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 เนื่องดวยสภาพปจจุบันการเจริญเติบโตของสภาพสังคมมีการแขงขันสูง ผูคนหลั่งไหลเขาสู 

ความเจริญตัวเมืองเพื่อแกงแยงกันหาลูทางในเชิงธุรกิจ ทุกคนตางตองการจับจองพื้นที่ๆของตัวเองในการ 

ทําธุรกิจ ในรูปแบบของพื้นที่ๆเปนหลักแหลงถาวร หรือมีลักษณะของรานคาของตัวเอง สวนกลุมที่ไม 

สามารถครอบครองพื้นที่เหลานั้นไดก็ตองอาศัยการเชาพื้นที่ชั่วคราว หรือรานคาแผงลอย อาศัยอยูตามพื้น 

ที่สาธารณะเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการที่มีรานคาเกิดขึ้นแลวเขาไปจับจองพื้นที่สาธารณะนี้ ทําให 

เกิดการแบงพื้นที่ใชงาน สงผลใหพื้นที่ๆถูกแบงเกิดการใชงานที่ไมเต็มประสิทธิภาพเกิดการแออัดซอนทับ 

ของการใชงานของทั้งสองการใชงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลใหเกิดปญหาตางๆตามมาในหลายดาน 

 วัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษา ประเด็นการคลี่คลายกิจกรรมที่ซอนทับกัน ซึ่งเปนผลที่เกิดจาก 

การใชงานของพื้นที่ๆมีความแออัด และการขยายการยึดครองของพื้นที่โดยใชประเด็น ในเรื่อง 

การซอนทับของกิจกรรม มาเปนตนเหตุของการปญหาในงานสถาปตยกรรม และชุมชนเมืองผานกรณี 

ศึกษาบริเวณพื้นที่ปากคลองตลาด ซึ่งพื้นที่บริเวณปากคลองเปนพื้นที่ๆมีความหลากหลาย ไมวาจะ เปนใน 

แงของกิจกรรม หรือผูใชงาน 

 แนวความคิดการแกปญหาการซอนทับของกิจกรรมในงานสถาปตยกรรมนั้น เริ่มตนจากการ 

ศึกษาการใชงานของกลุมคนที่สัญจรภายในพื้นที่ปากคลองตลาด มาเปนเกณฑในการกําหนดทิศทางของ 

การศึกษา และสรางเครือขายของความสัมพันธของกลุมคนภายในยาน ปากคลองตลาด ซึ่งใน ปจจุบัน 

มีสภาพเปนพื้นที่นี้มีความแออัด และมคีวามหลากหลายของการใชงานของผูคนสูง  โดยอาศัยเครื่องมือ 

ที่ไดทําการศึกษา และวิเคราะห เพื่อนํามาใชเปนวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาและจัดการ 

สภาพพื้นที่ๆเหลานั้น การแกปญหานั้นอาจตองเริ่มตนจากการทดลองหนวยในยอย ของพื้นที่เล็กๆที่พบ 

ปญหาการซอนทับ ในลักษณะหลายๆหนวยยอยที่มีความแตกตางกัน แลวนําหนวยยอยๆเหลานี้มาเชื่อม 

ความสัมพันธ เพื่อสรางเปนโครงขายของความสัมพันธของการใชงาน โดยยังคงอาศัยโครงสรางของความ 

เปนตลาด ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานพื้นที่ไดอยางเต็มที่ ตอบสนอง สภาพความแออัดของสังคม  

เมืองที่ขยายตัวขึ้นในทุกๆวัน 
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 Nowadays, people from all around flow into the metropolitan area to seek for their 
opportunity in business and some for their new life. The competitive society comes too fast. 
Many areas are occupied by people who run business in permanently way. Other people who 
are not lucky need to find a place where they can run their business even in public space. So, 
the result of the separation and overlapped spaces are the problem of the public spaces that 
cannot be served directly to its purpose. This situation has brought many unavoidable 
problems into the future. 

 This thesis has an objective to study and research for the solution of the 
overlapped activity that occurred by the high density of population. By using the issue of 
overlapped activity for the origin of the research in problem in architecture and urban design. 
Pak-Khlong market area where there is variety of activity and people is used for the case 
study. 
  The concept and direction of the solution for architecture problem starts from the 
study of people and relationship of people to Pak-Khlong market area. At present, Pak-Khlong 
market has extremely high density and different type of people. The research starts from the 
micro-scale space study through district-scale and urban-scale by maintain the structure of 
market with the corroboration of information from the study and analysis.  With this solution, 
the usable space efficiency can be enhanced and question of growing city can be 
answered.    
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของโครงการ 
 เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันมีการแขงขันดานการคาขายกันสูง ทุกคนตางแขงขัน 
แกงแยงกันหาลูทางในเชิงธุรกิจ ทุกคนตางตองการจับจองพื้นท่ีๆของตัวเองในการทําธุรกิจซ่ึง 
รูปแบบของ พื้นท่ีๆเปนหลักแหลงถาวร หรือมีลักษณะของรานคาของตัวเอง พื้นท่ีช่ัวคราว หรือ
รานคา แผงลอย เม่ือเวลาผานไปนานพ้ืนท่ีช่ัวคราวน้ันก็อาจจะถูกยึดครองกลายเปนสภาพถาวร ไปได 
โดยจะยกตัวอยางการยึดครองพื้นท่ีดังกลาวและใชเปนพื้นท่ีกรณีศึกษา ไดแก บริเวณปาก คลองตลาด 
 บริเวณปากคลองตลาดมีสภาพเปนตลาดมาต้ังแต สมัยรัตนโกสินทรตอนตนใน รัชกาลท่ี 
3 ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการคา โดยการขนสงทางน้ําในระยะแรกๆตอมายานบริเวณการคา แหงนี้ได 
เพ่ิมบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆเปนยานการคาแหงหนึ่งในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรมีการสราง อาคาร
ตึกแถว 2 ช้ัน แบบยุโรป อยูเปนแถวในบริเวณปากคลองตลาด บริเวณถนนบานหมอ และ บริเวณ 
ถนนอัษฎางค ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงในสมัยรัชกาลท่ี 7 ไดมีการกอสราง สะพานพระพุทธยอดฟา 
ซ่ึงเปนจุดเช่ือม ตอฝงพระนคร และฝงธนบุรีเขาดวยกันทําใหบริเวณ ปากคลองตลาดกลายเปน 
ศูนยกลางพาณิชยกรรม ท่ีสําคัญของชุมชนซ่ึงตลาดด้ังเดิมต้ังอยูใน บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา มีทา
ขนสงพืชอยูภายในตลาด และเปนตลาดคาปลีกของชุมชน 
 ในปจจุบันพื้นท่ีปากคลองคลาด นั้นไดมีการขยับขยายปริมาณของกลุมผูคาขายมากข้ึน 
ทํา ใหขนาดของพ้ืนท่ีนั้นไมเพียงพอตอการใชงาน ผูคาเหลานี้จึงไดเกิดการขยายตัวเร่ิมมีการจับจอง 
พื้นท่ีทางเทาซ่ึงเปนพื้นท่ีสาธารณะ บางรายก็ตั้งพื้นท่ีคาขายบริเวณทางเทาทําเกิดการใชงานท้ังสอง 
ชนิดนั้น มีการใชงานท่ีรวมกันอยู หรือจะเรียกวา ทับซอนกันอยูซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีในลักษณะนี้นั้น 
กอใหเกิดปญหา ตามมาในหลายดาน ไมวาจะเปนการสัญจรท่ีไมสะดวกตั้งแตทางเทาไปจนถึงถนน 
การเกิดพื้นท่ีรกราง เนื่องจากผูคาทุกคนตองการท่ีจะยึดคลองทําเลการคาท่ีไดเปรียบจึงไดขยับยาย 
รานไปยังพื้นท่ีริม ถนนจักรเพชร ทําใหพื้นท่ีเกาไมเกิดการใชงานกลายเปนท่ีเก็บของพอนานๆไป 
พื้นท่ีเหลานั้นก็จะ ถูกปลอยใหโทรมไมเกิดการใชงานกลายเปนท่ีรกรางในที่สุด ดังนั้นผูศึกษา จึงมี
ความพยายามท่ีจะทําความเขาใจ ลักษณะของพื้นซอนทับท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานที่เกิดข้ึนใน 
สถาปตยกรรมยุคปจจุบัน ท่ีมักจะมีการออกแบบพ้ืนท่ีในลักษณะนี้ 
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 โดยผูศึกษาได ตั้งขอสงสัยจากลักษณะการเกิดการซอนทับภายในงานสถาปตยกรรม 
เพื่อนํามาหาวิธีทางสรางกลไกเพื่อแกไขจัดการพ้ืนท่ีๆ เกิดการซอนทับท่ีปจจุบันมักจะเกิดข้ึน 
ภายในสังคมเมืองท่ีมีความแขงขันสูง และเปนตนเหตุของปญหาท่ีจะตามมาโดยทดลองผานพ้ืนท่ี 
กรณีศึกษา “ปากคลองตลาด” 
 กระบวนการในการแกปญหา โดยผูศึกษามีความมุงหวังวาการศึกษาและคนควาจะเปน 
แนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรมในแงมุมตางๆ ทําความเขาใจลักษณะเฉพาะของ 
พื้นท่ีเพื่อท่ีจะสามารถรองรับการใชงานท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต โดยความเปนไปไดในการรักษา 
บรรยากาศ ของความเปนตลาด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญของพื้นท่ีในลักษณะนี้ ใหยังคงตอไป  
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 
 จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนนี้ เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการใชงานพ้ืนท่ีเนื่องมาจาก เกิด
การซอนทับของกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซ่ึงเม่ือดูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นแนวทางในการท่ีจะ 
แกปญหา โดยการเรียบเรียงจัดรูปแบบของกิจกรรมพื้นท่ีใหสอดคลองกับการใชงานสรางความ 
สัมพันธระหวางกลุมบุคคล ส่ิงท่ีกลาวมานั้นอาจจะเปนแนวทางในการจัดการการสรางกลไล หรือ
วิธีการท่ีสามารถแกปญหาในแงของการใชงานรวมไปถึงรูปแบบของพื้นท่ีๆไมเหมาะสมให
สามารถใชงาน ไดดียิ่งข้ึน 
 เพื่อท่ีจะแกปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจึงไดมีการประยุกตโดยอาศัยวิธีการกลไก เคร่ืองมือ 
หรือหลักการ ตางๆในเชิงสถาปตยกรรมเพื่อนํามาใชแกปญหา ไดแก 
 1. เพ่ือศึกษาทําความเขาในลักษณะพ้ืนท่ีๆเกิดการซอนทับกันจองกิจกรรม วาสงผลใน 
แงบวก หรือลบในลักษณะใด เพื่อนําส่ิงท่ีไดไปจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อปรับปรุงลักษณะการใชงานของพื้นท่ีปากคลองตลาด ใหสามารถรองรับกับ 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน และปริมาณผูใชสอยในปจจุบัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือทําความเขาในโครงสรางของความสัมพันธในลักษณะของการใชงานของ กลุม
คน ท่ีมีลักษณะความตองการที่แตตางกันใหสามารถทํางานรวมกันได 
 4. เพื่อศึกษาวิธีการใชเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม เพื่อวิธีการท่ีจะนํามาใชเพื่อจัดการ 
พื้นที่ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะตางๆ 
 5. เพื่อทําความเขาใจในการออกแบบพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรมท่ีมีความซับซอนในดาน 
การใชงาน ไมวาจะเปนในดานการสัญจร การใชงาน และในดานอ่ืนๆ สามารถจัดการระบบ 
โครงสราง ของความสัมพันธ และยังคงคุณคาของสถาปตยกรรมไวได 
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สมมุติฐานของการศึกษา 
 ผูศึกษามีความเช่ือวา พื้นท่ีซอนทับของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในงานสถาปตยกรรม ซ่ึง
เมื่อพิจารณาถึงพ้ืนท่ีเหลานั้นจะเห็นไดวา ลักษณะการใชงานของพื้นท่ีนั้นไมสมเหตุสมผล ใน
ทฤษฎี การออกแบบสถาปตยกรรมในเบื่องตน ตามหลักทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน ตามหลัก 
ทฤษฎีการออกแบบ สัดสวนในการใชงาน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนทําใหลักษณะการใชงานท่ีไมเต็ม 
ประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงเราสามารถวิเคราะห แกไขปญหาดังกลาว โดยผานพื้นท่ีกรณีศึกษา 
“ปากคลองตลาด” 
 โดยการศึกษาบริบทการใชงานของพื้นท่ีในรูปแบบตางๆวิเคราะห และแยกความ 
สัมพันธของกลุมคนท่ีใชสอยพ้ืนท่ี และระบบการสัญจรในพื้นท่ี เพื่อสรางความสัมพันธในลักษณะ 
ของพ้ืนท่ีๆมีความสัมพันธระหวางกลุมผูใชงานดังกลาว เพ่ือจะนํามาเปล่ียนแปลงลักษณะ การใช
งานในปจจุบัน 
 โดยจากขอมูลพบวาลักษณะพ้ืนท่ีปากคลองตลาด มีปริมาณคนท่ีใชงานและเขามาใช 
พื้นท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตภายใตพื้นท่ีขนาดพื้นท่ีใชสอยท่ีเทาเดิม พื้นท่ีรกรางกลับเพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงพ้ืนท่ี ดังกลาวนั้นยังไมเกิดการใชงานจึงไดมีการจัดการพื้นท่ีเหลานั้นเพื่อท่ีจะทําใหเกิดการ ใช
งานไดเต็มประสิทธิภาพภายในพื้นท่ี    
             
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาเก็บขอมูลลักษณะการซอนทับท่ีเกิดข้ึนภายในงานสถาปตยกรรม สรางกระบวน 
การออกแบบท่ีวางทางสถาปตยกรรม สรางแนวทางในการจัดการพื้นท่ีการใชงานภายในยานกรณี 
ศึกษา “ปากคลองตลาด” 
 ศึกษาเก็บขอมูลของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ในดานการใชงานความสัมพันธของกลุมคน 
ผูใชงานภายในพ้ืนท่ี ลักษณะทางสัญจร และตําแหนงของกิจกรรมตางๆ ความตองการลักษณะ 
เฉพาะพื้นท่ีในการใชงาน เพื่อจัดรูปแบบการวางตัวของกลุมการใชงาน และสรางความสัมพันธ 
ใหกับการใชงานท่ีเกิดข้ึน 
                                                                                                                                                                                         
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิธีการในการแกปญหาการซอนทับของกิจกรรมนั้น ประกอบดวยข้ันตอน 
หลักๆ ท่ีนํามาใชแบงเปน 3 สวน ไดแก 
 1. ศึกษาลักษณะการซอนทับของกิจกรรม 
 1.1 ศึกษาความหมาย ของการซอนทับท่ีเกิดข้ึน 
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 1.2 ศึกษาลักษณะของการซอนทับของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปตยกรรม โดย
เปรียบเทียบกบักรณีศึกษาท่ีไดกําหนดมา เพื่อหาลักษณะของการซอนทัยท่ีเกดิข้ึนในกรณีตางๆ 
 1.3 ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการพื้นท่ีในลักษณะตางๆ โดยแบงหมวดหมู ของ
เคร่ืองมือตามขนาดและการใชงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบเพื่อแกปญหา 
 2. ศึกษาภาคขอมูลพื้นท่ีกรณีศึกษา ปากคลองตลาด 
 2.1 ศึกษาสภาพขอมูลเบ้ืองตนของพ้ืนที่กรณีศึกษา ปากคลองตลาด 
 2.2 ศึกษาลักษณะโครงสรางของการใชงานในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ปากคลองตลาด 
 3. การออกแบบและแกปญหาการซอนทับ 
 3.1 ศึกษาลักษณะการใชงานพื้นท่ีของกลุมคนท่ีใชงาน เพื่อสรางความสัมพันธของ 
กลุมคนท่ีใชงานในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 3.2 ศึกษาทดลองสรางโครงสรางของผังการใชงานพื้นท่ีกรณีศึกษา เพือ่ใหได
ลักษณะ ของพ้ืนท่ีๆตรงกับโจทยของการแกปญหาเร่ือง การซอนทับของกิจกรรม ในลักษณะท่ี
แตกตางกัน 
 3.3 ออกแบบโดยนําเอาขอมูล และผลการทดลองมาประยุกตกับแนวคิด วิธีการ 
แกปญหาการซอนทับของกิจกรรม 
 
วิธีการศึกษา 

1. คนควาขอมูลเบ้ืองตน 
2. รวบรวมขอมูลเพื่อทําการสรุปขอมูลเบ้ืองตน 
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางกลไกการออกแบบ 
4. ทดลองออกแบบแกปญหาภายใตเง่ือนไขที่กําหนด 
5. วิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึน 

 
แหลงการศึกษา 

1. แหลงขอมูลจากหนังสือเกีย่วกับ พื้นท่ีปากคลองตลาด 
2. แหลงขอมูลจากหนังสือเกีย่วกับประวตัิศาสตร 
3. แหลงขอมูลจาก website ตางๆ 
4. แหลงขอมูลจากตัวอยางของพ้ืนท่ี case study ท่ีใกลเคียง 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะหลักษณะการซอนทับ 

 
 เนื่องจากแนวความคิดเบ้ืองตนของผูศึกษา มีความสนใจในรูปแบบการเกิดและลักษณะ 
การซอนทับของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในงานสถาปตยกรรมปจจุบัน ดังนั้นกระบวนการศึกษา 
คนควา จึงมีลักษณะการเรียนรูจากการวางผังของตัวกิจกรรม (Bubble Diagram) เคร่ืองมือท่ีใชใน 
การจัดการกิจกรรม (Tool) เพื่อทําความเขาใจการใชงานการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ (Physical) 
 
นิยามของการซอนทับ 
 โดยธรรมชาติแลวการกําหนด วัสถุใดก็ตามข้ึนมาน้ันส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาดวย คือ พื้นที่ๆ 
วัตถุนั้นครอบครอง ไมวาจะเปนวงกลม ส่ีเหล่ียม หรือรูปทรงใดก็ตาม แตเม่ือเรานําวตัถุนั้นต้ังแต 2 
วัตถุข้ึนไป มาวาดใหซอนกนั พื้นที่ๆอยูระหวางการครอบครองนั้น จะถูกครอบครองโดยท้ัง 2 วัตถุ 
พื้นที่ๆถูกครอบครองท้ัง 2 วัตถุนี้ จะเรียกวา “พื้นท่ีซอนทับ” 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะการใชพื้นที ่
 
