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 This dissertation is to study space between the architectural spaces those are 
possible to be in architectural space and how they affected to the formation of architecture, 
include the design of in-between space to shown themselves and are functional by their 
own. The design study experiment the form and function of in-between space whether the 
physical characteristics, perceptual attributes and symbolic characteristics. The 
experimental in several different types, led to the design concept of the architecture and 
architectural space that focus on the function and the identity of in-between space.        
 Experiments and analysis of in-between space in many aspects such as 
physical, perception and symbolic demonstrate the meaning and function of the in-between 
space. And show the in-between space caused by accident became a waste space in 
architecture. All of these issues lead to the design concept with an emphasis on the 
in-between space, in terms of the in-between space that distort other architectural space or 
distorted by other to design the functions of in-between space such as boundary, division, 
threshold, identity or its just needs to have in-between space and the physical 
characteristics that affect to functions of in-between space. 
 Although this concept focuses on design architecture in order to achieve a 
function and identity of in-between space. But also gives rise to questions about the use of 
space in architecture that each space will be allowed to be distorted by in-between space or 
how each area will affect in-between space to form a new relationship of architecture. 
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1 
ภาพท่ี 1 ภาพสเก็ตอธิบายการตั้งค  าถามเบ้ืองตน้ 
 

 
บทที ่1 

 บทน ำ  
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
สถาปัตยกรรมเป็นส่ิงท่ีเราพบเห็นไดเ้ป็นปกติทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีเรารับรู้เป็นอยา่งแรกก็คง 

จะหนีไม่พน้เปลือก(Surface)ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัห่อหุม้สถาปัตยกรรมไว ้ แต่เม่ือมองในภาพรวมแลว้ 
สถาปัตยกรรมยงัมีส่วนของพื้นท่ีวา่งภายในอยูด่ว้ย ถา้จะอธิบายลกัษณะของการเกิดสถาปัตยกรรม
ในภาพรวมคร่าวๆ ก็คือ เกิดจากเปลือก(Surface)ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัปิดลอ้ม(Enclosure)และส่งผลให้
เกิดพื้นท่ีวา่ง(Space) ซ่ึงกลายเป็นพื้นท่ีการใชง้านในสถาปัตยกรรมนั้นๆ  หากน าความสัมพนัธ์ของ
ทั้งสามส่วนประกอบน้ี คือ เปลือก(Surface), การปิดลอ้ม(Enclosure), ท่ีวา่ง(Space) มาเป็นประเด็น
ในการมองสถาปัตยกรรมต่างๆ จะเห็นวา่เปลือกของสถาปัตยกรรมมีรูปร่างหนา้ตาแตกต่างกนัไป 
ตามแต่หนา้ท่ีของมนั ไม่วา่จะเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตาม เช่น ท าหนา้ท่ีปิดทึบไม่สามารถมองเห็น
ได,้ ท าหนา้ท่ีเป็นระแนงเพื่อกรองแสง หรือท าหนา้ท่ีแสดงตวัตนของมนัตามความตอ้งการของ
ผูอ้อกแบบ เป็นตน้ นอกจากหนา้ท่ีของเปลือกแลว้ยงัรวมถึงรูปแบบการปิดลอ้มดว้ยวธีิท่ีแตกต่าง
กนัและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นส่งผลต่อรูปร่างและการใชพ้ื้นท่ีวา่งท่ี
เกิดข้ึน แต่หากมองในทางกลบักนัก็มีงานสถาปัตยกรรมหลายช้ินท่ีรูปแบบของเปลือกและวธีิการ
ปิดลอ้มถูกบงัคบัใหเ้กิดข้ึนเพื่อสร้างพื้นท่ีวา่งท่ีมีการก าหนดรูปร่างเอาไวอ้ยูแ่ลว้ตามความตอ้งการ
ใดๆก็ตาม จากประเด็นท่ีกล่าวถึงท าใหเ้กิดการตั้งค  าถามเบ้ืองตน้กบัสถาปัตยกรรมวา่ในส่วนของ
เปลือกอาคารและการปิดลอ้มท่ีส่งผลต่อท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้น มีความเป็นไปไดใ้นการเกิดรูปแบบ
อยา่งไรไดบ้า้งและส่งผลต่อตวัสถาปัตยกรรมอยา่งไร หรือในอีกแง่นึงก็คือ ระหวา่งพื้นท่ีวา่งภายใน
สถาปัตยกรรมกบัพื้นท่ีภายนอกสามารถเกิดอะไรข้ึนไดบ้า้ง 
 
 
 

 
 
 



2 
 

 
 

จากการตั้ งค  าถามเบ้ืองต้น เม่ือน ามาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมในหลายๆรูปแบบ 
เพื่อท่ีจะศึกษารูปแบบต่างๆของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีวา่งภายในสถาปัตยกรรมและ
พื้นท่ีภายนอก กลบัท าให้เกิดมุมมองใหม่กบัการตั้งค  าถามเดิมท่ีมุ่งประเด็นไปในเร่ืองของลกัษณะ
ทางกายภาพของส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาในพื้นท่ีระหว่างนั้นเป็นหลกั  การวิเคราห์สถาปัตยกรรมหลายๆ
รูปแบบในเบ้ืองตน้ ท าใหเ้ห็นลกัษณะของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน ท่ีเป็นมากกวา่แค่การท าหนา้ท่ีเป็น
เปลือกของอาคาร หรือปกคลุมอาคาร ยกตวัอยา่งสถาปัตยกรรมท่ีน ามาวเิคราะห์ดงัน้ี 
 1.  ศาลา(ภาพท่ี2) จะเห็นไดว้่าเปลือกของสถาปัตยกรรมไม่ไดมี้ลกัษณะการปิดลอ้ม
เป็นกายภาพท่ีชดัเจนเหมือนอาคารทัว่ไปท่ีเห็นกนัอยูเ่ป็นปกติ จะมีเพียงแค่เสาเป็นตวับอกขอบเขต
และรูปร่างของท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้ราเห็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในอีกรูปแบบหน่ึง 

ภาพท่ี 2 ศาลา 

 

2.  ระเบียงคดของวดั (ภาพท่ี 3)จะเห็นวา่พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัศาลา ท่ีพื้นท่ีระหว่างไม่มีกายภาพท่ีชัดเจน แต่จะเกิดพื้นท่ีระหว่างข้ึนใหม่อีก เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่
ระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านและพื้นท่ีภายนอก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีการใชง้านท่ีชดัเจน ก่อให้เกิดค าถาม
กบัพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนว่ามีหน้าท่ีอะไร อาจจะเพื่อความต่อเน่ืองของพื้นท่ีการใช้งานและพื้น
ภายนอกใหมี้ระยะและล าดบัขั้นไม่เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีอยา่งรวดเร็วเกินไปก็เป็นได ้

ภาพท่ี 3 ระเบียงคด  
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 3.  ปิรามิด (ภาพท่ี 4) หากเรามองปิรามิดจากภายนอกซ่ึงเราจะรับรู้รูปทรงสามเหล่ียมปิ
รามิดตามปกติ แต่เม่ือมองเทียบกบัพื้นท่ีภายในแลว้ จะเห็นวา่พื้นท่ีการใชง้านภายในท่ีเกิดข้ึนไม่ได้
มีรูปร่างเป็นสามเหล่ียมปิรามิดตามไปด้วย แต่กลบักลายเป็นว่าพื้นท่ีกลายใช้งานเป็นแค่กล่อง
ส่ีเหล่ียมและทางเดินเช่ือมต่อถึงกนัเท่านั้น เพราะฉะนั้นแลว้พื้นท่ีท่ีเหลือทั้งหมด(สีส้มในภาพท่ี 5)
นั้นคือพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกลายเป็นพื้นท่ีระหวา่งหรือเปลือกอาคารในรูปแบบท่ีแตกต่างจาก
ปกติทัว่ไป อาจจะเพียงเพราะพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนนั้นท าหน้าท่ีในการแสดงตวัตนของรูปร่าง
สามเหล่ียมปิรามิด แทนท่ีจะเป็นเพียงแค่เปลือก 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ปิรามิดและรูปตดัปิรามิด 
 

4.  กลุ่มเรือนไทย(ภาพท่ี 5) นอกจากตวัเรือนแต่ละหลงัท่ีมีเปลือกอาคารปิดลอ้มตวัมนั
เองอยูแ่ลว้ ก็มีพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมเรือนทุกหลงัเขา้ดว้ยกนั นัน่ก็คือชาน เป็นพื้นท่ีระหวา่ง
อีกแบบหน่ึงซ่ึงมีหนา้ท่ีมากกวา่แค่การปิดลอ้มเพื่อสร้างพื้นท่ีวา่ง นอกจากนั้นหากดูจากผงัของกลุ่ม
เรือนไทย จะเห็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะๆจากภายนอกสู่พื้นท่ีภายใน ดูไดจ้ากภาพแสดง
ความต่อเน่ืองของชานในรูปตดัอาคาร(ภาพท่ี 6) วา่จะพื้นท่ีระหวา่งเกิดซ้อนกนัเขา้มาเร่ือยๆ ไล่จาก
1ซ่ึงเป็นพื้นท่ีวา่งภายนอกต่อดว้ย 2 ท่ีเป็นชานพกั ก่อนจะต่อเน่ืองส่วนท่ี 3 ท่ีเป็นชานระหวา่งอาคาร
ต่อเน่ืองไปยงั 4 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองใกล้ชิดกบัส่วนท่ี 5 ซ่ึงเป็นท่ีวา่งภายในระดบัสุดทา้ย  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 กลุ่มเรือนไทยและแผนผงักลุ่มเรือนไทย 
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ภาพท่ี 6 รูปตดัแสดงความต่อเน่ืองของชาน 
 
 จากท่ียกตวัอยา่งสถาปัตยกรรมข้ึนมาวเิคราะห์ดูในเร่ืองของพื้นท่ีระหวา่ง ท าให้เห็นวา่
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรมมีความเป็นไปได้มากกว่าเป็นแค่เปลือกท่ีห่อหุ้มตวั
อาคารหรือส่วนตกแต่งอาคาร แต่กลบัมีหนา้ท่ีและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัมากมาย เช่น ท าหนา้ท่ีกั้น
พื้นท่ีออกจากกนั, ท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมพื้นท่ีเขา้หากนั, ท าหน้าท่ีบอกขอบเขตของพื้นท่ี เป็นตน้ 
นอกจากน้ีพื้นท่ีระหว่างท่ีกล่าวถึง ในหลายคร้ังกลายเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถบอกได้ไวเ้ป็นพื้นท่ี
ระหว่างหรือเป็นพื้นท่ีใช้งานหรือเป็นพื้นท่ีภายนอกได้อย่างแน่ชดั เน่ืองจากความเลือนลางของ
พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนตามหนา้ท่ีของมนั ดงันั้นจากรูปแบบและหนา้ท่ีท่ีมีความเป็นไปไดห้ลายรูปแบบของ
พื้นท่ีระหว่าง และการคลุมเครือของพื้นท่ี ส่งผลให้เกิดมุมมองของการตั้งค  าถามท่ีกวา้งข้ึนทั้งใน
ประเด็นของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัสถาปัตยกรรมกบัพื้นท่ีภายนอก และพื้นท่ีระหวา่งท่ี
เกิดข้ึนภายในตวัสถาปัตยกรรมเอง ว่าทั้ งสองประเด็นน้ีจะส่งผลต่อรูปแบบงานสถาปัตยกรรม
อย่างไร และพื้นท่ีระหว่างนั้นมีหน้าท่ีหรือเป็นพื้นท่ีใช้งานอะไร นอกจากน้ียงัรวมถึงการสร้าง
กายภาพของพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเปลือกห่อหุ้มอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีแตกต่าง
กนัไป 
 การน าประเด็นของพื้นท่ีระหวา่งมาเป็นหวัขอ้หลกัในการศึกษาคร้ังน้ี ก็เพื่อให้เกิดแนว
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยค านึงถึงพื้นท่ีระหวา่งเป็นหลกั เพื่อก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ี
ค านึงถึงประโยชน์และหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างท่ีส่งผลตั้งแต่การก่อรูปของสถาปัตยกรรม และ
ล าดบัการเขา้ถึงหรือระยะการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีต่างๆ รวมทั้งพื้นท่ีระหว่างท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อ
ตอบสนองการใช้งานท่ีแตกต่างกันตามหน้า ท่ีนั้ นๆของมัน โดยทั้ งหมดน้ีจะช่วยให้ตัว
สถาปัตยกรรมสามารถอธิบายตวัเองไดม้ากข้ึน ให้คนทัว่ไปสามารถรับรู้ลกัษณะและล าดบัขั้นของ
พื้นท่ีไดช้ดัเจนข้ึน รวมถึงการน าพื้นท่ีท่ีเสียเปล่าท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรมมาปรับให้เกิดการใชง้าน
อ่ืนไดโ้ดยการแทรกพื้นท่ีระหวา่งใหม่ๆเขา้ไป 
 

   ส
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาเน้ือหาและทฤษฎีของการเกิดพื้นท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
 2. ศึกษารูปแบบและกายภาพของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม 
 3. ศึกษาหนา้ท่ีและประโยชน์ของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม 
 4. ศึกษาและพฒันาแนวคิดของการน ารูปแบบและความเป็นไปได้ต่างๆของพื้นท่ี
ระหวา่ง มาใชใ้นงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
 5. สรุปและเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากการน าพื้นท่ีระหวา่งมาเป็น
ประเด็นในการออกแบบ เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างสรรค์และออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้
คุณค่ากบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองการเขา้ไปใชง้านของคนร่วมกบัสถาปัตยกรรม 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาหลกัการและทฤษฐีเก่ียวกบัพื้นท่ีระหวา่งและหยิบยกงานสถาปัตยกรรมต่างๆ
ข้ึนมาเป็นตวัอยา่งในการศึกษารูปแบบของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน 
 2. ทดลองรูปแบบและหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรมใน
ลกัษณะต่างๆ 

3. สร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของหลกัการท่ีไดเ้รียนรู้ 
จากขอ้มูลดงักล่าว 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 1. เก็บข้อมูล ศึกษาหลักการและทฤษฐีในการเกิดสถาปัตยกรรมและท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม  
 2. เก็บข้อมูล ศึกษาหลักการและทฤษฐีเก่ียวกับพื้นท่ีระหว่างและหยิบยกงาน
สถาปัตยกรรมต่างๆข้ึนมาเป็นตวัอยา่งในการศึกษารูปแบบของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน  

3. ศึกษาหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่าง โดยการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท
เดียวกนัภายใตห้นา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัในหลายๆรูปแบบ 

4. ศึกษากายภาพของพื้นระหวา่ง ท่ีตอบสนองความตอ้งการต่างๆ โดยการทดลอง 
ออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทเดียวกนัภายใตก้ารตอบสนองหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั 

5. การสังเคราะห์ สร้างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของ 
หลกัการท่ีไดเ้รียนรู้จากขอ้มูลดงักล่าว 

   ส
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้และตน้แบบในการพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรมผา่นแนวคิดและ

กระบวนการใหม่ เพื่อตอบสนองรูปแบบการใชง้านท่ีใชพ้ื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนให้เป็นประโยชน์ 
รวมถึงการจดัวางต าแหน่ง และลกัษณะรูปแบบของพื้นท่ีระหวา่ง ใหต้อบสนองการใชง้านนั้นๆ 
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บทที ่2 

ความหมายและค านิยาม 
 
1.  นิยามของทีว่่าง 

ท่ีวา่ง เป็นค าท่ีสถาปนิกคุน้เคยกนัดี เป็นค าท่ีถูกกล่าวถึงอยูต่ลอดเวลาในการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรม ไม่วา่จะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมใดก็ตาม ท่ีวา่ง(Space) มกัเป็นประเด็น
ท่ีถูกหยิบยกมาพิจารณางานสถาปัตยกรรมอยู่เสมอ เกิดค าถามและการอธิบายลกัษณะของ ท่ีว่าง
(Space)  ในแบบต่างๆมากมาย จนเหมือนกบัวา่ ท่ีวา่ง(Space) จะกลายเป็นแนวความคิดพื้นฐานใน
งานสถาปัตยกรรมไปแลว้ จนแทบจะไม่มีการตั้งค  าถามอีกแลว้วา่ ท่ีวา่ง(Space) ทางสถาปัตยกรรม
นั้นคืออะไร หรือหมายถึงอะไรกนัแน่ 
 ท่ีวา่ง เป็นค าท่ีสามารถอธิบายความหมายไดใ้นหลายแง่มุม อาจจะยกตวัอยา่งไดห้ลาย
ลกัษณะ เช่น  กล่าวถึงท่ีวา่งในเร่ืองราวเก่ียวเน่ืองกบัประโยชน์ใชส้อย กล่าวถึงท่ีวา่งในลกัษณะการ
จดัองค์ประกอบทางด้านความงาม กล่าวถึงท่ีว่างตามความหมายในทางจิตวิทยาหรือปรัชญา 
ยกตวัอย่างเช่น ลกัษณะท่ีว่างตามลกัษณะของญ่ีปุ่น หรือ ท่ีว่างตามความหมายของเต๋าและเซ็น 
แมว้า่มีการเสนอแนวคิดทางปรัชญาของนกัปราชญห์ลายคนไดใ้ห้ค  าอธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ท่ีวา่ง แต่ก็ไม่มีการใหค้วามหมายโดยตรงกนัเสียทีเดียว 
 ท่ีวา่ง(Space) เป็นค าและแนวคิดใหม่ท่ีปรากฏเป็นค าศพัทท์างสถาปัตยกรรมในช่าวง
ปลายศตวรรษท่ี19 โดยแปลจากค าเดิมในภาษาเยอรมนั คือค าว่า raum โดยค าว่า space เป็นค า
ภาษาองักฤษ โดยมีท่ีมาจากรากศพัทภ์าษาลาตินคือค าวา่ spatium ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัรากศพัทใ์น
ภาษากรีก คือค าวา่ stadian และรากศพัทก์ลุ่ม Indo-European คือค าวา่ spei หมายความวา่การขยาย
และการเติบโต (To flourish, To expand, To succeed) รากศพัท์เหล่าน้ีไดน้ าไปสู่ค าศพัทภ์าษา
ฝร่ังเศส espace ภาษาอิตตาเลียน spazio ภาษาสเปน vocivus แปลวา่ ความวา่งเปล่า แต่ทั้งหมดน้ีไม่
สามารถอธิบายหรือเป็นตวัแทนความหมายเชิงปรัชญาของค าเดิมได ้raum มีความหมายท่ีลึกและ
กวา่งกวา่ space โดยในขั้นพื้นฐาน ค าวา่ raum มีนยัยะสองแนวทางท่ีสัมพนัธ์กนั คือ 

1.  ทางวตัถุ อา้งอิงถึงสรรพส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถป้ันแต่งสร่างสรรคไ์ด ้

2.  ทางปัญญา เป็นส่วนหน่ึงของความคิด และเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชใ้นการรับรู้และ 

เขา้ใจต่อส่ิงรอบตวั 
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 Raum กลบัมีความหมายตรงกนัขา้มกบั space ทั้งๆท่ี raum ถูกแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ 
space ค  าวา่ raum มีรากมาจากภาษา Rectonic หรือภาษาเยอรมนัโบราณวา่ ruun แปลวา่ส่วนหรือ
ช้ิน ซ่ึงยงัเป็นรากของค าวา่ room ในภาษาองักฤษ และค าว่า runteในภาษาดชัน์ raumถึงแมมี้ราก
ศพัทร่์วมกบัค าวา่room หรือห้อง แต่ raum ก็ไม่ไดแ้ปลวา่ห้อง โดยค าวา่ห้องในภาษาเยอรมนัใชค้  า
วา่ zimmer ซ่ึงมีรากศพัทเ์ดียวกบัค าวา่ timber หรือโครงสร้างไม ้ในขณะท่ี space มีนยัยะบ่งบอกถึง
ความต่อเน่ือง การเติบโต การเช่ือมต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด(Infinite Extension) และความวา่งเปล่า 
แต่ค าวา่ raum กลบัหมายถึง การจ ากดัส่วน การท าให้เป็นช้ินเป็นอนั และรากศพัทข์อง raum ยงัมี
นยัยะของความไม่วา่งเปล่า raumจึงเป็นส่ิงเติมเตม็เสมอ 
 Raum หรือแนวความคิดท่ีรู้จกักนัในนาม space นั้น คือระบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์(หรือส่ิงมีชีวิต) กับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายถึงการรับรู้ขอบเขตพื้นท่ีด้วยสัญชาตญาณ 
ความสัมพนัธ์ รวมไปถึงการรับรู้ต าแหน่ง ทิศทาง ล าดบั และระบบระเบียบของส่ิงรอบตวั ไม่วา่จะ
เป็นวตัถุ หรือปรากฏการณ์ การรับรู้สัญญะท่ีมองเห็นรอบๆตวันั้นเกิดข้ึนไดง่้าย การรับรู้พื้นฐานน้ี 
เป็นความสามารถของมนุษยท่ี์มีติดตวัมาแต่แรกเกิด ตวัอยา่งของการก าหนดขอบเขตในขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยเ์ห็นไดจ้ากการบอกทางโดยการทิ้งร่องรอย เช่น รอยเทา้ การทสััญลกัษณ์ท่ีตน้ไม ้หรือ
กอ้นหิน เม่ือมนุษยมี์ทกัษะและความช านาญในการสร้างเพิ่มมากข้ึน ขอบเขตพื้นฐานเหล่านั้นถูก
พฒันา จดัระเบียบจากส่ิงก่อสร้างพื้นฐานจนกลายเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่รูปแบบสถาปัตยกรรม1 
 แม้ว่าแนวความคิดเก่ียวกับ ท่ีว่าง(space) จะมีความส าคัญต่อแนวความคิดในงาน
สถาปัตยกรรมก็ตาม แต่ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีมีการถกเถียงเพื่อหาค าจ ากดัความท่ีชดัเจนกนัอยู่ ซ่ึงท าให้
พบวา่ ท่ีวา่ง(space) ท่ีทุกคนพดูถึงกนัอยู ่อาจไม่ไดเ้ป็นส่ิงเดียวกนั หรือมีการรับรู้ ท่ีวา่ง(space)ของ
แต่ละคน ไม่เหมือนกนัในทุกกรณี อาจเป็นเพราะสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป และดว้ยเหตุผล
น้ี ส่งผลใหเ้กิดแนวคิดใหม่เก่ียวกบั ท่ีวา่ง(space) ท่ีถูกมองวา่เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัค าวา่ place ซ่ึง
หารเรามองวา่ place เป็นค าอธิบายการใชพ้ื้นท่ีของคน ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม มีการครอบครอง
อย่างเป็นระบบระเบียบ หรือแบบแผน มีการนิยามให้คุณค่าและความหมายของพื้นท่ีนั้นๆ ดงันั้น
spaceจึงหมายถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมากกว่า มีการเปล่ียนแปลงไดม้ากกว่า การเปล่ียนแปลงนั้น
เกิดข้ึนบนพื้นฐานของ “เวลา” อาจจะเกิดข้ึนเป็นเวลานานหรือเกิดข้ึนแลว้หายไปในระยะเวลาอนั
สั้นเป็นช่วงเวลา ดงันั้น จึงไม่น่าแปลกใจวา่ค าวา่ space มกัจะถูกอธิบายควบคู่ไปกบัค าวา่เหตุการณ์ 
_____________________________ 

1ตน้ขา้ว ปาณินท,์ “SPACE, SPACES, SPATIALITY”, อาษา 48, 5 (สิงหาคม-กนัยายน 
2548): 78-79,81. 
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เราอาจจะอธิบายค าวา่ ท่ีวา่ง(space) ไปในลกัษณะของการต่อตา้น ทดัทาน กบักฎระเบียบท่ีถูก
ครอบง า หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงคือ place ถูกใช ้ถูกดดัแปลง ถูกตีความ เพื่อก่อให้เกิด space ข้ึน1 

จากการรับรู้ ท่ีว่าง(space)  ท่ีแตกต่างกันในแต่ละคน ในท่ีน้ีเราอาจไม่เป็นต้องตั้ ง
ค  าถามถึงความหมายหรือนิยามอยา่งชดัเจน แต่ท่ีส าคญันั้นคือแนวความคิดเร่ิมตน้ของ space ซ่ึงจะ
ถูกน าไปใช้พฒันาต่อเช่นไร อย่างเช่นแนวความคิดในเร่ืองระบบความสัมพนัธ์ ภายใน space 
กล่าวคือ space ไม่ใช่ท่ีวา่ง หรือวตัถุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นในตวัเอง แต่องคป์ระกอบส าคญัในการ
ก าเนิดของ space ทางสถาปัตยกรรมคือ มนุษย ์วตัถุ การเคล่ือนไหว และวตัถุประสงค์ท่ีประกอบ
กนัเป็นเครือข่าย ฉะนั้น space ทางสถาปัตยกรรมจึงมิไดเ้กิดมาเพียงเพื่อความงาม และการรับรู้ทาง
สายตา แต่เกิดข้ึนเพื่อสนองสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย ์ในการแสวงหาต าแหน่ง และจุดอา้งอิง
ท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆในโลก2 นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นท่ีวา่ space, form และ volume มีความสัมพนัธ์
กันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือการเกิด space ซ่ึงเกิดจากการปิดล้อม
(enclosure)โดยเปลือก(surface) ท าให้เกิด space, form และ volume ไปพร้อมๆกนั หากขาด
กระบวนการหรือส่วนประกอบเหล่าน้ีไป การรับรู้ space ก็จะไม่เกิดข้ึน เพราะขาดวตัถุตวักลางช่วย
ให้เรารับรู้ได ้นอกจากน้ียงัรวมถึง มนุษยแ์ละการเคล่ือนไหวหรือการเกิดกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหลกัในการรับรู้และการเกิด space อีกดว้ย 
 จากท่ีกล่าวถึงทั้งหมดในเร่ือง ท่ีวา่ง(space)  เพื่อความเขา้ใจไดม้ากข้ึน จึงขอยกตวัอยา่ง 
เก่ียวกบัท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัประโยชน์ใช้สอย  ในท่ีน้ีมีความหมาย
ครอบคลุมตั้งแต่พื้นท่ีเล็กๆมีความส าคญัเฉพาะเจาะจง ไปจนถึงกระทัง่ครอบคลุมบริเวณใหญ่ท่ี
ครอบคลุมส่วนต่างๆ ท่ีมีหลายหน้าท่ีหลายประโยชน์ใช้สอยต่อเน่ืองกนั รวมถึงครอบคลุมส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหว ซ่ึงเราสามารถแยกลักษณะของท่ีว่างได้หลายประเภทตามขนาด 
ความส าคญั หรือรูปแบบการใชส้อย เช่น 

1.1 ท่ีวา่งท่ีมีหนา้ท่ีแบ่งการใชส้อยเฉพาะอยา่ง โดยไม่ไดก้ั้นผนงั เช่น พื้นท่ีภายในห้อง
หน่ึงห้อง คือ มีพื้นท่ีโล่ง มีส่วนพื้นท่ีใช้งานแค่ห้องโล่งห้องเดียวเท่านั้น การจดัแบ่งประโยชน์ใช้
สอยจะใชก้ารจดัแบ่งตามส่วนต่างๆของหอ้งโล่งนั้น 
 
_____________________________ 

2สันต ์สุวจัราภินนัท ์และโชคอนนัต ์บุษราคมัภากร, “a conversation on space and spatial 
relations” ,อาษา 48, 5 (สิงหาคม-กนัยายน 2548): 96. 
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 1.2 ท่ีวา่งท่ีแบ่งแยกส่วนตามประโยชน์ใชส้อย โดยกั้นแยกออกจากส่วนอ่ืนๆแน่นอน 
ยกตัวอย่างบ้านพกัอาศัย ท่ีท่ีว่างถูกแบ่งตามพื้นท่ีใช้สอยท่ีแตกต่างกัน เช่นถูกแบ่งออกเป็น
หอ้งนอน หอ้งรับแขก หอ้งน ้า หอ้งครัว เป็นตน้ 

