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 จุดประสงคของการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ เพื่อทําการศึกษาหาความเปนไปไดของ
การสรางพื้นที่วางทางสถาปตยกรรมที่สอดคลองและตอบสนองตอสังคมโลกาภิวัฒน บนพื้นฐาน
ของแนวความคิดที่วา “เมื่อวิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนไป สถาปตยกรรมยอมตองปรับเปล่ียน
รูปแบบเพื่อตอบสนองการใชงานที่เปลี่ยนไป และในขณะเดียวกันตองสามารถเปนสวนหนึ่งในการ
ผลักดันใหเกิดวงจรของสังคมโลกาภิวัฒนไดอยางสมบูรณ” 
 ขอบเขตของการศึกษา เปนการศึกษาผานพื้นที่วางเสมือนในอินเตอรเน็ต โดยหาความ
แตกตางที่เกิดขึ้นระหวางพื้นที่วางเสมือนดังกลาว (Virtual Space) กับพื้นที่วางจริงในงาน
สถาปตยกรรม (Real Space) และนํามาเปรียบเทียบเพื่อหาขอสรุปของพื้นที่วางทั้งสองลักษณะ 
โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาพื้นที่วางทั้งสองรูปแบบ มาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่ง
รูปแบบของสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกออกแบบภายใตเงื่อนไขของพื้นที่วางเสมือนเปนสําคัญ 
เนื่องจากตองการหาคําตอบวา พื้นที่วางเสมือนจะสามารถปรับเปลี่ยนโดยวิธีใดไดบางหากสภาวะ
ของที่ต้ังไดเปลี่ยนไป และการปรับเปลี่ยนของพื้นที่วางทางสถาปตยกรรมเอง จะสามารถทําไดโดย
ใชเงื่อนไขของพื้นที่วางเสมอืนในการออกแบบหรือไม 
 ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหไดขอสรุปใน 3 ประเด็นคือ 
 1. พื้นที่วางจริงทางสถาปตยกรรม ไมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบภายใตเงื่อนไขของ
พื้นที่วางเสมือนไดอยางสมบูรณแตแนวความคิดบางประการของพื้นที่วางเสมือนสามารถนํามาใช
ในการออกแบบใหเกิดงานสถาปตยกรรมที่ตอบสนองตอกลุมผูใชและพฤติกรรมได 
 2. พื้นที่วางเสมือนที่เกิดขึ้นในอินเตอรเนต มีความสมบูรณขององคประกอบและเปน
องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการใชพื้นที่วางในเชิงเสมือน  
 3. พื้นที่วางที่เกิด ณ บริบทใดยอมสมบูรณ ณ บริบทนั้น 
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 Aim of this thesis is to study the possibility in creating the space in the 

architecture, that is harmony and responsive to the society in the present globalization, based 

on the idea that: “When the way of lives of people change, the architecture also has to be 

adjusted its structure so as to meet with the needs of the space’s users. Meanwhile, this 

adaptation should become part of the force that support for the emergence of the globalize 

society.”  

 Scope of the study is mainly focus through the space occurring in the internet, 

marked as ‘Virtual Space’. The researcher investigates for the differences that occur between 

the ‘Virtual Space’ from the Internet and the ‘Real Space’ in architecture by compared and 

contrasted the properties of the two. Findings from the study of both spaces are used for 

designing the structure of innovative architecture, based on the conditions specified by the 
restrictions of virtual space. This design is aim to find out the ways to adjust the virtual space 

when the condition of its location is changed, including to observe the adjustment of real 

space in architecture that exploited the condition of virtual space in designing. 

 Findings of this study can draw for conclusions in 3 aspects: 

 1. Real space in architecture cannot be completely adjusted its structure under the 

same conditions specified by the virtual space. However, some ideas produced from the 

virtual space can be used in designing the architectures that fulfills to the needs and 

behaviors of the users. 

 2. The virtual space occurred in the Internet has its own perfect compositions, that 

encourage for the use of space as virtual. 

 3. Space occurred to its context is perfect in its context. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธวิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห  และความ
ชวยเหลืออยางดียิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย  ตนขาว ปาณินท อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธซึ่ง
ทานไดใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนและนาสนใจมาตั้งแตเร่ิมตนในการศึกษา จนกระทั่งถึง
กระบวนการออกแบบขั้นสุดทาย  รวมถึงเหลาคณาจารยทั้งหลายที่ไดใหคําแนะนําที่ดีในการ
ออกแบบและพัฒนาตอไป 
 ขอบคุณพอและแม สําหรับอิสระทางความคิดและความหวงใยเสมอมา  ขอบคุณ
นองสาวสาํหรบัความชวยเหลือที่เกนิตัวแตยิ่งใหญ และขอบคุณครอบครัวที่มีสวนสําคัญในการ
ความสนับสนนุ ผลักดนัและใหกําลงัใจมาโดยตลอด    
 สุดทายนี้ขอขอบคุณบุคคลเหลานี ้
 เพื่อนรวมชั้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร สําหรับกาํลังใจที่มีไมเคย
ขาด เพื่อนชาวสถาปตยเชยีงใหมสําหรับแรงบันดาลใจ และเพื่อนชาวสถาปตยศิลปากรสําหรับ
น้ําใจที่มีอยางมากมาย รวมไปถึงบุคคลผูซึ่งมีสวนชวยเหลืออ่ืนๆ ที่ไมไดกลาวถงึในที่นีทุ้กทานดวย 
ขอบคุณอยางมากมายอีกครั้งคะ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


