
ก 
 

  
 

"เกาอ้ี" การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรมการใชงาน 
 

 

 

 

 
 

 

 
โดย 

นายเรวัฒน  อามิน 
 

 

 

 

 

 
 

 
วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
ภาควิชาสถาปตยกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ข 
 

"เกาอ้ี" การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรมการใชงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดย 
นายเรวัฒน  อามิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
ภาควิชาสถาปตยกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ค 
 

CHAIR CONFIGURATION IN ARCHITECTURE THOUGH USABILITY BEHAVIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

By 
Mr. Rewat  Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Architecture Program in Architecture 

Department of Architecture 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2013 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง “เกาอ้ี” การกอรูป

ทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรมการใชงาน”  เสนอโดย นายเรวัฒน อามิน เปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

 

 

 ……............................................................. 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ4) 

          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 วันที่......เดือน..............................พ.ศ............ 
 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข 

 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 

 

........................................................ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง) 

................../................../.................. 

 
 

........................................................กรรมการ 

(อาจารย ดร.ณัฏฐิณี  กาญจนาภรณ) 

................../................../.................. 

 
 

........................................................กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข) 

................../................../.................. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

53054220: สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

คําสําคัญ:  เกาอี้ / การนั่ง / กิจกรรมการหยุดอยูกับที่  

 เรวัฒน  อามิน: "เกาอ้ี" การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรมการใชงาน.  

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ. ดร. อภิรดี  เกษมศุข.  125 หนา. 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเกาอ้ีกับพฤติกรรมการ

ใชงานของมนุษย ที่สงผลถึง รูปทรง และความสัมพันธในระบบกลุมตาง ๆ ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิด

มิติการใชงานทางสถาปตยกรรมในรูปแบบใหม เกาอ้ีถูกสรางมาเพื่อการตอบสนองพฤติกรรมของ

มนุษยในระดับยอย จึงอาจจะเกิดการกอรูปที่เร่ิมจากเกาอ้ีที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนรูปแบบของเกาอ้ีไปสูงานสถาปตยกรรม 

 จึงทําการศึกษาและทดลองในเร่ืองของวัสดุที่ตอบสนองกับการนั่งและตอบสนองกับ

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของมนุษย จึงเกิดเปนวัสดุที่ยืดหยุน เชน ยาง ผา ตาขาย และพลาสติก ที่

นํามาทดลองกับองคประกอบทางสถาปตยกรรมในระนาบพื้นและระนาบผนัง บนพื้นที่วางเปลา

ภายในอาคารสยามสแควร ซึ่งเปนพื้นที่คาขายและพบปะของผูคน (Marketplace) โดยจะไปนั่ง

สวนไหนของผนังก็จะเปนที่นั่งที่ทําใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธระหวางพื้น  และกิจกรรมการหยุด

อยูกับที่แบบรวมกลุมของผูคน 

 จากออกแบบและทดลองพบวา เกาอ้ีนั้นถูกสรางมาเพื่อตอบสนองการนั่งเปนหลัก 

และการนั่งของผูคนนั้นมีการเกิดข้ึนในงานสถาปตยกรรมเกือบทั้งหมด ซึ่งพฤติกรรมการนั่งเหลานี้

ทําใหผูคนหยุดการเคลื่อนที่และเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน ดังนั้นการทดลองของผนังยืดหยุน 

(Wall Spring) ก็สามารถนําไปใชกับงานสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ ได ซึ่งจะเกิดการกอรูปที่แตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับกิจกรรมในประเภทอาคารนั้น ๆ  

 

 

 

 

 
  

ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................  ปการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ........................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

53054220: MAJOR: ARCHITECTURE 

KEY WORDS: CHAIR / SITTING / IMMOBILIZING ACTIVITY 

 REWAT AMIN: CHAIR  CONFIGURATION IN ARCHITECTURE THOUGH 

USABILITY BEHAVIOR. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. APIRADEE KASEMSOOK, Ph.D. 

125 pp. 

 

 This research aims to study on the relationship between chairs and use behavior 

of humans influencing on forms and the relationship of group systems that may contribute 

new form of architectural use. Chair is created for responding to human behavior in sub-level 

therefore it may contribute formation starting from chair to development and adjustment of 

chair forms to architectural works. 

 As a result, the researcher studied and experimented on materials responding to 

sitting and immobilizing activity of human and flexible materials (e.g., rubber, fabric, net, and 

plastic) were experimented with architectural compositions on floor plane, wall plane, and empty 

space inside Siam Square Building that was the marketplace. Any space for sitting of wall was 

the sitting contributing interaction between floor and group immobilizing activity of human. 

 From designing and experiment, it was found that chair is mainly created for 

responding to sitting and human’s sitting is also occurred in most architectural works. This 

sitting behavior immobilizes humans leading to interaction among them. As a result,   the 

experiment of wall spring is able to be applied to other architectural works contributing 

different formations depended on activities of those types of building. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 

 

ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 เกาอ้ีเปนเครื่องเรือนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมการนั่งของมนุษย แตใน

ปจจุบันเกาอ้ีเปนเคร่ืองเรือนมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และการตอบสนองกิจกรรมหลากหลาย

ของมนุษย จึงสงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยที่หลากหลาย เกาอี้ยังเปนเคร่ืองเรือน

ที่มีความสําคัญกับอาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่สงผลตอการเกิดกิจกรรมภายในอาคารหลาย ๆ 

รูปแบบ และเกาอ้ียังมีความหมายในอีกทางหนึ่งที่เปนสัญลักษณในการบงบอก อํานาจ  ตําแหนง 

หนาที่ของมนุษย0 1   

 จึงเกิดจากความสนใจในตัวของเกาอ้ีที่ถูกสรางมาเพ่ือการตอบสนองพฤติกรรมของ

มนุษยในระดับยอย จึงอาจจะเกิดการกอรูปที่เร่ิมจากเกาอ้ีที่มีรูปแบบการใชงานและรูปทรง ที่จะ

สงผลใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบของเกาอ้ีไปสูงานสถาปตยกรรม โดยสงผลตอ

แนวทางในการสรางความสัมพันธในงานสถาปตยกรรมในรูปแบบตาง ๆ เกาอี้ยังมีลักษณะที่คลาย

กับงานสถาปตยกรรม ที่ตองการ พื้นที่ สภาพแวดลอม และพฤติกรรมของมนุษยที่เขาไปใชงาน จึง

คิดวาการเกิดรูปแบบในระดับยอยจากเกาอ้ี จะสงผลใหมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนไปสูรูปแบบ

งานสถาปตยกรรมแบบใหม 

 ผลงานวิจัยช้ินนี้ จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเกาอ้ีกับพฤติกรรม

ของมนุษย ที่สงผลถึงรูปทรง การใชงาน และความสัมพันธในระบบกลุมตาง ๆ โดยทําใหเกิดมิติ

ทางสถาปตยกรรม เพื่อนํามาสรางกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยผานเกาอี้ที่สงผลถึงรูปทรง การใชงาน และความสัมพันธใน

การระบบกลุมตาง ๆ ของเกาอี้ เพื่อจะทําใหเกิดความสัมพันธในการกอรูปในทางสถาปตยกรรม 

                                           
 1 ธีรวัลย  วรรธโนทยั, ววิัฒนาการเกาอ้ี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ยีธัญบุรี, 2535). 
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 2. ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่วาดวยเร่ืองพฤติกรรมมนุษย (Human behavior) 

 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยผานเกาอ้ีที่จะนํามาสรางโปรแกรม

ทางการออกแบบสถาปตยกรรม 

 4. สรางทางเลือกเพ่ือนําไปสูโปรแกรมการออกแบบในงานสถาปตยกรรมบนพื้นฐาน 

ของหลักการเรียนรูจากขอมูลขางตน   

 5. นําทางเลือกที่ไดไปทําการออกแบบในงานสถาปตยกรรม 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

 เกิดจากการตั้งขอสังเกตที่วาดวยเกาอ้ีนั้น มีลักษณะที่คลายกับงานทางสถาปตยกรรม

ตรงที่ตองการพื้นที่ สภาพแวดลอม และพฤติกรรมการใชงานของมนุษย ซึ่งเกาอ้ีถูกสรางมาเพื่อ

การตอบสนองพฤติกรรมของมนุษยในระดับที่ยอย จึงอาจจะเกิดการกอรูปที่เร่ิมจากเกาอ้ีที่มี

รูปแบบการใชงานและรูปทรง ที่อาจจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนรูปแบบของเกาอ้ี

ไปสูในระดับใหญที่เปนงานสถาปตยกรรม  
 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. เนนการศึกษาในเร่ืองของเกาอ้ีและพฤติกรรมการใชงานของมนุษย  

 2. เลือกอาคารเพื่อนําทางเลือกหรือเคร่ืองมาทําการทดลอง  

  
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  1.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเกาอ้ีในเร่ืองความหมายของเกาอ้ี ประเภทของ

เกาอี้ วัสดุการสรางเกาอ้ี และการทํางานรวมกับเฟอรนิเจอรอ่ืนของเกาอ้ี 

  1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมการใชงานเกาอ้ีของมนุษยในเร่ืองการรับรู

ถึงการนั่ง การนั่งในทาทางตาง ๆ บนเกาอ้ี ทิศทางของการนั่ง 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

  2.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยที่สงผลตอรูปทรง การใชงาน

ของเกาอี้ เพื่อจะนํามาสรางโปรแกรมทางการออกแบบสถาปตยกรรม 

  2.2 สรางทางเลือกหรือเคร่ืองมือเพื่อนําไปสูโปรแกรมการออกแบบในงาน

สถาปตยกรรมบนพื้นฐานของหลักการเรียนรูจากขอมูลขางตน                    
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 3. การสังเคราะหขอมูลสูการทดลองและออกแบบ 

  3.1 นําทางเลือกหรือเคร่ืองมือมาทําการทดลองในงานสถาปตยกรรมโดยเนน

กิจกรรมการนั่งในพื้นที่เปนประเด็นหลัก 

  3.2 กําหนดที่ต้ังและบริบทของโครงการที่มีกิจกรรมการนั่งในพื้นเปนจํานวนมาก 

  3.3 ออกแบบพ้ืนที่ภายใตเงื่อนไขและแนวคิดในการออกแบบผานเคร่ืองมือทาง

สถาปตยกรรมที่สามารถตอบวัตถุประสงคหลักของโครงการ   

 4. การเสนอแนะจัดเปนผลสรุปขอดีขอเสีย ตลอดจนแนวทางในการศึกษาคนควา

เพิ่มเติมสําหรับผูที่สนใจในหัวขอการศึกษาคร้ังนี้ตอไป 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1. แนวทางการออกแบบที่เกิดข้ึนสงผลใหเกิดการกอรูปทางสถาปตยกรรมในทิศทาง

ใหม จากกิจกรรมการนั่งภายในอาคารของมนุษย 

 2. สามารถขยายผลการศึกษาใหสอดคลองกับพื้นที่ทางสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ ออกไป 

เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาทางสถาปตยกรรม 

 3. ผลการศึกษาเปนแนวทางหรือองคความรูใหมเพื่อใหผูที่สนใจสามารถนําไป

ประยุกตใชในการออกแบบได 
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บทที ่2 
 

เกาอ้ีกับพฤติกรรมมนษุย 
 

ความหมายของเกาอ้ีและการนั่ง 
 ประวัติของเกาอ้ี 
 เกาอ้ีเปนเครื่องเรือนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมการนั่งของมนุษย แตใน
ปจจุบันเกาอ้ีเปนเคร่ืองเรือนมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบและการตอบสนองกิจกรรมหลากหลาย
ของมนุษย จึงสงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยที่หลากหลาย เกาอี้ยังเปนเคร่ืองเรือน
ที่มีความสําคัญกับอาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่สงผลตอการเกิดกิจกรรมภายในอาคารหลาย ๆ 
รูปแบบ และเกาอ้ียังมีความหมายในอีกทางหนึ่งที่เปนสัญลักษณในการบงบอก อํานาจ ตําแหนง 
หนาที่ของมนุษย0 1   
 เกาอ้ีมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องโดยเกาอ้ีที่ปรากฏในประวัติศาสตร ไดแก เกาอ้ีของ
กรีก ที่พบเห็นไดจากรูปปนตาง ๆ ซึ่งคาดวามีการสรางในชวง 600 กอนคริสตศักราช โดยเกาอ้ีกรีก
เปนเกาอ้ีส่ีขาตัวตรงและมีพนักพิงต้ังตรงในยุคถัดมา เชน เกาอ้ีสมัยราชวงศถัง (ค.ศ.618-907) 
ประเทศจีน ไดมีปรากฏการใชงานของเกาอ้ีโดยกษัตริยและขุนนางจะใชงานเปนสวนใหญเชนเดียวกับ
ในแถบยุโรป ซึ่งเกาอ้ีถือวาเปนสัญลักษณของความเจริญและอํานาจ 
 ในยุคปจจุบันเกาอ้ีมีลักษณะที่หลากหลายข้ึน ไมวาทางดานวัตถุดิบ เชน เกาอ้ีไม 
เกาอี้โลหะ เกาอี้พลาสติก เร่ิมมีการผลิตและใชงานเปนจํานวนมาก  
 ความหมายของเกาอ้ีและการนั่ง 
 1. ความหมายของคําวา "Chair" จากพจนานุกรม Merriam-Webster อธิบาย
ความหมายไว ดังนี้ 
  1.1 a: a seat typically having four legs and a back for one person 
   b: electric chair - used with the 
  1.2 a: an official seat or a seat of authority, state, or dignity 
   b: an office or position of authority or dignity 
 
                                                            

 1 ธีรวัลย วรรธโนทยั, วิวัฒนาการเกาอ้ี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี, 2535). 
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   c: professorship <holds a university chair> 
   d: chairman  
  1.3 a: sedan chair 

  1.4 a: position of employment usually of one occupying a chair or 

desk; specifically  

   b : the position of a player in an orchestra or band 

  1.5 a : any of various devices that hold up or support 

 Chair2 จึงเปนเฟอรนิเจอรชนิดหนึ่งใชสําหรับนั่ง มีสวนประกอบหลักคือที่นั่งและพนักพิง 

เกาอี้บางชนิดจะมีที่วางแขนดวย เกาอี้ทั่วไปจะมีขาส่ีขา ซึ่งขาทั้งส่ีรองรับที่นั่งที่ยกสูงข้ึนมาจากพื้น 

ตัวเกาอ้ีปกติแลวถูกออกแบบมาไวใชนั่งสําหรับคนเพียงหนึ่งคน สําหรับที่นั่งที่ใชงานมากกวาหนึ่ง

คนมักจะอยูในรูปแบบของ มานั่ง โซฟา เกาอี้ยาว เคาช หรือเลิฟซีต  

 2. ความหมายของคําวา "Sit" จากพจนานุกรม Merriam-Webster อธิบาย

ความหมายไว ดังนี้ 

  2.1 a : to rest on the buttocks or haunches <sit in a chair> - often used 

with down 

   b : perch, roost 

  2.2 a : to occupy a place as a member of an official body <sit in Congress> 

  2.3 a : to hold a session: be in session for official business 

  2.4 a : to cover eggs for hatching: brood 

  2.5 a : to take a position for having one's portrait painted or for being 

photographed 

   b : to serve as a model 

  2.6 archaic: to have one's dwelling place: dwell 

  2.7 a : to lie or hang relative to a wearer <the collar sits awkwardly> 

   b : to affect one with or as if with weight <the food sat heavily on his 

stomach> 

  2.8 a : lie, rest <a kettle sitting on the stove> 

                                                            

 2 Design  Museum, How to design a Chair  (London: Octopus Publishing 

Group Limited, 2010), 13. 

   ส
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  2.9 a : to have a location <the house sits well back from the road> 

   b : of wind: to blow from a certain direction 

  2.10 a : to remain inactive or quiescent <the car sits in the garage> 

  2.11 a : to please or agree with one-used with with and an adverb <the 

decision did not sit well with me> 

 การน่ัง เปนกิจกรรมหลักของมนุษยที่เกิดข้ึนในทุก ๆ วัน เพราะการนั่งเปนอิริยาบถ

ของการหยุดนิ่งและการพักผอนของรางกายรองลงมาจากการนอน  โดยเกิดจากการถายน้ําหนัก

ตัวลงบริเวณกน ตนขา เขา และเทา ลงบนวัตถุที่รองรับน้ําหนักของรางกายได  
 สรุป 
 เกาอ้ีถูกสรางมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการนั่ง จึงทําใหเกาอ้ีที่ถูกออกแบบมาในทุกยุค

ทุกสมัย จะมีการออกแบบท่ีสวย หรู ทันสมัย แตการออกแบบนั้นก็ตองอยูภายใตกฎขอบังคับที่

ยังคงตอบสนองการนั่งอยูตลอด จึงทําใหเกาอี้แยกออกจากพฤติกรรมการนั่งไมได 
 
การออกแบบเกาอ้ี 
 เกาอี้มีหนาที่ใหการพักผอนแกผูนั่ง ไมวาการนั่งจะอยูในลักษณะใดก็ตาม เกาอ้ีตองให

ความสบายแกผูนั่งเสมอ เพราะจะทําใหผูนั่งคลายความเครียดจากอิริยาบถอ่ืน ๆ หรือทําใหผูนั่ง

สามารถทํางานไดนาน ๆ กวาการยืน 

 ฉะนั้นการออกแบบจึงจําเปนตองออกแบบเกาอ้ีที่มีสัดสวนใหผูนั่งไดเปล่ียนอิริยาบถได

อยางคลองแคลว จึงจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย ซึ่งมีต้ังแตการนั่งตัวตรง

จนกระทั่งการเอนจนถึงแนวราบ ถาเกาอ้ีมีมุมเอียงของพนักพิงมากเทาใด ความสบายที่เกิดข้ึนจะ

มีมากตามลําดับและวัสดุที่รองรับหลังของมนุษยควรยืดหยุนได 

 อยางไรก็ตาม เกาอ้ีแตละประเภทยอมมีจุดมุงหมายพิเศษที่ไมเหมือนกันข้ึนอยูกับวา 

จะใชงานในลักษณะใด เชน เกาอ้ีรับประทานอาหาร เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีนั่งแตงตัว เหลานี้ยอม

แตกตางกันไปทั้งการใชสอยและการใชวัสดุอีกเชนกัน2

3 

 ประโยชนใชสอยของเกาอ้ี จะประกอบไปดวยส่ิงเหลานี้ 

 1. สะดวกในการใชงาน 

 2. ขนาดที่เหมาะสมกับการใชงาน 

 3. ขนาดที่เหมาะสมกับสัดสวนรางกายมนุษย 
                                                            

 3 วิรัตน  พิชญไพบูลย,  การออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 65. 

   ส
ำนกัหอ
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 สวนที่สําคัญของเกาอ้ีนอกจากพนักพิงที่กลาวมาแลว ที่นั่ง (Seat) ซึ่งทําหนาที่รับ

น้ําหนักของคนโดยตรงจัดวาเปนส่ิงสําคัญที่มีความสัมพันธกับคนนั่งโดยตรง คือนอกจากจะให

ความนุมนวลสบาย ไมอึดอัดแลว วัสดุที่นํามาใชบุที่นั่งก็สําคัญเชนกัน ดังนั้นอาจกลาวไดวา     

การออกแบบเกาอ้ีเปนเร่ืองที่ยากที่สุด ในการออกแบบเคร่ืองเรือนโดยทั่ว ๆ ไป เพราะตองคํานึงใน

ส่ิงเหลานี้ 

 1. ความสะดวกสบายและตรงตอวัตถุประสงคนั้น ตัดสินดวยสัดสวนของมนุษย ดังนั้น

การศึกษาสัดสวนของมนุษยจึงตองเปนไปอยางละเอียดออน ที่จะนํามาใชในการออกแบบเกาอ้ีได 

 2. เกาอ้ีเปนเครื่องเรือนที่มองไดรอบตัว ดังนั้น ผูออกแบบตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 

ของการที่จะนําไปใชงาน ใหถูกตองตามวัตถุประสงคและตองมองแลวสวยงามทุกดาน 

 3. ดังที่กลาวมาแลวสวนที่รับน้ําหนัก คือ ที่นั่ง วัสดุสัมผัสเปนสวนสําคัญ เพราะวัสดุ

บางชนิดที่ใชบุเมื่อนั่งหรือพนักพิง แลวเกิดอาการรอนมีเหงื่อ อาจทําใหไมสบายเทาที่ควร 

 การแบงเกาอ้ีตามลักษณะการใชงาน 

 ในปจจุบันถาเรามองโดยรอบ ๆ ตัวเรา เกาอี้มักถูกเรียกช่ือตามลักษณะการใชงานนัน้ๆ 

เชน เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีรับประทานอาหาร เกาอ้ีแตงตัว ดังนั้น จึงมีผูคิดรวบรวมใหเกาอ้ีเหลานี้อยู

ในลักษณะของกลุม ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

 1. เกาอ้ีทํางาน หมายถึง ลักษณะการทํางานโดยทั่ว ๆ ไป เชน การทํางานใน

สํานักงาน จนกระทั่งทํางานในครัว ซึ่งสวนใหญมีความสูงของเกาอ้ีประมาณ 45-90 เซนติเมตร 

 2. เกาอ้ีพักผอน อาจเปนการพักผอนระยะส้ัน ระยะยาว ก็ตาม จะกําหนดใหมีความ

สูงต้ังแต 5-45 เซนติเมตร ทั้งนี้ เพราะสภาวะของการพักผอนไมตองการใหมีระยะแหงการยืดหรือ

หดอวัยวะจนสุดตัว เพราะจะเกิดความไมสบาย3

4 

 การกําหนดมาตรฐานการออกแบบเกาอ้ีโดยทั่ว ๆ ไป ผูออกแบบมักตองคํานึงถึง 

หลักการออกแบบโดยทั่วไปเปนส่ิงที่สําคัญ เพื่อออกแบบเกาอ้ีใหสมบูรณ จึงตองคํานึงถึง 

 1. ขนาดสัดสวนของเกาอ้ีชนิดนั้น ๆ ตองสัมพันธกับขนาดของมนุษย 

 2. จุดรับน้ําหนักของเกาอ้ีทุกจุดควรเสมอภาค ไมหนักจุดใดจุดหนึ่ง นั่นคือตอง

คํานึงถึงโครงสราง และการเลือกใชขอตอชนิดตาง ๆ ใหถูกตองเหมาะสม 

 3. การเลือกใชวัสดุนั่งพิง และวัสดุบุ ตองนุมสบาย ไมทําใหเกิดการระคาย 

                                                            

 4 เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลักษณะและขนาดมาตรฐานของเกาอ้ี 
 การออกแบบเกาอ้ีทํางานสัดสวนของเกาอ้ีที่สําคัญกวาส่ิงอ่ืนใด คือจุดประสงคหรือ

ประโยชนใชสอยของการใชนั่งและความเหมาะสมของสัดสวนสัมพันธกับกายภาพของมนุษยไดมี

การทดลองคนควา รวบรวม ขนาดสัดสวนมาตรฐานของเกาอ้ีไว โดยวิเคราะห อิริยาบถของผูนั่ง

กิจกรรมตาง ๆ กัน ของผูนั่งเกาอ้ีและโตะทํางานในสํานักงานตาง ๆ หลายแหงโดยสถาบัน 

BRITISH DESIGN COUNCIL และไดออกแบบมาตรฐานและขอกําหนดใหใชทั่วประเทศอังกฤษ

ในป 1965 เรียกวา BRITISH STANDARD (BS 3893: 19965) โดยมีขอกําหนดในการออกแบบไว

ดังนี4้ 5 

 1. ความสูงของที่นั่งจะตองไมสูงกวา 43 เซนติเมตร (สําหรับใชงานสํานักงานที่ใช

เคร่ืองอุปกรณพิเศษควรปรับระดับความสูงไดตามความเหมาะสม) 

 2. ความลึกของที่นั่งใชขนาดประมาณจากสวนปลายสะโพกถึงขาพับ เม่ือนั่งอยาง

กระชับทะมัดทะแมงพรอมที่จะทํางานไดอยางคลองตัว โดยกําหนดขนาดความลึกของที่นั่งไวไม

เกิน 38 เซนติเมตร และไมนอยกวา 33 เซนติเมตร (ขนาดนี้รวมการหุมเบาะดวย) 

 3. ขนาดความกวางของที่นั่งจะตองไมแคบกวา 40 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร 

 4. ที่นั่งจะตองเอียงลาดไปทางดานหลังไมนอยกวา 3 องศา และไมเกิน 5 องศา จาก

เสนระนาบ 

 5. ทาวแขน ถามีจะตองไมแคบกวา 48 เซนติเมตร (เมื่อที่นั่งมีขนาดแคบสุด คือ 40

เซนติเมตร) 

 6. ทาวแขนจะสูงพอที่จะใชในการวางแขนแตตองสูงไมเกินไปจนทําใหไหลสูงชัน โดย

กําหนดใหทาวแขนสูง 21 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร จากที่นั่งหรือจากเบาะที่นั่งยุบตัวแลว 

 7. พนักพิงตองมีความโคงทั้ง 2 ดาน คือ จากดานบนกับดานลาง โคงออกดานขางโคง

เขาตามความยาวพนักพิงมีมุมเอียงไปทางดานหลังทํามุมกับเสนระดับพื้น 95 องศา ถึง 105 องศา 

หรือทําใหปรับระดับได สวนรูปรางความโคงและการทําเบาะใหมีสัดสวนรับกันระหวางความลึก

ของที่นั่งกับพนักพิง 

 8. พนักพิงที่มีขนาดเล็กรับหลังเฉพาะสวนบนตองมีขนาด 16-12 เซนติเมตร ขอบลาง

ของพนักพิงที่นั่งไมเกิน 15 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร ซึ่งเปนขนาดเหมาะสมที่จะรับน้ําหนักจากการ

พิงตรงสะบักพอดี 

                                                            

 5 พนคุณ สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2533), 97. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 9. พนักพิงตองอยูตรงตําแหนงที่รองรับสวนลางของแผนหลัง (เอว) และจะเปนการดีที่

พนังพิงจะสูงข้ึนไปรองรับสวนกลางของหลังจนถึงสะบักแลวโคงออกไปทางดานหลัง เพื่อไมใหไป

กดหรือดันสะบักโดยตรง 

 10.  พนักพิงจะตองไมกวางเกินไปจนกระทั่งไปคํ้าหัวไหล  

 จากขอกําหนดสําหรับเกาอ้ีทํางานนี้ จะเห็นไดวาเปนการกําหนดเพียงลักษณะหลัก

สําคัญ ซึ่งมีสัดสวนกับกายวิภาคของมนุษยในการนั่งเทานั้น ไมไดกําหนดรูปราง รูปแบบ และ

เทคนิคการผลิต ซึ่งเปนการเปดทางใหมีการออกแบบกันไดอยางกวางขวางและกาวหนาทันสมัย

อยูเสมอ  
 เกาอ้ีและขอจํากัด 
 เกาอ้ีมีหนาที่ใหการพักผอนแกผูนั่ง ไมวาการนั่งจะอยูลักษณะใดก็ตาม เกาอ้ีตองให

ความสบายแกผูนั่งเสมอ เพราะจะทําใหผูนั่งคลายเครียดจากอิริยาบถตาง ๆ หรือทําใหผูนั่ง

สามารถทํางานได 

 อยางไรก็ตาม เกาอ้ีแตละประเภทยอมมีวัตถุประสงคเฉพาะตัว ไมเหมือนกันข้ึนอยูกับ

วาจะใชงานในลักษณะใด เชน เกาอ้ีรับประทานอาหาร เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีแตงตัวเหลานี้ยอม

แตกตางกันไปทั้งการใชสอยและการใชรูปรางสัดสวนอีกเชนกัน  

 ฉะนั้น ผูออกแบบจึงจําเปนตองออกแบบเกาอ้ีที่มีสัดสวนใหนั่งเปล่ียนอิริยาบถไดอยาง

คลองแคลว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จึงจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะการเคลื่อนไหว

ของมนุษยต้ังแตลักษณะการนั่งอิริยาบถแบบตาง ๆ  
 สรุป  
 การออกแบบเกาอ้ีในแตละตัวตองคํานึงถึงการใชงาน และประเภทของการนําเกาอ้ีไป

ใชในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งส่ิงที่ตองคํานึงในการออกแบบท่ีเปนอันดับแรก คือ การที่เกาอ้ีตองรองรับ

การนั่งของผูคนได และตรงตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงานในกิจกรรมตาง ๆ สวนในความ

สบายและความสวยงามจะเปนความสําคัญที่รองลงมา 

 
มิติมนุษย (Critical Body Dimension) 
 มิติมนุษย  หมายถึง สวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย ความสูง ความกวาง จะมีทั้ง

คาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Average) การกําหนดคาเปนมิติวิกฤติ

ข้ึนอยูกับการใชงานซ่ึงแตละกรณีไมเหมือนกัน เชน การนําความสูงขณะยืนกับความสูงของประตู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ควรนําคาความสูงที่มากที่สุด แตถาความสูงที่เอ้ือมมือไปขางบนของช้ันวาง (Shelf) คามิติวิกฤติ 

คือคาตํ่าสุดทั้งสองกรณี โดยพิจาณาความสะดวกและเหมาะสมกับการใชงาน5

6 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงแผนผังของการนํามิติมนุษยไปใชในการออกแบบ 

ที่มา: พนคุณ สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2533), 97. 

