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บทคัดย่อภาษาไทย 

630220008 : สถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก 2 แนวความคิดในการออกแบบ ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : ทางเข้า, ความหมายและการรับรู้, ลำดับการเปล่ียนผ่าน, พื้นท่ีแบ่งเขต 

นางสาว บรรจงลักษณ์ กัณหาชาลี: ลำดับการรับรู้ "ทางเข้าหลัก" : ความสัมพันธ์ของ
มุมมอง การเคล่ือนท่ี และสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศรีเสาวนันท์ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก่อรูปพื้นท่ี  “ทางเข้า” ในงาน

สถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย, หน้าท่ี, วิธีการ, รวบรวมเนื้อหาและวิเคราะห์

ความเป็นพื้นท่ีทางเข้า เพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการอ่านพื้นท่ีทางเข้าอย่างเป็นระบบ ด้วยการ

ใช้กรณีศึกษางานสถาปัตยกรรมอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์จำนวน 18 โครงการมาศึกษาวิเคราะห์ โดย

แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของพิพิธภัณฑ์คือ 1) พิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ 2) พิพิธภัณฑ์

ประเภทศิลปะ 3)พิพิธภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์ อย่างละ 6 โครงการมาทำการศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์เพื่อใช้อธิบายสรุปผลของพื้นท่ีทางเข้าเฉพาะอาคารประเภท

พิพิธภัณฑ ์  

ผลของการวิเคราะห์กรณีศึกษาพบว่า การก่อรูปของพื้นท่ีทางเข้ามีลำดับของตำแหน่งการ

เน้นย้ำความหมายและการรับรู้จากการเปล่ียนผ่านท่ีแตกต่างกัน มีน้ำหนักของปริมาตรท่ีแตกต่างกัน 

มีการสร้างปรากฏการณ์บริเวณพื้นท่ีทางเข้า ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อรูปพื้นท่ีทางเข้าของ

กระบวนการความคิดทางสถาปัตยกรรมและส่งผลหรือส่ือความหมายเชิงการรับรู้ของมนุษย์ท่ีแตกต่าง

กันตามการกำหนดกายภาพของพื้นท่ีทางเข้า 

สรุปผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า “ทางเข้า” ทุกๆประเภทของอาคารพิพิธภัณฑ์ พยายาม

สร้างสัญญะบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในมาวางตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้า เพื่อขับเน้นย้ำ

ความหมายอีกครั้งก่อนเข้าสู่อาคาร ด้วยการ สร้าง sense ของ “การสกัดกั้น การชะลอช้า การหน่วง

ระยะเวลา” ในพื้นท่ีทางเข้า โดยมี จำนวนของ ลำดับ ตำแหน่ง  สัดส่วน ปริมาตร ของความซับซ้อนท่ี

แตกต่างกัน ท่ีส่งผลต่อประสบการณ์การรับรู้ ทำให้เกิดความทรงจำ ความประทับใจของสถานท่ีนั้นๆ 

ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ของพื้นท่ีทางเข้าจากการเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริบทของสถานท่ี

นั้นๆ หรือเป็นการตัดขาดสร้างบรรยากาศใหม่จากภายในโครงการ เพื่อสร้างสุนทรียภาพของผู้มา

เยือน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

630220008 : Major (Architecture) 
Keyword : Entryway, Meaning and perception, Sequence of transition, Threshold spaces 

MISS BANCHONGLUCK KANHACHALEE : SEQUENCE OF PERCEPTION “MAIN 
ENTRANCE”:  RELATIONSHIPS OF VISUAL BODY MOVEMENT AND PROPORTIONS IN 
ARCHITECTURE THESIS ADVISOR :  ADISORN SRISAOWANUNT 

This thesis is to study the factors affecting the formation of the “entrance” area 

in architecture. The purpose is to study the meaning, functions, methods, content 

collection and analysis of the entrance area. To lead to the creation of a tool to 

systematically read the entrance area by using a case study of 18 museum building 

architecture projects to analyze, divided into 3 groups according to the type of museum, 

namely 1) historical museum 2) art museum 3) Museums in science category, each of 6 

projects to study, analyze, compare and find the relationship to explain the results of the 

entrance area for specific building-type museums. 

The results of the case study analysis revealed that the formation of the 

entrance area has a sequence of placement, emphasizing meaning and perception from 

different transitions. There are different volumetric weights. There was a phenomenon at 

the entrance area. which is a factor that influences the formation of the entrance area of 

the architectural thought process and affects or conveys different human perceptions 

according to the physical designation of the entrance area. 

Summarizing the results of the study, it was found that all types of “entrances” 

of museum buildings Try to create some signs related to the contents inside to position 

the entrance area. To reinforce the meaning before entering the building by creating a 

sense of "intercept, slow down, delay" in the entrance area with different numbers, 

sequences, positions, proportions, volumes of complexity. that affect the perception 

experience cause a memory impression of that place By creating a phenomenon of the 

entrance area from being linked to one with the context of that place. Or is it a cut off 

creating a new atmosphere from within the project? to create the aesthetics of visitors. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศรีเสาวนันท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับแรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, แรงบันดาลใจในการ
ต่อยอดไอเดีย ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด วิธีการ คำแนะนำต่างๆ บทสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นท่ีตกผลึกร่วมกัน รวมไปถึงคำช้ีแนะมุมมอง, แง่คิด การตัดสินใจกำหนดเส้นทางของการใช้
ชีวิต ท่ีเป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างยิ่งมาโดยตลอดการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ  ท่านศาสตราจารย์  ดร . ต้นข้าว ปาณินท์  อาจารย์ประจำภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้โอกาสได้เข้ามาศึกษาในคณะนี้ 
ทำให้ผู้วิจัยได้เปิดมุมมองทางความคิดได้ทำส่ิงใหม่ๆ และได้รับประสบการณ์ท่ีดีตลอดช่วงระยะเวลาท่ีได้
ศึกษา ณ ท่ีแห่งนี้ รวมไปถึงขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกๆท่านท่ีให้แนวทาง 
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ของการศึกษา ขอขอบพระคุณกำลังใจดีๆจากอาจารย์ พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ 
ท่ีคอยอวยพรตลอดการทำงาน ขอขอบพระคุณคำแนะนำดีๆจาก ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาร่วมฟังและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในครั้งนี้  
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นทุกๆท่านท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้การช่วยเหลือร่วมกันตลอดมา 
ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ Simon Unwin  และท่านศาสตราจารย์ Till Böttger ท่ีผู้วิจัยได้
ศึกษาเรียนรู้เป็นอาจารย์ทางตำราและได้รับองค์ความรู้ท่ีดีท่ีใช้ในการอ้างอิงงานศึกษาวิทยานพนธ์ฉบับนี้ 
ขอขอบคุณพี่ๆหอสมุดวังท่าพระท่ีคอยอำนวยความสะดวกในการยืมหนังสือได้อย่างยาวนานในช่วง
สถานการณ์โควิด ขอขอบพระคุณพี่ๆทีมงานสถาปนิกและลูกค้าท่ีน่ารัก ท่ียังรอคอยการกลับไปสร้าง
ผลงานร่วมกันดีๆในช่วงเวลา 2 ปีท่ีขอมาเรียนต่อ 

สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์ ทอง
สุทธิพีรภาส ท่ีคอยเป็นแรงใจให้การสนับสนุนตลอดการศึกษาระดับปริญญาโท หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจในเนื้อหาเดียวกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 
 
“ทางเข้าหลัก” ในงานสถาปัตยกรรมนั้นเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราว หากเป็น

วรรณกรรมเรื่องหนึ่ง ก็คือบทนำท่ีพาผู้อ่านเข้าไปสู่เนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนั้น การศึกษาลำดับ
การรับรู้พื้นท่ีทางเข้าในงานสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญซึ่งเป็นพื้นท่ีส่วนแรกในงานสถาปัตยกรรม 
ถ้ามีการคิดออกแบบอย่างมีลำดับมีช้ันเชิงด้วยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการรับรู้ของผู้คนได้และให้
ความสำคัญเรื่องลำดับการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร จะสามารถสร้างให้เกิดความหมาย
ของพื้นท่ีในทุกย่างก้าวของวิถีการเคล่ือนท่ี เป็นความประทับใจแรกท่ีจะเกิดภาพจดจำในอาคาร 
สามารถเพิ่มคุณค่าของอาคารสถานท่ีนั้นๆได้มากยิ่งขึ้น  

การจัดทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เกิดจากประสบการณ์ผู้วิจัยในการประกอบวิชาชีพท่ีต้ัง
ข้อสังเกตว่ารูปแบบของวิธีการออกแบบลำดับความต่อเนื่องจากภายนอกผ่านทางเข้าหลักสู่ภายใน
อาคาร มีวิธีคิดหรือปัจจัยใดบ้างท่ีจะสามารถทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้น และปัจจัยต่างๆ
เหล่านั้น มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไร และเราจะสามารถกำหนดรูปแบบให้ผู้คนรู้สึกส่ิงนั้นด้วย
วิธีการหรือทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมได้อย่างไรบ้าง ท้ังในแง่ของกายภาพ (Physical), จิตวิทยา 
(Psychology)หรือแม้แต่ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ (Signification) ท่ีล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความสนใจประเด็นการค้นหาแนวทางการออกแบบพื้นท่ีทางเข้าท่ีมี
การคำนึงถึงเรื่องลำดับของอารมณ์ความรู้สึก ท่ีสอดคล้องกับการเคล่ือนท่ีทางสายตาพร้อมกับการ
เคล่ือนไหวร่างกายผ่านพื้นท่ีทางเข้าจากโลกภายนอกสู่โลกภายในของอาคาร ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการค้นหาความหมายของสถาปัตยกรรมในบริบทท่ีแตกต่างไปตามลักษณะของอาคารนั้นๆ 
ให้เป็นระบบระเบียบและยังจักเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจจะศึกษาในเรื่องเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อมุ่งค้นหา ความหมาย หน้าท่ี ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการก่อรูปพื้นท่ีทางเข้าในงานสถาปัตยกรรม 
2. เพื่อสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ ศึกษาความสัมพันธ์ของมุมมอง การเคล่ือนท่ีและสัดส่วน

ทางสถาปัตยกรรมว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีส่วนทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกส่ิงนั้น ท่ีเช่ือมโยงกับทฤษฎีการ
ออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์อาคารอย่างเป็นระบบ 
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3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาประเภทพิพิธภัณฑ์ นำเสนอแนวทางในการ
ออกแบบท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงการส่ืออารมณ์ความรู้สึก และการส่ือความหมายส่วนพื้นท่ีทางเข้าใน
งานสถาปัตยกรรม 

4. เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบ พื้นท่ีทางเข้า ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของรอยต่อระหว่าง
การออกแบบสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมภายในให้มีความสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันท้ังภายนอกอาคารและภายในอาคารอย่างมีความหมาย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

ผู้วิจัยเช่ือว่า วิธีการกำหนดลำดับประสบการณ์การรับรู้ของพื้นท่ีทางเข้ามีความสำคัญอย่าง
มาก เพราะเป็นพื้นท่ีส่วนแรกที่ผู้คนจะเข้าใช้พื้นท่ีของอาคาร  

ถ้ามี “เครื่องมือหรือมีการรวบรวมเรียบเรียงหลักการอย่างเป็นระบบ” ในการออกแบบพื้นท่ี
ส่วนนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ออกแบบหรือผู้ท่ีสนใจศึกษามีทิศทาง, แบบแผนในการออกแบบลำดับ
ความรู้สึกของพื้นท่ีนั้นๆได้อย่างแยบยลมีช้ันเชิงด้วยการสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องท้ังในแง่
กายภาพ จิตวิทยาและเชิงสัญลักษณ์กับบริบทนั้นๆได้ 
 จากรูปภาพท่ี 1 เป็นการอธิบายภาพรวมของงานวิจัย โดยหยิบยกทฤษฎีเรื่ององศาการมอง
ของมนุษย์ท่ีมีความสัมพันธ์กับระยะของวัตถุโดยเป็นการอธิบายถึงความสามารถในการมองเห็นของ
คนสายตาปกติจะเห็นชัดท่ีสุดท่ีมุมมอง 27 องศาในความสัมพันธ์ของสัดส่วนความสูงของวัตถุซึ่งในท่ีนี้
หมายถึงทางเข้าหลักกับจุดรวมสายตาบางอย่างท่ีมีการมองผ่านทางเข้าหลักสู่ปลายสายตาท่ีเห็น
ประติมากรรมหรือวัตถุบางอย่างท่ีจะนำพาร่างกายเราให้เคล่ือนท่ีเข้าไปสู่พื้นท่ีภายในอาคารนั้นๆ
(Patumanon, 2007, p. 207)  

 
ภาพท่ี 1 แสดงการอธิบายรูปภาพรวมของงานวิจยั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตของการศึกษาคือ พื้นท่ีทางเข้า โดยเลือกกรณีศึกษาอาคารท่ีมีความหลากหลาย
ของความหมายพื้นท่ีทางเข้ามากท่ีสุดมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกศึกษา คือ อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์   

2. ขอบเขตของมุมมอง   ผู้วิจัยเลือกความสามารถของการมองทางสายตามนุษย์ในระยะท่ี
เห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด เฉพาะพื้นท่ีทางเขา้-ออกของทางเข้าอาคารหลักรวมไปถึงบริบทโดยรอบของ
กรณีศึกษานั้นๆ 

3. ขอบเขตของการเคล่ือนท่ี   ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะการเคล่ือนท่ีของมนุษย์สภาวะปกติด้วย
การเดิน , หยุด  มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ต้ังแต่หนังสือ ทฤษฎี บทความ
วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่ใกล้เคียง และกรณีศึกษาสถาปัตยกรรม ท่ีมีวิธีคิดเรื่อง ลำดับการรับรู้
พื้นท่ีทางเข้า ท้ังในเชิงนิยาม หน้าท่ี ประวัติศาสตร์ แนวคิดปัจจุบัน ความหมาย และระบบเชิง
สัญลักษณ์ การมีตัวตน และไม่มีตัวตนของ ความเช่ือ ทัศนคติ รวมถึงความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ 

2. ศึกษากรณีศึกษา เพื่อถอดวิธีคิด ระบบแปลน รูปด้าน รูปตัด โดยใช้เครื่องมือคุณลักษณะ
สถาปัตยกรรมในการถอดรหัสลำดับการเข้าถึง ปริมาตร ความลึก ต้ืน ความเป็นส่วนตัว ส่วนกลาง 
และทำการสร้างตาราง Diagram เปรียบเทียบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการออกแบบพื้นท่ีทางเข้า
อย่างเป็นระบบ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสร้างเครื่องมือ Diagram ควบคู่กับข้อมูลแปลน รูปด้าน รูป
ตัด ภาพประกอบสถานท่ีจริง เพื่อทดลองวิเคราะห์และสังเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
มุมมอง การเคล่ือนท่ี ทิศทาง เวลา สัดส่วน และอื่นๆอย่างเป็นลำดับขั้นตอน นำมาเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาท้ังหมดในแง่การรับรู้ความรู้สึกกับวิธีการออกแบบ 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ นำเสนอผลสรุปท่ีได้จากการวิจัยท้ังหมด ท้ังในแง่ของข้อดี 
ข้อเสีย ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สำหรับผู้ท่ีสนใจในหัวข้อ
การศึกษาครั้งนี้ต่อไป และเสนอแนวทางใหม่ในการออกแบบวิธีลำดับการรับรู้พื้นท่ีทางเข้า 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ “ลำดับการรับรู้พื้นท่ีทางเข้า” 
ท้ังในแง่ของกายภาพ (Physical), จิตวิทยา (Psychology)หรือแม้แต่ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ 
(Signification)  



  4 

2. ได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และเรียนรู้ถึงลำดับของพื้นท่ี วิธีการจัดการพื้นท่ี การหา
ความสัมพันธ์ของรอยต่อระหว่างพื้นท่ีภายนอกและพื้นท่ีภายใน ท้ังในเชิงกายภาพและความสัมพันธ์
กับบริบทสภาพแวดล้อม 

3. เพื่อสร้างเครื่องมือและแรงจูงใจในการถอดเนื้อหาท่ีเป็นนามธรรมในแง่ของอารมณ์
ความรู้สึกของลำดับการรับรู้มาเป็นรูปธรรมในงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความสอดคล้องกัน 

  

แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 
1. ข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ ทฤษฎี บทความวารสารวิชาการ 
2. ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ Internet website และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ข้อมูลจากห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ข้อมูลจากห้องสมุด บริษัท เอทู สตูดิโอ จำกัด 
5. ข้อมูลจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. ข้อมูลจากห้องสมุด ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในเนื้อหาบทนี้จากการรวบรวมเอกสารและได้ข้อสรุปของการแบ่งเนื้อหาทบทวนวรรณกรรม
ไว้ 5 หัวเรื่องคือ 1) วิวัฒนาการความหมายของพื้นท่ีทางเข้า 2) ทางเข้ากับพื้นท่ีแบ่งเขต 3) พื้นท่ีแบ่ง
เขตกับลำดับการเปล่ียนผ่าน 4) ประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ีทางเข้า 5) การรับรู้กับองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม ตามลำดับ 

 