 จะเห็นไดวาพื้นท่ีซอนทับเหลานี้จะถูกปรับเปลี่ยน ลักษณะเฉพาะใหใกลเคียงกันเกิด 
เปน พื้นท่ี หรือวัตถุใหมข้ึนมาท่ีตางไปจากพื้นท่ีเดิม ซ่ึงการซอนทับน่ีไดมีการนําไปใชในดานตางๆ 
ไดแก 
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การซอนทับของแสงสี (Overlap in Lighting) 
 แสง เปนพลังงานรังสี (Radiation Energy) ท่ีตารับรูและมีปฏิกิริยาตอบสนองดวย 
กระบวนการวิเคราะหแยกแยะของสมอง ตา สามารถวิเคราะหพลังงานแสงโดยการรับรูวัตถุ สัมพันธ 
กับ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทาง ความเขมของแสง และความยาวคล่ืนท่ีมองเห็นได 
 สี คือ ลักษณะความเขมของแสงที่ปรากฏแกสายตาใหเห็นเปนสี โดยผานกระบวนการ
รับรูดวยตา มองจะรับขอมูลจากตา โดยท่ีตาไดผานกระบวนการ วิเคราะหขอมูลพลังงานแสง มาแลว 
ผานประสาทสัมผัสการมองเห็นผานศูนยสับเปลี่ยนในสมองไปสูศูนยการมองเห็นภาพ การสราง
ภาพ หรือการมองเห็นก็คือ การท่ีขอมูลไดผานการวิเคราะหแยกแยะใหเรารับรูถึงสรรพส่ิง รอบตัว  
 

     
ภาพท่ี 2 Spectrum 
ท่ีมา : Spectum, เขาถึงไดเม่ือ 7 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://loke.as.arizona.edu/~ckulesa/ 
camp/em_spectrum.gif 
 
 ในราวป ค.ศ. 1666  เซอร  ไอแซค  นิวตันไดแสดงใหเห็นวา สีคือสวนหนึ่งใน
ธรรมชาติ ของแสงอาทิตย โดยใหลําแสงสองผานแทงแกวปริซึมแสงจะหักเห เพราะแทงแกวปริซึม
มี ความหนาแนนมากกวาอากาศเม่ือลําแสงหักเหผานปริซึมจะปรากฏแถบสีสเปคตรัม (Spectrum) 
หรือท่ีเรียกวา สีรุง (Rainbow) คือ สีมวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เม่ือแสงตกกระทบ 
โมเลกุลของสสาร พลังงานบางสวนจะดูดกลืนสีจากแสงบางสวน และสะทอนสีบางสีใหปรากฏ 
เห็นได  พื้นผิววัตถุท่ีเราเห็นเปนสีแดง เพราะวัตถุดูดกลืนแสงสีอ่ืนไว สะทอนเฉพาะแสงสีแดง 
ออกมา วัตถุสีขาวจะสะทอนแสงสีทุกสี และวัตถุสีดํา จะดูดกลืนทุกสี 
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ภาพท่ี 3 สามเหล่ียม CIE 
ท่ีมา : สามเหล่ียมสี CIE, เขาถึงไดเม่ือ 7 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://montri.rmutl.ac.th/ 
old/electrical2009/illumination/cie_4.jpeg 
 
 จากทฤษฎีการการหักเหของแสงของ ของนิวตัน และจากสามเหล่ียมสี CIE พบวา แสง
สีเปนพลังงานเพียงชนิดเดียวท่ีปรากฎสี  จากดานท้ัง  3  ดานของรูปสามเหล่ียมสี CIE 
นักวิทยาศาสตรไดกําหนดแมสีของแสงไว 3 สี คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green)  และสีน้ําเงิน 
(Blue)  แสงท้ังสามสี เม่ือนํามาฉายสองรวมกัน จะทําใหเกิดสีตาง ๆ ข้ึนมา คือ 
 แสงสีแดง +    แสงสีเขียว  =   แสงสีเหลือง  ( Yellow ) 
 แสงสีแดง +    แสงสีน้ําเงิน  =   แสงสีแดงมาเจนตา  ( Magenta ) 
 แสงสีน้ําเงิน +    แสงสีเขียว  =   แสงสีฟาไซแอน  ( Cyan ) 
 และถาแสงสีท้ังสามสีฉายรวมกัน  จะไดแสงสีขาว  หรือ ไมมีสี เราสามารถสังเกตแมสี 
ของ แสงไดจากโทรทัศนสีหรือจอคอมพิวเตอรสี โดยใชแวนขยายสองดูหนาจอจะเห็นเปนแถบสี 
แสงสวาง 3  สี  คือ แดง เขียว และนํ้าเงิน นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นวา เคร่ืองหมายของสถานี 
โทรทัศนสีหลายๆ ชอง จะใชแมสีของแสงดวยเชนกัน ทฤษฎีของแสงสีนี้เปนระบบสีท่ีเรียกวา 
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RGB (Red - Green - Blue)  เราสามารถนําไปใชในการถายทําภาพยนตรบันทึกภาพวิดีโอ การสราง
ภาพ เพื่อแสดงทางจอภาพ หรือ คอมพิวเตอร การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที เปนตน 
 แสงสีท่ีเปนแมสี คือ สีแดง น้ําเงิน เขียว จะเรียกวา สีพื้นฐานบวก (Additive primary 
colors) คือ เกิดจากการหักเหของแสงสีขาว สวนสีใหมท่ีเกิดจากการผสมกันของแมสีของแสง      
ท้ังสามสี จะเรียกวา สีพื้นฐานลบ (Subtractive primary colors) คือ  สีฟาไซแอน (Cyan) สีแดงมา
เจนตา (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) ท้ังสามสีเปนแมสีแมใชในระบบการพิมพ ออฟเซทหรือท่ี 
เรียกวา ระบบสี  CMYK  โดยท่ีมีสีดํา  (Black)  เพิ่มเขามา 
 

          
 

ภาพท่ี 4 สีบวกและสีลบ 
ท่ีมา : DIY Calculator, Additive Color, เขาถึงไดเม่ือ 7 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก 
http://www.diycalculator.com/imgs/console-09.gif 
 
การซอนทับในอุปกรณการใชงาน (Overlap in Object Program) 
 การออกแบบเฟอรนิเจอรนั้นตั้งแตอดีตมาจะมีการใชงานท่ีตายตัว ตอบสนองการใชงาน 
เปนกิจกรรม เชน การออกแบบเกาอ้ีตองมีการคํานึงถึงในเร่ืองของ สรีระศาสตรของมนุษยมาใชใน
การออกแบบ ซ่ึงรูปแบบออกมาจะเหมาะกับรูปรางสรีระ ลักษณะการใชงานใหเหมาะสมกับ รูปแบบ
หรือไมวาจะเปนวิธีการใชงาาน 
 ในปจจุบันแลว การท่ีจะตองมีอุปกรณสําหรับใชงานทุกรูปแบบนั้นเปนเร่ืองท่ีลําบาก 
ดังนั้นจึง ไดมีการเร่ิมออกแบบที่นําเอาอุปกรณ หรือพื้นท่ีใชสอยท่ีมีความใกลเคียงมารวมเขา
ดวยกัน เห็นไดจาก อุปกรณพกพาตางๆ ตัวอยางเชน 
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ภาพท่ี 5 สรีระในการออกแบบ 
ท่ีมา : Ernst Peter, Architect Data, เขาถึงไดเม่ือ 7 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://2.bp. 
blogspot.com/_0B2rFHxbkD0/TI2WTySnmZI/AAAAAAAAA44/OVj9J9XCVfw 
/s1600/neufert+medidas.jpg 
 
 ทหารเปนผูท่ีตองพกพาอุปกรณตาง ๆ ตดิตัวตลอดเวลา เพื่อสะดวกในการนํามาใชใน 
ระหวางปฏิบัติหนาท่ี ดังนัน้ ในป ค.ศ.1891 นายคารล เอลซเนอร (Karl Elsener) ชาวสวิส ได 
ประดิษฐอุปกรณหลายอยางใหอยูรวมในที่เดียวกัน ท่ีเรียกวา "มีดพับสวิส" (Swiss army knife) ใน
มีดพับนี้มีท้ังมีด ไขควง ทีควาน ท่ีเปดกระปอง ตอมาเขาไดเพิ่มอุปกรณไขจุกกอก และใบมีดเล็ก 
เขาไปอีกพรอมกับจดทะเบียนสิทธิบัตรในป ค.ศ.1897 
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ภาพท่ี 6 อุปกรณท่ีมีการซอนทับ 
ท่ีมา : Swiss, เขาถึงไดเม่ือ 7 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://kungsss.exteen.com/20071112/ 
swiss-army-knife 
 
 การออกแบบในสวนนี้ไดมีการประยุกตเขารวมกัน ซ่ึงเปนการรวบการใชงาน หลายๆ 
อยางเขาไปอยูดวยกันแตการใชงานท่ีจะเอาเขามารวมกันนั้น สวนใหญจะมีการใชงานที่ใกล เคียง
กัน ซ่ึงการใชงานท่ีใกลเคียงกันนั้น ทําใหของท่ีออกแบบทําใหสามารถพกพาไดสะดวกกวา 
 ตอมาจากอุปกรณพกพา ก็ไดเร่ิมมีการดัดแปลงนํามาใชกับงานเฟอรนิเจอรขนาดใหญ 
ข้ึน มี การนําเอาฟงกช่ันการใชงานท่ีใกลเคียงกัน มีขมวดรวบเขาไวดวยกันเกิดเปนลักษณะการใช 
งานแบบ ใหมข้ึนมา เชน Sofa Beds เปนการนําเอาคุณสมบัติในเร่ืองการนั่งของ Sofa มารวมกับ 
คุณสมบัติใน เร่ืองการนอนของ Bed มารวมกัน เกิดเปนเฟอรนิเจอรท่ีสามารถลดพื้นท่ีการใชสอย 
แตยังสามารถ ตอบสนองความตองการในเร่ืองของการใชงานได 
 

 
 
ภาพท่ี 7 การรวมกันของ function ใน furniture 1 
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ภาพท่ี 8 การรวมกันของ function ใน furniture 2 
ท่ีมา : Multifunctional Furniture, เขาถึงไดเม่ือ 17 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก 
http://furniturezz.com/wp-content/uploads/2011/11/stewart-compact-kitchen-unit.jpg 
 
 จะเห็นไดวาจากเดิมนั้น การออกแบบใหความสําคัญกับเร่ืองของสรีระศาสตรเปนอยาง
มาก  แตจะในปจจุบันกลับใหความสําคัญกับเร่ืองการใชสอดท่ีประหยัดพื้นท่ีมากกวา ซ่ึงกลายเปน
จุดขายของการออกแบบน้ันๆ 
 
การซอนทับในงานสถาปตยกรรม (Overlap in Architecture Program) 
 เม่ือกลาวถึงงานสถาปตยกรรมแลว  สถาปตยกรรมมีรากฐานมาจากประกอบกันข้ึนของ 
โปรแกรม (Program) ซ่ึงโปรแกรมจะเปนตัวกําหนดลักษณะของตัวสถาปตยกรรมวาจะออกมาใน 
ลักษณะใด บานพัก โรงพยาบาล โรงพยาบาล สนามบิน หางสรรพสินคา เปนตน แตสิงท่ีทําให 
สถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะของโปรแกรมเหมือนกัน หรือแตกตางกันก็คือ วิธีการรอยเรียง 
(Structure) หรือวิธีการจัดเรียงความสัมพันธของโปรแกรมการใชงาน ซ่ึงการรอยเรียงนี้จะเปน
ตัวกําหนดรูปลักษณะของตัวสถาปตยกรรม รูปราง หนาตาง หรือกระท่ังการใชสอย 
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ภาพท่ี 9 Program + Structure 
ท่ีมา : Bubble Giagram, เขาถึงไดเม่ือ 17 กรกฎาคม 2553, เขาถึงไดจาก http://2.bp.blogspot.com/ 
_DCdeGkztj1o/St8U6p1qbLI/AAAAAAAABkU/iYdAfF5DIr8/s400/lily_glover002.jpg 
 
 จะเห็นไดวาตัวฟงกช่ันในการใชงานจะถูกเปรียบเทียบกับตัวกอนฟงกช่ัน (Bubble) 

ซ่ึงแตกอนแลวการออกแบบอาคารน้ัน ฟงกช่ันแตละฟงกช่ันจะถูกแยกขาดจากการโดยส้ินเชิง    
เปนกอนๆ โดยใช Circulation ในการรอยเรียงฟงช่ันตาง ๆ นี้เขาไป ซ่ึงผังอาคารในอดีตหรือ
อาคารยุคเกาจะเห็นถึงลักษณะของเสน Circulation ไดอยางชัดเจน และแยกขาดออกจากตัวของ
ฟงกช่ันการใชงาน แตในปจจุบันความชัดเจนระหวาง Circulation นั้นไดมีการลดทอนลงไปมาก 
Function กับ Circulation แทบจะถูกกลืนเขาไปดวยกัน ไมสามารถแยกจากกันไดโดยเราจะเรียก
การวางผังแบบน้ีวา Open Plan ซ่ึงการวางผังลักษณะนี้นั้นมีท้ังของดีและขอเสียท่ีตางกัน โดยขอดี
ของผังแบบ  Open Plan นั้น จะทําใหการรับรูถึงพื้นท่ีภายในจะรูสึกกวางขวางกวา ซ่ึงก็อาจจะเปน
วิธีแกไขปญหา ในเร่ืองพื้นท่ี ๆ แออัด  สงขอเสียนั้นคือเราไมสามารถกําหนดของเขตการใชงาน
ของ Function ไดชัดเจนกลายเปนความตองการท่ีเกินของการใชงานของ Function 
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ภาพท่ี 10 ผังการใชงานพื้นท่ี ๆ จํากัด 
 
 การใชงานในพื้นท่ีๆมีขนาดเล็กมากจนทุกพื้นท่ีสามารถจะรวมกันเปนเดียว เปนตัวอยาง 
ท่ีดี ท่ีจะสามารถเห็นลักษณะการใชงานท่ีจะถูกปรับเปล่ียนไปตามชวงเวลา จากรูปดังกลาวเปน 
กรณีศึกษาเปนลักษณะของบานในชุมชนท่ีมีการใชงานในพื้นท่ีๆ จํากัด การใชงานในแตละอยางจะ
ถูกแบบพื้นท่ีท่ีมีภายในเปนสวนๆ ของการใชงานตามความตองการของกิจกรรมนั้นๆ 
 

 
ภาพท่ี 11 เปรียบเทียบลักษณะของผัง 
 
 ซ่ึงจากลักษณะการออกแบบผังในปจจุบันจะเห็นไดวา วิธีการในการสรางพื้นท่ีนั้น มี
ความแตกตางจากอดีตอยางชัดเจน พื้นท่ีบางสวนถูกรวมเขาดวยกันเพื่อท่ีจะลดทอนพื้นท่ีลง ทําให
เกิดการใชงานท่ีกระชับข้ึน ทําใหตัวสถาปตยกรรมท่ีออกมามีขนาดท่ีพอเหมาะแกการใชงาน แต
การลดทอนพ้ืนท่ีลงนั้นก็สงผลตอการใชงาน เนื่องจากขอบเขตพ้ืนท่ีของโปรแกรมถูกบีบเขาหากัน
ทําใหพื้นที่การใชงานของโปรแกรมในบางสวนเกิดการการซอนทับกันข้ึน 
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ภาพท่ี 12 พื้นที่ท่ีมีการซอนทับ 
 
 จากการขอสันนิษฐานเร่ืองพื้นท่ีการซอนทับขางตน จึงไดนํามาศึกษาทดลองในผัง 
อาคาร สถาปตยกรรมในยุคตางๆ เพื่อหาลักษณะของพื้นท่ีท่ีมีการซอนทับท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช
งาน ภายในสถาปตยกรรมเหลานั้นวามีลักษณะที่แตกตางกันในลักษณะใดบาง ลักษณะของผังท่ี
นํามาใชนั้นจะใชเกณฑ โดยเลือกจากลักษณะอาคารท่ีมีลักษณะการใชงานใกลตัวมากท่ีสุด คือ 
อาคารประเภทท่ีอยูอาศัย ซ่ึงจะสามารถทําความลักษณะกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในผังท่ีทําการเลือกมา 
โดยในการวิเคราะหโดยในการวิเคราะหนั้น ไดทําการกําหนดหัวขอตางๆ เปนดังนี้  

1. ลักษณะทางกายภาพของอาคาร สภายบริบทท่ีตั้งของอาคาร 
2. ลักษณะการใชงานภายในอาคาร การใชงานภายในท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคาระห 
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กรณีศึกษาท่ี 1  Weissenhof House, Le Corbusier 
 
 

 
ภาพท่ี 13 การวิเคราะห กรณีศึกษาท่ี 1 Weissenhof House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 4 ช้ัน 
2. อาคารมีบันไดเปนแกนหลักอยางชัดเจน โดยไดถูกกําหนดไวทางดานซายของอาคาร 

ฟงกช่ันการใชงานจะถูกวางเกาะติดไปกับตัวบันไดนี้ โดยมีพื้นท่ีเปดโลงท่ีทําหนาท่ีเปรียบเสมือน 
โถงอยูบริเวณช้ัน 2 ซ่ึงบริเวณโถงนี้นั้นจะมีพื้นท่ีเหนือฝาสูงไปถึงในสวนของชั้น 3 ซ่ึงพื้นท่ีโถงใน 
บริเวณช้ัน 2 นี้นั้นทําหนาท่ีเปล่ียนลักษณะการใชงานจากพ้ืนท่ี Public (ช้ัน 1-2) ไปสูพื้นท่ี Private 
(ช้ัน 3-4 ) 
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กรณีศึกษาท่ี 2  Moller House, Adolf Loos 

 

 
ภาพท่ี 14  การวิเคราะหกรณศึีกษาที่ 2 Moller House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 4 ช้ัน 
2. ตัวอาคารมีลักษณะการแบงสวนของฟงกช่ันการใชงานอยางชัดเจน ในแตละสวน 

ภายในอาคารนี้นั้นลักษณะพื้นท่ีแกนหลักของอาคาร (Core) ไมมีความชัดเจนโดยพ้ืนท่ีๆ จะถูกแตก 
แยกไปตามสวนตางๆ ของอาคาร การวางตัวของบันไดนั้นจะถูกกระจายไปตามความซับซอนของ 
พื้นท่ีภายใน ซ่ึงอาคารนี้มีลักษณะการเลนระดับท่ีหลากหลายแตกตางกันไป โดยพื้นท่ีๆมีลักษณะ 
เดนและชัดเจนท่ีสุดอยูท่ีบริเวณช้ัน 2 ซ่ึงบริเวณนี้จะเหมือนกับการเวนพื้นท่ีใหหายใจ ซ่ึงเปนสวนท่ี 
เปดเช่ือมถึงกันได 
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กรณีศึกษาท่ี 3 Magney House, Glenn Murcutt 

 

 
ภาพท่ี 15  การวิเคราะหกรณศึีกษาที่ 3  Magney House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 1 ช้ัน 
2. อาคารท่ีมีลักษณะแผในแนวราบ โดยอาคารนี้จะถูกแยกเปน 2 สวนแตอาคารท้ัง 2 

สวนนี้นั้นมีการเช่ือมกันของทางเดินหลักเปนแกนใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงแกนนี้นั้นจะถูกยึดดวย 
ฟงกช่ันการใชงานท่ีแตกตางกันไป โดยพื้นท่ีสวนกลางของอาคารนั้นเปนพื้นท่ีๆสามารถเช่ือมกัน 
ไดใน 3 สวน ก็คือในสวนของ พื้นท่ีพักผอน - พื้นท่ีกินขาว - พื้นท่ีครัว  
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กรณีศึกษาท่ี 4 Double House, Bjarne Mastenbroek & Winy Maas 