 
 

  

 

ภาพที ่2 แสดงมิติสวนตาง ๆ ของรางกายขณะยืน 

ที่มา: พนคุณ สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2533), 97. 

 

                                                            

 6 เร่ืองเดียวกนั. 

มิติมนุษย พฤติกรรม ระยะ/สัดสวน 
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 สัดสวนที่นั่งที่สัมพนัธในการออกแบบเกาอ้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงเนื้อหาสัดสวนที่นัง่ที่สัมพันธเพื่อใชในการออกแบบเกาอ้ี 
 

สัดสวนที่นั่ง ตําแหนง 

1. ขนาดความสูงที่นั่ง (ความสูงพื้นที่นั่ง) 

2. ขนาดความกวางของที่นั่ง (ความกวางสะโพก - นั่ง) 

3. ขนาดความลึกของที่นั่ง (ระยะเสนสัมผัสกน - ขอพับที่หัวเขา) 

4. ขนาดความสูงของพนักพิง (ความสูงระดับพื้นที่นั่ง -  ปุมไหล /ศีรษะ) 

5. ขนาดความสูงของพื้นที่ทาวแขน (ความสูงระดับพื้นที่นั่ง - ขอศอกขณะงอ) 

6. ขนาดมุมเอียง  (พฤติกรรม - -หนาที่การใชงาน) 

 

ที่มา: พนคุณ สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2533), 97. 

 
 

 
 

 

ภาพที ่3 แสดงมิติสวนตาง ๆ ของรางกายขณะนัง่ 

ที่มา: พนคุณ สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2533), 97. 
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 การนั่ง 
 การนั่งเปนทาธรรมชาติของมนุษยชวยลดน้ําหนัก หรือผอนการออกแรงของกลามเนื้อ

ขาในการรับน้ําหนักตัว ซึ่งการนั่งชวยลดการสูญเสียพลังงานหรือแคลอร่ี ลดอัตราการไหลเวียน

และการสูบฉีดของรางกายลดการทํางานของระบบหัวใจและการหายใจ 

 แตการนั่งมีขอเสียคือทานั่งทําใหกลามเนื้อทองหยอนระบบอาหารและระบบหายใจไม

เต็มที่ถาผูที่นั่งอยูในทาที่ไมถูกสุขลักษณะกอใหเกิดปญหากับกระดูกสันหลังและกลามเนื้อ เชน 

ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว เปนตน 

 ในการนั่งเกาอ้ีน้ําหนกัของรางกายสวนใหญจะตกลงบริเวณตามลําดับ 

 1. ปุมกระดูกกน (Ischia Tuberosity) ซึ่งเปนสวนตํ่าสุดของกระดูกเชิงกราน 

 2. พื้นที่เทาเหยียบ (Floor) 

 3. พนกัพงิ (Back Rest) 

 4. ที่เทาแขน (Arm Rest) 

 การนัง่โดยที่ไมมีพนักพิง และเทาแขนน้าํหนกัจะไมสูญเสียไปไหน แตจะไปเฉล่ียเพิม่

ใหแกปุมกระดูกกน และเทาแทน 
 สรุป  
 มิติมนุษยที่ไดกลาวไปนั้นเปนสวนสําคัญในการออกแบบเกาอ้ี เพราะเกาอ้ีในแตละ

แบบที่ถูกออกแบบมาก็เพื่อการใชงานของมนุษย จึงตองคํานึงถึงมิติของมนุษยเพื่อตอบสนองการ

นั่งและการใชงานในกิจกรรมตางที่เกิดข้ึน โดยการคํานึงถึงมิติมนุษยนี้จะสงผลใหการนั่งของผูคน 

นั่งไดในระยะเวลาที่นานถูกลักษณะของการถายน้ําหนักของรางกายและยังเกิดความสบาย 

 
ขอบเขตของเกาอ้ีและพฤติกรรมของมนุษย 
 ระดับการสรางขอบเขตของเกาอ้ี 
 อาณาเขต ซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีการกําหนดอาณาบริเวณโดย

การทําเคร่ืองหมาย มีการสรางสถานการณ หรือส่ิงตาง ๆ โดยตัวบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือสัตว 

เพื่อเปนส่ิงบงบอกใหคนอ่ืนไดรับรูวาเปนพื้นที่มีเจาของ6

7   

 การที่เกาอี้จะจะสรางขอบเขตไดนั้นตองมีการกระทําของมนุษยเขาไปกระทํากับตัวมัน

กอน โดยพฤติกรรมทั้งหลายนี้จะทําใหเกิดขอบเขตของเกาอ้ีในแตละแบบที่จะมาตอบสนองการใช

งานแคการนั่งหรือมากกวาการนั่ง จึงทําใหขนาดและสัดสวนของเกาอ้ีมีหลายประเภท ดังนี้ 

                                                            

 7 Design Museum, How to design a Chair, 13. 
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 มานั่ง (Stool) 
 มานั่งเปนเกาอ้ีใชทํางานมีลักษณะการใชงานในระยะเวลาส้ัน ๆ เปนเกาอ้ีที่เนนการใช

งานเพื่อตอบสนองเฟอรนิเจอรชนิดอ่ืน ๆ  เชน "สตูลเต้ีย" อาจจะใชวางขารวมกับเกาอ้ีผูบริหาร เปนตน 

 

 
 

ภาพที ่4 แสดงรูปแบบของมานั่ง (Stool)  

ที่มา: Simon Hasan, Bermondsey Stool, accessed August 21, 2013,  available from 

http://www.simonhasan.com/bermondsey-stool/  

 

 ถาเปนสตูลสูงมีจุดประสงคเพื่อใหตอบรับกับเกาอ้ี หรือโตะที่มีขนาดสูงและยังตองมี

ความสูงขณะนั่งใกลเคียงกบัระดับการใชงานขณะยนืตอบสนองการใชงาน7

8  

 

 
 

ภาพที ่5 แสดงขนาดสัดสวนของมานั่ง   

ที่มา: Simon Hasan, Bermondsey Stool, accessed August 21, 2013,  available from 

http://www.simonhasan.com/bermondsey-stool/  

                                                            

 8 พนคุณ สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน, 97. 

http://www.simonhasan.com/bermondsey-stool/�
http://www.simonhasan.com/bermondsey-stool/�
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 ทั้งนี้คําวา มานั่ง ยังหมายรวมถึงที่นั่งที่ถูกจัดเตรียมไวภายนอกอาคาร ตามถนน

ทางเดินในสวนสาธารณะ โดยที่นั่งประเภทนี้ยังทําใหผูคนที่ผานไปมาไดนั่งเพื่อทํากิจกรรมในพื้นที่

นั้น ขนาดของที่นั่งประเภทนี้จะลักษณะยาวเพื่อรองรับการนั่งของคนในจํานวนมาก  

 

 
 

ภาพที ่6 แสดงรูปแบบของมานั่งภายนอกอาคาร 

ที่มา: Simon Hasan, Bermondsey Stool, accessed August 28, 2013,  available from 

http://www.simonhasan.com/bermondsey-stool/. 
 
 เกาอ้ี (Chair) 
 เกาอ้ีใชงานทั่วไป (General purpose chair) มีลักษณะตนแบบของเกาอ้ีชนิดตาง ๆ 

เพราะทั้งสวนพนักพิงมีมุมเอียงนอย และขนาดสัดสวนทั้งหมดมีความพอดีกับสัดสวนมนุษย มีทั้ง

ที่มีเทาแขนและไมมีเทาแขน 

 

 
 

ภาพที ่7 แสดงรูปแบบของเกาอ้ี (Chair)  

ที่มา: Seo Young Moon, The Sweet Sweetness Chair, accessed August 2, 2012, 

available from http://www.decodir.com/tag/minimalist-chair/.  

http://www.simonhasan.com/bermondsey-stool/�
http://www.decodir.com/tag/minimalist-chair/�
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 ออกแบบเพื่อการใชงานในการนัง่ระยะเวลาไมมากนัก เพราะความสูงของเกาอ้ีรวมทั้ง
ไมมีมากนัก เพราะความสูงของเกาอี้รวมทั้งไมมทีี่ตอบรับการใชงานเหมือนเกาอ้ีสํานักงาน และ
สวนพนกัพงิออกแบบใหเอียงเล็กนอย8

9 
 

 
 
ภาพที ่8 แสดงรูปแบบและสัดสวนของเกาอ้ี (Anthropometrics of Seating) 
ที่มา: Julius Panero and Martin Zelnik, Human Dimension & Interior Space (London: The 
Architectural Press, 1979), 124. 
  
 อารมแชร (Armchair)  
 เกาอ้ีพักผอน มีลักษณะพิเศษที่ตอบรับการนั่งไดอยางลงตัว หนาที่ของเกาอ้ีประเภทนี้
เนนการพักผอนเปนหลัก เชน นั่งอานหนังสือ นั่งดูที่วี ฯลฯ 
 

 
 
ภาพที ่9 แสดงรูปแบบของอารมแชร (Armchair)  
ที่มา: Wanken, Vitra Advertising for Eames Aluminum Chair, accessed August 21, 2012, 
available from http://blog.wanken.com/9371/vitra-advertising-for-eames-aluminum-chair/ 

                                                            

 9 พนคุณ  สุขสถาน, การออกแบบเครื่องเรือน, 98. 

http://blog.wanken.com/9371/vitra-advertising-for-eames-aluminum-chair/�
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 โดยจุดเดนของเกาอ้ีแบบนี้คือ สวนมุมเอียงที่ทํามุมกับเบาะนั่ง 105 องศารวมกับมุม

เอียงจุดคํ้า 15 องศา พนักพิงจึงทํามุมเอียงกับแนวระนาบรวมเปน 120 องศา และขนาดความสูงที่

ตํ่ากวาเกาอ้ีทั่วไป เพื่อใหเทาดันตัวทํามุมเอียงโดยอัตโนมัติ โดยใหความสูงของเบาะรองรับสวนขอ

พับขาเมื่อเอียง9

10 

 

 

 

ภาพที ่10 แสดงรูปแบบและสัดสวนของอารมแชร (Anthropometrics of Seating) 

ที่มา: Julius Panero and Martin Zelnik,  Human Dimension & Interior Space (London: The 

Architectural Press, 1979), 129. 
  
 โซฟา (Sofa) 
 เกาอี้โซฟามีลักษณะคลายเกาอ้ีพกัผอน (Armchair) แตจุดเดนคือ สวนของพนักพงิ

และสวนรองนัง่จะมีความหนามากวา อาจจะมีเคร่ืองบุ หรือ หมอนรองน่ังทีท่ําแยกช้ินกับตัวเกาอ้ี 

เกาอี้ชนิดนี้จะออกแบบใหใชในหองรับแขก หองนอน สวนรับรองแขกของโรงแรม10

11 

 

                                                            

 10 วิรัตน  พิชญไพบูลย, การออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม, 65. 

 11 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพที ่11 แสดงรูปแบบของโซฟา (sofa)  

ที่มา: Florence Knoll, Sofa Chair, accessed August 21, 2013,   available from 

http://www.retrofurnish.com/en/sofa-chair-florence-knoll-17062.html 

 

 
 

ภาพที ่12 แสดงรูปแบบและสัดสวนของโซฟา  

ที่มา: Julius Panero and Martin Zelnik,  Human Dimension & Interior Space (London: The 

Architectural Press, 1979), 129. 
 

http://www.retrofurnish.com/en/sofa-chair-florence-knoll-17062.html�
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ระดับการสรางขอบเขตของการนั่ง 
 พฤติกรรมเวนวางที่บุคคลมีสัมพันธกับการมีอาณาเขตครอบครอง โดยจัดเปนหนวยที่

เล็กที่สุดของอาณาเขตครอบครอง เนื่องจากตางก็มีความเกี่ยวของกับเร่ืองระยะหางรอบตัวบุคคล 

และเปนพื้นที่ที่เปนอาณาเขตของแตละบุคคลหรือกลุมเชนเดียวกัน แตอาจมีความแตกตางกันที่

เปนขอบเขตที่เวนวางสวนบุคคลที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเปนอาณาเขตที่เคล่ือนยายไปไดตาม

ตําแหนงเคล่ือนที่ของรางกายและเปนขอบเขตคลายฟองอากาศท่ีมองไมเห็นไดชัดเจน อยางใน

ขอบเขตของการมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลหรือกลุมที่มักเปนพื้นที่หรือขอบเขตที่รับรู และ

มองเห็นไดจากการกําหนดเคร่ืองหมายเพื่อแสดงอาณาเขต11

12 

 

 
 

ภาพที ่13 แสดงการสรางขอบเขตของเกาอ้ีและขอบเขตของการนั่ง  
 
 การเวนที่วางสวนบุคคลเปนพฤติกรรมหนึ่งที่เกี่ยวของกับผูใชอาคารโดยตรง เนื่องจาก

เปนพฤติกรรมที่กําหนดอาณาเขตครอบครองที่อยูใกลชิดกับตัวบุคคลและเคลื่อนที่ไปพรอมกับตัว

บุคคลเสมอ และเกี่ยวของกับอาณาบริเวณในสภาพแวดลอมกายภาพที่อยูรอบ ๆ ตัวแตละบุคคล

ยึดครองเปนประจําดวย ที่ เวนวางสวนบุคคลมีขนาดหรือระยะที่ เปล่ียนแปลงไปไดตาม

สภาพการณของการกระทําตอกันทางสังคม จึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเวนทีว่างสวน

บุคคลไปใชพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ในการออกแบบ โดยอาจนําไปใชในการวางแผนและการ

จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมสาธารณะ12

13  

                                                            

 12 วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร, จิตวทิยาสภาพแวดลอม (กรุงเทพฯ: จี. บี. พ.ี, 2554), 195. 

 13 เร่ืองเดียวกนั. 
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 สรุป 
 ความหลากหลายของการเกิดเกาอ้ีแตละประเภทนั้น เกิดจากการกระทําในกิจกรรม

ตาง ๆ ของมนุษย จนทําใหรูปแบบ ขนาด และสัดสวนของเกาอ้ีในการสรางขอบเขตเปล่ียนไป

เพื่อใหตอบสนองกับกิจกรรมตางทีเกิดข้ึนมา จนมีการเรียกชื่อประเภทที่แตกตางกันออกไป แตส่ิง

ที่ยังคงเปนกิจกรรมหลักของเกาอี้ก็คือส่ิงที่รองรับการนั่งของมนุษย 

 
เกาอ้ีและพฤติกรรมของมนุษยในการสรางบริบท 
 เกาอ้ีกับการสรางบริบทภายนอกอาคาร 
 เกาอี้ภายนอกอาคารเปนที่พักพิงในพื้นที่ไมวาเปนชวงเวลาส้ันหรือยาวก็ตามจะเกิดข้ึน

เฉพาะเม่ือมีการเปดโอกาสใหนั่งเทานั้น หากมีโอกาสนอยหรือไมมีโอกาสที่ดีผูคนก็จะเดินผานไป 

ทั้งนี้หมายความวาไมเพียงแตชวงเวลาที่ผูคนมาหยุดอยูนั้นจะเปนชวงเวลาอันส้ัน แตมันหมาย

รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีเสนหนาดึงดูดและกิจกรรมกลางแจงที่มีคุณคาแบบอ่ืน ๆ ก็จะถูกกําจัดไป

ดวย การที่มีโอกาสที่ดีที่จะนั่งจะนําไปสูกิจกรรมอ่ืนอีกมากมายที่เปนตัวดึงดูดความสําคัญ ใน

พื้นที่สาธารณะ เชน การมากิน การมาอาน การมานอน การมานั่งถักไหมพรม การมาเลนหมากรุก 

การมาอาบแดด การมานั่งดูผูคน การมาพูดคุยกัน ฯลฯ13

14  

 กิจกรรมเหลานี้มีความออนไหวตอคุณภาพของพื้นที่สาธารณะทั้งในเมืองและยานพัก

อาศัย ที่ซึ่งการมีโอกาสไดที่นั่งดี หรือไมมีที่นั่งดีใหนั่ง ในพื้นที่สาธารณะจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทํา

ใหเกิดกิจกรรมในสภาพแวดลอมของพื้นนั้น 
 เกาอ้ีกับการสรางบริบทภายใน 
 การจัดตําแหนงของที่นั่งเปนส่ิงที่ตองอาศัยการวางผังอยางระมัดระวัง มีตัวอยางให

เห็นไดทั่วไปวาที่นั่งที่จัดวางไวแบบสุม เกาอี้ที่ออกแบบมาอยางสรางสรรคถูกวางในตําแหนงลอยๆ 

ในพื้นที่ตาง ๆ โดยไมมีเหตุผลของการเพื่อใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึนมาน้ัน ผลที่ตามมาบอยคร้ังก็

คือพื้นที่เหลานี้จะมีเกาอ้ีและเฟอรนิเจอรลอยตัวระเกะระกะเกินไปจนอาจทําใหโอกาสของมันนา

เอ้ือใหคนนั่งในความเปนจริงกลับกลายเปนวามันคือที่นั่งที่ดอยประสิทธิภาพ14

15 

 เปนเร่ืองจําเปนที่ตองมีการวิเคราะหคุณภาพของพ้ืนที่และการใชงานของแตละสวน

ของพื้นที่อยางปรุโปรงกอนการจัดวางตําแหนงของที่นั่ง โดยเกาอ้ีแตละตัวในพื้นที่นั้นที่จะตองมี

คุณภาพตอบสนองเฉพาะสถานที่และกิจกรรม และการทํางานรวมกับเฟอรนิเจอรอ่ืน ๆ ที่จะทําให

                                                            

 14 ญาน  เกฮล, เมืองมีชีวิต (กรุงเทพฯ: ลายเสน, 2556), 185. 

 15 เร่ืองเดียวกนั. 
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พื้นที่ตรงนั้นเกิดกิจกรรมที่สมบูรณ เชนการจัดวางเกาอ้ีรวมกับโตะในพื้นทีทํางาน จึงทําใหเกิดหอง

ทํางาน หรือพื้นที่ทํางาน ที่มีกิจกรรมการทํางานเปนไปอยางสมบูรณ 

 

 
 

ภาพที ่14 แสดงการทาํงานของเกาอ้ีกบับริบทตาง ๆ  

 
 สรุป 
 เกาอ้ีเปนตัวสรางใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของมนุษย เมือเกิดการหยุดอยูที่ใน

ตําแหนงตางจะทําใหเกิดกิจกรรมที่ตามมาในหลาย ๆ รูปแบบซึ่งจะเกิดจากสภาพแวดลอมในพื้น

นั้นเปนอยางไร และเกาอ้ียังทําหนาที่รวมกับเฟอรนิเจอรประเภทอ่ืน ๆ เพื่อสงผลใหเกิดกิจกรรมที่

ตอบสนองกับพื้นที่นั้นภายในอาคาร 

 
ทิศทางของเกาอ้ีและพฤติกรรมมนุษย 
 ทิศทางของเกาอ้ี 
 เกาอ้ีที่มีทิศทางในตัวของมันเอง คือ เกาอ้ีที่ถูกสรางข้ึนมาแลวถูกกําหนดใหมีสวน

ของพนักพิง สวนของเทาแขน และสวนของเบาะนั่งทั้งความยาวและความลาดเอียง เพราะ

องคประกอบเหลานี้แสดงออกในรูปแบบของดานหนา ดานขาง และดานหลัง จึงเปนตัวควบคุม

ทิศทางและกิจกรรมการนั่งของมนุษยในไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาพที ่15 แสดงผลงานของ  Yvonne Fehling and Jennie Peiz  เกาอี้ทีม่ีทิศทาง 

ที่มา: Philip Redowitz, Stuhlhockerbank by Yvonne Fehling and Jennie Peizyk, accessed 

April 4, 2011, available from http://www.stylepark.com/en/news/the-small-world-of-multi-

functional-furniture/327374  

  

 เกาอ้ีที่ไมทิศทางในตัวเอง คือเกาอ้ีที่ถูกสรางข้ึนมาโดยมีแคสวนที่นั่งและขาของมัน

เกาอ้ีจําพวกนี้คือ เกาอ้ีมานั่ง (Stool) เปนเกาอ้ีที่มีลักษณะการใชงานในระยะเวลาส้ัน ๆ และ

ทํางานรวมกับเฟอรนิ เจอรแบบอ่ืน  ๆ  จึงทําใหการนั่งของมนุษยกําหนดทิศเองหรือจาก

สภาพแวดลอมที่เกิดข้ึน 

 

 
 
ภาพที ่16 แสดงผลงานของ  Yvonne Fehling and Jennie Peiz  เกาอี้ที่ไมมีทิศทาง 

ที่มา: Kraud, Kkaarrlls by Yvonne Fehling and Jennie Peizyk, accessed April 4, 2011, 

available from http://www.kraud.de/en/products/kkaarrlls-2010/  

http://www.stylepark.com/en/news/the-small-world-of-multi-functional-furniture/327374�
http://www.stylepark.com/en/news/the-small-world-of-multi-functional-furniture/327374�
http://www.kraud.de/en/products/kkaarrlls-2010/�
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 ทิศทางของพฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม  
 นอกจากขนาดและระยะหางแลว มนุษยยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมกายภาพ

ทางดานทิศทาง ทิศทางของส่ิงตาง ๆ เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมที่กําหนด

ตําแหนงของบุคคลที่สัมพันธกับส่ิงตาง ๆ รวมทั้งตําแหนงของส่ิงตาง ๆ ที่สัมพันธทําใหทราบ

จะตองนั่งหรือทํากิจกรรมไปในทิศทางใด สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับทิศทางจึงเปนตัวกําหนด

พฤติกรรม15

16 

 

 
 

ภาพที ่17 แสดงสภาพแวดลอมของรานที่เกิดทิศทางการนัง่ของคน  

ที่มา: Archdaily, Coutume Café 47 Rue De Babylone/CUT Architectures, accessed 

August 1, 2011, available from http://www.archdaily.com/145926/coutume-cafe-47-rue-

de-cut-architectures/  

 

 เมื่อคนเลือกนั่งลงในสภาพแวดลอมสาธารณะมักจะเปนเพราะตองการที่จะ

เพลิดเพลินไปกับขอดีทั้งหลายของสถานที่นั้น ๆ เปนเอกลักษณเฉพาะของสถานที่ ของพื้นที่วาง

นั้น ของอากาศที่นั้น ของภาพของอะไรก็ตามที่เกิดข้ึน ณ ที่นั้นและก็มักจะตองพอใจกับทุก ๆ เร่ือง

พรอมกันจึงจะเลือกนั่ง16

17 

                                                            

 16 เลอสม สถาปตานนท, มิติสถาปตยกรรม, พมิพคร้ังที ่4 (กรุงเทพฯ: ลายเสน, 

2556), 23. 

