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Space is an important element in architecture. It is intangible but can be 
visually perceived.  Space is limited by planes both horizontally and vertically.  We are 
surrounded and wrapped in space.  We move, do different things in different time within 
its volume. 

The objective of this dissertation is to study space enclosed by planes and 
openings which can be perceived and changed according to users’ various activities 
and behavior.  The experimental design chooses the Center Point at Siam Square as its 
site where all contextual planes are used densely to arrange ever-changing activities to 
communicate with people, most of whom are teenagers, one way or another.  

To work on the design, I studied theories about space, visual perception and 
spatial behavior, observed physical environment and space using behavior; and also 
used questionnaires. Then all data was gathered to create the design process. I use the 
theory of behavior changing among teenagers: from the stage of seperation to being 
liminal and segregation, as a core concept to design tangible space relating to time and 
events in the context. 

Space is one of critical issues in architecture. It needs various elements to 
form.  Planes and openings are used to enclose and limit space which effects visual 
perception and helps to create relation between different  activities and different 
behavior in different time. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ที่วางเปนสิ่งทีอ่ยูลอมรอบหอหุมตัวเราอยูตลอดเวลา ในปริมาตรของที่วางนั้น เราตางก็ 
เคล่ือนไหว ทํากิจกรรมตางๆ เรามองเห็น ไดยินเสียง รูสึกถึงกระแสลม ไดกล่ินหอมของดอกไม แต
โดยธรรมชาติ ที่วางไรรูปทรง กลาวไดวา รูปรางสามารถรับรูดวยการมองเห็น ที่วางรับรูไดดวย
ความรูสึก  

แนวความคิดของที่วางปรากฏในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อาทิ คีตศิลปใชการมีจังหวะ
หยุดหรือเวนวาง ที่ซ่ึงไรเสียง หรือตัวโนต แตสรางอารมณความรูสึกตอผูฟงไดตางๆนานา ตาม
ความตองการของนักประพันธเพลง หากเพลงที่มีแตตัวโนตตอเนื่องไปตลอดโดยไมมีจังหวะเวน
วางเลยจนจบเพลง คงเปนเพลงที่ฟงแลวไมไพเราะ เนื่องจากขาดการมีจังหวะเวนวางที่สราง
ความสัมพันธระหวางความมีและความไมมีตัวโนตในเพลงนั้นๆ ในศาสตรทางสาขาวิชาฟสิกส มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับที่วางในมุมองท่ีกวางใหญที่สุดของจักรวาล คือ ทฤษฏีสัมพันธภาพ ซ่ึงเปน
ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางที่วางกับเวลา ของ Albert Einstein ที่ไดกลาวไววา 
“เหตุการณที่เกิดขึ้น ไมเพียงแตเกิดในเวลานั้น แตเกิดในที่วางนั้นดวย” ในขณะที่ศาสตรทาง
สาขาวิชาเคมีก็มีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับที่วางในมุมองที่เล็กที่สุดของสรรพสิ่งในจักรวาล คือ ที่วาง
ระหวางอะตอม   โดยมีการคนพบวา สสารทุกชนิดมีที่วางระหวางอะตอม 

ที่วางตางๆในศาสตรหลายแขนงวิชาที่ไดนํามากลาวขางตนนี้ มีลักษณะที่เปนนามธรรม 
ที่วางบางประเภทก็สามารถรับรูและสัมผัสไดดวยการใชประสาทสัมผัสทางการรับฟงของมนุษยซ่ึง  
บางประเภทก็ตองอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตรชวย แตยังมีศาสตรที่เกี่ยวของกับการรับรูที่วาง
โดยการใชประสาทสัมผัสทางการมองเห็นดวยตาเปลาของมนุษย ซ่ึงการรับรูทางทัศนาการนั้น เปน
การรับรูที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนเรามากเปนอันดับแรกของประสาท
การรับรูทั้ง 6 อยาง เรียงลําดับตามความสําคัญจากมากไปหานอย คือ  การมองเห็น การไดยิน การ
รับกลิ่น การรูรส การสัมผัส และสัมผัสที่ 6 เพื่อการรับรูสภาพแวดลอมและมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน โดยมีนักจิตวิทยากลุมเกสตัลตที่สนใจทําการศึกษาการรับรูทางทัศนา  
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การ เพื่อทําความเขาใจหลักการของกระบวนการเกิดพฤติกรรมการรับรูในสภาพแวดลอม โดย
อาศัยทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ (Visual Perception Theory) ในการอธิบายหลักเบื้องตนการ
รับรูทางทัศนาการที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมมีประเด็นสําคัญ คือ การจัดระเบียบการรับรู 
(Organization in Perception) การรับรูความลึก (Depth Perception) ความคงที่ของการรับรู 
(Perceptual Constancy) และมายาทางทัศนาการ (Visual Illusion) ซ่ึงหลักการเหลานี้ลวนเปน
องคประกอบสําคัญที่ถูกนํามาอธิบายการสรางสภาพแวดลอมใหมของมนุษย โดยสามารถนําทฤษฎี
การรับรูทางทัศนาการมาอธิบายศาสตรที่เรียกวา ศิลปะ ที่แตกแขนงออกมาเปน 2 กลุม คือ วิจิตร
ศิลป และ ประยุกตศิลป ซึ่งศาสตรทางศิลปะทั้ง 2 กลุมนี้ใชทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ โดย
สามารถกลาวถึงหลักการเบื้องตนของการใชที่วางในงานออกแบบไดดังนี้ 

ในศาสตรทางวิจิตรศิลป ไดนําที่วางมาใชในการออกแบบทัศนศิลป โดยแบงที่วางเปน 
2 ประเภท คือ ที่วางบวก (Positive Space)  และ ที่วางลบ (Negative Space) ที่วางบวก (Positive 
Space) หมายถึง ภาพ (Figure) เปนรูปรางที่รับรูไดดวยการมองเห็น เปนสิ่งที่เขาใจและตีความได 
ที่วางลบ (Negative Space) เปนพื้นหลังของภาพ (Ground) โดยที่พื้นหลังจะชวยเนนใหภาพลอย
เดนขึ้นมา 
                

 
ภาพที่ 1 แสดงการรับรูภาพและพื้นโดยสวนที่เปนภาพจะมองเหน็แยกตัวออกมาจากสวนที่เปนพืน้ 
 หลัง 
ที่มา : Ashihara Yoshinobu, Exterior Design in Architecture (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1970), 20. 
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ในเรื่องของภาพกับพื้น ในบางครั้งผูรับรูสามารถมองเห็นเดนชัดวา ส่ิงใดเปนภาพ และ
ส่ิงใดเปนพื้น แตในบางครั้งผูรับรูอาจมองเห็นภาพเปนพื้น ในขณะเดียวกันอาจมองเห็นสลับกัน
จากพื้นกลายเปนภาพไดดวย ซ่ึงเรียกวา ภาพสองนัย (Reversible Figure and Ground) กลาวคอื ผู
รับรูสามารถมองไดเปนทั้ง 2 รูป ในภาพเดียวกันแตคนละเวลา เชน ภาพหญิงสาวกับภาพใบหนา
คนแกภาพแจกัน กับภาพดานขางของหนาคน 2 คน 

 

             
ภาพที่ 2 แสดงภาพสองนัยภาพโดยภาพซายมองเปนไดทั้งภาพหญิงสาวหรือภาพใบหนาคนแก 
              ภาพขวามือเห็นเปนภาพแจกนัสีขาวหรือภาพดานขางของหนาคน 2 คนสีดํา 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 127. 
 

ในศาสตรทางประยุกตศิลป หากเรานําลักษณะของที่วางในการออกแบบทัศนศิลปมา
อุปมาเปรียบเทียบกับลักษณะของที่วางในการออกแบบงานสถาปตยกรรม ซ่ึงเปนศาสตรแขนง
หนึ่งของประยุกตศิลป ภาพและพื้นในงานสถาปตยกรรมนั้น สามารถเปรียบเปนไดทั้งที่วาง
ภายนอกอาคารและที่วางภายในตัวอาคาร ขึ้นอยูกับวา จะมองและใหความสําคัญกับสิ่งใดมากกวา 
ในลักษณะแบบที่กลาวมานี้ จึงคลายหรือใกลเคียงกับ ภาพสองนัย (Reversible Figure and 
Ground) ของการออกแบบทัศนศิลป 

 

          
ภาพที่ 3 แสดงวางภายนอกอาคารและที่วางภายในตวัอาคารที่คลายหรือใกลเคียงกับ ภาพสองนัย 
ที่มา : Ashihara Yoshinobu, Exterior Design in Architecture (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1970), 17. 
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แตลักษณะของที่วางในการออกแบบทางทัศนศิลปกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่
นํามาเปรียบเทียบกันในมุมมองเปนเพียงที่วางซึ่งมีลักษณะ 2 มิติเทานั้น ในขณะที่ลักษณะของที่วาง
ทางสถาปตยกรรม เปนที่วางซึ่งมีถึง 4 มิติ คือ มิติทางความกวาง มิติทางความยาว มิติทางความลึก 
และมิติของเวลา แนวความคิดของการออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรม จึงมีประเด็นที่ซับซอนกวา
เร่ืองของภาพและพื้น โดยที่วางที่ถูกออกแบบนั้นยังตองมีประเด็นของความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ทั้งที่อยูในธรรมชาติและที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นทั้งในระดับผังเมือง (Urban Space) 
ภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Architecture) การออกแบบที่วางภายนอกและภายในอาคาร โดย
ที่การออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรมนั้นมีการใชองคประกอบตางๆกัน เพื่อชวยในการกําหนด
ขอบเขตที่วางที่เปนนามธรรมใหปรากฏเปนรูปธรรมสัมผัสและรับรูได ซ่ึงองคประกอบดังกลาว 
ไดแก วัสดุ (Materials) พื้นผิว (Texture) สี (Color) รูปทรง (Form) รูปราง (Shape) คุณสมบัติ
ของแสง (Lighting) ระนาบและการปดลอม (Plan & Enclosure) ชองเปด (Opening) ขนาด 
(Dimension) สัดสวน (Proportion) มาตราสวน (Scale) ซ่ึงองคประกอบตางๆเหลานี้ลวนแลวแต
มีความตองการจะสื่อสารกับมนุษย โดยอาศัยการรับรูทางทัศนาการเปนชองทางติดตอ ซ่ึงสามารถ
นําทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการมาอธิบายการรับรูของมนุษย 

 

                                  
ภาพที่ 4 แสดงภาพและพื้นเปรียบเทียบกันระหวางลักษณะของที่วางในการออกแบบทัศนศิลป 

ที่มี 2 มิติ  กับการออกแบบสถาปตยกรรมภาพที่มีมิติมากกวา 
ที่มา : Francis D.K. Ching, Architecture : Form Space & Order (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1943), 52. 
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จากผลการศึกษาของกลุมนักจิตวิทยา เกสตัลท ช้ีใหเห็นวา บุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิง
ตางๆ ในภาวะที่เรียบ งาย และลดความซับซอนขององคประกอบลง การรับรูถึงโครงรูปที่สมบูรณ
โดยการอาศัยรูปทรงปด หรือการประสานใหเกิดความสมบูรณ และมีแนวโนมการเห็นความ
แตกตาง ระหวางภาพกับพื้น (Figure and Ground) ที่ชัดเจน จดจํางาย รูสึกมั่นคง อบอุนและ
ปลอดภัย การรับรูที่วางของมนุษยในเบื้องตน จึงมีความสัมพันธกับการปดลอมที่วาง (Enclosure) 
และการเปดชองเปด (Opening) ที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางภาพและพื้น (Figure and 
Ground) เกิดเปนรูปทรงปรากฏ (Visual Form) ของที่วาง และเมื่อประกอบดวยองคประกอบตางๆ
ขางตนที่ไดกลาวมาแลว การกําหนดขอบเขตของที่วางนั้นๆ จึงกลายมาเปนสถาปตยกรรม ที่
สอดคลองกับประโยชนใชสอยและกิจกรรมตางๆ 

ที่วางทางสถาปตยกรรม เราอาจยกมาอธิบายไดในหลายลักษณะ ทั้งในแงของการจัด
องคประกอบทางดานความงาม ความหมายทางจิตวิทยาและปรัชญา แตวิทยานิพนธนี้ตองการศึกษา
และวิเคราะหวิธีออกแบบที่วางภายในและภายนอก ที่มีความสัมพันธกับเวลา และเหตุการณใน
บริบทปจจุบัน โดยเนนประเด็นการศึกษาของการปดลอมที่วางโดยระนาบทั้งหมด คือ ระนาบ
แนวนอนหรือระนาบพื้น (Horizontal Plane ) ระนาบดิ่งหรือระนาบตั้ง (Vertical Plane)  
ประกอบกับคุณลักษณะของชองเปด ที่สัมพันธกับความตองการใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย เปลี่ยนไปตามเหตุการณและชวงเวลาของผูใช ในบริบทปจจุบันที่แวดลอมไปดวย
ขอมูล ขาวสารที่ถูกหลอมรวมเขากับองคประกอบตางๆ กลายเปนสภาพแวดลอมใหมที่มนุษยสราง
ขึ้น โดยอาศัยภาพเปนสื่อกลางที่สามารถติดตอส่ือสารกับผูรับสารไดรวดเร็วและไดผลมากที่สุด 
 
การออกแบบที่วางที่สัมพันธกับเวลาและเหตุการณในบริบทปจจุบัน 
   ที่วาง       เวลา           เหตุการณ 
 
ความวางเปลาที่ถูกจํากัด  การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรม        การรับรูผานจอภาพตางๆ 
 
การปด (เปด) ลอมที่วาง  สถานที่และพฤติกรรมการใช        วัฒนธรรมการบริโภคสื่อ 
 
ระนาบ               ชองเปด        ส่ิงแวดลอมและมนษุย             การรับรูทางทัศนาการ 
(การรับรูทางทัศนาการของการปดลอมที่วางโดยระนาบที่มีผลตอพฤติกรรมวัฒนธรรมการบริโภค) 
แผนภูมิที่ 1 ประเด็นการศึกษาของการปดลอมที่วางโดยระนาบ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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โดยพื้นที่โครงการที่นํามาศึกษา ไดแก The Center Point of Siam Square ตั้งอยูที่ยาน
สยามสแควร   ทั้งนี้เนื่องจากมีความเหมาะสม และสอดคลองกับประเด็นที่จะศึกษา ทั้งในลักษณะ
พื้นที่ที่มีการปดลอมที่วาง เพื่อประโยชนการใชพื้นที่ทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภาย 
นอกอาคาร และมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน หมุนเวียน ตามแตกาลเทศะ ที่แตกตางกัน
ไป โดยมีความโดดเดน และมีเอกลักษณของยานพื้นที่อยางชัดเจนในการเปนแหลงรวมแฟชั่น 
ความนําสมัย ที่ซ่ึงมีความไมหยุดนิ่งทางกายภาพสูง ลักษณะของพื้นที่โครงการเปนสัญลักษณ 
(Symbol) ของยุคสมัย  มีการใชระนาบการปดลอม และชองเปดที่มีความหลากหลาย  เพื่อ
ตอบสนองความตองการใชพื้นที่ และกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมนั้นๆ มีความแตกตาง ซอนทับ 
และปรับเปลี่ยนรูปแบบอยูเสมอ เพื่อตอบสนองความนําสมัยในรูปแบบของการใชชีวิต โดยมี
เทคโนโลยีของการใชภาพท่ีปรากฏในรูปลักษณตางๆกันขององคประกอบในสภาพแวดลอม เพื่อ
วัตถุประสงคในการสนับสนุนการสื่อสารกับคนที่ใชพื้นที่โครงการ ซ่ึงภาพที่ปรากฏนั้นๆสงผลตอ
บริบทของพื้นที่อยางชัดเจน 

อาจกลาวโดยภาพรวมไดวา โครงการเซ็นเตอรพอยท เปนการผสมผสานการใชที่วางทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ที่อาศัยการปดลอมที่วางและการเปดชองเปด ที่มีลักษณะ การใชพื้นที่
เปดโลงสาธารณะขางทางสัญจร (The Street Plaza) และการใชพื้นที่เปดโลงสาธารณะในบริเวณ
จุดเปลี่ยนการคมนาคม (The Transit Foyer) ประกอบกับการใชพื้นที่อาคารเพื่อการปดลอมพื้นที ่ที่
ยังคงมีการใชประโยชนของพ้ืนที่ภายในอาคาร ซ่ึงสัมพันธกับชองเปดและกิจกรรมการใชงานที่มี
ความหลากหลาย   โดยลักษณะการใชพื้นที่เปดโลงนี้มีหนาที่เปนลานอเนกประสงคของยานการคา 
สยามสแควรและบริเวณขางเคียง 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.เพื่อศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบที่วางที่มีความสัมพันธกับเวลาและ
เหตุการณในบริบทปจจุบัน 

2.เพื่อศึกษาที่วางในบริบท ซ่ึงมีลักษณะยืดหยุนตอการใชสอย ในเหตุการณและ
กิจกรรมที่หลากหลาย 

3.เพื่อทดลองการออกแบบทางสถาปตยกรรม ตามมโนทัศนที่สรางขึ้นโดยสอดคลอง
กับลักษณะของบริบทในปจจุบัน 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 
 

บริบทในปจจุบัน เปนชวงที่เทคโนโลยีมีบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวิต ซ่ึงสังเกตไดผาน
ทางสถาปตยกรรม ที่วางที่ไดรับการออกแบบ ถูกกําหนดประโยชนใชสอยใหสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูใช ในลักษณะที่มีความยืดหยุนตอการใชงาน เพิ่มขึ้นจากในอดีต ระนาบของ
อาคารไมเพียงมีหนาที่ในการหอหุมและปกปองผูใช แตเกิดการหลอมรวมกันระหวางระนาบของ
สถาปตยกรรมกับหนาที่ใชสอยอ่ืนๆ เพื่อตอบรับกับความตองการใชสอยที่เพิ่มขึ้น อาทิเชน การติด
แผนสติกเกอรที่ผนังกระจกของอาคาร การติดปายโฆษณาหรือการติดตั้งจอภาพที่ผนังอาคารเพื่อ
วัตถุประสงคเชิงพาณิชย ผนังของอาคารอาจไมเปนเพียงผนังที่มีหนาที่ปองกัน ปกปอง ปดบัง
สายตา ประดับประดา แบงประโยชนการใชงานเทานั้น แตอาจเปนหนาผาจําลองเพื่อเปนที่ออก
กําลังกาย หรืออาจเปนโรงภาพยนตรกลางแจง หรือจอภาพสาธารณะที่ถายทอดเหตุการณสําคัญ
และส่ิงบันเทิงที่มีผลประโยชนเชิงพาณิชย  

ที่วางภายในและภายนอกถูกออกแบบใหมีประโยชนใชงานที่ยืดหยุนเพิ่มขึ้น มีหนาที่ใช
สอยเพิ่มขึ้น โดยการใชระนาบทั้งระนาบพื้น ระนาบแนวนอน ระนาบแนวตั้ง และระนาบระดับ
เหนือศีรษะ  เกิดการรวมตัวกันระหวางสถาปตยกรรมกับการสื่อสารผานทางเทคโนโลยี ทําใหเกิด
ประโยชนใชสอยภายในเวลาเดียวกันทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาการใชที่วางภายนอกอาคารและที่วางภายในอาคารที่มีความสัม 
พันธกับกิจกรรมที่เปล่ียนแปลงไปตามเวลาและเหตุการณของผูใชงาน โดยเนนประเด็นการศึกษา
ของการปดลอมที่วางโดยระนาบทั้งหมด คือ ระนาบแนวนอน (Horizontal Plane ) ระนาบแนวดิ่ง
หรือระนาบแนวตั้ง (Vertical Plane)  ประกอบกับคุณลักษณะของชองเปด ที่สัมพันธกับความ
ตองการใชพื้นที่ โดยมีพื้นที่ที่ทําการทดลองศึกษา คือ The Center Point of Siam Square ที่ตั้งอยู
บริเวณยานศูนยการคาสยามสแควร  
 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 
 

1. การศึกษาภาคขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่จะศึกษา 
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1.1 การศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทีเ่กีย่วกับการออกแบบที่วาง แยกหวัขอได
ดังนี ้

   - ความหมายของที่วาง 
  - มิติของที่วาง 
  - แนวความคดิของที่วางทางสถาปตยกรรม 
  - ลักษณะของที่วางทางสถาปตยกรรม 
  - การปดลอมที่วางทางสถาปตยกรรม 
  - การรับรูที่วางและการรับรูทางทัศนาการ 
  - ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม 

      1.2 การศึกษาขอมูล จากเอกสารและรายงานการวจิัยที่เกีย่วของกับพื้นที่ที่ศึกษา 
   - ประวัติความเปนมาของพื้นที่ที่ศึกษา 
   - ลักษณะการใชพื้นที่และกิจกรรมในปจจบุัน 
   - นโยบายการพัฒนาพื้นทีใ่นอนาคต 

2. การสํารวจภาคสนาม 
      2.1 การสํารวจสถานที่และบริเวณของยานที่ตั้ง เพื่อจะศึกษาองคประกอบที่สําคัญ

ทางกายภาพ และนํามาซึ่งการออกแบบที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
      2.2 การสังเกตพฤติกรรมการใชพื้นที่ กลุมผูใช ชวงเวลา และกิจกรรมในพื้นที่ที่
ศึกษา เพื่อนํามาใชในการทดลองออกแบบทางสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับลักษณะการใชงาน 
กิจกรรมและพฤติกรรมการใชพื้นที ่
      2.3 การจัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลกลุมผูใช เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
โครงการทางสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 
      2.4 การสัมภาษณผูที่เกีย่วของเชิงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อศึกษาปจจยัแวด 
ลอมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการทดลองออกแบบในครั้งนี้ 

3. การวิเคราะหขอมูล มีลําดับขั้นตอนดังนี ้
3.1 จัดกลุมขอมูลที่ไดมาจากการศึกษา 
3.2 พิจารณาขัน้ตนโดยการวเิคราะหขอมูลของสภาพปจจุบันในประเดน็การ 

ใชที่วาง ที่มีความสัมพันธกบัองคประกอบในบริบท อาทิ กลุมผูใช ชวงเวลา กิจกรรม เปนตน 
3.3 พิจารณาเลอืกประเดน็ตางๆของทฤษฎีที่มีความสอดคลองกับการศึกษา 

เพื่อนํามาใชในขั้นการทดลองออกแบบ 
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4. การกําหนดโครงการทางสถาปตยกรรม โดยการศึกษาจากองคประกอบทางสังคมที่มี
ความสัมพันธกับบริบทของการบริโภคสื่อ ประกอบกับการใชขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามและ
การสังเกตพฤติกรรม 

5. การสรางกระบวนการเชงิแนวความคิดและมโนทัศนของการออกแบบ  อันมีที่มาจาก 
ลักษณะพฤติกรรมของกลุมผูใชหลัก คือ กลุมวัยรุน ที่มีขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมจาก
วัยรุนสูวัยผูใหญ อันประกอบดวย ขั้นการแยกตัวออก ขัน้ชายขอบ และขั้นการรวมตวัสูภาวะปกติ 
เพื่อใหการออกแบบสอดคลองกับพฤติกรรมการใชพื้นที่ของโครงการ 

6. การทดลองการออกแบบทางสถาปตยกรรม แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
6.1เปนการทดลองเพื่อหาความสัมพันธของที่วางกับกิจกรรมของโครงการ โดยนํา  

แนวความคิดหลักในการออกแบบ ในประเด็นของการแยกตัวขององคประกอบเดิม เพื่อทําการปด
ลอมที่วาง การหลอมรวมหนาที่ใชสอยที่แตกตางกันเพื่อการปดลอมที่วาง และการปรับเปลี่ยน
องคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ โดยนํามาเปรียบเทียบกับพื้นที่โครงการปจจุบันควบคูกัน
กับผังพื้นที่ไดทําการออกแบบใหม 

     6.2 เปนการทดลองเพื่อหาความสัมพันธของที่วางกับกิจกรรมของโครงการ โดย 
เนนความสัมพันธกับบริบทของโครงการ และพัฒนาแนวความคิดหลักในการออกแบบ ในประเด็น
ของการแยกตัวขององคประกอบเดิมเพื่อทําการปดลอมที่วาง การหลอมรวมหนาที่ใชสอยท่ีแตก 
ตางกันเพื่อการปดลอมที่วาง และการปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ 

     6.3 เปนการทดลองการรับรูทางสายตาในระนาบที่ปดลอมที่วาง ในลักษณะที่มี 
ความแตกตางกัน 

7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
6. ขอจํากัดของการศึกษา 
 

1.พื้นที่ที่ศึกษามีความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา สงผลใหเกดิตัวแปร
ทางการวิเคราะหที่เพิม่ขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2.ประเด็นการศึกษาเนนไปที่การปดลอมที่วางโดยระนาบ และชองเปด โดยยังมีตวัแปร
อ่ืนๆที่เปนองคประกอบที่เกีย่วของกับทีว่าง ซ่ึงไมไดนํามากลาวถึงในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พื้นผวิ 
คุณสมบัติวัสด ุแสง - เงา และสี 

3.นโยบายการพัฒนาพื้นที่มลัีกษณะของความเปนพานิชยกรรมสูง ทําใหขอมูลบางอยาง
ของโครงการ ไมสามารถนํามาวิเคราะห หรือเผยแพรได 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิธีการออกแบบที่วางและทฤษฎีที่เกีย่วของ อันจะเปนประ 
โยชน ในการใชในการออกแบบตอไป  

2.เปนการเสนอแนวความคดิ การตีความ เพื่อแสดงความเปนนามธรรมใหไปสูรูปธรรม 
โดยผานทางกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

3.เปนการสรางกระบวนการทางความคิด และการทดลองคนควาอันเปนผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลที่เปนระบบ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับที่วาง 

 
1. ความหมายของที่วาง 
 

ท่ีวางท่ีไมวาง “ที่วาง” เปนคําที่มีการอธิบายความหมายไดหลายแงมุม โดยมีแนวคิดทาง
ปรัชญาของนักปราชญหลายคนไดใหคําอธิบายในเรื่องที่เกี่ยวของกับที่วาง และตางก็ไมไดให
ความหมายตรงกันเสียทีเดียว ในบางประเด็น ความคิดเรื่องที่วางนี้ มีความเฉพาะเจาะจงทั้งในดาน
ภาษาและวัฒนธรรมของผูคิดทฤษฎีเหลานั้น จึงนํามากลาวถึงความหมายของที่วางจากแนวคิดและ
ทฤษฎีเหลานั้นแตโดยสังเขป 

ความหมายในพจนานุกรม ที่วาง หมายถึง “ความวางเปลาท่ีถูกจํากัด” สามารถวัดระยะ
ไดทั้งความกวางและความยาวได ในงาน 2 มิติ และสามารถวัดความลึกได ในงาน 3 มิติ  

“ระยะ พื้นที่ หรือปริมาตร ระยะระหวางวัตถุตั้งแต 2 อัน ขึ้นไป ระยะระหวางขอบเขต
ของบริเวณตางๆ พื้นที่ หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่แยกตัวออกจากบริเวณโดยรอบ ส่ิงที่ลอมรอบ
วัตถุตางๆและแผตัวออกไปในทิศทางตางๆ โดยสนามสามมิติ” (ทิพยสุดา ปทุมานนท 2535 : 52) 

“ที่วาง หมายถึง ระยะ หรือพื้นที่ที่อยูระหวาง หรืออยูลอมรอบสวนที่เปนรูปราง หรือ
รูปทรง ทั้งในแนวระนาบและแนวลึกของภาพ ที่วาง เปนองคประกอบที่มองไมเห็น เปนพื้นที่ที่
เหลือจากรูปราง อาจกลาวไดวารูปรางสามารถรับรูดวยการมอง   ที่วางรับรูดวยความรูสึก” (ญาดา  
ชวาลกุล 2546  : 4) 

ที่วาง มีความหมายครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ ความวาง ที่มิใชความวางเปลาที่ไมมี
ตัวตน แตเปนความวางที่ถูกบรรจุดวยสรรพสิ่ง Rene Descartes ปราชญแหงศตวรรษที่ 15 ให
ความหมายของที่วางและเวลา วาเปนหมวดองครวมที่นําไปสูสภาวะแหงการแยกแยะ และการ
กําหนดประสบการณแหงการสัมผัสของมนุษย 

เมื่อประมวลความหมายของที่วางไดอยางสังเขปดังที่กลาวมาขางตน อาจพอเขาใจไดวา 
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆกับสภาวะแวดลอมของสิ่งนั้นๆอันหมายรวมถึง ทั้งสิ่งของและตัว
มนุษยเอง ถูกกําหนดใหสามารถรับรูและสัมผัสไดภายในพื้นที่วางที่มิไดวางเปลา แตเปนที่วางที่
ปรากฏเปนตัวตนที่รับรู สัมผัสความรูสึกได ออกแบบได และมีหลายมิติ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12

2. มิติของที่วาง 
 

“ธรรมชาติของที่วาง เปนสิ่งที่คอนขางจะยุงยาก เพราะเราสามารถรับรูถึงที่วางไดหลาย
รูปแบบ ที่วางอาจจะถูกครอบคลุม (Positive) หรือเปนที่วางเปลา (Negative) ที่ถูกลอมรอบดวย
พื้นที่ที่ถูกครอบคลุม ที่วางอาจจะแบน ลวงตา กํากวม หรือสับสน” (เลอสม สถาปตานนท  2537 : 
79) 

เราสามารถกําหนดมิติของที่วางที่เกี่ยวของในเชิงการออกแบบทางสถาปตยกรรม โดย
แยกแยะออกเปนมิติในเชิงการใชสอย มิติในเชิงความหมายของเวลา มิติในเชิงการรับรับรู และมิติ
ในเชิงความหมายของสถานที่ 

มิติในเชิงการใชสอย ในยุคแรกๆของการใชที่วางของมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนในการอยูอาศัย หรือใชปกปองตัวเองจากสภาพแวดลอมในธรรมชาติ ตั้งแตยุคของมนุษย
ถํ้า จนกระทั่งถึงชวงเวลาของสถาปตยกรรมแหงปญญาทางศาสนา เนื้อหาของที่วางยังคงถูก
พิจารณาและออกแบบ ในลักษณะที่แยกสวนออกจากรูปทรงของอาคาร นับตั้งแตยุคกรีก โรมัน 
จนกระทั่งถึงยุคปญญาทางปรัชญา ในราวศตวรรษที่ 17 – 18      Vitruvious  ใหคําจํากัดความของ
สถาปตยกรรม โดยเนน 3 องคประกอบหลัก คือ ความมั่นคงแข็งแรง ประโยชนใชสอย และความ
งาม ณ ที่นี้ ที่วาง ปรากฏในมิติของพื้นที่เพื่อการใชสอย ซ่ึงถูกกําหนดขอบเขตดวยรูปทรงของ
อาคาร ในบางครั้งรูปทรงก็ทําหนาที่คูตรงขามของ ที่วาง คือเปนทั้งตัวกําหนดขอบเขตของ ที่วาง 
และในขณะเดียวกันก็เปนตัวเชื่อมโยงรูปทรงของตัวเองในภาพรวมดวย 

การยึดครองที่วางดวยประโยชนใชสอยทางสถาปตยกรรม ประโยชนใชสอยตางๆ จะ
เปนตัวกําหนดขนาดของที่วาง (อรศิริ ปาณินท 2523 : 14) ยกตัวอยาง เชน บานไทยภาคกลาง มี
ขนาดของเรือนแตกตางกันตามประโยชนใชสอย จะเห็นไดจาก ขนาดของเรือนครัว จะมีขนาดเล็ก
กวาขนาดของเรือนนอน  

