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บทคัดยอ

ผลการวิจัยเรื่องบานพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: แนวความคิดและรูปแบบ

สถาปตยกรรม ระหวางป พ.ศ. 2542-2552 จากงานออกแบบของสถาปนิก 10 คน จํานวน 30 กรณีศึกษา ในเวลา

หนึง่ทศวรรษทีผ่านมา สรปุใหเหน็แนวทางการใชแนวความคดิในการออกแบบ และรปูแบบสถาปตยกรรม เปรยีบเทยีบ

กับทฤษฎีทางศิลปะและสถาปตยกรรม ไดดังตอไปนี้

แนวความคดิในการออกแบบ มกีารใชแนวความคดิสองประเภทขึน้ไปในแตละอาคาร ไดแก การตอบสนองความตองการ

ของโครงการ ทีส่ถาปนกิออกแบบตอบสนองความตองการดานพืน้ทีใ่ชสอยของเจาของบาน รวมกบัแนวความคดิประเภท

อื่น เชน การเปรียบเทียบทางดานจินตนิยม ที่ใชตนแบบจากรูปแบบสถาปตยกรรมในอดีต การเปรียบเทียบทางดาน

ภาษา ในรูปแบบจากหลักภาษา ภาษาทางสถาปตยกรรม เนนการใชองคประกอบพื้นฐานทางศิลปะเพื่อส่ือความหมาย

ดวยภาษาภาพ  และ เปรียบเสมือน ซึ่งเปนการเปรียบตัวอาคารเสมือนกับวัตถุที่มองเห็นไดที่เกี่ยวของกับเจาของบาน

การใชทฤษฎีทางศิลปะในการออกแบบ สถาปนิกมกีารใช องคประกอบพ้ืนฐานทางศิลปะ  ปริมาตรรูปทรงกลองส่ีเหล่ียม

ผืนผา เปนองคประกอบหลักมากท่ีสุด บางอาคารเนน ระนาบ เปนองคประกอบหลัก  ประกอบกับ รูปราง ทิศทาง 

ตําแหนง สี ผิวสัมผัส  เพื่อสื่อความหมายตามแนวความคิดในการออกแบบ  มีความนิยมการทําหลังคาแบน หรือทํา

แผงบงัหลงัคา ใหเกิดปริมาตรรปูส่ีเหลีย่มเรขาคณติพ้ืนฐาน มเีพียงบางหลงัท่ีนาํตนแบบจากรปูแบบบานในอดตี ทีแ่สดง

รูปทรงหลังคาจั่วหรือปนหยาใหเห็นชัด 

การจัดองคประกอบ มีการสราง เอกภาพ เปนหลัก ดวยวิธีปลีกยอยตางๆ ตามลําดับตั้งแต ความกลมกลืน ความหลาก
หลาย และการเนน ดวยจดุสนใจ เสนนาํสายตา และการจัดวางองคประกอบหลักการจัดองคประกอบวิธอีืน่ๆ ไดแก การ

แบงสวน การจัดลําดับความสําคัญ จังหวะ สัดสวน ขนาดสวน และการกลับตรงกันขาม  รวมทั้งมีการใช เทคนิคในการ

ออกแบบ ตางๆ เพื่อสื่อความหมายถึงแนวความคิด

คําสําคัญ: บานพักอาศัย  บานเดี่ยว  รูปแบบสถาปตยกรรม
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ABSTRACT

The paper describes the outcome of a research on single houses in Bangkok and surrounding provinces. Thirty 

houses designed by ten architects during 1999-2009 were selected as study cases in terms of their evident 

concepts and architectural forms to be comparative analyzed with the theories of art and architecture that the 

architects applied. The results can be summarized into three categories.

The first studying is the theory of architectural concepts. It is discovered that more than two types of concept 

were applied for each building. “Programmatic Concept” is chiefly responding to spatial needs of the house 

owners. Other concepts are such as “Romantic Analogy” applying architectural forms used in the past, and the 

“Linguistic Analogy” through architectural grammatical model which emphasizes fundamental elements in art as 

the visual language.  There is also the use of “Simile” to compare the building to a visual object that has 

significant reference to the owners.

The second topic is about application of the theory of art. Fundamental elements of art are applied, i.e. rectangular 

cubic “volume” is used as the principal element.  Some buildings emphasize   “plain”, together with forms, 

directions, positions, colors, and texture,  to express the architectural concepts. There is also a tendency towards 

creating flat roof or using parapets, thereby making rectangular form. A few buildings, especially inspired by 

historic styles, have prominent gable or hip roofs. 

Finally, the research reveals application of the theory in composition principle. “Unity” is mainly achieved by 

means of various methods, i.e. harmony, variety, emphasis at focal point, and visual direction. Other principles 

used include articulation, hierarchy, rhythm, proportion, scale, and inversion.   Also, the design techniques were 

used to feature the design concepts. 

Keywords: house,  single house,  architectural form
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ความเปนมาของโครงการ

โครงการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลเชิง

ประจักษ ในการบรรยายวิเคราะหผลงานออกแบบบาน

พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวเปรียบเทียบกับทฤษฎีการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรม สืบเน่ืองจากโครงการวิจัย 

“บานพักอาศัยประเภทบานเด่ียวในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล : รูปแบบและพัฒนาการ ในชวงป พ.ศ. 

2525- 2545” ของผูวิจัยและคณะเมื่อป พ.ศ. 2549 

ซึ่งแบงเปน 4 ระยะ ตามการเปล่ียนแปลงของภาวการณ

ทางเศรษฐกิจ โดยใชขอมูลขัน้ปฐมภูม ิของบานพักอาศัย

ประเภทบานเด่ียว ในดานแนวความคิดของสถาปนิกใน

การออกแบบ รูปแบบและองคประกอบอาคาร รวมทั้ง

โครงสรางและการใชวัสดุกอสราง ที่ผูวิจัยไดมอบหมาย

ใหนิสิตชั้นปที่ 1 และปที่ 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดสาํรวจและรวบรวมไว ในการ

เรียนการสอน วิชามูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 

และ วิชาเกณฑและแนวความคิดในการออกแบบ

สถาปตยกรรม

ในชวงเวลาเดยีวกนั ผูวจิยัไดเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัทฤษฎี

พื้นฐานในการออกแบบสถาปตยกรรมในหัวขอตางๆ ไว

จํานวนหนึ่ง สําหรับประกอบการเรียนการสอนในคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร  โครงการวิจัยนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือนํา

ขอมูลผลงานออกแบบสถาปตยกรรมบานพักอาศัย

ประเภทบานเดี่ยวที่ไดรวบรวมไวดังกลาว ตอเนื่องมา

จนถงึป พ.ศ. 2552  โดยนําขอมลูท่ีคาบเกีย่วกับชวงเวลา

ของโครงการเดิมสวนหน่ึงเพ่ือใหไดปริมาณผลงานเพียง

พอครอบคลมุเวลาหนึง่ทศวรรษมาทาํการวจิยัขัน้ทตุยิภมูิ 

และต้ังสมมติฐานวาสถาปนกิใชทฤษฎพีืน้ฐานทางศลิปะ

มาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม และวเิคราะหผลงาน

ออกแบบโดยแจกแจงใหเห็นถึงแนวทางการออกแบบบาน

เดีย่วพกัอาศยัของสถาปนกิไทยรวมสมยั เปรยีบเทยีบกบั

ทฤษฎพีืน้ฐานในการออกแบบ ในขอบเขตหวัขอทีก่าํหนด 

ซึ่งสังเคราะหจากหนังสือทฤษฎีเลมตางๆ ที่ใชประกอบ

การวิจัย ไดแก แนวความคิดในการออกแบบ การเลือก

ใชองคประกอบพื้นฐานศิลปะและสถาปตยกรรม ความ

สัมพันธพื้นฐานขององคประกอบทางศิลปะ การจัดองค

ประกอบ และเทคนิคในการออกแบบเพื่อส่ือความหมาย

ถึงแนวความคิด

หนังสือประกอบการวิจัย ที่ผูวิจัยเขียนไว ไดแก “มิติ

สถาปตยกรรม” (2551) ซึง่มเีนือ้หาในหวัขอ ทฤษฎกีาร

ออกแบบสถาปตยกรรมโดยการเปรียบเทียบ ที่วางใน

สถาปตยกรรม การจัดองคประกอบสถาปตยกรรม 

เปนตน (ที่ไดแปลและเรียบเรียงจากหนังสือหลายเลม 

อาทิ Towards a New Architecture. (1931) โดย Le 

Corbusier ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย by Frederick 

Etchells), และ “องคประกอบ: สถาปตยกรรมพื้นฐาน” 

พิมพครั้งที่ 4 (2553) ที่ไดปรับปรุงเนื้อหาในเลมโดย

เพิม่เตมิหวัขอ ประเภทของแนวความคิดในการออกแบบ

สถาปตยกรรม (โดยนํามาจากบทความ “มโนทัศนใน

สถาปตยกรรม” ที่ผู วิจัยไดแปลและเรียบเรียงจาก 

“Concepts in Architecture.” โดย Tim McGinty (1979) 

ที่เคยตีพิมพลงหนังสือชุด “คลื่นความคิด แนวความคิด

ในการออกแบบสถาปตยกรรม” (2541) หนา 47-79)

รวมท้ังหนังสือเลมอ่ืนๆ ของผูวิจัย คือ “บาน: การ

ออกแบบสถาปตยกรรมพ้ืนฐาน” (2545), “Design 

Technique: เทคนิคในการออกแบบ” (2540), “การ

ออกแบบคืออะไร?: What Is Design?” (2549), 

ประกอบกับ หนังสือดานทฤษฎีสถาปตยกรรม โดยผูเขียน

อกีหลายทาน ดงัระบใุนบรรณานกุรม ทีม่เีน้ือหาเกีย่วของ

ในหัวขอท่ีกําหนด ไดแก องคประกอบพื้นฐานทางศิลปะ

และสถาปตยกรรม ความสัมพันธขององคประกอบ การ

จดัองคประกอบ และเทคนคิในการออกแบบเพือ่สือ่ความ

หมายถึงแนวความคิด

กรณศีกึษา 30 ผลงาน ออกแบบโดยสถาปนิกรวมสมยัที่

มีชื่ อ เสียงและมาตรฐานผลงานเป นที่ ยอมรับใน

ประเทศไทย 10 คน คนละ 3 ผลงาน ที่สรางแลวเสร็จ

ในชวงป พ.ศ. 2542–2552 มีตัวแปรในการศึกษาคือ 

ความแตกตางของ สถาปนิก ผูวาจางหรือเจาของบาน 

และความตองการของโครงการ
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วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ เพื่อเปนแนวทางท่ีเปน

ประโยชนตอการศกึษาสถาปตยกรรมสาํหรบัสถาปนกิรุน

ใหม โดยใชตัวอยางที่เปนรูปธรรมจากผลงานสถาปนิก

รวมสมัยที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ แสดงถึงวิธีคิด

และการนําทฤษฎีพืน้ฐานทางศิลปะและสถาปตยกรรมมา

ใชในการออกแบบ โดยศกึษาวิเคราะหในรายละเอียดถึง

ประเภทแนวความคดิ และการนาํองคประกอบทางศลิปะ

มาประยกุตในงานสถาปตยกรรม ใหเกดิผลทัง้ดานความ

งาม และประโยชนใชสอยแกผูอยูอาศัย

นอกจากน้ีเพื่อเปรียบเทียบ ใหเห็นแนวทางรวม และ

ความแตกตาง ในรายละเอียดของการออกแบบ บานพัก

อาศัยประเภทบานเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ของสถาปนกิแตละบคุคล และแตละผลงาน ใน