 17 เกฮล ญาน, เมืองมีชีวิต, 185. 

http://www.archdaily.com/145926/coutume-cafe-47-rue-de-babylone-cut-architectures/�
http://www.archdaily.com/145926/coutume-cafe-47-rue-de-babylone-cut-architectures/�
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 สรุป 
 ทิศทางของเกาอ้ีนั้นเปนผลทําใหเกิดสภาพแวดลอมและกิจกรรมในการควบคุม

พฤติกรรมการนั่งของมนุษยในสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ในหองนั่งเลน ในหอพัก โถงพักผอน

อิริยาบถในโรงแรม รานอาหารฯลฯ มักมีการจัดสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดที่นั่งที่มี

การสงเสริมใหบุคคลมีการกระทําตอกัน ที่สําคัญคือ การสนทนากันดวยการจัดที่นั่งใหผูนั่ง

มองเห็นหนากัน ใชสายตาตอกันได  แตสุดทายก็ข้ึนอยูกับการเลือกรูปแบบของเกาอ้ีใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมในกิจกรรมนั้น  

 
การรับรูถึงการสัมผัสของเกาอ้ี 
 ความรูสึกสัมผัส (Touching) คือ การรับรูผานประสาทสัมผัสทางผิวหนังภายนอก ซึ่ง

การรับรูโดยการใชผิวสัมผัสนี้อาจจะกลาวไดวา เปนพัฒนาการข้ันแรกในกระบวนการของการรับรูที่

เกิดข้ึนกอนการรับรูดวยประสาทสัมผัสอ่ืนของคนเราทุกคนในการรับรู เรียนรู รูจัก และเขาใจในส่ิง

ตาง ๆ ในโลกของตน โดยพัฒนาการของการรับรูผิวสัมผัสนั้น จะเร่ิมตนข้ึนจากการที่เด็กทารกเร่ิม

จะจับตอง ลูบคลํา และนําเอาส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูรอบ ๆ ตัวเองใสเขาไปในปาก  

 เปนการรับรูส่ิงใดก็ตามโดยการจับตองลูบคลําดวยสวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งการ

สัมผัสในลักษณะนี้จะทําใหเราสามารถรับรูไดถึงสถานะตาง ๆ ที่ปรากฏอยูที่สวนภายนอกของส่ิง

นั้นได เชน รูปราง รูปทรง ลักษณะของพื้นผิว หรืออุณหภูมิ เปนตน  

 การเปนผูสัมผัส (Active Touch) ในการที่เราเปนผูสัมผัสส่ิงที่เราตองการที่จะรับรูนั้น 

จะทําใหเราสามารถรับรูขอมูลที่เกี่ยวของกับส่ิงที่เราสัมผัสไดดีและชัดเจนกวาการรับรูดวยวิธีการ

สัมผัสในลักษณะอ่ืน 

 ความรูสึกถึงอุณหภูมิ (Temperature) ในการรับรูที่เกี่ยวของกับอุณหภูมินั้น เรา

สามารถที่จะรับรูไดทั้งจากการใชผิวของเราสัมผัสกับวัตถุโดยตรง และที่มีการสงผาน (Remote) 

อุณหภูมิจากวัตถุมาสูตัวเราในทางออม โดยที่ในการรับรูเกี่ยวกับอุณหภูมิของคนเราคือการรับรู

ความรอนและความหนาวนั้น จะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิหลังของแตละคนที่ไม

เหมือนกัน17

18 

                                                            

 18 ชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล, การรับรูทางสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 78-79. 
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 สรุป  
 การรับรูถึงการสัมผัสเกาอ้ีนั้นสงผลใหรับรูถึง รูปทรง รูปราง พื้นผิว และอุณหภูมิ ซึ่ง

เหลานี้ก็ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางเกาอ้ี  

 มนุษยจะรับรูถึงรูปทรงและรูปรางของเกาอ้ีจากการมองเห็นในข้ันแรกแตเมื่อเราทําการ

นั่งเราจะรับรูถึงรูปทรงและรูปรางที่ตอบสนองการรับกับแรงกดของรางกายในการทิ้งตัวบนเกาอ้ี 

เพื่อสรางความปลอดภัยในการนั่ง 

 การรับรูสัมผัสพื้นผิวของเกาอ้ีก็เปนส่ิงหนึ่งที่ทําใหเรารับรูถึงวัสดุในการสรางเกาอ้ี โดย

วัสดุในแตละแบบก็สรางความรูสึกในการนั่งใหมนุษยที่แตกตางกันออกไป เชน ไม โลหะ พลาสติก

ผา ยาง หนังสัตว ฯลฯ โดยวัสดุแตละแบบก็เปนขอจํากัดในการตอบสนองกิจกรรมในแตละแบบ 

เชน เกาอ้ีที่ทําจากไมตอบสนองการยืนไดดีกวาวัสดุจําพวก ผา หนังสัตว เพราะมีความแข็ง ไม

ยืดหยุนในสวนของที่นั่ง  

 การรับรูถึงอุณหภูมิของเกาอ้ีก็เปนส่ิงสําคัญในการเกิดเกาอ้ี เพราะการสรางเกาอ้ีแตละ

แบบก็ตองตอบสนองกับสภาพภูมิประเทศในแตละพื้นที่เพราะจะสงผลตอการนั่งของมนุษย เชน

การใชเกาอ้ีโลหะใหภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวจัดก็จะสงผลตอการการนั่งที่ยากข้ึน ดังนั้นการรับรู

ถึงการสัมผัสนั้นเปนส่ิงสําคัญในเกิดของเกาอ้ี ซึ่งการสัมผัสในตัวเกาอ้ีนั้นก็คือการนั่ง 

 
สรุปเกาอ้ีกับพฤติกรรมมนุษย 
 ในปจจุบันเกาอ้ีถูกออกแบบมาหลากหลายรูปแบบ โดยการออกแบบเกาอ้ีเหลานี้ถูก

ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงคของการนั่งเปนหลัก แตพฤติกรรมของมนุษยนั้นเกิดการเคล่ือนไหวใน

อิริยาบถตาง ๆ มากกวาการนั่งเชนการยืน การนอน ซึ่งเกิดข้ึนอยูกับสถานการณและสภาพแวดลอม

ในพื้นที่นั้น ซึ่งในตัวเกาอ้ีที่ถูกออกแบบมาก็สัดสวนและขนาดที่แตกตางกันออกไป จึงทําใหเกาอ้ีมี

ขีดจํากัดในการตอบสนองกับกิจกรรมตางของมนุษย แตส่ิงที่เกาอ้ีทําหนาที่ตอบสนองอยู

ตลอดเวลานั้นคือพฤติกรรมการนั่ง จึงสรุปไดวา เกาอ้ีกับการนั่งนั้นเปนสิ่งที่แยกออกจากกัน
ไมได 
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บทที ่3 
 

เกาอ้ีกับการทดลองสูสถาปตยกรรม 
 
 ในบทนี้จะกลาวถึงในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงจากเกาอ้ีไปสูงานสถาปตยกรรม  โดยใน
บทที่ 2  ไดสรุปเกี่ยวกับเกาอ้ีและพฤติกรรมการนั่งไววา "เกาอ้ีกับการน่ังเปนสิ่งท่ีแยกออกจาก
กันไมได" โดยการนั่งนั้นเปนพฤติกรรมหน่ึงที่ทําใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคนใน
สถาปตยกรรม ในตัวของสถาปตยกรรมเองก็เกิดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งในกิจกรรมเหลานั้น
สรางพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป เชน การวิ่ง การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เปนตน จึงทําให
เกิดการสรางสถาปตยกรรมข้ึนมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมเหลานี้  ดังคํากลาวของ ลีออน 
บัททิสตา อัลเบอรติ (Leon Battista Alberti) ซึ่งกลาวเนนถึงงานสถาปตยกรรมวาเกิดข้ึนจาก
ความจําเปน และอธิบายถึงธรรมชาติของงานสถาปตยกรรมที่ไมเหมือนส่ิงอ่ืนใดไวดังนี้  

 สถาปตยกรรม  เปนงานศิลปะรูปทรงพิเศษชนิดหนึ่ง  ซึ่งผสมผสานการใชสอยและ

ความงามที่ผูคนชื่นชอบ และเห็นเปนเชนสัญลักษณของแนวความคิด  ซึ่งการเปลี่ยนรูปจาก

สภาพตนกําเนิดเดิมที ่ทําขึ ้นเพื ่อการใชสอย ถอมตัวจากเพียงความตองการที ่จะมีที ่กําบัง

รางกายและปดลอมกิจกรรม  หรือเปนสิ่งของบางอยางที่มีความสําคัญตอจิตใจ และหาก

รูปทรงนี้สูญเสียรากฐานของความตองการจําเปนพื้นฐาน จะสงผลใหอาคารสูญเสียสถานะ

ของความเปนรูปทรงสถาปตยกรรมอันเน่ืองมาจากการแปรเปล่ียนนั้น 0

1 

 
 ดังนั้น การเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถาปตยกรรมสงผลใหเกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย กลายเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหสถาปตยกรรมทําหนาที่ตอบสนองการใชงานได
อยางสมบูรณ โดยรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสถาปตยกรรมนั้นพอจะแบงประเภทไดดังนี้ 
 
พฤติกรรมการเคลื่อนที่  
 คือพฤติกรรมที่มนุษยเคล่ือนรางกายตัวเองไปตามท่ีวางตาง ๆ ในสถาปตยกรรม    
เพื่อตอบสนองกิจกรรมในที่วางนั้น ๆ  ซึ่งพฤติกรรมการเคล่ือนที่นี้จะทําใหเรารับรูการถึงระยะและ
การเปล่ียนแปลงของสถานท่ีและท่ีวาง พฤติกรรมการเคลื่อนที่เหลานี้ คือ การวิ่ง และการเดิน  

                                                            

 1 เลอสม  สถาปตานนท, มิติสถาปตยกรรม, พิมพคร้ังที ่4 (กรุงเทพฯ: ลายเสน, 

2556), 15. 
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พฤติกรรมการหยุดอยูกับท่ี  
  คือพฤติกรรมที่มนุษยหยุดการเคล่ือนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง คือ การยืน การนั่ง

และการนอน โดยการหยุดการเคล่ือนที่นี้เพื่อการทํากิจกรรมภายในพ้ืนที่นั้น เชน การยืนรอลิฟต 

การยืนคุย การนั่งทํางาน นั่งพักผอน นอนตากอากาศ ฯลฯ 
 ทั้งสองพฤติกรรมที่กลาวมาในขางตนนี้มีความสําคัญในการเกิดกิจกรรมและการใชงาน

ในสถาปตยกรรม แตในวิทยานิพนธเลมนี้ทําการศึกษาเร่ืองเกีย่วกบัเกาอ้ีและการนัง่  ทีเ่ปนพฤติกรรม

การหยุดอยูกับที่ จึงทําใหเร่ืองที่จะกลาวตอไปนี้เปนการศึกษาเนื้อหาในหนังสือเร่ือง "เมืองมีชีวิต" 

ของ ญาน เกฮล ในหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับกิจกรรมการหยุดเคลื่อนที่ คือการยืนและการนั่ง เพื่อจะสงผล

ทําใหเกิดการหาเคร่ืองมือในการกอรูปทางสถาปตยกรรม 
 กิจกรรมการยืน  

 เปนการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนของลักษณะพฤติกรรมที่สําคัญของมนุษยใน

เวลาที่ตองการทํากิจกรรมตาง ๆ สวนใหญที่เปนกิจกรรมหยุดนิ่ง ๆ ในสถาปตยกรรม หากดูจาก

ความเปนจริงแลวการยืน คือ "การหยุดอยูกับที่" 

 กิจกรรมการยืนสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เปนไปไดตามธรรมชาติ เชน หยุดรอไฟแดง 

หยุดเพื่อดูบางสิ่งบางอยาง หยุดเพื่อซอมอะไรสักอยาง เปนตน การหยุดช่ัวขณะซ่ึงเปนกิจกรรมที่

เราทํามากที่สุดในบรรดากิจกรรมทั้งหลายเหลานี้ไมไดเกิดจากอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทาง

กายภาพแตเกิดจากความจําเปน เชน หยุดเมื่อถึงขอบถนน หยุดตามแนวดานหนาถนนหรือหยุด

ในที่ที่จําเปน1

2 

 การยืนพูดคุย กับใครสักคนนั้นจัดอยูในกลุมอิริยาบถที่มีความจําเปนไมมากก็นอย 

สถานการณของการสนทนาพัฒนาข้ึนเมื่อคนที่รูจักคุนเคยกันมาพบกัน แลวการสนทนาก็เกิดข้ึน

ทันที ณ จุดที่พบกัน โดยหลักการแลวการยืนเพื่อคุยกับใครสักคนเปนการกระทําที่มีความจําเปน 

เพราะจะเปนการไมสุภาพที่หลีกเล่ียงที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูคนที่คุนเคยกันเปนอยางดี ดวยความที่

ไมมีใครสามารถทราบลวงหนาไดวาการสนทนาน้ันจะสั้นหรือยาว จึงสงผลใหผูรวมสนทนาไม

สามารถชักจูงกันใหเคล่ือนยายไปยืนในจุดที่เหมาะสม เราจึงเห็นกลุมคนที่สนทนากันไดในสถานที่

ทั่วไปที่ผูคนมาพบกันไมวาจะเปนตามข้ันบันได จะเปนที่ใกล ๆ ประตูทางเขารานคาหรือจะเปน

การยืนคุยกันตรงกลางลานพ้ืนที่วาง ๆ เปนตน  

                                                            

 2 ญาน เกฮล, เมืองมีชีวิต (กรุงเทพฯ: ลายเสน, 2556),185. 
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 การยืนสักชวงเวลาหนึ่ง สําหรับการหยุดที่ใชเวลายาวนานข้ึน  เราจะตองนํา

หลักเกณฑอ่ืนมาใช ในสถานที่ที่กิจกรรมพัฒนาข้ึนจากการหยุดชวงส้ัน ๆ แบบไมเปนทางการไปสู

ลักษณะของการอยูกับที่อยางเต็มรูปแบบ เมื่อเราหยุดเพื่อรออะไรสักอยาง หรือรอใครสักคนหยุด

เพื่อด่ืมดําไปกับส่ิงที่สภาพแวดลอมหรือเพื่อที่จะมองดูวามีอะไรเกิดข้ึนบาง เมื่อนั้นจะเร่ิมเกิด

ปญหาในการหาที่ยืนที่เหมาะสมข้ึนมาทันใด บริเวณที่นิยมใชเปนที่พักพิง คือ ผนังบริเวณ

ดานหนาของอาคารหรือในผนังบริเวณที่เปนสวนเปลี่ยนผานระหวางพื้นที่สองพื้นที่ ซึ่งเปนที่ที่จะ

สามารถทําใหมองเห็นพื้นที่รอบ ๆ  
 ที่ยืนกับที่พิง ในพื้นที่สําหรับหยุดพักพิง ผูคนจะเลือกที่ยืนอยางระมัดระวัง ยืนตรง

สวนเวาของผนัง ยืนในมุม ยืนตรงทางเขาออกหรือยืนใกลเสา โคมไฟ หรือส่ิงอ่ืนที่มีลักษณะที่พิง

ไดคลาย ๆ กันซ่ึงกําหนดใหเปนที่พักและพิงไดในสเกลขนาดเล็ก2

3 

 สรุปการยืน  เปนกิจกรรมแรกของผูคนที่ทําการหยุดอยูกับที่ โดยการยืนในเวลานาน

จะทําใหผูคนเกิดความเม่ือยหลา และจะมองหาพื้นที่ในการพักพิงอิงเกาะในสวนผนัง เสา และ

สภาพแวดลอมที่ยินยอมใหพิง เพื่อถายเทน้ําหนักจากรางกายใหเกิดความสบาย และสงผลใหเกิด

การมองหาพื้นที่ที่ตอบสนองกับการนั่งในการทํากิจกรรมที่นานข้ึนของผูคน  
 กิจกรรมการน่ัง 
 คือการพักพิงบนเกาอ้ีหรือในพื้นที่ตางในชวงเวลาส้ันหรือยาวก็ตามจะเกิดกิจกรรมข้ึน

เฉพาะเมื่อมีการเปดโอกาสใหนั่ง หากมีโอกาสนอยหรือไมมีโอกาสที่ดีผูคนก็จะเดินผานไป ทั้งนี้

หมายความวาไมเพียงแตชวงเวลาที่ผูคนมาหยุดอยูนั้นจะเปนชวงเวลาส้ัน ๆ แตมันหมายรวมถึง

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีเสนหนาดึงดูด3

4 

 การที่มีโอกาสดี ๆ ที่จะนั่งจะนําไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมายที่เปนตัวดึงดูดที่สําคัญๆ 

ในพื้นที่นั้น เชน การมากิน การมาอาน การมานอน การมานั่งถักไหมพรม การมาเลนหมากรุก  

การมานั่งดูผูคน การมาพูดคุยกัน ฯลฯ 

 การเลือกท่ีนั่ง มนุษยนั้นมักจะเลือกนั่งตามทางเดิน ตามดานหนาอาคาร และพื้นที่

ชายขอบมากกวาตรงกลางของพื้นที่วาง และเชนเดียวกันกับการยืนที่คนจะหาที่ที่เปนสวนที่พัก

พิงอิงเกาะในสวนผนังและสภาพแวดลอมที่ยินยอมใหพิง และสถานที่นั่งในเวิ้งในหลืบ ที่ปลาย

มานั่งหรือเปนจุดที่นั่งจะรูสึกวาสวนดานหลังไดรับการปกปอง ที่มีขอบเขตดานหลังชัดเจนกวาที่

ที่ดานหลังเปด มีงานคนควาหลายชิ้นที่ระบุแนวโนมดังกลาวนี้ไวชัดเจน นักสังคมวิทยาที่ชื ่อ 

                                                            

 3 เร่ืองเดียวกนั. 
 4 เร่ืองเดียวกนั. 
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เดิรค เดอ ยุงก (Derk de Jonge) แสดงส่ิงที่พบไวในงานวิจัยของเขา เร่ือง “ความพึงพอใจในการ

เลือกที่นั่งในรานอาหารและรานกาแฟ” วาผูคนจะเลือกที่นั่งในรานอาหารที่จัดวางหันหลังหรือหัน

ขางใหกําแพงที่นั่งแลวมองเห็นเหตุการณทั่วไปมากกวาที่อ่ืน ๆ สวนที่นั่งริมหนาตางที่มองเห็นได

ทั้งภายในภายนอกก็เปนที่ตองการเชนกัน พนักงานรานอาหารบอกเลาวาลูกคาจาํนวนมากทัง้ทีม่า

เด่ียวและกลุมมักจะปฏิเสธที่จะนั่งโตะที่อยูกลางรานทุกคร้ังที่มีโตะอ่ืนชิดผนังวางอยู 

 ทิศทางและมุมมองของการเลือกน่ัง เม่ือคนเลือกนั่งลงในสภาพแวดลอมมักจะเปน

เพราะตองการที่จะเพลิดเพลินไปกับขอดีทั้งหลายของสถานที่นั้น ๆ เปนเอกลักษณเฉพาะของ

สถานที่ ของพื้นที่วางนั้น ของอากาศที่นั้น ของภาพของอะไรก็ตามที่เกิดข้ึน ณ ที่นั้น  และก็มักจะ

ตองพอใจกับทุก ๆ เร่ืองพรอมกันจึงจะเลือกนั่ง ตามที่กลาวไปแลววาโอกาสที่เอ้ือใหสามารถเห็น

เหตุการณตาง ๆ ในพื้นที่นั้น คือ ปจจัยหลักของการเลือกที่นั่ง แตปจจัยอ่ืน เปนตนวา ทิศทางของ

แสงแดดและลมก็มีสวนเกี่ยวของดวยเชนกัน บริเวณที่ดูปลอดภัยไมมีส่ิงบดบังทัศนียภาพของ

กิจกรรมโดยรอบมักเปนที่นิยมมากกวาบริเวณที่มีขอดอยมากกวาขอดี 

 ประเภทของที่นั่ง นั้นข้ึนอยูกับการเลือกของมนุษยเพราะกลุมคนแตละประเภทนั้นมี

ความตองการในการนั่งที่แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับความพึงพอใจ และลักษณะทางกายภาพ

ของแตละชวงวัยกลุมคนที่แตกตางกัน จะมีความตองการที่แตกตางกันไปดวย โดยเด็กและคน

หนุมสาวเลือกประเภทที่นั่งนอยที่สุด และหลาย ๆ สถานการณพวกเขาจะยอมรับกับที่นั่งแทบใน

ทุกสถานท่ี เชน บนพื้น บนถนน บนข้ันบันได บนขอบบอน้ําพุและสําหรับกลุมคนนี้แลวเหตุการณ

ทั่ว ๆ ไปมีสวนสําคัญมากกวาตัวที่นั่งเสียอีก คนกลุมอ่ืนจะมีความตองการในเร่ืองประเภทของท่ีนัง่

มากกวาสําหรับหลาย ๆ คนแลวที่นั่งที่เหมาะสมไมวาจะเปนมานั่งหรือเกาอ้ีลวนจําเปนตอง

สามารถนั่งได สําหรับคนสูงอายุมานั่งตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะเร่ืองความสะดวกสบายและสวน

ที่รองนั่งจะตองนั่งไดสะดวกเปนสําคัญ ตองงายตอการนั่งและลุกข้ึน เชนเดียวกันตองใหความ

สบายหากนั่งอยูนานขึ้น 

 ที่นั่งหลัก พื้นที่สาธารณะที่มีอุปกรณครบครันจึงนาที่จะเอ้ือตอการนั่งเพื่อที่จูงใจใหผู

มาใชสถานที่ทุกกลุมอายุนั้นใชเวลาอยูในพื้นที่ดังกลาว ควรมีการจัดเตรียมที่นั่งหลัก ๆ ทั้งมานั่ง

และเกาอ้ีไว สวนหนึ่งก็เพื่อใหผูใชหลายประเภทที่มีความตองการตางกัน อีกสวนหนึ่งก็เพื่อสําหรับ

สถานการณที่ความตองการที่จํากัดในการใชที่นั่ง เม่ือใดที่มีที่วางมากพอเมื่อนั้นจะมีผูมองหาที่นั่ง

ที่ดีที่สุดและสบายที่สุด อุปสงคทั่ว ๆ ไป คือตองมีจํานวนที่นั่งหลักที่พอเพียงและต้ังวางอยูในที่ที่

เลือกสรรอยางต้ังใจอยูในทําเลที่เหมาะสม 
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 ที่นั่งรอง เพิ่มเติมจากที่นั่งหลัก คือ ที่นั่งรองที่สามารถใชทดแทนที่นั่งหลักได ที่นั่งรอง

ที่อยูในรูปแบบของบันได แทน พื้นที่ตางระดับ กําแพงเต้ีย ๆ กลองส่ีเหล่ียม ฯลฯ จะจําเปนเมื่อมี

ความตองการที่นั่งสูง ที่เปนที่นิยมอยางมาก คือ ข้ันบันไดเพราะไมไดนั่งไดอยางเดียวแตยังเปนจุด

ที่ทําใหทิวทัศนในการมองที่ดีดวย4

5 

 สรุปการนั่ง ของผูคนนั้นจะนั่งเมื่อมองเห็นพื้นที่ที่เปดโอกาสใหนั่งและกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เรียกรองใหเขาไปทํากิจกรรม โดยการท่ีจะนั่งในแตละพื้นที่นั้นก็ข้ึนอยูกับโอกาสในการเกิดที่นั่ง

หลักและที่นั่งรองของพื้นที่นั้นที่จะรองรับการนั่งและกิจกรรมไดมากนอยเพียงใด 
 สรุปพฤติกรรมการหยุดอยูกับท่ี 
 พฤติกรรมทั้งสองที่กลาวมาคือ การยืน การนั่ง เปนพฤติกรรมที่หยุดอยูกับที่ โดยการ

หยุดอยูกับที่ในเวลาที่นานข้ึนมนุษยเร่ิมจะที่หาที่พักพิง หรือที่นั่ง เพื่อตอบสนองกับความตองการ

ของรางกายและกิจกรรมที่เกิด สถาปตยกรรมที่ถูกสรางข้ึนมาจึงทําหนาที่ตอบสนองพฤติกรรมของ

มนุษย โดยการยืนและการนั่งตาม เกาอ้ี มานั่ง (ที่นั่งหลัก) และองคประกอบในสถาปตยกรรม (ที่นั่ง

รอง) เชนการนั่งบนพื้น การนั่งตามชองหนาตาง การนั่งบนบันได เปนตน ซึ่งองคประกอบใน

สถาปตยกรรม (ที่นั่งรอง) เหลานี้มีหนาที่การใชงานหลักอยูแลว เชน บันไดที่ใชสําหรับการเดินจาก