มิติในเชิงการรับรูของเวลา เมื่อเอยถึง “เวลา” คนสวนใหญจะนึกถึงวิธีที่ใชวัดเวลาทีผ่าน
ไป เชน นาฬิกา นาฬิกาแดด ปฏิทิน เปนตน แตนั่นไมใชความหมายของเวลาโดยตัวของมันเอง คน
ทุกคนมีความหมายของเวลาในบริบทของตนเอง ทุกคนรูวาเวลาคืออะไร แตไมสามารถอธิบายให
ผูอ่ืนเขาใจได หากถามนักฟสิกสชาวตะวันตกวามองจุดที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับเวลาคืออะไร จะได
คําตอบคือ เวลาเปนระบบอางอิงที่ใชเรียงลําดับกอนหลังของเหตุการณ โดยแตเดิมมานั้น เวลาถูก
มองเปนดังเสนตรง ซ่ึงความเชื่อที่เปนตนสายแหงวิชาวิทยาศาสตรสาขาตางๆ มิติของเวลาจะถูก
แบงแยกออกเปนชวงๆ เปนยุคเปนสมัย เรียกกาลที่ผานไปแลววา “อดีต” เรียกเวลาของขณะที่กําลัง
เปนอยูนี้วา “ปจจุบัน” และเรียกเวลาที่กําลังจะมาถึงวา “อนาคต” 
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ในขณะที่ความเชื่อของชาวตะวนัออกที่มีเกี่ยวกับการมองเวลาแตกตางออกไป คือ มอง
เวลาเปนแบบ “วัฏฏะ” มีการหวนกลับมาของสิ่งที่เกิดขึ้นแลว สอดกับสิง่ที่กําลังเกิด และสานกับสิ่ง
ที่กําลังจะมาถงึ กลับไปกลับมา สอดสาน สอดคลอง สัมพันธกัน เนื้อเยื่อแหงกาละเปนมิติที่มีตัวตน 

ในทฤษฎีสัมพนัธภาพของไอนสไตน คิดวาเวลาเปนมิติทีส่ี่เทียบเทากับมิติทั้งสาม 
(กวาง - ยาว - ลึก) ซ่ึงในทางสถาปตยกรรมในชวงแรกของยุคปญญาทางวิทยาศาสตร ที่วางและ
รูปทรงเริ่มมีความสัมพันธเกีย่วของกนัมากขึ้น ในขณะทีค่วามหมายแตกตางออกไปจากเดิม ทีว่าง 
มีขอบเขตของความหมายที่กวางไกลเกินกวาเปนเพียงแคพื้นที่เพื่อใชสอย แตมีความสัมพันธในเชิง
ของมิติเวลา ความรูสึก และความหมาย ทาํหนาที่แทนรปูทรงของอาคาร ซ่ึงถูกลดทอนความสําคัญ
ลงในเชิงการประดับประดาตกแตง รวมทั้งความหมายในเชิงสัญลักษณ  

สถาปนิกพยายามที่จะถายทอดมิติของเวลามาใหสัมผัสไดเดนชัด โดยอาศัยการเลนกับ
แสงและเงา การเลนกับการเคลื่อนที่ไดขององคประกอบ การเลนกับความเปลี่ยนแปลงขององคประ 
กอบ การเลนกับความไมมีวันจบของรูปธรรมขององคประกอบ เปนตน การมีตัวตนอยูของเวลา จึง
กลายเปนสิ่งที่รูสึกไดทางทัศนาการ 

เวลาจึงเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะสําหรับผูสังเกตแตละคน เวลาจึงขึ้นอยูกับการรับรู
ของเรา ระยะเวลาที่ผูรับรูกะประมาณไดตามความรูสึกของแตละคน ซ่ึงจะไมเทากับเวลาที่วัดโดย
นาฬิกา อาจนอยกวาหรือมากกวาก็ได  

มิติในเชิงการรับรูทางทัศนาการ ที่วาง มีลักษณะกึ่งรูปธรรมกึ่งนามธรรม แสดงความมี
ตัวตนที่รับรูไดจากการมองเห็น แตจับตองไมได แสดงความไรสถานะจับตองไมไดแตสามารถ
สัมผัสไดจากความรูสึกของผูมอง การรับรูของมนุษยเปนชองทางสําคัญที่ทําใหเกิดการปรากฏตัว
ของที่วาง เราจําแนกลักษณะของที่วางที่เกิดจากมิติการรับรูไดหลายลักษณะ ไดแก  

- ที่วางทางทัศนศิลป 
- ที่วางเสมือนจริง 
- ที่วางทางจนิตภาพ 
- ที่วางทางสถาปตยกรรม 
ท่ีวางทางทัศนศิลป เปนการออกแบบที่วางโดยใชองคประกอบพื้นฐานที่มี 2 มิติ 

ไดแก จุด เสน ระนาบ  นํามาสรางสรรคใหเกิดความรูสึกโดยอาศัยเทคนิคตางๆ เชน จังหวะ 
สัดสวน ความสมดุล ฯลฯ ประกอบกันขึ้น เพื่อทําหนาที่ส่ือสารเรื่องราว อารมณ ความรูสึก ผานการ
รับรูทางทัศนาการ โดยมีภาพและพื้นเปนหัวใจของโครงสรางของที่วางในการสื่อสารกับคนดู 

ท่ีวางเสมือนจริง คํา “Cyberspace” ปรากฏเปนครั้งแรกในวรรณกรรมเรื่อง 
Neuromancer เมื่อป ค.ศ. 1984 โดย William Gibson นักเขียนนิยายวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน 
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จากนั้นคําวา “Cyberspace” ไดกลายมาเปนคําที่แพรหลายไปทั่วทุกวงการ “Cyberspace” จาก
พจนานุกรม Thai Software Dictionary Version 4.0 หมายถึง พื้นที่วาง ในที่นี้หมายถึง ที่วางหรือ
อวกาศที่สรางขึ้นดวยระบบอีเล็กโทรนิกส ที่ใชเพื่อการสื่อสารติดตอกัน ซ่ึงสามารถติดตอกันไดทั่ว
โลก เหมือนทองไปในอวกาศ เชน การสงไปรษณียอีเล็กโทรนิกส เปนตน Cyberspace เปนการ
แปรสภาพขาวสารตางๆใหเปนตัวตนทางที่วางขึ้นมาดวยเครือขายทางการสื่อสารทั้งในปจจุบัน 
และอนาคต เชื่อมโยงการติดตอระยะไกลระหวางบุคคลจํานวนมาก และสรางสภาพแวดลอมจําลอง 
“ความจริงเสมือน” (Virtual Reality) โดยใชอุปกรณทางการเชื่อมการติดตอซ่ึงอยูในสภาพแวดลอม
ของที่วางที่เปนจริง กลาวไดวา การดํารงตนขึ้นใหมของ Cyberspace ทําใหมนุษยตองหันมา
พิจารณาถึงการมีตัวตนใหม ณ สถานที่หนึ่งๆ เมื่อมนุษยกาวยางเขาไปใน Cyberspace ผานทาง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณพิเศษอื่นๆ รางกายที่มีตัวตนและเลือดเนื้อจะถูกทิ้งไวในโลกภายนอกที่มี
พิกัดที่นัดในทางภูมิศาสตร ในขณะที่ภายในโลกของ Cyberspace จะเปนโลกที่ไรอัตลักษณ
(Identity) ผูคนในสถานที่เสมือนนี้จะสูญเสียความมีตัวตนของของตัวเองไป ความซับซอนที่สาน
กันเปนตัวตนของคนๆหนึ่งถูกทิ้งไวภายนอก จึงหลงเหลือเพียงแตรางกายเสมือน (Virtual Body) ที่
ทองเขาไปยังภายใน Cyberspace แหงนั้น ดังนั้นรางกายเสมือนจึงไมมีพิกัดทางภูมิศาสตรที่
สามารถอางอิงไดเมื่อเทียบกับโลกภายนอก แตสามารถอางอิงไดกับพิกัดตามแกน X Y Z ในโลก
ของ Cyberspace ซ่ึงเปนพิกัดเสมือนในสถานที่อันไมมีตัวตนแทจริง เมื่อโยงกลับไปอางอิงกับ
โลกกายภาพที่เราอาศัยอยู การบอกระยะทางตามความสัมพันธระหวางที่วางและเวลาในรูปแบบ 
เดิมไดพังทลายลง ไมมีตําแหนง “ที่นี่” หรือ “ที่นั่น” สําหรับบงบอกทิศทางเหมือนกับโลกทาง
กายภาพที่เราดํารงอยูแตอยางใด (สันติรักษ ประเสริฐสุข 2548 : 103 - 105) คําศัพทที่ถูกบัญญัติขึ้น
ในยุคที่คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษย โดยเปนการจําลองแบบของที่วาง
โดยใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอ่ืนๆที่ชวยทําใหเกิดการลอกเลียนลักษณะการรับรูสภาพแวด 
ลอมของจริงใหใกลเคียงมากที่สุด โดยใชประสาทสัมผัสทางตาเปนหลัก 

ท่ีวางทางจินตภาพ ที่วางทางจินตภาพ (Imaginative Space)  เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของระนาบกับสภาพแวดลอมภายนอก เปนที่วางที่
เกิดจากความสัมพันธเชิงการรับรู ความสัมพันธของการรับรูระหวางภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของ
ระนาบกับสภาพแวดลอม 

ท่ีวางทางสถาปตยกรรม Bernard Tschumi ใหความหมายของ Space วา เปน
บางสิ่งที่เกี่ยวของกับความรูสึกรับรู เปนอัตตา และทําใหจิตสามารถแยกแยะสิ่งตางๆได (อนุสรณ 
ภักดิ์สุขเจริญ 2548  : 78 - 81) 
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ในอดีตที่มีการรับรูที่วางที่เกิดจากการถูกปดลอมโดยระนาบของรูปทรง ไดแบงแยก
ที่วางภายในกับที่วางภายนอกออกจากกัน โดยมีเพียงชองเปดที่เชื่อมการรับรูความสัมพันธของ
ที่วางภายในกับที่วางภายนอก หนาที่ของพื้นผิวของระนาบที่หุมหอท่ีวาง คือเปนตัวกําหนดรูปทรง 
และสรางจังหวะการรับรูจากองคประกอบตางๆของระนาบนั้น เชน การเปดชองเปด การใชวัสดุ
เปนตน พื้นผิวมีบทบาทในฐานะเปนเปลือกของอาคาร 

ในปจจุบันพื้นผิวที่หอหุมที่วาง ซ่ึงเคยทําหนาที่เปนกรอบกําหนดรูปทรงของที่วางใน
แบบ เดิม ก็ถูกผลักดันดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่ขยายขอบเขตของความ
เปนไปไดในการสรางกรอบ (Envelope) ระหวางที่วางภายในและที่วางภายนอกใหกลายเปน
พื้นผิว (Surface) ปรากฏเปนที่วางมิติใหมที่สรางสัมพันธเชิงการรับรูตอพื้นผิว (Surface) ใหมนั้น 

มิติในเชิงความหมายของสถานที่  ตามแนวทางและทฤษฎีของยุคโมเดิรนนั้น ที่วาง 
หลุดออกจากกรอบที่ถูกกําหนดดวยรูปทรงของอาคารหรือหนาที่ประโยชนใชสอย ที่วางถูกยกยอง
ใหความสําคัญในเชิงคุณภาพและความหมายผานแนวคิดแหงความโปรงใส และนั่นคือโอกาสที่ ที่
วาง ไดแสดงตัวตนโดยไรขอจํากัด ไมถูกปดลอมอยูเฉพาะภายใน และไมถูกผูกติดกับรูปทรงของ
อาคารที่หอหุมที่วางอีกตอไป แมกระทั่งภายนอกอาคารเอง ที่วางยังคงปรากฏเปนความสําคัญในแง
ของ “ที่วางภายนอก” หรือที่วางระหวางงานสถาปตยกรรมแตละกลุมอาคาร ภายใตช่ือท่ีถูกกําหนด
ขึ้นใหม คือ สถานที่ ซ่ึงมีเนื้อหาสาระมากขึ้นในเชิงบริบท 

ที่วาง เปนลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ซ่ึงเปนสวนประกอบหนึ่งในสามขององคประ 
กอบของสถานที่ที่ชวยสรางความรูสึกของความเปนสถานที่นั้นๆ สถานที่เปนปรากฏการณที่เปน
องครวม ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการที่เกี่ยวของกัน คือ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
ชีวิตชีวาของผูคน และจิตวิญญาณหรือความหมาย  ซ่ึงสามารถสัมผัสและรับรูไดดวย ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และใจ หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไปความเปนสถานที่ก็ไมเกิดขึ้น 

 
3. แนวความคดิเก่ียวกับที่วางทางสถาปตยกรรม 
 

ตนขาว ปาณินท ไดกลาวไวในบทความชื่อวา ที่วางทีไ่มวาง ความหมายของ Space ใน 
 
หนังสืออาษา (2548 : 78 - 81) มีใจความวา 

 กอนที่สถาปนิกจะรูจักแนวความคิดเกี่ยวกับ Space การสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
เปนการหลอหลอมขององคประกอบทางรูปทรง พื้นที่ และพื้นผิวที่สัมพันธกัน แตเมื่อ Space 
กลายเปนแนวความคิดในการอออกแบบนั้น สงผลใหสถาปตยกรรมแบงแยกเปนองคประกอบ
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ยอยๆ เชน Space Form Surface Structure และFunction เปนตน โดยที่สถาปนิกอาจมุงเนนให
น้ําหนักในการออกแบบแกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง     

แนวความคิดเกี่ยวกับ Space ทางสถาปตยกรรม เร่ิมตนจากสถาปนิกแสวงหาทางออก
จากปญหา Style ที่หอหุมงานสถาปตยกรรม โดยความหมายของ Space คือ พื้นที่ใชสอยรองรับ
กิจกรรม และมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตที่เกิดขึ้นภายในอาคาร นําไปสูกระแสความคิดเกี่ยวกับ
หนาที่ใชสอยของอาคาร ที่มีอิทธิพลตอวิธีการทํางานของสถาปนิกในเวลาตอมา แนวความคิด
เกี่ยวกับ Space ยังถูกตีความเปนที่วาง หรือ Void Form หรือ Space ที่มีลักษณะเปนวัตถุที่มีความ
สมบูรณครบถวนในตัวเอง แยกจากสิ่งอ่ืนในสภาพแวดลอม 

ที่วาง (Space) เปนคําและแนวความคิดใหมที่ปรากฏเปนคําศัพททางสถาปตยกรรม 
ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดยแปลจากคําเดิมในภาษาเยอรมัน คือคําวา Raum  คําวา Space เปน
คําภาษา อังกฤษ มีที่มาจากรากศัพทภาษาละติน Spatium ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับรากภาษา
กรีก Stadian และรากภาษากลุม Indo - Europian คือคําวา Spei ซ่ึงหมายความวา การขยายและ
การเติบโต (To Flourish, To Expand, To Succeed) รากศัพทเหลานี้ไดนําไปสูคําศัพทภาษา
ฝร่ังเศส Espace ภาษาอิตาเลียน Spazio ภาษาสเปน Sspazio ยังมีความหมายเชิง Semantic กับคาํ
วา ความวางเปลา หรือ Void ซ่ึงมาจากภาษาละติน Vocivus แปลวา ความวางเปลา แตทั้งหมดนี้ไม
สามารถอธิบายหรือเปนตัวแทนความหมายเชิงปรัชญาของคําเดิมได Raum มีความหมายที่ลึกและ
กวางกวา Space   ในขั้นพื้นฐาน คําวา Raum มีนัยยะ 2 แนวทางที่สัมพันธกัน คือ  

1.ทางวัตถุ อางอิงถึงสรรพสิ่งที่มนุษยสามารถปนแตงสรางสรรคได 
2.ทางปญญา เปนสวนหนึ่งของความคิด และเครื่องมือที่มนุษยใชในการรับรูและการทํา

ความเขาใจโลก และส่ิงรอบตัว  
Raum กลับมีความหมายตรงกันขามกับ Space ทั้งๆที่ Raum ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ

วา Space คําวา Raum มีรากมาจากภาษา Rectonic หรือภาษาเยอรมันโบราณวา Ruun แปลวา 
สวน หรือช้ิน ซ่ึงยังเปนรากของคําวา Room ในภาษาอังกฤษ และคําวา Rumte ในภาษาดชัท Raum 
ถึงแมมีรากศัพทรวมกับคําวา Room หรือหอง แต Raum ก็ไมไดแปลวาหอง คําวาหองนั้นใน
ภาษาเยอรมันใชคําวา Zimmer ซ่ึงมีรากศัพทเดียวกับคําวา Timber หรือโครงสรางไม ในขณะที่ 
Space มีนัยยะบงบอกถึงความตอเนื่อง การเติบโต การเชื่อมตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด (Infinite 
Extension) และความวางเปลา แตคําวา Raum กลับหมายถึง การจํากัดสวน การทําใหเปนชิ้นเปน
อัน และรากศัพทของ Raum ยังมีนัยยะของความไมวางเปลา Raum จึงเปนสิ่งเติมเต็มเสมอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17

Raum  หรือ แนวความคิดที่รูจักในนาม Space นั้น คือ ระบบความสัมพันธระหวาง
มนุษย  (หรือส่ิงมีชีวิต) กับสิ่งแวดลอม  หมายถึง  การรับรูขอบเขตพื้นที่ดวยสัญชาตญาณ
ความสัมพันธนั้น รวมการรับรูตําแหนง ทิศทาง ลําดับ และระบบระเบียบของสิ่งรอบตัว ไมวาจะ
เปนวัตถุ หรือปรากฏการณ การรับรูสัญญะที่มองเห็นรอบๆตัวนั้นเกิดขึ้นไดงาย การรับรูพื้นฐานนี้
เปนความ สามารถของมนุษยที่มีติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด ตัวอยางของการกําหนดขอบเขตในขั้น
พื้นฐานของมนุษยเห็นไดจากการบอกทางโดยการทิ้งรองรอย เชน รอยเทา การทําสัญลักษณที่
ตนไม หรือกอนหิน เมื่อมนุษยมีทักษะ และความชํานาญในการสรางเพิ่มมากขึ้น ขอบเขตพื้นฐาน
เหลานั้น  ถูกพัฒนา  จัดระเบียบ  จากสิ่งกอสรางพื้นฐานจนกลายเปนส่ิงที่ เ รียกวารูปแบบ
สถาปตยกรรม (ตนขาว ปาณินท, ใน สุลักษณ วิศวปทมวรรณ, บรรณาธิการ 2548 : 78 - 81) 

ถึงแมคําวา Space จะเริ่มปรากฏในชวงศตวรรษที่ 19 โดยที่สถาปนิกยุคกอนหนานั้น 
ไมไดกลาวถึงเลย แตไมไดหมายความวา ไมมี Space เกิดขึ้นในงานสถาปตยกรรม ไดมีการ
วิเคราะหการใช Space ในคุณสมบัติที่แตกตางกันไปตามแตละยุคสมัย วัฒนธรรม และบริบท
แวดลอมตางๆ กลาวไดโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

การใชท่ีวางทางสถาปตยกรรมในแนวความคิดของตะวันออก ลัทธิเตา กลาวถึงที่วาง วา 
“ในหมอไหทีช่างปน มิใชรูปภายนอกที่เปนแกนสาร สวนวางภายในตางหากที่เปนสาระ สวนวาง
ภายในจึงเปนเหตุปจจยัของรูปภายนอก”(ฐานิศวร เจริญพงศ, ใน สุวฒันา ธาดานิต,ิ บรรณาธิการ 
2543 : 65 - 66)  

ลักษณะผังพื้นของบานจีนเปนการปดลอมที่วางโดยใชกําแพงทึบเพื่อสรางขอบเขตของ
บริเวณบาน ใชการแยกอาคารตามประโยชนใชสอยปดลอมลอมลานโลงกลางบานที่เปนรูปส่ีเล่ียม 
สรางลําดับที่ตอเนื่องในการเขาถึงสวนตางๆของตัวบาน ซ่ึงมีลักษณะคลายกับศาลเจาหรือวัดจีน 
แตกตางกันเพียงขนาดและสัดสวนของพื้นที่และอาคาร 

“พจนานุกรมมักจะใหความหมายของคําวา มะ วา ที่วาง แตถาจะใหกินความหมายให
ครบ คําวา มะ จะตองแปลวา สถานที่ ซ่ึงใหนัยยะรวมตั้งแตลักษณะพื้นที่ ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในเวลา และการรับรูจนเกิดความรูสึกของคน” (ชัยยศ อิษฏวรพันธ 2543 : 12) การใชที่วาง
ตามแนวความคิดนี้ มีมิติที่เกี่ยวของกับเรื่องเวลาและสถานที่ (Place) โดยสรางความสัมพันธของ
การเชื่อมตอระหวางที่วางภายในกับที่วางภายนอกหรือธรรมชาติ ผานทางชองเปดขนาดใหญที่เปน
ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ สามารถเลื่อนเปดปดตามความตองการของผูใชสอยและสอดคลองกับ
สภาพภูมิอากาศ ในอีกแงของการใชสอยคือ ไมมีการแบงแยกพื้นที่เด็ดขาด หองโถงใหญเปนพื้นที่
ใชสอยอเนกประสงค ใชการวาดภาพธรรมชาติในระนาบตั้งที่มีหนาที่เปนฉากกั้นลอยตัวหรือบน
ผนัง เพื่อแบงการใชสอยที่วางภายใน โดยมีพื้นที่ตรงสวนกลางของหองเปนพื้นที่หลัก (Moya) ใช
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ในเรื่องที่เปนพิธีการ เปนทางการ ในขณะที่พื้นที่โดยรอบ (Hisashi) จะเปนพื้นที่ใชสอยประจํา 
ถึงแมจะมีความรูสึกถูกปดลอมโดยระนาบตั้งเหลานั้น แตเมื่อผูถูกปดลอมมีปฏิสัมพันธกับรูปภาพ
ขนาดใหญบนระนาบตั้ง กอใหเกิดที่วางเชิงการรับรู เรียกวา ที่วางทางจินตภาพ (Imaginative 
Space)  ระนาบที่ปดลอมจะสูญเสียความสามารถในการปดลอมที่วางชั่วขณะเวลาหนึ่ง เปนเวลาที่
ผูมองภาพเกิดการสรางจินตนาการคลอยตามเรื่องราวหรือขอมูลของภาพนั้น 

 

   
ภาพที่ 5 ลักษณะการปดลอมที่วางของวัดญี่ปุน 
ที่มา : Francis D.K. Ching, Architecture : Form Space & Order (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1943), 170. 
 

การใชที่วางของไทย กลาวโดยภาพรวมไดวา มีการนําแนวความคิดของคติจักรวาลมา
ตีความ เพื่อสรางที่วางในอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ ใชหลักการลวงตาในทัศนียภาพเพื่อ
วัตถุประสงคในการรับรูทางทัศนาการ ดังตัวอยางจากคําศัพทเชิงชางของไทย คือคําวา “อากาศกิน” 
การใชที่วางในอาคารประเภทที่อยูอาศัยและอาคารทางศาสนามีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือใชการ
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แยกกลุมอาคารตามกลุมประโยชนใชสอย และทําการโอบลอมที่วาง โดยมีการใชที่วางสวนกลาง
เปนพื้นที่อเนกประสงคที่ปรับเปลี่ยนการใชงานไดหลายรูปแบบ โดยที่กิจกรรมสวนใหญเปนการ
นั่งที่พื้น อาทิเชน ศาลาวัด หอนกใชประโยชนไดทั้งเปนที่พักผอน เปนที่ประกอบพิธี เปนที่ทํางาน 
เปนที่รับแขก เปนที่รับประทานอาหาร เปนตน   

โดยภาพรวมของสถาปตยกรรมตะวันออก ใชการปดลอมที่วางโดยสรางลําดับของการ
เขาถึง ควบคุมการไหลของที่วางอยางเปนลําดับที่ชัดเจน เกิดจากการใชระนาบพื้นและผนังที่
เขมงวดในบางสวน และปลอยใหที่วางไหลเชื่อมกันที่ระดับผนังในบางสวน โดยเปดระนาบ
ดานบนเปนบางจังหวะ เพื่อสรางความสัมพันธของที่วางภายในกับที่วางภายนอก การใชพื้นที่
โดยรวมมีลักษณะเปนพื้นที่อเนกประสงค ประกอบกิจกรรมไดหลายรูปแบบ และมีความสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม 

การใชท่ีวางทางสถาปตยกรรมในแนวความคิดของตะวันตก ตามที่  Zevi (1957 : 76 - 
140) เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับที่วาง แบงออกตามยุคไดดังนี้ คือ  

ยุคกรีก อียิปต ไมมีแนวคิดเกี่ยวกับสวนวางภายใน เนนการใชที่วางภายนอกอาคาร ใช
ลานโลงประกอบกิจกรรมทางศาสนา พบปะติดตอคาขาย ที่ชุมนุม ดูการแสดง  

อียิปตสนใจเรขาคณิต เสน ผิวระนาบ ในการวาดภาพบนผนัง มีลักษณะ 2 มิติ 
กรีกใชการลวงตา เพื่อแกทัศนียภาพจากการมองสถาปตยกรรมและองคประกอบทาง

สถาปตยกรรม ทําใหเสนและรูปทรงที่มองเห็นที่ขอบของระนาบมีความสมบูรณ หรือหากเปรียบ
กับคําศัพทเชิงชางของไทย คือคําวา “อากาศกิน” 

ยุคโรมัน เปนยุคของการใชที่วางที่ยึดจุดหรือแกนหยุดนิ่ง โดยใชพื้นที่วางภายในขนาด
ใหญในการทํากิจกรรม 

ยุคโกธิค มีการนําแสงจากธรรมชาติเขามาสรางความรูสึกในที่วาง และใชสัดสวนที่เกิน
สัดสวนของมนุษยสรางที่วางขึ้น เพื่อวัตถุประสงคในการสรางความศรัทธาตอพระเจา 

ยุคเรอเนสซองค ใชหลักการของทัศนียภาพแสดงความสัมพันธของคนกับที่วางโดย
วิธีการคํานวณความสัมพันธของขนาดกับระยะ ใชการลวงตา แกไขทัศนียภาพของการมองเห็นที่
วาง โดยสรางความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในลักษณะ 3 มิติ ที่เกิดจากการคํานวณ มีการวาดภาพ
ที่ผิวระนาบผนังและเพดาน โดยใชหลักการลวงตาสรางมิติความลึกจากผิวของระนาบนั้น  
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ภาพที่ 6 การใชหลักการทางทัศนียภาพในยุคเรอเนสซองค 
ที่มา : Francis D.K. Ching, Architecture : Form Space & Order (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1943), 164. 
 

ยุคบาโรค สนใจการออกแบบลวดลาย รายละเอียดของผนัง ที่มีลักษณะเคลื่อนไหว ที่
วางภายในมีการใชการประกอบของรูปทรงที่อิสระสรางความรูสึกเคลื่อนไหว 

ยุคโมเดิรน การใชที่วางภายในสัมพันธกับภายนอก นําแสงจากธรรมชาติเขามาสูที่วาง
ภายในอาคาร ระนาบทั้ง6แยกตัวเปนอิสระเพื่อใหแสงเขามา เกิดมิติที่ 4 คือความสัมพันธของที่วาง
กับเวลา 

ยุคโพสตโมเดิรน มีความหลากหลายของการใชที่วาง อาศัยการอางอิงเชื่อมโยงระหวาง
ศาสตรตางๆกับศาสตรแหงสถาปตยกรรม เปรียบทฤษฎีสถาปตยกรรมเปน “ส่ือกลาง” (Mediation) 
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการวิเคราะหรูปทรงและองคประกอบของสถาปตยกรรมเอง (ปจจัย
ภายใน) กับบริบททางสังคม (ปจจัยภายนอก)    (หมอมหลวง ปยลดา ทวีปรังสีพร,  ใน ทิพยสุดา 
ปทุมานนท, บรรณาธิการ 2545 : 17 - 18 ) 

โดยภาพรวมของสถาปตยกรรมตะวันตก ในชวงกอนศตวรรษที่ 19 ใชการปดลอมที่วาง
แบงแยกที่วางภายในออกจากที่วางภายนอก โดยตัดความสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนใหญ 
ตอมาในชวงศตวรรษที่ 19 เร่ิมสรางความสัมพันธของที่วางกับเวลา และบริบทอื่นๆ 
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4. ลักษณะของที่วางทางสถาปตยกรรม 
 

ลักษณะของที่วางทางสถาปตยกรรม ยกมาอธิบายไดหลายลักษณะ เชน กลาวถึงใน
ลักษณะของการจัดองคประกอบทางดานความงามหรือสุนทรียะภาพ  กลาวถึงในความหมายทาง
จิตวิทยาและปรัชญา ฯลฯ ในที่นี้ใชการอธิบายลักษณะของที่วางทางสถาปตยกรรม จากการมี
ความสัมพันธของที่วางทางสถาปตยกรรมกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา ไดแก 
มวลและรูปทรง เวลา ประโยชนใชสอยหรือกิจกรรม 

ความสัมพันธของท่ีวางทางสถาปตยกรรมที่เก่ียวเนื่องกับมวล และรูปทรง รูปทรง และ
มวล เกิดจากองคประกอบของระนาบตางๆทําการกอรูปขึ้นมา เมื่อกลาวถึงมวล หมายความถึงการ
กลาวถึงสิ่งที่มี 3 มิติ ฉะนั้น เฉพาะลักษณะสวนตัวของมวลเอง ถากลาวถึงในลักษณะทางทัศนะ
วิสัย คือ การกลาวถึงมวล ซ่ึงมีความสัมพันธเกี่ยวของแนบแนนกับขนาด สัดสวนลักษณะพื้นผิว 
และสี เพราะลักษณะทางทัศนะวิสัยนั้น เราเนนการพิจารณาองคประกอบโดยสวนรวม ซ่ึงประมวล
เขาดวยกัน เปนการพิจารณาองคประกอบตางๆในลักษณะเบ็ดเสร็จ แทที่จริงแลว ที่วางและมวล
ในทางสถาปตยกรรมเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได ทั้งนี้เพราะที่วางทางสถาปตยกรรม 
คือการยึดครองที่วางโดยประโยชนใชสอยทางสถาปตยกรรม ฉะนั้นเพื่อพิจารณาลึกลงไปกวานั้น
วาประโยชนใชสอยทางสถาปตยกรรมมีสวนสัมพันธกับมนุษยซ่ึงเปนผูกระทํากิจกรรม ดังนั้นทีว่าง
ในทางสถาปตยกรรมนอกจากจะเกี่ยวของกับประโยชนใชสอยเปนเบื้องตนแลว ยังตองเชื่อมโยง
กับสัดสวนของคนที่เขาไปใชในอาคาร (Human Scale) ดวย 

ในกรณีที่เชื่อมโยงกับสัดสวนของมนุษย ทําใหวิเคราะหไดตอไปวา ที่วางในทาง
สถาปตยกรรมจะเปนที่วางในลักษณะ 3 มิติเสมอ เพราะคนจะเขาไปใชที่วางนั้นไดตองเปนพื้นที่ที่
มีลักษณะเปน 3 มิติเทานั้น ที่วางหรือมวลในทางสถาปตยกรรม เกือบจะเปนสิ่งเดียวกัน เพราะมวล
คือสวนที่หุมหอที่วางทางสถาปตยกรรม เกิดเปนรูปทรงที่ปรากฏขึ้นจากตัวที่หุมหอนั่นเอง มวล
และรูปทรงจึงเปนตัวกําหนดขอบเขตที่วางภายในของสถาปตยกรรม 

ความสัมพันธของท่ีวางทางสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับเวลา คุณลักษณะของพื้นที่วาง
นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งนี้โดยพื้นฐานแลว คนในทุกวัฒนธรรมนั้นรูสึกและวัดเวลาดวย
แสงอาทิตยหรือแสงจันทรอยูแลว (วัน - คืน ขางขึ้น - ขางแรม) และที่สําคัญก็คือมันชี้ใหเห็นดานที่
เปนภาวะวิสัย (Objective) ของวัตถุ และอัตตะวิสัย (Subjective) ของคนที่รับรูความเปลี่ยนแปลง
ของหวงเวลานั้นไปพรอมๆกัน (ชัยยศ อิษฏวรพันธ 2543 : 12)  แสงสวางจากธรรมชาติเปนตัวแทน
ของการบงบอกชวงเวลา เมื่อแสงสวางถูกหยุดการเดินทาง ณ ตําแหนงที่กระทบกับพื้นผิวของ
ระนาบที่ปดลอมที่วาง จึงเปนตําแหนงที่ที่วางไดเปดเผยตัวตนข้ึนมา บอกความสัมพันธกับการ
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เคล่ือนที่ของดวงอาทิตย ซ่ึงมีแสงและเงาบนพื้นผิวของระนาบเปนตัวแทนของความสัมพันธของ
ที่วางทาง สถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา ที่มีตัวตน รับรูและสัมผัสไดจริง 

