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 People want to live together as a society with communication and 
dependence.  A relationship required distance between each other to maintain privacy. 
No matter how much or little the distance is depend on intimacy, friendliness. It is 
usually generated with closely person.  As architecture, friendliness on the areas is 
familiar with understanding of the region as well as a private bedroom, living room, 
home and so on. Persons feel less convenient when they are in a public space such as 
street, school, market and town square. The public space is included the architectural 
space and social space which we shared with other people. The diversity of users could 
provoke the hierarchy of use. Some public spaces are open fields, but elements in those 
areas such as line, color, height or extended people can put pressure on users. They 
may feel like the area was not suitable, not to use or has been occupied by others. Even 
the available space could make us feel with inconvenient by the social elements. We 
might experience that the area is inappropriate, unwelcoming or somewhere we are not 
belong. These negative of physical and emotion are a result of space that declines the 
quality of welcoming atmosphere. According to the fact that, public space should be a 
pleasant place where everyone can use freedom. Leading to study and analyze factors 
that impact on friendly architecture that is the scale, form, proportion, use, accessibility 
and atmosphere, together with studying the social psychological factors to reduce 
hierarchy and equality. Taking it to be used as a tool to find the solution of design a new 
public space where everyone can access and use equally. The space that can connect 
to the people and being a public space genuinely should be. 
 
Department of Architecture                                               Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ........................................                                              Academic Year 2015 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



ฉ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีมุ้่งหมายเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัพืน้ท่ี ทัง้พืน้ท่ีทาง
สถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีทางสงัคม ซึง้ต้องใช้องค์ความรู้ มมุมอง และคําแนะนําท่ีหลากหลาย จาก
คําแนะนําในการหาแหลง่ข้อมลูและวิธีในการทํางานจากอาจารย์ทกุท่าน มมุมองท่ีแปลกใหม่และ
น่าสนใจจากเพ่ือนๆ และท่ีสําคญักําลงัใจจากครอบครัว จงึสามารถทําวิทยานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สําเร็จ
ลลุว่งด้วยดี 
 ขอขอบคณุอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเจ้าหน้าท่ีทางบณัฑิต
วิทยาลยัทุกท่านท่ีคอยแนะนําสัง่สอน เพ่ือนๆท่ีคอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําท่ีดี ครอบครัวท่ี
คอยสนับสนุนให้กําลังใจเสมอมา รวมถึงหนังสือและบุคคลท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ เป็น
แหลง่ข้อมลูในการทํางานเร่ือยมา ขอบคณุมากครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช 
 

สารบัญ 
                                                                                                                                       หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย .............................................................................................................. ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ......................................................................................................... จ 
กิตตกิรรมประกาศ ............................................................................................................... ฉ 
สารบญัภาพ....................................................................................................................... ญ 
สารบญัภาพประกอบ ........................................................................................................... ฐ 
บทท่ี                                                                                                                                    
 1 บทนํา ..........................................................................................................................   
 ความเป็นมา ...................................................................................................... 1 
 ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ ........................................................................... 2 
 สมมตฐิาน ......................................................................................................... 3 
 ขอบเขตการศกึษา .............................................................................................. 3 
 ขัน้ตอนและวิธีการศกึษา ..................................................................................... 4 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ................................................................................... 4 
 การนําเสนอผลงาน ............................................................................................. 4 
 2 ความเป็นกนัเองและทฤษฎีเก่ียวกบัพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม .............................................   
 ความรู้สกึเป็นกนัเอง ........................................................................................... 5 
 ระยะหา่งระหวา่งบคุคล ............................................................................... 7 
 ระยะหา่งของความเป็นสาธารณะ ................................................................. 8 
 ระยะหา่งของความเป็นเป็นกนัเองกบัพืน้ท่ีสาธารณะ .................................... 11 
 พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ ............................................. 12 
 องค์ประกอบพืน้ฐาน .................................................................................. 12 
 รูปทรงและท่ีวา่ง ........................................................................................ 12 
 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์และการเรียนรู้ ....................................................................... 14 
 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของ Freud ..................................................................... 14 
 ทฤษฎีอํานาจและการความคมุของFoucault ............................................... 18 
 3 การก่อรูปของความเป็นกนัเองบนพืน้ท่ีสาธารณะ .............................................................   
 ความเป็นกนัเองบนพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีทางสงัคม ............................ 22 



ซ 
 

บทท่ี                                                                                                                                หน้า 
 พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม .............................................................................. 22 
 พืน้ท่ีทางสงัคม .......................................................................................... 22 
 การวิเคราะห์กรณีศกึษาเพ่ือหาเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีวา่ง .............................. 23 
 ท่ีวา่งท่ีก่อให้เกิดคณุภาพนา่ใช้งาน .............................................................. 23 

ท่ีวา่งท่ีลดความไมเ่ท่าเทียมกนั ................................................................... 31 
 การทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีวา่งท่ีสง่เสริมความเป็นกนัเอง ..................... 39 
 ท่ีวา่งท่ีก่อให้เกิดคณุภาพนา่ใช้งาน .............................................................. 40 

ท่ีวา่งท่ีลดลําดบัชัน้ในพืน้ ........................................................................... 45 
 สรุปเคร่ืองมือในการออกแบบพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง.................................................... 50 
 4 กรณีศกึษา ..................................................................................................................   
 สภาวะน่าสบายและคณุภาพของท่ีวา่ง ............................................................... 52 
 ขนาดและสดัสว่นท่ีเหมาะสมตอ่การพกัอาศยั .............................................. 52 
 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ................................................................... 53 
 มมุมองและลําดบัในการเข้าถึง ................................................................... 55 
 การใช้อํานาจและการควบคมุด้วยสถาปัตยกรรม ................................................. 58 
 องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการแยกแยะผู้ใช้งาน ............................................... 59 
 องค์ประกอบเพื่อการควบคมุท่ีวา่งและการใช้งาน ......................................... 59 
 สถาปัตยกรรมท่ีสลายลําดบัชัน้ และสร้างความเทา่เทียม ...................................... 61 
 การสลายขอบเขต และพืน้ท่ีท่ีไมช่ดัเจน ....................................................... 61 
 ระบบผงัอิสระ ........................................................................................... 63 
 สรุปการวิเคราะห์กรณีศกึษา .............................................................................. 65 
 5 โครงการและสถานท่ีตัง้โครงการ ....................................................................................   
 รายระเอียดและท่ีมาของโครงการ ....................................................................... 66 
 สถานท่ีตัง้และบริบทรอบโครงการ ...................................................................... 68 
 วิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของโครงการ ................................................................. 69 
 ผู้ใช้งานทณัฑสถานหญิงธนบรีุ ................................................................... 70 
 ลกัษณะการใช้สอย .................................................................................... 70 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของโครงการ .................................................................... 72 



ฌ 
 

บทท่ี                                                                                                                                หน้า 
 ความเป็นไปได้ในการปรับเปล่ียนการใช้สอยภายในโครงการ ................................ 75 
 สรุปลกัษณะโครงการออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะ .................................................... 77 
 6 การทดลองและพฒันารูปแบบโครงการ ..........................................................................   
 การทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบภายใต้เง่ือนไขของโครงการ ........................... 78 
 ท่ีวา่งท่ีก่อให้เกิดความน่าใช้งานตอ่โครงการ ................................................. 80 
 ท่ีวา่งท่ีลดความไมเ่ท่าเทียมกนัตอ่โครงการ .................................................. 81 
 การทดลองสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่ง ........................................................ 82 
 รูปแบบท่ี 1 สถาปัตยกรรมท่ีนา่ใช้งาน ......................................................... 82 
 รูปแบบท่ี 2 สถาปัตยกรรมท่ีสร้างความเท่าเทียม .......................................... 83 
 การทดลองปรับรูปแบบพืน้ท่ีเพ่ือสง่เสริมความเป็นกนัเอง ..................................... 84 
 รูปแบบท่ี 1 สถาปัตยกรรมท่ีนา่ใช้งานและสร้างเท่าเทียม .............................. 84 
 รูปแบบท่ี 2 สถาปัตยกรรมท่ีสร้างความเท่าเทียมและนา่ใช้งาน ...................... 85 
 การพฒันาแบบ ................................................................................................ 86 
 ทดลองสร้างแบบร่างครัง้ท่ี 1....................................................................... 87 
 ทดลองสร้างแบบร่างครัง้ท่ี 2....................................................................... 88 
 ทดลองสร้างแบบร่างครัง้ท่ี 3....................................................................... 90 
 การพฒันาแบบขัน้สดุท้าย ................................................................................. 91 
 ความสมัพนัธ์และการจดัวางพืน้ท่ีใช้งานภายในโครงการ .............................. 93 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่งท่ีตอ่เน่ืองกนั ...................................................... 96 
 การจดัองค์ประกอบภายในท่ีวา่งเพื่อตอบรับการใช้งาน ................................. 99 
 สรุปการทดลองออกแบบทณัฑสถานหญิงธนบรีุ ................................................ 110 
 7 สรุปผลการศกึษา .........................................................................................................   
 สรุปผลและอภิปราย ....................................................................................... 112 
รายการอ้างอิง ................................................................................................................. 114 
ประวตัผิู้วิจยั ................................................................................................................... 119 
 
 
 



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี                                                                                                                         หน้า 
 1 แสดงภาพ kaffeehauses หรือการกินกาแฟเพ่ือการสงัสรรค์พดูคยุแลกเปล่ียน ......... 10 
 2 แสดงการเปรียบเทียบจิตของมนษุย์กบัก้อนภเูขานํา้แข็ง ตามทฤษฎีของฟรอยด์ ........ 16 
 3 แสดงผงัการจดัวางแบบ Panoption ของคกุ .......................................................... 19 
 4 แสดงกระจกเงาและภาพสะท้อนตามหลกั Heterotopias ........................................ 20 
 5 แสดงการตดัโมเดลจําลองท่ีวา่งท่ีมีรูปทรงเดียวกนั แตมี่ขนาดท่ีแตกตา่งกนั .............. 40 
 6 แสดงการตดัโมเดลจําลองท่ีวา่งท่ีมีองค์ประกอบในพืน้ท่ีท่ีมีขนาดแตกตา่งกนั ........... 40 
 7 แสดงการจําลองรูปทรงของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย แตมี่รูปทรงแตกตา่งกนั .......... 41 
 8 แสดงการทดลองตดัโมเดลจําลองรูปทรงของท่ีวา่งท่ีซบัซ้อนหรือคาดเดาได้ยาก ........ 41 
 9 แสดงการทดลองใช้องค์ประกอบทางธรรมชาตใินการสร้างท่ีวา่ง .............................. 42 
 10 แสดงการทดลองเลือกใช้ลกัษณะขององค์ประกอบในการสร้างท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั..... 42 
 11 แสดงลกัษณะการเดนิเข้าสูท่ี่วา่ง ทัง้แบบเดนิวนก่อนเข้าใช้ ..................................... 43 
 12 แสดงการทดลองสร้างสมัผสัและวิธีการรับรู้องค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั ..................... 44 
 13 แสดงการเข้าถึงพืน้ท่ีแบบเส้นตรง เรียงลําดบัไปท่ีละพืน้ท่ี ....................................... 44 
 14  แสดงการจดัวางพืน้ท่ีแบบไมมี่ลําดบัแน่ชดั ............................................................ 45 
 15 แสดงการใช้การแบง่ขอบเขตของพืน้ท่ีแตกตา่งกนั .................................................. 46 
 16  แสดงการใช้เพลนเหนือศีรษะท่ีแตกตา่งกนั ............................................................ 46 
 17 แสดงการใช้ลกัษณะการปิดล้อมท่ีมีความโปร่งแตกตา่งกนั ..................................... 47 
 18 แสดงการเจาะช่องเพ่ือลดความรู้สกึถกูปิดล้อม ...................................................... 47 
 19  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูแตกตา่งกนั ........................................ 48 
 20 แสดงพืน้ท่ีท่ีมีหลายชัน้ หรือพืน้ท่ีท่ีถกูกดเป็นหลมุลกึ .............................................. 48 
 21  แสดงการทดลองสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั ............................... 49 
 22 แสดงการทดลองเช่ือมท่ีวา่งเข้าด้วยวธีิการตา่งๆ .................................................... 49 
 23 แสดงการทดลองสร้างลกัษณะการวางผงัการใช้พืน้ท่ีภายในท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั ........ 50 
 24  แสดงลกัษณะพืน้ท่ีของบ้านญ่ีปุ่ นแบบโบราณท่ีแตล่ะพืน้ท่ีเช่ือมถงึกนัโดยตรง .......... 52 
 25 ออกแบบจากการใช้องค์ประกอบเดมิในการสร้างท่ีวา่งท่ีสมัพนัธ์กบัสดัสว่นมนษุย์ .... 53 
 26  แสดงกระเช้าสําหรับท่ีใช้ขึน้จากถนนริมทะเลสูสํ่านกังาน ........................................ 54 
 27 แสดงการยกผนงัอาคารสงูจากพืน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้บริบทภายนอกเข้าเช่ือมตอ่ ....... 55 



ฎ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                         หน้า 
 28 แสดงลกัษณะของเส้นทางท่ีหกักะทนัหนัมาเจอเข้ากบัโถงของโบสถ์ขนาดใหญ่ ......... 56 
 29 แสดงภาพถ่ายท่ีทําให้เห็นทางเดนิวนรอบห้องพิธี ................................................... 57 
 30 แสดงทางเดนิวนรอบห้องพธีิก่อนจะเข้าสูพื่น้ท่ีภายใน ของ Unity temple ................. 57 
 31 แสดงทางเข้าอาคารสํานกังาน Renzo Piano Building Workshop .......................... 58 
 32 แสดงลกัษณะของบ้านแบบจีนท่ีมีลกัษณะการเช่ือมตอ่ผา่นคอร์ด............................ 59 
 33 แสดงลกัษณะของคกุท่ีมีห้องสงัเกตของผู้คมุเป็นศนูย์กลาง ล้อมด้วยห้องขงันกัโทษ .. 60 
 34 แสดงพืน้ท่ีสํานกังาน ออกแบบให้มองเห็นได้จากชัน้ลอย ........................................ 61 
 35 แสดงลกัษณะการใช้เพลนหลงัคา ในการกําหนดขอบเขตการใช้งานอยา่งเบาบาง ..... 62 
 36 แสดงภาพ Serpentine Gallery Pavilion 2013 ออกแบบโดย Sou Fujimoto ............ 63 
 37 แสดงลกัษณะการใช้เสาแนวตัง้ ในการกําหนดขอบเขตการใช้งานอยา่งเบาบาง ........ 64 
 38 แสดงลกัษณะผงัอิสระท่ีใช้บนัไดและสว่นเซอร์วิสในการกําหนดพืน้ท่ี ....................... 65 
 39 แสดงอาคารบริหารและประตทูางเข้าปัจจบุนัของโครงการ ...................................... 68 
 40 แสดงลกัษณะการอาบนํา้รวมด้วยการใช้อา่งนําขนาดใหญ่ร่วมกนั ........................... 71 
 41 แสดงลกัษณะการใช้ห้องพยาบาลเป็นสถานท่ีเลีย้งเดก็ออ่นของทณัฑสถานหญิง ...... 72 
 42 แสดงตวัอยา่งการจําลองลกัษณะการวางอาคารและการแบง่แดนคมุขงันกัโทษ ........ 79 
 43 แสดงการสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์ใหมเ่พ่ือเช่ือมตอ่ท่ีวา่งเดมิของโครงการ ............. 83 
 44 แสดงรูปแบบท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนัตามความเหมาะสมของการใช้งาน ......................... 84 
 45 แสดงรูปแบบท่ีวา่งท่ีตอ่เน่ืองกนั เช่ือมตอ่กนัเหมือนเป็นพืน้ท่ีเดียวกนั ....................... 85 
 46 แสดงการทดลองแบบท่ี 1 โดยการปรับพืน้ท่ีให้กลมกลืน ......................................... 89 
 47 แสดงการทดลองแบบท่ี 2 โดยการเปล่ียนลกัษณะการเช่ือมตอ่ ................................ 90 
 48 แสดงการทดลองตดัโมเดลจําลอง เพ่ือศกึษารายละเอียดระหวา่งกลุม่ก้อนอาคาร ..... 92 
 49 ผงัพืน้แสดงพืน้ท่ีการใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ของผู้ ต้องหา ................................ 96 
 50 ผงัพืน้แสดงพืน้ท่ีและการเข้าถึงได้ของผู้คมุ ............................................................ 97 
 51 ผงัพืน้แสดงพืน้ท่ีและการเข้าถึงได้ของฝ่ายบริการและพยาบาล ............................... 97 
 52 แสดงการภาพมมุมองการเช่ือมตอ่ระหวา่งท่ีวา่งท่ีอยูชิ่ดกนั ..................................... 98 
 53 แสดงภาพมมุจําลองทางเข้าโครงการและสว่นเย่ียมญาต ิ........................................ 99 
 54 แสดงภาพการใช้ลานกิจกรรมท่ีออกแบบให้มีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตา่งๆ ..... 100 
 55 แสดงภาพหุน่จําลองการใช้งานพืน้ท่ีระหวา่งคอร์ดต้นไม้ ....................................... 101 



ฏ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                         หน้า 
 56 แสดงภาพพืน้ท่ีทานอาหารท่ีเช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีออกกําลงักายด้วยคอร์ดต้นไม้ ........... 101 
 57 แสดงมมุมองในพืน้ท่ีสําหรับรับประทานอาหารร่วมกนัของผู้ ต้องขงั ........................ 102 
 58 แสดงภาพภายในเรือนนอน ท่ีมีรูปแบบอิสระในการใช้งานพืน้ท่ี ............................. 103 
 59 หุ่นจําลองแสดงภาพการใช้งาน Partition ในการแบง่พืน้ท่ีภายในเรือนนอน ............ 103 
 60 แสดงภาพหุน่จําลอง รูปแบบ partition ท่ีซอ่นเฟอร์นิเจอร์สําหรับการใช้นอน ........... 104 
 61 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีกึ่งภายนอกสําหรับแมแ่ละเดก็ ....................................... 105 
 62 แสดงหุ่นจําลองพืน้ท่ีสาํหรับแมแ่ละเดก็ ท่ีปลีกตวัออกมาจากความวุน่วาย ............. 106 
 63 แสดงมมุมองในพืน้ที่สาํหรับการจดัวางโต๊ะเพ่ือรองรับการฝึกวิชาชีพ ...................... 107 
 64 ภาพถ่ายหุน่จําลองมมุมองจากด้านบน แสดงการแบง่พืน้ท่ีจดัการเรียนการสอน ..... 108 
 65 แสดงหุ่นจําลองวิธีการวางชดุเฟอร์นิเจอร์เพ่ือรองรับการอา่นและค้นคว้า ................ 109 
 66 แสดงแบบจําลองการใช้งานพืน้ท่ีเพ่ือการเรียนการสอน ......................................... 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐ 
 

สารบัญแผนภาพประกอบ 
ภาพท่ี                                                                                                                         หน้า 
 1 แสดงลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือเราพบเจอบคุคลอ่ืนในสงัคม ........................ 5 
 2 แสดงตวัอยา่งลกัษณะสิง่ของตา่งๆ ท่ีสร้างความรู้สกึคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ใช้ ............ 6 
 3 แสดงตวัอยา่งลกัษณะสถานท่ีตา่งๆ ท่ีสร้างความรู้สกึคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ใช้ ........... 6 
 4 แสดงระยะหา่งระหวา่งบคุคล ตามทฤษฎีของเอ็ดวาร์ด ที ฮออลล์ .............................. 7 
 5 แสดงตวัอยา่งลกัษณะสถานท่ีตา่งๆท่ีสร้างความรู้สกึคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ใช้ .......... 11 
 6 แสดงภาพการใช้พืน้ท่ีครัวในการประกอบอาหาร ซึง่สมัพนัธ์กบัขนาดร่างกาย ........... 13 
 7 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของจิตสํานกึและจิตไร้สํานกึซึง่มีผลตอ่กนั ............. 17 
 8 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของจิตสํานกึและจิตไร้สํานกึตอ่พืน้ท่ี ..................... 17 
 9 แสดงการทํางานร่วมกนัของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีทางสงัคม ................... 21 
 10 แสดงการแบง่ท่ีวา่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมและสงัคม ................ 23 
 11 แสดงลกัษณะของรูปทรงท่ีเรียบและซบัซ้อนซึง่สง่ผลตอ่การทําความเข้าใจ ............... 24 
 12 แสดงลกัษณะของขนาดพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัขนาดของผู้ใช้งาน ................................... 25 
 13 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีท่ีมีบรรยากาศของท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั ........................................ 26 
 14  แสดงตวัอยา่งความสวา่งบนท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั ..................................................... 27 
 15 แสดงลกัษณะของการใช้วสัดแุละพืน้ผิวในแบบตา่งๆ ............................................. 28 
 16  แสดงตวัอยา่งลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้ลว่งหน้า ................................. 29 
 17 แสดงตวัอยา่งพืน้ท่ีท่ีมีการเข้าถึงท่ีชดัเจน รับรู้ลว่งหน้า และคาดเดาพืน้ท่ีได้ .............. 30 
 18 แสดงการจดัหมวดหมูข่องเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบพืน้ท่ี ............. 31 
 19  แสดงลกัษณะของระดบัพืน้ท่ีมีผลตอ่ลําดบัชัน้ของผู้ใช้งานท่ีถกูเน้นความสําคญั ....... 32 
 20 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีปิดล้อมเพ่ือเน้นความสําคญัของท่ีวา่ง .............................. 33 
 21  แสดงลกัษณะการใช้แพลนเหนือศีรษะ (overhead plane) ...................................... 34 
 22 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีแบบเข้าสูศ่นูย์กลาง ....................................................... 35 
 23 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีแบบตอ่เน่ืองเป็นเส้นตรง ................................................. 36 
 24  แสดงลกัษณะการใช้องค์ประกอบยอ่ยในการกําหนดการใช้งาน .............................. 37 
 25 แสดงลกัษณะการวางระบบการใช้งานในพืน้ท่ี 2 ลกัษณะ ....................................... 38 
 26  แสดงการแบง่กลุม่ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีสามารถลดลําดบัศกัดิบ์นพืน้ท่ีนัน้ๆ ...................... 39 
 27 แสดงการแบง่กลุม่คือ ท่ีวา่งท่ีก่อให้เกิดคณุภาพนา่ใช้งาน และท่ีวา่งท่ีลดลําดบัชัน้ .... 39 



ฑ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                         หน้า 
 28 แสดงการแบง่กลุม่ชดุการทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีวา่งท่ีเป็นกนัเอง ............ 51 
 29 แสดงผงัเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของความเป็นกนัเองและพืน้ท่ีสาธารณะ .............. 66 
 30 แสดงการเปรียบเทียบเพ่ือหาโปรแกรมในการออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะ ..................... 67 
 31 แสดงท่ีตัง้โครงการและบริบทโดยรอบโครงการ ...................................................... 69 
 32 แสดงท่ีตัง้โครงการ บริบทโดยรอบและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ .......................................... 73 
 33 แสดงการแบง่กลุม่การใช้งานอาคารตามประเภท ................................................... 73 
 34 แสดงการวางอาคารใช้สอย เส้นทางเดนิหลกัแนวกลาง รัว้สําหรับแบง่โซน  ............... 74 
 35 แสดงการวางอาคารใช้สอยโดยแบง่การใช้งานตามโซนเป็นเขตแดน ......................... 75 
 36 แสดงพืน้ท่ีโครงการเดมิ (สีแดง) และพืน้ท่ีโครงการใหม ่(สีนํา้เงิน) ............................ 76 
 37 แสดงการสรุปพืน้ท่ีและผงัการใช้งานของโครงการทณัฑสถานหญิงธนบรีุ ................. 77 
 38 แสดงขนาดท่ีตัง้และสดัสว่นการใช้งานพืน้ท่ีโครงการ .............................................. 78 
 39 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีตา่งๆภายในแดนคมุขงัของทณัฑสถาน ................... 79 
 40 แสดงการทดลองพฒันาพืน้ท่ีคมุขงัให้มีคณุภาพชีวิตดีขึน้ ........................................ 80 
 41 แสดงการทดลองใช้เคร่ืองมือสร้างพืน้ท่ีท่ีจะสร้างความอิสระและเท่าเทียม................ 81 
 42 แสดงการสร้างท่ีวา่งรูปแบบใหมข่ึน้มาบนความสมัพนัธ์เดมิ .................................... 82 
 43 แสดงการจดัวางโซนตามลกัษณะฟังก์ชัน่ท่ีเหมาะสม .............................................. 86 
 44 แสดงการทดลองรูปแบบท่ี 1 สร้างสถาปัตยกรรมท่ีน่าใช้งานและเทา่เทียม................ 87 
 45 แสดงการทดลองรูปแบบท่ี 2 สร้างสถาปัตยกรรมท่ีสร้างความเท่าเทียมน่าใช้งาน ...... 88 
 46 แสดงการทดลองปรับรูปแบบ โดยการผสานรูปแบบทัง้ 2 ลกัษณะเข้าด้วยกนั ........... 91 
 47 แสดงภาพผงัโซนการใช้งานทัง้ 3 ระดบั เปรียบเทียบกบัหุ่นจําลองท่ีถกูปรับ .............. 93 
 48 แสดงผงัการจดัวางการใช้งานในพืน้ท่ีตา่งๆของโครงการทัง้ 2 ชัน้ ............................. 94 
 49 รูปตดัแสดงความตอ่เน่ืองของพืน้ในแตล่ะชัน้ และลกัษณะคอร์ดต้นไม้ท่ีเช่ือมพืน้ท่ี .... 95 
 50 แผนผงัการสรุปขัน้ตอนในการทํางานของเคร่ืองมือภายใต้โปรแกรม ....................... 111 

 51 แสดงแผนผงัการสรุปขัน้ตอนในการทํางานของเคร่ืองมือภายใต้โปรแกรมตา่งกนั .... 113 



 
 

1 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของการศึกษา 

มนษุย์เกิดมาพร้อมความรู้สกึตา่งๆมากมายทัง้ “ความรู้สกึในเชิงบวก” เช่น ความรู้สกึ
รักชอบ รู้สึกดีใจ ยินดี ต่ืนเต้น สนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นกนัเอง และ ”ความรู้สึกในเชิงลบ” เช่น 
รู้สกึหดหู่ เกลียดชงั กงัวล ตงึเครียด รู้สกึหวาดกลวัหวาดระแวงไม่ปลอดภยั เป็นต้น ซึง่ปัจจยัการ
เกิดความรู้สึกของคนนัน้แตกต่างกัน แบ่งได้เป็นปัจจัยภายนอกเช่น สถานท่ี บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง สงัคม และปัจจยัภายในเช่น ความทรงจํา รสนิยม จนถึงทศันคติความเช่ือ
ส่วนบุคคล เป็นต้น ในบริบทของปัจจัยภายนอกนัน้ สถาปัตยกรรมถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สภาวะอารมณ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีเป็นกายภาพจบัต้องได้ และส่งผลต่อการรับรู้
โดยตรง 

