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 This study aims to study techniques for painting landscapes or Perspective view to 
create architectural space. Because this technique converts 3D into 2D and still make it look 
3D, in its original meaning, which, if we adopt this technique to create an architectural space 
that happens to be different from the space that used to exist. How? 
     Technical writing opinion photos The idea is "Distortion" of the object shape.Technical 
writing opinion photos When we apply this technique to create anarchitectural space. Area 
happens to be the distortion of the areas we usually can recognize the fallacy in the camouflage 
that area.Will cause the recognition of new areas. By creating these areas may be due to that 
need. What determines the perceived create space. The sequencing of the contents of the 
context to be created. Faded as and causing the area. 
      Overall appearance of the created panoramic view of the area. Luxembourg has 
demonstrated. Finals will take place in the area of building techniques by applying this 
technique to the subjective dimension to the process of creating architectural space. You will 
see the relationship of the area to the new architecture.Unlike the existing area by area 
happens to be a new experience to the living. A corresponding to visual perception, contextual, 
continuous and sequential. By positioning the recognition sequence of events. The change of 
The conclusion of the concept to focus on.Design guidelines are supported by subjective visual 
image. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 ทัศนียภาพ ทัศนะภาพ หรือ Perspective คือวิธีการแสดงภาพที่มองเห็นดวยตาในมุม มองหนึ่ง 
ลงบนระนาบ 2 มิติ โดยระบบ การพัฒนา Perspective เร่ิมตั่งแต 500 ปกอนคริสตการ ที่เร่ิมมีความสนใจ
ในระยะทางระหวางผูมองกบัส่ิงที่สนใจที่เรียกวา Skenographia ในการเลน มหรสพจะมีการใช ระนาบมา
วางเรียงกันเพื่อลวงตาทําใหเกิดความลึกของมุมมองบนเวที นอก เหนือจากนี้ยังมีการใชทฤษฎีนี้ใน
ภาพวาดหลังจากนั้นเร่ิมมีการใชวิธีการวาดส่ิงของที่อยูไกลใหเล็กวาที่อยูใกลเพื่อเพิ่มความลวงตามากข้ึน 
และการพัฒนาที่สําคัญของทัศนะภาพ  ) Perspective) เกิดข้ึนในยุค Renaissance เร่ิมมีอธิบายหลักการ
ของการมองเห็นโดยอธิบายวาแสงจะกระทบเขา ไปในตาเปนรูปทรงกรวย จึงมีการพัฒนาหลักการนี้เขาไป
ในการเขียนภาพทําใหเกิดหลัการในการ เขียน Perspective ข้ึน  
 หลักการของการเขียนทัศนภาพ Perspective คือการอธิบาย วัตถุ 3 มิติ ออกมากเปนภาพ 2 มี
องคประกอบในภาพคือ Vanishing point จุดลับตาหรือจุดอันตธานคือจุดรวมของเสนฉายของ ภาพและ 
Herizontal line เสนระดับสายตา  โดยจะแบงลักษณะของ Perspective ได 3 ประเภท   
 1.1 ทัศนียภาพแบบจุดเดียว (One point perspective)  จะมีจุดลับตา  ) Vanishing point) จุด
เดียว อาจอยูดานซาย หรือขวา บนหรือลาง หรืออยูกึ่งกลางของภาพก็ได  
 1.2 ทัศนียภาพแบบสองจุด (Two points perspective)  จะมีจุดลับตา  ) Vanishing point) สอง
จุด อาจอยูดานซาย หรือขวา บนหรือลาง หรืออยูกึ่งกลางของภาพก็ได 
 1.3 ทัศนียภาพแบบสามเดียว (Three points perspective)  จะมีจุดลับตา  ) Vanishing point) 
จุดเดียว สามจุดอยูทางดานซายและขวาของภาพอีกหนึ่งจุดอาจอยูดานบน หรือดานลาง ของภาพก็ได 
 โดยทัศนะภาพจะมีหลักการมีการเขียนเพื่อใหเกดิการลวงตาเพื่อใหผูมองสามารถรับรูถึง  ความ
ลึก ระดับ ระนาบ ขนาด การซอนทับ ซึ่งเปนนัยยะทาง 3 มิติ ในงาน 2มิติปจจุบันมีการใช วิธีการเขียน
ทัศนะภาพเพื่ออธิบายคุณลักษณะของสถาปตยกรรมเพื่อใหสามารถเขาใจลักษณะพื้นที ่3  มิติในงาน

1 

 



สถาปตยกรรม  ในมุมมอง 2 มิติ  ดังนั้น ทัศนะภาพ  จึงเปนเพียงแคตัวแทนพื้นที่ 3 มิติในมุมมองใด
มุมมองหนึ่   เมื่อมุมมองที่เรามองเปล่ียนไปทัศนะภาพ ก็จะเปล่ียนไปดวย 
2. ความมุงหมายและจุดประสงคของการศึกษา 
 ทัศนะภาพ Perspective เปนคร่ืองมือในการอธิบายลักษณะ 3 มิติ ใหเปนลักษณะ 2 มิติ โดยการ
บิดเบือนความจริงเพื่อใหสามารถเขาใจคุณลักษณะตางๆของลักษณะ 3 มิตินั้นไดโดย ลักษณะ 3 มิติ 1 
อยาง สามารถบิดเบื่อเปนระนาบ 2 มีติไดหลายอยางตามมุมมองที่เปล่ียนไป แตลักษณะบนระนาบ
วิทยานิพนธนี้จึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาประเด็นความสัมพันธทางแนว 
ความคิดการสราง พื้นที่ ทางสถาปตยกรรม ผานระนาบ 2 มิติของPerspective โดย นัยยะทางสถา ปตยก
รรมที่มีอยูใน Perspective เพื่อนําไปสูการการออกแบบสถาปตยกรรมที ่
  
3. สมมุติฐาน 
 เปนไปไดหรือไมที่ ลักษณะทาง 2 มิติของทัศนะภาพ Perspective จะเกิดการบิดเบือน เพื่อให
สามารถกอตัวเปนลักษณะ 3 มิติแบบใหมแตมีความหมายและลักษณะของพื้นที่เหมือน 
เดิม 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและปรัชญา ตลอดจนเทคนิคของการสรางทัศนะภาพ Perspective สราง
โปรแกรมและออกแบบงานสถาปตยกรรม ดวยฐานของการสรางงาน 3 มิติจาก ระนาบ 2 มิติ  
 
 4.1 ขอบเขตของเน้ือหา 
      4.1.1 ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาเทคนิคการเขียนทัศนะภาพ 
       4.1.2 ศึกษาความสัมพันธของเทคนิคการเขียนทัศนะภาพกับการกอตัวของที่วาง ทาง
สถาปตยกรรม 
       4.1.3 ศึกษาแนวความคิดสูงานสถาปตยกรรม 
       4.1.4 พัฒนาแนวความคิดสูงานสถาปตยกรรม 
  
 
 
 



5. ขั้นตอนในการศึกษา 
 5.1 เก็บขอมูล ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและปรัชญา ของการเกิดทัศนะภาพ Perspective ศึกษา
เทคนิคการทํา และกลไกของการทํางานเทคนิคการเขียนทัศนะภาพ 

  5.2 วิเคราะหขอมูล วิเคราะหความสัมพันธระหวางระนาบ 2 มิติในทัศนะภาพ Perspective กับ
พื้นที่ 3 มิติในนัยยะทางสถาปตยกรรม 
 5.3 สังเคราะหขอมูล สรางโปรแกรมและออกแบบงานสถาปตยกรรม บนพื้นฐานของ หลักการที่
เรียนรูไดจากขอมูลดังกลาว  
 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การศึกษาความสัมพันธของเทคนิคการเขียนทัศนะภาพพื้นที่วางทางสถาปตยกรรมคาดวาจะ
ไดรับประโยชนในเชิงสถาปตยกรรมเนื่องจากเปนการําเสนอวิธีการสรางพื้นที่ที่มีความใหม 
และแตกตางไปจากวิธีการสรางพื้นที่แบบเดิม 
 
7. แหลงขอมูล 
 7.1 แหลงขอมูลหลักจากหนังสือ Perspective ที่มีอยูในปจจุบัน  
       7.2 แหลงขอมูลจาก websites ตางๆ   
 7.3 แหลงขอมูลจากหนังสือทฤษฎี 
 
8. การนําเสนอผลงาน 
 8.1 ภาพประกอบคําบรรยาย 
 8.2 แบบแนวคิดทางสถาปตยกรรม 
 8.3 หุนจําลอง 
 8.4 คอมพิวเตอรกราฟฟค 
 8.5 ขอมูลและเอกสารอางอิง 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 2 
 

การพัฒนาของทัศนะภาพ (Perspective) 
 
1. ความหมายของทัศนะภาพ (Perspective) 

ทัศนะภาพ หรือทัศนียภาพ (Perspective) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน มีความหมายวา see 
through  หรือ การมองผานทะลุไปโดยเปนเทคนิคการวาดภาพบนพื้นผิวระนาบที่จะแสดงให เห็นถึงส่ิงที่
มองเห็นไดดวยตา (William v.,2534) เทคนิคที่สําคัญของการ  เขียนทัศนะภาพ (Perspective) คือ 
 1.1 ขนาดผันตามระยะ (Smaller as their distance)  วัตถุที่อยูในภาพจะมี ขนาดเล็ก ลงเมื่อ
อยูในตําแหนงที่ไกลข้ึน 
 1.2 การยอระยะ (Foreshorten)  ขนาดของวัตถุตามเสนนําสายตาจะมีขนาดส้ันกวาวัตถุที่ขวาง
เสนนําสายตา 
 
2. การพัฒนาการของทัศนะภาพ 

ทัศนะภาพเปนเทคนิคการวาดภาพชนิดหนึ่งซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรโดย
มีข้ันตอนการพัฒนาดังตอไปนี้  
 2.1 ยุคกอนประวัติศาสตร ลักษณะของภาพวาดของยุคกอนประวัติศาสตรจะเปน ลักษณะที่มี
การคัดลอกหรือจําลองมาจากเงาของวัตถุ ไมวาจะเปน ตนไม สัตว หรือแมแตมนุษย ดวยกันเอง โดย
ลักษณะรูปภาพจะ เปนภาพดานขางที่คํานึงถึงความเปนจริงและแสดงออกลีลา การเคล่ือนไหว ผลงานที่
แสดงออก แสดงใหเห็นทักษะการใชเสน แตไมไดคํานึงถึงสัดสวนกลาวคือ ภาพสัตวทั้งหลายเมื่อ
เปรียบเทียบถึงสัดสวน จะไมมีความสัมพันธกับภาพอ่ืนๆขางเคียง  
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ภาพที่ 1 แสดงภาพเขียนสมัยกอนประวัติศาสตร 
ที่มา: Pre-historic Art , Cave Painting, accessed May 21, 2014, available from 
http://4.bp.blogspot.com/-ab6u9PgZDb8/UhAXbTYvz0I/AAAAAAAAAKk 
/IycpIlwL9ZU/s1600/1001208960l.jpg 
 
 2.2 ยุคอียิปต ศิลปะยุคนี้จะมีการพัฒนาตอมาจากยุคกอนประวัติศาสตรจะเปนการ คัด 
ลอกรูปดานขางของวัตถุและส่ิงของตางแตแตจะมีรายละเอียดมากข้ึนแลวรูปภาพตางๆจะมี การ ใชเปน
สัญลักษณและแสดงออกเปนภาษาวัตถุที่วาดออกมาเร่ิมมีความสัมพันธทางดานขนาด กับ วัตถุรอบขาง 
คือเร่ิมมีส่ิงแวดลอมดานขางมาเปนสวนเกี่ยวเนื่องกับตัววัตถ(ุWilliam v.,2534) 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงภาพเขียนสมัยอียิปต 
ที่มา: Pre-historic Art, Egypt Painting, accessed May 21, 2014, available from 
http://cdn.history.com/sites/2/2014/01/queen-nefertiti-P.jpeg  



 2.3 ยุคกรีก ศิลปะยุคกรีกเปนยุคที่เร่ิมมีการริเร่ิม ทัศนะศิลป (Perspective) โดยวัตถุ ที่อยู
ในรูปวาดแตละชิ้นจะมีจุดรวมสายตามของตัวเองโดยที่เมื่อมีการจัดเรียงของวัตถุในรูปภาพยุคนี้ จะสังเกตุ
ไดวาจุดรวมสายตาของวัตถุแตละชิ้นแยกออกจากกันเนื่องจากยังมีการแยกวาดรูป ดาน ของของวัตถุโดย
ศิลปนจะเปล่ียนมุมที่วาดไปเร่ือยๆตามที่จะเห็นมุมดานขางของวัตถุชิ้นนั้น  ๆ

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงภาพเขียนสมัยกรีก 
ที่มา: Pre-historic Art, Greek Painting, accessed May 21, 2014,  available from 
http://2.bp.blogspot.com/_YKO2gLhVDc/TMeqXmAu4MI/AAAAAAAAFos/dAet02M4_ZA/s1600/
Greekreligion-animalsacrifice-corinth-6C-BCE.jpg 
 
 2.4 ยุคโรมัน ศิลปะยุคโรมันมีการพัฒนาตอมาจากยุคกรีกโดยในตอนตนยังมีการ แยก  จุด
รวมสายตาของวัตถุแตละชินในรูปภาพแตตอมามีการพัฒนาใหใรการใชจุดรวมสายตา เปนจุดเดียวกันไม
วาจะเปนตัว วัตถุหรือสภาพแวดลอมที่อยูรอบรวมถึงองคประกอบทุกๆอยาง ของภาพ (William v.,2534) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงภาพเขียนสมัยโรมัน 
ที่มา: Art, Roman Art, accessed May 21, 2014, available from 
http://www.answers.com/topic/roman-art 
 
 2.5 ยุคกลาง ศิลปะยุคนี้จะเร่ิมมแียกพื้นหลังของภาพออกเปนสองสวน คือ สวน ground 
plan และ vertical background โดยภาพในยุคนี้จะยังไมมีการลวงตาของวัตถุตาง  ๆในรูปภาพ และการ
พัฒนาที่สําคัญขอภาพในยุคนี้ก็ คือ  
        2.5.1 การจัดองคประกอบของภาพ (Proportion) 
          2.5.2 การจัดแสงในรูปภาพ (Lighting) 
        2.5.3 การใชสัญลักษณ และการเปรียบเทียบ (Symbol and Allegory)  
 2.6 ยุคกอนเรเนอซองส ศิลปะยุคนี้จะเร่ิมมีการลวงตาใหสามารถรับรูถึงความลึก ในรูป 
ภาพไดเร่ิมเกิดความสัมพันธของวัตถุในรูปภาพมีการซอนทับของวัตถุทําใหสามารถรับรู ลําดับ และตําแนง
ของวัตถุไดแตยังไมไมมีการเนนน้ําหนักตามสําดับความสําคัญของจุดสนใจ ในภาพ 
 