ภาพท่ี 2 แสดง Diagram หมวดหมู่ของการทบทวนวรรณกรรม 
 

ในทุกๆวัน เราข้ามผ่านจำนวนพื้นท่ีแบ่งเขตมากมายด้วยการเคล่ือนท่ีจากพื้นท่ีสาธารณะไป
ยังพื้นท่ีถัดไป และเราใช้อาคารสถาปัตยกรรมเป็นตัวกลางในการเปล่ียนผ่านบนพื้นฐานของความ
คลุมเครือเป็นเนื้อเดียวกัน ผ่านการเข้าถึงพื้นท่ีทางเข้าและในพื้นท่ีใช้สอยท่ีแตกต่างกัน จนนำไปสู่การ
รับรู้ปรากฏการณ์ของพื้นท่ีสถาปัตยกรรม และอาศัยการเรียงลำดับจาก อดีต ปัจจุบัน นำไปสู่อนาคต 
เมื่อมีการเปล่ียนผ่านจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากภาวะหนึ่งๆเสมอ (Boettger, 2014, p. 10) 

Peter Zumthor เคยกล่าวว่าพื้นท่ีทางเข้าอาคารมักจะมีแรงผลักและแรงต้านกันระหว่าง
โลกภายนอก (Outside) และโลกภายใน (inside) ท่ีทำให้เกิดเป็นความประทับใจแรกในเส้ียววินาที
ของความรู้สึกนี้กับทางเข้าอาคาร วิถีท่ีสถาปัตยกรรมใช้พื้นท่ีบนโลกในการสร้างอาคารจึงเกิดเป็น
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พื้นท่ีระหว่างภายในและภายนอก โดยมีพื้นท่ีแบ่งเขต (Threshold spaces) ลำดับในการเปล่ียนผ่าน 
(Sequence of transition) ท่ีแทบจะไม่ทันสังเกตว่ามันยังคงอยู่ ความรู้สึกของสถานท่ีทำให้เราจด
จ่ออย่างอัศจรรย์จนรู้ตัวอีกทีก็ถูกโอบล้อมตัวเราให้เป็นส่วนหนึ่งเดียวกันและยึ ดเราไว้จากพื้นท่ี
สาธารณะภายนอกข้ามผ่านเข้ามายังพื้นท่ีส่วนตัวภายใน (Zumthor, 2018, p. 45) 
 พื้นท่ีแบ่งเขต (Threshold spaces) เป็นตัวกั้นสำหรับการเข้าถึงในแต่ละส่วนและนำไปสู่
การรับรู้อาคารสถาปัตยกรรมอย่างมีลำดับ (Sequence) เวลาก่อน-หลัง ทำให้เกิดความรู้สึกต้องคาด
เดาสถานการณ์ล่วงหน้าในพื้นท่ีถัดไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น การสร้างพื้นท่ีแบ่งเขตมักจะเรียกร้องและ
นำไปสู่พื้นท่ีทางเข้าโดยการขยายหรือผลรวมของลำดับ (Sequence) ในการมาถึง  โดยมักจะชะลอ
ความเร็วท่ีเข้าใกล้พื้นท่ีทางเข้าท่ีมีการจัดระเบียบการเปล่ียนผ่านเพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างภายนอก
และภายใน (Boettger, 2014, p. 10) 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความหมายของลำดับการเปล่ียนผ่านพื้นท่ีทางเข้า สถาปนิก
มักจะกำหนดตำแหน่งของการสร้างบรรยากาศการขับเน้นความหมายของพื้นท่ีทางเข้าท่ีแตกต่างกัน
ออกไปโดยมีเรื่องของปริมาตร (Volume) ปรากฏการณ์ (Phenomena) ในการให้ความหมายหรือ
ค่อยๆเผยให้เห็นถึงเนื้อหาพื้นท่ีทางเข้าเพื่อทำให้ทางเข้านั้นเกิดความหมาย ,การรับรู้และจดจำ
เรื่องราวที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
คำนิยามศัพท์เฉพาะ : Threshold spaces คำแปลท่ัวไปคือ “พื้นท่ีแบ่งเขต” Till Boettger ใช้คำนี้
ขยายความถึง “พื้นท่ีเริ่มต้น” ของการถูกกั้นหรือแบ่งขอบเขตจากสภาวะพื้นท่ีหนึ่งไปสู่สภาวะพื้นท่ี
หนึ่ง  

 
วิวัฒนาการความหมายของทางเข้า 

วิวัฒนาการ การสร้างท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์มีมาช้านาน ต้ังแต่การอาศัยร่มเงาของธรรมชาติ
ในลักษณะต่างๆ เช่น ต้นไม้ เพิงผา ชะโงกหิน ถ้ำ ก่อนท่ีมนุษย์จะรู้จักการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยมา
จนกระท่ังปัจจุบัน ซึ่งย่อมต้องมีองค์ประกอบของอาคารด้วย เช่น ทางเข้า ประตู เพื่อใช้เป็นทางเข้า-
ออก สำหรับอากาศ แสงสว่าง ความช้ืน ท้ังในเชิงกายภาพ และจิตใจ ในแง่คติความเช่ือ สัญลักษณ์ 
ไสยศาสตร์ ต่างๆท่ีมีผลต่อการรับรู้ ประสบการณ์  โดยแบ่งวิวัฒนาการความหมายของทางเข้าเป็น 5 
ลักษณะคือ 1) เพื่อการอยู่รอด 2) เพื่อแสดงสัญญะพลังอำนาจ 3) เพื่อแสดงความเช่ือทางศาสนา 4) 
เพื่อแสดงสุนทรียภาพและความเป็นปัจเจกบุคคล 5) เพื่อแสดงหน้าท่ีใช้สอยสร้างประสบการณ์ใหม่ 
ดังนี้ 
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เพื่อการอยู่รอด (Survival)  
วิวัฒนาการแรกของ “ทางเข้า” เดิมทีมนุษย์อาศัยธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นท่ีหลบภัยจากสัตว์ร้าย 

ดังตัวอย่างทางเข้ากับการดำรงซึ่งเผ่าพันธุ์เมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นจากปากถ้ำ (The mouth 

of a cave) ต้นแบบธรรมชาติของประตู (ภาพท่ี 3a) จุดเปล่ียนผ่านระหว่างสองความต่างของ

สถานการณ์หนึ่งไปอีกสถานการณ์หนึ่ง เช่น โลกภายนอกของถ้ำท่ีมีแสงสว่างให้ความรู้สึกอันตรายกับ

โลกภายในถ้ำท่ีปิดแสงสลัวมึดมิดให้ความรู้สึกโอบล้อมปลอดภัย ช่องปากถ้ำนั้นเป็นกลไกหรืออุปกรณ์

ท่ีอนุญาตให้ลำเลียงขนส่งจากโลกหนึ่งมาอีกโลกหนึ่ง หรืออาจจะท่ีอันตรายในท่ีราบไปสู่ความ

ปลอดภัยในถ้ำ หรือภัยธรรมชาติให้อาศัย พักพิงได้ในทันที (Shelter) (Unwin, 2007, p. 12) 

 

 ภาพท่ี 3 แสดงทางเข้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 a) แสดงทางเข้าจากธรรมชาติท่ีเป็นปากถ้ำ  

  b) แสดงทางเข้าชาวแทนซาเนีย  
  c) แสดงทางเข้าจากจินตนาการของมนุษย์วรรณกรรมเรื่อง The Maze runner 
ท่ีมา : a)  (Unwin, 2007, p. 9)  , b). (Unwin, 2007, p. 13) , c) https://bit.ly/3sRvHAh  
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ต่อมามนุษย์เริ่มมีความสามารถในการสร้างกลไกเปิด -ปิด แบบไม่ซับซ้อนได้ ดังตัวอย่าง
ทางเข้าSmall gap Doorways ชาวแทนซาเนีย Maasai (ภาพท่ี 3b) เวลาไปล่าสัตว์จะออกจาก 
shelter ด้วยก้อนกิ่งไม้อำพรางขนาดเล็กสำหรับเปิด-ปิด เพื่ออำพรางความสนใจจากศัตรูและสัตว์
ร้าย ทำหน้าท่ีปกป้อง, ป้องกันในขณะท่ีสามารถควบคุมการเข้าออกได้ (Unwin, 2007, p. 13) เมื่อ
เปรียบเทียบวรรณกรรมปัจจุบันเรื่อง The Maze runner ท่ีมีการสร้างกลไกของการเปิด-ปิดประตู
คอนกรีต (ภาพท่ี3c) ท่ีซับซ้อนมากขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน James Dashner เป็นการเปิด
โอกาสให้คนออกจากประตูเพื่อค้นหาทางออก โดยมีช่วงเวลาของการเปิด-ปิด เมื่อถึงตอนเย็นประตู
คอนกรีตจะถูกปิดเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายท่ีจะเข้ามาทำร้ายผู้คน รูปแบบยังคงเป็นกลไกการเปิด-ปิดเพื่อ
ความอยู่รอดเช่นเดียวกับชาวแทนซาเนียแต่มีความซับซ้อนมากกว่า 

เพื่อแสดงสัญญะ พลังอำนาจ (Symbolic, Powerful)  

พัฒนาการการให้ความหมายของทางเข้าเพื่อแสดงสัญญะพลังอำนาจ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
คือ สัญญะแสดงความเป็นเจ้าของพื้นท่ี สัญญะแสดงตำแหน่งท่ีต้ังอาคารกับระบบเวลา และสัญญะ
ของพลังอำนาจ  

“สัญญะแสดงความเป็นเจ้าของพื้นท่ี” เมื่อมนุษย์เริ่มอาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้นจนเป็นสังคม
ขนาดใหญ่ วิวัฒนาการของทางเข้าเริ่มมีการสร้างสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อแสดงถึงความเป็นพรรคพวก
เดียวกัน ดังสมัยโบราณ การวางหินท่ีทางเดินหรือถนน (ภาพท่ี 4a)  เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแบ่งเขต
แดนไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้าไป เป็นสัญญะของการขับไล่-การเช้ือเชิญ (Unwin, 2007, p. 20)
การแสดงตัวตนของเจ้าของพื้นท่ีนั้นๆ หน้าท่ีของประตู เป็น สัญลักษณ์ เป็นตัวแทนการมีตัวตน แสดง
ความเป็นพื้นท่ีส่วนตัว ดังเช่น ประตูทางเข้าของหมู่บ้านชาวไทยล้ือ 12 ปันนา (ภาพท่ี 4b) แสดง
อาณาเขต สะท้อนคติ ความเช่ือ คุณค่าทางจิตใจของการแบ่งเขตแดนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ และสะท้อน
ความคิด ความรู้สึกของผู้คน (Jirathatsanakul, 2003, p. 17) 

ภาพท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง a) กับ b) 
a) แสดงการวางหินเพื่อสร้างสัญลักษณ์ขอบเขตความเป็นเจ้าของ   
b) แสดงการสร้างซุ้มทางเข้าหมู่ 12 ปันนาเพื่อสร้างสัญลักษณ์ขอบเขต 

ท่ีมา : a) (Unwin, 2007, p. 20)  ,  b) (Jirathatsanakul, 2003, p. 17) 
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“สัญญะท่ียังมีความหมายถึงตำแหน่งท่ีต้ังอาคารกับระบบเวลา” แสง ทิศทาง ตำแหน่งการ
ขึ้น-ลงของพระอาทิตย์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งมาช้านาน โดยเฉพาะวิธีการต้ังสถานท่ีอาคารต่างๆ 
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ท้ังในอียิปต์ กรีก โรมัน อินเดีย ญี่ปุ่น ถือคติเป็นสัญลักษณ์
แห่งพลังอำนาจ แสงสว่างแห่งชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความมืด ความตาย
เช่นกันในทุกๆอารยะ มักจะมีความจงใจให้ทิศทางของประตูทางเข้าอยู่ทิศตะวันออก เพื่อรับแสงแรก
ของวัน และในขณะเดียวกัน ตำแหน่งของแสงพระอาทิตย์ท่ีผ่านกรอบประตู (ภาพท่ี5b) ก็เป็นการ
บอกช่วงเวลา ( Massage of times) ไว้สำหรับการอ่านค่าการเปล่ียนแปลงของ เวลา ฤดูกาล ท่ี
สำคัญ (Jirathatsanakul, 2003, p. 31)  

ภาพท่ี 5  แสดงสัญญะท่ียังมีความหมายถึงตำแหน่งท่ีต้ังอาคารกับระบบเวลา 
 a) แสดงช่องเปิดให้ลำแสงอาทิตย์ผ่านศูนย์กลางห้องสุสานของชาว Newgrange  
 b) แสดงตำแหน่งโคจรดวงอาทิตย์ท่ีผ่านประตูในแต่ละปี    
 c) แสดงปรากฏการณ์แสงแห่งวิหาร Pantheon 

ท่ีมา : a) (Jirathatsanakul, 2003, p. 15) , b) (Jirathatsanakul, 2003, p. 31) , c) 
https://bit.ly/3KrEzT0 



  10 

สัญญะท่ีมีความหมายถึงช่วงเวลาเฉพาะกับศรัทธาความเช่ือนอกเหนือจากสัญญะระบบเวลา
แล้วยังมีเรื่องของความเช่ือ เช่น ความสัมพันธ์ของพื้นท่ีทางเข้ากับปรากฏการณ์ลำแสงแห่ง Oculus 
ของมหาวิหาร Pantheon (ภาพท่ี5c) ในอดีต เมื่อแสงส่องสว่างพาดมายังประตูทางเข้าลานด้านหน้า 
กษัตริย์จะประทับให้แสงอาทิตย์อาบไปบนร่างเพื่อแสดงสัญญะเสมอเทพ ความหมายของพลังอำนาจ
สถานภาพของกษัตริย์จะเทียบเท่ากับพระเจ้า ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ดวงตาแสงสว่างแห่งทวยเทพ  
ทุกๆวันท่ี 21 เมษายน  และยังทำหน้าท่ีบอกฤดูกาลจากลำแสงท่ีเกิดขึ้นในองศาท่ีแตกต่างกัน 
(Tawayuttawong, Apr 2, 2018) 

“สัญญะพลังอำนาจ” ในช่วงยุค The Ancient world (10000BCE-27BCE) มนุษย์เริ่มสร้าง
กลไกประตูทางเข้า เพื่อทำหน้าท่ีควบคุม ปกป้อง เช้ือเชิญ ด้วยประตูรั้วหิน ไม้ หรือประตูตารางเหล็ก 
(Portcullis) ในปราสาททางเข้าหลักหรือป้อมปราการเมือง (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 
157)  สัดส่วนของทางเข้าเมื่อยุคหินจะสร้างขนาดทางเข้าเล็กพอดีตัวมนุษย์ เพื่อปกป้องจากสัตว์ร้าย
และเป็นการอำพรางทางเข้า (ภาพท่ี6a) เมื่อมาถึงยุคอิยิปต์ สัดส่วนทางเข้าเริ่มขยายขนาดกว้างและมี
ความสูงเกินสัดส่วนมนุษย์ เพื่อบ่งบอกถึงพลังอำนาจ การทำหน้าท่ีเพื่อเดินแห่ขบวนท่ีต้องการเปล่ียน
ผ่านผู้คนจำนวนมากขึ้น (ภาพท่ี6b) ส่งต่อมายังยุคกรีกและโรมันท่ีมีการยกตัวเมืองสูงขึ้นเพื่อป้องกัน
จากการบุกรุก บันไดจึงเริ่มมีบทบาทในการขับเน้นพื้นท่ีทางเข้ามากขึ้น (ภาพท่ี6c) 
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ภาพท่ี 6 แสดงภาพทางเข้าอาคารในช่วงยุค The Ancient world (10000BCE-27BCE)  
a) แสดงทางเข้ายุคหิน  Hal Tarxian Temples, Malta 
b) แสดงทางเข้ายุคอียิปต์ Complex of King Zoser. Saggara: C.2750B.C  
c) แสดงทางเข้ายุคกรีก Acropolis. Athen: 400 B.C. 

