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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

จากอดตีสูปั่จจบุนั แนวคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการเกดิรปูทรงหรอืทีว่่างทางสถาปัตยกรรม ล้วน

มาจากปัจจยัด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาปัตยกรรมโดยตรง เช่น สถานที ่เวลา และบรบิท ขณะเดยีวกนักระแสการเปลีย่นแปลง

สู่ระบบบรโิภคนิยมและกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมไปถึงบริบทแวดล้อมอื่นๆ ในปัจจุบันท�าให้การด�ารงอยู่ของสถาปัตยกรรมมิได้

มีหน้าที่เพียงเพื่อการใช้สอยหรืออาศัยอยู่ไปวันๆ นกัออกแบบได้พยายามสร้างบทบาทของสถาปัตยกรรมให้มีปฏิสัมพันธ์กับ

ภูมิทัศน์ พื้นที่ว่าง รวมถึงกิจกรรม บริบทแวดล้อม และพฤติกรรมมนุษย์ให้มีมิติมากขึ้น

บทบาทระหว่างสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่าง น�ามาซึ่งแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ว่าง และภูมิทัศน์ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สี

เขยีวและพืน้ทีส่�าหรบักจิกรรมสนัทนาการ นอกจากนัน้ ทีว่่างอนัรายรอบสถาปัตยกรรมหนึง่ๆ เริม่มคีวามหมายมากกว่าจะเป็น

เพยีงพืน้ทีว่่าง หรอืทีว่่าง ดงันัน้การออกแบบและคณุภาพในการปรบัเปลีย่นทีว่่าง กจิกรรม และบรบิทแวดล้อม จงึมคีวามเชือ่ม

โยงกับสถาปัตยกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างและภูมิทัศน์ ไม่เพียงแต่ในเชิงรูปธรรม (กายภาพ) แต่ยังรวมถึงความ

หมายในเชงินามธรรมด้วย ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ทีม่บีทบาทส่งเสรมิศกัยภาพซึง่กนัและกนั

ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะสถาปัตยกรรมและทีว่่างมใิช่เพยีงการแทนความหมายในเชงิสญัลกัษณ์ แต่ยงัรวมถงึความหมาย

ในเชิงข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนถึงวิวัฒนาการของการปรับเปลี่ยนที่ว่างในการใช้งาน ตลอดจนกิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆ 

ของมนุษย์

บทความนีเ้ป็นการรวบรวมและวเิคราะห์ประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัแนวคดิและแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ภมูทิศัน์ และ

พืน้ทีว่่าง ให้สอดคล้องสมัพนัธ์กนั โดยเฉพาะคณุภาพของทีว่่างทีอ่ยูร่ะหว่างกลาง บรเิวณรอยต่อระหว่างสถาปัตยกรรมกบับรบิท

ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม และพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งน�าไปสู่แนวทางการพัฒนารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

อย่างมีมิติต่อไป
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Abstract

From the past to the present, our concepts about architectural design in any terms of architectural form or space, mostly 

derive from the factors of specific architectural circumstances such as place, time, and context. In addition, the spread of 

consumerism, globalization, and other causes have caused architectural expression to be more than merely for a functional 

place to live. Architects and designers try to create architecture that interacts with landscape and open space, including 

activities, environmental context, and human behavior in a deeper dimension. 

The relationship between architecture and open space brings about a concept of open space and landscape design such as parks, 

green areas, and recreation areas. Furthermore, the space surrounding architecture means much more than an open or empty space. 

Thus, design and qualities of spatial transformation, activities, and context, are consequently linked with architecture in the case of 

interaction with open space and landscape. The architecture not only performs a physical function, but also expresses an abstract 

perception that reflects the relationship among those precedent conditions. Finally, these relationships represent the buildings and open 

space, which represent not only a symbolic meaning but also an informational one, and reflect the transformation of usages/functions 

in architecture and space, also through activities and human behavior.   

This article collects and analyzes issues about concepts and design approaches of the relationship between architecture, 

landscape, and open space, especially concerning the qualities of in-between space at the boundaries of architecture 

and contexts that relate to activity and human behavior to achieve guidelines for conceptual development in architectural 

design.



���    

นิรันดร ทองอรุณ 

พัฒนาการรูปแบบและแนวคิดในการ
เรียนรู้และออกแบบสถาปัตยกรรม

การเรยีนรูใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์แห่งการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของ มนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ 

ประเพณ ีศลิปวฒันธรรม วทิยาศาสตร์ และ เทคโนโลย ีฯลฯ 

ดังนัน้ การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงเปรียบเสมือนการบู

รณาการองค์ความรูใ้นแขนงต่างๆ เข้าด้วยกนั ทัง้ในเชงิกว้าง

และเชิงลึก โดยผู้ออกแบบได้พยายามสร้างบทบาทของตัว

สถาปัตยกรรม ให้มีปฏิสัมพันธ์กับภูมิทัศน์ พื้นที่ว่าง และ

รวมไปถึงกิจกรรม บริบท และพฤติกรรมมนุษย์อย่างมีมิติ

มากขึน้ ทัง้นีม้ข้ีอสงัเกตจากประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เรียนรู้งานสถาปัตยกรรมที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

1. บทเรียนว่าด้วยพื้นฐานในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม

บทเรียนพื้นฐานในการออกแบบที่ได้เรียนรู ้ในโรงเรียน

สถาป ัตยกรรม จะกล ่าวถึงพื้นฐานในการออกแบบ 

(fundamental design) และองค ์ประกอบในงาน

สถาปัตยกรรม (elements in architecture) 

1.1 พื้นฐานในการออกแบบ อันประกอบไปด้วย จุด เส้น 

ระนาบ รูปทรง ที่ว่าง ฯลฯ

1.2 องค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม อันประกอบไปด้วย 

พื้น ผนงั หลังคา ฯลฯ

2. จากบทเรียนบูรณาการสู่การใช้งานจริง 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมบนท�าเลที่ตั้ง (site) โดยทั่วไป

มกัมขีัน้ตอนของการออกแบบ (process design) ทีป่ระกอบ

ไปด้วย การเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดในการออกแบบ 

(concept design) การวิเคราะห์ต�าแหน่งที่ตั้ง (site 

analysis) และเกณฑ์ในการออกแบบ (criteria design)

 

2.1 แนวความคิดในการออกแบบ ทั้งในเชิงรูปธรรม 

(physical) และนามธรรม (abstract)

 

