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บทที ่1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ระบบพฤติกรรมร่วมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Collective behaviour in nature) นั้น

ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของสิ่งมีชีวิตขึ้น เช่น นกกาน้ำบินรวมกลุ่มเป็นตัว V เพื่อลดแรงปะทะ หรือ

ปลาซาดีน ว่ายวนรวมกันเพื่อเอาตัวรอดจากปลาทูน่า เป็นต้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นที่น่า

สนใจเนื่องจากภาพรวมของกลุ่มที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มีการชี้แนะหรือควบคุมจากผู้นำ เกิดจากการ

ทำงานของหน่วยย่อยแต่ละตัวที่ทำงานพร้อมๆกันในทิศทางเดียวกัน (Emergent) 

 ซึ่งในปี ค.ศ. 1986 ได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการรวมกลุ่มจากระบบพฤติกรรม

ร่วม ชื่อว่า Boid โดย Craig Reynolds ทำให้ในเบื้องต้นสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

และสร้างความเข้าใจในการรวมกลุ่มนี้ ว่าจะเกิดขึ้นจากหน่วยย่อยในระบบ (Agent) ได้ทำตามกฏ 3 

ข้อคือ 

 1. เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยข้างเคียง 

 2. พยายามรักษาระดับให้อยู่ใกล้กับหน่วยข้างเคียง   

 3. หลีกเลี่ยงการชนหรือปะทะกับหน่วยข้างเคียง   1

 แต่ก็ยังคงมีการศึกษาและจำลองการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่ง

ขึ้นต่อระบบพฤติกรรมร่วมนี้ต่อไป 

 ในขณะที่มีการศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มจากระบบพฤติกรรมร่วมนี้ การออกแบบสถา

ปัตย-กรรม ได้มีการนำเอาทฤษฎีนี้เข้ามาใช้ในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิด Morphogenetic 

Design Strategies โดย Michael Weinstock ได้มีการกล่าวถึงระบบพฤติกรรมร่วมนี้ในเชิงการศึกษา

ผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับที่คณิตศาสตร์ก็มีความสำคัญต่อการออกแบบ

สถาปัตยกรรม รวมถึงมีงานออกแบบสถาปัยกรรม ที่ได้มีการพยายามนำทฤษฏีนี้มาใช้เช่น อาคาร 

Kanagawa Institute of Technology KAIT workshop ของ Junya Ishigami เพื่อให้ผู้ใช้อาคารเกิดการ

เคลื่อนที่ภายในอาคารแบบระบบพฤติกรรมร่วมขึ้น  2

  C.W. Reynolds. Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. 1

Computer Graphics. 1987, Vol.21: 25–34.

  Junya Ishigami. “Forest” In Another scale of architecture, 74-87. Seigensha Art 2

Publishing, 2010.
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 ใน 15 ปีที่ผ่านมา การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจากระบบพฤติกรรมร่วม ได้มีการศึกษาเพื่อ

สร้างความเข้าใจถึงทฤษฎีและหลักการของการเกิดขึ้นซึ่งยังคงยากที่จะเข้าใจ แต่การที่พบหลักการ

พื้นฐานของการรวมกลุ่มเหล่านี้ว่า เกิดจากจุดมุ่งหมายเดียวกันของตัวหน่วยย่อยในการรวมกลุ่มโดย

ไม่มีศูนย์กลางควบคุมจากที่ใดที่หนึ่ง และเกิดจากระดับที่ว่างรอบๆตัว (personal space) ซึ่งมีระดับ

ของที่ว่างและการใช้ที่ว่างแตกต่างกัน ภายใต้การเกิดขึ้นของการรวมกลุ่มจากระบบพฤติกรรมร่วม

ตามธรรมชาติที่กล่าวในข้างต้นนั้น มีประเด็นที่ทับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับการงานสถาปัตยกรรม

ดังนี้ 

 1. การรวมกลุ่มของหน่วยย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง 

 2. ระดับที่ว่างรอบๆหน่วยย่อยของระบบ 

 3. การเกิดที่ว่างระหว่างหน่วยย่อยของระบบ 

 4. การสร้างขอบเขตจากการรวมกลุ่ม 

 5. การรวมกลุ่มที่ได้รับปัจจัยและผลกระทบจากสภาพบริบท  3

 วิทยานิพนธ์นี้จึงมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ของที่ว่างที่เกิด

ขึ้นระหว่างหน่วยย่อยในกลุ่มพฤติกรรมร่วม และ พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบ

อาคาร(เช่น เสา, คาน หรือ ผนัง) เพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่

ตอบสนองสภาพบริบทและความต้องการ โดยมีที่มาจากทฤษฎีและหลังการของระบบพฤติกรรม

ร่วม 

คำถามในการวิจัย 

 จากแนวคิดที่กล่าวในข้างต้นจึงเกิดประเด็นคำถามขึ้นว่า หากเราแทนค่าว่า

สถาปัตยกรรมเกิดจากการรวมกลุ่มขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม เป็นไปได้หรือไม่ที่องค์

ประกอบสถาปัตยกรรมจะสามารถรวมกลุ่มเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นมาชิ้นหนืึ่งโดยผ่านระบบ

พฤติกรรมร่วมตามธรรมชาติได ้

สมมติฐานของการวิจัย 

 ระบบพฤติกรรมร่วมนั้นถูกแสดงออกผ่านการรวมกลุ่มของหน่วยย่อย (Agent หรือ สิ่ง

มีชีวิต) ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นจะก่อให้เกิดที่ว่างระหว่างหน่วยย่อย เมื่อศึกษาเข้าไปในหลักการและ

ทฤษฎีของระบบพฤติกรรมร่วมจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งทำให้

เกิดลักษณะเฉพาะของรูปร่างและภาพรวมของกลุ่มที่แตกต่างกันไป คือ  

  Q. Bone and R.H. Moore, Biology of Fishes. 418–422. Taylor & Francis Group, 3

2008.
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 1. ที่ว่างระหว่างหน่วยย่อยในกลุ่ม  

 2. บริบทที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม 

 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมกลุ่ม  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าในแต่ละประเด็นมีความสัมพันธ์กับการก่อรูปทาง

สถาปัตยกรรม จึงเป็นไปได้ที่องค์ประกอบสถาปัตยกรรมจะสามารถรวมกลุ่มเป็นสถาปัตยกรรมขึ้น

มาชิ้นหนืึ่งโดยผ่านระบบพฤติกรรมร่วมตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดที่ว่างภายในสถาปัตยกรรมที่

สอดคล้องกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ก่อรูปขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งสามารถสรุปเป็น

สมมติฐานได้ว่าระบบพฤติกรรมร่วมสามารถเป็นเครื่องมือในการระบุตำแหน่งของกลุ่มองค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อรวมกลุ่มก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรมได้ ซึ่งรวมถึงที่ว่างระหว่างองค์

ประกอบอาคารนั้นทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอย, ลดพื้นที่ใช้สอยที่เสียเปล่าและสอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อม จากการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาทฤษฏีและหลักการในการเกิดระบบพฤติกรรมร่วมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่

แสดงออกผ่านการรวมกลุ่ม (ในที่นี้หมายถึงการรวมกลุ่มของสัตว์ เช่น Swarming, Flocking, 

Schooling เป็นต้น) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจต่อระบบที่ว่าง ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบพฤติกรรมนี้ จน

สามารถนำไปสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมได ้



บทที ่2 

Non-Compositional architecture to Swarming Algorithm 

Definition of non-compositional architecture 

 หากจะกล่าวถึง Non-Compositional Architecture ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึง ขั้วตรง

ข้ามของแนวคิดนี้ ซึ่งหมายถึง Compositional Architecture โดยที่ Compositional Architecture คือ

สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบผ่านความคิดและการตัดสินใจของสถาปนิกเป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะเพื่อ 

ความสวยงาม, สัดส่วน, การใช้สอย หรือ เพื่อให้สร้างขึ้นได้ โดยที่แนวคิดการออกแบบในลักษณะ 

Compositional นี้ได้มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยกรีก,โรมัน ที่มีการแอบแฝงการ

ออกแบบด้วยการใช้สัดส่วน(ถึงแม้สัดส่วนทองคำจะเป็นการนำมาจากธรรมชาติก็ตามแต่มันถูกนำ

มาใช้และเป็นแบบแผนในการจัดองค์ประกอบอาคาร) และเป็นที่นิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน 

เพราะการออกแบบผ่านการจัดองค์ประกอบนั้นสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย รวมถึงเปิดช่องให้

เกิดการวิจารณ์งานได้เพื่อให้มีประเด็นสากลใช้สำหรับการวิจารณ์งาน 

 จากแนวคิด Compositional Architecture ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายมา

เป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมเหมือนศิลปะแขนงอื่นๆนั้น ในปัจจุบันแวดวง

สถาปัตยกรรมได้ตื่นตัวกับเทคโนโลยี, ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง ที่เข้ามามีส่วน

ช่วยมากขึ้นตั้งแต่ในขบวนการออกแบบ 

Typology of non-compositional architecture 

 ผู้แต่งได้จัดประเภทของการออกแบบงานสถาปัตยรรมในรูปแบบ Non-Compositional 

Architecture เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นถึงลักษณะการเกิดของ รูปทรง การเรียงตัว ของงาน

สถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิดนี้ โดยส่วนมากแล้ว แนวคิดการออกแบบด้วยวิธีการที่สถาปนิกไม่ได้

เป็นผู้กำหนดการจัดวางองค์ประกอบนี้ มักจะนำตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ / ไม่สามารถควบคุม

ได้, ที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้ / ไกล มาทำให้เกิดหลักเกณฑ์ในการจัดวางองค์ประกอบที่สถาปนิกไม่ได้

เป็นผู้คิดหรือกำหนดขึ้นเอง ซึ่งสรุปคร่าวๆได้ เป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้ 

1. System in nature  

 เป็นแนวคิดยุคต้นๆของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกพยายามไม่เป็นผู้จัดวาง

องค์ประกอบศิลป์โดยการนำระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ มาใช้เป็นกรอบในงานออกแบบ

อาคาร (ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือการตีความระบบที่มีในธรรมชาติ) เพื่อควบคุมตัวแปรและ

4
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ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรม โดยส่วนมากผู้ออกแบบมักจะสามารถควบคุมระบบได้แต่

ไม่ได้เป็นผู้กำหนดผลที่เกิดขึ้นหลังจากนำระบบมาใช้ในการออกแบบแล้ว 

 1.1 Nature inspired system ระบบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อ

ค้นหา รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่เกิดโดยไม่ได้ถูกจัดวางองค์ประกอบโดยสถาปนิกมาเป็นระยะ

เวลาหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็น Antoni Gaudí หรือ Frey Otto และในปัจจุบันเมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็น

ส่วนช่วยในการออกแบบทำให้ระบบในธรรมชาติที่มีความซับซ้อนมากๆในอดีตนั้นสามารถ ถูก

ถ่ายทอดและแสดงออกผ่านงานสถาปัตยกรรม จนถึงจุดที่สถาปนิกไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ในการ

ตัดสินใจถึงการจัดองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมแม้แต่น้อย 

 1.2 Mathematic system เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่นำใช้มาควบคุมการจัดองค์ประกอบ

งานสถาปัตยกรรมแทนสถาปนิก และเป็นระบบที่อาจจะแบ่งแยกออกได้ยากจากระบบในธรรมชาติ 

(เนื่องจากคณิตศาสตร์มีรากมาจากธรรมชาติเช่นเดียวกัน) แต่ก็ยังสามารถแบ่งให้เห็นได้เช่น ระบบ

การสุ่ม, ระบบเซต, ระบบตรรกศาสตร์, ระบบเรขาคณิต และอื่นๆเป็นต้น 

  

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างงานที่เกิดขึ้นจาก System in nature 

ที่มา : Dezeen, Pavillion, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.dezeen.com/

architecture/pavilions/ 

2. Context force 

 อีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้สถาปัตยกรรมไม่ถูก

กำหนดองค์ประกอบจากสถาปนิก โดยที่ แรง (Force) ที่เกิดขึ้นจากบริบทนั้นมักมีลักษณะเป็นพื้นที่ 

(Field) ที่มากระทำต่อสถาปัตยกรรมในหลายๆทิศทาง บางครั้งเป็นสิ่งที่จับต้องหรือนับได้ บางครั้ง

ก็ไม่สามารถจับต้องหรือนับได้เช่นเดียวกัน  
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 2.1 Natural context force แรงจากธรรมชาติมักจะเป็นประเด็นหลักที่สำคัญประเด็น

หนึ่งที่สถาปนิกมักจะนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิด รูปลักษณ์, รูปแบบและการจัดเรียงตัวของ

สถาปัตยกรรมที่บิดเบือนไปโดยที่สถาปนิก ไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือ จัดวางองค์ประกอบต่อตัวงาน   

สถาปัตยรรมขึ้น โดยที่รูปแบบของแรงจากธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้เช่น แรงลม, การไหวตัวของ

ต้นไม้โดยรอบ, แสงแดดและทิศทางของแสงเงา และอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  1

 2.2 Human behaviour force นอกจากแรงจากธรรมชาติแล้ว ยังมีแรงจากพฤติกรรม

ของคนที่เป็นอีกที่มาหนึ่งที่ช่วยสร้างรูปแบบ  และการจัดเรียงตัวของสถาปัตยกรรมที่สอดรับกับ2

พฤติกรรมผู้ใช้งานและผู้คนโดยรอบ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับแรงจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดการ

จัดวางและความนึกคิดที่ตอบสนองความงามและความคิดของสถาปนิก 

  

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างงานที่เกิดขึ้นจาก Context force 

ที่มา : Dezeen, Japanese Architecture, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://

www.dezeen.com/tag/japanese-architecture/ 

 จากประเภทของการออกแบบงานสถาปัตยรรมในรูปแบบ Non-Compositional 

Architecture นั้นเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีความสำคัญและ

เป็นประเด็นหลักในการสร้างงานออกแบบประเภทนี้ เมื่อสังเกตลึกลงไปจะพบว่าสภาพแวดล้อมมี

ผลต่อการกระทำของสิ่งมีชีวิต และทำให้เกิดการรวมกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆมากมาย

โดยที่การรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในรูปแบบที่แตก

  Stan Allen. From Object to Field: Field Conditions in Architecture and 1

Urbanism. Rutledge, 2008.