ความสัมพันธของท่ีวางทางสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับประโยชนใชสอยหรือกิจกรรม 
ที่วางในทางสถาปตยกรรมถูกกําหนดขนาดขึ้นจากพื้นที่ของลักษณะการใชงานของประโยชนใช
สอยหรือกิจกรรมนั้นตามความตองการของมนุษย โดยที่การแยกลักษณะการใชงานของที่วางทาง
สถาปตยกรรมแบงไดเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภท คือ 

1.ที่วางทางสถาปตยกรรมทีม่ีประโยชนใชสอยคงที่ (Positive Space) เปนที่วางที่
มีการใชงานระบุประโยชนใชสอยเฉพาะอยาง เชน หองทํางาน หองน้าํ หองครัว เปนตน 

2.ที่วางทางสถาปตยกรรมทีม่ีประโยชนใชสอยไมเฉพาะเจาะจง (Negative 
Space) เปนที่วางที่มีการใชงานในลกัษณะเปนสวนเชือ่มตอ ทางสัญจร ไดแก ชาน เฉลียง โถง 
ฯลฯ ที่ทําหนาที่เปน Transition Space 

ความเชื่อมตอของเนื้อที่ ซ่ึงเกี่ยวของกับประโยชนใชสอยทางสถาปตยกรรม คือ การ
ไหลถายเทของที่วางในทางสถาปตยกรรม สามารถพิจารณาไดทั้งในแนวระนาบที่เกิดขึ้นที่ผังพื้น
ของอาคารในลักษณะของความตอเนื่องทางประโยชนใชสอย และในลักษณะที่เปนปริมาตรที่เกิด
กับสวนตั้งของอาคาร การไหลถายเทของที่วางทางสถาปตยกรรม มีสวนชวยใหคุณคาของที่วาง
ในทางทัศนะวิสัยมีมากขึ้น แลดูโปรงสบายตาและไมมีส่ิงกีดขวางจํากัดระยะมุมมอง และมีผลใน
การระบายอากาศภายในอาคาร 
 
5. การปดลอมท่ีวางทางสถาปตยกรรม 
 

การปดลอมที่วางทางสถาปตยกรรม หมายถึง การใชตัวกลางชนิดใดชนิดหนึ่งเขาปด
ลอมที่วาง เพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของผูคนและสิ่งที่เคลื่อนที่ไดภายในบริเวณที่ถูกปดลอม หรือ
อาจกลาวไดวา การปดลอมเพื่อทําใหประโยชนใชสอยซ่ึงมีความเคลื่อนไหวภายนอกบริเวณที่ถูก
ปดลอม เปลี่ยนแปลงไปเปนชาลงหรือหยุดนิ่งภายในบริเวณที่ปดลอม โดยตัวกลางที่จะมาปดลอม
ที่วางนั้น มีไดหลายชนิด แตตามปกติแลว ตัวกลางในแนวตั้ง จะสามารถนํามาชวยในการออกแบบ
ปดกั้นพื้นที่ ใหเกิดความรูสึกของ 3 มิติ ไดดีกวาตัวกลางในแนวราบ  

การปดลอมที่วางทางสถาปตยกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของ
มนุษยทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยเริ่มจากความตองการพื้นฐานในฐานะหนึ่งในปจจัยส่ี จนกระทั่ง
มีความซับซอนตามความตองการของคนในสังคมแตละยุคสมัย อาจแยกเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 
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1.เพื่อปองกันมนุษยจากสภาพแวดลอม และสภาพดินฟาอากาศ นับเปนความ
ตองการเบื้องตนของมนุษย ที่ใชการปดลอมที่วางเพื่อเปนที่อยูอาศัย กันแดด กันฝน ฯลฯ โดย
เริ่มแรกอาศัยการปดลอมที่วางของธรรมชาติ คือ ถํ้า เปนที่อยู ตอมาเริ่มสะสมความรูทางดานการ
กอสราง จึงใชวัสดุตางๆซึ่งนํามาจากธรรมชาติโดยตรง ใชเปนองคประกอบในการสรางที่อยู เชน 
ไมเนื้อแข็งใชเปนโครงสรางหลัก ใชใบไมมุงหลังคา เปนตน  มนุษยมีวิวัฒนาการของการใชวัสดุ
จากธรรมชาติไดพัฒนามาตามลําดับ มาสูยุคของการประดิษฐวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนํามาใชเปน
องคประกอบตางๆของส่ิงกอสราง เชน อิฐดินเผา กระจก คอนกรีต ฯลฯ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการที่จะปกปองมนุษยจากสภาพแวดลอมและสภาพดินฟาอากาศ 

2.เพื่อสรางขอบเขต หรือกําหนดอาณาเขตของการครอบครองพื้นที่ ซ่ึงการมีอาณา
เขตครอบครองของมนุษย เปนวิธีการแสดงออกอยางหนึ่งของการคงอยูหรือการมีตัวตนของบุคคล 
ที่ชวยใหเกิดความรูสึกปลอดภัยมั่นคง และยังเปนกลไกทางวัฒนธรรมในการควบคุมพฤติกรรมใน
สภาพแวดลอม 

3.เพื่อการแบงแยกประโยชนใชสอยในการประกอบกิจกรรมที่มีความตองการใช
พื้นที่ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกนั โดยที่การปดลอมที่วางทางสถาปตยกรรมมีประโยชนใชสอยตางๆ
เปนตัวกําหนดขนาดของทีว่าง 

4.เพื่อตองการสรางความเปนสัดสวนในการทํากิจกรรมที่แตกตางกันภายในเวลา
เดียวกันเพื่อจะไดไมรบกวนกัน 

5.เพื่อสรางความรูสึกทางจิตวิทยาตอผูใช ซ่ึงมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของประโยชนใชสอยตางๆ เชน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาควรสรางความรูสึกสงบและ
ศรัทธา สถานศึกษาควรสรางสภาพแวดลอมใหผูใชเกิดสมาธิ เปนตน โดยความรูสึกทางจิตวิทยา
นั้นมีที่มาจากความรูสึกของมนุษยที่เกิดกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติ อาทิเชน คนเราจะรูสึก
ปลอดโปรงเปนอิสระเมื่ออยูในที่โลง รูสึกปลอดภัย มีอํานาจเมื่ออยูบนที่สูง เปนตน 

6.เพื่อสรางสุนทรียภาพ โดยอาศัยหลักการจัดองคประกอบที่มีผลตอการรับรูทาง
ทัศนาการ เชน การใชเปนองคประกอบรองสงเสริมจุดเดน การบังคับมุมมอง หรือทัศนะวิสัยเพื่อ
นําไปสูจุดสนใจ การสรางความแตกตางหรือกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เปนตน 

คุณสมบัติของระนาบที่สงผลตอการรับรูทางทัศนาการของการปดลอมท่ีวาง 
1.องศาของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง การรับรูการปดลอมที่วางมีทิศทางตั้ง

ฉากกับการมองเห็นจากระนาบ ดังนั้นการเลือกใชระนาบที่มีองศาที่แตกตางกัน จะสงผลในการ
รับรูการปดลอมที่วางที่แตกตางกัน โดยท่ีระนาบที่ตั้งฉากกับพื้นสงผลตอความรูสึกของการถูกปด
ลอมที่วางมากกวาระนาบแนวนอน และหากพิจารณาในพื้นที่เปดโลงระนาบแนวนอนที่อยูใน
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ระดับเหนือศีรษะสงผลตอความรูสึกของการถูกปดลอมที่วางมากกวาระนาบแนวนอนในระดับพื้น 
เนื่องจากระนาบเหนือศีรษะครอบคลุมพื้นที่เปนปริมาตรมากกวาระนาบในระดับพื้น และมีแสงเงา
เปนตัวชวยสรางขอบเขตที่วาง แตถาเปนพื้นที่ปดลอมแบบสมบูรณ คือ มีการปดลอมทั้งระนาบพื้น 
ผนัง และเพดาน ระนาบพื้นสงผลตอความรูสึกมากกวาระนาบเพดาน เนื่องจากอยูใกลกับผูสังเกต
มากที่สุด และลักษณะทางสรีรวิทยาของดวงตา มนุษยจะมองเห็นระนาบพื้นที่อยูดานลางได
มากกวาระนาบเพดานที่อยูดานบน 20 องศา โดยวัดจากแนวเสนสายตามาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนที่แบบปกติ คือ โดยการเดินหรือวิ่ง 

การเอียงระนาบทําใหมีองศาที่ไมตั้งฉากหรือขนานกับพื้นซึ่งผูสังเกตยืนอยู มีผลตอการ
รับรูทางทัศนียภาพ ในแงของการเพิ่มหรือลดระยะที่เกิดจากการรับรูทางทัศนียภาพ 

2.รูปทรงของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง โดยที่ลักษณะโอบลอมของรูปทรง
มีความสัมพันธในลักษณะทีแ่ปรผันตรงกบัความรูสึกถูกปดลอม คือ รูปทรงที่มีลักษณะโอบลอมที่
วางมาก ความรูสึกถูกปดลอมก็มากแปรผนัตามกัน 

 

                              
ภาพที่ 7 การปดลอมที่วางโดยใชรูปทรงของระนาบที่แตกตางกัน 
ที่มา : Ashihara Yoshinobu, Exterior Design in Architecture (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1970), 36. 

3.อัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของระนาบ ซ่ึงระยะหางจาก
ระนาบและความสูงของระนาบมีความสัมพันธในลักษณะที่แปรผันตรงกับความรูสึกที่ถูกปดลอม
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โดยระนาบ คอื อัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของระนาบยิ่งมากความรูสึกถูก
ปดลอมก็มากแปรผันตามกนั 

การปดลอมโดยสมบูรณนั้น มีอัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของ
ระนาบที่ปดลอม คือ 1 ตอ 1 มุมที่เกิดขึ้นจากการปดลอมของระนาบ คือ 45 องศา แตตามปกติมมุ
สูงสุดของสายตาที่มองเห็นดานบน คือ 30 องศา เราจึงมองไมเห็นพื้นทีน่อกระนาบทีป่ดลอม 

อัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกบัความสูงของระนาบที่ปดลอม เปน 1 ตอ 2 
มุมที่เกิดขึ้นคอื 30 องศา ซ่ึงเทากับมมุสูงสุดของสายตาที่มองเหน็ดานบน เปนระยะที่เร่ิมเขาสู
ความรูสึกตอการปดลอมที่วาง 

อัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกบัความสูงของระนาบที่ปดลอม ที่นอยทีสุ่ดที่
ยังคงสรางความรูสึกในการปดลอมที่วางของระนาบ คือ 1 ตอ 3 มุมที่เกิดขึ้นคือ 18 องศา สายตา
ของเราจะมองเห็นวัตถุนอกพื้นที่ที่ปดลอมที่วาง ไดชัดเจนเทากับเห็นที่วางที่ถูกปดลอม 

สายตาของเราจะมองเห็นวตัถุนอกพื้นที่ทีป่ดลอมที่วางในระดับที่สูญเสียความรูสึกใน
การปดลอมที่วางของระนาบ หากอัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของระนาบที่
ปดลอม เปน 1 ตอ 4 มุม ซ่ึงที่เกิดขึ้นคือ 14 องศา สายตาของเราจะมองเห็นวัตถุนอกพื้นที่ที่ปดลอม
ที่วาง ไดชัดเจนมากกวาเห็นที่วางที่ถูกปดลอม 

 

                                          
ภาพที่ 8 แสดงองศาการมองเห็นกับอัตราสวนปดลอมทีว่างโดยระนาบตั้ง 
ที่มา : Ashihara Yoshinobu, Exterior Design in Architecture (New York : Van Nostrand 
Reinhold Company, 1970), 42. 
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4.พื้นผิวของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง ลักษณะของพื้นผิว เชน ความหยาบ 
ความละเอียด ลวดลาย ฯลฯ เปนตวักระตุนการรับรูทางทัศนาการ มีสวนชวยเพิ่มหรือลดระยะทาง
ทัศนียภาพ 

5.คุณสมบัติวสัดุของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง เราแยกคณุสมบัติของวัสดุ
จากการทําปฏิกิริยากับแสงได 3 ลักษณะ คือ การดูดแสง การสะทอนแสง และการยอมใหแสงผาน 
คุณสมบัติวัสดขุองระนาบเปนองคประกอบที่มีสวนชวยเพิ่มหรือลดความรูสึกถูกปดลอม โดยอาศัย
คุณสมบัติของเนื้อวัสดุทีย่อมใหแสงผานในอัตราที่มากนอยแตกตางกันตามคุณสมบัติของวัสดุแต
ละชนิด โดยมีความสัมพันธของสัดสวนที่ยอมใหแสงผานแปรผกผันกับความรูสึกถูกปดลอม คือ 
แสงยิ่งผานเนือ้วัสดุไดมากความรูสึกถูกปดลอมจะยิ่งนอยลง 

ความทึบแสง ไมยอมใหแสงผาน 100 เปอรเซ็นต  จะรูสึกถูกปดลอม 100 เปอรเซ็นต 
ความโปรงแสง ยอมใหแสงผาน 100 เปอรเซ็นต ทําหนาที่เสมือนชองเปดบนระนาบ 

6.แสง - เงาที่กระทํากับระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง แสงแบงเปน 2 ประเภท 
คือ แสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ แสงผานเขาสูที่วางภายในทางชองเปดและผานตัววัสดทุี่มี
คุณสมบัติโปรงแสง ความเขมของแสงและการเกดิเงาจากแสงนั้นเปนอัตราสวนที่แปรผันตรง มี
ความสัมพันธกับความรูสึกถูกปดลอมโดยการรับรูทางทัศนาการ แสง - เงาสรางความสัมพันธกับ
การใชที่วาง โดยมีลักษณะทีแ่ตกตางกันตามความตองการแสง - เงา กลาวคือ 

แสงในชวงเวลากลางวัน สรางเงาที่พื้นซึ่งเกิดจากระนาบเพดาน เงาที่เกิดขึ้นทําการยึด
ครองที่วางภายใตการปดลอมของระนาบเพดานที่ทําใหเกิดเงาที่พืน้นัน้ ไดแยกทีว่างที่เกดิเงาออก
จากที่วางที่มแีสงสวาง ขอบเขตของที่วางที่เกิดจากเงาในชวงเวลากลางวันเงามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมมนุษยในหนาที่ของการเปนรมเงาซึ่งเอื้อใหเกดิการประกอบกิจกรรมตางๆในพื้นที ่
 

                 
ภาพที่ 9 พฤตกิรรมมนุษยกบัรมเงา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวิจัย 
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แสงในชวงเวลากลางคืน  เกิดขึ้นและทําการยึดครองที่วาง ไดแยกที่วางที่แสงยึดครอง
ออกจากที่วางที่ไมมีแสง (ในที่มืด) ขอบเขตของที่วางที่เกิดจากแสงจึงขึ้นอยูกับรัศมีของแสงที่จะแผ
ครอบคลุมพื้นที่ในความมืดของชวงกลางคืน แสงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมมนุษยในหนาที่ของ
การเปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการมองเห็น ซ่ึงเอื้อใหเกิดการประกอบกิจกรรมตางๆในพื้นที่ในชวงเวลา
กลางคืน 

 

                    
ภาพที่ 10 การเกิดแสง - เงาในเวลากลางคนืกับกจิกรรม 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวิจัย 
 

แสงสวางถูกหยุดการเดินทาง ณ ตําแหนงที่กระทบกับพื้นผิวของระนาบหรือวัสด ุ จึง
เปนตําแหนงทีท่ี่วางไดเปดเผยตัวตนขึ้นมา และแสง - เงานั้นเปนมิติที่ชวยบอกระยะทางตื้นหรือลึก 
ใกลหรือไกล ซ่ึงบงบอกลักษณะของพื้นผิวของระนาบ บอกชวงเวลาที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตย 

7. การเปดชองเปดในระนาบ   ชองเปดนบัเปนองคประกอบหนึ่งที่มีสวนชวยเพิ่ม
หรือลดความรูสึกถูกปดลอม โดยอาศัยตาํแหนง,รูปรางและขนาดของชองเปดบนระนาบทําหนาที่
เปนตัวกระตุนการรับรูทางทัศนาการ และสรางความสัมพันธระหวางที่วางภายในกบัที่วางภายนอก
ในสภาพแวดลอม ทั้งในแงสงเสริมสรางความกลมกลนืหรือในแงทีแ่ยกตัวทีว่างภายในตดัขาดออก
จากที่วางภายนอกในสภาพแวดลอม โดยที่ขนาด รูปราง และตําแหนงของชองเปด มีผลตอลักษณะ
ของหอง ในแงการรับรู 

ระดับการปดลอม มีผลกระทบตอการรบัรูในดานทิศทางและรูปทรงของบริเวณทีว่าง
นั้น ถาชองเปดทั้งหมดบรรจุอยูภายในระนาบจะไมทําใหความรูสึกปดลอมออนลง และไมทําลาย
ขอบของระนาบ รูปทรงของปริมาตรที่วางจะคงเดิม 
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ชองเปดที่ขอบระนาบ จะทําใหมุมของปริมาตรออนลง มันทําใหรูปทรงของบริเวณ
คลุมเครือมากขึ้น แตก็ทําใหเกิดความตอเนื่องทางสายตาและเปนตัวเชื่อมกับบริเวณภายนอก 

ชองเปดระหวางระนาบชวยแยกระนาบออกจากกัน และเนนความเปนเอกเทศของแตละ
ระนาบ ถาเพิ่มจํานวนและขนาดของชองเปดแบบนี้ ความรูสึกปดลอมจะหายไป และบริเวณนั้นจะ
เร่ิมรวมตัวกับบริเวณรอบๆ ตัวระนาบจะเดนชัดกวาปริมาตรของที่วางที่ถูกมันลอมอยู 
 
6. การรับรูท่ีวางและการรับรูทางทัศนาการ 
 

ธรรมชาติเปนแมบทของการศึกษาเรื่อง ที่วาง ไดเปนอยางดี ทะเลทรายมีพื้นผิวที่ทําให
เกิดระนาบของที่วางที่ตางๆกัน เนื่องจากแสงและเงา เกิดเปนที่วางที่สวางตัดกับที่วางที่มืด เทือกเขา
ที่ซอนทับกัน มีความหยาบละเอียด มีความชัดและไมชัดในรายละเอียด แยกความเปนที่วางออกที่
แตกตางกัน ทะเลสีเขียวครามถูกตัดดวยสีขาวของเรือใบ ภูเขาตั้งตระหงานอยูกลางบริเวณ แยกตัว
ออกจากบริเวณโดยรอบ 

มนุษยสามารถอธิบายความเปนที่วางของสิ่งที่มองเห็น ตําแหนง หรือการขยายตัวของ
มันไดโดยอาศัยตําแหนงของตนเองที่สัมพันธกับที่วาง หรือตําแหนงที่อยูภายในที่วางนั้น สามารถ
ตัดสินใจในเรื่องของตําแหนง ทิศทาง และระยะของสิ่งตางๆที่มองเห็นไดดวยการสรางความสัม 
พันธของสิ่งนั้นกับตัวเอง ยึดตัวเองเปนจุดศูนยกลาง เปนสําคัญในการกําหนดตําแหนงและทิศทาง
ในที่วาง พบอยูเสมอวา ที่วางที่เดียวกันใหความรูสึกประทับใจตางกันตามสภาพเมื่ออยูในอิทธิพล
ตางๆกัน และความรูสึกในความเปนที่วางจะเปลี่ยนไปไดเนื่องจากการเคลื่อนที่ทําใหเกดิการเปลีย่น
ตําแหนงของภาพที่เกิดที่ฉากรับภาพของสายตา  

การรับรูที่วางจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากปราศจากองคประกอบที่ทําการปดลอมที่วาง
นั้น อันเนื่องมาจาก ที่วางไมใชส่ิงที่มีความหมายในตัวเอง แตเปนสิ่งซึ่งสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับองคประกอบที่ทําการปดลอมที่วาง และที่สําคัญที่สุด คือ มนุษย และการเคลื่อนไหวที่เปน
ปจจัยหลักในการรับรูทางทัศนาการ 

ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ การรับรูทางทัศนาการมีความสําคัญและมีบทบาทมาก
ที่สุดตอการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม เรารับรูทั้งทางที่วางและเวลาผานทางการมองเห็น
องคประกอบตางๆที่ทําใหเกิดที่วางนั้นๆ โดยอาศัยหลักการของจิตวิทยาเกสตัลตมาอธิบายเหตุและ
ผล มีประเด็นสําคัญๆที่เปนหลักพื้นฐานของการรับรูที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ ไดแก 

1.การจัดระเบยีบในการรับรู 
2.การรับรูความลึก 
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3.ความคงที่ของการรับรู 
4.การรับรูรูปราง 
5.มายาทางทัศนาการ 
1. การจัดระเบียบในการรับรู การจัดระเบียบในการรับรู ทําใหเราสามารถแยกสิ่ง

หนึ่งออกจากอีกสิ่งหนึ่งในสภาพแวด ลอมได มีหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 
ภาพและพื้น เราเห็นภาพเปนรูปรางเพราะภาพนั้นตัดกับพื้น พื้นทําใหภาพลอยเดน

ขึ้นมา โดยมีองคประกอบที่มีสวนสําคัญในการกําหนดความชัดเชนของภาพและพื้น ไดแก เสน
ขอบที่รางภาพ สี และความหยาบความละเอียดที่แตกตางกันระหวางภาพและพื้น แตในบางกรณีนี้
หรือในบางสถานการณ เราอาจเห็นสวนที่เคยเปนพื้นนั้นเปนภาพ และเห็นสวนที่เคยเปนภาพนั้น
เปนพื้น ในกรณีนี้อาจกลาวไดวาภาพเกิดจากการเลือกใสใจ คือ การที่เรามุงความสนใจไปที่ส่ิงนั้น 
ทําใหความสนใจของเราขณะนั้นตอส่ิงอื่นเหลือนอยหรือไมเหลืออยูเลย การเลือกใสใจมีทั้งขอดี
และขอเสีย ขอดี คือ ทําใหเกิดสมาธิแมมีส่ิงรบกวน สวนขอเสีย คือ เราทํากิจกรรมไดทีละอยาง ไม
สามารถทํากิจกรรมมากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกันได 

 

                                                       
ภาพที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางภาพและพื้น 
ที่มา : Meiss Pierre Von, Element of Architecture ; From Form to Place (Hong Kong : 
Thomas Nelson Ltd, 1990), 22. 
 

ความสมบูรณ การรับรูภาพมีสวนเนื่องมาจากแนวโนมที่บุคคลพยายามเห็นสิ่งตางๆเปน
ส่ิงที่งายและมีความชัดเจนเปนที่เขาใจได เปนแนวโนมที่จะรับรูส่ิงตางๆในลักษณะที่สมบูรณ ใน
การรับรูภาพที่ไมสมบูรณ บุคคลจึงมีแนวโนมที่จะเห็นเปนภาพที่สมบูรณโดยการปด (Closure) 
หรือใชการประสานสวนที่ขาดหายไปของภาพใหเกิดความสมบูรณขึ้นในความรูสึก 
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ภาพที่ 12 เสนแสดงรูปรางอัตวิสัย ที่เกิดจากการประสานสวนที่ขาดหายไปของภาพใหเกิดความ 
                สมบูรณขึ้นในความรูสึก 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 108. 
 

การรวมกลุมหรือการจัดความสัมพันธ การเห็นเปนภาพแยกออกจากพืน้ มีสวนเกิดจาก
องคประกอบตางๆของโครงรูป 

การเรียงตัวของตัวกระตุน การรับรูขึ้นอยูกับการเรียงตวัของตัวกระตุนที่ถูกจัดระเบยีบ 
โดยปจจยัตอไปนี้  

1.ความใกลชิด ตัวกระตุนทีอ่ยูใกลกนัจะจบักลุมกัน 
 

                    
ภาพที่ 13 แสดงหลักของความใกลชิด 
ที่มา : รัจรี นพเกตุ, จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจาํกัด ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 118. 
 

2.ความคลายคลึง ตัวกระตุนที่คลายคลึงกันจะจับกลุมกัน 
 

                                      
ภาพที่ 14 แสดงหลักของความคลายคลึง 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 120. 
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3.ความตอเนื่องหรือความงายและชดัเจน ถาตัวกระตุนที่มีการจัดระเบียบไดหลาย
ทาง ตัวกระตุนที่ตอเนื่องกนัจะจับกลุมกนั 

 

                                
ภาพที่ 15 แสดงความตอเนื่อง ความงายและชัดเจน 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 122. 
 

4.การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั โดยที่การจับกลุมนี้ขึ้นอยูกับการเคลื่อนที่
หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวกระตุน 
 

                                       
ภาพที่ 16 แสดงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 123. 
 

5.ประสบการณและการเตรยีมการรับรู คนที่มีประสบการณในสิ่งนั้นจะรับรูได
เร็วและถูกตองกวาคนทีไ่มเคยมีประสบการณมากอน 

นางจวนชอบดมดอกนมแมว 
คนที่อานหนังสือออกจะแบงคําไดถูกตอง คือ นาง จวน ชอบ ดม ดอก นม แมว 
คนที่อานหนังสือไมออกไมอาจแบงคําไมถูกตอง คือ นา งจ วน ชอ บด มด อก  นมแ มว 

2. การรับรูมิตคิวามลึก เกิดจากการซอนกนัหรือการบดบัง ทัศนียภาพ แสงและเงา 
การเคลื่อนไหวพาราลแล็ค ลักษณะของผิวสัมผัส ความคุนเคย ความสัมพันธเชิงขนาด และความ
ชัดเจนโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

การซอนกันหรือการบดบัง วัตถุที่มองเห็นชัดเจนไมถูกบัง จะมองดูแลวรูสึกวาอยูใกล
กับตัวเรามากกวาวัตถุที่ถูกบัง  
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ภาพที่ 17 แสดงการบดบัง โดยวตัถุที่ถูกบังจะมองดูอยูไกลออกไปตามลําดับ 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 122. 
 

ทัศนียภาพ เปนลักษณะการมองเห็นปกตขิองมนุษยที่มตีิดตัวมาในธรรมชาติ  เพื่อใหเรา
เกิดการรับรูระยะทางของสิ่งตางๆในสภาพแวดลอม 

แสงและเงา โดยปกติส่ิงที่อยูใกลแสงมากกวาจะมองดูสวางกวา สดใสกวาส่ิงที่อยูไกล
ออกไป ฉะนั้นพื้นผิวที่อยูหางแสงออกไปจะเกิดเปนเงามากกวาพื้นผิวที่อยูใกลเรา พื้นผิวที่มีความ
เขมของเงามากจึงมองดูรูสึกวาอยูไกลจากตัวเรามากกวาพื้นผิวที่มีความเขมของเงานอยกวา 

การเคลื่อนไหวพาราลแล็ค เวลาที่เราเคลื่อนศีรษะของเรา วัตถุที่อยูใกลจะเคลื่อนที่เร็ว
กวาวัตถุที่อยูไกล วัตถุจะเคลื่อนที่เร็วแคไหนขึ้นอยูกับวาวัตถุนั้นอยูหางออกไปไกลแคไหน 

ลักษณะของผิวสัมผัส ถาเรามองสวนประกอบที่ปรากฏบนพื้นผิวของสิ่งตางๆรอบตัว
เรา จะพบวายิ่งพื้นผิวอยูหางตัวเรามากออกไปเทาไร สวนประกอบที่ปรากฏบนพื้นผิวของสิ่งนั้นๆ
จะยิ่งหนา แนนมากขึ้นเทานั้น 

ความคุนเคย ในสภาพที่ไมมีตัวช้ีนําอ่ืนๆ เชน แสง ระยะทาง ฯลฯ ความคุนเคยกับสิ่ง
นั้นมากอนจะมีบทบาทสําคัญในการรับรู ความคุนเคยมีผลตอการรับรูขนาดและรูปรางของวัตถุ  

ความสัมพันธเชิงขนาด ตัวช้ีนําระยะทางหรือความลึกอีกชนิดหนึ่ง คือ การเปรียบเทียบ
ขนาดกับสิ่งที่อยูใกลเคียง วัตถุที่มีขนาดใหญจะมองดูใกลกวาวัตถุที่มีขนาดเล็ก 

ความชัดเจน ในวันที่สภาพอากาศมืดมัวมีหมอกมาก วัตถุที่อยูใกลจะมองดูชัดเจนกวา
วัตถุที่อยูไกล 

3. ความคงที่ของการรับรู เวลาที่เรามองวัตถุในแงมุมซ่ึงตางๆกัน โดยเฉพาะวัตถุที่
คุนเคย ขนาด รูปราง แสงสวางหรือสีสันของวัตถุนัน้จะไมคอยเปลี่ยนแปลงไปตามแงมุมที่มอง
เทาที่ควรจะเปน นอกจากนีเ้รายังมักเหน็สงตางๆปรากฏในตําแนงเดิม อาจพิจารณาความคงที่ของ
การรับรูได โดยพิจารณาจากความคงที่ทางวัตถุ และความคงที่ทางตําแหนง ดังนี ้

- ความคงที่ทางวัตถุ การที่เรามีแนวโนมในการรับรูส่ิงตางๆในโลกนี้ปรากฏ 
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ในลักษณะคงที่ เนื่องมาจากเกิดการรับรูความคงที่ทางวตัถุในสิ่งตอไปนี้ 
1.ความคงที่ในการรับรูขนาด ขนาดของวัตถุที่ปรากฏในจอรับภาพจะ

เปนปฏิภาคกลับกันกับระยะทาง กลาวคือ ถาระยะทางยิ่งมาก ขนาดในจอรับภาพจะยิ่งเล็ก เราจึงมี
แนวโนมที่จะรับรูขนาดของสิ่งตางๆเปนขนาดคงเดิมโดยไมเกี่ยวกับระยะหางของสิ่งนั้นๆจากตา 

2.ความคงที่ในการรับรูรูปรางตางๆ เรามีแนวโนมที่จะรับรูรูปรางของ
ส่ิงตางๆเปนรูปรางคงที่ของสิ่งนั้นๆที่เราเห็นในชีวิตประจําวัน 

3.ความคงที่ในการรับรูความสวาง เรามีแนวโนมที่จะรับรูความคงที่ของ
แสงสวางของสิ่งตางๆทั้งๆที่ปริมาณแสงสวางที่สองบนสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไป วัตถุแตละอยางจะ
สะทอนแสงกลับมาในอัตราสวนคงที่โดยไมเกี่ยวกับความเขมของแสงสวาง กลาวคือ แมวาจะมี
ความเขมของแสงสวางมากขึ้นวองบนวัตถุ แสงที่สะทอนกลับมาก็ไมไดสะทอนกลับในสัดสวนที่
มากขึ้นตามความเขมของแสงสวางนั้น 

4.ความคงที่ในการรับรูสึก ปจจัยที่มีบทบาทตอความคงที่ในการรับรูทั้ง 
4 ชนิด ไดแก ความคุนเคยหรือประสบการณที่มีตอวัตถุนั้น และตัวกระตุนอ่ืนที่จะเปนตัวช้ีนํา
ลักษณะของความสัมพันธกับวัตถุนั้น 

- ความคงที่ทางตําแหนง 
4. การรับรูรูปราง  

- หลักเปรยีบเทียบความตาง คือ คุณสมบัติที่จะทําใหมองเห็นวาอะไรเปนรูป
และอะไรเปนพื้นรูป ไดแก 

1.การเปรียบเทียบความตางจากสิ่งแวดลอม  ถาในภาพนั้นมี 2 สวนที่
แตกตางกัน และแตละสวนเปนเอกพันธ สวนที่ลอมรอบใหญกวาสวนตรงกลาง สวนที่เล็กกวาที่อยู
ตรงกลางภาพจะมีแนวโนมที่จะมองเห็นเปนรูป สวนที่ลอมรอบเปนพื้นรูป 
 

                                        
ภาพที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางรูปและพื้นรูปในแงของการโอบลอม 
ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 108. 
 