 
 

ภาพที่ 5 แสดงสวน ground plan และ vertical background 
ที่มา: Holy spirit, Renaissance Wiki Painting, accessed May 21, 2014, available from 
http://holyspiritlibrary.pbworks.com/w/page/18886146/Renaissance%20Wiki 
 

2.7 ยุคเรเนอรซองส ยุคเรเนอรซองสถือเปนยุคเร่ิมตนของระบบเทคนิคการวาด ภาพแบบ
ทัศนะภาพ Perspective โดยมีหลักการดังตอไปนี ้
 
3. ประเภทของเทคนิคการเขียนทัศนะภาพ (Perspective) 

 3.1 ระบบการวาดภาพแบบ Linear Perspective จะมีหลักการดังตอไปนี ้
       3.1.1 เสนตรงที่เปนสวนประกอบของภาพจะไมมีการบิดเบือน 
        3.1.2 วัตถุ และระยะทางที่ขนาดกับระนอบภาะจะไมมีการบิดเบือน 
        3.1.3 เสนที่มีการทํามุม (ไมขนานกับระนาบภาพ) จะมีการไปบรรจบกันที่จุดรวมสายตา 
        3.1.4 วัตถุจะมีขนาดเล็กลงตามระยะทางที่เพิ่งข้ึนจากตําแหนงมอง 

3.2 การแยกระยะภาพ The separation of planes ระยะภาพในรูปภาพนั้น สามารถแบงระยะ
ออกไดเปน 
        3.2.1 ระยะใกล (Foreground) 
        3.2.2 ระยะกลาง (Middleground) 
        3.2.3 ระยะไกล (Background) 



3.3 Atmospheric Perspectiveเปนวิธีการเขียนภาพโดยใชเทคกิคการวาดภาพที่สราง ความ 
แตกตางของของบรรยากาศความชัดเจนในภาพระยะภาพที่อยูใกลกับอยูไกลโดยที่วัตถุที ่
อยูระยะใกลจะมีความชัดเจนมากกวาวัตถุที่อยูระยะไกล (William v.,2534) 

3.4 The classic color theory เปนเทคนิคการสรางความแตกตางของระยะภาพ ดวยสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี  3 
 

การบิดเบือนในทัศนะภาพ (Illusion) 
 

 จากบทที ่2 จะทราบไดวาเทคนิคการวาดภาพแบบทัศนะภาพ (Perspective) นั้นยังสามารถ
แบงยอยออกมาไดอีก 4 เทคนิค คือ 

 1. Linear perspective 
  2. The separation of planes 
  3. Atmospheric Perspective 
  4. The classic color theory 

 โดยหากจะพิจารณาจากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธของงานสถาปตยกรรมกับทัศนะ
ภาพนั้น เทคนิคการเขียนภาพแบบ Linear perspective จะมีความเกี่ยวเนื่องมากที่สุดเนื่องจาก เทคนิค
การเขียนภาพนี้จะมามารถอางอิงตามหลักทางคณิตศาสตรได ทําใหพิสูจณระยะทาง และขนาดของวัตถที่
เกิดข้ึนในภาพได ในบทนี้จึงจะขออธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนทัศนะภาพ แบบ Linear perspective 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงความหมายของทัศนะภาพ Perspective 
            (การคนควาของผูวิจัย) 
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1. Linear Perspective 
1.1 ความหมายของ Linear Perspective ทัศนียภาพ ทัศนะภาพ หรือ Perspective คือ 

วิธีการแสดงภาพที่มองเห็นดวยตาในมุม มองหนึ่ง ลงบนระนาบ 2 มิติ โดยระบบ การพัฒนา Perspective 
เร่ิมตั่งแต 500 ปกอนคริสตการที่เร่ิมมีความสนใจในระยะทางระหวางผูมองกับส่ิงที่ สนใจที่เรียกวา 
Skenographia ในการเลน มหรสพจะมีการใช ระนาบมาวางเรียงกันเพื่อลวงตา ทําใหเกิดความลึกของ
มุมมองบนเวที นอกเหนือจากนี้ยังมีการใชทฤษฎีนี้ในภาพวาดหลังจากนั้น เร่ิมมีการใชวิธีการวาดส่ิงของที่
อยูไกลใหเล็กวาที่อยูใกลเพื่อเพิม่ความลวงตามากข้ึน และการ พัฒนาที่สําคัญของทัศนะภาพ 
)Perspective) เกิดข้ึนในยุค Renaissance เร่ิมมีอธิบายหลักการ ของการมองเห็นโดยอธิบายวาแสงจะ
กระทบเขา ไปในตาเปนรูปทรงกรวย จึงมีการพัฒนาหลักการ นี้เขาไปในการเขียนภาพทําใหเกิดหลัการใน
การ เขียน Perspective ข้ึน 

1.2 องคประกอบของ Linear Perspective 
         1.2.1 View point  ตําแหนงในการมอง 
       1.2.2 Picture plan ระนาบภาพ 
       1.2.3 Subject วัตถุในการมอง 
       1.2.4 Ground plan ระนาบพื้น 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงองคประกอบของ Linear Perspective 
             (การคนควาของผูวิจัย) 

 



1.3 รูปแบบของ  Linear Perspective หลักการของการเขียนทัศนภาพ Perspective คือ
การอธิบาย วัตถุ 3 มิติ ออกมากเปนภาพ 2 มีองคประกอบในภาพคือ Vanishing point จุดลับตาหรือจุด
อันตธานคือจุดรวมของเสนฉายของ ภาพและ Herizontal line เสนระดับสายตา  โดยจะแบงลักษณะของ 
Perspective ได 3 ประเภท 

    1.3.1 ทัศนียภาพแบบจุดเดียว (One point perspective)  จะมีจุดลับตา  ) Vanishing 
point) จุดเดียว อาจอยูดานซาย หรือขวา บนหรือลาง หรืออยูกึ่งกลางของภาพก็ได  

            1.3.2 ทัศนียภาพแบบสองจุด (Two points perspective)  จะมีจุดลับตา  ) Vanishing 
point) สองจุด อาจอยูดานซาย หรือขวา บนหรือลาง หรืออยูกึ่งกลางของภาพก็ได 
           1.3.3 ทัศนียภาพแบบสามเดียว (Three points perspective)  จะมีจุดลับตา 
)Vanishing point) จุดเดียว สามจุด อยูทางดานซายและขวาของภาพ อีกหนึ่งจุดอาจอยูดานบนหรือ
ดานลาง ของภาพก็ได 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบของ Linear Perspective 
             (การคนควาของผูวิจัย) 



2. การบิดเบือนในทัศนะภาพ 
 จากขอมูลการพัฒนาของรูปแบบเทคนิคการแสดงลักษณะ 3 มิติ ลงในพื้นระนาบ 2 มิติ

จะเห็นไดวา ในภาพ 2 มิติ ถาตองการใหผูมองสามารถรับรูระยะของวัตถุตามระยะในพื้นที่ 3 มิติไดนั้น
จะตองมีการบิดเบือนโดยตามหลักที่วาเมื่อวัตถุอยูไกลข้ึนจะมีขนาดเล็กลง แตเมื่อทําการ ทดลอง นําวัตถุ
แตละชิ้นมาจัดองคประกอบกัน 

2.1 การทดลองท่ี 1 รูประนาบ 2 มิติร(รูปรางเดียวกัน)  ไมมีส่ิงแวดลอม 
 
  
 
  
 
 
 
ภาพที่ 9  แสดงวัตถุ 2 มิติที่มีขนาดเทากัน ระยะหางของวัตถุและผูสังเกตุเทากัน 
             (การคนควาของผูวิจัย) 

 
 
 
       
 
 

ภาพที่ 10 แสดงวัตถุ 2 มิติที่มีขนาดเทากัน ระยะหางของวัตถุและผูสังเกตุไมเทากัน 
               (การคนควาของผูวิจัย) 

 
 จากภาพที่ 9 ผูสังเกตุ (Viewer) จะเขาใจวารูปส่ีเหลียมทั้งส่ีรูปมีระยะทางหางจาก ผูสังเกตุ  
(Viewer) เปนระยะทางเทากัน และจากรูปที1่0ผู สังเกตุ (Viewer) จะเขาใจวารูปส่ีเหลียม ทั้งส่ีรูปมี 
ระยะทางหางจากผูสังเกตุ (Viewer) เปนระยะทางไมเทากัน หรืออาจจะเขาใจไดวาผูสัง เกตุ (Viewer) จะ
เขาใจวารูปส่ีเหลียมทั้งส่ีรูปมีระยะทางหางจากผูสังเกตุ (Viewer) เปนระยะทาง เทากัน แตมีขนาดไม
เทากัน และวางอยูตําแหนงสูงต่ําไมเทากัน 



 
2.2 การทดลองท่ี 2 รูประนาบ 2 มิติ(คนละรูปราง)  ไมมีส่ิงแวดลอม 

 
 
  

 
 
 

ภาพที่ 11  แสดงวัตถุ 2 มิติที่มีขนาดเทากัน ระยะหางของวัตถุและผูสังเกตุเทากัน 
                (การคนควาของผูวิจัย) 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 12  แสดงวัตถุ 2 มิติที่มีขนาดเทากัน ระยะหางของวัตถุและผูสังเกตุเทากัน 
                (การคนควาของผูวิจัย) 
 

 จากภาพที่ 11ผูสังเกตุ (Viewer)จะเขาใจวารูปส่ีเหลียมทั้งส่ีรูปมีระยะทางหางจาก ผู
สังเกตุ (Viewer) เปนระยะทางเทากัน และจากรูปที ่12 ผูสังเกตุ (Viewer) จะเขาใจวารูปส่ีเหลียม ทั้งส่ีรูปมี 
ระยะทางหางจากผูสังเกตุ (Viewer) เปนระยะทางไมเทากัน หรืออาจจะเขาใจไดวาผูสัง เกตุ (Viewer) จะ
เขาใจวารูปส่ีเหลียมทั้งส่ีรูปมีระยะทางหางจากผูสังเกตุ (Viewer) เปนระยะทาง เทากัน แตมีขนาดไม
เทากัน และวางอยูตําแหนงสูงต่ําไมเทากัน 



 จากการทดลองที่ 1.1 และ 1.2 จะพบวาเมื่อวัตถุเร่ิมมีขนาดไมเทากนัจะทําให ผูสังเกตุ 
(Viewer) สามารถเขาใจตําแหนงของวัตถุไดแยกออกไดมากกวา 1 กรณี 
 

2.3 การทดลองท่ี 3 รูประนาบ 2 มิติ มีส่ิงแวดลอม 
 

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงวัตถุ 2 มิติที่มีรูปรางเหมือนตางกัน ตางมุมมอง และมีส่ิงแวดลอม 
               (การคนควาของผูวิจัย) 
 

 จากภาพที่ 13 ทําการทดลองเพิ่มสภาพแวดลอมเขาไปโดย สภาพแวดลอมที่เปน ไปตาม
หลักการ Linear perspective  จะสามารถทําใหวัตถุสามารถอางอิงต่ําแหนงไดแตเนื่อง จากวัตถุยังเปน
วัตถุ 2 มิติทําใหไมสามารถอางอิงตําแหนงที่แนนอนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงการทดลองเมื่อวางวัตถุ 2 มิติบนระนาบที่กอตัวข้ึนโดยเทคนิค Perspective 
               (การคนควาของผูวิจัย) 
 
 จากการทดลองนี้จะพบไดวาเมื่อวางวัตถุใหเหมือนวางอยูบนระนาบจะสามารถ อางอิงตําแหนง
ของวัตถุไดแนนอนกวาวาวัตถุอยูที่ระยะไหน 

2.4 การทดลองท่ี 4 รูประนาบ 2 มิติ มีส่ิงแวดลอม และวัตถุที่มี Scale ที่แนนอน 
 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงการทดลองเปรียบเทียบรูประนาบ 2 มิติมีส่ิงแวดลอมและวัตถุที่มี Scale ที่แนนอน 
               (การทดลองของผูวิจัย) 



 จากการทดลองนี้พบวาการที่มีวัตถุที่มีขนาด (Scale) ที่คงตัวแนนอนมาเปรียบ เทียบใน 
Perspective นอกจากจะทําใหสามารถรับรูนะยะใกลไกลจากจุดมองแลวยังสามารถรับรู ถึงความสูงต่ํา
ของวัตถุไดอีกดวย 
 2.5 การทดลองท่ี 5 วัตถุ 3 มิติ มีส่ิงแวดลอม 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงวัตถุสามมิติในส่ิงแวดลอมที่มี Perspective วัตถุอยูในระยะที่เทากัน 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 จากการทดลองนี้จะพบวาเมื่อนําวัตถุ  3  มิติวางในส่ิงแวดลอมเมื่อแนววัตถุที่ขนาน กับ เสนระดับ
มีขนาดเทากันเราจะรับรูไดวาวัตถุอยูในระยะที่เทากัน แตเมื่อวันถุมีการวางอยูคนละ ตําแหนงก็จะทาํให
รูปรางที่เห็นไมเหมือนกัน 
 

 
 
ภาพที่ 17 แสดงวัตถุสามมิติในส่ิงแวดลอมที่มี Perspective วัตถุอยูในระยะที่ไมเทากัน 
               (การทดลองของผูวิจัย) 



 จากการทดลองนี้จะพบวาเมื่อนําวัตถุ  3  มิติวางในส่ิงแวดลอม เมื่อแนววัตถุที่ขนานกับ เสนระดับ
มีขนาดไมเทากันเราจะรับรูไดวาวัตถุอยูในระยะไมที่เทากัน แตเมื่อวันถุมีการวางอยู คนละตําแหนงก็จะทํา
ใหรูปรางที่เห็นไมเหมือนกัน 
 2.6 การทดลองท่ี 6 ทดลองหาความสัมพันธของระยะ ขนาด และตําแหนง 
   

  
 
ภาพที่ 18 แสดงวัตถุสามมิติในส่ิงแวดลอมที่มี Perspective  
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 การทดลองนี้จะทดลองถึงการระบุตําแกนงของวัตถุในรูภาพวาจะสามารถระบุตําแหนงไดจาก
อะไรและทดลองวาส่ิงที่เราเห็นในรูปภาพจะเปนตามจริงตามที่เกิดข้ึนหรือสามารถไมเปนตามตามที่เกิดข้ึน
จริง 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงการระบุตําแหนงในส่ิงแวดลอม  
               (การทดลองของผูวิจัย) 

 