ชั้นหนึ่งไปอีกช้ันหนึ่ง ชองหนาตางทําหนาที่เปดรับแสง อากาศ และเชื่อมพื้นที่ภายในและภายนอก

เขาหากัน แตในบางเวลาและบางกิจกรรมที่มนุษยมีการใชงานกับองคประกอบเหลานี้มากกวาหนาที่

หลัก การใชงานที่นอกเหนือไปจากการใชงานหลักนั้น ก็ข้ึนอยูกับมนุษยมองเห็นศักยภาพของ

องคประกอบเหลานี้ตอบสนองกับกายภาพและกิจกรรมมากนอยเพียงใด  ซึ่งองคประกอบเหลานี้  

เม่ือมีพฤติกรรมของมนุษยเขาไปกระทํา จะทําใหหนาที่การใชงานเดิมเร่ิมเบาบาง โดยพฤติกรรมทีม่า

กระทําเร่ิมทําหนาที่ใหกับตัวของมันใหม และสงผลใหเกิดกิจกรรมการใชงานใหม เชนบันไดดานหนา

อาคารที่มีหนาที่หลักคือการเดินจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่ง แตบางเวลาก็กลายเปนที่นั่งสําหรับผูที่

ผานไปผานมา แตบันไดนี้ก็ยังคงทําหนาที่หลักไปดวย ดังภาพที่ 18 

 ดังนั้นการนั่งจึงไมมีรูปแบบที่ตายตัว โดยผูคนสามมารถที่จะนั่งไดในทุกพื้นที่ที่เปด

โอกาสใหนั่งและเปดโอกาสใหเกิดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในอาคาร ซึ่งผลที่ไดของจากการ

นั่งทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูคนที่พบเจอ หยุดพูดคุย พักผอน และอาจจะทําใหเกิดกิจกรรม

รวมกลุมของผูคนในปริมาณที่มากข้ึน 

 

 

                                                            

 5 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพที ่18 แสดงรูปบันไดที่เปล่ียนสภาพเปนทีน่ั่ง 

ที่มา: Pinterest, Stairs, accessed August 2, 2012, available from http://pinterest.com/ 

thaislapp/stairs/ 
 
กระบวนการทดลอง  
 การคนหาวิธีการกอรูปทางสถาปตยกรรมของวิทยานิพนธนี้ จึงเกิดจากการนําเอา

องคประกอบทางสถาปตยกรรม (ที่นั่งรอง) ที่สามารถตอบสนองการพิงกับการนั่งของผูคน  มาทํา

การทดลองกับวัสดุตาง ๆ ที่มีความยืดหยุนเพราะในบทที่ 2 ไดกลาวเกี่ยวกับการรับน้ําหนักของ

การนั่งที่ทําใหเกิดความสบายนั้น วัสดุของเกาอ้ีที่จะตองมีความนุมและยืดหยุนเพื่อสรางพื้นที่การ

สัมผัสกับรางกายใหมากที่สุด จึงจะทําใหเกิดนั่งที่ดีและน่ังไดนานข้ึน จึงจะตอบสนองการผักผอน

และกิจกรรมที่ตองใชเวลาในการนั่งที่นาน 

 สภาพยืดหยุน (elasticity) คือ คุณสมบัติของวัตถุที่เปล่ียนแปลงรูปรางไดเมื่อมีแรง

กระทํา และจะกลับคืนสูรูปรางเดิมไดเมื่อหยุดออกแรงกระทําตอวัตถุนั้น ตัวอยางวัสดุที่มีสภาพ

ยืดหยุน เชน ฟองน้ํา ยาง  

 ดังนั้น ความยืดหยุนของวัสดุจึงเปนเคร่ืองมือในการคนหาวัสดุที่นําไปกอรูปใน

องคประกอบทางสถาปตยกรรม โดยจะเร่ิมทําการทดลองนําวัสดุที่มีความยืดหยุนมาทดลองกับ

องคประกอบทางสถาปตยกรรม คือ ระนาบพื้น ระนาบผนัง ระนาบฝา โดยองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมที่ตอบสนองกับการนั่งไดดีจะเปนสวน ระนาบพื้น ระนาบผนัง ที่จะนําไปทําการ

ทดลองในลําดับตอไป 
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 องคประกอบระนาบพื้น (Base plane) 
 ระนาบพ้ืน การกําหนดพื้นที่วาง โดยวางระนาบนอนบนพ้ืนราบ (Base plane) ให

มองไดชัดเจนดวยสายตา โดยการเปล่ียนแปลงสี หรือผิวสัมผัส ระหวางพื้นที่ที่กําหนดใหมและ

พื้นที่เดิมที่อยูภายใตระนาบใหมนี้ และจะมีการไหลของท่ีวางอยางตอเนื่องขามพื้นที่สวนบนที่มี

ขอบเขตการแบงแยก แตกตางจากพื้นผิวของพื้นดินสวนลาง การเช่ือมตอของพื้นที่ผิวของพื้นดิน

และระนาบพื้นใหมมักจะใชกันบอยในงานสถาปตยกรรม เพื่อกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่วางอาคาร 

เหนือพื้นที่วางอันกวางใหญของสภาพแวดลอม5

6  

 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงรูประนาบพื้น 
 
 การทดลองวัสดุที่ยืดหยุนในระนาบพื้น 
 จากการกลาวถึงระนาบพื้นในสวนแรกเปนการกลาวถึงหนาที่หลักของตัวพื้นก็คือ การ

รับน้ําหนักของรางกายมนุษยและวัตถุตาง ๆ จากแรงดึงดูดของโลก และการบงบอกถึงขอบเขต

ของพื้นที่นั้นจากการเปล่ียนวัสดุ โดยระนาบพื้นสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมการหยุดอยูกับที่

ได แตในระนาบพื้นที่มีการใชงานในทุกวันนี้ วัสดุที่ใชในระนาบพื้นจะเปนวัสดุที่แข็งเพื่อตอบสนอง

กิจกรรมการเคล่ือนที่ของผูคน จึงทําใหการนั่งบนระนาบพื้นในเวลาที่นานของผูคนเร่ิมไมสบาย จึง

ทําการทดลองระนาบพื้นกับยางเสนที่มีความยืดหยุนเพื่อใหตอบสนองกับการนั่งในเวลาที่นานข้ึน

ของผูคน 

                                                            

 6 เลอสม สถาปตานนท, มิติสถาปตยกรรม, 15. 
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 วัสดุประเภทยางเสนตาขาย 

 ยางเปนวัสดุที่ใหความยืดหยุนไดดีและคืนตัวไดรวดเร็วจึงนํายางที่เปนเสนมาสาน

ขัดกันในระนาบแนวนอน ทําใหสามารถรองรับน้ําหนักการใชงานของผูคนไดดังรูปที่ 20 ดวยความ

ยืดหยุนของยางทําใหการยืนและเดินเปนไปไดยาก จึงทําใหวัสดุยางเสนแบบตาขายนี้ตอบสนอง

กับกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคน คือ การนั่ง การนอนพักผอน 

 

 
 

ภาพที ่20 แสดงรูปแบบยางเสนที่นาํมาสานเปนตาขายตอกนัในระนาบพ้ืน 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั 

 

 คุณสมบัติของยางเสนตาขาย 

 1. การที่นํายางมาสานเสนตาขายทําใหระนาบพื้นที่ทําการติดต้ังไมทึบ เกิดเปนชอง

โลงสามารถมองผานได ข้ึนอยูกับความหนาแนนของการสานและการเกิดกิจกรรมของผูคน 

 2. ดวยคุณสมบัติความยืดหยุนของยางทําใหกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคน คือ 

การนั่ง การนอนพักผอน เปนไปในเวลาที่นานข้ึนเพราะการเคลื่อนที่ของผูคนบนพื้นยางเปนไปได

ยาก 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบพื้นตาขายยางในสภาพปกติและเมือมีกิจกรรมการนั่ง 

  

ยาง การมองเหน็ การเช่ือมตอของพื้นที่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ  จะมองเหน็พืน้ที่ฝงตรง

ขามลาง ๆ ข้ึนอยูกับ

ความถี่ของยาง 

จากการสานของยาง

เปนตาขายพืน้ที่ระหวาง

ชั้นจะเชื่อมตอกัน 

เหมาะกับกิจกรรมกาที่

ตองการการมองเหน็

และเสียงระหวางช้ัน 
สภาพเมื่อม ี

การกระทํา 

เมือมีการนั่งของคนเปน

จํานวนมากจะทําใหการ

มองเหน็เปนไปไดยาก 

เมือมีการนั่งของคนเปน

จํานวนมากจะทําใหยาง

ตาขายยอยลงไปรุกลํ่า

พื้นที่ดานลางทําใหพืน้ที่

ดานลางโดนบีบพื้นที่ลง 

เหมาะแกการทํา

กิจกรรมการนัง่และการ

นอนที่ใชเวลาที่นาน 

เพราะทําการเคล่ือนที่ได

ลําบาก 

 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั 

  

 สรุป  จากการทดลองวัสดุประเภทยางสานตาขายในระนาบพื้นสามารถตอบสนอง

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคนในระยะเวลาที่นาน  คือ การนั่ง การนอนพักผอน ไดเปนอยางดี

และสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่ชั้นบนและชั้นลาง จากการสานของวัสดุที่ติดต้ังในชอง

โลงของระนาบพื้น 
 องคประกอบเสนตามต้ัง (Linear vertical elements) 
 สามารถกําหนดขอบทางต้ังของปริมาตรพื้นที่วาง แนวเสาเปนองคประกอบเสนตามต้ัง 

ซึ่งสามารถกําหนดขอบเขตปริมาตรพื้นที่ที่วาง ขณะที่ยินยอมใหการมองพื้นที่วางที่ลอมรอบเสา

นั้นดูตอเนื่อง นอกจากนั้นแนวเสาที่ยึดผนังและยื่นบางสวนจากผนังจะแบงผิวผนังเปนจังหวะและ

มีสัดสวนที่ตางกันจากผนังเรียบยาว แนวตารางของเสาภายในหองขนาดใหญ ไมเพียงแตเปน

โครงสรางคํ้าพื้นหรือระนาบหลังคา แตยังแบงปริมาตรของพื้นที่วางโดยปราศจากการรบกวน

รูปรางโดยรวมของหอง แตเปล่ียนมาตราสวนของหองที่มีพื้นที่วางขนาดใหญใหอยูในมิติที่เขาใจ

ได 6

7 

                                                            

 7 เร่ืองเดียวกนั. 



 34 

 ระนาบเด่ียวตามต้ัง (vertical plane) จะแบงพื้นที่วางซ่ึงอยูดานหนาและดานหลัง

ของระนาบน้ัน ระนาบเด่ียวตามตั้งที่วางอยูในที่วางมีคุณภาพในการมองเห็นได แตกตางจากเสา

ซึ่งเปนแนวเสนระนาบมีขนาดใหญ หรือเล็ก หรือบาง จะมีพื้นผิวทั้งดานหนาและดานหลังซึ่งทํา

หนาที่แบงปริมาตรชองพื้นที่วาง ระนาบสองหนาอาจจะมีพื้นผิวเหมือนกัน หรือตางกันดวยรูปทรง 

สี และผิวสัมผัส ในการแบงพื้นที่ดวยระนาบ สภาพพื้นที่วางจะตางหรือไมตางกัน ข้ึนอยูกับวา

ระนาบนั้นจะมี ”ดานหนา” สองดาน หรือ “ดานหนา” และ “ดานหลัง” 

 
 

   
 

 

ภาพที ่21 แสดงรูประนาบเดียวแนวต้ัง 

 

 ความสูงของระนาบเกี่ยวของกับความสูงของมนุษยและระดับสายตา วาตาสามารถ

มองผานระนาบนั้น เมื่อระดับระนาบสูง 0.60 เมตร ระนาบจะกําหนดของของพื้นที่ แตไมเปนผล

ตอความรูสึกปดลอมพื้นที่นั้น เมื่อระนาบสูงเทาระดับเอวจึงเร่ิมที่จะเปนผลตอความรูสึกปดลอม

มากข้ึนขณะที่ยังสรางความตอเนื่องของพื้นที่วางโดยรอบเม่ือสายตาเรามองพื้นพื้นที่วางที่แบง

พื้นที่ดวยระนาบสูงเหนือศีรษะพื้นที่หนึ่งจะแยกจากอีกพื้นที่หนึ่ง ระนาบจะขัดขวางสายตา และ

พื้นที่เชื่อมตอระหวางสองพื้นที่นั้นจะสรางความรูสึกปดลอม สี ผิวสัมผัส ลวดลายผิวหนาระนาบ

จะมีผลตอการรับรูในการมองถึงน้ําหนัก สัดสวนและมิติของระนาบนั้น7

8 

                                                            

 8 เร่ืองเดียวกนั. 
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 การทดลองวัสดุที่ยืดหยุนในระนาบแนวต้ัง 
 จากการกลาวถึงระนาบแนวต้ังในสวนแรกเปนการกลาวถึงหนาที่หลักของตัวผนัง

แนวต้ังก็คือ การปดลอมระหวางพื้นที่ การปดบังการมองเห็น และการกั้นพื้นที่ระหวางกิจกรรม

ตางๆ ที่ตองการแยกออกจากกัน โดยระนาบแนวต้ังตอบสนองพฤติกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคน

ที่ทําการยืนพิงผนังในชวงเวลาระยะหน่ึง ดวยวัสดุที่มีความแข็งทําใหอิริยาบถในการพิงไมเกิด

ความสบาย และยังขาดการใชงานที่ตอบสนองกับการนั่งในระนาบแนวตั้งนี้  ซึ่งส่ิงที่ทําใหระนาบ

แนวต้ังสามารถรองรับการยืนพิง การนั่งได คือ ทดลองหาการกอรูปของวัสดุที่มีความยืดหยุนตางๆ 

ที่จะนํามาทําเปนระนาบแนวต้ัง จึงเร่ิมทําการทดลองหาวัสดุที่มีความยืดหยุนในหลายประเภท 

เชน ยาง  ผา ตาขาย พลาสติก มาทดลองดังนี้ 

 วัสดุประเภทยาง เปนวัสดุที่ใหความยืดหยุนไดดีและคืนตัวไดรวดเร็ว จึงเหมาะกับ

การนํามาทดลองกับการนั่ง เพราะความยืดหยุนของยางตอบสนองการถายเทน้ําหนักของ การพิง 

การนั่ง ของผูคนไดและยังสามารถคืนตัวกลับไปสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว ในการทดลองเปนการ

นําเอายางเสนมาเรียงตอกันในระนาบเดียวแนวต้ังจนกลายเปนผนัง ในสวนของยางที่นํามาใชจะ

เปนยางในของรถมอเตอรไซต เพราะตองการรูปแบบการทดลองที่ใกลเคียงการใชงานจริงของ

พฤติกรรม ดังภาพที่ 22 ทําใหสามารถนั่งไดจากชองวางของระยะหางในการเรียงตัวของยาง 
 

 

   
 

 

ภาพที ่22 แสดงรูปแบบยางเสนที่นาํมาตอกันเปนระนาบแนวต้ัง 
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 คุณสมบัติของยาง 
 1. การทีย่างเปนเสนเรียงตัวกนัทําใหผนงัไมทบึสามารถมองผานไดในระดับหนึง่ 

ข้ึนอยูกับความหนาแนนของการเรียงตอกนั 

 2. สามารถเลือกความสูงตํ่าของการนั่งไดจากคุณสมบัติของยางเสนที่มนีํามาเรียงตอ

กันเปนแนวนอน  

 3. เมือนั่งบนยางจะทาํใหเกิดชองวางระหวางยาง จึงทาํใหมองเหน็พื้นทีฝ่งตรงขาม 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทยีบของผนังยางในสภาพปกติและเมือมีกิจกรรมการนั่ง 

  

ยาง การมองเหน็ การเชื่อมตอของพื้นที่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ จะมองเหน็พืน้ที่ฝงตรง

ขามลาง ๆ ข้ึนอยูกับ

ความถี่ของยาง 

  

ข้ึนอยูกับความถี่ของยาง 

ถาการเรียงยางหางก็จะ

เกิดชองวางถาถี่ก็จะทํา

ใหพื้นที่ทึบข้ึน 

กิจกรรมที่ตองการพื้นที่ ที่

กํากึ่งระหวางการมองเห็น

ของพื้นที่ 

สภาพเมื่อ 

มีการกระทํา 

จะมองเห็น  พื้นที่ฝ ง

ตรงขามจากชองวาง

ของการนั่งบนยาง 

 

เ มื่ อ มี ก า ร นั่ ง จ ะ เ กิ ด

ชองวางระหวางการนั่ง

จะทําใหพื้นที่ 2 ฝงเช่ือม

เขาหากัน 

เมื่อมีการนั่งจะทําใหพื้นที่

สองพื้ นที่ เ กิดกิจกรรม

รวมกันจากการนั่ง 

 

ที่มา: จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 
  
 สรุป จากการทดลองวัสดุประเภทยางสามารถตอบสนองการนั่งไดในระดับหนึ่ง ซึ่ง

เปนการนั่งในเวลาที่ไมนานนัก เพราะคุณสมบัติของยางที่เปนเสนทําใหพื้นที่การสัมผัสบนรางกาย

มีพื้นที่นอย การถายเทน้ําหนักของการนั่งจึงมีนอย ทําใหการนั่งไมคอยสบายเทาที่ควร เหมาะ

สําหรับการนั่งในกิจกรรมที่ไมใชเวลานาน และผนังวัสดุประเภทของยางสามารถนั่งไดเพยีงหนึง่คน

สําหรับหนึ่งชวงเสา เพราะความยืดหยุนของยางในการรับน้ําหนัก 
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 วัสดุประเภทผา เปนวัสดุที่มีโครงสรางที่เปนใยธรรมชาติ ทําใหมีการซึมซับของเหลว

เชนเหงื่อไดดี เนื้อผาจะนุมไมมีความกระดางและมีการยืดหยุนไดดีเปนเสนดาย มีคุณสมบัติที่เม่ือ

ยืดแลวจะสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได โดยไมเสียรูปทรง ทนทานและงายตอการดูแลรักษา  

 ผาแบบทึบ คือ การนําผามาพับเปนช้ันและรอยดวยยางระหวางชองที่เยบ็เตรียมไวทาํ

ผาถูกพับเปนชั้นติดกันเปนผืนทั้งผนัง ดังภาพที่ 23 ซึ่งจะทําใหมีพื้นที่ในการนั่งบนผาและการรอย

ยางเขาไปนั้นทําใหสามารถยืดหยุนไดและคืนตัวกลับไปเปนสภาพเดิม 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่23 แสดงรูปแบบผนังผาแบบทบึในระนาบแนวต้ัง 
 
 คุณสมบัติของผาแบบทึบ 
 1. สามารถนั่งและนอนไดข้ึนอยูกับความยาวระหวางชวงเสา 

 2. สามารถเลือกความสูงตํ่าของการนั่งและนอนไดจากคุณสมบัติของผาที่พับเปนชัน้ๆ 

ที่เรียงตอกันเปนแนวนอน 

 3. เปนตัวปดกัน้ระหวางพืน้ที่ไดจากการมองเห็น แตสามมารถเห็นรูปทรงของการ

กระทาํพฤติกรรมบนผนงั เชน รูปทรงการนั่ง รูปทรงของการพงิ 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบของผนังผาในสภาพปกติและเมือมีกิจกรรมการนั่ง 
 

ผาแบบทึบ การมองเหน็ การเชื่อมตอของพื้นที่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ จะมองไมเห็นพื้นที่จาก
ฝงตรงขาม 

พื้นที่ทั้งสองฝงจะไมเชื่อม
ถึงกัน 

เหมาะสมกับกิจกรรมใน
พื้นที่ที่ตองการความเปน
สวนตัวปกปดมิดชิด 

สภาพเมื่อ 
มีการกระทํา 

จะมองไมเห็นพื้นที่จาก
ฝงตรงขามแตสามมารถ
เห็นพฤติกรรมจากกระทาํ
กับผนัง 

ฝงของพื้นที่ที่มีการทํา จะ
มีการขยายขอบเขตพื้นที่
เขาไปในพื้นที่ฝงตรงขาม 

เกิดกิจกรรมทีม่องไมเหน็
พื้นที่ขางใน แตแสดง
ออกมาจากการเปล่ียนไป
ของรูปทรง 

 
ที่มา: จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 
  
 ผาแบบเกิดชองวาง คือการนําผามาพับเปนชั้น ๆ ในการพับแตละช้ันจะไมติดกัน
แยกตัวออกจากกันเปนชิ้น ๆ และเย็บชองแตละชิ้นเพื่อรอยยางระหวางชั้น โดยการพับเปนชั้นจะ
ทําใหพื้นที่ในการนั่งบนผาชิ้นนั้นแยกตัวออกจากผาชิ้นอ่ืน จึงทําใหเกิดชองวางระหวางผาดังรูปที่ 
24  เมื่อไมมีการนั่งผาก็จะกลับคืนตัวกลับไปเปนผนังเหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24 แสดงรูปแบบผนังผาแบบแยกออกจากกันในระนาบแนวต้ัง 
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 คุณสมบัติของผาแบบเกิดชองวาง 
 1. สามารถนั่งและนอนไดข้ึนอยูกับความยาวระหวางชวงเสา 

 2. สามารถเลือกความสูงตํ่าของการนั่งและนอนไดจากคุณสมบัติของผาที่พับเปน    

ชั้น ๆ ที่เรียงตอกันเปนแนวนอน 

 3. เปนตัวปดกัน้ระหวางพืน้และกิจกรรมไดดี แตเมื่อมีการนัง่บนผนังก็สามารถ

มองเหน็ ผานจากชองโลงและเช่ือมกิจกรรมระหวางสองพืน้ที่ได 

 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทยีบของผนังผาที่เกิดชองวางในสภาพปกติและเมือมีกิจกรรมการนั่ง 

 

ผาแบบเกิด
ชองวาง 

การมองเหน็ การเชื่อมตอของพื้นที ่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ 
จะมองไมเห็นพื้นที่จาก

ฝงตรงขาม 

พื้นที่ทัง้สองฝงจะไมเชื่อม

ถึงกนั 

เหมาะสมกับกิจกรรมใน

พื้นที่ ตองการความเปน

สวนตัว ปกปดมิดชิดใน

บางเวลา 

สภาพเมื่อ 

มีการกระทํา 

เมือกรทาํการนั่งหรือนอน

จะมองเหน็พืน้ที่ของฝง

ตรงขามจาก ชองโลงที่ผา

แยกตัวออกจากัน  

จะเกิดการเช่ือมตอของ

พื้นที่จากการกระทาํแลว

เกิดชองโลงทีผ่าแยกตัว

ออกจากนั 

กิจกรรมของพ้ืนที ่ที่

ตองการเชื่อมตอกันจาก

ชองโลงที่เกิดข้ึนในบาง

เวลา 

 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั 

  

 สรุป วัสดุประเภทผาสรางการปกปดทางดานการมองเห็นและการเกดิกิจกรรมไดดี 

เพราะวัสดุประเภทผานั้นมคีวามทึบในตัว และสามารถสรางการนัง่ในเวลาทีน่านกวายาง เพราะ

ดวยการนําผามาพับเปนชัน้เพื่อเปนการเพิม่พื้นที่ในการรับน้ําหนกัใหมากข้ึนมีลักษณะคลายกับ

เปล จึงทําใหเกิดการนัง่ในระยะเวลาที่นานตามความตองการของพฤติกรรมมนุษย 
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 วัสดุประเภทตาขายผา 

 ตาขายเปนวัสดุที่มีโครงสรางที่เปนเสนจากผาถกัเปนตารางแห  สามมารถมองผาน

จากชองของการถักโดยมีความถี่ของชองแตกตางกนัออกไป  

 ผาตาขายแบบถี่ คือตาขายที่มีโครงสรางการถักเปนตารางแหขนาดเล็กแบบติดกัน

จํานวนมาก ทาํใหชองระหวางตารางที่ขนาดเล็ก ๆ มีจํานวนเยอะและติดกัน จงึทาํใหชองเล็ก ๆ 

ระหวางตารางสรางการมองเห็นพื้นอีกฝงไดดี  และนาํตาขายแบบถีม่าพับเปนชัน้ในรูปแบบ

เดียวกับผาและรอยดวยยางเพื่อชวยในการคืนตัว ดังภาพที ่25 
 

 

   
 

 

ภาพที ่25 แสดงรูปแบบผนังตาขายแบบถี่ในระนาบแนวต้ัง 
  
 คุณสมบัติของผาตาขายแบบถ่ี 
 1. มีความโปรงสามารถมองเหน็กิจกรรมของอีกฝงได แตถาอยูหางไกลจะการมองเหน็

จะเร่ิมเบาบาง 

 2. ผนังประเภทตาขายเสียงสามารถลอดผานได 

 3. สงผลใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสองพื้นที่ในระยะใกลได เพราะการลอดผานของ

เสียงและการมองเหน็กจิกรรมระหวาง 2 พื้นที่  
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทยีบของผนังตาขายแบบถี่ในสภาพปกติและเมือมีกจิกรรมการนัง่ 
 

ตาขายแบบถี ่ การมองเหน็ การเชื่อมตอของพื้นที ่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ จะมองเห็นพื้นที่ฝงตรง
ข า ม ไ ด ชั ด เ จน จ าก
ความถี่ของตาขาย 

พื้ นที่ ทั้ ง สองฝ ง จะ ไม
เชื่อมถึงกัน 

เหมาะสมกับกิจกรรมใน
พื้ น ที่ ต อ ง ก า ร เ กิ ด
ปฏิสัมพันธระหวาง  2  
พื้นที 

สภาพเมื่อ 

มีการกระทํา 

จะมองเห็นพื้นที่ฝงตรง

ขาม และมองเห็นรูปทรง

ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ม า

กระทํากับผนัง 

พื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่เชื่อมตอ

กัน แตขอบเขตของพ้ืนที่ที่

กระทํา จะขยายออกจาก

การเกิดกิจกรรมตางๆ  

เหมาะสําหรับกิจกรรมท่ี

ตองการขยายขอบเขต

ออกไปจากพื้นที่เดิม 

 

