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Abstract 

 
Code of project   : Uni-012/2556 
Project name      : Guidelines for achieve maximum efficiency of space usage in  
                            architecture, Case study : Classroom and Multi-purpose Building,  
                            Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
Resercher name  : Mr. Pornchai Jittiwasurat, Ms. Tapanee Rattanathavorn 
 

This research is to study the Architectural Morphology of Architectural space 
of classroom and multi-purpose building, which measure in the space usage analysis 
of the building. By using Space Syntax technique as a tool for analysis physical of 
space. The result was as follows: 

1. Spatial Analysis of the potential and movement networks by using Space 
Syntax tool to analyse morphological structure, found that most space locate in 
corridor area have high visibility and accessibility potential and integrate with total 
areas but the connection to each rooms have low accessibility potential and 
segregate from total areas, especially toilet and fire exit, including narrow paths. The 
wide spaces, found that, there're high potential which different from the classroom. 

2. Activity Pattern Analysis, collect data by observation tool. Found that 
space usage for contract activities such as meeting, exhibition, freshman activity and 
recreation activity, most of these activities happen on continuation corridor and 
entrance paths especially main routes such as in front of multi-purpose building 
space which connect to elevator corridor and lobby. 

The result shows that the most of building space usage pattern consist of 
user's behavior that can used as a guideline in determining the form of building 
spaces efficiently. 
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31 ผังอาคารช้ันที ่7-8 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี 34 
32 ผังอาคารช้ันที ่9 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี 35 
33 ผงัอาคารช้ันดาดฟ้า แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที ่ 36 
34 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 2 บริเวณลานอเนกประสงค์ 38 
35 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 2 บริเวณลานอเนกประสงค์และห้องนิทรรศการ 38 
36 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 3, 4  บริเวณโถงหน้าสาํนักงาน 39 
37 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 9  บริเวณลานกีฬาในรม่ 39 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
งานออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) เป็นกระบวนการที่ใช้หลักการและ

ทฤษฎีในการออกแบบร่วมกับแนวความคิดเชิงสังคมวิทยา ซ่ึงการนํามาใช้โดยทั่วไปมักขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของผู้ออกแบบแต่ละบุคคล ที่มีพ้ืนฐานทางความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซ่ึง
เป้าหมายโดยรวมของการออกแบบอาคารหรือสถาปัตยกรรมนั้น มุ่งให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็นสาํคัญ 
ถ้าหากพ้ืนที่ของอาคารไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ จะทําให้การใช้งานเป็นไปอย่าง
ไม่เต็มท่ี โดยมักทําให้เกิดการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะสภาพพ้ืนท่ี เกิดพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่มีการ
เข้าไปใช้งาน หรือเกิดความเสียหายเป็นอันตราย เช่น การเกิดอาชญากรรมตามพ้ืนที่ที่ลับตา เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพของการใช้อาคารลดลง นอกจากน้ีโดยท่ัวไป ประสิทธิภาพของการใช้
อาคาร ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าท่ีระบุได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการประเมินประสิทธิภาพของการ
ใช้สอย ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้หรือผู้ประเมิน และมักจะทราบผลหลังจากเปิดใช้อาคาร
หรืองานสถาปัตยกรรมน้ันๆ แล้ว   

การวิจัยครั้งน้ี จะเป็นการศึกษาในเชิงสัณฐานวิทยาของพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีสามารถวัดค่าในการวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเลือกใช้
ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ศักยภาพของพ้ืนที่ ทฤษฎีน้ีถูกคิดค้นโดย Bill Hillier และทีมนักวิจัย แห่ง University College 
London ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถวัดค่าด้วยระบบสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผลในการประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ี ด้วยการมองโครงสร้างทางกายภาพผ่านศักยภาพในการ
มองเห็นและเข้าถึงของโครงข่ายพ้ืนที่ ว่างและการสัญจร แทนที่จะเป็นการวิเคราะห์รูปทรงทาง
กายภาพเพียงอย่างเดียว ภายใต้กรอบแนวคิดว่า “พ้ืนที่” และ “การสัญจร” เป็นปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่
สําคัญท่ีสุดของการเป็นเมือง (หรือพ้ืนท่ีในงานสถาปัตยกรรม) โดยใช้หลักกระตุ้นการพัฒนาพ้ืนที่ด้วย
การสัญจรของผู้คน เพ่ือให้เกิดการใช้งาน เกิดกิจกรรมและทําให้พ้ืนที่ มีชีวิตชีวา ซ่ึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่และคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วย  

และแม้ว่าเป็นกระบวนการหาค่าทางคณิตศาสตร์ แต่สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) เป็น
เครื่องมือท่ีสามารถแสดงผลทางกราฟิก โดยแสดงออกมาเป็นวรรณะสีรุ้ง (ต้ังแต่สีแดงถึงสีน้ําเงิน) โดย
บริเวณพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มท่ีจะถูกสัญจรผ่านมากหรือมีศักยภาพในการเข้าถึงสูง จะแสดงค่าออกมาเป็น
วรรณะสีร้อน (สีแดง ส้ม เหลือง) ส่วนบริเวณพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มที่จะถูกสัญจรผ่านน้อยหรือมีศักยภาพ
ในการเข้าถึงตํ่า จะแสดงค่าออกมาเป็นวรรณะสีเย็น (เหลือง เขียว สีฟ้า นํ้าเงิน) รวมทั้งอาจพบว่า 
บริเวณท่ีเป็นสีโทนเย็นจะเป็นพ้ืนท่ีที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น พ้ืนที่อ่านหนังสือ ห้องเรียน ฯลฯ 
ส่วนบริเวณท่ีเป็นสีโทนร้อนอาจพบว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการค้า เป็นต้น ดังนั้น การใช้วิธีวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคสเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) จึงทําให้สามารถเข้าใจในภาพรวมของลักษณะเชิง
สัณฐานของสถาปัตยกรรมได้ชัดเจน ทั้งในแง่การสัญจร การใช้สอยของพ้ืนที่ ความหนาแน่นและการ
กระจุกตัวของกิจกรรม ทั้งน้ีผลการศึกษาดังกล่าว สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่เมือง
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หรืองานสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดที่เหมาะสมกับลักษณะอาคาร และเกิด
บรรยากาศที่ดีในการใช้งานอีกด้วย นอกจากน้ัน ในปัจจุบัน ได้มีการนําทฤษฎีและเคร่ืองมือวิเคราะห์
สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) ไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนที่อย่างกว้างขวาง และมีการทดสอบทฤษฎีว่ามีระดับความน่าเช่ือถือถึง 75-80 % ดังน้ัน จึงมี
ความน่าสนใจในการนําเทคนิคในการวิเคราะห์ดังกล่าวมาทดลองใช้ เพ่ือเป็นการประเมินงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดค่าได้ 

สําหรับอาคารอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเรียกว่า “อาคารสิรินธร”) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความสูง 9 ช้ัน มีพ้ืนที่รวม 31,875 ตารางเมตร 
สร้างบนเนื้อที่ 8,420 ตารางเมตร แล้วเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม 2553 เปิดใช้งานบางส่วนในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2553 เป็นที่ต้ังหน่วยงาน  4  แห่ง ประกอบด้วย 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 2) สํานักออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนรัตนโกสินทร์ และ 4) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มีพ้ืนที่ใช้สอยและส่วนประกอบต่างๆ 
ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนในหลายสาขาของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ รวมท้ัง ห้องสํานักงาน ห้องประชุม ห้องนิทรรศการ ร้านค้า สโมสรนักศึกษา 
สนามกีฬาในร่ม ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ ห้องยาม ห้องเก็บของและห้องเครื่องต่างๆ เม่ือ
พิจารณาถึงพ้ืนที่ใช้สอยและส่วนประกอบต่างๆแล้ว สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมและผู้ใช้สอยที่หลากหลายและซับซ้อน ในขณะท่ีการสนองตอบ ความสอดคล้องและความ
คุ้มค่าของการใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งท่ีคาดหวังด้วย ดังนั้น อาคารเรียนรวมและ
อเนกประสงค์ จึงมีความเหมาะสม ในการเป็นกรณีตัวอย่างที่จะนํามาใช้ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของ
พ้ืนที่ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและ
ประเมินงานสถาปัตยกรรมในบริเวณอ่ืนๆ ต่อไป 

ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถเป็นองค์ความรู้เพ่ือนํามาเป็นข้อพิจารณาในการวาง
แผนการใช้พ้ืนที่อาคารเรียน การปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สอยพ้ืนที่อาคารเรียนรวมและ
อเนกประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง สามารถนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร
เรียนและอาคารอ่ืนๆ ให้สามารถใช้สอยอาคารได้อย่างมีคุณค่ามากข้ึนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ และประโยชน์ใช้

สอยที่กําหนด 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ใช้สอยและการสัญจรภายในอาคารอาคารเรียนรวมและ

อเนกประสงค์ 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการใช้สอยพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
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ภายในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 9 ช้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
จากการทบทวนวรรณกรรมทําให้สามารถกําหนดแนวคิดในการศึกษาและรูปแบบการ

ดําเนินการวิจัย โดยครอบคลุมการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ดังนี้คือ  
1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพและประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนท่ี  
2) ศึกษาลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีด้วยโปรแกรม Space Syntax 
3) เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างลักษณะทางกายภาพและลักษณะเชิงสัณฐาน 

รวมทั้งเสนอแนวทางการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นิยามศัพท ์
4.1 โครงข่ายพื้นที่ ว่างและการสัญจร (Spatial and Movement Networks) หมายถึง 

การเช่ือมโยงกันอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพของพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจร ซ่ึงได้สร้างให้เกิดการ
สัญจรเพ่ือเข้าถึง (move to) พ้ืนที่ต่างๆ และการสัญจรเพ่ือผ่าน (move through) ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 

4.2 สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) คือ ชุดทฤษฎีและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถวิเคราะห์และวัดค่าด้วยระบบสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลในการประเมิน
ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือทําความเข้าใจในสัณฐานพ้ืนที่ผ่านศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายเส้นทาง
สัญจรได้อย่างเป็นระบบ 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ และแนวทางการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน ์
5.1 เป็นแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางกายภาพ 
5.2 ส่งเสริมบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาในการใช้พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมของ

นักศึกษา รวมทั้งการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5.3 เป็นแนวทางในการนําทฤษฎีที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ด้าน

การออกแบบสถาปัตยกรรม ทําให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและกว้างขวางมากข้ึน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ผู้ วิ จัยได้ค้นคว้าพร้อมทั้ งนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ ว่างทาง

สถาปัตยกรรมและลักษณะเชิงสัณฐานของสถาปัตยกรรม 2 ส่วนท่ีสําคัญ คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย การออกแบบพ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม และการประเมิน
พ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 2) แนวคิดเกี่ยวกับโครงข่ายพ้ืนท่ีว่างและการสัญจร ประกอบด้วย ทฤษฎี
สัณฐานพ้ืนที่ และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์  

1. แนวคิดเก่ียวกับออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
1.1 การออกแบบพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

ในการออกแบบอาคารทุกประเภท ควรมีลําดับขั้นตอนการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่าง
ละเอียดและชัดเจน เพ่ือจะได้ค้นคว้าและสํารวจ ทําให้ได้ข้อมูลท่ีนําไปใช้ในการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังน้ีคือ 

1.1.1 รายละเอียดของโครงการ เป็นการกําหนดลักษณะของโครงการ ประกอบด้วย 
1) วัตถุประสงค์ในการออกแบบ (Objective) โดยระบุเหตุผลในการออกแบบ

อาคารต่างๆนั้นเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งใด ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ 
2) กลุ่มผู้ใช้ของโครงการ (User) โดยระบุลักษณะเฉพาะในด้านสถานภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เช่น อายุ เพศ ศาสนา การศึกษา รายได้ ฯลฯ หรือลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
โครงการ เช่น บทบาท และหน้าท่ีของผู้ใช้อาคาร การออกแบบอาคารควรให้ความสําคัญในการ
ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้อาคาร โดยต้องลําดับความสําคัญของกลุ่มผู้ใช้อาคารด้วย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้
หลักและกลุ่มผู้ใช้รอง 

3) พฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร (User Behavior) โดยระบุกิจกรรมการใช้สอยพ้ืนที่ 
เพ่ือสนองตอบต่อพฤติกรรมทางกายและพฤติกรรมทางจิตของผู้ใช้ มีการจัดลําดับสําคัญของกิจกรรม 
รวมทั้งจัดแบ่งกลุ่มของกิจกรรมให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือใช้ในการออกแบบจัดวางพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับ
กลุ่มกิจกรรมและลักษณะการใช้สอย ทั้งน้ียังเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาและความถี่ในการประกอบกิจกรรม
ของผู้ใช้ ซ่ึงจะเป็นผลทําให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะกําหนดประโยชน์ใช้สอยใดบ้างให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้อาคารและสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้อาคารได้สูงสุด 

