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การศกึษาครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือทดลองสร้างทีวา่งทางสถาปัตยกรรม ด้วยทฤษฎี

ความสมัพนัธ์ของพืนทีในสภาวะบวกและลบ (Positive and Negative space) โดยเน้นการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทีวา่ง และการเปลยีนแปลงของทีวา่งทงัในเชิง 2 มิต ิ และในเชิง 3 มิต ิ อนั

เป็นการเปลียนแปลงของขอบเขต การปิดล้อม การเชือมตอ่ ตลอดจนลําดบัการเดนิทางของมนษุย์

และกิจกรรมในทีวา่งซงึสมัพนัธ์กบัเวลา สภาวะการเปลียนแปลงดงักลา่วนนั สง่ผลตอ่การรับรู้ 

และความเข้าใจทีวา่งของมนษุย์ ซงึสง่ผลกระทบตอ่การใช้สอยในลกัษณะตา่ง ๆ โดยมีบริบทของ

สถานีรถไฟกรุงเทพ  ”หวัลําโพง” เป็นสถานทีตงัต้นในการทําการทดลองออกแบบ ผลจากการ

วิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ บริบทของสถานีรถไฟ มีปัญหาในการจดัการการสญัจร และการรองรับ

ปริมาณของผู้โดยสาร โดยสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่พืนทีการสญัจรทงัภายใน

และภายนอกบริเวณสถานี  โดยผลจากการวิจยัพบวา่การออกแบบทีวา่งทางสถาปัตยกรรม จาก

ทฤษฎีสภาวะบวกและลบของทีวา่ง เป็นการสร้างทีวา่งทีแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกของทีวา่ง ซงึแสดงถงึการสลายขอบเขตเดมิของทีวา่ง และสร้าง

โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในของทีวา่ง เช่น กิจกรรม การสญัจร ความสมัพนัธ์ของ

สว่นประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น และปัจจยัภายนอกของทีวา่ง เชน่ อณุหภมูิ แสงสวา่ง เป็นต้น แนว

ทางการออกแบบปรับปรุงสถานีรถไฟหวัลาํโพง เป็นการสร้างรูปแบบของความสมัพนัธ์ ของกลุม่

กิจกรรม การสญัจร การเคลือนไหว และ การรับรู้ทีวา่ง เพือรองรับการเปลียนแปลงของผู้ โดยสาร 

และ จดัสรรทีวา่งในลกัษณะ เป็นทีวา่งสาธารณะ เพือรองรับความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่พืนทีการ

สญัจรทงัภายใน และภายนอกบริเวณสถานี 
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The purpose of this study is on creating architectural space from the theory of 
positive and negative space which imply perceptual change between figure and ground 
in terms of human perception and thinking. This trial shows the relationship between 
several two dimensional spaces interacting together relating to boundary, enclosure and 
movement. If these conditions can make human interact with the space as above, they 
may create transformation of architectural space in using space at different time. The 
analysis of human perception and thinking is based on architectural element by using 
Hua LamPhong Railway Station as initial place investigation. Therefore, researcher has to 
create some architectural features supporting a certain number of passengers regarding 
the relationship between human movement and architectural space. The result from the 
initial data analysis and architectural concept development can be divided into two parts.  

First, context around Hua LamPhong Railway Station is facing the problem that the 
handling of inner and outer circulation area is not suitable for the rising number of 
passengers and other users. This problem has an effect on the relationship between inner 
and outer circulation of the station. 

Second, the theory of positive and negative developed from theory of graphic 
design is the formation of a structure between space, boundary and configuration. But in 
term of architectural design, the theory of positive and negative space indicate the 
relationship between inner and outer factor of space implying the disappearance of the 
former boundary and the structure of relationship between inner and outer factor of space 
by using human perception phenomenon as a main device.  

Part of architectural design is a trial to create some spaces to develop process of 
design concept formation and improve the station by creating new relationship of activity, 
circulation, human movement and perception. 

The conclusion of this study is presented with the final design of experimental 
architecture demonstration which creates public space of subjective adaptable   
architecture by using permanent structure. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นผลจากการศกึษาวจิยัของผู้ศกึษาโดยผา่นคําแนะนํา และ 

การวนิิจฉยั ของคณาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมใน ระดบับณัฑิตศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร โดยมีผู้ควบคมุวทิยานิพนธ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์  

ซงึได้ให้คําแนะนําอนัสําคญัยิงในการตรวจทาน วิเคราะห์ ผลการทดลองในแง่ตา่งๆ และ  

อาจารย์ ลขิิต กิตตศิกัดนินัท์ (อ.ควิ) ทีได้ช่วยให้ผู้ศกึษา เข้าใจในสว่นรายละเอียดทีขาดหาย

ระหวา่งการทําการวิจยั และอาจารย์ วีระ อินพนัทงั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศขุ อาจารย์ 

อดศิร ศรีเสาวนนัท์ และอาจารย์ทา่นอืนๆทีมไิด้กลา่วถงึ ทีได้ช่วยเสริมสร้างการพฒันาแนวความคดิ

ในรูปแบบตา่งของการทําวจิยันี รวมถงึผู้ ร่วมศกึษาในปีการศกึษาแรกเป็นต้นมา ทีมอบกําลงัใจและ

คําตชิม ในหลายๆด้าน ซงึผลจากการทําวจิยัครังนีจะประสบผลสําเร็จมิได้หากขาดแรงสนบัสนนุ

จากบคุคลเหลา่นี 

ในอีกด้านหนงึข้าพเจ้าขอขอบพระคณุครอบครัวอนัเป็นทีรัก พอ่ แม ่พีชาย พีสาว 

น้องสาวทงัสองคน ทีได้คอยให้กําลงัใจและคอยสนบัสนนุให้การศกึษาครังนีสําเร็จ รวมถงึบคุคล

ตา่งๆทีผา่นเข้ามาในช่วงเวลา อนัสาํคญัยงิ ภาพยนตร์ทกุเรือง หนงัสือทกุเลม่ บทเพลงทกุบทเพลง 

รูปเขียนทกุรูป ทีกลอ่มเกลาข้าพเจ้าให้สามารถ เข้าใจรายละเอียดในการสร้างสรรค์ งานศลิปะใน

รูปแบบตา่งๆ  

ท้ายนี ผู้ศกึษา ขอขอบพระคณุ ผู้สนใจในงานวิจยันีทีกําลงัพยายามศกึษา แนว

ทางการออกแบบในรูปแบบของตนเอง หวงัวา่ ผู้ศกึษาจะได้ช่วยแลกเปลียน แนวความคดิและสงิที

น่าใจ แก่ผู้สนใจและ ได้ถ่ายทอดสงิทีเป็นประโยชน์ตอ่บคุคลอืนๆตอ่ไป ขอบคณุครับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