 

 
ภาพท่ี 16   การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 4  Double House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 2  Units รวมกัน 5 ช้ัน 
2. อาคารนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ตัวอาคารจะเปนบาน 2 หลังมีมีการแทรกตัวของฟงกช่ัน 

สลับกันไปมา โดยในพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 2 และ 4 จะเปนสวนของ Unit ดานขวา และในสวนช้ัน 3    
จะเปนสวนของดานซายโดยพ้ืนท่ีอาคารทั้ง 2 นี้นั้นถูกแยกขาดจากกันอยางชัดเจน โดยอาศยัแคผนงั
เปนตัวกั้นในขนาดความตองการของแตละ Unit ในพื้นท่ีแตละช้ัน 
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กรณีศึกษาท่ี 5 Bordeaux House, Rem Koolhaas 

 

 
 
ภาพท่ี 17   การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 5   Bordeaux House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 3 ช้ัน 
2. อาคารถูกแบงออกเปน 2 สวนโดยมีพื้นท่ี Court เปนตัวแบงและแยกอาคาร โดยตัว 

อาคารหลักนั้นเปนอาคาร 3 ช้ันท่ีบริเวณช้ันลางนั้นไดแทรกตัวเขาไปอยูในเนินดิน อาคารหลักนี้จะ 
ถูกแบงออกเปน 2 ชวงของอาคารนี้ คือ บริเวณสวน Public ชั้น 1-2 โดยพ้ืนท่ีช้ัน 2 นี้เปนตัวทําหนา 
ท่ีค่ันพื้นท่ีกอนท่ีจะเขาไปสูอาคารในสวน Private ในบริเวณช้ัน 3 ในสวนของอาคารยอยเปนอาคาร 
ช้ันเดียวต้ังอยูดานสวนดานลาง ทําหนาท่ีเปนสวนท่ีพักของผูมาเยือน โดยขอบเขตท้ังหมดของ 
อาคารไดมีการเช่ือมของเขาดวยกันเพื่อสะดวกตอการดูแล 
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กรณีศึกษาท่ี 6 Eames House, Charles and Ray Eames 

 

 
ภาพท่ี 18   การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 6   Eames House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัยและพืน้ท่ีทํางาน 2 ช้ัน 
2. ตัวอาคารประกอบดวยลักษณะการใชงาน 2 สวนหลักๆ คือ พื้นท่ีการใชงานในสวน 

บานพักอาศัย (ดานซาย) และพ้ืนท่ีในสวนทํางานหรือ Studio (ดานขวา) โดยพ้ืนท่ีระหวางท้ังสอง 
อาคารนั้นมีพื้นที่  Court แบงแยกกันอยางชัดเจน โดนการเขาถึงอาคารท้ังสองน้ัน สามารถเขาถึงได 
ในตัวของอาคารเอง อาคารบานพักอาศัยนั้นพื้นท่ีภายในนั้นเปนพื้นท่ีเปดเปนสวนใหญทําใหขอบ 
เขตของพ้ืนที่นั้นสามารถตอเน่ืองไดโดยตลอดแนว ซ่ึงใชลักษณะในการจัดฝงเหมือนกันท้ังในสวน 
ช้ันบนและลาง สวนพื้นท่ีอาคารทํางานนั้นมีลักษณะการเช่ือมถึงกันในพื้นท่ีช้ันลางและบนทําให 
อาคารมีความโปรง 
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กรณีศึกษาท่ี 7 Hopkins House, Michael and Patty Hopkins 

 

 
ภาพท่ี 19   การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี 7  Hopkins House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 2 ช้ัน 
2. อาคารมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสภายในเปดโลง โดยพื้นท่ีการใชงานของอาคารนี้ 

สามารถแบงไดโดยใชระบบ Partition ซ่ึงเปนผนังแบบเบาสามารถปรับเปล่ียนไดตามลักษณะ     
การใชงาน ซ่ึงผลท่ีไดนั้นทําใหการรับรูของเขตพ้ืนท่ีของการใชงานในแตละสวนนัน้ไมสามารถรับรู
ไดจะมีเฉพาะพื้นท่ีในสวนของหองน้ําเทานั้นท่ีมีการกําหนดขอบเขตการใชงานไว โดยพ้ืนท่ี 2 ช้ัน 
มีการวางผังในลักษณะเดียวกัน วิธีการเดยีวกัน กลไกเดียวกัน  
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กรณีศึกษาท่ี 8 M House, Ryue Nishizawa 

 

 
ภาพท่ี 20  การวิเคราะหกรณศึีกษาที่ 8  M  House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 2 ช้ัน 
2. เม่ือดูจากภายนอกน้ันอาคารจะมีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียว แตความจริงแลวตัว 

อาคารมีลักษณะเปน 2 ช้ัน โดยอีกช้ันเปนสวนของช้ันใตดิน ซ่ึงทําหนาท่ีเหมือนลักษณะพื้นช้ัน 2 
การใชงานในอาคารจะประกอบดวยพ้ืนท่ี 2 สวน คือ Public และ Private โดยระหวางพื้นท่ีท้ัง 2 นีมี้ 
การวางพื้นท่ี Court เปนสวนกลางเนื่องจากอาคารถูกกดอยูในสวนช้ันใตดิน ผูออกแบบจงึไดทําการ 
สรางพื้นท่ีสีเขียวสวนตัวของอาคารข้ึนเพื่อใชเปนทิวทัศนใหกับภายในอาคาร ซ่ึงการท่ีจะไปใชงาน 
ในสวน Private นั้น จะตองผานพื้นท่ี Court เสมอโดยพ้ืนท่ี Private นั้นประกอบดวยการใชงานใน 
สวนของ Studio ในช้ันใตดิน และหองนอนในดานบนของสวน Studio  
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กรณีศึกษาท่ี 9  Lina Bo Bardi House, Lina Bo Bardi 

 

 
ภาพท่ี 21  การวิเคราะหกรณศึีกษาที่ 9  Lina Bo Bardi House 
ท่ีมา : Hilary French, Key Urban Housing of The 20th Century : Plan, Section and Elevation 
[CD-ROM] (London: Laurence King, 2008). 
 

1. อาคารบานพักอาศัย 2 ช้ัน 
2. อาคารนี้สรางอยูบริเวณเนินดิน เปนอาคาร 2 ช้ันท่ีทําหนาท่ีเปรียบเสมือนอาคารช้ัน 

เดียวโดยพื้นท่ีช้ันลางทําหนาท่ีแคเพียง เปนทางข้ึนมาสวนของชั้น 2 ซ้ึงการใชสอยหลักของอาคาร 
นั้นจะอยูบริเวณช้ัน 2 โดยตัวอาคารมี พื้นท่ีเปดโลง ซ่ึงเปรียบเสมือนโถงในการแจกเขาในสวน 
Private ท่ีเปนสวนท่ีพัก โดยในโถงมีการ เปด Court เพื่อนําแสงและบรรยากาศของธรรมชาติ เขามา
สูอาคาร ในพ้ืนท่ี Private นั้นมีการแยก ออกสวนดานในและนอกซ้ึงโครงสรางในสวนนี้จะอยูบน
สวนของเนินดิน โดยการเขาถึงในสวนนี้ จะอาศัยแกนของทางเดินหลักในการเขาไปถึงสวนของ 
หองพักบริเวณหองตางๆ 
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สรุปกรณีการซอนทับในลักษณะการใชงาน (Overlap in Function Diagram) 
 จะเห็นไดวาการซอนทับ ในกรณีของฟงกช่ันการใชงานตามท่ีวิเคราหจากกรณีศึกษานั้น 
จะมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะอยู 4 ลักษณะ ไดแก 

1. Function + Circulation (สีเหลือง) ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเกิดการซอนทับโดยตัว Function 
จะถูก ยึดเกาะไปกับตัว Circulation ซ่ึงพื้นท่ีแบบนี้จะเห็นลักษณะของ Circulation ไดอยางชัดเจน 

2. Function + Flame (สีฟา) ลักษณะของการซอนทับแบบนี้นั้นจะเปนในลักษณะ    
ของกลุมกอนฟงกช่ันท่ีมีกรอบขอบเขตชัดเจน ถูกกําหนดพื้นท่ีเปนขอบเขต แตภายในขอบเขตน้ัน 
ยังไม สามารถกําหนดพื้นท่ีใชสอยของการใชงานไดอยางชัดเจน 

3. Function + Flow (สีสม) การซอยทับในลักษณะนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการซอนทับ 
ในลักษณะดานบน แตจุดท่ีแตกตางกันคือในสวนของการซอนทับแบบสีสมนั้น ตัวกรอบจะไมมี 
การกําหนดกรอบท่ีชัดเจน สามารถไหลไปตามกอนฟงกช่ัน 

4. Separation (สีเขียว) ลักษณะการซอนทับแบบนี้มักจะเกิดกับพื้นท่ีๆมีขนาดใหญ 
จําพวก Open Space ซ่ึงพื้นท่ีนี้จะเหมือนเปนพื้นท่ีๆทําการแบงสัดสวนของฟงกช่ันออกเปน 2 สวน 
หรือ 2 กอน โดยพ้ืนท่ีสีเขียวนี้จะทําหนาท่ีเช่ือมใหกับกอนฟงกช่ันทั้ง 2 สวน 
 

                                          
ภาพท่ี 22  สรุปกรณีการซอนทับในลักษณะการใชงาน 
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กระบวนการทดลอง 
 จากการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีท่ีเกิดการซอนทับในสถาปตยกรรมขางตน จึงไดเร่ิมการศึกษา 
ทดลอง เพื่อศึกษาลักษณะของสถาปตกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในเง่ือนไขท่ีแตกตางกันไป โดยในการ 
ทดลองนั้น ประกอบดวย การทดลองใน 2 สวนคือ 
 
 การทดลองท่ี 1 การสรางตัวสถาปตยกรรม โดยการนําเอาลักษณะของการเรียงตัว ของ 
โครงสรางของการใชงานในตัวสถาปตยกรรมเดิมมาสรางเปนสถาปตยกรรมในลักษณะใหม โดย 
หลักการในการสรางตัวสถาปตยกรรมท่ีเกิดข้ึนใหมนั้น เกิดจากการนําลักษณะการใชมาเรียงตัวใน 
ลักษณะทางตั้งแทน โดยยังคงอาศัยวิธีการเขาถึงของอาคารในลักษณะเดิมมาเปนตัวกําหนดลักษณะ 
ตัวสถาปตยกรรมลักษณะใหมท่ีจะเกิดข้ึน 
 
กรณีศึกษาท่ี 1 Eames House, Charles and Ray Eames 

 

 
ภาพท่ี 23 การทดลองท่ี 1  กรณีศึกษาท่ี 1  Eames House 
 
 ลักษณะเดนของอาคาร คือ เปนอาคารท่ีแยกกันอยูและสามารถเขาถึงโดยแยกจากกัน 
ทําใหการเรียงตัวของการทดลองท่ีออกมามีลักษณะแยกออกเปน 2 สวน คือ ดานลางเปนสวนของท่ี 
พักอาศัย และดานบนเปนสวนทํางาน โดยการแตละสวนนั้นไมสามารถท่ีจะเขาถึงกันไดโดยตรง 
แตจะตองอาศัยพื้นท่ีสวนกลางกอนจะทําการเขาถึงพื้นท่ีในแตละสวนได แตลักษณะของพื้นท่ีสี 
เขียวท่ีทําหนาท่ีแบงสวนนั้น จะหายไปจากผลการทดลอง 
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กรณีศึกษาท่ี 2 Glass Box Wall House, Tadao Ando 

 

 
ภาพท่ี 24  การทดลองท่ี 1  กรณีศึกษาท่ี 2  Glass Box Wall House 
 
 ตัวอาคารมีลักษณะเปนอาคารท่ีโอบลอมพื้นท่ีสีเขียวในสวนกลาง ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้ไมมีสวน 
ไหนสามารถเขาถึงได เปรียบเสมือนพื้นท่ีนอกอาคาร โดยอาคารน้ีจะถูกแบงเปน 2 สวนเปนอาคาร
ท่ี พักหลักและรอง โดยแตละฝงจะมีการใชการท่ีใกลเคียงกัน เมื่อนําลักษณะดังกลาวมาทดลองเรียง
ตัวใหมในทางต้ัง ซ่ึงผลที่ออกมานั้นตัวอาคารจะมีลักษณะการแยกสวนบนลาง โดยพ้ืนท่ีสวน
ดานบน จะมีลักษณะความ Private มากกวา โดยพ้ืนท่ีอาคารหลักจะมีการนํามาปรับเปล่ียนใหมี
ลักษณะในแนวราบแผไปในทางยาวแทน ในสวนดานบน Core หลักๆของอาคารที่เดิมท่ีเปน
แนวแกนของบันได ไดมีการยืดออกสรางเปนสวนของแกนทางเดินแทน แตจากการทดลอง
ปรับเปล่ียนแนวการเรียงตัวของอาคาร ปรากฏวาพื้นท่ีๆเดิมท่ีเปนพื้นท่ีๆถูกโอบลอม ซ่ึงเปนพื้นท่ีๆ
เปนลักษณะเดนของอาคารนั้นไดหายไปกับลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีทดลองสรางข้ึนมาใหม 
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กรณีศึกษาท่ี 3 Lina Bo Bardi House, Lina Bo Bardi 

 

 
 

ภาพท่ี 25  การทดลองท่ี 1  กรณีศึกษาท่ี 3  Lina Bo Bardi House 
 
 การท่ีพื้นท่ีใชงานหลักของอาคารนั้นอยูบริเวณช้ันบน โดยมีพื้นท่ีสวนกลางเปนพื้นท่ีสี 
ฟาเพื่อเช่ือมตอไปกับสวนของพื้นท่ีทางสัญจรหลักของอาคาร เพื่อจะแจกการใชงานไปยังสวน
หองพัก โดยพื้นท่ีนี้จะถูกปรับเปล่ียนกลาย เปนแกนบันไดของอาคารโดยพื้นท่ีหองพักกลายเปน 2 
ช้ัน ซอนกัน ซ่ึงพื้นท่ีสีฟาจะกลายเปนสวนพื้นท่ีทางดานใตของอาคารแทน ผลการทดลอง
รูปลักษณะอาคารกับกลายเปนอาคารท่ีไมมีความซับซอนออกไป ซ่ึงลักษณะเดนตางๆ ท่ีเดิมทีท่ี
เปนเอกลักษณของอาคารไดหายไปจากผลของการทดลองน้ี 
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กรณีศึกษาท่ี 4 Hopkins House, Michael and Patty Hopkins 
 

 
 

ภาพท่ี 26  การทดลองท่ี 1  กรณีศึกษาท่ี 4  Hopkins House 
 
 ลักษณะเดนของอาคารนี้คือ การที่ลักษณะภายในอาคารไมมีขอบเขตจํากัดหรือ การวาง 
ผังแบบเปด (Open Plan) และมีสวน Core ท่ีเปนบันไดวนเช่ือมตอพื้นท่ีช้ัน 2 ซ่ึงพ้ืนท่ีในอาคารน้ี 
พื้นท่ีๆถูกจํากัดขอบเขตจะมีเฉพาะพื้นท่ีสวนหองน้ํา เม่ือนํามาการทดลองสรางเปนอาคารใน 
ลักษณะใหมแลวนั้น ผลท่ีได คือ ตัวอาคารไมมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิม แตแคการแบงในสวน 
การใชงานจากบน-ลาง กลายเปนในสวนซาย-ขวา ซ่ึงเม่ือดูถึงการใชงานแลวนั้นแทบจะไมเปล่ียน 
แปลงไปจากเดิม ซ่ึงจากการท่ีอาคารไมมีความเปล่ียนแปลงนี้อาจจะเปนผลมาจากการวางผังใน 
ลักษณะเปด 
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กรณีศึกษาท่ี 5 M House, Ryue Nishizawa 

 

 
ภาพท่ี 27  การทดลองท่ี 1  กรณีศึกษาท่ี 5  M House 
 
 ตัวอาคารน้ันมีการแบงแยกออกเปน 2 สวนคือ สวน Public / Private โดยพ้ืนท่ีดังกลาว 
จะมีการแบงท้ัง 2 สวนโดยพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีนี้นั้นจะเปนตัวเช่ือมระหวางพื้นท่ีท้ัง 2 สวน การ
จะสรางรูปลักษณแบบใหมนั้น ตองมีการแยกสวนในแตละขางเปนช้ันบน-ลาง ตามลําดับการ 
เขาถึง โดยการเรียบเรียงนั้นพื้นท่ีในสวนแรก (Public) จะถูกวางไวในสวนแรกของการเขาถึง แต 
พื้นท่ีๆทําหนาท่ีเช่ือมกันนั้น ไมสามารถทีจะรับรูไดมีคุณภาพมากกวาลักษณะของอาคารแบบเดิม 
อีกทั้งการวางตัวของอาคารสามารถสรางไดหลากหลาย จนไมสามารถจํากัดรูปแบบได 
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กรณีศึกษาท่ี 6 Magney House, Glenn Murcutt 

 

 
ภาพท่ี 28   การทดลองท่ี 1  กรณีศึกษาท่ี 6  Magney House 
 
 อาคารชั้นเดียวท่ีมีลักษณะแผ โดยเอกลักษณะอยูท่ีพื้นท่ีแนวแกนทางเดิน ท่ีเช่ือมตอกัน 
ตลอดท้ัง 2 แนวอาคาร เม่ือนําเอาเอกลักษณนี้มาเรียบเรียงใหม ทําใหความชัดเจนในแนวแกน ซ่ึง
การใชงานน้ันพื้นท่ีๆสามารถขยายในสีสมเดิมนั้น ในการทดลองใหมไมสามารถที่จะขยายตอไป 
ไดในแบบเดิม ทําใหลักษณะของอาคารไมสามารถทดแทนกันได 
 
 จากการทดลอง เรียบเรียงสถาปตยกรรมในแนวต้ัง นั้นผลท่ีไดพบวารูปแบบการทดลอง 
นี้ไมสามารถที่จะความคุมรูปแบบท่ีจะออกมาของตัวสถาปตยกรรม ไมมีลักษณะท่ีตายตัวท่ีจะบอก 
ถึงการใชงานในลักษณะเดิม ทําใหลักษณะของสถาปตยกรรมมีออกมาไมส้ินสุด ลักษณะเดนหรือ 
เอกลักษณท่ีมีภายในตัวสถาปตยกรรมเดิมไมสามารถที่จะทดแทน อีกท้ังไมสามารถหาเอกลักษณ 
นิยามของพ้ืนท่ีออกมาได 
 
 การทดลองท่ี 2 แยกสวนของตัวสถาปตยกรรม เพ่ือศึกษาทดลองถึงการซอนทับท่ี เกิดข้ึน 
และลักษณะของการทํางานของผังอาคาร และหารูปแบบในการใชงานท่ีจะเกิดข้ึนภายในตัว
สถาปตยกรรมท่ีทํามาเปนกรณีศึกษา  
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1. กรณีศึกษาท่ี 1 M HOUSE  /  Ryue Nishizawa 
 

 
 

