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บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางพื้นผิวทางสถาปตยกรรมกับภาพท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวน้ัน 

โดยเฉพาะภาพโฆษณา ในขณะทีพ่ืน้ผวิทางสถาปตยกรรมทาํหนาทีห่ลกัในฐานะองคประกอบหนึง่ของงานสถาปตยกรรม 

ภาพที่ปรากฏบนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรมก็มีบทบาทท่ีสําคัญตอจินตภาพและบรรยากาศของเมืองในยุคปจจุบันดวย   

เชนกัน

บทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวของกับพื้นผิวและจินตภาพทางสถาปตยกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงขอถกเถียง

ในดานนิยามและความหมายของขอบ (edge) กับดานหนา (face) ขอบเขต (boundary) กับพื้นผิวรวม (interface) 

รวมท้ังที่วางทางจินตภาพ (imaginative space)

ผลการศึกษาพบวา ภาพท่ีปรากฏบนพ้ืนผวิของสถาปตยกรรมมีสวนในการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธระหวางพ้ืนผวิทาง

สถาปตยกรรมกับงานสถาปตยกรรม รวมทัง้บรบิทโดยรอบพ้ืนผิวเหลาน้ันดวย ซึง่ความสัมพนัธทีเ่ปลีย่นแปลงไปมีบทบาท

อยางยิ่งในการกอรูปและเปล่ียนรูปใหมของที่วาง รูปทรง รวมทั้งการใชสอยของสถาปตยกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่

ความสัมพันธเหลานี้ไดเปล่ียนแปลงการรับรู กิจกรรม ที่วางโดยรอบ และบริบทของสถานท่ีและเมือง

คําสําคัญ: พื้นผิวทางสถาปตยกรรม  ภาพโฆษณา  ที่วางทางจินตภาพ  จนิตภาพของเมือง
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Abstract

The main purpose of this study was to examine the relationships between the architectural surface and the 
images presented on them, especially the advertising images. While the surfaces play a vital role as one of 
the architectural elements, the advertising images posted on them also play an important role towards the 
images of the modern cities. 

This paper exposed various theories and concepts regarding architectural surface and images, particularly the 
dialectic towards the denition and meaning of edge and face, boundary and interface, as well as imaginative 
space. 

The research result indicated  that the advertising images presented on architectural surface  have shifted the 
relationships between the surface itself and the building it envelopes, inconjunction  with its surrounding context. 
These shifted relationships have played a crucial role in shaping and reshaping the architectural spaces and 
forms, as well as their functions. In particular, these relationships have shifted the perceptions, activities, 
surrounding spaces, and also the context of place and the city.

Keyword: Architectural Surface, Advertising Image, Imaginative Space, Image of the city

บทนํา

การปรากฏขึ้นของภาพบนพื้นผิวสถาปตยกรรมอยาง
มากมายจนดูเหมือนวาไดกลายเปนสวนหนึ่งของฉากที่
เราสามารถมองเห็นไดโดยทั่วไปภายในเมือง และมีผล
เปนอยางยิ่งตอการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของเมือง     
ในปจจุบัน ปรากฏการณเหลานี้ไดกอใหเกิดคําถาม       
ที่ว า “ภาพเหลานี้ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของตัว

สถาปตยกรรมแลวใชหรือไม?” หรือ “สิ่งที่เรามองเห็น

นั้นเปนตัวสถาปตยกรรมหรือปายโฆษณาขนาดใหญที่มี

ประโยชนใชสอยภายใน?” คําถามเหลานี้ไดนําไปสูการ

คนหาความสัมพันธระหวางพื้นผิวทางสถาปตยกรรมกับ

ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวเหลานั้น และปฏิสัมพันธที่มีผล

ตอการรับรูของคน กจิกรรม และท่ีวางโดยรอบ ตลอดจน

บริบทของสถานท่ีเหลานั้นๆ
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พืน้ผวิทางสถาปตยกรรมเปนองคประกอบหลักท่ีมหีนาท่ี

หอหุมท่ีวางและกิจกรรมภายในและเผยใหเห็นถึงรูปราง

และรูปทรงทางสถาปตยกรรมของอาคาร และในขณะ

เดยีวกันพืน้ผวิยังสะทอนมติแิละปจจยัตางๆทีส่มัพนัธกบั

งานสถาปตยกรรมผานองคประกอบตางๆของพื้นผิว จน

สิ่งเหลานี้ไดกลายมาเปนรูปลักษณ (appearance) และ

ภาพลักษณ (image) ของงานสถาปตยกรรมในที่สุด

ภาพท่ีปรากฏข้ึนบนพ้ืนผวิของสถาปตยกรรม โดยเฉพาะ

ภาพโฆษณา ซึ่งมีหนาที่สื่อสาร ชี้นํา และชักจูงใหผูคน

เกิดความคลอยตามไปยังทิศทางที่โฆษณาตองการ สิ่งนี้

นบัเปนกระบวนการสรางภาพลักษณทีด่สีาํหรับตวัสนิคา 

และทีส่าํคญัยงัเปนเครือ่งมอืในการเปลีย่นแปลงสนิคาให

กลายเปนสัญญะกอนที่จะถูกบริโภค อันนับวาเปนสาระ

ที่สําคัญประการหน่ึงของวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม   

(ศิรินธร รัตนเจริญขจร, 2546: 228-229)

ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรม ได ก อ           

ให  เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงการรับรู ที่มีต อพื้นผิว          

ทางสถาปตยกรรม ทั้งในแงการเปล่ียนแปลงคุณคา 

นิยาม และการสรางความหมายใหมใหกับพื้นผิวทาง

สถาปตยกรรม นอกจากน้ีภาพท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวของ

สถาปตยกรรมยังกอใหเกดิปฏสิมัพนัธระหวางภาพน้ันกบั

ผูคนและกิจกรรมในสภาพแวดลอมโดยรอบและบริบท

ของสถานที่

บทความน้ีแบงออกเปน 3 สวน ในสวนแรกเปนการนํา
เสนอแนวคดิท่ีเก่ียวของกับคาํวา “พืน้ผวิ” และพ้ืนผวิทาง
สถาปตยกรรม เพื่อใหทราบถึงนิยาม ความหมาย 
บทบาท และหนาที่ของพื้นผิวที่มีตองานสถาปตยกรรม 
สวนที่สองเปนการอธิบายปรากฏการณของการเกิดขึ้น
ของภาพโฆษณาบนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรมมีผล        
ตอบรรยากาศของเมือง และสวนสุดทายเปนการ  
วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพโฆษณากับพื้นผิว  
ทางสถาปตยกรรมในระดับตางๆ ไดแก 1) ความสัมพนัธ
ระหวางพืน้ผวิทางสถาปตยกรรมกบัภาพทีป่รากฏบนพืน้
ผวิเหลาน้ัน 2) ความสัมพันธและปฏิสมัพนัธระหวางภาพ
ที่ปรากฏบนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรมกับคน กิจกรรม 
และท่ีว างโดยรอบตัวมัน และ 3) ความสัมพันธ            
และปฏิสัมพันธระหวางภาพท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวของ
สถาปตยกรรมกับบริบทของสถานท่ี

พื้นผิวทางสถาปตยกรรมคืออะไร?

โดยท่ัวไป คําวา “พื้นผิว” ถูกเขาใจวาเปนสวนหน่ึงของ
วัตถุที่อยูดานบนหรืออยูภายนอกของวัตถุชนิดตางๆ มี
ลักษณะเปนพื้นท่ีสองมิติ ไมมีความลึก และสามารถขูด
ออกเพ่ือเผยใหเห็นเน้ือแท (essence) ที่อยูภายใน 
(Taylor, 2003: 32) จากความเขาใจดังกลาว ทําใหพื้น
ผิวถูกมองวาเปนเพียงแคเปลือกท่ีหอหุมหรือปองกันเน้ือ
แทของวัตถุไวภายใน หรือเปนสวนประดับตกแตงเพ่ือ

ความสวยงามภายนอกเทานั้น

ภาพท่ี 1: ภาพที่ปรากฏอยูบนพื้นผิวของสถาปตยกรรม ไดกลายมาเปนฉากของเมืองที่คุนตาในปจจุบัน
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Avrum Stroll ไดอธบิายความหมายของคําวา “พืน้ผวิ” ดวย
วิธีการถอดรื้อทางเรขาคณิต (analytic deconstruction) 
สําหรับ Stroll แลว พื้นผิวเปนเสมือนกับสภาวะแหง
ขอบเขต (boundary condition) ของวัตถทุีส่ามารถอธิบาย
ไดทั้ง 2 ลักษณะคือ ลักษณะเชิงกายภาพ (physical 
entity) และลกัษณะเชงินามธรรม (abstraction) และมี
ความสําคัญท่ีเทาเทียมกัน (Stroll, 1988 อางถึงใน 
Islami, 2009: 141-146)

Stroll ยงัไดอธบิายลกัษณะเชงินามธรรมของพ้ืนผวิวาเปน
เสมือนกบัจดุกาํหนดเชงิการรบัรูทีแ่สดงถงึความแตกตาง
ระหวางวัตถุ หรือเปนสิ่งกําหนดใหเห็นความแตกตาง
ระหวางความมตีวัตนกบัความไมมตีวัตน ยกตวัอยางเชน
วตัถ ุ2 ชนดิถกูนาํมาวางตดิกนั พืน้ผวิเปนเสมอืนแผนใส
บางๆที่กําหนดใหรับรูไดถึงขอบเขตของแตละวัตถุ หรือ
ในบางกรณี พื้นผิวก็เปนเสมือนสวนหน่ึงและมีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกันกับเนื้อของวัตถุ ดังนั้นพื้นผิวของวัตถุใน
ลักษณะนี้จึงเปนเสมือนกับแผนใสบางๆที่หอหุมวัตถุไป
ตามรูปรางของวัตถุเหลานี้