  Toyo Ito. Forces of Nature. Princeton Architectural Press, 2012.2
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ต่างกัน โดยมีลักษณะพื้นฐานของการรวมกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้ผู้แต่งจึงมีความสนใจ

ในการที่จะศึกษาและนำทฤษฏีการรวมกลุ่มตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการ

ออกแบบ โดยคาดว่าจะสามารถทำให้ค้นพบกฏเกณฑ์, แนวทาง และคำตอบของการรวมกลุ่มหรือ

จัดวางองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม จนเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

อย่างยั่งยืน เหมือนการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

มากกว่าการที่มนุษย์หรือสถาปนิกจะเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งมักทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการตอบ

สนองสภาพแวดล้อมได้ 

Swarming Theory in Science & Mathematic 

 ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้น

ค่อนข้างเป็นที่แพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงปรากฏแนวคิด, ทฤษฎีและสูตร

ในการคำนวณ จนทำใหเกิดการจำลองการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบ

พฤติกรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาในบทนี้จึงอธิบายถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ และแสดง

ให้เห็นถึงการตีความจากระบบพฤติกรรมนี้จนเป็นหลักการพื้นฐานในการจัดองค์ประกอบอาคารได ้

 1. แบบจำลอง Craig Reynolds (1986) ได้นำผลการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มตาม

ธรรมชาติมา สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำให้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจในพฤติกรรม

นี้ยิ่งขึ้น โดยการสร้างแบบจำลองนั้นได้นำกฎพื้นฐาน 3 ข้อที่หน่วยย่อยแต่ละตัวจะปฏิบัติเมื่อเกิด

การรวมกลุ่มได้แก ่

1. เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับสมาชิกข้างเคียง 

2. พยายามรักษาระยะให้อยู่ใกล้กับสมาชิกข้างเคียง 

3. หลีกเลี่ยงการชนหรือปะทะกันกับสมาชิกข้างเคียง 

 ซึ่งการสร้างแบบจำลองนี้ทำให้เห็นว่าแต่ละหน่วยย่อยได้ใช้กฎเหล่านี้ในแต่ละข้อผ่าน

วิธีการแบ่งโซนจนสามารถแบ่งได้ ออกเป็น 3 โซน ได้แก ่

 1. Area of repulsion ในพื้นที่นี้ unit ที่ทำการศึกษาจะพยายามค้นหาระยะของตนเอง

กับตัว unit รอบๆข้างเพื่อรักษาระยะของตัวมันเองไม่ให้ ชน หรือ กระทบ กับตัว unit อื่น 

 2. Area of orientation เกิดขึ้นในพื้นที่ๆใกล้ออกไปเล็กน้อย unit ที่ทำการศึกษาจะหา

ลักษณะการวางตัวของมันให้ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางที่เคลื่อนไหวของกลุ่ม 

 3. Area of attraction คือพื้นที่รอบนอกที่สุดของตัว unit ที่ทำการศึกษาที่ยังสามารถ

รับรู้ได้ (ไม่จำเป็นต้องรับรู้ผ่านการมองเห็น) ในพื้นที่นี้ unit พยายามเคลื่อนไหวไปในทิศทาง

เดียวกันกับ unit อื่นๆ  3

  C.W. Reynolds, Flocks, herds and schools: A distributed behavioural model. 3

Computer Graphics. 1987, Vol.21: 25–34.



 8

  

ภาพที่ 3 แสดงการการรักษาระยะและการวางตัวของหน่วยย่อยในการรวมกลุ่ม 

ที่มา : Craig Reynolds, Boids, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.red3d.com/

cwr/boids/ 

 2. แบบจำลอง Iain D. Couzin หลังจากที่เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลอง

พฤติกรรมการรวมกลุ่มโดยการระบุชุดของกฏการรวมกลุ่มผ่านหน่วยย่อยในการรวมกลุ่มให้เกิด

การโต้ตอบกับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการโต้ตอบในกรณีของการเข้าใกล้และ

การสร้างระยะห่างระหว่างหน่วยภายในการรวมกลุ่ม ซึ่งกฏเกณฑ์เหล่านี้ต้องการรายละเอียดของ

ตำแหน่งและความเร็วในแต่ละหน่วยภายในระบบ  โดยมีตัวแปรที่สำคัญที่ต้องคำนึงคือช่วง หรือ 

ระยะของการเกิดการโต้ตอบนี้ โดยง่ายที่สุดจะสร้างเป็นพื้นที่วงกลม หรือปริมาตรทรงกลม โดยที่ 

Iain D. Couzin แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะของการโต้ตอบทั้งการเข้าใกล้หรือการ

สร้างระยะห่างจะทำให้การรวมกลุ่มมีการเรียงตัวที่เปลี่ยนแปลงไป  4

  

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะการรวมกลุ่มที่ต่างกัน เมื่อระยะของโซนในการมีปฏิสัมพันธ์ต่างไป 

ที่มา : Carl Zimmer. “From Ants to People, an Instinct to Swarm.” : The New York Times. 2007. 

 3. แบบจำลอง Vicsek แบบจำลอง Vicsek ได้ถูกพัฒนามาจาก แนวคิดของ Boid ซึ่งได้

อธิบายเพิ่มเติมโดยที่ยังแสดงให้เห็นว่า หน่วยย่อยแต่ละหน่วยของกลุ่มบางหน่วยนั้นมีความผิด

พลาดในการประมวลผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของหน่วยย่อยข้างเคียงเนื่องจากผลกระทบของการ

  I.D. Couzin, J. Krause, R. James, G.D. Ruxton, N.R. Franks, Collective memory 4

and spatial sorting in animal groups. Journal of Theoretical Biology. 2002, vol.218: 1-11.
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รบกวน โดยที่มาของการรบกวนมีมากมายหลายประเภท โดยที่สามารถแบ่งการรบกวนที่มีผลกระ

ทบต่อการรวมกลุ่มออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

 1. การรบกวนภายนอก (Extrinsic noise) ยกตัวอย่าง เช่นสภาพแวดล้อม  เนื่องจาก

หน่วยย่อยแต่ละตัวภายในกลุ่มนั้นไม่ได้มีการมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่สมาชิกข้างเคียง แสดงให้

เห็นว่าสามารถเกิดความไม่แน่นอนในกลไกการสื่อสารระหว่างหน่วยย่อยกับหน่วยย่อย จึงสามารถ

เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการรบกวนภายนอก 

 2. การรบกวนภายใน (Intrinsic noise) ถึงแม้แต่ละหน่วยย่อยภายในการรวมกลุ่มจะรู้

ทิศทางของสมาชิกข้างเคียง แต่พวกมันก็ยังเลือกที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป สิ่ง

เหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเป็นการรบกวนภายในเพราะเป็นกลไลการตัดสินใจจากภายในของหน่วยย่อย 

 การทดลองในช่วยต้นนั้น Vicsek และ สมาชิกได้ใช้แค่การรบกวนภายในและแสดงให้

เห็นเมื่อขนาดของเสียงเพิ่มขึ้น ระบบการรวมกลุ่มทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่ม

ที่เป็นระเบียบเป็นการรวมกลุ่มที่ไม่ระเบียบและมีการเคลื่อนที่ของหน่วยย่อยกระจัดกระจายไร้

ทิศทาง  5

  

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการรวมกลุ่มที่แตกต่างกันได้รับการรบกวนจากภายนอกที่ต่างกัน 

ที่มา : Reka A. Barabasi, Statistical Mechanics of Complex Networks, Review of Modern 

Physics, 2002, 

  T. Vicsek, A. Czirok; E. Ben, E. Jacob, I. Cohen, O. Shochet, Novel type of phase 5

transition in a system of self-driven particles, Physical Review Letters. 1995, vol.75: 1226–

1229.
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Definition of Swarming Algorithm in architecture elements 

 หลังจากที่ได้ศึกษาจึงทำการตีความจากระบบและกฏเกณฑ์พฤติกรรมนี้จนเป็นหลักการ

พื้นฐานในการจัดองค์ประกอบอาคารออกเป็นหัวข้อต่างๆที่มีความสำคัญในการรวมกลุ่มของ องค์

ประกอบอาคารดังนี้ 

1. มิติของการรวมกลุ่ม (Dimension in swarming) 

 หากเมื่อเรามองลักษณะกายภาพของการรวมกลุ่ม จะทำให้เห็นว่ามิติของการก่อรูปจาก

พฤติกรรมการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 1.1 พฤติกรรมการรวมกลุ่มใน 2 มิติ โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกและผืนดินนั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นการวมกลุ่มในลักษณะนี้ไม่ว่าจะ คน, สิงโต, สุนัขจิ้งจอก, แกะ, แพะ และอื่นๆอีก

มากมายที่ไม่สามารถรวมกลุ่มแบบ 3 มิติได ้ 

 1.2 พฤติกรรมการรวมกลุ่มใน 3 มิติ การรวมกลุ่มแบบนี้มักเกิดกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถ

เคลื่อนที่ในอากาศและอาศัยอยู่ในน้ำ เนื่องจากสามารถเคลื่อนตัวได้ในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็น นก, 

ปลา, ผีเสื้อ และตั๊กแตน เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจจะสิ่งมีชีวิตที่รวมกลุ่มแบบนี้ก็รวมกลุ่มกันใน

แบบ 2 มิติ เช่นเดียวกัน 

  

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบการรวมกลุ่มตามธรรมชาติใน 2 และ 3 มิติ 

ที่มา : Swarming behaviour, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.wired.com/wp-

content/uploads/images_blogs/wiredscience/2013/03/ 
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2. ระยะของการเกิดปฏิสัมพันธ์ (Range of interactions) 

 การรวมกลุ่มจะเกิดได้นั้นมาจากการที่ตัว Agent ที่อยู่ภายในกลุ่มนั้นสร้างระยะของตัว 

Agent เองต่อหน่วยอื่นๆ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ตามทฤษฎีของ Craig Reynolds ที่กล่าวไปในข้างต้น

แล้ว ได้แก่โซนต่างๆดังนี้ 

1. Area of repulsion 

2. Area of orientation 

3. Area of attraction 

 ในขณะเดียวกันการสร้างระยะของตัวเองต่อหน่วยอื่นๆในสัตว์นั้นก็ได้มีการพูดถึงใน

อีกชื่อหนึ่งก็คือ ระยะห่างระหว่างสัตว์ หรือ (Personal distance) ของ Hediger (Hediger, 1950) ว่ามี

หลักการในการรักษาระยะห่างของตนเองที่ใกล้เคียงกัน ที่ในภายหลังการศึกษาของ Hediger ได้ถูก

พัฒนาจากการศึกษาของ Hall (Hall , 1966) ทำให้รู้ว่าพฤติกรรมการรวมกลุ่มเหล่านี้ก็เกิดขึ้นใน

มนุษย์หรือบุคคลเช่นเดียวกัน โดย Hall ได้ แบ่งระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสมของบุคคลไว้เป็น 4 

ระยะด้วยกันได้แก่ 

 1. ระยะใกล้ชิด (intimate distance 6” - 8”) สำหรับปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มีการสัมผัสกันแต่

สามารถสัมผัสได้ รวมถึงรับรู้กลิ่นและความร้อน 

 2. ระยะส่วนบุคคล (personal distance 1’1/2 - 2’1/2 และ 2’1/2 - 4’) แบ่งเป็นสอง

ระยะ โดยที่ระยะใกล้ เป็นระยะที่เว้นว่างระหว่างกันขั้นต่ำสุด สามารถสัมผัสส่วนปลายได้ 

 3. ระยะสังคม (social distance 7’ - 12’ และ >10’) เป็นระยะที่ไม่สัมผัสกัน โดยที่การ

มองเห็นมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ของ focal unit ซึ่งมีสองระยะคือระยะใกล้และไกล 

 4. ระยะสาธารณะ (public distance 12’ - 25’ และ >25’) เป็นระยะที่การมองเห็นลด

บทบาทในการรับรู้ของ focal unit ทั้งระยะใกล้และระยะไกล  6

 เมื่อนำทั้งสองทฤษฎีนี้มาเปรียบเทียบและศึกษาเพื่อนำทฤษฎีการรวมกลุ่มสร้างเป็น 

กฏเกณฑ์ในการก่อรูปขององค์ประกอบอาคารในงานสถาปัตยกรรมทำให้เราสามารถแบ่งระยะที่จะ

เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอาคารได้เป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้  (โดยยึดระยะต่างๆ ตาม 

ทฤษฎีของ Craig Reynolds) 

 2.1 Area of repulsion เป็นพื้นที่ที่องค์ประกอบอาคารจะรักษาระยะห่างจากองค์

ประกอบอาคาร อื่นๆ โดยพื้นที่นี้สามารถใช้ระยะของการใช้งานที่จะเกิดขึ้น (purpose / function) ใน

พื้นที่นั้น  7

  Edward T. Hall, The Hidden Dimension. Anchor Books, 19666

  Hiroshi Nakamura. Microscopic Designing Methodology. INAX publishing, 20107
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ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่ของกิจกรรมหรือการใช้งานที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรม 

ที่มา : Hiroshi Nakamura. Microscopic Designing Methodology. INAX publishing, 2010 

   

ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่ของกิจกรรมหรือการใช้งานที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรม 

ที่มา : Ernst Neufert, Peter Neufert. Architect’s Data. Wiley-Blackwell, 2012.  

 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด collision ขององค์ประกอบอาคาร เนื่องจากการ collision ของ

องค์ประกอบอาคาร ในกฏเกณฑ์นี้หมายถึงการที่องค์ประกอบอาคารการทับซ้อน หรือใกล้ชิดกัน

เกินไปจนไม่สามารถใช้งานในกิจกรรมได้ (อ้างอิงการให้ความหมายของ collision มาจากระยะ 

intimate distance และ personal distance ของ Hall และทฤษฎีการรวมกลุ่มที่กล่าวว่าการรวมกลุ่ม

แต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันของ unit ภายใน

การรวมกลุ่ม) 

  

ภาพที่ 9  แสดงพื้นที่ Area of repulsion 
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ภาพที่ 10 แสดงวิธีการคำนวณหาพื้นที่ Area of repulsion 

 2.2 Area of alignment ในพื้นที่นี้เมื่อตีความจากทฤษฎีแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้พื้นที่

นี้ตรวจหาและสร้างการวางตัวให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของ Unit ข้างเคียง ดังนั้นระยะที่จะนำ

มาใช้ในการกำหนดพื้นที่นี้จะได้จาก movement ที่เกิดขึ้นในอาคาร ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดจากทิศทาง

การวางตัวของที่ว่างที่มีต่อ corridor หรือ ระบบการมองเห็นภายในอาคาร visual corridor เป็นต้น 

(อ้างอิงการเลือกใช้ระบบการมองเห็นมากำหนดระยะจาก social distacne ของ Hall ที่การมองเห็นมี

บทบาทสำคัญ) 

    

ภาพที่ 11  แสดงให้เห็นการวางตัวของทางสัญจรมีผลต่อการเกิดรูปทรงอาคาร 

ที่มา : Rem Koolhaas. Element : Corridor. Marsilio Editori Spa, 2014 
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ภาพที่ 12 แสดงพื้นที่ Area of alignment 

 2.3 Area of attraction จากทฤษฎีจะเป็นระยะที่ทำให้เกิดภาพรวมทางกายภาพของ

การรวมกลุ่ม จึงนำระยะโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรมมาใช้ในการกำหนดระยะ area of attraction 

 

   

ภาพที่ 13 แสดงการวางทิศทางขององค์ประกอบอาคารมีผลมาจากโครงสร้าง 

ที่มา : Junya Ishigami, Idea of Emerging Structural Designers, The Japan Architect. 2014, Vol.

95,  Shinkenchiku-Sha Co.,ltd. 