1.1.2 การกําหนดพ้ืนที่ใช้สอย พ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ ควรจะขึ้นกับพฤติกรรม และกิจกรรม
ของผู้ใช้อาคาร โดยสามารถแบ่งประโยชน์ใช้สอยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ีคือ 

1) ประโยชน์ใช้สอยหลัก (Main Function) คือ ประโยชน์ใช้สอยที่จะเอ้ืออํานวย
ประโยชน์หรือสนองตอบต่อกลุ่มผู้ใช้หลัก เช่น  ในห้างสรรพสินค้า ส่วนประโยชน์ใช้สอยหลัก ได้แก่  
พ้ืนที่ขายสินค้า พ้ืนที่ส่วนนันทนาการ เป็นต้น สําหรับโรงพยาบาลประโยชน์ใช้สอยหลักได้แก่  พ้ืนที่
ตรวจโรค พ้ืนที่รักษาผู้ป่วยนอก และพ้ืนท่ีรักษาผู้ป่วยใน 

2) ประโยชน์ใช้สอยรอง (Minor Function) คือส่วนของประโยชน์ใช้สอยท่ีจะช่วย
เกื้อหนุน และส่งเสริมให้ประโยชน์ใช้สอยหลักมีความสมบูรณ์ครบถ้วนย่ิงขึ้น ตัวอย่างเช่น ประโยชน์
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ใช้สอยรองของห้างสรรพสินค้า ได้แก่ อาคารจอดรถ ห้องน้ํา ห้องงานระบบ ห้องเก็บของ เป็นต้น 
หรือ ประโยชน์ใช้สอยรองของอาคารสํานักงาน ได้แก่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โถง ลานจอดรถ ห้อง
ประชุม ห้องนํ้า เป็นต้น 

การระบุพ้ืนที่ของแต่ละประโยชน์ใช้สอยในอาคารนั้น จะกําหนดขนาดพ้ืนที่ตามความ
ต้องการของการใช้สอย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ใช้อาคาร และความสมดุลกับกิจกรรมที่เกิดข้ึน 
รวมท้ังการกําหนดครุภัณฑ์ในอาคาร ต้องให้มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้อาคารน้ัน โดยการ
ประมวลผลของข้อมูลต่างๆ เพ่ือจะให้ได้มาซ่ึงพ้ืนที่ใช้สอยในอาคาร สามารถกําหนดเป็นรูปแบบทาง
กายภาพได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) ขนาด พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารต้องมีขนาดท่ีสอดคล้องและสามารถรองรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และจํานวนของผู้ใช้ได้อย่างพอดีและเหมาะสม นอกจากน้ียังรวมถึงความ
ต้องการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้สอย ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันได้ เช่น ภายในห้อง
ทํางานของสํานักงาน  อาจมีสิ่งอํานวยความสะดวก  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์  ช้ันวางของ 
ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องเรือนอ่ืนๆ หรือ การกําหนดขนาดของพ้ืนที่ที่มีขนาดแตกต่างกันในห้อง
ผู้บริหาร หรือห้องรับรองพิเศษ เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีห้องพนักงานทั่วไป เพ่ือผลด้านการเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

2) รูปร่าง พ้ืนที่ใช้สอยจะมีลักษณะรูปร่างใดนั้นมักจะขึ้นกับลักษณะของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลถึงรูปทรง (Form) ของอาคารโดยตรง เช่น ห้องประชุมรัฐสภาซ่ึงมีลักษณะเป็น
ทรงกลม หรือ สนามฟุตบอลท่ีเป็นวงรียาวทําให้รูปทรงอาคารต้องออกมาในลักษณะโค้ง เพ่ือให้ผลใน
การมองที่ดี และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้ใช้อาคาร  

การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ใช้สอย ในลําดับแรก คือ การ
วิเคราะห์หาเน้ือท่ีใช้สอย โดยวิเคราะห์หาขนาดของพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภทของอาคาร วิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของเน้ือท่ีใช้สอย กิจกรรมที่เกิดข้ึนในเนื้อที่ใช้สอยตามมิติของเวลา และความสัมพันธ์
ของกิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย ตลอดถึงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของผู้ใช้สอย อันเป็นผลมาจากแบบ
แผนของการดํารงชีวิตและคติความเชื่อท่ีสัมพันธ์หรือมีผลต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนภายในอาคาร 
หลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ันต้องอาศัยจากการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) 
และการค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ดังนั้นกระบวนการออกแบบ ต้องพิจารณาขนาดและรูปร่างของพื้นที่อาคารท่ีเหมาะสม 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงจํานวนและพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารน้ันเป็น
หลัก 

1.1.3 การจัดแบ่งกลุ่มประโยชน์ใช้สอย (Grouping & Zoning) กลุ่มกิจกรรม 
(Grouping) แบ่งออกเป็น กลุ่มกิจกรรมหลัก และกลุ่มกิจกรรมรอง และตามหลักการออกแบบพ้ืนที่
ใช้สอยอาคารต่างๆในงานสถาปัตยกรรม ยังสามารถจัดแบ่งเป็นเขตหรือบริเวณต่างๆ (Zoning) ได้ 
โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ทั้งทางประโยชน์ใช้สอย ลักษณะทางกายภาพ หรือสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่) 

1) พ้ืนที่สาธารณะ (Public Area) คือ บริเวณที่จะให้บริการกลุ่มผู้ ใช้อาคาร
ด้านหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ใช้อาคารหลายกลุ่ม 
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2) พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Area) คือ พ้ืนที่ให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้อาคาร
เฉพาะกลุ่มหรือเป็นพ้ืนที่สาธารณะภายใน มีความพลุกพล่านน้อยกว่าเขตสาธารณะ  

3) พ้ืนที่กึ่งส่วนตัว (Semi-Private Area) คือ พ้ืนที่ส่วนตัวท่ีบุคคลทั่วไปมีโอกาส
เข้าถึงได้บ้าง  

4)  พ้ืนที่ส่วนตัว (Private Area) คือ เขตส่วนตัวท่ีผู้ใช้อาคารท่ัวไปไม่สามารถที่จะ
เข้าถึงได้ ซ่ึงเป็นเขตท่ีจํากัดกลุ่มผู้ใช้อาคารให้มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 

5) พ้ืนที่บริการ (Service Area) คือ พ้ืนท่ีรองรับส่วนสนับสนุนให้เกิดความสะดวก
ในการใช้สอย มักจะไม่ต้องการให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย 

ตัวอย่าง เช่น  ศูนย์การค้า (Shopping Mall Complex) ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของ
กิจกรรมหลายอย่าง เช่น อาคารสํานักงานให้เช่า ศูนย์การค้า สวนสนุก สวนน้ํา ซ่ึงอาคารลักษณะน้ี 
การแบ่งเป็นเขตหรือบริเวณ (Zoning) เป็นสิ่งสําคัญมาก โดยสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรมได้ ดังน้ีคือ   

- Public Zone คือ พ้ืนท่ีส่วนขายสินค้า สวนสนุก โถงทางเข้า โรงภาพยนตร์ 
- Semi-Public Zone คือ พ้ืนที่ส่วนสํานักงานหรือธุรการท่ีไว้บริการผู้ซ้ือในกรณี

พิเศษ หรือผู้มาติดต่อธุรการในเร่ืองของพ้ืนที่ขายให้เช่าภายในห้องสรรพสินค้า 
- Private Zone คือ พ้ืนที่ของฝ่ายบัญชีตรวจสอบสินค้า พ้ืนที่ของฝ่ายผู้บริหาร 

สําหรับการจัดแบ่งกลุ่มประโยชน์ใช้สอยสําหรับสถานศึกษา (มาลินี ศรีสุวรรณ , 
2542:172-174) มีหลักการแบ่งได้ดังนี้ 

1) ส่วนบริหารและธุรการ ควรต้ังอยู่ในตําแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกจากทางเข้าหลัก 
เนื่องจากเป็นส่วนท่ีติดต่อกับบุคคลภายนอกมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

- ส่วนทํางาน ได้แก่ ห้องทํางานของผู้บริหาร ห้องพักอาจารย์ ห้องธุรการ และห้อง
ประชุมเล็ก 

- ส่วนโถงพักคอยและส่วนติดต่อ 
- ส่วนเก็บของ 
- ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องนํ้า ฯลฯ  
2) ส่วนการศึกษา เป็นกลุ่มประโยชน์ใช้สอยที่มีข้อพิจารณาหลายประการ เพ่ือให้

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด เช่น ห้องเรียนควรต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเงียบท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได้ โดยให้อยู่ห่างจากเสียงรบกวนต่างๆ และมีทางติดต่อสําหรับการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ส่วน
การศึกษา ประกอบด้วย 

- ห้องเรียนธรรมดา 
- ห้องเรียนวิชาพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
3) ส่วนประโยชน์ใช้สอยร่วม เป็นส่วนใช้สอยที่สนองประโยชน์ต่อผู้ใช้เป็นจํานวน

มากในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย 
- ห้องสมุด 
- ห้องประชุม 
- ห้องเล่นกีฬา 
- สนามกีฬาในร่ม 
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4) ส่วนบริการ ประกอบด้วย 
- ห้องน้ําห้องส้วม 
- ที่จอดรถ 
5) ส่วนเทคนิค ประกอบด้วย 
- ห้องเครื่อง 
- ห้องเก็บของ 
- ส่วนพักขยะ 
- ส่วนคนงาน 
- ป้อมยามรักษาความปลอดภัย 

1.1.4 การกําหนดทางสัญจร การตัดสินใจในการเลือกทางเข้าถึงของโครงการเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมาก เพราะการเปิดทางเข้าถึงของโครงการจะเป็นผลต่อการจัดวางตัวอาคาร  การ
ตัดสินใจที่จะเลือกตําแหน่งและทิศทางเข้าถึงน้ันขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมของท่ีดินท่ีจะปลูกสร้าง ทิศ
ที่เหมาะสม การกําหนดทางเข้าออกของโครงการหรืออาคารท่ีตอบรับกับผู้ใช้อาคาร โดยทางเข้าถึง
ของอาคารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 

1) ทางเท้า (Pedestrian) ในการพิจารณาทางเข้าถึงอาคารโดยการเดินเท้า ต้องทํา
การสํารวจศักยภาพของพ้ืนที่ต้ังโครงการโดยรอบว่า ผู้ที่จะเข้ามาใช้โครงการมาจากท่ีใดเป็นหลัก เช่น 
ป้ายรถประจําทาง สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ ฯลฯ บริเวณที่รวมตัว (Node) ของคนเดินเท้า จะมีส่วนช่วย
ประกอบการตัดสินใจในการเปิดทางเชื่อมต่ออาคารในตําแหน่งที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เข้าสู่อาคารด้วย
การเดินเท้า 

2) ทางรถยนต์ (Automobile) ควรพิจารณาผู้ใช้อาคารให้ชัดเจนว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่
มาจากไหน จะเดินทางเข้าสู่โครงการอย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้โครงการส่วนใหญ่มาจากฝั่งตรงข้าม
ของถนน ทําให้ต้องเลี้ยวรถกลับก่อนเข้าสู่โครงการ มีระยะห่าง และความปลอดภัยมากเพียงพอ
หรือไม่ หรือมีระยะที่จะต้องกลับรถไกลมากจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงโครงการ สิ่งต่างๆ
เหล่าน้ีจะทําให้ผู้ออกแบบระมัดระวังในการตัดสินใจที่จะเปิดทางเข้าถึงในตําแหน่งที่เหมาะสม และ
สามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับโครงการที่ออกแบบได้  

3) ทางเข้าถึงประเภทอ่ืนๆ ในบางโครงการอาจจะมียานพาหนะที่นอกเหนือจาก
ทางรถยนต์ หรือทางเท้า ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต่อการเข้าถึงของโครงการ เช่น ทางรถไฟ ทางเรือ หรือ
ทางเคร่ืองบิน ฯลฯ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพท่ีต้ังของโครงการ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดข้ึน ดังน้ัน ใน
การออกแบบจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องคํานึงถึงข้อจํากัดในการใช้งานของยานพาหนะเหล่าน้ัน เช่น 
รัศมีวงเลี้ยว การถอยหลัง การจอดเทียบ ซ่ึงจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเปิดทางเข้าออกของ
โครงการ 