 จากภาพเมื่อลากเสนสมมุตติข้ึนมาเพื่อแสดงวาวัตถุที่ 1 และ วัตถุที่ 3 อยูตําแหนง เดียวกันบน
ระนาบพื้นจะทําใหเราเขาใจวาวัตถุที่ 1 และ วัตถุที่ 3 อยูหางจากผูสํารวจเปนระยะ ทางเทากันแตมีขนาด
ไมเทากันและ วัตถุที่ 1 และ วัตถุที่ 2 มีรูปดานที่มีขนาดเทากัน จึงทําใหเขา ใจวาวัตถุ สองชิ้นนี้มีขนาด
เทากันแตตําแหนงความสูงไมเทากัน 
 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงการระบุตําแหนงในส่ิงแวดลอม และมีการเทียบ Scale 
               (การทดลองของผูวิจัย) 

 
 จากภาพแสดงถึงการวางตัวของวัตถุเมื่อมีวัตถุทีม่ี Scale ที่มีขนาดแนนอนเขาไป เทียบจะทําให
สามารถระบุตําแหนงไดชัดเจนข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 21 แสดงการระบุตําแหนงในส่ิงแวดลอม  
               (การทดลองของผูวิจัย) 



 จากภาพแสดงเมื่อนําวัตถุมี scale ที่แนนอนมีขนาดเทากันมาวางบนระนาบพื้น เดียวกับวัตถุ 1 
และวัตถุ 3 จะทําใหยิ่งสามารถเขาใจไดวาระยะของวัตถุที่ 1 และวัตถุที่ 3 อยูตํา แหนงเดียวกันโดยมี
ระยะหางจากผูสังเกตุคือ วัตถุที่มี scale วางอยูหนาและก็เปนวัตถุ 1 และวัตถุ 3 โดยที่วัตถุที่ 1 ใหญกวา
วัตถุที่ 3 
 จากการทดลองนี้ทําใหเราสามารถสรุปไดวา ระนาบพื้นมคีวามสําคัญตอการระบุ ตําแหนงของ
วัตถุและการเปรียบเทียบวัตถุใดๆ กับวัตถุที่มี scale ทําใหเราสามารถระบุขนาดของ วัตถุใดๆได และเมื่อ
วัตถุใดๆอยูในส่ิงแวดลอมที่มี perspective ก็จะสามารถรับรูตําแหนงของ วัตถุได 

2.7 การทดลองท่ี 7 การบิดเบือนตําแหนง 
 
 

 
 
 
รูปที่ 22 แสดงการบิดเบือนตําแหนงของวัตถ ุ
            (การทดลองของผูวิจัย) 
 



 จากภาพรูป A จะแสดงถึงการทดลองที่ 2.6 ที่กลาววาการที่วัตถุใดๆ อยูในแนว ระนาบพื้น
เดียวกันแสดงวาวัตถุนั้นๆจะมีระยะทางจากผูสังเกตุเปนระยะที่เทากันและการเทียบ 
scaleก็ยังสามารถระบุตําแหนงไดดวย แตจากรูป B จะเห็นไดวาเมื่อเราปรับมุมมองที่มองรูปใน การ
ทดลองนี้ตําแหนงของวัตถุตางๆอยุในตําแหนงที่เปล่ียนไป จากการทดลองนี้เราจะพบวาตํา แหนงความสูง
ต่ําของวัตถุจะทําใหเราสามารถบิดเบือนตําแหนงของวัตถุไดโดยจะสามารถทําไดที่มุมมองใดมุมมองหนึ่ง
เทานั้นเมื่อเรามีการปรับมุมมองของผูสังเกตุ ตําแหนงของวัตถุก็จะเปล่ียนไป 
 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงการเปรียนเทียบการระบุตําแหนง 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
จากภาพจะแสดงการเปรียบเทียบการระบุตําแหนงโดยจะมีการสรุปดังตอไปนี ้
       2.7.1 ภาพ A แสดงวัตถุใดๆที่มีขนาดตางกันวางอยูบนระนาบพื้นเดียว กันสามารถระบุขนาด
ดวย วัตถุที่มี scale ที่แนนอน  
       2.7.1 ภาพ B แสดงวัตถุใดๆที่มีขนาดตางกันวางอยูบนคนละระนาบ กันสามารถระบุขนาด
ดวย วัตถุที่มี scale ที่แนนอน และวัตถุที่อยูไกลกวาจะมีขนาดเล็กกวาและ 
ดูเหมือนจะอยูตําแหนงระนาบพื้นที่สูงกวา 
       2.7.3 ภาพ C แสดงการลวงตาโดยการวางวัตถุที่มีระยะไมเทากันใหอยู ในระนาบพื้นเดียวกัน 
       2.7.4 ภาพ D แสดงวัตถุใดๆที่มีขนาดตางกันวางอยูบนระนาบพื้นเดียว กันสามารถระบุขนาด
ดวย วัตถุที่มี scale ที่แนนอน และมีระนาบพื้นตามPerspective ทําใหสา 
มารถยืนยันตําแหนงและระยะของวัตถุใดๆได 



       2.7.5 ภาพ E แสดงวัตถุใดๆที่มีขนาดตางกันวางอยูบนคนละระนาบ กันสามารถระบุขนาด
ดวย วัตถุที่มี scale ที่แนนอน และวัตถุที่อยูไกลกวาจะมีขนาดเล็กกวาและ 
ดูเหมือนจะอยูตําแหนงระนาบพื้นที่สูงกวา และมีระนาบพื้นตามPerspective ทําใหสามารถยืนยัน 
ตําแหนงและระยะของวัตถุใดๆได 
       2.7.6 ภาพ F สามารถรับรรูวา ภาพ D เปนการบิดเบือนตําแหนงไดเนื่อง 
จาก เมื่อม ีPerspective ทําใหสามารถยืนยันตําแหนงและระยะของวัตถุใดๆได และเราพบวาเมื่อ 
วัตถุใดๆอยูในตําแหนงที่ไกลกวาถาตองการใหอยูในระนาบพื้นเดียวกันตองใหวัตถุใดๆนั้นอยูในตํา 
แหนงที่ต่ํากวาวัตถุที่อยูใกลกวา 

2.8 การทดลองท่ี 7 การบิดเบือนวัตถุ 
 เมื่อเราทราบถึงวิธีการบิดเบือนตําแหนงแลวตอไปจะเปนการคนควาเพื่อทดลองการบิดเบือนวัตถุ
เพื่อเปนเคร่ืองมีในการทํางานตอไป 
 

 
 
ภาพที่ 24 แสดงวัตถุใดๆที่มีรูปรางเหมือนกันนํามาเรียงตอกัน 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 จากภาพจะเห็นไดวาเมื่อนําวัตถุที่มีรูปรางเหมือนกันขนาดเทากัน นํามาเรียงตอ 
กันตามภาพ A รูปรางของวัตถุแตละชิ้นก็จะไมเหมือนกันเนื่องจากอยูคนละตําแหนง และมีการใช view 
point (v.p.) เดียวกัน 
 



 
 

ภาพที่ 25 แสดงรูปที่วัตถุเรียงกันแตละชิ้นมองเห็นจากตําแหนงมองแลวเหมือนกัน 
               (การทดลองของผูวิจัย) 

จากภาพเปนการตั้งโจทยการทดลองโดยใหเมื่อมองจากตําแหนงมองวัตถุแตละชิ้นมีหนาตา
เหมือนกัน  
 

 
 
ภาพที่ 26 แสดงการทดลอง 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 จากภาพเมื่อตองการใหวัตถุที่เหมือนกันอยูคนละตําแหนงกันเมื่อมองจากตําแหนงมองวัตถุแตละ
ชิ้นมีรูปดานเหมือนกันจะตองแยก view point (v.p.)ออกเปนของวัตถุแตละชิ้นตามภาพ Bเมื่อวัตถุมีการ
แยก view point ออกก็จะบิดเบือนรูปรางออกไปเพื่อใหไดรูปดานตามที่โจทยกําหนด 



 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงการบิดเบือนของวัตถุตามการทดลอง 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 จากภาพการทดลอง วัตถุในภาพ A การเรียงตัวของวัตถุที่มีรูปรางเหมือนกันขนา 
ดเทากัน ภาพ B เปนการเรียงตัวของวัตถุที่มีรูปดานเหมือนกันวัตถุแตละชิ้นมีรูปรางไมเหมือนกัน 
  

 
 

ภาพที่ : 28 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 1 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 



 
 
ภาพที่ : 29 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 2 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ : 30 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 3 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ : 31 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 4 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 



 
 

ภาพที่ : 32 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 6 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 

 
 
 
ภาพที่ : 33 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 7 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 8 
               (การทดลองของผูวิจัย) 



 

 
 

ภาพที่ 35 แสดงการบิดเบือนของวัตถุ หมายเลขที่ 9 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 จากการทดลองที่ผานมาเราจะพบวาการบิดเบือนรูปรางเพื่อการลวงตานั้นทําไดโดยการแยก view 
point ของแตละวัตถุออกมา และบิดเบือนตามหลักการของ perspective ใน view point นั้นๆ แตเราจะ
สามารถเห็นภาพที่เราตองการเห็นไดในมุมมองเดียว หรือตําแหนงการมองเดียวและวัตถุที่เรามองเห็ย
รูปรางที่เราเขาใจในมุมมองนั้นๆกับรูปรางจริงๆจะไมเหมือนกัน เมื่อเราไดวิธีการบิดเบือนรูปรางแลวก็จะ
สามารถจําลองพื้นที่ที่จากจากเทคนิคการเขียนมัศนะภาพได 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ภาพที่ 36 แสดงการบิดเบือนรูปรางวัตถุเพื่อลวงตา 
               (การทดลองของผูวิจัย) 
 
  

 
 
 
 
 
  
   
   
 
 



  
 

บทท่ี 4 
 

พื้นท่ีสงผาน (Transition space) 
 

ทัศนะภาพจะมีลักษณะการถายทอดมุมมองของผูสังเกตุจากพื้นที ่3 มิติเปนภาพ เมื่อผู สังเกตุ
เปล่ียนตําแหนงมองภาพที่จะถายทอดออกมากก็จะเปล่ียนไป ที่ละภาพถาจะเปรียบเทียบ 
พื้นที่ทางสภาปตยกรรมก็เปรียบเสมือนการเปล่ียนถายพื้นที่จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยพื้นที ่
นี้จะเปนพื้นที่สงตอหรือพบประสบการณใหม หรือที่ในทางสถาปตยกรรมเรียกวา พื้นที่สงผาน (transition 
space) 
 
1.พื้นท่ีสงผาน (transition space) 
 พื้นที่สงผาน (Transition space) คือ พื้นที่ที่เปนตัวเชื่อมตอระหวางสองพื้นที่โดยมีการ 
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ หรือไมมีก็ได แตในความหมายที่จะกลาวถึงคือพื้นที่ที่จะทําให 
ผูใชงานตระหนักถึงมุมมองที่เปล่ียนไป เปล่ียนการรับรู โดยลักษณะของพื้นที่สงผานที่จะกลางถึง 
ในการวิจัยนี้คือ 
 1.1 พื้นท่ีสงผานท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนมุมมอง จะเปนพื้นที่ที่ผูใชงานจะรูสึกชัดเจนถึงการ
กระทําที่เปล่ียนไปในพื้นที่นั้นๆ เชน บริเวณปลายตัน ของทางเดินมีทางใหเลือกเปนแยก  
 

 
 
ภาพที่ 37 แสดงพื้นที่สงผานที่แสดงถึงการเปล่ียนมุมมอง 
              (การศึกษาของผูวิจัย) 
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1.2 พื้นท่ีสงผานท่ีทําใหตระหนักถึงมุมมองท่ีเปลี่ยนไป ผูใชงานอาจจะรูสึก หรือไมรูสึก
ชัดเจนถึงการกระทําที่เปล่ียนไปในพื้นที่นั้นๆ แตผูใชงานจะตระหนักถึงการเปล่ียน แปลงของกิจกรรมของ
ตัวเองที่เปล่ียนไป เชน การเดินในเสนทางที่มีวัตถุกันขวางเสนทาง 
 

 
 
ภาพที่ 38 แสดงพื้นที่สงผานที่ทําใหผูใชงานตระหนักถึงมุมมองที่เปล่ียนไป 
              (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
 1.3 พื้นท่ีสงผานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี เปนพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง ทางกายภาพชัดเจน 
เชน โถงทางเดิน การขามสะพาน การเดินข้ึนบันได ซึ่งพื้นที่เปลานี้อาจจะ ทําใหเกินการเปล่ียนแปลง
มุมมอง กระตระหนักถึงมุมมองที่เปล่ียนไป อยางใดอยางหนึ่งหรือ ทั้งสองอยางก็ไดภาพที่ แสดงพื้นที่
สงผานที่ทําใหผูใชงานตระหนักถึงมุมมองที่เปล่ียนไป  
 

 
 

ภาพที่ 39 แสดงพื้นที่สงผานที่มีการเปล่ียนแปลงพื้นที ่
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



2.การเคลื่อนไหวในพื้นท่ีสงผาน (Circulation in transition space)   
 กิจกรรมที่เกิดข้ึนใรพื้นที่สงผานทําใหเกิดการเคล่ือนไหวในพื้นที่ตามลักษณะของพื้นที่ และ

กิจกรรมที่เกิดข้ึน การเคล่ือนไหวในพื้นที่ที่เกิดข้ึนมีลักษณะดังตอไปนี ้
 2.1 การเคลื่อนไหวในพื้นท่ีสงผานท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนมุมมอง การเคล่ือนไหวใน พื้นที่นี้จะ
มีพื้นที่หยุดชัดเจนเพื่อใหเกิดการสังเกตุและการตัดสินใจที่จะดําเนิน การเคล่ือนไหวตอ 

 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงการเคล่ือนไหวในพื้นที่สงผานที่แสดงถึงการเปล่ียนมุมมอง  
               (จากการศึกษาของผูวิจัย๗ 
  

2.2 การเคลื่อนไหวในพื้นท่ีสงผานท่ีทําใหตระหนักถึงมุมมองท่ีเปลี่ยนไป การ
เคล่ือนไหวในพื้นที่นี้จะมีความไมชัดเจนในพื้นที่หยุด ซึ่งมุมมองที่เปล่ียนไปทําใหเกดิการ ตระหนักไมได
เกิดการตัดสินใจในการเปล่ียนเคล่ือนไหว 
 

 
 
ภาพที่ 41 แสดงการเคล่ือนไหวในพื้นที่สงผานที่ทําใหตระหนักถึงมุมมองที่เปล่ียนไป 
               (จากการศึกษาของผูวิจัย) 



 2.3 การเคลื่อนไหวในพื้นท่ีสงผานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี การเคล่ือนไหวใน พื้นที่นี้จะมี
ความชัดเจนในพื้นที่หยุด เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือการดําเนินการ เคล่ือนไหว 
 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงการเคล่ือนไหวในพื้นที่สงผานที่มีการเปล่ียนแปลงพื้นที ่
               (การศึกษาของผูวิจัย) 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

การออกแบบท่ีเกี่ยวของ (Case study) 
 

