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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59054212 : Major (Architecture) 
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MR. NUTT LA-IAD-ON : OBJECTS AND ARCHITECTURE: SPATIAL CONFIGURATION 
FROM HOUSEHOLD OBJECTS IN DWELLINGS THESIS ADVISOR : LECTURER DR. SARAWUT 
PREAMECHAI 

Domestic space was created to support basic human dwelling. All typology 
of domestic spaces, whether it is a detached house, row house or living unit in a 
condominium building must have objects. These objects are used in everyday life or 
as a collection. The objects are the things that help human life is more convenient to 
perform basic activities. Sometimes objects are a metal value thing of each person. 
These objects are placed in an area of each room, such as sofa seats in living room 
area, kitchen wares are placed in the kitchen or pantry area. So, there is no domestic 
space without objects because objects are elements that complement the integrity of 
the activities and create the meaning of each area. 

Some objects are regularly used, so they are placed within living space for 
purpose of convenient. Collected or important objects always are appropriate manage 
but some objects which are not important or not often used will be stored in both 
internal and external living space consequence a lot of objects obstruct living space. 
Although some domestic space has a storage space, this area is designed from the area 
of debris, such as under the stairs parking area. Residents are not convenient to access 
objects because objects are stored separately from the other area's relationship 
system. It is that the objects and the storage space are not considered in the design 
of living space and objects are placed in space after space transform into a room. On 
the other hand, domestic spaces are designed by the objects issue, what will be an 
effect? Thus, the purpose of the study is to explore a system of objects.  Storage and 
function of objects that result in the spatial configuration of domestic architecture.  
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

นอกจากสถาปัตยกรรมจะถูกออกแบบเพ่ือรองรับกิจกรรมของมนุษย์แล้ว  สถาปัตยกรรมยัง

ถูกออกแบบเพ่ือรองรับและสัมพันธ์กับคุณลักษณะของที่ว่างส าหรับสิ่งของต่างๆอีกด้วย  ซึ่งมีหน้าที่

ทั้งเป็นที่รองรับและเก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆไว้  รวมไปถึงหน้าที่ในการเปิดเผยและแสดงถึงการมี อยู่

ของสิ่งของต่างๆ  นอกจากนี้ที่ว่างและสถาปัตยกรรมนั้นยังสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้สิ่งของนั้นๆอีก

ด้วย  อาจกล่าวได้ว่า สิ่งของที่ถูกเก็บในพ้ืนที่ภายในสถาปัตยกรรมนั้น ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมองค์

รวม ทั้งระบบการจัดการพ้ืนที่ภายใน และสัมพันธ์กับเปลือกที่หุ้มพ้ืนที่ เหล่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ความส าคัญและการให้ความหมายของสิ่งของนั้นๆ ดังนั้น นอกจากประเด็นทางกิจกรรมและ

พฤติกรรมของคนแล้ว “สิ่งของ”ที่ถูกเก็บไว้ในสถาปัตยกรรม ก็ควรถูกค านึงและเป็นส่วนหนึ่งที่ผสาน

ไปกับปริมาตรที่ว่างในแต่ละหน่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเสมอ  หากสถาปัตยกรรมที่ถูก

สร้างข้ึนนั้นเป็นผลมาจากความต้องการการเก็บสิ่งของภายในแล้ว ในที่พ้ืนอยู่อาศัยปัจจุบันนั้น สิ่งของ

มีผลต่อการก่อรูปพื้นที่อย่างไร  

“สิ่งของในที่อยู่อาศัย” ในการศึกษานี้ หมายถึง สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาหาร โต๊ะเก้าอ้ี เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 

ตลอดจนวัตถุแทนคุณค่าด้านจิตใจ รูปปั้น รูปเคารพ ตลอดจนของสะสมอ่ืนๆ ที่ถูกใช้และถูกรวบรวม

เก็บไว้ภายในที่พักอาศัย เพ่ือรองรับวัตถุประสงค์ทั้งในแง่การใช้งานตามกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนในที่พัก

อาศัย ทั้งนี้สิ่งของต่างๆเหล่านั้น ในอีกแง่หนึ่งนอกจากตอบรับวัตถุประสงค์ต่อการถูกใช้งานแล้ว  

“สิ่งของ” ยังให้ความหมายสัมพันธ์กับหน่วยย่อยของพ้ืนที่ โดยบ่งชี้ว่าพ้ืนที่หน่วยย่อยเหล่านั้นก าลัง

ท าหน้าที่หรือเป็นพ้ืนที่ส าหรับรองรับกิจกรรมและใช้งานกิจกรรมอย่างไร  เช่น พ้ืนที่ส าหรับนอน 

นั่งเล่น หรือพ้ืนที่ท างาน   

  ทั้งนี้โดยทั่วไปเมื่อมีการเข้าใช้งานสถาปัตยกรรมแล้ว โดยเฉพาะที่พักอาศัย จะพบความไม่

สัมพันธ์กันระหว่างหน่วยที่ว่างกับสิ่งของที่ถูกน ามาอยู่ร่วมกัน (ภาพที่  แสดงความไม่มีระบบของการ

จัดเก็บสิ่งของและภาพของที่ว่างที่ไม่สัมพันธ์กับสิ่งของ)  ซึ่งพื้นท่ีที่มีการใช้สิ่งของ(ทั้งในรูปแบบการใช้

งานที่สัมพันธ์กับหน้าที่และความหมายของสิ่งของนั้นๆ และในรูปแบบที่มีความหมายนัยยะของการ

สะสมมากกว่าใช้งานโดยตรง) และพ้ืนที่ส าหรับเก็บสิ่งของ(ที่ยังไม่มีความต้องการในการใช้งานใน
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ขณะนั้น) กลายเป็นปัญหาที่พบในทุกพ้ืนที่พักอาศัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านส าเร็จที่สร้างเสร็จ

ทั่วไปที่การออกแบบพ้ืนที่ส่วนใหญ่เน้นการออกแบบพ้ืนที่อยู่อาศัยพ้ืนฐาน แต่ไม่ได้ค านึงถึงพ้ืนที่

ส าหรับเก็บของแบบเป็นระบบผสานไปด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้น  เรามักพบว่าพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยที่กล่าว

มานั้น เมื่อเข้าอยู่อาศัยจริงแล้ว จะมีการสะสมสิ่งของมากขึ้น ในหลายกรณีปรากฎสิ่งของที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการใช้งานในพ้ืนที่นั้นๆ เข้ามาวางหรือใช้พ้ืนที่ทับพ้ืนที่ใช้งานหลักด้วย  เนื่องจาก พ้ืนที่

ส าหรับจัดเก็บสิ่งของมักไม่ได้ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือไม่มีพ้ืนที่เพียงพอ และบางครั้งพ้ืนที่เก็บของ

ถูกออกแบบจากพ้ืนที่เหลือจากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ และไม่ได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการ

ออกแบบ  จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว “สิ่งของ” นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถก าหนดคุณลักษณะหน่วย

พ้ืนที่ การศึกษานี้มุ่งศึกษาและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและการมีหน้าที่และบทบาทของสิ่งของ และ

มุ่งเน้นการหาความสัมพันธ์ของสิ่งของกับคุณลักษณะของหน่วยที่ว่างว่า เมื่อสิ่งของถูกพิจารณาถึง

คุณลักษณะในมิติต่างๆและใช้ท างานร่วมกับการปิดล้อมที่ว่างเกิดเป็นความสัมพันธ ในแต่ละหน่วย

พ้ืนที่แล้ว จะสะท้อนไปสู่การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมได้ในลักษณะอย่างไรบ้าง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของสิ่งของที่มีผลต่อการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 

โดยเฉพาะประเภทที่พักอาศัย 

1.2.2 ศึกษาระบบความสัมพันธ์ของสิ่งของในที่พักอาศัย ร่วมกับศึกษาระบบความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งของในที่พักอาศัยกับผู้อยู่อาศัย เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและระบบการออกแบบโดยมีปัจจัย

หลักในการพิจารณาคือสิ่งของ อีกทั้งเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องมือและ

ชี้ให้เห็นความเหมาะสมระหว่างการเก็บและการใช้สิ่งของ โดยศึกษาผ่านการทดลองออกแบบ ส าหรับ

สถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัย  

1.2.3 ศึกษาความเหมาะสมของระหว่างการใช้และการเก็บของสิ่งของ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง

ความส าคัญของสิ่งของและการจัดเก็บสิ่งของ ว่ามีความส าคัญเท่ากับพ้ืนที่ อ่ืนๆ และส่งผลต่อการก่อ

รูปสถาปัตยกรรมอย่างไร 
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1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งของ สามารถเป็นก่อรูปสถาปัตยกรรมได้โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมของ การเก็บสิ่งและการใช้สิ่งของ เพ่ือท าให้พ้ืนที่อยู่อาศัยพ้ืนที่อ่ืนๆสามารถใช้งานได้อย่าง

เต็มที่ โดยสามารถจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ความถี่ในการใช้งาน เช่นการใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือการใช้ในช่วงเทศกาล หรือสิ่งของที่ไม่

สามารถคาดคะเนเวลาใช้งานได้ 

สิ่งของที่สามารถเคลื่อนที่ได้และไม่ได้ เช่น สิ่งของที่มีน้ าหนักมาก จนไม่สามารถเคลื่อนย้าย

บ่อยครั้งได้ หรือสิ่งของที่ต้องผูกติดไปกับอาคารเกณ์ทางด้านการใช้งาน เช่น ใช้งานเพ่ือ จินตภาพ 

การสะสมสิ่งของเพ่ือให้ปรากฎอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ และการใช้กายภาพจริง เช่น การใช้สิ่งของเพ่ือนั่ง 

นอน เดิน ยืน  

ในการศึกษานี้  ใช้ เกณฑ์ทั้ ง  3 ข้อ พิจารณาร่วมกันและน ามาสู่การสร้างระบบของ

ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งของและคน หาความเหมาะสมของ การจัดวาง พื้นที่ การใช้งานและพ้ืนที่

ส าหรับเก็บสิ่งของ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 การศึกษาเนื้อหา ทฤษฎี งานเขียน และบทความ โดยเนื้อหานี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็น

ของสิ่งของที่มีมิติสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม ประเด็นของสิ่งของในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย

เครื่องมือแบบเดิม บทบาทหน้าที่ของสิ่งของในการก่อรูปทางความหมายและกายภาพของที่ว่าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

1.4.2 การศึกษากรณีศึกษาสถาปัตกรรมที่พักอาศัยในวัตถุประสงค์การใช้งาน การวางผังและ

การปิดล้อม ที่แตกต่าง เพ่ือค้นหาผลกระทบอันมีต่อสิ่งของ 

1.4.3 ขอบเขตของการด าเนินการทดลองและการออกแบบสถาปัตยกรรม มุ่งไปยังการศึกษา

รูปแบบพื้นที่การจัดเก็บและการใช้สิ่งของในโปรแกรมการออกแบบที่พักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1.5.1 ศึกษางานเขียนและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสิ่งของ รวมไปถึงประเด็นของปัญหาของ

สิ่งของในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สถาปัตยกรรม 

1.5.2 ศึกษากรณีศึกษาเพ่ือหาประเด็นความสัมพันธ์ของสิ่งของที่มีผลกับการก่อรูปพื้นที่ทาง

สถาปัตยกรรม 

1.5.3 สรุปผลจากศึกษา ทางงานเขียนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ กรณีศึกษา

สถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างการทดลองในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

1.5.4 ออกแบบสถาปัตยกรรมและสรุปผล 

 

1.6 แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย ที่มีความเก่ียวของกับสิ่งของในประเด็นต่างๆ  

 แหล่งข้อมูลจากเวบไซต์ทางสถาปัตยกรรมและความรู้ทางด้านอื่นท่ีเกี่ยวกับสิ่งของ 

เช่น archdaily.com , monoskop.org , socks-studio.com 
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บทที่ 2  

ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งของ คน และสถาปัตยกรรม 

 

การศึกษา สิ่งของซึ่งมีผลในที่ว่างทางสถาปัตยกรรมผ่านกรอบของที่อยู่อาศัย (Dwellings) 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดวิธีการใหม่เพ่ือใช้ร่วมกับวิธีการดั้งเดิม เพ่ือให้เกิดหนทางในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ในเชิงพ้ืนที่ การเชื่อมต่อ สิ่งของ และการใช้งาน จาก

การศึกษาทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนเอกสารต่างๆ และกรณีศึกษาสถาปัตยกรรม ที่เก่ียวข้อง

กับสิ่งของในที่พักอาศัย น ามาสู่ความเข้าใจความหมายและหน้าที่ของ “สิ่งของ” ในมิติต่างๆ  โดยมี

หัวข้อในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งาน คือ การศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งนักออกแบบใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่อดีต เพ่ือ

ค้นหาข้อดีและข้อเสียและน าไปสู่การปรับปรุงเครื่องมือในการออกแบบขึ้นมาเพ่ิมเติม โดยแบ่งเป็น

หัวข้อย่อยดังนี ้

2.1.1 ความหมายของไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งานในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

2.1.2 การใช้ไดอะแกรมความสัมพันธ์ในการสร้างผังพื้น 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ สถาปัตยกรรม และคน คือ การศึกษาความหมายบทบาท

หน้าที่ของสิ่งของซึ่งมีเกี่ยวพันธ์ในแง่มุมต่างๆระหว่างสิ่งของและประเด็นอื่นๆทางสถาปัตยกรรม โดย

แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 

2.2.1 นิยาม บทบาทหน้าที่ ประเภทของสิ่งของ 

2.2.2 สิ่งของและที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

2.2.3 สิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

2.2.4 สิ่งของและคน 

2.3 สรุปแนวคิดและหลักการจากการศึกษา 
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2.1 การออกแบบพื้นที่ผ่านไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งาน 

การก่อรูปสถาปัตยกรรมจากไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งาน (Functional Relationship 

Diagram) เมื่อนักออกแบบหรือสถาปนิกออกแบบผังพ้ืนของอาคาร นอกจากจะค านึงถึง ความงาม

ของรูปทรงอาคาร การรับรู้ที่ว่างภายในอาคารนั้นแล้ว ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของที่ว่างก็

เป็นส่วนหลักที่ต้องค านึงถึง ความสัมพันธ์นี้นั้นหมายถึง การใช้งาน การเชื่อมต่อของพ้ืนที่ การ

เคลื่อนที่ของคน เครื่องมือที่นักออกแบบใช้ในการคลี่คลายความซับซ้อนของที่ว่างก่อนจะเป็นผังพ้ืน 

นั้นคือ รูปแผนภาพ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า ไดอะแกรมความสัมพันธ์ (Relationship Diagram) ซึ่งใช้กัน

อย่างกว้างขวาง ในการออกแบบมาตั้งแต่ยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน 

2.1.1 ความหมายของไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งานในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งาน หรือ Functional Diagram หรือ Bubble Diagram 

เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งนักออกแบบใช้ในสองประการ คือ ใช้ในขั้นตอนระหว่างการรออกแบบเพ่ือ

ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพ้ืนที่ต่างๆในอาคารก่อนจะมีผังพ้ืนอาคาร และใช้เป็นเครื่องมือ

แผนภาพตัวแทนเพ่ืออธิบายการเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ของผังอาคารอย่างง่าย จากบทความ 

The Cosmogony of Bubble Diagrams (Emmons, 1998)  ไดอะแกรมประเภทนี้ โดยทั่ ว ไป

ประกอบด้วยลักษณะสามอย่างคือ เส้นเชื่อมความสัมพันธ์ เส้นกรอบวงกลม และชื่อพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 1: ไดอะแกรมความสัมพันธ์ 
ที่มา: Emmons, 1998: 420 

จากเนื้อหาบทหนึ่งที่ชื่อว่า Scientific Management and the Birth of the Functional 

Diagram ซึ่ ง ถู ก เ ขี ย น โ ดย  Hyungmon Pai ใ นหนั ง สื อ  The Portfolio and the Diagram: 

Architecture, Discourse, and Modernity in America   ได้กล่าวถึง จุดก าเนิดของไดอะแกรม
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ความสัมพันธ์การใช้งาน ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบที่มีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมตั้งแต่

ยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) ไดอะแกรมนี้สร้างขึ้นเพ่ือก าหนดการเชื่อมต่อ

และการเคลื่อนที่ของคนเลื่อนไหลบนพ้ืนที่ว่างและอธิบายความมีประสิทธิภาพในการใช้งานพ้ืนที่แบบ

วิทยาศาสตร์ (Pai, 2002) 

 

ภาพที่ 2: ไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งาน 
ที่มา: Pai, 2002: 188 

2.1.2 การใช้ไดอะแกรมความสัมพันธ์ในการสร้างผังพื้น 

จากเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือ Graphic Thinking For Architects & Designers กล่าวถึง

วิธีการแปลง (Transformation) จากโปรแกรมการออกแบบทางสถาปัตยกรรมไปสู่แผนผังโครงร่าง 

(Schematic Design) จากภาพที่ 3 แสดงการใช้ไดอะแกรมความสัมพันธ์การใช้งาน เป็นเครื่องมือ

เริ่มตน้ออกแบบและพัฒนาการออกแบบเป็นผังพ้ืนอาคาร(Laseau, 2001)  
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ภาพที่ 3: การใช้ไดอะแกรมความสัมพันธ์ในการสร้างผังพ้ืน 
ที่มา: Laseau, 2001: 84 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าไดอะแกรมความสัมพันธ์นั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในขั้นตอน

การออกแบบทั้งในเชิงเป็นแม่แบบในการก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยพ้ืนที่ และ เครื่องมือในการ

คลี่คล้ายความคิดของพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามเครื่องมือนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้ 

การใช้ไดอะแกรมความสัมพันธ์ เพ่ือแสดงความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงของประโยชน์ใช้

สอยของพ้ืนที่ส่วนต่างๆนั้น ส่วนที่เราเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยหมายถึงอะไร หากประโยชน์ใช้สอยนั้น 

หมายถึง คนเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมบางประเภทยกตัวอย่างสถานะการ เช่น การเข้าไปนอนใน

พ้ืนที่ห้องนอน จากนั้นเชื่อมไปยังห้องน้ าเพ่ือท ากิจส่วนตัว เช่น อาบน้ าหรือ ขับถ่าย หากผู้ใช้เข้าไปแต่

ละพ้ืนที่ๆ ซึ่งว่างเปล่าไม่มีสิ่งของแล้ว การท ากิจกรรมนั้นจะเกิดได้อย่างไร พ้ืนที่ซึ่งถูกเชื่อมจาก
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ประเด็นของคน พ้ืนที่และกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีประเด็นของสิ่งของ การเกิดประโยชน์ใช้สอย

นั้นมาจากคนเข้าไปใช้สิ่งของในนั้นซึ่งถูกวางยึดติดกับพ้ืนที่ ด้วยสาเหตุนี้ความเข้าใจว่าไดอะแกรม

ประโยชน์ใช้สอยที่เน้นการเชื่อมของคนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์ของการใช้

งานได้แต่อย่างใด สิ่งที่เพ่ิมเติมคือไดอะแกรมความสัมพันธ์นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ เชิงประโยชน์ใช้สอย

พ้ืนที่แต่เป็นประโยชน์ใช้สอยสิ่งของบนพ้ืนที่ ดังนั้น หากเราตั้งสมมุติฐานของสิ่งของเป็นหลักในการ

เชื่อมหน่วยพ้ืนที่แล้ว การเคลื่อนที่ของสิ่งของประกอบกับคนซึ่งเป็นผู้น าพาสิ่งของไป เราจะสามารถ

เข้าใจได้ใหม่ว่าพ้ืนที่แต่ละส่วนนั้นควรเชื่อมต่อกันได้อย่างไร 

หากพิจารณา เกี่ยวกับการใช้ไดอะแกรมในขั้นตอนการออกแบบ จากเดิมการใช้ไดอะแกรมนี้ 

เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ กลายเป็นแผนภาพเพ่ือสร้างแบบผังพ้ืนและห้องอย่างหยาบๆ ซึ่ง

เครื่องมือนี้มีแนวโน้มท าให้นักออกแบบนั้นมีข้อจ ากัดหรือยึดติดกับไดอะแกรม แต่เดิมไดอะแกรม

ลักษณะนี้ถูกใช้ในการอธิบาย เหตุการณ์ต่างๆของคนซึ่งจ าเป็นต้องสัมพันธ์กับสิ่งของภายใน ตามภาพ

ต่อมาถูกพัฒนาน าไปใช้กับความสัมพันธ์โดยรวมของหน่วยที่ว่างอาคาร ความละเอียดของ

ความสัมพันธ์ภายในหน่วยรวมจึงถูกจ ากัดเฉพาะในหน่วยย่อยของที่ว่างนั้นๆ ซึ่งต่อมาจึงกลายเป็นชุด

เครื่องมือในการออกแบบพ้ืนที่ภายใน เช่น ในหนังสือแฮนด์บุ้คต่างๆ  

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ สถาปัตยกรรม และคน  

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ สถาปัตยกรรม และคน นั้นมีหลายมิติ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

มิติของประโยชน์ใช้สอยของสิ่งของบนพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม การศึกษานี้จึงต้องการค้นหา

ลักษณะ ด้านอื่นๆของสิ่งของ ที่สัมพันธ์ต่อ สถาปัตยกรรมและคน  

2.2.1. นิยามและบทบาทหน้าที่และประเภทของสิ่งของภายในที่อยู่อาศัย  

2.2.1.1 นิยามของสิ่งของภายในที่อยู่อาศัย ในการศึกษานี้หมายถึง ข้าวของเครื่องมือ

เครื่องใช้ ที่ผู้อยู่อาศัยใช้งานเพ่ือรองรับกิจกรรมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น เครื่องเรือน โต๊ะ ตู้ เตียง 

