การสื่อสารทิศทางในสถาปั ตยกรรม

โดย
นายวิศาณ ชามาตย์

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2559
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสือทิศทางในสถาปั ตยกรรม

โดย
นายวิศาณ ชามาตย์

วิทยานิพนธ์ นีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2559
ลิขสิทธิ0ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

DIRECTIONALITY IN ARCHITECTURE

By
Mr. Wisarn Chamata

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 2016
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ใิ ห้ วิทยานิพนธ์เรื่ อง “ การสื่อสารทิศทางใน
สถาปั ตยกรรม ” เสนอโดย นายวิศาณ ชามาตย์ เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
สถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม

……...........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
.................................................... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข)
............/......................../..............

55054210: สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
คําสําคัญ: สถาปั ตยกรรม / ทิศทาง / กายภาพและการรับรู้
วิ ศ าณ ชามาตย์ : การสื( อ สารทิ ศ ทางในงานสถาปั ต ยกรรม. อาจารย์ ที( ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข. 82 หน้ า.
สถาปั ตยกรรมสร้ างขึน8 เมื( อมนุษย์ พร้ อมพัฒนาเปลี( ยนแปลงผ่านยุคสมัยและสังคม
วัฒนธรรมของมนุษย์ ตังแต่
8 ความต้ องการพื 8นฐานเดิมเริ( มจากเป็ นที(พกั พิงตลอดจนต้ องการพื 8นที(
ประกอบกิจกรรมที(หลากหลายและซับซ้ อน รวมไปถึงความต้ องการสื(อสารผ่านระบบสัญลักษณ์
และการสร้ างภาษาเชิงนามธรรม ระหว่างด้ านการใช้ สอยและด้ านของการสื( อสารทัง8 สองสิ(งนี 8
แตกต่างกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ กันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในด้ านของการสื(อสารงาน
สถาปั ตยกรรมนัน8 เป็ นการสร้ างภาษาที( ผ้ ูออกแบบเป็ นผู้กําหนด ในบางครั ง8 สถาปั ตยกรรมกลับ
กลายเป็ นเพียงอาคารที(เน้ นการสื(อสารและการแสดงตน จนลืมมิติความสัมพันธ์ ในด้ านการใช้
สอยซึง( มีความสัมพันธ์กบั การดําเนินชีวิตของมนุษย์
วิทยานิพนธ์ นีม8 ีวัตถุประสงค์เพื(อศึกษาการบอกทิศทางโดยใช้ ลกั ษณะทางกายภาพ
ของงานสถาปั ตยกรรมและสัญชาติญาณของมนุษย์ เนื(องจากการสร้ างสัญลักษณ์เพื(อการสื(อสาร
ถูกเน้ นอยูใ่ นรูปแบบของการแสดงออกและการปรากฏตัว ก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจความหมายของ
ผู้รับ หากแต่ว่าการสื( อสารนัน8 เป็ นเรื( องของระบบและความสัมพันธ์ ของสถาปั ตยกรรมและผู้ใช้
โดยมีสมมติฐานที(ว่าในเมื(องานสถาปั ตยกรรมสามารถสื(อสารผ่านระบบสัญลักษณ์ ได้ ประกอบ
กับสถาปั ตยกรรมมี พืน8 ที( กิจกรรมที( มีความสลับซับซ้ อน การออกแบบเพื( อบ่งบอกทิศทางไปยัง
พื 8นที(กิจกรรมที(มนุษย์ต้องการโดยตัวสถาปั ตยกรรมเป็ นตัวนําพาไปยังกิจกรรมหรื อสามารถช่วยให้
มนุษย์สามารถจัดการตนเองให้ เข้ าถึงพื 8นที(กิจกรรมที(ตนเองต้ องการได้ โดยไม่หลงทาง
การออกแบบสถาปั ตยกรรมสื(อสารด้ วยความสัมพันธ์ ในระบบภาษา โดยพยายามให้
เกิดการรับรู้ ลกั ษณะเฉพาะของที(ว่างผ่านลักษณะทางกายภาพที(สมั พันธ์ กับกิจกรรมที(เกิดขึ 8นใน
พื น8 ที( สถาปั ต ยกรรมที( เ กิ ด ขึ น8 จะสื( อ สารกั บ ผู้ ใช้ ผ่ า นองค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรม เป็ น
สถาปั ตยกรรมที(ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้ เส้ นทางหรื อจัดการตนเองเพื(อเข้ าถึงกิจกรรมที(ต้องการได้
ทําให้ เกิดมิตขิ องการสื(อสารสถาปั ตยกรรมในอีกรูปแบบหนึง(
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื(อนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2559
ลายมือชื(ออาจารย์ที(ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ........................................
ง

55054210: MAJOR: ARCHITECTURE
KEY WORD: ARCHITECTURE / DIRECTION / PHYSICAL AND PERCEPTION
WISARN CHAMATA : DIRECTIONALITY IN ARCHITECTURE. THESIS ADVISOR:
ASST.PROF.APIRADEE KASEMSOOK ,Ph.D., 82 pp.
Architecture built for humans with the development of culture and society
through the ages. Basic functional begin as shelter, as well as space requirement
complex activities including communication symbolic dimension. Functional and
symbolic dimension between these two things are different, but they are interrelated and
cannot be separated, Moreover, symbolic dimension of architecture expresses the
communicative intentions of the designers. Sometimes, architecture is focused on
building communication without function dimension, which is related with human.
This thesis aims to study the directions on the physical characteristics of the
architecture and the human instinct. This is because symbolic creation for
communication is often formed on the representation and appearance types which
could lead to the difficulty to understand the meaning despite of the fact that the
communication itself is carried out through a series of systems and relationships
between architecture and users. The hypothesis is that is architecture could
communicate through a symbolic system with its own complexity of functional areas, a
physical design for wayfinding towards the required functional areas is possible. It could
also help users to arrive at their destination space without any lost.
Communication architecture design with relationship in language by trying to
perceive the nature of space through the physical characteristics associates with
activities that occur in the area. The resulting architecture communicates with the user
through the architectural element. It’s an architecture that allows users to recognize their
paths or manage themselves to reach their desired activities. Its communication through
architecture in another way.
Department of Architecture
Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ........................................
Academic Year 2016
Thesis Advisor's signature ........................................
จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ ฉ บับนี ไ้ ม่สามารถสาเร็ จลุล่วงได้ เลย หากมิ ได้ รับความกรุ ณาจากอาจารย์ ที่
ปรึ กษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข ที่ได้ ให้ คาแนะนา รวมไปถึงข้ อคิดจากอาจารย์ทุกท่าน
และมุมมองเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนที่ชว่ ยเสริมขบคิด สร้ างแรงบันดาลใจ ให้ วิทยานิพนธ์นี ้สาเร็จลุลว่ ง
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ต้ นข้ าว ปาณินท์ สาหรับความเห็นและคาแนะนา
ขอขอบคุณ อาจารย์ พัฒนปกรณ์ ลี ลาพฤทธิ์ สาหรับการกลัน่ กรองกระบวนการณ์ ชี ท้ าง
สว่าง เสริมความมัน่ ใจในการออกแบบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเข้ าใจช่องว่างระหว่างทางของวิทยานิพนธ์
รวมไปถึง อาจารย์ ลิ ขิต กิ ตติศักดินันท์ สาหรั บคาแนะนา และรองศาสตราจารย์ ดร.วี ระ อินพัง ทัน
สาหรับผู้จดุ ประกายความมัน่ ใจให้ เกิดหัวข้ อวิทยานิพนธ์นี ้
ขอขอบคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรสถาปั ตยกรรม สาขาแนวความคิดในการออกแบบทุก
ท่าน ที่ให้ คาแนะนา คาสอน ข้ อคิด ทัศนคติ ตลอดจนไขข้ อข้ องใจเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในหลักการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมระหว่างการศึกษา
ขอบคุณครอบครัวที่สง่ ความช่วยเหลือ ความห่วงใย และกาลังใจช่วยสร้ างพลังขับเคลื่อนให้
วิทยานิพนธ์นี ้สาเร็จลุลว่ ง

ฉ

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .............................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ ..................................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง ........................................................................................................................... ฌ
สารบัญภาพ.............................................................................................................................. ญ
บทที่
1 บทนา .............................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษา .............................................................. 1
ความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ........................................................... 2
สมมติฐานของการศึกษา .......................................................................................... 2
ขอบเขตการศึกษา .................................................................................................... 2
ขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา .......................................................................................... 2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ ........................................................................................ 3
2 ภาษา การสื่อสารทิศทาง และการสื่อสารทางสถาปั ตยกรรม ...............................................
ภาษา การสื่อสาร ..................................................................................................... 4
ภาษาพูด ภาษาเขียน ........................................................................................ 6
ภาษากาย ........................................................................................................ 9
ภาษาสัญลักษณ์ ............................................................................................... 11
การสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรม................................................................................ 14
ความหมายทางสถาปั ตยกรรม .................................................................................. 16
3 กระบวนการศึกษา ...........................................................................................................
สมมติฐาน ............................................................................................................... 18
ทดลองการรับรู้ตาแหน่ง ............................................................................................ 21
ทอลองการรับรู้ทิศทาง .............................................................................................. 22
ทอลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและการรับรู้ทิศทาง ............................................. 23
กาหนดโปรแกรมเบื ้องต้ นสาหรับการทดลอง .............................................................. 27

ช

บทที่
3

ทดลองเครื่ องมือในการสื่อสารทิศทาง ........................................................................
ชุดพัฒนาเครื่ องมือที่ว่าง ...................................................................................
ชุดพัฒนาเครื่ องมือพื ้นที่ตา่ งระดับ .....................................................................
ชุดพัฒนาเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ ..................................................................
สรุปผลการทดลอง ...................................................................................................
4 การออกแบบสถาปั ตยกรรม..............................................................................................
สรุปโปรแกรม ...........................................................................................................
กาหนดที่ตงโครงการ
ั้
................................................................................................
ตลาดนัดสวนจตุจกั ร .........................................................................................
กาหนดวิธีการออกแบบ ............................................................................................
จัดกลุม่ กิจกรรม .......................................................................................................
การออกแบบขันที
้ ่ 1..................................................................................................
การออกแบบขันที
้ ่ 2..................................................................................................
การออกแบบขันสุ
้ ดท้ าย ............................................................................................
5 สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ์ ...............................................................................................
รายการอ้ างอิง ...........................................................................................................................
ประวัตผิ ้ วู ิจยั .............................................................................................................................

ซ

หน้ า
29
30
33
36
39
40
41
41
42
43
47
56
63
79
81
82

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7

แสดงประเภทภาษา ลักษณะและวิธีการ ......................................................................
เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาเฉพาะกลุม่ ....................................
เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาชาวบ้ านแบบกึ่งแบบแผน ...............
เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เปลี่ยนเสียง ตัดคาให้ สนลง
ั ้ .....................
เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ยืมคาภาษาต่างประเทศ ..........................
แสดงสรรพนามที่แบ่งระดับความสัมพันธ์ .....................................................................
ประเภทโครงการที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบ .........................................................

ฌ

หน้ า
6
6
7
7
7
8
41

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

แสดงกระบวนการสื่อสาร ผู้สง่ ตัวสาร และผู้รับ ............................................................
ภาพภาษามือ Signily lets you use sign Language on IOS .......................................
ภาพแสดงอารมณ์ผา่ นสีหน้ าของผู้สง่ ...........................................................................
ภาพผักที่มีกลิ่นเหม็นเขียว ได้ แก่มะระ ชะอม สะตอและถัว่ ฝั กยาว .................................
ภาพสัญลักษณ์แทนความหมายว่า สวัสดี ในความแตกต่างทางภาษา ...........................
ภาพแสดงระบบสัญลักษณ์ทวั่ ไปที่แทนความหมายหญิง ชาย และผู้ทพุ พลภาพ .............
ระบบสัญลักษณ์ทางกายภาพเพื่อควบคุมให้ อยูใ่ นกฎของระบบจราจร ...........................
ภาพเขียนสีเขาจันทน์งาม อาเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา ............................................
ภาพแสดงการสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรมผ่านภาษาภาพและภาษาเขียน .....................
ภาพความคิดของ Peter Zumthor และ Mies Van Der Rohe ......................................
ภาพตัวอย่าง 1 ค้ นหาทางเข้ า ผ่านประตู 3 บาน ...........................................................
ภาพตัวอย่าง 2 ค้ นหาทางเข้ า ผ่านประตู 3 บาน มองเห็นกายภาพบางอย่าง ..................
ภาพตัวอย่าง 3 ค้ นหาทางเข้ า ผ่านประตู 3 บาน ความแตกต่างของสี .............................
การทดลองการรับรู้ตาแหน่ง ตัวทดลองที่ 1 ...................................................................
การทดลองการรับรู้ตาแหน่ง ตัวทดลองที่ 2 ...................................................................
การทดลองการรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 1 .....................................................................
การทดลองการรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 2 .....................................................................
การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 1 ..........................
การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 2 ..........................
การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 3 ..........................
ค้ นหากิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ ........................................................................................
สมมติทางเลือกสองทางระหว่างกิจกรรม A และ B .......................................................
แสดงลาดับการเข้ าถึงกลุม่ กิจกรรม 4 กลุม่ ...................................................................
การจัดกลุม่ กิจกรรมตามการใช้ งานพื ้นที่ของแต่ละกลุม่ .................................................
การทดลองเครื่ องมือที่วา่ ง ลาดับที่ 1 ............................................................................
การทดลองเครื่ องมือที่วา่ ง ลาดับที่ 2 ............................................................................
การทดลองเครื่ องมือที่วา่ ง ลาดับที่ 3 ............................................................................
การทดลองเครื่ องมือพื ้นต่างระดับลาดับที่ 1 .................................................................
ญ

หน้ า
4
9
10
11
12
13
13
14
15
16
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33

ภาพที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

การทดลองเครื่ องมือพื ้นต่างระดับลาดับที่ 2 .................................................................
การทดลองเครื่ องมือพื ้นต่างระดับลาดับที่ 3 .................................................................
การทดลองเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ลาดับที่ 1 ............................................................
การทดลองเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ลาดับที่ 2 ............................................................
การทดลองเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ลาดับที่ 3 ............................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือในการสื่อสารทิศทางและตาแหน่ง .................................
สรุปโปรแกรม .............................................................................................................
ภาพภายในตลาดนัดจตุจกั ร ........................................................................................
ประเภทกิจกรรมและอัตราส่วนกิจกรรมในตลาดนัดสวนจตุจกั ร .....................................
จัดกลุม่ กิจกรรมกาหนดลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ตามประเภทกิจกรรม ............................
แสดงการจัดกลุม่ กิจกรรมจากลักษณะการใช้ พื ้นที่ ........................................................
ลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ กิจกรรม ...........................................
แสดงผังตลาดนัดจตุจกั ร .............................................................................................
แสดงเส้ นทางทังหมดในพื
้
้นที่ตลาดนัดจตุจกั ร ...............................................................
แสดงลาดับเส้ นทางหลัก เส้ นทางรอง ด้ วยสี .................................................................
แสดงขนาดเส้ นทางหลักที่มีขนาดใหญ่และพื ้นที่วา่ งภายในโครงการ ..............................
แสดงการเปรี ยบเทียบการปรับเส้ นทางสัญจรหลัก.........................................................
แสดงการปรับเส้ นทางหลัก ..........................................................................................
แสดงทางสัญจรภายในตลาดทังหมด
้
จากการปรับเปลี่ยนเส้ นทางหลัก ..........................
แสดงลาดับทางสัญจร จากการปรับเส้ นทางด้ วยสี ........................................................
แสดงจุดเชื่อมต่อรถสาธารณะและแสดงเส้ นทางพร้ อมปริ มาณผู้ใช้ ................................
แสดงเส้ นทางสัญจรหลัก .............................................................................................
แสดงการปรับเปลี่ยนทางสัญจรหลักจากบริบทของการเข้ าถึงพื ้นที่ตลาด .......................
แสดงทางสัญจรภายในตลาดทังหมด
้
หลังจากการปรับทางสัญจรหลักจากบริบท ...........
แสดงลาดับทางสัญจร หลังจากการปรับทางสัญจรหลักจากบริ บทด้ วยสี ........................
แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างผังเดิมและผังใหม่ ...........................................................
แสดงพื ้นที่ทดลองออกแบบ .........................................................................................
จานวนร้ านค้ า ............................................................................................................
ฎ