การศึกษาเร่ืองของทัศนะภาพเพือ่สรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรมนั้นจะพบความแตกตางได
จากลําดับและความตองการที่จะใหผูใชงานมองเห็นการสรางเร่ืองราวจากเนื้อหาที่ตองการใหเกิดข้ึนหรือ
เนื้อหาที่มีอยูในบริบทหรือแมแตกระทั้งความเขาใจผิดในการรับรูพื้นที่นั้นๆโดยพื้นที่ที่เกิดข้ึนจะสอดคลอง
กับการมองเห็นทําใหเกิดกิจกรรมใหมๆหรือกิจกรรมเปนตัวกําหนดใหเกิดการมองเห็นนั้นๆก็ได 

ดังนั้นการศึกษางานออกแบบที่เกี่ยวของกับการสรางพื้นที่ทางทัศนะภาพนั้นจึงควรมี
การศึกษาใหครอบคลุมถึงแนวความคิดในการออกแบบ จุดประสงคของการแสดงออกของพื้นที่ หรือ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในการรับรูพื้นที่นั้นๆจึงทําใหการออกแบบสถาปตยกรรมนั้นๆมีลักษณะของการเกิดพื้นที่
ที่แตกตางกันออกไปทั้งการสือความหมายการใชสอยและความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท
ตองานสถาปตยกรรมซึ่งเปนประโยชนในการนํามาประยุคในการสรางกระบวนการคิดเหมาะสม และแสดง
ความรวมสมัยอยางสอดคลองกับกิจกรรมและการรับรูที่เกิดข้ึน 
 
1. กรณีศึกษา  Handelsbeurs Bridge 

 การออกแบบของ KGDVS (Kersten Geers และ DAVID Van Severen) เปนสะพานทาง 
เขาที่เชื่อมตอจากถนนสูอาคาร  Handelsbeurs Concert Hall ที่เมือง Ghent ประเทศเบลเยี่ยมการถา
มองจากรูปลักษณะภายนอกจะเห็นไดวาสะพานนี้จะมีลักษณะเหมือนสะพานปกติทั่วไปที่มีการออกแบบ
ที่เรียบงาย แตเมื่อมีการเขาไปใชงานของคนจะทําใหเห็นถึง ความพิเศษของสะพานนี้โดยเมื่อมองจาก
ทางเขาสะพานจะเห็นไดวาเมื่อมีผูใชงานสะพานนี้ขนาดของผูใชงานในบริเวณใกลผูสังเกตุเมื่อมีการนํา
ขนาดscaleเปรียบเทียบกับราวระเบียงสะพานขนาดของผูใชงานจะมีขนาดเล็กกวาราวระเบียงแตถา
สังเกตุผูใชงานที่อยูใกลกับทางเขาอาคารscaleจะผิดแปลกไปโดยผูใชงานจะมีขนาดใหญกวาราวระเบียง 

 โดยกรณีศึกษาณีจะใชหลักการของ Linear perspective และเลนกับ scale ของส่ิงที่มี 
scale แนนอนกับscaleของมนุษยทําใหเกิดการเขาใจผิดในการออกแบบที่เรียบงาย ซึ่งจะไม สามารถ
เขาใจไดถาไมมีการใชงานของมนุษยซึ่งเปน scale ที่แนนอนที่ผูรับสารเขาใจได แตการที่จะรับรูการเขาใจ
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ผิดนี้นั้นมีการกําหนดพื้นที่การรับรุที่แนนอนคือที่ปลายสะพานทั้งสองดานคือมุมมองที่มองจากทางเขา
สะพานไปสูทางเขาอาคารและมุมมองที่มองจากทางเขาอาคารไปสู 
ทางเขาสะพาน 
 

 
 

ภาพที่ 43 แสดงลักษณะของสะพานเมื่อไมมีผูใชงาน 
ที่มา:  The World's Best Photos of kgdvs          ,Handelsbeurs Bridge, accessed  May 21, 2014, 
available from http://farm8.static.flickr.com/7204/6970760478_10355ac1d8_m.jpg 
 

 
 
ภาพที่ 44 มุมมองจากทางเขาสะพานมองไปยังทางเขาอาคาร 
ที่มา: KGDVS,Office 23, accessed  May 21, 2014, available from http://www.officekgdvs.com/ 



 
 

 
ภาพที่ 45 มุมมองจากทางเขาอาคารมองไปยังทางเขาสะพาน 
ที่มา: KGDVS,Office 23, accessed  May 21, 2014, available from http://www.officekgdvs.com/ 
 

 
 

ภาพที่ 46 รูปตัดสะพานที่แสดงลักษณะที่แทเทริงของสะพาน 
ที่มา: KGDVS,Office 23, accessed  May 21, 2014, available from http://www.officekgdvs.com/ 
2. กรณีศึกษา  Space of Perception 



 งานออกแบบของ Mehr Erfahren งานออกแบบสวนหนารานของราน Vitra ซึ่งบริเวณ
หนารานจะอยูบริเวณยกไฟแดงพอดีในเดือนกันยาของทุกปจะมีการจัดหนารานโดยใหผูออกแบบมา
ออกแบบพื้นที่ใหมีความนาสนใจยิ่งข้ึน 
 
  

 
  
ภาพที่ 47 แสดงมุมมองของงานจากส่ีแยกไฟแดง 
ที่มา: Ampelphase 6,Space of Perception, accessed  May 21,  2014, available from 
http://www.ampelphase.com/ausstellung/staedelschule-architecture-class 
 

จุดประสงคของงานออกแบบนี้ตองการใหผูคนที่ผานไปมาไดสังเกตุเห็นพื้นที่หนารานเมือ่มี
การใชงานในพื้นที่จะทําใหการรับรูเกี่ยวกับระยะและขนาดเปล่ียนไป โดยการเลนระดบัพื้น และการใช
กระจกเพื่อเขามาลวงตาในพื้นที่โดยใหผูที่ใชพื้นที่เปนเหมือนตัวละครเมืองเดินผานพื้นที่ตามที่กําหนดไวผู
ที่สัญจรไปมาตามถนนหรือแมแตผูที่นั่งอยูในรถเห็นหลอกระยะและขนาดตามที่ผูออกแบบไดออกแบบไว 
 



 

 
 
ภาพที่ 48 แสดงผังพื้นของพื้นที ่
ที่มา:  Ampelphase 6,Space of Perception, accessed  May 21,  2014, available from 
http://www.ampelphase.com/ausstellung/staedelschule-architecture-class 

 

 
 
ภาพที่ 49 แสดงการหลอกระยะและscale 
ที่มา:  Ampelphase 6,Space of Perception, accessed  May 21,  2014, available from 
http://www.ampelphase.com/ausstellung/staedelschule-architecture-class 



 
 

บทท่ี 6 
 

การศึกษาเร่ืองราวของสยามแสควร 
 
 สยามแสควรรเปนพื้นที่ที่เหมือนเปน transition space ของพื้นที่เมืองเปนจุดเปล่ียน ถายทั้งทาง
กายภาพและวัฒนธธรรมของกรุงเทพมหานคร เร่ืองราวของสยามแสควรมีการเปล่ียน แปลงรูปแบบการใช
พื้นที่มาโดยตลอดโดยมีการเชื่อมตอระหวางพื้นที่เพื่อนํามาเปนขอมูลทางกายภาพที่นําสูกระบวนการสราง
แนวคิดเร่ืองการสรางพื้นที่สถาปตยกรรมจากทัศนียภาพได 
 
1. ความเปนมาทางประวัติศาสตร 
 ที่ดินบริเวณกอนการสรางสยามสแควรในชวงป พ .ศ .2505 ที่ดินยานนั้นเปนสวนผัก เปนชุมชน
แออัดจนกระทั่งเกิดเหตุการณไฟไหม ชาวบานก็ออกจากพื้นที่ไปและนิสิตจุฬาฯก็มาชวย คุม กันพื้นที่ไมให
ชาวบานกลับเขามา เจาของที่ดินคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพลเอก ประภาส จารุเสถียรรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยซึ่งคร้ังนั้นไดดํารงตําแหนงอธิการบดีจุฬาลงกรณ มหาวิทยา ลัย มีแผนในการพัฒนา
ที่ดินบริเวณสยามสแควร ใหเปนแหลงคาขายเพื่อปองกันการ บุกรุกที่ดิน ของชุมชนแออัดที่อยูอาศัยแต
เดิม ในป พ .ศ. 2507 ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่ง เปน เจาของ สถานที่ไดมอบหมายใหบริษัท เซาท
อีสทเอเซียกอสราง )ซีคอน เจาของ ซีคอนสแควร) ทําการพัฒนาที่ดินขนาด 63 ไร เปนศูนยก ารคาแบบเชิง
ราบ พื้นที่เปดโลงพื้นที่สวนใหญประกอบ ดวย อาคารพาณิชย สูง 3-4 ชั้น ชั้นลางเปนรานคา ชั้นบนเปนที่

อยูอาศัยโดยมีรองศาสตราจารย เลิศ อุรัสยนันท เปนสถาปนิก และศาสตราจารยรชฏ กาญจนวณิชย เปน
วิศวกร บริษัทกอสราง เสร็จป 2507 จํานวน 550 หอง มีโรงภาพยนตร โรงโบวล่ิง มีไอซสเก็ตติ้ง เปน
ศูนยการคาแนว ราบที่ใหญ สุดของเมืองไทยในขณะนั้น และเพิ่มเปน 610 หอง ในเวลาตอมา ซึ่งทางจุฬาฯ 
ใหสิทธิซีคอน เก็บผลประโยชนจากผูเชาหองแถว 10 ป จากนั้นทางจุฬาฯ ก็เก็บผลประโยชนตอ  
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ภาพที่ 50 รูปแสดงลักษณะพื้นที่ของสยามแสควรในอดีต 
ที่มา:  ดลพร ชนะชัย . “บีบอย พื้นที่วัฒนธรรมและความเคล่ือนไหว.” วิทยานิพนธปริญญาบันฑิต  
สาขาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 
 
 เดิมสยามสแควรใชชื่อวา ปทุมวันสแควร มี พล .อ.ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเปนประธานวางศิลาฤกษ ตอมาจึงเปล่ียนชื่อเปน สยามสแควร และใน
ขณะนั้นฝงตรงขามกําลังสรางโรงแรมสยามอินเตอร -คอนติเนนตัล ซึ่งเ ดิมทีจะใชชื่อโรงแรม วา บางกอก
อินเตอร -คอนฯ แตแลวก็เปล่ียนชื่อเปน โรงแรมสยามอินเตอรคอนติเนนตัลในเวลาไล เล่ียกัน  )ปจจุบัน ได
ถูกทุบและกอสรางใหมเปนสยามพารากอน( และศูนยการคาที่สรางใหมใน บริเวณนั้นก็ตั้งชื่อใหสอดคลอง
กัน คือ สยามเซน็เตอรมีการวางผังอาคาร ถนน ที่จอดรถ ระบบสา ธารณูปโภค และอาคารขนาดใหญ
ประกอบดวย โรงภาพยนตร จํานวน 3 โรง โรงโบวล่ิง ธุรกิจที่ เขามาเปดดําเนินการสวนใหญเปน
รานอาหาร รานหนังสือ รานเส้ือผา และรานตัดผมซึ่งยาย หรือขยายสาขามาจากยานอ่ืน เชน วังบูรพา สุ
รวงค สีลม จุดเดนของสยามสแควรอยูที่มีโรงหนังถึง 3 โรง คือ สยาม และลิโด สรางกอน แลวตอมาจึ ง
สราง สกาลา บริเวณโรงหนังสกาลาเดิมจะทํา เปนไอซสเก็ตติ้ง แตมีปญหา จึงเปล่ียนมาเปนโรงหนังแทน 
และไดกลุมเอเพ็กซ ของ คุณพิสิษฐ ตันสัจจา เขามารับผิดชอบ สวนโรงโบวล่ิงได กลุมเจริญรัชตะภาคย 
เครือโรงแรมเพรสิเดนท มาดําเนินการ ตอมาในป พ .ศ. 2527 ไดมีการร้ือโรงโบวล่ิงออก สรางเปนโรงแรมโน
โวเทล สยามสแควร 
 



 
 

ภาพที่ 51 แสดงรูปแสดง Siamcenter ในอดีต 
ที่มา:  ดลพร ชนะชัย . “บีบอย พื้นที่วัฒนธรรมและความเคล่ือนไหว.” วิทยานิพนธปริญญาบันฑิต  
สาขาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 
 

 หลังจากนั้นเศรษฐกิจในประเทศไทยเจริญเติบโต เปนไปไดดวยดี มีรานคาใหม ๆ เกิดข้ึน
มากมาย ทั้งรานอาหารมีระดับ หรือรานอาหารฟาสทฟูด และมีการสรางสถานีตํารวจและ  สถานีดับเพลิง 
ตรงขามกับโรงภาพยนตรสยาม ในป พ  .ศ. 2523  และมีการพัฒนาธุรกิจศูนยการคา ใหใหญข้ึนมีธุรกิจ
ใหมๆเขามา มกีารพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 จนในป 2540 เกิดวิกฤตทางดานเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางหนัก ผูคนไมมีกําลังซื้อ 
และคาเชาหองแถวซึ่งปรับตัวสูงมากกอนหนานี้ สํานักทรัพยสินจุฬาฯไดปรับราคาคาเชาข้ึนถึง 1,200 %
จากคาเชาเซงเดิม 10 ป ราคา 500,000 บาท ปรับข้ึนเปนราคา 6-7 ลานบาท ถือเปน จุดเปล่ียนคร้ังสําคัญ
ของผูคาขายในสยามสแควร ถึงขนาดมีการชุมนุมประทวงคร้ังใหญ จนในที ่สุดจุฬาฯไดปรับลดลงจาก 

1,200 % ที่ข้ึนราคา ลดลงเหลือ 600 % ขณะเดียวกันชวงเดียวกันนี้ กําลังมีกอสรางโครงการรถไฟฟาบีที
เอส ทําใหผูเชารานจํานวนมากอยูไมไดจึงตัดสินใจปดตัวไป เปนจํานวนมาก รานตัดเส้ือหลายแหงตอง
เปล่ียนรูปแบบ มาเปนขายเส้ือผาสําเร็จรูปเพื่อใหเหมาะ กับกําลังซื้อของลูกคา พฤติกรรมการซื้อของของ
คนเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ขณะเดียวกันก็เกิดเจาของ ธุรกิจรายเล็กๆ เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันทางจุฬาฯ ใหเชา
เพื่อเปนโรงเรียนกวดวิชา โดยเฉพาะซอย 5-6-7 จากเดิมมีไมกี่โรงเรียน ก  ็เพิ่มข้ึนเปนเกือบ 50 โรงเร  ียนเมื่อ
รถไฟฟาสรางแลวเสร็จก็ยิ่งทํา ใหสยามสแควรกลายเปนศูนยกลางการเดินทางเขาถึงไดสะดวกมากข้ึน 