เครื่องครัว เครื่องแต่งกาย และเพ่ือรองรับกิจกรรมที่ไม่เป็นพ้ืนฐาน เช่น สิ่งของสะสม สิ่ งของที่เป็น

งานอดิเรก สิ่งของเพ่ือการบูชา เป็นต้น โดยสิ่งของต่างๆเหล่านี้ จะถูกว่างภายในพ้ืนที่ว่างของที่อยู่

อาศัย  
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ภาพที่ 4: เครื่องเรือน โต๊ะ ตู้ เตียง  
ที่มา: Caan, 2011: 48 

2.2.1.2 สิ่งของภายในที่อยู่อาศัยมีบทบาทหน้าที่ด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นพ้ืนฐานของ

สิ่งของ ซึ่งการมีอยู่ของสิ่งของภายในบ้านก็เพ่ือความสะดวกสะบาย โดยรองรับกิจกรรมต่างๆของ

มนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า หากภายในที่อยู่อาศัยนั้นปราศจากสิ่งของใดๆแล้ว การอยู่อาศัยก็ไม่อาจมี

ประสิทธิภาพได้ ดังนั้น ในสิ่งของใดๆก็ตามจะมีความหมายของการใช้สอยติดตัวมาด้วยเสมอ ซึ่งด้วย

ลักษณะแบบนี้นั้นก่อให้เกิดต าแหน่งของสิ่งของ 

2.2.1.3 สิ่งของภายในที่อยู่อาศัยมีบทบาทหน้าที่ด้านสัญลักษณ์ ซึ่งนอกจากการใช้งาน

แล้ว สิ่งของต่างๆ ยังมีบทบาทแปรสภาพจาก การใช้งานไปสู่สัญลักษณ ์เพ่ือแสดงออกถึงมิติอ่ืนๆ เช่น 

ฐานะ ลักษณะการด าเนินชีวิต รสนิยม เวลา เทศกาล ซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่อ่ืนซ้อนทับลงไปบนสิ่ง

ของเดิม เช่น การที่มีหนังสือ จากเพ่ือมีไว้อ่าน กลายเป็นมีไว้เพ่ือสะสม จากการศึกษางานเขียน ของ   

ฌอง บาวดริลลารด์ (Jean Baudrillard) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส อธิบายถึงประเด็นเกี่ยวกับ “สิ่งของ” 

ในหนังสือ System of Objects ไว้ว่า การที่มนุษย์ครอบครองสิ่งของมากกว่าประโยชน์ใช้สอย

พ้ืนฐาน ท าให้สิ่งของต่างๆแปรสภาพจากสิ่งของเพ่ือการใช้ (Function Object) ไปสู่  คุณค่า

เชิงสัญญะ (Symbolic Values)  ซึ่งหมายถึง สิ่งของไม่ได้มีหน้าที่เชิงการใช้งานอีกต่อไป แต่กลายเป็น
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สัญลักษณ์ของการมีอยู่ การปรากฏ และการบริโภคเชิงสัญญะอีกด้วย(Baudrillard, 2005) สะท้อน

แนวคิดนี้จากสิ่งของ เช่น ตู้เย็น  ไม่ท าหน้าที่เพียงเป็นสิ่งของที่สร้างความเย็นเพ่ือเก็บรักษาอาหารอีก

ต่อไป แต่กลายสภาพเป็นสิ่งของที่แสดงฐานะการบริโภค ตู้เย็นในปัจจุบันจึงมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปจาก

อดีต  และปรากฎการใช้โฆษณาที่น าเสนอประเด็นคุณค่าของรูปลักษณ์ภายนอกเพ่ิมเติมจาก

คุณสมบัติการเก็บรักษาอาหารเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน  ดังนั้น การที่สิ่งของมีความหมายและหน้าที่

มากกว่าการใช้งานโดยปกติทั่วไปนั้น น าไปสู่การแสดงบทบาทและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการประกอบสร้างสอดประสานและก่อรูปของแต่ละหน่วยพ้ืนที่

กลายเป็นพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในที่สุด แนวคิดการข้ามไปมาของความหมายและหน้าที่แท้จริง

ของสิ่งหนึ่งไปสู่ความหมายเชิงสัญญะนี้   ไม่ได้เกิดเฉพาะกับสิ่งของเท่านั้น หากเป็นปรากฎการณ์ที่

เกิดกับพื้นท่ีในสถาปัตยกรรมในท านองเดียวกันอีกด้วย  

ตัวอย่างเช่น  ในบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปในประเทศไทยที่มีหน่วยย่อยพ้ืนที่อย่างส่วนประกอบ

อาหาร ทีล่ักษณะการปรุงอาหารที่ท าให้พ้ืนที่นั้นเปรอะเปื้อนอยู่เสมอ  ดังนั้น ในที่พักอาศัยส าหรับคน

เมืองส่วนใหญ่ที่ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมมีความหมายมากกว่าการอยู่อาศัย หากแต่มีความหมายเชิง

นัยยะของการแสดงสถานภาพทางสังคมด้วย ส่วนประกอบอาหารที่ไม่สวยงามมักถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ซึ่ง

หลบพ้นจากสายตาของแขกผู้มาเยือน  ซึ่งในการออกแบบที่อยู่อาศัยส าหรับสังคมเมืองร่วมสมัย

ปัจจุบันประกอบกับการมีอาหารส าเร็จรูปขายตลอด 24 ชั่วโมงในประเทศไทย เปิดโอกาสท าให้พ้ืนที่

ประกอบอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งสร้างไว้เพ่ือการแสดงถึงสถานะทางสังคมและรสนิยมของเจ้าของ 

เช่น ครัวฝรั่ง เข้ามามีบทบาทและท าหน้าที่หน่วยย่อยของพ้ืนที่ส าหรับที่พักอาศัยที่เป็นทั้งส่วนเตรียม

อาหารและท าอาหารที่ยอมให้ผู้อ่ืนมองเห็นได้ การมีสิ่งของบางชนิดไปตามช่วงเวลาเพ่ือแสดงออกถึง

การเปลี่ยนแปลง เช่น สิ่งของประดับประดาในเทศกาล จากบทบาทและหน้าที่ พ้ืนฐานและพิเศษ จึง

น าไปสู่การแบ่งประเภทของสิ่งของเพ่ิมเติมไปจากการแบ่งทั่วไปซึ่งมักจะใช้ประเภททางการใช้งาน

หรือประเภทของห้องที่เก็บ 
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ภาพที่ 5: การอธิบายสิ่งของมีหน้าที่มากกว่าการใช้งาน  
ที่มา: Horrocks & Jevtic, 1999: 25 

2.2.2.4 ประเภทของสิ่งของภายในที่อยู่อาศัย สามารถพิจารณาจากคุณลักษณะของการใช้

งานสิ่งของต่างๆในที่อยู่อาศัยโดยทั่วไป สามารถแบ่งกลุ่มหรือหมวดหมู่ของสิ่งของเหล่านั้นด้วย 2 วิธี 

ได้แก่ วิธีการแรกคือ การแบ่งโดยพิจารณาจากหน้าที่ของสิ่งของที่รองรับการใช้งาน เช่น สิ่งของที่ใช้

ในการนอน นั่ง รับประทานอาหาร เป็นต้น วิธีการที่สองคือ การแบ่งประเภทโดยพิจารณาจากห้อง

หรือพ้ืนที่ซึ่งสิ่งของถูกน าไปวางอยู่ เช่น สิ่งของในห้องครัว ห้องน้ า ห้องนอน ห้องนั่งเล่น เป็นต้น โดย

วิธีการแบ่งนี้สามารถพบเห็นได้จาก ห้างร้านที่ขายสินค้าข้าวของในบ้าน อย่างไรก็ตามการแบ่งสิ่งของ

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังไม่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ประเภทอ่ืนกับมนุษย์ เช่น ความถี่ในการใช้ 

ขนาดและคุณสมบัติทางกายภาพ เป็นต้น  

การแบ่งประเภทของสิ่งของตามความถี่และการใช้งาน สามารถ แบ่งสิ่งของออกเป็นสามกลุ่ม 

คือ สิ่ งของที่ ใช้ประจ าวัน หมายถึง สิ่ งของรองรับกิจกรรมพ้ืนฐานเป็นกิจวัตรประจ าวัน  

สิ่งของที่ใช้นานๆครั้ง หมายถึง สิ่งของที่ใช้ในกิจกรรมที่ก าหนดเวลาที่ต้องใช้งานไว้แน่นอน แต่ไม่ได้

ประจ า และ สิ่งของที่ใช้งานไม่ขึ้นอยู่สองกลุ่มแรกคือสิ่งของสะสมซึ่ งไม่สามารถคาดเดาความถี่ของ

การใช้งานได ้
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ภาพที่ 6: การแบ่งประเภทของสิ่งของตามความถ่ีในการใช้ 

2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

สิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆล้วนมีความส าคัญของต่อที่ว่างทางสถาปัตยกรรม เนื่องจาก 

ความต้องการสิ่งของเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายของคนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  จึงมีผลท า

ให้ลักษณะของสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน 

2.2.2.1 สิ่งของและระบบการก่อรูปของพ้ืนที่ (Spatial configuration system) 

ตั้งแต่อดีตการศึกษาพบว่าสิ่งของเป็น ปัจจัยที่มีผลในการก่อรูปที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

สามารถยกตัวอย่างให้เห็น เช่น บ้านพื้นถิ่นญี่ปุ่น  เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งของนั้นเป็นแกนกลางเพ่ือ

ตอบวัตถุประสงค์ทางแนวคิดจนกลายเป็นระบบพ้ืนที่ของอาคาร ในที่นี้คือ เตาไฟ ซึ่งให้ความอบอุ่น

แก่คนในบ้าน จะเห็นได้ว่าเตาไฟ จะใช้เป็นพ้ืนที่รวมคนภายในบ้านและประกอบอาหาร ซึ่งถือว่าเป็น

หัวใจในบ้านญี่ปุ่นโบราณ (Young, 2004) 
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ภาพที่ 7: แสดงเตาไฟในบ้านญี่ปุ่นโบราณ 
ที่มา: Young, 2004: 85, 91 

จากเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ TOWARD A NEW ARCHITECTURE ที่เขียนโดย เลอร์ คอร์บู

ซิเยร์ ได้กล่าวถึง รถยนต์ ว่า    “สิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยพ้ืนฐานเพ่ือการเดินทางและมีจุดมุ่งหมายอัน

ซับซ้อน เช่น ความสบาย การปกป้อง ตลอดจนรูปลักษณ์ภายนอก” ไม่นานหลังจากนั้น รถยนต์ได้

กลายมาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลในการออกแบบพ้ืนที่พักอาศัยในประเด็นของพ้ืนที่ว่างและการก่อรูปที่พัก

อาศัย  ยกตัวอย่าง เช่น บ้านซา-วัว (Villa Savoye) จะเห็นได้ว่ารถยนต์นั้นถูกเก็บในโรงเก็บและ

ต้องการพ้ืนที่สัญจรเชื่อมต่อกับทางเข้าและพ้ืนที่ต่างๆ  และสะท้อนการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมที่

เห็นได้ชัด คือ การยกตัวบ้านบางส่วนให้ลอยขึ้นเพ่ือรองรับการจอดรถยนต์ (Corbusier, 1946) 
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ภาพที่ 8: หนังสือ TOWARD A NEW ARCHITECTURE และบ้านซา-วัว 
ที่มา: https://www.archdaily.com/84524/ad-classics-villa-savoye-le-corbusier 

จากสถาปัตยกรรม เช่นที่พักอาศัย บ้านลาโรช (Villa Laroche) ซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าของมี

ผลงานศิลปะจ านวนมากนั้น คอร์บูซิเยร์ ได้ออกแบบให้พ้ืนที่ภายใน โดยใช้พ้ืนที่ห้องโถงและ

ประกอบการใช้ทางลาด เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารสามารถเคลื่อนที่อย่างช้า ระหว่างพ้ืนที่ต่างระดับสามารถ

ชื่นชมผลงานศิลปะได้อย่างมีความต่อเนื่อง จากสิ่งของและวัตถุประสงค์ในการใช้งานท าเกิดระบบ

พ้ืนที่ของบ้านแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฎในยุคนั้นมาก่อน   อาจกล่าวได้ว่าเมื่อความต้องการของคน

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งของต่างๆเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับความต้องการนั้น บ้านและที่พัก

อาศัยแม้ว่า สิ่งของ เป็นปัจจัยหนึ่งในการก่อรูปที่ว่างทางถาปัตยกรรม ซึ่งก็มักจะพบเห็นในที่อยู่อาศัย

ซึ่งออกแบบมาอย่างเฉพาะ เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ในบ้านลาโรช หรือที่พักอาศัย ซึ่งมีนัก

ออกแบบวางวัตถุประสงค์ของบ้านให้มีเนื้อหาพิเศษ แต่ที่พักอาศัยซึ่งป็นบ้านซึ่งก่อสร้างไว้ก่อนแล้วให้

ผู้ใช้เข้ามาอาศัยภายหลังนั้น ไม่ได้ถูกคิดหรือว่างแผนในลักษณะดังกล่าวนั้น บ้านจึงพบปัญหาอัน

เนื่องมาจากสิ่งของบนที่ว่าง หรือสิ่งของที่ไม่มีที่ทาง ที่ถูกวางแผนไว้ให้ปรากฎ หรือตั้งอยู่ ซึ่งจะกล่าว

ต่อไปในเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งของและคนในสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 9: บ้านลาโรช 
ที่มา: https://www.archdaily.com/151365/ad-classics-villa-roche-le-corbusier 

2.2.2.2 การสร้างความหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยพ้ืนที่ 

นอกจากคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยของสิ่งของแล้ว สิ่งของยังมีคุณสมบัติในการสร้าง

ความหมาย เป็นการก าหนดว่าพ้ืนที่ส่วนนั้นเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมใดหรือมีความหมายใด หากห้อง

หรือที่ว่างใดก็ตามที่ปราศจากสิ่งของนั้น ไม่สามารถสื่อความหมายหรือวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่ จาก

ภาพที1่0 จะเห็นได้ว่าบทบาทของสิ่งของเมื่อท างานร่วมกับการปิดล้อมที่ว่างในแต่ละหน่วยพ้ืนที่ แล้ว

จะสามารถบอกได้ละพ้ืนที่แต่ละหน่วยนั้นมีเพ่ือกิจกรรมใด เช่น พ้ืนที่ส าหรับนอน นั่งเล่น หรือพ้ืนที่

ท างาน  หากน าสิ่งของออกจากพ้ืนที่ว่าง ให้คงเหลือเฉพาะส่วนปิดล้อมหรือผังพ้ืนอาคาร จะไม่

สามารถบอกได้ว่าพ้ืนที่ว่างส่วนนั้นมีหน้าที่ใด มองไม่เห็นหน้าที่ของหน่วยพื้นที่  

 

ภาพที่ 10: การจัดวางสิ่งของเพ่ือสร้างความหมายให้หน่วยย่อยของพ้ืนที่ 
ที่มา: JUTAKUTOKUSHU 2013: 140 

2.2.2.3 สิ่งของมีผลต่อที่ว่างในมิติด้านสุนทรียภาพ 

นอกเหนือไปจากระบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะระหว่างสิ่งของกับมนุษย์ที่อภิปรายไว้

ข้างต้นแล้ว ที่พักอาศัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในมิติทางสุนทรียภาพซึ่งสัมพันธ์กับความโล่งและระบบ
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ของการจัดเก็บสิ่งของอีกด้วย คอร์บูซิเยร์ กล่าวถึงพ้ืนที่ของบ้านและสิ่งของ  ในหนังสือ Precisions

หน้า 23 ไว้ ดังนี้ “เสาโครงสร้าง สวนบนหลังคาและที่ว่างภายในอาคารที่สามารถจัดวางตู้ได้หลายๆ

ใบ โดยปราศจากเครื่องเรือนที่เกะกะอ่ืนๆ” (Corbusier, 1991) งานเขียนของ Peter Smithson 

(สมิธสัน, 2560)  กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของเครื่องเรือนและพ้ืนที่อยู่อาศัย ดังนี้ 

“ใน “บ้านเก็บของ” นั้น พ้ืนที่อยู่อาศัยจะเป็นอิสระ เฟอร์นิเจอร์มีที่มีทางและเป็นตัวตนของมันเอง 

ดังนั้นพ้ืนที่จึงเอ้ืออ านวยให้เกิดกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ความรู้สึกปกป้อง

ปลอดภัยในการท ากิจกรรมต่างๆ” นอกจากนี้ Peter Smithson ยังได้อ้างถึงนักเขียน เวอร์จิเนีย 

วูลฟ์ ว่า “มันดูโล่ง วัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่บ้านเคยอยู่ ดูเหมือนจะหายไปหมด เตียงก็กลายเป็นเตียง

จริงๆ อ่างล้างหน้าท าหน้าที่เป็นอ่างล้างหน้า ทุกสิ่งเป็นตัวมันเอง ไม่มีสิ่งอ่ืน” จากแนวคิดเกี่ยวกับ

สิ่ งของและคุณภาพของหน่วยที่ว่างของ Corbusier, Smithson และการอ้างถึงแนวคิดของ  

เวอร์จิเนีย วูลฟ์ ดังที่น าเสนอข้างต้นนั้น  สามารถกล่าวได้ว่า สิ่งของ ซึ่งหมายรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์

และเครื่องเรือนต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กับหน่วยพ้ืนที่อย่างชัดเจน ในขณะที่ความโล่งและเป็น

ระเบียบของสิ่งของภายในจะส่งเสริมให้คุณภาพของพ้ืนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านสุนทรียภาพจากภาพ

ที่ เป็นตัวอย่างงานออกแบบซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดด้านสุนทรียภาพที่กล่าวมา ทั้งของ Corbusier, 

Smithson ซึ่งสามารถพบในบ้านและสถาปัตยกรรมหลายหลังของ ของสถาปนิก เปโซ วอน เอลริช

เฮาเซน โดยมักจะใช้วิธีการออกแบบ สิ่งของวางลงอย่างน้อยชิ้นและเป็นแกนซึ่งเชื่อมโยงกับช่องเปิด

ต่างๆของอาคาร  

จากภาพที่ จะเห็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบคุณภาพของหน่วยที่ว่างที่มีความแตกต่างกัน

ของการมีอยู่ของสิ่งของ ในที่นี้ภาพทางขวาแสดงสิ่งของต่างๆจะถูกจัดเรียงวางไปตามผนัง และจงใจ

เหลือพ้ืนที่โล่งไว้เป็นทางเดินซึ่งขนาดสัดส่วนของปริมาตรที่ว่างที่เว้นไว้นั้นจะสัมพันธ์กับขนาด

กิจกรรมและจ านวนผู้ใช้อาคาร ซึ่งการเปิดพ้ืนที่โล่งนี้ส่วนหนึ่งเอ้ือให้เกิดการับรู้และการเชื่อมต่อของ

หน่วยที่ว่างทางสายตา และการเปิดให้มีพ้ืนที่โล่งก็เพ่ือเป็นพ้ืนที่ใช้สอยกิจกรรมได้ นับว่าเป็นการง่าย

หากบ้านต่างๆนั้นมีสิ่งของที่น้อยเพ่ือสร้างความโล่งและลักษณะด้านสุนทรียภาพ แต่อย่างไรก็ตามใน

สภาพความเป็นอยู่จริงในปัจจุบันนั้นยังต้องการสิ่งของมากมายเพ่ือรองรับกิจกรรม ดังนั้นหมายถึงที่

อยู่อาศัยใดๆที่เหมาะสมในการใช้งานและยังคงคุณลักษณะของมิติทางสุนทรียภาพนั้น ควรมีระบบใน

การสร้างพื้นที่โล่งผ่านการสร้างพ้ืนที่เก็บและพ้ืนที่ใช้สิ่งของด้วยเสมอ 
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ภาพที่ 11: สิ่งของมีผลต่อที่ว่างในมิติด้านสุนทรียภาพ 
ที่มา: https://afasiaarchzine.com/2018/07/pezo-von-ellrichshausen-architects-2/ 
 

 

ภาพที่ 12: พ้ืนที่บ้านหลังเดียวกันจากเดิมที่โล่งว่างเปรียบเทียบกับเมื่อที่มีสิ่งของ 
ที่มา: JUTAKUTOKUSHU 2013: 132, 133 

2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม   

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมในการศึกษา แบ่งเป็น จุด-เสา ระนาบตั้ง-ผนัง ระนาบนอน-พ้ืน 

องค์ประกอบการสัญจร-บันได-ทางเดิน ช่องเปิด-หน้าต่าง-ประตู ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสิ่งนี้

สามารถแยกได้เป็นสองประการ คือ  
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2.2.3.1 ความสัมพันธ์แบบร่วมกัน  

สิ่งของประกอบกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การใช้

สอย  สิ่งของและองค์ประกอบแนวตั้ง เพ่ือท าให้เกิดหน้าที่ใหม่ของส่วนปิดล้อมหรือองค์ประกอบ

แนวตั้ง เกิดผลลัพธ์คือสร้างขอบเขตที่ว่างและในขณะเดียวกันเพ่ือรองรับการใช้งาน เช่น การเก็บ

สิ่งของและผนังรวมกัน สิ่งของและองค์ประกอบแนวนอน เช่น พ้ืน ทางสัญจร บันได ทางเดิน การท า

หน้าที่ดั้งเดิมสิ่งของ เช่น โต๊ะ เพ่ือใช้งานแนวระนาบ ซ้อนลงไปบนหน้าที่ของทางเดินหรือบันได