2.การเปรียบเทียบความตางของทิศทางการเรียงตัว ถาสวนหนึ่งมีการ
เรียงตัวในแนวตั้งและในแนวนอน สวนนั้นจะมีแนวโนมเปนรูป  
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3 .การเปรียบเทียบความตางของสี  สวนที่ สีมีความแตกตางจาก
สภาพแวดลอมมากจะมองเห็นเปนรูป 

4.การเปรียบเทียบความตางของขนาด สวนที่มีขนาดเล็กกวาจะมองเห็น
เปนรูป 

5.การเปรียบเทียบความตางของความสมมาตร สวนที่มีลักษณะสมมาตร
กันมากที่สุดจะมองเห็นเปนรูป 

 

                     
ภาพที่ 19 แสดงความสัมพันธในแงการสมมาตร 
ที่มา : Pierre Von Meiss, Element of Architecture ; From Form to Place (Hong Kong :   
         Thomas Nelson (Hong Kong) Ltd, 1990), 26. 
 

5. มายาทางทัศนาการ การรับรูของมนุษยไมไดเปนการจําลองแบบจากตัวกระตุน
เสมอไป หรือเปนไปอยางงายๆตรงไปตรงปตรงมา บางครั้งการรับรูคลุมเครือหรือบิดเบือนไปจาก
ลักษณะทางกายภาพ การศึกษาการรับรูที่ผิดปกติไปจากความเปนจริงนี้ เรียกไดวา เปนการลวงตา 
หรือมายาทางทัศนาการ ซ่ึงจะทําใหเราเขาใจกลไกตางๆในการรับรูไดดียิ่งขึ้น โดยใชหลักการทาง
ทัศนียภาพมาอธิบายดังตอไปนี้ 

การเปรียบเทียบขนาด ตามหลักทางทัศนียภาพ ส่ิงที่อยูไกลกวาจะมีขนาดเล็ก
กวา 

การเปรียบเทียบความลึกหรือระยะทาง ตามหลักทางทัศนียภาพ ส่ิงที่อยูไกล
กวานาจะมีขนาดลดลง 

ทฤษฏีการลวงตา  
1.ทฤษฎีการลวงตาของเอมส มีใจความวา บทบาทของการเรียนรูและ

ประสบ การณมีสวนสําคัญมาก การรับรูในสภาพแวดลอมที่จํากัด หรือในสภาพการณที่ไมเปนไป
ตามปกติธรรมดา เชน ไมมีตัวช้ีนําระยะทางหรือความลึก ฯลฯ และถาตัวกระตุนกับความเปนจริง
ไมตรงกัน การลวงตาจะเกิดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับประสบการณที่เคยมีมา 
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2.ทฤษฎีการเคลื่อนไหวลูกนัยนตาทฤษฎีนี้ใชอธิบายการลวงตาที่เกิด
จากเสนแนวนอนเปรียบเทียบกับเสนแนวตั้ง ซ่ึงมีความยาวเทากัน เสนตั้งเสนหนึ่งวางตั้งฉาก ณ 
ตําแหนงกึ่งกลางของเสนนอน จะเกิดการลวงตาทําใหเรามองเห็นเสนตั้งยาวกวาเสนนอน ซ่ึงมี
สาเหตุจากการเคลื่อนไหวลูกนัยนตา ที่เสนตั้งตองใชความพยายามในการเคลื่อนไหวลูกนัยนตา
มากกวาเสนนอน จึงทําใหมองดูยาวกวา 30 เปอรเซ็นต โดยประมาณ 

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมุม เปนการลวงตาที่มีความสัมพันธกับมุมเงย คือ มุม
ระหวางเสนสายตากับแนวนอน ถาตําแหนงของตัวกระตุนทําใหเกิดขนาดของมุมเงยใหญมาก ตัว 
กระตุนจะยิ่งเล็กลงเมื่อเทียบกับตําแหนงของตัวกระตุนที่อยูในแนวนอน 

4.ทฤษฎีระยะปรากฏ เปนความสัมพันธระหวางขนาดของวัตถุกับระยะ 
ทาง โดยที่ถายิ่งอยูไกลออกไปขนาดของวัตถุจะยิ่งเล็กลง ฉะนั้นถาขนาดของวัตถุคงที่วางอยูไกล
ออกไปเปนระยะตางๆกัน จะเกิดการลวงตาทําใหมองเห็นวัตถุนั้นมีขนาดใหญขึ้นตามระยะทาง 

การลวงตาของพระจันทร จากการสังเกตดวยตาจะเห็นวา เวลาที่พระจันทรเร่ิมโผลขึ้น
พนขอบฟาจะมีขนาดใหญกวาพระจันทรเมื่อข้ึนอยูตรงศีรษะ ทั้งๆที่เปนพระจันทรดวงเดียวกัน การ
ลวงตาที่เกิดขึ้นนี้สามารถยกตัวอยางมาอธิบายไดดวยทฤษฎีการลวงตา คือ 

ตัวอยางแรกเปนการลวงตาของวัตถุที่ขอบฟากับวัตถุที่อยูตรงศีรษะ การมองพระจันทร
ที่ขอบฟา กับมองพระจันทรตรงศีรษะ พระจันทรตรงศีรษะยอมมีมุมเงยที่ใหญกวา แตมีตัวกระตุน
เปรียบเทียบนอยกวาพระจันทรที่ขอบฟา ขนาดของพระจันทรตรงศีรษะจึงเล็กกวาพระจันทรที่ขอบ
ฟาที่มีตัวกระตุนมากกวา เชน ตนไม ตึก ภูเขา ฯลฯ 

ตัวอยางที่ 2 เปนการลวงตาของของระยะวางเปลากับระยะที่มีตัวกระตุนเต็ม ความยาว 2 
ระยะที่เทากัน ระยะหนึ่งวางเปลา สวนอีกระยะมีตัวกระตุนตางๆอยูเต็ม จะเห็นระยะที่วางเปลา ที่
ไมมีตัวกระตุน ดูส้ันกวาระยะที่เต็มไปดวยตัวกระตุน 
 
7. ความสัมพนัธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 

ความรูสึกตางๆของมนุษยเมื่ออยูในที่วางที่ตางลักษณะกัน มักจะเปนผลทางดาน
จิตวิทยา เชน มักจะรูสึกอึดอัดไมสบายใจเวลาอยูในถํ้าเตี้ยๆหรือชองเขาแคบๆ  เรามักจะรูสึกปลอด
โปรงเปนอิสระเมื่ออยูบนเนินสูงๆหรือบนยอดเขา ความรูสึกเหลานี้ลวนเปนผลทางดานจิตใจและ
ปฏิกิริยาทางการเคลื่อนไหวของมนุษย ซ่ึงเกิดจากการคะเนความรูสึกของเราเอง เมื่อเคลื่อนที่ผาน
ไปในที่วางลักษณะตางๆที่ลอมรอบตัวเรา รูปลักษณของที่วางทําใหเกิดบรรยากาศและความรูสึก
ตอการรับรูสภาพแวดลอมนั้นๆ ซ่ึงแสดงออกมาผานทางพฤติกรรมและความรูสึกทางอารมณ การ
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กําหนดสิ่งแวดลอมทางกายภาพอาจสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอพฤติกรรม จึงเปนส่ิงสําคัญใน
การออกแบบสภาพแวดลอม ทําใหสามารถแกปญหาและวางแผนงานออกแบบที่สอดคลองกับ
กระบวนการทางพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการทางพฤติกรรม ในการเกิดกระบวนการทางพฤติกรรม จําแนกออกเปน 3 
กระบวนการ ไดแก 

1.กระบวนการรับรู (Perception) เปนพฤติกรรมภายในซึ่งมีกระบวนการที่เกิด 
ขึ้นจากรับขาวสารจากสภาพแวดลอมโดยผานทางระบบประสาทสัมผัสทั้งหา กระบวนนี้จึงรวม
การรูสึก (Sensation) ดวย 

 2.กระบวนการรู (Cognition) เปนพฤติกรรมภายในซึ่งเปนกระบวนการอันเกี่ยว 
ของทางปญญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตที่รวบรวมการเรียนรู การจํา การคิด การพัฒนา  

 3.กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) เปนพฤติ 
กรรมภายนอกที่เปนกระบวนการซึ่งบุคคลมีพฤติกรรมเกิดขนในสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมผานการกระทํา เปนที่สังเกตไดจากภายนอก  

 

 
แผนภูมิที่ 2 กระบวนการทางพฤติกรรม 
ที่มา : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 48. 
 

สิ่งแวดลอม 
ภายนอก 
ตัวบุคคล 

สิ่ง
เรา 

การ
รูสึก 

สิ่งที่รับ
เขาไป 

การตีความ 
การทําความ

เขาใจ 

สิ่งที่รู
การตอบสนองที่ 
มีการเคลื่อนไหว 

(พฤติกรรมภายนอก) 

สะสมเปนสวนหนึ่ง 
ของระบบมโนทัศน 

ประสบการณในอดีตของบุคคล 
& 

อิทธิพลทางวัฒนธรรมของสังคม 
ผานสมอง 

การตอบสนอง 
ทางอารมณ 

(พฤติกรรมภายใน)

กระบวนการรับรู 
Perception 

กระบวนการรู 
Cognitive Process

 

กระบวนการเกิดพฤติกรรม
ในสภาพแวดลอม 

Spatial Behavior 

ผาน
ระบบ 
รีเซป
เตอร 

ผาน
ระบบ
เอฟเฟค
เตอร 
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ประเภทของความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมทาง
กายภาพมีคุณสมบัติตางๆที่กอใหเกิดความสัมพันธกับมนุษย 7 ประการ คือ 

1.คุณสมบัติของความสัมพันธทางสภาวะแวดลอม เปนความสัมพนัธที่ซ่ึงมีผล 
กระทบตอรางกายและจิตใจของมนุษย  จากคุณสมบัติตางๆของสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ แสง
สวาง เสียง ความชื้น ฯลฯ  

2.คุณสมบัติของความสัมพันธทางการรูสึก เปนความสัมพันธที่เกีย่วกับอวยัวะ
และระบบประสาทของมนุษย ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง 

3.คุณสมบัติของความสัมพันธทางมิติ เปนความสัมพันธกับขนาด สัดสวน ที่
เกี่ยวของกับกายวิภาคของมนุษยทางสรีรวิทยา และความสัมพันธกับระยะทาง ที่เกี่ยวของกับ
จิตวิทยา และระบบนิเวศของมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดอาณาเขตครอบครอง และอาณา
เขตที่เวนวางสวนบุคคล 

การมีอาณาเขตครอบครองของมนุษย เปนวิธีการแสดงออกอยางหนึ่งของการคงอยูหรือ
การมีตัวตนของบุคคล ที่ชวยใหเกิดความรูสึกปลอดภัยมั่นคง เปนกลไกทางวัฒนธรรมในการ
ควบคุมพฤติกรรมในสภาพแวดลอม ซ่ึงยากที่จะกําหนดขอบเขตของอาณาเขตครอบครอง เพราะ
การมีอาณาเขตครอบครองของมนุษยนั้น ขึ้นอยูกับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ไมไดขึ้นอยูกับความ
ตองการทางชีวภาพ  วิมลสิทธิ์ หรยางกูร( 2541 : 212 - 213) ไดวิเคราะหอาณาเขตครอบครองของ
มนุษยไดเปน3 ระดับ ดังนี้  คือ 

1.อาณาเขตที่เวนวางสวนบคุคล ไดแก อาณาเขตรอบตัวบุคคลที่มีภาวะไหวรูสึก 
เปนพิเศษ เปนอาณาเขตกันชนรางกายที่เล็กที่สุดและชัดเจนที่สุด ซ่ึงมีขอบเขตที่มีระยะหางมาก
หรือนอยตางกันตามแตละวัฒนธรรม  ความสัมพันธระหวางบุคคล ลักษณะของกิจกรรมและการ
กระทําตอกัน และลักษณะการจัดและรูปรางของสภาพแวดลอม 

2.อาณาเขตสวนบุคคล อาณาเขตกึ่งสวนบุคคลและอาณาเขตอื่นๆ เปนสวนที่
ตอเนื่องจากที่เวนวางสวนบุคคล ไดแก อาณาเขตที่เรามีความคุนเคยเปนพิเศษ เปนสวนที่ใชเปน
ประจําในชีวิตประจําวัน เชน บาน โรงเรียน ที่ทํางาน สถานที่สันทนาการ ฯลฯ 

3.อาณาเขตสาธารณะและอาณาเขตสวนบุคคลอื่นๆที่เราไมไดใชเปนประจําและ
ไมมีความ คุนเคยนัก จึงไมมีขอบเขตที่ชัดเจน เชน การไปสถานที่ที่นานๆไปครั้ง  
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4.คุณสมบัติของความสัมพันธทางทิศทาง เปนความสัมพันธที่กําหนดตําแหนง
ของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งใดๆในสภาพแวดลอม เห็นไดจากในการเลือกทิศทางของบาน
ตองสัมพันธกับทิศทางขึ้น-ลงของดวงอาทิตย 

5.คุณสมบัติของความสัมพันธทางสัญลักษณ เปนคุณสมบัติที่จําเปนตอการคาด 
คะเนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้นๆ 

6.คุณสมบัติของความสัมพันธทางการกระทําระหวางสังคม เปนความสัมพันธที่
สภาพแวดลอมสงเสริมหรือขัดขวางการกระทําระหวางสังคม 

7.คุณสมบัติของความสัมพันธทางการผสานรวมกนัทางวัฒนธรรม 
 
 

   
 
 
แผนภูมิที่ 3 โครงสรางและองคประกอบของความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม 
ที่มา : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 25. 
 
 

ตัวกําหนดทางดานมนุษย 
อิทธิพลทางดานสรีรวิทยา 
อิทธิพลทางดานบุคลิกภาพ 
อิทธิพลทางดานสังคม 

อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม 

กระบวนการหลัก 
1.การรับรู รวมทั้งการรูสึก 
2.การรู การเรียนรู การจํา 

การคิดและอารมณ 
3.พฤติกรรมในสภาพแวดลอม 
-การมีอาณาเขตครอบครอง 
-พฤติกรรมที่เวนวางสวนบุคคล 
-ภาวะเปนสวนตัว 

ตัวกําหนดทางดานกายภาพ 
โอกาสของสภาพแวดลอมกายภาพ 
ในการสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรม 
 
คุณสมบัติของสภาพแวดลอมกายภาพ 
ในฐานะสิ่งเรา 
 
ตําแหนงของสภาพแวดลอมกายภาพ 
ที่มนุษยสัมพันธดวย 

สภาพแวดลอม
กายภาพ 

มนุษย พฤติกรรม 

ความสัมพันธระหวางมนุษย 
กับสภาพแวดลอมกายภาพ 
5 ขั้นตอนของกระบวนการ 
7 ประเภทของความสัมพันธ 
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8. คําศัพทท่ีเก่ียวของกับ “ ท่ีวาง ” 
 

ระนาบ (Plane) ขอบเขต (Boundary) หรือ ผิวหนา (Surface) ของรูปรางหรือรูปทรง 
ขอบ (Edge) ตําแหนงที่ระนาบ 2 ระนาบที่มีองศาของระนาบแตกตางกัน มาชนกัน 
Insubstantial Space การตัดทึบของที่วางที่ถูกปดลอมออกโดยการเปลี่ยนแปลงเปน

ผนังชนิดอ่ืน เชน ผนังลอย กระจก หรือแผงกั้นอ่ืนๆ ทําใหที่วางนั้นๆแบงออกเปนสวน โดยที่ยังมี
ความสัมพันธระหวางกันอยู คือ อาจมองเห็นเบื้องหลังไดอยางรําไร 

Interpenetration Space การที่มีตัวกลางอันใดอันหนึ่ง ที่เสียดแทงเขาไปในอากาศ ทํา
ใหอาณาบริเวณนั้นมีจุดเดน ลักษณะของการเสียดแทงอากาศนี้มีไดทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 

Hazards การแบงแยกที่วางตอเนื่องซึ่งมีความสัมพันธกันดวยการนําเอาสิ่งกีดขวางเขา
มาเปนตัวกลางเชื่อมตอระหวางที่วางทั้งสอง เพื่อเนนความสําคัญของประโยชนใชสอยอันหนึ่งให
เดนกวาอีกอันหนึ่งโดยพื้นที่ทั้งสองยังเชื่อมตอเปนอันเดียวกัน   โดยอาศัยเครื่องกีดขวางตางๆ เชน 
ร้ัว บอน้ําลอมรอบ หรือการปรับระดับพื้นที่ใหมีความแตกตางกัน 

Cavities ที่วางทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งจากผนัง และที่วางภายในลักษณะของ 3 มิติ 
Deflection การเบนหรือเปลี่ยนแปลงแนวสายตาในทัศนะวิสัยปด ใหเกิดความรูสึกไม

อึดอัด ทําใหทีว่างที่ตอเนื่องกันนั้นมีความหมายและมีความรูสึกของความตอเนื่อง 
Here and There เปนการแสดงความสมัพันธที่เกี่ยวของกับความสําคัญของสองสิ่งใน

ระยะทีต่างกัน อาจใชของบางชนิดเปนตวักลางได เชน ซุมทางเขาที่เปนทางผานทะลุ อาจกั้นความ 
สําคัญของที่วางดานหนาและดานหลังที่มีความสําคัญแตกตางกัน คืออาจจะเปนคนละประโยชนใช
สอย 
 
9. สรุปทฤษฎีเก่ียวกับที่วางทีน่ํามาใชในการศึกษา 
 

การออกแบบที่วางที่สัมพันธกับเวลาและเหตุการณในบริบทปจจุบัน เปนประเด็น
การศึกษาที่เกี่ยวกับการปดลอมที่วางโดยระนาบที่มีผลตอการรับรูทางทัศนาการ โดยมีบริบทของ
การบริโภคสื่อซ่ึงถูกหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกับสภาพแวดลอม ซ่ึงนําทฤษฎีเกี่ยวกับที่วางมาใชใน
การศึกษา ดังนี้ 

ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการ เปนทฤษฎีที่มีความสําคัญและมีบทบาทตอการเกิดความ 
รูสึกในสภาพแวดลอม เนื่องจากในการรับรูที่วางนั้น เราใชการมองเห็นองคประกอบตางๆที่ทําให
เกิดที่วางนั้นๆเปนหลัก โดยอาศัยหลักการของจิตวิทยาเกสตัลตมาอธิบายเหตุและผล มีประเด็น
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สําคัญๆที่เปนหลักพื้นฐานของการรับรูที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ ไดแก การจัดระ 
เบียบในการรับรู การรับรูความลึกความคงที่ของการรับรู การรับรูรูปราง และมายาทางทัศนาการ
โดยปจจัยที่มีผลตอการรับรูแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ 

1. ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 
1.1 ตัวกระตุน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการรับรูของมนุษย มีอิทธิพลทํา

ใหเกิดความรูสึกตอส่ิงแวดลอมไดมากหรือนอยกวาลักษณะที่เกดิขึ้นจริงในสภาพแวดลอม 
1.2 การจัดระเบียบของตัวกระตุน เปนพืน้ฐานหลักของการรับรูส่ิงตางๆใน

สภาพแวดลอม โดยการจัดระเบียบของตวักระตุนชวยใหสามารถแยกสิ่งหนึ่งออกจากอีกสิ่งหนึ่งใน
สภาพแวดลอมไดโดยงาย 

2. ปจจัยที่เกิดจากมนษุย 
2.1 การเปรียบเทียบกับประสบการณในอดีต มนุษยอาศยัการตีความสิง่ที่พบ

เห็นโดยนํามาเปรียบเทียบกบัประสบการณในอดีตที่ตนเคยผานมา และมีพฤติกรรมตอบโตกับสิ่ง
นั้นตามประสบการณเดิมของตัวเอง 

2.2 ความใสใจ คือ การที่เรามุงความสนใจไปที่ส่ิงนั้น ทําใหความสนใจของ
เราขณะนัน้ตอส่ิงอ่ืนเหลือนอยหรือไมเหลืออยูเลย การเลือกใสใจมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดี คือ ทํา
ใหเกิดสมาธิแมมีส่ิงรบกวน สวนขอเสีย คือ เราทํากิจกรรมไดทีละอยาง ไมสามารถทํากิจกรรม
มากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดยีวกันได 

ทฤษฎีการรับรูทางทัศนาการในเรื่องมายาทางทัศนาการ เปนสิ่งที่นํามาใชมากที่สุด
เนื่องจากเปนการรับรูในลักษณะ 3 มิติ และ 4 มิติ โดยมีเร่ืองอื่นๆเปนองคประกอบเสริม คือ การจัด
ระเบียบในการรับรู การรับรูความลึก ความคงที่ของการรับรู  และการรับรูรูปราง (ดูรายละเอยีดใน
บทที่ 2  หัวขอ 6. การรับรูที่วางและการรับรูทางทัศนาการ) 

ท่ีวางทางจินตภาพ  (Imaginative Space)   เกิดจากความสัมพันธระหวางภาพที่ปรากฏ
บนพื้นผิวของระนาบกับสภาพแวดลอมภายนอก เปนที่วางที่เกิดจากความสัมพันธเชิงการรับรูของ
มนุษย  มีความสัมพันธของการรับรูระหวางภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของระนาบกับสภาพแวดลอม 
ซ่ึงตรงกับประเด็นของบริบทที่มีการบริโภคสื่อซ่ึงถูกหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกันกับสภาพแวดลอม 
โดยการใชภาพหรือส่ือโฆษณาตางๆในระนาบที่ปดลอมนั้นๆ (ดูรายละเอียดในบทที่ 2  หัวขอ 2. 
มิติของที่วาง) 
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คุณสมบัติของระนาบที่สงผลตอการรับรูทางทัศนาการของการปดลอมท่ีวาง องคประ 
กอบที่มีผลตอคุณสมบัติของระนาบที่สงผลตอการรับรูทางทัศนาการของการปดลอมที่วาง ไดแก 
องศาของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง รูปทรงของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง อัตราสวน
ระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของระนาบ พื้นผิวของระนาบ การดูดซับแสงของวัสดุที่ใช
ในการปดลอมที่วาง แสง - เงา และการปดชองเปดในระนาบ (ดูรายละเอียดในบทที่ 2  หัวขอ 5. 
การปดลอมที่วางทางสถาปตยกรรม หนา) 

องคประกอบขางตนเปนสวนที่นํามาใชในการออกแบบที่วางที่สัมพันธกับเวลาและเหตุ 
การณในบริบทปจจุบัน 

แนวความคิดเรื่องพิธีกรรมการเปล่ียนผานของ Victor Turner เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมวัยรุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูวัยผูใหญ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการแยกตัวออก ขั้นชายขอบ 
และขั้นรวมตัวกลับเขาสูสูภาวะปกติ โดยนํามาเปนแนวความคิดหลักในการทดลองออกแบบ (ดู
รายละเอียดในบทที่ 3  หัวที่ขอ 6 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจากวัยรุนไปสูวัย
ผูใหญ) 
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บทท่ี 3 
ลักษณะของพืน้ท่ีศึกษา 

 
1. มูลเหตุของการเลือกพื้นท่ีศึกษา 
 

The Center Point of Siam Square เปนยานการคาที่มีการปรับปรุงตัวเองใหมคีวาม
สอดคลองกับประโยชนใชสอยที่มีความหลากหลาย และมีการเปลีย่นแปลงลักษณะของการใชงาน
อยูตลอดเวลา เพื่อใหเขากับยุคสมัย The Center Point of Siam Square   มีลักษณะการใชพื้นที่ที่
สอดคลองกับประเด็นการออกแบบที่วางที่สัมพันธกับเวลาและเหตุการณในบริบทปจจุบัน ดังนี ้

- การใชทีว่างที่มีลักษณะการปดลอมพื้นที่เพื่อทํากิจกรรม  
- การจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยูตลอด 
- ชวงเวลา และลักษณะพฤตกิรรมของผูใชมีความชัดเจน 
- ตั้งอยูในยานที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นทีก่ารใชงานซึ่งมีความสอดคลองกับลักษณะ 

ของเหตุการณ ในบริบทของแตละยุคสมัย (ชวง 40 ป) โดยมีความตอเนื่อง และนําสมัย 
 

2. ประวัติความเปนมาของ The Center Point of Siam Square 
 

สํานักงานจดัการทรัพยสินจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคในการพัฒนาพืน้ที่
ลานจอดรถที่ตั้งอยูหลังอาคารพาณิชยระหวาง สยามสแคว  ซอย 3 กับ สยามสแคว  ซอย 4 ที่มีความ
ไมเปนระเบยีบ และไมสวยงาม ประกอบกับมีความตองการพื้นที่จัดกิจกรรม กับพื้นที่สีเขียว
(สวนหยอม) จึงจัดใหมีการประกวดแบบเพื่อพัฒนาพืน้ที่แหงนี้ ภายใตโครงการที่มีช่ือวา “The 
Center Point of Siam Square” โดยมีบริษัท พรไพลินดีเวลลอปเมนท จํากดั ไดเปนผูดําเนินการ 
โดยเปดดําเนนิการเมื่อวนัที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตอมามีการปรับปรุงพื้นที่ 3 คร้ัง ดังนี้ 

- พ.ศ. 2544 ทําระบบเสียงในเซ็นเตอรพอยท และขยายพืน้ที่ครอบคลุมบริเวณ
สยามสแควทั้งหมด ในชื่อ Sound of Siam Square 

- พ.ศ. 2545 ติดตั้งจอ LCD ที่ผนังอาคารฝงตรงขามสยามสแคว  ซอย 7 เพือ่
ถายทอดสดรายการ และมวิสิควีดีโอเพลง 
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- พ.ศ. 2548 เปนการเพิ่มอัตราสวนพื้นที่จดักิจกรรมขึ้น 50 % จากเดิมที่มีสัดสวน
พื้นที่จัดกิจกรรม (Event Space) : พื้นที่เพื่อการคา (Commercial Area) 30 : 70 ใหเปน 60 : 40 มี
การเปลี่ยนวัสดุปูพื้น เวที น้ําพุ และทําหลังคาผาใบคลุม 50 % ของพื้นที่โครงการ  

 
3. ท่ีตั้งและขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
 

The Center Point of Siam Square  ตั้งอยูบริเวณตรงกลางของสยามสแควร โดยตัง้อยู
ระหวาง สยามสแควร  ซอย 3 กับ สยามสแควร  ซอย 4 มีพื้นที่โครงการ 1 ไร  64 ตารางวา มีความ
กวาง 19.00  เมตร และมคีวามยาว 97.70  เมตร มีลักษณะเปนพืน้ที่เปดโลงที่มีรูปรางเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ตรงกลางในยานการคาสยามสแควร ถูกปดลอมดวยดานหลังของ
อาคารพาณิชย 3 ดาน ซ่ึงมีลักษณะเปนอาคารพาณิชย 3 ช้ันครึ่ง มีช้ันดาดฟา ที่ปจจบุันมักจะถูกตอ
เติมเปนพืน้ที่ใชสอยตามความตองการของแตละผูประกอบกิจการ อาคารสวนใหญมีลักษณะการใช
พื้นที่ช้ันลางในการประกอบกิจการคาขายที่มีความหนาแนนสูง คือ อาคารสวนหนึ่งมีการแบงพืน้ที่
สําหรับหนาราน 2 - 10 รานขึ้นไป ตอ อาคารพาณิชย1หอง (หนากวาง 4 เมตร) เนื่องจากมีความ
สะดวกในการใชงานและการเขาถึงไดงาย สามารถใชในการจัดแสดงสินคาเพื่อใหลูกคาเลือกชมได
สะดวก สําหรบัชั้น 2 และชัน้ 3 เปนพื้นทีท่ี่มีความเบาบางในการใชงาน เนื่องจากการเขาถึงมีความ
ไมสะดวก ตองขึ้นบันได มีความเหมาะสมกับบางกิจกรรมที่มีความตองการความเปนสวนตวั ไดแก 
สปา โรงเรียนกวดวิชา รานเสริมสวย รานคาราโอเกะ ทีพ่ักอาศัย  

 The Center Point of Siam Square มีอาณาเขตพื้นทีต่ัง้ดังนี ้
- ทิศเหนอื  ติดกับซอยดานหลังอาคารพาณิชย  3 ½ ช้ัน ที่ตั้งอยูดานถนน

พระรามที่ 1 
- ทิศตะวันออก  ติดกับดานหลงัอาคารพาณิชย 3 ½ ช้ัน ที่ตั้งอยูดาน  

สยามสแควร  ซอย 4 
- ทิศตะวันตก  ติดกับดานหลงัอาคารพาณิชย  3 ½ ช้ัน ที่ตั้งอยูดาน 

สยามสแควร  ซอย 3 
- ทิศใต   ติดกับสยามสแควร  ซอย 7  
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แผนที่ 1 แสดงพื้นที่ตั้งโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 
4. การวิเคราะหพื้นที่โครงการ 
 

ลักษณะการใชพื้นของศูนยการคาสยามสแควรมีความแตกตางจากศนูยการคาอ่ืน ที่มี
การรวมพื้นทีป่ระกอบการคาไวภายในอาคารหลังเดียว กลาวไดวา ศนูยการคาสยามสยามสแควรมี
ลักษณะการใชพื้นที่กระจายตัวไปในทางแนวนอน สวนศูนยการคาที่เปนอาคารหลังเดียว มีการใช
พื้นที่กระจุกตวัไปในทางแนวตั้ง โดยมีลิฟท และบันไดเลื่อน เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เชื่อมโยงพื้นทีแ่ละกิจกรรมที่อยูตางระดับเขาดวยกัน  

เซ็นเตอรพอยท อาจเทียบไดกับพื้นทีภ่ายในโถงกลางของอาคารศูนยการคาที่มี 
ลักษณะเปนอาคารหลังเดียว ที่ใชสําหรับจดักิจกรรมตางๆ แตตางกันทีต่ั้งอยูภายนอกอาคาร 

สภาพการใชพืน้ท่ีปจจุบัน มกีารใชพื้นทีแ่บงออกเปน 4 สวน คือ 
1. พื้นที่เปดโลง (Open Space) ตั้งอยูทางทิศใต ติดกับสยามสแควร  ซอย 7 เปน

ดานหนาของโครงการ มีพื้นที่เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีความกวาง 19.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร 
ประกอบดวย น้ําพุรูปทรงวงรีเกือบเปนวงกลมพรอมที่นั่ง มีที่นั่งแถวโคงดานหนาน้ําพุ และ กระบะ
ตนไมพรอมทีน่ั่งรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส มีจํานวน 7 กระบะตําแหนงของตนไมมีระยะหางตามระยะพิกัด 
6.00 X 6.00 เมตร โดยที่อีกฝงหนึ่งของสยามสแควร ซอย 7 เปนจอ LCD ขนาดใหญ ติดตั้งบริเวณ 
ช้ัน 2 ของอาคารพาณิชย เพื่อฉายมิวสิควีดีโอ และถายทอดสดกจิกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในเซ็นเตอร
พอยท พืน้ที่เปดโลงนี้มีวัตถุประสงคการใชงาน เพื่อเปนที่นั่งพักผอน และจัดกิจกรรมตางๆ เชน จดั
นิทรรศการ ประกวดรองเพลง แนะนําสินคาและผลิตภัณฑ เลนเกมส และการแสดงอื่นๆ ฯลฯ มี
การปรับเปลี่ยนการใชสอยจากน้ําพุเพื่อใชเปนเวท ีโดยตาํแหนงที่ตั้งของเวที (น้ําพ)ุ อยูดานที่ตดิกบั
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สยามสแควร ซอย 7 ซ่ึงเปนถนนสายหลักที่ใชเขา - ออกศูนยการคา เปนจุดที่มองเหน็ไดชัดเจนจาก
คนที่เดินและคนที่ใชรถสัญจรผานไปมา 
              

 
ภาพที่ 20 แสดงพื้นที่เปดโลงดานหนาของโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