ที่มา: จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 

 

 ตาขายแบบหาง คือ ตาขายที่มีโครงสรางการถักเปนตารางแหขนาดใหญแบบติดกัน

จํานวนนอย ทําใหชองระหวางตารางที่ขนาดเล็ก ๆ มีจํานวนเยอะและติดกัน จึงทําใหชองเล็ก ๆ 

ระหวางตารางสรางการมองเห็นพื้นอีกฝงไดดี และนําตาขายแบบถี่มาพับเปนชั้นในรูปแบบ

เดียวกับตาขายแบบหาง และรอยดวยยางเพื่อชวยในการคืนตัวดังภาพที่ 26 

 
 

 

   
 

 

 

ภาพที ่26 แสดงรูปแบบผนังตาขายแบบหางในระนาบแนวต้ัง 
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 คุณสมบัติของตาขายแบบหาง 
 1. มีความโปรงมองเห็นกิจกรรมของอีกฝงไดเมือมีการนั่งบนผนัง 

 2. ผนังประเภทนี้เสียงสามารถลอดผานได 

 3. เกิดกิจกรรมระหวางสองพื้นที่ในระยะใกลไดงายเพราะเสียงและการมองเห็นลุกลํ่า

เขาหากันได 

 4. สามารถสรางการกระทําระหวางกันไดจากชองโลงที่มีขนาดใหญ 

 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทยีบของผนังตาขายแบบหางในสภาพปกติและเม่ือมีกิจกรรมการนั่ง 

 

ตาขาย 
แบบหาง 

การมองเหน็ การเชื่อมตอของพื้นที ่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ จะมองเหน็กิจกรรมฝง

ตรงขามลาง ๆ เพราะ

ความยนของตาขายที่

ซอนทับกัน 

พื้นที่ของทั้งสองพืน้ที่จะ

เกิดการเชื่อมตอกันนอย

กวาตาขายแบบถี่เกิด

จากความหางของตา

ขายซอนทับกนัชองวาง

ถูกปด 

เหมาะสมกับกิจกรรมใน

พื้นที่ ตองการความเปน

สวนตัว ปกปดมิดชิดใน

บางเวลา 

สภาพเมื่อ 

มีการกระทํา 

จะมองเหน็พืน้ที่ฝงตรง

ขามไดชัดเจนข้ึน ตรง

สวนที่ทาํกระทําการนัง่ 

 

เมือมีกระทําจะทําใหตา

ขายตรึงในสวนทีก่ระทาํ

สงผลใหพื้นทีส่องพืน้ที่

เชื่อมตอกันในสวนที่มี

กิจกรรม 

เกิดกิจกรรมขยาย

ขอบเขตออกไปจาก

กระทาํในกิจกรรมตาง ๆ  

 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั  

 

 สรุป วัสดุประเภทตาขายเมื่อนํามาทดลองเปนผนัง จะไมสรางการการบดบังในการ

มองเห็นเทาไร และยังมีเร่ืองของเสียงที่ลอดผานระหวางพื้นที่ แตยังคงแสดงอาณาเขตของพ้ืนที่

ของตัวเองอยู เมื่อมีการนั่งก็จะทําใหการมีอาณาเขตเร่ิมเบาบางลง 
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 วัสดุประเภทพลาสติกแผน 
 พลาสติกแผนมีน้ําหนักเบาในรูปของแผน สามารถพับงอไดดี ถามีความหนามากข้ึน

จะคงรูปรับแรงดึงและแรงอัดไดมาก มีความยืดหดตัวได ฉีกขาดยาก โดยทั่วไปจะเปนพลาสติกโป

ลีเอททีลีน ที่มีลักษณะใสและขุน  

 พลาสติกแผนแบบใส คือ นําพลาสติกแผนแบบใสมาพับเปนชั้น ๆ และรอยดวยยาง

ระหวางชั้นเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการนั่งและการคืนตัวกลับเปนผนังดังภาพที่ 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่27 แสดงรูปแบบผนังพลาสติกใสในระนาบแนวต้ัง 

 

 คุณสมบัติของพลาสติกแผนแบบใส 
 1. วัสดุมีความใสมองเหน็กจิกรรมของอีกฝงไดชัดเจน 
 2. สามารถนั่งและนอนไดข้ึนอยูกับความยาวระหวางชวงเสา 
 3. ปดกันการลอดผานของเสียง 
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ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทยีบของผนังพลาสติกใสในสภาพปกติและเม่ือมีกิจกรรมการนัง่  
 

พลาสติก 
แบบใส 

การมองเหน็ การเชื่อมตอของพื้นที ่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ 

จะมองเหน็พืน้ที่ฝงตรง
ขามไดจากคุณสมบัติ
ของความใส แตเมือมี
การซอนทับกนัของแผน
ความใสจะเร่ิมนอยลง 

พื้นที่ของทั้งสองพืน้ที่
เชื่อมตอกันจากความ
ความใสของพลาสติก 
ทําใหมองเหน็อีกพื้น
หนึง่แตขอบเขตของ
พื้นที่ยงัคงขัดเจน 

เหมาะสมกับกิจกรรมใน
พื้นที่ ตองการความเปน
สวนตัว ปกปดมิดชิดใน

บางเวลา 

สภาพเมื่อมี

การกระทํา 

จะมองมองเหน็พืน้ที่ฝง

ตรงขามไดชัดเจนข้ึน

จากสวนที่นัง่เพราะ

เพราะการนัง่ทําให

พลาสติกตึง 

เมื่อมีกระทําจะทําให

พลาสติกใสในพื้นที่ 

ขยายขอบเขตไปอีกฝง

ของพื้นที่ และจะทําให

ขอบเขตของพ้ืนที่เร่ิม

จางลงจากการกระทํา 

เกิดกิจกรรมทีเ่ชื่อมตอ

กันมากข้ึนจากการการ

กระทาํกับผนังที่ทาํให

ขอบเขตของพ้ืนที่ลุกลํ่า

เขาหากัน 

 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั 
 
 พลาสติกแผนแบบขุน คือ นําพลาสติกแผนแบบขุนมาพับเปนช้ัน ๆ และรอยดวยยาง

ระหวางชั้นเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการนั่ง  และการคืนตัวกลับเปนผนัง วัสดุประเภทนี้ยังปดกัน

การมองเห็นแบบเลือนรางสรางความไมแนนใจใหกับการมองเห็นดังภาพที่ 28 
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ภาพที ่28 แสดงรูปแบบผนังพลาสติกขุนในระนาบแนวต้ัง 
 
 คุณสมบัติของพลาสติกแผนแบบขุน 
 1. สรางการปกปดแบบเลือนรางใหกับการมองเหน็ 
 2. สามารถนั่งและนอนไดข้ึนอยูกับความยาวระหวางชวงเสา 
 3. ปดกันการลอดผานของเสียง 
 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทยีบของผนังพลาสติกแบบขุนในสภาพปกติและมีกจิกรรมการนัง่ 
 

พลาสติก 
แบบขุน 

การมองเห็น การเชื่อมตอของพื้นที่ การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ จะมองไมเห็นพื้นท่ีฝงตรง

ขาม 

 

พื้นท่ีของทั้งสองพื้นท่ีจะ

ไมเชื่อมตอกัน เกิดจาก

ความความขุนของ

พลาสติก 

เหมาะสมกับกจิกรรมใน

พื้นท่ีตองการความอยากรู

อยากเห็น 

สภาพเมื่อ 

มีการกระทํา 

จะมองไมเห็นพื้นท่ีฝงตรง

ขามแตจะเห็นการกระทํา

แบบเลือนรางและรูปราง

รูปทรงของการกระทําท่ีมา

ทํากับผนัง 

เมือมีการกระทําจะทําให

ผนังพลาสติกขุนขยาย

ขอบเขตไปอีกฝงของพื้นท่ี

จะมองเห็นการกระทํา

แบบเลือนราง  

เหมาะสมกับการเกิด

กิจกรรมท่ีตองการขยาย

ขอบเขตออกไปจากการ

กระทําและความเลือน

รางของรูปทรง 
 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั 
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 พลาสติกขุนแบบเกิดชองวาง คือ การนําพลาสติกขุนมาพับเปนช้ัน ๆ ในการพับเปน

ชั้น ๆ แผนพลาสติกขุนแตละชั้นจะไมติดกัน แยกตัวออกจากกันเปนชิ้น ๆ และเย็บเปนรองเพื่อรอย

ยางระหวางชั้น โดยการพับเปนช้ัน ๆ จะทําใหพื้นที่ในการนั่งบนพลาสติกขุนชิ้นนั้นแยกตัวออกจาก

พลาสติกขุนชิ้นอ่ืน จึงทําใหเกิดชองวางระหวางพลาสติกขุนดังรูปที่ 29 เมือไมมีการนั่งพลาสติกขุน

ก็จะกลับคืนตัวกลับไปเปนสภาพเดิมของผนังเชนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่29 แสดงรูปแบบผนังพลาสติกขุนแบบแยกออกจากกันในระนาบแนวต้ัง 

 
 คุณสมบัติของพลาสติกแบบเกิดชองโลง 
 1. สามารถนั่งและนอนไดข้ึนอยูกับความยาวระหวางชวงเสา 

 2. สามารถเลือกความสูงตํ่าของการนั่งและนอนไดจากคุณสมบัติของพลาสติกขุนที่

พับเปนชั้น ๆ ที่เรียงตอกันเปนผนัง 

 3. เปนตัวปดกั้นระหวางพื้นที่และกิจกรรมระหวางพื้นที่ไดดี แตเมื่อมีการนั่งบนผนังก็

สามารถมองเห็นผานจากชองโลงและเชื่อมกิจกรรมระหวางสองพื้นที่ได 
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบของผนังพลาสติกขุนที่เกิดชองวางในสภาพปกติและเมื่อมี

กิจกรรมการนั่ง 

 

พลาสติกขุนแบบ
เกิดชองวาง 

การมองเหน็ 
การเชื่อมตอ 
ของพื้นที ่

การเกิดกิจกรรม 

สภาพปกติ จะมองไมเห็นพื้นที่จาก

ฝ ง ต ร ง ข า ม แ ต จ ะ

มองเห็นรูปรางของการ

กระทําเมืออยูใกลผนัง 

พื้นที่ทั้ งสองฝ งจะไม

เชื่อมถึงกัน 

เหมาะสมกับกิจกรรม

ในพื้นที่ตองการความ

อยากรูอยากเห็น 

สภาพเมื่อ 

มีการกระทํา 

เมือกระทําการนั่งหรือ

นอนจะมองเห็นพื้นที่

ของฝ งต รงข ามจาก 

ชอง โล งที่ ผ าแยกตัว

ออกจากกัน  

จะเกิดการเชื่อมตอของ

พื้นที่ จากการกระทํา

แ ล ว เ กิ ด ช อ ง โ ล ง ที่

พลาส ติก ขุ นแยก ตัว

ออกจากัน 

กิจกรรมของที่ตองการ

เช่ือมตอกันจากชองโลง

ที่ เกิดข้ึนจากกิจกรรม

การหยุดอยูกับที่ 

 

ที่มา: จากการศึกษาวเิคราะหของผูวิจยั 

  

 สรุป วัสดุประเภทพลาสติกมีคุณสมบัติที่เหนียวแนน ยืดหยุนไดในระดับหนึ่ง โดยมี 3 

ประเภทที่ทําการทดลอง คือ แบบใสกับแบบขุนและแบบขุนแบบเกิดชองโลง ทั้ง 3 ประเภทนี้มี

ความแตกตางกันในการสรางการมองเห็นจึงตอบสนองกับกิจกรรมที่ตางกันออกไป แตส่ิงที่ยัง

ตอบสนองไดเหมือกันคือการนั่ง 

 ในสวนตอไปเปนการเปรียบเทียบวัสดุที่นํามาใชในการทดลองวามีการตอบสนองกับ

ความตองการมากนอยเพียงใด โดยแบงเปนตารางที่มีการกระทําของผูคนกับไมมีการกระทาํของผูคน 
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทยีบวัสดุตาง ๆ ในระหวางที่ไมมมีีการกระทํากับผนงั  

 

ไมมีการกระทํา การมองเหน็ เกิดชองวาง 
การสราง
ขอบเขต 

การเกิดกิจกรรม
ระหวางพื้นที ่

 

3 3 2 3 

 

1 0 2 2 

 

3 3 2 3 

 

3 2 2 3 

 

3 3 2 3 

 

2 0 2 2 

 

4 0 2 3 

คาของเกณฑการใหคะแนน คือ   0 = ไมมี, 1 = นอย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก, 4 = มากที่สุด 

 

ที่มา: จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทยีบในระหวางที่มีการกระทําระหวางวัสดุตาง ๆ  
 

มีการกระทํา การมองเหน็ เกิดชองวาง 
การสราง
ขอบเขต 

การเกิดกิจกรรม
ระหวางพื้นที ่

 
3 3 2 3 

 

1 0 2 2 

 

3 3 2 3 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

0 

 

2 

 

3 

คาของเกณฑการใหคะแนน คือ 0 = ไมมี, 1 = นอย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก, 4 = มากที่สุด 

 

ที่มา: จากการศึกษาวิเคราะห 
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 สรุปผลการทดลอง 
 จากทดลองเร่ืองของวัสดุประเภทตาง ๆ ที่นํามาทําการทดลองกับระนาบพื้นและ

ระนาบแนวต้ัง วัสดุตาง ๆ นั้น  มีความหลากหลายในขอจํากัดทางวัสดุในการตอบสนองกิจกรรม

ตาง ๆ ทางสถาปตยกรรม การนําวัสดุมาเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนผนังเปนพื้นนั้น 

ทําใหวัสดุบางตัวก็มีความพิเศษกับกิจกรรมบางอยางหรือพื้นที่บางพ้ืนที่ที่แตกตางกันออกไป 

ดังนั้นวัสดุที่ทําการทดลองในข้ันตอไปนั้น จะตองข้ึนอยูกับการเลือกนําไปใชกับประเภทของ

กิจกรรมและบริบทในพื้นที่ที่ตอบสนองกับวัสดุนั้น ๆ จึงทําใหกิจกรรมและบริบทของพื้นที่เปน

ตัวเลือกวัสดุนําไปใชงานในการทํางานในบทตอ ๆ ไป 



51 

 
 

บทที ่4 
 

วิเคราะหโครงการ 

 

 จากบทสรุปในบทที่ 3 ที่ทําการทดลองหาวัสดุในหลายประเภทที่สามารถตอบสนอง

การนั่งไดโดยมีวัสดุที่ใชในการทดลองมีดังนี้ ยาง ผา ตาขาย พลาสติก ซึ่งวัสดุจําพวกนี้ก็มีความ

หลากหลายทางขอจํากัดของวัสดุแตละประเภท โดยวัสดุแตละประเภทมีความเหมาะสมกับการ

เปนผนังในการตอบสนองกิจกรรมในบางประเภท ซึ่งในบทนี้จะเปนเลือกที่ต้ังที่เหมาะสมกับการ

ติดต้ังวัสดุที่ทําการทดลองและการใชงานที่เหมาะสมกับโครงการ 

 การทดลองวัสดุตางที่ทําใหเกิดการนั่งในหลาย ๆ รูปแบบนั้นเปนการทดลองท่ี

กอใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ในอาคารสถาปตยกรรม การเลือกอาคารที่เหมาะสมที่จะนํามา

ทําการทดลองนั้น จะตองเปนอาคารมีระบบของโครงสรางที่เหมาะสมกับการติดต้ังผนังยืดหยุน 

(Wall Spring) และมีการสัญจรของผูคน มีการพบปะ พบเจอ พูดคุย เพื่อจะเปนจุดเร่ิมใหผูคนทํา

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่ และสงผลใหเกิดการการนั่งบนผนังยืดหยุน (Wall Spring) โดยประเภท

อาคารที่เหมาะสมกับการทดลอง และมองเห็นการการกอรูปของพฤติกรรมอยางชัดเจนจะเปน

อาคารประเภทสาธารณะ ดวยอาคารสาธารณะท่ีมีการใชงานของผูคนในจํานวนมากจึงสงผลมี

การเกิดกิจกรรมในหลายรูปแบบ รวมไปถึงการนั่งในกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ดังนั้นการเลือกอาคาร

จึงเลือกจากระบบโครงสรางของอาคารที่เหมาะกับการติดต้ังผนังยืดหยุน (Wall Spring) และการ

เกิดกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการนั่ง 
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ภาพที่ 30 แสดงการวิเคราะหการใชผนังและการนั่งในอาคารแตละประเภท 

 

 จากการวิเคราะหอาคารสาธารณะในหลายรูปแบบ ดังภาพที่ 30 ซึ่งอาคารประเภท

หางสรรพสินคา (Department store) มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงคในการใชผนังและมีการ

สัญจร การพบปะ พบเจอของผูคน ที่จะกอใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่เพื่อสงผลใหเกิดการนั่ง 

โดยยานการคาที่มีหางสรรพสินคาและมีการสัญจรของผูคนจํานวนมากนั้น คือ ยานสยามสแควร 

จึงไดทําการเลือกยานสยามสแควรมาเพื่อหาตัวอาคารที่เหมาะสมกับการเกิดโครงการ 

  
ความเปนมาของสยามสแควร  

 เปนยานการคาเกาแกที่สําคัญแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครดวยสถานที่และทําเลที่อยู

ใจกลางเมืองประกอบกับการเจริญเติบโตของระบบขนสงและเปนศูนยรวมของผูคนหลากหลาย

กลุมโดยเฉพาะกลุมวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีกําลังซื้อสูง ทําใหพื้นที่บริเวณสยามสแควรเปนพื้นที่ที่เรียก

ไดวา เปนทําเลทองของนักลงทุนที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล จะเห็นไดวาพื้นที่ในบริเวณ

สยามสแควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะบริเวณแนวรถไฟฟาที่มีกลุมลูกคาจํานวนมาก

ดังภาพที่ 31 โดยศูนยการคาที่เกิดข้ึนในยานสยามสแควรแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  

 1. Shopping mall Area  

 2. Marketplace  
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ภาพที่ 31 แสดงระยะเวลาการพัฒนาการเปล่ียนแปลงของยานสยามสแควร 

ที่มา: สิทธา กองสาสนะ, “แนวทางการฟนฟูศูนยการคาสยามสแควร,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2545). 

 

 1. Shopping Mall Area ที่เนนกิจกรรมการคาภายในพื้นที่อาคารซ่ึงถูกปดลอม 

(Enclose Mall) สามารถควบคุมสภาพแวดลอมภายในแยกจากภายนอกไดเปนอยางดี มักจะมี

มวลอาคาร (Mass) ขนาด ใหญ ปดทึบ มีความสูงหลายชั้น  ตองอาศัยการสัญจรแนวตัง้ เชน ลิฟต

บันไดเล่ือน เชื่อมโยงการใชงานระหวางช้ัน อาคารประเภทนี้คือ สยามดิสคัฟเวอร่ี สยามพารากอน  

มาบุญครอง สยามเซ็นเตอร 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  32 แสดง Zoning ของอาคาร Shopping Mall ในสยามสแควร 

SHOPPING MALL AREA 
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 2. Marketplace เปนศูนยการคาที่เนนกิจกรรมการคาภายนอกอาคารกับภายในพื้นที่

ปดลอม (Open Mall) เนนความสําคัญของการออกแบบสภาพแวดลอมภายนอกอาคารคอนขาง

สูง มักมีมวลอาคารขนาดเล็ก เต้ีย กระจายเปนกลุม ๆ ลอมพื้นที่เปดโลง ใชการสัญจรในแนวราบ

ระดับพื้นดินเปนหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 แสดง Zoning ของอาคาร Marketplace ในสยามสแควร 

 

 ซึ่งในสวนของการเลือกนํามาศึกษาตอจะเปนในสวนของ Marketplace เพราะเปน

ประเภทอาคารท่ีเปนตึกแถวที่มีระบบเสากับคานที่มีระยะที่ไมหางกันมากเหมาะแกการติดต้ังวัสดุ

ที่นํามาทดลองการนั่ง และเปนพื้นที่ที่มีการทํางานระหวางพื้นที่ภายนอกและภายในไดดี มีการ

สัญจรของคน และการคาขายในจํานวนมาก 

 

ประเภทของรานในสยามสแควร 

 ในสวนตอไปจะทําการศึกษาประเภทของรานคาในสยามสแควร เพื่อนํารานคาตาง ๆ 

มาเปนตัวเลือกในการนําไปใชทําการออกแบบภายในโครงการ โดยรานคาที่เกิดข้ึนในสยามสแควร

มีจํานวนมากและหลายรูปแบบ มีอัตราการเกิดจํานวนของรานคาที่แตกตางกันออกไปดังตารางที่ 

13 และมีการใชงานในพื้นที่ของอาคารที่ไมเหมือนกัน โดยแบงประเภทของรานคาออกเปนดังนี้ 

 

MARKETPLACE 
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรานตาง ๆ ที่เกดิข้ึนในสยามสแควร 

 

 
 

ที่มา: จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 

 

 ในสวนของโรงแรมและโรงหนังจะไมไดนํามาทําการศึกษาเพราะขนาดและการใชงาน

ที่มีขนาดใหญที่ไมเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะนําไปทําการทดลอง 



 56 

 รานคา (Retail Shop) ในสยามสแควรมีรานคาที่เกิดข้ึนจํานวนมาก เพราะในสยามส

แควรเปนยานช็อปปงที่นิยมของวัยรุนและกลุมคนทํางาน รานคาที่เกิดข้ึนจึงมีความหลากหลาย

ทางดานสินคาและการใชพื้นที่ เชน รานเสื้อผา รานรองเทา รานกระเปา  รานเคร่ืองสําอาง ราน

โทรศัพท ฯลฯ 

 
 

     
 

 

ภาพที่ 34 แสดงภาพของตึกแถวประเภทอาคารรานคาในสยามสแควร 

 

 ดังที่กลาวไปแลวในสวนของรานคาที่เกิดข้ึนในสยามสแควรมีความหลากหลายของ

ประเภทสินคา การใชพื้นที่ของรานคาจึงมีขนาดที่แตกตางกันออกไปตามประเภทสินคา โดย

สวนมากรานคาจะมีการใชพื้นที่ในช้ันที่ 1 เพราะการสัญจรของผูคนในการซื้อสินคาในสยามส

แควรจะเปนไปในแนวระนาบ โดยมีการใชพื้นที่ต้ังแตขนาดที่ 1 ชั้น 1 คูหาข้ึนไป และดวยราคา   

คาพื้นที่ในการเพิ่มที่มีราคาแพง การที่จะเพิ่มพื้นที่ของรานคานั้นจะมีการเพิ่มพื้นไปในแนวระนาบ

กอนเพื่อตอบสนองกับการเขาถึงของผูคน แลวคอยเพิ่มข้ึนในแนวต้ังไปจนถึงพื้นที่ที่มากที่สุดของ

รานคา คือ 2 ชั้น 2 คูหา ตามการใชงานและประเภทของสินคาที่มากข้ึน  ดังภาพที่ 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 แสดงจํานวนพื้นที่การใชงานในอาคารตึกแถวของรานคาในสยามสแควร 

1ชั้น 1คูหา 2ชั้น 1คูหา 2ชั้น 2คูหา 
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 รานอาหาร (Restaurant) จํานวนรานอาหารที่เกิดข้ึนในสยามสแควรมีจํานวนมาก

เพราะเปนยานที่มีการติดตอธุรกิจและพบปะสังสรรค  รานอาหารจึงเปนสถานท่ีหนึ่งที่สําคัญใน

การนัดพบกัน สังสรรค และการติดตอธุรกิจ โดยรานอาหารที่เกิดในสยามสแควรจะมีรูปแบบดังนี้ 

รานอาหารที่ขายเพียงอยางเดียว(Take away) รานที่เปนขายพรอมที่นั่ง(Fast Food) และ

รานอาหารที่เนนการรับประทานอาหารและการสังสรรค (Restaurants) ดังภาพ 

 

       

 
ภาพที่  36 แสดงภาพของตึกแถวประเภทอาคารรานอาหารในสยามสแควร 

 

 การใชพื้นที่ของรานอาหารที่เกิดข้ึนในสยามสแควร มีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับขนาด 

การใชงานของรานแตละรานที่กลาวไปในสวนแรก โดยขนาดของรานอาหารจะเร่ิมใชพื้นที่ต้ังแตที่ 

2 ชั้น 1 คูหา จนถึง 2 ชั้น 2 คูหา ในบางรานก็มีการใชพื้นที่เพียงชั้น 2 อยางเดียว โดยมีทางเดินข้ึน

เล็ก ๆ จากช้ัน 1 ข้ึนไป ตามภาพที่ 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 แสดงจํานวนพื้นที่การใชงานในอาคารตึกแถวของรานอาหารในสยามสแควร 

ชั้น2  2คูหา 2ชั้น 1คูหา 2ชั้น 2คูหา 
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 รานเสริมความงาม (Beauty center) รานประเภทนี้เร่ิมเกิดข้ึนในปริมาณมากข้ึน

เร่ือย ๆ เพราะผูคนใหความสนใจกับเร่ืองความงามมากข้ึน และในสยามสแควรก็เปนแหลงที่มีการ

จับจายของกลุมผูมีกําลังซื้อสูง  ซึ่งเปนกลุมคนที่มีกําลังในการใชบริการรานเสริมสวยเหลานี้ จึงทํา