การวางระบบการสัญจรในอาคารเป็นส่วนหน่ึงที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สอย หากมีการ
เรียงพ้ืนที่ให้มีความสัมพันธ์ของประเภทพื้นที่และทางสัญจร (Circulation) อย่างเหมาะสม จะทําให้
พ้ืนที่มีความเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัย ในการออกแบบจะต้องกําหนดทิศทางการสัญจรให้
ชัดเจน ซ่ึงมักจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Behavior) และกิจกรรมของผู้ใช้เป็นสําคัญ รูปแบบ
ทางสัญจร ขนาดและทิศทางที่ชัดเจนเป็นตัวเช่ือมโยงกลุ่มของประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ให้เกิดการติดต่อ
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หรือตัดความสัมพันธ์กัน และควบคุมให้มีความปลอดภัยและไม่ให้เกิดความสับสน ทั้งน้ีอาคารหรือ
สถานประกอบการแต่ละแห่ง อาจแบ่งทางสัญจรของผู้ใช้อาคารออกเป็น 2 กลุ่มหลัก  คือ 

1) ทางสัญจรของผู้ ให้บ ริการ (Staff Circulation) คือ ผู้ที่ทํ างานประจําใน
โครงการน้ันๆ เช่น ในโรงพยาบาลมีทางสัญจรของเจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ซ่ึงจะต้อง
แยกจากทางเข้าออกของผู้ป่วย หรือในห้างสรรพสินค้า ทางเข้าออกของพนักงานควรที่จะแยกออก
จากทางเข้าออกของลูกค้า เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ และเอ้ืออํานวยต่อการรักษาความ
ปลอดภัย 

2) ทางสัญจรของผู้รับบริการ (User Circulation) คือ ผู้ใช้จากภายนอกอาคารที่
จะเข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร การจัดวางเส้นทางการสัญจรของผู้รับบริการ ไม่ควรซับซ้อน วกวน ซ่ึง
จะเป็นปัญหาแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 

ในการจัดทางสัญจรเพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมท้ังสองแบบข้างต้นจะต้องจัดลําดับความสําคัญ
ของประโยชน์ใช้สอย  ว่าประโยชน์ใช้สอยใดสําคัญมากที่สุด ถ้ามีผู้ใช้มากและบ่อยท่ีสุดก็ควรท่ีจะ
เขา้ถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถแบ่งประเภทเป็น เส้นทางหลัก และเส้นทางรอง 

การวางเส้นทางสัญจรเป็นแกนตรงจะสามารถทําให้เข้าใจได้ง่าย มากกว่าเส้นทางซ่ึงเป็น
รูปอื่น เช่น เลี้ยวหักมุมมากกว่า 2 มุมเลี้ยวขึ้นไป หากเลี่ยงไม่ได้ ควรพยายามให้เกิดมุมเลี้ยวน้อยท่ีสุด 
และใช้ป้ายบอกทางช่วย ตัวอย่างเช่น ทางสัญจรในโรงพยาบาลที่ต้องการเส้นทางสัญจรที่ติดต่อได้
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน วกวน  

นอกจากนี้ การสัญจรภายในอาคารสามารถแบ่งตามลักษณะที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ใช้สอย
หรือห้องต่างๆได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้คือ 

1) Double–Loaded Corridors คือ อาคารที่มีทางเดินอยู่ภายในอาคารและมี
ห้องต่างๆอยู่ทั้งสองข้าง 

2) Single–Loaded Corridors คืออาคารที่มีทางเดินอยู่ภายนอกอาคารตลอด
แนวผนังของอาคาร 

3) Point-Blocked Corridors คือ อาคารท่ีมีทางเดินรอบแกนบริการ 
1.1.5 การกําหนดพื้นที่เปิดโล่ง พ้ืนที่เปิดโล่ง (Open Space) ของอาคาร เป็นการ

กําหนดพื้นที่ว่างของอาคาร เพ่ือมิให้อาคารก่อสร้างใกล้หรือชิดติดกันระหว่างอาคารจนมากเกินไป 
และให้ผลในด้านความปลอดภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ และเพ่ือมิให้มีการก่อสร้างอาคารจนเต็มพ้ืนท่ีซ่ึง
จะก่อให้เกิดความแออัดของชุมชนหรือพ้ืนที่โดยรอบ โดยปกติในการออกแบบได้มีการกําหนดพ้ืนที่
เปิดโล่งของอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ได้ระบุให้อาคารพักอาศัยต้องมี
พ้ืนที่เปิดโล่ง 30% ของพ้ืนที่ที่จะออกแบบโดยรวม และอาคารที่มิได้ใช้เป็นที่พักอาศัย เช่น โรงงาน 
อาคารสาธารณะ ต้องมีพื้นที่เปิดโล่ง 10% ของพื้นที่รวม นอกจากน้ี การเว้นพ้ืนที่เปิดโล่งยังช่วย
ส่งเสริมให้อาคารเกิดความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ที่จังหวะ สัดส่วน รูปทรง 
สีสัน ของอาคารมีความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีว่างอย่างเหมาะสม  

พ้ืนที่เปิดโล่งทางสถาปัตยกรรมสามารถแบ่งออกได้ 4 แบบ คือ 
1) พ้ืนที่เปิดโล่งภายในอาคาร เป็นพ้ืนที่ภายในเพ่ือเช่ือมต่อกันระหว่างประโยชน์ใช้

สอย (Function) เช่น ลานโล่งกลางอาคาร (Plaza) ลานกลาง (Open Court ) เป็นจุดพักสายตาหรือ
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สามารถเข้ามานั่งพักผ่อน เป็นพ้ืนที่ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พ้ืนที่ภายนอกอาคาร และ
ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับนันทนาการ ซ่ึงควรออกแบบให้สามารถรองรับต่อการใช้งานได้หลากหลาย 

2) พ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร หรือพ้ืนที่โล่งด้านหน้าอาคารตามพระราชบัญญัติ 
เป็นพ้ืนที่รองรับหรือเป็นจุดพักของผู้ใช้ก่อนท่ีจะเข้าไปในอาคาร อาจจะกําหนดเป็นศูนย์รวมกิจกรรม
ของประชาชน เช่น ลานด้านหน้าอาคารสํานักงาน ลานด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

3) ใต้ถุนอเนกประสงค์ (Multi Purpose Basement) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณใต้
อาคาร สามารถใช้จัดกิจกรรมในร่มต่างๆ เช่น การจัดพิธีไว้ครู กิจกรรมนักศึกษา การจัดนิทรรศการท่ี
สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมได้ เป็นต้น 

ในการออกแบบพ้ืนที่เปิดโล่งของอาคาร สิ่งสําคัญควรให้มีการเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ีเปิด
โล่งภายในและพ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร รวมทั้งควรที่จะให้พ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคารเป็น
บริเวณท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ในบางเวลา 

ในขณะเดียวกันถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่โล่งอยู่พอสมควร น่าจะใช้พ้ืนที่โล่ง
เหล่าน้ันสร้างความสัมพันธ์กับพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเน่ืองและได้ความรู้สึกท่ีดี
เกิดความคุ้นเคยกับอาคารนั้นๆ ได้ดีย่ิงขึ้น ในทางกลับกันอาคารส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนในเมือง กลับสร้าง
อาณาเขตของตัวเองอย่างชัดเจนกีดกันพ้ืนที่โล่งของอาคารกับพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือหวังเพียงให้ผู้ใช้
อาคารรู้สึกสบายและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเท่าน้ัน ในที่มิได้หมายถึงว่า การออกแบบโดยสร้าง
สภาวะความเป็นส่วนตัวนั้นไม่ดี เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมองอีกด้านหน่ึงไปพร้อมๆ กันด้วย 

 
1.2 การประเมินพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

กระบวนการออกแบบและผลลัพธ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความหลากหลาย ในเชิง
แนวความคิด สุนทรียภาพ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงรูปแบบของการใช้สอยพ้ืนท่ีว่างได้
ถูกนิยาม ต้ังคําถาม ตีความ ทดลอง และประเมินไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในเชิงวิชาชีพ ขอบเขต
และบทบาทของสถาปนิก งานสถาปัตยกรรมได้ถูกขยายความออกมากขึ้น ทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์ และความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา รวมท้ังการทําความเข้าใจกับมุมมองการให้
คุณค่าที่แตกต่างของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลและความเก่ียวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ทําให้มี
ความเป็นไปได้ของคําตอบท่ีหลากหลาย และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 

การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นการจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ของระนาบกับพ้ืนที่ สัดส่วนของรูปทรง จังหวะของการเจาะช่องที่สัมพันธ์กับผนัง
ทึบ คุณค่ารูปทรงที่เป็นมวล (Mass) ระเบียบของการตกแต่งระนาบต่างๆ ความสัมพันธ์ของเส้นสาย
รูปทรงในตัวอาคาร วิธีการเก็บรายละเอียดของส่วนต่างๆของอาคาร (Finished) ความสัมพันธ์ของ
พ้ืนผิววัสดุที่ใช้กับอาคาร ผลของแสงเงาที่มีต่อรูปทรงของอาคาร การเลื่อนไหลของที่ว่าง (Flowing 
of  Space) ภายในอาคาร การจัดองค์ประกอบของรูปด้าน วิธีการจัดองค์ประกอบของมวลท่ีเป็น
รูปทรง (Mass) ความงามขององค์ประกอบพ้ืนที่ (Composition of Plan) ความสัมพันธ์ระหว่างที่
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ว่างภายในอาคารกับที่ว่างภายนอก วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับสภาพแวดล้อมในเชิง
องค์ประกอบทางความงาม และส่วนตกแต่งอาคารให้มีความสวยงาม (Architectural Decoration) 

สถาปัตยกรรมจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถจับต้องได้และมองเห็นได้ด้วยตา นอกเหนือจาก
ส่ิงที่สามารถสัมผัสจากรูปลักษณ์ทางกายภาพของสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีการรับรู้ในเชิงจิตวิทยาหรือ
ปรัชญา ซ่ึงความรู้สึกจากการรับรู้ของแต่ละคนจะมีความเข้าใจที่ต่างกัน อาจจะมีความคิดท้ังที่ขัดแย้ง
และคล้อยตามกันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่แล้วการสร้างการรับรู้ในทางจิตใจน้ี
มักจะขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือแนวความคิดของผู้ที่ออกแบบ 

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ การประเมินคุณค่าของงานท่ีออกแบบเพ่ือสนอง
ประโยชน์ใช้สอย (Functionalism) และการใช้งานในชีวิตประจําวันของผู้ใช้ อาจจะถือได้ว่าเป็น
เป้าหมายสําคัญของการออกแบบ เพราะคุณค่าประการอ่ืน คือ ระบบโครงสร้างและการใช้วัสดุ
ก่อสร้าง และความงาม นั้นควรออกแบบให้สอดคล้องและเคารพต่อประโยชน์ใช้สอยอย่าง
ตรงไปตรงมา ซ่ึงเป็นคุณลักษณะทางสุนทรียภาพของการออกแบบอีกอย่างหนึ่ง 

นอกจากน้ีหากเราทราบถึงปรัชญา วัตถุประสงค์ และผู้ใช้อาคารแล้ว ในขั้นตอนการ
ออกแบบ เราจะต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยา นอกเหนือจากที่จะสนองตอบทางด้าน
ประโยชน์ใช้สอยเพียงด้านเดียว ซ่ึงการออกแบบเพ่ือท่ีจะมุ่งสนองตอบผู้ใช้อาคารอย่างเดียวนั้น  อาจ
เกิดปัญหากับสังคม ทั้งผู้ใช้อาคาร และสภาพแวดล้อมของสังคมภายนอกได้ เช่น บริษัทที่มีห้อง
ประชุมใหญ่หรือเล็ก ขนาดต่างๆ มากจนเกินความจําเป็น หรือพ้ืนที่บางส่วนมีความเป็นส่วนตัวมาก
จนเกินไปก็จะทําให้การใช้พ้ืนที่เหล่านั้นเป็นปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานใน
บริษัทได้ เช่น พนักงานแต่ละแผนกไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักกันเลย เพราะพ้ืนที่ทางเข้าออกมีเฉพาะ
ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาตัดความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างแผนก หรือหน่วยงานภายในองค์กร 
อย่างคาดไม่ถึงในแง่มุมทางจิตวิทยา 