นอกจากสถาปัตยกรรมท่ีเป็นสภาพแวดล้อมแล้ว สงัคมโดยรอบยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
สง่ผลต่อความรู้สกึ เน่ืองจากในพืน้ท่ีต่างๆ ยงัมีบคุคลอ่ืนๆท่ีอยู่ร่วมกนั มนษุย์นัน้เป็นสงัคมขนาด
ใหญ่ ทําให้ในพืน้ท่ีท่ีเป็นสาธารณะ ความเป็นส่วนตวัของมนุษย์ถูกรบกวน เพ่ือท่ีจะรักษาความ
เป็นส่วนตวัและความรู้สึกปลอดภยัตามสญัชาตญาณเดิมนัน้ มนุษย์จําเป็นต้องสร้างระยะห่าง
ระหว่างบุคคลขึน้(Personal space) ซึ่งระยะห่างระหว่างบุคคลนีจ้ะแปรตามความสนิทคุ้นเคย 
หรือความเป็นกันเอง(Friendliness)ต่อบุคคลเหล่านัน้ ยิ่งมีเป็นกันเอง บุคคลนัน้จะลดระยะลง
ปล่อยให้คนอ่ืนนัน้เข้าใกล้ กลบักันหากเป็นบุคคลแปลกหน้า บุคคลนัน้จะเผ่ือระยะไว้มากตาม
ความรู้สึกต่อคนท่ีเข้าใกล้ ความรู้สึกต่อสถาปัตยกรรมเช่นกัน จะเกิดความรู้สึกเป็นกันเองกับ
ห้องนอน บ้านหรือพืน้ท่ีของตนเอง แต่เม่ือออกจากบ้านมาสู่พืน้ท่ีสาธารณะต่างๆ กลบัสูญเสีย
ความเป็นส่วนตวัไป พืน้ท่ีต่างๆไม่ใช่ของตนเองอีกต่อไป พืน้ท่ีสาธารณะทําให้เกิดความรู้สกึท่ีว่า
พืน้ท่ีนัน้เป็นพืน้ท่ีของคนอ่ืน มีการครอบครองพืน้ท่ี เช่นการวางสิ่งของ ร้านค้า เกิดความรู้สกึด้าน
ชนชัน้และความเหมาะสม ทําให้ความรู้สึกเป็นกนัเองต่อพืน้ท่ีสาธารณะนัน้จางหายไป ทัง้ๆท่ีใน
ความเป็นจริงแล้ว พืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบมาเพ่ือทุกคน ทุกคนควรจะ
ได้รับสิทธิในการใช้งานและเข้าถึงเท่าเทียมกนัและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมควรมีสว่นช่วย
ให้คนรู้สกึเป็นกนัเองตอ่พืน้ท่ีสาธารณะมากยิ่งขึน้ 
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จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะการก่อรูปของความรู้สกึเป็นกนัเองของมนษุย์ตอ่พืน้ท่ี

สาธารณะ 
“พืน้ท่ีท่ีเป็นกันเองคืออะไร” คือพืน้ท่ีท่ีมนุษย์รู้สึกคุ้ นเคย ผ่อนคลาย ปลอดภัย 

สามารถไว้วางใจได้ มีความรู้สึกว่าพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นของตนเองและรู้สึกควบคมุได้ สามารถจดัการ
หรือสามารถท่ีจะคาดการณ์ได้ 

แน่นอนว่าพืน้ท่ีลกัษณะนีเ้กิดขึน้บนพืน้ท่ีพกัอาศยัส่วนตวั เช่น บ้าน คอนโด ห้องพกั
ส่วนตวั แยกย่อยคือห้องนอน เตียงนอน ของตนเอง แต่เม่ือมนุษย์ออกสู่พืน้ท่ีสาธารณะ กลับ
สญูเสียมนัไป เราเร่ิมประหมา่เขินอาย เพราะเรานัน้เสียการควบคมุ เสียความรู้สกึเป็นเจ้าของพืน้ท่ี 
ความเป็นกนัเองนัน้หมดไป จงึเกิดคําถามท่ีอยากศกึษาวา่ พืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเองนัน้มีโอกาสเกิดขึน้บน
พืน้ท่ีสาธารณะได้หรือไม่ และจะสร้างความรู้สกึเป็นกนัเองนีไ้ด้มากน้อยแคไ่หน โดยความบงัเอิญ
หรือสร้างมนัอย่างตัง้ใจ เม่ือมีพืน้ท่ีเหล่านัน้เกิดขึน้สามารถท่ีจะควบคมุมนั และสร้างวิธีการท่ีจะ
ออกแบบพืน้ท่ีเหลา่นัน้เพ่ือสาธารณะได้อยา่งไร 
 การเกิดขึน้ของพืน้ท่ีเป็นกันเองในลักษณะดังกล่าว เน้นศึกษาควบคู่กันระหว่าง 
ความรู้สึกเชิงบวก(ความเป็นกันเอง) และในความรู้สึกเชิงลบ(ความกลวั/รู้สึกต่อต้าน) สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นศึกษา ได้แก่องค์ประกอบการเกิดขึน้ของพืน้ท่ีท่ีเป็นกันเอง และพืน้ท่ีท่ีไม่เป็น
กนัเอง 

1. ขอบเขตการครอบครองพืน้ท่ีของคนบนพืน้ท่ีสาธารณะ และลกัษณะขอบเขตทาง
สงัคม 

2. ระยะห่างของความรู้สึกเป็นส่วนตวั (Personal space) และลกัษณะการใช้งาน
พืน้ท่ีปิดล้อมเพ่ือสร้างความเป็นสว่นตวั 

3. ปัจจยัทางความรู้สกึท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้งานพืน้ท่ีท่ีไมคุ่้นเคย 
4. องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมท่ีผลตอ่ความรู้สกึปลอดภยัและไมป่ลอดภยั 
5. เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการออกแบบท่ีว่างท่ีจะสร้างความเป็นกนัเองบน

พืน้ท่ีสาธารณะ เช่น รูปทาง ขนาด ลกัษณะทางกายภาพของท่ีวา่ง  
6. จิตวิทยาเก่ียวกบัสภาวะความรู้สกึของคนท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของคนบนท่ีวา่ง 
7. กรณีศกึษา ลกัษณะการเกิดสภาวะความเป็นกนัเองบนพืน้ท่ีท่ีเป็นสว่นตวั และการ

เกิดขึน้ของสภาวะความเป็นกนัเองบนพืน้ท่ีสาธารณะ ภายใต้โปรแกรมใช้งานอาคารท่ีแตกต่าง
กนั 
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ด้วยแนวคดิดงักลา่ว การสร้างพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง ไม่เพียงเฉพาะพืน้ท่ีสว่นตวัเท่านัน้ยงั
เก่ียวเน่ืองถึงการสร้างงานสถาปัตยกรรมท่ีเอือ้ให้คนท่ีมาใช้งานนัน้มีโอกาสได้เลือกใช้พืน้ท่ี
สาธารณะ ในความรู้สกึเป็นกนัเอง มีความรู้สกึท่ีผอ่นคลาย รักพืน้ท่ีนัน้ๆ เสมือนเราเองเป็นเจ้าของ 
และมีโอกาสท่ีผู้ ใช้จะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นกันเองสําหรับกลุ่มคนท่ี
มากกว่าเพียงแค่ตวัเรา ได้แชร์พืน้ท่ีร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือท่ีจะได้พืน้ท่ีท่ีเป็นสาธารณะ
สําหรับทกุคนอยา่งเท่าเทียม 

 
สมมตฐิาน 

พืน้ท่ีเป็นกนัเองนัน้อาจเกิดจากพืน้ท่ีท่ีมีขนาดเล็กพอเหมาะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กเป็นพืน้ท่ีท่ี
ทําให้รู้สกึปลอดภยั อยูใ่นขอบเขตท่ีจะสามารถควบคมุได้ ครอบครองมนัได้ สามารถคาดการณ์สิ่ง
ท่ีจะเกิดบนพืน้ท่ีนัน้ได้ มีการแบ่งพืน้ท่ีหรือโอบล้อมจากบริบทต่างๆจนเกิดความเป็นส่วนตวั เกิด
ความรู้สกึเป็นเจ้าของพืน้ท่ีนัน้ขึน้มา จงึรู้สกึผอ่นคลายลง รู้สกึเป็นกนัเองมากขึน้  

ภายใต้วฒันธรรมตะวนัออก โดยเฉพาะในประเทศไทยและกลุ่มประเทศข้างเคียงมี
เอกลกัษณ์และรูปแบบการใช้งานท่ีเฉพาะตวั มีปัจจยัท่ีทําให้เกิดความรู้สกึต่อพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งจาก
กลุม่วฒันธรรมอ่ืนๆ จงึมีความน่าสนใจด้วยว่า ภายใต้ลกัษณะเฉพาะดงักลา่ว สามารถท่ีจะศกึษา
และถอดปัจจยัในการเกิดพืน้ท่ีตลอดจนสามารถสร้างพืน้ท่ีท่ีทําให้เกิดความรู้สกึเป็นกนัเองอย่างมี
เอกลกัษณ์และสอดคล้องลงตวักบัวฒันธรรมและรูปแบบชีวิตของผู้คนในประเทศได้อยา่งไร 

ด้วยลกัษณะพืน้ท่ีดงักลา่ว มีความเป็นไปได้วา่จะสามารถนําความรู้มาประยกุต์ใช้กบั
การออกแบบพืน้ท่ีหรืออาคารสาธารณะท่ีขาดความเป็นกนัเอง เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีให้มีคณุภาพมาก
ยิ่งขึน้ จากเดิมพืน้ท่ีท่ีทําให้เกิดความประหม่า ความหวาดกลวัในการใช้งาน รู้สกึไม่ปลอดภยั เช่น
อาคารสถานท่ีทางราชการ เรือนจํา สถานพินิจเด็กและเยาวชน หรือโรงพยาบาลรัฐให้เปล่ียนเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีความเป็นกนัเองมากขึน้ มีคณุภาพน่าใช้งานมากยิ่งขึน้ กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความผกูพนัธุ์ 
เป็นกนัเองมากขึน้ รู้สกึเสมือนได้เป็นเจ้าของพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศกึษาหลกัการ ทฤษฎี ปรัชญา และปัจจยัท่ีทําให้เกิดความรู้สกึตอ่พืน้ท่ีทัง้ในเชิง
บวก(Friendly) และเชิงลบ (Fear) ท่ีมีผลตอ่การใช้งานพืน้ท่ี 

2. กําหนดโปรแกรมและสร้างงานสถาปัตยกรรมท่ีใช้แนวคดิดงักลา่วในการออกแบบ 
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ขัน้ตอนในการศึกษา 
1. เก็บข้อมูล ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีและปรัชญา เก่ียวกับการเกิดท่ีว่างท่ีส่งผลต่อ

ความรู้สกึของผู้ ใช้ ในเชิงรูปนามคือท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม (architectural space) และในเชิง
นามธรรมคือท่ีวา่งทางสงัคม (social space) 

2. รวบรวมข้อมลูกรณีศกึษางานออกแบบตา่งๆ ท่ีมีการเกิดลกัษณะพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง 
3. การวิเคราะห์ปัจจยัการเกิดพืน้ท่ีเป็นกนัเองทัง้บนพืน้ท่ีสว่นตวัและพืน้ท่ีสาธารณะ  
4. สงัเคราะห์สร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวคิดและ

ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา และวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือพิสูจน์ว่า พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งท่ีสามารถกําหนดความรู้สึกและ

ความคดิของคนได้ และสามารถสร้างกระบวนการรับรู้ท่ีมีลําดบัขัน้ตอน 

2. เพ่ือจะได้ชดุเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ในการออกแบบท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมในการ

สร้างพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุคนสามารถใช้งานได้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีสาธารณะให้น่าใช้งานและเป็นระบบมากยิ่งขึน้ 

4. สามารถนํากระบวนการเรียนรู้ ไปใช้ในการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 
การนําเสนอผลงาน 

1. ภาพประกอบคําบรรยาย 
2. แบบแนวความคดิสถาปัตยกรรม 
3. หุน่จําลอง 
4. คอมพวิเตอร์กราฟิก 
5. ข้อมลูและเอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 2 
 

ความเป็นกันเอง และทฤษฎีเก่ียวกับพืน้ที่ทางสถาปัตยกรรม 
 
ความรู้สึกเป็นกันเอง 
 ความรู้สึกเป็นกนัเอง ในระหว่างบุคคลเกิดขึน้จากความสนิทสนมชิดใกล้ ยิ่งรู้จกักัน
มากขึน้ ความรู้สกึเป็นกนัเองนัน้จะยิ่งเพิ่มขึน้ เช่น เพ่ือนสนิท ครอบครัว เป็นต้น ซึง่ปฏิสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะนี ้ถูกควบคมุด้วยสญัชาตญาณและการเรียนรู้ เม่ือมนุษย์พบเจอบุคคลอ่ืนและได้เร่ิมมี
การพดูคยุทําความรู้จกั ความสมัพนัธ์จงึได้เร่ิมต้นขึน้ และเม่ือมีการรวมตวัของกลุม่คนท่ีมากขึน้จะ
ก่อเกิดเป็นสงัคม ในปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนนัน้มีหลายระดบั แปรเปล่ียนไปตามความรู้จกัคุ้นเคย 
ซึ่งจะส่งผลต่อระยะห่างท่ีมนุษย์จะยอมให้คนอ่ืนๆเข้าใกล้ เรียกระยะห่างนีว้่า ระยะห่างระหว่าง
บคุคล ( personal space ) ซึง่จะเป็นตวักําหนดขอบเขตระหวา่งพืน้ท่ีสว่นตวักบัพืน้ท่ีสาธารณะ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือเราพบเจอบคุคลอ่ืนในสงัคม 
 ความรู้สึกเป็นกันเอง สามารถเกิดขึน้กับสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษย์ได้เช่นกัน เช่น สิ่งของ
ต่างๆ ตุ๊กตาเสือ้ผ้า เฟอร์นิเจอร์และของรักอ่ืนๆ รวมไปถึงสถานท่ีท่ีคุ้นเคย เช่น บ้าน ห้องนอน
สว่นตวั โรงเรียน ถนนท่ีใช้ประจํา เป็นต้น  
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงตวัอยา่งลกัษณะสิง่ของตา่งๆท่ีสร้างความรู้สกึคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ใช้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3 แสดงตวัอยา่งลกัษณะสถานท่ีตา่งๆท่ีสร้างความรู้สกึคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ใช้ 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ความรู้สกึระหว่างมนษุย์ด้วยกนั หรือความรู้สกึเป็น
กนัเองต่อสิ่งของและสถานท่ีนัน้ จะเกิดได้ด้วยปัจจยัหลกัคือ ความชอบความประทบั ความรู้จกั
คุ้นเคย ความเป็นประจําพบเจอบ่อยครัง้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถจําแนกได้เป็นปัจจัยทาง
รูปธรรม นัน่คือพืน้ท่ีสถาปัตยกรรม และปัจจยัเชิงนามธรรม คือพืน้ท่ีทางสงัคม 
 1. ระยะห่างระหว่างบุคคล ในการพบปะกนัของผู้คน มนษุย์จะสร้างระยะห่างขึน้มา
ตามสนัชาตญาณโดยท่ีไม่รู้ตวั โดยท่ีระยะห่างท่ีว่านีจ้ะแปรเปล่ียนไปตามระดบัความคุ้นเคยกับ
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บคุคลนัน้ๆ เอ็ดวาร์ด ที ฮอลล์ (Edward T. Hall1) นกัมานษุยวิทยา กลา่วว่า เม่ือเราโกรธหรือ
ต้องการเน้นเร่ืองใดเราจะพยายามเข้าใกล้ทีละนิด และเร่งเสียงโดยการตะโกนออกมา 
เช่นเดียวกบัท่ีผู้หญิงทกุคนท่ีรู้ตวัเม่ือมีผู้ชายมาจีบหรือรู้สกึเสน่หา ถ้าผู้หญิงไม่ได้รู้สกึเสน่หาตอบก็
จะปฏิเสธโดยการถอยห่างออกไป ฮอลล์ได้เสนอระยะห่างระหว่างบคุคลไว้ 4 ระยะ แต่ละระยะก็
แสดงออกถึงความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจนดงันี ้
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 แสดงระยะห่างระหวา่งบคุคล ตามทฤษฎีของเอ็ดวาร์ด ที ฮออลล์ 
ท่ีมา : ภาพแสดงระยะสว่นตวั จากเว็ปไซต์ http://pozitifid.blogspot.com/ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 
เม.ย. 59 เข้าถงึได้จาก https://pozitifid.wordpress.com/tag/perihan-yilli/ 
 1.1 ระยะส่วนตัว (intimate distance) คือระยะท่ีเร่ิมจากสมัผสัไปจนถึงห่าง
ประมาณ 0.5 ม. ระยะนีเ้ป็นระยะท่ีรู้สึก ได้ยิน ได้กลิ่น เห็นถึงรายละเอียดต่างๆของคนๆนัน้ เป็น
ระยะของการแสดงถึงความรัก การปลอบโยน การคุ้มครองปกป้อง เป็นระยะท่ีใกล้ชิดท่ีสุดของ
มนษุย์ 
 1.2 ระยะบุคคล (personal distance) คือระยะสนิทสนม เร่ิมจาก 0.5 ม. จนถึง 
1.2 ม. เป็นระยะของความสนิทสนม คู่รัก เพ่ือนสนิท กลุ่มคนท่ีคุ้นเคย สามารถพดูคยุทกัทายชิด
ใกล้ 

                                           
 1Edward T. Hall, The hidden dimension,Garden City, N.Y., Doubleday, 1966. 
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 1.3 ระยะสังคม (social distance) คือระยะ 1.2 ม. จนถึง 3.0 ม. เป็นระยะท่ีใช้ใน
การพบปะกันทางสงัคม เจรจาธุรกิจ ในระยะนีห้่างเกินกว่าจะสมัผสักันแต่ยงัสามารถรับรู้และ
ส่ือสารด้วยการพดูคยุถึงกนัได้ 
 1.4 ระยะชุมชน (public distance) คือระยะท่ีมากกว่า 3.0 ม. เป็นระยะห่างของ
คนทัว่ไป ท่ีมากเกินกวา่จะพบปะ แตย่งัอยูใ่นสงัคมร่วมกนั รับรู้ถึงกนัได้ 
 ระยะห่างระหว่างบุคคลสร้างความรู้สึกต่อพืน้ท่ี ซึ่งความรู้สึกนีแ้ปรผันตาม
ระยะห่างและความสมัพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน พืน้ท่ีส่วนตวัคือพืน้ท่ีท่ีสามารถรักษาความเป็น
ส่วนตวัไม่มีผู้ อ่ืนเข้ามาบุกรุกหรือรบกวนได้ นอกจากบุคคลนัน้จะยินยอมให้เข้ามาในระยะใกล้ 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีสาธารณะคือพืน้ท่ีท่ีคนใช้ร่วมกนัในการส่ือสารแลกเปล่ียน ซึ่งไม่มีการครอบครอง
หรือเจาะจงเฉพาะวา่เป็นพืน้ท่ีของบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
 2. ระยะห่างของความเป็นพืน้ที่สาธารณะ คือพืน้ท่ีกลางท่ีกลุม่คนใช้ในการสื่อสาร
แลกเปล่ียนกนั ซึ่งไม่มีการครอบครองหรือเจาะจงเฉพาะว่าเป็นพืน้ท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่ง
พืน้ท่ีสาธารณะสามารถเป็นได้ทัง้รูปธรรมและนามธรรม พืน้ท่ีสาธารณะแบบรูปธรรมคือ พืน้ท่ีทาง
กายภาพท่ีมีขอบเขตแน่นอนในการใช้งานร่วมกนั เช่น ร้านกาแฟ ลานกลางเมือง ถนน โรงละคร 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีสาธารณะแบบนามธรรมคือ พืน้ท่ีในการส่ือสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสงัคม หรือ
พืน้ท่ีทางวฒันธรรม 
 2.1 ประวัติศาสตร์ของการกําหนดพืน้ที่สาธารณะ พืน้ท่ีสาธารณะ คํานี ้
ปรากฏเป็นครัง้แรกในผลงานของอิมมานเุอล คานท์ (Immanuel Kant, 1724-1804) นกัปรัชญา
สมยัใหม่ชาวเยอรมนั และถกูนํามาศกึษากนัอย่างกว้างขวางในทางสงัคมศาสตร์เม่ือเจอร์เกน ฮา
เบอร์มาส (Jürgen Habermas) นกัวิชาการชาวเยอรมนัได้เสนอผลงานช่ือ “การแปลงรูปเชิง
โครงสร้างของพืน้ท่ีสาธารณะ” (The Structural Transformation of the Public Sphere : an 
Inquiry into a Category of Bourgeois Society)2 ฮาเบอร์มาสได้อธิบายถึงกระบวนการเกิด
สํานึกสาธารณะ (สํานึกส่วนรวม) ว่ามาจากการท่ีปัจเจกบุคคลใช้ความรู้และแสดงออกทาง
ความคิดอย่างมีเหตผุล อย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะ ส่งผลให้สาธารณชน (public) เร่ิมสามารถ
เข้าถึงและยึดครองมณฑลสาธารณะท่ีเคยถกูควบคมุโดยรัฐได้ และต่อมาพืน้ท่ีดงักล่าวก็ได้แปร
เปล่ียนเป็นพืน้ท่ีของการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์การเมือง รวมทัง้การวิพากษ์วิจารณ์ตวัอํานาจรัฐ

                                           
 2Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into 

a category of Bourgeois Society, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991. 
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ด้วย พืน้ท่ีสาธารณะจึงกลายเป็นอํานาจใหม่ท่ีท้าทายอํานาจเดิมของสงัคมศกัดินาในยุโรปการ
แปลงรูปของพืน้ท่ีสาธารณะท่ีอดีตเคยผกูขาดอยูแ่ตเ่ฉพาะคนบางกลุม่มาสูม่วลชนโดยทัว่ไป   
 ปรากฏการณ์ดงักล่าวฮาเบอร์มาสได้ศึกษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ของ
ยโุรปตะวนัตกนบัตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมาโดยพบวา่ ยโุรปในช่วงเวลานัน้เป็นสงัคมท่ีมี
แตส่ถาบนักษัตริย์และสถาบนัศาสนาเท่านัน้ท่ีมีอภิสิทธ์ิในการเข้าถึงและครอบครองพืน้ท่ีทางการ
เมือง ชนชัน้กษัตริย์ ขุนนางชัน้สูงและพระเท่านัน้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจกิจการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับสาธารณะ (คนหมู่มาก) เช่น การออกกฎหมาย การถืออํานาจครอบครองท่ีดิน การ
ผกูขาดความรู้และอํานาจ การผกูขาดการโฆษณาเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะเป็นต้น ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน ราวปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ก็ได้เกิดการขยายตวัทาง
การค้าทางทะเล การต่ืนตวัทางศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ก่อให้เกิดกลุ่มพ่อค้า นักคิด ปัญญาชน
มากมาย เศรษฐกิจและความรู้ไมไ่ด้ถกูผกูขาดไว้ท่ีชนชัน้สงูหรือพระบาทหลวงอีกตอ่ไป แตเ่กิดเป็น
ชนชัน้ใหม่ในสงัคมท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างชนชัน้ศกัดินากบัสามญัชนชัน้ล่างท่ีเรียกว่า ชนชัน้กลาง 
ประกอบกบัยคุสมยัดงักล่าวเป็นช่วงของการพฒันาความเป็นเมืองหรือมหานคร (urbanization) 
ทัง้ในองักฤษ ฝร่ังเศสเยอรมนั ฮอลแลนด์ ฯลฯ เร่ิมปรากฏพืน้ท่ีสาธารณะใหมข่องคนกลุม่ใหม่ท่ีมา
พบปะสงัสรรค์ เสวนากนัตามร้านกาแฟ โรงเหล้าห้องโถงหรือห้องรับแขกของเหลา่ชนชัน้กลางอนั
เป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดจากอํานาจราชสํานกัและศาสนา กิจกรรมท่ีกลุม่บคุคลดงักลา่วกระทําคือ การนดั
พบปะกนัอย่างสม่ําเสมอเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารด้านการค้า ความรู้และประสบการณ์ใหม่
จากการเดินทางไปยงัดินแดนไกลโพ้น ข้อเขียนหรือบทความทางปรัชญา วรรณกรรมแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีพฒันาขึน้ มีการพดูคยุถกเถียงกนัอย่างมีอิสระ เสรีและมี
เหตผุลในเร่ืองต่าง ๆ การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันนีดํ้าเนินไปบนหลกัของความเสมอภาคเท่า
เทียมกนั โดยมีบทบาทของส่ือสิง่พิมพ์เป็นองค์ประกอบสําคญั (ฮาเบอร์มาสใช้คําว่า “publicity” – 
ในความหมายกว้างท่ีหมายถึงการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารและประเด็นการถกเถียงผ่าน
ส่ือกลาง) กลา่วคือ เร่ืองท่ีพดูคยุกนัจะเป็นประเดน็ของผลประโยชน์ร่วมกนัท่ีสมาชิกแตล่ะคนได้รับ
ข่าวสารมาจากส่ือสิ่งพิมพ์ หนงัสือพิมพ์ ใบประกาศ ฯลฯ ฮาเบอร์มาสชีใ้ห้เห็นว่าน่ีคือจดุเร่ิมต้นท่ี
อาณาเขตหรือพืน้ท่ีสว่นตวั (private sphere - ภายในครอบครัวหรือกลุม่เฉพาะ) ได้เคล่ือนออกมา
สู่มณฑลสาธารณะ และบางเร่ืองก็ได้หลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันโดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ชีวิตการเมืองนอกจากนี ้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนท่ีขยายวงกว้างมาก
ขึน้นําไปสูห่ลกัของการคดัเลือก (principle of selection) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกข่าวสาร ความรู้ 
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วิทยาการ การคดัสรรผู้ มีความรู้ ผู้ มีอํานาจ และนําไปสู่การจดัโครงสร้างใหม่ทางสงัคมแบบใหม่
และการครอบครองทรัพย์สนิของคนกลุม่ใหมใ่นยคุสมยันัน้  
 อาจกลา่วได้วา่พืน้ท่ีสาธารณะดงักลา่วได้ทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีตอ่สู้ทางการเมือง
ของชนชัน้กลางด้วย เพราะนอกจากการพดูคยุดงักลา่วจะเป็นช่องทางให้สมาชิกในสงัคมได้เข้ามา
มีสว่นร่วมในชีวิตสาธารณะแล้ว ยงัสามารถตรวจสอบรัฐบาลท่ีกําลงัปกครองอยู่ในขณะนัน้ได้ด้วย 
หลงัจากนัน้ผลท่ีเกิดขึน้ก็คือ กลุ่มพืน้ท่ีสาธารณะนัน้ก็จะนําเอาข้อสรุปหรือข้อเสนอไปต่อรองกบั
ชนชัน้กษัตริย์หรือขนุนาง พืน้ท่ีสาธารณะจึงเท่ากบัเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ชนชัน้กลางได้แสดงตวั
ในฐานะ “พลเมือง” และได้รวมตวักนัเพ่ือเป็นช่องทางเข้าไปร่วมกบัชีวิตสาธารณะของสงัคม3 

 
ภาพท่ี 1  แสดงภาพ kaffeehauses หรือการกินกาแฟเพ่ือการสงัสรรค์พดูคยุแลกเปล่ียนข้อมลู
 ภายในร้านกาแฟของกรุงเวียนนา ในชว่งประมาณ ค.ศ. 1800 
ท่ีมา : kaffeehauses เว็บไซต์ Unusual Historicals เม่ือวนัท่ี 13 เม.ย. 59 เข้าถงึได้จาก 
http://unusualhistoricals.blogspot.com/2008/04/social-movements-coffee-house.html 
 2.2 ความหมายของพืน้ที่สาธารณะสําหรับสังคมไทย ในราชบณัฑิตยสถาน 
ได้ให้ความหมายคําว่า สาธารณะ หมายถึง ทั่วไปเก่ียวกับประชาชน และสาธารณะสมบัติว่า 