เชนเดยีวกนักบัลักษณะเชงินามธรรม Stroll ไดอธบิายถงึ
ลกัษณะเชิงกายภาพของพ้ืนผวิวาเปนสวนหน่ึงของวัตถทุี่
หอหุมเนื้อแทไวภายใน มีคุณสมบัติที่สามารถจับตองได 
และสามารถแบงแยกใหเห็นถึงความแตกตางกันระหวาง
พื้นผิวกับเนื้อแทของวัตถุที่อยูภายใน ดังนั้นจากมุมมอง
เชนนี้ พื้นผิวของวัตถุจะมีความหนาและมีคุณสมบัติของ
ตัวเองที่สามารถแยกแยะใหเห็นความแตกตางได

จากแนวคิดของ Stroll สามารถสรุปไดวา พื้นผิวเปนองค
ประกอบหนึ่งของวัตถุที่อยูดานนอก หรืออยูดานบนของ
วตัถนุัน้ๆ สามารถแบงแยกไดอยางชดัเจน เปนเสมอืนกบั
เปลือกท่ีหอหุมเนื้อแทไวภายใน เปนตัวกําหนดขอบเขต
ของวัตถุเหลานั้นและแสดงใหเห็นถึงขอบเขตนี้อยาง
ชัดเจน และในขณะเดียวกันพื้นผิวก็เป นเสมือนส่ิง
กาํหนดการรบัรูขอบเขตของวัตถุเหลานัน้ และส่ิงกําหนด
ใหเห็นถึงความแตกตางของวัตถุแตละชนิดที่แตกตางกัน

เชนเดียวกันกับคําวา “พื้นผิว” พื้นผิวทางสถาปตยกรรม
ถกูมองวาเปนเสมอืนองคประกอบทางสถาปตยกรรมทีท่าํ
หนาที่เปนเปลือกที่หอหุ มที่ว างทางสถาปตยกรรมท่ี

เสมือนหัวใจในงานสถาปตยกรรมไวภายใน (ตนขาว 
ปาณินท, 2553: 44-70) หรือเปนสวนประดับตกแตง
เพื่อความสวยงามในงานสถาปตยกรรมเทานั้น

โดยที่ความสัมพันธระหวางพื้นผิวทางสถาปตยกรรมกับ
งานสถาปตยกรรม ไดถูกเปรียบเทียบ (metaphor) วา
เปนเหมือนกับความสัมพันธระหวางรางกายของมนุษย
กบัเครือ่งนุงหม โดยทีเ่ครือ่งนุงหมทาํหนาทีใ่นการหอหุม
และปองกันรางกายของมนุษยออกจากสภาพแวดลอม 
และขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงรูปราง ทรวดทรงของ
รางกาย ตลอดจนมติติางๆทางสังคมของผูสวมใสอกีดวย 
ในทํานองเดียวกนัพืน้ผิวทางสถาปตยกรรมก็ทาํหนาท่ีใน
การหอหุมทีว่างทางสถาปตยกรรมไวภายใน ปกปองและ
ปองกันผูใชสอยอาคารและกิจกรรมตางๆภายใน ในขณะ
ที่ยังแสดงใหเห็นถึงรูปรางและรูปทรงของท่ีวางและ      
ตัวงานสถาปตยกรรมอีกดวย ซึ่งการเปรียบเทียบใน
ลักษณะน้ี ตอมาไดถูกพัฒนาเปนแนวคิดของพ้ืนผิวทาง
สถาปตยกรรมท่ีควบคู ไปกับแนวคิดของท่ีว างทาง
สถาปตยกรรม ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 และไดมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรมในยุคโมเดิรนใน    
ภายหลัง (Panin, 2549: 16.2)

Gott f r ied Semper สถาปนิกและนักทฤษฎีทาง
สถาปตยกรรมชาวเยอรมัน ไดกลาวถงึจดุกําเนดิของงาน
สถาปตยกรรมวาเกิดจากความพยายามในการหอหุม ปด
ลอมท่ีวางดวยผนังสิ่งทอ (textile Wall) เชนเดียวกันกับ
มนุษยที่หอหุมรางกายดวยเครื่องนุงหม ซึ่งตอมาผนัง   
สิ่งทอไดถูกพัฒนาจนกลายเปนวัสดุที่คงทนถาวร และได
กลายเปนผนังอาคารในท่ีสุด สําหรับโครงสรางของผนัง
สิ่งทอไดถูกออกแบบเพียงเพื่อยึดจับผนังสิ่งทอไวใหและ
ใหผนงัสิง่ทอสามารถคงรูปอยูไดเทานัน้ (Semper,1878 
อางถึงใน ตนขาว ปาณินท, 2553: 56 ) ดงัน้ันผนงัสิง่ทอ 
จึงเปรียบเสมือนเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรม    
ชิ้นแรก (Islami, 2009: 56)

