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 A human can survive in one environment due to their body sensory 

such as sight, touching or smelling, etc.; in order to recognize the conditions and 
then interact with that place. Similar to the architect that they may try to understand 
the environment or human’s reaction behavior of the place, which may become the 
important factors to influence building or architecture to become more relative to 
the context of the area. 

 This research is focusing on studying the idea of area designing which 
concerns its result that effect to “sound”; which is one of the important 
environmental elements, the developing idea is using “aggregation construction 
system” as the main content. From the system analysis, there are ideas that can be 
used for area designing and they are influencing from geometry selection level for a 
construction purpose, area enclosure developing, creating relationships of project 
function, and the ideas also developed together with “condition of area” which 
share the different sound environment, too. Furthermore, these ideas may also 
influence to users’ reaction-behavior who interact to different development 
according to this project, too.    

In conclusion, this architectural design idea by using aggregation 
formation in building construction process; which concerns its result with the sound 
environment, can be the significant influences on architectural development that 
suitable to its context; which similar to other environmental influences, too. 
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บทที่ 1  
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมผ่านการปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่

นั้นๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสต่างๆ เพ่ือรับรู้ถึงสภาพเหล่านั้นและสามารถตอบสนองหรือปฏิสัมพันธ์

ภายในพ้ืนที่เหล่านั้นได้ เช่น การรับรู้สภาพความร้อน หรือการรับรู้ความสว่าง เป็นต้น ทั้งนี้ หนึ่งใน

ประสาทสัมผัสที่ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการปฏิสั มพันธ์ของมนุษย์กับพ้ืนที่ กล่าวคือ  

“การได้ยิน” เพราะนอกจากการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแล้ว มนุษย์ยังเกิดการจดจ า 

กล่าวคือ “เกิดประสบการณ์” ต่อเสียงที่เกิดขึ้นด้วย 1 ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 ภาพสรุปแนวคิดความสัมพันธ์ของการได้ยินกับมนุษย์ 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

                                           
1 Henry Gleitman, James Gross, and Daniel Reisberg, Psychology 8th 

edition, (New York: W. W. Norton & Company, 2011).  
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ทั้งนี้ การที่มนุษย์ได้ยินเสียงต่างๆ นั้นมีส่วนช่วยให้มนุษย์เลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

(stimuli) นั้นๆ ได้ เช่น เมื่อได้ยินเสียงเบา มนุษย์มักเคลื่อนที่เข้าหาต้นก าเนิดเสียงเพ่ือท าให้ได้ยิน

เสียงชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรม (behavior) กับสิ่งที่เกิดขึ้นใน 

“พ้ืนที่” จึงเป็นจุดผลักดันให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่จะมาตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหล่านั้นขึ้นมา  

เช่น การใช้ส่วนของก าแพงอาคารในการปกปิดต้นก าเนิดเสียงที่ไม่อยากได้ยิน เป็นต้น  

ดังค ากล่าวของสถาปนิก Julian Treasure ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์และเสียง 

โดยสรุปใจความได้ว่า “ประสาทสัมผัสเรื่อง “การได้ยิน” เป็นระบบที่มนุษย์มีความเกี่ยวข้อง 

อย่างยิ่งยวด โดยมนุษย์ไม่สามารถควบคุมการได้ยินด้วยร่างกายของตนเองได้โดยตรง” 2  

หรือค ากล่าวสนับสนุนเพ่ิมเติมของสถาปนิก Peter Zumthor ที่มีมุมมองของ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพ้ืนที่ ว่า “มนุษย์เรามีบรรทัดฐานความเงียบของตัวเอง ตัวเรามี

ขอบเขตพ้ืนที่ของตัวเอง จากนั้นเราจึงเริ่ม “ฟังเสียง” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ แล้วตัดสินใจปฏิสัมพันธ์

กับพ้ืนที่อีกที” 3  

ด้วยข้อมูลสนับสนุนเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์และเสียงดังที่กล่าวมาในขั้นต้นนั้น 

ผู้วิจัยจึงสามารถอุปมานได้ว่า การได้ยินเป็นประสาทสัมผัสที่มนุษย์ใช้รับรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

รอบตัวตลอดเวลา และต่อมาจึงน าสิ่งที่รับรู้นั้น มาประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือ

ตอบสนองสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น 

มีกรณีศึกษาหลายตัวอย่างที่น า “เสียง” และ “การได้ยิน” มาใช้ในการออกแบบ 

ร่วมกับพ้ืนที่ประสบการณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่ เช่น กรณีศึกษาของงาน installation art ที่ 

Jewish Museum ตั้งอยู่ที่ ประเทศเยอรมนี ชื่อว่า The Fallen Leaves (ออกแบบโดยศิลปิน 

                                           
2 Julian Treasure, Why architects need to use their ears, accessed 

December 15, 2016, Available from http://www.tedtalk.com/ 
3 Marc-Christoph Wagner, Director, Different Kinds of Silence by Peter 

Zumthor, [Documentary] Louisiana Museum of Modern Art: Louisiana Channel, 2015. 



 
 

3 

 
 

Menashe Kadishman) 4 ที่ให้ผู้เข้าชมงานเหยียบลงบนงานศิลปะที่ท าจากแผ่นเหล็กวางทับกันเป็น

จ านวนมาก เมื่อเดินผ่านก็เกิดเสียงจากการกระทบกันของแผ่นเหล็กและดังก้องกังวานอยู่ในพ้ืนที่

อาคารที่มีลักษณะเป็นทรงสูงและขนาดไม่กว้างมากนัก ซึ่งวิธีการนี้เป็นความพยายามของศิลปินที่

ต้องการสื่อสารกับผู้เข้าใช้พ้ืนที่ ให้รับรู้ถึงความอึดอัดและความทรมานของชาวยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

เมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยผ่านเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น  

  
ภาพที่ 2 กรณีศึกษางาน installation art ชื่อ “The Fallen Leaves  

ที่มา: Fotografie, Fotoeins Shalechet (Fallen Leaves), Jewish Museum Berlin, 

accessed August 10, 2016, available from https://fotoeins.com/2013/04/02/shalechet-

jewish-museum-berlin/ 

 

หรือ กรณีศึกษาอาคาร Teshima Art Museum ตั้งอยู่ที่จังหวัด Shozu ประเทศญี่ปุ่น 

(ออกแบบโดยสถาปนิก Rye Nishisawa) 5 ที่รูปทรงอาคารมีลักษณะที่เอ้ือต่อท าให้เสียงธรรมชาติที่

                                           
4 Fotografie, Fotoeins Shalechet (Fallen Leaves), Jewish Museum 

Berlin, accessed August 10, 2016, available from https://fotoeins.com/ 
2013/04/02/shalechet-jewish-museum-berlin/ 

5 Ryue Nishizawa, Teshima Art Museum, accessed September 5, 2016, 
available from  http://www.archdaily.com/151535/teshima-art-museum 
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อยู่รอบๆอาคารนั้น ดังกังวานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้อาคารโดยท าให้เกิดประสบการณ์

ในการใช้พ้ืนที่ใหม่ กล่าวคือได้ยินเสียงที่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา 

เป็นต้น 

   
ภาพที่ 3 กรณีศึกษาอาคาร “Teshima Art Museum” 

ที่มา: Ryue Nishizawa, Teshima Art Museum, accessed September 5, 2016, available 

from http://www.archdaily.com/151535/teshima-art-museum 

ด้วยกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยน าเสนอในขั้นต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการได้ยิน

เสียงของมนุษย์  ซึ่ งสามารถส่งผลต่อนักออกแบบให้น าแนวคิดนั้นมาสร้างสรรค์ พ้ืนที่ทาง

สถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงกรณีศึกษาที่มี

แนวคิดในการออกแบบลักษณะเดียวกันนี้ในเนื้อบทต่อไป  

ทั้งนี้ ยังมีกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกันนี้ ซึ่ง

เป็นกรณีศึกษาอาคารก่อสร้างชั่วคราว “SWISS SOUND BOX” ก่อสร้างในปี ค.ศ. 2000  

ที่นครฮันโนเฟอร ์ประเทศเยอรมนี และออกแบบโดยสถาปนิก PETER ZUMTHOR 6  

                                           
6 Gwizda Marta, Exemplary project - Swiss Pavilion 'Sound Box' 

designed by Peter Zumthor, accessed October 10, 2016, available from 
https://folio.brighton.ac.uk/user/mg237/exemplary-project-swiss-pavilion-sound-box-
designed-by-peter-zumthor 
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ภาพที่ 4 กรณีศึกษาอาคาร “Swiss Sound Box” 

ที่มา: Gwizda Marta, Exemplary project - Swiss Pavilion 'Sound Box' designed by 

Peter Zumthor, accessed October 10, 2016, available from 

https://folio.brighton.ac.uk/user/mg237/exemplary-project-swiss-pavilion-sound-box-

designed-by-peter-zumthor 

ซึ่งอาคารหลังนี้ เป็นอาคารที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในงานแสดงกิจกรรมเกี่ยววัฒนธรรม

ของประเทศ โดยตัวอาคารถูกออกแบบภายใต้แนวคิดเรื่องการใช้ “สัมผัสต่างๆ” (sensory)  

ของมนุษย์ โดยดึงเอาองค์ประกอบในสภาวะแวดล้อมมาตอบสนองร่วมกับองค์ประกอบของภายใน

พ้ืนที่อาคาร ด้วยลักษณะของการใช้งานอาคารนั้นเป็นการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับการแสดงต่างๆ เช่น 

การแสดงละคร การเล่นดนตรีหรือการเสวนาเรื่องวัฒนธรรม เป็นต้น ด้วยลักษณะการใช้อาคารนี้เอง 

ที่กลายเป็นที่มาของค าว่า “Sound box” ที่มีความหมายว่า “กล่องดนตรี” ที่พ้ืนที่เกิดการจัดการ

ระดับเสียงของกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นให้ ผู้ใช้อาคารได้ยินแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ด้วย พร้อมทั้ง

การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารก็จะเกิดความแตกต่างกันไปอีกด้วย  และสิ่งที่น่าสนใจ 

ในอาคารหลังนี้กล่าวคือ การน าวัสดุไม้ท้องถิ่นจ านวน 45,000 ชิ้น มาใช้ในการก่อสร้างในพ้ืนที่

ประมาณ 3,000 ตร.ม.  ซึ่งโครงสร้างดังกล่าว มีความส าคัญที่ส่ง ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเสียง

ภายในอาคาร 

  



 
 

6 

 
 

 

 
ภาพที่ 5 การจัดรูปแบบวัสดุและโครงสร้างของอาคาร Swiss Sound Box 

โดยการจัดรูปแบบของวัสดุที่น ามาใช้ในโครงนั้น พบว่า รูปแบบของการก่อสร้าง ส่งผล

ให้เสียงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เกิดระดับเสียงที่ได้ยินแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น  

ซึ่ งการจัดรูปแบบอย่างกรณีศึกษานั้น เป็นการน าวัสดุไม้ในท้องถิ่นมาจัดระบบที่ เรียกว่า 

“aggregation” ที่เกิดจากการน าวัสดุที่มีรูปร่างหนึ่งๆ มาจัดวางเข้าด้วยกัน จากภาพที่ 5 พบว่า การ

จัดวางที่เกิดขึ้นท าเกิดช่องว่างและมีระยะห่างระหว่างรูปทรง ซึ่งส่งผลให้เสียงสามารถเล็ดลอดออกมา

จากพ้ืนที่ได้ แต่ด้วยรูปแบบการจัดการบางอย่าง ท าให้ระดับของเสียงที่เล็ดลอดออกมานั้นมีความ

แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ในอาคาร ซึ่งภายใต้แนวคิดของผู้ออกแบบยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า เสียงที่เล็ดลอด

ออกมาจากพ้ืนที่ในแต่ละจุดที่มีการจัดแสดงแตกต่างกันไปจะท าให้ผู้ใช้อาคารได้ยินเสียงและเดิน

ทางเข้าหาพื้นที่นั้นๆได้ และเสียงนั้นยังไม่รบกวนกันและกันอีกด้วย 7  

ด้วยข้อมูลที่น าเสนอมานั้น จึงส่งผลต่อแนวคิดส าคัญในการด าเนินการศึกษาของ

งานวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาเรียนรู้แนวคิดในการออกแบบของระบบ aggregation ที่มีความสอดคล้องและ

ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของเสียง และสามารถท าให้เกิดการจัดการในระดับพ้ืนที่ขึ้น และน าสู่การ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 

                                           
7 Ibid., 4. 
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นอกจากนี้ การที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นด าเนินการศึกษาและเลือกวัสดุประเภท “ไม้” มานั้น 

เนื่องจากข้อมูลสนับสนุนเรื่อง “ค่าการดูดซับเสียงของวัสดุ” (sound absorption coefficient) ของ

ไม้นั้น สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประเภทอ่ืน 8 ดังเช่นภาพที่ 6  

ซึ่งค่าการดูดซับเสียงดังกล่าวนั้นจะจ าแนกไปตามการดูดซับเสียงในย่านต่างๆของเสียง ( frequency) 

ซึ่งค่าการดูดซับเสียงของวัสดุที่มากที่สุดและมีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้สร้างอาคาร กล่าวคือ  

วัสดุประเภทไม้ (โดยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าต่างๆ ของเสียงจะปรากฏรายละเอียดในเนื้อหาบทต่อไป) 

 
ภาพที่ 6 ค่าการดูดซับเสียงของวัสดุ (sound absorption coefficient) 

ที่มา: Scott Putnam, Tom Lubin, RE/P Files: Construction Of A Live Echo Chamber, 

access December 5, 2016, available from http://www.prosoundweb.com/topics/ 

studio/re_p_files_construction_of_a_live_echo_chamber/3/ 

ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาการออกแบบพ้ืนที่ซึ่งอาศัยวิธีการก่อรูป

อาคารแบบ aggregation ซึ่งค านึงถึงผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อเสียงนั้น สามารถน าแนวคิดดังกล่าวมาเป็น

                                           
8 Scott Putnam, and Tom Lubin, RE/P Files: Construction Of A Live 

Echo Chamber, accessed December 5, 2016, available from   
http://www.prosoundweb.com/topics/studio/re_p_files_construction_of_a_live_echo
_chamber/3/ 



 
 

8 

 
 

แรงผลักดันส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ได้ เช่นเดียวกับ

การอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ ทางสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 

 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

จากข้อมูลที่น า เสนอในขั้นต้นนั้น  ผู้ วิ จัยพบว่าสถาปนิกหรือนักออกแบบมัก 

น าองค์ประกอบต่างๆ ของสภาพแวดล้อมมาศึกษา ออกแบบพ้ืนที่และก่อสร้างสถาปัตยกรรม 

ที่มีความสอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่ง ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า “การรับรู้เสียง” จัดเป็น 

หนึ่ ง ในการรับรู้ที่ มีความส าคัญต่อมนุษย์มาก ที่ เสี ย งมีส่ วนท าให้ เกิดการรับรู้ พ้ืนที่ และ 

สร้างประสบการณ์ขึ้นมา และหากมีความเปลี่ยนแปลงของเสียงเกิดขึ้นแล้ว ประสบการณ์ของผู้ใช้

อาคารย่อมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยเช่นกัน  

ดังนั้น จึงเกิดค าถามในการศึกษาวิจัยว่า หากสถาปนิกต้องการออกแบบพ้ืนที่ที่มี 

“เสียง” มาใช้เป็นแรงผลักดันส าคัญขั้นต้นในการออกแบบแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญต่อแนวคิดดังกล่าว 

จ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดต่างๆ ใดบ้าง ด้วยแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา ประกอบด้วย 

1. การด าเนินศึกษาความสัมพันธ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเครื่องมือการก่อรูป

ของอาคารแบบ aggregation ด้วยวัสดุประเภทไม้ โดยระบบการก่อรูปนั้นสัมพันธ์กับความ

เปลี่ยนแปลงของเสียงและน าเครื่องมือนั้นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม 

2. น าแนวคิดที่ได้จากการศึกษา มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการใช้สอยพ้ืนที่อาคารแบบ 

pavilion และเงื่อนไขต่างๆ ของพ้ืนที่ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆ ในการออกแบบพ้ืนที่

สถาปัตยกรรม 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

ระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation นั้น เป็นระบบที่น าวัสดุในการก่อสร้างมา

ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งระบบนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยทางกายภาพทีส่่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ

เสียง ทั้งยังสอดคล้องกับการเกิดพ้ืนที่ปิดล้อม (enclosure) ซึ่งเป็นการก่อรูปในระดับพ้ืนฐานของ

สถาปัตยกรรม ทั้งนี้การศึกษาปัจจัยทางกายภาพเหล่านั้นอาจท าให้ผู้วิจัยเข้าใจเงื่อนไขในการสร้าง
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พ้ืนที่ปิดล้อมที่มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องกายภาพและเสียง ที่สุดแล้วแนวคิดเหล่านี้สามารถพัฒนา

ไปสู่กระบวนการออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขของการใช้สอยพ้ืนที่และ 

พ้ืนที่ตั้งโครงการตามล าดับ 

4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 ศึกษาข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมที่มีการน าเสียงมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ

ออกแบบ 

4.2 ศึกษาข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน การท างานและการทดลองเก่ียวกับเสียง 

4.3 ศึกษาและทดลองสร้างแบบจ าลองการก่อรูปอาคารแบบ aggregation เพ่ือศึกษา

ปัจจัยทางกายภาพ 

4.4 สร้างแบบจ าลองพ้ืนที่ปิดล้อมและทดสอบการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

4.5 ศึกษาข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยอาคารประเภท pavilion และพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

4.6 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม

ร่วมกับเงื่อนไขต่างๆ และอภิปรายผลการออกแบบ 

5. ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 

5.1 ด้านการศึกษาข้อมูล; เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบประสาทการได้ยินกับการตอบสนองของมนุษย์ 

5.1.2 ศึกษากรณีศึกษาสถาปัตยกรรมที่น าปัจจัยเรื่องเสียงมาเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการออกแบบและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อาคารและสถาปัตยกรรม 

5.1.3 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเชิงวิศวกรรมของเสียงในระดับเบื้องต้นซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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5.2 ด้านการออกแบบทดลอง  

5.2.1 ศึกษาข้อมูลเรื่องระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation ทดลองสร้าง

เครื่องมือในการออกแบบ และทดสอบการท างานของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นในเครื่องมือผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

5.2.2 น าเครื่องมือที่ได้จากการศึกษามาสร้างพ้ืนทีป่ิดล้อม 

5.2.3 ศึกษาข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยอาคารประเภท pavilion และเงื่อนไขต่างๆ 

ของพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

5.2.4 น าองค์ความรู้จาก 5.2.2 มาประยุกต์ออกแบบร่วมกับ 5.2.3 และสร้างเป็น

พ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมขึ้น 

5.3 ด้านการสรุปผลการทดลอง; สรุปผล เสนอแนะ ข้อดีและข้อเสีย ตลอดจน

แนวทางการศึกษาส าหรับผู้วิจัยที่มีความสนใจและมีหัวข้อการศึกษาในแนวทางเดียวกันต่อไป  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยทางกายภาพท่ีส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงต่อเสียงและเกิด

จากระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation โดยใช้วัสดุประเภทไม้  

6.2 สามารถขยายผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งน าไปสู่ความ

เกี่ยวข้องด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมได้มากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงเรื่องการออกแบบโดยมีเสียง

เป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการสร้างกระบวนการศึกษาเชิงสถาปัตยกรรมตลอดจนกระบวนการ

ออกแบบ  

6.3 องค์ความรู้ที่ศึกษาตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจใน

เรื่องประเภทเดียวกันนี้และน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 
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บทที่ 2 

ความสัมพันธ์ของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมและเสียง 

ในบทนี้ มีเนื้อหาที่มีสอดคล้องและน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดและกระบวนทัศน์ในการ

ออกแบบโครงการ ซึ่งผู้วิจัย ได้จ าแนกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และโครงการที่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัตถุและเสียง ผ่านทฤษฏีเรื่องเสียงเบื้องต้น 

ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงองค์ความรู้ในเรื่องระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregate 

ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษางานออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ที่องค์ความรู้ส าคัญ

และเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่มีเสียงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบโครงการ โดย

ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1. ระบบ Aggregation เชิงสถาปัตยกรรม 

ค าว่า “Aggregation” (ตามพจนานุกรมของ Cambridge University) มีความหมาย

ว่า“การประกอบกัน” “การรวมตัวกัน” และ “การผสานกัน” 9 และจากบทความเชิงสถาปัตยกรรม 

TRACE โดย Paul-Alan Johnson ได้กล่าวถึงค าว่า “aggregation” ในแง่ของการก่อรูป(form 

composition) ซึ่งปรากฏในสถาปัตยกรรมยุคเก่านั้น มักเป็นระบบที่อาศัยวิธีการก่อรูปโดยใช้รูปทรง

ทีม่ีทีม่าอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ (1) รูปทรงที่มาจากการแบ่งแยก (Divide หรือ Holism) และ (2) 

รูปทรงที่มาจากการประกอบรูป (Aggregation) โดยสองระบบมีความแตกต่างกันในเรื่อง “การคงรูป

เดิม (root)” ของวัตถุ (geometry) เอาไว้กล่าวคือ ระบบ Holism จะเป็นการเอารูปเดิม 

                                           
1 Cambridge Dictionary, Aggregation meaning, accessed December 10, 

2016, available from http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ aggregation 
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มาแตกรูปออกจากกันแล้วน ามาประกอบเข้ากับรูปทรงอ่ืน แต่ระบบ Aggregation จะพยายามรักษา

รูป เดิมไว้และน ารูปทรงเดิมแบบต่ างๆ มาประกอบเข้าด้วยกั นให้ เกิด เป็นรูปทรงใหม่ 2 
11 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ระบบ Aggregation จึงหมายถึง การน ารูปทรงต่างๆ (form) 

มาประกอบแบบเรียงตัวต่อเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตาม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ในการก่อรูป โดยระบบการก่อรูปนี้ สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ด้วย 

เช่น ภาพที่ 7 ซึ่งเป็นของเล่นตัวต่อไม้ 312 ที่มีวิธีการเล่นโดยการอาศัยรูปทรงแบบต่างๆ ของไม้มา

ประกอบเข้าด้วยกัน หรือการก่อสร้างแบบยุคประวัติศาสตร์ ดังภาพที่ 8 ที่เป็นการน าวัสดุใน

ธรรมชาติมาสร้างรูปทรงที่กลายเป็นโครงสร้างให้กับสถาปัตยกรรม 413 ตลอดจนงานศึกษาวิจัยขั้นสูง

ที่น าระบบการก่อรูปดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความสัมพันธ์กับบริบทของพ้ืนที่ได้อย่าง

น่าสนใจ เช่น กรณีศึกษาของSwiss Sound Box ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก Peter Zumthor โดย

รายละเอียดของโครงการจะถูกน าเสนอในเนื้อหาส่วนถัดไป 

  
ภาพที่ 7 ลักษณะการ aggregation ของรูปทรงต่างๆ ในของเล่นส าหรับเด็ก 

                                           
2 Paul-Alan Johnson, The Theory of Architecture: Concepts Themes & 

Practices (Canada: JOHN WILRY & SON, 1993) 379.  
3 Oompa team, NATURAL WOODEN BLOCKS, accessed December 12, 

2016, available from https://www.oompa.com/collections/natural-blocks 
4 Anonymous, Ancient Structure: A Hogan - Monument Valley, 

Arizona, USA, accessed December 11, 2016, available from 
http://www.summitpost.org/ ancient-structure-a-hogan/371407 
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ภาพที่ 8 ลักษณะการก่อสร้าง Shelter แบบยุคโบราณ ใน Monument Valley  

รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยพิจารณาถึงศักยภาพที่ส าคัญของระบบ aggregation แล้ว ผู้วิจัย

เล็งเห็นว่า ระบบดังกล่าวนั้น เป็นระบบแนวคิดการก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานของแนวคิดด้านสถาปัตยกรรม

ที่สามารถน าไปพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่มีความน่าสนใจต่อไปได้ 

2. กรณีศึกษาที่ 1 โครงการ Swiss Sound Box Pavilion  

 
ภาพที่ 9 ทัศนียภาพของโครงการ Swiss Sound Box pavilion  

โครงการ Swiss Sound Box pavilion  ตั้งอยู่ที่เมือง Hanover ประเทศเยอรมนี 

(ออกแบบโดยสถาปนิก Peter Zumthor และก่อสร้างในปี ค.ศ. 2000) โครงการออกแบบนี้ เป็น

โครงการที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในงานแสดงกิจกรรมเกี่ยววัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี โดยตัวอาคาร

ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดเรื่องการใช้ “สัมผัสต่างๆ” (sensory) ของมนุษย์ โดยดึงเอาองค์ประกอบ

ในสภาพแวดล้อมมาตอบสนองร่วมกับองค์ประกอบของภายในพ้ืนที่อาคาร ด้วยลักษณะของการใช้

งานอาคารนั้นเป็นการจัดสรรพื้นที่ส าหรับการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงละคร การเล่นดนตรีหรือการ

เสวนาเรื่องวัฒนธรรม เป็นต้น ด้วยลักษณะการใช้อาคารนี้ เอง ที่กลายเป็นที่มาของค าว่า  
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“Sound box” ที่มีความหมายว่า “กล่องดนตรี”  ที่พ้ืนที่เกิดการจัดการระดับเสียงของกิจกรรมต่างๆ 

เหล่านั้นให้ ผู้ใช้อาคารได้ยินแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ด้วย พร้อมทั้งการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม

ภายในอาคารก็จะเกิดความแตกต่างกันไปอีกด้วย 

 

ความสัมพันธ์ของระบบ aggregation ในด้านต่างๆ 

ระบบ aggregation ที่ผู้ออกแบบโครงการน ามาใช้ในโครงการนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน

ลักษณะก าแพงไม้สูงที่ปิดล้อมทั่วพื้นที่ของโครงการ ทว่า การปิดล้อมเหล่านั้นกลับสร้างความสัมพันธ์

ให้กับโครงการในหลายๆ ด้าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถจ าแนกการวิเคราะห์ออกมาประกอบไปด้วย

รายละเอียดดังนี้ 

ความสัมพันธ์ของระบบ กับจุดประสงค์ของพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 10 ภาพโมเดลจ าลองโครงการ Swiss Sound Box pavilion 

จากข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของผู้ออกแบบที่ต้องการให้

พ้ืนที่ภายในอาคารนี้ เป็นอาคารส าหรับการเข้ามาพักผ่อนและนั่งฟังการแสดงดนตรีและกิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ระบบ aggregation ที่น ามาใช้กับการปิดล้อมในโครงการ ท าให้เกิดการจัดการลักษณะ

การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่แสดงในแต่ละจุดขึ้น กล่าวคือ ตัวก าแพงท าหน้าที่เป็นทั้งตัวกรองเสียง (Filter) 

ที่ลดระดับของเสียงลงไปจากพ้ืนที่ที่มีการแสดงดนตรีเกิดขึ้น และด้วยเสียงที่มีการเล็ดลอดออกมานั้น  

เสมือนเป็นเครื่องน าทางให้กับผู้ใช้อาคารให้เดินไปตามเสียงที่จะได้ยินชัดเพ่ิมมากขึ้นเมื่อผู้ใช้อาคาร

เคลื่อนที่เข้าใกล้แหล่งก าเนิดเสียง นอกจากพ้ืนที่แสดงดนตรีแล้ว ระหว่างทางที่เดินไปตามทางเดิน 

ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสถึงลักษณะและองค์ประกอบหลายๆ อย่างของวัสดุท้องถิ่นที่น ามาประกอบกัน  

รวมไปถึงการเข้าถึงจุดพักผ่อน ดังภาพที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเดินตามจุดต่างๆ ที่ไม่

จ าเป็นต้องเข้าถึงจุดแสดงก็สามารถได้ยินเสียงจากกิจกรรมเหล่านั้นได้ ดังนั้นระบบการก่อรูปแบบ 
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aggregation นี้จึงมีส่วนเสริมต่อจุดประสงค์ในการใช้งานของโครงได้อย่างสอดคล้องกับบริบทที่

เกิดข้ึนอย่างลงตัว 

   
ภาพที่ 11 ลักษณะการใช้สอยพ้ืนที่ภายในโครงการ Swiss Sound Box 

ความสัมพันธ์ของระบบ กับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้พื้นที่ 

 
ภาพที่ 12 แปลนอาคารของโครงการ Swiss Sound Box 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสิ่งส าคัญต่อโครงการที่ท า

ให้ระบบ aggregation ช่วยส่งเสริมพ้ืนที่ได้ กล่าวคือการก าหนดเงื่อนไขของพ้ืนที่ โดยใจความส าคัญ

ในการใช้สอยพ้ืนที่คือ (1) พ้ืนที่แสดง (performance stage) (2) พ้ืนที่พักผ่อน และ(3) ทางเดิน 

(circulation)  

ในการที่จะไปรับชมการแสดง ผู้ใช้อาคารต้องพยายามเดินเข้าไปถึงพ้ืนที่แสดง  

แต่ด้วยระบบนี้ท าให้ความจ าเป็นในการเดินทางไปสู่พ้ืนที่แสดงโดยตรงนั้นลดลงไป เนื่องจากเสียงจาก
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พ้ืนที่สามารถเล็ดลอดออกมาจากพ้ืนที่ได้ แต่ไม่เกิดการรบกวนกันเนื่องจากระยะห่าง  ทั้งนี้ จากการ

วิเคราะห์ในส่วนของความสัมพันธ์ของระบบ aggregation กับจุดประสงค์ของพ้ืนที่แล้ว ผู้วิจัยเล็งเห็น

การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นนั้น ยังเป็นไปตามแนวคิดที่ ได้วิเคราะห์ไปในข้อมูลเรื่องจุดประสงค์ของพ้ืนที่ใน

ขั้นต้น ซึ่งระบบได้ท าให้การเคลื่อนที่ในทางเดินนั้น ได้ใช้เวลากับเส้นทางก่อนไปถึงพ้ืนที่แสดงได้นาน

ขึ้น กล่าวคือผู้ใช้อาคารจะได้สัมผัสลักษณะวัสดุของก าแพงด้วยประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่อง

ของแสงและเงา กลิ่น ตลอดจนเสียงอันเป็นสิ่งส าคัญในการท าเป็นตัวน าในการเดินทางอีกด้วย 5 14 

 
ภาพที่ 13 การวิเคราะห์แปลนอาคารของโครงการ Swiss Sound Box 

 จากภาพที่ 13 ผู้วิจัยได้แสดงการวิเคราะห์แปลนอาคาร โดยก าหนดให้สีบน 

แปลนอาคารแทนถึงขอบเขตการกระจายตัวของจุดต้นก าเนิดเสียง ซึ่งแผนภาพนั้นได้แสดงให้เห็นว่า

ผู้ใช้อาคารจะถูกดึงดูดให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ก าหนด พร้อมทั้งมีขอบเขตของเสียงจากกิจกรรมเป็น

ตัวน าทาง และระหว่างทางนั้น ในจุดที่เป็นสีชมพู จะเป็นจุดพักผ่อนที่คั่นกลางระหว่างพ้ืนที่แสดง

ดนตรีท าให้ผู้ใช้งานสามารถพักผ่อนอยู่ในพ้ืนที่ได้ โดยไม่จ าเป็นต้นเคลื่อนที่ไปสู่อีกพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่ง

สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งานพ้ืนที่ที่ผู้ออกแบบต้องการให้ผู้ใช้อาคารได้ใช้เวลากับการสัมผัส

องค์ประกอบในสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรม ธรรมชาติที่

เกิดข้ึน และสิ่งที่ส าคัญคือ “เสียงจากกิจกรรม” ที่เป็นแรงผลักดันส าคัญต่อผู้ใช้อาคารในโครงการนี้ 

                                           
5 WikiArquitectura team, Swiss Sound Pavilion, accessed December 11, 

2016, available from https://en.wikiarquitectura.com/building/swiss-sound-pavilion/ 
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ภาพที่ 14 การวิเคราะห์เงื่อนไขในการเข้าถึงพ้ืนที่จัดแสดงของโครงการ Swiss Sound Box 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 
ภาพที่ 15 กระบวนการออกแบบลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ในส่วนพื้นที่พักผ่อนของโครงการ 