ใหรานเสริมความงามเกิดข้ึนในสยามสแควรมากข้ึนเร่ือย ๆ  

 

   
  

ภาพที่  38 แสดงภาพของตึกแถวประเภทอาคารรานเสริมสวยความงามในสยามสแควร 

  

 การใชพื้นที่ของรานเสริมสวยที่เกิดข้ึนในสยามสแควรสวนมากจะเปนการใชงานทั้ง 4 

ชั้น ใน 1 คูหา หรือ 2 คูหา ดังภาพที่ 39 เพราะอาคารประเภทนี้ตองการพื้นที่การใชงานในปริมาณ

ที่มาก เชน หองตรวจ หองบําบัด หองพัก ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 แสดงจํานวนพื้นที่การใชงานในอาคารตึกแถวของรานเสริมสวยในสยามสแควร 

 

4 ชั้น  2 คูหา 4 ชั้น  1 คูหา 
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 โรงเรียนสอนพิเศษ (Institute) ในสยามสแควรเปนแหลงที่มีวัยรุนมาทํากิจกรรม 

ตาง ๆ มากมาย การเกิดโรงเรียนสอนพิเศษก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดใหวัยรุนมา ช็อปปง พบปะ

สังสรรคที่สยามสแควร  

 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงภาพของตึกแถวประเภทอาคารโรงเรียนสอนพิเศษในสยามสแควร 

 

 การใชพื้นที่ของโรงเรียนสอนพิเศษในสยามสแควร มักจะมีการใชพื้นที่ทั้ง 4 ชั้น ใน 1 - 

2 คูหา ดังภาพท่ี 41 เพราะโรงเรียนสอนพิเศษตองการพื้นที่ที่เปนหองเรียนจํานวนมาก เพื่อให

เพียงพอกับความตองการของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 แสดงจํานวนพื้นที่การใชงานในอาคารตึกแถวของโรงเรียนสอนพิเศษในสยามสแควร 

4 ชั้น  2 คูหา 4 ชั้น  1 คูหา 
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 ธนาคาร (Bank) ในสยามสแควรเปนยานธุรกิจมีการจับจายและลงทุนสูง มีผูคน

จับจายใชสอยในปริมาณมาก การไหลเวียนของเงินจึงมีจํานวนมาก การเกิดธนาคารจึงเปน

ส่ิงจําเปนในสยามสแควร เพื่ออํานวยความสะดวกกับ ผูซื้อ ผูคา และผูลงทุน 

 

   

 

ภาพที่ 42 แสดงภาพของตึกแถวประเภทอาคารธนาคารในสยามสแควร 

 

 การใชพื้นที่ของธนาคารที่เกิดข้ึนในสยามสแควร สวนมากจะใชทั้ง 4 ชั้น 2 คูหาข้ึนไป

ดังภาพที่ 43 เพราะธนาคารตองการพื้นที่ในการบริการฝาก-ถอน หองเก็บเงิน ฯลฯ และตองการ

ความปลอดภัยในตัวอาคาร จึงไมมีการแบงพื้นที่ดานบนใหกับรานคาอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 แสดงจํานวนพื้นที่การใชงานในอาคารตึกแถวของธนาคารในสยามสแควร 

 

4 ชั้น 2 คูหา 4 ชั้น มากกวา 4 คูหา 
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 Community Mall อาคารประเภทนี้เกิดข้ึนสยามสแควรในจํานวนที่มากข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่ง

อาคารประเภทเกิดข้ึนจาก แบรนดของสินคาหรือแบรนดคล่ืนโทรศัพท สรางข้ึนเพื่อตองการ

ใหบริการและอํานวยความสะดวกกับผูคนในสยามสแควร โดยจะมีการใชงานจําพวก รานกาแฟ 

สวนบริการของสินคาในแบรนดังกลาว หองประชุม และสวนจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ อาคาร

ประเภทนี้จึงมีการเกิดของกิจกรรมที่หลากหลาย  

 

   

 

ภาพที่ 44 แสดงภาพของตึกแถวประเภทอาคาร Community Mall ในสยามสแควร 

 

 การใชพื้นที่ของอาคาร Community สวนมากจะมีการใชพื้นที่ในทั้ง 4 ชั้น มากกวา 4 

คูหาข้ึนไปดังภาพที่ 45 เพราะอาคารประเภทนี้มีกิจกรรมและการใหบริการที่หลากหลาย ทั้งสวน

บริการตางของโครงการ รานกาแฟ หองประชุม และสวนจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 แสดงจํานวนพื้นที่การใชงานในอาคารตึกแถวของ Community Mall ในสยามสแควร 

4 ชั้น มากกวา 4 คูหา 
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  สรุปประเภทของรานคา จากการวิเคราะหรานคาทั้งหลายที่เกิดในสยามสแควร ใน

เร่ืองการใชพื้นที่และการทํางานกับกิจกรรมตาง ๆ ของรานคา ซึ่งรานคาที่มีการใชพื้นที่ที่ไมมาก

เกินไปและกิจกรรมที่ตอบสนองกับการนําไปใชกับผนังยืดหยุน (Wall Spring) นั้น จะเปนสวนของ 

รานคา แผงลอย และรานอาหาร 
  
กิจกรรมภายในสยามสแควร  

 ในสวนตอไปจะทําการศึกษาการเกิดกิจกรรมของผูคนในสยามสแควร เพื่อนําการ

วิเคราะหของกิจกรรมดังกลาวมาทํางานกับผนังยืดหยุน (Wall Spring) ที่จะสงผลใหเกิดการกอรูป

ของกิจกรรมตางๆ ภายในอาคาร โดยมีกิจกรรมที่เกิดดังนี้ 

 ซ้ือขาย (Shopping) เปนกิจกรรมหลักที่เกิดข้ึนในสยามสแควร โดยจะมีผูขายและ    

ผูซื้อทํากิจกรรมระหวางกัน จากการลงพ้ืนที่สังเกตพฤติกรรมระหวางผูซื้อกับผูขาย ไดมองเห็น

กิจกรรมระหวางผูซื้อและผูขาย คือ ผูขายจะมีการนั่งหรือยืนรอผูคนที่จะมาซื้อของ  หรือเรียกรอง

ในการนําเสนอสินคา สวนผูซื้อจะเดินหาสินคาหรือเลือกสินคา เมื่อเจอสินคาที่ถูกใจจะหยุดยืน

เลือกชมสินคาในรานนั้น ๆ โดยจากภาพที่ 46 จะเปนการวิเคราะหปริมาณพฤติกรรม การนั่ง     

การยืน การเดิน ของผูคนที่ทํากิจกรรมการซื้อขายระหวางกัน 

 

 
 

ภาพที ่46 แสดงภาพพฤติกรรมระหวางผูซื้อกับผูขายในสยามสแควร 

 

 สถานที่ที่ตอบสนองกับกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดข้ึนในสยามสแควร สวนมากจะเปน

พื้นที่ที่อยูในอาคารตามชั้น 1 ของอาคารตึกแถวเกา เพราะมีการเขาถึงงายของผูคนที่สัญจรกันใน

ระดับพื้นดินและตามขางฟุตบาท หรือซอกซอยตาง ๆ ที่พอจะมีพื้นที่ในการวางสินคาได  
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ภาพที่ 47 แสดงภาพพื้นที่รานคาระหวางผูซื้อกับผูขายในสยามสแควร 

 

 พักคอย (Waiting) ในสยามสแควรเปนยานการคาขายและเปนที่พบปะสังสรรคระหวาง

ผูคนในจํานวนมาก และเปนจุดเช่ือมตอเปลี่ยนถายผูคนในระบบขนสง พื้นที่ในสยามสแควรนี้    

จึงเกิดกิจกรรมการนั่งรอ นั่งพัก ยืนคอย เพื่อรอหรือพบปะสังสรรค จากการลงพื้นที่สังเกต

พฤติกรรมของผูคนที่ทําการหยุดรอ จะอยูในพฤติกรรมการนั่งที่มากกวาการยืนในปริมาณที่ไมหาง

กัน ดังภาพที่ 48 
 

 
 

ภาพที ่48 แสดงภาพพฤติกรรมการพักคอยของผูคนในสยามสแควร 

 

 พฤติกรรมการพักคอยของผูคนในสยามสแควร คือ การนั่งและการยืน ซึ่งสถานที่ที่

ตอบสนองกับพฤติกรรมเหลานี้ จะเปนไดทั้งในอาคารและนอกอาคาร  โดยภายนอกอาคารจะเปน

ตามมานั่งตามทางเดิน พื้นยกระดับตางๆ ผนัง และขอบประตูหนาตาง ฯลฯ สวนภายในอาคารจะ

ตามเกาอ้ีที่ถูกจัดวางไวตามกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน เชน เกาอ้ีในรานอาหาร รานกาแฟ ตามมานั่ง 

หรือองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่อยูภายในอาคาร เชน ผนัง เสา ฯลฯ ดังภาพที่ 49 

 



 64 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงภาพพื้นที่สําหรับพักคอยในสยามสแควร 

 

 การสัญจร (Circulation) ในยานสยามสแควรเปนที่ที่มีผูคนสัญจรอยางพุกพาน 

เพราะยังจะเปนแหลงชอปปงแลวยังเปนจุดเปล่ียนถายของการขนสง ทั้งรถไฟฟา รถเมล จึงเกิด

กิจกรรมการเดินของผูคนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง การเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในสยาม  

สแควรนั้นจะผานรานคา รานอาหารตาง ๆ ที่เปนตัวดึงดูผูคนใหหยุดดูเพื่อเลือกชมสินคา หยุดนั่ง

เพื่อทานอาหาร ฯลฯ ดังภาพที่ 50 

 

 
 

ภาพที่ 50 แสดงภาพพฤติกรรมการสัญจรของผูคนในสยามสแควร 

 

 การสัญจรที่เกิดข้ึนนี้ทําใหเกิดการเช่ือมตอระหวางอาคารทั้งภายในและภายนอก

อาคาร การเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในสยามสแควรจึงมีการผานในพื้นที่ทั้งภายในอาคาร

และภายนอกอาคารดังภาพที่ 51 
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ภาพที่ 51 แสดงภาพพื้นที่ทางสัญจรในสยามสแควร 

 

 สรุป จากการเกิดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคนใน

สยามสแควร และทําใหเกิดการนั่งในลําดับตอไปที่จะนําไปใชงานกับสวนของผนังยืดหยุน (Wall 

Spring) ซึ่งทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูคนที่ใชงานและกิจกรรมการรวมกลุมของผูคน 

 การเกิดชองเปด ตัวอาคารในสยามสแควร เปนอาคารตึกแถวที่หันหนาออกนอกถนน  

สวนที่เปนชองเปดสวนใหญจะเปนสวนของหนารานตามพื้นที่เชาของแตละราน  รานคาสวนมาก

ในสยามสแควรจะเปดชองเปดของรานเพื่อเรียกลูกคาใหเขารานคา โดยรานคาสวนมากจะใชผนัง

กระจกเพื่อโชวสินคา ในสวนของรานอาหารก็จะใชกระจกเชนกันเพื่อเปดเพื่อมุมมองของผูคนที่มา

รับประทานอาหารสูภายนอก และในสวนที่เปนพื้นที่วางเปลาดานบนหรือดานหนาอาคารชั้น       

3-4 จะถูกปกปดดวยปายโฆษณาตาง ๆ ดังภาพที่ 52 ดังนั้นชองเปดที่เกิดในสยามสแควรที่ทําให

มองเห็นกิจกรรมตาง ๆ ของผูคนในอาคาร จะเปนสวนของผนังกระจกของรานคาและรานอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52 แสดงประเภทชองเปดและผนังทึบของอาคารตึกแถวในสยามสแควร 
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 การเพิ่มพื้นท่ีของรานคา ภายในสยามสแควรมีการจับจายใชสอยของกลุมคนผูมี

กําลังซื้อสูง การลงทุนคาขายนั้นเกิดข้ึนสูง จึงเกิดความตองการใชพื้นที่ปริมาณที่มากของผูคาและ

นักลงทุน โดยการขยายพื้นที่สวนใหญจะเปนแนวราบ เพราะมีการเขาถึงของผูซื้อไดงาย และใน

สวนของแนวต้ังจะมีการขยายตัวข้ึนไปถึงช้ัน 2 หรือทั้งคูหาในจํานวนที่นอยดังภาพภาพที่ 53  ซึ่ง

จะทําใหพื้นที่ดานบนในบางคูหาเหลือเปนพื้นที่วางเปลาที่ไมไดมีการใชงานใหเกิดประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงการขยายของพื้นที่คาขายในสยามสแควร 

 

 สรุป จากการการวิเคราะหพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดในสยามสแควร ไดพบการคาขาย

การสัญจร การพบปะ และกิจกรรมตาง ๆ ของผูคนเกิดข้ึนในแนวระนาบ จึงไดมองเห็นพื้นที่วาง

เปลาบนที่ไมมีใชงานในช้ันที่ 2-4 ในบางคูหาของอาคารตึกแถวที่ติดกันในหลายคูหาจนเปนพื้นที่

ขนาดใหญที่เหมาะแกการออกแบบเปนพื้นที่คาขายและพบปะของผูคน ดังภาพที่ 54 

 ซึ่งในสวนตอไปจะเปนการเลือกอาคารที่เหมาะสมในเร่ืองของขนาดพื้นที่วางดานบนที่

ปริมาณมากและมีการเช่ือมตอระหวางอาคาร เพื่อที่จะนํามาทําการทดลองและการออกแบบเปน

พื้นที่คาขายและพบปะของผูคนตอไป 
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ภาพที่ 54 แสดงภาพพื้นคาขายกับพื้นที่วางเปลาบนอาคารตึกแถวในสยามสแควร 

 

การเลือกอาคารภายในสยามสแควร  
 จากการศึกษาขอมูลและลงพื้นที่พบวาอาคารในสยามสแควรที่เปนตึกแถวที่เหมาะสม
กับการนํามาทดลองโดยเลือกจากปจจัย ดังนี้ 
 1. มีทางเช่ือมระหวางอาคาร 
 2. อาคารที่มีพื้นดานบนระหวางช้ัน 2-4 จํานวนมาก  
 3. การสัญจรของผูคนที่มีจํานวนมาก 
  4. แผนพัฒนาที่จะปรับปรุงอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 55 แสดงแผนพัฒนาสยามสแควรในชวงปจจุบัน 2553 
ที่มา: สิทธา กองสาสนะ, “แนวทางการฟนฟูศูนยการคาสยามสแควร,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2545). 

พ้ืนที่คาขายเดิม 

พ้ืนที่ไมมีการใชงาน 
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ภาพที่ 56 แสดงผังรวมอาคารตึกแถวในสยามสแควร 
ที่มา: สิทธา กองสาสนะ, “แนวทางการฟนฟูศูนยการคาสยามสแควร,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2545). 
 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาพื้นที่ที่เลือกมาเปนที่ต้ังโครงการคืออาคารบล็อก B เพราะมี
คุณสมบัติที่ตรงกับความตองการและองคประกอบตาง ๆ ที่ตอบสนองกับการเกิดกิจกรรมการหยุด
อยูกับที่ของผูคน โครงสรางของอาคารที่เหมาะสมกับการติดต้ังผนังยืดหยุน (Wall Spring) และ
ทางเช่ือมจากอาคารที่มีผูคนใชงานในจํานวนมาก ซึ่งในข้ันตอนตอไปจะเปนการวิเคราะหบริบท
และรายละเอียดตาง ๆ ของที่ต้ังโครงการเพื่อเปนประโยชนในการออกแบบตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57 แสดงภาพที่ต้ังโครงการ 



 69 

 
 
ภาพที่ 58 แสดงภาพอาคารที่ต้ังโครงการ 

 
ลักษณะทางกายภาพและบริบทโดยรอบของท่ีต้ังโครงการ 
 ลักษณะที่ต้ังอาคารเปนอาคารตึกแถว 4 ชั้น 19 คูหา ทั้งสองอาคารหันหลังชนกัน มี

ชองวางดานหลังระหวางอาคาร 3 เมตร อาคารทั้ง 2 อยูระหวางซอยสยามสแควรซอย 1 และซอย 

2 มีพื้นที่ไมไดใชงานในระหวางช้ัน  2 - 4 ในปริมาณมาก ดานขางอาคารติดกับถนนพระราม 1  

และมีสะพานลอยเช่ือมจากอาคารหางสรรพสินคาสยามเซ็นเตอร  
 บริบทโดยรอบที่ต้ังโครงการ 
 1. ติดกับถนนพระราม 1  

 2. คูหา 1-5 ในอาคารที่ 2 ฝงซอย 2 เปนอาคารทรูชอป (True shop) 

 3. ติดกับถนนในซอยสยามสแควร ซอย 2  

 4. ชองดานหลังระหวางอาคาร 1และ อาคาร 2 

 5. ติดกับถนนในซอยสยามสแควร ซอย 1 

 6. ชองระหวางอาคาร ชวงดานหนาและดานหลัง 

 7. สะพานลอยเช่ือมระหวางสยามเซ็นเตอรและทรูช็อป 
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ภาพที่ 59 แสดงบริบทโดยรอบที่ต้ังโครงการ 

 

 
 

ภาพที่ 60 แสดงโครงสรางอาคารสรางอาคารตึกแถวในสยามสแควร 



 71 

พื้นที่รานคาเดิม 

พื้นที่วางเปลา 

อาคาร 1 

 รูปแบบโครงสรางของอาคารตึกแถวในสยามสแควร ชวงดานหนาของอาคาร 1 คูหาจะ

มีความกวาง 4 เมตร ชวงดานขางจะมีความลึก 14 เมตรแบงเปนชวงเสาละ 3.50 เมตร มีความสูง 

4 ชั้น ชั้นละ 3.50 เมตร ดังภาพที่ 61   

 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงขนาดสัดสวนของโครงสรางอาคารตึกแถวในสยามสแควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 แสดงพื้นที่รานคาเดิมกับพื้นที่ที่จะนํามาออกแบบของอาคาร 1 
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ภาพที่ 63 แสดงพื้นที่รานคาเดิมกับพื้นที่ที่จะนํามาออกแบบของอาคาร 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 64 แสดงสภาพอาคาร 1 และพ้ืนที่บริเวณที่ทําการออกแบบ 

 

พื้นที่รานคาเดิม 

พื้นที่วางเปลา 

อาคาร 2 
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ภาพที่ 65 แสดงสภาพอาคาร 2 และพ้ืนที่บริเวณที่ทําการออกแบบ 
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บทที ่5 
 

การออกแบบสถาปตยกรรม 
 

 จากบทที่ 3 เปนการทดลองเร่ืองของวัสดุตาง ๆ ที่ตอบสนองกับกิจกรรมการนัง่และการ

เกิดกิจกรรมในแตละวัสดุ  สําหรับในบทนี้จะเปนการทดลองในข้ันตอไป ที่จะเปนการทดลอง

ออกแบบรวมกับที่ต้ังโครงการอาคารทั้งสองหลังใน Block B ในสยามสแควร  ซึ่งจะทําใหเกิดผล

งานการออกแบบที่พัฒนารวมกับบริเวณโดยรอบและยังมีความสัมพันธสอดคลองกันมากข้ึนกับ

โครงการ โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยรอบแลวจึงประมวลและนําผลนั้นมาพัฒนาการ

ออกแบบตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 66 แสดงที่ต้ังของโครงการ 

 
ภาพรวมของโครงการ   
 จากการสํารวจบริบทภายในสยามสแควรไดทําการวิเคราะหไปในบทที่ 4 เกี่ยวกับ

กิจกรรมตาง ๆ ในสยามสแควร รานคาที่เกิดข้ึนในสยามสแควรรวมถึงการใชพื้นที่ของรานคาแตละ

รานที่มีการใชงานที่แตกตางกันออกไป  ซึ่งในสยามสแควรนั้นมีการเกิดของรานคาแผงลอยใน

ปริมาณที่มาก ความไมเปนระเบียบของการคาขายในสยามสแควรจึงเกิดข้ึน การเขาถึงรานคาที่

เปนไปไดยาก โดยการมองเห็นพื้นดานบนอาคาร Block B ที่มีความเหมาะสมในการนํารานคา

A B 
C D 

E 
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แผงลอย และรานคาตาง ๆ ข้ึนไปจัดระเบียบใหสามารถเขาถึงการคาขาย การแสดงตัวของราน

เปนไปอยางมีระเบียบ และยังสงผลใหผูคนเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันเชน  การพบปะ การพักผอน

แบบไมไดต้ังใจ การเกิดกิจกรรมรวมกลุมของผูคน และตัวอาคาร Block B ยังเหมาะแกการเปน

ทางสัญจรไปมาของผูคนระหวางอาคารหางสรรพสินคาในสยามสแควร จึงทําใหพื้นวางดานบน

อาคารใน Block B ที่ทําการออกแบบ โดยเหมาะแกการเปน ตลาดนัดสินคาและที่พบปะชุมนุม 

(Marketplace) 

 
 

  
 
ภาพที่ 67 แสดงปญหาและความตองการของโครงการ 

 

 โดยวัตถุประสงคในการทดลองของขั้นตอนการออกแบบนี้ จะเปนการสรางพื้นที่ทาง

สถาปตยกรรมข้ึนมาเพื่อเปน ตลาดสินคาและสถานที่พบปะชุมนุมกัน (Marketplace) ซึ่งมี

การทํางานรวมกับบริบทของที่ต้ังโครงการ ผานเคร่ืองมือ และองคประกอบทางสถาปตยกรรม คือ 

โครงสรางของอาคารเดิม ลักษณะใชงานท่ีเหมาะสมกับผนัง การสัญจร ซึ่งจากการวิเคราะหที่ต้ัง

ของโครงการในบทที่ 4 ที่ไดกลาวถึงความไมเปนระเบียบของการคาขาย การเขาถึงรานคาที่เปนไป

ไดยาก และการมองเห็นพื้นที่วางที่ไมมีการใชงานบนอาคารตึกแถวในสยามสแควรที่เหมาะสมแก

การทดลองการติดต้ังผนังยืดหยุน (Wall spring) ที่ทําใหเกิดกิจกรรมการนั่ง การพบปะ การ

พักผอนแบบไมไดต้ังใจ การเกิดกิจกรรมรวมกลุมของผูคน ซึ่งไดจัดวางพื้นที่ลงบนที่ต้ังโครงการ 

โดยมีสวนการใชงานท่ีสําคัญทั้ง 4 สวน คือ รานคา รานอาหาร ลานพักผอน ทางเชื่อมการสัญจร 

เปนหลัก จัดวางพื้นที่ใหสอดคลองกันตามความตองการทางกายภาพของคําสําคัญ (Keyword) 

คือ การนั่งเพื่อเกิดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ภาพที่  68  แสดงทิศทางการออกแบบของโครงการ 
 
 ดวยความตองการพื้นที่ที่ตอบสนองกับการติดต้ังผนังยืดหยุน (Wall spring) การสราง

พื้นที่คาขาย และการสรางพื้นที่สําหรับการนั่งที่จะทําใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ เชน การ

พบปะ การพักผอน การเกิดกิจกรรมรวมกลุมของผูคน จึงไดทําการร้ือถอนอาคารในสวนผนังและ

พื้นเหลือไวเพียงแตเสากับคานในอาคาร Block B ที่มีบริบทของพื้นที่ที่เหมาะสมแกการเปนตลาด

สินคาและพื้นที่พบปะชุมนุม (Marketplace) โดยตัวอาคารมีจํานวนของคูหาทั้งหมด 19 คูหา คูหา

ละ 4 เมตร จํานวนช้ันทั้งหมดมี 4 ชั้น สูงช้ันละ 3.5 เมตร  โดยในสวนของพื้นที่วางดานบนอาคาร

ทั้ง 2 อาคาร ที่จะทําการออกแบบและไมทําการออกแบบแบบดังนี้ 
 สวนท่ีทําการออกแบบ 
 ชั้นที่ 2 ของทั้งสองอาคาร จะมีพื้นที่เหลือใหทําการออกแบบ เฉพาะอาคาร 1 โดยจะมี

คูหาที่  8, 11, 12, 15-19  ดังภาพที่ 69 

 ชั้นที่ 3 จะมีพื้นที่วางการออกแบบทั้ง 2 อาคาร โดยอาคาร 1 จะมีพื้นที่ทําการ

ออกแบบ คือ คูหาที่ 1-5, 8-19 อาคาร 2 จะมีพื้นที่ทําการออกแบบ คือ คูหาที่ 6-9, 12-19  ดังภาพ

ที่ 70  

 ชั้นที่ 4 จะมีพื้นที่วางที่จะทําการออกแบบทั้ง 2 อาคาร โดยอาคาร 1 จะมีพื้นที่ทําการ

ออกแบบ คือ คูหาที่ 1-5, 8-19 และอาคาร 2 จะมีพื้นที่ทําการออกแบบ คือ คูหาที่  6-9 , 12-19 ดัง

ภาพที่ 71  
 สวนท่ีไมไดทําการออกแบบ  
 ชั้นที่ 2 ในสวนของอาคาร 2 จะเปนทั้งช้ันที่ไมไดทําการออกแบบ สวนของอาคาร 1 