                                           
 3Dahlgren, Peter.L'espace public et les médias : une ère nouvelle ?,Paris (FRA):CNRS 
Editions, 1994 
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ทรัพย์สินสว่นรวมของประชาชน4 อีกข้อมลูหนึ่ง สอ เสถบตุร ได้แปลความหมายคําว่า Public เป็น
ภาษาไทยว่าสาธารณะซึ่งหมายถึง ท่ีสาธารณะ ชุมชน เปิดเผย การเผยแพร่ สิ่งท่ีเป็นของทัว่ไป 
เช่น ถนนหลวง สิ่งท่ีเป็นของรัฐบาล และสิ่งท่ีเป็นของประชาชน5 กล่าวได้ว่าพืน้ท่ีสาธารณะคือ 
พืน้ท่ีสําหรับประชาชนทกุๆคน มีสทิธิใช้งานร่วมกนัอยา่งเท่าเทียม โดยไมร่ะบเุฉพาะว่าเป็นของคน
ใดคนหนึง่แตท่กุคนเป็นเจ้าของร่วมกนั  
 3. ระยะของความเป็นกันเองกับพืน้ที่สาธารณะ ความรู้สกึเป็นกนัเองตอ่พืน้ท่ีนัน้
ขึน้อยู่กบัระดบัความเป็นส่วนตวัในพืน้ท่ีนัน้ๆ เม่ืออยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นส่วนตวัเช่น ห้องนอน หรือบ้าน 
ความเป็นกันเองจะเกิดขึน้ แต่เม่ือออกสู่พืน้ท่ีภายนอกท่ีเป็นสาธารณะ หรือพืน้ท่ีของบุคคลอ่ืน 
มนษุย์จะสญูเสียความเป็นสว่นตวั ในความรู้สกึนัน้จะเกิดความประหมา่ เกร็ง ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง 
ทําให้เสียความรู้สกึเป็นกนัเองกบัพืน้ท่ีสาธารณะไป ซึง่ระดบัความรู้สกึเป็นกนัเองกบัพืน้ท่ีนัน้มาก
น้อยขึน้อยูก่บัปัจจยัหลกั 2 สว่นคือ ปัจจยัด้านสถาปัตยกรรมท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึน่าใช้งานหรือไม่
น่าใช้งาน และปัจจยัด้านสงัคมท่ีสง่ผลตอ่ความเป็นสว่นตวัหรือความเป็นสาธารณะ  

ภาพประกอบท่ี 5 แสดงตวัอยา่งลกัษณะสถานท่ีตา่งๆท่ีสร้างความรู้สกึคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ใช้ 
 

พืน้ที่ทางสถาปัตยกรรมและความสัมพันธ์กับมนุษย์ 
 หนึ่งในปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย์คือ “ท่ีอยู่” หรือเรียกได้ว่าคือ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นท่ีคอยตอบสนองความต้องการ ปกป้องคุ้มครอง แบ่ง
ขอบเขต จนถึงตอบสนองความพึ่งพอใจ สถาปัตยกรรมถกูวิวฒันาการมาอย่างยาวนาน 
และมีการปรับเปล่ียนเร่ือยมาเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการท่ีเหมาะสมยิ่งขึน้ สร้างความ

                                           
 4 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครัง้ท่ี 5. 
กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2538. 
 5สอ เสถบตุร. New Model English – Thai Dictionary. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช,2530. 
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พงึพอใจแก่มนษุย์ท่ีมาใช้พกัอาศยั ซึง่องค์ปะกอบในการสร้างสถาปัตยกรรมท่ีดี หรือพืน้ท่ี
ท่ีน่าใช้งานนัน้ จะต้องสร้างขึน้จากการวิเคราะห์พฤติกรรม ลกัษณะโครงการ สรีระ ขนาด
และการใช้งานของผู้ ใช้อย่างเหมาะสม ตามหลกัการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของ 
ฟรานชิส ดีเค. ชิง6 (Francis D.K. Ching,2007) ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ Form space and 
order โดยสรุปองค์ประกอบจากการทบทวนหลกัการออกแบบท่ีว่างเป็นปัจจยัหลกัๆได้
ดงันี ้

 1. Element องค์ประกอบพืน้ฐานของรูปทรง คือ เร่ิมต้นจาก จุด วางเรียงต่อกนัเกิด
เป็นเส้นและระนาบ 2 มิติ เม่ือนํามาวางประกอบกันจะเกิดเป็นรูปทรง 3 มิติท่ีสมบูรณ์ ซึ่งการ
ประกอบกนัด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน จดุ เส้น ระนาบ นีเ้ม่ือนํามาสร้างเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความซบัซ้อนในเชิงการใช้งานหรือตอบด้านความหมายและการส่ือสารความงาม จะทําให้เกิด
เอกลกัษณ์ เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีสมบรูณ์ 
 2. Form รูปทรงทางสถาปัตยกรรมนัน้เรารับรู้ได้จากลกัษณะระหว่าง กลุ่มก้อน 
(Mass) และช่องว่าง (Void)ด้วยความแตกต่างของสองสิ่งนี  ้ทําให้เราสามารถรับรู้รูปทรงของ
สิ่งของได้ว่าเป็นอย่างไร Edmund N. Bacon ได้กลา่วไว้ว่า “Architectural form is the point of 
contact between mass and space … Architectural forms, textures, materials, modulation 
of light and shade, color, all combine to inject a quality or spirit that articulates space. 
The quality of the architecture will be determined by the skill of the designer in using and 
relating these elements, both in the interior spaces and in the spaces around buildings”7 
โดยท่ีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมสามารถแบง่เป็นองค์ประกอบหลกัๆได้ดงันี ้
 2.1 Shape รูปร่าง คือลกัษณะเดน่ของขอบนอกหรือการจดัวางพืน้ผิวของรูปทรง
นัน้ โดยใช้การระบปุระเภทจากลกัษณะเดน่ เช่น รูปทรงสามเหล่ียม หรือรูปทรงกลม 
 2.2 Size ขนาดมิติทางกายภาพ คือ กว้าง ยาว ความลกึ ของรูปทรงนัน้โดย
อ้างอิงขนาดจากการเปรียบเทียบกบับริบทรอบข้าง 
 

                                           
 

6
 Francis D.K. Ching, Architecture: Form, Space, & Order, Jhon Wiley & Sons, INC, New 

York, 1996. 
 7Edmund N. Bacon, Design of city. Viking press: New York, 1974 
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ภาพประกอบท่ี 6  แสดงภาพการใช้พืน้ท่ีครัวในการประกอบอาหาร ซึง่สมัพนัธ์กบัขนาดร่างกาย
 และท่าทางการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ 
ท่ีมา : ภาพวาดแสดงการใช้งานห้องครัว เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เม.ย. 59 เข้าถึงได้จาก 
https://unamaquinalectoradecontexto.wordpress.com/2011/09/09/ernst-neufert/ 
 2.3 Colour ปรากฎการณ์ของแสงที่กระทํากับวัตถุ ทําให้เกิดลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนั โดยการเห็นสีนัน้ขึน้อยูก่บัการรับรู้เฉพาะบคุคล สีนัน้มีความอ่ิมตวั ความเจือจาง หรือ
สดใส ซึง่ทําให้เกิดคณุลกัษณะท่ีเฉพาะตวัขึน้แตกต่างกบับริบทรอบข้าง และยงัมีผลต่อการรับรูป
นํา้หนกัของวตัถ ุ
 2.4 texture ลักษณะเฉพาะของพืน้ผิว ท่ีให้การรับรู้และการสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 
โดยการจดัวางรูปร่าง ขนาดและสดัสว่น เช่น ผิวหยาบ เรียบ หรือมีแพทเทินเฉพาะเช่น ตารางหรือ
ลวดลาย ซึง่พืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนัยงัมีผลตอ่ลกัษณะการรับแสงท่ีตกกระทบตอ่พืน้ผิวนัน้ๆ 
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ทฤษฎีจติวิเคราะห์และการเรียนรู้ของมนุษย์ 
 ปฏิสมัพนัธ์ ถูกตดัสินด้วยสญัชาตญาณและเรียนรู้ เม่ือมนุษย์พบเจอบุคคล
อ่ืนและได้เร่ิมมีการพดูคยุทําความรู้จกั ความสมัพนัธ์จงึได้เร่ิมต้นขึน้ และเม่ือมีการรวมตวั
ของกลุ่มคนท่ีมากขึน้จะก่อเกิดเป็นสงัคม ในปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนเรานัน้มีหลายระดบั 
แปรเปล่ียนไปตามความรู้จกัคุ้นเคย ซึง่จะส่งผลต่อระยะห่างท่ีบุคคลเหล่านัน้มีต่อกนั ซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างคนนัน้มีความต่อเน่ือง สามารถเรียนรู้ได้จากการพบปะ
สงัสรรค์กนั ยิ่งพบเจอ พดูคยุเรียนรู้ซึง่กนัและกนั จะทําให้สามารถเรียนรู้ถึงอีกฝ่ายได้มาก
ขึน้ และความรู้สกึเป็นกนัเองนัน้จะเร่ิมก่อตวัขึน้ 

 1. ทฤษฎีจติวิเคราะห์ของฟรอยด์ Freud's Three Levels of Mind คือทฤษฎีท่ีถกู
คดิขึน้โดยจิตแพทย์ชาวเวียนนาช่ือ ซกิมนัด์ ฟรอยด์8 (Sigmund Freud) ว่าด้วยพฤติกรรมมนษุย์ท่ี
มีเหตผุลจงูใจและความหมาย ไมไ่ด้เกิดขึน้เองโดยความบงัเอิญแตเ่กิดจากจิตสํานกึในการควบคมุ
และสั่งการให้เกิดพฤติกรรมนัน้ๆ และสิ่ง ท่ีมีอิทธิพลในการเกิดพฤติกรรมเหล่านัน้ ได้แก่ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยเฉพาะประสบการณ์ในวยัเด็ก ซึง่ฟรอยด์เช่ือว่าประสบการณ์ดงักลา่วจะ
ฝ่ังลกึในจิตใต้สํานึก และส่งผลต่อพฤติกรรมของบคุคลโดยไม่รู้ตวั ฟรอยด์ ได้แบ่งการทํางานของ
จิตออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
 1.1 จติไร้สาํนึก (unconscious mind) มีบทบาทสําคญัในการแสดงพฤตกิรรม
ของมนษุย์ โดยเฉพาะพฤตกิรรมท่ีแสดงออกโดยไมรู้่ตวั กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์9 กลา่ววา่ จิตไร้สํานกึ
เป็นสิง่ท่ีฝังลกึอยูภ่ายในจิตใจ มีการเก็บกด (Repression) เอาไว้อาจเป็นเพราะถกูบงัคบัหรือไม่
สามารถแสดงอาการโต้ตอบได้ในขณะนัน้ในท่ีสดุก็จะฝังแน่นเข้าไป จนเจ้าตวัลืมไปชัว่ขณะ จะ
แสดงออกมาในลกัษณะการพลัง้เผลอ เช่น การถกูห้าม ถกูลงโทษ ทําให้เกิดการเก็บกดไว้ในจิตใจ 
และเม่ือโตขึน้เกิดกระบวนการขดัแย้งทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดพฤตกิรรม สง่ผลให้บคุคลนัน้
แสดงออกซึง่พฤตกิรรมโดยไมรู้่ตวั เช่น การพดูพลัง้ปาก ความฝัน เป็นต้น นอกจากนีส้ิง่ท่ีถกูเก็บ
กดไว้ในจิตใต้สํานกึยงัสง่ผลตอ่การทํางานของร่างกาย ทําให้ร่างกายไมต่อบสนองตามความคดิ  
 1.2 จติสาํนึก (conscious mind) คือสภาวะรู้ตวั บคุคลนัน้จะสามารถควบคมุ 
รู้ตวัวา่กําลงัทําอะไร คดิอะไรอยา่งไรตลอดเวลา ภายใต้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 เป็นสภาวะปกตทิัว่ไป
ของมนษุย์ท่ีสามารถควบคมุการกระทําได้ และเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกโดยมีเจตนาและ

                                           
 8Freud, S. (1915). The unconscious. SE, 14: 159-204. 
 9 กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์, สุขภาพจิตในโรงเรียน, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2524. 
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จดุมุง่หมายท่ีชดัเจน จิตสํานกึเป็นสว่นท่ีทําให้มนษุย์แสดงออกซึง่พฤตกิรรมท่ีสมเหตสุมผล 
สอดคล้องกบัหลกัการและสถานการณ์ท่ีเป็นจริง เกิดจากการเรียนรู้ และทําความเข้าใจ อาศยัหลกั
เหตผุลและศีลธรรมท่ีตนเองเช่ือถือเป็นหลกัยดึในการแสดงออกซึง่พฤตกิรรม 
 1.3 จิตกึ่งสํานึก (Subconscious mind) คือส่วนของประสบการณ์ท่ีได้รับและ
เก็บสะสมไว้ มีลกัษณะเล่ือนลาง เม่ือเจอสภาวะหรือสิ่งกระตุ้นท่ีเหมาะสม จะสามารถเรียกคืนนํา
กลบัมาใช้ใหม่ได้ และนํากลบัมาในระดบัจิตสํานึกได้  เป็นสว่นจิตท่ีอยู่ใกล้จิตสํานึกมากกว่าจิตไร้
สํานกึ รองศาสตราจารย์ กลมรัตน์ หล้าสวุงษ์10ได้กลา่วถึง Subconscious mind  ว่าหมายถึงสว่น
ของจิตใจ ท่ีมิได้แสดงออกเป็นพฤติกรรม ในขณะนัน้ แต ่เป็นสว่นท่ีรู้ตวั สามารถดงึออกมใช้ได้ทกุ
เม่ือท่ีต้องการ เช่น นางสาว ก. มีน้องสาวคือนางสาว ข. ซึง่กําลงัตกหลมุรัก นาย ค. แต่นางสาว ข. 
เกรงว่ามารดาจะทราบความจริงจึงบอกพ่ีสาว มิให้เล่าให้มารดาฟัง นางสาว ก. เก็บเร่ืองนีไ้ว้เป็น 
ความลบั มิได้แพร่งพรายให้ผู้ ใดทราบโดยเฉพาะมารดาแต่ ในขณะเดียวกนัก็ทราบอยู่ตลอดเวลา
วา่ นางสาว ข. รักนาย ค. ถ้าเขาต้องการเปิดเผย เขาก็จะบอกได้ทนัที 
 Freud เปรียบเทียบจิตเป็นเหมือนก้อนภเูขานํา้แข็งลอยอยู่ในทะเล จิตไร้สํานึกคือ
สว่นของนํา้แข็งท่ีจมอยู่ใต้นํา้ มองไม่เห็นแตมี่ขนาดใหญ่ จิตก่อนสํานึกคือสว่นผิวนํา้และจิตสํานึก
คือสว่นของก้อนนํา้แข็งท่ีโผลพ้่นผิวนํา้ ท่ีเป็นสว่นน้อย 
 

                                           
 10 กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์, จติวทิยาการศกึษา, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีเดชา, 2528 
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ภาพท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบจิตของมนษุย์กบัก้อนภเูขานํา้แข็ง ตามทฤษฎีของฟรอยด์ 
ท่ีมา : ภาพ Tip of the iceberg เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://humbertolvx.wordpress.com/2014/01/11/the-necessity-of-psychological-
education-and-healing/ 

จะเห็นได้ว่าการทํางานของจิตทัง้ 3 ระดบั จะมาจากจิตไร้สํานึกท่ีมีพฤติกรรม
เป็นไปตามกระบวนการขัน้ปฐมภูมิ (Primary process) เป็นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ 
(Instinctual drives) และเม่ือบุคคลมีการเรียนรู้ รับรู้เหตผุลต่างๆมากยิ่งขึน้ พลงัในส่วนของจิต
ก่อนสํานึกและจิตสํานึก จะพัฒนาขึน้เป็นกระบวนการขัน้ทุติยภูมิ (Secondary process) 
สามารถคิดวิเคราะห์และควบคมุพฤติกรรมได้อย่างมีสติรอบครอบและส่วนของจิตสํานึกนีห้ากมี
การเรียนรู้มากยิ่งขึน้จะสามารถควบคมุการกระทําและกดข่มจิตไร้สํานึกได้ ทําให้เราควบคมุการ
แสดงพฤตกิรรมได้มากยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของจิตสํานกึและจิตไร้สํานกึซึง่มีผลตอ่กนั 
 เปรียบเทียบการทํางานของจิตต่อสิ่งเร้าเป็นการรับรู้พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเม่ือ
บคุคลเข้าสูพื่น้ท่ีท่ีไมรู้่จกัไมเ่คยพบเห็นมาก่อน จิตไร้สํานกึจะเข้ามามีบทบาทในการทํางานขัน้แรก 
บคุคลนัน้จะตดัสนิสถานท่ีจากสญัชาตญิาณไปโดยไมรู้่ตวั ว่าพืน้ท่ีนัน้เป็นอย่างไร น่ากลวัหรือเป็น
มิตร จากนัน้เม่ือมองเห็นรับรู้พืน้ท่ีโดยรอบแล้ว จิตสํานึกจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ท่ีได้เรียนรู้มา 
ในการตดัสนิขัน้สองอีกครัง้ วา่พืน้ท่ีแห่งนัน้เป็นอยา่งไร ใช้ทําอะไรและมีสถานะอะไร เม่ือบคุคลนัน้
ได้สงัเกตพืน้ท่ีอย่างมีเหตมีุผล จะทําให้เข้าใจพืน้ท่ีและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อพืน้ท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ภาพประกอบท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของจิตสํานกึและจิตไร้สํานกึตอ่พืน้ท่ีทาง    
 สถาปัตยกรรม 
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 2. ทฤษฎีอาํนาจและการใช้อาํนาจ คือทฤษฎีท่ีถกูคดิขึน้โดยมิเชล ฟโูกต์11 (Michel 
Foucault) จากการศึกษาของ ชชัชน เส็งมา ได้ความว่า มิเชล ฟูโกต์ ได้พฒันาความคิดของเขา
จากความคิดเบือ้งต้นของ จิตวิเคราะห์ ท่ีถกูพฒันาขึน้มาจาก Simund Freud (Psychoanalysis) 
เป็นการมองเข้าไปในส่วนรากเหง้าของโครงสร้างทางสงัคม ในคู่ความสมัพนัธ์ของ อํานาจและ
ความรู้ (Power/Knowledge) ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการศกึษาหาความสมัพนัธ์ ของกรอบและผู้ ท่ี
อยู่ในกรอบ, ผู้ กําหนดและผู้ถกูกําหนด, การควบคมุและการถกูควบคมุ, และท่ีสําคญัคือ การ
เช่ือมโยงในการใช้อํานาจและท่ีว่าง ทัง้ทางสงัคม และสถาปัตยกรรม จากการท่ี Foucault ได้
มองเห็นถึงคูค่วามสมัพนัธ์ของอํานาจและความรู้ ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้สงัคม และโครงสร้าง
ทางสงัคม "ดําเนินไปอยา่งปกติ" และพยายามทําให้เกิดโอกาสเข้าไปสัน่คลอนโครงสร้างปกติอนันี ้
จากคน หรือ กลุ่มคน ท่ีอยู่ภายใต้กรอบ หรือ มาตรฐาน ท่ีถูกกําหนดเอาไว้แล้ว เร่ิมท่ีจะดิน้รน
หาทางออก หรือพืน้ท่ีของพวกเขาเอง ทัง้ในแง่ พืน้ท่ีทางนามธรรม (Social Space) และรูปธรรม 
(Architectural Space) 
 Foucault ได้เสนอถึงรูปแบบของการซ้อนทับกันระหว่าง พืน้ท่ีว่างทางสงัคม 
(Social Space) กบัพืน้ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Space) โดยพืน้ท่ีทางสงัคมเป็น
ตวักําหนดพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกนัก็เป็นความสมัพนัธ์ในทางกลบักนั คือพืน้ท่ี
ทางสถาปัตยกรรมเป็นตวักําหนดพืน้ท่ีทางสงัคม จะเห็นได้ว่ามิติของท่ีว่างทัง้สองสิ่งอยู่คูก่นั และ
ส่งผลกระทบต่อซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Panopticon และ Heterotopia (Other 
Spaces) เป็นตวัอยา่งท่ีสําคญัของแนวความคดิของ Foucault ตอ่ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
 2.1 Panopticon ความสมัพันธ์ระหว่าง มิติของพืน้ท่ีว่างทางสงัคม และมิติของ
พืน้ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ตาม"ทฤษฎีท่ีว่าด้วยอํานาจและการใช้อํานาจ" การควบคมุนกัโทษ 
โดยการใช้สายตาของผู้ควบคมุท่ีตัง้อยู่ท่ีจดุศนูย์กลางของคกุ ซึง่หอคอยกลายเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
การควบคุม และการใช้อํานาจ เป็นการควบคุมหรือการสร้างกรอบ ทางความคิดและทาง
จินตนาการตอ่นกัโทษ ให้รู้สกึว่าตวัเขา กําลงัมีคนควบคมุอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีคนคมุหรือไม่ก็
ตาม เป็นการใช้ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือ กําหนดมิติท่ีว่างทางสงัคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สงัคมของนกัโทษ สิ่งซึง่น่าคิดตรงนีก็้คือว่า ใครมีอํานาจในการสอดส่อง และควบคมุคนแต่ละ
คนบนพืน้ท่ีว่างสาธารณะ. เรากลายเป็นนกัโทษโดยไม่ได้รู้ตวั และท่ีสําคญัทุกอย่างถกูดําเนินไป
อยา่งเป็นปกต ิ
                                           
 11Foucault, Michel.Of other spaces: Utopias and Heterotopias. Architecture, 
Mouvement, Continuité, no. 5, 1984. 
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ภาพท่ี 3  แสดงผงัการจดัวางแบบ Panoption ของคกุ โดยให้ผู้คมุอยูก่ลางในลกัษณะหอคอย และ 
 สามารถมองห้องขงัได้ครบทกุห้อง 
ท่ีมา : Panoption จากเว็บไซต์architizer เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เขข้าถึงได้จาก 
http://architizer.com/blog/summer-video-game-series-prison-architect/ 
 2.2 Heterotopias เป็นการนําเสนอถึงการจดัการ การปิดบงั ซอ่นเร้น กลุม่คนท่ีมี
ลกัษณะผิดไปจาก มาตรฐาน ปกติ หรือท่ีอยู่นอกเหนือจากกรอบและมาตราฐานท่ีจะทําให้ การ
ดําเนินไปของสงัคมปกติ เป็นไปอย่างไม่เป็นปกติ ดงันัน้ จึงกําหนดให้กลุ่มคนพวกนีไ้ปใช้พืน้ท่ี
บริเวณริมขอบของพืน้ท่ีต่างๆ และถกูกําหนดให้ห่างออกจากสงัคมปกต ิบริเวณท่ีห่างไกลจากการ
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มองเห็นของคนปกติทั่วไป พืน้ท่ีเหล่านีถู้กกําหนด ถูกกรอบให้เป็นพืน้ท่ีต้องห้าม ห้ามคนท่ีเป็น
ปกตกํิา้กราย และห้ามกํา้กรายคนปกต.ิ เป็นพืน้ท่ีสําหรับคนไมป่กต ิ
 พืน้ท่ีเหล่านีก้ลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของการใช้อํานาจ บนพืน้ท่ีว่าง เป็นการ
ซ้อนทับของมิติทางการใช้อํานาจ ลงไปบนมิติของท่ีว่างทางสังคม และบนมิติของท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม ทําให้เกิดเป็น ท่ีวา่งท่ีไมป่กต ิหรือท่ีวา่งท่ีผิดปกต ิ(Other Spaces)12 
 

 
ภาพท่ี 4  แสดงกระจกเงาและภาพสะท้อนตามหลกั Heterotopias 
ท่ีมา : กระจกเงา จากเว็บไซต์ kisss เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.kisss.org.uk/KISSS/eva-rudlinger.html 
 การเกิดความรู้สึกเป็นกันเองนัน้สามารถแบ่งได้ 2 ลกัษณะเป็นรูปธรรมหรือ
กายภาพ คือ พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม และลกัษณะทางนามธรรม คือ พืน้ท่ีทางสงัคม ซึ่งทัง้ 2 

ลกัษณะนีเ้ม่ือทํางานร่วมกนัจะก่อให้เกิดพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง 
 

                                           
 

12
 ชชัชน เส็งมา, “โครงการสร้างสรรคป์ระติมากรรมประยกุตเ์พ่ือการติดตั้ง ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑ์

วิทยาศาสตร์เร่ืองโครงสร้างสถาปัตย”์ วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบณัฑิต สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2548 
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ภาพประกอบท่ี 9 แสดงการทํางานร่วมกนัของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีทางสงัคมในการ
 สร้างความรู้สกึเป็นกนัเองบนพืน้ท่ีสาธารณะ 
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บทที่ 3 
 

การก่อรูปของความเป็นกันเองบนพืน้ที่สาธารณะ 
 
ความเป็นกันเองบนพืน้ที่ทางสถาปัตยกรรมและพืน้ที่ทางสังคม  
 การเกิดความรู้สกึเป็นกนัเองนัน้สามารถแบ่งได้ 2 ลกัษณะเป็นรูปธรรมหรือ
กายภาพ คือ พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม และลกัษณะทางนามธรรม คือ พืน้ท่ีทางสงัคม ซึ่ง
ทัง้ 2 ลกัษณะนีเ้ม่ือทํางานร่วมกนัจะก่อให้เกิดพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง 
 1. พืน้ที่ทางสถาปัตยกรรม คือการสร้างความรู้สึกเป็นกันเองขึน้ด้วยการใช้
องค์ประกอบในการเกิดพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีดี น่าใช้งาน เกิดภาวะน่าสบาย (Cozy)เช่น 
ขนาดของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ทําให้ผู้ ใช้ไม่รู้สึกอึดอัด หรือ พืน้ท่ีท่ีมีบรรยากาศท่ีดี สว่าง รับรู้ได้
รอบตวั ไมห่วาดระแวง หรือไมมี่ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีทําให้รู้สกึไมป่ลอดภยั 

 2. พืน้ที่ทางสังคม คือการสร้างพืน้ท่ีท่ีเอือ้ให้เกิดลกัษณะทางสงัคมท่ีเท่าเทียมกัน 
ทุกคนมีอิสระในการตดัสินใจแบะใช้งานพืน้ท่ีนัน้ ไม่แบ่งแยกเฉพาะหรือมีลําดบัชัน้บนพืน้ท่ี เช่น 
ลานกว้างท่ีมีลกัษณะโลง่หรือห้องโถง ท่ีมีระดบัพืน้ราบเรียบ ไมมี่ยกสงู ช่วยให้ทกุพืน้ท่ีเท่ากนั ผู้ใช้
สามารถเลือกยืน พบปะพดูคยุได้อิสระโดยไมรู้่สกึกดขม่หรือสงูต่ําตอ่กนั 
2 องค์ประกอบในการเกิดท่ีวา่งท่ีสง่เสริมความเป็นกนัเอง 
 จากการศึกษาทฤษฎีการก่อรูปของ Space & Form และความสมัพนัธ์
ระหว่างท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมและท่ีว่างทางสงัคม ทําให้สามารถแจกแจงองค์ประกอบ
ในการสร้างพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเองได้เป็นสองอย่างคือ พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมในการสร้างท่ี
ว่างท่ีน่าใช้งาน (cozy space) และพืน้ท่ีทางสงัคม ในการสร้างท่ีว่างท่ีส่งเสริมความเท่า
เทียมกนัของคน (non hierarchy space) 
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ภาพประกอบท่ี 10 แสดงการแบง่ท่ีวา่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมเพ่ือให้เกิด
 คณุภาพน่าใช้งาน และท่ีวา่งทางสงัคมเพ่ือลดลําดบัชัน้ระหวา่งผู้ใช้งาน 
 