ก่อให้เกิดรูปแบบขององค์ประกอบค์ซึ่งเป็นทั้งสิ่งของและพ้ืนที่ทางสัญจรระหว่างพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ก่อ

ให้กิดผลดี เช่น การประหยัดและการใช้พ้ืนที่อย่างเต็มที่ เช่นในเวลาที่ไม่เดินผ่าน ก็สามารถใช้พ้ืนที่

นั้นในกิจกรรมอ่ืน สิ่งของและองค์ประกอบแนวนอน เป็นความสัมพันธ์ของต าแหน่งและความต่อเนื่อง

ในใช้งาน เช่น การวางเครื่องเรือน ตู้เก็บสิ่งของ รองเท้า ไว้ใกล้กับทางเชื่อมต่อออกภายนอกที่พัก

อาศัย การวางชั้นวาง พระพุทธรูป ให้หันออกไปด้านตรงกับประตู ตามความเชื่อ ตลอดจนการวาง

เครื่องเรือนรองรับกิจกรรมของคน ในการ นั่ง นอน หรือ ยืน ให้สามารถมองทะลุผ่านช่องเปิดออกสู่

ภายนอก 

 
ภาพที่ 13: ความสัมพันธ์แบบร่วมกัน 
ที่มา: https://www.archdaily.com/341425/video-house-t-hiroyuki-shinozaki-architects 
และ https://www.archdaily.com/891669/bookshelf-house-shinsuke-fujii-architects 
 

2.2.3.2 ความสัมพันธ์แบบแทนที่หรือทดแทนองค์ประกอบสถาปัตยกรรม  

ในการสร้างหน่วยพื้นที่ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ การสร้างขอบเขตที่เบาบาง(Demarcation) การ

สร้างขอบเขตรอบล้อม (Boundary) การสร้างขอบเขตปิดล้อม (Enclosure) โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

กายภาพของสิ่งของ ยกตัวอย่าง บ้าน Glass House ซึ่งถูกออกแบบโดย Philip Johnson เป็นบ้านที่

มีพ้ืนที่ภายในเป็นพ้ืนที่โล่งเชื่อมต่อกันโดยตลอด มีเฉพาะส่วนห้องน้ าเท่านั้นที่ถูกแบ่งพ้ืนที่ถูกกั้นโดย
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ผนัง หน่วยพื้นที่ท้ังหมดยกเว้นพ้ืนที่ห้องน้ านั้นถูกก่อรูปจาก สิ่งของทั้งหมด โดยสิ่งของนั้นเป็นทั้งส่วน

ปิดล้อม (Enclose) อย่างหลวม และเปิดโล่ง(Opening) เชื่อมเข้าหากัน สามารถก าหนดทิศทางและ

สามารถเคลื่อนที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งของอ่ืนเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและเชื่อมกิจกรรมในสาม

ลักษณะ กล่าวคือ การสร้างขอบเขตที่เบาบา(Demarcation) เช่น ที่นั่ง เก้าอ้ี ภาพเขียน เป็นจุด

ร่องรอยการใช้พ้ืนที่ การสร้างขอบเขตรอบล้อม (Boundary) เช่น พรม การสร้างขอบเขตปิดล้อม 

(Enclosure) เป็นแบบเดียวกับผนังระนาบตั้ง เช่น ตู้เก็บของ 

 

ภาพที่ 14: สิ่งของสร้างขอบเขตหน่วยย่อยของพ้ืนที่ 
ที่มา: Ching, 1996: 132 

2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและคนภายในพื้นที่อยู่อาศัย 

การใช้งานสิ่งของตามกิจกรรมในพ้ืนที่อยู่อาศัย คนและสิ่งของมีความสัมพันธ์กันบนพ้ืนที่อยู่

อาศัย ในกิจกรรมต่างๆมากมายไปตามแต่เวลา ซึ่งในแต่ละเวลานี้เกิดการเคลื่อนที่ของ คนและสิ่งของ 

ผ่านไปมาอย่างมากมายภายในที่อยู่อาศัยพ้ืนที่เดิม การเคลื่อนที่ของคนภายในที่อยู่อาศัย เกิดจาก 

กิจกรรมต่อสิ่งของและพ้ืนที่ที่สามารถรองรับสิ่งของนั้น  ส่วนสิ่งของในบ้านบางสิ่งซึ่งไม่สามารถ

เคลื่อนที่ได้หรือผูกติดอยู่กับพ้ืนที่ จ าเป็นต้องอาศัยคนเคลื่อนที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งของนั้น  สิ่งของที่
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สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวสิ่งของเองต้องอาศัยคนที่อยู่น าพาสิ่งของที่เคลื่อนที่

ได้มาสัมพันธ์เพ่ือสร้างกิจกรรมต่างๆ  

เนื้อหาบทหนึ่งชื่อApartment จากหนังสือSpecies of Spaces and Other Pieces (Perec, 

2008)  ซึ่งถูกประพันธ์โดย จอร์จ เพเรค (Georges Perec) นักเขียนชาวฝรั่งเศส กล่าวถึงความหมาย

ของห้องต่างๆโดยใช้สิ่งของเป็นตัวแทนการใช้งานห้องนั้น เช่น “ A bedroom is a room in which 

there is a bed.” และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสิ่งของต่างๆภายในที่พักอาศัย 

อพาร์ทเมนท์ ผ่านช่วงเวลาตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนว่าแต่ละวันแต่ละช่วงของวันนั้น 

มนุษย์ท ากิจกรรมลักษณะใดผ่านหน่วยพื้นที่แบบใดบ้าง  

 

ภาพที่ 15: เนื้อหาบทหนึ่งชื่อ Apartment 
ที่มา: Perec, 2008: 28, 29 

เพเรค อธิบายว่าในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปกับหน่วยพื้นที่ต่างๆที่ประกอบรวมกันเป็นที่อยู่อาศัย

นั้น จะเกิดปรากฎการณ์ของ การซ้อนทับกันไปมาระหว่างกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ โดยมนุษย์จะเป็น

ฝ่ายเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแต่ละหน่วยพ้ืนที่เพ่ือสัมพันธ์กับสิ่งของในแต่ละช่วงเวลาในลักษณะ

กิจกรรมที่ต่างกันไป แม้ว่าภายในหน่วยพ้ืนที่เดิมหรือห้องเดิมก็เกิดกิจกรรมแตกต่างออกไปได้ตาม

ช่วงเวลาดังนั้นจึงเกิดข้อสังเกตุจากงานเขียนของ เพเรค ดังนี้ 
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-ภายในหน่วยพ้ืนที่เดิมหรือห้องเดิม สามารถมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งเกิดจากคนสัมพันธ์

กับสิ่งของภายในหน่วยพื้นที่นั้น (ซึ่งหมายความว่าสิ่งของเป็นตัวก าหนดกิจกรรมและการเคลื่อนที่) 

- กิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ไม่ได้เกิดข้ึนภายในหน่วยพ้ืนที่เดิมหรือห้องเดิม เช่น การกินอาหาร

ไม่ต้องอยู่ในห้องอาหารเสมอไป (ซึ่งหมายความว่าสิ่งของนั้นอาจถูกใช้ต่างในหน่วยพ้ืนที่หรือสิ่งของ

นั้นไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับห้องนั้น) 

นอกจากนี้ เพเรค ยังกล่าวอีกว่า แม้ว่านักออกแบบซึ่งมีแนวคิดอย่างละเอียดว่าห้องต่างๆนั้น

คืออะไรอย่างไรก็ตามแล้วห้องหลายๆห้องนั้นเหมือนกัน โดยสรุปแล้ว ห้องต่างๆเป็นพื้นที่ซึ่งหยืดหยุ่น

และเปลี่ยนแปลงได้ ประเด็นที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่ง คือ มิติระหว่างสิ่งของที่ท างานร่วมกันนั้นก่อให้เกิด

สิ่งใดบ้างบนหน่วยที่ว่างต่างๆเนื่องจากสิ่งของนั้นมีความสามารถทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้และเคลื่อนที่ได้

ผ่านมนุษย์ ความสัมพันธ์ของการใช้งานสิ่งของต่างสิ่งจึงท างานร่วมกัน สิ่งของต่างกันท างานร่วมกัน

เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างกัน ทั้งนี้ สิ่งของที่ถูกเลือกให้มีอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นๆ จะมีสิ่งของทั้งแบบฝังตัว

อยู่กับหน่วยพ้ืนที่ กับแบบที่สิ่งของสามารถถูกเคลื่อนย้ายไปมาโดยอาศัยผู้ใช้งานเป็นผู้น าพาสิ่งของ

เหล่านั้นไปใช้งานในแต่ละหน่วยพ้ืนที่ โดยกรอบการใช้งานในหน่วยพ้ืนที่ยังคงสัมพันธ์โอบล้อมกับ

สิ่งของในปริมาตรที่ว่างเท่าเดิม และแบบที่เมื่อสิ่งของถูกเคลื่อนย้ายจากหน่วยพื้นที่หนึ่งไปยังอีกหน่วย

พ้ืนที่หนึ่งแล้วท าให้ปริมาตรพ้ืนที่ใช้งานที่สัมพันธ์กับสิ่งของนั้นขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมหน่วย

พ้ืนที่ทั้งสองจากทางกายภาพ และสามารถขยายเพดานความสัมพันธ์และขนาดสัดส่วนหน่วยพ้ืนที่ได้

ไกลเท่าที่การรับรู้จะเป็นไปได้ จากค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับสิ่งของในที่พักอาศัย

ของ Perec นั้น จะสามารถสรุปคุณลักษณะความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งของในที่พักอาศัยได้ว่ามี 3 

ลักษณะ คือ สิ่งของที่ถูกฝังตัวลงในหน่วยที่ว่าง สิ่งของที่ถูกเคลื่อนย้ายผ่านมนุษย์ สิ่งของมีขอบเขต

การใช้พื้นท่ีผ่านคน 

ปัญหาของการมีสิ่งของในพ้ืนที่อยู่อาศัย สิ่งของซึ่งกล่าวถึงมาแล้วในเรื่องบทบาทและหน้าที่

ของสิ่งของ ซึ่งสิ่งของสัมพันธ์กับผู้ใช้ในบทบาทหน้าที่ของประโยชน์ใช้สอย มีผลท าให้สิ่งของต่างๆจะ

ถูกเก็บรวมไว้ในที่ใกล้กันหรือติดกันหรือในพ้ืนที่เดียวกันและหากสิ่งของสัมพันธ์กับผู้ใช้ในหน้าที่

มากกว่าการใช้สอย เช่น สิ่งของสะสม งานอดิเรก สิ่งของแสดงถึงฐานะ หรือสิ่งของซึ่งมีความส าคัญ

ต่อผู้อยู่อาศัย มีผลท าให้ สิ่งของนั้นเกิดการใช้งานเชิงพ้ืนที่ต่างออกไป เช่น การปรากฎในพ้ืนที่ซึ่ง

จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นเมื่อมีคนภายนอกเข้ามาภายในพ้ืนที่พักอาศัย เพ่ือแสดงสิ่งของนั้นให้เห็น หรือ

การสะสมสิ่งของอันเนื่องมาจากความชอบ จนท าให้ผู้ใช้ต้องการพ้ืนที่เฉพาะส าหรับสิ่งของนั้น ท าให้
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สามารถพบสิ่งของบางอย่างซึ่งไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เช่น พบตู้ส าหรับใส่ เครื่องช้อนจาน

ชาม ภายในห้องนั่งเล่น หรือพบผ้าห่ม ถูกพับใส่ไว้ในตู้โชว์ เป็นต้น  

แม้ว่าสิ่งของนั้นมีบทบาทและหน้าที่ เติมเต็มความสมบูรณ์และความสะดวกให้แก่กิจกรรม

ของมนุษย์ แต่สิ่งของก็เป็นประเด็นปัญหาภายในที่อยู่อาศัยเช่นกัน ความพยายามแก้ไขปัญหาในการ

เก็บสิ่งของเกิดขึ้นมายาวนาน ในยุคที่สิ่งของมีความหลากหลายและมีจ านวนมากขึ้น ส่งผลต่อความ

ต้องการครอบครองและสะสมมากขึ้นและอาจเกินความต้องการพ้ืนฐาน ดังที่ ชาร์ลส์และเรย์ อีมส์ 

สองสามีภรรยา นักออกแบบและสถาปนิกชาวอเมริกันได้กล่าวไว้  “ตลอดเวลาอันยาวนาน เราถูก

ครอบง าโดยปัญหาของการจัดเก็บของ การเก็บเสื้อผ้า หนังสือ สิ่งของที่ชื่นชอบ โดยสิ่งของซึ่งถูก

สะสมไว้บ้าน ห้องนอน ห้องแต่งตัว ห้องเด็ก หรือห้องพักแขก” (Eames & Eames, 2015) 

เมื่อมีสิ่งของจ านวนมากเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่อยู่อาศัย สิ่งของประเภทเดียวกัน อาจไม่ได้ถูกจัดวาง

รวมอยู่ด้วยกัน หรือกระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่ส่วนต่างๆของบ้าน สุดท้ายสิ่งของมักกีดขวางพ้ืนที่ว่าง

ในการอยู่อาศัย ท าให้บ้านหรือห้องต่างๆของบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากภาพ

ที1่6 จะเห็นว่า สิ่งของหลากหลายประเภทถูกวางรวมอยู่ด้วยกันอย่างสับสนในพ้ืนที่อยู่อาศัย แสดงถึง

การขาดพ้ืนที่จัดเก็บสิ่งของอย่างเป็นระบบระเบียบ สิ่งของถูกวางไปตามพ้ืนที่ส่วนต่างๆปะปนกันไป

กับทางเดินและโถง เพียงเพ่ือต้องการความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งของในกิจกรรมนั้นได้เพียงการ

สัญจรผ่านไปมาในแต่ละวัน เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยพิจารณาจัดวางสิ่งของไว้ให้ถูกมองเห็นได้สะดวก

เสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อสะสมสิ่งของไว้บนเส้นทางเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆ กลายมาเป็นปัญหา ซึ่งแม้

ในตอนเริ่มต้นอาจสะดวกต่อการหยิบใช้ ต่อมาเมื่อปริมาณสิ่งของกองเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมที่สะดวกใน

การหยิบใช้น าไปสู่การค้นหาสิ่งของไม่พบและสุดท้ายก็เบียดบังพ้ืนที่และท าให้ความหมายของหน่วย

พ้ืนที่แต่ละหน่วยขาดความชัดเจนลงในที่สุด  ปัญหาดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่อยู่อาศัยหรือบ้าน

โดยทั่วไปเป็นจ านวนมาก 

 

ภาพที่ 16: สิ่งของหลากหลายประเภทถูกวางรวมอยู่ด้วยกันอย่างสับสนในพ้ืนที่อยู่อาศัย 
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เมื่อปัญหาเรื่องเก่ียวกับสิ่งของเกิดบ่อยๆ  จึงพบว่ามีคู่มือแนะน าการจัดบ้านถูกตีพิมพ์ออกมา

วางขายอย่างแพร่หลาย ตามภาพที่  งานเขียนของนักจัดการสิ่งของในบ้าน คนโด มาริเอะ ในหนังสือ

ที่มีชื่อว่า “ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว ” (คนโด มาริเอะ, 2558) ได้กล่าวถึง การ

จัดการสิ่งของในสองประเด็น คือ การเก็บสิ่งของและการทิ้งสิ่งของ เพ่ือท าให้พ้ืนที่บ้านนั้นเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและป้องกันสิ่งของเอง โดยส่วนที่เกี่ยวของกับหน่วยพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม คือ 

“การก าหนดต าแหน่งตายตัวให้ข้าวของในบ้าน” มาริเอะอ้างถึงสาเหตุที่สิ่งของในบ้านที่รกจนเป็น

ปัญหาไว้ในหนังสือว่า ข้าวของต่างๆควรถูกก าหนดต าแหน่งตายตัวภายในบ้าน เพ่ือให้สิ่งของแต่ละชิ้น

มีที่ทางของมัน และการท าเช่นนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่รับรู้ว่าข้าวของของตนนั้นมีปริมาณมาก

ขึ้นจนต้องก าจัดออกไปจากบ้านหรือไม่ 

 

ภาพที่ 17: ภาพหนังสือที่เก่ียวของกับการจัดระเบียบบ้าน 
ที่มา: https://thailand.kinokuniya.com/ 

หากพิจารณาตามหลักการของ คนโด ในการมองงานออกแบบต่างๆแล้ว การที่สิ่งของต่างๆมี

ที่ทางของมันนั้นมีข้อดี ในประเด็นของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกในการจดจ าต าแหน่ง

ของสิ่งของนั้น เช่น ในภาพที่18  เป็นกางเกงซึ่งถูกออกแบบช่องเก็บสิ่งของเป็นพิเศษ โดยค านึงถึง

ต าแหน่งการจัดเก็บสิ่งของเฉพาะบางประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ไฟแช๊ก เป็นช่องแยกเฉพาะ ซึ่งมี

ข้อดีท าให้ผู้ใช้สามารถจดจ าและระลึกได้ว่ายังมีสิ่งของนั้นอยู่หรือไม่ และสะดวกในการหยิบใช้  ใน

ภาพที่ เป็นตู้เย็นซึ่งถูกออกแบบและก าหนดช่องเก็บสิ่งของเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 18: สิ่งของทุกสิ่งมีท่ีทางในการเก็บเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
ที่มา: https://www.facebook.com/muji.thailand/ และ  https://www.mitsubishi-
kyw.co.th/Product/For-Home/Refrigerator/917.aspx 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสัดส่วนของคน 

เนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือ Rethinking Interior and design หน้า 48 ได้อธิบายถึง 

เฟอร์นิเจอร์ ว่าหากไม่นับเสื้อผ้าที่ติดตัวคนและอากาศรอบตัวคนแล้ว เฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นส่วนต่อ

ขยายของตัวคนไปสู่ที่ว่าง โดยมาจากอ้างอิงจากงานเขียน Bernard Rudolfsky ที่เขียนถึงเก้าอ้ีไว้ 

“more than prosthesis, an extension of the human body; it provides a bolster for the 

mind.”(Caan, 2011) ดังนั้น โดยทั่วไป สิ่งของหรือเครื่องเรือนนั้นถูกออกแบบให้มีขนาดเพื่อรองรับ

กิจกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น การนั่ง การนอน การเดิน การยืน ตัวกายภาพของสิ่งของเหล่านี้มี

ขนาดสัดส่วนที่สัมพันธ์กับมนุษย์อยู่แล้ว ซึ่งมีอธิบายไว้อย่างมากมายในหนังสือข้อมูลประกอบการ

ออกแบบ เช่น Architectural data ต่างๆ  



  26 

ในทางกลับกัน หากสัดส่วนซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนของคนอย่างขัดแย้งแล้ว เช่นมีการขยาย

ขนาดหรือขอบเขตเพ่ิมเติมของสิ่งของ ก่อให้เกิดการซ้อนทับของพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม เพ่ิมเติม ซึ่ง

เป็นไปตามการศึกษาข้อ 2.3.3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

เกิดหน้าที่และบทบาทใหม่ซ้อนลงไป เช่น เป็นทางสัญจร ทางเดิน และก่อให้เกิดความหยืดหยุ่นใน

การใช้งาน ซึ่งหมายถึง การให้ความหมายอย่างเป็นกลางต่อสิ่งของและพ้ืนที่ เช่น โต๊ะหรือเคาเตอร์ที่มี

ขนาดใหญ่ สามารถใช้งานมากกว่ารับประทานอาหาร ดังนั้น โต๊ะนี้ ไม่จ าเป็นต้องถูกว่างลงบนพ้ืนที่ซึ่ง

ก าหนดว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมใด 

ดังนั้นในสองประเด็นที่กล่าวมาแล้ว ขนาดที่สัมพันธ์กับคนนั้นก่อให้เกิด ระยะของการใช้งาน

และการรับรู้กลุ่มของประโยชน์ใช้สอย หากขนาดที่สัมพันธ์อย่างขัดแย้ง ก่อให้เกิดการแบ่งแยกของ

กลุ่มประโยชน์ใช้สอย และ การผสมหน้าที่อ่ืนๆของสิ่งของ 

  



  27 

2.3 สรุปแนวคิดและหลักการจากการศึกษา 

2.3.1 สรุปการศึกษาความสัมพันธ์ของคนและสิ่งของ 

การประกอบของสิ่งของผ่านคน ในประเด็นการใช้งานนั้นสิ่งซึ่งมีความต้องการของตัวสิ่งของ

เองโดยอาศัยการเคลื่อนที่ผ่านมนุษย์ประกอบสิ่งของขึ้นมาเพ่ือเกิดกิจกรรม จากภาพที่ 19 20 และ 

21 แสดงความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกันระหว่างสิ่งของที่ต่างกัน เช่น โต๊ะกับเก้าอ้ี เมื่อร่วมกับอีก

สิ่งของนึงจะได้ความสัมพันธ์ปลายเปิด ทั้งจากความสัมพันธ์ระหว่างกันเองที่เปิดโอกาสให้มีกิจกรรม

อย่างหลากหลาย เช่น โต๊ะสามารถเป็นได้ทั้งท่ีวางของเสมือนชั้นวางของ โต๊ะสามารถท าหน้าที่เป็นที่

วางอาหารเป็นโต๊ะทานอาหาร โต๊ะสามารถรองรับการนั่งหรือแม้กระทั่งเป็นเสมือนระนาบยก

เช่นเดียวกับบันได  ในท านองเดียวกัน เก้าอ้ีก็เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมที่ถูกปรับเปลี่ยนไปได้สัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาและสัมพันธ์ไปกับสิ่งของอ่ืนที่ท างานร่วมกัน เก้าอ้ีรองรับ