จะเปนคูหาที่ 1-7, 9-10, 13-14 ดังภาพที่ 69 

 ชั้นที่ 3 ของทั้ง 2 อาคารที่เปนพื้นที่ไมไดทําการออกแบบ คือ อาคาร 1 จะเปนพื้นที่

คูหาที่ 6-7 สวนของอาคาร 2 จะเปนคูหาที่ 1-5, 10-11 ดังภาพที่ 70 

 ชั้นที่ 4 ของทั้ง 2 อาคารที่เปนพื้นที่ไมไดทําการออกแบบ คือ อาคาร 1 จะเปนพื้นที่

คูหาที่ 6-7 สวนของอาคาร 2 จะเปนคูหาที่ 1-5, 10-11 ดังภาพที่ 71 
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ภาพที่ 69 แสดงพื้นที่ที่ทําการออกแบบและพื้นการใชงานเดิมของอาคารในบริเวณชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 70 แสดงพื้นที่ที่ทําการออกแบบและพื้นการใชงานเดิมของอาคารในบริเวณชั้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 71 แสดงพื้นที่ที่ทําการออกแบบและพื้นการใชงานเดิมของอาคารในบริเวณชั้นที่ 4 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

FLOOR 3  
อาคาร 2  

อาคาร 1  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 

11 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

อาคาร 1  

FLOOR 2  
อาคาร 2  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 19

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

พื้นที่ทําการ 
ออกแบบ 

FLOOR 4  
อาคาร 2  

อาคาร 1  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 
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ภาพที่ 72 แสดงโครงสรางอาคารและพื้นที่ที่ทําการออกแบบ 

 
อาคารและโครงสรางเดิม  
 ดวยระบบโครงสรางเดิมของอาคารตึกแถวในสยามสแควร ที่มีความเหมาะสมกับการ

ติดต้ังผนังยืดหยุน (Wall spring) และพื้นที่ลานสําหรับนั่ง ตัวอาคารตึกแถวนี้มีระยะหางของเสาที่

มีขนาด 3.5-4 เมตร ทําใหการติดต้ังผนังยืดหยุนใน 1 ชวงเสาที่มีขนาดความยาวของผนังยืดหยุน

ยาว 3.5-4 เมตร ซึ่งสามารถน่ังไดเพียง 1 คน จากขอจํากัดของวัสดุประเภทยางในการทดลอง

สรางผนังยืดหยุน จึงทําใหในบางพื้นที่ที่ตองการเกิดกิจกรรมการนั่งในปริมาณที่มาก ไมเกิดการ

ตอบสนองกับกิจกรรม ดังภาพที่ 73 จึงไดทําการออกแบบผนังยืดหยุนเปน 2 ระบบ ดังนี้  

 ระบบที่ 1 จะเปนการติดต้ังในรูปแบบของการนําผนังยืดหยุนมาติดต้ังใน 1 ชวงเสาที่

มีขนาด 4-3.5 เมตร ตามชวงเสาของอาคารเดิมที่สามารถทําการนั่งไดเพียง 1 คน 

 ระบบที่ 2 จะเปนการสรางเสาข้ึนมาใหม 3 เสาในระยะชวงเสาเดิม โดยจะเกิดชอง

ระหวางชวงเสา 4 ชวงละ 0.8-1 เมตร ของชวงเสาเดิมดังภาพ 75 ที่จะทําใหเพิ่มปริมาณการนั่ง

มากข้ึน 

 

  

 

 

อาคาร 2 
อาคาร 1 

พื้นทีรานคาเดิม 

พื้นทีรานคาเดิม 

อาคาร 1  

พื้นทีรานคาเดิม 

พื้นทีรานคาเดิม 

พื้นทีรานคาเดิม 

อาคาร 2  

พื้นทีรานคาเดิม 

พื้นทีรานคาเดิม 

อาคาร 1  
อาคาร 2 

พื้นทีรานคาเดิม 

พื้นทีรานคาเดิม 
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ภาพที่ 73 แสดงลักษณะการนั่งบนผนังยืดหยุน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 74 แสดงการระบบของการติดต้ังผนังยืดหยุนทั้ง 2 ระบบ  

  

 สรุป จากการนําอาคารตึกแถวเกา Block B ในสยามสแควร มาทําการออกแบบ โดย

เหลือโครงสรางเสาและคานมาทําการออกแบบติดต้ังผนังยืดหยุน (Wall Spring) จึงทําใหระบบ

การวางเสาและคานของอาคารเปนตัวกําหนดพื้นที่และขอบเขตของรานคา รานอาหาร ลานที่นั่ง 

และทางเดิน ใหอยูในระบบความกวางความยาวของเสาและคานเกาของอาคาร  

 
ทดลองที ่1 พื้นที่การใชงานในโครงการที่เหมาะสมกับวัสดุ 
  โดยมีพื้นที่การใชงานที่ทําการทดลองดังนี้  รานคา รานอาหาร ลานท่ีนั่ง ทางสัญจร 

ในแตละสวนของพื้นการใชงานจะแบงการเลือกเปน การเลือกรูปแบบการใชงาน การเลือกวัสดุกับ

ผนัง การเลือกระบบการติดต้ังของผนัง  
  

ระบบ 1 ระบบ 2 



 80 

 1. การออกแบบรานคา (Retail Shop) จากการสํารวจภายในสยามสแควรมีการเกิด

รานคาในหลายรูปแบบและมีการจัดวางพื้นที่การใชงานหลากหลาย แตพอจะสรุปการจัดพื้นที่การ

ใชงานสวนใหญของรานได 3 แบบ ดังนี้  

  แบบที่ 1 เปนรานคาที่ต้ังอยูตามชองทางเดินของ ตรอก ซอก ซอย ของอาคาร โดย

จะนําสินคาแขวนกับผนังหรือวางชิดผนังของอาคารในสวนตรงกลางจะเปนทางเดินใหผูคนเดิน

สัญจรไปมาและซ้ือสินคา  

  แบบท่ี 2 จะเปนรานที่อยูในพื้นที่ที่มีผนังรูปตัว U โอบลอมอยูโดยรอบ โดยจะเปด

ผนังดานหนาเพื่อการเขาถึงรานคาและโชวสินคา  

  แบบท่ี 3 จะเปนรานคาที่อยูในพื้นที่ปดลอมรอบดาน (ผนังรูปตัว O) โดยจะผนัง

ดานหนาเปนกระจกใสเพื่อเรียกรองการเขาถึงของผูคนและเปนสวนของการจัดโชวสินคา 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 75 แสดงรูปแบบประเภทตาง ๆ ของรานคาเดิมในสยามสแควรและการเลือกมาใชงาน 
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  การเลือกมาใชงาน จากการวิเคราะหรานคาทั้ง 3 รูปแบบไดผลการเลือกรานคา

ในรูปแบบที่ 2 มาทําการออกแบบในอาคารของโครงการ เพราะจากการเขาถึงสินคาของผูคนทําได

งายและยังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ของผนังในแตละรานไดอยางจัดเจน ซึ่งรานคาจะมีขนาดตามระยะ

ของชวงเสาเดิม คือ 1 ยูนิต ที่มีขนาด 4 x 3.5 เมตร การเรียงสินคาจะเวนระยะหางจากผนังดานละ 

1 เมตร ดังภาพที่ 76 เพื่อรองรับการนั่งจากผูคนนอกรานและในราน ยังเปนสวนชวยใหเกิดชองโลง

ระหวางการนั่ง ทําใหมองเห็นสินคากับกิจกรรมภายในรานคา 

 

  
 

ภาพที่ 76 แสดงลายละเอียดขนาดสัดสวนและการจัดวางรานคา 

 

  การเลือกวัสดุ ในสวนนี้จะเปนการเลือกวัสดุที่ทําการทดลองในบทที่ 3 มาทํางาน

รวมกับรานคา โดยในสวนดานหลังของรานไดเลือกวัสดุประเภทของพลาสติกใส เพื่อตองการเปน

สวนแสดงของสินคา และยังบังคับการจัดวางรานคาใหนําสวนของหลังรานหันออกนอกอาคาร    

ในสวนของผนังกันระหวางรานจะเปนวัสดุประเภทพลาสติกฝาที่นั่งแลวเกิดชองโลง เพื่อตองการ

การกันพื้นที่และการมองเห็นระหวางรานคาดังภาพที่ 77 แตก็ยังสรางปฏิสัมพันธระหวางสองพื้นที่

ไดจากการนั่งที่เกิดชองโลงระหวางรานคา 
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ระบบ 1 ระบบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 77 แสดงการเลือกวัสดุผนังยืดหยุนที่นํามาติดต้ังในสวนตาง ๆ ของรานคา 

  

  ระบบการติดต้ัง ในสวนของข้ันตอนนี้เปนการเลือกระบบของการติดต้ังผนัง

ยืดหยุน (Wall Spring) ของรานคาจะเลือกใช ในระบบแรกที่ใชความยาวของชวงเสา 3.5 - 4 เมตร 

ซึ่งในสวนของรานคามีการเกิดการกิจกรรมการนั่งในในรานคาในปริมาณที่นอยและตองการเปด

ชองโลงในพื้นที่กวางกวา ซึ่งถาทําการแบงสวนในระบบที่ 2 จะทําใหการเปดเมื่อตองการโชวจะทํา

ไดยากเพราะตองใชผูคนในจํานวนมากในการนั่งเพื่อเปดชองโลงของราน ดังนั้นจึงทําการเลือกใน

ระบบที่แรก ดังภาพที่ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 78 แสดงระบบการติดต้ังผนังยืดหยุนทั้ง 2 ระบบและการเลือกนําไปใชงานกับรานคา 

ผนังพลาสติกแผนแบบ ผนังพลาสติกแผนแบบ
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 2. การออกแบบรานอาหาร (Restaurant) จากาการสํารวจรานอาหารในสยามสแควร

มีพื้นที่การใชงานภายในรานที่พอจะสรุปออกมาไดเปน 2 สวน คือ  สวนนั่งทานอาหารและสวน

การทําอาหาร ซึ่งจะทําการเลือกการจัดวางการใชงานท้ัง 2 สวน ภายในรานอาหารมาทําการ

ออกแบบภายในโครงการ โดยจากการสํารวจมีการจัดวาง 2 รูปแบบ ดังภาพที่ 79 

  รูปแบบท่ี 1 จะเปนการนําสวนของพื้นที่ทําอาหารมาวางดานหนารานเพื่อตองการ

แสดงการทําอาหารและมีเคารเตอรบารดานหนาสวนทําอาหาร ในสวนของหนารานจะเปนสวน

แสดงรายการอาหาร โดยจะนําสวนของการนั่งรับประทานอาหารไวสวนหลังราน 

  รูปแบบที่ 2 จะเปนการจัดวางการใชงานในสวนของที่นั่งรับประทานอาหารไว

ดานหนารานและนําสวนของพื้นที่ทําอาหารและเคารเตอรบารไวดานสวนดานหลัง ซึ่งในแบบที่ 2 

จะใหความสําคัญกับการนั่งทานอาหารของลูกคาที่เกิดมุมมองออกนอกราน และทําใหเกิดโอกาส

ในการเกิดกิจกรรมระหวางภายนอกและภายในราน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 79 แสดงรูปแบบประเภทตาง ๆ ของรานอาหารเดิมในสยามสแควรและการเลือกมาใชงาน 

 

  การเลือกมาใชงาน จากการวิเคราะหการเกิดกิจกรรมของรานอาหาร ซึ่งใน

รูปแบบที่ 2 ใหความสําคัญในการเกิดปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่ภายนอก ที่สงผลใหเกิดกิจกรรมการ

พบปะ พบเจอของผูคนที่จะนําไปสูการนั่ง จึงไดทําการเลือกการจัดรานอาหารในรูปแบบที่ 2 มา
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ทํางานรวมกับอาคารในโครงการ โดยจะแบงใหทุกรานอาหารมีจํานวนการใชพื้นที่ในโครงการ 

รานอาหารละ 2 ยูนิต ซึ่งจะแบงเปนสวนทําอาหาร 1 ยูนิต และสวนของที่นั่งรับประทานอาหาร 1 

ยูนิต รวมขนาดของรานอาหารเปน 8 x 7 เมตร ดังภาพที่ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 80 แสดงลายละเอียดขนาดสัดสวนและการจัดวางรานอาหาร   

 

  การเลือกวัสดุ ในสวนนี้จะเปนการเลือกวัสดุที่ทําการทดลองในบทที่ 3 มาทํางาน

รวมกับรานอาหาร โดยสวนของพื้นที่ทําอาหารจะเลือกใชสวนของผนังทึบที่ผนังกออิฐฉาบปูน 

เพราะสวนนี้ตองการปดกันอยางถาวรในการทําอาหาร สวนของที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารได

ทําการเลือกใชวัสดุประเภทพลาสติกฝาที่นั่งแลวเกิดชองโลง เพื่อตองการความเปนสวนตัวจากการ

มองเห็น แตเมื่อนั่งในสวนของผนังจะทําใหเกิดชองโลงระหวางการนั่งทําใหเกิดการสราง

ปฏิสัมพันธระหวางภายนอก ดังภาพที่ 81 
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ระบบ 1 ระบบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 81 แสดงการเลือกวัสดุผนังยืดหยุนที่นํามาติดต้ังในสวนตาง ๆ ของอาหาร 

 

  ระบบการติดต้ัง ในสวนของข้ันตอนนี้เปนการเลือกระบบของการติดต้ังผนัง

ยืดหยุน (Wall Spring) ของรานอาหาร ซึ่งในสวนของรานอาหารจะมีการติดต้ังผังยืดหยุนในสวน

เดียวคือสวนของพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร โดยจะเลือกใชในระบบที่ 2 ดังภาพที่ 82 เพราะในสวน

รับประทานอาหารตองการพื้นที่สําหรับการนั่งในปริมาณมากจึงเลือก ระบบที่ 2 ที่มีการแบงระยะ

จากชวงเสาเดิมของอาคารที่มีขนาด 4 เมตร ออกเปน 4 ชวงเสาโดยใหเสาใหมมีขนาดชวงเสาละ 1 

เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 82 แสดงระบบการติดต้ังผนังยืดหยุนทั้ง 2 ระบบและการเลือกนําไปใชงานกับรานอาหาร 
  

ผนังทึบผนังพลาสติกแผนแบบฝา 
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 3. ลาน (Courtyard) จากการสํารวจในสยามสแควร จะมีลานที่พบปะของผูคน

เกิดข้ึนในหลาย ๆ จุด แตในบางพื้นที่ของสยามสแควรก็หนาที่เปนที่พบปะของผูคน เชน ตาม

ทางเดิน รานอาหาร ทางเขาหนาอาคาร หรือ Landmark ซึ่งพื้นที่เหลานี้ในสยามสแควรมีการเกิด

กรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคนในการพบปะและพบเจอ และในบางพื้นที่ก็มีพื้นที่ที่ตอบสนองกับ

การหยุดอยูกับที่ เชนที่ ที่พิง มานั่ง แตในบางพื้นที่ก็ไมมีพื้นที่ที่เหมาะแกกิจกรรมการยุดอยูกับที่ 

 
 

  
 

ภาพที่ 83 แสดงการพบปะของผูคนและการหยุดพักในสยามสแควร 

  

 การเลือกวัสดุ จากการสํารวจและวิเคราะหกิจกรรมของผูคนในสยามสแควรที่มีการ

พบปะ พบเจอ ของผูคน กิจกรรมที่ทําตอจากการพบปะ พบเจอ ของผูคนนั้นคือ การนั่งพูดคุย การ

นั่งพักผอน และการนั่งเพื่อเกิดกิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงทําการออกแบบลานภายในโครงการที

กอใหเกิดพื้นที่อํานวยความสะดวกในการนั่งแกผูคนที่ผานในโครงการ คือการนําเอายางตาขาย

จากการทดลองในบทที่ 3 มาทําการติดต้ังในระนาบพื้นโดยทํางานรวมกับคานของระบบอาคาร

เกา โดยจะมีการใชพื้นที่ใน 1 ยูนิต เปนลานนั่งที่มีขนาด 3.5 x 4 เมตร และจะมีการเวนพื้นที่

สําหรับทางเดินไวรอบลานที่นั่ง 50 เซนติเมตร ใน 1 ยูนิต ดังภาพที่ 84  

 

  
 

ภาพที่ 84 แสดงลายละเอียดขนาดสัดสวนของลานที่นั่ง 
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  การจัดวางลานที่นั่งใหอยูติดกับสวนของทางเดินในอาคาร จะเปนผลใหเกิดการ

พบปะ พบเจอของผูคนที่เดินสัญจรไปมากับคนที่นั่งอยูในลาน เพื่อเปนสรางปฏิสัมพันธระหวาง 2 

พื้นที่ และสงผลใหเกิดกิจการนั่งในลําดับตอไปดังภาพที่ 85 

 
 

  
 

ภาพที่ 85 แสดงรูปแบบของลานที่นั่งกับทางสัญจร 

 

 4. ทางเดิน (Circulation) ในสวนของทางเดินภายในสยามสแควรจะมีการสัญจรของ

ผูในหลายรูปแบบทั้งการสัญจรภายในอาคาร การสัญจรภายนอกอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคาร 

ฯลฯ ซึ่งในทางเดินจะมีการเกิดรูปแบบของกิจกรรมในหลายรูปแบบเชน การพบเจอ การพูดคุย 

การรอ ฯลฯ  กิจกรรมดังกลาวนี้เปนกิจกรรมที่หยุดการเคล่ือนที่ของผูคนที่สัญจรไปมา เพื่อทํา

กิจกรรมกิจกรรมในชวงเวลาหนึ่ง และนําไปสูการเกิดกิจกรรมการนั่งและสงผลใหเกิดกิจกรรมอ่ืน

ตอไป โดยการออกแบบสวนของทางเดิน ทางลาด บันได และทางเช่ือมภายในโครงการนี้ จะมีการ

นําวัสดุยางมาใชเปนราวกันตกและผนัง เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่หยุดในชวงเวลาหนึ่ง และสงผล

ใหเกิดการนั่ง โดยวัสดุประเภทยางจะตอบสนองการนั่งในระยะเวลาส้ัน และการเรียงตัวของยางที่

เปนผนังสามารถมองผานได ดังภาพที่ 86 
 
 
 
 
 



 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  86  แสดงรูปแบบการใชวัสดุประเภทยางในสวนของทางเดิน 

 
การทดลองที่ 2 การจับคูพื้นที่การใชงานรวมกันในอาคาร  
 โดยจะมีการทดลองการจับคูพื้นที่การใชงานทั้งหมด 6 รูปแบบคือ รานคากับรานคา 

รานอาหารกับรานอาหาร ลานที่นั่งกับลานที่นั่ง รานคากับรานอาหาร รานคากับลานที่นั่ง 

รานอาหารกับลานที่นั่ง ดังนี้ 

 1. รานคากับรานคา การทดลองจับคูระหวางรานคากับรานคามี 2 รูปแบบดังนี้  

  รูปแบบที่ 1 จะเปนการวางรานคาติดกันจากทางดานขางของราน โดยจะใชผนัง

รวมกัน วัสดุที่ใชกั้นจะเปนผนังพลาสติกขุน ที่จะทําหนาที่บงบอกขอบเขตของรานแตละราน จึงทํา

ใหการใชงานของรานแตละรานนั้นมีความเปนสวนตัว ถาตองการเกิดปฏิสัมพันธระหวางรานก็ทํา

การนั่งบนผนัง จะทําใหเกิดชองโลงระหวางการนั่งจะสงผลใหเกิดกิจกรรมระหวางสองพื้นที่รวมกัน   

  รูปแบบท่ี 2 จะเปนการจัดวางรานคาในรูปแบบที่หันหลังชนกัน จะทําใหพื้นที่

ดานหลังรานที่เปนสวนของแสดงสินคาหันเขาหากัน เปนผลใหไมเกิดการแสดงสินคาของทั้ง 2 

ราน การวางในรูปแบบนี้จึงไมเหมาะสมที่จะนําไปใชงาน  

  ดังนั้นการเลือกเจอกันระหวางรานคากับรานคาจะเปนการจัดวางใน รูปแบบที่ 1  

ดังภาพที่ 87 
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ภาพที่ 87 แสดงรูปแบบการวงตอกันของรานคาและการเลือกนําไปใชงาน 

 
 

  
 

ภาพที่ 88 แสดงรูปแบบการเกิดกิจกรรมระหวางรานคากับรานคาในรูปแบบที่ 1  
  
 2. รานอาหารกับรานอาหาร การทดลองจับคูระหวางรานอาหารกับรานอาหารมี 2 

รูปแบบดังนี้  

  รูปแบบที่ 1 เปนการจัดวางในรูปแบบการนํารานอาหารมาวางติดกันในสวนของ

ดานขาง ซึ่งจะทําใหสวนของที่นั่งรับประทานอาหารทั้งสองรานใชผนังรวมกัน จึงเปนปญหาในการ

แยงพื้นที่การนั่งของทั้งสองรานเพราะผนังสามารถนั่งไดทั้งสองฝง  

  รูปแบบที่ 2 จะเปนการนําสวนของพื้นที่ทําอาหารวางติดกันคือการนําดานหลัง

ของรานติดกัน จะทําใหพื้นที่ของการนั่งรับประทานอาหารของทั้งสองรานแยกออกจากกัน และไม

ทําเกิดปญหาการแยงพื้นที่นั่งระหวางพื้นที่  

  ดังนั้น การเลือกจับคูระหวางรานอาหารกับรานอาหารเปนใน รูปแบบที่ 2  ดังภาพที่ 

89 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 
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ภาพที่ 89 แสดงรูปแบบการวงตอกันของรานอาหารและการเลือกนําไปใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 90 แสดงรูปแบบการเกิดกิจกรรมระหวางรานอาหารกับรานอาหารในรูปแบบที่ 1  
  
 3. ลานกับลาน การทดลองในสวนของการจัดวางลานกับลานติดกัน จะทําใหเกิด

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคนในปริมาณที่มาก สงผลทําใหเกิดกิจกรรมรวมกลุมขนาดใหญ 

และดวยขอจํากัดของการติดต้ังกับแนวคานพื้น ทําใหมีการเวนพื้นที่สําหรับการเดินรอบลานขาง

ละ 50 เซนติเมตร เมื่อนําลานมาตอกันจะทําใหพื้นที่ที่เวนเปนทางเดินเพิ่มข้ึน และยังเปนตัวบง

บอกขอบเขตของการนั่งเปนกลุมยอย ในสวนของการนําลานกับลานมาวางติดกันในปริมาณทีม่าก

จะทําใหเกิดการเชื่อมตอพื้นที่ระหวางช้ันบนและช้ันลาง จากคุณสมบัติการสานของยางที่สามารถ

มองผานได ดังภาพที่ 91 
 

รูปแบบ 1 

รูปแบบ 2 

RESTAURANT RESTAURANT 
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ภาพที่ 91 แสดงรูปแบบการวงตอกันของลานที่นั่ง 

 
 

  
 

ภาพที่ 92 แสดงรูปแบบการเกิดกิจกรรมระหวางลานที่นั่งกับลานที่นั่ง  

 

 4. รานคากับลาน การทดลองจับคูระหวางลานกับรานคามี 2 รูปแบบดังนี้  

  รูปแบบท่ี 1 จะเปนการจัดวางลานติดกับสวนดานขางของรานคา ซึ่งในสวนของ

รานคามีความตองการที่จะใหเกิดการนั่งในสวนของผนังดานขางของราน เพื่อตองการที่จะเกิดชอง

โลงในการแสดงสินคาภายในรานใหกับผูที่นั่งในลานและผูที่เดินผานไปมา 

  รูปแบบที่ 2 จะเปนการวางลานที่นั่งติดกับสวนของดานหลังรานคาที่เปนสวนของ

การแสดงสินคา ซึ่งการนั่งในลานบางเวลาของผูคนที่มีจํานวนมากในยูนิตดังกลาว จะทําใหการลน

ของของผูคนมากระทําการนั่งในสวนของพื้นที่แสดงสินคาได  

  ดังนั้นการเลือกการจับคูระหวางรานคากับลานจึงเปนไปใน รูปแบบท่ี 1 ดังภาพที่ 

93 
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ภาพที่ 93 แสดงรูปแบบการวงตอกันของรานคากับลานที่นั่งและการเลือกนําไปใชงาน 

 
 

  
 

ภาพที่ 94 แสดงรูปแบบการเกิดกิจกรรมระหวางลานที่นั่งกับรานคาในรูปแบบที่ 1   
  
 5. รานอาหารกับลาน การทดลองจับคูระหวางรานอาหารกับลานมี 2 รูปแบบดังนี้ 

  รูปแบบที่ 1 จะเปนการจัดวางสวนของลานติดกับสวนทําอาหารของรานอาหาร 

ซึ่งจะเปนการวางที่ไมทําใหผูคนในสวนลานที่นั่ง ที่ในบางเวลาที่มีปริมาณมากรุกลํ้าไปนั่งในสวน

รับประทานอาหาร 

  รูปแบบที่ 2 จะเปนการวางลานที่นั่งติดกับสวนของพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร ซึ่ง

จะสงผลใหเกิดการรุกลํ้าที่นั่งของรานอาหาร  

  ดังนั้นการเลือกการจับคูระหวางรานอาหารกับลานจึงเปนไปใน รูปแบบที่ 1 ดัง

ภาพที่ 95 

 

 

รูปแบบ 1 

รูปแบบ 2 
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ภาพที่ 95 แสดงรูปแบบการวงตอกันของรานอาหารกับลานที่นั่งและการเลือกนําไปใชงาน 

 
 

  
 

ภาพที่ 96 แสดงรูปแบบการเกิดกิจกรรมระหวางลานที่นั่งกับรานอาหารในรูปแบบที่ 2  
  
 6. รานอาหารกับรานคา การทดลองจับคูระหวางรานอาหารกับรานคามี 2 รูปแบบ

ดังนี้   

  รูปแบบที่ 1 จะเปนการจัดวางสวนของดานขางรานคาติดกับสวนที่นั่งรับประทาน

อาหารของรานอาหาร ซึ่งในสวนของรานคามีกิจกรรมนั่งที่นอยจึงไมสงผลกับพื้นที่รับประทาน