2. พื้นที่ประกอบธุรกิจ (Commercial Area) คิดเปน 40 % ของพื้นที่ของโครงการ 
ตั้งอยูถัดเขามาจากพื้นทีเ่ปดโลงดานหนา มซีอยกวาง 4.00 เมตร แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนที ่1 
มีขนาด 19.00 X 13.00 เมตรประกอบดวย รานกาแฟ  Coffee World  รานไอศกรีม Dairy Queen 
โดยมีที่นั่งบางสวนอยูภายนอกราน อยูใตตนไม 2 ตน (พรอมกระบะที่นั่ง) และรานประชาสัมพนัธ
โทรศัพทมอืถือ One - Two - Call  พื้นที่ประกอบธรุกิจสวนที่ 2 ขนาด 19.00 X 31.00 เมตร 
ประกอบดวย รานคา ขนาด 3.00 X 3.00 เมตร จํานวน 20 ราน โดยแบงเปน 2 แถว ดานทิศตะวันตก 
10 ราน และดานทิศตะวันออกอีก 10  ราน หันดานหนาเขาหากัน มีลานที่มีหลังคาผาใบขั้นตรง
กลาง และหนัดานหลังใหอาคารพาณิชยที่ลอมรอบ มีรานกาแฟ และรานน้ําตั้งอยูติดกับพื้นที่
เอนกประสงค มุงหลังคาดวย  Metal Sheet  ตั้ง Compressor  ของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน 
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ภาพที่ 21 แสดงพื้นที่รานคาขนาด 3.00 X 3.00 เมตร จํานวน 20 ราน โดยแบงเปน 2 แถว 

  คูขนานกัน 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

3. พื้นที่อเนกประสงค (Multipurpose Area) เปนพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรม
สันทนาการตางๆ เชน การแสดงดนตรี ละคร การประกวด ฯลฯ ตั้งอยูระหวางพืน้ทีป่ระกอบธุรกจิ
กับพื้นที่บริการ ลักษณะพืน้ที่เปนลานที่มหีลังคารูปทรงเตนททําจากผาใบ มีความสูง 6.00 เมตร
คลุมพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่มี  2 สวนเชื่อมติดกนั สวนแรก มขีนาด11.00 X 31.00  เมตร ตั้งอยูระหวาง
รานคา 2 แถว อีกสวน มีพื้นที่ 19.00 X 16.50  เมตร โดยมีเวทีขนาด 12.00 X 12.00 เมตร อยูตรง
กลาง(เวทพีับเก็บไดและมีหลังคาคลุม)ถูกพื้นที่บริการขนาบอยูทั้ง 2 ขาง(ทิศตะวันตก และทิศ
ตะวนัออก)  

 

                                      
ภาพที่ 22 แสดงพื้นที่อเนกประสงค 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

4. พื้นที่บริการ (Service Area) ตั้งอยูดานหลังของโครงการ (ดานทิศเหนือที่ติด
กับซอยดานหลังของอาคารพาณิชยทีห่ันหนาเขาหาถนนพระรามที่ 1 ประกอบดวย 2 สวน คือ สวน
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แรกเปนหองน้าํสาธารณะ (ชาย, หญิง) อยูทางทิศตะวันตก และสวนที่สองเปนหองควบคุมอยูทาง
ทิศตะวนัออก  
 

                                      
ภาพที่ 23 แสดงพื้นที่บริการดานหลังของโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

ลักษณะการสัญจรและการเขาถึงโครงการ แบงลักษณะการสัญจรได 3 ลักษณะ คือ 
1. การสัญจรทางเทา เปนการเขาถึงโครงการ ที่มีทางเขาหลักจากดานทิศใต 

(สยามสแควร ซอย 7) มทีางเขารองจากซอยยอยแนวทิศตะวันออก - ทิศตะวนัตก โดยใชซอย
ดานหลังอาคารพาณิชย 3 ½  ช้ัน ที่ตั้งอยูดานถนนพระรามที่ 1 เปนทางสําหรับการบริการ โดยมีจดุ
ตั้งตนจากทีจ่อดรถบนถนนและอาคารจอดรถ สถานีรถไฟฟา สยามเซน็เตอรและปายรถเมล (ถนน
พระรามที่ 1) ปายรถเมลดานถนนพญาไทและหางมาบญุครอง 
  2. การสัญจรทางรถยนต เนื่องจากศูนยการคาสยามสแควรมีการจัดการจราจรแบบ
ใชการเดนิรถทางเดียวทั้งโครงการ สามารถขับรถวนเขา-ออกเพื่อจอดรถและรับ-สงคนไดสะดวก
ประกอบกับถนนบริเวณทิศใตของโครงการเซ็นเตอรพอยท (สยามสแควร ซอย 7) หามจอดรถ เพื่อ
ใชเปนจดุเทียบรถรับ-สงคน และใชเนนิถนนเพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะที่ผานบริเวณดานนี้ 
โดยทําระดับเทากับทางเทา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัคนเดิน 
  3. การสัญจรโดยใชระบบขนสงสาธารณะ 

3.1 ถนนพระรามที่ 1 เนื่องจากมีที่ตั้งอยูในยานการคาที่มีปญหาการจราจร
ติดขัด คนจึงนิยมใชรถไฟฟา BTS เปนหลัก ซ่ึงมีจุดเชื่อมตอกับรถไฟฟาใตดิน MRT ทําใหเพิ่ม
ความสะดวกในการเดินทาง และมีระบบรถโดยสารประจําทาง สาย 15 16 21 25 40 48 54 73 204 
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501 508 ปอพ.1 ปอพ.6 ปอพ.12 และรถตูรวมบริการ เปนเสนทางเดินรถที่เชื่อมระหวางเขตเมือง
ช้ันในกับพื้นที่ปริมณฑลฝงตะวนัออกและฝงตะวันตก 

3.2 ถนนพญาไท มีระบบรถโดยสารประจาํทาง สาย 16 29 34 36 40 47 50 
93 113 542  ปอพ. 5 และรถตูรวมบริการ เปนเสนทางเดนิรถที่เชื่อมระหวางเขตเมืองชั้นในกับพื้นที่
ปริมณฑลฝงเหนือและฝงใต 

3.3 ถนนอังรีดูนังต มีระบบรถโดยสารประจําทาง สาย 16 ผานเพียงสาย
เดียว 

3.4 เรือโดยสารในคลองแสนแสบ มีตนทางที่สะพานผานฟาลีลาศ ถนนราช
ดําเนินนอก ปลายทางอยูทีบ่างกะป ใชทาสะพานหวัชางเปนจุดขึน้ - ลง เพื่อมายานสยามสแควร
เนื่องจากมีความสะดวกในการลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในบริเวณยานปทุมวันไดอีกวิธี 
 

 
แผนที่ 2  ลักษณะการสัญจรและการเขาถึงโครงการโดยระบบขนสงสาธารณะ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

ลักษณะความสัมพันธกับอาคารโดยรอบโครงการ อาคารสวนใหญในศูนยการคาสยาม 
สแควรมีลักษณะการวางผังอาคารที่ใชอาคารพาณิชยเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงมีความเหมือนกันทั้ง
ผังพื้น รูปดาน รูปตัด โดยมีขนาดอาคารตอหนึ่งหนวย  คือ 4.00 X 12.00   เมตร และสูง 12.00  เมตร 
การวางผังอาคารรอบพื้นที่เซ็นเตอรพอยท มีลักษณะการใชอาคารดานสยามสแควร ซอย  3 (ทิศ
ตะวนัตก) เหมือนกับอาคารดานสยามสแควร ซอย  4 (ทิศตะวันออก) แตอาคารดานที่ติดกับถนน
พระรามที่ 1 (ทิศเหนือ) มีรูปดานที่ตางกนัเฉพาะกันสาดของอาคารที่ช้ัน 2  โดยมีลักษณะรวมกันที่
เกิดจากการปรบัเปลี่ยนอาคารเพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชงาน ณ เวลาปจจุบนั ดังนี ้

ถ. พระรามที่ 1 

ซอยกลาง 

ซอย 7 
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พญ
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1. ลักษณะการเขาถึงของอาคารโดยรอบโครงการ โดยใชทางเขาจากดานหนาของ 
อาคารที่ติดกับสยามสแควร ซอย  3 (ทิศตะวนัตก) และสยามสแควร ซอย  4 (ทิศตะวนัออก) เปน
ทางเขาหลัก โดยมีพื้นทีด่านหลังอาคารเปนทางเขารอง หรือใชเปนทางบริการ เมื่อมองผานจาก
พื้นที่ภายในโครงการมีลักษณะที่ไมเรียบรอย ขาดความสวยงาม แตมีบางสวนใชวธีิการแบงพื้นที่
ของชั้นลางออกเปนซอยยอยๆ ทําใหเดินทะลุถึงกันจากดานหนาอาคารไปยังดานหลังอาคารเขาสู
พื้นที่ของโครงการไดโดยตรง และบางสวนใชบันไดทางขึ้นที่อยูดานหลังของอาคาร เปนทางเขา
หลักของพื้นทีท่ี่อยูช้ันบน จึงมีพื้นที่ที่มีการใชงาน และมีความสัมพนัธตอเนื่องกับพื้นที่โครงการ
เซ็นเตอรพอยทไดบางเปนบางจุด 

 

แผนที่ 3 แสดงลักษณะการเขาถึงของอาคารโดยรอบโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

2. ผังพื้น อาคารโดยรอบมีการใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมสวนใหญใชพืน้ที่ช้ันลาง 
คาขาย เชน เสื้อผา หนังสือ อาหารและเครือ่งดื่ม ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3 และ ช้ันที่ 4เปนรานถายรูป สปา 
รานคาราโอเกะ โรงเรียนสอนศิลปะ รานอินเตอรเน็ต เนือ่งจากพื้นที่ช้ันลางมีการเขาถึงสะดวกกวา 
มีทําเลที่คาขายที่ดีกวา จึงมคีวามตองการใชงานสูง เมือ่พื้นที่มีจํากดัไมเพียงพอกับความตองการใช
พื้นที่ จึงทําใหมีการแบงซอยพื้นที่หนาราน แตตองเปนกจิการที่ตองการใชหนารานเพื่อจัดแสดงตัว
สินคาใหดึงดดูความสนใจของคนที่เดินผานไปมา ประกอบกับขนาดของสินคาและบริการ มีความ
ตองการใชพื้นที่ขนาดไมกวางมากนัก ทําใหเกิดรานขายเสื้อผาที่มีหนากวาง 2.00  เมตร แตอาจมี
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ท่ีต้ังโครงการ 

สถานีรถไฟฟา 
 
ปายจอดรถโดยสาร   
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ความลึกตลอดความยาวของอาคาร (12.00 เมตร) และมีเพียงชองบันไดที่นําขึน้ไปยังชั้นบนท่ี
ดําเนินกิจการอื่นๆที่มีความตองการความเปนสวนตวั และไมตองการหนารานเพื่อแสดงสินคา 

เนื่องจากมีโครงสรางของผังพื้นเดิมที่ออกแบบใหใชดานหนาของอาคาร ติดตอกบัสยามส
แควร ซอย  และสยามสแควร ซอย  4  ทําใหการวางตําแหนงของบันได และหองน้ําอยูสวนหลังติด
กับพื้นที่ของโครงการ รานคาของโครงการจึงหันดานหลังใหกับดานหลังของอาคารโดยรอบ ทําให
เกิดเปนทางบริการที่มีลักษณะแคบและยาวตอเนื่องอยูตรงการระหวางดานหลังของอาคารโดยรอบ
กับรานคาในโครงการ อาคารโดยรอบจึงขาดลักษณะความสัมพันธของการใชสอยพื้นทีก่ับพื้นที่
เอนกประสงคของโครงการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 24 รูปแบบตางๆของการแบงพื้นที่รานคาที่อยูช้ันลางของอาคารพาณิชยที่มีขนาด  
                มาตรฐาน 4.00 X 12.00  เมตร 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

3. ชองเปดอาคารโดยรอบ เปนอาคารพาณิชย  3 ช้ันครึ่ง มช้ัีนดาดฟา  มีความสูง
โดยเฉลี่ย 12.00  เมตร มีลักษณะที่คละกันระหวางชองเปดของรูปดานอาคารเดิมทีซํ้่าๆกัน กับชอง
เปดของรูปดานอาคารใหมทีม่คีวามหลากหลาย มีความทึบสลับกับความโปรงใส เนื่องจากมกีาร
เปลี่ยนแปลงรปูดานใหสอดคลองกับกิจกรรมการใชงานที่มีลักษณะการแบงเชาพื้นที ่ เชน ช้ันลาง
เปนรานขายเสือ้ผา ตองการใชหนารานเปนที่แสดงสินคา จึงใชความโปรงใสของวัสดุ ในขณะที่ช้ัน
บนเปนรานคาราโอเกะ ตองการความเปนสวนตัว จึงเลอืกใชวัสดุที่มคีวามทึบแสง และบางทีมีการ
ติดตั้งปายโฆษณาแทนที่ชองเปดของอาคาร เพื่อดึงดดูความสนใจใหขึน้ไปใชบริการที่ช้ันบน เปน
การทดแทนสาํหรับกิจการทีไ่มมีหนารานที่ช้ันลาง 

4. รูปตัด เนื่องจากมีการแบงเชาพื้นที่ตามความเหมาะสมของแตละธุรกิจ ทําใหใน
หนึ่งหนวยของอาคาร อาจมีกิจกรรมการใชพื้นที่มากกวา 1 ประเภท และอาจมเีชื่อมตอกับหนวย
ขางเคียงในชัน้บน เพื่อการขยายตัวทางแนวราบ ทําใหบันไดซึ่งเชือ่มพื้นที่ในแนวตั้ง ไมมีความ
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จําเปนในหนวยที่ขยายตัวเพิม่ทางแนวราบ จึงเหลือเพียงบันได 1 ชุดตออาคารมากกวาหนึ่งหนวย
ของอาคาร ที่ทําหนาที่เชื่อมพื้นที่ของทุกชัน้ และเชื่อมพืน้ที่ทั้งหมดของสวนที่ขยายตวัออกไป 

5. เสนขอบของอาคารโดยรอบโครงการ (Sky Line) เปนการตอเติมพื้นที่ช้ัน
ดาดฟาของอาคารเดิม มีระดับความสูงโดยเฉลี่ย 12.00  เมตร ใชหลังคาที่มีความชันนอยกวา 10 
องศา เปนสวนใหญ ใชวัสดุมุงหลังคาชนิดกับสีที่คลายๆกัน และวางทิศทางเดียวกัน จึงดูมีความ
คลายคลึงกัน ประกอบกบัมีรานคาภายในโครงการบดบังมุมมองที่มีอัตราสวนระหวางระยะความ
สูงของอาคารที่ปดลอม (H) ตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู ณ อาคารที่ปดลอม (D) คอื 1 : 0.83 - 1.6 
หรือคิดเปนองศาของมุมมองได 31 - 50 องศา ทําใหมองเห็นหลังคาของอาคารไมชัดเจน 

 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงเสนขอบของอาคารโดยรอบโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

ลักษณะการปดลอมท่ีวางโดยระนาบ แบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1.ระนาบพื้น เปนการใชระดับพื้นที่มีระดับเทากันหมดทั้งโครงการ เพื่อความ

สะดวกในการปรับเปลี่ยนการใชสอยพื้นที ่ มีการออกแบบลายพื้นเปนวงกลมหลายวงเปนรัศมีซอน
ตัดกัน และติดตั้งระบบไฟเรืองแสงที่พืน้เปนจดุๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและนําสายตาเขาสูพื้นที่
ของโครงการ  
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ภาพที่ 26 การใชลวดลายบนระนาบพื้น 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

2.ระนาบผนัง อาศัยการปดลอมที่วางโดยวางผังอาคารพาณิชย ในลักษณะคลายตวั
ยู (U) เพื่อสรางความเปนสดัสวน และมคีวามเปนสวนตัว ตัดขาดจากพื้นที่โดยรอบ มีอัตราสวน
ของระยะความสูงของอาคารที่ปดลอม (H) ตอระยะหางที่ผูสังเกตยืนอยู ณ อาคารทีป่ดลอม (D) คอื 
1 : 0.83-1.6 หรือคิดเปนองศาของมุมมองได 31 - 50 องศา ทําใหเกิดความรูสึกปดลอมปานกลางถึง
มาก  (Spreiregen 1964 : 57) ซ่ึงระนาบผนังของอาคารพาณิชยที่ปดลอมนั้น ไมไดถูกออกแบบ
รูปดาน จึงขาดความเปนระเบียบและขาดความสวยงาม  

ใชการลดทอนสัดสวนของอาคารใหมีขนาดที่สัมพันธกบัขนาดของคน และลักษณะ
ความตองการในการใชงานโดยใชความสูงของรานคา 3.00  เมตร  

ในสวนทีเ่ปนเวทีดานหลังของโครงการ ใชโครงถักเหล็กเปนโครงสรางของหลังคา ทํา
ใหมีความโปรงโลง และรูสึกรับรูเหตุการณภายนอกไดในระดบัระนาบเหนือหลังคาของอาคาร ที่มี
ความสูงมากกวา 12.00  เมตร จึงเห็นรถไฟฟาที่ผานถนนพระรามที่ 1 

3.ระนาบหลังคา เปนสวนที่มีบทบาทในการกําหนดขอบเขตการใชสอยในทีว่าง
ของโครงการ ซ่ึงการใชพื้นที่สวนที่มหีลังคาคลุมแบงตามประโยชนใชสอย โดยอาศัยระดับความ
สูงของหลังคาที่สัมพันธกับการใชงาน และรูปทรงของหลังคา ดังตอไปนี้ 

ใชหลังคาผาใบสีขาว มีรูปทรงอิสระ ซ่ึงมีความสูงจากระดับพื้น 6.00  เมตร คลุมพื้นที่
เอนกประสงคทั้งหมด แตไมไดคลุมพื้นที่สวนอื่นๆของโครงการ ทําใหปริมาตรของที่วางยังคง
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เชื่อมตอกับที่วางภายนอกโครงการได จึงไดรับแสงจากแสงธรรมชาติและใชการระบายอากาศโดย
วิธีธรรมชาติ เกิดความรูสึกที่ไมอึดอัด และยังรับรูธรรมชาติภายนอกได และมีความยืดหยุนในการ
ตั้งแสดงสินคาและจัดกิจกรรมไดหลายประเภท 

 

                            
ภาพที่ 27 การใชหลังคาผาใบครอบคลุมพื้นที่ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

ซอยกลางที่อยูระหวางอาคาร มีหลังคาโคงสีขาวขุน และโปรงแสงคลุมตลอดความยาว
ของซอย เปนตัวกลางที่เชื่อมตอของพื้นที่เปดโลงดานหนากับพื้นทีเ่อนกประสงคและพื้นที่รานคา 

สวนของเวทแีละสวนบริการ ใชหลังคาเหล็กรีดรอนโคง คลุมพื้นที่ทั้งสองสวนไวเขา
ดวยกันเปนหนึ่งเดียว ทําใหลดความรูสึกของพื้นที่สวนบริการที่มีความไมนาดูลง 

ลักษณะการไหลถายเทของที่วาง ใชระนาบหลังคาในการควบคุมการไหลถายเทของที่
วาง จากภายนอกโครงการเขาสูภายในโครงการ โดยมีลําดับเริ่มจากทีว่างของสยามสแควร ซอย 7 ที่
มีลักษณะของการการเปดโลงในระนาบหลงัคาทั้งหมด เมือ่เร่ิมตนเขาสูพื้นที่ของโครงการ มีการปด
ลอมที่วางในระนาบหลังคาบางสวนโดยใชตนไมที่มีความสูง 2 ระดับ คือ ใชตนปาลมขวดสลับกับ
ตนไมพุมขนาดกลาง โดยปลูกมีระยะหางเพียงพอทีจ่ะมองเห็นทองฟา ที่วางจงึถูกครอบครอง
บางสวน จากรมเงาใตตนไม ทําใหการถายเทที่วางจากภายนอกสูภายในมีลักษณะความรูสึกแบบ
คอยเปนคอยไปทีละเล็กทีละนอย โดยมีหลังคาของซอยทางเดินกลางทําหนาที่เสมือนกรอบของ
ประตูขนาดใหญ เพื่อเนนทางเขาโครงการ เมื่อผานจุดนีเ้ขามาจะพบกับทีว่างในสวนของพื้นที่
เอนกประสงค ซ่ึงใชการเพิม่ความสูงของระนาบหลังคา เพื่อใหรูสึกถึงความโอโถง มีความโปรง
โลงสบาย และไมรูสึกอึดอดั คลายกับเปนโถงกลางขนาดใหญภายในศูนยการคา ถัดมาจากนั้นเปน
ลานโลงที่ใชชมการแสดงซึ่งอยูบริเวณดานหนาเวที ที่มีปริมาตรของที่วางภายในโครงการมากที่สุด 
คือ เปดโลงไมมีหลังคาคลุม  
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ภาพที่ 28 ลักษณะการไหลของที่วาง 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

 
ลักษณะการปดลอมท่ีวาง เปนการปดลอมที่วางแบบผสมผสานระหวาง การปดลอมที่

วางแบบทึบ (Enclosure) ซ่ึงใชการปดลอมที่วางโดย ระนาบดานขาง (อาคารพาณชิย) กับการปด
ลอมที่วางแบบปดโปรง (Enclave) ทีใ่ชการเปดระนาบดานบนใหที่วางไหลถายเทตอเนื่องจาก
ภายนอกโครงการเขาสูภายในโครงการ โดยการแยกระนาบหลังคาออกเปนสวนๆ ที่มีระดับความ
สูงสัมพันธกับลักษณะการใชงาน  

ลักษณะความตอเนื่องของกลุมท่ีวาง เปนการหลดหลั่นของระดับในระนาบหลังคาที่
สัมพันธกับพืน้ที่ใชสอย เพื่อเปนตัวชวยใหเกิดความตอเนื่องของกลุมที่วาง ซ่ึงมีการปดลอมอยาง
หลวมๆ มีเพยีงเสาลอยกับผืนหลังคา แตไมมีการกั้นผนงั ชวยเปดโอกาสทางสายตา และสรางความ
ตอเนื่องโดยใชระดับความสูงของระนาบหลังคา เร่ิมจากระดับนอยไปหาระดับมาก จากใตตนไม
กรอบประตูทางเขา โถงกลาง ลานโลงที่ใชชมการแสดง และไปสิ้นสุดที่เวทีการแสดงที่มีหลังคา
คลุม 

ลักษณะการเนนจุดเดน ใชการยกระดับพืน้ของเวที น้ําพุ รูปทรงของหลังคา จอLCD 
เลเซอรและแสงไฟ ในการดึงดูดความสนใจของคนที่เดินผาน โดยใชที่วางที่มีความตอเนื่องชวย
เนนจดุเดนในเวลาที่มีกิจกรรม 

 
ลักษณะกิจกรรมในโครงการ จากการสังเกตพฤติกรรมการใชพื้นทีใ่นปจจุบัน การทํา

แบบสอบถามความตองการขอผูใชพื้นที่  กิจกรรมในโครงการเปนกจิกรรมที่สอดคลองกับบริบท 

6 

45 6 41 3
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ซ่ึงเปนบริบทของการบริโภคภาพ โดยมีความสัมพนัธของผูใชกับลักษณะของกิจกรรมแยกออก 
เปน 2 กลุมกิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมที่มกีารสื่อสารทางเดียว 
นิทรรศการหมุนเวยีน 
จอLCD 
ที่พักผอน 

2. กิจกรรมที่มกีารสื่อสารแบบมีสวนรวม 
เวทีการแสดง 
ลานอเนกประสงค 
รานคา 

ลักษณะการสัญจร มี 4 ลักษณะ ไดแก 
1. การสัญจรของคนมีความสัมพันธกับกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญของยานเปน

การเดินซื้อของประเภทเกี่ยวกับเครื่องแตงกายเปนหลัก มีโรงภาพยนตรเปนกิจกรรมที่เสริม เพื่อดึง
คนเขามาใชบริการในศูนยการคาสยามสแควร มีทางสัญจรทางเทาในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เพื่อ
เชื่อมพื้นที่ของศูนยการคาสยามสแควรเขาดวยกัน มีโรงภาพยนตรขนาดใหญ 3 โรง คือ สกาลา 
สยาม และลิโดตั้งอยูบนชัน้ 2 และอยูในตาํแหนงหัว ทายและตรงกลางตามลําดับ เพื่อดึงการสัญจร
ของคนใหทัว่ถึงตลอดทั้งโครงการ แตพืน้ที่ช้ันลางใตโรงภาพยนตรลิโด และสยาม จัดเปนพืน้ที่
ของรานคา ทําใหการสัญจรมีความหนาแนนระหวางโรงภาพยนตรลิโดกับโรงภาพยนตรสยาม  

กิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนกจิกรรมหลัก ไดแก รานอาหาร รานหนงัสือ รานเครื่องดื่ม 
และอ่ืนๆแทรกตัวอยูในตําแหนงของกิจกรรมหลัก การสัญจรหลักจึงตอบสนองกิจกรรมหลักใน
การเลือกชมสินคา โดยมีหางมาบุญครอง และสยามพารากอน เปนจุดดึงดูดที่สําคัญ 

2.การสัญจรของคนมีความสัมพันธกับชองเปดที่เปนดานหนาของรานคา กิจกรรม
สวนใหญของยานเปนการเดนิซ้ือของประเภทเสื้อผา เครื่องประดับ ที่ตองอาศัยการเดนิเลือกดู
สินคาปริมาณความหนาแนนของการสัญจรของคนในยานนี้ มีความสัมพันธกับตาํแหนงและทศิ 
ทางของดานหนารานคา โดยมีโครงสรางของทางเดินเปนระบบตาราง ซ่ึงหันดานหนาอาคาร
พาณิชยขนานกับถนนภายในโครงการที่ตัดในแนวเหนอื-ใตเปนสวนใหญ  

3.การสัญจรของคนมีความสมัพันธกับความตอเนื่องกับระบบขนสงสาธารณะ
พื้นที่โครงการตั้งอยูในยานทีม่ีระบบขนสงสาธารณะที่มีการเชื่อมตอพืน้ที่โดยทางเชือ่มที่ระดับชั้น
บน ระหวางอาคารกับอาคาร โดยมีทางเชื่อมระหวางอาคารกับสถานีรถไฟฟา เปนตัวดึงคนให
เขาถึงอาคารไดสะดวก 
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  4. การสัญจรของรถยนตใชระบบการเดนิรถทางเดียว (วนทวนเข็มนาฬิกา) ระบบ
ของถนนเปนระบบตาราง ประกอบกับการจราจรแบบเดินรถทางเดียว จึงเกิดลักษณะสามแยกทกุ
จุดที่ถนนมกีารตัดกัน ทําใหมีความคลองตัว และความปลอดภัยของผูใชถนนทั้งคนเดินเทาและ
รถยนต แตมกีารจอดรถบนถนนตลอดความยาวของถนนทุกสายในแนวเหนือ - ใต และจุดเก็บคา
จอดรถ ทําใหเกิดสภาพการจราจรติดขัด 
 

 
แผนที่ 4 การการสัญจรของรถยนตแบบระบบการเดินรถทางเดียว 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

จากการวิเคราะหพืน้ที่ ทั้งในประเดน็ของลักษณะการใชที่วาง ลักษณะการเขาถึงพื้นที่ 
การวิเคราะหผังพื้น รูปตัด และชองเปด กลาวไดวา ลักษณะความสัมพันธของการสัญจรกับ
กิจกรรมสงผลตอการใชที่วาง ทั้งในแงการสงเสริม หรือการขัดขวางความตอเนื่องของกิจกรรม  

ในแงการสงเสริมความตอเนื่องของกิจกรรม ไดแก ทางเชื่อมตอที่ช้ันบนของอาคารกับ
สถานีรถไฟฟา ทางเชื่อมตอที่ช้ันบนของอาคารกับอาคาร ทําใหพื้นที่รานคาและกจิกรรมของยาน มี
ความเชื่อมโยงและมีความตอเนื่อง เปนโครงการเดียวกัน คือ สามารถเดินตอเนื่องจากสถานี
รถไฟฟา สยามเซ็นเตอร สยามพารากอน สยามดิสคอฟเวอรร่ี มาบญุครอง โบนันซามอลล และ
สยามสแควร 
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ในแงการขัดขวางความตอเนือ่งของกิจกรรม ไดแก ทางเดินเทาที่ซอยกลางของสยามส
แควร ทําใหพื้นที่เซ็นเตอรพอยทถูกแบงออกเปนสองสวนกิจกรรม แตในขณะเดียวกันก็สงเสริม
ความตอเนื่องของกิจกรรมของพื้นที่ของสยามสแควร  

ขอดีของการใชพื้นที่ในปจจุบัน การไหลของที่วางมีลําดับตอเนื่องและถูกควบคุมโดย
ระนาบของหลังคา ที่มีความสัมพันธกับกจิกรรมที่อยูภายใตระนาบหลงัคานั้นๆ 

ขอเสียของการใชพื้นที่ในปจจุบัน พื้นทีก่ิจกรรมถูกแยกออกเปนสวนๆโดยทางสัญจรที่
ซอยกลาง และการวางตําแหนงรานคา 2 รานในพื้นทีส่วนดานสยามสแควรซอย 7 ทําใหการใช
พื้นที่ทํากิจกรรมถูกบงออกเปนสองสวน ขาดความตอเนื่องของกิจกรรม 

นํ้าพุ

รานคาเดิม

รานคาเดิมรานคาเดิม

รานคาเดิมรานคาเดิม

Wc. หองควบคุมเวที

สย
ามส

แค
วร 

ซอ
ย 3

สย
ามส

แค
วร 

ซอ
ย 4

ถนนพระรามที่ 1

 
 
แผนที่ 5 ทางสัญจรที่ซอยกลางทําใหการใชพื้นที่ทํากิจกรรมถูกบงออกเปนสองสวน 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

การวางตําแหนงของสวนบริการ ไดแก หองน้ํา หองเก็บของ หองเครื่อง ไวดานซอยที่
ขนานกับถนนพระรามที่ 1 ทําใหพื้นที่โครงการมีลักษณะมีดานหนาและดานหลัง พื้นที่โครงการจึง
ถูกตัดขาดความสัมพันธกับการสัญจรของคนที่มาจากถนนพระรามที่ 1 และสถานีรถไฟฟา โดย
ดานหนาของพื้นที่ คือ บริเวณที่ติดกับสยามสแควรซอย 7 ดานหลังของพื้นที่ คือ บริเวณที่ติดกับ
ซอยที่ขนานกับถนนพระรามที่ 1 
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นํ้าพุ

รานคาเดิม

รานคาเดิมรานคาเดิม

รานคาเดิมรานคาเดิม

Wc. หองควบคุมเวที

สย
ามส

แค
วร 

ซอ
ย 3

สย
ามส

แค
วร 

ซอ
ย 4

ถนนพระรามที่ 1

 
แผนที่ 6 การวางตําแหนงของสวนบริการทาํใหพืน้ที่โครงการมีลักษณะมีดานหนาและดานหลัง 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

ตําแหนงและขนาดของน้ําพ ุและที่นั่งพกั ที่อยูดานหนาโครงการ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีการใช
พื้นที่จัดกิจกรรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบอยที่สุด การวางตําแหนง ขนาดของน้ําพุและที่นั่งพักกีด
ขวางการจัดกจิกรรมตางๆทําใหพืน้ที่สวนนี้ขาดความยืดหยุนในการใชงาน 
 