ชวงป พ.ศ.2542-2552 และองคประกอบดานอื่นที่มี

อิทธิพลตอการออกแบบสถาปตยกรรมในชวงเวลา

เดียวกัน อาทิ วัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงอาคาร

สรุปผลการวิจัย

ในการวิเคราะหผลงานการออกแบบตามหัวขอที่กําหนด 

ไดแยกบรรยายวิเคราะหในแตละกรณีศึกษา รวมทั้ง

วิเคราะหพัฒนาการการออกแบบตามกลุมผลงานของ

สถาปนิกแตละคน แลวประมวลผลการศึกษาในเชิง

ปริมาณผนวกกับการบรรยายเชิงคุณภาพในข้ันสุดทาย 

จึงสรุปเปนภาพรวมในการศึกษาทุกหัวขอ พรอมภาพ

ประกอบบานพกัอาศยั สถาปนกิผูออกแบบ และหมายเลข

อาคาร ตามการจัดลําดับที่ระบุในงานวิจัย (หลังที่ 1, 2, 

3 ที่ออกแบบโดยสถาปนิกแตละทาน) ดังนี้

1. แนวความคิดในการออกแบบ

1.1 การตอบสนองความตองการของโครงการ 

(programmatic concept) 

แนวความคดิท่ีสถาปนกิใชเปนหลกัมากทีส่ดุ โดยใหความ

สําคัญตอความตองการของโครงการหรือเจาของบานใน

ดานพื้นที่ใชสอยเปนพื้นฐาน และสะทอนความตองการ

ของโครงการออกมาใหเหน็ในรปูทรงอาคารโดยวธิตีางๆ 

และบางกรณีศึกษาใชแนวความคิดประเภทอื่นที่เดนชัด

กวาเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบรูปทรงอาคาร

1.2 การเปรียบเทียบทางดานจินตนิยม 

(romantic analogy) 

− การเปรยีบเทยีบทางดานจินตนยิม ในแนวทาง

การถายทอดภาพสถานที่ในความทรงจํา โดยการใช

ตนแบบจากสถานที่ รูปแบบสถาปตยกรรมที่ประทับใจ 

หรือสิ่งของ/เรื่องราวในอดีต  เปนแนวความคิดที่

สถาปนกิใชมากรองลงมา เชน การประยกุตองคประกอบ

สถาปตยกรรมในสวนตางๆ ของเรือนไทย หรือการวาง

ผังแบบเรือนหมูเช่ือมดวยชานกลาง นอกจากน้ีมีการใช

รปูแบบบานพกัอาศยัตางประเทศ เชน รปูแบบบานญีปุ่น 

และรูปแบบบานที่นิยมในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  โดยปรับปรุงใหเขากับสภาพแวดลอมภูมิ

อากาศรอนชืน้ในประเทศไทย และรปูแบบสถาปตยกรรม

สมัยใหมตามแนวทางของ Le Corbusier ที่สถาปนิก

ประทับใจ

− การเปรยีบเทยีบทางดานจินตนยิม ในแนวทาง

กระตุนการมีสวนรวม มสีถาปนิก 1 คน* ทีใ่ชอยางชัดเจน 

โดยเนนการแสดงถึงสัจจะของโครงสราง (structuralism) 

และเทคนคิกอสราง (tectonics) ดวยขนาด สดัสวน และ

ทศิทาง ทีเ่กนิความเปนจรงิ ทาทายสายตาและความรูสกึ

ถึงพลังของโครงสราง

1.3 การเปรียบเทียบทางดานภาษา 

(linguistic analogy) 

− การเปรียบเทียบในรูปแบบจากหลักภาษา 

(grammatical model) เปนแนวความคิดที่สถาปนิกใช

เปนหลกั ในจาํนวนมากเชนเดยีวกนั โดยมทีัง้การใชองค

ประกอบทางศิลปะเพ่ือส่ือความหมายดวยภาษาภาพของ
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รูปทรงในงานสถาปตยกรรม เชน องคประกอบพ้ืนฐาน 

(เสน ระนาบ ปริมาตร) องคประกอบที่มองเห็นได (สี  

ผิวสัมผัส  รูปราง  ทิศทาง) โดยใช สีขาวเปนหลัก หรือ

ใชแนวทางสัจจะของวสัดแุละเทคนคิการกอสราง รวมกบั

ความสัมพันธพื้นฐานขององคประกอบ และหลักการจัด

องคประกอบ

− การเปรียบเทียบในรูปแบบจากสัญลักษณทาง

ภาษา (semiotic model) การใชองคประกอบที่มองเห็น

ได คือ สี และผิวสัมผัส  สื่อความหมายเชิงสัญลักษณถึง

สิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัเจาของบาน ม ี3 กรณศีกึษา เชน 

การใชสีวัสดุคอนกรีตและรูปทรงอาคารแบบสมัยใหม 

(Modern Architecture) แสดงถึงบานท่ีตั้งอยูในเมือง

หลวง การใชสกีากแีสดงอาชีพตาํรวจของเจาของบาน การ

ใชอาคารรปูทรงกระบอกแสดงธรุกจิเจาของบานเกีย่วกบั

กลองถายรูปและเลนส  การวางคูกันของ 2 อาคารยอย

ที่รูปทรงเหมือนกันแตตางขนาด แสดงความเปนพี่นอง

ของเจาของบาน

− การเปรยีบเทยีบในรปูแบบจากการแสดงความ

รูสึก (expressionist model) ที่ชัดเจน มี  1 กรณีศึกษา 

ที่เนนการแสดงความรูสึกตอความสัมพันธระหวาง คน 

- ที่วาง และ สถาปตยกรรม - ธรรมชาติ  ตามนิยามที่

ตัง้ไววา “คนเปนเจาของธรรมชาต”ิ โดยเนนการเปดชอง

โลงจํานวนมากในสวนตางๆ ของอาคารเพื่อมองทิวทัศน

ที่สวยงามของธรรมชาติ
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1.4 การเปรียบเสมือน (simile) และ การอุปมา 

(metaphor) 

− เปรียบเสมือน เปนแนวความคิดที่สถาปนิก

เปรียบรูปแบบหรือองคประกอบหลักสิ่งใดส่ิงหน่ึงที่เปน

จุดเดนในการออกแบบอาคาร วาเสมือนกับอีกสิ่งหนึ่งที่

ไมใชอาคาร แตมลีกัษณะทางกายภาพทีเ่ทียบเคียงกนัได 

เชน การเปรียบบานกับรั้วและสภาพแวดลอมภายนอก 

เสมือนวา “บานเปนรั้ว-รั้วเปนบาน” การเปรียบรูปทรง

อาคารสมัยใหมเสมอืนเปน “การพับแผนกระดาษเพ่ือหอ

หุ มที่ว าง” การเปรียบรูปทรงอาคารเสมือน “งาน

ประติมากรรม” และการเปรียบพื้นผิวของวัสดุ เชน 

“คอนกรีตเปลือยที่มีรอยตําหนิในเนื้อวัสดุ เสมือนความ

ไมสมบรูณแบบของมนษุยทีล่วนมีบาดแผลทัง้ในจิตใจและ

รางกาย”

− อุปมา เปนแนวความคิดที่สถาปนิกเนนการ

อธิบายความหมายของอาคาร หรือองคประกอบหลักสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่เปนจุดเดน วาเปนดั่งอีกสิ่งหนึ่ง หรืออีกเรื่อง

ราวหนึ่ง ที่สามารถเทียบเคียงคุณลักษณะในทาง

นามธรรม คือ การอุปมาบานในสภาพแวดลอมใจกลาง

กรุงเทพฯ วาบานเปน “โอเอซิสในเมืองหลวง” และการ

อุปมาโดยไดแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมทางศาสนา 

โดยอุปมาทิศทางของรูปทรงอาคารและเสนทางสัญจร

ผานพื้นที่ใชสอยที่มีลักษณะตางๆ ภายในบาน เปนดั่ง 

“การเดินทางของชีวิตมนุษย ที่ผกผันทองไปในไตรภูมิ” 

และ “การเดินทางสูการหลุดพน”

1.5 การเปรยีบเทยีบทางดานรปูแบบในประวตัศิาสตร 

(pattern language analogy)

− การวางผังอาคาร ตามรปูแบบวถิชีวีติความเปน

อยูแบบดั้งเดิมของไทย ในประวัติศาสตรและยังคงเปนท่ี

คุนเคยและสืบทอดมา ซึ่งเนนในการวางผังอาคารแยก

เปนเรือนยอยแบบเรือนหมูมชีานกลางเปนท่ีวางเช่ือมโยง

ระหวางอาคาร สวนรูปแบบตัวอาคารมีทั้งท่ีใชรูปทรง

อาคารแบบสมัยใหม (modern architecture) และบาง

กรณีศึกษาใชองคประกอบสถาปตยกรรมไทยรวมดวย

− การวางผังอาคาร ตามรูปแบบความเปนอยู

แบบด้ังเดิมของไทย มกีารวางผังอาคารแยกเปนเรือนยอย 

โดยไมไดเชื่อมตอดวยพ้ืนที่ชานโลง แตมีรูปทรงของ

อาคารในสวนพืน้ทีเ่ชือ่มตออยางชัดเจน และประยุกตองค

ประกอบสถาปตยกรรมไทยผสมผสานเปนรูปแบบตัว

อาคาร
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1.6 การเปรียบเทียบทางดานศิลปะการละคร 

(dramaturgical analogy) 

− การเปรียบเทียบทางดานศิลปะการละคร จาก

มุมมองของสถาปนิกซึ่งเปรียบเสมือนผูเขียนบท และมุม

มองของผูอยูอาศัยซึง่เปรียบเปนนกัแสดง แนวความคิดน้ี

สถาปนิกเปนผูกําหนดสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก

อาคาร หรือสวนใดสวนหนึ่งที่มีความนาสนใจใหแกผูอยู

อาศัย เชน มีการกําหนดรูปแบบการเขาถึง และทางเขา

สูอาคาร ใหเปนเหมือนการเขา “ถํ้า” และ การกําหนด

ตําแหนงชองเปด–ทางสัญจร ที่ทําใหเกิดความเชื่อมโยง

ทางสายตา และการเพิม่มมุมองทีน่าสนใจ ตอเนือ่งกนัไป

ตามลําดับ

1.7 การเปรียบเทียบทางดานการแกปญหา 

(problem-solving analogy) 

แนวความคิดที่สถาปนิกใชรวมกับแนวความคิดดานอ่ืน  

ซึ่งตองคิดวิธีแกไขปรับปรุงรูปแบบ และ/หรือการวางผัง

อาคาร เพือ่ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ

ที่ตั้ง เชน ขนาดท่ีดินและสภาพภูมิอากาศ ไดแก การ

ปรับปรุงรูปแบบบานแบบแคลิฟอรเนียที่เจาของบาน

ตองการ ใหเขากับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยโดยใช

วัสดุสมัยใหม การลดทอนองคประกอบใหเรียบงายขึ้น 

การจัดองคประกอบท่ีวางตามแนวทางสมัยใหม และการ

แกปญหาการระบายอากาศของอาคารในพ้ืนท่ีดินจํากัด 

โดยออกแบบใหเกิดระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ 

(stack ventilation)

1.8 สาระสําคัญ (essence) 

แนวความคดิทีส่ถาปนกิใช เมือ่สรปุเนือ้หาของแนวความ

คดิ ใหเปนใจความสําคญั เปนโจทยหลกัในการออกแบบ 

ไดแก การใชแนวความคิด “สะอาด+โลง” เปน สาระ

สําคัญ เพื่อออกแบบอาคารใหมีความเรียบงาย ทันสมัย 

ตามความตองการของเจาของบาน ทีม่รีะเบยีบในการเกบ็

ของและเฟอรนิเจอรนอยช้ิน รวมกับมีแนวความคิด

สถาปนกิในการออกแบบบานพกัอาศยัในเขตรอนชืน้ และ

การใชแนวความคิด “ความตอเน่ืองเช่ือมโยงของท่ีวาง” 

เปนสาระสําคัญในการจัดที่วางใหมีความตอเน่ืองเช่ือม

โยงกันมากที่สุด โดยใชกระจกใสหอหุมอาคารสวนใหญ 

และใชระนาบกันสาดโปรงตามนอนเชื่อมตอรูปทรงยอย

ในท่ีวางภายนอก

1.9 อุดมคติ (ideal) หรือ คุณคาที่เปนสากล 

(universal value)

แนวความคิดที่สถาปนิกตั้งเปนหลักครอบคลุมการ
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ออกแบบอาคารในภาพรวม ไดแก แนวความคิด “บาน