 และเมื่อ พ .ศ. 2541 มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณซอย 5 บนเนื้อที่ 1 ไร 41 ตารางวา  ใหเปน
ศูนยรวมวัยรุน มีลานกิจกรรม ลานน้ําพุ เรียกวา "เซ็นเตอรพอยท" เป  ิดดําเนินการเมื่อ พ .ศ. 2542 ที่สราง



สีสันและความคึกคักข้ึน มีสินคาและบริการหลายอยางที่ตองการเปดตัว ก็มักมาทํากิจกรรมที่นี่ อีกทั้งการ
เปดตัวของสยามพารากอน และการปรับโฉมของสยามเซ็นเตอร มาบุญครอง ก็เอ้ือใหจํานวนคนทีแ่วะ
เวียนมาในสยามสแควรมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงรูปแสดงCenter point 
ที่มา:  ดลพร ชนะชัย . “บีบอย พื้นที่วัฒนธรรมและความเคล่ือนไหว.” วิทยานิพนธปริญญาบันฑิต  
สาขาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 
 

ในป 2548 สํานักทรัพยสินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการปรับข้ึนราคาเชาพื้นที่เพิ่มข้ึนอีก 600 %
โดยอางวาไมไดข้ึนคาเชามานานนับสิบป ทําใหโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งปกหลักอยูที่นี่มานาน เร่ิมหันไปหา
ทําเลแหงใหม เชน โครงการศูนยการศึกษาอาคารวรรณสรณ ที่หัวมุมถนนศรีอยุธยา มีการประเมินคา
ทรัพยสินทางดานอสังหาริมทรัพยในไทย โดยทําการสํารวจการเปล่ียนแปลงราคา ที่ดินในเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑล ในป 2549 โดยบริเวณสยามแควรมีราคาสูงสุดที่ตารางวาละ 640,000 บาท เพิ่มข้ึนถึง 16.4% 
จากที่ในป 2548 สําหรับอันดับทําเลที่ดินราคาแพงรองลงมาคือ อันดับ 2 ย านเยาวราช ตารางวาละ 

630,000 บาท ซึ่งเคยเปนบริเวณที่มีราคาที่ดินแพงที่สุดมาโดย ตลอด อันดับที่ 3 คือ ถน นสีลม ราคาตาราง
วาละ 560,000 บาท โดยสาเหตุที่ศักยภาพทําเลยาน สยามสแควร เติบโตเร็ว เพราะนอกจากมีรถไฟฟา
ผานแลว ยังมีการพัฒนา มีกิจกรรมทางเศรษฐ กิจเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ มากกวาทําเลอ่ืน  ๆ



31 ธันวาคม พ.ศ .2550 ถือเปนวันส้ินสุดสัญญาเชาของบริษัท พรไพลิน ในการเชาพื้นท่ี บริเวณ
เซ็นเตอรพอยท และสํานักทรัพยสินจุฬาฯ ไดเปดประมูลพื้นท่ีใหม โดยมีการจัดงานอําลา ในช่ืองานวา 

"เซ็นเตอรพอยท อินฟนีตี้ ปารตี้" เม่ือวันท่ี 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยในงานมี การปดถนนหนา เซ็น
เตอรพอยท )สยามสแควรซอย 7 ( และจัดคอนเสิรต 2 เวที มีศิลปน นักรอง ดีเจ วีเจ มารวมงานรวม 300 คน
และภายหลังจากนี้อีกไมกี่เดือน จะมีการกอสรางอาคารแบบใหม ในคอนเซ็ปต "ดิจิตอล ซิตี้"  จากขอมูล
เดือนกันยายน 2551 ขอมูลผลสํารวจราคาท่ีดินในกรุงเทพ โดยการสํารวจของเอเจนซี ฟอร เรียลเอสเตท 
สยามสแควรยังมีราคากลางสูงสุดท่ี 8 แสนบาท  /ตร.วา  สวนซ้ือขายจริง 9.5 แสนบาท/ตร.วา  

 
2. ธุรกิจในสยามแสควร 

 ธุรกิจในสยามสแควรมีความหลากหลาย ทั้งโลกของแฟชั่น อาหาร พื้นที่โฆษณา โรงเรียน 
กวดวิชา สังคมเด็กแนว หรือในแวดวงทางการธุรกิจการตลาด เปนสถานที่ที่มีการทด ลองสินคาและ
กิจกรรมการตลาดแบบแปลกใหมและเขมขนที่สุดแหงหนึ่งมีจํานวนคนเดินในสยามสแควรในวันธรรมดา
เฉล่ียวันละ 20,000 คน วันหยุดไมต่ํากวา 50,000 คนซึ่งแตละคนมีกําลังซื้อ เฉล่ีย 1,000 บาท /คร  ั้ง /คน  
 2.1  โรงเรียนสอนพิเศษ สยามสแควรถือวาเปนสถานที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มี โรงเรียน
สอนพิเศษ หรือ โรงเรียนกวดวิชาที่มากที่สุดเขตหนึ่ง มีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด ใหญรวมประมาณ 
30 โรงเรียน โดยทั่วไปจะเปดสอนรอบเดียวในวันธรรมดามีนักเรียนมาติว ประมาณ 10,000-20,000 คน 
หากเปนวันเสาร -อาทิตย จะเปดสอนประมาณวันละ 4 รอบ ซึ่งอาจ พูดไดวาจะมีนักเรียนเพิ่มข้ึนอีก 4 เทา 
หรือถานับเฉล่ียตอสัปดาหแลว มีผูเขามาเรียนเกือบ 1 แสน คนที่หมุนเวียนมากวดวิชา เหตุเพราะสถาน
ที่ตั้งของสยามสแควรเปนทําเลที่เขาถึงสะดวกสบาย มีรถไฟฟามาถึง ก็ยิ่งทําใหโรงเรียนกวดวิชามีมากข้ึน
และหลากหลายประเภท ตั้งแตการสอนวิชา พื้นฐาน สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไปจนถึงวิชาที่ตองติว
เขมอยางหนัก อยางเคมี ฟสิกส แมวาในอนาคตจะมีสถาบันกวดวิชาหลายแหงที่จะยายไปตั้งอยูในสถานที่
แหงใหม คือ "โครงการ ศูนยการศึกษาอาคารวรรณสรณ  "ซึ่งจะกลายเปนแหลงรวมโรงเรียนกวดวิชาแหง
ใหมที่กลุม นักเรียน นักศกึษาใหความนิยมแทนที่สยามสแควรทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเจาของพื้นที่
ใน ยานสยามสแควร ประกาศไมข้ึนคาเชาพื้นที่ของโรงเรียนกวดวิชาในยานสยามสแควรเพื่อตรึง โรงเรียน 
กวดวิชาใหตั้งอยูตอไป 
 2.2  อาหาร สยามสแควร ยังเปนศนูยรวมรานอาหารนานาชาติ และรานอาหารมาก มาย และ
เคร่ืองดื่ม ที่กระจายตัวอยูในพื้นที่ 67 ไร   มีจํานวนรานมากถึง 150 ราน ไมวาจะเปน ขาวแกง ราคาถูก 
จนถึงอาหารราคาแพง ในสวนของชื่อรานจะถูกตั้งตามสมัยนิยม อยางเชน รานอาหารเมื่อ หลายสิบปกอน 



มักจะมีคําวา เฮาส หองอาหาร ภัตตาคาร อาทิ ยูเอฟเอ็ม เบเกอร่ี เฮาส นิวไลท คอฟฟเฮาส ภัตตาคารหู
ฉลามสกาลา และรสดีเด็ด เปนตน 

 เวลาเปด -ปดของรานอาหารในสยามสแควร บางรานอาจเร่ิมตั้งแตหกโมงเชาเพื่อรอง รับ 
มื้อแรกของคนทํางานยานนั้น เชน โจก แตสวนใหญจะเปดบริการกอนเที่ยงวัน และมีบางราน ปดบริการ
เมื่อเขาสูวันใหม และมีหลายรานที่เปดถึง 12 ชั่วโมง เชน ภัตตาคารหูฉลามสกาลา เปดบ ริการตั้งแต 

11.00-23.00 น.  สําหรับรานอาหารแบรนดชื่อดัง อยางเชน หองอาหารสีฟา ที่เปดที่สยามสแควรมากกวา 
31 ป (ในป 2550( , เอ็มเค สุกี,้ กวยเตี๋ยวเรือทาสยาม )เปดในป 2542 ( และ กาโตว เฮาส รานเบเกอร่ีที่เปด

ที่สยามสแควรซอย 4 เปนแหงแรก ตั้งแต ป 2530 นอกจากนั้นยังมีธุรกิจอาหารประเภทใหม อยางเชนราน
ตํานัว, ไอดิน กล่ิน ครก, เดอะ ครก และกระตาก 

 แบรนดดังๆ อยาง เอ็มเค สุกี้ เคเอฟซี พิซซาฮัท ดังกิ้นโดนัทจะเชาพื้นที่บริเวณอาคาร ซึ่ง
ติดกับถนนพระราม 1 ดวยพื้นที่เชา 2-3 ชั้น โดยดังกิ้น โดนัท บริเวณดานหนาซอย 4 ถือเปนสา ขา แรกใน
ประเทศไทย และยังมีรานโอ บอง แปง เกิดข้ึนในอาคารเดียวกัน ดังกิ้นโดนัทสาขาสยาม สแควร ยังคงเปน
สถานที่นัดพบ ติวหนังสือของเด็กนักเรียนยานนี้ดวย สวนรานอาหารที่หาทานยาก จะพบไดที่สยามสแควร
ที่เดียวอยางเชน เอแอนดดับบลิว ตั้งอยูตรงขามกับน้ําพุเซ็นเตอร พอยท และจุฑารส ซอย 1 ซึ่งมีลูกชิ้นรส

เด็ดและผัดไทยกุงสดเปนเมนูข้ึนชื่อ เปดบริการมากวา 38 ป และรสดีเด็ด ที่เปดมารวม 30 ป เปนตน สวน
ทางดานธุรกิจรานอาหารกลางคืน อยาง ฮารดร็อก คาเฟ ซอย 11 และ กินดื่ม ทูซิท ซ อย 3 ที่ เปน
รานอาหารกึ่งผับ เปนตน 
 2.3  รานตัดผม สยามสแควรถือเปนสถานที่ทีม่ีรานตัดผมมากที่สุดแหงหนึ่งโดยแบง เปน 3 กลุม
คือ บารเบอร หรือรานตัดผมชาย, สถาบันออกแบบทรงผม และ ซาลอนสําหรับบาร เบอร ปจจุบันมี
เหลืออยูประมาณ 4 ราน ซึ่งเปดมานานแลวหลายรานอยางราน “สกาลาบารเบอร” เปนรานตัดผมชายราน
แรกๆ ของสยาม เปดมาตั้งแตป พ .ศ . 2515 โดยมีกลุมเปาหมายตางจาก เพชรสยามเพชรสยามบารเบอร 
ดวยความที่ไมตามแฟชั่น โดยมีลูกคาสวนใหญเปน ”นายทหาร และตํารวจชั้นผูใหญ” ในสมัยนั้น สวนราน
ตัดผมชายอ่ืนๆ เชน แววสยามบารเบอรและเพชรสยาม บารเบอร ที่มีกลุมลูกคาจากลูกคาประจํา มีการตั้ง
สถาบันออกแบบทรงผมในสยามสแควรอยาง เชน สถาบันออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ ตั้งอยูสยามสแควร 
ซอย 11 เร่ิมกอตั้งมาตั้งแตป พ .ศ . 2524 และยังมีโรงเรียนเกศเกลา สถาบันอบรมแตงผมออดาซ สําหรับ
รานซาลอนหรือรานทําผมสมัยใหม ที่มีจํานวนมากที่สุดในสยาม แตก็มีการเปด -ปด เปล่ียนกันไป

เชนเดียวกันกับรานคาประเภทอ่ืนๆ ของสยามสแควร เพราะกระแสแฟชั่นที่คาดเดาไมไดของวัยรุน ใน



ปจจุบันรูปแบบรานทําผมที่ ไดรับความนิยมคือรานทําผมที่ทําผมสไตลเกาหลี -ญี่ปุน อยางเชน ราน Chic 
Club, Q Cut, Art Hair เปนตน 
 2.4  แฟชั่น สยามสแควรมีรานคาเส้ือผามากถึงถึงกวา 150 ราน ทั้งเส้ือผาสําเร็จรูป ราคาถูก ถึง
เส้ือแบรนดนําเขาจากตางประเทศ และยังมีรานรับตัดชุดวิวาหซึ่งมีกวา 20-30 ราน ธุรกิจ แฟชั่นเกี่ยวกับ
เส้ือผาในสยามสแควรมีมานานแลวและบางรานก็ยังคงอยู อยาง เชน รานคิคูยา ผูประกอบการที่ขายผา
เมตรในขณะเดียวกันสยามสแควรถือเปนศูนยรวมแฟชั่น อันหลากหลาย เส้ือผาตามกระแสแฟชั่นของ
วัยรุนมากมายเส้ือผาที่ไดรับความนิยมเปนแฟชั่นจาก นักออกแบบ รุนใหม และ ผูประกอบการรายเล็กราย
ยอย โดยมีมากในบริเวณใตโรงภาพยนตรลิโด และ บนชั้น 2 ของโรงภาพยนตร,โซนบายพาสใกลกับศูนย
หนังสือจุฬา มีรานแฮปป เบอรร่ี ซึ่งเปนรานเส้ือผา วัยรุนที่ไดรับการโปรโมตผานส่ือมากที่สุด,ราน 
Dopespot รานขายเส้ือผาและ สินคาแนวสตรีท แวร ของวงไทยเทเนี่ยม วงที่มีเส้ือผาเปนของตัวเอง
ภายใตชือแบรนด 9 Faces ,Thirteen Crowns และ Never Say สวนสินคาแบรนดเนมชื่อดัง กลับไมไดรับ
ความนิยมเทาที่ควร หลายรายก็ปดตัว ไปอยางรานเพลย บอย แตก็ยังคงมีราน ลาคอสท นอติกา เซอรูติ ที่
ยังคงเปดอยู 
 2.5  เพลงและหนัง โรงภาพยนตรสกาลาแผงเทปและแผงซีดีในสยามสแควรนั้น รานที่ม ีชื่อเสียง
คือรานดีเจสยาม แตเดิมอยูบริเวณหนาดังกิน้โดนัท จนยายมาอยูใกลเซ็นเตอร พอยทใน ปจจุบันโดยรานนี้
มี เปยก ดีเจสยามที่สืบทอดธุรกิจครอบครัวเปนเจาของราน มีเทคนิค การขาย แบบชวนลูกคาคุย และเชียร
ซีดีเพลงของศิลปน รวมถึงมีกิจกรรมตางๆ บริเวณหนาราน ไมวาจะ เปน แจกลายเซ็นของศิลปน มินิ
คอนเสิรต เปนตนสวนอีกรานที่เปดมานานกวา 20 ปคือรานโดเรมี มีพนักงานขายหลักที่คนทั่วไปเรียก "ปา
โด" ไดมีการยายสถานที่รานอยูหลายคร้ัง ตั้งแตสยาม สแควรซอย 5 ยายมาริมถนนพระราม 1 ใกลบริเวณ
รถไฟฟาลอยฟาจนปจจุบันที ่บริเวณ สยามสแควรซอย 11 รานโดเรมีเคยมีขาวถูกจารกรรมสินคาจากราน
เปนจํานวนมากเมื่อป 2549นอกจากนี้ยังมีรานขายซีดีอีกประปรายตามสยามสแควรไมวาจะเปนใต
โรงหนังสยาม เปนตน 