นอกจากน้ี Semper ยงัไดกลาวถงึผนังสิง่ทอท่ีเปนเสมือน
กับจุดกําเนิดของงานสถาปตยกรรมวาเปนพื้นผิวทาง
สถาปตยกรรมที่มีสองดาน ทั้งท่ีถูกใชเพื่อแสดงและ
กําหนดขอบเขตของที่วางใหเห็นชัดเจน และสะทอนให
เห็นถึงแสดงใหเห็นถึงมิติทางกายภาพของตัวมันเองและ
มิติทางวัฒนธรรม (Islami, 2009: 57)
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Adolf Loos สถาปนิกชาวออสเตรีย ซึ่งไดรับแรงบันดาล
ใจจากบทความของ Semper ก็ไดกลาวถึงจุดกําเนิดของ
สถาปตยกรรม ในบทความ “Das Prinzip der Berkleidung 
- The Principle of Cladding” (Loos, 1898 อางถึงใน 
ตนขาว ปาณินท, 2550: 30) วาจุดกําเนิดของ
สถาปตยกรรมคือความพยายามที่จะสรางที่วางสําหรับ
การอยูอาศัย ดวยการหอหุมที่วางเหลานั้นดวยผืนพรม 
โดยเอาพรมหนึ่งผืนปูลงบนพื้นดินและอีกสี่ผืนแขวน  
ลอมไวทั้งส่ีดาน ซึ่งเปนจุดกําเนิดของพื้นที่ปดลอมทาง
สถาปตยกรรม (architectural enclosure) และเพ่ือที่จะ
ทําใหพรมเหลานี้สามารถคงรูปอยูได จึงจําเปนจะตองมี
โครงแขวน (structural framework) ที่ยึดผนังพรมเหลา
นีเ้อาไว ดงัน้ันการหอหุมจงึเปรียบไดกบัรายละเอียดทาง
สถาปตยกรรมท่ีเกาแกที่สุด

Loos เชื่อวาจุดกําเนิดของสถาปตยกรรมปรากฏอยู
ภายในพ้ืนผิวของตัวมันเอง และพื้นผิวเหลานั้นไมไดเปน
แคเพียงการหอหุมไวเพยีงอยางเดยีว แตมนัยงัสะทอนให
เห็นถึงระดับของการแสดงออกทางสถาปตยกรรม ที่มี
พลังในการท่ีจะส่ือสารมิติดานตางๆ ออกมา (Panin, 
2549: 16.3)

นอกจากน้ี Loos ยังไดนําเสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวของ         
กับการประดับตกแตงบนพ้ืนผิวทางสถาปตยกรรม ใน
บทความ“Ornament und Verbrechen - Ornament and 
Crime” (Loos, 1908 อางถึงใน Islami, 2009: 60-
63) วาการประดบัประดาเปนสิง่ทีน่ารงัเกียจ เปนเสมอืน
กบัอาชญากรรมทีท่าํลายคณุคาและสาระทีส่าํคญัของงาน
สถาปตยกรรมลงไป การที่ไมมีการประดับประดานับวา
เปนสัญลักษณที่แสดงถึงอํานาจทางปญญา ซึ่งแนวคิด
ผนงัสขีาว (The White Wall) ไดมอีทิธพิลตอสถาปนิกรุน
หลัง และไดกลายมาเปนกระแสหนึ่งของสถาปตยกรรม
ในยุคโมเดิรนในภายหลัง

Le Corbusier สถาปนิกชาวสวิส ผูที่เปนหนึ่งในสถาปนิก
ทีม่อีทิธิพลทางดานความคิดตอสถาปตยกรรมยุคโมเดิรน 
ไดกลาวถึงพื้นผิว ไวในหนังสือ “ Vers une Architecture 
– Toward an Architecture” (Corbusier, 2007: 99-
115) วา พืน้ผวิเปนหนึง่ในองคประกอบทีส่าํคญัของงาน
สถาปตยกรรมทีส่ถาปนกิจาํเปนตองใสใจองคประกอบทัง้ 

3 ประกอบไปดวย ผังพื้น ปริมาตร และพื้นผิว และกลาว
ถงึความสมัพนัธระหวางพืน้ผิวกบังานสถาปตยกรรมไววา 
ผังพ้ืนเปนตัวกําหนดในงานสถาปตยกรรม พื้นผิวทํา
หนาท่ีหอหุมมวลไวภายใน เปนตัวกําหนดเสนสายของ
มวล และแบงแยกมวลใหเปนอิสระออกจากกัน

จากแนวคิดท่ีเกีย่วของกับพ้ืนผิวทางสถาปตยกรรม ทาํให
สามารถสรุปไดวาพื้นผิวเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งของงานสถาปตยกรรม ถูกใชเพ่ือตอบสนองตอการ
ดําเนินการทางสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนการจัดการที่
วางภายในทั้งการหอหุมหรือแบงใหเปนสัดสวน การ
กาํหนดขอบเขตทางสถาปตยกรรมใหชดัเจน และการแสดง 
ใหเห็นถึงมวล รูปราง และรูปทรงของงานสถาปตยกรรม 
และในขณะเดียวกันพื้นผิวทางสถาปตยกรรมยังสะทอน
ถึงมิติและปจจัยดานตางๆ ที่สัมพันธกับงานสถาปตย-
กรรม ไมวาจะเปนสะทอนให เห็นถึงสภาพภูมิประเทศ 
ภมูอิากาศของตาํแหนง ทีต่ัง้ วสัดแุละเทคนคิกอสรางและ
ยุคสมัยของงานสถาปตยกรรม พฤติกรรม ความเชื่อ 
วฒันธรรม ของผูใชสอย อาคาร ประโยชนใชสอยและ
กิจกรรมภายในตัวงานสถาปตยกรรม ความสัมพันธ
ระหวางงานสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอมโดยรอบ 
ผานองคประกอบตางๆ ของพื้นผิว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกลาย
มาเปนรูปลักษณและภาพลักษณของงานสถาปตยกรรม
ในท่ีสุด

ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของ
สถาปตยกรรม

ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรมที่เราสามารถ
พบเห็นได ในปจจุบัน โดยมากมักเป นสื่อโฆษณา 
(advertising media) ประเภทหน่ึงที่ทําหนาท่ีในการ
สื่อสาร ชี้นํา ชักจูง ผานองคประกอบตางๆ อาทิเชน 
รูปภาพ ถอยคํา ใหผูคนทั่วไปเกิดความคลอยไปตาม
ทิศทางท่ีสื่อเหลานี้ตองการ รวมทั้งเปนการสรางภาพ
ลักษณที่ดีใหกับตัวสินคา และเปนกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงใหตัวสินคาตางๆเหลาน้ันกลายเปนสัญญะ 
(sign) กอนท่ีจะถูกบริโภค ซึ่งเปนสาระสําคัญประการ
หน่ึงของวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม
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นอกจากองคประกอบตางๆ ที่ปรากฏบนส่ือโฆษณาแลว
นัน้ ทาํเลตําแหนงทีต่ัง้ บรรยากาศแวลอม ตลอดจนความ
หนาแนนของผูคนและกิจกรรมในบรเิวณโดยรอบ (ศริชิยั 
ศริกิายะ, 2535 อางถึงใน สมจติร เตชะบัญญตั,ิ 2539: 
22-23) กเ็ปนปจจยัทีส่าํคญัทีม่ตีอประสทิธภิาพตอการ
สื่อสารของสื่อโฆษณาเหลานั้นอีกดวย โดยตําแหนงที่ตั้ง 
ขนาดและความสงูของอาคาร ทาํใหอาคารบางแหงกลาย
เปนทําเลที่ดีในการเปนทําเลที่ตั้งสื่อโฆษณาเหลานี้ ดัง
นั้นสื่อโฆษณาทั้งหลายในปจจุบันจึงไดเขามายึดครอง
พื้นท่ีของพ้ืนผิวทางสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ โดย
เฉพาะอยางย่ิงในบริเวณศูนยกลางของเมืองหรือยาน
ธุรกิจที่มีความหนาแนนของผูคนและกิจกรรม เพื่อทําให
สือ่โฆษณาเหลานีม้ปีระสิทธภิาพในการส่ือสารและดึงดดู
สายตาของผูคนมากที่สุด

ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรม เปรียบไดกับ
พื้นผิวทางสังคมและวัฒนธรรมที่ห อหุ มพื้นผิวของ
สถาปตยกรรมไวอกีชัน้หน่ึง เปนพืน้ผวิทีเ่ผยใหเหน็ความ
คิดและกระแสของคนและสังคมในชวงเวลาน้ันๆ และมี
ลกัษณะท่ีเหคลือ่นไหวและเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของ
สงัคมอยูตลอดเวลา โดยปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนดังกลาวนี้
ไดกอใหเกิดความสัมพันธระหวางภาพกับพ้ืนผิวของ
สถาปตยกรรม คน กิจกรรม ที่วางโดยรอบ และบริบท
ของสถานที่ใน 3 ระดับ ไดแก ความสัมพันธระหวาง   
ภาพกับพ้ืนผิวของสถาป ตยกรรม ความสัมพันธ            

และปฏิสัมพันธระหวางภาพท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวของ
สถาปตยกรรมกับคน กิจกรรม และที่วางโดยรอบ และ
ความสัมพนัธและปฏิสมัพนัธระหวางภาพท่ีปรากฏบนพ้ืน
ผิวของสถาปตยกรรมกับบริบทของสถานท่ี

ความสมัพันธระหวางภาพกบัพืน้ผิวของสถาปตยกรรม ได
กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงเชงิการรับรูทีม่ตีอพืน้ผิว ทัง้ใน
แง นยิาม ความหมาย ตลอดจนบทบาทหนาท่ีของพ้ืนผิว
ที่มีตองานสถาปตยกรรม การปรากฏขึ้นของภาพบนพื้น
ผิวของสถาปตยกรรมไดเปลี่ยนแปลงคุณคาและความ
หมายของพ้ืนผิวทางสถาปตยกรรมท่ีเปนเสมือนกับองค
ประกอบหลักของงานสถาปตยกรรม และมีคณุคาท่ีเทยีบ
เทากับท่ีวางทางสถาปตยกรรม ใหกลายเปนเพียงพื้นท่ี
วางเปลาประเภทหนึง่ทีส่ามารถเขาไปจดัการ ครอบครอง
พืน้ทีเ่หลานี ้เปนเสมอืนกบัวัตถชุิน้หนึง่ทีจ่ะมคีณุคาหรอื
มีความหมายก็ตอเม่ือมีการเขาไปจัดการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มคุณคาใหกับพื้นท่ีเหลานี้

