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ทัศนภาพฝงพระนครเมื่อลบอาคารสูงทางดานหลังของวังบางขุนพรหม..............
ทัศนภาพฝงธนบุรีบริเวณใตสะพานพระราม 8 ....................................................
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ทางเดินในชุมชนบริเวณทางเขาศาลาทาน้ํา...........................................................
สภาพแวดลอมบริเวณสวนสันติชัยปราการ...........................................................
ศาลาพระที่นั่งบริเวณริมน้ําสวนสันติชยั ปราการ...................................................
ทัศนภาพบริเวณริมน้ําสวนสันติชัยปราการเมื่อทัศนาการจากฝงธนบุรี................
ทัศนภาพบริเวณสวนสันติชยั ปราการเมื่อลบอาคารทางดานหลังออกไป..............
ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีตรงขามสวนสันติชัยปราการ...............................
แสดงลําดับการเขาถึงบริเวณริมน้ําชั้นลางอาคารอเนกประสงค...........................
ทัศนภาพอาคารอเนกประสงคเมื่อทัศนาการจากฝงธนบุรี....................................
ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อทัศนาการจากบริเวณริมน้ําหนาอาคาร
อเนกประสงค.......................................................................................................
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ลง 1 ชั้น................................................................................................................. 39
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วัดอรุณราชวราราม ถายโดย ................................................................................. 40
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สภาพแวดลอมในซอยถนนทายวัง......................................................................... 42
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สภาพแวดลอมในซอยทาเตียน(2).......................................................................... 43
สภาพแวดลอมในซอยทาสุพรรณ......................................................................... 43
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สภาพแวดลอมในซอยเพ็ญพัฒน........................................................................... 44
ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงพระนครเมื่อทัศนาการมาจากฝงธนบุรี(สวนที่ 1).......... 45
ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงพระนครเมื่อทัศนาการมาจากฝงธนบุรี(สวนที่ 2).......... 45
ทัศนภาพบริเวณทาเรือแดงฝง ชุมชนทาเตียน........................................................ 46
ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อทัศนาการมาจากฝงชุมชนทาเตียน................. 46
แสดงสภาพความทรุดโทรมของอาคารที่รุกล้ําแมน้ําเจาพระยาบริเวณริมน้ํา........ 52
อาคารทางดานขางในซอยถนนทายวัง.................................................................. 56
แสดงรูปแบบภายนอกและบรรยากาศภายในของอาคารทาเรือขามฟาก............... 57
สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําของอาคารทาเรือขามฟาก...................... 57
ลักษณะของกิจกรรมการคาขาย และขนสงสินคาในซอยถนนทายวัง................... 58
แสดงใหเห็นถึงนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนมากที่ใชสอยในอาคาร
ทาเรือขามฟาก....................................................................................................... 58
ตําแหนงของอาคารทาเรือบริเวณทายซอย............................................................ 59
รูปแบบของพื้นและอาคารดานขางในซอยถนนทายวัง......................................... 59
ทิศทางการวางแนวอาคารทาเรือ............................................................................ 59
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รูปแบบอาคารอนุรักษในซอยถนนทายวัง............................................................ 60
ลักษณะของทีว่ าง และรูปแบบของอาคารภายในซอยทาเตียน (1)........................ 61
แสดงเสนทางการเขาถึงอาคารทาเรือแดงริมน้ํา.................................................... 62
สภาพที่ทรุดโทรมของอาคารชั้นเดียวริมน้าํ ดานหลังตลาดทาเตียน...................... 62
ลักษณะของกิจกรรมภายในซอยทาเตียน (1)........................................................ 63
ชองวางระหวางอาคารสูง 4 ชั้นทายซอยทาเตียน (1)............................................ 64
ลักษณะของทีว่ างทางแนวตัง้ ของซอยทาเตียน (1)................................................ 64
มุมมองไปยังวัดโพธิ์เมื่อมองยอนกลับมาทางถนนมหาราชจากภายใน
ซอยทาเตียน(1)...................................................................................................... 64
แสดงสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณปากซอยทาเตียน(2)............................... 66
แสดงสภาพความทรุดโทรมของอาคารรางบริเวณทายซอย................................... 67
ลักษณะของทีว่ างทางแนวตัง้ ในซอยทาเตียน (2)................................................... 68
แสดงอาคารรางทายซอยและรูปแบบของกันสาดของอาคาร................................. 68
มุมมองเมื่อมองยอนออกมาทางถนนมหาราชเมื่ออยูภายในซอยทาเตียน (2)......... 69
สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณปากซอยทาสุพรรณ......................................... 70
อาคารทาเรือสุพรรณบริเวณทายซอย.................................................................... 71
แสดงกิจกรรมภายในซอยทาสุพรรณ และภายในอาคารทาเรือสุพรรณ................ 71
ลักษณะที่วางแนวตั้งภายในซอยทาสุพรรณ ......................................................... 72
ทัศนภาพเมื่อมองไปยังบริเวณทายซอยจะเห็นองคพระปรางคไดชัดเจน.............. 73
อาคารทาเรือขามฟากและอาคารชั้นเดียวริมน้ําบริเวณทาเตียน............................. 75
ลักษณะการตอเติมอาคารของอาคารชั้นเดียว........................................................ 75
อาคารบริเวณริมน้ําชวงซอยทาเตียน (1) ถึงซอยทาสุพรรณ................................. 75
วัดอรุณราชวราราม ถายจากทาเรือขามฟากทาเตียน............................................. 76
รูปถายพระปรางควัดอรุณจากทาราชนาวี............................................................. 76
แสดงใหเห็นยอดเจดียระหวางชองวางอาคารทายซอยทาเตียน(1) เมื่อมองมาจาก
ฝงวัดอรุณราชวราราม.......................................................................................... 78
แสดงใหเห็นยอดเจดียระหวางชองวางอาคารทายซอยทาเตียน(2) เมื่อมองมาจาก
ฝงวัดอรุณราชวราราม........................................................................................... 78
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แสดงภาพเปรียบเทียบของทีว่ างภายในซอย เมื่อตัดอาคารทาเรือออกไป..............
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ซุมประตูทางเขาบริเวณตนซอย.............................................................................
แสดงลําดับของมุมมองในการเขาถึงบริเวณริมน้ํา.................................................
แสดงมุมมองผานซุมประตูบริเวณทายซอย...........................................................
ผังบริเวณโดยรวมในการทดลองที่ 1/1 .................................................................
ผังบริเวณของการทดลองที่ 1/2 ซอยถนนทายวัง...................................................
บริเวณปากทางเขาซอยถนนทายวัง.......................................................................
แสดงมุมมองเปนลําดับของการเขาถึงบริเวณริมน้ํา...............................................
มุมมองโดยรวมของการทดลองที่1/2 เมื่อมองจากวัดอรุณราชวราราม..................
มุมมองโดยรวมของการทดลองที่1/2 เมื่อมองจากวัดโพธิ์.....................................
ผังบริเวณซอยถนนทายวังในการทดลองที่ 1/3......................................................
มุมมองจากบริเวณตนซอย.....................................................................................
แสดงมุมมองเปนลําดับในการเขาถึงพื้นที่ริมน้ํา....................................................
แสดงมุมมองจากบริเวณปลายซอยไปยังบริเวณตนซอย........................................
แสดงสภาพและองคประกอบทางสถาปตยกรรม
ของอาคารอนุรักษภายในซอยทาเตียน...................................................................
ผังบริเวณซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/1...........................................................
มุมมองจากบริเวณปากซอยทาเตียน.......................................................................
แสดงทัศนียภาพในแตละลําดับของการเคลื่อนที่ไปยังพืน้ ที่ริมน้ํา
ในการทดลอง 2/1..................................................................................................
แสดงมุมมองไปยังพระปรางควัดอรุณฯจากบริเวณพื้นทีโ่ ลงภายในซอย..............
แสดงมุมมองจากวัดอรุณฯไปยังซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/1.......................
ผังบริเวณซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/2...........................................................
แสดงทัศนียภาพบริเวณทางเขาซอยทาเตียน..........................................................
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แสดงมุมมองเปดบริเวณริมน้ํา ในการทดลองที่ 2/2..............................................
แสดงมุมมองจากวัดอรุณฯไปยังซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/2.......................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตป พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงขึ้นครองราชย
สถาปนาราชวงศจักรี และยายราชธานีจากกรุงธนบุรี ขามมาทางฝงซายของแมน้ําเจาพระยาเพื่อ
กอตั้งกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่ดีกวากรุงธนบุรี ในดานการทําศึกสงคราม
การปองกันประเทศ และการขยายตัวของเมือง โดยมีศูนยกลางของเมืองอยูที่พระบรมมหาราชวัง
(วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปจจุบัน) มีการขุดคลองเชื่อมตอ จากแมน้ําเจาพระยา เขาสูภายในตัว
เมือง ซอยยอยออกเปนคูคลองเล็กๆมากมาย ในอดีตประชาชนจะกอสรางบานเรือนไปตามริมฝง
คลองเกิดเปนชุมชนตลอดแนวคูคลอง ดังนั้นการสัญจรทางน้ําถือเปนการสัญจรหลักของเมือง ซึ่ง
ทําใหประชาชนมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับแมน้ํามาก สงผลใหเกิดกิจกรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมถึงการละเลนตางๆมากมายที่เกี่ยวกับน้ํา คูคลอง และแมน้ํา ซึ่งเปนมรดกสืบทอด
กันมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังสงผลถึงรูปแบบสถาปตยกรรม ที่มีรูปแบบ และองคประกอบที่
สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิต เชน ทาน้ําสําหรับบานที่อาศัยอยูริมน้ํา เรือนแพ เปนตน
การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร เริ่มขึ้นในชวงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว โดยมีการตัดถนนสายแรก คือ ถนนตรง(ถนนพระราม 4) และถนนเจริญกรุง ซึ่งเปน
ผลมาจากความพยายามที่จะปรับปรุง และพัฒนาประเทศทามกลางอิทธิพล และการบีบบังคับของ
ชาวตางชาติ หลังจากนั้นในรัชสมัยตอมาก็มาการตัดถนนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเมือง การตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนในชวงนี้ เริ่มมีการพัฒนาเมืองไปตามเสนทางการตัดถนนตางๆ จึงสงผลกระทบให
การพัฒนาเมืองทางดานริมฝงแมน้ําและคูคลองมีบทบาทลดนอยลงเปนลําดับ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในชวง พ.ศ.2465 พระองคทรงโปรดเกลาใหสราง
“สะพานพระรามหก” ซึ่งเปนสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงแรกของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหการเดินทาง และการติดตอคาขายของประชาชนที่อยูระหวางสองฝงแมน้ําเจาพระยา
เปนไปดวยความสะดวก ซึ่งหลังจากนั้นจึงมีโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน (สะพานขามแมน้ําเจาพระยาที่เชื่อมตอระหวางฝงพระนคร และฝงธนบุรี ตั้งแตชวง
สะพานพระรามเกา จนถึงสะพานพระรามเจ็ด มีจํานวนทั้งสิ้น 10 สะพาน) จึงแสดงใหเห็นวา
รูปแบบวิถีการดํารงชีวิตของชาวกรุงเทพฯเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนไป
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ตามเสนทางของถนนมากขึ้น การสัญจรไปมาจึงเปนการเริ่มใชรถยนตมากขึ้น สงผลใหการ
ปฏิสัมพันธดานตางๆ ระหวางคน, แมน้ํา และคูคลองลดนองลงไปตามลําดับ
ในปจจุบัน การพัฒนาดานตางๆของเมืองไดเจริญกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะทางฝง
พระนคร ที่มีการขยายตัวของเมืองออกไปจากจุดศูนยกลางไปมาก ซึ่งแตกตางจากทางดางฝงธนบุรี
ที่มีการขยายตัวของเมืองลดลง เนื่องจากไมเหมาะสมทางดานภูมิศาสตรสําหรับการเจริญเติบโตของ
เมืองในอนาคต แตอยางไรก็ตามการเดินทางสัญจรไปมาระหวางฝงพระนคร และฝงธนบุรียังคงมี
ความสําคัญ ซึ่งสังเกตไดจากการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปจจุบันการเดินทางเชื่อมตอระดับการเดินเทานั้น มีทาเรือขามฟากเปดใหบริการเปนจํานวนสูงถึง
34 เสนทาง ซึ่งกระจายอยูตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาตั้งแตสะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระราม 9
การพัฒนาพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาทั้งฝงพระนคร และฝงธนบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา
ลักษณะการใชพื้นที่ตลอดริมฝง มีความหลากหลายทางดานกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน มีอาคาร
ประเภทตางๆมากมาย โดยเฉพาะสถานที่สําคัญที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมและวัฒนธรรม เชน วัด
หรือ วังที่ตั้งอยูบริเวณริม 2 ฝงแมน้ํา ซึ่งเปนบริเวณที่ควรแกการอนุรักษ เปนบริเวณที่ทําใหภูมิ
ทัศนของ 2 ฝงแมน้ํามีความสวยงาม แตในปจจุบันสภาพแวดลอมทางกายภาพรอบๆบริเวณดังกลาว
นั้น มีสภาพที่ไมเปนระเบียบเพราะมีการกอสรางอาคารตางๆที่ทําใหเกิดการบดบังมุมมอง และการ
รับรูถึงสถาปตยกรรมที่มีคุณคาเหลานั้น ทั้งมุมมองจากบริเวณรอบๆ มุมมองจากกลางแมน้ํา และ
มุมมองจากฝงตรงขามแมน้ํา อีกทั้งในบางพื้นก็มีการใชสอยที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณที่เปน
ชุมชนแออัดริมน้ํา อาจเกิดจากปจจัยในหลายๆดาน เชน บริบทของชุมชน การถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดินที่เปนของเอกชน และไมไดรับการควบคุมจากทางราชการ ซึ่งสงผลทําใหคุณคาทางดาน
สถาปตยกรรมที่สําคัญของชาติถูกลดทอนลงไปอยางมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ละนอยๆนั้น
มีแนวโนมวาอาจจะกลายเปนปญหาที่ยากตอการแกไขในอนาคต เหมือนกับทฤษฎีไรระเบียบที่
กลาวไววา ผีเสื้อกระพือปกที่ฮองกงสงผลใหเกิดพายุที่อเมริกา ที่กลาวเชนนี้ เพราะวา ถาปลอยให
การพัฒนาพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาเปนไปในทิศทางที่ไมไดรับการออกแบบหรือควบคุมแลวนั้น
ในอนาคตอาจจะปญหาที่ยากตอการแกไขมากกวาในปจจุบัน
ผูศึกษาเห็นวา แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายหลักของเมืองที่มีความสําคัญในหลายๆ
ดาน เชน ดานวัฒนธรรม ดานสถาปตยกรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานการทองเที่ยว เปนตน
สถานที่สําคัญตางๆบริเวณริมฝงแมน้ํา เปนองคประกอบที่ทําใหภูมิทัศนของแมน้ําเจาพระยา
สวยงาม จึงควรไดรับการพัฒนาและฟนฟูไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
เมือง การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา โดย
คํานึงถึงการรับรูทางดานการมอง จะทําใหเกิดความสัมพันธทางสายตาของ 2 ฝงแมน้ํา นาจะเปน
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สิ่งที่ชวยสงเสริมและกระตุนใหคนไทยเห็นความสําคัญของแมน้ําเจาพระยา และสถาปตยกรรมที่
ตั้งอยูบริเวณริมฝงมากขึ้น และจะเกิดประโยชนโดยตรงตอผูที่ใชสอยในบริเวณที่ทําการศึกษา ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอสวนรวม และกรุงเทพมหานครตอไปในอนาคต
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาองคประกอบทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในพื้นที่บริเวณริมฝง
แมน้ําเจาพระยา ทัง้ ฝงพระนครและฝงธนบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธทางดานการรับรูทางสายตา ของพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา โดยเฉพาะบริเวณทีเปนสถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร และสถาปตยกรรม กับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพรอบดาน
3. ทําการออกแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใน
บริเวณที่เลือกทําการศึกษา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และ
ความสัมพันธทางสายตาระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา
สมมติฐานของการศึกษา
เนื่องจากในปจจุบัน
บริเวณพืน้ ที่รมิ ฝงแมน้ําเจาพระยามีลักษณะการใชพนื้ ที่ที่มี
ความหลากหลายทางดานกิจกรรม ซึ่งบางบริเวณมีการใชพื้นที่ที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
บริบทในบริเวณนั้น ทําใหสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา มีสภาพที่ไม
เปนระเบียบ ไมสอดคลองและไมสงเสริมตอบริบทโดยรวม โดยเฉพาะดานความสัมพันธทาง
สายตาระหวางฝงพระนครและฝงธนบุรี ดังนั้นผูศึกษาเชือ่ วา การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาชวงฝงพระนครและฝงธนบุรี โดยเนนการสงเสริม
ความสัมพันธทางสายตาระหวางทั้ง 2 ฝงแมน้ํา เปนทางเลือกหนึ่งที่จะสงผลใหสภาพแวดลอมใน
บริเวณดังกลาว เกิดความเปนระเบียบ สวยงาม และสอดคลองกับคุณคาทางดานสถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรมบริเวณริมฝงแมน้ํา อีกทั้งยังจะสงผลใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา
มีคุณภาพดีขึ้นและเปนประโยชนกับประเทศในแงของการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวอีกทางดวย
ขอบเขตของการศึกษา
เพื่อใหการศึกษามีความสมบูรณ และเกิดประโยชนสูงสุดในการปรับปรุงสภาพแวด
ลอมทางกายภาพของแมน้ําเจาพระยาในชวงระหวางฝงธนบุรีและฝงพระนคร ดังนั้นการศึกษาจะ
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
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1. ศึกษาองคประกอบทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และองคประกอบทางดาน
สถาปตยกรรมบริเวณพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ประวัติศาสตรและสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อ
ทําการกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษา
2. เมื่อกําหนดผังบริเวณรวมไดแลว จะทําการเลือกพื้นทีท่ ี่มีความเหมาะสมและสอด
คลองกับหัวขอการศึกษา โดยจะทําการศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดตางๆ เพื่อนําเสนอแนวความ
คิดในการออกแบบ จากนั้นจึงทําการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในพื้นที่นั้น ตาม
แนวความคิดในการออกแบบที่จะนําเสนอตอไป
การศึกษาพื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาชวงระหวางฝงพระนครและฝงธนบุรี ไดกําหนด
พื้นที่ที่ใชในการศึกษาดังนี้

แผนที่ที่ 1 แสดงพื้นที่ริมน้ําเจาพระยาตั้งแตสะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระราม 9
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
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ในขั้นตอนการสํารวจพื้นที่ เพื่อกําหนดบริเวณทีจ่ ะทําการศึกษากรณีตวั อยางนัน้
ผูศึกษาจะเลือกพื้นที่ริมน้ําที่อยูในชวงระหวางสะพานพระราม 7 กับสะพานพระราม 9 เทานั้น
เนื่องจากชวงบริเวณดังกลาวเปนชวงที่อยูใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนชวงที่มีความ
ตอเนื่องของการขยายตัวของเมืองจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งการกําหนดบริเวณศึกษาจะพิจารณาถึง
บริเวณที่มีความสัมพันธระหวาง 2 ฝงแมน้ํา ทางดานตางๆ เชน บริเวณทาพระจันทร เปนตน
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฏี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ทางดานการรับรูทางสายตา ขอมูล
ทางดานสุนทรียภาพ และผลกระทบทางทัศนภาพที่เกิดจาก การรับรูทางสายตาในสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ
2. ทําการศึกษาภาคสนาม โดยการสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ บริเวณริมฝง
แมน้ําเจาพระยา ในชวงที่กําหนดไวในขอบเขตการศึกษา และวิเคราะหขอมูลทางดานตางๆของ
บริเวณที่เลือก เพื่อกําหนดบริเวณที่เหมาะสมมาเปนกรณีศึกษาในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวด
ลอมทางกายภาพ
3. วิเคราะหขอมูลของพื้นที่ที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา ทางดานกายภาพของพื้นฐาน
ทางดานการรับรูและความสัมพันธทางสายตาของ 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา กําหนดพื้นที่ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพที่สอดคลองกับหัวขอการศึกษา เพื่อทําการออกแบบปรับปรุงทางสถาปตยกรรม
4. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานตางๆของพื้นที่ที่กําหนด เชน ประวัติความเปนมา
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และโครงสรางของความสัมพันธทางสายตา เปนตน
5. สังเคราะหขอมูลที่ทําการศึกษาเพื่อสรุปปญหาที่เกิดขึ้น โดยทําการกําหนดแนวทาง
ในการแกปญหา จนถึงแนวคิดในการออกแบบ
6. ออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหสอดคลองกับแนวความคิดที่
กําหนดไว
7. สรุปผลการศึกษาและการออกแบบ
ขอตกลงเบื้องตน
เนื่องจากการศึกษาความสัมพันธทางสายตาระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา เปนการ
ศึกษาที่เนนเรื่องการรับรูทางสายตาเปนหลักประกอบกับเปนการศึกษาในเชิงการออกแบบปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ํา ซึ่งบริเวณที่เลือกทําการศึกษา อาจจะเปนบริเวณที่เปน
ชุมชนที่มีอยูเดิม หรือเปนที่ดินของรัฐบาล ซึ่งการนําเสนอแนวคิดและรูปแบบของการปรับปรุง
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อาจจะมีสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในบริเวณนั้น แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานระยะเวลาของ
การศึกษา ผูศึกษาจึงไมสามารถศึกษารายละเอียดทางดานสังคมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของคน
ในชุมชน แตอยางไรก็ตาม ผูศึกษาเชื่อวาการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองกับ
ความสัมพันธทางสายตาของสองฝงแมน้ํา จะชวยใหสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของชุมชน เปนไป
ในดานบวก ซึ่งนาจะเปนสิ่งที่สงเสริมใหวิถีการดํารงชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นเชนกัน
นิยามศัพทเฉพาะ
ทัศนาการ หมายถึง การมองเห็นของมนุษยนั้น ดวงตาเปนอวัยวะสําคัญในการรับรูสิ่ง
ตางๆที่อยูโดยรอบ ไมวาจะเปนขนาด รูปราง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ระยะใกลไกล สี ความชัดเจน
ไปจนถึงการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาตา และการมองเห็นของมนุษยทําให
เกิดความรูสึกมากกวาและเร็วกวาวิธีการอื่น จึงนับวาเปนองคประกอบในการรับรูที่สําคัญ
ทั ศ นภาพ หมายถึ ง ในการมองเห็ น หรื อ ทั ศ นาการนั้ น สิ่ ง ที่ ม องเห็ น ว า เป น ภาพ
(Figure) จะเดนออกมาแยกจากสวนอื่นๆ ที่ถือวาเปนพื้นภาพ (Ground) ที่อยูเบื้องหลัง ในการมอง
เห็นจะรับรูขอบภาพ ที่ประกอบไปดวยเสนแสดงรูปรางหรือขอบเขตของภาพ
ทัศนากร หมายถึง ในทัศนาการหรือการมองเห็นภาพตางๆ ดังที่กลาวมาแลว ทําให
ทัศนากร หรือผูมองเห็นเกิดการรับรูสิ่งตางๆ โดยในสภาพปกติ คุณลักษณะของทัศนภาพที่จะ
มองเห็นไดชัดเจนนอกจากจะตองอยูในมุมมองที่ดี ในระยะหางที่เหมาะสม บริเวณที่มีแสงสวาง
เพียงพอ และภาพมีความแตกตางกับพื้นภาพหรือสภาพแวดลอมโดยรอบแลว ยังขึ้นอยูกับการรับรู
ของทัศนากรอีกดวย (บัณฑิต จุลาสัย 2547 : 61)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธทางสายตา เปนการศึกษาทางดานการรับรูทางสายตากับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งสงผลตอการเกิดพฤติกรรมมนุษยในสภาพแวดลอม ทฤษฏีและพื้น
ฐานความรูทางดานการรับรูทางสายตา เปนเครื่องมือในการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ที่
ทําการศึ กษา เพื่อใหทราบถึงปญหา และสามารถกําหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการออกแบบ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหม ใหสอดคลองและกลมกลืนกับสภาพในปจจุบัน นอกจาก
นั้นการรับรูทางดานสุนทรียภาพของเมืองก็เปนองคประกอบสําคัญของการรับรูทางสายตาที่จะชวย
ประเมินคุณคาทางดานความงาม ความกลมกลืน หรือความขัดแยง ในสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ดังนั้นในบทนีจ้ ะกลาวถึงแนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบการศึกษาตอไป โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวนดังนี้
1. พื้นฐานความรู ทางดานการรับรูทางสายตา ประกอบดวย
ประเภทของความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพ
หลักการสําคัญของการรับรูสภาพแวดลอม
ทฤษฏีการรับรูทางทัศนาการ
ความสามารถในการทัศนาการ
ระยะของทัศนาการ
2. แนวความคิดโดยทัว่ ไปทางดานสุนทรียภาพ เมือง การรับรูสุนทรียภาพเมือง
แนวคิดและความหมายของสุนทรียภาพ
การรับรูภูมิทัศนเมือง
การรับรูสุนทรียภาพเมือง
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ประเภทความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม
1. ความสัมพันธทางสภาวะแวดลอม สภาพแวดลอมกายภาพมีคุณสมบัติกายภาพทาง
สภาวะแวดลอม เชน ระดับเสียง ความสวาง ความชืน้ ฯลฯ คุณสมบัติเหลานี้เปนสวนหนึ่งของ
สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวกับสภาวะ
2. ความสัมพันธทางการรูสึก สภาพแวดลอมกายภาพมีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ
กับอวัยวะและระบบประสาทสัมผัสตางๆของมนุษย เชน ทางจักษุประสาท ทางโสตประสาท เปน
ตน สิ่งที่มนุษยรับรูนี้เปนสวนของสภาพแวดลอมที่เกีย่ วกับการรูสึก
3. ความสัมพันธทางมิติ มนุษยสัมพันธกบั สภาพแวดลอมกายภาพในดานขนาดสิ่ง
ตางๆและระยะหางจากสิ่งตางๆรวมทั้งระยะหางจากบุคคลอื่น
4. ความสัมพันธทางดานทิศทาง ทิศทางของสิ่งตางๆเปนคุณสมบัตอิ ีกอยางหนึ่งของ
สภาพแวดลอมที่กําหนดตําแหนงของบุคคลที่สัมพันธกับสิ่งตางๆรวมทั้งตําแหนงของสิ่งตางๆที่
สัมพันธกันทําใหทราบวาจะตองเดินทางหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับ
ทิศทางจึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
5. ความสัมพันธทางสัญลักษณ จากองคประกอบทางกายภาพทีเ่ รารับรูจากสิ่งที่
ปรากฏอยู สภาพแวดลอมทางสัญลักษณเปนคุณสมบัติทจี่ ําเปนตอการคาดคะเนพฤติกรรมที่เหมาะ
สมที่ควรจะเกิดขึ้นไดในสภาพแวดล อมนั้น ๆ ทําใหบุคคลปฏิบัติไดถูกตอง ความสัมพั นธทาง
สัญลักษณยังรวมไปถึงความสัมพันธทางดานสุนทรียภาพดวยซึ่งมีผลกระทบตอความรูสึก
6. ความสัมพันธทางการกระทําระหวางกันทางสังคม สภาพแวดลอมทางกายภาพยัง
มีคุณสมบัติในการสงเสริมใหมนุษยมีความสัมพันธหรือกระทําระหวางกันมากหรือนอย สภาพแวด
ลอมที่เกี่ยวของกับการกระทําระหวางกัน เกิดจากความจําเปนที่มนุษยจะตองมีความสัมพันธกันทาง
สังคม มนุษยมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมกายภาพ
7. ความสัมพันธทางการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม คุณสมบัติประการหนึ่งของ
สภาพแวดลอมกายภาพ คือ การกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม เปนคุณสมบัติ
รวม สภาพแวดลอมที่สะทอนมาจากระบบคุณคาของวัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธอยางลึกซึ้ง
ระหวางระบบกายภาพกับระบบวัฒนธรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 2535 : 22)
จากความสัมพันธทั้ง 7 ประการ ผูศึกษาพบวาองคประกอบทางดานตางๆ ทําใหเกิด
ความสัมพันธในสภาพแวดลอม ซึ่งสงผลตอการเกิดพฤติกรรมของมนุษย และในทางกลับกันการ
กําหนดและควบคุมองคประกอบทางกายภาพนาจะสามารถกําหนดการเกิดพฤติกรรมของมนุษยได
เชนกัน แตอยางไรก็ตามแนวทางการออกแบบปรับปรุงจะตองมีแนวทางที่มุงเนนจะแกปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งอาจจะตองมีการออกแบบที่เนนไปทางดานความสัมพันธใด
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ความสัมพันธหนึ่งเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการแกปญหา ดังนั้นการพิจารณาถึงความสัมพันธใน
ดานอื่นๆ จะตองเปนเพียงองคประกอบที่สนับสนุนใหการออกแบบชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักการสําคัญของการรับรูส ภาพแวดลอม
1. ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการรับรู จําเปนตองอาศัยการเคลือ่ นที่ในสภาพ
แวดลอม การเคลื่อนที่นี้เปนไปตามเปาหมายของการกระทํา บุคคลเปนผูรวมในสภาพการณใน
สภาพแวดลอม ความสัมพันธในการรับรูจึงเปนกระบวนการที่ซับซอนที่จะทําการศึกษา
2. การรับรูสภาพแวดลอมยอมไมใช เกิดจากการรวมการรับรูวัตถุตางๆ ที่ปรากฏใน
สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมที่เราใชในปจจุบันมักมีขนาดใหญ เริ่มจากระดับหอง ระดับชุมชน
และระดับเมือง
3. บุคคลเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม
4. มนุษยไดรับอิทธิพลจากองคประกอบตางๆ และขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลตอองค
ประกอบตางๆ ในสภาพแวดลอมดวย การรับรูสภาพแวดลอมจึงเปนเรือ่ งของกระบวนการความ
สัมพันธแบบสองทาง
5. ภายในสภาพการณที่บุคคลมีสวนรวมอยูนี้ มีการกระทําเกิดขึ้นเสมอในการรับรู
สภาพแวดลอม โดยเปนไปตามเปาหมายหรือจุดมุงหมายของบุคคลในขณะนั้น หรือในอนาคต และ
เปาหมายหรือจุดมุงหมายนี้เอง ที่ทําใหเกิดความตองการในการควบคุม หรือจัดการสภาพแวดลอม
6. ในสภาพแวดลอม มักเต็มไปดวยความหมายทางสัญลักษณที่ซับซอน รวมทั้งความ
หมายที่กอใหเกิดแรงจูงใจตอการกระทํา การรับรูสภาพแวดลอมจึงมักเปนการเรียนรูปรากฏการณ
ทางสังคมซึ่งเต็มไปดวยความซับซอนหรืออาจเปนที่อาจเปนความหมายทางสุนทรียภาพ (วิมลสิทธิ์
หรยางกูร 2535 : 43)
ทฤษฏีการรับรูทางทัศนากร
เมื่อมนุษยอยูในสภาพแวดลอมจะเกิดการรับรูจากองคประกอบที่หลากหลาย โดย
เฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารทางดานทัศนาการ เปนแหลงขอมูลที่มีลักษณะทางกายภาพทั้งทางดาน
ขนาด รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมมากที่สุด จึงมีประเด็นสําคัญที่เปน
มาตรฐานการรับรูที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมโดยเฉพาะดังนี้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 2535 : 49)
1. การจัดระเบียบในการรับรู หลักการสําคัญของการจัดระเบียบในการรับรูเปนหลัก
การของจิตวิทยาเกสตัลต ไดแก
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1.1 ภาพและพื้น (Figure and Ground) เราเห็นภาพเปนรูปขึ้นมาเพราะภาพนั้น
ตัดกับพื้น พื้นทําใหภาพลอยเดนชัดขึน้ มา เสนขอบที่รางภาพนัน้ ตลอดจนสีและความหยาบ
ละเอียดทีแ่ ตกตางกันระหวางภาพและพื้นมีสวนสําคัญในการกําหนดความชัดเจนของภาพและพืน้