ท่ีมา : a) https://bit.ly/3q8Rhi7  b) https://bit.ly/3tLzgY7  c) (Psarra, 2009, p. 27) 
 

เพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนา (Belief, Religious)  

 ในช่วงยุค the Middle Ages (50CE-1600) เริ่มมีจำนวนผู้คนท่ีศรัทธาและเช่ือในศาสนามา
ใช้อาคารโบสถ์วิหารมากขึ้น พื้นท่ีทางเข้าเริ่มมีการขยายขนาดและเพิ่มจำนวนทางเข้าเพื่อจัดระเบียบ
การเข้าออกของผู้คน โดยขนาดประตูตรงกลางจะเน้นการตกแต่งด้วยการแกะสลักและมีขนาดใหญ่
กว่าเพื่อสำหรับทำพิธีขบวนแห่ (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 162) รวมไปถึงการขยายโถง
พื้นท่ีระเบียง (Narthex) ก่อนถึงทางเข้าอาคารเพื่อเช้ือเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้คนมานับถือศาสนาศ
ริสต์และเข้าไปร่วมพิธีภายในโบสถ์วิหาร (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 157) (ภาพทึ7) 

 
ภาพท่ี 7 แสดงภาพทางเข้าอาคารในช่วงยุค The Middle Ages (50CE-1600) 

a) แสดงทางเข้าช่วง Early Christian and Byzantine St. Costanza Rome, Italy 
b) แสดงทางเข้าช่วง Romanesque St.Ambrogio, Milan, Italy 
c) แสดงทางเข้าช่วง Gothic Notre Dame, Paris C.1200-50 

ท่ีมา : a) https://bit.ly/3tJO7SN  b)  https://bit.ly/3HYUYgk  c) https://bit.ly/3MHY1wI 

https://bit.ly/3q8Rhi7
https://bit.ly/3tJO7SN
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เพื่อแสดงสุนทรียภาพและความเป็นปัจเจกบุคคล (Aesthetics, Unique)  
ในช่วงยุค Renaissance (1420-1770) การหวนกลับคืนของรูปแบบกรีกโรมัน มีผลต่อการ

ออกแบบพื้นท่ีทางเข้าด้วยการทำซุ้มประตูเพื่อขับเน้นประดับประดาด้วยปูนปั้นท่ีมีความลึกซึ้งและ
ซับซ้อนมากขึ้น (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 166) เพื่อสร้างศักดินา ความเป็นปัจเจก การ
แสดงตัวตนของเจ้าของอาคาร การสร้างลำดับช้ันของประตู (Hierarchy of doors) เพื่อส่ือสารศักดิ
นาของเจ้าของอาคาร (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 166) รวมไปถึงการขยายความเป็น
ทางเข้า (Amplified entrance) ด้วยการเพิ่มผนังซ้ายขวาของทางเข้าหลักเพื่อเพิ่มงานประติมากรรม
ปูนปั้นให้ดูยิ่งใหญ่แสดงออกถึงความร่ำรวย ยศถาบรรดาศักด์ิ (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 
157) และมีลำดับของการสร้างเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของอาคารด้วยปูนปั้นงานแกะสลักประดับ
ส่วนพื้นท่ีก่อนเข้าอาคารและโถงต้อนรับหลังทางเข้าอาคาร (ภาพท่ี8) 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพทางเข้าอาคารในช่วงยุค Renaissance (1420-1770)   
a) แสดงทางเข้าช่วง The Renaissance Filippo Brunelleschi. Pizza St. Croce, Florence 
b) แสดงทางเข้าช่วง The Mannerist Andrea Palladio, Villa Poiana ca. Maggiore, 

Vicenza 
c) แสดงทางเข้าช่วง The Baroque Francesco Borromini St. Carlo alle Quattro, Rome 

ท่ีมา : a)  https://bit.ly/3HYoWAP b)  https://bit.ly/3CwDkPO c) https://bit.ly/3MGXStu 

https://bit.ly/3HYoWAP
https://bit.ly/3CwDkPO
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เพื่อแสดงหน้าที่ใช้สอย,สร้างประสบการณ์ใหม่ (Functional, New experience)  
ในช่วงยุค Modern ถึงปัจจุบัน (19th Century – Now) ด้วยความเร่งรีบในการพัฒนา

อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตกระจก, เหล็ก ทำให้พื้นท่ีทางเข้าเริ่มมี
บทบาทของการละลายพื้นท่ีการเปล่ียนผ่านด้วยกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุผ่านพื้นท่ีภายในพร้อมท่ี
จะเช้ือเชิญให้ผู้คนเข้าไปใช้อาคาร (Carol Davidson Cragoe 2008, p. 174) การเริ่มมีกิจกรรมท่ี
ซับซ้อนมากขึ้น เกิดเป็นหน้าท่ีใช้สอย เช่น การสร้างพื้นท่ีทางเข้าสองช้ันเพื่อปรับสภาพอุณหภูมิ,การ
กรองอากาศ หรือการออกแบบประตูบานหมุน (Revolving door) เพื่อชะลอการเดินของผู้คนในการ
เข้าไปในอาคาร หรือแม้กระท้ังการออกแบบพื้นท่ีทางเข้าท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่ท้ังอาคารประเภท
พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนสถาน ดังตัวอย่างอาคารศาสนสถานผลงานของ Tadao Ando Water 
Temple (ภาพท่ี9c) ภายใต้สถาปัตยกรรมวงรีมีสระบัวเป็นหลังคา ผู้มาเยือนต้องเดินลงบันไดกลางใต้
สระน้ำ เป็นการออกแบบวิธีการเข้าอาคารท่ีสืบทอดจิตวิญญาณวัฒนธรรมญี่ปุ่นเสมือนเดินผ่านสวน
ก่อนถึงห้องด่ืมชา (Ando, 2017, p. 190) ด้วยการถูกขยายอาณาเขตและพื้นท่ีก่อนทางเข้าอาคาร
ด้วยการพาเดินทอดน่อง (Promenade) ผ่านธรรมชาติในช่วงเวลาท่ียาวนาน เพื่อทำให้จิตใจสงบนิ่ง
ก่อนท่ีจะค่อยๆเดินลงบันไดเข้าสู่พื้นท่ีภายในอาคารอีกครั้ง เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 9 แสดงภาพทางเข้าอาคารในช่วงยุค Modern to now (19thCentury - Now)   

a) แสดงทางเขา้ช่วง Modern Le Corbusier Notre Dame du Haut 

b) แสดงทางเขา้ช่วง International Mies van der Rohe Barcelona Pavilion 

c) แสดงทางเขา้ช่วง Minimalism Tadao Ando The water temple 

ท่ีมา : a)  https://bit.ly/3639Soq  b)  https://bit.ly/35Esknu  c) https://bit.ly/3J3jHkK 

https://bit.ly/3639Soq
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จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของการให้ความหมายพื้นท่ีทางเข้านั้น เริ่มแรกมักจะทำหน้าท่ี
ปกป้องในขณะบางช่วงเวลาก็จะทำหน้าท่ีเช้ือเชิญท่ีเป็นพื้นฐานของการอยู่รอดของมนุษย์ในอดีต เมื่อ
เวลาผ่านไป มนุษย์เริ่มมีสังคมท่ีใหญ่ขึ้น มีการใช้ภาษาด้วยสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกบางอย่าง เช่น 
ต้องการสร้างศักดินา พลังอำนาจ จนกระท่ังไปสู่การสร้างสุนทรียภาพให้กับตนเองด้วยการสร้างศิลปะ
เพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน รสนิยมจนมาถึงปัจจุบัน  และพื้น ท่ีทางเข้าอาคารเป็น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นตัวแทนของการส่ือความหมาย ส่งผลต่อการตีความการรับรู้ของ
ผู้คนให้เกิดประสบการณ์และการจดจำในสถานท่ี 
 

ทางเข้ากับพื้นที่แบ่งเขต (Entryway and threshold) 

 เส้นแบ่งเขตเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของการเปล่ียนผ่านจากสภาวะหนึ่งข้ามไปยังอีกสภาวะ
หนึ่ง โดยมีการจัดลำดับก่อน-หลังของการเข้าถึง ด้วยการรับรู้ การมอง การเคล่ือนท่ีไปตามลำดับ 
Spatial thresholds คือ การรับรู้ การจดจำ และใช้ในบริบทเชิงพื้นท่ี โวล์ฟกัง ไมเซนไฮเมอร์ 
(Wolfgang Meisenheimer, 1999: p2-5) เรี ยก ว่ า  “Tool for architectural choreography” 
เครื่องมือการออกแบบท่าทางในงานสถาปัตยกรรม เป็นตัวแยกแยะการเล่าเรื่องในขณะท่ีเคล่ือนท่ี
ภายใน Threshold spaces ซึ่งมีความสัมพันธ์ในการออกแบบให้มีภาษา การตอบสนองของแต่ละ
ฉากท่ีเปล่ียนแปลงไป และจะสามารถจัดการความรู้สึกของร่างกายและกลายเป็นท่าท่ีสอดคล้องกับ
การออกแบบพื้นท่ีในสถาปัตยกรรม 

จุดเปล่ียนผ่านเชิงพื้นท่ีของ Threshold spaces จะมีโครงสร้างการลำดับท่ีสลับซับซ้อนของ
การรับรู้ ซึ่งจะเป็นความท้าทายในเรื่องการรับรู้ของมนุษย์ ความหลากหลายฟังก์ช่ันเหล่านี้ จะ
สามารถขับเคล่ือนความหลากหลายของอาคารแต่ละประเภทได้แตกต่างกัน โดยเฉพาะการเข้าถึง เช่น 
ในพิพิธภัณฑ์ ท่ีทางเข้าอาคารจะต้องมีฟังก์ช่ันของ Information ซึ่ง Threshold spaces เหล่านี้ 
อาจจะมีระยะทางท่ีส้ันลง และมีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน เป็นต้น 

 
ตัวอย่างการศึกษา Sou Fujimoto Architects : House N (2008), Oita, Japan 
เป็นการนำเสนอประสบการณ์เชิงพื้นท่ีออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทภายนอกกับ

พื้นท่ีภายใน เพื่อให้เห็นคุณค่าทางสังคมด้วยการสร้างสมดุลของขอบเขตภายนอกและภายในด้วยการ
เปรียบเทียบการจัดการพื้นท่ีในรูปแบบของเปลือกหอย เป็นการสร้างผนังกำแพงแยกเป็นลำดับช้ัน
เพื่อเปิดรับ ปิดบัง ซ่อนตัว เป็นช้ันเชิงของความคลุมเครือความสัมพันธ์มนุษย์และการเปล่ียนผ่าน
พื้นท่ี โดยมีการลำดับช้ันความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยให้เห็นโลกภายนอกท่ีสมดุลกัน สามารถสัมผัส
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากการเปิดช่องโล่งให้เช่ือมต่อกับท้องฟ้ามากขึ้น พื้นท่ีเปลือกนอกสุดจะ
เช่ือมต่อกับชีวิตพื้นท่ีสาธารณะท่ีแตกต่างจากบ้านสไตล์วิกตอเรียนท่ีประตูหน้าบ้านตัดขาดจากโลก
ภายนอก โดยมีลำดับท้ังหมด 3 ช้ัน คือ 1) ช้ันนอกสุดถูกเปิดเผยเพื่อเช่ือมต่อกับสภาพแวดล้อม
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ภายนอก ธรรมชาติ แสงแดด ฝน หิมะ เสียงของผู้คน รถยนต์ 2) ช้ันถัดมาเริ่มสร้างพื้นท่ีภายในและ
เพิ่มกระจกหน้าต่าง 3) ช้ันในสุดจัดเป็นห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารเป็นเสมือนหัวใจของ
บ้านหลังนี้และเป็นพื้นท่ีส่วนตัวมากท่ีสุด (Fujimoto, 2008, p. 3) (ภาพท่ี 10) 

ภาพท่ี 10  แสดงรูปด้าน รูปตัด รูปถ่ายโครงการและแนวคิดท่ีมาจากโครงสร้าง เปลือกหอย 
ท่ีมา : https://bit.ly/3sUHptU 
 

จากการศึกษาผลงานของ Sou Fujimoto นี้ทำให้ผู้วิจัยเริ่มต้ังข้อสังเกตถึงการแบ่งพื้นท่ี
ทางเข้าว่าในลำดับนอกสุดท่ีถูกเปิดเผยเพื่อเช่ือมต่อกับโลกภายนอกอาจให้ความหมายของ “พื้นท่ี
อาณาบริเวณ”เพื่อเช้ือเชิญให้ ผู้คนสนใจท่ีอยากจะเข้าสัมผัส ส่วนลำดับท่ีสองเป็น “พื้นท่ีก่อน
ทางเข้า” และในส่วนสุดท้ายเป็น “พื้นท่ีทางเข้าของอาคาร” ท่ีพยายามค่อยๆละลายบรรยากาศจาก
ความวุ่นวายของโลกภายนอกสู่สภาวะภายในพื้นท่ีส่วนตัว 
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วิวัฒนาการของเส้นแบ่งเขต 

จากการทบทวนวรรณกรรมหนังสือ A History of Thresholds life, death& rebirth ท่ีว่า
ด้วยพัฒนาการของ Threshold spaces ของการมีตัวตนในแต่ละช่วงเวลา ผ่านภาพถ่ายคำบรรยายท่ี
ถูกนิยามเป็น 3 ส่วนคือ 1) Life การมีตัวตน 2) Death ความไร้ตัวตน 3) Rebirth การกลับมาปรากฏ
อีกครั้ง โดยกล่าวถึง  

LIFE: การปรากฏตัวของ Thresholds  

LIFE: การมีตัวตนของ Thresholds ได้ยกตัวอย่างเรื่องการปกป้องไว้ 3 รูปแบบ คือ การ
สร้าง Thresholds เพื่อปกป้องเชิงจิตวิญญาณด้วยการสร้างปูนปั้นเทพทวารบาลหน้าทางเข้าของวัด
ญี่ปุ่น เพื่อแสดงอาณาเขตโลกจิตวิญญาณเมื่อข้ามผ่าน Thresholds นี้แล้วจะมีเทพคอยคุ้มครอง 
(ภาพท่ี 11ซ้าย) ตัวอย่างท่ีสองการสร้าง Thresholds เพื่อป้องกันเชิงหน้าท่ีใช้สอยจากสถาปัตยกรรม
ไม่เป็นมิตร (Hostile architecture) ด้วยการสร้างปุ่มสเตลเลสท่ีพื้นหน้าทางเข้าอาคารเพื่อป้องกัน
ไม่ให้คนจรมาพักพิงอาศัย (ภาพท่ี 11กลาง) ตัวอย่างสุดท้ายคือ Thresholds เพื่อการปกป้องจากโลก
ภายนอกในขณะเดียวกันยังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีภายในด้วยการยกระดับพื้นก่อนทางเข้าหน้า
บ้าน (ภาพท่ี 11ขวา) (Studio, 2018, p. 24) 

 
ภาพท่ี 11 แสดงเส้นแบ่งเขตทางเข้าวัดญี่ปุ่น,เครื่องกีดกันคนจร,การยกตัวแยกพื้นท่ี 
ท่ีมา (ซ้าย) (Studio, 2018, p. 24)  (กลาง) (Studio, 2018, p. 56) (ขวา) a)  (Studio, 2018, p. 

31) 

DEATH: การหายตัวไปของ Thresholds  

DEATH: ความไร้ตัวตนของ Thresholds เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า วัสดุกระจกใสเริ่มมี
บทบาทสำคัญในการใช้ในอาคารมากขึ้น ทำให้สถาปนิกเริ่มละท้ิงความเป็น Thresholds เพื่อเช่ือม
หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน (ภาพท่ี 12) บวกกับ เวลาท่ีเร็วมากขึ้น การมี Thresholds จึงไม่จำเป็น
อีกต่อไป (Studio, 2018, p. 57) 
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ภาพท่ี 12 แสดงการหายตัวของเส้นแบ่งเขต 
ท่ีมา (ซ้าย) (Studio, 2018, p. 59)  (กลาง) (Studio, 2018, p. 71) (ขวา) a)  (Studio, 2018, p. 

57) 

 
REBIRTH: การกำเนิดใหม่ของ Thresholds  

REBIRTH: การก ลับมาปรากฏตัวอี กครั้ ง ของ Thresholds  เริ่ม จากการสร้ างงาน   
Installation ท่ีเป็นการแทนสัญญะเขตแดนด้วย Graphic (ภาพท่ี 8c กลาง) หรือแม้กระท้ังบทบาท
ของการทำ Story board ในภาพยนตร์ท่ีต้องมีรอยเช่ือมต่อระหว่างซีนและนำมาซึ่งวิธีการเปล่ียน
ผ่านTransition effect เพื่อให้รอยต่อความต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน (ภาพท่ี 8c ซ้าย)  อีกตัวอย่าง
ของการสร้าง Thresholds ในงานสเกลจริงเพื่อเช็คสัดส่วนการใช้งานจริงว่าเหมาะสมหรือไม่ (ภาพท่ี 
8c ขวา)  (Studio, 2018, p. 109) 

 
ภาพท่ี 13 แสดงการกลับมาของเส้นแบ่งเขต 
ท่ีมา (ซ้าย) (Studio, 2018, p. 102) (กลาง) (Studio, 2018, p. 130) (ขวา)  (Studio, 2018, p. 