ภาพท่ี 29  การทดลองท่ี 2  กรณีศึกษาท่ี 1  M  House  
 
 M HOUES นี้รูปแบบอาคารภายนอกนัน้มีลักษณะเปนอาคารช้ันเดยีว แตจริงๆแลว M 
HOUSE เปนอาคาร 2 ช้ัน โดยมีช้ันใตดนิอีกช้ัน โดยลักษณะการเขาถึงอาคารนี้จะสามารถเขาได 
จากบริเวณช้ันบน ซึงการฟงกช่ันการใชงานสวนใหญเปนสวนตอนรับ แลวแจกลงมาในช้ันใตดนิ 
ดานซาย พืน้ท่ีในสวนนี้ เปนพื้นท่ี Public เปนสวนการใชงานหลักของอาคาร ถัดมาดานขวามือ      
มีพื้นที่ Court ท่ีทําหนาท่ีแบง การใชเพือ่ไปสูพื้นที่ Private ไดแก สวนพักผอน หองนอน และ    
สวนทํางาน โดยอาคาร M HOUSE นี้ไดมีการจัด Circulation แนวต้ังแทรกในแตละสวนของ
ฟงกช่ันการใชงาน 
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2. กรณีศึกษาท่ี 2 EAMES HOUSE  /  Charles and Ray Eames 
 

 
ภาพท่ี 30  การทดลองท่ี 2  กรณีศึกษาท่ี 2  Eames  House  
 
 EAMES HOUSE ตัวอาคารแบงเปน 2 กอน ดานหนาและดานหลัง โดยมีพื้นท่ี Court 
ค่ันกลาง อยู การเขาถึงนั้นสามารถเขาไดโดยตรงท้ัง 2 สวน อาคารในสวนดานหนานั้น เปนอาคาร 
พักอาศัย 2 ช้ัน โดยมีพื้นท่ีตอนรับ รวบยาวไปจนถึงสวนของหองรับประทานอาหาร บันไดท่ีทํา 
หนาท่ีไปในสวนช้ัน 2 โดยช้ัน 2 จะถูกแบงเปน 2 สวน คือ สวนหองพักและสวนหองน้ํา แตงตัว  
โดยพ้ืนท่ีหองพักมีการรวบพื้นท่ีทําใหดูมีลักษณะกวางมากข้ึน อาคารในสวนดานหลังเปนสวนพ้ืนท่ี
ทํางานในลักษณะช้ันคร่ึง โดยพื้นท่ีสวนทํางานนี้จะทําการเปดโลงพื้นท่ีเพื่อเช่ือมระหวางท้ังสอง
ช้ันเขาหากัน ทําใหพื้นที่ทํางานมีลักษณะโปรงสวางมากข้ึน 
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3. กรณีศึกษาท่ี 3 HOPKINS HOUSE  /  Michael & Patty Hopkins 
 

 
 

ภาพท่ี 31  การทดลองท่ี 2  กรณีศึกษาท่ี 3  Hopkins  House  
 
 อาคารเปนอาคาร 2 ช้ันมีผังเปนลักษณะส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีการแบงชวงอาคารเปน 3 ชวง 
โดยท้ัง 3 ชวงนี้นั้นสามารถเช่ือมถึงกันได ตัวผนังสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ี ท้ังสามารถแบงหอง 
หรือจะเปดโลงเพื่อเช่ือมถึงกนัได โดยมีสวนบันไดไดถูกจัดวางไวอยูสวนกลางของผังอาคาร ดานบน
นั้นการเช่ือมตอจะถูกเปล่ียนเปนอีกดานแทน โดยพืน้ท่ีลักษณะผนังจะเปนผนังท่ีสามารถ ปรับเปล่ียน
ไดตามความตองการในลักษณะเดียวกับผนังดานลาง เพือ่ตอบสนองตอการใชงานท่ีตองการ 
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4. กรณีศึกษาท่ี 4 LINA BO BARDI HOUSE  /  Lina Bo Bardi 
 

 
 

ภาพท่ี 32 การทดลองท่ี 2  กรณีศึกษาท่ี 4  Lina Bo Bardi  House  
 
 อาคารเปนอาคาร 2 ช้ันซ่ึงบริบทโดยรอบอยูริมเนินเขา ซ่ึงการใชงานฟงกช่ันถูกยกขึ้น 
ไปไวท่ีช้ัน 2 โดย เม่ือเขามาถึงจะอาคารมีสวน บันไดเปนตัวเพื่อข้ึนไปพื้นท่ีหลักของอาคาร เม่ือเขา 
มาถึงอาคารช้ัน 2 พื้นท่ีตอนรับสวนใหญนี้ลอมดวยกระจกทําใหรับรูถึงบริบทโดยรอบ โดยถัดจาก 
พื้นที่สวนตอนรับนี้ จะถูกสงถายไปยังสวน corridor หลักของอาคาร ซ่ึง corridor นี้จะทําหนาท่ีเปน
ตัวใหฟงกช่ันในสวนอ่ืนๆ เกาะติดไปตามทาง โดยฟงกช่ันท่ีถูกเกาะติดนี้จะถูกแบงเปน 2 สวน คือ 
ดานในกับดานนอก โดยฟงกช่ันทั้ง 2 สวนน้ี เปนฟงกช่ันในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35

สรุปกรณีการซอนทับในลักษณะโซน (Overlap in Bubble Diagram) 
 เม่ือเรายอนไปยังข้ันตอนเร่ิมตนของการออกแบบ เราจะเปนไดวา ตัวสถาปตยกรรม นั้น 
เปนการรอยเรียงโปรแกรมเขาดวยกัน ในข้ันตอนนี้ตัวโปรแกรมท่ีเปนตัวกําหนดลักษณะทิศทาง
ของตัวสถาปตยกรรมเลยไดมีกําหนดหนาท่ีในแตละจุดไว 3 แบบดวยกัน คือ 

1. จุดปลาย End Destination (สีเขียว) จุดนี้จะเปนจุดปลายสุดของผังการรอยเรียงใน 
ระบบ Bubble Diagram มีหนาท่ีเปนจุดส้ินสุด เปนจุดหมายปลายทาง 

2. เสนทางผาน Through Path (สีเหลือง) จุดนี้ทําหนาท่ีเปนทางผานของกอนโปรแกรม 
ท้ังสอง และเชื่อมโปรแกรมท้ังสอง ใหตอเน่ืองกัน 

3. จุดแยก Intersection (สีสม) จุดนี้ทําหนาท่ีเหมือนจุดเปล่ียนเสนทาง เกิดการตัดสินใจ 
มีเสนทางใหเลือก วาขะไปในเสนทางใด ซ่ึงโปรแกรมตัวนี้จะมีเสนทางออกจากโปรแกรมมากกวา 
2 ขาข้ึนไป 
 

 
ภาพท่ี 33  สรุปกรณีการซอนทับในลักษณะโซน 
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บทท่ี 3 
วิเคราะหลักษณะและจัดหมวดหมูของเคร่ืองมือ 

 
วิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบ 
 ในการวิเคราะหเคร่ืองมือในการออกแบบนั้น เคร่ืองมือท่ีจะนํามาใชในการศึกษา เพื่อท่ี 
จะทําการทดลองกับปญหาการซอนทับของกิจกรรมนั้น ไดทําการแบงลักษณะของเคร่ืองมือออก 
เปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก 
 

1. เคร่ืองมือขนาดใหญ (L) โดยเคร่ืองมือลักษณะนี้นั้นจะเปนการกําหนดโครงสรางของ 
ตัวโปรแกรมของอาคาร ซ่ึงการกําหนดหรือเลือกใชเคร่ืองมือดังกลาวจะถูกกําหนดต้ังแตในชวงการ 
วางระบบการใชงานอาคาร ซ่ึงเคร่ืองมือลักษณะนี้นั้นลักษณะของตัวบริบทจะเขามามีสวนเกี่ยวของ
ในการออกแบบ ตัวอยางของระบบการวางผัง ไดแก 

 
 1.1 โครงสรางขนาดใหญ / แทรกอยูกับธรรมชาติ 
 

 
 

ภาพท่ี 34  ลักษณะโครงสรางขนาดใหญ / แทรกอยูกับธรรมชาติ 
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 เนื่องดวยเอกลักษณของสถาปตยกรรมลักษณนี้ถูกสรางข้ึนมาต้ังแตอดีต ซ่ึงจะแทรกอยู
ในธรรมชาติตามลักษณะเทือกเขา โดยโครงสรางของตัวสถาปตยกรรมท่ีแทรกอยูกับเทือกเขานี้มี
ชวงพาดท่ีมีความกวางคอนขางกวาง ทําใหตัวโครงสรางท่ีรับน้ําหนักจึงตองมีขนาดใหญเพื่อท่ีจะ
รับน้ําหนักท่ีลงมากดลงมา อีกท้ังการใชโครงสรางขนาดใหญทําใหคนรับรูถึงความนายําเกรงของ
ตัวสถาปตยกรรม ซ่ึงสถาปตยกรรมในลักษณะนี้จะเปนพวกโบสถ วิหาร หรือสุสารของกษัตริยใน 
สมัยโบราณท่ีตองการใหผูท่ีเขามาในตัวสถาปตกรรมไดรับรูถึงความศักดิ์สิทธ์ิของสถานท่ี 
 
 1.2 แกนของตวัอาคาร 
 

 
ภาพท่ี 35  ลักษณะแกนของอาคาร  
 

  สถาปตยกรรมในลักษณะนี้สวนใหญตองการใหผูเขาไปเคารพตอตัวสถานท่ี ซ่ึงสวน 
ใหญจะมีแกนของอาคารท่ีเห็นอยางชัดเจน อีกท้ังแกนของอาคารนี้จะมุงหนาไปยังสวนท่ีสําคัญ 
ท่ีสุดของอาคาร หรือจุดท่ีเปนสถานท่ีประกอบพิธี บางอาคารอาจจะมีแกนอีกแกนเปนตัวสราง 
จุดตัดใหเกิดข้ึนภายในตัวสถาปตยกรรม โดยการสรางแกนนี้โดยท้ัวไปจะใชโครงสรางของอาคาร 
ไมวาจะเปนโครงสรางหลัก หรือโครงสรางรองเปนตัวนําสายตาไปยังจุดหมายท่ีผูออกแบบตองการ 
อีกทั้งยังแสดงออกถึงสัญลักษณทางศาสนา 
 
 
 
 



 

38

 1.3 สมมาตร 
 

 
ภาพท่ี 36  ลักษณะสมมาตร  
 
 วิธีการนี้มันจะใชการแบงสัดสวนหลักของอาคาร โดยเปนการแบงอยางชัดเจนใหความ 
รูสึกสมดุล ม่ันคง โดยจากการท่ีศึกษาลักษณะของอาคารประเภทนี้จะเปนอาคารประเภทงาน 
ราชการ สถานท่ีสําคัญๆ ศาล ซ่ึงอาคารลักษณะน้ีใหรับรูถึงความตรงยุติธรรมเสมอภาค โดยการ 
วางผังในลักษณะสมมาตรนั้น จะสะทอนออกมาในสวนของรูปดานของตัวอาคารดวยโดยพื้นท่ีๆ 
เปนสวนกลางของอาคารมักจะเปนโถงเปดโลง เพื่อกดความรูสึกของผูท่ีเขามาไดรับรู และรูสึก
เกรงกลัวตอสถานท่ีนั้น 
 
 1.4 วางผังแบบเปด 
 

 
 
ภาพท่ี 37  ลักษณะการวางผังแบบเปด  
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 การวางผังลักษณะน้ีเปนท่ีนิยมปจจุบัน เนื่องจากการวางผังแบบนี้ทําใหเกิดพื้นท่ีขนาด 
ใหญกวามันใชกับอาคารท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก โดยการวางผังในลักษณะน้ีนั้นมักจะใชกับโปรแกรมท่ี
มีลักษณะของโปรแกรมใกลเคียงกัน จึงไดนํามาเช่ือมกันทําใหเกิดพื้นท่ีเปนท่ีโลงขนาดใหญ โดย
การวางผังลักษณะน้ีเพิ่งจะเร่ิมมีการใชอยางแพรหลายในชวงหลัง การวางผังในลักษณะนี้นั้นเปนท่ี
นิยมมากในปจจุบันเนื่องจาก ทําใหพื้นท่ีภายในมีขนาดท่ีกวางขวางมากข้ึน และยังทําใหสามารถ 
ประหยัดเร่ืองการกอสรางไปในตัวดวย  ซ่ึงเหมาะสําหรับการใชงานในยุคสมัยปจจุบัน 
 
 1.5 แทรกพื้นท่ีเปดโลงอยูภายใน 
 

 
ภาพท่ี 38   ลักษณะแทรกพื้นท่ีเปดโลงอยูภายใน 
 
 การใชเคร่ืองมือลักษณะนี้เปนวิธีการสรางจุดหมายตาเปนของตัวเอง ซ่ึงสาเหตุอาจจะ 
มาจากบริบทรอบขางไมมีจุดท่ีเปนจุดท่ีนาสนใจ จึงไดทําการสราง Open Space เปนของสวนตัว 
เพื่อสรางพื้นท่ีๆ จดจําใหกับตัวอาคารรวมกับเพิ่มความสวางใหกับตัวอาคาร ซ่ึงเคร่ืองมือลักษณะนี้
มักจะถูกแทรกอยูในสวนกลางของผัง 
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 1.6 การรวมโปรแกรมไวสวนกลาง 
 

  
ภาพท่ี 39  ลักษณะการรวมโปรแกรมไวสวนกลาง 
 
 การจัดผังในลักษณะนี้นั้นเปรียบเสมือนการเลาลําดับเรื่องราวของตัวสถาปตยกรรม 
ซึ่งใหความรูสึกเหมือนกับการท่ีมี Transition Space กรองกอนหนึ่งช้ัน กอนท่ีจะเขาถึงตัวโปรแกรม 
การวางผังลักษณะนี้นั้น จะมีความคลายคลึงกับในลักษณะของการสมมาตรรวมกับการวางผังแบบเปด 
ซ่ึงอาคารท่ีจะใชแบบนั้นมันจะมีลักษณะของพวกหอประชุม สถานท่ีรวบรวมคนโรงมโหรสพ 
 
  1.7 โปรแกรมรวมกับทางสัญจร 
 

  
ภาพท่ี 40  ลักษณะโปรแกรมรวมกับทางสัญจร 
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 ลักษณะการวางผังท่ีนําเอาโปรแกรมมาตอกัน โดยทางสัญจรนั้นจะถูกแทรกอยูภายใน 
ตัวโปรแกรม ซ่ึงการวางผังแบบนี้นั้นเปนวิธีการวางผังแบบนี้นั้นคอนขางเปนท่ีนิยมในปจจุบัน 
เนื่องจากสามารถใชพื้นท่ีไดเต็มพื้นท่ี ไมเกิดพื้นท่ีๆเสียเปลา อีกท้ังความจํากัดของพื้นท่ีในสภาวะ 
ปจจุบันที่มีการเติบโตของเมืองคอนขางสูง การวางผังแบบนี้จะเห็นไดชัดในอาคารบานพักอาศัยใน 
ปจจุบัน 
 
 1.8 โปรแกรมแยกขาดกับทางสัญจร 
 

 
ภาพท่ี 41  ลักษณะโปรกรมแยกขาดกับทางสัญจร 
 
 การวางผังแบบนําเอาตัวโปรแกรมแยกขาดจากทางสัญจรนั้น ในปจจุบันสวนใหญมักจะ
ใชกับอาคารสาธารณะ หรืออาคารพักอาศัยรวมท่ีตองการมีพื้นท่ีสวนกลางเพื่อแยกการใชงานออกจาก
ตัวโปรแกรมยอยๆ ขอดีของการใชงานผังลักษณะนี้ก็คือ สามารถแยกสวนของโปรแกรมไดอยาง
ชัดเจน 
 
 2. เคร่ืองมือขนาดกลาง (M) เคร่ืองมือขนาดน้ีนนั้นผูใชจะสามารถเร่ิมรับรูไดจากการใช 
งานของผูคนท่ีเขามาใชงานโดยทางผูศึกษาไดจัดการกําหนดหมวดหมูของเคร่ืองมือขนาดนี้แยก 
เปนประเภทตาง ไดแก 
 
 2.1 ระนาบทางตั้ง (Vertical Plane) เคร่ืองมือชนิดนี้นั้นทําหนาท่ีในการแบงพื้นท่ี 
ของการใชงานออกเปนสวนๆ สรางขอบเขตใหกับพื้นท่ีและการรับรูถึงขอบเขตของมัน โดยระนาบ 
ทางต้ังนี้นั้น ทางผูศึกษาไดแบงกลุมๆ ดังนี้ 



 

42

 
 2.1.1 ระนาบทางต้ังในลักษณะเต็มผืน ระนาบทางตั้งนี้มีลักษณะการใชงานท่ี 
หลากหลายรูปแบบมาก ซ่ึงการออกแบบสวนใหญมักจะมีการใสลูกเลนเขาไปในเคร่ืองมือชนิดนี้ 
มาก  การใชเคร่ืองมือชนิดนี้เปนการแบงแยกฟงกช่ันการใชงานออกจากกันโดยชัดเจน ไมสามารถ 
สรางความสัมพันธถึงกันได 
 

 
ภาพท่ี 42 ระนาบทางต้ังในลักษณะเต็มผืน 
 
 2.1.2  ระนาบทางตั้งในลักษณะคร่ึงผืน ระนาบลักษณะน้ีนั้นยังคงทําหนาท่ี 
เหมือนกันกับระนาบเต็มผืน แตระนาบลักษณะน้ีนั้นยังคงความสัมพันธกันระหวางฟงกช่ันท่ีถูก 
แบงท้ังสองซ่ึงความสัมพัธนี้นั้นอาจจะเปนทางตา หรือความรูสึก ก็ยังสามารถรับรูถึงการใชงาน อีก
ดานหน่ึง 
 

    
ภาพท่ี 43 ระนาบทางต้ังในลักษณะคร่ึงผืน 
 
 2.1.3 ระนาบทางตั้งในลักษณะแบงเปนระยะ (Grid) เคร่ืองมือประเภทนี้ ทํา
หนาในสวนใหญเปนโครงสรางของอาคาร อีกท้ังยังทําหนาท่ีลดทอนความหนักของอาคารทําให 
อาคารมีความรูสึกเบา โปรงข้ึน อีกทั้งเปนตัวทําสายตาใหกับอาคาร 
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ภาพท่ี 44 ระนาบทางต้ังในลักษณะแบงเปนระยะ 
  
 2.2 ระนาบทางนอน (Horizontal Plane) เคร่ืองระนาบทางนอนน้ีใชในการแบงพื้น 
ท่ี ของเขตของการใชงานและยังคงทําหนาท่ีเปนตัวกําหนดปริมาตร Volume ใหกับพื้นท่ีๆ นั้น โดย 
ระนาบ ทางนี้จะถูกแบง ลักษณะของระนาบทางนอนไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
 
 2.2.1 ระนาบทางนอนในระดับพื้น โดยระนาบพ้ืนนั้นจะเปนตัวแบงระดับการ 
ใชงานแบงพ้ืนท่ีขอบเขตในการใชงานอีกท้ังยังสามารถทําหนาท่ีในการเปนทางสัญจรแนวต้ัง เพ่ือ 
เปล่ียนถายระดับ 
 