กิจกรรมต่างๆ เช่น การเป็นที่ส าหรับนั่ง การเป็นโต๊ะหรือระนาบแนวราบรองรับการวางสิ่งของใดๆ 

การเปน็ระนาบยกเพ่ือเปลี่ยนระดับเช่นเดียวกับบันได ทั้งนี้ทั้งโต๊ะและเก้าอ้ีนั้นนับเป็นสิ่งของที่มีการ

ใช้งานสัมพันธ์กับตัวมันโดยตรง ครอบครองหน่วยที่ว่างและท าหน้าที่ทั้งตรงและเสมือนในช่วงเวลา

หนึ่งๆ หน้าที่เหล่านั้นสามารถถูกเปลี่ยนกลับไปกลับมา รวมไปถึงเกิดหน้าที่และความหมายใหม่ได้อยู่

เสมอ  

 

 
 
ภาพที่ 19: ความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกันระหว่างสิ่งของที่ต่างกัน 
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ภาพที่ 20: ความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกันระหว่างสิ่งของที่ต่างกัน 
 

 
 

ภาพที่ 21: ความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกันระหว่างสิ่งของที่ต่างกัน 
 

สามารถท าให้เกิดการแบ่งประเภทสิ่งของเกิดขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งถูกแบ่งประเภทโดยลักษณะ

ของการใช้งาน และต าแหน่งของห้องที่สิ่งของถูกจัดวาง สิ่งของถูกใช้จริง ถูกแบ่งเป็นสิ่งของที่ใช้

ประจ าและใช้ไม่ประจ า สิ่งของถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ เช่น การสะสม สิ่งของทั้งสามอย่างนั้น ส่งผลให้

สิ่งของสัมพันธ์กับพ้ืนที่ในประเด็น ความต้องการการมองเห็นและการเข้าถึง การเก็บและการใช้ โดย

สรุปสามารถแยกประเภทสิ่งของได้ ห้าประเภทที่มีผลต่อพ้ืนที่ว่าง 
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ภาพที่ 22: สิ่งของและประเภทของสิ่งของ 
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2.3.2 สรุปสิ่งของท่ีสัมพันธ์กับท่ีว่างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

สิ่งของและองค์ประกอบบทางสถาปัตยกรรม สามารถสรุปได้เป็น การท างานร่วมกันกับองค์ประกอบ 

และการทดแทนองค์ประกอบสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างหน่วยที่ว่างและประกอบต่อกันไปเพ่ือสร้างเป็น

สถาปัตยกรรม ความสามารถการท างานของสิ่งของนี้จะด าเนินการทดลองในบทที่ 4  

 

ภาพที่ 23: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 3  

กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม 

 

กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมนั้นได้เลือกสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัยเพ่ืออ่านระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่างที่เกิดขึ้นในบ้านแต่ละหลัง โดยบ้านที่ถูกเลือกมาศึกษานั้น มี

ความแตกต่างกันในประเด็น ต่างๆ ที่น ามาจากการศึกษา บทที่ 2 เช่น 

ลักษณะการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น บ้านที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออยู่อาศัยใน

ชีวิตประจ าวันและที่ใช้งานไม่ประจ า และบ้านต้นแบบที่ไม่ได้สร้างจริงและยังไม่ได้อยู่อาศัยจริง ซึ่ง

ความแตกต่างกันนี้อาจส่งผลให้สภาพของสิ่งของภายในนั้นแตกต่างกันไปด้วย 

ลักษณะพ้ืนที่ภายในของที่พักอาศัยที่มีการสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมแบบแบ่งเป็นห้องและแบบเปิด

โล่งเชื่อมถึงกัน ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งของที่จัดวางภายในแต่ละพ้ืนที่ 

ลักษณะที่พักอาศัยที่มีที่สิ่งของสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นพิเศษ เช่น 

การใช้สิ่งของร่วมหรือใช้แทนกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในการสร้างที่ว่าง หรือเชื่อมที่ว่าง 

หรือสร้างความหมายอ่ืนๆของที่ว่าง กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยทั้งหมดที่น ามาศึกษา

ประกอบด้วย  

3.1 บ้านหลังที่ 1 บ้านเก็บของ (Put Away Villa)  

 3.2 บ้านหลังที่ 2 บ้านในเมืองอิตามิ (House in Itami)  

 3.3 บ้านหลังที่ 3 บ้านป่าสี่เหลี่ยม (Forest Rectangular House)  

 3.4 บ้านหลังที่ 4 บ้านนักสะสม (House for Collector)  

 3.5 บ้านหลังที่ 5 บ้านเอ (House A)  

 3.6 บ้านหลังที่ 6 บ้านในเมืองบุเซน (Buzen House) 

 3.7 บ้านหลังที่ 7 บ้านหินในเมืองกาเซเรส (Stone House in Caceres) 

3.8 บ้านหลังที่ 8 กระท่อมของเลอร์ คอร์บูซิเยอร์ (Un Cabanon) 

 3.9 บ้านหลังที่ 9 บ้านกระจก (Glass House) 
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โดยในการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละกรณีศึกษาจ าเป็นต้องแยกประเด็นศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

ระบบที่ว่าง เป็นการวิเคราะห์ รูปแบบของการจัดหน่วยที่ว่างเข้าไว้ เช่น การแบ่งพ้ืนที่ ความ

เป็นห้องของผังพื้น ความเปิดโล่ง ล าดับในการเข้าถึง การเชื่อมโยงพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งของและท่ีว่าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง เป็นการวิเคราะห์ผลจากระบบที่ว่างแต่ละหน่วยต่อ

สิ่งของว่าเป็นรูปแบบลักษณะใด การจัดวางสิ่งของต่างถูกแยกลงบนหน่วยที่ว่าง รูปแบบการถูกใช้และ

ถูกจัดเก็บที่เกิดขึ้น  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ

การท างานของสิ่งของที่มีลักษณะร่วมกันหรือทดแทนองค์ทางสถาปัตยกรรม ในการสร้างความหมาย 

ที่ว่าง ขอบเขต การปิดล้อมและการเชื่อมต่อที่ว่างภายในบ้านพักอาศัย  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ เป็นการวิเคราะห์ ความสามารถของสิ่งของในการ

เชื่อมต่อระหว่างกัน การปรับเปลี่ยนการใช้งานระหว่างสิ่งของโดยผู้อยู่อาศัย และการล าดับการ

จัดเรียงสิ่งของต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

 จากนั้นน าบทวิเคราะห์แต่ละหลังมาเปรียบเทียบกันทั้งหมดเพ่ือหาข้อสรุปความสัมพันธ์ของ

สิ่งของและที่ว่างภายในบ้าน 
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3.1 บ้านหลังที่ 1 บ้านเก็บของ (Put-Away Villa)  

ก่อนหน้าที่แนวความคิดบ้านเก็บชองจะเกิดขึ้น สมิธสัน ได้มีแนวความคิดต่อการอยู่อาศัยว่า 

สิ่งของต่างๆได้เพ่ิมจ านวนขึ้นในปริมาณมากในช่วงเวลานั้น มีสิ่งของที่จ าเป็นต้องเก็บไว้เพ่ือใช้สอยใน

อนาคต สิ่งของส าหรับชีวิตประจ าวัน และสิ่งของอีกประเภทซึ่งเอาไว้บ ารุงรักษาบ้านและข้าวของ

ต่างๆ ส าหรับสิ่งของทั้งหมด ที่พักอาศัยจ าเป็นต้องการพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บประมาณสามสิบ

เปอร์เซ็นของพ้ืนที่อยู่อาศัย จึงเกิดโครงการบ้านอุปกรณ์ ( เกิดขึ้นก่อนหน้าบ้านเก็บของ ) ซึ่งหวังว่า

จะเป็นบ้านซึ่งแก้ปัญหาเรื่องข้าวของต่างๆซึ่งในเวลาต่อมาจึงได้น าแนวความคิดเดิม มาศึกษาต่อและ

เกิดโครงการบ้านเก็บของขึ้น 

บ้านต้นแบบที่ถูกออกแบบโดย ปีเตอร์ และ อลิสัน สมิธสัน (Peter and Alison Smithson) 

ในปี ค.ศ. 1994-2000 ชื่อ Put Away Villa หรือ บ้านเก็บของ จากค ากล่าวของสถาปนิกผู้ออกแบบ 

(สมิธสัน, 2560) 

 

ภาพที่ 24: ผังพื้นและรูปสามมิติของบ้านหลังที่ 1 บ้านเก็บของ  
ที่มา: สมิธสัน, 2560: 120 
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“ข้าวของต่างๆที่ถูกน าเข้ามาในบ้าน สามารถถูกจ าแนกแจกจ่ายไปยังพ้ืนที่ต่างๆโดยไม่

รบกวนส่วนอยู่อาศัย เหมือนกับพ้ืนที่ถ่ายของ (Loading Dock) ในโรงงานหรือโกดังเก็บของ บ้านหลัง

นี้ถูกออกแบบส าหรับลูกค้าชาวยุโรปรายหนึ่ง” 

“ในบ้านเก็บของ หรือ Put-away Villa นั้น สิ่งที่เป็นหัวใจส าค ญ คือ ความโล่งว่างของพ้ืนที่

ที่มีโอกาสแสดงตัวตนผ่านระบบการจัดเก็บของอ่ืนๆไปจากพ้ืนที่นั้นๆ” 

กรณีศึกษาบ้านเก็บของ นับว่ามีความส าคัญและมีความแตกต่างจากกรณีศึกษาหลังอ่ืนๆ  

สมิธสัน ได้ออกแบบโดยมีแนวคิดหลักอยู่ที่การจัดการระบบการเก็บของภายในบ้าน โดยสิ่งของที่ถูก

จัดเก็บนั้นไม่ได้เป็นข้าวของพิเศษแต่อย่างใด เป็นของธรรมดาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ข้าวของ

ส าหรับงานสวน ชุดเก้าอ้ี โต๊ะส าหรับงานจัดเลี้ยงปาตี้ ต้นคริสมาสต์ เตียงพับ บันไดสูงส าหรับงานซ่อม

บ ารุง ซึ่งทั้งหมดใช้พื้นที่ราว 22 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่บ้านทั้งหมด  

ระบบท่ีว่าง ผังบ้านเป็นพื้นที่แบบห้องซึ่งมี แกนหลักเป็นพ้ืนที่เก็บของบริเวณกึ่งกลางของผัง

พ้ืน ซึ่งสามารถเข้าสู่ห้องได้โดยตรงหรือโดยมีพ้ืนที่ทางเดินช่วยในการท าหน้าที่ขนถ่ายสิ่งของอีกด้วย 

ผังแบบห้องเก็บของแบบแกนกลาง ก่อให้เกิดพ้ืนที่รอบนั้นเน้นให้มองออกไปสู่ภายนอก 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง ด้วยลักษณะของผังแบบห้องสิ่งของต่างๆถูกวางแยก

ไปตามห้องต่างๆในประเภทการใช้สอยเดียวกัน สิ่งของสามารถถูกเคลื่อนไปเก็บในห้องเก็บของได้

สะดวกผ่านทางเดินและการเชื่อมต่อโดยตรงของพ้ืนที่เก็บของบริเวณแกนกลางผัง ท าให้พ้ืนที่ห้อง

ต่างๆมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งาน  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สิ่งของมีความสัมพันธ์

กับผนังทึบด้วยการท าเป็นสิ่งของส าหรับจัดเก็บ เช่นตู้หรือชั้นวางของในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใกล้กับช่องเปิดจะ

เป็นสิ่งของซึ่งต้องการมุมองออกไปสู่ภายนอก เช่น ชุดที่นั่ง  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ การเชื่อมกันของสิ่งของในเชิงประโยชน์ใช้สอย

ภายในพ้ืนที่แต่ละหน่วยเป็นกลุ่ม เมื่อต้องการเชื่อมไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่งจ าเป็นต้องเดินออกจากพ้ืนที่เดิม

ไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง มาสามารถเชื่อมโดยการมองเห็นได้  
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ภาพที่ 25: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 1 บ้านเก็บของ  
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ภาพที่ 26: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 1 บ้านเก็บของ  
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3.2 บ้านหลังที่ 2 บ้านในเมืองอิตามิ (House in Itami )  

บ้านหลังนี้ถูกออกแบบโดย โย ชิมาดะ(Yo Shimada) สถาปนิกชาวญี่ปุ่น และตั้งอยู่ในเมืองอิ

ตามิ ประเทศญี่ปุ่น โดยบ้านมีพื้นที่ประมาณ 95 ตร.ม. บริบทรอบด้านของบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสองชั้น

และใกล้กับด้านหลังของอาคารอยู่อาศัยขนาดใหญ่ประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างสิ่งของและที่

อยู่อาศัยนั้น จากตามแนวความคิดของผู้ออกแบบ ซึ่งได้กล่าวไว้ ดังนี้  

 “ในบ้านหลังนี้ องค์ประกอบบทางสถาปัตยกรรม เช่น บันได พ้ืนที่ซักผ้า ตู้เสื้อผ้า ราวจับกัน

ตก และห้องน้ า ราวกับว่าเป็น เฟอร์นิเจอร์ ด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรม และเฟอร์นิเจอร์จึงถูกรวมเข้า

ด้วยกันและความหมายเหล่านั้นกลายเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแบบที่ผมพยายามสร้างความ

อิสระในห้องซึ่งราวกับว่าสิ่งของเหล่านั้นทั้งหมดถูกจัดวางอย่างสุ่มและถูกใช้ด้วยความบังเอิญ”  

จากภาพที่ และ จะเห็นได้ว่าบ้านมีรูปทรงเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวไปตามที่ดินและมี

ความสูงไม่เกิน 9เมตร อันเนื่องมาจากกฎหมาย พ้ืนที่ภายในแบ่งออกเป็นสามชั้นเชื่อมและถ่ายระดับ

กันขึ้นไปด้วยบันได โดยในแต่ละพ้ืนที่นั้นถูกแบ่งและก าหนดขอบเขตพ้ืนที่โดยเฟอร์นิเจอร์และพ้ืน 

และแต่ละพ้ืนที่มีช่องเปิดเท่าที่จ าเป็นเพื่อสร้างพ้ืนที่ภายในให้มีความเป็นส่วนตัว 

 

 

ภาพที่ 27: รูปร่างภายนอกของบ้านและบริบทรอบด้านของบ้านหลังที่ 2 บ้านในเมืองอิตามิ  
ที่มา: https://www.archdaily.com/423671/house-in-itami-tato-architects 
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ภาพที่ 28: รูปผังพ้ืนทั้งสามชั้น รูปตัดและภาพสามมิติของบ้านหลังที่ 2 บ้านในเมืองอิตามิ 
ที่มา: https://www.archdaily.com/423671/house-in-itami-tato-architects 
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ระบบท่ีว่าง พ้ืนที่ผังภายในทุกชั้นถูกแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วนใหญ่ด้วยแนวบันไดระหว่าง

ชั้นเพื่อสร้างพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่บริการเช่น ห้องน้ า ครัว และพ้ืนที่อยู่อาศัย ภาพที่ 2 พ้ืนที่อยู่อาศัยนั้น

เปิดโล่งเชื่อมถึงกันและแบ่งพ้ืนที่ย่อยด้วยระดับพื้น เช่น พ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่น รับประทานอาหาร ถูก

แบบด้วยระนาบพ้ืนที่สูงต่างกัน พ้ืนที่หลายส่วนเป็นพื้นที่ทางสัญจรซ้อนทับไปกับพ้ืนที่ใช้งาน เช่น 

ทางเดินจากที่นั่งไปยังห้องครัว สามารถเดินวนไปยังพ้ืนที่หน้าบันได 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ ว่าง  แม้ว่าบ้านอิตามิจะเป็นบ้านพักอาศัยใน

ชีวิตประจ าวันปกติแต่เราจะเห็นว่าสิ่งของภายในจะมีเท่าที่จ าเป็น มีผลให้เกิดความโล่งของพ้ืนที่ 

ความโล่งของแต่ละหน่วยพ้ืนที่นั้นเกิดจากการยืมโล่งข้างเคียง และการแบ่งหน่วยพ้ืนที่ด้วยสิ่งของ

ระดับท่ีไม่สูงบังสายตาเมื่อใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมด้วยความตั้งใจของ

ผู้ออกแบบซึ่งต้องการหลอมรวมให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแปลสภาพไปเป็นเครื่องเรือน จะ

เห็นได้จาก การรวมกันระหว่างโต๊ะและบันได ห้องน้ าและตู้เก็บของ พ้ืนที่วางเครื่องซักผ้าและตู้เก็บ

ของ การหลอมรวมนี้เกิดข้ึนในสองทางคือ รวมการใช้งาน และเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้เหมือนเครื่อง

เรือน ตามภาพที่ ถูกออกแบบในภาษาของเครื่องเรือนโดยสื่อสารออกมาเป็นเหมือนตู้เก็บของ  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ พ้ืนที่เก็บของกระจายไปในแต่ละหน่วยพ้ืนที่ ใน

บางพ้ืนที่เป็นชั้นแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและบางส่วนเป็นฝังผนัง ความสัมพันธ์เชิงประโยชน์ใช้สอย 

ในบางกิจกรรมจ าเป็นต้องการเคลื่อนย้ายสิ่งของเพ่ือสร้างพ้ืนที่ในเวลาหนึ่ง เช่น ที่นอน ในพ้ืนที่ส่วน

ห้องนอน ท าให้ช่วงเวลาที่จ าเป็นต้องใช้งานเกิดพ้ืนที่ส าหรับนอน และเมื่อไม่ใช้งานสามารถเป็นพื้นที่

ใช้งานอย่างอ่ืนและเกิดช่วยให้เกิดความโล่งกับพ้ืนที่ว่างโดยรวมความสัมพันธ์แบบคนเคลื่อนที่เพ่ือ

เข้าถึงและใช้งานสิ่งของ จะเห็นได้ว่าสิ่งของ เช่น ที่นั่ง โต๊ะ  
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ภาพที่ 29: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 2 บ้านในเมืองอิตามิ  
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3.3 บ้านหลังที่ 3 บ้านป่าสี่เหลี่ยม (Forest Rectangular House) 

 บ้านชั้นเดียวหลังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.2000 ออกแบบ

โดยสถาปนิก จุน อิการาชิ (Jun Igarashi) โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 109 ตารางเมตร  

พ้ืนที่อยู่อาศัยถูกสร้างขึ้นรอบ กริดเสาขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีระยะห่างระหว่างเสา 1.820 เมตร 

ซึ่งเป็นส่วนที่มีแรงบันดาลใจมาจากกริดเสารซึ่งมีลักษณะไม่สะดวกแบบที่หลบภัย ผู้ออกแบบสร้าง

กลุ่มของสถานที่ซึ่งสะดวกสบายตามระยะห่างระหว่างแต่ละพ้ืนที่ มากกว่าความสะดวกสบายในเชิง

การท างานของสถาปัตยกรรม โครงสร้างของพ้ืนที่ว่างนั้นขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของมนุษย์ดั้งเดิม ใน

การเลือกสถานที่ซึ่งมีภาวะความสบาย ผู้ออกแบบได้ท าลายล าดับชั้นโดยธรรมชาติของสถาปัตยกรรม

และสร้างพื้นท่ีแบบใหม่ข้ึนมาด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inconvenient freedom (Igarashi, 2011) 

 

 

ภาพที่ 30: รูปทรงภายนอกของบ้านของบ้านหลังที่ 3 บ้านป่าสี่เหลี่ยม 
ที่มา: Igarashi, 2011: 42, 43 
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ภาพที่ 31: พ้ืนที่ภายในบ้านของบ้านหลังที่ 3 บ้านป่าสี่เหลี่ยม 
ที่มา: Igarashi, 2011: 48,49, 50, 51  
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ภาพที่ 32: รูปสามมิติของบ้านหลังที่ 3 บ้านป่าสี่เหลี่ยม 
ที่มา: Igarashi, 2011: 41 
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ระบบที่ว่าง ผังพ้ืนเป็นแบบเปิดโล่งไม่ได้แบ่งเป็นห้องด้วยผนังอย่างชัดเจน แต่ใช้โครงสร้าง

เสาแบ่งที่ว่างออกเป็นหน่วยเล็ก ท าให้พ้ืนที่ว่างภายในแต่ละส่วนนั้นมีความสามารถเชื่อมต่อทางการ

มองเห็นและการสัญจร ที่ว่างแต่ละหน่วยรูปจตุรัสซึ่งถูกก าหนดขอบเขตจากเสานี้ขยายต่อเนื่องไปตาม

แนวยาวของรูปทรงบ้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง ด้วยพ้ืนที่ซึ่งโล่งต่อเนื่อง สิ่งของนั้นท าหน้าที่ ให้

ความหมายและสร้างพ้ืนที่ย่อยร่วมกับเสาให้แต่ละพ้ืนที่มีการแบ่งแยกชัดเจนขึ้น จะเห็นได้ว่าสิ่งของ

เป็นส่วนที่สร้างขอบเขตพ้ืนที่โดยสามารถขยับเคลื่อนที่ไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย พ้ืนที่

แกนกลางตามรูป.. สามารถถือว่าเป็นพ้ืนที่โล่งเพ่ือให้เกิดการขยับระหว่างพ้ืนที่อ่ืน(ระยะที่ขยับและ

ระยะของพ้ืนที่เกิดจากสิ่งของนั้นถูกขยับจากคน) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจะเห็นได้ว่าสิ่งของส่วน

ใหญ่ ถูกจัดวางลงไประหว่างเสาอย่างหลวมๆ สร้างทิศทางของพ้ืนที่ เมื่อมองจากระยะหนึ่งสิ่งของจะ

ซ้อนกันในมุมมองทางสายตา ร่วมกับแนวเสา ท าให้เกิดการห่อหุ้มพ้ืนที่ขึ้นท าหน้าที่คล้ายกับการกั้น