หน้ า
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
47
48
49
49
50
50
51
52
52
53
53
54
55
56
57

ภาพที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

แบ่งกลุม่ กิจกรรม ........................................................................................................
ประเภทกิจกรรม .........................................................................................................
ทดลองออกแบบพื ้นที่ตา่ งระดับ ...................................................................................
ปรับกิจกรรมให้ เหมาะกับพื ้นที่ตา่ งระดับ ......................................................................
ลักษณะพื ้นที่จดั ลาดับตามกลุม่ กิจกรรม ......................................................................
ออกแบบลักษณะการใช้ งานที่วา่ งจากกลุม่ กิจกรรม ......................................................
ออกแบบการปิ ดล้ อมพื ้นที่ ...........................................................................................
หุน่ จาลองการออกแบบครัง้ ที่ 2 ....................................................................................
พื ้นที่ร้านค้ า ................................................................................................................
แบ่งกลุม่ กิจกรรมตามสี ...............................................................................................
ประเภทกิจกรรม .........................................................................................................
ทดลองออกแบบพื ้นที่ตา่ งระดับ ...................................................................................
ปรับพื ้นที่กิจกรรมให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ตา่ งระดับ ..........................................................
เว้ นพื ้นที่สาหรับเป็ นจุดพัก ...........................................................................................
ทดลองออกแบบลักษณะการใช้ งานที่วา่ งจากกลุม่ กิจกรรม ...........................................
ทดลองออกแบบพื ้นที่ปิดล้ อม ......................................................................................
หุน่ จาลองการออกแบบครัง้ สุดท้ าย ..............................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 1 ...............................................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 2 ...............................................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 3 ...............................................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 4 ...............................................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 5 ...............................................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 6 ...............................................................................................
ภาพแสดงทัศนียภาพ 7 ...............................................................................................
หุน่ จาลองการออกแบบ จากมุมมองด้ านบน 1 ..............................................................
หุน่ จาลองการออกแบบ จากมุมมองด้ านบน 2 ..............................................................
หุน่ จาลองการออกแบบ จากมุมมองด้ านบน 3 ..............................................................
สรุปเครื่ องมือ ที่วา่ ง( Space ) พื ้นต่างระดับ (Step) พื ้นที่ปิดล้ อม(Enclosure) ...............
ฏ

หน้ า
58
58
59
59
60
60
61
62
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
77

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรศึกษำ
ในการบรรยาย Course in General Linguistics ของ แฟร์ ดิน็อง เดอ โซซู ร์
(Ferdinand de Saussure ) โซซูร์ ได้ กล่าวไว้ ว่า “ในภาษานัน้ มีแต่ความสัมพันธ์ ” นัน้ คือ
ความหมายของคาแต่ละคานัน้ โซซูร์ จึงไม่เชื่อในสาระของความหมายแต่มองว่าความหมายเป็ น
เรื่ องของระบบและความสัม พันธ์ เป็ นวิธี คิดที่ มองความหมายจากแก่นภายในสู่ความสัมพันธ์
ภายนอกจาก ที่กล่าวมาปรัชญาโครงสร้ างนิยมและสัญศาสตร์ เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาศาสตร์
ซึ่งเป็ นปรัชญาแขนงหนึ่งซึ่งได้ รับความสนใจจากแนวความคิดเชิงปรัชญาในวงการสถาปั ตยกรรม
ทาให้ เกิดการหยิบยืมความคิดจากศาสตร์ แขนงอื่น ประการสาคัญของ โซซูร์ คือ ความเป็ นองค์
รวม หมายความว่าสัญญะหนึ่งจะเป็ นสัญญะได้ สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบทังสองส่
้
วน คือ
รูปสัญญะและความหมายสัญญะมาอยู่ร่วมกันเท่านัน้ รูปสัญญะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเรี ยก
เป็ นสัญญะได้ 1
สถาปั ตยกรรมสร้ างขึน้ เพื่อมนุษย์พร้ อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัยและสังคม
วัฒนธรรมของมนุษย์ ตังแต่
้ ความต้ องการพื ้นฐานเดิมเริ่ มจากเป็ นที่พกั พิงตลอดจนต้ องการพื ้นที่
ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายและซับซ้ อน รวมไปถึงความต้ องการสื่อสารผ่านระบบสัญ ลักษณ์
และการสร้ างภาษาเชิง นามธรรม ระหว่างด้ านการใช้ สอยและด้ านของการสื่อสารทัง้ สองสิ่ง นี ้
แตกต่างกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ กันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในด้ านของการสื่อสารงาน
สถาปั ตยกรรมนัน้ เป็ นการสร้ างภาษาที่ผ้ ูออกแบบเป็ นผู้กาหนด ในบางครัง้ สถาปั ตยกรรมกลับ
กลายเป็ นเพียงอาคารที่เน้ นการสื่อสารและการแสดงตน จนลืมมิติความสัมพันธ์ ในด้ านการใช้
สอยซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การดาเนินชีวิตของมนุษย์
เมื่ อ ออกแบบจะเกิ ด งานสถาปั ตยกรรมการสื่ อ สารในลั ก ษณะของการสร้ าง
ความสัมพันธ์ กับเนือ้ หาของการทางาน (Performance) ด้ วยการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมตาม
1

หม่อมหลวง ปิ ยลดา เทวกุล ทวีปรังสีพร, sign สัญญะ: คำ ควำมคิด
สถำปั ตยกรรม.กรุงเทพ, 2554. 157-188.
1

2
เกณฑ์ที่ตงขึ
ั ้ ้น สร้ างลักษณะเฉพาะของที่ว่างตามเกณฑ์ดงั กล่าว รวมถึงทางสัญจรที่มีความต่าง
ของระดับช่วยเพื่อบอกลักษณะเฉพาะของเส้ นทาง และการสร้ างขอบเขตจากกลุ่มกิจกรรมหรื อ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทาให้ เกิดนัยยะการสื่อสารเชิงหน้ าที่ใช้ สอยด้ วยลักษณะทางกายภาพของ
งานสถาปั ตยกรรมที่ไม่ยดึ ติดกับการสื่อสารในลักษณะของการสร้ างเอกลักษณ์
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
วิทยานิพนธ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารทิศทางโดยใช้ ลกั ษณะทางกายภาพ
ของงานสถาปั ตยกรรมและสัญชาติญาณของมนุษย์ เนื่องจากการสร้ างสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสาร
ถูกเน้ นอยูใ่ นรูปแบบของการแสดงออกและการปรากฏตัว ก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจความหมายของ
ผู้รับ หากแต่วา่ การสื่อสารนันเป็
้ นเรื่ องของระบบและความสัมพันธ์ของสถาปั ตยกรรมและผู้ใช้ โดย
มุ่ง เน้ นการค้ นหาความเป็ นไปได้ ใ นการสื่ อ สารผ่า นการออกแบบที่ ว่า งหรื อ องค์ป ระกอบทาง
สถาปั ตยกรรม สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและการรับรู้ของมนุษย์
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
ในเมื่ อ งานสถาปั ต ยกรรมสามารถสื่ อ สารผ่ า นระบบสัญ ลัก ษณ์ ไ ด้ ปร ะกอบกับ
สถาปั ตยกรรมมีพื ้นที่กิจกรรมที่มีความสลับซับซ้ อน การออกแบบเพื่อบ่งบอกทิศทางไปยังพื ้นที่
กิจกรรมที่ มนุษย์ต้องการโดยตัวสถาปั ตยกรรมเป็ นตัวนาพาไปยัง กิจ กรรมหรื อสามารถช่วยให้
มนุษย์สามารถจัดการตนเองให้ เข้ าถึงพื ้นที่กิจกรรมที่ตนเองต้ องการได้ โดยไม่หลงทาง
ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึก ษาระบบความสัม พัน ธ์ ข องภาษาและการออกแบบพื น้ ที่ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมมนุษย์ ทดลองสร้ างลักษณะทางกายภาพในรูปแบบเส้ นทางและจาลองโปรแกรม นาไป
สู้การสร้ างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปั ตยกรรมจากระบบหรื อวิธีการที่เกิดขึ ้นจากการทดลอง
ขัน้ ตอนและวิธีกำรศึกษำ
กำรศึกษำข้ อมูล
1. ศึกษาหลักการและทฤษฎีความสัมพันธ์ในระบบภาษา
2. ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรม
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดและความหมายในงานสถาปั ตยกรรม

3
กำรวิเครำะห์
1. วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ของพื ้นที่กบั พฤติกรรมมนุษย์
2. วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพผ่านเครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรม
3. วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์หน้ าที่ใช้ สอยกับการสื่อสารทิศทาง
กำรสังเครำะห์
สร้ างโปรแกรมและออกแบบงานสถาปั ตยกรรมบนพื ้นฐานของระบบความสัมพันธ์
ระหว่างพื ้นที่และพฤติกรรมมนุษย์ โดยการออกแบบสถาปั ตยกรรมคานึงถึงประเด็นความเป็ นไป
ได้ ของการสื่อสารทิศทางผ่านการใช้ สอยพื ้นที่และความสัมพันธ์กบั มนุษย์
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
การสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรมได้ ศึกษาในมิติที่สัมพันธ์ กับเนื ้อหาของการทางาน
และการพัฒนารู ปแบบสถาปั ตยกรรมในมิติทางกายภาพเพื่อการรับรู้ทิศทางของกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ผ่านตัวสถาปั ตยกรรม ผู้ใช้ สามารถรับรู้ทิศทางหรื อตัวสถาปั ตยกรรมเอื ้อต่อการรับรู้เส้ นทาง เกิด
เป็ นรูปแบบที่ตอบสนองกับการสื่อสารทางสถาปั ตยกรรมในหลากหลายมิตขิ องการสื่อสาร

บทที่ 2
ภาษา การสื่อสาร และการสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรม
ภาษา การสื่อสาร
ในการดารงชี วิต ของมนุษย์ การสื่อสารระหว่างกันเป็ นปั จจัยสาคัญหลัก เนื่ องจาก
มนุษย์มีการใช้ ชีวิตในรู ปแบบสัตว์สงั คม การดารงชีวิต ในรู ปแบบกลุ่มก้ อนนัน้ มนุษย์จาเป็ นต้ อง
พึ่งพาอาศัยกันในการดารงชี พ การสื่อสารเกิดขึ ้นเพื่อสร้ างความเข้ าใจระหว่างมนุษย์ การสื่อสาร
เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ สงั คมมีความเจริ ญก้ าวหน้ าซึ่งมนุษย์จะสามารถถ่ายทอดข้ อมูล ข่าวสาร
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นหรื อความต้ องการ รวมไปถึงส่งต่อการพัฒนาสังคมและรับรู้
วัฒนธรรม

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการสื่อสาร ผู้สง่ ตัวสาร และผู้รับ
การสื่อสารหากประกอบไปด้ วยผู้ส่งและผู้รับจะนับได้ ว่าไม่ครบถ้ วน เพราะระหว่างผู้
ส่งละผู้รับจะมีสารเป็ นตัวถ่ายทอดระหว่างกัน สารที่เป็ นตัวกลางในการสื่อสารนีม้ ีหลากหลาย
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาพูด ภาษาเขี ย น ภาษากายหรื ออากัปกิ ริย าต่างๆ ภาษาภาพหรื อ
สัญลักษณ์ใดๆ ภาษาต่างๆเหล่านี ้ล้ วนเป็ นตัวกลางที่ใช้ สื่อสารความหมายระหว่างผู้สง่ และผู้รับ

4

5

เมื่อปี ค.ศ. 1966 จากการแปลบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษในการบรรยาย Course in
General Linguistics ของ แฟร์ ดิน็อง เดอ โซซูร์ ( Ferdinand de Saussure ) โซซูร์ ได้ กล่าวไว้ ว่า
“ในภาษานัน้ มีแต่ความสัมพันธ์ ” นันคื
้ อความหมายของคาแต่ละคานัน้ โซซูร์ จึงไม่เชื่อในสาระของ
ความหมายแต่ ม องว่ า ความหมายเป็ นเรื่ อ งของระบบและความสัม พัน ธ์ เป็ นวิ ธี คิ ด ที่ ม อง
ความหมายจากแก่นภายในสูค่ วามสัมพันธ์ภายนอกจาก ที่กล่าวมาปรัชญาโครงสร้ างนิยมและสัญ
ศาสตร์ เ ป็ นส่วนหนึ่ง ของวิ ช าภาษาศาสตร์ ซึ่ง เป็ นปรั ช ญาแขนงหนึ่ง ซึ่ง ได้ รับ ความสนใจจาก
แนวความคิดเชิงปรัชญาในวงการสถาปั ตยกรรม ทาให้ เกิดการหยิบยืมความคิดจากศาสตร์ แขนง
อื่น sign สาหรับ โซซูร์ มีองค์ประกอบสองส่วนได้ แก่ รูปสัญญะ หรื อ เครื่ องหมาย ( signifier ) และ
ความหมายสัญญะ ( signified ) รูปสัญญะ คือส่วนที่รับรู้ได้ จากการสัมผัส ได้ แก่ เสียงพูด การขีด
เขียนบนกระดาษ ส่วนความหมายสัญญะคือ ความคิด นามธรรม ที่สญ
ั ญะนันสื
้ ่อออกมา สรุปคือ
รูปสัญญะ คือ ”รู ป” ที่ปรากฏออกมา ในขณะที่ความหมายสัญญะ คือ “นาม” ที่อยู่ในโลกของ
ความคิด ซึ่งทัง้ สองอย่างนีท้ างานร่ วมกัน โดยอยู่ในข้ อตกลงทางสังคม เป็ นสิ่งที่ทาให้ สังคมนัน้
สามารถสื่อสารกันได้ ประการสาคัญของ โซซูร์ คือ ความเป็ นองค์รวม หมายความว่าสัญญะหนึ่ง
จะเป็ นสัญญะได้ สมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อมีองค์ประกอบทังสองส่
้
วน คือรูปสัญญะและความหมายสัญญะ
มาอยูร่ ่วมกันเท่านัน้ รูปสัญญะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเรี ยกเป็ นสัญญะได้ 2
ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมายของ ภาษา
(1) ถ้ อยคาที่ใช้ พดู หรื อเขียนเพื่อสื่อความหมายของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน
หรื อ เพื่ อ สื่ อค วาม เฉพ าะ ว ง กา ร เ ช่ น ภ าษ ารา ชกา ร ภ าษา กฎ ห มาย ภ า ษาธ รร ม
(2) เสียง ตัวหนังสือ หรื อกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษา
มือ (5) โดยปริ ยายหมายความว่า สาระ, เรื่ องราว, เนื ้อความที่เข้ าใจกัน, เช่น ตกใจจนพูดไม่เป็ น
ภาษา เขียนไม่เป็ นภาษา ทางานไม่เป็ นภาษา3

2

หม่อมหลวง ปิ ยลดา เทวกุล ทวีปรังสีพร, sign สัญญะ: คา ความคิด
สถาปั ตยกรรม. 157-188.
3
พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560
เข้ าถึงได้ จาก http://www.royin.go.th
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทภาษา ลักษณะและวิธีการ
ประเภทภาษา
ลักษณะของภาษา