 
ภาพท่ี 45 ระนาบทางนอนในระดับพืน้ 
 
 2.2.2 ระนาบทางนอนในระดับเหนือหัว ระนาบตัวหัวเปนตัวกําหนดขนาด 
หรือ Volume ของพ้ืนท่ีการใชงานหรือแมกระท้ังเปนตัวนําสายตาใหกับผูใชงาน  
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ภาพท่ี 46 ระนาบทางนอนในระดับเหนือหัว 
 
 2.3 ชองเปด (Void) เปนเคร่ืองมือท่ีใชเช่ือมความสัมพันธของฟงกช่ันท้ังสอง 
สวนใหสามารถทํางานรวมกัน ในสวนชองเปดนี้นั้นจะสามารถทํางานรวมกับระนาบไมวาจะเปน 
ในลักษณะทางต้ัง หรือทางนอน ชองเปดนี้จะชวยลดทอนทําใหตัวสถาปตยกรรมมีลักษณะท่ีเบาลง 
 

  
ภาพท่ี 47 ชองเปด 
 
 3. เคร่ืองมือขนาดเล็ก (S) เคร่ืองมือลักษณะนี้จะเปนตัวกําหนดความรูสึกใหกับผูใชงาน 
โดยตรง เนื่องจากผูใชงานจะสามารถรับรูไดจากการใชงานจริง ผานตัววัสดุท่ีผูออกแบบนํามาใช
งาน โดยผูศึกษาไดจัดหมวดหมูเปนกลุมเคร่ืองมือเหลานี้เปนกลุมใหญๆ ดังนี้ 
 
 3.1 วัสดุทึบ ทําหนาท่ีปดกั้นการมองเห็น หรือเปนเปนจุดจบใหกับมุมมอง ทําหนาท่ี 
ปดกั้นแบงแยกพื้นท่ีการใชงาน เกิดความรูสึกไมมาใารถจะเขาถึงได 
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ภาพท่ี 48 วัสดุทึบ 
 

 3.2 วัสดุโปรงแสง วัสดุลักษณะนี้ยินยอมใหแสงผานเขามาได แตเราไมสามารถท่ีจะ 
มองผานวัสดุชนิดนี้ได ลักษณะการใชงานมักใชในพ้ืนท่ีๆไมตองการใหภายนอกเห็น หรือไมได 
การใหรับรูแตตองการความสวางเขามาสูภายในจุดนี้ 
 

 
ภาพท่ี 49 วัสดุโปรงแสง 
 

 3.3 วัสดุโปรงใส หรือผนังจําพวกกระจก ใชเพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงส่ิงตางๆท่ี
อยูภายใน เชน พื้นท่ีหนารานตางๆ ซ่ึงวัสดุนี้นั้นตองการส่ือใหรับรูในวัสดุถัดไปแตไมตองการให
เขาถึงในวัตถุนั้นๆ 
 

  
ภาพท่ี 50 วัสดุโปรงใส 
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 3.4 วัสดุมีผิวสัมพัส วัสดุชนิดนี้เปนตัวกําหมดความรูสึกของผูออกแบบ ความหมาย 
ความตองการของพื้นท่ีนั้นจะถูกส่ือดวยส่ิงนี้ ซ่ึงวัสดุลักษณะนี้จะสามารถรับรูสึกถึงลักษณะของพืน้ท่ี 
ถึงแมวาผูใชงานจะยังไมไดสัมผัสก็ตาม 
 

 

  
ภาพท่ี 51 วัสดุมีผิวสัมผัส 
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บทท่ี 4 
ขอมูลเบ้ืองตนของพื้นท่ีกรณีศึกษา “ปากคลองตลาด” 

 
ขอมูลพื้นท่ีบริเวณปากคลอง 
 พื้นท่ีบริเวณปากคลองมีวิวัฒนาการมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยพัฒนารูปแบบมาจาก 
ตลาดชุมชน จนกลายเปนตลาดคาสงพืชผลทางการเกษตร โดยตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยามาตั้งแต 
เร่ิมตน โดยมีพื้นท่ีรวมประมาณ 40 ไร  มีพื้นท่ีกิจการคาสงพืชผลทางการเกษตรประมาณ 35 ไร  
ซ่ึงเปนกิจกรรมที่นํามาซ่ึงความแออัดพลุกพลานใหกับบริเวณปากคลองตลาด และยังสงผลใหเกิด 
มลภาวะท่ีไมเหมาะสมกับพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร ไดแก  ขยะจํานวนมาก ชุมชนแออัด ทัศนียภาพ 
ไมดีบดบัง ทัศนียภาพริมแมน้ํา ฯลฯ 
 

 
ภาพท่ี 52 ปากคลองตลาดในเวลากลางคืน        ภาพท่ี 53 ปากคลองตลาดในเวลากลางวนั 
 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

พื้นที่ปากคลองตลาดต้ังอยูในเขตการปกครองของเขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย 
ครอบคลุม พื้นท่ีประมาณ 40 ไร มีอาณาเขตโดยรอบดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จรดถนนพระพิทักษ 
 ทิศใต  จรดแมน้ําเจาพระยา 
 ทิศตะวนัออก  จรดซอยสะพานพุทธ (ฝงตะวันตก) 
 ทิศตะวนัตก  จรดถนนอัษฎางคและคลองคูเมืองเดิม 
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ความสําคัญทางดานประวัตศิาสตร 
ประวัติความเปนมาท่ีปากคลองตลาดน้ันแรกเร่ิมมีสภาพเปนตลาดนํ้าบริเวณบริเวณ 

ปากคลองคูเมืองเดิมตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนในรัชกาลท่ี 3 เปนยานธุรกิจการคา ซ่ึงสมัย 
กอนนั้นนิยมการเดินทางขนสงสินคาทางนํ้าเปนหลัก  ตอมายานการคาปากคลองตลาดเร่ิมมีบทบาท
เพิ่มข้ึนในดานการเปนตลาดสดพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงสวนใหญจะมาจากสวนในฝงธนบุรีโดยการ
ขนสงทางนํ้าเปนหลัก  ตอมาในรัชกาลท่ี 4 เร่ิมมีการใชรถมาจึงไดมีการตัดถนนพระพิทักษ และ
ถนนเฟองนครยาวจรดแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงปจจุบันคือชวงถนนบานหมอและถนนซอยโรงยา ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ในบริเวณปากคลองตลาดไดมีการตัดถนนเพิ่ม คือ ถนนจักเพชรและถนนอัษฎางค ตอมา
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดมีการจัดสรางสะพานพระพุทธยอดฟาข้ึนเพื่อเช่ือมการเดินทางของฝงพระนคร
กับฝงธนบุรีเขาดวยกัน เนื่องจากเร่ิมมีการจารจรทางบกโดยรถยนตเพิ่มข้ึน และการสรางสะพาน 
พระพุทธยอดฟาก็เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร 150 ป ในชวงถัดมา พื้นท่ีปากคลองตลาดจึงได
กลายเปนศูนยกลางการคาสงพืชผักผลไมดอกไมของกรุงเทพมหานคร จนกระท่ังภาครัฐไดจัดสราง
ตลาดสงเสริมการเกษตรขึ้นในพื้นท่ีเพ่ือขยายปากคลองตลาด 
 
ระบบการคมนาคมขนสง 

ระบบการคมนาคมขนสงในบริเวณพ้ืนท่ีมี 2 ลักษณะ คือ 
1. การคมนาคมทางบกสายหลัก คือ ถนนจักรเพชร (ร.5) ซ่ึงเปนถนนหลักท่ีผานกลาง 

พื้นท่ี ปากคลองตลาด เปนทางผานของรถประจําทางหลายสาย และมีรถยนตสวนบุคคลผานเขาจาก 
ยานวังบูรพาและจากฝงธนบุรี โดยใชสะพานพระพุทธยอดฟา (ร.7) ผานเขามายังพ้ืนท่ีเพ่ือไปยัง เขต
กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน ซ่ึงเปนยานแหลงงานและถนนสายรองคือถนนอัษฎางค (ร.5) และถนนบาน
หมอ (ร.4) เปนถนนซ่ึงใชในการเดินทางเช่ือมตอไปยังยานการคาบริเวณบานหมอ วังบูรพา พาหุรัด 
ฯลฯ และถนนสายหลัก หรือสายรองยังทําหนาท่ีติดตอการคาของตลาดคา สงพืชผล ซ่ึงเปนเหตุให
เกิดความแออัดของการจราจรท่ีคับค่ังผานเขามายังพ้ืนท่ี เนื่องจากมี การลากรถเข็นสงผักตามริมถนน
สายหลัก และการคาบนทางเทา ผูคนจึงลงไปเดินบนถนน ทําใหการจราจรไมคลองตัว 

2. การคมนาคมทางนํ้า ในปจจุบันการขนสงพืชผลทางน้ําไดลดนอยลงเนื่องจากการขน 
สงทางบกเปนไปไดรวดเร็วกวา แตการเดินทางของประชาชนทางน้ําโดยเรือดวนท่ีโดยสารมาจาก 
จังหวัดนนทบุรีมายังบริเวณสะพานกรุงเทพฯ เปนการขนถายจํานวนประชากรที่จะผานเขาไปทํางาน
ยังแหลงงาน เชน ยานสาธร สีลม และบางสวนเปนการเดินทางเขามาเพื่อศึกษาตาม สถานศึกษาใน
เขตกรุงรัตนโกสินทร อีกทั้งยังมีนักทองเท่ียวอิสระบางสวน ใชการเดินทางทางน้ํา และการทองเท่ียว 
ทางน้ําของกลุมทัวรทางน้ําของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการขามฟากของกลุม
ประชาชนฝงธนบุรีขามฟากมายังฝงพระนครและบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันในเปนจํานวนมาก 
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โดยขอมูลของกรมเจาทาประมาณจํานวน 100,000 คนตอวัน ท่ีใชบริการขามฟากของทาเรือขามฟาก
ท่ีกรมเจาทาดูแลกิจการอยู และบริเวณปากคลองตลาดมีทาเรือขามฟาก และเปนทาเรือดวนอยูคือ 
บริเวณโรงเรียนราชินี และทาใตสะพานพระพุทธยอดฟาโดยทาสะพาน พระพุทธยอดฟานั้นมีทารถ
ประจําทางหลายสายใหบริการผูโดยสารท่ีมาจากทางเรือดวนและเรือขามฟากใชงาน 
 

 
ภาพท่ี 54 การคมนาคมยานปากคลอง 
 
การใชประโยชนท่ีดิน และกิจกรรมการคา 

ลักษณะการใชท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีปากคลองตลาดแบงเปนตลาดได 3 ตลาด ไดแก 
ตลาด องคการปากคลองตลาด ตลาดพิมาน และตลาดสงเสริมการเกษตร ท้ัง 3 ตลาด มีลักษณะแบบ 
เดียวกัน คือ มีตึกแถวอยูรอบตลาด 
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 ตลาดองคการปากคลองตลาด สวนใหญจะขาย ผลไม ขนมหวาน ผักสด 
 ตลาดพิมาน   สวนใหญจะขาย ผักสด 
 ตลาดสงเสริมการเกษตร สวนใหญจะขาย ผักสด ดอกไมสด 

ตลาดท้ัง 3 จะขายสินคาสงและสินคาปลีก โดยผูท่ีเขามานั้นจะมาจากตลาดตางๆ 
โดยท่ัวไป ในกรุงเทพฯ และบางสวนยังมาจากจังหวัดอ่ืนท่ัวทุกภาค โดยสวนใหญจะเปนลักษณะ 
การซ้ือสินคาท่ีไมไดมีผลิตในจังหวัดนั้นๆ กลับไปขาย โดยบริเวณรอบนอกจะเปนลักษณะการคา
สงพืชผลแลวยังมีโกดังเก็บสินคาเพื่อสงไปยังท่ีอ่ืนอีก เชน ตึกแถวบริเวณริมถนนอัษฎางค ใน
บริเวณทางเทาสวนใหญ ทางราชการยังอนุโลมใหสามารถต้ังหาบเรแผงลอยได แตหามวางส่ิงของ
บนผิวการจราจรของถนนจักรเพชร ในบริเวณตลาดสงเสริมการเกษตรไทย มีตึกแถวหลายคูหาท่ีใช
เปนท่ีพักอาศัยอยางเดียวโดยเปนลักษณะเชาอยูอาศัย 
  

 
ภาพท่ี 55 ตําแหนงตลาดในยานปากคลอง 
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ถนนสายรอง เชน ถนนอัษฎางคยังอนุโลมใหจอดรถบรรทุกสินคาได นอกนั้นจะเปน 
ถนนในซอยบริเวณตลาดท่ีใชเปนท่ีจอดรถสงสินคา รวมทั้งบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมท้ัง 2 ฝง ท่ี
ยังใหใชเปนท่ีจอดรถสงสินคาได เพราะจํานวนการจราจรไมหนาแนนมาก สวนในบริเวณหนา 
โรงเรียนราชินี ปจจุบันยอมใหวางสินคาได ตั้งแตชวงเวลา 20.00น. ถึง 05.00น. ของทุกวัน โดยเปน
พอคาท่ียายมาจากบริเวณริมถนนจักรเพชร และเปนพอคาท่ีไมยอมเขาไปขายในตลาดสงเสริม 
การเกษตร เพราะวารถไม สามารถเขาไปในตลาดได 
 
ลักษณะของสถาปตยกรรม และสิ่งกอสราง 
 อาคารในบริเวณปากคลองตลาดสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. อาคารท่ีสรางมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411 - 2453) ยังมีใหเห็นอยูหลายคูหา 
เชน ท่ีริมถนนอัษฎางค ถนนบานหมอ ถนนจักรเพชร มีอายุประมาณ 100 ปกวา โดยอาคารเหลานี้ 
ยังมีการใชประโยชนอยู เชน ทําการคา และอยูอาศัย เพียงแตสภาพอาตารขาดการบํารุงและมีการ 
ตอเติม ดัดแปลงบาง จึงมีลักษณะท่ีทรุดโทรมและมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปหลายคูหา ลักษณะของ 
อาคารสวนใหญเปนอาคาร 2 ช้ัน และมีอาคารที่ถนนจักรเพชร หนาตลาดองคการปากคลองตลาด 
ติดกับคลองหลอด ริมถนนจะมีอาคารหัวมุมถนนเปนอาคาร 3 ช้ัน ถัดไปเปน 2 ช้ัน สภาพอาคารใช
วัสดุถาวรสวนใหญเปนรานคาปลีกชุมชน 

2. อาคารที่สรางในสมัยรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงสวนใหญจะมีความสูง 2 - 4 ช้ัน บางอาคาร มีการ
ตอเติมจะถึง 5 ช้ัน ซ่ึงผิดกฎหมายของพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร ท่ีกําหนดความสูงไมเกิน 16 
เมตร อาคารริมถนนจักรเพชร สวนใหญเปนอาคาร 3 - 4 ช้ัน ประกอบกิจกรรมการคา ซึ่งสวนใหญ
เปนอาคารพาณิชยกรรมชุมชน เชน รานขายทอง ธนาคาร รานคาปลีก รานอาหาร นอกจากอาคาร
ตึกแถวแลว อาคารซ่ึงเปนท่ีตั้งของตลาดทั้ง 3 ตลาด ตามที่กลาวมาในข้ันแรก สวนใหญสรางข้ึน 
ในชวงหลังเปนอาคารวัสดุถาวร ตัวตลาดจะลอมรอบดวยอาคารตึกแถวทุกตลาด สวนใหญตึกแถว 
จะใชเปนอาคารคาขาย คาสงพืชผลทางการเกษตร และเปนโกดังเก็บของแลว ยังใชเปนท่ีอยูอาศัย 
ในสวนของริมแมน้ํา จะมีอาคารตลาด 4 หลัง ซ่ึงสรางภายหลังเพื่อรองรับความหนาแนนของตัว
ตลาดและอาคารเหลานี้ รุกลํ้าแนวริมแมน้ําเจาพระยาออกไป 
 
ลักษณะทางภูมิทัศน และจินตภาพบริเวณปากคลองตลาด 
 ลักษณะทางภูมิทัศนของพ้ืนท่ีบริเวณปากคลองตลาด เปนพื้นท่ีริมแมน้ําอยูใกล สะพาน 
พุทธฯ ฝงตรงขาม คือ ฝงธนบุรีสามารถมองเห็นทัศนียภาพฝงธนบุรี มีสถาปตยกรรมของวัดประยูร
วงศาวาส วัดกัลยาณ โบสถกุฏิจีน โบสถซางตาครูซคอนแวนต และทัศนียภาพ สะพานพุทธฯ แตใน
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สภาพปจจุบัน มีการกอสรางตลาดติดแมน้ําทําใหไมสามารถมองเห็นไดจากบริเวณพื้นท่ีปากคลอง 
ตลาด 
 

 
ภาพท่ี 56 วัดกลัยาณ     ภาพท่ี 57 โบสถซางตาครูซคอนแวนต 
 

จินตภาพในพ้ืนท่ีปจจุบันของ ปากคลองตลาด เปรียบเทียบโดยใชทฤษฎีของ Kevin 
Lynch มา วิเคราะหสภาพทางกายภาพไดดังนี้ 
 1. เสนทาง (Path) สายหลัก ไดแก ถนนจักรเพชร สายรอง ไดแก ถนนอัษฎางค ถนน
บานหมอ ซ่ึงถนนจักรเพชรใชสําหรับผานเขาไปยังกรุงรัตนโกสินทรซ่ึงเปนแหลงงาน และยาน
ราชการ ยานการศึกษา แหลงทองเท่ียวโบราณสถาน 
 2. ท่ีหมายตา (Landmark) ไดแก สะพานพุทธยอดฟาและอนุเสารียรัชกาลท่ี 1 เปนท่ี
หมายตาหลัก ท่ีหมายตารอง คือ อาคารสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง ซ่ึงต้ังอยูตรงปลาย ถนน
จักรเพชร ดานทิศตะวันตก ซ่ึงแตเดิมเปนวังทายวัดพระเชตุพน (ร.6) 
 3. ขอบเขต (Edge) ขอบเขตหลัก ไดแก ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ขอบเขตรอง ไดแก ถนน
จักรเพชร และคลองคูเมืองเดิม 
 4. ศุนยรวมกิจกรรม (Node) ศูนยรวม ไดแก บริเวณปากทางเขาถนนบานหมอตัด กับ 
ถนนจักรเพชร 
 5. ยาน (District) มีหลายยาน เชน ยานตลอดดอกไม คือ ตลาดสงเสริมการเกษตร ยาน
ผลไมขนมหวาม คือ ตลาดองคการปากคลองตลาด ตลาดผัก คือ ตลาดยอดพิมาน ยานบานหมอ   
อยูทางดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงคาขายสินคาอิเล็คทรอนิคเคร่ืองใชไฟฟา 
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สรุปปญหาท่ีพบในพืน้ท่ีปากคลองตลาด 
 เนื่องดวยบริเวณชุมชนปากคลองตลาดน้ันมีสภาพของความเปนสังคมตลาด ทําใหพืน้ท่ี
บริเวณ นี้เกดิการแออัดของผูคนซ่ึงกอนใหเกิดปญหาตางๆ ดังตอไปนี ้
 1. ความแออัดของทางสัญจร เนื่องจากบริเวณสองขางทางของทางเทาบริเวญยานปาก
คลองมีการอนุญาตใหมีการต้ังรานแผงลอยได จึงทําใหพื้นท่ีของทางเดินเทาลดลง ผูคนท่ีตองการ
ผานจึงตองหันลงไปเดินบริเวณถนนรถยนตวิ่งแทนเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง 
 