109) 

อีกหนึ่งตัวอย่างการกลับมาของการใช้เส้นแบ่งเขตใหม่จากการทดลองสร้างบรรยากาศอื่นๆ 
ของโรงแรม Artinn โดย Zelin Huang Aether ด้วยกาใช้ แสง พื้นผิวของผนังเดิม สีขาว ป้ายท่ีมีคำ
และการมีอยู่ของผู้คนเป็นเส้นแบ่งเขตใหม่ โดยเผยให้เห็นถึงการสร้างลำดับการเปล่ียนผ่านของ
บรรยากาศแต่ละอัน เสนอความเป็นไปได้ใหม่สำหรับการทดลองกับสถานท่ีและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม (Studio, 2018, p. 131)  
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ภาพท่ี 14 แสดงบรรยากาศโรงแรม Artinn CHINA - SHENZHEN 
ท่ีมา (Studio, 2018, p. 131) 

 

ตัวอย่างการศึกษาเส้นแบ่งเขตกับการถอดความสัมพันธ์ของระนาบบา้นญี่ปุน่ 

จากการศึกษ าวิ ธี ก ารวิ เค ราะห์  Threshold space ของ  Till Boettger ใน แง่ขอ ง 
Functional of transitional space Threshold  ด้วยการสร้าง Axonometric แยกส่วนเฉพาะ
ทางเข้าหลักของบ้านพักอาศัยแบบบ้านสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่นพิธีการถอดรองเท้าด้านหน้าโถง
ต้อนรับ ความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ีระหว่างภายนอกและภายในด้วยความท่ีพื้นท่ีระหว่างภายในต้องการท่ี
ว่างสำหรับการถอดรองเท้า เก็บสัมภาระคล้ายกับบ้านยุโรปท่ีต้องมี Foyer ดังนั้นจึงต้องร่นตำแหน่ง
ประตูทางเข้าให้กระช้ันเสมอกับผนังขอบโครงสร้างของบ้าน (Boettger, 2014, p. 28) (Raising the 
living space) การยกพื้นขึ้นให้ต่างจากระดับพื้นท่ีภายนอก 40 ซม.และปล่อยให้พื้นท่ีถอดรองเท้าอยู่
ท่ี Ground ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของพื้นท่ีชัดเจนระหว่างส่วนถอดรองเท้า ระดับพื้นดิน ระดับบันได 
และระดับของส่วนห้องนั่งเล่น ซึ่งสามารถนั่งใส่และถอดรองเท้าได้ บวกกับเตรียมพื้นท่ีสำหรับเก็บ
รองเท้า เช่น ตู้รองเท้า หรือการดันลูกต้ังบันไดเข้าไปลึกกว่าปกติสำหรับสอดเก็บรองเท้าใต้บันได การ
ไล่ระดับของการยกพื้นท่ีท่ีละเอียดอ่อนจากภายนอกสู่ภายในอาคารนั้น จะมีการปูเส่ือทาทามิส่วนพื้น
ห้องนั่งเล่น โดยการยกพื้นเช่นนี้เพื่อป้องกันความช้ืนจากฝน ส่วนพื้นระเบียงยังคงใช้เป็นวัสดุไม้ และ
ใช้ประตูบานเล่ือนในการขยายขอบเขตพื้นท่ี ตามช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสม (ภาพท่ี 15)(Concept, 
2013) 
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ภาพท่ี 15 แสดง Isometric แยกส่วนเพื่อวิเคราะห์ลำดับเส้นแบ่งเขต 
ท่ีมา (Boettger, 2014, p. 28) 

พื้นที่แบ่งเขตกับลำดับการเปลี่ยนผ่าน 

จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมเรื่อง Alice in wonderland ท่ีกล่าวถึงฉากหนึ่งในห้องโถงท่ีเต็มไป
ด้วยขนาดของประตูอันหลากหลายและเป็นตัวแทนของการเปล่ียนผ่านจากโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่
ดินแดนมหัศจรรย์หรือโลกในอุดมคติ “...Thresholds จึงไม่ใช่เพียงจุดส้ินสุดของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง
เท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของพื้นท่ีอื่นๆและการเดินทางต่อไปด้วยเช่นกัน” (Panin, 2020, pp. 9,10) 

การวิเคราะห์เส้นแบ่งเขตกับลำดับการเปลี่ยนผา่นภาพยนต์อภินิหารนาเนีย 

วิธีถอดลำดับความรู้สึกของสถานการณ์ในวรรณกรรมและภาพยนตร์ เป็นตัวอย่างท่ีผู้วิจัย
สังเกตว่าน่าจะนำมาใช้ร่วมกับการถอดลำดับการรับรู้ของพื้นท่ีทางเข้ าในแต่ละเส้นแบ่งเขตได้ จึง
ค้นคว้าตัวอย่างจากวรรณกรรมต่างๆ เช่น วรรณกรรมเรื่อง The Chronicles of Narnia อีกหนึ่ง
ภาพยนตร์ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์อธิบายลำดับของการเข้าถึง จากโลกแห่งความเป็นจริง
(DYSTOPIA) ท่ีครอบครัวของลูซี่อพยพล้ีภัยจากสงครามมาอยู่ในบ้านชนบท เมื่อย้ายเข้ามาอยู่บ้าน
ใหม่ ลูซี่เล่นซ่อนหากับพี่ๆ และเข้ามาเห็นตู้เส้ือผ้าไม้แกะโบราณท่ีดึงดูดทำให้ลูซี่เปิดประตูและอยาก
เข้าไปสัมผัสโลกอีกฝ่ังหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ด้วยความอยากรู้ ท้าทาย จึงลองค่อยๆเดินเข้าไปยัง
ตู้เส้ือผ้า ผ่านจำนวนเส้ือกันหนาวมากมายท่ีอยู่ในตู้เส้ือผ้า เมื่อเดินเข้าไปสักพัก ลูซี่เริ่มรู้สึกหนาว และ
ทันใดนั้นมือก็ได้ไปสัมผัสกับต้นไม้ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะ เมื่อหันมาอีกทีก็เพิ่งรู้ตัวว่าได้เข้ามายังดินแดน
แห่งโลกจินตนาการไปแล้ว (UTOPIA) (ภาพท่ี16) 
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ภาพท่ี 16 แสดง Diagram ถอดลำดับของการเปล่ียนผ่านภาพยนตร์อภินิหารนาร์เนีย 
ท่ีมา https://bit.ly/3tBTeV0 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ลำดับการเปลี่ยนผ่าน Brother Klaus Field Chapel 

จากตัวอย่างการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Brother Klaus Field Chapel (ภาพท่ี12) พื้นท่ี
สาธารณะสู่พื้นท่ีอาณาบริเวณท่ีต้องเดินผ่านทุ่งนาขนาดใหญ่ เมื่อเรายืนอยู่กลางทุ่งนานั้นจะรู้สึกถูก
โอบล้อมจากบริบทภายนอก ก่อนท่ีจะค่อยๆเดินไปตามทางเล็กๆท่ีเป็นมุมมองไปสู่อาคาร พอไปถึง
ประตูทางเข้าด้านหน้า จากความสว่างจ้าสู่แสงสว่างท่ีค่อยๆสลัวลง ทำให้สายตาเราปรับความสว่างท่ี
พอเหมาะในแสงสลัว การเคล่ือนท่ีของเราค่อยๆเดินช้าลงด้วยความสำรวมโดยอัตโนมัติ เมื่อเดินผ่าน
ความมืดไปสักระยะก็เริ่มปรากฏแสงสว่างจากช่องด้านบนท่ีส่องลงมาภายในโบสถ์ ทำให้สายตาปรับ
สภาพแสงใหม่อีกครั้งเพื่อเห็นพื้นท่ีภายในจนค่อยๆปรากฏภาพของแท่นบูชาและบรรยากาศภายใน 
“เป็นการสร้างสถานการณ์ของการเปล่ียนผ่านกับประสบการณ์เชิงพื้นท่ีธรณีประตู  เรขาคณิต เขต
แดน ลำดับภูมิประเทศ ลำดับนอกขอบเขต ลำดับแสงภายในปรากฏการณ์”(Till Boettger & e, 
2014, p. 36) 

การเคล่ือนท่ีไปพร้อมกับการมอง เมื่อผ่านพื้นท่ีจากบรรยากาศสลัว มองออกไปเห็นลำแสง
เป้าหมายของการเข้าถึงปรากฏชัดขึ้น ปริมาตรระหว่างทางจะถูกเลือนลางเพื่อใจจดจ่อกับลำแสง
ปรากฏการณ์ภายใน ทำให้พื้นท่ีภายในนั้นปรากฏขึ้นมาแทนท่ี ดังผลงานศิลปะ “ปรากฏ…ไม่ปรากฏ” 
ซึ่งให้แนวคิดเรื่องการเปิดเผยว่า “เมื่อส่ิงหนึ่งเลือนลางจางหายอีกส่ิงหนึ่งจะปรากฏและเผยตัว” 
(Thongsuthipheerapas, 2021, p. 27) เป็นการเปรียบเทียบการออกแบบช้ันวางบอนไซท่ีถูก
รังสรรค์ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติท่ีต้องการให้ต้นบอนไซส่ือสารเรื่องราวให้ได้มากท่ีสุดและ
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ทำให้ช้ันวางเลือนหายไปเพื่อไม่ให้รบกวนเส้นสายความงามลำต้นของบอนไซ จากแนวคิดดังกล่าวทำ
ให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของการลำดับใหค้วามเข้มข้นของจังหวะ ,บรรยากาศ,ปริมาตร (Volume) การ
ให้ความสำคัญในแต่ละลำดับของพื้นท่ีทางเข้า 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงการวิเคราะห์ลำดับการเปล่ียนผ่าน Brother Klaus Field Chapel  
ท่ีมา (Till Boettger & e, 2014, p. 36) 

 
Context (Outside) ตัวอาคารถูกวางในตำแหน่งทุ่งหญ้าท่ีกว้างใหญ่สุดสายตาปลายท้องฟ้า 

ทำให้เห็นอาคารนี้โดดเด่นเพียงส่ิงเดียวกลางทุ่งนา การมาเยี่ยมชมของผู้คน หากยังคงมีคนอยู่ภายใน
อาคารแล้ว จะต้องต่อคิวรอเพื่อเข้าชม เนื่องจากพื้นท่ีภายในปริมาตรค่อนข้างเล็ก เพื่อการบีบอัดท่ี
ว่างภายในให้เกิดการระลึกนึกถึงความสงบ การกลับเข้าไปอยู่ในครรภ์ของมารดาท่ีจะเห็นลำแสงเล็กๆ
รอบผนังรวมถึงแสงสว่างมากท่ีสุดท่ีอยู่เหนือโครงสร้างด้านบน การอนุญาตให้ฝน หิมะตกเข้ามา
ภายในอาคาร เกิดปรากฏการณ์ของการรับรู้สภาวะอากาศ แสงสะท้อนน้ำจากพื้น 
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ภาพท่ี 18 แสดงการวิเคราะห์ลำดับการเปล่ียนผ่าน Brother Klaus Field Chapel  
ท่ีมา (Till Boettger & e, 2014, p. 36) 
 

First impression ความประทับใจแรกท่ีดึงดูดสายตาในระยะใกล้ รายละเอียดของวัสดุหิน
พื้นถิ่น โทนสีท่ีดูตัดกับทุ่งนาสีเขียว ทางเดินร่องดินท่ีเล็กแคบนำไปสู่อาคารอันสูงชะลูด ความกระช้ัน
ของประตูบานเปิดรูปทรงสามเหล่ียมท่ีหนาและหนักแรงผลักระหว่างเส้นแบ่งเขตภายในและภายนอก
ท่ีทอดยาว สร้างเรื่องราวในระหว่างเดินผ่านจากโลกภายนอกสู่โลกภายใน ด้วยความอ้อยอิ่งในครั้ง
แรกท่ีเข้ามาเย่ียมชมระหว่างทาง 
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ภาพท่ี 19 แสดงการวิเคราะห์ลำดับการเปล่ียนผ่าน Brother Klaus Field Chapel  
ท่ีมา (Till Boettger & e, 2014, p. 36) 

 
 
จากลำดับประสบการณ์การรับรู้นี้ ทำให้สามารถต้ังข้อสังเกตถึง “ปริมาตร” ท่ีเกิดขึ้นของ

พื้นท่ีทางเข้าจากสภาวะภายนอกท่ีกว้างใหญ่ สู่การเปล่ียนผ่านปริมาตรพื้นท่ีท่ีค่อยๆเล็กลง และ
กลับมามีปริมาตรทรงสูงอีกครั้งผ่านปรากฏการณ์แสง ท่ีเป็นจุดส้ินสุดของกระบวนการการเปล่ียนผ่าน 
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คำกล่าวของ Till Boettger ท่ีว่าด้วยความสามารถของมนุษย์ในการแยกพื้นท่ีแบ่งเขต  
เราสามารถออกแบบการเข้าถึงและทางออกด้วยจำนวนการเปล่ียนผ่านได้ด้วยการแยกพื้นท่ี

ภายนอกกับพื้นท่ีภายใน เพื่อให้เกิดการเคล่ือนท่ีแบบการรู้สึกตัวช่ัวขณะ ก่อนท่ีจะข้ามผ่านไปอีกพื้นท่ี
หนึ่ง (Boettger, 2014, p. 10)  

 

ภาพท่ี 20 แสดง Diagram Thresholds ความต่อเนื่องกับตัดขาดจากกัน 

ภาพท่ี 21  แสดงการจัดกลุ่ม Diagram ทางเข้าความต่อเนื่องกับตัดขาด 
 
 
จากข้อสังเกตท่ีน่าสนใจนี้ สามารถแบ่งการเช่ือมโยงของการรู้สึกตัวระหว่างทางเข้ากับโลก

ภายนอกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู้สึกอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นส่วนหนึ่งท้ังโลก
ภายนอกกับโลกภายใน เช่น การเดินบนลานท่ีโล่งเช่ือมโยงกับบริบทโลกภายนอกค่อยๆเปล่ียนผ่าน
สภาวะต่อเนื่องมาถึงพื้นท่ีหลังทางเข้าอาคาร 2) การตัดขาดเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายใน (ภาพท่ี 21) 
 

ประสบการณ์การรับรู้พื้นที่ทางเข้า 

มนุษย์ใช้ความรู้สึก (Sense) ในการตีความหรือทำความเข้าใจความหมายผ่านประสบการณ์
การรับรู้ประสาทสัมผัส จากตัวอย่างการศึกษา Sense ของการรับรู้พื้นท่ีทางเข้านี้ แบ่งเป็น 3 
ลักษณะคือ  Sense ท่ีเกิดจากสัญชาตญาณการเช้ือเชิญ-การปกป้อง , Sense ของปรากฏการณ์ผ่าน
ทางธรรมชาติ  และ Sense ของปรากฏการณ์ผ่านการจัดระเบียบโดยมนุษย์การเข้าถึงโครงการ  

Connect Separate 

Thresholds and space 

Consciousness 
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ผู้มาเยือนจะสามารถรับรู้และสัมผัสตำแหน่งทางเข้าอาคารได้จากการสร้างสัญลักษณ์
บางอย่างของการเช้ือเชิญ เช่น การยกพื้นทางเข้าท่ีสูงกว่าระดับพื้นถนน หรือการใช้บันไดในการขับ
เน้นพื้นท่ีทางเข้าให้โดดเด่นเห็นได้ชัด หรือการสร้าง Overhead plan ของพื้นท่ีทางเข้า หรือจะเป็น
การสร้างสะพานข้ามไปเช่ือมกับอาคารต่างๆ เป็นต้น (Bielefeld, 2018, p. 39) 

 
1 Sense ที่เกิดจากสัญชาตญาณ การเชื้อเชิญ-การปกป้อง  

การเปรียบเทียบสัญชาตญาณในป่ากับในเมือง 
จากคำกล่าวของ Simon Unwin ท่ียกตัวอย่างความรู้สึกการเดินป่า (ภาพท่ี22a) ขณะท่ีเรา

เดินผ่านทุ่ง เราตีความอย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะทำความเข้าใจกับพื้นท่ีท่ีเราผ่าน การตามรอยทางเดิน
เดิม การมองด้วยตาแล้วด้วยเท้าของเรานำพา ทำให้เรานึกถึงโลกรอบๆตัวของการรับรู้สถานท่ีท่ีเราจะ
หยุดและนิ่งพักสักครู่ สถานท่ีกำบังลม ฝน แดด หรือจุดท่ีเราทำอาหารได้ และ ท่ีพักช่ัวคราวนี้ ท่ีท่ี
สามารถเป็นห้องและมีประตูทางเข้า การเปล่ียนแปลงจากโลกภายนอกท่ีมืดสลัวในป่าใหญ่ผ่าน
ทางเข้าสู่ท่ีพักช่ัวคราว พื้นท่ีภายในท่ีเริ่มสว่างรู้สึกถึงความปลอดภัย (Unwin, 2007, p. 11) เมื่อ
เปรียบเทียบกับคำกล่าวของ Christopher Day สถาปนิกท่ีกล่าวถึงสถาปัตยกรรมศิลปะบำบัดถึงการ
เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของอาคาร 2 รูป (ภาพท่ี14b) ว่าลักษณะใดท่ีมนุษย์ใช้สัญชาตญาณ
ในการตีความว่ารู้สึกน่าเข้าไปใช้อาคาร การเช้ือเชิญ หรือลักษณะใดท่ีถูกตีความว่าไม่น่าเข้า รู้สึกอึด
อัด “…แค่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสบนพื้นดิน เช่น ต้นไม้กับเงาของต้นไม้ หรือสระน้ำกับแสงสะท้อนจากสระ
น้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีบางแห่งท่ีให้ความรู้สึกเหมือนคุก สถานท่ีแห่งนี้ย่อมเช้ือเชิญให้เดินเข้าไป” 
(Christopher, 2020, p. 308) 
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ภาพท่ี 22  แสดงการเปรียบเทียบสัญชาตญาณมนุษย์ ธรรมชาติ a) กับ มนุษย์สร้างขึ้น b) 
ท่ีมา : a)  (Unwin, 2007, p. 12)  ,  b) (Christopher, 2020, p. 308) 
 

The sensual and emotional changes   
การเปล่ียนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากทางเข้าประตู คือ การเล่าเรื่องท่ีหลากหลาย

ความรู้สึก การถูกกระตุ้นปลายประสาทสัมผัสท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น หู จมูก ผิวกาย รสสัมผัส และการ
เคล่ือนท่ีขา แขน (Unwin, 2007, p. 131) ดังเช่นการเช่ือมโยงโลกภายนอกจากการเปล่ียนผ่านเข้าสู่
โลกภายใน ผ่านประตู แสงสว่างและความมึด เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปข้างในเราจะเห็นความมืด 
แต่เมื่อเรามองกลับกัน เมื่ออยู่ภายในมองออกมาข้างนอก ดวงตาจะปรับความสว่างสัมผัสอี ก
บรรยากาศจากภายใน หรือแม้กระท่ังเมื่อเราเข้าโบสถ์หรือห้องสมุดทำไมถึงรู้สึกเงียบ การเดินเข้า
ห้องน้ำสาธารณะทำไมถึงมีกล่ินติดในลำคอ หรือการเดินร้านขายปลาติดริมทะเล น้ำลายสอ ผิวกาย
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เหนียวตัว หรือการผลักประตูเบาๆจากคราบของผิวไม้ร่องรอยท่ีผ่านการใช้งานมานาน น้ำหนักประตู
ท่ีสัมผัสถึงแรงต้าน เมื่อผ่านประตูเข้าไปปะทะกล่ินหอมฟุ้งกระทบหน้าอย่างสดช่ืน (Pallasmaa, 
1996) เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกต่างๆของร่างกาย 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงปริมาณแสงมุมมองการมองกลับกันของภายนอก-ภายใน 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 127), (Unwin, 2007, p. 129), (Unwin, 2007, p. 128) 