เปนบริบทหนึง่ของเมอืง - บานทีด่ตีองเปนองคประกอบ

ของเมืองที่ดี” สถาปนิกไดพัฒนาแนวความคิดถึงระดับ

การเช่ือมโยงสภาพแวดลอมท้ังภายใน-ภายนอกอาคาร 

รวมทั้งเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก มีการ

ประสานระหวางทีว่างและกจิกรรมใหเหน็ชดัทางกายภาพ 

โดยออกแบบชองเปดตลอดแนวร้ัวปรับมมุเปด-ปดไดเปน

องคประกอบหลัก และอีกแนวความคิดหนึ่งที่เนน “การ

ประหยัดพลังงาน” มีการกําหนดทิศทางตัวอาคาร ทํา

ระแนงบังแดด  ใชฉนวนกันความรอน  และใชชองเปด

รับลมและแสงธรรมชาติ

1.10 การเปรียบเทียบทางดานชีววิทยา 

(biological analogy) 

แนวความคดิในการเปรยีบเทียบรปูแบบการเจรญิเตบิโต 

ของรูปทรง - โครงสราง (metabolism) ในงานขนาดเล็ก 

ที่เปนการออกแบบตอเติมจากแบบอาคารท่ีคางอยู และ

เพิ่มพื้นท่ีใชสอยใหมใหแสดงถึงการขยายตัวของอาคาร 

โดยเปรียบเทียบกับ ความเติบโตของครอบครัว วา “ไมมี

บานไหนที่สรางเสร็จแลวจะสมบูรณเลย ตามวิถีชีวิตของ

คนไทย ทีเ่ปนครอบครวัขยาย” และใชความแตกตางของ 

สีหรือผิวสัมผัสของวัสดุ และทิศทางของรูปทรงอาคาร 

เพื่อเนนความแตกตางระหวางอาคารสวนท่ีออกแบบไว

เดิมและสวนตอเติม

1.11 การเปรยีบเทยีบทางดานการจัดการจดุมุงหมาย

พิเศษ (adhocist analogy)

แนวความคิดในการนําวัสดุที่มีในทองตลาดหลากหลาย

ชนดิ เชน ส ีผวิสมัผสั เชน บลอ็กแกว กรวดลาง หนิทราย 

หินแกรนิต ปูนฉาบเรียบและเซาะรอง ไม กระจก 

กระเบ้ืองดนิเผา เปนตน มาประยกุตใชเปนองคประกอบ

อาคารผสมผสานสอดคลองกันโดยหลักการจัดองค

ประกอบ

2. การใชทฤษฎีทางศิลปะในการออกแบบ

การวเิคราะหทฤษฎทีางศลิปะในการออกแบบ ครอบคลมุ

หวัขอเรือ่ง องคประกอบพืน้ฐานทางศลิปะ ความสมัพนัธ

พื้นฐานขององคประกอบ องคประกอบพื้นฐานทาง

สถาปตยกรรม การจัดองคประกอบ และเทคนิคท่ีใชใน

การสื่อความหมายเพื่อแสดงถึงแนวความคิด ที่สถาปนิก

ใชเปนสวนใหญ สรุปไดดังนี้

2.1 องคประกอบพื้นฐานทางศิลปะ

ปริมาตรรูปทรง ใชเปนองคประกอบหลักมากที่สุด และ

ใชองคประกอบอื่นมาประกอบเปนรูปทรงโดยรวม เชน 

ระนาบ เสน  สวน จุด ใชเปนองคประกอบตกแตงอาคาร
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− ปรมิาตร รปูรางของปรมิาตร ทีใ่ชมากทีส่ดุ คอื 

รปูกลองสีเ่หลีย่มผนืผา โดยนยิมการทาํหลงัคาแบน หรอื

ทําแผงบังหลังคา ใหเกิดปริมาตรของตัวอาคาร เปนรูป

เรขาคณิตพื้นฐาน คือ รูปกลองสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ  รอง

ลงมาเปนการใชหลงัคารปูรางอืน่ๆ ทีท่าํใหรปูทรงหลงัคา 

แยกจากตัวอาคาร เชน หลังคาจั่ว และปนหยา รวมทั้ง

หลงัคาเพงิหมาแหงน และหลงัคาโคง ทีท่าํใหรปูทรงรวม

ของตัวอาคารแตกตางออกไป  สวนรูปรางของ ปริมาตร

รปูทรงตวัอาคาร ทีม่รีปูรางอืน่ ทีโ่ดดเดน แตมกีารใชเปน

สวนนอย ไดแก รูปทรงกระบอก รูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา 

รูปสี่เหล่ียมคางหมู

ปริมาตรที่ว างภายในอาคาร มีทั้งการเนนเปนองค

ประกอบหลักที่เห็นเดนชัด ดวยการใชกระจกใสเปน

ระนาบหอหุมพ้ืนทีว่างภายในอาคารสวนใหญ และการใช

เปนองคประกอบรอง เชน โถงเพดานสูง 2 ชั้น  (double 

space) ทาํใหเกดิปรมิาตรทีว่างทางตัง้ทีส่งูกวาปกต ิเปน

วิธีที่ใชมากที่สุด   

ปรมิาตรทีว่างภายนอกอาคาร ทีเ่กดิจากการปดลอมของ

ระนาบพืน้ ผนงั หลงัคา ทีเ่นนบรเิวณทางเขาอาคาร  และ 

ปริมาตรที่วางเชิงบวกภายนอกอาคาร (positive space) 

ทีเ่กิดจากการกาํหนดขอบเขต โดยเสนของโครงสรางเสา 

คานลอยตัว ระนาบพื้น หลังคา หรือสวนของอาคารชั้น

บนท่ียื่นออกจากแนวอาคารชั้นลางโดยมีเสาลอยรับ 

เปนตน

− ระนาบ อาคารทีเ่นน ระนาบ เปนองคประกอบ

หลัก มีการใชระนาบทึบตันรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ตามตั้ง / 

ตามนอน ทั้ง ระนาบเดี่ยว และประกอบกันแบบการพับ

ไปมา หรือประกอบกันเปนกรอบสี่เหลี่ยม 4 ดานแสดง

การสัมพันธกันแบบการสอดประสาน หรือซอนทับ โดย

ไมทําใหกลายเปนปริมาตรรูปทรง ยังคงคุณสมบัติของ

ระนาบอยางชัดเจน บางอาคารมีการใช สี หรือผิวสัมผัส 

รวมดวย และการใชระนาบหอหุมปริมาตรรูปทรง โดย

เนน ส ีและผิวสัมผสั ของวสัดทุีแ่ตกตางกนั  นอกจากน้ัน

ใชระนาบเปนองคประกอบรอง ทั้งระนาบทึบ เชน พื้น 

ผนัง หลังคา / ระนาบโปรงใส และระนาบโปรงแสง

ระนาบโปรงใส มกีารออกแบบในหลายลักษณะ เชน การ

ใชกระจกขนาดใหญเตม็ระนาบผนงั การใชกระจกใสเปน

แผงกนัตกของระเบยีง และการใชระนาบกระจกใสดดัโคง

สั่งพิเศษในบางสวนของแนวชองเปด  สวนระนาบใสของ

ผวินํา้ในสระและบอนํา้ สวนใหญใชรปูรางส่ีเหล่ียมผนืผา 

รองลงมาเปนรูปตัว L ที่เปนมุมฉากทุกมุม  สวนรูปราง 
อื่นๆ ไดแก รูปเหลี่ยมตามยาว ที่หักมุมเล็กนอยในชวง
ดานยาว ดานขางอาคารเปนรูปเหลี่ยมดานไมเทา และ
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แนวความคิดและรูปแบบสถาปตยกรรม ระหวางป พ.ศ. 2542-2552

สระวายนํ้า-บอนํ้าที่มีขอบโคงอิสระ ในดานหนา-หลัง
อาคารรูปทรงกระบอก

ระนาบโปรงแสง หรอืระนาบในความนกึคดิ ทีน่ยิมใชมาก

ที่สุด ไดแก ระนาบทั้งตามนอน และตามตั้ง ที่เกิดจาก

แนวเสนขนาน ระยะถี่ๆ  ในสวนตางๆ เชน บานเกล็ด

ชองเปด แนวรั้ว กําแพง กันสาด และแผงบังตาตางๆ 

นอกจากน้ันเปนระนาบในความนึกคิดทีเ่กดิจากแนวเสน

ของวงกบหรอืวงกบ-วงกรอบตามตัง้ ตามนอน ในระนาบ

ของชองเปดกระจก / ระนาบในความนกึคดิทีเ่กดิจากเสน

แนวตารางตางๆ ทัง้ทีเ่ปนระนาบโปรง และท่ีประกอบกับ

แผนกระจกใสหรือแผนโปรงแสง และระนาบในความ

นึกคิดจากแนวเสนขนานหรือตั้งฉากเปนลวดลาย นอก

เหนือจากตารางหรือเสนขนานโดยทั่วไป

− เสน มีการใช เสนตรง มากที่สุด นอกจากนี้มี

การใช เสนโคงแบบเรขาคณิต แมแตในการผสมผสาน

ของเสนโคงแบบลอนคล่ืน สวนการทํารายละเอียดของ

องคประกอบอาคาร ที่มากที่สุดมีเพียงการทําเสนแนว

ขอบบัวปูนปนรอบหัวเสา และรอบชองเปด ที่เปน เสน

ตรงจับขอบเหล่ียมเรียบ โดยไมมกีารยอมมุ หรอืลวดลาย

ใดๆ รวมทั้งการออกแบบลวดลายผิวสัมผัสภาพนูนตํ่า

ประดับอาคารท่ีใช รูปเรขาคณิต เสนตรง หรือวงกลม 

เปนหลัก  สวนที่มีลวดลายอิสระตามธรรมขาติหรือ

เสมือนจริงอื่นๆ จะจัดอยูในกรอบระนาบรูปเรขาคณิต

สี่เหล่ียม  และมักจะใชสีเดียวกันทั้งชิ้น 

การใช เสน เปนองคประกอบหลัก และเปนจุดเดนของ

อาคาร เชน การเนนเสนของชิ้นสวนโครงสรางเพื่อแสดง

เทคนิคการกอสรางชัดเจนเปนพิเศษ เชน การใชแนวเสา

ลอยรอบอาคาร เสนขนานของระแนงชายคา-ราวกัน

ตก-ราวบันไดโปรง และการย่ืนปลายเสนแนวคาน  หรอื

ตงออกจากแนวขอบพืน้ หรอืเนนสใีหแตกตางจากระนาบ

พืน้/หลงัคา และการใชเสนแนวคานและเสาลอยภายนอก

อาคาร เปนขอบเขตกําหนดปริมาตรที่วางเชิงบวกดาน

นอกอาคาร

− สี กลุมสีที่ใชมากที่สุด คือ กลุม สีกลาง (ขาว 

- เทา - ดํา) โดยใช สีขาว มากที่สุด เพื่อเนนรูปรางของ

องคประกอบใหโดดเดน รองลงมาคือสีเทาออน โดย

เฉพาะสีเทาออนตามธรรมชาติของเน้ือวัสดุคอนกรีต

เปลือยและปูนซีเมนตฉาบผิวแบบเปลือยเปนสีหลัก การ

เนนสีเทาออนของคอนกรีตเปลือยเฉพาะโครงสรางบาง

สวนเชน เสา  และการใช สีขาว หรือ ขาว-เทาออน ของ

คอนกรีตเปลือย หรือบุหินทราย คูกับ สีนํ้าตาลตาม

ธรรมชาติ จนถึงนํ้าตาลอมแดง และน้ําตาลเขมของวัสดุ

ไม โดยใชรวมกับสีแสดของกระเบื้องดินเผาไมเคลือบใน

บางหลัง  นอกจากน้ันบางอาคารยังมกีารใชสใีนกลุมเอิรธ

โทน (earth tone) ที่มีสวนผสมของสีนํ้าตาล เชน สีครีม 

สีนํ้าตาลออน เปนตน รวมถึงสีนํ้าตาลของไมตางๆ โดย

ใชเปนสีหลักของปริมาตรรูปทรงตอเนื่องกันทั้งอาคาร 

สวน สีดํา ใชในองคประกอบขนาดเล็ก เชน จุดกลม ของ

ประติมากรรมในสวน เสนแนวกรอบวงกบ แนวระแนง

เหล็ก อลูมิเนียม และ จุด ของโคมไฟกิ่งติดผนังดานนอก

อาคาร

− ผิวสัมผัส  ผิวสัมผัสขององคประกอบหลักของ

อาคาร ทีม่องเห็นไดชดัทีส่ดุ คอื ผนงั โดยใชผวิสัมผัสตาม

ลกัษณะเน้ือวัสดหุรอืวิธกีารกอสราง โดยมกีารใชผนังฉาบ

ปูนเรียบทาสีเปนหลักทั้งอาคารมากที่สุด นอกจากนั้นมี
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การใชผิวคอนกรีตเปลือยท้ังอาคาร และการใชผิวสัมผัส