อาหารของรานอาหาร และกิจกรรมการนั่งรับประทานอาหารยังทําใหเกิดชองโลงกับรานคา สงผล

ใหเกิดการมองเห็นสินคาจากรานอาหาร ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสองราน  

  รูปแบบที่ 2 การวางรานคาติดกับสวนทําอาหารของรานอาหารที่เปนผนังทึบ จะ

ทําใหไมเกิดผนังยืดหยุนเพราะการใชผนังทึบรวมกับรานอาหาร สงผลใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

สวนอ่ืนนอยลง  

  ดังนั้นการเลือกการจับคูระหวางรานคากับรานอาหารจึงเปนใน รูปแบบที่ 1 ดัง

ภาพที่ 97 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 

RESTAURANT 
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ภาพที่ 97 แสดงรูปแบบการวงตอกันของรานคากับรานอาหารและการเลือกนําไปใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 98 แสดงรูปแบบการเกิดกิจกรรมระหวางรานคากับรานอาหารในรูปแบบที่ 1  

 

  สรุปการจับคูพื้นที่การใชงานรวมกันในอาคาร จากการทดลองจับคูของ 

รานคา รานอาหาร และลานที่นั่ง ทําใหทราบถึงผลการทดลองในการนําไปออกแบบภายในอาคาร 

ซึ่งในบางพ้ืนที่ที่จับคูกันจะมีการสงเสริมใหเกิดการสรางกิจกรรมและการใชงานซึ่งกัน แตในบาง

พื้นที่ที่จับคูกันจะไมสงผลใหเกิดกิจกรรมและการใชงานรวมกัน จึงเกิดเปนกฎเกณฑการออกแบบ

ในการจัดวางพื้นการใชงานภายในโครงการข้ึนมา 

  ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหจํานวนพื้นที่ในอาคารทั้ง 2 อาคารที่มีปริมาณของ

พื้นที่จํานวนมาก เพื่อสรางการเชื่อมตอของพื้นที่ทั้ง 2 อาคารในการทําเปนพื้นที่ที่ตอบสนองกับ

การเกิดกิจกรรมการรวมกลุมขนาดใหญตามชวงเวลาและการเกิดกิจกรรม โดยพื้นที่เหมาะสมคือ

พื้นที่ในสวนของคูหาที่ 12 - 19 ของช้ัน 3 - 4 ดังภาพที่ 99 

 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 

RESTAURANT 
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ภาพที่ 99 แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกิดกิจกรรมรวมกลุมระหวางอาคารทั้งสอง 

 

  ทางเช่ือมระหวางอาคาร ในการศึกษาและออกแบบโครงการนี้ ไดทําการเลือก

อาคารใน Block B ซึ่งในมี 2 อาคาร โดยทั้ง 2 อาคารนี้เปนอาคารที่อยูติดกันหันดานหลังอาคาร

เขาหากัน มีการเวนระยะหางระหวางอาคาร 3 เมตร จึงทําการสรางทางเชื่อมระหวางอาคารขึ้น 

เพื่อตองการใหเกิดการเชื่อมพื้นที่ในอาคารและความสะดวกในการสัญจรของผูคน ซึ่งสวนที่ทํา

การเช่ือมพื้นที่ระหวางอาคารมีดังนี้  

  บริเวณชั้น 2 จะมีการเชื่อมทางเดินจากช้ัน 1 บริเวณดานหลังอาคารทั้งสองเพื่อ

การเขาถึงการคาขายของผูคนข้ึนสูชั้น 2 ของอาคาร ดังภาพที่ 100 

  บริเวณชั้น 3 เปนสวนที่มีพื้นที่เหลือของอาคารทีทําการออกแบบในจํานวนมาก 

และเปนสวนของทางเช่ือมจากหางสยามเซ็นเตอรมายังอาคาร จึงไดทําการออกแบบทางเชื่อม

ระหวางอาคารทั้ง 2 ในชั้น 3 ทั้งหมด เพื่อเปนทางเดินของผูคนที่สัญจรไปมา และเปนการเพิม่พืน้ที่

การใชงานในช้ัน 3 ของทั้ง 2 อาคาร ในจํานวนที่มากข้ึน โดยพื้นที่ในคูหาที่ 12 - 19 ที่มีการ

เชื่อมตอระหวางอาคารทั้ง 2 ทําใหมีพื้นที่การใชงานที่มาก เหมาะแกการเกิดกิจกรรมรวมกลุมของ

ผูคนในปริมาณที่มาก ดังภาพที่ 101 

FLOOR 3  
อาคาร 2  

อาคาร 1  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 

FLOOR 4  
อาคาร 2  

อาคาร 1  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 
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  บริเวณชั้น 4 จะมีสวนของการเช่ือมตอระหวางอาคารเพียงแคสวนของคูหาที่ 8 

และ 9 ในสวนของคูหาอ่ืน ๆ จะไมมีการเช่ือมตอระหวางอาคาร เพราะตองการเปดเปนชองโลงเพือ่

เกิดการเชื่อมตอระหวางกิจกรรมในช้ัน 3 และช้ัน 4 ดังภาพที่ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 100 แสดงทางเชื่อมระหวางช้ัน 2 ของอาคารทั้ง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 101 แสดงทางเชื่อมระหวางช้ัน 3 ของอาคารทั้ง 2 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 

FLOOR 2  
อาคาร 2  

อาคาร 1  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 

FLOOR 3  
อาคาร 2  

อาคาร 1  
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ภาพที่ 102 แสดงทางเชื่อมระหวางช้ัน 4 ของอาคารทั้ง 2 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 103 แสดงรูปตัดของทั้ง 2 อาคารระหวางช้ัน 3-4 และทางเชื่อมระหวาง 2 อาคาร 

 
ทดลองที่ 3 เสนทางสัญจรและการจัดวางรานคา 
 ภายในโครงการมีประเภทการใชงานคือ รานอาหาร รานคา ลาน และทางเดิน ไดทํา

การทดลองไว 5 รูปแบบดังนี้  

 แบบท่ี 1 เปนรูปแบบของการนํารานคาและรานอาหารวางติดกับผนังของอาคารคือ 

แถวยูนิต A และแถวยูนิต B และนําทางเดินและลานท่ีนั่งวางไวในสวนกลางของอาคาร โดยให

ผูคนเดินและใชงานในสวนกลางของอาคาร จึงทําใหไมเกิดการเช่ือมตอระหวาง 2 อาคาร ดังภาพ

ที่ 104 

 แบบท่ี 2 เปนรูปแบบการวางรานคาและรานอาหารจัดวางไวตรงกลางของอาคาร คือ

แถวยูนิต B และแถวยูนิต C และไดนําทางเดินไวในสวนรอบของอาคารคือแถวยูนิต  A และแถว   

ยูนิต D ซึ่งทําใหพื้นที่ระหวางสองอาคารเกิดการเชื่อมตอของพื้นที่ แตจะขาดการแสดงสินคาของ

รานคาตาง ๆ สูภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 104 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 7 13 14 15 16 17 18 1911 

FLOOR 4  
อาคาร 2  

อาคาร 1  
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 แบบที่ 3 จะมีความคลายกับในรูปแบบที่ 2 แตจะมีความแตกตางตรงที่การวาง

รานคาและรานอาหารจะแยกออกจากกัน จะเกิดเปนทางเดินรอบรานตาง ๆ ทําใหผูคนทํางานกับ

ผนังไดทุกจุดแตยังขาดการแสดงสินคาสูภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 104 

 แบบท่ี 4 จะเปนการจัดรานคาและรานอาหารไวในตําแหนงของแถวยูนิต B  และแถว

ยูนิต D ซึ่งจะวางทางเดินและลานไวในแถวยูนิต A และแถวยูนิต C โดยในแถวยูนิต B จะเปน

รานคาที่วางหางกัน 1 ยูนิต สลับกันไป เพื่อเกิดเปนทางเดินและเพิ่มพื้นที่การนั่งระหวางรานคา 

สวนของรานอาหารไดวางไวในแถวยูนิต D ซึ่งทําใหเกิดการปดกันพื้นที่ที่เชื่อมตอระหวางอาคารทัง้ 

2 อาคาร ดังภาพที่ 104 

 แบบที่ 5 จะเปนการวางรานคาและรานอาหารไวในสวนของแถวยูนิต A และแถวยูนิต 

B และทําการเวนระยะหางระหวางราน 1 ยูนิต เพื่อเกิดเปนทางเดินเขาถึงรานคาและรานอาหาร 

สวนในแถวยูนิต C สวนในแถวยูนิต D จะเปนสวนของลานและทางเดิน ซึ่งเมือเกิดการเชื่อมตอ

ระหวางอาคาร จะทําใหพื้นที่ของทั้งสองอาคารเปนพื้นที่ขนาดใหญ เหมาะแกการเกิดกิจกรรมรวม

กลุม และในสวนของรานคาสามารถแสดงสินคาสูภายนอกอาคารได ดังภาพที่ 104 
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B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 104 แสดงการทดลองทางสัญจรในโครงการและการเลือกนําไปใชงาน 

 

B 

1 

2 

3 

A 
B 
C
D

A 

C
D

A 
B 
C
D

A 
B 
C
D

4 

5 
A 
B 
C
D
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ตารางที่ 14   แสดงผลสรุปการทดลองของการเลือกวางระบบทางเดิน 

 

รูปแบบ 
 

การเกิดพื้นทีเ่ชื่อมตอ
ระหวางกิจกรรม 

การเขาถึง 
รานคาตาง ๆ 

การเกิดพื้นทีร่วมระหวาง
ทางเดินและพื้นที่อ่ืน ๆ 

1 1 4 1 

2 2 4 3 

3 2 4 3 

4 1 3 2 

5 4 3 4 

คาของเกณฑการใหคะแนน  1 = นอย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก, 4 = มากที่สุด 

 
ที่มา : จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 
 
 สรุป จากการทดลองและการเปรียบเทียบคาน้ําหนักจากตารางที่ 14 เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินภายในโครง ซึ่งรูปแบบที่ 5 มีคาคะแนนเปรียบเทียบในการเกิดพื้นที่เช่ือมตอระหวาง
กิจกรรม และการเกิดพื้นที่รวมระหวาทางเดินกับพื้นที่ อ่ืนในคะแนนที่มาก และมีคะแนน
เปรียบเทียบของการเขาถึงรานคาในคะแนนปานกลาง ซึ่งไดคะแนนตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวที่
มีความเหมาะสมในการที่จะนําไปทําการออกแบบในโครงการตอไป 
 
ทดลองที่ 4 การวาง Zoning ในโครงการ  
 การวางพื้นที่การใชงานของโครงการจะพื้นที่การใชงานทั้งหมด 4 สวน คือ รานอาหาร 
รานคา ลาน และทางเดิน โดยมีการทดลองทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้  
 รูปแบบ A จะเปนการวางรานอาหารและรานคาไวสวนดางหลังอาคารทั้ง 2 อาคาร
หรือสวนที่ติดกับสวนของทางเชื่อมระหวางอาคารทั้ง 2 และวางทางเดินกับลานที่นั่งไวสวน
ดานหนาของอาคารทั้ง 2 ซึ่งจะทําใหการเช่ือมระหวาง 2 อาคารโดนปดกันจากรานคาและ
รานอาหาร และทําใหไมเกิดการแสดงสินคาของรานคาตาง ๆ สูภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 105 
  รูปแบบ B จะเปนการวางทางเดินและลานที่นั่งไวในสวนดานหลังของทั้ง 2 อาคาร 
เพื่อจะทําใหเกิดการเพิ่มพื้นที่ระหวาง 2 อาคารจากทางเดินภายในอาคาร ลานที่นั่ง และทางเช่ือม 
สวนดานหนาจะเปนการวางรานอาหารและรานคาไว เพื่อใหเกิดการแสดงสินคาของรานคาตาง ๆ 
สูภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 105 
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  รูปแบบ C จะเปนการวางทางเดินและลานที่นั่งไวรอบอาคารทั้งสอง ซึ่งจะทําใหเกิด

การเพิ่มพื้นที่ระหวางทั้ง 2 อาคาร จากสวนของทางเดินและเช่ือมตอ แตจะทําใหการจัดวางลานที่

นั่งเปนไปไดยาก การนํารานคา รานอาหาร ไวสวนตรงกลางของอาคารจะไมเกิดการแสดงตัวของ

สินคาในรานตาง ๆ สูภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 105 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 105 แสดงการทดการวาง Zoning ของโครงการ 

B 

C 

A 
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ตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการทดลองของการเลือกวาง Zoning ของโครงการ 

 

รูปแบบ เปดโอกาสใหเกิดพื้นที่
โชวสินคาของรานคา 

เกิดพื้นที่ตอบสนองกับ
กิจกรรมรวมกลุม 

สรางความตอเนื่อง
ของกิจกรรมการน่ัง 

A 2 1 3 

B 4 3 4 

C 1 3 4 

คาของเกณฑการใหคะแนน  คือ 1 = นอย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก, 4 = มากที่สุด 

 

ที่มา : จากการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัย 

 

  สรุป จากการทดลองและการเปรียบเทียบคาน้ําหนักจากตารางที่ 15 เกี่ยวกับการ

วาง Zoning ทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่ B มีคาคะแนนเปรียบเทียบในการเปดโอกาสใหเกิดพื้นที่

โชวสินคาของรานคาและสรางความตอเนื่องของกิจกรรมการนั่งในคะแนนที่มาก และมีคะแนน

เปรียบเทียบการเกิดพื้นที่ตอบสนองกับกิจกรรมรวมกลุมคะแนนปานกลาง ซึ่งไดคะแนนตรงตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไวที่มีความเหมาะสมในการที่จะนําไปทําการออกแบบในโครงการ 
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อาคาร  อาคาร  
อาคาร  1  อาคาร  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 106 แสดงแบบแปลนช้ันที่ 2 
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อาคาร  1  อาคาร  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่  107  แสดงแบบแปลนช้ันที่ 3 
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อาคาร  1  อาคาร  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 108 แสดงแบบแปลนช้ันที่ 4 
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ภาพที่ 109 แสดงทัศนียภาพดานหนาอาคาร 2 

 

 
 

ภาพที่ 110 แสดงทัศนียภาพดานหนาอาคาร 1 
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ภาพที่ 111 แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 112 แสดงทัศนียภาพบรรยากาศภายในอาคาร 
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ภาพที่ 113 แสดงรูปตัดบริเวณดานขางของอาคาร  

 
 

  
 

ภาพที่ 114 แสดงรูปตัดบริเวณดานหนาของอาคาร  
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ภาพที่ 115 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมบริเวณทางเช่ือมระหวางทั้งสองอาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 116 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมบริเวณทางเช่ือมระหวางทั้งสองอาคาร 
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ภาพที่ 117 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมการนั่งบริเวณรานอาหาร 

 

 
 

ภาพที่ 118 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมการนั่งบริเวณรานเส้ือผา 
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ภาพที่ 119 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมการนั่งบริเวณลานที่นั่ง 

 

 
 

ภาพที่ 120 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมบริเวณทางเดินในอาคาร 1 
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ภาพที่ 121 แสดงทัศนียภาพกิจกรรมบริเวณทางเดินในอาคาร 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 122 แสดงแบบจําลอง 1 

 

 

อาคาร 1  



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 123 แสดงแบบจําลอง 2 

 

 
 

ภาพที่ 124 แสดงแบบจําลอง 3 

อาคาร 2  
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ภาพที่ 125 แสดงแบบจําลอง 4 

 

 
 

ภาพที่ 126 แสดงแบบจําลอง 5 
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ภาพที่ 127 แสดงแบบจําลอง 6 
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ภาพที่ 128 แสดงแบบจําลอง 7 

 

 
 

ภาพที่ 129 แสดงแบบจําลอง 8 
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ภาพที่ 130 แสดงแบบจําลอง 9 

 
 

    
 

ภาพที่ 131 แสดงแบบจําลอง 10 
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ภาพที่ 132 แสดงแบบจําลอง 11 

 



119 

 
 

บทที่ 6 
 

สรุปและขอเสนอจากการศึกษาเร่ืองของเกาอ้ี 
 

สรุปการศึกษาเรื่องเกาอ้ีกับพฤติกรรมการน่ัง 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีของเกาอ้ีในเร่ือง

ความหมายของเกาอ้ี ประเภทของเกาอ้ี วัสดุการสรางเกาอ้ี การทํางานรวมกับเฟอรนิเจอรอ่ืน ๆ 

และกิจกรรมการนั่งของมนุษยที่กระทํากับเกาอ้ี  โดยเกาอ้ีนั้นมีลักษณะที่คลายกับงานทาง

สถาปตยกรรมตรงที่ตองการพื้นที่ สภาพแวดลอม และพฤติกรรมการใชงานของมนุษย ซึ่งเกาอ้ีถูก

สรางมาเพื่อการตอบสนองพฤติกรรมของมนุษยในระดับที่ยอย การกอรูปที่เร่ิมจากเกาอ้ีที่มีรูปแบบ

การใชงานและรูปทรง ที่จะสงผลไปสูการกอรูปในงานสถาปตยกรรม โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

  1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยผานเกาอ้ี ที่สงผลถึง รูปทรง การใชงาน และความสัมพันธ 

ในการระบบกลุมตาง ๆ ของเกาอี้ เพื่อจะทําใหเกิดความสัมพันธในการกอรูปในทางสถาปตยกรรม 

 2. ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่วาดวยเรื่องพฤติกรรมมนุษยนั่ง และกิจกรรมการ

หยุดอยูกับที่ 

 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยผานเกาอ้ีที่จะนํามาสรางโปรแกรม

ทางการออกแบบสถาปตยกรรม 

 4. สรางทางเลือกเพื่อนําไปสูโปรแกรมการออกแบบในงานสถาปตยกรรมบนพื้นฐาน   

ของหลักการเรียนรูจากขอมูลขางตน   

 5. นําทางเลือกหรือเคร่ืองมือมาทําการทดลองในงานสถาปตยกรรมโดนเนนกิจกรรม

การนั่งในพื้นที่เปนประเดนหลัก 

 6. กําหนดที่ต้ังและบริบทของโครงการที่มีกิจกรรมการนั่งในพื้นเปนจํานวนมาก 

 7. ออกแบบพื้นที่ ภายใตเงื่อนไขและแนวคิดในการออกแบบผานเคร่ืองมือทาง

สถาปตยกรรมที่สามารถตอบวัตถุประสงคหลักของโครงการ 

 จากการศึกษาเนื้อหาของเกาอ้ีในเร่ืองของ ความหมายของเกาอ้ีและการนั่ง และศึกษา

เจาะลึกลงไปในเร่ืองของ การสรางขอบเขตของเกาอ้ีกับการนั่ง ทิศทางของเกาอ้ีกับการนั่ง การ

หอหุมของเกาอ้ีกับพฤติกรรมการนั่ง วัสดุที่ใชในการสรางเกาอ้ีในการตอบสนองกับการนั่ง และการ

ทํางานของเกาอ้ีกับบริบทอ่ืน ๆ จึงทําใหไดขอสรุปของการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเกาอ้ีวา "เกาอ้ีกับ
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พฤติกรรมการนั่งเปนส่ิงที่แยกออกจากกันไมไดเพราะเกาอ้ีถูกสรางมาเพื่อตอบสนองการนั่ง"      

จึงทําใหการศึกษาและการทดลองตองทํางานไปพรอม คือ เกาอี้และการนั่ง 

 
 

 
 

ภาพที่ 133  แสดงแผนผังการสรุปภาคขอมูลถึงภาคการทดลอง 

 

 การทดลองหาการกอรูปไปสูงานสถาปตยกรรมนั้น ไดทําการศึกษาในสวนของการนั่ง

ของผูคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยกิจกรรมที่เกิดข้ึนหลัก ๆ และสงผลใหเกิดการนั่งก็คือ 

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคน เชน การยืนรอ การพบปะ การพบเจอ การนั่งคุย การนั่งพัก ฯลฯ 

ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูคนหยุดอยูกับที่คือ การยืนพิง การหยุดที่จะนั่ง การนั่งของผูคนจะนั่ง

ในสวนของที่นั่งหลักและที่นั่งรอง สวนของที่นั่งหลักจะเปนสวนของพื้นที่ถูกสรางมาเพื่อการนั่งเชน 

เกาอ้ี มานั่ง โซฟา ฯลฯ และสวนของที่นั่งรองจะเปนสวนของพ้ืนที่ที่ เปนองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมที่มนุษยมองเห็นพื้นที่นั้นตอบสนองกับการนั่ง เชน พื้น ผนัง บันได ขอบหนาตาง 

ฯลฯ จึงทําใหเกิดการมองเห็นสวนของที่นั่งรองที่เปนสวนหนึ่งของการกอรูปทางสถาปตยกรรมและ

สามารถตอบสนองการนั่งได จึงไดนําสวนของพื้นที่นั่งรอง คือ พื้นกับผนัง มาทําการทดลองใหเกิด
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การนั่งไดและยังคงทําหนาที่เปนผนังและพื้นไดเหมือนเดิม โดยการนําเอาความยืดหยุนที่ได

ทําการศึกษาในสวนของวัสดุในการสรางเกาอ้ี ที่ตอบสนองการการนั่งที่มีความยืดหยุนมากเทาไร 

ก็จะมีการสัมผัสกับรางกายมากเทานั้น ทําใหการถายเทน้ําหนักลงสูพื้นไดมาก ทําใหเกิดการนั่งที่

สบายและนานมากข้ึน จงึทําใหเกิดการทดลองทํางานรวมกันระหวางวัสดุที่มีความยืดหยุนกับผนัง

และพื้น กลายเปนผนังและพื้นที่สามารถตอบสนองการนั่งและยังคงทําหนาที่เปนผนังและพื้นใน

องคประกอบทางสถาปตยกรรมไดเชนเดิม 

 การทดลองในสวนของการนําผนังยืดหยุนและพื้นยืดหยุนมาทํางานรวมกับอาคารทาง

สถาปตยกรรม โดยนํามาทําการทดลองกับประเภทอาคารหางสรรพสินคา เพราะอาคารประเภทนี้

มีกิจกรรมการน่ังของผูคนในปริมาณมาก และมีการใชผนังในการแบงขอบเขตของพื้นที่ในการ

คาขายอยางชัดเจน โดยองคประกอบของพ้ืนและผนังดังกลาวเปนปจจัยสําคัญในการกอรูปอาคาร

ทางสถาปตยกรรม จึงไดทําการทดลองในพ้ืนที่ยานสยามสแควร ที่เปนสวนของ Marketplace 

ภายในอาคาร Block B ของทั้งสองอาคาร โดยใชพื้นที่วางบนอาคารของแตละคูหาที่ทําการ

วิเคราะหเลือกมาทําการออกแบบรวมกัน ซึ่งทําใหอาคารที่ทําการออกแบบเปนพื้นที่คาขายของ

รานคา เปนแหลงจับจายใชสอยของผูคนและพื้นที่พักผอนของผูคน โดยใหผนังและพื้นสามารถ

ตอบสนองกิจกรรมการหยุดอยูกับที่และการนั่งในทุกพื้นที่ภายในอาคาร และยังทําหนาที่เปนตัวบง

บอกขอบเขตของรานคา ซึ่งจะกอใหเกิดกิจกรรมการหยุดอยูกับที่ของผูคน และเกิดการกอรูปของ

กิจกรรมจากกลุมยอยกลายเปนกิจกรรมขนาดใหญ ที่เกิดมาจากการหยุดอยูกับที่ของผูคน 
 
ขอเสนอแนะของการศึกษาเรื่องเกาอ้ีกับพฤติกรรมการน่ัง 
 1. การทดลองในครั้งนี้ทําใหเกิดรูปแบบของผนังที่ตอบสนองการนั่งในรูปแบบใหมที่

สามารถนําไปใชงานกับอาคารทางสถาปตยกรรมได โดยอาคารทางสถาปตยกรรมสวนมากจะเกิด

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่กับการนั่ง และตัวอาคารสวนมากก็ตองการการปดกันพื้นที่ภายในอาคาร

หรือบอกขอบเขตของพ้ืนที่ภายนอกอาคาร จึงสามารถนําผนังยืดหยุน (Wall Spring) ที่ทําการ

ออกแบบไปใชกับอาคารอ่ืน ๆ ได โดยข้ึนอยูกับการกอรูปของอาคารที่จะทําการออกแบบนั้น สราง

กรอบของการออกแบบที่คํานึงถึงกิจกรรมการหยุดอยูกับที่และการนั่งกอนโปรแกรมของประเภท

อาคารดังกลาว หรือใหโปรแกรมของประเภทอาคาร  ดังกลาวเปนกรอบของการออกแบบกอน

กิจกรรมการหยุดอยูกับที่และการนั่ง  
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ภาพที่ 134  แสดงแผนผังสรุปการนําผนังยืดหยุนไปใชงานกับอาคารอ่ืน ๆ  

 

 2. การเลือกนําไปใชงานของผนังยืดหยุน (Wall Spring) ก็ข้ึนอยูกับการเลือกวัสดุที่ทํา

การทดลองเปนผนังตาง ๆ นั้น เหมาะสมกับประเภทของพ้ืนที่และการใชงานททีาํการออกแบบมาก

นอยเพียงใด 

 3. การการศึกษาและออกแบบในคร้ังนี้ทําใหเกิดการกอรูปจากวัตถุขนาดเล็ก ที่ถูก

สรางข้ึนมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมการใชงานของมนุษยไปสูงานสถาปตยกรรม ซึ่งเปนแนวทางให

เกิดแนวความคิดที่เร่ิมจากวัตถุที่มีขนาดเล็กอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชงานของมนษุยกอรูปไปสูงาน

สถาปตยกรรมไดเชนกัน 
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