 
 
2 Sense ของปรากฏการณ์ผ่านธรรมชาติ  
 
โลกภายนอกสู่โลกภายในจากการเปลี่ยนผ่าน 
ปรากฏการณ์จากโลกภายนอกสู่โลกภายในอิทธิพลของโลกภายนอก คือ ลักษณะของภูมิ

ประเทศ-ภูมิอากาศ-ผังเมือง-ผู้คน-และวัฒนธรรม ส่วนอิทธิพลของโลกภายใน คือ เนื้อหาหรือ 
program ภายในท่ีอยากจะส่ือสาร กับ ความเป็นปัจเจกแนวคิดของสถาปนิก ด้วยความรู้สึกถึงความ
เป็นสถานท่ีเกี่ยวกับความเป็นภายในสู่ภายนอกจากการเคล่ือนไหว น้ำหนัก และความเป็นวัตถุของ
พื้น ผนัง หลังคา (Srisaowanunt & Inpuntung, 2016, p. 1) 
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ภาพท่ี 24 แสดง Diagram ความคิดทฤษฎี Christian Norberg-Schulz 
ท่ีมา Srisaowanunt & Inpuntung, 2016 

ตัวอย่างการศึกษาการเปลี่ยนผ่าน Woodland Chapel, Stockholm 
Erik Gunnar Asplund: Swedish,1885-1940: Woodland Chapel, Stockholm, 

Swedenตัวอย่างทางเข้าอาคารท่ีถูกพูดถึงพื้นท่ีระหว่าง จากรั้วซุ้มทางเข้าจากด้านนอกท่ีมีความลึก
ของซุ้มปูนนี้ เมื่อเดินผ่านลอดเข้ามายังซุ้มนี้ในช่วงเวลาท่ีลอดเข้ามานั้น จะได้สัมผัสความรู้สึกแคบ อึด
อัดพอดีตัวในระหว่างท่ีเดินเข้ามาโดยใช้เวลาอยู่พักใหญ่ เมื่อผ่าน Thresholds แรกไปจะเจอกับ
บรรยากาศป่าสนสูงใหญ่โอบล้อมร่างกาย ท้ังท่ีเห็นเป้าหมายของอาคารอยู่ค่อนข้างไกลใช้เวลาเดิน
ผ่านป่าอีกพักใหญ่ เพียงเพื่อเตือนให้ผู้มาเยือนเริ่มสำรวม สงบ และเข้าสู่สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ในการ
ประกอบพิธีในโบสถ์ การให้ความเคารพแก่สถานท่ี ผู้เสียชีวิต จาก Thresholds ป่าสนเข้าสู่ตัวอาคาร
ท่ียังทำเป็นพื้นท่ีระหว่าง โดยจะมีสัญลักษณ์รูปป้ันสีทองคอยต้อนรับเป็นอันดับแรก จากนั้นก็จะผ่าน
ประตูท่ีมีรายละเอียดเรื่องราวของประตูปีศาจท่ีทำเป็นรูปหัวกะโหลกเหล็กสีดำไขกุญแจท่ีดวงตาเพื่อ
เตือนอีกครั้งถึงการเปล่ียนผ่านสู่ประตูแห่งความตาย (ภาพท่ี 25) 

 
ภาพท่ี 25 แสดงพื้นท่ีทางเข้า Woodland Chapel, Stockholm, Sweden 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 121) 
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Time stands still เวลาหยุดนิ่ง ปรากฏการณ์โลกภายนอก 
Lindisfarne Holy Island ตัวอย่างทางเข้าอาคารท่ีลึกลับ ศักด์ิสิทธิ์อีกสถานท่ีหนึ่ง ด้วยภูมิ

ประเทศอยู่ติดกับทะเล บางช่วงฤดูการจะมีน้ำขึ้น-น้ำลง หิมะปกคลุมเหมือนสถานท่ีท่ีเป็นกับดัก หาก
ผู้มาเยือนอยากจะมาท่ีนี่ ต้องเดินผ่านพื้นท่ีระหว่างจากแนวราบสู่แนวด่ิงวนเป็นเขาวงกตเรื่อยๆด้วย
ระยะทางท่ียาวนานจนสามารถค่อยๆเริ่มสัมผัสอากาศท่ีเริ่มเปล่ียนแปลงไปจากความอบอุ่นท่ีอยู่
แนวราบสู่พื้นท่ีบนปราสาทท่ีราบสูงผ่านสภาพอากาศท่ีเริ่มหนาวจากลมทะเล เกิดการรับรู้ในระหว่าง
ท่ีเปล่ียนผ่าน Thresholds จากแนวราบสู่แนวต้ังและจะกลับไปยังแนวราบอีกครั้งเมื่อถึงส่วนของ
ปราสาททางเข้าอาคารท่ีอยู่บนภูเขา (ภาพท่ี 26)  

 

 
ภาพท่ี 26 แสดงปรากฏการณ์ของโลกภายนอก Lindisfarne Holy Island 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 139) 
 

3 Sense ของปรากฏการณ์ผ่านการจัดระเบียบโดยมนุษย์  
ตัวอย่างการศึกษาประสบการณ์ค่อยเป็นค่อยไป Tea house, Japan 

 พื้นท่ีทางเข้าของการมาด่ืมชาของประเทศญี่ปุ่น เป็นประสบการณ์การต้อนรับท่ีใช้เวลานาน
ในการเปล่ียนผ่านแต่ละ thresholds space ทำให้เกิดความรู้สึกถูกพรากจากโลกภายนอกเพื่อ
เปล่ียนผ่านเข้ามายังโลกภายในเพื่อสัมผัสประสบการณ์จิตวิญญาณในธรรมชาติ โดยมีลำดับอย่าง
พิถีพิถันต้ังแต่การเลือกช่วงฤดูกาล การเลือกรสชาติของชาให้เข้ากับบรรยากาศฤดูในช่วงนั้น การจัด
ดอกไม้อิเคบานะ หรือแม้กระท้ังการเลือกงานศิลปะกับบทประพันธ์ท่ีละเอียดอ่อน โดยมีลำดับของ
ขั้นตอนการผ่านพื้นท่ีดังนี้ 

1) เข้าสู่ Genkau (Entryway) จุดเริ่มต้นจากการมาถึงพื้นท่ีรั้วบ้านผ่านซุ้มประตูเข้ามายังพื้นท่ีอาณา
บริเวณของบ้าน 

2) ถอดรองเท้า Zori (Foyer) เมื่อผ่าน Genkau จะมีเก้าอี้สำหรับนั่งถอดรองเท้าของผู้มาเยือน 

3) ห้องวางสัมภาระ Yoritsuki (Changing room) ในสมัยก่อนสัมภาระท่ีมากับผู้มาเยือนจะเป็นดาบ  
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4) นั่งรอ ช่ืนชมสวน การตกแต่ง Machiai (Waiting room) เป็นห้องท่ีทำหน้าท่ีต้อนรับในลำดับแรก 
เพื่อรอการเตรียมความพร้อมและปรับสภาพจิตใจให้เข้าสู่การเข้าถึงธรรมชาติ 
5) ออกไปชมสวนท่ีนั่งด้านนอก Koshikake machiai (Sheltered waiting arbor) จากนั้นเจ้าของ
บ้านจะพาออกไปเดินนั่งชมสวน 
6) เดินชมสวนและหิน Roji (Garden path) จากนั้นเจ้าของบ้านจะเริ่มพาเดินชมสวนในบริเวณต่างๆ
โดยเดินไปตามทางเดินหินท่ีเรียงรายนำพาไปสู่เรือนด่ืมชา 
7) ล้างมือและบ้วนปากท่ี Tsukubai (Stone water basin) เป็นตำแหน่งท่ีมีบ่อน้ำเล็กๆเพื่อล้างมือ
และบ้วนปากให้สะอาดก่อนท่ีจะเข้าสู่เรือนด่ืมชา 
8) เข้าสู่ห้องชาเดินบนหินคลานเข้าเข้าห้อง Nijiriguchi (Guest entrance) การเดินก้าวข้ามหินเพื่อ
ก้มตัวมุดเข้าห้องด่ืมชาท่ีต้องคลานเข่าเข้าเรือน 
9) นั่งชมศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะ ป้ายปรัชญาเข้าสู่พิธีชงชา ด่ืมชา (Tea room) เมื่อเข้ามาใน
ห้องด่ืมชาแล้ว การกำหนดตำแหน่งท่ีนั่งของผู้มาเยือนจะถูกตระเตรียมไว้ล่วงหน้าตามลำดับศักดินา
และเข้าสู่พิธีชงชา ด่ืมชา ช่ืนชมดอกไม้ งานศิลปะร่วมกับบรรยากาศสวนภายนอกเรือน 

 
ภาพท่ี 27 แสดงผังอธิบายพื้นท่ีทางเข้าพิธีดื่มชาประเพณีด้ังเดิมของญี่ปุ่น 

ท่ีมา ท่ีมา : (Unwin, 2007, p. 134)   (武 & Nakagawa, 2019, p. 34) 
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Seams in experience รอยตะเข็บประสบการณ์ท่ีละเอียดอ่อนแบบอย่างบทกวีช่องว่างหิน
นี้เป็นทางเดินสวนเพื่อเข้าสู่อาคารให้ลำธารเล็กๆเป็นอิสระของการแบ่งช่องว่างและเป็นการเน้นย้ำ
ประสบการณ์อาณาเขตของอาคาร ให้เราต้องระมัดระวังในการก้าวเท้าอย่างมีสติ และเป็นตัวกำหนด
ว่าเรากำลังเปล่ียนถ่ายจากโลกภายนอกสู่โลกภายใน การต้อนรับท่ีใช้เวลานานในการเปล่ียนผ่านแต่
ละ thresholds space ทำให้เกิดความรู้สึกถูกพรากจากโลกภายนอกเพื่อเปล่ียนผ่านเข้ามายังโลก
ภายในเพื่อสัมผัสประสบการณ์จิตวิญญาณในธรรมชาติ หินถอดรองเท้า The tea house crawl 
doorแต่ก็มีบางสถานท่ี ท่ีมีทางเข้าเป็นช่องขนาดเล็กเพื่อจงใจให้ก้มคลานเข่าเข้าพื้นท่ีภายใน สำหรับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น Tea house crawl door ถือเป็นการแสดงท่าทีอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพ 
โค้งคำนับ การให้เกียรติสถานท่ี และความเท่าเทียมกัน โดยประตูทางเข้านี้ เรียกว่า “Nigirizushi” (
武 & Nakagawa, 2019, p. 34) 

ภาพท่ี 28 แสดงพื้นท่ีก่อนทางเข้าห้องด่ืมชา 

ท่ีมา (武 & Nakagawa, 2019, p. 34), (Unwin, 2007, p. 64) 
 

ตัวอย่างการศึกษาการสร้างประสบการณ์ใหม่ Future system 
กรณีศึกษาพื้นท่ีทางเข้าของร้านFUTURE SYSTEM เป็นการขยายพื้นท่ีทางเข้ากินพื้นท่ี

ภายในร้านทะลุเข้ามายังพื้นท่ีภายใน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ กระตุ้น ดึงดูดให้ผู้คนเดิน
เข้าไปสู่โลกภายในด้วยการใช้โลหะอะลูมิเนียมประกอบเสร็จและส่งเรือมาติดต้ัง โดยมีขนาดปริมาตร
พอดีสัดส่วนมนุษย์ท่ีขณะเคล่ือนท่ีเข้ามาข้างในจะรู้สึกถึงการโอบล้อม กระชับในห้วงเวลาขณะหนึ่ง
ข้ามผ่านมายังภายในร้าน เป็น Threshold spaces ท่ีแยกความรู้สึกจากหน้าอาคารสาธารณะกับ
พื้นท่ีภายในร้านอย่างชัดเจน (Slessor, 2002, p. 106) (ภาพท่ี 29) 

 
ภาพท่ี 29 แสดงพื้นท่ีทางเข้าของร้าน FUTURE SYSTEM 
ท่ีมา (Slessor, 2002, p. 106) 
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ตัวอย่างการศึกษาการสร้างประสบการณ์ใหม่ Museum of Graffiti 
Museum of Graffiti : France : Massimiliano&Doriana Fuksas Italian architects : 

p306-307 Functional : Landmark of gate Shelter การต้อนรับส่วนแรกของการมาเยือน เพื่อ
เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปสู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของถ้ำ โดยมีแนวคิดให้ Shelter เป็นตัวแทนของสัตว์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ชนิดหนึ่งท่ีโผล่ออกมาจากถ้ำ และเปิดปีก เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน 
จุดประสงค์เพื่อให้คล้ายกับการค้นพบทางโบราณคดี จึงใช้วัสดุ Corten Steel ท่ีขึ้นสนิมแล้ว มาใช้
เป็นตัวห่อหุ้ม Shelter นี้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาดถ้ำท่ีมีอายุต้ังแต่สมัย มักดาเลเนียน 11.000 
bC.  

ภาพท่ี 30 แสดงภาพโครงการ Museum of Graffiti France 
ท่ีมา (DAMDI Pupishing House, 2018, p. 306) 

จุดเริ่มต้นของทางเข้าด้านหน้ามีการออกแบบเป็นทางเดินยาวต่อเนื่องไปจนถึงปากทางเข้าถ้ำ 
ท่ีมีท่ีนั่งข้างทางวางสลับกันไปเพื่อชะลอ หยุดพิจารณาอะไรบางอย่าง การเดินไปท่ีปลายสายตา เป็น
จุดชมวิวท่ีบีบสัดส่วนของปีกสูงชะลูดเสมือนตัวผู้คนอยู่ในตัวของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (DAMDI 
Pupishing House, 2018, p. 306) 

การรับรู้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (Perception of element in architecture) 
 จากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสู่การรับรู้ท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีทางเข้ามี 8 เรื่องคือ 

Scale of entry 
Subtleties of scale ขนาดช่องทางเข้ าประตู บ่ งบอก ลักษณะ ศัก ด์ิศรี  ของ ส่ิงๆนั้ นแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น ช่องลอดประตูแมวเล็กๆข้างประตูท่ีใหญ่โตกับสัดส่วนคน แสดงสถานะความเอา
ใจใส่และความมีศักด์ิศรีของมัน การจินตนาการถึงสัดส่วนช่องทางเข้าของเล้าหมูท่ีต้องคลานต่ำเข้า
ออก เป็นการดูหมิ่นศักด์ิศรี อย่างคนเร่ร่อนใน Zimbabwe ท่ีกล่าวว่า “ฉันรับไม่ได้ถ้าต้องคลานเข้า
มาในท่ีท่ีฉันอยู่ราวกับงูตัวหนึ่ง ขออ้างสิทธิในฐานะมนุษย์ตนหนึ่งท่ีจะเดินเข้าไปในบ้านโดยไม่ต้องก้ม
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คลาน”ขนาดสัดส่วนของทางเข้าบางอย่าง แสดงถึงหน้าท่ีฟังก์ช่ันของมัน อย่างเช่น บ้าน  Igloo 
เอสกิวโมท่ีจะต้องทำขนาดเล็กเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนจากพื้นท่ีภายในให้คงอยู่ได้นาน 

The symbiotic relationship ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน ในเชิงปรากฏการณ์
ระหว่างกรอบประตูและแสงเงาท่ีเป็นการรอคอยการปรากฏตัว หรือเช้ือเชิญให้มนุษย์ข้ามผ่านธรณี
ประตูสู่เงาอันยิ่งใหญ่ ดังเช่นการอุปมาอุปไมของนักบุญท่ีกำลังเช้ือเชิญผู้คนท่ีกลับมาจากดินแดนเงาสู่
โลกแห่งแสงสว่างและการมีชีวิตคือโลกของการเป็นนักบุญ 

ภาพท่ี 31 แสดงสัดส่วนของทางเข้า 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 62) 

The tea house crawl door แต่ก็มีบางสถานท่ี ท่ีมีทางเข้าเป็นช่องขนาดเล็กเพื่อจงใจให้ก้มคลาน
เข่าเข้าพื้นท่ีภายใน สำหรับวัฒนธรรมญี่ปุ่น Tea house crawl door ถือเป็นการแสดงท่าทีอย่าง
อ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพ โค้งคำนับ การให้เกียรติสถานท่ี และความเท่าเทียมกัน โดยประตู
ทางเข้านี้ เรียกว่า “Nijiriguchi”  

ภาพท่ี 32 แสดงขนาดทางเข้าห้องด่ืมชา 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 64) 
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The scale of dignity ในขณะท่ีบางวัฒนธรรม แสดงขนาดของทางเข้าด้วยระดับของการมีศักด์ิศรี 
ฐานะ ความยิ่งใหญ่ ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกภูมิใจ ด้วยการใช้ style roman architecture เป็นสัญญะ
ความสูงส่งของเจ้าของบ้าน หรือเป็นสัญลักษณ์ของการมอบอำนาจของระบบยุติธรรม หรือจนไปถึง
สัดส่วนพอเหมาะ แสดงถึงความเอื้ออาทร การต้อนรับ ความมีศักดินาอย่างเท่าเทียมกัน 

 
ภาพท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบความรู้สึกกับกายภาพทางเข้า 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 66) 