ผนัง ผนังรอบนอกของอาคาร ในพ้ืนที่ซึ่งสิ่งของประเภทที่ต้องนั่งหยุดเพ่ือใช้เวลาในพ้ืนที่นั้น จะมีผนัง

ประเภทกึ่งโปร่งแสง เพ่ือให้แสงเข้ามา ส่วนพื้นที่เตียงนอนจะเป็นผนังทึบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ สิ่งของภายในมีความสามารถในการเชื่อมโยงกัน

อย่างสูงสุดเนื่องจากไม่มีส่วนของผนังปิดล้อมในการแบ่งพ้ืนที่ภายใน การจัดวางสิ่งของต่างๆลงบน

พ้ืนที่นั้นมีความสัมพันธ์ เช่น สิ่งของซึ่งต้องการงานระบบน้ าจะอยู่แนวเดียวกัน เช่น โถ สุขภัณฑ์ 

เครือ่งซักผ้า อ่างล้างมือและล้างจาน  

  

 



  45 

 

ภาพที่ 33: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 3 บ้านป่าสี่เหลี่ยม 
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3.4 บ้านหลังท่ี 4 บ้านนักสะสม (House for Collector)  

บ้านนักสะสม ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถูกสร้างในปี 2009-2012 

ออกแบบโดยส านักงานสถาปนิก ซิกเอ (6A) (Cecilia & Levene, 2017) 

 บ้านหลังนี้เป็นบ้านซึ่งเปลี่ยนจากอาคารอุตสาหกรรมในยุค 1950 เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ส าหรับ

เจ้าของบ้านซึ่งสะสมข้าวของมากมาย เช่น งานศิลป ภาพถ่าย งานผ้าทอ เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจในบ้าน

นักสะสมคือระบบการสร้างพ้ืนที่ภายในซึ่งมาจากระบบการจะเก็บสิ่งของในตู้ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไป

มาเหมือนกับชั้นหนังสือในห้องสมุด โดยชั้นเก็บของต่างๆเหล่านี้นั้นแบ่งประเภทของสิ่งของในการเก็บ 

เช่น แพนทรี่ สิ่งของชิ้นเล็กๆ หนังสือ ชุดชั้นในและเครื่องประดับ สิ่งของพับได้ ราวแขวนผ้า ของอ่ืนๆ

ในชีวิตประจ าวัน โดยมีลักษณะการห่อหุ้มชั้นซึ่งแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของสิ่งของซึ่งถูกเก็บ 

 

ภาพที่ 34: พ้ืนที่ภายในบ้านของบ้านหลังที่ 4 บ้านนักสะสม 
ที่มา: Cecilia & Levene, 2017: 81, 82 



  47 

 

ภาพที่ 35: รูปสามมิติของบ้านหลังที่ 4 บ้านนักสะสม 
ที่มา: Cecilia & Levene, 2017: 71 
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ระบบท่ีว่าง ผังพ้ืนที่ภายในเป็นแบบผังเปิดโล่ง ไม่มีการก้ันด้วยผนัง ซึ่งเรียงตามล าดับความ

เป็นส่วนตัวของพ้ืนที่จากน้อยไปยังมากพ้ืนที่ โถงบันได ครัว รัประทานอาหาร นั่งเล่น นอน และ

ห้องน้ า โดยมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บวางขนานตลอดแนวยาว  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมด้วยเจ้าของบ้านเป็นนักสะสมจะ

พบว่า สิ่งของจ านวนมาก พ้ืนที่แต่ละส่วนนั้นถูกก าหนดขอบเขตด้วยสิ่งของต่างๆ อย่างหลวมๆและ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนกิจกรรม สิ่งของซึ่งมีความส าคัญในบ้านหลังนี้คือ ระบบ

การจัดวางชั้นเก็บของคล้ายกับผนังที่สามารถเลื่อนเพื่อย่อหรือขยายพ้ืนที่ ท าให้เกิดพ้ืนที่ระหว่างชั้น

ขยายออกมาจากพ้ืนที่ส่วนนั่งเล่นและพ้ืนที่รับประทานอาหาร สิ่งของต่างๆในชั้นนั้นท าหน้าที่เป็น

เหมือนชื่อห้องสร้างความหมายของที่ว่างขึ้นมา ดังนั้นชั้นเก็บของนี้ นอกจากการปรับเปลี่ยน ขนาด

และต าแหน่งของที่ว่างแล้วยังเปลี่ยนชื่อของกิจกรรมและความหมายของที่ว่างเดิมนั้นอีกด้วย  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม อย่างที่กล่าวมาแล้ว 

สิ่งของเช่น ชั้นเก็บของนั้นท าหน้าที่เป็นเหมือนผนังซึ่งสร้างการห่อหุ่มที่ว่างขึ้นมา นอกจากนี้จะเห็นได้

ว่ามีการใช้สิ่งของประเภทพรมจ านวนมากในการสร้างขอบเขตพ้ืนที่ชั่วคราว 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ ระบบการเลื่อนของที่เก็บสิ่งของ มีความคล้ายกับ

การย้ายสิ่งของออกไปจากพ้ืนที่ เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมบนพื้นที่ 
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ภาพที่ 36: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 4 บ้านนักสะสม 
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3.5 บ้านหลังท่ี 5 บ้านเอ (House A)  

บ้านเอ ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างในปี 2004-2006 ออกแบบโดยสถาปนิก 

ริว นิชิซาว่า (Ryue Nishizawa)(Cecilia & Levene, 2007) 

บ้านหลังนี้ถูกแวดล้อมไปด้วยบ้านไม้เก่า  โดยมีรูปที่ดินเป็นแนวยาวตามทิศเหนือและใต้ และ

มีผู้ใช้อาคารคนเดียวคือเจ้าของบ้านซึ่งต้องการให้บ้านหลังนี้สามารถรองรับกิจกรรมสังสรรค์และพัก

ค้างคืนของกลุ่มเพ่ือนฝูง พ้ืนที่แต่ละส่วนนั้นมีลักษณะเป็นแบบห้องนั่งเล่น และมีล าดับความเป็นพื้นที่

อยู่อาศัยนั้นถูกสร้างด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ความความสูงแบบเปิดโล่งสองชั้นหรือแบบสูงชั้นเดียว

ซึ่งถูกจัดวางเกาะกันไปตามแนวพ้ืนที่ ผู้ออกแบบกล่าวถึงแนวความคิดในการออกแบบว่า ความ

ประทับใจของผมคือสภาพแวดล้อมข้างเคียงนั้นมีความมืด และแสงซึ่งส่องมาจากทิศใต้ ผมวางแถว

ของห้องเหมือนลูกปัดหลายลูกเป็นฟันปลา โดยการเริ่มต้นจากทางถนนด้านเหนือ เป็นห้องรับแขก 

โถงทางเข้าพร้อมห้องเก็บของ เก็บรองเท้า ห้องอาบแดด ห้องทานอาหาร ซักรีดและห้องแต่งตัว การ

วางห้องซิกแซกตามท่ีแนวที่ดิน ท าให้แสงอาทิตย์สามารถเข้ามาในพ้ืนที่ การสร้างพ้ืนที่ภายในให้มี

ลักษณะเป็นสวนมากกว่าการตกแต่ง เช่น ต้นไม้ เครื่องเรือน หรือพ้ืนที่คล้ายกับการจัดงานสังสรรค์ใน

สวน พ้ืนที่ทั้งอาคารมีความสว่างและโปร่ง ราวกับท้ังอาคารเป็นสวน ไม่มีความแตกต่างระหว่างภายใน

และภายนอก  

 

ภาพที่ 37: รูปภายนอกและแบบจ าลองของบ้านหลังที่ 5 บ้านเอ 
ที่มา: Cecilia & Levene, 2007: 304 
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ภาพที่ 38: ผังพื้น รูปตัดและพ้ืนที่ภายในบ้านของบ้านหลังที่ 5 บ้านเอ 
ที่มา: Cecilia & Levene, 2007: 302, 305-311  
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ระบบที่ว่าง ผังบ้านเป็นพ้ืนที่แบบเปิดโล่งและแบ่งหน่วยพ้ืนที่ด้วยการขยับให้แต่ละพ้ืนที่ไม่

ตรงกันท าให้เกิดการล้อมพ้ืนที่ภายนอก  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง การแบ่งพ้ืนที่ยังใช้สิ่งของในการสร้างพ้ืนที่ เช่น 

พ้ืนที่นั่งเล่นซึ่งใช้ เก้าอ้ีลอยตัวและอนุญาตให้เกิดการเคลื่อนที่ของขอบเขตพ้ืนที่โดยการขยับของ

สิ่งของ จะสังเกตุได้ว่า รอยต่อระหว่างพื้นที่จะใช้สิ่งของ เช่น กระถางต้นไม้และเก้าอ้ีในการเชื่อมพ้ืนที่

ผ่านช่องเปิด อีกด้วย  พื้นที่ในบริเวณท่ีเชื่อมกันโดยทางเดินถูกวางด้วยสิ่งของซึ่งอนุญาตให้เดินผ่านได้ 

เช่น พรม พ้ืนที่ใช้งานซ้อนทับกับพื้นท่ีสัญจรซึ่งอยู่ระหว่างสิ่งของแต่ละชิ้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สิ่งของบริเวณช่องเปิด 

เช่น หน้าต่าง และ ประตู ตามความต้องการของผู้ออกแบบนั้นต้องการให้พ้ืนที่ภายในมีลักษณะ

เหมือนสวน การใช้สิ่งของบริเวณนี้จึงมี หน้าที่แสดงออกพ้ืนที่ภายนอก เช่น เก้าอ้ี กระถางต้นไม้ เป็น

ตัวกั้นระหว่างหน้าต่างและพ้ืนที่ภายในอีกชั้นหนึ่ง พรมและพ้ืนสร้างขอบเขตพ้ืนที่ภายในบริเวณ

ห้องนั่งเล่นย่อยลงมาเป็นส่วนย่อยอีกรอบหนึ่งและล้อมรอบด้วยเก้าอ้ีและกระถางต้นไม้  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ การเชื่อมกันของสิ่งของในเชิงประโยชน์ใช้สอย 

เช่น ชุดครัว โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งรับประทานอาหาร เชื่อมต่อการใช้งานมายั่งพ้ืนที่นั่งเล่นทั้งภายในและ

ภายนอก ดังนั้น จะมีความใกล้กันของสิ่งของแต่ไม่ติดกันเพ่ืออนุญาตให้เกิดการสัญจรผ่าน สิ่งของส่วน

ใหญ่มีทางสัญจรโดยรอบหรือเดินผ่านได้ เพ่ือให้เกิดโอกาสถูกเคลื่อนที่เพ่ือเชื่อมพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนๆอย่างหลวมๆ จะเห็นว่ามีสิ่งของส าหรับใช้ในการนั่ง

และเป็นแบบลอยตัว กระจายออกไปในแต่ละพ้ืนที่บ้าน เมื่อนั่งเก้าอ้ีในพ้ืนที่หนึ่งก็สามารถเชื่อม

กิจกรรมไปอีกพ้ืนที่หนึ่งได้ ในอีกทางหนึ่งก็สามารถ ถูกเคลื่อนเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่แต่ละส่วนเข้าด้วยกัน  

หากเกิดกิจกรรมที่ต้องการพ้ืนที่รวมขนาดใหญ่  สิ่งของส าหรับการจัดเก็บ เป็นตู้ซึ่งท าให้ติดกับผนัง

ทึบไปตามแนวผนัง ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บแยกเป็นหน่วยออกมาจากพ้ืนที่บ้าน 
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ภาพที่ 39: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 5 บ้านเอ 
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3.6 บ้านหลังท่ี 6 บ้านในเมืองบูเซน (Buzen House) 

บ้านบุเซน ตั้งอยู่ในเมืองบุเซน ประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างในปี2009 ออกแบบโดยส านักงาน

สถาปนิกซัพโพสดีไซน์ ออฟฟิศ (Suppose Design Office) 

ผู้ออกแบบมีแนวความคิดในการสร้างพ้ืนที่คอร์ทภายในบ้านเพ่ือให้พ้ืนที่นี้กลายเป็นพ้ืนที่เล่น

ของเด็กในครอบครัวและทางเดินระหว่างพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ถูกคลุมด้วยหลังคาใส ท าให้พ้ืนที่ภายในให้

ความรู้สึกเหมือนเป็นภายนอก พ้ืนที่ส่วนตัวกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะ โถงมีความรู้ สึกคล้ายกับถนน 

พ้ืนที่เหล่านี้อนุญาตให้เด็กได้สิ่งเล่นไปรอบ ๆ อ่านหนังสือใต้แสงอาทิตย์ นอนหลับในขณะมอง

ดวงดาวในท้องฟ้า  

 

ภาพที่ 40: ภาพภายในและภายนอกของบ้านหลังที่ 6 บ้านในเมืองบุเซน 
ที่มา: https://www.archdaily.com/50701/house-in-buzen-suppose-design-office 
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ระบบที่ว่าง ที่ว่างแต่ละหน่วยถูกแบ่งเป็นห้องด้วยผนัง เหมือนเป็นบ้านหลังเล็กมองผ่าน

หน้าต่างและประตูออกไปยังภายนอกซึ่งเป็นพ้ืนที่กึ่งทางเดินกึ่งโถง เชื่อมที่ว่างแต่ละหน่วยเข้าไว้

ด้วยกัน จะสังเกตุได้จากช่องเปิดที่เชื่อมภายนอกบ้านร่วมกับช่องเปิดบนหลังคา นั้นส่วนใหญ่ปรากฎ

บริเวณพ้ืนที่ทางเดินนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่างทางสถาปัตยกรรม การใช้สิ่งของถูกใช้เป็นสิ่งที่

มากกว่าคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอย กล่าวคือ สิ่งของสร้างทั้งความคลุ่มเครือระหว่างพ้ืนที่ภายใน

และภายนอก พ้ืนที่นี้ถูกจัดวางด้วยสิ่งของประเภทที่ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่อ่ืนและท าให้รู้สึกเป็น

พ้ืนที่ภายนอก เช่น ต้นไม้ประดับ ชุดเก้าอ้ี โต๊ะ จักรยาน เมื่อมองผ่านช่องเปิดของผนังในแต่ละพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ภายในห้องและสิ่งของท าหน้าที่คล้ายภาพถ่ายและวิวจากภายนอกบ้าน  การจัดวางสิ่งของใน

ระยะที่สามารถมองเห็นเพื่อการขยายขอบเขตที่ว่าง จะเห็นได้จากพ้ืนที่กึ่งโถงก่ึงทางเดินนั้น ถูกจัดวาง

ด้วยสิ่งของซึ่งเชื่อมไปยังอีกพ้ืนที่ผ่านช่องเปิดและทางเดิน ท าให้ขอบเขตของที่ว่างนั้นขยายตัวได้ใน

บางเวลาหรือบางกิจกรรม  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การสร้างความหมายของ

พ้ืนที่ร่วมกับองค์ประกอบ เช่น ช่องเปิดด้านบนหลังคาและช่องหน้าต่าง ร่วมกับ สิ่งของประเภทใช้

งานภายนอกบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดท่ีว่างที่ให้การรับรู้แบบภายนอกอาคาร  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ สิ่งของแต่ละสิ่งในบ้านนั้นถูกแยกของเป็นส่วนไป

ตามหน่วยที่ว่างตามกิจกรรมการใช้สอยของหน่วยที่ว่างนั้น โดยในละห้องนั้นจะมีสิ่งของส าหรับ

จัดเก็บสิ่งของอ่ืนกระจายไปตามหน่วยที่ว่างด้วย ตามภาพที่ ในขณะเดียวกันพบว่าถูกเชื่อมกันด้วย

ช่องเปิดและช่องทางเดิน ในพ้ืนที่กึ่งทางเดินกึ่งโถงนี้จะปรากฎสิ่งของมีความสามารถในการเชื่อมโยง

กันด้วยการใช้สิ่งของแบบเดิมซ่ ากันไป เช่น กระถางต้นไม้ ชุดเก้าอ้ี  
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ภาพที่ 41: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 6 บ้านในเมืองบุเซน 
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3.7 บ้านหลังท่ี 7 บ้านหินในเมืองกาเซเรส (Stone House in Caceres) 

 บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเมือง กาเซเรส ประเทศเสปน ถูกสร้างในปี 2015-2018 ออกแบบโดย  

สถาปนิก เอมิลิโอ ทูนอน (Emilio Tuñón) และ คาร์ลอส มาติเนส อัลบอนอซ (Carlos Martínez 

Albornoz)  

 “ภายนอกของบ้านเป็นรูปแท่งอันเรียบง่าย ด้วยผังพ้ืนสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งมีความกว้างด้านละ 

17.40 เมตร ผนังภายนอกถูกสร้างด้วยหินควอร์ตไซต์ท้องถิ่น ในขณะที่ภายในบ้านประด้วยห้อง

ลูกบาศก์เก้าห้องขนาด 4.20 เมตรประกอบรวมกัน รองรับการใช้งานแตกต่างกันของบ้าน ห้องต่างๆ

เปิดสู่สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหน้าต่างรูปจตุรัส และเปิดไปสู่พ้ืนที่ด้านหลังของบ้านซึ่งเป็นพื้นที่

สระว่ายน้ า” 

  

 

ภาพที่ 42: ภาพภายนอกของบ้านหลังที่ 7 บ้านหินในเมืองกาเซเรส 
ที่มา: https://www.archdaily.com/907251/stone-houses-in-caceres-tunon-arquitectos 
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ภาพที่ 43: ภาพภายในของบ้านหลังที่ 7 บ้านหินในเมืองกาเซเรส 
ที่มา: https://www.archdaily.com/907251/stone-houses-in-caceres-tunon-arquitectos) 

 

ประเด็นที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของภายในที่พักอาศัย คือ ระบบของการ

จัดว่างผังของสิ่งของต่างๆ จากภาพ จะเห็นว่าเครื่องเรือนทุกในทุกห้องนั้นจะถูกจัดวางในแนวแกน

กึ่งกลางของห้อง ซึ่งต่อเนื่องไปกับช่องเปิดและช่องทางเดิน ทั้งสองแกนของผังพื้นสี่เหลี่ยม 
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 ระบบที่ว่าง ผังบ้านเป็นพ้ืนที่แบบห้องสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งมีการจัดวางเป็นเก้าช่อง และมีแกน

การเชื่อมต่อเป็นระบบโครงข่าย ดังนั้นใน หนึ่งหน่วยที่ว่างจะปรากฏทางเดินเชื่อมมากกว่าสองทาง 

โดยพ้ืนที่จุดกึ่งกลางเป็นพ้ืนที่บันไดและถงทางเดินเชื่อมไปยังชั้นใต้ดิน หน่วยพ้ืนที่ว่างนี้ถูกเชื่อมผ่าน

ช่องประตูซ่ึงช่องประตูที่มีความหนานี้ บ้างพ้ืนที่จัดวางเป็นห้องน้ า ห้องเก็บของและพ้ืนที่ชั้นเก็บของ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง สิ่งของต่างๆถูกจัดวาง กึ่งกลางของพ้ืนที่ห้อง ท าให้

เกิดพ้ืนที่ใช้งานสิ่งของบริเวณกึ่งกลางห้อง และเกิดทางเดินรอบสิ่งของเพ่ือเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืน เมื่อ

ใช้งานพื้นที่หนึ่งจะสามารถมองทะลุผ่านไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้โดยตลอด 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จากสิ่งของซึ่งอยู่กึ่งกลาง

พ้ืนที่ว่างดังนั้นสิ่งของต่างๆ จะเชื่อมโยงไปยัง ช่องเปิด เช่น ช่องประตูและช่องหน้าต่างโดยตลอด เรา

จะเห็นว่า เมื่อมองในภาพรวมของผังแล้วสิ่งของในพ้ืนที่หนึ่งจะถูกห่อหุ่ม เป็นชั้นๆของความลึกใน

แนวราบ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ ความพิเศษในรูปแบบการจัดผังแบบแบ่งเป็นห้อง

นี้โดยเป็นจตุรัสซึ่งประกอบกันหลายรูปจะท าให้เกิดผังทึบจ านวนมากท าให้สามารถสร้างพ้ืนที่ส าหรับ

เก็บของกระจายไปตามหน่วยที่ว่างแต่ละหน่วย ดังนั้น สิ่งของที่ใช้งานตามชีวิตประจ าวันพ้ืนฐาน

สามารถวางตรงกลางของห้องและสิ่งของที่ไม่จ าเป็นสามารถเก็บไว้ในชั้นถูกกั้นด้วยทางเดินเพ่ือการ

เข้าถึงสิ่งของในชั้นเก็บของ 
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ภาพที่ 44: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 7 บ้านหินในเมืองกาเซเรส 
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3.8 บ้านหลังท่ี 8 กระท่อมของเลอร์ คอร์บูซิเยร์ (Un Cabanon)  

เลอร์ คอร์บูซิเยร์ สถาปนิกผู้โด่งดังได้ออกแบบกระท่อมหลังเล็กนี้ เพ่ือเป็นบ้านพักตาก

อากาศ โดยบ้านนี้ตั้งอยู่ตอนใต้ของฝรั่งเศส บนเขาริมทะเลเมดิเตอเรเนียน   กระท่อมหลังนี้ถูก

ออกแบบด้วยสัดส่วนแบบ เดอะโมดูเลอร์(Modulor) ซึ่งเป็นระบบซึ่ง คอร์บูซิเยร์ คิดค้นขึ้นเป็น

สัดส่วนที่สัมพันธ์กับร่างกายของคน สัดส่วนนี้ถูกน าไปใช้ในการวางผัง และ การออกแบบเครื่องเรือน