 เพื่อให้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมใช้ระยะนี้ในการสร้างทิศทางขององค์ประกอบใน

ภาพรวมของอาคาร (อ้างอิงการกำหนดระยะจาก public distance และทฤษฎีการรวมกลุ่ม ที่ระยะนี้

ระบบการมองเห็นจะมีบทบาทลดลง ) 8

  Edward T. Hall, The Hidden Dimension, Anchor Books, 1966.8
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ภาพที่ 14 แสดงพื้นที่ Area of attraction 

3. ลักษณะการเรียงตัวของการรวมกลุ่ม (Unit Orientation) 

 การเรียงตัวของหน่วยย่อยภายในกลุ่มมีผลต่อการแสดงออกต่อรูปทรงในภาพรวมของ

กลุ่มเมื่อเราได้ศึกษาจากแบบจำลองของ Iain D. Couzin ทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อระยะของการเกิด

ปฏิสัมพันธ์ ในแต่ละโซนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้การเรียงตัวของหน่วยย่อยเปลี่ยนแปลง

ตามไปด้วย 

  

ภาพที่ 15 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมี range of interaction ที่ต่างกัน 

 ดังนั้นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีระยะของการเกิดปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

ในแต่ละประเภทโดยพื้นฐานแล้ว จะทำให้องค์ประกอบเหล่านี้มีรูปแบบการเรียงตัวที่แตกต่างกัน

โดยเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก ่
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 3.1 การรวมกลุ่มที่มีการเรียงตัวของหน่วยย่อยหลายทิศทาง (Shoaling) เมื่อเราศึกษา

งานสถาปัตยกรรมเพื่อยกเป็นตัวอย่างขององค์ประกอบของอาคารที่หน่วยย่อยมีการเรียงตัวใน

หลายทิศทางนั้น องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจในการวางตัวรูปแบบนี้จะเป็นองค์

ประกอบที่มีรูปทรงหลายทิศทาง เช่น ผนังทรงตัว L 

  

ภาพที่ 16 ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่หน่วยย่อยเรียงตัวในหลายทิศทาง 

ที่มา : Innovative School Design: Uto Elementary in Uto, เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2559, เข้าถึงได้

จาก https://educationspaces.wordpress.com/2013/05/03/ 

 3.2 การรวมกลุ่มที่มีการเรียงตัวของหน่วยย่อยในทิศทางเดียวกัน (Schooling) การ

วางตัวขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบนี้มีสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเพราะนอกจากจะ

เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้ว การวางองค์ประกอบในทิศทางเดียวกันยังใช้กันแพร่หลายในหลักการจัด

วางองค์ประกอบเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 

   

ภาพที่ 17 ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่หน่วยย่อยเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน 

ที่มา : AU dormitory 1st phase, The Japan Architect. 2015, Vol.96 : 51,  Shinkenchiku-Sha 

Co.,ltd. 
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4. ความแปรปรวนของหน่วยย่อย (Unit variance) 

 กฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มตามธรรมชาตินั้น นอกจากตัว Unit เองที่มีการ

สร้างระยะของขอบเขตของแต่ละบริเวณในกฏพื้นฐานทั้ง 3 ข้อตามที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ยังมี

ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบและรูปแบบของการรวมกลุ่ม อันเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิด

ความแปรปรวนแก่ตัวหน่วยย่อย ได้แก่ 

 4.1 ปัจจัยที่สร้างการรบกวนทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและผิดพลาด (Particles 

mistake) เนื่องจาก พฤติกรรมการรวมกลุ่มตามธรรมชาตินั้นสามารถอธิบายรูปแบบทาง

คณิตศาสตร์ว่าเป็น Emergent form ซึ่งเป็นรูปทรงที่เกิดจากการรวมกันของหน่วยย่อย ตาม

ธรรมชาติหน่วยย่อยแต่ละหน่วยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่โครงสร้างเดียวกัน ดังนั้นรวมกลุ่ม

จึงเกิดการคลาดเคลื่อนได้และมีความไม่คงที่ เราสามารถพิจารณาได้จากแบบจำลองของ Vicsek   ที่9

มีปัจจัยภายนอกและภายในเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปปัจจัยที่สร้างการรบกวนและ

ทำให้การรวมกลุ่มของทางสถาปัตยกรรมเกิดความไม่คงที่นั้นจึงสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองส่วน

หลักๆ คือ 

  4.1.1 ปัจจัยภายนอก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเวลาสื่อสารระหว่าง 

Unit ต่อ Unit ส่งผลให้ ระยะ, การเรียงตัว และ ทิศทาง เกิดความแปรปรวน หากพูดถึงสภาพ

แวดล้อมในเชิงสถาปัตยกรรมแล้ว สามารถหมายถึง บริเวณพื้นที่โดยรอบ อาจมีความต่างทาง

กายภาพของที่ว่างจากเล็กน้อยไปจนถึงมาก และในความแตกต่างทางกายภาพของที่ว่างเหล่านี้เป็น

พื้นฐานที่จะทำให้ตัว Unit ที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่กลุ่มนั้นเกิดความคลาดเคลื่อน 

ซึ่งจะทำให้รูปแบบการใช้พื้นที่ภายในเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจากจุดมุ่งหมายเดิม  

  4.1.2 ปัจจัยภายใน Vicsek ได้กล่าวไว้ว่าเกิดจาก “ความต้องการอิสระ” 

ของ unit หากแปลงแนวคิดนี้เข้าสู่กระบวนการทางสถาปัตยกรรมแล้วตัวแปรนี้จะช่วยสร้างความ

อิสระและยืดหยุ่นของการรวมกลุ่มทางสถาปัตยกรรม ซึ่งอาจเกิดก่อนหรือหลังเมื่อองค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมได้รับผลกระทบจากกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ 

 4.2 ปัจจัยที่เป็นจุดสนใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Attractor) เมื่อตีความจากกฏ

เกณฑ์การรวมกลุ่มตามธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ ระยะ,การเรียงตัว และ

ทิศทาง ตามกฏพื้นฐาน ข้างต้นนั้นเกิดจากการที่ unit ในการรวมกลุ่มสามารถตรวจจับสภาพ

แวดล้อมที่เป็นจุดสนใจหรืออันตรายได้ (ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่น Predator and Prey ที่ผู้ล่าหรือผู้ถูก

ล่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวมกลุ่ม เมื่อพบเหยื่อหรือผู้ล่าเป็นต้น )   10

  T. Vicsek, A. Czirok; E. Ben, E. Jacob, I. Cohen, O. Shochet, Novel type of phase 9

transition in a system of self-driven particles, Physical Review Letters. 1995, vol.75: 1226–

1229.

  P.B. Moyle, J.J. Cech, Fishes, An Introduction to Ichthyology. 5th Ed, Benjamin 10

Cummings, 2003.



 18

 ดังนั้นเมื่อนำจุดสนใจ (Attractor) มาใช้ในทางสถาปัตยกรรมนั้น จุดสนใจจึงมีที่มาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) หรือความต้องการของโครงการ (Program) โดยที่ จุดสนใจ

จะมีบทบาทความสำคัญที่จะทำให้ทำงานของระบบการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมดำเนินไปได้ เพราะจุดสนใจนี้เมื่อถูกตรวจจับด้วยองค์ประกอบสถาปัตยกรรม จะ

ทำให้เกิดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (Purpose) ต่อ Unit ย่อยๆภายในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ ระยะ, การ

เรียงตัว และทิศทาง ของกลุ่มเปลี่ยนไป 

  

  

ภาพที่ 18 แสดงให้เห็นว่าเมื่อมี Attractor เข้ามาทำให้การรวมกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง 



บทที ่3 

Architectural programming from swarming theory 

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (Architectural elements) 

 ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนั้นถูกนำมาใช้ในการ

ออกแบบโดยวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Compositional form; Fumihiko Maki)  ซึ่งเป็นวิธีการที่1

เข้าใจได้ง่ายในการออกแบบสถาปัตยกรรม เราสามารถแบ่งและสรุปลักษณะแนวทางการจัดวางองค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้ออกเป็นสองประเภทคือ 

 1. องค์ประกอบที่สามารถทำการออกแบบด้วยวิธีการคิดเชิง 2 มิติ 

 2. องค์ประกอบที่สามารถทำการออกแบบด้วยวิธีการคิดเชิง 3 มิติ 

 แต่เนื่องจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจาก

แนวคิด หรือ ระบบการก่อสร้าง จึงทำให้เป็นเรื่องยากในการแบ่งประเภทองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมด้วยวิธีการคิดในเชิง 2 มิติ หรือ 3 มิติ จึงได้มีแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการจัด

ระเบียบองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้โดยไม่พึ่งหลักการองค์ประกอบศิลป์ โดยการนำ

ลักษณะการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆตามธรรมชาติที่มีเครือข่ายและความซับซ้อนในตัวมันซึ่งสามารถ

อธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ซึ่งสอดคล้องกับวิทยาการ, เทคโนโลยี

ในปัจจุบัน โดยระบบการรวมกลุ่มตามธรรมชาตินั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆแนวทางเช่นเดียวกัน 

เมื่อเราทำการศึกษาทฤษฎีและระบบของพฤติกรรมการรวมกลุ่มตามธรรมชาติจะสังเกตเห็นได้ว่ามี

ปัจจัยและตัวแปรที่มาจากหน่วยย่อยในการทำให้เกิดการรวมกลุ่ม ซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงไป

สู่การสร้างหลักเกณฑ์ในงานสถาปัตยกรรมได้ (หากพิจารณาในงานสถาปัตยกรรมจะพบว่าหน่วย

ย่อยในงานสถาปัตยกรรมคือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม) โดยที่สามารถแบ่งเป็นปัจจัยต่างๆได้

ดังนี ้

 1. ประเภท (Species) การรวมกลุ่มของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเลือกที่จะจับกลุ่มตาม

ประเภทเดียวกัน ในบางครั้งก็มีที่เกิดการอยู่ร่วมกันหลายๆประเภท ด้วยหลักการที่กล่าวมาจึงเป็น

พื้นฐานในระบบการรวมกลุ่มขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมได้ว่า มาจากการรวมกลุ่มขององค์

ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นประเภทเดียวกัน  2

  Fumihiko Maki. Nurturing dreams : Collected essays on architecture and the 1

city. MIT Press, 2008.

  J.R. Allan, T.J. Pitcher, Species segregation during predator evasion in cyprinid fish 2

shoals, Freshwater Biology. 1986. Vol.16: 653–659.
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 2. ขนาด (Size) หน่วยย่อยมักเลือกที่จะร่วมกลุ่มกันในกลุ่มที่มีขนาดใกล้เคียงกับตนเอง 

ซึ่งบางครั้งหน่วยย่อยก็เลือกรวมกลุ่มโดยขนาดแทนที่จะเป็นประเภทเดียวกัน ซึ่งก็สมเหตุสมผลใน

การหลีกเลี่ยงความเป็นจุดเด่น ดังนั้นจากพฤติกรรมดังกล่าวองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่จะนำ

มาใช้ในการออกแบบโดยหลักการรวมกลุ่มจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีขนาดใกล้เคียงกัน  3

 3. ความคล้ายคลึง (Familiarity) เป็นอีกหลักเกณฑ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการรวมกลุ่ม

ความคล้ายคลึงในที่นี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ ขนาดหรือประเภท ที่กล่าวในข้างต้นแต่รวมถึง

ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ด้วยเหตุผลนี้ทำให้การกำหนดลักษณะทางกายภาพของหน่วยย่อยนั้นๆใน

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจึงต้องมีความคล้ายคลึงกัน  (เช่น หน้าตัด, สี, วัสดุ เป็นต้น) 4

 4. พฤติกรรม (Behaviour) ในการรวมกลุ่มกันนั้นพฤติกรรมของหน่วยย่อยที่เหมือน

กันมีส่วนช่วยในการทำให้เกิดการรวมกลุ่มเช่น พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว โดยที่สิ่ง

เหล่านี้อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่หน่วยย่อยเหล่านั้นสามารถรับรู้ได้ ซึ่งองค์ประกอบ

สถาปัตยกรรมสามารถเทียบเคียงได้คือพฤติกรรมทางโครงสร้าง  5

 ด้วยปัจจัยที่กล่าวในข้างต้นเราจึงสามารถจำแนก องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใน

ปัจจุบันเป็นประเภทต่างๆผ่านระบบเรขาคณิต เพื่อช่วยในกำหนดและแบ่งกลุ่มในการนำไปใช้ใน

การทดลองใช้กฏเกณฑ์การรวมกลุ่มที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 

1. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น (Linear Elements)  

 เป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นเส้นประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักดังนี้ 

 1. องค์ประกอบเส้นแนวตั้ง ได้แก่ เสา อกไก่ 

 2. องค์ประกอบเส้นแนวนอน เช่น คาน ขื่อ อะเส แป ตง จันทัน 

 ซึ่งสามารถวิเคราะห์และจำแนกลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบที่มีลักษณะเชิงเส้นนี้

เป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้  

 1.1 การเรียงตัว ขององค์ประกอบประเภทนี้จะสามารถอธิบายถึงรูปแบบ ซึ่งมีด้วยกัน

ทั้งหมด 3 ประเภท คือ 

  1.1.1 ไม่สามารถระบุทิศทางได้ 

  1.1.2 สามารถระบุทิศทางได้จากลักษณะทางกายภาพ 

  E. Ranta, K. Lindstrom, N. Peuhkuri, Size matters when three-spined sticklebacks 3

go to school, Animal Behaviour. 1992 Vol.43: 160–162.

  N.A. Farmer, D.O. Ribble, Miller, Influence of familiarity on shoaling behaviour in 4

Texas and blacktailed shiners, Journal of Fish Biology. 2004, Vol.64: 776–782.

  J.L. Harcourt, G. Sweetman, R.A. Johnstone, A. Manica, Personality counts: the 5

effect of boldness on shoal choice in three-spined sticklebacks, Animal Behaviour. 2009, Vol.

77: 1501–1505.
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  1.1.3 สามารถระบุได้จากพฤติกรรมของโครงสร้าง 

 โดยที่รูปแบบของการเรียงตัวถ้าระบุได้มักจะเป็นแบบ Shoaling ซึ่งไม่ได้มีการไปใน

ทิศทางเดียวแต่มักจะมีมากกว่า 2 ทิศทาง เพื่อครอบคลุมพื้นที่แรงทางโครงสร้าง ซึ่งมีกรณีไม่มาก

นักที่สามารถระบุรูปแบบการเรียงตัวเป็นแบบ Schooling แต่ก็สามารถพบเห็นได้เช่นเดียวกัน 

 1.2 พฤติกรรมการรวมกลุ่ม (Species) จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบลักษณะ

เชิงเส้นนี้ถึงแม้จะมีพฤติกรรมทางโครงสร้างที่แตกต่างกันชัดเจน แต่ก็มักจะอยู่รวมกันระหว่างสอง

ชนิดทั้งแนวตั้งและแนวนอน ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากระบบ Skeleton Frame ซึ่งได้รับการพัฒนามา

จากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมและ ได้รับการพัฒนาอย่างขีดสุดในยุคของ Modernism ทำให้เรา

สามารถเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบประเภทนี้มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มที่ไม่ได้สนใจหลักเกณฑ์ในเรื่อง

ของ Species มากนัก 

2. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวตั้ง (Vertical Plane Elements)  

 องค์ประกอบที่มีผลทางด้าน Visibilities ค่อนข้างมาก และเป็นองค์ประกอบที่มักจะ

นิยมและถูกคิดในระบบ 2 มิติในการออกแบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึง (แม้จะมีความเป็น 3มิติแต่

การคิดและออกแบบก็มักจะผูกติดอยู่กับระนาบ PLAN) ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาเข้ามาคิดในระบบ 3 

มิติมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆดังต่อไปนี้ 

 ผนัง  (Wall) 6

 ประตู  (Door) 7

 หน้าต่าง  (Windows) 8

 นอกจากนี้การจำแนกลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในลักษณะเดียวกับกลุ่มอื่น

สามารถอธิบายถึงลักษณะขององค์ประกอบนี้เพิ่มเติมได้ดังนี ้

 2.1 การเรียงตัว ขององค์ประกอบนี้ซึ่งมีความกว้างยาวที่ชัดเจนมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ 

  2.1.1 เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.1.2 เรียงตัวหลากหลายทิศทาง 

 โดยที่รูปแบบการเรียงตัวนี้สามารถบอกได้จากการเรียงตัวใน 2มิติ ซึ่งองค์ประกอบนี้มี

น้ำหนักการเกิดการรวมกลุ่มทั้งสองแบบที่เท่าๆกันไม่มีแบบใดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรียงตัวใน

หลายทิศทางหรือ ทิศทางเดียวก็ตาม มีที่มาคือความต้องการสร้างการปิดล้อมและความต้องการของ

พฤติกรรมทางโครงสร้าง 

 2.2 พฤติกรรมการรวมกลุ่ม (Species) องค์ประกอบประเภทนี้มีลักษณะพฤติกรรมทาง

โครงสร้างและลักษณะรูปลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจน โดยที่จุดประสงค์ขององค์

  Rem Koolhaas. Element : Wall. Marsilio Editori Spa, 20146

  Rem Koolhaas. Element : Door. Marsilio Editori Spa, 20147

  Rem Koolhaas. Element : Windows. Marsilio Editori Spa, 20148
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ประกอบจะแตกต่างออกไปบ้างดังนั้นพฤติกรรมการรวมกลุ่มจึงเห็นชัดว่ามุ่งเน้นการรวมตัวในรูป

แบบ Species เดียวกัน แต่บางครั้งก็มีการรวมกันกับ Species อื่นเนื่องจากความต้องการทางด้านการ

ใช้สอยอาคารที่ถูกเพิ่มเติมและบิดเบือนไปจากพฤติกรรมขององค์ประกอบเหล่านี้ 

3. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวนอน (Horizontal Plane Elements) 