วิธีการ

ภาษาพูด

รูปสัญลักษณ์

น ้าเสียง

ภาษาเขียน

รูปสัญลักษณ์

ตัวอักษร

ภาษากาย

ร่างกายและสีหน้ า

ภาษามือและอากัปกิริยา

สัญลักษณ์

รูปสัญลักษณ์

ภาพ กายภาพ

ภาษาพูดและภาษาเขียน
ภาษาพูด บางทีเรี ยกว่าภาษาปาก หรื อ ภาษาเฉพาะกลุ่ม ภาษาพูดไม่เคร่ งครัดใน
หลักภาษาบางครัง้ ฟั งแล้ วไม่สภุ าพมักใช้ พดู ระหว่างผู้สนิทสนม ภาษาเขียน มีลกั ษณะเคร่งครัดใน
หลักภาษา มีทงระดั
ั ้ บเคร่งครัดมาก เรี ยกว่า ภาษาแบบแผน4
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาเฉพาะกลุม่
ภาษาพูด

ภาษาเขียน

วัยโจ๋

วัยรุ่น

เจ๋ง

เยี่ยมมาก

ป๊ อด

กลัว, ไม่กล้ า

แห้ ว

ผิดหวัง

ดิ ้น

เต้ นรา

เซ็ง

เบื่อหน่าย

4

ภาษาไทย ภาษาพูดและภาษาเขียน พ.ศ.2550 เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560
เข้ าถึงได้ จาก http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/content-edu/thaicontent-edu/15901.html
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาชาวบ้ านแบบกึ่งแบบแผน
ภาษาพูด

ภาษาเขียน

ในหลวง

พระมหากษัตริ ย์

ผัวเมีย

สามี ภรรยา

ดาราหนัง

ดาราภาพยนตร์

วัวควาย

โคกระบือ

ตีนเปล่า

เท้ าเปล่า

เกือก

รองเท้ า

ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เปลี่ยนเสียง ตัดคาให้ สนลง
ั้
ภาษาพูด

ภาษาเขียน

เริ่ด

เลิศ

เพ่

พี่

ใช่มะ

ใช่หรื อเปล่า

จิงอะป่ าว

จริงหรื อเปล่า

ลุย

ตะลุย

มหาลัย

มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ยืมคาภาษาต่างประเทศ
ภาษาพูด

ภาษาเขียน

ไฟท์(fight)

สู้

เว่อร์ (over)

เกินควร เกินกาหนด

ซี(Xerox)

ถ่ายสาเนาเอกสาร

กุนซือ(ภาษาจีน)

ที่ปรึกษา

บ๊ วย(ภาษาจีน)

สุดท้ าย

8

ภาษาพูดที่เอยจากปาก เป็ นภาษาที่ใช้ แล้ วเข้ าใจง่ายและเข้ าใจเฉพาะกลุ่ม เป็ นภาษา
ที่ชว่ ยให้ กลุม่ นันมี
้ ความสนิทสนมกันแสดงถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ใกล้ ชิดกันเป็ นพิเศษ หรื อ
แม้ กระทังน
้ ้าเสียงที่ใช้ ซึ่งมีระดับความแตกต่างช่วยแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้ สึก ของผู้ส่งสาร
ภาษาเขียนที่ค่อนข้ างมีแบบแผนจนถึงระดับการใช้ ภาษาอย่างเป็ นทางการ การแสดงออกเพื่อให้
รับรู้ ถึงความรู้สึกจาเป็ นต้ องใช้ สานวนหรื อรู ปแบบการประพันธ์แบบร้ อยแก้ วร้ อยกรอง จะช่วยให้
ผู้รับสารสามารถจินตนาการได้ ด้วยตนเอง ทาให้ ความสัมพันธ์ของผู้ส่งและผู้รับค่อนข้ างมีระยะใน
ระดับหนึง่
จากคากล่าวของ โซซู ร์ ได้ กล่าวไว้ ว่า “ในภาษานัน้ มีแต่ความสัม พันธ์ ” จึง ลอง
เปรี ยบเทียบระดับความสัมพันธ์ ในสรรพนามในระบบของภาษาไทย ดัง่ ตารางที่ 6 แสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ของการใช้ สรรพนามในภาษาไทย
ตารางที่ 6 แสดงสรรพนามที่แบ่งระดับความสัมพันธ์
สรรพนาม

ผู้สง่

ผู้รับ

ระดับความสัมพันธ์

เค้ า

-

คนสนิท

ลึกซึ ้ง

กู

-

เพื่อนสนิท

สนิทสนม (ไม่สภุ าพ)

ข้ า

-

เพื่อน

เป็ นกันเอง

ฉัน

-

คนรู้จกั

ผู้ใหญ่กบั ผู้น้อย

เรา

มากกว่า 2 คน

คนรู้จกั

ผู้ใหญ่กบั ผู้น้อย

ผม

เพศชาย

คนรู้จกั

สุภาพ

ดิฉนั

เพศหญิง

คนรู้จกั

สุภาพ

กระผม

เพศชาย

ผู้ใหญ่

พูดกับผู้ใหญ่

ข้ าพเจ้ า

-

คนทัว่ ไป

ห่าง

กระหม่อม

เพศชาย

เจ้ านายศักดิส์ งู

ห่าง

หม่อมฉัน

เพศหญิง

เจ้ านายศักดิส์ งู

ห่าง

ข้ าพระพุทธเจ้ า

-

พระมหากษัตริ ย์

ห่าง
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ภาษากาย
ภาษาที่ไม่ใช้ ถ้อยคาหรื อ อวัจนภาษา คือ กิริยาอาการต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ สื่ออารมณ์
ความรู้สกึ ความต้ องการ บางท่านเรี ยกภาษาประเภทนี ้ว่าภาษากาย(body language)อวัจนภาษา
ของผู้ใดส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกและบุคลิกภาพของผู้นนั ้ 5 ภาษาที่แสดงออกผ่านอารมณ์
ความรู้สึกและลักษณะท่าทาง แสดงออกทางกายภาพผ่านอากัปกิริยาของผู้ส่งหรื อเรี ยกอีกอย่าง
ว่า “ภาษากาย” แสดงออกผ่านร่างกายหรื อสีหน้ า ทังสองลั
้
กษณะใช้ แสดงออกแตกต่างกัน ภาษา
กายที่แสดงผ่านร่างกายส่วนใหญ่จะใช้ กบั กลุม่ คนที่บกพร่องในการได้ ยินโดยใช้ ภาษามือ

ภาพที่ 2 ภาพภาษามือ Signily lets you use sign Language on IOS
(ที่มา: http://drippler.com/drip/signily-lets-you-use-sign-language-ios-0)
การแสดงออกทางสีหน้ า (facial expression) การสื่อสารรู ปแบบหนึ่งที่ผ้ สู ่งแสดง
ความรู้สึก อารมณ์ รวมไปถึงการพยายามปกปิ ดอารมณ์ การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงเวลา
หนึ่งนัน้ เป็ นการแสดงออกอย่างอัตโนมัติ ทังในสี
้ หน้ า เสียงพูด สายตา และท่าทาง เป็ นการยาก
5

ผศ.สุภิตร อนุศาสน์ บทความภาษาไทย อวัจนาภาษาในภาษาหนังสือพิมพ์
เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560 เข้ าถึงได้ จาก
www.wpm.ac.th/group/g_thai/file/avajanapasa.pdf
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ที่สดุ ที่จะปกปิ ดอารมณ์โกรธ กลัว รังเกียจ เหยียดหยาม ตื่นเต้ น สนุก เศร้ า หรื อประหลาดใจ การ
แสดงออกทางสีหน้ าเหล่านี ้เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วเพียงเสียววินาที (microexpression)6 เกิดจากการ
หดตัวของกล้ ามเนื ้อหน้ าหลายๆมัด ซึง่ มีเส้ นประสาทมาสัง่ การ เส้ นประสาทที่แตกแขนง คอยเลี ้ยง
กล้ ามเนื ้อแต่ละเส้ นแต่ละมัดยิบย่นแตกต่างกัน บางเส้ นทาให้ มดั นันหดแรงกว่
้
าอีกเส้ น กล้ ามเนื ้อที่
หดเหล้ านี ้มีจานวนมากกว่า 40 เส้ น ทาให้ การแสดงออกต่างกันได้ เป็ นพันแบบ ตามความแรงของ
การหดตัวของกล้ ามเนื ้อบนใบหน้ า

ภาพที่ 3 ภาพแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้ าของผู้สง่ Emotion Reading Technology
(Emotion Reading Technology
ที่มา: https://www.themarysue.com/emotion-reading-technology/)

6

David Matsumoto and Paul Ekman(2008), Scholarpedia, 3(5):4237
Accessed November, 1, 2014
Available from http://www.scholarpedia.org/acticle/Facial_expression_analysis
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การแสดงอารมณ์จะออกมาทางสีหน้ าเหมือนกันหมด แม้ จะมีความแตกต่างทางด้ าน
วัฒนธรรมและเชื ้อชาติ เท่ากับว่าการแสดงออกทางสีหน้ านันเป็
้ นภาษาสากลที่ทุกคนต่างเข้ าใจ
ด้ วยมัดกล้ ามเนื ้อบนใบหน้ าที่ทางานเหมือนกันในการแสดงอารมณ์แม้ จะพยายามปกปิ ด

ภาพที่ 4 ภาพผักที่มีกลิ่นเหม็นเขียว ได้ แก่มะระ ชะอม สะตอและถัว่ ฝั กยาว
แม้ แต่ภาษากายก็มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางกายภาพของร่างกาย ในภาษาไทยมี
ความละเอียดอ่อนทางภาษา การแสดงออกทางกายภาพของสิ่ง ของนัน้ เช่น คาว่า “เหม็นเขียว”
ความหมายที่สื่อถึงผักสีเขียวที่มีกลิ่นแรงซึง่ มีลกั ษณะทางกายภาพสัมพันธ์กบั ผักสีเขียว
ภาษาสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า สิ่ง
ที่ กาหนดนิย มกัน ขึน้ เพื่ อให้ ใช้ แทนความหมายอี ก สิ่ง หนึ่ง เช่น ตัวหนัง สื อเป็ นสัญลักษณ์ แทน

12

เสี ยงพูด, H เป็ นสัญ ลักษณ์ แทนธาตุไ ฮโดรเจน, + - x % เป็ นสัญลักษณ์ เครื่ องหมายทาง
คณิตศาสตร์ 7

ภาพที่ 5 ภาพสัญลักษณ์แทนความหมายว่า สวัสดี ในความแตกต่างทางภาษา
ภาษาพูดและภาษาเขียนนับได้ ว่ามีขอบเขตจากัดในรูปแบบของนามธรรม หากผู้รับ
สารไม่มีประสบการณ์ที่เหมือนกันมาก่อนก็ยากที่จะอธิบายให้ เข้ าใจได้ จึงจาเป็ นต้ องอาศัยภาพใน
การอธิ บายเพื่อให้ ผ้ ูรับเข้ าใจร่ วมกัน ภาษาภาพหรื อสัญลักษณ์ มิได้ มีอยู่ในรู ปแบบของภาพที่
เหมือนกันกับสิ่งที่จะสื่อออกมานันเพี
้ ยงมิติเดียว ร่วมไปถึงระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ แทนความหมายที่
ทาความเข้ าใจร่ วมกันโดยใช้ ภ าพที่ลดทอนรายละเอียดจากภาพจริ ง โดยภาษาภาพจะอิงจาก
ประสบการณ์ที่ทกุ ๆคนต่างพบเจอหรื อเคยกระทา

7

พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560
เข้ าถึงได้ จาก http://www.royin.go.th
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงระบบสัญลักษณ์ทวั่ ไปที่แทนความหมายหญิง ชาย และผู้ทพุ พลภาพ
อีกทังการแสดงออกผ่
้
านระบบสัญลักษณ์ (Signage) ทางกายภาพที่ทาความเข้ าใจ
ร่ วมกัน โดยภาษาเหล่านี ้จะช่วยควบคุมคนในกลุ่มให้ อยู่ในกติกา เพื่อความปลอดภัยและความ
สะดวก

ภาพที่ 7 ระบบสัญลักษณ์ทางกายภาพเพื่อควบคุมให้ อยูใ่ นกฎของระบบเครื่ องหมายจราจร

14

ภาพที่ 8 ภาพเขียนสีเขาจันทน์งาม อาเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา
(ที่มา: http://www.koratmuseum.com/2_prehistory.html )
สัญ ลัก ษณ์ ค่อ ยข้ า งเป็ นภาษาที่ ค นทุก คนสามารถเข้ า ใจได้ ง่ า ย โดยใช้ ภ าพแทน
ความหมายซึ่งสามารถเข้ าใจได้ ง่าย แรกเริ่ มเดิม ที่แล้ วภาษาที่ใช้ เพื่ อการถ่ายทอดวิถีชี วิตแทน
ตัวอักษร การสื่อสารของกลุม่ คนในอดีตส่วนใหญ่แล้ วล้ วนใช้ ภาพแทนภาษาเขียน
การสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรม
การอธิบายแนวความคิดตลอดจนการอธิบายแบบก่ อสร้ างล้ วนแล้ วมีการใช้ ทงภาษา
ั้
เขียนและภาษาภาพเพื่อแสดงสิ่งที่อยู่ในจิตนาการของผู้ออกแบบหรื อสถาปนิก ภาษาภาพจึงเป็ น
ภาษาที่ใช้ สื่อสารตังแต่
้ ความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกขันสุ
้ ดท้ ายก่อนเกิดเป็ นอาคาร โดยมี
ระดับความเป็ นนามธรรมและรูปธรรมแตกต่างกันไป แต่ความสามารถของภาษาภาพที่ดเู หมือนจะ
มีได้ ไม่สิน้ สุดก็ยังมีขอบเขตจากัด เพราะในภาษาภาพสามารถอธิบายข้ อมูลเชิงคุณภาพได้ แต่
ข้ อมูลเชิงปริ มาณที่จาเป็ นต้ องถูกสื่อสารในขันตอนสุ
้
ดท้ ายในแบบทางสถาปั ตยกรรมก่อนที่ภาพ
นันจะถู
้
กแปลงเป็ นอาคาร เช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับขนาด ตาแหน่งและมิติที่ชัด เจนแน่นอน ก็ยังต้ อง
อาศัยการทางานร่วมกับภาษาเขียน จึงจะเกิดเป็ นการสื่อสารที่สมบูรณ์ 8

8

2554),8-40.