เคร่ืองมือในการเกิดความเป็นกันเองในที่ว่างทางสถาปัตยกรรม  
 จากองค์ประกอบหลักในการเ กิดความเป็นกันเองบนท่ีว่าง  คือ  พื น้ ท่ีทาง
สถาปัตยกรรมในการสร้างท่ีวา่งท่ีน่าใช้งาน (cozy space) และพืน้ท่ีทางสงัคม ในการสร้างท่ีว่างท่ี
สง่เสริมความเท่าเทียมกนัของคน (non hierarchy space) สามารถแยกเป็นชดุเคร่ืองมือย่อย ท่ีจะ
ทํางานร่วมกนักบัความต้องการของโปรแกรมการใช้งานอาคาร เพ่ือให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเองขึน้ 
 1. ที่ว่างที่ก่อให้เกิดคุณภาพน่าใช้งาน พืน้ท่ีท่ีส่งผลตอ่ความรู้สกึน่าใช้งาน ทําให้
รู้สกึผอ่นคลาย ประกอบไปด้วยปัจจยัทางกายภาพพืน้ฐาน ดงันี ้
  1.1 Form & Proportion รูปทรงพืน้ฐานท่ีเรียบง่ายของพืน้ท่ี ทําให้เม่ือผู้ ท่ีเข้ามา
ใช้งานสามารถรับรู้ได้อยากรวดเร็ว เข้าใจได้ง่าย และเลือกใช้งานได้อยา่งเหมาะสม ผิดกบัพืน้ท่ีท่ีมี
ความซบัซ้อนสงูจะทําให้เกิดความรู้สกึหวาดระแวงหรือลงัเลไมก่ล้าใช้งาน 
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ภาพประกอบท่ี 11 แสดงลกัษณะของรูปทรงท่ีเรียบและซบัซ้อนซึง่สง่ผลตอ่การทําความเข้าใจ ยิ่ง
 รูปแบบท่ีวา่งซบัซ้อน เข้าใจยาก จะสง่ผลให้ผู้ใช้งานประหมา่หรือตดัสนิใจได้
 ลําบากมากขึน้ 
ท่ีมา : ภาพร่างผงัอาคาร Leonardo glass cube  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้
จาก https://www.architonic.com/en/project/3deluxe-leonardo-glass-cube/5100446 
 1.2 Scale ขนาดท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ใช้งาน เม่ือพืน้ท่ีท่ีเข้าไปใช้มีขนาดท่ีวา่งท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะและสดัสว่นของผู้ใช้งาน จะทําให้เกิดความพอดี เหมาะสม ไมเ่ลก็จนอดึอดั
หรือไมส่งูใหญ่จนเกิดความรู้สกึกดขม่อารมณ์ของผู้ใช้งาน 
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ภาพประกอบท่ี 12 แสดงลกัษณะของขนาดพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัขนาดของผู้ใช้งาน ยิ่งขนาดของ 
 ท่ีวา่งมีความใกล้เคียงเหมาะสมตอ่การใช้งาน ผู้ใช้งานจะรู้สกึปลอดภยั ใกล้ชิด 
 ไมป่ระหมา่ 
ท่ีมา : ภาพร่างเปรียบเทียบขนาดท่ีวา่งและมนษุย์โดย Nikos A. Salingaros เข้าถงึเม่ือวนัท่ี  21 
กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.biourbanism.org/fractals-in-the-new-architecture/ 
ภาพถ่ายห้องเรียนในลกัษณะห้อง Slope ขนาดใหญ่เข้าถึงเม่ือเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 
เข้าถึงได้จาก https://parryed.wordpress.com/effective-leadership-in-the-classroom/ 
 1.3 Atmosphere บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจดัองค์ประกอบเพ่ือสร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร เช่น ความโปร่งโล่ง มองเห็นพืน้ท่ีได้รอบด้าน จะสามารถสร้างความรู้สึก
ปลอดภยัไมห่วาดระแวง ในขณะท่ีพืน้ท่ีมืดทึบมีซอกลืบจะสร้างบรรยากาศท่ีสลวัน่ากลวั ทําให้เรา
รู้สกึหวาดกลวัหวาดระแวงในสิง่ท่ีมองไมเ่ห็น 
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ภาพประกอบท่ี 13 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีท่ีมีบรรยากาศของท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Poli house  จากเว็บไซต์ archdaily เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.archdaily.com/476/poli-house-pezo-von-ellrichshausen 
 1.4 Brightness ความสวา่งของแสงและเงา ความสวา่งของพืน้ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ 
ยิ่งพืน้ท่ีสวา่งมองเห็นได้ชดัเจน จะทําให้สามารถเข้าใจและรับรู้รายละเอียดได้แน่ชดั ในขณะท่ี
ความมืดจะสร้างความหวาดระแวงจากการท่ีไมส่ามารถรับรู้ได้วา่อาจจะมีสิง่ใดเกิดขึน้ เม่ือลอง
เปรียบเทียบพืน้ท่ีทัง้ 2 รูปแบบท่ีมีแสงสวา่งแตกตา่งกนัจะพบวา่ พืน้ท่ีท่ีมีแสงเพียงพอ มองเห็น
รายละเอียดได้แน่ชดั จะสง่ผลตอ่ความนา่ใช้งาน ผู้ใช้งานรู้สกึสบายใจและปลอดภยัมากกวา่พืน้ท่ี
ท่ีมืดไมมี่แสงเพียงพอ 
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ภาพประกอบท่ี 14 แสดงตวัอยา่งความสวา่งบนท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Sanaa จากเว็บไซต์ dezeen เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.dezeen.com/tag/sanaa/ 
 1.5 Material & Texture วสัดแุละพืน้ผิวสมัผสัเม่ือเราเข้าไปในทกุๆพืน้ท่ีสมัผสั
ของพืน้ผิวนัน้สําคัญ พืน้ท่ีท่ีเหยียบ ผิววัสดุท่ีเราจับท่ีเรานั่ง ทุกสัมผัสส่งผลต่อความรู้สึกและ
อารมณ์ต่อพืน้ท่ี ผิวท่ีหยาบกระด้างหรือสกปรกไม่น่าสมัผสั พืน้ผิวท่ีราบเรียบ หรือเนียนนุ่มน่า
สมัผสัสง่ผลตอ่ความรู้สกึอบอุน่ตอ่พืน้ท่ีนัน้ๆ 
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ภาพประกอบท่ี 15 แสดงลกัษณะของการใช้วสัดแุละพืน้ผิวในแบบตา่งๆ 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Saint benedict chapel  จากเว็บไซต์ archdaily เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2559 เข้าถึงได้จาก http://www.archdaily.com/418996/ad-classics-saint-benedict-chapel-
peter-zumthor 
 1.6 Sight การรับรู้ทางสายตา ในการเข้าถึงแต่ละพืน้ท่ี ถ้าสามารถมองเห็น
ล่วงหน้าได้ว่าในพืน้ท่ีท่ีกําลงัจะเข้าไปใช้งานนัน้มีอะไรเกิดขึน้บ้าง มีสิ่งใดรออยู่ จะสามารถทําให้
ผู้ ใช้งานสามารถปรับตวัปรับภาวะอารมณ์ได้ล่วงหน้าเพ่ือรองรับสิ่งท่ีจะเกิด ทําให้สามารถตัง้ตวั
เตรียมพร้อมได้ดียิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบท่ี 16  แสดงตวัอยา่งลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้ลว่งหน้า 
ท่ีมา : ภาพ Go Hasegawa จากเว็บไซต์ afasiaarchzine เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 
เข้าถึงได้จาก http://afasiaarchzine.com/2012/02/go-hasegawa-associates-2/ 
 1.7 Sequence & Approach ลําดบัการรับรู้และการเข้าถึงท่ีเรียบง่ายเป็นลําดบัท่ี
ชดัเจน ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเข้าใจลกัษณะการใช้งานได้ง่าย และความต่อเน่ืองของการใช้งานยงั
สง่ผลตอ่ความล่ืนไหลช่วยให้ผู้ใช้สามารถลําดบัขัน้ตอนการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึน้ ลกัษณะการเข้าถึง
แบบต่อเน่ืองและเปิดเผยให้ผู้ ใช้งานสามารถมองเห็นพืน้ท่ีต่อไป มีการนําสายตาและเห็นสิ่งท่ีจะ
เกิดขึน้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อยา่งตอ่เน่ืองและปรับตวัเข้ากบัพืน้ท่ีได้ดีขึน้ 
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ภาพประกอบท่ี 17 แสดงตวัอยา่งพืน้ท่ีท่ีมีการเข้าถงึท่ีชดัเจน รับรู้ลว่งหน้า และคาดเดาพืน้ท่ีได้ 
ท่ีมา : ภาพถ่ายจากเว็บไซต์ archdaily เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก  
http://www.archdaily.com/112683/ad-classics-unity-temple-frank-lloyd-wright-3 
 จากการศึกษาองค์ประกอบในการสร้างท่ีว่างท่ีมีคุณภาพในการใช้งาน แบ่งเป็น
กายภาพของพืน้ท่ี(Physical space)และวิธีการรับรู้พืน้ท่ี(Perception)  สามารถจดัหมวดหมู่และ
สรุปลําดบัความสมัพนัธ์แจกแจงได้เป็นแผนผงัดงันี ้ โดยทัง้สองทํางานร่วมกนั เพ่ือสร้างพืน้ท่ีท่ีน่า
ใช้งาน 
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ภาพประกอบท่ี 18 แสดงการจดัหมวดหมูข่องเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบพืน้ท่ีท่ี
 ก่อให้เกิดภาวะน่าสบาย 
 2. ที่ ว่างที่ลดความไม่เท่าเทียมกัน ลกัษณะของพืน้ท่ีและองค์ประกอบท่ีส่งเสริม
ความรู้สึกเท่าเทียมกัน ลดความมีลําดับชัน้ของผู้ ใช้ลง เอือ้ให้คนมีอิสระในการใช้งานพืน้ท่ี
สาธารณะได้เท่าๆกนั สามารถแบง่ยอ่ยได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การกําหนดขอบเขตและลกัษณะการ
ใช้งานท่ีไม่บง่ชดั เพ่ือเอือ้ให้เกิดความยืดหยุ่น และการจดัการระบบของท่ีว่างเพ่ือเอือ้ให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการใช้ ไม่บ่งบอกชดัเจนว่าพืน้ท่ีแต่ละพืน้ท่ีมีขอบเขตอย่างไรหรือจดัไว้เพ่ืออะไร ทําให้
ผู้ ใช้งานสามารถท่ีจะเลือกใช้งานได้อย่างอิสระ และไม่เกิดการครอบครองพืน้ท่ีเพ่ือตนเองเพียงผู้
เดียว โดยแบง่การศกึษายอ่ยดงันี ้
 2.1 Ground levels การสร้างขอบเขตจากระดบัพืน้ ระดบัความสงูต่ําของพืน้นัน้
ส่งผลต่อลําดบัของผู้ ใช้งาน ผู้ ท่ียืนอยู่สงูกว่าเด่นกว่าจะรู้สึกถึงความพิเศษกว่าผู้ ท่ีอยู่ระดบัล่าง 
ในขณะท่ีผู้อยู่ต่ํากว่าจะรู้สึกถึงการกดดนั เสียเปรียบ การลดความต่างของระดบัพืน้จะสามารถ
ช่วยลดความตา่งของลําดบัชัน้บนความรู้สกึของผู้ใช้งานลงได้ 
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ภาพประกอบท่ี 19 แสดงลกัษณะของระดบัพืน้ท่ีมีผลตอ่ลําดบัชัน้ของผู้ใช้งานท่ีถกูเน้น
 ความสําคญัขึน้มา 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Theatres  จากเว็บไซต์ telegraph เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/10603169/10-theatres-in-weird-
places.html?frame=2804918 
 2.2 Enclosure การสร้างขอบเขตด้วยพืน้ท่ีปิดล้อมผนงัหรือองค์ประกอบในการ
ปิดล้อมนัน้ทําหน้าท่ีในการแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นภายในกับภายนอก ทําให้พืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังนัน้เกิด
ความแตกตา่งกนั พืน้ท่ีหนึง่จะถกูเน้นยํา้หรือเฉพาะเจาะจงมากกวา่อีกพืน้ท่ีหนึง่ ทําให้ลําดบัของผู้
ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเหลา่นัน้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
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ภาพประกอบท่ี 20 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีปิดล้อมเพ่ือเน้นความสําคญัของท่ีวา่ง 
ท่ีมา : ภาพจากเว็บไซต์ Goethe Institute เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก  
https://www.goethe.de/de/kul/wis/20692522.html 
 2.3 Overhead plane การสร้างขอบเขตด้วยเพลนเหนือหวัแผ่นเพลนท่ีอยู่สงูเหนือ
หวัจะสามารถกําหนดขอบเขต เกิดเป็นพืน้ท่ีเบาบางข้างใต้ เช่น พืน้ท่ีร่มเงาใต้ต้นไม้ หรือใต้หลงัคา 
โดยการสร้างขอบเขตลักษณะนีจ้ะทําให้พืน้ท่ีภายใน(ภายใต้การปกคลุม)มีความแตกต่างกับ
ภายนอกน้อยมาก เป็นเหมือนพืน้ท่ีท่ีตอ่เน่ืองกนั 
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ภาพประกอบท่ี 21 แสดงลกัษณะการใช้แพลนเหนือศีรษะ (overhead plane) 
ท่ีมา : ภาพจากเว็บไซต์ dezeen เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก  
http://www.dezeen.com/tag/sanaa/page/2/ 
 2.4 Approach สร้างลําดบัจากมมุมองและการเข้าถึงพืน้ท่ีสามารถเน้นให้เกิด
ความสําคญัขึน้ได้จากการจดัวางองค์ประกอบให้พุ่งเข้าหาหรือล้อมรอบพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่นการจดัวาง
ผงัแบบ center และสามารถออกแบบให้พืน้ท่ีนัน้ๆ ถกูทําให้กลืนหายไปไม่ถกูเน้นความสําคญั
ขึน้มา เช่น การวางผงัแบบ Grid ท่ีทกุพืน้ท่ีมีความสําคญัเท่าๆกนั 
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ภาพประกอบท่ี 22 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีแบบเข้าสูศ่นูย์กลาง 
ท่ีมา : ภาพสวนสาธารณะจากเว็บไซต์ toronto4kids เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.toronto4kids.com/Directories/Family-
Attractions/index.php/name/Toronto-Botanical-Garden/listing/28472/ 
 2.5 Continuous ลําดบัการเข้าจากความต่อเน่ืองการท่ีพืน้ท่ีแต่ละพืน้ท่ีถกูวาง
ต่อเน่ืองกนัอย่างมีระบบ จะทําให้เกิดลําดบัศกัดิ์บนพืน้ท่ี โดยมีพืน้ท่ีเร่ิมต้น พืน้ท่ีถดัมา 1-2-3-… 
และจบด้วยพืน้ท่ีสดุท้ายปลายทาง และการสลายลําดบันัน้ทําได้โดยการลดความชดัเจน ให้แตล่ะ
พืน้ท่ีสามารถลดัเช่ือมถึงกนัอยา่งอิสระ วนลปู หรือทกุพืน้ท่ีไมมี่การเรียงตอ่กนัท่ีชดัเจน 
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ภาพประกอบท่ี 23 แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีแบบตอ่เน่ืองเป็นเส้นตรง 
ท่ีมา : ภาพ ทางเดนิหน้านิทรรศการ จาก https://www.facebook.com/toy.trip  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 
21 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://pantip.com/topic/30368913 
 2.6 Element ลําดบัในท่ีว่างจากองค์ประกอบหน่วยย่อยเสา ผนงั หรือเฟอร์นิเจอร์ 
เม่ือถูกนํามาวางในท่ีว่างจะทําให้เกิดการเน้นความสําคญัตรงจุดนัน้ขึน้มาให้แตกต่างจากท่ีว่าง
อ่ืนๆ แต่หากถกูใช้วางในจํานวนมาก จะทําให้เกิดความสบัสนไม่ชดัเจน และการเน้นยํา้ท่ีว่างนัน้
จะถกูลดทอนลงไป 
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ภาพประกอบท่ี 24 แสดงลกัษณะการใช้องค์ประกอบยอ่ยในการกําหนดการใช้งาน 
ท่ีมา : ภาพอาคาร Rolex Learning Center by SANAA เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึง
ได้จาก http://www.dezeen.com/2010/02/17/rolex-learning-center-by-sanaa/ 
 2.8 Planning system แผนผงัแบบมีระเบียบแน่ชดัและแบบอิสระ ระบบการจดั
วางผงัในแตล่ะพืน้ท่ีมีผลตอ่การสร้างลําดบัศกัดิ์บนพืน้ท่ีนัน้ๆ หากใช้ระบบ Center พืน้ที่ีท่ีเป็นจดุ
ศนูย์กลางจะถกูเน้นขึน้มา แตห่ากระบบท่ีใช้เป็นระบบกริด หรือ Free plan ท่ีมีอิสระ พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้
จะถกูลดทอนความมีลําดบัลง แตล่ะท่ีวา่งจะเสมอภาคกนั 
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ภาพประกอบท่ี 25 แสดงลกัษณะการวางระบบการใช้งานในพืน้ท่ี 2 ลกัษณะท่ีมีการวางผงัท่ี
 แตกตา่งกนัสง่ผลให้วิธีการรับรู้และการใช้งานแตกตา่งกนั 
ท่ีมา : ภาพ Body shop จาก fashionfever.world เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.fashionfever.world/beauty/makeup-and-skincare/item/287-
%CE%BD%CE%AD%CE%BF-e-shop-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-
the-body-shop 
 องค์ประกอบในการสร้างลําดับในท่ีว่าง สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 
เคร่ืองมือในการควบคมุพืน้ท่ี และระบบการจดัการพืน้ท่ี ดงัแผนผงันี ้
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ภาพประกอบท่ี 26 แสดงการแบง่กลุม่ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีสามารถลดลาํดบัศกัดิบ์นพืน้ท่ีนัน้ๆ 

 
การทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบที่ว่างที่ส่งเสริมความเป็นกันเอง 
 จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาองค์ประกอบในการสร้างท่ีว่างท่ีเป็นกันเอง สามารถถอด
ลกัษณะการทํางานออกเป็นเคร่ืองมือทางกายภาพ และทดลองตดัหุ่นจําลองเพ่ือศกึษาอาการของ
ท่ีว่าง ในการทํางานบนปัจจัยอ่ืนท่ีเปล่ียนแปลงไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง คือ ท่ีว่างท่ี
ก่อให้เกิดคณุภาพน่าใช้งาน และท่ีวา่งท่ีลดลําดบัชัน้ในพืน้ท่ีดงัแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์นี ้
 

 
ภาพประกอบท่ี 27 แสดงการแบง่กลุม่คือ ท่ีวา่งท่ีก่อให้เกิดคณุภาพนา่ใช้งาน และท่ีวา่งท่ีลดลําดบั
 ชัน้ในพืน้ท่ี 
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 1. ที่ ว่างที่ ก่อให้เกิดคุณภาพน่าใช้งาน แบ่งเป็น กายภาพของท่ีว่างและการรับรู้
ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
 1.1 กายภาพของที่ว่าง ปัจจยัทางสถาปัตยกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดภาวะน่าสบาย
บนท่ีวา่งนัน้ จากการศกึษาข้อมลูสามารถแบง่ยอ่ยได้เป็น ขนาดและสดัสว่น รูปทรงของท่ีว่าง และ
บรรยากาศบนท่ีว่าง นํามาเป็นเคร่ืองมือในการทดลองตดัโมเดลจําลอง เพ่ือสงัเกตลกัษณะและ
อาการของท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้ 

 1.1.1 ขนาดที่สัมพันธ์กับสัดส่วนมนุษย์ ศกึษาเปรียบเทียบระหว่างท่ีว่าง
ขนาดตา่งๆกบัขนาดสรีระของมนษุย์เพ่ือใช้หาขนาดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่กนัใช้งาน 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการตดัโมเดลจําลองท่ีวา่งท่ีมีรูปทรงเดียวกนั แตมี่ขนาดท่ีแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 6 แสดงการตดัโมเดลจําลองท่ีว่างท่ีมีขนาดพืน้ท่ี และองค์ประกอบภายในพืน้ท่ีท่ีมีขนาด
 แตกตา่งกนั 
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 จากการทดลองพบว่าขนาดท่ีเล็กเกินไปจะสร้างความอึดอัดและไม่
สะดวกในการใช้งาน ขนาดพืน้ท่ีท่ีใหญ่เกินไปจะสร้างความรู้สึกกดข่มผู้ ใช้งาน ในขณะท่ีขนาดท่ี
พอดีสมัพนัธ์กับสดัส่วนร่างกายของมนุษย์จะสร้างความเหมาะสม และเกิดความรู้สึกสบายเป็น
กนัเองได้มากกวา่ 
 1.1.2 รูปทรงที่เรียบง่าย ทดลองสร้างลกัษณะรูปทรงของท่ีวา่งใน 2 ลกัษณะ
เพ่ือเปรียบเทียบกนั วา่รูปทรงของท่ีวา่งนัน้มีผลตอ่ความรู้สกึของผู้ใช้อยา่งไรบ้าง 
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงการจําลองรูปทรงของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย แตมี่รูปทรงแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงการทดลองตดัโมเดลจําลองรูปทรงของท่ีวา่งท่ีมีความซบัซ้อนหรือคาดเดาได้ยาก 
 จากการทดลองพบวา่รูปทรงมีผลตอ่ความรู้สกึและการใช้งานท่ีว่าง เม่ือ
ผู้ใช้เข้าไปสมัผสัท่ีวา่งท่ีเรียบง่ายกวา่ ชดัเจนกว่า จะทําให้สามารถรับรู้ ตีความ เข้าใจถึงระบบของ
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พืน้ท่ีและตดัสินใจเลือกใช้งานได้เหมาะสม ในขณะท่ีพืน้ท่ีท่ีซบัซ้อนจะก่อให้เกิดความลงัเล ชัง่ใจ 
และไมก่ล้าใช้งานพืน้ท่ีนัน้ๆ 
 1.1.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมวัสดุ สีสนั พืน้ผิว มีผลต่อความรู้สึก
และการตดัสินใจใช้งานท่ีว่าง ท่ีว่างท่ีสว่างชดัเจนจะมีความน่าใช้งาน น่าไว้ใจมากกว่าท่ีว่างท่ีมืด
ทบึน่ากลวั จงึทดลองสร้างท่ีวา่งท่ีองค์ประกอบในการสร้างบรรยากาศท่ีแตกตา่งกนั และสงัเกตผล
ท่ีเกิดขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการทดลองใช้องค์ประกอบทางธรรมชาตใินการสร้างบรรยากาศท่ีแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 10  แสดงการทดลองเลือกใช้ลกัษณะขององค์ประกอบในการสร้างท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั 
 บรรยากาศจะสง่ผลต่อความรู้สกึของผู้ ท่ีเข้ามาใช้งาน วสัด ุพืน้ผิว และ
แสงสว่างในพืน้ท่ีทําให้บรรยากาศในพืน้ท่ีนัน้แตกต่างกัน พืน้ท่ีท่ีสว่างสดใส มีองค์ประกอบทาง
ธรรมชาตท่ีิร่มร่ืนจะช่วยผอ่นคลายให้ผู้ใช้รู้สกึสบายใจ สามารถพกัผอ่นได้เตม็ท่ี 
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 องค์ประกอบทางกายภาพทางสถาปัตยกรรม คือ ขนาดสดัส่วน รูปทรงของ
ท่ีว่าง และบรรยากาศบนท่ีว่าง จะส่งเสริมให้ผู้ ใช้งานท่ีว่างเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย น่าใช้งาน 
สร้างให้เกิดภาวะน่าสบาย (Cozy)ขึน้มา และปรับให้ภายในพืน้ท่ีนัน้เกิดความรู้สกึเป็นกนัเองมาก
ขึน้ 
 1.2 การรับรู้ที่ ว่าง (perception) แต่ละท่ีว่างนัน้มีวิธีการรับรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ ซึง่จะสง่ผลต่อความรู้สกึ เช่น การมองเห็นหรือรับรู้ลกัษณะได้ล่วงหน้า ความตอ่เน่ืองของ
ท่ีว่าง ลําดบัการเข้าถึง จะส่งผลต่อการรับรู้ทําความเข้าใจและนําไปสู่การตดัสินใจของผู้ ใช้งาน 
ลําดบัการเข้าถึงท่ีวา่งจะสง่ผลตอ่การแบง่พืน้ท่ีและกําหนดลกัษณะความเป็นสว่นตวัของท่ีว่าง ซึง่
วิธีการรับรู้ท่ีว่างในลกัษณะต่างๆ ยงัสามารถส่งผลต่อวิธีการจดัวางและลกัษณะการใช้งานของ
ท่ีวา่งนัน้ๆ 
 1.2.1 การรับรู้ด้วยมุมมองทางสายตา ศึกษารูปแบบการเข้าถึงพืน้ท่ีท่ี
สามารถมองเห็นพืน้ท่ีนัน้ได้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ ใช้คาดคะเนสิ่งท่ีจะพบเจอได้ลว่งหน้า เช่น การเดิน
วนรอบอาคารก่อนเข้าใช้ ทําให้สามารถคาดการณ์พืน้ท่ีภายในได้ว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร โดย
ทดลองทําหุ่นจําลองสงัเกตวิธีการเข้าถึงในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ มองเห็น
ได้รอบอาคารก่อนด้วยการวนรอบอาคาร การกําหนดทางเดินท่ีไม่สามารถมองเห็นปลายทาง และ
การสร้างความตอ่เน่ืองทางสายตาเพ่ือนําทางแก่ผู้ใช้งานท่ีวา่ง 

 
ภาพท่ี 11 แสดงลกัษณะการเดนิเข้าสูท่ี่วา่ง แบบเดนิวนก่อนเข้าใช้ และการนําสายตาท่ีตอ่เน่ืองกนั 
 การเข้าด้วยการเดินวนรอบพืน้ท่ีก่อนจะช่วยให้สามารถคาดคะเน
รูปแบบภายในพืน้ท่ีได้ และการเช่ือมต่อทางสายตาจากพืน้ท่ีหนึ่งไปสู่อีกพืน้ท่ีหนึ่งยงัช่วยให้เกิด
ความต่อเน่ืองกนัของท่ีว่าง ทําให้การใช้งานราบร่ืนขึน้ ในขณะท่ีลกัษณะการเข้าถึงเป็นแบบทาง
โค้ง หกัเลีย้งไม่สามารถมองเห็นสิ่งท่ีจะพบได้จะทําให้เกิดความต่ืนเต้น หวาดระแวงหรือติดขดัใน
การตดัสนิใจ 
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 1.2.2 การรับรู้สัมผัสของวัสดุ ทดลองวิธีการใช้สมัผัสท่ีว่างผ่านวัสดุและ
องค์ประกอบ สมัผสัของวสัดท่ีุตอ่เน่ืองกนั หรือกลิ่นขององค์ประกอบท่ีลอยออกมา จะสง่ผลให้เรา
สามารถรับรู้ความเป็นไปหรือสิง่ท่ีเกิดขึน้ภายในท่ีวา่ง ก่อนท่ีเราจะเข้าไปใช้งาน 
 

 
ภาพท่ี 12 แสดงการทดลองสร้างสมัผสัและวิธีการรับรู้องค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั 
 การรับรู้ท่ีวา่งได้ลว่งหน้าผา่นสมัผสัอ่ืนๆนอกจากสายตาช่วยสร้างการ
รับรู้รายละเอียดบนท่ีว่างนัน้ได้ดียิ่งขึน้ ทําให้เข้าใจองค์ประกอบ รู้จกัพืน้ท่ีได้ดียิ่งขึน้ สร้างความ
เป็นกนัเองกบัพืน้ท่ีได้แนบแน่นยิ่งขึน้ และสง่ผลตอ่บรรยากาศในการใช้งาน 
 1.2.3 ลาํดบัการเข้าถงึพืน้ที่ ความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีนัน้สร้างลบัดบัก่อนและ
หลงัขึน้ ทําให้แต่ละพืน้ท่ีนัน้มีนํา้หนกัแตกต่างกัน ทดลองสร้างหุ่นจําลองท่ีมีลกัษณะของลําดบั
การเข้าถึงท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือสงัเกตความตอ่เน่ืองและลําดบัในแตล่ะพืน้ท่ี 
 