 องค์ประกอบที่ไม่มีผลทางด้าน Visibilities มาเกี่ยวของมากนักเนื่องจากอยู่ในแนว

นอน แต่เป็นองค์ประกอบที่มักจะถูกคิดในระบบ 3 มิติเนื่องจากมีการใช้เรื่องระดับเข้ามาใช้ในการ

ออกแบบและโดดเด่นขึ้นเมื่อสถาปนิกเริ่มใช้ระดับในรูปแบบที่เปลี่ยนไป โดยที่มีองค์ประกอบหลัก

ในหมวดหมู่นี้ได้แก ่

 พื้น  (Floor) 9

 ฝ้าเพดาน  (Ceiling) 10

 หลังคา  (Roof) 11

 นอกจากนี้การจำแนกลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในลักษณะเดียวกับกลุ่มอื่นที่

กล่าวมาข้างต้นนั้นยังช่วยสามารถอธิบายถึงลักษณะได้ดังนี ้

 3.1 การเรียงตัว ขององค์ประกอบนี้ซึ่งมีความกว้างยาวที่ชัดเจนมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ 

  3.1.1 เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน 

  3.1.2 เรียงตัวหลากหลายทิศทาง 

 โดยที่รูปแบบการเรียงตัวนี้สามารถบอกได้จากการเรียงตัวใน 2มิติ หรือ ระนาบนอน 

(Plan) ซึ่งจากลักษณะทางกายภาพที่เห็นอาจจะทำให้คิดว่าเราสามารถบอกการเรียงตัวได้จาก 3 มิติ

หรือเชิงปริมาตร แต่ในความเป็นจริงหากมีการเรียงตัวใน 3 มิติที่เป็นรูปแบบหลายทิศทางแล้ว องค์

ประกอบลักษณะนี้จะไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบผืนแนวนอนอีกต่อไป (เนื่องจากสูญเสียลักษณะผืน

แนวนอน)แต่จะกลายเป็นองค์ประกอบประเภทอื่นทันที (หรือกลายเป็นองค์ประกอบที่เป็นผืนแนว

ตั้งนั่นเอง) ทำให้เราสามารถสรุปลักษณะเด่นของการเรียงตัวได้ว่าเป็นแบบ Schooling ที่มีความ

ชัดเจนในองค์ประกอบนี้ที่สุด (เนื่องจากองค์ประกอบนี้มีการคิดในระบบ 3 มิติที่ชัดเจน) 

 3.2 พฤติกรรมการรวมกลุ่ม (Species) องค์ประกอบประเภทนี้มีลักษณะพฤติกรรมทาง

โครงสร้างชัดเจนและเหมือนกันถึงแม้จะมีการเรียกชื่อที่ต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมการรวมกลุ่มจึง

เห็นชัดว่ามุ่งเน้นการรวมตัวในรูปแบบ Species เดียวกัน แต่บางครั้งก็มีการรวมกันกับ Species อื่น

เนื่องจากในอดีตด้วยความจำเป็นทางระบบโครงสร้างและเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยพอที่จะทำให้ 

องค์ประกอบประเภทนี้แยกตัวออกมา 

  Rem Koolhaas. Element : Floor. Marsilio Editori Spa, 20149

  Rem Koolhaas. Element : Ceiling. Marsilio Editori Spa, 201410

  Rem Koolhaas. Element : Roof. Marsilio Editori Spa, 201411
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4. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นปริมาตร (Volume Elements) 

 องค์ประกอบประเภทนี้เกิดจากการพัฒนาการใช้พื้นที่ของงานสถาปัตยกรรม (มักเป็น

ตัวเชื่อมต่อที่ว่างหนึ่งสู่อีกที่ว่างหนึ่ง) ซึ่งมีวิธีการคิดในงานออกแบบเป็นเชิง 2 มิติ และ 3 มิติ โดย

องค์ประกอบหลักที่อยู่ภายในหมวดหมู่นี้ได้แก่ 

 ทางลาด  (Ramp)  12

 บันได  (Stair) 13

 ทางเดิน  (Corridor) 14

 ระเบียง  (Balcony) 15

 โดยเมื่อพิจารณาเข้าไปสู่รายละเอียดขององค์ประกอบในหมวดหมู่นี้แล้วจะเห็นได้ว่า 

องค์ประกอบเหล่านี้มีความต้องการทิศทาง และตัวมันเองยังบอกทิศทางที่ชัดเจนอีกด้วย นอกจากนี้

สามารถอธิบายถึงการเรียงตัวและลักษณะทางการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับองค์ประกอบประเภทอื่นๆ

ได้อีกดังนี ้

 4.1 การเรียงตัว มีรูปแบบที่ไม่ตายตัวและไม่สามารถระบุทิศทางที่แน่ชัดได้แต่ก็พอที่จะ

สามารถมองเห็นได้ว่าเมื่อองค์ประกอบประเภทนี้รวมตัวกันในอาคารๆหนึ่ง มักจะมีมากกว่าทิศทาง

เดียวเสมอจึงถือว่าเป็นลักษณะเด่นขององค์ประกอบในกลุ่มนี้ว่ามักจะรวมตัวกันในรูปแบบ 

Shoaling 

 4.2 พฤติกรรมการรวมกลุ่ม (Species) ในการเลือกการรวมกลุ่มนั้น พื้นฐานการรวม

กลุ่มขององค์ประกอบประเภทนี้มักจะรวมตัวหรือผูกอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ เสมอ(เนื่องจาก

สามารถเปรียบเสมือนได้ว่าเป็น secondary element ทางสถาปัตยกรรม) แสดงให้เห็นว่าเป็นองค์

ประกอบที่ไม่ได้เลือกหรือเน้นที่จะอยู่กันเป็น Species เดียวกัน 

 ในข้างต้นจึงสามารถสรุปและเลือกองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่จะมาใช้ในการ

ทดลองนำกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มตามธรรมชาติในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเลือกใช้ทั้ง 4 

ประเภท เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบใดสามารถตอบรับกับกฏเกณฑ์ที่ใช้ได้ดีที่สุด 

สภาพแวดล้อมและการเลือกที่ตั้งโครงการ (Environment) 

 สภาพแวดล้อมนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการทดลองการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ ดังที่จะสามารถเห็นได้ในการ

ศึกษาการนำรูปแบบ, ระเบียบ หรือ หลักการตามธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมใน

  Rem Koolhaas. Element : Ramp. Marsilio Editori Spa, 201412

  Rem Koolhaas. Element : Stair. Marsilio Editori Spa, 201413

  Rem Koolhaas. Element : Corridor. Marsilio Editori Spa, 201414

  Rem Koolhaas. Element : Balcony. Marsilio Editori Spa, 201415
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หลายๆแนวคิด ที่มีความใกล้เคียงรูปแบบของการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ โดยที่แนวคิดที่เห็นได้ชัด

จะเป็นแนวคิดเรื่อง Collective form ที่ Maki ได้กล่าวไว้ในประเด็นของ Group form ว่า “Wise and 

often dramatic use of geography and topography ” 16

 และเมื่อเรามองกลับไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมการรวมกลุ่มกับสภาพ

แวดล้อมแล้วจะทำให้พบว่าการรวมกลุ่มตามธรรมชาตินั้นมีผลกระทบและมีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มของ Zebrafish ในการหาแหล่งอาหาร, 

การรวมกลุ่มเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำ หรือแม้แต่การรวมกลุ่มที่ตอบสนองต่อแสงและค่า 

UV เป็นต้น และเมื่อมีเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเข้ามานั้นจะทำให้เห็นว่าลักษณะการรวมกลุ่มก็จะ

เปลี่ยนแปลงไปด้วยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกันถึงแม้จะเป็นการรวมกลุ่มจากหน่วยย่อยประเภท

เดียวกันก็ตาม โดยที่มีการศึกษาในประเด็นสภาพแวดล้อมกับกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์เช่น

เดียวกันซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักๆดังนี้ 

1. การสัมผัสข่าวสารหรือสิ่งเร้า (Information Sensory)  

 ระดับการสัมผัสข่าวสารมีตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากซึ่ง การสัมผัสข่าวสารที่เหมาะสมใน

การรับรู้มีผลต่อความปกติและประสิทธิภาพของพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่ม

เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นข่าวสารหรือสิ่งเร้านั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ   

 1.1 สิ่งเร้าไม่มีเงื่อนไข (Unconditioned stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดกิริยาสะท้อนซึ่ง

เป็นการตอบสนองอย่างไม่มีเงื่อนไข 

 1.2 สิ่งเร้ามีเงื่อนไข (Conditioned stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดกริยาตอบสนองที่ได้

รับการวางเงื่อนไขจึงสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการได้ โดยส่วนใหญ่กระทำโดยการนำสิ่งเร้า

มีเงื่อนไขไปคู่กับสิ่งเร้าไม่มีเงื่อนไข 

2. จุดสนใจ (Attractor) 

 จุดสนใจมักเกิดจากลักษณะเด่นของสภาพแวดล้อมที่ โดยที่คุณสมบัติเฉพาะของสภาพ

แวดล้อม เช่น ความเข้ม, ขนาด, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเปรียบต่าง เป็นต้น มีส่วนในการ

ดึงดูความสนใจของผู้รับรู้ได้ แต่ที่สำคัญคือ จุดสนใจนั้น มีลักษณะเด่นชัดด้วยความแตกต่างจากสิ่ง

แวดล้อมข้างเคียง 

 เมื่อเราเข้าไปวิเคราะห์ถึงรายละเอียดในเชิงสถาปัตยกรรมแล้ว ตัวแปรที่เป็นตัวสำคัญ

ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมในกรณีนี้จะเป็นจุดสนใจ (Attractor) ที่จำเป็นต้องมีความหลากหลาย

ของจุดสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา รวมถึงจำนวนและประเภทที่หลากหลาย เพราะการ

  Fumihiko Maki. Nurturing dreams : Collected essays on architecture and the 16

city. MIT Press, 2008.
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเกิดจากประเด็นเหล่านี้ เมื่อ

องค์ประกอบมีการรับรู้ต่อจุดสนใจเปลี่ยนแปลงไป  

 ตัวแปรที่จะมาเป็นตัวกำหนดขอบเขตการเลือกสภาพแวดล้อมสำหรับใช้ในโปรแกรม

ออกแบบทางสถาปัตยกรรม จะสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆได้ดังตารางข้างล่างนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงปัจจัยและรูปแบบของจุดสนใจที่เป็นตัวกำหนดในการเลือกที่ตั้งโครงการ 

 ดังนั้นการเลือกที่ตั้งโครงการนั้นนำประเด็นเรื่องจุดสนใจในสภาพแวดล้อมและทิศทาง

การรวมกลุ่มในกิจกรรมของคนในพื้นที่มาเป็นหัวข้อหลักในการเลือกในช่วงต้นจึงสามารถคัดกรอง

และเลือกที่ตั้งโครงการเป็น บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร 

  

ภาพที่ 19 แสดงพื้นที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร 

ที่มา : ตลาดนัดจตุจักร เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps/

place/Chatuchak+Market/@13.7999767,100.5508926,15z 

 โดยที่เราสามารถวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบในประเด็นสำคัญๆออกเป็น

ประเด็นต่างๆดังนี ้

Quantity of Attractor M (Many) F (Few)

Type of Attractor HI (High-Intense) LI (Low-Intense)

Similarity of Attractor S (Same) D (Difference)
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 1. Physical environment สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความเป็น Unit ซ้ำๆจำนวน

มาก จึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และความชัดเจนของโครงการที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นประเภทเดียวกัน 

  

ภาพที่ 20 แสดงลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ 

ที่มา : ตลาดนัดจตุจักร เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thisislandlife.com/

travel/vintage-fashion-at-chatuchak-weekend-markets-bangkok-thailand 

  

 2. Swarming in context การรวมกลุ่มของคนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการมีรูป

แบบที่หลากหลาย โดยเกิดขึ้นจากจุดสนใจที่มีอยู่ในบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นจำนวนมาก 

 3. Time period กิจกรรมต่างๆภายในบริเวณที่ตั้งโครงการที่เกิดขึ้น สามารถจำแนก

และแบ่งโดยช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทำให้วิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ เพื่อให้ตัวโครงการ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและ บริบทที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ 

 4. User density ปริมาณและความหนาแน่นของฝูงชนที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการและ

พื้นที่โดยรอบมีปริมาณที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้มีผลต่อการรวมกลุ่มของ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ต่างกันไป 
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ภาพที่ 21 แสดงลักษณะกิจกรรมบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ 

ที่มา : ตลาดนัดจตุจักร เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.painaidii.com/

business/134023/jatujak-weekend-market-10900/lang/th/ 

  

ภาพที่ 22 แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ 
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 นอกจากการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการในประเด็นต่างๆแล้วยังต้องทำการวิเคราะห์การ

รวมกลุ่มและทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้คนในบริเวณที่ตั้งโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นตัวแปรที่มีผลก

ระทบต่อการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในภายหลัง โดยที่การวิเคราะห์การรวม

กลุ่มและทิศทางแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก็คือ 

 5. การวิเคราะห์เมื่อจุดสนใจมีค่าเท่ากับ 0 ในการรวมกลุ่มทั่วไปแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิด

การรวมกลุ่มขึ้นได้มักมาจาก หน่วยย่อยในกลุ่มถูกสภาพแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม ซึ่งสิ่ง

ที่สร้างให้สภาพแวดล้อมมากระตุ้นหน่วยย่อยของกลุ่มนั้นก็คือจุดสนใจ จึงมีการวิเคราะห์ทิศทาง

ของหน่วยย่อยในเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานการวางระบบของกิจกรรม เมื่อจุดสนใจ = 0 หรือไม่มีจุด

สนใจ 

  

ภาพที่ 23 แสดงการเคลื่อนที่ของผู้คนบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเมื่อจุดสนใจ = 0 

  

ภาพที่ 24 แสดงความหนาแน่นในการเคลื่อนที่ของผู้คนบริเวณที่ตั้งโครงการเมื่อจุดสนใจ = 0 



 29

 6. การวิเคราะห์เมื่อจุดสนใจต่างๆมีค่าไม่เท่ากับ 0  เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสภาพ

แวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดจากจุดสนใจ เราจึงต้องทำการวิเคราะห์ทิศทางของหน่วย

ย่อย เมื่อจุดสนใจไม่เท่ากับ 0 หรือมีจุดสนใจ เพื่อเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

และโครงของกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และทิศทางการเคลื่อนที่ของหน่วยย่อยที่

เกิดขึ้นในที่ตั้งโครงการ 

  

ภาพที่ 25 แสดงการเคลื่อนที่ของผู้คนบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเมื่อจุดสนใจไม่เท่ากับ 0 

  

ภาพที่ 26 แสดงการเคลื่อนที่ของผู้คนภายในที่ตั้งโครงการเมื่อจุดสนใจไม่เท่ากับ 0 

MORNING

NOON

EVENING
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กิจกรรม (Activities) 

 ซึ่งหากเราศึกษาตามทฤษฎีการรวมกลุ่มตามธรรมชาติที่มีการศึกษากันมานั้นเราจะ

สามารถจำแนกตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มออกเป็นประเด็นหลักๆได้ดังนี ้

1. ขนาดของการรวมกลุ่ม (Size)  

 ขนาดของการรวมกลุ่มนั้นแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ 

 1.1 การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ นั้นมักจะเป็นทางเลือกของการรวมกลุ่มทั่วไปเสียเป็นส่วน

ใหญ่ เนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาตัวรอด ยกตัวอย่างเช่น 

การรวมตัวเพื่ออพยพย้ายถิ่นฐานของ Sardines, การรวมกลุ่มเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าของ Anchovies 

เป็นต้น 

 1.2 การรวมกลุ่มขนาดเล็ก บางครั้งการรวมกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติไม่จำเป็น

ต้องการกลุ่มขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเพื่อความคล่องตัวหรือไม่ต้องการให้ถูกสังเกตได้ง่าย ตัวอย่างเช่น 

การรวมตัวของ Blacksmith fish, การรวมกลุ่มของปลาฉลามหรือปลาโลมาเพื่อออกล่าเหยื่อ 

เป็นต้น  17

2. ความหนาแน่น (Density) 

 ความหนาแน่นเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการจำแนกประเภทของการรวมกลุ่มเนื่องจาก

กิจกรรมในการดำรงชีวิตนั้น ทำเกิดความต้องการความหนาแน่นในการรวมกลุ่มที่แตกต่างกันใน

แต่ละกิจกรรม ซึ่งมีตัวอย่างได้แก่ ปลา Herring ในการล่า Copepod ที่เรียงตัวเป็น grid ในการรล่า

จากระยะการกระโดดของ Copepod, การรวมกลุ่มของปลาที่หนาแน่เพื่อลอกเลียนแบบแรงดันคลื่น

ของการเคลื่อนไหวในสัตว์ใหญ่เพื่ออำพรางตัว เป็นต้น จากตัวอย่างที่กล่าวมาทำให้เห็นว่ามีระดับ

ความหนาแน่นของการรวมกลุ่มไปตั้งแต่น้อยถึงมาก  18

3. ทิศทางและการวางตัว (Polarity)  19

 เป็นพื้นฐานของตัวแปรในการศึกษาการรวมกลุ่มเนื่องจากทิศทางและการวางตัวนั้นมี

ผลต่อการเกิดลักษณะของการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆกัน ทำให้สังเกตได้ว่าทิศทางและการวางตัว

ของการรวมกลุ่มนั้นเป็นตัวแสดงออกถึงกิจกรรมในการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งหาก

ศึกษาจากการรวมกลุ่มของปลาจะเห็นได้ชัดว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ 

  N.C. Makris, P. Ratilal, D.T. Symonds, S. Jagannathan, S. Lee, R.W. Nero, Fish 17

Population and Behavior Revealed by Instantaneous Continental Shelf-Scale Imaging, Science. 