วัสดุ ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปเปนหลัก ไดแก ผิวปูนฉาบเรียบ

ทาสกีบัผวิหยาบของหนิทราย ผวิปูนฉาบเรยีบทาส/ีเซาะ

รอง กบัผวิเรยีบขดัมนัของหินออน-หนิแกรนติ ผวิปูนฉาบ

เรียบทาสีกับผิวไมกระดาน ผิวคอนกรีตเปลือยกับผิวไม

กระดาน ผวิปูนฉาบเรยีบทาส ี ผวิกรกุระเบ้ืองดนิเผา และ

ผิวเปนลายเสนขนานของระแนงตางๆ กลุมผิวปูนฉาบ

เรียบทาส ีหนิทราย และไมกระดาน กลุมผิวปูนฉาบเรยีบ

ทาสี คอนกรีตเปลือย และไมกระดาน กลุมผิวปูนฉาบ

เรียบทาสี คอนกรีตเปลือย ไมกระดาน กระเบ้ืองดินเผา 

กลุ มผิวคอนกรีตเปลือย ผิวหยาบของหินทราย กับ

กระเบ้ืองดินเผา (หลงัคา) ทีเ่นนเปนจดุเดน และกลุมผวิ

สัมผัสหลากหลายวัสดุผสมผสานกัน

การใช ระนาบในความนึกคิด เปนจุดเดน ดวยลักษณะ

ของผิวสัมผัส เชน ผิวลายเสนขนานของแผงบังแดดปรับ

มุมตามต้ังเปนระนาบขนาดใหญหอหุมอาคารเปนองค

ประกอบหลัก และใชระนาบที่เกิดจากเสนขนานของแผง

บังแดด รวมกับผิวสัมผัสตางชนิดในระนาบอื่นๆ ใหเกิด

ความแตกตาง

พื้น ที่ใชผิวสัมผัสตามเน้ือวัสดุเปนหลัก เชน พื้นภายใน

อาคาร ทุกกรณีศึกษามีการใชไมกระดานเขาลิ้น เปนผิว

พืน้หลัก สวนพ้ืนไมภายนอกอาคารใชไมกระดานเวนรอง 

ทัง้ไมจรงิ และไมเทยีม  หรอืมกีารเปรียบเทียบการใชพืน้

ผิวไมขัดยอมน้ํายารักษาเน้ือไมภายในอาคาร แตกตาง

จากไมภายนอกอาคารท่ีปลอยเปนผิวไมตามธรรมชาติ 

นอกจากน้ียังนิยมใชวัสดุหินแกรนิต หินเทียม หรือ

กระเบ้ืองเซรามิก ขนาดแผนใหญ และมีขอบตัดตรงรอย

ตอชนเรียบ ทําใหรอยตอแผนนอยและมองเห็นไดไมชัด

ภายในอาคารหลายหลงั โดยใชกลุม สกีลาง คอื ขาว เทา 

ดํา เปนสีหลัก แตการใชหินออนท่ีมีลวดลายมีเฉพาะใน

บางสวนของอาคารบางหลังท่ีเนนเปนจุดเดน บางกรณี

ศึกษาเนนพื้นคอนกรีตผิวปูนซีเมนตขัดเรียบหรือขัดมัน

ในอาคารที่ใชวัสดุคอนกรีตเปลือยเปนหลัก บางหลังใช

วัสดุหลายชนิด และหลายหลังนิยมใชหินกรวดแมนํ้าที่มี

ลักษณะกอนมนสีขาว-เทาออนโรยเปนแนวขอบพื้นโดย

เฉพาะตามแนวผนังกระจกใสหรือขอบพ้ืนระเบียง และ

บริเวณพื้นที่จัดสวนภายในคอรทกลางกลุมอาคาร หรือ

ใชสลับดวยแผนหินทรายเปนแนวทางเดิน

ฝาเพดานและฝาชายคา ใชวัสดุหลัก 2 ชนิด คือ ยิปซ่ัม

บอรด หรือวัสดุที่คลายกัน ฉาบรอยตอเรียบทาสี และไม

กระดานเขาลิ้นหรือเวนรอง โดยท่ีการใชไมกระดานมีทั้ง

แบบท่ีใชไมสีสมํ่าเสมอท่ัวท้ังพื้นที่ กับแบบท่ีใชไมที่สลับ

สีนํ้าตาลออน/แกอยางอิสระ และผิวปูนซีเมนตขัดเรียบ

ไดทองพ้ืน/หลังคาแบน ค.ส.ล. ในอาคารท่ีใชวัสดุ

คอนกรีตเปลือย นอกจากน้ีมีการใช ผิวของแผ น

คอนกรีตอัดแรง หรอืไมพืน้ชัน้บนโดยไมปกปดโครงสราง

ในผลงานสถาปนิกคนเดียวท่ีใชแนวความคิดสัจจะของ

วัสดุและเทคนิคกอสราง (Tectonics)

− ทศิทาง  สวนใหญใชทศิทางขนาน และต้ังฉาก 

และมีบางกรณีศึกษาท่ีใชทิศทางเฉียงรวมดวยในระดับ

ความมากนอยตางๆ ทิศทางขนานมีการใชมากและโดด

เดนที่สุดโดยสวนใหญใชในองคประกอบยอยของอาคาร 

เชน เสนระแนงท่ีเรียงขนานกันในระยะถ่ีๆ จนกลายเปน

ระนาบในความนกึคดิ  ทัง้เปนระนาบตามตัง้ และระนาบ

ตามนอน ของแผงบังแดด ชายคา แผงบังตาแบบติดตาย

หรอืทาํเปนบานเปดปรบัมุมและแนวรัว้ รวมถงึการใชแนว
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ระแนงเปนลวดลายบนผนังเปนจดุเดนของอาคาร การใช

ทศิทางขนานตามนอนของชองเปดทีต่อเน่ืองกันตามยาว 

ทิศทางขนานตามนอนหรือตามตั้งของวงกบ ทิศทาง

ขนานตามตั้งของชองเปดแคบยาวแบบลูกกรงปูนปนใน

ผนัง หรือเสาลอยท่ีใชประดับบางสวน และการเนน

ทิศทางขนานตามนอนของสวนประกอบอาคาร เชน 

ระนาบหลังคา พื้น ระเบียง กันสาด แนวคาน

ทิศทางต้ังฉาก มีการใชที่โดดเดนนอยกวาทิศทางขนาน 

เชน การจัดวางแนวอาคาร ในผังบริเวณโดยทั่วไป มีการ

แยกเปนอาคารยอย หรืออาคารแนวยาว ที่แยกเปนปก

อาคาร  และการวางอาคาร 2 หลังในทิศทางต้ังฉากใน 

3 มติ ิเชน การออกแบบอาคารช้ันเดยีวหลงัหนึง่มรีปูทรง

แผตามแนวราบ คูกบัอาคาร 2 ชัน้รปูทรงตามตัง้อกีหลัง

หน่ึง นอกจากนั้นเปนการใชทิศทางตั้งฉากเนนสวน

ประกอบของอาคารเปนจุดเดน เชน เสากับคาน หรือ 

ระนาบผนังตามต้ังกับระนาบหลังคา/พื้นตามนอน การ

ใชทิศทางตั้งฉากเปนแนวตารางของวงกบและระแนง

ตางๆ และการใชทศิทางต้ังฉากท่ีสลบัระดับสงูตํา่ของเสน

แนวนอนสลับอยูในแตละชองของเสนแนวต้ังคลายลายฝา

ปะกน

ทิศทางเฉียง มีการใชนอย แตใชอยางชัดเจน 2 รูปแบบ 

คือ ทิศทางเฉียงของระนาบหลังคา ที่เนนใหเห็นเปนจุด

เดนของอาคาร เสนเฉียงของไมคํ้ายันชายคา หลังคาจั่ว

ทรงสูง หรือหลังคาปนหยา ของอาคารท่ีมีมุมเอียงมาก

พอสมควร และทิศทางเฉียง ในการวางแนวอาคาร รูป

ทรงอาคาร รวมทัง้รปูรางของชองเปดเปนจุดเดนตามแนว

ความคิดในการออกแบบ

2.2 ความสัมพันธพื้นฐานขององคประกอบทาง

ศิลปะ

− การเปลีย่นแปลงรปูทรง รปูทรงอาคารมกีาร

ออกแบบในลักษณะ รูปทรงตอเติม (additive form) 

มากท่ีสดุ โดยพจิารณาจากรูปรางของปริมาตรรปูทรงยอย 

ซึง่สวนใหญมรีปูรางเรขาคณติคอนขางสมบรูณ นาํมาวาง

ประกอบเขาดวยกัน ในจํานวนน้ียังมีการผสมผสานดวย

ลักษณะ รูปทรงกลวง (hollow form) ที่เนนการใชชอง

เปดกระจกใสขนาดใหญ หรือแสดงใหเห็นรูปรางของ

ปริมาตรท่ีวางภายในท่ีสะทอนจากรูปทรงภายนอกท่ีหอ

หุมอยูอยางชัดเจน และในอาคารท่ีใช รูปทรงกลวง มี

การผสมผสานกับ รูปทรงแยกสวน (divided form) ให
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เห็นการแตกแยกขององคประกอบชัดเจน โดยแยกขอบ

ระนาบแตละดานออกหางจากกนั หรอืจดัวางระนาบผนงั

และ/หรือหลังคาใหซอนแบบเวนระยะหางจากกอนรูป

ทรงโดยเอยีงทาํมุมเลก็นอยเหมอืนการหลดุออกจากการ

ประกอบเขาเปนรูปทรง และบางกรณีศึกษามีการผสม

ผสานกับ รปูทรงลดสวน (subtractive form) อกี 1 กรณี

ศกึษาเนนเพยีง รปูทรงกลวง อยางเดนชดั ดวยปริมาตร

อาคารรูปทรงกลองสี่เหลี่ยมที่มีชองเปดกระจกใสตลอด

แนวเต็มผนังสองดานที่ตรงขามกัน

อาคารท่ีมลีกัษณะ รปูทรงลดสวน สวนใหญเปนลกัษณะ

ลดสวน ของรูปทรงยอย ที่ประกอบกันเปนอาคารท่ีมี

ลกัษณะรปูทรงตอเตมิเปนหลกั บางหลงัมลัีกษณะรปูทรง

ลดสวนคอนขางชัดเจน เชน การลดสวนในชวงกลางของ

ผนัง และบริเวณมุมอาคาร สวนอาคารที่มี รูปทรง

บดิเบอืน (distorted form) ใชรปูรางสีเ่หลีย่มดานไมเทา 

และสี่เหล่ียมคางหมู เปนรูปรางหลัก

− ความสัมพันธขององคประกอบ 

ซอนทับ มีการใชเปนจํานวนมากท่ีสุด เชน การซอนทับ
ขององคประกอบอาคารจากสวนบนคอืหลงัคา ลงบนเสา 
ผนัง หรือตัวอาคาร รูปทรงอาคารชั้นบนซอนทับช้ันลาง 

รวมท้ังการซอนทบัของรูปทรงท่ีมคีวามแตกตางของสีหรอื
ผิวสัมผัสวัสดุ และการซอนทับแบบเหล่ือมหรือเยื้อง