ประการตอมา ภาพทีป่รากฏบนพืน้ผวิของสถาปตยกรรม
ไดเปลีย่นแปลงเชงิการรบัรูทีม่ตีอพืน้ผิว จากการเปนขอบ 
(edge) ของสถาปตยกรรมท่ีทาํหนาท่ีกาํหนดขอบเขตของ
ที่วางทางสถาปตยกรรม และแบงแยกท่ีวางเหลานี้ออก
จากสภาพแวดลอมโดยรอบอยางชัดเจน กลายไปเปน  
ดานหนา (face) ที่ทําหนาท่ีสื่อสารกับผูคนและสภาพ
แวดลอมภายนอก

ภาพที่ 2: สื่อโฆษณาเปรียบไดกับพื้นผิวหรือเสื้อผาท่ีหอหุมพื้นผิวของสถาปตยกรรมไวอีกชั้นหนึ่ง



133  

สภาวิทย  ดานธํารงกูล

ดงัเชนตวัอยางในภาพที ่3 ผนงัดานขางของโรงแรม First 
Hotel ในกรุงเทพมหานคร จากภาพดานซาย ผนังดาน
ขางของอาคารแหงนี ้เปนเสมอืนกบัขอบของตัวอาคาร แต
เม่ือมีภาพโฆษณา I LOVE SIAM (ซึ่งไมมีเนื้อหาสาระท่ี
เก่ียวของกับประเภทการใชสอย และกิจกรรมภายในของ
อาคาร) ปรากฏข้ึนบนผนังดานขางแลว ทําใหผนังนี้      
ที่ เคยเปนขอบของอาคารท่ีกําหนดขอบเขตของตัว
สถาปตยกรรม ไดกลายเปนผนังดานหนา (face) ที่ทํา
หนาที่สื่อสารขอมูล (ที่แทจริงแลวไมมีความเกี่ยวของกับ
ประเภทการใชสอยและกิจกรรมภายในของอาคาร) กับ
ผูคนที่อยูในที่วางโดยรอบ

ประการถดัไป ภาพทีป่รากฏบนพืน้ผวิของสถาปตยกรรม
ได  เปลี่ ยนให พื้ นผิ วที่ เคยเป นส  วนหนึ่ งของงาน
สถาปตยกรรม ทีทําหนาที่เปนเสมือนกับขอบเขตของตัว
สถาปตยกรรม กลายไปเปนพืน้ผวิรวม (interface) ทีเ่ปน
ทั้งสวนหนึ่งของตัวสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่ตอบสนอง
ตอประโยขนใชสอยและกิจกรรมภายใน กับการเปนสวน
หนึ่งของสภาพแวดลอมโดยรอบที่ตอบสนองตอกิจกรรม
และผูคนภายนอก ซึ่งปรากฏการณเชนนี้จะทําใหความ
ชัดเจนของขอบเขตของงานสถาปตยกรรมถูกลดทอนจน
ดูเหมือนวาพ้ืนผิวเหลาน้ีไดกลายเปนจุดเปล่ียนผาน 
(transition) ระหวางที่วางภายในกับสภาพแวดลอม
ภายนอก

ดงัเชนตวัอยางภาพท่ี 4 พืน้ผวิของอาคารทางดานซายมอื 
ทําหนาที่แสดงขอบเขตของอาคารท่ีตอบสนองตอการ

ใชสอย และกิจกรรมภายในของอาคาร แตเมื่อมีภาพ
ปรากฏขึน้มาบนพืน้ผวิเหลานัน้ ทาํใหเปลีย่นพืน้ผวิเดยีว
นีก้ลายเปนพืน้ทีผ่วิรวม ทีทํ่าหนาทีต่อบสนองท้ังกจิกรรม
ภายใน และกิจกรรมที่อยูโดยรอบ

ความสัมพันธประการตอมา ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวได
กอใหเกดิความสมัพนัธและปฏิสมัพนัธระหวางตวัมันเอง
กับคน กิจกรรม และที่วางโดยรอบ โดยท่ีความสัมพันธ
ในลักษณะนี้ไดกอใหเกิดที่วางเชิงการรับรู ขึ้นในสอง
ลักษณะ ไดแก ที่วางทางจินตภาพ (imaginative space) 
และที่วางทางจิตใจ (mental space)