2006, Vol.311: 660–663.

  T.J. Pitcher, T.L. Partridge, Fish School density and volume. Biol. 1979, Vol.54: 18

383–394.

  S. Viscido, J. Parrish, D. Grunbaum, Individual behavior and emergent properties 19

of fish schools: a comparison of observation and theory. Marine Ecology Progress Series. 2004, 

Vol.273: 239-249.
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 3.1 รวมกลุ่มไปในทิศทางและการวางตัวไปทางเดียวกัน (Schooling) เช่น การอพยพ

ย้ายถิ่นฐานของปลา Herring, การที่กลุ่มของ Bruegills เข้าทำร้าย Snapping turtles และอื่นๆ ซึ่งเป็น

ที่ชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ชัดเจนเพื่อการรวมกลุ่ม 

 3.2 รวมกลุ่มแต่มีทิศทางและการวางตัวแตกต่างกัน (Shoaling) ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อ

เกิด Social interaction เช่น การหาคู่ใน surgeon fish, การที่ Blacksmith fish สร้างปฏิสัมพันธ์กับ 

Senorita fish เป็นต้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ต้องการทิศทางในการรวมกลุ่ม 

 เมื่อเรานำไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีฝูงชนและระบบพฤติกรรมร่วม  ที่อธิบายถึงการ20

รวมของกลุ่มคนสำหรับวัตถุประสงค์ระยะสั้นหรือยาวนั้น จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรที่ใช้ในการจำแนก

กลุ่มคนคล้ายคลึงกันกับการจำแนกของการรวมกลุ่มตามธรรมชาติในข้างต้น โดยการจำแนกตัวแปร

ของกลุ่มคนประกอบไปด้วย 
 1. ขนาด (Size) ควรมีขนาดของจำนวนคนที่มารวมตัวกันมากระดับหนึ่ง 

 2. ความหนาแน่น (Density) สมาชิกของฝูงชนควรจะอยู่ร่วมในพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพื้นที่เพียงพอต่อการกระจายตัวความหนาแน่น 

 3. ช่วงเวลา (Time) บุคคลโดยทั่วไปควรมารวมกลุ่มกันใน สถานที่เฉพาะ และเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะในช่วงเวลาที่สามารถวัดได้ 

 4. ความคล้ายคลึง (Collectivity) สมาชิกของฝูงชนควรมี เอกลักษณ์, ลักษณะทาง

สังคม, เป้าหมาย และความสนใจรวมกัน รวมถึงการแสดงออกที่มีลักษณะสอดคล้องกันกัน 

 5. ความแปลก (Novelty) บุคคลแต่ละบุคคลสามารถที่จะแสดงออกโดยสอดคล้องกัน 

ถึงแม้ว่าจะมาจากสถานะที่คลุมเครืหอหรือไม่คุ้นเคยก็ตาม 
 ดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวแปรที่ใช้แบ่งพฤติกรรมของการรวมกลุ่มตามธรรมชาติมีความ

สอดคล้องกับกิจกรรมและการรวมกลุ่มของคนไม่ว่าจะเป็น Size, Density, Polarity 

 โดยที่เมื่อนำประเด็นทั้ง 3 นี้มาใช้ในการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมในการรวมกลุ่ม

เพื่อสร้างเป็นโปรแกรมในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้ดังนี ้

ตารางที่ 2  แสดงปัจจัยและรูปแบบของกิจกรรมในการรวมกลุ่ม 

Size L (Large Group) S (Small Group)

Polarity Sc (Schooling) Sh (Shoaling)

Density H (High Density) M (Medium Density) L (Low Density)

  F.E.H. Wijermans, Understanding crowd behaviour: simulating situated 20

individuals. University of Groningen, Groningen, SOM research school, 2011
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การหากิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 

 หากเรานำขอบเขตในข้างต้นมาพิจารณากิจกรรมหรือการใช้งานต่างๆที่เกิดในงาน

สถาปัตยกรรม ในพื้นฐานของการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ ตัวแปรหลักที่จะนำมาใช้ในการจำแนกก็

คือทิศทางของหน่วยย่อยในการรวมกลุ่มหรือ Polarity เนื่องจากจะทำให้เกิดความสอดคล้อง

ระหว่างรูปแบบการรวมตัวขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสู่รูปแบบการรวมตัวของกิจกรรม

จึงลองจำแนกกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

 Shoaling Activities กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและการวางตัวของผู้ทำกิจกรรมในหลาย

ทิศทาง เช่น การยืนคุยกัน, การเดินดูของในหลายๆทิศทาง เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก ่

  Foyer (Theatre,Cinema,Hotel) 

  Lobby (Theatre, Office(L), Hotel, Hostel, Hospital) 

  Dinning area (Food Court, Restaurant and Canteen) **** 

  Conventional Area 

  Museum & Galleries  

  Reading area (Library)   

  Display (Shop, Department store) 

  Co-Working Space **** 

  Re-creation area (School, Child Daycare) 

  Game Centre & Casino    

  Public Bath 

  Greenhouse & Planting Area 

 Schooling Activities กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและการวางตัวของผู้ทำกิจกรรมไปใน

ทิศทางเดียวกัน เช่น การมองไปในที่ๆเดียวกัน, การนั่งหันไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น ตัวอย่าง

กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก ่

  Theatre, Amphitheatre & Cinema **** 

  Lecture & Study 

  Meeting area (Office, Educational, Research Facilities) 

  Workspace & Laboratories (Office(L), Warehouse, Industrial Building) 

  Display area (Supermarket) 

  Shelf Area (Library, Warehouse, Storage) 

  Shed (Agricultural) **** 

  Residential (Large Housing, Hotel, Hospital, Large Daycare) 

  Public Toilet 

  Transport Station 

  Loading bay 
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 และเมื่อเราลองนำกิจกรรมที่จำแนกออกมานี้ไปประกอบกับที่ตั้งโครงการที่ได้ทำการเลือก

ซึ่งเป็นตลาดนัดสวนจตุจักรที่ทำการวิเคราะห์ จะทำให้เราสามารถกำหนดเกณฑ์ในการเลือก

กิจกรรมที่จะให้เกิดขึ้นภายในโครงการได้เป็น 3 หัวข้อดังนี ้

 1. กิจกรรมภายในโครงการต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกับ

วัตถุประสงค์เดิม ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ เนื่องมาจากการรวมกลุ่มตามธรรมชาติที่

ศึกษามาในช่วงต้นนั้น การรวมกลุ่มจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยย่อยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน

โดยที่กิจกรรมเดิมบริเวณที่ตั้งโครงการประกอบไปด้วย 

 Shopping (Walking) 

 Dinning (Kiosk, Food stall, Shop) 

 Selling (Display, Shop, Kiosk) 

 Re-creation area (Waiting, Meeting, Etc.) 

 2. ที่กิจกรรมภายในโครงการจะต้องมีการใช้งานที่สามารถบริหารและจัดการได้ด้วย

การแบ่งช่วงเวลา เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผ่านกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มนั้นจะเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการรวมกลุ่มของคนที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งโครงการตามช่วงเวลา

ต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาหลักๆ คือ  

 1. เช้า - กลางวัน 

 2. บ่าย - เย็น 

 3. หัวค่ำ - กลางคืน 

  

ภาพที่ 27 แสดงการแบ่งช่วงเวลาของกิจกรรม 

 3. กิจกรรมต่างๆต้องสามารถเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบที่หน่วยย่อยมีทิศทางเดียวกัน

หรือมีทิศทางที่หลากหลายได้ทั้ง 2 แบบ เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอาจได้รับผลของการ

เปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่มขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมทำให้กิจกรรมภายในโครงการสมควร

ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการรวมกลุ่มของผู้คนในกิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการรวมกลุ่มของ

องค์ประกอบอาคาร 
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 ด้วย 3 ปัจจัยที่กล่าวมาทำให้สามารถสรุปกิจกรรมภายในโครงการที่จะเกิดในโครงการ

ที่ถูกออกแบบด้วยกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรนั้นประกอบไป

ด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี ้

 Re-creation area (Gather people, Relax) 

 Selling & Dining (Shop, Market) 

 Greenhouse & Planting Area 

 Workshop & Studio 

  

ภาพที่ 28 ตัวอย่างบรรยากาศของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ 

ที่มา : Prinzessinnengarten เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://

prinzessinnengarten.net 

การคำนวนพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 

 พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการนั้นเป็นตัววัดผลอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการมองเห็น

ภายระบบการรวมกลุ่ม ของการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่ม

เนื่องจาก ปัจจุบันการออกแบบอาคารมักจะคำนวณพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการโดยการเผื่อเป็น

พื้นที่ทางสัญจรจากกิจกรรมภายในโครงการทั้งหมดเป็นสัดส่วน เช่น 25% หรือ 30% โดยตัวเลข

สัดส่วนที่ประมาณหรือเผื่อไว้นั้นบางครั้งก็ไม่มีความสอดคล้องต่องานสถาปัตยกรรมหรือบางครั้ง

เป็นพื้นที่เสียเปล่า มีความแตกต่างกับพฤติกรรมการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3 แสดงการคำนวณพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าการคำนวนพื้นที่โดยปกติทำให้เกิดพื้นที่ใช้งานขนาด 722 

ตารางเมตร ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่ใช้เป็น Radius/Unit ที่ใช้เป็นขนาดพื้นที่ในการ

ทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยระบบพฤติกรรมร่วมในภายหลัง 

Activities ID. (Unit) User 
/ Unit

Total 
User

Area / 
Unit 
(sq.m.)

Radius 
/ Unit       
(m.)

Tota
l 
Area 
(m.)

R-00 Recreation Area

Amphitheatre & Gathering

- Seating R-01A 58 1 40 0.90 0.45 52.20

- Standing R-01B 13 4 20 1.65 0.65 21.45

- Stage R-01C 2 N/A N/A 16.00 2.00 32.00

Workshop

- Food workshop R-02A 2 12 12 25.00 2.00 50.00

- Craft workshop R-02B 3 12 24 15.00 2.00 45.00

Planting / Havesting

- Planting R-03 43 2 26 3.25 0.90 139.75

- Planting workshop R-02C 2 12 24 15.00 2.00 30.00

S-00 Selling / Dinning

- Organic / Fresh Shop S-01A 8 2 16 6.25 1.25 50.00

- Art / Craft Shop S-01B 6 2 12 3.25 0.90 19.50

- Food / Snack / Drink S-01C 6 2 12 6.25 1.25 37.50

- Dining S-02 15 4 60 2.00 0.80 30.00

O-00 Other 246

Service & Mechanical

- Storage O-02 8 N/A N/A 4.00 1.00 32.00

- Backstage O-03 1 N/A N/A 4.00 2.00 4.00

- M&E O-04 1 N/A N/A 4.00 1.00 4.00

- Security O-05 2 1 2 4.00 2.00 8.00

C-00 Circulation +30% 555.40

TOTAL BUILDING AREA 722.02



บทที ่4 

การออกแบบและการทดลอง (Design process) 

ขั้นตอนการทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

 หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดและตีความทฤษฏีพฤติกรรมการรวมกลุ่มไปสู่การสร้าง

โปรแกรมงานสถาปัตยกรรม ในขั้นตอนการทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรมจากกฏเกณฑ์ของ

พฤติกรรมการรวมกลุ่มโดยทำการออกแบบเป็นขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี ้

 1. เลือกสภาพแวดล้อมและที่ตั้งโครงการที่มีปริมาณจุดสนใจซึ่งสามารถมีมากกว่า 1 

จุด และจุดสนใจเเหล่านั้นกิดขึ้นในหลายช่วงเวลา (จุดสนใจไม่จำเป็นต้องเป็น Building อาจจะเป็น 

Nature ก็ได้) 

 2. วิเคราะห์การเกิดขึ้นและตำแหน่งของจุดสนใจในแต่ละช่วงเวลา 

 3. เลือกโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม 

 4. วิเคราะห์กิจกรรมของโปรแกรม และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับจุดสนใจ 

 5. จัดทำ Zoning diagram ในสภาวะเมื่อจุดสนใจเท่ากับ 0 

 6. เลือกองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์กิจกรรม 

 7. นำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เลือกนั้นมาก่อรูปเป็นงานสถาปัตยกรรมภายใต้ 

กฏเกณฑ์เงื่อนไขของระบบการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ (ยังคงสภาวะเมื่อจุดสนใจเท่ากับ 0) 

 8. จุดที่เกิดความบิดเบือน หรือ Error ทางโครงสร้างของระบบการรวมกลุ่ม อาจถูกจัด

กิจกรรมหรือวาง zoning ใหม่ 

 9. นำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เลือกนั้นมาก่อรูปเป็นงานสถาปัตยกรรมตาม

จุดสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาภายใต้ กฏเกณฑ์เงื่อนไขของระบบการรวมกลุ่มตาม

ธรรมชาติ (ยังคงสภาวะเมื่อจุดสนใจไม่เท่ากับ 0) โดยที่ระบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมและระบบ

พื้นฐานการรวมกลุ่มไม่เปลี่ยนไป 

 10. รวบรวมรูปแบบที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาและทำการพัฒนางานสถาปัตยกรรมให้

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบผ่านระบบพฤติกรรมร่วมได้ 

 การทดลองนี้ผู้ออกแบบยังต้องทำการจัดวาง Zoning diagram เพื่อเป็นการตั้งต้นให้

ระบบสามารถสร้างการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่อไปได้ โดยกฏเกณฑ์การรวม

กลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองก็แสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการ

แสดงออกของรูปทรงของกลุ่มแต่การรวมกลุ่มตามทฤษฏีนี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ (ซึ่ง

36
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ในทางสถาปัตยกรรมสามารถตีความได้เป็น Zoning) ดังนั้นโดยพื้นฐานของระบบและกฏเกณฑ์นี้จึง

เอื้อให้ผู้ออกแบบสามารถจัดวาง Zoning diagram ได้ 

 ก่อนเริ่มการทดลองออกแบบจึงต้องมีการสรุปกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มใน

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมออกมาเป็นตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวองค์ประกอบอาคารหรือ

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการออกแบบนั้นตัวแปรบางตัวต้องมีการควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์

การรวมกลุ่มดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 4 แสดงตัวแปรในการออกแบบและการควบคุมตัวแปร 

การออกแบบครั้งที่ 1 

 การออกแบบในครั้งแรกนั้นได้ทำการทดลองโดยการแยกออกแบบองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมแต่ละประเภทเพื่อศึกษาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้หากใช้กฏนี้กับองค์ประกอบทั้ง 

4 ประเภทที่ถูกเลือกขึ้นมาผ่านการ drawing โดยยังไม่มีเรื่องที่ตั้งโครงการหรือกิจกรรมภายใน

โครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการคิดงาน แบ่งเป็น 

Control 
Parameter

Dependent 
Parameter

1. Architectural elements

1-A. Type of architectural elements ✓

1-B. Profile of architectural elements ✓

1-C. Quantity of architectural elements ✓ Depended on 1-
B.