2.2 การวิเคราะห์ต�าแหน่งที่ตั้ง อันประกอบไปด้วย การเข้า

ถึง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทิศทางแดด - ลม 

- ฝน สภาพแวดล้อมเดิมของที่ตั้งและบริเวณข้างเคียง กฏ

หมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

2.3 เกณฑ์ในการออกแบบ อันประกอบไปด้วย การก�าหนด

ต�าแหน่งของพื้นที่ใช้สอย ขนาดพื้นที่ใช้สอย แผนภูมิทาง

สัญจร ล�าดับของการเข้าถึง การจัดทางเดิน ฯลฯ

ความเป็นมาของประเด็นปัญหา
 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็น

ศาสตร์แห่งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างมี

ระบบ ทั้งในแง่ของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึง

ความลงตวัของแนวคดิในการออกแบบ ความงาม ประโยชน์

ใช้สอย การใช้เทคโนโลย ีฯลฯ  หากแต่ปัจจบุนั สถาปัตยกรรม

จ�านวนไม่น้อยทีไ่ม่สามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน

ของผูใ้ช้สอย เช่น มคีวามสวยงามแต่ขาดความสะดวกในด้าน

การใช้สอย ผู ้อยู ่อาศัยขาดความสุขในการใช้ชีวิตอยู ่ใน

สถาปัตยกรรมนัน้ๆ โดยสามารถแยกออกเป็นประเด็นที่น่า

สนใจ ดังนี้ 

1. ความไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ของสถาปัตยกรรมหากขาด

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม กล่าวคือ สถาปัตยกรรม

ด�ารงตนอยู่อย่างเอกเทศโดยขาดความเชื่อมต่อกับสภาพ

แวดล้อม ทัง้ในเชงิกายภาพหรอืการรบัรูไ้ด้จากการมองเหน็ 

และการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย

2. การออกแบบอย่างไม่มีมิติน�ามาซึ่งการไม่สามารถเชื่อม

โยงสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่างให้สัมพันธ์กันได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณขีองสถาปัตยกรรมกับที่ว่างที่อยู่

ระหว่างกลาง

จากประเด็นดังกล่าว ท�าให้สามารถมองเห็นปัญหาที่ส�าคัญ

คือ การสร้างคุณภาพของที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง ซึ่งเป็นตัว

ปัจจัยส�าคัญในการท�าหน้าที่เชื่อมสถาปัตยกรรมกับบริบท 

โดยใช้ภูมิทัศน์และพื้นที่ว่างเป็นองค์ประกอบร่วม 
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แนวคิดและแนวทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่าง

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ 
และพื้นที่ว่าง ในเชิงพฤติกรรมมนุษย์และสภาพ
แวดล้อม

1.1 การออกแบบและวางแผนกับกระบวนการทาง

พฤติกรรม

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร [1] ได้กล่าวถึงพฤติกรรมมนุษย์กับ

สภาพแวดล้อมในเรื่องการออกแบบและวางแผนกับ

กระบวนการทางพฤติกรรมว่า พฤติกรรมมนุษย์ย่อมเกิดขึ้น

ในสภาพแวดล้อมกายภาพ และสภาพแวดล้อมกายภาพมี

ส่วนในการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

งานออกแบบและวางแผนซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัด

ระเบียบสภาพแวดล้อมกายภาพ จึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเป้าหมายของการ

ออกแบบและวางแผนกับกระบวนการทางพฤติกรรม ได้แก่ 

การก่อให้เกิดสุนทรีภาพของรูปทรง การก่อให้เกิดการสื่อ

ความหมายทางสญัลกัษณ์ และการก่อให้เกดิการตอบสนอง

ความต้องการทางหน้าที่ใช้สอย 

1.2 กลไกส�าคัญของการควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน

สภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่อยู่รวมกัน

ประเด็นของพื้นที่ในสถาปัตยกรรมที่มีการอยู่รวมกันของ

มนุษย์ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร [2] ได้กล่าวถึงประเด็นที่ส�าคัญ 

3 ประการ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นกลไกส�าคัญของ

การควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ   

มนุษย์ที่อยู่รวมกัน อันได้แก่ การมีอาณาเขตครอบครอง 

(territoriality) พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล (personal 

space behavior) และภาวะเป็นส่วนตัว (privacy) 

1.3 ประเด็นส�าคัญของพฤติกรรมมนุษย์และสภาพ

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสถาปัตยกรรม

จากประเดน็ดงัทีก่ล่าวมาอาจวเิคราะห์ได้ว่า มปีระเดน็ส�าคญั

ที่ต้องค�านงึถึงในการออกแบบสถาปัตยกรรมคือ พฤติกรรม

มนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีสิ่งต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและตอบสนองซึ่งกัน

และกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

มนุษย์   การตอบสนองจะสะท้อนออก

มาในพฤติกรรมมนุษย์ อัน

ประกอบด้วย การมีอาณาเขต

ครอบครอง พฤติกรรมที่เว้น

ว่างส่วนบุคคล และภาวะเป็น

ส่วนตัว

การออกแบบ การตอบสนองจะสะท้อนออกมา

ในการออกแบบงานสถาปัตย 

กรรม อันประกอบด้วย ที่ว่าง 

– รูปทรง ความงาม ประโยชน์

ใช้สอย เทคโนโลยี ฯลฯ

สภาพแวดล้อมกายภาพ การตอบสนองจะสะท้อนออกมา

ในลักษณะของ บริบท ที่ว่าง/

พืน้ทีว่่าง ภมูทิศัน์/ พชืพรรณ /

ธรรมชาติ ภูมิประเทศ/ภูมิ

อากาศ ฯลฯ

  

1.4 ขนาดและรูปทรงของการเว้นที่ว่างส่วนบุคคล

ในประเด็นของพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลนัน้ วิมลสิทธิ์ 

หรยางกูร [3] มีประเด็นของขนาดและรูปทรงของที่เว้นว่าง

ส่วนบุคคล โดยอ้างถึงการศึกษาเกี่ยวกับระยะห่างต่างๆ 

ระหว่างบุคคล ที่สัมพันธ์กับลักษณะของการกระท�าต่อกัน 

(Hall, 1966) [4] ในหนงัสือ “The Hidden Dimension” 

ว่าการมอีาณาเขตครอบครองถอืเป็นวธิกีารแสดงการตดิต่อ

สื่อสารอย่างหนึง่ Hall เสนอว่าบุคคลมีระยะห่างระหว่างกัน

ที่เหมาะสมกับการกระท�าที่มีต่อกันและกับการสัมผัสที่เกิด

ขึ้น แบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน คือ ระยะใกล้ชิด (intimate 

distance) ระยะส่วนบคุคล (personal distance) ระยะสงัคม 

(social distance) และระยะสาธารณะ (public distance) 

ซึง่แปรผนัตามความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอกนั และตามประเภทของ

กิจกรรม

1.5 กลไกในการก�าหนดภาวะเป็นส่วนตัว

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร [5] กล่าวถึงกลไกการก�าหนดภาวะเป็น



