจากระดบัการ
มองไมเ่ป็นไปในแนวระนาบ  และการเข้าถึงท่ียากเกินไป 
 การทดลองในครัง้ท่ี 3 
 เร่ิมต้นในการมองการอยู่อาศยัแบบมีคณุภาพ เม่ือมีพืน้ท่ีเหลือมาก การใช้สเกลเล็ก
ทอดตวัไปตามระดบัพืน้จงึเป็นวิธีในการทดลอง ทัง้ยงัมองลกัษณะการก่อรูปเป็นกลุม่ (cluster)  
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เพ่ือการใช้งานแบบเป็นส่วนตัว เอือ้ต่อการพบปะของผู้ อาศยัในแต่ละพืน้ท่ีด้วย ตามหลักการ
ปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือสง่ผลทางการแลกเปล่ียน เน่ืองจากกลุม่การจบัคูผู่้ ใช้อาคารเป็นแบบวิธีการดัง้เดิม
และวิธีใหม ่ซึง่คาดวา่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ตอ่ยอดกนัเองได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 77 แสดงการทดลองในระดบัสเกลเล็กและการรวมกลุม่ 
  
 จากภาพจะเห็นการกระจายตวัจากก้อนอาคารใหญ่ๆ ทอดตวัไปตามระนาบพืน้ซึ่ง
ส่งผลให้สามารถวางตวัล้อมรอบกันเองเป็นพืน้ท่ีส่วนตวัของกลุ่มได้ด้วย อีกทัง้น าแนวเส้นขอบ
ต้นไม้ใหญ่มาประกอบลงไปก็สามารถแยกโซนพืน้ท่ีสาธารณะออกได้สว่นหนึง่ 
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ภาพท่ี 78 ศกึษาการทดลองพืน้ท่ี B ครัง้ท่ี 3 ด้วยหุน่จ าลอง 
 

 
 
ภาพท่ี 79 การเก็บข้อมลูพืน้ท่ี B ครัง้ท่ี 3 
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 สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 
 เม่ืออาคารลดการก่อรูปลงมาเป็นระดบัสเกลเล็ก ก็ท าให้เกิดความรู้สึกจบัต้องเข้าถึงได้
ง่ายขึน้ ผู้คนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กนักบัศลิปินผู้ผลิตงานได้สะดวก ไมว่า่จะเป็นการมอง การได้ยิน 
ได้เข้าไปใกล้กับกิจกรรมการสร้างงานเหล่านีล้้วนส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ท่ีจะพัฒนาได้ 
ในขณะท่ีการส่ือสารกนัเองของผู้อาศยัก็ท าได้ดีขึน้ มีพืน้ท่ีสว่นตวัของกลุม่เกิดขึน้ด้วย 
 จ านวนกิจกรรมยังสามารถมีได้หลากหลายตามจ านวนพืน้ท่ีท่ียังมากอยู่แต่จะลด
น้อยลงกว่าการทดลองครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากพืน้ท่ีสาธารณะไม่มากเท่าเดิม การกระจายตวัจึงออกมา 
บริเวณถนนหลกัมากขึน้ซึง่มีกิจกรรม และองค์ประกอบท่ีเอือ้ตอ่คนในพืน้ท่ี 
 ในส่วนของจินตภาพของพืน้ท่ีจะผ่อนคลายขึน้ เน่ืองจากแนวเส้นขอบของอาคารไม่
มากเท่าเดิม คงเหลือไว้แตบ่ริบทและความสงูของแนวต้นไม้ใหม่ ซึ่งยงัคงมีความเป็นย่านและจุด
สนใจในแตล่ะพืน้ท่ีเอง 
 การออกแบบขัน้สุดท้าย 
 จงึเลือกพฒันาแบบในครัง้ท่ี 3 มาลงรายละเอียดในการใช้งาน โดยเฉพาะการเช่ือมตอ่
ของพืน้ท่ีทัง้หมดด้วยแนวเส้นสายน าสายตา รวมถึง street furniture ต่างๆท่ีจะช่วยเช่ือมพืน้ท่ี
ทัง้หมดไว้ด้วยกนั และเชิญชวนสง่สญัญาณไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนด้วย 
 

 
 
ภาพท่ี 80 ผงับริเวณของพืน้ท่ี B ในการออกแบบครัง้สดุท้าย 



                                                                                                                   73 

 

   

 
 
ภาพท่ี 81 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี B1 
 

 
 
ภาพท่ี 82 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี B2 
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ภาพท่ี 83 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี B3 
 

 
 
ภาพท่ี 84 บรรยากาศในพืน้ท่ีจากหุน่จ าลอง 
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ภาพท่ี 85 การเช่ือมตอ่ในพืน้ท่ี B