ลายเสนที่ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : ปรับปรุงจาก วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อ
การออกแบบและวางแผน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2535),50.

ภาพที่ 1 ทัศนียภาพเมือง Seattle, Washington.
ที่มา : ปรับปรุงจาก Michel Lou The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 53.
จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นอาคารแยกจากทองฟา และภาพที่ 2 แสดงใหเห็น The
Space Needle ซึ่งเปนจุดดึงดูดของงาน World’s Fair ในป 1962 มีรูปแบบที่โดดเดนเปนภาพ แยก
จากอาคารดานหลังทําใหเกิดเปน Landmark ของเมือง
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1.2 ความสมบูรณ (Goodness)การรับรูเปนภาพนั้นมีสวนเนื่องมาจากแนวโนม
ที่บุคคลพยายามเห็นสิ่งตางๆเปนสิ่งที่งายและชัดเจนเปนที่เขาใจได ซึ่งหมายถึงแนวโนมที่จะรับรู
สิ่งตางๆในลักษณะที่สมบูรณ
1.3 การรวมกลุมหรือการจัดกระสวนในการรับรู (Perceptual Grouping or
Patterning) การเห็นภาพแยกจากพืน้ มีสวนเกิดจากทีอ่ งคประกอบตางๆของโครงรูปเกิดการรวม
กลุมกัน ซึ่งอาจเปนเพราะความคลายคลึงกัน ใกลชิดหรือความตอเนือ่ งกัน แตบางครั้งก็เกิดความ
ขัดแยงกันได ซึ่งสอดคลองกับกฎการจัดระเบียบทั้ง 4 ขอของเกสตัลตดังนี้
1.3.1 กฎของความคลายคลึงกัน (Law of Similarity ) การรับรูถึงรูปทรง
และองคประกอบที่คลายคลึงกัน

ภาพที่ 2 รูปแบบหนาตางของอาคารสูงในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : ปรับปรุงจาก Michel Lou The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 20.
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นรูปแบบของหนาตางที่แตกตางกัน แตมีความคลายคลึงกัน
ของกระจก และการใชผนังสําเร็จรูป (Precast Concrete) ทําใหเกิดการรับรูวาเปนอาคารที่อยูใน
กลุมเดียวกัน
1.3.2 กฎของความใกลชิดกัน (Law of Proximity) การจัดกลุมโดยการ
จัดใหองคประกอบอยูติดหรือใกลชิดกัน ซึ่งในภาพที่ 3 ใหเห็นวานอกจากความคลายคลึงกันของ
หนาตางแลว การจัดกลุมของหนาตางในแนวนอนที่มีการเวนระยะไมเทากัน ทําใหเกิดรูปแบบ
เสนทางแนวตั้งของอาคาร
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ภาพที่ 3 อาคารสํานักงานในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : ปรับปรุงจาก Michel Lou The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 20.
1.3.3 กฎของการปดกั้น (Law of Closure) เปนกฎที่มีความสําคัญและ
จําเปนในการกําหนดรูปทรงตางๆ เพื่อใหเกิดการรับรูถึงรูปทรงของสิ่งตางๆ

ลายเสนที่ 2 รูปทรงสามเหลี่ยมและวงกลม
ที่มา : ปรับปรุงจาก Michel Lou The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 21.
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ภาพที่ 4 โถงภายใน โรงแรม Hyatt Regency Hotel, เมือง Dallas สหรัฐอเมริกา
ที่มา : ปรับปรุงจาก Michel Lou The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 21.
ลายเสนที่ 2 แสดงใหเห็นวา แมบางสวนของรูปทรงสามเหลี่ยมและวงกลมขาด
หายไป ก็ยังสามารถรับรูไดวาเปนสามเหลี่ยมและวงกลมสวนในภาพที่ 4 แสดงวงกลม 2 วงที่มีการ
ซอนทับโดยทางลาดและบันไดเลื่อน แตก็ยังเกิดการรับรูถึงความเปนวงกลมของพื้นที่ภายในโถง
1.3.4 กฎของความตอเนื่อง (Law of Good Continuation) การจัดเรียง
องคประกอบใดๆ ใหมีความตอเนื่องกันทําใหเกิดการรับรูถึงความเปนกลุมขององคประกอบนั้นๆ

ภาพที่ 5 การจัดโตะของภัตตาคาร ภายในสนามกีฬาเบสบอล Kauffman Stadium เมือง
Kansas City
ที่มา : ปรับปรุงจาก Lou Michel The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 22.
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ในภาพที่ 5 แสดงการจัดโตะภายในภัตตาคาร ที่มีแนวการจัดเรียงเปนแนวเดียวกับที่
นั่งดูกีฬาดานนอก ทําใหเกิดการรับรูที่ตอเนื่องไปกับรูปทรงของสนามกีฬา
2. การรับรูความลึก ในการรับรูสิ่งตางๆ เราสามารถแยกไดวาสิ่งใดอยูใกล สิ่งใดอยู
ไกล เรารูสึกในความลึกที่เกิดขึ้น การรับรูความรูสึกในความลึก จะตองมีสัญญาณชี้แนะที่เปน
ขาวสาร อยางเพียงพอที่ทําใหรับรูความลึกได
2.1 การซอนกันของวัตถุ ทําใหไมสามารถมองเห็นสิ่งที่อยูขางหลังไดอยาง
สมบรูณ ซึ่งการซอนกันของสิ่งทั้งสอง ทําใหเขาใจไดวาสิ่งแรกนั้นอยูใกลกวา
2.2 ทัศนียภาพ สัญญาณชี้แนะความลึกที่เกิดจากลักษณะทางทัศนียภาพ มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการรับรูความลึก ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประการสําคัญดังนี้
2.2.1 ขนาด (size perspective) สิ่งที่มีขนาดเดียวกัน จะปรากฏเล็กกวา
หากอยูไกลกวา
2.2.2 เสน เกิดทัศนียภาพของเสน (linear perspective) เสนสายตางๆจะ
เขาหากัน เมื่ออยูไกลออกไป
2.2.3 ระนาบทางนอน การเกิดทัศนียภาพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของความสูงของระนาบทางนอน สิ่งที่อยูไกลกวาจะปรากฏอยูบนระนาบที่สูงกวา
2.2.4 ความหยาบละเอียด ความหยาบของพื้นผิวจะลดลงเมื่ออยูไกล
ออกไป
2.2.5 ความชัดเจน สภาพแวดลอมที่อยูไกลจะทําใหเห็นราละเอียดได
นอยลง

ภาพที่ 6 รูปถายโครงสรางสะพานพระราม 8
ในภาพที่ 6 แสดงใหเห็นขนาดเสาที่เล็กลงเมื่ออยูไกลออกไป และเสนของโครงสราง
คานที่ขนานกันจะดูเหมือนรวมเขาหากัน
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ภาพที่ 7 ลักษณะพืน้ ผิวของกําแพง
ที่มา : ปรับปรุงจาก Michel Lou The Shape of Space designing with Space and Light (New York :
Copyright by Van Nostrand Reinhold, 1996), 25.
ในภาพที่ 7 จะเห็นวาพื้นผิวของกําแพงจะดูเรียบขึ้นเมื่ออยูในระยะที่ไกลออกไป
2.3 แสงและเงา การที่สิ่งตางๆมีสวนที่ไดรับแสงสวางและมีสวนที่เกิดเงาบน
ตัวสิ่งนั้นเองและบนพื้น มีสวนชวยในการรับรูความลึกไดอยางดี
2.4 การเคลื่อนไหว สัญญาณชี้แนะตางๆ ที่ชวยใหรับรูความลึกไดดังกลาวมา
ขางตน ลวนเปนสัญญาณที่รับรูไดขณะเมื่อตาอยูกับที่ แตในชีวิตจริงตาของเราเคลื่อนที่อยูเสมอ
และสิ่งตางๆในโลกก็อยูในสภาพเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวตอเนื่องกันไปทําใหเกิด
การรับรูภาพตอเนื่องไปดวย
3. ความคงที่ของการรับรู สิ่งตางๆที่เรารับรูมักปรากฏเปนสิ่งนั้นๆเสมอ มีความคงที่
วาเปนสิ่งเดิมเสมอไมวาเราจะเปลี่ยนตําแหนงของตัวเราซึ่งทําใหมุมมองเปลี่ยนไปหรือทําใหระยะ
หางจากสิ่งที่เรามองเปลี่ยนไป ซึ่งพิจารณาไดจากความคงที่ทางวัตถุและความคงที่ทางตําแหนง
4. มายาทางทัศนาการ ในบางครั้งการรับรูเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากสภาพจริงได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรูทางทัศนาการ มักเกิดลักษณะมายา การลวงตานั้นเกิดจากอิทธิพลของ
สภาวะแวดลอม ที่อยูใกลเคียง หากสภาวะแวดลอมเปลี่ยนไป มายาที่รับรูก็จะเปลี่ยนไปดวย
นอกจากนั้นขอจํากัดเกี่ยวกับการทัศนาการของมนุษยเปนปจจัยสําคัญ ที่มีผลตอการ
ทัศนาการในสภาพแวดลอม ซึ่งมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการทัศนาการดังนี้
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ความสามารถในการทัศนาการ
Gombrich E.H. ไดระบุความสามารถในการทัศนาการในแตละครั้งที่ซับซอนไว 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด (Visual Acuity) ทัศนากรจะ
สามารถมองเห็นรายละเอียดได เชน เสนสองเสนที่อยูใกลกัน หรือมุมที่เกิดจากเสนสองเสนบรรจบ
กัน โดยอาศัยบริเวณตรงกลางจอตา (Fovea Centralist) และระบบหักเหของแสงที่เรียกวา มุมมอง
(Visual Angle) โดยปกติสามารถในการมองเห็นรายละเอียดจะขึ้นกับระบบหักเหของแสง จอตา
ศูนยประสาทการมองเห็น และปจจัยอื่นๆ ไดแก ความเขมของตัวกระตุน ระดับแสงตางๆ ฯลฯ
2. ความสามารถในการมองเห็นพื้นที่ (Visual Field) ทัศนากรจะสามารถมอง
เห็นพื้นที่ไดตามความกวางของจอตา แตจะถูกจํากัดโดยอวัยวะที่อยูรอบตา คือ จมูกและขมับ การ
กลอกตาไปโดยรอบโดยอาศัยกลามเนื้อลูกตา จะชวยใหมองเห็นพื้นที่กวางมากขึ้นไดโดยทั่วไป
ดวงตาทั้งสองขางของมนุษยจะสามารถมองเห็นพืน้ ที่กวางที่สุดเทากับมุม 124 องศา

ภาพที่ลายเสนที่ 3 แสดงความสามารถในการมองเห็นทางดานกวาง
ที่มา : ปรับปรุงจาก Ralph N. Haber and Maurice Hershenson The Psychology of Visual
Perception (New York : Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1983), 75.
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แผนภาพที่ 1 แสดงขอบเขตการมองเห็นทางดานกวางของตามนุษยดวยตาทั้ง 2 ขาง
ที่มา : ปรับปรุงจาก Richard L. Gregory and Andrew M.Colman Sensation and Perception
(London ; NewYork : Longman, 1995), 76.
3. ความสามารถในการมองเห็นความลึก (Perception of Depth) ทัศนากรจะสามารถ
มองเห็นความลึกไดตามมุมตางๆของกรวยการมอง (Cone of Vision) ที่ชวยใหการมองเห็นในระยะ
ตางๆชัดเจน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะใกลชิด ระยะใกล และระยะไกล
การมองเห็นระยะใกลชดิ (Fovea Vision) เมื่อมุมมองเทากับ 4 องศาก็จะ
สามารถมองเห็นรายละเอียดได
การมองเห็นระยะใกล (Near Surround Vision) เมื่อมุมมองเทากับ 60 องศา ก็จะ
สามารถมองเห็นรายละเอียดได
การมองเห็นระยะไกล (Far Surround Vision) เมื่อมุมมองเทากับ 120 องศา ก็จะ
สามารถมองเห็นรายละเอียดได (Gombrich 1982 : 53)
ระยะของทัศนาการ
นอกจากนั้น Gombrich E.H. ยังไดศึกษาทัศนาการวัตถุผานหนาตางกระจก โดยการ
เปรียบเทียบกับการมองเห็นวัตถุดวยตาขางเดียวและสองขาง ซึ่งไดขอสรุปวา ขนาดของวัตถุมี
ความสัมพันธกับระยะทางแบบคงที่ ซึ่งสอดคลองกับพื้นฐานการมองเห็นในเรื่องของมุมมอง โดย
วัตถุที่มองเห็นจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงอยางคงที่ เมื่อระยะของทัศนาการเปลี่ยนไปอยางคงที่ดวย
(Gombrich 1982 : 56)
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ลายเสนที่ 4 แสดงมุมมองในการมองเห็นในระยะตางๆของตามนุษย
ที่มา : ปรับปรุงจาก Richard L. Gregory and Andrew M.Colman Sensation and Perception
(London ; NewYork : Longman, 1995), 78.
สุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรม
สุนทรียภาพ หมายถึง ความเขาใจและความรูสึกของแตบุคคลที่มีตอความงามใน
ธรรมชาติหรืองานศิลป (ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 827)
Esthetic is relating to beauty and the study of beauty. (Longman 1997 : 258)
Paul-Alan Johnson ไดรวบรวมความหมายของสุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรม จาก
สถาปนิกหลายคน เชน
Vitruvius Pollio กลาววา สุนทรียภาพในสถาปตยกรรม หมายถึง ความงาม
และความเหมาะสมที่เห็นพองตองกัน
Leon Battista Alberti สุนทรียภาพ หมายถึง ความสมมาตรของรูปแบบที่จบใน
ตัว หรูหราและการนําทุกสวนมารวมกันอยางเหมาะสม
Louis I. Kahn สุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรม หมายถึง ความกลมกลืน
ระหวางมนุษยและสถาปตยกรรม
นอกจากนั้น Johnson ยังไดกลาวไวเองวา สุนทรียภาพในความหมายของสถาปนิก
ทั่วไป หมายถึง ความงาม รูปแบบ รสนิยมองคประกอบ ลักษณะและความกลมกลืน และยังกลาว
ไวอีกวา สุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรม หมายถึง เรื่องของความงามของรูปแบบความเกี่ยวของ
สัมพันธกับมนุษยลักษณะของสถาปตยกรรมที่แสดงออกมา และการจัดองคประกอบที่เหมาะสม
( Johnson 1994 : 31)