 
ภาพท่ี 13  แสดงการเข้าถึงพืน้ท่ีแบบเส้นตรง เรียงลําดบัไปท่ีละพืน้ท่ี ทําให้เกิดลําดบัท่ีเรียงตอ่กนั 
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ภาพท่ี 14  แสดงการจดัวางพืน้ท่ีแบบไมมี่ลําดบัแน่ชดั แตล่ะพืน้ท่ีสามารถเข้าถงึกนัได้ หรือเข้าได้
 จากหลายทาง ทําให้ไมส่ามารถแบง่ได้แนช่ดัวา่พืน้ท่ีไหนเข้าถงึได้เป็นอนัดบัแรก 
 ความต่อเน่ืองของพืน้ท่ีนัน้สร้างลบัดบัก่อนและหลงัขึน้ ทําให้แต่ละท่ี
ว่างนัน้มีนํา้หนกัแตกตา่งกนั ท่ีว่างท่ีเข้าถึงได้ก่อนหรืออยู่ลกึกว่าทําให้เข้าถึงได้ช้าหรือยากลําบาก
กว่าจะความเป็นส่วนตวัมากกว่า ถกูเน้นให้มีความสําคญัท่ีมากขึน้ ในขณะท่ีว่างท่ีอยู่ส่วนกลาง
กลางจะถกูใช้เป็นพืน้ท่ีในลกัษณะทางผา่น และทางสง่ตอ่ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ทําให้ท่ีว่างนีมี้ความเป็น
สว่นตวัน้อยกวา่ท่ีวา่งด้านใน 
 2. ที่ว่างที่ลดลําดับชัน้ในพืน้ที่ แบ่งลกัษณะพืน้ท่ีออกเป็น การสร้างท่ีว่างเพื่อการ
ควบคมุ และระบบการจดัวางท่ีวา่ง โดยศกึษาจากหุ่นจําลองในลกัษณะการเปรียบเทียบ 
 2.1 ที่ว่างเพ่ือการควบคุม ศึกษาการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในการ
สร้างพืน้ท่ีท่ีสามารถกําหนดลําดบัของผู้ ใช้งานได้ เช่น สร้างพืน้ท่ีท่ีเป็นจุดสนใจ ช่วยให้ผู้ ใช้งาน
เป็นจดุเดน่กว่าพืน้ท่ีอ่ืน หรือ ทดลองสร้างพืน้ท่ีท่ีไม่มีการแบง่ขอบเขตแน่ชดัเพ่ือให้ผู้ ใช้งานเสมือน
อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน เป็นต้น สามารถแบ่งลกัษณะเคร่ืองมือในการสร้างพืน้ท่ีเป็น การสร้างหรือ
สลายขอบเขต การกําหนดพืน้ท่ีปิดล้อม ระดบัพืน้และความสงูของท่ีวา่ง 
 2.1.1 การสร้างและสลายขอบเขต ทดลองเคร่ืองมือในการสร้างและสลาย
ขอบเขตท่ีแตกต่างกัน เพ่ือสงัเกตลกัษณะของพืน้ท่ีว่ามีผลต่อผู้ ใช้งานอย่างไรโดยเร่ิมจากการ 
สร้างขอบเขตพืน้ท่ีชดัเจน เช่นมีร่องนํา้หรือกําแพง และค่อยๆสลายแนวขอบเขตนัน้ โดยการ ลด
ความต่างของระดบัพืน้ เช่น จากขัน้บนัได เป็นพืน้เอียง เป็นต้น ขัน้ต่อมาทดลองใช้การกําหนด
ขอบเขตท่ีว่างด้วยการใช้เพลนเหนือศีรษะ เพ่ือสงัเกตระดบัความรู้สึกเป็นขอบเขตภายในและ
ภายนอก 
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ภาพท่ี 15 แสดงการใช้การแบง่ขอบเขตของพืน้ท่ีแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 16 แสดงการใช้เพลนเหนือศีรษะท่ีแตกตา่งกนัในการสร้างขอบเขตภายในและภายนอก 
 2.1.2 การเกิดพืน้ที่ ปิดล้อม ทดลองสร้างลักษณะการปิดล้อมพืน้ท่ีด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น ลกัษณะความทึบตนัของการปิดล้อม ปริมาณหรือความชดัเจนในการปิดล้อม 
เช่น โอบล้อมพืน้ท่ีเพียงสว่นหนึง่ หรือโอบล้อมพืน้ท่ีไว้ทัง้หมด จนถึงการทลายการปิดล้อมลง 
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ภาพท่ี 17 แสดงการใช้ลกัษณะการปิดล้อมท่ีมีความโปร่งแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 18 แสดงการเจาะช่องเพ่ือลดความรู้สกึถกูปิดล้อม 
 จากการทดลองพบว่า ระดับการปิดล้อมมีผลต่อการแบ่งพืน้ท่ีเป็น
ภายในกบัภายนอก ทําให้เกิดความแตกต่างกนัระหว่างสองพืน้ท่ีนัน้ พืน้ท่ีท่ีภายในจะถกูเน้นเกิด
ความชดัเจนกว่า หากลดการปิดล้อมให้เบาบางลง จะสามารถเช่ือมพืน้ท่ีภายในและภายนอกได้ 
ทําให้ความแตกตา่งนัน้ลดน้อยลง 
 2.1.3 ระดบัพืน้และความสูง ทดลองสร้างพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูแตกตา่งกนั 
โดยเร่ิมจากการยกระดบัเป็นขัน้บนัไดท่ีชัดเจน การยกสูงในลกัษณะทางลาดชัน และการสร้าง
พืน้ท่ีท่ีมีหลายชัน้ หรือพืน้ท่ีท่ีถกูกดเป็นหลมุลกึ และสงัเกตอาการท่ีเกิดขึน้ 
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ภาพท่ี 19 แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูแตกตา่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 20 แสดงพืน้ท่ีท่ีมีหลายชัน้ หรือพืน้ท่ีท่ีถกูกดเป็นหลมุลกึ 
 พบว่าระดบัความสงูของพืน้มีผลต่อความรู้สกึของผู้ ใช้งาน โดยในพืน้ท่ี
ท่ีสงูกวา่จะสร้างความสนใจและกดขม่พืน้ท่ีท่ีต่ํากวา่ ในขณะท่ีพืน้ท่ีมีความสงูใกล้เคียงหรือเท่ากนั 
จะทําให้ผู้ใช้งานอยูใ่นระดบัเดียวกนัมีความรู้สกึท่ีเท่าเทียมกนั 

 2.2 ระบบการจัดวางที่ว่าง ศกึษาลกัษณะการจดัการท่ีว่างและผลท่ีเกิดขึน้ โดย
แบ่งลกัษณะการจดัการท่ีว่างเป็นสามระดบั คือ ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างท่ีว่าง การเช่ือมต่อ
ระหวา่งท่ีวา่ง และการจดัวางผงัภายในท่ีวา่ง 
 2.2.1 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างที่ ว่าง ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างท่ีว่าง ในการจดัวางและการเช่ือมต่อ รวมถึงลําดบัการเรียงต่อกัน เพ่ือสงัเกตผลกระทบ
ระหวา่งท่ีวา่งวา่มีสง่ผลตอ่กนัอยา่งไร 
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ภาพท่ี 21 แสดงการทดลองสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่งมีผลตอ่การเช่ือมตอ่และรับรู้ท่ีว่าง เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างท่ีว่างจะสร้างความรู้สึกท่ีต่อเน่ืองกัน เช่น ท่ีว่างท่ีวางต่อกันในลักษณะ
เส้นตรง จะเน้นความรู้สกึท่ีต่อเน่ืองกนั ในขณะท่ีท่ีว่างท่ีวางอิสระ เช่ือมต่อได้ทกุทางโดยไร้ลําดบั
ก่อหลงัจะสร้างความอิสระตอ่ผู้ใช้งาน ท่ีวา่งท่ีวางโอบล้อมหรือมีศนูย์กลาง จะช่วยเน้นให้ท่ีว่างนัน้
มีความสําคญัมากขึน้กวา่ท่ีวา่งท่ีอยูร่อบๆ 
 2.2.2 การจัดวางการเช่ือมต่อของที่ ว่าง ทดลองเคร่ืองมือท่ีจะใช้เช่ือมต่อ
ระหวา่งท่ีวา่ง และสงัเกตลกัษณะรอยตอ่ของพืน้ท่ีท่ีกระทําระหวา่งท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้โดยศกึษา ท่ีวา่งท่ี
เช่ือมตดิกนั ท่ีวา่งท่ีเช่ือมกนัโดยมีพืน้ท่ีกลางในการเช่ือมตอ่ ท่ีวา่งท่ีแทรกอยู่ในอีกท่ีว่างหนึ่ง และท่ี
วา่งท่ีมีสว่นท่ีซ้อนทบักนั 
 

 
ภาพท่ี 22 แสดงการทดลองเช่ือมท่ีวา่งเข้าด้วยวิธีการตา่งๆ 
 ลักษณะการเช่ือมต่อพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อความรู้สึกของ
ผู้ ใช้งาน ในการเข้าถึงพืน้ท่ีถดัไป พืน้ท่ีท่ีมีการแทรกท่ีว่างขัน้กลาง ซึง่จะช่วยชะลอให้สามารถปรับ
อารมณ์ได้ก่อนการเข้าถึงอีกพืน้ท่ีหนึ่ง ในขณะท่ีการเช่ือมต่อระหว่างท่ีว่างท่ีติดกนั จะสร้างความ
ตอ่เน่ืองได้ทนัที ฉบัไว แตมี่ผลให้ผู้ใช้งานปรับอารมณ์ก่อนเข้าถึงได้ยาก  
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 2.2.3 การจัดวางผังภายในที่ ว่าง  คือการศึกษาลักษณะการจัดวาง
องค์ประกอบภายในท่ีว่าง  การจดัวางระบบผงัย่อยภายใน โดยทดลองออกแบบให้พืน้ท่ีภายใน
สามารถใช้งานได้อิสระ (Free plan) หรือลกัษณะการวางองค์ประกอบท่ีชีนํ้าการใช้งานพืน้ท่ี
ภายใน เช่น การใช้งานต้นไม้ในการสร้างร่มเงาให้เกิดการนัง่พกั 

 
ภาพท่ี 23 แสดงการทดลองสร้างลกัษณะการวางผงัการใช้งานพืน้ท่ีภายในท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั 
 จากการทดลองพบว่า ลกัษณะการจดัวางองค์ประกอบภายในจะส่งต่อ
การเลือกใช้งานและลกัษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยผงัท่ีวางเจาะจงการใช้งาน เช่น 
จัดวางเฟอร์นิเจอร์ท่ีตายตวั จะเป็นการบงัคบัให้ผู้ ใช้งานเลือกใช้ตามลกัษณะเฟอร์นิเจอร์นัน้ๆ 
ในขณะท่ีการวางผงัแบบอิสระ และใช้การบ่งบอกเป็นนยัถึงการใช้งานเช่น ใช้ต้นไม้สร้างร่มเงาให้
เกิดบรรยากาศเย็นสบายน่านัง่พกั จะทําให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการเลือกตําแหน่งและประเภทการใช้
งานท่ีกว้างกวา่ 
 
สรุปเคร่ืองมือในการออกแบบพืน้ที่ที่เป็นกันเอง 
 เรียบเรียงการทดลอง และวางตามผงัความสมัพนัธ์ เพ่ือเทียบลกัษณะการทํางานของ
องค์ประกอบในท่ีว่าง เกิดเป็นชดุเคร่ืองมือทางกายภาพสําหรับการออกแบบท่ีว่างท่ีส่งเสริมความ
เป็นกนัเองสรุปเป็นแผนภาพ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ สามารถแบง่เคร่ืองมือในการสร้างท่ีว่างเป็น 2 
กลุม่ใหญ่ คือ เคร่ืองมือในการสร้างท่ีว่างท่ีน่าใช้งาน (Cozy space) และ เคร่ืองมือในการจดัการ
ระบบของท่ีว่างเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนั (non hierarchy space) ซึง่ในแตล่ะกลุ่มเคร่ืองมือ
สามารถแตง่เป็นกลุม่เคร่ืองมือยอ่ยได้ดงันี ้
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ภาพประกอบท่ี 28 แสดงการแบง่กลุม่ชดุการทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีวา่งท่ีเป็นกนัเอง 
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บทที่ 4 
 

กรณีศึกษา 
 
สภาวะน่าสบายและคุณภาพของที่ว่าง 
 คณุภาพของพืน้ท่ีเป็นสิง่สําคญั ท่ีวา่งควรถกูออกแบบให้เหมาะสมและน่าใช้งาน  การ
ใช้งานอาคารมีความแตกต่างกนั ทําให้องค์ประกอบนัน้แตกต่างกนัตามความเหมาะสม สามารถ
แยกเป็นองค์ประกอบหลกัๆ ได้แก่ ขนาดสดัสว่น บรรยากาศและลกัษณะการเข้าถึงพืน้ท่ี 
 1. ขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการพักอาศัย ในการใช้งานอาคาร จําเป็น
จะต้องคํานึงถึงขนาดและสดัส่วนท่ีสมัพนัธ์กบัขนาดของร่างกายมนุษย์ เพ่ือให้เกิดการใช้งานท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้งานท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา ในชีวิตประจําวันเช่น การ
พกัผอ่นหลบันอน การกิน การชําระล้างร่างกาย อาคารประเภทพกัอาศยัจงึควรท่ีจะคํานึกถึงขนาด
และสดัสว่นท่ีพอเหมาะ 
 1.1 Traditional Japanese house and tatami rooms บ้านพกัอาศยัพืน้ถ่ินของ
ประเทศญ่ีปุ่ นถกูออกแบบมาจากขนาดและสดัสว่นของร่างกายคนญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะการใช้รูปแบบ
ของเส่ือทาทามิ ในการกําหนดขนาดของห้อง ทําให้ขนาดพืน้ท่ีพอเหมาะกบัการพกัอาศยั 

 
ภาพท่ี 24  แสดงลกัษณะพืน้ท่ีของบ้านญ่ีปุ่ นแบบโบราณท่ีแตล่ะพืน้ท่ีเช่ือมถงึกนัโดยตรง 
ท่ีมา : ภาพบ้านญ่ีปุ่ นอนรัุกษ์ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2559 เข้าถงึได้จาก http://www.japan-
guide.com/g9/2007_shoin.jpg 
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 1.2 Contemporary Japanese house located in Ehime, Japan บ้านพกัอาศยั
ท่ีออกแบบโดยอาศัยหลักจากบ้านพืน้ ถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ นถูก  ออกแบบมาจากการใช้
องค์ประกอบเดมิในการสร้างท่ีว่างท่ีสมัพนัธ์กบัสดัสว่นมนษุย์ และจดัว่างในรูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยั
และเหมาะสมยิ่งขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 25 ออกแบบมาจากการใช้องค์ประกอบเดมิในการสร้างท่ีวา่งท่ีสมัพนัธ์กบัสดัสว่นมนษุย์ 
ท่ีมา : ภาพถ่าย contemporary Japanese house located in Ehime เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 
2559  เ ข้ าถึ ง ไ ด้ จาก    http://homemydesign.com/2013/contemporary-japanese-house-
design-with-traditional-elements/ 
 2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม หนึ่งในองค์ประกอบสําคญัในการสร้างสภาวะ
น่าสบายและผ่อนคลายในสถาปัตยกรรม บรรยากาศโดยรอบและสภาพแวดล้อมท่ีดี เป็นตวัการ
สําคญัท่ีส่งผลตอ่จิตใจของผู้ ใช้ ยิ่งสภาพแวดล้อมเหมาะสม ยิ่งทําให้จิตใจผู้ ใช้ผ่อนคลายและรู้สกึ
น่าใช้งาน 
 2.1 Renzo Piano Building Workshop อาคารสํานกังานท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาริม
ทะเล โอบล้อมด้วยทะเลและสวน ทําให้บรรยากาศโดยรอบล้อมด้วยธรรมชาตท่ีิสวยงาม ตวัอาคาร
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ถกูออกแบบให้มีการไล่ระดบัตามความชนัของเนินเขา และมีหลงัคาโปร่งรับแสง หนัช่องแสงและ
หน้าตา่งไปสูท่ะเลเพ่ือเปิดรับทศันียภาพภายนอก ช่วยให้บรรยากาศในการทํางานดีขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 26  แสดงกระเช้าสําหรับท่ีใช้ขึน้จากถนนริมทะเลสู่สํานกังาน Renzo Piano Building 
 Workshop 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Renzo Piano Building Workshop เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559  
เข้าถึงได้จาก http://www.rpbw.com/project/32/renzo-piano-building-workshop/ 
 2.2 Makoto Takei and Chie Nabeshima’s Gate Villa บ้านพกัอาศยัท่ี
ออกแบบเพ่ือให้สมัผสักบัสภาพแวดล้อม ด้วยการยกผนงัท่ีปิดล้อมพืน้ท่ีให้ยกลอยเหนือพืน้ เปิด
โอกาสให้พืน้ภายนอกไหลเข้าสู่บริเวณภายใน ทําให้ความเป็นภายในและภายนอกเช่ือมถึงกัน 
และสามารถเลือกระดบัการเช่ือมตอ่แตล่ะพืน้ท่ีด้วยระดบัความสงูของช่องใต้ผนงั รวมถึงออกแบบ
ผังด้วยระบบตาราง เปิดคอร์ดในแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือให้แสงธรรมชาติส่องได้ทั่วถึงทุกพืน้ท่ี ทําให้
บรรยากาศน่าใช้งาน 
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ภาพท่ี 27 แสดงการยกผนังอาคารสูงจากพืน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้บริบทภายนอกเข้าเช่ือมต่อกับ
 พืน้ท่ีภายใน 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Gate Villa by TNA เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559  
เข้าถึงได้จาก http://www.domusweb.it/en/architecture/2013/07/1/the_game_of_life.html 
 3. มุมมองและลําดับในการเข้าถึง การรับรู้พืน้ท่ีและลําดับการเข้าถึงพืน้ท่ีนัน้ 
ส่งผลต่อความรู้สึกและการตดัสินใจ วิธีการเข้าถึงพืน้ท่ีจะส่งผลต่อความรู้สึกผู้ ใช้งาน เช่น การ
เข้าถึงอย่างกระชัน้ชิด จะสร้างความต่ืนเต้น ประหลาดใจ แต่การเข้าถึงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ
มองเห็นล่วงหน้า จะส่งผลให้ผู้ ใช้งานสามารถปรับตวัปรับอารมณ์ได้ทนัและเตรียมพร้อมสําหรับ
การใช้งานพืน้ท่ี เป็นต้น 
 3.1 Church of light โบสถ์ท่ีออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น 
วิธีการเข้าถึงพืน้ท่ีภายในออกแบบให้มีการเลีย้วหกัมมุ ทําให้ผู้ ใช้งานไม่เห็นพืน้ท่ีภายใน จนเม่ือ
เลีย้วอ้อมผนังมาพบเจอส่วนภายในของโบสถ์ ทําให้เจอกับช่องแสงท่ีถูกเจาะเป็นรูปลกัษณ์ไม้
กางเขนอยา่งคาดไมถ่ึง ช่วยให้พืน้ท่ีดนู่าสนใจขึน้ 
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ภาพท่ี 28 แสดงลกัษณะของเส้นทางท่ีหกักะทนัหนัมาเจอเข้ากบัโถงของโบสถ์ขนาดใหญ่ 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Church of Light เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.cgarchitect.com/content/portfolioitems/2013/12/89977/church_of_light_large.j
pg 
 3.2 Unity Temple โบสถ์ท่ีออกแบบโดย Frank Lloyd Wright ในสว่นของทางเดิน
เข้านัน้ สถาปนิกออกแบบให้ผู้ใช้งานต้องเดนิวนโดยรอบสว่นทําพิธี และในทางเดนินัน้ถกูออกแบบ
ให้มีช่องขนาดเลก็เปิดให้ผู้ เดนิมองเข้าไปและรับรู้สถานการณ์ภายในว่าเกิดอะไรขึน้ ทําให้ผู้ ใช้งาน
เตรียมพร้อมและรอจงัหวะเพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนพิธีภายใน 
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ภาพท่ี 29  แสดงภาพถ่ายท่ีทําให้เห็นทางเดินวนรอบห้องพิธี ซึ่งจะซ่อนตวัอยู่ด้านข้างใต้พืน้ท่ีนัง่ 
 เพ่ือให้คนมาใหม่ได้เห็นเหตกุารณ์ทัง้หมด ก่อนจะตดัสินใจเข้าสู่พืน้ท่ีภายในพืน้ท่ีพิธี 
 ของ Unity temple 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโถงของอาคาร Unity temple เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.archdaily.com/112683/ad-classics-unity-temple-frank-lloyd-wright-3 

 
ภาพท่ี 30  แสดงทางเดนิวนรอบห้องพธีิก่อนจะเข้าสูพื่น้ท่ีภายใน ของ Unity temple 
ท่ีมา : ผงัของอาคาร Unity temple เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://aehistory.wordpress.com/1905/10/05/1905-unity-temple-oak-park-il/ 
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 3.3 Renzo Piano Building Workshop อาคารสํานกังานท่ีเน้นการเข้าถึงด้วยการ
ให้ผู้ ใช้งานนัง่กระเช้าเล่ือนขึน้จากเชิงเขา ค่อยๆพบเห็นทิวทศัน์รอบๆและอาคารสํานกังานท่ีอยู่
ปลายทาง ทําให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปล่ียนอารมณ์และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูอ่าคาร 
 

 
ภาพท่ี 31 แสดงทางเข้าอาคารสํานกังาน Renzo Piano Building Workshop โดยใช้กระเช้าเล่ือน
 ขึน้จากเชิงเขา ทําให้สามารถมองเห็นอาคารได้ลว่งหน้า ตัง้แตท่างขึน้จนถึงหน้าอาคาร 
ท่ีมา : ภาพถ่าย Renzo Piano Building Workshop เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559  
เข้าถึงได้จาก http://twistedsifter.com/2009/11/renzo-piano-building-workshop-punta-nave/ 
 
การใช้อาํนาจและการควบคุมด้วยสถาปัตยกรรม 
 พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีทางสงัคมมีความสมัพนัธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสามารถท่ีจะกําหนดบทบาทและลกัษณะการใช้งานของผู้ ใช้ ให้มี
ความแตกต่างกนัได้ ส่งผลให้เกิดลําดบัชัน้ทางสงัคม เช่นมีผู้ควบคมุและถกูควบคมุหรือผู้ นําผู้สัง่
การ ในบางสถานท่ีสง่ผลให้เกิดความแตกตา่งของผู้ ใช้ ทําให้ผู้ ใช้รู้สกึว่าตนเองไม่เหมาะสมไม่ควร
ใช้งานพืน้ท่ี เป็นต้น 



59 
 

 
 

 1. องค์ประกอบที่ทาํให้เกิดการแยกแยะผู้ใช้งาน อาคารบางประเภทเรียกร้องให้
เกิดการออกแบบเพ่ือแบง่แยกผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น ช่วงอาย ุฐานะ เพศ หรืออาชีพ 
 1.1 Chinese traditional courtyard house บ้านพืน้ถ่ินของประเทศจีน มีลกัษณะ
การวางห้องแต่ละห้องล้อมรอบคอร์ดกลาง และแบง่ลําดบัการเข้าถึงตามศกัดิ์ของผู้พกัอาศยัและ
ลกัษณะการใช้งาน รวมถึงขนาดและองค์ประกอบย้อยเป็นตวับง่บอกลําดบัชัน้ของผู้ใช้ภายในบ้าน 
 

 
ภาพท่ี 32  แสดงลกัษณะของบ้านแบบจีนท่ีมีลกัษณะการเช่ือมตอ่ผา่นคอร์ดและจดัตําแหนง่ตาม
 ความสําคญัของผู้อยูอ่าศยัแตล่ะห้อง 
ท่ีมา : ภาพ Traditional Chinese architecture เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559  
เข้าถึงได้จาก http://www.chinatourguide.net/12_7.htm 
 2. องค์ประกอบเพื่อการควบคุมที่ ว่างและการใช้งาน อาคารบางประเภท
เรียกร้องให้เกิดการออกแบบเพ่ือแบง่แยกผู้ ใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น ช่วงอาย ุฐานะ เพศ 
หรืออาชีพ 
 2.1 Panopticon แนวคิดในการออกแบบคกุท่ีถกูคิดค้นขึน้โดย Michel Foucault 
ว่าด้วยการสร้างคกุแบบมีผู้คมุเป็นศนูย์กลาง ล้อมรอบด้วยห้องขงั ทําให้ผู้คมุสามารถมองเห็นทกุ
ห้องได้จากจุดเดียว และทุกๆห้องขงันักโทษจะรู้สึกกลายเป็นผู้ถูกควบคุมโดยการมองสอดส่อง
ตลอดเวลา แม้จะมองไมเ่ห็นผู้คมุก็ตาม 
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ภาพท่ี 33  แสดงลกัษณะของคกุท่ีมีห้องสงัเกตของผู้คมุเป็นศนูย์กลาง ล้อมด้วยห้องขงันกัโทษ  
ท่ีมา : ภาพ Panopticon เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://scalar.usc.edu/works/internetandidentity/michael 
 2.2 Johnson Wax building อาคารสํานกังานท่ีออกแบบโดยมีพืน้ท่ีทํางานของ
พนักงานอยู่ชัน้ล่าง และมีพืน้ท่ีทํางานสําหรับหวัหน้าเป็นผู้ควบคุมอยู่บนชัน้ลอย ทําให้หวัหน้า
สามารถสอดส่องมองการทํางานของพนกังานได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ เกิดลกัษณะการ
ใช้งานพืน้ท่ีแบบมีผู้ควบคมุและผู้ถกูควบคมุ 
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ภาพท่ี 34  แสดงพืน้ท่ีสํานกังาน ออกแบบให้มองเห็นได้จากชัน้ลอย ทําให้สามารถมองเห็นและ
 ควบคมุการทํางานได้อยา่งทัว่ถงึ 
ท่ีมา : ภาพ Johnson Wax Headquarters เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://www.visualnews.com/2013/10/14/creatives-work-frank-lloyd-wright/ 
 
สถาปัตยกรรมที่สลายลาํดบัชัน้ และสร้างความเท่าเทยีม 
 พืน้ท่ีสาธารณะคือพืน้ท่ีสําหรับทุกๆ คน ออกแบบเพ่ือให้ถกูใช้งานได้อย่างเท่าเทียม 
องค์ประกอบในท่ีวา่งจะต้องสง่เสริมความเท่าเทียมกนั และเชือ้เชิญน่าใช้งาน 
 1. การสลายขอบเขต และพืน้ที่ที่ไม่ชัดเจน พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมนัน้มีระดบั
ของขอบเขตพืน้ท่ี ยิ่งมีขอบเขตแบ่งแยกพืน้ท่ีชัดเจนการใช้งานในพืน้ท่ีนัน้จะยิ่งชัดเจน ใน
ขณะเดียวกนั พืน้ท่ีท่ีไม่มีขอบเขตการแบ่งท่ีแน่ชดั ลกัษณะการใช้งาน ขนาดพืน้ท่ี รวมถึงผู้ ใช้งาน
จะไม่ชดัเจนตามไปด้วย ทําให้ไม่เกิดการกําหนดการใช้งานและเอือ้ให้การใช้งานมีความยืดหยุ่น
มากกวา่ 
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 1.1 Serpentine Pavilion 2009 by SANAA ออกแบบด้วยการกําหนดขอบเขต
พืน้ท่ีอยา่งเบาบางด้วยแพลนหลงัคาเหนือหวัพืน้ไมมี่ขอบเขตแน่ชดั ให้บริบทความเป็นสนามหญ้า
โดยรอบไหลผ่านท่ีว่าง และการใช้วสัดท่ีุสะท้อนสภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมยิ่ง
เบาบางลง ทําให้ลกัษณะการใช้งานไม่สามารถบ่งบอกได้แน่ชดัถึงความเป็นภายในและภายนอก 
จงึเกิดลกัษระการใช้งานทัง้ภายนอกและภายในท่ีไมต่า่งกนั 
 

