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This study aims to investigate on how the haptics perception mechanism of human
work in architectural design by focusing on the sensory perceived from the direct touching and
relating it to other perception senses of human in order to generate the sensory invitation from
touching, which is considered as one composition in architectural context. According to this
study, it is found that the touching perception can be extend its dimension from serving only
the purpose of architectural usage in general to the creation of intimacy in architectural design.
By means of producing intimacy, it is the way of creating the haptical properties that goes well
with specific activities, knows how to associate with the surrounding context of architecture
and generates the interaction between human, activities, architecture and context.
The scope of the study highlights on the collection of data that involved different
ways of the haptics perception in order to synthesize and analyze them as the haptic
perception mechanism of human that generate for the sensory invitation, the searching for
locations and specific activities that serve, support and encourage to haptics in utmost.
According to this, the process of particular haptics is created whereas the sense of place is
occurred from learning the haptics properties, which change through time. The mechanism of
the constructing designing idea takes off from wide-scope observation before landing on the
details of haptics, with the purpose of organize the order of touching perception from every
composition in each level. The connection between all intimated compositions is the key used
for generating the profound dimension in designing architectures of haptics that will be able to
fulfill the users’ need and satisfaction both physically and mentally.
The result and the architecture design from this study is just the preliminary,
therefore the analysis and the procedure of designing are presented only one way. For the
other ways of designing, the researcher aims that this study will encourage for further study.
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บทที่ 1
บทนํา
ในบทที่ 1 นี้กลาวถึงที่มาของการศึกษา ประเด็นตางๆทีผ่ ูวิจัยเลือกใชเปนแนวทางใน
การศึกษาเพื่อเปนการวางโครงสราง ในการหา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลใหกระบวนการใน
การวิจยั ครอบคลุม และดําเนินไปตามขั้นตอนที่ชัดเจน ถูกตอง จนบรรลุผลเปนกระบวนการในการ
ออกแบบในทีส่ ุด ซึ่งประกอบไปดวยรายระเอียดตางๆ ดังนี้
1. ความเปนมา และความสําคัญของการศึกษา (Statements and Significance of The
problems)
ทุกวันนี้เราไดสงั เกตเรียนรูภาษาสัมผัสที่สามารถสื่อสารระหวางกันตอสิ่งตางๆใน
สิ่งแวดลอมของเรามากนอยแคไหน? หรือในบริบททางสถาปตยกรรม เชน องคประกอบทาง
สถาปตยกรรม ที่วาง ระนาบตางๆ เพดาน ผนัง พื้น ฯลฯ สามารถสื่อสาร สัมผัสถึงลักษณะที่
ตอบสนองการใชงาน มีการปฎิสัมพันธ และสื่อความหมายกับเรามากนอยแคไหน? หรือมนุษย
เองมีกลไกอยางไรในการรับรูการสัมผัส? ,ในบริบททางสถาปตยกรรมในบัจจุบันเอื้อใหมนุษยเขา
มาสัมผัสมากนอยแคไหน? และเราสามารถที่จะสรางกระบวนการในออกแบบทางสถาปตยกรรม
อยางไรเพื่อเปนการเพิ่มมิติใหผูใชสอยมีปฎิสัมพันธ สรางความสนิทสนม(Intimacy)แนบแนน และ
สื่อสารความหมายจากการรับรูการสัมผัสไดบาง? คําถามตางๆเหลานี้เปนเหมือนกับการยอนถาม
ตัวเองเกีย่ วกับการสัมผัสรับรูในรายละเอียด ประสบการณ ความทรงจําเกี่ยวกับลักษณะสัมผัส
ผิวสัมผัส รูปราง รูปทรง กระบวนการกอรูปขององคประกอบสามมิติ ที่วาง บรรยากาศ และความ
เปนสถานที่
Haptics เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษากรีก (Haphe) หมายความถึง การรับรูโดย
การสัมผัส (sense of touch) ซึ่งเปนหนึ่งในระบบการรับรูทั้งหมดของรางกาย และเปนประสาท
รับรูแรกสุด พัฒนาเรื่อยมาตั้งแตเปนทารกในครรภ ภาษาสัมผัสเปนเหมือนภาษาทีไ่ มมีเสียงและไร
ถอยคํา (wordless messages) การสัมผัสของรางกาย ตัวเอง หรือ สิ่งอื่นๆ นั้นเปนการเสมือน
ถายทอด การแสดงออก การสื่อสาร การเรียนรู เปนการสรางเรื่องราว การสรางประสบการณ การ
เชื่อมโยง ผานทั้งขอมูล เชน อุณหภูมิ ความรูสึก นึกคิด ชีวิต และวัฒนธรรม ฯลฯ
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2. ความมุง หมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)
เพื่อสรางความเขาใจถึงปจจัย องคประกอบ แนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมที่
เอื้อใหเกิดการรับรูทางดานการสัมผัสทั้งทางตรงและทางออม โดยสังเคราะหขอมูลผานบริบทของ
คนและสภาพแวดลอมบริเวณที่ตั้งเพื่อใหเกิดสถาปตยกรรมที่สรางความแนบแนน ระหวาง คน
กิจกรรม และความเปนสัมผัสที่เฉพาะเจาะจงของสภาพที่ตั้ง (Site Specific) ในแงของการ
ตอบสนองทางดานการใชประโยชน การสรางประสบการณรวมกัน ฯลฯ
3. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of Study)
ศึกษาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของในเรื่องการรับรูทางดานการสัมผัส (Haptics) เปนหลัก
และหาที่ตั้งทีเ่ หมาะสมเพื่อการสังเคราะหออกมาเปนงานสถาปตยกรรมที่สามารถตอบคําถามตั้งแต
เริ่มแรกของงานวิจยั ชิ้นนี้ใหไดมากที่สุด
ในกรณีนี้ไดทําการออกแบบ “จุดพักเปลี่ยนผานการสัญจร” โดยประกอบไปดวย
กิจกรรมโดยสังเขปดังนี้
1. ทาเรือรวม(ทาชางวังหนา)
2. พื้นที่พักคอย
3. พื้นที่เอนกประสงค
4. หองน้ําสาธารณะ
5. จุดใหขอมูลนักทองเที่ยว
4. ขั้นตอนการศึกษา (Process of the Study)
1. คนควาและเก็บรวบรวมขอมูล
2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิด
4. ขั้นตอนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การเชื่อมโยงความสัมพันธกันของขอมูลในเรื่องทฤษฎี แนวความคิดระหวางผู
สัมผัส (toucher) ผูถูกสัมผัส (to be touched) กับแนวแกนของเวลา และกิจกรรมที่เปลี่ยนไป
2. ความเขาใจในกลไก กระบวนการของการรับรูดวยการสัมผัส
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3. วิธีการเลือกที่ตั้ง ที่สอดคลองกับกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่เอื้อให
เกิดการสัมผัสใหมากที่สุด
4. การสรางที่วางที่เกิดมาจากการสังเคราะหการรับรูทางดานการสัมผัส ซึ่งเปนการ
ออกแบบเพื่อใหพื้นทีห่ นึ่งไดถูกเขาไปสัมผัส ใชประโยชนและทางเลือกใหมากขึ้น โดยการสราง
การแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับสถาปตยกรรมใหมากที่สุด
6. วิธีการศึกษา
เริ่มจากการแบงการศึกษาตามขั้นตอนตางๆดังนี้
1. การศึกษาขอมูลเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจยั รูปภาพที่ทําใหเกิดแรง
บันดาลใจตางๆ โดยมุงเนนไปที่การสัมผัสของมนุษยกับงานสถาปตยกรรมทั้งทางดานการใชงาน
การสื่อความหมายและวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้น
2. การเก็บขอมูลภาคสนาม เปนการเก็บขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ ที่เลือกมาเปนที่ตงั้
โครงการโดยการสํารวจ ถายภาพ สังเกตการณ สัมภาษณและเก็บขอมูลทางแผนที่
3. การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูใ หเกิดระบบและลําดับในการดําเนินงานเพื่อความ
ชัดเจนในการวิเคราะหตอไป
4. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อหาประเด็นที่สําคัญ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเปน
แนวความคิดในการออกแบบ แลวนํามารวมกับวิธีการออกแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อแปลงจาก
นามธรรมมาเปนรูปธรรม
5. พัฒนาแนวทางในการออกแบบ โดยมีความสัมพันธขอมูลที่ไดสังเคราะหมาแลว
6. กระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
7. การสรุปผลการศึกษา การออกแบบ ขอเสนอแนะเพื่อนําไปประยุกตใชและ
สรางสรรคตอไป
7. แหลงขอมูล
1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ขอมูลเอกสารจากตํารา เอกสารรายวิชา ผลงานวิจยั
3. Website ตางๆทางอินเตอรเน็ต
4. การสังเกตการณบริเวณที่ตงั้ โครงการ (บริเวณทาชางวังหนา)
5. แหลงขอมูลอื่นๆ

บทที่ 2
บทศึกษาเกี่ยวกับการรับรูโดยการสัมผัส
ในบทนี้จะเปนการเริ่มตนการศึกษาเรื่องราวขอมูลที่เกี่ยวของกับการรับรูผาน
การสัมผัสโดยตรงเปนหลัก
Haptic เปนคําที่มาจากภาษากรีก (Haphe) มีความหมายถึง การรับรูโดยการสัมผัส
(Sense of touch) ซึ่งเปนกระบวนการรับรูตั้งแตแรกเริ่ม มีการพัฒนาตั้งแตยังเปนตัวออนและ
เจริญมาเปนทารกในครรภ เปนหนึ่งในกระบวนการรับรูทั้งหมดของมนุษย
Hapticvvเปนการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการสัมผัส
ซึ่งเปนกระบวนการที่มี
ความสําคัญมาก สามารถตอบสนองไดทั้งทางรางกาย ความดํารงอยูรอดของชีวิต และทางจิตใจคือ
สรางความหมาย ความมีชวี ิตชีวา
หนาที่ของการรับรูทางดานการสัมผัส (Haptic functions)
การสัมผัสเปนการรับรู ความรูสึกผานทางรางกายโดยรวมทั้งหมด ไมไดมองในเรื่อง
การสัมผัสแตอยางเดียว ยังตองประกอบไปดวย ผูสัมผัส (Toucher) ผูที่ถูกสัมผัส (Touched)
มีหนาที่โดยหลักๆดังนี้
1. การสื่อสาร (Communication)
การสัมผัสระหวางกันไมวาจะเปนการสัมผัส
ระหวางมนุษยดวยกัน เชน การสัมผัสมือ(Handshakes) การกอด การตบหลัง การชูมือ ฯลฯ สิ่ง
เหลานี้เปนตัวบงบอกถึงความสัมพันธ ความลึกซึ้ง ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางความสัมพันธ
การสรางบทสนทนาระหวางกันโดยถอยคําที่ไรคําพูด (Wordless message) ไรเสียงผานทางกิริยา
ทาทาง โดยมีความสัมพันธกับระบบทางวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่หรือมนุษย
กับสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การรับรูผิวสัมผัส อุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่งเปนการสื่อสารโดยสงผานขอมูล
(Transfer information) ระหวางผูสัมผัสกับสิ่งที่ถูกสัมผัส
2. การปฏิสัมพันธ (Interaction) ในชีวติ ประจําวันมนุษยไดสัมผัสสิ่งตางๆมากมาย
ความวางเปลา รูปราง รูปทรง ลักษณะผิวสัมผัส ลักษณะการสัมผัส ผิวสัมผัส การใชงาน สิ่งตาง
เหลานี้เปนไปตามประสบการณ และเชื่อมโยงไปถึงความทรงจําของแตละบุคคล
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การศึกษาทางดานกายภาพของการรับรูทางดานการสัมผัส

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของชั้นผิวหนัง
ที่มา : Mark Paterson, The Senses of Touch [Online], accessed on 1 August 2007.
Available from http://www.ggy.bris.ac.uk/postgraduates/ggmp
ความรูสึกสัมผัสทางผิวกาย ผิวหนังหรือกายสัมผัส (Skin Sense) ผิวกายหรือผิวหนัง
ของคนเรามีความไวตอการสัมผัสตอสิ่งเรามาก เชน แรงทางกล (Mechanical Force) อํานาจทาง
ไฟฟา (Electricity) ความรอน (Heat) การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Change) การ
สั่นสะเทือน (Vibration) และอื่นๆเปนตน
ประสาทรับสิ่งเราทางผิวหนังที่ใตผิวกายมีเซลลประสาท ที่บริเวณปลายมีความไวตอ
สิ่งเราสูงมาก และยังแบงแยกออกเปนกิ่งกานยอยๆอีกมากมาย พรอมกับมีใยเสนประสาทสัมผัสที่
ทําหนาที่นําความรูสึกไปสูส มอง ขนตามผิวหนังภายนอกที่มีอยูทวั่ ไปของมนุษยก็มีสวนเชื่อมตอ
กับระบบประสาทใตผิวหนัง เพื่อชวยรับความรูสึกทางดานการสัมผัสอีกดวย ปลายประสาทเหลานี้
นอกจากจะมีอยูในผิวหนังแลวยังมีอยูใ นใยประสาทลึกลงไปอีก โดยทัว่ ๆไปแลว ประสาทรับ
สัมผัสมีความรูสึกไดเร็วเฉพาะที่ผิวหนัง แตก็มีบางสวนที่สามารถรูสึกไดเร็วกวาที่อื่นๆ ความรูสึก
สัมผัสนั้นยอมแตกตางกันตามตําแหนงในรางกาย และเชื่อกันวาทัว่ ทั้งรางกายนัน้ มีจุดรับสัมผัส
จํานวนมากมายซึ่งไดแก จุดรับสัมผัสของการกดโดยทั่วไป (Pressure Receptor) จุดรับสัมผัส
ความเจ็บปวด (Pain Receptor) จุดรับสัมผัสของความรอน (Heat Receptor) และจุดรับสัมผัส
ความเย็น (Cold Receptor)
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ดังนั้นในผิวหนังของคนเราจึงมีปลายประสาททั้ง 4 ชนิดกระจัดกระจายอยูโดยทั่วไป
คือ ปลายประสาทรับความรอน ความเย็น สัมผัสของแรงกดและความเจ็บ อยางไรก็ตามความรูสึกที่
เกิดจากปลายประสาทเหลานั้น
รวมกันเขาเปนความรูสึกอยางที่ผิวหนังของเราสามารถรับได
ความรูสึกสัมผัสที่สิ่งเรามากระทบจุดสัมผัสของผิวกายนั้นมีมากมายแตจําแนกออกไดเปน 3 กลุม
คือ
กลุมที่ 1 เปนการสัมผัสตอผิวกายหรือผิวหนัง ที่ทําใหเกิดความรูสึกของแรงกดหรือ
การสัมผัสโดยทั่วไป ซึ่งเรียกวา Touch
กลุมที่ 2 เปนการสัมผัสตอผิวกายหรือผิวหนัง ที่ทําใหเกิดความรูสึกของความอุนหรือ
ความเย็น ซึ่งเรียกวา Temperature
กลุมที่ 3 เปนการสัมผัสตอผิวกายหรือผิวหนัง ที่ทําใหเกิดความรูสึกเจ็บปวด ซึ่งเรียกวา
Pain
ความรูสึกสัมผัสทางกายทั้ง 3 ลักษณะนี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความรูสึกสัมผัสทางผิวกายทีท่ ําใหเกิดความรูสึกทางการสัมผัส (Touch) ความรูสึก
ของการสัมผัส หมายถึง ความรูสึกที่คนเรารูสึกเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบที่ผิวหนัง โดยสิ่งที่มา
สัมผัสหรือกระทบนั้นไมไดทําใหเรารูสึกเจ็บปวดแตอยางใด หากแตรสู ึกวามีอะไรมากระทบที่
ผิวหนังเทานั้น
จุดรับความกดนั้นอยูใ กลชิดกันมาก ในเนือ้ ที่ 1 ตารางเซนติเมตรจะมีจดุ กดรับแรงกด
ตั้งแต 9 ถึง 300 จุด จุดเหลานี้มีความไวตอการสัมผัสสูงมาก น้ําหนักแรงกดเพียงเล็กนอยก็สามารถ
เราจุดความรูสกึ เหลานี้ได จุดรับแรงกดและจุดรับความเจ็บปวดนัน้ ไมใชจุดเดียวกันและไม
เหมือนกัน จุดรับแรงกดจะไมทําใหเกิดความรูสึกเจ็บแตอยางใด แตเนือ่ งจากในชัน้ ผิวหนังของ
มนุษยเรานั้นมีปลายเสนประสาทหลายชนิดกระจัดกระจายอยูโดยทั่วไป ดังนั้นอาจเปนไปไดทเี่ รา
กดของแหลมลงที่จุดรับแรงกด เมื่อออกแรงกดมากๆอาจจะทําใหรูสึกเจ็บได
อยางไรก็ตามยังคงเปนเรื่องที่ไมทราบแนนอนวาอะไรเปนตัวรับสิ่งที่มาสัมผัสหรือสิ่ง
ที่มากด หากแตเชื่อกันวา คือ ความเกร็ง (Tension) ที่เกิดขึ้นบนผิวกายนั้นเนื่องมาจากสิ่งเรามาดึง
ผิวกายใหเคลือ่ นที่ขึ้นลงได หรือมีการเตนที่ผิวหนัง
สิ่งเราที่มาเราหรือมาสัมผัสที่ผิวกายจะบอกใหเราทราบวา มาสัมผัสที่สวนไหนของ
รางกายไดอยางถูกตองโดยทีเ่ ราไมตองมองเห็น เชน เมื่อมียุงมากัดที่สว นใดสวนหนึ่งของรางกาย
เราก็สามารถใชมือตบบริเวณที่เรารูสึกไดโดยที่เราไมเห็นตัวยุงเลย
ความรูสึกไวตอการสัมผัสที่มนุษยเรารูสึกเรียกวา Threshold ซึ่งหมายถึงจุดที่ผิวกาย
ของเราสามารถเกิดความรูสกึ ได แตถาการรูสึกไวตอการสัมผัสที่แตกตางกันเรียกวา Two Point

7
Threshold ซึ่งหมายถึง มีสงิ่ เราสองชนิดที่แตกตางกัน ใหความรูสึกของการสัมผัสสองอยางดวยกัน
แตถาสิ่งเราสองชนิดนั้นอยูใ กลกันมาก มนุษยเราจะมีความรูสึกของการสัมผัสเปนอยางเดียวกัน
ความรูสึกสัมผัสทางผิวกายทีท่ ําใหเกิดความรูสึกของความเจ็บปวด (Pain) ความรูสึก
ของความเจ็บปวด หมายถึง ความรูสึกที่คนเรารูสึก เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึง่ มากระทบผิวกายของเราและ
ทําใหเรารูสึกเจ็บปวด เหตุทคี่ นเรารูสึกถึงความเจ็บที่ผิวกาย เมื่อมีสิ่งใดมากดหรือมากระทบนั้นเปน
เพราะวารางกายโดยทัว่ ไปของคนเรานั้นมีจุดรับความเจ็บปวดกระจายอยูทั่วไปทั้งรางกาย จุดรับ
ความเจ็บปวดเหลานี้อยูกนั อยางหนาแนนมาก ในเนื้อที่ 1 ตารางเซนติเมตรมีจุดรับความเจ็บตั้งแต
200 จุดขึ้นไป ดังนั้นเมื่อมีสงิ่ ใดมากระทบหรือกดบริเวณสวนของผิวหนังที่มีจดุ รับความเจ็บ ก็จะ
ทําใหเรารูสึกเจ็บ
ปลายประสาทรับความเจ็บมักไมไวตอความรูสึกเหมือนปลายประสาทรับแรงกดหรือ
สัมผัสตองสื่งเราที่แรงมากขึ้นจึงจะรูสึกได จุดรับสัมผัสหรือรับแรงกดและจุดรับความเจ็บปวดนั้น
เปนคนละจุดและคนละชนิดกัน มีลักษณะที่แตกตางกัน บางสวนของรางกายมีแตจุดรับแรงกดหรือ
สัมผัส เชนในเนื้อที่บุแกมดานใน และบางสวนมีแตจุดรับความเจ็บปวด เชน ที่คอรเนียของตา เปน
ตน ดังนัน้ การที่เรากดของหนักๆลงที่จุดสัมผัสทําใหรูสึกเจ็บดวยนั้น เปนเพราะกําลังไปกดกระตุน
ปลายประสาทรับความเจ็บปวดที่อยูใ ตผิวหนัง
ความรูที่เกี่ยวกับความรูสึกเจ็บปวด (Pain) ไมไดกาวหนาไปเทาที่ควรนัก ความคิดเดิม
ที่วาความรูสึกเจ็บปวดเปนเรือ่ งธรรมดา และเปนเพียงผลของการบาดเจ็บ ความเจ็บปวดจะตองได
สัดสวนกับขอบเขตของบาดแผล ความคิดดังกลาวนี้ดูไมคอยถูกตองนัก
ความเจ็บปวดมีประโยชนตอมนุษยเรา คือเปนการเตือนใหเรารูวาบาดแผลอยูตรงที่ใด
อยางชัดเจน บุคคลที่มีสติและมีการเตรียมพรอมอยูเสมอ แมวาจะมีบาดแผลรายแรงแตเขาก็อาจจะ
ไมรูสึกถึงความเจ็บปวดรายแรงนัก ในทางตรงกันขามความเจ็บปวดอาจจะเกิดโดยไมมีบาดแผล
เลยก็ได เชน การจี้ที่ผิวหนังโดยใชไฟฟา
ความเจ็บปวดไมใชจะใหเพียงความไมพึงพอใจแตอยางเดียว อาจสรางความพึงพอใจ
ไดเชนกัน อยางเชนการรับประทานอาหารประเภทเครื่องเทศที่สรางความรูสึกเผ็ดรอนตอลิ้น อันทํา
ใหเกิดความอรอยโดยถือเปนประสบการณสวนตัว
ความเจ็บปวดสามารถเกิดขึ้นไดจากสิ่งเรามากมาย ไมมีระบบโดยเฉพาะสําหรับทําให
เกิดอาการเจ็บปวด และความรูสึกเจ็บปวดก็ถายทอดโดยสวนตางของสันหลัง (Spinal Cord)
มากกวามาจากความรูสึกอืน่ ๆ โดยทั่วไปเชื่อวาตัวรับสัมผัสของความเจ็บปวดเปนปลายประสาท
อิสระ (Free Nerve Endings) ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปบริเวณผิวบนของรางกาย
ความรูสึกสัมผัสทางผิวกายทีท่ ําใหเกิดความรูสึกทางอุณหภูมิ
(Temperature)
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นนนนนนนนความรูสึกของอุณหภูมิ หมายถึงอาการที่มนุษยรูสึกในความอบอุน (Warmth) ความ
รอน (Heat) ความเย็น (Cold) เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบหรือสัมผัสที่ผิวกาย ในวงการ
วิทยาศาสตรนนั้ ปรากฏขอมูลที่ยังระบุไมชดั เจนในเรื่องความรูสึกของอุณหภูมิ โดยเฉพาะไมทราบ
แนนอนวาตัวรับสัมผัสที่ทําใหเกิดความรูส ึกเหลานี้คืออะไร
อยูต รงสวนไหนของรางกายและ
นอกจากนี้ยังไมสามารถระบุไดวาสิ่งเราอันเดียวกันหรือชนิดเดียวกันจะทําใหคนรูสึกเกี่ยวของกับ
อุณหภูมิที่เหมาะอันใดอันหนึ่งได แตเปนที่ทราบกันดีวา ความอบอุน (Warmth) และความเย็น
(Cold) ที่มากระทบผิวกายใหรูสึกเชนนัน้ จะตองไดรับการกระตุนจากสิ่งเรามากกวาหนึ่งอยางขึ้น
ไป และในบางครั้งความรูสึกของความเย็นอาจถูกทําใหเกิดขึน้ โดยการกระตุนใหเกิดความเย็นดวย
วัตถุที่อุนกวาก็มี
จุดของรางกายที่ทําใหเกิดความรูสึกอุนและเย็นนั้น ไมมีความแนนอนและไมสามารถ
ยึดติดไดในการรับรูความรูสึกเมื่อมีเรื่องของผลของการดัดแปลง (Adaptation Effect) มาเกี่ยวของ
ยกตัวอยางเชน น้ําในสระที่เย็นจัดเมื่อแรกอาบ แตพอผานไปไดสักพักจะรูสึกเย็นสบาย หรือ
อยางเชนการจุม มือซายลงในอางน้ําอุน มือขวาลงในอางน้ําเย็นประมาณขางละ 5 นาทีจากนั้นยกมือ
ทั้งสองขางจุมลงในน้ําธรรมดาในอางเดียวกันพรอม ๆกัน เราจะรูสกึ วามือซายเย็นขึ้นและมือขวา
อุนขึ้น การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เรียกวา Physiological Zero ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิซึ่งสิ่งเรา
หนึ่งๆจะไมรูสึกทั้งรอนและเย็น โดยทั่วไปแลว Physiological Zero ก็คือ 33 องศาเซลเซียสหรือ
เปนอุณหภูมิปกติของผิวหนังของคน
ไดมีผูพยายามสํารวจหาจุดที่ทาํ ใหเกิดความรูส ึกอุน เย็นตามสวนตางๆของรางกาย ซึ่ง
พบวารางกายจะรูสึกเย็นและอุนตามจุดตางๆหลายแหงและมีการคาดคะเนวานาจะมีจุดรับความเย็น
ประมาณ 250,000 จุดและจุดอุนประมาณ 30,000 จุดในบรรดาจุดเหลานี้ยังพบตอไปอีกวาจุดทีท่ ํา
ใหเรารูสึกเย็นจะยังคงเย็นอยูเ รื่อยไปและเชนเดียวกันกับจุดที่ทําใหอนุ ไมวาสิ่งเราจะเปนอยางไรก็
ตาม
การศึกษาการรับรูทางดานการสัมผัสในที่วา ง (Multisensory Perception of Space)
ความรูสึกรับรูถึงที่วาง (Sense of space) ในความรูสึกรับรูถึงระบบที่วางของคนเรา
นั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับความรูสึกรับรูถึงความมีตัวตนของตัวเอง (Sense of self) ซึ่งเปนการ
ติดตออยางใกลชิดกับสิ่งแวดลอมรอบๆตัวหรือการที่ผูคนมีปฏิสัมพันธกับโลกของเขาโดยแตละคน
จะมีมุมมองและจะมีกลไกการเคลื่อนไหวอิริยาบทอยูในสิ่งแวดลอมทางสังคม
วัฒนธรรมที่
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แตกตางกัน จึงเกิดการรับรูที่มีความเฉพาะที่แตกตางกัน ระยะหรือมิติของแตละคนเกิดจากระบบ
ความสัมพันธกับสิ่งของรอบตัวหรือสถาปตยกรรมในบริบทของตัวเอง เชน ในบริบทของประเทศ
ญี่ปุน ใชกระดาษสาเพื่อปองกันเสียงและความหนาวเย็น ภายในหองมวลที่เปนใยบางๆของ
กระดาษสาเปนฉนวนกันความหนาวและสามารถดูดซับเสียงไดดี สวนในประเทศเยอรมันใชผนัง
ที่มีความหนาและประตูสองชั้นเพื่อปองกันเสียงและความหนาวเย็น โดยใชมวลที่มีความหนา คน
สองคนจากตางวัฒนธรรมกันจะมีวิธีการปรับตัว การวางตัว (Orient) ในที่วางทีแ่ ตกตางกัน
อุปกรณในการรับรูขอมูลของมนุษยแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. อุปกรณรับรูขอมูลระยะไกล (Distance Receptors) ไดแก ตา หู จมูก สิ่งเหลานี้
สามารถทําใหเรารับรูสิ่งแวดลอมในระยะไกล ไมวาจะเปนการมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น ใน
บางทรรศนะของนักคิดทางสถาปตยกรรมไดกลาวไววา การรับรูอยางเชนการมองเห็นแยกเราให
หางออกจากการรับรูสัมผัสโลกใบนี้ ซึ่งเปนการวิเคราะหในกลุมที่ตองการความแนบแนน การรับรู
รายละเอียดในเนื้อแทอยางแนบชิดกับสิ่งแวดลอม
2.lอุปกรณรับรูขอมูลในระยะใกลแบบใกลชิดหรือปะชิดตัว
(Intermediate
Receptors) ไดแก เนื้อ หนัง กลามเนื้อ (Muscles) และผิวหนัง (Skin) ในการศึกษาการรับรู
ทางดานการสัมผัส (Haptics) นี้จะขอกลาวในรายละเอียดถึงองคประกอบตางๆที่เกีย่ วของกับการ
รับรูที่วางดวยอุปกรณการรับรูชนิดนี้ ซึ่งจะกลาวตอไป
การรับรูที่วางดวยอุปกรณการรับรูแบบใกลชิดในระยะใกล
1. Kinesthetic Space คือ ที่วางที่รองรับการเคลื่อนที่ของรางกาย หรือการเคลื่อนที่
ของกลามเนื้อ ที่วางชนิดนีถ้ ือวาเปนองคประกอบสําคัญในชีวิตประจําวันของผูคนที่อาศัยในอาคาร
ที่มีผูออกแบบสรางใหเกิดความคลองตัวทางดานสรีระและสรางความไมสบายใจในการใชงาน
ผูออกแบบตองคํานึงถึงความสัมพันธที่สอดคลองกับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของรางกาย
มนุษยจะรูสึกสัมผัสถึงที่วาง ตองการที่วางแตกตางกันโดยปจจัยทางดานการใชงาน วัฒนธรรม เปน
ตน ตัวอยางการรับรูที่วางแบบ Kinesthetic Space ไดแก
Edward T.Hall นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ไดกลาวถึง Hidden Zones ใน
สํานักงานของคนอเมริกันวา คนในสํานักงานใหความสนใจกับการที่เขาจะทํางานไดอยางคลองตัว
โดยไมเดินกระแทกเขากับโตะ ตูตางๆ เวลาคนนั่งทํางานจะตองการพื้นที่หรือบริเวณใหเกาอี้ถอย
หลังและสามารถเอนหลังเกาอี้ลงรับการเอนหลังของคน และสามารถยืดแขนขาและหลังเมื่อยเกิด
อาการเมื่อยลาได การออกแบบรองรับรางกายและการเคลื่อนที่ขยับรางกายเรียกวา Ergonomic
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Design การออกแบบเพื่อใหสอดคลองกับการขยับของรางกายจะตองคํานึงถึงบริเวณที่ทํางานหนา
โตะและเกาอี้ จุดที่มือเอื้อมถึงในแนวหรือทิศทางตางๆจากจุดทีน่ ั่งทํางาน บริเวณที่พอดีกับการ
เอื้อมไปไดไกลที่สุด โดยไมตองถึงกับลุกขึ้นยืน เกาอี้ที่มีลอทําใหการเคลื่อนที่ในการทํางานหรือ
หยิบของไดสะดวกมากขึน้ สิ่งตางๆเหลานี้เปนการออกแบบที่รองรับ Kinesthetic Space ทั้งสิ้น
การออกแบบของสวนญี่ปุน
ผูที่ออกแบบสวนญี่ปุนในยุคแรกๆมีความเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางประสบการณของการมองเห็นกับประสบการณการรับรูที่วางเมื่อเคลื่อนที่
สัมผัสผาน โดยผูชมสวนจะถูกกําหนดใหระวังและมองกาวแตละกาวลงบนแผนหินที่จัดไวอยางไม
ราบเรียบสม่ําเสมอในสระน้าํ หรือบอทรายในสวนนั้น

ภาพที่ 2 ภาพทางเดินในสวนญี่ปุน
ที่มา : Uwe R. Zimmer, Japanese Garden Kyoto [Online], accessed on 3 February 2008.
Available from http://www.transit-port.net/.../Japan/pages/Garden.htm
สวนญี่ปุนจะถูกออกแบบใหตามองเห็นผนวกกับการจัดใหกลามเนื้อไดเกิดการสัมผัส
ในผิวสัมผัสของพื้นหลายชนิดในขณะที่รางกายเดิน เคลื่อนที่อยูในสวน สวนจึงมีไวใหมองใหดู
และใหเดิน
ในการเดินผานสวนผูออกแบบจะกําหนดรูปแบบเปนแผนหินทีว่ างไวในชวงหาง
ตางๆกันทั้งในสวน บอทรายและในสระน้ํา ทําใหทุกกาวเดิน ผูเดินตองระวัง เมื่อกาวถึงหินแตละ
กอนจะตองหยุดและมองหาแผนหินสําหรับกาวตอไป ทําใหผูเดินตองมีสติในการเขาชมสวนญี่ปุน
แมกระทั่งกลามเนื้อคอของผูชมสวนยังถูกจัดการใหตองขยับหนามองขึ้น เมื่อเงยตาขึ้นเราจะถูก
พันธนาการอยูท ี่ภาพที่จะถูกทําใหเปลี่ยนไปโดยทันทีเมือ่ เทาของเรากาวไปยังแผนหินอีกแผนหนึ่ง
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แฟรงคลอยดไรท (Frank Lloyd Wright) ไดกลาวถึงวิธีการตางๆที่ผูคนมี
ประสบการณในการเคลื่อนที่สัมผัสกับที่วาง ในกรณีของโรงแรมอิมพีเรียลในโตเกียว (The
Imperial Hotel) ผูออกแบบ ออกแบบใหแขกที่มาพักมีความประทับใจในมุมมองตางๆ ในสัมผัส
ตางๆ ที่ทําใหเรารูสึกมีประสบการณรวมแบบพิเศษ โดยมีการออกแบบเลนระดับ ออกแบบบันได
โคงลงมาสรางความเปนกันเอง โถงขนาดยาวที่ดึงทีว่ างลงมาโดยจัดใหผนังเอื้อมถึงได มีการใช
ผิวสัมผัส เชน อิฐที่มีลักษณะสัมผัสที่หยาบมากสลับดวยมอรตาที่นุมนวล โดยเลนเปนแนวแถบลึก
เขาไปกวาผิวหนาของอิฐถึงครึ่งนิ้ว ดังนัน้ เมื่อเดินผานโถงนี้ แขกผูมาพักมักจะเอานิ้วมือรูดเขาไป
ในชองวางของมอรตาอยางอดไมได เปนการเพิ่มประสบการณรว มในที่วางโดยการปฏิสัมพันธ
โดยตรง แตทวี่ างแหงการสัมผัสนี้ไดกลายเปนประวัติศาสตรไปแลวโดยการถูกรื้อในที่สุด

ภาพที่ 3 แผนโฆษณาประชาสัมพันธของโรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว
ที่มา : David Levine, Travel Brochure for The Imperial Hotal Japan 1935 [Online],
accessed on 3 February 2008. Available from http://www.travelbrochuregraphics.com