ต้ นข้ าว ปาณินท์, คนและความคิดทางสถาปั ตยกรรม (กรุงเทพฯ:สมมติ,
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงการสื่อ สารในงานสถาปั ตยกรรมผ่านภาษาภาพและภาษาเขียน ผ่านการ
อธิบายการออกแบบด้ วยวิธีการเขียนแบบ
ส่วนภาษาอีกประเภทหนึ่งคือภาษาพูดภาษาเขียนในที่นี ้มิได้ หมายถึ งตัวหนังสือหรื อ
ตัวเลขที่ใช้ ร่วมกับภาษาภาพในการแสดงมิติและขนาดของแบบทางสถาปั ตยกรรม แต่หมายถึง
ภาษาพูดภาษาเขียนที่ใช้ กล่าวถึงสถาปั ตยกรรมด้ วยวัตถุ ประสงค์ต่างๆ ภาษาดังกล่าวมักใช้ กับ
การสื่อสารมิติทางความคิดมากกว่าลักษณะทางกายภาพ เพราะถึงแม้ จะใช้ สื่อสารลักษณะทาง
กายภาพ ‘ภาพ’ ที่เกิดขึ ้นกับผู้รับก็ไม่มีวนั จะเป็ นสิ่งเดียวกับผู้สื่อสารตังใจ
้ เนื่องจากภาษาพูดภาษา
เขียนจะก่อให้ เกิดภาพในจิตนการที่มาจากประสบการณ์และคัดสรรทางความคิดของผู้รับเอง ซึ่ง
อาจจะใกล้ เคียงกับสิ่งที่ผ้ สู ื่อสารตังใจหรื
้
อไม่ก็ได้ ประเด็นเกี่ยวกับช่องว่า งหรื อระยะห่างของการ
สื่อสารนี ้เป็ นลักษณะเฉพาะของภาษาดังกล่า ว ซึ่งทาให้ เกิดมิติทางจิตนการและการรับส่งข้ อมูลที่
ไม่ตายตัว แต่เป็ นข้ อมูลลายเปิ ดที่รอการทาความเข้ าใจและการแปลงความหมายโดยผู้รับเสมอ9

9

ต้ นข้ าว ปาณินท์, คนและความคิดทางสถาปั ตยกรรม, 8-40.
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ภาพที่ 10 ภาพความคิดของ Peter Zumthor (ด้ านบน) และ Mies Van Der Rohe (ด้ านล่าง)
(ที่มา: Peter Zumthor’s Sketch of Thermal Vals and Swiss Pavilion for Expo 2000, Mies van
der Rohe's sketch of the Brick Country House , Court House)
ความหมายทางสถาปั ตยกรรม
ในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้ ปรากฏทิศทางของความคิดที่ถูกพัฒนาอย่างเป็ นระบบจน
เรี ยกได้ ว่าเป็ น school of thought ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของแนวทางการทางานของยุคสมัย
อย่างชัดเจนอยูส่ ามแนวทางด้ วยกัน โดยทังสามแนวทางความคิ
้
ดนัน้ มีมมุ มองเกี่ยวกับการสื่อสาร
และความหมายของงานสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกัน 10 German School of Thought, Warburg
School of Thought และ Venice School of Thought
จาก 3 กลุ่มดังกล่าวการสื่อสารและความหมายของงานสถาปั ตยกรรม เริ่ มต้ นด้ วย
ความคิดแรกการสื่อความหมายทางกายภาพและองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม สื่อสารและสร้ าง
ความหมายแสดงออกด้ วยความรู้ สึกเสมือนเป็ นวัตถุทางศิลปะเพื่อการชื่นชมประทับใจ เน้ นการ
รับรู้ ความงาม (aesthetic) วิธี ต่อมาคือเน้ นความหมายเชิงสัญลักษณ์ ผ่านเนือ้ หา นาเสนอผ่าน
10

ต้ นข้ าว ปาณินท์,”School of Thought วิถีทางความคิด” อาษา,
สมาคมสถาปนิกสยาม, 04:48-05:48,103-106.
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เนื ้อหาหรื อความตังใจของผู
้
้ สร้ างและประสบการณ์ของผู้อา่ นเป็ นพื ้นฐานสาคัญ เป็ นแนวทางที่เน้ น
การเข้ าใจและการอ่านในกระบวนการสื่อสาร และวิธีความคิดสุดท้ ายเป็ นสถาปั ตยกรรมที่เน้ น
หน้ าที่ทางสังคมการเน้ นการใช้ งานและปั จจัยพื ้นที่ฐานความต้ องการใช้ งานสาธารณะตามสภาพ
สังคมมากกว่าการแสดงออกของผู้สร้ าง เป็ นแนวทางที่มงุ่ ตอบการใช้ งานเป็ นปั จจัยพื ้นฐาน
จากขัว้ ของความคิ ด ที่ ส าม การตอบสนองต่อ การใช้ ง าน (function) เกิ ด การสื่ อ
ความหมายที่ จ าเป็ นและส าคัญต่อสาธารณะ แต่กระนัน้ การสื่อสารความหมายในมิ ตินีจ้ ากัด
เฉพาะกลุ่มที่พอจะเข้ าใจความหมายได้ การสร้ างความหมายในสถาปั ตยกรรมเพื่อสื่อสารการ
เข้ า ถึง กิ จ กรรมที่ ห ลายหลาก จากสถาปั ตยกรรมที่ เ กิ ด การกระจายตัว ของกิ จ กรรม การสร้ าง
ทางเลือกพร้ อมกับลดความสับสนให้ ผ้ ใู ช้ สถาปั ตยกรรมเกิดการเข้ าถึงกิจกรรมที่สะดวกรวดเร็ วและ
ไม่ ห ลงทาง จากการวิ วัฒ นาการทางสัง คมที่ ต้ อ งการความสะดวกและรวดเร็ ว มากขึ น้ จาก
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ดังนัน้ สถาปั ตยกรรมที่ ช่วยคลี่ คลายความสับสันให้ กับผู้ใช้ เพื่อการเข้ าถึง
กิจกรรมได้ รวดเร็วและไม่สบั สนหลงทางย่อมเกิดประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้

บทที่ 3
กระบวนการศึกษา
สมมติฐาน
กระบวนการศึกษาเริ่ มจากการตัง้ คาถามจากกิจ กรรมที่เกิดขึน้ ในสถาปั ตยกรรมมี
มากมายหลายประเภท หากเราลองเริ่ มนับไล่เรี ยงลาดับก่อนการเข้ าถึงพื ้นที่กิจกรรม จะประกอบ
ไปด้ วย ทางเข้ า ทางสัญจร และถึงจะเป็ นพื ้นที่กิจกรรมตามลาดับ ทางเข้ าและทางสัญจรช่วยให้
ผู้ใช้ รับรู้ตาแหน่งที่เราอยู่รวมไปถึงการนาพาตนเองเข้ าไปถึงพื ้นกิจกรรมที่ตนเองต้ องการและกลับ
ออกมาได้ ด้วยเส้ นทางเดิมตามความเข้ าใจเบื ้องต้ น
โดยผู้เขียนสมมติโดยเริ่ มจากทางเข้ า หากมีประตูสามบานเราจะทราบได้ อย่างไรว่า
เราจะเข้ าประตูไหนเพื่อทาให้ เราไปถึงจุดหมายได้ รวดเร็ วที่สดุ ครัง้ แรกทุกคนล้ วนจาเป็ นต้ องเลือก
ทางเข้ าแบบสุ่ม เพื่อทาการค้ นหาเส้ นทางโดยจะได้ รับประสบการณ์ และค่อยค้ นหาจนทราบถึง
ตาแหน่ง ประตูที่จ ะเข้ าถึง หากจะหาวิธี การที่ ทาให้ ผ้ ูใช้ สามารถทราบได้ โดยไม่ต้องค้ นหาหรื อ
สารวจ จากภาพตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพที่ 11 ภาพตัวอย่าง 1 ค้ นหาทางเข้ า ผ่านประตู 3 บาน
(ที่มา: https://adityaviyer.com/2013/01/11/three-doors-2)
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หามองผ่านประตูที่ปิดทังสามบานดั
้
งภาพตัวอย่างที่ 1 โดยทัว่ ไปแล้ วมนุษย์จะจาแนก
ทิศทางจากลักษณะกายภาพโดยอ้ างอิงลักษณะกายภาพจากร่างกายของมนุษย์เอง การแบ่งซ้ าย
กลาง และขวา เพื่อความเข้ าใจและรับรู้ตาแหน่งของตนเองจะได้ ค้นหาลาดับการเข้ าถึง ผู้ใช้ จะเข้ า
ประตูโดยไล่ลาดับประตูในทิศทางซ้ ายไปขวาหรื อขวาไปซ้ าย เพราะทางเข้ าไม่ได้ ให้ ข้อมูลในการ
ตัดสินใจมากพอจะทาให้ ผ้ ใู ช้ คาดเดาได้ การที่ทางเข้ าหน้ าตาเหมือนกันยิ่งสร้ างความสับสน

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่าง 2 ค้ นหาทางเข้ า ผ่านประตู 3 บาน มองเห็นกายภาพบางอย่าง
(ที่มา: University of Birmingham, Aston Webb Building Door )
ภาพตัวอย่างที่ 2 ผู้ใช้ สามารถสัมผัสลักษณะทางกายภาพบางอย่าง ผ่านช่องทางเข้ า
แบบเปิ ดให้ เห็นภายใน พอช่วยให้ คาดเดาได้ ในระดับหนึง่ จากประสบการณ์ของผู้ใช้ เอง โดยที่ยงั ไม่
ทราบประเภทกิจกรรม
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ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่าง 3 ค้ นหาทางเข้ า ผ่านประตู 3 บาน ความแตกต่างของสี
(ที่มา: https://medium.com/chris-nielsen/native-ionic-or-react-native-e6b20d366f6c)
ถึงแม้ ว่าทางเข้ าที่ใช้ ความแตกต่างของสี ดังภาพตัวอย่างที่ 3 ผู้ใช้ ก็ใช้ วิธีการเดียวกับ
กับภาพตัวอย่าที่ 1 แม้ ความแตกต่างของสีก็ไม่สามารถช่วยสื่อสารในการเข้ าถึงกิจกรรมได้ เว้ นแต่
จะเปรี ยบเทียบสีกบั กิจกรรมตามประเภทซึง่ วิธีการนี ้จะเป็ นการทาความเข้ าใจกับผู้ใช้ ก่อน ทางเข้ า
เปรี ยบเสมือนจุดเริ่มต้ นของการสื่อสารทิศทาง ความแตกต่างของทางเข้ าช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถทราบ
ตาแหน่ง ของตนเองที่ จ ะเข้ า หรื อออกได้ ถูก ต้ อ งไม่สับสน แต่ค วามแตกต่างของทางเข้ า ไม่ไ ด้
หมายถึงแค่สีหรื อผิวสัมผัส แต่ลกั ษณะทางกายภาพที่สมั พันธ์กบั ทางสัญจรหรื อกิจกรรมจะช่วยใน
การสื่อสารกับผู้ใช้ ได้
การสื่อสารทิศทางจาเป็ นต้ องให้ ผ้ ใู ช้ ทราบถึง ตาแหน่งที่ตนเองอยู่ การทราบตาแหน่ง
ของตนเองจะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถจัดการตนเองไปตามลาดับของกิจกรรมและไม่วกวนกลับมายัง
ตาแหน่งซ ้าเดิม อีกประเด็นสาคัญของการสื่อสารทิศทาง คือ ผู้ใช้ ต้องทราบถึงทิศทางของกิจกรรม
เพื่อการนาพาตนเองไปยังกิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ ต้องการได้ รวดเร็ วที่สดุ
กระบวนการศึกษามีประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. การรับรู้ตาแหน่ง
2. การรับรู้ทิศทาง
3. การรับรู้ตาแหน่งและทิศทาง
4. กาหนดโปรแกรม จัดกลุม่ กิจกรรมจากลักษณะของพื ้นที่ใช้ งาน
5. ทดลองโปรแกรมโดยแบ่งตามประเภทเครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรม
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ทดลองการรั บรู้ ตาแหน่ ง
การบอกตาแหน่ง คือ ตัวช่วยอย่างหนึ่ง สาหรั บ การสื่ อสารทิ ศทาง เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ รับ รู้
ตาแหน่งตนเองและจัดการตนเองเข้ าไปพื ้นที่กิจกรรมนันโดยไม่
้
วกวนหลงทาง เบื ้องต้ นการทดลอง
จากการกาหนดที่ว่างโดยยังไม่ระบุประเภทของกิจกรรม การทดลองจากพื น้ ที่ว่าง คาดว่าความ
แตกต่างจากขนาดของที่วา่ งที่แตกต่างกัน จะช่วยบอกตาแหน่งให้ ผ้ ใู ช้

ภาพที่ 14 การทดลองการรับรู้ตาแหน่ง ตัวทดลองที่ 1
การทดลองที่ 1 ด้ วยการแบ่งพื ้นที่ไล่ตามขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ ในความต่างของ
ขนาดจะช่วยให้ รับรู้ ตาแหน่ง ด้ วยการจัดเรี ยงโดยมีศูนย์กลางมีขนาดของพืน้ ที่ใหญ่สุด โดยให้
ขนาดเล็กอยูช่ ว่ งมุมรอบพื ้นที่ทงหมด
ั้
ในช่วงระหว่างมุมจะมีพื ้นที่ขนาดกลาง

ภาพที่ 15 การทดลองการรับรู้ตาแหน่ง ตัวทดลองที่ 2
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การทดลองที่ 2 การแบ่งพื ้นที่ตามขนาดเหมือนการทดลองแรกแต่การบิดแกนในพื ้นที่
ขนาดกลาง และการไล่ขนาดพื ้นที่ไปในทิศทางจากมุมหนึ่งไปหามุมหนึ่งช่วยให้ ไม่เกิดพื ้นที่ซ ้าซึ่ง
สร้ างความสับสนจากพื ้นที่ซ ้าๆ
ความแตกต่า งของที่ ว่ า งในการรั บ รู้ ต าแหน่ ง การเคลื่ อ นที่ ผ่า นที่ ว่า งที่ มี ข นาดที่
แตกต่างกัน โดยทดลองสองแบบแบบแรกการจัดกลุ่มขนาดของพืน้ ที่ว่างซึ่งมีความเป็ นกลุ่ม 4
กลุ่มล้ อมรอบที่ว่างขนาดใหญ่เสมือนเป็ นแกนหลักของพื ้นที่การเคลื่อนที่จากมุมหรื อด้ านใดด้ าน
หนึ่ง ไปยังจุดหมายตรงกันข้ ามพอจะรับรู้ ความแตกต่าง แต่ความซ า้ ของที่ ว่างทาให้ เกิ ดความ
คลาดเคลื่อนของตาแหน่งได้ แบบที่สองการไล่ขนาดของที่ว่างจากด้ านหนึ่งไปยังมุมหนึ่ งทาให้ เกิด
การไหลของที่วา่ งไปในทิศทางเดียวทาให้ เกิดการรับรู้ตาแหน่งจากขนาดของที่ว่างที่แตกต่างกันซึ่ง
ไล่ลาดับความแตกต่างและลาดับของขนาด
ทดลองการรั บรู้ ทศิ ทาง
การรับรู้ทิศทางโดยกาหนดที่ว่างเท่ากันในแนวราบและใช้ ปริ มาณของที่ว่างที่แตกต่าง
กันเป็ นตัวกาหนดทิศทางการทดลองนันยั
้ งไม่กาหนดกิจกรรมเช่นเดียวกับการรับรู้ตาแหน่ง

ภาพที่ 16 การทดลองการรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 1
การทดลองที่ 1 ของการรับรู้ ทิศทางด้ วยขนาดของที่ว่างโดยไล่ขนาดจากปริมาณน้ อย
ไปมาก เกิดที่วา่ งที่แตกต่างกันการไล่ขนาดช่วยบอกทิศทางด้ วยที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม แต่มี
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ข้ อจากัดของทิศทางที่สามารถบอกได้ เพียงมิตเิ ดียว ซึง่ การเกิดที่ว่างซ ้าๆในแนวเดียวกันจะทาให้
ผู้ใช้ เกิดความสับสนและเข้ าใจที่วา่ งนันผิ
้ ด