1.3 ท่ีวา่งท่ีเกิดจากการรวมประโยชน์ใชส้อยในการจดัรวมความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของ
ประโยชน์ใช้สอยเขา้ดว้ยกนั ในกรณีน้ี มีความใกลเ้คียงกบัท่ีว่างท่ีแบ่งแยกส่วนตามประโยชน์ใช้
สอย ในแง่ของความสัมพนัธ์ แต่จะแตกต่างกนัท่ี ท่ีวา่งประเภทน้ีจะค านึงถึงความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี
ใชส้อยมากกวา่ ในบางพื้นท่ีใชส้อยอาจจะไม่มีความจ าเป็นในการกั้นพื้นท่ีอยา่งชดัเจน แต่ใชว้ิธีอ่ืน
ในการบอกขอบเขต บอกการใชง้านแทนการกั้นเป็นหอ้งๆ 

1.4 ท่ีวา่ง ภายนอกอาคารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัอาคาร ในผงับริเวณหรือพื้นท่ีเดียวกนั 
1.5 ท่ีว่างภายนอกผงับริเวณท่ีมีความสัมพนัธ์กับผงับริเวณและอาคารซ่ึงอยู่ในผงั

บริเวณนั้น 
1.6 ท่ีวา่ง ในสัดส่วนของบริบทของชุมชนและเมือง 

 จากการยกตวัอย่างการแบ่งท่ีว่างตามขนาด ความส าคญั หรือรูปแบบการใช้สอย จะ
เห็นว่าท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมจะครอบคลุมและเก่ียวเน่ืองกับการใช้งาน ผู ้คน สังคม และ
สภาพแวดลอ้มในสัดส่วนต่างๆกนั 

 2.  ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมกบัมวลและรูปทรง ในหวัขอ้น้ีไดมี้การกล่าวถึงในเบ้ืองตน้
แล้ว ท่ีว่า space, form และ volume มีความสัมพนัธ์กนัอย่างไม่สามารถแยกออก ซ่ึงอาจจะ
เปรียบเทียบให้เขา้ใจไดง่้ายๆวา่ space ,form และ volume ในทางสถาปัตยกรรม เกือบจะเป็นส่ิง
เดียวกนั เพราะ form และ volume ท่ีเกิดข้ึนหรือเปลือก(Surface)ท าหนา้ท่ีในการห่อหุ้มท่ีวา่งทาง
สถาปัตยกรรม โดยเป็นวสัดุท่ีไม่จ  ากดัประเภท หรือส่วนของช่องเปิดต่างๆ ทั้งหมดน้ี ล้วนเป็น
ตวักลางท่ีจะก าหนดและสร้างการรับรู้ space , form และ volume ของสถาปัตยกรรมข้ึนมา 
 3.  ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมกบัประโยชน์ใชส้อย  ทั้งสองอย่างน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั
ในแง่ของลกัษณะการใช้งานท่ีเกิดข้ึน จะส่งผลกับขนาดและรูปร่างของพื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
รองรับหนา้ท่ีการใชง้านนั้นๆ แต่ก็มีในหลายกรณี ท่ีรูปร่างหรือลกัษณะของท่ีวา่งก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนจาก
การใช้งานเท่านั้น แต่อาจเกิดจากความต้องการเพิ่มเติมบางอย่าง หรือความต้องการให้ท่ีว่างท่ี
เกิดข้ึน ท าหนา้ท่ีสร้างการรับรู้ แก่ผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีนั้นๆ หรืออาจจะเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองรูปแบบ
หรือวฒันธรรมของสังคมนั้นๆก็เป็นได ้
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4.  ความต่อเน่ืองของท่ีว่างและประโยชน์ใช้สอยท่ีเกิดข้ึน ท่ีว่างท่ี เกิดข้ึนใน
สถาปัตยกรรม ไม่วา่จะเกิดข้ึนในตวังานสถาปัตยกรรมเอง หรือเกิดข้ึนภายนอกงานสถาปัตยกรรม 
ล้วนแต่มีลักษณะการใช้งานหรือมีหน้าท่ีของพื้นท่ีว่างนั้นในหลายรูปแบบ ซ่ึงทั้งหมดนั้นก็จะ
รวมกนัอยู่ในสถาปัตยกรรมด้วยความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของท่ีว่างท่ีแตกต่างกนัไป ตาม
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นรูปแบบต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีต่างๆก็จะมีรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนัไป เช่น ความตอ้งการท่ีจะแบ่งพื้นท่ีออกจากกนั ท าให้ตอ้งใชผ้นงัเป็นตวักั้นกลางเพื่อแบ่งพื้นท่ี
ออกจากกนั หรือพื้นท่ีทั้งหมดนั้นตอ้งเขา้ถึงกนัไดห้มด โดยการเป็นแปลนเปิด( open plan) ท าให้
ในส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีต่างๆ ไม่ไดเ้รียกร้องใหมี้การกั้นดว้ยผนงัทึบแลว้ แต่อาจจะตอ้งการแค่ส่ิง
ท่ีบอกขอบเขตของพื้นท่ีต่างๆเท่านั้น เป็นตน้ 
 จากการยกตวัอยา่ง เก่ียวกบัท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะต่างๆ จะเห็นไดว้า่พื้นท่ี
วา่งท่ีต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรมนั้น จะมีระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีวา่งกนัเอง รวมถึง
ความสัมพนัธ์ในสัดส่วนท่ีใหญ่ข้ึนท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวัสถาปัตยกรรมกบับริบทอ่ืนๆโดยรอบ ใน
สถาปัตยกรรม ระบบความสัมพนัธ์น้ีเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้น่ืองจากระบบความสัมพนัธ์น้ีเกิดข้ึนจาก
การใช้งานและความต้องการของคน เพื่อสร้างความต่อเน่ืองของพื้นท่ีต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อ
ตอบสนองการใชง้านพื้นท่ีวา่งท่ีต่างกนั 
 
2.  ตัวกลางทีอ่ยู่ระหว่างทีว่่างทางสถาปัตยกรรม 
 ในสถาปัตยกรรมทุกๆช้ิน ล้วนแต่มีท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีการใช้งานหลาย
ประโยชน์ใช้สอย มีระบบความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีว่างต่างๆท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมี
ตวักลางท่ีอยูร่ะหวา่งท่ีวา่งต่างๆท่ีท าหนา้ท่ีแบ่งแยกพื้นท่ีการใชส้อยออกจากกนั หรือท าหนา้ท่ีเช่ือม
ความต่อเน่ืองของพื้นท่ีนั้นๆ เขา้ดว้ยกนั ลกัษณะตวักลางท่ีกล่าวถึงนั้นจะเป็นทั้งสองลกัษณะตาม
หวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1  ลักษณะท่ีว่าง ซ่ึ ง เป็นตัวกลางเ ช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน ลกัษณะท่ีวา่งน้ี มีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการจดัการและ
การยึดครองท่ีว่างในทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลถึงความต่อเน่ืองของพื้นท่ี การ
เช่ือมพื้นท่ีเขา้หากนั และช่วยให้การเขา้ถึงมีระยะและขั้นตอนท่ีนุ่มนวลไม่เกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วจนเกินไป ยกตวัอย่างเช่น ชานหน้าบา้นเปิดโล่งแต่มีหลงัคาคลุม หรือ canopy ซ่ึง
เช่ือมต่อระหว่างท่ีว่างภายนอกกบัส่วนของพื้นท่ีการใช้งานภายในอาคาร ซ่ึงตวักลางน้ีเป็นส่วน
เช่ือมต่อไม่ใหท่ี้วา่งภายในและภายนอก เกิดความขดักนัมาจนเกินไป รวมถึงยงัท าหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ี
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มีลกัษณะเช่ือเชิญท่ีจะให้ผูค้นท่ีเขา้ใช้อาคาร มีระยะในการปรับตวัก่อนเขา้ไปภายในโดยไม่เคอะ
เขิน 

2.2 ความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนระดบักบัท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม  การใช้พื้นท่ีต่าง
ระดบัมีความส าคญัและมีบทบาทมากในการเช่ือมต่อท่ีวา่งและประโยชน์ใชส้อยทางสถาปัตยกรรม 
เน่ืองจากการใช้ระดบัพื้นท่ีต่างกนั จะช่วยในการแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัในระดบัการรับรู้และท า
หนา้ท่ีในการบอกขอบเขตพื้นท่ี แทนการใชผ้นงัทึบกั้น นอกจากน้ีพื้นท่ียงัเช่ือมต่อและมองเห็นกนั
ไดอ้ยู่ ยกตวัอย่างเช่น การใช้ระดบัพื้นท่ีท่ีต่างกนัภายในห้องหน่ึงห้อง ยงัคงสามารถแบ่งพื้นท่ีใช้
สอยออกไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วน แต่พื้นท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมก็ยงัคงมีความต่อเน่ืองกนัอยู ่หรือการ
เปล่ียนระดบัพื้นท่ีว่างเพื่อเป็นการเน้นจุสนใจให้ชดัเจน ยิ่งระดบัต่างกนัมากนัมากเท่าไหร่ ความ
ชดัเจนก็จะมากข้ึนตาม ซ่ึงสามารถเห็นภาพไดง่้ายข้ึนเม่ือนึกถึงอนุสาวรียต่์างๆท่ีมีการยกระดบัให้
สูงข้ึนเพื่อสร้างความโดดเด่น หรือการใชค้วามต่างระดบั เพื่อเป็นประโยชน์ใชส้อย อยา่งเช่นการใช้
ชานต่างระดบัในเรือนไทย ท่ีถูกมาใชแ้ทนเกา้อ้ีได ้รวมถึงการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีต่างระดบัเพื่อ
แยกพื้นท่ีออกจากการอยา่งชดัเจนดว้ย 

2.3 การใช้ตวักลางแยกความต่อเน่ืองของท่ีว่างและแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอย  การ
แบ่งแยกความต่อเน่ืองของพื้นท่ีว่างตามความแตกต่างของประโยชน์ใชส้อยนั้น อาจใช้ตวักลางซ่ึง
ท าหนา้ท่ีเสมือนเคร่ืองกีดขวางเพื่อเนน้ความแตกต่างของประโยชน์ใชส้อยออกจากกนั โดยตวักลาง
น้ีอาจเป็นไดห้ลายรูปแบบตามแต่วตัถประสงคห์รือความตอ้งการของพื้นท่ีใชส้อยนั้นๆ เช่น 

2.3.1 การแบ่งดว้ยความต่อเน่ืองของพื้นท่ีวา่งดว้ยผนงั หรือร้ัว จะเป็นเคร่ืองมือในการ
แบ่งท่ีเราสามารถรับรู้ได้ง่ายท่ีสุด ว่าถ้ามีการล้อมร้ัวหรือผนัง ก็ย่อมแสดงว่าพื้นท่ีนั้ นมีความ
แตกต่างจากบริเวณใกล้เคียง หรือความต้องการการเป็นส่วนตวั หรือต้องการตดัขาดจากพื้นท่ี
โดยรอบ 

2.3.2 การใชอ้งคป์ระกอบอ่ืนๆเป็นตวัแบ่งพื้นท่ีว่างออกจากกนั โดยท่ีมีความเบาบาง
กว่าผนงัหรือร้ัวทึบตนั อย่างเช่น การใช้แนวตน้ไม ้หรือการจดักลุ่มของส่ิงของต่างๆ ท่ีโอบลอ้ม
พื้นท่ี หรือบอกขอบเขตของพื้นท่ีนั้นๆไว ้

2.3.3  การแบ่งแยกพื้นท่ีวา่งดว้ยการเปล่ียนระดบั เช่นการยกระดบัของบา้นเรือนไทย 
นอกจากจะช่วยในเร่ืองของความเหมาะสมกบัสภาพภมิประเทศแลว้ ยงัสร้างการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ี
ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนดว้ย 
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2.3.4 การใช้ บ่อน ้ า คูน ้ า เข้ามาแบ่งพื้นท่ีออกจากกัน ให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซ่ึง
นอกจากเป็นตวักลางในการแบ่งท่ีวา่งออกจากกนัแลว้ ยงัช่วยในการเนน้ส่วนท่ีเป็นจุดสนใจให้เด่น
ข้ึน รวมทั้งเป็นการเนน้ความส าคญัของประโยชน์ใชส้อยของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมดว้ย 
 2.4 ทางเดินเช่ือมต่อ  ในการเช่ือมพื้นท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น
ระหวา่งท่ีวา่งภายในดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งท่ีวา่งภายในกบัภายนอก หรือแมแ้ต่ท่ีวา่งภายนอกต่อท่ี
วา่งภายนอกเอง ส่วนท่ีเป็นทางเช่ือมติดต่อ ถือวา่เป็นบทบาทส าคญัต่อท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมเป็น
อนัมาก เพราะเป็นส่วนท่ีเช่ือมท่ีความสัมพนัธ์ของท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมเขา้ดว้ยกนั สร้างความ
ต่อเน่ืองของประโยชน์ใช้สอย ยกตวัอยา่งท่ีเห็นกนัคุน้ตาก็คือทางเดินเทา้ซ่ึงเช่ือมต่อเน่ืองระหวา่ง
อาคารต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงนอกจากท าหน้าท่ีในการเป็นทางเดินเช่ือมส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนัแลว้ ยงั
เกิดการใชส้อยอ่ืนๆเขา้มาร่วมดว้ย เช่นเป็นพื้นท่ีคา้ขายหรือเป็นส่วนนัง่เล่นพกัผอ่นของผูค้นดว้ย 
หรือถา้มองในสัดส่วนท่ีเล็กหน่อย ก็จะเป็นพื้นท่ีทางเดินภายในอาคารท่ีเช่ือมต่อแต่ละส่วนการใช้
งานเขา้ถึงกนั หรือจะเป็นท่ีว่างระหว่างอาคารสองหลงัท่ีเช่ือมพื้นท่ีเขา้หากนั ทั้งน้ียงัรวมถึงลาน
หรือพลาซ่าท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมกลุ่มอาคารโดยรอบไวด้ว้ยกนั  เช่นพลาซ่าของศูนยก์ารคา้หรือจตุรัสใน
ชุมนุมต่างๆ 
 2.5 การเช่ือมต่อท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงตอ้งการเนน้จุดสนใจ นอกจากหนา้ท่ีการ
เช่ือมพื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก เขา้หากนัแลว้ ยงัสามารถใช้พื้นท่ีวา่งน้ีช่วย
ส่งเสริมให้อาคารมีความเด่นมากข้ึน โดยการใชท่ี้วา่งเป็นตวักลางท่ีจะชะลอการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วจากภายนอกสู้ภายใน และยงัช่วยเป็นแกนน าสายตาสู่ตวัอาคารดว้ย สามารถเห็นไดช้ดัจาก
อาคารทางศาสนาของไทย เช่น ลานหน้าโบสถ์ หนา้วิหาร หรือเจดียส์ าคญัๆ ท่ีมกัจะใช้ลานขนาด
ใหญ่ และแนวตน้ไมเ้พื่อชกัจูงสายตาน าไปสู่ตวัสถาปัตยกรรม นอกจากน้ียงัเกิดพื้นท่ีท่ีมีการเขา้ไป
ใชส้อยประเภทอ่ืนๆเกิดข้ึนไดอี้ก 
 
3. กรณีศึกษาเกีย่วกบัตัวกลางระหว่างทีว่่างทางสถาปัตยกรรม 
 จากการศึกษาเร่ือง ท่ีวา่ง(space) และลกัษณะต่างๆของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนนั้ น จะเห็นว่าตัวกลางท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรมนั้น เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของการเกิดสถาปัตยกรรม ซ่ึงเราจะเห็นไดท้ัว่ไปในงาน
สถาปัตยกรรม แต่ในปัจจุบนัการสร้างตวักลางท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมนั้น กลบัไม่
ถูกให้ความสนใจเท่าท่ีควร ผูอ้อกแบบส่วนใหญ่มกัหยิบจบัรูปแบบเดิมๆท่ีคุน้ตามาใช้ โดยมิได้
ค  านึงถึงหน้าท่ีหรือรูปแบบของตวักลางท่ีอยู่ระหว่างน้ีอย่างจริงจงั ดงันั้นเพื่อการศึกษาเก่ียวกบั
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ตัวกลางหรือพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ผู ้ศึกษาจึงยกตัวอย่าง
สถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบมาวิเคราะห์ ถึงรูปแบบและหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อท่ีจะเป็นขอ้มูลในการพฒันาแนวความคิดต่อไป ดงัน้ี 
 3.1 บา้นเด่ียวส าหรับพกัอาศยัทัว่ไป, ตึกแถว, ทาวน์เฮา้ส์ 

ภาพท่ี 7 ตึกแถว 

ภาพท่ี 8 บา้นเด่ียว 
 
 บา้นเด่ียวส าหรับพกัอาศยัทัว่ไป, ตึกแถว, ทาวน์เฮา้ส์ ส่วนใหญมกัจะเป็นอาคารท่ีใช้
ส าหรับพกัอาศยั หรือส าหรับตึกแถวชั้นล่างอาจจะมีการเปิดเป็นร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นสัดส่วนการใช้
งานท่ีค่อนขา้งมีความเป็นส่วนตวั เป็นการใช้งานภายในครอบครัว ลกัษณะของพื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนข้ึนอยา่งชดัเจนท่ีสุดเม่ือเราเห็นอาคารประเภทน้ีคือ เปลือกอาคารภายนอก ท่ีท าหนา้ท่ีแสดง
ตวัตน รูปร่างหนา้ตาของอาคารนั้นๆ รวมถึงการเจาะช่องเปิดหรือระแนงตกแต่งต่างๆท่ีท าหนา้ท่ีใน
การตอบสนองการใชง้านท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร เช่นการเปิดช่องเปิดเพื่อสร้างปฎิสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี
ภายนอก หรือการใช้ระแนงในการช่วยกรองแสงท่ีเขา้สู่ตวัอาคาร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารเองอีกดว้ย เพื่อแบ่งพื้นท่ีวา่งต่างๆออกจากกนัตามลกัษณะการใชง้าน
ซ่ึงเราเห็นเป็นปกติทัว่ไปในอาคารต่างๆ เช่น การกั้นผนงัแบ่งเป็นห้องต่างๆตามการใชง้านหรือการ
เปล่ียนระดบัพื้นเพื่อแบ่งพื้นท่ีการใชง้าน รวมถึงการวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆท่ีมีการใชง้านต่างกนัเพื่อ
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เป็นตวัก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการใชง้าน ซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นถือวา่ค่อนขา้งเบาบางมาก ไม่มี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีชดัเจน เป็นเพียงแค่ขอบเขตท่ีเรารับรู้ไดจ้ากความเคยชินในการใชง้านของ
พื้นท่ีท่ีต่างกนั แต่ลกัษณะของบา้นเด่ียวจะมีพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างจาก ตึกแถวและทาวน์เฮา้ส์ ใน
แง่ของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัอาคารกบัพื้นท่ีบริบทโดยรอบ ซ่ึงบา้นเด่ียวนั้นจะเกิดพื้นท่ี
ระหวา่งน้ีค่อนขา้งชดัเจน ท าหนา้ท่ีสร้างความเป็นส่วนตวัออกจากบริบทโดยรอบ แสดงความเป็น
อาคารหลงัเดียวท่ีแยกออกไม่ไดร้วมกบัอาคารอ่ืน ซ่ึงพื้นท่ีระหว่างประเภทน้ีก็เกิดข้ึนกบัตึกแถว
และทาวน์เฮ้าส์เหมือนกัน แต่เกิดข้ึนเฉพาะด้านหน้าอาคาร แต่ก็ไม่แสดงตวัตนว่ามีความเป็น
ส่วนตวัหรือแยกออกจากบริบทอย่างชัดเจน มีแค่ตวัเปลือกท่ีท าหน้าท่ีกั้นอยู่ระหว่างพื้นท่ีว่าง
ภายในกบัภายนอก และในส่วนของอาคารหลงัอ่ืนท่ีอยูติ่ดกนัก็มีแค่ผนงัท่ีท าหนา้ท่ีกั้นพื้นท่ีการใช้
งานหรือความเป็นเจา้ของออกจากกนัเท่านั้นเอง 
 3.2 กลุ่มเรือนไทย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 กลุ่มเรือนไทยและแผนผงักลุ่มเรือนไทย 

ภาพท่ี 10  รูปตดัแสดงความต่อเน่ืองของชาน 
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 พื้นท่ีระหว่างแรกท่ีเรารับรู้ไดเ้ลยก็เหมือนกบัอาคารประเภทบา้นปกติทัว่ไป นั่นคือ 
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวักลุ่มเรือนไทยกับพื้นท่ีบริบทโดยรอบ และอีกอย่างคือพื้นท่ี
ระหวา่งในทางกายภาพ หรือคือเปลือกอาคารภายนอกนัน่เอง ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนับา้งใน
รูปแบบ เช่นห้องครัว จะใชฝ้าส าหรวดท่ีมีลกัษณะเป็นสานไมข้ึ้นมาเป็นฝาบา้นเพื่อตอบสนองการ
ใชง้านหอ้งครัวท่ีระบายอากาศไดดี้ แต่ในเร่ืองอ่ืนกลุ่มเรือนไทยจะมีพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนแตกต่าง
จากบา้นโดยทัว่ไปอย่างชดัเจน สามารถดูไดจ้ากผงัของกลุ่มเรือนไทยไดว้า่ พื้นท่ีการใช้งานแต่ละ
ส่วนจะถูกแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ไม่ไดติ้ดกนัเหมือนกบับา้นทัว่ไป ซ่ึงเรือนไทยจะใชช้านซ่ึง
เป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมพื้นท่ีการใช้งานทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ียงัมีเร่ือง
ของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้นซ้อนกนัตั้งแต่ภายนอกเขา้มาถึงพื้นท่ีการใช้งานภายในสุด 
จากภาพท่ี13จะเห็นว่ามีการไล่ล าดบัการเขา้ถึงเป็นขั้นๆด้วยระดบัความสูงและด้วยลกัษณะของ
พื้นท่ี โดยจะเร่ิมจากภายนอกบนระดับพื้นดินข้ึนมาท่ีชานพกัแล้วไล่ข้ึนไปท่ีชานแล้วจากชาน
ก่อนท่ีจะเขา้สู่พื้นท่ีการใช้งานดา้นในสุด ก็ยงัมีระเบียงอีกขั้นนึง ทั้งหมดน้ีเพื่อชะลอความเร็วใน
การเขา้ถึงพื้นท่ีการใชง้านหลกั และพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนก็สามารถรองรับการใชง้านอ่ืนๆเพิ่มไดอี้กดว้ย 
 3.3 ศาลา 

ภาพท่ี 11 ศาลา 
 

พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในทางกายภาพท่ีเป็นเปลือกอาคารจะมีเพียงส่วนของหลงัคา ท่ี
ท าหน้าท่ีกนัแดดกนัฝน แต่ในส่วนของพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหน้าท่ีกั้นเหมือนผนงัจะไม่มี จึงเกิดเป็น
ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงวา่ ส าหรับสถาปัตยกรรมรูปแบบน้ี พื้นท่ีระหวา่งท่ีอยูร่ะหวา่งพื้นท่ี
การใชง้านกบัภายนอกนั้นคืออะไร ซ่ึงหากวิเคราะห์ดูแลว้ จะเห็นวา่จะมีเสาทั้งส่ีตน้ท่ีท าหน้าเป็น
ตวัก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีการใชง้านข้ึนมา โดยพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนจะเป็นแค่พื้นท่ีวา่งบางๆท่ี
เกิดจากการบอกขอบเขตของเสาเท่านั้น รวมถึงการยกระดับเพื่อแบ่งประเภทพื้นท่ีออกจากกัน 
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นอกจากน้ีในส่วนของชายคาก็นบัไดว่าเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีระหวา่งบางๆ ท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งเพื่อ
เวน้ระยะใหแ้ดดและฝนไม่สามารถเขา้สู่พื้นท่ีการใชง้านภายในได ้ 
 3.4 ระเบียงคด 

ภาพท่ี 12 ระเบียงคด 
 

ระเบียงคด จะมีพื้นท่ีระหว่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัศาลา คือมีพื้นท่ีระหว่างท่ีไม่มี
กายภาพชดัเจน แต่ส าหรับระเบียงคดจะมีขอบเขตท่ีชดัเจนกว่าเน่ืองจากขนาดเสาท่ีใหญ่กวา่และมี
การวางเรียงต่อกันเป็นแนวยาว ซ่ึงช่วยให้การรับรู้ชัดเจนมากกว่า ถ้าดูจากภาพท่ี15จะเห็นว่า 
ระเบียงคดเหมือนการเอารูปแบบพื้นท่ีระหว่างของศาลามาซ้อนกนัสองชั้น นอกจากจะเป็นพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเวน้ระยะจากภายนอกแลว้ ก็ยงัเป็นเหมือนทางเดินหรือพื้นท่ีการใชง้านอ่ืนไดอี้ก 
เน่ืองจากยงัมีแนวเสาอีกชุดอยูด่า้นนอก เนน้ขอบเขตพื้นท่ีใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 3.5 Facade อาคาร 

ภาพท่ี 13 Facade อาคาร  
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 ส าหรับประเด็นของfacadeอาคารน้ี กล่าวถึงส่วนเปลือกนอกของอาคารเป็นหลกั ทั้ง
ในแง่ของการการท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเปลือกห่อหุ้มตวัอาคารและเป็นเปลือกท่ีตกแต่งซ้อนอยูภ่ายนอก
อาคารทีชั้นหน่ึง กบัทั้งสองประเด็นของfacadeอาคารท่ีกล่าวถึงนั้น facadeลว้นแต่มีหนา้ท่ีในตวัเอง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ยกตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด คือในเร่ืองของการตกแต่งตวั
อาคารเพื่อตอบสนองรสนิยมหรือบริบทต่างๆตามแต่ผูอ้อกแบบ ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในการแสดงตวัตนของสถาปัตยกรรมนั้นๆ แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็มีfacadeท่ีถูกออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองการใชง้านต่างๆ เช่น ระแนงต่างๆท่ีมีหน้าท่ีในการกรองแสงท่ีเขา้สู่อาคาร หรือ
รูปแบบของช่องเปิดท่ีตอบสนองพื้นท่ีการใชง้านภายในท่ีแตกต่างกนัของแต่ละพื้นท่ีการใชง้าน ซ่ึง
ทั้งการแสดงตวัตนและการตอบสนองการใช้งานต่างๆส่วนใหญ่มกัจะเกิดควบคู่กนัไปในการ
ออกแบบ facade เ น่ืองจาก facade เ ป็นพื้น ท่ีระหว่าง ท่ี มีหน้า ท่ีในการช่วยก าหนดรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านภายในหรือตวัอาคารกบัพื้นท่ีบริบทภายนอก 
 3.6 ปิรามิด 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ปิรามิดและรูปตดัปิรามิด 
 
 ถ้าจะให้บอกลักษณะของปิรามิด คงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอบได้เลยโดยแทบจะไม่ตอ้ง
เสียเวลาคิด วา่มนัมีรูปทรงหลกัๆเป็นสามเหล่ียม หรือท่ีเราเรียกกนัวา่สามเหล่ียมปิรามิด ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีเราสามรถรับรู้ไดเ้ป็นอยา่งแรกเม่ือเราเห็นปิรามิด แต่ในทางกลบักนัเม่ือเราลองดูพื้นท่ีการใชง้าน
ภายใน จะเห็นว่าไม่ได้มีรูปแบบพื้นท่ีหรือลักษณะการใช้งานท่ีเก่ียวข้องกับรูปทรงท่ีรับรู้จาก
ภายนอกเลย พื้นท่ีการใชง้านเป็นเพียงกล่องส่ีเหล่ียมและทางเดินเช่ือมต่อถึงกนัเท่านั้น ดงันั้นแลว้
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนก็คือพื้นท่ีท่ีเหลือทั้งหมด(สีส้ม จากภาพท่ี18) ซ่ึงจะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกบั
เปลือกอาคารท่ีมีความหนามากๆ โดยอาจจะมีวตัถุประสงคท่ี์พื้นท่ีระหวา่ง ท าหนา้ท่ีเป็นเปลือกของ
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สถาปัตยกรรมไปพร้อมๆกบัการตอ้งการท่ีจะแสดงตวัตนของสถาปัตยกรรมออกมาเป็นรูปทรง
สามเหล่ียมปิรามิด 
 3.7 House N by Sou Fujimoto 

ภาพท่ี 15 House N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ผงัHouse N 
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ภาพท่ี 17 รูปตดัHouse N 
 