ความสัมพันธ์ของระบบ กับการก่อสร้าง 

ระบบการก่อสร้างของโครงการ ส่วนที่ เป็นจุดส าคัญที่น าระบบการก่อรูปแบบ 

aggregation มาใช้งานเป็นส าคัญนั้นคือ ส่วนก าแพงทางเดิน ซึ่งเป็นการน าวัสดุไม้ท้องถิ่นจ านวน 

45,000 ชิ้น มาใช้ในการก่อสร้างในพ้ืนที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.  ซึ่งโครงสร้างดังกล่าว มีการจัดวางที่

เกิดขึ้นท าเกิดช่องว่างและมีระยะห่างระหว่างรูปทรง ซึ่งส่งผลให้เสียงสามารถเล็ดลอดออกมาจาก

พ้ืนที่ได้ แต่ด้วยรูปแบบการจัดการบางอย่าง ท าให้ระดับของเสียงที่เล็ดลอดออกมานั้นมีความแตกต่าง

กันระหว่างพ้ืนที่ในอาคาร ซึ่งภายใต้แนวคิดของผู้ออกแบบยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า เสียงที่เล็ดลอดออกมา

จากพ้ืนที่ในแต่ละจุดที่มีการจัดแสดงแตกต่างกันไปจะท าให้ผู้ใช้อาคารได้ยินเสียงและเดินทางเข้าหา

พ้ืนที่นั้นๆได้ และเสียงนั้นยังไม่รบกวนกันและกันอีกด้วย  
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ภาพที่ 16 วิธีการก่อสร้างก าแพงของโครงการ Swiss Sound Box ภายใต้แนวคิด aggregation 

 

 
ภาพที่ 17 ขั้นตอนในการก่อสร้างก าแพงที่ใช้ในโครงการ Swiss Sound Box 
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ภาพที่ 18 ภาพตัดและภาพลักษณะของก าแพงในโครงการ Swiss Sound Box 

จากภาพที่ 16 ถึง 18 ซึ่งแสดงถึงลักษณะการก่อสร้างของก าแพงและการปิดล้อมพ้ืนที่

ในระนาบเพดาน ท าให้เสียงที่จะผ่านเข้าไปในแต่ละช่วงของทางเดินมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่ง 

ซึ่งเสียงนี้เองที่ทางผู้ออกแบบอาคารน ามาใช้เป็นการเหนี่ยวน าให้ผู้ใช้อาคารได้อาศัยเสียงดังกล่าวใน

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่จัดแสดง นอกจากประโยชน์ด้านเสียงแล้ว ด้วยลักษณะการก่อรูปนี้ ท าให้พ้ืนที่

ที่เกิดขึ้นไม่มีการปกคลุมระนาบเพดาน แสงแดดสามารถทอดแสงลงบนพ้ืนที่ผิว ท าให้เกิดความ

แตกต่างของแสงเงามากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 
ภาพที่ 19 ภาพตัดของลักษณะโครงสร้างในพ้ืนที่แสดง (performance stage) และทางเดินของ

โครงการ Swiss Sound Box 
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นอกจากพ้ืนที่ส่วนทางเดินแล้ว ในการจะท าให้เสียงของพ้ืนที่แสดงไม่เกิดเสียงดังมาก

เกินไปและลดการเข้าถึงพ้ืนที่แสดงโดยฉับพลันจากเส้นทางเดินในอาคาร ผู้ออกแบบได้น าแผ่นเหล็กที่

ดัดโค้งเป็นวงรีมาปิดล้อมพ้ืนที่แสดงเอาไว้ ซึ่งท าให้ผู้ที่ต้องการฟังการแสดงจะต้องเดินเข้าสู่  

พ้ืนที่ปิดล้อมในแผ่นเหล็กดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ฟังและผู้แสดงที่จะได้ยินเสียงการแสดงโดยตรง

และลดการรบกวนหรือการดึงดูดความสนใจจากผู้ที่เข้ามาสู่พ้ืนที่  ทว่า พ้ืนที่ปิดล้อมนั้นมีการเจาะรู

เอาไว้ เพื่อลดปริมาณของเสียงที่จะออกมาสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่

ทางเดิน ดังภาพที่ 19 ที่แสดงให้เห็นว่าเสียงจากพ้ืนที่แสดงจะต้องเดินทางผ่านก าแพงหลายชั้นก่อน

จะมาถึงตัวผู้ที่ก าลังเดินทางในอาคาร ดังนั้นระบบ aggregation ที่เกิดขึ้นจึงท างานกับพ้ืนที่ใช้สอย

หลักของอาคารได้อย่างมีความสอดคล้องและลงตัว 

 

ความสัมพันธ์ของระบบ กับผูใ้ช้พื้นที่ในด้านสัมผัส (sensation) 

  
ภาพที่ 20 ลักษณะก าแพงที่ใช้ในการปิดล้อมพ้ืนที่และพ้ืนที่พักผ่อนของโครงการ Swiss Sound Box 

  
ภาพที่ 21 ภาพทัศนียภาพภายนอกของโครงการ Swiss Sound Box 
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จากภาพที่ 20 ถึง 21 และข้อมูลการวิเคราะห์เบื้องต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการสัมผัส 

(sensation) ของผู้ใช้อาคารที่จะเกิดขึ้นกับระบบการก่อรูปของอาคารในหลายด้าน ทั้งสัมผัสของผิว

ไม้และวัสดุที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นส่วนของอาคาร กลิ่นของวัสดุที่ผู้ออกแบบระบุว่าไม่ได้มีการสังเคราะห์

วัสดุมากเท่าใดนัก (เพราะเมื่อเสร็จสิ้นช่วงเวลาของงานจัดแสดง expo แล้ว วัสดุที่ถูกน ามาใช้ในโรง

การจะถูกถอดออกจากกันและน าไปขายทอดตลาดต่อ ซึ่งคิดเป็นไม้ขนาด 20 x 10 ซม. ที่มีความยาว

รวมกันประมาณ 144 กม. คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.) 615 แสงและเงาท่ีตกทอดลงบนผิวของ

วัสดุในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการแสดงของโครงการ รวมไปถึงสภาวะ

แวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย เช่น ภาพที่ 21 ที่ตัวอาคารมีการจัดวางพ้ืนที่ร่วมกับต้นไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ

ด้วย  

สรุปเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์โครงการ Swiss Sound Box 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบการก่อรูป aggregation ที่เกิดขึ้นในโครงการ  

Swiss Sound Box แล้วผู้วิจัยพบว่า ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีความเรียบง่ายแต่มีความสอดคล้อง

และสัมพันธ์กับตัวโครงการในหลากหลายบริบทเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีส่วนส าคัญที่มีความจ าเป็นต่อ

จุดประสงค์ของโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นระบบที่อาศัยความเรียบง่ายในการสร้างสรรค์อีกด้วย  

ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การน าองค์ความรู้ในจุดนี้มาศึกษาต่อยอด อาจน าไปสู่การเข้าใจแนวคิดส าคัญ  

ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

3. กรณีศึกษางานสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ที่น าเสียงมาเป็นแนวคิดร่วมในการออกแบบพ้ืนที่ 

จากองค์ความรู้ที่กล่าวมาในขั้นต้นนั้น ผู้วิจัยพบว่า งานออกแบบดังกล่าว นอกจากเป็น

การออกแบบพ้ืนที่เชิงสถาปัตยกรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและ

เสียงด้วย ซึ่งนอกเหนือจากกรณีศึกษานี้แล้ว ผู้วิจัยยังพบว่าในการออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม

                                           
6 Jackie Craven, Peter Zumthor - A Portfolio of Selected Architecture, 

accessed December 11, 2016, available from https://www.thoughtco.com/g00/ peter-
zumthor-architecture-portfolio-4065270?i10c.referrer= 
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หรืองานศิลปะบางประเภท ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับเสียงร่วมอยู่ด้วย โดย

กรณีศึกษาต่อไปนี้ ผู้วิจัยจะท าการสรุปแนวคิดที่ส าคัญ และความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมที่เกิด

ขึ้นกับเสียง 

3.1 กรณีศึกษาที่ 2 อาคาร Teshima Art Museum  

 
ภาพที่ 22 กรณีศึกษาอาคาร “Teshima Art Museum” 

อาคาร Teshima Art Museum  ตั้งอยู่ที่จังหวัด Shozu ประเทศญี่ปุ่น (ออกแบบโดย

สถาปนิก Rye Nishisawa)  โดยอาคารหลังนี้มีจุดประสงค์ในการใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ ซึ่ง

ผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินชาวญี่ปุ่น Rei Naito ในการต้องการให้สื่อสารถึงบริบท

ของธรรมชาติกล่าวคือ การไหลรวมกันของหยดน้ าบนทุ่งข้าวสาลีที่เกิดขึ้นบนเกาะ Teshima ทั้งยัง

หมายถึงการรวมตัว รวมความสามัคคีกันของชาวเกาะอีกด้วย 716 

ลักษณะการออกแบบ:  

อาคารถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “หยดน้ าค้าง” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดย

ลักษณะของอาคารจะมีส่วนโค้งเหมือนรูปหยดน้ า ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ราบขนาด 60 x 40 ม. และมี

ความสูงที่สุดที่ 4.50 ม.  

  

                                           
7 Benesse Art Site Naoshima, Teshima Art Museum, accessed December 

12, 2016, available from http://benesse-artsite.jp/en/art/teshima-artmuseum.html 
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ลักษณะความสัมพันธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมและเสียง: 

ด้วยลักษณะของอาคารที่เป็นช่องเปิดวงกลมบนตัวอาคารนั้น เอ้ือต่อท าให้ธรรมชาติที่

อยู่รอบๆอาคารนั้น ได้ทอดผ่านมายังพ้ืนที่ภายในอาคารในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติขึ้น โดยเฉพาะเสียงที่เกิดดังกังวานมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ความสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้อาคารโดยท าให้เกิดประสบการณ์ในการใช้พ้ืนที่ใหม่ กล่าวคือ

ได้ยินเสียงที่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา 

รูปแบบหรือวิธีการที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์นั้นขึ้น: 

สิ่งที่ท าให้พ้ืนที่เกิดเสียงดังมากขึ้น กล่าวคือด้วยพ้ืนที่ผิวของภายในอาคารมีลักษณะโค้ง

เรียกว่า “Concave Surface” ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้คลื่นเสียงเกิดการเดินทางเคลื่อนที่เข้าสู่จุด

ศูนย์กลางของรูปทรง ดังภาพที่ 23 ถึง 24 ซึ่งจุดที่เสียงสะท้อนนั้น ยังเกิดการสนับสนุนด้วยลักษณะ

ของวัสดุที่เป็นคอนกรีต โดยวัสดุดังกล่าวนั้นสามารถสะท้อนเสียงได้ดี ท าให้เสียงที่เบาสะท้อนไปมา

อยู่ในพื้นท่ีได้นานมากยิ่งข้ึน จึงท าให้เสียงที่อยู่ในพื้นท่ีได้เคลื่อนที่อยู่ในพ้ืนที่นานมากกว่าการยืนอยู่ใน

พ้ืนที่โล่งท่ามกลางธรรมชาติ  

  
ภาพที่ 23 พ้ืนที่ภายในอาคารของโครงการ Teshima Art Museum 

 
ภาพที่ 24 รูปด้าน และ Layout plan ของโครงการ Teshima Art Museum 
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3.2 กรณีศึกษาที่ 3 อาคาร Landmark Lusatien 

    
ภาพที่ 25 ทัศนียภาพอาคาร Landmark Lusatien 

อาคาร Landmark Lusatian  ตั้งอยู่ที่ระหว่างเมือง Dresden และ Berlin Shozu 

ประเทศเยอรมันนี (ออกแบบโดยภูมิสถาปนิก Stefan Giers) 717 โดยอาคารหลังนี้มีจุดประสงค์คือ  

อาคารเชิงสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ (Landmark) ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า Sornoer Elster และจุดรับชม

ธรรมชาติของพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งราบ Lusatia โดยมีแม่น้ าและที่ไหลสู่ทะเลสาบ Lusatian Lake 

Land ซึ่งเคยเป็นหลุมที่เกิดจากการท าเหมืองแร่แต่ปัจจุบันได้ถูกน้ าท่วมจนกลายเป็นทะเลสาบแล้ว  

ลักษณะการออกแบบ: 

อาคารถูกออกแบบใช้เป็น Observation tower ซึ่งใช้ส าหรับการรับชมธรรมชาติโดยมี

ความสูงอยู่ประมาณ 8 ชั้น จากพ้ืนดิน ทั้งนี้วัสดุของอาคารใช้โครงสร้างเหล็กและห่อหุ้มพ้ืนผิวด้วย

วัสดุประเภทเหล็กแผ่นบางที่มีสีสนิม 

ลักษณะความสัมพันธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมและเสียง: 

เนื่องจากอาคารตั้งอยู่กลางในที่โล่งบริเวณทุ่งราบทะเลสาบและที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ท า

ให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีลมจากธรรมชาติพัดผ่านค่อนข้างแรง ผนวกกับเสียงจากแม่น้ าและลมจากธรรมชาติ

                                           
7 Thomas Spier, Landmark Lusatian, accessed December 12, 2016, 

available from http://www.landezine.com/index.php/2010/11/landmark-lusatian-by-
stefan-giers/ 
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ที่พัดเข้าสู่ตัวอาคาร ซึ่งในแต่ละชั้นอาคาร ผู้ใช้อาคารจะได้ยินเสียงที่มีความแตกต่างกันไป ประกอบ

กับตัวผู้ใช้อาคารจะมีส่วนร่วมในการท าให้แผ่นวัสดุเกิดการสั่นสะเทือนเพ่ิมข้ึนด้วย 7 18 

รูปแบบหรือวิธีการที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์นั้นขึ้น: 

จากวัสดุที่น ามาห่อหุ้มอาคารนั้นเป็นวัสดุที่มีความบาง (แต่แข็งแรง) เมื่อวัสดุเหล่านั้น

เกิดการสั่นสะเทือน คลื่นของการสั่นสะเทือนนั้นก็จะท าให้เกิดเสียงขึ้น ดังภาพที่ 26 ถึง 27 ที่แสดงถึง

ลักษณะโครงสร้างอาคารที่แตกต่างจากอาคารทั่วไปในโครงสร้างของตัวอาคารส่งผลให้วัสดุที่ห่อหุ้ม

สามารถเกิดสะสมพลังงานจากเสียงรอบๆในธรรมชาติและจะเกิดการสั่นสะเทือนได้เมื่อมีพลังงานมาก

เพียงพอ และการสั่นสะเทือนนั้นก็จะถูกส่งมายังบริเวณที่เป็นจุดยืนชมวิวของผู้ใช้อาคารในแต่ละชั้น

นั่นเอง 

   
ภาพที่ 26 ภาพลักษณะทางขึ้นอาคารและวัสดุที่ใช้ในอาคาร Landmark Lusatien 

 
ภาพที่ 27 วิธีการก่อสร้างและลักษณะโครงสร้างของอาคาร Landmark Lusatien  

                                           
7 Ideasgn team, Landmark Lusatian Lakeland by Architektur & 

Landschaft, accessed December 12, 2016, available from http://ideasgn.com/ 
architecture/landmark-lusatian-lakeland-architektur-landschaft/ 
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3.3 กรณีศึกษาที่ 4 พื้นที่ Le Cylindre Sonore 

 
ภาพที่ 28 ทัศนียภาพภายนอกของอาคาร Le Cylindre Sonore 

พ้ืนที่ Le Cylindre Sonore ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Parc de la Villette กรุงปารีส  

ประเทศฝรั่งเศส (ออกแบบโดยศิลปิน / นักประพันธ์ Bernhard Leitner และก่อสร้างในปี  

ค.ศ. 1986 ถึง 1987) 819 โดยโครงการนี้เป็นงานออกแบบพ้ืนที่ในสวนที่ใช้อาคารรูปแบบวงกลม ใน

บริเวณท่ีเป็นทางเชื่อมพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ด้านเหนือและใต้ของสวนสาธารณะแห่งนี้ โดยองค์ประกอบ

ของอาคารมาเน้นให้ผู้ใช้งานพ้ืนที่ได้ยิน “เสียง” ของธรรมชาติในพ้ืนที่ให้ได้ยินมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะการออกแบบ: 

พ้ืนที่แห่งนี้ถูกออกแบบโดยใช้รูปทรงลักษณะกลม ซ้อนด้วยกันสองวง โดยเปิดพ้ืนที่ให้

ผู้ใช้งานได้เดินผ่านพื้นที่ และมีการติดตั้งล าโพงในระดับความสูงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ตัวพ้ืนที่ยังมี

การออกแบบองค์ประกอบของก าแพงที่มีส่วนช่วยในการท าให้เกิดเสียงได้มากยิ่งขึ้น (ซึ่งจะอธิบายใน

ล าดับต่อไป)   

  

                                           
8 Lopez Oscar, AD Classics: Le Cylindre Sonore / Bernhard Leitner, 

accessed December 15, 2016, available from http://www.archdaily.com/ 168152/ad-
classics-le-cylindre-sonore-bernhard-leitner/ 
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ลักษณะความสัมพันธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมและเสียง: 

พ้ืนที่นี้น าเสียงมาเป็นองค์ประกอบในการท าให้ผู้ใช้พ้ืนที่เกิดความรู้สึกเปลี่ยนถ่ายพ้ืนที่ 

(transition) ระหว่างพ้ืนที่ด้านเหนือและใต้ของสวน โดยเสียงที่เกิดขึ้นนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ใช้พ้ืนที่ได้

หยุดเคลื่อนที่ และรับฟังเสียงที่สะท้อนไปมาในพ้ืนที่ก่อนเดินทางไปยังจุดหมายอ่ืนต่อไป 

รูปแบบหรือวิธีการที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์นั้นขึ้น: 

   
ภาพที่ 29 ทัศนียภาพภายนอกและลักษณะการเกิดเสียงของอาคาร Le Cylindre Sonore 

   
ภาพที่ 30 ภาพส่วนประกอบของอาคารที่ท าให้เกิดเสียงในพ้ืนที่อาคาร Le Cylindre Sonore 

จากภาพที่ 29 แสดงให้เห็นถึงลักษณะรูปทรงของอาคารที่สนับสนุนให้เสียงที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่สามารถเดินทางอยู่ในพ้ืนที่ได้  กล่าวคือพ้ืนที่ผิวของภายในอาคารมีลักษณะโค้งเรียกว่า  

“Concave Surface” ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้คลื่นเสียงเกิดการเดินทางเคลื่อนที่เข้าสู่จุดศูนย์กลาง

ของรูปทรง และด้วยคุณลักษณะของวงกลมเสียงจะเดินทางวนรอบดังภาพที่น าเสนอ จนกว่าพลังงาน

ของเสียงจะหมดลง และภาพที่ 30 ยังแสดงถึงองค์ประกอบของอาคารที่มีส่วนสนับสนุนคลื่นเสียงให้

เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่ตัวพ้ืนที่ใช้ก าแพงภายนอกแบบ retaining wall และก าแพงชั้นในแบบ  
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perforated - precast concrete ที่มีการเว้นช่องเสียงเอาไว้ ซึ่งมากพอที่จะท าให้องค์ประกอบทาง

ธรรมชาติท างานกับช่องดังกล่าวและเกิดเสียงขึ้นเรียกว่า “Acoustical Chamber” 

3.4 กรณีศึกษาที่ 5 อาคาร Tidal Resonance Chamber 

 
ภาพที่ 31 ทัศนียภาพภายนอกของอาคาร Tidal Resonance Chamber 

อาคาร Tidal Resonance Chamber ตั้งอยู่ในเขต Tacoma เมือง Washington 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ออกแบบโดยสถาปนิก Robert Horner และก่อสร้างในปี ค.ศ. 2010) 920 ซึ่ง

โครงการนี้เป็นงานทดลองเรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสัมผัสของมนุษย์ โดยตัวอาคารตั้งอยู่

ริมท่าเรือของเมือง Tacoma ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและโรงงาน

อุตสาหกรรมมากมาย 1021 

ลักษณะการออกแบบ: 

โดยจุดมุ่งหมายในการสร้างพ้ืนที่นี้คือการสร้างพ้ืนที่พักผ่อนให้กับองค์กร the Center 

for Urban Waters เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสกับลักษณะของอาคารที่ใช้ผนังดินหนาเป็นฉนวนกันเสียง  

เพ่ือตัดเสียงรบกวนจากท่าเรือและสถานีสูบน้ า Thea Foss Waterway โดยอาคารมีขนาด  

3.60 x 5.40 ม. มีความสูงจากระดับพื้นดิน 2.55 ม. และมีบ่อน้ าลึกประมาณ 1.20 ม. อยู่ในพื้นท่ี 

                                           
9 Archdaily team, Tidal Resonance Chamber / Robert Horner, accessed 

December 12, 2016, available from http://www.archdaily.com/ 78899/tidal-
resonance-chamber-robert-horner 

10 City Hall team, City of Tacoma, accessed December 14, 2016, 
available from http://www.cityoftacoma.org/ 



 
 

29 

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมและเสียง: 

จากข้อมูลเบื้องต้น พ้ืนที่ตั้งโครงการมีเสียงภายในสภาวะแวดล้อมที่มีลักษณะวุ่นวาย

และหลากหลาย ตามจุดประสงค์ของพ้ืนที่แล้ว องค์ประกอบเหล่านั้นอาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้พ้ืนที่

มากกว่า ดังนั้นการจัดการเสียงในพ้ืนที่จึงมีความส าคัญต่อโครงการ ทว่า การจะตัดเสียงที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดนั้น อาจท าให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่บางอย่างสูญหายไป ดังนั้นบริบทของการ

ออกแบบพ้ืนที่นี้จึงเป็นการท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น

ยังคงอยู่ แต่ลดทอนเสียงที่รบกวนออกไป อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พ้ืนที่ได้จัดกิจกรรม

เล็กๆ หรือพักผ่อนในพื้นท่ีดังกล่าวได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย 

รูปแบบหรือวิธีการที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์นั้นขึ้น: 

ตัวอาคารจึงน าแนวคิดเรื่อง “การสั่นสะเทือน” มาใช้ในการออกแบบพื้นที่ ขึ้น กล่าวคือ

ก าแพงที่ท าจากดินที่ปิดล้อมตัวอาคารเป็นฉนวนกันเสียงที่เกิดขึ้นจากรอบๆ พ้ืนที่ โดยบ่อน้ าที่อยู่

ภายในพ้ืนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติคือ น้ าขึ้น-น้ าลง ของริมทะเล ซึ่ง

ระดับน้ าที่เพ่ิมขึ้นนี้จะเป็นตัวกลางในการถ่ายเทคลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งมาจากกิจกรรม

ของโรงงานหรือพฤติกรรมของเครื่องจักร เช่น เครื่องสูบน้ าในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้การสั่นสะเทือนจะท า

ให้เกิดเสียงที่มีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาปัตยกรรมและธรรมชาติในพื้นที่ข้ึนด้วย 

 
ภาพที่ 32 ภาพตัดพ้ืนที่ของอาคาร Tidal Resonance Chamber  จากพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

 
ภาพที่ 33 ภาพลักษณะพ้ืนที่ภายในอาคาร Tidal Resonance Chamber 
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จากกลุ่มกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยน าเสนอนั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลักษณะการ

ออกแบบอาคารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และจุดส าคัญอันเป็นความสนใจของผู้วิจัยคือ 

“เสียง” อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์

ตลอดเวลา ดังนั้นในเนื้อหาศึกษาล าดับต่อไป จึงเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เชิง

วิศวกรรมเกี่ยวกับเสียงในระดับพ้ืนฐาน 

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัตถุและเสียง ผ่านทฤษฏีเรื่องเสียงเบื้องต้น 

จากความส าคัญของเสียงที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในเนื้อหาขั้นต้นนั้น จากการสืบค้นข้อมูล 

ผู้วิจัยพบว่าการจะด าเนินการทดลองเรื่องเสียงให้เกิดความแม่นย าและสมบูรณ์ในการทดลองนั้น มี

ความจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการศึกษาเชิงวิศวกรรมที่มีความซับซ้อนและการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่

เข้มงวด เนื่องจากเสียงจัดเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ การวัด

ค่าหรือการท าให้ “มองเห็นภาพ” ของเสียงนั้น จึงมีความยากล าบากและจ าเป็นต้องพ่ึงพาอุปกรณ์

และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น เพ่ือท าให้จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อัน

เป็นงานศึกษาเชิงแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการน าองค์ความรู้เรื่อง

เสียงเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการศึกษาวิจัยที่ (ยังสามารถวัดค่าที่เกี่ยวกับการท างานของ

เสียงในระดับพ้ืนฐาน) รวมไปถึงการด าเนินการวิจัยภายใต้ขอบเขตและกรอบแนวคิด อันมีองค์ความรู้

ขั้นพ้ืนฐานของเสียงเป็นจุดชี้น าในการพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยที่จะปรากฏในเนื้อหาบทถัดไป 

ที่สุดแล้ว หากผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทฤษฏีด้านเสียงแล้ว ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะเบื้องต้นว่า ผู้ท าวิจัยนั้น ควรด าเนินการศึกษาภายใต้การควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อเสียง 

ตลอดจนการอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ในการวัดค่าเสียงในขั้นสูงที่

มีความแม่นย าและมีประสิทธิผลมากกว่างานศึกษาวิจัยฉบับนี้  

ในเนื้อหาส่วนนี้ จะกล่าวถึงองค์ความรู้ขั้นพ้ืนฐานเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียง 

อันประกอบไปด้วยเนื้อหาส าคัญดังนี้ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียง 

“เสียง” เป็นองค์ประกอบในธรรมชาติที่สามารถจับต้องได้ยากมากที่สุด เพราะเสียงไม่

สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ได้ แต่ร่างกายของมนุษย์มีประสาทสัมผัสรับรู้เสียงได้ตลอดเวลาและยากที่
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จะปฏิเสธการสัมผัสเสียงได้ จากข้อมูลเรื่องเสียง ในหนังสือ Acoustics 101 for Architects โดย 

Michael Fay กล่าวโดยสรุปว่า เสียงเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่อยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดการ

บีบอัด (compress) และดันโมเลกุลเหล่านั้นไปในทิศทางต่างๆ ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 1122 ดัง

ตัวอย่างการเกิดเสียงในภาพที่ 34 ซึ่งได้อธิบายการเกิดเสียงของส้อมเสียง (Tuning fork) ที่บีบอัด

โมเลกุลด้านหนึ่งและเกิดการบีบอัดอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าโมเลกุลที่ถูกบีบอัดนั้นคือ “คลื่นเสียง 

(sound wave)” นั่นเอง 

 
ภาพที่ 34 การอธิบายการเกิดเสียง 

การได้ยินของมนุษย์ 

จากข้อมูลเบื้องต้นในบทที่ 1 ซ่ึงกล่าวว่า มนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปจ าเป็นต้องอาศัย

ประสาทสัมผัสทางร่างกายเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า (stimuli) ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมและด ารงชีวิต

อยู่ โดยมนุษย์มีประสาทสัมผัสทางร่างกาย (body receptor) คือ “หู” ดังภาพที่ 35 ซึ่งแสดงถึง

องค์ประกอบของประสาทสัมผัสเรื่องเสียงในมนุษย์ 

 
ภาพที่ 35 ภาพประกอบโสตประสาทการรับรู้เรื่องเสียงของมนุษย์  

                                           
11 Michael Fay, Acoustics 101 for Architects, (USA, the 166th Meeting of 

the Acoustical Society of America, 2013), 3, accessed December 1, 2016, available 
from http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4830611 
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ภาพที่ 36 ความสัมพันธ์ของประสาทการรับรู้และการตอบสนองของสมองมนุษย์ 

ทั้งนี้ นอกจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพ่ือด ารงชีวิตแล้ว เนื่องจากประสาทสัมผัสทาง

ร่างกายนั้นมีการเชื่อมต่อกับสมองด้วย ท าให้ทุกครั้งที่มนุษย์สัมผัสกับสิ่งเร้าจะมีการจดจ าเกิดขึ้นใน

สมอง ซึ่งเรียกว่า “ความเข้าใจ” (perception) 1223 ดังภาพที่ 36 ซึ่งมนุษย์จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดย

จดจ าวิธีตอบโต้โดยฉับพลันได้ เช่น การน ามือขึ้นมาปกป้องหูเมื่อได้ยินเสียงที่ดังอย่างฉับพลัน หรือ

ถอนมือออกจากวัตถุที่มีความร้อนแตกต่างจากอุณหภูมิร่างกายอย่างมาก เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมที่

เกิดข้ึนนี้ก็เป็นไปเพ่ือปกป้องร่างกายของตนให้รอดพ้นจากอันตรายและที่ส าคัญที่สุดคือการเสียชีวิต  

ระดับเสียง / หน่วยวัดเสียง decibel (dB) 

การออกแบบเสียงในพ้ืนที่ (Room acoustic) จะแสดงถึงพฤติกรรมของเสียงภายใน

พ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างผู้ฟัง (listener) และต้นก าเนิดเสียง (sound source) 

ที่อยู่ภายในพ้ืนที่เดียวกัน ดังนั้นค่าที่ส าคัญและนิยมใช้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดเสียงนั้น มัก

ใช้ค่าระดับความดันเสียง (Sound Pressure )โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 

เพราะการวัดค่าระดับความดันเสียงสามารถท าการตรวจวัดได้ง่ายการตรวจวัดค่าระดับความเข้มเสียง 

(sound intensity level) ซ่ึงการตรวจวัดค่าระดับก าลังเสียงนั้นไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง ดังนั้น 

                                           
12 Veronica Emilia Nuzzolo, Sensation and Perception, accessed 

December 14, 2016, available from https://risetoshinetoday.org/ sensation-and-
perception/ 
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เมื่อกล่าวถึง “ระดับเสียง (Sound Level)” โดยมาตรฐานทั่วไปจึงมีความหมายว่า “ระดับความดัน

เสียง (Sound Pressure Level) 1324 

ความดันเสียง (Sound Pressure) คือ ค่าความดันของอากาศที่เป็นตัวกลางของคลื่น

เสียงที่เปลี่ยนแปลงไปจากความดันบรรยากาศปกติขณะที่ไม่มีคลื่นเสียง 1425 ดังนั้น ระดับความดัน

เสียง (Sound Pressure Level) หรือ SPL จึงเป็นระดับของความดันเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

สภาวะอากาศที่ไม่มีเสียง หรือเปรียบเทียบได้ว่า เป็นค่าที่ผู้ฟังรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของเสียงในพ้ืนที่

นั้นๆได้นั่นเอง 1526 

ทั้งนี้ เดซิเบล หรือ decibel (dB) เป็นหน่วยพ้ืนฐานในการวัดค่าพลังงานของเสียง ที่

แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าพลังงานของเสียงกับค่าพลังงานอ้างอิง โดยหน่วย decibel เป็นหน่วยวัด

แบบ logarithmic ใช้ในการอธิบายอัตราส่วนของระดับสัญญาณ (signal level) เพ่ือใช้เป็นค่าอ้างอิง 

เช่น พลังงาน ระดับเสียง โวลต์ (voltage) ความหนาแน่น เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วย decibel ยังแสดงถึง 

ระดับของค่าหนึ่งๆ (value) ที่สัมพันธ์ค่าอ้างอิง (reference value) 1627 

ยังมีการศึกษาที่แสดงลักษณะของเสียงที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามระดับพลังงาน  

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อเสียงเปลี่ยนไป 1 dB = เสียงมีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งไม่ส่งผลต่อผู้ฟังและ

ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างจากเสียงเดิมได้  

                                           
13 ปราโมช เชี่ยวชาญ, การตรวจวัดเสียงจากอุตสาหกรรม (1/2) - ระดับและ 

เดซิเบล, เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/ Schools 
/Shs/booklet/book55_3/sanitation.html 

14 เรื่องเดียวกัน. 
15 Michael Fay, Acoustics 101 for Architects, (USA, the 166th Meeting of 

the Acoustical Society of America, 2013), 17-18, accessed December 1, 2016, 
available from http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4830611 

16 The Engineer Toolbox team, Decibel, accessed December 14, 2016, 
available from http://www.engineeringtoolbox.com/decibel-d_341.html 
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เมื่อเสียงเปลี่ยนไป 3 dB = เสียงมีความเปลี่ยนแปลงน้อย แต่ผู้ฟังจะเริ่มสังเกต 

ความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเสียงเดิมได้เล็กน้อย 

เมื่อเสียงเปลี่ยนไป 6 dB = เสียงมีความเปลี่ยนแปลงครึ่งหนึ่งของระดับเสียงเดิม 

เมื่อเสียงเปลี่ยนไป 10 dB = เสียงมีความเปลี่ยนแปลงสองเท่าของระดับเสียงเดิม 

เมื่อเสียงเปลี่ยนไป 20 dB = เสียงมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองเท่าของระดับเสียง

เดิม 

เมื่อกล่าวถึงระดับของเสียงแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ระดับของเสียงยังมีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ของคลื่น (frequency) ซึ่งจะจ าแนกออกเป็นช่วงของคลื่นเสียงต่างๆ โดยระดับการได้ยินเสียง

ของมนุษยจ์ะลดประสิทธิภาพลงไปเมื่อมีช่วงความถ่ีเกิน 5,000 Hz โดยมนุษย์จะมีช่วงเสียงที่สามารถ

ได้ยินอยู่ระหว่าง 10 kHz ถึง 20 kHz 

ความสมัพันธ์ของระดับเสียงและย่านของเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยิน 

ช่วงความถี่ของเสียง 

พ้ืนฐานของเสียง สามารถจ าแนกเสียงได้โดยใช้ “ความถี่ (frequency)” หรือ “ความ

ยาวคลื่น (wavelength)” ซึ่งความถ่ีที่มีค่าไม่เท่ากันนั้น จะสอดคล้องกับความยาวคลื่นด้วย ดังภาพที่ 

37 โดยจะสามารถจ าแนกคลื่นได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ (1) คลื่นความถี่สูง (High Frequency 

wave) และ (2) คลื่นความถี่ต่ า (Low Frequency Wave) ซึ่งหน่วยของความถี่คือ เฮริตส์ (Hertz 

หรือ Hz) 1728 

 
ภาพที่ 37 ประเภทของคลื่นเสียงจ าแนกตามความยาวคลื่น  

                                           
17 TutorVista team, Frequency to Wavelength, accessed December 14, 

2016, available from http://physics.tutorvista.com/waves/frequency-to-
wavelength.html 
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ทั้งนี้ เมื่อเสียงเกิดการเคลื่อนที่ไปในอากาศ จะมีค่าคงที่ในการเคลื่อนที่เท่ากัน คือ 

1,127 ฟุตต่อวินาที ซึ่งตัวเลขนี้จะผันผวนไปตามอุณหภูมิและความชื้นด้วย  1829 ซึ่งส่งผลให้การ

ทดลองเรื่องเสียงมีความซับซ้อนและจ าเป็นต้องควบคุมให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ควบคุมได้โดย

สมบูรณ์ จึงจะสามารถรับทราบค่าการวัดผลได้อย่างแม่นย ามากท่ีสุด 

นอกจากหน่วยการตรวจวัดเสียงที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว   ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการ

ตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์ โดยน าเรื่องคุณลักษณะของหูมนุษย์ เชิงการรับรู้ (Sensation)  และ

เรื่องจิตวิทยา (Psychology) เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ท าให้เกิดการค่าทางเสียงเพ่ิมขึ้นคือ คือ 

“ความดัง (Loudness)”  โดยความดังนี้ เป็นความรู้สึกของคนในการรับรู้ต่อระดับความดันเสียง หรือ

ความเข้มเสียงกับความถี่ระดับต่าง ๆ จากการศึกษาของ Fletcher และ Munson ในปี ค.ศ. 1933 

ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกต่อความดังของเสียงบริสุทธิ์ (Pure tones) ที่ระดับความดันเสียงในแต่ละ

ความถี่ พบว่า ที่ระดับความดันเสียงเท่ากัน หูมนุษย์จะได้ยินหรือตอบสนองต่อเสียงในรูปของความ

ดังที่ไม่เท่ากันในแต่ละความถี่ 1930   

 
ภาพที่ 38 ความดังของเสียงที่เหมาะสมต่อการได้ยินของมนุษย์ 

                                           
18 Michael Fay, Acoustics 101 for Architects, (USA, the 166th Meeting of 

the Acoustical Society of America, 2013), 5, accessed December 1, 2016, available 
from http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4830611 

19 ปราโมช เชี่ยวชาญ, การตรวจวัดเสียงจากอุตสาหกรรม (1/2) - ระดับและเดซิเบล
, เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/ Schools/ 
Shs/booklet/book55_3/sanitation.html 
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ภาพที่ 39 ตารางความสัมพันธ์ของระดับเสียงและย่านของเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยิน 

ทั้งนี้ ข้อมูลของ อาจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ ยังเน้นย้ าว่า ในภาษาไทยการใช้ค าว่า 

“ระดับเสียง” กับค าว่า “ความดัง” อาจเกิดความสับสนได้ (เพราะท้ังสองค า ในข้อมูลมีความแตกต่าง

กัน) เพราะ ในทางปฏิบัติ ส าหรับการตรวจวัดเสียงใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level 

Meter) หรือเรียกสั้น ๆว่า “เครื่องวัดเสียง” ในการตรวจวัดค่าระดับความดันเสียง (Sound 

Pressure Level) ซึ่งมีหน่วยเป็น“เดซิเบล” จะแตกต่างจากค าว่า “ความดัง (Loudness)” หรือ 

“ระดับความดัง (Loudness Level)” ทีม่ีหน่วยเป็นโซน (Sone) และโฟน (Phon) ตามล าดับ  ดังนั้น 

ในการตรวจวัดระดับเสียงควรใช้ค าว่า“ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้เท่ากับกี่เดซิเบล” ไม่ควรใช้ค าว่า 

“ความดังเท่ากับกี่เดซิเบล” 2031 

ที่สุดแล้ว การท างานร่วมกันกับหน่วยวัด decibel (dB) จึงหมายถึงการวัดค่าระดับ

ความดันเสียง (Sound Pressure Level) ดังนั้นการศึกษาเรื่องความดัง (Loudness) จึงต้องอาศัย

เครื่องมือในการตรวจวัดค่าเฉพาะทาง 

  

                                           
20 เรื่องเดียวกัน. 
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การจ าแนกประเภทของเสียงขั้นพื้นฐาน  

เสียงมีลักษณะการเดินทางแบบกระจายตัวในทุกทิศทาง แต่เพ่ือให้ผู้ที่ท าการศึกษาเรื่อง

เสียงสามารถท าความเข้าใจได้ คลื่นเสียงจึงมักถูกแสดงอยู่ในรูปแบบของคลื่นที่เดินทางไปข้างหน้า 

อย่างต่อเนื่องและเม่ือมีการสะท้อนกับพ้ืนที่ผิว ลักษณะการเกิดคลื่นสะท้อนจะเป็นไปดังภาพที่ 40  

 
ภาพที่ 40 ภาพอธิบายการเดินทางของเสียงกับพื้นท่ีผิวทั่วไป 

 
ภาพที่ 41 การจ าแนกประเภทของเสียงแบบเบื้องต้น จากลักษณะของพ้ืนที่ผิว 

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูล จะสามารถจ าแนกเสียงภายใต้ลักษณะพ้ืนผิวที่เสียง

เดินทางไปกระทบกัน ได้อยู่ 3 อย่างคือ  

1. เสียงแบบ Reflect คือ คลื่นเสียงที่สะท้อนจากพ้ืนที่ที่มีผิวเรียบ เช่น ภาพที่ 40  

เป็นการสะท้อนเสียงกลับมาในพื้นผิวที่มีความเรียบโดยทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ เสียงอาจมิได้สะท้อนกลับ

เพียงอย่างเดียว หากแต่เสียงมักมีพฤติกรรมในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ จนกว่าพลังงานจะหมด

ไปหรือสะท้อนกับวัตถุใดๆ 

2. เสียงแบบ Absorption คือ คลื่นเสียงที่สะท้อนจากพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะทางวัสดุ 

ในการดูดซับเสียง ท าให้พลังงานของเสียงลดลงมากกว่าปรกติ (โดยสามารถศึกษาค่าเชิงวัสดุได้ใน

ข้อมูลเรื่อง sound transmission class (STC) หรือ Sound Absorption Coefficient (SAC) เป็น

ต้น) และ 
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3. เสียงแบบ Diffusion คือ คลื่นเสียงที่สะท้อนจากพ้ืนที่ที่มีผิวไม่เรียบหรือขรุขระ 

โดยสามารถจ าแนกลักษณะพ้ืนผิวได้อยู่  2 รูปแบบหลักๆ (ภาพที่  42) คือ ผิวที่มีความโค้ง  

(Convex surface) ซึ่งเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางของรูปทรง และ ผิวที่มีความเว้า 

(Concave surface) ซึ่งเสียงจะเคลื่อนที่เข้าสู่จุดศูนย์กลางของรูปทรง  

 
ภาพที่ 42 ลักษณะรูปทรงพ้ืนผิวแบบผิวที่มีความโค้ง (Convex surface)  

และผิวที่มีความเว้า (Concave surface) 

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเสียงผ่านค่าพลังงานของเสียง ซึ่งสามารถจ าแนกเสียงได้อีก 2 

ชนิด คือ 

1. เสียงสะท้อน reverb คือ เสียงที่สะท้อนกลับมายังผู้ฟัง (listener) หรือต้นก าเนิด

เสียง (sound source) ในระยะเวลาที่สั้น เช่น เสียงก้องที่เกิดจากการร้องเพลงในห้องน้ าขนาดเล็ก 

เป็นต้น  

2. เสียงก้อง Echo คือ เสียงที่สะท้อนกลับมายังผู้ฟัง (listener) หรือต้นก าเนิดเสียง  

(sound source) เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง แต่เนื่องจากพลังงานของเสียงยังเหลืออยู่ ท าให้ผู้ฟัง 

ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่ เช่น เสียงสะท้อนที่เกิดจากการตะโกนบนภูเขา หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง  

เป็นต้น 

 
ภาพที่ 43 การอธิบายการเกิดเสียงประเภท Echo 



 
 

39 

 
 

ลักษณะรูปทรงที่ท างานร่วมกับเสียง 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเรื่องประเภทของเสียงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของการศึกษาพฤติกรรมของเสียงที่สัมพันธ์กับรูปทรงพื้นฐานแบบต่างๆ โดยรูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรง

พ้ืนฐานที่มีการน ามาใช้ในระบบการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งการศึกษาวิจัยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 
ภาพที่ 44 การศึกษาวิเคราะห์การท างานของเสียงกับลักษณะรูปทรงประเภทต่างๆ  

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 

 
ภาพที่ 45 ภาพอธิบายการท างานของเสียงกับพ้ืนผิวที่มีความโค้ง (Convex surface) และผิวที่มี

ความเว้า (Concave surface) 
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ภาพที่ 46 การศึกษาวิเคราะห์การท างานของเสียงกับลักษณะรูปทรงประเภทต่างๆ  

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

ทั้งนี้ ด้วยพฤติกรรมของเสียงที่เกิดขึ้น ยังส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ (product) ที่น า

คุณลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ผนังกั้นเสียงหรือเสียงรบกวน (sound 

barrier) นั้น มักอยู่ในรูปแบบก าแพงหรือแผงกั้น ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างพ้ืนที่เงาเสียง (acoustic 

shadow) โดยการขัดขวางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง โดยพยายามการลดระดับเสียงในพ้ืนที่นั้นโดย

มุ่งเน้นไปเรื่องความถ่ีของเสียง (frequency) ทั้งนี้ ต าแหน่งของผนังกั้นเสียงจึงมีความส าคัญมากที่สุด 

ซึ่งผนังดังกล่าวจะท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้กับต้นก าเนิดเสียงและอยู่ในทิศทางที่

เสียงเดินทางมาสู่ผนังโดยตรงและสะท้อนเสียงออกไปในมุมองศาที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ ความสูง

ของผนังยังต้องมีการแปรผันไปตามชนิดของต้นก าเนิดเสียงอีกด้วย 2132 ดังภาพที่ 47 

  

                                           
21 Paroc group, Sound Barrier, accessed December 14, 2016, available 

from http://www.paroc.com/knowhow/sound/sound-barriers 
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ภาพที่ 47 ลักษณะและการเดินทางของเสียงที่ท างานร่วมกับผนังก้ันเสียง (sound barrier)  

พฤติกรรมของเสียงและการพัฒนาคุณภาพเสียงในห้องรูปทรงต่างๆ   

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบเสียงในห้อง” ด าเนินการโดยบริษัท  

Knauf Danoline ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจ าหน่ายวัสดุส าหรับการปรับปรุงพัฒนาเสียงภายในอาคารของ

ประเทศรัสเซีย โดยข้อมูลได้แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพเสียงของห้องในรูปทรงแบบต่างๆ  

โดยผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 2233 

ห้องแคบ (Narrow room) 

 
ภาพที่ 48 การสะท้อนเสียงภายในห้องลักษณะแคบ (Narrow room) 

การติดตั้งวัสดุซับเสียง (sound absorbing material) ที่ผนังของห้องประเภทนี้ จะไม่

ส่ งผลต่อเสียงอย่างใด ทั้ งนี้  ควรติดตั้ งวัสดุดั งกล่ าวในต าแหน่ งที่ ใกล้กับต้นก าเนิดเสียง  

(sound source) มากที่สุด ซึ่งต าแหน่งนั้นคือก าแพงรอบๆห้อง 

  

                                           
22 Knauf Danoline team, Acoustic design According to room shape, 

accessed December 14, 2016, available from http://knaufdanoline.com/properties/ 
acoustics-2/ 
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ห้องรูปวงกลม (Round room)  

    
ภาพที่ 49 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียงในห้องประเภทรูปวงกลม (Round 

room) 

เสียงภายในห้องลักษณะนี้ จะเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางตามลักษณะของรูปทรงวงกลม 

ซึ่งการติดตั้งวัสดุซับเสียงที่ผิวแบบขรุขระจะท าให้เสียงสะท้อนหรือเสียงก้องเกิดการกระจายตัวไปใน

ทิศทางอ่ืน ทั้งนี้ การจัดวางพ้ืนที่ท างานหรือโต๊ะท างานในห้องไม่ควรวางอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของห้อง 

แต่ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยนักมาวางแทน 

ห้องขนาดใหญ่ท่ีมีเพดานต่ า (Large room with low ceiling)  

   
ภาพที่ 50 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง 

ในห้องประเภทห้องขนาดใหญ่ที่มีเพดานต่ า (Large room with low ceiling) 

สิ่งที่ส าคัญส าหรับห้องที่มีลักษณะดังกล่าว คือการพยายามท าให้เสียงสนทนานั้นได้ยิน

ในทุกระยะของห้อง เนื่องจากด้วยลักษณะห้องมักมีการใช้งานเป็นห้องบรรยาย เป็นต้น ทั้งนี้ การ

ติดตั้งวัสดุซับเสียงสามารถติดตั้งบริเวณเพดานได้ ในขณะเดียวกัน หากวัสดุซับเสียงที่ติดตั้งบนเพดาน

สามารถดูดซับเสียงได้มากเพียงพอ เสียงของต้นก าเนิดเสียงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย 
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ห้องขนาดใหญ่ท่ีมีเพดานสูง (Large room with high ceiling)  

   
ภาพที่ 51 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง ในห้องประเภทห้องขนาดใหญ่ที่มี

เพดานสูง (Large room with high ceiling) 

ลักษณะห้องประเภทนี้ ในบางกรณีสามารถเปรียบเทียบได้กับสภาวะแวดล้อมของเสียง

ในสถานีรถไฟ ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดการกับระดับเสียงรบกวน (noise) เป็นหลักส าคัญ เพราะการ

ควบคุมเสียงรบกวนในภาพรวมจะมีส่วนช่วยท าให้เสียงการสนทนาในระยะใกล้ๆ หรือต้นก าเนิดเสียง

ในจุดๆหนึ่ง เกิดความชัดเจนในการสื่อสารมากยิ่งข้ึน  แต่ก็ต้องมีการควบคุมระยะในการกระจายเสียง

ด้วย เช่น การจ ากัดพ้ืนที่สนทนา ดังภาพที่ 51 เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับแนวคิดการควบคุม

เสียงในห้องประเภทห้องขนาดใหญ่ที่มีเพดานต่ า(Large room with low ceiling)  

ห้องขนาดเล็กที่มีผนังคู่ขนาน (Small room with Parallel wall)  

 
ภาพที่ 52 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง ในห้องประเภทห้องขนาดเล็กที่มี

ผนังคู่ขนาน (Small room with Parallel wall) 

ในห้องลักษณะนี้ เสียงที่มีความถี่ต่ า (Low frequencies) มักส าคัญกว่าเสียงแบบอ่ืน 

ดังนั้น เสียงการสนทนาที่เกิดขึ้นผู้ฟังมักจะได้ยินเป็นเสียงฮัม (humming sound) หรือเสียงต่ า และ

วัสดุซับเสียงส าหรับเสียงที่มีความถ่ีต่ าควรติดตั้งในบริเวณเพดานของห้อง 
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ห้องท่ีมีก าแพงเอียง (Inclined wall) 

 
ภาพที่ 53 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง ในห้องประเภทห้องที่มีก าแพง

เอียง (Inclined wall) 

ห้องที่มีก าแพงเอียงนั้น จะเกิดการกระจายตัวของเสียง (sound spreading effect) 

และท าให้เกิดจุดรวมเสียง (sound concentrating effect) ทั้งนี้ การกระจายตัวของเสียงในห้อง

ลักษณะนี้  จะขึ้ นอยู่ กับ อัตราส่ วนระหว่ างจะผนั งที่ เ อียงกับก าแพง อ่ืนๆ โดยทั่ ว ไปแล้ ว  

ก าแพงที่มีการเอียงตัวมากกว่า 6 องศาขึ้นไป ถือเป็นก าแพงที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นก าแพงกระจาย

เสียง (sound diffusion) ในรูปแบบต่างๆ 

ผนังโค้ง (Convex wall)  

 
ภาพที่ 54 การสะท้อนของเสียงของผนังโค้ง (Convex wall) 

ผนังโค้งมีลักษณะพ้ืนผิวที่กระจายเสียงออกจากจุดศูนย์กลางของเส้นโค้ง จึงมักถูก

น ามาใช้เป็นผนังกระจายเสียง โดยผนังชนิดนี้เหมาะต่อการใช้ในติดตั้งในพ้ืนที่ให้เป็นลักษณะคู่ขนาน

กัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยดูดซับเสียงและป้องกันเสียงก้อง 
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เพดานเอียง (Inclined ceiling)  

 
ภาพที่ 55 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง ในห้องที่มีเพดานเอียง (Inclined 

ceiling) 

เพดานเอียงนั้นมีคุณสมบัติในการกระจายเสียง (sound spreading) และสร้างจุดรวม

เสียงได้ (sound concentrating effect) แต่โดยทั่วไปแล้ว เพดานลักษณะนี้จะไม่ค่อยเกิดจุดรวม

เสียงมากเท่าใดนัก ทั้งนี้ การติดตั้งวัสดุซับเสียงควรติดตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเพดานส่วนที่เอียง 

(ความสูงของห้องที่มีเพดานเอียงและเหมาะสมที่จะท าให้วัสดุซับเสียงท างานได้ดีที่สุดคือ 2.60 ม.) 

เพดานโค้ง (Vaulted ceiling)  

   
ภาพที่ 56 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง ในห้องที่มีเพดานโค้ง (Vaulted 

ceiling) 

ในห้องลักษณะนี้  มั กจะเกิดจุดรวมเสียงที่ท า ให้ เกิด เสี ยงหนาแน่นมากขึ้ น  

(stronger intensity) โดยเสียงจะเดินทางไปตามรูปทรงที่โค้งของเพดาน ซึ่งจุดนี้เองที่เป็นจุดที่

เหมาะสมต่อการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือวัสดุที่ท าให้เสียงกระจายทิศทาง ทั้งนี้ การจัดวางพ้ืนที่

ท างานไม่ควรวาง ณ จุดกึ่งกลางของห้อง แต่ควรวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ แทน 
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เพดานแบบโดม (Ceiling Dome) 

    
ภาพที่ 57 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียงในห้องที่มีเพดานแบบโดม 

(Ceiling Dome) 

ในห้องลักษณะนี้ จะเกิดจุดรวมเสียง ณ จุดกึ่งกลางของห้องซึ่งท าให้เกิดเสียงหนาแน่น

มากขึ้น (stronger intensity) และเมื่อผู้ฟังยืนอยู่ผนังโค้งของห้อง จะสามารถได้ยินเสียงที่มีความ

คล้ายกับเสียงในตู้โทรศัพท์ ทั้งนี้ บริเวณที่เหมาะสมต่อการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงคือผนังโค้งรอบๆ 

ห้อง 

เพดานแบบโค้ง (Convex Ceiling)  

 
ภาพที่ 58 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียง 

ในห้องที่มีเพดานแบบโค้ง (Convex Ceiling) 

เพดานลักษณะนี้ จะเป็นรูปทรงที่กระจายเสียงออกจากจุดศูนย์กลางของรูปทรง ซึ่ง

เพดานลักษณะนี้มักถูกเอามาใช้ในห้องประเภทห้องแสดงดนตรี (concert hall) ห้องประชุม 

(conference room) เป็นต้น โดยลักษณะรูปทรงแบบนี้สามารถท างานร่วมกับวัสดุดูดซับเสียงหรือ

วัสดุที่มีผิวขรุขระกระจายเสียงได้ดี  

ห้องท่ีเชื่อมต่อกัน (Connected room)  

   
ภาพที่ 59 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียงในห้องที่เชื่อมต่อกัน (Connected 

room) 
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เสียงที่เกิดขึ้นในห้องสองห้องที่มีช่องเปิดเชื่อมติดต่อกันนั้น เสียงของแต่ละพ้ืนที่มักจะมี

อิทธิพลต่อกันค่อนข้างมาก ดังนั้นเพ่ือที่จะท าให้ห้องใดห้องหนึ่งมีเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น วัสดุดูดซับ

เสียงควรเลือกติดตั้งที่เพดานห้อง 1 ห้องเท่านั้น นอกจากนี้ หากระยะระหว่างช่องเปิดกับผนังที่อยู่

ตรงกันข้ามกับช่องเปิดมีระยะน้อยกว่า 6 เมตรแล้ว ห้องนั้น จ าเป็นต้องติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือวัสดุ

กระจายเสียง 

พื้นที่กักเก็บเสียง (Sound lock)  

 
ภาพที่ 60 ลักษณะของพ้ืนที่กักเก็บเสียง (Sound lock) 

พ้ืนที่กักเก็บเสียงนี้  เป็นพ้ืนที่ที่ คั่นอยู่ระหว่างห้องสองห้องซึ่งปรกติแล้วจะที่มี 

เวลาการสะท้อนกลับของเสียง (reverberation time) ที่แตกต่างกัน โดยพ้ืนที่นี้จะท าให้เกิด 

การเปลี่ยนถ่ายเสียงระหว่างห้องนั้นๆ โดยสามารถติดตั้ งวัสดุดูดซับเสียงในพ้ืนที่นี้หรือ 

ภายในห้องท้ังสองก็ได้ 

ห้องท่ีมีชั้นลอย (room with mezzanine)  

 
ภาพที่ 61 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียงในห้องที่มีชั้นลอย (room with 

mezzanine) 

ในห้องลักษณะนี้ สามารถสร้างพ้ืนที่ที่มีเสียงแตกต่างกันภายในห้องเดียวกันได้ โดยส่วน

ที่เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งจะมีเวลาการสะท้อนกลับของเสียงที่มากกว่าพ้ืนที่ชั้นลอย ทั้งนี้ ผนังของชั้นลอยที่

อยู่จุดตรงกันข้าม เพดานใต้ชั้นลอย และบริเวณระเบียงนั้น ควรมีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือวัสดุ

กระจายเสียง  
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ห้องท่ีมีชั้นลอยหลายช้ัน (Multi-storey room)  

   
ภาพที่ 62 การสะท้อนของเสียงและลักษณะการติดตั้งวัสดุซับเสียงในห้องที่มีชั้นลอยหลายชั้น (Multi-

storey room) 

ในห้องลักษณะนี้ ส่วนที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งจะมียากต่อการจัดการเรื่องเสียง ตลอดจนการ

ติดตั้งวัสดุซับเสียงเพ่ือท าให้เสียงเกิดความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ ดังนั้นการเพิ่มพ้ืนที่ส าหรับการติดตั้งวัสดุ

เหล่านั้นให้มากท่ีสุดคือสิ่งที่เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะดังภาพที่ 62 

 

วิธีการตรวจสอบพฤติกรรมเสียงเบื้องตน้ 

จากข้อมูลที่น าเสนอขั้นต้นเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายในการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การวัดค่าเสียงแล้ว การควบคุมปัจจัยต่างๆนั้นจึงเป็นข้อส าคัญในการด าเนินการทดลอง ซึ่งผู้วิจัย

พบว่า การตรวจสอบพฤติกรรมของเสียงผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น สามารถน ามาใช้ในการศึกษา

เบื้องต้นทั้งยังมีความสะดวกและแม่นย าในระดับหนึ่ง 

ซึ่งการตรวจสอบพฤติกรรมของเสียงในแบบจ าลองในคอมพิวเตอร์ model หนึ่ง จะ

อาศัยทฤษฏี Ray tracing และการค านวณด้วย software เพ่ือแสดงลักษณะการเดินทางของคลื่น

เสียงในพ้ืนที่ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมในการน ามาใช้แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงช่วงย่านหนึ่งที่

มนุษย์สามารถได้ยิน โดยอยู่ระหว่าง 20 Hz และ 20 kHz 2334  

  

                                           
23 Michael Fay, Acoustics 101 for Architects, (USA, the 166th Meeting of 

the Acoustical Society of America, 2013), 6, accessed December 1, 2016, available 
from http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4830611 
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ภาพที่ 63 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “Odean Room acoustic Software” 

 ที่ใช้ส าหรับการค านวณและการท างานเชิงวิศวกรรมเรื่องเสียง 

ค่าเชิงวัสดุทีส่ าคัญและเกี่ยวข้องกับออกแบบเสียงในพื้นที่ (Room Acoustic) 

ในการออกแบบ-พัฒนาคุณภาพเสียงของพ้ืนที่ภายในอาคารนั้น จากการศึกษาข้อมูล

ผู้วิจัยพบว่าจะมีค่าที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ค่าการกันเสียงของระบบผนัง FSTC 

value (Sound insulation of wall) ค่าความก้องของเสียงภายในห้อง Reverberation Time 

(RT60) ค่าความชัดเจนของเสียง Speech Transmission Index (STI) ระดับเสียงรบกวนในห้อง 

Noise Criteria (NC) หรือระดับเสียงกระแทกของพ้ืน Field Impact Insulation Class (FIIC) เป็น

ต้น ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกมุ่งเน้นศึกษาค่าเชิงวัสดุเหล่านั้น โดยปรากฏรายละเอียดที่ส าคัญต่อการศึกษาของ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 

ค่า Sound Absorption Coefficient (SAC) 

ค่า sound absorption coefficient หรือ SAC เป็นอัตราส่วนในการดูดซับเสียงของ

วัสดุหนึ่งๆ 2435 ยกตัวอย่าง เช่น มีวัสดุหนึ่งมีค่า SAC 0.85 หมายถึง พลังเสียง 85% ได้ถูกดูดซับไว้

เมื่อเคลื่อนที่ไปชนกับวัสดุดังกล่าวและ 15% ของพลังงานที่เทียบกับแหล่งก าเนิดจะสะท้อนออกมา  

เป็นต้น 2536 

                                           
24 The Engineer Toolbox team, Room Sound Absorption - Sound 

Absorption Coefficient, accessed December 15, 2016, available from 
http://www.engineeringtoolbox.com/accoustic-sound-absorption-d_68.html 

25 Microglass Insulation and Engineering team, ฉนวนกันเสียงและความรู้
เบื้องต้น, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.microglassinsulation.com/knowledges-sound.html 
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ทั้งนี้ การออกแบบเสียงในพ้ืนที่ (Room acoustic) จะแสดงถึงพฤติกรรมของเสียง

ภายในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟัง (listener) และต้นก าเนิดเสียง (sound 

source) ที่อยู่ภายในพ้ืนที่เดียวกัน หากห้องนั้นไม่มีผนังที่ท าหน้าที่ดูดซับเสียง (ผนัง หลังคา หรือพ้ืน) 

เสียงก็จะสะท้อนไปมาอยู่ในพื้นที่และใช้เวลานานกว่าที่เสียงนั้นจะหมดพลังงานไป ซึ่งเหตุดังกล่าวจะ

ส่งผลต่อผู้ฟังเพราะไม่สามารถจ าแนกเสียงได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่มาจากแหล่งก าเนิดเสียงโดยตรง  

(เรียกว่า direct sound) หรือ เสียงสะท้อนของคลื่นเสียง (เรียกว่า reflected sound) ทั้งนี้  

หากพ้ืนที่ผิวนั้นมีการปูพ้ืนผิวหรือมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับเสียงได้ หรือกระจายทิศทางของเสียงได้

แล้ว คลื่นเสียงจะหมดพลังงานไปอย่างรวดเร็ว (ลดการเกิดการสะท้อนเสียง) โดยผู้ฟังจะได้ยินเสียง

จากต้นก าเนิดเสียงชัดมากขึ้น 2637 

 
ภาพที่ 64 ค่าการดูดซับเสียงของวัสดุ (sound absorption coefficient) การเลือกวัสดุประเภทไม้

มาใช้ในการด าเนินการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นนั้น แม้ว่าวัสดุประเภทต่างๆ บนโลกจะมีมากมาย 

แต่ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงศักยภาพวัสดุประเภท “ไม”้ เป็นส าคัญ ทั้งตัววัสดุประเภทนี้ ยังมีความน่าสนใจต่อ

การด าเนินการศึกษาวิจัยอีกด้วย เพราะนอกเหนือจากค่าเชิงวัสดุประเภทไม้ที่สามารถดูดซับเสียง 

หรือสะท้อนเสียงได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอ่ืนๆ แล้ว วัสดุชนิดนี้ ยังมีศักยภาพในการน ามาใช้ใน

กระบวนการก่อสร้างและถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้คุณลักษณะของวัสดุยังท าให้สภาพพ้ืนที่มี

                                           
26 Paroc group, Sound absorption, accessed December 14, 2016, 

available from http://www.paroc.com/knowhow/sound/sound-absorption 
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ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและสามารถน ามาใช้งานในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ในหลายระดับ 

ตั้งแตร่ะดับการเป็นวัสดุตกแต่งในพ้ืนที่ภาพในห้องต่างๆ (ภาพที่ 65) ตลอดจนการใช้เป็นวัสดุหลักใน

การออกแบบโครงสร้างและพ้ืนที่ของอาคาร (ภาพที่ 66) หรือแม้แต่ห้องอัดเสียงดนตรี ยังมีการน า

วัสดุประเภทไม้มาเป็นองค์ประกอบภายในห้องนั้นด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี 67) 

  
ภาพที่ 65 ภาพผนังที่ท าจากวัสดุประเภทไม้และลักษณะพ้ืนที่ภายในที่ใช้ไม้มาเป็นองค์ประกอบใน

การตกแต่งอาคาร 

 
ภาพที่ 66 ทัศนียภาพภายนอกของโครงการ Pavilion of Reflection ออกแบบโดย Studio Tom 

Emerson 

 
ภาพที่ 67 ห้องอัดเสียงของ Lauren Foster studio  
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ค่าระดับการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (Sound Transmission Class) 

จากการศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ค่านี้เป็นค่าที่จะน ามาใช้พิจารณาร่วมกันกับค่า 

Transmission loss หรือ TL ซึ่งเป็นค่าการสูญเสียพลังงานในการส่งผ่านเสียงผ่านวัสดุ เพ่ือน ามาใช้

ในการเลือกวัสดุที่จะลดการถ่ายเทพลังงานเสียงจากอีกพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งจะจ าแนกค่า

ดังกล่าวไปตามประเภทของผนังกั้นหรือวัสดุนั้นๆ 2738  

ทั้งนี้ ค่า STC ยังเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณเสียงที่สามารถเดินทางผสานพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งบ่ง

บอกถึงลักษณะเสียงที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ที่ก าลังถูกออกแบบอยู่ด้วย ดั งภาพตัวอย่างที่ 68 ซึ่ง

จ าแนกระดับของค่า STC และเสียงที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 2839 