ภาพที่ 4 รายละเอียดของการตกแตงภายในของโรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว
ที่มา : Lowell Prescott, Wright's Imperial Hotel Tokyo [Online], accessed on 3 February
2008. Available from http://www.hewnandhammered.com/photos/uncategolized/
Wrightimperialdrawing.jpg
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ภาพที่ 5 ทัศนียภาพภายนอกโรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว
ที่มา : the en:user:Fg2, Facade of Frank Lloyd Wright's Imperial Hotel, Meiji Mura Japan
[Online], accessed on 3 February 2008. Available from http://www.commons.wikimedia
.0rg/wiki/Image:ImperialHotelFacade.jpg
Proprioceptors คือ ประสาทที่สงขอมูลใหเรารูวากําลังเกิดอะไรขึน้ เมื่อเราขยับ
กลามเนื้อของเราทํางาน ระบบประสาทสวนนีจ้ ะทําหนาที่ใหเกิดการรับรูการตอบรับ (Feedback)
ที่ชวยใหคนเราสามารถเคลื่อนกายเปนไปอยางนุมนวล ประสาทสวนนี้ ถือวาเปนประสาทสวน
หลักในการรับรูที่วางของการเคลื่อนไหวหรือเมื่อมีการขยับของรางกาย
2. Thermal Space คือ ที่วางที่ผิวหนังไดสัมผัสรับรูความอบอุน หากมนุษยเราไม
สามารถรับรูอุณหภูมิ ความรอน ความเย็น เราจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได ความรูสกึ หรือการสื่อสารอยางมีคุณภาพของผิวหนังของคนเรา มี
ความสัมพันธกับการรับรูที่วา งของเรา
ความสามารถของผิวหนัง (Capacity of the skin)

HEAT
SKIN

แผนภาพที่ 1 การแผความรอน
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HEAT
SKIN

แผนภาพที่ 2 การปองกันความรอนจากรังสีอินฟราเรด
มนุษยเราจะมีความสามารถสงและรับขอมูลทางอารมณปรากฎที่ผิวหนังไดโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเกิดขึ้นที่ผิวหนาและสวนตางๆของรางกายและพรอมกันก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการจายเลือดสูสวนตางๆนั้นดวยทําใหเกิดจุดสังเกต (Visual sign) ของอารมณ
อยางเชน อาการหนาแดง หนารอน หรือการเปรียบเทียบอยางอิจฉาตารอน
การศึกษาในเรื่องการแผความรอน (Heat emission) มีการศึกษาในรายละเอียดใน
กรณีที่คนสนทนากันอยู มีการใชเครื่องมือที่ชื่อ Thermographic divices ซึ่งเปนอุปกรณในการ
ตรวจจับรังสีความรอน (infrared) และมีกลองบันทึกภาพใน 3 ประเด็น
1. เกิดความรอนที่ผิว โดยเครื่องตรวจจับความรอนที่ผิวคนสองคนที่อยูใกลกนั มาก จะ
เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นเปนปฏิกริ ิยาลูกโซทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด ขนาดของที่วางไมเพียงพอ เมื่อ
มนุษยเริ่มรับรูอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
2. กลิ่นเขมขนเมื่อมีความเขมของกิริยาสัมพันธกัน (Olfactory interaction) กลิ่นจะ
กระจายออกเมื่อความรอนเพิ่มมากขึ้น
3. สังเกตจากอุณหภูมิของตาจะสูงขึ้น
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ภาพที่ 6 การตรวจวัดความรอนโดยใชกลองอินฟาเรด (infra-red camera)
ที่มา : University of Glamorgan and partner colleges thermography, infra-red camera
[Online], accessed on 23 February 2008. Available from http://www.chiropractice
.research.glam.ac.uk/projects/thermalimaging/
ในรางกายของมนุษยเราจะมี Thermal Spheres แตเมื่อเขามาอยูในบริเวณเดียวกัน จะ
เกิดการทับซอนกัน (Overlapping) Thermal Spheres ทําใหรูสึกอึดอัด อุณหภูมิสงู ขึ้น กลิ่นจะ
แพรกระจายออกไป ซึ่งในที่ที่เราคุนเคยจะเกิดความรูสกึ ปกติ แตถาเขาไปในที่ที่ไมคุนเคยจะแสดง
อาการปฎิเสธในระบบรูปแบบความรอน และกลิ่นที่เปลี่ยนไป แสดงใหเห็นวาหองที่มีอุณหภูมติ ่ํา
กวาหรือเย็นกวาจะสามารถบรรจุคนไดมากกวาหองที่มอี ุณหภูมิสูงกวา ในขนาดทีเ่ ทากัน เพราะ
เหงื่อออกยากกวาและใจจะเย็นกวา

แผนภาพที่ 3 Thermal Spheres และการซอนทับกันอยู (Overlapping)
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แผนภาพที่ 4 หองที่มีอุณหภูมิต่ําและหองที่มีอุณหภูมิสูงตามลําดับ
ลักษณะของคนประเภทไมนิยมกายใกลชิดกัน (non – contact) จะไมชอบอยูใกลชดิ
กันและจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสในตัวตนของคนแปลกหนา จะไมเขาใกลหรือรังเกียจแมแตไออุน
ของคนอื่นที่ติดอยูกับเกาอี้หรือเครื่องเรือนอื่น โดยเฉพาะโซฟาที่เปนนวม หรือวัสดุอื่นๆที่เปนหนัง
เปนตน ซึ่งวัสดุชนิดนี้ตดิ ทัง้ กลิ่นและอุณหภูมิ และติดเปนระยะเวลายาวนาน หากในบริบทนั้นมี
อุณหภูมิสูงเกาอี้แตละประเภทจะเก็บความอุนของรางกายไดตางกันและนานตางกัน

แผนภาพที่ 5 ลักษณะการเกิด non – contact
ความสัมพันธของมนุษยกับบริบทแวดลอม คือ หนาที่ใชสอย (Function) ของอุปกรณ
ทางกายภาพของการสัมผัส ซึ่งอุปกรณชนิดนี้จะกําหนดการตอบโตของมนุษยเมื่อสัมผัส การ
กําหนดรับรูอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดขึ้นในสมองสวน Hypothalamus ความรอนจากรางกายจะเปนเรื่อง
สวนตัวและมีความสัมพันธตอสภาพจิตใจ
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เรารับรู รูสึกในความรอน ความเย็นโดยตอม Thyroid ซึ่ง Hypothyroidism นําใหเรา
รูสึกเย็นสวน Hyperthyroidism นําใหเรารูสึกรอน โดยปจจัยทางดาน อายุ เพศ และสภาพทางเคมี
ของแตละคนจะสงผลตอการรับรู รูสึกในความรอนความเย็นทีแ่ ตกตางกัน
ในกรณีของคนตาบอด คนตาบอดจะมีความรูสึกไวตอเสียงและความรอนมาก ในเวลา
กลางวัน เมื่ออากาศที่นําความรอนพัดผานเขามาทางชองเปด อากาศไดนําพาออกซิเจน ความรอน
ความมีชีวิตชีวาของที่วาง วัตถุที่มีความรอน เชน ผนังอิฐหรือกําแพงหินสามารถบอกทางหรือนํา
ทางใหคนตาบอดได โดยการใชอุณหภูมิเปนจุดสังเกตหลักเพราะมันกระจายความอบอุนสูทางเดิน

แผนภาพที่ 6 กรณีการรับรูอณ
ุ หภูมิของคนตาบอด
3. Tactile Space คือ ที่วางที่ผิวหนังไดสัมผัสรับรูพื้นผิว สัมผัส (Touch) ถือเปน
ประสบการณสวนตัวและสวนตัวที่สุดในทั้งหมด
พื้นผิวสัมผัส (Texture) ซึ่ง “Texture” มาจากคําวา “text” มาจากคําวา “to weave”
แปลวาถักทอ เราสามารถรับรูหรือชื่นชมในพื้นผิวอยางที่สุดก็ตอเมื่อไดสัมผัสผิวสัมผัสของมัน
เชน ถวยชามของชาวญี่ปุน ผูออกแบบไดใหความสําคัญในเรื่องผิวสัมผัสที่มีความนุมนวลมือ นา
สัมผัส รับรูไดถึงฝมือทางเชิงชางที่ใหความสําคัญอยางยิ่งในการปน ซึ่งมีความพิเศษสําหรับผูที่มา
ใชมัน ผูใชงานจะคอยๆประคองชามหรือถวยชาที่ใหความอุนแกมือทัง้ สองขางยามฤดูหนาว ยัง
ตอบรับกับการรับรูทางดานการมองเห็นซึง่ ถวยชาหรือชามจะผานการใชงาน ผานเวลาจึงมีสัมผัส
ความงดงามผานการเวลา (Wabi – Sabi) จากรองรอย (Rustic) ที่เปนการสัมผัสของเวลาอีกดวย

17

ภาพที่ 7 ถวยชาญี่ปุน
ที่มา : Leonard Koren, a culture of simplicity [Online], accessed on 3 February 2008.
Available from http://www.resurgence.org/resurgence/issues/koren203.htm
ในสวนนีจ้ ะกลาวถึงรายละเอียดในเรื่องของผิวสัมผัส(Texture)
เพื่อเปนการขยาย
ขอบเขต มุมมองเพื่อใหเปนการมองเห็นหรือใชเปนขอมูลที่มีสวนนําไปแปลงเปนรายละเอียดเสริม
ของกระบวนการออกแบบตอไป
ผิวสัมผัสเ(Texture)ออ
เปนลักษณะพืน้ ผิวของรูปรางหรือรูปทรงตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกตางกันไป
มีทั้งผิวละเอียด ผิวหยาบ ผิวขรุขระ หรือผิวมัน เราสามารถสังเกตไดดวยตาและจากประสบการณที่
เคยสัมผัส
ความหลากหลายในงานศิลปะอยางไมมีขอบเขตจํากัดเกิดขึ้นจากการเลือกใชผิวสัมผัส
ที่ใหความรูสกึ แตกตางกัน เชน ผิวสัมผัสของปุยฝาย ขนนก ซึ่งละเอียดและออนนุม ตรงกันขามกับ
ความหยาบและความแข็งกระดางของผิวสัมผัสของเปลือกไม ดิน หิน
ในธรรมชาติมีผิวสัมผัสมากมายหลายชนิด เมื่อเวลาผานไป ผิวสัมผัสของสิ่งของตาม
ธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางออกไป ศิลปน สถาปนิก นักออกแบบอุตสาหกรรม หรือ
ภูมิสภาปนิกเลือกใชผิวสัมผัสในจุดมุงหมายตางๆ ดวยการนําชิ้นสวนของวัสดุมาใชในงานศิลปะ
จะดวยผิวสัมผัสตามธรรมชาติหรือผิวสัมผัสที่มนุษยสรางขึ้นใหมเพื่อใหเกิดลักษณะผิวสัมผัส
หลากหลาย ทีค่ ลายกับผิวสัมผัสเดิมหรือผิวสัมผัสที่ตรงกันขาม
ประเภทของผิวสัมผัส
ผิวสัมผัส แบงออกเปน 2 ประเภทไดดังนี้
1. ผิวสัมผัสที่รับรูไดดวยการมองเห็นหรือดวยตา (Visual Texture) ผิวสัมผัสที่
รับรูไดดวยตา คือ ลักษณะงานสองมิติ ที่รูสึกไดจากการมองเห็นดวยตา อันเปนผลจากการสะทอน
ของแสงและดูดซึมแสงของผิวพื้นนัน้ ความแตกตางของผิวสัมผัสกอใหเกิดความรูสึกวาจะสัมผัส
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ไดดว ยมือ ซึ่งเมื่อไดสัมผัสแลวกลับไมมีความแตกตางตามที่เห็น ผิวสัมผัสประเภทนี้แบงไดเปน 3
ชนิด ดังนี้
1.1 ผิวสัมผัสที่เกิดจากการตกแตง การตกแตงผิวสัมผัสบนรูปรางตางๆ โดยให
ความสําคัญตอรูปรางเปนหลักและผิวสัมผัสมีความสําคัญรองลงไป ผิวสัมผัสเปนเพียงสวนแตงเติม
ซึ่งจะเอาออกไดโดยปราศจากผลตอรูปรางและความสัมพันธระหวางองคประกอบในการออกแบบ
แมจะเปนภาพที่เขียนดวยมือก็จะสม่ําเสมอ มีระเบียบหรือภาพที่ไมเปนระเบียบแตโดยทัว่ ไปยังคง
รักษารูปราง รูปทรงอยางชัดเจน

ภาพที่ 8 ผิวสัมผัสที่เกิดจากการตกแตง
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 71.
1.2 ผิวสัมผัสที่เกิดจากธรรมชาติ ผิวสัมผัสชนิดนี้ ไมไดมาจากการตกแตงผิว แตเปน
สวนหนึ่งของขั้นตอนการนําวัสดุตางๆ ที่มีผิวสัมผัสอยูแลวตามธรรมชาติในรูปทรงที่เกิดขึ้นโดย
ไมไดตั้งใจมาสรางสรรคเปนงานศิลปะ รูปรางและผิวสัมผัสประเภทนี้ไมสามารถแยกจากกันได
รูปรางไมมีความหมายชัดเจน รองรอยของผิวสัมผัสบนพื้นผิวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับรูปราง

ภาพที่ 9 ผิวสัมผัสที่เกิดจากธรรมชาติ
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 71.
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1.3 ผิวสัมผัสที่เกิดจากเครื่องมือ
ผิวสัมผัสชนิดนีเ้ ปนผิวสัมผัสที่มาจากการใช
เครื่องมือพิเศษ ผิวสัมผัสจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวารูปราง ตัวอยางที่เห็นคือ ลายเสนละเอียด
ของพื้นภาพหรือลวดลายตารางเหมือนมุงลวด เรามักพบบอยครั้งในการพิมพ

ภาพที่ 10 ผิวสัมผัสที่เกิดจากเครื่องมือ
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 72.
การสรางผิวสัมผัสที่รับรูไดดวยตา ผิวสัมผัสที่มองเห็นไดดว ยตา แตไมมีความรูสึก
แตกตางเมื่อสัมผัสดวยมือ เปนผิวสัมผัส 2 มิติ สามารถสรางไดหลายวิธี โดยเทคนิคดังตอไปนี้
การเขียนลวดลายหรือระบายสีดวยดินสอ ปากกาหรือพูก ัน วิธีเหลานี้เปยวิธีพื้นฐานใน
การผลิตผิวสัมผัสประเภทตางๆที่เรารับรูไดดวยสายตา ลวดลายเหลานี้สามารถนํามาประกอบเขา
ดวยกันเปนกลุม รูปทรงเล็กๆ จํานวนมาก ซึ่งไดมาจากการขีดเสนดวยมืออยางอิสระ หรือใชแปรง
ปาดไปมาซ้ําๆ ผิวสัมผัสชนิดนี้ใชสําหรับการตกแตงรูปทรงทุกชนิด

ภาพที่ 11 การสรางผิวสัมผัสดวยการเขียนลายเสน
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 72.
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การพิมพ การลอก การถู ลวดลายที่เปนผิวสัมผัสลักษณะหยาบ เกิดจากการใชหมึกทา
บนผิวไม หิน โลหะ หรือ วัสดุแข็งอื่นที่แกะสลักเปนลวดลายที่ตองการแลวพิมพบนพื้นผิวอีกชนิด
หนึ่ง เพื่อสรางสรรคผิวสัมผัสลงบนรูปทรงใหชัดเจนขึ้น หรือผิวสัมผัสเดนกวารูปทรงขึ้นอยูกับการ
เลือกใชเทคนิคใด
ภาพวาดดวยมือบนพื้นผิวหนึ่ง สามารถที่จะถายทอดลงสูพื้นผิวอีกชนิดหนึ่งไดเมื่อสีที่
วาดยังคงเปยก โดยคว่ํากระดาษกดลงบนกระดาษอีกแผนหนึ่ง การถูดวยดินสอ หรือวัสดุอนื่ ที่
เหมาะสมบนกระดาษนุมและบาง ซึ่งวางอยูบนผิวหยาบจะไดผิวสัมผัสอีกชนิดหนึง่

ภาพที่ 12 ผิวสัมผัสที่สรางขึ้นดวยการกดทับ
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 73.
การพน การหยด การเท สีที่เปนของเหลวจะเปนชนิดเนื้อสีนอย หรือละลายใหมีความ
เขมขนมากตามตองการ อาจใชวิธีพน หยด หรือเทสีลงบนพื้นผิว ผิวสัมผัสที่ไดจะดูเปนธรรมชาติ
บางครั้งการพนอยางระมัดระวังในกรอบของรูปรางที่กําหนด จะเปนการสรางผิวสัมผัสที่ใชตกแตง
รูปตางๆไดดีเชนกัน

ภาพที่ 13 ผิวสัมผัสที่สรางดวยการพน
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 73.
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การแตมสี การยอม วัสดุที่มีผิวดูดซึมไดดี สามารถนํามาทําผิวสัมผัสใหมดวยการ
เปลี่ยนสี หรือเพิ่มลวดลายใหกับผิวสัมผัสเดิมนั้นดวยสีตางๆ เชน การยอมกระดาษ ผา เปนตน

ภาพที่ 14 ผิวสัมผัสที่เกิดจากการยอม
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 73.
การรมควัน และการเผา นําวัสดุมารมควันเหนือเปลวไฟเพื่อสรางผิวสัมผัสใหม
บางครั้งอาจใชจุดที่ถูกเผา ใหเปนประโยชนในการตกแตงภาพใหนาสนใจได

ภาพที่ 15 ผิวสัมผัสที่เกิดจากการรมควัน
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 73.
การขูดขีด การตัดเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย ผิวสัมผัสที่เกิดจากการระบายสี หรือหมึก
สามารถขูดขีด หรือตัดดวยเครื่องมือชนิดที่แข็ง หรือคม เพื่อทําใหเกิดผิวสัมผัสที่นาสนใจ
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ภาพที่ 16 ผิวสัมผัสที่เกิดจากการขูดขีด
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 74.
ภาพที่เกิดจากการปดกระดาษ (Collage) วิธีหนึ่งที่จะใชผิวสัมผัสที่มองเห็นไดใน
การออกแบบ คือ วิธีทําภาพจากการฉีกหรือตัดกระดาษ ผา หรือ วัสดุแบนราบ นํามาปดลงบนพื้น
ภาพ การใชวสั ดุเหลานั้น อาจจะจัดอยูใ นกลุมของภาพที่ตองอาศัยจินตนาการที่ตองการแสดง
ความหมาย จะทําไดดวยวิธพี ิมพภาพ ถายภาพ วาดภาพ หรือปดกระดาษที่มีภาพ จะดวยความตั้งใจ
หรือไมตั้งใจบนผิวของวัสดุ ดังการสรางภาพตอไปนี้
การใชวัสดุโดยปราศจากภาพในจินตนาการ วัสดุที่ใชเหลานี้มีสีสม่ําเสมอ หรือมี
ผิวสัมผัสที่คอนขางเปนระเบียบแบบแผนตัวอยางของวัสดุเหลานั้นไดแกกระดาษหรือผา ที่มีสีทึบ
หรือลวดลายเล็กๆ แผกระจายอยางคอนขางสม่ําเสมอทั่วพื้นผิว แผนกระดาษที่พิมพรูปฝูงชน
จํานวนมาก หรือพื้นผิวที่มีลักษณะผิวสัมผัสเปนธรรมชาติที่ดูกลมกลืนกัน นําวัสดุนนั้ มาตัดหรือฉีก
เปนชิ้น โดยไมกําหนดรูปทรงไวชัดเจน ปดลงบนกระดาษที่เปนพืน้ ภาพ

ภาพที่ 17 ผิวสัมผัสที่สรางโดยปราศจากภาพในจินตนาการ
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 74.
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การใชวัสดุจากภาพในจินตนาการ วัสดุที่นํามาใช ไดแก กระดาษหรือผาพิมพที่มี
ลวดลายที่ไมสม่ําเสมอ หรือวัสดุที่มีผิวสัมผัสตามธรรมชาติ ภาพถายที่มีความเขมสูง หรือความ
ขัดแยงของสีสูง (Contrast) แผนพิมพที่มลี วดลายขนาดใหญ หรือใหญและเล็กตางกัน นํามาสราง
ภาพในจินตนาการที่พิจารณาแลววาสะดุดตา ดวยการปดกระดาษตามภาพนามธรรมในจินตนาการ
ซึ่งรูปทรงในภาพนั้นมีความสําคัญเทา หรือบางครั้งจะสําคัญมากกวารูปรางของวัสดุที่ตัด หรือฉีก
มาเสียอีก

ภาพที่ 18 ผิวสัมผัสที่สรางจากภาพในจินตนาการ
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 75.
การใชวัสดุที่มาจากภาพสําคัญในจินตนาการ ภาพในจินตนาการจะมีความสําคัญ เมื่อ
ตองการแสดงเรื่องราวที่แนนอน หรือเมื่อภาพในจินตนาการจะตองคงรูปและไมถูกทําลายระหวาง
ขั้นตอนของการปดกระดาษ ในกรณีนี้ภาพเดิมจะมีความสําคัญกวารูปรางที่เกิดขึ้นใหมจากวิธีการ
ตัดหรือฉีกวัสดุ การปดกระดาษวิธีที่ 3 นี้จะแตกตางจากสองวิธีแรก โดยการนําภาพถายที่เหมือน
จริง นํามาตัดและจัดใหม หรือประกอบเขากับภาพถายอื่น เพื่อใหเกิดลักษณะพิเศษ หรือเพื่อ
จุดประสงคตอ งการสรางเรื่องราวที่นาทึ่ง วัสดุในภาพจินตนาการสามารถนําภาพนามธรรมมาตัด
และจัดใหมไดในวิธีเดียวกัน ผลที่ไดรับเปนการแปรเปลี่ยนหรือบิดเบือน โดยยังสังเกตไดถึง
จินตนาการสําคัญดั้งเดิม
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ภาพที่ 19 การสรางผิวสัมผัสที่มาจากภาพสําคัญในจินตนาการ
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 76.
2.กผิวสัมผัสที่สัมผัสไดดวยการสัมผัสโดยตรงหรือดวยรางกาย (Tactile Texture)
ผิวสัมผัสประเภทนี้ไมเพียงมองเห็นไดดว ยตาแตสามารถสัมผัสไดดวยมือ
จะเปนผิวสัมผัสที่มี
ระดับสูงกวางานออกแบบทีส่ ัมผัสผิวสัมผัสไดดวยตา (Visual Texture) ซึ่งเปนงาน 2 มิติ ผิวสัมผัส
ที่สัมผัสไดดวยมือนี้เปนภาพนูนต่ํา (Bas Relief) ระดับงาน 3 มิติ ผิวสัมผัสไดดวยมือจะมีอยูใ น
พื้นผิวทุกชนิด เพราะเมื่อเราสัมผัสวัสดุใดก็ตามเราจะรูส ึกไดถึงความแตกตาง แมแตกระดาษทีม่ ี
ผิวสัมผัสเรียบและสีหรือหมึกที่ใชพูกนั ระบายไปบนกระดาษทีแ่ บนราบก็ยังมีลักษณะของผิวที่
พิเศษ ซึ่งสัมผัสไดดวยมือและความรูสึก ในงานออกแบบ 2 มิตสิ ามารถกลาวไดวาบริเวณทีว่ าง
หรือสวนที่พิมพทึบ หรือบริเวณที่ระบายสี บรรจุดวยผิวสัมผัสที่มองไมเห็น แตอยางไรก็ตาม
บริเวณเหลานัน้ ยังคงมีผิวสัมผัสของกระดาษ หมึก หรือสี นักออกแบบไดพยายามสรางสรรคงาน
ศิลปะอยางมีจดุ หมาย โดยนําวัสดุมาจัดเปนองคประกอบเปนรูปเปนรางตางๆ ตามแนวความคิด
หรือจัดผสมผสานกับวัสดุอนื่ ๆ
หรือนําวัสดุไปผานกรรมวิธีพิเศษที่ใหผลทางดานสัมผัสใหม
ความรูสึกที่มีตอผิวสัมผัสนั้นเปลี่ยนไป ผิวสัมผัสที่สัมผัสไดดวยมือ แบงเปน 3 ชนิดดังนี้
2.1 ผิวสัมผัสที่หาไดในธรรมชาติ การใชผิวสัมผัสที่หาไดในธรรมชาติ จะรักษา
ธรรมชาติของความเปนวัสดุไว โดยนําวัสดุที่หามาไดมาตัด ฉีก หรือใชเชนที่เปนอยู และนํามายึด
บนอีกผิวพืน้ หนึ่ง มีลักษณะโดยสังเขป ดังนี้
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ใบไม ตนขาว ตนหญา ฯลฯ ผิวพื้นของใบไมจะมีเสนสายของแนวทางสงอาหารในใบ
ซึ่งแสดงผิวสัมผัส ลักษณะตาขายของใบประกอบหรือเปนเปนเสนยาวของใบพืชชนิดอื่น เชน ใบ
ขาวโพด ทางมะพราว เปนตน

ภาพที่ 20 ลักษณะพื้นผิวของใบไม
ที่มา : Omnia, leaves [Online], accessed on 25 February 2008. Available from
http://www.flickr.com/photos/omnia/63883528/
ดิน โครงสรางของดินประกอบไปดวยสารอินทรีย สวนผสมมากมายที่ทําใหดนิ มี
ลักษณะพิเศษ จะมองดูหยาบขรุขระเมื่อเปนดินรวนพรวนใหแยกจากกันไดงาย แตจะมองดูเรียบ
เมื่อเปนดินเหนียวที่ถูกอัดแนน สวนประกอบของธาตุในดินที่แตกตางกัน เราจะรับรูไดวาพื้นผิว
ของดินมีลักษณะอยางไร

ภาพที่ 21 ลักษณะผิวสัมผัสของดิน
ที่มา : Techuser, Soil texture [Online], accessed on 25 February 2008. Available from
http://www.flickr.com/search/?q=soil+texture&m=text
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หิน ผิวของหินที่แข็งกระดาง จะแตกตางกันทั้งสีและผิวสัมผัสตามลักษณะประเภท
ของหิน หินมักจะยากแกการตัดแตง จะดูหยาบเมื่อตัดไมสม่ําเสมอ จะดูเรียบเมื่อไดรับการขัดถู สีจะ
เขมขนขึ้นเมื่อลงน้ํามันรักษาผิวอีกครั้งหนึ่ง
หินออนมีเสนสายของหินตางสีพาดไปมาทําใหดู
สวยงามและเมื่อขัดเรียบก็จะมีความมัน แวววาว

ภาพที่ 22 ลักษณะผิวสัมผัสของหิน
ที่มา : Stuart Herbert, Stone texture [Online], accessed on 25 February 2008. Available
from http://www.flickr.com/search/?q=stone++texture&m=text
ไม เปนวัสดุทมี่ ีลวดลายของวงป ถี่หาง และสีเขมออนตางกัน แสดงใหเห็นผิวสัมผัส
ละเอียด และหยาบ ตามลวดลายนั้น ไมทไี่ มไดรับการตกแตง เชน เปลือกไมจะดูหยาบแหง แตไมที่
ขัดผิวแลวจะดูเรียบ เปนมันวาว

ภาพที่ 23 ลักษณะผิวสัมผัสของไม
ที่มา : Craig Jewell, Wood Texture: Camphor Laurel [Online], accessed on 25 February
2008. Available from http://www.flickr.com/photos/craigjewell/472761747/
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ฝาย ไหม ขนสัตว ใยสังเคราะห ที่ใชสําหรับการถักทอ จะมีผิวสัมผัสออนนุม ดูละเอียด

ภาพที่ 24 ลักษณะผิวสัมผัสของฝาย ไหม ขนสัตว ใยสังเคราะห
ที่มา : Marianne_stuff, organic undyed cotton flag [Online], accessed on 25 February
2008. Available from http://www.flickr.com/search/?q=cotton++texture&page=2
โลหะ โลหะบางประเภท พืน้ ผิวจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อสัมผัสกับอากาศนานๆ
เพราะในอากาศมีกาซตางๆ รวมทั้งน้ําฝน ซึ่งแรธาตุในกาซ และน้ําจะทําปฎิกิริยากับพื้นผิววัสดุทํา
ใหผิวสัมผัสเปลี่ยนแปลง เชน เมื่อเหล็กโดนน้ําและอากาศ จะทําใหเหล็กผุกรอนและเปนสนิม
ภายหลังไดมีผคู ิดคนผสมโลหะและแรธาตุตางๆทําใหไดพื้นผิว สี และความแข็งแรง ซึ่งเหมาะสม
ในการใชงานที่แตกตางกันออกไป

ภาพที่ 25 ลักษณะผิวสัมผัสของโลหะ
ที่มา : Adri L, Metal texture [Online], accessed on 25 February 2008. Available from
http://www.flickr.com/search/?q=metal++texture&m=text
2.2 ผิวสัมผัสธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง วัสดุตางๆ จะมีผวิ สัมผัสที่เปนธรรมชาติดั้งเดิม
อยู มนุษยมีความตองการทีจ่ ะใชวัสดุแปลกใหม จึงไดพยายามคนควาหาวิธีเปลี่ยนแปลงพื้นผิวให
ผิดไปจากเดิมเชนที่เคยเปน เชน กระดาษจะไมใชวิธีปดเรียบๆ แตจะพับจีบใหเปนรอยยับ หรือทํา
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ใหเปนจุดขรุขระ ขีดขวน ดัดใหโคงนูน หากเปนแผนโลหะอาจใชคอ นทุบหรือเจาะใหเปนรูเล็กๆ
ชิ้นไมอาจจะแกะสลัก การทําผิวสัมผัสวิธีนี้วัสดุจะเปลี่ยนรูปเล็กนอย แตยังคงจดจําลักษณะเดิมได

ภาพที่ 26 ลักษณะผิวสัมผัสธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 78.
2.3 ผิวสัมผัสที่จัดทําขึ้นใหม วัสดุโดยทั่วไปมักจะเปนชิน้ เล็กๆเปนแผน หรือเสน
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผิวสัมผัส จึงนํามาจัดเปนลวดลายซึ่งทําใหเกิดผิวสัมผัสใหม วัสดุที่
เลือกใชอาจจะเปนวัสดุที่มีผวิ สัมผัสธรรมชาติ หรือผิวสัมผัสที่แปรเปลี่ยนแลวแตควรเปนวัสดุชิ้น
เล็ก ผิวสัมผัสรวมที่ไดจะมีความหนาแนน โปรงเบา ขึ้นอยูกับชนิดขององคประกอบยอย และ
รูปแบบในการถักทอ ผสมรวมกัน

ภาพที่ 27 ลักษณะผิวสัมผัสที่จัดทําขึ้นมาใหม
ที่มา : เลอสม สถาปตานนท, การออกแบบคืออะไร ?, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 49 กราฟฟค &
พับบลิเคชั่นส, 2537), 78.
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ผิวสัมผัสอันหลากหลายเหลานี้
เปนคุณสมบัติของรูปทรงที่สามารถรับรูไดทั้งการ
สัมผัสดวยการมองเห็น และการสัมผัสดวยรางกายโดยตรง การรับรูพื้นผิว 3 มิติ แสงสวางมีผล
โดยตรงกับการรับรูผิวสัมผัสชนิดนี้ ระยะในการมองเห็นก็มีสว นเกีย่ วของกับการรับรูพื้นผิวสัมผัส
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความสัมพันธระหวางระยะในการมองเห็นและพื้นผิวสัมผัส ความสัมพันธระหวาง
ระยะและผิวพืน้ เปนสิ่งสําคัญในการออกแบบสถาปตยกรรม การปรากฎตัวของวัสดุของอาคารใน
ระยะตางๆกัน สามารถทําใหผูออกแบบสามารถเลือกใชวัสดุไดอยางเหมาะสมกับการมองเห็นใน
ระยะใดระยะหนึ่ง หรือตลอดระยะการเดินผาน เชน การเลือกใชวัสดุประเภทคอนกรีต

ภาพที่ 28 ลักษณะผิวสัมผัสของคอนกรีตเปลือย
ที่มา : Alun J. Carr, Wall outside [Online], accessed on 25 February 2008. Available from
http://www.flickr.com/photos/ajcarr/534799099/
ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เหมือนเปนยุคของการใชผิวคอนกรีตเปลือย
ผิวสัมผัสชนิดนี้เปนที่นยิ มอยางมากเปรียบเปน สัจจนิยมในวัสดุแท (A Quality of Genuineness)
สถาปนิกจํานวนมากหลงไหล ชื่นชมกับคุณภาพทีเ่ หมือนไมเสร็จของมัน แตเมื่อพื้นผิวสัมผัสของ
ผนังคอนกรีตเปลือยถูกมองในระยะไกลระยะหนึ่ง มันมีแนวโนมทีจ่ ะเปนเพียงผนังสีเทาเรียบๆ
สถาปนิกหลายคนไดใหความสนใจในการออกแบบผิวสัมผัสในลักษณะตางๆในระยะตางๆ ของ
คอนกรีตเปลือยลงไปในรายละเอียด
ในกรณีของ Komazawa Olympic Park ประเทศญี่ปุน ทีม่ ีการใชวัสดุประเภท
คอนกรีตสรางลายบนพื้นทางเดินในลานโลงดานนอกของอาคาร (Plaza)
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ภาพที่ 29 บรรยากาศบริเวณลานดานนอกของอาคาร (Plaza)
ที่มา : kojihachisu, Komazawa Olympic Park [Online], accessed on 25 February 2008.
Available from http://www.flickr.com/photos/hachisu/92509829/

ภาพที่ 30 ผิวพื้นบริเวณลานดานนอกของอาคาร (Plaza)
ที่มา : daisy-in-cube, Central Plaza [Online], accessed on 25 February 2008. Available
from http://www.flickr.com/photos/lessismore/372581385/

ภาพลายเสนที่ 1 รูปแบบของทางเทาบริเวณลานดานนอกของอาคาร (Plaza)
ที่มา : ทิพยสุดา ปทุมานนท, จิตวิทยาสถาปตยกรรมสวัสดี, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 210.
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มโนทัศนในการทําผิวพื้นใหเปนพื้นผิวที่มี 0vertexture เมื่อผูคนมองออกไปจาก
อาคารสูลานดานนอกของอาคาร (Plaza) ผิวพื้นที่เปนเสนทะแยงจะจางหายไป และการออกแบบ
จัดแตละหนวยพื้นฐาน (Unit) ใหกับพืน้ ดังปรากฎในภาพ ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางพื้นผิวที่
มองเห็นกับระยะในการสัมผัสดวยรางกาย
การศึกษาผิวสัมผัสที่สัมพันธกับการรับรูสถานที่ (Sense of place) ผิวสัมผัสแตละ
ชนิดมีความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกตางกันออกไป การประกอบ
กันขึ้นเปนสิ่งแวดลอมหนึ่ง ความเปนสถานที่ ที่ใดที่หนึ่งจะมีความเฉพาะของผิวสัมผัสซึ่งสราง
ความประทับใจ หรือเปนที่จดจําตางกัน แตละแหงอาจจะประกอบไปดวยองคประกอบของพื้น
ผิวสัมผัสที่คลายคลึงกัน เชน ทองฟา น้ํา ดิน พื้นหญา ฯลฯ แตการแสดงตัวของพื้นผิวตางๆ ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และการจัดองคประกอบของผูออกแบบลวนมีการตอบสนองที่สัมพันธกับ
กิจกรรมการใชงานของมนุษย
จนบางครั้งองคประกอบในการออกแบบไมสามารถตอบรับกับ
ธรรมชาติของการใชงานของมนุษยจนเกิดการสรางความพฤติกรรมที่คุนเคย เชน การเดินลัดสนาม
เปนตน
ในกรณีศกึ ษาตอไปนี้ เปนการทดลองที่เกี่ยวของกับผิวสัมผัสที่สัมพันธกับการรับรู
สถานที่ (Sense of place) เริ่มตนจากการเขาไปในที่สังเกตการณสถานที่หนึง่ แลวทําการ
บันทึกภาพองคประกอบของผิวพื้นสัมผัสแตละชิ้นในกรณีนี้เปนการบันทึกภาพเรื่องของพื้นอยาง
เดียว ทั้งองคประกอบเดีย่ ว และองคประกอบรวม (ผิวสัมผัสที่อยูรวมกันสองชนิดขึ้นไป) แลว
บันทึกการใชงาน กิจกรรมรวมกับพืน้ ผิวเหลานั้น
หลังจากนั้นลองสรางชุดความสัมพันธที่เกิดขึ้น วาองคประกอบตางๆในสถานที่ใด ที่
หนึ่ง เมื่อมารวมตัวกันแลวเกิดกิจกรรมเฉพาะที่เกิดขึ้น มโนภาพในหัวของเราจะบอกไดไหม? หรือ
เราจะสามารถจดจําไดไหมวา สถานที่นั้นคือที่ไหน?
ตาจะมองเห็นสิง่ เดียวกัน ในกรณีนี้คือ ภาพ แตในการสรางมโนภาพในหัวของแตละ
คน จะแตกตางกันไปตามประสบการณ ความทรงจํา หรือจะกลาวอยางงายๆคือ เกิดจากการเคยไป
ที่แหงนัน้ มาแลวหรือยัง?
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แผนภาพที่ 7 การสรางมโนภาพของผิวสัมผัสที่มีความสัมพันธกับการรับรูสถานที่
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ผิวสัมผัส

1

2

การปฎิสัมพันธ

ผูสัมผัส
เคยสัมผัส

Physicial dimension

การสรางประสบการณ
ไมเคยสัมผัส

การใชงาน

การสรางความคุนเคย

Psychological
dimension
Poetic dimension

เราอยูที่ไหน?