เหลื่อมลํ้ากันของแนวขอบ หรือทิศทางรูปทรง

การเชื่อมโยงดวยองคประกอบรวม มีจํานวนมากเชน

กัน โดยมีการใช องคประกอบที่วางรวมกัน (common 

space) เปนหลักในหลายวิธี ไดแก การเชื่อมโยงที่วาง

ของกจิกรรมตามแนวราบ โดยการแสดงขอบเขตพืน้ทีว่าง

ดวยการเปลี่ยนวัสดุหรือระดับของระนาบพื้น การใช

ระนาบผนังและ/หรือเสาลอยบางสวน การกําหนด

ปรมิาตรรปูทรงของพืน้ทีเ่ช่ือมตอ ทีม่กัมขีนาดเลก็กวารปู

ทรงของตัวอาคารหลัก หรือมีชองเปดขนาดใหญใหเกิด

ความโปรงใสในสวนเชื่อมตออยางชัดเจน การเช่ือมโยง

องคประกอบยอยของอาคารท่ีมีสีหรือผิวสัมผัสของวัสดุ

แตกตางกันดวยระนาบหลังคาผืนเดียวกัน และการเช่ือม

โยงดวยทางเดินภายในอาคารท่ีอาจตอเน่ืองกับแนวบันได

เพื่อเนนเปนทางสัญจรหลักภายในอาคาร 

การสัมผัส มีการสัมผัสดานของรูปทรงตัวอาคารยอยท่ี

วางอยูในระดับพื้นเดียวกัน หรือตางระดับเล็กนอย และ
การสัมผัสดานของรูปทรงขนาดเล็ก เชน สวนปริมาตร

ขนาดเล็กที่ยื่นติดอยูกับดานของรูปทรงขนาดใหญ  หรือ

ผนังตางสี/วัสดุที่วางสัมผัสกัน เปนตน
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การเกี่ยวเนื่อง ไดแก การเก่ียวเนื่องของที่วางภายใน
อาคารสวนใหญเปนการเกี่ยวเน่ืองของที่วางจากสวนโถง

สูง 2 ชั้น (double space) ซึ่งมีการทําระเบียงชั้นบนให

มีราวกันตก หรือลูกกรงโปรง แทนผนังทึบ  ทําใหที่วาง

เกี่ยวเนื่องเขาไปในพื้นที่ที่ตอเนื่องกัน ทั้งชั้นลาง/ชั้นบน  

และการเก่ียวเนื่องดวยพื้นที่เฉลียง หรือสระวายนํ้า ท่ียื่น

บางสวนเขาไปในกรอบปริมาตรตัวอาคารโดยมีการหัก

มุมพื้นที่วางเปนรูปตัว L

การแทงทะล/ุสอดประสาน มกีารใช เสน แทงทะลผุาน

ปริมาตรรูปทรง หรือระนาบ เชน อาคารที่มีเสาลอย

ภายในกรอบอาคาร ในดานท่ีมีชองเปดกระจกใสขนาด

ใหญ หรือเปดโลง ใหเห็นการแทงทะลุของแนวเสาลอย 

ผานระนาบพื้นระหวางชั้นลาง-ชั้นบนอยางชัดเจน หรือ 

อาคารทีม่เีสาลอยอาคารชัน้ลางแทงทะลลุงไปในปรมิาตร

ของสระวายนํ้า หรือการเนนเสนตามนอนของแนวคาน

พื้นชั้น 2 ใหเห็นชัดแยกจากระนาบผนังอาคาร แทงทะลุ

ปริมาตรรูปทรงกระบอกบริเวณมุมอาคารออกไปเปน

คาน-เสาลอย การใชเสนโคงและรูปทรงกระบอกของ

บนัไดเวยีนจากใตถนุโลงช้ันลางแทงทะลุระนาบพ้ืนขึน้ไป

ยังระเบียง-เฉลียงชั้นบน 

การใชระนาบแทงทะลุปรมิาตรท่ีวางหรอืรปูทรง เชน การ

ใชระนาบผนังเดี่ยวตามตั้งจัดวางในทิศทางตั้งฉาก แทง

ทะลุเขาไปในปริมาตรท่ีวางของอาคารบริเวณชองโลงที่

เปนทางลอดเขาสูอาคาร การใชระนาบหลังคาแบน

โปรงแสงมีกรอบตาราง เสียบทะลุตามนอนเขาไปใน

ปริมาตรอาคารบริเวณโถงที่มีกระจกใส  การใชปริมาตร

รูปทรงหน่ึงแทงทะลุอีกรูปทรงหน่ึง การใชปริมาตรที่วาง

ของทางสัญจรทะลุลอดผานชองโลงของรูปทรงอาคารดาน

หนาเขาไปสูที่โลงวางภายใน

การใชปรมิาตรท่ีวางทะลุผานชองวางของระนาบ หรอืชอง

วางของปริมาตรรูปทรง เชน การเจาะชองโลงรปูสีเ่หล่ียม

ผืนผาในระนาบดานนอกตัวอาคาร เชน ระนาบกันสาด 

แผงบงัแดดตามตัง้ และหลงัคา เพือ่ใหมกีารสอดประสาน

ของที่วางระหวางแตละดานของระนาบ การเจาะชองโลง

ในระนาบพ้ืนภายในอาคารตอเน่ืองกันทุกชั้น และการ

เจาะชองโลงระหวางผนังที่กั้นท่ีวางภายนอก/ภายใน

อาคาร รวมถึงหลังคาท่ีแยกสวนมีชองเวนวางระหวาง

ระนาบหลังคา ใหที่วางภายนอกอาคารสอดประสานกับ

ที่วางภายในอาคาร
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การใกลกัน ที่ทําใหเกิดแรงดึงในท่ีวาง  โดยสวนใหญ

เปนแรงดึงที่เกิดจากการจัดวางอาคารยอยท่ีมีรูปทรง

คลายคลึงกันในระยะท่ีใกลชิดกันมากพอใหเกิดแรงดึง

ระหวางกัน หรือ การจัดวางองคประกอบยอยในอาคาร

เดียวกนัท่ีมรีปูรางคลายกนัแตแตกตางจากรปูรางอืน่โดย

รอบ ไดแก อาคารทีม่ปีรมิาตรทรงกระบอกขนาดใหญของ

โถงสูง 2 ชั้น กับสวนของปริมาตรรูปทรงกระบอกขนาด

เล็กกวาของชองเปดชั้นบนยื่นออกจากผนังดานหนา

อาคารเปนแนวโคงวางอยูใกลกัน  ทําใหเกิดแรงดึงดูด

สายตา ใหมองเห็นรูปทรงทั้งสองเปนกลุมเดียวกัน

การหอมลอม ไดแก การใชปริมาตรที่วางรูปสี่เหล่ียม

บรเิวณโถงทางเขา หอมลอมปรมิาตรชองบนัไดทีม่กีรอบ

เปนรปูสีเ่หลีย่มตามแนวระเบยีงชัน้บน และปรมิาตรชอง

บนัไดรปูสีเ่หลีย่มนีย้งัหอมลอมปริมาตรตวับันไดเวยีนรูป

โคงไวอีกช้ันหน่ึงเปนชั้นในสุด และปริมาตรรูปทรง

สีเ่หลีย่มขนาดเล็กของหองนํา้และหองแตงตวัทีจ่ดัวางอยู

กลางพื้นท่ีหองนอน ถูกหอมลอมโดยปริมาตรที่วางรูป

สี่เหล่ียมขนาดใหญของหองนอน

2.3 องคประกอบพื้นฐานทางสถาปตยกรรม

− ผงัอาคาร สถาปนิกออกแบบวางผงัอาคารแบบ 

กลุมกระจาย มากทีส่ดุ มทีัง้การแบงพืน้ทีใ่ชสอยออกเปน

อาคารยอย โดยรวมสวนบริการอยูในชั้นลางของอาคาร

ใดอาคารหนึ่ง และแบบที่แยกเฉพาะอาคารสวนบริการ

ออกไปจากอาคารหลัก เชน  โรงจอดรถ หองพักแมบาน 

หรือครัว  และอยูในพื้นท่ีดินท่ีมีขนาดกวางขวางเพียงพอ

ในการกระจายกลุมอาคาร  สวนการวางผังอาคารแบบ 

แนวยาว และ เกาะกลุม ม ีทัง้ทีอ่ยูในพ้ืนท่ีดนิจาํกดั และ

พื้นท่ีดินขนาดใหญ แตจัดวางผังอาคารในแบบแนวยาว 

หรือเกาะกลุม เพื่อใหมีพื้นที่โลงวางเปนสนามเผ่ือขยาย

ตอเติมในอนาคตหรือถอยรนจากเขตที่ดินดานหนาท่ีมี

มลภาวะจากภายนอก

− การจัดระบบท่ีวางภายในอาคาร การจัดทีว่าง 

ระบบตามยาว นิยมใชมากท่ีสุด โดยมีทั้งการจัดเรียง

พื้นท่ีใชสอยแยกเปนหองตามแนวยาวแบบมีทางสัญจร

ผานดานนอกหอง และการจัดพื้นท่ีใชสอยตามยาววาง
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เรียงตอกันไมกัน้ผนังแยกแตละสวนออกจากกัน โดยอาจ

มีการแบงพื้นที่ใช สอยยอยภายในดวยการจัดกลุ ม

เฟอรนิเจอร การใชผนังลอยตัวกั้นบางสวน และการจัด

พื้นตางระดับ หรือการกําหนดพ้ืนท่ีดวยระดับฝาเพดาน

หรือทําหลุมฝาเพดาน เปนตน นอกจากน้ีมีแบบทาง

สัญจรผานในพ้ืนท่ีวางภายในซ่ึงจัดผังพ้ืนแบบเปดโลง 

(open plan) ในพืน้ทีส่าธารณะ–กึง่สาธารณะเปนหลกัที่

มกัใชรวมกบัการทําเพดานสงู 2 ชัน้ ในหลายกรณศีกึษา

การจดัพืน้ทีว่างภายในอาคาร ระบบกลุม เปนระบบทีใ่ช

พื้นท่ีใชสอยที่มีขนาดไมเทากัน แตตองรวมกลุมอยูใกล

กนั สวนใหญทาํผนงักัน้หองโดยมทีางสญัจรแยกเขาหลาย

พื้นท่ีในบริเวณเดียวกัน เชน ในพื้นที่หองนอน และสวน

บริการ ทีม่หีองยอยแยกหลายหอง สวนการจดัทีว่างระบบ

กลุมในผังพื้นเปดโลง เชน สวนสาธารณะ-กึ่งสาธารณะ 

เนื่องจากขนาดท่ีดิน/อาคารจํากัด

สวนลักษณะการจดัท่ีวางระบบอืน่ๆ มกีารใชนอย ในบาง

สวนของอาคาร เชน ระบบศูนยกลาง ในบริเวณพื้นที่

ใชสอยช้ันลางลอมรอบคอรท เพ่ือเปนจดุเดนของการเขา

ถึงอาคาร และศูนยรวมสายตาจากพื้นที่ใชสอยโดยรอบ 

และ ระบบรัศมี ที่มีพ้ืนที่ใชสอยชั้นบนแยกออกไป 3 

ทิศทางจากศูนยกลางคือบันได

− โครงแบบทางสัญจร มีการใชโครงแบบทาง

สญัจร แบบเสน เปนโครงแบบหลัก เกอืบทุกกรณีศกึษา 

โดยแนวเสนทางสัญจรมีทั้งเปน เสนตรง เสนหักมุมฉาก 

หรอืลดเลีย้วไปตามพืน้ทีใ่ชสอยตางๆ  และมทีัง้ท่ีเปนเสน

ทางเดินหลักภายนอกหอง  และเสนทางท่ีผานในท่ีวาง

ภายใน ใหเดินไดอยางอิสระ ในผังพื้นแบบเปดโลง และ

บางหลังผสมผสานกับโครงแบบทางสัญจรแบบอื่นดวย 

เชน แบบวงแหวน รัศมี และตาราง และในกรณีศึกษา

ทั้งหมดมีการใชโครงแบบทางสัญจร แบบเสน รวมกับ

การจัดที่วางภายใน ระบบตามยาว มากที่สุด

มีการใชโครงแบบทางสัญจร แบบวงแหวน บางกรณี

ศึกษาสามารถเดินไดตอเน่ืองจนครบเปนวงรอบอยาง

ชัดเจน สวนหลังอื่นๆ ใชผสมผสานกับโครงแบบทาง

สัญจร แบบเสน สวนการใชโครงแบบทางสัญจร แบบ

รศัม ีผสมผสานกับโครงแบบทางสัญจรแบบเสน มกัเปน
ทางสัญจรชั้นบนท่ีเปนพื้นท่ีสวนตัว เชน กลุมหองนอนท่ี
มีเสนทางเดินแยกเปนแฉกรัศมีออกจากศูนยกลางท่ีเปน
บรเิวณโถงหรือชองบันได และโครงแบบทางสัญจร แบบ
ตาราง ผสมผสานกับแบบเสนที่ใชแนวตารางเปนทาง
สัญจรโดยมีทางเดินขนาบท้ัง 2 ดาน และทะลุถึงกันได
โดยผานแตละหองท่ีเรียงตอเนื่องกันตามยาว
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− รูปแบบชองเปด การใชรูปแบบชองเปด แบง