ดังนั้น การประเมินสถาปัตยกรรมน้ันจําต้องใช้ความรู้ที่เป็นหลักวิชาทางเหตุผลซ่ึงเป็น
ลักษณะภาวะวิสัย (Objective) ผสมผสานกับการใช้ความรู้ที่ เป็นประสบการณ์อันเป็นอัตวิสัย 
(Subjective) หรือ จิตนิยมควบคู่กันไป เพราะต่างก็เป็นวิธีการที่ได้รับความรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย การ
แสวงหาความรู้ที่มีลักษณะเป็นภาวะวิสัย หรือวิธีการทางวัตถุนิยมเป็นวิธีการท่ีมีพ้ืนฐานอยู่บนเหตุผล 
(Rational) ส่วนวิธีการที่ เป็นอัตวิสัยน้ันมีพ้ืนฐานอยู่บนความรู้โดยฉับพลันของประสบการณ์ 
(Intuitive) ซ่ึงต่างก็เป็นวิธีทางในกระบวนการท่ีต้องประกอบกันของสภาวะจิตของมนุษย์ สําหรับการ
พิจารณาทางความจริง หรือสัจจะ (Truth) เป็นความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ถูกสมมติล่วงหน้าจาก
ระเบียบเหตุผลทางตรรกวิทยาของภาวะวิสัยล้วนๆ ส่วนความรู้ที่เป็นประสบการณ์ทางอัตวิสัยน้ันไม่
อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ แต่เป็นวิธีการที่เข้าใจและเป็นความรู้ที่ใช้กับศิลปะและ
ความงามที่ให้ประสบการณ์และแนวทางสําหรับการแสดงพฤติกรรมแก่มนุษย์ 

อย่างไรก็ตาม การออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้
สอยทางกายภาพและด้านจิตใจ จําเป็นต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีว่างในบริบทเฉพาะของ
อาคาร และทางสัญจรที่มีความซับซ้อน การออกแบบอาคารด้วยมิติที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ เช่น 
คุณค่าและความงามของที่ว่าง การตอบสนองกับแนวความคิด การรับรู้ เป็นต้น พร้อมทั้งค้นคว้า
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ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการออกแบบ ที่สามารถใช้หลักการ ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

การวิเคราะห์เพ่ือประเมินค่าของอาคารหรือพ้ืนที่ว่างทางสถาปัตยกรรม สามารถสรุป
เป็น 3 ประเด็น คือ 1) คุณค่าของการแก้ปัญหาเร่ืองประโยชน์ใช้สอย  2) คุณค่าของระบบโครงสร้าง
และการใช้วัสดุก่อสร้าง และ 3) คุณค่าทางความงาม  

2. แนวคิดเก่ียวกับโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจร 

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ มีความเกี่ยวข้องอย่างย่ิงกับการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงโดยทั่วไปนักออกแบบจะไม่สามารถทราบ
หรือคาดการณ์ได้ถึงลักษณะการใช้สอยว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ก่อนท่ีอาคารน้ันๆ หรือ
ห้องต่างๆ จะถูกใช้งานจริง ประกอบกับลักษณะรูปทรงของอาคาร (form) และการจัดวาง
องค์ประกอบพ้ืนที่ภายใน (function) มีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถกําหนดสูตรสําเร็จในการ
ออกแบบเพื่อการใช้งานของอาคารได้ แต่ทั้งน้ี พ้ืนท่ีทางสถาปัตยกรรม ควรมีลักษณะที่เอ้ือให้เกิดการ
ผสมผสานกันของผู้คนที่เข้ามาใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่เกิดพ้ืนที่เงียบเหงาว่างเปล่า หรือเกิด
กิจกรรมการใช้สอยท่ีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซ่ึง Turner and Penn (1999) กล่าวว่า พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการมองเห็นสูง มีแนวโน้มที่จะเอ้ือให้เกิดการเข้าใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมอย่าง
หลากหลาย และเกิดการผสมผสานผู้คนท่ีเข้ามาใช้ ซ่ึงจะทําให้พ้ืนที่มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น 
การสร้างให้ระบบพื้นที่ว่างและเส้นทางสัญจร มีการเช่ือมโยงกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ของเมือง (หรืออาคาร) 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ระดับและความหนาแน่นของการสัญจรท่ีเหมาะสม (Alexander, 1964; 
Batty, 1982; Hillier and Hanson, 1984) จะช่วยให้พ้ืนที่นั้นๆ เกิดความหลากหลายและผสมผสาน
ของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ส่งผลต่อเน่ืองให้พ้ืนที่มีชีวิตชีวา เกิดบรรยากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้คนที่อาศัยอยู่หรือใช้สอยอาคาร เน่ืองจากพ้ืนที่ว่าง (open spaces) เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีผู้คน
ใช้ในการดําเนินชีวิต (Jacobs, 1961) 

2.1 ทฤษฎีสัณฐานพื้นที่  
การเช่ือมโยงกันอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพของพ้ืนที่ว่างและเส้นทางสัญจร หรือเรียก

รวมว่า “โครงข่ายพ้ืนที่ว่างและการสัญจรภายในอาคาร” ได้สร้างให้เกิดการสัญจรเพ่ือเข้าถึง (move 
to) พ้ืนที่ต่างๆ ภายในอาคาร และการสัญจรเพ่ือผ่าน (move through) ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ของอาคาร
ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันของผู้คน ทั้งผู้ใช้ประจํา และคนภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายหลากหลายแตกต่างกัน โครงข่ายพ้ืนที่ว่างและการสัญจรภายใน
อาคารที่เอ้ือให้เกิดความหนาแน่นของการสัญจรและกิจกรรมในระดับที่แตกต่างกันน้ี จะเป็นโครงข่าย
ที่ฝังตัวอยู่ในระบบของเมือง (หรืออาคาร) โดยรวมได้ดี เป็นลักษณะของ “การสัญจรอิสระ” (Natural 
Movement) (Hillier et al., 1993) ที่เกิดจากการสัญจรของผู้คนภายในพ้ืนที่อย่างอิสระ ในระดับที่
แตกต่างกัน อันเน่ืองมาจากการเช่ือมต่อของโครงข่ายพ้ืนท่ีว่างและการสัญจรภายในอาคารเอง และได้
ก่อให้เกิดศักยภาพการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมกัน ทําให้บางบริเวณมีความคึกคัก บางบริเวณสงบเงียบ 
และส่งผลสืบเน่ืองให้การกระจายกิจกรรมบนพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันภายใต้ “กระบวน
การเศรษฐสัญจร” (Movement Economy Process) (Hillier, 1996) กล่าวคือ กิจกรรมที่ต้องการ
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ความสงบ เช่น พ้ืนที่อ่านหนังสือ ห้องเรียน ฯลฯ มีแนวโน้มที่จะอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพในการ
เข้าถึงตํ่า ในขณะที่ร้านค้าต่างๆ อาจต้ังอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่สูงกว่า และส่งผลให้
เกิดเป็นพ้ืนที่ที่ดึงดูดกิจกรรมการค้าอ่ืนๆ ต่อเนื่องย่ิงขึ้นไป จากระดับการสัญจรอิสระเดิมท่ีสูงตาม
ศักยภาพของโครงข่าย และจากการสัญจรที่ดึงดูดกิจกรรมการค้า (attractors) มากระจุกตัวอยู่แล้ว 
ได้เกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ (multiplier effects) ส่งผลให้ดึงดูดกิจกรรมการค้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
เป็นผลมาจากการสัญจรท่ีสูง ให้มากระจุกตัวเพ่ิมมากขึ้น ทําให้พ้ืนที่ปรากฏเป็นย่านการค้า หรือพ้ืนที่
ที่มีความคึกคัก หนาแน่นกว่าบริเวณอื่นๆ ควบคู่กับบริเวณท่ัวไปท่ีมีกิจกรรมอ่ืนๆ กระจายตัวอยู่ 
อย่างสอดคล้องกับศักยภาพการเข้าถึงของพ้ืนที่ เป็นลักษณะของความเป็นศูนย์กลางที่ไม่หยุดน่ิง 
(dynamic centrality) ซ่ึง Hillier (2000) เรียกว่า “ศูนย์กลางท่ีมีชีวิต” (live center) กระบวนการ
ทั้งระบบนี้เป็นคุณสมบัติสําคัญของ “สัณฐานพ้ืนที่” (spatial configuration) ที่ทําให้การออกแบบ
สถาปัตยกรรมนั้นๆ ประสบความสําเร็จจากการถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2.2 เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์ (Space Syntax analysis) 
สเปซซินแทกซ์เป็นเทคนิคการวิเคราะห์พ้ืนที่ ที่ พัฒนาด้วยการคํานวณโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดย Hiller and Hanson (1984) กรอบความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎี คือ รูปลักษณะการ
เช่ือมต่อของโครงข่ายพ้ืนที่สาธารณะ ซ่ึงหมายรวมถึง ถนน ทางสัญจร รวมทั้งท่ีโล่งว่างสาธารณะ
ต่างๆ ในเมือง มีผลโดยตรงต่อระดับการสัญจร ณ จุดหน่ึงจุดใดบนโครงข่ายน้ันๆ หากโครงข่ายมีการ
เช่ือมต่อกันเป็นอย่างดี ระดับการสัญจรอิสระ (natural movement) (Hillier, 1996) จะมีค่าสูงและ
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม จะพบว่ามีบางเส้นทางท่ีมีระดับการสัญจรมากกว่า
เส้นทางอ่ืนๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากการเช่ือมต่อของเส้นทางแต่ละเส้นกับเส้นทางอ่ืนๆ ทั้งหมดในเมืองจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน เส้นทางที่ถูกคอมพิวเตอร์คํานวณว่ามีค่าเฉลี่ยความลึกไปยังเส้นทางอ่ืนๆ ทั้งหมด
ในระบบน้อย ถือเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงสูงหรือ “ฝังตัว” (integrate) ได้ดีในโครงข่าย
ทั้งหมด จึงมีแนวโน้มที่จะถูกสัญจรผ่านมาก เนื่องจากมีโอกาสสูงที่ผู้สัญจรจะใช้ผ่านในการเดินทาง
จากที่หน่ึงๆ ไปยังอีกที่หน่ึงในเมือง ในทางตรงกันข้าม เส้นทางท่ีถูกคอมพิวเตอร์คํานวณว่ามีค่าเฉลี่ย
ความลึกไปยังเส้นทางอ่ืนๆ ทั้งหมดในระบบมาก ถือเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงตํ่าหรือ 
“แยกตัว” (segregate) ออกจากโครงข่ายทั้งหมด จึงมีแนวโน้มที่จะมีถูกสัญจรผ่านน้อย เนื่องจากมี
โอกาสน้อยที่ผู้สัญจรจะใช้ผ่านในการเดินทางจากที่หนึ่งๆ ไปยังอีกท่ีหน่ึงในเมือง แนวคิดหลัก
ของสเปซซินแทกซ์ คือ การวิเคราะห์สัณฐานรูปร่างภายนอกท่ีสะท้อนภาพของเมือง หรือ ระบบอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (Space) เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และสิ่งอ่ืน ที่มีความซับซ้อน 
โดยคํานวณจากการเข้าถึงพ้ืนที่แต่ละเซล (cell) และให้ความสัมพันธ์ระดับการเข้าถึงพ้ืนที่ระหว่าง
เซลต่อเซล โดยการสร้างเส้นเอกเซียล (axial line) บนพ้ืนที่คอนเวกซ์ (convex space) ที่อยู่บน
พ้ืนที่ที่คนรับรู้และถูกใช้ การลากเส้นเอกเซียลให้ยาวและตรงที่สุดของการมองเห็นในพ้ืนที่คอนเวกซ์
ของเมือง เส้นจะถูกคํานวณโดยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์ การวัดค่าของการประสานหรือค่าศักยภาพ
การเข้าถึงพ้ืนที่ (integration) ของแต่ละองค์ประกอบสู่ระบบรวมท้ังหมด โดยคํานวณจากความลึก
ของแต่ละเส้นกับระบบทั้งหมด สามารถวัดความหนาแน่นของเมือง ค่าสีที่อ่านได้เป็นสีโทนร้อนจากสี
แดงคือ ค่าท่ีมีจํานวนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติสูงที่สุด มีการสัญจรมากและมีค่าประสานมากหรือ
ศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม สีนํ้าเงินคือ ค่าท่ีมีการสัญจรน้อยและมีค่าประสาน
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น้อย ศักยภาพเข้าถึงพ้ืนที่ยาก ดังน้ัน พ้ืนที่สีแดงจึงมีการสัญจรท่ีพลุกพล่าน เหมาะสําหรับเป็นย่าน
พาณิชยกรรม ส่วนพ้ืนที่สีนํ้าเงินเป็นพ้ืนที่สัญจรที่สงบ มีกิจกรรมน้อย เหมาะแก่การพักอาศัย   

ในการวิเคราะห์ “ศักยภาพการเข้าถึง” (potential of accessibility) ของโครงสร้างเชิง
สัณฐานพ้ืนที่ มักทํากันใน 3 ระดับ ได้แก่  

1) ศักยภาพในการเข้าถึงของโครงข่ายในระดับรวม (potential of global 
accessibility) : n stept/rn  เป็นการวิเคราะห์เส้นทางท่ีมีระดับการเข้าถึงโดยการเดินเท้าจากมาก
ไปหาน้อย (แดงถึงนํ้าเงินเข้ม) ในระดับเมือง ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีคนนิยมใช้เดินทางไปทํากิจกรรมใน
ระดับเมืองซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