 สําหรับโรงภาพยนตรในสยามสแควรนั้น มีอยู 3 โรง ในเครือเอเพ็กซ คือโรงภาพยนตร 
สยาม ลิโด และสกาลา โดยโรงภาพยนตรแรกคอืโรงภาพยนตรสยาม มีที่นั่ง 800 ที่นั่ง ทําสํญญา เชากับ
ทางจุฬาฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2510 ตอมาคือโรงภาพยนตรลิโด ที่เดิมทีจะใชคําวา โรงภาพยนตร
จุฬา แตเปล่ียนเพราะเกรงตอเสียงตําหนิและอีกโรงสกาลา ทั้งสองโรงนี้ลงทุนสราง โดย บริษัท สยาม
มหรสพ จํากัด ซึ่งเปนเครือเดียวกับโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย โรงภาพยนตร ลิโดสัญญากับทางจุฬาฯ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ . 2511 สวนสกาลา ทําสัญญาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2513 ตอมาโรง



ภาพยนตรลิโดไดปรับปรุงสรางใหมในชวงปลายป 2537 เปนโรงใหม 3 โรง หลังจากเกิดเพลิงไหมไปเมื่อ
วันที่ 16 มี่นาคม พ .ศ . 2536 เสียหายไปกวา 10 ลานบาท 
 2.6  อ่ืน ๆ สําหรับธุรกิจอยางอ่ืนที่ไดรับความนิยมอยาง เชน รานถายรูปที่ไดรับ ความนิยม อยาง
มากในชวงป 2543-2544 ที่เปนการถายแบบสนุกสนาน ไดรับความนิยมในหมู วัยรุน ถึงแมความคึกคักใน
ธุรกิจประเภทนี้จะลดลงอันดวยเทคโนโลยีการถายภาพจากกลอง ดิจิตอลและโทรศัพทมือถือแตก็มีวัยรุน
สวนหนึ่งที่นิยมนํารูปที่ถายนี้ไปข้ึนในไฮไฟฟและอัลบั้มออนไลนบนเว็บตางๆ นอกจากนั้นทางดานธุรกิจ
หนังสือ ส่ิงพิมพ เพราะสยามสแควรไมเพียงแตเปน สถานที่ที่มี การแจกแผนพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ
ทางการคาอยางกวางขวาง จึงไดมีการเติบโต ของกลุมหนัง สือแจกฟรี ที่ไดรับการสนับสนุนจากธุรกิจ
โฆษณาสินคาตางๆ อีกที ก็เปนที่ไดรับ ความนิยมจาก กลุมวัย รุน ไมวาจะเปน You Are Here ที่ทํามา
นาน 3 ป ที่กําลังตอยอดไปยัง นิตยสารออนไลน หรือนิตยสาร Centerpoint Magazine ที่แจกฟรีในเลม
แรกและประสบความ สําเร็จดี เจาของก็ตัด สินใจทําเพื่อขาย โดยก็เร่ิมทําเปนนิตยสารรายเดือน และ
นิตยสารแจกฟรี อ่ืนๆ เชน BK แมกกาซีน, Happening และ @Siam เปนตน สวนรานคาและอาคาร
ประเภทอ่ืน ๆ ในสยามสแควรเชน ธนาคาร คลินิกตางๆ รานหนังสือ รานขายของขวัญ การด อุปกรณ
ตกแตงบาน รานนาฬิกา รานแวนตา รานขายยาและเวชภัณฑ รานดอกไม รานอัดลางรูป สํานักงาน และ 
รานนวดแผนไทย 
 2.7  อนาคต จากแผนสรุปการวางผังแมบทในชวงป พ .ศ . 2547 ไดวางผังแมบทไว ใหสยามส
แควรเปน วอลกกิง สตรีต มอลลแหงแรก และในป 2551 เปนชวงจังหวะที่สัญญาเชา พื้นที่ในหลาย ๆ จุด
จะ หมดสัญญาลง สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ ไดออกมาประกาศวา จะพลิกโฉมสยามสแควร ไปสู
รูปแบบการพัฒนาคร้ังใหม โดยเร่ิมจากพื้นที่ 1 ไรเศษของลาน เซ็นเตอรพอยทระหวางซอย 3 และซอย 4 
จึงไดดําเนินตามผังแมบทใหมมีการเปดประมูลให เอกชนรายใหมเขามาพัฒนาพื้นที่ สําหรับผูที่ชนะการ
ประมูลในคร้ังนี้คือบริษัท ทิพยพัฒนอารเขต จํากัด มานําเสนอรูปแบบของ "ดิจิตอลซิตี้" มาเปนจุดขาย คือ
สรางทางเชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาที่ เรียกวา “ดิจิตอล เกตเวย” และมีการทางเดินยกระดับที่เปดรานให
เชาดวย 

 โครงการดิจิตอล เกตเวย ในอนาคตจะเปนรูปแบบอาคาร 4 ชั้น รูปทรงของหลังคามี 
ลักษณะเปนรูปทรงอิสระคลายคล่ืน ใชวัสดุกอสรางที่ทันสมัยที่สุด คือ กระจก อะลูมิเนียม และหลัง คา
ผาใบ ภายในอาคารมีรานคาปลีก โดยเฉพาะชั้น 2 และชั้น 3 ที่ขายเส้ือผา และอาหาร มีสินคา ไอที และ
ชั้นบนสุดเปนลานกวางและสวนตนไม ที่เรียกวา "Roof Garden" โดยสวนชั้น 3 ตอเชื่อม กับดิจิตอล เกต
เวยหรือทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และชั้นลางสุดคือลานแสดงเทคโนโลยีที่ทัน สมัย ที่เรียกวา ดิจิตอล 



คอนเวนชัน ฮอลลเปนเหมือนศูนยแสดงนิทรรศการอีกทั้งทางเดินเชื่อมที ่เรียกวา "สกายวอลก" เพื่อ
เชื่อมตอกับพื้นที่จากฝงราชประสงค และ ฝงมาบุญครอง เขามาบริเวณ สยามสแควร และขยายธุรกิจ
การคาขายลอยฟา โดยสกายวอรกหรือทางเดินยกระดับจะทําให บริเวณชั้นสองสามมีมูลคาการคาขาย
มากข้ึนทั้งนี้มีการคาดการณวาจะมีคนมาจับจายซื้อหาสินคาและรวมกิจกรรมประมาณปละไมต่ํากวา 7.5 
ลานคน 

 สวนพื้นที่บริเวณอ่ืน จะมีการพัฒนาพืน้ที่บริเวณดานหลังโรงแรมโนโวเทลบริเวณราน สุกี้ 
แคนตัน เปนโครงการอาคารจอดรถ 10 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไรคร่ึงที่สามารถรองรับปริมาณ การจอดรถ
ได 800 คัน และ จัดพื้นที่ภายในเพื่อใหรานคาเขามาเชาภายในตัวอาคาร โดยจุฬาฯ เปนผูลงทุนมูลคาการ
ลงทุน 1,000 ลานบาท เร่ิมดําเนินการกอสรางตนป 2551 

 สําหรับแผนระยะยาว คาดวาจะมีอาคารจอดรถอีกแหงที่คาดวาจะดําเนินการข้ึน 
หลังจาก โครงการจอดรถบริเวณดานหลังโรงแรมโนโวเทลเสร็จส้ินลง คือ อาคารจอดรถบริเวณ หัวมุมถนน
ฝง มาบุญครอง บริเวณรานฮารดร็อกคาเฟ สูง 10 ชั้น และโครงการตอมา คือโครงการ โรงแรม 3 ดาว คร่ึง 
ขนาด 25 ชั้น 400 หอง ติดกับโรงแรมโนโวเทล คาดวาจะเปนโครงการที่เกิดข้ึนพรอมๆ กับอาคารที่จอดรถ
แหงใหมบริเวณรานสุกี้แคนตันเพื่อ รองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่เปนโรงแรม ระดับ 3 ดาว เพื่อความ
เหมาะสมกับสภาพแวด ลอมที่เนนคนระดับกลางไมหรูหราเกินไป 
 
3. ขอมูลท่ัวไปของสยามแสควร 
 พื้นที่ใชสอยในการประกอบกิจการทั้งหมดของสยามสแควร มีพื้นที ่99,196 ตารางเมตรลักษณะ
ทางกายภาพของอาคารในสยามสแควร เปนอาคารตึกแถวสูง 3 ชั้นคร่ึงมี ดาดฟา ขนาดพื้นที ่4 x 12 เมตร 
จํานวน 592 คูหา มีสวนที่เปนอาคารสูงคือ อาคารธนาคาร กรุงเทพ สูง 6 ชั้นและโรงแรมโนโวเทล สูง 21 
ชั้น (เปนอาคารที่สูงที่สุดในพื้นที)่ พื้นที่สยามสแควร แบงออกเปน 13 บลอค ซึ่งในแตละบลอคมีจํานวน 
ประเภทกิจกรรมการคารวมถึงการใชพื้นที่ในอา คารแตกตาง กันไป จะเห็นไดวาสยามสแควรมีกิจกรรมที่
เชื่อมโยงและสงเสริมกัน พิจารณาไดจาก รานคา ในบริเวณบลอคเดียวกัน จะจําหนายสินคาประเภท
เดียวกันหรือคลายคลึง เพื่อดึงดูดลูกคา ใหมาก ที่สุด นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมของกิจกรรมในรูปแบบเชิง
ประกอบกัน พิจารณาจากการมี สถาบัน กวดวิชาจํานวนมาก ผูใชบริการสวนใหญคือนักเรียนมัธยมหรือ
กลุมวัยรุนนั่นเอง และอาจ กลาวได วาเปนประชากรกลุมใหญที่สุดที่เขามาใชบริการสยามสแควร ดังนั้น
รูปแบบของสินคา และบริการ ในสยามสแควร จึงมีลักษณะที่ตอบสนองความตองการของผูใชสอยกลุมนี ้
เปนหลัก มีความยืด หยุน สามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลาตามกระแสนิยม 



3.1 การเขาถึงพื้นท่ีสยามแสควร 
 
 
  Road 
  1.ถนนพระราม 1 
  2.ถนนอังรีดูนังค 
  3.ถนนพญาไท 
  4.ถนนสยามสแควรซอย7 
  5.ถนนจุฬาลงกรณ 64 
 
ภาพที่ 53 แสดงการเขาถึงพื้นที่สยามแสควร 
             (การคนควาของผูวิจัย) 
  

3.2 ระบบขนสง 
 

 
  
ภาพที่ 54 แสดงการระบบขนสงตางๆบริเวณสยามแสควร 
               (การคนควาของผูวิจัย) 



       3.2.1 การสัญจรทางเทา สวนใหญเปนการสัญจรในแนวราบ บริเวณท่ีมีปริมาณ ของคนเดินเทา
หนาแนนสวนใหญ อยูบริเวณท่ีเปนจุดบริการรถโดยสาร บริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟฟา และจุดเช่ือมตอ
ระหวางฝงสยามสแควร และฝงตรงขาม ไดแก สยามเซนเตอร สยามดิสคัฟเวอรี ่และสยามพารากอน 
ตําแหนงท่ีมีการบริการรถโดยสาร สวนใหญจะอยูบริเวณถนนพระราม 1 ชวงเวลาท่ีมีการสัญจรทางเทามาก
สุด คือ ชวงเวลา 12.00 – 18.00 น. ในวันธรรมดา และ 10.00 - 20.00 น.ในวันหยุด 
       3.2.2 ท่ีจอดรถ ลักษณะที่จอรถเปนลานจอดรถ และมีการจอดซอนคันในบาง ชวงเวลาที่มี
จํานวนรถหนาแนน สามารถจอดรถไดประมาณ 1.500 – 1.700 คัน ในหนึ่งวันมีรถเขา ออกมากกวา 
15,000คัน นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถแบบอาคาร อยูในสวนของโรงแรมโนโวเทล สามารถจอดไดประมาณ
200 คัน อาคารจอดรถบริเวณโรงแรมโนโวเทล 800 คัน และอาคารที่ จอดรถกลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ 
จุฬาลงกรณ (อาคารศูนยหนังสือจุฬาฯ)รองรับรถไดจํานวน 640 คัน สยามสแควรมีจุดเก็บเงิน 14 ตู10จุด 
สวนที่จอดรถโรงแรมโนโวเทลคิดคาบริการตางหาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.3 กิจกรรมและการใชงานอาคารของสยามสแควร 
 

 
 
ภาพที่ 55 แสดงกิจกรรมการใชงานของอาคาร 
            (การคนควาของผูวิจัย) 



 
 

 
 
ภาพที่ 56 แสดงพื้นที่ที่มีกิจกรรมหนาแนนที่สุด 
               (การคนควาของผูวิจัย)       

 
ตําแหนงของประเภทกิจกรรมในสยามสแควรจะเห็นไดวา กิจกรรมประเภทโรงเรียน กวดวิชา 

รานอาหาร และรานขายเส้ือผา มีปริมาณมากและมีตําแหนงที่คอนขางเกาะกลุมกันใน แตละประเภท
กิจกรรม จากการวิเคราะห พบวา กิจกรรมประเภทโรงเรียนกวดวิชาสงผลกับจํานวน ผูใชสอยในสยามส
แควรอยางมาก เนื่องจากผูใชสอยสวนใหญเปนกลุมวัยรุน ซึ่งถือเปนผูใชสอย 
โครงการหลักของสยามสแควร และรานคาที่มีกลุมเปาหมายวัยรุนเปนหลัก ทําใหกิจกรรมภายใน 
พื้นที ่สงเสริมซึ่งกันและกัน และมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาสังเกตไดจากบริเวณที่มีโรงเรียนกวด 
วิชา และบริเวณรานคา จะมีความหนาแนนของคนมากกวาในพื้นที่อ่ืนสยามสแควร มีโรงหนัง 3 
โรง คือ สกาลา ลิโด และโรงหนังสยาม ซึ่งปจจุบันยังมีการใชงานอยู กลุมเปาหมายหลักคือผู 
ตองการชมภาพยนตรนอกกระแส และมีการใชพื้นที่รวมกันเนื่องจากบริเวณใตโรงหนังลิโด และ 
โรงหนังสยาม เปดเปนรานคาเส้ือผาแบงเปนลอค ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากสยาม สแควรเปน
แหลงรวมวัยรุน ทําใหมีการจัดกิจกรรมข้ึนในพื้นที่เปนประจําทั้งการจัดกิจกรรม เพื่อโฆษณาสินคา หรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมเยาวชนหรือเพื่อความบันเทิง เฉล่ีย 5คร้ัง/สัปดาห สงผลใหสยามสแควรมีความ
เคล่ือนไหว และมีชีวิตชีวาอยูเสมอ และทําใหปริมาณผูเขามา ใชสอยมีความหนาแนนมากกวาชวงเวลา