 
ภาพที่ 68 ตัวอย่างค่า sound transmission coefficient 

ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวัดค่าเสียง 

นอกจากค่าส าคัญที่ผู้วิจัยได้น าเสนอขั้นต้นแล้ว ยังมีค่าเชิงวัสดุด้านต่างๆ ที่ผู้ออกแบบ

สามารถน ามาใช้ในการศึกษาเพ่ือเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมต่อการออกแบบเสียงในพ้ืนที่ของงาน

ตนเอง ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปใจความส าคัญได้และปรากฏรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

 

                                           
27 Maple Integration team, ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (Sound 

Transmission Class, STC), เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://mapleintegration.com/sound_transmission.php 

28 Catholic University, “SOUND TRANSMISSION COEFFICIENT”: Precast 
Concrete “Sandwich” Walls (USA: Catholic University, 2017): 1. 
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Sound Reduction Index หรือ SRI ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่แสดงถึงการลดระดับเสียง 

(ในหน่วย decibel) ของวัสดุประเภทต่างๆ เช่น กระจกสามารถลดระดับเสียงลงได้ 20 ถึง 25 dB 

หรือคอนกรีตบาง (light concrete slab) สามารถลดระดับเสียงลงได้ 40 dB หรือผนังอิฐหนาสอง

ชั้นที่เว้นระยะระหว่างแถว สามารถลดระดับเสียงลงได้ 60 ถึง 75 dB ทั้งนี้ การวัดค่า SRI จะขึ้นอยู่

กับย่านความถี่ของเสียงดังตัวอย่างเปรียบเทียบวัสดุในภาพที่ 69  (กล่าวคือ ในวัสดุหนึ่งอย่าง 

สามารถลดระดับเสียงในย่านต่างๆ ได้แตกต่างกัน) 2940 

 
ภาพที่ 69 ตัวอย่างค่า SRI ของวัสดุฉนวนกันเสียงจากบริษัทเอกชน  

Noise Reduction Coefficient (NRC) เป็นค่าที่แสดงถึง ระดับในการหยุดการ

สะท้อนเสียงหรือปริมาณการดูดซับเสียงของวัสดุ (ในขณะที่ค่า SRI และ STC เป็นค่าที่แสดงเรื่อง

เสียงที่ส่งผ่านวัสดุ) โดยจะแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละในการดูดซับเสียงนอกจากนี้ NRC ยังเป็น

ค่าเฉลี่ยของค่า SAC ที่ถูกวัดค่าทีย่่านเสียงระดับ 250, 500, 1,000, 2,000 Hz (ปัดเศษให้อยู่ที่ 0.05) 

โดยทั่วไปค่า NRC จะต้องมีค่ามากกว่า 0.40 จึงจะถือว่าเป็น “วัสดุดูดซับเสียง (Absorption 

Acoustic)” ยกตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีรูพรุน หรือประเภทฉนวน จะยอมให้คลื่นเสียงทะลุผ่านได้ ซึ่ง

                                           
29 Paroc Group, Acoustic Solutions with PAROC Sandwich Panels, 

accessed December 15, 2016, available from http://www.paroc.com/ solutions-and-
products/solutions/sandwich-panels/design-instructions/acoustics 
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พลังงานเสียงเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นความร้อนไปเนื่องจากเกิดการเสียดทานระหว่างช่องอากาศกับ

วัสดุใช้ท าฉนวน โดยค่า NRC อาจมีมากถึง 0.95 – 1.00 ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาของฉนวนอีกด้วย 

เป็นต้น 30 41 อย่างไรก็ตามหูของมนุษย์ไม่สามารถรับทราบ ได้ถึงความแตกต่าง ระหว่างวัสดุดูดซับ

เสียงที่มีค่าต่างกันเพียง 0.05 ที่สุดแล้ว จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สถาปนิกหรือผู้ออกแบบส่วนใหญ่

จะเลือกวัสดุโดยมุ่งเน้นที่ค่า NRC เป็นหลัก ส่วนวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Acoustic เชิงลึกจะดูที่

ค่า SAC เป็นหลัก 3142 

 
ภาพที่ 70 ตัวอย่างค่า NRC ในวัสดุแต่ละประเภท  

จากการศึกษาข้อมูลเรื่องค่าบันทึกเชิงวัสดุที่น ามาใช้ภายในการออกแบบเสียงภายใน

อาคารแล้ว ผู้วิจัยพบว่า การศึกษาการจ าแนกเสียงหรือระดับเสียงที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่างๆ 

เพ่ือใช้ในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังมีความส าคัญด้วย ซึ่งค่าก าหนดเหล่านั้นประกอบ

ไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

                                           
30 Microglass Insulation and Engineering team, Noise Reduction 

Coefficient (NRC). Accessed December 15, 2016, available from 
http://www.microglassinsulation.com/knowledges-sound.html 

31 Karin Tetlow, Noise Control and Room Acoustics in Building Design, 
accessed December 20, 2016, available from https://continuingeducation.bnpmedia 
.com/courses/kinetics-noise-control/noise-control-and-room-acoustics-in-building-
design/4/ 
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ค่าระดับเสียงพื้นที่และการจ าแนกในระดับ room type 

ค่าที่ปรากฏนี้ เป็นค่าระดับเสียงซึ่งได้รับการแนะน าจาก The Environmental 

Protection Agency (EPA) กรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ก าหนดค่า

ก าหนดต่างๆ ของเสียงที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของข้อมูลในเรื่อง

เสียงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภายในอาคารโดยจ าแนกตามประเภทการใช้สอยพ้ืนที่ ตารางที่ 29 3243 และ

เขตพ้ืนทีต่ั้งอาคารหรือเสียงในสภาวะแวดล้อม ตารางที ่30 3344 

 

ตารางที่ 29 ตารางระดับเสียงที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ประเภทต่างๆ 

 
ตารางที่ 30 ระดับเสียงที่เหมาะสม (และค่าเสียงอ่ืนๆ) กับห้องประเภทต่างๆ  

 
  

                                           
32 The Engineer Toolbox team, Comparing Noise Criteria, accessed 

December 20, 2016, available from http://www.engineeringtoolbox.com/ noise-
criteria-d_726.html 

33 The Engineer Toolbox team, Ldn - Day and Night Sound Level, 
accessed December 20, 2016, Available from http://www.engineering toolbox 
.com/sound-level-d_719.html 
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สรุปวิธีการน าข้อมูลทางเสียงมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการศึกษาวิจัย 

จากการน าเสนอข้อมูลในขั้นต้นแล้วนั้น จะแสดงให้เห็นถึงค่าเชิงวิศวกรรมที่จ าเป็นต้อง

ควบคุมในการด าเนินการวัดค่าเสียงจะมีรายละเอียดในการศึกษาท่ีจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ตรวจวัดที่

มีความละเอียดอ่อน (sensitive) ต่อเสียงสูง รวมไปถึงการควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมายและเป็น

ขั้นตอนที่มีความซับซ้อนในการด าเนินการศึกษา ดังนั้นในวิทยานิพนธ์ฉบับจึงเป็นการน าเสนอข้อมูล

และการศึกษาในระดับเบื้องต้นเท่านั้น เพ่ือจุดมุ่งหมายในการน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

ในการสร้างกระบวนการศึกษาวิจัยในการพัฒนาแนวคิดเชิงสถาปัตยกรรมต่อไป   

จากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนที่ผู้วิจัยน าเสนอมานั้น ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมซึ่ง

กล่าวถึงประโยชน์และศักยภาพในการน า “เสียง” มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ พร้อมทั้งศึกษาถึง

องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่ เกิดความสัมพันธ์กับพ้ืนที่และเสียงของสภาวะแวดล้อม ต่อมา 

ข้อมูลในส่วนที่ 2 นั้น เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนในการท าความเข้าใจกระบวนการที่ท าให้

เกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและเสียง รวมถึงการชี้แนะแนวทางและ

วิธีการในการด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือน าเสียงมาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาด้วย 

ทั้งนี้  ด้วยข้อมูลทั้งสองส่วน ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวทางในการด าเนินกระบวนการ

ศึกษาวิจัยอันเป็นเนื้อหาส าคัญของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งมีกระบวนการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้   

1. ทดลองศึกษาแนวคิดในการออกแบบที่ปรากฏในระบบการก่อรูปอาคารแบบ 

aggregation ซึ่งมาจากกรณีศึกษาอาคาร Swiss Sound Box Pavilion และน าแนวคิดมาออกแบบ

หน่วยของการก่อรูป (Unit) ระบบในการก่อรูป (system) เพ่ือใช้สร้างพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม  

2. ศึกษาและก าหนดเงื่อนไขในการใช้สอยพ้ืนที่ขึ้น (โดยมุ่งเน้นการใช้สอยพ้ืนที่อาคาร

ประเภท Pavilion  

3. น าระบบการก่อรูปที่ได้รับการออกแบบมาปรับใช้ร่วมกับเงื่อนไขของการใช้สอยของ

พ้ืนที ่การปิดล้อมพ้ืนที่ และพ้ืนที่ตั้งโครงการที่ก าหนดขึ้น ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ศึกษา 

4. สรุปผลการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล  
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บทที่ 3  

วิธีการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ 

เนื้อหาของบทนี้ จะกล่าวถึงวิธีการศึกษาและการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ ซึ่ง

ผู้วิจัย มีเป้าหมายในการทดลองศึกษาแนวคิดในการออกแบบที่ปรากฏในระบบการก่อรูปอาคารแบบ 

aggregation ซ่ึงมาจากกรณีศึกษาอาคาร Swiss Sound Box Pavilion และน าแนวคิดเหล่านั้นมา

ออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม  

การสังเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดในการออกแบบระดับปฐมภูมิ 

จากการน าเสนอข้อมูลในบทที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การในระบบการก่อรูปขั้น

พ้ืนฐานนั้น ไม่ว่าการก่อรูปใดๆ ลักษณะวัตถุที่ปรากฏรูปลักษณ์ โดยทั่วไปแล้ว จะสามารถแบ่ง

รูปแบบของวัตถุได้ท้ังหมด 3 แบบ (ดังภาพท่ี 71) กล่าวคือ  

1. วัตถุรูปแบบ MASS คือ วัตถุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้าง ความยาว และ

ความสูงเท่ากันทุกด้าน 

2. วัตถุรูปแบบ PLANE คือ วัตถุที่มีความกว้างและความสูงเท่ากัน แต่จะมีความยาว

มากกว่าด้านอื่นๆ และ  

3. วัตถุรูปแบบ LINE คือ วัตถุที่มีความกว้างและความสูงเท่ากัน แต่มีความยาว

มากกว่าด้านอื่นๆ  

 
ภาพที่ 71 ลักษณะวัตถุที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเลือกศึกษาผ่านวัตถุประเภท “Mass” เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการ

ด าเนินการศึกษาในระดับปฐมภูมิ เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบวัตถุท้ัง 3 ประเภท

ด้วยกันแล้วนั้น วัตถุจะมีความแตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ในการศึกษาได้ใน

เบื้องต้น ว่าผลลัพธ์ที่จะปรากฏนั้นย่อมมีความแตกต่างเช่นเดียวกัน 
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ทั้งนี้ จากการศึกษาทดลองเบื้องต้น วัตถุที่มีรูปลักษณ์แบบ Mass มีศักยภาพในเรื่อง

ระบบการก่อสร้างค่อนข้างมากเนื่องจากความแข็งแรงของรูปทรง รวมไปถึงการก่อรูปที่สอดคล้องกับ

ระบบการก่อสร้างในเรื่องการถ่ายแรงและน้ าหนักของวัตถุ 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคาดหวังว่า เมื่อผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดในการออกแบบที่ปรากฏ

อยู่ในระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation ซึ่งศึกษาผ่านวัตถุประเภท Mass ที่เป็นหน่วยของการ

ก่อรูป (Unit) แล้ว ผู้วิจัยจะสามารถพัฒนารูปแบบของหน่วย (Unit) และระบบในการก่อรูป 

(system) นั้นให้เกิดความเหมาะสมต่อเงื่อนไขการใช้สอยพ้ืนที่ที่จะเกิดขึ้นในล าดับต่อไป นอกจากนี้ 

ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเรื่องคุณสมบัติของวัสดุประเภทไม้ไปในเนื้อหาบทที่ 2 ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นใน

การศึกษาวัตถุประเภท Mass ที่ใช้ไม้เป็นวัสดุในการผลิต เนื่องจากข้อมูลสนับสนุนในเรื่อง ค่า Sound 

Absorption Coefficient (SAC) และการเลือกวัสดุประเภทไม้มาใช้ในการด าเนินการศึกษา ท าให้

ผู้วิจัยต้องการมุ่งเน้นการด าเนินการศึกษาทดลองโดยใช้วัสดุประเภทดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้  กระบวนการวิจัยในบทที่ 3 นี้  จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1  

การก าหนดกระบวนวิจัย เพ่ือศึกษาเครื่องมือในการออกแบบเรื่องรูปแบบการก่อรูปอาคารแบบ 

aggregation ขั้นปฐมภูมิ และ ส่วนที่ 2 การศึกษาและพัฒนาออกแบบหน่วยของการก่อรูป (unit) 

และระบบในการก่อรูป (system) 

ข้อจ ากัดในการด าเนินการศึกษาทดลอง 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทดลองอยู่  2 รูปแบบหลัก คือการสร้าง

แบบจ าลองโดยใช้วัสดุประเภทไม้ข้ึน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการทดสอบเสียง ทว่าผู้วิจัยกลับพบปัญหา

ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องของการวัดค่าเสียงและการใช้ตัวชี้วัดค่าในการทดลอง ด้วยเหตุนี้

ผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบกระบวนการวิจัยไปสู่รูปแบบที่สอง คือการสร้างแบบจ าลองสามมิติในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และทดสอบเสียงโดยใช้โปรแกรมจ าลองการท างานของคลื่นเสียงด้วยทฤษฏี Ray 

tracing แบบเบื้องต้น ทว่าผู้วิจัยยังประสบปัญหาระหว่างการด าเนินการวิจัยในปัจจัยหลายๆ ด้านซึ่ง

ผู้วิจัยจะน าเสนอเพ่ิมเติมต่อไปในเนื้อหาของกระบวนการศึกษาวิจัย ที่สุดแล้วผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการ

น าเสนอกระบวนการวิจัยนี้ เป็นกระบวนการวิจัยที่สามารถใช้ด าเนินการศึกษาเรื่องเสียงเชิง

สถาปัตยกรรมได้ในขั้นต้นเท่านั้น แม้ผลลัพธ์ในการทดลองอาจมิได้ค่าเสียงที่แม่นย าตามค่าทดลองเชิง

วิศวกรรม แต่เนื่องจากงานวิจัยยังด าเนินอยู่บนโครงสร้างการศึกษาวิจัยที่ได้จากการศึกษาและ
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สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแห่งตลอดจนการขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นแล้ว ด้วยเหตุนี้จึง

ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้และน าวิธีการเหล่านั้นมาสร้างวิธีการด าเนินการศึกษาเชิง

สถาปัตยกรรมได้ 

 

ส่วนที่ 1 การก าหนดกระบวนวิจัย เพื่อศึกษาเครื่องมือในการออกแบบ 

เรื่องรูปแบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation ขั้นปฐมภูมิ 

1. การทดลองท่ี 1 

ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดในการออกแบบกระบวนการศึกษาทดลองในระดับปฐมภูมิซึ่งได้

จากการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มนุษย์ได้ยินเสียงที่มีความเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนที่หนึ่งๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างวัตถุจ าลองขึ้นมาและท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับต้นก าเนิด

เสียง อาจเป็นวิธีการที่สามารถท าให้ผู้วิจัยสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเสียง โดยเฉพาะเรื่อง

ระดับเสียง ได้ในเบื้องต้น  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นไปยังองค์ประกอบส าคัญทางสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนส าคัญ

และเกิดปฏิสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับสภาพแวดล้อม นั่นคือ “ส่วนปิดล้อมพ้ืนที่” หรือ “ก าแพง” ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบวิธีการทดลองโดยการสร้างกล่องบรรจุแบบจ าลองก าแพงเพ่ือควบคุมเสียงรบกวน

จากพ้ืนที่โดยรอบ พร้อมทั้งจัดเตรียมวัดค่าความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างสองพ้ืนที่ที่อยู่ใน

กล่องบรรจุดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะดังภาพที่ 72 ถึง 76 

 
ภาพที่ 72 แผนภาพการทดลองที่ 1 
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ภาพที่ 73 แบบจ าลองการทดลองเรื่องเสียงเพ่ือทดสอบและวัดค่าแบบจ าลองผนังไม้ 

 

 
ภาพที่ 74 แบบจ าลองผนังไม้ มุมมองที่ 1 

1.1 สมมุติฐานการทดลอง 

1.1.1 จ านวนของแบบจ าลองไม้ที่มีจ านวนแถวมากกว่าจะท าให้เสียงลดลงมากกว่า

แบบจ าลองที่มีจ านวนแถวน้อย 

1.1.2 ลักษณะการจัดวางรูปแบบแถวในแบบจ าลองแบบ 90 degree จะสามารถ

ลดระดับของเสียงลงได้มากกว่ารูปแบบอื่น  

1.2 อุปกรณ์ในการทดลอง 

1.2.1 กล่องบรรจุแบบจ าลอง 1 ชิ้น 

1.2.2 แบบจ าลองไม้อัตราส่วน 1 : 20 จ านวน 8 ชิ้น 

1.2.3 ล าโพง Bluetooth จ านวน 1 ชิ้น 
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1.2.4 โทรศัพท์ smarthphone ส าหรับบันทึกเสียง ด้วย application Sound 

meter จ านวน 1 เครื่อง 

1.2.5 โทรศัพท์ smarthphone ส าหรับบรรเลงเสียงการตีกลอง ด้วย application  

จ านวน 1 เครื่อง 

1.3 วิธีการทดลอง 

1.3.1 น าแบบจ าลองไม้บรรจุในกล่องบรรจุแบบจ าลอง ณ จุดกึ่งกลาง และปิดฝา

กล่อง 

1.3.2 เปิดเสียงการตีกลอง 

1.3.3 สังเกตค่าระดับเสียงที่เปลี่ยนไปจากระดับเดิมใน application 

1.4 ผลลัพธ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง 

1.4.1 มีปัจจัย / เสียงรบกวนค่อนข้างสูง 

1.4.2 อุปกรณ์ที่น ามาใช้ / จัดหาได้ ไม่เพียงพอต่อการบันทึกค่าเพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถวัดค่าระดับเสียงเที่ยงตรงพอ 

1.4.3 เมื่อน าค่าระดับเสียงที่วัดค่าได้ในเบื้องต้นมาเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าผล

การวัดค่าไม่มีความแตกต่างไปจากเดิม แม้ผู้วิจัยจะลองทดสอบน าแบบจ าลองวางต่อกันในจ านวนที่

มากขึ้น (จ านวน 3 ชิ้น) ระดับเสียงที่วัดค่าได้นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการวางแบบจ าลอง 1 ชิ้น แล้ว 

ไม่ปรากฏความแตกต่างกันแต่อย่างใด  

1.4.4 การท าแบบจ าลองต้องอาศัยการผลิตแบบจ าลองจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้

งบประมาณและใช้เวลาในการผลิตที่ค่อนข้างสูง 

1.5 วิธีการแก้ปัญหา 

ผู้วิจัยได้เปลี่ยนวิธีการทดลองจากการสร้างแบบจ าลองด้วยวัสดุไม้ เป็นการสร้าง

แบบจ าลอง 3 มิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google Sketchup และส่งออกไฟล์ส าหรับการใช้

วิเคราะห์พฤติกรรมเสียงด้วยทฤษฏี Ray tracing ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autodesk Ecotect 

version 2010 โดยมีการจ าลองรูปแบบตามภาพที่ 75 ถึง 76 
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ภาพที่ 77 ตัวอย่างการสอบการเดินทางของคลื่นเสียงด้วยทฤษฏี Ray tracing 

จากข้อมูลสนับสนุนเรื่องทฤษฏี Ray tracing  สิ่งส าคัญที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สามารถท าให้การศึกษาวิจัยเกิดความคืบหน้าในการศึกษา คือ  

1.5.1 ลดเวลาในการผลิตแบบจ าลองและบันทึกข้อมูลลง  

1.5.2 ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมของคลื่นเสียงที่แทนค่าด้วยลูกศรประเภทต่างๆ  

(จ าแนกประเภทตามภาพที่ 77) ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพรวมมากยิ่งข้ึน  

1.5.3 สามารถบันทึกค่าของระดับเสียงในเบื้องต้นและจ าแนกประเภทของเสียงได้ เพ่ือ

น าค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน 

  

ภาพที่ 75 ลักษณะการสร้าง

แบบจ าลอง 3 มิติเพ่ือ

ทดลอง โดยใช้โปรแกรม 

Google Sketchup 

 

ภาพที่ 76 ตัวอย่างการทดลองด้วยการสร้าง 

model จ าลองวัตถุขนาดสมจริง และ

จ าลองการเกิดเสียงขึ้นผ่านโปรแกรม 

Autodesk Ecotect version 2010 
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ภาพที่ 78 ประเภทของลักษณะคลื่น ในกระบวนการ Ray tracing ของโปรแกรม Autodesk 

Ecotect version 2010 

1.6 ข้อมูลเบื้องต้นของประเภทของเสียงที่ผู้ วิจัยมุ่งเน้นศึกษาในโปรแกรม 

Autodesk Ecotect version 2010 

1.6.1 เสียงประเภท Direct หมายถึง เสียงที่เกิดจากต้นก าเนิดเสียงใน 1 ครั้ง (ใน

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ Speaker ขนาด 500 Hz ที่มีระยะ 500 :,. และมีความสูงจากระดับพ้ืนที่ 1100 

ซม. เป็นต้นก าเนิดเสียง) 

1.6.2 เสียงประเภท Useful หมายถึง เสียงที่เกิดจากการสะท้อนกับพ้ืนที่ผิวใน

ครั้งแรกและท าให้คลื่นเสียงแรกนั้นเกิดการสูญเสียพลังงาน ส่งผลให้โมเดกุลของคลื่นเสียงนั้นมีการ

เดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีพลังงานที่ท าให้เสียงเบาลง ในที่นี้เสียงประเภทนี้จัดเป็น “เสียงก้อง”ที่

มนุษย์ยังสามารถได้ยินได้ 

1.6.3 เสียงประเภท Masked หมายถึง เสียงที่เกิดจากการสะท้อนกับพ้ืนที่ผิว

หลายครั้งและท าให้คลื่นเสียงแรกนั้นเกิดการสูญเสียพลังงาน ส่งผลให้โมเดกุลของคลื่นเสียงนั้นมีการ

เดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีพลังงานที่ท าให้เสียงเบาลงอย่างมาก ในที่นี้เสียงประเภทนี้จัดเป็น 

“เสียงก้อง” ที่มนุษย์ยังสามารถได้ยินได้แต่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างจากเสียงของต้นก าเนิด

เสียงได้แล้ว 

1.7 ย่านเสียงท่ีเลือกใช้ในโปรแกรม 

จากการน าเสนอข้อมูลในบทที่ 2 เรื่อง “ย่านความถี่ของเสียง” กล่าวคือ การ

ด าเนินการศึกษาเรื่องเสียงเพ่ือให้เกิดความแม่นนั้น ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาเสียงใน

ย่านความถี่ระดับต่างๆ เพราะวัสดุต่างๆบนโลกนั้นมีค่าการดูดซับเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละย่าน
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ความถี่ ทว่าการด าเนินการวิจัยตามวิธีการดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องใช้เวลานานและจ าเป็นต้องอาศัย

เครื่องมือทดสอบและวัดค่าที่มีความซับซ้อนและราคาสูง ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเหตุนี้ ในงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยจึงเลือกตั้งค่าย่านความถี่ของต้น

ก าเนิดเสียงภายในโปรแกรม Autodesk Ecotect 2010 โดยตั้งค่าอยู่ที่ย่านความถี่ที่ 1KHz เนื่องจาก

ย่านความถ่ีนี้เป็นช่วงคลื่นที่มนุษย์สามารถได้ยินและยังปลอดภัยต่อการได้ยินอยู่ 

ทั้งนี้ ในกระบวนการศึกษาทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเปรียบเทียบแบบจ าลอง

รูปแบบต่างๆ โดยอาศัยหน่วยของแบบจ าลอง (Unit) รูปแบบ Mass เป็นค่าคงที่ แต่ปรับเปลี่ยน

ระบบในการก่อรูป (system) ซึ่งเปลี่ยนไปตามการตั้งสมมุติฐานในการศึกษา ประกอบด้วย  

2. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 1 เรื่อง ขนาดของวัตถุ 

ในกระบวนการนี้ ผู้วิจัยก าหนด Unit ในการทดสอบให้มีความแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ  

1. วัตถุขนาดใหญ่ (20 x 20 ซม.) 2. วัตถุขนาดกลาง (10 x 10 ซม.) 3. วัตถุขนาดเล็ก (5 x 5 ซม.)  

โดยรูปแบบทั้งหมด มีระยะห่างระหว่าง Unit คิดเป็นร้อยละ 50 ของขนาดวัตถุ และขนาดของก าแพง 

ที่น ามาใช้ทดลองคือ ความกว้าง ประมาณ 3.00 ม. สูง 3.00 ม. ดังภาพที่ 79 

 
ภาพที่ 79 ลักษณะของแบบจ าลองในการทดลองที่ 1 เรื่องขนาดของวัตถุ 

2.1 สมมุติฐานการทดลอง 

วัตถุท่ีมีขนาดเล็กกว่าและจ านวนมากกว่า จะสามารถลดระดับเสียงลงได้มากกว่าวัตถุที่

มีขนาดใหญ่กว่า 
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2.2 แบบจ าลองที่น ามาใช้ในการทดลอง 

2.2.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ขนาดใหญ่ (20 x 20 ซม. ต่อ unit) ที่มีระยะห่างต่างกัน 

3 ระดับ โดยมีจ านวนระดับละ 1 ตัว จ านวนแถว 2 แถว (ยอดทั้งหมด 3 ชิ้น) 

2.2.2 แบบจ าลอง 3 มิติ ขนาดกลาง (10 x 10 ซม. ต่อ unit) ที่มีระยะห่างต่างกัน 

3 ระดับ โดยมีจ านวนระดับละ 1 ตัว จ านวนแถว 2 แถว (ยอดทั้งหมด 3 ชิ้น) 

2.2.3 แบบจ าลอง 3 มิติ ขนาดเล็ก (5 x 5 ซม. ต่อ unit) ที่มีระยะห่างต่างกัน 3 

ระดับโดยมีจ านวนระดับละ 1 ตัว จ านวนแถว 2 แถว (ยอดทั้งหมด 3 ชิ้น) 

2.3 ลักษณะการบันทึกข้อมูล 

 
ภาพที่ 80 ตัวอย่างการบันทึกค่าด้านเสียงในการทดลอง 

2.4 ค่าที่ท าการบันทึก 

2.4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของวัตถุ: ชื่อ / ขนาด / ประเภทวัตถุ / แปลน / รูปด้าน 2 

ด้าน / จ านวนแถวของก าแพง 
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2.4.2 ประเภทคลื่นที่เกิดขึ้น (Effect of sound): เวลาทั้งหมดในการเกิดคลื่นของ

เสียง 1 ครั้ง / ประเภทของเสียง (ประกอบด้วย direct / useful / reverb / echo / masked) 

ระยะเวลาที่เสียงเกิดข้ึน (หน่วย ms (mili-second)) 

2.4.3 ระดับเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาจากช่วง 0 จนถึง 250 ms : ระดับ

เสียงฝั่งต้นก าเนิดเสียง (หน่วย dB)   

**หมายเหตุ** จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 

Autodesk Ecotect version 2010 ในการท าการศึกษาทดลองแล้ว พบว่าโปรแกรมนี้มีศักยภาพใน

การตรวจสอบพฤติกรรมเสียงตามทฤษฏี Ray tracing แต่เนื่องจากการวัดระดับเสียงนั้นมีความ

ซับซ้อนมาก ท าให้การอ้างอิงระดับเสียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการค านวณของโปรแกรม อาจน ามาใช้ใน

การศึกษาเบื้องต้นได้เท่านั้น หากผู้วิจัยต้องการทดลองวัดระดับเสียงที่มีความแม่นย าสูงมาก จะต้อง

อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการตรวจสอบประเภทของไหล (Fluid) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การบันทึกค่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทดลองในบทนี้ จะเป็นไป

เพ่ือการแสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ความแตกต่างของพฤติกรรมเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นไป

ตามจุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ที่ต้องการมุ่งเน้นท าความเข้าใจปัจจัยระดับปฐมภูมิที่สามารถน ามาใช้

พัฒนาแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้  

2.5 วิธีการทดลอง 

2.5.1 สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้น และ export แยก file ในแต่ละแบบ 

2.5.2 น าเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Ecotect version 2010 ด าเนินการ

ตรวจสอบ Ray tracing 
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2.6 ผลลัพธ์ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 81 บันทึกข้อมูลของวัตถุขนาดใหญ่ 

 
ภาพที่ 82 บันทึกข้อมูลของวัตถุขนาดกลาง 
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ภาพที่ 83 บันทึกข้อมูลของวัตถุขนาดเล็ก 

2.7 ตารางเปรียบเทียบค่าบันทึกผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 84 ตารางเปรียบเทียบผลของการทดลองที่ 1  
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2.8 อภิปรายผลการทดลองท่ี 1  

 
ภาพที่ 85 กราฟแท่งแสดงเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระดับเสียงของการทดลองที่ 1 

 

 
ภาพที่ 86 กราฟแท่งแสดงเปรียบเทียบระยะเวลาในการเกิดเสียงของการทดลองที่ 1 
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3. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที ่2 เรื่องรูปแบบการจัดวางระหว่างแถว 

การทดลองนี้ เป็นเรื่องของระบบการจัดวางแถว ระหว่างก าแพงแถวแรกและแถวที่ 2  

ซึ่งแบบจ าลองที่จะน ามาทดลองนั้น มีระบบของการจัดเรียงแถวแตกต่างจากระบบของแบบจ าลอง

แรก ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกน าแบบจ าลองของวัตถุขนาดใหญ่ (20 x 20 ซม.) มาใช้ในการสร้าง

แบบจ าลองเพ่ือวัดผลและเปรียบเทียบกัน 

 
ภาพที่ 87 แผนภาพวิธีการเปรียบเทียบแบบในการทดลองที่ 2 

3.1 สมมุติฐานการทดลอง 

3.1.1 แบบจ าลองที่มีการจัดวางรูปแบบระหว่างแถวแบบสลับ unit กัน จะสามารถ

ลดระดับเสียงลงได้ดีกว่าแบบจ าลองที่มีการจัดวางรูปแบบระหว่างแถวมี unit วางตรงกัน 

3.2 แบบจ าลองที่น ามาใช้ในการทดลอง 

3.2.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีการจัดวางรูปแบบระหว่างแถวแบบสลับ unit จ านวน

แถว 2 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

3.2.2 แบบจ าลอง 3 มิติ แบบจ าลองที่มีการจัดวางรูปแบบระหว่างแถวมี unit วาง

ตรงกัน จ านวนแถว 2 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

3.3 วิธีการทดลอง 

3.3.1 สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้น และ export แยก file ในแต่ละแบบ 

3.3.2 น าเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Ecotect version 2010 ด าเนินการ

ตรวจสอบ Ray tracing 
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3.4 ผลลัพธ์ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 88 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถวแบบสลับกัน 

3.5 ตารางเปรียบเทียบค่าบันทึกผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 89 ตารางเปรียบเทียบผลของการทดลองที่ 1 
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3.6 อภิปรายผลการทดลองท่ี 2 

 
ภาพที่ 90 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระดับเสียงของการทดลองที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 91 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระยะเวลาในการเกิดเสียงของการทดลองที่ 2 
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4. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 3 เรื่องรูปแบบการจัดแถว 

การทดลองนี้ เป็นเรื่องของ “รูปแบบการจัดวางแถว” โดยแบบจ าลองที่จะน ามาทดลอง

นั้น มีรูปแบบการจัดแถวทั้งหมด 4 แบบคือ (1) แถวแนวนอน (GRID) (2) แถวที่ท าระยะ 90 องศากับ