 จากการศึกษาดังกล่าว สรุปการขยายขนาดทางเข้ากับการให้ความหมายตามรูปภาพด้านล่าง
นี้ หากขยายขนาดความสูงจะมีความหมายเชิงความน่าเกรงขามของเจ้าของอาคาร หากขยายตาม
แนวกว้างจะมีความหมายเพื่อควบคุมปริมาณผู้คน ถ้าขยายแนวลึกจะมีความสัมพันธ์กับบริบทนั้นๆ 

ภาพท่ี 34 แสดงข้อสรุปสัดส่วนมนุษย์กับความหมายทางเข้า 
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Geometry form  
Tending to the rectangular รูปทรงทางเข้าแนวโน้มของรูปแบบทางเข้าประตู ส่วนมาก

จะเป็นสัดส่วน 1x2 เมตรจาก Human dimension โดยมีรูปแบบการใช้โครงสร้าง วัสดุท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามสัดส่วนการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ Human form and movement โดยมีสัดส่วนพอดีตัว 
หรือมีมิติมุมฉากของการเป็นอยู่ของมนุษย์เปล่ียนไปเป็นการเอียงตามรูปแบบของถ้ำท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ ทำให้การเคล่ือนท่ีต้องเดินช้าลง และต้องระมัดระวัง เดินไม่มั่นใจ ไม่สะดวก ถูกบิดเบือนไป
จากเดิม หากดูจากงาน Zaha Hadid Vitra Fire station ท่ีมีการบิดเบือน (Distorted geometry) 
แกนต้ังฉากของทางเข้า ทำให้การใช้งานไม่สะดวก ไม่มั่นใจเมื่อต้องเร่งรีบ วิ่งผ่าน เนื่องจากเป็นสถานี
ดับเพลิงของโรงงาน อาคารนี้จึงล้มเหลวในเชิงการใช้สอย จึงถูกปรับมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของการโชว์
เฟอร์นิเจอร์แทน ท่ีเป็นฟังก์ช่ันการใช้งานท่ีไม่ต้องมีการเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็วเหมือนฟังก์ช่ันแรกท่ี
เป็นสถานีดับเพลิง (Unwin, 2007, p. 27) 

 

 

ภาพท่ี 35 แสดงรูปแบบทางเข้าท่ีแตกต่างกัน 
ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 27) 
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รูปทรงของทางเข้าอาคารกับการต้ังฉากกับพื้นโลกมักจะให้ความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย 
ตามภาพสเก็ตสรุปด้านล่างนี้ บางครั้ง รูปทรงของทางเข้ามักจะมีความหมายท่ี สัมพันธ์กับ Façade 
หรือ Enclosure เพื่อสร้างความหมายของทางเข้าเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง  

 

ภาพท่ี 36 แสดงข้อสรุปรูปแบบทางเข้ากับองศาของการก่อรูป 

Relationship between position and inside program  
ความสัมพันธ์ระหว่างทางเข้ากับตำแหน่งการวางผังภายในขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมจาก

ภายในอาคารท่ีจะส่งผลต่อหน้าตาอาคารท่ีสัมพันธ์กับตำแหน่งช่องทางเข้าว่าจะเลือกให้สมมาตร หรือ
อสมมาตร และจะให้ความหมายของรูปด้านอาคารท่ีแตกต่างกันออกไป (Francis, 1996, p. 239) 

 

ภาพท่ี 37 แสดงตำแหน่งทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทียบกัน 2 อาคาร  
ท่ีมา http://realmetro.com/อาคารเรียนแมว/ , https://penina.gumroad.com/l/IHaM 

 ดังตัวอย่างภาพข้างต้น ตำแหน่งทางเข้าท่ีสมมาตรบวกกับรูปแบบช่องทางเข้าท่ีแตกต่างกัน 
เพื่อส่ือสารความหมาย Character ของอาคารในการตีความเพื่อจดจำได้ง่าย อาคารแห่งนี้เป็นอาคาร
ของโรงเรียนอนุบาลต้ังอยู่ในเมืองคาร์ลสรูเออ เป็นเมืองในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดย d’Ayla-Suzan Yöndel สถาปนิกชาวฝรั่งเศส  ร่วมกับ 
Tomi Ungerer รูปร่างท่ีคล้ายกับแมวของอาคารแห่งนี้ ทำให้เด็ก ๆ อยากมาโรงเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่ง

http://realmetro.com/อาคารเรียนแมว/
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เด็กๆที่เดินทางมาเรียนนั้นก็จะต่ืนตาต่ืนใจกับห้องเรียนแมวของพวกเขา ส่วนของประตูนั้นจะเป็นส่วน
ปากของแมว ทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกแมวกินเข้าไป และมันนั่งเรียนกันอยู่ในท้องของแมวในขณะท่ีรูป
ขวามือเป็นโรงเรียนอนุบาล Nant-y-Cwm, แคว้นเวลส์ สถาปนิก Christopher Day ท่ีแสดงท่าที
ต้อนรับของประตูทางเข้าท่ีไม่สมมาตร เป็นการดึงธรรมชาติ การกดเต้ียของอาคารเพื่อแสดงถึงความ
อบอุ่น (Christopher, 2020, p. 365) 

ภาพท่ี 38 แสดงข้อสรุปตำแหน่งทางเข้าสัมพันธ์กับโปรแกรมภายใน 

Level, Step, Slope and form of the circulation space 
ระดับของการเดิน ทางลาดชัน และรูปแบบของการสัญจรพื้นท่ี ให้ความหมายของการ

เคล่ือนท่ีท่ีแตกต่างกันไป เช่น บันไดเป็นการเคล่ือนท่ีรวดเร็วกว่าทางลาดชัน ลักษณะการเดินขึ้น หรือ
การเดินลง หรือการเคล่ือนท่ีทางลาดชันขึ้นหรือลง มักจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันในห้วงของการใช้
ระยะเวลาหรือแม้กระท่ังมุมมองท่ีค่อยๆเปล่ียนไปตามการเคล่ือนท่ีของร่างกาย  

 
ภาพท่ี 39 แสดงการเคล่ือนท่ีทางลาดชันกับบันได 
ท่ีมา (Francis, 1996, p. 273) 
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Axis and approach  
แนวแกนและมุมมองการเข้าถึงแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1)แนวแกนตรง ให้ความชัดเจนของ

การมองเห็นเป้าหมายพาร่างกายเคล่ือนท่ีดึงดูดเข้าหาสู่ทางเข้าอาคารโดยไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา 2) 
แนวแกนเฉียง การมอบทางเลือกจากการเห็นความหลากหลายของความสนใจ เกิดการชะลอ หยุดคิด 
เริ่มมีลำดับการมองเห็นก่อนหลัง เพื่อเดินต่อไป และ3) แนวแกนแบบเกลียว มีความซับซ้อน จงใจให้
เดินอ้อมเป็นเกลียวเพื่อผ่านบางอย่าง การเดินทอดน่องด้วยระยะทางและเวลาท่ียาวนาน เพื่อเป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่บางอย่าง 

 
ภาพท่ี 40 แสดงลักษณะแนวแกนมุมมองการเข้าถึง 
ท่ีมา (Francis, 1996, p. 231) 

 

แกนเป็นเงื่อนไขเชิงเส้น จึงมีคุณสมบัติของความยาวและทิศทาง ช้ีนำให้เกิดการเคล่ือนไหว
และส่งเสริมทัศนะการมอง โดยจะมี จุดเริ่มต้น -ส้ินสุด มีการกำหนดขอบเขต ลำดับ การจัด
องค์ประกอบรูปแบบพื้นท่ี โดยมีแกนเป็นตัวกำหนดทิศทาง  

ตัวอย่างของ Propylaea, defensible refuge ประตูสู่การป้องกัน หลบภัยบนยอดเขา การ
ยกตัวสูงขึ้นของเมือง เป็นการล้ีภัยจากการโจมตีเพื่อการเข้าถึงยากขึ้น และเป็นสัญลักษณ์ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ของเมืองท่ีมีความสำคัญ โดยซุ้มประตูอาคารทางเข้าของ The Propylaea เป็นแกนหลักสำคัญท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับอาคารภายในแต่ละส่วน รวมไปถึงแกนภายนอกท่ีมองผ่านช่องประตูจะเห็นเป็น
ภูเขา 2 ยอดเพื่อเช่ือมโยงตำนานกรีกโบราณท่ีเป็นบ้านเกิดของอะธีน่าเช่ือมระหว่างส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ของอะธีน่าใจกลางกรุงเอเธนกับสถานท่ีเกิดอะธีน่าในเชิงความหมายและความทรงจำ  
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ภาพท่ี 41 แสดงผังเมือง Athens แนวแกนความสัมพันธ์ทางเข้ากับอาคาร 

ท่ีมา (Unwin, 2007, p. 69) 

สัดส่วนทางเข้ามีขนาดกว้างใหญ่เพื่อขบวนพระราชพิธีและแทนสัญลักษณ์พลังอำนาจของ
เทพและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ โดยทางเข้า Propylaea จะเป็นการกำหนดมุมมองการเห็นท่ีค่อยๆเคล่ือนท่ี
ผ่านทางเข้า วิหารต่างๆท่ีอยู่ภายในก็จะค่อยๆปรากฏตัวในมุมมองต่างๆ และทางเข้า Propylaea ยัง
เป็นจุดอ้างอิงท่ีมีความสำคัญในการ Organize เส้นหลักของพื้นท่ี สร้างการเบ่ียงเบนทางสายตาของ
ผู้คนเข้าหาวิหาร Parthenon ทางฝ่ังขวาท่ีมีขนาดใหญ่ โดยวิหารด้านหน้าจะหันไปรับแสงอาทิตย์
ทางตะวันออกเช่นเดียวกับรูปปั้น Athen 

ภาพท่ี 42 แสดงแนวแกนอาคารทางเข้า Propylaea 
ท่ีมา (Boettger, 2014) 
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Path space relationship 
 ความสัมพันธ์ของทางเดินมี 3 รูปแบบคือ 1) ทางเดินแบบผ่าน ไม่บังคับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็
ได้ 2) ทางเดินแบบทะลุ จงใจบังคับเข้า เกิดการซึมซับของบรรยากาศ  3) ทางเดินแบบมีจุดส้ินสุด จง
ใจให้เข้าใกล้เป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน 

ภาพท่ี 43 แสดงประเภทของทางเดิน 
ท่ีมา (Francis, 1996, p. 264) 

Quantity of threshold sequence 
จำนวนการแยกพื้นท่ีขอบเขตลำดับช้ันของทางเข้า มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจการรับรู้อย่างเป็น

ลำดับตามการเคล่ือนท่ีอย่างเป็นระบบ ตัวอย่าง “เครื่องมือ” ในการวิเคราะห์รูปร่างและตำแหน่ง
บันได การจัดระเบียบการมาถึง การเคล่ือนท่ีผ่านเส้นโค้งนูนของตัวบันได นำไปสู่ทางเข้าโดยแยกการ
ลำดับเป็น 2 ส่วนคือ แบบอิสระในการเลือก กับการบังคับหรือแนะนำให้ไปตามทางท่ีกำหนด 

ภาพท่ี 44 แสดงลำดับ Community centre and senior housing in Stuttgart 
ท่ีมา (Boettger, 2014, p. 136) 
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Surface and material 
พื้นผิวให้ความรู้สึกหนัก –เบา, ละเอียด-หยาบ, นุ่ม-แข็ง, การสะท้อนแสงมัน-วาวหรืออาจให้กล่ิน
อบอวลเพื่อนึกถึงความทรงจำบางอย่าง แบ่งเป็นวัสดุทางธรรมชาติ กับ วัสดุท่ีสร้างขึ้นจากมนุษย์เพื่อ
สร้างความโดดเด่นลักษณะเฉพาะพิเศษ 

 
ภาพท่ี 45 แสดงพื้นผิวอาคาร 
ท่ีมา (Francis, 1996, p. 86) 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีทางเข้า หน้าท่ีแรกเริ่ม

เกี่ยวข้องกับ 1) การปกป้อง 2) การเช้ือเชิญเป็นหลักเพื่อความอยู่รอด และเมื่อมนุษย์เริ่มมีสังคม
,ศาสนา,หน้าท่ีใช้สอย,ความเป็นปัจเจกท่ีซับซ้อนมากขึ้น พื้นท่ีทางเข้าจึงเริ่มมีบทบาทในการมอบ
ความหมายท่ีมากกว่าการเป็นทางเข้าท่ีเป็นหน้าท่ีใช้สอยแบบท่ัวไป  

ทางเข้ากับเส้นแบ่งเขต (Threshold) สามารถแยกพื้นท่ีทางเข้าได้เป็น 5 ส่วน คือ  1) พื้นท่ี
ทางเข้าโครงการ มักจะเช่ือมโยงหรือตัดขาดกับบริบท (Context)  2) พื้นท่ีอาณาบริเวณ ส่วนขยาย
ของพื้นท่ีภายในเพื่อเตรียมการรับรู้ก่อนเข้าสู่พื้นท่ีทางเข้าอาคาร 3) พื้นท่ีก่อนทางเข้า ปริมาตรมักจะ
มีสัดส่วนมนุษย์เพื่อให้มีสมาธิกับเนื้อหาภายในอาคาร 4) ทางเข้าอาคาร มีประตูกลไกในการควบคุม
จำนวนผู้คน  5) พื้นท่ีหลังทางเข้า  รวมไปถึงทางออก โดยในแต่ละส่วนจะมีบทบาท หน้าท่ี 
ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป การเน้นย้ำการให้ความหมายของพื้นท่ีทางเข้า มักจะมีเรื่องปริมาตร 
(Volume) น้ำหนักของตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้าแตกต่างอย่างฉับพลันเพื่อให้เกิดการเปล่ียนผ่านอย่าง
รวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อยไปให้เกิดการจดจำในสถานท่ีนั้นๆ 
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 พัฒนาการของเส้นแบ่งเขตแรกเริ่มมักจะมีชัดเจนตรงไปตรงมา ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความ
รวดเร็วมากขึ้น เส้นแบ่งเขตจึงถูกละลาย เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนเพื่อการเปล่ียนผ่านท่ีเร็วขึ้นจน
มาถึงปัจจุบันเส้นแบ่งเขตถูกนำไปใช้ในรูปแบบอื่นเช่น ในงานส่ือภาพยนต์,งานส่ือส่ิงพิมพ์ 

เส้นแบ่งเขตกับลำดับการเปล่ียนผ่าน การเคล่ือนท่ีอย่างเป็นลำดับของการเปล่ียนผ่าน มักจะ
มีจังหวะ ชะลอ (Slow down) จังหวะเร็ว (Speed) เนื่องจากการสร้างลำดับท่ีมีเส้นทางให้เลือก 
(Selectable) มักจะให้ความหมายของ ความอิสระ (Freedom) ท่ีอาจจะไปรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ส่วนเส้นทางไหนมีช้ีนำ (Guideline) มักจะมีความหมายของการควบคุม จำนวนในการสร้างลำดับ
ของการเคล่ือนท่ีมีผลต่อ จังหวะ และความเร็วในการก้าวเท้าเดินและการเปล่ียนทิศทาง ข้อสังเกตุ
เรื่องการเน้นย้ำการให้ความหมายของพื้นท่ีทางเข้า มักจะมีเรื่องปริมาตร (Volume) น้ำหนักของ
ตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้าแตกต่างอย่างฉับพลันเพื่อให้เกิดการเปล่ียนผ่านอย่างรวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อย
ไปให้เกิดการจดจำในสถานท่ีนั้นๆ ประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ีทางเข้า จังหวะท่ีชะลอ (Slow down) 
มักจะเป็นตำแหน่งท่ีขับเน้นความหมายของทางเข้าอีกครั้ง ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ เพื่อตรึงการ
รับรู้ของผู้คนเข้าไว้ แต่ก็จะวางในตำแหน่งท่ีแตกต่างกัน 
 Gradual entryway ทางเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป บางทีไม่จำเป็นต้องชัดเจนเสมอไป 
บางครั้งการเปล่ียนผ่านจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกภายในท่ีไม่ชัดเจน สามารถดึง ถ่วง หน่วงเวลาเพื่อ
ความทรงจำบางอย่าง กระบวนการท่ีสมบูรณ์ของทางเข้าจะเป็นชุดของขั้นตอนการผ่านพื้นท่ีเส้นแบ่ง
เขต ผ่านประตูนำพาเราจากพื้นทีสาธารณะท่ีสามารถเห็นพื้นท่ีภายในได้ทีละส่วนอย่างเป็นลำดับ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของช่วงเวลาของการเคล่ือนท่ีว่าต้องรู้สึกเดินอย่างต่อเนื่อง ชะลอช้าลง หยุดชะงัก 
ครุ่นคิด ระวัง และไปต่อในการค่อยๆอ่านความหมายของพื้นท่ีทางเข้า เหมือน Symphony ท่ีค่อยๆ
เพิ่มจังหวะโหมโรงทีละน้อย (Unwin, 2007, p. 198) 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 

ในเนื้อหาบทนี้แบ่งเป็น 4 หัวเรื่องคือ 1) ขั้นตอนการเลือกกรณีศึกษา 2) องค์ประกอบท่ีใช้
วิเคราะห์กรณีศึกษา 3) วิธีการวิเคราะห์กรณีศึกษา และในส่วนสุดท้ายท่ี 4) การสร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า ตามลำดับ เพื่อนำเครื่องมือท่ีได้นำไปศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ในบทต่อไป 