���    

นิรันดร ทองอรุณ 

ส่วนตวัในหวัข้อของสภาพแวดล้อมกายภาพทีม่นษุย์สร้างขึน้ 

ซึ่งมี 2 อย่าง คือ

ก.  สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะเป็นส่วน

ตัว โดยกล่าวถึงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่มีภาวะเป็น

ส่วนตัวสูง เช่น ห้องนอน ห้องน�้า เป็นต้น นอกจากนัน้ 

อาจมีตัวอย่างอื่นๆ เช่น การเลือกที่นัง่ในห้องสมุดการ

ใช้ผ้าม่านส�าหรับห้องที่ต้องการภาวะเป็นส่วนตัว การ

สร้างบ้านพร้อมด้วยรัว้ล้อมรอบ การเลอืกท�าเลทีต่ัง้ของ

บ้านให้อยู่ต้นซอยหรือท้ายซอย ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า มี

ขนาดของสัดส่วนที่ต่างๆ กัน ตั้งแต่ขนาดของการอยู่

อาศยัภายในบ้าน การอยูอ่าศยัในชมุชน รวมถงึการอยู่

อาศัยในเมืองที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

ข.  สภาพแวดล้อมกายภาพที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดภาวะเป็น

ส่วนตวั โดยกล่าวถงึพืน้ที่ๆ  เป็นส่วนสาธารณะ เช่น ใน

รถประจ�าทาง สวนสาธารณะ การอาศยัอยูใ่นอาคารชดุ 

ฯลฯ

 

โดยกลไกการก�าหนดภาวะเป็นส่วนตัว สามารถท�าได้จาก

การออกแบบและการแก้ปัญหาภายหลังการออกแบบ โดย

อาศยักลไกอืน่ๆ และเสนอแนวทางการออกแบบและวางแผน

สภาพแวดล้อมกายภาพให้เกดิภาวะเป็นส่วนตวั อนัประกอบ

ด้วย 

ก.  แปลนแบบเปิดโล่ง (open plan) ที่ต้องจัดให้ผู ้ใช้

สามารถควบคมุขอบเขตระหว่างบคุคลได้ อาจด้วยการ

ใช้ฉากกั้น หรือการแยกตัวออกมาจากพื้นที่นัน้ๆ

ข.  พื้นที่อเนกประสงค์ (multipurpose area) ที่ต้องค�านงึ

ถงึภาวะเป็นส่วนตวัในระดบัทีต่่างกนัส�าหรบักจิกรรมที่

แตกต่างกัน โดยกิจกรรมบางอย่างต้องการภาวะเป็น

ส่วนตัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ค.  ความหนาแน่นและขนาดของพื้นที่ใช้สอย ที่ต้องค�านงึ

ถึงสัดส่วนของจ�านวนคนต่อขนาดของพื้นที่ใช้สอย

ง.  ความเป็นเจ้าของ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการจัดให้มี

พืน้ทีท่ีไ่ม่มใีครเป็นเจ้าของ เพราะพืน้ทีท่ีไ่ม่อาจอ้างสทิธิ

เป็นของได้ จะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่ไม่อาจประกอบ

กิจกรรมส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2523) และการศึกษาของ       

ไมเกิลสัน (Michelson, 1970) [6]  

จ.  การแยกอาณาบริเวณ ด้วยการแยกส่วนภายในที่เป็น

อาณาบรเิวณส่วนตวัออกจากส่วนภายนอกทีเ่ป็นอาณา

บริเวณสาธารณะ โดยอ้างถึงงานสถาปัตยกรรมที่เป็น

บ้านพกัอาศยัทีม่อีงค์ประกอบของ ถนน รัว้ สนาม ลาน 

พืน้ทีโ่ล่ง บ้าน ในแบบทีล่ดหลัน่ของความเป็นสาธารณะ

และความเป็นส่วนบุคคล นอกจากนัน้  เชอร์มาเยฟฟ์

และอเล็กแซนเดอร์ (Chermayeff and Alexander) [7] 

จากหนงัสือ “Community and Privacy” ได้เสนอแนว

ความคดิในการจดัสภาพแวดล้อมกายภาพภายในบ้าน

ให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัวระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

และได้เสนอกลไกทางกายภาพที่ส�าคัญที่ใช้ในการ

ป้องกันโดยไม่เจตนา ไม่ว่าจากบุคคลภายนอกหรือ

ระหว่างสมาชกิในครอบครวัด้วยกนั คอื การจดัให้มเีขต

กันชน (buffer zone) ที่ท�าหน้าที่ควบคุมการเข้าออก

โดยการกักไว้ก่อน เช่น ตรงทางเข้าบ้าน ทางเข้าห้อง

นอนผู้ใหญ่ ฯลฯ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ 
และพื้นที่ว่างในเชิง “ที่ว่างและการสร้างรูปทรง
ทางสถาปัตยกรรม”
 

2.1 การจัดล�าดับที่ว่าง ลานโล่งภายในอาคาร และ

เงื่อนไขในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม

สถาปนกิชาวอินเดีย ชาร์ลส์ คอร์เรีย (Charles Correa) [8] 

กล่าวถึงการลดหลั่นของความเป็นสาธารณะ และความเป็น

ส่วนบุคคล ว่าสามารถน�ามาจัดล�าดับโดยมีที่ว่างหรือการใช้

ทีว่่างเป็นกลไกส�าคญั โดยกล่าวถงึประเดน็ของการจดัล�าดบั

ที่ว่าง (ภาพที่ 1) ในบริบทของความเป็นอินเดียซึ่งแบ่งออก

เป็น 4 ล�าดับ คือ

1. ล�าดับแรก คือ ที่ว่างส�าหรับใช้สอยส่วนตัวในระดับ

ครอบครัว เช่น ครัว ห้องนอน ห้องเก็บของ เป็นต้น

2.  ล�าดับที่สอง คือ ที่ว่างส�าหรับการติดต่อพูดคุยระหว่าง

ครัวเรือน เช่น พื้นที่หน้าประตูทางเข้าบ้าน เป็นต้น

3.  ล�าดับที่สาม คือ ที่ว่างส�าหรับใช้สอยร่วมกันในระดับ

ชุมชน เช่น พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน เป็นต้น

4.  ล�าดับที่สี่ คือ ที่ว่างขนาดใหญ่ส�าหรับใช้สอยในระดับ

เมือง เช่น พื้นที่ที่เป็นที่ชุมนุมของคนทั้งเมือง เป็นต้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่าง: คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรม และบริบท