ที่วางทางจินตภาพเปนท่ีวางเชิงการรับรูที่เกิดจากความ
สัมพันธระหวางรูปภาพและเนื้อหาที่ปรากฏในภาพ
โฆษณาบนพืน้ผิวของสถาปตยกรรมกบัทีว่างทางกายภาพ 
โดยทีร่ปูภาพและเน้ือหาท่ีปรากฏบนภาพโฆษณาไดเชือ่ม
โยง (bond) ทางสายตากับที่วางทางกายภาพเหลานั้น
และครอบครอง (dominate) ทีว่างทางกายภาพเหลานัน้
ใหกลายมาเปนสวนหนึง่ของตวัมนัและเปลีย่นแปลงความ
หมายของที่วางเหลานั้นใหมีความหมายที่สอดคลองกับ
เรื่องราวท่ีปรากฏในภาพโฆษณา โดยความสัมพันธดัง
กลาวไดเปลี่ยนท่ีวางทางกายภาพใหกลายเปนทีวางทาง
จินตภาพที่สัมพันธกับภาพโฆษณาเหลานั้น

ดังเชนตัวอยางภาพที่ 5 ภาพโฆษณาของผลิตภัณฑ 
DIESEL ที่ปรากฏบนพื้นผิวของหางสรรพสินคาแหงหน่ึง

ในกรงุเทพมหานคร จากภาพโฆษณาดงักลาวปรากฏเปน

ภาพท่ี 3: ภาพที่ปรากฏบนพ้ืนผิวไดเปล่ียนแปลงขอบของกลายเปนดานหนา
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ภาพที่ 4: ภาพที่ปรากฏบนพ้ืนผิวไดเปล่ียนแปลงขอบเขตของสถาปตยกรรมกลายเปนพ้ืนผิวรวม

รูปภาพของคนกําลังเตนอยูบนถนนโดยมีภาพอาคารอยู
ดานหลัง เมื่อภาพโฆษณานี้ปรากฏขึ้นบนพ้ืนผิวของ
อาคารดังกลาว รูปภาพและเนื้อหาไดกอใหเกิดการเช่ือม
โยงกันระหวางบรรยากาศในภาพโฆษณาน้ีกับที่วางทาง
กายภาพที่สัมพันธกัน จนดูเหมือนวาที่วางทางกายภาพ
นี้ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของภาพโฆษณาและมีเนื้อหา
เชื่อมโยงกัน

เชนเดียวกันภาพที่ 6 ภาพโฆษณาของเบียรยี่หอหนึ่งบน
อาคารสํานักงานแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากภาพ
โฆษณาดังกลาวปรากฏเปนรูปภาพของนักแขงรถ F-1 
กําลังขับรถแขงพุงออกมา เมื่อภาพโฆษณาดังกลาว

ปรากฏบนพืน้ผวิของอาคารสาํนกังานแหงนี ้ไดกอใหเกิด
การเช่ือมโยงกันระหวางภาพโฆษณากับพื้นท่ีถนนบน
ทางดวน จนดูเหมือนวารถแขงดงักลาวกําลังพุงออกมาสู
ถนนทางดวนนี้ ซึ่งความสัมพันธดังกลาวไดเปลี่ยนให
ทางดวนแหงน้ีกลายเปนพื้นที่ทางจินตภาพที่มีเนื้อหาที่
เชื่อมโยงกับภาพโฆษณาดังกลาว

สําหรับที่วางอีกประเภทหน่ึงที่เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางคนและสภาพแวดลอมโดยรอบกับภาพโฆษณาที่
ปรากฏบนพืน้ผิวของสถาปตยกรรมไดแก ทีว่างทางจติใจ 
ซึ่งเปนท่ีวางเชิงการรับรูที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง
รูปภาพที่ปรากฏอยู ในภาพโฆษณากับผู คนในสภาพ

ภาพท่ี 5: ที่วางทางกายภาพดานขางอาคารไดถูกภาพโฆษณา DIESEL เชื่อมโยงและครอบครองจนกลายเปนสวนหนึ่งของ        
ภาพโฆษณานั้น
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แวดลอมโดยรอบ กลาวคือเมื่อผูคนมองเขาไปยังรูปภาพ
ที่ปรากฏในภาพโฆษณา ดวยเนื้อหาของรูปภาพและ
บริบทของสภาพแวดลอมไดกอใหเกิดความรูสึกที่มีตอ
ภาพโฆษณาท่ีมองเห็น กลายเปนท่ีว างท่ีเช่ือมโยง
ประสบการณของผูมองกับสภาพแวดลอมที่อยูรอบภาพ
เหลานี้  ซึ่งที่วางลักษณะนี้มีความแตกตางกันไปตาม
ทศันคติ ประสบการณของแตละคน และบริบทของสภาพ
แวดลอมโดยรอบ

ความสมัพันธประการสดุทาย ภาพทีป่รากฏบนพืน้ผวิของ
สถาปตยกรรมไดกอใหเกิดความสัมพันธกับบริบทของ
สถานที ่พืน้ผวิของสถาปตยกรรม โดยเฉพาะรปูดานหนา
ของอาคาร (façade) มีอิทธิพลตอบริบทของสถานท่ี    
ทั้งในแงของการแสดงใหเห็นถึงมิติต างๆ ของงาน
สถาปตยกรรมแลวนัน้ พืน้ผวิของสถาปตยกรรมยังมสีวน
ในการกําหนดบรรยากาศของสถานที่ จนกอใหเกิดเปน
อตัลักษณและจินตภาพของสถานท่ี แตการปรากฏข้ึนของ
ภาพเขามาปกคลุมพื้นผิวของสถาปตยกรรมจนไม
สามารถระบุไดวาเปนสถานท่ีใด ไดเปล่ียนแปลงคุณคา
ของพื้นผิวทางสถาปตยกรรมแลวยังมีผลกระทบตออัต
ตลักษณและจินตภาพของสถานท่ีดวยเชนกัน ดังจะเห็น
ไดจากฉากตางๆของมหานครในปจจุบันที่อัตลักษณทาง
กายภาพท่ีเกิดจากเอกลักษณทางดานสถาปตยกรรม ได
ถูกสื่อโฆษณาตางปกคลุมจนสูญเสียจินตภาพของเมือง
และไมสามารถแยกแยะไดวาเปนสถานที่ใด