ภาพที่ 17 การทดลองการรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2 ของการรับรู้ทิศทาง ขนาดของที่ว่างโดยให้ ขนาดที่ใหญ่ที่สดุ มีเพียงมุม
เดียวช่วยเพิ่มมิตใิ นการสื่อสารทิศทางแลกมาด้ วยที่วา่ งในขนาดเล็กเกิดการซ ้าของพื ้นที่
การทดลองการรับรู้ทิศทางที่ว่างที่เกิดเปลี่ยนแปลงตามลาดับนันช่
้ วยกาหนดทิศทาง
ของที่ว่างภายใน แต่การเปลี่ยนแปลงในทางเดียวทาให้ เกิดทิศทางไปในแกนเดียวซึ่งจะทาให้ อีก
แกนรับรู้ ทิศทางได้ เบาบาง ทาให้ การทดลองถัดไปพยายามหาวิธีการในการบอกทิศทางเพิ่มขึน้
จากการทดลองแรก เกิดทิศทางเพิ่มขึ ้นแต่ยงั เกิดรูปแบบของที่ว่างที่ซ ้ากัน อาจสร้ างความสับสนได้
คาดว่าหากมีการทางานร่วมกันของการรับรู้ตาแหน่งและการรับรู้ทิศทางจะช่วยให้ สามารถจัดการ
พร้ อมกับสื่อสารให้ ผ้ ใู ช้ พื ้นที่สามารถรับรู้ได้
ทดลองร่ วมระหว่ างการรั บรู้ ตาแหน่ งและการรั บรู้ ทศิ ทาง
การทดลองร่ วมระหว่างการรับรู้ ตาแหน่งและการรับรู้ ทิศทางเป็ นอีกการทดลองหนึ่ง
เมื่อการทางานร่ วมกันจะสร้ างรู ปแบบของการสื่อสารทิศทางที่ ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ูใช้ สามารถรับรู้
ตาแหน่งและทิศทางไปพร้ อมกัน ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ตาแหน่งและการรับรู้ ทิศทาง ใน
การทดลองจะทางานร่วมกันได้ อย่างไร โดยการทดลองยังไม่ระบุประเภทกิจกรรมลงไป
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ภาพที่ 18 การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 1
การแบ่งพื ้นที่แบบตาราง( grid ) คาดว่าจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ ตาแหน่งได้ ง่าย แต่เมื่อ
ทดลองแล้ วกลับเกิดลักษณะของที่ว่างซ ้ากันจนเกิดความสับสน ถึงแม้ ว่าพยายามสร้ างทิศทาง
จากส่วนปิ ดคลุมด้ านบนที่แตกต่างกันกลับไม่สามารถรับรู้ทิศทางหรื อตาแหน่งได้ เท่าที่คาดการณ์
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ภาพที่ 19 การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 2
การเปลี่ยนแปลงระดับสามารถกาหนดทิศทางได้ ตามขันที
้ ่เปลี่ยนไปตามลักษณะการ
เดินที่พอเหมาะกับกายภาพของมนุษย์ ถึงแม้ ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับแบบค่อยเป็ นค่อยไปช่วย
บ่งบอกตาแหน่ง ได้ เล็กน้ อยจากความสูง ที่ เปลี่ยนไปแต่ด้วยขนาดของขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง มี การเรี ยง
ขนาดของพื ้นที่นนตามล
ั้
าดับของขนาด

26

ภาพที่ 20 การทดลองร่วมระหว่างการรับรู้ตาแหน่งและรับรู้ทิศทาง ตัวทดลองที่ 3
การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ปกคลุมทังในแนวตั
้
ง(ผนั
้ ง)หรื อระนาบปกคลุม(หลังคา)นามาใช้
ในการทดลองนีโ้ ดยการเปลี่ ยนแปลงจากความทึบจนโปร่ ง นี ้ช่วยบอกทิศทางและตาแหน่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถรับรู้ตาแหน่งจากความโปร่งและการรับรู้ทิศทางจากการเปลี่ยนแปลงของ
แสงสว่าง
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กาหนดโปรแกรมเบือ้ งต้ นสาหรับการทดลอง

ภาพที่ 21 ค้ นหากิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ
ความหลายหลายของโปรแกรมหรื อกิจกรรมมีผลต่อการเข้ าใจพื ้นที่กิจกรรมส่วนหนึ่ง
การจัดกลุ่มกิจกรรมให้ อยู่ในจานวนที่น้อยยิ่งสร้ างการรับรู้ ได้ ง่ายขึ ้น แต่มิได้ หมายถึงลดประเภท
ของกิจกรรมลง เหมือนกับการสร้ างทางเลือกถ้ ายิ่งมีตวั เลือกน้ อยลง โอกาสที่จะเข้ าถึงกิจกรรมยิ่ ง
มาก เช่น หามีตวั เลือกเพียงแค่ 2 ทางเลือกมีโอกาสถึง 50% ที่ ผ้ ูใช้ จะเข้ าถึงกิจกรรมที่ ต้องการ
ถึงแม้ เข้ าไม่ถกู ก็สามารถจัดการตนเองกลับมาเข้ าอีกเส้ นทางได้ สะดวกรวดเร็ วขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้
การจัดกลุม่ กิจกรรมก็ยงั ต้ องการจานวนที่เหมาะสมกับโปรแกรม

ภาพที่ 22 สมมติทางเลือกสองทางระหว่างกิจกรรม A และ B
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การจัดกลุ่มกิจกรรมเป็ นไปได้ ยากที่จะจัดเพียง 2 กลุ่มกิจกรรมจากความหลายหลาย
ของกิจกรรม การทดลองนีจ้ ะทดลองโดยการจัดกลุ่มกิจกรรมจานวน 4 กลุ่มกิจกรรม ถึงแม้ ว่า
จานวน 3 กลุม่ กิจกรรมจะทาให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจได้ มากกว่าแต่ข้อจากัดของ 3 กลุ่มกิจกรรม ก็ทาให้ ความ
หลากหลายของกิจกรรมน้ อยกว่า 4 กลุ่มกิจกรรม หากจะให้ จดั กลุ่มถึง 5 กลุ่มกิจกรรมก็ดเู หมือน
จะสร้ างความสับสนให้ ผ้ ใู ช้ มากขึ ้นถึงแม้ วา่ จะทาให้ ได้ ประเภทของกิจกรรมที่มากขึ ้นตามมา

ภาพที่ 23 แสดงลาดับการเข้ าถึงกลุม่ กิจกรรม 4 กลุม่
การเข้ าถึงกลุ่มกิจกรรม 4 กลุ่ม โดยกาหนดทางเข้ า แบบรอบพื ้นที่กิจกรรม และการ
เข้ าถึงกิจกรรมนัน้ แน่นอนว่าผู้ใช้ ทราบถึงกิจกรรมที่ตนเองต้ องการอย่างแน่นอน หากผู้ใช้ สามารถ
เห็ น ทัง้ 4 กิ จ กรรม ผู้ใ ช้ จ ะเข้ า ไปได้ โ ดยไม่ลัง เล แต่ ก ารเข้ า ถึ ง กิ จ กรรมทัง้ 4 กลุ่ม นัน้ มี ค วาม
หลากหลายของทางเข้ าเนื่องจากได้ กาหนดทางเข้ าแบบรอบทิศทาง การเข้ าถึงพื ้นที่กิจกรรมจึงมี
ลาดับการเข้ าถึงที่หลากหลาย หากสมมติกลุ่มกิจกรรม A B C และ D จานวน 4 กลุ่ม จะเกิด
ลาดับทางเข้ าที่อาจจะพบ A ก่อนแล้ วพบ B สุดท้ ายพบ C กับ D พร้ อมกัน หรื อพบ A กับ B พร้ อม
กันแล้ วค่อยพบ C กับ D แน่นอนว่าเส้ นทางที่เกิดขึ ้นเกิดนัน้ ทาให้ กลุ่มกิจกรรมจานวน 4 กลุ่ม ยังมี
เส้ นทางไม่มากจนเกินไปที่จะทาให้ เกิดความสับสนของผู้ใช้
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ภาพที่ 24 การจัดกลุม่ กิจกรรมตามการใช้ งานพื ้นที่ของแต่ละกลุม่
จาก 4 กลุ่มกิจกรรม ได้ จัดกลุ่มกิจกรรมตามการใช้ ส อยพื ้นที่และการสัญจรในพื ้นที่
กิจกรรมตามภาพที่ 22 การจัดกลุ่มทาให้ เกิดลักษณะเฉพาะของที่ ว่างในกลุ่มกิจกรรมทัง้ 4 ที่
แตกต่างกัน
กลุม่ ที่ 1 หรื อ A ใช้ พื ้นที่วา่ ง โดยมีการใช้ งานผนังเป็ นหลัก
กลุม่ ที่ 2 หรื อ B ใช้ พื ้นที่วา่ ง โดยมีการใช้ งานผนังและแท่นยกระดับ
กลุม่ ที่ 3 หรื อ C ใช้ พื ้นที่วา่ ง โดยมีการใช้ งานแท่นยกระดับเป็ นหลัก
และกลุม่ ที่ 4 หรื อ D ใช้ พื ้นที่วา่ ง โดยมีพื ้นที่ปิดล้ อมไว้ ส่วนหนึง่
ทดลองเครื่องมือในการสื่อสารทิศทาง
การทดลองโดยใช้ องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมในการทดลอง ผู้เขียนได้ ใช้ เครื่ องมือ
หลัก ได้ แก่ ที่ว่างทางสถาปั ตยกรรม(space) พื ้นที่ตา่ งระดับ(step) และพื ้นที่ปิดล้ อม(enclosure)
ในการทดลอง โดยจาลองพื ้นที่วา่ งที่มีกิจกรรม 4 กลุม่ ดังที่กล่าวมา
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ชุดทดลองเครื่องมือที่ว่าง
ปริมาณของที่วา่ งที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปในงานสถาปั ตยกรรมจะใช้ ปริมาณที่วา่ งที่
แตกต่างกันตามปริมาณผู้ใช้ เช่น ห้ องน ้าใช้ ปริมาณน้ อยด้ วยความเป็ นส่วนตัว ซึง่ แตกต่างกับพื ้นที่
สาธารณะที่ใช้ ปริมาณที่วา่ งมากกว่า ผู้เขียนจึงใช้ ปริมาณที่วา่ งช่วยในการสื่อสาร

ภาพที่ 25 การทดลองเครื่ องมือที่วา่ ง ลาดับที่ 1
การทดลองผ่านที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม การเปลี่ยนแปลงปริมาณของที่ว่างจากมาก
ไปน้ อย เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ชว่ ยทาให้ ผ้ ใู ช้ พอจะเข้ าใจทิศทางและตาแหน่งของตนเอง การที่มี
กลุม่ กิจกรรมเพียง 4 กลุม่ ไม่สร้ างความสับสนให้ กบั ผู้ใช้ การเปิ ดช่องทางช่วยให้ เกิดเส้ นทางที่ผ้ ใู ช้
ทราบได้ วา่ ยังมีเส้ นทางที่สามารถไปได้ อาจจะมีกิจกรรมรออยูห่ รื อไม่ก็ได้ สร้ างทางเลือกให้ ผ้ ใู ช้
ต้ องค้ นหาหากกิจกรรมเบื ้องหน้ านันไม่
้ ใช้ สิ่งที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ

31

ภาพที่ 26 การทดลองเครื่ องมือที่วา่ ง ลาดับที่ 2
การทอลองของที่วา่ งลาดับที่ 2 โดยปริมาณที่วา่ งที่มีจดุ ศูนย์กลางเป็ นแกนสาคัญ เกิด
ทางเลือกระหว่าง ซ้ ายและขวาแน่นอนว่าการเกิดทางเลือก 2 ทาง ช่วยให้ การหากลุม่ กิจกรรมได้
ง่ายขึ ้นแต่มิใช่ข้อดีเสมอไปในปริมาณที่ว่างที่เท่ากัน ทังสองข้
้
างจะเกิดที่วา่ งในลักษณะที่
เหมือนกันอาจสร้ างความสับสนให้ กบั ผู้ใช้ ได้ แต่ในการทดลองมีกลุม่ กิจกรรมช่วยแยกลักษณะ
ของที่วา่ งที่แตกต่างกันได้
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ภาพที่ 27 การทดลองเครื่ องมือที่วา่ ง ลาดับที่ 3
การทดลองของที่วา่ งลาดับที่ 3 โดยแบ่งปริมาณของที่วา่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสอง
ก้ อนซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เกิดที่วา่ งที่ไร้ หลังคาระหว่างสองก้ อนช่วยแบ่งได้
ชัดเจนมากขึ ้น ในหนึง่ ก้ อนจะประกอบไปด้ วยกลุม่ กิจกรรม 2 กลุม่ ซึง่ แน่นอนการสร้ างทางเลือก
เพียง 2 ทางเลือกระหว่าง 2 ก้ อนนัน้ ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ตาแหน่งได้ ง่ายอีกทังการเปลี
้
่ยนแปลงปริมาณ
ของที่วา่ งช่วยให้ รับรู้ทิศทางของกิจกรรมจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่วา่ ง ถึงแม้ ว่าการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณที่วา่ งจะไม่ตอ่ เนื่องกันระหว่างสองก้ อน แต่ก็ทาให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ทิศทางได้
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ชุดทดลองเครื่องมือพืน้ ต่ างระดับ
การเปลี่ยนแปลงพื ้นต่างระดับในงานสถาปั ตยกรรมการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ตา่ งระดับ
นันส่
้ วนใหญ่แล้ วจะอยูใ่ นการเปลี่ยนถ่ายจะระดับชัน้ 1 ไปสูช่ นที
ั ้ ่ 2 แต่การเปลี่ยนถ่ายระดับนี ้
ผู้เขียนมองอีกมิตหิ นึง่ โดยใช้ การเปลี่ยนถ่ายระดับนี ้เป็ นเครื่ องมือหนึง่ สาหรับการบอกทิศทาง

ภาพที่ 28 การทดลองเครื่ องมือพื ้นต่างระดับลาดับที่ 1
ความต่างของการเปลี่ยนแปลงระดับขึ ้นหรื อลงช่วยบอกทิศทางอีกทังความต่
้
างของ
กลุม่ กิจกรรม การทดลองในการเปลี่ยนถ่ายระดับได้ ประเด็นจากการทดลองอีกประเด็นคือมุมมอง
จากที่สงู ช่วยให้ การมองเห็นได้ ทวั่ ถึงกว่าพื ้นระดับเดียวกัน ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้กลุ่มกิจกรรมได้
ง่ายที่สดุ และทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถจัดการตนเองเข้ าถึงกิจกรรมที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว
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ภาพที่ 29 การทดลองเครื่ องมือพื ้นต่างระดับลาดับที่ 2
การเปลี่ยนแปลงพื ้นต่างระดับลาดับที่สอง ที่มีทิศทางของการเปลี่ยนถ่ายระดับไปยัง
ศูนย์กลางของที่ว่างซึง่ ทาให้ เกิดทางเชื่อมตรงจุดศูนย์กลางของพื ้นที่ ในจุดตัดนี ้ เปรี ยบเสมือนจุดที่
เผยให้ เห็นทุกกลุม่ กิจกรรมได้ ในทันใด สามารถสัมผัสด้ วยการมองเห็นจากที่สงู ถึงแม้ วา่ จะอยูใ่ นที่
ต่าลงไปแต่ทางสัญจรที่เกิดขึ ้นช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับคาตอบจากเส้ นทางที่เหลือโดยผู้ใช้ จะรับรู้ถึงกลุม่
กิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ ผา่ นมาและเหลือกลุม่ กิจกรรมสุดท้ ายซึง่ เป็ นคาตอบของเส้ นทางที่เหลือไว้ ให้ ผ้ ใู ช้
เข้ าถึง
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ภาพที่ 30 การทดลองเครื่ องมือพื ้นต่างระดับลาดับที่ 3
การทดลองพื ้นที่ตา่ งระดับลาดับสุดท้ าย การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ตา่ งระดับแบบกระจาย
ตัวโดยไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียว แต่สุดท้ ายแล้ วเส้ นทางกลับมีความหลากหลาย
ถึงแม้ ว่าจะมีทิศทางบังคับจากการความแตกต่างของระดับทางเดินให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงกลุ่มกิจกรรม แต่
กลับสร้ างความสับสนให้ กับผู้ใช้ โดยเฉพาะความหลากหลายของทิศทางเดิน การรับรู้ ตาแหน่ง
กลับเลือนล่างจนผู้ใช้ ไม่สามารถทราบได้
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ชุดทดลองเครื่องมือการปิ ดล้ อมพืน้ ที่
การปิ ดล้ อมพื ้นที่ (enclosure) เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ผ้ เู ขียนได้ นามาทดลองเพื่อค้ นหา
วิธีการรับรู้ทิศทางและการรับรู้ตาแหน่งของผู้ใช้ โดยทดลองกับ 4 กลุม่ กิจกรรม