เปนประเภทใหญๆ คือ  ชองเปด-ชองแสงกระจกใสบาน

เปลือยรอยตอใชการยาแนวดวยกาวซิลิโคนใส ชองเปด-

ชองแสงกระจกใสมีโครงกรอบวงกบท่ีเปนไมหรืออลูมิ

เนยีม และบานชองเปดประตูหนาตางไม ทัง้แบบบานทึบ

และบานเกล็ด

ชองเปดขนาดใหญ ทีม่แีนววงกบทัง้ตามตัง้และตามนอน 

ในการแบงสวนบานกระจก  มีการใชมากท่ีสุด ทั้งแบบ

พื้นที่เต็มดานของปริมาตร ทั้งดานเดียว และ 2-3 ดาน

เขามุมกัน หรือรวมทุกขนาดพื้นที่ในดานตางๆ ของ

อาคาร เปนรูปแบบที่ใชกับชองเปดในสวนโถงที่มีเพดาน

สงู 2 ชัน้ หรอืชองบนัไดทีม่คีวามสงูตอเนือ่งกนัหลายชัน้

เนื่องจากมีโครงกรอบแบบตารางแบงสวนกระจกเพ่ิม

ความแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีการใชวงกบทั้งตามตั้งและ

ตามนอนแบงชองเปดจากพ้ืน-เพดานในแตละช้ัน การทํา

ชองแสงเหนือบานเปดตอขึ้นไปถึงระดับขอบบนเพดาน 

และการใชชองเปดรูปแบบน้ีในบริเวณเขามุมของอาคาร

ชองเปดขนาดใหญ ที่ใชเฉพาะเสนวงกบตามตั้งแบงสวน

บานกระจกท่ีมคีวามสูงจากพ้ืน-เพดานแตละช้ัน ในพ้ืนที่

เต็มระนาบแตละดานของรูปทรง เต็มชวงเสา เต็มความ

กวางหอง โดยมบีานเลือ่นดวยบางสวน หรอืรวมชองเปด

ในระนาบ ชองเปดบริเวณมุมของอาคาร และบานเปด

แบบอื่น เชน บานกระทุง

สวนชองเปดขนาดใหญ ที่ใชเฉพาะเสนวงกบตามนอน

แบงสวนบานกระจก ลักษณะชองเปดยื่นออกจากแนว

ระนาบผนังโดยมีกระจกเขามุมเปน 3 ดาน หรือเขามมุ

ผนังที่อยูนอกแนวเสา ใชรอยตอมุมกระจกเปลือย มีการ

เนนระนาบ ค.ส.ล.ดานบน/ลางชวยเสริมความแข็งแรง

ชองเปดขนาดใหญ ทีใ่ชกระจกรอยตอเปลือยขนาดตางๆ 

ทั้งสูงจากพ้ืน-เพดาน ยกขอบลางจากพื้นเปนหนาตาง 

หรือขอบบนหางจากเพดาน และท้ังแบบดานเดียว เขามมุ 

มีการใชเปนจํานวนมาก รูปแบบชองเปดกระจกเปลือยที่

มีลักษณะโดดเดน เชน การใชกระจกเปลือยเรียงตอกัน

เปนระนาบโคง การใชกระจกดัดโคงส่ังทําเปนพิเศษใน

บางชวงของชองเปด การใชกระจกเปลือยเปนระนาบผนัง

เขามุมตอเนื่องกัน 3 ดาน ของอาคารช้ันลางเพื่อเนนให
เห็นรูปทรงทึบตันของอาคารช้ันบนยกสูงขึ้นจากพ้ืนดิน 

และการใชกระจกใสเปลอืยชวงบนของกระจกดานขางตอ
เนือ่งกบัหลงัคาเอยีงในสวนทางเชือ่มอาคาร เปนปรมิาตร
ที่วางเชิงบวกโปรงใสท่ีมีรูปทรงชัดเจน

ชองเปดขนาดเลก็  มชีองเปดในระนาบ เปนรปูสีเ่หลีย่ม
ผืนผาแคบยาวตามต้ัง เปนหลัก และชองเปดในระนาบ
รูปรางอื่นๆ เชน รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาแคบยาวตามนอน รูป

สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีสัดสวนกวางยาวใกลเคียงกัน  รูป

วงกลม และรูปหลายเหล่ียม/ดานไมเทาแบบตางๆ 

นอกจากน้ีมีการเจาะชองโลงรูปสี่เหล่ียมในระนาบ

ภายนอกอาคาร เชน กันสาดตามนอน แผงบังแดดตาม

ตั้ง ดังไดกลาวแลวในเรื่อง ความสัมพันธดวยการ แทง

ทะลุ/สอดประสาน

ชองเปดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแคบยาวตามตั้ง ที่เรียงตอกัน

หลายชองตามยาว ทั้งท่ีเปนบานเปดหรือบานเลื่อน

กระจกใสท่ีเรยีงตดิกนัทางดานยาวของบาน การแบงสวน

ชองแสงตอนบนหรือตอนลางของชองเปด การใชวัสดุไม

แบบบานทึบและบานเกล็ด ทีร่ปูรางแคบยาวตามต้ังเรยีง

ตอเน่ืองกนั ทัง้ทีใ่ชเปนประตูบานเปดโดยตรงตลอดแนว

รั้ว ใชเปนบานหนาตางทั่วไป เชน บานเปดคู บานเฟยม 

หรือใชเปนบานบังตาหรือบานท่ีซอนดานนอกของชอง

เปดหนาตางกระจกใสรูปแบบตางๆ 

ชองแสงบนหลังคา รูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา หรือรูปตัว L 

มีทั้งใชวัสดุโปรงใส และวัสดุโปรงแสง (ฝา)

ประตูที่สูงถึงเพดาน  มีการใชจาํนวนคอนขางมาก ทั้ง

ชนิดบานไม และกระจกใส บานพับเปดเดี่ยว เปดคู บาน
เลื่อน และบานเฟยม ที่มีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาตามตั้ง 

สี่เหล่ียมผืนผาขนาดใหญ ที่มีความกวางใกลเคียงกับ
ความสูงบาน   มกีารใชมากกวาแบบท่ีมคีวามสูงบานตาม

ปกติ (ประมาณ 2 เมตร) นอกจากน้ีมีบานประตูภายใน
ท่ีเสริมชองแสงกระจกใสเหนือบานเปดกระจกใสหรือ
บานเกล็ดไม การเสริมบานทึบติดตายเหนือบานเปดไม
ใหสงูเกอืบถงึฝาเพดานเพือ่ใหดปูระตสูงูขึน้ และบางหลงั

ใชทั้ง 2 รูปแบบ
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ชองแสงบรเิวณบนัได สวนใหญใชกระจกใสบานตดิตาย

หรือบานกระทุ ง ทั้งรูปสี่เหล่ียมแคบยาวตามตั้ง รูป

สี่เหล่ียมท่ีแบงชองดวยวงกบตามต้ัง-ตามนอน หรือ

กระจกใสเต็มทั้งระนาบดานเดียว/2 ดานเขามุม

− บันได มีการใชบันไดรูปแบบตางๆ ไดแก 

บนัไดทอดเดียว (straight ight) บนัไดพบักลับ (dogleg) 

บันไดหักมุม ซึ่งรวมทั้งมุมฉาก (quarter-turns) และมุม

ปานหรือมมุเฉยีง (diagonal) บนัไดชองแสง (open well) 

และบนัไดเวยีน ทีม่ทีัง้แบบเวยีนเปนวงกลม (spiral) และ

เวยีนโคง (geometric curved) รวมทัง้แบบผสมของบนัได

ทอดเดียวที่มีการพับกลับในระยะสั้นชวงลางหรือชวงบน 

และใชทางลาดรวมดวยในบางหลัง และมีขอสังเกตวา

หลายอาคารแยกหลายบันไดสําหรับพื้นที่ ใช สอย       

แตละกลุม

บันไดทอดเดียว มีการใชมากกวาแบบอ่ืนๆ โดยมีการ

วางในตําแหนงบันไดในลักษณะตางๆ เชน อยูในชอง

บันไดที่มีผนังกั้นทั้ง 2 ขาง และแบบท่ีวางใหมองเห็นได

ชัดในพื้นที่สาธารณะ ที่เนนใหเห็นแนวบันไดเปนจุดเดน 

และบันไดดานนอกตัวอาคาร หรือในบริเวณโถงที่มี

เพดานสูง 2 ชั้นท้ังภายใน/ภายนอกอาคาร หรือบันได

ในโถงบันไดท่ีมผีนงัดานหน่ึงเปนกระจกใสเต็มท้ังระนาบ

อยูชดิดานหนาอาคาร บนัไดทอดเดยีวในโถงบนัได-ทาง

เดนิชิดดานหลงัอาคาร บนัไดทอดเดียวขึน้ไปยังหองพระ

หรือระเบียงช้ันบน และมีการทําชานพักระหวางชวงยาว

ของบันไดในหลายหลัง

บันไดพับกลับ มีทั้งที่อยูในตําแหนงชองบันไดภายใน

กรอบอาคารโดยทัว่ไป และเนนรปูทรงของชองบนัไดออก

จากตวัอาคารอยางชดัเจน เปนปรมิาตรชองบนัไดกระจก

ใส หรือแบบบันไดพับกลับท่ีมีผนังกั้นเฉพาะชวงท่ีอยูชั้น

บนสวนชวงแรกช้ันลางเปดโลงดานหน่ึง และบันไดพับ

กลับในบานที่ระดับพื้นสลับครึ่งชั้น

บันไดหักมุม เปนรูปตัว L มี 2 รูปแบบ คือ บันไดท่ีมี

แนวหักมมุเปนมมุฉาก (quarter-turns) ในจาํนวนน้ี เปน

บันไดหลักภายนอกอาคารบริเวณทางเขาดานหนาขึ้นสู

โถงทางเขาที่อยูชั้นบน  และบันไดท่ีอยูในโถงขนาดใหญ

ภายในอาคาร ที่มีเพดานสูง 2 ชั้น  สวนรูปแบบบันไดท่ี

หักมุมเปนมุมปาน (diagonal) อยูในชองบันไดท่ีมีผนัง

และเพดานโดยรอบภายในอาคาร  และบันไดทอดเดียว
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ผสมผสานการพับกลับหรือหักมุมฉาก (quarter-turns) 

บางสวน เชน เฉพาะชวงลาง หรือชวงบนเพียงไมกี่ขั้นลูก

ตัง้ ซึง่อาจดเูหมือนบนัไดทอดเดยีวทีก่ลบัทศิทางในแตละ

ชั้นอาคาร

บันไดเวียน มี 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ีมีเสากลมเปน

ศูนยกลาง โดยเนนใน 2 ลักษณะ คือ บันไดเวียนวงกลม

โครงเหล็กโปรง ที่เนนการแทงทะลุจากช้ันลางไปยังพื้น

ชัน้บน โดยมีรปูทรงผนงัรอบชองบนัได หรอืราวบนัไดชัน้

บนเปนขอบ ของรูปทรงกระบอก มักใชเปนบันไดรอง  

และแบบบันไดเวียนไมมีเสากลางซึ่งเปนแบบทึบ ค.ส.ล. 