 
ภาพท่ี 46 Diagram แสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวิจัย 
  

1 ขั้นตอนการเลือกกรณีศึกษา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยจากเอกสารต่างๆท่ีรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เกี่ยวกับพื้นท่ีทางเข้า โดยมีขั้นตอนการเลือกกรณีศึกษา เริ่มแรกจะศึกษาภาพกว้างของ
ประเภทอาคารต่างๆเบ้ืองต้น เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ท่ีหลากหลายท้ังในแง่ประเด็นต่างๆ การศึกษา
เกี่ยวกับพื้นท่ีทางเข้า และค่อยๆลงรายละเอียดกรณีศึกษาท่ีแคบลงจากการศึกษาข้อมูลดังนี้ 

1.1 การศึกษาอาคารทั่วไปทุกประเภทค้นหาความหลากหลายของทางเข้า 
โดยเลือกอาคารมาดูภาพกว้ างๆเบื้ อ งต้น  6 ประเภท ได้แก่  1) Housing 2) Education 3) 
Hospitalities 4) Healthcare 5) Museum 6) Religious โดยหยิบยกมาอย่างละ 6 กรณีศึกษา คือ 

1) อาคารประเภทบ้านพักอาศัย (Housing) ด้วยหน้าท่ีใช้สอยของบ้านเป็นท่ีพักอาศัย ท่ี
ผันไปตามบริบทท่ีต้ังว่าจะอยู่ ในเมือง หรือในชนบทท่ีมีภูมิทัศน์ติด ป่า ภูเขา ทะเล 
ต่างๆ เป็นต้น พื้นท่ีทางเข้าของบ้านพักอาศัย หากบริบทมีความเป็นธรรมชาติก็มักจะ
อาศัยเช่ือมโยงเข้ามาสู่อาณาบริเวณบ้าน หรือมีการจัดระเบียบเหมือนแบ่งแยกเป็นอีก
โลกส่วนตัวท่ีตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน ทางเข้าบางกรณี
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เลือกให้เป็นจุดสนใจ (Landmark) เพื่อเป็นท่ีจดจำได้ง่ายเมื่อมาถึงด้วยการออกแบบ
จังหวะประตูหน้าต่างให้มีความหมายบางอย่างในการตีความ เป็นต้น 

2) อาคารประเภทเพื่อการศึกษา (Education) ด้วยหน้าท่ีใช้สอยสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
การศึกษาและให้ความรู้ ต้ังแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ทางเข้า
อาคารประเภทนี้ก็ยังคงตัดขาดจากบริบทภายนอก เพื่อเข้าสู่โครงการท่ีมีความเป็น
ส่วนตัว โดยจะมีบางอาคารท่ีพยายามส่ือความหมายเพื่ อกระตุ้นให้ เกิด First 
impression ของการอยากเข้ามาเรียนในอาคารระดับอนุบาล เพื่อล่อตาล่อใจเด็กในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ และอยากมาเรียนหนังสือ 

3) อาคารประเภทโรงแรม (Hospitality) เป็นอีกประเภทของอาคารท่ีมักจะมีการสร้าง
บรรยากาศความประทับใจแรกของการมาเยือน ด้วยการค่อยๆเผยให้เห็นทางเข้าอย่าง
เป็นลำดับท้ังวิธีการตัดขาดจากโลกภายนอกหรือเป็นการค่อยๆละลายเช่ือนโยงบริบท
เข้ามาสู่พื้นท่ีโครงการ ซึ่งความหลากหลายของการให้ความหมายของทางเข้า ก็ยังคง
เป็นการโน้มน้าวอารมณ์ของความผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่ 

4) อาคารประเภทสุขภาพ (Heath care) เป็นอีกประเภทของอาคารท่ีต้องการสร้าง
อารมณ์ผ่อนคลายท้ังทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการ บำบัด บรรเทา การรักษา พื้นท่ี
ทางเข้าส่วนใหญ่จึงมักจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก และมักจะสร้างบรรยากาศจาก
ภายในโครงการให้เกิดความสงบ ร่มเย็น พร้อมท่ีจะบำบัดรักษาลำดับถัดไป 

5) อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ (Museum) ด้วยหน้าท่ีใช้สอยของพิพิธภัณฑ์ จะเป็นแหล่ง
เก็บรักษา รวบรวม องค์ความรู้ในอดีต ปัจจุบัน และนำไปสู่อนาคต ของการเรียนรู้  
ดังนั้นในส่วนของพื้นท่ีทางเข้าจึงมีการสร้างบรรยากาศเพื่อเช้ือเชิญ หรือเป็นการบอกใบ้
บางอย่างเพื่อให้ผู้คนเข้าใจความหมายก่อนท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีภายในอาคารต่อไป และมักจะ
มีความหลากหลายของการตัดขาดจากบริบท หรือแม้กระท่ังการอาศัยธรรมชาติ
เช่ือมโยงเข้ามายังพื้นท่ีทางเข้าอาคาร ก่อนท่ีจะรับรู้ในลำดับถัดไป 

6)  อาคารประเภทศาสนสถาน (Religious) อาคารทางศาสนสถานหน้าท่ีใช้สอยส่วนใหญ่
จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกสงบจิตสงบใจ การเข้าถึงพระเจ้า หรือ
แม้กระท่ังการระลึกนึกถึงบุคคลท่ีล่วงลับไปแล้ว ดังนั้น พื้นท่ีทางเข้าของอาคารประเภท
นี้จึงให้ความหมายเหมือนๆกันคือการส่ือสารถึงบรรยากาศท่ีสงบ การระลึกนึกถึงพระเจ้า 
และมีท้ังการตัดขาดจากบริบทรอบโครงการและการค่อยๆเช่ือมโยงอย่างมีลำดับ  
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ตารางท่ี 1 แสดงกรณีศึกษา 6 ประเภทอาคารกับการเช่ือมโยงโลกภายนอก 
 

1.2 เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา 

จากตารางข้างต้นการกำหนดเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา คือ “ต้องการความหลากหลาย
ของวิธีออกแบบพื้นที่ทางเข้า” จากข้อสังเกตท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องพื้นท่ีทางเข้า ท่ีมี
การเช่ือมโยงต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปกับการตัดขาดความสัมพันธ์พื้นท่ีทางเข้า ในการเลือกข้อมูล
กรณีศึกษาต่อไป  

จากการ review เบื้องต้นพบว่า พื้นท่ีทางเข้าอาคารเกือบทุกประเภทยังคงมีลักษณะ
เหมือนกันคือมักจะออกแบบให้เป็นพื้นท่ีส่วนตัวโดยตัดขาดจากโลกภายนอก  จะมีอาคารประเภท
“พิพิธภัณฑ์กับอาคารประเภทศาสนสถาน” ท่ีเน้นพื้นท่ีทางเข้าในการย้ำเตือนและให้ความหมาย
อย่างมีนัยยะมากกว่าอาคารประเภทอื่นๆ แต่ด้วยเนื้อหาอาคารทางศาสนาท่ีมีเพียงเรื่องการเข้าถึง 
บรรลุ ทางศาสนา เพียงอย่างเดียว จึงทำให้มีความหลากหลายในการวิเคราะห์น้อย ซึ่งอาคารประเภท
พิพิธภัณฑ์ ด้วยความท่ีมีเนื้อหาภายในท่ีหลากหลายในการสร้างความหมายของพื้นท่ีทางเข้ามากกว่า 
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ผู้วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษา “ประเภทพิพิธภัณฑ์” มาทำการวิจัยต่อไป เมื่อเริ่มมีความสนใจท่ีจะเลือก
อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์มาศึกษา จึงค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นท่ีทางเข้าของ
อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร   

1.3 ประวัติศาสตร์ทางเข้าประเภทพิพิธภัณฑ์ 
จุดเริ่มต้นของ Museum  ยุคโบราณจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของห้องสมุดเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 

ต่อมาในยุคกลางพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์, มหาวิหาร , พระราชวัง ต่อมายุค Renaissance 
เป็นส่วนหนึ่งของบ้านขุนนางชนช้ันสูงการสะสมของมีค่าแสดงถึงอำนาจและยุค Modern ถึงปัจจุบัน 
มีการให้ความสำคัญของการเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อสาธารณะครั้งแรก จึงเริ่มมีการออกแบบทางเข้าอย่าง
เป็นระบบ และมีการส่ือความหมายเพื่อเป็นการ Introduction ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อหาภายใน 

 

ภาพท่ี 47 แสดงอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ต้ังแต่ 19th -20th Century 
 

ดังตัวอย่างพิพิธภัณฑ์  Neue National galleries, Berlin 1968 ท่ี  Mies van de Rohe 
ออกแบบในปี 1968 น่าจะเป็นอาคารแรกท่ีเริ่มพูดถึงการเช่ือมต่อทางเข้ากับบริบทภายนอกและ
ภายในด้วยวัสดุกระจกใส จากการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้าเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีทางเข้าอาคาร มี
การลำดับแบ่งเป็น 3 ลำดับ โดยเริ่มจากการกระจายจากสารทิศท้ัง 4 ด้านของอาคารท่ีต้องเดินขึ้น
บันไดมาเจอลานโดยรอบอาคารและถูกควบคุมให้เดินผ่านระเบียงกระจกใสโดยรอบมาสู่การรวม
ทางเข้าอาคารเพียงจุดเดียวท่ีอยู่เป็นแกนสมมาตรของผนังอาคารท้ังหมด จากการสร้างระเบียง
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โดยรอบเพื่อให้เห็นพื้นท่ีภายในเช่ือมทะลุกับบริบทภายนอกเสมือนเป็นพื้นท่ีเดียวกันอย่างต่อเนื่อง 
(Boettger, 2014, p. 72) 

  

ภาพท่ี 48 แสดงการวิเคราะห์อาคาร Neue National galleries, Berlin 1968 
ท่ีมา (Boettger, 2014, p. 72) 

1.4 การแบ่งกลุ่มประเภทของพิพิธภัณฑ์ 
 การจำแนกประเภทของอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีขึ้นอยู่กับเนื้อหาและวัตถุท่ีนำมาจัดแสดง โดย
หลักๆที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกรณีศึกษา แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ท้ังหมด 3 กลุ่ม คือ 

1) Historical museum พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มักมีความหมายถึงการย้อนรอยอดีตเพื่อนำไปสู่
การศึกษาเรื่องราวในอดีตท่ีผ่านมาแล้ว 

2) Art museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะ มักมีความหมายถึงการเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน การสรรสร้าง
ผลงานของศิลปินต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจินตนาการของแต่ละศิลปิน 

3) Science museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มักมีความหมายถึงการก้าวไปในอนาคต การค้นคว้า 
การวิจัย การสร้างนวัตกรรม หรือการปลูกฝังการเรียนรู้เพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีอนาคต 
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ภาพท่ี 49 แสดงวิธีการออกแบบพื้นท่ีทางเข้าพิพิธภัณฑ์ 3 ประเภท 

จากภาพข้างต้นเมื่อเริ่มทำการวิเคราะห์ท้ัง 3 ประเภท ผู้วิจัยมีข้อสังเกตในเบ้ืองต้นว่า ความ
แตกต่างท้ัง 3 ประเภทมีวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมักจะเริ่มมีความหมายของเวลา อดีต 
ปัจจุบัน อนาคต และในความหมายนี้จะเริ่มมีรูปแบบของการออกแบบพื้นท่ีทางเข้าท่ีคล้ายๆกันบาง
อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มักจะใช้การเดินลงท่ีบ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตท่ีเราต้องก้าวข้าม
ร่องรอยประวัติศาสตร์ ในขณะท่ีพิพิธภัณฑ์ประเภทศิลปะมักจะเดินในแนวราบผ่านธรรมชาติ และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มักจะเป็นการเดินขึ้นโดยใช้ความแม่นยำของมนุษย์ในการสร้างให้เกิดสภาวะ
ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีนำเนื้อหาภายในออกมาเล่าเรื่องอีกครั้ง 

ภาพท่ี 50 แสดง 18 กรณีศึกษาท่ีเลือกมาวิเคราะห์ในงานวิจัย 
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จากการ Review 18 Case study ผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกต 3 เรื่องได้แก่ 1) Movement 2) 
Spatial threshold 3) Position building and ground อิทธิพลบางอย่างท่ีมีผลต่อพื้นท่ีทางเข้าใน
เชิงความหมาย และลองถอดสัญลักษณ์ของแต่ละส่วนออกมาในแต่ละกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการค้นพบ
เรื่องท่ีเคยกล่าวไปข้างต้นถึงลำดับเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแต่ละประเภทของ
อาคาร  

 

ภาพท่ี 51 แสดงข้อสังเกต 3 เรื่องหลังจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาเบื้องต้น 

 

 

ภาพท่ี 52 แสดงการวิเคราะห์กรณีศึกษาจาก 3 ข้อสังเกตเบ้ืองต้น 
 
2 องค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของแต่ละกรณีศึกษา 2) ทฤษฎี คุณลักษณะ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 3) ทฤษฎีประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ีทางเข้า 
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2.1 ข้อมูลทั่วไปของแต่ละกรณีศึกษา 

การวิเคราะห์บริบทจากภาพถ่ายโครงการการใช้ผัง ,รูปด้านอาคาร,ภาพตัด,ภาพสามมิติ, วิธี
คิดของสถาปนิก มาประกอบการอธิบาย วิเคราะห์ 18 กรณีศึกษาของแต่ละโครงการ 

2.2 ทฤษฎีคุณลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

 
ภาพท่ี 53 แสดงเครื่องมือจากทฤษฎีคุณลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

เครื่องมือจากทฤษฎีคุณลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมีท้ังหมด 8 เรื่องตามท่ีได้
ก ล่าวในบท ท่ี  3  ของการทบทวนวรรณ กรรม ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง  คือ  Scale, Geometry form, 
Relationship between position and inside program, Level step slope and form of the 
circulation space, Axis and approach, Path space relationship, Quantity of threshold& 
transition sequence, and Surface material. ท่ี เป็น กายภาพ  (Physical) นำไป สู่การสร้ าง
ความหมายของพื้นท่ีทางเข้าในลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

2.3 ทฤษฎีประสบการณ์การรับรู้พื้นที่ทางเข้า 

เครื่องมือทฤษฎีประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ีทางเข้า ประกอบไปด้วยการอธิบายถึงผัสสะท้ัง 5 
ส่วนอันได้แก่ 1) การมองเห็นด้วยปริมาณแสง 2) การสัมผัสด้วยความเข้มข้นของอุณหภูมิ 3) การได้
ยินด้วยความดังเบาก้องกังวานของเสียง 4) กล่ินและการรับรสบางอย่างท่ีแสดงออกมา และส่วน
สุดท้ายคือ 5) ความสัมพันธ์ของแขนและขาในการเดินจากความเร็ว การชะลอช้า หรือการหยุดเดินใน
การเคล่ือนไหวร่างกาย 

3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา 
การวิเคราะห์ท้ัง 18 กรณีศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 1)การแบ่งพื้นท่ีทางเข้า 2)การ

วิเคราะห์บริบท 3) การวิเคราะห์จาก 8 คุณลักษณะทางสถาปัตยกรรม 4) การวิเคราะห์
ประสบการณ์การรับรู้ 5) บันทึกข้อมูล 
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1) Delimitation: เริ่มจากการแบ่งพื้นท่ีทางเข้าออกเป็น 5 ส่วนคือ พื้นท่ีอาณาบริเวณ , 
พื้นท่ีก่อนทางเข้า, พื้นท่ีทางเข้าอาคาร, พื้นท่ีหลังเข้าอาคาร, พื้นท่ีภายในรวมถึงทางออก 

2) Context outside: การวิเคราะห์บริบทบวกกับข้อมูลท่ัวไปของแต่ละกรณีศึกษา 
3) วิเคราะห์จากทฤษฎี 8 ส่ิงของคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
4) วิเคราะห์จากทฤษฎีประสบการณ์การรับรู้ 
5) บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ประเด็นต่อไป 

 
ภาพท่ี 54 แสดง Diagram ขั้นตอนการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
4 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีทางเข้านั้น ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องมือออกมาใน 
“รูปแบบตาราง” สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆในบทถัดไป โดยจะมี “ค่าคงที่” ใน 
“ตำแหน่งเบอร์ที่ 3 คือทางเข้าอาคาร” (Stable position : สีเหลืองในตารางท่ี 2) เพื่อสามารถเห็น
ความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในการเปรียบเทียบของแต่ละ 18 กรณีศึกษา
เชิงปริมาตร (Volume) สัดส่วน( Proportion) การให้ความสำคัญของพื้นท่ีทางเข้า 

 

ตารางที่ 2 แสดงตารางเครื่องมือการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในบทนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1) เป็นการนำเครื่องมือท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในบทท่ี 3 มาทำการพิสูจน์เครื่องมือของกรณีศึกษาพื้นท่ีทางเข้าท้ัง 18 โครงการ เพื่อนำไปสู่
การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์ร่วมกันบางอย่าง หรือแม้กระท้ังค้นพบประเด็นอื่นๆท่ีน่าสนใจ 
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในลำดับส่วนท่ี 2) ของบทนี้ 

 

ภาพท่ี 55 แสดงกระบวนการศึกษาบทท่ี 4 
 

ตอนท่ี 1 : การวิเคราะห์พื้นที่ทางเข้า 18 กรณีศึกษา 

 สำหรับการวิเคราะห์ในส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้าในลักษณะข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ัวไปตามกายภาพของแต่ละโครงการ โดยแบ่งค่าคงท่ีในการวิเคราะห์ท่ีเหมือนกันตาม
ขั้นตอนท่ีเคยกล่าวข้างต้นในส่วนท้ายของบทท่ี 3 แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 
กรณี ศึกษา คือ  1)Historical museum 2) Art museum 3) Science museum รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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กรณีศึกษาท่ี 1 : Sayamaike : Ando 