House N เป็นบา้นพกัอาศยัท่ีออกแบบโดย Sou Fujimoto สถาปนิกชาวญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่ี่
เมืองOita ประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับบา้นหลงัน้ีท่ียกมาเป็นกรณีศึกษาเน่ืองจากผูอ้อกแบบไดว้างแนวคิด
ส าหรับการออกแบบบา้นหลงัน้ี โดยให้ความส าคญัไปกบัค าว่า “ระหว่าง” ของบา้นกบัถนน ถา้ดู
จากผงัและรูปตดัตามภาพท่ี20และ21 จะเห็นวา่จะมีพื้นท่ีการใชง้านซ้อนเขา้มาเป็นชั้นๆทั้งในการ
วางผงัในแนวราบและทางแนวตั้ง ซ่ึงสร้างพื้นท่ีการใชง้านท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งไปในตวัใน
การปรับระดบัความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ี ในส่วนชั้นนอกสุดจะเป็นส่วนท่ีค่อนขา้งมีความเป็น
พื้นท่ีก่ึงสาธารณะ แลว้ไล่ล าดบัเขา้ไปภายในท่ีเป็นส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัท่ีสุด นอกจากการวาง
ผงัของอาคารแลว้ ยงัมีในส่วนของช่องเปิดทั้งในดา้นผนงัและหลงัคา ท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการใชง้าน
และความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีการใช้งาน โดยดา้นนอกจะมีช่องเปิดท่ีช่วยให้เกิดปฎิสัมพนัธ์กบั
ภายนอกไดม้ากท่ีสุด ส่วนของผนงัท าหนา้ท่ีเป็นเพียงตวับอกขอบเขตของพื้นท่ีและท าหนา้ท่ีกั้นใน
บางส่วนพื้นท่ีใชง้านดว้ย  
 เม่ือมองในประเด็นของพื้นท่ีระหว่าง ก็จะเห็นว่าพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในแง่ของตวั
อาคารกบับริบท ก็คือผนงัภายนอกสุด ค่อนขา้งมีความเบาบางกวา่บา้นปกติโดยทัว่ ผนงัจะท าหนา้ท่ี
กั้นในแค่ส่วนท่ีจ าเป็นเพื่อเปิดเช่ือมกบัพื้นท่ีภายนอกให้ได้มากท่ีสุด ตามแนวคิดของสถาปนิก
ผูอ้อกแบบ และถัดเข้าไปก็แกหcdจะเกิดพื้นท่ีระหว่างข้ึนจะเกิดพื้นท่ีระหว่างข้ึนีกเกิดอีกหน่ึง
พื้นนท่ีระหว่างจะเกิดพื้นท่ีระหว่างข้ึนอีกชั้น ซ่ึงอยู่ระหว่างผนงัภายนอกกบัผนงัท่ีถดัเขา้ไป เป็น
พื้นท่ีระหว่างท่ีเป็นพื้นท่ีการใช้งานไปในตวั นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีเหมือนเป็นพื้นท่ีว่างเพื่อเพิ่ม
ความเป็นส่วนตวัอีกขั้นหน่ึงให้กบัพื้นท่ีการใช้งานในขั้นถดัไป ส่วนผนงัในขั้นถดัไปก็ท าหน้าท่ี
เป็นตวักั้นเช่นเดียวกบัผนงัภายนอก แต่ต่างกนัท่ีการเปิดช่องเปิดท่ีเร่ิมให้ความเป็นส่วนตวักบัพื้นท่ี
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ท่ีอยูถ่ดัเขา้ไป จากรูปแบบการออกแบบน้ีจะเห็นไดว้า่ พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหก้บัการเขา้ไป
ใชง้านในสถาปัตยกรรม ใหเ้กิดล าดบัขั้นในการใชพ้ื้นท่ี และยงัช่วยให้เกิดความชดัเจนของพื้นท่ีใน
แง่ความเป็นส่วนตวัอีกดว้ย 

3.8 Guggenheim Museum Bilbao by Frank O. Gehry 

ภาพท่ี 18 Guggenheim Museum Bilbao  

ภาพท่ี 19 Guggenheim Museum Bilbao  

ภาพท่ี 20 รูปตดัGuggenheim Museum Bilbao  
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อาคารหลงัน้ีออกแบบโดย Frank O. Gehry สถาปนิกช่ือดงัท่ีเราคงรู้จกักนัดี ส าหรับตวั
พิพิธภณัฑ์ น้ีสร้างข้ึนเพื่อศิลปะในศตวรรษท่ี 20 ของชาวอเมริกนัและยุโรป และจะเป็นศูนยก์ลาง
ของ Modern art และ Contemporary art ในระดบัสากล ตั้งอยูท่ี่เมือง Bilbao ทางดา้นเหนือของ
ประเทศสเปน รูปแบบหนา้ตาอาคารท่ีดูแปลกประหลาดน้ีมาจากแนวคิดของสถาปนิกท่ีตอ้งการจะ
สร้างสถาปัตยกรรมท่ีจะแสดงตวัตนอย่างชดัเจนในสภาพแวดลอ้มท่ีงตั้งและแสดงเทคโนโลยีใน
การก่อสร้าง ซ่ึงส่งผลให้เกิดรูปร่างท่ีแปลกตาข้ึนมานั้นเอง ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวถึงน้ี เน่ืองจากตวั
สถาปัตยกรรมถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการแสดงรูปร่างหรือลกัษณะต่างๆตามความ
ตอ้งการของผูอ้อกแบบเป็นหลัก แล้วจึงค่อยจดัการกับระบบความสัมพนัธ์ภายในอีกคร้ังหน่ึง 
ส่งผลให้ตวัสถาปัตยกรรมน้ีเกิดพื้นท่ีว่างท่ีไม่มีการเขา้ไปใช้ประโยชน์เกิดข้ึน ซ่ึงหากดูจากรูปตดั
ของอาคารและรูปภายในของอาคารจะเห็นวา่เกิดพื้นท่ีวา่งท่ีไม่มีการใชป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของพื้นท่ี
การใชง้านภายใน(Interior space)และในแง่ของพื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเปลือกอาคารกนัเอง  

พื้นท่ีว่างท่ีไม่ไดมี้การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ เป็นเหมือนพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองรูปร่างหน้าตาภายนอกของตวัสถาปัตยกรรม ซ่ึงเม่ือเรามองในแง่ของการใช้สอย พื้นท่ี
ระหว่างท่ีเกิดข้ึนน้ีนอกจากท าหน้าท่ีเป็นเหมือนมวลอากาศเบาๆท่ีตอ้งการสร้างระยะห่างกบัตวั
เปลือกอาคารและพื้นท่ีภายนอกแลว้ อาจจะเป็นความตอ้งการส่วนตวัของผูอ้อกแบบท่ีตอ้งการสร้าง
พื้นท่ีว่างภายในในลกัษณะน้ี แต่หากมองในเร่ืองของการใช้สอยพื้นท่ีอาคาร ในส่วนของพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีเกิดน้ี ก็ยงัสร้างพื้นท่ีใชส้อยอ่ืนๆใหแ้ทรกตวัเขา้ไปในพื้นท่ีระหวา่งน้ีได ้

3.9 Kanagawa Institute of Technology Workshop by Junya Ishigami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 Kanagawa Institute of Technology Workshop 
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ภาพท่ี 22 Kanagawa Institute of Technology Workshop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 ผงัKanagawa Institute of Technology Workshop 

Kanagawa Institute of Technology Workshop เป็นพื้นท่ีท่ีถูกออกแบบมาเป็นพื้นท่ี
สตูดิโอและพื้นท่ีท างานของนกัศึกษา ตั้งอยูท่ี่เมืองKanagawa ประเทศญ่ีปุ่น ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวญ่ีปุ่น Junya Ishigami โดยมีแนวความคิดท่ีจะสร้างพื้นท่ีท างานท่ีมีความรู้สึกรับรู้ถึงพื้นท่ี
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ภายนอกแมว้า่จะใชง้านพื้นท่ีอยูภ่ายในอาคารก็ตาม ซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งอยา่งแรกท่ีเกิดข้ึนคือส่วนของ
facade ท่ีเป็นกระจกในบางส่วนแลว้เปิดโล่งในบางส่วนท าหน้าท่ีในการกั้นพื้นท่ีและสามารถมอง
ทะลุเช่ือมต่อพื้นท่ีทางสายตาไปในตวัดว้ย ในส่วนของพื้นท่ีภายในมีพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนค่อนขา้ง
น่าสนใจ ซ่ึงหากดูจากภาพและผงัของอาคารจะเห็นการวางเสาขนาดเล็กท่ีมีการrandom แต่จริงๆ
แลว้ผูอ้อกแบบไดมี้การศึกษารูปแบบพื้นท่ีการใชง้านท่ีจะเกิดข้ึนก่อน แลว้จึงก าหนดการวางเสาลง
ไปเพื่อตอบสนองพื้นท่ีการใชง้าน โดยมีพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนถึง14แบบ ท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ใชง้านได้ตามผูเ้ขา้มาใชง้านเอง ดงันั้นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากเสาท่ีมีขนาดเล็กมากและมี
ขนาดท่ีแตกต่างกนั เป็นตวับอกขอบเขตของพื้นท่ีอย่างเบาบางๆมาก แล้วให้ผูท่ี้เขา้มาใช้งาน ใช้
ความเคยชินกบัการใชพ้ื้นท่ีเดิมๆเป็นคนก าหนดพื้นท่ีการใชง้านของตวัเอง นอกจากพื้นท่ีระหวา่งท่ี
เป็นตวับอกขอบเขตแลว้ ยงัเกิดพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดจากการเขา้ไปใชง้านและเฟอร์นิเจอร์ท่ีถูกน าเขา้
ไปตั้ง เป็นตวัก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการใชง้านของแต่ละคนออกจากกนัอีกดว้ย 
 จากกรณีศึกษาท่ีไดย้กข้ึนมาวเิคราะห์นั้น ทางผูศึ้กษาพยายามหากรณีศึกษาท่ีมีรูปแบบ
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกต่างกนัในหลายประเภท เพื่อท่ีจะศึกษาหาประเภทหรือรูปแบบของ
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึน แต่เม่ือไดเ้ร่ิมศึกษาแลว้ จะเห็นว่าพื้นท่ีระหวา่งนั้น ยงัเป็นประเด็นท่ียากแก่
การจดัหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทอยา่งชดัเจน เน่ืองจากในสถาปัตยกรรม1ช้ินจะเกิดพื้นท่ีระหวา่ง
หลายประเภทและพื้นท่ีระหวา่งนั้นมกัจะมีการทบัซ้อนกนั ยกตวัอย่างเช่น ในส่วนของศาลาท่ีเรา
มองพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนจากเสาท่ีเป็นตวัก าหนดขอบเขต แบ่งพื้นท่ีการใชง้านออกจาก
พื้นท่ีภายนอก แต่หากเรามองในอีกแง่หน่ึง พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนนั้น ก็ยงัท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีว่าง
ระหวา่งเสาแต่ละตน้อีกดว้ย นอกจากนั้นพื้นท่ีการใชง้านก็ยงัเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเสา 
และก็ยงัเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนมาในบริบทด้วย ดงันั้นจากท่ียกตวัอย่างมาน้ีจะเห็นว่า พื้นท่ี
ระหว่างท่ีเกิดข้ึนมกัจะไม่ไดเ้กิดมาเพื่อตอบสนองเพียงหน้าท่ีเดียวจริงๆ จึงเป็นประเด็นท่ียากใน
การจ าแนกประเภทท่ีชดัเจน 
 จากการท่ีไม่สามารถจดัแบ่งประเภทหรือหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึง
อาจส่งผลต่อการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีระหวา่งในขั้นตอนต่อไป ในการออกแบบโครงการการเพื่อน ามา
ทดลองการใชพ้ื้นท่ีระหวา่งในงานสถาปัตยกรรม ทางผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการศึกษาต่อโดยการ
ทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมภายใตก้ารใชง้านรูปแบบเดียว แต่แตกต่างกนัในลกัษณะของหนา้ท่ี
และรูปแบบของพื้นท่ีระหว่าง เพื่อน ามาเป็นชุดข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในงานทดลองออกแบบใน
ขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี 24 โมเดลบา้นA 
 

 
บทที ่3 

การทดลองเบือ้งต้น 
 
 จากกรณีศึกษาท่ียกข้ึนมาศึกษาเพื่อจ าแนกประเภทและหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งนั้น จะ
เห็นวา่ไม่สามารถจ าแนกประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะสถาปัตยกรรมจะมีการเกิดพื้นท่ีระหวา่งใน
หลายรูปแบบและหลายหน้าท่ีทบัซ้อนกัน จึงส่งผลให้เกิดการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใตก้ารใชง้านรูปแบบเดียว แต่แตกต่างกนัในลกัษณะของหนา้ท่ีและรูปแบบของพื้นท่ีระหวา่ง 
 
1. การทดลองศึกษารูปแบบของพืน้ที่ระหว่าง 

ก่อนเร่ิมการทดลองออกแบบ มีการตั้งค  าถามกบัรูปแบบของพื้นท่ีระหวา่งท่ีจะเกิดข้ึน 
เป็นประเด็นหลกัในการทดลองคร้ังน้ี วา่รูปแบบของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน จะเกิดจากการเป็นพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีใดไดบ้า้ง และเกิดรูปแบบท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรได ้รวมถึงพื้นท่ีระหวา่งท่ี
เกิดข้ึนมีหน้าท่ีอะไร จากการตั้งค  าถามน้ี จึงได้ก าหนดโจทย์ส าหรับการทดลองข้ึนมา เป็นการ
ออกแบบบา้นหรือShelter (สาเหตุท่ีไม่ก าหนดรูปแบบพื้นท่ีการใช้งานท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม
เป็นแค่ “บา้น”อยา่งเดียว เน่ืองจากการทดลองหาพื้นท่ีระหวา่ง ความเป็นบา้นท่ีตอ้งการการปิดกั้น
พื้นท่ี หรือ พื้นท่ีการใชง้านท่ีถูกจ ากดัดว้ยประเด็นต่างๆ อาจจะเป็นขอ้จ ากดัในการทดลองออกแบบ
พื้นท่ีระหวา่ง) ท่ีมีความแตกต่างกนัของพื้นท่ีระหวา่งหลายๆรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกนั
ของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกต่างกันในแต่ละหลัง ภายใต้รูปแบบพื้นท่ีการใช้งานเดียวกัน  
นอกจากน้ียงัก าหนดใหอ้อกแบบโดยมีการเรียงจากสถาปัตยกรรมท่ีมีพื้นท่ีระหวา่งนอ้ยท่ีสุด ไปจน
สถาปัตยกรรมท่ีมีพื้นท่ีระหว่างมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะช่วยให้สามารถเรียบเรียงและท าความเขา้ใจกบั
ความแตกต่างของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน อยา่งเป็นล าดบั โดยมีการทดลองออกแบบดงัน้ี 
 1.1 บ้านA 
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ภาพท่ี 25 ผงัและรูปตดับา้นA 
 

บา้นA มีการใชเ้สาขนาดเล็ก เป็นตวัก าหนดขอบเขตพื้นท่ีต่างๆ โดยใชค้วามถ่ีของแนว
เสาท่ีแตกต่างกันเพื่อตอบสนองการใช้พื้นท่ีท่ีต่างกัน ซ่ึงพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนทั้งทั้ งท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างพื้นท่ีการใช้งานกบัพื้นท่ีภายนอกและระหว่างพื้นท่ีการใช้งานกบัพื้นท่ีการใช้งานกนัเอง 
เป็นเพียงพื้นท่ีวา่งบางๆโดยมีเสาขนาดเล็กท่ีวางเรียงกนัท าหนา้ท่ีเป็นตวับอกขอบเขตของพื้นท่ี ดว้ย
รูปแบบพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนน้ี ท าให้เกิดการเบลอของพื้นท่ีภายในกบัภายนอกเขา้ด้วยกนั แต่
ในทางกลบักนัแผน่หลงัคาดา้นบนก็ยงัท าหนา้ท่ีช่วยบอกความชดัเจนของพื้นท่ีการใชง้านภายในให้
ชดัเจนมากข้ึน  
 1.2 บ้านB 

ภาพท่ี 26 โมเดลบา้นB 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ผงัและรูปตดับา้นB 
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บา้นB มีลกัษณะการปิดลอ้มแบบหนาทึบ ไม่สามารถรับรู้พื้นท่ีภายในไดเ้ลย สามารถ
รับรู้ได้แต่รูปร่างภายนอก พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนเป็นเหมือนกบัผนังหนาท่ีกั้นพื้นท่ีภายในและ
ภายนอกออกจากกนั รวมถึงท าหนา้ท่ีปิดลอ้มพื้นท่ีภายในไปพร้อมๆกบัการแสดงรูปทรงภายนอก 
ลกัษณะน้ีใกลเ้คียงกบัลกัษณะของปิรามิด ซ่ึงการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในกบัภายนอกจะแตกต่างกนั
อยา่งส้ินเชิง จากการทดลองออกแบบบา้นB หลงัน้ี แสดงให้เห็นชดัเจนของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน
วา่ พื้นท่ีระหวา่งนั้นนอกจากจะเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการของพื้นท่ีการใชง้านนั้นๆแลว้ 
พื้นท่ีระหว่างอาจจะเกิดข้ึนมาโดยเป็นเหมือนพื้นท่ีท่ีไร้ประโยชน์และไม่สามารถเขา้ไปใช้งานได ้
แต่พื้นท่ีระหวา่งนั้นก็ยงัคงมีหนา้ท่ีของมนัอยู ่คือท าหนา้ท่ีในการแสดงตวัตนหรือรูปทรงตามความ
ตอ้งการของสถาปัตยกรรมนั้นๆก็ได ้

1.3 บ้านC 

ภาพท่ี 28 โมเดลบา้นC 

ภาพท่ี 29 ผงัและรูปตดับา้นC 
 

บา้นC ใชเ้สาขนาดใหญ่วางเรียงเป็นแนวgrid โดยดา้นบนของเสามีขนาดใหญ่ข้ึนท า
หนา้ท่ีเหมือนหลงัคา ดว้ยขนาดของเสาท่ีใหญ่มากส่งผลใหเ้กิดพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างจากบา้นAท่ี
เสาท าหนา้ท่ีในการบอกของเขต แต่ส าหรับบา้นหลงัน้ีเสาขนาดใหญ่ไม่ไดถู้กวางตามแนวพื้นท่ีการ
ใชง้านเหมือนบา้นA ซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเสาขนาดใหญ่นั้น ท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีการใช้
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งานไปพร้อมๆกนั นอกจากน้ี ดว้ยขนาดเสาท่ีใหญ่ยงัส่งผลกบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ี
การใชง้านภายในกบัพื้นท่ีภายนอก ท่ีนอกจากพื้นท่ีวา่งบางๆท่ีเกิดจากแนวเสาแลว้ ตวัเสาดา้นนอก
ทั้งหมดยงัแสดงความเป็นmassของตวัอาคารอีกดว้ย ซ่ึงแสดงพื้นท่ีภายในและภายนอกแยกออกจาก
กนัไดช้ดัเจนกวา่บา้นA 

1.4 บ้านD 

ภาพท่ี 30 โมเดลบา้นD 

ภาพท่ี 31 ผงัและรูปตดับา้นD 
 

บา้นD ใชก้ารกั้นผนงัเป็นช่วงๆซ้อนกนัเขา้ไปเร่ือยๆ ซ่ึงพื้นท่ีการใชง้านท่ีอยูลึ่กสุดจะ
เป็นพื้นท่ีการใชง้านท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุดไล่ออกมาเป็นพื้นท่ีการใช้งานท่ีตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวัน้อยลงเร่ือยๆ รูปแบบการซ้อนพื้นท่ีการใช้งานและผนงัเขา้ไปเร่ือยๆส่งผลให้
นอกจากพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนจากตวัผนงัท่ีท าหน้าท่ีในการกั้นแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัแลว้ ยงัเกิด
พื้นท่ีว่างท่ีท าหน้าท่ีเหมือนการกั้นดว้ย โดยพื้นท่ีว่างนั้นท าหน้าท่ีเพิ่มระยะในการเขา้ถึงพื้นท่ีชั้น
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ถดัไป นอกจากนั้น พื้นท่ีการใชง้านต่างๆท่ีเกิดข้ึน ก็ยงันบัวา่เป็นพื้นท่ีระหวา่งไปในตวัดว้ย ซ่ึงเป็น
เหมือนพื้นท่ีการใชง้านท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีการใชง้านอ่ืนๆท าหนา้ท่ีแบ่งพื้นท่ีนั้นๆออกจากกนั 

1.5 บ้านE 

ภาพท่ี 32 โมเดลบา้นE 

ภาพท่ี 33 ผงัและรูปตดับา้นE 
 

บา้นE มีการจดัวางพื้นท่ีการใชง้านต่างๆแยกออกจากกนั โดยแต่ละส่วนพื้นท่ีการใช้
งานก็จะมีเสาและหลงัคาภายในตวัเอง ซ่ึงในแต่ละส่วนพื้นท่ีนั้นก็จะเกิดพื้นท่ีระหว่างข้ึนนั่นคือ
พื้นท่ีบางๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีการใช้งานภายในกับพื้นท่ีด้านนอกโดยพื้นท่ีน้ีท าหน้าท่ีบอก
ขอบเขตของพื้นท่ีต่างๆ รวมถึงหลงัคาท่ีช่วยก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนข้ึนอีกด้วย หากมองใน
ภาพรวมจะก็จะเห็นวา่พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนจากการแยกพื้นท่ีการใชง้านออกจากกนัก็เป็นพื้นท่ีระหวา่งอีก
ประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีว่างท่ีท าหน้าท่ีสร้างระยะในการแบ่งพื้นท่ีการใช้งานต่างๆออกจากกนั
รวมถึงท าหนา้ท่ีในการเช่ือมพื้นท่ีการใช้งานเขา้ดว้ยกนัดว้ย โดยพื้นท่ีว่างน้ีแทบจะแยกไม่ออกว่า
เป็นส่วนของพื้นท่ีภายนอก หรือเป็นส่วนเช่ือมต่อของพื้นท่ีการใช้งานภายใน นอกจากน้ี ในส่วน
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ของพื้นท่ีการใชง้านนั้นก็ยงัท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งอีกทีหน่ึงท่ีอยู่ระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านอ่ืนๆ 
จากรูปแบบน้ีจะเห็นวา่พื้นท่ีการใชง้านนั้นจะค่อนขา้งจะเบลอรวมไปกบัพื้นท่ีภายนอกในระดบันึง
เพราะพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเพียงพื้นท่ีว่างบางๆและถูกก าหนดพื้นท่ีใชง้านดว้ยขอบเขตท่ี
ค่อนขา้งเบาบาง แต่หากมองในภาพรวมของสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีภายนอกแลว้ จะเห็นวา่
ดว้ยการท่ีพื้นท่ีการใชง้านท่ีแยกออกจากกนันั้นยงัถูกกระจุกรวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่ม ท าให้พื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายรวมนั้น สามารถนบัรวมเสา หลงัคา หรือพื้นท่ีว่างท่ีแทรกอยู่ระหวา่งพื้นท่ีการใช้
งาน เป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีช่วยบอกขอบเขตของตวัสถาปัตยกรรม ซ่ึงสามารถสังเกตุไดจ้ากการท่ีเรา
สามารถรับรู้รูปทรงโดยรวมของตวัสถาปัตยกรรมทั้งหมดได ้

1.6 บ้านF 

ภาพท่ี 34 โมเดลบา้นF 

ภาพท่ี 35 ผงัและรูปตดับา้นF 
 

บา้นF มีลกัษณะพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนใกลเ้คียงกบับา้นB นัน่คือเปลือกอาคารท่ีเป็น
พื้นท่ีระหว่างท าหน้าท่ีในการกั้นและปิดลอ้มพื้นท่ีภายในทั้งหมด แต่จะแตกต่างกนัท่ีบา้นF พื้นท่ี
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ระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้น จะบางกวา่ท าหนา้ท่ีเป็นเพียงแค่เปลือกสถาปัตยกรรมท่ีห่อหุ้มพื้นท่ีการใชง้าน
ภายในอยูเ่ท่านั้น ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดรูปทรงภายนอกท่ีสามารถรับรู้พื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนภายในได ้

1.7 บ้านG 

ภาพท่ี 36 โมเดลบา้นG 

ภาพท่ี 37 ผงัและรูปตดับา้นG 
 

บา้นG ใชผ้นงัท่ีมีการเจาะช่องเปิดถ่ีๆเป็นตวัปิดลอ้มพื้นท่ีการใชง้านซ่ึง พื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีเกิดข้ึนนั้นก็คือตวัผนงัน่ีเองซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวักั้นพื้นท่ีการใชง้านและพื้นท่ีภายนอกออกจากกนั 
แต่ในทางกลบักนัช่องเปิดท่ีเกิดข้ึน ก็เป็นอีกพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมพื้นท่ีการใช้
งานภายนอกออกสู่ภายนอกด้วยเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีอีกหน่ึงพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสามารถ
เหฌนไดโ้ดยทัว่ไป แต่ในบา้นหลงัน้ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน นัน่คือพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดในสัดส่วน
ของพื้นท่ียอ่ยต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีการใชง้านหลกั จากท่ีเห็นไดจ้ากผงัพื้นท่ีการใชง้านภายใน
ท่ีเป็นผงัเปิดไม่มีการแบ่งส่วนของพื้นท่ี แต่การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตามการใช้งาน ช่วยสร้าง
ขอบเขตบางๆในการแบ่งแต่ละส่วนออกจากกนัโดยพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้น จะเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีไม่
สามารถบอกขนาดหรือรูปร่างได ้เพราะจะเกิดแตกต่างกนัตามการรับรู้หรือความเคยชินในการใช้
งานของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 
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1.8 บ้านH 

ภาพท่ี 38 โมเดลบา้นH 

ภาพท่ี 39 ผงัและรูปตดับา้นH 
 

บา้นH หากไม่นบัเปลือกอาคารท่ีโอบลอ้มดา้นหลงัแลว้ท่ีนถือเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีท า
หนา้ท่ีกั้นนั้น พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนของบา้นหลงัน้ีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านภายในกบัพื้นท่ี
ภายนอกนั้นแทบจะไม่มีตวัตนอยู ่เน่ืองจากพื้นท่ีเบลอเขา้หากนัจนแทบจะบอกไม่ไดว้่าส่วนไหน
คือพื้นท่ีภายในหรือภายนอก เพราะจากเปลือกอาคารท่ีโอบล้อมนั่น บอกเพียงรูปทรงของพื้นท่ี
ภายในแค่เพียงส่วนเดียว และแทบจะไม่บอกขอบเขตของพื้นท่ีการใชง้านเลย เป็นเหมือนเพียงการ
ปิดลอ้มบางๆโดยปล่อยใหพ้ื้นท่ีการใชง้านเบลอรวมกบัพื้นท่ีภายนอกไปเลย 

1.9 บ้านI 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40 โมเดลบา้นI 
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ภาพท่ี 41 ผงัและรูปตดับา้นI 
 

บา้นI ใชก้นัปิดลอ้มพื้นท่ีการใชง้านดว้ยกระจกใส ซ่ึงส่งผลให้พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน
นั้นเป็นเหมือนผนงั ท าหน้าท่ีในการกั้นอย่างชัดเจนเหมือนกบับา้นBและบา้นF แต่แตกต่างกนัท่ี
สามารถมองทะลุกนัได ้ซ่ึงสรุปไดว้า่พื้นท่ีระหว่างท าหน้าท่ีในการกั้นในเชิงของการเขา้ถึงเท่านั้น 
แต่ไม่ไดก้ารการมองเห็นหรือการเช่ือมต่อทางสายตา 