3

แผนภาพที่ 8 ภาพชุดความสัมพันธของผิวสัมผัสกับการรับรูสถานที่
สรุปสิ่งที่ไดจากการทดลอง คือ การสรางมโนภาพของผิวสัมผัสที่มีความสัมพันธกบั
การรับรูสถานที่ คือ มนุษยมีการปฎิสัมพันธกับพื้นผิวสัมผัส ไมใชแคการมองเห็น รับรูหรือรูสึก
และใชงานทางดานประโยชนใชสอยเทานัน้ แตเปนการสรางความแนบแนน ความคุนเคยตอสิง่
สัมผัส ซึ่งตอบทางดานจิตใจ จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆรอบตัวทําใหเรารับรูไดวาตัวเราอยูที่ไหน
โดยเกิดจากการซอนทับกันของ Layer ผิวสัมผัสที่รับรูไดดวยการมองเห็น และความสัมพันธของ
เวลากับการเปลี่ยนแปลงของผิวสัมผัสในสิ่งแวดลอมนัน้ ๆ ทั้งทางกายภาพของวัสดุและการใชงาน
บทตอไปจะกลาวถึงกลไกในการปฎิสัมพันธกับวัตถุ ทีว่ าง สถานที่ ซึ่งเปนการวิจัยโดย
การตั้งขอสังเกต การจัดกลุม และลําดับในพฤติกรรมของการมองเห็นซึ่งสัมพันธกับการสัมผัส
โดยตรงของมนุษย

บทที่ 3
บทวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูโดยการสัมผัส
ในบทนี้จะกลาวถึง การวิเคราะหกลไกในการปฎิสัมพันธกับพื้นผิวสัมผัส ในการรับรู
พื้นผิวสัมผัสไมวาจะเปนการสัมผัสดวยการมองเห็น หรือการสัมผัสจากทางรางกายโดยตรงยอมมี
เหตุปจจัยตางๆในการรับรู เชน อายุ ระบบทางวัฒนธรรม ความจําเปนหรือการตอบสนอง
ประโยชนใชสอย ประสบการณ ความทรงจํา ฯลฯ
ในการวิเคราะหกลไกในการปฎิสัมพันธกับพืน้ ผิวสัมผัส เริ่มจากการตั้งขอสังเกตการ
รับรูโดยการสัมผัสกับบริบทรอบๆตัว วาเราไดเขาไปสัมผัสในรูปแบบไหน มีลักษณะอยางไร ได
ผลลัพธอยางไร ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้
กลไกในการรับรูโดยการสัมผัส (Mechanics of Haptic)
การรับรูโดยการสัมผัส มีความสัมพันธกับการมองเห็น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกลไกนี้
ยกเวนในกรณีของคนตาบอดซึ่งตองรับรูจากการไดยินเสียงและการสัมผัสโดยตรง ประเด็นสําคัญ
ของกลไกในการรับรูโดยการสัมผัสนี้ คือ การลดระยะ (Distance) จากจุดสังเกตแลวเขาไปปฎิ
สัมพันธกับวัตถุ ซึ่งมีลําดับดังนี้
1. ขั้นเริ่มตน การสังเกตการณ (Initial behavior) เริ่มจากการมองเห็นวัตถุแลวคอยๆ
ลดระยะเขาไปสัมผัสโดยตรง ซึ่งผูสังเกตการณไดถกู เชือ้ เชิญจากการรับรูวัตถุ (Sensory invitation)
เพื่อใหมกี ารตอบสนองตามความตองการของผูสังเกตการณ

distance

แผนภาพที่ 9 ขั้นเริ่มตน การสังเกตการณ (Initial behavior)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ในกระบวนการนี้
มนุษยจะมีความรูสึกถึงการครอบครอง การยึดครองความเปน
เจาของ ของวัตถุใดวัตถุหนึง่ หรืออาณาเขตครอบครอง (Territoriality) ความเปนสวนตัวหรือความ
เปนสาธารณะ ซึ่งความรูสึกดังกลาวนี้คือ คําถาม เชน วัตถุนี้เปนของใคร? ที่ตรงนี้เปนของใคร?
ฯลฯ กอนการเขาไปสัมผัส
สภาพความเปนเจาของ สงผลโดยตรงตอความรูสึกของการสัมผัส เชน การสัมผัส
อยางออนโยน สัมผัสอยางแข็งกระดาง สัมผัสอยางปกติ การสัมผัสโดยไมทิ้งรองรอย (Trace) การ
สัมผัสโดยการจงใจไมทิ้งรองรอย หรือ การไมเขาไปสัมผัส
2. การปฎิสัมพันธ (Participation) หลังจากขั้นตอนของการสังเกตการณแลวเกิดการ
ลดระยะลงมาสัมผัสโดยตรง นี่เปนระยะของการสัมผัส

0

แผนภาพที่ 10 การปฎิสัมพันธ (Participation)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
3. การสรางความคุนเคย (Familiarization) เปนขั้นตอนที่มีความสัมพันธกับเวลา โดย
มีการใชเวลาสรางความคุนเคย สรางความสนิทสนม (Intimacy) จากการมีปฎิสัมพันธ

แผนภาพที่ 11 การสรางความคุนเคย (Familiarization)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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เมื่อผูสังเกตการณไดลดระยะจากการมองเห็นแลวเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือ
สถานที่ใดที่หนึ่ง แลวมีการสรางความสัมพันธเกิดขึน้ เชน การสรางกิจกรรมรวมกัน ในกรณีที่เกิด
ความประทับใจ ยกตัวอยางเชน การไดนั่งที่เดิม ที่นั่งเปนประจําในรานอาหาร หรือในวัยเด็ก เมื่อ
เราไดพบสถานที่เลนแหงใหม เราจะกลับมาเลนที่นั่นซ้ําแลวซ้ําอีก จนสนิทสนมเกิดเปนความทรง
จํารวมกันกับวัตถุ และสถานที่
Cycles
1

2

3

timeline

ตัวเลข แสดง ลําดับของกลไกในการรับรูโดยการสัมผัส

แผนภาพที่ 12 วัฎจักรของกลไกในการสัมผัส
ที่มา : จากการศึกษาจากผูวิจยั
จากการวิเคราะหถึงกลไกในการรับรูโดยการสัมผัสทําใหเรามองเห็นถึงลําดับของการ
สัมผัส การสังเกตการณ การเขาไปปฎิสัมพันธ การสรางความคุนเคย แตยังตองเพิ่มเติมมิติที่ตอ ง
วิเคราะหอีกในเรื่องของความหมายของการสัมผัส ดังตอไปนี้
ความหมายของการสัมผัส (Meaning of Haptics) ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้
1. การสัมผัสโดยตรง (Direct Dimension) การสัมผัสโดยตรงเปนการใชสวนใดสวน
หนึ่งของรางกายเขาไปสัมผัสกับวัตถุ หรือสิ่งแวดลอมโดยตรง ซึ่งเปนการลดระยะจากการมองเห็น
เขาไปมีปฎิสัมพันธอยางใกลชิด เกิดจากการกระทํารวมดวยของผูสัมผัสกับสิ่งที่ถูกสัมผัส
เปนการตอบสนองการใชงานในชีวิตประจําวัน เชน สัมผัสเพื่อปด เปด หยิบจับ เดิน นั่ง นอน ยืน
เดิน หรือการสัมผัสที่เกิดจากการตอบสนองการรองรับอิริยาบทตางๆของมนุษย เปนการสัมผัสโดย
การมีเหตุปจจัยซึ่งเปนการสัมผัสรับรูในระยะใกล กระทําโดยความตัง้ ใจหรือจงใจ
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timeline

แผนภาพที่ 13 การสัมผัสโดยตรง (Direct Dimension)
ที่มา : การจากศึกษาของผูวิจยั

แผนภาพที่ 14 การสัมผัสและการทิ้งรองรอย (Trace)
ที่มา : การจากศึกษาของผูวิจยั
2. การสัมผัสโดยทางออม (Indirect Dimension) การสัมผัสโดยทางออมเปนการ
สัมผัสผานตัวกลาง เชน อากาศ แสงแดด เงาตางๆ ไมใชการสัมผัสทางรางกายโดยตรง แตเปนการ
รับรูผานตัวกลางผานผิวหนัง เชน อุณหภูมติ างๆ ความรอน ความเย็น แดด ลม เปนตนและยังเปน
การสัมผัสถึงบรรยากาศ เชน กลิ่นที่โชยเขาจมูก หรือเสียงที่เดินทางผานอากาศมาไดยิน เชน เสียง

38
น้ําไหล ใบไมพัดไปมา นอกจากนีย้ ังเปนการสัมผัสผานประสบการณ ปรากฎการณ ความเชือ่
วัฒนธรรม เชน กระจกหองเยี่ยม หรือติดตอกับคนภายนอกในคุก ที่กระจกกั้นการสัมผัสโดยตรง
แตไมสามารถกั้นความสัมพันธหรือการสื่อสารทางดานจิตใจได หรือ พื้นที่บริเวณรอบอนุสาวรียท ี่
อาจจะมีการเปลี่ยนระดับ การปองกันการเขาถึง หรือบางที่ที่ไมมีการปองกันแตสามารถรับรูไดถึง
ความเคารพและศรัทธาทําใหไมกลาที่จะเขาไปสัมผัสโดยตรง ซึ่งการกระทําในกลุมนี้เปนไปอยาง
จงใจและไมจงใจ

Timeline

แผนภาพที่ 15 การสัมผัสโดยทางออม (Indirect Dimension) ผานเงาไม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 31 การสัมผัสโดยทางออมผานบรรยากาศ
ที่มา : Toltequita, a touch of sunset [Online], accessed on 28 February 2008. Available
from http://www.flickr.com/photos/juanrojo/2248189090/
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3. การสัมผัสโดยบังเอิญ (Accidental Dimension) เปนทั้งการสัมผัสโดยตรงและ
ทางออม ขึ้นอยูกับเหตุการณซึ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน การสัมผัสโดยบังเอิญเปนการ
สรางประสบการณใหม (Experience) สัมพันธโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของเวลา (Temporal
Experience) ซึ่งสงผลตอวัตถุ ที่วาง และความเปนสถานที่ หรือเปนผลของการเปลี่ยนแปลงจาก
การสัมผัสโดยตรง กับการสัมผัสทางออม
ลักษณะที่เกิดขึ้นเปนไปอยางไมจงใจ เชน การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ปรากฎการณ
น้ําขึ้น น้ําลง เปนตน โดยลักษณะที่เกิดขึ้นนีย้ ังกอใหเกิดความรูส ึกไมจีรังยั่งยืน (Ephemeral
Dimension of Time) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ

แผนภาพที่ 16 การสัมผัสโดยบังเอิญ (Accidental Dimension)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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จากการศึกษาถึงกลไกในการรับรูโดยการสัมผัส
จะพบวามีความสัมพันธกับการ
มองเห็นโดยตรง (Visual Perception) ในขั้นเริ่มตน การสังเกตการณ ซึ่งผูสังเกตการณไดถกู เชือ้
เชิญจากการรับรูวัตถุ (Sensory invitation) เพื่อใหมีการตอบสนองความตองการในดานตางๆ
ในสวนนีจ้ ะเปนการศึกษาภาคขยายในเรื่องการเชื้อเชิญจากการรับรู(Sensory
invitation) ทั้งวัตถุหรือองคประกอบในสิง่ แวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การเชื้อเชิญจากการรับรู (Sensory invitation)
เนื่องจากการรับรูของคนเรา สามารถรับรูมิติที่หลากหลายและเปนระบบที่สัมพันธกัน
อยางแนบแนน จากทางดานการมองเห็น การไดกลิ่น การไดยิน การรับรูโดยการสัมผัสทางรางกาย
โดยตรง เปนตน
โดยเงื่อนไขที่ทําใหมนุษยเขามามีปฎิสัมพันธกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากการ
ตอบสนองทางดานประโยชนใชสอยแลว ยังเกิดจากความสงสัย ความอยากรูอยากเห็นที่ไมมีที่
สิ้นสุดของมนุษยอีกดวย ซึ่งกระบวนการนี้ทาํ ใหเกิดการสรางประสบการณ รับรู ปฎิสัมพันธกับสิ่ง
ใหมๆอยูเสมอ
ในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วัตถุตางๆลวนมีรูปราง รูปทรง สีสัน ลักษณะพื้นผิว
กลิ่น รสชาติ เฉพาะตัวซึ่งองคประกอบตางๆเหลานี้ เมื่ออยูในชวงเวลา หรือ ฤดูกาลที่เหมาะสมจะ
เกิดการแสดงตัว
สรางความเชื้อเชิญเกิดขึ้นโดยความจงใจและไมจงใจ
แตมักจะมีหลักที่
สมเหตุสมผลอยูในกระบวนทางธรรมชาติ เชน ผีเสื้อ หลงใหลสีสัน กลิ่นและรสชาติความหอม
หวานของเกสรดอกไม เปนตน องคประกอบตางๆเหลานี้ลวนมีที่มาทีไ่ ปทั้งสิ้น ซึ่งเปนกลอุบายทีม่ ี
การเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
ในการศึกษาเรื่องการรับรูทางการสัมผัสโดยตรงเปนหลักนี้ นอกจากการเขาไปสัมผัส
กับงานออกแบบโดยตรงเพือ่ ตอบสนองการใชงานแลว
เพื่อเปนการเพิ่มมิตทิ างกระบวนการ
ออกแบบ ผูวจิ ัยไดทําการวิเคราะหถึงองคประกอบที่สรางความเชื้อเฃิญในการรับรู มีองคประกอบ
ตางๆดังนี้
การมองเห็นซึ่งมีความสัมพันธกับการสัมผัส
สีสัน (Colour) สีมีผลกับการรับรูจากการมองเห็นโดยตรง และสงผลตออารมณของผู
พบเห็น คุณสมบัติที่แตกตางกันออกไปของแตละสี เชน สีในกลุมสีอุน (Warm Tone) และ กลุมสี
เย็น (Cool Tone) ทําใหเกิดการดึงดูดตอการรับรูแปรเปลี่ยนไปตามรสนิยม ความชอบ และการใช
งานอยางเหมาะสมของแตละบุคคล

41
การสัมผัสทางรางกายโดยตรงกับสีบนผิววัสดุชนิดหนึ่ง บนวัสดุเดียวกัน สีที่แตกตาง
กันจะสงผลโดยตรงกับความรูสึกสัมผัสของมนุษย เชน น้ําหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ

แผนภาพที่ 17 สีกับการสัมผัส
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
รูปราง (Shape) และ รูปทรง (Form) นอกจากการมองเห็นและการสัมผัสรูปราง
รูปทรงทางธรรมชาติตามปกติแลว ผูว ิจัยไดทําการวิเคราะหถึงเรื่ององคประกอบที่มผี ลตอการเชื้อ
เชิญทางดานการสัมผัสในเรื่อง รูปราง รูปทรง โดยมีขอสังเกตดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของขนาด(Scale) การใชขนาดที่แปรเปลี่ยนไปจากการรับรูรูปทรง
ขนาดปกติ สงผลใหเกิดความสนใจเกิดขึ้น

8
แผนภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงของขนาด
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

8
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2. การเปลี่ยนแปลงของมุมมองและการรับรูความลึกของรูปทรง (Depth) เปนการ
สรางประสบการณโดยตรง เชน เรามองเห็นระนาบดานหนึ่งเปนแบบหนึ่ง ทําใหเกิดความ
คลุมเครือในมโนภาพจากการมองเห็น แตเมื่อเราเขาไปสัมผัสอยางใกลชิดแลวจะพบวาจากมุมมอง
ที่เราเห็นในตอนแรกเปนแคมุมมองเดียวจากทั้งหมดที่รอใหเราเขาไปคนพบ

Top view

Perspective

แผนภาพที่ 19 การเปลี่ยนแปลงของมุมมอง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ยั

Elevation : Front
แผนภาพที่ 20 การรับรูความลึกของรูปทรง(Depth)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

Perspective
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ลําดับของที่วาง (The Sequence of Space) ลําดับของที่วางสงผลตอความสัมพันธ
ระหวางการมองเห็น (Visual) และการรับรูโดยการสัมผัส (Haptics) ระยะของภาพที่เรามองเห็นมี
ลักษณะการซอนทับกันของระยะหนา (Foreground) ระยะกลาง (Middle ground) และระยะหลัง
(Background) ทําใหเกิดลําดับในการรับรูและยังแสดงถึงการสรางความหมายดวย ยกตัวอยาง
เชน โตรณ (Torii) ของญี่ปุน คือ กรอบเฟรมที่ถูกใชเปนเครื่องหมายแสดงตําแหนงทีต่ ั้งของศาลเจา
และเปนสัญลักษณของศาลเจาในทีว่ างจริงๆ
โทริที่ตั้งอยูในบริเวณใดก็ตามจะเปนที่หมายของ
ทิศทางที่ผูคนจะเดินเขาไป โทริทําหนาที่เปนกรอบที่บบี มุมมอง(Vista) เขาไป จากรูปลักษณที่เรียบ
งายทําใหโทริมีคุณภาพของความเปนจุดดึงดูดหรือแทนความหมายเปนอนุสาวรียด วย

ภาพที่ 32 ภาพโทริ (Torii) ของญี่ปุน
ที่มา : I was Lost in Tokyo, Torii & Reflection [Online], accessed on 29 February 2008.
Available from http://www.flickr.com/photos/lostintokyo/86003432/
การบีบมุมมองใหแคบเขามาดวยกรอบของมุมมอง ทําใหสภาพของที่วางใหความรูสึก
ถึงการคาดเดาวาจะตองมีอะไรรออยู (A Sense of Anticipation) และความรูสึกถึงความมีที่
หลากหลาย (A Sense of Variety) ซึ่งลักษณะนี้ สรางความสนใจทางการมองเห็นจนอยากทีจ่ ะเดิน
เขาไปสัมผัส
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32
แผนภาพที่ 21 A Sense of Anticipation
ผลของการทํากรอบ จัดกรอบใหกับภาพหรือการจัดตําแหนงของภาพภายในกรอบ
ในลักษณะเชนนี้ นํามาซึ่งความรูสึกถึงความมี ที่มากกวาทีม่ องเห็น ผูที่สังเกตการณสามารถ
จินตนาการและมองเห็นไปไกลเกินกรอบของภาพได
ความรูสึกถึงความหลากหลายในที่วาง (A Sense of Variety) วัตถุที่ถูกจัดวางให
บางครั้งมองเห็น และบางครั้งดูเหมือนซอนตัวอยูนนั้ ขึ้นอยูกับการจัดลําดับการเคลื่อนที่ของผู
สังเกตการณ ที่ทําใหรูสึกวาที่วางมีความหลากหลาย ยกตัวอยางรูปแบบที่ทําใหภาพในระยะไกลๆ
คอยๆมองเห็นได ก็คือ ในขั้นแรกเราตองทําการออกแบบกลอุบายใหเกิดการซอนมุมมองหรือการ
สัมผัสแลวทันใดนั้นก็สรางจุดหมายตาในทีว่ างที่เราจัดวางไว โดยวิธีดงั กลาวนี้ เปนวิธีการที่บรรพ
ชนญี่ปุนใชในการออกแบบสวนญี่ปุนอยางไดผล
เทคนิคที่ใชในการออกแบบที่วาง ที่ดึงใหผูคนตองหันตัวเปนมุมฉากคือเปลี่ยนมุมมอง
ไป 90 องศา ในเสนทางทีผ่ ูคนเดินอยูจ ะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองไปโดยสิ้นเชิง เปนการ
ออกแบบโดยใชจังหวะ (Rhythm) และความหลากหลาย (Variety) เขามาประกอบ ทําใหมผี ล
โดยรวมตอความรูสึกและการสัมผัสที่วางจะมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อมีการออกแบบใหเกิด
มุมขางใน (Inside Corner) และมุมขางนอก (Outside Corner) จะยิ่งทําใหการออกแบบที่วาง ที่
เกิดจากการจัดลําดับในการเคลื่อนที่ผานของผูสังเกตการณมีความนาสนใจยิ่งขึน้
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อีกตัวอยางของการสรางความหลากหลายในที่วาง ไดแก การเลนระดับของระนาบพื้น
(The use of difference in ground level) การเลนระดับพื้น ระดับบน ระดับลาง ระดับแทรก เปน
การแยกขอบเขตชั้นตางๆอยางชัดเจน การเลนความแตกตางกันในระดับพืน้ นี้ อาจมีผลตอ
ความรูสึกไดตา งกัน ขึ้นอยูก ับการออกแบบใหทวี่ าง หลายๆชั้นเชื่อมถึงกันไดโดยตรงหรือแยกกัน
อยางสิ้นเชิง

แผนภาพที่ 22 การสรางความหลากหลายของที่วางโดยการใชระดับพืน้
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
การสรางรูปแบบในความซ้ํา (Repetition) การสรางรูปแบบในความซ้ําเปนหนึ่งใน
วิธีการออกแบบเพื่อใหเกิดการเชื้อเชิญทางดานการมองเห็นผานการสัมผัส ซึ่งการใชหนวยของ
รูปทรง(Unit)ที่ซ้ํากันจะสรางความรูสึกกลมกลืนและเปนจังหวะ ถาหนวยของรูปทรงมีขนาดเล็ก
จํานวนมากจะใหความรูสึกเปนผิวสัมผัส การสรางความซ้ําทําไดหลายวิธี จะเปนการซ้ําดวย
องคประกอบที่มองเห็นและสัมผัสได ไดแก รูปราง ขนาด สี และผิวสัมผัส รวมไปถึงการซ้ําดวย
ความสัมพันธขององคประกอบ ไดแก ทิศทาง ตําแหนง ที่วาง และแรงดึงดูด
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ภาพที่ 33 การสรางรูปแบบในความซ้ํา (Repetition)
ที่มา : Franciso Aveledo, THE FACE OF A BUILDING [Online], accessed on 1 March
2008. Available from http://www.fa-d.com/port_photo.htm
ความเร็วกับการรับรูโดยการสัมผัส ระดับความเร็วมีความสัมพันธเปนอยางมากกับ
การรับรูโดยการสัมผัส
ในกระบวนการเชื้อเชิญโดยการรับรูซึ่งเปนการจูงความสนใจดวยการ
มองเห็นกอน ในกรณีที่เรามีความเร็วมากจะทําใหเราสังเกตเห็นไดนอยลง และสัมผัสไดนอยลง
แปรตามลําดับกันไป กลไกในการสรางความแนบแนนกับวัตถุ หรือสถานที่ ตองสรางใหเกิดการใช
เวลาใหมากทีส่ ุดกับสิ่งสิ่งนั้น เพื่อใหเกิดการปฎิสัมพันธ การทําความรูจักระหวางกัน ยังผลใหเกิด
ความสนิทสนมในที่สุด และเราจะสัมผัสในมิติตางๆไดมากขึ้น

แผนภาพที่ 23 ความเร็วกับการรับรูโดยการสัมผัส
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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จากมุมมองของผูวิจัยพบวาการศึกษาในเรื่องการเชื้อเชิญจากการรับรู
(Sensory
Invitation) มีความสําคัญเปนอยางมากในหัวขอวิจยั เรือ่ งการสัมผัสในงานออกแบบสถาปตยกรรม
(Haptics in Architectural Design) เพราะวานอกเหนือจากปจจัยที่ทาํ ใหเกิดการสัมผัส เชน ความ
จําเปนที่ตองสัมผัสทางประโยชนใชสอย หรือสัมผัสเพื่อสรางประสบการณ การเรียนรู การสงผาน
ขอมูลแลว
กลไกที่สรางความเชื้อเชิญในการสัมผัสยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการนํา
ความสัมพันธของกระบวนการ การสัมผัสตางๆที่ไดศึกษา หลอมรวม และนําไปใชในแปลง
นามธรรมเปนรูปธรรม เพื่อสรางความสมเหตุ สมผลและเปนการเพิ่มมิติในการออกแบบ
หลังจากที่ไดทําการศึกษาขอมูลของการสัมผัสมาตามขั้นตอนในขางตน ในการศึกษา
ขั้นตอไป จะเปนการเลือกการเขาสู (Approach) รายการออกแบบ (Program) ซึ่งจากคําแนะนํา
ของอาจารยทานตางๆ ไดขอ สรุปดังนี้
1. การสรางรายการออกแบบโดยผานการศึกษาแนวความคิด (Concept) คือ การเลือก
ศึกษาทางดานแนวความคิด จากเรื่องการสัมผัสเปนหลักกอน แลวคอยสรางกิจกรรม และหาทีต่ ั้ง
(Site) จนสามารถกอรูปเปนรายการออกแบบในที่สุด
2. การสรางรายการออกแบบโดยผานการศึกษาสภาพทีต่ งั้ (Site) คือ การเลือกศึกษา
ที่ตั้ง คุณสมบัติตางๆของบริเวณที่ตั้งกอน แลวจึงเกิดกิจกรรมจากทีต่ ั้ง และรายการออกแบบ
ตามลําดับ
ซึ่งทางผูวิจัยไดเลือก ขอ 2. คือ เริ่มจากการหา การศึกษาที่ตงั้ กอน แลวจึงเกิดเปน
กิจกรรมที่มีความสัมพันธกบั ที่ตั้งใหมากที่สุดเพื่อความแนบแนนกับความเปนสถานที่ (Sense of
Place) ที่มีความสัมพันธกับงานออกแบบทางสถาปตยกรรมและมีความเฉพาะเจาะจง (Site
Specific) ใหมากที่สุด
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การสัมผัส
โดยใชผิวหนังเปนอุปกรณ
ในการรับรูและรูสึกถึงขอมูล

Meaning of haptics

Themal Space

- Direct dimension
- Indirect dimension
- Accidental dimension

Tactile space

SITE
Hapticl functions
Create dialogue

- Exchange between
- Provides a complex
- Establishes a relationship
- Connection
- Transfer information
- Communication
- Interaction
- Experience
- Defines a special spatial

Mechanics of haptics
- Initial behavior
- Participation
- Familiarization

Haptic
Space

เรื่องราว + กิจกรรม
ของที่ตั้งที่เอื้อใหเกิดการ
สัมผัส

Sensory invitaion
- functions
- Interactions
- Discover – experience
- Depth – opacity

relationship

แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธของขอมูลกอนการเลือกที่ตงั้
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
กระบวนการตอไปคือ การหาที่ตั้ง (Site) ที่เหมาะสมกับการศึกษาหัวขอวิจัยนี้ ซึ่งเมื่อ
ทําการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลแลว จึงเกิดคําถามเรือ่ งการหาที่ตั้ง ดังนี้
- พื้นที่ ที่เอื้อใหเกิดการสัมผัสควรตั้งอยูที่ใด ?
- คุณสมบัติของพื้นที่นั้น ควรเปนอยางไร ?
- การสัมผัสในพื้นที่นั้นมีความจําเปนอยางไร ?
- พื้นที่นั้น ขาดการสัมผัสทางดานไหน อยางไร?
- พื้นที่นั้น เรียกรองการสัมผัสแบบใด เขามาสัมผัสไดอยางไร ?

บทที่ 4

บทที่ 4
ที่ตั้งโครงการ
การกําหนดเลือกที่ตั้งโครงการจากการวิจัยในหัวขอเรื่องการรับรูโดยการสัมผัส
(Haptics) นั้น มีลักษณะและเงื่อนไขเฉพาะที่เกีย่ วของกับการรับรูโดยการสัมผัส จากการศึกษาถึง
บทศึกษาและบทวิเคราะหในบทขางตน ทําใหเราทราบวา กลไกในการสัมผัสนั้นมีลักษณะปจจัยที่
แตกตางกันในการเขาไปสัมผัส ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการมองเห็น (Visual Perception)
ทั้งความจําเปนตอการตอบสนองการใชงาน หรือสัมผัสเพื่อสรางประสบการณ การสื่อสาร เรียนรู
ฯลฯ และยังตองมีการประกอบไปดวยการเชื้อเชิญจากการสัมผัส (Sensory Invitation) เพื่อใหเกิด
การปฎิสัมพันธระหวางกันอยางแนบแนน
การวิเคราะหถึงการเลือกที่ตั้งสําหรับโครงการนี้ ผูวิจัยเริ่มตนจากการศึกษา บทความ
ทางสถาปตยกรรมชิ้นหนึ่งทีช่ ื่อวา The Power of Weakness ของ Juhani Pallasmaa ที่กลาวถึง
เรื่อง การรับรูการสัมผัสกับเวลา (Hapticity and Time) กลาวโดยสังเขปดังนี้
ความออนแอของสถานที่(Place) เกิดการการละเลย ปลอยใหเกิดการทิ้ง ความรกราง
วางเปลาใหกบั สถาปตยกรรม ไดกอใหเกิดความเปลาประโยชน ความเหงา ความหดหู ของผูพ บ
เห็น ซึ่งเปนการถายทอดความรูสึกผานการมองเห็น โครงสราง หรือ ที่วาง ที่ผานไปกับฤดูกาล
ความนาสนใจของสถานที่ไมไดอยูที่ความเปนที่นิยม แตอยูที่การสื่อสารภาษาของสสารตางๆที่
ประกอบกันขึน้ เปนทีว่ างในสถานที่นั้น ซึ่งมีการซอนทับกันอยางละเอียดออนและบอบบางมาก
ดวยเหตุนี้ สถาปตยกรรมที่ถูกทิ้งราง (Abandoned Architecture) ขาดการสัมผัสจึงสราง
บรรยากาศที่เต็มไปดวยความรูสึก
จากขอความดานบนเปนการแสดงความคิดเห็นตอสถาปตยกรรมในรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
ทางผูวิจัยอยากใหผูอานไดใชวิจารณญาณในการพินิจ พิเคราะห ตามความคิด ความเชื่อและ
ความรูสึกโดยไมไดมุงหวังใหคลอยตามแตอยางใด เพียงตองการนําเสนอแรงบันดาลใจในการตอ
ยอด การเริ่มตน กอนการหาที่ตั้งโครงการที่เกี่ยวของกับเรื่องการรับรูโดยการสัมผัส
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เปนความสัมพันธของกิจกรรม กับ ที่ตั้ง โดยขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอื้อใหเกิดการขาด
สัมผัสไป มีรายละเอียดในการพิจารณาดังตอไปนี้
เกณฑในการเลือกที่ตั้งโครงการ
1. ที่ตั้ง ที่ขาดการใชงานทางดานประโยชนใชสอย ทั้งๆที่บริเวณโดยรอบเต็มไปดวย
มุมมอง ซึ่งสามารถมองเห็นไดหลายทิศทางและสามารถเขาถึงโดยการสัมผัสโดยตรงไดงาย
2. ที่ตั้ง ที่เต็มไปดวยกิจกรรม ผูคน แตยังขาดการเขาไปสัมผัส
3. ที่ตั้ง ที่เคยมีการสัมผัสมากอน แตสูญเสียการสัมผัสไปกับเวลา ในบัจจุบัน
การกําหนดทีต่ ั้งโครงการ (Site)
จากการเดินทางสํารวจเพื่อหาที่ตั้งของโครงการในหลายๆพื้นที่ทั้งในเมืองที่มีปริมาณ
ความหนาแนนสูง ที่นาจะมีสิ่งที่เอื้อใหเกิดการสัมผัสมากมาย นอกตัวเมืองกรุงเทพมหานคร หรือ
ในตางจังหวัด กลับพบวาในแตละสถานที่มีลักษณะของการสัมผัสและเหตุปจ จัยตางๆที่เอื้อใหเกิด
การสัมผัสที่แตกตางกัน เมื่อไดพิจารณาทบทวนถึงเหตุผลตางๆแลวพบวา เกณฑในการเลือกที่ตงั้
เปนตัวบงชี้ถึงคุณสมบัติหรือหนาตาของที่ตั้งไดประมาณนึงเทานั้น แตสิ่งที่สําคัญในลําดับตอไปคือ
เมื่อเราไดเลือกที่ตั้งไดแลวเราสามารถคนพบหรือดึงเอาการสัมผัสที่ขาดหายไปในทีน่ ั้นๆไดแคไหน
? หลักจากที่ไดพบและประทับใจอยางไมมีเหตุผลในครัง้ แรก เราไดรูจัก และสัมผัสกับสถานที่ ที่
เราเคยผานไปผานมาไดอยางลึกซึ้งแคไหน ?
พื้นที่ ที่เลือกเปนที่ตั้งโครงการอยูในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ปากคลองบางกอกดาน
เหนือหรือ ทาชางวังหนา ซึ่งในบัจจุบนั เปนกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Tourism
Division)และบริเวณพืน้ ที่ใตสะพานสมเด็จพระปนเกลา ซึ่งในสวนของตึกกองการทองเที่ยวฯ จะ
สมมุติใหเปนที่วาง
เราสามารถบอกไดสังเขปวา ที่ตั้งดัวกลาวนี้เปนตัวอยางหนึ่งซึ่งมีลกั ษณะที่ตรงกับ
เกณฑ ในการเลือกที่ตั้งที่กําหนดไวขางตน แตความรูสึกตื่นเตน สงสัยวาจะเกิดอะไรขึ้นบางในทีต่ ั้ง
ที่เราไดเลือก อยูในขั้นตอนนี้ การสํารวจและใชเวลาเขาไปสัมผัสอยางใกลชิด บริเวณที่ตั้งจึงมี
ความสําคัญมากสําหรับการวิจัยในเรื่องการรับรูโดยการสัมผัส (Haptics) นี้
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ภาพที่ 34 ภาพถายทางอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการ
ที่มา : Google Earth [Online], accessed on16 January 2008. Available from
http://earth.google.com/
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Site analysis