ปูลูกตั้ง-ลูกนอนไม ที่ใชเปนจุดเดนในโถงรับแขกขนาด

ใหญ ทั้งแบบแนววงกลม  แนวโคง และแนวโคงผสมแนว

ตรง

บันไดชองแสง ไดแก รูปแบบบันได 2 ชวงแบบพับกลับ

โดยเวนชองโลงตรงกลาง และบันได 3 ชวงที่หักมุมฉาก

อยูในชองบันไดบริเวณโถงทางเขาหลักระหวางอาคาร

หลัก 2 หลัง

ทางลาด มทีัง้ทีอ่ยูภายในตวัอาคาร และดานนอกอาคาร 

โดยมีการหักมุมเล็กนอยบริเวณทางข้ึน เปนมุมปาน/

เกือบมุมฉาก ในอาคารที่เนนรูปทรงเหลี่ยมดานไมเทา 

และทิศทางเฉียง

− การเขาถึง และทางเขาอาคาร สวนใหญใช

การเขาถึงอาคารจากทางดานหนาที่ดิน ประกอบดวย 

ทางรถยนต และทางเดนิเทา โดยมีทัง้การเขาทางเดยีวกนั 

และการแยกเขาเปน 2 ทาง เขาทีจ่อดรถทางหนึง่ กบัทาง

เดินเขาอาคารอีกทางหนึ่ง

การเขาถึงดานหนา โดยมทีางเขาอาคารผานจากท่ีจอด

รถใตอาคาร ไดแก การจัดวางโรงจอดรถใตถุนอาคารให

หันประตูทางเขาติดถนนดานหนา และมีทางเขาอาคาร

อยูในบริเวณโรงจอดรถหรือลอดผานเขาไปภายใน สวน

ใหญมีขนาดท่ีดินจํากัดหรือมีขนาดท่ีดินกวางขวางแต

ตองการใชพืน้ทีโ่ลง-จดัสวนภายในใหมคีวามเปนสวนตวั 

จึงจํากัดขอบเขตจอดรถยนตเขาไวใตอาคารดานหนา

เทานั้น สวนอีก 2 กรณีศึกษา มีถนนภายในเปนทาง

รถยนตเขาไปภายในท่ีดนิกอน แลวจงึมทีางเขาหลักอยูใน

บริเวณโรงจอดรถใตถุนหนาอาคาร    

การเขาถงึดานหนาผานทีจ่อดรถกอนถงึทางเขาอาคาร มี

ถนนภายในใหรถยนตผานเขาไปจอดไดกอนถึงทางเขา

หลกัของอาคารท่ีแยกอยูตางหาก และ/หรอืมทีางเขารอง

ผานจากโรงจอดรถไปยังสวนบริการไดอีกทางหนึ่ง   มี

โรงจอดรถอยูไตถุนอาคารที่ถึงกอนทางเขาหลัก และโรง

จอดรถแยกจากอาคารหลัก

การเขาถงึดานหนาผานทางเขาอาคารกอนถงึท่ีจอดรถ มี

ถนนภายในใหรถยนตผานทางเขาหลกัของอาคารกอนถงึ

สวนจอดรถที่อยูถัดไปดานในทั้งโรงจอดรถใตถุนอาคาร

หลักหรือแยกออกจากอาคารหลัก หรือเปนลานจอดรถ

เปดโลง บางหลงัมกีารเตรยีมพืน้ทีถ่นนชวงทีผ่านทางเขา

อาคารใหเปนจดุจอดรถรบัสงคนเพือ่ขึน้ลงรถดวย หรอืมี

ถนนภายในลอดผานใตอาคารที่อยูติดถนนเขาสูโรงจอด

รถดานใน

การเขาถึงในรูปแบบอื่น ไดแก การเขาถึงดานหนาโดย

แยกทางรถยนตเขาท่ีจอดรถกับทางเดินเขาอาคารออก

จากกันตั้งแตดานหนาที่ดิน โดยใชแนวกําแพงยาวตลอด

แนวเพ่ือแยกทางรถยนตตรงไปสูโรงจอดรถใตถุนอาคาร

ที่ขนานไปกับทางเดินสูทางเขาตัวอาคาร การแยกถนน

ภายในไปสูโรงจอดรถที่แยกจากอาคารหลัก โดยทําทาง

เดินมีหลังคาคลุมเช่ือมตอโรงจอดรถกับอาคารหลักและ

มีทางเขาอาคารติดถนนอีกดานหน่ึง รวมถึงการทําชอง

เปดตลอดแนวร้ัว 2 ดานทีต่ดิถนน แตยงัคงมทีางเขาหลกั

ทางโรงจอดรถใตถนุอาคารติดถนนดานหน่ึงเชนเดยีวกบั

บานหลังอื่นสวนใหญ

− ทางเขาอาคาร 

ทางเขาหลัก สวนใหญแตละอาคารมีจุดเดียว เนนทาง

เขาหลัก 2 แบบ ไดแก การย่ืนองคประกอบออกจากแนว

กรอบอาคารในลกัษณะตางๆ และการเวาหรอืถอยระนาบ

เขาไปในแนวกรอบอาคาร บางหลังมีทางเขาหลักหลาย
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จุด โดยเนนทางเขา 2 แบบในอาคารหลังเดียวกัน

การเนนทางเขาอาคารดวยการยื่นองคประกอบ เปนรูป

แบบทีใ่ชมาก คอื การยืน่ระนาบเหนอืศรีษะ-ระนาบพืน้/

ขั้นบันได มีการย่ืนองคประกอบแตกตางกันในราย

ละเอียดปลีกยอยหลายแบบ เชน การยืน่เฉลยีงยกพ้ืนและ

ระนาบเหนอืศรีษะ ระแนงโครงไมตารางมงุแผนโปรงแสง

คลุมบริเวณทางเขาอาคาร การย่ืนหลังคาคลุมเปนแนว

ตรงยาวออกจากตัวอาคาร เพื่อเนนทางเดินจากจุดจอด

รถรบัสงตรงเขาสูอาคาร การยืน่หลงัคากนัสาดขนาดเลก็

เปนซุมเหนอืประตทูางเขาทีถ่อยระนาบประตลูกึจากแนว

ผนังดานหนาเล็กนอย โดยมีเสาลอยคูรับหลังคาเปนจุด

เดน เปนตน

การเนนทางเขาดวยการยื่นองคประกอบออกจากแนว

กรอบอาคาร ในรปูแบบอ่ืนๆ ไดแก การย่ืนบนัไดขึน้สูโถง

ทางเขาหลกัท่ีอยูบนอาคารชัน้ 2 โดยมีระนาบเหนือศรีษะ 

เชน หลงัคาหรือกันสาด หรือเนนสวีสัดพุืน้-บนัไดใหเดน

ชัดรวมดวย การยกพ้ืนสนามดานหนาขึ้นเปนเนินสวน

หนึง่ และ/หรือการทําข้ันบนัไดขึน้ทลีะนอยตัง้แตแนวทาง

เดนิเพือ่ลดความสูงบนัไดลง เปนแบบอาคารสลับคร่ึงชัน้

บังสวนบริการที่อยูชั้นลาง การยื่นเฉพาะระนาบพื้นเปน

เฉลียงยกระดับดานหนาอาคาร และการเนนดวยซุมทาง

เขาดานหนาอาคาร

การเวา/ถอยระนาบเขาไปในแนวกรอบอาคาร  ไดแก 

การใชพื้นที่วางสวนท่ีเวาเขาไปเปนปริมาตรที่วางดาน

หนาโถง/ประตูทางเขาหลักของอาคาร การใชพื้นท่ีวาง

สวนทีเ่วาเขาไปเปนใตถนุโรงจอดรถอยูตดิถนนดานหนา 

โดยมทีางเขาอาคารอยูภายในโรงจอดรถนีอ้กีช้ันหนึง่ การ

เวาระนาบผนังเขาไปจากแนวดานหนา จนถึงขัน้เจาะเปน

ชองโลงใหทะลุผานอาคารดานหนาเขาไปยังท่ีวางและ

อาคารดานในได และการถอยระนาบผนงัช้ันลางลกึเขาไป

จากแนวผนังชั้นบนโดยใชเปนทางเดินที่มีประตูเปดเขา

อาคารไดตลอดแนว 

ทางเขารอง หลายกรณีศึกษามี ทางเขารอง ที่สามารถ

เขาอาคารโดยผานประตใูนบริเวณโรงจอดรถ ทีส่วนใหญ

ตั้งอยูดานหนาท่ีดินติดกับถนนภายนอกดวย บางกรณี
ศกึษาแยกประตูทางเขาสวนพักอาศัยและสวนบริการออก
จากกันชัดเจน โดยใชโรงจอดรถเปนกันชนระหวาง
ภายนอก/ภายในอาคารในกรณีมทีีด่นิจาํกดั หรอืโรงจอด
รถอยูชัน้ลางสุดของอาคารโดยถมดินยกเปนเนินดานหนา
อาคารใหสูงขึ้นประมาณคร่ึงชั้นเพ่ือบังสวนบริการและมี
บนัไดหรอืเฉลยีงยกระดบัขึน้สูทางเขาหลกัในระดบัพืน้ชัน้ 
2 ในกรณีมีที่ดินกวางขวาง หรือมีทั้งทางเขาหลักและโรง
จอดรถอยูในระดับพื้นชั้นลางแตแยกทางเขาของแตละ

สวนอยางชัดเจน

2.4 การจัดองคประกอบ

− เอกภาพ มกีารจดัองคประกอบใหเกดิเอกภาพ 

โดยใช ความกลมกลืน มากที่สุด  รองลงมา ไดแก ความ

หลากหลาย ภายใตรูปรางหลัก/กลุมสีหลักรวมกัน หรือ

จดัวาง ใกลชดิ เปนกลุมกอนเดยีวกนั ความเดน ขององค

ประกอบสวนใหญ  ความตอเนื่อง และ ความใกลชิด  

ตามลาํดบั สวนการสรางเอกภาพโดย การใชองคประกอบ

ซํ้า และ ความสมดุล ท้ังแบบอสมมาตรและสมมาตร มี

การใชในจาํนวนนอย สถาปนกิบางคนใชหลกัการจดัองค

ประกอบวิธีเดียวกันเปนหลักทั้ง 3 หลัง เชน การใชหลัก

ความใกลชิดขององคประกอบท่ีมีความหลากหลาย หรือ

ใหเกิดความเดนขององคประกอบสวนใหญ

− การเนน มีการเนนดวย จุดสนใจ ในทุกกรณี

ศึกษา นอกจากน้ีมีการเนนดวยองคประกอบ เสน นํา

สายตา ไปสูจุดสนใจ คือ ทางเขาอาคาร  ซึ่งมักเปนเสน

ตามนอน เชน เสนขอบระนาบหลังคา คาน แนวกําแพง

ที่ขนานไปกับทางเดิน และแนวรองเวนระยะหางระหวาง

ระนาบผนัง และการเนนความสนใจดวยการ จัดวางองค

ประกอบ ที่มีทิศทางเฉียง ชี้ไปรวมกันยังศูนยกลางของ

การมองซึ่งมักเปน ทางเขาอาคาร เชนเดียวกัน

− การเชื่อมตอ ที่เนนใหเห็นชัดเจน มีทั้งการ

เชื่อมตอระหวางอาคารยอยดวยพื้นท่ีวางสวน กลางรวม

กัน ไดแก พื้นท่ีวางภายนอกที่เช่ือมระหวางอาคารเปน

ชานกลาง เฉลยีง คอรท  การใชองคประกอบอาคาร เชน 
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เสนแนวคานตามยาว แนวชองเปด หรือระนาบผนัง ที่