ภายในกระท่อม ด้วยวัตถุประสงค์ของการอยู่อาศัยไม่ประจ าวันนี้ กระท่อมถูกออกแบบการใช้งาน

แตกต่างจากบ้านในชีวิตประจ าวัน สิ่งของและเครื่องเรือนภายใน ประกอบด้วยพื้นที่ นอน นั่ง ขับถ่าย 

และเก็บเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆ (Unwin, 2010) 

 

ภาพที่ 45: สภาพแวดล้อมข้างเคียงของบ้านหลังที่ 8 กระท่อมของเลอร์ คอร์บูซิเยอร์ 
ที่มา: Unwin, 2010: 96 
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ภาพที่ 46: ภาพภายในของบ้านหลังที่ 8 กระท่อมของเลอร์ คอร์บูซิเยอร์ 
ที่มา: https://www.dezeen.com/2016/07/20/le-corbusier-french-holiday-home-
cabanon-17-buildings-unesco-world-heritage-list/ 
 

ระบบที่ว่าง ผังกระท่อมเป็นแบบเปิดโล่งซึ่งความเปิดโล่งนี้ผู้ใช้สามารถรับรู้ของเขตของพ้ืนที่

ทั้งหมดเนื่องจากขนาดที่เล็ก ดังนั้น แม้ผังจะเปิดโล่งแต่ให้การรับรู้แบบห้อง โดยเมื่อพิจารณาหน่วย

พ้ืนที่กิจกรรมแล้วจากภาพไดอะแกรมจะเห็นได้ว่าบริเวณกึ่งกลางห้องสามารถนับได้ว่าเป็นโถงและ

พ้ืนที่ทางสัญจรเพื่อเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีกิจกรรมอ่ืนๆ  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง รูปแบบของสิ่งของในการสร้างพ้ืนที่ว่างภายในโดย

ถูกประกอบกันเป็นรูปเหมือนใบพัด โดยสิ่งของขนาดใหญ่โอบล้อมพ้ืนที่ตรงกลางซึ่งเป็นโถง โดยเมื่อ

ยืนในต าแหน่งกลางห้องจะเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีทุกส่วน  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จะเห็นได้ว่าในแต่ละ

หน่วยพื้นที่จะปรากฏการเชื่อมต่อไปยังสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหน้าต่าง โดยเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งมี การ

ก าหนดการหยุดนิ่งในพื้นที่นั้น เช่น โต๊ะท างาน ที่นอน หรือโถสุขภัณฑ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ ขอสังเกตุที่น่าสนใจคือ พบสิ่งของที่ไม่เข้าประเภท

กันในบางพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่โต๊ะท างานซึ่งจะมีอ่างล้างมืออยู่ในระยะใกล้เคียง แยกออกมาจากพ้ืนที่โถ

ส้วม ซึ่งอาจะใช้ส าหรับการล้างมือในขณะการประกอบกิจกรรมการท างานของผู้อยู่อาศัย  สิ่งของ

ประเภทที่มีหน้าที่ส าหรับการเก็บ เช่นตู้เสื้อผ้า นั้น ท าหน้าที่เป็นฉากหลังและผนังของโต๊ะท างาน   
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ภาพที่ 47: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 8 กระท่อมของเลอร์ คอร์บูซิเยอร์ 
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3.9 บ้านหลังท่ี 9 บ้านกระจก (Glass House) 

 บ้านกระจก ตั้งอยู่เมืองนิวคานาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1949 

ออกแบบโดยสถาปนิก ฟิลิป จอห์นสัน (Philip Johnson)  

ฟิลิป จอห์นสัน สถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของบ้านกระจกได้สร้างบ้านหลังนี้ส าหรับ

เป็นบ้านพักตากอากาศและงานทดลองสถาปัตยกรรม บนที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยบ้านหลัง

อ่ืนๆของเขา และที่ดินพ้ืนผืนนี้แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และเนินเขา ในรัฐคอนเนตทิคัต บ้านกระจกถูก

มองว่าเป็นบ้านที่ส าคัญในทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากมีความแตกต่างกับบ้านทั่วไปในยุคสมัยนั้น 

โดยได้รับอิทธิพลหรือแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมมาจาก มีส แวนเดอโร ซึ่งจะเห็นได้จาก รูปทรง 

การวางผังของอาคาร ตลอดจนการใช้ระบบโครงสร้างและวัสดุ ปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกปรับเปลี่ยนการ

ใช้งานจากเป็นบ้านพักอาศัยกลายเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้คนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม 

 

 

ภาพที่ 48: ภาพภายนอกและภายในบ้านกระจกของบ้านหลังที่ 9 บ้านกระจก 
ที่มา: https://www.e-architect.co.uk/america/philip-johnson-glass-house 
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ระบบของที่ว่าง บ้านหลังนี้ มีความสามารถเชื่อมต่อระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกอย่าง

มาก เนื่องจากการปิดล้อมรอบนอกนั้นใช้กระจกทั้งหมดและกระยกพ้ืนที่ภายในที่ไม่สูงแตกต่างจาก

พ้ืนดิน ท าให้เกิดความเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก หน่วยพื้นที่ต่างๆ ถูก

แบ่งลงบนผังเปิดโล่ง (Open plan) โดยมีระดับการปิดล้อมต่างกัน เช่น พ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่นซึ่งมีการ

ปิดล้อมที่เบาบาง ไปสู่การปิดล้อมที่หนาแน่นในพ้ืนที่ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวสูง เช่น ห้องน้ า จะ

สังเกตุได้จากส่วนการกั้นผนัง และการใช้เครื่องเรือนในการสร้างทิศทางการปิดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง แม้ว่าระบบพ้ืนที่ภายในเป็นลักษณะเปิดโล่งก็

ตามแต่สิ่งของต่างๆภายในก็เป็นตัวระบุขอบเขตหน่วยๆพ้ืนที่ขึ้นมา จะเห็นได้จากไดอะแกรม พ้ืนที่

หน่วยย่อยๆเกิดขึ้นหกหน่วย เชื่อมกันด้วยพ้ืนที่โล่ง โดยในพ้ืนที่โล่งที่ถูกแรเงานั้นเป็นพ้ืนที่ซึ่งถูกจัด

วางสิ่งของเพ่ือกั้นอาณาเขตในการเดิน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การประกอบของสิ่งของ

นั้นนับว่าท าหน้าที่ ทดแทน ผนัง เสา พ้ืน และหลังคาในการสร้างหน่วยที่ว่างต่างๆ เช่น การใช้ชั้นเก็บ

และเคาท์เตอร์ครัวในการแบ่งพ้ืนที่แทนผนัง การใช้พรมประกอบกับโซฟา ภาพเขียน ในการสร้าง

พ้ืนที่นั่งเล่น โดยพ้ืนที่ซึ่งเป็นทางเดินผ่านหรือพ้ืนที่ซึ่งเป็นทางส ยจร จะปรากฎสิ่งของประเภทซึ่งไม่

จ าเป็นต้องมีอยู่ในบ้าน เช่น รูปวาด รูปปั้น กระถางต้นไม้ เพ่ือท าหน้าที่ เป็นตัวกั้นขอบเขตที่แตกต่าง

ออกไปจากกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อ่ืนทั้งหมด จากมุมมองทางเข้าบ้านจะไม่มีสิ่งของกีดขวางสายตา เพ่ือไม่

บดบังสภาพแวดล้อมภายนอก หากมีก็จะเป็นสิ่งของซึ่งมีลักษณะของความเบาโล่ง หรือระดับท่ีต่ ากว่า

สายตา   

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและสิ่งของ  สิ่งของภายในเชื่อมกันเป็นกลุ่มตามประโยชน์ใช้

สอยของแต่กลุ่ม โดยมีระยะห่างจากกลุ่มอ่ืนที่ชัดเจน พ้ืนที่เก็บของเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่อ่ืนถูกจัดอยู่ใน

ระยะห่างซึ่งสร้างพ้ืนที่เปิดโล่งออกไปยังภายนอก 
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ภาพที่ 49: ภาพไดอะแกรมการวิเคราะห์ของบ้านหลังที่ 9 บ้านกระจก 
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3.10 สรุปแนวคิดจากกรณีศึกษา 

ระบบของผังแบบห้องและแบบเปิดโล่ง มีผลโดยตรงกับการเชื่อมโยงสิ่งของและการเก็บ

สิ่งของตามภาพท่ี 50 บ้านทั้งหมดเก้าหลังในการศึกษา เมื่อเรียงล าดับในประเด็นของการเก็บของและ

ระบบที่ว่างจากผังแบบห้องสู่ผังแบบเปิดโล่ง การเก็บของแบบห้องนั้นจะท าให้สิ่งของขนาดใหญ่

เคลื่อนย้ายเข้ามาเก็บได้ ท าให้เกิดพ้ืนที่โล่งในการใช้งานกิจกรรมของพ้ืนที่ว่างได้ ส่วนการเก็บของ

แบบพ้ืนที่นี้มีความสามารถในการเก็บของจิปาถะซึ่งอ านวยความสะดวกต่อสิ่งของขนาดใหญ่ ข้อดีของ

ท าสองแบบนี้จะน าไปสู้การทดลองในบทที่ 3 เกี่ยวกับการออกแบบระบบจัดเก็บสองแบบเพ่ือหา

ความเหมาะสมในการจัดเก็บสิ่งของในพ้ืนที่ต่างๆ 

 

ภาพที่ 50: แบบสรุปการวิเคราะห์ แสดงการเรียงล าดับระบบที่ว่างแบบห้องไปสู่แบบเปิดโล่งบ้าน
กรณีศึกษา 9 หลัง 
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ภาพที่ 51: แบบสรุปการวิเคราะห์ แสดงการเรียงล าดับการเก็บของแบบปิดล้อมไปสู่การวางสิ่งของใน
พ้ืนที่ว่างบ้านกรณีศึกษา 9 หลัง 
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ภาพที่ 52: แบบสรุปการวิเคราะห์ แสดงการเรียงล าดับการเชื่อมโยงของสิ่งของจากต่ าไปสู่สูงบ้าน
กรณีศึกษา 9 หลัง 
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บทที่ 4  

การทดลองค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งของ คน และสถาปัตยกรรม  

 

4.1 ระบบความสัมพันธ์ 

การศึกษาวิจัยประเด็นสิ่งของและสถาปัตยกรรมนี้  เป็นการตั้งค าถามต่อเครื่องมือการ

ออกแบบซึ่งใช้อยู่โดยทั่วไป ที่มักเลือกให้ค่าน้ าหนักต่อประเด็นเกี่ยวกับตัวตนและความสัมพันธ์กับ

สิ่งของเอาไว้เป็นล าดับท้ายในการออกแบบ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการเก็บของและ

ไม่มีที่เก็บของในที่อยู่อาศัยทั่วไป  โดยการท าความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆกับท่ีว่างเป็น

ส าคัญ  ซึ่งมีสมมติฐานว่าระบบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนี้เป็นปัจจัยต่อการก่อรูปของที่ว่างทาง

สถาปัตยกรรมจากสิ่งของในที่อยู่อาศัย  

น ามาสู่การศึกษาทบทวนในบทที่ 2 โดยศึกษานิยามและเครื่องมือการออกแบบในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นที่บทบาทหน้าที่ของ คน—สิ่งของ--สถาปัตยกรรม รวมไปถึงศึกษาวิจัยและวิเคราะห์

ถึงความสัมพันธ์ของที่ว่างกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม น ามาสู่ความเข้าใจความสัมพันธ์ของ

การใช้งานสิ่งต่างๆรอบตัวที่มีความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกัน ทั้งในด้านการใช้งานพื้นฐานตามความ

ต้องการของมนุษย์กับการใช้งานเชิงสัญลักษณ์  ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านกลไกระหว่างคนและสิ่งของ ได้แก่ 

บทบาท ความถี่ การเห็นสิ่งของ และการเข้าถึงสิ่งของ  

จากบทท่ี 2 ได้สมมติฐานบางประการน ามาสู่การวิเคราะห์ประเด็นเก่ียวข้องกับสิ่งของ ผ่าน

กรณีศึกษาทั้ง 9 ในบทที่ 3  พบความ  ได้แก่ ระบบที่ว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่าง   

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและ

สิ่งของ พบว่า สิ่งของมีหน้าที่ท างานร่วมกับองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ท างานร่วมกันระหว่างสิ่งของ

และองค์ประกอบ ทดแทนตัวองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเอง  เกิดคุณลักษณะของที่ว่าง 3 

ประเภท ได้แก่ ที่ว่างที่มีขอบเขต (Demarcation) ขอบเขตล้อมรอบ (Boundary) และขอบเขตปิด

ล้อม (Enclosure)   

น ามาสู่การออกแบบการทดลอง  3 ประเด็น  รูปแบบการจัดเก็บสิ่งของ  รูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  รูปแบบการปิดล้อมสิ่งของ  
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ภาพที่ 53: ไดอะแกรมสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งของ และสถาปัตยกรรม 
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อาจกล่าวได้ว่า สิ่งของพ้ืนฐานประจ าวันที่คนครอบครองอยู่  ล้วนประกอบกันขึ้นบนที่ว่าง

ต่างๆเพ่ือสนองต่อการด าเนินกิจกรรมอันหลากหลายของคน  อย่างไรก็ตาม สิ่งของเหล่านั้นไม่ได้อยู่

โดดเดี่ยว หากแต่มีความสัมพันธ์กับสิ่งของอ่ืนๆรวมไปถึงที่ว่างที่ห่อหุ้มโอบล้อมมันด้วย  สิ่งของเองจึง

เรียกร้องต่อสิ่งของอ่ืนเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมหรือเพ่ือรักษาคุณสมบัติของมันเองอีกด้วย  ในท านอง

เดียวกัน สิ่งของประกอบเหล่านั้นก็มีความต้องการพ้ืนที่เช่นกัน  เมื่อศึกษาคุณลักษณะของ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับลักษณะการอยู่ร่วมกับที่ว่างในบทที่ 2 และ 3 แล้ว สามารถแบ่ง

คุณลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ดังนี้  

1. สิ่งของที่ต้องวางในที่ว่างและต้องถูกมองเห็น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดและสร้าง

ความหมายของหน่วยที่ว่าง 

2. สิ่งของที่ต้องเก็บในที่ว่าง โดยต้องการทั้งการมองเห็น เพ่ือท าหน้าที่ประกอบกับสิ่งของข้อ 

1 ในการรองรับกิจกรรม 

3. สิ่งของที่ต้องการพ้ืนที่ปิดและแยกส่วนออกจากที่ว่าง หรือแยกส่วนโดยสามารถน ามา

เชื่อมต่อกับสิ่งของได้เมื่อเกิดกิจกรรมพิเศษ 

การศึกษากรณีศึกษาสถาปัตยกรรมบ้าน พบว่า สิ่งของนั้นใช้ประกอบกับองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างความชัดเจนในหน่วยที่ว่าง เช่น การเกิดระบบผังที่มีพ้ืนที่เก็บของเป็น

แกนกลางของผัง การเกิดระบบการเก็บสิ่งของกระจายบนผัง ในบางกรณีสิ่งของถูกใช้ร่วมกับ

องค์ประกอบเพ่ือสร้างพ้ืนที่ความหมายใหม่ภายในที่อยู่อาศัย  จากคุณลักษณะเหล่านี้น ามาสู่การตั้ง

ประเด็นในการทดลอง คือ รูปแบบการจัดเก็บสิ่งของ---เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่เก็บของ  รูปแบบการ

ปิดล้อมเพ่ือศึกษาการเชื่อมโยงของสิ่งของ---เพ่ือยังคงรักษารูปแบบการใช้สอย รวมไปถึงรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 



  73 

4.2 การทดลองศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ 

4.2.1 รูปแบบการจัดเก็บสิ่งของ  

จากการศึกษาในบทที่ 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งของและพ้ืนที่อยู่อาศัย และ “สิ่งของต่างๆต้องมีที่

ทางของมันเอง”ในที่อยู่อาศัย พบว่า ห้องเก็บของหรือพ้ืนที่เก็บของ (Storage Space) นั้น มักประสบ

ปัญหาว่าพ้ืนที่ใช้งาน (Function Space) ถูกกีดขวางเนื่องด้วยสิ่งของต่างๆ  อันเนื่องมาจากการที่

พ้ืนที่เก็บไม่ได้ถูกให้ความส าคัญหรือไม่ได้ถูกค านึงถึงในเบื้องต้นของการออกแบบ  ทั้งนี้ จาก

การศึกษาและวิเคราะห์แล้ว พบว่า คุณลักษณะของการเก็บของและพ้ืนที่ใช้งาน เกิดจากความสัมพันธ์

ปัจจัยหลัก คือ 1.ลักษณะการเข้าถึงสิ่งของที่ถูกเก็บ 2.พ้ืนที่ที่หลงเหลือซึ่งในบางครั้งท าหน้าที่เป็นทาง

สัญจร และ 3. พ้ืนที่อ่ืนๆโดยแยกเป็น  

การเก็บแบบระนาบทางตั้ง คือ การเก็บซ้อนชั้นขึ้นไปในแนวดิ่ง 

การเก็บแบบระนาบทางนอน คือ วางเก็บสิ่งขิง กองไปตามทางนอนพ้ืน ใต้พ้ืน หรือ บนฝ้า 

การเก็บแบบเป็นห้องเก็บของ คือ การเก็บสิ่งของต่างๆในห้องเก็บของแยกจากพ้ืนที่ใช้งาน 

พบว่าความสามารถการเก็บของแต่ละแบบมีคุณสมบัติต่างกันความต่างกัน ดังนี้ 

การเก็บแบบระนาบตั้ง มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ใช้งาน คือ การเข้าถึงพ้ืนที่เก็บได้สะดวก

เนื่องจากสามารถอยู่ติดกับพ้ืนที่ใช้งาน พ้ืนที่เก็บแบบนี้สามารถกระจายไปตามแต่ละหน่วยของพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ยังสามารถท างานใกล้เคียงกับผนัง เพ่ือกั้นและแบ่งพ้ืนที่ได้  สามารถเป็นพ้ืนที่รองรับ

ส าหรับสิ่งของส าหรับ การสะสม การเก็บสิ่งของขนาดเล็ก เนื่องจากมองเห็นได ้

การเก็บแบบระนาบนอน ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ใช้งาน คือ การเก็บของแบบนอนนั้นมีความ

ยากในการเข้าถึงสิ่งของต่างจากด้านบนพ้ืน ดังนั้น พ้ืนที่ใช้งานมีโอกาสที่สามารถใช้งานได้น้อยลงหรือ

ยากขึ้นตามไปด้วย เพราะจ าเป็นต้องวางสิ่งของให้ไม่ซ้อนกับ การเข้าถึงพ้ืนที่การเก็บ อย่างไรก็ตาม 

การเก็บสิ่งแบบระนาบนอนนั้นมีข้อดีคือ การซ่อนพื้นที่ สิ่งของให้หลบให้ไปกับพื้น และสามารถใช้งาน

บนพื้นที่นั้น  

การเก็บแบบห้อง ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ใช้งาน คือ การเก็บของแบบห้องนั้นเป็น การเก็บที่

แยกสิ่งของออกจากพ้ืนที่ใช้งานอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การเข้าถึงจ าเป็นต้องออกจากพ้ืนที่ใช้งานจากนั้น

จึงเช้าสู้พ้ืนที่ห้องเก็บของ สิ่งของที่ถูกเก็บในพ้ืนที่นี้จะไม่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ใช้งานอีกต่อไป ข้อดี

ของการเก็บของแบบห้อง คือ ความสามารถในการเก็บของขนาดใหญ่ และสิ่งของ ซึ่งใช้งานไม่

บ่อยครั้ง 
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ภาพที่ 54: การเก็บแบบระนาบทางตั้ง ทางนอน และแบบห้อง 
 

4.2.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

การทดลองนี้เพ่ือค้นหา ประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการออกแบบ ในการร่วมกันและการท า

หน้าเช่นเดี่ยวกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตามภาพที่ 57 เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง ประเภท

ของสิ่งของ 5 กลุ่ม ซึ่งมาจากการศึกษาบทที่ 2 เมื่อเกี่ยวสัมพันธ์กับพ้ืนที่ รวมกับภาพที่ 51 แผนผัง

การทดลองแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสิิิงของและที่ว่างนั้นปรากฏในสามแบบ คือ ประเภท A สิ่งของ

วางในที่ว่าง ประเภท B สิ่งของเก็บในที่ว่าง และประเภท C สิ่งของเก็บในพ้ืนที่ปิดแยกออกมาจาก

พ้ืนที่ว่างนั้น โดยค้นหาว่า สิ่งของสามประเภทนี้สามารถท างานร่วมกับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมใด

ได้บ้างและได้ผลในการเกิดที่ว่างอย่างไร 
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ภาพที ่55: สิ่งของ A ท างานร่วมกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 56: สิ่งของ B ท างานร่วมกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 



  77 

 

ภาพที่ 57: สิ่งของ C ท างานร่วมกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
 

 



  78 

 

ภาพที่ 58: สรุปสิ่งของท างานร่วมกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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จากโดยสรุปแล้ว ตามภาพท่ี 56  สิ่งของบางประเภทนั้นมีความสามารถในการท างานร่วมกับ

สถาปัตยกรรมในการสร้างหน่วยที่ว่าง โดยการอนุญาตให้เกิดพ้ืนที่ซ้อนทับของกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น 

สิ่งของประเภท A เป็นสิ่งของที่วางในที่ว่าง ท างานร่วมกับพ้ืน เช่น ตามภาพ 58 สิ่งของเช่นโต๊ะ วาง