N

แผนภาพที่ 24 แผนภาพประกอบสถานทีต่ างๆในเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ (Physical Context)
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่กรุงรัตนโกสินทรชั้นใน
การใช
ประโยชนของพื้นที่สวนใหญจะเปนสถานที่ทองเที่ยวตางๆ สถาบันการศึกษารวมถึงสถานที่ทาง
ประวัติศาสตรที่ยังคงเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงปจจุบันในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรชั้นในนั้นคอยๆ มี
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ความเจริญเติบโตตามวิถีชีวติ ของผูคนที่อาศัยอยูตามริมน้ําแตเดิมสมัยอดีตกาลแลวมีการพัฒนาที่อยู
อาศัยขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับชาวบานก็มวี ิถีการดํารงชีวิตดวย การคาขายเรื่อยมา ตามอาคารพาณิชย
บางหรือตาม ตรอก ซอกซอยตางๆ บางสวนถนนหนทางก็มีการปรับและขยายใหดีขึ้นตามความ
เหมาะสมแตละยุคสมัย
อาคารบานเรือนก็มีการอนุรกั ษกนั ไปเทาที่สามารถจะทําไดดาน
โบราณสถานตางๆ ก็คอนขางมีความชัดเจนอยูพนื้ ที่ในเกาะรัตนโกสินทรก็มิไดมีการเบียดเสียด
แนนจนมากเกินไป ยังมีสวนที่เปนพืน้ ที่เปดโลง (Open Area) ใหเห็นอยู เชน ทองสนามหลวง
เปนตน
สวนลักษณะทางกายภาพโดยรวมก็ยังมีความสําคัญที่มีลักษณะ ในการตอเนื่องของ
พื้นที่อื่นๆ โดยรอบที่สําคัญ เชน
ทางดานทิศเหนือนั้นติดตอกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอกเชนถนนราชดําเนินไป
ยังสถานที่สําคัญตางๆ
ทางดานทิศใตนนั้ ติดตอกับพื้นที่ยานฝงปากคลองตลาด ไปยังสะพานพุทธขามไปฝง
ธนบุรี
ทางดานทิศตะวันออกนั้นติดตอกับถนนหลักเมือง และสวนสาธารณะสราญรมยไปยัง
ถนนเจริญกรุง เปนตน
ทางดานทิศตะวันตกนัน้ ติดตอกับฝงแมน้ําเจาพระยา และมีสถานที่ที่สําคัญที่เชื่อมไป
ยังฝงธนบุรีเชน วัดระฆังโฆสิตาราม ทาเรือวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช รวมถึงสถาบัน
การศึกษาที่สําคัญอีกดวย
Site analysis
Land use

สถาบันราชการ
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
พาณิชยกรรม หรือ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
อาคารทางศาสนา
ที่โลงเพื่อสันทนาการ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันทางการศึกษา

N
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แผนภาพที่ 25 แผนภาพการใชประโยชนที่ดิน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
ลักษณะของกรุงรัตนโกสินทรชั้นในมีการใชประโยชนทดี่ ินโดยรวมคือสถานที่
ราชการซึ่งมีสถานที่สําคัญ ไดแก กรมศิลปากร สํานักพระราชวัง กรมสวัสดิการทหารเรือ กอง
แพทยหลวง กรมที่ดิน สํานักงานที่ดนิ กรุงเทพ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด
ศาลแขวงและศาลยุติธรรม รวมทั้งการใชที่ดินศาสนา ไดแก วัดพระแกว วัดมหาธาตุและวัดโพธิ์
และยังมีการใชที่ดินที่เกีย่ วกับสถานศึกษาไดแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหรือวิทยาลัยนาฎศิลป รวมทั้งมีการใชที่ดนิ แบบผสมเชน ที่อยูอาศัย
และบริการหรือคาปลีกโกดังเก็บสินคาอยูกบั ที่อยูอาศัย
ดังนั้นพื้นที่ที่จะเกิดกิจกรรมก็จะเปนตามประเภทของการใชที่ดินซึ่งไดกลาวไวขางตน
แตรูปแบบของกิ จกรรมที่เ กิ ด ขึ้ น ในพื้น ที่ก รุ งรัต นโกสิน ทรชั้น ในที่เ ห็น เดน ชัด เปน กิจ กรรมที่
เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วการค า ขายตามย า นอาคารพาณิ ช ย แ ละพื้ น ที่ ข องตลาด ท า ช า งและ ท า
พระจั น ทร แ ละการจั ด กิ จ กรรมต า งๆของพื้ น ที่ ท อ งสนามหลวงในขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทรชั้นในยังเปนจุดที่มีความสําคัญทั้งทางบกและทางน้ําไมวาจะมีรถประจําทางหลาย
สายที่เขามาในพื้นที่และการคมนาคมสัญจรทางน้ําซึ่งถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนถาย จากฝงธนบุรีสูฝง
พระนคร
ทัศนียภาพและมุมมองตางๆ

ภาพที่ 35 การเขาถึง (Approach) มุมมองจากเกาะกลาง ดานปลายทางลงสะพานสมเด็จ
พระปนเกลา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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Site analysis : Approach

ภาพที่ 36 การเขาถึง (Approach) มุมมองโดยรอบ 360 องศาบริเวณตรงขามที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

Site analysis : Approach

ภาพที่ 37 การเขาถึง (Approach) มุมมองบริเวณใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาไปยังถนน
พระอาทิตยจากการศึกษาของผูวิจั
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ในขั้นตอนตอไปจะเปนการวิเคราะหที่ตั้ง เพื่อหากิจกรรมที่เหมาะสม ตลอดจน
ความสัมพันธตางๆ นํามาสรางเปนรายการออกแบบ (Program) และสังเคราะหเปนการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมตามลําดับ

Site analysis

5
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4
5
4

3
3
2
2
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1
N

1
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บริเวณที่ตั้งโครงการ
แผนผังที่ 1 แผนผังแสดงการเดินและมุมมองบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ก า ร เ ดิ น สํ า ร ว จ อ (Survey) โ ด ย เ ริ่ ม ต น ก า ร เ ดิ น จ า ก ป ร ะ ตู ท า ง อ อ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานจรดถนนพระอาทิตย บริเวณสองขางทางเปนที่จอดรถสาธารณะ การ
ใชประโยชนของที่ดินสวนใหญในบริเวณนี้เปนสถาบันราชการกับสถาบันการศึกษาแตจะมีพื้นที่
อยูอาศัยหนาแนนนอยแทรกอยูบา ง

57
ทางซายมือบริเวณหมายเลข 1 เปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยฝงตรงขามยัง
เปนที่จอดรถตลอดแนว เดินเรื่อยมาบริเวณหมายเลข 2 เปนรานอาหารชื่อ ทาชาง (Ta Chang)
สลับบาน เมื่อเดินมาถึงหมายเลข 3 เปนบริเวณหนาศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยว (Tourist
Information) ซึ่งมีลักษณะเปนหนวยยอยที่ออกมาใหความสะดวกแกนักทองเทีย่ วบริเวณริมถนน
เมื่อมายืนตรงจุดนีแ้ ลวกวาดสายตามองไปโดยรอบจะเห็นระนาบของสะพานสมเด็จพระปนเกลา
จากบริเวณปลายทางลง มองไปยังถนนที่มงุ ตรงไปยังสนามหลวง และบริเวณหนาวิทยาลัยนาฎศิลป
เมื่อเดินตอมายังบริเวณหมายเลข 4 จะเปนพื้นที่หนากองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Tourism Division) จากมุมนี้สามารถมองผานชองตึกกองการทองเที่ยวฯ เห็นพื้นที่ฝงตรงขาม
แมน้ําเจาพระยา คือ ฝงธนบุรี มองเห็นความมืดบริเวณสถานีเฝาระวังคุณภาพน้ําใตสะพานฯ และ
บริเวณถนนทีม่ ีพื้นที่จอดรอกิจกรรมนั่งรถรางชมเมือง ซึ่งจากการสังเกตวัตถุหรือสิ่งตางๆภายใน
บริเวณที่ตั้งโครงการจะพบวาเปนสิ่งที่เอื้อใหกับนักทองเที่ยวเปนสวนใหญ เชน ปายบอกขอมูล
ตําแหนง ประวัติ สถานที่สําคัญตางๆ ยังเปนทางผานของการรองรับการสัญจรทั้งทางน้ําและทาง
บก
เมื่อเดินตอมายัง บริเวณหมายเลข 5 เปนการเดินเขามายังริมแมน้ําเจาพระยา ผาน
ชองวางตึกกองการทองเที่ยวฯ บริเวณนีเ้ ปนการรับรูที่วางที่โลง มีมุมมองและทัศนียภาพกวาง
โดยรอบตอเนือ่ งไปยังใตสะพานฯ และทางเดินริมน้ําเชื่อมตอไปยังสวนสันติชัยปราการ แตบริเวณ
นี้ไดถูกแยกและจํากัดสวนการเขาถึง ดวยพืน้ ที่ที่เปนของกองการทองเที่ยวฯอยางชัดเจน และมี
ทาเรือเล็กๆของเอกชน รองรับนักทองเที่ยวโดยตรง บริเวณใตสะพานฯ มีการตกแตงโดยวัสดุใหม
ยกพืน้ ใหสูงขึน้ แตเนื่องดวยการขาดการใชสอย จึงเกิดพื้นที่รกรางเกิดขึ้นเปนที่นอนชั่วคราวของ
คนจร ทั้งกลางวันและกลางคืน แตจะมีผูคนเดินผานบางเล็กนอย บริเวณใตสะพานฯสวนริมตลิ่งยัง
เปนที่จอดของเรือเชาเอกชนอีกดวย เดินผานมายังบริเวณหมายเลข 6 เปนทางเดินริมน้ํา ซึ่งมี
ทาเรือพระปนเกลาฝงพระนคร เปนเรือขามฟาก (Ferry Crossing Service) รอรับบริการ ขามไปยัง
ทาเรือพระปนเกลาฝงธนบุรี ซึ่งมีความหนาแนนสูงในชวงเชากับชวงเย็น ใหบริการตั้งแต 6 โมง
เชาถึง 2 ทุมในตอนกลางคืน
เมื่อเดินยอนขึน้ มายังริมถนนพระอาทิตยผานชองวางของบันไดขึ้นลงของสะพานฯ
กับบริเวณริมรั้วอาคารกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (Marine Department) เดินขามถนน
มายังฝงตรงขามผานใตสะพานฯและมุงตรงไปทาง ทางออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกรอบ
มาหยุดตรงบริเวณพื้นทีห่ มายเลข 7 ซึ่งเปนพื้นที่ริมถนนที่บริเวณนัน้ ประกอบไปดวยทารถประจํา
ทาง สาย 124 และอีกหลายสายบริเวณหนาวิทยาลัยนาฎศิลป บริเวณหัวมุมถนนจะเปนที่นั่งพักของ
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พนักงานกวาดถนนซึ่งวางของใชอยางเกะกะ รกตา กลายเปนจุดที่ปลอยใหเกิดการละเลยทั้งๆที่ฝง
ตรงขามเปนตึกกองการทองเที่ยวฯ ที่เปนจุดพักและสงเสริมการทองเที่ยว
การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)

ภาพที่ 38 ภาพบริเวณดานหนา ที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
ลักษณะกิจกรรมของผูคน (Human Context)
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเปนพื้นทีท่ ี่รองรับกิจกรรมการทองเที่ยวสวนใหญ
ทั้งกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Tourism Division) ซึ่งเปนศูนยใหขอมูลการ
ทองเที่ยว และบริเวณดานหนาตึกกองการทองเที่ยวฯ ฝงริมแมน้ําเจาพระยา ยังมีทาเรือเชาเอกชนไว
รองรับกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา พื้นที่ริมน้ําตอเนื่องตรงไปยังสวนสันติชัยปราการ ยังมีทาเรือ
ขามฟาก รองรับการเดินทางขามไปยังฝงธนบุรี บริเวณสะพานสมเด็จพระปน เกลามีบันไดสําหรับ
สวนพื้นที่รอบๆที่ตั้งโครงการทาง
เดินขามฝงและสามารถชมวิวพระอาทิตยตกดินในเวลาเย็น
ดานหนาฝงถนนพระอาทิตยจะเปนทาเทียบรถและตําแหนงปายรถประจําทางหลายสาย
จากการวิเคราะหกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากจุดและตําแหนงตางๆที่ไดกลาวไปขางตน
ผูวิจัยพอทีจ่ ะจําแนกประเภทของผูใชพื้นทีใ่ นโครงการไดเปนกลุมใหญๆ ตัวอยางเชน นักทองเทีย่ ว
คนทํางาน นักเรียนนักศึกษา คนขับเรือ รวมถึงผูคา ขายในบริเวณพืน้ ที่ ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหถึง
กลุมคนผูพื้นทีแ่ ละตําแหนงการใชพนื้ ที่โดยมีการแบงชวงระยะเวลาที่สําคัญของการศึกษาพื้นที่อยู
เปน 3 ชวงคือ ชวงเชา ชวงกลางวัน และ ชวงตอนเย็นถึงกลางคืนโดยมีกลุมคนผูใชพื้นที่จําแนกได
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5 กลุม เพื่อที่จะนําลักษณะที่ไดจากการวิเคราะหของวงกลมสีในแตละประเภท นํามาศึกษาความ
เปนไปไดในการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแตละสวน

Users

นักทองเที่ยว
บุคคลทั่วไป

นักเรียน
คนทํางาน
คนขับเรือ

ผูคาขาย

5.00 – 10.00

N

Elements

บริเวณศูนยขอ มูลการทองเทีย่ ว

แมน้ําเจาพระยา
และ คลอง

จุดรอรถชมเมือง

พื้นที่ OPEN SPACE

บริเวณที่รกราง

ทาเรือเชา

บันไดชองสะพานพระปนเกลา

ทาเรือขามฟาก

กรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี

แผนภาพที่ 26 แผนภาพแสดงตําแหนงกลุม ผูใชพื้นที่ในชวงเชา
และองคประกอบตางๆในที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
จากการสํารวจและบันทึกผลในชวงเชาเปนชวงเวลาของการสัญจรเปนสวนใหญทั้ง
การสัญจรจากทางบกเปลี่ยนผานมาเปนการสัญจรทางน้ํา
จุดและตําแหนงตางๆเกิดจากความ
หนาแนนของกลุมคนและกิจกรรม สังเกตเห็นไดชดั วาบริเวณบันไดขามฝงและบริเวณทาเรือขาม
ฟากไปยังฝงธนบุรีเต็มไปดวยกลุมผูใชพื้นที่ เชน นักเรียนนักศึกษา คนทํางานเปนสวนใหญซึ่งมีทั้ง
กลุมคนที่ขามจากฝงธนบุรีมายังฝงพระนครเชนกัน สวนใหญเปนกลุมประเภทกิจกรรมเดียวกัน
เนื่องจากทั้งฝง พระนครและฝงธนบุรีมีสถานศึกษาและสถานที่ทํางานราชการ กลุมนักทองเที่ยวมี
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บางบริเวณเสนทางเดินริมน้าํ จากสวนสันติชัยปราการ ความหนาแนนตามจุดและตําแหนงในผังจะ
เริ่มจางลงเมื่อเริ่มเวลาชวงสายประมาณ 10.00 น.

11.00 – 14.00

N

แผนภาพที่ 27 แผนภาพแสดงตําแหนงกลุม ผูใชพื้นที่ในชวง 11.00 – 14.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงเวลาเที่ยงวันและเวลาบาย
กลุมความหนาแนนจะอยูบริเวณรมเงาบริเวณใต
สะพานสมเด็จพระปนเกลา สวนใหญจะเปนกลุมนักทองเที่ยวและจะมีกิจกรรมการยืนรอทั้งขอมูล
จากกองการทองเที่ยวฯและรอรถนําเที่ยวมารับ ซึ่งกิจกรรมการใชเวลาดังกลาวสัมพันธกับกลุมขาย
ของตางๆเชน ของชํารวย อาหารและเครื่องดื่ม ตามจุดการสัญจรขามฝงบริเวณบันไดสะพานฯ
ทาเรือขามฟากมีความเบาบางลง
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16.00 – 20.00

N

แผนภาพที่ 28 แผนภาพแสดงตําแหนงกลุม ผูใชพื้นที่ในชวง 16.00 – 20.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงเวลาเย็นจะมีความคลายคลึงกับชวงเวลาเชา ตําแหนงและความหนาแนนของ
กิจกรรมจะเกิดขึ้นบริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ํา โดยบริเวณที่ตั้งโครงการจะเปน
ทางผานของการสัญจรของกลุม นักเรียนนักศึกษา หรือกลุมผูทํางาน สวนนักทองเที่ยวจะเดิน
กระจายตัวบริเวณริมถนนพระอาทิตยแตนอ ยกวาทางเดินริมน้ําเนื่องจากการสัญจรเริ่มหนาแนน
บริเวณถนน และเพื่อใชเสนทางเดินที่สงบเงียบกวาเพื่อชมทัศนียภาพยามเย็น
การวิเคราะหพนื้ ที่การเคลื่อนตัวและทิศทางการเคลื่อนที่ (Movement and Direction
Analysis) พื้นที่ในการเคลื่อนตัวและทิศทางการเคลื่อนที่เปนผลมาจากการสังเกตและบันทึกขอมูล
ที่มีการขยายขอบเขตบริเวณออกไป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่โดยรอบกับพืน้ ที่
บริเวณที่ตั้งโครงการ โดยจําแนกตามลักษณะของผูใช (User) สถานที่และเวลา
การวิเคราะหพนื้ ที่ในการเคลื่อนตัวและทิศทางการเคลื่อนที่ มีความสําคัญมากเนื่องจาก
เปนการบงบอกเสนทางการเขาไปสัมผัสในที่ตั้งโครงการ ทั้งทิศทางความตอเนื่องของเสนทางและ
พื้นที่ ซึ่งทําใหมองเห็นบริเวณทีไ่ ดถูกเขาไปสัมผัสและพื้นที่ที่ไมไดรับการสัมผัสของแตละกลุม
ผูใชงานโดยสัมพันธกับเวลา
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5.00 – 10.00

N

E lements

Users

นักทองเที่ยว

คนทํางาน

นักเรียน
นักศึกษา

คนขับเรือ
ผูคาขาย

ทาเรือขามฟาก
ทาเรือเชา
ปายรถเมล

แผนผังที่ 2 แผนผังแสดงเสนทางการสัญจรผานระหวางเวลา 5.00 – 10.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
การสัญจรผานของแตละกลุมผูใชพื้นที่เปนไปตามแตละสีตางๆ ปริมาณของการสัญจร
ผานพื้นที่ตางๆเปนไปตามความหนาและความเขมโดยรวมของแตละเสนสี
ในชวงเชา (5.00 – 10.00 น.) เสนทางการสัญจรผานจุดที่มีความหนาแนนสูงจะเปน
บริเวณทางเดินเทาฝงตรงขามวิทยาลัยนาฎศิลปซึ่งมีจํานวนผูรอและลงรถโดยสารประจําทางเปน
จํานวนมากและใชเสนทางเดินตอเนื่องขามมายังฝงตรงขามซึ่งเปนบริเวณหนากองการทองเที่ยวฯ
แลวเดินตอไปยังทาเรือขามฟาก หรือเปนการสัญจรมาจากเรือขามฟากแลวเปลี่ยนผานมาเปนการ
สัญจรทางบก ซึ่งในลักษณะดังกลาวนี้สวนใหญจะเปนเสนทางและทิศทางการเดินเทาของกลุม
นักเรียนนักศึกษา กลุมผูทํางาน และอีกจุดที่มีความหนาแนนในตอนเชาคือ บริเวณบันไดทางขึ้นลง
ฝงกองการทองเที่ยวฯ สวนในกลุมนักทองเที่ยวจะใชเสนทางการสัญจรริมน้ําผานเขามายังทีต่ ั้ง
โครงการเปนสวนใหญ หรือถาเดินมาทางฝงถนนพระอาทิตยก็จะเปนการเดินตอเนื่องมายังกองการ
ทองเที่ยวฯหรือเดินตัดผานเขามายังทาเรือเชาเอกชนบริเวณริมน้ํา ซึ่งผูใชพื้นที่กลุมอื่นๆ ก็จะเปน
พวกคนขับเรือและพอคาแมคาขายของ แตคนกลุมนี้มักจะยึดครองพื้นที่ อาณาเขตเปนหลักแหลง
โดยจะไมคอยมีการเคลื่อนที่มากนักหรือถามีการเคลื่อนที่ก็จะเปนการตามนักทองเทีย่ ว
ขอสังเกตของชวงเวลานี้คือ
บริเวณที่ขาดการสัมผัสจากการเขาถึงพื้นที่มากที่สุด
ในชวงเชาถึงสายจะเปนพื้นที่ริมน้ําใตสะพานสมเด็จพระปนเกลา และบริเวณตึกกองการทองเที่ยวฯ
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รองลงมาตามลําดับ
เจาของ

เนื่องจากความรูสึกถึงการครอบครองพื้นที่ของกลุมคนที่แสดงความเปน

11.00 – 14.00

N

Users

Elements

นักทองเที่ยว

คนทํางาน

นักเรียน
นักศึกษา

คนขับเรือ

ทาเรือขามฟาก
ทาเรือเชา

ผูคาขาย

ปายรถเมล

แผนผังที่ 3 แผนผังแสดงเสนทางการสัญจรผานระหวางเวลา 11.00 – 14.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงใกลเที่ยงถึงบาย (11.00 – 14.00 น.) การสัญจรในบริเวณโดยรอบที่ตงั้
โครงการเบาบางลง เสนทางและทิศทางการสัญจรหลักเปนการใชทางเทาไปยังจุดหลักๆ เชน
บริเวณปายจอดรถ ทารถโดยสารประจําทางและทาเรือขามฟาก ในสวนของการสัญจรเชื่อมตอ
มายังที่ตั้งโครงการมีนอย สวนใหญจะเปนกลุมนักทองเที่ยวทีเ่ ขามายังตึกกองการทองเที่ยวฯ และ
ยืนรอรถนําเทีย่ วอยูบริเวณดานหนาตึกและบริเวณดานขางของตึกโดยเปนการอาศัยรมเงาของ
สะพานสมเด็จพระปนเกลา
ในบริเวณเดียวกันนีก้ ็มีกลุมพอคาแมคาและคนขับเรือคอยบริการ
นักทองเที่ยว ตั้งแตพื้นที่บริเวณริมถนนพระอาทิตยจนลงไปสุดที่ทาเรือเชาเอกชน
ขอสังเกตของชวงเวลานี้คือ บริเวณใตสะพานฯซึ่งบริเวณนี้ในชวงเชาเปนพื้นที่ ที่ขาด
การสัมผัสเริ่มมีการเขาไปใชสอยมากขึ้น ตั้งแตการเดินผาน หรือการหยุดมองชมวิว เริ่มมีการ
เปลี่ยนเสนทางการสัญจรมากขึ้นเนื่องจากความรอนจากแสงอาทิตยยามเที่ยง จึงกอใหเกิดรมเงา
ของสะพานฯ บริเวณที่ทําใหผูคนสัมผัสกับแสงแดดนอยจะมีผูสัญจรผานมากขึ้น
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16.00 – 20.00

N

Users

Elements

นักทองเที่ยว

คนทํางาน

นักเรียน
นักศึกษา

คนขับเรือ

ทาเรือขามฟาก
ทาเรือเชา

ผูคาขาย

ปายรถเมล

แผนผังที่ 4 แผนผังแสดงเสนทางการสัญจรผานระหวางเวลา 16.00 – 20.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงเย็นถึงค่าํ (16.00 – 20.00 น.) การสัญจรบริเวณรอบๆที่ตั้งโครงการใน
ชวงเวลาเย็นกลับมามีความหนาแนนอีกครั้ง ทั้งบริเวณดานหนาถนนพระอาทิตย บริเวณบันไดขึ้น
ลงสะพานสมเด็จพระปน เกลา
ทั้งสองฝงแตบันไดทางดานตึกกองการทองเที่ยวฯจะมีความ
หนาแนนสูงกวาเนื่องจากฝงตรงขามตรงกับทารถโดยสารประจําทาง เสนทางการเดินทางผานเขา
มาในที่ตั้งโครงการของกลุมนักทองเที่ยวสวนใหญจะเดินมาทางฝงริมแมน้ําเจาพระยา
บริเวณ
ดานหนากองการทองเที่ยวมีบางประปราย สวนใหญจะเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุม
คนทํางาน
ขอสังเกตของชวงเวลานี้คือ บริเวณดานขางตึกกองการทองเที่ยวตลอดไปจนถึงพืน้ ที่
ริมน้ําใตสะพานฯมีผูเขาไปใชงานนอยมาก จากการวิเคราะห เนื่องจากลักษณะทีว่ า ง ที่ดูทึบของ
ระนาบตางๆไมวาจะดานขางคือ ตึกกองการทองเที่ยวฯ และดานบนคือ ระนาบของสะพานฯ ที่
สรางความอึดอัดไมนาเดินเขาไป
พื้นที่ดานหนาตึกกองการทองเที่ยวฝงริมแมน้ําเจาพระยาก็มี
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ลักษณะการกัน้ อาณาเขตอยางชัดเจนและมีกลุมคนขับเรือนั่งเปนกลุมๆอยูดานขางจึงทําใหผูคน
สวนใหญเดินหลบเลี่ยงไปใชเสนทางอื่นสรางความตอเนือ่ งไปยังบริเวณริมแมน้ําฯมากกวา
การวิเคราะหแสงแดดและเงา การวิเคราะหแสงแดดและเงามีความสําคัญในเรื่องการ
รับรูโดยการสัมผัส เนื่องจากแตละบริเวณในพืน้ ที่ตั้งโครงการมีความสัมพันธกับแสงแดดและเงา
ไมวาจะเปนตัวแปร ระนาบอาคารภายนอกที่ตั้ง ที่ทําใหเกิดเงาทอดตัวลงมายังพื้นทีต่ ั้งโครงการ ตัว
แปรภายใน เชน สะพานสมเด็จพระปน เกลา ซึ่งทําใหเกิดเงาและความมืด
ในแตละชวงเวลาของวันมีผลตอทิศทางของแสงและเงาซึ่งสงผลกระทบผลตอกิจกรรม
ตําแหนงการใชพนื้ ที่ของแตละกลุมคนใชพื้นที่อีกดวย

N
Reflect จากน้าํ

Site analysis :
แสงแดด , เงา

5.00 – 10.00

11.00 – 14.00

16.00 – 20.00

แผนผังที่ 5 แผนผังแสดงการวิเคราะหแสงแดดและเงา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงเชาถึงสาย ลักษณะเงาที่เกิดขึ้นจะอยูบริเวณดานขางสะพานสมเด็จพระปน เกลา
ฝงบันไดทางขึน้ ลงดานตึกกองการทองเที่ยวฯ
เนือ่ งจากตัวสะพานฯเปนระนาบบังแสงจากทิศ
ตะวันออก นักทองเที่ยวหรือกลุมนักเรียนนักศึกษา สวนใหญจะใชพื้นที่ หรือการสัญจรผานจาก
บริเวณนี้
ในชวงเวลาเที่ยง ลักษณะของแสงเงาจะชัดเจนมาก ทําใหเกิดความแตกตาง (Contrast)
ของพื้นที่เนื่องจากแสงแดด และพื้นทีเ่ งาอยางชัดเจน บริเวณใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาจะเปน
พื้นที่รม ซึ่งพืน้ ที่ริมน้ําใตสะพานฯจะเริ่มมีนักทองเทีย่ วเดินมาหยุดชมทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยา
และมีกลุมคนขับเรือมาใชรมเงานี้นั่งพักเปนกลุมๆ ความรอนที่เกิดจากแสงแดดชวงเที่ยง บายนีท้ ํา
ใหเกิดการใชพื้นที่กระจายตัวไปตามรมเงาตางๆในพื้นที่ตั้งโครงการ
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ในชวงเวลาบาย เย็น เวลาประมาณบาย 3 โมงถึง 6 โมงเย็น ทิศทางของแสงอาทิตย
จากทิศตะวันตกทําใหเกิดการสะทอน (Reflection) จากน้ําเขามายังพืน้ ที่ริมน้ําภายในที่ตั้งโครงการ
ทําใหเกิดอันตรายทางสายตาได โดยกลุมคนที่เขามาใชพื้นที่จะเลี่ยงทิศทางการสัญจรเขาหาการ
สะทอน
เวลาดวงอาทิตยใกลตกดิน จะเริ่มมีกลุม นักทองเทีย่ วและบุคคลทั่วไปเดินริมแมน้ําฯ
และขึ้นไปบนสะพานฯเพื่อชมทัศนียภาพยามเย็น
การวิเคราะหอณ
ุ หภูมิและความชื้น อุณหภูมิและความชืน้ มีผลตอการใชพื้นที่ของกลุม
คนตางๆ เปนผลตอเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา แสงแดด เงา ซึ่งจากการศึกษาในแตจุดใน
พื้นที่ตั้งโครงการมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้
N

Site analysis :
อุณหภูมิ , ความชื้น

5.00 – 10.00

11.00 – 14.00

16.00 – 20.00

แผนผังที่ 6 แผนผังแสดงการวิเคราะหอณ
ุ หภูมแิ ละความชื้น
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงเวลาเชา พื้นที่ริมแมนา้ํ เจาพระยามีอากาศคอนขางเย็น เนื่องจากความชื้นจากน้าํ
ทําใหสามารถสูดดมกลิ่นและรูสึกสัมผัสผานผิวหนังได อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในชวงสาย จนมาถึงชวง
เที่ยง บริเวณที่โลงจะมีความรอนสูง เนือ่ งจากการสะทอนความรอนจากวัสดุปูพนื้ บริเวณที่ตงั้
โครงการซึ่งบัจจุบันเปนพื้นที่ของกองการทองเที่ยวฯ แตจะมีความเย็นจากลมที่พดั ผานเขามาจาก
ทางทิศใตดานหนาถนน และถายืนอยูในตําแหนงชองลม ริมน้ําอากาศจะเย็นสบายมาก ซึ่งชองลมนี้
เกิดจากตึกของกองการทองเที่ยวฯกับสะพานสมเด็จพระปนเกลา และอากาศจะเย็นลงในชวงเวลา
เย็น
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การวิเคราะหการสั่นสะเทือนและมลภาวะ เนื่องจากการสั่นสะเทือนมีผลตอเสียง ใน
บริเวณที่ตั้งโครงการมีองคประกอบของการสัญจร หลายเสนทางตัดผาน ผูวิจยั จึงตองศึกษาถึง
ผลกระทบกับที่เกิดขึ้น ดังนี้
N

Site analysis :
การสั่นสะเทือน , มลภาวะ
5.00 – 10.00

11.00 – 14.00

16.00 – 20.00

แผนผังที่ 7 แผนผังแสดงการวิเคราะหการสั่นสะเทือนและมลภาวะ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
ในชวงเวลาเชา มีการสัญจรหนาแนนไมวาจะเปนเสนทางบนสะพานสมเด็จพระปน
เกลาหรือบริเวณถนนดานหนาโครงการ ซึ่งบริเวณนี้เปนเหมือนจุดรวมของเสนทางทั้งจากถนน
พระอาทิตย จากทางทองสนามหลวงผานหนาวิทยาลัยนาฎศิลปมายังบริเวณดานหนาที่ตั้งโครงการ
การลงสะพานฯลงวนมาลอดใตสะพานฯ ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนบนสะพานฯ และมลภาวะทาง
ควันไอเสียและเกิดเสียงดังพอสมควร แตมปี ริมาณมากกวาการสัญจรทางน้ํา
ในชวงเวลาเที่ยงจะเบาบางลง และกลับมาหนาแนนอีกครัง้ ในตอนเย็น ลักษณะสังเกต
ในบริเวณที่ตั้งโครงการเรื่องการสั่นสะเทือนและมลภาวะ มีดังนี้
ในพื้นที่หางไกลจากการสั่นสะเทือนและมลภาวะ เชน บริเวณที่รนหางจากดานหนา
ถนนและบริเวณสะพานฯ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนกิจกรรมที่อยูนิ่ง เชน การนั่งชมทัศนียภาพริม
แมน้ําเจาพระยา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการสั่นสะเทือน มลภาวะ กับการใชพื้นทีอ่ ยาง
ชัดเจน
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แนวความคิดในการวิเคราะหที่ตั้งแบบการรวมผัง (Mapping Context) เปนการสราง
ชุดความสัมพันธขึ้นมาจากองคประกอบตางๆที่เราไดนํามาวิเคราะห เชน การวิเคราะหตําแหนง
กิจกรรม การเคลื่อนที่และทิศทาง แสงแดด เงา อุณหภูมิ ความชืน้ การสั่นสะเทือนและมลภาวะ
เปนตน
โดยนําเอาชัน้ (Layer)ของขอมูลในแตละสวนมาผสมรวมกันแลวลบองคประกอบทาง
กายภาพออก จะทําใหเรามองเห็นรองรอยที่เปนกลไกการเขาไปสัมผัส การครอบครอง การสัญจร
ผาน การใชงานในแตละพืน้ ที่ แตละสวนของพื้นที่ตั้งโครงการในชวงเวลาตางๆ

Mapping context
: 5.00 – 10.00

แสงแดด , เงา

อุณหภูมิ , ความชื้น

การสั่นสะเทือน , มลภาวะ
การใชพื้นที่ และ เสนทางการสัมผัส

แผนผังที่ 8 แผนผังแสดงการวิเคราะหที่ตั้งแบบการรวมผัง เวลา 5.00 – 10.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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Mapping context
: 11.00 – 14.00

แสงแดด , เงา

อุณหภูมิ , ความชื้น

การสั่นสะเทือน , มลภาวะ
การใชพื้นที่ และ เสนทางการสัมผัส

แผนผังที่ 9 แผนผังแสดงการวิเคราะหที่ตั้งแบบการรวมผัง เวลา 11.00 – 14.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
Mapping context
: 16.00 – 20.00