จากการทดลองออกแบบ เพื่อศึกษารูปแบบและหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างนั้นช่วยให้
สามารถสรุปประเด็นหลักๆของพื้นท่ีระหว่าง ท่ี เ กิดข้ึนว่าจะเกิดข้ึนในส่วนใดของของ
สถาปัตยกรรม โดยในภาพรวมของสถาปัตยกรรมหน่ึงหลงั ประเด็นแรกท่ีเห็นไดช้ัดก็คือ พื้นท่ี
ระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านภายในทั้งหมดกบัcontextต่างๆภายนอก และอีกส่วนหน่ึง
ก็คือพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านกบัพื้นท่ีการใชง้านอ่ืนๆ ทั้งน้ีรวมถึงพื้นท่ีหน่วย
ย่อยของการใช้งานต่างๆดว้ย เช่น พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีการใช้งานโต๊ะกินขา้ว กบั
พื้นท่ีรอบๆ  

ในส่วนของประเด็นในตอนแรกก่อนการเร่ิมทดลองออกแบบท่ีวา่จะใชก้ารเรียงล าดบั
จากพื้นท่ีระหวา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดไปยงัพื้นท่ีระหวา่งท่ีมากท่ีสุดนั้น ในช่วงของการเร่ิมทดลองออกแบบ
จะพบวา่ไม่สามารถออกแบบโดยไล่เลียงตามล าดบัได ้เน่ืองจากยงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบของ
พื้นท่ีระหวา่งอยา่งชดัเจนได ้รวมถึงรูปแบบท่ีแตกต่างกนัหรือหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัของพื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีเกิดข้ึนนั้น ก็มีการใช้เคร่ืองมือในการออกแบบท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะในแง่ของตวัเปลือกอาคาร 
หรือการกั้นด้วยผนังต่างๆ รวมถึงรูปแบบพื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกต่างกันด้วย จึงส่งผลให้การ
เรียงล าดับนั้น เกิดจากการท่ีทดลองออกแบบเสร็จแล้ว แล้วน าแบบทั้ งหมดมาวิเคราะห์เพื่อ
เรียงล าดบั โดยมีเง่ือนไขวา่ พื้นท่ีระหวา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดนั้นคือ พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลให้พื้นท่ี
การใช้งานของบา้นนั้นแทบจะเบลอรวมเป็นเน้ือเดียวกบัพื้นท่ีภายนอก และพื้นท่ีระหว่างท่ีมาก
ท่ีสุดนั้นคือ การท่ีพื้นท่ีระหวา่งท าส่งผลใหพ้ื้นท่ีทั้งสองแยกขาดออกจากกนัอยา่งชดัเจน  
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ภาพท่ี 42 การเรียงล าดบัพื้นท่ีระหวา่งจากนอ้ยไปมาก 
 

จากการเรียงล าดบั ท าให้พบวา่เราไม่สามารถเรียงล าดบัไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งท่ีบา้นทุก
หลังอยู่ภายใต้รูปแบบการใช้งานเดียวกัน อาจจะมีเพียงบางหลังท่ีมีความชัดเจนโดดเด่นเลย 
อยา่งเช่น บา้นB ท่ีมีพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีกั้นและแสดงตวัตนอยา่งชดัเจน แต่ส าหรับ
หลงัอ่ืนๆแล้ว ยงัมีพื้นท่ีระหว่างท่ีทบัซ้อนกันอยู่ ซ่ึงท าให้การเรียงล าดบันั้น จะแตกต่างกันไป
ตามแต่ประเด็นและการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากรูปภาพการเรียงล าดบัไดว้า่ในช่วง
ล าดบักลางๆ จะเกิดความคลุมเครือในการเรียงล าดบัวา่อะนไหนมากหรือนอ้ยกวา่กนั ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงไดพ้ยายามหาวิธีการในการจดักลุ่มของพื้นท่ีระหว่างในลกัษณะต่างๆเขา้ดว้ยกนั เพื่อสามารถ
น าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันางานขั้นต่อไป เช่น การจบักลุ่มกลุ่มท่ีแบ่งตามความหนาแน่นของ
พื้นท่ีระหว่าง ,การจดักลุ่มตามความหนาแน่นของพื้นท่ีระหว่าง ,การจดักลุ่มตามการเกิดพื้นท่ี
ระหวา่ง เป็นตน้ แต่ประเด็นท่ีกล่าวถึงมาน้ี ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกนักบัการเรียงล าดบั อาจเน่ืองดว้ย
ประเด็นในการจดักลุ่มนั้น เป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพหรือเคร่ืองมือการออกแบบท่ี
แตกต่างกนัไป ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่ในรูปแบบบา้นท่ีไดท้  าการทดลองออกแบบมานั้น สามารถออกแบบ
เป็นรูปร่างหนา้ตาอ่ืนๆได ้โดยยงัสร้างพื้นท่ีระหวา่งแบบเดิมได ้
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จากการท่ีพยายามเรียงล าดับและการจดักลุ่มต่างๆ ท าให้เห็นว่าเราไม่สามารถจัด
แบ่งกลุ่มของพื้นท่ีระหวา่งไดโ้ดยทางลกัษณะทางกายภาพ หรือความหนาแน่นของพื้นท่ีระหวา่งท่ี
เกิดข้ึน รวมถึงการจดักลุ่มพื้นท่ีระหวา่งตามการเกิดพื้นท่ีระหวา่งวา่เกิดข้ึนอยูร่ะหวา่งส่ิงใด เพราะ
ไม่วา่สถาปัตยกรรมใดๆก็ตามก็จะเกิดพื้นท่ีระหวา่งหลายๆแบบซ้อนกนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงประเด็นทั้งหมด
น้ี ส่งผลให้เห็นวิธีการจดักลุ่มของพื้นท่ีระหวา่งตามลกัษณะหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน โดย
จากการทดลองออกแบบสามารถแบ่งหนา้ท่ีของพื้นท่ีอยา่งคร่าวๆออมาไดด้งัน้ี 

1.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีบอกขอบเขต 
2.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีกั้นหรือแบ่ง 
3.   พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือม 
4.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่น 
5.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีอะไรก็ไดแ้ต่สามารถเขา้ไปใชง้านได ้
หลงัจากการแบ่งประเภทพื้นท่ีระหว่างตามหน้าท่ีแลว้นั้น ท าให้เห็นว่าประเด็นหลกั

ของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนนั้นอยู่ท่ีหน้าท่ีนั้นๆของพื้นท่ีระหว่าง ซ่ึงในหน้าท่ีเดียวกนั สามารถมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัได ้ตามเคร่ืองมือการออกแบบ หรือตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั 

 
2.การทดลองศึกษาหน้าทีข่องพืน้ที่ระหว่างและเคร่ืองมือในการออกแบบ 

จากการทดลองออกแบบเบ้ืองตน้ ช่วยให้สามารถสรุปหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างไดซ่ึ้ง
เป็นประเด็นส าคญัในการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ีระหวา่ง ไม่ว่าจะในแง่
ของการออกแบบพื้นท่ีระหว่าง หรือจะเป็นการใช้พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
เขา้ใจหน้าท่ีนั้นๆของพื้นท่ีระหว่างต่างๆท่ีเกิดข้ึน ในงานสถาปัตยกรรม  นอกจากประเด็นของ
หนา้ท่ีของพื้นท่ีระหว่าง ก็ยงัมีประเด็นของเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีเป็นเหมือนส่ือกลางในการ
สร้างพื้นท่ีระหว่างท่ีมีหน้าท่ีแตกต่างกนัไป จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาเคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ี
ระหวา่งเพื่อตอบวตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งนั้นๆ โดยทดลองศึกษาเคร่ืองมือในการ
ออกแบบและวธีิในการสร้างพื้นท่ีระหวา่งในหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัทั้ง5หนา้ท่ี ซ่ึงในเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษา
จะมุ่งประเด็นไปในแง่ของเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีใช้ออกแบบพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
พื้นท่ี2พื้นท่ีเท่านั้น โดยยงัไม่ค  านึงถึงรูปแบบของพื้นท่ีการใชง้านซ่ึงในการศึกษาในเบ้ืองตน้เร่ือง
เคร่ืองมือในการออกแบบ จะพบวา่ในการตอบหน้าท่ีและวตัถุประสงค์ของพื้นท่ีระหวา่งชนิดใดก็
ตามนั้น สามารถใช้เคร่ืองมือในการออกแบบได้หลายรูปแบบ และไม่มีข้อก าหนดตายตวัของ
รูปแบบ ซ่ึงผูศึ้กษาขอยกตวัอยา่งของเคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่ง ดงัน้ี 
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2.1 เคร่ืองมือในการออกแบบพืน้ทีร่ะหว่างที่ท าหน้าที่บอกขอบเขต เกิดหลายเคร่ืองมือ
ในการออกแบบท่ีใชใ้นการสร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหน้าท่ีบอกขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตท่ีเบา
บางหรือการแสดงขอบเขตอย่างชดัเจน ซ่ึงท าให้เห็นว่าหลายเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีใช้สร้าง
พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีบอกขอบเขตนั้น ก็สามารถท าหนา้ท่ีการกั้นหรือการแบ่งไปพร้อมๆกนัได ้

ภาพท่ี 43 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีบอกขอบเขต 
 

2.2 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นที่ระหว่างที่ท าหน้าที่กั้นหรือแบ่งพื้นที่ออกจากกัน 
นอกจากการกั้นหรือแบ่งดว้ยผนัง ยงัสามารถใช้พื้นท่ีว่างหรือระดบัท่ีแตกต่างเป็นตวัช่วยในการ
แบ่งพื้นท่ีออกจากกนัได ้ซ่ึงเม่ือเกิดการกั้นหรือแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัแลว้พื้นท่ีระหวา่งจะท าหนา้ท่ี
บอกขอบเขตของพื้นท่ีไปในตวัดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 44 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีกั้นหรือแบ่งพื้นท่ีออกจากกนั 
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2.3 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นที่ระหว่างที่ท าหน้าที่เช่ือมพื้นที่เข้าหากัน  พื้นท่ี
ระหว่างท่ีเกิดข้ึนน้ีส่วนใหญ่มกัจะเป็นพื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองพื้นท่ีท่ีมีการเช่ือมต่อกัน
ทางการใชง้าน หรืออาจจะเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีสร้างระยะในการรับรู้ให้พื้นท่ีมีความเด่นชดัและน า
สายตา 

 
ภาพท่ี 45 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ีเขา้หากนั 
 

2.4 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นที่ระหว่างที่ท าหน้าที่เป็นทางผ่าน  นอกจากการท า
หน้าท่ีเป็นทางผ่านแลว้ รูปแบบของเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีถูกใช ้ยงัส่งผลให้พื้นท่ีระหว่างมี
หน้าท่ีอ่ืนเพิ่มเติมข้ึนมาดว้ย อย่างเช่น จากหน้าท่ีทางผ่านก็จะมีหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีเช่ือมไปในตวัตวั 
หรือทางผา่นอาจจะท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีแบ่งพื้นท่ีการใชง้านออกจากกนัก็เป็นได ้

 
ภาพท่ี 46 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่น 
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2.5 เคร่ืองมือในการออกแบบพืน้ทีร่ะหว่างทีส่ามารถเข้าไปใช้งานภายในพืน้ที่ระหว่าง
ได้ พื้นท่ีระหวา่งประเภทน้ีแทบจะเกิดกบัทุกพื้นท่ีระหวา่งท่ีเป็นท่ีวา่ง แต่การใชง้านท่ีเกิดข้ึนอาจจะ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะพื้นท่ี 

 
ภาพท่ี 47 เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งท่ีสามารถเขา้ไปใชง้านภายในพื้นท่ีระหวา่งได ้
 

จากตวัอยา่งเคร่ืองมือในการออกแบบท่ียกตวัอยา่งข้ึนมานั้น จะเห็นไดว้า่พื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีเกิดข้ึนนั้น นอกจากจะมีหนา้ท่ีของตวัมนัเองแลว้ อาจจะเกิดหนา้ท่ีอ่ืนซ้อนกนัอยูไ่ด ้หรือในพื้นท่ี
ระหว่างอนัเดียวท่ีถูกออกแบบมาเพื่อให้มีหลายหน้าท่ีไปพร้อมกันก็เป็นได้ ซ่ึงเม่ือได้ทดลอง
เคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งในเบ้ืองตน้แลว้นั้น จะพบวา่เคร่ืองมือหลายตวันั้นสามารถ
สร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีมีหลายๆหนา้ท่ีในตวัมนัเองได ้อยา่งเช่น การสร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีกั้น 
ก็จะท าหนา้ท่ีในการบอกขอบเขตไปในตวัดว้ย ในทางกลบักนัในบางเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกขอบเขต ก็
ใช้ในการแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัได ้หรือเคร่ืองมือในก่รสร้างพื้นท่ีระหว่างท่ีท าหน้าท่ีทางผ่านนั้น 
กลับสร้างพื้นท่ีระหว่างท่ีเป็นทางผ่านไปพร้อมๆกับการเช่ือมต่อพื้นท่ีด้วย ดังนั้นแล้วเม่ือมา
ทบทวนมองภาพรวมของการแบ่งประเภทของพื้นท่ีระหว่างตามหน้าท่ีแล้วนั้น ก็จะยงัเห็นความ
ก ากวมของหนา้ท่ีท่ีเกิดข้ึน ดัง่เช่นในการทดลองออกแบบหารูปแบบของพื้นท่ีระหวา่ง แต่เม่ือได้
ทดลองแจกแจงเคร่ืองมือในการออกแบบตามหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างแล้ว ผูศึ้กษาคิดว่าประเด็น
ของหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งน้ีแหละท่ีจะเป็นประเด็นหลกัท่ีสามารถน าไปพฒันาและเป็นขอ้มูลใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ีระหว่าง เน่ืองจากเม่ือเราตอ้งการท่ีจะสร้าง
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรม หรือการท าความเข้าใจพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนใน
สถาปัตยกรรมแล้ว หน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างน้ีแหละท่ีจะเป็นตวับอกให้เรารู้ว่า การสร้างพื้นท่ี
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ระหวา่งแบบน้ี ท่ีมีหนา้อยา่งน้ี เราจะตอ้งหยิบเคร่ืองมือในการออกแบบไหนมาใชใ้นการออกแบบ
พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนน้ี หรือการท าความเขา้ใจกบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้นั้น ก็จะช่วยให้เรา
สามารถรับรู้หน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างนั้นได้ ว่ามนัถูกออกแบบมาเพื่ออะไร แล้วท าไมต้องถูก
ออกแบบมาเป็นเช่นน้ี 

จาก5หน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างนั้น หลงัจากการทดลอง ผูศึ้กษามองเห็นว่าหากมองใน
ภาพรวมกว้างๆของหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างแล้วนั้ น หน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนใน
สถาปัตยกรรมหลกัๆแลว้นั้น จะมีเหลือเพียงแค่ 3 รูปแบบ ซ่ึงหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งท่ีใชเ้ป็นทาง
เช่ือมนั้น นบัไดว้า่เป็นหมวดหมู่เดียวกบัหน้าท่ีของการเป็นทางผ่าน เน่ืองจากสองหน้าท่ีน้ีแทบจะ
แยกกนัไม่ออก อาจจะแตกต่างกนัในแค่รายละเอียดหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคย์อ่ยเท่านั้น และหนา้ท่ี
ของพื้นท่ีระหวา่งท่ีสามารถเขา้ไปใช้งานไดน้ั้น นบัวา่ไม่ถือเป็นประเด็นหลกัของหน้าท่ีของพื้นท่ี
ระหว่าง จะเป็นแค่เพียงรูปแบบยอ่ยลงไปของพื้นท่ีระหว่างท่ีสามารถเกิดกบัพื้นท่ีระหว่างอ่ืนๆได ้ 
เพราะฉะนั้นสามารถสรุปหนา้ท่ีหลกัๆของพื้นท่ีระหวา่งไดด้งัน้ี 

1.  ระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีบอกขอบเขต(Boundary) 
2.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีกั้นหรือแบ่ง(Divide) 
3.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่น(Threshold) 
จากการท่ีแบ่งหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งเป็นสามหวัขอ้หลกัน้ี แมว้า่ในแต่ละหนา้ท่ีนั้น มี

โอกาสท่ีจะเกิดซอ้นทบักนัในพื้นท่ีระหวา่งพื้นท่ีเดียวกนัก็ตาม แต่จากการทดลองเบ้ืองตน้ทั้งหมดท่ี
ผา่นมานั้น เป็นส่ิงยนืยนัวา่ในงานสถาปัตยกรรม จะเกิดการซอ้นทบักนัของหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่ง
เป็นปกติอยู่แล้ว ผูศึ้กษาจึงลดความส าคญัของเร่ืองการซ้อนทบัลง และเน้นให้ความสนใจไปท่ี
หนา้ท่ีท่ีชดัเจนของพื้นท่ีระหวา่ง เพื่อน าไปศึกษาต่อเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการออกแบบ ท่ีใชใ้นงาน
สถาปัตยกรรม 

 
3. การทดลองออกแบบพืน้ที่ระหว่างผ่านเคร่ืองมือการออกแบบทีแ่ตกต่างกนั 

 ในการทดลองออกแบบคร้ังน้ี จะมีการก าหนดโจทยเ์หมือนกบัการศึกษารูปแบบของ
พื้นท่ีระหว่าง นัน่คือการออกแบบบา้นหรือShelter ตามหน้าท่ีของพื้นท่ีระหวา่งทั้ง 3 แบบ โดยใน
แต่ละหนา้ท่ีก็จะทดลองออกแบบดว้ยเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัในหลายๆรูปแบบ เพื่อสามารถน ามา
เปรียบเทียบ และดูภาพรวมของพื้นท่ีระหว่างต่างๆ ซ่ึงจะช่วยสร้างความเขา้ใจกบั ประเภทของ
หน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างให้ชัดเจนยิ่งข้ึน และเขา้ใจการใช้เคร่ืองมือในการสร้างพื้นท่ีระหว่างท่ี
แตกต่างกนัไป โดยมีการทดลองออกแบบดงัน้ี 
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3.1 พืน้ทีร่ะหว่างที่ท าหน้าที่บอกขอบเขต(Boundary)  
     3.1.1 การใช ้overhead planeในการบอกขอบเขต การใชเ้คร่ืองมือOverhead plane 

นั้นส่งผลให้เกิดพื้นท่ีระหว่างบางๆ จากการปิดลอ้มดา้นบน ซ่ึงช่วยในการบอกขอบเขตไดอ้ย่าง
คร่าวๆกบัพื้นท่ีท่ีถูกปกคลุมดว้ย overhead plane นอกนากนั้น การซ้อนกนัของoverhead plane ท่ี
เกิดข้ึนหลายอนั ท าใหภ้าพรวมทั้งหมดมีขอบเขตชดัเจนมากข้ึน แต่หากมองแยกออกจากกนั จะเห็น
วา่ขอบเขตท่ีเกิดข้ึนจากการทบัซอ้นกนัของ overhead plane จะเบาบางลงจนแทบจะไม่สามารถแยก
จากกนัได ้จะสามารถรับรู้ไดจ้ากขอบเขตภาพรวมเท่านั้น 

ภาพท่ี 48 โมเดลการใช ้overhead planeในการบอกขอบเขต 
 
     3.1.2 การใช้ overhead planeในการบอกขอบเขต แบบท่ี2 เกิดพื้นท่ีระหว่าง

ใกลเ้คียงกบัแบบแรก แต่ส าหรับแบบน้ีจะเกิดขอบเขตท่ีชดัเจนในดา้นท่ี plane ติดกบัตวัพื้น ในทาง
กลบักนั อีกดา้นหน่ึงก็จะเป็นเพียงพื้นท่ีระหวา่งบางๆท่ีช่วยบอกขอบเขตไดค้ร่าวๆ 

ภาพท่ี 49 โมเดลการใช ้overhead planeในการบอกขอบเขต แบบท่ี2 
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     3.1.3 การใช้แนวเสาในการบอกขอบเขต การวางเสาเป็นแนวเรียงกนั สร้างการ
รับรู้ของคนใหส้ามารถรับรู้ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนได ้โดยเสาเหล่าน้ีจะสร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีเป็น
ท่ีวา่งบางๆท่ีอยูร่ะหว่างแนวเสา เป็นขอบเขตบางๆท่ีกั้นระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านกบัพื้นท่ีภายนอก 
นอกจากน้ีส าหรับแนวเสาท่ีเรียงอยูภ่ายในก็สร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีเป็นตวัก าหนดขอบเขตพื้นท่ีบางๆ
ข้ึนมาเหมือนกนั 

ภาพท่ี 50 โมเดลการใชแ้นวเสาในการบอกขอบเขต 
     ซ่ึงหากเสามีขนาดใหญ่ข้ึน การบอกขอบเขตของพื้นท่ีระหวา่งก็จะยิ่งชดัเจนข้ึน แต่

พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะเป็นพื้นท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างเสาแล้ว ตวัเสาเองก็ท าหน้าท่ีเป็น
เหมือนวตัถุท่ีอยู่ระหว่างพื้นท่ีว่างเหมือนกนั นอกจากน้ีการท่ีเสามีขนาดใหญ่ข้ึนจะส่งผลให้ลด
ความเป็นพื้นท่ีการใชง้านท่ีเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนภายในลง เร่ิมเปล่ียนเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีท่ีมี
หนา้ท่ีเป็นเหมือนทางเดินมากข้ึน 

ภาพท่ี 51 โมเดลการใชแ้นวเสาขนาดใหญ่ในการบอกขอบเขต 
 
     3.1.4 การใชร้ะดบัท่ีแตกต่างกนัในการบอกขอบเขต เม่ือระดบัของพื้นท่ีเปล่ียนไป 

หรือมีระดบัท่ีแตกต่างกนั จะเป็นตวัสร้างการรับรู้วา่เป็นคนละพื้นท่ีกนัในระดบัท่ีแตกต่างกนั และ
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หากมีแนวผนงัหรือหลงัคา จะยิ่งช่วยสร้างความชดัเจนของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการ
ใชง้านกบัภายนอก ท่ีท าหนา้ท่ีบอกขอบเขตของพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52 โมเดลการใชร้ะดบัท่ีแตกต่างกนัในการบอกขอบเขต 
 

3.2 พืน้ทีร่ะหว่างที่ท าหน้าที่กั้นหรือแบ่ง 
     3.2.1 การกั้นหรือแบ่งพื้นท่ีดว้ยผนงัทึบ วธีิน้ีจะแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

พื้นท่ีแต่ละส่วนไม่สามารถรับรู้กนัได ้ซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นผนงัท่ีท าหนา้ท่ีกั้น แต่
อาจจะมีขนาดหรือรูปแบบท่ีแตกต่างก็ไปก็ได ้

ภาพท่ี 53 โมเดลการใชผ้นงัทึบในการกั้นหรือแบ่งพื้นท่ี 
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     3.2.2 การกั้นหรือแบ่งดว้ยพื้นท่ีว่างหรือระดบัท่ีแตกต่างกนั พื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนเป็น
พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดenclosure และแบ่งพื้นท่ีการใช้งานแต่ละส่วนออกจากกนั ซ่ึงหาก
มองในทางกลบักนัวา่พื้นท่ีดา้นล่างท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นพื้นท่ีการใชง้าน พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็น
กอ้นส่ีเหล่ียมทึบตนัท่ีท าหนา้ท่ีกั้นพื้นท่ีออกจากกนั ซ่ึงดว้ยขนาดท่ีใหญ่มาก แมว้า่จะไม่ไดก้ั้นพื้นท่ี
ขาดออกจากกนั แต่ก็ยงัสามารถแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

ภาพท่ี 54 โมเดลการใชท่ี้วา่งหรือระดบัท่ีแตกต่างในการกั้นหรือแบ่งพื้นท่ี 
 
     3.2.3 การกั้นหรือแบ่งดว้ยผนงัท่ีสามารถมองทะลุได ้นอกจากส่วนของ 

พื้นท่ีวา่งท่ีเป็นกระจกท่ีท าหนา้ท่ีกั้นแต่ยงัสามารถมองทะลุกนัไดอ้ยู ่ยงัเกิดพื้นท่ีระหวา่งท่ีอยู่
ระหวา่งกระจกดว้ยกนัอีกซ่ึงเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเพิ่มระยะห่างระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านท่ีมี
กระจกกั้นอยูแ่ลว้ใหแ้บ่งออกจากกนัอยา่งชดัเจนมากข้ึน 

ภาพท่ี 55 โมเดลการใชผ้นงัโปร่งใสในการกั้นหรือแบ่งพื้นท่ี 
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     3.2.4 การกั้นหรือแบ่งดว้ยการซ้อนกนัทางแนวตั้ง ใชก้ารซ้อนกนัทางแนวตั้งสร้าง
พื้นท่ีระหว่างท่ีแบ่งพื้นท่ีการใช้งานแต่ละส่วนออกจากกนั ซ่ึงในพื้นท่ีระหว่างน้ีก็กลายเป็นพื้นท่ี
การใชง้านไปภายในตวัดว้ย 

ภาพท่ี 56 โมเดลการใชก้ารซอ้นกนัในแนวตั้งในการกั้นหรือแบ่งพื้นท่ี 
 
     3.2.5 การกั้นหรือแบ่งด้วยผนังท่ีมีช่องเปิด ดว้ยเคร่ืองมือน้ีแมว้่าจะท าหน้าท่ีเป็น

พื้นท่ีระหวา่งท่ีกั้นพื้นท่ีออกจากกนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีลกัษณะช่องเปิดท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการรับรู้
ทางสายตาได ้นอกจากน้ีในหนา้ท่ีท่ียอ่ยลงไปอีกของพื้นท่ีระหวา่งลกัษณะของเปลือกอาคารชนิดน้ี
ยงัท าหน้าท่ีเหมือนกบัระแนงท่ีอยู่ระหว่างพื้นท่ีภายนอกกบัพื้นท่ีการใช้งานภายใน ช่วยบงัสายตา
และกรองแสงแดดท่ีเขา้สู้พื้นท่ีการใชง้านอีกดว้ย 

ภาพท่ี 57 โมเดลการใชผ้นงัท่ีมีช่องเปิดในการกั้นหรือแบ่งพื้นท่ี 
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3.3 พืน้ทีร่ะหว่างที่ท าหน้าทีเ่ป็นทางผ่าน(Threshold) 
     3.3.1 พื้นท่ีระหวา่งท่ีเป็นทางผา่นท่ีเกิดจากการแยกพื้นท่ีการใชง้านออกจากกนั 

ซ่ึงพื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านนั้น จะท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีก
พื้นท่ีหน่ึง แต่ทางมองในอีกแง่หน่ึง พื้นท่ีระหวา่งน้ีเองท่ีท าหนา้ท่ีในการเช่ือมพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ
เขา้ดว้ยกนั  

ภาพท่ี 58 โมเดลการใชก้ารแยกพื้นท่ีการใชง้านออกจากกนัเพื่อสร้างทางผา่น 
 
     3.3.2 พื้นท่ีระหว่างท่ีเป็นทางผ่านท่ีเกิดจากการสร้างจุดน าสายตา หรือสร้าง

แนวแกนเพื่อน าสายตา โดยการท าซ ้ าของแนวเสาเหมือนการสร้างขอบเขตท่ีบางๆเพื่อบงัคับ
เส้นทางเดินหรือเป็นทางเดินท่ีถูกเนน้ใหมุ้่งไปสู่ท่ีใดท่ีหน่ึง 

ภาพท่ี 59 โมเดลการใชแ้นวแกนหรือจุดน าสายตาเพื่อสร้างทางผา่น 
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     3.3.3 พื้นท่ีระหว่างท่ีเป็นทางผ่านท่ีเกิดจากการเปล่ียนระดับ การเปล่ียนระดับ
นอกจากการช่วยบอกขอบเขตของพื้นท่ีแลว้ หากน าการเปล่ียนระดบัมาซ้อนกนัเป็นล าดบัขั้น จาก
การบอกขอบเขตจะถูกเปล่ียนเป็นหน้าท่ีกลายเป็นทางผ่าน หรือพื้นท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ีการใช้งานเขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนน้ี สามารถเห็นไดช้ดัอยา่งเช่น ขั้นบนัไดท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ี
เขา้ดว้ยกนั หรือเป็นทางผา่นส่งต่อจากพื้นท่ีการใชง้านหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีการใชง้านหน่ึง 