1-D. Arrangement of architectural elements ✓ Depended on 1-
A.

2. User & Activities

2-A. Type of activities ✓

2-B. Quantity of users ✓

2-C. Arrangement of activities ✓ Depended on 1-D
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1. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น (Linear elements) 

  

ภาพที่ 29 ภาพ drawing องค์ประกอบอาคาร (เสา) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มตามกฎเกณฑ ์

2. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวตั้ง (Vertical plane elements) 

  

ภาพที่ 30 ภาพ drawing องค์ประกอบอาคาร (ผนัง) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มตามกฎเกณฑ ์



 39

3. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวนอน (Horizontal plane elements) 

  

ภาพที่ 31 ภาพ drawing องค์ประกอบอาคาร (พื้น) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มตามกฎเกณฑ ์

4. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นปริมาตร (Volume elements) 

  

ภาพที่ 32 ภาพ drawing องค์ประกอบอาคาร (ทางลาด) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มตามกฎเกณฑ ์

สรุปผลการออกแบบครั้งที่ 1 

 องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเมื่อนำกฏเกณฑ์พฤติกรรมการรวมกลุ่มมาใช้ในการ

ออกแบบสามารถที่จะใช้หน่วยย่อยซ้ำๆแต่มีแตกต่างกันเล็กน้อยภายในตัวหน่วยย่อย 
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การออกแบบครั้งที่ 2 

 ในการออกแบบครั้งนี้ได้นำข้อมูลกิจกรรมภายในโครงการและสภาพแวดล้อมบริเวณที่

ตั้งโครงการเข้ามาใช้เป็นตัวแปรเริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลการรวมกลุ่มของผู้คนที่เกิดขึ้นรอบๆที่ตั้ง

ในรูปแบบต่างๆแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาตามโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมที่กำหนดไว้ 

  

ภาพที่ 33 แสดงการสรุปลักษณะเกิดการรวมกลุ่มในบริเวณที่ตั้งโครงการในแต่ละช่วงเวลา 

 (จากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 หลังจากที่ได้ข้อมูลสรุปลักษณะการเกิดการรวมกลุ่มในที่ตั้งโครงการแล้วจึงทำการ

วิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่ในที่ตั้งโครงการมีรูปแบบการเกิดการรวมกลุ่มอย่างไรเป็นการรวมกลุ่มใน

ทิศทางเดียวกัน หรือเป็นการในหลายทิศทาง เพื่อสรุปว่ากิจกรรมในแต่ละพื้นที่ต้องตอบสนองต่อ

การรวมกลุ่มแบบใดที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 34 แสดง zoning การตอบสนองการรวมกลุ่มในแต่ละพื้นที่ภายในที่ตั้งโครงการ  

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 สีแดง  = พื้นที่ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มแบบหน่วยย่อยมีหลายทิศทาง 

 สีส้ม  = พื้นที่ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มแบบหน่วยย่อยมีทิศทางเดียว 

 สีเหลือง = พื้นที่ไม่ต้องตอบสนองต่อการรวมกลุ่มรูปแบบใดๆ 

 เมื่อได้ Zoning ในการตอบสนองการรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆในแต่ละช่วงเวลาแล้วจึง

ทำการแปลงเป็น Zoning ของกิจกรรมที่จัดวางให้สอดคล้องกับการรวมกลุ่มเพื่อให้การรวมกลุ่ม

ของผู้คนที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งโครงการเดิมนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 35 แสดง zoning ของกิจกรรมภายในที่ตั้งโครงการ  

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 RC  = Re-creation area (Gather people, Relax) 

 SE/DI = Selling & Dining (Shop, Market) 

 GH/PA = Greenhouse & Planting Area 

 WS = Workshop & Studio 

 เมื่อเราได้ตำแหน่งกิจกรรมที่ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาแล้วจึงทำการ Breakdown พื้นที่ 

Zoning ใหญ่ๆเป็นหน่วยของกิจกรรมตามจำนวนที่ได้หาไว้ตอนคำนวณหาพื้นที่ใช้สอยภายใน

โครงการ และทำการรวมกันด้วยวิธีการ Packing เพื่อให้ให้ รัศมีของแต่ละกิจกรรมเกิดการทับซ้อน 
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(อ้างอิงจากกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มที่สร้างขึ้นข้อที่ 1.) Area of repulsion เมื่อกิจกรรมทับซ้อนกันแล้ว

จะทำให้เกิดการ collision กันจนทำให้พื้นที่ไม่สามารถใช้งานกิจกรรมนั้นๆได)้ 

  

ภาพที่ 36 แสดงการวางหน่วยย่อยของกิจกรรมภายในที่ตั้งโครงการ  

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 RC  = Re-creation area (Gather people, Relax) 

 SE/DI = Selling & Dining (Shop, Market) 

 GH/PA = Greenhouse & Planting Area 

 WS = Workshop & Studio 
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 เริ่มทำการใส่ตำแหน่งหน่วยย่อยของการรวมกลุ่มองค์ประกอบอาคารจากตำแหน่ง

ศูนย์กลางของพื้นที่กิจกรรม โดยการเรียงตัวของหน่วยย่อยนั้นยังไม่คำนึงทิศทางการวางตัวของกลุ่ม

คนที่มีอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งโครงการเพื่อให้เกิดขอบเขตการใช้งานของพื้นที่ผ่านองค์ประกอบ

สถาปัตยกรรม 

  

ภาพที่ 37 แสดงทิศทางการวางตัวขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในแต่ละหน่วยของ

 กิจกรรม โดยที่ 1 หน่วยกิจกรรม = 1 หน่วยองค์ประกอบ 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 Unit (red) = องค์ประกอบอาคาร 

 Unit (Gray) = ทิศทางของคนภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ 
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 เพื่อให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรวมกลุ่มกันโดยไม่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มที่เกิด

ขึ้นเดิมภายในที่ตั้งโครงการนั้นจึงได้นำกฏเกณฑ์ข้อที่ 2.) Area of alignment มาใช้ในการเรียงตัวของ

องค์ประกอบอาคาร ทำให้การวางตัวของทั้งกลุ่มมีทิศทางที่เกิดขึ้นเป็นเนื้อเดียวกับการวางตัวเดิมที่

มีอยู่ภายในที่ตั้งโครงการ 

  

ภาพที่ 38 แสดงทิศทางการวางตัวขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับผลกระทบ 

 จากทิศทางการวางตัวของคนในการรวมกลุ่มภายในที่ตั้งโครงการ  

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 ในแต่ละหน่วยของกิจกรรม (โดยที่ 1 หน่วยกิจกรรม = 1 หน่วยองค์ประกอบ) 

 Unit (red) = องค์ประกอบอาคาร 

 Unit (Gray) = ทิศทางของคนภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ 
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 โดยในการออกแบบครั้งที่ 2 นี้ ได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านองค์ประกอบเป็น 

4 ประเภทเหมือนในการออกแบบครั้งที่ 1 ทำให้เห็นภาพว่าองค์ประกอบแต่ละประเภทนั้นเมื่อ

ทำงานภายใต้กฎเกณฑ์การรวมกลุ่มที่ชัดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร โดยมีการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้

1. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น (Linear elements) 

  

ภาพที่ 39 isometric แสดงภาพรวมอาคาร 

  

ภาพที่ 40 ทัศนียภาพภายนอกและภายในโครงการ 

 การนำองค์ประกอบเชิงเส้น (เสา) มาใช้ออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกฏเกณฑ์

พฤติกรรมการรวมกลุ่มนั้นสามารถแบ่งการรวมกลุ่มขององค์ประกอบนี้ได้เป็น 3 ช่วงเวลา โดยการ

ออกแบบกิจกรรมต่างๆ ผู้ออกแบบเป็นผู้จัดวาง Zoning ของกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อ

การรวมกลุ่มของแต่ละพื้นที่ในที่ตั้งโครงการและยังต้องคำนึงให้ zoning ที่ถูกจัดวางนั้นมีความ
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สัมพันธ์ของกิจกรรมที่เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด จึงทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของการ

รวมกลุ่ม กิจกรรมต่างๆในแต่ละช่วงเวลา โดยที่การเปลี่ยนแปลงนี้บางกิจกรรมทำให้ระบบความ

สัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังเป็นที่ยอมรับได้ (เมื่อมองผ่านประเด็นการรบกวนหน่วยย่อยจาก

ภายใน)  

     

ภาพที่ 41 ผังอาคารแสดงการปรับเปลี่ยนการรวมกลุ่มของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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 เมื่อได้ตำแหน่งการรวมกลุ่มของกิจกรรมและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแล้วจึง

หาการเชื่อมโยงขององค์ประกอบในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้สถาปัตยกรรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนการ

รวมกลุ่มขององค์ประกอบตามช่วงเวลาโดยใช้โครงสร้างหลักเป็น ตัวร้อยเรียงองค์ประกอบในแต่ละ

ช่วงเวลาเข้าด้วยกัน 

  

ภาพที่ 42 แสดงการหาระบบโครงสร้างรวมที่ร้อยเรียงองค์ประกอบอาคารแต่ละช่วงเวลาเข้า

 ด้วยกันเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

 จากบน-ล่าง : แสดงการทับซ้อนของตำแหน่งองค์ประกอบในแต่ละช่วงเวลา 

  : แสดงการหาขอบเขตโครงสร้างรวม 

  : แสดงการเชื่อมต่อโครงสร้างและตำแหน่งขององค์ประกอบ 



 49

 

ภาพที่ 43 Axonometric แสดงการทำงานร่วมกันระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบอาคาร 

2. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวตั้ง (Vertical plane elements) 

  

ภาพที่ 44 ทัศนียภาพภายนอกและภายในโครงการ 

 การทดลองออกแบบโดยองค์ประกอบผืนแนวตั้ง โดยใช้ระบบโครงสร้างและระบบ

ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเหมือนการทดลองในองค์ประกอบเชิงเส้น เมื่อทำการทดลององค์

ประกอบผืนแนวตั้งนี้ทำให้การรวมกลุ่มเห็นทิศทางขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมชัดเจน 

  

ภาพที่ 45 Axonometric แสดงการทำงานร่วมกันระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบอาคาร 
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 โดยที่การขนาดของตัวองค์ประกอบนั้นมาจากขนาดพื้นที่ของกิจกรรมเพื่อป้องกันการ 

collision กันจนทำให้พื้นที่ไม่สามารถใช้งานกิจกรรมนั้นๆได้ ภายใต้กฏเกณฑ์การรวมกลุ่มขององค์

ประกอบสถาปัตยกรรมคือ 1.) Area of repulsion 

  

ภาพที่ 46 ผังอาคารแสดงการปรับเปลี่ยนการรวมกลุ่มของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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3. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวนอน (Horizontal plane elements) 

  

ภาพที่ 47 isometric แสดงภาพรวมอาคาร 

  

ภาพที่ 48 ทัศนียภาพภายนอกและภายในโครงการ 

 การทดลองออกแบบเมื่อใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นผืนแนว

นอนเมื่อนำมาทดลองออกแบบและใช้กฏเกณฑ์การรวมกลุ่มทางสถาปัตยกรรมที่กำหนดขึ้น ทำให้

เห็นว่าด้วยพื้นฐานการปรับเปลี่ยนการรวมกลุ่มของตัวองค์ประกอบนั้นปรับเปลี่ยนตัวมันเองได้ยาก

กกว่าองค์ประกอบ เชิงเส้น และ ผืนแนวตั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งวันเพื่อ

กำหนดการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแทน 
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ภาพที่ 49 ผังอาคารแสดงการรวมกลุ่มขององค์ประกอบอาคารและตำแหน่งการใช้สอย 

  

ภาพที่ 50 Axonometric แสดงการทำงานร่วมกันระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบอาคาร 
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4. องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นปริมาตร (Volume elements) 

  

ภาพที่ 51 isometric แสดงภาพรวมอาคาร 

  

ภาพที่ 52 ทัศนียภาพภายนอกและภายในโครงการ 

 การทดลองนำองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นปริมาตรนั้นได้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับ

องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นผืนแนวนอน ในด้านพื้นฐานการปรับเปลี่ยนการรวมกลุ่มของตัวองค์

ประกอบนั้นปรับเปลี่ยนตัวมันเองได้ยากกกว่าองค์ประกอบ เชิงเส้น และ ผืนแนวตั้ง 
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ภาพที่ 53 ผังอาคารแสดงการรวมกลุ่มขององค์ประกอบอาคารและตำแหน่งการใช้สอย 

 

ภาพที่ 54 Axonometric แสดงการทำงานร่วมกันระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบอาคาร 
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สรุปผลการออกแบบครั้งที่ 2 

 การทดลองออกแบบครั้งนี้ทำให้เห็นว่าองค์ประกอบสถาปัตยกรรมทุกประเภท

สามารถถูกออกแบบผ่านกฏเกณฑ์พฤติกรรมการรวมกลุ่มได้ แต่ไม่ใช่ทุกประเภทขององค์ประกอบ 

ที่จะเอื้อให้ปรับเปลี่ยนที่ว่าง / รูปแบบการรวมกลุ่ม ตามแต่ละช่วงเวลา ดังจะเห็นได้ในการทดลอง

ว่า องค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นเส้น และ ลักษณะเป็นผืนแนวตั้ง นั้นสามารถปรับเปลี่ยนการรวม

กลุ่มตามการใช้งาน และ การรวมกลุ่มในสภาพบริบทได้ดีในแต่ละช่วงเวลา ส่วน องค์ประกอบที่มี

ลักษณะเป็นผืนแนวนอน กับ ลักษณะเป็นปริมาตร นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าเฉลี่ยของการใช้งานและ

การรวมกลุ่มในสภาพบริบทแต่ละช่วงเวลามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลให้องค์ประกอบรวมกลุ่มกันได้ (อาจ

เนื่องด้วยความยากในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขององค์ประกอบหรือระบบโครงสร้างก็ตาม) 

การออกแบบครั้งที่ 3 

 หลังจากการออกแบบครั้งที่ 2 ทำให้พบว่าการออกแบบด้วยกฏเกณฑ์พฤติกรรมการ

รวมกลุ่มผ่านองค์ประกอบแต่ละชนิดที่เคยมีมานั้น ไม่อาจตอบความต้องการของระบบและโจทย์ได้

ครบทุกกรณีจึงกลับมาตรวจสอบและปรับปรุงกฏเกณฑ์การรวมกลุ่ม ทำให้เริ่มมีการออกแบบองค์

ประกอบอาคารที่สอดคล้องกับระบบพฤติกรรมการรวมกลุ่ม โดยที่ยังมีพื้นฐานจากองค์ประกอบ

แต่ละชนิดที่เคยมีมา จึงกลับไปดูที่หน่วยย่อยที่ถูกควบคุมด้วยกฏเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น 