เส้นตรงแนวนอน (90 Degree) (3) แถวที่ท าระยะ 45 องศากับเส้นตรงแนวนอน (ZIGZAG) และ (4) 

แถวที่เป็นเส้นเว้าและหันส่วนที่เว้าเข้าหาต้นก าเนิดเสียง (ARCH) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกน าแบบจ าลอง

ของวัตถุขนาดใหญ่ (20 x 20 ซม.) และใช้วิธีจัดแถวสลับกันต่อเนื่องจากการทดลองที่ 2 มาใช้ในการ

สร้างแบบจ าลองเพ่ือวัดผลและเปรียบเทียบกัน 

 
ภาพที่ 92 แผนภาพวิธีการเปรียบเทียบแบบในการทดลองที่ 3 

4.1 สมมุติฐานการทดลอง 

4.1.1 แบบจ าลองที่มีรูปแบบลักษณะที่สามารถสะท้อนเสียงหรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางของเสียงได้มาก จะสามารถลดระดับเสียงลงได้มากกว่าแบบจ าลองที่ มีการจัดแถวแบบ

เส้นตรงธรรมดา 

4.2 แบบจ าลองที่น ามาใช้ในการทดลอง 

4.1.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบเส้นตรงธรรมดา (GRID) จ านวนแถว 

2 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

4.1.2 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบท าระยะ 90 องศากับเส้นตรง

แนวนอน (90 Degree) จ านวนแถว 2 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

4.1.3 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบท าระยะ 45 องศากับเส้นตรง

แนวนอน (ZIGZAG) จ านวนแถว 2 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

4.1.4 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบเส้นเว้าและหันส่วนที่เว้าเข้าหาต้น

ก าเนิดเสียง (ARCH) จ านวนแถว 2 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

4.3 วิธีการทดลอง 

4.3.1 สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้น และ export แยก file ในแต่ละแบบ 
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4.3.2 น าเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Ecotect version 2010 ด าเนินการ

ตรวจสอบ Ray tracing 

4.4 ผลลัพธ์ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 93 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว GRID 

 
ภาพที่ 94 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว 90 Degree 
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ภาพที่ 95 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว ZIGZAG 

 
ภาพที่ 96 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว ARCH 
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4.5 ตารางเปรียบเทียบค่าบันทึกผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 97 ตารางเปรียบเทียบผลของการทดลองที่ 3 
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4.6 อภิปรายผลการทดลองท่ี 3 

 
ภาพที่ 98 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระดับเสียงของการทดลองที่ 3 

 

 
ภาพที่ 99 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระยะเวลาในการเกิดเสียงของการทดลองที่ 3 
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5. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 4 เรื่อง จ านวนแถว 

การทดลองนี้ เป็นเรื่องของ “จ านวนแถว” โดยแบบจ าลองที่จะน ามาทดลองนั้น มี

รูปแบบการจัดแถวทั้งหมด 4 แบบ ดังการทดลองที่ 3 และผู้วิจัยได้ท าการเพ่ิมจ านวนแถวของก าแพง

จาก 2 แถว เป็น 5 แถว ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกน าแบบจ าลองของวัตถุขนาดใหญ่ (20 x 20 ซม.) และใช้

วิธีจัดแถวสลับกันต่อเนื่องจากการทดลองท่ี 2 มาใช้ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือวัดผลและเปรียบเทียบ

กัน 

 
ภาพที่ 100 แผนภาพวิธีการเปรียบเทียบแบบในการทดลองที่ 4 

5.1 สมมุติฐานการทดลอง 

5.1.1 จากแบบจ าลองท่ีมีรูปแบบการจัดวางแถวตามการทดลองที่ 3 เมื่อมีการเพ่ิม

จ านวนแถวมากขึ้น โดยแบบจ าลองที่มีศักยภาพในการลดระดับเสียงมากที่สุดจากการทดลองที่ 3  

จะสามารถลดระดับเสียงได้ดีท่ีสุด 

5.2 แบบจ าลองที่น ามาใช้ในการทดลอง 

5.2.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบเส้นตรงธรรมดา (GRID) จ านวนแถว 

5 แถวจ านวน 1 ชิ้น 

5.2.2 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบท าระยะ 90 องศากับเส้ นตรง

แนวนอน (90 Degree) จ านวนแถว 5 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

5.2.3 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบท าระยะ 45 องศากับเส้นตรง

แนวนอน (ZIGZAG) จ านวนแถว 5 แถว จ านวน 1 ชิ้น 

5.2.4 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบเส้นเว้าและหันส่วนที่เว้าเข้าหาต้น

ก าเนิดเสียง (ARCH) จ านวนแถว 5 แถว จ านวน 1 ชิ้น  
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5.3 วิธีการทดลอง 

5.3.1 สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้น และ export แยก file ในแต่ละแบบ 

5.3.2 น าเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Ecotect version 2010 ด าเนินการ

ตรวจสอบ Ray tracing 

5.4 ผลลัพธ์ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 101 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว GRID และมีจ านวนแถว 5 แถว 
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ภาพที่ 102 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว 90 Degree และมีจ านวนแถว 5 แถว 

 
ภาพที่ 103 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว ZIGZAG และมีจ านวนแถว 5 แถว 
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ภาพที่ 104 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว ARCH และมีจ านวนแถว 5 แถว 
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5.5 ตารางเปรียบเทียบค่าบันทึกผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 105 ตารางเปรียบเทียบผลของการทดลองที่ 4 
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5.6 อภิปรายผลการทดลองท่ี 4 

 
ภาพที่ 106 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระดับเสียงของการทดลองที่ 4 

 

 
ภาพที่ 107 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระยะเวลาในการเกิดเสียงของการทดลองที่ 4 
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6. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 5 เรื่องระยะห่างระหว่างแถว 

การทดลองนี้ เป็นเรื่องของ “ระยะห่างระหว่างแถว” โดยแบบจ าลองที่จะน ามาทดลอง

นั้น มีรูปแบบการจัดแถวทั้งหมด 2 แบบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ท าให้เสียงลดระดับลงได้ดีที่สุดในการ

เปรียบเทียบกันในการทดลองที่ 4 และผู้วิจัยได้ท าการเพ่ิมระยะห่างของแถวขึ้นระหว่างแถว 2 แถว 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกน าแบบจ าลองของวัตถุขนาดใหญ่ (20 x 20 ซม.) และใช้วิธีจัดแถวสลับกันต่อเนื่อง

จากการทดลองท่ี 2 มาใช้ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือวัดผลและเปรียบเทียบกัน 

 
ภาพที่ 108 แผนภาพวิธีการเปรียบเทียบแบบในการทดลองที่ 5 

6.1 สมมุติฐานการทดลอง 

6.1.1 จากแบบจ าลองท่ีมีรูปแบบการจัดวางแถวตามการทดลองที่ 3 เมื่อมีการเพ่ิม

ระยะห่างระหว่างแถวมากขึ้น โดยแบบจ าลองที่มีศักยภาพในการลดระดับเสียงมากที่สุดจา ก 

การทดลองที่ 3 จะสามารถลดระดับเสียงได้ดีท่ีสุด 

6.2 แบบจ าลองที่น ามาใช้ในการทดลอง 

6.2.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบเส้นตรงธรรมดา (GRID) จ านวนแถว 

2 แถว ระยะห่างแถวห่างจากแถวเดิม 3 เท่า จ านวน 1 ชิ้น 

6.2.2 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบท าระยะ 90 องศากับเส้นตรง

แนวนอน (90 Degree) จ านวนแถว 2 แถว ระยะห่างแถวห่างจากแถวเดิม 3 เท่า จ านวน 1 ชิ้น 

6.2.3 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบท าระยะ 45 องศากับเส้นตรง

แนวนอน (ZIGZAG) จ านวนแถว 2 แถว ระยะห่างแถวห่างจากแถวเดิม 3 เท่า จ านวน 1 ชิ้น 

6.2.4 แบบจ าลอง 3 มิติ ที่มีรูปแบบแถวแบบเส้นเว้าและหันส่วนที่เว้าเข้าหาต้น

ก าเนิดเสียง (ARCH) จ านวนแถว 2 แถว ระยะห่างแถวห่างจากแถวเดิม 3 เท่า จ านวน 1 ชิ้น 
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6.3 วิธีการทดลอง 

6.3.1 สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้น และ export แยก file ในแต่ละแบบ 

6.3.2 น าเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Ecotect version 2010 ด าเนินการ

ตรวจสอบ Ray tracing 

6.4 ผลลัพธ์ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 109 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว 90 Degree ซึ่งจัดแถวใกล้กัน 
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ภาพที่ 110 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว 90 Degree ซึ่งจัดแถวห่างกัน 

 
ภาพที่ 111 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว ARCH ซึ่งจัดแถวใกล้กัน  
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ภาพที่ 112 บันทึกข้อมูลของวัตถุท่ีมีการจัดรูปแบบแถว ARCH ซึ่งจัดแถวห่างกัน 
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6.5 ตารางเปรียบเทียบค่าบันทึกผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 113 ตารางเปรียบเทียบผลของการทดลองที่ 5 
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6.6 อภิปรายผลการทดลองท่ี 5 

 
ภาพที่ 114 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระดับเสียงของการทดลองที่ 5 

 

 
ภาพที่ 115 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องระยะเวลาในการเกิดเสียงของการทดลองที่ 5 
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7.  ภาพรวมการศึกษาของกระบวนการทดลองเรื่องระบบการก่อรูปแบบ aggregation ระดับ

ปฐมภูมิ 

 
ภาพที่ 116 ภาพรวมการศึกษาของกระบวนการทดลองเรื่องระบบการก่อรูปแบบ aggregation   
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8. สรุปผลการทดลองและแนวคิดที่ได้จากการศึกษาทดลองข้ันที่ 1 

จากกระบวนการศึกษาทดลองที่เกิดขึ้นในบทนี้ ท าให้ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญใน

ระบบการก่อรูปแบบ aggregation และส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของเสียง โดยสามารถสรุป

ใจความส าคัญได้ดังนี้ (ดังภาพท่ี 117) 

8.1 ขนาดรูปทรง (geometry):  

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองในพ้ืนที่ที่เท่ากัน รูปทรงที่มีขนาดเล็กจะสามารถลด

ระดับของเสียงลงได้มากกว่ารูปทรงที่มีขนาดใหญ่ แต่ในแง่การน ามาก่อสร้างอาคารแล้ว ลักษณะ

ดังกล่าวยังขาดความเหมาะสมในการปรับใช้ในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่  

8.2 รูปแบบการจัดวางวัตถุ (formation):   

ในการทดลองมีการจัดเรียงแบบ GRID, 90 Degree ,ZIGZAGและ ARCH ซึ่งพบว่า

การจัดรูปแบบ GRID สามารถลดระดับเสียงได้มากที่สุด และการจัดรูปแบบแบบ ARCH สามารถท า

ให้ความกังวานของเสียงลดลงได้มากที่สุด 

8.3 จ านวนแถว (row):   

ยิ่งจ านวนแถวมีมาก ระดับเสียงจะมีค่าลดลง โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดรูปแบบแถว

แบบ 90 Degree จะมีศักยภาพในการลดระดับเสียงได้มากท่ีสุด 

8.4 ระยะห่างระหว่างแถว (distance):  

ยิ่งระยะห่างแถวมีค่ามาก ความสามารถในการลดระดับเสียงจะมีค่าต่ าลงอย่างมี

นัยส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาและพัฒนาออกแบบหน่วยของการก่อรูป (unit)  

และระบบในการก่อรูป (system) 

ระบบการก่อรูปอาคารดังที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากข้อมูลในบทที่ 2 และบทวิเคราะห์

กรณีศึกษาในบทที่ 4 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตได้ว่า หน่วยของการก่อรูป (Unit) และ ระบบในการก่อรูป 

(system) มีลักษณะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการใช้พ้ืนที่ จึงท าให้เกิดระบบก่อรูปอาคารที่ปิด

ล้อมแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้เริ่มท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่ใน System และ 

unit โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษาที่น ามาใช้ในเนื้อหาในบทที่ 4 เนื่องจากลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่นั้นมี

การออกแบบโดยใช้ระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation เป็นส าคัญ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา

ทั้งหมด 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) อาคาร Serpentine Pavilion (2016) ออกแบบโดย Bjarke 

Ingels Group (2) พ้ืนที่ Temporary Pavilion ที่ the Aarhus School of Architecture (3) พ้ืนที่ 

Pixel Wall ออกแบบโดย HKU Department of Architecture และ (4) พ้ืนที่ The Old Market 

Square Stage ออกแบบโดย 5468796 Architecture โดยโครงการเหล่านี้มีลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย

อาคารแบบ pavilion และมีระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation ซึ่งรายละเอียดของโครงการ

จะปรากฏในเนื้อหาบทท่ี 4 ต่อไป 

ทั้งนี้ เป้าหมายที่ส าคัญ คือการน าผลลัพธ์ในการศึกษาวิเคราะห์มาพัฒนาให้มีศักยภาพ

ในการปิดล้อมพ้ืนที่ และออกแบบร่วมกับเงื่อนไขพ้ืนที่อาคารประเภท pavilion ดังที่จะปรากฏใน

เนื้อหาบทท่ี 4  
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1. การวิเคราะห์เรื่องระบบ (system) 

การศึกษาล าดับแรกนี้ มุ่งไปที่การวิเคราะห์ ระบบการก่อรูป (system) ที่ท าให้เกิด

พ้ืนที่ลักษณะที่ 1  “พ้ืนที่แยกส่วนออกจากพ้ืนที่ภายนอก” และ พ้ืนที่ลักษณะที่ 2 “พ้ืนที่ปิดล้อม”   

ซึ่งเนื้อหาการวิเคราะห์เรื่องระบบมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 117 ระบบที่น ามาใช้ในการออกแบบพื้นที่ลักษณะที่ 1 “พ้ืนที่แยกส่วนออกจากพ้ืนที่

ภายนอก” 

จากกรณีศึกษาที่มีการสร้างพ้ืนที่ใน 2 ลักษณะ มีการใช้ระบบการก่อรูปที่มีความเรียบ

ง่ายซึ่งมุ่งเน้นให้ระบบท าให้เกิดการปิดล้อมพ้ืนที่และคัดแยกพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคารออกใน

ระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของอาคารประเภท pavilion แต่การปิดล้อมดังกล่าวยัง

มิได้มีการปิดกั้นพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบส าคัญภายในระบบ (system) ของกรณีศึกษา

ต่างๆ นั้น มีองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ทิศทางเส้นผ่านศูนย์กลาง (การท างานแกนแนวนอน) 

1.2 จุด center ของ unit 

1.3 Gap ระหว่าง unit 

1.4 ต าแหน่ง / จุดหมุน ของ unit 
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โดยองค์ประกอบเหล่านี้ท างานอย่างสัมพันธ์และมีนัยส าคัญในการท าให้เกิดการจัดสรร

พ้ืนที่ ที่ท างานร่วมกันกับ unit รูปแบบต่างๆ กล่าวคือ มีความเกี่ยวข้องเรื่องระยะห่างของจุด center 

และ ช่องว่างระหว่าง unit ซึ่งจะปรากฏเนื้อหาการวิเคราะห์เพิ่มเติมในเนื้อหาหน้า X ซึ่งเป็นเรื่องการ

วิเคราะห์ศักยภาพของ unit 

ทั้งนี้ระบบการก่อรูปแบบ aggregation โดยทั่วไปนั้น เป็นการสลับกันของ 

ระบบ 1 เส้นแนวนอน ดังนั้นเพื่อท าให้การ aggregate ท างานได้ ระยะห่างของเส้นแนวนอนที่วางทับ

กันจะขึ้นอยู่กับขนาดของ unit ซึ่งจุดนั้น จะส่งผลต่อการเกิด positive negative ระหว่างเส้นที่วาง

ประกอบเข้าด้วยกัน เช่นกรณีศึกษาของ Pixel wall ดังภาพที่ 118 การเปลี่ยนแปลง variety ของ

ระยะห่างระหว่าง unit ท าให้เกิดช่องว่างขึ้น ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างกันใน

การปิดล้อมพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 118 ระบบ aggregation และลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ ในกรณีศึกษา Pixel wall Pavilion 
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ภาพที่ 119 ตัวอย่างการวิเคราะห์วิธีการสร้าง variation ในการปิดล้อมพ้ืนที่ด้วยระบบ aggregation 

ที่ใช้ในโครงการ Pixel wall Pavilion 

 

และเมื่อมีการเปลี่ยนแนวแกนแนวนอน จึงส่งผลให้ลักษณะของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเช่นกัน ดังภาพที่ 118 ทั้งนี้ในพ้ืนที่ที่มีการปิดล้อมมากที่สุดจะมีการปรับแนวแกนเข้าหาจุด

ศูนย์กลางให้มากที่สุดดังภาพที่ 118 และ 119 โดยการปิดล้อมในกรณีศึกษานี้สิ่งที่มีความส าคัญ

กล่าวคือ จ านวนของแถวที่มาซ้อนกัน เพราะจ านวนเหล่านั้นท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสัมพันธ์กับพ้ืนที่

ขึ้น 

ข้อดีของระบบ : เป็นระบบที่มีความเรียบง่าย สามารถจัดสรร variety ได้ชัดเจนโดย

อาศัยลักษณะของ unit ได้ ทว่า ด้วยลักษณะของ unit นี้เอง ที่ท าให้ระบบไม่สามารถยื่นหรือขยาย

แกนแนวตั้งไปในทิศทางอ่ืนได้ เนื่องจากการขยับหรือสลับตัว unit นั้นส่งผลต่อความแข็งแรงการ

ก่อสร้าง 

ข้อเสียของระบบ : ลักษณะ unit ที่น ามาใช้งาน ท าให้ enclosure ที่เกิดขึ้นมีความ

คลุมเครือ กล่าวคือการแยกพ้ืนที่ภายในภายนอกมิได้แยกขาดออกจากกัน 

ล าดับต่อมา ในกรณีศึกษาของ serpentine pavilion มีจุดเริ่มต้นจากการออกแบบ

ระบบโดย ใช้วิธีการที่สลับแกนแนวนอนระหว่างแถวแนวตั้ง แต่ภายหลังมีการใช้แนวคิดเรื่องแรงเข้า

มากระท ากับระบบ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ unit นั้น เป็นไปเพ่ือให้ unit สามารถท างาน
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สอดคล้องกับลักษณะแนวแรงที่มากระท านั้น พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากรูปทรงที่เกิดขึ้นให้สอดคล้อง

กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการด้วย  

 
ภาพที่ 120 ระบบ aggregation และลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ในกรณีศึกษา Serpentine Pavilion 

2016 

ข้อดีของระบบ : มีการน าแนวแรงมาออกแบบร่วมกับ unit ท าให้เกิดความหลากหลาย

ในการออกแบบลักษณะ unit และมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์การใช้งาน 

ข้อเสียของระบบ : ต้องอาศัยรูปแบบของ unit ที่สามารถยึดเกาะระหว่างตัว unit ได้

โดยไม่ต้องพ่ึงพาระหว่างตัว unit ทั้งนี้ ส่งผลให้โครงการต้องใช้วัสดุและการออกแบบวิธียึดติด unit ที่

มีค่าใช้จ่ายที่สูง เพ่ือท าให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามผลที่คาดหวังไว้ 

กรณีศึกษาของ temporary pavilion นั้น จากการน าเสนอที่มาของการออกแบบ

โครงการนี้ในบทที่ 4 ผู้วิจัยพบว่าโครงการมีการออกแบบพ้ืนที่โดยน า unit สองประเภทมาก่อรูป

ด้วยกันก่อนจะน าใช้ในระบบก่อรูปหลัก โดยผู้วิจัยเรียกว่าลักษณะการรวมกลุ่ม unit นี้ว่า “cluster” 

ซึ่งชุด unit นี้ จะถูกจัดเรียงตัวเป็นชุดก่อนน ามาจัดสรรตามแนวเส้นและก่อรูปเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมขึ้นมา

ดังภาพที่ 121  
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ภาพที่ 121 ระบบ aggregation ในกรณีศึกษา Temporary Pavilion 

 
ภาพที่ 122 ระบบ aggregation และลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ ในกรณีศึกษา Temporary Pavilion 

ข้อดีของระบบ : เป็นรูปแบบที่สามารถน าวัตถุหลายประเภทมาประกอบเข้าด้วยกัน

เป็นหน่วยของระบบที่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าหน่วยของวัตถุรูปแบบที่น าเสนอมา ทั้งนี้ หน่วยของวัตถุ

ประเภทนี้ยังสามรถท าให้เกิดการใช้งานในตัวได้ในทันทีที่มีการประกอบวัตถุเข้าด้วยกัน 



 
 

98 

 
 

ข้อเสียของระบบ : เป็นระบบที่ต้องอาศัยการสร้างข้อต่อของวัสดุ ( joint) เพ่ือท าให้

วัตถุสามารถเชื่อมติดต่อกันได้ จึงต้องอาศัยวิธีการประกอบเข้าระบบกันด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่วิธีการ 

aggregation ดังที่ได้น าเรียนในขั้นต้น 

ทั้งนี้ แม้ในกรณีศึกษา The old market stage ที่น าเสนอในขั้นต้นนั้นจะมีการใช้วิธี

ออกแบบ cluster และมีคุณลักษณะพิเศษที่น ามาใช้ปิดล้อมพ้ืนที่ด้วย แต่ทว่าระบบนั้นมิได้มีการก่อ

รูปแบบ aggregation ดังที่ผู้วิจัยต้องการมุ่งเน้นศึกษา จึงมิได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์นี้ 

 
ภาพที่ 123 หน่วยของการก่อรูป (Unit) และ ระบบในการก่อรูป (system)  

ของโครงการ The Old Market Square Stage 

 
ภาพที่ 124 ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร  

โดยอาศัยส่วนปิดล้อมอาคารของโครงการ The Old Market Square Stage 

กรณีศึกษา Swiss Sound Box ซึ่งผู้ออกแบบโครงการมิได้ใช้ระบบนี้เป็นผนังชุดเดียว 

แต่อาศัยจ านวนของ cluster มาท างานร่วมกันในพื้นท่ี เพ่ือท าให้ระบบการปิดล้อมมีความสัมพันธ์กับ

องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ด้วย ทั้งนี้ Cluster ของ unit ที่ผู้ออกแบบน ามาใช้ในโครงการนี้ เกิดจากน า 

unit ประเภท Plane กับ line มาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งด้วยคุณลักษณะของ unit และวิธีการจัด

วาง unit นั้น ท าให้เกิดช่องว่างในแนวแกนของ line ขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้พ้ืนที่ปิดล้อมเชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่อีกฝั่งได้ รวมถึงการที่เสียงสามารถเดินทางผ่านช่องว่างดังกล่าวได้ด้วย เช่นนั้นแล้ว การใช้ 

cluster ของ unit เพียงชุดเดียว มิอาจท าให้พ้ืนที่เกิดการปิดล้อมได้ ดังนั้น การเพ่ิมจ านวนของชุด
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ระบบ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยสนับสนุนให้การปิดล้อมเพ่ิมศักยภาพในการลดทอนเสียงเพ่ิมขึ้นและเพ่ิม

ล าดับในการเข้าถึงพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้พ้ืนที่ที่เข้าถึงในล าดับท้ายสุด อยู่ห่างพ้ืนที่ภายนอกที่มี

กิจกรรมที่มีเสียงวุ่นวาย  

 
ภาพที่ 125 ระบบ aggregation และลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ ในกรณีศึกษา Swiss Sound box 

Pavilion 

ข้อดีของระบบ : เป็นระบบที่มีความเรียบง่าย แต่ล าพังตัว unit เพียง 1 ชุด ยังไม่

สามารถท าให้พ้ืนที่เกิดการปิดล้อมขึ้นมาได้ ต้องอาศัยจ านวนของชุดระบบมาท างานด้วยกันหลายๆ 

ชุด จึงจะสามารถปิดล้อมพ้ืนที่ได้ 

ข้อเสียของระบบ : เมื่อระบบเกิดการเรียงตัวของวัตถุสูงขึ้นในแนวดิ่ง ระบบนี้

จ าเป็นต้องอาศัยการยึดติดระหว่างวัตถุด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากระบบนี้ขาดวิธีการยึดวัตถุเข้าไว้

ด้วยกันแล้วอาจท าให้โครงสร้างของระบบนั้นขาดความแข็งแรง 
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2. การวิเคราะห์เรื่อง Unit 

จากการศึกษากรณีศึกษาเบื้องต้น วิธีการท างานของระบบ / ประเภทของ unit ผู้วิจัย

ได้ท าการวิเคราะห์เรื่องศักยภาพของ unit ประเภทต่างๆ ที่น ามาใช้ในระบบแต่ละกรณีแล้ว ดังภาพที่ 

73  

 
ภาพที่ 73 ลักษณะวัตถุที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย 

 
ภาพที่ 126 unit ที่น ามาใช้ในการออกแบบพื้นที่ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยพบว่า Unit ต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์ประกอบในระบบการก่อรูป ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดระยะห่างระหว่าง unit ตลอดจนการสร้าง

ระยะที่แตกต่างกัน โดยอาศัยลักษณะของ unit ซึ่งผู้วิจัยสามารถตั้งข้อสังเกตได้ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 Unit ที่สามารถเชื่อมต่อกับแนวแกนอ่ืน : ในการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่า 

unit ประเภท Plane และ Line สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแนวแกนอ่ืนได้มากกว่าวัตถุประเภท 

Mass 
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2.1.2 พ้ืนที่ Positive และ negative ภายนอกตัว Unit : ในการศึกษาเบื้องต้น 

ผู้วิจัยพบว่าเมื่อน า unit ประเภท Mass มาจัดระบบการก่อรูปแบบ aggregation แล้วพบว่า วัตถุ

ประเภทดังกล่าวมีพ้ืนที่ Positive และ negative ภายนอก unit ที่มากกว่าวัตถุประเภทอ่ืน ท าให้ 

unit ประเภทนี้เกิดช่องว่างที่ท าให้เสียงลอดผ่านได้มาก หากต้องการลดช่องว่างระหว่าง unit ลง 

จะต้องอาศัยขนาด unit ที่เล็กและมีจ านวนมาก นอกจากนี้การปรับขนาดของ unit ประเภท mass 

จะส่งผลต่อวิธีการก่อรูปโดยอาศัย unit ประเภทอ่ืนได้ยากขึ้น 

2.1.3 พ้ืนที่ Positive และ Negative ภายในตัว Unit: ในการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัย

พบว่า unit ประเภท Mass มีพ้ืนที่ภายใน unit มากสามารถท าให้เกิด positive และ negative ใน

ตัว unit ได้มากกว่าวัตถุประเภทอ่ืน ซึ่งการท าให้เกิด Negative ในตัววัตถุจะส่งผลให้วัตถุขาดความ

แข็งแรงในแง่โครงสร้าง 

2.1.4 ศักยภาพในแง่การก่อสร้าง: ในการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่า unit ประเภท 

Plane และ Line มีศักยภาพในการประกอบตัวเข้าด้วยกันและมีความแข็งแรงในแง่โครงสร้างด้วย 

2.2 จุดมุ่งหมายส าคัญในการออกแบบ  

2.2.1 เพื่อศึกษาระบบการก่อรูป aggregation ที่เรียบง่าย มีศักยภาพที่สามารถน า

พัฒนาต่อยอดได้ 

2.2.2 เพ่ือน าวิธีการก่อรูปอาคารนั้น มาสร้างพ้ืนที่ปิดล้อม (enclosure) ให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่รูปแบบต่างๆ ได้ 
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3. การคัดเลือก system และ unit เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อม 

3.1 สมมุติฐานในการทดลอง 

จากการศึกษากรณีศึกษาเบื้องต้น เรื่องวิธีการท างานของระบบการก่อรูปแบบ 

aggregation และประเภทของ unit นั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจมุ่งเน้นในการน า unit ประเภท Plane และ 

Line (ดังภาพที่ 127) มาใช้ในการด าเนินการศึกษา และพบว่ารูปแบบการก่อรูปของ unit สอง

ประเภทนี้นั้น มีลักษณะการก่อรูปที่ส าคัญอยู่ทั้งหมด 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 

3.1.1 น าวัตถุประเภทใดประเภทหนึ่งมาประกอบเข้าด้วยกัน (one form basic 

assemble) 

3.1.2 น าวัตถุหลายประเภทมาประกอบเข้าด้วยกัน (Multiple form basic 

assemble) 

3.1.3 น าวัตถุหลายประเภทมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นหน่วยใหญ่ ก่อนน าหน่วย

นั้นมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบ (Create Cluster unit before assemble) 

3.1.4 ลดรูปของวัตถุหลายประเภทลงก่อนน ามาประกอบเข้าด้วยกัน (Deform 

unit for assemble) 

 
ภาพที่ 127 ประเภท Unit ที่น ามาใช้ในการศึกษา 
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ภาพที่ 128 การเปรียบเทียบประเภทและขนาด Unit ที่น ามาใช้ในการศึกษา 

3.2 วิธีการทดลอง 

3.2.1. สร้างแบบจ าลอง 3 มิติของวิธีการก่อรูปทั้ง 4 รูปแบบ รูปแบบละหลายชิ้น 

3.2.2. สังเกตวิธีการก่อรูปและข้อจ ากัดของการก่อรูปผ่านตัวชี้วัด 3 อย่างคือ 

วิธีการประกอบรูป แนวคิดเรื่องโครงสร้างและการจัดระดับ (level) ของระบบการก่อนรูปที่ส่งผลต่อ

การเดินทางของเสียงในเบื้องต้น 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

3.3.1. แบบจ าลองสามมิติของระบบการก่อรูป 4 รูปแบบ ดังภาพที่ 128 

 
ภาพที่ 129 การศึกษาวิธีการก่อรูปจากวัตถุประเภท Plane และ Line 
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3.4 สรุปผลการเลือกรูปแบบการก่อรูปเพื่อน ามาพัฒนาต่อยอด 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะการก่อรูปของวัตถุประเภท Plane และ Line 

 
 

จากข้อสรุปในตารางที่ 1 ได้แสดงให้ผู้วิจัยเห็นว่า วัตถุประเภท Plane และ Line ที่

อาศัยระบบการก่อโดยน าวัตถุหลายประเภทมาประกอบเข้าด้วยกัน (Multiple form basic 

assemble) นั้นมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการออกแบบมากกว่าระบบอ่ืนๆ ทั้งยังมีศักยภาพ

ในแง่การท างานร่วมกับเสียงด้วย 

  



 
 

105 

 
 

4. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 1 เรื่อง ลักษณะการก่อรูปอาคารแบบ 

double axis aggregation 

ในการศึกษาทดลองนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดในการออกแบบของระบบที่

คัดเลือกมาเพ่ือพัฒนาต่อยอดระบบการก่อรูปที่สามารถปิดล้อมพ้ืนที่ได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ

ออกแบบพื้นที่เชิงสถาปัตยกรรมได้ 

4.1 สมมุติฐานในการทดลอง 

จากลักษณะทางกายภาพของระบบ double axis เป็นระบบที่ได้จากการสังเกต

เรื่อง การน าวัตถุหลายประเภทมาประกอบเข้าด้วยกัน (Multiple form basic assemble) ใน

ขั้นตอนก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยพบว่า รูปทรงที่มีศักยภาพในการจัดการเรื่องเสียงจะมีทิศทางของลักษณะ 

โดยจ าแนกรูปทรงที่น ามาประกอบเข้าด้วยอยู่ 2 อย่าง คือ  

4.1.1 รูปทรงที่เป็นโครงสร้างหลัก แกนที่ 1  

4.1.2 รูปทรงที่เป็นโครงสร้างรอง แกนที่ 2  

ทั้งนี้ ด้วยการเรียงตัวของรูปทรงในแกนหลักและแกนรองมีการท าหน้าที่แตกต่าง

กันพร้อมทั้งมีลักษณะปรากฏช่องว่างอันเกิดเป็นคุณลักษณะของรูปทรงเอง จึงท าให้เสียงสามารถเดิน

ทางผ่านช่องว่างเหล่านี้ได้ ดังนั้นสมมุติฐานของผู้วิจัยจึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดดังกล่าว โดยคาดการณ์

ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงในแนวแกนรองนั้น จะส่งผลให้การเดินทางเสียงนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลง

ขึ้น โดยเฉพาะปริมาณของเสียงที่จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่าง 2 พ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ โดย

ผู้วิจัยเริ่มต้นก าหนดแนวทางของรูปทรงโดยคาดการณ์จากภาพ 2 มิติ และน าไปสู่การสร้าง

แบบจ าลอง 3 มิติขึ้นมาในภายหลัง 

 
ภาพที่ 130 แนวคิดการพัฒนาแนวแกนรอง 
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ภาพที่ 131 ลักษณะการจัดเรียงวัตถุ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า รูปแบบการก่อรูปเหล่านี้มีองค์ประกอบของการจัดเรียงตัว 

ประกอบที่มีความส าคัญและส่งผลต่อวิธีการก่อรูป จะประกอบไปด้วย เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน

หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนรอง และ จุดหมุนของแกน เมื่อผู้วิจัยได้จัดกลุ่มรูปแบบการก่อรูป

แล้วพบว่า จะสามารถจัดรูปแบบได้อยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ รูปแบบน าแกนรองมาซ้อนทับกัน รูปแบบ

เอียงรูปทรงแนวแกนรอง และเชื่อมต่อจุดหมุนของแนวแกนรอง 

 

4.2 วิธีการทดลอง 

 
ภาพที่ 132 ลักษณะการวางแบบจ าลอง 3 มิติของพ้ืนที่ปิดล้อมเพ่ือการทดสอบ Ray tracing 

1. สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมขึ้นโดยใช้รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ 

โดยพื้นที่ปิดล้อมมีขนาดพ้ืนที่ 3.00 x 3.00 ม. สูง 3 ม.  