ภาพท่ี 60 โมเดลการใชร้ะดบัท่ีแตกต่างเพื่อสร้างทางผา่น 
 

จากการทดลองออกแบบพื้นท่ีระหว่างผา่นเคร่ืองมือออกแบบหลายประเภท เพื่อตอบ
วตัถุประสงค์หน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างนั้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะของพื้นท่ีระหว่างท่ี ซ่ึงเป็น
ประเด็นท่ีไดก้ล่าวถึงและมีการพยายามทดลองออกแบบศึกษามาก่อนน้ีแลว้นั้น วา่เป็นการยากท่ีจะ
แยกประเภทของพื้นท่ีระหวา่งไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นในแง่ของหนา้ท่ี ในแง่ของกายภาพ หรือ
จะเป็นประเภทของพื้นท่ีระหว่างในแง่ใดๆก็ตาม อาจเป็นเพราะเม่ือพื้นท่ีระหว่างเกิดข้ึนในงาน
สถาปัตยกรรมแลว้นั้น พื้นท่ีระหว่างก็จะมีหน้าท่ีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกั้น เป็นทางเช่ือม หรือแค่
เพียงบอกขอบเขต เกิดข้ึนไปพร้อมๆกนัเพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีมีหลากหลายประเภทในงาน
สถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบในการเขา้ไปใช้งานหรือแมก้ระทัง่การ
แสดงตวัตนรูปร่างหนา้ตาของสถาปัตยกรรมนั้นๆ ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกเลยท่ีเราจะไม่สามารถ
บอกประเภทหรือหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งไดต้ายตวั วา่พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนน้ีท าหนา้ท่ีน้ีอยา่งเดียว
เท่านั้น ซ่ึงการทดลองออกแบบน้ีเป็นตวัท่ีช่วยพิสูจน์ไดอ้ยา่งชดัเจน พราะหากลองสังเกตุผลลพัทท่ี์
ออกมาจะไม่มีผลลพัทไ์หนเลย ท่ีเกิดพื้นท่ีระหวา่งท่ีมีหนา้ท่ีเดียวอย่างเฉพาะเจาะจง แต่จากการท่ี
สามารถแยกกลุ่มประเภทหน้าท่ีไดน้ั้น อาจจะเกิดข้ึนจากการตั้งวตัถุประสงค์และหน้าท่ีก่อนการ
ทดลองออกแบบ วา่ตอ้งการสร้างพื้นท่ีท่ีตอบวตัภุประสงคแ์ละหนา้ท่ีนั้นๆของพื้นท่ีระหวา่ง ซ่ึงเม่ือ
ไดผ้ลลพัทอ์อกมาแลว้ พื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีอ่ืนๆนอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้อาจจะเกิด
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ตามข้ึนมาหรือเกิดข้ึนไปพร้อมๆกนัระหว่างการออกแบบ ซ่ึงเป็นผลพวงจากการออกแบบ ท่ีเป็น
การตอบสนองขั้นพื้นฐานของการเกิดสถาปัตยกรรม  

แมว้่าจะไม่สามารถแบ่งกลุ่มของพื้นท่ีระหวา่งไดอ้ย่างชดัเจน แต่กบัการทดลองดว้ย
หลายๆวิธีท่ีผา่นมา ช่วยให้ผูศึ้กษามีความเขา้ใจประเภทหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงค์ของพื้นท่ีระหวา่ง 
รวมถึงรูปแบบของเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีใชใ้นการสร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงท า
ให้เห็นว่าอาจจะไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพยายามแบ่งประเภทพื้นท่ีระหวา่งอย่างชดัเจนก็ได ้ขอ
เพียงเขา้ใจหนา้ท่ี และเคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหวา่งนั้นๆ ก็จะช่วยให้เรามองเห็นศกัยภาพ
ของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม วา่การเกิดพื้นท่ีระหว่างนั้นไม่ไดเ้กิดจากแค่เพียงส่ิงท่ี
อยู่ระหว่างเท่านั้น แต่จะมีประเด็นของ รูปแบบของพื้นท่ีการใช้งานท่ีเรียกร้องพื้นท่ีระหว่างท่ี
แตกต่างกนัหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั หรือจะเป็นล าดบัการเขา้ถึงต่างๆซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งนั้นเองท าหนา้ท่ี
เป็นเสมือนตวักลางท่ีจะชลอความเร็วในการเขา้ถึง หรืออาจจะท าหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ีต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
นอกจากน้ี แมก้ระทัง่รูปทรงของสถาปัตยกรรมก็เกิดจากเปลือกอาคารท่ีเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีท า
หนา้ท่ีในการปกคลุมพื้นท่ีการใชง้านภายใน ไปพร้อมๆกบัการแสดงตวัตนของสถาปัตยกรรม 

แมว้่ามีความเขา้ใจในหน้าท่ี และเคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ีระหว่างแล้วนั้น ผู ้
ศึกษายงัเห็นขอ้บกพร่องอีกอย่าง คือเราสามารถเขา้ใจและรับรู้ในภาพรวมได้ แต่ยงัไม่สามารถ
อธิบายหรือเลือกเคร่ืองมือในการออกแบบมาใช้กบัพื้นท่ีการใช้งานท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดโครงการหรือprogram ทางสถาปัตยกรรมข้ึนมา เพื่อน าชุดขอ้มูลท่ีได้
ศึกษามาแล้วนั้ น มาทดลองกับprogram ทางสถาปัตยกรรมอ่ืนท่ีมีข้อจ ากัดและเรียกร้องพื้ทน่ี
ระหวา่งท่ีมีรูปแบบหลากหลายมากกวา่น้ี 

 
4. การทดลองออกแบบพืน้ที่ระหว่างผ่านโครงการทีแ่ตกต่างกนั 

จากชุดข้อมูลของหน้าท่ีและเคร่ืองมือในการออกแบบของพื้นท่ีระหว่าง ท่ีได้
ท าการศึกษามาขา้งตน้นั้น ยงัเป็นการออกแบบภายใตรู้ปแบบการใชง้านเดียว ซ่ึงท าให้ไม่เกิดการ
เปรียบเทียบพื้นท่ีระหวา่งและเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีการใชง้านหลายประเภทท่ี
มีการใชง้านร่วมกนัภายในโครงการเดียวกนั นอกจากน้ีดว้ยรูปแบบพื้นท่ีการใช้งานแบบเดียว คือ
บ้านหรือshelterแล้วนั้น แม้ว่าจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบของเคร่ืองมือและพื้นท่ีระหว่าง แต่ยงัมี
ขอ้จ ากดัของรูปแบบพื้นท่ีการใช้งาน อย่างเช่น ความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากพื้นท่ี
สาธารณะ หรือจะเป็นล าดบัขั้นของการเขา้ใช้พื้นท่ีท่ีไม่มีความแตกต่างของการใชง้านหรือผูท่ี้เขา้
ไปใช้งานในสถาปัตยกรรมนั้น ซ่ึงส่งผลให้การทดลองท่ีผ่านมายงัไม่สามารถอธิบายให้เห็น
ลกัษณะอ่ืนๆของพื้นท่ีระหวา่งท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนไดอี้ก รวมถึงเคร่ืองมือในการออกแบบเพื่อตอบ
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วตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากเพียงแค่พื้นท่ีการใช้งานท่ีเป็นเพียงบ้าน ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงก าหนด
programทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความแตกต่างจากบา้นข้ึนมาทดลองออกแบบ เพื่อช่วยให้เขา้ใจและ
เกิดการเปรียบเทียบพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเง่ือนไขในการก าหนดโครงการ นอกจาก
จะเป็นโครงการท่ีเหมาะสมแก่การเกิดพื้นท่ีระหวา่งท่ีชดัเจนแลว้ ยงัค านึงถึงรูปแบบของพื้นท่ีการ
ใช้งาน และล าดบัในการเขา้ใขง้าน รวมถึงประเด็นของเร่ืองpublicและprivateอีกดว้ย ซ่ึงนอกจาก
การทดลองน้ีจะมีข้ึนเพื่อน าชุดขอ้มูลท่ีมีอยู่แล้วมาศึกษาเพิ่มเติม ผูศึ้กษายงัเลือก 2 โครงการมา
ทดลองออกแบบเพื่อจะไดเ้กิดการเปรียบเทียบกนั โดยทั้งสองโครงการจะมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของ dynamicท่ีเกิดข้ึนในโครงการ รวมถึงความเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นpublicและprivateท่ี
ต่างกนัดว้ย โดย 2 programs ทางสถาปัตยกรรมท่ีน ามาทดลองออกแบบ คือ 

1. ศูนยป์ระชุม (Convention Center) 
2. หา้ง + ท่ีพกัอาศยั (Mall + Residential Units) 
ซ่ึงทั้งสองโครงการน้ี แมว้่าเป็นอาคารสาธารณะเหมือนกนั แต่ก็มีความแตกต่างใน

เร่ืองของfunction ท่ีมีการเขา้ไปใชง้านในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั รวมถึงล าดบัขั้นของการเขา้ไปใช้
งานพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั โดยห้างจะเป็นอาคารสาธารณะท่ีเปิดโอกาสให้พื้นท่ีเป็นอิสระ 
สามารถเขา้ถึงไดทุ้กพื้นท่ีอย่างไม่มีขอ้ก าหนดเร่ืองล าดบัขั้นในการเขา้ถึง แต่ก็จะมีส่วนของท่ีพกั
อาศยัอยู่ดว้ยท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีอย่างชดัเจน และในส่วนของศูนยป์ระชุมแมว้่า
เป็นอาคารท่ีเปิดสาธารณะแต่ก็จะมีขอ้ก าหนดในเร่ืองล าดบัขั้นตอนในการเขา้ใช้พื้นท่ี ซ่ึงในบาง
พิน้ท่ีการใชง้านก็จ  าเป็นตอ้งการความเป็นส่วนตวัแต่ยงัสามารถเช่ือมต่ออยูก่บัพื้นท่ีสาธารณะได ้ 
ทั้ง 2 โครงการน้ี มีการทดลองออกแบบดงัน้ี 

4.1 เร่ิมทดลองออกแบบทั้ง 2 โครงการ โดยพยายามทิ้งต าแหน่งเดิมของfunction 
ตามความเคยชิน และใหค้วามส าคญัไปกบัพื้นท่ีระหวา่ง ในแง่ของหนา้ท่ีมากกวา่ในแง่ของกายภาพ 
เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะของพื้นท่ีระหวา่งท่ีจะเกิดข้ึนในทั้ง 2 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 61 ผงัการทดลองออกแบบศูนยป์ระชุม 
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ภาพท่ี 62 ผงัการทดลองออกแบบหา้งและท่ีพกัอาศยั 
การทดลองออกแบบเบ้ืองตน้ เม่ือตวัprogramทางสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างจาก

บา้นมาก และมีขนาดและรูปแบบการใชง้านท่ีซับซ้อนมากข้ึน ท าให้การทดลองคร้ังน้ีเป็นเหมือน
เพียงการจัดผงั และออกแบบธรรมดาทั่วไปตามความต้องการของผู ้ออกแบบ โดยไม่ได้ให้
ความส าคญักบัหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนมากนัก หรือความสัมพนัธ์ของfunctionsต่างๆท่ี
ส่งผลใหเ้กิดพื้นท่ีระหวา่ง มีเพียงแค่การพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบของพื้นท่ีเดิมๆในทางกายภาพ
ใหเ้กิดพื้นท่ีระหวา่งเพียงเท่านั้นเอง อยา่งเช่นการปรับพื้นท่ีของศูนยป์ระชุมให้เหมือนเป็นโถงใหญ่
เดียวท่ีมีfunctionsต่างรวมอยู่ในนั้น แลว้ใช้การกั้นท่ีแตกต่างกนัเพื่อแบ่งประเภทพื้นท่ีการใช้งาน
ออกจากกนั หรืออย่างเช่น ห้าง ซ่ึงใช้โถงกลางเป็นส่วนของร้านขายของไปในตวัดว้ย แลว้ให้โถง
เป็นพื้นท่ีระหวา่งfunctions การใชง้านอ่ืนๆ 

แต่จากการทดลองคร้ังน้ีท าให้เห็นว่า โครงการศูนยป์ระชุมมีการใช้งานท่ียงัมีความ
อิสระในการจดัระบบและล าดบัการเขา้ใชพ้ื้นท่ีอยูม่าก ท าให้จ  าเป็นจะตอ้งเปล่ียนประเภทโครงการ
เพื่อจะสามารถน ามาเปรียบเทียบกบัโครงการห้างและท่ีพกัอาศยัไดอ้ย่างชัดเจน ดงันั้นจึงเปล่ียน
โครงการจากศูนยป์ระชุม เป็นโรงละคร เน่ืองจากโรงละคร จะมีล าดบัการเขา้ใช้พื้นท่ีอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีขอ้ก าหนดเร่ืองพื้นท่ีการใชง้านอยูด่ว้ย  

4.2 จากท่ีมีการปรับโครงการจากศูนย์ประชุมเป็นโรงละครแล้ว จึงมีการทดลอง
ออกแบบอีกคร้ังซ่ึงจากคร้ังแรกท่ีไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนๆมีเพียงprogramsทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
ตวัก าหนดfunctionsการใช้งานต่าง แล้วเร่ิมออกแบบเลย ท าให้การออกแบบไม่มีขอ้จ ากดัต่างๆท่ี
ควรมีและจะเป็นตวัก าหนดพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน ผูศึ้กษาจึงใชว้ิธีการเลือกโครงการท่ีมีอยูจ่ริงเพื่อ
น ามาออกแบบใหม่ภายใตป้ระเด็นของพื้นท่ีระหวา่ง ซ่ึงช่วยให้มีขอ้มูลในการออกแบบท่ีชดัเจนข้ึน
และสามารถน าไปอา้งอิงกบัโครงการเดิมไดว้า่ พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนเปล่ียนไปหรือแตกต่างอย่างไร โดย
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program โรงละคร เลือกใชโ้รงละครแห่งชาติ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณสนามหลวง และห้าง ไดเ้ลือกลาวิลล่า 
อารียข้ึ์นมาโดยก าหนดให้มีส่วนของพื้นท่ีพกัอาศยัเขา้ไปดว้ย โดยทั้งสองโครงการน้ีให้ใชพ้ื้นท่ีตั้ง
เดิมและบริบทเดิมของโครงการท่ีเลือกมา  ซ่ึงทั้งสองโครงการมีfunctionsการใชง้านดงัน้ี  
 โรงละครแห่งชาติ ประกอบดว้ย ส่วนโถง,โรงละครใหญ่, โรงละครเล็ก, ส่วนนกัแสดง
, ส่วนนกัดนตรี, ส่วนฉาก, ส่วนเคร่ืองแต่งกาย, ส านกังาน 
  ลาวิลล่าลท่ีพกัอาศยั ประกอบดว้ย supermarket, ส่วนร้านอาหาร, retail shop, ร้านคา้
ชัว่คราว, ส านกังาน, โรงเรียนกวดวชิา, Boutique hotel 

4.2.1 การทดลองออกแบบ โรงละครแห่งชาติ การทดลองน้ี เร่ิมใชว้ิธีการจดัfunctions
ต่างๆลงไปในท่ีตั้งเหมือนการออกแบบปกติ แต่แตกต่างท่ีประเด็นของการเร่ิมจากรูปทรงของพื้นท่ี
การใช้งานท่ีมีขอ้จ ากัดอยู่ อย่างเช่นโรงละครท่ีมีส่วนของพื้นท่ีนั่งไล่เป็นขั้นบนัไดข้ึนไป หรือ
อาจจะเป็นบางพื้นท่ีการใชง้านท่ีสามารถมีอิสระในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยา่งอิสระ โดยทั้งหมด
น้ีจะค่อยๆถูกจดัวางลงไปตามความสัมพนัธ์กบับริบทหรือการใชง้าน ซ่ึงพื้นท่ีการใชง้านก็จะค่อยๆ
ถูกบิดเบือนไปตามความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้าน และบริบท รวมถึงพื้นท่ีตั้ง 

ภาพท่ี 63 โมเดลแสดงล าดบัขั้นในการทดลองออกแบบโรงละครแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 64 โมเดลการทดลองออกแบบโรงละครแห่งชาติ 
ระหวา่งการออกแบบก็มีการเลือกเคร่ืองมือในการออกแบบในหลายรูปแบบ เพื่อตอบ

วตัถุประสงค์ของพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ดูผลลพัท์หลงัจากการออกแบบ จะเห็นว่า
ท่ีตั้งเป็นอีกหน่ึงประเด็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบกบัพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึน เป็นเหมือนตวัก าหนด
ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีถูกเบียดจากพื้นท่ีการใช้งานอ่ืน แต่ในแง่ของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
พื้นท่ีการใช้งานนั้นยงัไม่ถูกให้ความส าคญั เกิดเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีเป็นพื้นท่ีเสียเปล่า และพื้นท่ี
ระหว่างไม่ไดท้  าหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีการใช้งานอยา่งชดัเจน เป็นแค่พื้นท่ีวา่งท่ี
ถูกยดัเยยีดพื้นท่ีการใชง้านเบียดเขา้ไปอยา่งไร้วตัถุประสงค ์นอกจากน้ียงัมีประเด็นของเคร่ืองมือใน
การออกแบบท่ีถูกหยิบมาใชโ้ดยยงัไม่ไดค้  านึงถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน คึนึงถึงแค่เพียงการสร้าง
พื้นท่ีการใชง้านใหมี้รูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิมเท่านั้น 

4.2.2 การทดลองออกแบบ ลาวลิล่าและท่ีพกัอาศยั การทดลองออกแบบน้ี ในตอนแรก
มีความพยายามท่ีจะใชว้ธีิเดียวกบัการออกแบบโรงละครแห่งชาติ แต่เม่ือเร่ิมออกแบบแลว้ จะพบวา่ 
functions การใชง้านท่ีเกิดข้ึนนั้น มีความเป็นอิสระในการจดัวาง รวมทั้งไม่มีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีการ
ใชง้าน ท าใหก้ารออกแบบเป็นเหมือนการท่ีพยายามสร้างพื้นท่ีระหวา่งข้ึนมาโดยการแยกfunctions
ออกจากกนั อย่างเช่น ส่วนของ retails shop ท่ีสามารถกระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีว่างได้โดยไม่มี
ขอ้จ ากดั แลว้ใหพ้ื้นท่ีวา่งซ่ึงเป็นพื้นท่ีระหวา่งท าหนา้ท่ีเป็นทางเเช่ือมแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั 
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ภาพท่ี 65 โมเดลแสดงล าดบัขั้นในการทดลองออกแบบลาวลิล่า 

ภาพท่ี 66 โมเดลการทดลองออกแบบลาวลิล่า 
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ผลการออกแบบท่ีไดอ้อกมา จะเห็นไดว้่าทุกพื้นท่ีการใชง้านนั้น ถูกวางอย่างมีอิสระ
เน่ืองจากตวัโครงการไม่ได้เรียกร้องรูปแบบของพื้นท่ี หรือการใช้งานของพื้นท่ีเป็นพิเศษ พื้นท่ี
ระหวา่งท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นเหมือนพื้นท่ีทางเดินท่ีเช่ือมสู่ส่วนต่างๆ และจะมีอีกหน่ึง
พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนจากบริบทโดยรอบท่ีส่งผลกบัการเขา้ถึง ซ่ึงท าให้รูปทรงของอาคารถูกเบียด
เพื่อเปิดพื้นท่ีดา้นหน้า เป็นเหมือนพื้นท่ีระหวา่งท่ีสร้างระยะและความเป็นจุดสนใจให้การบริเวณ
ทางเขา้  

จากการทดลองออกแบบทั้งสองโครงการ จะเห็นวา่มีความแตกต่างกนัมากในเร่ืองของ
พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในส่วนของโรงละครนั้น ตวัโครงการมีพื้นท่ีการใชง้านท่ีมีความแตกต่าง
กนัหลายแบบ และเรียกร้องพื้นท่ีระหว่างท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะประเด็นของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิด
ข้ึนมาเพื่อตอบสนองความสัมพนัธ์และการเขา้ถึงของพื้นท่ีการใช้งานต่างๆท่ีมีความหลากหลาย 
นอกจากนั้นยงัมีขอ้จ ากดัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองรูปทรงของพื้นท่ีการใชง้านบางพื้นท่ีท่ีมีรูปทรงท่ี
ก าหนดไวอ้ยูแ่ลว้ตามรูปแบบการใชง้าน หรือวา่จะเป็นการท่ีพพื้นท่ีการใชง้านมีทั้งพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวัสูงและพื้นท่ีท่ีเปิดเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ขอ้จ ากดัและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีไดก้ล่าวถึงน้ี 
จะเป็นประเด็นท่ีท าให้โครงการน้ีเหมาะสมกับการทดลองศึกษาเรืองพื้นท่ีระหว่างในงาน
สถาปัตยกรรม แต่ในอีกโครงการหน่ึง คือหา้งและท่ีพกัอาศยันั้น ตวัโครงการมีรูปแบบการใชง้านท่ี
ค่อนขา้งอิสระ รวมถึงการเขา้ถึงพื้นท่ีต่างๆท่ีไม่ถูกก าหนดขั้นตอนในการเขา้ถึง function ต่างๆ
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง แต่โครงการน้ีก็อาจจะไม่นบัไดว้่าไม่เหมาะสมแก่การศึกษาเร่ืองพื้นท่ี
ระหวา่ง เพราะความเป็นอิสระของรูปแบบพื้นท่ีการใชง้านนั้น จะเปิดโอกาสให้ผูอ้อกแบบสามารถ
เลือกเคร่ืองมือในการออกแบบได้หลายรูปแบบเพื่อมาทดลองกบัพื้นท่ีการใช้งานต่างๆ แต่ตวัผู ้
ศึกษาเอง มีความเห็นท่ีจะเลือกโครงโรงละครแห่งชาติมาเป็นโครงการท่ีจะใชท้ดลองออกแบบ เพื่อ
สร้างโรงละครท่ีให้ความส าคญักับพื้นท่ีระหว่างไวเ้ป็นกรณีศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจ เน่ืองจาก
โครงการห้างและท่ีพกัอาศยั แมว้า่จะเปิดโอกาสให้ไดมี้การทดลองเคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ี
ระหวา่งไดห้ลายรูปแบบ แต่ดว้ย functions นั้นไม่ไดเ้รียกร้องพื้นท่ีระหวา่งอยา่งจริงจงั อาจจะท าให้
การเลือกเคร่ืองมือในการออกแบบนัน่ เป็นความคิดเห็นส่วนตวัของผูอ้อกแบบเพียงคนเดียว ต่างกบั
โรงละคร ท่ี functions ต่างมีการเรียกร้องพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไปตามการใชง้าน 
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บทที ่4 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
 กบับริบทโดยรอบ ซ่ึงนับได้ว่าสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ถือเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งบริบทจากแนวคิดท่ีจะออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ีระหวา่งนั้น 
ส่งผลใหย้อ้นกลบัไปตั้งค  าถามใหม่ในแง่ของความส าคญัของพื้นท่ีระหวา่งวา่จะถูกออกแบบมาให้
ตอบรับวตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งไดอ้ยา่งไร ประเด็นค าถามเหล่าน้ีถูกคล่ีคลายผา่น
การทดลองต่างๆท่ีผา่นมา วา่พื้นท่ีระหวา่งนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากตวัมนัเองโดยตรงแต่จะเกิด
จากความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีต่างๆท่ีเป็นตวัสร้างหรือตวัก าหนดพื้นท่ีระหว่างข้ึนมา ดงันั้นพื้นท่ี
ระหว่างท่ีเกิดข้ึนก็จะมีหน้าท่ีในการเช่ือมความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใช้งานต่างๆเขา้ดว้ยกนัดว้ย
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ทั้งน้ียงัรวมถึงหนา้ท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัสถาปัตยกรรม
โดยรอบของเมือง นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีระหว่างในแง่ของกายภาพหรือเคร่ืองมือในการ
ออกแบบท่ีน ามาใชอ้อกแบบเพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไปของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนดว้ย 
 จากการทดลองออกแบบเปรียบเทียบสองโครงการในขั้นตน้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 
พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีการใชง้านท่ีมีความหลากหลายแลว้นั้น ผูศึ้กษาไดเ้ลือกโครงการโรง
ละครแห่งชาติ มาเป็นโครงการในการออกแบบสถาปัตยกรรม เน่ืองดว้ยโครงการโรงละครนั้น มี
ความหลากหลายของรูปแบบพื้นท่ีการใช้งานและมีล าดบัขั้นตอนการเขา้ใช้งานในแต่ละพื้นท่ีท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเองท่ีเป็นตวัสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีความหลากหลายและ
เรียกร้องพื้นท่ีระหวา่งท่ีมาท าหนา้ท่ีในการเป็นตวักลางเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้าน
เขา้ดว้ยกนั  
 การออกแบบโครงการโรงละครแห่งชาติ โดยค านึงถึงพื้นท่ีระหวา่งนั้น ผูศึ้กษาก าหนด
พื้นท่ีตั้ งเป็นพื้นท่ีตั้ งปัจจุบนัของโรงละครแห่งชาติ  บริเวณท้องสนามหลวง เน่ืองจากมีบริบท
โดยรอบมีลกัษณะโครงการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงช่วยสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์หลายรูปแบบในการ
ทดลองออกแบบเพื่อศึกษาพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน และในส่วนของพื้นท่ีการใชง้านก็จะใชพ้ื้นท่ีการ
ใชง้านเดิมตามท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยตวั
โครงการท่ีแมว้่าจะเป็นอาคารสาธารณะแต่ก็ไม่ไดมี้พื้นท่ีหรือการเช้ือเชิญให้เกิดกิจกรรมส าหรับ
สาธารณะ ผูศึ้กษาจึงจะออกแบบโดยพยายามปรับเปล่ียนตวัโครงการให้มีความเป็นพื้นท่ีสาธารณะ 
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเช่ือมบริบทโดยรอบเขา้ดว้ยกนั 
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1. การทดลองออกแบบคร้ังที่1 
 การทดลองศึกษาคร้ังน้ี เป็นการท าความเข้าใจกับค าถามท่ีเกิดข้ึนจากการทดลอง
ออกแบบโรงละครในเบ้ืองตน้ท่ีออกแบบเปรียบเทียบกบัห้าง ซ่ึงยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัพื้นท่ี
ระหว่างมากนัก  รวมถึงระบบความสัมพนัธ์และรูปแบบของพื้นท่ีการใช้งานท่ีเรียกร้องพื้นท่ี
ระหว่างท่ีแตกต่างกนั ในการทดลองคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นวตัถุประสงค์ไปท่ีประเด็นของความสัมพนัธ์
ระหว่างพื้นท่ีการใช้งานต่างๆในโครงการ รวมถึงรูปทรงของพื้นท่ีการใช้งานว่ามีลกัษณะหรือ
รูปแบบอย่างไร เพื่อท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการของพื้นท่ีการใช้งาน ว่าเรียกร้องให้เกิดพื้นท่ี
ระหว่างอย่างไรและท าหน้าท่ีอะไร จากประเด็นท่ีกล่าวถึงน้ี การออกแบบทดลองคร้ังน้ี จึงลด
ความส าคญัของพื้นท่ีตั้ งและระบบการจดัผงัลง เพื่อให้มองเห็นวตัถุประสงค์ในการสร้างพื้นท่ี
ระหวา่งใหก้บัตวัสถาปัตยกรรม 

ภาพท่ี 67 หุ่นจ าลอง 1 ผงัอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 68 หุ่นจ าลอง 1 ศึกษาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้าน 
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การทดลองออกแบบคร้ังน้ีไดผ้ลลพัทท่ี์ช่วยให้เร่ิมเขา้ใจบทบาทของแต่ละพื้นท่ีการใช้
งานมากข้ึน ว่าพื้นท่ีการใช้งานนั้นๆมีรูปทรงอย่างไร และมีลกัษณะการใช้พื้นท่ีเช่นไร แต่ก็ยงัคง
เป็นความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ อาจเพราะจากการท่ีลดบทบาทของพื้นท่ีตั้งและบริบทอ่ืนๆลง ท าให้ไม่
มีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีตั้งมาเป็นตวัก าหนดขอบเขต รวมถึงความสัมพนัธ์กบับริบทโดยรอบท่ีส่งผลต่อ
รูปแบบการใชง้านพื้นท่ีต่างๆในโครงการ 