 พบว่ายังขาดความสมบูรณ์ในการควบคุมองค์ประกอบด้วยกฏเกณฑ์ที่สร้างขึ้นจึงมีการ 

พัฒนากฏเกณฑ์เพื่อทำงานกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยใส่กฏเกณฑ์ 3.) Area of 

attraction ที่ขาดไปเพื่อให้การรวมกลุ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่กฏเกณฑ์ข้อนี้ทำให้เกิด GRID 

ของระบบโครงสร้างเพื่อสร้างระยะในการควบคุมการเรียงตัวขององค์ประกอบและขนาดการรวม

กลุ่ม 
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ภาพที่ 55 แสดงทิศทางการวางตัวขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในที่ตั้งโครงการ 

 ในแต่ละหน่วยของกิจกรรม โดยที่ 1 หน่วยกิจกรรม = 1 หน่วยองค์ประกอบ 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 Unit (red) = องค์ประกอบอาคาร 

 Unit (Gray) = ทิศทางของคนภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ 
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ภาพที่ 56 แสดงการลดทอน Unit องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบ GRID 

 ในแต่ละช่วงเวลา (โดยที่ 1 หน่วยองค์ประกอบ มากกว่า 1 หน่วยกิจกรรมได้) 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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 เมื่อทำการควบคุมองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมผ่านกฏเกณฑ์ข้อที่ 3.) เรียบร้อยแล้ว

จึงสร้างเป็นภาพรวมขององค์ประกอบโดยใช้ทิศทางการวางตัวขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม

แต่ละตัวที่เกิดขึ้นในกฏเกณฑ์ข้อ 2.) Area of alignment มาเป็น Tangent ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบ

เหล่านี้ เข้าด้วยกันให้เกิดภาพรวม ซึ่งจะแสดงออกผ่านองค์ประกอบเชิงเส้นแนวนอนและหลงเหลือ

ร่องรอย ว่าการรวมกลุ่มมาจากองค์ประกอบย่อยๆ ด้วยองค์ประกอบเชิงเส้นแนวตั้ง 

  

ภาพที่ 57 แสดงภาพรวมขององค์ประกอบอาคารเมื่อรวมตัวกันโดยมี Tangent ของ 

 ตำแหน่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวสร้างภาพรวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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 นอกจากทำให้เกิดภาพรวมในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเรายังสามารถ

แบ่งการจัดวางกิจกรรมให้สอดคล้องกับการรวมกลุ่มเป็น 3 ช่วงเวลาเช่นเดิม โดยที่การแสดงออก

ของภาพรวมที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลานี้ช่วยทำให้การใช้งานภายในที่เปลี่ยนตำแหน่งไปสามารถ

อ้างอิงและระลึกกลับไปยังการเปลี่ยนตำแหน่งการรวมกลุ่มขององค์ประกอบย่อยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

  

ภาพที่ 58 ผังอาคารแสดงการปรับเปลี่ยนการรวมกลุ่มของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ภาพที่ 59 isometric แสดงภาพอาคารและโครงสร้าง 

  

ภาพที่ 60 isometric แสดงภาพรวมภายในอาคาร 
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ภาพที่ 61 ทัศนียภาพภายนอก 

ภาพที่ 62 รูปด้านรวม 

  

ภาพที่ 63 ภาพทัศนียภาพภายใน 
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ภาพที่ 64 ทัศนียภาพภายใน 
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สรุปผลการออกแบบครั้งที่ 3 

 เมื่อได้ทดลองทำการออกแบบครั้งที่ 3 การนำกฏเกณฑ์พฤติกรรมการรวมกลุ่มมาใช้กับ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเริ่มมีความคลี่คลายมากขึ้นในกฏเกณฑ์แต่ละข้อที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะ

เป็นในประเด็น 1.) Area of repulsion หรือ 2.) Area of alignment  แต่เมื่อได้นำเอา 3.) Area of 

attraction เข้ามาใช้ในการออกแบบ จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณ Area of attraction ที่มาจากระยะ

โครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมที่นำมาใช้ในรูปแบบของระบบ GRID นั้น ได้ลดทอนการสื่อสาร

และแสดงตัวตนของตัวงานสถาปัตยกรรม ว่าเกิดจากการองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่รวม

กลุ่มภายในงานนั้นเกิดขึ้นจากกฏเกณฑ์พฤติกรรมการรวมกลุ่ม กลับกลายเป็นให้ความรู้สึกว่าองค์

ประกอบเหล่านั้นได้ถูกทำการจัดวางองค์ประกอบ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงการนำกฏเกณฑ์ใน

ประเด็น Area of attraction ต่อไป 

 นอกจากเรื่องการนำกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มมาใช้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

แล้ว ตัวองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเองก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน จากการออกแบบที่แต่

เดิมทำการแยกออกแบบ องค์ประกอบสถาปัตยกรรมแต่ละประเภท เปลี่ยนเป็นการออกแบบองค์

ประกอบขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดรับกับกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มโดยมีพื้นฐานองค์ประกอบจากประเภท

รูปแบบขององค์ประกอบแต่ละประเภทที่ได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็น ลักษณะเชิงเส้น, ผืนแนวตั้ง, ผืน

แนวนอน หรือ ปริมาตร  

การออกแบบครั้งที่ 4 

 ปรับเปลี่ยนการวางผังแสดงให้แสดงตำแหน่งของหน่วยย่อยที่จะเปลี่ยนไปมีชัดเจนยิ่ง

ขึ้นและสร้างภาพรวมโดยการยึด Tangent เดิมที่ได้เกินขึ้นจากการทดลองออกแบบครั้งที่ 3 แต่ปรับ

ให้ แต่เดิมที่ภาพรวมเกิดจากการเชื่อมกันของ Tangent เป็นการเชื่อมกันที่เกิดจากหลายๆชิ้นกลาย 

เป็นการเชื่อมต่อของ Tangent ทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด  

 นอกจากนั้นจากการทดลองออกแบบครั้งที่แล้วทำให้เห็นว่าความชัดเจนของระบบ 

GRID ของโครงสร้างที่นำมาใช้เป็น Area of attraction นั้นได้รบกวนการรับรู้ต่อการรวมกลุ่มของ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้รู้สึกเหมือนเป็นการจัดวางองค์ประกอบ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

ตรงนี้จึงได้นำระบบ GRID ออกเป็นระยะ Span ขององค์ประกอบแทน ทำให้สามารถสร้างระยะใน

การควบคุมการเรียงตัวขององค์ประกอบและขนาดการรวมกลุ่มให้มีความอิสระได้มากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 65 แสดงภาพรวมขององค์ประกอบอาคารเมื่อรวมตัวกันโดยมี Tangent ของ 

 ตำแหน่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวสร้างภาพรวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ภาพที่ 66 แสดงภาพรวมขององค์ประกอบอาคารเมื่อรวมตัวกันโดยมี Tangent ของ 

 ตำแหน่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวสร้างภาพรวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ภาพที่ 67 ผังอาคารแสดงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์โดยปรับเปลี่ยนการรวมกลุ่มของกิจกรรมใน

 แต่ละช่วงเวลา (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ภาพที่ 68 ผังแสดงการวางกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 สีแดง  = พื้นที่ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มแบบหน่วยย่อยมีหลายทิศทาง 

 สีส้ม  = พื้นที่ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มแบบหน่วยย่อยมีทิศทางเดียว 

 สีเหลือง = พื้นที่ไม่ต้องตอบสนองต่อการรวมกลุ่มรูปแบบใดๆ 
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ภาพที่ 69 axonometric แสดงภาพอาคารและโครงสร้าง 

  

ภาพที่ 70 axonometric แสดงภาพรวมภายในอาคาร 

  

ภาพที่ 71 axonometric แสดงภาพรวมภายนอกอาคาร 

  

ภาพที่ 72 รูปด้านรวม 
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ภาพที่ 73 ภาพทัศนียภาพภายนอกโครงการ 

  

ภาพที่ 74 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Hall (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 75 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Hall (ตอนสร้าง enclose) 
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ภาพที่ 76 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Workshop (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 77 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Workshop (ตอนสร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 78 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Souvenir 
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ภาพที่ 79 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Foodhall (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 80 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Foodhall (ตอนสร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 81 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Private dining 
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 ในการออกแบบครั้งที่ 4 นี้ได้พัฒนาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาให้

รองรับกับกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มนี้ในรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

  

ภาพที่ 82 แบบขยายรายละเอียดตัวองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

  

ภาพที่ 83 isometric ขยายรายละเอียดตัวองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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สรุปผลการออกแบบครั้งที่ 4 

 หลังจากที่ได้ทำการออกแบบครั้งที่ 4 ตัวงานสถาปัตยกรรมได้มีความยืดหยุ่นในการใช้

กฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มกับงานมากยิ่งขึ้น เช่นการนำประเด็นความแปรปรวนของ

หน่วยย่อยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาใช้ และการปรับเปลี่ยนวิธีการนำ Area of 

attraction มาใช้นอกจากจะช่วยให้งานสถาปัตยกรรมแสดงออกถึงการก่อรูปที่มาจากกฏเกณฑ์ของ

พฤติกรรมการรวมกลุ่มที่ชัดขึ้น ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของความหนาแน่นในการใช้กิจกรรมของ

ช่วงเวลาทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างที่สลายระบบ GRID นั้นช่วยแสดงให้เห็นความหนาแน่นของ

การรวมกลุ่มขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ 

 มีการคลี่คลายองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับกฏเกณฑ์

พฤติกรรมการรวมกลุ่ม จนมีความชัดเจนยิ่งขึ้นที่มีส่วนช่วยให้การใช้งานที่ว่างจากการรวมกลุ่มของ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากกว่าการทดลองออกแบบที่

ผ่านมาในครั้งก่อนๆ แต่ยังคงมีบางองค์ประกอบที่สร้างการรบกวนการแสดงออกของตัวงาน

สถาปัตยกรรมว่ามาจากกฏเกณฑ์การรวมกลุ่ม เช่นวัสดุมุงหลังคา  หรือแม้กระทั้งรูปแบบของ

เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ค่อยสะท้อนถึงการใช้งานในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเป็นต้น  

การออกแบบครั้งที่ 5 

 การทดลองออกแบบครั้งนี้เป็นการปรับปรุงรายละเอียด ในการแสดงออกทาง

สถาปัตยกรรมให้เห็นว่าการก่อรูปเกิดจากกฏเกณฑ์การรวมกลุ่มพฤติกรรมธรรมชาติมากขึ้น และ

การจัดสรรการใช้งานที่ว่างภายในให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนวัสดุที่เลือกใช้ภายในโครงการให้มี

บรรยากาศที่สอดคล้องกับกิจกรรมภายในโครงการจากเดิมการออกแบบครั้งที่แล้วเป็นพื้นคอนกรีต

เป็นพื้นไม้ที่ช่วยให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น 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ภาพที่ 84 ผังอาคารแสดงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละช่วงเวลา  

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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 สามารถเห็นได้ว่าพื้นที่ๆ อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงหรือตำแหน่งเดียวกันมีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้งานไปในแต่ละช่วงเวลา จึงแบ่งเฟอร์นิเจอร์ออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ 

 1. เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

 2. เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามช่วงเวลาได้ 

  

ภาพที่ 85 ตำแหน่งเฟอร์นิเจอรก์ับการเชื่อมโยงในแต่ละช่วงเวลา 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 

 สีแดง : เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

 สีเหลือง : เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามช่วงเวลาได ้
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 ดังนั้นจึงทำการหาความสอดคล้องในการปรับเปลี่ยนของเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับ

เปลี่ยนรูปแบบได้โดยอาศัยพื้นที่ ที่เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นตั้งอยู่เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของช่วง

เวลาและรูปแบบการใช้งานที่เปลี่ยนไปเข้าด้วยกัน 

  

ภาพที่ 86 แสดงเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละช่วงเวลาและความสอดคล้องผ่านพื้นที่ 

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ภาพที่ 87 สรุปเฟอร์นิเจอร์และการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา 

 การปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ 1.) การเลื่อน และ 2.) การหมุน 

โดยที่การปรับเปลี่ยนทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยทำให้สอดคล้องกับลักษณะกายภาพของที่ว่างมากขึ้น 

นอกจากนั้นรูปการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้ง 2 วิธีนี้ยังมี UNIT ตั้งต้นแบบเดียวกันมีขนาด 1.5 ม x 0.9 

ม. เป็นขนาดที่มาจากโต๊ะเล็กสุดที่ใช้ภายในโครงการ  

  

ภาพที่ 88 รายละเอียดการปรับเปลี่ยนรูปแบบเฟอร์นิเจอร ์
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ภาพที่ 89 ผังอาคารแสดงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละช่วงเวลา  

 (ช่วงเวลาจากบน-ล่าง : เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ภาพที่ 90 axonometric แสดงภาพรวมภายในอาคาร 

  

ภาพที่ 91 axonometric แสดงภาพรวมภายนอกอาคาร 

  

ภาพที่ 92 รูปด้านรวม (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 93 รูปด้านรวม (ตอนสร้าง enclose) 
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ภาพที่ 94 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ 

  

ภาพที่ 95 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Hall (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 96 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Hall (ตอนสร้าง enclose) 
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ภาพที่ 97 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Workshop (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 98 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Workshop (ตอนสร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 99 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Souvenir 
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ภาพที่ 100 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Foodhall (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 101 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Foodhall (ตอนสร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 102 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Private dining 
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ภาพที่ 103 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Organic market (ตอนไม่สร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 104 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Organic market (ตอนสร้าง enclose) 

  

ภาพที่ 105 ภาพทัศนียภาพภายในโครงการ Dining 
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ภาพที่ 106 หุ่นจำลอง (ภาพรวม) 

  

ภาพที่ 107 หุ่นจำลอง (มุมมองจากด้านบน) 

  

ภาพที่ 108 หุ่นจำลอง (บริเวณหลังคาที่เห็นการใช้สอยภายใน) 
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ภาพที่ 109 หุ่นจำลอง (เมื่อมองจากภายในตลาดนัดจตุจักรสู่โครงการ) 

  

ภาพที่ 110 หุ่นจำลอง ( รูปด้านอาคารเมื่อมองจากตลาดนัดจตุจักร) 

  

ภาพที่ 111 หุ่นจำลอง (มุมมองบริเวณทางสัญจรหลักภายในตลาดนัดจตุจักรหน้าโครงการ) 
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ภาพที่ 112 หุ่นจำลอง (บริเวณพื้นที่แปลงผักและพื้นที่โถงจัดกิจกรรมหลัก) 

  

ภาพที่ 113 หุ่นจำลอง (บริเวณพื้นที่เวิร์คชอปและพื้นที่โถงจัดกิจกรรมหลัก) 

  

ภาพที่ 114 หุ่นจำลอง (บริเวณพื้นที่โล่งที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะหน้าโครงการ) 
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ภาพที่ 115 หุ่นจำลอง (บริเวณหลังคาที่เห็นการใช้สอยภายใน) 

  

ภาพที่ 116 หุ่นจำลอง (แสดงให้เห็นโครงสร้างและการจัดการใช้สอยภายใน) 

สรุปผลการออกแบบครั้งที่ 5 

 หลังจากที่ได้ทำการออกแบบครั้งที่ 5 ที่เป็นการทดลองออกแบบครั้งสุดท้าย ตัวรูป

แบบทางสถาปัตยกรรมค่อนข้างคงที่เพราะมีการพัฒนามาจากการออกแบบครั้งก่อนๆมาระดับหนึ่ง

แล้ว แต่ในส่วนการออกแบบเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนการใช้สอยในแต่ละพื้นที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น

และมีการจัดระเบียบ และแบ่งประเภทวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่ว่างผ่านเฟอร์นิเจอร์ แต่การ

ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นยังไม่ทำให้เกิดความลื่นไหลและมีความลำบากในการปรับเปลี่ยนเพื่อการใช้งาน

ตามที่ต้องการ จึงควรที่จะพัฒนาการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่มากขึ้นในการ

วิจัยต่อๆไป รวมถึงภาพรวมของอาคารที่เรียบร้อยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เพื่อทำให้เกิดระบบ