2) ศักยภาพในการเข้าถึงของโครงข่ายในระดับเฉพาะ (potential of local 
accessibility) : 3 stept/r3 เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงของเส้นทางเดินเท้าเส้นทางใด
เส้นทางหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆ ในระยะทุกช่วง 2 เลี้ยว ซ่ึงเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญ
ในระดับย่านหรือระดับเฉพาะบริเวณใกล้เคียง หรือเป็นเส้นทางที่คนนิยมใช้เดินทางไปทํากิจกรรมใน
ระดับย่าน 

3) ศักยภาพในการเข้าถึงของโครงข่ายในระดับตัวเอง (connectilvity) เป็นการ
วิเคราะห์ศักยภาพเส้นทางที่คนนิยมใช้เดินทางไปทํากิจกรรมในระดับย่อยกว่าย่าน ค่าตามวรรณะสีรุ้ง
แทนค่าท่ีออกมาในแต่ละเส้นทาง หมายถึง เส้นทางท่ีมีระดับการเข้าถึงของตัวเองโดยการเดินเท้าจาก
มากไปหาน้อย (แดงถึงน้ําเงินเข้ม)   

เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) มีหลักการโดย
สรุปว่า ลักษณะรูปทรงและการจัดวางตัวของพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน มีผลทําให้ทัศนียภาพในการ
มองเห็นของคนในพ้ืนที่แตกต่างกันออกไป (Benedikt, 1979) (ภาพที่ 1)  

 

 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอย่างพ้ืนที่ของจุดมองต่างกัน 3 จุด 

 
ทั้งน้ี โปรแกรมสเปซซินแทกซ์จะทําการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการมองเห็นและ

เข้าถึงตามลักษณะรูปทรงและการจัดวางตัวของพื้นที่ที่แตกต่างกันด้วยแผนภูมิสี (ภาพท่ี 2) 
 
 
 

พื้นท่ีท่ีถกูมองเห็น  พ้ืนท่ีท่ีไม่ถูกมองเห็น 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์พื้นทีภ่ายในอาคารตามลักษณะรปูทรงและการจัดวางตัวของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์ 
 

จากน้ัน จึงทําการระบุประโยชน์ใช้สอยหรือองค์ประกอบภายใน (function) ที่เหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ของอาคารนั้นๆ เช่น ในบริเวณที่เป็นวรรณะสีร้อน (สีแดง ส้ม เหลือง) มีแนวโน้มที่
จะถูกสัญจรผ่านมากหรือมีศักยภาพในการเข้าถึงสูง ควรเป็นประโยชน์ใช้สอย (use) หรือกิจกรรม 
(activity) ที่ต้องการพ่ึงพาอยู่กับความพลุกพล่านของผู้คน เช่น ร้านค้า ลานกิจกรรม ห้องแสดง
นิทรรศการ ฯลฯ ส่วนบริเวณที่เป็นวรรณะสีเย็น (สีเหลือง เขียว ฟ้า นํ้าเงิน) มีแนวโน้มที่จะถูกสัญจร
ผ่านน้อยหรือมีศักยภาพในการเข้าถึงตํ่า จึงควรเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสงบเงียบ เช่น ห้องเรียน 
ห่องบรรยาย ห้องประชุม ฯลฯ 

ตัวอย่างงานวิจัยและกรณีศึกษาที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์ 
(Space Syntax) ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ อาทิเช่น 

1) พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทท บริเทน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (Tate Britain 
Museum, London, England) เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์พื้นที่ภายในอาคารและการวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเข้าใช้พื้นที่ภายในอาคาร ด้วยการบันทึกรูปแบบการสัญจรของคนเดิน
เท้า เพ่ือยืนยันว่า ผู้สัญจรจะเลือกเส้นทางเดินทางพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นสูง 
(ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์พื้นทีภ่ายในอาคารพิพิธภัณฑ์และการบันทึกรูปแบบการสัญจรของคนเดินเท้า 

แปลนพื้นของอาคาร    แปลนพื้นท่ีของอาคารท่ีวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสเปซซินแทกซ์  
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2) สถานีรถไฟ วิคตอเรีย  ลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  (Victoria Terminus, 
London, England) เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ภายในอาคารและการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ของรูปแบบการเข้าใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร ด้วยการสํารวจและบันทึกรูปแบบการสัญจรของคนเดินเท้า 
เพ่ือยืนยันว่า ผู้สัญจรจะเลือกเส้นทางเดินทางของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นสูง 
(ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การวิเคราะห์พ้ืนทีภ่ายในอาคารสถานีรถไฟ 
และการบันทึกรูปแบบการสญัจรของคนเดินเท้า 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้นําเอาทฤษฎี Space Syntax มาใช้ในการวิเคราะห์สัณฐานของพ้ืนที่ทาง

สถาปัตยกรรม เพ่ือทําความเข้าใจระบบโครงข่ายการสัญจรและพ้ืนที่ว่าง ซ่ึงเป็นวิธีวิเคราะห์ที่
สามารถวัดค่าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถลดข้อจํากัดในการประเมินงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมักต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและจินตนาการส่วนบุคคลของผู้ออกแบบ นอกจากน้ี 
ยังผนวกกับการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาและบันทึกข้อมูลถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
อย่างอิสระผ่านการสัญจรและการประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่ว่าง ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจสอบประกอบกัน
กับผลการวิเคราะห์ด้วย Space Syntax  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาในเชิงสัณฐานวิทยาของสถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถ

วัดค่าในการวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิค
การวิเคราะห์สเปซซินแทกซ์ (Space Syntax) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ 
ทฤษฎี น้ีถูกคิดค้นโดย Bill Hillier และทีมนักวิจัยแห่ง University College London ประเทศ
อังกฤษ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถวัดค่าด้วยระบบสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลในการ
ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ ด้วยการมองโครงสร้างทางกายภาพผ่านศักยภาพในการมองเห็นและ
เข้าถึงของโครงข่ายพ้ืนท่ีว่างและการสัญจร 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.1 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบอาคาร พื้นที่ใช้สอยและกิจกรรม 

1.1.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องการออกแบบ
อาคาร อธิบายลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยและกิจกรรมในอาคารประเภทอาคารเรียนและสํานักงาน 

1.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจพื้นที่ (field survey) เป็นการสํารวจพ้ืนที่
โดยเฉพาะลักษณะเชิงสัณฐานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกายภาพ ตําแหน่งที่ต้ัง ลักษณะองค์ประกอบ
ของพ้ืนที่ใช้สอย โครงข่ายการสัญจร การใช้พ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรม กิจกรรมซ่ึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น 
ลักษณะกิจกรรมและเครือข่ายทางสังคมที่มีร่วมกัน ประเภทการใช้สอยที่เกี่ยวข้อง โดยทําการศึกษา
ร่วมกับการใช้แผนผัง แบบแปลนของอาคาร ประกอบกับการถ่ายภาพเหตุการณ์และสถานที่ที่ได้ทํา
การสํารวจควบคู่กัน ประกอกด้วย 

1) รูปแบบการกําหนดตําแหน่งที่ต้ัง และองค์ประกอบของพ้ืนท่ีว่าง  
2) รูปแบบโครงข่ายการสัญจรและพ้ืนที่ว่าง  

และข้อมูลลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมทางสังคมที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) บทบาทและวิถีชีวิตของผู้ใช้  
2) กิจกรรมและพฤติกรรมทางสังคมในพ้ืนที่   

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ 
จัดทําแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยและระบบการสัญจรภายในอาคาร

ตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะโครงข่ายการสัญจร การกําหนดพ้ืนที่ใช้
สอย ตําแหน่งที่ต้ังและระยะต่างๆ นําไปประกอบการสํารวจการใช้พ้ืนที่ การประกอบกิจกรรม และ
พฤติกรรมซ่ึงเกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 

1.3 ออกแบบร่างและสร้างแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ของโครงข่ายพ้ืนที่ว่างและการสัญจร  
1.3.1 การสร้างแบบจําลองเชิงสัณฐาน  (spatial configuration model) และใช้

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ์ (Space Syntax) เริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจําลองเชิง
สัณฐาน (spatial configuration model) โดยใช้ “แผนท่ีแอกเซียล” (axial map) ซ่ึงเป็นแผนที่
โครงข่ายการสัญจร (map of transportation networks) เพ่ือใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
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‘ลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่’ กับ ‘โครงข่ายเส้นทางสัญจรหรือพ้ืนที่ว่าง’ แบบจําลองเชิง
สัณฐานจะสามารถอธิบาย และทํานายลักษณะระดับความนิยมในการใช้งานของเส้นทางสัญจร หรือ
พ้ืนที่ว่างนั้นๆ เม่ือนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 

1.3.2 การสร้างแผนที่แอกเซียล เริ่มต้นจากการเขียนแผนภูมิแสดงหน่วยย่อยในพื้นที่
และโครงสร้างการเช่ือมต่อระหว่างหน่วยเหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น ระบบ 2 ระบบ ซ่ึงประกอบด้วยหน่วย
ย่อยภายในระบบ 3 หน่วยเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยย่อย (Convex 
Spaces) แตกต่างกัน แผนภูมิที่ได้จะแสดงความสัมพันธ์ในระบบที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 5) ในหลักการ
เดียวกันนี้  เม่ือนํามาพิจารณาพ้ืนที่ระดับเมืองหรือชุมชน สามารถทําได้โดย การสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยในพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงหน่วยย่อยในชุมชนอาจเป็นเส้นทางสัญจรหรือพ้ืนที่
ว่างที่ต้องการวิเคราะห์ แล้วทําการแบ่งเส้นทางสัญจรหรือพ้ืนที่ว่างน้ันออกเป็น “หน่วยพ้ืนที่ย่อย” 
(Convex Space) ที่ต่อกัน (ภาพที่ 6) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหนว่ยพ้ืนท่ีย่อย (Convex Spaces) 
ที่แตกต่างกัน 2 ระบบในการเช่ือมโยง และเข้าถึงพ้ืนที ่

ที่มา: Hillier, 1996 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6 การแบ่งพ้ืนทีส่าธารณะของเมือง Gassin ในประเทศฝร่ังเศส 
ออกเป็นหน่วยพ้ืนที่ย่อย (Convex Spaces) 

ที่มา: Hillier, 1996 
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ภาพที่ 7 แผนที่แอกเซียลโครงข่ายสัณฐานพ้ืนที่ของเมือง Gassin 
ที่มา: Hillier, 1996 

 
จากนั้นจึงลากเส้นที่ยาวท่ีสุดเช่ือมต่อระหว่างหน่วยพ้ืนที่ย่อยเหล่าน้ัน โดยมีจํานวนน้อย

ที่สุด ทั้งนี้ ภายในหน่วยพ้ืนที่ย่อยจะต้องสามารถเดินถึงและมองเห็นกันได้ตามสภาพความเป็นจริง 
เส้นที่ลากเช่ือมต่อกันเหล่านี้ เรียกว่า “เส้นแอกเซียล” (axial line)  และระบบโครงข่ายทั้งหมดของ
เส้นแอกเซียล คือ แผนท่ีแอกเซียล (ภาพที่ 7) ที่แสดงโครงข่ายลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีชุมชนน้ัน  

1.3.3 การวิเคราะห์แผนท่ีแอกเซียล ด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์สเปชซินแทกซ์น้ัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทําการคํานวณแผนที่แอกเซียล ซ่ึงเป็นโครงข่ายลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนที่
ที่สัมพันธ์กับโครงข่ายเส้นทางการสัญจรว่า เส้นทางใดมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงสุด หรือเป็นเส้นทาง
ที่ “ฝังตัว” (integration) อยู่ในเน้ือเมืองมากกว่าเส้นอ่ืนๆ โดยกลุ่มของเส้นทางที่มีศักยภาพในการ
เข้าถึงสูง จะแสดงออกมาเป็นสีแดง แล้วไล่ลําดับตามแถบสเปคตรัมเป็นสีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า 
(ตามวรรณะสีรุ้ง) (ภาพท่ี 8) กลุ่มของเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงน้อยท่ีสุด หรือเป็นเส้นทางที่ 
“แยกตัว” (segregation) ออกจากเน้ือเมืองมากที่สุด จะแสดงค่าสีนํ้าเงิน ซ่ึงแสดงว่ามีแนวโน้มท่ีจะมี
การสัญจรผ่านน้อย หรือมีศักยภาพในการเข้าถึงตํ่า (ภาพท่ี 9) ตลอดจนอาจพบว่า บนเส้นสีแดง เป็น
ที่ต้ังของพ้ืนที่กิจกรรมการค้า ส่วนสีนํ้าเงิน อาจสัมพันธ์กับการเป็นพ้ืนที่พักอาศัย ผลท่ีได้จากการ
คํานวณจะทําให้ทราบถึงลักษณะและระดับการสัญจร ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะความ
หนาแน่นของเน้ือเมือง การกระจุกตัวของเนื้อเมือง ตลอดจนราคาที่ดิน (ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ, 2548) 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การไล่ลําดับแถบสเปคตรัม ตามวรรณะสีรุ้ง 
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ภาพท่ี 9 การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานของเมือง Gassin 
ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 