2. วางรูปทรงอยู่ในพื้นท่ีโล่งขนาด 50.00 x 50.00 สูง 30.00 เมตร  

3. ตั้งค่าเสียง โดยใช้แหล่งก าเนิดอยู่ในช่วงคลื่น 1kHz และมาจากแหล่งก าเนิด

เสียง 2 ที่คือ ภายในพ้ืนที่ปิดล้อม และนอกพ้ืนที่ปิดล้อม  
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4. ตั้งค่าวัสดุโดยใช้วัสดุของผนังเป็นไม้ วัสดุของพ้ืนเป็นวัสดุประเภท reflector 

และวัสดุของเพดานเป็นวัสดุประเภท reflector 

 

4.3 ข้อจ ากัดเรื่องการจัดวางรูปทรงเพื่อทดสอบตามทฤษฏี Ray Tracing 

จากการด าเนินการศึกษาทดลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autodesk Ecotect 

2010 แล้ว ผู้วิจัยพบว่าเมื่อมีการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติเพ่ือทดสอบการเคลื่อนที่ของคลื่น เสียงที่

แตกต่างไปจากรูปแบบการทดลองเดิมแล้ว การค านวณของโปรแกรมจะมีความแตกต่างไปจากเดิม 

กล่าวคือหากไม่มีการสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมที่ใหญ่กว่าพ้ืนที่ปิดล้อมที่ต้องการศึกษานั้น โ ปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะไม่ท าการจ าลองวิถีการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเมื่อคลื่นนั้นเดินทางออกสู่พ้ืนที่ภายนอก

ของพ้ืนที่ปิดล้อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องสร้างลักษณะแบบจ าลองดังภาพที่ 132 เพ่ือท าให้ระบบ

คอมพิวเตอร์สามารถแสดงค่าคลื่นเสียงที่ต้องการ  

4.4 รายละเอียดเรื่องการตั้งค่าวัสดุ 

ในการทดลองผ่านโปรแกรม Autodesk Ecotect 2010 นั้น สิ่งที่มีความส าคัญคือ

การก าหนดค่าเชิงวัสดุของแบบจ าลองที่น ามาทดลองในโปรแกรม ซึ่งการทดลองในส่วนที่ 1 นั้น ผู้วิจัย

ได้ก าหนดค่าวัสดุเป็นวัสดุประเภทไม้ทั้งหมดในทุกส่วนของแบบจ าลอง ทว่า การตั้งค่าวัสดุในการ

ทดลองนี้จะตั้งค่าให้เหมาะสมกับประเภทวัสดุของส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารตามลักษณะการ

ก่อสร้างและมีขนาดแบบจ าลองตามขนาดจริง ซ่ึงการตั้งค่าเหล่านั้นประกอบด้วยรายละเอียดเบื้องต้น

ดังนี้ 

4.4.1. วัสดุของเพดาน (ceiling) ผู้วิจัยเลือกใช้ Suspended Concrete ceiling 

โดยวัสดุประเภทนี้จัดเป็นวัสดุประเภท Reflector 

 
ภาพที่ 133 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Suspended Concrete ceiling ในหัวข้อ Properties 
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ภาพที่ 134 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Suspended Concrete ceiling ในหัวข้อ Layers 

 

 
ภาพที่ 135 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Suspended Concrete ceiling ในหัวข้อ Acoustic 

Data 

4.4.2 วัสดุของพ้ืนอาคาร (Floor) ผู้วิจัยเลือกใช้ Concrete Floor Suspended 

โดยวัสดุประเภทนี้จัดเป็นวัสดุประเภท Reflector 

 
ภาพที่ 136 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Concrete Floor Suspended ในหัวข้อ Properties 
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ภาพที่ 137 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Concrete Floor Suspended ในหัวข้อ Layers 

 
ภาพที่ 138 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Concrete Floor Suspended ในหัวข้อ Acoustic Data 

4.4.3 วัสดุของผนัง (wall) เนื่องจากภายในโปรแกรม วัสดุประเภท wall จะไม่มี

ค่ามาตรฐานที่ตรงกับวัสดุที่ผู้วิจัยต้องการศึกษากล่าวคือ วัสดุประเภทไม้ (ไม้ประเภทหนึ่งประเภท) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วัสดุในหมวดผนังกั้นพ้ืนที่ (partition) ซึ่งมีวัสดุที่ตรงกับความต้องการในการ

ด าเนินการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ Framed Plywood Partition โดยวัสดุประเภทนี้จัดเป็นวัสดุ

ประเภท Reflector 
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ภาพที่ 139 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Framed Plywood Partition ในหัวข้อ Properties 

 
ภาพที่ 140 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Framed Plywood Partition ในหัวข้อ Layers 

 

 
ภาพที่ 141 ค่ามาตรฐานของวัสดุประเภท Framed Plywood Partition ในหัวข้อ Acoustic Data 
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4.5 ค่าที่ท าการบันทึก 

4.5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของวัตถุ: ชื่อ / ขนาด / ประเภทวัตถุในส่วนต่างๆ / ภาพ 

isometric 

4.5.2 จ านวน Sound unit ที่เกิดจากต้นก าเนิดเสียงสองพ้ืนที่ กล่าวคือ พ้ืนที่

ภายในพ้ืนที่ปิดล้อมและภายนอกพ้ืนที่ปิดล้อม (หน่วยเป็น unit) 

4.5.3 ระดับเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาจากช่วง 25 จนถึง 150 ms : ระดับ

เสียงฝั่งต้นก าเนิดเสียง (หน่วย dB) 

4.6 การทดลองพื้นที่ปิดล้อมโดยใช้ระบบการก่อรูปแบบที่ 1 รูปแบบน าแกนรองมา

ซ้อนทับกัน 

 
ภาพที่ 142 ลักษณะของพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบน าแกนรองมาซ้อนทับกัน 
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4.7 ผลการทดลองพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบท่ี 1 

ตารางที่ 2 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงของพ้ืนที่ปิดล้อมลักษณะของพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบน าแกนรองมา

ซ้อนทับกัน 
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4.8 การทดลองพื้นที่ปิดล้อมโดยใช้ระบบการก่อรูปแบบที่ 2 รูปแบบเอียงรูปทรง

แนวแกนรอง 

 
ภาพที่ 143 ลักษณะของพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบเอียงรูปทรงแนวแกนรอง 

4.9 ผลการทดลองพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบท่ี 2 

ตารางที่ 3 บันทึกข้อมูลด้านเสียงของพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบเอียงรูปทรงแนวแกนรอง 
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4.10 การทดลองพื้นที่ปิดล้อมโดยใช้ระบบการก่อรูปแบบที่ 3 เชื่อมต่อจุดหมุนของ

แนวแกนรอง 

 
ภาพที่ 144 ลักษณะพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบเชื่อมต่อจุดหมุนของแนวแกนรอง 

4.11 ผลการทดลองพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบท่ี 3 

ตารางที่ 4 บันทึกข้อมูลด้านเสียงของพ้ืนที่ปิดล้อมรูปแบบเชื่อมต่อจุดหมุนของแนวแกนรอง 
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4.12 สรุปผลการทดลองที่ 1  

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลลัพธ์ในการทดลองเรื่องลักษณะการก่อรูปของพ้ืนที่ปิดล้อม 

 
จากข้อมูลผลการทดลองดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบแสดงผลลัพธ์ในการลดระดับ

เสียงลงได้ดีที่สุด ได้แก่ ระบบการปิดล้อมรูปแบบน าแกนรองมาซ้อนทับกัน (รูปแบบที่ 1) โดยตั้ง

ข้อสังเกตว่า รูปทรงดังกล่าวนั้นมีรูปแบบการวางแนวแกนรองที่ปิดกั้นการเดินทางของคลื่นเสียงผ่าน

พ้ืนที่ปิดล้อมนั้นได้มากกว่าระบบการปิดล้อมรูปแบบอ่ืน 
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5. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 2 เรื่อง ประเภทของวัสดุใน

องค์ประกอบของพ้ืนที่ปิดล้อม แบบพ้ืนที่ปิด 

5.1 สมมุติฐานในการทดลอง 

จากการทดลองส่วนที่ 2 ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของวัสดุประเภทหนึ่งๆ 

ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผนัง เป็นวัสดุไม้ พ้ืนเป็นวัสดุ reflector และเพดานเป็นวัสดุ reflector ทั้งนี้ใน

การทดลองขั้นนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปยังการสังเกตพฤติกรรมของเสียงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของวัสดุ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นไปตามลักษณะที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง

สถาปัตยกรรมขึ้น จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในบทที่ 2 นั้น ผู้วิจัยพบว่าวัตถุแบบต่างๆ จะมี

ลักษณะวัตถุอยู่ 3 ประเภทคือ วัสดุประเภท Reflector คือวัสดุที่สามารถ “สะท้อนเสียง” วัสดุ

ประเภท Diffuse คือวัสดุที่สามารถ “กระจายหรือเปลี่ยนทิศทางของเสียง” จากการเดินทางปรกติ

ของคลื่นเสียงได้ และวัสดุประเภท Absorb คือวัสดุที่สามารถ “ดูดซับเสียง” ท าให้ค่าพลังงานของ

เสียงลดลง ซึ่งการดูดซับนี้มักเกิดขึ้นจากการที่คลื่นเสียงกระทบกับพ้ืนที่ผิวของวัสดุจ านวนมากครั้ง

หรือสัมผัสพ้ืนที่ผิวในจ านวนมาก เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในการด าเนินการวิจัยในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรควบคุมเรื่องชนิดของ

วัสดุเอาไว้ในขั้นต้นแล้ว ดังนั้นเพ่ือที่จะท าให้เกิดการทดลองเปรียบเรื่อง “ลักษณะของวัสดุ” ดังที่ได้

กล่าวไว้ ผู้วิจัยจึงท าการเปลี่ยนแปลงลักษณะของส่วนประกอบของพ้ืนที่จ าลองที่สร้างขึ้นในส่วนต่างๆ

ที่ส าคัญ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเพดานและผนังของพ้ืนที่ปิดล้อม (ดังภาพท่ี 145) 

 
ภาพที่ 145 ภาพตัดแสดงลักษณะขององค์ประกอบของพ้ืนที่ปิดล้อมที่น ามาใช้ในการทดลอง 
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะวัตถุตามข้อสังเกตนี้ รูปแบบของพ้ืนนั้นจะเป็นรูปแบบ

ที่คงรูปดังแบบเดิม คือรูปแบบ Reflector ในขณะที่รูปแบบของเพดานจะถูกจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ

ดังภาพที่ 146 

 
ภาพที่ 146 ภาพตัดแสดงลักษณะของเพดานสามรูปแบบในกระบวนการศึกษาทดลอง 

 

   
 

 

 

ทั้งนี้ในขณะที่รูปแบบของรูปแบบของผนังจะถูกจ าแนกเป็น 3 ลักษณะเช่นเดียวกัน

กับลักษณะของเพดาน ดังภาพที่ 147 - 149 และในการทดลองนี้ ผู้วิจัยจะสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมขึ้นมาอยู่ 

2 รูปแบบหลัก (ดังภาพท่ี 151) คือ พ้ืนทีแ่บบที่ 1 พื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิด หมายถึงพ้ืนที่ปิดล้อมที่

มีผนังปิดล้อมพ้ืนที่ทั้งหมด 3 ทิศทางโดยด้านหนึ่งของผนังจะเปิดโล่งให้ผู้ใช้พ้ืนที่เข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย

รวมถึงเสียงด้วยและพ้ืนที่แบบที่ 2 พ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิด หมายถึงพ้ืนที่ปิดล้อมที่มีการปิดกั้น

ทางเข้าของพ้ืนที่ด้วยการจัดวางผนังของพ้ืนที่ปิดล้อมให้เกิดการเคลื่อนที่เข้าสู่พ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่ปิด

ล้อมแบบพืน้ที่เปิด โดยพื้นที่ปิดล้อมที่ใช้ในการทดลองจะมีการเลือกใช้วัสดุตามที่ได้จ าแนกประเภทไว้

ในภาพที่ 150 เพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างของเสียงที่ตอบสนองต่อรูปแบบการจัดประเภทวัสดุอัน

แตกต่างกันไป 

ภาพที่ 147 ลักษณะเพดาน 

แบบ Reflector 

 

ภาพที่ 148 ลักษณะเพดาน

แบบ Diffuse 

 

ภาพที่ 149 ลักษณะเพดาน

แบบ Absorb 
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ภาพที่ 150 ภาพตัดแสดงลักษณะของผนังสามรูปแบบในกระบวนการศึกษาทดลอง 

 

 
ภาพที่ 151 ภาพ isometric แสดงพื้นท่ีปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดและแบบที่ปิด 

 

5.2 วิธีการทดลอง 

 
ภาพที่ 152 การจัดวางแบบจ าลองสามมิติเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ Ray tracing 

5.2.1. สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมขึ้นโดยใช้รูปแบบทั้งหมด 16 

รูปแบบ โดยพื้นที่ปิดล้อมมีขนาดพ้ืนที่ 3 x 3 ม. สูง 3 ม.  

5.2.2. วางรูปทรงอยู่ในพื้นท่ีโล่งขนาด 50 x 50 สูง 30 เมตร (ดังภาพท่ี 152) 
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5.2.3. ตั้งค่าเสียง โดยใช้แหล่งก าเนิดอยู่ในช่วงคลื่น 1kHz และมาจากแหล่งก าเนิด

เสียง 2 ที่คือ ภายในพ้ืนที่ปิดล้อม และนอกพ้ืนที่ปิดล้อม  

5.2.4. ต้ังค่าวัสดุพ้ืน 1 ชนิด 1 รูปแบบ ตั้งค่าวัสดุผนัง 1 ชนิด 3 รูปแบบ ตั้งค่า

เพดานวัสดุ 1 ชนิด 3 รูปแบบ และตั้งค่าวัสดุหลังคา 1 ชนิด 1 รูปแบบ 

 

5.3 ค่าที่ท าการบันทึก 

5.3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของวัตถุ : ชื่อ / ขนาด / ประเภทวัตถุในส่วนต่างๆ / ภาพ 

isometric 

5.3.2 จ านวน Sound unit ที่เกิดจากต้นก าเนิดเสียงสองพ้ืนที่ กล่าวคือ พ้ืนที่

ภายในพ้ืนที่ปิดล้อมและภายนอกพ้ืนที่ปิดล้อม (หน่วยเป็น unit) 

5.3.3 ระดับเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาจากช่วง 25 จนถึง 150 ms : ระดับ

เสียงฝั่งต้นก าเนิดเสียง (หน่วย dB) ใช้ค่าเดียวกับการทดลองส่วนที่ 1 

5.3.4 ประเภทคลื่นที่เกิดขึ้น (Effect of sound): เวลาทั้งหมดในการเกิดคลื่นของ

เสียง 1 ครั้ง / ประเภทของเสียง (ประกอบด้วย direct / useful / reverb / echo / masked) 

ระยะเวลาที่เสียงเกิดข้ึน (หน่วย ms (mili-second)) 
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5.4 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Reflector ผนัง 

Reflector และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 153 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 1 

 

ตารางที่ 6 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่ปิดรูปแบบที่ 1 
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5.5 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Reflector 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 154 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 2 

 

ตารางที่ 7 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่ปิดรูปแบบที่ 2 
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5.6 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Absorb ผนัง Reflector 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 155 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 3 

 

ตารางที่ 8 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่ปิดรูปแบบที่ 3 
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5.7 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Reflector ผนัง Diffuse 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 156 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 4 

 

ตารางที่ 9 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่ปิดรูปแบบที่ 4 
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5.8 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Reflector ผนัง Absorb 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 157 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 5 

 

ตารางที่ 10 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 5 
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5.9 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Diffuse 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 158 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 6 

 

ตารางที่ 11 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 6 

 
 

  



 
 

126 

 
 

5.10 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Absorb 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 159 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 7 

 

ตารางที่ 12 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 7 
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5.11 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Diffuse 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่ปิด 

 
ภาพที่ 160 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 8 

 

ตารางที่ 13 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิดรูปแบบที่ 8 
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สรุปผลการทดลองเรื่องท่ี 2 

 
ภาพที่ 161 แผนภาพแสดงระดับเสียงที่ลดลงโดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่ภายในเคลื่อนที่สู่พื้นที่

ภายนอก ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นท่ีปิด 

 
ภาพที่ 162 แผนภาพแสดงระดับเสียงที่ลดลงโดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่ภายนอกเคลื่อนที่สู่

พ้ืนที่ภายใน ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่ปิด 
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ภาพที่ 163 แผนภาพแสดงระยะเวลาของเสียงประเภทต่างๆ โดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่ภายใน

เคลื่อนที่สู่พ้ืนที่ภายนอก ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิด 

 

 
ภาพที่ 164 แผนภาพแสดงระยะเวลาของเสียงประเภทต่างๆ โดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่

ภายนอกเคลื่อนที่สู่พ้ืนที่ภายใน ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่ปิด 
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6. กระบวนการทดลองเครื่องมือและสรุปผลการทดลองที่ 3 เรื่อง ประเภทของวัสดุใน

องค์ประกอบของพ้ืนที่ปิดล้อม แบบพ้ืนที่เปิด 

6.1 สมมุติฐานในการทดลอง 

อาศัยสมมุติฐานเดียวกันกับการทดลองล าดับก่อนหน้านี้ 

6.2 วิธีการทดลอง 

ตั้งค่าวิธีการทดลอง ก าหนดตัวแปรควบคุม แก้ไขข้อจ ากัดและบันทึกผลการ

ทดลองเช่นเดียวกับการทดลองล าดับการหน้านี้ 

6.3 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Reflector ผนัง 

Reflector และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 165 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 1 

 

ตารางที่ 14 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 1 
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6.4 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Reflector 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 166 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 2 

 

ตารางที่ 15 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 2 
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6.5 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Absorb ผนัง Reflector 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 167 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 3 

 

ตารางที่ 16 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 3 
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6.6 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Reflector ผนัง Diffuse 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 168 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 4 

 

ตารางที่ 17 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 4 
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6.7 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Reflector ผนัง Absorb 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 169 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 5 

 

ตารางที่ 18 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 5 
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6.8 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Diffuse 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 170 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 6 

 

ตารางที่ 19 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 6 
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6.9 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Diffuse ผนัง Absorb 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 171 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 7 

 

ตารางที่ 20 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่เปิดรูปแบบที่ 7 
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6.10 ผลการทดลองการจัดรูปแบบวัสดุของเพดานประเภท Absorb ผนัง Absorb 

และพื้น reflector แบบพ้ืนที่เปิด 

 
ภาพที่ 172 ข้อมูลพื้นที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 8 

 

ตารางที่ 21 บันทึกข้อมูลเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิดรูปแบบที่ 8 
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6.11 สรุปผลการทดลองเรื่องท่ี 3 

 
ภาพที่ 173 แผนภาพแสดงระดับเสียงที่ลดลงโดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่ภายในเคลื่อนที่สู่พื้นที่

ภายนอก ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นท่ีปิด 

 
ภาพที่ 174 แผนภาพแสดงระดับเสียงที่ลดลงโดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่ภายนอกเคลื่อนที่สู่

พ้ืนที่ภายใน ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพื้นที่ปิด 
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ภาพที่ 175 แผนภาพแสดงระยะเวลาของเสียงประเภทต่างๆ โดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจากพ้ืนที่ภายใน

เคลื่อนที่สู่พ้ืนที่ภายนอก ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิด 

 

ทั้งนี้ จะไม่มีการแสดงระยะเวลาของเสียงประเภทต่างๆ โดยมีแหล่งก าเนิดเสียงจาก

พ้ืนที่ภายนอกเคลื่อนที่สู่พ้ืนที่ภายใน ในพ้ืนที่ปิดล้อมแบบพ้ืนที่เปิด เนื่องจากระหว่างการด าเนินการ

ทดลองผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลลัพธ์ที่มีค่าใกล้เคียงกับแหล่งก าเนิด เสียงจากพ้ืนที่

ภายในเคลื่อนท่ีสู่พื้นที่ภายนอก ผู้วิจัยจึงถือว่าผลลัพธ์ดังกล่าวให้ค่าเดียวกัน 
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7. สรุปผลอภิปรายผลการทดลองขั้นที่ 2 

จากการน าเสนอบันทึกผลการทดลองของพ้ืนที่ทั้ง 16 รูปแบบแล้วท าให้ผู้วิจัยสามารถ

สรุปลักษณะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่างๆ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ตามผลลัพธ์เรื่องเสียงที่เกิดขึ้น

ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ศักยภาพพ้ืนที่ประเภทที่ 1 จ าแนกตามคุณลักษณะของเสียงได้แก่ พ้ืนที่ที่ลด

ระดับเสียงได้มากที่สุด พ้ืนที่ที่ลดระดับเสียงได้ปานกลางและพ้ืนที่ที่ลดระดับเสียงได้น้อย ศักยภาพ

พ้ืนที่ประเภทที่ 2 จ าแนกตามประเภทของเสียงที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ได้แก่ พ้ืนที่ที่เสียงทั้งหมดเกิดขึ้น

ระยะเวลานานที่สุด พ้ืนที่ที่เกิดเสียงประเภท Direct นานที่สุด และพ้ืนที่ที่เกิดเสียงประเภท Useful 

นานที่สุด (ดังตารางที่ 22 - 23) 

ตารางที่ 22 สรุปศักยภาพของพื้นที่ปิดล้อมแบบปิด 
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ตารางที่ 23 สรุปศักยภาพของพื้นที่ปิดล้อมแบบเปิด 
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7.1 สรุปข้อมูลประเภทห้อง 

ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อมูลของพ้ืนที่ปิดล้อมประเภทต่างๆ ออกมาจากตารางแสดง

ผลรวมเพ่ือสามารถที่จะสังเกตศักยภาพในด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ดังตารางที่ 24 - 25) 

และในภาพที่ 176 ผู้วิจัยแสดงพ้ืนที่ปิดล้อมท่ีมีศักยภาพมากที่สุดโดยจ าแนกตามประเภทของพ้ืนที่ปิด

ล้อม ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้วิจัยจะสามารถน าผลลัพธ์ของพ้ืนที่ไปใช้เป็นองค์ความรู้ในการออกแบบขั้นต่อไป 

 

ตารางที่ 24 สรุปศักยภาพของพื้นที่ปิดล้อมแบบจ าแนกประเภทพ้ืนที่ 1 - 4 
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ตารางที่ 25 สรุปศักยภาพของพื้นที่ปิดล้อมแบบจ าแนกประเภทพ้ืนที่ 5 - 8 
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ภาพที่ 176 การสรุปพื้นท่ีปิดล้อมท่ีมีศักยภาพโดยจ าแนกตามลักษณะพื้นที่ 

8. สรุปแนวทางการพัฒนาและศึกษาออกแบบ หน่วยของการก่อรูป (Unit) และระบบในการก่อ

รูป (system) เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองไปปรับใช้ 

จากการน าเสนอข้อมูลการทดลองในบทนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพ้ืนที่ปิดล้อมที่

เกิดจากการประกอบกันของหน่วยของการก่อรูป (Unit) และระบบในการก่อรูป (system) ในรูปแบบ

ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงข้อส าคัญในการน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานี้ไปใช้ในการออกแบบเป็นพ้ืนที่ทาง

สถาปัตยกรรมต่อไป โดยผู้วิจัยพบว่า ในการออกแบบพ้ืนที่หนึ่งๆ จะต้องอาศัยข้อมูลเรื่อง “สภาวะ

แวดล้อมของเสียง” ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ เช่นตัวอย่างข้อมูลการจัดระดับของระดับเสียงของสภาวะ

แวดล้อมทางเสียงที่จ าแนกตามประเภทพ้ืนที่ใช้สอย ดังตารางที่ 26 - 28 
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ตารางที่ 26 การจ าแนกประเภทห้องภายในอาคาร โดยใช้ระดับเสียง 

 
 

ตารางที่ 27 ค่าระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้งานจ าแนกตามประเภทพ้ืนที่ภายในอาคาร ชุดที่ 1 
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ตารางที่ 28 ค่าระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้งานจ าแนกตามประเภทพ้ืนที่ภายในอาคาร ชุดที่ 2 

 
 

ผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่ส าคัญในการออกแบบพ้ืนที่โดยมีข้อมูลอ้างอิงสนับสนุนนั้น ผู้วิจัยต้อง

ออกแบบพื้นที่โดยค านึงถึงวิธีการที่ส าคัญอยู่ 2 วิธี กล่าวคือ 

8.1 การท าให้พ้ืนที่ที่ออกแบบสามารถระดับเสียงลดลงมาสู่ระดับเดียวกันกับพ้ืนที่

ตามข้อแนะน าเหล่านั้น 

8.2 การท าให้เสียงที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่นั้น เป็นไปตามข้อแนะน าเรื่องคุณลักษณะ

ของเสียงในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังเล็งเห็นว่า ศักยภาพที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการศึกษาวิจัยในบทนี้ 

สามารถท าให้เกิดแนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างในเรื่องปรากฏการณ์ (Phenomena) 

ทางเสียงได้ โดยอาศัยกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันภายในพ้ืนที่ผนวกกับรูปแบบของพ้ืนที่ปิดล้อมที่มี

ความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมเพ่ือสร้างพ้ืนที่เหล่านั้นขึ้นมา 
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บทที่ 4  

การก าหนดประเภทพื้นที่ใช้สอยและการเลือกที่ตั้งโครงการ 

เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงที่มาของเงื่อนไขในการใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการออกแบบ

ร่วมกับ หน่วยของระบบ (unit) และระบบการก่อรูป (system) ซึ่งจะน าเสนอต่อไปในเนื้อหาบทที่ 5 

โดยผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ใช้สอยประเภท “Pavilion” มาเป็นจุดส าคัญ เนื่องจากพ้ืนที่ประเภทดังกล่าวมี

รูปแบบการใช้พ้ืนที่ที่ต้องการระบบการจัดสรรพ้ืนที่บางประการเพ่ือสนับสนุนการใช้งานของพ้ืนที่ให้

โดดเด่นหรือดีขึ้น ทั้งนี้ จากกรณีศึกษา Swiss Sound Box ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในขั้นต้นนั้น มี

ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยจัดอยู่ในประเภท Pavilion เช่นเดียวกัน และระบบการก่อรูปอาคารของโครงการ

ได้มีส่วนสนับสนุนให้ พ้ืนที่นั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้อาคารและพ้ืนที่ เชิ ง

สถาปัตยกรรม  

จากการศึกษาข้อมูลเรื่องอาคารประเภท Pavilion นั้น ผู้วจิัยพบว่าอาคารประเภทนี้

เป็นอาคารที่มีความแตกต่างจากอาคารประเภทอ่ืนในแง่ของลักษณะการใช้พื้นที่และความต้องการ 

(requirement) ในการท าให้พ้ืนที่สามารถใช้งานได้ (operate) โดยข้อมูลจากโครงการออกแบบ 

serpentine pavilion อันเป็นโครงการที่เปิดให้สถาปนิกที่มีชื่อเสียงได้ออกแบบก่อสร้างอาคาร

ประเภท pavilion ลงบนพ้ืนที่สวนสาธารณะ Hyde Park เมือง London.ประเทศอังกฤษ เพ่ือแสดง

ถึงแนวคิดในการพัฒนาออกแบบพื้นที่ พร้อมทั้งยังกล่าวถึงแนวคิดส าคัญในการออกแบบอาคาร

ประเภท pavilion ในบทความ “What is Pavilion?”  1 ว่า “อาคารประเภท pavilion จัดเป็น

สถาปัตยกรรมที่มีพ้ืนที่เปิด (open space) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ใช้พ้ืนที่ได้เข้ามาสู่พ้ืนที่และใช้เวลาท า

กิจกรรมต่างๆอย่างอิสระ (flexible) โดยพืน้ที่นั้นอาจเป็นพ้ืนที่ชั่วคราวหรือก่อตั้งถาวรก็ได้ หรืออาจมี

ลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลาหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ 

                                           
1 Serpentine Galleries teamม WHAT IS A PAVILION?, accessed July 10, 

2017, available from http://buildyourownpavilion.serpentinegalleries.org/ what-is-a-
pavilion/ 
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โดยพ้ืนที่ประเภท pavilion สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พ้ืนที่ให้ร่มเงา 

(shelter) พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่พบปะ (meeting point) ร้านค้าเล็กๆ เวทีแสดง (theatre) พ้ืนที่

สนทนา (lecture) พ้ืนที่จัดแสดงกิจกรรม (event and exhibition) พ้ืนที่ออกก าลังกาย เป็นต้น” 

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาคารประเภท pavilion เพ่ิมเติมในบทความเรื่อง 

“BUILDING TYPOLOGY vs. SYSTEM TYPOLOGY Parachute Pavilion Ideas Competition” 

โดย Neeraj Bhatia 2 46ผู้วิจัยยังพบว่า อาคารประเภท Pavilion นั้นมีความอิสระและสามารถใช้งาน

ได้หลากหลายรูปแบบ จึงส่งผลให้สถาปนิกผู้ออกแบบสามารถแสดงแนวคิดในการออกแบบได้อย่าง

ชัดเจนมากกว่าสถาปัตยกรรมประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากอาคารทั่ วไปนั้นมีข้อส าคัญคือการได้รับการ

ออกแบบเพื่อใช้งาน ซึ่งรูปแบบการใช้งานอาคารอย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั้นส่งผลให้อาคารต้องจัด

ให้มี “พ้ืนที่ใช้งานเพ่ือท าให้อาคารสามารถใช้งานได้ (specific program)” ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็น

การสร้างข้อจ ากัดในการออกแบบพ้ืนที่ขึ้น แต่อาคารประเภท pavilion จัดเป็นอาคารที่มีความอิสระ

และไม่มีข้อจ ากัดดังที่ได้น าเรียนไป นอกจากนี้อาคารประเภทนี้ ยังสามารถท าให้สร้างความสัมพันธ์

กับบริบทของพ้ืนที่โดยรอบได้อีกด้วยไม่ว่าระดับการออกแบบนั้นจะอยู่ในระดับอาคารหลังเดียวหรือ

เขตพ้ืนที่ชุมชนหรือเขตพ้ืนที่เมืองก็ตาม 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกอาคารประเภท Pavilion มาใช้ในการออกแบบในงานวิจัย

ฉบับนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องมือในการทดลองที่จะปรากฏในพ้ืนที่

ที่ออกแบบได้อย่างชัดเจนมากกว่าการเลือกอาคารประเภทอ่ืนมาด าเนินการศึกษา ซึ่งจะมีข้อจ ากัดใน

การออกแบบดังที่ได้น าเรียน ดังนั้น เนื้อหาของบทที่ 4 จะประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 เนื้อหาใน

การศึกษาเงื่อนไขของพ้ืนที่ใช้สอยประเภท Pavilion ซึ่งปรากฏในกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าระบบ

การก่อรูปอาคารแบบ aggregation มาปรับใช้ในการออกแบบโครงการ และส่วนที่ 2 สรุปใจความ