ปกต ินอกจากนี้สยามสแควรยังมีกิจกรรมในชวงกลางคืน คือ การขายของแบกะดิน บริเวณดานหนา
สยามสแควร ติดถนนพระราม 1 ทําใหสยามสแควร มีการใชงาน ตั้งแตชวงเชาจนถึงชวงเวลากลางคืน
อยางตอเนื่อง 
 
 3.4 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมและเวลาในสยามสแควร 
 

 
 
ภาพที่ 57 แสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมและเวลาในสยามแสควร 
               (การคนควาของผูวิจัย) 
 

 ชวงเวลาเปด-ปดของรานคาในสยามสแควรจะเร่ิมตั้งแตชวงเชา(เร็วสุด 07.00 น.) 
ตอเนื่องไปจนถึงชวงกลางคืน (ชาสุด 23.00 น.) และยังมีสวนของการขายของแบกะดิน ที่ตอเนื่อง 
ในชวงกลางคืน (21.30 – 24.00) สยามสแควรจะเร่ิมมีชีวิตชีวาในการใชสอย ในชวงวันธรรมดา ตั้งแต 
17.00 – 20.00 น. และ 12.00 – 20.00 ในชวงวันหยุด ซึ่งเปนชวงเวลาที่ใกลเคียง กับการใช งานภายใน
โครงการ และเนื่องจากสยามสแควร เปนจุดเปล่ียนถายการเดินทาง และเปนศูนยรวม กิจกรรม ทําให
สามารถดึงดูดคนใหเขามาในพื้นที่ไดงายจากรูป 5-8 สามารถเห็นไดวา รานคาที่มี การเปดตอเนื่องเปน



เวลายาวนานในแตละวัน จะเปนกิจกรรมประเภทรานกาแฟ และเปนพื้นที่พบ ปะพูดคุย ซึ่งใหบริการ 
internet ซึ่งการใหบริการประเภทนี ้ไดรับความนิยมและมีการใชงานอยาง หนาแนน ตลอดทั้งวัน 
 3.5 ตําแหนง NODE และ MEETING POINT ในสยามสแควร บริเวณที่เปนจุดนัดพบ และ
เปนที่รวมตัวของวัยรุนที่มาใชสยามสแควร สามารถแบงจากการใชงานในปจจุบันไดดังนี ้
       3.5.1 truemove flagship อยูบริเวณปากซอยสยามสแควรซอย 2 เปนอาคาร 4 ชั้น ภายใน
อาคาร แบงการใชงานออกเปนประเภทในแตละชั้น เชน เกมออนไลน จุดชําระคาบริการ 
และสินคา ฯลฯ โดยเปาหมายหลักคือกลุมผูใชบริการ true (ยี่หอสินคาและผูใหบริการเทคโนโลย ีส่ือสาร) 
โดยมีแนวคิดคือ “ Mobile Convergent Lifestyle” เพื่อใหเปนแหลงพบปะที่ตอบโจทยทุก ไลฟสไตลคนวัย
ดิจิตอล 
       3.5.2 true coffee ตั้งอยูบริเวณสยามสแควรซอย 7 เปนอาคาร 4 ชั้น ใหบริการเคร่ืองดื่ม
จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร และมีบริการอินเตอรเน็ตไรสาย (wifi) มีคนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก 
และมีจํานวนมากข้ึนในชวงวันหยุด 
     3.5.3 the style by TOYOTA ตั้งอยูบริเวณสยามสแควรซอย 7 ติดกับ true coffee เปน
อาคารทันสมัย 4 ชั้น แนวคิดหลักในการออกแบบ คือการสรางสรรคตัวอาคาร ที่มีเอกลักษณดวย
จุดมุงหมายในการเปน “Education Center” เพื่อสราง ความสนุกสนาน และสงเสริมใหใชความคิด
สรางสรรคในส่ิงที่ตนเองสนใจ ตั้งอยูบนพื้นที ่1,000 ตารางเมตร-       3.4.4 plaza:siam paragon เปน
ลานขนาดใหญมีการจัดกิจกรรมเปนประจํา อยางตอเนื่อง และยังเปนจุดเชื่อมตอระหวาง สยามเซนเตอร 
สยามพารากอน สถานีรถไฟฟาสยาม และฝงสยามสแควร มีการสัญจรของคนเปนจํานวนมาก 
      3.5.5 swensen’s : new light บริเวณพื้นที่ระหวางอาคารเปนที่รวมตัวของวัยรุน เฉพาะกลุม
ในสยามสแควร ชวงเวลาที่มีการรวมตัวคือหลังเลิกเรียน และชวงวันหยุด 
     3.5.6 Honda  บริเวณพื้นที่ระหวางอาคาร เปนที่รวมตัวของวัยรุนเฉพาะกลุมใน 
สยามสแควร ชวงเวลาที่มีการรวมตัวคือหลังเลิกเรียน และชวงวันหยุด 
     3.5.7 Digital gateway อยูบริเวณ center point เกาเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวาง ภายนอก และ
ภายในของสยาม และยังเปนที่เชื่อมตอระหวางภายในและภายในดวย เปนจุด เปล่ียนที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งของพื้นที่นี้เนื่องจากเปนการเพิ่มพื้นที่คาขายลักษณะใหมในสยาม กานเพิ่มพื้นที่คาขาย และเปน
เสนทางลัดในการเดินไปในพื้นที่ตางๆในสยามแสควร 
 



 
 
ภาพที่ 58 แสดง Node และ Meeting point 
            (การคนควาของผูวิจัย) 
 
 3.6 ตําแหนงทางขึ้น-ลงรถไฟฟาสถานีสยาม จากการวิเคราะหสภาพตางๆของสยามสแควร 
บริบทโดยรอบ และแนว คิดในการหาที่ตั้งโครงการ พบวาตําแหนงทางข้ึน-ลงของรถไฟฟาสถานีสยาม รวม
ไปถึงมุมมอง จากรถไฟฟามีผลตอโครงการอยางมาก และเนื่องจากโครงการ มีผูใชสอยเปนกลุมวัยรุน มี
การใช บริการของระบบขนสงสาธารณะอยางมากจึงทําการวิเคราะหเพื่อใหไดตําแหนงที่ตั้งโครงการที่
เหมาะสมและมีศักยภาพมากที่สุด 
       3.6. 1 รูปแบบสถานีสยาม เปนสถานีแหงเดียวในระบบรถไฟฟาบีทีเอส ที่เปน แบบชาน
ชาลาอยูตรงกลาง (Center platform station)และมีรถไฟฟาว่ิงอยู 2 ขางซึ่งการกอ สราง ยุงยาก แตมี
ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับการเปล่ียนขบวนรถระหวางสายสุขุมวิท และสาย สีลม และ เนื่องจากตอง
รองรับผูโดยสารมากเปนพิเศษ จึงมีขนาดใหญกวาขนาดสถานีมาตรฐาน กวาง 21 เมตร ยาว192 เมตรตัว
สถานีม ี3 ชั้น ประกอบดวยชั้นจําหนายตั๋ว, ชานชาลาชั้นลางสํา หรับ ขบวน รถมุงหนาสถานีชิดลมและ
ราชดําริ และชานชาลาชั้นบนสําหรับขบวนรถมุงหนาสถานี ราชเทวี และสนามกีฬาแหงชาต ิซึ่งในปจจุบัน
ชั้นจําหนายตั๋วถูกแบงออกเปน 3 สวน  
  3.6.1.1 ทางออกท่ี 2  และทางออกท่ี 12 ทางออกที่ 2 เปนทางออกที่ สามารถไปทาง 
Digital gatewar โดยมีทางเชื่อมเขาสู Digital gateway โดยตรง หรือทางลงไปสู พื้นที่ดานหนาของ 
Digital gateway ทางออกที่ 12 เปนทางออกสู Siamcenter โดยตรง หรือทาง ลงสูดานหนาของของ 
Siamcenter 
  3.6.1.2 ทางออกที่ 3  และทางออกที่ 9 ทางออกท่ี 3 เปนทางออกไปสู 
พื้นท่ีในอนาคต ทางออกท่ี 9 เปนทางออกไปสูลานหนา Siam paragon  



  3.6.1.3 ทางออกท่ี 4  ถึงทางออกท่ี 8 ทางออกที่ 4 ทางลงสูบริเวณหนา ธนาคาร
กรุงเทพฝงสยามแสควร ทางออกที่ 5  ทางลงสูสยามแสควร บริเวณถนนอังรีดูนัง ทางออก ที่ 6 เสนทางสู 
Sky walk ทางออกที่ 7 ทางลงสูหนาวรดปทุมวนาราม ทางออกที่ 8 ทางเชื่อมตอเขา ไปใน Siam paragon 
 

 
 
ภาพที่ 59 แสดงผังของสถานีรถไฟฟาสยาม 
             (การคนควาของผูวิจัย) 
 
 

 
   
ภาพที่ 60 แสดงกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟาสยาม 
             (การคนควาของผูวิจัย) 



4.พื้นท่ีสงผานบริเวณสยามแสควร  
 จากการศึกษาเทคนิคในการสรางทัศนะภาพเพื่อนํามาสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรม จากการ
วิเคราะหถึงแนวคิดของพื้นที่ทางทัศนะภาพวาลักษณะของพื้นที่ที่เกิดข้ึนนาจะเปนพื้นที่สงผานระหวาง
พื้นที่ (Transition space) เพื่อกําหนดเร่ืองราวที่จะสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรมจึงไดเลือกพื้นที่สยาม
แสควรข้ึนมาเพื่อศึกษาและสรางการรับรูพื้นที่ใหมๆจากแนวคิดที่ไดกําหนดไว 
จากบทที่ที ่6 เราไดเรียนรูถึงลักษณะทั้งทางกายภาพ กิจกรรม และการเขาถึงพื้นที่สยามแสควร 
แลว เนื่องดวยพื้นที่นี้เปนพื้นที่สาธารณะที่มีความหลากหลายของการเปล่ียนถายพื้นที่จึงเหมาะสม ที่จะ
นํามาเปนพื้นที่กรณีศึกษา 
 4.1 พื้นท่ีสงผานท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนมุมมองบริเวณสยามแสควร คือบริเวณที่เปน แยก
ตางๆโดยจะแบงเปนแยกที่เชื่อมพื้นที่จากภายนอกสยามแสควรสูภายใน และแยกที่เชื่อมพื้นที่ภายในกับ
ภายในสยามแสควร โดยการเชื่อมพื้นที่จากภายนอกสยามแสควรจะเปนออกเปน 2  ระดับคือระดับพื้น
ถนน และระดับชั้น 2 
       4.1.1 การเชื่อมพื้นที่จากภายนอกสยามแสควรระดับพื้นถนน 
 

 
 
ภาพที่ 61 แสดงการเชื่อมพื้นที่เสนทางหลักระหวางภายนอกสยามแสควรสูภายใน และแยกที่เชื่อม 
               พื้นที่ภายในกับภายในสยามแสควร (ที่ระดับพื้นถนน) 
            (การคนควาของผูวิจัย) 
 



 
 
ภาพที่ 62 แสดงรูปแบบพื้นที่ที่เกิดข้ึน 
            (การคนควาของผูวิจัย) 
 
        4.1.2 การเชื่อมพื้นที่จากภายนอกสยามแสควรระดับชั้น 2 

 

 
 
 
ภาพที่ 63 แสดงการเชื่อมพื้นที่เสนทางหลักระหวางภายนอกสยามแสควรสูภายใน และแยกที่เชื่อม    
               พื้นที่ภายในกับภายในสยามแสควร (ที่ระดับชั้น 2) 
               (การคนควาของผูวิจัย) 
 



 
 
ภาพที่ 64 แสดงรูปแบบพื้นทีท่ี่เกิดข้ึน 
            (การคนควาของผูวิจัย) 
 



  4.2 พื้นท่ีสงผานท่ีทําใหตระหนักถึงมุมมองท่ีเปลี่ยนไป คือบริเวณทางเชื่อมระหวาง 
ชั้น 1 (ระดับพื้นถนน) และชั้น 2 
 

 
 
ภาพที่ 66 แสดงรูปแบบพื้นที่ที่เกิดข้ึน 
               (การคนควาของผูวิจัย) 
  
 

 
 
 
ภาพที่ 66 แสดงรูปแบบพื้นที่ที่เกิดข้ึน 
            (การคนควาของผูวิจัย) 
 
  
 



 
4.3 พื้นท่ีสงผานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี คือบริเวณพื้นที่ที่มีส่ิงกีดขวางแตยัง สามารถ

สัญจรได 
 

 
 
 
ภาพที่ 67 แสดงพื้นที่สงผานที่ทําใหตระหนักถึงมุมมองที่เปล่ียนไป 
            (การคนควาของผูวิจัย) 

 
 

 
 
ภาพที่ 68 แสดงรูปแบบพื้นที่ที่เกิดข้ึน 
            (การคนควาของผูวิจัย) 

 
 
 



 
 

บทท่ี 7 
 

พื้นท่ีสงผานบริเวณสยามแสควร 
 

จากการศึกษาเทคนิคในการสรางทัศนะภาพเพื่อนํามาสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรม จากการ
วิเคราะหถึงแนวคิดของพื้นที่ทางทัศนะภาพวาลักษณะของพื้นที่ที่เกิดข้ึนนาจะเปนพื้นที่สงผานระหวาง
พื้นที่ (Transition space) เพื่อกําหนดเร่ืองราวที่จะสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรมจึงไดเลือกพื้นที่สยาม
แสควรข้ึนมาเพื่อศึกษาและสรางการรับรูพื้นที่ใหมๆจากแนวคิดที่ไดกําหนดไว 
จากบทที ่6 เราไดเรียนรูถึงลักษณะทั้งทางกายภาพ กิจกรรม และการเขาถึงพื้นที่สยามแสควร 
แลว เนื่องดวยพื้นที่นี้เปนพื้นที่สาธารณะที่มีความหลากหลายของการเปล่ียนถายพื้นที่จึงเหมาะสม ที่จะ
นํามาเปนพื้นที่กรณีศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 69 แสดงที่ตั้งของสยามแสควร 
            (จาการศึกษาของผูวิจัย) 
 