ที่มา: Hillier, 1996 
 

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ์ เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะโครงข่ายการ
เช่ือมต่อของเส้นทางสัญจร หรือศักยภาพในการเข้าถึงของเส้นทางสัญจร ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ใน 3 ระดับ ได้แก่  

1) ศักยภาพในการเข้าถึงในระดับเมือง (global) เป็นศักยภาพในการเข้าถึงของ
เส้นทางใดเส้นทางหน่ึง จากเส้นทางอ่ืนๆ ทั้งหมดภายในเมือง หรือเรียกว่า การฝังตัวในระดับเมือง 
(global integration หรือ Rn ,n step) โดยเส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงในระดับเมืองสูง แสดง
ว่าเป็นเส้นทางสําคัญที่ผู้คนนิยมใช้ในการสัญจรในระดับเมือง หรือเรียกว่า “ผ่านเมือง” 

2) ศักยภาพในการเข้าถึงในระดับย่าน (local) หรือชุมชน เป็นศักยภาพในการ
เข้าถึงของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งจากเส้นทางอ่ืนๆ ถัดไปทุกๆ 2 เลี้ยว หรือเรียกว่า “การฝังตัวใน
ระดับย่าน” (local integration) หรือ “การฝังตัวในระดับ 3” (integration-3 หรือ R3 ,3 steps) 
โดยเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงในระดับย่านสูง แสดงว่าเป็นเส้นทางสําคัญท่ีผู้คนนิยมใช้สัญจร
ในระดับย่าน หรือเรียกว่า “ผ่านย่าน”  

3) ศักยภาพในการเข้าถึงในระดับตัวเอง หรือเรียกว่า “ความเช่ือมต่อ” 
(connectivity) เป็นศักยภาพในการเข้าถึงของเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงจากเส้นทางอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
เส้นทางที่อยู่ถัดไป 1 เลี้ยว หรือเป็นเส้นทางที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยตรง หรือเรียกว่า “ย่อยกว่า
ย่าน” 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า “พ้ืนที่” และ “การสัญจร” เป็นปัจจัยหลักสําคัญของเมืองหรือ
ชุมชน โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงสัณฐานสเปชซินแทกซ์จะช่วยวิเคราะห์และนําเสนอบริเวณพ้ืนท่ีหรือ
เส้นทางที่ควรได้รับการพัฒนา หรือกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน มีกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กัน ทําให้พ้ืนที่มี
ชีวิตชีวา นําไปสู่ลักษณะสัณฐาน  “ศูนย์กลางท่ีมีชีวิต” แสดงผ่านแผนภูมิสี ที่ทําให้มองเห็นภาพรวม
ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ัน เคร่ืองมือน้ีได้ถูกใช้เพ่ือการวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรและทํานายระดับ
การสัญจรท่ีเกิดข้ึนจากหลายเมืองทั่วโลกมาแล้วกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมืองสําคัญ ทั้งในยุโรป 
อเมริกา ตะวันออกกลาง และในเอเชีย ซ่ึงในประเทศไทยมีการใช้เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะเชิงสัณฐาน
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ของชุมชนเช่นในกรุงเทพฯ ชุมชนในลุ่มนํ้าเพชรบุรีชุมชนในเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ฯลฯ ดังน้ัน จึงมีความน่าสนใจที่จะนํามาใช้ในการพิสูจน์ประสิทธิภาพของการใช้พ้ืนที่ว่างภายใน
อาคาร ซ่ึงมีตรรกะเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีและเชิงสังคมอย่างเฉพาะเจาะจง 

1.4 วิเคราะห์ศักยภาพของโครงข่ายพื้นที่และการสัญจร ด้วยการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม Space Syntax  

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัณฐานพ้ืนที่ของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ในระดับรวม 
(global study) โดยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล จะทําการลําดับเช่ือมโยงโดยแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการของลักษณะเชิงสัณฐานและลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ที่ปรากฏในพ้ืนที่ที่เกิดจาก
เงื่อนไขปัจจัยอันหลากหลายและซับซ้อน ว่าแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกันอย่างไร ใน
บางครั้ง ปัจจัยในเชิงสัณฐานอาจส่งผลให้เกิดการพฤติกรรมทางสังคม และในบางครั้ง ปัจจัยในเชิง
สังคม ก็อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัณฐาน เน่ืองจากเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างลักษณะ
เชิ งสั ณ ฐาน ขอ ง พ้ื น ที่  (spatial configuration) และลั ก ษณ ะท างสั งค ม ใน พ้ื น ท่ี  (social 
characteristic) รวมทั้งปัจจัยภายนอก เพ่ือทราบถึงรูปแบบที่หลากหลายของสัณฐานพ้ืนท่ี  

1.5 สรุปประสิทธิภาพของโครงข่ายพ้ืนที่และการสัญจร 
การวิเคราะห์หาข้อสรุปถึงความประสิทธิภาพของการใช้พ้ืนที่อาคารเรียนรวมและ

อเนกประสงค์ โดยการเช่ือมโยงระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและลักษณะของกิจกรรมการใช้สอยท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ของการเชื่อมต่อและการจัด
วางตัวของพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 

1.6 ประมวลผล สรุปผลการศึกษา และเสนอแนวทางการใช้สอยพ้ืนท่ี (function) 
ลักษณะเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ว่างในอาคารที่ส่งผลต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และ

แนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในอาคารให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้สอยพ้ืนที่ 

2. สถานท่ีทําการทดลองและเก็บข้อมูล  
ภายในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 9 ช้ัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพ และโครงสร้างเชิงสัณฐาน

ของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์โดยรวม เพ่ือประเมินและสรุปคุณสมบัติของพ้ืนที่สาธารณะท่ี
ได้รับการใช้งาน มีการเข้าถึงและสัญจรผ่านในลักษณะต่างๆ โดยเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิค Space 
Syntax เป็นหลัก ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลในการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ด้วยระบบสถิติ ควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยและรูปแบบและตําแหน่งของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น 1) ผลการวิเคราะห์การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย 2) ผลการวัดศักยภาพการ
มองเห็นของโครงข่ายพ้ืนที่และทางสัญจร และ 3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบและตําแหน่งของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

1. ผลการวิเคราะห์การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย 
1.1 ลักษณะของอาคาร 

อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ปัจจุบันได้รับพระราชทานนามว่า อาคารสิรินธร เป็น
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสําหรับใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา (ภาพท่ี 10) 

 

 
 

ภาพท่ี 10 อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค ์
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ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  
แสดงผังบริเวณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา  

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  
แสดงผังบริเวณของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 
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เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง 9 ช้ัน มีพ้ืนที่รวม 31,875 ตารางเมตร สร้าง
บนเน้ือที่ 8,420 ตารางเมตร แล้วเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม 2553 เปิดใช้งานบางส่วนในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2553 เป็นที่ต้ังหน่วยงาน  4  แห่ง ประกอบด้วย 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 2) สํานักออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนรัตนโกสินทร์ และ 4) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

 
ภาพท่ี 13 รูปด้านท้ัง 4 ด้าน ของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค ์
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1.2 การเข้าถึง 
จากผังบริเวณของอาคาร มีทางเดินด้านหน้าและด้านข้าง เป็นทางเข้าถึงอาคาร โดยมี

การจัดภูมิทัศน์รอบอาคารให้เกิดความร่มรื่น โดยการใช้พืชพันธ์ุเพ่ือทําให้เกิดร่มเงาและเป็นขอบเขต
แนวทางเดิน จากทางเดินภายนอกสามารถทางเข้าสู่อาคาร โดย 1) ทางเข้าด้านหน้าสู่ลานช้ัน 2 แล้ว
เข้าประตู 1 (ด้านขวา) สู่โถงลิฟท์กลาง และ ประตู 2 ด้านซ้าย สู่โถงลิฟท์ข้าง (ด้านซ้าย) และ 2) 
บันไดด้านหน้าขึ้นสู่โถงช้ัน 3 , 4 , 5 (ภาพที่ 14) 

 
 

 
  ภาพท่ี 14 ผงัของอาคารช้ันที่ 2 แสดงการเข้าถึงอาคาร 

 
นอกจากน้ีมีทางเดินเข้าลานจอดรถ 2 ทาง คือ 1) ถนนทางเข้าลานจอดรถ และ 2) 

ประตูเล็ก ซ่ึงจากลานจอดรถน้ีมีทางเข้าออกอาคาร 3 ทาง ประกอบด้วย 1) ทางเข้าบันไดหนีไฟโถง
ลิฟท์ข้าง 2) ทางเข้าบันไดหนีไฟโถงลิฟท์ขนของ 3) ทางเข้าบันไดหนีไฟห้องยาม (ภาพที่ 15) 

จะเห็นได้ว่า ตําแหน่งทางเข้าออกของตัวอาคารมีจํานวนถึง 6 จุด โดยเป็นทางหลัก 3 
จุด ซ่ึงอยู่ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกับลานด้านหน้าอาคาร ส่วนทางเข้าออกรองอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เด่นชัด
และเป็นโถงหรือห้องที่ มีบันไดหนีไฟท้ัง 3 จุด ซ่ึงเป็นบริเวณที่ ต่อเน่ืองกับลานจอดรถ โดยท่ี
ทางเข้าออกของรถยนต์มีเพียง 1 จุดเท่าน้ัน 
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ภาพที่ 15 ผังของอาคารช้ันที่ 1 แสดงการเข้าถึงอาคารจากลานจอดรถ 

 
1.3 การจัดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารและทางสัญจร  

ในการจัดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารมีการใช้ทางเดินสําหรับการเช่ือมต่อพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะเป็นแบบทางเดินร่วม (double-loaded corridor) เป็นส่วนใหญ่ บางส่วน
เป็นทางเดินด้านเดียว (Single-loaded corridor) และแบบทางเดินรอบแกนบริการ (point-
blocked corridor) โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารสามารถแบ่งออกได้
ดังต่อไปน้ี (ภาพที่ 16-24) 

ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ใช้สอย 4,094 ตารางเมตร ประกอบด้วย ลานจอดรถ ห้องยาม ห้องเก็บ
ของ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก ห้องเครื่องต่างๆ และห้องนํ้าห้องส้วม   

ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ใช้สอย 3,913 ตารางเมตร ประกอบด้วย กลุ่มของลานอเนกประสงค์ ห้อง
นิทรรศการ ร้านค้า ห้องสํานักงาน ห้องประชุม และห้องน้ําห้องส้วม  

ชั้นที่ 3 พ้ืนที่ใช้สอย 3,778 ตารางเมตร ประกอบด้วย กลุ่มของห้องสํานักงาน ห้อง
บรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม และห้องนํ้าห้องส้วม 

ชั้นที่ 4 พ้ืนที่ใช้สอย 3,476 ตารางเมตร ประกอบด้วย กลุ่มของห้องสํานักงาน ห้อง
บรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม และห้องนํ้าห้องส้วม 

ชั้น ท่ี  5 พ้ืนที่ ใช้สอย  2,951 ตารางเมตร ประกอบด้วย  กลุ่มของห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องประชุมใหญ่ และห้องน้ําห้องส้วม 

ชั้น ท่ี  6 พ้ืนที่ ใช้สอย  1,448 ตารางเมตร ประกอบด้วย  กลุ่มของห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องนํ้าห้องส้วม 

ชั้นที่  7 พ้ืนที่ ใช้สอย  1,448 ตารางเมตร ประกอบด้วย  กลุ่มของห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องนํ้าห้องส้วม 

ชั้นที่  8 พ้ืนที่ ใช้สอย  1,448 ตารางเมตร ประกอบด้วย  กลุ่มของห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องนํ้าห้องส้วม 
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ชั้นที่ 9 พ้ืนที่ใช้สอย 1,298 ตารางเมตร ประกอบด้วย ลานสนามกีฬาในร่ม ห้องเก็บ
ของ และห้องน้ําห้องส้วม 

ชั้นดาดฟ้า พ้ืนที่ใช้สอย 456 ตารางเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่เอนกประสงค์ พ้ืนที่ถังเก็บ
นํ้า และลานหนีไฟทางอากาศ  

 
 
 