แตในทางกลับกัน บางสถานที่ภาพโฆษณาที่ปรากฏบน
พืน้ผิวของสถาปตยกรรม ไดกลายเปนสวนหน่ึงของบริบท
ทางกายภาพสวนของสถานที่เหลาน้ัน ที่สะทอนใหเห็น
กิจกรรม วัฒนธรรมและสังคมของสถานท่ีนั้นๆผานภาพ
โฆษณาท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรม จนกลาย
เปนอัตลักษณประการหนึ่งของสถานท่ีเหลานั้นอีกดวย

บทสรุป

แมวาความสัมพันธระหวางภาพโฆษณากับพื้นผิวทาง
สถาปตยกรรม และปฏสิมัพนัธของภาพโฆษณาทีป่รากฏ
บนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรมกับคน กิจกรรม สภาพ
แวดลอม และบรบิทของสถานทีจ่ะเปนเพยีงความสมัพนัธ
ชัว่คราวและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา แตสิง่เหลาน้ีกไ็ด
กอใหเกดิมมุมองใหมในดานบทบาทและหนาท่ีของพ้ืนผิว
ทางสถาปตยกรรมท่ีมตีองานสถาปตยกรรม และบทบาท
ของการเปนสวนหน่ึงของบริบททางสังคม

จากพ้ืนผิวที่เปนองคประกอบหน่ึงในงานสถาปตยกรรม 
ที่ตอบสนองตอประโยชนใชสอยและกิจกรรมภายใน 
สะทอนถงึมติดิานตางๆของงานสถาปตยกรรม และกลาย

เปนจินตภาพของสถาปตยกรรมในที่สุด ไดกลายมาเปน

พื้นที่สวนหนึ่งท่ีตอบสนองตอกระแสความตองการและ

การเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของสงัคม รวมท้ังเปนเครือ่ง

ภาพท่ี 6: ทางดวนไดถูกภาพโฆษณาเบียรเชื่อมโยงและครอบครองจนกลายเปนสวนหนึ่งของภาพโฆษณาน้ัน
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มือในการสะทอนความนึกคิดของสังคมผานส่ือโฆษณา  
ที่สื่อสารออกมา 

ผลการศกึษาพบวา ภาพโฆษณาบนพืน้ผวิของสถาปตยกรรม 
ไมไดมีหนาท่ีเพียงเพ่ือแสดงเน้ือหาสาระหรือความนา
สนใจของตัวโฆษณาเพียงอยางเดียว แตมีผลตอการรับรู
ของคนดวยการเปล่ียนแปลงคุณคา นิยาม และความ
หมายของพ้ืนผิวนั้น นอกจากน้ียังกอใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางภาพโฆษณาท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวกับคนและสภาพ

แวดลอมโดยรอบ โดยท่ีภาพเหลานี้ไดเช่ือมโยงใหพื้นผิว

ของสถาปตยกรรมเขามามีสวนรวมกับผูคนและกิจกรรม

ในสภาพแวดลอมโดยรอบ และยังสงผลกระทบตอบริบท

ของสถานท่ีในฐานะท่ีเปนองคประกอบทางกายภาพหน่ึง

ของสถานท่ีอีกดวย

ดงันัน้การศกึษาความสมัพันธเหลานีจ้งึกอใหเกิดมุมมอง

ใหมในการอธิบายและทําความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

และความสําคัญของพื้นผิวทางสถาปตยกรรม ไมใชแค

การเปนเพียงองคประกอบหน่ึงของงานสถาปตยกรรม

เทาน้ัน แตยังเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญใน

บริบทของเมือง และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ

สงัคมอีกดวย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุงเนนท่ีจะศึกษาความ

สัมพันธของพื้นผิวทางสถาปตยกรรมกับภาพโฆษณาที่

ปรากฏบนพืน้ผวิเหลานีเ้ปนหลกั โดยไมไดมุงพจิารณาถงึ

ผลกระทบทางสายตาท่ีเกิดขึ้นจากภาพโฆษณาและ

พิจารณาถึงขอกําหนดทางกฎหมายวามีความเหมาะสม

และทันสมัยมากนอยเพียงใด ซึ่งในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรมีการนําเอาปจจัยตางๆ ดังกลาวมาพิจารณาเปน
ปจจัยหลักในการศึกษาตอไป
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