19
ฐานิศวร เจริญพงศ กลาวไววา ถึงแมสภาวะความเปนระเบียบคือ มูลฐานของความ
งาม เพราะทําใหเกิดองครวมที่จิตทําความเขาใจได แตระดับของสุนทรียภาพที่เกิดจากสภาวะความ
เป นระเบียบนั้น เปน ระดับที่ อาจจะต่ําที่สุด เพราะมีความง ายเกินไปที่จิตทําความเขา ใจ ทั้งนี้มี
คําอธิบายวาเปนเพราะจิตมีแนวโนมที่จะแสวงหาคําตอบ ดังนั้นการที่จิตจะมีความสุขเมื่อสามารถ
ทําความเขาใจในสิ่งที่สลับซับซอนไดจึงกอใหเกิดอารมณปติที่สูงกวา ดังนั้นการจัดใหมีสมดุลแบบ
สมมาตร จึงมีคุณคาทางสุนทรียภาพในระดับที่ต่ํากวาสมดุลแบบอสมมาตรซึ่งมีความสลับซับซอน
มากกวา แตหากขาดความสมดุลก็จะเปนปญหาของสภาวะความเปนระเบียบขององคประกอบนั้น
ยอมไมมีคุณคาทางสุนทรียภาพ เปนเพียงการวางตัวอยูดวยกันขององคยอยเทานั้น (ฐานิศวร เจริญ
พงศ 2543 : 70, อางถึงใน วิยะดา ทรงกิตติภักดี 2543 : 17)
จากความหมายทางดานสุนทรียภาพขางตนผูศึกษามีความเห็นวา สุนทรียภาพในงาน
สถาปตยกรรมอยูบนพื้นฐานที่เกิดจากความกลมกลืนกันขององคประกอบทางสถาปตยกรรม ที่
สัมพันธกับมนุษยแต เนื่องจากการดํารงชีวิตของมนุษยจะตองอยูในสภาพแวดลอมในระดับชุมชน
คุณภาพของสุนทรียภาพของเมืองจึงเปนสิ่งที่สงผลตอการรับรูของคนที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น
ดังนั้นการรับรูทางดานสุนทรียภาพของเมืองจึงเปนประเด็นในการศึกษา เพื่อใหเกิดการประเมิน
คุณคา และกําหนดวิธีการแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม
การรับรูภูมิทัศนเมือง
ภูมิทัศนเมืองที่ปรากฏแกผรู ับรูอาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ขณะทีผ่ ูรับรูอยูนิ่งกับที่
และขณะที่ผูรับรูเคลื่อนที่ ซึ่งแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขณะที่ผูรับรูอยูนิ่งกับที่ มีรูปแบบของการรับรู ไดแก
1.1 The Panoramas เปนภาพโดยรวมทีแ่ สดงความสัมพันธระหวางตัวเมืองกับ
ภูมิประเทศ ภาพมนมุมนี้จะชวยใหเห็นองคประกอบของเมืองที่เปนรูปทรง 3 มิติไดอยางชัดเจน
1.2 The Skyline เปนภาพรวมของเมืองที่เนนในระนาบแนวนอนโดยมองจาก
ระดับพื้นดิน ดังนั้นการมีพนื้ ที่โลงในระดับที่เหมาะแกการมอง จึงเปนสิ่งสําคัญตอการรับรูประเภท
นี้ในสภาพที่เหมาะสม ทัศนียภาพที่แสดงเสนขอบฟาเมืองจะทําใหเห็นความสัมพันธในเชิงความสูง
ขององคประกอบทางธรรมชาติและองคประกอบที่มนุษยสรางขึ้นภายในเมือง
1.3 The Vista เปนภาพเฉพาะบริเวณของเมืองซึ่งมีแนวการมองที่มีองคประ
กอบตางๆขนาบแนวการมองไปยังจุดสนใจ จังหวะที่เกิดขึน้ จากการจัดวางขององคประกอบเหลานี้
กอใหเกิดความรูสึกขณะที่มกี ารเคลื่อนไหวไปยังจุดสนใจ แบงเปน 2 ประเภท
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1.3.1 The Formal Vista คือแนวมองทีเ่ กิดจากองคประกอบที่มีแบบแผน
เปนทางการ อาทิ ถนนสายประธานที่เปนเสนตรงปลูกตนไมเปนระเบียบตลอดแนวนําสายตา แนว
มองประเภทนีใ้ ชเนนความสําคัญแกจุดสนใจไดเปนอยางดี สรางความชัดเจนแกผูมอง แตบางครั้ง
เมือง ที่มีโครงขายถนนลักษณะตาราง ทําใหเกิดแนวมองนี้ประเภทเดียวเหมือนกันหมดทําใหขาด
จุดเดนที่สําคัญ
1.3.2 The Imformal Vista เปนแนวมองทีเ่ กิดขึ้นเมื่อองคประกอบไมได
อยูในแนวแกนเดียวกับจุดสนใจ
2. ขณะที่ผูรับรูเคลื่อนที่ ภูมิทัศนปรากฏอยางตอเนื่องเปนลําดับในขณะที่เคลื่อนไหว
ทําใหผูรับรูไดสัมผัส เห็นความสัมพันธของระนาบและที่วางโดยรอบ ในที่นี้จะเรียกวา การมอง
เปนลําดับ (Serial Viata) ซึ่งองคประกอบเมืองที่ปรากฏในแตละภาพจะกอใหเกิดความรูสึกและ
อารมณที่ตางกันไป และเมื่อนําภาพทั้งหมดมาลําดับตอเนื่องกันก็จะเกิดเปนภาพเมืองในจินตนาการ
ของผูรับรูได (Willams, S.H., 1954 : 104-108, อางถึงใน วิยะดา ทรงกิตติภักดี 2543 : 13)
เนื่องจากการพัฒนาทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง จะมีทั้งบริเวณที่ได
รับการควบคุมในการออกแบบกอสราง แตก็มีหลายๆพื้นที่ของเมืองที่ไมไดรับการควบคุมในการ
กอสราง ทําใหอาจเกิดปญหาทางดานมลทัศน ซึ่งเปนหนึ่งในปญหาทางดานมลภาวะที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอม มีนักวิชาการหลายทานใหความสนใจและทําการศึกษาไวดังนี้
ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล และรุจิโรจน อนามบุตร ไดกลาววา คุณภาพทางสายตา (Visual
Quality) เปนคุณสมบัติหนึง่ ของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่จําเปนตอคุณภาพชีวิตสภาพแวดลอม
ที่มีองคประกอบที่ดีมีความกลมกลืน (Harmony) กันระหวางองคประกอบที่มีคณ
ุ คาในบริเวณทัง้
ทางการใชสอยและการปรากฏตอสายตา จะกอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอ ผูพบเห็น ทําใหเกิดผกระทบ
ทางอารมณในทางบวก จึงเรียกวาเปนความงาม (Aesthetics) ในทางกลับกันหากองคประกอบแตละ
สิ่งในสภาพแวดลอมมีความขัดแยงกัน (Conflict) ไมวาจะเปนในการใชสอย หรือทางสายตายอม
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอความรูสึกและอารมณตอผูอยูอาศัยในสภาพแวดลอมนั้น และผูที่
ผานไปมา จึงเรียกวาเปนความนาเกลียด และหากผลกระทบดังกลาวมีตอบริเวณกวาง หรือบริเวณที่
สําคัญ หรือตอผูคนจํานวนมาก ก็อาจเรียกไดวาเปนมลภาวะทางสายตา (Visual Pollution) และเปน
ผลเสียตอสภาพแวดลอมโดยรวม
นอกจากนั้น ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล และรุจิโรจน อนามบุตร ยังใหความสําคัญกับเรื่อง
คุณภาพทางสายตา (Visual Quality) ในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานสุนทรียภาพ
โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหผลกระทบ 3 ประการ ดังนี้
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1. คุณลักษณะทางภูมิทัศน(Landscape Character)โดยการศึกษาทําความเขาใจ
คุณลักษณะทางภูมิทัศนของบริเวณที่เปนอยูในปจจุบันรวมทั้งแนวโนมของการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินของบริเวณอันจะสงผลตอลักษณะทางภูมิทัศนของบริเวณในอนาคต
2. ความกลมกลืนทางสายตา (Visual Harmony) โดยศึกษาความกลมกลืนหรือ
ขัดแยงทางสายตาระหวางโครงการกับบริเวณโดยรอบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได
3. มุมมองที่สําคัญและผลกระทบทางสายตาตอสถานที่สําคัญ (View and
Vista) โดยศึกษาบริเวณที่อาจถูกผลกระทบทางสายตาจากโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมองจาก
เสนทางและสถานที่สําคัญหรือมีคุณคาทางสถาปตยกรรมหรือประวัติศาสตร( ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
และรุจิโรจน อนามบุตร 2537 : ไมปรากฏเลขหนา)
เดชา บุญค้ํา ใหความสําคัญของการที่มนุษยรับรูสภาพแวดลอมจากการมองเห็นทาง
สายตานี้วาเปน ทัศนียทรัพยากร หรือทรัพยากรทางทิวทัศน (Visual Resource) และยังชี้ใหเห็นวา
ถาเราไมสรางสรรคสิ่งใหมหรือสภาพแวดลอมใหมขึ้นมาใหมองดูสวยงามสบายตา อยางนอยก็ควร
อนุรักษทัศนียภาพเดิมไวไมใหนาเกลียดมากขึ้น ตรงกันขาม สภาพแวดลอมที่นาเกลียดทางสายตา
คือ การมีปญหามลทัศนนั่นเอง (เดชา บุญค้ํา 2541 : ไมปรากฏเลขหนา)
บัณฑิต จุลาสัย ไดสรุปประเด็นสําคัญของปญหามลทัศนในชุมชนเมือง คือ ความทรุด
โทรมและความขัดแยงโดยองคประกอบของเมืองที่สรางปญหามลทัศนคือ อาคาร และสิ่งกอสราง
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งบริการและอํานวยความสะดวกชุมชน ปายโฆษณา และประชาสัมพันธ
สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหามลทัศน คือ พื้นฐานทางดานสุนทรียภาพ การไมใสใจและการไม
กําหนดรูปแบบเมือง(บัณฑิต จุลาสัย 2547 : 46)
อิทธิพล ราศรีเกรียงไกรไดสรุปวา ปญหามลทัศนมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ และการ
กระทําของมนุษย บางครั้งไมมีผลกระทบตอมนุษย แตอาจมีผลตอสภาพแวดลอมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได บางครั้งมีผลกระทบตอมนุษยอยางมากในชีวิตประจําวัน แตดวยความเคยชิน ทําใหมนุษยไม
อาจรูสึกเลยวามลพิษทัศนียภาพนี้กอใหเกิดผลกระทบ แตถาสังเกตการเปลี่ยนแปลง มนุษยจะรูได
ทันที มลทัศน จึงขึ้นกับประสบการณการรับรูทางสมอง และเงื่อนไขของชวงเวลาการรับรู และ
องคประกอบสําคัญในการออกแบบ ซึ่งตองอยูบนพื้นฐาน ที่คํานึงถึงสุนทรียภาพของงานออกแบบ
ที่จะไมสรางมลทัศน (อิทธิพล ราศีเกรียงไกร 2535 : 65)
จากการสืบคนทางดานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานการรับรู ทัศนาการ
และสุนทรียภาพเมือง สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการทัศนาการของมนุษย และการรับรู
สุนทรียภาพของเมือง องคประกอบทางกายภาพเปนตัวกําหนดการรับรูทางทัศนาการ ดังนั้นปญหา
ทางดานทัศนภาพของเมือง ที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทรุดโทรม จนเปนมลภาวะทาง
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สายตา อาจจะมีสาเหตุมาจากการกอสรางอาคารโดยไมไดรับการออกแบบที่คํานึงถึงความกลมกลืน
กับสภาพแวดลอมรอบขาง โดยเฉพาะบริเวณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ซึ่งถามาพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมฝงแมน้ํา พบวามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมกายภาพไป
มากจากอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอยางตอเนื่อง
จนส ง ผลให คุ ณ ค า ความสํ า คั ญ ทางด า นวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมของแม น้ํ า เจ า พระยาลดลงไป
ตามลําดับดังที่กลาวไวขางตน ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตนพบวาในบางบริเวณของพื้นที่ริมน้ํามีการ
กอสรางที่รุกล้ําลงไปในบริเวณแมน้ํา และในบางบริเวณมีสภาพแวดลอมที่ทรุดโทรมเนื่องจากไมได
รั บ การดูแ ลเอาใจใสอยา งดี พ อ ส ง ผลต อการรั บรูสุน ทรีย ภาพของแมน้ําเจ า พระยา ดั ง นั้น จึ ง มี
ประเด็นที่นาสนใจวา การกอสรางอาคารตางๆบริเวณริมฝงแมน้ํา มีองคประกอบทางกายภาพที่สอด
คลองกับสภาพแวดลอมรอบขางและมีความสัมพันธทางทัศนาการหรือไม ซึ่งการศึกษาในบทตอไป
จะเปนการออกภาคสนามเพื่อสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยา โดย
จะทําการวิเคราะหพื้นที่ โดยการใชพื้นฐานความรูทางดานการรับรูทางทัศนาการและสุนทรียภาพ
ของเมือง เพื่อคนหาบริเวณที่มีแนวโนมในการเกิดความสัมพันธทางดานทัศนาการระหวางสองฝง
แม น้ํ า ที่ ดี แต มี ค วามขั ด แย ง ทางด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพ ซึ่ ง จะสอดคล อ งกั บ หั ว ข อ
การศึกษาในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพของสองฝงแมน้ําเจาพระยา

บทที่ 3
กรณีศึกษา
พื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาทีจ่ ะนํามาใชในการเลือกที่ตั้งนั้น ผูศึกษาไดเลือก
บริเวณชวงแมน้ําที่ไหลผานบริเวณกรุงเทพฯ และธนบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใ นเขตเมืองหลวง
ของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองอยางตอเนื่องมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรมทําใหผูคนหลั่งไหลเขามาสูชุมชน
เมือง และอยูอ าศัยกันอยางแออัด เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของการคมนาคมทางบก จนทําให
การคมนาคมทางน้ําลดบทบาทลงไป เกิดอาคารเพื่อใชสอยพื้นที่ริมคลอง และพื้นที่ริมฝงแมน้ํา
เจาพระยามากขึ้น เชน อาคารโรงงาน อาคารชุด โรงแรม รานอาหาร ตลอดจนชุมชนแออัดริมน้ํา
และบริเวณใตสะพานขามแมน้ําตางๆ สงผลใหวิถีการดํารงชีวิตของคนกรุงเทพฯเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพจึงเปนสิ่งตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพดังกลาวที่เกิดขึ้นในหลายๆบริเวณริมฝง
แมน้ํานัน้ ไมไดรับการควบคุมทางดานการออกแบบการกอสรางอยางถูกตอง จึงสงผลใหภูมิทัศนที่
สวยงาม และมีคุณคาทางสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมริมฝงแมน้ําถูกรบกวนและบดบัง ดังนั้น จาก
การพัฒนาพืน้ ที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพนัน้
เปนสิ่งที่มีความ
จําเปนที่จะตองศึกษาและทําการออกแบบ ปรับปรุง เพื่อสรางภูมิทัศนและสุนทรียภาพของเมืองให
เกิดคุณภาพทางสายตาที่ดีของคนในชุมชนและคนที่สัญจรอยูในบริเวณนั้นๆ ซึ่งในแตละพื้นที่จะมี
บริบทของเมืองที่แตกตางกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการสํารวจบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาในหลาย
พื้นที่ที่นาสนใจ เพื่อใชเปนกรณีศึกษาสําหรับการออกแบบในขั้นตอนตอไป ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1. บริเวณพระราชวังบางขุนพรหม
กรณีศึกษาที่ 2. บริเวณสวนสันติชัยปราการ
กรณีศึกษาที่ 3. บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย
กรณีศึกษาที่ 4. บริเวณทาชาง
กรณีศึกษาที่ 5. บริเวณชุมชนทาเตียน
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แผนที่ที่ 2 แสดงตําแหนงบริเวณที่ทําการศึกษา
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
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กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณพระราชวังบางขุนพรหม
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงธนบุรี

แผนผังที่ 1 แสดงมุมมองจากใตสะพานพระราม 8 ฝงธนบุรี
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
บริเวณใตสะพานมีลักษณะเปนลานโลงไมมีอาคารบริเวณริมน้ํา ที่ทาํ ใหเกิดการบดบัง
มุมมองไปยังฝง ตรงขามแมนา้ํ

ลายเสนที่ 5 แสดงระดับของการทัศนาการ
การลดระดับของระนาบพื้นไปสูแมน้ํา
เมื่อทัศนากรเปลี่ยนตําแหนง

ภาพที่ 8 การจัดภูมิทัศนบริเวณใตสะพานพระราม 8

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทัศนาการ
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การใชเสนโคงในการจัดภูมทิ ัศน (ภาพที่ 8) ชวยใหเกิดความกลมกลืนและสอดคลอง
กับการเปนพืน้ ที่ที่อยูริมน้ํา รวมถึงการจัดสวนรอบๆเสาโครงสรางเปนวงกลมสอดคลองกับการใช
เสนโคง ทําใหลดความใหญโตของขนาดเสาได

ภาพที่ 9 โครงสรางของสะพานพระราม 8
การออกแบบรูปทรงของโครงสรางสะพานใหมีลักษณะสอบเขา ชวยใหลดความรูสกึ
ใหญโตของโครงสราง (สังเกตจากแถบสีแดง)

ภาพที่ 10 กิจกรรมทางสันทนาการบริเวณใตสะพานพระราม 8
พื้นที่โลงบริเวณใตสะพาน มีการจัดภูมิทศั น และการจัด Pattern ของพื้นใหม ทําให
เกิดเปนพื้นทีส่ าธารณะสําหรับชุมชน สําหรับการทํากิจกรรมตางๆ
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2. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงพระนคร

แผนผังที่ 2 แสดงมุมมองจากใตสะพานพระราม 8 ฝงพระนคร
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
พื้นที่ใตสะพานพระราม 8 ฝงพระนคร จะมีพื้นที่เล็กกวาฝงธนบุรี ประกอบกับเสา
โครงสรางที่มีขนาดใหญทําใหรูสึกวาพื้นที่วางใตสะพานมีขนาดเล็กลง และทําใหแบงพื้นที่ออก
เปน 2 สวน นอกจากนั้นยังเกิดการบดบังมุมมองไปสูฝงตรงขามแมน้ําเมื่อทัศนากรอยูในตําแหนง
กอนถึงแมน้ํา

ภาพที่ 11 แสดงที่วางดานขางโครงสรางสะพานพระราม 8

ภาพที่ 12 แสดงองคประกอบของพื้นผิวถนนและโครงสรางของสะพานพระราม 8

28
การออกแบบพื้นผิวการจราจร ที่สอดคลองกันตั้งแตถนนทางเขาไปสูบ ริเวณริม
น้ํา ทําใหเกิดการรับรูความตอเนื่องของพืน้ ที่ และยังผลใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้นที่
สวนการออกแบบรายละเอียดของเสาโครงสรางใชเสนโคงเพื่อลดความรูสึกใหญของโครงสราง
3. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง พระนคร

ภาพที่ 13 ทัศนภาพของฝงพระนครบริเวณใตสะพานพระราม 8
ทัศนภาพที่เกิดขึ้นเห็นไดวา พระราชวังบางขุนพรหมจะมีลักษณะที่ “ภาพ” (figure)
และอาคารที่อยูแวดลอมมีลักษณะที่เปน “ภาพพื้น”(ground) เนื่องจากวังบางขุนพรหมมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและแตกตาง(difference)จากอาคารอื่นๆรอบขาง

แผนผังที่ 3 แสดงที่วางบริเวณริมน้ําของวังบางขุนพรหม
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
การเวนทีว่ างรอบๆอาคาร ทําใหไมเกิดการรบกวนจากอาคารอื่นๆ และบริเวณทีว่ า ง
รอบขาง มีการปลูกตนไม ซึ่งเปนองคประกอบทางกายภาพที่ชวยเนน และสงเสริมใหอาคารมีความ
โดดเดนมากขึน้ ประกอบกับสีของอาคารที่เปนสีที่โดดเดนและแตกตางจากอาคารอื่นเชนกัน การ
วางผังของอาคารมีทิศทางที่ หันดานหนาอาคารมาทางฝงแมน้ํา เสมือนกับวาดานแมน้ําเจาพระยา
เปนทางเขาหลักของอาคาร ซึ่งอาจจะสอดคลองกับการสัญจรในอดีตทีใ่ ชการสัญจรทางน้ําเปนหลัก
จากองคประกอบที่กลาวมาขางตนอาจกลาวไดวา ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําทางฝงพระนครใน
จุดนี้ เปนจุดที่มีคุณภาพทางสายตาเปนไปในทางบวก กอใหเกิดการรับรูสุนทรียภาพที่ดีกับริมฝง
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แมน้ําเจาพระยา แตอยางไรก็ตามถาลบอาคารธนาคารทางดานหลังออกไป จะทําใหเกิดความชัดเจน
และเกิดสุนทรียภาพทีด่ ียิ่งขึน้ (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 ทัศนภาพฝงพระนครเมื่อลบอาคารสูงทางดานหลังของวังบางขุนพรหม
4. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง พระนคร

ภาพที่ 15 ทัศนภาพฝงธนบุรีบริเวณใตสะพานพระราม 8
ทัศนภาพฝงธนบุรี นอกจากปายโฆษณาทีม่ ีความสูงโดดเดนจะสังเกตไดวา อาคาร
โกดังเกาทางดานซาย มีขนาด (Size) ที่ใหญกวาอาคารรอบขาง ทําใหมีลักษณะเดนชัด แตเนื่องจาก
สภาพที่ทรุดโทรมของอาคาร ทําใหลดความชัดเจนของอาคารลดไปมาก แตอยางไรก็ตาม ทาง
รัฐบาลไดมีโครงการกอสราง “อนุสาวรียรัชกาลที่ 8” บริเวณทีว่ างดานหนาอาคารโรงงาน ผูศึกษา
คิดวาในอนาคตเมื่อการกอสรางพระอนุสาวรียแลวเสร็จ อาคารโรงงานควรจะไดรับการออกแบบ
ปรับปรุงใหมลี ักษณะทางกายภาพที่สวยงามขึ้น และจะตองทําหนาที่เปน “พื้นภาพ” (ground)
ใหกับพระอนุสาวรีย เพื่อสงเสริมความเปน “ภาพ” (figure) ที่เดนชัดของพื้นที่บริเวณนี้ตอไป

ภาพที่ 16 มุมมองจากสะพานพระราม 8 มายังฝงธนบุรี
จากการศึกษาพื้นที่บริเวณใตสะพานพระราม 8 ทั้ง 2 ฝงแมน้ําพบวา สภาพแวดลอม
ทางกายภาพของพื้นที่โดยสวนใหญเปนลานโลงที่มีการจัดภูมิทัศนที่สวยงาม เพื่อใหสอดคลองและ
กลมกลืนไปกับรูปแบบของสะพาน อีกทั้งลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของการเขาถึง ไดรับ
การปรับปรุงใหสวยงามเชนกัน จึงสงผลทําใหการทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา เกิดทัศนภาพที่
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แสดงออกถึงความเปนระเบียบของเมือง และชวยทําใหพนื้ ที่ริมน้ํา มีคุณคาตอการใชสอย มีคุณภาพ
ทางสายตาที่ดี และเปนบริเวณที่มีการรบรูทางดานสุนทรียภาพอยูในเกณฑดี
กรณีศึกษาที่ 2 บริเวณสวนสันติชัยปราการ
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงธนบุรี

แผนผังที่ 4 ผังบริเวณแสดงการเขาถึงบริเวณสวนสันติชัยปราการ
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
การเขาถึงบริเวณริมน้ํามีลกั ษณะเปนเสนตรงและคอนขางแคบ เนื่องจากเปนแค
เพียงทางเดินกวาง 2 เมตรที่อยูระหวางอาคารพักอาศัยในชุมชนแออัด

ภาพที่ 17 ทางเดินในชุมชนบริเวณทางเขาศาลาทาน้ํา
กันสาดของอาคารที่พักอาศัยดานขาง ทําใหเกิดการบดบังมุมมองรูปแบบของศาลา
ริมน้ําและเนื่องจากขนาดของทางเดินมีขนาดเล็ก ทําใหไมเกิดความรูสึกเชื่อมตอกันระหวางพื้นที่
ภายในกับพื้นที่ริมน้ํา
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2. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงพระนคร

แผนผังที่ 5 ผังบริเวณแสดงการเขาถึงพื้นที่ริมน้ําบริเวณชุมชนฝงธนบุรี
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
พื้นที่รอบๆปอม เปนสวนสาธารณะ ทําใหมีลักษณะเปนลานโลง ทําใหเกิดการรับรูวา
บริเวณนี้เปนพื้นที่ที่อยูริมฝง แมน้ําเจาพระยา

ลายเสนที่ 6 แสดงการทัศนาการเมื่อเปลี่ยนระดับการทัศนาการ
การเปลี่ยนระดับที่สูงขึ้นทําใหการทัศนาการมีลักษณะที่เปนมุมเงย
การมองไปสูฝงตรงขามแมนา้ํ ไดอยางชัดเจนจะเกิดขึ้นเมือ่ อยูบริเวณริมฝงแมน้ํา

ภาพที่ 18 สภาพแวดลอมบริเวณสวนสันติชัยปราการ

จึงทําใหโอกาส
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การออกแบบผังบริเวณภายในสวนสันติชยั ปราการ มีการจัดแบงพืน้ ที่ออกเปนสวนๆ
โดยการใชระดับของระนาบพื้นและการเปลี่ยนวัสดุปูพนื้
ทําใหเกิดพฤติกรรมการใชสอยพื้นที่ที่
แตกตางกันไป

ภาพที่ 19 ศาลาพระที่นั่งบริเวณริมน้ําสวนสันติชัยปราการ
การลอมรั้วรอบๆศาลา และการยกระดับของศาลาชวยเนนใหเกิดการรับรูถึงความ
สําคัญ ประกอบกับรูปแบบทางสถาปตยกรรมประเพณีทสี่ วยงามแตกตางจากอาคารทั่วไป
3. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง พระนคร

ภาพที่ 20 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําสวนสันติชัยปราการเมื่อทัศนาการจากฝงธนบุรี
การจัดวางตําแหนงของตนไมที่มีลักษณะเปนกลุมใกลชดิ กัน ทําใหเกิดความ
ชัดเจนแตกตางจากพื้นที่รอบขาง
ตําแหนงของศาลาริมน้ํา อยูบริเวณดานหนาริมฝงแมน้ํา ประกอบกับรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่มีลักษณะเดนเฉพาะตัว ทําใหเกิดการรับรูเปน “ภาพ” (figure)
การกําหนดตําแหนงของตนไมในผังบริเวณ ทําใหเกิดการบดบังความสวยงามของ
ปอมพระอาทติ ย เมื่อมองจากฝงตรงขามแมน้ํา
ถาลบอาคารสูงทางดานหลังที่รบกวนทัศนภาพของบริเวณสวนสันติชยั ปราการ
ออกไป จะทําใหเกิดสุนทรียภาพในการมองมากกวาในปจจุบัน
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ภาพที่ 21 ทัศนภาพบริเวณสวนสันติชัยปราการเมื่อลบอาคารทางดานหลังออกไป
4. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง ธนบุรี

ภาพที่ 22 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีตรงขามสวนสันติชัยปราการ
ทัศนภาพของพื้นที่ฝงธนบุรีในบริเวณนี้ แสดงใหเห็นวาเปนบริเวณยานที่พักอาศัยซึ่ง
มีสภาพทางกายภาพที่ทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารพักอาศัยทางดานขวา ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวา
อาคารนี้เปนอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่สวยงาม และไดรบั การออกแบบใหมีดานหนา
หันมาทางแมน้ํา ควรคาแกการอนุรักษ และควรจะไดรบั การบูรณะใหดีขึ้น นาจะเปนอาคารที่ชวย
สงเสริมใหทัศนียภาพบริเวณนี้มีความสวยงาม และมีคณ
ุ คาทางดานสุนทรียภาพมากกวาในปจจุบัน
อาคารบานพักอาศัยทางดานซายของภาพก็เชนกัน เมื่อเทียบสัดสวนของศาลาทาน้ํา กับอาคารอบๆ
จะเห็นวา มีสัดสวนที่เล็กทําใหไมเปนจุดสนใจทางสายตา ไมเกิดการรับรูถึงการเปนจุดเชื่อมตอ
ระหวางแมน้ําและชุมชน ดังนั้นควรมีการออกแบบปรับปรุงศาลาทาน้ําใหมใหมีสัดสวน และ
รูปแบบใหเปนจุดสนใจทางสายตาของบริเวณนี้ เพื่อใหเกิดการรับรูถึงความสําคัญของการเปนทา
เทียบเรือ
จากการสํารวจพื้นที่ริมน้ําในบริเวณนี้ พบวาลักษณะทางกายภาพบริเวณ สวนสันติชยั
ปราการไดรับการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่สงเสริมคุณคาของปอมพระ
อาทิตยที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร สงผลใหเกิดทัศนภาพที่สวยงามและประโยชนใชสอย แก
ชุมชนบริเวณนั้น ทั้งยังทําใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงามเมือ่ มองจากฝงตรงขาม สวนสภาพแวดลอม
ทางกายภาพบริเวณริมน้ําฝงตรงขามนั้น ยังไมไดออกแบบและปรับปรุงใหมีสภาพแวดลอมที่ดีแก
ชุมชน อาจเปนเพราะบริเวณนี้เปนชุมชนแออัดขนาดใหญ ดังนั้นจึงจําเปนตองใชเวลาในการศึกษา
เพื่อทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหเกิดประโยชนแกชุมชนและใหเกิดสุนทรียภาพที่
สอดคลองกับฝงตรงขามแมน้ําตอไป
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กรณีศึกษาที่ 3 บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงธนบุรี

แผนผังที่ 6 ผังบริเวณแสดงมุมมองจากบริเวณริมน้ําดานหนาสถานีรถไฟบางกอกนอ ย
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
บริเวณริมน้ําดานหนาอาคารสถานีรถไฟมีลักษณะเปนลานโลงไมมีอาคาร ที่ทําใหเกิด
การบดบังมุมมองไปสูฝงตรงขามแมน้ํา ทําใหสามารถมองเห็นกลุมอาคารของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดชัดเจน

ลายเสนที่ 7 ทิศทางการทัศนาการบริเวณริมน้ําหนาสถานีรถไฟบางกอกนอย
อาคารโรงพยาบาลทางดานขวา เปนองคประกอบในการกําหนดกรอบการมองเมื่อ
เปลี่ยนตําแหนงการมองจากภายในอาคารสถานีมายังบริเวณริมน้ํา
ทําใหมมี ุมมองที่เนนไปทาง
ดานซายมากกวา