 
ภาพที่ 16 ผังของอาคารช้ันท่ี 1 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 

 
 

 
ภาพท่ี 17 ผังของอาคารช้ันท่ี 2 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 
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ภาพที่ 18 ผังของอาคารช้ันท่ี 3 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 
ภาพที่ 19 ผังของอาคารช้ันท่ี 4 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 
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ภาพที่ 20 ผังของอาคารช้ันท่ี 5 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 
ภาพที่ 21 ผังของอาคารช้ันท่ี 6 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 
ภาพท่ี 22 ผังของอาคารช้ันที่ 7-8 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 
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ภาพที่ 23 ผังของอาคารช้ันท่ี 9 แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 
ภาพที่ 24 ผังของอาคารช้ันดาดฟ้า แสดงพ้ืนที่ใช้สอย 

 

จากผังอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ พบว่า พ้ืนท่ีใช้สอยส่วนมากเป็นส่วนการศึกษาและ
สํานักงาน ได้แก่ พ้ืนที่ช้ัน 2 และ 3 เป็นห้องสํานักงาน ห้องประชุม ห้องเรียนของการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ้ืนที่ช้ันที่ 4-8 เป็นห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีในหลายสาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นอกจากนั้นเป็นพ้ืนที่ส่วน
บริการและส่วนประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์ ร้านค้า สโมสรนักศึกษา 
สนามกีฬาในร่ม และเม่ือพิจารณาถึงพ้ืนท่ีใช้สอยและส่วนประกอบต่างๆแล้ว สามารถคาดการณ์ได้ว่า 
จะเกิดความสัมพันธ์ของกิจกรรมและผู้ใช้สอยที่หลากหลายและซับซ้อน และต้องการการสนองตอบ 
ความสอดคล้องและความคุ้มค่าของการใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวัดศักยภาพการมองเห็นของโครงข่ายพื้นที่และทางสัญจร  
จากการใช้เทคนิค Space Syntax วิเคราะห์ระบบโครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ว่างภายใน

อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ค้นพบศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นในแต่ละช้ัน มี
รายละเอียดดังน้ี คือ  

ผังอาคารชั้นที่ 1 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณลานจอดรถโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าจากด้านหน้าอาคาร ซ่ึงพ้ืนท่ีในลานจอดโดยรวม
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ก็ปรากฏให้เห็นว่ามีศักยภาพสูงเกือบทั้งบริเวณ ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นตํ่า 
จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันไดและโถงลิฟต์ ส่วนประตูทางเข้าออกด้านข้าง และ
ในบริเวณทางเข้าหลัก ซ่ึงอยู่ด้านหน้าอาคารมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นปานกลาง (ภาพที่ 
25) 

จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่ช้ันน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ
ลานจอดรถได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจากบริเวณทางเข้าหลักด้านหน้า
อาคาร ส่วนห้องต่างๆ สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ค่อนข้างดีจากพ้ืนที่ลานจอดรถ แต่เม่ือเข้าสู่
ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากข้ึน บริเวณท่ีเป็นทางสัญจรของรถมีความสะดวกในการเข้า-ออก
พอใช้ ส่วนประตูด้านข้างอาจเข้าถึงและมองเห็นได้ไม่ดีนัก 

 

 
ภาพท่ี 25 ผังอาคารช้ันที่ 1 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
 

ผังอาคารชั้นที่ 2 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณลานอเนกประสงค์โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าจากด้านหน้าอาคาร ซ่ึงพ้ืนที่ในลาน
อเนกประสงค์โดยรวมก็ปรากฏให้เห็นว่ามีศักยภาพสูงเกือบท้ังบริเวณ ส่วนบริเวณที่มีศักยภาพในการ
เข้าถึงและมองเห็นตํ่า จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันไดและลิฟต์ ส่วนประตู
ทางเข้าออกอาคารสู่โถงลิฟท์ข้างและโถงลิฟท์กลางมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นปานกลาง 
(ภาพที่ 26) 

จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่ช้ันน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าจาก
ด้านหน้าอาคาร ส่วนห้องต่างๆ สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ค่อนข้างดีจากพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ 
แต่เม่ือเข้าสู่ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากข้ึน บริเวณทางเข้าสู่อาคารในช้ันน้ีมีความสะดวกใน
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การเข้า-ออกพอใช้ ส่วนบันไดด้านหน้าขึ้นสู่โถงช้ัน 3 ,4, 5 และประตูทางเข้าออกด้านข้าง เข้าถึงและ
มองเห็นได้ไม่ดีนัก 

 
ภาพท่ี 26 ผังอาคารช้ันที่ 2 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
 

ผังอาคารชั้นที่ 3 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณห้องสํานักงานคณะสถาปัตยกรรมฯ ซ่ึงเช่ือมต่อจากบริเวณโถงลิฟท์ข้าง และพ้ืนที่โถง
ลิฟท์กลางต่อเน่ืองกับทางเดินระหว่างห้องบรรยายขนาดใหญ่ก็ปรากฏให้เห็นว่ามีศักยภาพสูงเกือบทั้ง
บริเวณ ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นตํ่า จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ 
บริเวณโถงบันไดและลิฟต์ รวมทั้งประตูทางเข้าออกด้านข้าง (ภาพที่ 27) 

 
ภาพท่ี 27 ผังอาคารช้ันที่ 3 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
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จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในช้ันนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณห้อง
สํานักงานคณะสถาปัตยกรรมฯ ได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจากบริเวณ
โถงลิฟท์ข้าง ส่วนห้องต่างๆ สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ค่อนข้างดีจากพ้ืนที่โถงลิฟท์กลาง แต่เม่ือ
เข้าสู่ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากขึ้น บริเวณทางเข้าหลักด้านข้างอาคารก็มีความสะดวกใน
การเข้า-ออกพอใช้ 

ผังอาคารชั้นที่ 4 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในพ้ืนที่โถงลิฟท์กลางต่อเนื่องกับทางเดินระหว่างห้องบรรยายขนาดใหญ่ และปรากฎอย่าง
ประปรายบริเวณพ้ืนที่หน้าห้องสํานักงาน ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นตํ่า จะ
ปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันไดและลิฟต์ขนของ ส่วนประตูทางเข้าออกด้านข้าง
อาคารมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นปานกลาง (ภาพที่ 28) 

 

 
ภาพท่ี 28 ผังอาคารช้ันที่ 4 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
 
จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในช้ันนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณห้อง

บรรยายขนาดใหญ่ได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจากบริเวณโถงลิฟท์กลาง 
ส่วนห้องต่างๆ สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ค่อนข้างดีจากพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับโถงลิฟท์กลาง แต่เม่ือเข้า
สู่ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากข้ึน ส่วนบริเวณทางเข้าหลักด้านข้างอาคารก็มีความสะดวกใน
การเข้า-ออกพอใช้ 

ผังอาคารชั้นที่ 5 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณหน้าห้องประชุมขนาดใหญ่ต่อเนื่องเข้าไปภายในห้องประชุม ส่วนบริเวณที่มีศักยภาพ
ในการเข้าถึงและมองเห็นตํ่า จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันไดและโถงลิฟต์ขนของ 
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ส่วนโถงลิฟท์กลางและบริเวณทางเข้าหลัก ซ่ึงอยู่ด้านข้างอาคารมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น
ปานกลาง (ภาพที่ 29) 

 

 
ภาพท่ี 29 ผังอาคารช้ันที่ 5 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
 
จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่ช้ันน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ

ห้องประชุมใหญ่ได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะจากบริเวณที่เป็นทางสัญจร
ระหว่างห้อง ส่วนห้องต่างๆ สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ค่อนข้างไม่ง่ายนักจากพ้ืนท่ีสัญจร และเม่ือ
เข้าสู่ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากข้ึน ยกเว้นห้องประชุมใหญ่ที่มีความพลุกพล่าน ส่วนบริเวณ
ทางเข้าหลักด้านข้างอาคารก็มีความสะดวกในการเข้าออกพอใช้ 

ผังอาคารชั้นที่ 6 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณโถงลิฟท์ข้างและบริเวณด้านหน้าห้องบรรยาย ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึง
และมองเห็นตํ่า จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันไดและโถงลิฟต์ขนของ (ภาพที่ 30) 
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ภาพท่ี 30 ผังอาคารช้ันที่ 6 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 
ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 

 
จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่ช้ันน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ

ห้องบรรยายได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึงพอใช้ โดยเฉพาะจากบริเวณท่ีเป็นทางสัญจร
ระหว่างห้อง แต่เม่ือเข้าสู่ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากข้ึน 

ผังอาคารชั้นที่ 7-8 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณโถงลิฟท์ข้างและบริเวณด้านหน้าห้องบรรยาย ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึง
และมองเห็นตํ่า จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันไดและโถงลิฟท์ขนของ (ภาพที่ 31) 

 

 
ภาพท่ี 31 ผังอาคารช้ันท่ี 7-8 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
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จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่ช้ันน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ
ห้องบรรยายได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึงพอใช้ โดยเฉพาะจากบริเวณท่ีเป็นทางสัญจร
ระหว่างห้อง แต่เม่ือเข้าสู่ภายในห้องแล้วก็จะมีความสงบมากข้ึน 

ผังอาคารชั้นที่ 9 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณลานสนามกีฬาในร่มเกือบทั้งบริเวณ ส่วนบริเวณที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและ
มองเห็นตํ่า จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันได โถงลิฟท์ข้าง และโถงลิฟต์ขนของ 
(ภาพที่ 32) 

 

 
ภาพท่ี 32 ผังอาคารช้ันที่ 9 แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่ 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
 
จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่ช้ันน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ

ลานสนามกีฬาในร่มได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง ส่วนบริเวณโถงทางเข้าก็มีความ
สะดวกในการเข้าออกพอใช้ 

ผังอาคารชั้นดาดฟ้า 
จากแผนท่ีวิเคราะห์เชิงสัณฐาน แสดงให้เห็นว่า บริเวณท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น

สูง อยู่ในบริเวณลานอเนกประสงค์ที่มีพ้ืนท่ีกว้าง ส่วนบริเวณที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นตํ่า 
จะปรากฏอยู่ในบริเวณห้องต่างๆ บริเวณโถงบันได โถงลิฟท์ข้างและโถงลิฟต์ขนของ (ภาพที่ 33) 
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ภาพท่ี 33 ผังอาคารช้ันดาดฟ้า แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี 

ด้วยโปรแกรมสเปชซินแทกซ์ 
 
จากผลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ช้ันในน้ีมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณ

บริเวณลานอเนกประสงค์ได้ง่ายและสามารถมองเห็นกันได้อย่างท่ัวถึง บริเวณทางเข้าโถงก็มีความ
สะดวกในการเข้า-ออกพอใช้ 

จากผลการวัดศักยภาพการมองเห็นของโครงข่ายพ้ืนที่และทางสัญจรของอาคารเรียนรวม
และอเนกประสงค์ในแต่ละช้ัน เม่ือพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่า พ้ืนที่ว่างส่วนมากจะอยู่ในตําแหน่ง
ที่ต่อเนื่องกับเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่ดี แต่การเช่ือมต่อไปสู่ห้องต่างๆ มีศักยภาพในการ
มองเห็นตํ่า โดยเฉพาะห้องน้ําและโถงบันไดหนีไฟ รวมทั้งพ้ืนที่สัญจรที่มีช่องทางแคบ ส่วนบริเวณ
ลานกว้างและโถงที่มีพ้ืนที่กว้าง จะพบว่า ศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นมีค่อนข้างสูง ซ่ึงต่าง
จากบริเวณห้องเรียนที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นมีค่อนข้างตํ่า 

ดังนั้นสามารถสรุปการวิเคราะห์ในภาพรวมได้ว่า ศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นของ
พ้ืนที่และทางสัญจรมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ใช้สอยและกิจกรรมที่กําหนดขึ้นในผังอาคาร 

3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบและตําแหน่งของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
การวิเคราะห์รูปแบบและตําแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เป็นการเก็บข้อมูลเชิง

ประจักษ์ด้วยการเข้าสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี การศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 

1) สํารวจเส้นทางการเข้าถึงด้วยวิธี gate observation 
จากการศึกษาเส้นทางการสัญจรเข้าถึงในพ้ืนที่ ภายในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค ์

บริเวณลานทางเข้าด้านหน้า ช้ัน 2 ในวันทําการปกติ พบว่า เส้นทางท่ีคนนิยมสูงสุดอันดับแรก คือ 
ทางเข้าโถงลิฟท์ข้าง (หน้าห้องนิทรรศการ) รองลงไปคือ ทางเข้าโถงลิฟท์กลาง ส่วนทางเข้าจากบันได
ด้านหน้าอาคารยังไม่มีการเข้าถึง (เนื่องจากมีทิศทางเข้าสู่อาคารในบริเวณท่ีพ้ืนที่ยังไม่เปิดใช้งาน) 

ส่วนการเข้าถึงอาคารจากบริเวณลานจอดรถ ช้ัน 1 พบว่า เส้นทางที่คนนิยมสูงสุด อันดับ
แรก คือ ทางเข้าโถงบันไดหนีไฟบริเวณโถงลิฟท์ข้าง รองลงไปคือ ทางเข้าโถงลิฟท์ขนของ ส่วน
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ทางเข้าจากบันไดหนีไฟที่ติดกับห้องยามยังไม่มีการเข้าถึง (เนื่องจากมีทิศทางเข้าสู่อาคารในบริเวณท่ี
พ้ืนที่ยังไม่เปิดใช้งาน) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยการเข้าถึงอาคารในแต่ละตําแหน่งทางเข้าออกอาคาร 

ตําแหน่ง 
ทางเข้าออกอาคาร 

ช่วงเช้า  
(8.30-11.30 น.)