โดยมีลักษณะที่ส�าคัญของที่ว่าง 2 แบบ คือ ที่ว่างห่อหุ้ม 

(covered space) และทีว่่างเปิดโล่งสูท้่องฟ้า (open-to-sky 

spaces) กล่าวคอื เป็นทีว่่างทีเ่กดิขึน้ในแนวราบ (horizontal 

space) และที่ว่างที่เกิดขึ้นในแนวตั้ง (vertical space) ตาม

ล�าดับ เป็นลักษณะพื้นฐานที่ส�าคัญของที่พักอาศัยในอินเดีย 

รวมถึงภูมิภาคในเขตศูนย์สูตร  โดยมีลักษณะการประกอบ

กจิกรรมกลางแจ้งผสมผสานกบัการประกอบกจิกรรมส่วนตวั

ภายในอาคาร และจากการประมาณมีจ�านวนการใช้สอยไม่

ต�่ากว่า 75 เปอร์เซนต์ ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ว่างเปิดโล่งสู่

ท้องฟ้า ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง 

ส่วนปัจจัยในการออกแบบรูปทรงสถาปัตยกรรม (build-

form condition) ในทีว่่างทีเ่ชือ่มต่อพืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคาร 

(enclosed room) และพืน้ทีเ่ปิดโล่งสูท้่องฟ้า โดยใช้ ระเบยีง 

– เฉลียง (veranda/terrace) ร้านปลูกไม้เลื้อย – เรือน

หลงัคาโปร่ง (pergola) และลานโล่งภายใน (tree – shaded 

courtyards) (ภาพที่ 2-3) ถือเป็นการคลี่คลายแนวทางใน

การออกแบบ อันประกอบด้วย สุนทรียศาสตร์ การบรรลุใน

ประโยชน์ใช้สอย โดยตอบสนองความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม 

ภาพที่ 1: การจัดลำาดับที่ว่าง (hierarchy of space) ในบริบทของความเป็นอินเดีย

ภาพที่  2: แสดงรูปตัดและผังอาคารกับการจัดที่ว่างเพื่อตอบรับการใช้งาน

ภาพที่  3: ทางเข้าอาคารมีลักษณะเป็นลานโล่ง
และที่ว่างเปิดโล่งสู่ท้องฟ้า

ระเบียง – ทางเข้าบ้าน (Veranda - entrance)  ลานโล่งภายในอาคาร (Courtyard)
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ส่วนปัจจัยในการออกแบบรูปทรงสถาปัตยกรรม (build-

form condition) ในทีว่่างทีเ่ชือ่มต่อพืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคาร 

(enclosed room) และพืน้ทีเ่ปิดโล่งสูท้่องฟ้า โดยใช้ ระเบยีง 

– เฉลียง (veranda/terrace) ร้านปลูกไม้เลื้อย – เรือน

หลงัคาโปร่ง (pergola) และลานโล่งภายใน (tree – shaded 

courtyards) (ภาพที่ 2-3) ถือเป็นการคลี่คลายแนวทางใน

การออกแบบ อันประกอบด้วย สุนทรียศาสตร์ การบรรลุใน

ประโยชน์ใช้สอย โดยตอบสนองความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม 

2.2 ภาวะส่วนตัว ภาวะสาธารณะ และที่ว่างที่อยู่

ระหว่างกลาง 

มตีวัอย่างทีเ่กีย่วกบับทเรยีนในการศกึษาวชิาสถาปัตยกรรม

โดย เฮอร์แมน เฮทซเบอร์เกอร์  (Herman Hertzberger) [9] 

ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

สถาปัตยกรรม พฤติกรรมมนุษย์ และสภาพแวดล้อม ที่

สัมพันธ์กับลักษณะของที่ว่าง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 

ประเด็น คือ

•  ภาวะสาธารณะ และภาวะส่วนตัว (public and private) 

•  ที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง (in – between space) 

โดยภาวะสาธารณะและภาวะส่วนตัวเป็นการสื่อความหมาย

ถงึพืน้ทีส่่วนรวมและพืน้ทีส่่วนตวั โดยพืน้ทีส่่วนรวมหมายถงึ

พืน้ที่ๆ  ทกุคนสามารถเข้าถงึได้โดยอสิระและตลอดเวลา ส่วน

พืน้ทีส่่วนตวัจะมกีารจ�ากดัการเข้าถงึได้เฉพาะกลุม่หรอืบคุคล 

แนวคิดนี้เองมุ่งประเด็นไปถึงความเข้าใจและรับรู้ถึงความ

สัมพันธ์ของภาวะสาธารณะ และภาวะส่วนตัว โดยมีเงื่อนไข

ที่อยู ่ระหว่างกลาง เช่น การค่อยๆ เปลี่ยนจากภาวะ

สาธารณะเป็นภาวะส่วนตัว ล�าดับความสามารถในการเข้า

ถึง ล�าดับความสามารถในการถือครองพื้นที่  ฯลฯ ซึ่งหมาย

ถึงที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลางเป็นส�าคัญ โดยอาจหมายถึงพื้นที่

ทีเ่ป็นทางเข้าบ้านหรอืบรเิวณประตบู้าน ทีเ่ป็นทัง้เพือ่พบปะ

พูดคุยกับเพื่อนบ้านและเพื่อสื่อถึงขอบเขตของภาวะความ

เป็นส่วนตวัทีต้่องการแยกออกจากภาวะสาธารณะ เช่น พืน้ที่

หน้าอาคารบริเวณถนนสาธารณะและพื้นที่ภายในอาคาร 

โดยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนผ่าน (transition) และการ

เชือ่มต่อระหว่างพืน้ที ่2 พืน้ที ่เช่นเดยีวกบัที ่ชาร์ลส์ คอร์เรยี 

ได้กล่าวไว้ในตวัอย่างของพืน้ทีส่�าหรบัใช้ปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่น

บ้านเช่น บริเวณธรณีประตูทางเข้าบ้าน ที่เด็กๆ สามารถวิ่ง

เล่นบรเิวณหน้าบ้านในขณะทีพ่่อแม่ก�าลงัพดูคยุกบัเพือ่นบ้าน 

(ภาพที่ 4)

3. การศึกษาคุณภาพของที่ว่างที่บริเวณช่วงรอย
ต่อระหว่างงานสถาปัตยกรรมและบริบท ที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมและพฤติกรรมมนุษย์

3.1 ล�าดับและการจัดล�าดับ (Sequence and Hierarchy)