ภาพที่ 31 การทดลองเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ลาดับที่ 1
การทดลองขันต้
้ นทางเข้ าที่แตกต่างของพื ้นที่ส ามารถรับรู้ตาแหน่งได้ จากทางเข้ าและ
ความทึบของพื ้นที่ การเปลี่ยนแปลงจากความทึบไปยังพื ้นที่โปร่ งเป็ นตัวกาหนดทิศทางของพื ้นที่
สามารถช่วยให้ ผ้ ูใช้ สามารถรับรู้ ตาแหน่งและทิศทางได้ ดี อีกทังความทึ
้
บและโปร่ งสอดคล้ องกับ
กลุม่ กิจกรรมที่ใช้ งานพื ้นที่ตามความทึบและโปร่ง
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ภาพที่ 32 การทดลองเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ลาดับที่ 2
การทดลองลาดับที่ 2 โดยการปิ ดล้ อมพื ้นที่แบบไร้ ความทึบซึ่งช่วยเรื่ องการมองเห็น
แต่ไม่สามารถเดินผ่านเข้ าไปได้ การทดลองนี ้ใช้ การปิ ดล้ อมแบบโปร่งแต่ตา่ งด้ วยความโปร่งที่ระยะ
ความถี่ของช่องว่างการรับรู้ ผ่านความถี่ สามารถบอกตาแหน่งจากการมองเห็นทางกายภาพและ
การรั บรู้ ทิศทางของความถี่ จ ากระยะห่าง ซึ่งระยะห่างที่พ อจะสามารถเดินผ่านได้ ช่วยบอกทัง้
ทิศทางและตาแหน่ง อีกทังกลุ
้ ่มกิจกรรมสามารถเรี ยงตามระบบปิ ดล้ อมนี ้ได้ ตามลักษณะการใช้
งานตามกลุม่ กิจกรรมที่แบ่งไว้
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ภาพที่ 33 การทดลองเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ลาดับที่ 3
การทดลองลาดับที่ 3 เช่นเดียวกันกับการทดลองลาดับแรกโดยใช้ การเปลี่ยนแปลง
จากความทึบสู่ความโปร่ง แต่ความแตกต่างนันโดยใช้
้
การเปลี่ยนแปลงของผนัง แนวเส้ นทแยงมุม
ช่วยกดมุมมองหรื อช่องเปิ ดจากมุมต่า เส้ นทแยงมุมคล้ ายกับเส้ นนาสายตาช่วยสื่อสารทิศทาง
แน่นอนว่าทางานร่ วมกับการบอกตาแหน่ง ในทุกการทดลองของเครื่ องมือพืน้ ที่ปิดล้ อมทัง้ สาม
ตัวอย่างจะทางานร่วมกับกลุม่ กิจกรรมทังหมด
้
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ขนาดของที่วา่ ง
พื ้นที่เปลี่ยนระดับ
พื ้นที่ปิดล้ อม
ภาพที่ 34 แสดงการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือในการสื่อสารทิศทางและตาแหน่ง
สรุปผลการทดลอง
การรับรู้ตาแหน่งและทิศทางตามที่ได้ ทดลอง เครื่ องมือที่ว่าง(space)ในความแตกต่าง
ของปริมาณที่วา่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ ทราบถึงทิศทางและตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป ทางานอิสระจากกลุ่มกิจกรรม แตกต่างจากเครื่ องมือของพื ้นต่างระดับ พื ้นต่างระดับ
(step)ช่วยบอกทิศทางได้ ด้วยการเปลี่ ยนถ่ายระดับแต่มี ข้อจ ากัดของการเปลี่ ยนถ่ายที่ ระยะที่
เหมาะสม แต่การรั บ รู้ ตาแหน่ง ของพื น้ ต่า งระดับ จ าเป็ นต้ อ งอาศัย วิ ธี การอื่ น เข้ า มาช่ว ย ส่ว น
เครื่ องมือของพื ้นที่ปิดล้ อม(enclosure)สามารถทางานร่วมกับกลุม่ กิจกรรมได้ เกิดการรับรู้ตาแหน่ง
และทิศทางผ่านความทึบไปโปร่งที่สอดคล้ องกับกลุม่ กิจกรรม
การสื่อสารทิศทางนันจ
้ าเป็ นต้ องพยายามสร้ างความแตกต่างระหว่างสองสิ่งแล้ วค่อย
ปรั บเปลี่ ยนจากสองสิ่ งนี เ้ ข้ าหากัน ในระหว่างการแปรเปลี่ ยนนี จ้ ะช่วยสร้ างทิศทางจากความ
แตกต่างนี เ้ กิ ดลักษณะของที่ว่างที่แตกต่างย่อมเกิดลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่นนั ้ ช่วยให้ รับรู้ ถึง
ตาแหน่งที่ตนอยูแ่ ละหาวิธีการจัดการที่จะนาพาให้ ตนเองไม่วกวนกลับมายังจุดเดิม การมีลกั ษณะ
ของที่ว่างซ ้ากันถึงแม้ ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นจะแตกต่างกั นก็มิอาจช่วยให้ แยกแยะความต่างนัน้ การ
ทางานของกิจกรรมและลักษณะเฉพาะของที่วา่ งนันจะท
้ าให้ เกิดการสื่อสารทิศทางสาหรับผู้ใช้

บทที่ 4
การออกแบบสถาปั ตยกรรม
จากการศึกษาและทดลองหาเครื่ องมือที่ช่วยสร้ างลักษณะทางกายภาพเพื่อช่วยบ่ง
บอกทิศทางและตาแหน่งสาหรับการสื่อสารทิศทางให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ เร็ วที่สดุ โดยไม่หลง
ทาง คุณภาพทางกายภาพที่แตกต่างกันเป็ นตัวชี ้นาทิศทางและบอกตาแหน่ง ของผู้ใช้ ผ่านเครื่ องมือ
ที่ได้ ทดลองและลดความซับซ้ อนของกิจกรรมต่างๆ นาไปสู่ขนตอนการออกแบบ
ั้
สรุปโปรแกรม

ภาพที่ 35 สรุปโปรแกรม
โปรแกรมที่เหมาะสมสาหรับการสื่อสารทิศทาง เพื่อสร้ างลักษณะทางกายภาพให้ ผ้ ใู ช้
เข้ าถึงพื ้นที่กิจกรรมได้ อย่างรวดเร็ วและไม่หลง ควรมีความซับซ้ อนของกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
คิดหาวิธีการออกแบบสาหรับคลี่คลายความซับซ้ อนที่ดยู งุ่ เหยิงหรื อพื ้นที่ที่สร้ างความสับสน เพื่อให้
ผู้ใ ช้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ยไม่ซับ ซ้ อน เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ แ สดงมิ ติข องการสื่ อ สารอยู่ใ นลัก ษณะทาง
กายภาพ
40
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กาหนดที่ตงั ้ โครงการ
ตารางที่ 7 ประเภทโครงการที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบ
สถานีขนส่ งผู้โดยสาร
ศูนย์ การค้ า
กิจกรรมจากัด

กิจกรรมที่หลากหลาย

ตลาด
กิจกรรมหลากหลาย

ปั จจัยของการสื่อสารทิศทางเพื่อให้ ผ้ ูใช้ สามารถรับรู้ เส้ นทางโดยไม่หลงและเข้ าถึง
กิ จ กรรมได้ อย่างรวดเร็ วผู้ศึกษาจึง เลื อกหาที่ ตงั ้ หรื อโครงการจริ ง และมี ค วามหลายหลายของ
กิจกรรมรวมไปถึงโครงการดังกล่าวอาจจะสร้ างความสับสน หลงทางให้ กบั ผู้ใช้ งาน ปั จจัยดังกล่าว
ส่งผลโดยตรงกับประเด็นของการสื่อสารทิศทาง การออกแบบและทดลองลักษณะทางกายภาพ
จากบทที่ 3 โครงการตลาดนัดสวนจตุจกั รเป็ นโครงการที่มีความหลายหลายของสิน ค้ าและบริ การ
ซึ่งมีลกั ษณะตามเงื่อนไขในการเลือกมาเป็ นที่ตงร่
ั ้ วมไปถึงโปรแกรมเดิมที่เกิดขึ ้น เพื่อ การทดลอง
ออกแบบการสื่อสารทิศทาง
ตลาดนัดสวนจตุจักร
ตลาดนัดสวนจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร มีร้านค้ ามากกว่า 8,000 ร้ านค้ า 27 โครงการ
มีความเป็ นมามากกว่า 60 ปี เริ่ มต้ นเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีการย้ ายไปมาหลายที่จนถึง ปี พ.ศ. 2521
การรถไฟไทยไทยมอบที่ดินย่านพหลโยธินด้ านทิศใต้ ให้ แก่ กรุ งเทพมหานครเพื่อใช้ ในกิจการสา
ธารณ กรุ ง เทพมหานครได้ ปรั บ พื น้ ที่ ให้ ผ้ ูค้า ด าเนิ นการส าเร็ จ เมื่ อ พ.ศ.2525 ใช้ ชื่ อ ตลาดนัด
พหลโยธิ น และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “ตลาดนัดจตุจกั ร” จนถึงปั จจุบนั ด้ วยความหลายหลายของ
สินค้ าและบริการ

ภาพที่ 36 ภาพภายในตลาดนัดจตุจกั ร
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ตลาดนัดสวนจตุจกั รมีประเภทสินค้ าและบริการที่หลากหลาย ลักษณะของประเภท
สินค้ าในพื ้นที่ตลาดกระจัดกระจายไร้ ระบบ ป้ายบอกเส้ นทางไม่สามารถสังเกตและเข้ าใจได้
ในทันที ทางเข้ าถึงพื ้นที่สามารถเข้ าถึงได้ รอบทิศทางของพื ้นที่ เส้ นทางมีความซับซ้ อนหลายลาดับ
มีซอยมากเกินความจาเป็ น ร่วมไปถึงปริมาณความหนาแน่นของร้ านค้ าเกิดความแออัดในพื ้นที่
สิ่งเหล่านี ้ดังที่กล่าวมาสร้ างความสับสนให้ กบั ผู้ใช้ ร่วมไปถึงการใช้ เวลานานในการค้ นหาประเภท
กิจกรรมที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ
กาหนดวิธีการออกแบบ
จากการทดลองบทที่ 3 การจัดกลุ่มกิจกรรมจากลักษณะการใช้ งานพืน้ ที่ของแต่ละ
กิจกรรม ก่อนการแบ่งกลุ่มกิจกรรมหาประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในที่ตงโครงการ
ั้
หาสัดส่วนในแต่
ละกิจกรรม จัดกลุ่มกิจกรรม 4 กลุ่มจากการทดลองในบทที่ 3 ขนาดของพื ้นที่ตงตลาดนั
ั้
ดจตุจกั ร
นันมี
้ ขนาดใหญ่มากเกินจะทดลองทังพื
้ ้นที่ ผู้เขียนจึงแยกพืน้ ที่ให้ อยู่ในขนาดที่พอเหมาะกับการ
ทดลองออกแบบ
ลักษณะการใช้ งานพืน้ ที่ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมสร้ างลักษณะของที่ว่างที่แตกต่างกัน
โดยมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละกลุม่ กิจกรรมเพื่อทดสอบการรับรู้ทิศทางและตาแหน่งผ่านเครื่ องมือ
ของที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม จากนันเพิ
้ ่มเครื่ องมือของพื ้นที่ตา่ งระดับและพื ้นที่ปิดล้ อมแทรกเข้ าไป
ในพื ้นที่เพื่อทดลองการรับรู้ พัฒนาเครื่ องมือให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ ให้ เหมาะสมกับคนทังมวล
้
การ
สื่อสารทิศทางด้ วยลักษณะทางกายภาพไม่สามารถแยกประเภทผู้ใช้ ได้ คุณภาพของการสื่อ สาร
ผ่านเครื่ องมือที่ทาการทดลองนันต้
้ องสามารถรับรู้ ทิศทางและตาแหน่งในพื ้นที่ได้ ทงั ้ หมด ตังแต่
้
ทางเข้ า ทางสัญจรและกิจกรรม
การทดลองครัง้ ที่ 1 จะเริ่ มจากลดลาดับทางสัญจรให้ กระชับจากทางสัญจรหลักของ
โครงการ แต่ยงั ใช้ ขนาดของแต่ละร้ านเท่าเดิม เพื่อทดสอบการสื่อสารทิศทางในความหนาแน่นเท่า
เดิมของโครงการ และค่อยลดความหนาแน่นของร้ านค้ า อีกทังเพิ
้ ่มพื ้นที่หยุดพักเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ จดจา
ตาแหน่งในพื ้นที่
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จัดกลุ่มกิจกรรม

ภาพที่ 37 ประเภทกิจกรรมและอัตราส่วนกิจกรรมในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
ตลาดนัดสวนจตุจกั ร มีร้านค้ ามากมายผู้เขียนได้ แบ่งสัดส่วนที่มีในตลาดนัดสวน
จตุจกั รจากภาพที่ 37 ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ ้นมีทงหมด
ั้
11 ประเภทและสัดส่วนดังภาพ เนื่องจาก
ความหลายหลายของกิจกรรมเดิมของตลาด ผู้เขียนจึงใช้ โปรแกรมเดิมทังหมดของตลาด
้
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ภาพที่ 38 จัดกลุม่ กิจกรรมกาหนดลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ตามประเภทกิจกรรม
เริ่มจากลักษณะของพื ้นที่ในแต่ละกลุม่ โดยเริ่มจากหนึง่ หน่วยและขยายไป 8 หน่วย
ให้ พื ้นมีการเปลี่ยนแปลงจาก A ไป B, B ไป C และ C ไป D แบบค่อยเป็ นค่อยไป
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ภาพที่ 39 แสดงการจัดกลุม่ กิจกรรมจากลักษณะการใช้ พื ้นที่
กิจ กรรมเดิมที่ เกิ ดขึน้ ในตลาดนัน้ ผู้เขียนได้ นามาจัดกลุ่ม กิจ กรรมตามที่ ผ้ ูเขียนได้
ทดลองในบทที่ 3 ตามลักษณะการใช้ ที่ว่างของแต่ละประเภทกิจกรรมนัน้ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจกลุ่ม
กิจกรรมได้ ง่ายขึ ้นด้ วยการจัดกลุ่มที่มีจานวนเพียงแค่ 4 กลุ่ม การสร้ างลักษณะของที่ว่างตามกลุ่ม
กิจกรรมทัง้ 4 กลุม่
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ภาพที่ 40 ลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ กิจกรรม
ผู้ออกแบบทดลองออกแบบพื ้นที่กิจกรรมทัง้ 4 กลุ่ม ตามการใช้ พื ้นที่เพื่อค้ นหาพื ้นที่ที่
เหมาะสมในลักษณะต่างๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของที่วา่ งเป็ นไปตามลักษณะการใช้ พื ้นที่ของ
4 ประเภทนี ้ การเปลี่ยนแปลงที่ว่างแบบค่อยเป็ นค่อยไปจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถจดจาทิศทางของ
กิจกรรมจากลักษณะของที่วา่ งนี ้
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การออกแบบขัน้ ที่ 1