ช่วงกลางวัน  
(11.30-14.30 น.)

ช่วงบ่าย  
(14.30-17.30 น.) 

รวม 

(ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง)
ลานจอดรถ ช้ัน 1 
1. โถงบันไดหนีไฟลิฟท์ข้าง 23 41             

25 
89 

2. โถงบันไดหนีไฟลิฟท์ขนของ 19 20 16 55 
3. โถงบันไดหนีไฟด้านห้องยาม 0 0 0 0 
ลานอเนกประสงค์ด้านหน้า ช้ัน 2 
4. โถงลิฟท์กลาง 24 29 19 72 
5. โถงลิฟท์ข้าง (หน้าห้องนิทรรศการ) 60 76 54 190 
6. บันไดด้านหน้า 0 0 0 0 

 
ดังนั้น สามารถสรุปจากผลการสํารวจได้ว่า เส้นทางสัญจรหลักที่มีผลการวัดว่า เป็นเส้นทางท่ี

มีศักยภาพในการเข้าถึงสูง จะได้รับความนิยมในการใช้งานจากผู้ใช้มากกว่าเส้นทางที่อยู่บริเวณที่มี
ศักยภาพในการเข้าถึงตํ่า (ตารางที่ 1) และความนิยมในการใช้เส้นทางสัญจรเพ่ือเข้าถึงดังกล่าว
ข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการสัญจรต่อเน่ืองไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆใกล้เคียง ซ่ึงย่อมจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ว่างท่ีอยู่ในบริเวณน้ันๆ 

2) บันทึกรูปแบบและตําแหน่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนที่ 
จากการสังเกตการณ์พบว่า พ้ืนที่ว่างภายในอาคารที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมีตรรกะท่ี

สัมพันธ์กับโครงสร้างเชิงสัณฐาน กล่าวคือ พ้ืนที่เหล่านี้มักจะอยู่ในตําแหน่งถัดจากเส้นทางที่มีผู้คน
นิยมสัญจรผ่านไปมาเป็นระยะหนึ่งช่วงเลี้ยว (one step turn) เสมอ เน่ืองจากเข้าถึงสะดวกและยัง
เป็นพ้ืนที่ที่สามารถรักษาความเชื่อมโยงของมุมมองจากพ้ืนที่ออกไปยังเส้นทางสัญจรหลัก โดยพ้ืนที่
ดังกล่าวต้องมีลักษณะที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนผู้ร่วมหรือประกอบกิจกรรม ได้แก่ 

1) พ้ืนที่อาคารช้ัน 2 บริเวณลานอเนกประสงค์ โถงลิฟท์กลาง 
2) พ้ืนที่อาคารช้ัน 3 บริเวณโถงหน้าห้องสํานักงานคณะสถาปัตยกรรม โถงลิฟท์กลาง 
3) พ้ืนที่อาคารช้ัน 4 บริเวณโถงหน้าห้องสํานักงานสาขาวิชา โถงลิฟท์กลาง 
4) พ้ืนที่อาคารช้ัน 5 บริเวณโถงหน้าห้องเรียน โถงลิฟท์กลาง 
5) พ้ืนที่อาคารช้ัน 6, 7, 8 บริเวณโถงหน้าห้องเรียน 
6) พ้ืนที่อาคารช้ัน 9 บริเวณลานกีฬาในร่ม 
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อย่างไรก็ตาม บริเวณโถงลิฟท์กลางเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องไปสู่บริเวณท่ียังไม่เปิดใช้งาน ดังน้ันผล
การสํารวจนี้จึงยังไม่ครอบคลุมการใช้งานจริงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 
ภาพท่ี 34 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 2 บริเวณลานอเนกประสงค์ 

 
ภาพท่ี 35 กิจกรรมในพ้ืนท่ีช้ัน 2 บริเวณลานอเนกประสงค์และห้องนิทรรศการ 
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ภาพที่ 36 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 3, 4 บริเวณโถงหน้าสํานักงาน 

 
ภาพท่ี 37 กิจกรรมในพ้ืนที่ช้ัน 9 บริเวณลานกีฬาในร่ม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและเสนอแนะ 

 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงค์ และประโยชน์ใช้สอยที่กําหนด วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ใช้สอยและการสัญจร
ภายในอาคารอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสู่การเสนอแนวทางการใช้สอยพ้ืนที่
ภายในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 ผลการวิเคราะห์การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย จากแปลนพ้ืนและลักษณะทางกายภาพของ

อาคาร พบว่า การกําหนดพื้นที่ใช้สอย มีลักษณะท่ีแบ่งตามส่วนประกอบของประโยชน์ใช้สอย โดยมี
ทางสัญจรหลักเป็นแนวเส้นตรงเช่ือมโยงระหว่างห้องและพ้ืนที่ต่างๆ การจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยได้แยก
ตามความจําเป็นในการใช้งาน ลําดับของการเข้าถึง และการรวมกลุ่มกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน
เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนรูปลักษณ์ของอาคารน้ันเน้นลักษณะอาคารท่ีมี
ความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ง่ายต่อการบํารุงรักษา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของหน่วยงานหลักที่ใช้
พ้ืนที่ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

1.2 ผลการวัดศักยภาพการมองเห็นของโครงข่ายพ้ืนที่และทางสัญจร จากการใช้เทคนิค 
Space Syntax วิเคราะห์ระบบโครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนที่สาธารณะ ด้วยแบบแปลนพ้ืนทั้ง 9 ช้ัน
ของอาคาร พบว่า พ้ืนที่ว่างส่วนมากจะอยู่ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกับเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่
ดี แต่การเช่ือมต่อไปสู่ห้องต่างๆ มีศักยภาพในการมองเห็นตํ่า โดยเฉพาะห้องน้ําและโถงบันไดหนีไฟ 
รวมท้ังพ้ืนที่สัญจรที่มีช่องทางแคบ ส่วนบริเวณลานกว้างและโถงท่ีมีพ้ืนท่ีกว้าง จะพบว่า ศักยภาพใน
การเข้าถึงและการมองเห็นมีค่อนข้างสูง ซ่ึงต่างจากบริเวณห้องเรียนที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและการ
มองเห็นมีค่อนข้างตํ่า 

1.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและตําแหน่งของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ โดยเก็บข้อมูลด้วย
วิธีสังเกตการณ์ พบว่า บริเวณที่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมที่มีการพบปะ เช่น การประชุม 
การจัดนิทรรศการ การรับน้อง และกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ มักเป็นพ้ืนที่ที่มีความต่อเน่ืองกับ
ทางสัญจรที่เป็นทางเข้าถึง โดยเฉพาะทางหลัก ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารที่เช่ือมไปยัง
โถงลิฟท์ข้างและโถงลิฟท์กลาง แต่ไม่ปรากฏการใช้ทางเข้าออกที่ตําแหน่งบันไดด้านหน้าอาคาร 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่เช่ือมต่อกับบันไดน้ียังไม่เปิดใช้งาน 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการใช้สอยและประสิทธิภาพของการใช้พ้ืนที่ว่างในอาคาร 
และรวมถึงข้อจํากัดที่เกิดจากการท่ีอาคารยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงต่อเติม ทําให้ยังไม่สามารถเปิดใช้
พ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ทั้งหมด ซ่ึงปริมาณการใช้ที่เพ่ิมมากขึ้นอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้
พ้ืนที่ว่างในอาคารด้วยเช่นกัน ผลสรุปในการวิเคราะห์พ้ืนที่ในเชิงประจักษ์จึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และ
อาจจะคลาดเคลื่อนได้ 
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2. การอภิปรายผล 
2.1 พ้ืนที่ ว่างทางสถาปัตยกรรมเป็นพ้ืนที่ที่ มีความสําคัญต่อการใช้สอย รวมท้ังเป็น

องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้พ้ืนที่ภายในอาคารเกิดกิจกรรมและผู้คนที่หลากหลาย ส่งผลให้มีการใช้งาน
อย่างมีชีวิตชีวา พ้ืนที่ว่างสาธารณะของมหาวิทยาลัยควรเอ้ือให้เกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนที่หลากหลาย เพ่ือนําไปสู่การสรรค์สร้างบรรยากาศทางวิชาการ และมีผลต่อคุณภาพของ
นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันพบว่า อาคารเรียนรวมและ
อเนกประสงค์มีการใช้งานพ้ืนที่ว่างอย่างหลากหลายและหนาแน่นกระจุกตัวในบางบริเวณ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและมองเห็นสูง แต่ขณะเดียวกันในอีกหลายๆ บริเวณกลับมีสภาพร้าง
ผู้คน 

2.2 พ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดบรรยากาศทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น การอ่านหนังสือ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือพูดคุยสังสรรค์ พ้ืนที่เหล่านี้มักจะ
เกาะอยู่กับเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่สูง จึงควรกําหนดให้มีกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของเส้นทางและพ้ืนท่ีว่างนั้น 

2.3 พ้ืนที่และทางสัญจรควรมีผู้ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย แม้ว่าผู้ที่ใช้เส้นทางภายในอาคาร
ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ที่มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่การไหลเวียนปะปนกันของผู้คน
และกิจกรรมอันหลากหลาย จะก่อให้เกิดชีวิตสาธารณะที่สมบูรณ์ และควรเป็นพ้ืนท่ีที่เกิดกิจกรรมซ่ึง
มีความสอดคล้องความเป็นสถานศึกษา สามารถดึงดูดให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
งานอย่างเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ 

2.4 จากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์เทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก Space Syntax 
พบว่า การใช้งานพ้ืนที่ว่างในภาพรวมของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ในปัจจุบัน เป็นการใช้ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของโครงข่ายพ้ืนท่ีว่างและทางสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้ว่า การ
ใช้งานกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ส่วนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตํ่าก็มีการใช้งานในกิจกรรมท่ี
ต้องการความสงบ เช่น การเรียนการสอน แต่ก็พบว่า ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่เปิดใช้งาน ซ่ึงควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการใช้สอยด้วยผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก Space Syntax ซ่ึงพบว่า บางบริเวณที่มี
ศักยภาพตํ่าอาจจะกลายเป็นพ้ืนที่ร้าง เช่น พ้ืนที่ที่เป็นมุมอับและค่อนข้างลับตา  

2.5 ปัญหาสําคัญท่ีเป็นข้อจํากัดในการวิจัยครั้งน้ีเกิดจากการที่อาคารยังอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงต่อเติม ทําให้ยังไม่สามารถเปิดใช้พ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ กิจกรรมและการใช้สอยท่ีเกิดข้ึนจริงได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก Space 
Syntax ทําให้คาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มการใช้พ้ืนท่ีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้  

3.1.1 ผลการวิจัยเป็นแนวทางท่ีสามารถนําไปใช้ในการกําหนดพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร
เรียนรวมและอเนกประสงค์ ทั้งส่วนท่ียังไม่เคยมีการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้สอยเดิม เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ให้มากขึ้น 
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3.1.2 ผลการวิจัยเป็นกรณีศึกษาท่ีสามารถใช้ประกอบในการเรียนการสอนวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือแสดงแง่มุมใหม่ที่สามารถ
ประเมินหรือวัดค่าของผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
3.2.1 ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือติดตามผลการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียนรวมและ

อเนกประสงค์ ว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยมากน้อยเท่าใด 
3.2.2 ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ในอาคารประเภทต่างๆซ่ึงมีลักษณะองค์ประกอบที่

แตกต่างกัน โดยเน้นการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ 
3.2.3 ควรพิจารณาให้มีวิธีวิจัยลักษณะอ่ืนประกอบด้วย เช่น การสํารวจความพึงพอใจ 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีอาคาร เพ่ือขยายผลการศึกษาเป็นแบบองค์รวม และมีมิติรอบด้าน 
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