ซ้อนลงบนที่ว่างและซ้อนกันขึ้นไปเพื่อสร้างขอบเขตหน่วยย่อยของที่ว่าง  

ในขณะเดียวกันสิ่งของบางประเภทนั้น ไม่มีความสามารถท างานร่วมกับองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมในการสร้างที่ว่างได้เลย แต่มีเพ่ือประกอบกับสิ่งของอ่ืนในการรองรับกิจกรรมเท่านั้น 

กล่าวคือ สิ่งของจะสัมพันธ์กับคุณลักษณะของที่ว่างและพฤติกรรมสิ่งของ โดยพฤติกรรมต่อสิ่งของนั้น

แบ่งเป็น การเข้าถึง การมองเห็น การปรากฏในพื้นที่ว่าง  
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4.2.3 รูปแบบการปิดล้อมสิ่งของ 

การทดลองวางกลุ่มของสิ่งของตามภาพ 55 โดยทดลองในสองรูปแบบคือระบบการจัดเก็บ

สิ่งของแบบแกนกลาง และระบบการจัดเก็บสิ่งของแบบปิดล้อม โดยทั้งสองระบบนี้ จะเป็นการ

รวมกลุ่มของสิ่งของที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้เข้าไว้ด้วยกัน แต่ยังคงความสัมพันธ์ใน

สิ่งของแต่ละอย่างตามประโยชน์ใช้สอย 

 

ภาพที่ 59: กลุ่มของสิ่งของในการทดลอง 
 

 

ภาพที่ 60: กลุ่มของสิ่งของในการทดลองและส่วนปิดล้อมในแต่ละสิ่งของ 
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แบบที่ 1 การปิดล้อมแบบผนัง 

 

 

ภาพที่ 61 : ภาพการทดลองออกแบบ บ้านเดี่ยว ในรูปแบบการจัดเก็บแบบผนังปิดล้อม 
 

โดยผลการทดลอง พบว่า “การจัดวางแบบปิดล้อม” ได้ใช้ “สิ่งของ” ที่ยึดกับท่ีรวมกับผนัง

ปิดล้อมซึ่งอยู่ที่เปลือกอาคารเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีส าหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวสูง 

ในขณะที่คุณลักษณะของความเป็นบ้านเดี่ยวที่มีอาณาบริเวณโดยรอบอันเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์

กับผู้คนโดยรอบนั้นลดลง ในแง่ของที่ว่างทางสถาปัตยกรรมพบว่าระบบการปิดล้อมสัมพันธ์กับการก่อ

รูปพื้นที่ท่ีมีความเฉพาะตัว ที่มีพ้ืนที่ภายในต่อเนื่อง สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้อิสระ 
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แบบที่ 2 การปิดล้อมแบบแกนกลาง 

 

 

ภาพที่ 62: ภาพการทดลองออกแบบ บ้านเดี่ยว ในรูปแบบการจัดเก็บแบบแกนกลาง 
 

“การจัดเก็บแบบแกนกลาง” เปิดโอกาสให้พ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดสัมพันธ์กับ “สิ่งของ” กับ

สภาพแวดล้อมได้อย่างดี 

ระบบการจัดเก็บแบบแกนกลาง มีข้อดีคือท าให้ พ้ืนที่ใช้งานอยู่อาศัย มีความต่อเนื่องกันและ

สามารถเคลื่อนง่ายข้าวของที่เคลื่อนย้ายได้ข้ามไปมาระหว่างพ้ืนที่ได้ และเอ้ือประโยชน์ในที่พักอาศัย

แบบบ้านเดียว คือสามารถสร้างช่องเปิดหรือช่องหน้าต่างประตูได้ สามารถท าให้พ้ืนที่ส่วนที่เหลือ

สามารถหยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ในแต่ละพ้ืนที่ได้โดยง่าย 
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4.3 สรุประบบความสัมพันธ์จากการทดลองศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ 

จากการทดลองรูปแบบ 4.2.1 รูปแบบการจัดเก็บสิ่งของ, 4.2.2 รูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งของและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม, 4.2.3 รูปแบบการปิดล้อมสิ่งของ สามารถสรุปได้

เป็นภาพที่ 63 ได้ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมคน สิ่งของ และที่ว่างได้ คือ  

-ในที่ว่างนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งของที่ต้องวางในที่ว่าง  

-ในที่ว่างนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งของที่ต้องถูกเก็บในที่ว่างและต้องมองเห็น 

-ในที่ว่างนั้นจะต้องประกอบด้วยงสิ่งของที่ต้องถูกเก็บในพ้ืนที่ปิดหรือมองไม่เห็น 

ซ่ึง พ้ืนที่รองรับสิ่งของแบบที่ 1 2 นั้นต้องเชื่อมโยงกันด้วยการมองเห็นและการเข้าถึง ส่วนพื้นที่

รองรับสิ่งของแบบที่ 3 นั้นเชื่อมโยงโดยการเข้าถึง 

 

 

ภาพที่ 63: ความสัมพันธ์ของสิ่งของในกลุ่มการใช้งาน 
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ด้วยความสัมพันธ์ข้างต้นนี้ิ จึงเกิดเครื่องมือในการออกแบบที่ว่างอันเนื่องมาจากการศึกษา

กรณีศึกษาบทที่ 3 มีอยู่สองระดับในห้าแนวทางตามภาพที่ 64 คือ ในระดับผังรวมจะได้ระบบ

ความสัมพันธ์ คือ ระบบผนังล้อมและระบบแกนกลาง ในระดับหน่วยพื้นที่จะได้ระบบความสัมพันธ์ 

คือ ระบบผนังล้อม ระบบแกนกลางและระบบผสม  

 

 

ภาพที่ 64: แสดงเครื่องมือ 5 รูปแบบ 
 

น าไปสู่การทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยในบทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 5  

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

5.1 โปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ที่พักอาศัยแบบสร้างส าเร็จ แล้วให้ผู้ใช้เลือกเข้าอยู่ ซึ่งโดยทั่วไป เรียกบ้านจัดสรรค์นั้น ไม่ว่า

จะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแถว หรือ อาคารพักอาศัยรวม ส่วนใหญ่มีการออกแบบรองรับกิจกรรมพื้นฐาน

ในชีวิตประจ าวันทั่วไป ดังนั้นจึงพบว่า ที่พักอาศัยประเภทนี้ อาจไม่ได้ตอบสนองความต้องการทั้งหมด

ของผู้ใช้ได้ จะสังเกตุได้ว่า ที่พักอาศัยประเภทนี้นั้น จะมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บสิ่งของ แทรกตามพ้ืนที่เหลือ 

เช่น ใต้บันได ลานหลังห้องครัว อาจเป็นเหตุผลมาจากพ้ืนที่เก็บของไม่ได้มีค่าความส าคัญในการ

ออกแบบเท่าที่ควร ผลต่อมาคือ เมื่ออยู่อาศัยไปจึงเกิดการปัญหา เช่น สิ่งของเพ่ิมเติมข้ึนมาก กีดขวาง

พ้ืนที่การใช้งาน ดังนั้นกระบวนการทดลองซึ่งมุ่งหวังการค้นหา ระบบการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิบน

พ้ืนฐานของระบบการใช้สอย โดยน าหลักการมาจากบทที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง ไดอะแกรมการใช้งานซึ่ง

ต้องเพ่ิมเติมความละเอียดจากเดิมซึ่งเป็นจัดกลุ่มพ้ืนที่ ลงเป็นจัดกลุ่มของสิ่งของจากนั้น จึงเกิดพ้ืนที่ 

และก่อรูปเป็นที่พักอาศัย ที่พักอาศัยสร้างส าเร็จที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ มี

ขนาดแตกต่างกันไป เพ่ือการสร้างกรอบการทดลองเบื้องต้น จึงต้องการหา ขนาดของของที่พักอาศัย 

ที่มีขนาดการเลือกซ้ือเพ่ืออยู่อาศัยมากที่สุดนั้นมีรายละเอียด คือ  

-ที่พักอาศัยสร้างเสร็จแบบบ้านเดี่ยว ราคา 3-5 ล้านบาทนั้น และ 5-10 ล้านบาทนั้นเป็น

กลุ่มท่ีขายได้มากท่ีสุด และมีขนาดพ้ืนที่ของบ้านในกลุ่มนี้ทั่วไป มีขนาด 170-300 ตารางเมตร  

-ที่พักพักอาศัยแบบบ้านแถวหรือทาวเฮาส์นั้น ราคา 1-2 และ 2-3 ล้านบาทนั้นเป็นกลุ่มที่ขาย

ได้มากท่ีสุดนั้น และมีขนาดพ้ืนที่ของบ้านในกลุ่มนี้ทั่วไป มีขนาด  90-160 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 65: จ านวนที่อยู่อาศัยที่ขายได้แยกตามประเภท ปี 2559 
ที่มา: https://www.area.co.th/thai/index.php 

 

ภาพที่ 66: ตัวอย่างบ้านในท้องตลาด 
ที่มา: https://www.sansiri.com/townhouse/siri-place-rangsit/th/ 
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กลุ่มผู้ใช้ บ้านพักอาศัยขนาดนี้ในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เริ่มต้นครอบครัว ดังนั้น 

พฤติกรรมและกิจกรรมของคนในกลุ่มนี้นั้นไม่ได้จ ากัดหรือใช้บ้านเพื่อหลับนอนพักอาศัยเท่านั้น แต่

บ้านอาจเป็นที่ท างาน เป็นที่สังสรรค์ หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากกิจกรรมพ้ืนฐาน ผลก็คือพื้นที่

บ้านนั้นควรมีความหยืดหยุ่นในการจัดการพ้ืนที่ได้ เพื่อประกอบกิจกรรมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้  

สิ่งของ เมื่อกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมมากยิ่งข้ึน สิ่งของก็จะมีความแตกต่างกันมากข้ึนไป

ด้วย เช่น สิ่งของประเภทงานอดิเรกและการสะสมมากยิ่งขึ้น สิ่งของต่างๆที่เป็นสิ่งของสะสมนี้ 

แตกต่างไปตามความต้องการส่วนตัว ดังนั้น สิ่งของประเภทของสะสมซึ่งถูกก าหนดความหมายใน

ภาพรวมว่าเป็น “สิ่งของสะสม” เท่านั้น เพื่อสร้าง การออกแบบ พ้ืนที่เก็บของเหล่านี้   

สรุปโปรแกรม บ้านต้นแบบในการพักอาศัย พื้นที่ของบ้านไม่เกิน 300 ตารางเมตร มีพ้ืนที่

ห้องรับประทานอาหาร พ้ืนที่นั่งเล่น พื้นที่นอน 2 ห้อง พ้ืนที่ห้องน้าและพ้ืนที่เก็บของ พ้ืนที่จอดรถ 2 

คัน ส าหรับผู้ใช้ครอบครัวยุคใหม่ พ่อแม่และลูก  
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5.2 งานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งของ คนและสถาปัตยกรรม 

 จากโปรแกรมการออกแบบ บ้านต้นแบบในการพักอาศัย พ้ืนที่ของบ้านไม่เกิน 300 ตาราง

เมตร มีพ้ืนที่ห้องรับประทานอาหาร พ้ืนที่นั่งเล่น พ้ืนที่นอน 2 ห้อง พ้ืนที่ห้องน้าและพ้ืนที่เก็บของ 

พ้ืนที่จอดรถ 2 คัน  การออกแบบบ้านเดี่ยวใน 5 รูปแบบตามเครื่องมือภาพที่ 64 แสดงรูปแบบ

แนวทางในการพัฒนางาน คือ เริ่มต้นจากการทดลองออกแบบในระดับผังรวมในสองรูปแบบ คือปิด

ล้อมทั้งอาคารและแบบแกนกลางทั้งอาคาร จากนั้นจึงทดลองออกแบบแบบปิดล้อมเป็นหน่วยและ

แบบแกนกลางเป็นหน่วยและแบบสุดท้ายคือน าทั้งสองแนวทางมาผสมกัน  

5.2.1 แบบผังรวมระบบผนังล้อม 

 การพัฒนาการออกแบบผนังล้อมในผังอาคารรวมนั้นเริ่มต้นจาก ตามความสัมพันธ์ของ

สิ่งของ โดยใช้ระนาบซึ่งทึบต่อเนื่องกันเพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับเก็บสิ่งของที่สัมพันธ์กับสิ่งของที่

จ าเป็นต้องวางในพ้ืนที่ สิ่งของที่เป็นพ้ืนที่เก็บและสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จะถูกจั ดวางลง

ต าแหน่งติดกับก าแพงปิดล้อมพ้ืนที่ว่างส าหรับสิ่งของที่มีความสามารถในการที่มนุษย์สามารถ

ประกอบสิ่งของเพ่ือสร้างกิจกรรมใหม่ 

 

ภาพที่ 67: แนวคิดในการออกแบบผังรวมระบบผนังล้อม 
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ภาพที่ 68: แบบจ าลองแบบผังรวมระบบผนังล้อม 
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ภาพที่ 69: ผังพื้นบ้านแบบผังรวมระบบผนังล้อม 
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จากภาพที่ 68 และ 69 ได้ข้อสรุปผลของแบบผังรวมระบบผนังล้อม ดังนี้  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และที่ว่าง การใช้สิ่งของแทน

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางส่วนในการสร้างหน่วยที่ว่าง เช่น การวางสิ่งของประเภทที่มี

ความหมายเชิงการใช้งานพื้นที่ แทนการแบ่งด้วยผนัง และการจัดวางพ้ืนที่จัดเก็บไปบนพ้ืนที่รอบนอก

ในแต่ละหน่วยพื้นที่ ท าให้ผังมีลักษณะเปิดโล่ง สิ่งของมีความสามาระที่ถูกคนเคลื่อนตัวสิ่งของเองเพ่ือ

ไปสัมพันธ์กับสิ่งของอีกพ้ืนที่หนึ่ง ท าให้ขอบเขตที่ว่างเดิมเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้ใช้งานสิ่งของนั้น ระบบ

ของที่ว่างเมื่อประกอบกันแล้วมีความสามารถในการปิดล้อมและตัดขาดสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน

ในขณะเดียวกันสามารถเปิดพ้ืนที่โล่งภายในได้ ด้วยลักษณะเช่นนี้ เป็นทั้งข้อดีในการน าไปใช้ออกแบบ

บ้านที่ไม่ต้องการเชื่อมมุมมองต่อบริบทภายนอกในขณะเดียวกันอาจเป็นข้อเสียหากต้องการรูปแบบ

พ้ืนที่ซึ่งสัมพันธ์กับพ้ืนที่รอบๆบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและคน ด้วยลักษณะผังนี้ สิ่งของ

ประเภทใช้สอยประจ าและมีขนาดเล็กและไม่จ าเป็นต้องมองเห็น แต่ต้องใช้ประกอบกับสิ่งของที่

จ าเป็นต้องวางโดดลอยตัวในที่ว่างนั้น สามารถเก็บในพ้ืนที่เก็บบนหน่วยที่ว่างนั้น ท าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งของและคน นั้นมีความสะดวกในการประกอบสิ่งของเข้าด้วยกันเพ่ือรองรับกิจกรรม 

เนื่องจากพ้ืนทีเ่ก็บสิ่งของขนาดเล็กวางขนานไปกับพ้ืนที่ใช้งาน  

5.2.2 แบบผังรวมระบบแกนกลาง 

การพัฒนาการออกแบบผังรวมระบบแกนกลางนั้นเป็นการปัญหาเดิมของการออกแบบที่ 

5.2.1 คือความสามารถในการเชื่อมสภาพแวดล้อมและบริบทภายนอก โดยมีแนวความคิดมาจาก

กรณีศึกษาบ้านหลังที่ 1 บ้านเก็บของในการวางผัง ภาพที่ 70 เป็นการวางแนวคิดการจัดการพ้ืนที่ผัง

รวมโดยยังยึดถือระบบการจัดเก็บสิ่งของตามแนวทางการออกแบบที่ 5.2.1 โดยน าพ้ืนที่ส่วนส าหรับ

เก็บสิ่งของมาจัดวางให้อยู่บริเวณแกนกลางของผังรวม และพยายามเปิดพ้ืนที่ ส าหรับจัดวางสิ่งของที่

ต้องอยู่ในพื้นท่ีโล่ง เปิดสู่ภายนอกของอาคาร 

 

ภาพที่ 70: แนวคิดในการออกแบบผังรวม ระบบแกนกลาง 
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ภาพที่ 71: แบบจ าลองแบบผังรวม ระบบแกนกลาง 
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ภาพที่ 72: ผังพื้นบ้านแบบผังรวม ระบบแกนกลาง 
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จากภาพที่ 71 และ 72 ได้ข้อสรุปผลของแบบผังรวมระบบแกนกลาง ดังนี้  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและที่ว่าง  การใช้สิ่งของแทน

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางส่วนในการสร้างหน่วยที่ว่าง เป็นไปตามแบบที่ 5.2.1 แต่มีความ

แตกต่างในเรื่องของการเชื่อมต่อสู่ภายนอกอาคาร โดยพ้ืนที่จัดเก็บสิ่งของนั้นถูกจัดวางในแกนกลางผัง

พ้ืน ท าให้ที่ว่างใช้งานนั้นติดกับที่ว่างภายนอกอาคารได้โดยตรง ด้วยลักษณะเช่นนี้ เป็นทั้งข้อดีในการ

น าไปใช้ออกแบบบ้านที่ต้องการเชื่อมมุมมองต่อบริบทภายนอกในขณะเดียวกันอาจเป็นข้อเสียในบาง

หน่วยพื้นที่ซ่ึงต้องการปิดบังสายตาจากภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและคน ด้วยลักษณะผัง

นี้ สิ่งของต่างๆยังคงคุณภาพของความสัมพันธ์ คล้ายกับแบบที่ 5.2.1 แต่มีความใกล้กันของสิ่งของซึ่ง

ถูกจัดเก็บมากกว่า เนื่องจากพ้ืนที่จัดเก็บนั้นรวมตัวอยู่ในแกนกลางของผังพ้ืน ท าให้มีโอกาสเกิดการ

แลกเปลี่ยนพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บโดยไม่กระทบความสัมพันธ์กับสิ่งของซึ่งถูกว่างในพ้ืนที่

โดด  

5.2.3 แบบหน่วยท่ีว่างระบบผนังล้อม 

 จากแบบที่ 5.2.1 และแบบ 5.2.2 ซึ่งเป็นการทดลองระดับผังรวม ท าให้เห็นว่าขาดการ

พิจารณาระดับหน่วยที่ว่าง ดังนั้นในการทดลองออกแบบ 5.2.3 แบบผนังล้อมในหน่วยที่ว่าง จึงท า

การออกแบบหน่วยที่ว่าง ซึ่งถูกปิดล้อมโดยพ้ืนที่เก็บของ และเว้นพื้นที่การจัดวางสิ่งของโดดไว้บริเวณ

กึ่งกลางหน่วยที่ว่างจากนั้นนพ้ืนที่แต่ละหน่วยที่ว่างมาประกอบกันเป็นผังรวมของอาคาร และเชื่อม

กันผ่านช่องทางเดินและประตู ซึ่งสัมพันธ์ไปตามประโยชน์ใช้สอยตามภาพท่ี 73 

 

ภาพที่ 73: แนวคิดในการออกแแบบผังแบบหนว่ยที่ว่าง ระบบผนังล้อม 
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ภาพที่ 74: แบบจ าลอง แบบหน่วยที่ว่าง ระบบผนังล้อม 



  96 

 

ภาพที่ 75: ผังพื้น แบบหน่วยที่ว่าง ระบบผนังล้อม 
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จากภาพที่ 74 และ 75 ได้ข้อสรุปผลของแบบหน่วยที่ว่างระบบผนังล้อมดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและที่ว่าง การใช้ระบบปิดล้อม

ในแต่ละหน่วยที่ว่างทั้งหมดทุกหน่วย และใช้พ้ืนที่ส่วนนี้เพื่อเป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บสิ่งของ ผลที่ได้คือ 

ความหนาแน่นของพ้ืนที่ทึบมีมากขึ้นจากแบบที่ 5.2.1 และ 5.2.2 มีความเป็นห้องสูงขึ้นซึ่งหมายถึงมี

พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บมากขึ้นด้วย การเชื่อมต่อมุมมองและการสัญจรระหว่างหน่วยที่ว่างด้วยกันนั้น

ลดลงน้อยกว่าแบบที่ 5.2.1 และ 5.2.2 เกิดความเป็นห้องมากขึ้นนั้นหมายถึงความยึดหยุ่นในการ

ประกอบสิ่งของต่างๆเพ่ือรองรับกิจกรรมอ่ืนๆนั้นลดลงตามไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและ

คน ด้วยลักษณะผังนี้ คนจะห่อหุ้มด้วยพ้ืนที่เก็บสิ่งของ ตลอดเวลา ทุกพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการ

จัดการสิ่งของและจัดระเบียบประเภทภายในที่เก็บสิ่งของนั้นจะเพ่ิมขึ้นเป็นมาก มีผลให้กลับไปสู่

ปัญหาของการสะสมสิ่งของมายิ่งข้ึน 

5.2.4 แบบหน่วยท่ีว่างระบบแกนกลาง 

 จากแบบที่ 5.2.2 ซึ่งเป็นการทดลองระดับผังรวมแบบแกนกลางท าให้เห็นว่าขาดการ

พิจารณาระดับหน่วยที่ว่าง ดังนั้นในการทดลองออกแบบ 5.2.4 แบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลาง โดย

ท าการออกแบบพ้ืนที่ว่างในการจัดเก็บแบบเป็นห้องภายในกึ่งกลางแต่ละหน่วยพ้ืนที่ ปิดล้อมด้วย

พ้ืนที่จัดเก็บสิ่งของอีกชั้นและเหลือพ้ืนที่รอบแกนกลางนี้ส าหรับการจัดวางสิ่งของแบบวางในพ้ืนที่

โดดๆ  

 