ภาพที่ 41 แสดงผังตลาดนัดจตุจกั ร

ภาพที่ 42 แสดงเส้ นทางทังหมดในพื
้
้นที่ตลาดนัดจตุจกั ร
การออกแบบครัง้ แรกเริ่ มด้ วยการจัดผังของโครงการตลาดนัดจตุจกั รใหม่ คาดการณ์
ว่าการจัดผังใหม่จะช่วยให้ ทางสัญจรลดความซับซ้ อนและเข้ าถึงพื ้นที่ได้ เร็วขึ ้น
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ภาพที่ 43 แสดงลาดับเส้ นทางหลัก เส้ นทางรอง ด้ วยสี
จากภาพที่ 43 ผู้เขียนได้ ทาการวิเคราะห์ผงั เดิมของตลาดโดยการลากเส้ นทางสัญจรที่
เกิดขึน้ โดยเส้ นที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดที่เกิดขึน้ คือเส้ นทางสัญจรทัง้ หมดภายในตลาด จากนัน้ ผู้เขียน
เรี ยงลาดับของเส้ นทางด้ วยสีตามลาดับจาก สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน ได้ แก่
- สีแดง คือเส้ นทางสัญจรหลักของตลาด ขนาดของเส้ นทางมีขนาดใหญ่ทาให้ มีการ
สัญจรของผู้ใช้ พืน้ ที่ในปริ มาณมาก และเป็ นเส้ นสัญจรที่สัญจรแบบเป็ นวงรอบ
พื ้นที่ตลาด
- สีเขียว คือเส้ นทางลาดับที่สอง มีขนาดเล็กรองลงมาจากสีแดง โดยเส้ นทางสีเขียว
จะลากตัดระหว่างเส้ นทางหลักหรื อเส้ นสีแดงที่สญ
ั จรเป็ นวงรอบพื ้นและลากตัด
จากเส้ นทางหลักหรื อเส้ นสีแดงออกนอกพื ้นที่
- สีฟ้า คือเส้ นทางลาดับสุดท้ าย มีขนาดทางเดินเท่ากับเส้ นทางสีเขียว โดยเส้ นสี ฟ้า
นี ้จะเป็ นทางเชื่อมระหว่างเส้ นสีเขียวและวิ่งขนานกับเส้ นทางหลักที่เป็ นสีแดง ทา
ให้ เส้ นทางสัญจรสีฟ้าเข้ าถึงเป็ นลาดับสุดท้ ายจากเส้ นทางหลัก
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ภาพที่ 44 แสดงขนาดเส้ นทางหลักที่มีขนาดใหญ่และพื ้นที่วา่ งภายในโครงการ

ภาพที่ 45 แสดงการเปรี ยบเทียบการปรับเส้ นทางสัญจรหลัก
จากภาพที่ 45 ผู้เขียนได้ ปรับเส้ นทางหลักภายในพื ้นที่โดยปรับพืน้ ที่ว่างกลางตลาด
เป็ นทางสัญจรหลัก (พื ้นที่สีแดง) และให้ ทางสัญจรหลักเดิมนันเป็
้ นเส้ นทางรอง (พื ้นที่สีน ้าเงิน)
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ภาพที่ 46 แสดงการปรับเส้ นทางหลัก

ภาพที่ 47 แสดงทางสัญจรภายในตลาดทังหมด
้
จากการปรับเปลี่ยนเส้ นทางหลัก
จากการปรับเส้ นทางสัญจรและที่ว่างเดิมให้ เป็ นทางสัญจรหลัก และลดลาดับทาง
สัญจรจากการวิเคราะห์เส้ นสี โดยตัดลาดับทางสัญจรสุดท้ ายออกเฉพาะพื ้นที่ภายใน
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ภาพที่ 48 แสดงลาดับทางสัญจร จากการปรับเส้ นทางด้ วยสี
ดังนั
้ นผู
้ ้ ออกแบบทดลองลาดับเส้ นสีหลักจากการปรับเปลี่ยนเส้ นทาง เกิดเส้ นสีใหม่ขึ ้น
ดังภาพที่ 48 จากการปรับเปลี่ยนใหม่ นี ้เกิดเส้ นสีส้มและเรี ยงลาดับเส้ นทางสี โดยมี สีแดง สีส้ม สี
เขียวและสีน ้าเงินตามลาดับ คือ
- สีแดง เดิมทีเป็ นที่วา่ งกลางตลาด ผู้เขียนคาดว่าแนวแกนนี ้จะช่วยให้ การสัญจรใน
ตลาดกระชับขึ ้น
- สีส้ม จากเส้ นทางหลักที่สญ
ั จรวนรอบพื ้นที่ กลายเป็ นสีทางรองสาหรับผู้ใช้ อีก
ประเภท
- สีเขียว จากเดิมจะเชื่อมระหว่างเส้ นทางหลัก จากการปรับเปลี่ยนเส้ นทางหลั กนี ้
เส้ นสีเขียวจะเป็ นเส้ นทางกระจายทางสัญจรจากเส้ นทางหลักใหม่ไปยังเส้ นทางสี
ส้ มที่เป็ นเส้ นทางลาดับต่อมา
- สีฟ้า จากเดิมเส้ นทางสีฟ้าจะมีทวั่ พื ้นที่ หลังจากการปรับเปลี่ยนใหม่ทาให้ เส้ นสี
ฟ้าซึง่ เป็ นลาดับสุดท้ ายจะเป็ นทางสัญจรที่อยูข่ อบพื ้นที่ซึ่งผู้เขียนคาดว่าเส้ น ทางสี
ฟ้านี ้จะช่วยแบ่งลักษณะทางเข้ าได้
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ภาพที่ 49 แสดงจุดเชื่อมต่อรถสาธารณะและแสดงเส้ นทางพร้ อมปริมาณผู้ใช้

ภาพที่ 50 แสดงเส้ นทางสัญจรหลัก
วิเคราะห์ปริมาณผู้ใช้ ผ่านบริ บทของเส้ นทางโดยรอบพื ้นที่ตลาดนัดจตุจกั ร โดยใช้ การ
เดินทางที่มีปริมาณสูงสุดเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดเส้ นทางสัญจรหลักในพื ้นที่ ภาพที่ 49 และ 50
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ภาพที่ 51 แสดงการปรับเปลี่ยนทางสัญจรหลักจากบริบทของการเข้ าถึงพื ้นที่ตลาด

ภาพที่ 52 แสดงทางสัญจรภายในตลาดทังหมด
้
หลังจากการปรับทางสัญจรหลักจากบริบท
การปรั บเปลี่ ยนเส้ นทางหลักจากบริ บทของการเข้ าถึง พื น้ ที่ ตลาด การเชื่ อมต่อกับ
บริบทช่วยให้ การเข้ าถึงพื ้นที่ตลาดสร้ างความสัมพันธ์กบั ทางสัญจรภายในพื ้นที่ตลาด
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ภาพที่ 53 แสดงลาดับทางสัญจร หลังจากการปรับทางสัญจรหลักจากบริบทด้ วยสี
การเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ตลาดเข้ ากับบริ บท ทาให้ ทางสัญจรหลักภายในตลาด เชื่อม
กับเส้ นทางเข้ าที่มีผ้ ใู ช้ ในปริ มาณที่สงู ที่สดุ จากบริ บทของการเข้ าถึงพื ้นที่ด้วยรถสาธารณะ จะช่วย
ให้ การเข้ าถึงพื ้นที่และการสัญจรภายในตลาดเร็วรวดและลดความซับซ้ อนได้
เส้ นทางหลักที่ใช้ สีแดงแทนนันจะเชื
้
่อมทางเข้ าจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต โดยมี
ทางเข้ าที่ใกล้ ที่สดุ จากด้ านฝั่ งถนนข้ างตลาดจตุจกั ร เส้ นทางหลักนี ้จะเปรี ยบเสมือนเป็ นแกนหลักที่
จะน าพาผู้ใ ช้ เ ข้ า ผ่า นตลาดได้ ร วดเร็ ว โดยอี ก ฝั่ ง ของทางเข้ า จะเชื่ อมกับ รถไฟฟ้ าใต้ ดิน สถานี
กาแพงเพชร ซึง่ มีปริมาณผู้ใช้ เข้ าถึงรองลงมา
ผลจากการออกแบบผังตลาดนัดจตุจกั ร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรภายในพื ้นที่
ได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้นเนื่องด้ วยผังเดิมนันได้
้ ทาการก่อสร้ างก่อนมีรถไฟฟ้าทาให้ ไม่สอดคล้ องกับบริ บทใน
ประเด็นการสัญจรสาธารณะที่สร้ างหลังจากตลาดก่อสร้ าง อีกทังทางสั
้
ญจรเดิมของตลาดจตุจกั รมี
ความซับซ้ อนทาให้ ผ้ ใู ช้ สว่ นใหญ่เข้ าถึงพื ้นที่ได้ ไม่ทวั่ ถึง การลดการซับซ้ อนของทางสัญจรจะช่วยให้
ผู้ใช้ เข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น แต่การออกแบบขันที
้ ่ 1 เป็ นเพียงการออกแบบผังทางสัญจรเพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของการจัดเรี ยงร้ านค้ า

55

ภาพที่ 54 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างผังเดิมและผังใหม่
เนื่องจากพื ้นที่ตลาดจตุจกั รมีขนาดใหญ่และมีการใช้ พื ้นที่หรื อกจิกรรมในลักษณะซ ้าๆ
กันผู้ออกแบบจึง ออกแบบขัน้ ต่อไปโดยลดขนาดของพื ้นที่ลงด้ วยการเข้ าไปทดลองกับพืน้ ที่ของ
ตลาดจตุจกั รเดิมโดยใช้ ทางสัญจรใหม่รวมไปถึงการจัดเรี ยงร้ านค้ าใหม่ตามการออกแบบขันที
้ ่1

56

การออกแบบขัน้ ที่ 2

ภาพที่ 55 แสดงพื ้นที่ทดลองออกแบบ
การออกแบบครัง้ สอง ทดลองออกแบบโดยใช้ ความหนาแน่นของพื ้นที่เท่าเดิม เว้ นแต่
ทางสัญจรที่ลดความซับซ้ อนของลาดับการเข้ าถึงพื ้นที่ให้ สนที
ั ้ ่สุดจากทางเดินหลักที่มีขนาดกว้ าง
ที่สดุ การลดลาดับการเข้ าถึงเพื่อการรับรู้ทิศทางที่กระชับ เข้ าถึง ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน จากการทดลองที่
ผ่านมาทางสัญ จรมี ผ ลต่อการรั บรู้ เส้ นทาง ยิ่ง มี ซ อยมากผู้ ใช้ ยิ่ง หลงทิศหลงทาง การใช้ เ พี ย ง
เส้ นทางหลักในแนวแกนเดียว จะช่วยลดความซับซ้ อนเหล่านี ้
การจัด กลุ่ม กิ จ กรรมตามลัก ษณะของการใช้ ง านพื น้ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นการใช้ ง าน
เครื่ องมือที่ว่างที่มี ลักษณะของการเรี ยงลาดับการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ ผู้ใช้ สามารถเข้ าใจได้ จาก
ลักษณะการใช้ ง านพื น้ ที่ ตามกลุ่ม กิ จ กรรม ส่ว นเครื่ องมื อ พื น้ ที่ ต่า งระดับนัน้ เกิ ดขึน้ จากความ
แตกต่างของทางเข้ า ระดับที่แตกต่างจะกาหนดทางเข้ าร่ วมไปเอื ้อให้ เกิดพฤติกรรมที่สามารถนัง่
หรื อ ยื น พิ ง ได้ โดยอิ ง จากลัก ษณะกายภาพของมนุษ ย์ ร่ ว มไปถึ ง การสื่ อ สารทิ ศ ทางจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับ สุดท้ ายการปิ ดล้ อมพื ้นที่จะทางานร่วมกับประเภทกิจกรรม เอื ้อให้ การใช้ งาน
พื ้นที่ในแต่ละกิจกรรมประเภท
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ภาพที่ 56 จานวนร้ านค้ า
ตลาดนัดจตุจกั รเดิมผู้เขียนตังค
้ าถามโดยทดลองจากตัวผู้เขียนเอง หากเราต้ องการจะ
ซือ้ สิ นค้ าประเภทหนึ่ง ทุกคนต่างต้ องเดินให้ รอบตลาดก่อนจะรั บรู้ ถึง แหล่ง ซื อ้ ขายสินค้ าที่ เรา
ต้ องการ แน่นอนว่าอาจจะใช้ เวลาทังวั
้ นในการเดินหา แต่เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้ถึง แหล่งซื ้อสินค้ า
ได้ รวดเร็ วและไม่หลงทาง การทดลองจึงเริ่ มจากใช้ ขนาดและปริ มาณร้ านค้ าเดิมที่ตลาดจตุจกั ร
เป็ น
ที่ตงภายในตลาดนั
ั้
ดจตุจกั รเดิมในแต่ละร้ านค้ ามีขนาดหน้ ากว้ าง 2 เมตร ลึก 3 เมตร
มีจานวนร้ านค้ าปริ มาณมาก ความหนาแน่นของร้ านค้ า สร้ างความอึดอัดและความสับสนให้ กับ
พื ้นที่เดิม ผู้ออกแบบคาดว่าเครื่ องมือที่ผ้ อู อกแบบได้ ทดลองจะช่วยคลี่คลายความสับสนและช่วย
ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงกิจกรรมได้ รวดเร็ วและไม่หลงทาง การเปลี่ยนแปลงที่ว่างจากการจัดกลุ่ม
กิจกรรมและรู ปแบบของที่ว่างนีเ้ องจะช่วยกาหนดการปิ ดล้ อมพืน้ ช่วยให้ ผ้ ูใช้ ทราบทิศทางและ
จัดการตนเองไม่ให้ วกวนหรื อหลงกลับมาที่เดิม ร่ วมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ ช่วยการสร้ าง
ขอบเขตร่ วมไปถึงความแตกต่างของทางเข้ าช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถจดจาลักษณะทางเข้ าที่แตกต่าง
กัน อีกทังสามารถไล่
้
หากตาแหน่งจากความสูงต่าของขอบเขตที่แตกต่างกันและความสูงต่านี ้ยังทา
ให้ เกิดอิริยาบถแก่ผ้ ใู ช้ สาหรับการรับรู้ ตาแหน่งของทางเข้ า
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ภาพที่ 57 แบ่งกลุม่ กิจกรรม

ภาพที่ 58 ประเภทกิจกรรม
ภาพที่ 43 จัดกลุ่มกิจกรรมเรี ยงลาดับจากกลุ่ม A B C และ D ตามลักษณะการใช้
ที่วา่ งโดยให้ สอดคล้ องกับประเภทกิจกรรมเดิมของตลาดจตุจกั ร ในภาพที่ 44
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ภาพที่ 59 ทดลองออกแบบพื ้นที่ตา่ งระดับ

ภาพที่ 60 ปรับกิจกรรมให้ เหมาะกับพื ้นที่ตา่ งระดับ
นาเครื่ อ งมื อการเปลี่ ยนถ่า ยระดับ มาออกแบบในพื น้ ที่ การเปลี่ ยนถ่า ยระดับเกิ ด
ขอบเขตจึงได้ ทาการจัดประเภทกิจกรรมให้ เหมาะสมกับขอบเขตที่เกิดขึ ้น
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ภาพที่ 61 ลักษณะพื ้นที่จดั ลาดับตามกลุม่ กิจกรรม
ภาพที่ 61 เกิ ดลักษณะที่ ว่า งตามกลุ่ม กิ จ กรรมมี การเปลี่ ย นแบบค่อยเป็ นค่อ ยไป
ตามลาดับจาก A B C และ D การเปลี่ยนแปลงนี ้คาดว่าจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้ได้