 
ภาพท่ี 58  ทัศนียปากคลองตลาด 1  ภาพท่ี 59  ทัศนียปากคลองตลาด 2 
 
 2. การใชทางสัญจร จากการท่ีพื้นท่ีจอดรถสงสินคาถูกกําหนดใหอยูรอบนอกของตัว 
ปากคลองตลาดทําใหการสงของแกรานคาตางๆ ซ่ึงสินคาเหลานี้มักจะมีขนาดท่ีใหญ หรือมาใน 
ปริมาณท่ีมาก จึงตองอาศัยรถเข็นขนาดเล็กท่ีมีความคลองตัวสูงในการเคลื่อนยายสินคาจากรถ 
ขนสงสินคาไปยังรานคาในจุดตางๆของตัวตลาด ซ่ึงรานเข็นเหลานี้มึงจะเคล่ือนท่ีไปตามทางสัญจร 
ของคนท่ีมาจับจายซ้ือของ ทําใหพื้นท่ีเหลานี้เกิดการซอนทับกันของทางสัญจรของผูคนกับทาง 
สัญจรของรถเข็น 
 3. การจดจําในตัวสถานท่ี เนื่องจากยานปากคลองนั้นไมมีจุดหมายตา อยูในสถานท่ีนีทํ้า 
ใหการจดจําในในสถานท่ีนี้เปนไปไดยาก ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหรือสรางจุดหมายตามในยาน
เพื่อสรางลักษณะในการจดจําสถานท่ีจะสงเสริมทรรศนียภาพของยาน 
 4. เวลาในการใชงาน เนื่องจากพ้ืนท่ีปากคลองตลาดน้ันเปนพื้นท่ีๆมีการใชงานตลอด 
เวลาไมวาจะเปนชวงเวลากลางวันหรือกลางคืน โดยเหลาผูคนท่ีมาชวงเวลากลางวันจะเปนกลุมคน 
ท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา นักทองเท่ียว กลุมรานคารถเข็น แตสวนเวลากลางคืนนั้น กลุมคนท่ีมากจ็ะ 
แตกตางออกไป ซ่ึงกลุมคนในชวงเวลาน้ี ไดแก รานคา พอคาแมคาท่ีมาซ้ือวัตถุดิบ รถสงของ หรือ
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รถรับของไปขายสงอีกที  ซ่ึงจะเห็นไดวาในพ้ืนท่ีนี้จะมีเราการใชงานตลอดเวลาทําใหไมสามารถ
ควบคุม และกําหนดทิศทางของการใชงานได ในบางจุดอาจเกิดเปนจุดลอแหลมใหเกิดอาชญากรรม 
 

 
ภาพท่ี 60 ทัศนียปากคลองตลาด 3        ภาพที่ 61 ทัศนียปากคลองตลาด 4 
  
 5. พื้นท่ีการใชงาน ในปจจุบันพื้นท่ีการใชงานบริเวณปากคลองตลาดนั้นจะถูกใชงาน
ในบริเวณในสวนชั้นพื้นท่ีติดถนนสาธารณะเปนสวนใหญ ซ่ึงจะเปนการแผขยายของรานคาออกไป
ในทางแนวราบลัดเลาะไปกับถนน แตถาเทียบกับพื้นท่ีใชสอยท่ีมีแลว พื้นท่ีในอาคาร (ช้ัน 2, 3) 
กลับ ถูกปลอยท้ิงไว ไมมีการใชงานทําใหเสียพื้นท่ีไปโดยเปลาประโยชน 
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บทท่ี 5 
การซอนทับในบริบทของปากคลองตลาด 

 
 ในการศึกษาทดลองนั้นไดเลือกพื้นท่ีบริเวณตลาดปากคลองมาเปนพื้นท่ีๆใชในการ
ทดลองออกแบบ โดยพ้ืนท่ีตลาดปากคลองน้ีในพ้ืนท่ีสวนกลางเปนพื้นท่ีตลาดเปดโลง และมี
ตึกแถวลอมรอบอยู บริเวณดานหนาติดถนนใหญ ดานหลังติดแมน้ําเจาพระยา ดานขางมีถนนยอย
ใชเปนท่ีจอดรถขนสงสินคา โดยไดทําการศึกษาสํารวจวิเคราะหลักษณะโครงสรางการสัญจรของ
ผูใชงาน แยกตามประเภทตางๆ ไดแก นักทองเท่ียว ผูมาจายตลาด รานคารถเข็น และคนสงสินคา 
ซ่ึงผลปรากฎวามีบางพ้ืนท่ีนั้นมีการสัญจรท่ีซอนทับกันอยูบริเวณพ้ืนท่ีไดดังน้ี 
 
โครงสรางบริบทของปากคลองตลาด 
 

     
ภาพท่ี 62   แสดงพื้นท่ีใชงานปากคลองตลาด 
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ภาพท่ี 63  แสดงการใชงานปากคลองตลาดแตละชวงเวลา 
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ระยะเวลาในการใชงานพื้นท่ี 
 พื้นที่ปากคลองตลาดน้ันเปนพื้นท่ีๆมีการใชงานตลอดชวงเวลาใชงาน โดยกลุมผูใชงาน 
ท่ีเขามาใชงานนั้นจะมีประเภทของผูใชงานท่ีตางๆ กันไป ในสวนของระยะเวลาในการใชงานนั้น   
ผูศึกษาไดกําหนดของเขตของเวลาเปน 8 ชวงเวลา โดยแตละชวงเวลาใชระยะเวลา 3 ช่ัวโมง  โดย
แตละชวงเวลามีการใชงานตางๆดังนั้น 

0.00 - 3.00 น. กลุมคนท่ีใชงานในชวงเวลาน้ีสวนใหญเปนผูขนสงสินคาเปนหลัก โดย 
การใชงานมักจะอยูในพื้นท่ีรอง ตามบริเวณซอยตางๆ ซ่ึงลักษณะการใชงานจะเปนการเตรียมความ 
พรอมของตลาด จัดสินคาเพื่อท่ีจะเตรียมความพรอมสําหรับการใชงานในชวงเวลาตอมา 
 3.00 - 6.00 น. การใชงานจะถูกยายเขามาในสวนของพื้นท่ีตลาดเปนหลักเนื่องจากการ 
ใชงานจะเปนการมาจับจายซ้ือของจากผูใชภายนอก โดยกลุมผูใชงานจะเปนพอคาแมคาจากท่ีอ่ืนมา 
ซ้ือสินคาเพื่อนําไปขายยังสถานท่ีอ่ืน 
 6.00 - 9.00 น. เม่ือถึงเวลาน้ีการใชงานในสวนตลาดจะเร่ิมนอยลง แตกลับกลายเปนใน 
สวนของพื้นท่ีติดถนนใหญเนื่องจากจะเปนชวงเวลาการรีบเรงของการใชงาน ไมวาจะเปนนักเรียน 
หรือกลุมคน ทํางานท่ีมาเปล่ียนรถเพื่อทําการเขาตัวเมือง 
 9.00 - 12.00 น. การใชงานในชวงนี้จะเปนการจับกลุมการใชงานเปนจุดๆ ตามรานคา 
เนื่องจากเปนชวงเวลา ท่ีกลุมผูคนท่ีทํางานจะออกมาอาหารรับประทาน 
 12.00 - 15.00 น. การใชงานในชวงเวลานี้ไมเดนชัดนัก โดยสวนใหญจะเปนการใชงาน 
อยูตามบริเวณติดถนนใหญเปนหลักมากกวาในสวนของพื้นท่ีอ่ืนๆ 
 15.00 - 18.00 น. เวลานี้เปนชวงเวลาท่ีท่ีคลายกับเวลาในชวง 6.00 - 9.00 น. แตเปนการ 
ใชงานท่ีตรงกันขามกัน คือ จะเปนการมาตอรถหรือเรือ เพื่อเปนการกลับสูท่ีพัก ซ่ึงพื้นท่ีการคาขาย 
จะยึดติดกับพื้นท่ีถนนใหญ เนื่องจากเปนเสนทางเดินผานของผูคน 
 18.00 - 21.00 น. เปนชวงเวลาท่ีมีการใชงานเร่ิมนอยลง เนื่องจากรานคาจะถึงเวลาปด 
ราน ทําใหการใชงานเปนพื้นท่ีในสวนซอกซอย โดยการใชงานจะเปนการใชงานแบบ Private 
 21.00 - 24.00 น. การใชงานจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนพอคาแมคาจะมีการใชงานอยู 
บริเวณถนนใหญ และยังมีสวนของการขนสงสินคาในบริเวณซอกซอย 
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กลุมผูใชงานภายในบริเวณกรณีศึกษา 
 พื้นท่ีปากคลองตลาดนั้นมีการใชงานของผูใชงานหลากหลายจําพวก ซ่ึงลักษณะการใช 
งาน ดังกลาวของแตละประเภทก็จะมีความตองการที่แตกตางกัน และมีเอกลักษณท่ีชัดเจน ซ่ึงลักษณะ
ของผูใชงานในพื้นท่ีมีลักษณะดังนี้ 
 
 1. นักทองเท่ียว ลักษณะการใชงานของคนกลุมนี้จะมีการเคล่ือนตัวในลักษณะไปเปน 
กลุม ไปยังจุดตางๆ ท่ีละจุดเนื่องจากการใชงานของคนกลุมนี้นั้นไมมีความรูและรูจักในพ้ืนท่ี จึง
ตองอาศัยสถานท่ีหมายตา เพื่อเปนการจดจําในสวนของพื้นท่ี อีกท้ังกลุมฟงกช่ันในการใชงานท่ี 
กลุมนักทองเท่ียวจะมีลักษณะของราน Retail มากกวาจะเปนพื้นท่ีในสวนตลาด 
 

 
ภาพท่ี 64   การสัญจรนักทองเท่ียว 
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 2. นักเรียน / คนทํางาน ในกลุมนี้นั้นจะไมไดมีการเขามาใชงานพ้ืนท่ีเปนหลัก แตการ
ใชงานจะเปนไปตามชวงเวลาตางๆ หรืออาจจะใชเปนจุดเปล่ียนถายการใชงานของการสัญจรระหวาง 
รถ-เรือ โดยการใชงานของคนกลุมนี้จะเกาะไปตามถนนเสนหลักไมมีการลัดเลาะเขา ไปในสวน
ถนนเสนรอง  
 

ภาพท่ี 65  การสัญจรนักเรียน/คนทํางาน 
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 3. พอคา แมคา / คนมาจายตลาด  ผูคนกลุมนี้ถือเปนผูใชงานหลักท่ีจะเขามาใชงานภายใน 
พื้นที่ โดยจะมีลักษณะการใชงานแบงเปนกลุมหลักๆได 2 กลุม ตามน้ี 
  3.1 กลุมแมคาท่ีรูจักพื้นท่ีเปนอยางดี (ผูคารายประจํา) กลุมคนลักษณะนี้นั้น จะรูจัก 
ทิศทางของการใชงานเปนอยางดีสามารถเขาไปยังจุดหมายท่ีตองการ ดังนั้นทิศทางของการเดินทาง 
จะมีลักษณะเปนทิศทางท่ีแนนอน 
 3.2  กลุมแมคาท่ีไมรูจักพื้นท่ี (ผูคาขาจร) ในสวนกลุมคนเหลานี้นัน้จะมีการสัญจร 
ไมชัดเจน การเดินทางสัญจรนั้นจะเดินทางไปตามพ้ืนท่ีตลาดๆ ไมมีจุดหมายในการเดินทางแตจะ 
คอยหยดุ ตามจุดตางๆในพืน้ท่ี  ซ่ึงการเดนิทางไปนั้นจะลัดเลาะไปตามทุกสวนของผัง 
 

 
ภาพท่ี 66   การสัญจรพอคา/แมคา/คนจายตลาด 
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 4. พอคารถเข็น กลุมผูใชงานประเภทน้ีจะเคล่ือนตัวดวยความชาดวยเปาหมายของการ 
สัญจรของกลุมนี้นั้น จะเคล่ือนไปตามจุดท่ีเปนจุดรวมของกลุมคนท่ีมีปริมาณมากในพ้ืนท่ี 
 

 
ภาพท่ี 67   การสัญจรพอคารถเข็น 
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 5. กลุมคนสงของ การใชงานของกลุมคนจําพวกน้ีจะเอาศัยทางลัดเลาะเปนหลัก เนื่องจาก
พื้นท่ีท่ีเปนจุดรับสงของจะเร่ิมตนบริเวณถนนเสนรอง เนื่องจากเปนพื้นท่ีจอดรถรับสงสินคาภายใน
ยานนี้ การใชงานแลวเคล่ือนตัวไปตามจุดหมายของรานคา การสัญจรประเภทน้ีนั้นตองการความ
สะดวก รวดเร็ว และไมตองการท่ีจะส่ิงกีดขวางบริเวณทางสัญจร 
 

 
ภาพท่ี 68   การสัญจรคนสงของ 
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 6. กลุมรถใหบริการ กลุมผูใชงานเหลานี้นั้นจะไมมีการเคล่ือนท่ีไปตําแหนงใด โดยจะ 
หยุดอยูกับท่ีเปนบริเวณท่ีแนนอน เพ่ือรอรับ-สงคนท่ีใชงานในพื้นท่ี การจอดรถจะอาศัยอยูริมทาง 
สัญจรหลักเพื่อ สะดวกตอการรับ-สง 
  

 
ภาพท่ี 69   การสัญจรกลุมรถใหบริการ 
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 จะสังเกตุวาลักษณะของการสัญจรในบริเวณปากคลองตลาดนั้นมีความหลากหลายและ
แตกตางกันอยางชัดเจน ผูศึกษาจึงไดทําการจัดกลุมลักษณะการสัญจรภายในยานตลาดปากคลอง 
ออกเปนกลุมหลักๆ ท่ีมีเอกลักษณชัดเจน แลวสรุปความตองการในทางสัญจร และพ้ืนท่ีใชงานโดย 
แบงเปนหมวดหมู เพื่อใชในการศึกษาทดลอง ดังน้ี 

1. นักทองเท่ียว (Travel) สีเขียว 
2. ผูมาจายตลาด (Buyer) สีน้ําเงิน 
3. ผูคารถเข็น (Kiosk) สีแดง 
4. คนสงสินคา (Service) สีมวง 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะการใชงานและความสัมพันธของกลุมคน 

 
 จะเห็นไดวาพื้นท่ีและลักษณะการใชงานของแตละจําพวกมีลักษณะท่ีแตกตางกัน 
ดังนั้น จึงได ทําการสรางความสัมพันธของการใชงานในแตละกลุมเขาดวยกัน โดยการเช่ือมความ 
สัมพันธ นั้นจะชวยใหสามารถสามารถจัดการกับพื้นท่ีๆจะเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองตอการใชงานท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยจะเห็นไดวาการใชงานในสวน ของคนสงสินคานั้นไมได
ตองการท่ีจะมีความสัมพันธกับกลุมอ่ืน และยังเปนสวนท่ีไมเปนท่ีตองการใหผูคนภายนอกเห็นจึง
ไดทํางาน แยกสวนของคนสงสินคาออกจากผูใชงานประเภทอ่ืน แตยังคงใหความสัมพันธกับกลุม
ผูคารถเข็น เนื่องจาก 2 กลุมประเภทนี้นนั้น ตองการลักษณะของทางสัญจรที่เหมือนกัน 
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 ในสวนของการใชงานของนักทองเท่ียวนั้นลักษณะการใชงานจะมีความใกลเคียงกับ
กลุมผูมาจายตลาด จะตางกันกอแคลักษณะของรานคาท่ีตองการ นักทองเท่ียวลักษณะรานคาท่ีใช
งานจะเปนลักษณะของรานมากกวา แตผูมาจายตลาดนั้นมักจะใหความสนใจกันตลาด ซ่ึงท้ัง 2 กลุม 
นี้นั้นมีความตองการใกลเคียงกันจึงจัดใหเปนกลุมท่ีสามารถใชงานรวมกัน 
 สวนพอคารถเข็นนั้นจะเปนกลุมคนท่ีทําหนาท่ีค่ันระหวางท้ัง 2 กลุม โดยท่ีลักษณะ 
พื้นท่ีๆ ตองการจะเปนพื้นท่ีในลักษณะเดียวกับคนสงของ แตการใชงานนั้นตองคอยตอบสนองให 
กับกลุมนักทองเท่ียวกับผูมาจายตลาด ซ่ึงเปนกลุมลูกคาหลักของผูคารถเข็น 
 
การเลือกพื้นท่ีเพื่อใชในการทดลอง 
 เนื่องจากบริเวณยานปากคลองตลาดเปนพื้นท่ีๆมีขนาดใหญ ทําใหเปนการยากที่จะทํา 
การทดลอง ดังนั้นทางผูศึกษาจึงไดเลือกบริเวณท่ีจะทําการศึกษา ซ่ึงตัวเลือกท่ีจะนํามาเปนพื้นท่ี 
ทดลองนั้น คือ บริเวณตลาดท้ัง 3 แหงในยานปากคลองตลาดคือ 

1. ตลาดองคกรปากคลองตลาด 
2. ตลาดยอดพิมาน 
3. ตลาดสงเสริมการเกษตร 

 
 ซ่ึงตลาดท้ัง 3 แหงนี้นั้นเปนตลาดท่ีมีลักษณะเปนพื้นท่ีเปดโลง มีหลังคาคลุมและมี 
อาคาร ตึกแถว โอบลอมอยูโดยรอบ ซ่ึงส่ิงท่ีแตกตางกันระหวางตลาดท้ัง 3 แหงนี้ คือ ลักษณะของ
สินคาและสภาพบริบทโดยรอบ ซ่ึงในเร่ืองสภาพบริบทโดยรอบนั้นจะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกพื้นท่ีท่ีจะนํามาใชในการทดลอง ซ่ึงสภาพบริบทท่ีนํามาเปนเกณฑ ไดแก 
สภาพบริบทโดยรอบ ลักษณะการใชงานโดยรอบ  ขนาดพื้นท่ี ความเหมาะสม  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบลักษณะพ้ืนท่ี 

 
 