 

76 
 

บทที่ 9 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาตัง้แต่เ ร่ิมต้นจนถึงกระบวนการออกแบบพบว่า องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และการออกแบบโปรแกรมสามารถช่วยดึงดดูคนมาในพืน้ท่ีได้มากขึน้ โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีสร้างสรรค์ ในสเกลเล็ก ท่ีเพิ่มปฏิสัมพันธ์ให้ทัง้ผู้ อยู่อาศัยในกลุ่มอาคารเองมีการพบปะ 
แลกเปล่ียน ตลอดจนผู้ ท่ีมาเยือนพืน้ท่ี เร่ิมเพียงแคเ่ดินผ่าน หรือแวะพกั ก็ท าให้ใช้เวลาได้มากขึน้  
และอาจยกระดบัการปฏิสมัพนัธ์ในการใช้พืน้ท่ีขึน้ได้อีกด้วย 
 ส าหรับกิจกรรมทางศิลปะ ในการออกแบบได้ค านึงถึงการใช้องค์ประกอบ และส่ือ
ตา่งๆทัง้ส่ือใหมแ่ละส่ือดัง้เดมิในการผสมผสาน ให้เกิดการเรียนรู้ทัง้สองอย่าง เช่นเดียวกบัผู้ ใช้งาน
หลกั กลุม่ตวัอยา่งศลิปินทัง้ 6 คน มีพืน้ท่ีได้สร้างสรรค์งาน และการจดัวางกลุ่มอาคารท่ีเอือ้ตอ่การ
มองเห็น ได้ยิน และพดูคยุกนั การแลกเปล่ียนระหว่างวิธีการใหม่ และวิธีการดัง้เดิมท าให้เกิดการ
ผสมผสาน สร้างแรงบนัดาลใจ ตอ่ตวัผู้อาศยัเอง และผู้ อ่ืน 
 ในระหวา่งการพฒันาแบบในท่ีตัง้ A นัน้ เน่ืองจากมีพืน้ท่ีท่ีจ ากดั อาคารจึงยกตวัขึน้ไป
ตามด้านสงู  ซึ่งตามหลกัการรับรู้นัน้ คนจะรับรู้ในแนวระนาบได้ดีกว่า จึงมีการแก้ปัญหาโดยการ
ก าหนดทิศทางการหนัของพืน้ท่ีส่วนท างาน ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะ และมีการเพิ่มส่ือใหม่เช่น 
ต าแหน่งของจอภาพ ทัง้ระนาบพืน้ เพดาน และผนังท่ีจะสามารถท าการฉายงานศิลปะไปแสดง 
ตลอดจนการใช้เสียงในการดงึดดูและเพ่ือการเรียนรู้ผา่นการสมัผสัหรือ การเคล่ือนไหว ทัง้นีก้ารใส่
กิจกรรมลงไปในพืน้ท่ียงัชว่ยให้บรรยากาศของยา่นดีขึน้ 
 กรณีแตกตา่งกนักบัท่ีตัง้ B ระหว่างการทดลอง พฒันาแบบครัง้แรกๆ พบว่า การอทุิศ
พืน้ท่ีให้สว่นสาธาณะมากเกินไป จนท าให้ตวัอาคารขึน้ไปทางตัง้นัน้ แม้จะเกิดเส้นขอบของย่านขึน้ 
สามารถใส่องค์ประกอบทางเทคโนโลยีเพ่ือเรียกร้องความสนใจได้ แตด้่วยพืน้ท่ีท่ีกว้างกว่าท่ีตัง้ A 
นัน้ กลบัท าให้ตวัอาคารท่ีสงูในพืน้ท่ีท่ีเหลือมากนัน้ เย็นชา และการรับรู้ถึงกิจกรรมของผู้คนก็ห่าง
เหิน จงึมีการปรับแบบในขัน้สดุท้ายให้กลุม่อาคารวางตวัในสเกลท่ีเป็นมิตร เปิดตวัเองในระดบัการ
รับรู้ต่อคนท่ีมาเยือน และล้อมรอบเป็นกลุ่มในส่วนท่ีต้องการความส่วนตวั ท าให้สามารถเรียนรู้
กนัเองระหวา่งผู้อาศยัได้  ซึง่ให้ผลท่ีดีกวา่การทดลองช่วงแรกมาก 
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ภาพท่ี 86 เปรียบเทียบการเกิดกิจกรรมและจินตภาพของ พืน้ท่ี  A และ B 
 
 จากภาพในการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าก่อนท าการทดลอง ทัง้สองพืน้ท่ีมีกิจกรรมใน
ปริมาณน้อยมาก ผู้คนใช้เส้นทางสญัจรในการเดินผ่านไปยังพืน้ท่ีอ่ืน เม่ือท าการทดลองก าหนด
โปรแกรมตา่งๆลงไปพืน้ท่ีทัง้สองจงึมีชีวิตชีวาขึน้  ส าหรับพืน้ท่ี  A  มีการพฒันาไปตามล าดบั 
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การเกิดกิจกรรมค่อยๆเพิ่มขึน้ตามการทดลอง ต่างจากพืน้ท่ี B ในตอนเร่ิมต้นเกิดปัญหาของ
กิจกรรมท่ีมาก แต่ไม่เช่ือมโยงกันในพืน้ท่ีย่อยๆ จึงมีการปรับเปล่ียนการก่อรูป โดยการกระจาย
ส่วนพักอาศัย ไปในทุกพืน้ท่ี ซึ่งสามารถท าให้เร่ิมการเช่ือมโยงท่ีมากขึน้ กิจกรรมมากขึน้ แต่
กลายเป็นมากเกินไป จนพืน้ท่ีพกัอาศยัและคณุภาพชีวิตลดน้อยลง เม่ือปรับการทดลองเป็นสเกล
เล็กลงทางราบสามารถท าให้เกิดความสมดลุได้ดีกว่า พืน้ท่ีสาธารณะลดลง ท าให้ผู้อาศยัจริงอยู่
สบายมากขึน้  
 จินตภาพของพืน้ท่ีในทัง้สองฝ่ังให้ผลชดัเจนในเร่ืองทางสญัจร ท่ีสามารถทอนระยะการ
เดิน และเอือ้ต่อการเข้ามาในพืน้ท่ีมากขึน้ การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือน าสายตา 
เชน่ แนวต้นไม้ใหญ่ เส้นของแสง หรือแม้กระทัง่เสียงก็สามารถดงึดดูผู้คนได้   ในพืน้ท่ี A เกิดภาพ
ของความเป็นย่าน และจดุดึงดดูได้ง่ายกว่า เน่ืองจากปัจจยัด้านท่ีตัง้คอ่นข้างเป็นผืนเดียวจึงง่าย
ตอ่การส่ือสาร แตใ่นพืน้ท่ี B นัน้มีระยะห่างระหว่างพืน้ท่ี จึงต้องอาศยัการก าหนดกิจกรรม การน า
สายตาท่ีพืน้ ตลอดจนการเลือกแกนมุมมองในการวางอาคาร จึงสามารถเช่ือมตอ่พืน้ท่ีให้มีความ
เป็นยา่นได้ในการออกแบบขัน้สดุท้าย 
 ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นใจความส าคัญคือ เม่ือทุกอย่างก าลังเปล่ียนไปเร่ือยๆ 
เทคโนโลยี หรือพืน้ท่ีเสมือนนัน้ มีทัง้ประโยชน์ และโทษ แม้จะท าให้การปฏิสมัพนัธ์ทางกายภาพ
เราลดลง การเดินทาง การรับรู้ไปยงัพืน้ท่ีกายภาพจริงลดน้อยลง แตห่ากเราเลือกใช้องค์ประกอบ
ตา่งๆมามาประยกุต์แก้ปัญหาพืน้ท่ีและการส่ือสารได้ถกูวิธี เม่ือนัน้ก็สามารถท าให้เป็นเคร่ืองมือท่ี
เกิดประโยชน์ได้ และก็ท าให้เราเรียนรู้ในการปรับตวัได้  
 สุดท้ายนีเ้ม่ือศึกษาพืน้ท่ีนิมมานเหมินท์ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งท าให้พบว่ า ย่าน
นิมมานเหมินท์เป็นพืน้ท่ีท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก ในด้านกายภาพอาคารขนาดเล็กลดลงอย่าง
ตอ่เน่ือง เกิดการเติบโตของอาคารเต็มความสงู 23 เมตร ซึ่งมีผลมากมายตอ่ย่าน ทัง้ด้านภูมิทศัน์ 
และกายภาพ แม้กระทัง่สถาปัตยกรรมท่ีมีคณุคา่ พืน้ท่ีเล็กๆท่ีมีคณุคา่ ก็ถกูการมองในเชิงธุรกิจไป
หมด ค าถามคือเราจะสามารถสร้างความสมดลุขึน้ในพืน้ท่ีนี ้รวมถึงพืน้ท่ีตวัอย่างอ่ืนๆท่ีก าลงัเป็น
ท่ีต้องการ ให้พฒันาไปอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืนได้อยา่งไร  
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