 
ภาพท่ี 35  แสดงลกัษณะการใช้เพลนหลงัคา ในการกําหนดขอบเขตการใช้งานอยา่งเบาบาง ชว่ย
 ให้ภายในและภายนอกสลายเข้าหากนั 
ท่ีมา : ภาพ Serpentine Pavilion 2009 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.dezeen.com/2009/04/01/serpentine-gallery-pavilion-by-sanaa/ 
 1.2 Serpentine Pavilion 2013 by Sou Fujimoto สถาปนิกเลือกใช้องค์ประกอบ
เสาขนาดเลก็จดัวางแนวตัง้และแนวนอนเป็นโครงสร้าง ล้อมรอบและสร้างขอบเขตขึน้มาอย่างเบา
บาง เกิดเป็นพืน้ท่ีกึ่งเอนกประสงค์ สมัพันธ์กับบริบทธรรมชาติโดยรอบ ทําให้ผู้ ใช้งานสามารถ
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เช่ือมต่อได้ทัง้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยให้สามารถรับรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ทําให้พืน้ท่ีภายในและภายนอกอาคารเช่ือมตอ่ถึงกนั 
 

 
ภาพท่ี 36 แสดงภาพ Serpentine Gallery Pavilion 2013 ออกแบบโดย Sou Fujimoto ออกแบบ
 โดยการใช้โครงเสาแนวตัง้และนอนซ้อนทบัเป็นโครงสร้าง ในการกําหนดขอบเขตการ
 ใช้งานอยา่งเบาบาง เพ่ือให้ได้ท่ีวา่งภายในท่ีมีลกัษณะโปร่ง ทําให้ขอบเขตกลมกล่ืนไป
 กบัพืน้ท่ีภายนอก 
ท่ีมา : ภาพ Serpentine Gallery Pavilion 2013 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถงึได้จาก 
http://www.dexigner.com/news/26530 
 2. ระบบผังอิสระ (Open plan / Free plan) ระบบผงัอิสระคือพืน้ท่ีในลกัษณะท่ีไม่
บ่งบอกหรือแบ่งขอบเขตท่ีชัดเจนถึงตําแหน่งการใช้งาน แต่ใช้วิธีสร้างจุดเด่น หรือจัดวาง
เอกลกัษณ์ในการเอือ้ให้เกิดกิจกรรม ทําให้มีความอิสระและยืดหยุ่น ให้ผู้ ใช้สามารถงานเลือก
กิจกรรมในมุมต่างๆได้อย่างอิสระ และยงัเอือ้ให้เกิดการปรับเปล่ียนการใช้งานท่ีเหมาะสมตาม
สถานการณ์ เช่น การจดัพืน้ท่ีในห้องโถงโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตวัทัง้หมด เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถ
เลือกจดัวางได้ตามใจชอบ และยงัสามารถเล่ือนหรือปรับผงัเฟอร์นิเจอร์ได้ตามต้องการ  
 2.1 Kanagawa Institute of Technology KAIT Workshop ออกแบบโดย Junya 
Ishigami มีลกัษณะผงัเป็นพืน้ท่ีสี่เหล่ียม มีโครงสร้างเป็นเสา ไม่มีผนังภายใน วางตําแหน่งเสา
ขนาดเล็กในลกัษณะอิสระตามผังดาราศาสตร์ ทําให้พืน้ท่ีภายในไม่มีการบ่งบอกการใช้งานท่ี
เฉพาะเจาะจง ผู้ ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ตามขนาดของท่ีว่างระหว่าง
เสาเหล่านัน้ ในพืน้ท่ีขนาดใหญ่อาจจะวางเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะประชุม ในพืน้ท่ีย่อยๆอาจจะเป็น
พืน้ท่ีทํางานท่ีค่อนข้างสว่นตวั หรือมมุพกัผ่อน ซึง่การเลือกใช้งานจะปรับเปล่ียนไปตามความรู้สกึ
ของผู้ใช้ และจดัวางตามความเหมาะสมของแตล่ะท่ีวา่งภายใน 
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ภาพท่ี 37 แสดงลกัษณะการใช้เสาแนวตัง้ ในการกําหนดขอบเขตการใช้งานอยา่งเบาบาง  
ท่ีมา : ภาพ Kanagawa institute of technology เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
เข้าถึงได้จาก https://urbanusvulgaris.wordpress.com/2013/03/10/these-nasty-small-
furniturearchitectureurban-models-require-lots-of-cheap-labour/ 
 2.2 Richards Medical Research Laboratories or the Richards and 
Goddard Buildings ออกแบบโดย Louis Kahn พืน้ท่ีแตล่ะชัน้ของอาคาร ออกแบบโดยให้
โครงสร้างรับนํา้หนกัเป็นผนงัรับนํา้หนกัในลกัษณะ core เกาะอยูข่อบนอกรับโครงสร้างพืน้ โดยท่ี
พืน้ท่ีภายในไมมี่เสา ทําให้พืน้ท่ีภายในโลง่กว้าง และมีอิสระในการใช้งาน ทําให้ในแตล่ะชัน้
สามารถจดัวางการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และยงัเอือ้ให้สามารถเปล่ียนแปลงการจดัพืน้ท่ีได้
เม่ือความต้องการในการใช้งานเปล่ียนแปลงไป  
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ภาพท่ี 38  แสดงลกัษณะผงัอิสระท่ีใช้บนัไดและสว่นเซอร์วิสในการกําหนดพืน้ท่ีและลกัษณะการ
 ใช้งาน 
ท่ีมา : ภาพ Richards Medical Research Building เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึง
ได้จาก https://objectspacebuildingplace.wordpress.com/2015/08/19/richards-medical-
center/ 
 
สรุปการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
 จากการศกึษาตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรมทัง้ในรูปแบบอาคารพกัอาศยัสว่นตวัและ
อาคารสาธารณะ พบวา่ในอาคารท่ีสร้างความรู้สกึน่าใช้งาน สามารถสร้างความรู้สกึเป็นมิตร
ระหวา่งอาคารกบัผู้ใช้งานขึน้ได้ สามารถแบง่เคร่ืองมือจากการวิเคราะห์กรณีศกึษาได้เป็นสอง
ลกัษณะคือ การปรับลกัษณะองค์ประกอบของท่ีวา่งเพื่อให้มีคณุภาพน่าใช้งาน มีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 
ในบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีดี และการจดัการระบบของท่ีวา่ง เพ่ือให้มีอิสระในการใช้งานท่ีวา่ง 
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บทที่ 5 
 

โครงการและสถานที่ตัง้โครงการ 
 
รายระเอียดและที่มาของโครงการ 
 พืน้ท่ีสาธารณะ คือพืน้ท่ีสําหรับทุกคน ทุกๆคนควรสิทธิในการเข้าถึงและใช้งาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะอาคารสาธารณะท่ีมีผู้ ใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารราชการ โรงพยาบาล 
ทณัฑสถาน เป็นต้น โดยท่ีระดบัความเป็นกนัเองบนพืน้ท่ีนัน้สมัพนัธ์กบัระดบัความเป็นสว่นตวั ยิ่ง
เราออกจากพืน้ท่ีสว่นตวัสูพื่น้ท่ีสาธารณะ ความเป็นกนัเองจะลดน้อยลง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 29 แสดงผงัเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของความเป็นกนัเองและพืน้ท่ีสาธารณะ 
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 เลือกลกัษณะพืน้ท่ีสาธารณะเพ่ือเป็นโปรแกรมเชิงทดลองในการค้นหาวิธีการสร้าง
พืน้ท่ีท่ีเป็นกันเองบนพืน้ท่ีสาธารณะ ลําดบัการเลือกไล่จากความเป็นกนัเองมากไปหาน้อย และ
เลือกโปรแกรมท่ีมีความเป็นกนัเองน้อยเช่น เรือนจําหรือโรงพยาบาล เพ่ือให้ผลการศกึษาออกมา
ตกต่างชดัเจน โดยท่ีเน้นไปท่ีอาคารประเภทเรือนจําเน่ืองจากมีความน่าสนใจท่ีผู้ ใช้สอย ลกัษณะ
ความเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีหลากหลาย 
 

 
ภาพประกอบท่ี 30 แสดงการเปรียบเทียบพืน้ท่ีสาธารณะสองลกัษณะ คือ สวนสาธารณะ และ 
 ทณัฑสถาน 
 เลือกทณัฑสถานจากความน่าสนใจของการใช้งานและพืน้ท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์ โดยเลือก
สถานท่ีเป็นทณัฑสถานหญิงธนบุรีซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุง จํานวนผู้ ต้องขงัและขนาด
พืน้ท่ีท่ีพอเหมาะสําหรับการศึกษา โดยเฉพาะปัจจยัทางด้านจิทวิทยาท่ีผู้ ต้องขงัต้องประสบ เช่น 
ความเป็นผู้หญิงและการตัง้ครรภ์ ความผิดในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดคดียาเสพติด ซึ่งปัจจยัดงักล่าว 
ส่งผลให้สภาพจิตใจของผู้ ต้องขัง(ผู้ ใช้งานอาคาร) ย่ําแย่ลง รวมไปถึงก่อให้เกิดการมั่วสุมและ
นําไปสูก่ารก่อเหตซุํา้ จงึเป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจในการนําเคร่ืองมือมาพฒันาโครงการ ให้ผู้ ต้องขงั
มีคณุภาพชีวิตและจิตใจท่ีดีขึน้ เพ่ือเป็นการบําบดั พฒันาบคุคลก่อนออกสูส่งัคมสาธารณะ  
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 ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ เป็นอาคารราชการท่ีมีผู้ ใช้งานหลากหลาย ทัง้ผู้ ต้องหา ผู้คมุ
ขงั เจ้าหน้าท่ีทัว่ไป รวมถึงญาติผู้ ต้องขงัท่ีเข้ามาเย่ียมเป็นประจําทําให้เกิดลกัษณะการใช้งานท่ีมี
เอกลกัษณ์ มีการใช้งานพืน้ท่ีทัง้แบบสาธารณะและก่ึงสาธารณะ เน่ืองจากทณัฑสถานหญิงธนบรีุ
เป็นทณัฑสถานขนาดเบา สําหรับคมุขงัผู้ ต้องหาท่ีมีโทษจําคกุไม่เกิน 10 ปี ทําให้รูปแบบการคมุขงั
อ่อนและยืดหยุ่นแตกต่างจากเรือนจําความมัน่คงพิเศษท่ีเข้มงวดและมัน่คง มีลกัษณะการคมุขงั
แบบรวมไมมี่การแยกขงัเด่ียว ผู้ ต้องขงัใช้ชีวิตร่วมกนั ช่วยเหลือและทํางานร่วมกนั 
 

 
ภาพท่ี 39 แสดงอาคารบริหารและประตทูางเข้าปัจจบุนัของโครงการ 
ท่ีมา : ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ จากการลงพืน้ท่ีโครงการศกึษาของผู้วจิยั 
 
สถานที่ตัง้และบริบทรอบโครงการ 
 ทัณฑสถานหญิงธนบุ รี  ตัง้อยู่ ท่ีถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน , 
กรุงเทพมหานคร 10150, ประเทศไทย โดยพืน้ท่ีโดยรอบประกอบไปด้วยชุมชนพกัอาศยั สถานี
ตํารวจและพืน้ท่ีเกษตรกรรม 
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ภาพประกอบท่ี 31 แสดงท่ีตัง้โครงการและบริบทโดยรอบโครงการ 
ท่ีมา : ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ จากการลงพืน้ท่ีสํารวจโครงการศกึษาของผู้วิจยัเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 
2558 

 
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโครงการ 
 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี มีเอกลกัษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจท่ีเป็นเรือนจําสําหรับคุมขัง
นกัโทษหญิง ซึ่งต้องโทษจากความผิดท่ีก่อและโทษจากการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดจากคดียาเสพติดท่ี
มิได้กระทําด้วยตนเอง ทําให้ผู้ ต้องขงัหญิงมีสภาพจิตใจท่ีอ่อนไหว รวมถึงสถานภาพความเป็น
หญิงท่ีมีรายละเอียดท่ีต้องการการดูแลมากกว่าผู้ ต้องขังชาย เช่น กรณีตัง้ครรภ์และมีเด็กอ่อน 
กรณีสุขลักษณะความเป็นอยู่และเคร่ืองใช้ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น ทําให้การ
ออกแบบ แบง่ลกัษณะเฉพาะของโครงการเพ่ือศกึษาดงันี ้
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 1. ผู้ใช้งานทณัฑสถานหญิงธนบุรี สามารถแบง่ผู้ใช้สอยออกเป็นสองกลุม่หลกัๆคือ 
เจ้าหน้าท่ีทณัฑสถาน(ผู้คมุและฝ่ายบริการ) และผู้ ต้องขงั โดยท่ีผู้ ต้องขงัหญิงมีรายละเอียดการ
แบง่ยอ่ยพิเศษตามลกัษณะความผิดและสถานภาพ 
  1.1 ผู้ต้องขัง จากข้อมลูสถิติผู้ ต้องขงั13  ณ วนัท่ี 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 
มียอดผู้ ต้องขงัทัง้หมด 1003 คน เป็นนกัโทษเด็ดขาด 631 คน  คดีระหว่างรอการพิจารณา  372 
คน ( อทุธรณ์ฎีกา 117 คนกําลงัพิจารณา 60 คนสอบสวน195 คน )และสามารถแบง่ตามความผิด
ได้เป็น  คดี พ.ร.บ.ยาเสพตดิ 834 คนคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 123 คน คดีความผิดเก่ียวกบัชีวิต 
14 คนคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ 6 คนคดีความผิดอ่ืนๆ 24 คน 

  1.2 เจ้าหน้าที่ แบ่งเป็นผู้คมุและพนกังานทัว่ไป จากข้อกําหนดมาตรฐานของ
กรมราชทัณฑ์ กําหนดไว้ว่า ผู้คุม 1 คนต่อผู้ ต้องขงั 10 คน ดงันัน้จากสถิติปี 2555 มีจํานวน
ผู้ ต้องขงั 1003 คน จึงควรมีผู้คมุไม่ต่ํากว่า 100 คน ไม่นบัรวมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ี
ทัว่ไป 
 2. ลักษณะการใช้สอย ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ เป็นสถานกกักนัและควบคมุผู้กระทํา
ความผิด โดยการแบง่ผู้ ต้องขงัออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ ต้องขงัใหม่คือผู้ ท่ีกระทําความผิดครัง้แรก 
ผู้ ต้องขงัทัว่ไปคือผู้ ท่ีกระทําผิดซํา้หรือผู้ ต้องขงัท่ีอยู่มานาน และผู้ ต้องขงัใกล้ครบกําหนดปลอ่ยตวั 
ซึ่งแต่ละประเภทมีลกัษณะการควบคุมและการใช้งานพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน ในบางส่วนของทัณฑ
สถานยังมีการใช้งานร่วมกันทุกประเภท เช่น พืน้ท่ีเย่ียมญาติ ห้องพยาบาล เป็นต้น โดยแบ่ง
ลกัษณะการใช้สอยดงันี ้
 2.1 ห้องขัง คือสว่นท่ีใช้สําหรับกกัขงัหรือเรือนนอน มีลกัษณะเป็นห้องขนาดใหญ่
มีห้องสขุาในตวั ผู้ ต้องขงัต้องนอนร่วมกนั โดยจะไม่สามารถพกพาสิ่งของส่วนตวันอกจากชุดเข้า
มาในสว่นนีไ้ด้ 
 2.2 ห้องอาบนํา้ เป็นลานสําหรับอาบนํา้ มีลกัษณะเป็นอ่างรวมสําหรับอาบนํา้
พร้อมกนัเพ่ือง่ายตอ่การควบคมุ 

                                           
 13สถิติผู้ ต้องขงัทณัฑสถานหญิงธนบรีุ วนัท่ี ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2559 จากเวป็ไซต์  กรมราชทณัฑ์ เข้าถงึได้จาก http://www.correct.go.th/fdcthon/sathiti.html  



71 
 

 
 

 
ภาพท่ี 40  แสดงลกัษณะการอาบนํา้รวมด้วยการใช้อา่งนําขนาดใหญ่ร่วมกนัของทณัฑสถานหญิง  
ท่ีมา : จากบทความสมัภาษณ์ thaienews.blogspot.com เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 
เข้าถึงได้จาก http://thaienews.blogspot.com/2015/09/blog-post_72.html 
 2.3 พืน้ที่สําหรับทานอาหาร จะกระจายตามโซนต่างๆ ใช้งานตามช่วงเวลา 
ขึน้อยูก่บัวา่ผู้ ต้องขงักลุม่ใดเข้ามาใช้งาน 
 2.4 ลานกีฬาและนันทนาการ เป็นพืน้ท่ีโล่งกลางแจ้งสําหรับออกกําลงักาย 
ประกอบไปด้วย สนามกีฬา(บาสเก็ตบอล) มมุออกกําลงักาย และลานเอนกประสงค์ 
 2.5 พืน้ที่ทาํงานและเรียนรู้วิชาชีพ คือสว่นสร้างงานสร้างรายได้ เพ่ือท่ีผู้ ต้องขงั
จะได้เรียนรู้และเป็นทนุในการปรับตวัเข้าสูส่งัคม 
 2.6 ห้องเรียน ผู้ ต้องขงัมีหลายกลุ่มคนทําให้มีผู้ เยาว์ท่ียงัต้องการศึกษา รวมถึง
ผู้ ต้องขงัท่ีประสงค์จะศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 
 2.7 ห้องพยาบาล สําหรับดแูลสขุภาพผู้ ต้องขงั ในสว่นของทณัฑสถานหญิง ห้อง
พยาบาลยงัรวมถึงการใช้งานเป็นสถานอนบุาลเดก็เลก็สําหรับผู้ ต้องขงัหญิงท่ีตัง้ครรภ์ 
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ภาพท่ี 41  แสดงลกัษณะการใช้ห้องพยาบาลเป็นสถานท่ีเลีย้งเดก็ออ่นของทณัฑสถานหญิง 
ท่ีมา : จากเวป็ไซต์ของกรมราชทณัฑ์ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.correct.go.th/fdcthon/perset119.html 
 2.8 ส่วนเยี่ยมญาติ พืน้ท่ีสําหรับพบปะญาติผู้ ต้องขงั มีลกัษณะการแบ่งเป็น
ห้องๆ สําหรับการพดูคยุ และมีพืน้ท่ีรวมสําหรับการเย่ียมญาตใิกล้ชิด 
 2.9 ห้องครัวและบริการ เป็นส่วนทําอาหารและกักเก็บวตัถุดิบ รวมถึงการ
จดัการทัว่ไป เช่น ทําความสะอาด ขนสง่และทิง้ขยะ โดยสว่นนีเ้จ้าหน้าท่ีจะเรียกผู้ ต้องขงัชัน้ดีหรือ
ผู้ ต้องขงัใกล้ครบกําหนดปลอ่ยตวั เข้ามาช่วยงาน 
 2.10 ส่วนควบคุมและบริหาร คือพืน้ท่ีสําหรับจดัการสอดสอ่งและควบคมุทณัฑ
สถานโดยรวม ประกอบด้วยส่วนบริหาร จัดเก็บข้อมูล ต้อนรับ และทํางานสําหรับผู้ คุมและ
เจ้าหน้าท่ี 
 
ลักษณะความสัมพันธ์ของโครงการ 
 ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ เป็นเรือนจําสถานเบา มีโทษคมุขงัไม่เกิน 10 ปี การควบคมุจึง
ไม่กวดขนันัก แบ่งพืน้ท่ีเป็นแดนต่างๆตามลกัษณะการใช้งาน ด้วยกําแพงสองชัน้ ชัน้ในเป็นรัว้
เหลก็โปร่งสําหรับการแบง่พืน้ท่ีภายใน และล้อมรอบด้วยกําแพงคอนกรีตสงู 4 เมตรโดยรอบ แตล่ะ
พืน้ท่ีมีทางเดินเช่ือมต่อและล้อมรอบพืน้ท่ีสําหรับผู้คมุคอยเดินตรวจการณ์ บริบทภายนอกล้อม
ด้วยหมูบ้่านและชมุชน ทําให้ต้องคํานงึถึงผลกระทบตอ่พืน้ท่ีรอบโครงการ 
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ภาพประกอบท่ี 32  แสดงท่ีตัง้โครงการ บริบทโดยรอบและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ 
ท่ีมา : ภาพถ่ายดาวเทียมทณัฑสถานหญิงธนบรีุจาก เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้
จาก https://www.google.co.th/maps/ 

 
ภาพประกอบท่ี 33 แสดงการแบง่กลุม่การใช้งานอาคารตามประเภท 
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ภาพประกอบท่ี 34 แสดงการวางอาคารใช้สอย เส้นทางเดนิหลกัแนวกลาง รัว้สําหรับแบง่โซน และ
 กําแพงหลกัล้อมรอบพืน้ท่ี 
 แบ่งลกัษณะการใช้สอยพืน้ท่ีออกเป็นกลุ่มตามการใช้งาน และทดลองจัดวางลงใน
พืน้ท่ีเดมิของโครงการเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่การใช้งาน 
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ภาพประกอบท่ี 35 แสดงการวางอาคารใช้สอย เส้นทางเดนิหลกัแนวกลาง รัว้สําหรับแบง่โซน และ
 กําแพงหลกัล้อมรอบพืน้ท่ี 
 
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงการ 
 เน่ืองจากปัจจุบนัทณัฑสถานหญิงธนบรีุมีจํานวนผู้ ต้องขงัมากเกินควร ทําให้สดัส่วน
ผู้ ต้องขงัตอ่พืน้ท่ีไมส่มัพนัธ์กนั จงึมีโครงการท่ีจะขยายขนาดเพ่ือรองรับผู้ ต้องขงัท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต 
จงึได้ขยายพืน้ท่ีด้านข้างเพิ่มอีก 6000 ตร.ม. จากเดมิ 6000 ตร.ม.14  

                                           
 14การขยายพืน้ท่ีทณัฑสถานหญิงธนบรีุ จากการลงสํารวจพืน้ท่ีโครงการด้วยตนเอง 



76 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 36 แสดงพืน้ท่ีโครงการเดมิ (สีแดง) และพืน้ท่ีโครงการใหม ่(สีนํา้เงิน) ท่ีจะถกู
 ขยายเพิ่มขึน้ 
 ปัจจุบันสถานท่ีรองรับผู้ ต้องหาจํานวนมาก และเน้นการออกแบบในลักษณะ
เอนกประสงค์ ใช้แบบจากส่วนกลาง ทําให้ไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอในการดแูลคณุภาพชีวิต
ของผู้ ต้องหาหญิง เช่น ผู้ ต้องหาหญิงท่ีตัง้ครรภ์หรือมีลกูออ่น ต้องใช้พืน้ท่ีร่วมกนัห้องพยาบาล โดย
ไม่มีสถานท่ีเฉพาะในการดูแลเด็ก เป็นต้น สถานท่ีท่ีไม่เอือ้ต่อการใช้ชีวิตบวกกับสภาพจิตใจท่ี
ย่ําแย่ในการต้องโทษจะคดีต่างๆ ส่งผลให้ผู้ ต้องหามีความเครียดและไม่สามารถปรับปรุงตวัได้ มี
ผลทําให้เกิดปัญหาทางจิต จากสถานท่ีเพ่ือลงโทษและสอนบทเรียนเพ่ือให้ปรับปรุงตวัและรู้สกึผิด 
กลบักลายเป็นสถานท่ีท่ีทําให้ผู้ ต้องหามีความก้าวร้าวมากยิ่งขึน้ จึงเห็นช่องทางในการปรับปรุง 
ออกแบบความสัมพันธ์ใหม่ ให้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้เพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงความคิด
ความรู้สกึของผู้ ต้องหา ให้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตวัเพ่ือกลบัเข้าสูส่งัคมได้อยา่งมีคณุภาพ 
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สรุปลักษณะโครงการออกแบบพืน้ที่สาธารณะ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ มีพืน้ท่ีโครงการ
ประมาณ 12000 ตร.ม. ผู้ ใช้งานหลกัคือ ผู้ ต้องขงัหญิง ผู้คมุประจําทณัฑสถาน และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง โดยลกัษณะการใช้งานคือการควบคุมกักขงัผู้ ต้องหาท่ีมีระยะเวลาคมุขงัไม่เกิน 10 ปี 
จากคดีส่วนใหญ่คือ ยาเสพติด มีข้อกําหนดหลกัในการควบคุมการออกแบบ 3 ประการคือ จะ
ต้องการควบคุมกักขังในพืน้ท่ีท่ีกําหนด จะต้องมีลักษณะพืน้ท่ีท่ีเรียบง่ายต่อการจัดการและ
สอดสอ่งผู้ ต้องขงั และจะต้องมีวินยัในการจดัการกิจกรรมตา่งๆของผู้ ต้องขงัอยา่งเคร่งครัด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 37 แสดงการสรุปพืน้ท่ีและผงัการใช้งานของโครงการทณัฑสถานหญิงธนบรีุ 
 โครงการออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะ คือ ทณัฑสถานหญิงธนบรีุ โดยการยดึลกัษณะการ
ใช้งานและความต้องการของโครงการเดิม และใช้เคร่ืองมือในการออกแบบพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเองท่ีได้
ศกึษามา เพ่ือการปรับเปลี่ยนโครงการทณัฑสถานในแบบเดิมให้เกิดเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีความ
เป็นกนัเอง น่าใช้งาน สามารถสร้างพืน้ท่ีท่ีจะทําให้ผู้ ต้องขงัสามารถเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ได้ 
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บทที่ 6 
 

การทดลองและพัฒนารูปแบบโครงการ 
 
การทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบภายใต้เงื่อนไขของโครงการ  
 โครงการเชิงทดลองออกแบบทัณฑสถานหญิง โดยเลือกสถานท่ีทดลองคือ 
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี มีลักษณะเป็นสถานท่ีเพ่ือการควบคุมนักโทษสถานเบา มี
ระยะเวลาคุมขังไม่เกิน 10 ปี สถานท่ีตัง้มีขนาดประมาณ 12000 ตร.ม. มีผู้ ใช้สอยคือ 
ผู้ ต้องหาหญิงประมาณ 1000 คน ผู้คมุ บคุลากรในการดแูลสถานท่ี และญาตขิองผู้ ต้องขงั 
โดยพืน้ฐานของระบบจดัการพืน้ท่ีคือการแบง่เป็นแดน (โซน) แตล่ะแดนจะมีหน้าท่ีเฉพาะ 
เช่น แดนกีฬาสําหรับการออกกําลงักาย แดนคมุขงัสําหรับเรือนนอนซึง่จะมีแบ่งย่อยตาม
ระดบัความผิด แดนโรงงานหรือการศกึษา เป็นต้น และแตล่ะแดนจะเช่ือมด้วยถนนกลาง
ท่ีนําไปสูป่ระตทูางเข้าออกของทณัฑสถาน ในพืน้ท่ีทัง้หมดยงัล้อมด้วยกําแพงสองชัน้และ
ถนน เพ่ือการคมุและสอดสอ่งไมใ่ห้ผู้ ต้องขงัสามารถหนีได้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 38 แสดงขนาดท่ีตัง้และสดัสว่นการใช้งานพืน้ท่ีโครงการ 
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ภาพประกอบท่ี 39 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีตา่งๆภายในแดนคมุขงัของทณัฑสถาน 
 ภายในแดนต่างๆจะประกอบไปด้วยอาคารเฉพาะตามฟังก์ชัน่ใช้งาน เช่นแดนคมุขงั
ประกอบไปด้วยเรือนนอนและส่วนทานอาหาร ซึ่งปัจจุบันระบบการใช้งานเน้นควบคุมคนใน
ลกัษณะพืน้ท่ีเอนกประสงค์ และแบง่การใช้งานตามช่วงเวลาท่ีเคร่งครัด ในการทํากิจกรรมตา่งๆ 
 