ส าคัญในการก าหนดเงื่อนไขพ้ืนที่ส าหรับวิทยานิพนธ์นี้ 

 

                                           
2 Neeraj Bhatia 99 076 873, BUILDING TYPOLOGY vs. SYSTEM 

TYPOLOGY Parachute Pavilion Ideas Competition, accessed July 10, 2017, 
available from  http://www.tboake.com/  
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ส่วนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์เงื่อนไขการใช้สอยพื้นที่ของ Pavilion ผ่านกรณีศึกษา 

จากการศึกษาขั้นปฐมภูมิผ่านกรณีศึกษา Swiss Sound Box Pavilion ผู้วิจัยเล็งเห็น

ว่า ระบบการก่อรูปแบบ aggregation ของโครงการ ค่อนข้างมีบทบาทส าคัญในการท าให้

สถาปัตยกรรมเกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาปัตยกรรมกับ “ลักษณะการใช้สอยพ้ืนที่และการเคลื่อนที่ในพ้ืนที่” ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกตัวอย่าง

กรณีศึกษาที่มีลักษณะการใช้งานแบบ pavilion ที่มีการน าระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation 

โดยมาใช้ในการวิเคราะห์ศึกษานี้เพ่ือมุ่งเน้นท าความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ของระบบก่อรูปอาคาร

กับการจัดการพ้ืนที่-การเคลื่อนที่-การใช้งานพ้ืนที่ของโครงการ โดยกรณีศึกษานั้น ประกอบด้วย 4 

กรณีศึกษาได้แก่ อาคาร Serpentine Pavilion (2016) พ้ืนที่ Temporary Pavilion ที่ the Aarhus 

School of Architecture พ้ืนที่ Pixel Wall และพ้ืนที่ The Old Market Square Stage 

1. กรณีศึกษาที่ 1 อาคาร Serpentine Pavilion (2016) ออกแบบโดย Bjarke Ingels Group  

 
ภาพที่ 177 ทัศนียภาพภายนอกโครงการ Serpentine Pavilion (2016) 

1.1 จุดประสงค์พื้นที่ / ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่

และการเคลื่อนที่ :  

  
ภาพที่ 178 ทัศนียภาพภายในของโครงการ Serpentine Pavilion (2016) มุมมองที่ 1 
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ภาพที่ 179 ทัศนียภาพภายในของโครงการ Serpentine Pavilion (2016) มุมมองที่ 2 

โครงการนี้ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ Hyde Park เมือง London.ประเทศอังกฤษ โดย

อาคารหลังนี้เป็นการก่อสร้างให้ส่วนของก าแพงกลายเป็น Shelter คลุมพ้ืนที่ ด้วยลักษณะการก่อรูป

อาคารท าให้พ้ืนที่ Pavilion นี้มีการจัดสรรการใช้งานพ้ืนที่แยกออกระหว่างภายในอาคาร ที่จัดให้มี

เฟอร์นิเจอร์รองรับการนั่งสนทนาพูดคุย รวมถึงการจัดเสวนาแบบกลุ่มได้ และภายนอกอาคารที่วัสดุ

ปิดล้อมอาคารได้สนับสนุนให้ผู้ใช้งานภายนอกได้ปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่โดยสามารถใช้เป็นพ้ืนที่นั่ง

พักผ่อนได้บางส่วน แม้พ้ืนที่จะมีการแยกตัวออกจากกัน แต่ทั้ งสองพ้ืนที่ยังปรากฏความเชื่อมโยง

ระหว่างพื้นที่อยู่อันเนื่องมาจากลักษณะของตัวอาคารนั่นเอง 347 ดังภาพที่ 180  

  
ภาพที่ 180 แปลนอาคารและการปิดล้อมพ้ืนที่ของโครงการ Serpentine Pavilion (2016)   

                                           
3 Rory Stott, BIG's 2016 Serpentine Pavilion Opens Alongside 4 

Summerhouses, accessed January 15, 2017, aAvailable from 
http://www.archdaily.com/789018/bigs-2016-serpentine-pavilion-opens-alongside-4-
summerhouses/ 
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ภาพที่ 181 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของพ้ืนที่ 

และการเคลื่อนที่ของผู้ใช้พื้นที่ของโครงการ Serpentine Pavilion (2016)   

1.2 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่-การเคลื่อนที่-การปิด

ล้อมพื้นที่: 

  
ภาพที่ 182 ระบบการก่อรูปอาคารในโครงการ Serpentine Pavilion (2016) 

   
ภาพที่ 183 หน่วยของการก่อรูป (Unit) และ ระบบในการก่อรูป (system) ของโครงการ 

Serpentine Pavilion (2016)  448 

                                           
4 Metalocus team, Bjarke Ingels (BIG) unveils Serpentine Gallery 

Pavilion 2016 project, accessed January 15, 2017, available from 
http://www.metalocus.es/en/news/bjarke-ingels-big-unveils-serpentine-gallery-
pavilion-2016-project 
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จากภาพที่ 182 ถึง 183 เป็นลักษณะของระบบการก่อรูปอาคารที่เกิดขึ้นใน

โครงการSerpentine Pavilion (2016) ซึ่งผู้ออกแบบได้น าวัสดุประเภทแผ่น Fiberglass มา

ประกอบเข้าด้วยกันและยึดด้วยวัสดุประเภทเหล็ก ด้วยคุณลักษณะของวัสดุที่รูปแบบของหน่วยย่อย 

(unit) เป็นสี่เหลี่ยมทรงกระบอก หรือตามที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคือการประกอบรูปทรง Plane เข้า

ด้วยกันโดยเว้นให้พ้ืนที่ข้างในกลวง ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร

เกิดความเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ท าให้ระบบการก่อรูปอาคารที่ปิดล้อมพ้ืนที่ของอาคารท าหน้าที่จัดสรร

พ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคารแทนการใช้วิธีปิดล้อม-แยกพ้ืนที่ออกจากกันโดยสิ้นเชิง 

ดังภาพที่ 184 และ 185  

 
ภาพที่ 184 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงพ้ืนที่และการปิดล้อมพ้ืนที่ของ

โครงการ Serpentine Pavilion (2016)  

 
ภาพที่ 185 รูปตัดแสดงความสัมพันธ์ของการปิดล้อมพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่ของโครงการ Serpentine 

Pavilion (2016) 
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2. กรณีศึกษาที่ 2 พื้นที่ Temporary Pavilion ที ่the Aarhus School of Architecture 

 
ภาพที่ 186 ทัศนียภาพของพื้นที่ Temporary Pavilion ที่ the Aarhus School of Architecture  

 

2.1 จุดประสงค์พื้นที่ / ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่

และการเคลื่อนที่ : 

โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ the Aarhus School of Architecture ประเทศเดนมาร์ก โดย

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลานกว้างของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อันเป็นพ้ืนที่พบปะสังสรรค์หรือท ากิจกรรมใน

คณะ ซ่ึงลักษณะการใช้งานดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดการพื้นที่ข้ึน ซึ่งวัสดุที่น ามาใช้ในโครงการ มี

ส่วนสนับสนุนให้การใช้งานพ้ืนที่เกิดความสัมพันธ์กัน ทั้งยังมีการจัดการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วน

ส าหรับการใช้งานอย่างอ่ืนที่มิได้ต้องการการรวมกลุ่มของผู้ใช้งานมากนัก ในขณะเดียวกัน กลุ่ม

ผู้ออกแบบโครงการยังตั้งจุดประสงค์ให้การก่อรูปในพ้ืนที่นี้ โดยจัดให้มีความสูง 3.50 เมตร เพ่ือเป็น

การเปิดโอกาสให้การจัดแบ่งพืน้ที่โครงการได้เกิดความหลากหลายในการใช้งานได้มากกว่ากิจกรรมที่

เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าในพ้ืนที่ดังกล่าว 549 ดังภาพที่ 187 และในภาพที่ 188 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน 

                                           
5 Karen Cilento, Temporary Pavilion at the Aarhus School of 

Architecture, accessed January 15, 2017, available from 
http://www.archdaily.com/67540/temporary-pavilion-at-the-aarhus-school-of-
architecture/ 
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ภาพที่ 187 ทัศนียภาพภายนอกและภายในพ้ืนที่บางส่วนของโครงการ Temporary Pavilion 

 
ภาพที่ 188 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของพ้ืนที่และการเคลื่อนที่ของผู้ใช้

พ้ืนที่ของโครงการ Temporary Pavilion 
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2.2 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่-การเคลื่อนที่-การปิด

ล้อมพื้นที่: 

วัสดุที่น ามาใช้ในการออกแบบโครงการ เป็นวัสดุประเภทลังไม้จ านวน 420 ชิ้น ซึ่ง

เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถหาได้จากท่าเรือประจ าเมือง อีกทั้งด้วยคุณลักษณะของวัสดุที่สามารถน ามา

ประกอบและจัดสรรระบบก่อรูปให้ผู้ใช้พ้ืนที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับพ้ืนที่และการก่อรูปนั้นใน

เวลาเดียวกัน ดังภาพที่ 189 ถึง 190 

   
ภาพที่ 189 หน่วยของการก่อรูป (Unit) และ ระบบในการก่อรูป (system)  

ของโครงการ Temporary Pavilion 

 
ภาพที่ 190 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงพ้ืนที่และการปิดล้อมพ้ืนที่ของ

โครงการ  Temporary Pavilion 
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3. กรณีศึกษาที่ 3 พืน้ที่ Pixel Wall ออกแบบโดย HKU Department of Architecture 

 
ภาพที่ 191 ทัศนียภาพพ้ืนที่ของโครงการ Pixel Wall  

3.1 จุดประสงค์พื้นที่ / ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่

และการเคลื่อนที่ : 

โครงการนี้ ตั้งอยู่ในลานชุมชนของสวน Tuen Mun ประเทศฮ่องกง ซึ่งการ

ออกแบบพื้นที่ดังกล่าวได้สนับสนุนให้ผู้คนในพ้ืนที่รอบๆ โครงการออกมาปฏิสัมพันธ์กับงานออกแบบ

และพบปะกันมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นลานโล่งที่มิได้มีชุดอุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ให้ผู้ใช้

พ้ืนที่ได้มาปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้พ้ืนที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการออกแบบ ระบบการ

ก่อรูปในงานออกแบบนี้จึงถูกท าให้เกิดความสัมพันธ์มากขึ้นจากเดิมที่ระบบดังกล่าวท าหน้าที่เพียง

จัดสรรพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยคุณลักษณะของหน่วยของระบบ (Unit) มีการดึงเอาสภาวะ

แวดล้อมภายนอกพ้ืนที่เข้ามาท างานด้วย ท าให้วิธีการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้พ้ืนที่กับระบบการก่อรูปมี

มากยิ่งขึ้น 650. ดังภาพที่ 192 

                                           
6 Archdaily team, Pixel Wall / HKU Department of Architecture, 

Accessed January 15, 2017, available from http://www.archdaily.com/ 776829/pixel-
wall-abdul-yeung-cheng-xiao-thomas-guo-jia-jeff-mao-yiqing-tim-tiffany-leung/ 
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ภาพที่ 192 ลักษณะการเกิดปฏิสัมพันธ์ในพ้ืนที่ของโครงการ Pixel Wall 

 
ภาพที่ 193 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของพ้ืนที่และการเคลื่อนที่ของผู้ใช้

พ้ืนที่ของโครงการ Pixel Wall 

3.2 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่-การเคลื่อนที่-การปิด

ล้อมพื้นที่: 

จากข้อมูลคุณลักษณะของหน่วยของการก่อรูป (Unit) ได้เกิดความสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยหน่วยเหล่านั้นมีการติดตั้งวัสดุประเภทกระจกเงาที่สามารถสร้างภาพสะท้อนของ

เมืองลงบนพ้ืนผิวของหน่วยได้ นอกจากนี้ ระบบการก่อรูป (system) และลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ 

ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กระบวนการปฏิสัมพันธ์นั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการพ้ืนที่ในการ

ปิดล้อมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ดังภาพที่ 194 ถึง 195 ทั้งยังมีระบบการจัดวางหน่วยของ

การก่อรูป (Unit) ที่ท าให้พ้ืนที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเคลื่อนที่รอบๆ การปิด

ล้อมพ้ืนที่ภาพที่ปรากฏจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 196 ถึง 197 
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ภาพที่ 194 หน่วยของการก่อรูป (Unit) และ ระบบในการก่อรูป (system) ของโครงการ Pixel wall 

 
ภาพที่ 195 ลักษณะการออกแบบพ้ืนที่ของโครงการ Pixel Wall 

  
ภาพที่ 196 คุณลักษณะของหน่วยของการก่อรูป (Unit) ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ให้กับพื้นท่ีโดยรอบของ

โครงการ Pixel Wall 

 
ภาพที่ 197 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงพ้ืนที่และการปิดล้อมพ้ืนที่ของ

โครงการ  Pixel Wall  
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4. กรณีศึกษาที่ 4 พื้นที่ The Old Market Square Stage ออกแบบโดย 5468796 

Architecture 

 
ภาพที่ 198 ภาพทัศนียภาพภายนอกของโครงการ The Old Market Square Stage   

4.1 จุดประสงค์พื้นที่ / ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่

และการเคลื่อนที่ : 

โครงการนี้ เป็นงานก่อสร้างบนพ้ืนที่ของตลาดชุมชนเดิมในเมือง Winnipeg, รัฐ 

Manitoba ประเทศแคนาดา โดยพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและมีบันทึกประวัติศาสตร์ของชุมชน และ

ผู้ออกแบบได้น าเสนอแนวคิดในการสร้างพ้ืนที่ใช้สอยรวม (Multi-function) ขึ้น (ซึ่งมีลักษณะการใช้

งานแบบเดียวกันกับอาคารประเภท Pavilion) ผ่านการสร้างพ้ืนที่ใช้สอยที่ท าให้เกิดกิจกรรมชุมนุม

ผู้คนในชุมชนได้ในช่วงเวลาส าคัญ รวมถึงการท าให้พ้ืนที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอื่นด้วย  

   
ภาพที่ 199 ภาพทัศนียภาพภายในของโครงการ The Old Market Square Stage 
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ภาพที่ 200 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของพ้ืนที่และการเคลื่อนที่ของผู้ใช้

พ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ต่างกันของโครงการ The Old Market Square Stage 

 
ภาพที่ 201 ภาพวิเคราะห์แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงพ้ืนที่และการปิดล้อมพ้ืนที่ใน

ช่วงเวลาที่ต่างกัน ของโครงการ  The Old Market Square Stage 

4.2 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการก่อรูปอาคารกับการใช้พื้นที่-การเคลื่อนที่-การปิด

ล้อมพื้นที่: 

แนวคิดของ “The cube” (อีกชื่อหนึ่งของโครงการนี้) ซึ่งเป็นพ้ืนที่แสดงดนตรีนั้น

เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปิดล้อมพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้พ้ืนที่กับพ้ืนที่โดยรอบ

อาคารในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 202 ซึ่งในยามปรกติพ้ืนที่นี้จะเกิดการแบ่งพ้ืนที่ระหว่าง

ภายในและภายนอกอาคารอย่างชัดเจน โดยอาศัยการปิดล้อมอาคารด้วยระบบการก่อรูปของแผ่น

อะลูมิเนียมจ านวน 20,000 ชิ้น ซึ่งผู้ใช้พ้ืนที่สามารถท ากิจกรรมที่ต้องการพ้ืนที่ส่วนตัว ไม่เชื่อมต่อกับ
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พ้ืนที่ภายนอกโดยตรง ทว่า ในยามที่พ้ืนที่มีการจัดกิจกรรมดนตรีขึ้น ส่วนปิดล้อมอาคารก็มีศักยภาพ

ในการเปิดพ้ืนที่ออกเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่ภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน ท าให้พ้ืนที่ภายในกลายเป็นเวที

แสดงดนตรี ในขณะที่พ้ืนที่ภายนอกเป็นลานพื้นที่สีเขียวในการสังสรรค์กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ดังภาพ

ที่ 123 และ 202 ถึง 206 

  
ภาพที่ 123 หน่วยของการก่อรูป (Unit) และ ระบบในการก่อรูป (system) ของโครงการ The Old 

Market Square Stage 

 
ภาพที่ 202 ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร  

โดยอาศัยส่วนปิดล้อมอาคารของโครงการ The Old Market Square Stage 

  
ภาพที่ 203 ภาพเปรียบเทียบทัศนียภาพภายนอกของโครงการ The Old Market Square Stage  

เมื่อส่วนปิดล้อมอาคารเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อาคาร 
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ภาพที่ 204 รูปตัดแสดงความสัมพันธ์ของการปิดล้อมพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

ของโครงการ The Old Market Square Stage 

 
ภาพที่ 205 รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของการปิดล้อมพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

ของโครงการ The Old Market Square Stage 

 
ภาพที่ 206 ภาพลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่ขณะมีการใช้งานเกิดข้ึนของโครงการ The Old Market 

Square Stage 
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5. สรุปเงื่อนไขการใช้งาน ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีลักษณะการใช้งานรูปแบบ Pavilion แล้ว ผู้วิจัย

สามารถสรุปใจความส าคัญของลักษณะการใช้งานได้ว่า นิยามการใช้สอยพ้ืนที่ใน Pavilion จาก

กรณีศึกษาทั้งหมด 5 กรณีศึกษา (น าโครงการ Swiss sound box จากบทที่ 2 มาร่วมพิจารณา

วิเคราะห์พื้นที่ด้วย) ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยจะมีลักษณะดังนี้ 

5.1 พื้นที่ flexible : เกิดความเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายในและภายนอก แม้ว่าจะมีการ

ปิดล้อม แต่ก็ยัง เปิดโอกาสให้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ ทั้งในแบบ social และ temporary private ได้ 

แม้ว่าในโครงการที่มีขนาดต่างกัน (เช่น Serpentine pavilion, temporary pavilion, pixel wall) 

แต่ด้วยจุดประสงค์ในการใช้พ้ืนที่มีความคล้ายกัน จึงท าให้ระดับในการปิดล้อม สอดคล้องกันด้วย 

5.2 แยกพื้นที่เดี่ยว : งานที่เห็นการแยกพ้ืนที่เดี่ยวชัดเจนที่สุดคือ Swiss sound 

box ที่สามารถแยกพ้ืนที่เดี่ยวออกจากพ้ืนที่ public ได้ชัดเจนที่สุด ในขณะที่โครงการ Old market 

stage มีระบบการท างานและการก่อรูปอาคารที่แตกต่างไปจากโครงการอ่ืนๆ ท าให้ระดับในการปิด

ล้อมแยกพ้ืนที่เดี่ยวได้มากกว่าโครงการอ่ืน แต่ไม่ได้แยกขาดจากกัน ด้วยเหตุเพราะ unit ของการก่อ

รูปส่งผลให้ระดับการปิดล้อมเป็นไปเช่นนั้น 

 

 
ภาพที่ 207 ภาพการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการปิดล้อมและการเคลื่อนที่ 
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ภาพที่ 208 ภาพการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการปิดล้อมและการใช้สอยพื้นที่ 

6. ตัวแปรที่ส าคัญในการพิจารณาพื้นที่ 

6.1 จุดมุ่งหมายในการใช้พื้นที่และระดับความ public ของประเภทการใช้สอย

พื้นที่:  

แม้พ้ืนที่ที่ isolate ที่สุดในกรณีศึกษาของ Swiss sound box เปรียบเทียบกับ

พ้ืนที่เดียวกันในกรณีศึกษา The Old market stage ปรากฏว่ามีจุดประสงค์ในการใช้สอยพ้ืนที่

เหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ลักษณะ public ที่ต้องการให้เกิดในการใช้สอยนั้น จึงส่งผลให้

ระดับในการเข้าถึง space แตกต่างกันด้วย ดังภาพที่ 149 และในด้วยจุดประสงค์ในการใช้พ้ืนที่ท าให้

เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกดังภาพที่ 150 

 
ภาพที่ 209 ภาพการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการปิดล้อมและล าดับในการเข้าถึงพ้ืนที่ใช้สอย 

ของโครงการ Swiss sound box และ the Old market stage 
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ภาพที่ 210 ภาพตัวอย่างการศึกษาพ้ืนที่ โดยใช้การเข้าถึง (ภาพถ่ายโมเดล) 

 
ภาพที่ 211 ภาพการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการปิดล้อมและความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่

ภายในภายนอกอาคาร 

7. ตัววัดค่าพื้นที่ท่ีส าคัญ 

7.1 ปริมาณการใช้พื้นที่และขอบเขตของพื้นที่ใช้งาน (Boundary):  

กล่าวคือ จ านวนของผู้ใช้พ้ืนที่จะบ่งชี้ระดับความเป็น public space ได้ ซึ่งการ

ก าหนดขอบเขตจะมีส่วนท าให้ระดับความเป็น public ชัดเจนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ตัววัดค่า

ดังกล่าว มีที่มาที่สอดคล้องจากจุดประสงค์ในการใช้พ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้น  

จากการศึกษาวิเคราะห์นี้ จึงส่งผลให้เกิดลักษณะของการปิดล้อมพ้ืนที่ในลักษณะ

ต่างๆ ขึ้น ดังภาพที่ 212 โดยมีความสอดคล้องทีส่ัมพันธ์กับองค์ประกอบดังกล่าว 
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ภาพที่ 212 ภาพการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการปิดล้อมและลักษณะความเป็นส่วนตัวของ

พ้ืนที่ 

8. สรุปลักษณะการใช้งานและเงื่อนไขพื้นที่ส าหรับใช้ในการพัฒนางานออกแบบของวิทยานิพนธ์ 

ลักษณะการใช้งานประเภท Pavilion ที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นเงื่อนไข

พ้ืนที่เพ่ือออกแบบในวิทยานิพนธ์นี้ ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 2 ส่วนที่ส าคัญ (ดังภาพที่ 213) และมี

รายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 213 สรุปเงื่อนไขพ้ืนที่ส าหรับการใช้สอยพื้นที่ประเภท pavilion ที่น ามาใช้ในวิทยานิพนธ์  

1. พื้นที่ส่วนที่ 1 พื้นที่แยกส่วนออกจากพื้นที่ภายนอก: โดยพื้นที่นี้จะแยกตัวจาก

พ้ืนที่ภายนอกโดยปิดล้อมเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ภายในอาคารได้ ทว่าพ้ืนที่ยังมี

ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ภายนอกร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ Unit และ system อาจสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน

ภายนอกอาคารตลอดจนสภาวะแวดล้อมภายนอกด้วย 
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2. พื้นที่ส่วนที่ 2 พื้นที่ปิดล้อม: โดยเป็นพื้นที่สอยที่เริ่มลดปริมาณผู้ใช้พ้ืนที่ลงและ

สร้างความเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ภายในพ้ืนที่ดังกล่าวอาจมีการดึงองค์ประกอบของ

สภาพแวดล้อมมาใช้ในการเพ่ิมเติมบรรยากาศให้กับพ้ืนที่ร่วมด้วย 

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกิดขึ้น จะน าไปใช้ในการสร้างเป้าหมายในการออกแบบพัฒนา Unit 

และ system ให้เกิดความสอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว รวมไปถึงปัจจัยที่ส าคัญคือ “เสียง” ที่จะเป็น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากการออกแบบลักษณะการปิดล้อมของระบบการก่อรูป ซึ่งจะปรากฏใน

เนื้อหาบทท่ี 5 

ส่วนที่ 2 การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ 

เนื้อหาส่วนนี้ จะกล่าวถึงการเลือกที่ตั้งโครงการที่มีความเหมาะสมต่อการด าเนินการ

ศึกษาวิจัย จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับของตัวอย่างการด าเนินการวิจัยออกแบบด้านเสียงนั้น ผู้วิจัย

พบว่า “เสียงในสภาวะแวดล้อม” เป็นข้อพิจารณาที่มีความจ าเป็นในการพิจารณาล าดับแรก กล่าวคือ

เป็นจุดตั้งต้นในการออกแบบพื้นที่ข้ึนมาและใช้ก าหนดทิศทางในการออกแบบพ้ืนที่ที่ต้องการ ให้พ้ืนที่

นั้นมีระดับเสียงที่มีความเหมาะสม ทั้งเรื่อง “ระดับของเสียง (level)” และ “ลักษณะของเสียง” อัน

หมายถึงความชัดเชนและความก้องกังวาน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยข้อแนะน าของเสียงในสภาวะแวดล้อมจาก website ของวิศวกร 

โดยข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อแนะน าเรื่องมาตรฐานของระดับเสียงในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ดังตารางที่ 

29 ท าให้ผู้วิจัยสามารถจ าลองลักษณะพ้ืนที่ตั้งโครงการและจ าแนกประเภทออกมาได้ทั้งหมด  

3 รูปแบบ (ดังภาพท่ี 214) ประกอบด้วย  

1. พ้ืนที่โล่ง (Wild area); คือพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โล่งท่ามกลางธรรมชาติ มี

แหล่งก าเนิดเสียงรบกวนน้อยมาก หรือไม่มีเสียงรบกวนจากพ้ืนที่ภายนอกโครงการเลย และระดับ

เสียงโดยทั่วไปจะมีค่าที่ 35 dB 

2. พ้ืนที่เขตชนบท (Rural area);คือพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากเสียง

รบกวน มีแหล่งก าเนิดเสียงระดับปานกลาง เช่น การสัญจรของพาหนะ เป็นต้น มีเสียงรบกวนจาก

พ้ืนที่ภายนอกโครงการเป็นครั้งคราว และระดับเสียงโดยทั่วไปจะมีค่าท่ี 59 dB และ  
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3. พ้ืนที่ในตัวเมือง (City and Urban area); คือพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองที่มี

เสียงรบกวนหลายอย่าง มีแหล่งก าเนิดเสียงระดับสูง เช่น การสัญจรของพาหนะที่มีเสียงดังและมี

จ านวนมาก เสียงจากการก่อสร้าง เป็นต้น มีเสียงรบกวนจากพ้ืนที่ภายนอกโครงการอยู่ตลอด และ

ระดับเสียงโดยทั่วไปจะมีค่าท่ี 87 dB 

ตารางที่ 29 สภาวะแวดล้อมทางเสียงกับรูปแบบการใช้พื้นที่  

 
 

 
ภาพที่ 214 รูปแบบ “เงื่อนไขพ้ืนที่”และลักษณะการท างานของเสียงที่เกิดขึ้น 

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่น าเสนอในขั้นต้นนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นควรว่า การเลือกพ้ืนที่ประเภท 

Rural area นั้นมีความเหมาะสมต่อการด าเนินการศึกในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยข้อมูลพ้ืนที่ที่จ าแนก

ออกมานั้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เพ่ือที่จะแสดงให้ผู้ศึกษางานวิจัยได้เห็นถึงศักยภาพในการน า

เครื่องมือที่ได้ด าเนินการศึกษามาปรับใช้กับการออกแบบพื้นที่ได้ พื้นที่ตั้งโครงการนั้น จึงควรมีสภาวะ

แวดล้อมที่มีแหล่งก าเนิดเสียงอยู่ในระดับปานกลาง (ประมาณ 50 dB) และมีเสียงเกิดขึ้นเป็นครั้ง

คราว ไม่ควรมีเสียงรบกวนมากเกินไป เพราะปัจจัยเหล่านั้นจะส่งผลให้เครื่องมือในการออกแบบท า

หน้าที่ได้ไม่เหมาะสมมากนัก  
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1. พื้นที่ตั้งโครงการที่สอดคล้อง 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ต่างๆ ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่ตั้งโครงการที่มีความ

เหมาะสมตามแนวคิดที่ได้น าเสนอในขั้นต้นนั้นคือ สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟจังหวัด

เชียงใหม่ ในประเทศไทย ซึ่งพ้ืนที่นี้ตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง แต่มีสภาวะแวดล้อมทางเสียงที่ไม่มีเสียง

รบกวนมากนักและพ้ืนที่ของสวนสาธารณะนั้นมีขนาดที่ใหญ่และรายล้อมไปด้วยองค์ประกอบของ

พ้ืนที่ที่มีส่วนช่วยในการป้องกันเสียงจากพ้ืนที่ภายนอก ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอในเนื้อหาส่วนถัดไป 

 
ภาพที่ 215 ต าแหน่งพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ;  

 
ภาพที่ 216 พ้ืนที่โดยรอบของพ้ืนที่ตั้งโครงการในระดับเมือง (urban scale) 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด; 94,257.82 ตารางเมตร 

ทิศเหนือ; ติดกับส านักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต้; ติดกับสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่อาคารพาณิชย์ 
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ทิศตะวันออก; ติดกับพ้ืนที่อาคารพาณิชย์และพ้ืนที่อยู่อาศัย 

ทิศตะวันตกติด; กับพ้ืนที่อาคารพาณิชย์ 

ต าแหน่ง / พิกัด; สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 พิกัด 18.786902, 99.016297 

ผู้ใช้พื้นที่ทั่วไป; นักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัยในท้องที่ พนักงานขับรถ  

 

1.2 ภาพบรรยากาศภายในพื้นที่ 

 
ภาพที่ 217 บรรยากาศภายในพื้นที่ตั้งโครงการ ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 218 บรรยากาศภายในพื้นที่ตั้งโครงการ ชุดที่ 2 

2. การวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ 

พ้ืนที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ 

แต่เป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้ผู้คนในพ้ืนที่ได้เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 21.00 น. ของทุกวัน 

ทั้งนี้ภายในสวนแห่งนี้ยังมีการจัดพื้นท่ีต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้พ้ืนที่ได้ใช้งานพ้ืนที่ในการออกก าลังกายและมี

อิสระในการใช้พ้ืนที่ส่วนต่างๆ 

 
ภาพที่ 219 ลักษณะพ้ืนที่สีเขียวที่ปรากฏภายในพ้ืนที่ตั้งโครงการ 
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จากลักษณะทางเข้าออกและพ้ืนที่สีเขียงที่ได้แสดงในภาพที่ 219 นั้น ยังแสดงให้เห็นถึง

ความสอดคล้องในเส้นทางการเดินทางที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ตั้งโครงการด้วย ดังภาพที่ 220 ที่แสดงถึง

ลักษณะเส้นทางสัญจรทางเท้าในการเข้าสู่พ้ืนที่โครงการจากภายนอกพ้ืนที่ รวมถึงเส้นทางเส้นทาง

สัญจรของพาหนะและทางเดินภายในพ้ืนที่ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความส าคัญต่อการออกแบบ

พ้ืนที่ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอในเนื้อหาส่วนถัดไป 

 
ภาพที่ 220 ลักษณะทางเดินภายในพ้ืนที่โครงการ 

3. บทวิเคราะห์เรื่องเสียงในสภาวะแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการออกแบบพ้ืนที่ 

3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางเสียง 

จากการน าเสนอข้อมูลในขั้นต้นนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าพ้ืนที่ตั้งโครงการนั้นมี

องค์ประกอบทางสภาวะแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การออกแบบโดยอาศัย “สภาวะแวดล้อมทางเสียง” เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญของ

องค์ประกอบสภาวะแวดล้อมนั้นคือ “แหล่งก าเนิดเสียง” ที่ปรากฏอยู่ทั้งภายนอกและภายในพ้ืนที่ตั้ง

โครงการ ซึ่งสภาวะแวดล้อมทางเสียงภายนอกพ้ืนที่ตั้งโครงการที่ส าคัญคือเสียงจากเส้นทางสัญจร

หลักในทิศใต้และทิศตะวันออกและเสียงจากการเทียบท่าเข้า-ออกของรถไฟจากสถานีรถไฟในทิศใต้ 

(ดังภาพท่ี 221) 
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ภาพที่ 221 ต าแหน่งแหล่งก าเนิดเสียงที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางเสียงในพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

โดยผู้วิจัยอาศัยข้อมูลตารางการเทียบท่ารถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย151 ซึ่งจะ

ท าให้ผู้วิจัยรับทราบถึงช่วงเวลาที่โครงการจะได้รับเสียงสัญญาณอันเป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่ดังและมี

ความส าคัญต่อปรากฏการณ์ทางเสียงที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพที่ 222) รวมถึง

ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 223) ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นถือ

เป็นองค์ประกอบส าคัญในการน ามาพิจารณาออกแบบพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน 

 
ภาพที่ 222 ช่วงเวลาและลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมทางเสียง 