การใชงานในพื้นท่ี 
 พื้นท่ีตลาดองคกรปากคลองตลาดนั้นเปนพื้นท่ีตลาดเปดโลงมีหลังคาปด มีอาคารตึกแถว 
3 ช้ัน โอบลอมไวอยู โดยมีทางเขาถึงอยูท้ัง 4 ทิศทาง ซ่ึงทางเขาเหลานี้จะถูกแทรกอยูบริเวณ ชองวาง
ระหวางตึกแถวดังกลาว พื้นที่ถนนโดยรอบถูกใชเปนท่ีจอดรถสงสินคา ดานหลังมีอาคารที่เปนพื้นท่ี
ลุกลํ้าไปในแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงบดบังมุมมองจากพ้ืนท่ีตลาดไปสูแมน้ํา ปญหาในพื้นท่ีๆ พบเห็นนั้น 
มีการถูกปลอยใหรกรางไมมีการใชงานโดยเฉพาะตามมุมของพื้นท่ีๆ การสัญจรของคน ท่ัวไปเขา
ไมถึง พื้นท่ีใชงานนั้น ถูกใชงานแคบริเวณช้ันลางช้ันเดียว ซ่ึงสวนใหญถูกใชไปในการเก็บของ 
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ภาพท่ี 70  การใชงานพื้นท่ีตางๆ ในพื้นท่ีตลาดองคกรปากคลองตลาด 

 
พื้นที่ทางสัญจรบริเวณตลาดองคกรปากคลองตลาด นั้นประกอบดวยลักษณะการสัญจร 

หลายๆ ลักษณะตามท่ีไดศึกษามา ซ่ึงแตละเสนทางการสัญจรของนั้นจะมีลักษณะเปนของตัวเอง 
อยางชัดเจนมีทิศทางท่ีแนนอน ซ่ึงเสนทางในบางจุดนั้นก็จะเกิดปญหาการซอนทับของการใชงาน 
ข้ึนตามสวนตางๆ ในบางจุด ทําใหเกิดการปญหาในการใชงานขึ้น โดยบริเวณท่ีมีการซอนทับกัน 
มาจะเปนบริเวณเสนทางท่ีเปนเสนหลักของพ้ืนท่ีและบริเวณติดถนนใหญ 
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ภาพท่ี 71  การสัญจรในพื้นท่ีตลาดองคกรปากคลองตลาด 

 
วิเคราะหการสัญจรภายในพืน้ท่ี 
 สีฟา  เปนการสัญจรของเหลาพอคาแมคาท่ีจะเขามาใชงานในสวนกลางของตลาดซ่ึง 
จะเปนกลุมคนท่ีมีลักษณะการใชงานในลักษณะแผในแนวราบ 
 สีเขียว กลุมนักทองเท่ียวจะมีการสัญจรอยูรอบนอกเปนสวนใหญ พื้นท่ีใชงานจะเปน 
พื้นที่ติดถนนใหญ ซ่ึงรานคาท่ีอยูในแนวนี้จะเปนพื้นท่ีรานคาท่ีมีลักษณะเปนรานมากกวาตลาด 
 สีเหลือง คนสงของนั้นจะอาศัยพื้นท่ีดานขางเพื่อทําการเขาสูพื้นท่ีภายใน โดยการใช
งาน นี้จะเร่ิมจากดานขางเนื่องจากเปนบริเวณจอดรถขนสง ซ่ึงการใชงานจะเปนในลักษณะทิศทาง
ท่ีตรง ไมลัดเลาะไปตามสวนยอยๆตางๆ 
 สีแดง ผูคารถเข็น เสนทางการเดินทางจะเคล่ือนท่ีไปตามบริเวณท่ีมีคนผาน โดยการ 
สัญจรจะมีลักษณะเปน Loop โดยการเขาถึงพื้นท่ีนั้นอาจจะมาจากสวนดานหลังของพื้นท่ี 
 สีมวง บริเวณท่ีจอดรถจะอยูรอบๆ ของพ้ืนท่ี โดยการจอดจะเปนการจอดท่ีไมถาวร ซ่ึง
พื้นที่จะมีการใชงานรวมกับการสัญจรสีเหลือง 
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วิเคราะหตามลักษณะพื้นท่ีซอนทับในลักษณะโซน 
 การนําเอาขอสันนฐิานในเร่ืองการซอนทับในบทขางตน เพื่อศึกษาในลักษณะโครงสราง 

ของระบบผังในพ้ืนท่ีตลาดองคกรปากคลองตลาด ลักษณะการวางตําแหนงในการใชงานโดย ลักษณะ
ของโครงสรางนั้น ประกอบดวยพื้นท่ี 3 ลักษณะ คือ 

1. พื้นท่ีจุดปลาย (สีแดง) โดยพื้นท่ีลักษณะจะอยูในตําแหนงของรานคาของอาคาร 
ตึกแถว ซ่ึงถือเปนพื้นท่ีสวนปลายสุดในการใชงานใน 
 2. พื้นท่ีสวนทางเดิน (สีฟา) พื้นท่ีนี้จะเปนพื้นท่ีลอมรอบในสวนของพื้นท่ี โดยพื้นท่ีๆ 
ในสวนหลักๆ จะอยูบริเวณสวนกลางของพ้ืนท่ีตลาดท่ีมีทางลัดเลาะเพื่อเขาสูสวนตางๆ ของตลาด 
 3. พื้นท่ีทางแยก (สีเขียว) พื้นท่ีสีเขียวนั้นจะเปนจุดเช่ือมใหกับการสัญจรภายนอกของ 
พื้นท่ี ตลาดองคปกคลองตลาดเขาสูดานในตลาด จุดสําคัญของพื้นท่ีทางยากนั้นคือทําหนาท่ีเปล่ียน 
ทิศทางของการสัญจร 
 
 

  
ภาพท่ี 72 พื้นทีซ่อนทับในลักษณะโซน 
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วิเคราะหตามลักษณะพื้นท่ีซอนทับในลักษณะการใชงาน 
 

  
ภาพท่ี 73 พื้นทีซ่อนทับในลักษณะการใชงาน 

 
 สีเหลือง พื้นท่ีนี้จะเปนพื้นท่ีบริเวณน้ีจะเกิดข้ึนในบริเวณพื้นท่ีทางเดินเปนสวนใหญ
โดยจะมีรานคามาต้ังแผงเลาะไปตามทางเดิน ซ่ึงการต้ังรานเหลานี้นั้นจะเกิดการยึดคลองพื้นท่ี
บริเวณทางเดิน ทําใหการสัญจรติดขัด 
 สีฟา บริเวณพื้นท่ีสีฟาจะเกิดบริเวณตลาดสวนกลาง ซ่ึงบริเวณนี้นั้นเปนพื้นท่ีเปดโลง 
ไมมีขอบเขตของรานคาท่ีแนชัด ทําใหการใชงานสามารถขยายตัวไดโดยไมมีขอบเขต แตการขยาย 
ตัวจะขยาย ตัวเปนบลอกๆตามพื้นท่ี 
 สีเขียว พื้นท่ีนี้เปนเสมือนพื้นท่ีสวนกลางคอยเบรกพ้ืนท่ีทั้ง ทําใหพื้นท่ีการใชงานนั้น
ไมแออัดเกินไป โดยพ้ืนท่ีสีเขียวนี้จะเกิดในบริเวณสวนกลางของการสัญจรภายในตลาด 
 สีแดง บริเวณสีแดงคือสวนบริเวณท่ีลุกลํ้าเขามากินพื้นท่ีสวนอ่ืนโดยการขยายตวันัน้ ไม
มีรูปรางท่ีชัดเจนท่ีเกิดในพื้นท่ีนี้ คือ การรุกลํ้าพื้นท่ีหนารานของตัวเองมากินพื้นท่ีสาธารณะ 
ทางเดินทําใหทาง เดินแคบลง 
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กระบวนการสรางผังใหม 
 เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีกรณีศึกษานั้นมีลักษณะการซอนทับท่ีจํากัด ซ่ึงยังไมสามารถ 
ตอบรับกับโจทยท่ีตั้งไว ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการทดลองสรางผังโครงสรางของตลาดใหม เพื่อให 
เกิดผลการซอนทับ ท่ีมีลักษณะที่หลากหลายท่ีสุด เพื่อสามารถตอบโจทยที่ไดตั้งไวในตอนตน 
 การสรางผังโครงสรางของตลาดข้ึนมาใหมนั้น ใชวิธีการจัดการกับทางสัญจรของกลุม  
ผูสัญจรที่ไดกําหนดไว โดยกําหนดลักษณะการสัญจรแตละประเภท แลวจึงนําลักษณะการสัญจร 
และชนิดมาซอนกันเพื่อหาลักษณะของการสัญจรที่มีการซอนทับกันท่ีหลากหลายท่ีสุด 
 เม่ือเราไดระบบผังท่ีเกิดข้ึนใหมแลวนั้น จึงไดทําการวิเคราะหลักษณะของการใชงาน 
พื้นท่ีเพ่ือหาพื้นท่ีๆเกิดการซอนทับในผังท่ีไดทดลองสรางข้ึน และหาระบบโครงสรางของการใช 
งานผังท่ีจะเกิดข้ึน 
 
 ผังลักษณะท่ี 1 ลักษณะอาคารเปนอาคาร 2 ช้ันมีดานในและดานนอก พื้นท่ีตลาดนั้น ถูก
แบงเปน 2 สวน ซ่ึงสามารถเชื่อมถึงกันได ขอดีของผังลักษณะน้ีนั้น บริเวณพื้นท่ีดานหลังของ 
อาคารจะถูกใชงานทําใหไมเกิดเปนพื้นท่ีรกราง แตพื้นท่ีๆ เกิดข้ึนนั้นมีขนาดคอนขางเล็ก เนื่องจาก 
พื้นที่ถูกแบงยอยออกมากเกินไป การสัญจรที่ซอนทับในลักษณะนี้นั้นเกิดข้ึน 5 ลักษณะ 
 
 

  
ภาพท่ี 74 ผังลักษณะท่ี 1 
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 ผังลักษณะท่ี 2 ตัวอาคารนั้นถูกแยกเปนออกเปนอาคารเล็กๆ แตกตัวออกไปแลวใช 
พื้นท่ีตลาด แทรกอยูในระหวางพื้นท่ีนั้น การเขาถึงในพื้นท่ีตางนั้นสามารถเขาถึงไดงายกวา 
ลักษณะของพื้นท่ีจะมีความโปรงกวา โดยลักษณะการสัญจรที่ซอนทับกันเกิดข้ึน 8 ลักษณะ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 75 ผังลักษณะท่ี 2 

 
 ผังลักษณะท่ี 3 ผังอาคารแบบน้ีนั้นมีแกนของการใชงานคอนขางจะชัดเจน เนื่องจาก 
กลุมอาคารถูกแบงออกเปน 2 ฝงเทาๆกัน โดยพ้ืนท่ีตลาดนั้นถูกซอนไวสวนในของผัง ซ่ึงทําใหเกิด 
การเขาถึงท่ียากกวาเดิม อีกท้ังพ้ืนท่ีของตลาดถูกลดทอนลงไปทําใหมาขนาดคอนขางเล็ก ลักษณะ 
ผังแบบนี้อาจจะทําใหเกิดพื้นท่ีรกรางเพิ่มมากข้ึน การสัญจรที่ซอนทับกันนั้นเกิดข้ึน 4 ลักษณะ 
 

 

 
ภาพท่ี 76 ผังลักษณะท่ี 3 
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 ผังลักษณะท่ี 4 ผังลักษณะนี้จะมีลักษณะท่ีใกลเคียงกับผังในแบบที่ 2 แตจะมีการปรับ 
เปล่ียนในสวนของทิศทางของหนารานใหมีความลงตัวมากข้ึน ซ่ึงเม่ือปรับแลวทําใหเกิดการสัญจร 
ท่ีแตกตางกันออกไปเกิดเปนลักษณะการสัญจรที่หลากหลายถึง 11 ลักษณะ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 77 ผังลักษณะท่ี 4 
 

 จากการทดลองสรางผัง ผลท่ีไดคือ ผังในลักษณะท่ี 4 ซ่ึงมีการซอนทับท่ีหลากหลาย 
มากท่ีสุด ซ่ึงการซอนทับเหลานี้นั้นเกิดจากระบบการใชงานของกลุมใชงานในแตละประเภท โดย 
ลักษณะของการซอนนั้นจะเกิดในพื้นท่ีๆแตกตางกันโดยสินเชิง โดยจะสรุปไดดังนี้ 
 

             

ภาพท่ี 78   ผังการซอนทับในลักษณะการสัญจรและการใชงาน        
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ภาพท่ี 79   ผังการซอนทับรวม 
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บทท่ี 6 
การออกแบบสถาปตยกรรม 

 
 ในกระบวนการออกแบบน้ันทางผูศึกษาแบงข้ันตอนในการออกแบบเปน 3 สวนยอยๆ 
ตามลักษณะของเคร่ืองมือท่ีผูศึกษาไดแบงไปในขางตน โดยจะทําการทดลองออกไดตามลําดับนี ้

1. การออกแบบในหนวยกลาง 
2. การออกแบบในหนวยใหญ 
3. การออกแบบในหนวยเล็ก 

 
การออกแบบในหนวยกลาง 
 การแบบในหนวยกลางนี้นั้นจะเปนการทดลองออกแบบถึงลักษณะการใชงานภายใน 
จุดๆนั้น ซ่ึงเปนการออกแบบเพื่อแกปญหาในสวนเร่ืองลักษณะการใชงานเปนหลัก โดยลักษณะ 
เคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการทดลองน้ันจะใชเคร่ืองมือในลักษณะระนาบทางต้ัง, ระนาบทางนอนเปน
หลัก โดยอาศัยเคร่ืองมือเหลานี้มาจัดการลักษณะการใชงานท่ีเกิดการซอนทับ โดยพิจารณาเปนจุด
ยอยๆ แยกจากกันไป ดังนั้นเม่ือเราทําการสรางผังการใชงานท่ีมีลักษณะการซอนทับมากท่ีสุด มา
เปนเกณฑในการแกปญหาจะเห็นไดวาในจุดตางๆ ท่ีมีการลักษณะการซอนทับท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะ
การซอนทับท่ีแตกตางกันไปถึง 18 แบบ (ภาพที่ xx, ตารางที่ 3) แตท่ีนํามาใชพิจารณาในการ 
ทดลองนั้นจะเลือกพิจารณาในพ้ืนท่ีๆ มีการซอนทับ โดยจะตัดในสวนพ้ืนท่ี a, d, q ออก เนื่องจาก 
พืน้ที่เหลานี้นั้น เปนพื้นท่ีๆไมเกิดการซอนทับข้ึน 
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ภาพท่ี 80   ตําแหนงการซอนทับในจดุท่ีตางกัน 

 
ตารางท่ี 3  ลักษณะการซอนทับท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 4   โมเดลทดลองบริเวณจุดตาง ๆ 1 

 
   โมเดลการทดลอง                การซอนทับ                การใชงาน                  ผลท่ีได                         เคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 5 โมเดลทดลองบริเวณจุดตางๆ 2 
 
      โมเดลการทดลอง                การซอนทับ                การใชงาน                  ผลท่ีได                        
 เคร่ืองมือ

 

 
 
 ผลการทดลองในการแกไขปญหาในจดุตางๆ จึงไดนําเอาโมเดลการทดลอง ไปแทนท่ี 
พื้นที่ในแตละจุดท่ีวางไว เพือ่มองลักษณะการใชงานในภาพรวมของผังท่ีสรางข้ึนมาใหม 
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ภาพท่ี 81   โมเดลทดลองบริเวณจุดตางๆเม่ือถูกวางในผัง 
 
 ผลจากการนําเอาการทดลองมาวางแทนพ้ืนท่ีโจทยในผัง จะพบวา  พื้นท่ีระหวางจุด
เหลา นั้นมีความสัมพันธกันอยู  ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดทําการทดลองสรางพื้นท่ีในจุดตางๆเหลานั้น 
เพื่อทํา หนาท่ีเช่ือมความสัมพันธของการใชงานในจุดเหลานั้นเขาดวยกัน โดยการทดลองออกแบบ
ในแต ละจุดตางๆ ประกอบดังนี้ 
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ภาพท่ี 82    ตําแหนงรอยตอภายในผัง 

 
 พื้นท่ีสวนนี้จะทําหนาท่ีเปนสวนเชื่อมโยงระหวางพื้นท่ีการใชงานในสวนของพื้นท่ีๆ 
เกิดการซอนทับ ซ่ึงพื้นท่ีๆจะเปนจุดเปล่ียนถายของการใชงานในการทดลองดานบน เพื่อท่ีจะทําให 
ความสามารถในการใชพื้นท่ีเช่ือมตอถึงกันไดระหวางจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยวิธีการสรางผล 
ของการทดลองนั้นใชหลักการเดียวกันกับการทดลองในแตละจุด 
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ตารางท่ี 6   โมเดลทดลองบริเวณรอยตอ 
       
    โมเดลการทดลอง  การสัญจรในพื้นที่  ผลที่เกิด         เคร่ืองมือ 
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 เม่ือนําเอาโมเดลในการทดลองในสวนพื้นท่ีจุดตัดมาวางลงในผังการใชงาน จะเริ่มเห็น 
ระบบของการเช่ือมตอของการใชงานภายในผังลักษณะใหมท่ีเกิดข้ึน โดยผลที่นั้นนี้นั้นจะเช่ือมโยง 
ไปถึงการใชงานพื้นท่ีซอนทับในสวนดานบน 
 

 
ภาพท่ี 83   โมเดลทดลองบริเวณรอยตอเม่ือถูกวางในผัง 
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การออกแบบในหนวยใหญ 
 การออกแบบออกแบบในสวนนี้จะเปนการสรางระบบการใชงานของพังท้ังหมด โดย 
การออกแบบในหนวยนี้นั้นเปนการสรางระบบการใชงานในแตละกลุมผูใชงานท่ีมีความแตกตาง 
กันไป ซ่ึงเม่ือไดลักษณะเดนๆ ของการใชงานในแตละกลุมผูใชงานไดนําเองมารวมกัน เพื่อสราง
เปนระบบการสัญจร และการใชงานในโครงการท้ังหมด เพ่ือท่ีจะไดนําไปรวมกับการออกแบบใน
หนวย กลางท่ีไดทําการทดลองมากอนหนานี้ โดยการสัญจรไดแบงตามกลุมผูใชงานไดดังน้ี 
 
 1. การสัญจรสีเขียว (นักทองเท่ียว) ลักษณะการใชงานของกลุมคนลักษณะนี้นั้น มีความ 
ตองการท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืน คือ ไมไดตองการพื้นท่ีตลาด แตตองการรับรูบรรยากาศของตลาด 
มากกวาดังนั้น ผูออกแบบจึงมีความเห็นวาควรยกระดับการใชงานของคนจําพวกนี้ใหอยูในระดับท่ี 
สูงกวาพื้นท่ีตลาด เพื่อใหสามารถรับรูถึงบรรยากาศของพื้นท่ีตลาดไดอยางชัดเจน ไมไปกีดขวาง
การสัญจรหรือการใชงานของกลุมการใชงานประเภทอ่ืนๆ 
 

 
ภาพท่ี 84   โมเดลการสัญจรสีเขียว 
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 2. การสัญจรสีฟา (กลุมพอคา, แมคา) ลักษณะการใชงานของกลุมคนประเภทนี้ เปน 
ลักษณะการใชงานแนวราบและแผในแนวกวาง ผูออกแบบจึงอาศัยพื้นๆตลาด ท่ีมีกระจายอยูในผัง 
ท่ีวางเอาไวแลวเช่ือมตอเขาหากัน ทําใหเกิดการใชงานท่ีตอเนื่องในแนวราบตามท่ีกลุมคนเหลานี้ 
ตองการโดยไมไปประปนกับกลุมอ่ืนๆ 
 