 
ภาพท่ี 42 แสดงตวัอยา่งการจําลองลกัษณะการวางอาคารและการแบง่แดนคมุขงันกัโทษ 
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 เกณฑ์ในการออกแบบทณัฑสถาน สถานท่ีเพ่ือจองจําคมุขงัผู้กระทําความผิด คือการ
ควบคมุอิสรภาพเพ่ือชดใช้คดีท่ีก่อ ดงันัน้ สิ่งท่ีต้องคํานึงคือ การควบคมุดแูลไม่ให้ผู้ ต้องขงัหลบหนี 
และสร้างความมีวินยัเพ่ือสัง่สอนปรับปรุงให้สํานึกผิดเพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีมีคณุภาพคืนสู่สัง่
คม แบ่งหลักๆได้ 3 อย่าง คือ การควบคุม สถานท่ีต้องสามารถควบคุมมิให้หลบหนีออกจาก
บริเวณท่ีกําหนดแบ่งแยกพืน้ท่ีชดัเจน เพ่ือสะดวกในการดแูลจดัการควบเรียบร้อย ตามตารางท่ี
กําหนด และทกุพืน้ท่ีมีกิจกรรมรองรับ ผู้ ต้องหาทกุคนต้องมีกิจกรรมรองรับ เพ่ือไม่ให้เกิดความคิด
ฟุ้ งซา่น 
 จากโปรแกรมการทดลองดงักล่าวนํามาใช้ทดสอบการสร้างพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเองจากชุด
เคร่ืองมือท่ีได้ศึกษาไว้ โดยแบ่งการทดลองควบคู่กับโปรแกรมทัณฑสถานเป็น 2 แนวทาง คือ 
ทดลองเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมในการสร้างพืน้ท่ีคมุขงัท่ีมีคณุภาพ และทดลองเคร่ืองมือทาง
สงัคมในการสร้างพืน้ท่ีคมุขงัเพ่ือลดลําดบัทางสงัคมให้เกิดความรู้สกึอิสระในพืน้ท่ี 
 1. ที่ว่างที่ก่อให้เกิดคุณภาพน่าใช้งานต่อโครงการ ทดลองออกปรับใช้เคร่ืองมือท่ี
ได้ศกึษาเข้ากบัฟังก์ชัน่แตล่ะสว่นของโปรแกรม เช่น พืน้ท่ีคมุขงั หรือส่วนพกัผ่อน เพ่ือให้ได้พืน้ท่ีท่ี
มีคณุภาพสร้างความรู้สกึเป็นกนัเอง แตย่งัคงสามารถควบคมุดแูลผู้ ต้องขงัได้อยา่งเดมิ 

 
ภาพประกอบท่ี 40 แสดงการทดลองพฒันาพืน้ท่ีคมุขงัให้มีคณุภาพชีวิตดีขึน้จากเคร่ืองมือในการ
 ออกแบบพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง 
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 พบว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองจะส่งผลต่อความเป็นกันเอง จากการปรับ
กายภาพทางสถาปัตยกรรมเช่น ขนาดของพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ช่องเปิดและแสงสว่าง รูปร่างและ
สดัสว่นของท่ีวา่ง บรรยากาศและการรับรู้ท่ีวา่งดงักลา่ว   
 2. ที่ว่างที่ลดความไม่เท่าเทียมกันต่อโครงการ ทดลองการใช้เคร่ืองมือในการ
สร้างท่ีว่างท่ีสง่เสริมความเท่าเทียมกนัและความมีอิสระแก่ผู้ ต้องหาภายในโครงการ เช่น การแยก
พืน้ท่ีผู้ ต้องหาและผู้คมุ การสร้างพืน้ท่ีท่ียืดหยุ่นในการใช้งานมีอิสระในการเลือกใช้งาน  และการ
กดพืน้ให้ต่ํากว่าดินหรือการใช้แนวอาคารโอบล้อมพืน้ท่ีแทนการใช้กําแพงเพ่ือลดความรู้สกึถกูคมุ
ขงั ให้ผู้ ต้องหารู้สกึผอ่นคลายมากขึน้ แตย่งัคงถกูควบคมุภายในอาณาเขตท่ีกําหนด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 41 แสดงการทดลองใช้เคร่ืองมือสร้างพืน้ท่ีท่ีจะสร้างความอิสระและเท่าเทียมเพ่ือ
 ลดลําดบับนท่ีวา่ง 
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 พบว่าเคร่ืองท่ีใช้ในการสร้างอิสระ ลดความต่างของลําดับชัน้จากการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกในการเช่ือมกนัระหว่างท่ีว่าง ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส่งผลใน
เชิงนามธรรม (สงัคม) ตอ่ผู้ใช้งานพืน้ท่ี 

 
การทดลองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่าง  
 ทดลองนําท่ีว่างท่ีได้ศึกษามาสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ สร้างท่ีว่างท่ีมีคณุภาพน่าใช้งานบนชุดความสมัพนัธ์เดิมของโครงการ และ
ทดลองสร้างความสมัพนัธ์ใหม่บนท่ีว่างรูปแบบเดิมของโครงการ และนําทัง้ 2 ลกัษณะนี ้
มาศกึษาเปรียบเทียบกนั วา่สง่ผลตอ่ความรู้สกึเป็นกนัเองตอ่โครงการอยา่งไร 
 1. รูปแบบที่ 1 สถาปัตยกรรมที่น่าใช้งาน นําชุดความสมัพนัธ์และระบบการ
เช่ือมต่อเดิมของโครงการมาศึกษาโดยปรับเปล่ียนรูปแบบและองค์ประกอบในท่ีว่างใหม่ ด้วยชุด
เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมท่ีได้ศกึษามาปรับใช้กบัแตล่ะฟังก์ชัน่ของโครงการ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 42 แสดงการสร้างท่ีวา่งรูปแบบใหมข่ึน้มาบนความสมัพนัธ์เดมิ 
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 2. รูปแบบที่ 2 สถาปัตยกรรมที่สร้างความเท่าเทียม ทดลองสร้างชุด
ความสมัพนัธ์และการเช่ือมต่อแบบใหม่จากเคร่ืองมือการลดลําดบัชัน้ท่ีได้ศึกษาไว้  โดยอาศยั
รูปแบบและองค์ประกอบในท่ีวา่งเดมิของโครงการมาใช้ 
 

 
ภาพท่ี 43 แสดงการสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์ใหมเ่พ่ือเช่ือมตอ่ท่ีวา่งเดมิของโครงการ 
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 จากการทดลองทัง้สองอย่างพบว่า ท่ีว่างท่ีถกูปรับให้มีคณุภาพน่าใช้งานจะสร้าง
ความรู้สกึผ่อนคลายและสบายใจแก่ผู้ ใช้ งานภายในพืน้ท่ีท่ีถกูควบคมุ ในขณะท่ีการทดลองปรับ
ความสมัพนัธ์ใหม่บนท่ีว่างเดิมจะช่วยลดความแตกต่างของลําดบัชัน้บนท่ีว่าง ให้แต่ละพืน้ท่ีมี
ความเสมอภาคกนัไมก่ดขม่กนั ช่วยให้ผู้ใช้งานไมรู้่สกึถกูกดดนัหรือแตกตา่งจากพืน้ท่ีอ่ืน 
 
การทดลองปรับรูปแบบพืน้ที่เพื่อส่งเสริมความเป็นกันเอง  
 ทดลองนําวิธีการทัง้สองลกัษณะ คือการปรับองค์ประกอบในท่ีว่าง และการ
ปรับความสมัพนัธ์ระหว่างท่ีว่าง มาทํางานร่วมกัน แต่ยงัให้นํา้หนักในการเลือกใช้งาน
เคร่ืองท่ีแตกต่างกัน โดยให้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวนําเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือทัง้ 2 ลกัษณะ 
 ในการทดลองขัน้นีห้ยิบยกพืน้ท่ีในแต่ละส่วนการใช้งานมาทดลองแยกกัน เพ่ือการ
สะดวกในการทดสอบและเปรียบเทียบการประสทิธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือในการสร้างท่ีวา่ง 
 1. รูปแบบที่ 1ที่ว่างที่น่าใช้งานและเท่าเทียม ทดลองสร้างลกัษณะกายภาพของ
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมน่าใช้งานตามฟังก์ชัน่ของโครงการ โดยท่ีพืน้ท่ีนัน้สามารถลดแรงกดดนัและลําดบั
ชัน้ภายในท่ีวา่งนัน้ๆ 

 
ภาพท่ี 44  แสดงรูปแบบท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนัตามความเหมาะสมของการใช้งานและชว่ยลดความ
 ตา่งของลําดบัในท่ีวา่งนัน้ๆ 
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 พบว่าท่ีว่างนัน้เม่ือคํานึงถึงลําดบัและความเท่าเทียมกนัของผู้ ใช้งานภายในท่ีว่าง 
นอกจากคุณภาพท่ีดีของท่ีว่าง วิธีนีจ้ะช่วยให้ท่ีว่างนัน้มีความเท่าเทียมกันในการใช้งาน ผู้ ใช้มี
อิสระมากขึน้ กดดนัน้อยลง เกิดความรู้สกึเป็นกนัเองกบัพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ 
 2. รูปแบบที่ 2 ที่ ว่างที่สร้างความเท่าเทียมและน่าใช้งาน ทดลองสร้างชุด
ความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของโครงการและช่วยสร้างความอิสระเท่าเทียมกนัระหว่าง
แต่ละพืน้ท่ี จากนัน้ทดลองเพิ่มองค์ประกอบในการสร้างคุณภาพการใช้งานท่ีดีเหมาะสมกับ
ฟังก์ชัน่ตา่งๆของโครงการ เพ่ือปรับให้แตล่ะพืน้ท่ีเหมาะสมเกิดความน่าใช้งาน 
 

 
ภาพท่ี 45 แสดงรูปแบบท่ีวา่งท่ีตอ่เน่ืองกนั เช่ือมตอ่กนัเหมือนเป็นพืน้ท่ีเดียวกนั 
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 จากการทดลองพบว่า ด้วยชดุความสมัพนัธ์ท่ีศึกษาช่วยให้การเช่ือมแต่ละพืน้ท่ีมี
ความล่ืนไหลตอ่เน่ือง ลดความเหลื่อมล่ําระหว่างแต่ละพืน้ท่ี ช่วยให้ผู้ ใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ีมีลําดบั
ท่ีเท่าเทียมกนั ไม่แตกต่างกนั และการปรับองค์ประกอบภายในพืน้ท่ีให้เหมาะสมตามการใช้งาน 
ช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดคณุภาพและความเป็นกนัเองมากยิ่งขึน้ 
 
การพัฒนาแบบ  
 ทดลองออกแบบทัณฑสถานตามโครงการจริง โดยเร่ิมจากการทดลองปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบและภาษาในการออกแบบท่ีว่าง เพ่ือให้ตอบโจทย์ตรงตามการใช้งานของโครงการ
มากยิ่งขึน้ จัดวางพืน้ท่ีตามขนาดจริงและจัดชุดความสมัพันธ์ตามเนือ้หาและข้อเรียกร้องของ
โครงการวิเคราะห์พืน้ท่ีแต่ละส่วนบนท่ีตัง้โครงการ เพ่ือหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดวางโซน
ฟังก์ชัน่ต่างๆ ท่ีเหมาะสม โดยยึดทางเข้าเดิมเป็นหลกั ทําให้ได้ตําแหน่งการวางโซนเรือนนอนใน
พืน้ท่ีชัน้ใน และวางโซนการเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพและกิจกรรมนนัทนาการไว้โซนกลางเพ่ือ
งา่ยแก่การเข้าถึง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 43 แสดงการจดัวางโซนตามลกัษณะฟังก์ชัน่ท่ีเหมาะสม 
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 1. ทดลองสร้างแบบร่างครัง้ที่ 1 ทดลองโมเดลใน 2 ลกัษณะศึกษาแยกกัน คือ 
ทดลองสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมีคณุภาพของท่ีว่างท่ีน่าใช้งาน และท่ีว่างท่ีมีลกัษณะการจดัวางให้
เกิดความอิสระเท่าเทียม (ให้นํา้หนกักบัการสร้างองค์ประกอบทางกายภาพในการสร้างท่ีว่างกบั
ชุดความสมัพนัธ์แบบเดิม) และการสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสร้างความเท่าเทียมและน่าใช้งาน (ให้
นํา้หนกักบัการเปล่ียนรูปแบบความสมัพนัธ์แล้วจงึใสเ่คร่ืองมือในการออกแบบกายภาพของท่ีวา่ง) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 44 แสดงการทดลองรูปแบบท่ี 1 สร้างสถาปัตยกรรมท่ีน่าใช้งานและเท่าเทียม 
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ภาพประกอบท่ี 45 แสดงการทดลองรูปแบบท่ี 2 สร้างสถาปัตยกรรมท่ีสร้างความเทา่เทียมและนา่
 ใช้งาน  
 1.1 รูปแบบแรกเม่ือเน้นองค์ประกอบในการสร้างที่ว่างแต่ละพืน้ที่เพื่อให้มี
คุณภาพสูงสุด กลบัทําให้แต่ละพืน้ท่ีแสดงออกและกดข่มอีกพืน้ท่ีหนึ่ง ทัง้ด้านมมุมอง รูปแบบ
และการเช่ือมตอ่สง่ผลให้แตล่ะพืน้ท่ีขาดความตอ่เน่ือง ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 1.2 รูปแบบที่สองจากการเน้นรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเท่า
เทียมกัน ทําให้พืน้ท่ีแข็งกระด้าง ขาดคณุภาพในการใช้งาน และย่ิงส่งผลให้พืน้ท่ีกดดนัผู้ ใช้งาน 
จนขาดความรู้สกึผอ่นคลายเป็นกนัเอง 
 2. ทดลองสร้างแบบร่างครั้งที่ 2 ปรับการออกแบบจากความผิดพลาดในการ
ทดลองขัน้แรก โดยในรูปแบบท่ี 1 ปรับพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึน้และใช้เคร่ืองในการ
สร้างท่ีว่างท่ีสอดคล้องกันมากขึน้ การทอลองรูปแบบท่ี 2 เปล่ียนลกัษณะการเช่ือมต่อให้ไหล
ตอ่เน่ืองมากขึน้และปรับรูปทรงของท่ีว่างเพ่ือช่วยในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนัแตมี่เอก
ลกัษณะเหมาะสมแก่การใช้งาน 
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ภาพท่ี 46 แสดงการทดลองแบบท่ี 1 โดยการปรับพืน้ท่ีให้กลมกลืนและเช่ือมตอ่กนัมากขึน้ 
 2.1 รูปแบบที่หน่ึง มีความสอดคล้องกนัระหว่างพืน้ท่ีมากขึน้ การใช้รูปแบบการ
ปิดล้อมด้วยตวัอาคารแทนการใช้กําแพงช่วยลดความรู้สกึถกูคมุขงัได้ดีขึน้ แตใ่นความสมัพนัธ์รวม
และการเช่ือมต่อระหว่างพืน้ท่ียงัแยกขาดจากกนั ทําให้เกิดพืน้ท่ีชัน้ในแต่การเข้าถึงพืน้ท่ีสําคญัท่ี
ไมเ่ท่าเทียมกนั 
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ภาพท่ี 47  แสดงการทดลองแบบท่ี 2 โดยการเปล่ียนลกัษณะการเช่ือมตอ่และรูปทรงเพ่ือความ
 ตอ่เน่ือง 
 2.2 รูปแบบที่สอง พืน้ท่ีเช่ือมต่อกนัมากขึน้ การใช้การเช่ือมต่อทางสายตา และ
ให้พืน้ท่ีไหลตอ่เน่ืองกนั ทําให้แตล่ะพืน้ท่ีเช่ือมตอ่กนัได้แนบเนียนเหมือนเป็นพืน้ท่ีเดียวกนั ช่วยลด
ความแตกตา่งระหวา่งพืน้ท่ีได้ดียิ่งขึน้ แตจ่ากรูปแบบอิสระทําให้การควบคมุผู้ ใช้งานเป็นไปได้ยาก 
และแตล่ะพืน้ท่ียอ่ยๆ ยงัไมเ่หมาะสมกบัฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีเฉพาะตวั 
 3. ทดลองสร้างแบบร่างครั้งที่ 3 รวม 2 รูปแบบเข้ามาทํางานร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทัง้ 2 รูปแบบ นํามาปรับและดึงส่วนท่ีสําคญัมาใช้ในการออกแบบ ด้วย
การดงึลกัษณะการทํางานของท่ีว่างในการสร้างท่ีว่างท่ีมีคณุภาพร่วมกนักบัความสมัพนัธ์และการ
เช่ือมต่อท่ีช่วยให้ผู้ ใช้มีอิสระผ่อนคลาย และมีความเท่าเทียมกนั ทําให้ได้แนวทางทดลองในการ
สร้างพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเองขึน้ 
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ภาพประกอบท่ี 46 แสดงการทดลองปรับรูปแบบ โดยการผสานรูปแบบทัง้ 2 ลกัษณะเข้าด้วยกนั 
 ได้แบบร่างจากการเลือกข้อดีมาผสานกนั เกิดลกัษณะพืน้ท่ีเฉาะท่ีมีคณุภาพและ
สง่เสริมความเท่าเทียมกนั สร้างความรู้สกึเป็นกนัเองขึน้ในโครงการโดยในภาพรวมของผงัอาคาร
เน้นความสมัพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนัและมีความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี โดยไมแ่บง่เฉพาะหรือมีขอบเขตท่ีแน่
ชดั และในสว่นยอ่ย คือแตล่ะพืน้ท่ียอ่ยๆนัน่ ใช้เคร่ืองมือท่ีศกึษาการก่อรูปของท่ีว่างท่ีมีคณุภาพใน
การพกัอาศยั เพ่ือส่งเสริมภาวะน่าสบาย เพ่ือให้เกิดพืน้ท่ีท่ีน่าใช้งานและมีคณุภาพเหมาะสมกบั
โครงการ 
 
การทดลองพัฒนาแบบครัง้สุดท้าย  
 จากแบบร่างครัง้ท่ี 3 ท่ีมีลกัษณะพืน้ท่ีท่ีส่งเสริมความเป็นกนัเอง จากการรวมแนวคิด
ทัง้สองทาง คือ ความสมัพนัธ์ของท่ีว่างเพ่ือสง่เสริมความเท่าเทียมกนัของพืน้ท่ี และลกัษณะท่ีว่าง
ท่ีมีคณุภาพน่าใช้งาน มาปรับรายละเอียดพืน้ท่ีและการใช้งานให้เหมาะสมกบัโครงการ และศกึษา
รูปแบบความสมัพนัธ์ร่วมกับปัจจยัทางสภาพแวดล้อมของท่ีตัง้โครงการ รวมถึงการนําวสัดแุละ
บรรยากาศการใช้งานท่ีเหมาะสมกบัโครงการมาปรับใช้เพ่ือสง่เสริมความเป็นกนัเอง 
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 โดยในท่ีนีจ้ะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดบั นัน่คือ ระดบัภาพรวมของโครงการ 
ในด้านความสมัพันธ์ระหว่างพืน้ท่ีต่างๆรวมถึงภายนอกโครงการ ระดบักลางคือการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างท่ีว่างท่ีต่อเน่ืองกัน และในระดบัเล็กสุดคือการวิเคราะห์ระบบการจัดการ
ภายในท่ีวา่งเพ่ือการใช้งานพืน้ท่ีตามกิจกรรมตา่งๆของโครงการ 
 

 
ภาพท่ี 48  แสดงการทดลองตดัโมเดลจําลอง เพ่ือศึกษารายละเอียดระหว่างกลุ่มก้อนอาคาร 
 รวมถึงความสมัพนัธ์ทางสายตาระหว่างพืน้ท่ีภายในโครงการ และความสมัพนัธ์กับ
 พืน้ท่ีภายนอกโครงการ 
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 1. ความสัมพันธ์และการจัดวางพืน้ที่ใช้งานภายในโครงการ จากการศึกษา
รายละเอียดในแบบโดยการใช้ขนาดและสดัสว่นตามจริง และความต้องการของแตล่ะพืน้ท่ี ทําให้
เกิดการวางตําแหน่งพืน้ท่ีใช้งานใน 3 ระดบั โดยอิงกบับริบทภายนอกท่ีสําคญัคือ 1 ทางเข้าอาคาร 
ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นประตหูลกัในการเข้าออก ซึง่ส่วนนีจ้ะเป็นพืน้ท่ีท่ีเช่ือมกบัภายนอกมากท่ีสดุ จะ
ถกูจดัวางเป็นพืน้ท่ีใช้งานประเภท สว่นบริหาร การเข้าเย่ียมผู้ ต้องขงั รวมถึงสว่นบริการ 2 ระดบัถดั
มา คือพืน้ท่ีสว่นกลางของท่ีตัง้โครงการ สามารถท่ีจะเช่ือมตอ่และเข้าถึงได้ทกุสว่น จึงจดัพืน้ท่ีเป็น
สว่นกลางของกิจกรรมนนัทนาการและการเรียนรู้ เช่น สนามกีฬา พืน้ท่ีพกัผ่อนกลางแจ้ง และสว่น
เรียนรู้การทํางานวิชาชีพ ในส่วนท่ี 3 เป็นพืน้ท่ีท่ีเข้าถึงยากสดุจากประตหูลกั ซึ่งสามารถควบคมุ
และป้องกนัการหลบหนีได้ดี จดัวางไว้สําหรับเรือนนอน หรือพืน้ท่ีสว่นตวัของผู้ ต้องขงั โดยในสว่นนี ้
สามารถเช่ือมตอ่กบัสว่นนนัทนาการ และเข้าถึงการบริการได้โดยง่าย และในสว่นนีย้งัแบง่ยอ่ยเป็น 
2 พืน้ท่ีตามระดบัการคมุขงัท่ีแตกต่างกนัคือ พืน้ท่ีคมุขงัเข้มงวดสําหรับนกัโทษท่ีมีคดีร้ายแรงหรือ
พฤติกรรมรุนแรงจะถกูขงัในพืน้ท่ีชัน้ใน (hard control) และพืน้ท่ีคมุขงัเบา สําหรับนกัโทษมาใหม ่
ใกล้พ้นโทษ หรือมีพฤติกรรมในทางท่ีดี ในพืน้ท่ีส่วนนีจ้ะอยู่ใกล้กบัส่วนบริการเพ่ือช่วยเหลือผู้คมุ
ในการดแูลพืน้ท่ี ซึ่งในพืน้ท่ีคมุขงัทัง้สองส่วนจดัวางให้สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีส่วนกลางได้เท่าเทียม
กนั เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเหล่ือมลํา้หรือเปรียบเทียบจนเกิดความไมเ่ท่าเทียมกนัในความรู้สกึ 

 
ภาพประกอบท่ี 47  แสดงภาพผงัโซนการใช้งานทัง้ 3 ระดบั เปรียบเทียบกบัหุน่จําลองท่ีถกูปรับ
 รายละเอียดให้สอดคล้องกบัโปรแกรมตามผงัท่ีวิเคราะห์ 
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 1.1 การวางผังการใช้งาน การจัดผังพัฒนามาจากการทดลองครัง้ท่ี 4 คือนํา
รูปแบบการเช่ือมต่อและจดัวางตําแหน่งมาใส่รายละเอียดย่อยตามข้อเรียกร้องของโปรแกรม โดย
การจดัวางตําแหน่งตามโซนท่ีสอดคล้องกบัการใช้งาน และการเช่ือมต่อของพืน้ท่ีในแต่ละส่วนใน
ลักษณะกึ่งพืน้ท่ีเดียวกัน กลางคือ การสลายขอบเขตของแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีลักษณะการใช้งาน
ใกล้เคียงกนั เช่น ส่วนเรือนนอนกบัพืน้ท่ีพกัผ่อนส่วนตวั เช่ือมถึงกนัโดยไม่แบ่งพืน้ท่ีชดัเจนแต่ใช้
ระดบัความสงูในการบง่บอกความตา่งกนัของพืน้ท่ี ในสว่นนนัทนาการและการเรียนรู้ ซึง่เป็นพืน้ท่ี
เปิดกึ่งในนอก ใช้การเช่ือมตอ่เป็นพืน้ท่ีเดียวกนั แตแ่บง่แยกด้วยลกัษณะหลงัคา ในการแบง่การใช้
งานเป็นภายในกับภายนอก เพ่ือให้การใช้งานนัน้ยืดหยุ่นและมีอิสระในการปรับเปล่ียนได้ตาม
ความเหมาะสม 
 

 
ภาพประกอบท่ี 48 แสดงผงัการจดัวางการใช้งานในพืน้ท่ีตา่งๆของโครงการทัง้ 2 ชัน้ 
 1.2 การเช่ือมต่อของพืน้ที่ทางตัง้ ในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูท่ีแตกตา่งกนั 
ทําให้เกิดลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีแตกต่างกนัและการซ่อนกนัของอาคารยงัช่วยให้เกิดการ
ใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพใช้พืน้ท่ีได้คุ้มคา่มากยิ่งขึน้ เช่น การยกพืน้ท่ีเปิดโลง่จากระดบัพืน้เป็นพืน้ท่ี
ชัน้ 2 แทนจะสามารถใช้พืน้ท่ีใต้พืน้ท่ีเปิดโลง่นัน้ได้มากขึน้ ซึง่ในความแตกตา่งของพืน้ท่ีลกัษณะนี ้
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สามารถจดัวางการงานท่ีเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมได้ โดยท่ีพืน้ท่ีชัน้บนท่ีสามารถเป็นพืน้ท่ีเปิด
โล่ง รับแสงอาทิตย์และมีความโปร่งสบายกว่า จดัวางให้สําหรับเป็นพืน้ท่ีนนัทนาการ เช่น กีฬา 
การพกัผอ่น และกิจกรรมกลางแจ้ง สว่นในพืน้ท่ีชัน้ลา่งซึง่มีความเป็นสว่นตวัและเข้าถึงได้ยากกว่า
(จากการท่ีย้ายระดบัพืน้และการเช่ือต่อไว้ท่ีชัน้บน) สามารถจดัวางการใช้งานท่ีจ้องการความเป็น
ส่วนตวัและสมาธิ เช่น พืน้ท่ีสําหรับการเรียนรู้ การฝึกงานวิชาชีพ หรือพืน้ท่ีส่วนตวัประเภทห้อง
อาบนํา้ เป็นต้น เพ่ือให้พืน้ท่ีต่างๆสามารถเช่ือมต่อและรับรู้ถึงกันได้นัน้ จึงได้ใช้คอร์ดขนาดเล็ก
เจาะทะลุจากบนจนถึงพืน้ท่ีล่างสุด ทําให้แต่ละพืน้ท่ีสามารถรับรู้ถึงกัน และยังเป็นการปรับ
สภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ มีแสงสอ่งถึงทกุพืน้ท่ี สามรารถท่ีจะปลกูต้นไม้ หรือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี
โดยเลือกลกัษณะของคอร์ดนัน้ๆ ตามการใช้งานของพืน้ท่ีท่ีคอร์ดนัน้เช่ือมถึง  
 