แสงแดด , เงา

อุณหภูมิ , ความชื้น

การสั่นสะเทือน , มลภาวะ
การใชพื้นที่ และ เสนทางการสัมผัส

แผนผังที่ 10 แผนผังแสดงการวิเคราะหที่ตั้งแบบการรวมผัง เวลา 16.00 – 20.00 น.
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ปจจัยตางๆ ที่นาํ มาพิจารณามีผลตอการสัมผัส เมื่อนํามาทับซอนกันทําใหมองเห็นวา
ในพื้นที่บริเวณรอบๆที่ตั้งโครงการเปนจุดเสนทางการสัญจรเปนจํานวนมากทั้งระดับพื้นดิน
บริเวณถนนทีม่ ีการสัญจรอยางหนาแนนในชวงเชาและชวงเย็น
ระดับเหนือศีรษะเปนสะพาน
สมเด็จพระปน เกลาที่มีการสัญจรผานตลอดวัน จุดปายและทารถโดยสารประจําทางที่มีการสัญจร
เปลี่ยนผานมายังการสัญจรทางน้ํา และทาเรือเชาเอกชน การรองรับกลุมนักทองเที่ยวโดยการใช
พื้นที่ดานหนาและดานขางตึกกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพือ่ การสอบถามขอมูลและเปน
จุดรอรถนําเที่ยวชมโดยรถรางและเรือเชานําเที่ยว
และยังสามารถเดินชมทัศนียภาพริมแมน้ํา
เจาพระยาไดอกี ดวย ทําใหลกั ษณะของพื้นที่ตั้ง มีทั้งกิจกรรมสวนที่เคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง การรับรู
การสัมผัสภายในที่ตั้งโครงการเริ่มตนจากการมองเห็นซึง่ สภาพที่ตั้งเปนจุดที่สังเกตเห็นไดหลาย
ทิศทางจากทางบกและทางน้าํ การเขาถึงดวยการเดินเทาและการสัมผัสโดยตรงทางรางกายสามารถ
เขาถึงไดหลายทางทั้งเสนทางดานหนาจากถนนพระอาทิตย
จากสนามหลวงผานหนาวิทยาลัย
นาฎศิลป
จากฝงธนบุรีดว ยเรือขามฟากและการเดินเทาจากบันไดของสะพานฯ
การเดินเสนทางริมแมน้ํา
เจาพระยามาจากสวนสันติชยั ปราการ
พื้นที่ ที่ยังขาดการสัมผัสสวนใหญเปนบริเวณพืน้ ที่ริมน้ําใตสะพานฯ และบริเวณวาง
ขางตึกกองการทองเที่ยวฯกับสะพานฯซึ่งถูกการครอบครองพื้นที่โดยกลุมพอคาแมคา กลุมคนขับ
เรือ สวนพื้นที่ริมน้ําใตสะพานจะเปนของกลุมคนจร โดยลักษณะของตําแหนงและกลุมกิจกรรมที่
เกิดขึ้น (Existing) ยังไมมีการจัด ออกแบบใหถูกตองจึงเกิดการครอบครองพื้นที่เปนกลุมๆ ทําให
เกิดพืน้ ที่วางระหวางกลุมที่ครอบครอง และกลายเปนพื้นที่ ที่มีคุณภาพแตไมไดใชงานถูกปลอยให
รกราง และเปนจุดที่คนกลุมอื่นหรือคนทั่วๆไปไมกลาเดินผาน หากมีการออกแบบใหเกิดความ
ตอเนื่องของการเขาถึงและรูปแบบของการสัมผัสแตละแบบใหสอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรม
ธรรมชาติของสภาพที่ตั้งจะทําใหเกิดเปนสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะและมีการตอบสนองการใชงาน
ไดมากที่สุดโดยจะนําขอมูลจากการวิเคราะห
และปญหาตางๆเหลานี้ไปปรับสรางเปนรายการ
ออกแบบ (Program) และสังเคราะหเปนกระบวนการออกแบบตอไป
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ลักษณะพิเศษของที่ตงั้ (Phenomenal Context)
ลักษณะพิเศษของที่ตั้งเปนการพบเห็นขอสังเกตที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเปนการเพิ่มเติมมิติ
ที่แตกตาง จากมิติที่เกิดจากทางกายภาพ ลักษณะที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา
ฤดูกาลในบริบทของสังคมหรือบริบทของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นมีดังนี้
ลักษณะที่เกิดขึน้ กับวัน เชน ในตอนเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. ในบางวันทีเ่ ขาไป
สังเกตการณบริเวณที่ตั้งโครงการ พื้นทีร่ ิมแมน้ําเจาพระยา
สามารถมองเห็นทองฟายามเย็น
ตําแหนงดวงอาทิตยกําลังจะตกและกําลังเปลี่ยนสี ทางดานฝงตรงขาม มองเยื้องไปทางทาน้ําศิริราช
มีสีสันสวยงามมาก เปนการสัมผัสดวยการมองเห็นในอีกรูปแบบหนึง่ ซึ่งปรากฎการณนี้กอใหเกิด
การเชื้อเชิญในการเขาไปสรางมุมมองเพื่อใหเห็นบรรยากาศนี้ตามจุดตางๆ เชน บริเวณที่โลงและใต
สะพานสมเด็จพระปนเกลาริมแมน้ําเจาพระยา และทางเดินบนสะพานฯ โดยสวนใหญจะเปน
ชวงเวลาของการสัญจรขามไปยังฝงธนบุรีของกลุมนักเรียนนักศึกษาและกลุมคนทํางาน จะมีกลุม
นักทองเที่ยวเดินชมทัศนียภาพชวงเวลานีก้ ระจายตัวทัว่ ไปบริเวณสะพานฯและเสนทางเดินริมน้ํา
โดยการเกิดปรากฏการณเชนนี้จะเปนการสรางฉากของปลายสายตาตามธรรมชาติมารองรับ
สถาปตยกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นจากการออกแบบ โดยอาศัยการทับซอนของการสัมผัสดวยมุมมอง
ทางสายตาและเปนการเพิ่มเติมมิติบรรยากาศของการสัมผัสใหสมบูรณมากขึ้น

ภาพที่ 39 ภาพบริเวณดานหนากองการทองเที่ยวฯ ริมแมน้ําเจาพระยายามเย็น
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ลักษณะที่เกิดขึน้ กับฤดูกาล เมื่อเขาไปสํารวจและสังเกตการณในทีต่ ั้งโครงการครั้ง
แรกที่เริ่มทําการวิจัยเรื่องการรับรูโดยการสัมผัสนี้ ไดเกิดคําถามขึ้นกับผูวิจัยวา จะเกิดอะไรขึ้นบาง
ในวันที่ฝนตก? การใชพื้นทีจ่ ะเปนเหมือนในวันที่แสงแดดรอนในเวลาเที่ยงวันหรือไม? ทางผูวิจยั
จึงไดเขาไปสอบถามจากกลุม ผูใชพื้นที่เปนประจํา เชน กลุมพอคาแมคา และกลุมคนขับเรือในพืน้ ที่
พบวา ในวันที่ฝนตกพื้นทีบ่ ริเวณใตสะพานสมเด็จพระปนเกลา ทั้งสวนริมน้ําและดานริมถนนพระ
อาทิตย สะพานฯจะกลายเปนเหมือนหลังคาขนาดใหญเปนกําบังแนวสายฝนและแสงแดดไดเปน
อยางดี จากขอสังเกตนี้ทําใหพบวาชวงเวลาตามฤดูกาลกับความเปนสถานที่ เชน พืน้ ที่ใตสะพานฯ
สามารถสรางกิจกรรมใชเวลาที่เกิดจากการรอฝนหยุดตก สรางความสัมพันธกบั สถานที่ในเวลา
สั้นๆได

ภาพที่ 40 ภาพบริเวณใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาในชวงเวลาปกติ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 41 ภาพบริเวณใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาซึ่งถูกใชเปนทีจ่ อดเรือเชาเอกชน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ลักษณะที่เกิดขึน้ กับโอกาสพิเศษ ขอสังเกตนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มพี ิธีตางๆ ในวัน
สําคัญทางราชการ วันหยุดพิเศษ หรือชวงเทศกาล กิจกรรมของพื้นที่โดยรอบพื้นที่ตงั้ โครงการ เชน
ทองสนามหลวงเปนพืน้ ที่รองรับกิจกรรมที่มีความหลากหลายสูง ปริมาณคนมีมาก และมักมีการ
ประดับไฟสวยงามตามตนไมเปนประจํา ดวยลักษณะเหลานี้จึงกลายเปนจุดหมายปลายทางของการ
สัญจรจากฝงพระนครดวยกันและจากฝงธนบุรีเดินทางมายังฝงพระนครทั้งดวยทางเรือและการเดิน
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา
เนือ่ งจากการจราจรติดขัดมากทําใหบริเวณทีต่ ั้งโครงการเปน
เหมือนทางผานการสัญจรจากการเดินเทา และยังเปนจุดชมทัศนียภาพที่สําคัญเมื่อมีโอกาสพิเศษ
เชน เปนที่ชมความงดงามของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พื้นที่สําหรับลอยกระทงและการ
ประกอบพิธีกรรมทางน้ําตางๆ

ภาพที่ 42 กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ที่มา : yyswim [นามแฝง], กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 มีนาคม
2551. เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yyswim&month=05-112007&group=6&gblog=12

บทที่ 5
รายการออกแบบ
หลังจากการศึกษา ในบทศึกษา บทวิเคราะหในเรื่องการรับรูโดยการสัมผัส (Haptics)
และการกําหนดเลือกที่ตั้งโครงการที่มีความเหมาะสมตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการ เมื่อเรา
ไดวิเคราะหถึงลักษณะตางๆที่เกิดขึ้นในทีต่ ั้งโครงการ เชน ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Context) ลักษณะทางกิจกรรมของผูคน (Human Context) ตําแหนงการครอบครองพื้นที่ การ
เคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนที่ แสงแดด เงา อุณหภูมิ ความชื้น ผลกระทบจากการสั่นสะเทือน
มลภาวะ และลักษณะที่พิเศษ (Phenomenal Context) ของที่ตั้งโครงการแลว
จากการที่ผูวิจยั ไดเคยนําเสนอแนวทางในการเขาสู (Approach) รายการออกแบบใน
ตอนทายของบทที่ 3 วาผูวิจัยไดเลือกศึกษาที่ตั้งโครงการกอนแลวจึงหากิจกรรมหรือศักยภาพของ
ที่ตั้งโดยการดึงหรือทดแทนสวนที่ขาดหายไปทั้งในสวนทางกายภาพ กิจกรรม และการเชื่อมตอ
ของความสัมพันธตางๆ แลวนําไปสรางเปนรายการออกแบบที่มีความสัมพันธกับแนวความคิดทีไ่ ด
ศึกษามาจากรายละเอียดเรื่องการรับรูโดยการสัมผัสในบทที่ 2 และบทที่ 3
ในขั้นตอนนีเ้ ปนการสรางรายการออกแบบ (Program) เพื่อใชเปนกรอบที่สามารถ
มองเห็นภาพโดยรวมและรายละเอียดเพื่อพัฒนาแนวความคิดนําไปปรับใชในกระบวนการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมในขั้นตอนตอๆไป
กระบวนการสรางรายการออกแบบ (Programming)
ในขั้นตอนของการสรางรายการออกแบบนี้ ทางผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาใหเริ่มตนจากการเขาไปในพืน้ ที่ตั้งโครงการแลวเรียนรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ตั้งแหงนีว้ า ใคร
?เขามาทําอะไร? ตรงไหน ? เมื่อไหรบาง ? แลวทําการบันทึกและวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุ
และผลที่ปรากฎขึ้นจริง ซึ่งทางผูวิจัยไดทาํ การศึกษาและวิเคราะหในบทที่ 4 โดยพอที่สรางชุด
ความสัมพันธ (Diagram) กับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ตั้งโครงการ ไดดังนี้
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อุณหภูมิ , ความชื้น
แสงแดด, เงา
การสั่นสะเทือน , มลภาวะ

N

Users

Elements

นักทองเที่ยว

คนทํางาน

นักเรียน
นักศึกษา

คนขับเรือ

ทาเรือขามฟาก
ทาเรือเชา

ผูคาขาย

ปายรถเมล

แผนผังที่ 11 แผนผังแสดงการสรางรายการออกแบบจากวิธีรวมผัง (Mapping Context)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
จากการศึกษาขอมูลเรื่องการรับรูจากการสัมผัส (Haptics) และลักษณะของที่ตงั้
โครงการ การวิเคราะหความสัมพันธของผูใชสอย กิจกรรม เวลา ปจจัยที่สงผลตอการสัมผัส ฯลฯ
ทําใหเกิดการเชื่อมโยง การเพิ่มเติมการสัมผัสลงไป ใหเกิดการเชื่อมตอกันของพื้นทีโ่ ดยรอบ เกิด
บทสนทนาระหวางกัน เชน น้ํากับคน เพื่อใหรับรูถึงความสําคัญของบริบทเชนแมน้ําเจาพระยา คน
กับสถาปตยกรรม เพื่อสรางความแนบแนนและรองรับอิริยาบทตามกิจกรรมตางๆของกลุมผูใช
พื้นที่ได สถาปตยกรรมกับประสบการณ เพื่อเปนการเรียนรู เกิดเปนความประทับใจ ความสนิท
สนมและความทรงจํา ฯลฯ
เมื่อเราไดทําการรวบรวมและสังเคราะหขอมูลที่ไดออกมาเปนภาพชุดความสัมพันธ
แลวทําใหเรามองเห็นกลไกในการสรางเงือ่ นไขที่สามารถนําไปเชื่อมโยงเปนรายการออกแบบได
ดังนี้คือ กลไกในการทําใหการสัมผัสเปนสิ่งจําเปนและมีความตอเนื่องกันมากขึ้นในบริเวณทีต่ ั้ง
โครงการ
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N

Sequence : Dynamic
Sequence : Static
Sequence : Dynamic + Static

แผนผังที่ 12 แผนผังแสดงการสรางรายการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
จากการสัญจรที่เกิดขึ้นในบริเวณรอบๆที่ตั้งโครงการทั้งทางบกและทางน้ําทําใหสภาพ
ของที่ตั้งกลายเปนจุดเปลี่ยนการสัญจร เพื่อรองรับการเคลื่อนที่และการหยุดนิ่งของกิจกรรมบาง
ประเภท เชน การชมทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยาในกลุมนักทองเที่ยว เปนตน ผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการวิเคราะหขอมูลที่ผานมาทําใหเกิดพื้นที่ ที่เอื้อใหเกิดการใชเวลาในการสัมผัสทั้งทางตาและ
ทางรางกายโดยตรงมากขึ้น และเชื่อมตอการสัมผัสในแตละพื้นที่ใหตอ เนื่องมากขึ้น

การสัญจรทางน้ํา
การสัญจรทางบก

Haptic Space

แผนภาพที่ 29 แผนภาพแสดงการเคลื่อนไหวและการลดความเรงของกิจกรรมบนทีต่ ั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ความนาจะเปน ในการสรางรายการออกแบบ (Program) นาจะประกอบไปดวยพื้นที่
ดังตอไปนี้
- พื้นที่สําหรับการพักผอน เปนพื้นที่รองรับการพักผอนหยอนใจ ใชเวลานั่งชม
ทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยา รองรับอิริยาบทผอนคลาย โดยการสัมผัสดวยตาและทางรางกายกับ
ลักษณะผิวสัมผัสตางๆ เชน พื้นดิน พื้นหญา น้ําและทองฟา เปนตน
- จุดพักเปลี่ยนการสัญจร ทางบกกับทางน้ํา เปนพื้นที่รองรับการเคลื่อนที่ จุดเชื่อมตอ
การคมนาคม จุดพักคอยเพื่อเปลี่ยนผานการสัญจร
- พื้นที่สําหรับนักทองเที่ยวเดินทางชมเสนทางริมแมน้ํา เปนพื้นที่ ที่สรางความ
ตอเนื่องจากการเดินเสนทางริมแมน้ําเจาพระยาจากสวนสันติชัยปราการ
- พื้นที่เอนกประสงค สําหรับรองรับกิจกรรมบนบกและริมแมน้ํา เชน กิจกรรมลอย
กระทง พื้นทีเ่ พื่อรองรับงานเทศกาลวันสําคัญตางๆ การชมพิธีแหเรือ ฯลฯ ซึ่งเปนการสราง
กิจกรรมที่สัมพันธกับลักษณะเฉพาะของที่ตั้งและการรับรูถึงการมีตัวตนของแมน้ําเจาพระยา
- หองน้ําสาธารณะ เนื่องจากการเขาไปสํารวจโดยตรง พบวาพื้นที่บริเวณนี้ขาดหองน้าํ
สาธารณะ และมีการครอบครองทาริมน้ํา ในกลุมคนขับเรือและครอบครัว โดยใชความตางของ
ระดับตลิ่งริมน้ําเพื่ออาบน้ํา ลางเรือ ฯลฯ
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แผนภาพที่ 30 แผนภาพแสดงการเพิ่มการสัมผัสลงในที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
สรุปรายการออกแบบ (Program) ที่เหมาะสมกับที่ตั้งโครงการแหงนี้ คือ
จุดพักเปลี่ยนผานการสัญจร ที่ตั้ง ไดแก บริเวณทาชางวังหนา ขนาดพื้นที่ 2970 ตารางเมตร
ประโยชนใชสอยที่เกิดขึ้น ไดแก ทาเรือรวม (เรือขามฟาก + เรือเชา) จุดพักคอย
พื้นที่สําหรับการพักผอน พื้นที่เอนกประสงค จุดใหขอมูลการทองเที่ยวและหองน้ําสาธารณะ
เมื่อทําการกําหนดรายการออกแบบแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการสรางแนวความคิด
ในการออกแบบ และกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมตามลําดับ

บทที่ 6

บทที่ 6
แนวความคิคในการออกแบบและกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
ในบทนี้จะกลาวถึงการนําองคประกอบตางๆที่ไดศึกษา วิเคราะห ในบทกอนๆ เชน
การศึกษาทางกายภาพในเรือ่ งการรับรูโดยการสัมผัส การวิเคราะหความสัมพันธตางในหลายๆมิติ
ของการสัมผัส เปนตน นํามาสังเคราะหเปนแนวความคิดในการออกแบบที่มีความสัมพันธกันกับ
องคประกอบหลักในการออกแบบ เชน มีความสัมพันธกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งใหมและเกา
สัมพันธกับบริบทของที่ตั้งโครงการ ซึ่งใน 3 สวนนี้ทั้ง บริบท(Context) กิจกรรม (Activities) และ
แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ลวนแลวแตเปนสวนที่มีความสําคัญทั้งสิ้น
จากการที่ไดรับคําปรึกษาจากอาจารยทานตางๆมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ การรอยเรียง
องคประกอบหลักๆทั้ง 3 สวนเหลานีเ้ ขาดวยกัน แลวนําไปพัฒนาเปนกระบวนการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมในขั้นสุดทายนั้น ตองมีการแบงสัดสวนของความสําคัญเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดสวนหลัก
สวนรอง เชน ใหสวนแนวความคิดในการออกแบบเปนสวนหลักแลวใหสว นของบริบทและสวน
กิจกรรมเปนรอง เปนตน
ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่เราไดสรางรายการออกแบบ (Program) ขึ้นมาแลวเพื่อกําหนด
แนวทางและขอบเขตของโครงการ
ทางผูวิจัยเลือกกําหนดบทบาทใหแนวความคิดทาง
สถาปตยกรรม (Concept) เปนเหมือนตัวรอยเรียงองคประกอบตางๆเขาดวยกัน โดยมีวิธีการ
นําเสนอลําดับในการแสดงขอมูลและวิธีการตางๆ จากเรื่องราวในมุมกวางๆ เชน การสราง
แนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับบริบทกอน แลวจึงนําไปสูแนวความคิดในการสัมผัสกับ
กิจกรรม และลงไปในรายละเอียดยอยๆ ซึ่งลําดับในการนําเสนอนีเ้ ปรียบเสมือนการไลเรียงลําดับ
จากภาพใหญ ไปยัง ภาพเล็กซึ่งลงไปในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษาเรื่องการรับรูจาก
การสัมผัสนี้ ความสัมพันธของการสัมผัสกับบริบท คือ การสรางการรับรูสถานที่ (Sense of
place) การสัมผัสในระดับนี้มีความสําคัญมาก เพราะ กระบวนการนี้ทาํ ใหตวั เรารับรูไดวา เราอยูที่
ไหน? จนลดสัดสวน (Scale) ลงไปจากการสัมผัสรับรูทางดานตาในระยะไกล จนใกลเขาไป
ปฏิสัมพันธในระยะแขนหรือรางกาย สรางความสนิทสนม (Intimacy) กับรายละเอียดในผิวสัมผัส
(Texture) จนเริ่มสรางการสัมผัสรับรูโดยตรงทางรางกายผานผิวหนังและลึกไปถึงจิตใจ
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กระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัส
ที่สัมพันธกับบริบท (Context)

กระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัส
ที่สัมพันธกับกิจกรรม (Activities)

กระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัส
ที่สัมพันธกับการออกแบบ(Conceptual Design)

Sense of touch
Sense of place
แผนภาพที่ 31 แผนภาพแสดงลําดับของกระบวนการสรางแนวความคิด
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากแผนภาพที่ 31 เปนการไลเรียงลําดับ (Sequence) ในการศึกษาของกระบวนการ
ตางๆซึ่งแสดงใหเห็นวาในทุกขั้นตอนลวนเปนองคประกอบทั้งการรับรูจากการสัมผัส (Sense of
touch) และ การรับรูสถานที่ (Sense of place) โดยยิ่งเขาใกลกระบวนการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมมากขึ้นความเขมขนของการรับรูจากการสัมผัสยอมมีมากขึ้น เพราะ เปนการลดระยะ
เขาไปประชิดสัมผัสโดยตรง แตไมไดหมายความวา การรับรูสถานที่จะไมไดมีอยูเลย ซึ่งจะกลาว
ในรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. กระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับบริบท (Context)
ในกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับบริบทนั้น จะเปนการ
สังเคราะหขอมูลในเรื่องของที่ตั้ง (Site) แนวทางในการวางเสนทางสัญจร (Circulation) ซึ่งเปน
เหมือนจุดเริ่มตนและทางเดินที่จะนําเขาไปสูการสัมผัสโดยตรง ลักษณะของที่วา งในที่ตั้งซึ่งเปน
หัวขอที่นํามาพิจารณาเนื่องจากเปนการศึกษาความสัมพันธของการสัมผัสกับการออกแบบลักษณะ
ของที่วางในลักษณะที่ตางๆกันโดยอางอิงมาจากสภาพทางกายภาพในพื้นที่ตั้งของโครงการ และ
การจัดวางตําแหนงขององคประกอบในการใชพื้นที่ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจะกลาวในรายละเอียด
ดังตอไปนี้

Circulation
Space
แผนผังที่ 13 ตําแหนงของเสนทางสัญจรและการเกิดทีว่ าง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากแผนผังที่ 13 เปนการแสดงใหเห็นถึงสภาพที่ตั้ง เสนทางสัญจรและลักษณะของ
ที่วางที่เปนอยู (Existing)
1.1 แนวความคิดในการสรางเสนทางสัญจร (Circulation)
จากที่ไดทําการศึกษาเรื่องทีต่ ั้งโครงการ ในบทที่ 4 ทําใหเรามองเห็นโครงสรางของ
เสนทางในการสัญจร ของแตละกลุมของผูใชพื้นที่ และตําแหนงการใชพนื้ ที่ในทีต่ ั้งโครงการที่มีอยู
ทําใหเรามองเห็นตําแหนงทีข่ าดการเขาไปสัมผัส ใชงานอยางชัดเจน ในสวนแนวความคิดในการ
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สรางเสนทางสัญจรนี้ จะเปนการสราง ปรับเปลี่ยน และเชื่อมโยงเสนทางการสัญจรเดิมเพื่อใหเกิด
การเขาไปสัมผัส ใชงานพื้นที่นั้นใหมากทีส่ ุดแทนที่จะปลอยใหเกิดจุดรกรางหรือขาดการใชงาน
2
1
3

4

1

2

3

4

แผนผังที่ 14 เสนทางการเขาถึง (Approach) ที่มีอยูในที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

N
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การเขาถึงและลําดับของการสัมผัสในพื้นที่โครงการแบงออกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 การเขาถึงจากการสัญจรทางน้ํา
เขาถึงไดจากการสัญจรผานทางเรือรับจางเอกชน สวนใหญกลุมผูใชเสนทางนี้จะเปน
กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และกลุมครอบครัวคนขับเรือ ในกลุมนักเทีย่ วชาวตางชาติจะเขามาใน
ที่ตั้งโครงการแลวสัญจรผานไปยังถนนดานหนาโครงการซึ่งตอเนี่องไปยังทางเดินสูทอง
สนามหลวงหรือทางเดินเทาไปยังถนนพระอาทิตยโดยใชทั้งเสนทางริมน้ําและทางเดินเทาริมถนน
3.2
ทาเรือ
1

ที่ตั้งโครงการ
2

ถนนดานหนา
3.1
ทางเดินริมน้าํ
3.2

1
2
3.1

แผนผังที่ 15 ลําดับและการเขาถึงจากทางน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
1.1.2 การเขาถึงจากเสนทางเดินริมน้ํา
เขาถึงไดจากเสนทางเดินริมแมน้ําเจาพระยา มีทั้งมาจากสวนสันติชยั ปราการและมา
จากทาเรือขามฟากจากฝงธนบุรี เขามายังที่ตั้งโครงการและผานไปยังถนนดานหนาเพื่อเดินทางไป
ยังบริเวณทองสนามหลวง สวนใหญเปนกลุมคนทํางานที่มาจากทางทาเรือและกลุมนักทองเที่ยว
จากทางเดินริมแมน้ํา
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1.2
เสนทางเดินริมน้ํา

ที่ตงั้ โครงการ

ถนนดานหนา

1.1

2

3
2

ทาเรือขามฟาก

1.1

3

1.2

แผนผังที่ 16 ลําดับและการเขาถึงจากทางเดินริมน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
1.1.3 การเขาถึงจากทางบันไดสะพานสมเด็จพระปนเกลา
เขาถึงที่ตั้งโครงการจากการลงมาจากบันไดสะพานสมเด็จพระปนเกลา เปนการขาม
มาจากฝงธนบุรี กลุมผูใชสอยจะเปนนักเรียน นักศึกษาและกลุมคนทํางานเปนสวนใหญ เมื่อลง
มายังที่ตั้งโครงการแลวจะเดินทางตอไปยังปายรถประจําทางซึ่งอยูฝงตรงขามของที่ตั้งโครงการ
หรือสัญจรตอไปยังทางเดินริมน้ําและทางเดินเทาถนนพระอาทิตยตอเนื่องไปยังสวนสันติชัย
ปราการ
บันไดสะพาน
1

ที่ตั้งโครงการ

ถนนพระอาทิตย

2

3.1

3.2
3.1

ทางเดินริมน้าํ
3.2

1
2

ปายรถประจําทาง
3.3
แผนผังที่ 17 ลําดับและการเขาถึงจากทางบันไดสะพานสมเด็จพระปน เกลา

3.3
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
1.1.4 การเขาถึงจากดานหนาถนนพระอาทิตย
เขาถึงที่ตั้งโครงการจากทางดานหนาถนนพระอาทิตย มีทงั้ มาจากฝงดานหนาถนน
ซึ่งมาจากบริเวณทองสนามหลวง ปายรถโดยสารประจําทางฝงหนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหรือ
วิทยาลัยนาฎศิลป หรือมาจากประตูฝงถนนพระอาทิตยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมาจาก
ถนนพระอาทิตยที่ตอเนื่องมาจากสวนสันติชัยปราการ โดยที่ผูใชสอยพื้นที่ ที่เขาถึงทางดานนี้มี
ความหลากหลายสูงทั้งกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ นักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน และกลุมคน
คาขาย ฯลฯ เมื่อเขามายังทีต่ ั้งโครงการแลว จะสัญจรไปยังจุดตางๆ เชน ขึ้นบันไดสะพานสมเด็จ
พระปนเกลาและทางเดินริมน้ํา
3.2
ดานหนาถนน

ที่ตั้งโครงการ

บันไดสะพานฯ

1

2

3.1

3.1
2

ทางเดินริมน้ํา
3.2

1

แผนผังที่ 18 ลําดับและการเขาถึงจากดานหนาถนนพระอาทิตย
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากการวิเคราะหลําดับและเสนทางการเขาถึงในทิศทางตางๆที่เกิดขึ้นในที่ตั้งโครงการ
ที่เปนอยู (Existing) ซึ่งเปนการวิเคราะหเพิ่มเติมในรายละเอียดในสวนของที่ตั้งโครงการในบทที่ 4
เพื่อเปนการหาปริมาณความเขมขนของการสัญจรผานเขาไปในที่ตั้งโครงการในแตละพื้นที่ เมื่อเรา
นําเอาเสนทางตางๆมาซอนทับกัน (Mapping) จะทําใหเห็นพื้นที่ ที่มีการสัญจรผานเปนปริมาณ
มากนอยตางกัน ซึ่งจุดที่การสัญจรผานนอยแสดงวาเปนพื้นที่ทขี่ าดการเขาไปสัมผัสโดยตรงอาจเกิด
เปนพื้นที่ที่มกี ารครอบครองใชงานของกลุม คนบางกลุมซึ่งทําใหความเปนพื้นที่สาธารณะได
หายไป หรือมากไปกวานัน้ ในจุดที่ขาดการสัมผัสหรือมีการสัญจรผานนอยมากจะเกิดพื้นที่รกราง
หรือมีกลุมคนจรมาครอบครองพื้นที่ทําใหคนภายนอกทัว่ ๆไปไมกลาเขาไปใชงาน
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1

2

แผนผังที่ 19 การทับซอนของเสนทางสัญจรและการลดทอนเสนเพื่อแสดงปริมาณการสัญจร
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากแผนผังที่ 19 ในภาพหมายเลข 1 เปนการนําเสนทางในการสัญจรมาทับซอนกัน
ดวยเสนสายทีแ่ สดงทิศทางและตําแหนง ขนาดของเสนทีแ่ สดงปริมาณความเขนขนในการเขาไปใช
พื้นที่ ตอมาในภาพหมายเลข 2 เปนการลดทอนเพื่อใหมองเห็นน้ําหนักที่ชัดเจน ซึง่ เสนและขนาด
ที่เกิดขึ้นเปนการประมาณหรือสังเคราะหมาจากการศึกษาเรื่องที่ตั้งโครงการในบทที่ 4 ซึ่งได
วิเคราะหผานกลุมผูใชสอยในแตละเวลามาแลว

1
พื้นที่ขาดการสัมผัส
พื้นที่ ที่แสดงการเชื่อมตอ

2

ทาเรือรวมตําแหนงใหม
เสนทางการยายตําแหนง
การเชื่อมโยงการสัมผัสในพืน้ ที่
แผนผังที่ 20 การเกิดพืน้ ที่ขาดการสัมผัสและการเชื่อมโยงการสัมผัสในพื้นที่
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากแผนผังที่ 20 ในภาพหมายเลข 1พบวาเกิดพื้นที่ขาดการสัมผัสในพื้นที่ตั้งโครงการ
2 จุด คือ ในจุดแรกจะเปนพื้นที่ใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาเนื่องจากดวยลักษณะทางกายภาพ
และการใชสอยซึ่งเปนพื้นทีใ่ ตสะพานที่มปี ริมาณการสัญจรผานนอยมากและเปนไปเฉพาะในกลุม
คนที่ครอบครองพื้นที่สวนมากจะเปนคนจรทําใหขาดการสัมผัสจากกลุมคนใชพื้นทีอ่ ื่นๆ และใน
สวนของจุดทีส่ อง
จากสภาพเดิมที่เปนที่เรือเชาเอกชนซึ่งมีการครอบครองดวยกลุมคนที่มี
ผลประโยชนเฉพาะในพื้นที่ เชน คนขับเรือ และมีอาคารกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครตั้งอยู
ซึ่งในบทบาทเปนพื้นที่คอนขางเปนสาธารณะ แตดว ยสภาพและการปดกั้นของทีว่ า งอาคาร และ
ความรูสึกที่ไมนาเขาไปใชสอยถาไมมีกิจธุระ ทําใหผูใชพื้นที่ในกลุมอื่นๆไมเขาไป นอกจาก
นักทองเที่ยว ที่นั่ง ยืนรออยูด านนอกหนาถนนมากกวา สวนในภาพหมายเลข 2 เปนแนวทางใน
การสรางการเชื่อมตอทางดานพื้นที่ ซึ่งเปนแนวทางในการแกปญหา ในกรณีนี้ผูออกแบบไดทําการ
ยายทาเรือขามฟากและทาเรือเชาเอกชนมาอยูในตําแหนงดานหนาที่ตั้งโครงการฝงริมแมน้ํา
เจาพระยา เพื่อเปนการสรางเสนทางการสัมผัส และการเชื่อมตอพื้นที่ไดมีประสิทธิภาพมากกวา อีก
ทั้งในสวนของพื้นที่ใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาซึ่งมีสภาพรกรางถูกเชื่อมตอเปนเสนทางการ
สัญจรผานที่จะนําคนจากทางเดินริมแมน้ําเจาพระยามายังทาเรือรวมแหงใหมเปนเหมือนการสราง
node ขึ้นมาดึงการสัมผัสเขามามากขึ้น
1.1.5 สรุปแนวความคิดในการสรางเสนทางสัญจร (Circulation)
จากการศึกษา วิเคราะห และสรางแนวทางในการแกปญหาพบวา หากเรามองจาก
ลําดับที่กวางลงมายังสวนยอยๆ เชน เริ่มมองจากกระบวนการสรางการรับรูจากการสัมผัสใน
สัดสวน (Scale) ของความสัมพันธของที่ตั้งโครงการกับบริบทโดยรอบในกรณีที่เปนโครงการ
สาธารณะพบวา ปริมาณทีค่ นจะเขาไปใชเสนทางการสัญจรและการเขาไปสัมผัส ขึ้นอยูกับปจจัยที่
เอื้อใหเกิดการสัมผัส ดังนี้ คือ ตําแหนง ลําดับ และลักษณะการใชสอยของแตละพื้นที่ซึ่งถาอยูใน
ตําแหนงที่มกี ารจัดวางลําดับและมีลักษณะการใชสอยทีส่ ัมพันธกัน จะทําใหเกิดการเขาไปใชพนื้ ที่
อยางทั่วถึง เชน ในการแกปญ
 หาในสภาพที่ตั้งแหงนี้ ทางผูออกแบบไดสรางเสนทางสัญจรใหม ที่
เชื่อมโยงเสนทางการเขาถึงตางๆในบริบท โดยสรางจุดรวมใหเกิดการใชพนื้ ทีใ่ นกรณีนี้คือ การ
สรางทาเรือรวมดานหนาโครงการริมฝงแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้เปนการดึงเอาความจําเปนในการใช
สอยมายังพื้นที่ขาดการสัมผัส หรือเปนการเปลี่ยนและเชื่อมตอเสนทางการสัญจร ซึ่งเสมือนเปน
การเติมการสัมผัสลงไป
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ดดดดดดดด1.2 แนวความคิดในการสรางเสนเชื่อมโยงการสัมผัส
เมื่อเราไดสรางเสนทางสัญจรที่เชื่อมตอพื้นที่ตางๆดังที่ไดกลาวมาในหัวขอที่แลว ซึ่ง
เปนเหมือนการจัดวางระบบความตอเนื่อง เสนทางการสัญจรและลําดับตางๆในแตละจุดในพืน้ ที่ตั้ง
โครงการไวคราวๆแลว
ในสวนหัวขอนี้จะเปนการลงในรายละเอียดมากขึน้ โดยจะกลาวถึง
กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธของที่ตั้งโครงการกับบริบทโดยมีแนวความคิดในเรื่องของการ
รับรูจากการสัมผัสเปนตัวรอยเรียง
ทางผูออกแบบไดเขาไปสํารวจลักษณะทางกายภาพโดยรอบของที่ตั้งโครงการ จึงเกิด
คําถามขึ้นวา ตัวแปรที่สําคัญที่ทําใหเกิดการใชสอยพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมของผูคน องคประกอบ
ตางๆในบริบท เชน สะพาน ทาเรือ ฯลฯหรือแมแตการนึกยอนไปในอดีตวาพืน้ ที่ตรงนี้มีการกอตัว
ของชุมชน ตัวแปรที่สําคัญ คือ อะไร? เมื่อไดไลเรียงองคประกอบตางๆแลวพบวา น้าํ คือ คําตอบที่
สําคัญที่ทําใหเรารับรูและสัมผัสได เนือ่ งจากน้ําสามารถสะทอนวิถีชีวิตพื้นที่ริมตลิ่ง และเปน
องคประกอบหลักที่สรางการรับรูสถานที่ (Sense of place ) ไดอยางชัดเจน เมื่อไดคําตอบแลวทํา
ใหเรามองเห็นและสังเกตการเชื่อมตอที่เกิดขึ้นในบริเวณรอบๆที่ตั้งโครงการมากขึ้น เหมือนเปน
การดึงศักยภาพของบริบทโดยรอบเขามาเปนสวนชวยในการออกแบบ จึงเกิดแนวความคิดในการ
สรางเสนเชื่อมโยงการสัมผัส กลาวในรายละเอียดดังนี้
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา

1
2
แผนภาพที่ 32 การเชื่อมโยงคลองบางกอกนอยและแมน้ําเจาพระยา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1
2
3

1
2

3

แผนภาพที่ 33 การเชื่อมโยงคลองบางกอกนอย แมน้ําเจาพระยา และคลองคูเมืองเดิม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากแผนภาพที่ 33 แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงสายน้ําทั้ง 3 สาย คือ คลองบางกอกนอย
ซึ่งเปนแมน้ําเจาพระยาสายเกาซึ่งเปนการเชื่อมโยงความหมายทางประวัติศาสตร แมน้ําเจาพระยา
เสนบัจจุบัน และคลองคูเมืองเดิม
การที่ไดทําการเชื่อมโยงสายน้าํ ทั้ง 3 สายทําใหเราไดมองเห็นแนวแกนที่เกิดขึน้ มา
อยางชัดเจนในที่ตั้งโครงการเพื่อเปนการตอยอดจากการวางเสนทางการสัญจรในกระบวนการที่
แลว เมื่อเรานําความหมายของการสัมผัส (Meaning of Haptics) ที่เปนการอธิบายถึงมิติตางๆใน
การสัมผัส เชน การสัมผัสโดยตรง (Direct dimension) ซึ่งเปนการกลาวถึง การใชสว นของรางกาย
เขาไปสัมผัสโดยตรง การสัมผัสทางออม (Indirect dimension) ที่กลาวถึง การสัมผัสโดยผาน
ตัวกลาง เชน อากาศ ผิวหนัง หรือ ประสาทสัมผัสทางดานการมองเห็น เมือ่ นํามาประกอบ
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สังเคราะหทางความคิดและจากลักษณะทางกายภาพของที่ตั้ง จะกลาวไดวา แมนา้ํ เจาพระยาและ
คลองคูเมืองเดิม สามารถรับรูจากการสัมผัสไดโดยตรง สวนคลองบางกอกนอย สามารถรับรูจาก
การสัมผัสไดจากการมองเห็น ซึ่งอันที่จริงแลวสายน้ําทั้ง 3 สาย มีการเชื่อมโยงเปนดัง่ ผืนน้ําเดียวกัน
แตการนํามาแยกใหเห็นเปน 2 กลุมเพื่อเปนการตอยอดทางความคิดในกระบวนการออกแบบตอไป

1
คลองบางกอกนอย
Indirect dimension

2
แมนา้ํ เจาพระยา

3
คลองคูเมืองเดิม
Direct dimension
แผนภาพที่ 34 การนําเอาความหมายของการสัมผัสมาประกอบการเชื่อมโยง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากแผนภาพที่ 34 เริ่มแสดงใหเห็นถึงการดึงเอาบริบท คือ สายน้ําทั้ง 3 เขามามี
บทบาทในการเชื่อมโยงกับการรับรูจากการสัมผัสในที่ตั้งโครงการ ซึ่งเมื่อเรานําเอาแนวแกนที่เกิด
จากการเชื่อมโยงการสัมผัสกับบริบทมาทับซอนกับเสนทางการสัญจร ในที่ตั้งโครงการจะเริ่มเกิด
เปนเสนสายทีน่ ําคนเขามาสัมผัสบริบทที่เราสังเคราะหเขามาเปนองคประกอบในทีต่ ั้งโครงการ
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1
พื้นที่ ที่แสดงการเชื่อมตอ
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสในพืน้ ที่

2
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้าํ
เสนเชื่อมโยงพื้นที่ขาดการสัมผัส

แผนภาพที่ 35 การทับซอนของเสนการสัญจรกับเสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ําและการลดทอน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
1.2.2 สรุปแนวความคิดการเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา
จากแผนภาพที่ 35 ในภาพหมายเลข 1 เมือ่ เรานําเอาเสนการสัญจรที่เชื่อมโยงที่วางใน
จุดตางๆ ของพื้นที่ตั้งโครงการและในบริบทโดยรอบ มาทับซอนกับเสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา
ทําใหเรามองเห็นแนวแกนทีเ่ ริ่มเกิดขึ้น
ภาพหมายเลข 2 พื้นที่ตงั้ โครงการเริ่มมีเสนทางการสัญจรใหมที่เกิดจากการเปลี่ยน
ตําแหนงปริมาณความเขมขนในการสัญจร การเชื่อมโยงเสนตางๆในแตละหนวยของที่วางในทีต่ ั้ง
โครงการซึ่งถูกเชื่อมตอดวยเสนเชื่อมโยงพื้นที่ขาดการสัมผัส
ในกระบวนการนี้เปนการดึงเอาศักยภาพของบริบทที่เดนชัด คือ สายน้ําทั้ง 3 สายมา
เปนองคประกอบเพื่อใหการรับรูการสัมผัสของสถานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเปนเสมือนการ
รับรูถึงการมีตัวตนของน้ํา ซึ่งสะทอนวิถีชีวิตในมิติของเวลาจากอดีตจนบัจจุบนั
ซึ่งในพืน้ ที่
โครงการที่เปนอยู (Existing) ขาดการรับรูการสัมผัสของน้ําไปเปนแคการมองเห็นและการ
แกปญหาน้ําทวมตลิ่งเทานั้น
ซึ่งการวิเคราะหลงไปยังหนวยของทีว่ างและระนาบตางๆจะกลาว
ในลําดับตอไป
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1.2 แนวความคิดในการเชื่อมโยงการรับรูจากการสัมผัสกับระบบที่วางและระนาบ
ในขั้นตอนนี้จะเปนการลงไปในสวนของพื้นที่ตั้งโครงการ ซึ่งหลังจากที่เราไดวาง
เสนทางการสัญจรและเกิดแนวแกนจากการสัมผัสของสายน้ําแลว การนําทีว่ างที่เกิดขึ้นในที่ตั้ง
โครงการมาพิจารณาทําใหเราสามารถมองเห็นกลไกของที่วางที่มีความสัมพันธกับการรับรูจากการ
สัมผัส หรือ ลักษณะทีว่ างแตละแบบ เราจะมีวิธีในการวิเคราะหและหาแนวทางในการออกแบบเพื่อ
เอื้อใหเกิดปจจัยในการเขาไปสัมผัสไดอยางไรบาง?
1.3.1 ที่วางลักษณะเปดโลง
พื้นที่ลักษณะที่วางแบบเปดโลง ในพื้นทีต่ ั้งโครงการ คือ ลานตรงกลางระหวางบันได
ขึ้นลงสะพานพระปนเกลากับอาคารกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซึ่งเราไดสมมุติใหเปนที่วาง
ฉะนั้นทําใหในพื้นที่เกิดทีว่ า งเปนลานขนาดใหญ การรับรูจากการสัมผัสในที่โลงกวาง นอกจากการ
สัมผัสของพื้นโดยตรง (Direct dimension) เปนหลักแลว นอกนั้นจะเปนการสัมผัสทางออม
(Indirect dimension) และสัมผัสโดยบังเอิญ (Accidental dimension) ดวยเนื่องจาก
องคประกอบตางๆในการครอบครองและสัมผัสของที่วาง ระนาบตางๆมีนอยแลว กระบวนการใน
การทดลองออกแบบ คือ การสรางลักษณะของผิวสัมผัสที่เปนจุดสนใจ สัมผัสไดแบบไมโดดเดนมี
ความกลมกลืนไปในพื้นที่
และสามารถทําใหผูเขามาใชสอยรูสึกและรับรูไดในการสัมผัสของ
ระนาบและทีว่ า งที่มองไมเห็น

แผนภาพที่ 36 การรับรูการสัมผัสในที่วางลักษณะเปดโลง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 43 ลักษณะพืน้ ที่เปดโลงในที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

1

3

2

4

ภาพที่ 44 การสรางลักษณะของผิวสัมผัสบนพื้นที่เปดโลงในลักษณะตางๆ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากภาพที่ 44 เปนการสรางตัวอยางของพื้นผิวสัมผัสในระนาบพื้นบนพื้นที่โลงใน
ลักษณะตางๆ
1.3.2 สรุปแนวความคิดในการสัมผัสที่วางลักษณะเปดโลง
เนื่องจากการเปนพื้นที่โลง การรับรูจากการสัมผัสจึงมีแคระนาบพื้นเทานัน้ ที่มกี าร
สัมผัสโดยตรง ทางผูออกแบบจึงสรางกระบวนการในการสรางพื้นผิวขึ้นมาเพื่อใหเกิดการรับรูจาก
การสัมผัสที่ชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งการสรางผิวสัมผัสที่สอดคลองกับบริบทและสัมผัสไดถึง
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ความสัมพันธกับการใชงานและการแฝงความหมายจะขอยกไปกลาวในสวนกระบวนการออกแบบ
ตอไป
1.3.3 ที่วางลักษณะแคบ
ที่วางในลักษณะแคบนี้ เปนที่วางในลักษณะที่มีระนาบตางๆ เชน ระนาบจากศีรษะ
ระนาบจากดานขาง ระนาบดานลางมาเปนตัวบีบทีว่ าง ซึ่งการสัมผัสที่วางลักษณะนี้เปนไปอยาง
ใกลแบบประชิดตัว ในบางพื้นที่อาจจะเปนแคในระยะแขนยืดออกไป

ภาพที่ 45 ที่วางลักษณะใหความรูสึกอึดอัด
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
การรับรูที่วางในลักษณะนีใ้ นที่ตั้งโครงการจะอยูใ นสวนของชองทางเดินลงบันไดขึน้
ลงสะพานพระปนเกลา และ บริเวณพื้นที่ริมน้ําใตสะพานฯ ซึ่งบริเวณตรงจุดนี้มคี วามรูสึกอึดอัด
ไมใชแคระนาบระดับศีรษะที่เปนสะพานฯ มาปกคลุมทั่วพื้นที่เทานั้น แตเนื่องจากการขาดการ
สัมผัสทําใหลักษณะทีว่ างประเภทนี้ ทั้ง 2 จุด ไมสามารถสื่อสาร สรางการปฏิสัมพันธใดๆเลยกับ
ผูใชสอยพื้นที่ จึงเปนแคทางเดินผาน ดวยองคประกอบของกลไกการใชสอยในพืน้ ทีแ่ ละบริบท
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5
ภาพที่ 46 แนวทางการเชือ่ มโยงการสัมผัสเพื่อแกปญหาในลักษณะที่วางแคบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากการวิเคราะหถึงลักษณะของที่วางแบบแคบ ผูออกแบบไดทําการทดลองเสมือนการ
แกปญหา ในภาพหมายเลข 1 แสดงที่วา งลักษณะแคบ ซึ่งขาดการปฏิสัมพันธใดๆกับผูใชสอยใน
เสนทางการสัญจรนี้ ภาพในหมายเลข 2 เปนการเริ่มตน การทดลองออกแบบตัวอยางระนาบ
ดานขางใหเริม่ มีการตอบโตกับผูใช โดยการเปดชองใหเกิดการถายเทของอากาศจากอีกฝง ใน
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ลักษณะนี้ ผิวหนังของรางกายจะสัมผัสโดยตรงกับอากาศ เกิดการถายเทขอมูลเกิดขึน้ วามีอากาศ
เย็นหรือรอน และกระแสลมแรงหรือเบา นอกจากนีย้ ังเปนการเชื่อมตอการรับรูทางดานการ
มองเห็นซึ่งเปนเหมือนการรับรูจาการสัมผัสทางออม (Indirect dimension) ในภาพหมายเลข 3
ไดทําการทดลองเปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสของระนาบดานบน กับผนังดานขาง
จากการที่ทดลอง
เปลี่ยนเปนวัสดุประเภทไมสอี อน ทําใหเกิดความรูสึกตอผิวสัมผัสที่เปนธรรมชาติ และสามารถ
จินตนาการจากการมองเห็นไดวามีน้ําหนักเบาเนื่องจากความเปนสีออน จากการวิเคราะหเรื่องการ
เชื้อเชิญจากการรับรู (Sensory invitation) ในบทที่ 3 ซึ่งเปนบทวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูโดยการ
สัมผัสวาดวยเรื่องสีกับการมองเห็นมีผลตอการรับรูจากการสัมผัส ในภาพหมายเลข 4 เปนลักษณะ
ของระนาบดานขางที่สามารถพลิกหรือหมุนได
ตัวอยางนี้ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกับความ
ตองการของผูใชสอยโดยตรง สวนในภาพหมายเลข 5 เปนการทดลองออกแบบระนาบดานขางที่
ใหขอมูลทางดานอุณหภูมิ พื้นผิว และสามารถสัมผัสขอมูลจากตัวหนังสือโดยตรงซึ่งเปนตัวอยาง
การทดลองที่ไดรับการคิดและพัฒนามาจากแบบแรกๆ
1.3.4 สรุปแนวความคิดในการสัมผัสที่วางลักษณะแคบ
แนวทางในการออกแบบเพื่อแกปญหาในกรณีที่วางลักณะแคบหรือที่วางสราง
ความรูสึกอึดอัด เนื่องจากทีว่ างลักษณะนีม้ ีลักษณะบีบประชิดตัว เกิดขอดีจากการรับรูทางดานการ
สัมผัสคือ
มีกระบวนการการลดระยะของการสัมผัสโดยตรงแลว
สวนของระนาบที่เปน
องคประกอบในการสรางที่วา ง นาที่จะสรางการปฏิสัมพันธกับคน หรือ สามารถสื่อสารขอมูล เชน
อุณหภูมิ ความรอน ความเย็นจากสายลม เปนตน
1.3.5 ที่วางเปลี่ยนระดับ น้ํากับฝง
ในที่ตั้งโครงการบริเวณทาชางวังหนานี้ มีสายน้ําไหลขนาบถึง 2 ดาน ดวยความเปน
ลักษณะของตลิ่งหรือชายน้ําทําใหผูใชสอยไมสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณน้ําทวมไดเนื่องจาก
ปรากฎการณน้ําขึ้น น้ําลงตามธรรมชาติหรือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา และการเกิดคลื่นจากการ
สัญจรผานของเรือในแมน้ําเจาพระยา ทําใหเกิดแนวคลื่นที่นําไปสูน้ําทวมและลนทลักเขาสูตลิ่งจาก
การเขาไปสํารวจในพื้นทีพ่ บวาฝงธนบุรีที่เปนชายน้ําฝงตรงขามก็เกิดปญหาเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 47 จุดเชื่อมตอน้ํากับฝงดานหนาทีต่ ั้งโครงการฝงพระนคร
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 48 จุดเชื่อมตอน้ํากับฝงดานหนาทีต่ ั้งโครงการฝงธนบุรี
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
ขอแตกตางซึ่งเปนจุดสังเกตของผูออกแบบ คือ ทางดานฝงพระนครมีการปองกันการ
ทวม ลนมาบนตลิ่งดวยการใชกระสอบทรายวางเปนแนวกัน้ น้ํา แตสวนทางดานฝงธนบุรีไมมีการ
ปองกันใดๆ หลักจากที่ไดสังเกตการณและสอบถามคนในพื้นที่พบวา บริเวณนี้เพิ่งมีการปรับระดับ
และทําการออกแบบสวนสาธารณะริมน้ําใหม แตน้ําก็ยังเออทวมลนบาง เมื่อไดสังเกตพบวาการ
เคลื่อนตัวของคลื่นน้ํากอเกิดจังหวะและไหลขึ้นลง (Active) อยูบนระนาบพื้นซีเมนตเรียบๆ ทําให
เกิดแนวความคิดในการออกแบบพื้นทีว่ างเปลี่ยนระดับริมน้ํา ดังนี้
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4
ภาพที่ 49 ขอสังเกตในการนําไปสังเคราะหเปนกระบวนการออกแบบพื้นที่เปลี่ยนระดับ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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จากการตั้งขอสังเกต และนําความคิดดังกลาวมาตอยอด พบวาในภาพที่ 49 ภาพ
หมายเลข 1 แสดงใหเห็นในกรณีที่ระดับน้าํ เทากับระดับฝง จึงเกิดแนวระดับที่คอนขางเสมอกัน
แตตามความจริงเมื่อน้ําเกิดคลื่น น้ําจะขึน้ ไปปริมบนฝง เล็กนอย แตในกรณีนี้ตองการแสดงการ
เปรียบเทียบเทานั้น ในภาพหมายเลข 2 ในกรณีที่ฝงอยูส ูงกวาน้ําหรือน้ําลดระดับลง ภาพหมายเลข
3 เมื่อระดับน้ําสูงกวา และในภาพหมายเลข 4 ทางผูออกแบบไดนกึ ถึงความเปนตลิ่งซึ่งเปนการ
เปลี่ยนระดับแบบสรางความตอเนื่อง การเปลี่ยนระดับของตลิ่งนี้เหมือนเปนการกระตุนการรับรู
ดวยการสัมผัสของเทาในขณะที่เกิดการลดระดับไปในตัว เปนการสรางพื้นที่เชื่อมตอ (Transition)
ที่วางเปลี่ยนระดับจากฝงไปยังน้ํา ซึ่งสติทเี่ กิดขึ้นจะทําใหเราสามารถรับรู รูสึกในการสัมผัสมากขึ้น
และยังเปนการนําธรรมชาติเขามามีสวนรวมในการออกแบบที่เกิดการเคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลงอยู
ตลอดเวลา (Active) ทั้งยังเปนการรับรูถึงการมีตัวตนของสายน้ําและสถานที่

Transition
แผนภาพที่ 37 การสรางพื้นที่เชื่อมตอ (Transition) ที่วางเปลี่ยนระดับจากฝงไปยังน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

ภาพที่ 50 ลักษณะของระดับฝงและน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ตารางที่ 1 แสดงระดับน้ําขึน้ น้ําลงสูงสุด
เชา - A.M.
วันที่
3
21

บาย - P.M.

น้ําขึ้นเต็มที่
น้าํ ลงเต็มที่ น้าํ ขึ้นเต็มที่ น้ําลงเต็มที่
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
9.20 1.33 1.30 -0.64 10.44 1.19 3.30 -0.95 18.20 0.96 15.32 0.70

จากขอมูลในตารางแสดงใหเห็นถึงอัตราเฉลี่ยทางสถิติของระดับน้ําขึ้น น้ําลงสูงสุด
ในป 2550 ความสูงของน้ําทํานายเปนเมตร คิดจากระดับทะเลปานกลาง ระดับน้ําทํานายในตาราง
นี้คํานวณจากอิทธิพลของดวงดาว (ไมรวมน้ําระบายจากเขื่อน และปริมาณน้ําฝน)
ทํานายโดย แผนกระดับน้ํา กองสมุทรศาสตร กรมอุทกศาสตร
จากขอมูลที่นํามาอางอิงเพิ่มเติมทําใหเราสามารถนําไปหาระดับพื้นที่สงู สุดของพื้นที่
โครงการ เพื่อปองกันน้ําทวมเขามายังทีต่ ั้ง และยังเปนตัวเลขที่เราจะนําไปหาคาระดับตางๆของ
พื้นที่เชื่อมตอการเปลี่ยนระดับเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธของน้ําและกิจกรรมของคน

> + 1.40
+ 0.00

ภาพที่ 51 ระดับระนาบพืน้ สูงสุดเฉลี่ยในโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.3.6 สรุปแนวความคิดในการสรางที่วางเปลี่ยนระดับ
จากการสังเกต พื้นที่ฝงตรงขาม บริบทโดยรอบ และลักษณะพื้นทีร่ ิมน้ําภายในทีต่ ั้ง
โครงการทําใหเรามองเห็นปญหาที่เกิดขึน้ จากน้ํา ซึ่งทําใหผูใชพนื้ ที่ที่เขามาในโครงการขาดการ
รับรูการสัมผัสโดยตรงจากน้ํา ดวยเหตุนี้ ผูออกแบบไดทําการสรางกระบวนการในการอยูรว มใน
พื้นที่ระนาบพืน้ ฝงกับระนาบพื้นน้ํา โดยการสรางการสรางพื้นที่เชื่อมตอ (Transition) ที่วางเปลี่ยน
ระดับจากฝงไปยังน้ําเพื่อทําใหผูใชสอยพืน้ ที่สัมผัสรับรูไดถึงการเปลี่ยนระดับของฝงเปนลักษณะ
ของตลิ่งที่คอยลดความลาดชันลงไป ทั้งยังเปนการสรางปฏิสัมพันธกับปรากฎการณตางๆของน้ํา
ผสานมิติของการเปลี่ยนแปลงการใชงานของพื้นที่ไปกับเวลาอีกดวย ซึ่งจะกลาวเพิ่มเติมมุมมอง
และกระบวนการสรางแนวความคิดในการออกแบบตอไป
1.3.7 ระนาบ ทีว่ าง และเวลา
จากการเขาไปสํารวจและสังเกตบริเวณในทีต่ ั้งโครงการ มีจุดสังเกตเกี่ยวกับการสัมผัส
รับรูสถานที่ (Sense of place) อีกหนึ่งองคประกอบ นอกจากน้ําแลว
สะพานสมเด็จพระปนเกลาเปนองคประกอบที่สําคัญในการนํามาสังเกตและคิด
พิจารณาเนื่องจากสะพานฯทอดตัวยาวบดบังและคอยๆเผยใหเห็นคลองคูเมืองเดิมในตําแหนงปลาย
ที่เชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา
การที่สะพานฯทอดตัวยาวขามแมนา้ํ ฯและมีขนาดใหญเหมือนเปน
ระนาบขนาดใหญปกคลุมพืน้ ที่ใตสะพานฯ
ทําใหเกิดเสนแนวของเงาครอบคลุมในสวนใต
สะพานฯตลอดเวลา และบริเวณที่โลงภายนอก เสนแนวของเงาจะเลื่อนเปลี่ยนแปลงตามเวลาทําให
การใชสอยพื้นที่ กิจกรรม ตําแหนงการใชพื้นที่เปลี่ยนแปลงตามไป
ดวยสาเหตุนี้ทําใหเกิดเสนแนวแกนขึ้นอีกหนึ่งเสนที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
โดยอันที่จริงแลวเสนแนวแกนของเงาสะพานนี้ไมไดเปนแคเสนอยางเดียวแตยังประกอบดวย
ระนาบของเงาขนาดใหญที่สงผลตอผูเขาไปสัมผัสพื้นที่โดยตรง
ในพื้นที่ใตสะพานฯถึงแมวาจะมีเงาของสะพานปกคลุมและดูเหมือนรมอยูตลอดเวลา
แตในบางเวลา เชน ยามบาย ดวงอาทิตยจะคลอยไปทางทิศตะวันตกทําใหเกิดการสะทอนของแสง
(reflect) จากพื้นน้ําสงผลใหพื้นที่ใตสะพานฯสวางขึ้นจนรับรูไดถึงความรอน ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การรับรูการสัมผัสทั้งทางตาและทางรางกายโดยตรง ดวยเหตุนี้ทางผูอ อกแบบจะนําเสนอแนวทาง
ในการแกไขทีส่ ัมพันธตอการสัมผัสและการใชสอยพื้นที่ในลําดับตอไป
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10.00

11.00

12.00
ภาพที่ 52 ระนาบเงาของสะพานสมเด็จพระปนเกลาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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1.3.8 สรุปแนวความคิดตอระนาบ ที่วาง เวลา
เสนแนวแกนของเงาสะพาน ปรากฎตัวขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเลือนหายไป
ตามตําแหนงของดวงอาทิตย
เสนที่ประกอบไปดวยระนาบของเงามีความสัมพันธโดยตรงกับ
กิจกรรม ตําแหนงของผูใชสอยโครงการ ระนาบของเงาเปรียบเสมือนการสรางระนาบเหนือศีรษะ
ปกคลุมปองกันแดด และเปนการสรางที่วา ง และมีการครอบครองอยางชั่วคราว ฉะนั้น ผูออกแบบ
ไดมีแนวความคิดในการรักษา คงไวในการรับรูการสัมผัสในที่วางเดิมซึ่งในกรณีนี้หมายถึงทีว่ าง
ลักษณะเปดโลงซึ่งอยูตรงกลางที่ตั้งโครงการโดยจะเปนการวิเคราะหหาแนวทางแกไขและสราง
กระบวนการออกแบบใหมีความสัมพันธกบั การเปลี่ยนแปลงของเวลาใหมากที่สุดจึงมีแนวความคิด
ในการสรางระนาบเหนือศีรษะในสัดสวน ที่มีความสัมพันธกับผูใชสอยโดยตรง และผูใชสอย
สามารถสรางการปฏิสัมพันธดวยการสัมผัสเพื่อการปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง
1.3.9dgสรุปกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับบริบท
(Context)
แนวความคิดในการสรางเสนทางสัญจร (Circulation)
- เสนทางสัญจรนําไปสูการสัมผัส

- เกิดเสนทางสัญจรใหมที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ขาดการสัมผัส

แนวความคิดในการสรางเสนเชื่อมโยงการสัมผัส
- เสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา

- สรางการสัมผัสรับรูความมีตัวตนของสายน้ําทั้ง 3

แนวความคิดในการเชื่อมโยงระบบที่วางและระนาบ
- ที่วางลักษณะเปดโลง : การสรางผิวสัมผัสระนาบพื้นเพื่อการรับรู
- ที่วางลักษณะแคบ : ลดระยะแลว แกไขระนาบเพิ่มการปฎิสัมพันธ

- ที่วางเปลี่ยนระดับ น้ํากับฝง : สรางพื้นที่เชื่อมตอระดับ (Transitional space)
- ระนาบ ที่วาง เวลา : การปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามแกนระนาบเงาตามเวลา
แผนภาพที่ 38 สรุปกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับบริบท (Context)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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2.vกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับกิจกรรม (Activities)
ในการสรางกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่ตอบสนองการรับรูจากการ
สัมผัส ในแตละพื้นที่ (Zone) ทางกายภาพจะมีลักษณะการสัมผัสที่ตอบสนองเฉพาะดังเชนที่ไดทํา
การวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการออกแบบที่สัมพันธกับบริบทไวคราวๆแลวและ
เชนเดียวกันในการกําหนดกิจกรรมและการใชสอยในพืน้ ที่บริเวณที่ตงั้ โครงการตองมี
ความสัมพันธของลักษณะการรับรูการสัมผัสที่เฉพาะเจาะจง โดยทั้งหมดเพื่อใหการรับรูจากการ
สัมผัสไดตอบสนองลักษณะกิจกรรมและลักษณะของพื้นที่รวมถึงบริบท จึงตองมีกระบวนการใน
การหาคาน้ําหนักเกิดขึ้น
จากการกําหนดรายการออกแบบ (Program) ที่เหมาะสมกับที่ตั้งโครงการแหงนี้ คือ
จุดพักเปลี่ยนผานการสัญจร มีองคประกอบของการใชสอยที่เกิดขึ้น ไดแก ทาเรือรวม (เรือขาม
ฟาก + เรือเชา) จุดพักคอย + พื้นที่สําหรับการพักผอน + พื้นที่เอนกประสงค จุดใหขอมูลการ
ทองเที่ยวและหองน้ําสาธารณะ ซึ่งไดทําการสรุปไวในรายการออกแบบ ในบทที่ 5 มาประกอบ
กับความหมายของการสัมผัส (Meaning of Haptics) ซึ่งประกอบไปดวย การสัมผัสโดยตรง
(Direct dimension) การสัมผัสทางออม (Indirect dimension) การสัมผัสโดยบังเอิญ
(Accidental dimension) ซึ่งไดกลาวไวในรายละเอียดในบทวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูโดยการ
สัมผัส ในบทที่ 3
ตารางที่ 2 การหาคาน้ําหนักเพื่อหาลักษณะเฉพาะของการรับรูการสัมผัสที่สัมพันธกับกิจกรรม
ความหมายของการสัมผัส
ลักษณะกิจกรรม
พืน้ ที่ใหขอมูล
พืน้ ที่พกั คอย
พื้นที่เอนกประสงค
ทาเรือรวม
หองน้ําสาธารณะ

สัมผัสโดยตรง

สัมผัสทางออม สัมผัสโดยบังเอิญ
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จากตารางที่ 2 กลาวไดวา ในลักษณะของกิจกรรมที่แตกตางกัน ความหมายของการ
สัมผัสจะมีมิติที่แตกตางกันไปดวย เชน พืน้ ที่เอนกประสงค จะเนนหนักไปในสวนของการสัมผัส
โดยบังเอิญเนือ่ งจากความเปนพื้นที่ที่ตองรองรับการปรับเปลี่ยนการใชงานตามเวลา เพราะเหตุนี้
รูปแบบการใชงานและการทิ้งรองรอยของการสัมผัสของผูใชสอยคนกอนหนานีจ้ ะทําใหเกิด
เหตุการณที่เปลี่ยนไปไดเสมอ ตอบสนองการใชงานสวนบุคคล หรือหองน้ําสาธารณะจะเนนหนัก
ไปในสวนของการสัมผัสทางออม เนื่องจากการใชงานในสวนหองน้ําจะเปนการสัมผัสผานผิวหนัง
ของรางกาย เชน อุณหภูมิ การถายเทของอากาศและกลิ่น เปนตน แตในทุกสวนจะเริ่มตนจากการ
สัมผัสโดยตรงเปนหลัก
ในสวนตอไปจะเปนการเชื่อมโยงหนาที่ของการรับรูจากการสัมผัส
(Haptic functions) กับลักษณะกิจกรรมในการใชสอยพืน้ ที่
Interactive

Waiting area

Experience

Mul – ti used

Temperature

Public toilet

Inform

Information space

แผนภาพที่ 39 การเชื่อมโยงหนาที่ของการรับรูจากการสัมผัสกับลักษณะกิจกรรม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
จากแผนภาพที่ 38 ไดแสดงการเชื่อมโยงหนาที่ของการรับรูจากการสัมผัส (Haptic
functions) กับลักษณะกิจกรรมในการใชสอยพื้นที่ ที่ไดกําหนดไวในสวนของรายการออกแบบ
(Program)
จากการที่ไดศกึ ษาหนาที่ของการสัมผัสในบทศึกษาเกี่ยวกับการรับรูโดยการสัมผัส ใน
บทที่ 2 พบวาการรับรูจากการสัมผัสมีบทบาทและหนาที่สําคัญหลักๆ ที่เราไดมานําพิจารณาเพื่อ
สรางความสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรม ดังนี้
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2.1 สัมผัสเพื่อปฎิสัมพันธ (Interactive)
ทางผูออกแบบไดเลือกใหเกิดความสอดคลองกับสวนพืน้ ที่พักคอย (Waiting area)
เนื่องจากตองการใหพนื้ ที่สวนนี้มกี ารใชเวลามากขึ้น นอกจากการรีบเรงเพื่อเปลี่ยนผานจากการ
สัญจรทางบกไปยังทางน้ํา
เมื่อเราใชเวลามากขึ้นผลที่ไดคือ
เราจะสามารถปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมไดอยางละเอียดออนมากขึ้น ทัง้ การรับรูในการสัมผัสโดยตรง ทางออม และบังเอิญ
ในสวนของการสัมผัสเพื่อปฏิสัมพันธจะมีความเกีย่ วเนื่องกับการสรางประสบการณ (Experience)
โดยตรง
2.2 สัมผัสเพื่อสรางประสบการณ (Experience)
ในการสัมผัสเพื่อสรางประสบการณนี้ ผูอ อกแบบไดนาํ ไปสรางความสอดคลองกับ
สวนพื้นที่เอนกประสงคที่สามารถปรับเปลี่ยนได เพื่อเพิ่มการตอบสนองที่หลากหลายมากขึ้น และ
ความรูสึกถึงความมีที่หลากหลาย (A Sense of Variety)นี้ สามารถสรางความสนใจเริ่มตนจาก
ทางการมองเห็นจนอยากที่จะเดินเขาไปสัมผัสโดยตรง สวนแนวทางในกระบวนการออกแบบที่
สัมพันธกับแนวความคิดในการสัมผัสเพื่อสรางประสบการณนี้จะขอกลาวเพิ่มเติมในสวนอื่นตอไป
2.3 สัมผัสเพื่อถายเทอุณหภูมิ (Transfer temperature)
ในการสัมผัสเพื่อถายเทอุณหภูมินี้ ไดถกู เลือกนําไปสรางความสอดคลองกับสวนของ
หองน้ําสาธารณะเนื่องจาก หองน้ํานอกเหนือจากการรับรูจากการสัมผัสโดยตรงแลว สิ่งที่นํามา
พิจารณาเปนพิเศษคือ เรื่องของการถายเทอุณหภูมิโดยการสัมผัสรับรูอยางใกลชิด ทั้งยังเปนการ
รับรูจากทางผิวหนังของรางกายโดยตรง ดังที่ไดกลาวรายละเอียดไวในเรื่องที่วางที่ผิวหนังสัมผัส
รับรูไดถึงอุณหภูมิ (Thermal space) บทศึกษาเกี่ยวกับการรับรูโดยการสัมผัส ในบทที่ 2
2.4 สัมผัสเพื่อสื่อสารขอมูล (Inform)
การสัมผัสเพื่อสื่อสารขอมูลนี้สามารถสรางความสอดคลองโดยตรงไดจากพื้นทีใ่ ห
ขอมูล ในกรณีนจี้ ะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดของการ
ออกแบบในสวนอื่นตอไป
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2.5 การกําหนดตําแหนงของลักษณะกิจกรรมในที่ตั้งโครงการ
5.00 – 10.00