กรณีศึกษาเรือนไทยภาคกลาง มีประเด็นความสัมพันธ์ของ

สถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่างตามลักษณะของกิจกรรมและ

พฤติกรรมในการใช้งาน (ภาพที่ 5) ซึ่งประกอบด้วย

• ล�าดับของการเข้าถึง (sequence of access) โดยเริ่ม

จากพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานหรือทางสัญจรหน้าบ้าน

ต่อมายังพื้นที่บริเวณทางเข้าบ้านโดยอาจเป็นรั้วหรือ

ประตบู้าน จากนัน้ผ่านมายงัพืน้ทีภ่ายในบ้าน เช่น ลาน

หน้าบนัไดทีข่ึน้สูต่วับ้าน (องค์อาคาร) เข้าสูโ่ถงภายใน

อาคารซึ่งอาจเป็นผังแบบกึ่งเปิดโล่งที่มีชายคา และ

สดุท้ายเป็นพืน้ทีภ่ายในอาคารทีม่ลีกัษณะปิดล้อม เช่น 

มผีนงั มบีานประตหูน้าต่าง เรยีงล�าดบัต่อเนือ่งจากห้อง

ด้านนอก เช่น ห้องรับแขก ไปจนถึงห้องที่มีความเป็น

ส่วนตัวสูงสุด เช่น ห้องนอน เป็นต้น

ภาพที่ 4: ภาวะสาธารณะ (1) ภาวะส่วนตัว (3) กับที่วางที่อยู่ระหว่างกลาง (2) โปรเจค Haarlemmer Houttuinen Housing ออกแบบโดย
เฮอร์แมน เฮทซเบอร์เกอร์ 
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• การจัดล�าดับที่ว่าง (hierarchy of space) ในการถือ

ครองพื้นที่ (territories claim) ของพื้นที่สาธารณะ 

(public) พื้นที่กึ่งสาธารณะ (semi – public) พื้นที่กึ่ง

ส่วนตัว (semi – private) และพื้นที่ส่วนตัว (private) 

ซึ่งจะแปรตามล�าดับของการเข้าสู่ภายในอาคาร

• การจัดล�าดับลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม 

ของพื้นที่ภายนอกอาคาร (outdoor) พื้นที่กึ่งภายนอก

อาคาร (semi-outdoor) พืน้ทีก่ึง่ภายในอาคาร (semi-

Indoor) และพื้นที่ภายในอาคาร (indoor)

• การจัดล�าดับปรากฎการณ์ของแสง (phenomenal of 

light) ของพืน้ทีภ่ายนอกอาคารทีเ่ปรยีบได้กบัแสงสขีาว 

(white) พื้นที่กึ่งภายนอกอาคารที่เปรียบได้กับแสงสี

เทาอ่อน (light - grey) พื้นที่กึ่งภายในอาคารที่เปรียบ

ได้กับแสงสีเทาเข้ม (dark - gray) และพื้นที่ภายใน

อาคารที่เปรียบได้กับแสงสีด�า (black)

• การจัดล�าดับลักษณะทางกายภาพของงานภูมิทัศน์ ซึ่ง

เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหว่างกลางของสถาปัตยกรรมและพืน้ที่

ว่างที่อยู่โดยรอบ

ภาพที่ 5: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่างตามลักษณะของกิจกรรมและพฤติกรรมในการใช้งาน

ภาพที่ 6: รูปตัดตามขวางของบ้านไทยแสดงความต่อเนื่องของ
พืน้ที่

ภาพที่ 7: ผังบริเวณของบ้านไทยแสดงความสัมพันธ์ของการวาง
ผังอาคาร พื้นที่ใช้สอย และสภาพแวดล้อมโดยรวม
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โดยมีความสัมพันธ์กับการลดหลั่นของรูปทรงและสัดส่วน

อาคาร (reduce form/scale) (ภาพที่ 6 - 7) แต่ทั้งนีก้รณี

ดังกล่าวไม่ได้เป็นบทสรุปที่ตาตัวเสมอไป โดยการจัดล�าดับ

ในประเดน็ต่างๆ อาจมกีารจดัล�าดบัสลบัไปตามความเหมาะ

สมหรือปัจจัยที่แวดล้อมบางอย่าง หรืออาจตามความ

ต้องการของผูอ้ยูอ่าศยั เช่น ส่วนทีม่คีวามเป็นส่วนตวัสงู เช่น 

ห้องนอน อาจตั้งอยู ่กลางพื้นที่ของขอบเขตในรั้วบ้าน

เนือ่งจากในบรเิวณนัน้เป็นต�าแหน่งทีม่ต้ีนไม้ใหญ่หรอืบ่อน�้า

เดิม ซึ่งทางผู้อยู่อาศัยต้องการให้มีสภาพแวดล้อมดังกล่าว

อยู่ใกล้กับห้องนอน เป็นต้น

3.2 ที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง (In-between space) กับ

บริบทในแบบต่างๆ

 

กรณีศึกษาอาคารบริทิชเคาน์ซิลของ ชาร์ลส์ คอร์เรีย นัน้   

วรพนัธ์ คล้ามไพบลูย์ [10] ได้กล่าวถงึการออกแบบบนทีต่ัง้

ย่านธรุกจิ มตีกึสงูระฟ้า การจราจรทีค่บัคัง่ และมพีืน้ทีส่เีขยีว

น้อยมาก คอร์เรียได้เรียกความประทับใจครั้งแรกจากผู้มา

เยือนด้วยการถอยร่นแนวอาคารเข้าไปถึงเกือบหนึง่ในสาม

ของความลึกที่ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่บริเวณนัน้ 

ภาพที ่8) แนวผนงัด้านหน้าอาคารมลีกัษณะค่อนข้างปิดทบึ

และเปิดเฉพาะบางส่วนที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงพื้นที่ด้าน

ใน ซึง่บรเิวณผนงัด้านหน้าอาคารหรอืบรเิวณทางเข้าอาคาร

เปรียบเหมือนพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกลาง และเป็นการจัดล�าดับ

การจดัเรยีงพืน้ทีก่บัความต่อเนือ่งของมมุมอง ตอบรบักบัการ

เผยให้เหน็สิง่ทีอ่ยูด้่านในจากการมองจากพืน้ทีภ่ายนอกโดย

ใช้แนวแกนในการน�าสายตา (ภาพที่ 9 -10) โดยสร้างมุม

มองจากทางเข้าที่แสดงประติมากรรมสามต�าแหน่งที่วางอยู่

ในแนวแกนเดยีวกนัด้านใน และแผงกนัแดดด้านหน้าอาคาร

บรเิวณทางเข้าสร้างแสงเงาทีส่าดลงมาสูพ่ืน้ทีก่ึง่เปิดโล่งเบือ้ง

ล่าง ท�าให้อาคารเต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่น่าประทับใจ นับ

เป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการออกแบบที่สามารถตอบ

โจทย์ความงามทางสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมทีส่มัพนัธ์

กับกิจกรรมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้ที่ว่างที่อยู่ระหว่าง