 
ภาพประกอบท่ี 49 รูปตดัแสดงความตอ่เน่ืองของพืน้ในแตล่ะชัน้ และลกัษณะคอร์ดต้นไม้ท่ีเช่ือม
 พืน้ท่ีในแตล่ะชัน้ 
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 2. ความสัมพันธ์ระหว่างที่ ว่างที่ ต่อเน่ืองกัน ท่ีว่างท่ีอยู่ติดกันหรือเช่ือมถึงกัน 
รวมถึงท่ีว่างท่ีสามารถเช่ือมต่อกนัด้วยการมองเห็นทางสายตา จะส่งผลตอ่ผู้ ใช้ท่ีสามารถรับรู้ว่าง
ข้างเคียง การเช่ือมตอ่หรือการแบ่งพืน้ท่ีระหว่างท่ีว่างเหล่านัน้จึงเป็นสิ่งสําคญั เพ่ือให้การใช้งาน
ล่ืนไหนต่อเน่ือง และสามารถควบคมุดแูลผู้ ต้องขงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทําให้ความรู้สึก
ถูกควบคมุนัน้เพิ่มขึน้ ดงันัน้พืน้ท่ีสําหรับผู้ ต้องขงั ผู้คมุ และเส้นทางบริการสําหรับดูแลพืน้ท่ี จึง
ต้องถกูจดัวางแยกกนัแต่ดแูลกนัได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ พืน้ท่ีของผู้ ต้องขงัซึง่เป็นผู้ ใช้หลกัใน
โครงการ จะต้องสามารถเช่ือมถึงกันได้ เพ่ือให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีผู้คุมท่ีมี
หน้าท่ีคอยตรวจตรานกัโทษจะมีพืน้ท่ีใช้งานท่ีแยกกนั เพ่ือไมใ่ห้เกิดการกดดนัผู้ ต้องหา แตล่กัษณะ
พืน้ท่ีของผู้คมุนัน้จะวางในลกัษณะซอ่นตวัรอบๆพืน้ท่ีโครงการเพ่ือการสอดสอ่งและเข้าถงึหากเกิด
สถานการณ์ท่ีจําเป็น และในพืน้ท่ีงานบริการ ท่ีใช้สําหรับการขนส่งอาหารและดแูลพืน้ท่ีนัน้จะถกู
จดัวางในตําแหน่งใกล้ประตหูลกัเพ่ือการขนถ่ายสิ่งของ และจะมีเส้นทางเดินพิเศษในการเข้าถึง
สว่นตา่งๆ 
 2.1 การแยกวิเคราะห์พืน้ที่ใช้งานของแต่ละกลุ่ม (ผู้คุม ผู้ ต้องหา และฝ่าย
บริการ) แบ่งพืน้ท่ีในการเข้าถึง โดยแบ่งให้ผู้คมุและผู้ ต้องหาไม่สามารถพอกนัได้โดยตรงเพ่ือลด
แรงกดดนัต่อผู้ ต้องหา และใช้วิธีควบคมุโดยการสร้างทางลดัคอยสอดส่องผู้ ต้องหาขึน้แทน ส่วน
บริการสามารถเข้าถึงได้ในสว่นของการขนสง่และการทําครัวเพ่ือดแูลผู้ ต้องขงั 
 

 
ภาพท่ี 49 ผงัพืน้แสดงพืน้ท่ีการใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ของผู้ ต้องหา 
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ภาพท่ี 50 ผงัพืน้แสดงพืน้ท่ีและการเข้าถงึได้ของผู้คมุ 
 

 
ภาพท่ี 51 ผงัพืน้แสดงพืน้ท่ีและการเข้าถงึได้ของฝ่ายบริการและพยาบาล 
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 2.2 การเช่ือมต่อระหว่างที่ว่าง ในการเช่ือมต่อของแตล่ะพืน้ท่ีหลกั(พืน้ท่ีท่ีถกูใช้
งานสําหรับผู้ ต้องหาซึง่เป็นผู้ใช้งานหลกัในโครงการ) ออกแบบภายใต้เคร่ืองมือ 2 อยา่ง คือ  
 2.2.1 ระบบการเช่ือมต่อพืน้ที่ เพื่อความเท่าเทียมกัน ออกแบบโดยการ
สลายขอบเขตของพืน้ท่ีให้น้อยท่ีสดุเพ่ือท่ีแต่ละพืน้ท่ีนัน้สามารถเช่ือมถึงกนัได้อย่างอิสระ แต่แบ่ง
ขอบเขตอยา่งเบาบางในการกําหนดการใช้งานด้วยระดบัความสงูของพืน้ และเพลนหลงัคา  
 2.2.2 การรับรู้พืน้ที่ข้างเคียงด้วยการนําสายตา ใช้ต้นไม้เป็นสญัลกัษณ์ใน
การนําสายตา เพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถรับรู้ถึงพืน้ท่ีข้างเคียงหรือรับรู้ถึงพืน้ท่ีท่ีกําลงัจะเข้าถึงได้
ล่วงหน้าผ่านการมอง และด้วยวิธีนีจ้ะเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีกลมกลืนกันของแต่ละพืน้ท่ี 
เพ่ือให้แต่ละพืน้ท่ีมีความน่าใช้งานท่ีใกล้เคียงกนั สามารถกําหนดลกัษณะของการใช้งานได้ด้วย
ขนาด และท่ีว่างระหว่างกล่องต้นไม้ ทําให้ผู้ ใช้งานสามารถเลือกใช้งานพืน้ท่ีได้อย่างอิสระและ
หลากหลาย  
 

 
ภาพท่ี 52  แสดงการภาพมมุมองการเช่ือมตอ่ระหวา่งท่ีวา่งท่ีอยูชิ่ดกนั จากการทําโมเดลจําลอง
 พืน้ท่ีในโครงการ 
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 3. การจัดองค์ประกอบภายในที่ว่างเพื่อตอบรับการใช้งาน ในแตล่ะพืน้ท่ีใช้งาน
ย่อยภายในโครงการทัณฑสถานหญิง มีความต้องการลักษณะการใช้งานท่ีเฉพาะตัว ทําให้
เคร่ืองมือท่ีจะมาใช้ออกแบบพืน้ท่ีจําเป็นท่ีจะต้องสามารถปรับเปล่ียนเพ่ือสอดรับข้อเรียกร้อง
เหลา่นัน้อยา่งเหมาะสม 
 สร้างหุ่นจําลองและภาพ 3 มิติเพ่ือวิเคราะห์ในส่วนของสถานท่ีและการใช้งานท่ี
อาจจะเกิดขึน้เพ่ือสงัเกตลกัษณะการใช้งานและความรู้สกึในการใช้งานพืน้ท่ี แล้วนํามาปรับใช้เพ่ือ
หาเฟอร์นิเจอร์รวมถึงบรรยากาศท่ีเหมาะสมสง่เสริมความเป็นกนัเองในพืน้ท่ี 
 3.1 ทางเข้าหลัก พืน้ที่เช่ือมต่อกับภายนอก ในสว่นของทางเข้าหลกัซึง่จะเป็น
สว่นท่ีผู้ ต้องขงัเข้าออกทณัฑสถานและยงัเป็นสว่นสําคญัสําหรับกิจกรรมการเย่ียมญาติและพบปะ
บคุคลภายนอก พืน้ท่ีในสว่นนีอ้อกแบบในลกัษณะเปิดโลง่กึ่งสวนสาธารณะเพ่ือให้รู้สกึผ่อนคลาย 
เช่ือมต่อกับพืน้ท่ีภายในด้วยการสร้างกล่องต้นไม้แบบเดียวกับพืน้ท่ีภายใน เพ่ือให้ผู้ ใช้งาน
ภายนอกโครงการสามารถรับรู้ถึงรูปแบบพืน้ท่ีภายในได้ผา่นการเช่ือมตอ่ด้วยสายตา เพ่ือให้ญาตพ่ีิ
น้องรู้สึกสบายใจเสมือนได้เห็นความเป็นอยู่ของพืน้ท่ีภายใน และเพ่ือเป็นการปรับความรู้สึก
สําหรับผู้ ต้องขงัมาใหม่ ไม่ให้รู้สกึต่ืนกลวัสถานท่ี สามารถรับรู้พืน้ท่ีและปรับตวัได้ก่อนเข้าสู่พืน้ท่ี
ภายใน 
 

 
ภาพท่ี 53 แสดงภาพมมุจําลองทางเข้าโครงการและสว่นเย่ียมญาต ิ
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 3.2 พืน้ที่นันทนาการปละพักผ่อนกลางแจ้ง พืน้ท่ีสําหรับการพกัผ่อน และเลน่
กีฬากลางแจ้ง เพ่ือการผ่อนคลาย เป็นพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีสามารถเข้าถึงได้จากทกุสว่นของโครงการ
เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงและใช้งานร่วมกัน ออกแบบให้มีสองส่วนคือพืน้ท่ีเปิดโล่งเพ่ือการเล่นกีฬา 
เช่น บาสเกตบอล การเต้นแอโรบิก หรือการวิ่ง เป็นต้น พืน้ท่ีอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นพืน้ท่ีขนาดย่อย
แบง่พืน้ท่ีด้วยคอร์ดต้นไม้ขนาดเลก็ ท่ีสามารถให้ร่วมเงาในการทํากิจกรรมกึ่งกลางแจ้งเช่น การนัง่
พักผ่อน การเล่นกีฬาในร่ม เช่น ปิงปองหรือฟิตเนส และการใช้คอร์ดต้นไม้ยังช่วยส่งเสริม
บรรยากาศในการใช้งานพืน้ท่ีให้ผอ่นคลายยิ่งขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 54 แสดงภาพการใช้ลานกิจกรรมท่ีออกแบบมาให้มีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตา่งๆ 
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ภาพท่ี 55 แสดงภาพหุ่นจําลองการใช้งานพืน้ท่ีระหวา่งคอร์ดต้นไม้ 
 

 
ภาพท่ี 56 แสดงภาพพืน้ท่ีทานอาหารท่ีเช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีออกกําลงักายชัน้บนด้วยคอร์ดต้นไม้ 
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 ในส่วนพืน้ท่ีชัน้ล่างท่ีอยู่ตําแหน่งตรงกนัคือพืน้ท่ีทานอาคารสําหรับผู้ ต้องขงัท่ี
ทํากิจกรรมกลางแจ้ง โดยในสว่นนีไ้ด้ความตอ่เน่ืองจากคอร์ดต้นไม้ท่ีลานกลางแจ้งชัน้บนตอ่เน่ือง
ลงมา ช่วยให้แสงธรรมชาตสิามารถสอ่งถึง และสร้างบรรยากาศในการใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 57 แสดงมมุมองในพืน้ท่ีสําหรับรับประทานอาหารร่วมกนัของผู้ ต้องขงั 
 3.3 เรือนนอน พืน้ที่ส่วนตวัของผู้ต้องขัง เรือนนอนในรูปแบบเดมินัน้มีลกัษณะ
เป็นห้องส่ีเหล่ียมโล่ง ใช้เพ่ือการนอนโดยเฉพาะ ผู้ ต้องขงัใช้งานพืน้ท่ีโดยการนอนเรียงกนัเป็นแถว
ชิดกนั ทําให้เกิดความแออดั และไม่เป็นส่วนตวั เกิดการรบกวนกนั จึงออกแบบพืน้ท่ีภายในใหม่
ด้วยการสร้างแพลนทางตัง้ (partition) วางคละกระจายไปในตําแหน่งต่างๆของห้อง เพ่ือให้พืน้ท่ี
ตา่งๆถกูแบง่ยอ่ยลง เกิดเป็นมมุสว่นตวัจํานวนมาก ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกท่ีจะนอนในมมุท่ีชอบ
ได้ โดยในทุกพืน้ท่ีจะถูกแบ่งขนาดเท่าๆกัน และมีขนาดท่ีพอเหมาะต่อการนอนไม่แออัด ด้วย
เคร่ืองมือนีจ้ะสามารถทําให้พืน้ท่ีมีความเป็นส่วนตวัไม่รบกวนกนั สามารถมีอิสระในการเลือกใช้
งานได้เท่าเทียมกัน และทางผู้ คุมยังสามารถท่ีจะมองลอดพืน้ท่ีเพ่ือการสอดส่องดูแลความ
ปลอดภยัได้ 
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ภาพท่ี 58 แสดงภาพภายในเรือนนอน ท่ีมีรูปแบบอิสระในการใช้งานพืน้ท่ี 
 

 
ภาพท่ี 59 หุน่จําลองแสดงภาพการใช้งาน Partition ในการแบง่พืน้ท่ีภายในเรือนนอน 
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 การใช้กลอ่ง Partition แตล่ะชิน้ออกแบบให้สามารถซอ่นตู้และเตียงนอนแบบ
พบัเก็บได้ เพ่ือท่ีจะรองการรับการนอนยามกลางคืน และสามารถเก็บเพ่ือความเรียบร้อยในยาม
กลางวนัท่ีผู้ ต้องขงัออกไปใช้พืน้ท่ีอ่ืนภายนอกเรือนนอน  โดยท่ีการจัดวางตําแหน่งของประเภท
เฟอร์นิเจอร์นัน้ ใช้วิธีการสุ่มวางคละตําแหน่งกัน แต่เน้นให้สามารถโอบล้อมพืน้ท่ีเป็นจุดๆใน
ลกัษณะคล้ายห้องนอน เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ ต้องขงั 
 

 
ภาพท่ี 60  แสดงภาพหุ่นจําลอง รูปแบบ partition ท่ีซอ่นเฟอร์นิเจอร์สําหรับการใช้นอนของ
 ผู้ ต้องขงั 
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 3.4 ห้องพยาบาลและพืน้ที่อนุบาลเดก็เล็ก ทณัฑสถานหญิงนัน้ห้องพยาบาล
และอนบุาลเดก็เป็นพืน้ท่ีสําคญัเน่ืองจากต้องสามารถรองรับผู้ ต้องขงัท่ีอาจตัง้ครรภ์ หรือมีเด็กอ่อน 
และไมส่ามารถหาผู้ดแูลได้ ดงันัน้จึงต้องมีพืน้ท่ีสําหรับพยาบาลคนตัง้ครรภ์ และพืน้ท่ีสําหรับเลีย้ง
เด็กทารก ด้วยเหตนีุตํ้าแหน่งของการวางห้องพยาบาลจึงต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากส่วน
ตา่งๆ และจะต้องมีความเป็นสว่นตวัไมถ่กูรบกวนจากกิจกรรมอ่ืนๆภายในโครงการ 
 ออกแบบให้พืน้ท่ีพยาบาลนัน้แยกส่วนเป็น ส่วนพยาบาลทั่วไป และพืน้ท่ี
สําหรับอนุบาลเด็กเล็ก โดยท่ีพืน้ท่ีพยาบาลทั่วไปจะเช่ือมติดกับลานนันทนาการกลางแจ้งท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากส่วนต่างๆ และสามารถปฐมพยาบาลได้ดีหากกิจกรรมกลางแจ้งมี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้ ในส่วนพืน้ท่ีสําหรับอนบุาลเด็กเล็ก จะแยกมาอยู่ในชัน้ล่างเพ่ือความเป็นส่วนตวั
ไมถ่กูรบกวน  
 

 
ภาพท่ี 61  แสดงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีกึ่งภายนอกสําหรับแมแ่ละเดก็ ในการร่วมกนัทํากิจกรรม
 กลางแจ้ง 
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 ในพืน้ท่ีของส่วนอนุบาลเด็กเล็กนัน้ ออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมเป็นของ
ตนเอง ด้วยการเพิ่มพืน้ท่ีภายนอกด้วยคอร์ดท่ีเปิดโล่ง ทําให้เกิดเป็นพืน้ท่ีสําหรับทํากิจกรรม
กลางแจ้งระหว่างแม่และลกู รวมถึงช่วยในการเปิดรับแสงสว่างและระบายอากาศ ในพืน้ท่ีส่วน
พยาบาลนีย้งัประกอบไปด้วยส่วนบริการเช่น พืน้ท่ีทานอาหาร ห้องนํา้ และเรือนนอนเล็ก สําหรับ
ให้ผู้ ต้องขงัท่ีจําเป็นต้องอยูด่แูลเดก็ออ่น  
 

 
ภาพท่ี 62 แสดงหุน่จําลองพืน้ท่ีสําหรับแมแ่ละเดก็ ท่ีปลีกตวัออกมาจากความวุน่วาย 
 3.5 พืน้ที่เรียนรู้และการฝึกสอนวิชาชีพ คือพืน้ท่ีสําหรับใช้ฝึกทกัษะทางวิชาชีพ
แก่ผู้ ต้องขงั รวมถึงเป็นพืน้ท่ีเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้สําหรับผู้ ต้องขงัท่ีต้องการจะเรียนรู้หนงัสือ
เพิ่มเติม ประกอบไปด้วย ส่วนของห้องสมดุในการจดัเก็บหนงัสือต่างๆ ส่วนห้องฝึกทกัษะวิชาชีพ 
ส่วนพืน้ท่ีสําหรับสอนเนือ้หาวิชาการ ส่วนพกัผ่อนสําหรับอ่านหนังสือและร่วมสมัมาในกิจกรรม
ตา่งๆ 
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ภาพท่ี 63 แสดงมมุมองในพืน้ท่ีสําหรับการจดัวางโต๊ะเพ่ือรองรับการฝึกวิชาชีพของผู้ ต้องขงัร่วม
 ร่วมกนั 
 พืน้ท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีมีขนาดและความสูงท่ีแตกต่างกัน คือ พืน้ท่ีชัน้บนมี
ขนาดความสงูเป็นพิเศษใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับฝึกวิชาชีพและการทํางานเพ่ือสร้างรายได้เสริม และ
สว่นของพืน้ท่ีชัน้ลา่งตําแหน่งเดียวกนัคือพืน้ท่ีสําหรับการเรียนรู้และห้องสมดุ 
 3.5.1 พืน้ที่สาํหรับการฝึกวิชาชีพ เป็นพืน้ท่ีชัน้บนมีขนาดความสงูเป็นพิเศษ
อยู่ใกล้ชิดกบัลานกิจกรรมกลางแจ้งและพืน้ท่ีอ่ืนๆของโครงการ พืน้ท่ีส่วนนีอ้อกแบบให้มีความสงู
พิเศษเพ่ือการระบายอากาศ และเปิดรับแสงธรรมชาตสิําหรับทํางาน และรองรับกิจกรรมท่ีต้องการ
การระบายอากาศเป็นพิเศษ พืน้ท่ีภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ แบ่งพืน้ท่ีย่อยด้วยกล่องต้นไม้ท่ี
เช่ือมตอ่ลงสูช่ัน้ลา่ง กลอ่งต้นไม้นีจ้ะช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางานและนําแสงสวา่งลงสูพื่น้ท่ี  
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ภาพท่ี 64 ภาพถ่ายหุน่จําลองมมุมองจากด้านบน แสดงการแบง่พืน้ท่ีสําหรับจดัการเรียนการสอน 
 3.5.2 พืน้ที่ส่วนเรียนรู้และห้องสมุด พืน้ท่ีลกัษณะและขนาดใกล้เคียงกับ
พืน้ท่ีฝึกวิชาชีพ แต่จะมีขนาดความสงูท่ีเล็กสมัพนัธ์กบัขนาดมนุษย์เพ่ือให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
การใช้งาน และวางในชัน้ล่างเพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตวัจากพืน้ท่ีภายนอก ไม่ถกูรบกวน การใช้
งานส่วนนีจ้ะเป็นการเรียนรู้ ค้นคว้า และอ่านหนงัสือ โดยท่ีแต่ละพืน้ท่ีรวมในโถงเดียวกัน แต่จะ
แยกย่อยด้วยการวางลกัษณะของคอร์ดต้นไม้ท่ีนําแสงสว่างลงมา พืน้ท่ีรอบๆคอร์ดต้นไม้นีจ้ะ
ความสว่างท่ีสดุสมัพนัธ์กบัการวางวางเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการค้นคว้าและอ่านหนงัสือของห้องสมดุ 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีอ่ืนท่ีถดัไปอยู่ห่างจากคอร์ดต้นไม้ จะมีการใช้งานแสงประดิษฐ์เพิ่มเติมท่ีควบคมุได้
ง่าย ใช้เป็นเพ่ือท่ีสําหรับการเรียนการสอน ท่ีต้องการการควบคมุแสง เพ่ือเปิดวีดีทศัน์หรือส่ือการ
สอนอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 65 แสดงหุน่จําลองวธีิการวางชดุเฟอร์นิเจอร์เพ่ือรองรับการอา่นและค้นคว้า 
 ในส่วนของพืน้ท่ีค้นคว้าและอ่านหนังสือของห้องสมุดนัน้ แบ่งย่อยเป็น 2 
รูปแบบด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีแตง่ต่างกนั คือ พืน้ท่ีสําหรับห้องสมดุและการจดัเก็บหนงัสือ ใช้ตู้
หนงัสือเตีย้ในการแบ่งพืน้ท่ีเป็นมมุอ่านหนงัสือขนาดเล็กๆตามจุดต่างๆ และพืน้ท่ีสําหรับค้นคว้า
พูดคุยสัมมนาจะใช้ชุดโต๊ะเก้าอี  ้ท่ีสามารถยกย้ายตําแหน่งเพ่ือการจัดวางตามการใช้งานท่ี
เหมาะสม สามารถปรับเปล่ียนขนาดและจํานวนเพ่ือรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัได้ 
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ภาพท่ี 66 แสดงแบบจําลองการใช้งานพืน้ท่ีเพ่ือการเรียนการสอน และการจดัวางโต๊ะสําหรับส่ือ
 การเรียนรู้ 
 
สรุปผลการทดลองออกแบบทณัฑสถานหญิงธนบุรี 
 จากการศกึษาเคร่ืองมือในการออกแบบพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง การทํางานร่วมกนัระหว่าง 
ลกัษณะของท่ีว่างท่ีน่าใช้งาน (cozy space) และระบบของท่ีว่างเพ่ือความเท่าเทียมกนัในการใช้
งาน(non hierarchy space) ชดุเคร่ืองมือทัง้สองเม่ือทํางานร่วมกบัข้อกําหนดในการออกแบบของ
โครงการ (criteria) ซึง่เป็นเสมือนกรอบในการคดัเลือกการใช้งานของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในการสร้างท่ีว่างท่ีมีลักษณะน่าใช้งานนัน้จะถูกนํามาใช้ปรับเปลี่ยน
กายภาพเดิมของโครงให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้โดยท่ียังคงกรอบของการ
ออกแบบทัณฑสถานไว้ เช่น เรือนนอนถูกออกแบบใหม่ให้มีลกัษณะพืน้ท่ีโล่งผู้ ต้องขังสามารถ
เลือกท่ีจะนอนหรือทํากิจกรรมต่างๆท่ีส่วนใดก็ได้ แต่ยังคงสามารถควบคุมให้อยู่ภายในพืน้ท่ีท่ี
กําหนด หรือพืน้ท่ีนนัทนาการกลางแจ้งออกแบบให้เป็นลานกว้างตอ่เน่ืองกนั แบง่พืน้ท่ีการใช้งาน
ด้วยขอบเขตของต้นไม้และขนาดของท่ีวา่ง ทําให้ผู้ ต้องขงัมีทางเลือกในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆได้
หลากหลายและต่อเน่ืองกัน แต่ยังคงอยู่ในพืน้ท่ีโล่งนัน้และในขอบเขตเวลาท่ีกําหนด รวมถึง
สามารถมองเห็นได้จากทางผู้คมุขงั เป็นต้น 
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 เม่ือนําชดุเคร่ืองมือท่ีศกึษา ทํางานภายในกรอบของโปรแกรมทณัฑสถาน จะสามารถ
ออกแบบพืน้ท่ีในส่วนต่างๆของโครงการทัณฑสถานให้กลายเป็นพืน้ท่ีอาคารสาธารณะท่ีเป็น
กนัเอง ผู้ ใช้งานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ส่งผลให้สภาพจิตใจดีขึน้และเกิดการปรับเปลี่ยนในทางท่ีดี
ขึน้  

 
ภาพประกอบท่ี 50 แสดงแผนผงัการสรุปขัน้ตอนในการทํางานของเคร่ืองมือภายใต้โปรแกรมทณัฑ
 สถาน 
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บทที่ 7 
 

สรุปผลการศกึษา 
 
 การศกึษาในครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเพ่ือหารูปแบบของพืน้ท่ีสาธารณะท่ีจะสร้างความรู้สกึเป็น
กนัเองแก่ผู้ ใช้ โดยเร่ิมจากการตัง้คําถามถึงความรู้สกึและลกัษณะพฤติกรรมท่ีผู้ ใช้แสดงออกเม่ือ
เข้ามาใช้งานพืน้ท่ีสาธารณะ และพบว่าปัจจยัหลกัเบือ้งต้นท่ีจะสร้างความเป็นมิตรแก่ผู้ ใช้งานคือ
กายภาพของพืน้ท่ีและลักษณะทางสังคมของผู้ คนในท่ีสาธารณะนัน้จึงวางแผนและสร้างการ
ทดลองเพ่ือหารูปแบบการก่อรูปของความเป็นกันเองบนพืน้ท่ีสาธารณะ โดยทําการทดลองเป็น
ขัน้ตอนดงันี ้
 1. ศึกษาทฤษฏีในการออกแบบพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและการสร้างลกัษณะของ
พืน้ท่ีทางสงัคมควบคูก่นั ซึง่สามารถสรุปเบือ้งต้นได้ว่าพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีทางสงัคม
มีความสัมพันธ์ท่ีซ้อนทับกันโดยท่ีว่างทางสังคมสามารถกําหนดท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ใน
ขณะเดียวกนั ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมก็สามารถกําหนดท่ีวา่งทางสงัคมได้เช่นเดียวกนั  
 2. จากข้อสรุปเบือ้งต้น สามารถสร้างเป็นชดุเคร่ืองมือในการออกแบบเชิงทดลองเพ่ือ
สร้างพืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง โดยเกิดเป็นปัจจยัใน 2 ลกัษณะคือ องค์ประกอบทางกายภาพเพ่ือสร้างท่ี
ว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพน่าใช้งาน และองค์ประกอบในการสร้างท่ีว่างทางสงัคมให้
สามารถเกิดพืน้ท่ีท่ีเท่าเทียมกนั ลดความตา่งของลําดบัศกัดิร์ะหวา่งผู้ใช้   
 3. กรณีศกึษาเพ่ือหาลกัษณะรูปแบบท่ีว่างและเคร่ืองมือในการก่อรูปของท่ีว่าง ตาม
ลกัษณะข้อมูลท่ีได้ศึกษาไว้ เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบอาการของท่ีว่างและผลต่อการเกิด
ความรู้สกึเป็นกนัเอง 
 ทดลองออกแบบท่ีว่างจากชุดเคร่ืองมือท่ีได้ศึกษาด้วยการสร้างหุ่นจําลองเพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ของรูปแบบในลกัษณะตา่งๆ 
 4. สร้างโปรแกรมการออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะเชิงทดลองเพ่ือทดสอบและวิเคราะห์
การทํางานของเคร่ืองมือในการออกแบบ นําผลมาปรับปรุงและเก็บข้อมลูเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ทํางาน 
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ภาพประกอบท่ี 51 แสดงแผนผงัการสรุปขัน้ตอนในการทํางานของเคร่ืองมือภายใต้โปรแกรม
 ตา่งๆกนั 
 จากการศกึษาและทดลองออกแบบ สามารถสรุปได้ว่าการก่อรูปของความเป็นกนัเอง
บนพืน้ท่ีสาธารณะ ต้องอาศยัปัจจยัทางสถาปัตยกรรมและปัจจยัทางสงัคม ในการทํางานร่วมกนั
ภายในข้อกําหนดหรือความต้องการของโปรแกรมสาธารณะนัน้ เพ่ือสร้างพืน้ท่ีสาธารณะท่ี
คณุภาพน่าใช้งานและเอือ้ให้ผู้ ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงและมีสิทธิในการใช้งานพืน้ท่ีอย่างเท่า
เทียมกนัอยา่งเหมาะสม 
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