35
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงพระนคร

แผนผังที่ 7 ผังบริเวณแสดงมุมมองจากบริเวณริมน้ําหนาอาคารอเนกประสงค
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารเอนกประสงคเปนอาคารที่ไดรับการออกแบบ
ใหตั้งอยูบริเวณริมน้ํา ลอมรอบดวยอาคารรัฐศาสตรและอาคารเศรษฐศาสตร ทิศทางของอาคาร
ขนานไปกับแมน้ําเจาพระยา จากผังจะพบวาอาคารอเนกประสงคมตี ําแหนงที่บดบังมุมมองไปสู
แมน้ํา ของ Court ภายใน แตอาคารอเนกประสงคไดถกู ออกแบบใหบริเวณชัน้ ลางเปนลานโลงทํา
ให เกิดการรับรูทางทัศนาการเชื่อมตอกับพืน้ ที่ริมน้ํา ผานทางชองเปดชัน้ ลางของอาคาร

ภาพที่ 23 แสดงลําดับการเขาถึงบริเวณริมน้ําชั้นลางอาคารอเนกประสงค
ในภาพที่ 23 แสดงมุมมองภายใน Court มีลักษณะที่วางปดลอม ไมมีการเชื่อมตอ
ทางดานทัศนาการกับพื้นที่บริเวณริมน้ํา แตจะเห็นชองเปดชวงกลางอาคารที่ออกแบบใหมีรูปแบบ
ที่แตกตางกับสวนอื่นเกิดการรับรูวาเปนทางเขาหลักของอาคาร ซึ่งเมื่อเปลี่ยนตําแหนงการมองมา
อยูตรงบริเวณดานหนาของชองเปดดังกลาว มีการออกแบบทางเขาโดยการปูพนื้ ดวยวัสดุที่แตกตาง
จากรอบขางทําใหรับรูวาเปนทางเขาหลักของอาคาร และมีแนวราวกันตกดานขางเพื่อนําสายตา ซึ่ง
เมื่อมองตรงไปจะเห็นแสงสวางตรงปลายชองเปดซึ่งทําใหเกิดการรับรูวาดานหลังอาคารเปนพื้นที่
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เปดโลง และเมื่อเปลี่ยนตําแหนงการมองไปอยูใตอาคารจะเห็นรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพ
บริเวณลานโลงชัดเจนขึน้ และจะสังเกตเห็นหอนาฬิกาของสถานีรถไฟบางกอกนอยบริเวณฝงตรง
ขามแมน้ําไดชดั เจนขึ้น
3. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง พระนคร

ภาพที่ 24 ทัศนภาพอาคารอเนกประสงคเมื่อทัศนาการจากฝงธนบุรี
จากภาพจะเห็นวา อาคารเอนกประสงคและอาคารหอสมุดมีลักษณะอาคารที่เปนกลุม
เดียวกัน ทั้งทีผ่ ังบริเวณของอาคารทั้ง 2 อยูคนละฟากของอาคารเศรษฐศาสตร เนื่องจากผูออกแบบ
ใชการวางแนวกําแพงโอบลอมอาคารเศรษฐศาสตร ทางดานริมน้ําตอเนื่องไปยังอาคารหอสมุด
ประกอบกับรูปแบบที่มีความคลายคลึงกันของซุมกําแพง จึงทําใหอาคารทั้ง 2 มีลักษณะเปน
“ภาพ”(Figure) โดยมีอาคารทางดานหลังมีลักษณะเปน “พื้นภาพ” (Ground) สงเสริมใหอาคาร
ทางดานหนาแสดงตัวโดดเดนอยูริมน้ํา การออกแบบโดยใชรูปแบบของกําแพง ที่มีการลดทอน
รายละเอียดทางอดีต เปนความตั้งใจของผูออกแบบที่จะสื่อถึง ตําแหนงของแนวกําแพงเดิมในอดีต
ทําใหเกิดความรูสึกยอนระลึกถึงประวัติศาสตรของสถานที่แหงนี้
4. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุ
รี


ภาพที่ 25 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อทัศนาการจากบริเวณริมน้ําหนาอาคารอเนกประสงค
ทัศนียภาพที่เกิดขึ้นเมื่ออยูบริเวณริมน้ํา แสดงใหเห็นวา กลุมของอาคารโรงพยาบาล
ศิริราชมีขนาดและสัดสวนทีใ่ หญเมื่อเปรียบเทียบกับ อาคารสถานีรถไฟบางกอกนอย ที่มีความสูง
ของอาคารไมมากนัก แตอยางไรก็ตามสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณสถานีรถไฟฯ ที่มีตนไม
หนาแนน เปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดความนาสนใจตอการทัศนาการประกอบกับหอนาฬิกาที่มกี าร
ออกแบบในแนวตั้ง จึงทําใหมีลักษณะที่เปนเอกลักษณและจุดสนใจของบริเวณนี้ไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามอาคารสถานีรถไฟบางกอกนอยจะตองถูกรื้อถอน และกอสรางเปนอาคารใหมของ
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โรงพยาบาลศิริราช ผูออกแบบควรคํานึงและใหความสําคัญกับการออกแบบพื้นที่รมิ น้ํา โดยนาจะ
มีการออกแบบใหบริเวณริมน้ํา มีประโยชนใชสอย และรูปแบบที่กลมกลืนกับสภาพที่ตั้ง เพื่อให
เกิดประโยชนตอโรงพยาบาล และทัศนียภาพที่สวยงามในบริเวณนี้
กรณีศึกษาที่ 4 บริเวณทาชาง
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงธนบุรี

แผนผังที่ 8 ผังบริเวณแสดงมุมมองจากบริเวณริมน้ําหนาวัดระฆังโฆสิตาราม
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
พื้นที่ริมน้ําบริเวณวัดระฆังโฆสิตาราม มีลักษณะเปนลานโลง ไมมีอาคารหรือสิ่งกอ
สรางใดๆ มาบดบังมุมมองสูฝงตรงขามแมน้ํา โดยเฉพาะเมื่อทัศนากรอยูในตําแหนงริมน้ํา จะเห็น
ทัศนภาพของฝงตรงขามไดเปนมุมกวาง สามารถมองเห็นอาคารภายในพระบรมมหาราชวังได
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการฝงพระนคร

แผนผังที่ 9 ผังบริเวณแสดงมุมมองจากทาชาง
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
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จากผังบริเวณจะเห็นวาตําแหนงของทาชางมีตําแหนงทีต่ รงกับวัดระฆังโฆสิตาราม
แตจะเกิดการรับรูถึงทัศนภาพฝงตรงขามแมน้ําก็ตอเมื่อทัศนากรมายืนอยูในตําแหนงริมน้ําของ
อาคารทาชาง

ภาพที่ 26 สภาพแวดลอมบริเวณลานอเนกประสงคกอนเขาทาชาง
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณทางเขาทาชาง มีการจัดตําแหนงของตนไม
ใหมีระยะสําหรับทางเดินตรงกลางพุงไปสูตัวอาคาร ตนไมดานขางทางเดินมีการจัดวางใหเกิดการ
รับรูการนําสายตาไปสูจุดสนใจทางดานหนา และยังเปนองคประกอบที่แบงการใชสอยในพืน้ ที่ได
อยางชัดเจน คือแผงลอยตางๆจะตั้งแผงบริเวณใตตนไม จากการที่อาคารทาเรือตั้งอยูบริเวณปลาย
สุดของทางเดิน ทําใหพื้นทีบ่ ริเวณนี้มีลักษณะปดลอมบดบังมุมมองไปสูฝงตรงขามแมน้ํา แตถายาย
อาคารทาเรือออก อาจจะสามารถเห็นอาคารภายในวัดระฆังได อีกทั้งยังทําใหพนื้ ที่บริเวณนี้เปน
พื้นที่เปดโลงที่ทําใหเกิดการรับรูเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา
ซึ่งนาจะทําใหเกิดสุนทรียภาพที่มี
คุณภาพทางสายตาเปนไปในทางบวก
3. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง พระนคร

ภาพที่ 27 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงพระนครเมื่อทัศนาการจากริมน้ําหนาวัดระฆังโฆสิตาราม
เมื่อยืนอยูในตําแหนงริมน้ําหนาวัดระฆังจะเห็นยอดของอาคารภายในพระบรม
มหาราชวังผานที่โลงริมน้ําของราชนาวีสโมสร ทําใหเกิดการรับรูสุนทรีภาพที่สวยงาม ของแมน้ํา
เจาพระยา สวนทัศนภาพบริเวณอาคารทาเรือ และอาคารราชนาวีสโมสร มีรูปแบบที่ไมสอดคลอง
กับพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะอาคารราชนาวีสโมสร ซึ่งถามีการปรับรูปแบบของอาคาร ยาย
อาคาร หรือลดความสูงของอาคารลงอาจจะทําใหทัศนภาพในบริเวณนี้ มีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมโดยรวม ดังภาพที่ 27
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ภาพที่ 28 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อลดความสูงของอาคารราชนาวีสโมสรลง 1 ชั้น

ภาพที่ 29 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อปลูกตนไมแทนที่อาคารราชนาวีสโมสร
ทัศนภาพในภาพที่ 28 และภาพที่ 29 ผูศึกษาไดทดลองปรับรูปแบบโดยการลดความ
สูงของอาคาร และทดลองปลูกตนไมบังอาคาร ซึ่งทําใหเกิดทัศนภาพใหม ที่ไมรบกวนความ
สวยงามของพระบรมมหาราชวัง แสดงใหเห็นวาบางครั้งการใชการบดบังก็สามารถ ชวยใหเกิด
สุนทรียภาพทีด่ ีขึ้นไดเชนกันและถาสังเกตภาพทางขวาของภาพ
จะเห็นพระปรางควัดอรุณใน
ระยะไกล ซึ่งทําใหเกิดการเปรียบเทียบไดวา พระปรางควัดอรุณมีความสูงที่สูงมากกวาอาคารทั่วไป
จนเปนจุดสนใจที่สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล
4. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง ธนบุรี

ภาพที่ 30 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อทัศนาการจากทาชาง
ทัศนภาพบริเวณวัดระฆัง เมื่อทัศนากรยืนอยูบริเวณริมน้ําทาชาง จะเห็นวัดระฆังได
ชัดเจนโดยเฉพาะพระวิหารของวัด เนื่องจากอาคารอยูช ิดกับริมน้ํา ทําใหเกิดการรับรูเปน “ภาพ”
(figure) ประกอบกับอาคารอื่นภายในวัดวางตัวอยูด านหลังที่โลงดานขางพระวิหาร ซึ่งทําใหชวย
การมีลานโลงบริเวณริมน้ําทําใหสามารถ
เนนใหอาคารพระวิหารเปนจุดสนใจที่เดนชัดยิ่งขึ้น
มองเห็นอาคารอื่นๆภายในวัดไดเกือบทั้งหมด
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กรณีศึกษาที่ 5 บริเวณชุมชนทาเตียน
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการบริเวณฝงธนบุรี

แผนผังที่ 10 ผังบริเวณแสดงมุมมองจากบริเวณริมน้ําดานหนาวัดอรุณราชวราราม
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
จากผังจะเห็นวาบริเวณริมฝงแมน้ํา วัดอรุณมีลักษณะของพื้นที่เปนลานโลง ไมมี
อาคารที่ทําใหเกิดการบังมุมมองไปสูฝงตรงขามแมน้ําซึ่งทําใหเกิดการทัศนาการไดในมุมกวาง

ภาพที่ 31 วัดอรุณราชวราราม
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สภาพแวดลอมโดยรวมของวัดอรุณราชวราราม จะเห็นความสูงของพระปรางควัด
อรุณราชวรารามที่มีความสูงมากกวาอาคารอื่นๆในยานฝงธนบุรี (อาจจะเปนเพราะวายานฝงธนบุรี
มีการกอสรางอาคารสูงไมมากนัก) จากภาพจะเห็นความเปน “ภาพ” (Figure) ของวัดอรุณไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งตัดกับทองฟาที่เปน “พื้นภาพ” (Ground)

ภาพที่ 32 สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําหนาวัดอรุณราชวราราม
ในภาพที่ 32 แสดงขอบกันตกบริเวณน้ําหนาวัดอรุณราชวราราม ที่ออกแบบใหแนว
ของขอบตลิ่งไมเปนเสนตรง เลียนแบบลักษณะความเปนธรรมชาติของตลิ่งที่ไมเปนเสนตรง เปน
การลวงตาใหไมรูสึกถึงความยาวของแนวตลิ่ง
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการบริเวณฝงพระนคร

แผนผังที่ 11 ผังบริเวณแสดงมุมมองจากบริเวณทาเรือตางๆในชุมชนทาเตียน
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
ผังบริเวณของชุมชนทาเตียน เปนบริเวณทีม่ ีอาคารเรียงตัวกันอยางหนาแนน ระหวาง
ถนนมหาราชกับแมน้ําเจาพระยา อาคารโดยสวนมากมีรูปแบบเปนอาคารพาณิชย ซึ่งแกนการวาง
แนวอาคารมีลักษณะตั้งฉากกับแมน้ําเจาพระยา มีซอยคัน้ ระหวางอาคารพาณิชย เปนซอยที่สามารถ
เดินผานเขามายังพื้นที่ริมน้ําได
แตพนื้ ที่ริมน้ําในบริเวณนี้มีการกอสรางอาคารตางๆตลอดแนว
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ชุมชน เชน อาคารทาเรือขามฟากในซอยถนนทายวัง อาคารทาเรือแดงในซอยทาเตียน และอาคาร
พักอาศัยทีสร
่ างรุกล้ําเขาไปในแมน้ํา การทัศนาการไปยังฝงตรงขามแมน้ํา จะตองมาอยูในตําแหนง
ทาเรือตางๆ ซึ่งในปจจุบันทาเรือบางแหงก็ไมไดถกู ใชงานแลวทีใ่ ชงานในปจจุบันคือทาเรือขาม
ฟาก ที่ซอยถนนทายวังเทานัน้

ภาพที่ 33 สภาพแวดลอมในซอยถนนทายวัง
สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณซอยทายวัง แนวอาคารทางดานซายและดานขวา
ของซอย ทําใหเกิดเสนทางทัศนียภาพเปนแนวที่เนนไปสูอาคารทาเรือบริเวณทายซอย การปูพื้น
ดวยวัสดุที่มีสแี ตกตางกันทําใหเกิดการเนนทางเดินตรงกลางซอยตรงไปยังอาคารทาเรือเชนกัน ทํา
ใหเกิดการรับรูที่ตองการเนนไปสูจุดสนใจในบริเวณทายซอย รูปแบบของอาคารทาเรือมีรูปแบบที่
แตกตางจากอาคารทางดานซอย ทําใหมลี ักษณะเปน “ภาพ” ชัดเจน แตก็ยังเปนอาคารที่ทําใหเกิด
ลักษณะของพืน้ ที่เปนทีว่ างแบบป
ด (Encloser Space) ซึ่งทําใหเกิดการบดบังมุมมองไปสูแมนา้ํ

เจาพระยาและฝงตรงขามแมน้ํา

ภาพที่ 34 สภาพแวดลอมในซอยทาเตียน (1)
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ภาพที่ 34 แสดงมุมมองในซอยทาเตียน มีลักษณะทางกายภาพของซอยคลายซอยถนน
ทายวัง มีลักษณะเปนที่วางแบบปดลอมเชนเดียวกัน เนือ่ งจากบริเวณทายซอยมีอาคารพาณิชยสูง 4
ชั้นกั้นขวางระหวางถนนซอยกับแมน้ํา แตลักษณะของที่วางในซอยนีเ้ ปนที่วางทําใหเกิดความรูสึก
ที่แคบกวา อาจจะเปนเพราะวาความสูงของอาคารพาณิชยทางดานซาย ทางดานทายซอยมีความสูง
มากกวาอาคารในซอยถนนทายวัง ซึ่งสงผลใหเกิดการรับรูทางดานความลึกมากกวาเชนกัน

ภาพที่ 35 สภาพแวดลอมในซอยทาเตียน (2)
ภาพที่ 35 เปนรูปแสดงมุมมองในซอยทาเตียน (2) ซึ่งลักษณะของทีว่ างก็เปนแบบที่
วางแบบปดลอมเชนเดียวกันซอยทาเตียนแตความสูงของอาคารทั้ง 2 ทําใหเกิดความรูสึกวาแคบกวา
จากความสูงของอาคารทางดานขาง ทําใหเกิดการรับรูทางทัศนาการที่มีการเนนไปทางดานหนา
มากขึ้น กันสาดทางดานหนาของอาคารมีลักษณะที่ทําใหเกิดการบดบังมุมมองไปยังอาคารบริเวณ
ทายซอย

ภาพที่ 36 สภาพแวดลอมในซอยทาสุพรรณ
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ภาพที่ 36 แสดงมุมมองในซอยทาสุพรรณ ลักษณะของที่วางเปนแบบปดลอมทีไ่ ม
สมบรูณ เนื่องจากอาคารบริเวณทายซอย(ทาเรือสุพรรณ) มีความสูงเพียงชั้นเดียว ทําใหเกิดชองวาง
ของซอยไปสูริมน้ําในระดับสายตาทีเป
่ นมุมเงย ซึ่งทําใหสามารถมองเห็นบางสวนของพระปรางค
วัดอรุณฯ ซึ่งสันนิษฐานวาถาไมมีอาคารทาเรือสุพรรณ นาจะทําใหสามารถมองเห็นพระปรางควดั
อรุณในลักษณะที่สมบรูณได นอกจากนัน้ อาคารสูง 4 ชั้นบริเวณทายซอยที่ยื่นออกมาทางดานซายก็
เปนอาคารที่รบกวนการทัศนาการเชนเดียวกัน

ภาพที่ 37 สภาพแวดลอมในซอยประตูนกยูง
ภาพที่ 37 แสดงมุมมองในซอยประตูนกยูง จะเห็นวาลักษณะทางกายภาพในซอยนี้มี
สภาพแวดลอมที่มีความเปนระเบียบมากกวาซอยอื่น ทัง้ ที่ลักษณะของที่วางไมแตกตางกัน อาจจะ
เปนเพราะวาการใชวัสดุปูพนื้ ที่มีลักษณะของพื้นผิวและสีที่แตกตางจากซอยอื่น ทําใหเกิดความ
สะอาดและสงผลใหคุณภาพทางสายตาเปนไปในทางบวก

ภาพที่ 38 สภาพแวดลอมในซอยเพ็ญพัฒน
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ภาพที่ 38 แสดงมุมมองในซอยเพ็ญพัฒน มีลักษณะของที่วางเหมือนกับซอยประตู
นกยูง แตเนื่องจากการใชวสั ดุปูพื้นที่แตกตางกัน จึงมีความแตกตางกันทางดานสุนทรียภาพดังนัน้
จึงเห็นไดวา การกําหนดรูปแบบของวัสดุที่มีอยูในองคประกอบของสภาพแวดลอม มีผลตอการ
ทัศนาการไดเชนกัน
จากการสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพชุมชนทาเตียนในเบื้องตน พบวาทีว่ างใน
บริเวณซอยตางๆ สวนมากจะเปนทีว่ างปดลอม เนื่องจากอาคารบริเวณทายซอยปดกั้นการเชื่อมตอ
ระหวางทีว่ างของซอยกับแมน้ําเจาพระยา จึงสงผลใหเกิดการบดบังมุมมองไปยังฝง ตรงขามแมนา้ํ
ทั้งๆที่บริเวณฝงตรงขามแมน้ําเปนที่ตั้งของวัดอรุณฯซึ่งมีองคพระปรางคที่มีความสวยงามและมี
คุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมของประเทศ ดังนั้นจึงมีประเด็นที่นาสนใจวา ถามีการ
เปดมุมมองในแตละซอยใหเกิดการเชื่อมตอกับริมฝงแมน้ํา ซึ่งสามารถมองเห็นบรรยากาศ และ
สุนทรียภาพทีส่ วยงามของพระปรางค นาจะทําใหเกิดผลดีกับผูคนที่อาศัยและสัญจรไปมาในชุมชน
และนาจะเปนการสงเสริมทางดานคุณคาของชุมชนใหมคี วามสําคัญในระดับเมืองไดดวย
3. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง พระนคร

ภาพที่ 39 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงพระนครเมื่อทัศนาการมาจากฝงธนบุรี(สวนที่ 1)

ภาพที่ 40 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงพระนครเมื่อทัศนาการมาจากฝงธนบุรี(สวนที่ 2)
ทัศนภาพริมฝง แมน้ําบริเวณชุมชนทาเตียนในภาพที่ 39 และภาพที่ 40 จะเห็นวา
สภาพแวดลอมทางกายภาพมีลักษณะที่ไมเปนเอกภาพ มีสภาพของอาคารที่ทรุดโทรม จนทําใหเกิด
เปนมลภาวะทางสายตาโดยเฉพาะบริเวณอาคารชั้นเดียวบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาดานหลังตลาด
ทาเตียน มีการใชสอยที่ผิดประเภท เนือ่ งจากเดิมเคยเปนทาเรือขนสงสินคาประเภทผัก ผลไม
อาหารแหงเปนตน แตในปจจุบันเปนทีอ่ ยูอาศัยที่มีลักษณะเหมือนชุมชนแออัด โดยผูที่เขามาจับ
จองพื้นที่นนั้ สวนมากเปนคนงานของรานขายสงในบริเวณชุมชนทาเตียน จึงทําใหไมไดรับการ
ดูแลเอาใจใสตลอดจนมีการตอเติมอาคารโดยใชวัสดุเหลือใช จนกอใหเ กิดเปนสภาพดังกลาว สวน
ในภาพที่ 40 เปนทัศนภาพบริเวณชุมชนทาเตียนที่ถัดมาจากสวนที(่ 1) ก็มีลักษณะทางกายภาพที่ไม
มีเอกภาพเชนกัน
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ภาพที่ 41 ทัศนภาพบริเวณทาเรือแดงฝงชุมชนทาเตียน
ภาพที่ 41 แสดงใหเห็นวา การทัศนาการจากบริเวณริมน้ําฝงวัดอรุณราชวราราม จะ
สามารถมองเห็นยอดอาคารของอาคารภายในวัดโพธิ์ไดบางสวน ทําใหเกิดการรับรูไดวามีอาคาร
ทางศาสนาอยูด านหลังชุมชนทาเตียน ซึ่งเปนที่นาสนใจวาถามีการเปดอาคารบริเวณริมน้ํานาจะทํา
ใหเห็นและเกิดการรับรูถึงวัดโพธิ์มากขึ้น
4. ทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง ธนบุรี