11.00 – 14.00
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสในพื้นที่
เสนเชื่อมโยงพื้นที่ขาดการสัมผัส
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา

15.00 – 20.00
แสงแดด , เงา
อุณหภูมิ , ความชื้น
การสั่นสะเทือน , มลภาวะ
Users

Elements

นักทองเที่ยว

คนทํางาน

นักเรียน
นักศึกษา

คนขับเรือ

ทาเรือขามฟาก
ทาเรือเชา

ผูคาขาย

ปายรถเมล

แผนภาพที่ 40 แผนภาพรวมเพื่อประกอบความคิดในการระบุตําแหนงของการใชสอย
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

N
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ทาเรือรวม
หองน้ําสาธารณะ
จุดพักคอย ( สําหรับการ
พักผอน)
พื้นที่เอนกประสงค
จุดใหขอมูลการทองเที่ยว

N

แผนผังที่ 21 การระบุตําแหนงของแตละกิจกรรมในพืน้ ที่โครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสในพื้นที่
เสนเชื่อมโยงพื้นที่ขาดการสัมผัส
เสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา
ทาเรือรวม
หองน้ําสาธารณะ :
transfer temperature
จุดพักคอย ( สําหรับการ
พักผอน) : interactive
N

พื้นที่เอนกประสงค :
experience
จุดใหขอมูลการทองเที่ยว
: inform

แผนผังที่ 22 ผังรวมแสดงตําแหนงกิจกรรมและเสนโยงการสัมผัส
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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2.6 สรุปกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับกิจกรรม
เนื่องจากคุณลักษณะของแตละจุดในพื้นทีโ่ ครงการมีลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งทาง
ผูออกแบบได ทําการวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไข ออกแบบไปคราวๆในสวนการ
เชื่อมโยงการรับรูการสัมผัสกับระบบที่วางในลักษณะตางๆ ในหัวขอที่ 1 สืบเนื่องมายังหัวขอนี้เปน
การสรางแนวความคิดในการสัมผัสโดยสัมพันธกับกิจกรรม พบวา ลักษณะและตําแหนงตางๆใน
พื้นที่โครงการตองมีการสรางความสอดคลองกับลักษณะของการสัมผัสที่เฉพาะ จึงตองมีการหาคา
น้ําหนักดวยการนําความหมายของการสัมผัส(Meaning of Haptics)ในมิติตางๆ เชน การสัมผัส
โดยตรง ทางออมและโดยบังเอิญ มารวมพิจารณาประกอบเพื่อเราสามารถที่จะระบุลักษณะของการ
สัมผัสที่เฉพาะและสอดคลองใหเกิดผลอยางกลมกลืนได ตอมาเมื่อเราไดลักษณะที่เฉพาะของการ
สัมผัสมากยิ่งขึ้น เราจึงนําหนาที่ของการสัมผัส (Haptic functions) มาพิจารณาประกอบเพื่อ
เชื่อมโยงกับลักษณะการใชสอยในแตละจุดของพื้นที่โครงการ เชน การที่เราวางจุดใหขอมูลอยูทาง
ดานขางทิศตะวันตกของที่ตงั้
เนื่องจากการวิเคราะหถึงมลภาวะเรือ่ งควันรถ
เสียงและการ
สั่นสะเทือนของการสัญจรบนถนนและสะพานมีนอยทีส่ ุด การรับรูการสัมผัสของขอมูลตองการ
สภาวะทีม่ ีความนิ่งและไมพลุกพลาน วุน วายเพื่อสรางสมาธิในการสัมผัสรับรูขอมูลใหเกิดผลมาก
ที่สุด สวนในกรณีของพื้นทีพ่ ักคอยและสวนพืน้ ที่เอนกประสงคทางผูออกแบบไดเลือกที่จะวางตาม
แนวเสนเชื่อมโยงการสัมผัสของพื้นที่ในลําดับของการเขาถึงทาเรือรวมจึงตองอยูตรงกลางลานโลง
ยาวลงไปถึงชายน้ําริมตลิ่งแมน้ําเจาพระยา เนื่องจากพื้นที่โลงสามารถสรางการปรับเปลี่ยนและรับรู
ผลจากการเปลี่ยนแปลงไดงา ยและตองการการสรางการปฎิสัมพันธกับน้ําโดยตรง สวนหองน้ํา
สาธารณะไปวางในดานริมฝงตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งเนื่องจากเปนจุดปลายลมและมีชอง
ระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถสัมผัสรับรูความชื้น อุณหภูมิของน้ําไดจากฝงคลองคู
เมืองเดิม
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ลักษณะกิจกรรมแตละประเภท
- จุดใหขอมูลการทองเที่ยว
- พื้นที่พักคอย และ พื้นที่เอนกประสงค
- หองน้ําสาธารณะ
- ทาเรือรวม

การหาคาน้ําหนักดวยความหมายของการสัมผัส
- สัมผัสโดยตรง,สัมผัสทางออม,สัมผัสโดยบังเอิญ

ลักษณะการสัมผัสเฉพาะของกิจกรรม

สรางกระบวนการดวยหนาทีข่ องการสัมผัส
- interactive,experience,transfer temperature
ประกอบกับลักษณะของพื้นที่ในโครงการ

ลักษณะการสัมผัสเฉพาะของกิจกรรมในแตละพื้นที่โครงการ

SCHEMATIC DESIGN

แผนภาพที่ 41 แผนภาพสรุปกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับกิจกรรม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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3. กระบวนการสรางแนวความคิดในการออกแบบ
การออกแบบสถาปตยกรรมที่รองรับประโยชนใชสอยและการสื่อความหมายดวยการ
รับรูทางดานการสัมผัสนั้นตองประกอบไปดวยเหตุและปจจัยทีจ่ ะเชื้อเชิญใหผูคนไดเขาไปสัมผัส
นอกเหนือจากการเขาไปสัมผัสดวยการตอบสนองทางประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว
ดังนั้นสถาปตยกรรมแหงการสัมผัสนี้ตองเปนการเพิ่มเติมในมิติที่ขาดหายไปให
มากกวาปกติ ดวยการสรางลักษณะสัมผัสที่มีความเฉพาะทั้งกิจกรรม บริบทแวดลอม ความเปน
สถานที่ และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเวลา ซึ่งขอสรุปตางๆจะนําไปใชในการออกแบบ
ตอไป
HAPTIC

SPACE

Sense of touch + Sense of place

คน (toucher)
กลไกในการสรางการรับรู
ดวยการสัมผัส
Haptic functions
Meaning of haptic
Mechanic of haptic

ที่ตั้งโครงการ (touched)
- ที่เอื้อใหเกิดการสัมผัส

Sensory invitation

เวลา
touch
touching
touched

ลักษณะสัมผัสเฉพาะ

ลักษณะของกิจกรรม (touch)
- ที่เอื้อใหเกิดการสัมผัส

Sense of touch

Sense of place

แผนภาพที่ 42 แผนภาพกระบวนการสรางแนวความคิดในการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

HAPTIC SPACE
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4.cกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับการออกแบบ(Conceptual Design)
และกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
จากกระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับทั้งบริบทและกิจกรรม
ในสวนทีแ่ ลวทําใหเรามองเห็นกระบวนการสรางลักษณะการสัมผัสที่เฉพาะทั้งบริบทและกิจกรรม
โดยเปนการสรางความสัมพันธของการรับรูโดยการสัมผัสกับรายละเอียดตางๆที่ไดศกึ ษาและ
วิเคราะหมาในบทกอนๆ เชน การเชือ่ มโยงเสนความสัมพันธกับน้ํา ระนาบเงาของสะพานซึ่ง
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชงานพื้นทีโ่ ดยมีความสัมพันธกับเวลา เปนตน
ในสวนนี้ทางผูอ อกแบบไดเริ่มจากการสรางแบบจําลอง 3 มิติขึ้นมาเพือ่ เปนเครื่องมือ
ในการถายทอดความคิดจินตนาการเพื่อนําไปวิเคราะหและตอยอดตอไป ในกระบวนการนี้จะเปน
การสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเพื่อนํามาสรางเปนภาพรวมความสัมพันธขององคประกอบตางๆที่
ลวนแสดงออกมาจากการคิดและออกแบบอยางฉับพลัน ซึ่งทางผูออกแบบ ขอเสนอแนะวาขอให
สรางแบบเปนไปตามธรรมชาติใหมากที่สดุ โดยพยายามยัดเยียดตัวเองเขาไปใหนอยที่สุด เพื่อเรา
จะไดทราบถึงมุมมองของตัวเองที่เกิดขึ้นจริงกับงานออกแบบและการนําไปตอยอดใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4.1 การศึกษาจากแบบจําลอง 3 มิติครั้งที่ 1
เริ่มจากการที่ไดเดินทางเขาไปสํารวจลักษณะของพืน้ ที่ทงั้ ในบริเวณที่ตงั้ โครงการและ
ในละแวกใกลเคียงพบวาในพื้นที่ตั้งโครงการมีลักษณของที่วางในลักษณะตางๆ ดังเชนที่ไดกลาว
วิเคราะหในสวนที่แลว ซึ่งลักษณะเดนๆที่จะกลาวโดยสังเขป คือ ลักษณะความเปนที่วางลักษณะ
เปดโลง และที่วางเปลี่ยนระดับน้ํากับฝง จากที่ไดสังเกตการณนอกพื้นที่โครงการ โดยเขาไปใน
พื้นที่บริเวณสวนสันติชยั ปราการพบวามีลกั ษณะของที่วา งและการใชที่วางที่ใกลเคียงกัน ลักษณะ
กิจกรรมจะเปนการนั่งพักผอนหยอนใจ การมองเห็นการขึ้นลงของน้ํากับฝง แตขอสังเกตที่นาสนใจ
คือ ลักษณะการมีปฎิสัมพันธของน้ํากับตนลําพูตนใหญบริเวณริมน้ํา ซึ่งรากของตนลําพูมีลักษณะ
การเสียดแทงขึ้น มาซึ่งเปนลักษณะของรากอากาศซึ่งพืน้ ที่ผิวของรากโดยรอบมีการปฏิสัมพันธกับ
น้ํากับอากาศตลอดเวลา ทําใหเกิดแนวความคิดที่จะใชลักษณะของพื้นที่ผิวในองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมมาสรางเปนประโยชนใชสอยใหมกี ารใชงานในแตละกิจกรรมไดและมี
ความสัมพันธกับบริบท
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ภาพที่ 53 ลักษณะการสรางพื้นที่ ที่เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางน้ํากับฝงโดยธรรมชาติ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 54 ลักษณะพืน้ ผิวของรากตนลําพู
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 55 แบบจําลองที่เกิดขึ้นจากการสรางการปฏิสัมพันธกับน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

114

แผนภาพที่ 43 การทดลองสรางระนาบการใชงานโดยสัมพันธกับน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
4.1.1 สรุปผลจากการทดลองสรางแบบจําลอง 3 มิติครั้งที่ 1
จากการทดลองพบวาไดรูปรางและรูปทรงซึ่งเริ่มมีการสรางลักษณะที่สัมพันธของ
รูปรางรูปทรง กิจกรรม และน้ํา เปนเหมือนการเริ่มตนสรางที่วางที่มีการปฏิสัมพันธระหวาง
กิจกรรมและบริบท
โดยมีแนวความคิดเพิ่มเติมตอการทดลองสรางแบบจําลอง 3 มิติในครั้งที่ 1 วา
เราสามารถสรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมใหมีการปฏิสัมพันธกับปรากฎการณน้ําขึ้นน้ําลง
ไดโดยการใชลักษณะน้ําขึ้นน้ําลงมาเพิ่มมิติหรือเปนตัวกําหนดในการเปลี่ยนแปลงการใชงานของ
กิจกรรมโดยสัมพันธกับการรับรูจากการสัมผัสโดยตรง
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4.2 การศึกษาจากแบบจําลอง 3 มิติครั้งที่ 2
เปนการตั้งขอสังเกตเกีย่ วกับรูปราง รูปทรง ระนาบและการสรางที่วาง โดยทดลอง
สรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมโดยเริ่มจากสัดสวนที่ใกลตวั มนุษย
และสามารถรองรับ
อิริยาบทตางๆ เชน ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ
การสรางระนาบที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับอิริยาบทตางๆ ได ทําใหระนาบ เชน
เมื่อปรับเปนระนาบดานขาง ที่เรียกวา ผนัง จึงไมไดใชเปนแคการกัน้ สรางความเปนสัดสวน แต
สามารถปรับเปลี่ยนเปนระนาบดานบน หรือหลังคา หรือสามารถปรับเปลี่ยนเปนเกาอี้เพื่อรองรับ
การนั่ง นอน ฯลฯโดยเปนการรับรูจากการสัมผัสที่ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการสวนบุคคลได
เองโดยตรง เสมือนเปนการสรางเงื่อนไขเฉพาะเพื่อใหองคประกอบทางสถาปตยกรรมไดถูกสัมผัส
มากขึ้น

ภาพที่ 56 แบบจําลองแสดงการสรางแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนระนาบจากการสัมผัส 1
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 57 แบบจําลองแสดงการสรางแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนระนาบจากการสัมผัส 2
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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แผนภาพที่ 44 การทดลองสรางระนาบและการปรับเปลี่ยน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
4.2.1 สรุปผลจากการทดลองสรางแบบจําลอง 3 มิติครั้งที่ 2
เปนการทดลองสรางสถาปตยกรรมโดยเริม่ จากสัดสวนที่ใกลตัวมนุษย และสามารถ
รองรับอิริยาบทตางๆ เชน ยืน เดิน นัง่ นอน ฯลฯ เหมือนเปนการยืนมือสัมผัสระหวางกัน ใหแนบ
ชิดกันมากขึ้นโดยเริ่มจากการสัมผัสโดยตรงกอน เปนการสรางบทสนทนาระหวางกัน ระหวาง
มนุษยกับสถาปตยกรรมในแงการใชงาน การสรางประสบการณรวมกัน มนุษยกับมนุษย โดยผาน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เปนการปฏิสัมพันธเชื่อมโยงกันในระยะแขน เปนการทิ้งรองรอย สรางมิติ
ที่มากกวาประสบการณสวนตัว
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4.3 การออกแบบทางสถาปตยกรรม
จากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ทดลองสรางแนวความคิดในการออกแบบโดย
สัมพันธกับการรับรูจากการสัมผัส โดยรวมตั้งแตบทที่ 1 จนถึงบัจจุบัน ทําใหเริม่ มองเห็นกลไก
ระบบตางๆ ในการสรางองคประกอบตางๆ ทางสถาปตยกรรม รายละเอียดตาง เชน การเชื่อมโยง
การสัมผัสที่สัมพันธกับบริบท ระบบของระนาบ ทีว่ าง จนถึงพื้นผิวสัมผัส
ในขั้นตอนนีเ้ ปนเหมือนการกลั่นกรองทุกองคประกอบออกมาเพื่อสรางเปนบรรยากาศ
ของสถาปตยกรรมแหงการรับรูโดยการสัมผัส ลักษณะขององคประกอบตางๆที่จะนําเสนอตอไป
เหมือนเปนการแยกสวนในการพิจารณาออกแบบ แตโดยแทจริงแลวเปนเพียงการนําเสนอเทานัน้ ที่
ตองอาศัยการดึงเอาในแตละองคประกอบออกมาเพื่อใหเห็นถึงกลไกของการทํางานของระบบ
ความสัมพันธของการรับรูจากการสัมผัสที่นํามาพัฒนาในสวนของกระบวนการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมและเพื่อสรางลําดับของการเขาถึงในแตละพื้นที่ในทีต่ ั้งโครงการ โดยเสมือนเปน
หนึ่งในการสรางลําดับของการเขาถึงและทั้งหมดเปนแคหนึ่งตัวอยางของการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับการรับรูจากการสัมผัส โดยเริ่มจาก
4.3.1 การออกแบบลักษณะของพื้นที่ (Land Form)

แผนผังที่ 23 การออกแบบลักษณะของพืน้ ที่ (Land Form)ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจัย
ออกแบบโดยสรางพื้นที่เปลี่ยนระดับน้ํากับฝง เปนระนาบลาดลงไปสูแมน้ําเจาพระยา
ทางดานหนาและลาดลดระดับลงดานขางเพื่อเชื่อมตอคลองคูเมืองเดิม
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ภาพที่ 58 การออกแบบลักษณะพืน้ ที่เปลี่ยนระดับน้ํากับฝง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
4.3.2 การออกแบบในสวนใหขอมูลการทองเที่ยว (Information Space)

บริแวณลานดานนอก
ผนังกั้นที่วาง
พื้นที่ใหขอมูลการทองเที่ยวดานใน

แผนผังที่ 24 การออกแบบในสวนใหขอมูลการทองเที่ยว (Information Space)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

120

ในการออกแบบสวนใหขอมูลการทองเที่ยว (Information Space) นั้นขอแบงสวนใน
การออกแบบเพื่อเชื่อมตอถึงความตอเนื่องออกเปน 3 สวน ไดแก บริเวณลานดานนอก สวนผนัง
กั้นที่วาง และพื้นที่ใหขอมูลการทองเที่ยวดานใน โดยเริม่ ตนจากบริเวณลานดานนอก

แผนผังที่ 25 ผังแสดงบริเวณลานดานนอก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 59 ภาพแสดงลักษณะของกิจกรรมบริเวณลานดานนอก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
การออกแบบในสวนนีเ้ ปนการเชื่อมโยงการรับรูจากการสัมผัสกับลักษณะกิจกรรม
ของพื้นที่ เพือ่ สรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่รองรับลักษณะการสัมผัสที่เฉพาะทั้งกิจกรรม
และบริบท
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงการออกแบบเพื่อรองรับลักษณะของกิจกรรมบริเวณลานดานนอก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากภาพเรียงลําดับการสรางแนวความคิดโดยไลเรียงการเกิดขององคประกอบทาง
สถาปตยกรรม ซึ่งเริ่มตนจากระนาบพืน้ เพิ่มระดับความสูงเพื่อการใชงานเปนบันได เพิ่มความสูง
ตอเนื่องมาเปนระดับรองรับอิริยาบท เชน การนั่ง การพิงของรางกาย โดยสามารถรับรูจากการ
สัมผัสไดโดยตรงผานผิวสัมผัสของวัสดุตางๆซึ่งเปนการเพิ่มมิติของการสัมผัส สามารถกลาวโดย
สรุปไดวา เปนการสรางพื้นที่ตางระดับ พืน้ ที่ตางสัมผัส ซึ่งรองรับหลากสัมผัสของผูใชงานในพื้นที่
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ภาพที่ 61 ภาพแสดงการออกแบบบริเวณลานดานนอก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
ในสวนตอไปเปนการออกแบบผนังกั้นที่วา งดานนอกกับพื้นที่ดานใน

แผนผังที่ 26 ผังแสดงตําแหนงผนังกั้นทีว่ า ง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
เปนการออกแบบเพื่อสรางลักษณะของผนังที่สามารถสรางการปฏิสัมพันธ(Active)ได
โดยตรงจากการสัมผัส ซึ่งเพิ่มความหลากหลายของการรับรู โดยเริ่มจากการสัมผัสโดยตรงสงผลถึง
การรับรูจากการมองเห็น เมื่อเกิดการสัมผัสโดยตรงจากการพลิกในแตละแผน องศาที่เปลี่ยนของ
แผนกั้นทีว่ างจะเปลี่ยนตาม ซึ่งถูกออกแบบใหมีความหลากหลายใน 2 ดาน โดยดานนึงจะเปน
ผิวสัมผัสของไม และอีกดานจะถูกบุดวยกระจกเงา เปนการสรางแนวความคิดทีพ่ ฒ
ั นามาจากเรือ่ ง
การเชื้อเชิญการรับรู(Sensory invitation) ซึ่งสรางเหตุปจจัยที่เอื้อใหเกิดการสัมผัส
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงการสรางแนวความคิดตอผนังกั้นที่วาง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากภาพที่ 62 จะเห็นไดวา ลําดับของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผนัง เพื่อรองรับการ
รับรูจากการสัมผัสในแบบตางๆ โดยเริ่มตนจากผนังทึบปกติ จนเริ่มสรางลักษณะของการ
ปฏิสัมพันธโดยการพลิกและดึงดูดการสัมผัสดวยสี แตในขั้นตอนการออกแบบในขั้นสุดทายได
เลือกใชการบุแผนบานพลิกดวยกระจกเงา เนื่องจาก ในทางจิตวิทยาพบวากระจกเงาเปนวัสดุบุผวิ ที่
สรางแรงดึงดูดของผูใชงานไดมากที่สุด โดยเริ่มจากการมองเห็น และการใชกระจกเงานี้เปนการดึง
ภาพจากบริบทที่แวดลอมมาฉาบทาบนผิวของแผนพลิกซึ่งเปนการเพิม่ มิติของงานออกแบบไปใน
ตัวดวย

ภาพที่ 63 ภาพแสดงผนังกั้นที่วาง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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เมื่อพื้นผิวสัมผัสไดรับแสง
ในกรณีนี้เกิดจากแสงสะทอนจากน้าํ เปนการขับใหพื้น
ผิวสัมผัสมีความโดดเดนมากขึ้น ซึ่งแรงบันดาลใจในสวนนี้เกิดการสังเกตปรากฎการณแสงสะทอน
จากน้ําบริเวณที่ตั้งโครงการ ตอไปจะเปนการออกแบบในสวนของพื้นที่ใหขอมูลการทองเที่ยวดาน
ใน

แผนผังที่ 27 ผังแสดงพื้นทีใ่ หขอมูลการทองเที่ยวดานใน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

1

2

3
ภาพที่ 64 ภาพแสดงลําดับในการสรางพืน้ ที่ใหขอมูลการทองเที่ยว
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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จากภาพที่ 64 เปนการเริ่มสรางพื้นที่ใหขอมูลการทองเที่ยว โดยเริ่มจากการสัมผัสกับ
ที่วางซึ่งเปนทีโ่ ลงในหมายเลข 1 และเมือ่ เริ่มสรางลําดับในการเขาถึงดวยเสนทางสัญจรนําเขาไปสู
การสัมผัสที่วางที่ถูกจัดเรียงตามขนาดของที่วางในหมายเลขที่ 2 มาถึงภาพหมายเลข 3 เปนการ
สรางผนังซึ่งทางผูออกแบบไดกําหนดใหเปนผนังขอมูลการทองเที่ยวโดยตัวผนังเริ่มเบนออก
ตามลําดับการเขาถึงที่วาง ซึ่งเปนแนวคิดทีส่ ัมพันธกับภาพหมายเลข 2
เมื่อทางผูออกแบบกําหนดใหผนังดานซายเปนผนังขอมูล (Stamping wall)แลว จาก
ความสอดคลองของบริบทดวยตําแหนงของทิศ
ซึ่งเปนทิศตะวันตกทําใหเกิดแนวความคิดที่
สัมพันธกับเรื่องปรากฏการณของแสง กอเกิดผนังรับภาพซึ่งรองรับตัวหนังสือที่เปนเงามาจากชอง
ตัวหนังสือของผนังขอมูล ทําใหผูใชงานสามารถสัมผัสกับตัวหนังสือไดโดยตรงและสามารถสัมผัส
เชื่อมโยงกับระบบธรรมชาติของบริบทไดจากเงาอีกดวย
จากการออกแบบผนังขอมูลเพื่อเปนการเพิม่ มิติในการออกแบบ ทางผูออกแบบได
สรางลําดับ (Sequence) ในการเขาถึงขอมูลตางๆในแตละผนัง ในทีว่ างที่มีการใชลักษณะของการ
สัมผัสที่แตกตางกัน โดยเริม่ กําหนดลําดับการเขาถึงแรกจากเรื่องราวของคลองคูเมืองเดิม ซึ่งมีการ
ออกแบบการสัมผัสที่วางใหมีน้ํา ซึ่งเชือ่ มโยงมาจากคลองคูเมืองเดิมทางดานขางของที่ตั้งโครงการ
เขามา สรางเปนบรรยากาศของการสัมผัสในหลากมิติ และตอมาเปนเรือ่ งราวของสวนสาธารณะ ได
ออกแบบใหมกี ารสัมผัสโดยตรงจากตนไมและสัมผัสทางออมผานผิวหนังจากอุณหภูมิและชองลม
ซึ่งสรางความเชื่อมตอทางสายตากับตําแหนงตนไมภายในที่ตั้งโครงการอีกดวย และสรางลําดับ
ตอเนื่องไปยังเรื่องราวของพิพิธภัณฑและวัด
ซึ่งลักษณะของผนังขอมูลเริ่มเบนออกไปจนไม
สามารถสัมผัสไดโดยตรงเปนการเพิ่มมิตทิ างดานการสัมผัสกับความหมาย ที่มที ั้งสัมผัสไดและ
สัมผัสไมได ซึ่งในเรื่องราวของวัดนี้ถูกจัดวางไวสุดทางเดิน ยืน่ ออกไปยังพื้นที่ริมน้ํา และวกกลับ
มายังพื้นที่สว นตอไป คือ พืน้ ที่พักคอย
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ภาพที่ 65 การทดลองสรางความสัมพันธของการรับรูจากการสัมผัสกับปรากฏการณของแสง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 66 การสรางลําดับเรื่องราวของขอมูล
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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4.3.3 การออกแบบในสวนพืน้ ที่พกั คอย (Waiting Space)

แผนผังที่ 28 ผังแสดงพื้นทีพ่ ักคอย (Waiting Space)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
เปนการออกแบบโดยนําการรับรูจากการสัมผัสที่วางลักษณะเปดโลงมาใช เนื่องจาก
ลักษณะของพืน้ ที่บริเวณนี้เปนที่วางโลงตรงกลางที่ตั้งโครงการ ซึ่งการสัมผัสรับรูที่วางลักษณะ
โลงนี้ ระนาบพื้นเปนระนาบเดียวที่รางกายของผูใชพื้นที่จะสามารถสัมผัสไดโดยตรง ทาง
ผูออกแบบจึงเริ่มสรางลักษณะพืน้ ผิวสัมผัสใหผูใชพื้นทีส่ ามารถรับรูได
รูปแบบของพื้นผิวสัมผัสนี้เปนไปตามการแปรเปลี่ยนของกิจกรรม
โดยใชการ
แปรเปลี่ยนของรูปทรง (Gradation) มาสรางลักษณะที่คอยๆเปลี่ยน จากขนาดใหญและคอยๆเล็ก
ละเอียดขึ้นไปตามความเร็ว เชน จากจุดริมถนนพระอาทิตยที่มีความเคลื่อนไหวสูงคอยคลายตัว
โดยเพิ่มขนาดรูปทรงของผิวสัมผัสใหใหญและกวางขึ้น และคอยแปรเปลี่ยนลาดลงไปยังการสัญจร
ทางน้ํา โดยไดทําการวางรูปแบบนี้ (Pattern) ใหเกิดการทับซอน (Layering) ไปตามระนาบของ
การเปลี่ยนระดับของตลิ่ง
ทําใหเกิดการสรางพืน้ ผิวสัมผัสที่เฉพาะและมีความสัมพันธกับทั้ง
กิจกรรมและบริบท

แผนภาพที่ 45 การสรางลักษณะการแปรเปลี่ยน (Gradation)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 67 การทับซอน(Layering) ของพื้นผิวสัมผัสกับระนาบการเปลี่ยนระดับของตลิ่ง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 68 รายละเอียดของพื้นผิวสัมผัสผสมกับระนาบการเปลี่ยนระดับของตลิ่ง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 69 ลักษณะของการปรับเปลี่ยนการใชงานจากเกาอี้เปนรม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 70 กลไกของการปรับเปลี่ยนการใชงานจากเกาอี้เปนรม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงบรรยากาศของพื้นทีใ่ นสวนพักคอย (Waiting Space)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
จากภาพที่ 71 แสดงถึงลักษณะการผสมกันของการปรับเปลี่ยนจากการสัมผัสโดยตรง
จากเกาอีเ้ ปนรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูใชสอยโดยตรง กับลักษณะพืน้ ผิวที่
สรางขึ้นโดยกลไกการสวมทับลงไปตามตําแหนงของชองในระนาบพืน้ ผิวที่เปนตาราง

ภาพที่ 72 ภาพแสดงการพัฒนาของรูปรางรูปทรง เกาอี้รม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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4.3.4 การออกแบบในสวนหองน้ําสาธารณะ (Public Toilet)

แผนผังที่ 29 ผังหองน้ําสาธารณะ (Public Toilet)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
เปนการออกแบบเพื่อตอบสนองการรับรูจากการสัมผัสดวยการรับรูอุณหภูมแิ ละการ
สัมผัสถึงการถายเทรับความชื้นจากน้ํา ซึ่งใชคลองคูเมืองเดิมเปนหลัก โดยมีการออกแบบผนัง
ดานขางในแตละจุดรองรับการสัมผัสทั้งการสัมผัสถึงพื้นผิวสัมผัสที่มีการออกแบบใหสามารถ
สรางความเปนสวนตัวดวยความทึบแลวคอยแสดงความโปรงขึ้นไปเพื่อการระบายอุณหภูมิใน
สวนบนของผนังเชื่อมตอถึงระนาบเพดานดานบน
ในสวนของพืน้ ผิวและวัสดุมีการใชโลหะที่
สามารถนําความเย็นจากน้ําขึ้นมาเปนผนังเชื่อมภายใน เพื่อสัมผัสโดยตรงแตผานตัวกลาง ทิศทาง
ในการวางตัวในแตละหองวางตัวในทิศลอกับกระแสลมคือบีบที่วางและคลายที่วางเพื่อใหเกิดการ
ระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 73 ภาพแสดงการออกแบบในสวนผนังดานนอกของหองน้ําสาธารณะ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 74 ภาพแสดงรายละเอียดของผนัง ตามแนวความคิดทึบโปรง
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 75 ภาพแสดงรายละเอียดของผนังดานที่มีการบุดวยตัวกลางประเภทโลหะ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 76 ภาพแสดงการเชื่อมตอของน้ํากับระนาบผนังบุโลหะ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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4.4 การออกแบบทางสถาปตยกรรมในขั้นสุดทาย

แผนผังที่ 30 ผังพื้นรวมบริเวณที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 77 ทัศนียภาพบริเวณทางเขาดานหนาโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 78 บรรยากาศจากมุมมองดานบน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 79 บรรยากาศทางเขาดานหนา ในสวนพืน้ ที่ใหขอมูลการทองเที่ยว
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

135

ภาพที่ 80 บรรยากาศในสวนพืน้ ที่ใหขอมูลการทองเที่ยว
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 81 บรรยากาศในสวนพืน้ ที่ใหขอมูลฯโดยเชื่อมตอมุมมองไปยังตนไมดานนอก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 82 บรรยากาศในสวนพืน้ ที่พักคอย
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 83 บรรยากาศในสวนหองน้ําสาธารณะ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

137

ภาพที่ 84 บรรยากาศในสวนพื้นที่พกั คอย เชื่อมตอไปยังทางเดินริมน้ํา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 85 บรรยากาศของทีต่ ั้งโครงการจากมุมมองดานบน ริมแมน้ําเจาพระยา
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 86 บรรยากาศของทีต่ ั้งโครงการกอนการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 87 บรรยากาศของทีต่ ั้งโครงการหลังการออกแบบ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั
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ภาพที่ 88 บรรยากาศโดยรวมของที่ตั้งโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