กลาง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ อาคารและพื้นที่ว่าง 

ล�าดบัของการเข้าถงึ การจดัล�าดบัทีว่่างมมุมองและแนวแกน 

และระยะถอยร่นของอาคาร 

กรณีศึกษางาน Belapur Housing (1983-1986) [11] ที่

เมืองนิวบอมเบย์ (New Bombay) ของ ชาร์ลส์ คอร์เรีย ที่มี

การออกแบบประเภทของอาคารที่พักอาศัยออกเป็นหน่วย

ย่อยๆ (unit) แล้วน�าอาคารดังกล่าวมาท�าการจัดเรียงให้

เป็นกลุม่อาคารโดยเกดิมพีืน้ทีว่่างทีม่กีารเรยีงล�าดบั โดยเริม่

จากพื้นที่ว่างของอาคารที่อยู่อาศัยหนึง่หน่วยย่อย พื้นที่ว่าง

ที่ เกิดจากการจัดเรียงอาคารเป็นลักษณะกลุ ่มอาคาร 

(cluster) และพืน้ทีว่่างทีเ่กดิจากการจดัเรยีงกลุม่อาคารเป็น

ลักษณะชุมชนซึ่งเทียบได้กับที่ว่างของชุมชน (community 

space) โดยลักษณะการจัดล�าดับที่ว่างเหล่านี้ เป็นไปตาม

บรบิทของอนิเดยี ทีค่อร์เรยีได้ก�าหนดเป็น 4 ระดบัการลดหลัน่

ของความเป็นสาธารณะและความเป็นส่วนบคุคล (ภาพที ่11)

ภาพที่ 8: มุมมองด้านหน้าและการถอยร่นอาคาร
ภาพที่ 9:  มุมมองสู่พื้นที่ภายใน
ภาพท่ี 10: แนวแกนและลำาดับของการเข้าถึง
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นอกจากนัน้ ยังมีงานออกแบบ Crafts Museum (1975-

1977 (โครงการระยะที่ 1)) [12] ที่เมืองเดลฮิ (Delhi) 

คอร์เรีย ได้ใช ้แนวคิดการใช้สอยของอาคารประเภท

พิพิธภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ว่างตามแบบอย่างการมี

ปฏิสัมพันธ์ของชุมชน โดยใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน เช่น 

ลานของหมูบ้่าน (village court) เปรยีบเป็นพืน้ทีข่องการจดั

แสดง (exhibit space) และท�ากิจกรรมต่างๆ นอกจากนัน้

ยังผสมแนวคิดการใช้ลานโล่งภายในอาคาร (court) ของ

ศาสนสถานฮนิดแูละพทุธ ซึง่มลีกัษณะของอาคารทีโ่อบล้อม

รอบที่ว่างและเปิดโล่งสู่ท้องฟ้า (ภาพที่ 12 - 14) โดยจัด

พื้นที่บริเวณทางเดินหลักในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นตัวด�าเนนิเรื่อง

ในการค่อยๆ เผยให้เหน็ความต่อเนือ่งของทีว่่าง และกจิกรรม

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทางเดินหลัก นับเป็นการจัดการกับที่

ว่างที่เกิดขึ้นในแนวราบ และที่ว่างที่เกิดขึ้นในแนวตั้ง มี

ลักษณะการประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง ผสมผสานกับการ

ประกอบกิจกรรมภายในอาคาร ซึ่งตอบสนองกับพฤติกรรม

และสภาพแวดล้อมในแบบอย่างของอินเดียได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 11:  ผังบริเวณแสดงการจัดเรียงตัว ของชุมชน (Site Plan) 
และรายละเอียดของอาคารที่เป็นหน่วยย่อย (Type A)

ภาพที่ 12: ผังอาคารแสดงตำาแหน่งการกระจายตัวของที่ว่างเปิด
โล่งสู่ท้องฟ้า (open-to-sky spaces)

ตำาแหน่ง courtyard

ภาพที่ 13: พื้นที่ลานโล่งภายในอาคารและ
ทางเดินรอบลานโล่งมีหลังคาคลมุ
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3.3 ที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง (In-between space) กับ

สถาปัตยกรรมและการออกแบบงานภูมิทัศน์

ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม อลิซาเบ็ธ เมเยอร์ 

(Elizabeth Meyer) [13] กล่าวถึงลักษณะการถือครองพื้นที่

ของสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ว่าเปรียบเหมือนความ

สัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่ด้านในกับที่ว่างที่อยู่ด้านนอก ซึ่งส่วน

ใหญ่งานภูมิทัศน์จะถูกจ�ากัดบทบาทด้วยปริมาตรของงาน

สถาปัตยกรรม ท�าให้ขาดการใส่ใจในงานภูมิทัศน์ หากแต่

งานภมูทิศัน์เป็นรอยต่อทีส่�าคญัระหว่างอาณาเขตภายในและ

ภายนอก นอกจากนัน้ งานภูมิทัศน์ยังเป็นเสมือนตัวกลางที่

ประนปีระนอมระหว่างแนวคดิในการออกแบบกบัการคงและ

รักษาไว้ซึ่งสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมในสภาพแวดล้อม และสามารถ

น�ามาใช้เป็นส่วนหนึง่ของแนวคดิในการออกแบบทีจ่บัต้องได้

นอกจากนัน้ การศกึษาความสมัพนัธ์ของงานสถาปัตยกรรม

และการออกแบบงานภูมิทัศน์ของ แบร์ริซส์เบเชีย และ

พอลลัค (Berrizbeitia and Pollak) [14] ซึ่งได้ท�าการศึกษา

งานออกแบบของสถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่มีชื่อเสียงที่

ออกแบบโดยค�านงึถึงความสัมพันธ์ในเชิงของพื้นที่ภายใน

และพื้นที่ภายนอก (inside - outside) เช่น การกล่าวถึงที่

ว ่างที่อยู ่ระหว่างกลาง ที่มีประเด็นของการสัญจรผ่าน 

(transition space) และการเปลี่ยนจากพื้นที่หนึง่เป็นอีก

พืน้ทีห่นึง่ (threshold) เช่น พืน้ทีข่องบรเิวณทางเข้าบ้าน การ

สญัจรผ่านจากพืน้ทีภ่ายในอาคารออกมาสูร่ะเบยีงทีม่หีลงัคา

คลุมจนถึงลานหน้าอาคารดังกล่าว เป็นต้น โดยมีราย

ละเอียดปลีกย่อยที่ต้องน�ามาค�านงึถึง ทั้งที่เป็นรูปธรรมอัน

หมายถึงภาวะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมและสภาพ

แวดล้อม เช่น ปิดทึบ กึ่งปิดทึบ โล่ง เป็นต้น และนามธรรม

อันหมายถึงภาวะทางการรับรู ้ เช่น ความสงบ ความ

สนกุสนาน เป็นต้น ดังเห็นได้จากการออกแบบ Kimbell Art 

Museum ของ หลุยส์ คาห์น (Louis Kahn) ใน ค.ศ. 1966 

ที่ ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมเดิม กิจกรรมการชม

พิพิธภัณฑ์ การใช้แสงในอาคาร และการเชื่อมโยงพื้นที่

ภายในและภายนอก โดยการให้บทบาทของสวนที่อยู่ใน

บริเวณทางเข้าอาคาร กับผนงัและพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร

ให้ส่งเสริมบทบาทซึ่งกันและกัน (ภาพที่ 15 -16)   

ในงานออกแบบ Etienne Dolet Public Housing ของ แคท

เธอรีน มอสบัค (Catherine Mosbach) และ Villa Cecilia 

ของ โฮเซ่ อันโตนิโอ มาร์ติเนส ลาปิน่า และอีเลียส ตอร์เรส 

(Jose Antonio Martinez Lapena and Elias Torres) ที่ใช้

การเชื่อมต่องานออกแบบกับบริบทโดยใช้การออกแบบ   

งานภูมิทัศน์ โดย Etienne Dolet Public Housing จะใช้งาน

ภูมิทัศน์เป็นตัวเชื่อมต่อการใช้พื้นที่ของที่พักอาศัยที่เป็น

อาคารสาธารณะกบัความเป็นเมอืง ซึง่แม้จะเป็นภมูทิศัน์ของ

ภาพที่ 14:  รูปตัดตามขวางแสดงลานโล่งภายในอาคาร (courtyard) (1) และทางเดินรอบลานโล่งมีหลังคาคลุม (2)

ภาพที่ 15:  บริเวณทางเข้าอาคาร (Threshold)    ภาพที ่16:  ทางเดินด้านข้างอาคารแสดงการเปลี่ยนผ่านที่ว่าง (Transition Space)
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่าง: คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรม และบริบท

ที่พักอาศัยหนาแน่นแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวในการเข้าไป

ใช้งาน ขณะเดียวกันก็ท�าหน้าที่เสมือนพื้นที่เปลี่ยนผ่านจาก

ความเป็นเมืองสู่พื้นที่พักอาศัยด้วย (ภาพที่ 17) 

ส่วน Villa Cecilia (ภาพที่ 18) เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

โดยใช้ภูมิทัศน์เป็นแนวความคิดหลักในการด�าเนนิเรื่องการ

เชื่อมต่อโจทย์ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมยุค Renaissance 

ผสานกบัการออกแบบสวนในยคุ 1980s ในลกัษณะของเขา

วงกตเตี้ยๆ (hedge - labyrinth) เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อ

กิจกรรมและการใช้งาน ธรรมชาติกับสังคมเมือง พื้นที่

ภายในกับพื้นที่ภายนอก ความเป็นสาธารณะกับความเป็น

ส่วนตัว ฯลฯ ท�าให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นงานออกแบบภูมิทัศน์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ยังคงแสดงให้เห็นรอยต่อที่สามารถ

เชื่อมเรื่องราวเดิมกับเรื่องราวใหม่ ได้อย่างลงตัว

บทส่งท้าย: แนวทางการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่าง 
ให้สัมพันธ์กัน

 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมา     

มีประเด็นที่ เกี่ ยวข ้องกับแนวทางการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมอยู่  2 ส่วนหลัก คือ

 1. ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และ

พื้นที่ว่าง โดยเน้นกรณขีอง “พื้นที่ว่าง”

 2. คุณภาพของที่ว ่างที่อยู ่ระหว่างกลางของงาน

สถาปัตยกรรมและบริบทแวดล้อม ที่สัมพันธ์กับ

กจิกรรมและพฤตกิรรมมนษุย์ โดยเน้นกรณขีอง “ทีว่่าง

ที่อยู่ระหว่างกลาง”

 

โดยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (ภาพที่ 19) แสดงให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่าง และที่ว่างที่

อยู่ระหว่างกลาง ซึ่งหมายถึงพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอก

อาคาร อันมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์แบ่งการถือครอง

พืน้ทีก่นั โดยมนียัยะถงึความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัธรรมชาติ 

ความเป็นทางการกบัไม่เป็นทางการ ภาวะส่วนบคุคลกบัส่วน

สาธารณะ ฯลฯ ส่วนบทบาทของงานภมูทิศัน์ซึง่เปรยีบได้กบั

สิง่ทีอ่ยูต่รงกลางระหว่างสถาปัตยกรรมและพืน้ทีว่่าง เสมอืน

เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสุนทรียภาพที่จับต้องได้ในงาน

สถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่างรอบอาคาร

บทความนี้ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องของรอยต่อ (seam) 

หรือสิ่งที่อยู่ตรงกลาง อันเป็นเครื่องมือที่ค่อยๆ ลดทอนการ

ปรับเปลีย่นความรูส้ึกในการรับรู้สิง่ต่างๆ เชน่ ร้อนไปหนาว 

มืดไปสว่าง สงบไปอึกทึก คร�่าเคร่งไปผ่อนคลาย ฯลฯ 

นอกจากนั้น กรณีของงานสถาปัตยกรรมเอเชียในเขต

ศูนย์สูตร ตัน ฮ็อก เบ็ง (Tan Hock Beng) [15] กล่าวถึง

ความคลุมเครือหรือการมีสองนัย (ambiguity) ว่าเป็น    

หนึ่งในความสุนทรีย ์ของแนวคิดในงานออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมกบัพืน้ทีว่่าง ประโยชน์ใช้สอย และพฤตกิรรม

มนุษย์ เพราะความคลุมเครือถือเป็นปรากฏการณ์หนึง่ของ

พื้นที่ที่อยู่ระหว่างกลาง ของพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอก 

ดังปรากฏในส่วนของลานโล่งภายในอาคาร ที่มีการ

คลมุเครอืของการถอืครองพืน้ที ่และการก�าหนดขอบเขตของ

พื้นที่ เป็นต้น เช่นเดียวกับ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน [16] ที่กล่าว

ถึงทัศนคติต่อที่ว่างของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียร่วม

สมัยในประเด็นของการจัดล�าดับที่ว่างในเรือนพื้นถิ่นที่ไล่

ล�าดบัจากทีว่่างนอกสูท่ีว่่างภายในโดยเรยีงล�าดบัจากมากไป

ภาพที่ 17: การจัดภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าอาคารและเชื่อมต่อกับ
ชุมชน 
โปรเจค: Etienne Dolet Public Housing 
สถาปนกิ: Catherine Mosbach  

ภาพที่ 18: สวนที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่บริเวณทางเข้า 
โปรเจค: Villa Cecilia 
สถาปนกิ: Jose Antonio Martinez Lapena and Elias Torres
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นิรันดร ทองอรุณ 