ภาพที่ 42 ทัศนภาพบริเวณริมน้ําฝงธนบุรีเมื่อทัศนาการมาจากฝงชุมชนทาเตียน
จะเห็นวาทัศนภาพของฝงธนบุรีนั้น
พระปรางควัดอรุณราชวรารามมีลักษณะเปน
“ภาพ” ที่ชัดเจนตัดกับทองฟาที่มีลักษณะเปน “พื้นภาพ” ตนไมรอบๆพระปรางคเปนองคประกอบ
ทางธรรมชาติที่ชวยสงเสริมใหพระปรางคมีความเดนชัดยิ่งขึ้น ทําใหทัศนภาพบริเวณริมน้ํายานนีม้ ี
คุณภาพทางสายตาในทางบวก ที่ชว ยสงเสริมคุณคาทางดานสุนทรียภาพของแมน้ําเจาพระยา
สรุปผลการศึกษาของกรณีศกึ ษาทั้ง 5 กรณี
จากการศึกษากรณีศึกษาพบวา สภาพแวดลอมทางกายภาพในบริเวณริมน้ําเจาพระยา
ในชวงที่ทําการศึกษานั้น มีลกั ษณะทางกายภาพที่แตกตางกันตามลักษณะการใชสอยของพื้นที่ใน
บริเวณนั้นๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้
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กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณพระราชวังบางขุนพรหม
มีการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมใหสอดคลองกับองคประกอบ
ทางโครงสรางของสะพานพระราม 8 ทั้ง 2 ฝงแมน้ํา เชน การเปลี่ยนระดับพื้นบริเวณริมน้ํา การจัด
ภูมิทัศนที่มีการใชเสนโคงมาชวยลดความใหญของโครงสรางสะพาน การจัดวัสดุปพู ื้นใหม เปนตน
ซึ่งสภาพแวดลอมทางกายภาพดังกลาวไมมีองคประกอบใดๆ ที่ทําใหเกิดการบดบังทางทัศนาการ
ระหวาง 2 ฝงแมน้ํา ทําใหสภาพแวดลอมในบริเวณนี้มีลกั ษณะที่มีความสัมพันธทางทัศนาการ
ระหวาง 2 ฝงแมน้ํา สงผลใหเกิดสุนทรียภาพและคุณภาพทางสายตาในทางบวก
กรณีศึกษาที่ 2 บริเวณสวนสันติชัยปราการ
การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณนี้มโี บราณ
สถานที่สําคัญ คือ ปอมพระอาทิตย จึงมีการออกแบบสภาพแวดลอมของพื้นที่ริมน้ําดานขางปอม
พระอาทิตยใหม เพื่อเปนการสงเสริมคุณคาของสถานที่สําคัญ โดยภาพรวมเปนการออกแบบและ
จัดภูมิทัศนภายในบริเวณ ซึ่งเปนประโยชนกับผูคนในชุมชนทางดานสันทนาการเปนหลัก สวนใน
บริเวณฝงตรงขามแมน้ํามีสภาพการใชสอยพื้นที่เปนชุมชนขนาดใหญ พื้นที่บริเวณริมน้ําไมไดรับ
การออกแบบใหมีการใชสอยที่เกิดประโยชนตอชุมชน สงผลใหมีสภาพแวดลอมที่ทรุดโทรมเกิด
เปน มลภาวะทางสายตา ซึ่งทําใหไมเกิดความสัมพันธทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา
สงผลใหสุนทรียภาพบริเวณริมน้ําเจาพระยามีลักษณะที่ขดั แยงกัน
กรณีศึกษาที่ 3 บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย
อาคารอเนกประสงคไดรับการออกแบบกอสรางใหมโดยมีการคํานึงถึงการ
เชื่อมตอทางที่วางระหวางพืน้ ที่ภายในกับบริเวณริมน้ํา ทําใหการทัศนาการไปยังฝงตรงขามแมนา้ํ
เปนไปตามทิศทางของการออกแบบ ซึ่งสอดคลองกับการที่ฝงตรงขามมีสถานีรถไฟบางกอกนอยที่
มีความสวยงามทางสถาปตยกรรม อีกทั้งการออกแบบของอาคารอเนกประสงคมกี ารออกแบบที่
คํานึงถึงทัศนภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเปนหลัก เมื่อพิจารณาภาพรวมของทัศนภาพทัง้ 2 ฝงแมนา้ํ
พบวาไมเกิดทัศนภาพที่มีความขัดแยงทางทัศนาการ กลาวไดวาทัศนภาพของพื้นที่ริมน้ําในชวงนีม้ ี
คุณภาพทางสายตาที่เปนไปในทางบวก และสงผลใหเกิดสุนทรียภาพบริเวณริมฝงแมน้ํา
กรณีศึกษาที่ 4 บริเวณทาชาง
บริเวณทาชางเปนบริเวณที่มผี ูคนเขามาใชสอยเปนจํานวนมาก สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ จะตองสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนใหเกิดความสะดวกและชัดเจน ซึ่งสภาพ
แวดลอมที่เปนอยูในปจจุบนั
มีใชแนวตนไมซึ่งเปนองคประกอบทางธรรมชาติเปนตัวนําสายตา
และกําหนดเสนทางการสัญจรของผูคนไปสูอาคารทาเรือ
แตอยางไรก็ตามการเปดมุมมองและ
พื้นที่ภายในใหเชื่อมตอกับฝงแมน้ํา ซึ่งตรงกับวัดระฆังโฆสิตาราม นาจะทําใหเกิดสุทรียภาพของ
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เมืองที่สอดคลองกับบริเวณพระบรมมหาราชวังมากกวาในปจจุบนั สวนทัศนภาพของพื้นที่ริมน้าํ
ในบริเวณนี้ ผูศึกษามีความเห็นวาตองคํานึงถึงมุมมองจากฝงวัดระฆังฯมายังพระบรมมหาราชวัง
เปนหลัก ดังนัน้ การปรับสภาพแวดลอมบริเวณทาชางและราชนาวีสโมสรใหม ใหสอดคลองกับ
ทัศนภาพที่สวยงามของพระบรมมหาราชวังนาจะชวยใหเกิดสุนทรียภาพในบริเวณนี้
กรณีศึกษาที่ 5 บริเวณชุมชนทาเตียน
สภาพแวดลอมทางกายภาพในฝงวัดอรุณราชวราราม สภาพแวดลอมที่มีความ
สวยงามและมีความสําคัญในระดับเมือง องคพระปรางคมีลักษณะที่เปนจุดสนใจ (Landmark) ที่
สามารถเห็นไดจากในระยะไกล ซึ่งถามาพิจารณาเปรียบเทียบกับทัศนภาพบริเวณฝงชุมชนทาเตียน
พบวาไมมีลักษณะทางกายภาพที่สอดคลอง และสงเสริมทางดานทัศนาการ และจากการศึกษาและ
สํารวจทางดานทัศนาการในบริเวณชุมชน ทําใหทราบวามีอาคารบริเวณริมน้ําที่บดบังการทัศนาการ
ไปยังฝงตรงขามในทุกๆซอย ดังนั้นจึงมีประเด็นทีน่ าสนใจวาการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
บริเวณฝงทาเตียน นาจะเปนการสงเสริมใหเกิดคุณภาพทางสายตาตอคนในชุมชนและคนที่สัญจร
ในบริเวณนี้ นอกจากนั้นยังชวยใหสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้ง 2 ฝงแมน้ํามีความสอดคลองกัน
ซึ่งจะทําใหเกิดสุนทรียภาพของแมน้ําเจาพระยาในบริเวณนี้
จากที่ผูศกึ ษาไดทําการสํารวจบริเวณริมน้ําทั้ง 5 บริเวณ พบวาลักษณะสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของบริเวณตางๆมีความแตกตางกันทั้งทางดานกายภาพ และ ความสัมพันธทางสายตา
ระหวางฝงแมน้ําทั้ง 2 ฝง ซึ่งมีหลายบริเวณที่ตองออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ใหดกี วาในปจจุบัน เพื่อเปนประโยชนกับผูใชสอยในพืน้ ที่ และนาจะทําใหสงเสริมคุณภาพในการ
ทัศนาการเปนไปในทางบวก แตก็มีบางบริเวณทีไ่ ดรับการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพใหเหมาะสม และเปนประโยชนกับทางชุมชนในบริเวณนัน้ ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวานาจะ
เปนตัวอยางทีด่ ีในการนําไปเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงบริเวณอืน่ ๆ อยางไรก็ตาม ใน
การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาจะเลือกบริเวณริมน้ํา มา 1 แหงเพื่อทําการออกแบบปรับปรุงเพื่อเปน
กรณีศึกษาแกบริเวณอืน่ ๆ
โดยการเลือกนั้นผูศึกษาจะเลือกบริเวณที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวากรณีศกึ ษาที่ 5 บริเวณชุมชนทาเตียน
เปนบริเวณที่เหมาะสมในการนํามาเปนกรณีศึกษาเนื่องจากสภาพแวดลอมทางกายภาพของ 2 ฝง
แมน้ํา มีความขัดแยงกันอยางมาก ซึ่งสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1. พระปรางควัดอรุณ เปนสถาปตยกรรมที่มีความงดงาม และมีคุณคาทางดาน
ประวัติศาสตร
2. บริเวณทาเตียน เปนพื้นทีท่ ี่อยูฝงตรงขามวัดอรุณฯ แตไมเกิดการรับรู
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ทัศนภาพที่สวยงาม ทั้งที่ชองวางระหวางอาคารตางๆมีทิศทางที่สงเสริมการทัศนาการตอฝงตรงขาม
เนื่องจากอาคารที่อยูริมน้ํา “บดบัง” ทัศนาการของทัศนากรในบริเวณนัน้
3. อาคารที่ตั้งอยูบริเวณริมน้ําที่บดบังมุมมองนั้น จากการศึกษาเบื้องตน เปน
อาคารที่มกี ารใชสอยไมเต็มประสิทธิภาพ ทรุดโทรม และบางอาคารก็เปนอาคารที่รกรางไมมีผูเขา
ไปใชสอยแลว
4. ทัศนภาพของบริเวณริมน้าํ ฝงทาเตียน มีสภาพที่เปนปญหาทางดานมลภาวะ
ทางสายตา ไมสงเสริมและสอดคลองใหเกิดสุนทรียภาพของริมฝงแมน้ําเจาพระยา
จากประเด็นปญหาขางตน ผูศึกษาจึงเลือกพื้นที่บริเวณชุมชนทาเตียน เปนพื้นที่ที่ใช
เปนกรณีศกึ ษาสําหรับการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพทางดานความสัมพันธ
ทางสายตาระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา

บทที่ 4
การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ
จากผลการเลือกที่ตั้งโครงการในบทที่ 3 นั้น พื้นที่ริมน้าํ บริเวณ ทาเตียน – วัดอรุณ
ราชวราราม เปนบริเวณที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมในการศึกษาเปนกรณีตัวอยาง ดังนัน้ ในบทนี้ผูศึกษา
จะทําการวิเคราะหที่ตั้งโครงการในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูลไวใชสําหรับการออกแบบตอไป โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประวัติความเปนมา
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณชุมชนทาเตียน
2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยทั่วไป
2.2 กิจกรรมและการใชสอยพื้นที่
2.3 องคประกอบทางกายภาพที่สงผลทางทัศนาการ
3. สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้าํ ของ 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา
4. วิเคราะหโครงสรางทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา
5. วิเคราะหขอ มูลและสรุปผลการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบ
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1. ประวัติความเปนมา
จากการสืบคนขอมูลทางดานประวัติศาสตรของพื้นที่ทาเตียนจึงสรุปลําดับการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณทาเตียนตามรัชสมัยไดดังนี้สมัยพระเจาตากสิน โปรดใหสรางโรงเรือ
รบไว ๘ หลังและโปรดหามไมใหสรางบานเรือนใกลๆ กับโรงเรือเพราะกลัวไฟไหม
สมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงสรางวังทาเตียนพระราชทานสมเด็จพระเจาหลานเธอเจาฟากรม
ขุนอิศรานุรักษ
สมัยรัชกาลที่ ๓ ไดพระราชทานวังนี้มใี หแกกรมหมื่นสุรินทรรักษ พระเจาลูกยาเธอใน
รัชกาลที่ ๑
สมัยรัชกาลที่ ๔ บริเวณริมแมน้ําไดถูกไฟไหมจนเตียนโลง ราษฎรจึงไดพากันเรียกวา
“ทาเตียน” (เดิมเรียกวา ทาชางลาง) โปรดใหมีการสรางตึกศาลชําระความตางประเทศ และตึกที่พกั
อาศัยของขาราชบริพาร และมีตลาด โรงรานตางๆขึ้นเต็มพื้นที่ ทาเทียบเรือที่เรียกกันวาทาเตียนได
มีการเรียกชื่อเปนทางการวา “ทาศาลตางประเทศ” แตกไ็ มมีผูนิยมเรียก คงเรียกทาเตียนอยางเดิม
สมัยรัชกาลที่ ๕ ทาเตียนก็ยงั คงเปนทาขามฟาก และเปนแหงแรกที่ใชเรือไฟแทนเรือ
จางขามฟาก มีผูคนคึกคักอยูม าก แตกย็ ังคงไมมีบานเรือนพักอาศัยของราษฎรเหมือนแตกอน แต
เมื่อเวลาผานไปทาเตียนก็ไดเจริญขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีประชากรมากขึน้ จึงไดมีตลาดริมน้ําเกิดขึ้น
อีกแหง เรียกวา “ตลาดทาเตียน”
สมัยรัชกาลที่ ๖ ไดกําหนดใหทาเตียนเปนตําบลหนึ่งของอําเภอ “พระราชวัง” ปจจุบนั
มีกรมการคาภายในตั้งอยูริมน้ําทางดานเหนือของทาเตียน
เหตุที่ทาเตียนนาจะเปนชุมชนและตลาดทีค่ ึกคัก คงเพราะมีทาเรือมากถึง 8 ทา คือ ทา
โรงโม ทาเรือแดง (ทาเมลแดง) ทาเรือเขียว (ในเอกสารบางเลมวาเปนทาเรือขาว แตเอกสารหลาย
ชุดวาเปนทาเรือเขียว) ทาคุณนาย ทาประตูนกยูง ทาสุพรรณ ทาหิน และทาสหกรณ ทาตางๆเหลานี้
ใชเปนทาเรือขามฟากบาง (เชนทาโรงโม ซึ่งมีชื่อเปนทางการวาทาเรือทาเตียน) ทาขนสงสินคาบาง
สวนทาเรือแดงและทาเรือเขียว ใชเปนทาเรือขนสงสินคารวมทั้งผูโดยสารขึ้นลอง ไปปทุมธานี และ
ไปถึงอยุธยา เมื่อ 30 - 50 ปมาแลว จากการสอบถามชาวทาเตียนที่อยูอาศัยมาตั้งแตรุนบิดา-มารดา
ทําใหไดทราบวา เมื่อเกือบ 50 ปมาแลว ทาเตียนเปนบริเวณที่มกี ารขายของคึกคักมาก ดวยเปน
ศูนยกลางการลองเรือไปจังหวัดอืน่ เปนทาเรือขามฟากก็มี การขายสินคาจะเห็นผักและผลไมสด ซึ่ง
สมัยกอนขายมากอนปากคลองตลาด มีโรงงานทําลูกกวาดอยูทั้งซอย (ซอยประตูนกยูง) แตปจ จุบัน
ไมมีกิจกรรมดังกลาวแลว ทาเตียนยังคงมีกิจการคาอยูบา ง แตเปนการคาของเบ็ดเตล็ด และมีการคา
น้ําตาล น้ํามันพืช แบะแซ ขาวสาร ปลาแหง หอม กระเทียม ยาจีน ยาไทยโบราณ และลูกเตา
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นอกจากนั้นก็เปนรานอาหาร และรานขายเบ็ดเตล็ด ซึ่งไมไดเปนศูนยกลางการคาเหมือนสมัยกอน
แลว (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2542 : 2-1)
จากขอมูลทางดานประวัติศาสตร แสดงใหเห็นวา การใชสอยพื้นทีบ่ ริเวณทาเตียนมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สงผลใหสภาพทางกายภาพของพื้นทีม่ ีการปรับเปลี่ยนไปตามการ
ใชสอย ซึ่งลักษณะของสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําในอดีตมีรูปแบบที่สอดคลองกับ
การใชสอยที่มคี วามสัมพันธกับกิจกรรมการคาขายและการสัญจรทางน้ํา แตเมื่อการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีม่ ีการใชการสัญจรทางบกมาก
ขึ้นความสัมพันธทางดานกิจกรรมทางน้ํามีบทบาทลดลงตามลําดับ สงผลใหอาคารริมน้ําในบริเวณ
นี้ถูกปรับเปลี่ยนการใชสอยไปในรูปแบบอื่นที่ไมเหมาะสม เชน ใชเปนโกดังเก็บสินคาบาง ใชเปน
ที่อยูอาศัยแบบชั่วคราวบาง ประกอบกับการไมไดรับการดูแลเอาใจใสของผูใชสอย
ทําให
สภาพแวดลอมทางกายภาพของอาคารมีสภาพที่ทรุดโทรม จนเกิดเปนมลภาวะทางสายตาตอบริเวณ
ริมฝงแมน้ําเจาพระยา
ดังนัน้ ผูศกึ ษามีความเห็นวาควรจะทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของอาคารที่อยูริมฝง แมน้ําเจาพระยาในบริเวณชุมชนทาเตียนใหมใหมีคุณภาพที่ดีกวาใน
ปจจุบัน

ภาพที่ 43 แสดงสภาพความทรุดโทรมของอาคารที่รุกล้ําแมน้ําเจาพระยาบริเวณริมน้ํา
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กรรมสิทธิ์ที่ดิน

แผนผังที่ 12 แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินในพืน้ ที่ชุมชนทาเตียน
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน พ.ศ. 2530 อางถึงใน ภาควิชาการ
วางแผนและผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง
2542 : 2-9.
เจาของที่ดิน
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
2. เอกชนรายยอย
3. วังพระองคเจาเพ็ญพัฒน(วัดพระเชตุพน)
4. สกุลจักรพงษ
5. ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
6. โรงเรียนราชิน(ี ราชินีมูลนิธิ)
จากขอมูลทางดานกรรมสิทธิ์ที่ดินในพืน้ ทีช่ ุมชนทาเตียน ทําใหทราบวามีการครอบ
ครองพื้นที่สวนตางๆจากเจาของกรรมสิทธิ์ที่แตกตางกัน
ซึ่งทําใหการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของชุมชนทาเตียนทั้งหมด อาจจะสงผลกระทบตอชุมชนอยางมาก ดังนั้นผูศึกษาเห็น
วาการนําเสนอการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ จะเนนการออกแบบในบริเวณที่
เปนพื้นที่เปนบริเวณสวนรวมของชุมชน และบริเวณอาคารริมน้ําที่มีสภาพทรุดโทรมเปนหลัก แต
อยางไรก็ตาม พื้นที่หรืออาคารบางสวนในชุมชนอาจจะไดรับผลกระทบจากการออกแบบ แตผู
ศึกษาเชื่อวาการออกแบบปรับปรุงดังกลาว จะเปนประโยชนตอชุมชนทางดานทัศนาการและทาง
ดานอื่นๆตอไปในอนาคต
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณชุมชนทาเตียน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพในบริเวณชุมชนทาเตียนนั้นเพื่อใหเกิดประ
โยชนตอการออกแบบ ผูศึกษาจะทําการศึกษาและวิเคราะหพนื้ ที่ภายในซอยตางๆบริเวณชุมชน
ตามหัวขอดังนี้
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ
2. กิจกรรมและการสัญจรของคนในชุมชน
3. องคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ
ในเบื้องตนจะทําการอธิบายภาพรวมของพื้นที่จากผังบริเวณเพื่อจํากัดขอบเขตของ
การศึกษาดังนี้

แผนผังที่ 13 แสดงบริเวณชุมชนทาเตียนที่แบงออกเปน 2 สวนเพื่อจํากัดขอบเขตการศึกษา
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
จากลักษณะโครงสรางของผังเมืองในภาพที่ 59 จะเห็นวาบริเวณชุมชนทาเตียนในสวน
ที่ 1 เปนพื้นที่ที่อยูตรงกลางระหวาง วัดอรุณราชวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งมี
อาคารทางศาสนาที่มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีความสวยงามและความสําคัญทางประวัติศาสตร
เปนบริเวณที่มีแนวโนมในการเกิดความสัมพันธทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํามากกวาใน
บริเวณชุมชนทาเตียนสวนที่ 2 ดังนั้นผูศึกษาจะเลือกศึกษารายละเอียดตางๆที่กลาวมาขางตนใน
บริเวณที่ 1 เทานั้น
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แผนผังที่ 14 แสดงลักษณะอาคารตางๆในบริเวณที่ทําการศึกษา
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ซอยที่ 1 ซอยถนนทายวัง
ซอยที่ 2 ซอยทาเตียน(1)
ซอยที่ 3 ซอยทาเตียน(2)
ซอยที่ 4 ซอยทาสุพรรณ
อาคารสีแดง อาคารอนุรักษ (อาคารที่ขึ้นทะเบียนอนุรักษ)
อาคารสีเหลืองอาคารพาณิชย
อาคารสีสม ตลาดทาเตียน
อาคารสีเขียว อาคารพาณิชยบริเวณริมน้ําทายซอย
อาคารสีน้ําตาล
อาคารชั้นเดียวริมน้ํา
อาคารสีฟา อาคารทาเรือ เรียงลําดับจากซอยถนนทายวังดังนี้
ซอยถนนทายวัง
ทาเรือขามฟาก(ในปจจุบนั ยังใชงานอยู)
ซอยทาเตียน(1)
ทาเรือแดง(ปจจุบันไมมีการใชงาน)
ซอยทาสุพรรณ
ทาเรือสุพรรณ(ปจจุบันไมมกี ารใชงาน)
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1. ซอยถนนทายวัง
1.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ

แผนผังที่ 15 แสดงซอยถนนทายวังตําแหนงที่ลูกศรสีแดงชี้
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ซอยถนนทายวังเปนซอยทีเ่ ปนที่ตั้งของทาเรือขามฟากไปยังฝงวัดอรุณ และเปนที่
เทียบทาของเรือดวนเจาพระยา อาคารทางดานซายของซอยเปนอาคารอนุรักษ ทางดานขวาเปน
อาคารพาณิชย 2-3 ชั้น อยูตดิ กับดานหลังของอาคารกรมการคากรมภายใน ปลายซอยเปนอาคาร
ทาเรือชั้นเดียวระบายอากาศธรรมชาติมีลักษณะหลังคาจัว่ ทรงสูง

ภาพที่ 44 อาคารทางดานขางในซอยถนนทายวัง
อาคารทางดานซายเปนอาคารอนุรักษ อาคารทางดานขวาเปนอาคารพาณิชย 2-3 ชั้น
พื้นถนนภายในซอยมีการใชวัสดุปูพื้นที่มสี ีสันโดยแยกสีตางกันระหวางทางเดินตรงกลางกับ
ทางเดินดานหนาอาคาร
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ภาพที่ 45 แสดงรูปแบบภายนอกและบรรยากาศภายในของอาคารทาเรือขามฟาก
สภาพแวดลอมภายในอาคารทาเรือ มีรานขายของที่ระลึกอยูประมาณ 5-6 ราน พื้นและ
โครงสรางภายในเปนโครงสรางไมทั้งหมด ชวงทางเดินภายในมีความกวางประมาณ 4-5 เมตร
อาคารดังกลาวมีอายุการใชงานมานาน ทําใหมีสภาพทีท่ รุดโทรมและมีพื้นทีใ่ ชสอยนอยสําหรับการ
รองรับนักทองเที่ยว ซึ่งควรจะไดรับการแกไขและปรับปรุงสภาพของอาคารใหเหมาะกับการใช
สอยในปจจุบนั

ภาพที่ 46 สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําของอาคารทาเรือขามฟาก
สภาพแวดลอมของทาเรือบริเวณริมน้ํา แสดงใหเห็นความทรุดโทรมของอาคารและมี
การตอเติมอาคารอยางไมเปนระเบียบ โดยเฉพาะอาคารทางดานขวามือมีการตอเติมเปนอาคาร 2
ชั้นและมีสภาพที่ทรุดโทรมมาก
1.2 กิจกรรมการใชสอยพื้นที่ภายในซอย
เนื่องจากเปนซอยที่มีทาเรือขามฟาก ดังนั้นจึงมีผูคนมากมายที่เดินทางสัญจร
ตลอดทั้งวัน ทั้งผูที่ใชสอยประจําวัน และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ บริเวณชัน้ ลาง
ของอาคารอนุรักษและอาคารพาณิชยมกี ารใชสอยเปนรานคาประเภทตางๆ เชน ขายอาหารแหง
ขายอาหาร ขายของที่ระลึก เปนตน แตก็มีบางสวนใชเปนที่พักอาศัย เนื่องจากมีการคาขายทีม่ ี
ลักษณะของการขายสงดังนัน้ จึงมีรถขนสงสินคาจอดอยูเ ปนจํานวนมากสงผลใหเกิดการใชสอย
พื้นที่ไมเปนระเบียบ สวนการใชสอยพื้นที่ภายในอาคารทาเรือ มีรานคาขายของทีร่ ะลึก และราน
ขายอาหาร
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ภาพที่ 47 ลักษณะของกิจกรรมการคาขาย และขนสงสินคาในซอยถนนทายวัง
ในภาพที่ 47 แสดงลักษณะของรานขายอาหารแหงบริเวณดานหนาอาคาร และลักษณะ
การใชสอยพื้นที่ภาพในซอยที่มีรถยนตขนสงสินคาจอดขนถายสินคากีดขวางการสัญจรของผูคน

ภาพที่ 48 แสดงใหเห็นถึงนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนมากทีใ่ ชสอยในอาคารทาเรือขามฟาก
1.3 องคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ

แผนผังที่ 16 ลักษณะของที่วา งของซอยถนนทายวัง
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
อาคารทาเรือขามฟาก ตําแหนงของอาคารทาเรืออยูบริเวณปลายสุดของถนน ทําใหที่
วางในบริเวณซอยมีลักษณะ เปนที่วางปดลอม (Encloser Space) ไมเกิดการรับรูถึงแมน้ําเจาพระยา
ทั้งที่อยูดานหลังอาคารทาเรือขามฟาก
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ภาพที่ 49 ตําแหนงของอาคารทาเรือบริเวณทายซอย
อาคารทาเรือ เปนองคประกอบที่ทําใหเกิดการบดบังมุมมองไปยังฝงตรงขามแมน้ํา ถา
ยายอาคารทาเรือออกจะทําใหเกิดทีว่ างเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา และสงผลใหเกิดการทัศนาการที่
เชื่อมตอกับฝงตรงขามแมน้ําไดดว ย

ภาพที่ 50 รูปแบบของพื้นและอาคารดานขางในซอยถนนทายวัง
ลวดลายบนพืน้ ทิศทางและองคประกอบทีมีความตอเนือ่ งของอาคารทั้ง 2 ขาง สงผล
ใหเกิดการรับรูทางทัศนาการที่เนนการทัศนาการไปทางปลายซอย

ภาพที่ 51 ทิศทางการวางแนวอาคารทาเรือ
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ทิศทางการวางแนวอาคารอยูกึ่งกลางของซอยประกอบกับรูปทรงที่ที่ลักษณะสมดุล
(BALANCE) ทําใหอาคารมีลักษณะเปนภาพชัดเจน เปนองคประกอบที่เหมาะสมในการนําไป
พิจารณาในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหในบริเวณนี้

ภาพที่ 52 รูปแบบอาคารอนุรักษในซอยถนนทายวัง
อาคารอนุรักษมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีคุณคา ดังนัน้ การออกแบบปรับปรุง
จะตองคํานึงถึงการใชองคประกอบที่ไมรบกวนหรือขัดแยงกับรูปแบบของอาคารอนุรักษ
จากการศึกษาองคประกอบดานตางๆของซอยถนนทายวัง สรุปประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับการรับรูทางทัศนาการไดดงั นี้
อาคารทาเรือขามฟากอยูใ นตําแหนงที่ปด กัน้ ระหวางที่วางในซอยกับแมน้ํา
เจาพระยา
เปนองคประกอบที่บดบังมุมมองไปยังฝงตรงขามแมน้ําเจาพระยาและทําใหปดกั้น
โอกาสในการรับรูถึงความสวยงามของพระปรางควัดอรุณราชวราราม
กิจกรรมการคาขายและการขนสงสินคา สงผลใหรถยนตขนสงสินคากีดขวาง
การสัญจรของผูคนจํานวนมากที่จะใชทาเรือขามฟากไปยังฝงวัดอรุณราชวราราม
อาคารอนุรักษเปนองคประกอบที่สําคัญในการเกิดการรับรูทางดาน
สุนทรียภาพภายในซอย
การปรับปรุงรูปแบบของพื้นถนนภายในซอยทําใหเกิดการเนนและแบงแยก
พื้นที่ใชสอยในสวนตางๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น
จากผังบริเวณของซอยพบวา ทิศทางของที่วางภายในซอย มีทิศทางที่ไมตรงกับ
องคพระปรางค
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2. ซอยทาเตียน (1)
2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ

แผนผังที่ 17 แสดงซอยทาเตียน(1)ตําแหนงที่ลูกศรสีแดงชี้
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
อาคารทางดานขางของซอยทาเตียนมีรูปแบบที่แตกตางกัน กลาวคือ อาคารทาง
ดานขวาของซอย เปนอาคารอนุรักษอาคารเดียวกับซอยถนนทายวังจึงมีรูปแบบอาคารที่เหมือนกัน
สวนอาคารทางดานซายเปนอาคารพาณิชยสูง 3 ชั้น บริเวณทายซอยมีอาคารพาณิชยสูง 3 ชั้น แตมี
การตอเติมอาคารในชั้นดาดฟาเปนชั้นที่ 4 ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 ลักษณะของที่วาง และรูปแบบของอาคารภายในซอยทาเตียน (1)
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ภาพที่ 54 แสดงเสนทางการเขาถึงอาคารทาเรือแดงริมน้ํา
ภาพที่ 54 แสดงลักษณะของอาคารสูง 4 ชั้น บริเวณทายซอย จะเห็นชองวางระหวาง
อาคาร ซึ่งสามารถเดินผานไปยังอาคารทาเรือแดงบริเวณริมน้ําซึ่งปจจุบันมีการใชสอยเปนเพียงที่
นัดหมายของที่คนขับเรือหางยาวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งมีจาํ นวนไมมากนัก มีสภาพที่
คอนขางทรุดโทรม ควรไดรบั การปรับปรุง

ภาพที่ 55 สภาพที่ทรุดโทรมของอาคารชั้นเดียวริมน้ําดานหลังตลาดทาเตียน
2.2 กิจกรรมการใชสอยพื้นที่ภายในซอย
กิจกรรมโดยสวนมากทีเ่ กิดขึน้ ภายในซอยเปนกิจกรรมการขายสงสินคา อาคาร
ภายในซอยถูกเปลี่ยนหนาที่ใชสอยเปนโกดังสินคา ดังนั้นจึงมีรถขนสงสินคา ผานเขาออกตลอดทั้ง
วัน ซึ่งผูคนทีใ่ ชสอยในบริเวณนี้จะเปนคนที่พักอาศัยอยูในซอยนี้และคนงานที่รับจางทํางานขนถาย
สินคา จะมีนกั ทองเที่ยวผานเขามาบางในกรณีนกั ทองเที่ยวเขามาใชเปนทางผานสําหรับขึ้นเรือหาง
ยาวทีน่ ัดกันไว เหตุที่นกั ทองเที่ยวไมเขามาใชสอยก็เพราะวาไมมีรานคา หรือจุดนาสนใจทีจ่ ําเปน
จะตองผานเขามาใชสอย
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ภาพที่ 56 ลักษณะของกิจกรรมภายในซอยทาเตียน (1)
ภาพที่ 56 แสดงใหเห็นกิจกรรมการใชสอยที่เกิดขึ้นในซอยทาเตียน (1) ซึ่งจะเห็น
รถบรรทุกขนาดใหญจอดอยูดานหนาของซอยเพื่อรอขนถายสินคา และบรรยากาศการขนถาย
สินคาภายในซอย
2.3 องคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ

แผนผังที่ 18 ลักษณะของที่วา งในซอยทาเตียน (1)
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ที่วางภายในซอยมีลักษณะทีว่ างเปนแบบทีว่ างปดลอม (Enclose Space)เชนเดียวกัน
ซอยถนนทายวังเนื่องจากอาคารบริเวณทายซอยวางตัวขวางระหวางถนนซอยกับแมน้ํา แตชองวาง
ระหวางอาคาร 4 ชั้น ที่เห็นเปนทองฟาไมมีอาคารใดมาซอนอยูทางดานหลังทําใหเกิดการรับรูวา
ดานหลังอาคารเปนที่เปดโลง (ภาพที่ 57)
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ภาพที่ 57 ชองวางระหวางอาคารสูง 4 ชั้นทายซอยทาเตียน (1)

ภาพที่ 58 ลักษณะของที่วางทางแนวตั้งของซอยทาเตียน (1)
ความสูงของอาคารพาณิชยและความกวางของถนนซอยที่แคบกวาซอยถนนทายวัง ทํา
ใหโครงสรางของที่วางมีลักษณะทางแนวตั้ง (แรเงาสีแดง) สงผลใหเกิดการทัศนาการที่เนนไปสูที่
วางทางดานหนา แตจะสังเกตเห็นแนวกันสาดของอาคารทางดานซาย เปนองคประกอบที่ทําใหเกิด
การบดบังทัศนภาพที่อยูเบื้องหนา

ภาพที่ 59 มุมมองไปยังวัดโพธิ์เมื่อมองยอนกลับมาทางถนนมหาราชจากภายในซอยทาเตียน(1)
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มุมมองเมื่อทัศนากรอยูภ ายในซอยทาเตียน และมองยอนกลับมาทางถนนมหาราช จะ
เห็นกลุมอาคารภายในวัดโพธิ์ไดชัดเจน และสังเกตไดวา กันสาดทางดานหนาอาคาร ทําใหเกิดการ
บดบังการรับรูถึงรายละเอียดของอาคาร
จากการศึกษาองคประกอบดานตางๆของซอยทาเตียน (1) สรุปประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับการรับรูทางทัศนาการไดดงั นี้
อาคารพาณิชยสูง 4 ชั้นบริเวณทายซอยอยูในตําแหนงที่ปด กั้นระหวางทีว่ าง
ภายในซอยกับแมน้ําเจาพระยา และบดบังมุมมองไปสูองคพระปรางคเชนกัน
จากผังบริเวณพบวาทีว่ างภายในซอยมีทศิ ทางที่ตั้งฉากกับแมน้ําเจาพระยาและมี
ตําแหนงที่อยูใกลกับองคพระปรางคมากขึน้ ทําใหโอกาสในการรับรูถึงองคพระปรางคมีมากกวา
ในซอยถนนทายวัง
และเมื่อมองยอนกลับมาทางถนนมหาราชจะเห็นกลุมอาคารภายในวัดไดชัดเจน
ทําใหนาสนใจวาถามีการยายอาคารบริเวณทายซอยออก อาจจะทําใหทศั นากรที่อยูฝงตรงขามแมน้ํา
สามารถมองเห็นไดเชนกัน
อาคารอนุรักษเปนองคประกอบที่สําคัญในการเกิดการรับรูทางดานสุนทรียภาพ
ภายในซอย
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3. ซอยทาเตียน (2)
3.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ

แผนผังที่ 19 แสดงซอยทาเตียน (2) ตําแหนงที่ลูกศรสีแดงชี้
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
สภาพแวดลอมทางกายภาพของซอยทาเตียน (2) มีองคประกอบทางกายภาพที่คลายกับ
ซอยทาเตียน (1) แตมีความแตกตางกันตรงที่ อาคารทางดานขางของซอยเปนอาคารพาณิชยทั้ง 2
ขาง อาคารบริเวณทายซอยมีสภาพทรุดโทรมมาก ไมมีการใชสอยภายในอาคาร ควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไข

ภาพที่ 60 แสดงสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณปากซอยทาเตียน (2)
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ภาพที่ 61 แสดงสภาพความทรุดโทรมของอาคารรางบริเวณทายซอย
3.2 กิจกรรมการใชสอยพื้นที่ภายในซอย

แผนผังที่ 20 ผังบริเวณแสดงอาคารระหวางซอยทาเตียน (1) และซอยทาเตียน (2)
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
เนื่องจากอาคารทางดานขวาของซอยเปนดานหลังของอาคารพาณิชย จึงไมมี
รูปแบบการทํากิจกรรมที่เหมือนกับดานหนาอาคาร ดังนั้นจะมีเพียงกิจกรรมที่เกิดจากอาคารทาง
ดานขวาเทานัน้ จึงทําใหความหนาแนนของการใชสอยมีสภาพที่ไมหนาแนนเหมือนกับซอยทา
เตียน(1) การใชสอยของอาคารโดยสวนมากก็เปนลักษณะของรานขายของสงและโกดังสินคา
ผูใชสอยในพืน้ ที่ก็เปนผูที่ทาํ การคา และผูท ี่มารับ-สงสินคาเปนสวนใหญ ไมมีทาเรือบริเวณทาย
ซอยจึงไมมีการใชสอยจากคนที่สัญจรไปมา
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3.3 องคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ

แผนผังที่ 21 ลักษณะของทีว่ างภายในซอยทาเตียน (2)
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ที่วางภายในซอยมีลักษณะทีว่ างเปนแบบทีว่ างปดลอม (Enclose Space) เชนเดียวกัน
ซอยทาเตียน (1) เนื่องจากอาคารบริเวณทายซอยวางตัวขวางระหวางถนนซอยกับแมน้ํา

ภาพที่ 62 ลักษณะของที่วางทางแนวตั้งในซอยทาเตียน (2)
โครงสรางของที่วางในซอยนี้มีลักษณะทีว่ า งที่เนนในแนวตั้งที่สมบรูณก วาในซอยทา
เตียน (1) เนื่องจากอาคารพาณิชยทั้ง 2 ขางมีความสูงที่เทากัน จึงสงผลใหเกิดการเนนการทัศนาการ
ไปทางดานหนามากขึ้น และยังสงผลใหเกิดการลวงตาวา ซอยทาเตียน(2) แคบกวาซอยทาเตียน(1)
ทัง้ ที่ซอยทั้ง 2 มีความกวาเทากัน

ภาพที่ 63 แสดงอาคารรางทายซอยและรูปแบบของกันสาดของอาคาร
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อาคารที่มีสภาพทรุดโทรมบริเวณทายซอย เปนองคประกอบที่ทําใหเกิดการบดบัง
มุมมองไปยังฝง แมน้ํา กันสาดทางดานขางอาคาร ก็องคประกอบอีกอยางที่ทําใหเกิดการบดบังทาง
ทัศนาการของทัศนภาพที่อยูด านหนา โดยเฉพาะเมื่ออยูใ นตําแหนงตนซอย (ภาพที6่ 3) กันสาดทาง
ดานซาย และทางดานขวาทําใหทัศนภาพที่อยูดานหนาถูกบดบัง มากจนไมรับรูถึงรายละเอียดและ
รูปทรงของอาคารบริเวณทายซอย

ภาพที่ 64 มุมมองเมื่อมองยอนออกมาทางถนน
มหาราชเมื่ออยูภายในซอยทาเตียน (2)
ภาพที่ 64 แสดงตําแหนงการทัศนาการจากบริเวณกลางซอยยอนกลับมาทางวัดโพธิ์ จะ
เห็นอาคารภายในวัดโพธิ์
จะเห็นวาการยืน่ ของกันสาดเปนองคประกอบที่บดบังการทัศนาการ
องคประกอบที่สงผลตอการทัศนาการในซอยทาเตียน (2) คือ กันสาดที่ยื่นออกมาจากอาคาร มี
ลักษณะเปนระนาบเหนือศีรษะที่ทําใหเกิดการบดบัง ซึ่งในทางกลับกันอาจจะเปนองคประกอบที่
นํามาใชในการควบคุมมุมมองที่ตองการไดดวย
จากการศึกษาองคประกอบดานตางๆของซอยทาเตียน (2) สรุปประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับการรับรูทางทัศนาการไดดงั นี้
ลักษณะที่วางภายในซอยมีรปู แบบที่วางแบบปดลอม เหมือนกับซอยทาเตียน
(1) เนื่องจากการปดกั้นของอาคารรางบริเวณทายซอย
ทิศทางของที่วา งภายในซอยมีทิศทางที่อยูในตําแหนงที่ใกลเคียงกับองคพระ
ปรางคมากกวาซอยทาเตียน (1) แสดงวาโอกาสที่จะเกิดการทัศนาการไปยังองคพระปรางคมีมาก
กวาในซอยทาเตียน (1) เชนกัน ดังนัน้ การเปดพื้นที่บริเวณทายซอยนาจะเปนการสงเสริมใหเกิดการ
รับรูทางดานทัศนาการไปยังฝงตรงขามแมน้ําไดชัดเจน
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รูปแบบของกันสาดที่เกิดจากความตองการความสะดวกในใชสอยพื้นที่ (กัน
แดด และฝน) เปนองคประกอบที่บดบังการทัศนาการ ดังนั้นจึงมีนาสนใจวารูปแบบของกันสาด
แบบใดทีไ่ มทาํ ใหเกิดการบดบังมุมมอง และสอดคลองกับประโยชนใชสอย
4. ซอยทาสุพรรณ
4.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ

แผนผังที่ 22 แสดงซอยทาสุพรรณตําแหนงที่ลูกศรสีแดงชี้
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
สภาพแวดลอมทางกายภาพของซอยสุพรรณ มีองคประกอบทางกายภาพที่คลายกับ
ซอยอื่นๆในบริเวณทาเตียนนี้ คือ เปนซอยที่อยูระหวางอาคารพาณิชย รูปแบบของอาคารทั้ง 2 ขางมี
ความแตกตางกันทางดานองคประกอบภายนอกอาคาร

ภาพที่ 65 สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณปากซอยทาสุพรรณ
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ภาพที่ 66 อาคารทาเรือสุพรรณบริเวณทายซอย
บริเวณทายซอยมีอาคารทาเรือสุพรรณ ซึ่งในปจจุบันมีสภาพอาคารที่ทรุดโทรมควรจะ
ไดรับการปรับปรุงแกไข
4.2 กิจกรรมการใชสอยพื้นที่ภายในซอย

ภาพที่ 67 แสดงกิจกรรมภายในซอยทาสุพรรณ และภายในอาคารทาเรือสุพรรณ
ลักษณะการใชสอยพื้นที่ภายในซอยทาเรือสุพรรณมีการใชสอยที่มีความหลากหลาย
เชนเดียวกับซอยอื่นๆ เชน พักอาศัย รานคา และโกดังสินคา เปนตน ดังนั้น คนทีใ่ ชสอยในพืน้ ที่
คือ คนที่มีกิจกรรมเฉพาะในบริเวณนี้ ไมมคี นที่สัญจรผานไปมาเนื่องจากทาเรือสุพรรณไมไดใช
เปนทาเรือสาธารณะ ซึ่งการใชสอยภายในทาเรือในปจจุบัน ไดเปลี่ยนแปลงการใชสอยเปนที่พกั
อาศัยชั่วคราวของคนที่ทํากิจการคาขายในบริเวณนี้ โดยมีการดัดแปลงพื้นที่ใชสอยภายในเปนที่พกั
อาศัยและมีบางสวนเปนที่สําหรับเก็บสินคา
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4.3 องคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ

แผนผังที่ 23 ผังแสดงลักษณะทีว่ างภายในซอยทาสุพรรณ
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ลักษณะของทีว่ างซอยทาสุพรรณ มีลักษณะเปนทีว่ างปดลอม (Enclosed Space) โดยมี
ทาเรือสุพรรณบริเวณทายซอยเปนอาคารทีก่ ั้นขวางระหวางที่วางภายในซอยกับแมน้ําเจาพระยาแต
จากแผนผังที่ 23 ลูกศรสีเหลืองแสดงแกนการมองที่สามารถมองผานไปสูที่โลงดานหลังอาคาร
ทาเรือไดในลักษณะที่เปนมุมเงย เนื่องจากอาคารทาเรือมีความสูงเพียงชั้นเดียว

ภาพที่ 68 ลักษณะที่วางแนวตั้งภายในซอยทาสุพรรณ
ปริมาตรที่วางภายในซอยทาเรือสุพรรณ ที่มีลักษณะเปนที่วางในแนวตัง้ มีลักษณะคลาย
กับซอยทาเตียน (2) คือเปนที่วางที่มีลักษณะแคบซึ่งถาทําใหซอยมีความกวางมากกวานีน้ าจะทําให
องคพระปรางคทางดานหลังมีลักษณะที่เปน “ภาพ” ที่ชัดเจนขึ้น
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ภาพที่ 69 ทัศนภาพเมื่อมองไปยังบริเวณทายซอยจะเห็นองคพระปรางคไดชัดเจน
ทิศทางของซอยมีตําแหนงทีต่ รงกับองคพระปรางควัดอรุณ ทําใหสามารถเห็นองคพระ
ปรางค ที่อยูฝงตรงขามแมนา้ํ ไดอยางชัดเจน แตอาคารทาเรือเปนองคประกอบที่ทําใหเกิดการบดบัง
องคพระปรางค และอาคารพาณิชยสูง 4 ชั้นที่มีหลังคาสีแดงและสายไฟที่พาดระหวางอาคารก็เปน
องคประกอบที่รบกวนการทัศนาการเชนกัน ซึ่งถาลบองคประกอบที่กลาวถึงขางตนออก นาจะ
สามารถเห็นองคพระปรางคในลักษณะที่สมบรูณได
จากการศึกษาองคประกอบดานตางๆของซอยทาสุพรรณ สรุปประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับการรับรูทางทัศนาการไดดงั นี้
ลักษณะที่วางภายในซอยทาสุพรรณมีรูปแบบเปนที่วางปดลอมเชนกัน แต
เนื่องจากองคพระปรางคที่มีความสูงมากกวาอาคารทาเรือสุพรรณ ทําใหเกิดการรับรูถึงองคพระ
ปรางคที่อยูฝงตรงขามแมนํา้ ไดชัดเจน ซึ่งนาสนใจวาถาทําการยายอาคารทาเรือสุพรรณออก จะทํา
ใหเห็นองคพระปรางคไดสมบูรณยิ่งขึ้นหรือไม
ลักษณะของทีว่ างภายในซอยที่มีทิศทางตรงกับองคพระปรางค ทําใหเกิดการ
รับรูทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําไดชดั เจน
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3. สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําของ 2 ฝง แมน้ําเจาพระยา
3.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพฝงทาเตียน

แผนผังที่ 24 แสดงตําแหนงของอาคารตางๆบริเวณริมน้ําฝงทาเตียน
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
อาคารประเภทตางๆบริเวณริมน้ําฝงทาเตียนตามหมายเลขดังนี้
1. ทาเตียน (ทาเรือขามฟาก)
2. อาคารชั้นเดียว
3. อาคารพาณิชย 3 ชั้น
4. ทาเรือแดง
5. อาคารพาณิชย 3 ชั้น ทายซอยทาเตียน (1)
6. อาคารพาณิชยรกราง 3 ชั้น ทายซอยทาเตียน (2)
7. ทาเรือสุพรรณ
8. อาคารพาณิชย 4 ชั้น ทายซอยทาสุพรรณ
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ภาพที่ 70 อาคารทาเรือขามฟากและอาคารชั้นเดียวริมน้าํ บริเวณทาเตียน
ทัศนภาพอาคารริมน้ํา แสดงใหเห็นสภาพความเสื่อมโทรมของอาคารชั้นเดียวริมน้ํา มี
รูปแบบที่เรียบงายวางตัวขนานกับแมน้ํา สวนอาคารทาเรือมีรูปแบบของอาคารที่แตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของอาคารชั้นเดียว
พบวามีการตอเติมพื้นที่ใชสอยรุกล้ําเขามาในแมน้ํา
เจาพระยา (ภาพที่70) เนื่องจากในปจจุบันมีการใชพนื้ ที่เปนที่พกั อาศัยของแรงงานที่ทํางานอยูใ น
ที่ควรแกไขและออกแบบปรับปรุงใหมใหมกี ารใชสอยและ
พืน้ ที่เปนปญหาทางดานมลทัศน
รูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับคุณคาของเกาะรัตนโกสินทร สวนรูปแบบของอาคารทาเรือนั้น ถึงแม
สภาพอาคารยังไมทรุดโทรม แตมีรูปแบบที่แตกตางกับอาคารชั้นเดียว จึงควรออกแบบปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพใหม ใหสอดคลองกับกลุมอาคารอื่นๆ

ภาพที่ 71 ลักษณะการตอเติมอาคารของอาคารชั้นเดียว

ภาพที่ 72 อาคารบริเวณริมน้ําชวงซอยทาเตียน (1) ถึงซอยทาสุพรรณ
ทัศนภาพอาคารริมน้ําในชวงถัดมาจะเห็นวาอาคารพาณิชยริมน้ําแตละอาคารมีรูปแบบ
และองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่แตกตางกันมาก อาจเปนเพราะวาไดรับการกอสรางในชวง
เวลาที่ไมตรงกัน จนทําใหไมมีความเปนเอกภาพของสภาพแวดลอมโดยรวม
อีกทั้งยังเปน
องคประกอบที่ขวางการเชื่อมตอระหวางทีว่ างในซอยกับแมน้ําอีกดวย
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3.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพฝงวัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ 73 วัดอรุณราชวราราม ถายจากทาเรือขามฟากทาเตียน
เนื่องจากที่ตั้งของวัดอรุณเปนบริเวณที่อยูรมิ น้ํา
ทิศทางการวางผังบริเวณของอาคาร
ภายในวัดมีทิศที่หันดานหนามาทางแมน้ําเจาพระยาสอดคลองกับการสัญจรทางน้ําที่เปนการสัญจร
หลักของผูคนในอดีต ทําใหเกิดการรับรูทางดานรูปทรงของอาคารตางๆไดชัดเจน พระปรางควัด
อรุณเปนสถาปตยกรรมที่มคี วามสวยงาม มีความสูงกวาอาคารใดๆภายในวัด และอาคารรอบๆ
บริเวณนั้น สงผลใหเกิดการรับรูถึงความเปนภาพ (Figure) ไดชัดเจน แมจะมองมาจากระยะไกลดัง
ในภาพที่ 73

ภาพที่ 74 รูปถายพระปรางควัดอรุณจากทาราชนาวี
จากการศึกษาพบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําของ 2 ฝงแมน้ําเจาพระยาใน
บริเวณนี้มีความแตกตางกันมากทางดานคุณภาพของการทัศนาการ กลาวคืออาคารริมน้ําบริเวณ
ชุมชนทาเตียนมีสภาพที่คอนขางทรุดโทรมและไมมีเอกภาพของกลุมอาคาร สวนอีกฝงแมน้ําเปน
ที่ต้งั ของพระปรางควัดอรุณ ที่มีความสําคัญในระดับประเทศ ดังนั้นการผูศึกษาเห็นวาการออกแบบ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณริมน้ําในชุมชนทาเตียน จะชวยสงเสริมใหทัศนียภาพ
ของริมน้ําเจาพระยาในบริเวณนี้มีความสวยงาม และนาจะเปนการสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญ
ขององคพระปรางคมากยิ่งขึน้
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4. วิเคราะหโครงสรางทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมนา้ํ เจาพระยา

แผนผังที่ 25 แกนการมองระหวางพระปรางควัดอรุณราชวรารามและกลุมมหาเจดียภายในวัดโพธิ์
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
จากผังบริเวณในแผนผังที่ 25 พบวาตําแหนงของพระปรางควัดอรุณ และกลุมมหา
เจดียภ ายในวัดโพธิ์ มีตําแหนงที่อยูตรงขามกันระหวางฝง แมน้ํา ทิศทางของแกนดังกลาวไดพาด
ผานชวงบริเวณซอยทาเตียน (1) และ (2) ซึ่งพาดผานอาคารบริเวณทายซอยและอาคารพาณิชยที่อยู
ระหวางซอยทัง้ 2 จากแนวแกนดังกลาวทําใหเกิดประเด็นนาสนใจวา บริเวณนี้นาจะเปนบริเวณที่มี
แนวโนมในการเกิดความสัมพันธทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา

แผนผังที่ 26 ผังบริเวณแสดงตําแหนงและทิศทางการทัศนาการจากฝงวัดอรุณราชวรารามไปยัง
กลุมมหาเจดียภ ายในวัดโพธิ์
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
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ภาพที่ 75 แสดงใหเห็นยอดเจดียระหวางชองวางอาคารทายซอยทาเตียน (1) เมื่อมองมาจากฝง
วัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ 76 แสดงใหเห็นยอดเจดียระหวางชองวางอาคารทายซอยทาเตียน (2) เมื่อมองมาจากฝง
วัดอรุณราชวราราม
จากแผนผังที่ 26 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงและทิศทางของการทัศนาการจากฝงวัดอรุณ
ราชวรารามมายังบริเวณริมน้าํ ฝงทาเตียน จะเห็นยอดเจดียอยูทางดานหลังอาคาร(ภาพที่ 75 และ 76 )
ทําใหเกิดการรับรูวามีกลุมอาคารทางศาสนาอยูทางดานหลังอาคาร ทําใหมีความนาสนใจวาการเปด
มุมมองใหสามารถมองเห็นอาคารสําคัญของทั้ง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา นาจะสงเสริมใหเกิดความ
สัมพันธทางดานการรับรูทางทัศนาการของ 2 ฝงแมน้ําได
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แผนผังที่ 27 แสดงความสัมพันธทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําในซอยตางๆ
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาในซอยตางๆบริเวณทาเตียนมีแนวโนมในการเกิด
ความสัมพันธทางดานมุมมองของ 2 ฝงแมน้ํา ซึ่งลักษณะของความสัมพันธทางดานทัศนาการจะมี
ความแตกตางกันขึ้นกับองคประกอบและปจจัยตางๆในซอยนั้นๆ ดังนั้นพื้นที่ทเี่ หมาะสมและสอด
คลองกับการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อใหเกิดความสัมพันธทางดานมุมมอง
ของ 2 ฝงแมน้ํานั้น คือบริเวณที่วางภายในซอยตางๆดังนี้
1.ซอยถนนทายวัง
2. ซอยทาเตียน(ซอยที่ 2 และซอยที่ 3)
3. ซอยทาสุพรรณ
ผูศึกษาจึงมีความเห็นวา การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมใหเกิด
การรับรูทางทัศนาการของ 2 ฝงแมน้ําในบริเวณนี้ควรจะทําการออกแบบในบริเวณซอยตางๆที่
กลาวมาขางตน ดังนั้นผูศกึ ษาจะทําการกําหนดบริเวณที่จะทําการออกแบบโดยพิจารณาจากผัง
บริเวณดังนี้
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แผนผังที่ 28 ผังบริเวณแสดงตําแหนงอาคารริมน้ํา
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
เมื่อพิจารณาจากผังขางตนจะเห็นวาอาคารหมายเลข 1 – 8 เปนอาคารที่อยูในตําแหนง
ที่บดบังการทัศนาการของ 2 ฝงแมน้ํา และจากการสํารวจและวิเคราะหที่ตั้งโครงการพบวา อาคาร
หมายเลข 1 ,2 ,3 และอาคารหมายเลข 6 มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทรุดโทรม ผูศึกษาจึงขอ
เสนอใหทําการรื้อถอนเพื่อทําการปรับปรุงใหมดังแผนผังที่ 29