โครงสร้างที่สอดคล้องและสะท้อนตัวตนของระบบของการรวมกลุ่มที่นำมาใช้ในการก่อรูปอาคาร 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลงานวิจัยการทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยนำกฏเกณฑ์พฤติกรรมการรวม

กลุ่ม ชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ที่จะนำกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่ม ที่มีการตอบ

สนองต่อสภาพแวดล้อม มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการท้าทายแนวคิดและ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่รวมถึงการทำงานของสถาปนิก ทั้งนี้การวิจัยจึงแบบออกเป็น 3 

ช่วง คือ 1) ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ์ หลักการ และรูปแบบของการเกิดพฤติกรรมการรวมกลุ่ม ที่มีอยู่

ตามธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของที่ว่างระหว่างหน่วยย่อยภายในการรวมกลุ่ม 2) สร้าง

โปรแกรมการออกแบบจากระบบพฤติกรรมการรวมกลุ่มผ่านการควบคุมตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 2.1) 

ประเภทขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2.2) รูปพรรณขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

2.3) ประเภทของกิจกรรม และ 2.4) ปริมาณของผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ทำการแปลงความจาก

หลักการพฤติกรรมการรวมกลุ่มเชิงวิทยาศาสตร์มาสู่เชิงสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ออกแบบ และ 3) การออกแบบและวัดผลโดยที่ ออกแบบสถาปัตยกรรมจาก หลักการพฤติกรรม

การรวมกลุ่มที่แปลงเป็นเชิงสถาปัตยกรรม และวัดผลด้วย 3.1) พื้นที่ใช้สอยของโครงการโดยการนำ

พื้นที่ใช้สอยอาคารที่เกิดขึ้นจริงหลังออกแบบที่ใช้พฤติกรรมการรวมกลุ่มเปรียบเทียบกับพื้นที่

โครงการที่ถูกคำนวณหาโดยวิธีการที่นิยมใช้แพร่หลายซึ่งมีสมมติฐานว่าการออกแบบผ่าน

พฤติกรรมการรวมกลุ่มนั้นจะช่วยลดพื้นที่เสียเปล่าของอาคารซึ่งทำให้ผลการคำนวนตามวิธีนี้มี

พื้นที่ใช้สอยที่น้อยกว่าการคำนวณตามปกติ และ 3.2) การมองเห็นภายในโครงการจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (DepthmapX) ว่าระบบการมองเห็นจากภายในโครงการที่ผ่านการออกแบบด้วยระบบ

พฤติกรรมการรวมกลุ่มนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับระบบการมองเห็นที่เกิดขึ้นในการรวมกลุ่มที่เกิด

ขึ้นตามธรรมชาต ิ

 ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นหลังทำการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านหลักการของพฤติกรรม

การรวมกลุ่มทำให้พบว่าการนำกฏเกณฑ์พฤติกรรมการรวมกลุ่มมาใช้ในองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมเดิมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนั้นสามารถทำได้แต่จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อทำการ

ออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมควบคู่ไปพร้อมกับกฏเกณฑ์นี้ โดยที่เมื่อนำมาใช้ออกแบบ

แล้วยังสามารถทำให้เกิดรูปแบบการมองเห็นภายในที่ใกล้เคียงกับการมองเห็นภายในการรวมกลุ่ม

ตามธรรมชาติและช่วยลดพื้นที่ใช้สอยที่เสียเปล่าได้อีกด้วย 

88
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อภิปรายผล 

 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทำการทดลองออกแบบมานั้นทำให้สามารถแบ่งออกเป็น

ประเด็นต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความคล้ายคลึงของระบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบกับระบบมอง

เห็นของการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

 เมื่อเราลองพิจารณาจากตารางสรุปผลการทดสอบการมองเห็นภายในงาน

สถาปัตยกรรม (ตารางที่ 5 และ 6) แล้วจะพบว่าการนำกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่ม มาใช้

ในการทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรมสามารถทำให้เกิดความคล้ายคลึงของระบบการมองเห็น

ภายในงานสถาปัตยกรรมกับระบบการมองเห็นภายในการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

 เมื่อทำการศึกษาในระบบเปิดจะเห็นว่าการมองเห็นภายในธรรมชาตินั้น เกิดพื้นที่ที่

มองเห็นได้ยาก (สีฟ้า -น้ำเงิน) เมื่อมีความหนาแน่นของหน่วยย่อยสูง และเกิดพื้นที่ที่สามารถมอง

เห็นได้ง่าย (สีแดง - สีเหลือง) เมื่อหน่วยย่อยภายในการรวมกลุ่มสร้างระยะห่างจากหน่วยย่อยอื่นๆ 

ในระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ทดลองการออกแบบด้วยกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่ม แล้วนำ

ผังอาคารมาทดสอบก็พบว่า เกิดลักษณะการมองเห็นที่คล้ายคลึงกัน จนในการทดลองออกแบบครั้ง

สุดท้ายก็ยังมีลักษณะการมองเห็นภายในที่ใกล้เคียงแต่ก็ยังมีจุดแตกต่างคือการสร้างพื้นที่ที่มองเห็น

ได้ยาก ทำได้ไม่ดีเท่าการรวมกลุ่มในธรรมชาติเนื่องจากไม่เกิดพื้นที่สีน้ำเงินที่หมายถึงมีความเป็น

ส่วนตัวสามารถมองเห็นได้ยากที่สุดเมื่อนำผังอาคารมาทดสอบ หากเราลองพิจารณาในระบบปิด 

การมองเห็นภายในที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มตามธรรมชาตินั้นจะทำให้เกิดพื้นที่ๆสามารถมองเห็น

ได้ง่ายบริเวณศูนย์กลางของการรวมกลุ่ม และมองเห็นได้ยากในบริเวณขอบๆที่ไกลออกไป ซึ่งการ

ทดลองออกแบบด้วยกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มนี้ เมื่อนำผังอาคารมาทดสอบก็ได้ผลใน

แบบเดียวกัน โดยการทดลองออกแบบครั้งสุดท้ายผลการทดสอบก็ยิ่งชี้ชัดว่ามีความเหมือนและใกล้

เคียงกับการมองเห็นภายในที่เกิดขึ้นในการรวมกลุ่มตามธรรมชาต ิ

 สามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าระบบพฤติกรรมร่วมสามารถเป็นเครื่อง

มือในการระบุตำแหน่งของกลุ่มองค์ประกอบอาคารเพื่อรวมกลุ่มก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรมได้ ซึ่งที่

ว่างระหว่างองค์ประกอบอาคารนั้นทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอย 



 90

ตารางที่ 5 สรุประบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบเปรียบเทียบกับ

 การมองเห็นภายในการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ (ระบบเปิด) 
SCHOOLING SHOALING KEY

OPEN - SYSTEM

สีน้ำเงิน : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ยาก
สีเหลือง : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ปานกลาง
สีแดง : มีระดับการมองเห็น
หรือเข้าถึงได้ง่าย

MORNING NOON EVENING

2nd COLUMN

2nd WALL

2nd FLOOR

2nd VOLUME

3rd 
EYE-LEVEL

4th-5th 
EYE-LEVEL

3rd 
ACCESSIBILITY

4th-5th 
ACCESSIBILITY

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ตารางที่ 6 สรุประบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบเปรียบเทียบกับ

 การมองเห็นภายในการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ (ระบบปิด) 
SCHOOLING SHOALING KEY

CLOSE - SYSTEM

สีน้ำเงิน : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ยาก
สีเหลือง : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ปานกลาง
สีแดง : มีระดับการมองเห็น
หรือเข้าถึงได้ง่าย

MORNING NOON EVENING

2nd COLUMN

2nd WALL

2nd FLOOR

2nd VOLUME

3rd 
EYE-LEVEL

4th-5th 
EYE-LEVEL

3rd 
ACCESSIBILITY

4th-5th 
ACCESSIBILITY

�

�

�

�

�

�

�
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�
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2. ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการที่ได้จากการออกแบบที่ผ่านกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวม

กลุ่มกับขนาดพื้นที่ใช้สอยเมื่อคำนวณตามปกติ 

 จากสมมติฐานที่ว่าระบบพฤติกรรมร่วมที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบช่วยลดการเกิด

พื้นที่ใช้สอยที่เสียเปล่า ซึ่งช่วยตอบปัญหาความต้องการพื้นที่ใช้สอยในเมืองที่มีปัญหาความเข้มข้น

ของการใช้ที่ดิน เมื่อดูจากตารางแล้วการคำนวณพื้นที่แบบปกติใช้พื้นที่ประมาณ 725 ตารางเมตร

เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่ทดลองออกแบบแล้ว ในการทดลองครั้งสุดท้ายสามารถลดพื้น

ใช้สอยได้ถึง 7-15% ตามแต่ละช่วงเวลา 

 ทำให้สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ระบบพฤติกรรมร่วมเป็น

เครื่องมือในการออกแบบช่วยลดการเกิดพื้นที่ใช้สอยที่เสียเปล่าได้ 

ตารางที่ 7 สรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการที่ทดลองออกแบบเปรียบเทียบกับการคำนวณหา

 พื้นที่ใช้สอยตามปกติ 

3. ความสอดคล้องของระบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบกับสภาพ

แวดล้อมและบริบทก่อนทำการออกแบบในแต่ละช่วงเวลา  

 ความสอดคล้องในการรวมกลุ่มกับสภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ทำให้

รูปแบบและภาพรวมของการรวมกลุ่มแตกต่างกันออกไปเมื่อมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เมื่อ

เราสังเกตจากตารางสรุปผลการทดสอบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรม (ตารางที่ 7, 8 และ 9) 

แล้วจะพบว่าการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เกิดจากกฏเกณฑ์พฤติกรรมการ

รวมกลุ่ม ไม่ทำให้เกิดการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงระบบการมองเห็นที่เกิดขึ้นเดิมบริเวณที่ตั้ง

โครงการในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้า, กลางวัน และ เย็น ที่การมองเห็นภายในบริเวณที่

ตั้งโครงการนั้นบริเวณศูนย์กลาง, ตอนบน และตอนกลางค่อนไปด้านบนของพื้นที่จะเกิดการมอง

เห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดตามลำดับ ยกเว้นตอนกลางวันที่หลังจากการออกแบบแล้วเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่การมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดจากตอนบนมาเป็นตอนล่าง แต่ยังมีความ

ใกล้เคียงอยู่เนื่องจากพื้นที่ตอนบนก็ยังสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนอยู่ 

 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าระบบพฤติกรรมร่วมที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบและ

ก่อรูปเป็นสถาปัตยกรรม ช่วยทำให้ที่ว่างระหว่างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนั้นทำให้เกิดความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

AREA (SQ.M.)
USUAL CALCULATION 725

MORNING NOON EVENING
2nd DESIGN 780 740 780

3rd DESIGN 700 645 705

4th-5th DESIGN 675 625 680
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ตารางที่ 8 แสดงระบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบเปรียบเทียบกับ

 การมองเห็นเดิมภายในโครงการ (ระบบเปิด - เช้า) 
MORNING

2nd COLUMN 2nd FLOOR

2nd WALL 2nd VOLUME

EYE - LEVEL ACCESSIBILY KEY

3rd DESIGN สีน้ำเงิน : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ยาก
สีเหลือง : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ปานกลาง
สีแดง : มีระดับการมองเห็น
หรือเข้าถึงได้ง่าย4th-5th DESIGN

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ตารางที่ 9 แสดงระบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบเปรียบเทียบกับ

 การมองเห็นเดิมภายในโครงการ (ระบบเปิด - กลางวัน) 
NOON

2nd COLUMN 2nd FLOOR

2nd WALL 2nd VOLUME

EYE - LEVEL ACCESSIBILY KEY

3rd DESIGN สีน้ำเงิน : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ยาก
สีเหลือง : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ปานกลาง
สีแดง : มีระดับการมองเห็น
หรือเข้าถึงได้ง่าย4th-5th DESIGN

�

�

�

�

�

�

�

�
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ตารางที่ 10 แสดงระบบการมองเห็นภายในงานสถาปัตยกรรมที่ทดลองออกแบบเปรียบเทียบกับ

 การมองเห็นเดิมภายในโครงการ (ระบบเปิด - เย็น) 
EVENING

2nd COLUMN 2nd FLOOR

2nd WALL 2nd VOLUME

EYE - LEVEL ACCESSIBILY KEY

3rd DESIGN สีน้ำเงิน : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ยาก
สีเหลือง : มีระดับการมองเห็น
หรือการเข้าถึงได้ปานกลาง
สีแดง : มีระดับการมองเห็น
หรือเข้าถึงได้ง่าย4th-5th DESIGN

�

�

�

�

�

�

�

�
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้  

 ผลการทดลองที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยลดหน้าที่ในการจัดวางองค์ประกอบ

อาคารและสร้างความสอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการ

ออกแบบมากยิ่งขึ้น ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่และการทำงานของสถาปนิกโดยสถาปนิก

ยังคงมีหน้าที่ในการจัดวาง Zoning และการใช้สอยภายในโครงการ แต่การจะนำผลการวิจัยนี้ไปใช้

งานได้ผู้ใช้ต้องมีความสามารถพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่ง นอกจากนี้การออกแบบที่

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องได้ตามสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมกับการนำไปใช้ในพื้นที่เมืองที่มีปัญหา

ความเข้มข้นของการใช้ที่ดินเพราะสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความต้องการที่หลากหลาย

และช่วยลดการเกิดพื้นที่ใช้สอยที่เสียเปล่า 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้น มีระบบเป็นทั้ง 

2 มิติและ 3 มิติ การวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการนำกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มในระบบ 2 มิติ

มาใช้เป็นพื้นฐาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วงานสถาปัตยกรรมมกีารก่อรูปในลักษณะเป็น 3 มิต ิเช่น

เดียวกับการพฤติกรรมการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ ดังนั้นขั้นต่อไปในการทำวิจัยในการนำพฤติกรรม

การรวมกลุ่มมาใช้เป็นกฏเกณฑ์ในการก่อรูปสถาปัตยกรรมนั้น ควรศึกษาการรวมกลุ่ม และที่ว่างที่

เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีความเป็น 3 มิติยิ่งขึ้น รวมถึงทดลองนำงานออกแบบไป

ทดสอบในสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อพิสูจน์ว่าการใช้กฏเกณฑ์นี้สามารถสร้างรูป

แบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันและเกิดสอดคล้องของตัวงานสถาปัตยกรรมกับบริบทนั้นๆ  

 การวิจัยครั้งนี้นอกจากมุ่งเน้นการนำกฏเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุ่มมาใช้ในการ

ก่อรูปของอาคารเชิง 2 มิติและการก่อรูปเมื่อสภาพแวดล้อมหรือบริบทแตกต่างกันแล้ว ยังมีประเด็น

ที่น่าสนใจและควรแก่การนำไปวิจัยต่อไปคือ การใช้งานของกิจกรรมและประโยชน์ใช้สอยภายใน

โครงการ ที่ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดให้การรวมกลุ่มของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการต้องสอดคล้อง 

และไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการรวมกลุ่มเดิมที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งโครงการ โดยที่การกำหนดตัวแปร

ในการทดลองแบบนี้ทำให้เกิดคำถามที่สัมพันธ์กับทฤษฏีการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นไม่

ได้ทำให้สภาพแวดล้อมคงอยู่ในสภาพเดิมเสมอไป การวิจัยในครั้งต่อไปสามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่การ

เปรียบเทียบผลในการกำหนดให้การรวมกลุ่มของกิจกรรมภายในโครงการเกิดที่ขึ้นนั้นมีทั้งแบบที่

รักษาหรือไม่ต้องรักษาสภาพของพฤติกรรมการรวมกลุ่มเดิมในพื้นที่นั้นๆ คาดว่าการวิจัยในวิธีนี้จะ

ช่วยทำให้ค้นพบหลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่มขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำให้อาคาร

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยที่การใช้งานกิจกรรมและประโยชน์ใช้สอยภายในโครงการมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย   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