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แนวคิดเรื่องพื้นที่ มีมาตั้งแตในสมัยเริ่มตน  ของความเปนสังคม พื้นที่แตละพื้นที่ยอมมี             

จิตวิญญาณของตัวเอง  และสามารถที่จะสะทอนความหมายออกมาใหไดรับรูถึงความเปนถิ่นที่ และความเปน
สังคมนั้นๆได เมื่อเวลาผานไปพื้นที่พื้นที่หนึ่ง สามารถที่จะเปลี่ยนความหมายของความเปนตัวตนไดจาก การ
แปรเปล่ียนของสภาพแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม หรือปจจัยยอยๆที่กอตัวขึ้น เชน กิจกรรมที่เกิดขึ้น
ใน ชุมชน หรือปจจัยกวางๆ ที่เปนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เชน การเปลี่ยนแปลงตามระบอบการเมือง
การปกครอง หรือแมกระทั่งแปรเปลี่ยนตามกระแสโลก แตมิไดหมายความวาจะพื้นที่นั้นจะเปลี่ยนความเปน   
ตัวตนไปในทันที แตจะเปนการที่ มันคอยๆปรับตัวเปลี่ยนสภาพไปตามชวงเวลา  ยุคสมัยและคานิยมที่
เปล่ียนแปลงไป เสมือนเปนการซอนทับทางความหมายใหมลงไปในพื้นที่  

จากพื้นที่ที่ทําการศึกษา ยกกรณีศึกษาที่ยานถนนพระอาทิตยขึ้นมา หองแถวเกาในชุมชนเปน  
พื้นที่ที่เปนองคประกอบของยานเกา ที่อยูในที่มีความเจริญดังเชนกรุงเทพมหานคร การรับรูสัญญะความเปน
ตัวตนผานความเปนจิตวิญญาณของยานถนนพระอาทิตย ที่สะทอนความหมายออกมาทั้งทางทางกายภาพ 
ทางสังคม คนภายนอกสามารถที่จะรับรูความหมายทางสัญญะตางๆที่เกิดขึ้นในยานได เชน การแสดงออกดาน
ความเปนตัวตนที่แสดงถึง ความเกา ความใหม และกิจกรรมที่แตกตางกัน ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของพื้นที่ในยานถนนพระอาทิตย และไดนําแนวความคิดเรื่องความเปนตัวตนของพื้นที่และการ
ซอนทับของกิจกรรมที่เปล่ียนแปลงในหองแถวอยางเปนพลวัตมาศึกษาและทําการทดลองสูกระบวนการคิด 

  ความแตกตาง และความสัมพันธ ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในหองแถวแตละคูหา เกิดจาก
ปรากฏการณ gentrification ในปจจุบัน ที่เปนเสมือนรอยตอของยุคสมัยของความสัมพันธที่เคยเปน
ความสัมพันธแบบเครือญาติ เพื่อนบานที่ใกลชิด เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเปนความสัมพันธในรูปแบบใหม จะเห็น
ไดจากความแตกตางในหลายๆดานของผูคนและกิจกรรมในพื้นที่ หากทําการแยกพื้นที่ออกเปนสวนๆ โดยไมอิง
ถึงบริบทใดๆ ก็เสมือนกับการตางคนตางอยู (ซึ่งมีความเปนไปไดมากวาจะเกิดปรากฏการณในลักษณะนี้ในยาน
ถนนพระอาทิตย) พื้นที่เหลานั้นจะไมมีความหมายในเชิงความเปนกลุมสังคมที่มีความสัมพันธกื้อกูลซึ่งกันและ
กันเลย แตหากเมื่อเรานําพื้นที่ของแตละสวนแตละบุคคลมาประกอบกัน แลวเชื่อมโยงความสัมพันธ ดวย
กิจกรรมหรือรูปแบบทางสถาปตยกรรมก็ตาม ชุมชนนั้นอาจเปนชุมชนที่มีความสัมพันธแบบยั่งยืนตอไปได 
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The idea of place has been known from the begining of human social 

organization. Each place has own spirit and refect its’ meaning in there sense of place. By the 
time changes, place can be transfromed identity by changing of environment, community, life, 
culture or the combination of minor factor such as community ‘s activity or major factors like 
the effect of development from political and globalization. However  thing is not change 
immediately. Identity gradually transfrom itself by time, period, and value can be seen as new 
meaning of layer in to the place. 

Firstly the study is to choosing case study from Phra-Artit district by consider 
rowhouse is the main part of developed urban which we always seen in Bangkok.To perceived 
the identity signification from spirit of Phra-Artit district is reflected to physical, social. That 
outsider can be realized kinds of signification ‘s layers such as the expression of oldness and 
newness, and their different activities. At last to study    the changing of meaning role in Phra-
Artit district and to bring the idea of place ‘s identity. Layer of Dynamic Activities in this 
rowhouse in order to analysis and develop to conceptual design. 
The differentiate and relationship of activity which appear in each unit of the rowhouse is 
cause of gentrification phenomena can be seen as the shift from the old relationship such as 
family, neighbourhood to the new kind of relationship which seperate human and activities 
individually each unit have no relation to each other, (it may possible that this phenomena will 
be a serious problem for Phra-Artit district in near future). Each unit of seperation won’t be 
related to other unit in the community. But if we combine them altogether and relate them with 
activities or Architecture physical. We may find out the way of sustainable of relationship in 
any community. 
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วิทยานิพนธหัวขอจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม ฉบับนี้สามารถสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยการใหความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ ในการใหคําปรึกษาและแนะนําอันเปนประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้ ต้ังแต
เร่ิมตนของการศึกษาวิทยานิพนธ การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ กระบวนการคิด การเรียบเรียง
เนื้อหาของวิทยานิพนธ จนถึงวันสิ้นสุดการทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย วีระ 
อินพันทัง, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท, อาจารย ดร. อภิรดี เกษมสุข และอาจารย 
อนุสรณ    ภักดิ์สุขเจริญ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และเกร็ดความรูตางๆ ที่สอดแทรกมากับ
การติชม รวมถึงตั้งคําถามและปญหา ที่เปนตัวจุดประกายความคิดทั้งหมด อันเปนประโยชนอยาง
มากตอการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณผูทําวิทยานิพนธและขอมูลเบื้องตนที่นํามาอางอิงกับ
วิทยานิพนธฉบับนี้ทั้งหมด อันไดแก คุณ จาตุรงค โพคะรัตนศิริ, คุณ สันติ ฉันทวิลาสวงศ, คุณ 
เพ็ญศรี ฉันทวรางค 

ทายนี้ขอขอบคุณการใหคําแนะนํา คําปรึกษา กําลังใจ คําติชม และขอมูลอันเปน
สวนประกอบที่ทําใหเกิดวิทยานิพนธฉบับนี้ ทั้งหมด จากบุคคลที่เกี่ยวของ และไมไดกลาวไว ณ.
ที่นี้ที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี ขอขอบคุณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