ภาพที่ 62 ออกแบบลักษณะการใช้ งานที่วา่ งจากกลุม่ กิจกรรม
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ภาพที่ 63 ออกแบบการปิ ดล้ อมพื ้นที่
ภาพที่ 63 ออกแบบเครื่ องมือการปิ ดล้ อมพื ้นที่ในระนาบแนวตังหรื
้ อผนังให้ สอดคล้ อง
กับลักษณะกลุ่มกิจกรรม โดยแบ่งให้ เกิดลักษณะที่แตกต่างกันใน 2 ลั กษณะ ใน 2 ลักษณะนี ้จะ
ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สงั เกตความแตกแต่งได้ ง่าย ภาพที่ 49 การปิ ดล้ อมในระนาบเหนือหัว ลักษณะการปิ ด
ล้ อมพื ้นที่ใช้ การควบคุมแสงสว่างในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป
การปิ ดล้ อมในระนาบเหนือหัวยังใช้ ร่มเงาจากต้ นไม้ เพื่อสร้ างความแตกต่างให้ ผ้ ูใช้
สามารถระบุตาแหน่งจากร่มเงาที่แตกต่างกันนี ้ด้ วย
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ภาพที่ 64 หุน่ จาลองการออกแบบที่ 2
ผลจากการออกแบบผู้ออกแบบประเมิ นได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงทังลั
้ กษณะของที่ว่าง
และพื ้นที่ปิดล้ อมช่วยสร้ างทิศทางของกิจกรรม ร่วมถึงประเด็นการรับรู้ตาแหน่งผ่านลักษณะเฉพาะ
ของที่วา่ งที่ทางานร่วมกับการปิ ดล้ อมพื ้นที่ผา่ นกลุม่ กิจกรรม ส่วนการเปลี่ยนถ่ายระดับการรับรู้เบา
บางเกินไปแต่ถึงแม้ ว่าจะเบาบางในระดับของการสื่อสารทิศทางแต่การระบุตาแหน่งในมิติของ
ทางเข้ าพื ้นที่สร้ างการรับรู้ตาแหน่ง ผ่านลักษณะทางกายภาพในรู ปแบบของความชันในการเข้ าถึง
พื ้นที่ ด้ วยระดับความชันนี ้เองก็สร้ างปั ญหาให้ กบั ผู้ที่จาเป็ นต้ องใช้ รถเข็นไม่สามารถสัญจรได้
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การออกแบบขัน้ สุดท้ าย
จากการออกแบบครัง้ แรก ขนาดของพื ้นที่เดิมนันมี
้ ขนาดเล็กและหนาแน่นเกินไปทาให้
เกิดลักษณะของที่ว่างที่มีความแอดอัดไม่เหมาะกับพื ้นที่สาธารณะที่มีปริ มาณของผู้ใช้ เป็ นจานวน
มาก อี ก ทัง้ ข้ อจ ากั ด ของผู้ ใช้ ประเภทนั่ง รถเข็ น ที่ เ ข้ าถึ ง พื น้ ที่ ไ ด้ ล าบากเพราะพื น้ ที่ ที มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระดับ อีกทังการเพิ
้
่มจุดหยุดพักเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ หยุดพักและจดจาลักษณะเฉพาะของแต่ละ
พื ้นที่

ภาพที่ 65 พื ้นที่ร้านค้ า
ลดจานวนร้ านค้ าลงเพื่อเพิ่มปริมาณพื ้นที่ให้ กบั ร้ านค้ าและรองรับปริ มาณผู้ใช้ งาน อีก
ทังเพื
้ ่อการสัญจรในพื ้นที่ภายในร้ านค้ าได้ สะดวกขึ ้น อีกทังเพิ
้ ่มจุดพักเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ พกั คอยหรื อหยุด
สังเกตสถาปั ตยกรรม
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ภาพที่ 66 แบ่งกลุม่ กิจกรรมตามสี

ภาพที่ 67 ประเภทกิจกรรม
จัดกลุ่มกิจกรรมและไล่ลาดับกิจกรรมตามลาดับเว้ นพื ้นที่ร้านค้ าสาหรับสร้ างจุดพัก
คอยสาหรับผู้ใช้ งาน ไล่ลาดับกิจกรรมเดิมให้ สอดคล้ อกับการจัดกลุม่ กิจกรรมในภาพที่ 52 และ 53
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ภาพที่ 68 ทดลองออกแบบพื ้นที่ตา่ งระดับ

ภาพที่ 69 ปรับพื ้นที่กิจกรรมให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ตา่ งระดับ
ออกแบบพื ้นที่ตา่ งระดับเพิ่มทางลาดเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ รถเข็นสะดวกต่อทางสัญจร พร้ อมกับ
จัดร้ านค้ าให้ เหมาะสมกับพื ้นต่างระดับ
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ภาพที่ 70 เว้ นพื ้นที่สาหรับเป็ นจุดพัก

ภาพที่ 71 ทดลองออกแบบลักษณะการใช้ งานที่วา่ งจากกลุม่ กิจกรรม
ภาพที่ 56 เว้ นจุดพักให้ สาหรับผู้ใช้ ได้ หยุดสังเกตองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมและ
ได้ จดจาลักษณะเฉพาะของแต่ละพื ้นที่และออกแบบพื ้นที่ปิดล้ อมในระนาบตังหรื
้ อผนัง
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ภาพที่ 72 ทดลองออกแบบพื ้นที่ปิดล้ อม

ภาพที่ 73 หุน่ จาลองการออกแบบครัง้ สุดท้ าย
เพิ่มการปิ ดล้ อมในระนาบเหนือหัวให้ สอดคล้ องกับการใช้ พื ้นที่ของแต่ละกิจกรรม และ
ทดสอบการสื่อสารทิศทางและตาแหน่งด้ วยลองเข้ าไปในพื ้นที่
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ภาพที่ 74 ภาพแสดงทัศนียภาพ 1
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ภาพที่ 75 ภาพแสดงทัศนียภาพ 2
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ภาพที่ 76 ภาพแสดงทัศนียภาพ 3
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ภาพที่ 77 ภาพแสดงทัศนียภาพ 4
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ภาพที่ 78 ภาพแสดงทัศนียภาพ 5
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ภาพที่ 79 ภาพแสดงทัศนียภาพ 6
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ภาพที่ 80 ภาพแสดงทัศนียภาพ 7
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ภาพที่ 81 หุน่ จาลองการออกแบบ จากมุมมองด้ านบน 1
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ภาพที่ 82 หุน่ จาลองการออกแบบ จากมุมมองด้ านบน 2
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ภาพที่ 83 หุน่ จาลองการออกแบบ จากมุมมองด้ านบน 3

ภาพที่ 84 สรุปเครื่ องมือ ที่วา่ ง( Space ) พื ้นต่างระดับ (Step) พื ้นที่ปิดล้ อม(Enclosure)
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ผลจากการทดลองผ่านมุมมองภายในพื ้นที่โดยใช้ ภาพทัศนียภาพ ถึงแม้ ว่าไม่ได้ แสดง
องค์ประกอบของประเภทร้ านค้ า A B C และ D เนื่องด้ วยผู้ออกแบบคาดว่าหากร้ านค้ ามีการ
เปลี่ ย นแปลงประเภทสิ น ค้ าหรื อ อาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นของประเภทกิ จ กรรม
สถาปั ตยกรรมไม่สามารถเปลี่ยนตามได้ จึงทดลองด้ วยวิธีการไม่แสดงองค์ประกอบของการใช้ งาน
พื ้นที่สถาปั ตยกรรมจะสามารถสื่อสารทิศทางได้ ดงั่ เดิมตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
การลดจ านวนร้ านค้ า และเพิ่ ม ขนาดของพื น้ ที่ ใ ห้ ใ หญ่ ขึน้ เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณผู้ใ ช้
สัดส่วนของประเภทกิจกรรมตามสัดส่วนเดิมของตลาด ทางสัญจรแบบเดิมแต่เพิ่มทางลาดสาหรับ
ผู้ใ ช้ ง านประเภทรถเข็ นให้ อยู่ทิ ศทางของการวนรอบพื น้ ที่ การรั บ รู้ ทิ ศทางขึน้ หรื อ ลงจากก าร
เปลี่ยนแปลงระดับที่ไม่เป็ นอุปสรรคให้ กับผู้ใช้ งานที่นั่งรถเข็น ลักษณะของที่ว่างจากเดิมความ
หนาแน่ น ของร้ านค้ า ท าให้ เ กิ ด ความอึ ด อัด เพื่ อ การรั บ รู้ ทิ ศ ทางจากที่ ว่ า งและพื น้ ที่ ปิ ดล้ อ ม
จาเป็ นต้ องใช้ ขนาดของที่ว่างที่ให้ ผ้ ใู ช้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ การเพิ่มจุด พักเมื่อผู้ใช้
หยุดตามจุดพักจะสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่วา่ งและการปิ ดล้ อมพื ้นที่
จากการทดลองการเปลี่ยนแปลงที่ ว่างทาให้ เกิ ดลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท
กิจกรรม จุดพักต่างๆช่วงชะลอความเร็ วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสักเกตหรื อจดจาลักษณะ
ของที่ว่างและพื ้นที่ ปิดล้ อมที่มีลกั ษณะที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป สร้ างย่านการค้ าหรื อ
ลักษณะเฉพาะในแต่ละช่วงของสถาปั ตยกรรม

บทที่ 5
สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ์
หากคิ ด จากจุ ด เริ่ มต้ นของสถาปั ตยกรรมที่ ม นุ ษ ย์ เ ริ่ มคิ ด ถึ ง เหตุ ที่ ต้ องสร้ าง
สถาปั ตยกรรม แท้ จริ งแล้ วมนุษย์สร้ างสถาปั ตยกรรมเพื่อประกอบกิจกรรมที่มนุษย์เป็ นผู้กาหนด
การวิ วัฒ นาการของโลกย่ อ มส่ ง ผลให้ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายมากขึ น้ การออกแ บบ
สถาปั ตยกรรมเพื่อประกอบกิจกรรมที่หลากหลายสร้ างความสับสนและเส้ นทางที่ผ้ ใู ช้ ไม่ค้ นุ เคย ใน
บางครัง้ ผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมก็พยายามสื่อสารรูปแบบสถาปั ตยกรรมผ่านรูปร่างหน้ าตาอาคาร
ออกมาในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจนลืมการสื่อสารสาคัญที่พยายามช่วยผู้ใช้ อาคารมีความเข้ าใจ
ในเส้ นทาง รวมไปถึงการเข้ าถึงกิจกรรมตามที่ผ้ ใู ช้ ต้องการได้ อย่ารวดเร็ ว ซึ่งการแสดงภาษาเหล่านี ้
ไปอยู่ในรูปแบบของภาพสัญลักษณ์ที่ผ้ ใู ช้ ต้องคอยสังเกต ทาให้ เกิดการตังค
้ าถามถึงวัตถุประสงค์
ของการทางานของตัวสถาปั ตยกรรมในมิตขิ องการสื่อสารทิศทาง
จากการเริ่ ม ทดลองค้ น หาเครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารโดยใช้ องค์ ป ระกอบทาง
สถาปั ตยกรรม โดยยังไม่คานึงถึงกิจกรรม โดยพยายามใช้ ลกั ษณะทางกายภาพที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้
สามารถรับรู้ถึงการนาพาไปยังตาแหน่งที่แตกต่างกันและสามารถรับรู้ตาแหน่งที่ตนเองอยู่ สามารถ
จัดการตนเองจากพื น้ ที่ หนึ่ง ไปยัง อี ก พื น้ ที่ ไ ด้ ห นึ่ง ได้ โ ดยไม่สับสน ผลของการทดลองลัก ษณะ
กายภาพที่มีลกั ษณะซ ้าๆจะทาให้ เกิดความสับสน ความแตกต่างหรื อการเปลี่ยนแปลงแบบค่อย
เป็ นค่อยไปของพื ้นที่ชว่ ยสร้ างลักษณะเฉพาะ เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของที่วา่ ง
จากนัน้ ทดลองสมมติป ระเภทกิ จ กรรม 4 อย่า ง มี รู ป แบบพื น้ ที่ แ ตกต่า งกัน โดยใช้
กิ จ กรรม 4 อย่าง กาหนดลักษณะที่ ว่างโดยให้ ลักษณะของการใช้ ง านเป็ นตัวกาหนด จากนัน้
ทดลองโดยอาศัยองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมเป็ นเครื่ องมือช่วยสื่อสารทิศทางผ่านกายภาพซึ่ง
สัมพันธ์กบั ที่วา่ งของรูปแบบกิจกรรมที่กาหนดขึ ้น การทางานร่วมกันระหว่างเครื่ องมือทางกายภาพ
ซึง่ ช่วยกาหนดทิศทางโดยที่ว่างจากกลุ่มกิจกรรมจะทางานแสดงการบ่งบอกตาแหน่งของผู้ใช้ ผ่าน
ลักษณะของที่ ว่ าง 4 อย่างที่ ค่อยๆเปลี่ ยนแปลงไป การทดลองโดยสมมติกิจกรรมช่วยสร้ าง
ความสัมพันธ์และลักษณะเฉพาะของที่วา่ ง คล้ ายกับความเป็ นสถานที่และเหมาะสมของกิจกรรม
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จากการทดลองออกแบบสถาปั ตยกรรมโดยใช้ ร ะบบการสื่ อสารทิ ศทาง ได้ ทาการ
ทดลองกับพื ้นที่ที่มีอยู่จริ ง มีความหลากหลายของกิจกรรมและเกิดปั ญหาการสับสนหลงทางของ
ผู้ใช้ เข้ าใจได้ ว่าการสื่ อสารผ่านทางกายภาพทางสถาปั ตยกรรมนัน้ สร้ างความสัมพันธ์ กับผู้ใช้
โดยตรง เกิ ดจากรู ปแบบการใช้ ง านที่ ผ่านประสบการณ์ ที่ค้ ุนเคยเป็ นกิ จ วัตรและลักษณะทาง
กายภาพของมนุษย์มีผลต่อตัวสถาปั ตยกรรม งานออกแบบสถาปั ตยกรรมจึงอยู่บนพื ้นฐานการใช้
สอย ท าให้ สถาปั ต ยกรรมแสดงผ่ า นองค์ ป ระกอบพื น้ ฐานที่ ม นุ ษ ย์ เ ข้ าใจโดยปริ ย ายตาม
สัญชาตญาณ
การออกแบบสถาปั ตยกรรมที่สามารถสื่อสารทิศทางหรื อนาทางผู้ใช้ โดยใช้ ภาษาทาง
กายภาพที่ สัม พัน ธ์ กับ การรั บรู้ ทางกายภาพของมนุษ ย์ ผ่า นประสาทสัม ผัส ความเรี ยบง่ ายไม่
ซับซ้ อนสร้ างความสัม พันธ์ ในลักษณะใกล้ ชิ ดกับผู้ใช้ ลักษณะของที่ ว่างเกิ ดความเป็ นสถานที่
เฉพาะเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละประเภท ถึงแม้ ว่าการออกแบบจะสามารถสื่อสารทิศได้ ตาม
สมมติฐานของการศึกษา อย่างไรก็ตามภาษาย่อมมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา ภาษาทางกายภาพที่
อิงตามกายภาพของมนุษย์ หากมีการใช้ ง านที่เปลี่ยนไปจากเดิมคง เช่น รู ปแบบการใช้ ชีวิตใน
สภาพไร้ น ้าหนัก โดยเฉพาะการเคลื่อนที่ของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาทางกายภาพย่อมต้ อง
ศึกษาผ่านการเคลื่อนที่ในสภาพไร้ นา้ หนัก วิทยานิพนธ์ เป็ นเหมือนเส้ นทางหนึ่งของการทดลอง
ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาอิงตามกายภาพของมนุษย์ในสภาพแรงโน้ มถ่วงที่ปรกติ วิถีชีวิต กิจวัตร
หากมี ก ารย้ ายถิ่ น ฐานไปอาศัย ในสภาพแวดล้ อมไร้ น า้ หนัก ภาษาทางกายภาพจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552 – 2555
พ.ศ. 2555 – 2557
พ.ศ. 2558 – 2559
พ.ศ. 2559 – 2560

นาย วิศาณ ชามาตย์
134/6 ม.6 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

สาเร็จการศึกษาปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา
ศึกษาต่อปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

B&D Research and Design Limited
ตาแหน่ง Assistant Designer
สถาปนิกอิสระ
BOON DESIGN ตาแหน่ง สถาปนิก
สถาปนิกอิสระ