แผนผังที่ 29 แสดงบริเวณทีจ่ ะทําการปรับปรุงสภาพทางกายภาพสวนที่ 1
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
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นอกจากนั้นอาคารหมายเลข 4 ,5 ,7 และอาคารหมายเลข 8 ก็เปนอาคารที่มีลักษณะบด
บังการทัศนาการเชนกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงของเสนอใหทาํ การรื้อถอนอาคารดังกลาวเพื่อเปนการเปด
พื้นที่ใหเกิดการทัศนาการสูองคพระปรางคและกลุมมหาเจดียด ังแผนผังที่ 30

แผนผังที่ 30 แสดงบริเวณทีจ่ ะทําการปรับปรุงสภาพทางกายภาพสวนที่ 2
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ดังนัน้ ผูศึกษาจึงของสรุปพืน้ ที่สําหรับการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพบริเวณชุมชนทาเตียนซึ่งแสดงเปนพื้นที่สีแดงดังนี้

แผนผังที่ 31 แสดงบริเวณทีก่ ําหนดไวสําหรับการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่มา : โดยผูศกึ ษา

บทที่ 5
การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
จากการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ และองคประกอบทางกายภาพในบริเวณชุม
ชมท า เตี ย น พบว า ในแต ล ะซอยมี ลั ก ษณะองค ป ระกอบทางกายภาพและโครงสร า งทางการ
ทัศนาการที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามจากการศึกษาทางดานทฤษฎีและกรณีศึกษาที่ผานมาพบวา
การออกแบบและการเลือกใชองคประกอบทางกายภาพเพื่อใหเกิดการรับรูทางทัศนาการนั้น ทําได
หลายวิธี ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการออกแบบในวิทยานิพนธฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุง
บริเวณริมน้ําแมน้ําเจาพระยาในบริเวณอื่นๆได จะตองมีโครงรางการออกแบบในรูปแบบของการ
ทดลองเพื่อใหไดผลของการศึกษาที่มีความหลากหลาย ใชเปนกรณีศึกษาสําหรับผูสนใจตอไป โดย
มีโครงสรางของการทดลองดังนี้
ซอยถนนทายวัง, ซอยทาเตียน, ซอยทาสุพรรณ
เงื่อนไขที่เกีย่ วของกับการทัศนาการภายในซอย
การทดลองที่ 1
แนวความคิดในการออกแบบ
การออกแบบ
สรุปผลการทดลอง
การทดลองที่ 2
แนวความคิดในการออกแบบ
การออกแบบ
สรุปผลการทดลอง
การทดลองที่ 3
แนวความคิดในการออกแบบ
การออกแบบ
สรุปผลการทดลอง
สรุปผลการทดลองทั้งหมด
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1. ซอยถนนทายวัง
1.1 เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการทัศนาการภายในซอย
1.1.1 มีขอกําหนดเรื่องการรับรูที่ไมตอเนือ่ งกับองคพระปรางค เนื่องจากทิศ
ทางของแกนการทัศนาการจากซอยไปยังองคพระปรางคไมตรงกัน แตเมื่อเปลี่ยนตําแหนงการ
ทัศนาการมาอยูบริเวณทายซอยก็จะสามารถเห็นองคพระปรางคไดชัดเจน

แผนผังที่ 32 ผังบริเวณแสดงทิศทางการทัศนาการในซอยถนนทายวังบริเวณตนซอยและทายซอย
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
1.1.2 ที่วางภายในซอยเปนทีว่ างปดลอม โดยอาคารทาเรือขามฟากเปนองค
ประกอบที่ปดกั้น และบดบังมุมมองไปสูแมน้ําเจาพระยา

ภาพที่ 77 แสดงลักษณะของที่วางปดลอมภายในซอยถนนทายวัง
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1.1.3 รูปแบบของอาคารอนุรักษเปนองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญในการ
กําหนดทิศทางการออกแบบ ซึ่งจะตองสงเสริมและไมขัดแยงตอกลุมอาคาร

ภาพที่ 78 รูปแบบอาคารอนุรักษในซอยถนนทายวัง
1.2 แนวทางการออกแบบเบื้องตน
1.2.1 ทําใหทวี่ างที่มีลักษณะปดลอม เปลี่ยนเปนทีว่ างทีม่ ีลักษณะเปดและมีการ
เชื่อมตอของที่วางไปยังแมนา้ํ เจาพระยาโดยการยายอาคารทาเรือขามฟากออกไปจากตําแหนงเดิม

ภาพที่ 79 แสดงภาพเปรียบเทียบของที่วางภายในซอย เมือ่ ตัดอาคารทาเรือออกไป
1.2.2 สรางความสัมพันธทเี่ ชื่อมตอกันเปนลําดับ(Sequence) จากบริเวณตน
ซอย (1) ไปยังบริเวณทายซอย (2) และเชื่อมตอกับองคพระปรางค (3)

ลายเสนที่ 8 แสดงลักษณะการเชื่อมความสัมพันธระหวาง 2 ฝงแมน้ําของซอยถนนทายวัง
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1.2.3 สรางจุดสนใจบริเวณตนซอยกับบริเวณทายซอย (จุดสีแดง) ทําใหเกิด
พื้นที่ที่มีลักษณะเชื่อมตอในที่วางภายในซอย (เสนสีแดง)

ลายเสนที่ 9 แสดงการสรางจุดสนใจในซอยทายวัง
1.3 การทดลองออกแบบสถาปตยกรรม
1.3.1 การทดลองที่ 1/1
แนวความคิดในการออกแบบ
การทดลองจึงมุงประเด็นไปที่การเชื่อมโยงองคประกอบทางสัญลักษณบริเวณ
ตนซอยกับบริเวณทายซอย โดยใชองคประกอบที่มีลักษณะเหมือนซุมประตู เพื่อเนนใหเกิดการรับรู
ถึงการเขาถึงในบริเวณตนซอย

ลายเสนที่ 10 การสรางจุดสนใจบริเวณตนซอยในการทดลองที่ 1/1
สรางซุมประตูบริเวณปลายซอยโดยวิธีการเวนชองวางของระนาบแนวตัง้ เพื่อ
สรางขอบเขตของพื้นที่ และใชลักษณะของชองวางดังกลาวเนนการเชื่อมตอไปยังสัญลักษณที่อยู
ริมน้ํา โดยกําหนดใหองคประกอบทางสัญลักษณมีรูปทรงในแนวตั้งเพื่อใหสามารถมองเห็นไดจาก
ระยะไกล ประกอบกับการเนนการเขาถึงโดยการยกระดับทางเดินบริเวณกลางใหเกิดการรับรูไป
ทางดานหนาของซอย

86

ลายเสนที่ 11 แสดงซุมประตูและสัญลักษณบริเวณทายซอย

ลายเสนที่ 12 ยกระดับพื้นบริเวณกลางซอยที่เปนทางเดินไปสูทายซอย
การออกแบบ

ภาพที่ 80 ผังบริเวณซอยถนนทายวังในการทดลองที่ 1/1
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ภาพที่ 81 ซุมประตูทางเขาบริเวณตนซอย

ภาพที่ 82 แสดงลําดับของมุมมองในการเขาถึงบริเวณริมน้ํา

ภาพที่ 83 แสดงมุมมองผานซุมประตูบริเวณทายซอย
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ภาพที่ 84 ผังบริเวณโดยรวมในการทดลองที่ 1/1
สรุปผลการทดลองที่ 1/1
การใชองคประกอบที่มีลักษณะซุมประตูทางเขา ทําใหเกิดการแบงพืน้ ที่ภาย
ในซอยออกเปนสัดสวน จากถนนภายใน – ที่วางในซอย – บริเวณริมน้ํา ตามลําดับ และทําใหเกิด
การรับรูในลักษณะเชื่อมตอผานซุมประตู
สัญลักษณบริเวณริมน้ําที่มีลักษณะทางแนวตั้ง มีความสอดคลองกับองคพระ
ปรางควัดอรุณราชวราราม ซึ่งสงผลใหเกิดสุนทรียภาพของบริเวณริมน้ําในลักษณะที่เปนเอกภาพ
ของบริเวณโดยรวม
การเปดพื้นที่วางบริเวณริมน้ํา ทําใหเกิดการเชื่อมตอทางทัศนาการระหวาง 2 ฝง
แมน้ําได ประกอบกับองคประกอบทางสัญลักษณบริเวณริมน้ํา ชวยดึงดูดความนาสนใจใหเกิด
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ไปยังบริเวณริมน้ํา
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1.3.2 การทดลองที่ 1/2
แนวความคิดในการออกแบบ
ในการทดลองที่ 1/2 นี้จะทดลองสรางองคประกอบที่ทําใหเกิดการรับรูใน
ลักษณะของการกําหนดแนวการเคลื่อนที่ของผูใชสอย โดยใหทางเดินดังกลาวอยูทางฝงซายตรง
ขามอาคารอนุรักษ เพื่อเปดที่วางทางดานหนาอาคารอนุรักษ เปลี่ยนทิศทางของแกนทางเดินบริเวณ
ทายซอยใหมีทิศทางที่เบี่ยงเบนไปสูองคพระปรางค เพื่อใหเกิดการรับรูไปยังองคพระปรางค

ลายเสนที่ 13 แสดงแกนของทางเดินที่เบีย่ งเบนทิศทางไปยังองคพระปรางค
กําหนดรูปแบบของผนังทางเดินดังกลาวโดยใชรูปแบบเดียวกับซุมประตูของ
อาคารอนุรักษ

ลายเสนที่ 14 รูปแบบของอาคารอนุรักษภายในซอยถนนทายวัง
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การออกแบบ

ภาพที่ 85 ผังบริเวณของการทดลองที่ 1/2 ซอยถนนทายวัง

ภาพที่ 86 บริเวณปากทางเขาซอยถนนทายวัง

ภาพที่ 87 แสดงมุมมองเปนลําดับของการเขาถึงบริเวณริมน้ํา
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ภาพที่ 88 มุมมองโดยรวมของการทดลองที่1/2 เมื่อมองจากวัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ 89 มุมมองโดยรวมของการทดลองที่1/2 เมื่อมองจากวัดโพธิ์
สรุปผลการทดลองที่ 1/2
การออกแบบผนังทางเดินใหมีรูปแบบ และจังหวะของชองเปดเปนแบบเดียวกับ
รูปแบบของอาคารอนุรักษ ทําใหเกิดการรับรูถึงความเปนเอกภาพของพื้นที่ในซอย
การเบี่ยงทางเดินบริเวณปลายซอย เปนองคประกอบที่ทําใหบดบังการเชื่อมตอ
ของที่วางภายในซอยกับแมน้ําเจาพระยา (ภาพที่ 86) แตก็เปนองคประกอบที่นาสนใจ เนื่องจากการ
เปลี่ยนทิศทางของระนาบในแนวตั้ง สงผลใหเกิดการรับรูที่สรางความตอ
เนื่องไปยังบริเวณริมน้ําทางดานซายของซอย
ชองทางเดินทางดานขวา ทําใหที่วางหนาอาคารอนุรักษมีความกวางนอยลง
สงผลใหพื้นที่ใชสอยภายในซอยมีพื้นที่นอยลงตามลําดับ
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1.3.3 การทดลองที่ 1/3
แนวความคิดในการออกแบบ
ทดลองออกแบบทางเดินใหมีลักษณะเปนเสนโคงเพื่อใหเกิดการรับรูทาง
ทัศนาการที่ขดั แยงกับโครงสรางทางทัศนาการของซอยที่มีลักษณะเปนเสนตรง

ลายเสนที่ 15 แสดงการใชเสนโคงในระนาบพื้น

ลายเสนที่ 16 แสดงการทดลองลดระดับทางเดินตรงกลางซอยเพื่อแบงที่วางการใชสอยภายในซอย
ใหชัดเจน
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การออกแบบ

ภาพที่ 90 ผังบริเวณซอยถนนทายวังในการทดลองที่ 1/3

ภาพที่ 91 มุมมองจากบริเวณตนซอย

ภาพที่ 92 แสดงมุมมองเปนลําดับในการเขาถึงพื้นที่ริมน้ํา
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ภาพที่ 93 แสดงมุมมองจากบริเวณปลายซอยไปยังบริเวณตนซอย
สรุปผลการทดลองที่ 1/3
การลดระดับของทางเดินทําใหเกิดความนาสนใจ และเกิดการรับรูที่เนนไปสู
บริเวณทายซอย
การทดลองใชตนไม พบวาขนาดความสูงของตนไมมีผลตอการรับรูที่อาจบดบัง
อาคาร ซึ่งในกรณีนี้ควรใชตนไมที่ความสูงไมมากนัก เนื่องจากตนไมที่มีความสูงมากทําใหเกิดการ
บดบังอาคารอนุรักษ
การออกแบบทางเดิน โดยใช เ ส น โค ง ส ง ผลให เ กิ ด การเน น ความสํ า คั ญ ต อ
องคประกอบทางสัญลักษณและพื้นที่บริเวณริมน้ํา
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2. ซอยทาเตียน
2.1 เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการทัศนาการภายในซอย
2.1.1 โครงสรางทางการมองภายในซอยนี้ มีลักษณะที่เปนการเชื่อมตอทาง
ทัศนาการที่มีความสัมพันธกันระหวาง 2 ฝงแมน้ํา คือเมื่อยายอาคารบริเวณริมน้ําและอาคารระหวาง
ซอยทาเตียนทั้ง 2 ซอยออกไป ทําใหเมื่อทัศนากรอยูบริเวณตนซอยจะสามารถมองเห็นองคพระ
ปรางคได และเมื่อทัศนากรอยูฝงวัดอรุณราชวราราม ก็จะสามารถมองเห็นกลุมมหาเจดียภายในวัด
พระเชตุพนฯไดเชนกัน ซึ่งทําใหเกิดแกนการทัศนาการที่พาดผานซอยทาเตียนดังแผนผังที่ 33 การ
ทดลองจึงมุงประเด็นในการสรางองคประกอบทางกายภาพที่สงเสริมใหเกิดการรับรูทางทัศนาการ
ที่สอดคลองกันทั้ง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา

แผนผังที่ 33 แสดงเสนแกนทัศนาการเชื่อมระหวาง 2 ฝงแมน้ํา
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย. “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.
2.1.2 เนื่องจากสภาพทางกายภาพของรานคาในซอยดานหนึ่งเปนกลุมอาคาร
อนุรักษ ดังนั้นการออกแบบจึงตองคํานึงถึงการนํารูปแบบของอาคารอนุรักษไปใชเปนสวนหนึง่
ขององคประกอบทางสถาปตยกรรม

ภาพที่ 94 แสดงสภาพและองคประกอบทางสถาปตยกรรมของอาคารอนุรักษภายในซอยทาเตียน
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2.2 แนวทางในการออกแบบเบื้องตน
สรางความสัมพันธทางการทัศนาการระหวางวัดทั้งสอง โดยใชพื้นที่บริเวณซอย
ทาเตียนเปนพื้นที่เชื่อมตอ สรางความสัมพันธในลักษณะการเชื่อมตอทางตรง การออกแบบจะ
มุงเนนไปที่การสรางและสงเสริมมุมมองใหสอดคลองกับแกนทัศนาการ

ลายเสนที่ 17 แสดงแกนการทัศนาการในซอยทาเตียน ในการสรางองคประกอบใดๆจะตองคํานึง
ถึงแกนการทัศนาการนี้เปนหลัก
2.3 การทดลองออกแบบสถาปตยกรรม
2.3.1 การทดลองที่ 2/1
แนวความคิดในการออกแบบ
การทดลองนี้ เปนการทดลองแบงพื้นที่ออกเปนสองสวน โดยใชแกนทัศนาการ
เป น เส น แบ ง ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด พื้ น ที่ ก ารใช ป ระโยชน แ ตกต า งกั น ส ว นหนึ่ ง เป น พื้ น ที่ เ ป ด โล ง
สาธารณะบริเวณที่ติดกับอาคารอนุรักษ ซึ่งเปนการเปดพื้นที่โลงเนนความสําคัญใหกับอาคาร
อนุรักษภายในซอย สวนพื้นที่อีกดานหนึ่งพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะกึ่งภายใน โดยใชระนาบทางตัง้
ที่มีองคประกอบเดียวกันกับอาคารอนุรักษมาเปนสวนปดลอมพื้นที่ ซึ่งพื้นที่กึ่งเปดโลงนี้ยังชวย
สรางความสําคัญของพื้นที่เปดโลงและแกนทัศนาการภายในซอยดวย

ลายเสนที่ 18 เนนแกนการทัศนาการโดยแบงที่วางของซอยออกเปน 2 สวน
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ลายเสนที่ 19 เนนทีว่ างเปดโลงโดยการลดระดับใหเปนที่วางรูปแบบใหมกับบริเวณชุมชน
การออกแบบ

ภาพที่ 95 ผังบริเวณซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/1

ภาพที่ 96 มุมมองจากบริเวณปากซอยทาเตียน
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ภาพที่ 97 แสดงทัศนียภาพในแตละลําดับของการเคลื่อนที่ไปยังพืน้ ทีร่ ิมน้ํา ในการทดลอง 2/1

ภาพที่ 98 แสดงมุมมองไปยังพระปรางควดั อรุณฯจากบริเวณพืน้ ที่โลงภายในซอย

ภาพที่ 99 แสดงมุมมองจากวัดอรุณฯไปยังซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/1
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สรุปผลการทดลองที่ 2/1
การใชองคประกอบทางกายภาพที่สอดคลองกับอาคารอนุรักษทําใหเกิดการ
รับรูสภาพแวดลอมที่เปนเอกภาพและมีเอกลักษณเฉพาะพื้นทีน่ ั้นๆ
การลดระดับบริเวณทีว่ างเปดโลงสงผลใหเกิดการรับรูทางดานคุณสมบัติของ
พื้นที่ไดชดั เจนยิ่งขึ้น
การใชจังหวะที่ซ้ํากันของชองเปดในระนาบแนวตั้งเปนองคประกอบที่นําสาย
ตาไปยังองคพระปรางค
ที่วางเปดโลงทําใหการทัศนาการจากฝงวัดอรุณราชวรารามมายังวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม มีความชัดเจนและไมเกิดการบดบัง
การทดลองที่ 2/2
แนวความคิดในการออกแบบ
การทดลองมุง เนนไปที่การเลือกใชระนาบทางตั้งมาเป นองค ประกอบ โดย
ทดลองโดยใชระนาบทางแนวตั้งที่มีลักษณะการบดบังมุมมอง มาใชควบคุมการเคลื่อนที่ไปสู
บริเวณริมน้ํา การใชระนาบดังกลาวเปนองคประกอบในการสรางที่วางที่มีลําดับที่มีลักษณะการ
เชื่อมตอที่วาง จากภายในไปสูที่วางภายนอก (บริเวณริมน้ํา) โดยการกําหนดการเคลื่อนที่ดังกลาวจะ
มีทิศทางที่สอดคลองกับแกนสําคัญ ระนาบทางแนวตั้งที่นํามาเปนองคประกอบ กําหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุของพื้นผิวใหสอดคลองกับลําดับการเคลื่อนที่สูริมน้ํา โดยเปลี่ยนแปลงจากวัสดุ
ทึบตันไปเปนวัสดุที่มีความโปรงใสตามลําดับ

ลายเสนที่ 20 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ไปสูบริเวณริมน้ํา ในการทดลองที่ 2/2
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การออกแบบ

ภาพที่ 100 ผังบริเวณซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/2

ภาพที่ 101 แสดงทัศนียภาพบริเวณทางเขาซอยทาเตียน

ภาพที่
ทัศนียภาพในแตละลําดับการเคลื่อนที่ ในการทดลองที่ 2/2

102 แสดง
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ภาพที่ 103 แสดงมุมมองเปดบริเวณริมน้ํา ในการทดลองที่ 2/2

ภาพที่ 104 แสดงมุมมองจากวัดอรุณฯไปยังซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/2
สรุปผลการทดลองที่ 2/2
การใชระนาบแนวตั้งที่บดบังมุมมองมาควบคุมการทัศนาการ ทําใหเกิดความ
นาสนใจในการเคลื่อนที่
ระนาบในแนวตั้งที่มีความสูงไมมาก สงผลใหไมเกิดการบดบังการทัศนาการ
จากฝงวัดอรุณราชวรารามมายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
การลดระดับของความทึบตัน และการเจาะชองเปดของระนาบแนวตั้ง สงผลให
เกิดการรับรูที่เพื่อระดับความนาสนใจในการทัศนาการไปยังองคพระปรางค
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2.3 การทดลองที่ 2/3
แนวความคิดในการออกแบบ
การทดลองสรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมเนนที่แกนทัศนาการโดยตรง
โดยสรางองคประกอบที่มีลักษณะเปนแบบซุมประตู เรียงตอกันตามแนวทัศนาการ เพื่อสรางความ
สัมพันธเชื่อมตอแบบตรงไปตรงมาบนลานสนามหญาทีเ่ ปนพื้นที่เปดโลงสาธารณะ

ลายเสนที่ 21 แสดงการเนนแกนการทัศนาการในทีว่ างของซอยทาเตียน
ใชองคประกอบที่มีลักษณะคลายซุมประตู จัดวางใหมีจังหวะที่ซ้ํากันจากตนซอย
ไปยังทายซอย การจัดวางใหมีระยะหางทําใหเกิดการเชื่อมตอระหวางที่วางทางซายและทางขวา

ลายเสนที่ 22 รูปแบบขององคประกอบคลายซุมประตู

103
การออกแบบ

ภาพที่ 105 ผังบริเวณซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/3

ภาพที่ 106 มุมมองจากบริเวณปากซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/3

ภาพที่ 107 แสดงลักษณะซุมภายในซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/3
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ภาพที่ 108 แสดงทัศนภาพในแตละลําดับการเคลื่อนที่ ในการทดลองที่ 2/3

ภาพที่ 109 แสดงทัศนียภาพมุมมองเปดบริเวณริมน้ํา ในการทดลองที่ 2/3

ภาพที่ 110 แสดงมุมมองจากวัดอรุณฯไปยังซอยทาเตียน ในการทดลองที่ 2/3
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สรุปผลการทดลองที่ 2/3
การกําหนดองคประกอบทางกายภาพในแกนการทัศนาการ สงผลใหเกิดการ
รับรูถึงทิศทางของการทัศนาการที่ชัดเจน
ความตอเนื่องของการจัดเรียงองคประกอบ สงผลใหเกิดการนําสายตาไปยังองค
พระปรางค
องคประกอบดังกลาวไมทําใหเกิดการบดบังการทัศนาการมายัง วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
ที่วางภายในซอยยังมีความตอเนื่องกันระหวางแนวแกนการทัศนาการ เนื่องจาก
การจัดเรียงองคประกอบทางกายภาพใหมีระยะที่หางกัน
3. ซอยทาสุพรรณ
3.1 เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการทัศนาการภายในซอย
3.1.1 โครงสรางทางทัศนาการของซอยนี้มีลักษณะทีส่ ามารถมองเห็นองคพระ
ปรางคไดชัดเจน เนื่องจากทิศทางของซอยตรงกับองคพระปรางค

ลายเสนที่ 23 แสดงทิศทางของที่วางในซอยทาสุพรรณที่ตรงกับองคพระปรางค
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3.2 การทดลอง
เนื่องจากองคประกอบและโครงสรางทางการทัศนาการของซอยนี้มีขอจํากัดที่
คอนขางชัดเจน ผูศึกษาจึงเสนอแนวทางการออกแบบเพียงการทดลองเดียว คือ การเนนใหเกิดการ
ทัศนาการที่ทําใหเกิดการรับรูที่ชัดเจนขึ้นโดยการ ปรับรูปทรงของอาคารทางดานขางใหมีลักษณะ
บานออกในสวนปลายอาคารทางดานริมน้ํา และทดลองปรับรูปแบบของกันสาดใหมีลักษณะที่เปน
การควบคุมการทัศนาการโดยใชระนาบเหนือศีรษะ ที่เรียงตัวเปนชั้นขึ้นไปตามองศาการมองใน
แนวตั้งไปยังองคพระปรางค