น้อย โดยลักษณะการเปลี่ยนระดับของที่ว่างในเรือนพื้นถิ่น

ต่างกม็คีวามละเอยีดอ่อน และเป็นการค่อยๆ ปรบัความรูส้กึ

ของผูใ้ช้สอยไม่ให้เปลีย่นแปลงรวดเรว็จนเกนิไป จงึเหน็ได้ว่า

คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง บริบท และกิจกรรม เกิด

จากความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรม ภมูทิศัน์ และโดยเฉพาะ

พื้นที่ว่าง ทั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่สามารถใช้พัฒนารูปแบบ

และแนวคดิในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มมีติต่ิอไป

เอกสารอ้างอิง

[1] วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2535. พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพ
แวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 26-27

 Horayangkura, Vimolsiddhi. 1992. Prittikam manut kub 
saphapveadlom [Human Behavior and Environment], 
Bangkok: Chulalongkorn University Press, 26-27

[2] วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 193
 Horayangkura, Vimolsiddhi, 193

[3] วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 231-236
 Horayangkura, Vimolsiddhi, 231-236

[4] Hall, E.T. 1966. The Hidden Dimension, Garden City, 
N.Y., Doubleday.

[5] วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 280-300
 Horayangkura, Vimolsiddhi, 280-300

[6] Michelson, W. 1970. Man and His Urban Environment: 
A Sociological Approach. Reading, Mass.: Addison-
Wesley.

[7] Chermayeff, S. and Alexander, C. 1963. Community 
and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism. 
New York: Doubleday.

[8] Charles Correa, 1989. The New Landscape: Urbanisation 
in the Third World, North America Butterworth 
Architecture, 32-33.

[9] Hertzberger, H. 1991. Lessons for students in 
architecture. Rotterdam: Uigeverij 010 Publishers, 12-
13, 32-39.

[10] วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์. 2541. Master of Contemporary 
India Architecture, Charles Correa (1930-     ). อาษา 
(มิถุนายน), 107-109.

 Klampaiboon, Worapan, 1998. Master of Contemporary 
India Architecture, Charles Correa (1930-     ). ASA 
(June), 107-109.

[11] Hasan – Uddin Khan, 1987. Charles Correa: Architect 
in India, North America Butterworth Architecture, 130-
132

[12] Hasan – Uddin Khan, 70-72

[13] Anita Berrizbeitia and Linda Pollak, 1999. Inside 
Outside: Between Architecture and Landscape. 
Massachusette. Rockport Publishers, Inc, 9 

 
[14] Anita Berrizbeitia and Linda Pollak, 82-119

[15] Tan Hock Beng. 1996. Tropical Retreats: The Poetics 
of Place. Singapore, Page One Publishing, 134-139 

[16] ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. 2545. ทัศนคติต่อที่ว่าง: อัตลักษณ์ที่
ซ ่อนเร้นในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียร่วมสมัย, 
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม, คณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 135 

 Phattanawasin, Srisak. 2002. Thudsanakati tor 
thivhang: auttaluk thi sonren nai ngan sathaphattayagam 
pheanthin asia ruamsamai [Attitude toward Space: 
Hidden Identity in Contemporary Asian Vernacular 

ภาพที่ 19:  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของภาพรวมในบทความ



���    

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่าง: คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรม และบริบท

Architecture], Pathumthani: Thammasat University 
Press, 135

ที่มาของภาพประกอบ (Figure Credits)

ภาพที่ 1   จากภาพประกอบใน Charles Correa, 1989. 
The New Landscape: Urbanisation in the Third 
World, North America Butterworth Architecture, 
32-33

ภาพที่ 2, 3  จากภาพประกอบใน Hasan – Uddin Khan, 
1987. Charles Correa: Architect in India, 

  North America Butterworth Architecture, 158, 
23 

ภาพที่ 4  จากภาพประกอบใน Anita Berrizbeitia and 
Linda Pollak, 1999. Inside Outside: Between 
Architecture and Landscape. Massachusette. 
Rockport Publishers, Inc, 99

ภาพที่ 5-7  โดยผู้เขียนบทความ

ภาพที่ 8, 9, 10 จากภาพประกอบใน Tan Kok Meng. 2001. 
Asian Architects 2. Singapore, Select 
Publishing, 109, 108, 107, 106

ภาพที่ 11-14 จากภาพประกอบใน Hasan – Uddin Khan, 
130-132

ภาพที่ 15-18  จากภาพประกอบใน Anita Berrizbeitia and 
Linda Pollak, 82-119

ภาพที่ 19 โดยผู้เขียนบทความ 

บรรณานกุรม

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2535. พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพ
แวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 26-27

Horayangkura, Vimolsiddhi. 1992. Prittikam manut kub 
saphapveadlom [Human Behavior and Environment], 
Bangkok: Chulalongkorn University Press, 26-27

วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์. 2541. Master of Contemporary 
India Architecture, Charles Correa (1930-     ). 
อาษา (มิถุนายน), 107-109.

Klampaiboon, Worapan, 1998. Master of Contemporary 
India Architecture, Charles Correa (1930-     ). 
ASA (June), 107-109.

ศรศีกัดิ ์ พฒันวศนิ. 2545. ทศันคตต่ิอทีว่่าง: อตัลกัษณ์ที่
 ซ่อนในงานสถาปัตยกรรพื้นถิ่นเอเชียร่วมสมัย, วารสาร
 วจิยัและสาระสถาปัตยกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

135
Phattanawasin, Srisak. 2002. Thudsanakati tor thivhang: 

auttaluk thi sonren nai ngan sathaphattayagam 
pheanthin asia ruamsamai [Attitude toward Space: 
Hidden Identity in Contemporary Asian Vernacular 
Architecture], Pathumthani: Thammasat University 
Press, 135

Anita Berrizbeitia and Linda Pollak, 1999. Inside Outside: 
Between Architecture and Landscape. Massachusette. 
Rockport Publishers, Inc, 9 

Chermayeff, S. and Alexander, C. 1963. Community and 
Privacy: Toward a New Architecture of Humanism. 
New York: Doubleday.

Charles Correa, 1989. The New Landscape: Urbanisation 
in the Third World, North America Butterworth 
Architecture, 32-33.

Hall, E.T. 1966. The Hidden Dimension, Garden City, 
N.Y., Doubleday.

Hasan – Uddin Khan, 1987. Charles Correa: Architect in 
India, North America Butterworth Architecture, 130-
132

Hertzberger, H. 1991. Lessons for students in architecture. 
Rotterdam: Uigeverij 010 Publishers, 12-13, 32-39.

Michelson, W. 1970. Man and His Urban Environment: 
A Sociological Approach. Reading, Mass.: Addison-
Wesley.

Tan Hock Beng. 1996. Tropical Retreats: The Poetics of 
Place. Singapore, Page One Publishing, 134-139 