5. แบบสอบถามขอมูลกลุมผูใชพื้นที ่
 

จากการเก็บขอมูล ณ เซ็นเตอรพอยท ในวนัตางๆ อยูในชวงวนัที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 23 
พฤศจิกายน พ.ศ.2547 อันประกอบดวย วนัที่มีกิจกรรมพิเศษ (วนัฮาโลวีน) วันเสาร อาทิตย และวนั
ธรรมดา ปรากฏวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีทั้งส้ิน 145 คน สวนใหญ  มีชวงอายุระหวาง 13 - 
22 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวทิยาลัย ซ่ึงจากการประมวลผลการวิจัยกลุม
ผูใชสวนใหญใชรถไฟฟาและระบบขนสงสาธารณะในการเดินทางมาที่เซ็นเตอรพอยท โดยที่คน
สวนใหญใชเสนทางจากสยามสแควร ซอย 7 เปนทางเขาหลัก มีกิจกรรมที่อยากใหเกิดขึน้ ไดแก 
หองรองเพลง มุมสวยถายรูป ลานสเกต ทีพ่ักผอน (สวนหยอม) เวทเีดนิแบบ ไตหนาผาจําลอง โดย
ตําแหนงที่อยากใหกิจกรรมตัง้อยูคือ ช้ันดาดฟา รองลงมา คือ ช้ันใตดิน 
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กิจกรรมในบานที่ชอบทํามากที่สุด คือ การดูทีวีและฟงเพลง สวนกิจกรรมนอกบานที่
ชอบทํามากที่สุด คือ การเดินเลน ดูหรือซ้ือสินคา และนั่งดูคนเดินผานไปมา โดยสวนใหญจะมากัน
เปนกลุม 2  - 3 คน กีฬาที่ชอบมากที่สุด คือ วายน้ํา รองลงมาคือ บาสเกตบอล และแบดมินตัน 

สําหรับองคประกอบที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจ คือ น้ําพุดานหนา
โครงการ รานคาและผูคน จอ LCD ที่เปนทั้งส่ือโฆษณาและสื่อเพื่อความบันเทิง โดยมีขอเสนอแนะ
ในการใชพื้นที่ ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ตองการใหมกีารจัดสรรพื้นที่สําหรับการพักผอนหยอนใจ โดยการเพิม่มานั่งและ 
พื้นที่วางใหมากขึ้น 

- ตองการตนไมใหความรมร่ืน 
- ตองการใหจดัสรรบริเวณปลอดบุหร่ี 
- ตองการใหเขมงวดกับความประพฤติของวัยรุนภายในบริเวณ 
- ตองการใหมคีวามสะอาด ความสวยงามและทันสมัยขึน้ รวมถึงกําจดัสายไฟฟาที่

บังสกรีน 
- ตองการรานคาเพิ่มขึ้น 
- ตองการใหตดิเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณ 
- ตองการใหมกีารจัดกจิกรรมบอยๆ 
 

6. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางพฤตกิรรมจากวัยรุนไปสูวัยผูใหญ 
 

จากการสังเกต การทําแบบสอบถาม  กลาวไดวา กลุมผูใชสวนใหญ อยูในกลุมชวงอายุ
ที่เปนวยัรุน เปนชวงวัยที่มกีารเปลี่ยนแปลงสูง ซ่ึงมีพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนสถานะ
จากเดก็เปนวัยรุน ที่มีสถานะกึ่งเด็กกึ่งผูใหญ เปนการเปลี่ยนแปลงทีม่ีความสัมพันธในการใชพืน้ที่
กับเวลา ในสวนนี้อาศัยแนวความคิดเรื่องพิธีกรรมการเปลี่ยนผานของ Victor Turner มาเปนกรอบ
ความคิดกวางๆ เพื่ออธิบายการเลื่อนสถานะภาพของเดก็เขาสูวัยผูใหญ โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 

1.ขั้นการแยกตัวออก มกีารกําหนดเขตของพื้นที่และเวลาทีแ่ยกออกจากสังคม 
รวมถึงพฤติกรรมเชิงสัญลักษณที่เปนการกลับขั้วตรงขามของสิ่งของความสัมพันธ และกระบวน 
การทางโลก อันแสดงถึงการถอดตัวออกจากสถานะทางสังคมเดิม (Turner 1982 b : 24) ตองปลด
วางนิสัยเดิม ทัง้ในทางความคิด ความรูสึก และการกระทาํ 

2.ขั้นชายขอบ เปนชวงที่อยูในระหวางการเปลี่ยนผานสถานะ เปนภาวะที่ไมมี
โครงสราง มีลักษณะกํากวม เนื่องจากกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงทางสถานะและตําแหนงพื้นที่ทาง
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สังคมวัฒนธรรมซึ่งอยูระหวาง (Betwixt and Between) ไมไดอยูในสภาวะหนึ่งหรอืสถานะใด แต
อยูตามชายขอบของโครงสราง ทําใหเกดิความรูสึกไมแนนอน สับสน ไรระเบียบ เปนอันตราย มีขอ
หามหรือตองอยูภายใตขอกาํหนดบางอยาง ไรสถานะและตองบันทึกความรูและภูมปิญญาของกลุม
เกี่ยวกับสถานะอันใหม เพื่อที่จะเตรยีมตัวใหสามารถจัดการกับการรับผิดชอบอันใหม (Turner 
1982 a : 7 - 8 ; 1982 b : 25) 

ในภาวะชายขอบนี้ ความสัมพันธทางสังคมอาจจะหยดุชะงัก สิทธิหนาที่และพนัธะ
ผูกมัดที่เปนทางการจะถูกยกเลิกชั่วคราว ระเบียบทางสังคมที่แมจะดูเหมือนกลับหัวกลับหางหรือ
กลับตาลปตร แตก็ไมไดทําลายฐานะและรูปแบบเชิงโครงสรางของสังคมเดิมที่เปนอยู เปนการ
ปลดปลอยเสรีภาพของความสามารถของมนุษย ทั้งทางการรับรู อารมณ ความรูสึก ความปรารถนา 
และความคิดสรางสรรค ออกจากการควบคุมสถานะทางสังคม กฎระเบียบทางสังคม และการจัด
ประเภทคนทางสังคมแบบตางๆ ไดแก ชนชั้น วรรณะ เพศ และอายกุ็ตาม (Turner 1982 b : 44 ) 

Turner ไดเปรียบเทียบลักษณะของขั้นชายขอบนี้ กับระบบของสถานะ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนคูตรงขามกัน ไดแก ไรโครงสราง / มีโครงสราง ไมมีสถานะ / มีสถานะ ไมมีลําดับขั้น / แยก
ลําดับขั้น ไมแยกเพศ/แยกเพศชัดเจน งาย / ซับซอน รูจักยับยั้งชั่งใจเรื่องเพศ / มีเพศสัมพันธ ไม
สนใจภาพลักษณสวนตัว / สนใจภาพลักษณสวนตัว ฯลฯ (Turner 1969 : 106 - 107) 

3.ขั้นรวมตัวกลับเขาสูสูภาวะปกติ อาศยัจากแนวความคดิขางตนนี้ เมือ่วัยรุนเปน
สภาวะที่อยูระหวางการเปลี่ยนผานจากวัยเด็กไปเปนวยัผูใหญ เปนชวงชายขอบที่อยูระหวาง หรือ
อยูในขั้น Transition ของ Turner ดังนั้น Preteen จึงเปนชวงเริ่มตนชีวิตของวยัรุน ที่มีทั้งลักษณะ
ของการแยกตวัเองออกจากความเปนเด็ก ขณะเดียวกนักม็ีลักษณะ Betwixt and Between คลายใน
วัยรุน Preteen มีลักษณะในแงมุมที่เปนเด็กมากกวาวัยรุน ในขณะทีก่็มีลักษณะเปลี่ยนผานสถานะ
ไปเปนผูใหญอยูดวย 

แนวความคิดเรื่องพิธีกรรมการเปลี่ยนผานของ Victor Turner อาจมีบางประเด็นไมตรง
กับกับพฤติกรรมของวัยรุน ในยุคปจจุบันที่สภาพสังคมมีความซับซอนหลากหลาย แตใน
แนวความคิดของเขาสามารถอธิบายลักษณะของการเปลี่ยนสถานที่ ตาํแหนงทางสังคม และอาย ุอัน
ประกอบดวยพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ ที่แสดงนัยยะของการแยกบุคคลหรือกลุมออกจากโครงสราง
สังคมหรือสภาวะทางวัฒนธรรมเดิม เพื่อเขาสูขั้นการเปลี่ยนผานที่อยูระหวาง และขั้นรวมตัวกลับสู
โครงสรางสังคมเดิม โดยทีบุ่คคลหรือกลุมนั้นๆจะไดรับสถานะอันใหม (Turner 1982 a : 94 ) 
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บทท่ี 4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
1. แนวความคดิหลักในการออกแบบ 
  

แนวความคิดหลักในการออกแบบเปนผลมาจากการศึกษาความสัมพันธของการใชที่ 
วางกับกิจกรรมของกลุมผูใชหลักในบริบทของโครงการ  และความสัมพันธของการปรับเปลี่ยน
องคประกอบกับกิจกรรมกับการปดลอมที่วางโดยระนาบ ใชการเคลื่อนที่ไดขององคประกอบ และ
ใชความเปลี่ยนแปลงขององคประกอบ ถายทอดมิติของเวลาเพื่อใหสัมผัสได สามารถแบงแนว 
ความคิดหลักในการออกแบบได 6 ประเด็นที่เกี่ยวของ คือ 

1.แนวความคดิเกีย่วกับบริบทของโครงการ 
2.แนวความคดิในการกําหนดกิจกรรมของโครงการ 
3.แนวความคดิเกีย่วกับการเลือกใชองคประกอบปดลอมที่วางที่สัมพันธกับ

กิจกรรม 
4.แนวความคดิเกีย่วกับการใชที่วางที่สัมพนัธกับกิจกรรม 
5.แนวความคดิเกีย่วกับการใชระนาบปดลอมที่วางที่สัมพันธกับกจิกรรม 
6.แนวความคดิเกีย่วกับการใชระนาบปดลอมที่วางที่สัมพันธกับการรบัรูทาง

ทัศนาการ 
โดยนําลักษณะพฤติกรรมของกลุมผูใชหลัก คือ กลุมวัยรุน ที่มีขั้นตอนของการเปลี่ยน 

แปลงทางพฤติกรรมจากวัยรุนสูวัยผูใหญ อันประกอบดวย ขั้นการแยกตัวออก ขั้นชายขอบ และขั้น
รวมตัวสูภาวะปกติ ที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 นํามาเปนแนวความคิดหลักในการทดลองออกแบบที่
วาง ซ่ึงมีที่มาของแนวความคิดหลักในการทดลองตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงองคประกอบที่นํามาซึ่งแนวความคิดหลักในการทดลองออกแบบที่วาง 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
  

แนวความคิดเกี่ยวกับบริบทของโครงการ เมื่อทําการศึกษาบริบทของโครงการพบวามี
ลักษณะเดนของการบริโภคสื่อโดยอาศัยภาพ ซ่ึงในปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดกาวหนา ตอบ
รับกับความตองการของมนุษยที่ตองการการติดตอส่ือสารในหลายชองทาง โดยมีการรวมหนาที่
การใชงานของอุปกรณส่ือสารตางๆซึ่งสามารถทํางานไดหลายหนาที่ภายในอุปกรณประเภทเดียว 
เห็นไดจากการใชโทรศัพทมือถือ ที่มีหนาที่หลักเปนเครื่องมือที่ใชติดตอส่ือสาร แตรวมกลองถาย
ภาพนิ่งและเครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว, โทรทัศนและเครื่องเลนภาพเคลื่อนไหว วิทยุและเครื่อง
บันทึกเสียง หรือแมเปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่ใชติดตอคนหาขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต ไวภาย 
ในโทรศัพทมือถือเพียงเครื่องเดียว ยังมีการรวมหนาที่การใชงานของอุปกรณตางๆเขาไวดวยกันอีก 
เชน เครื่องเลน เอม พี 3 ที่มีหนาที่หลักเปนเครื่องบันทึกเสียง แตสามารถถายรูปได กลองถายรูป
ดิจิตอลที่มีหนาที่หลักในการบันทึกภาพนิ่ง แตสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว ฟงเพลง และ
บันทึกเสียงได  

แบบสอบถาม และการสังเกต

ขอมูลผูใช

วัยรุน พฤติกรรม

การแยกตัวออก
เพื่อรวมตัวใหม

การแยกองคประกอบ 
เพื่อปดลอมที่วางใหม 

น้ําพุ 
เวที 

หองสมุด,คาราโอเกะ 
ทางสัญจร 

การหลอมรวมองคประกอบ 
ของระนาบ กับกิจกรรม 

ผนัง กับ หนาผาจําลอง 
ผนัง กับ ภาพ,สื่อโฆษณา 

วัฒนธรรมการมอง 

กิจกรรม 
 

พื้น ผนัง และหลังคา 

ผนัง กับ ลานสเกต 
ผนัง กับ สวน สวนบริการ 
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เห็นไดวาอุปกรณตางๆที่กลาวมานี้มีการบริโภคส่ือที่สวนใหญมีเนื้อหาแสดงออก โดย
อาศัยภาพเปนหลัก เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางคนกับคน คนกับขอมูลตางๆผานจอภาพ
ของอุปกรณเหลานั้น การบริโภคส่ือโดยอาศัยภาพจึงเปนการสื่อสารที่ปรากฏขึ้นในสภาพแวดลอม
ของยุคสมัย โดยไดขยายขอบเขตของพื้นที่ในการสื่อสาร จากการผานอุปกรณขนาดเล็ก มาสูพื้นที่
ขนาดใหญของเมือง คือ สถาปตยกรรม มีการใชผิวระนาบของอาคารเปนพื้นที่ส่ือโฆษณาทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สงผลกระทบตอการรับรูของคนในสภาพแวดลอมที่ถูกยึดพื้นที่วางจาก
ส่ือโฆษณา 

นอกจากปจจัยตางๆที่มีผลตอการปดลอมที่วางจากการศึกษาในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับที่วางในบทที่ 2  แลว ลักษณะความสัมพันธของที่วางกับองคประกอบอื่นที่สงผลตอพื้นที่ของ
โครงการและบริบท จึงเปนการปรากฏของภาพสื่อโฆษณาบนพื้นผิวของระนาบ กอใหเกิดที่วางเชิง
การรับรูขึ้น ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ที่วางภายในจิตใจ (Mental Space) และที่วางทางจินต
ภาพ (Imaginative Space)  โดยที่วางทางจินตภาพเกิดจากความสัมพันธระหวางภาพที่ปรากฏบน
พื้นผิวของระนาบกับสภาพแวดลอมภายนอก เปนที่วางที่เกิดจากความสัมพันธเชิงการรับรูความ 
สัมพันธของการรับรูระหวางภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของระนาบกับสภาพแวดลอมนี้ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนิยาม ความหมาย และหนาที่ของพื้นผิวของระนาบ ภาพไดทําการเชื่อมผสานที่วางทั้ง 
2 สวนเขาไวเปนเนื้อเดียวกัน คือ การเชื่อมที่วางทางสถาปตยกรรมเขากับที่วางทางจินตภาพ และทํา
หนาที่ผสานความแตกตางของความสัมพันธของการรับรูที่เกิดจากพื้นผิวของระนาบที่ปดลอมที่วาง
กับสภาพ แวดลอมภายนอกเขาไวดวยกัน 

 ความสัมพันธระหวางพื้นผิวของระนาบที่ปดลอมที่วางกับภาพที่ปรากฏบนระนาบที่
ปดลอมที่วางนั้น แบงออกเปน 2 ชุด กลาวคือ  

ความสัมพันธชุดแรก เปนการหอหุมระนาบดวยภาพนิ่ง (ภาพโฆษณา) โดยอุปมา
การหุมหอระนาบดวยภาพโฆษณาไดกับการที่มนุษยใชเส้ือผาหอหุมเรือนราง เสื้อผาไดเปล่ียน 
แปลงรูปรางหรือรางกายที่แทจริงของผูสวมใสเส้ือผานั้นๆ ปดบังอําพรางหรือซอนรูปรางของคนๆ
นั้น สรางความหมายใหมในการรับรูของเรือนรางของมนุษย โดยใชรูปแบบหรือลวดลายของเสื้อผา
สงผลตอการรับรูทางทัศนาการและชวยเสริมการเกิดที่วางทางจินตภาพไปในเวลาเดียวกัน ในขณะ 
เดียวกันภาพโฆษณาหรือลวดลายบนระนาบก็สงผลตอการรับรูทางทัศนาการ ทําใหระนาบที่ทํา
หนาที่ปดลอมที่วางอยูนั้นไดถูกลดบทบาทของการปดลอม โดยภาพทําการสื่อสารเรื่องราว ขอมูล 
เชื่อมความเขาใจของคนในสภาพแวดลอม ทําใหเกิดที่วางจินตภาพ เส้ือผาจึงเปรียบไดกับภาพ
โฆษณาที่เกิดขึ้นบนผิวของระนาบ โดยเสื้อผาหอหุมผิวกายมนุษย ภาพหรือลวดลายหุมหอผิว
ระนาบหรือรูปทรง เส้ือผาและภาพจึงมีความคลายคลึงกันในประเด็นที่กลาวมานี้  
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ภาพที่ 29 ตวัอยางภาพสื่อโฆษณาที่ปรากฏในองคประกอบของสถาปตยกรรม 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

 
นิยามและความหมายใหมของพื้นผิวของระนาบ ที่เกิดจากการหอหุมระนาบดวยภาพนิ่ง 

(ภาพโฆษณา) ดังนี ้
1.โดยการเปลีย่นแปลงขอบเขต (Boundary) ที่เกิดจากพืน้ผิวของระนาบ ให

กลายเปนชองทางติดตอส่ือสาร 
2.โดยการเปลีย่นการครอบครอง (Dominate) ที่วางภายนอกของระนาบ ให

กลายเปนทีว่างทางจินตภาพ 
ความสัมพันธชุดท่ี 2 เปนการหอหุมระนาบดวยภาพเคลื่อนไหว ในปจจุบันมีการ

ใชภาพเคลื่อนไหวหลอมรวมเขากับระนาบ ความเคลื่อนไหวของภาพนั้นมีมิติที่ชวยใหการรับรูทาง
ทัศนาการเสมือนจริงหรือใกลเคียงการรับรูในสภาพแวดลอมปกติ ความเคลื่อนไหวของภาพจึงเปน
ปจจัยหลักที่เพิ่มหรือเสริมการเกิดที่วางจินตภาพไดอยางรวดเร็ว ยิ่งสงผลใหมีการลดบทบาทของ
การปดลอมที่วางโดยระนาบไดเปนอยางมาก โดยท่ีเร่ืองราวของภาพเคลื่อนไหวไดเขามาสรางที่
วางทางจินตภาพใหชัดเจนขึ้นและเขามาแทนที่ความรูสึกของการถูกปดลอมที่วางโดยระนาบ ณ 
ขณะชวงเวลาหนึ่ง การรับรูที่วางของคนในขณะที่ดูภาพเคลื่อนไหวจึงเปนสภาวะเสมือนของการถกู
ปดลอมโดยที่วางจินตภาพ แทนการถูกปดลอมจริงโดยระนาบที่เกิดภาพเคลื่อนไหว 

การรับรูภาพเคลื่อนไหวจนเกิดที่วางทางจินตภาพเปนการขยายขอบเขตของเวลาและ
พื้นที่ในสภาวะเสมือนจริง ณ ขณะชวงเวลาที่ผูรับรูเกิดการสรางจินตนาการคลอยตามเรื่องราวหรือ
ขอมูลของภาพเคลื่อนไหวนั้นๆ ขอมูลจึงเปนสภาพแวดลอมอันใหมที่มีผลกระทบตอการรับรูของ
คนในสภาพแวดลอมอันเดิม การรับรูขอมูลขาวสารไดกลายเปนสวนหนึ่งของการรับรูสภาพแวด 
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ลอมในบริบทปจจุบัน โดยที่การขยายขอบเขตของเวลาและพื้นที่ในสภาวะเสมือนจริงโดยผานทาง 
การรับรูภาพเคลื่อนไหว มีบทบาทสรางความสัมพันธเชิงการรับรูระหวางภาพหรือขอมูลบนระนาบ
ของสถาปตยกรรมกับพฤติกรรมมนุษย  ไดกอให เกิดที่วาง  2  ประเภท  ไดแก  ที่ว างทาง
สถาปตยกรรม ซ่ึงเปนที่วางที่สัมพันธกับระนาบที่ปดลอมที่วางกับชองเปด และที่วางทางจินตภาพ 
ซ่ึงเปนที่วางที่สัมพันธกับภาพหรือขอมูลที่ปรากฏบนระนาบ   ซ่ึงความสัมพันธเชิงการรับรูระหวาง
ระนาบและชองเปดกับภาพหรือขอมูลที่ปรากฏบนระนาบ เปนประเด็นสําคัญของบริบทโครงการ  

 

        
ภาพที่  30 ภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนระนาบของสถาปตยกรรม 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

 
การปรากฏของภาพเคลื่อนไหวบนพื้นผิวของระนาบที่ปดลอมที่วาง ไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนยิามและความหมายของพื้นผิวของระนาบ ดังนี ้
1.โดยการเปลีย่นแปลงขอบเขต (Boundary) ที่เกิดจากพื้นผิวของระนาบ ให

กลายเปนชองทางติดตอส่ือสาร ซ่ึงเปนการขยายขอบเขตของเวลาและพื้นทีใ่นสภาวะเสมือนจริง 
2.โดยการเปลีย่นแปลงความรูสึกถูกปดลอมจากระนาบ ใหกลายเปนเสมือนชอง

เปดที่ทําหนาที่เปดนําเขาไปสูที่วางทางจนิตภาพ   
ดังนั้นความสัมพันธเชิงการรับรูระหวางระนาบที่ปดลอมที่วางกับภาพหรือขอมูลที่

ปรากฏบนระนาบที่ปดลอมที่วางนั้น เปนประเด็นสําคัญของบริบทโครงการ จึงนําประเด็นนี้เขามา
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ 
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แนวความคิดในการกําหนดกิจกรรมของโครงการ จากการศึกษาองคประกอบทางสังคม 
ไดเปนตัวกําหนดกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงมีความสัมพันธกับบริบท ที่เปนบริบทของการบริโภค
ส่ือ โดยมีความสัมพันธของผูใชกับลักษณะของกิจกรรมที่มีลักษณะใชพื้นที่รวมกันในกิจกรรมที่
คลายคลึงกัน มีความเปนพื้นที่อเนกประสงค สามารถปรับเปลี่ยนการใชสอยขององคประกอบทาง
สถาปตยกรรมไดบางสวน เปนกิจกรรมกิจกรรมที่ไดขอมูลมาจากการทําแบบสอบถามและการ
สังเกตตามลักษณะของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิด
เกี่ยวกับบริบทของโครงการ ที่มีลักษณะเดนของการบริโภคสื่อโดยอาศัยภาพ กิจกรรมหลักของ
โครงการแยกตามลักษณะของการมีปฏิสัมพันธส่ือสารกันระหวางคนกับกิจกรรม แบงออกเปน 3 
กลุมกิจกรรม ไดแก 

1.กิจกรรมที่มกีารสื่อสารทางเดียว เปนพื้นที่ที่มีลักษณะการใชที่วางที่สา มารถ
ปรับเปลี่ยนการใชสอยขององคประกอบทางสถาปตยกรรมไดบางสวน โดยมีการรวมหนาที่ใชสอย
บางประเภทเขาดวยกันเพื่อใหสอดคลองกับเวลาและเหตกุารณในบริบทของโครงการประกอบดวย 

หองสมุด หองรองเพลง 
โรงภาพยนตร 
นิทรรศการหมุนเวยีน 
จอLCD ขนาด 16.00 x 32.00  เมตร 
เวทีเดนิแบบ 

กิจกรรมที่มีการสื่อสารทางเดียว สวนใหญเปนการรับรูภาพเคลื่อนไหวจนเกิดที่วางทาง
จินตภาพ ซ่ึงเปนการขยายขอบเขตของเวลาและพื้นที่ในสภาวะเสมือนจริง ณ ขณะชวงเวลาที่ผูรับรู
เกิดการสรางจินตนาการคลอยตามเรื่องราวหรือขอมูลของภาพเคลื่อนไหวนั้นๆ ขอมูลจึงเปนสภาพ 
แวดลอมอันใหมที่มีผลกระทบตอการรับรูของคนในสภาพแวดลอมอันเดิม การรับรูขอมูลขาวสาร
ไดกลายเปนสวนหนึ่งของการรับรูสภาพแวดลอมในบริบทปจจุบัน โดยที่การขยายขอบเขตของ
เวลาและพื้นที่ในสภาวะเสมือนจริงโดยอาศัยผานทางการรับรูภาพเคลื่อนไหว มีบทบาทสรางความ 
สัมพันธเชิงการรับรูระหวางภาพหรือขอมลูบนระนาบของสถาปตยกรรมกับพฤติกรรมมนุษย ได
กอใหเกิดทีว่าง 2 ประเภท ไดแก ทีว่างทางสถาปตยกรรม ซ่ึงเปนที่วางที่สัมพันธกับระนาบที่ปด
ลอมที่วางกับชองเปด และที่วางทางจินตภาพ ซ่ึงเปนทีว่างที่สัมพันธกับภาพหรือขอมูลที่ปรากฏบน
ระนาบ   ดังนัน้ความสัมพันธเชิงการรับรูระหวางระนาบที่ปดลอมที่วางกับภาพหรือขอมูลที่ปรากฏ
บนระนาบที่ปดลอมที่วางนัน้ เปนประเด็นสําคัญของบริบทโครงการ จึงนําประเด็นนี้เขามาเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ 
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ภาพที่  31  แสดงบริบทโครงการที่มีการใชภาพโฆษณาขนาดใหญ เปนรูปแบบหนึ่งการสื่อสาร 

    ทางเดียว ทีก่ลายเปนชองเปดสูที่วางจินตภาพ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

2.กิจกรรมที่มกีารสื่อสารแบบมีสวนรวมปฏิสัมพันธกัน เปนลักษณะของการใช
ที่วางกับกจิกรรมที่มีการสื่อสารแบบมีสวนรวมปฏิสัมพันธกัน เปนการสื่อสาร 2 ทางโตตอบกัน
ระหวางผูรับสาร (ผูชม) กับผูสงสาร (ผูแสดง) หรือผูรับสาร (ผูแสดง) กับผูสงสาร (ผูชม) เปนพื้นที่
ทางสังคมที่มีการพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ไดแก 

 เวทีการแสดง 
 ลานอเนกประสงค 
 รานคา 
 สตูดิโอถายภาพ 

 

                                        
ภาพที่ 32 กจิกรรมที่มีการสื่อสารแบบมีสวนรวมปฏิสัมพันธกัน 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
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3.กิจกรรมที่มกีารลงมือกระทํา เปนพื้นที่แสดงออกความสามารถ และศักยภาพ
ของรางกาย ไดแก ลานกีฬาอเนกประสงค (สเกตบอรด บาสเกตบอล ตระกรอ ฟุตซอล ไตหนาผา 
จําลอง แบดมนิตัน เทเบิลเทนนิส) 

แนวความคดิเก่ียวกับการเลือกใชองคประกอบปดลอมท่ีวางท่ีสัมพันธกับกิจกรรม 
องคประกอบทางธรรมชาต ิ  เปนองคประกอบออนที่ปดลอมที่วาง  แลวเกดิผลที่

สรางบรรยากาศผอนคลาย นาพักผอน สรางการรับรูโดยประสาทสัมผัสทางรูป เสียง กล่ิน รส 
สัมผัส 

1.น้ํา เปนองคประกอบที่สรางสัมผัสของความรูสึกที่สดชื่น มองดูแลวสบาย
ตามีเสียง ที่ฟงแลวรูสึกผอนคลาย  

น้ําพุ ใชเปนองคประกอบในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ สรางบรรยากาศที่นาสนุก 
สนานและนาพักผอน จากจังหวะการเคลื่อนไหวของตัวน้ําพุ ซ่ึงสามารถเลือกเปด-ปดน้ําพุไดตาม
ความตองการใชพื้นที่ไดหลายรูปแบบในการทํากิจกรรม เชน เมื่อตองการใหเปนที่นั่งพักผอน จะ
เปดน้ําพุทั้ง 9 ชุด พรอมกัน หรือเมื่อตองการพื้นที่ในการทํากิจกรรมอื่นๆ ก็สามารถปดน้ําพุทั้งหมด 
หรือเมื่อตองการพื้นที่ทํากิจกรรมและพื้นที่นั่งพักผอนในเวลาเดียวกัน จะเปดน้ําพุบางอันเพื่อใหมี
ขนาดและรูปรางของพื้นที่สอดคลองกับตามความตองการใชพื้นที่ทํากิจกรรมนั้นๆ 

 

                  
ภาพที่ 33 ตวัอยางของรูปแบบการเลือกเปด - ปดน้ําพ ุ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

น้ําตก ใชเปนองคประกอบในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ สรางบรรยากาศที่นาพกัผอน 
โดยเสียงของน้ําที่กระทบกบัของแข็ง โดยจัดวางตําแหนงของน้าํตกใหกระจายตัวไปในพื้นทีข่อง
โครงการที่ช้ันใตดิน ในจดุที่เปนที่หมายตาเพื่อการกําหนดรูทิศทาง หรืออาจใชเปนจุดนัดหมาย 
หรือเปนจุดนั่งพักผอน ซ่ึงใชการเอียงของระนาบผนังและเปดชองในระนาบพืน้ของชั้นลอย ในการ
เชื่อมตอการรับรูของพื้นที่ระหวางชั้นใตดนิกับชั้นลอย ประกอบกับนาํแสงสวางธรรมชาติเขามาใช
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และใชผิวภายนอกของพื้นทีบ่ริการบริเวณชั้นใตดนิที่เปนทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.00  
เมตร สูง 7.00  เมตร เปนน้ําตกดวยในบางสวนที่ไมใชทางเขาไปใชพืน้ที่บริการ 

 

                                          
ภาพที่ 34 น้ําตกในโครงการโดยใชระนาบเอียง และผิวภายนอกพืน้ที่บริการทรงกระบอก 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

2.ตนไม ใชเปนองคประกอบในลักษณะที่สรางบรรยากาศที่สบายตาจากสี
เขียวของตนไม โดยการใชพันธุไมเล้ือย พันธุไมที่แขวนในภาชนะ(เชน กลวยไม) และพันธุไม
กระถางขนาดเล็ก ปลูกไวที่ระนาบผนังกระจกผืนใหญที่มคีวามยาว 60.00  เมตร สูง 20.00  เมตร 
ซ่ึงใชผนังกระจกผืนใหญนี้เปนพื้นที่สําหรบัโฆษณาในเวลาเดียวกัน 

องคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีปรับเปล่ียนได พื้นสําเร็จรูปปรับระดับ ใชพื้น
สําเร็จที่มีขนาด 1.20 X 1.20 X 0.20  เมตร เพื่อเปนการตอเติมยกระดับหรือลดระดับของระนาบพืน้
ไดหลายรูปแบบ เชน ที่นั่งพักผอน ที่นั่งดูการแสดง เวที พื้นที่ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวยีน เปนตน 
พื้นสําเร็จรูปปรับระดับมีน้ําหนักและขนาดเหมาะสมในการเคลื่อนยายโดยใชคน 2 คนยก 

 

                                         
ภาพที่ 35 พื้นสําเร็จรูปปรับระดับ และน้ําตกในโครงการโดยใชระนาบเอียง 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

แนวความคดิเก่ียวกับการใชท่ีวางที่สัมพันธกับกิจกรรม จากการวิเคราะหการใชพื้นที่
ของโครงการในปจจุบัน ซ่ึงกลาวไวในบทที่ 3 นั้น ไดนาํมาเปนขอมูลในการวางตําแหนงโซนของ
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กิจกรรม ใหมคีวามสัมพันธกับการใชพืน้ที่โดยรอบ ซ่ึงมีการใชทางเชือ่มการสัญจรระหวางอาคารที่
ระดับชั้นบน จึงเลือกใชการเปดทางเขาเพิม่อีก 2 ทางจากดานถนนพระรามที่ 1ซ่ึงอยูระดับชัน้ที่ 3
ของอาคารพาณิชยที่เชื่อมเปนระดับเดียวกบัสถานีรถไฟฟา และระดับพื้นชั้นลาง เพื่อเปนการ
เชื่อมตอพื้นทีโ่ดยรอบของโครงการที่มีลักษณะการใชทางเชื่อมระหวางอาคารทําหนาที่สรางความ
ตอเนื่องในการเดินซื้อสินคา และรองรับคนสวนใหญที่ใชรถไฟฟาเปนพาหนะ 