 
2. การทดลองออกแบบคร้ังที่2 
 จากการทดลองคร้ังท่ี1 ท าให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้านนั้นเป็นประเด็น
ส าคญัในการสร้างพื้นท่ีระหวา่ง แต่เม่ือมองยอ้นไปดูในการทดลองออกแบบเปรียบเทียบ ท่ีพื้นท่ี
การใช้งานแต่ละพื้นท่ีนั้นมีการยินยอมให้ถูกบิดเบือนจากพื้นท่ีการใช้งานอ่ืนๆต่างกันออกไป
ตามแต่ละความส าคญัของพื้นท่ีการใชง้านนั้นๆ ซ่ึงแมว้า่ในการทดลองคร้ังท่ี1นั้นจะเร่ิมเห็นความ
แตกต่างของพื้นท่ีการใชง้านท่ีมีการยินยอมท่ีต่างกนั แต่เม่ือยงัไม่มีขอ้จ ากดัจากพื้นท่ีตั้งและบริบท 
จึงท าให้พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดนั้นเป็นเพียงพื้นท่ีว่างท่ีเกิดจากการจดัวางผงั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้กบัพื้นท่ีการใช้งานต่างๆท่ีมีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีตั้งและบริบท ท่ีส่งผลต่อรูปแบบ
ของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนรวมถึงพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปทั้งรูปทรง หรือรูปแบบ
ต่างๆ จากการเบียดและแทรกของพื้นท่ีระหวา่งเขา้ไประหวา่งพื้นท่ีการใชง้าน ซ่ึงพื้นท่ีการใชง้านก็
จะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือถูกบิดเบือนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบหรือวตัถุประสงคข์อง
พื้นท่ีการใชง้าน 
 การทดลองคร้ังท่ี2น้ี จะเร่ิมค านึงถึงพื้นท่ีตั้งของโครงการและบริบทเน่ืองจากผูศึ้กษา
พบว่าสองประเด็นหลกัน้ีส าคญัต่อการทดลองออกแบบทั้งในแง่ของขอบเขตและความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างบริบทรวมถึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีการใช้งานและพื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรมอีกดว้ย ซ่ึงในการทดลองจะทดลองผ่านสองวิธี โดยวิธีแรกคือการใช้
วิธีสุ่มวางต าแหน่งของพื้นการใช้งานต่างๆลงบนพื้นท่ีตั้งเพื่อจะศึกษาผลลพัท์จากการสร้างพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ ส่วนวธีิท่ีสอง คือการรวบพื้นท่ี
การใชง้านทั้งหมดไวด้ว้ยกนัแลว้จึงค่อยปรับพื้นท่ีต่างๆตามการใชง้านของพื้นท่ีนั้นพร้อมทั้งแทรก
พื้นท่ีระหวา่งเขา้ไปเพื่อท าหนา้ท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ของพื้ทน่ีการใชง้านเขา้ดว้ยกนั 
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2.1 ทดลองออกแบบโดยการสุ่มต าแหน่งพื้นท่ีการใชง้าน 

ภาพท่ี 69 ผงัการเช่ือมต่อตามความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีระหวา่ง การทดลองออกแบบ2.1 

ภาพท่ี 70 หุ่นจ าลอง 2.1 
การทดลองออกแบบดว้ยการสุ่มต าแหน่งของพื้นท่ีการใชง้านไวก่้อนและพยายามท่ีจะ

เช่ือมพื้นท่ีเขา้หากนัดว้ยพื้นท่ีระหวา่งตามหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคข์องพื้นท่ีนั้นๆ ส่งผลให้เกิดพื้นท่ี
ระหวา่งอีกชุดหน่ึงท่ีเกิดจากพื้นท่ีวา่งท่ีเหลือจากการเช่ือมพื้นท่ีการใชง้านเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงท าให้เห็น
วา่การทดลองออกแบบดว้ยวธีิน้ี มีความน่าสนใจในเร่ืองของพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนท่ีเปิดโอกาสให้
พื้นท่ีการใชง้านต่างๆหรือพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีอ่ืนสามารถแทรกตวัเขา้ไปได ้แต่ในระหวา่งการ
ออกแบบผูอ้อกแบบยงัยึดติดกบัการออกแบบในรูปแบบเดิมๆมากเกินไปจนไม่ยอมให้พื้นท่ีการใช้
งานต่างๆถูกบิดเบือนเพื่อส่งเสริมให้พื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นมีหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคใ์นตวัของ
มนั นอกจากนั้นด้วยประเด็นของการพยายามท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีระหว่าง ท าให้
ผูอ้อกแบบไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเคร่ืองมือในการออกแบบมากนกั ส่งผลใหพ้ื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน
ไม่สามารถตอบวตัถุประสงคห์รือหนา้ท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน  
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2.2 ทดลองออกแบบโดยการรวบพื้นท่ีการใชง้านรวมกนั 

ภาพท่ี 71 ผงัการเช่ือมต่อตามความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีระหวา่ง การทดลองออกแบบ2.2 

ภาพท่ี 72 หุ่นจ าลอง 2.2 
ส าหรับการออกแบบโดยรวบพื้นท่ีการใช้งานไว้รวมกันก่อนนั้ น แล้วค่อยขยบั

ปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปตามรูปแบบการใชง้านของพื้นท่ีนั้นๆ แต่ดว้ยการใชว้ธีิน้ี ท าให้ในการออกแบบ
มิไดค้  านึงถึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
เน้นแต่เพียงให้ความสนใจกับพื้นท่ีระหว่างย่อยๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีการใช้งานนั้นๆ เช่น พื้นท่ี
ระหว่างท่ีท าหน้าท่ีเป็นbufferให้กบัโรงละคร ท าให้งานออกแบบเป็นเพียงการพยายามวางผงัให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติทัว่ไป นอกจากนั้นยงัส่งผลให้เกิดพื้นท่ีระหว่างท่ีเป็นพื้นท่ีเสียเปล่า
ข้ึนมาอีก  

จากการทดลองออกแบบด้วยแนวคิดท่ีแตกต่างกันนั้น ช่วยให้เห็นปัญหาของการ
ออกแบบท่ีผูอ้อกแบบไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน รวมถึงยงัติดภาพเดิมของการ
ออกแบบทัว่ๆไป ส่งผลใหท้ั้งสองงานออกแบบน้ี ยงัไม่ไดใ้หคุ้ณค่ากบัพื้นท่ีระหวา่งและหนา้ท่ีของ
พื้นท่ีระหว่างท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ แต่การทดลองทั้งสองน้ี 
ช่วยให้เห็นขอ้จ ากดัในการออกแบบของผูอ้อกแบบ ท่ีควรเปิดโอกาสให้พื้นท่ีการใชง้านและพื้นท่ี
ระหว่าง ถูกบิดเบือนไปจากเดิมไดบ้า้ง เพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรม 
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เพราะทั้งสองงานออกแบบน้ี จะเห็นได้ว่าพื้นท่ีการใช้งานทั้งหมดนั้นแมว้่าจะถูกเบียดดว้ยพื้นท่ี
ระหวา่งหรือพื้นท่ีการใชง้านท่ีแทรกเขา้ไป ตวัพื้นท่ีการใชง้านนั้นๆก็จะยงัคงรูปร่างและขนาดเดิม 
ซ่ึงท าให้ผูอ้อกแบบเห็นว่าควรจะมีการท าความเขา้ใจกบัพื้นท่ีการใช้งานว่าพื้นท่ีนั้นๆเรียกร้อง
รูปแบบพื้นท่ีอยา่งไรและเรียกร้องการปฎิสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการใช้งานอ่ืนอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยให้การ
ออกแบบมีล าดบัขั้นตอนในการสร้างพื้นท่ีระหว่างไดช้ดัเจนข้ึน รวมถึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้น
สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการเป็นพื้นท่ีระหวา่งไดอี้กดว้ย 

 
3. การทดลองออกแบบคร้ังที3่ 
 จากการทดลองท่ีผ่านมา ท าให้เห็นวา่วิธีการต่างๆในการออกแบบ ส่งผลให้เกิดพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งแทรกตวัผา่นพื้นท่ีการใช้
งานอ่ืนๆเพื่อท าหนา้ท่ีตอบสนองการใชง้านของพื้นท่ีการใช้งานต่างๆ หรือพื้นท่ีระหวา่งในหน่วย
ยอ่ยลงไปท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะนั้นๆ เช่นพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นbufferให้กบัโรงละครหรือพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีชะลอการเขา้ถึงพื้นท่ีการใชง้าน และในอีกแง่หน่ึงคือพื้นท่ีการใชง้านท่ี
เกิดข้ึนในสถาปัตยกรรมนั้น ก็เป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีอยู่ระหวา่งพื้นท่ีการใช้งานอ่ืนๆไปในตวั แต่ใน
การทดลองออกแบบท่ีผ่านมานั้น ผูอ้อกแบบยงัไม่ได้ให้ความส าคัญกับพื้นท่ีระหว่างเหล่าน้ี
เท่าท่ีควร รวมถึงการยนิยอมใหก้บัพื้นท่ีใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือถูกบิดเบือนจากการเกิดข้ึนของ
พื้นท่ีระหวา่ง 
 ดว้ยวธีิการทดลองท่ีแตกต่าง ก็สร้างพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ผูอ้อกแบบจึงมี
ความตั้งใจท่ีจะออกแบบใหม่ ดว้ยวธีิเดิม แต่ใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีระหวา่งมากข้ึน รวมถึงลองเปิด
โอกาสให้พื้นท่ีถูกบิดเบือนจากพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการทดลองออกแบบน้ีจะออกแบบเพื่อ
เปรียบเทียบกนัดว้ย 3 วธีิดงัน้ี  

3.1 ทดลองออกแบบโดยการสุ่มต าแหน่งพื้นท่ีการใชง้าน  
     ใช้วิธีการสุ่มต าแหน่งเหมือนการทดลองท่ี2.1 แต่ในการทดลองคร้ังน้ี จะให้

ความส าคญักบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเขา้ดว้ยกนั รวมถึงการยินยอมให้
พื้นท่ีการใชง้านถูกบิดเบือนจากการท่ีถูกพื้นท่ีระหวา่งแทรกผา่นเขา้มา แต่ยงัไม่ไดค้  านึงถึงรูปแบบ
ทางกายภาพมากนกัเท่าไหร่ เน่ืองจากผูอ้อกแบบตอ้งการออกแบบเพื่อเปรียบเทียบกบัอีกสองวิธี 
เพื่อดูการเกิดพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไป ในแต่ละวธีิ 
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ภาพ 73 ผงัการทดลองออกแบบ3.1โดยการสุ่มต าแหน่งพื้นท่ีการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 74 หุ่นจ าลอง 3.1 
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3.2 ทดลองออกแบบโดยการรวบพื้นท่ีการใชง้านรวมกนั 
      ใช้วิธีการรวบพื้นท่ีการใช้งานรวมกันแล้วค่อยขยบัปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปตาม

รูปแบบการใชง้านของพื้นท่ีนั้นๆเช่นเดียวกบัการทดลองท่ี2.2 โดยในการวางพื้นท่ีการใชง้านรวบ
กนัเอาไวน้ั้นก็ยงัค  านึงถึงความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใช้งานต่างๆและความสัมพนัธ์กับบริบท
โดยรอบโครงการด้วย ซ่ึงเม่ือเร่ิมออกแบบผูอ้อกแบบจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้พื้นท่ีต่างๆถูก
บิดเบือนจากการแทรกเขา้มาของพื้นท่ีระหว่างรวมถึงพื้นท่ีการใช้งานอ่ืนๆ เพื่อไม่ให้เกิดพื้นท่ี
ระหวา่งอ่ืนๆท่ีเสียเปล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 75 ผงัการทดลองออกแบบ3.2โดยการรวบพื้นท่ีการใชง้านรวมกนั 
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ภาพท่ี 76 หุ่นจ าลอง 3.2 
 

3.3 ทดลองออกแบบโดยการเพิ่มแนวแกนท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กบับริบท 
     วธีิการทดลองวธีิน้ี เกิดจากการใหค้วามส าคญักบับริบทโดยรอบท่ีส่งผลให้พื้นท่ีตั้ง

โครงการเป็นเหมือนพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในบริบท ซ่ึงในงานทดลองออกแบบก่อนหนา้น้ีนั้น ให้
ความส าคญักบับริบทเพียงในแง่ของมุมมองและการเขา้ถึงจากถนนเพียงเท่านั้น แต่เม่ือลองพิจารณา
ดูบริบทอ่ืนๆโดยรอบนั้น นอกจากถนนแลว้ ยงัมีพิพิธภณัฑสถาน และวิทยาลยันาฏศิลป์ ซ่ึงบริบท
ท่ีควรเกิดการเช่ือมต่อเขา้กบัโครงการโรงละครแห่งชาติทั้งในแง่ของความสัมพนัธ์ทางกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนรวมถึงการเปิดโอกาสให้โครงการมีความเป็นสาธารณะมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ี นอกจากบริบท
โดยรอบท่ีเรียกร้องปฎิสัมพนัธ์ท่ีเกิดกบัโครงการแลว้ ยงัมีประเด็นของการเช่ือมต่อพื้นท่ีเพื่อให้
โครงการเป็นเหมือนทางผ่านเช่ือมต่อบริบทรอบๆเขา้ดว้ยกนั นอกจากบริบทโดยรอบในแง่ของ
สถานท่ีหรือการเกิดกิจกรรมแล้วนั้น ก็ยงัมีบริบทอีกประเภทหน่ึงท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิด
ข้ึนกบัโครงการ นั้นก็คือเร่ืองของบริบททางสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะ ลม ท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี
การใชง้านรวมถึงสร้างพื้นท่ีระหวา่งข้ึนมาใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการซ่ึงถูกเปล่ียนแปลงให้มี
ความเป็นสาธารณะมากข้ึนนั้น มีการเปิดพื้นท่ีวา่งมากข้ึน เพื่อเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีทางผา่นของ
ลม สนบัสนุนใหส้ถาปัตยกรรมมีความสมบูรณ์แบบมากข้ึน 
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การออกแบบดว้ยวิธีน้ีเร่ิมจากการก าหนดแนวแกนของความสัมพนัธ์กบับริบททั้งใน
แง่ของสภาพแวดล้อมและในแง่ของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นตวัหลกั แล้วจึงแทรกพื้นท่ีการใช้งาน
ต่างๆเขา้ไป หลงัจากนั้นจึงหาวธีิในการเช่ือมพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเขา้ดว้ยกนัเพื่อตอบสนองการใช้
งานของโครงการ 

 

ภาพท่ี 77 ผงัการทดลองออกแบบ3.3โดยการเพิ่มแนวแกนท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กบับริบท 
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ภาพท่ี 78 หุ่นจ าลอง 3.3 
จากการทดลองทั้งสามวธีิน้ีจะเห็นไดว้า่วธีิท่ีสามเป็นวธีิท่ีเหมาะสมแก่การน าไปพฒันา

ต่อ เน่ืองจากเม่ือมีการให้ความส าคญักบับริบทอย่างจริงจงั จะเห็นว่าเกิดพื้นท่ีระหว่างอีกหน่ึง
รูปแบบท่ีส่งผลต่อตวัโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนัน่ยงัส่งเสริมโครงการในแง่ของการเขา้ใช้
พื้นท่ีและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบับริบทโดยรอบ ซ่ึงเป็นการสร้างพื้นท่ีระหว่างในอีกรูปแบบหน่ึง
เพื่อเช่ือมต่อตวัโครงการเขา้กบับริบท แต่ในการทดลองท่ีสามนั้น ยงัขาดรูปแบบของพื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีเกิดข้ึนในอีกสองการทดลอง นั่นคือพื้นท่ีระหว่างท่ีท าหน้าท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่าง
พื้นท่ีการใช้งานต่างๆ รวมถึงการท่ีพื้นท่ีระหว่างถูกแทรกเขา้ไปในพื้นท่ีการใช้งานแล้วเกิดการ
บิดเบือนของพื้นท่ี ซ่ึงจะช่วยให้ใช้พื้นท่ีต่างๆไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ดงันั้นแลว้ในการพฒันา
แบบในขั้นต่อไป ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์กบับริบทโดยรอบท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ใช้งานของโครงการรวมถึงการแทรกผ่านของพื้นท่ีท่ีเป็นแนวแกนต่างๆ แทนท่ีจะสร้างแนวแกน
แลว้จึงค่อยน าพื้นท่ีการใช้งานมาจดัวาง ซ่ึงเม่ือการออกแบบไดเ้ร่ิมตน้จากการวางพื้นท่ีการใชง้าน
ก่อนโดยมองเร่ืองความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ แลว้จึงค่อยแทรกดว้ยพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิด
จากแนวแกนต่างๆเขา้ไป ซ่ึงระหวา่งการแทรกพื้นท่ีระหวา่งเหล่าน้ีนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี
การใช้งานให้เกิดการบิดเบือนไปพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
พื้นท่ีการใชง้านต่างๆไปดว้ย 
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4. การทดลองออกแบบคร้ังที่4,5 
 ในการทดลองทั้งสองคร้ังน้ี เร่ิมมีวิธีการสร้างพื้นท่ีระหว่างท่ีใกล้เคียงกัน แต่จะ
แตกต่างกนัในแง่ของเคร่ืองมือในการออกแบบท่ีถูกหยิบมาใช้ต่างกนั ซ่ึงทั้งสองการทดลองน้ีใน
การออกแบบผูอ้อกแบบไดเ้ร่ิมจากการวางต าแหน่งของพื้นท่ีการใช้งานโดยนอกจากจะค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใช้งานแลว้ ยงัค านึงถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบับริบทโดยรอบดว้ย 
หลงัจากนั้นจึงค่อยๆแทรกพื้นท่ีระหวา่งในสัดส่วนท่ีใหญ่เขา้ไปก่อนนั้นคือพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดจาก
บริบท แลว้จึงค่อย แทรกพื้นท่ีระหวา่งท่ีเช่ือมพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเขา้ดว้ยกนัอีกคร้ังนึง ซ่ึงระหวา่ง
การแทรกของพื้นท่ีระหวา่งนั้น พื้นท่ีการใชง้านต่างๆจะค่อยๆถูกบิดเบือนไปตามแต่ความยินยอม
ของพื้นท่ีนั้นๆว่าสามารถยอมให้ถูกบิดเบือนไปไดม้ากเท่าไหร่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้งาน
เดิมไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 79 ผงัขั้นตอนการออกแบบเบ้ืองตน้ การทดลองออกแบบ4,5 
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4.2 งานทดลองออกแบบคร้ังท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 80 ผงัการทดลองออกแบบ 4 
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ภาพท่ี 81 หุ่นจ าลอง 4 
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4.2 งานทดลองออกแบบคร้ังท่ี5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 82 ผงัการทดลองออกแบบ 5 
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ภาพท่ี 83 หุ่นจ าลอง 5 
 จากการทดลองออกแบบในคร้ังท่ี4และ5นั้น ไดช่้วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะของพื้นท่ีระหวา่ง
ไดม้ากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในการเกิดพื้นท่ีระหว่าง หรือจะเป็นหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างท่ีถูก
สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองการใชง้านของพื้นท่ีต่างๆ รวมถึงช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีการใช้
งานต่างๆดว้ย นอกจากน้ียงัมีโอกาสไดท้ดลองเคร่ืองมือในการออกบบท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงค์ของพื้นท่ีระหว่างท่ีแตกต่างกันไป ทั้ งหมดเหล่าน้ีช่วยให้เห็นภาพรวมของการ
ออกแบบพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในโครงการอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน โดยเร่ิมจากพื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนในแง่ของการท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในบริบทต่างๆโดยรอบ โดยท่ีบริบท
เหล่านั้นเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดพื้นท่ีระหว่างของภาพรวมโครงการ อย่างเช่น บริบทโดยรอบ
เรียกร้องให้เกิดพื้นท่ีเช่ือมต่อผ่านโครงการ ซ่ึงก็เป็นหน้าท่ีหน่ึงของโครงการท่ีเป็นพื้นท่ีระหว่าง
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บริบทโดยรอบ รวมถึงความสัมพนัธ์ในแง่ของการปฏิสัมพนัธ์กบัโครงการโดยรอบในเชิงของ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดพื้นท่ีระหวา่งข้ึนมารองรับกิจกรรมเหล่าน้ี ในส่วนต่อไปของ
พื้นท่ีระหวา่งนั้น จะถดัเขา้มาในสัดส่วนท่ีเล็กลงนัน่คือพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใช้
งานต่างๆ ท าหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ีหรือแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัตามความตอ้งการของพื้นท่ีการใชง้านนั้นๆ 
ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีการใชง้าน ก็มีการเรียกร้องพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไป ถดัมาก็จะเป็นพื้นท่ีระหวา่ง
ท่ีเกิดข้ึนในตวัพื้นท่ีการใชง้านเอง อยา่งเช่นในส่วนของส านกังาน พื้นท่ีการท างานท่ีแตกต่างกนัไป 
ก็มีความตอ้งการพื้นท่ีระหวา่งท่ีแตกต่างกนัไป ห้องประชุมอาจจะตอ้งการพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ี
กั้นพื้นท่ีออกจากส่วนอ่ืน แต่กลบักนัในส่วนพื้นท่ีท างาน พื้นท่ีระหว่างอาจจะท าหน้าท่ีเป็นเพียง
ขอบเขตบางๆเท่านั้น ส่วนสุดทา้ยคือพื้นท่ีระหว่างในแง่ของกายภาพซ่ึงอาจจะมีหน้าท่ีในตวัของ
มนัอยา่งชดัเจน หรืออาจเป็นเพียงแค่ไวส้ าหรับการตกแต่งหรือแสดงตวัตนก็เป็นได ้อยา่งเช่น พื้นท่ี
โรงละครเรียกร้องพื้นท่ีระหวา่งเป็นผนงัทึบตนั เพื่อแยกพื้นท่ีตดัขาดออกจากพื้นท่ีส่วนอ่ืน รวมถึง
ความตอ้งการในการป้องกนัเสียงรบกวน เป็นตน้ 
 แม้ว่าการทดลองออกแบบในคร้ังท่ี4และ5นั้น จะช่วยให้เข้าใจล าดับขั้นของพื้นท่ี
ระหว่างก็ตาม แต่ในการทดลองน้ี ยงัเกิดพื้นท่ีระหวา่งท่ียงัไม่มีหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน และยงัไม่ไดใ้ส่
ใจกบัรายละเอียดของเคร่ืองมือในการออกแบบในส่วนยอ่ยๆ รวมถึงการเกิดพื้นท่ีระหวา่งในพื้นท่ี
การใช้งานต่างๆท่ียงัไม่ไดต้อบการใช้งานของพื้นท่ีการใช้งานนั้นๆได ้ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้
งานออกแบบในหลายๆส่วนเกิดจากความเคยชินและinputส่วนตวัของผูอ้อกแบบเอง นอกจากนั้น 
สถาปัตยกรรมยงัไม่สามารถแสดงศกัยภาพของพื้นท่ีระหวา่งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
5. การทดลองออกแบบคร้ังที่6 

จากประเด็นของล าดบัขั้นของพื้นท่ีระหวา่ง ช่วยใหก้ารออกแบบมีความชดัเจนมากข้ึน
ในการออกแบบคร้ังน้ี ซ่ึงเม่ือมีการเรียบเรียงล าดบัขั้นแลว้ ท าให้ผูอ้อกแบบสามารถแยกแยะหนา้ท่ี
และความส าคญัของพื้นท่ีการใชง้านต่างๆรวมถึงกา รสร้างพื้นท่ีระหวา่งและการใชเ้คร่ืองมือในการ
ออกแบบเพื่อตอบสนองวตุัประสงค์ของพื้นท่ีระหว่างนั้น ซ่ึงในการออกแบบคร้ังน้ีนอกจาก
ประเด็นความสัมพนัธ์กบับริบท และความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านนั้น ผูอ้อกแบบไดมี้การ
วเิคราะห์พื้นท่ีการใชง้านต่างๆวา่ภายในพื้นท่ีการใชง้านนั้นๆเรียกร้องพื้นท่ีการใชง้านยอ่ยอะไรบา้ง 
แลว้พื้นท่ีเหล่านั้นเรียกร้องพื้นท่ีระหวา่งอยา่งไรบา้ง รวมถึงการท่ีพื้นท่ีเหล่านั้นท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ี
ระหว่างในตัวพื้นท่ีเองด้วย ซ่ึงการวิเคราะห์พื้นท่ีการใช้งานในส่วนย่อยน้ี ช่วยให้ผูอ้อกแบบ
สามารถหยบิใชเ้คร่ืองมือออกแบบมาตอบวตัถุประสงคข์องพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน  
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 การออกแบบในคร้ังน้ี ผูอ้อกแบบได้วิเคราะห์งานทดลองออกแบบท่ีผ่านมาใน
เบ้ืองต้น แล้วพบว่าถ้าผูอ้อกแบบทดลองก าหนดขอบเขตของอาคาร อาจจะส่งผลให้เกิดพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน รวมถึงการแทรกพื้นท่ีระหวา่งไปในพื้นท่ีการใชง้านท่ีถูกจ ากดัขอบเขต
นั้น อาจช่วยให้เห็นศกัยภาพของพื้นท่ีการใช้งานว่ามีการยินยอมให้ถูกบิดเบือนได้มากเพียงใด 
ผูอ้อกแบบจึงก าหนดขอบเขตเป็นส่ีเหล่ียมข้ึนมาเพื่อทดลองออกแบบโดยใช้วิธีการเหมือนการ
ออกแบบคร้ังท่ี4และ5 โดยการก าหนดพื้นท่ีการใช้งานท่ีเหมาะสมก่อนแล้วจึงค่อยแทรกพื้นท่ี
ระหว่างเขา้ไปตามล าดบัความส าคญัและลกัษณะของการท่ีพื้นท่ีระหว่างนั้นเขา้ไปบิดเบือนพื้นท่ี
การใชง้านอ่ืนหรือตวัพื้นท่ีระหวา่งนั้นยนิยอมใหถู้กบิดเบือนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 84 ผงัการทดลองออกแบบ 6 
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ภาพท่ี 85 หุ่นจ าลอง 6 
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ภาพท่ี 86 หุ่นจ าลอง 6 
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ภาพท่ี 87 หุ่นจ าลอง 6 
 (ก) บริเวณพื้นท่ีโถงสาธารณะ         (ข) บริเวณโรงละครเล็ก 
 (ค) บริเวณโรงละครใหญ่                (ง) บริเวณส านกังาน 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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งานออกแบบในคร้ัง น้ีมีความชัดเจนเ ร่ืองพื้น ท่ีระหว่างมากข้ึนทั้ งในแง่ของ
ความสัมพนัธ์กบับริบทและพื้นท่ีการใชง้าน รวมถึงพื้นท่ีระหวา่งในหน่วยยอ่ยของพื้นท่ีการใชง้าน
และความเป็นพื้นท่ีระหว่างทางกายภาพ แต่การออกแบบยงัไม่มีความชดัเจนในเร่ืองล าดบัขั้นและ
การเรียกร้องพื้นท่ีต่างๆของพื้นท่ีการใชง้านซ่ึงหากท าการวิเคราะห์แยกแต่ละพื้นท่ีการใชง้านก่อน
ในเบ้ืองตน้ อาจจะช่วยให้เห็นพื้นท่ีหรือหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่างบางอย่างท่ียงัขาดหายไปอยู่ ซ่ึง
ส่งผลให้ การเขา้ถึงพื้นท่ีการใชง้านต่างๆยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ นอกจากน้ีการออกแบบยงัยึดติด
กบัรูปทรงเดิมของพื้นท่ีการใช้งานมากเกินไป จนในหลายส่วนมีความขดัแยง้กนัเองในหน้าท่ีของ
พื้นท่ีระหว่าง รวมถึงขอบเขตส่ีเหล่ียมท่ีไดก้ าหนดมานั้นกลบัไม่ส่งเสริมการออกแบบและช่วยหา
ค าตอบจากการตั้งค  าถามกบัพื้นท่ีระหวา่ง ซ่ึงส่งผลให้พื้นท่ีระหวา่งไม่สามารถแสดงตวัตนออกมา
ไดอ้ยา่งชดัเจน และขอบเขตน้ีเองท่ีกลายเป็นขอ้จ ากดัในการถูกบิดเบือนของพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ 
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บทที ่5 