 
ภาพท่ี 85   โมเดลการสัญจรสีฟา 
 
 3. การสัญจรสีแดง (ผูคารถเข็น) การเขาถึงพ้ืนท่ีของกลุมนี้มักมาจากพื้นท่ีดานหลัง     
ซ่ึงเปนแหลงชุมชนของยานนี้ การใชงานของกลุมผูใชงานนี้นั้นเปนความตองการท่ีมีลักษณะเปน    
ตัวเช่ือมระหวางบุคคลภายนอกกับบุคคลภายใน ดังนั้นผูออกแบบจึงไดจัดพื้นท่ีทางสัญจรใหยึดกับ 
พื้นที่ในสวนหลังของผัง อีกท้ังยังมีพื้นท่ีใหสามารถเช่ือมกับพื้นท่ีดานบนเพื่อตอบสนองความ 
 

 
ภาพท่ี 86   โมเดลการสัญจรสีแดง 
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 4. การสัญจรสีมวง (คนสงของ) การใชงานของกลุมนี้นั้นสามารถท่ีจะแยกออกจากการ
ใชงานกลุมอ่ืนได เนื่องมาจากการใชงานของกลุมนี้ตองการความรวดเร็วในการเดินทางทําให 
ผูออกแบบแยกลักษณะการสัญจรประเภทนี้ออกโดยชัดเจน 
 

 
ภาพท่ี 87   โมเดลการสัญจรสีมวง 
 
 เม่ือไดลักษณะการสัญจรทั้ง 4 ลักษณะแลวจึงไดนําเอาลักษณะท้ัง 4 มีประยุกตเขาหา
กัน เพื่อสรางเปนระบบการสัญจรรวมภายในโครงการขึ้น เพื่อใชระบบโครงสรางการสัญจรนี้ เปน
นําไปรวมเขากับลักษณะการออกแบบในหนวยกลาง เพื่อสรางออกมาเปนผังของโครงการข้ึน 
 

 
ภาพท่ี 88   โมเดลระบบการสัญจรรวม 
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ภาพท่ี 89   ระบบการสัญจรรวม 
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ภาพท่ี 90   โครงสรางผังแยกตามลักษณะ 
 
 จากรูปแบบผังโครงการท่ีเกิดข้ึนนั้น ทําใหเกิดการใชงานภายในโครงการลักษณะใหม 
ข้ึนเนื่องจากลักษณะการใชงานแบบเดิมนั้น พื้นท่ีช้ันลางจะรับภาระในการใชงานพ้ืนท่ีมากเกินกวา 
ท่ีพื้นท่ีจะสามารถรองรับไดนั้น คือ จากเดิมพื้นท่ีหนาอาคารเปรียบเสมือนทางเขาของลูกคา หรือผู
อยูอาศัยอีกท้ังตองทําหนาท่ีเปนพื้นท่ีหนาราน และเปนทางเขาใหกับการรับสงสินคา ทําใหพื้นท่ี นี้
เกิดการใชงานท่ีมากเกินความตองการแตในผังลักษณะใหมนั้น แตละการใชงานจะถูกแบงแยก  
การใชงานกันอยางชัดเจน โดยจะแบงเปนพื้นท่ีรับสงสินคาใหอยูในพื้นท่ีระดับตํ่ากวาพื้นดิน มี
พื้นท่ีรานในลักษณะตลาดในพ้ืนท่ีระดับพื้นดิน แลวยกสวนพื้นท่ีรานลักษณะ Retail ซ่ึงเปนการ
แบงแยกตามกลุมลักษณะของกลุมผูใชงาน โดยอาศัยใหชั้นบนสงเปนสวนของที่พักอาศัย ซ่ึงการ
เช่ือมตอของเจาของอาคารอาจจะอาศัยพื้นท่ีภายในเปนแกนในการเช่ือมระหวางช้ัน ทําใหรูปแบบ
อาคารแบบใหมนั้นสามารถตอบสนองตองผูใชงานท่ีจะเขามาใชงานไดอยางเต็มท่ีและไมปะปนกัน 
การใชงานจึงสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพโดยมีการใชงานท้ังในสวนแนวราบใน
ลักษณะเดิมท่ีแตไดมีการเพิ่มการใชงานในแนวแกนต้ังข้ึนไป เพื่อแยกการใชงานท่ีซอนทับกันอยู
ใหแยกตัวออกจากกัน  

 
ภาพท่ี 91   เปรียบเทียบลักษณะการใชงานอาคาร 
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การออกแบบในหนวยเล็ก 
 ในการออกแบบในหนวยนี้เปนการออกแบบส่ิงท่ีมีขนาดใกลตัวเราท่ีสุด คนท่ีเคามาใช 
พื้นท่ีจะสามารถรับรูไดโดยตรง โดยผูศึกษาไดแบงประเภทของหนวยขนาดเล็กนี้ออกเปน 2 ลักษณะ
พื้นที่ๆแตกตางกันไป ซ่ึงประกอบไปดวย 

1. พื้นท่ีตลาด คือ พื้นท่ีตลาดท่ีมีการคาขายของสดท่ัวไป โดยพ้ืนท่ีๆจะมีลักษณะนี้ จะ
เปนพื้นท่ีเปดโลงท่ีแทรกอยูบริเวณอาคาร ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณนี้กลุมคนท่ีใชงานสวนใหญจะเปนกลุม 
คนจําพวกพอคา, แมคาเปนหลัก มีการใชงานเปนประจํา 

2. พื้นท่ีรานคา คือ รานคาในอาคารท่ีมีพื้นท่ีในตัวอาคาร ซ่ึงรานลักษณะนี้นั้นมีความ 
แตกตางจากตลาด ในสวนของกลุมผูใชงานและลักษณะการใชงาน โดยกลุมผูใชงานท่ีใชพื้นท่ี 
ลักษณะนี้นั้นจะเปนผูท่ีสัญจรผานไปมานักทองเท่ียว ซ่ึงจะเปนขาจรมากกวา 
 
 พื้นท่ีลักษณะตลาด ในการออกแบบผูศึกษาไดกําหนดใหพื้นท่ีตลาดเปนบลอก unit โดย 
ใหแตละผูคาจับจองพ้ืนท่ีเปนจุด ๆ ไป โดยใหมีสวนของพื้นท่ีมานเพ่ือความคุมการปดเปดของราน 
โดยพ้ืนท่ีตัวตลาดน้ันจะมีการใชโครงในการยึดถักกันเปนโครงสรางหลังคาไปในตัว ในการ ออกแบบ
ไดใชระบบ Grid เพื่อนํามาความคุมโครงสรางท่ีจะยื่นไปยึเกับหลังคา โดยมีพื้นท่ีบางสวนแทรกพืน้ท่ี
สีเขียวเขาไป พื้นเปนจุดเบรกใหกับพื้นท่ีในยายนี้ไมใหรูสึกแข็งเกินไป 
 

 
ภาพท่ี 92  โมเดลพื้นท่ีตลาด 
 
 การทํางานของ unit ขนาดเล็กลักษณะพื้นท่ีตลาด มีการใสสีสรรเขาไปเปน unit เพื่อเพิ่ม 
สีสรรใหกับพื้นท่ีเม่ือสีสรรเหลานี้รวมกับลักษณะของกิจกรรมที่ประกอบรวมกัน ก็จะสามารถเพิ่ม 
ความโดดเดนใหกับพ้ืนท่ี เม่ือ unit เหลานี้ประกอบกันเปนภาพรวมขนาดใหญ ก็จะเปนการแตงเติม 
บรรยากาศของตลาด ไมวาจะเปนในตําแหนงมุมมองใดก็ตาม  
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ภาพท่ี 93   บรรยากาศตลาด 
 
 พื้นท่ีรานคา พื้นท่ีในสวนนี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงในปจจุบันนั้นตางๆฝากก็จะมีการ 
จัดการพื้นท่ีของตัวแยกกันอยู ขาดความกลมกลืนกันตางฝายตางมีแนวทางเปนของตัวเองทาง 
ผูออกแบบจึงไดมีความคิดวาการท่ีไปจํากัดขอบเขตหรือการจัดการพื้นท่ีเปนเร่ืองท่ีสามารถจะทํา
ไดยาก จึงไดมีการสรางกรอบของโครงสรางมาประกอบกับตัวอาคารเดิม เปนโครงสรางท่ีมีความ
แตกตางไปจากโครงสรางของตัวตลาด ซ่ึงโครงสรางนี้จะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนตัวนําสายตาในข้ัน
แรก ทําใหเม่ือมองจะทําใหดูกลมกลืนกัน 
 
 

 
ภาพท่ี 94   โมเดลพื้นท่ีรานคา 
 



  90

 ลักษณะโครงประกอบเพ่ือเนนความเปน unit ใหกับพื้นท่ีราน retail เหลานี้นั้น จะเปน 
ตัวการทําใหการรับรูถึงพ้ืนท่ีของการใชงานใน unit นั้นไมใหกลืนกันไปหมด บวกกับการท่ีลักษณะ
รานเหลานี้อยูรวมกัน ยังคงชวยสรางความกลมกลืมไปในทิศทางเดียวกันกับ ตัวรานคา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 95   บรรยากาศรานคา 
 
 เม่ือนําเอาท้ัง 3 สวนมาประกอบรวมกันท้ังหมด เพ่ือสรางเปนประแบบผังการใชงาน 
ข้ึนมา โดยเครื่องมือแตละขนาดนั้นจะมีหนาท่ีการทํางานท่ีเปนความสามารถตามขนาดของตัวเอง 
และแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึงลักษณะท้ัง 3 อยางนี้ประกอบดวย 
 1. การวางระบบทางสัญจรในผังโครงสรางท้ังหมด การจัดการนี้ทําใหเกิดการใชงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ โดยการใชงานแตละกลุมนั้นยอมมีเอกลักษณแตละการใชงาน การออกแบบจึงไดมี 
การจัดการใหกลุมผูใชงานท่ีมีความเกล้ือนหนุนกัน สงเสริมกันใหมีการใชงานรวมกัน เพราะการท่ี 
กลุมการใชงานสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการระบบการใชงานภายในพ้ืนท่ี การทํางานสวนนี้เปนการจัดการการใชงาน 
ในพื้นท่ี การเลนระดับพื้นท่ี การกั้นพื้นท่ีเพื่อแบงสวน การวางตําแหนงการใชงาน การแบงพื้นท่ี 
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละในแตละจุดการใชงาน 
 3. การจัดการพ้ืนท่ีขาย พื้นท่ีขายน้ันในระบบโครงสรางผังนั้นถือวางเปนสวนท่ีเล็ก
ท่ีสุด การจัดการใหพื้นที่ขายของมีระบบการใชงาน ท่ีสามารถสงเสริมใหบรรยากาศการคาขาย ยอม
เปนส่ิงท่ีดี ทําใหผูคนอยากและกลาเขามาใชพื้นท่ี ซ่ึงการออกแบบจึงเปนการดึงจุดเดนลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนท่ีขายท่ีแตกตางกันมาสรางการรับรู ใหกับผูเขามาใชงาน 
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บทท่ี 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
บทสรุปแนวควมคิดในการแกปญหาการซอนทับของกิจกรรม ในกรณีศึกษา 
“ปากคลองตลาด” 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ หาวิธีการหรือแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิด 
ข้ึนในสภาพสังคมท่ีเจริญเติบโตข้ึนทุกวันในปจจุบัน โดยท่ีปญหาท่ีผูศึกษาสนใจนํามาศึกษา คือ 
“ปญหาการซอนทับของกิจกรรม” ซ่ึงปญหาน้ีเกิดจากการใชงานของกลุมคนท่ีขยายจํานวน
ข้ึนเขา มาใชพื้นท่ีๆ มีขนาดเทาเดิม โดยมีการศึกษาองคประกอบและลักษณะของการใชงานพ้ืนท่ี
เปนปจจัยหลักในการวิเคราะห เพื่อสรางท่ีวางทางสถาปตยกรรมในอุดมคติท่ีสามารถแกไขคลี
คลายปญหาพื้นท่ีๆมีการซอนทับของกิจกรรม เพ่ือสรางกระบวนการในการออกแบบท่ีตอบสนอง
การขยายตัว ในรูปแบบของกิจกรรม ท่ีวาง ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรณีศึกษา “ปากคลองตลาด” 
 โดยผลของการศึกษานั้นมีลักษณะดังนี้ 
 พื้นท่ี “ปากคลองตลาด” เปนพื้นท่ีๆ มีความเปนมาและเปนพื้นท่ีสําคัญมาตั้งแต
สมัยอดีต โดยพ้ืนท่ีนี้มีลักษณะของการใชงานในลักษณะตลาดมาต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ซ่ึงพื้นท่ีนี้
เปนพื้นท่ีๆ มีความซับซอนเปนอยางสูงไมวาจะเปนในเร่ืองของการใชงานกิจกรรมที่เกิดข้ึน 
ลักษณะการสัญจร ซ่ึงส่ิงเหลานี้กอใหเกิดปญหาตางๆท่ีตามมาดังนี้ 

1. การใชงานพื้นท่ีเกิดจากการที่ไมมีการจัดการพื้นท่ีใหมีระบบ 
2. ความรวดเร็วในการสัญจรเกิดจากการสัญจรที่ไมเปนระเบียบ และปริมาณของผูใช 

งานท่ีเกินกับความสามารถของพื้นท่ีในการรองรับได 
3. ขาดสวนพื้นท่ีใชสอยที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับพื้นท่ี โดยสภาพพื้นท่ีๆเปนอยู 

นั้นมีลักษณะของความแออัดสูงมีการใชงาน แตในบางพ้ืนท่ีก็ไมมีการใชงานเลยทําใหความแออัด 
ของพ้ืนท่ี เกิดการรวมตัวเปนกลุมๆ ไมกระจายตัวไปเต็มพื้นท่ี 

4. เวลาของการใชงาน ในพื้นท่ีนั้นมีการใชงานตลอดท้ังวันทําใหไมเกิดการแบงพื้นท่ี 
ในลักษณะ Public/Private ไมมีการแบงสวนการใชงาน 

5. พื้นท่ีรกราง เนื่องจากมีการใชงานเปนกลุมกอนทําใหบางพ้ืนท่ีๆไมถูกใชงานน้ัน 
ถูกปลอยใหวางเปลา กลายเปนพื้นท่ีๆไมเกิดการใชงานใดๆข้ึน 
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 การซอนทับของกิจกรรมนั้น เปนการทําความเขาใจลักษณะของการใชงานของกลุมคน
ท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน ใหสามารถทํางานเขาหากันไดและมีประสิทธิภาพในแตละ 
กลุมของผูใชงาน การแกปญหาการซอนทับท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีกรณีศึกษา “ปากคลองตลาด” 
คือ 

1. การจัดการระบบเสนทางของกลุมคนผูใชงานพื้นท่ีใหมีความเหมาะสม 
2. กําหนดตําแหนงพ้ืนท่ีการใชงานใหเหมาะสม 
3. สรางพื้นท่ีๆมีความสัมพันธกับผูใชงาน เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆที่ตองอาศัยการ 

ทํางานรวมกันระหวางผูใชงาน 
 โดยผลสรุปจากการออกแบบนั้น มีลักษณะเปนผังของกลุมอาคารท่ีแสดงการแยกตัวกัน 
ระหวางกิจกรรมในการใชงานแตละกลุมผูใชงาน โดยยังคงใหพื้นท่ีบางสวน ท่ีผูออกแบบคงความ 
สัมพันธระหวางกลุมคนเหลานั้นไวเพ่ือเกล้ือหนุนกันและเชื่อมตอซ่ึงกันและกัน โดยการเช่ือมตอ 
นั้นสามารถทําไดโดยใชระบบการสัญจร การใชงานรวมกัน หรือการรับรูทางสายตา ท่ีสงผลใหเกิด 
บรรยากาศของความเปนพื้นท่ีคาขาย ภายในพื้นท่ีๆกําหนดเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีเต็มประสิทธิภาพ 
และสามารถรองรับการขยายตัวของสภาพสังคมเมืองท่ีเจริญเติบโตข้ึนทุกๆวัน 
 

 
ภาพท่ี 110 สรุปความสัมพันธในการใชพื้นท่ี 
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ขอเสนอแนะ 
 ความบกพรองของกระบวนการในการวิจยันั้น สามารถแบงไดเปน 3 กรณี ไดแก 
 1. ขอบกพรองในกระบวนการศึกษาขอมูลขางตน 
 เนื่องจากผูศึกษามีความสนใจท่ีจะแกปญหาการใชงานสถาปตยกรรม โดยเนนไปท่ีเร่ือง 
ปญหา  “การซอนทับ” ท่ี เกิดข้ึนในพื้นท่ีปากคลองตลาดมาเปนโจทย โดยข้ันตอนใน
กระบวนการ ศึกษานั้น เร่ิมตนจากการศึกษาถึงพื้นท่ีๆเกิดการซอนทับภายในสถาปตยกรรมขนาด
เล็กซ่ึงสวน ใหญเปนอาคารท่ีพักอาศัย ซ่ึงกรณีศึกษาที่ยกมาประกอบการวิจัยนั้นมีท้ังขนาดและ
ความละเอียด ออนท่ีแตกตางกันมาก ทําใหผลลัพธท่ีไดมาในภายหลังไมสามารถรับรูถึงการ
คล่ีคลายปญหาการ ซอนทับในขนาดของสถาปตยกรรมท่ีแตกตางกันจนเกินไปได 
 2. ขอบกพรองในกระบวนการสรางเครื่องมือ 
 จากการที่ผูศึกษามีความพยายามท่ีจะนําเคร่ืองมือท่ีมีการใชงานอยูท่ัวไป มาประยุกตใช 
ในการแกปญหาการซอนทับ ทําใหลักษณะเครื่องมือกลไกท่ีเกิดข้ึนไมมีความหลากหลายและลงลึก
ในสวนนี้มากนัก จึงเปนผลตอผลลัพธในการออกแบบทําใหไมเกิดความหลากหลายในตัวคําตอบ
ของโจทยท่ีผูศึกษาเปนคนต้ังไว อีกท้ังการใชเคร่ืองมือขนาดเล็กในการนํามาออกแบบยังคงสามารถ 
รับรูไดนอย 
 3. ขอบกพรองในกระบวนการออกแบบ 
 ในข้ันตอนการออกแบบนั้นแรกเร่ิมเดิมที ผูศึกษาตองการจะทําการเก็บโครงสรางของ 
อาคารเกาไวเพื่อเปนรากฐานในการแกปญหา แตดวยความท่ีผูศึกษาตองการศึกษาลักษณะของพื้นท่ี 
ท่ีมีการซอนทับกันเกิดข้ึนเปนหลัก มากกวาการแกปญหาท่ีปากคลองตลาด ทําใหผูศึกษาตองทําการ 
สรางผังข้ึนมาใหมเพ่ือท่ีจะตอบโจทยเหลานั้นท่ีตั้งข้ึนมา ทําใหการแกปญหานี้นั้นไมสามารถท่ีจะ 
สามารถตอบปญหาของการซอบทับท่ีเกิดข้ึนภายใตส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสภาพปจจุบัน 
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