 

 
แผนที่ 7 ความสัมพันธของทางเชื่อมการสัญจรระหวางอาคารที่ระดับชั้นบน  
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 36 การเปดทางเขาเพิ่มอีก 2 ทางจากดานถนนพระรามที่ 1 เพื่อเปนการเชื่อมตอพื้นที่โดยรอบ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

ถ. พระรามที่ 1 

ถ.
อังรี
ดู 
นัง
ต 

ท่ีต้ังโครงการ ถ.
พ
ญา
ไท 

A A A A AA A A A A A- 1.50
+ 1.50

+ 9.50

+ 0.20 - 1.50
+ 1.50+ 0.00 + 0.20 + 0.00

+ 17.50 + 18.50

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

การวางตําแนงของเวทีการแสดงและสวนบริการในพื้นที่โครงการปจจุบัน ทําใหเกิด
ลักษณะการใชงานของพื้นที่ที่ถูกแบงเปนพื้นที่ดานหนากับพื้นทีด่านหลัง จึงมแีนวความคิดเกีย่วกับ
การใชที่วางทีสั่มพันธกับกิจกรรม ในการสรางความตอเนื่องของการใชพื้นที่กจิกรรมทั้งหมดของ
โครงการ โดย 

การยายตําแหนงของเวทีการแสดงใหอยูดานขางขนานไปกับดานหลังของอาคาร
พาณิชยทีต่ิดกบัสยามสแควร  ซอย 3 เนื่องจากตองการสรางความตอเนื่องของการใชพื้นที่กจิกรรม
ทั้งหมดของโครงการ และเพื่อเพิ่มพื้นทีใ่นการชมการแสดงโดยเลือกใชเวทีที่มีรูปรางเปนสี่เหล่ียม 
ผืนผา ซ่ึงมีดานหนาของเวทเีปนดานยาวของสี่เหล่ียม 
 

                                   
ภาพที่ 37 การวางตําแหนงเวทีในปจจบุันทาํใหดานหลังเวทีเปนดานหลังของโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

 
ภาพที่ 38 การวิเคราะหรูปรางของเวที (สีฟา) ที่สามารถรองรับผูชมไดมากที่สุด โดยขึ้นอยูกับความ   

ยาว   ของรูปรางเวทีที่มีผลกับพฤติกรรมการดูการแสดงของคน พื้นที่ที่มีเสนประไขปลา   
(สีแดง) คือ พื้นที่ชมการแสดง 

ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

1 2 3
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การแยกพื้นทีส่วนบริการเดมิที่อยูขนาบเวทีการแสดงทั้งดานซายและดานขวา ใชรูปราง 
กลมเสนผาศูนยกลาง 4.00  เมตร สูง 14.00  เมตร จํานวน 4 แทง กระจายตัวออกอยูในพื้นทีใ่น
ลักษณะสลับฟนปลา แทนพื้นที่สวนบริการเดิม เพื่อไมใหพื้นทีส่วนบริการแบงพื้นที่โครงการ
ออกเปนพื้นทีด่านหนากับพืน้ที่ดานหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ 8  จุดสดีําคือการกระจายตวัออกอยูในพื้นทีใ่นลักษณะสลับฟนปลาของพื้นที่สวนบริการ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 
 

        
ภาพที่ 39 พื้นที่สวนบริการเดิมทําใหพื้นทีส่วนนี้กลายเปนดานหลังโครงการ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
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แผนที่ 9 แสดงการวางตําแหนงโซนของกิจกรรม โดยมคีวามสัมพันธกับการใชพืน้ที่โดยรอบ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

การสัญจรของคนมีผลตอกิจกรรมทั้งในดานสงเสริมและขัดขวาง จึงนํากิจกรรมมา   
กระจายตัวแทรกอยูในตําแหนงที่เชื่อมโยงกับการสัญจรเดิม และสรางทางสัญจรใหมเพื่อเช่ือมพื้นที่
โครงการกับบริบทแวดลอม โดยมีกิจกรรมเปนตัวดึงดูด และสรางความตอเนื่องในการสัญจรของ
คน ทําใหทีว่างที่ถูกปดลอมเกิดปฏสัิมพนัธกับบริเวณโดยรอบ และสามารถใชงานที่วางไดอยาง
อเนกประสงค สามารถทํากิจกรรมหลายๆประเภทในเวลาเดียวกัน โดยไมกระทบกจิกรรมอื่น 

 

                     
ภาพที่ 40 กจิกรรมที่เกิดขึ้นมคีวามสัมพันธกับการสัญจร 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

การสื่อสารแบบมีสวนรวม 
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โรงภาพยนตรกลางแจง  
 จอโฆษณา LCD  

 หองสมุดภาพ 

มุมถายรูป 

 นิทรรศการ

 เวทีการแสดง

 เวทีเดินแบบ
 internet caf , Karaoke,  

ลานเอนกประสงค  

รานคา

ลานสเก็ต 
ไตหนาผาจําลอง

โรงภาพยนตรรานคาเดิม

รานคาเดิมรานคาเดิม

รานคาเดิมรานคาเดิม

รานคาเดิม

สย
ามส

แค
วร 

ซอ
ย 3

สย
าม
สแ

คว
ร ซ

อย
 4 รานคาเดิม

การสื่อสารทางเดียว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74

 

 
 

 
แผนที่ 10 การกระจายตัวของกิจกรรมที่สัมพันธกับการสัญจร 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

แนวความคดิเก่ียวกับการใชระนาบปดลอมท่ีวางที่สัมพนัธกับกิจกรรม 
1. การใชระนาบแนวนอน  

1.1 ระนาบพืน้ ใชการลดระดับและยกระดับของระนาบพื้น ในการแยก
กิจกรรมที่มีลักษณะแตกตางกันออกจากกนั โดยยังสามารถเชื่อมโยงรับรูถึงกันไดทางสายตา จาก
การเปดชองเปดที่ระนาบพืน้ในบางสวน ใชระนาบพื้นเอียง (ทางลาด) เชื่อมระดับที่แตกตางกัน เพือ่
สรางความตอเนื่องของกิจกรรมและการสัญจร 

1.2 ระนาบหลังคา ใชเปนสวนที่แยกตวัออกจากสภาพแวดลอมในบางกรณี 
แตในขณะเดยีวกันก็ยังสามารถรับรูสภาพแวดลอมภายนอกได โดยใชหลังคาคลมุพื้นที่สวนใหญ
และเปดโลงไมมีหลังคาคลุมในพื้นที่บางสวน ประกอบกับอาศัยหลังคาที่ปรับเลื่อนไดตามทิศทาง
ของแสงแดด เพื่อสรางรมเงา กันแดด และกันฝน เพือ่ใหกจิกรรมดาํเนินตอเนื่องไดในทกุโอกาส 
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ในการแยกตัวออกเกิดขึ้นในเวลากลางวนั หรือในขณะที่ฝนตก แตในเวลากลางคนืระนาบหลังคา
ทั้งหมดจะเปลีย่นไปกลายเปนทองฟา 

2. การใชระนาบแนวตั้ง 
2.1 ระนาบผนัง สรางการหลอมรวมหนาที่ใหมกับระนาบผนัง โดยการ

ผนวกหนาที่ใชสอยใหมเพิ่มเขาไป ไดแก หนาผาจําลอง ลานสเกต จอภาพ สวน ส่ือโฆษณา 
แนวความคดิเก่ียวกับการใชระนาบปดลอมท่ีวางที่สัมพนัธกับการรับรูทางทัศนาการ 

1. การใชระนาบแนวนอน  
1.1 ระนาบพืน้ ใชเปนตวักระตุนการรับรูทางทัศนาการ ที่ชวยเพิ่มหรือลด

ระยะทางทัศนยีภาพ โดยอาศัยการเพิ่มและลดขนาดของลายพื้น ประกอบกับการใชระนาบเอยีง
บางสวน 

1.2 ระนาบหลังคา ใชเปนตัวกระตุนการรับรูทางทัศนาการ ที่ชวยเพิม่หรือ
ลดระยะทางทศันียภาพ โดยอาศัยการเอียงของระนาบหลังคา และการใชระดับความสูงของหลังคา
จากระดบัพื้นที่มีระยะที่ตางกัน 

ใชหลังคาเลื่อนเปด - ปดได เพื่อทําหนาที่ตดัขาดที่วางที่ถูกปดลอมออกจากความ  
สัมพันธ หรือเช่ือมโยงที่วางที่ถูกปดลอมใหมีความสัมพนัธกับการรับรูสภาพแวดลอม สภาวะ  
อากาศ และชวงเวลาในธรรมชาติ 
     

 
     
ภาพที่  41 การรับรูสภาพแวดลอม, สภาวะอากาศ และชวงเวลาในธรรมชาติ โดยผานทางระนาบ 

    หลังคาที่เล่ือนปด - เปดได 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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2.การใชระนาบแนวตั้ง 
2.1 ระนาบผนัง ใชเปนตัวกระตุนการรับรูทางทัศนาการ ที่ชวยเพิ่มหรือลด

ระยะทางทัศนยีภาพ โดยอาศยัการลวงตาจากสิ่งเราทางสายตา 
ใชส่ือภาพนิ่งโฆษณาขนาดใหญ และภาพเคลื่อนไหวในระนาบผนัง เพื่อขยายขอบเขต

ของพื้นที่วางและเวลา เสมือนเปนการเปดชองเปดสูที่วางทางจินตภาพ 
 

          
ภาพที่ 42 การใชส่ือภาพนิ่งโฆษณาขนาดใหญ และภาพเคลื่อนไหวในระนาบผนัง 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 
2. การทดลองออกแบบทางสถาปตยกรรม 
 

เนื่องจากพื้นทีข่องยานการคาสยามสแควร มีโครงสรางจากการวางผังโดยใชอาคาร
พาณิชยที่มีขนาด 4.00 X 12.00  เมตร ซ่ึงเปนระบบพกิดัที่มาจากหนวยพืน้ฐานที่มขีนาดระยะหาง
ของชวงเสา 4.00 X 4.00 เมตร การออกแบบทางสถาปตยกรรมในครั้งนี้ จึงนําระบบพิกดัที่มาจาก
หนวยพืน้ฐานที่มีขนาด 4.00 X 4.00 เมตร เพื่อใชในการสรางความสัมพันธกับระบบโครงสราง
หลักของยานการคาสยามสแควร 

  
ภาพที่ 43 ระบบพิกัดที่มาจากหนวยพื้นฐานของยานการคาสยามสแควร 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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เมื่อนําแนวความคิดที่เกี่ยวกบัประเด็นตางๆทั้งหมด มาทําการทดลองออกแบบโดยมี
ลําดับของการใชตัวแปรในการทดลองที่แตกตางกัน ดังตอไปนี ้

 แบบรางครัง้ท่ี 1 เปนการทดลองเพื่อหาความสัมพันธของที่วางกับกิจกรรมของโครง 
การ โดยนําแนวความคดิหลักในการออกแบบ ในประเด็นของการแยกตัวขององคประกอบเดิมเพือ่
ทําการปดลอมที่วาง การหลอมรวมหนาทีใ่ชสอยที่แตกตางกันเพื่อการปดลอมที่วาง และการปรบั 
เปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ โดยนาํมาเปรียบเทียบกับพื้นที่โครงการปจจุบัน
ควบคูกันกับผังพื้นที่ไดทําการออกแบบใหม ดังแสดงตามขั้นตอนตอไปนี้ โดยวางบนผังพื้นที่มี
ระยะพิกัดตารางขนาด 4.00 X 4.00 เมตร ใหผังพื้นพืน้ที่โครงการปจจุบันอยูดานซายมือ และผัง
พื้นที่ไดทําการออกแบบใหมอยูดานขวามอื 
ขั้นตอนที่ 1 ความสัมพันธของที่วางกับกิจกรรมของโครงการโดยแยกกจิกรรมตามลักษณะความ 
สัมพันธกับผูใช คือ กิจกรรมที่มีการสื่อสารทางเดียว (สีฟา) กิจกรรมที่มีการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ปฏิสัมพันธกัน (สีเขียว) และกิจกรรมที่มีการลงมือกระทํา (สีแดง) 
 
001      

ภาพที่ 44 การทดลองแสดงความสัมพันธของที่วางกับกจิกรรม 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 
ขั้นตอนที่ 2 การแยกตวัขององคประกอบเพื่อการปดลอมที่วาง โดยเริ่มจากสวนบริการ ภมูิ
สถาปตยกรรม (น้ําพุ ตนไม)  
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    002 a 

       
    002 b 

 
 
    002 c 
ภาพที่ 45 การทดลองการแยกตัวขององคประกอบ สวนบริการ (สีเทา) น้ําพุ (สีน้ําเงนิ) และ 

  ตนไม (สีเขียว) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ขั้นตอนที่ 3 การหลอมรวมหนาทีใ่ชสอยที่แตกตางกนัเพื่อการปดลอมที่วาง โดยนําพื้นที่เวทกีาร
แสดง และเวทเีดินแบบ ซอนทับอยูบนพื้นที่รานคาและหองสมุด 
 

          
               003 
 
ภาพที่ 46 การทดลองการหลอมรวมหนาที่ใชสอยที่แตกตางกัน 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตกุารณ ใชน้ําพแุบบฝงใตพื้นที่เลือก
เปด - ปดไดอิสระ และพื้นสาํเร็จรูปปรับระดับ 
 

 
                004 
 

ภาพที่ 47  พื้นที่สามารถใชการปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ (สีเหลือง) 
    พื้นที่ไมสามารถใชการปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตกุารณ (สีฟา)  
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ขั้นตอนที่ 5 นาํมาทดลองในลักษณะ 3 มิติ โดยแยกเปนประเด็น ดังนี ้
การแยกตัวขององคประกอบเพื่อการปดลอมท่ีวาง เปนการทดลองที่ใชการแยก

องคประกอบของพื้นที่ใชสอยที่มีขนาดใหญออกใหเปนพื้นที่ใชสอยที่มีขนาดเล็กลง ประกอบรวม 
กันขึ้นใหมเปนพื้นที่หลายๆสวนแตมีพืน้ทีใ่ชสอยโดย รวมเทากับพืน้ที่ใชสอยขนาดใหญทีแ่ยกตัว
ออกมา ดังตอไปนี ้

- สวนบริการ ไดแก หองน้ํา หองเครื่อง หองพักนักแสดง หองเก็บของ ใชรูป 
ทรงกระบอกเสนผาศูนยกลาง 4.00  เมตร สูง 14.00  เมตร จํานวน 4 แทง ทดแทนพื้นที่สวนบริการ
ที่เดิมอยูดานหลังโครงการ โดยแยกตวัและกระจายตัวอยูในพื้นทีใ่นลักษณะสลับฟนปลา 
 

                       
ภาพที่ 48 แสดงการทดลองเกี่ยวกับการแยกตัวขององคประกอบเพื่อการปดลอมที่วาง 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

- น้ําพ ุใชน้ําพแุบบฝงใตพื้นจํานวน 9 ชุด ขนาดเสนผาศนูยกลาง 1.50  เมตร กระจายตัว
ในลักษณะเรียงแถวๆละ 3 ชุด จํานวน 3 แถว สามารถเลือกเปด - ปดน้าํพุทั้งหมดไดอยางเปนอิสระ 
 

 
ภาพที่  49 แสดงตัวอยางรูปแบบน้ําพุซายมือเปนน้ําพุเดมิ และขวามือคือ น้ําพุแบบฝงใตพื้น 9 ชุด 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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- พื้นสําเร็จรูปปรับระดับ ใชพื้นสําเร็จที่มขีนาด 1.20 X 1.20 X 0.20  เมตร เพื่อเปน
องคประกอบยอยๆ เพื่อสรางการยึดครองพื้นที่ในระนาบพื้นโดยการตอเติมยกระดับหรือลดระดับ
ของระนาบพืน้ไดหลายรูปแบบ พื้นสําเรจ็รูปปรับระดบัมีน้ําหนกัและขนาดเหมาะสมในการเคลื่อน 
ยายโดยใชคน 2 คนยก 

 

                              
ภาพที่  50 แสดงพื้นสําเร็จรปูปรับระดับ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

การหลอมรวมหนาท่ีใชสอยที่แตกตางกันเพื่อการปดลอมท่ีวาง ทําการทดลองโดย
ใชการซอนทบักันของประโยชนใชสอยที่มีหนาที่แตกตางกันในระนาบทางตั้ง เพื่อทําการปดลอมที่
วาง ไดแก 

- สวนบริการ ไดแก หองน้ํา หองเครื่อง หองพักนักแสดง หองเกบ็ของ เปนการรวมกัน
โดยการซอนทับในระนาบทางตั้งภายใตรูปทรงกระบอกเสนผาศูนยกลาง 4.00  เมตร สูง 14.00  
เมตร จํานวน 4 แทง 

- ผนังกับการโฆษณา,ผนังหนาผาจําลอง และพื้นที่สีเขยีว (สวนทางตั้ง) ใชผนังกระจก
ใสที่ติดสติ๊กเกอรเพื่อการโฆษณา และปลูกตนไมประเภทไมเล้ือยหรือประเภททีใ่ชการแขวน ไม
กระถางขนาดเล็กติดตั้งในผนังกระจกใส 

- เวทกีับรานคา เปนการรวมกันของประโยชนใชสอยที่แตกตางกัน โดยการซอนทับกัน 
 

                              
ภาพที่ 51 มุมองจากทางเขาหลัก (สยามสแควร ซอย 7) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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การปรับเปล่ียนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ ใชการปด - เปด ตอขยาย 
- ตัดลด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่แตกตางกัน โดยใชองคประ 
กอบตอไปนี ้

- น้ําพ ุ ที่ฝงอยูใตพืน้สามารถเปด - ปดใหสอดคลองกับความตอง โดยมีขนาดและรูป 
แบบของพื้นทีไ่ดหลากหลายรูปแบบ 
 

 
ภาพที่  52 แสดงตัวอยางรูปแบบน้ําพุที่เลือกเปด - ปดทาํใหเกิดพื้นที่วางแตกตางกัน 

   ตามความตองการ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

- พื้นสําเร็จรูปปรับระดับ ใชการตอประกอบใหสอดคลองกับรูปแบบของกิจกรรม เชน 
เปนอัฒจันทรชมการแสดง เปนที่นั่งพัก  

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1 เปนการทดลองที่นําองคประกอบตางๆเพื่อสรางใหเกิดความ 
สัมพันธระหวางการใชที่วางที่ถูกปดลอมกับกิจกรรม โดยทําการทดลองกับพื้นที่ภายในโครงการ 
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ซ่ึงยังไมไดทําการเชื่อมโยงกบับริบทของพื้นที่โดยรอบโครงการ ทําใหการใชพืน้ที่โครงการถูก
แบงออกเปน 2 สวน จากการสัญจรของซอยกลาง การเขาถึงพื้นที่โครงการขาดความสัมพันธกบั
บริเวณโดยรอบ 

การทดลองในประเด็นของการแยกตวัขององคประกอบเพื่อทําการปดลอมที่วาง    (สวน 
บริการน้ําพุ และพื้นสําเร็จรปูปรับระดับ) การหลอมรวมหนาที่ใชสอยที่แตกตางกันเพื่อการปดลอม
ที่วาง (เวทีกับรานคา สวนบริการ ผนังกับการโฆษณา ผนังกับหนาผาจําลอง และสวนทางตั้ง) และ
การปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตกุารณ (น้ําพุ และพื้นสําเร็จรูปปรับระดับ) เปน
ประเด็นทีน่ําไปพัฒนาตอในการทดลองครั้งตอไป 

 

    
 

     
 

      
 
ภาพที่ 53 ทัศนียภาพแสดงผลการทดลองครั้งที่ 1 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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แบบรางครัง้ท่ี 2 เปนการทดลองเพื่อหาความสัมพันธของที่วางกับกจิกรรมของโครง 
การ โดยเนนความสัมพันธกบับริบทของโครงการ และพฒันาแนวความคิดหลักในการออกแบบ ใน
ประเด็นของการแยกตวัขององคประกอบเดิมเพื่อทําการปดลอมที่วาง การหลอมรวมหนาทีใ่ชสอย
ที่แตกตางกันเพื่อการปดลอมที่วาง และการปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ  
ขั้นตอนที่ 1      ความสัมพันธของที่วางกับกิจกรรมของโครงการโดยแยกกจิกรรมตามลักษณะความ 
สัมพันธกับผูใช คือ กิจกรรมที่มีการสื่อสารทางเดียว (สีฟา) กิจกรรมที่มีการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ปฏิสัมพันธกัน (สีเขียว) และกิจกรรมที่มีการลงมือกระทํา (สีแดง) 

                                  

 

 
   001 

ภาพที่ 54 ประเภทกจิกรรมสื่อสารทางเดียว (สีฟาออน) ส่ือสารปฏิสัมพันธรวมกัน (สีเขียว)  
  การลงมือกระทํา (สีแดง) โดยแสดงสภาพปจจุบัน (ซายบน) ช้ันใตดนิ (ซายลาง)  
  ช้ันลาง (ขวาลาง) ช้ันที่เชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟา (ขวาบน) 
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
ขั้นตอนที่ 2 นํากิจกรรมมาผสานกับทางสัญจรประเภทตางๆ ในทุกระดับชั้นพืน้ และทําการเชือ่ม
กิจกรรมโดยทางสัญจรทั้งระดับพื้นชั้นใตดนิ พื้นชัน้ลาง พื้นชั้นลอย และพื้นชั้นที่เชือ่มตอกับสถานี
รถไฟฟา 
 

 

 
            002 a 

ภาพที่ 55 ประเภททางสัญจร แนวราบ (สีเหลือง) แนวดิง่ (สีฟา) ระนาบพื้นเอียง (สีชมพู) โดยแสดง 
  สภาพปจจุบนั (ซายบน) ช้ันใตดนิ (ซายลาง) ช้ันลาง (ขวาลาง) ช้ันทีเ่ชื่อมตอกับสถานี 
  รถไฟฟา (ขวาบน) 

ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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                                                        002 b 

 
ภาพที ่56 แถบสีแสดงการนําทางสัญจรกับกิจกรรมมาผนวกกนั โดยแสดงสภาพปจจุบัน (ซายบน)  

   ช้ันใตดนิ (ซายลาง) ช้ันลาง (ขวาลาง) ช้ันที่เชื่อมตอกบัสถานีรถไฟฟา (ขวาบน) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการแยกตัวขององคประกอบเพื่อการปดลอมที่วาง เร่ิมจากการเพิ่มองคประ 
กอบในงานภมูิสถาปตยกรรม (น้ําพุ น้ําตก และตนไม) 
          

 
                           003 a 
 

ภาพที่ 57 ตําแหนงน้ําพุ (สีน้าํเงิน) น้ําตก (สีฟา) สภาพปจจุบัน (ซาย) การออกแบบใหม (ขวา) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

 
                             003 b 
 

ภาพที่ 58 ตําแหนงตนไม (สีเขียว) สภาพปจจุบัน (ซาย) การออกแบบใหม (ขวา) 
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตกุารณ ใชน้ําพแุบบฝงใตพื้นที่เลือก
เปด - ปดไดอิสระ และพื้นสาํเร็จรูปปรับระดับ 
 

   
                     004 

ภาพที่ 59 พื้นที่ซ่ึงสามารถใชการปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตกุารณ (สีเหลือง) 
   พื้นที่ซ่ึงไมสามารถใชการปรับเปลี่ยนองคประกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ (สีฟา) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 
ขั้นตอนที่ 5 นาํมาใชในลักษณะ 3 มิติ โดยแยกเปนประเด็น ดังนี ้

การเชื่อมกิจกรรมโดยทางสญัจร บริบทโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบไปดวย
กิจกรรมที่มีความหลากหลายที่เชื่อมโยงความสัมพันธกนัโดยอาศยัทางสัญจรในระดับตางๆ ดังนั้น
จึงใชประโยชนจากความสัมพันธระหวางกจิกรรมกับทางสัญจร เพื่อดึงคนเขาสูกิจกรรมภายในของ
โครงการ ซ่ึงใชทางสัญจรในการเชื่อมกิจกรรมภายในกบัภายนอกโครงการ  

- การเดินทางโดยระบบสาธารณะ โดยเปดทางเขาจากถนนพระรามที ่ 1 ทั้งที่ระดับพื้น 
ดนิ และระดับเดียวกับสถานรีถไฟฟา เพื่อสรางความตอเนื่องกับระบบของทางเชื่อมเดิม 

- รานคา จัดวางตําแหนงรานคาใหสัมพันธกับระบบทางสัญจร 
 

            
ภาพที่ 60 รานคา (สีสม) กับทางสัญจร (สีเทา) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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การแยกตัวขององคประกอบเพื่อการปดลอมท่ีวาง 
- การแยกตวัขององคประกอบในระนาบแนวตั้ง จากการใชรูปทรงกระบอกรูปเสนผา 

ศูนยกลาง 4.00  เมตร สูง 14.00  เมตร จํานวน 4 แทง ที่เดิมแยกตวัออกทางระนาบแนวนอน ทําการ
แยกรูปทรงกระบอกออกทางระนาบแนวตั้ง กลายเปนรูปทรงกระบอกที่มีขนาด เสนผาศูนยกลาง 
4.00  เมตร สูง 6.00  เมตร จํานวน 8 แทง อยูที่ระนาบพื้น4แทงระนาบเพดาน4แทง  
   

                                           
ภาพที่ 61 แสดงการทดลองเกี่ยวกับการแยกตัวขององคประกอบโดยใชรูปทรงกระบอก 

  ที่แยกออกจากกัน 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

- การแยกตวัของระนาบแนวนอน โดยใชระนาบลดพืน้กบัระนาบยกพืน้ 
การหลอมรวมหนาท่ีใชสอยกับองคประกอบ ใชการรวมหนาที่ใชสอยในองคประ 

กอบเดียว ชวยใหองคประกอบเดิมมีประโยชนใชสอยเพิ่มขึ้น 
- พื้น ผนัง เพดาน (สวนทางเขาที่ระดับชั้น 3 ที่เชื่อมตอกบัสถานีรถไฟฟา) 
- ผนังกับหนาผาจําลอง 
- ผนังกับหองสมุด หองรองเพลง และหองชมภาพยนตร 

 

                             
ภาพที่ 62 ผนังรวมกับหองสมุด หองรองเพลง และหองชมภาพยนตร 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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การปรับเปล่ียนองคระกอบตามชวงเวลาและเหตุการณ เนื่องจากความตองการใช
พื้นที่มีความเขมขนสูง พื้นทีใ่ชงานจึงตองปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอยไดหลายลักษณะ เพื่อความ
สอดคลองกับกิจกรรมตางๆในชวงเวลาทีแ่ตกตางกัน ไดแก 

- หองสมุด หองรองเพลง และหองชมภาพยนตร 
- หลังคาเลื่อน 
- ทางสัญจรบริเวณดานขางโถงทางเขาจากถนนพระรามที่ 1  กับรานคา 
- โถงทางเขา โรงภาพยนตรขนาดเล็ก 
- พื้นที่เอนกประสงคดาน สยามสแควร ซอย 7 ( ทีน่ั่งพกัผอน นิทรรศการหมุนเวียน เวที 

และโรงภาพยนตรกลางแจง) 

 
ภาพที่ 63 การปรับเปลี่ยนองคระกอบของหองสมุดเปลี่ยนเปนหองรองเพลงหรือหองชมภาพยนตร 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

                                 
ภาพที่ 64 โถงทางเขาดานถนนพระรามที่ สามารถปรับเปลี่ยนเปนโรงภาพยนตรขนาดเล็ก  

   หรือรานคา 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

โรงหนัง คาราโอเกะ หองสมุดภาพ 

จอภาพ 

ผังพืน้ 

รูปตัด 

จอภาพ จอภาพ

จอภาพ  
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สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2  เปนการทดลองที่นําองคประกอบตางๆเพื่อสรางใหเกิด
ความสัมพันธระหวางการใชที่วางที่ถูกปดลอมกับกิจกรรม โดยไดทาํการเชื่อมโยงกิจกรรมและการ
ใชที่วางกบับริบท ผานทางการสัญจรที่สอดคลองกับกจิกรรมและลักษณะการใชพืน้ที่ เชื่อมโยง
พื้นที่โครงการเขากับบริเวณโดยรอบจากการเปดทางเขาจากถนนพระรามที่ 1  ทั้งในระดบัชั้นลาง
กับระดับชัน้ทีเ่ชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟา 

     

    
 

   
ภาพที่ 65 ทัศนียภาพแสดงผลการทดลองครั้งที่ 2 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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แบบรางครัง้ท่ี 3 เปนการทดลองการรับรูทางสายตาในระนาบที่ปดลอมที่วางในลกัษณะ 
แตกตางกัน ดงันี้ 

การลวงตาเพื่อเพิ่ม - ลดระยะทางทัศนียภาพโดยการใชระนาบเอียง 
-ใชการเอยีงของระนาบเพดานในสวนทางเขาจากถนนพระรามที่ 1 เพือ่ชวยลดระยะทาง

ทัศนียภาพ 
-ใชระดับความสูงของหลังคา เพื่อเพิ่ม-ลดระยะทางทัศนียภาพ โดยหลังคามีสวน 2 สวน

ที่มีระดับความสูงจากระดับพื้นที่ตางกนั เมื่อมองจากทางเขาจากถนนพระรามที่ 1  
 
 

ภาพที่ 66 รูปตดัแสดงระนาบเอียงเพื่อการลวงตาทางทัศนยีภาพ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

การลวงตาเพื่อเพิ่ม - ลดระยะทางทัศนียภาพโดยขนาดลายพื้น 
- ใชขนาดของลายพื้นจากขนาดเล็กไปใหญ เมื่อมองจากทางเขาจะรูสึกวาระยะใกลกวา

ความเปนจริง โดยอาศัยหลักการลวงตาเพือ่ใหเกดิการลดระยะทางทัศนียภาพ แตเมือ่เขามาภายใน
โครงการแลวมองกลับออกไป รูสึกวาระยะไกลกวาความเปนจริง โดยอาศัยหลักการลวงตาเพื่อให
เกิดการเพิ่มระยะทางทัศนียภาพ 

A A A A AA A A A A A- 1 .5 0
+  1 .5 0

+  9 .5 0

+  0 .2 0 - 1 .5 0
+  1 .5 0+  0 .0 0 +  0 .2 0 +  0 .0 0

+  1 7 .5 0 +  1 8 .5 0 
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การลวงตาเพื่อเพิ่ม - ลดระยะทางทัศนียภาพโดยตัวกระตุน 
- ใชองคประกอบทางตั้งเปนตัวกระตุนการรับรูทางสายตา เมื่ออยูในพื้นที่ของโครงการ

จะรูสึกวามีระยะทางทีย่าวกวาความเปนจริง 
 

 
 
     ก          ข 

ภาพที่ 67 การลวงตาของระยะวางเปลากับระยะที่มตีัวกระตุน โดยระยะ ก เทากับ ข แต ก ดแูลว 
  รูสึกวายาวกวา ข เพราะมเีสนตั้งเปนตัวกระตุน 

ที่มา : รัจรี นพเกต,ุ จิตวิทยาการรับรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั ยงพลเทรดดิ้ง, 2540), 179. 
 