 



1. รูปแบบพื้นท่ีสงผานในบริเวณสยามแสควร 
 จากการศึกษาในบทที ่6 จะทราบวาภายในสยามแสควรมีพื้นที่สงผานเปนจํานวนมาก ดังนั้นทาง
ผูทําการทดลองจึงวิเคราะหลักษณะพื้นที่สงผานออกมาเปนดังตอไปนี ้
 1.1 พื้นท่ีท่ีมีลักษณะเปนทางเดินท่ัวไป เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนทางตรงยาว โดยจะแบง
ออกเปน เสนทางคนเดิน และทางรถว่ิง 
 

 
 
ภาพที่ 70 แสดงลักษณะทางเดินทั่วไปภายในสยามแสควร 
                (จาการศึกษาของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 71 แสดงตําแหนงทางเดินทั่วไปภายในสยามแสควร 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 

58 



1.2  พื้นท่ีท่ีมีลักษณะเปนทางแยก เปนพื้นที่ที่โดยมากจะเปนจุดตัดของ ถนน หรือเสนทางการ
เดิน 
 

 
 

ภาพที่ 72 แสดงตําแหนงทางเดินทั่วไปภายในสยามแสควร 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 

 

 
 
ภาพที่ 73 แสดงลักษณะทางเดินที่เปนทางแยกภายในสยามแสควร 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 
1.3 พื้นท่ีท่ีเปนจุดเปลี่ยนระดับ เปนพื้นที่ที่เปนการเชื่อมตอระหวางพื้นกับบันได 

 

 
 
ภาพที่ 74 แสดงตําแหนงทางเดินที่เปนจุดเปล่ียนระดับ 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
  

 
 
ภาพที่ 75 แสดงลักษณะทางเดินที่เปนจุดเปล่ียนระดับ 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
  
 



 
2. พื้นท่ีตัวอยางทําการทดลอง 
 เพื่อทําการทดลองจึงยกตัวอยางพื้นที่ภายในสยามแสควรที่มีความแตกตางกันโดยใชหลักเกณฑ
ของพื้นที่สงผานไดพื้นที่มาดังตอไปนี ้
 2.1 ทางเดินในโรงหนังสการลา  
      2.1.1 ลักษณะ เปนทางเดินตรงยาว มีกําแพงทึบทั้งสองดานทําใหการเชื่อมตอ 
ทางสายตาเพื่อที่ทําใหเกิดการเคล่ือนที่มีระหวางจุดเร่ิมตนและจุดสุดทายเทานั้น 
 

 
 
ภาพที่ 76 แสดงตําแหนงทางเดินในโรงหนังสกาลา 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงลักษณะพื้นที่ทางเดินในโรงหนังสกาลา 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 

 
 
ภาพที่ 78 แสดงลักษณะการเชื่อมตอทางสายตา 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
       2.1.2 เสนทางสัญจร ลักษณะทางสัญจรคอนขางจะมีจุดหมายแน 
ชัดจึงเปนเสนตรงที่เดินสวนกัน 
 
 

 
 
ภาพที่ 79 แสดงลักษณะการสัญจรในทางเดินโรงหนังสกาลา 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
 



2.2 สะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับมาบุญครอง  
      2.2.1 ลักษณะ เปนทางเดินที่มีการเชื่อมตอทางสายตากับภายนอกลักษณะของ ทางเดินจะมี
ทางเดินปกติ และทางเล่ือน 
 

 
 
ภาพที่ 80 แสดงตําแหนงสะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับมาบุญครอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 81 แสดงลักษณะพื้นที่สะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับมาบุญครอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงลักษณะการเชื่อมตอทางสายตา 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
       2.2.2 เสนทางสัญจร ลักษณะทางสัญจรคอนขางจะมีจุดหมายแนชัดจึงเปน เสนตรงที่เดิน
สวนกัน แตมีการแบงพื้นที่สําหรับทางเดินปกติและทางเล่ือน ซึ่งการเดินในทางเดิน 
เล่ือนนั้นจะเหมือนเปนการยึดการสัญจรใหมีทิศทางที่แนนอน 
 

 
 
 
ภาพที่ 83 แสดงลักษณะการสัญจรในสะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับมาบุญครอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



2.3 สะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับ Central World  
           2.3.1 ลักษณะ เปนทางเดินที่มีการเชื่อมตอทางสายตากับภายนอกลักษณะของ ทางเดิน
จะมีทางเดินปกติ มีส่ิงกีดขวางเปนจุด  ๆ
 

 
 
ภาพที่ 84 แสดงตําแหนงพื้นที่สะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับ Central World 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 

 
 

ภาพที่ 85 แสดงลักษณะพื้นที่สะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับ Central World 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 



 
 
ภาพที่ 86 แสดงลักษณะการเชื่อมตอทางสายตา 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
       2.3.2 ทางสัญจร ลักษณะทางสัญจรคอนขางจะมีจุดหมายแนชัดจึงเปน เสนตรงที่เดินสวน
กัน แตมีการแบงพื้นที่สําหรับทางเดินปกติ แตจะมีส่ิงกีดขวางเปนชวงๆทําใหการ 
สัญจรไมแนนอน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 87 แสดงลักษณะการสัญจรในสะพานลอยเชื่อมระหวางสยามกับCentral World 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 2.4 ทางแยกเขาสยามแสควรดานฝงมาบุญครอง 
       2.4.1 ลักษณะ เปนทางเดินที่มีการเปล่ียนทิศทางการเดิน และเปล่ียนมุมมอง 
 

 
 

ภาพที่ 88 แสดงตําแหนงทางแยกเขาสยามแสควรดานฝงมาบุญครอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงลักษณะทางแยกเขาสยามแสควรดานฝงมาบุญครอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 

 
 



 
      2.4.2 ทางสัญจร มีจุดหมายแนชัดมีตําแหนงหยุดเพื่อการตัดสินใจ 

 

 
 

ภาพที่ 90 แสดงลักษณะการสัญจรทางแยกเขาสยามแสควรดานมาบุญครอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
 2.5 บันไดเลื่อนทางขึ้นรถไฟฟาสถานีสยาม 
       2.5.1 ลักษณะ เปนทางเชื่อมตอทางแนวตั้งมีทิศทางการเดินที่แนนอน 
 

 
 

ภาพที่ 91 แสดงตําแหนงบันไดทางเล่ือนข้ึนรถไฟฟาสถานีสยาม 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 

 
 

ภาพที่ 92 แสดงลักษณะบันไดทางเล่ือนข้ึนรถไฟฟาสถานีสยาม 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
        2.5.2 ทางสัญจร เปนทางเล่ือนแนวตั้งมีทิศทางแนนอน 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงลักษณะการสัญจรบันไดทางเล่ือนข้ึนรถไฟฟาสถานีสยาม 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 
 

บทท่ี 8 
 

การออกแบบ 
 
 จากบทที ่7  เราไดศึกษาพื้นที่สงผานบริเวณสยามแสควรเพื่อนํามาทําการทดลองการออก 
แบบพื้นที่ที่เกิดจากเทคนิคการสรางทัศนะภาพ ตําแหนงของพื้นที่เปนดังตอไปนี ้
 

 
 
ภาพที่ 94 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
  แตจากตําแหนงพื้นที่แตละจุดมีพื้นที่ที่แยกจากกันเพื่อใหมีความตอเนื่องของพื้นที่การ
ออกแบบจึงวิเคราะหหาพื้นที่ที่จะสามารถรองรับการออกแบบทั้งหมดได 
 
1. การออกแบบ 
 1.1 ตําแหนงการทดลอง วิเคราะหจากตําแหนงพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําการทดลองคือ 
บริเวณทางเชื่อมระหวางสยามและ Central World เนื่องจากตามลักษณะของพื้นที่สามารถรองรับ 
รูปแบบของพื้นที่การทดลองทั้ง 5 การทดลองที่จะเกิดข้ึนได 
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ภาพที่ 95 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
  โดยลักษณะพื้นที่จะมีการแบงเปนชวงๆ จะทําใหสามารถแบงพื้นที่ออกเปนสวน  ๆ
เพื่อรองรับการทดลองในพื้นที่ได 
 

 
 
ภาพที่ 96 แสดงผังพื้นที่ของทางเชื่อมระหวางสยามกับ Central World 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
 



 1.2 วิเคราะหพื้นท่ีทดลอง  เมื่อเราไดพื้นที่ทําการออกแบบแลว ก็นําการวิเคราะหพื้นที ่
จากบนที่ 7 มาสรุปวาแตละพื้นที่ที่เกิดข้ึนมีลักษณะอยางเราจะมีการสรางเนื้อหาที่เชื่อมตอกันได 
อยางไร 

 
 
ภาพที่ 97 แสดงการวิเคราะหลักษณะพื้นที ่
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 
 1.3 การทดลองในพื้นท่ี จากพื้นที่มีการวางตัวเปนแนวยาว การเรียงตัวของพื้นที่ที่จะเกิด 
ข้ึนจะมีการเลาเร่ืองแบบการลวงตาจากมากไปสูนอย และเนื่องจากพื้นที่ จะมีการเดินสวนทางกัน 
ก็จะมีการสะทอนพื้นที่เกิดข้ึนเพื่อใหสามารถรับรูเร่ืองราวไดทั้งขาไปและขากลับ 
 

 
 
ภาพที่ 98 แสดงการแนวการสัญจรในพื้นที่ทดลอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 99 แสดงการเลาเร่ืองจากการลวงตามากสูการลวงตานอยในพื้นทีท่ดลอง 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 



1.3.1 ตําแหนง 01 การลวงตาในการเปล่ียนระดับ 
 
 

 
ภาพที่ 100 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 01 
               (การสํารวจของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 101 แสดงมุมมองทางข้ึนทางเชื่อมระหวางสยามไป Central world 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 



   

 
 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 102 แสดงมุมมองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเดินจากตําแหนงที่ 01 ไป 02 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 



 
          1.3.2 ตําแหนง 02 
 

 
 
ภาพที่ 103 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 02 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 104 แสดงการลวงตาในมุมมอง 02  
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 105 แสดงมุมมองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเดินจากตําแหนงที่ 02 ไป 03 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 
 
 
 
 



      1.3.2 ตําแหนง 03 
 

 
 
ภาพที่ 106 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 03 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 107 แสดงการลวงตาในมุมมอง 03 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 



 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 108 แสดงมุมมองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเดินจากตําแหนงที่ 03 ไป 04 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 
 



 
      1.3.4 ตําแหนงท่ี 04 

 

 
 
ภาพที่ 109 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 04 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
 
ภาพที่ 110 แสดงการลวงตาในมุมมอง 04 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 111 แสดงมุมมองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเดินจากตําแหนงที่ 04 ไป 05 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 



       1.3.5 ตําแหนงท่ี 05 
 

 
 
ภาพที่ 112 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 05 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 

 
 
ภาพที่ 113 แสดงการลวงตาในมุมมอง 05 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 



      1.3.6 ตําแหนงท่ี 06 
 

 
 
ภาพที่ 114 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 06 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 

 
 
ภาพที่ 115 แสดงการลวงตาในมุมมอง 06 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 116 แสดงมุมมองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเดินจากตําแหนงที่ 06 ไป 07 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 
 



       1.3.7 ตําแหนงท่ี 07 
 

 
 
ภาพที่ 117 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 07 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 118 แสดงการลวงตาในมุมมอง 07 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 



 

   
 

   
 
 

 
 

ภาพที่ 119 แสดงมุมมองที่จะเกิดข้ึนเมื่อเดินจากตําแหนงที่ 07 ไป 08 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 

 
 
 
 
 

 



      1.3.8 ตําแหนงท่ี 08 
 

 
 
ภาพที่ 120 แสดงตําแหนงพื้นที่ทดลอง 08 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 

 
 
ภาพที่ 121 แสดงการลวงตาในมุมมอง 08 
                 (การทดลองของผูวิจัย) 
 



 
 
 

บทท่ี 9 
 

บทสรุป 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการเขียนทัศนียภาพ และการรับรูทางสายตา
ของมนุษยเพื่อนํามาสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรม เพื่อการสรางสรรคการรับรูในพื้นที่แบบใหม ทั้งนี้เพื่อ
สรางกระบวนการแนวความคิดในการออกแบบและการกําหนดประโยชนการสรางพื้นที่ที่ถูกตอง มีวิธีการ
ศึกษาดังนี้คือ 

1. ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีการเขียนทัศนียภาพ ที่สงผลตอการรับรูทางจินตภาพ นํามา
วิเคราะหหากระบวนการที่สงผลตอการออกแบบ เพื่อนํามาสรางแนวความคิดในการสรางพื้นที่ในเบื้องตน 

2. ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูสถาปตยกรรม ลักษณะรูปแบบที่นํามาใชในการออกแบบ
และวิเคราะหแนวความคิดและการออกแบบจากกรณีศึกษาเพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบ 

3. สรางแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
4. ทําการออกแบบสถาปตยกรรม โดยพัฒนาแนวความคิดจากรูปธรรมที่ชัดเจน สูการ 

ออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรม และสรุปข้ันตอนสุดทายของการศึกษาขางตน 
ผลสรุปจากการศึกษาเทคนิคการเขียนทัศนียภาพเพื่อเปนแนวทางในการสรางพื้นที่ทาง

สถาปตยกรรมนั้น อาจจะสรุปไดวาพื้นที่ที่เกิดข้ึนใหมนั้นจะเกิดข้ึนจากการตั้งโจทยข้ึนมาวา ตองการที่ จะ
รับรูอะไรและอยางไร และสรางเร่ืองราวในการรับรูเพื่อการสรางการเชื่อมตอระหวางพื้นที่ โดยเร่ืองราวนั้น
อาจจะถูกกําหนดข้ึนมาจากความตองการการรับรูหรือสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ที่เกิดข้ึนไดแสดงใหเห็นถึงึวามตอเนื่องของพื้นที่ จากสภาวะ การ
ลวงตา ที่เกิดจากความแตกตางของรูปแบบพื้นที่ และรูปแบบการใชพื้นที่ ซึ่งเปนแนวความคิดหลักของการ
สรางพื้นที่ ที่มีความสอดคลองกับการรับรูพื้นที่จากจินตภาพของบริบทอยางตอเนื่อง และเปนลําดับ จาก
การกําหนดตําแหนงของกิจกรรมตามพฤติกรรมการใชพื้นที่ ซึ่งบทสรุปของแนว ความคิดมุงเนนที่จะเปน
แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมที่รองลับการลวงตา และการบิดเบือน 
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