ลายเสนที่ 24 แสดงการปรับรูปทรงของอาคารในซอยที่สุพรรณ

ลายเสนที่ 25 แสดงระดับของระนาบเหนือศีรษะที่เรียงตัวไปตามองศาการมอง

107
การออกแบบ

ภาพที่ 111 ผังบริเวณซอยทาสุพรรณ

ภาพที่ 112 ทัศนภาพตามลําดับการเคลื่อนที่สูบริเวณริมน้ํา
สรุปผลการทดลอง
การปรับรูปทรงของอาคารบริเวณทายซอยนั้น อาจจะไมสามารถสังเกตเห็นได
อยางชัดเจน เนื่องจากทัศนภาพทั้งกอนและหลังปรับอาคารมีลักษณะที่คลายกันมาก
สวนการใชระนาบเหนือศีรษะ เปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดการเนนความเปน
“ภาพ” ของพระปรางคไดชัดเจนในตําแหนงบริเวณตนซอยเทานั้น และเปนองคประกอบที่เปนการ
แกปญหาการบดบังการทัศนากรไดดี อีกทั้งยังใหประโยชนทางดานความสะดวกในการใชสอย
พื้นที่ของคนในชุมชน
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สรุปผลการทดลองทั้งหมด
จากการทดลองขางตน ทําใหทราบวาองคประกอบทางกายภาพตางๆสงผลใหเกิดการ
รับรูทางทัศนาการที่มีความแตกตางกันซึ่งสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดงั นี้
1. ซอยถนนทายวัง
1.1 รูปแบบของอาคารอนุรักษเปนปจจัยที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง ดังนัน้ ในการ
ทดลองนํา Order และ Pattern ของอาคารมาใชกับองคประกอบใหม ทําใหเกิดการรับรูทางดาน
สุนทรียภาพของที่วางในซอยที่มีความสอดคลองและกลมกลืนกัน
1.2 การใชระนาบทางแนวตัง้ ทําใหเกิดการรับรูการถึงการเปลี่ยนทิศทางของที่
วางไดชดั เจน
1.3 ไมทดลองใชระนาบเหนือศีรษะเนื่องจาก เปนองคประกอบที่ทาํ ใหเกิดการ
บดบังและไมสงเสริมความสําคัญของอาคารอนุรักษ
1.4 การใชระนาบทางตั้งทีล่ ักษณะคลายซุมประตูเปนองคประกอบที่นาสนใจ
ที่สุดทําใหเกิดการรับรูถึงการเชื่อมตอของที่วางเปนสวนๆ จาก พื้นที่รมิ ถนนถึงพื้นทีภ่ ายในซอย
และพื้นที่บริเวณริมน้ํา มีประโยชนในการนําไปใชกาํ หนดความหมายของที่วางใหชัดเจนยิ่งขึ้น
1.5 การออกแบบในการทดลองที่ 1/1 และ 1/3 ลักษณะพื้นที่โลงบริเวณริมน้ํา
สงผลใหเปดโอกาสในการทัศนาการไปยังฝงตรงขามแมน้ําไดมากขึน้ และยังไมเกิดการบดบังมอง
ไปยังองคพระปรางคเหมือนในการทดลองที่ 1/2
1.6 การใชองคประกอบสัญลักษณ เปนองคประกอบที่นา สนใจในลักษณะที่
เปนจุดสังเกต(Landmark) สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล
2. ซอยทาเตียน
2.1 รูปแบบของอาคารอนุรักษเปนปจจัยที่สําคัญเชนเดียวกับ ซอยถนนทายวัง
ดังนั้นการทดลองใชองคประกอบที่สอดคลองกับอาคารอนุรักษในการทดลองที่ 2/1 จึงทําใหเกิด
การรับรูทางดานสุนทรียภาพที่มีความเปนเอกภาพ
2.2 เนื่องจากเปนซอยที่มีการทัศนาการที่มีความสัมพันธทางดานการทัศนาการ
ระหวาง 2 ฝงแมน้ํา องคประกอบที่นํามาใชในการทดลองที่มีความสูงไมมากทําใหไมเกิดการบดบัง
การทัศนาการ

2.3 การรื้อถอนอาคารบริเวณริมน้ําในเบือ้ งตนนั้น เปนการเปดโอกาสความ
สัมพันธทางทัศนาการของ 2 ฝงแมน้ําไดในระดับหนึ่ง สวนขั้นตอนการทดลองใชองคประกอบ
เพื่อใหเกิดการรับรูทางทัศนาการ เปนการเนนใหเกิดความนาสนใจเพิ่มขึ้น
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2.4 การทดลองออกแบบโดยใชองคประกอบตางๆ ทําใหเกิดลักษณะของที่วาง
ในซอยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สงผลใหเกิดการใชสอยในพื้นที่ทเี่ ปลี่ยนแปลงไปเชน ไดพนื้ ที่
สําหรับการสันทนาการของชุมชนเพิ่มขึ้น เปนตน
2.5 ทิศทางของแกนการทัศนาการที่ไมสมมาตรกับทิศทางของที่วาง เปน
องคประกอบที่นาสนใจ และสงผลตอการรับรูทางทัศนาการที่ชัดเจน
2.6 การทดลองที่ 2/3 เปนการทดลองที่ทําใหเกิดการรับรูทเี่ นนใหองคพระ
ปรางคมีลักษณะเดนเปน “ภาพ” (Figure) ไดชัดเจนยิ่งขึน้ เนื่องจากเมือ่ ทัศนากรอยูในตําแหนง
รอบๆองคประกอบก็จะมองเห็นองคพระปรางคโดยไมมกี ารบดบัง แตเมื่ออยูในตําแหนงของแกน
การทัศนาการ จังหวะการจัดเรียงขององคประกอบจะทําใหเกิดการรับรูตอเนื่องไปยังองคพระ
ปรางค
3. ซอยทาสุพรรณ
3.1 การปรับรูปทรงของอาคารเพื่อสงเสริมใหเกิดการรับรูทางทัศนาการที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น เปนลักษณะของการใชมายาทางทัศนาการมาประยุกตใช
3.2 การทดลองใชระนาบเหนือศีรษะ เปนองคประกอบที่ไดผลพลอยได
ทางดานความสะดวกในการใชสอยพื้นที่
จากผลการทดลอง พบวาการสรางองคประกอบตางๆเพื่อใหเกิดความสัมพันธ
ทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา ในซอยตางๆไดผลลัพธที่แตกตางกัน ซึ่งในบางการ
ทดลองจะทําใหเกิดการรับรูทางทัศนาการไปยังองคพระปรางคไดอยางชัดเจน เชนการทดลองที่
2/3 เนื่องจากการเลือกใชองคประกอบที่มีลักษณะโปรง ประกอบกับการเนนแกนการทัศนาการโดย
การจัดเรียงองคประกอบดังกลาวไวในแนวแกนนั้น สวนในซอยถนนทายวังการใชระนาบทาง
แนวตั้งที่มีลักษณะคลายซุมประตู จัดวางในตําแหนงตนซอยและทายซอยทําใหเกิดความนาสนใจ
ในการเขาถึงพื้นบริเวณริมน้ําที่เปนบริเวณที่เกิดการทัศนาการไปยังองคพระปรางคไดชัดเจนที่สุด
การใชระนาบเหนือศีรษะในซอยทาสุพรรณ ชวยในลักษณะของที่วางในซอยมีความเปนระเบียบไม
เกิดการบดบังจากกันสาดที่พบอยูในปจจุบัน และยังชวยเนนการทัศนาการไปยังองคพระปรางคเมื่อ
ทัศนกรอยูบริเวณตนซอยไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการสงเสริมการทัศนาการไปยังองคประกอบที่เปน
“ภาพ” (Figure) จึงควรเลือกใชองคประกอบที่อยูในตําแนงที่เปดโอกาสใหเกิดการทัศนาการมาก
ที่สุด และมีลักษณะที่ไมบดบังการทัศนาการเปนสําคัญ

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาดานการรับรู และความสัมพันธทาง
ทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเนนการศึกษาที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางกายภาพใน
สภาพแวดลอมที่สงผลตอการรับรู และการเชื่อมตอทางสายตาระหวาง 2 ฝงแมน้ํา เนื่องจากผูศึกษา
มีความสนใจวา ทําไมสภาพแวดลอมทางกายภาพในบางบริเวณจึงมีสภาพที่ทรุดโทรมเกิดความ
ขัดแยงกับบริบทตางๆรอบดาน และการศึกษาเพื่อการออกแบบปรับปรุงทางกายภาพที่เนนทางดาน
ความสัมพันธทางทัศนาการจะชวยใหสุนทรียภาพบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยามีคุณภาพที่ดขี นึ้ หรือ
ไม ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคการศึกษาไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาองคประกอบทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในพื้นที่บริเวณริมฝง
แมน้ําเจาพระยา ทั้งฝงพระนครและฝงธนบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธทางดานการรับรูทางสายตา ของพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา โดยเฉพาะบริเวณทีเปนสถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร และสถาปตยกรรม กับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพรอบดาน
3. ทําการออกแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใน
บริเวณที่เลือกทําการศึกษา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และความ
สัมพันธทางสายตาระหวาง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา
จากวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ก ล า วไว ข า งต น ผู ศึ ก ษาจึ ง ได กํ า หนดขั้ น ตอนการศึ ก ษา ให
สอดคลองกับวัตถุประสงค และไดทํ าการศึกษาในรายละเอี ยดไว ในบทตางๆ ซึ่งสามารถสรุป
ขั้นตอนการศึกษาที่ผานมาตามวัตถุประสงค ดังนี้
ในขั้นตอนเบื้องตน ผูศึกษาไดทําการสํารวจพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา พบวา
สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณตางๆตั้งแตชวงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระราม 9 มี
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีความหลากหลาย เนื่องจากมีการใชสอยที่แตกตางกัน บางบริเวณมี
การกอสรางอาคารรุกล้ําเขามาในแมน้ําเจาพระยา บางบริเวณมีสภาพเปนชุมชนแออัดริมน้ํา บาง
บริเวณเปนที่ ตั้งของสถานที่สําคั ญทางประวัติศาสตร เปนตน ซึ่งองคประกอบทางกายภาพใน
บริเวณตางๆนั้น สงผลตอสุนทรียภาพของแมน้ําเจาพระยาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีสถานที่
ที่สําคัญทางประวัติศาสตรในชวงสะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เนื่องจาก
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เปนบริเวณที่อยูในชวงเกาะรัตนโกสินทร จึงนาสนใจวาสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ริมน้ํา
ในชวงนี้มีลักษณะที่สอดคลองกับสถานที่สําคัญดังกลาวอยางไรบ าง ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเลือก
บริเวณริมน้ํามา 5 บริเวณเพื่อเปนกรณีศึกษา ดังนี้
1. บริเวณพระราชวังบางขุนพรหม
2. บริเวณสวนสันติชัยปราการ
3. บริเวณ สถานีรถไฟบางกอกนอย
4. บริเวณทาชาง
5. บริเวณชุมชนทาเตียน

ภาพที่ 113 แสดงสถานที่สําคัญบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา
ในขั้นตอนตอจากการสํารวจและทําการเลือกบริเวณที่ทําการศึกษาไดแลว ผูศึกษาจึง
ทําการศึกษา และทําการวิเคราะหขอมูลทางดานองคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ
ในบริเวณตางๆเพื่อเก็บขอมูลไวเปนประโยชนในการออกแบบ พบวา องคประกอบทางกายภาพใน
ในหลายบริเวณมีลักษณะที่สงเสริมการทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา และมีสภาพแวดลอมที่ทําให
สุนทรียภาพของริมฝงแมน้ําเจาพระยามีคุณภาพที่ดี เชน การจัดสภาพแวดลอมบริเวณใตสะพาน
พระราม 8 ใหมีลักษณะเปดโลง เปนลานอเนกประสงคแกชุมชนในฝงธนบุรี ทําใหเปดโอกาสใน
การรับรูถึง “วังบางขุนพรหม” ในฝงตรงขาม และยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธทาง
ทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา ดังนั้นการออกแบบอาคารอเนกประสงคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
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ออกแบบใหบริเวณชั้นลางของอาคารมีลักษณะที่เปนทางเชื่อมระหวางพื้นที่ปดลอมดานในกับพืน้ ที่
ริมน้ํา เปนการจัดองคประกอบทางกายภาพที่เปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธทางทัศนาการระหวาง
2 ฝงแมน้ํา เปนตน แตอยางไรก็ตามในหลายบริเวณก็มีองคประกอบทางกายภาพที่มีลักษณะบดบัง
การทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา และบางบริเวณมีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางดาน
สุนทรียภาพของบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา กรณีที่มีสภาพดังกลาวคือ บริเวณชุมชนทาเตียน ซึ่ง
ถาพิจารณาจากผังบริเวณจะเห็นวา ลักษณะของที่วางภายในชุมชนทาเตียนมีที่วางที่มีแนวโนมใน
การเกิดการทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําได แตจากการสํารวจในเบื้องตนพบวา อาคารบริเวณริมน้ํา
มีลักษณะที่บดบังการทัศนาการโดยเฉพาะอาคารบริเวณทายซอยตางๆ

แผนผังที่ 34 ผังบริเวณแสดงแนวอาคารและมุมมองของชุมชนทาเตียน
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย “แผนที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” 2547.

ภาพที่ 114 ภาพตัวอยางแสดงมุมมองในซอยตางๆของชุมชนทาเตียน
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นอกจากนั้น สภาพแวดลอมบริเวณริมน้ําของชุมชนทาเตียนยังมีสภาพที่คอนขางทรุด
โทรม ซึ่งมีลักษณะที่ขัดแยงกับบริเวณฝง ตรงขามแมนา้ํ ที่เปนที่ตั้งของพระปรางควดั อรุณราชวรา
รามเปนอยางยิง่ ไมสงเสริมทางดานสุนทรียภาพของบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา

ภาพที่ 115 แสดงภาพเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพระหวาง 2 ฝงแมน้ําบริเวณชุมชน
ทาเตียนและฝงวัดอรุณราชวราราม
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความเห็นวาบริเวณชุมชนทาเตียน – วัดอรุณราชวรารามเปนบริเวณ
ที่มีสภาพแวดลอมและองคประกอบทางกายภาพที่นาสนใจและเหมาะสมสําหรับการศึกษาเพื่อออก
แบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
จากการศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนทาเตียน พบวาชุมชนทาเตียนเปนชุมชน
เกาแกที่มีผูอยูอาศัยมานานตั้งแตตนกรุงรัตนโกสินทร มีการปรับเปลี่ยนการใชสอยพื้นที่ตามรัช
สมัยและเหตุการณตางๆในอดีต (ดังที่กลาวไวในประวัติความเปนมา) ดังนั้นผูศึกษามีความเห็นวา
การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในบริเวณนี้ ควรจะกําหนดพื้นที่ในการออกแบบ
ในบริเวณที่สงผลกระทบกับวิถีชีวิตความเปนอยูของผูที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ใหนอยที่สุด เนื่องจาก
จุดประสงคหลักของวิทยานิพนธคือ การปรับปรุงโดยคํานึงถึงความสัมพันธทางทัศนาการเทานั้น
การวิเคราะหที่ตั้งโครงการผูศึกษา จึงมุงเนนศึกษาองคประกอบทางกายภาพที่สงผลกระทบตอการ
ทัศ นาการ และโครงสร า งทางการทัศ นาการ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห พ บว า บริ เ วณที่ มี
แนวโนมในการเกิดความสัมพันธทางทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา โดยกําหนดใหองคพระปรางค
วัดอรุณราชวรารามเปนเปาหมายในการเกิดการทัศนาการ (เนื่องจากองคพระปรางคมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมทางแนวตั้งที่มีลักษณะเปนจุดสังเกตที่เห็นไดจากระยะไกล (Landmark) แตมีขอ
สงสัยวาทําไมผูที่สัญจรในบริเวณชุมชนทาเตียนไมสามารถมองเห็น) คือบริเวณที่วางในซอยตางๆ
ไดแก ซอยถนนทายวัง ซอยทาเตียน(1) ซอยทาเตียน(2) ซอยทาสุพรรณ และอาคารที่ตั้งอยูบริเวณ
ริมน้ําทายซอยทั้ง 4 องคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการทัศนาการ ของซอยตางๆ มีลักษณะที่
แตกตางกันทั้งทางดานผังบริเวณและอาคารภายในซอย ทําใหเกิดเงื่อนไขสําหรับการออกแบบที่
แตกตางกันดวยดังที่กลาวไวในบทวิเคราะห จึงสรุปพื้นที่สําหรับการออกแบบไวดังแผนผังที่ 35
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แผนผังที่ 35 แสดงพื้นที่สําหรับการออกแบบ ในบริเวณที่เปนสีแดง
ที่มา : โดยผูศกึ ษา
ในขั้นตอนการออกแบบผูศึกษามีความเห็นวา การออกแบบโดยใชองคประกอบทาง
กายภาพเปนตัวกําหนดใหเกิดการทัศนาการนั้น เปนการออกแบบที่ตองมีลักษณะที่เปนการทดลอง
เนื่องจากองคประกอบทางกายภาพเปนตัวแปรที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ผลที่ไดจากการเลือกใช
องคประกอบใดๆจะมีความแตกตางกัน ซึ่งผูศึกษาคาดวาผลที่ไดจากการทดลองจะเปนกรณีศึกษา
สําหรับการออกแบบปรับปรุงในบริเวณอื่นๆตอไป ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการออกแบบ
ครั้งนี้ผูศึกษาจึงเลือกใชองคประกอบที่มีลักษณะเปนระนาบทางแนวตั้งและระนาบทางแนวนอนมา
จัดระเบียบในสภาพแวดลอมใหเกิดการรับรูทางทัศนาการ โดยขั้นตอนในการทดลองนั้นผูศึกษาจะ
กําหนดเงื่อนไขสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหพื้นที่ในแตละซอยและทําการทดลองออกแบบในซอย
ตางๆ ซึ่งกลาวโดยสรุปไดดังนี้
ซอยถนนทายวัง มีเงื่อนไขสําคัญคือการรับรูที่ไมตอเนื่องกับองคพระปรางค เนื่องจาก
ทิศทางของแกนการทัศนาการจากซอยไปยังองคพระปรางคไมตรงกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงกําหนดทิศ
ทางการออกแบบ โดยการสรางความสัมพันธที่มีลักษณะเชื่อมตอกับฝงตรงขามแมน้ําโดยการสราง
องคประกอบทางสัญลักษณไวบริเวณที่วางริมน้ําทายซอย ซึ่งผลที่ไดจากการทดลองพบวา ในการ
ทดลองที่ 1/1 ออกแบบโดยใชระนาบทางแนวตั้งที่มีลักษณะคลายซุมประตูมาวางไวในตําแหนงตน
ซอย และทายซอย ทําใหเกิดการรับรูในการเขาถึงพื้นที่บริเวณริมน้ําอยางเปนลําดับ และทําใหเนน
ความสําคัญของพื้นที่บริเวณริมน้ําเพื่อเปดโอกาสในการทัศนาการไปยังพระปรางควัดอรุณราชวรา
ราม สวนในการทดลองที่ 1/2 การกําหนดทิศทางการเขาถึงบริเวณริมน้ําโดยการใชระนาบทาง
แนวตั้งที่มีรูปแบบที่สอดคลองกับอาคารอนุรักษ ชวยทําใหเกิดการรับรูที่มีความเปนเอกภาพใน
บริเวณที่วางในซอย ระนาบที่เปลี่ยนทิศทางไปยังองคพระปรางคไมชวยใหเกิดการรับรูเชื่อมตอไป
ยังองคพระปรางคไดดีเทาที่ควร ในการทดลองที่ 1/3 การใชเสนโคงและการลดระดับพื้นในการ
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กําหนดทิศทางการรับรู เปนองคประกอบที่เพิ่มความนาสนใจในการเขาถึงพื้นที่ริมน้ํา เนื่องจาก
ลักษณะของเสนโคงเปนองคประกอบที่แตกตางจากองคประกอบโดยรวมของที่วางภายในซอย
ซอยทาเตียน เปนซอยที่ผูศึกษากําหนดใหมีการรื้อถอนอาคารพาณิชยระหวางซอยทา
เตียน(1) และซอยทาเตียน(2) ออกทําใหเกิดเปนซอยที่มีพื้นที่กวาง เพื่อเปดโอกาสใหมีการรับรูทาง
ทัศนาการที่สัมพันธกันระหวาง 2 ฝงแมน้ํา ดังที่สรุปไวในบทวิเคราะหที่ตั้งโครงการ ดังนั้นเงื่อนไข
ที่สําคัญของซอยนี้คือ ออกแบบอยางไรเพื่อสงเสริมใหเกิดการทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ํา โดยที่มี
องคพระปรางควัดอรุณราชวราราม และกลุมมหาเจดียภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปน
องคประกอบหลักในการทัศนาการ ซึ่งหมายความวาองคประกอบที่เลือกใชในการออกแบบจะตอง
ไมทําใหเกิดการบดบังเมื่อทัศนาการมาจากฝงวัดอรุณราชวราราม สงผลใหการเลือกใชระนาบเหนือ
ศีรษะเปนองคประกอบที่อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงกับแนวความคิดดังกลาว จึงเปนองคประกอบ
ที่ไมเลือกใช จากผลการทดลองพบวาในการทดลองที่ 2/3 ที่ออกแบบใหเนนแนวการทัศนาการ
ระหวางองคพระปรางคและกลุมมหาเจดีย ทําใหเกิดความชัดเจนในการเชื่อมตอความสัมพันธทาง
ทัศนาการมากที่สุด นอกจากนั้นที่วางภายในซอยยังมีประโยชนทางดานสันทนาการตอชุมชน ใน
การทดลองที่ 2/1 ผลที่ไดจากการใชองคประกอบที่มีรูปแบบสอดคลองกับอาคารอนุรักษก็ชวยให
เกิดความเปนเอกภาพทางดานสุนทรียภาพในซอย สวนในการทดลองที่ 2/2 ที่ทดลองนําระนาบทาง
แนวตั้งมาควบคุมการทัศนาการและกําหนดทิศทางการเขาถึงบริเวณริมน้ํา สงผลใหการรับรูทาง
ทัศนาการไปยังองคพระปรางคมีลักษณะที่ไมตอเนื่อง และยังทําใหเพื่อที่โลงภายในซอยถูกแบง
ออกเปนสวนยอยๆไมสงเสริมการเกิดกิจกรรมทางดานสันทนาการของชุมชน อยางไรก็ตามการ
กําหนดพื้นที่ในการออกแบบโดยการยายอาคารที่ขวางระหวางซอยออกไป ก็เปนการเปดโอกาสให
เกิดการทัศนาการระหวาง 2 ฝงแมน้ําไดแลว การทดลองใชองคประกอบตางๆเปนสิ่งที่ชวยเนนให
เกิดความชัดเจนมากขึ้น
ซอยทาสุพรรณ เปนซอยที่มีเงื่อนไขทางทัศนาการที่ชัดเจน กลาวคือทิศทางของที่วาง
ในซอยมีทิศทางที่ตรงกับองคพระปรางค ทําใหสามารถมองเห็นองคพระปรางคในลักษณะที่เปน
ภาพ(figure) ไดชัดเจน มีเพียงอาคารทาเรือสุพรรณบริเวณทายซอยเทานั้นที่เปนองคประกอบที่ทํา
ใหการทัศนาการไปยังองคพระปรางคมีลักษณะที่ไมสมบูรณ ดังนั้นเงื่อนไขในการออกแบบคือ
การจัดระเบียบองคประกอบทางกายภาพอยางไรใหเกิดการทัศนาการไปยังองคพระปรางคได
สมบูรณและชัดเจนที่สุด การทดลองในซอยนี้จึงเปนการปรับเปลี่ยนรูปทรงของอาคารใหมีลักษณะ
ที่สงเสริมการทัศนาการ และทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบของกันสาดดานหนาอาคารที่มีการติดตั้ง
กันทั่วไปในชุมชน ใหเปนระนาบเหนือศีรษะที่มีการเปลี่ยนระดับไปตามมุมมองของทัศนกรที่อยู
บริเวณตนซอย จากผลการทดลองพบวา การปรับเปลี่ยนรูปทรงของอาคารดังในการทดลอง ไม
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สามารถสังเกตเห็นและชวยใหเกิดการทัศนาการที่ไดผลมากนัก สวนการใชระนาบเหนือศีรษะ ชวย
ทําใหเกิดการทัศนาการที่เห็นองคพระปรางคมีลักษณะเปน “ภาพ” ไดชัดเจนเมื่อยืนอยูบริเวณตน
ซอยและยังชวยใหลักษณะของที่วางในซอยมีความเปนระเบียบและสมบูรณยิ่งขึ้น
ผลที่ไดจากการทดลองออกแบบมีความหลากหลายทั้งไดผลลัพธที่เหมาะสมและไม
เหมาะสม อยางไรก็ตามองคประกอบทางกายภาพที่นํามาใชในการออกแบบ เปนเพียงสวนหนึ่ง
เทานั้น ยังมีตัวแปรทางดนองคประกอบอื่นที่สามารถนํามาใชในการออกแบบ เชน องคประกอบ
ทางดานพื้นผิวของวัสดุ องคประกอบทางดานสีของวัสดุ หรือองคประกอบทางดานความโปรงใส
ของวัสดุ เปนตน ซึ่งนาจะทําใหไดผลการทดลองที่สงผลตอการรับรูทางทัศนาการและสุนทรียภาพ
บริเวณริมน้ําที่แตกตางจากการทดลองในครั้งนี้ จึงทําใหเห็นวาการออกแบบปรับปรุงโดยคํานึงถึง
องคประกอบทางดานกายภาพเพียงอยางเดียวเปนสิ่งทําใหสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่
บริเวณทาเตียนมีรูปแบบที่เปนระเบียบและสงเสริมใหเกิดการทัศนาการตอองคพระปรางควัดอรุณ
ราชวราราม ซึ่งองคประกอบในสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม
ดังนั้นผลที่ไดจากการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้จะเปนประโยชนในแงที่เปนกรณีศึกษาสําหรับการ
ออกแบบในบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา ที่มีสภาพแวดลอมทางกายภาพระหวาง 2 ฝงแมน้ําที่ไม
สอดคลองกัน เพื่อใหเกิดสุนทรียภาพที่ดีตลอดบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาตอไป
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