                                           
1 การรถไฟแห่งประเทศไทย, ก าหนดเวลาการเดินรถไฟสายเหนือ, เข้าถึงเมื่อ 15 

พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.railway.co.th/home/images/ 
content/home/srt/timetable/northlinetxt.asp 
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ภาพที่ 223 แหล่งก าเนิดเสียงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

 

 
ภาพที่ 224 การคาดการณ์ระดับเสียงและต าแหน่งการเกิดกิจกรรมประจ าของพ้ืนที่ตั้งโครงการ 
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3.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ตั้งโครงการนั้น ผู้วิจัยพบว่าพื้นที่ตั้งโครงการมีขอบเขต

พ้ืนที่ทางเสียงที่มีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางเสียงภายนอกพ้ืนที่ตั้ง

โครงการเป็นหลักส าคัญ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผู้วิจัยท าการคาดการณ์ขอบเขตพ้ืนที่ทางเสียงขึ้นมา  

(ดังภาพที่ 225) โดยตั้งข้อสังเกตว่าขอบเขตพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนในการท าความเข้า ใจ

กิจกรรมที่ เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่และเอ้ือประโยชน์ต่อการเลือกต าแหน่งในการออกแบบพ้ืนที่

สถาปัตยกรรมได้ 

 
ภาพที่ 225 การคาดการณ์ขอบเขตพื้นที่ทางเสียงจ าแนกตามประเภทการเกิดกิจกรรมและ 

สภาวะแวดล้อมทางเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆ พ้ืนที่ตั้งโครงการ 

4. สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการออกแบบโครงการ 

จากการน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งโครงการแล้ว ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบ

พ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมที่จะเกิดขึ้นในล าดับต่อไปนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นมา

ออกแบบร่วมกับลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย และที่ส าคัญคือการน าเครื่องมือทดลองมาปรับใช้ร่วมกับสภาวะ

แวดล้อมทางเสียงที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ตั้งโครงการ เพ่ือท าให้ผู้ใช้พ้ืนที่ที่ได้รับประสบการณ์จาก

ปรากฏการณ์ทางเสียงในแง่มุมที่แตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เดิม อันเป็นแนวคิด

ส าคัญของการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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นอกจากการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ด้านประสบการณ์ในการใช้พ้ืนที่แล้ว สิ่ง

ส าคัญอีกหนึ่งด้านคือการท าให้พ้ืนที่ออกแบบดังกล่าวนั้นท างานสัมพันธ์กันกับพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่าลักษณะกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่เหล่านั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สอยพ้ืนที่ที่

ดีและเหมาะสมแล้ว การน าแนวคิดแนวการออกแบบพ้ืนที่ของผู้วิจัยมาปรับใช้ร่วมกับพ้ืนที่ตั้ง

โครงการ จะเป็นเหมือนการสนับสนุนการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสบการณ์และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่ ดี

มากยิ่งขึ้นด้วย 

ทั้งนี้ เนื้อหาของบทต่อไป จะเป็นการน าเสนอผลลัพธ์ในการออกแบบพ้ืนที่ทาง

สถาปัตยกรรม โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในบทก่อนๆ มา

ประยุกต์ใช้และถ่ายถอดออกมาเป็นพื้นที่เชิงสถาปัตยกรรมตามแนวคิดท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอเอาไว้ 
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บทที่ 5  

การออกแบบสถาปัตยกรรม 

เนื้อหาในบทนี้ จะการน าระบบการก่อรูปที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 3 การก าหนด

เป้าหมายในการออกแบบ การวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งโครงการและปัจจัยส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ในบท

ที่ 4 มาสังเคราะห์ร่วมกันเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทดลองออกแบบโดยใช้ระบบการก่อรูปแบบ aggregation กับพ้ืนที่ใช้สอย 

ส่วนที่ 2 การทดลองออกแบบร่วมกับเงื่อนไขพ้ืนที่ประเภท pavilion และจัดวางลงในพ้ืนที่โครงการ 

และส่วนที่ 3 การทดลองออกแบบร่วมกับสภาวะแวดล้อมของที่ตั้งโครงการ และเงื่อนไขพ้ืนที่ประเภท 

pavilion 

ทั้งนี้ ในการทดลองออกแบบในแต่ละส่วนนั้น เป็นการพยายามทดลองออกแบบเพ่ือท า

ให้เกิดความเข้าใจในการน าองค์ความรู้หลายๆ ด้านมาปรับใช้ในการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม 

กล่าวคือองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษานั้น มีข้อจ ากัดบางด้านของการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยจะ

อภิปรายผลเพิ่มเติมในเนื้อบทที่ 6 ต่อไป 

ส่วนที่ 1 การทดลองออกแบบโดยใช้ระบบการก่อรูปแบบ aggregation กับพื้นที่ใช้สอย 

1. การออกแบบพื้นที่ รูปแบบท่ี 1 

1.1 สมมุติฐานในการออกแบบ 

เนื้อหาส่วนนี้ จะเป็นการทดลองออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมโดยเริ่มต้นใช้

ระบบการก่อรูปแบบ aggregation ในระดับปฐมภูมิที่ได้ศึกษาในเนื้อหาบทที่ 3 โดยตั้งข้อสังเกตว่า

การออกแบบพ้ืนที่โดยระบบการก่อรูปอาคารดังกล่าวนั้นโดยค านึงถึงปัจจัย ในเรื่องพ้ืนที่ใช้สอย

เชิงเดี่ยว (พ้ืนที่ใช้สอยรูปแบบเดียวที่มิได้มีความสัมพันธ์กับการใช้สอยด้านอ่ืนๆ)  ซึ่งผู้วิจัยคาดการณ์

ว่าการออกแบบดังกล่าวจะท าให้เกิดการจัดสรรพื้นที่และล าดับในการใช้พื้นท่ีขึ้นมาในขั้นปฐมภูมิ และ

ตั้งอยู่บนเงื่อนไขพ้ืนที่จ าลองขึ้นมาโดยก าหนดพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างกันเรื่องเสียงตามแนวคิดเรื่อง

เสียงในพ้ืนที่ที่ปรากฏในเนื้อบทที่  4 ส่วนที่  1 ในระดับเบื้องต้นไม่มีข้อก าหนดที่ซับซ้อน
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1.2 ผลลัพธ์ในการออกแบบ 

 
ภาพที่ 226 การออกแบบพ้ืนที่สถาปัตยกรรมโดยอาศัยระบบการก่อรูปแบบ aggregation  

ระดับปฐมภูมิ โดยออกแบบร่วมกับพื้นท่ีใช้สอยและการจ าลองเงื่อนไขพ้ืนที่ 

 

 
ภาพที่ 227 ภาพทัศนียภาพพ้ืนที่รูปแบบที่ 1 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ Wild area 
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ภาพที่ 228 ภาพทัศนียภาพพ้ืนที่รูปแบบที่ 2 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ Rural area 

 
ภาพที่ 229 ภาพทัศนียภาพพ้ืนที่รูปแบบที่ 3 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ City and Urban area 

 
ภาพที่ 230 ภาพทัศนียภาพพ้ืนที่รูปแบบที่ 1 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ Wild area ซึ่งได้รับการออกแบบต่อยอด 
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1.3 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา 

1.3.1 เครื่องมือในการออกแบบที่น ามาใช้ ยังมีรูปแบบที่ขาดศักยภาพในการ

จัดการเสียงในพ้ืนที่ที่มีเสียง พร้อมทั้งยังขาดการจัดการในแง่พ้ืนที่เชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ 

1.3.2 เงื่อนไขพ้ืนที่ที่น ามาใช้ในการออกแบบยังขาดตัวชี้วัดพ้ืนที่ที่ส าคัญ ท าให้

ผลลัพธ์ในการออกแบบมีลักษณะพ้ืนที่ที่มีที่มาที่ไปในการออกแบบที่ไม่คงที่ ผู้วิจัยควรก าหนดเงื่อนไข

พ้ืนที่และตัวชี้วัดพ้ืนที่เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนในรูปแบบการออกแบบ 

2. การออกแบบพื้นที่ รูปแบบท่ี 2 

2.1 สมมุติฐานในการออกแบบ 

จากการทดลองออกแบบในรูปแบบที่ 1 นั้นผู้วิจัยได้น าข้ อเสนอแนะในการ

ออกแบบมาปรับปรุง และก าหนดพ้ืนที่ในการออกแบบให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการ

น าเครื่องมือในการออกแบบมาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ใช้สอยที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือพ้ืนที่แสดง

ดนตรี (performance area) และโถงกิจกรรมกลุ่ม (group activity) โดยเลือกตั้งพ้ืนที่ออกแบบอยู่

ในพ้ืนที่แบบ City and Urban area และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองพ้ืนที่ที่มากขึ้นโดยการใช้

เส้นทางสัญจรในการเชื่อมต่อสองพ้ืนที่เข้าด้วยกัน 

 

2.2 ผลลัพธ์ในการออกแบบ 

 
ภาพที่ 231 ตัวอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบที่ 1(ในสภาวะเสียงแบบมีเสียงรบกวน) - รูป

แปลนอาคาร  
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ภาพที่ 232 ตัวอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบที่ 1(ในสภาวะเสียงแบบมีเสียงรบกวน) - การ

จัดรูปแบบพ้ืนที่ภายในอาคาร 

 
ภาพที่ 233 ตัวอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมในเงื่อนไขพ้ืนที่แบบ City and Urban area พ้ืนที่

โถงกิจกรรมกลุ่ม (group activity) 
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ภาพที่ 234 ตัวอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมในเงื่อนไขพ้ืนที่แบบ City and Urban area พ้ืนที่

บริเวณลานแสดง (performance area) 

 

2.3 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา 

2.3.1 เครื่องมือในการออกแบบพื้นที่ยังไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้มากนักรวม

ไปถึงการพัฒนารูปแบบการก่อรูปของผนังอาคารมิได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ในการใช้พ้ืนที่ รวมถึง

พ้ืนที่ที่เลือกมาออกแบบนั้นมีข้อจ ากัดในเรื่องของความต้องการพ้ืนที่บางประการ ท าให้การแสดง

แนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทดลองออกแบบนั้นยังขาดความชัดเจน 

2.3.2 ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการที่มีปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางเสียงที่มีเสียง

รบกวนสูงมากเกินไป จึงส่งผลให้ลักษณะการน าเครื่องมือมาปรับใช้ในการออกแบบพ้ืนที่ปิดล้อมของ

โครงการนั้นยังขาดความสัมพันธ์และการก าหนดรูปแบบในการพัฒนาการออกแบบที่มีความชัดเจน 

เช่นนั้นแล้วสิ่งที่ผู้วิจัยควรปรับปรุงพัฒนาคือการปรับลดเงื่อนไขพ้ืนที่ลงเพ่ือลดความสุดโต่งในเรื่อง

สภาวะแวดล้อมทางเสียงลงและสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจระบบการก่อรูปของอาคารที่มี

ความสัมพันธ์กับเรื่องเสียงในสภาวะแวดล้อมมากยิ่งข้ึน ดังที่ได้น าเสนอในเนื้อหาบทที่ 3 

2.3.3 ผู้วิจัยปรับลดลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ลง เพ่ือลดเงื่อนไขในการเกิดความ

ต้องการการใช้สอยพื้นที่เฉพาะ (specific program) โดยท าให้พ้ืนที่ใช้สอยของโครงการมีความอิสระ

มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนในการน าแนวคิดเรื่องปัจจัยส าคัญของ

ระบบการก่อรูปอาคารนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 



 
 

183 

 
 

2.3.4 ผู้วิจัยควรพิจารณาแนวคิดเรื่อง “ปรากฏการณ์ทางเสียง” อันเกิดจากสภาวะ

แวดล้อมรอบๆ พ้ืนที่มาร่วมออกแบบมากขึ้นนอกเหนือจากปรากฏการณ์ทางเสียงที่เกิดจากลักษณะ

กิจกรรมของผู้ใช้อาคาร เนื่องจากการใช้ลักษณะกิจกรรมเป็นที่ตั้งในการด าเนินการศึกษาวิจัยนั้น อาจ

ท าให้เกิดความสับสนในการก าหนดทิศทางในการออกแบบพ้ืนที่และปรับใช้แนวคิดของระบบการก่อ

รูปอาคารอีกด้วย 

ส่วนที่ 2 การทดลองออกแบบร่วมกับเงื่อนไขพื้นที่ประเภท pavilion  

และจัดวางลงในพื้นที่โครงการ 

จากข้อเสนอแนะในการทดลองออกแบบในส่วนที่ 1 นั้น ท าให้ผู้วิ จัยเล็งเห็นว่าการ

ก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับการออกแบบนั้นมีความส าคัญยิ่ง ผู้วิจัยจึงน าเป้าหมายในการออกแบบ

พ้ืนที่ประเภท pavilion มาเป็นหลักส าคัญในการทดลองออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมในส่วนที่ 2 

นี้ด้วย โดยเป้าหมายของพ้ืนที่ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ส าคัญ กล่าวคือ พ้ืนที่ลักษณะที่ 1  

“พ้ืนที่แยกส่วนออกจากพ้ืนที่ภายนอก” โดยท าการน าระบบการก่อรูปอาคารมาจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิด

ความชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ภายในและนอกอาคาร และพ้ืนที่ลักษณะที่ 2 “พ้ืนที่ปิดล้อม”อันเป็นการ

ลดปริมาณการเข้าถึงพ้ืนที่และสร้างความส าคัญให้กับพ้ืนที่อาคารมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 213 สรุปเงื่อนไขพ้ืนที่ส าหรับการใช้สอยพื้นที่ประเภท pavilion ที่น ามาใช้ในวิทยานิพนธ์  

1. สมมุติฐานในการออกแบบ 

ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะในการออกแบบส่วนที่ 1 มาพิจารณาและก าหนดทิศทางการ

ศึกษาวิจัยที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นจากการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องระบบ

การก่อรูปอาคาร ที่มีศักยภาพในเรื่องการจัดระดับเสียงและพัฒนาเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมขึ้น รวมถึง
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ก าหนดการใช้พ้ืนที่ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยก าหนดให้พ้ืนที่ภายในสามารถใช้งานได้แบบ

กลุ่มประมาณ 5 -10 คนเพ่ือใช้งานในพ้ืนที่แยกส่วนออกจากพ้ืนที่ภายนอก และก าหนดให้มีพ้ืนที่ปิด

ล้อมซึ่งแยกส่วนออกจากพ้ืนที่แบบกลุ่มโดยจะมีขนาดที่เล็กลงและมีล าดับการเข้าถึงที่มากกว่า 

นอกจากนี้ งานออกแบบยังตั้งพ้ืนที่โครงการออกแบบอยู่ในพ้ืนที่ตั้งโครงการที่มีอยู่พร้อมทั้งน าเสียงใน

สภาวะแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย ดังที่ได้น าเสนอในเนื้อหาบทที่ 4 

2. วิธีการออกแบบ 

2.1. ด าเนินการศึกษาระบบการก่อรูปอาคารและออกแบบพ้ืนที่ปิดล้อมขึ้นตามลักษณะ

การจัดการเรื่องระดับเสียง 

2.2 วิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการและเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อแนวคิดการออกแบบ 

2.3 ก าหนดเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยและจัดล าดับการเข้าถึงพ้ืนที่ 

3. ผลลัพธ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในภาพรวม 

 
ภาพที่ 235 ต าแหน่งที่ตั้งงานออกแบบ 

  



 
 

185 

 
 

 

 
ภาพที่ 236 แนวคิดการออกแบบที่สอดคล้องเป้าหมายของเงื่อนไขพ้ืนที่ใช้สอยประเภท pavilion 
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ภาพที่ 237 ลักษณะระบบการก่อรูปอาคารที่มีความแตกต่างในเรื่องการจัดการระดับเสียงและ

สอดคล้องกับเงื่อนไขของเป้าหมายของพื้นที่ใช้สอยประเภท pavilion 

 

 
ภาพที่ 238 รูปแบบระบบการก่อรูปอาคารที่มีความแตกต่างในเรื่องการจัดการระดับเสียงและ

สอดคล้องกับเงื่อนไขของเป้าหมายของพื้นที่ใช้สอยประเภท pavilion 
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ภาพที่ 239 แปลนอาคาร 

 
ภาพที่ 240 รูปด้าน A 
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ภาพที่ 241 รูปด้าน B 

 
ภาพที่ 242 รูปด้าน C 
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ภาพที่ 243 ภาพตัดแสดงพ้ืนทีภ่ายในอาคาร 

 

 
ภาพที่ 244 ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร 

 
ภาพที่ 245 ภาพทัศนียภาพภายในอาคารส่วนใช้งานแบบกลุ่ม ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ “แยกส่วนออกจาก

พ้ืนที่ภายนอก” 



 
 

190 

 
 

 
ภาพที่ 246 ภาพทัศนียภาพภายในอาคารส่วนใช้งานแบบกลุ่ม ซึ่งจัดเป็น “พ้ืนที่ปิดล้อม” 

 
ภาพที่ 247 แบบจ าลองโดยใช้วัสดุประเภทไม้ ขนาด 1 ต่อ 25 มุมมองที่ 1 

 
ภาพที่ 248 แบบจ าลองโดยใช้วัสดุประเภทไม้ ขนาด 1 ต่อ 25 มุมมองที่ 2 
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ภาพที่ 249 แบบจ าลองโดยใช้วัสดุประเภทไม้ ขนาด 1 ต่อ 25 มุมมองที่ 3 

 
ภาพที่ 250 แบบจ าลองโดยใช้วัสดุประเภทไม้ ขนาด 1 ต่อ 25 มุมมองที่ 4 

4. อภิปรายผลลัพธ์ในการออกแบบและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานออกแบบ 

จากการทดลองออกแบบ ผู้วิจัยพบว่า 

4.1 เครื่องมือในการทดลองนั้น ยังขาดมิติในการน าองค์ความรู้มาปรับใช้ร่วมกับ

พ้ืนที่ใช้สอย เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการค านึงถึงพ้ืนที่ใช้สอยโดยอาศัยมุมมองของ

เครื่องมือในการทดลองเพียงแค่การจัดการเรื่อง “ระดับของเสียง” เพียงเท่านั้น จึงท าให้ผลลัพธ์ใน

การออกแบบยังขาดความสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างปรากฏการณ์เรื่องเสียงของพ้ืนที่ที่มีความ

แตกต่างไปจากเดิม  

4.2 การจัดวางต าแหน่งของงานออกแบบยังมีความขัดแย้งกับเสียงในสภาวะ

แวดล้อมพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยสามารถน าเอาบทวิเคราะห์เรื่องการคาดการณ์ขอบเขตพ้ืนที่ในเรื่องเสียง

สภาวะแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้มากกว่านี้ 
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ส่วนที่ 3 การทดลองออกแบบร่วมกับสภาวะแวดล้อมของที่ตั้งโครงการ 

และเงื่อนไขพื้นที่ประเภท pavilion 

1.  สมมุติฐานในการออกแบบ 

1.1 สรุปแนวคิดจาก Schematic Design 

จากข้อเสนอแนะในการออกแบบพ้ืนที่ในส่วนที่ 2 นั้น ผู้วิจัยจึงท าการพัฒนาต่อ

ยอดตามข้อเสนอแนะในการออกแบบโดยค านึงถึงแนวคิดในการสร้าง “ปรากฏการณ์ทางเสียง” ขึ้น

ในพ้ืนที่ โดยหลักการที่จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นได้นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอาไว้

แล้วในเนื้อบทที่ 3 และในการทดลองออกแบบส่วนที่ 3 นี้ผู้วิจัยจะน าแนวคิดดังกล่าวมาร่วมออกแบบ

กับบทวิเคราะห์เรื่องเสียงในสภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ตั้งโครงการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมกันกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือท าให้งานออกแบบนั้นได้เป็นส่วนสนับสนุนให้

ผู้ใช้พ้ืนที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ด้วย 

1.2 ลักษณะการจัดการแหล่งก าเนิดเสียง 

จากการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการนั้น ผู้วิจัยพบว่าภายในโครงการมีพ้ืนที่ที่สามารถ

สนับสนุนแนวคิดในการออกแบบเพ่ือใช้สร้างปรากฏการณ์ของเสียงจากองค์ความรู้ที่ได้จากบทที่ 3 

และ 4 (ภาพที่ 251) และจากการวิเคราะห์ในภาพที่ 252 - 254 แสดงให้เห็นว่างานออกแบบจะมี

ส่วนรับเสียงในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่ระดับเสียงปานกลางจะได้ยินเสียง

จากกิจกรรมและเสียงจากสถานีรถไฟ ในขณะที่พ้ืนที่ออกแบบส่วนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสียงที่มีระดับเบา

นั้นจะได้ยินเสียงที่มีระดับลดลงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอาคารที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้ง

ส่วนพื้นที่ออกแบบส่วนแรกที่ท าหน้าที่ปกป้องเสียงจากสภาวะแวดล้อมบางส่วน ทว่าส่วนที่มีบทบาท

ส าคัญต่อปรากฏการณ์ที่จะเกิดภายในพ้ืนที่ของอาคารทั้งสองส่วนนั้น กล่าวคือลักษณะการปิดล้อม

พ้ืนที่ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอในเนื้อส่วนถัดไป 
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ภาพที่ 251 ต าแหน่งที่ตั้งงานออกแบบที่ค านึงถึงประโยชน์จากการคาดการณ์ขอบเขตพ้ืนที่เรื่อง

สภาวะแวดล้อมทางเสียง 

 

 
ภาพที่ 252 ลักษณะการจัดวางรูปแบบอาคาร 
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ภาพที่ 253 การวิเคราะห์เรื่องผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมเรื่องเสียงกับงานออกแบบส่วนที่ 1 

 

 
ภาพที่ 254 การวิเคราะห์เรื่องผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมเรื่องเสียงกับงานออกแบบส่วนที่ 2 
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1.3 ความสัมพันธ์ด้านการใช้สอยพ้ืนที่ 

จากการน าเสนอลักษณะการตั้งโครงการในขั้นต้นนั้น ท าให้ผู้วิจัยพัฒนาแนวคิดใน

การออกแบบลักษณะอาคารเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการใช้งานพ้ืนที่ประเภท pavilion มาก

ยิ่งขึ้น จากภาพที่ 255 - 257 ได้แสดงถึงการน ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการมาเป็นส่วน

พัฒนางานออกแบบ โดยพ้ืนที่บางส่วนของโครงการจะมีการยกตัวจากพ้ืนเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ใช้พ้ืน

รักษาความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมให้คงอยู่ และพ้ืนที่ส่วนที่ยกขึ้นนั้นจะเป็นการสร้างล าดับในการ

เข้าถึงพ้ืนที่ให้มีมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งแนวคิดนี้จะสอดคล้องกับการน าวิธีการก่อรูปอาคารที่สอดคล้องกับ

การท างานเสียงมาปรับใช้ร่วมกับพื้นท่ีที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอในเนื้อหาส่วนถัดไป 

 
ภาพที่ 255 ลักษณะพ้ืนที่ที่ค านึงถึงเป้าหมายในการใช้สอยพ้ืนที่แบบ pavilion ตามท่ีก าหนด 
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ภาพที่ 256 ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในพ้ืนที่กับงานออกแบบ 

 
ภาพที่ 257 ลักษณะการเชื่อมโยงพ้ืนที่ของงานออกแบบและกิจกรรมในพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

  



 
 

197 

 
 

2. วิธีการทดลองออกแบบ 

2.1 การพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบการก่อรูปอาคาร 

จากการพัฒนางานออกแบบผ่านปัจจัยที่มีความส าคัญในขั้นต้นนั้น ในเนื้อหาส่วนนี้

ผู้วิจัยได้ดึงเอาองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการก่อรูปอาคารตามที่ได้ด าเนินการศึกษาไว้ในบทที่ 3 

มาประยุกต์ใช้ออกแบบพ้ืนที่เพ่ือสร้างปรากฏการณ์ทางเสียงที่มีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่าง

ของพ้ืนที่นั้นจะถูกออกแบบโดยการจัดล าดับการเข้าถึงพ้ืนที่ พร้อมทั้งการเลือกลักษณะการปิดล้อม

อาคารที่อาศัยลักษณะวัสดุประเภทต่างๆ ตามที่ได้ด าเนินการศึกษามา และเลือกมาปรับใช้ตาม

ข้อแนะน าที่ได้จากการสรุปเนื้อหาร่วมกับการพิจารณาปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมทางเสียงที่ผู้วิ จัยได้

น าเสนอในขั้นต้นด้วย (ดังภาพท่ี 258 - 260) 

 

 
ภาพที่ 258 การพัฒนาพ้ืนที่ปิดล้อมของงานออกแบบ 
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ภาพที่ 259 การเลือกลักษณะพ้ืนที่ปิดล้อมมาปรับใช้กับงานออกแบบในพ้ืนที่ส่วนที่ 1 

 
ภาพที่ 260 การเลือกลักษณะพ้ืนที่ปิดล้อมมาปรับใช้กับงานออกแบบในพ้ืนที่ส่วนที่ 2 
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3. ผลลัพธ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
ภาพที่ 261 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 1 

 

 
ภาพที่ 262 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 2 

  



 
 

200 

 
 

 

 
ภาพที่ 263 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 3 

 

 
ภาพที่ 264 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 4 
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ภาพที่ 265 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 5 

 

 
ภาพที่ 266 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 6 
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ภาพที่ 267 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 7 

 
ภาพที่ 268 ภาพทัศนียภาพของงานออกแบบ มุมมองที่ 8 
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ภาพที่ 269 แปลนอาคาร 

 

 
ภาพที่ 270 รูปด้านอาคาร ด้านที่ 1 
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ภาพที่ 271 รูปด้านอาคาร ด้านที่ 2 

 
ภาพที่ 272 ทัศนียภาพแบบโปร่งใส แสดงลักษณะพื้นที่ภายใน มุมมองที่ 1 
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ภาพที่ 273 ทัศนียภาพแบบโปร่งใส แสดงลักษณะพื้นที่ภายใน มุมมองที่ 2 

 
ภาพที่ 274 ลักษณะพ้ืนที่อาคาร มุมมองที่ 1 
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ภาพที่ 275 ลักษณะพ้ืนที่อาคาร มุมมองที่ 2 

 
ภาพที่ 276 ลักษณะพ้ืนที่อาคาร มุมมองที่ 3 
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บทที่ 6  

อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. อภิปรายผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ 

จากการน าเสนอกระบวนการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาขั้นต้นนั้น ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบ

พ้ืนที่เชิงสถาปัตยกรรมที่มีจุดตั้งต้นในการศึกษามาจากวิธีการก่อรูปอาคารแบบ aggregation นั้น 

ปรากฏปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่ขั้นตอนระดับปฐมภูมิจนถึงขั้นตอน

การสร้างสรรค์พื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมในขั้นสุดท้าย กล่าวคือ 

1.1 ขั้นตอนการทดลองศึกษาเครื่องมือในการ aggregation ขั้นพ้ืนฐาน; ผู้วิจัย

พบว่ารูปทรงของวัตถุนั้นมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของเสียงเป็นอย่างมาก แม้ว่าในการทดลองระดับ

ต้นนี้ผู้วิจัยยังมิอาจชี้วัดความแตกต่างได้อย่างชัดเจน แต่การปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ ตามที่ได้

ท าการศึกษานั้น กลับเริ่มส่งผลต่อเสียงโดยตรง 

1.2 การศึกษาและพัฒนาออกแบบหน่วยของการก่อรูป (unit) และระบบในการก่อ

รูป (system); ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพบว่าการศึกษาทดลองแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง

ของวัตถุและคุณลักษณะของวัสดุอันมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในการศึกษา

วิจัยผู้วิจัยจะพบว่ามีวัสดุประเภทอ่ืนที่มีค่าการดูดซับเสียงที่ดีกว่าวัสดุที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาคือวัสดุ

ประเภทไม้ ทว่าเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของผู้วิจัยในการน าวัสดุนั้นมาพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างงาน

สถาปัตยกรรม ผู้วิจัยยังคงตัดสินใจเลือกศึกษาการท างานของวัสดุประเภทนี้ร่วมกับการสร้างพ้ืนที่ปิด

ล้อมอาคาร อันเป็นลักษณะการสร้างพ้ืนที่ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และเพ่ือศึกษาศักยภาพในการน า 

Unit และ system มาสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมในล าดับต่อมา 

1.3 การทดลองออกแบบโดยใช้ระบบการก่อรูปแบบ aggregation กับพ้ืนที่ใช้

สอย; ผู้วิจัยพบว่า การเลือกประเภทพ้ืนที่ใช้สอยอาคารนั้นค่อนข้างส่งผลต่อการแสดงแนวคิดในการ

ออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการน าระบบการก่อรูปอาคารมาประยุกต์และพัฒนาสู่

พ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม หากผู้วิจัยก าหนดพื้นที่ที่มีความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ หรือเงื่อนไขในการ

ใช้งานที่มีขึ้น ผู้วิจัยอาจต้องพัฒนาลักษณะการปิดล้อมพ้ืนที่หรือพัฒนาระบบการก่อรูปอาคารที่มี

ความเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่เหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นด้วย
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1.4 การทดลองออกแบบร่วมกับเงื่อนไขพ้ืนที่ประเภท pavilion และเงื่อนไขของ

สภาวะแวดล้อม; ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยเรื่องเสียงหรือ “เสียงในสภาวะแวดล้อม” นั้น

ค่อนข้างมีผลต่อกระบวนการออกแบบพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมที่อาศัยแนวคิดในการน าองค์ประกอบ

ของพ้ืนที่และระบบการก่อรูปอาคารมาประยุกต์ออกแบบ โดยเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเป็น

ตัวก าหนดหรือตัวชี้วัดในการจัดวางพ้ืนที่ตั้งงานออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนที่ปิดล้อมให้เกิด

ความสอดคล้องกับเงื่อนไขในสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงได้ ทว่า การออกแบบให้เกิดความแม่นย า

ตามสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงนั้น ผู้วิจัยอาจต้องอาศัยเครื่องมือในการด าเนินการศึกษาที่มีความ

แม่นย ามากยิ่งขึ้น 

2. สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 

ด้วยผลลัพธ์จากการศึกษาทดลอง ผู้วิจัยจึงมีข้อสรุปว่า การน าแนวคิดการออกแบบ

พ้ืนที่ ซึ่งอาศัยระบบการก่อรูปอาคารแบบ aggregation ที่ค านึงถึงผลลัพธ์การออกแบบที่ส่งผลต่อ

เสียงนั้น สามารถน ามาเป็นแรงผลักดันส าคัญทางแนวคิดในการออกแบบที่ใช้พัฒนาพ้ืนที่ทาง

สถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ได้ เช่นเดียวกับการอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ ทางสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ เสียงถือเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้อาคารอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นการศึกษาแนวคิดที่อยู่

ภายใต้ระบบการก่อรูปอาคารรูปแบบดังกล่าวนี้ สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงสถาปัตยกรรมได้ตั้งแต่

ขั้นตอนการเลือกรูปแบบวัสดุเพ่ือน ามาใช้ในการก่อรูป ตลอดจนการน าเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อม

และพ้ืนที่ใช้สอยมาใช้เป็นเงื่อนไขในการออกแบบได้เช่นกัน 

3. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ในกระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือทดลองเรื่องเสียงนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยเรื่องเสียงที่มี

ความละเอียดอ่อนต่อตัวแปรอ่ืนๆ (sensitive) และซับซ้อน ซึ่งยากต่อการวัดค่าเพ่ือทดลองให้

เที่ยงตรงและแม่นย า ดังนั้นการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพ่ือท าการทดลองตามกระบวนการที่

น าเสนอไปจึงมีความท้าทายต่อการศึกษาทดลอง พร้อมทั้งปัจจัยเรื่องเสียงมีความเฉพาะตัวที่อยู่

นอกเหนือความเข้าใจของผู้วิจัยค่อนข้างสูง การพัฒนาต่อยอดโครงการควรได้รับค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยยังพบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการ

ด าเนินการวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นย าสูงนั้น มีราคาสูงและต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคที่สูง 
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ดังนั้นการจะด าเนินการวิจัยในลักษณะนี้ ผู้วิจัยควรได้รับการสนับสนุนและค าแนะน าที่มีความถูกต้อง

เชิงเทคนิคและแม่นย าต่อการพิสูจน์ในระดับที่เหมาะสมด้วย 
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