ภาพที่ 76: แนวคิดในการออกแแบบ ผังแบบหน่วยที่ว่าง ระบบแกนกลาง 



  98 

 

ภาพที่ 77: แบบจ าลอง ผังแบบหน่วยที่ว่าง ระบบแกนกลาง 
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ภาพที่ 78: ผังพื้น ผังแบบหน่วยที่ว่าง ระบบแกนกลาง 
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จากภาพที่ 77 และ 78 ได้ข้อสรุปผลของแบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลางดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและที่ว่าง ด้วยลักษณะการปิด

ล้อมของผังที่เกิดขึ้นท าให้ให้เกิดผลของที่ว่างภายในมีการเชื่อมต่อกับภายนอกมากมากขึ้นกว่าแบบ 

5.2.1 และ 5.2.3 แต่น้อยกว่าแบบ 5.2.2 ในขณะเดียวกันมีความพิเศษท่ีแตกต่างคือเกิดที่ว่างระหว่าง

แต่หน่วยที่ว่างมากขึ้น โดยพ้ืนที่แบบนี้นั้นเปิดโอกาสให้เกิดการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างหน่วยที่ว่าง

มากกว่าทุกแบบ และยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของได้เช่นเดียวกับทุกแบบ แต่มีข้อเสีย

เช่นเดียวกับแบบที่ 5.2.2 คือ ในบางพ้ืนที่ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัว และปิดบังสายตาจากภายนอก

นั้น กลับกลายเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและคน ด้วยลักษณะผังนี้ เปิดโอกาสให้

เกิดการจัดเก็บไปในทิศทางหลายทิศทางมากกว่าแบบอ่ืนๆ ท าให้แต่ละทิศทางนั้นคนสามารถใช้

สิ่งของเพ่ือสร้างกิจกรรมคนละประเภทได้ โดยไม่รบกวนกัน 

 

5.2.5 แบบหน่วยท่ีว่างระบบผสม 

 การออกแบบขั้นสุดท้ายเป็นการผสมข้อดีของทั้งสี่รูปแบบ โดยค านึงถึงลักษณะของ สิ่งของ

และ ที่ว่างซึ่งต้องการการปิดล้อมหรือการเชื่อมไปยังพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ  เช่น สิ่งของและท่ีว่างซึ่งเป็นพ้ืนที่

เชื่อมพ้ืนที่สิ่งของอ่ืนๆจะใช้ระบบแกนกลาง เพ่ือเปิดโอกาศในการขยับเคลื่อนสิ่งของเชื่อมกับสิ่งของ

อ่ืนมากที่สุด ส่วนพื้นที่สิ่งของที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ไม่เชื่อมกับสิ่งของอ่ืนมากนักจะระบบแบบ

ปิดล้อมเข้ามาผสม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบจากการทดลองที่ผ่านมาแล้ว 

 

ภาพที่ 79: แนวคิดในการออกแแบบ ผังแบบผสม 
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ภาพที่ 80: แบบจ าลองสามมิติ ผังแบบผสม 
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ภาพที่ 81: แบบจ าลอง ผังแบบผสม 
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ภาพที่ 82: ผังพื้นชั้น1 ผังแบบผสม 
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ภาพที่ 83: ผังพื้นชั้น2 ผังแบบผสม 
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5.3 สรุปและวิเคราะห์ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

จากระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ คนและสถาปัตยกรรมผ่านเครื่องมือการออกแบบ 5 

แบบนี้ ได้ผลสรุปในการออกแบบ คือ ในแบบผังรวมระบบผนังล้อม นั้นมีความคล้ายคลึงกับ

กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมบ้านนักสะสมของสถาปนิกหกเอ ตามภาพท่ี 84 คือ การมีพ้ืนที่เก็บสิ่งของ

ในที่ว่างเพื่อสนับสนุนสิ่งของที่จ าเป็นต้องวางในที่ว่าง ส่วนแบบผังรวมระบบแกนกลาง นั้น มีความ

คล้ายคลึงกับกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมบ้านเก็บของ ของสถาปนิกปีเตอร์ สมิธสัน ตามภาพที่ 85 คือ

ใช้ระบบแกนกลางในการสร้างและแบ่งพ้ืนที่ออกจากกัน อย่างไรก็ตาม แบบผังรวมระบบผนังล้อม 

แบบผังรวมระบบแกนกลาง นั้นเป็นการออกแบบซึ่งยังมีความไม่ละเอียดในแต่ละหน่วยที่ว่าง 

เนื่องจาก สิ่งของและหน่วยที่ว่างนั้นมีความแตกต่างกันไป การก าหนดออกแบบทุกหน่วยให้เป็นแบบ

เดียวกันตลอดท้ังผังรวมนั้นอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสิ่งของและพฤติกรรมของ

คนได้ทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 84: เปรียบกรณีศึกษาและงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบผังรวมระบบผนังล้อม 
 

 
ภาพที่ 85: เปรียบกรณีศึกษาและงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบผังรวมระบบแกนกลาง 
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ส าหรับแบบหน่วยที่ว่างระบบผนังล้อมและแบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลางเป็นการพัฒนา

เครื่องมือการออกแบบจากแบบผังรวมให้เกิดขึ้นระดับหนาวยที่ว่าง ผลที่ได้คือแบบหน่วยที่ว่างระบบ

ผนังล้อมนั้น มีพ้ืนที่เก็บสิ่งของในที่ว่างเพิ่มมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันนั้นมีความเชื่อมต่อกับหน่วยที่

ว่างกับภายนอกลดลง อันเนื่องมาจากพ้ืนที่เก็บสิ่งของในที่ว่างนั้นกีดขวางและห่อหุ้มพ้ืนที่ส าหรับวาง

สิ่งของในที่ว่างและพ้ืนที่สัญจร โดยในแบบนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับกรณีศึกษาบ้านหินในเมืองกาเซเร

สออกแบบโดย สถาปนิก เอมิลิโอ ทูนอน และคาร์ลอส มาติเนส อัลบอนอซ ตามภาพที่ 86 

 ส าหรับแบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลางนั้นงานออกแบบมีผลในการเชื่อมต่อพ้ืนที่หน่วยอื่นๆ 

และมีการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ภายในและภายนอกมากท่ีสุดโดยยังมีพ้ืนที่เก็บสิ่งของประเภทที่

ต้องการการแยกออกมาจากพ้ืนที่ส าหรับวางสิ่งของในที่ว่าง นอกจากนี้พ้ืนที่เก็บของในที่ว่าง กล่าวได้

ว่าไม่พบความคล้ายคลึงของรูปแบบระบบที่ว่างของ แบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลางสัมพันธ์กับ

กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมใดเลย ตามภาพที่ 87 

 

 
ภาพที่ 86: เปรียบกรณีศึกษาและงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบหน่วยที่ว่างระบบผนังล้อม 
 

 
ภาพที่ 87: เปรียบกรณีศึกษาและงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลาง 
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แบบหน่วยที่ว่างระบบผสมเป็นการพัฒนาโดยใช้การออกแบบระดับหน่วยและการผสม

ระหว่างระบบผนังล้อมและระบบแกนกลาง เข้าไว้ด้วยกัน โดยเลือกใช้แต่ละระบบตามแต่ละหน่วย

ของที่ว่างและพฤติกรรมของสิ่งของ ตามภาพที่ 88  

 

 
ภาพที่ 88: เปรียบกรณีศึกษาและงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบหน่วยที่ว่างระบบผสม 
 

จากการศึกษาทางการทดลองและการใช้ เครื่องมือการออกแบบกับโปรแกรม ทาง

สถาปัตยกรรมแล้วพบว่า ในบรรดาเครื่องมือของระบบความสัมพันธ์ทั้ง 5 นั้น  รูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับการออกแบบที่พักอาศัยเพ่ือรองรับสิ่งของต่างๆ คือ แบบหน่วยที่ว่าง

ระบบหน่วยผสม เนื่องด้วยตอบรับและสัมพันธ์กับพฤติกรรมสิ่งของและคนได้มากที่สุด ในขณะที่

รักษาพ้ืนที่เก็บของไว้ในส่วนที่แยกออกไปโดยไม่ตัดขาดจากองค์รวมได้มากที่สุดเช่นกัน  ทั้งนี้สามารถ

อธิบายได้ว่าเนื่องด้วยเครื่องมือแบบหน่วยที่ว่างระบบหน่วยผสมนี้ เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น

ภายหลังจากการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละระบบ น าเสนอระบบผสมผสานใหม่เพ่ือตอบสนอง

ความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเอง 
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บทที่ 6  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 “การเก็บสิ่งของต่างๆในบ้านจึงเป็นหัวข้อส าคัญอย่างหนึ่งที่นักออกแบบไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้” (Eames & Eames, 2015)  

แม้ว่า ชาล์ส และ เรย์ เอม สองสถาปนิกผู้ซึ่งเป็นนักออกแบบเครื่องเรือน และสถาปนิกจะ

กล่าวถึงประเด็นของสิ่งของ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1961 ผ่านไปแล้วห้าสิบปีจวบจนถึงเวลาปัจจุบันนี้ ปัญหาที่

อันเนื่องมาจากสิ่งของถูกเก็บสะสมเพ่ิมขึ้นนั้น ยังคงปรากฎในทุกครัวเรือนของมนุษย์ สิ่งของอัน

มากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบในการอยู่อาศัย เช่น การกีดขวางพ้ืนที่ใช้งานในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง

แน่นอนว่าพบวิธีการแก้ไขด้วยการก าจัดสิ่งของต่างๆออกไปโดยการทิ้งหรือสร้างพ้ืนที่ห้องเก็บของ

เพ่ิมเติม ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองทางนั้นสามารถก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนต่อไป เช่น สิ่งของเพ่ิมปริมาณจาก

เดิม เพียงแต่เปลี่ยนที่จากบ้านสู่พื้นที่สาธารณะอ่ืน ด้วยปัญหานี้ในฐานะของนักออกแบบควรตะหนัก

ว่าปัจจุบัน บ้านที่ถูกออกแบบก่อนเพ่ือการเลือกอยู่อาศัยนั้น ไม่มีการประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ

สิ่งของ แต่ออกแบบเพ่ือรองรับกิจกรรมพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้อาศัยใช้งานไประยะเวลา

หนึ่ง ปัญหาเรื่องสิ่งของก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น ความสนใจในประเด็นปัญหาของสิ่งของจึงถูกพัฒนาเป็น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งของและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและที่ว่างในที่พักอาศัยนั้น ท าให้

เกิด สมมุติฐานในเรื่องของระบบความสัมพันธ์ของสิ่งของมีสามารถเป็นก่อรูปสถาปัตยกรรมได้โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของ การเก็บสิ่งและการใช้สิ่งของ โดยเริ่มจากศึกษา บทบาทหน้าที่ของสิ่งของ

ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ได้สร้างความเข้าใจที่ว่างทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น โดย

สาระส าคัญ คือ ที่ว่างหากประกอบกันข้ึนเป็นสถาปัตยกรรมนั้น ล้วนแต่จ าเป็นต้องปรากฎสิ่งของด้วย

เสมอเป็นผลมาจากที่ว่างจะสามารถสื่อสารความหมายและวัตถุประสงค์ของที่ว่างนั้นต่อผู้ใช้ได้นั้นต้อง

อาศัยสิ่งของท าหน้าที่ก ากับทั้งความหมายและรูปแบบการใช้งาน ตลอดจนการเชื่อมต่อกันกับที่ว่าง

อ่ืนๆ การใช้เครื่องมือบางชนิดในการ ก่อรูปแบบความสัมพันธ์ในการใช้งานโดยปราศจากมิติของ

สิ่งของนั้นมีโอกาสน าไปสู่ขอจ ากัดเช่น ความจ าเป็นของการห่อหุ้มพ้ืนที่ การเชื่อมต่อพ้ืนที่ และความ

เป็นไปได้อ่ืนๆ ดังนั้น การเข้าใจเครื่องมือเดิมที่น ามาใช้ในการออกแบบในมิติของ สิ่งของ ด้วยนั้น จึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง  
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การศึกษาในประเด็นของ สิ่งของซึ่งท างานรวมกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมผ่าน

กรณีศึกษาบ้านแบบต่างๆนั้นช่วยให้เข้าใจ โอกาสในการสร้างพ้ืนที่ ด้วยสิ่งของในลักษณะ ร่วมกันและ

ทดแทนกันกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีผลให้ลักษณะการก่อรูปที่ว่าง เช่น การปิดล้อม

และการสร้างขอบเขตพ้ืนที่ 

การทดลองออกแบบที่พักอาศัยตามระบบความสัมพันธ์ของสิ่งของนั้น ปรากฎผล ดังนี้ 

สิ่งของมีความสัมพันธ์โดยตรงในการสร้างขอบเขตของพ้ืนที่ โดยการใช้พ้ืนที่ส าหรับเก็บสิ่งของมา

ประกอบกับองค์ประกอบพ้ืนฐาน เช่น ผนัง ในการสร้างขอบเขตของพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่เก็บของแยก

ส่วนออกจากพ้ืนที่ใช้งานแต่ยังคงความสัมพันธ์กัน พ้ืนที่ใช้งานจริงจึงสามารถปรับเปลี่ยนและเชื่อมกับ

พ้ืนที่ใช้งานส่วนอื่นได้สะดวกมากขึ้น สิ่งของที่สามารถูกเคลื่อนย้ายได้ สามารถถูกปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่

ได้โดยผู้อยู่อาศัย เพ่ือน าสิ่งของเหล่านั้นไปรองรับกิจกรรมอ่ืนๆในแต่ละหน่วยย่อยของพ้ืนที่ใช้งานได้ 

ดังนั้น พ้ืนที่ใช้งานสามารถเกิดการขยายและหดตัวลงไปตามการเคลื่อนที่ของสิ่งของและกิจกรรม 

 งานวิจัยนี้เป็นการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจ

ความหมายและหน้าที่ของ “สิ่งของ” ในมิติหลากหลาย  วิเคราะห์ประเด็นต่างๆผ่านกรณีศึกษา 

โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่องราวของสิ่งของกับที่พักอาศัย  ภายใต้กรอบแนวคิดว่า “สิ่งของ”นั้น

ย่อมมีผลในที่ว่างทางสถาปัตยกรรมส่งผ่านไปสู่กรอบและการก่อรูปของที่อยู่อาศัย  การศึกษาข้างต้น

นั้นเป็นการศึกษาระบบความสัมพันธ์สิ่งของคนและสถาปัตยกรรมในอดีต เพ่ือน ามาสู่การทดลอง

ค้นหาความสัมพันธ์และเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบเพ่ือที่อยู่

อาศัยที่เหมาะสมส าหรับปัจจุบันและอนาคต  ที่ยังไม่มีการศึกษาและน าเสนออย่างเป็นระบบมาก่อน   

งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองใน 2 ระดับ คือ  

1.การทดลองค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของคนและสถาปัตยกรรม พบว่า คน-สิ่งของ-ที่

ว่าง ล้วนมีคุณลักษณะ, มีพฤติกรรม และมีความต้องการที่มีความเฉพาะตน นอกจากนี้ยังพบว่า คน-

สิ่งของ-ที่ว่าง ยังมีความสัมพันธ์ในระดับต่างกันที่ส่งผลต่อการก่อรูปที่ว่างต่างกันไปอีกด้วย  สามารถ

สรุประบบความสัมพันธ์ของ คน-สิ่งของ-ที่ว่าง โดยความสัมพันธ์นั้นอยู่บนพ้ืนฐานของ “คนกับสิ่งของ

บนที่ว่าง” ที่ครอบคลุมความหมายทั้งจากการใช้งานโดยหน้าที่พ้ืนฐานและความหมายจากการใช้งาน

เชิงสัญลักษณ์  พบว่า หากพิจารณาจากต าแหน่งของสิ่งของกับคุณลักษณะของที่ว่าง โดยทั่วไปแล้ว 

“สิ่งของ” มี 3 ประเภท คือ สิ่งของในที่ว่าง, สิ่งของที่ต้องเก็บในที่ว่าง, และสิ่งของที่ต้องการเก็บแยก

ออกจากที่ว่าง  จากการทดลองข้างต้นนั้นงานวิจัยนี้ได้ค้นพบระบบจากรูปแบบความสัมพันธ์ของ
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พฤติกรรม คน-สิ่งของ-ที่ว่าง คือ รูปแบบการจัดเก็บสิ่งของ, รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม, และรูปแบบการปิดล้อมสิ่งของได้  น ามาสู่การวิเคราะห์เพ่ือสร้าง

เครื่องมือทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งห้าแบบ ซึ่งรองรับในการเป็นเครื่องมือในการออกแบบ

ทั้งระดับผังและระดับหน่วยที่ว่าง ได้แก่ แบบผังรวมระบบผนังล้อม แบบผังรวมระบบแกนกลาง แบบ

หน่วยที่ว่างระบบผนังล้อม แบบหน่วยที่ว่างระบบแกนกลาง แบบหน่วยที่ว่างระบบผสม 

2.การทดลองใช้เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการทดลองการออกแบบ

โดยค านึงถึงบทบาทของสิ่งของเป็นหลัก การศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งของนั้นส าคัญและมีหน้าที่ก าหนด

ความสัมพันธ์และที่ว่างเสมอ  การทดลองในระดับนี้ทดลองผ่านการท างานกับกรอบของโปรแกรมอัน

เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปของขนาดพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยกับประเภทและปริมาณสิ่งของที่ครอบครองในที่พัก

อาศัย  ซึ่งจากการศึกษาทดลองใช้เครื่องมือการออกแบบกับโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมแล้วพบว่า 

ในบรรดาเครื่องมือของระบบความสัมพันธ์ทั้ง 5 นั้น  รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับการ

ออกแบบที่พักอาศัยเพ่ือรองรับสิ่งของต่างๆ คือ แบบหน่วยที่ว่างระบบหน่วยผสม เนื่องด้วยตอบรับ

และสัมพันธ์กับพฤติกรรมสิ่งของและคนได้มากที่สุด ในขณะที่รักษาพ้ืนที่เก็บของไว้ในส่วนที่แยก

ออกไปโดยไม่ตัดขาดจากองค์รวมได้มากที่สุด  ในขณะที่ระบบอ่ืนๆ เช่นระบบปิดล้อมก่อให้เกิดการ

แยกส่วนจากสภาพแวดล้อมภายนอก เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะที่ต้องการแยกตัว ส าหรับ

ระบบแกนกลางเหมาะกับการเชื่อมโยงไปกับสภาพแวดล้อมมากกว่าระบบอ่ืน งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ

เครื่องมือที่สามารถน าไปใช้กับระบบการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้ความต้องการที่ต่างกันได้อย่าง

ครอบคลุม เครื่องมือการออกแบบนี้นอกจากเป็นการท าความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

กับท่ีว่างแล้วยังน าไปสู่การน าเสนอการแก้ไขปัญหาการเก็บของและไม่มีที่เก็บของในที่อยู่อาศัยทั่วไป 

 งานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงบทความและความส าคัญของการมีอยู่ของ “สิ่งของ” ทั้งนี้กล่าวได้ว่า

เครื่องมือการออกแบบในอดีตได้ละเลยการมีอยู่ของสิ่งของไป  ส่งผลให้ประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมที่

ดี ซึ่งว่าด้วย ความงาม ประโยชน์ใช้สอย และมั่นคงแข็งแรงนั้นด้อยลง ในบางครั้งอาจสร้างความวิบัติ

ทางโครงสร้างในภายหลังด้วย จากการศึกษานี้ได้น าเสนอเครื่องมือที่สามารถน าวิธีการทดลองนี้หรือ

ระบบของสิ่งของที่สัมพันธ์กันระหว่างการใช้และจัดเก็บสิ่งของไปปรับใช้เพ่ือก่อรูปอาคาร ทั้งในที่พัก

อาศัยและอาจรวมไปถึงสถาปัตยกรรมในลักษณะอ่ืนเนื่องด้วยมีพ้ืนฐานพฤติกรรมในลักษณะ

คล้ายคลึงกัน  เพ่ือเกิดความละเอียดในการออกแบบแต่ละหน่วยที่ว่างอันน าไปสู่วิธีการในการก่อรูป

สถาปัตยกรรมแบบใหม่ได้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะการออกแบบการทดลอง เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ว่าด้วยความส าคัญของสิ่งของกับ

การออกแบบสถาปัตยกรรม 

1. หลังจากการพัฒนางานออกแบบแล้วพบว่า การเชื่อมต่อของสิ่งของในบางจุดสามารถ

พัฒนาให้มีความแตกต่างมากขึ้นจากพ้ืนฐานได้ในอนาคต  

2. การออกแบบเครื่องมือสามารถค้นคว้าและน าเสนอแนวทางการปิดล้อมสิ่งของแต่ละสิ่ง 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ิมเติมจากประเด็นสิ่งของแล้ว 

3. ควรมีการศึกษาต่อในประเด็นความต้องการการเชื่อมต่อสิ่งของกับสิ่งของ อ่ืนนอกพ้ืนที่ 

เพ่ือทดลองบทบาทและความหมายของสิ่งของกับพ้ืนที่ภายนอกในลักษณะต่างๆว่าสัมพันธ์ต่อกันและ

สัมพันธ์ต่อการก่อรูปในลักษณะใดได้บ้าง 

4. ควรมีการทดลองหาความสัมพันธ์เพ่ิมเติมส าหรับการเก็บสิ่งของที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

เช่น ต าแหน่งและบทบาทของสิ่งของในลักษณะการจัดวางมากกว่าหนึ่งด้าน รวมไปถึงความสัมพันธ์

ระหว่างการเก็บสิ่งของหนึ่งด้านหรือมากกว่าหนึ่งด้าน
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