การออกแบบข้ันสุดท้าย 
 

ในงานออกแบบขั้นสุดทา้ยนั้น ใช้แนวคิดในการออกแบบเช่นเดียวกบัการทดลอง
ออกแบบคร้ังท่ี6 แต่จะแตกต่างในเร่ืองของการก าหนดขอบเขตพื้นท่ี โดยในขั้นสุดทา้ยน้ีผูอ้อกแบบ
ไม่มีการก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมอยา่งในการออกแบบคร้ังท่ี6 แต่จะให้พื้นท่ีตั้งโครงการ
และบริบทโดยรอบนั้นเป็นตวัก าหนดขอบเขตของโครงการแทนเน่ืองจาก หากมองพื้นท่ีตั้งโครง
เป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งบริบทโดยรอบแลว้ บริบทโดยรอบเหล่านั้นเองท่ีจะท าหนา้ท่ี
เป็นตวัก าหนดขอบเขตและรูปแบบของพื้นท่ีท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีในกระบวนการออกแบบจะมี
การวเิคราะห์ลกัษณะของพื้นท่ีการใชง้าน วา่มีการเรียกร้องลกัษณะพื้นท่ีอยา่งไรบา้ง  และในพื้นท่ี
แต่ละส่วนมีการยินยอมให้ถูกบิดเบือนจากการแทรกตวัของพื้นท่ีระหว่างได้มากน้อยเพียงใด 
เพื่อท่ีจะช่วยให้เห็นถึงล าดบัขั้นของการใช้งานในแต่ละพื้นท่ี รวมถึงยงัช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การทดลองออกแบบคร้ังท่ี6 ในประเด็นของการยึดติดกบัรูปทรงเดิมๆของพื้นท่ีการใชง้าน ซ่ึงหาก
ไดมี้การวิเคราะห์แต่ละพื้นท่ีการใช้งานแลว้ ผูอ้อกแบบจะสามารถตดัสินใจเลือกหรือยินยอมให้
พื้นท่ีการใชง้านนั้นๆถูกขยบัเขยื้อนหรือถูกบิดเบือนไปได ้ตามลกัษณะหรือรูปแบบของพื้นท่ีท่ีถูก
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้ 

ในการทดลองออกแบบท่ีผ่านมา ผูอ้อกแบบได้พยายามเรียบเรียงกระบวนการ
ออกแบบพื้นท่ีระหวา่งหรือพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการออกมาเป็นขั้นๆ เพื่อง่ายต่อการ
เรียบเรียงและออกแบบดงัน้ี 

1.  พื้นท่ีระหวา่งในแง่ของพื้นท่ีตั้งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริบท
ของเมือง 

2.  พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีการใช้งานหลกัๆ(ในท่ีน้ีหมายถึงการจดัวาง
พื้นท่ีการใช้งานในเบ้ืองตน้เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการใช้งานต่างๆ จะท าให้เกิดพื้นท่ีระหว่าง
พื้นท่ีการใชง้านต่างๆนั้นข้ึน) 

3.  พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีการใช้งานหลัก(อย่างเช่นในโรงละคร ก็จะเกิด
ทางเดินโดยรอบ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน) 
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4.พื้นท่ีระหว่างท่ีถูกบิดเบือนจากพื้นท่ีการใช้งานอ่ืนหรือดว้ยวตัถุประสงค์บางอย่าง
(ในท่ีน้ีเน้นไปท่ีพื้นท่ีการใช้งานท่ีเกิดในพื้นท่ีการใช้งานหลกั(ขอ้3))หรือการท่ีพื้นท่ีการใช้งานมี
การบิดเบือนแลว้ท าใหเ้กิดพื้นท่ีระหวา่งข้ึน 

5.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีถูกแทรกเขา้ไปเพื่อตอบสนองการใช้งานของพื้นท่ีการใชง้านหรือ
เพื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่ง 

6.  พื้นท่ีระหวา่ง ในสเกลของการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ 
7.  พื้นท่ีระหวา่งในแง่ของกายภาพ 
8.  พื้นท่ีระหวา่งท่ีไม่มีหนา้ท่ีการใชง้านชดัเจน แต่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งอ่ืนในการมีอยู ่
พื้นท่ีระหวา่งทั้ง8รูปแบบท่ีกล่าวถึงน้ี เป็นภาพรวมท่ีผูอ้อกแบบน ามาเป็นประเด็นหลกั

ในการออกแบบ ซ่ึงทั้ง8ขรูปแบบน้ีจะสังเกตุได้ว่าจะไล่เรียงล าดบัของพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนใน
สัดส่วนท่ีกวา้งก่อนไล่เรียงลงมาในสัดส่วนของพื้นท่ีระหว่างท่ีเล็กลงหรือเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นเพียงแค่กายภาพ แต่เม่ือเร่ิมการออกแบบแลว้นั้น ขั้นตอนในบางส่วนอาจจะไม่ไดถู้กไล่
เรียงไดอ้ย่างแน่นอนตามขั้นตอนท่ีกล่าวมา เน่ืองจากเม่ือมีการเกิดพื้นท่ีระหวา่งข้ึนใหม่หรือมีการ
แทรกพื้นท่ีระหวา่งเขา้ไปใหม่ จะเกิดผลกระทบตอบพื้นท่ีการใชง้านต่างๆทัว่ทั้งโครงการซ่ึง ท าให้
ในหลายคร้ัง จ าเป็นจะตอ้งมีการยอ้นกลบัไปดูพื้นท่ีระหว่างในสัดส่วนท่ีใหญ่ ว่าเกิดผลกระทบ
อะไรบา้ง และส่งผลใหห้นา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งนั้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

ในท่ีน้ี ผูอ้อกแบบจะอธิบายกระบวนการออกแบบไปตามขั้นตอนการออกแบบ แต่จะ
พยายามอา้งอิงรูปแบบของพื้นท่ีระหว่างต่างๆตามท่ีได้กล่าวมา เพื่อช่วยให้เห็นพื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนไดช้ดัเจนข้ึน รวมถึงช่วยให้เห็นการเกิดข้ึนของพื้นท่ีระหว่างหรือหน้าท่ีของพื้นท่ีระหว่าง
นั้นๆ ในส่วนของตอนตน้ของการเร่ิมออกแบบ ประเด็นแรกท่ีจะค านึงถึงก็คือพื้นท่ีระหว่างในแง่
ของพื้นท่ีตั้ งโครงการท่ีเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริบทโดยรอบ เม่ือเรามองพื้นท่ีตั้ ง
โครงการเป็นพื้นท่ีระหวา่งแลว้ บริบทโดยรอบต่างๆก็จะมาเป็นตวัก าหนดความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวัโครงการ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดขอบเขต หรือการเขา้ถึง หรือมุมมองต่างๆ รวมถึงบริบท
ในแง่ของสภาพแวดลอ้ม อย่างเช่น แดด ลม เป็นตน้ ซ่ึงผูอ้อกแบบเน้นให้ความส าคญัไปในเร่ือง
ของการเช่ือมพื้นท่ีโดยรอบเขา้สู่โครงการเน่ืองจากตวัโครงการเองมีความเป็นสาธารณะ จึงควรเปิด
พื้นท่ีเช่ือมเขา้กบับริบทโดยรอบ และอีกประเด็นหน่ึงคือเร่ืองของบริบททางสภาพแวดลอ้มนัน่คือ 
ลม ท่ีจะมาช่วยให้โครงการซ่ึงพยายามจะเปิดพื้นท่ีสาธารณะมากข้ึน มีการใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์
แบบมากข้ึน  
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ในช่วงตน้ของการออกแบบ นอกจากประเด็นของพื้นท่ีตั้งโครงการแลว้นั้น พื้นท่ีการ
ใชง้านหลกั ก็ยงัเป็นอีกประเด็นท่ีส าคญัในการเร่ิมตน้ออกแบบ เพราะในแต่ละพื้นท่ีการใชง้านหลกั
นั้นก็ยงัมีพื้นท่ีการใชง้านย่อยๆอยูภ่ายใน ซ่ึงส่งผลให้เกิดพื้นท่ีระหวา่งอยู่ภายในอีกขั้นหน่ึง(พื้นท่ี
ระหวา่งแบบท่ี3) รวมถึงพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านหลกัอีกดว้ย(พื้นท่ีระหวา่ง
แบบท่ี2)  ซ่ึงทั้งสองประเด็นน้ี ตอ้งถูกหยิบมาวิเคราะห์ตั้งแต่ตน้ ก่อนเร่ิมออกแบบร่วมไปกบัพื้น
ท่ีตั้ ง  เพื่อจะได้ทดลองกับพื้นท่ีระหว่างท่ีอยู่ภายนพื้นท่ีการใช้งานหลักนั้ น ว่าจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือถูกบิดเบือนไปไดอ้ยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 88 ผงัแสดงทิศทางลมและการเช่ือมพื้นท่ีบริบทโดยรอบ บริเวณพื้นท่ีตั้งโครงการ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 89 ภาพร่างพื้นท่ีการใชง้านหลกัส่วนโรงละคร 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 90 ภาพร่างพื้นท่ีการใชง้านหลกัส่วนส านกังาน 
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Actors 

Musicians + music school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 91 ภาพร่างพื้นท่ีการใชง้านหลกัส่วนดนตรี, นกัแสดง, เคร่ืองแต่งกาย 
 จากภาพท่ี89-91 นั้น เป็นลกัษณะหรือรูปแบบของพื้นท่ีการใช้งานหลกัอย่างคร่าวๆ 
เพื่อท าให้เห็นพื้นท่ีการใช้งานหรือพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนอยู่ภายในพื้นท่ีการใช้งาน รวมถึงการ
เขา้ถึงพื้นท่ีต่างๆท่ีมีความแตกต่างกนัไป ทั้งหมดน้ี ไม่ได้เป็นขอ้ก าหนดตายตวัในการออกแบบ 
เป็นเพียงรูปแบบเบ้ืองตน้ทัว่ไปตามท่ีผูอ้อกแบบมองเห็นวา่ควรเกิดข้ึนกบัโครงการน้ี และเพื่อช่วย
ให้เห็นภาพรวมต่างๆของพื้นท่ีการใช้งาน ว่ามีลกัษณะอย่างไร และท าหน้าท่ีอะไร ส่งผลให้เป็น
ประเด็นในการช่วยตดัสินใจว่าพื้นท่ีใดยินยอมให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือถูกบิดเบือนไปไดม้าก
นอ้ยเพียงใด โดยท่ียงัสามารถเขา้ไปใชง้านในพื้นท่ีไดเ้ช่นเดิม 
 จากเร่ืองของบริบทท่ีส่งผลกบัพื้นท่ีตั้งโครงการฐานะของพื้นท่ีระหวา่ง และ ลกัษณะ
ของพื้นท่ีการใชง้านวา่เกิดพื้นท่ีระหวา่งภายในอยา่งไรบา้ง ทั้งสองประเด็นน้ีไดถู้กน ามาใชร่้วมกนั
ในการออกแบบ โดยผูอ้อกแบบจะน าพื้นท่ีการใชง้านหลกัมาจดัลงในพื้นท่ีตั้งโดยค านึงถึงเร่ืองของ
การใช้งานของตวัพื้นท่ีนั้นเองและความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีการใช้งาน นอกจากน้ียงัรวมถึง
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีการใชง้านกบับริบทโดยรอบดว้ย ซ่ึงก็จะมีประเด็นของการเขา้ถึง
พื้นท่ีการใช้งานต่างๆท่ีตอบรับกบับริบทโดยรอบ หลงัจากนั้นจึงเร่ิมน าประเด็นของการเช่ือมต่อ
พื้นท่ีจากบริบทและเร่ืองของบริบทดา้นสภาพแวดลอ้ม เขา้มาแทรกตวัผ่านพื้นท่ีการใชง้านต่างๆ
โดยผูอ้อกแบบจะเนน้ให้ความส าคญัไปกบัพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทรกเขา้มา เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีแทรกเขา้มา
น้ี เป็นเหมือนพื้นท่ีระหวา่งท่ีมีหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ีเขา้ดว้ยกนั ทั้งในแง่ของการเช่ือมระหวา่งบริบทกบั
ท่ีตั้งโครงการ และการเช่ือมระหวา่งบริบทกบับริบทอ่ืนๆ รวมถึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัสร้างพื้นท่ีใหม่ท่ี



80 
 

 
 