ภาพที่ 89 ภาพสรุปความหมายของการรับรูจากการสัมผัส
ที่มา : จากการศึกษาของผูวิจยั

บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะจากการศึกษาเรื่องการสัมผัสในงานออกแบบสถาปตยกรรม
1. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อสรางแนวทางความคิดตอ
กระบวนการสรางศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและทดลองเพื่อเชื่อมโยงไปสูกระบวนการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับการรับรูในการสัมผัส(Haptics) โดยเริ่มตนจากการตั้งคําถามเมื่อ
ไดรับแรงบันดาลใจในการศึกษาในเรื่องนี้วา องคประกอบทางสถาปตยกรรม ที่วา ง ระนาบตางๆ
ฯลฯ สามารถสื่อสาร สัมผัสถึงลักษณะทีต่ อบสนองการใชงาน มีการปฎิสัมพันธ และสื่อ
ความหมายกับเรามากนอยแคไหน? หรือมนุษยเองมีกลไกอยางไรในการรับรูการสัมผัส? ,ใน
บริบททางสถาปตยกรรมในบัจจุบันเอื้อใหมนุษยเขามาสัมผัสมากนอยแคไหน? และเราสามารถที่
จะสรางกระบวนการในออกแบบทางสถาปตยกรรมอยางไรเพื่อเปนการเพิ่มมิติใหผูใชสอยมีปฎิ
สัมพันธ สรางความสนิทสนม(Intimacy)แนบแนน และสามารถสื่อสารความหมายจากการรับรูการ
สัมผัสไดมากนอยแคไหน? เมื่อเราไดระบุคําถามเพื่อสรางแนวทางในการหาคําตอบ กระบวน
การศึกษาจึงเริ่มตนขึ้นโดยมีวิธีในการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาขอมูลแสดงที่มาของคํานิยามและความหมายของคําวา Haptics เพื่อเปน
การขยายขอบเขตความเขาใจตอถอยคําสําคัญ ในลําดับตอมาเปนการศึกษาทางดานกายภาพของการ
รับรูทางดานการสัมผัสเพื่อทราบถึงลักษณะของระบบความรูสึกสัมผัสทางผิวกาย ผิวหนังหรือกาย
สัมผัส ซึ่งมีผลตอการรับรูสิ่งเราตางๆ เชน แรงกระทําจากภายนอก อุณหภูมิ ความเจ็บปวด ฯลฯ
ตอมาจะเปนการศึกษาถึงเรื่องการรับรูทางดานการสัมผัสในที่วาง (Multisensory Perception of
Space) ซึ่งเปนการเรียนรูความสัมพันธใกลชิดกับความรูสึกรับรูถึงความมีตัวตนของตัวเอง
(Sense of self) โดยเปนการติดตออยางใกลชิดกับสิ่งแวดลอมรอบๆตัว การศึกษาเกีย่ วกับการรับรู
ทางการสัมผัสของตนเองและระบบของทีว่ างนี้ เปนการเริ่มสรางความเชื่อมโยงระหวางกัน เชน
ลักษณะที่วางที่รองรับการเคลื่อนที่ของรางกาย หรือการเคลื่อนที่ของกลามเนื้อ
(Kinesthetic Space) ,ที่วางที่ผิวหนังไดสัมผัสรับรูความอบอุน (Thermal Space) และที่วางที่
ผิวหนังไดสัมผัสรับรูพื้นผิวสัมผัส (Tactile Space) ซึ่งมีรายละเอียดของการรับรูกับผิวสัมผัส
พื้นผิวในลักษณะตางๆ ทัง้ พื้นผิวที่รับรูไ ดดว ยการมองเห็น(Optic) และพื้นผิวที่รับรูไดดวยการ
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สัมผัสดวยรางกายโดยตรง(Haptic) ทั้งยังศึกษาการเชื่อมโยงของทั้งสองประสาทการรับรูเพื่อขยาย
มิติทางการศึกษาในหัวขอนีอ้ ีกดวยโดยศึกษาควบคูไปกับงานออกแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อศึกษา
รูปแบบทางสถาปตยกรรมและความเปนไปไดของแนวทางในการออกแบบ
จากการศึกษาในเรื่องตางๆที่ผานมาทําใหเราสามารถเขาใจกลไกในการรับรูของ
รางกายตัวเองทางดานกาพคอนขางชัดเจนแลวสวนตอไปเปนการศึกษาการเชื่อมโยงการรับรูจาก
การสัมผัสกับการรับรูสถานที่ ซึ่งจะกลาวถึงการประกอบกันขึ้นเปนสิ่งแวดลอมหนึ่ง ความเปน
สถานที่ ที่ใดที่หนึ่งจะมีความเฉพาะของผิวสัมผัสที่แตตางกัน โดยทําการศึกษาและทดลองประกอบ
กันสามารถสรุปคราวๆไดวา การสรางมโนภาพของผิวสัมผัสที่มีความสัมพันธกับการรับรูสถานที่
คือ มนุษยมีการปฎิสัมพันธกับพื้นผิวสัมผัส ไมใชแคการมองเห็น รับรูหรือรูสึก และใชงานทางดาน
ประโยชนใชสอยเทานั้น แตเปนการสรางความแนบแนน ความคุนเคยตอสิ่งสัมผัส ซึ่งตอบสนอง
ทางดานจิตใจ จนสามารถสรางมโนภาพเชื่อมโยงสิ่งตางๆรอบตัวทําใหเรารับรูไดวาตัวเราอยูที่ไหน
โดยเกิดจากการซอนทับกันของ Layer ผิวสัมผัสที่รับรูไดดว ยการมองเห็นและความสัมพันธของ
เวลากับการเปลี่ยนแปลงของผิวสัมผัสในสิ่งแวดลอมนัน้ ๆ ทั้งทางกายภาพของวัสดุและการใชงาน
2. การวิเคราะหและการตั้งขอสังเกตตอกลไกในการสัมผัสปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
รอบๆตัวโดยสัมพันธกับกระบวนการมองเห็น ซึ่งไดกลาวถึงลําดับในการเขาไปปฏิสัมพันธโดยเริม่
จากการลดระยะจากการมองเห็น การสังเกตการณจนเขาไปสัมผัสและสรางความคุน เคย ตอไปเปน
การเพิ่มเติมมิติของการวิเคราะหดว ยความหมายของการรับรูโดยการสัมผัส ทางดานความหมายนี้
สามารถแบงออกตามเหตุการณและสถานการณ คือ การสัมผัสโดยตรง(Direct dimension) การ
สัมผัสทางออม(Indirect dimension) และการสัมผัสโดยบังเอิญ(Accidental dimension)
ตอไปเปนการศึกษาในเรื่องทีม่ ีความสําคัญตอกระบวนการออกแบบมากเพราะเปนการ
สรางเหตุปจจัยเพื่อกอใหเกิดการเอื้อที่จะเขาไปสัมผัส ซึ่งการศึกษาในสวนนี้เปนเหมือนภาคขยาย
มิติทางการศึกษาในเรื่องการรับรูจากการสัมผัส ซึ่งไดแก เรื่องการเชื้อเชิญจากการรับรู
(Sensory invitation) มีองคประกอบมากมายแตทางผูศกึ ษาไดนําเสนอในเรื่อง สีสัน รูปรางรูปทรง
ลําดับของที่วาง (The Sequence of Space),ความรูสึกถึงความหลากหลายในทีว่ าง (A Sense of
Variety),การสรางรูปแบบในความซ้ํา (Repetition),ความเร็วกับการรับรูโดยการสัมผัส ซึ่งตัวอยาง
ของการเชื้อเชิญจากการรับรูที่ไดทําการวิเคราะหมานี้ลวนเปนตัวอยางที่กอใหเกิดมโนภาพที่
เกี่ยวของกับรูปแบบในสวนของการออกแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรม ซึ่งการเชื่อมโยงและ
นําไปใชทางผูอ อกแบบมีแนวความคิดวานาที่จะศึกษาไปถึงสภาพที่ตั้งกอนแลวคอยนํามาพิจารณา
ประกอบอีกครั้ง เพราะการสัมผัสในแตละลักษณะตองมีความจําเพาะเจาะจงสูงในแตละลักษณะ
ที่ตั้งโครงการเพื่อสรางความเปนที่ตั้งที่เฉพาะ(Site Specific)
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3. การออกสํารวจ(Survey) เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม เปนการเก็บขอมูลทางกายภาพ
ของพื้นที่ ที่เลือกมาเปนที่ตั้งโครงการโดยการสํารวจ ถายภาพ สังเกตการณ สัมภาษณและเก็บขอมูล
ทางแผนที่ โดยกอนที่เราจะออกเดินทางสํารวจนี้เราตองเรียบเรียงและสรุปขอมูลที่ไดนําเสนอมาวา
ที่ตั้งโครงการที่เราตองการนํามาออกแบบนั้นตองมีคุณสมบัติอยางไร? ซึ่งทางผูศึกษาไดเริ่มจากจาก
ตั้งคําถามดังนี้
1. พื้นที่ ที่เอื้อใหเกิดการสัมผัสควรตั้งอยูที่ใด ?
2. คุณสมบัติของพื้นที่นั้น ควรเปนอยางไร ?
3. การสัมผัสในพื้นที่นั้นมีความจําเปนอยางไร ?
4. พื้นที่นนั้ ขาดการสัมผัสทางดานไหน อยางไร?
5. พื้นที่นั้น เรียกรองการสัมผัสแบบใด เขามาสัมผัสไดอยางไร ?
เมื่อเรามีการระบุปญหาที่เกิดขึ้นแลวกระบวนการตอไปคือ การหาคําตอบโดยเริ่มการ
ออกสํารวจโดยมีการเพิ่มเติมในขั้นตอนการหาพื้นที่
ทีเ่ อื้อใหเกิดการสัมผัสนั้นมีเกณฑในการ
พิจารณาดังนี้
1. ที่ตั้ง ที่ขาดการใชงานทางดานประโยชนใชสอย ทั้งๆที่บริเวณโดยรอบเต็มไปดวย
มุมมอง ซึ่งสามารถมองเห็นไดหลายทิศทางและสามารถเขาถึงโดยการสัมผัสโดยตรงไดงาย
2. ที่ตั้ง ที่เต็มไปดวยกิจกรรม ผูคน แตยังขาดการเขาไปสัมผัส
3. ที่ตั้ง ที่เคยมีการสัมผัสมากอน แตสูญเสียการสัมผัสไปกับเวลา ในบัจจุบัน
เมื่อเราระบุปญหาและสรางเกณฑในการเลือกที่ตั้งแลว หลังจากออกสํารวจพบวา พื้นที่
บริเวณทาชางวังหนาบริเวณพื้นที่ใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาและพืน้ ที่ตอเนื่องของกองการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานครในบัจจุบันถูกเลือกมาเปนที่ตงั้ โครงการเนื่องจากสามารถตอบคําถาม
ขางตนไดและตอบสนองแนวความคิด The Power of weakness ซึ่งแนวความคิดนี้ผูศึกษาได
นํามาประกอบและเปนแรงบันดาลใจในการหาที่ตั้ง โดยในขัน้ ตอนนี้ทางผูศึกษาขอเนนย้ําวาใน
การศึกษาหัวขอเรื่องการรับรูจากการสัมผัสนั้นในทุกๆสิ่งแวดลอมที่เปนที่ตั้งลวนมีการสัมผัสเปน
องคประกอบทั้งสิ้น การกําหนดและเลือกที่ตั้งควรเปนพื้นที่ที่มีความพิเศษทางดานความรูสึกและ
ควรเปนที่ที่เราเคยเขาไปสัมผัสมาแลว แตดว ยสภาพแวดลอมในทีต่ ั้งสรางคําถามเกี่ยวกับการรับรู
การสัมผัสมากที่สุด เพื่อสามารถสรางแรงบันดาลใจในการคนหากลไกในที่ตั้งนี้ตอไป
ตอมาเราจึงมาทําการวิเคราะหถึงลักษณะในมิติตางๆของที่ตั้งไดแก
ลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ ที่ (Physical Context), ลักษณะกิจกรรมของผูคน (Human Context), การ
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วิเคราะหพื้นทีก่ ารเคลื่อนตัวและทิศทางการเคลื่อนที่ (Movement and Direction Analysis), การ
วิเคราะหแสงแดดและเงา,การวิเคราะหอณ
ุ หภูมิและความชื้น,การวิเคราะหการสั่นสะเทือนมลภาวะ
,ลักษณะพิเศษของที่ตั้ง (Phenomenal Context) และสรางแนวความคิดในการวิเคราะหที่ตั้งแบบ
การรวมผัง (Mapping Context) เพื่อเปนการสรางชุดความสัมพันธขึ้นมาจากองคประกอบตางๆที่
เราไดนํามาวิเคราะห
4. การสังเคราะหขอมูลที่ไดทาํ การศึกษา วิเคราะห สํารวจและเรียบเรียงขอมูลแลว ใน
ขั้นตอนตอไปเปนการสรางรายการออกแบบ (Program) ซึ่งเปนการสังเคราะหขอมูลเพื่อใชเปน
กรอบที่สามารถมองเห็นภาพโดยรวมและรายละเอียดเพื่อพัฒนาแนวความคิดนําไปปรับใชใน
กระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
สรุปรายการออกแบบ (Program) ที่เหมาะสมกับที่ตั้งโครงการแหงนี้ คือ
จุดพักเปลี่ยนผานการสัญจร ที่ตั้ง ไดแก บริเวณทาชางวังหนา ขนาดพื้นที่ 2970 ตารางเมตร
ประโยชนใชสอยที่เกิดขึ้น ไดแก ทาเรือรวม (เรือขามฟาก + เรือเชา) จุดพักคอย พื้นที่สําหรับการ
พักผอน พื้นที่เอนกประสงค จุดใหขอมูลการทองเที่ยวและหองน้ําสาธารณะ เมื่อทําการกําหนด
รายการออกแบบแลว
ขั้นตอนตอไปจะเปนการสรางแนวความคิดในการออกแบบ
และ
กระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมตามลําดับ
2. สรุปผลการออกแบบ
หลังจากที่เราไดสรางรายการออกแบบ (Program) ขึ้นมาแลวเพื่อกําหนดแนวทางและ
ขอบเขตของโครงการ
ทางผูวิจัยเลือกกําหนดบทบาทใหแนวความคิดทางสถาปตยกรรม
(Concept) เปนเหมือนตัวรอยเรียงองคประกอบตางๆเขาดวยกัน โดยมีวิธีการนําเสนอลําดับใน
การแสดงขอมูลและวิธีการตางๆ จากเรื่องราวในมุมกวางๆ เชน การสรางแนวความคิดในการสัมผัส
ที่สัมพันธกับบริบทกอน แลวจึงนําไปสูแนวความคิดในการสัมผัสกับกิจกรรม และลงไปใน
รายละเอียดยอยๆดังนี้
โดยกอนที่เราจะทําการออกแบบทางสถาปตยกรรม
ทางผูออกแบบไดกําหนด
กระบวนการในการสรางแนวความคิดในสวนตางๆเพื่อเปนการเริ่มกระบวนการออกแบบจากภาพ
กวางไปหารายละเอียด
1. กระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับบริบท (Context)
- แนวความคิดในการสรางเสนทางสัญจร (Circulation)
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ซึ่งเปนเหมือนจุดเริ่มตนและทางเดินที่จะนําเขาไปสูการสัมผัสโดยตรง โดยบทสรุปที่
ไดจากการสรางเสนทางสัญจรนี้ทางผูออกแบบไดสรางเสนทางสัญจรใหม ที่เชื่อมโยงเสนทางการ
เขาถึงตางๆในบริบท โดยสรางจุดรวมใหเกิดการใชพนื้ ที่ ทั้งนี้เพื่อเปนการดึงเอาความจําเปนในการ
ใชสอยมายังพืน้ ที่ขาดการสัมผัส หรือเปนการเปลี่ยนและเชื่อมตอเสนทางการสัญจร ซึ่งเสมือนเปน
การเติมการสัมผัสลงไปและเปนการแกปญ
 หาในสภาพที่ตั้งแหงนี้อกี ดวย
- แนวความคิดในการสรางเสนเชื่อมโยงการสัมผัสสายน้ํา
เปนการหาตัวแปรที่สําคัญในที่ตั้ง ซึ่งพบวาตัวแปรที่สําคัญ คือ น้ํา เนื่องจากน้ําสามารถ
สะทอนวิถีชีวติ พื้นที่ริมตลิ่ง และเปนองคประกอบหลักที่สรางการรับรูสถานที่ (Sense of place )
ไดอยางชัดเจน ทางผูออกแบบจึงไดทดลองสรางความสัมพันธกับน้ําขึ้น คือ เสนเชื่อมโยงการ
สัมผัสสายน้ํา เพื่อเปนการสรางการปฏิสัมพันธในหลายระดับ เชน การรับรูจากการมองเห็น และ
การรับรูจากการสัมผัสโดยตรง โดยดึงเอาศักยภาพของบริบทที่เดนชัด คือ สายน้ําทั้ง 3 สายมาเปน
องคประกอบเพื่อใหการรับรูก ารสัมผัสของสถานที่ และเปนเสมือนการรับรูถึงการมีตัวตนของน้าํ
ซึ่งสะทอนวิถชี ีวิตในมิติของเวลาจากอดีตจนบัจจุบนั ซึ่งในพื้นที่โครงการที่เปนอยู (Existing) ขาด
การรับรูการสัมผัสของน้ําไป
- แนวความคิดในการเชื่อมโยงการรับรูจากการสัมผัสกับระบบที่วางและระนาบ
เปนการนําทีว่ างที่เกิดขึ้นในทีต่ ั้งโครงการมาพิจารณาทําใหเราสามารถมองเห็นกลไก
ของที่วางที่มีความสัมพันธกบั การรับรูจากการสัมผัส หรือ ลักษณะทีว่ างแตละแบบ โดยวิธใี นการ
วิเคราะหและหาแนวทางในการออกแบบเพื่อเอื้อใหเกิดปจจัยในการเขาไปสัมผัส
โดยเริ่มจากที่วางลักษณะเปดโลง เนื่องจากการเปนพื้นที่โลง การรับรูจากการสัมผัสจึง
มีแคระนาบพืน้ เทานั้นที่มกี ารสัมผัสโดยตรง ทางผูออกแบบจึงสรางกระบวนการในการสรางพื้นผิว
ขึ้นมาเพื่อใหเกิดการรับรูจากการสัมผัสที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปนการสรางผิวสัมผัสที่สอดคลองกับ
บริบทและสัมผัสไดถึงความสัมพันธกับการใชงานและการแฝงความหมาย
ตอมาเปนที่วางในลักษณะแคบ
แนวทางในการออกแบบเพื่อแกปญหาในกรณีที่
วางลักณะแคบหรือที่วางสรางความรูสึกอึดอัด เนื่องจากที่วางลักษณะนี้มีลักษณะบีบประชิดตัว เกิด
ขอดีจากการรับรูทางดานการสัมผัสคือ มีกระบวนการการลดระยะของการสัมผัสโดยตรงแลว สวน
ของระนาบที่เปนองคประกอบในการสรางที่วางจะเปนการออกแบบเพื่อสรางการปฏิสัมพันธกับ
คนโดยตรง
ตอมาเปนที่วางเปลี่ยนระดับ น้ํากับฝง จากลักษณะพืน้ ที่ริมน้ําภายในที่ตั้งโครงการทํา
ใหเรามองเห็นปญหาที่เกิดขึน้ จากน้ํา ซึ่งทําใหผูใชพนื้ ที่ที่เขามาในโครงการขาดการรับรูการสัมผัส
โดยตรงจากน้าํ ดวยเหตุนี้ ผูออกแบบไดทําการสรางกระบวนการในการอยูรวมในพื้นที่ระนาบพืน้
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ฝงกับระนาบพื้นน้ํา โดยการสรางการสรางพื้นที่เชื่อมตอ (Transition) ที่วางเปลี่ยนระดับจากฝงไป
ยังน้ําเพื่อทําใหผูใชสอยพื้นที่สัมผัสรับรูไดถึงการเปลี่ยนระดับของฝงเปนลักษณะของตลิ่งที่คอยลด
ความลาดชันลงไป ทั้งยังเปนการสรางปฏิสัมพันธกับปรากฎการณตางๆของน้ํา ผสานมิติของการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานของพื้นที่ไปกับเวลาอีกดวย
ตอมาเปนระนาบ ที่วาง และเวลา ผูออกแบบไดมีแนวความคิดในการรักษา คงไวใน
การรับรูการสัมผัสในที่วางเดิมซึ่งในกรณีนี้หมายถึงทีว่ างลักษณเปดโลงซึ่งอยูตรงกลางที่ตั้ง
โครงการโดยจะเปนการวิเคราะหหาแนวทางแกไขและสรางกระบวนการออกแบบใหมี
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาใหมากที่สุดจึงมีแนวความคิดในการสรางระนาบเหนือ
ศีรษะในสัดสวนที่มีความสัมพันธกับผูใชสอยโดยตรง และผูใชสอยสามารถสรางการปฏิสัมพันธ
ดวยการสัมผัสเพื่อการปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเอง
2. กระบวนการสรางแนวความคิดในการสัมผัสที่สัมพันธกับกิจกรรม
ในการสรางกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่ตอบสนองการรับรูจากการ
สัมผัส ในแตละพื้นที่ (Zone) ทางกายภาพจะตองมีลักษณะการสัมผัสที่ตอบสนองเฉพาะ และใน
การกําหนดกิจกรรมและการใชสอยในพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการตองมีความสัมพันธของลักษณะ
การรับรูการสัมผัสที่เฉพาะเจาะจง ในสวนนี้สามารถสรุปไดดังนี้ คือ จากลักษณะกิจกรรมในแตละ
ประเภท เชน จุดใหขอมูลการทองเที่ยว พืน้ ที่พักคอยและพื้นที่เอนกประสงค หองน้าํ สาธารณะและ
ทาเรือรวม นํามาหาคาน้ําหนักดวยการนําความหมายของการสัมผัส เชน การสัมผัสโดยตรง การ
สัมผัสทางออม และการสัมผัสโดยบังเอิญ มารวมพิจารณาเพื่อใหไดทราบถึงลักษณะการสัมผัส
เฉพาะของกิจกรรม ตอไปนําไปพิจารณาประกอบรวมกับหนาที่ของการสัมผัสและลักษณะของ
พื้นที่โครงการเพื่อใหไดลักษณะการสัมผัสเฉพาะของกิจกรรมในแตละพื้นที่โครงการ และนําไป
สรางเปน Schematic design เพื่อพัฒนาตอไป
3. กระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
เมื่อไดรายละเอียดในสวนตางๆของโครงการแลวจึงนํามาใชในกระบวนการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมซึ่งสามารถแบงได 4 สวน ดังนี้
- ในสวนของจุดใหขอมูลการทองเที่ยวซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือดานนอก
และดานใน ทางดานนอกทําการออกแบบเพื่อใหขอมูลเบื้องตนซึ่งมีลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยน
เพื่อรองรับการสัมผัสของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงของไปเวลา สวนดานในเปนการออกแบบเพื่อ
สรางลําดับในการสัมผัสรับรูขอมูลโดยเริ่มจากการสัมผัสโดยตรง โดยการวางแนวแกนเริ่มตนจาก
ดานหนาถนนพระอาทิตยเชือ่ มโยงกิจกรรมจากดานนอกแลวทอดตัวยาวไปสิ้นสุดตรงไปยังคลอง
บางกอกนอยซึ่งเปนแมน้ําเจาพระยาสายเกาเพื่อสัมผัสทางสายตาและความชื้นจากน้ําทางผิวหนัง
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โดยตรงซึ่งเปนการสรางการรับรูความมีตัวตนของน้ําอีกดวย จากการออกแบบลักษณะที่วาง ใน
สวนเริ่มตนจากระนาบผนังที่แคบที่สามารถรับรูสัมผัสไดโดยตรงจากทางรางกาย เชน การเชื่อมตอ
น้ําจากคลองคูเมืองเดิมเขามาสรางการสัมผัสของเสียงและการรับรูอุณหภูมิผานแผนระนาบเทาที่
ออกแบบไวเพือ่ เปนการเริ่มปรับการรับรูที่วุนวายจากทางดานนอกเขาสูการมีสมาธิในการรับรู
สัมผัสมากขึ้น ระนาบผนังดานขางสามารถสัมผัสไดถึงขอมูลโดยการสัมผัสโดยตรง ทางผูออกแบบ
ไดใชวิธีในการสรางพื้นผิวดวยการพิมพประทับ (Stamping) เปนการออกแบบผนังเหมือนการ
สรางลวดลายฉลุใหสัมผัสขอมูลจากตัวอักษรไดโดยตรง โดยขนาดของที่วางเริ่มขยายใหมากขึน้
โดยออกแบบใหผนังทั้งสองดาน ดานทิศตะวันตกเมือ่ เขาไปอยูดานซายมือของผูเขาไปสัมผัสจะ
เปนผนังขอมูลซึ่งออกแบบผนังดวยการสรางลายฉลุนี้สามารถสรางใหเกิดปรากฎการณของแสง
ลอดผานมายังผนังอีกดานคือทางดานขวามือ คือ ผนังรับภาพซึ่งเปนผนังบุดวยไมสีออนเพื่อการ
สัมผัสเปนฉากรับภาพของเงาที่เกิดขึ้น โดยในแตละลําดับที่เราเดินเขาไปสัมผัสรับรู ผูออกแบบได
แบงเปนลําดับของการรับรูที่วางและผิวสัมผัสตามความหมายของเรื่องราวที่ไดจดั วางไว
เชน
เริ่มตน จากขอมูลการทองเที่ยวประเภทคลอง ถนน สวนสาธารณะซึ่งในสวนของสวนนี้ไดทําการ
ออกแบบการสัมผัสบรรยากาศของสวน ซึ่งมีองคประกอบของการสัมผัสถึงรมไม เงาไม ลม ฯลฯ
ดวยทั้งการสัมผัสโดยตรงและการสัมผัสทางออม ตอเนื่องกับเรื่องราวตางๆ และไปสิ้นสุดยัง
เรื่องราวของอาคารทางศาสนา โดยการออกแบบการรับรูการสัมผัสของที่วางและระนาบเริ่มสูงขึ้น
และเบนออกจากแนวแกนเดิมที่สามารถสัมผัสไดจนไปถึงตําแหนงทีผ่ ูเขามาสัมผัสไมสามารถ
สัมผัสไดอีกตอไปซึ่งเปนการแฝงความหมายของความเชือ่ ในเรื่องของจิตใจในสวนนามธรรมซึ่ง
เปนพื้นที่ที่เราไมสามารถสัมผัสอะไรไดเลยนอกจากตัวเองที่ยืนอยูบนระนาบที่ถูกหอหุมดวย
ธรรมชาติ
- ในสวนของพื้นที่พักคอยและพื้นที่เอนกประสงค ซึ่งเปนสวนที่ตอเนื่องมาจากพืน้ ที่
จุดใหขอมูลการทองเที่ยว ในสวนนีเ้ ปนการใชกระบวนการทับซอน (Mapping) ของเสนแนวแกน
ตางๆ เชน เสนเชื่อมโยงการสัมผัสของน้ํา เสนเชื่อมโยงพื้นที่ขาดสัมผัส และเสนระนาบของเงาที่
เปนตัวบอกเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานตามกิจกรรม โดยกระบวนการทับซอนนี้เปน
การสรางพื้นผิวสัมผัสไปในตัว เปนการสรางการรับรูในลักษณะทีว่ า งเปดโลงที่ตองสรางการรับรู
การสัมผัสในระนาบของพื้นที่รางกายยืนอยู
เพื่อใหรูปแบบและลักษณะของพื้นผิวสรางการ
แบงแยกการครอบครองที่วางไปในตัว และมีรูปแบบของการแปรเปลี่ยนรูปราง (Gradation)
ลวดลายของระนาบพืน้ เปนการกระจายเพิม่ ความละเอียดลงไปสูตลิ่งริมฝงแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปน
พื้นที่เปลี่ยนระดับลงไปยังน้าํ และถนนดาน ซึ่งเหมือนพื้นที่วางโลงตรงกลางพื้นที่ตงั้ เปนศูนยกลาง
ดานรูปแบบในการออกแบบทางสถาปตยกรรมเปนการออกแบบเพื่อสรางความปฏิสัมพันธกับการ
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สัมผัสโดยตรง โดยสรางการปรับเปลี่ยนตามความตองการสวนบุคคลตามอิริยาบทของการสัมผัส
ของรางกายกับองคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนการสรางการปฎิสัมพันธโดยใชเวลา เพื่อ
รองรับการปรับความเร็วในการรับรูการสัมผัสใหเปนการใชเวลามากขึน้
โดยสรุปในสวนนี้เปน
การสรางกระบวนการในการปฎิสัมพันธโดยการสัมผัสของคน องคประกอบทางสถาปตยกรรม
และบริบทที่สําคัญ คือ แมน้ําเจาพระยา และสะพานสมเด็จพระปนเกลา
- ในสวนของหองน้ําสาธารณะ เปนการออกแบบเพือ่ ตอบสนองการรับรูจากการ
สัมผัสดวยการรับรูอุณหภูมแิ ละการสัมผัสถึงการถายเทรับความชื้นจากน้ํา ซึ่งใชคลองคูเมืองเดิม
เปนหลัก โดยมีการออกแบบผนังดานขางในแตละจุดรองรับการสัมผัสทั้งการสัมผัสถึงพื้นผิวสัมผัส
ที่มีการออกแบบใหสามารถสรางความเปนสวนตัวดวยความทึบแลวคอยแสดงความโปรงขึ้นไป
เพื่อการระบายอุณหภูมิในสวนบนของผนังเชื่อมตอถึงระนาบเพดานดานบน ในสวนของพื้นผิว
และวัสดุมกี ารใชโลหะที่สามารถนําความเย็นจากน้ําขึ้นมาเปนผนังเชือ่ มภายใน เพือ่ สัมผัสโดยตรง
แตผานตัวกลาง ทิศทางในการวางตัวในแตละหองวางตัวในทิศลอกับกระแสลมคือบีบที่วางและ
คลายที่วางเพือ่ ใหเกิดการระบายอากาศทีม่ ีประสิทธิภาพ
- สวนของทาเรือรวมเปนการออกแบบเพื่อแกปญหาการสัมผัสโดยตรงกับระนาบ
พื้นที่ขึ้นลงตามลักษณะคลื่นน้ําโดยออกแบบแผนรองดานลางเพื่อเปนตัวกรองและปรับระดับจาก
คลื่นน้ํา และทําการออกแบบสวนสัมผัส สวนยึดจับเพื่อเพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยของผูใชงาน
จากกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการรับรูการสัมผัส ทําใหเราสามารถ
ตอบคําถามแรกที่ตั้งไวตั้งแตสวนกําหนดความเปนมาไดพอสังเขปแลววา เรามีกลไกอยางไรในการ
รับรูการสัมผัส?
และจากการสรางกระบวนการในการออกแบบและการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมทําใหเราสามารถตอบคําถามที่วาเราสามารถที่จะสรางกระบวนการในออกแบบทาง
สถาปตยกรรมอยางไร?เพื่อเปนการเพิ่มมิตใิ หผูใชสอยมีปฎิสัมพันธสรางความสนิทสนม
(Intimacy)แนบแนน และสามารถสื่อสารความหมายจากการรับรูการสัมผัสไดมากขึ้นอีกดวย
3. ขอเสนอแนะจากการศึกษาและการออกแบบ
จากการศึกษา วิเคราะห กระบวนการสรางแนวความคิด ทดลองออกแบบทาง
สถาปตยกรรมและสรุปผลที่ไดแลว
ในสวนนี้จะเปนการรวบรวมลักษณะที่เปนขอสังเกตใน
ซึ่งเปนแนวทาง
ประเด็นตางๆที่แวดลอมเกี่ยวของกับการศึกษาในเรื่องการรับรูจากการสัมผัส
ใหกับผูที่สนใจแมเพียงสวนใดสวนหนึ่งนําไปคิดตอยอดได ทางผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอสังเกตนี้พบจากกระบวนการหาที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการนี้ เพื่อรองรับการ
ออกแบบ ขณะที่ผูศึกษาไดทําการสํารวจหาที่ตั้งในพื้นที่ตางๆนั้น พบวา
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- ในทุกๆสิ่งแวดลอมที่เปนที่ตั้งลวนมีการสัมผัสเปนองคประกอบทั้งสิ้น การกําหนด
และเลือกที่ตั้งควรเปนพื้นทีท่ ี่มีความพิเศษทางดานความรูสึกและสภาพแวดลอมในที่ตั้งสามารถ
สรางคําถามเกี่ยวกับการรับรูการสัมผัสมากที่สุด เพื่อสามารถสรางแรงบันดาลใจในการคนหากลไก
ในที่ตั้งนี้ตอไป
- ในบางพืน้ ที่ ที่เขาไปทําการสํารวจมีทงั้ พื้นที่รกรางขาดการสัมผัสซึ่งตัวอยางนี้เปน
ลักษณะที่แสดงออกวาขาดการสัมผัสอยางแนนอน แตในบางพืน้ ทีพ่ บทั้งๆที่เปนที่สาธารณะแต
องคประกอบทางสถาปตยกรรมในที่ตั้งนัน้ ไมสามารถสรางการปฏิสัมพันธกับผูใชสอยแตอยางใด
ทั้งยังไมสามารถแสดงออกถึงการรับรูการสัมผัสเฉพาะในสถานที่ไดอีกดวยนอกเหนือจากความ
ตั้งใจสรางแนวความคิดในการตัดการสัมพันธทางดานการสัมผัสอยางเด็ดขาด ทําใหผูศึกษาพบ
ขอสังเกตวาปญหา คือ อะไร? ฉะนั้นขอสังเกตที่สําคัญอยางหนึ่งของการสรางกระบวนการใน
การศึกษาเรื่องการรับรูการสัมผัส คือ การเรียนรูจาก ปญหา นําไปสูสาเหตุ และทําใหเราหา
กระบวนการในการแกไขซึ่งในกรณีนี้เปนการเติมการสัมผัสที่ขาดลงไป
2. พบวาเราไมสามารถเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวดวยการสัมผัสไดเพียงอยางเดียวเนื่องจาก
รางกายของเรามีระบบประสาทในการรับรูทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาประกอบและทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบ ยกเวนในกรณีที่รางกายบกพรองการรับรูในดานใดดานหนึ่ง เชน การบกพรอง
ทางดานสายตาของคนตาบอด กระบวนการรับรูจึงตองสรางการทดแทนขึ้นดวยการสรางมโนภาพ
จากการไดยนิ เสียงเปนตน
3. เนื่องจากมนุษยสามารถปรับตัวในสิ่งแวดลอมตางๆกันไดเสมอซึ่งสัมพันธกับการ
เรียนรูการรับรูท างดานการสัมผัส ในบริบททางสถาปตยกรรมพบวามีการใชลักษณะการสัมผัสที่
เฉพาะที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ที่แมมีประโยชนการใชสอยที่เหมือนกันแสดงใหเห็นวาตองมี
การสรางการสัมผัสที่เฉพาะกับทั้งกิจกรรมและสถานที่
ขอยกตัวอยางในกรณีของการสัมผัส
สิ่งของเดียวกันในตางสถานที่ เชน แกวน้ําแบบเดียวกัน การสัมผัสที่หางสรรพสินคาที่หนึ่ง ก็แต
ตางกับการสัมผัสที่บานของตัวเอง ทั้งลักษณะการสัมผัสและสิ่งแวดลอม
4. การเชื้อเชิญทางดานการรับรู (Sensory invitation) เปนการแสดงความสัมพันธของ
การรับรูในกรณีนี้เปนการมองเห็นที่สงผลตอการสัมผัส ซึ่งเปนการสรางเหตุปจจัยในการเขาไป
ปฏิสัมพันธโดยตรง ซึ่งมีบทศึกษาและบทวิเคราะหที่พอจะยึดเปนหลักในการนําไปตอยอด โดยอัน
ที่จริงแลวจากความคิดเห็นของผูศึกษาพบวาการเชื้อเชิญทางดานการรับรูเปนเหมือนการนําเรื่อง
การรับรู (Perception) มาตอยอด ดัดแปลง ใหมีความเหมาะสมในแตละพื้นที่โครงการ ซึ่งมีกลไก
ในการรับรูที่แตกตางกัน ฉะนั้นควรศึกษาการรับรูในทุกมิติในการออกแบบเฉพาะที่ ใหมากที่สุด
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5.cการศึกษาในเรื่องการสัมผัสในงานออกแบบสถาปตยกรรมเปนการสราง
ความสัมพันธของการรับรูการสัมผัส(Haptic : Sense of Touch)กับการรับรูสถานที่(Sense of
Place) ฉะนั้นในทุกมิติทงั้ ทางกายภาพและความหมายที่เปลี่ยนแปลงลวนสงผลตองานออกแบบ
โดยตรงทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวากระบวนการออกแบบไดดึงเอาสวนตางๆที่สงผลตอการออกแบบ
ของบริบทมาเปนตัวจัดวางทีม่ ีอิทธิพลตองาน ทุกองคประกอบไดรอยรัดโดยมีความสัมพันธกนั
อยางแนบแนน สรุปไดวาทุกสัมผัสที่ไดสรางความสอคคลองขึ้นในงานชิ้นนี้จะลมเหลวทันทีทที่ ุก
สัมผัสเปรียบเปนภาพได คือ Positive : Site และ Negative : Context เปลี่ยนไป
6. ในการศึกษาเรื่องการรับรูจากการสัมผัสนี้ ในทรรศนะของผูศึกษา การออกแบบ
การสัมผัสในงานสถาปตยกรรมไมสามารถสรางลักษณะการออกแบบที่เหมือนกันในที่ตั้งที่ตางกัน
ไดเลยเนื่องจากลักษณะของการสัมผัสเฉพาะในแตละบริบทที่แตกตางกันลวนเอื้อใหเกิดการสัมผัส
ที่เฉพาะไมเหมือนกัน
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการศึกษา จนเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมในขั้นตอนทายสุด
ขอมูลและแนวความคิดตางๆไดถูกถายทอดลงในที่ตั้งโครงการ
ทางผูศึกษาและออกแบบอยาก
กลาวในตอนทายนีว้ า
กรณีนี้เปนแคตัวอยางนึงเทานั้นในการออกแบบในเรื่องการรับรูจากการ
สัมผัส จะเปนการพัฒนาในทางที่ดีมากกวาหากมีผูที่ไดคนควาไดคน พบปญหาที่เกิดขึ้นจากตลอด
กระบวนการศึกษาและออกแบบ และไดนําไปแกไข หรือพัฒนาตอยอดตอไปในแนวทาง วิธีการ
และความเชื่อของตัวเองใหมากที่สุด
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