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 เปนการทดลองที่นําองคประกอบตางๆเพื่อสรางใหเกิดความ 
สัมพันธระหวางการใชที่วางที่ถูกปดลอมกับการรับรูทางทัศนาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ 11 รูปตัดตามยาว (บน) ผังพื้นชั้นลาง (กลาง) ผังพื้นชั้นใตดิน(ลาง) 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

A A A A AA A A A A A- 1 .5 0
+  1 .5 0

+  9 .5 0

+  0 .2 0 - 1 .5 0
+  1 .5 0+  0 .0 0 +  0 .2 0 +  0 .0 0

+  1 7 .5 0 +  1 8 .5 0
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ภาพที่ 68 ทัศนียภาพแสดงผลการทดลองครั้งที่ 3 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพที่ 69 ทางสัญจรที่ไมขัดขวางกิจกรรม โดยใชการลด - ยกระดับระนาบพืน้ 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 

ที่วาง มีลักษณะกึ่งรูปธรรมกึ่งนามธรรม แสดงความมีตัวตนที่รับรูไดจากการมองเห็น 
แตจับตองไมได แสดงความไรสถานะจับตองไมไดแตสามารถสัมผัสไดจากความรูสึกของผูมอง ที่
วางเปนสิ่งที่หอหุมลอมรอบตัวเราอยูตลอดเวลา ตอเมื่อถูกจํากัดใหมีการใชสอย ความวางเปลาที่ถูก
จํากัดนั้นกลายมาเปนที่วางทางสถาปตยกรรมอันจําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ เพื่อกอรูปทรง 
โดยมีระนาบและชองเปดเปนสวนสําคัญกระทําการปดลอมจํากัดขอบเขตของที่วางใหสงผลตอการ
รับรูทางทัศนาการ สรางความสัมพันธระหวางกิจกรรมการใชสอยที่วางนั้นกับพฤติกรรมมนุษยใน
สภาพแวดลอม  

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในประเด็นของความสัมพันธเชิงการรับรูทางทัศนาการ
ระหวางการปดลอมที่วางโดยระนาบและชองเปดกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาและ
เหตุการณในบริบทที่การรับรูขอมูลผานระนาบที่เปนจอภาพไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของคนในปจจุบัน ทําใหวัฒนธรรมการบริโภคภาพครอบคลุมการใชพื้นที่ในสภาพแวดลอม โดยที่
ความสัมพันธเชิงการรับรูทางทัศนาการระหวางบริบทกับที่วางจะสงผลตอรูปแบบพฤติกรรมการ
ใชสอยพื้นที่ โดยแบงเนื้อหาของการศึกษาในครั้งนี้ เปน 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 เปนการศึกษาความหมาย แนวความคิด ลักษณะ และหนาที่ของที่วางทาง
สถาปตยกรรม ที่มีความสัมพันธกับการรับรูทางสายตา และพฤติกรรมมนุษยในสภาพแวดลอม โดย
สรุปไดวา การปดลอมที่วางโดยระนาบเปนองคประกอบที่สําคัญ มีความสัมพันธกับการรับรูที่วาง
ทางทัศนาการ และสงผลตอพฤติกรรมมนุษยในที่วางที่ถูกปดลอมโดยระนาบเหลานั้น หากแยก
พิจารณาองคประกอบของระนาบที่ใชปดลอมที่วางเปน 2 ลักษณะ คือ ระนาบแนวนอน และ
ระนาบแนวตั้ง ซ่ึงความสัมพันธกับการรับรูทางสายตา และพฤติกรรมมนุษยในสภาพแวดลอม อัน
เปนผลเนื่องมาจากขอจํากัดทางหลักสรีรวิทยาของการมองเห็นของมนุษย โดยมีคุณสมบัติของ
ระนาบที่สงผลตอการรับรูทางทัศนาการของการปดลอมที่วาง ไดแก 
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1.องศาของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง การรับรูการปดลอมที่วางมทีิศทางตั้ง 
ฉากกับการมองเห็นจากระนาบ ดังนั้นการเลือกใชระนาบที่มีองศาที่แตกตางกัน จะสงผลในการ
รับรูการปดลอมที่วางที่แตกตางกัน โดยท่ีระนาบที่ตั้งฉากกับพื้นสงผลตอความรูสึกของการถูกปด
ลอมที่วางมากกวาระนาบแนวนอน และหากพิจารณาในพื้นที่เปดโลงระนาบแนวนอนที่อยูใน
ระดับเหนือศีรษะสงผลตอความรูสึกของการถูกปดลอมที่วางมากกวาระนาบแนวนอนในระดับพื้น 
แตถาเปนพื้นที่ปดลอมแบบสมบูรณ คือ มีการปดลอมทั้งระนาบพื้น ผนัง และเพดาน ระนาบพื้นจะ
สงผลตอความรูสึกมากกวาระนาบเพดานโดยที่การเอียงระนาบทําใหมีองศาที่ไมตั้งฉากหรือขนาน
กับพื้นซึ่งผูสังเกตยืนอยู มีผลตอการรับรูทางทัศนียภาพ ในแงของการเพิ่มหรือลดระยะที่เกิดจาก
การรับรูทางทัศนียภาพ 

2.รูปทรงของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง ซ่ึงลักษณะการโอบลอมของรูปทรง
มีความสัมพันธในลักษณะทีแ่ปรผันตรงกบัความรูสึกถูกปดลอม คือ รูปทรงที่มีลักษณะโอบลอมที่
วางมาก ความรูสึกถูกปดลอมก็มากแปรผนัตามกัน 
  3.อัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของระนาบ โดยที่ระยะหาง
จากระนาบและความสูงของระนาบมีความสัมพันธในลักษณะที่แปรผันตรงกับความรูสึกถูกปด
ลอม คือ อัตราสวนระหวางระยะหางจากระนาบกับความสูงของระนาบยิ่งมากความรูสึกถูกปดลอม
ก็มากแปรผันตามกัน 
  4.พื้นผิวของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง ลักษณะของพื้นผิว เชน ความหยาบ 
ความละเอียด ลวดลาย ฯลฯ เปนตวักระตุนการรับรูทางทัศนาการ มีสวนชวยเพิ่มหรือลดระยะทาง
ทัศนียภาพ 
  5.คุณสมบัติวสัดุของระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง เราแยกคณุสมบัติของวัสดุ
จากการทําปฏิกิริยากับแสงได 3 ลักษณะ คือ การดูดแสง การสะทอนแสง และการยอมใหแสงผาน 
คุณสมบัติวัสดขุองระนาบเปนองคประกอบที่มีสวนชวยเพิ่มหรือลดความรูสึกถูกปดลอม โดยอาศัย
คุณสมบัติของเนื้อวัสดุทีย่อมใหแสงผานในอัตราที่มากนอยตางกันตามคุณสมบัติของวสัดุแตละ
ชนิด โดยมีความสัมพันธของสัดสวนที่ยอมใหแสงผานแปรผกผันกับความรูสึกถูกปดลอม คือ แสง
ยิ่งผานเนื้อวัสดุไดมากความรูสึกถูกปดลอมจะยิ่งนอยลง 

ความทึบแสง ไมยอมใหแสงผาน 100 เปอรเซ็นต จะรูสึกถูกปดลอม 100 เปอรเซ็นต 
ความโปรงแสง ยอมใหแสงผาน 100 เปอรเซ็นต ทําหนาที่เสมือนชองเปดบนระนาบ 
ลักษณะกึ่งทึบกึ่งโปรง ยอมใหแสงผาน 50 เปอรเซ็นต ความรูสึกถูกปดลอมจะถูกลดลง 

 6.แสง - เงาที่กระทํากับระนาบที่ใชในการปดลอมที่วาง แสงแบงเปน 2 ประเภท
คือ แสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ แสงผานเขาสูที่วางภายในทางชองเปดและผานตัววัสดุที่มี
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คุณสมบัติโปรงแสง ความเขมของแสงและการเกิดเงาจากแสงนั้นเปนอัตราสวนที่แปรผันตรง มี
ความสัมพันธกับความรูสึกถูกปดลอมโดยการรับรูทางทัศนาการ แสง - เงาสรางความสัมพันธกับ
การใชที่วาง โดยมีลักษณะที่แตกตางกันตามความตองการแสง - เงา กลาวคือ 

แสงในชวงเวลากลางวัน สรางเงาที่พื้นซึ่งเกิดจากระนาบเพดาน เงาที่เกิดขึ้นทําการยึด
ครองที่วางภายใตการปดลอมของระนาบเพดานที่ทําใหเกิดเงาที่พื้นนั้น ไดแยกที่วางที่เกิดเงาออก
จากที่วางที่มีแสงสวาง ขอบเขตของที่วางที่เกิดจากเงาในชวงเวลากลางวันเงามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมมนุษยในหนาที่ของการเปนรมเงาซึ่งเอื้อใหเกิดการประกอบกิจกรรมตางๆในพื้นที่ 

แสงในชวงเวลากลางคืน  เกิดขึ้นและทําการยึดครองที่วาง ไดแยกที่วางที่แสงยึดครอง
ออกจากที่วางที่ไมมีแสง (ที่มืด) ขอบเขตของที่วางที่เกิดจากแสงจึงขึ้นอยูกับรัศมีของแสงที่จะแผ
ครอบคลุมพื้นที่ในความมืดของชวงกลางคืน แสงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมมนุษยในหนาที่ของ
การเปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการมองเห็น ซ่ึงเอื้อใหเกิดการประกอบกิจกรรมตางๆในพื้นที่ในชวงเวลา
กลางคืน 

แสงสวางถูกหยุดการเดินทาง ณ ตําแหนงที่กระทบกับพื้นผิวของระนาบหรือวัสดุ จึง
เปนตําแหนงที่ที่วางไดเปดเผยตัวตนขึ้นมา และแสง - เงาเปนการเผยถึงมิติที่ชวยบอกระยะทางตื้น
หรือลึก ใกลหรือไกล บงบอกลักษณะของพื้นผิวของระนาบ บอกชวงเวลาที่สัมพันธกับการ
เคล่ือนที่ของดวงอาทิตย 

7.การเปดชองเปดในระนาบ ชองเปดเปนองคประกอบทีม่ีสวนชวยเพิ่ม หรือลด 
ความรูสึกถูกปดลอม โดยอาศัยตําแหนง,รูปรางและขนาดของชองเปดบนระนาบทําหนาที่เปนตัว 
กระตุนการรับรูทางทัศนาการ และสรางความสัมพันธระหวางที่วางภายในกับที่วางภายนอกใน
สภาพแวดลอม ทั้งในแงสงเสริมสรางความกลมกลืนหรือในแงที่แยกตัวที่วางภายในตัดขาดออก
จากที่วางภายนอกในสภาพแวดลอม 

การปดลอมที่วางทางสถาปตยกรรมจึงเปนการสรางที่วางขึ้นใหมหรือเปนการแยกที่วาง 
ออกจากที่วางเดิมในสภาพแวดลอม ซ่ึงอาศัยการเปดและการปดบางสวนของระนาบที่ทําการปด
ลอมที่วางอยูนั้น ควบคุมที่วางเพื่อสรางความสัมพันธกับกิจกรรมและสภาพแวดลอม โดย
ความสัมพันธนั้นมีทั้งสงเสริมกันและกัน หรือตัดขาดออกจากกัน ตามความตองการใชงาน ชองเปด
กับระนาบที่ใชปดลอมจึงเปนสวนประกอบหลักที่ทําหนาที่ควบคุมที่วาง 

องคประกอบทุกชนิดจึงมีผลตอการรับรูทางทัศนาการของการปดลอมที่วาง  มี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไป ความรูสึกถูกปดลอมที่มี
การรับรูทางทัศนาการจะขาดความสมบูรณมากนอยตางกันตามแตละปจจัยที่เหลืออยู 
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สวนที่ 2  เปนการศึกษาบริบทแวดลอมในปจจุบัน โดยการเลือกพื้นที่ศึกษา คือ เซ็น
เตอรพอยท ตั้งอยูในยานสยามสแควร ซ่ึงเปนยานที่สะทอนภาพลักษณของบริบทในปจจุบันและ
ประเด็นของการศึกษาไดชัดเจน คือ ที่วางมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใหสอดคลองกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมการบริโภคภาพ จากการวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ และความ 
สัมพันธกับบริบทโดยรอบ ทําใหอุปมาความสําคัญของพื้นที่โครงการไดวา เปนพื้นที่ในสวนโถง
ทางเขาของหางสรรพสินคา โดยหางสรรพสินคาที่เปรียบถึงนี้ หมายถึง ยานสยามสแควรซ่ึงเปน
ศนูยการคาที่มีลักษณะการสัญจรทางแนวราบ 

 โถงทางเขานี้ เปนที่ที่มีการจัดกิจกรรม,การแสดงหรือปรับเปลี่ยนองคประกอบใหสอด 
คลองตามเทศกาลตางๆ เปนพื้นที่อเนกประสงค เพื่อสรางบรรยากาศที่ดึงดูดความสนใจของคน 
เปนที่นั่งพัก จุดนัดหมาย ใหขอมูล จุดเปลี่ยนการสัญจร ฯลฯ โครงการเซ็นเตอรพอยทจึงทําหนาที่
เปนเสมือนพื้นที่โถงทางเขาของยานศูนยการคาสยามสแควร  

ยังพบวานอกจากปจจัยตางๆที่มีผลตอการปดลอมที่วางจากการศึกษาในภาคทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับที่วางในสวนที่ 1 แลว เมื่อทําการศึกษาบริบทของโครงการที่มีลักษณะเดนของ
วัฒนธรรมการบริโภคส่ือโดยอาศัยภาพ ทําใหเกิดลักษณะความสัมพันธของที่วางกับองคประกอบ
อ่ืนที่สงผลตอพื้นที่โครงการและบริบท คือ การปรากฏของภาพโฆษณาและภาพเคลื่อนไหวบน
พื้นผิวของระนาบ กอใหเกิดที่วางเชิงการรับรูขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนิยาม ความหมาย และ
หนาที่ของพื้นผิวของระนาบ โดยแยกออกเปน 2 ลักษณะ ตามลักษณะของการเกิดภาพบนพื้นผิว
ของระนาบทางสถาปตยกรรม 

1. การปรากฏของภาพโฆษณาบนพื้นผิวของระนาบทางสถาปตยกรรม ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนิยามและความหมายของพื้นผิวของระนาบทางสถาปตยกรรม โดยการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต (Boundary) ที่เกิดจากพื้นผิวของระนาบ ใหกลายเปนชองทางติดตอส่ือสาร และโดยการ
เปลี่ยนการครอบครอง (Dominate) ที่วางภายนอกของระนาบ ใหกลายเปนที่วางทางจินตภาพ 
(Imaginative Space) 

2. การปรากฏของภาพเคลื่อนไหวบนพื้นผิวของระนาบทางสถาปตยกรรม ไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงนิยามและความหมายของพื้นผิวของระนาบทางสถาปตยกรรม โดยการเปลี่ยน 
แปลงขอบเขต (Boundary) ที่เกิดจากพื้นผิวของระนาบ ใหกลายเปนชองทางติดตอส่ือสาร ซ่ึงเปน
การขยายขอบเขตของเวลาและพื้นที่ในสภาวะเสมือนจริง และโดยการเปลี่ยนแปลงความรูสึกถูกปด
ลอมจากระนาบ ใหกลายเปนเสมือนชองเปดที่ทําหนาที่เปดนําเขาไปสูที่วางทางจินตภาพ  

โดยที่มีขนาดของภาพสื่อโฆษณาเปนตัวแปรของการเปลี่ยนแปลงนิยาม ความหมาย 
และหนาที่ของพื้นผิวของระนาบ กลาวคือ ขนาดของภาพสื่อโฆษณายิ่งมีขนาดใหญมากขึ้นเทาไร ก็
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ยิ่งเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนิยาม ความหมาย และหนาที่ของพื้นผิวของระนาบเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

สถาปตยกรรมในยุคเดิมที่เคยใชการสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับมนุษยโดย
ภาษาทางศิลปะและประโยชนใชสอย อาจไมเพียงพอกับปริมาณขอมูลขาวสารในยุคปจจุบัน จึงเกิด
การผนวกหนาที่อันใหมเขาเปนสวนหนึ่งกับตัวสถาปตยกรรม ซ่ึงเปนหนาที่ที่ตองสื่อสารกับมนุษย
โดยผานการรับรูทางทัศนาการ การสื่อสารของสถาปตยกรรมกับมนุษย จึงไมไดถูกจํากัดโดยอาศัย
การตีความแบบเดิม ขอมูลขาวสารไดผสานเขาไปที่ผิวระนาบของสถาปตยกรรม ระนาบได
กลายเปนชองทางที่ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับคน ซึ่งสามารถเขาใจไดโดยไมตองอาศัยการตีความ 
ขอมูลขาวสารจึงเปนสภาพแวดลอมใหมที่มนุษยสรางขึ้นในบริบทปจจุบัน 

สวนที่ 3 เปนการทดลองออกแบบที่นําขอมูลมาจากการศึกษาทางทฤษฎี การสังเกต การ
ทําแบบสอบถามขอมูลผูใช และการวิเคราะหขอมูล นํามาสังเคราะหเพื่อเปนแนวความคิดใน
กระบวนการออกแบบ โดยอาศัยขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจากวัยรุนสูวัยผูใหญ 
อันประกอบดวย ขั้นการแยกตัวออก ขั้นชายขอบ และขั้นรวมตัวสูภาวะปกติ นํามาพัฒนาเปน
แนวความคิดหลักในการทดลองออกแบบที่วาง เพื่อใหตอบสนองกับความตองการของผูใชที่อยู
ในชวงวัยรุน เพื่อใหตอบสนองกับกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนตามเวลาและเหตุการณ  และมี
ความสัมพันธสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน  

การศึกษาองคประกอบทางสังคม เปนตัวกําหนดประโยชนใชสอยในที่วางที่สรางขึ้น
กิจกรรมในโครงการจึงไดมาจากการสังเกตพฤติกรรมการใชพื้นที่ในปจจุบัน การทําแบบสอบถาม
ความตองการของผูใชพื้นที่  แยกออกเปน 3 กลุมกิจกรรม ตามลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูใชกับกิจกรรม ไดแก 

1.กิจกรรมที่มกีารสื่อสารทางเดียว 
2.กิจกรรมที่มกีารสื่อสารแบบมีสวนรวมปฏิสัมพันธกัน 
3.กิจกรรมที่มกีารลงมือกระทํา 

แบบจําลองการทดลองนี้ เปนการทดลองเปลี่ยนความสัมพันธ เชิงการรับรูไปสู
ความสัมพันธเชิงกายภาพ ไดผลการทดลองออกแบบทางสถาปตยกรรม ดังตอไปนี้  

เปนการทดลองที่เกิดจากการนําระนาบและชองเปดมาสรางความสัมพันธกับที่วางโดย
การปดลอมในลักษณะตางๆกัน  ระนาบไดถูกหลอมรวมกับหนาที่ใชสอยอื่นๆและกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ทําใหกลายเปนองคประกอบสําคัญที่ปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอยที่
สอดคลองกับเวลาและเหตุการณในบริบทปจจุบัน โดยอาศัยการสรางความสัมพันธของการรับรู
ทางสายตากับที่วางที่ถูกปดลอม เปนตัวชวยสงเสริมการปดลอมที่วางโดยระนาบและชองเปด  
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ที่วางที่เกดิขึ้นมีลักษณะกึ่งปดกึ่งเปด คือ สามารถปรับเปลี่ยนที่วางใหตัดขาด แยกตวั
ออกจากบริบทโดยรอบ หรือปรับเปลี่ยนที่วางใหสอดคลองสัมพันธกับบริบทโดยรอบ 

        
ภาพที่ 70 ทัศนียภาพมุมสูง จากดานสยามสแควร ซอย 7 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

      
ภาพที่ 71 ทัศนียภาพมุมมองปกติ จากดานถนนพระรามที่ 1 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพที ่72 ทัศนียภาพมุมสูงจากดานสยามสแควร ซอย 4 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
 

 
ภาพที ่73 ทัศนียภาพมุมมองปกติจากดานสยามสแควร ซอย 4 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพที ่74 แสง-เงาที่เกดิกับโครงการจากมมุสูง 
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ขอเสนอแนะ 
1.ความสัมพันธระหวางพื้นผิวของระนาบที่ปดลอมที่วางกับภาพที่ปรากฏบนระนาบที่

ปดลอมที่วาง เปนประเด็นที่ควรนํามาศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากเปนตัวแปรที่สงผลในการปดลอมที่
วางที่มีความสําคัญในบริบทปจจุบัน 

2.ในการเก็บขอมูลความตองการของผูใชสอยจากการทําแบบสอบถาม ไมควรใชคําถาม
ที่ยาวเกินไป แตควรใชคําศัพทที่เขาใจงาย เปนกันเองกับผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญเปน
วัยรุนการเก็บตัวอยางของผูใชพื้นที่จากการทําแบบสอบถาม ควรมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่
มากเพียงพอในเชิงสถิติ ที่จะสามารถนํามาวิเคราะห สังเคราะหและทําการสรุป เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลในการออกแบบ  

3.ในการออกแบบสถาปตยกรรมไดมุงเนนที่จะแสดงถึงความสัมพันธที่เกิดจากการปด 
ลอมที่วางโดยระนาบกับกิจกรรมที่เปล่ียนแปลงตามเวลาและเหตุการณในบริบทปจจุบัน โดยยัง
ไมไดทําการออกแบบในรายละเอียด สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความสมบูรณในตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น หากทําการออกแบบลงลึกถึงรายละเอยีดตางๆตอไป 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

1.ในการศึกษาวิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนไปที่ประเด็นความสัมพันธระหวาง
การปดลอมที่วางโดยระนาบและชองเปดกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเหตุการณใน
บริบทที่มีการบริโภคภาพ ยังมีองคประกอบอื่นๆที่มีความสําคัญและนาสนใจที่สามารถนําไปศึกษา
ในขั้นตอไป เชน แสง - เงา สี คุณสมบัติวัสดุ ลักษณะพื้นผิว เปนตน 

2.พื้นที่ที่ศึกษามีความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา สงผลใหเกิดตัวแปร
ทางการวิเคราะหที่เพิ่มขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
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แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
+ เลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ ถาคําตอบไมตรงกับตัวเลือกเขียนเพิ่มเติมได  
 + ข  อ  บ  คุ  ณ  ค  รั  บ  ☺ 
เพศ ☺ ชาย  ☺ หญิง 
อายุ  ป 
อาชีพ ☺ นักเรียน ☺ เจาของกิจการ ☺ พนักงานบริษัท 
 ☺ นักศึกษา ☺ พนักงานขาย  ☺ ขาราชการ  ☺ อ่ืนๆ 
@มาเซ็นเตอรพอยทบอยแคไหน ☺ทุกวัน ☺ ทุกสัปดาห  ☺ทุกเดือน 
   เหตุผล   ☺ อ่ืนๆ     
การเดินทาง☺ รถเมล  ☺ รถไฟฟา ☺ รถแท็กซี่  ☺ รถสวนตัว  
@ชวงเวลาที่มาเปนประจํา ( ) 10.00-12.00น.      ( ) 12.00-14.00น.  
   เหตุผล   ( ) 14.00-16.00น.     ( ) 16.00-18.00น. 
    ( ) 18.00-20.00น.          ( ) 20.00-22.00น. 
@วันท่ีมา ( )จันทร  ( ) อังคาร ( ) พุธ  ( ) พฤหัสบด ี  

( ) ศุกร  ( ) เสาร  ( ) อาทิตย ( ) วันหยดุ 
   เหตุผล  
@กิจกรรมที่ทํา ( ) ดูคอนเสิรท ( ) ที่นัดหมาย   ( ) ที่พักรอเวลาเรียนกวดวิชา 
  ( ) ชอปปง ( ) ที่พักผอน   ( ) ที่พักรอเวลาดูภาพยนตร 
  ( ) ดื่ม / กิน ( ) นั่งดูคนผานไปมา  ( ) อ่ืนๆ 
@สภาพปจจบุันของเซ็นเตอรพอยท( ) พอใจ ( ) ไมพอใจ ( ) เฉยๆ 
    เหตุผล  
@สิ่งที่ชอบ ( ) ทีวีจอยักษ ( ) ลานโลง    ( ) น้ําพ ุ ( ) ตนไม 
  ( ) ความสะอาด ( ) ความเปนระเบียบ ( ) อ่ืนๆ 
  เหตุผล   

( ) แกเบื่อ ( ) ลมเย็น ( ) สดชื่น ( ) รมร่ืน 
@สิ่งที่ไมชอบ ( ) ทีวีจอยักษ ( ) ลานโลง ( ) น้ําพ ุ  ( ) ตนไม 
  ( ) ความสกปรก ( ) ความไมเปนระเบียบ  ( ) อ่ืนๆ 
   เหตุผล   

( ) เสียงดัง ( ) อากาศรอน ( ) เปยก  ( ) ควันรถ 
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@กิจกรรมท่ีอยากได  ( ) กิจกรรมในรม ( ) กิจกรรมกลางแจง 
    ( ) หองสมุด  ( ) ลานกฬีา 
    ( ) หอศิลป  ( ) สวนหยอม 
    ( ) กฬีาในรม  ( ) นิทรรศการกลางแจง 
    ( ) อ่ืนๆ    ( ) อ่ืนๆ  
@สิ่งที่อยากได ( ) หลังคากันแดดกันฝน ( ) ติดเครื่องปรับอากาศ      ( ) สวนสาธารณะ  
   ( ) เพิ่มที่นั่ง  ( ) อ่ืนๆ 
    เหตุผล  

( ) ฝนตกกใ็ชงานได ( ) อากาศรอน ( ) คนจะไดมามากขึ้น ( ) สบายตา 
@ความรูสึกท่ีคนมองวาเซ็นเตอรพอยทเปนพื้นท่ีของวัยรุน 
  ( ) เห็นดวย  ( ) ไมเหน็ดวย ( ) เฉยๆ      ( ) อ่ืนๆ 
    เหตุผล 
 
สกาลา         ลิโด              เซ็นเตอรพอยท     สยาม 
   

                   (1) 
                      (ก) 
             
                     (2)      (ข) 
             
                 (ค)    
                     (3)       
 
 
 
 
@ทางเดินท่ีชอบใชมาเซ็นเตอรพอยท(1)ดานหลังเวท(ี2)ชวงกลางที่มีรานคา (3)ดานหนาน้าํพุ 
    เหตุผล  
   ( ) กวางขวาง ( ) ปลอดภยั  ( ) เดินดูสินคา 
   ( ) เปนสวนตวั ( ) ผูคนพลุกพลาน ( ) เดินดูคน 
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@บริเวณท่ีชอบมากที่สุด (ก)ดานหลังเวที (ข)ชวงกลางที่มีรานคา (ค)ดานหนาน้าํพุ 
    เหตุผล  
   ( ) กวางขวาง ( ) ปลอดภยั  ( ) เดินดูสินคา 
   ( ) เปนสวนตวั ( ) ผูคนพลุกพลาน ( ) นั่งดูคน 
@บริเวณท่ีไมชอบมากที่สุด(ก)ดานหลังเวที(ข)ชวงกลางที่มีรานคา (ค)ดานหนาน้าํพุ 
    เหตุผล  
   ( ) แออัด ( ) ไมปลอดภยั  ( ) เงียบเหงา 
   ( ) ไมเปนสวนตัว( ) ผูคนพลุกพลาน ( ) อึดอัด 
 
 

☺    + + +  ข  อ  บ  คุ  ณ  ค  รั  บ  + + +     ☺ 
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ประวัติผูวิจัย 
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ที่อยู   109 ซอย เพชรเกษม 2 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัทาพระ  
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พ.ศ. 2538  สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
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แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
+ เลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ ถาคําตอบไมตรงกับตัวเลือกเขียนเพิ่มเติมได  
 + ข  อ  บ  คุ  ณ  ค  รั  บ  ☺ 
เพศ ☺ ชาย  ☺ หญิง 
อายุ  ป 
อาชีพ ☺ นักเรียน ☺ เจาของกิจการ ☺ พนักงานบริษัท 
 ☺ นักศึกษา ☺ พนักงานขาย  ☺ ขาราชการ  ☺ อ่ืนๆ 
@มาเซ็นเตอรพอยทบอยแคไหน ☺ทุกวัน ☺ ทุกสัปดาห  ☺ทุกเดือน 
   เหตุผล   ☺ อ่ืนๆ     
การเดินทาง☺ รถเมล  ☺ รถไฟฟา ☺ รถแท็กซี่  ☺ รถสวนตัว  
@ชวงเวลาที่มาเปนประจํา ( ) 10.00-12.00น.      ( ) 12.00-14.00น.  
   เหตุผล   ( ) 14.00-16.00น.     ( ) 16.00-18.00น. 
    ( ) 18.00-20.00น.          ( ) 20.00-22.00น. 
@วันท่ีมา ( )จันทร  ( ) อังคาร ( ) พุธ  ( ) พฤหัสบด ี  

( ) ศุกร  ( ) เสาร  ( ) อาทิตย ( ) วันหยดุ 
   เหตุผล  
@กิจกรรมที่ทํา ( ) ดูคอนเสิรท ( ) ที่นัดหมาย   ( ) ที่พักรอเวลาเรียนกวดวิชา 
  ( ) ชอปปง ( ) ที่พักผอน   ( ) ที่พักรอเวลาดูภาพยนตร 
  ( ) ดื่ม / กิน ( ) นั่งดูคนผานไปมา  ( ) อ่ืนๆ 
@สภาพปจจบุันของเซ็นเตอรพอยท( ) พอใจ ( ) ไมพอใจ ( ) เฉยๆ 
    เหตุผล  
@สิ่งที่ชอบ ( ) ทีวีจอยักษ ( ) ลานโลง    ( ) น้ําพ ุ ( ) ตนไม 
  ( ) ความสะอาด ( ) ความเปนระเบียบ ( ) อ่ืนๆ 
  เหตุผล   

( ) แกเบื่อ ( ) ลมเย็น ( ) สดชื่น ( ) รมร่ืน 
@สิ่งที่ไมชอบ ( ) ทีวีจอยักษ ( ) ลานโลง ( ) น้ําพ ุ  ( ) ตนไม 
  ( ) ความสกปรก ( ) ความไมเปนระเบียบ  ( ) อ่ืนๆ 
   เหตุผล   

( ) เสียงดัง ( ) อากาศรอน ( ) เปยก  ( ) ควันรถ 
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@กิจกรรมท่ีอยากได  ( ) กิจกรรมในรม ( ) กิจกรรมกลางแจง 
    ( ) หองสมุด  ( ) ลานกฬีา 
    ( ) หอศิลป  ( ) สวนหยอม 
    ( ) กฬีาในรม  ( ) นิทรรศการกลางแจง 
    ( ) อ่ืนๆ    ( ) อ่ืนๆ  
@สิ่งที่อยากได ( ) หลังคากันแดดกันฝน ( ) ติดเครื่องปรับอากาศ      ( ) สวนสาธารณะ  
   ( ) เพิ่มที่นั่ง  ( ) อ่ืนๆ 
    เหตุผล  

( ) ฝนตกกใ็ชงานได ( ) อากาศรอน ( ) คนจะไดมามากขึ้น ( ) สบายตา 
@ความรูสึกท่ีคนมองวาเซ็นเตอรพอยทเปนพื้นท่ีของวัยรุน 
  ( ) เห็นดวย  ( ) ไมเหน็ดวย ( ) เฉยๆ      ( ) อ่ืนๆ 
    เหตุผล 
 
สกาลา         ลิโด              เซ็นเตอรพอยท     สยาม 
   

                   (1) 
                      (ก) 
             
                     (2)      (ข) 
             
                 (ค)    
                     (3)       
 
 
 
 
@ทางเดินท่ีชอบใชมาเซ็นเตอรพอยท(1)ดานหลังเวท(ี2)ชวงกลางที่มีรานคา (3)ดานหนาน้าํพุ 
    เหตุผล  
   ( ) กวางขวาง ( ) ปลอดภยั  ( ) เดินดูสินคา 
   ( ) เปนสวนตวั ( ) ผูคนพลุกพลาน ( ) เดินดูคน 
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@บริเวณท่ีชอบมากที่สุด (ก)ดานหลังเวที (ข)ชวงกลางที่มีรานคา (ค)ดานหนาน้าํพุ 
    เหตุผล  
   ( ) กวางขวาง ( ) ปลอดภยั  ( ) เดินดูสินคา 
   ( ) เปนสวนตวั ( ) ผูคนพลุกพลาน ( ) นั่งดูคน 
@บริเวณท่ีไมชอบมากที่สุด(ก)ดานหลังเวที(ข)ชวงกลางที่มีรานคา (ค)ดานหนาน้าํพุ 
    เหตุผล  
   ( ) แออัด ( ) ไมปลอดภยั  ( ) เงียบเหงา 
   ( ) ไมเปนสวนตัว( ) ผูคนพลุกพลาน ( ) อึดอัด 
 
 

☺    + + +  ข  อ  บ  คุ  ณ  ค  รั  บ  + + +     ☺ 
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