จะเช่ือมพื้นท่ีการใช้งานต่างๆของโครงการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในตอนแรก ท่ี
ผูอ้อกแบบพยายามจะสร้างความเป็นพื้นท่ีสาธารณะใหก้บัโครงการดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 92 ผงัการจดัวางพื้นท่ีการใชง้านหลกั 
 จากภาพท่ี 92 จะเห็นว่าการจดัผงัในเบ้ืองตน้จะยงัไม่ได้ค  านึงถึงการเช่ือมพื้นท่ีจาก
บริบทและบริบททางสภาพแวดลอ้ม จะเน้นให้ความส าคญัพื้นท่ีการใช้งานเป็นหลกัก่อน จึงค่อย
แทรกพื้นท่ีอ่ืนเข้ามา ซ่ึงในการออกแบบ การแทรกตัวของพื้นท่ีระหว่างต่างๆนั้น จะต้องให้
ความส าคญักบัพื้นท่ีไม่ใช่แค่ในระนาบสองมิติ แต่ตอ้งให้ความส าคญักบัทางตั้งทางสามมิติดว้ย 
เน่ืองจากพื้นท่ีการใชง้านต่างๆก็มีรูปแบบและรูปทรงท่ีตวัพื้นท่ีการใชง้านนั้นเรียกร้องแตกต่างกนั
ไป แต่ในท่ีน้ีผูอ้อกแบบขอน าเสนอในแง่ของระนาบสองมิติเพื่อให้เขา้ใจไดง่้าย และจะแสดงภาพ
สามมิติพร้อมอธิบายพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในขั้นถดัไป 
 เม่ือมีการแทรกตวัของพื้นท่ีระหว่าง จะท าให้พื้นท่ีการใช้งานหลกัมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบไปตามแต่การยนิยอมของพื้นท่ีการใชง้านนั้นๆ วา่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของพื้นท่ีการ
ใช้งานของตวัเองได้มากน้อยเพียงใด ยกตวัอย่างเช่น พื้นท่ีการใช้งานของโรงละคร แม้ว่าจะมี
รูปแบบการจดัพื้นท่ีท่ีค่อนข้างแน่นอนเหมือนอฒัจนัทร์แล้ว แต่ก็ยงัมีทางเดินโดยรอบ ซ่ึงเป็น
เหมือนพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทางเดิม รวมถึงเป็นเหมือนพื้นท่ีวา่งอีกชั้นท่ีท าหนา้ท่ีแบ่งพื้นท่ี
ภายในโรงละครในส่วนผูช้มให้ออกห่างพื้นท่ีภายนอกให้มากท่ีสุด พื้นท่ีน้ีเองท่ีมีอิสระในการ
เปล่ียนแปลงรูปทรงหรือลกัษณะของพื้นท่ีไดม้ากกวา่ส่วนของผูช้ม ท่ีมีการก าหนดมุมมองในการ
มองเวที หรือจะเป็นพื้นท่ีการใชง้านในส่วนออฟฟิศ ท่ีถือวา่ค่อนขา้งมีอิสระในการจดัวางพื้นท่ี ไม่ 
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มีขอ้ก าหนดตายตวัของรูปทรงหรือลกัษณะพื้นท่ี พื้นท่ีต่างๆเหล่าน้ีน่ีเอง ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ไป เม่ือมีการแทรกตวัของพื้นท่ีระหวา่งผา่นเขา้มาในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 93 ผงัแสดงการแทรกตวัของพื้นท่ีระหวา่งและการบิดเบือนของพื้นท่ีการใชง้าน 
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 จากภาพท่ี 93 จะเห็นวา่การแทรกตวัของพื้นท่ีระหวา่งในบางส่วนจะกินพื้นท่ีเขา้มาใน
ส่วนของพื้นท่ีการใช้งาน ซ่ึงการแทรกตวัเหล่าน้ีก็จะแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะการใช้งานของ
พื้นท่ี อยา่งเช่นในแนวท่ีลมผา่นตวัโรงละคร ซ่ึงพื้นท่ีการใชง้านจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีลกัษณะเป็นพื้นท่ี
ขนาดใหญ่จึงจ าเป็นจะตอ้งใช้วิธีเปิดพื้นท่ีโดยการยกพื้นท่ีส่วนโรงละครข้ึนทั้งหมด เกิดเป็น้ืนท่ี
ระหว่างซ่ึงเป็นท่ีว่างท่ีท าหน้าท่ีให้ลมผ่านและเปิดการเช่ือมต่อพื้นท่ีเขา้หากนั หรือในส่วนของ
ส านักงาน ท่ีพื้นท่ีไม่ได้ถูกก าหนดอย่างตายตวั นอกจากจะใช้การยกตวัพื้นท่ีการใช้งานข้ึนเพื่อ
เปิดป็้นพื้นท่ีวา่ง รวมถึงสร้างความเป็นส่วนตวัใหก้บัพื้นท่ีส านกังานแลว้นั้น ยงัพยายามแทรกพื้นท่ี
ระหวา่งผา่นพื้นท่ีการใชง้านเขา้ไปดว้ย  
 ถ้ามองยอ้นกลบัไปดูในเร่ืองของพื้นท่ีระหว่างในรูปแบบต่างๆ ตอน้ีจะเห็นว่าสาม
รูปแบบแรกท่ีเห็นในตวังานออกแบบแลว้นั้น คือ พื้นท่ีตั้งท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งของบริบท
โดยรอบซ่ึงส่งผลกบัตวัโครงการอย่างเห็นไดช้ดั และเป็นตวัท่ีสร้างพื้นท่ีระหวา่งตวัใหม่ข้ึนมาใน
โครงการนัน่คือส่วนของพื้นท่ีท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ีต่างๆเขา้ดว้ยกนั พื้นท่ีระหวา่งอยา่งท่ีสองก็คือ
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีการใช้งานหลกั ซ่ึงตามผงัแลว้พื้นท่ีส่วนน้ีเร่ิมกลืนรวมไปกบั
พื้นท่ีระหว่างท่ีแทรกเขา้มา เน่ืองจากระหว่างกระบวนการการออกแบบ พื้นท่ีระหว่างเหล่าน้ีถูก
เบียดจากพื้นท่ีระหวา่งอ่ืนท่ีแทรกเขา้มา รวมถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีการใชง้าน ส่งผลให้พื้นท่ี
เหล่าน้ีกลืนกนัเป็นเน้ือเดียวกบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีแทรกเขา้มา ตามวตัถุประสงคท่ี์ท าหนา้ท่ีเช่ือมพื้นท่ี
การใช้งานต่างๆเขา้ดว้ยกนั แต่พื้นท่ีระหว่างชนิดน้ียงัมีในอีกส่วนหน่ึงท่ีอาจจะมองเห็นไดไ้ม่ชดั 
นัน่คือการท่ีพื้นท่ีการใชง้านการเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีการใชง้านอ่ืน ท าหนา้ท่ีในการ
เช่ือมพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงพื้นท่ีระหวา่งประเภทน้ี แมว้า่จะถูกบิดเบือนไปมากนอ้ย
เพียงใด ก็ยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าหน้าท่ีเดิมของมนัได้อยู่ ในส่วนสุดทา้ย พื้นท่ีระหว่างอีกประเภท
หน่ึงคือพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีการใชง้านหลกั พื้นท่ีระหวา่งเหล่าน้ีจะเร่ิมเห็นไดว้า่ บาง
พื้นท่ีก็ยินยอมให้ถูกบิดเบือนจากการแทรกตวัของพื้นท่ีระหวา่งอ่ืนๆได ้และในบางพื้นท่ีก็แทบจะ
ไม่ยนิยอมท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองเลย เพื่อท่ีจะคงรูปแบบการใชง้านไวใ้หไ้ด ้ซ่ึงเม่ือพื้นท่ีเหล่าน้ีเกิด
การเปล่ียนแปลงไป ก็จะกลายเป็นพื้นท่ีระหวา่งประเภทท่ี4ข้ึนมา แต่พื้นท่ีระหว่างชนิดน้ี จะยงัคง
เกิดการเปล่ียนแปลงได้อีกในข้ึนตอนการออกแบบถดัไป เน่ืองจากสองประเภทแรกนั้น ยงัเป็น
พื้นท่ีระหว่างในสัดส่วนท่ีใหญ่ การเปล่ียนแปลงหรือการแทรกตวัของพื้นท่ีระหว่างภายในพื้นท่ี
การใช้งานนั้น แทบจะไม่ส่งผลกบัพื้นท่ีเหล่านั้นแลว้ แต่กบัพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีการใช้
งานหลกั ยงัคงมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่ ไม่ว่าจะเป็นการขยบัต าแหน่งของพื้นท่ีต่างๆ หรือการจดั
วางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงไปของพื้นท่ีทั้งส้ิน 
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ภาพท่ี 94 ผงัอาคารชั้น1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 95 ผงัอาคารชั้น2 
 จากผงัในภาพท่ี 94 และ 95 จะเห็นว่าเร่ิมมีรายละเอียดในแต่ละส่วนของพื้นท่ีการใช้
งาน ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีเกิดข้ึนเกือบจะพร้อมๆกบัการแทรกพื้นท่ีระหวา่งจากบริบท เน่ืองจากการแทรก
ตวัเขา้มาน้ีก็ส่งผลกบัการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบ เพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป
ของพื้นท่ีการใชง้านและลกัษณะการเขา้ถึง และจะเห็นไดว้า่พื้นท่ีระหวา่งท่ีแทรกเขา้มานั้นนอกจาก
ท าหนา้ท่ีเช่ือมบริบทกบัตวัพื้นท่ีตั้งและการเปิดพื้นท่ีวา่งให้ลมสามารถผา่นไดแ้ลว้นั้น ยงัท าหนา้ท่ี
เป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีเช่ือมพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงหากเราดูตามส่วนท่ีพื้นท่ีระหว่างชน
กบัพื้นท่ีการใช้งานนั้น จะเห็นว่าแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นเพราะพื้นท่ีการใช้งาน
ต่างๆมีการเรียกร้องพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนัไป อยา่งเช่น ในส่วนของโรงละคร ก็จ  าเป็นจะตอ้งมี
พื้นท่ีเกิดข้ึนมาอีกพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงนบัวา่เป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีขั้นกลางระหวา่งพื้นท่ีส่วนกลางกบัตวัโรง
ละคร ท าหน้าท่ีทั้งเช่ือมพื้นท่ีเขา้หากนั ไปพร้อมๆกบัการชลอการเขา้ถึงพื้นท่ีส่วนโรงละครท่ีมี
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ความเป็นสาธารณะนอ้ยลง หรืออยา่งในส่วนของโรงเรียนดนตรี ท่ีพื้นท่ีการใชง้านแทบจะกลืนไป
กบัพื้นท่ีส่วนกลาง ซ่ึงเป็นเพราะพื้นท่ีส่วนโรงเรียนไม่ไดเ้รียกร้องการแบ่งพื้นท่ีออกจากกนัในแง่
ของความเป็นพื้นท่ีสาธารณะอย่างเช่นโรงละคร แต่ก็ยงัมีส่วนของห้องเรียนท่ีมีการกั้นพื้นท่ีเป็น
ส่วนๆเอาไวเ้พื่อความเป็นส่วนตวั เป็นตน้ 
 ในกระบวนการออกแบบต่อจากน้ี จะเร่ิมเป็นพื้นท่ีระหว่างในสัดส่วนท่ีเล็กลง ซ่ึงแต่
ละพื้นท่ีการใช้งานก็มีการเรียกร้องพื้นท่ีระหว่างท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะในแง่ของหน้าท่ีของพื้นท่ี
ระหวา่ง หรือในแง่ของลกัษณะทางกายภาพ ดงันั้น ผูอ้อกแบบจะขออธิบายกระบวนการออกแบบ
เป็นส่วนๆไป แยกตามพื้นท่ีการใชง้านหรือตามกลุ่มของพื้นท่ีการใชง้านท่ีมีการใชง้านร่วมกนั หรือ
มีลกัษณะเดียวกนั เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
 ภาพรวมของโครงการทั้งหมด ถูกแบบออกเป็นส่ีส่วนหลักๆจากการแทรกตวัของ
พื้นท่ีระหวา่ง ซ่ึงจะมีส่วนของโรงละครใหญ่, โรงละครเล็กท่ีมีส่วนของนกัแสดงอยูด่ว้ย, ส่วนของ
นกัดนตรีและโรงเรียนดนตรี ส่วนสุดทา้ยคือส่วนของส านกังาน ซ่ึงนอกจากทั้งส่ีส่วนหลกัน้ีแลว้ยงั
มีพื้นท่ีการใช้งานอีกส่วนนั้นคือส่วนของเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเช่ือมส่วน
ของนกัแสดงนกัดนตรี โรงละครเขา้ดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 96 หุ่นจ าลองแสดงผงัอาคาร 
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ภาพท่ี 97 หุ่นจ าลองแสดงlayoutอาคาร 
 ในส่วนแรกท่ีจะกล่าวถึงคือส่วนของส านกังาน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณหวัมุมถนน ดว้ยเหตุผล
ท่ีเป็นต าแหน่งท่ีง่ายต่อการเขา้ถึง แต่ในทางกลบักนัส านกังานก็จะเป็นท่ีจะตอ้งมีความเป็นส่วนตวั
และตอ้งการการรบกวนจากภายนอกให้นอ้ยท่ีสุด จึงมีการยกตวัอาคารรข้ึน ซ่ึงการยกตวัอาคารข้ึน
น้ี นอกจากจะสร้างความเป็นส่วนตวัใหก้บัส านกังานแลว้ ยงัเป็นประเด็นของการแทรกตวัของพื้นท่ี
ระหวา่งจากบริบทโดยรอบ ท่ีตอ้งเปิดพื้นท่ีวา่งเพื่อให้ลมสามารถผ่านได ้รวมถึงการเปิดพื้นท่ีเพื่อ
เช่ือมตวัโครงการกบับริบทโดยรอบดว้ย ซ่ึงนบัไดว้า่พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีท าหนา้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 98 หุ่นจ าลองแสดงส่วนอาคารส านกังาน มุมมองจากถนน 
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เป็นท่ีวา่งท่ีสร้างความเป็นส่วนตวัใหก้บัส่วนส านกังาน และเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเป็นทางผา่นส าหรับ
ลมและการเขา้ถึง นอกจากนั้นการเกิดพื้นท่ีระหวา่งน้ียงัส่งผลใหก้ารใชง้านของพื้นท่ีถูกปรับเปล่ียน
ใหเ้ป็นพื้นท่ีสาธารณะไปในตวัอีกดว้ย 
 เม่ือเรามองในมุมมองของผงัอาคารเราจะเห็นว่ารูปทรงของส านักงานนั้นเกิดจาก
ขอบเขตของพื้นท่ีตั้งและการแทรกตวัของพื้นท่ีระหว่าง เน่ืองจากส่วนส านกังานนั้น ไม่ไดมี้การ
เรียกร้องลกัษณะของพื้นท่ีการใชง้านเป็นรูปร่างหรือรูปแบบใดอยา่งชดัเจน และในส่วนของพื้นท่ี
การใชง้าน เม่ือดูจากภาพท่ี 99 นั้น ในล าดบัขั้นท่ี1 พื้นท่ีการใชง้านของส านกังานนั้น เรียกร้องความ
เป็นส่วนตวั ส่งผลให้เกิดพื้นท่ีระหว่างข้ึนมาท าหน้าท่ีเป็น buffer ซ่ึงเป็นพื้นท่ีว่างท่ีเพื่อเพิ่ม
ระยะห่างระหว่างพื้นท่ีการใชง้านกบัพื้นท่ีภายนอก ในขั้นถดัไป แมว้า่ตอ้งการความเป็นส่วนตวัก็
ตาม แต่ยงัมีประเด็นของการแทรกพื้นท่ีระหวา่งทางบริบท ท าให้พื้นท่ีการใช้งานตอ้งถูกเปิดออก
บางส่วนเพื่อสามารถให้ลมผา่นได ้โดยในส่วนน้ี แต่ละชั้นจะมีการเปิดพื้นท่ีวา่งท่ีไม่ตรงกนั ส่งผล
ให้ในส่วนของพื้นท่ีการใช้งานมีการเหลือมพื้นท่ีแต่ละชั้น เกิดเป็นพื้นท่ีระหว่างท่ีใช้ระดับท่ี
แตกต่างกนัในการแบ่งพื้นท่ีการใช้งานออกจากกนัดว้ย(ภาพท่ี 5.13) และในส่วนท่ีสาม วงกลมท่ี
เกิดข้ึนนั้น เกิดจากการท่ีพยายามสร้างพื้นท่ีชั้นหน่ึงให้เป็นเหมือนพื้นท่ีพกัผ่อน ท าให้มีการใส่
ตน้ไมล้งไปในบริเวณพื้นท่ีชั้นหน่ึง ส่งผลให้ตวัพื้นท่ีการใช้งานนั้นจ าเป็นตอ้งแหวกตวัพื้นท่ีเอง
ออกเป็นวงกลม เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ จากทั้ งหมดน้ี เม่ือดูในขั้นตอนท่ี4 พื้นท่ีของ
ส านกังานจะแยกออกจากกนัเป็นส่วนๆ แต่จะมีการเช่ือมกนัดว้ยพื้นท่ีระหวา่งท่ีแทรกเขา้ไป รวมถึง
การเช่ือมพื้นท่ีในทางตั้งจากการเหลือมกนัของพื้นท่ีการใช้งาน(ภาพท่ี5.13) ในส่วนสุดทา้ยคือ
ระแนงท่ีอยู่ภายนอก ซ่ึงพื้นท่ีการใช้งานเรียกร้องให้มีระแนงข้ึนมาเพื่อใช้บงัสายตาและบงัแดด 
ระแนงส่วนน้ีเอง ก็นบัวา่เป็นพื้นท่ีระหวา่งอีกประเภทหน่ึงในแง่ของกายภาพ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในตวัของ
มนั 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 99 แสดงผงักระบวนการในการออกแบบส านกังาน 
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ภาพท่ี 100 แสดงรูปตดัอาคารส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 101 หุ่นจ าลองแสดงผงัอาคารส่วนส านกังาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 102 แสดงหุ่นจ าลองอาคารส านกังาน 
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ภาพท่ี 103 หุ่นจ าลองอาคารส านกังาน 
 นอกจากพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนจากตวัสถาปัตยกรรมแลว้นั้น ยงัมีอีกพื้นท่ีระหวา่งนึง 
ท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้ไปใช้งานและการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์แต่ละตวัก็เรียกร้อง
พื้นท่ีระหว่างบางๆท่ีอยู่ระหว่างเฟอร์นิเจอร์ตัวอ่ืนๆ เกิดจากการรับรู้ของคนในเร่ืองของการ
ครอบครองพื้นท่ีในการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไป หรือลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีการใช้งานท่ี
แตกต่างกนัไป  
 อีกส่วนหน่ึงคือส่วนของโรงละครเล็กและส่วนนกัแสดง ต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีน้ีเนน้
หนัตวัพื้นท่ีโรงละครไปทางสนามหลวง เพื่อเปิดส่วนการแสดงให้สามารถมองเห็นจากภายนอกได ้
ซ่ึงส่วนของโรงละครจะถูกยกข้ึนเพื่อเปิดพื้นท่ีเป็นทางส าหรับลมผ่านและเป็นพื้นท่ีเช่ือม ซ่ึงใน
บางส่วนของพื้นท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนของนกัแสดงซ่ึ งจ าเป็นจะตอ้งเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีภายนอก  
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ภาพท่ี 104 รูปตดัอาคารส่วนโรงละครเล็กและนกัแสดง 
 ลกัษณะของการยกเอียงข้ึนของรูปทรงอาคาร เกิดจากลกัษณะพื้นท่ีการใชง้านภายใน
ของโรงละคร ท่ีเรียกร้องพื้นท่ีในรูปแบบน้ี ซ่ึงส่งผลให้พื้นท่ีส่วนของนกัแสดงจึงยกเอียงข้ึนตาม
แนวโรงละครดา้นบน ท าให้เกิดพื้นท่ีวา่งดา้นล่าง ซ่ึงเป็นการขยายพื้นท่ีสาธารณะดา้นล่างให้ใหญ่
มากข้ึน มีการใชพ้ื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นประโยชน์ ไม่ไดเ้ป็นเพียงพื้นท่ีระหวา่งท่ีไม่มีการใชง้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 105 หุ่นจ าลอง แสดงมุมมองดา้นหนา้ส่วนโรงละครเล็กและส่วนนกัแสดง 
 จากรูปท่ี105 จะเห็นวา่ในส่วนของโรงละคร สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ในส่วน
น้ีเองก็นับว่าเป็นพื้นท่ีระหว่างอีกชนิดหน่ึงท่ีตวักรอบของอาคารท าหน้าท่ีเป็นเหมือนตวับอก
ขอบเขตของพื้นท่ีไปพร้อมๆกบักบัการเน้าส่วนโรงละครให้เด่นชัดข้ึน ซ่ึงพื้นท่ีระหว่างน้ี เป็น
เหมือนกบัพื้นท่ีวา่งในอากาศซ่ึงสร้างระยะใหค้นภายนอกสามารถมองเห็นไดแ้ต่เขา้ถึงไม่ได ้
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ภาพท่ี 106 หุ่นจ าลอง โรงละครเล็กและส่วนนกัแสดง 
 อีกส่วนหน่ึงก็คือโรงละครใหญ่ มีการยกส่วนพื้นท่ีโรงละครข้ึนเช่นเดียวกนักบัโรง
ละครเล็ก แต่จะต่างกนัตรงท่ีโรงละครใหญ่จะมีการยกขั้นสองชั้น โดยชั้นแรกเป็นพื้นท่ีระหว่าง
ลักษณะเดียวกันกับโรงละครเล็ก คือพื้นท่ีระหว่างท่ีแทรกตวัจากบริบทเข้ามาภายในพื้นท่ีตั้ ง
โครงการ ในส่วนชั้นท่ีสองถดัข้ึนมา คือส่วนโถงใหญ่ก่อนเขา้สู่ตวัโรงละคร ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีเกิดจาก
การท่ีโรงละครใหญ่ตอ้งการความเป็นส่วนตวัและแยกตวัจากพื้นท่ีการใช้งานอ่ืนมากท่ีสุด ท าให้
เกิดพื้นท่ีน้ีข้ึนมาในลกัษณะของพื้นท่ีระหวา่งซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีกั้นพื้นท่ีโลกระครออกจาก
พื้นท่ีอ่ืนๆ นอกจากนั้นยงัท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนพื้นท่ีท่ีชลอการเขา้ถึงส่วนพื้นท่ีโรงละครอีกดว้ย 
เม่ือลองสังเกตรูปทรงของโรงละครใหญ่นั้น ก็มีลกัษณะของท่ีมาเหมือนกบัการเกิดโรงละครเล็ก 
นั้นคือโรงละครมีการเรียกร้องรูปทรงท่ีเป็นเหมือนอฒัจนัทร์จากลกัษณะการใช้งาน ซ่ึงโรงละคร
ใหญ่จะแตกต่างจากโรงละครเล็กอยู่ในประเด็นของการยินยอมให้ถูกบิดเบือนจากพื้นท่ีระหว่าง
อ่ืนๆไดน้อ้ยกว่า เน่ืองจากมีรูปแบบการใชง้านท่ีบงัคบัให้เกิดรูปทรงอย่างน้ี แต่ก็ยงัมีบางส่วนของ
พื้นท่ีท่ียนิยอมใหถู้กบิดเบือนไดบ้า้งบางส่วนแต่ยงัคงรูปแบบการใชง้านพื้นท่ีไดเ้หมือนเดิม 
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ภาพท่ี 107 หุ่นจ าลอง แสดงพื้นท่ีทั้งสามส่วนของโรงละครใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 108 หุ่นจ าลอง แสดงผงัโรงละครใหญ่ 
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ในส่วนของพื้นท่ีชั้นล่างท่ีมีการเปิดเป็นพื้นท่ีวา่ง ไดมี้การเพิ่มกิจกรรมการใชง้านเขา้
ไปเพื่อเพิ่มความเป็นสาธารณะให้กบัโครงการ โดยมีการเพิ่มส่วนของร้านอาหารเขา้ไป โดยการใช้
เฟอร์นิเจอร์เป็นตวัก าหนดขอบเขตของมนัเอง ไม่มีการก าหนดพื้นท่ีอย่างชดัเจน ซ่ึงท าให้เห็นว่า
พื้นท่ีระหว่างท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวบอกขอบเขตของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชุดนั้น ส่งผลให้เกิดพื้นท่ี
ระหว่างข้ึนมาอีกพื้นท่ีหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นทางเดินท่ีอยู่ระหวา่งชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นอกจากน้ียงัมี
ในส่วนของเสา ท่ีถูกจดัวางอยา่งไม่มีแบบแผน ใชง้านสุ่มวาง เสาเหล่าน้ีก็จะเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีช่วย
แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆจากขอบเขตบางๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเสาแต่ละตน้ ซ่ึงการใชเ้สาท่ีวางอบบสุ่ม
นั้น ถูกใช้ในส่วนของชั้นสองท่ีเป็นโถงเช่นกัน เพื่อให้เป็นตัวบอกขอบเขตบางๆ ช่วยให้คน
สามารถจบัจองพื้นท่ีไดง่้ายข้ึนและไม่เป็นพื้นท่ีวา่งขนาดใหญ่จนเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 109 หุ่นจ าลอง แสดงพื้นท่ีส่วนร้านอาหาร 
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ภาพท่ี 110 หุ่นจ าลอง แสดงพื้นท่ีส่วนโถงโรงละครใหญ่ 
 ส าหรับส่วนโรงละครนั้น มีพื้นท่ีการใช้งานใกล้เคียงกบัโงละครโดยทัว่ไป แต่จะมี
พื้นท่ีบางส่วนท่ีมีการปรับเปล่ียนไปจากการท่ีถูกพื้นท่ีระหว่างจากบริบทโดยรอบท่ีแทรกเขา้มา
เบียดพื้นท่ีการใช้งาน แต่พื้นท่ีท่ีถูกยอมให้เบียดแลว้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น จะเป็นเพียงแค่ส่วน
ทางเดินโดยรอบ ซ่ึงทางเดินส่วนน้ีก็นับว่าเป็นอีกพื้นท่ีระหว่างหน่ึงซ่ึงนอกจากจะท าหน้าท่ีเป็น
ทางเดินไปส่วนต่างๆแลว้ ยงัท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนพื้นท่ีวา่งท่ีกั้นส่วนท่ีนัง่ออกจากพื้นท่ีภายนอกโรง
ละคร นอกจากน้ีในส่วนของรูปทรงของโรงละครยงัส่งผลต่อลกัษณะพื้นท่ีของโถงดา้นนนอก ซ่ึงมี
ลกัษณะของฝ้าท่ีเอียงซ่ึงเกิดจากการอียงข้ึนของท่ีนัง่ภายในโรงละคร พื้นท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนน้ีกลายเป็น
พื้นท่ีว่างท่ีไม่มีประโยชน์ ซ่ึงผูอ้อกแบบสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมหรือพื้นท่ีการใช้งานเขา้ไปใน
พื้นท่ีวา่งส่วนน้ีท่ีถือวา่เป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนจากรูปทรงของโรงละครได ้แต่ผูอ้อกแบบเลือกท่ี
จะปล่อยให้เป็นพื้นท่ีวา่งเปล่าๆ เป็นเหมือนพื้นท่ีระหวา่งท่ีไม่มีประโยชน์ใช้สอย แต่กลบัมีหนา้ท่ี
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ในการแสดงตวัตวัของรูปทรงของพื้นท่ีบริเวณโถงว่าต้องการฝ้าท่ีมีลกัษณะเอียงลง เพื่อสร้าง
มุมมองท่ีแปลกใหม่(ภาพท่ี111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 111 หุ่นจ าลอง แสดงพื้นท่ีบริเวณโถง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 112 หุ่นจ าลอง แสดงพื้นท่ีภายในโรงละคร 
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ภาพท่ี 113 หุ่นจ าลอง แสดงพื้นท่ีภายในโรงละคร 
 พื้นท่ีการใชง้านหลกัส่วนสุดทา้ย คือส่วนของนกัดนตรีและโรงเรียนดนตรี  ซ่ึงในส่วน
ของนกัดนตรีจะเป็นท่ีจะตอ้งการความเป็นส่วนตวัแยกออกจากส่วนของโรงเรียนดนตรีท่ีมีความ
เป็นพื้นท่ีสาธารณะ จึงมีการออกแบบให้ส่วนของนักดนตรีอยู่ด้านบนสุด แยกออกจากพื้นท่ี
สาธารณะ โดยในส่วนของนกัดนตรีจะแบ่งเป็นห้องซ้อมแยกตามประเภทเคร่ืองอนตรี โดยทั้งหมด
เช่ือมกนัดว้ยโถงกลาง ซ่ึงเช่ือมลงไปสู่ส่วนของโรงเรียนดนตรีผ่านแกนหลกัของส่วนน้ีซ่ึงเช่ือม
พื้นท่ีโรงเรียนดนตรีทั้งชั้นหน่ึงและสอง รวมไปถึงส่วนของนกัดนตรีเขา้ดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 114 หุ่นจ าลอง แสดงผงัอาคารส่วนนกัดนตรี 
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 ในส่วนของโรงเรียนดนตรี เน่ืองจากมีการแทรกของพื้นระหวา่งจากบริบทโดยรอบใน
ประเด็นของทิศทางลม ท าให้การออกแบบในส่วนโรงเรียนดนตรีตอ้งค านึงถึงการเปิดพื้นท่ีวา่งให้
ลมสามารถผ่านได ้ผูอ้อกแบบจึงกระจายส่วนของห้องเรียนต่างๆแยกออกจากกนัเพื่อให้เกิดพื้นท่ี
วา่งระหวา่งหอ้งเรียนแต่ละหอ้ง ซ่ึงแต่ละห้องเรียนจะมีพื้นท่ีเป็นวงกลมเพื่อให้พื้นท่ีวา่งท่ีเป็นพื้นท่ี
ระหว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างห้องเรียนต่างๆนั้น นอกจากจะเป็นทางให้ลมผ่านแล้ว ยงัท าหน้าท่ีเป็น
เหมือนโถงเช่ือมห้องเรียนเข้าด้วยกัน โดยห้องเรียนแต่ละห้องนั้นจะใช้กระจกกั้นเพื่อให้คน
ภายนอกสามารถมองผ่านกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนได้ นอกจากนั้นห้องเรียนบางห้องก็ยงัเช่ือมพื้นท่ี
ชั้นหน่ึงและชั้นสองเขา้ด้วยกนัทางสายตา ดว้ยความสูงท่ีต่างกนั ซ่ึงจะสร้างพื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนท่ี
แตกต่างกนั เกิดกิจกรรมท่ีต่างกนัตามลกัษณะท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 115 หุ่นจ าลอง แสดงส่วนโรงเรียนดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 116 หุ่นจ าลอง แสดงส่วนโรงเรียนดนตรี 
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 ในส่วนของโรงเรียนดนตรีและนกัดนตรี ยงัมีพื้นท่ีส่วนกลางอีกส่วนท่ีใชง้านร่วมกนั 
คือหอ้งซอ้มใหญ่ ซ่ึงในส่วนหอ้งซอ้มน้ี ผูอ้อกแบบเห็นความส าคญัของการเปิดมุมมองในส่วนของ
พื้นท่ีซ้อม ให้คนภายนอกสามารถชมได้ เน่ืองจากตวัพื้นท่ีการใช้งานน้ี ถูกวางอยู่ในต าแหน่งท่ี
ตอ้งการจะเช่ือมพื้นท่ีเขา้กบัวิทยาลยันาฎศิลป์ จึงควรเปิดพื้นท่ีการซ้อมให้สามารถชมไดโ้ดยไม่
รบกวนการซอ้ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 117 หุ่นจ าลอง แสดงส่วนหอ้งซอ้มใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 118 หุ่นจ าลอง แสดงส่วนชมการซอ้ม 
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ภาพท่ี 119 หุ่นจ าลอง แสดงหอ้งซอ้มใหญ่ 
 รูปทรงท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ีส่วนห้องซ้อมน้ีเกิดจากพื้นท่ีนั่งท่ีเป็นเหมือนขั้นบันได 
ส่งผลกบัรูปทรงท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นเน่ืองจากส่วนของพื้นท่ีซ้อมนั้นตอ้งสามารถมองเห็นไดจ้าก
ภายนอก แต่ไม่สามารถเขา้ถึงไดจึ้งตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีระหวา่งมาเป็นตวักั้น แยกพื้นท่ิส่วนซ้อมออก
จากพื้นท่ีภายนอก จากประเด็นน้ีเองจึงท าให้เกิดการกดพื้นท่ีส่วนพื้นท่ีนัง่ชม ให้ลดระดบัลงสร้าง
ระยะห่างออกจากส่วนหอ้งซอ้ม 
 ทั้งส่ีพื้นท่ีการใช้งานหลกัท่ีกล่าวถึงนั้น จะถูกเช่ือมพื้นท่ีต่างๆเขา้ด้วยกนัด้วยพื้นท่ี
ส่วนกลางท่ีเกิดจากการแทรกพื้นท่ีระหว่างทางบริบทเขา้มา แต่จะมีอีกพื้นท่ีนึงท่ีเป็นพื้นท่ีการใช้
งานแต่ท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีระหวา่งท่ีเช่ือมพื้นท่ีในส่วนของโรงละครทั้งสองและส่วนนกัดนตรีเขา้
ดว้ยกนั เพื่อตอบสนองการใชง้านท่ีพื้นท่ีการใชง้านต่างๆเหล่าน้ีตอ้งสามารถเขา้ถึงกนัได ้พื้นท่ีการ
ใช้งานน้ีคือ ส่วนของของเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงเช่ือมพื้นท่ีทั้งสามเขา้ดว้ยกนั โดยยกลอยตวัอยู่เหนือ
พื้นท่ีส่วนกลาง นอกจากการเช่ือมพื้นท่ีและเป็นส่วนของเคร่ืองแต่งกายแล้วนั้น ผูอ้อกแบบได้
เปล่ียนพื้นท่ีส่วนน้ีให้เป็นเหมือนพื้นท่ีแสดงเส้ือผา้ท่ีใช้แสดงอีกดว้ย โดยการท่ีให้พื้นท่ีเก็บเส้ือผา้
ทั้งหมดยา้ยออกมาอยู่รอบนอก และในส่วนของพื้นท่ีท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัก็จะอยู่ในพื้นท่ี
ตรงกลาง โดยทั้งพื้นท่ีน้ีจะใชก้ระจกโดยรอบ เพื่อใหส้ามารถมองไดจ้ากภายนอกได ้
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ภาพท่ี 120 หุ่นจ าลอง แสดงส่วนหอ้งเคร่ืองแต่งตวั 
 ในส่วนของพื้นท่ีส่วนกลาง ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือชั้นบนกบัระดบัพื้นดิน 
ซ่ึงในส่วนดา้นล่างจะเปิดเป็นพื้นท่ีสาธารณะ และดา้นบนจะเป็นพื้นท่ีก่ึงสาธารณะส าหรับคนท่ีเขา้
มาใช้กิจกรรมหลกัของโครงการ ซ่ึงการแบ่งพื้นท่ีลกัษณะน้ีก็เป็นการใช้พื้นท่ีระหว่างในการแบ่ง
ประเภทพื้นท่ีออกจากกนัดว้ยระดบัและการเขา้ถึงท่ีแตกต่างกนั 
 ในการออกแบบขั้นสุดท้ายและการทดลองออกแบบท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าพื้นท่ี
ระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรมนั้น ไม่ไดมี้ความแปลกใหม่แต่อยา่งใด ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้
ในสถาปัตยกรรม แต่ยงัไม่ถูกการใหค้วามสนใจเท่าท่ีควร ซ่ึงการทดลองออกแบบน้ี ช่วยให้เราเห็น
ความสามารถของพื้นท่ีระหว่างไดม้ากข้ึน และเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของพื้นท่ีระหวา่ง รวมถึงการ
หยิบใช้เคร่ืองมือในการออกแบบ ส าหรับการสร้างพื้นท่ีระหว่างท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อตอบสนอง
และสร้างพื้นท่ีระหวา่งหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน ไดอ้ยา่งมีประโยชน์ 
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ภาพท่ี 121 หุ่นจ าลอง งานออกแบบขั้นสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 122 หุ่นจ าลอง งานออกแบบขั้นสุดทา้ย 
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ภาพท่ี 123 หุ่นจ าลอง งานออกแบบขั้นสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 124 หุ่นจ าลอง งานออกแบบขั้นสุดทา้ย 
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ภาพท่ี 125 หุ่นจ าลอง แสดงมุมมองจากฝ่ังสนามหลวง 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 126 หุ่นจ าลอง แสดงมุมมองจากฝ่ังถนน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 127 หุ่นจ าลอง แสดงมุมมองจากฝ่ังวทิยาลยันาฏศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 128 หุ่นจ าลอง แสดงมุมมองจากฝ่ังพิพิธภณัฑ ์สถานแห่งชาติ 
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บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการตั้งค  าถามกบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนภายในสถาปัตยกรรม ท่ีวา่พื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนภายในสถาปัตยกรรมนั้น มีผลต่อสถาปัตยกรรมอยา่งไรบา้ง ไม่วา่จะในแง่ของเร่ืองรูปทรง ,
รูปแบบหรือประโยชน์ใชส้อย และพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนนั้นมีหนา้ท่ีอะไร รวมถึงพื้นท่ีระหวา่งใน
แง่ของกายภาพท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั ประเด็นเหล่าน้ีถูกเร่ิมตน้จากเพียงแค่พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างพื้นท่ีการใชง้านภายในอาคารกบัภายนอกอาคารเท่านั้น  แต่เม่ือเร่ิมมีการศึกษากรณีศึกษา
ในเบ้ืองตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาพบวา่พื้นท่ีระหวา่ง สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกส่วนของสถาปัตยกรรม ดว้ย
ประเด็นน้ีเอง ท าให้ผูศึ้กษามีการตั้งค  าถามในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน รวมถึงมีความพยายามท่ีจะจดั
หมวดหมู่ของพื้นท่ีระหวา่งประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรม
ท่ีใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึน 
 จากการทดลองออกแบบพื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในประเภทต่างๆ รวมถึงการทดลอง
การหาเคร่ืองมือในการออกแบบเพื่อน ามาสร้างพื้นท่ีระหว่างในช่วงตน้ ช่วยให้ผูศึ้กษาได้เขา้ใจ
รูปแบบของพื้นท่ีระหว่างในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงเคร่ืองมือในการออกแบบพื้นท่ี
ระหวา่งดว้ย แต่ผูศึ้กษาก็พบวา่ เป็นการยากท่ีจะจดัหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทอยา่งชดัเจน เน่ืองจาก
พื้นท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรมนั้นจะมีความคลุมเครือของหน้าท่ีหรือมีการทบัซ้อนของ
หนา้ท่ีกนัอยู ่ 
 จากการท่ีไม่สามารถจดัแบ่งประเภทหรือหนา้ท่ีของพื้นท่ีระหวา่งไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้
ผูศึ้กษาได้ทบทวนกระบวนการทดลองออกแบบท่ีผ่านมาอีกคร้ัง ท าให้พบว่า ท่ีจริงแล้วพื้นท่ี
ระหวา่งเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติในสถาปัตยกรรมเพียงแค่เรากลบัหลงลืมและไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
เท่าท่ีควร ยกตวัอยา่งเช่น ผนงั ก็นบัไดว้า่เป็นพื้นท่ีระหวา่งในรูปแบบหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีกั้นพื้นท่ีออก
จากกัน ผ่านเคร่ืองมือท่ีเป็นผนังทึบ หรือจะเป็นในแง่ของfacadeอาคารก็เป็นพื้นท่ีระหว่างอีก
ประเภทหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีต่างกนั เป็นตน้ ดงันั้นแลว้ผูศึ้กษาจึงได้
ก าหนดprogramทางสถาปัตยกรรม เพื่อทดลองออกแบบผ่านโครงการท่ีมีรูปแบบการใช้งานท่ีมี
ล าดบัขั้นท่ีแตกต่างกนั รวมถึงโครงการท่ีมีความแตกต่างของพื้นท่ีอย่างชดัเจน เพื่อน ามาทดลอง
ออกแบบเพื่อศึกษาพื้นท่ีระหวา่ง ภายใตแ้นวคิดท่ีจะหยบิใชพ้ื้นท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม
นั้น ให้เกิดประโยชน์หรือมีบทบาทหน้าท่ีในการคงอยู่ของพื้นท่ีระหว่าง รวมถึงการน าพื้นท่ี
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ระหว่างมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพื้นท่ีการใช้งานท่ีมี
การเรียกร้องพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัไป 
  การออกแบบถูกเรียบเรียงเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมการออกแบบผ่านการสร้างพื้นท่ี
ระหว่างในสัดส่วนท่ีใหญ่ อย่างเช่นมุมมองของการท่ีมองพื้นท่ีตั้งโครงการ เป็นพื้นท่ีระหว่างท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งบริบทโดยรอบของเมือง แลว้ค่อยๆลดลงมาสัดส่วนท่ีเล็กลง ไปจนถึงพื้นท่ีระหวา่ง
ในแง่ของกายภาพ อยา่งเช่น เปลือกอาคาร ซ่ึงในการทดลองออกแบบทุกคร้ังจ าเป็นท่ีจะตอ้งวนไป
เร่ิมตน้ออกแบบใหม่ตั้งแต่ตน้ทุกคร้ัง เน่ืองจากการสร้างพื้นท่ีระหวา่งนั้นมีวิธีท่ีหลากหลาย และไม่
มีขอ้ก าหนดแน่นอน ผูศึ้กษาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทดลองเร่ิมตน้ด้วยวิธีท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อน ามา
เปรียบเทียบหาวธีิท่ีเหมาะสมกบัโครงการมากท่ีสุด แต่ในทุกคร้ังท่ีมีการเร่ิมตน้ใหม่ผูศึ้กษาก็จะพบ
วิธีการสร้างพื้นท่ีระหว่างในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงลกัษณะของพื้นท่ีระหว่างท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี
การใชง้านท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีการทดลองท าซ ้ าดว้ยหลายวธีิ ท าใหผู้ศึ้กษาไดเ้ขา้ใจพื้นท่ีการ
ใช้งานในแง่ของรูปแบบหรือรูปทรงของพื้นท่ี ว่ามีการยินยอมให้ถูกปรับเปล่ียนไปได้มากน้อย
เพียงใดอีกดว้ย ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีระหวา่ง ไม่วา่จะในแง่ของการ
แทรกพื้นท่ีระหวา่งเขา้ไปในพื้นท่ีการใชง้าน หรือจะเป็นการเกิดพื้นท่ีระหวา่งดว้ยความบงัเอิญ 
 ในงานออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย ผูศึ้กษาคิดว่ายงัคงมีขอ้บกพร่องภายในงานอยู่ อาจ
เพราะการหยิบใช้พื้นท่ีระหว่างหรือเคร่ืองมือในการออกแบบนั้น มีความเป็นไปไดท่ี้หลากหลาย 
และไม่มีขอ้ก าหนดท่ีตายตวั ซ่ึงอาจจะท าให้การทดลองออกแบบยงัไม่ครอบคลุมหรือยงัไม่มีการ
ทดลองเคร่ืองมือครบทุกรูปแบบ อาจจะท าให้มีการเลือกเคร่ืองมือในการออกแบบหรือรูปแบบของ
พื้นท่ีระหวา่งไดย้งัไม่ดีเท่าท่ีควร รวมถึงในหลายพื้นท่ีการใชง้านนั้น งานออกแบบยงัอาจจะมีinput
ส่วนตวัของผูอ้อกแบบมากเกินไป  
 ท้ายท่ีสุดน้ีผูศึ้กษามีจุดมุ่งหมายว่า วิทยานิพนธ์น้ีน่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ีการใช้งานรวมถึงพื้นท่ีต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการ
ออกแบบ และการเลือกหยบิใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบเพื่อตอบสนองหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป และ
หวงัวา่การออกแบบน้ีอาจจะเป็นกรณีศึกษาและ เป็นประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้สนใจไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
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