เชื่อมตอองคประกอบอื่นที่มีความแตกตางใหอยูรวมกัน 

รวมไปถึงการออกแบบสวนเชื่อมตอภายในอาคารที่มีรูป

ทรงแตกตางกัน หรือขนาดเล็กกวาสวนพ้ืนท่ีใชสอยอ่ืน 

เชน การลดความสูงหรือแยกรูปแบบหลังคาสวนทางเช่ือม

อาคาร โถงทางเขา ที่เช่ือมระหวาง 2 อาคารหลัก

− การแบงสวน มี 2 รูปแบบหลัก คือ การใชเสน

วงกบแบงสวนระนาบกระจกใสของชองเปดขนาดใหญ 

และการแบงสวนของรูปทรงอาคารใหเปนปริมาตรรูปทรง

อาคารยอย เชน การใชวงกบแบงสวนระนาบชองเปด

ขนาดใหญหรือชองเปดที่มีหลายเหลี่ยม การแบงสวนตัว

อาคารดวยระนาบ/เสนตามนอน การแบงสวนปริมาตร

รูปทรงอาคารโดยแยกออกเปนรูปทรงยอย หรือแยก

หลังคาเปนระนาบยอย ที่แบงชวงเปนชั้นๆ หรือสลับ

ทิศทางการเอียงลาดหลังคา

− ลําดับความสําคัญ แสดงการจัดลําดับความ

สําคัญของพ้ืนที่ใชสอยตามความตองการความเปนสวน

ตวั หรอืเปดใหเชือ่มโยงกบัภายนอก และลาํดบัการเขาถงึ

พื้นท่ีใชสอยโดยวิธีตางๆ เชน ใชความแตกตางระหวาง

สวนทึบ/โปรง ของระนาบหรือปริมาตร แสดงความเปน

สวนตวัหรอืการเชือ่มโยงระหวางภายนอก-ภายในอาคาร

เปนหลัก  การแยกเสนทางเขาถึงอาคารหลัก/สวนบริการ 

และการแบงสวนโดยใชความแตกตางของรูปราง หรือผิว

สัมผัส ความทึบ/โปรงของระนาบ เปนตน

− จังหวะ มกีารใช จงัหวะซํา้ มากทีส่ดุ ไดแก การ

ซํ้าของชองเปดที่มีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดและ
สดัสวนเดียวกันวางตอเน่ืองกันไปหลายชองตามยาว รอง

ลงไปคือ จังหวะสลับสับเปลี่ยน มีทั้งการสลับสับเปลี่ยน

ทิศทางของรูปรางชองเปดตามต้ัง/ตามนอน การสลับ

ระหวางชองเปดกับแนวเสาหรือผนังทึบ การสลับของ

สัดสวนรูปรางองคประกอบ สวน จังหวะคอยๆ แปร

เปล่ียน ใชเปนจังหวะของระนาบตามนอนของอาคารท่ี

ซอนเหล่ือมกัน โดยจัดระยะของระนาบคอยๆ ยืน่เหลือม

ออกไปทีละชั้น เพื่อเชื่อมรูปทรงกรอบสี่เหลี่ยมหลักตาง

ระดับ 2 รูปท่ีอยูบริเวณปลายระนาบทั้ง 2 ขาง

− สัดสวน เปรียบเทียบใหเห็นสัดสวนท่ีแตกตาง

กนัขององคประกอบรปูรางเดยีวกนั เชน การเปรยีบเทยีบ

สดัสวนระหวางรูปส่ีเหล่ียมผืนผา สีเ่หล่ียมจตัรุสั สีเ่หล่ียม

ผืนผาแคบยาวตามต้ัง/ตามนอน การเนนเพียงสัดสวน

หน่ึงเปนหลัก และการเนนสัดสวนหลังคาจั่ว ปนหยา 

สะทอนรูปทรงหลังคาเรือนไทย  

− ขนาดสวน การเนนขนาดสวนใหมองดใูหญกวา

ความเปนจริงเม่ือเทียบกับขนาดสวนมนุษย โดยใชขนาด

สวนหลังคาขนาดใหญกวาปกติ ไดแก หลงัคาจ่ัวหลักของ

ตัวอาคาร และหลังคาซุมทางเขาหลัก และการเนนความ

สูงของรูปทรงหรือระนาบของตัวอาคารชิดเขตถนนดาน

หนาใหดูสูงใหญเปนพิเศษ

− ความแตกตาง ไดแก การใชความแตกตางของ 

สี/ผิวสัมผัสของวัสดุ รูปราง ทิศทางของทางสัญจรและ/

หรือแนวอาคาร  ความทึบ/โปรงใส/กึ่งโปรง ของระนาบ

ตางๆ ทีเ่ปรียบเทียบเทียบกันอยางเห็นไดชดั แสดงถึงการ

ใชงานของแตละสวนท่ีแตกตางกัน และมีลักษณะเดนที่

เปนอิสระจากกันเพียงพอ โดยไมอยูภายใตการควบคุม

ขององคประกอบหลักที่มีขนาดใหญ เชน หลังคา หรือไม
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อยูภายใตการใชรูปรางเดียวกันหรือสีเดียวกันที่จัดเปน 

ความหลากหลาย แตยังไมแตกตางกันมากถึงระดับของ

การกลับตรงกันขาม 

− กลับตรงกันขาม ไดแก การกลับตรงกันขาม

ระหวางระนาบผนงัทบึ กบัระนาบโปรงใส หรือมชีองเปด

ขนาดใหญ ทีเ่กิดจากแนวความคดิ หรอืจดุประสงคทีแ่ตก

ตางกันในแตละอาคาร เชน แสดงการปดกั้น หรือเปดให

เช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอกในแตละดานของ

อาคาร หรอืระหวางพืน้ทีภ่ายใน/ภายนอกทีด่นิ การเนน

คณุสมบตัขิองระนาบและเลีย่งการประกอบกนัจนเกดิเปน

ปริมาตรรูปทรง โดยใชระนาบกระจกใสขนาดใหญเต็ม

ระนาบผนังอาคารบางดาน คัน่ระหวางดานท่ีเปนระนาบ

ทบึของ พืน้ ผนงั หลงัคา และการวางระนาบทบึบางดาน

เวนระยะหางใหหลุดออกจากแนวกรอบอาคาร การใช

ระนาบผนังกระจกใสเขามุมกันทั้ง 3 ดาน เปนปริมาตร

ทีว่างภายในอาคารท่ีมคีวามโปรงใสชัน้ลางรบัปรมิาตรรูป

ทรงทึบตนัชัน้บนใหดเูหมือนยกตัวอาคารลอยหางจากพ้ืน

ดิน

2.5 เทคนิคที่ใชในการสื่อความหมาย เพื่อแสดงถึง

แนวความคิด

− โปรงใส/ทบึ เปนเทคนคิทีใ่ชมากทีส่ดุ เชน การ

เปรยีบเทยีบระหวาง ระนาบหรอืปรมิาตรทีม่คีวามทบึตนั 

กบัสวนทีม่คีวามโปรงใสของบานกระจกชองเปดทีม่ขีนาด

ใหญ โดยแยกใหเห็นองคประกอบตางคุณสมบัติอยาง

ชดัเจน หรอืเนนปริมาตรทีว่างเชงิบวกภายในอาคารดวย

การใชชองเปดกระจกใสขนาดใหญ ใหเหน็ปรมิาตรทีว่าง

ภายในที่เปนรูปรางเดียวกับปริมาตรรูปทรงที่หอหุม

− ชัดแจง ใชในอาคารท่ีแสดงใหเห็นรูปราง

เรขาคณิตที่สมบูรณของ ปริมาตรรูปทรง เปนหลักหรือ

ระนาบ ในบางหลัง เชน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ลูกบาศก 

สามเหลีย่ม ทรงกระบอก และการใชขนาดของรปูทรงหรอื

ระนาบทีม่ขีนาดใหญ ใหเห็นชดัจากภายนอก โดยเฉพาะ

ทางดานหนา หรือรอบอาคาร

− แอบแฝง สวนใหญใช ระนาบในความนึกคิด 

ของระแนงโปรงเปนเสนขนาน เปนแผงหรือบานบังตา/ 

บังแดด ซอนอยูดานนอกของชองเปดโดยรอบ หรือบาง

ดานของอาคาร  และบางกรณีศึกษาใชระนาบเด่ียวตาม

ตัง้ทบึตนัทีม่ผีวิสมัผสัหยาบของหนิกาบ วางซอนสลบักบั

ที่เวนวางหรือสวนชองเปด แสดงถึงการแอบแฝง ที่แตก

ตางจากอาคารหลังอื่นๆ รวมดวย

− คู (การวางเคียงกัน) เปนเทคนิคที่เนนการ

เปรยีบเทยีบระหวางองคประกอบ 2 สิง่ทีม่คีวามแตกตาง

กันอยางชัดเจน เชน การเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวาง ขนาด  หรือ  รูปรางและทิศทาง

− ประหยดั ใชองคประกอบทีม่องเหน็ได เชน รปู

ราง ส ีผวิสมัผัส ทศิทาง จาํนวนนอยแบบ ในแตละอาคาร 

เชน การใชรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา และการใชสีนํ้าตาล สี

ขาว-เทาออน เปนหลัก รปูรางส่ีเหล่ียมผืนผา ผวิเรียบ สี

ขาว ทิศทางขนาน/ตั้งฉาก หรือตามนอนเปนหลัก รวม

กับระนาบโปรงใส/รูปรางส่ีเหล่ียมผืนผา ผิวเรียบสีครีม 

เปนหลัก ทั้งอาคาร

− เคลื่อนไหว ใชทิศทางหรือตําแหนงการจัดวาง

องคประกอบดวยวธิตีางๆ ใหเกดิการเคลือ่นทีข่องสายตา
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ศาสตราจารย เลอสม  สถาปตานนท  

ในการมอง เชน การซอนเหลือ่มของระนาบตามนอน การ

ใชเสนแนวคานตามนอนแทงทะลุจากตัวอาคารโผลออก

ไปนอกรูปทรงอาคาร การใชทิศทางเฉียงของระนาบ

หลังคาเพงิหมาแหงนและบนัไดหลกั  การใชทศิทางเฉยีง

ของทางสญัจรหลกัและมมุเฉยีงของรปูทรงอาคารและชอง

เปด การใชรปูแบบหลากหลายของชองเปดในระนาบผนงั

อาคาร การใชความหลากหลายของทิศทางตามตั้ง/ตาม

นอนหลายองคประกอบยอยท่ีมีสีออน–โปรงเบาใหเกิด

ความเคล่ือนไหวของสายตา หรือใชเทคนิคหยุดนิง่ ควบคู

กันดวย

− ความเรียบ เนนทิศทาง แนวนอน (แนวราบ) 

หรือมีความแตกตางของทิศทางแนวต้ังและแนวนอนโดย

ใชรปูรางสีเ่หลีย่มผนืผาทีเ่นนความยาวตามนอนเปนหลกั 

ใหเกิดความเรียบของรูปทรงโดยรวม

− ลึก การจัดวางองคประกอบโดยยื่นหรือถอย

ระยะจากระนาบกรอบอาคารตางกนัหลายระดับ เชน การ

วางรูปทรงอาคารยอยหรือระนาบยอยซอนเหล่ือมหรือ

เยื้องกันตามแนวราบจากดานหนาไปดานหลัง โดยมีที่

วางแทรกอยูระหวางแตละองคประกอบทําใหเกดิความลึก

เปนหลายระยะ การยืน่ออกหรอืถอยเขาของชองเปดจาก

แนวกรอบอาคาร การเพิ่มระนาบที่ยื่นออกมาเปนกรอบ

ชองเปดโดยรอบตัวอาคาร การจัดวางรูปทรงยอยของ

อาคารลดหลั่นแบบยอมุมตามลําดับจากดานหนาเขาไป

ดานใน

จากแนวความคิดในการออกแบบ และการจัดองค

ประกอบอาคารพักอาศัยที่หลากหลาย นําไปสูรูปทรง

อาคารลกัษณะตางๆ ตามแนวความคดิทีต่ัง้วตัถปุระสงค

ไว  ทําใหเห็นไดถึงความแตกตางและความเหมือน จาก

ผลงานของสถาปนิกรวมสมัยในชวงหน่ึงทศวรรษ ทีส่ราง

สุนทรียภาพของงานสถาปตยกรรมดวยองคประกอบใน

การออกแบบศิลปะพื้นฐาน ประกอบกับการเลือกใชวัสดุ

สมยัใหม ซึง่จะเปนแนวทางในการออกแบบท่ีเปนตวัอยาง

ใหสถาปนิกรุนหลังไดศึกษาและเรียนรูตอไปในอนาคต
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