สรา้งเมื่อปี 2001 โดยสถาปนิก Tadao Ando สถานท่ีตั้งในเมือง Osaka ประเทศญ่ีปุ่ น

เป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรส์ าหรบัเก็บรวบรวมองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัวิศวกรรมการสรา้งเข่ือนตัง้แต่

สมยัเอโดะเพื่อไม่ใหเ้กิดอทุกภยั ตวัอาคารอยู่ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน า้ท่ีมีลกัษณะเนินสงูกบัเมือง 

 

ภาพท่ี 56 แสดงภาพรวมอาคาร Sayamaike  

ภาพท่ี 57 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Sayamaike 



  54 

ภาพท่ี 58 แสดงการวิเคราะห ์Sequence Sayamaike 

จากการถอดล าดับของพื ้นท่ีทางเข้า  พื ้นท่ีอาณาบริเวณเป็นการกระจายทางเข้าท่ี

หลากหลายและจะถูกรวบทางเขา้เดียวกันในช่วงพืน้ท่ีก่อนทางเข้า มีการเปล่ียนทิศทางขึน้-ลง 

ซา้ย-ขวา ท่ีสลับกันไปมาดว้ยทางลาดและบันได การสรา้งทางเลือกในช่วงพืน้ท่ีก่อนทางเขา้เพื่อ

เปิดประสบการณก์ารสัมผสัใกลข้องการรบัรู ้ม่านน า้ตกในหว้งเวลาท่ีเดินเขา้ไปยังอาคารผ่านแสง

ธรรมชาติจากท่ีโล่งสู่ภายใต ้Overhead plain สลับไปมา วัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตท่ีเกิดคราบ

น า้ผ่านกาลเวลาเป็นการจ าลองเข่ือนน า้ตก เปิดประสบการณก์ารคน้พบโครงสรา้งเข่ือน  

ภาพท่ี 59 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Sayamaike 
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ตารางท่ี 3 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Sayamaike  
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กรณีศึกษาท่ี 2 : Maritime : BIG  

สรา้งเมื่อปี 2013 โดยสถาปนิก Bjarke สถานท่ีตั้งในเมือง Helsingor ประเทศเดนมารก์

เป็นพิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตรก์ารเดินเรือของเดนมารก์ส าหรบัเก็บรวบรวมองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการ

ต่อเรือโดยมีความเชื่อมโยงกับปราสาทครอนบอรก์ ตัวอาคารฝังตัวในชั้นใตดิ้นไปกับอู่ต่อเรือเก่า 

ท าใหเ้ห็นทศันียภาพปราสาทท่ีเชื่อมแกนเดียวกบัทางเขา้ของโครงการ 

 

 

ภาพท่ี 60 แสดงภาพรวมอาคาร Maritime 

ภาพท่ี 61 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Maritime 
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ภาพท่ี 62 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Maritime 
จากการถอดล าดบัของพืน้ท่ีทางเขา้ เร่ิมตน้จากพืน้ท่ีอาณาบริเวณท่ีมีมมุมองเห็นทางเขา้

ท่ีชัดเจน เมื่อเขา้สู่พืน้ท่ีก่อนทางเขา้จะเป็นการเดินขา้มสะพานลอยทางลาดลง ผ่านร่องรอยของอู่

ต่อเรือเก่าจากการทิง้รอ่งรอยการถกูใชง้านในอดีตท่ีผนงัดา้นล่าง มีการเปลี่ยนทิศทางการเคล่ือนท่ี

จากขวาไปซา้ย หยุดอ่านขอ้ความท่ีผนังคอนกรีตขึน้สนิมเป็นความหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนือ้หา

ภายในและตรงกับแกนปราสาทครอนบอรก์ จากนั้นกลับมาเดินทางลาดตรงอีกครั้งเพื่อเข้าสู่

อาคาร โดยทางเขา้แห่งนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของบริบทภายนอกและค่อยๆเปล่ียนอารมณค์วามรูสึ้กดว้ย

ความต่างระหว่างสะพานสรา้งใหม่กบัผนงัอู่ต่อเรือเก่าเพื่อเชื่อมปัจจบุนักลบัไปเรียนรูอ้ดีตอีกครัง้ 

ภาพท่ี 63 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Maritime 
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ตารางท่ี 4 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Maritime 
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กรณีศึกษาท่ี 3 : Jewish : Libeskind 

สรา้งเมื่อปี 1999 โดยสถาปนิก Libeskind สถานท่ีตัง้ในเมือง Berlin ประเทศเยอรมนัเป็น

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรท่ี์ตอ้งการส่ืออารมณค์วามรูสึ้กวิถีชีวิตของชาวยิวในช่วงเวลาทัง้ก่อนและ

หลงัการถกูฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์โดยสรา้งอาคารใหม่เชื่อมกบัอาคารเก่าในบริบทเมืองเบอรลิ์น 

 

ภาพท่ี 64 แสดงภาพรวมอาคาร Jewish  
 

ภาพท่ี 65 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Jewish 
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ภาพที่ 66 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Jewish 

จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเข้า เริ่มต้นจากการเขา้สู่อาคารเก่าชั้นแรกเชื่อมต่อกับ

ทางเขา้อาคารใหม่ของโครงการด้วยการเดินลงบันไดท่ีลาดชันอย่างยาวนาน สรา้งความรูสึ้กไม่

มั่นคง น่ากลวั หวาดระแวง จากสภาวะแสงสว่างจากอาคารเก่ากา้วเขา้สู่ความมืดสลวัของอาคาร

ใหม่ท่ีตอ้งเดินผ่านไปตามแสงสลัวท่ีซ่อนน าทางไปตามจุดหมายต่างๆ จากนั้นเริ่มเดินไปตามทาง

ลาดเกิดทางเลือก 3 ทางเพื่อหน่วงเวลาในการเปิดประสบการณ์การรับรูข้องแต่ละเส้นทาง

ความหมาย ก่อนท่ีจะกลับเข้าสู่การเดินขึน้บันไดท่ีลาดชันอีกครั้งเพื่อเริ่มเข้าสู่เนื ้อหาภายใน

พิพิธภณัฑ ์

ภาพท่ี 67 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Jewish 
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ตารางท่ี 5 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Jewish 
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กรณีศึกษาท่ี 4 : Roman Ruins : Zumthor 

สรา้งเมื่อปี 2017 โดยสถาปนิก Peter Zumthor สถานท่ีตั้งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

เป็นพิพิธภัณฑป์ระวติัศาสตรท่ี์ถูกสรา้งขึน้เพื่อป้องกันการถูกท าลายของฐานรากโครงสรา้งอาคาร

โรมนั 3 หลงัท่ียงัเหลืออยู่ในภมูิทศันเ์มืองเดิม 

 

ภาพท่ี 68 แสดงภาพรวมอาคาร Roman Ruins 
 

 

 
ภาพท่ี 69 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Roman Ruins 
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ภาพท่ี 70 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Roman Ruins 
จากการถอดล าดบัของพืน้ท่ีทางเขา้ เร่ิมตน้จากพืน้ท่ีอาณาบริเวณท่ีค่อนขา้งเล็ก โดยพืน้ท่ี

ก่อนทางเขา้จะถูกออกแบบใหย้กตัวลอยจากพืน้ดินเพื่อกา้วขา้มจากโลกปัจจุบันไปสู่โลกในอดีต 

ดว้ยการใชแ้ผ่นเหล็กอโุมงคข์นาดสดัส่วนมนษุย ์จากแสงสว่างสู่มึดสลัว เมื่อเดินเหยียบบนัไดท่ีท า

ด้วยแผ่นเหล็กจะเกิดความรูสึ้กไม่มั่นคง เสียงดังก้องกังวานจากการเหยียบและสะท้อนไปมา

ภายในอโุมงคท์ าใหเ้กิดความรูสึ้กก าลงักา้วขา้มไปอีกโลกหน่ึง เมื่อเขา้มาถึงพืน้ท่ีหลงัทางเขา้ความ

สว่างปรากฏอีกครัง้จากล าแสงหลงัคา และแสงท่ีผ่านระแนงไม ้มีสะพานเชื่อมต่อแนวแกนเดียวกัน

น าสายตาใหพ้าเดินต่อไปและจะมีทางลงบนัไดเพื่อเขา้สู่เนือ้หาของพิพิธภณัฑอ์ีกครัง้ 

 

ภาพท่ี 71 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Roman Ruins 
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ตารางท่ี 6 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Roman Ruins 
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กรณีศึกษาท่ี 5 : Hokusai : Sanaa  

สรา้งเมื่อปี 2016 โดยส านักสถาปนิก Sanaa สถานท่ีตั้งในย่าน Sumida เมืองโตเกียว

ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของศิลปิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นท่ีเก็บรวบรวม

ชีวประวัติและผลงานของศิลปินบุคคลส าคัญ Hokusai ภาพพิมพท่ี์มีชื่อเสียงท่ีสุดคือ Red fuji ท่ี

เป็นแรงบนัดาลใจในการใชรู้ปแบบภเูขาไฟฟูจิมาออกแบบตวัอาคาร 

 

 

ภาพท่ี 72 แสดงภาพรวมอาคาร Hokusai 

 

ภาพท่ี 73 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Hokusai 
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ภาพท่ี 74 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Hokusai 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ เร่ิมต้นจากพืน้ท่ีอาณาบริเวณท่ีเป็นสนามเด็กเล่น

ลานโล่งเพื่อต้องการเชือ้เชิญผูค้นให้สามารถเข้าถึงโครงการได้ง่าย จากนั้นต้องเดินขึน้จากการ

ยกระดับพืน้เมื่อเขา้มาถึงพืน้ท่ีก่อนทางเขา้จะมีทางเขา้ 4 ทิศทางท่ีหลากหลายและสามารถเลือก

ไดว้่าไปไปส่วนไหนก่อน ลกัษณะทางเขา้จะเป็นการลอดเขา้สู่ถ า้ท่ีเป็นรอยแยกสามเหล่ียมหนา้จั่ว

ทรงสงูผ่านวัสดอุลูมิเนียมผสมผสานกบักระจกใสท่ีหกัเหเอียงไปมาเหมือนผลึกแกว้ท่ีท าหนา้ท่ีเปิด

ใหแ้สงธรรมชาติเขา้สู่ภายในอาคารได้มากขึน้จากการค่อยๆเคล่ือนท่ีผ่านไปในแต่ละกา้วจะเห็น

ความแตกต่างของล าแสงท่ีผ่านเขา้มาในแต่ละระนาบในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัไปตามฤดกูาล 

 

ภาพท่ี 75 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Hokusai 
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ตารางท่ี 7 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Hokusai 
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กรณีศึกษาท่ี 6 : WTC : Snøhetta 

สร้างเมื่ อปี  2014 โดยสถาปนิก Snøhetta สถานท่ีตั้งในเมือง New York ประเทศ

สหรฐัอเมริกา เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรส์ าหรบัเก็บรวบรวมบันทึกเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

อาคาร World trade center ถล่มจากการก่ออาชญากรรมท าให้ผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น

จ านวนมาก และเพื่อระลึกนึกถึงจึงสรา้งพิพิธภณัฑนี์ไ้วเ้ป็นอนสุรยส์ถานเตือนใจใหก้บัคนรุน่หลงั 

 

 

ภาพท่ี 76 แสดงภาพรวมอาคาร WTC : Worldtrade center 

 

ภาพท่ี 77 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า WTC : Worldtrade center 
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ภาพท่ี 78 แสดงการวิเคราะห์ Sequence WTC : Worldtrade center 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเข้า พื ้นท่ีอาณาบริเวณเข้าถึงได้หลายส่วน การสรา้ง

ความหมายด้วยการทิง้ร่องรอยอนุสรย์สถานท่ีเป็นฐานรากเดิมของอาคาร 2 ส่วน บริเวณขอบ

โดยรอบสลักชื่อผูเ้สียชีวิตทัง้หมด มีน า้ตกใหลลงใตอ้าคารฐานรากขนาดใหญ่ส่ือความหมายถึง

น า้ตาความเศรา้โศกของการจากลาผูเ้สียชีวิตในเหตกุารณค์รัง้นัน้ เมื่อมาถึงพืน้ท่ีก่อนทางเขา้ จะ

ผ่าน Canopy ท่ียื่นออกมาจากตัวอาคารแบบเอียงลงไม่มั่นคงเพื่อผ่านพืน้ท่ีหลงัทางเขา้จากการ

เนน้ย า้ความหมายดว้ยการหยิบเอาโครงสรา้งหลกัของอาคารท่ีไม่ถกูท าลายผ่านแสงธรรมชาติจาก

การเปิดผนงักระจกใสหกัเอียงไปมาใหเ้กิดการย า้เตือนเตรียมเขา้สู่เนือ้หาภายในอาคาร 

 

 

ภาพท่ี 79 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ WTC : Worldtrade center 
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ตารางท่ี 8 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า WTC : Worldtrade center 
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กรณีศึกษาท่ี 7 : San : Ando 

สรา้งเมื่อปี 2013 โดยสถาปนิก Tadao Ando สถานท่ีตัง้ในเมือง Gangwon-do ประเทศ

เกาหลีเป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะรว่มสมัยเพื่อเก็บรวบรวมและแสดงผลงานศิลปะส าหรบับ าบัดอาการ

ทางจิตหรือส าหรบัการท าจิตใจใหส้งบ ดว้ยการเขา้ถึงธรรมชาติและเขา้ใจงานศิลปะ 

 

 

ภาพท่ี 80 แสดงภาพรวมอาคาร San art museum 
 

 

ภาพท่ี 81 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า San art museum 
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ภาพท่ี 82 แสดงการวิเคราะห์ Sequence San art museum 
จากการถอดล าดบัของพืน้ท่ีทางเขา้ เป็นการควบคมุบังคบัเดินทะลุพืน้ท่ีเปลี่ยนผ่านต่างๆ  

เร่ิมจากการมาถึงส่วนอาณาบริเวณท่ีตอ้งจอดรถดา้นหนา้ ตอ้งเดินผ่านอาคารตอ้นรบัซือ้ตั๋วก่อนท่ี

จะเดินผ่านไปยงัพืน้ท่ีก่อนทางเขา้ ท่ีถกูแบ่งเป็น 2 ส่วนคือตอ้งเดินผ่านสวนดอกไมก้บัสวนน า้ จาก

ความต่างระหว่างเสน้โค้งอิสระกับเส้นตรงเรขาคณิต ท่ีทางเดินสวนดอกไม้ค่อยๆเปล่ียนผ่านสู่

ลักษณะทางเดินเส้นตรงเมื่อผ่านสวนน า้ โดยมีการวางประติมากรรมขนาดใหญ่ทั้ง 2 ส่วนเพื่อ

สรา้งความหมายของการมาถึงทางเขา้อาคาร ในระหว่างการเคล่ือนท่ีผ่านนั้นใชเ้วลาตรงึอารมณ์

ความรูสึ้กกบับริบทธรรมชาติอย่างยาวนานเพื่อสรา้งสภาวะผ่อนคลายก่อนท่ีจะเขา้สู่เนือ้หาภายใน

อาคารอีกครัง้ 

 

ภาพท่ี 83 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ San art museum 
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ตารางท่ี 9 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า San art museum 
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กรณีศึกษาท่ี 8 : La Congiunta : Markli 

สรา้งเมื่อปี 1992 โดยสถาปนิก Peter Markli สถานท่ีตั้งในหมู่บ้าน Giornico ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ภมูิประเทศติดเทือกเขา เป็นมลูนิธิพิพิธภณัฑศิ์ลปะชมุชนท่ีไม่ตอ้งการใหร้ะบบทุน

นิยมเขา้มาครอบง าศิลปะบริสุทธิ์ ตัวอาคารจึงไม่แสดงออกถึงการเรียกรอ้งความสนใจใดๆ เป็น

การเก็บรกัษาประติมากรรมผลงานของ Zurcher Plastikers Hans Josephsohn  

 

ภาพท่ี 84 แสดงภาพรวมอาคาร La Congiunta museum 

 

ภาพท่ี 85 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า La Congiunta museum 
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ภาพท่ี 86 แสดงการวิเคราะห์ Sequence La Congiunta museum 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ มีความกระชั้นอย่างฉับพลนั จากพืน้ท่ีอาณาบริเวณ

ท่ีมีเพียงแปลงปลูกผักฟารม์ของชุมชนในหมู่บา้นจากลานดา้นหนา้ เมื่อมาถึงส่วนทางเขา้ ประตู

เป็นวัสดุแผ่นเหล็กสัดส่วนมนุษย์ มีคานปูนขนาด 1 คนเหยียบยื่นเป็นระดับเพื่อการกา้วขา้มเข้า

ไปสู่พืน้ท่ีภายในอย่างกระชับฉับพลัน การไม่แสดงตัวตนของอาคารท าให้รูปแบบทางเขา้ถูกลด

บทบาทลงเพื่อแสดงถึงความนอบนอ้ม และตดัขาดจากโลกภายนอกดว้ยผนงัคอนกรีตท่ีหนาเพื่อ

รกัษาผลงานประติมากรรม เมื่อผ่านพืน้ท่ีหลังทางเขา้จะมองเห็นจุดรวมสายตาช่องว่างของแต่ละ

ส่วนเป็นแกนตรงเดียวกันเพื่อน าพาเดินทะลุผ่านส่วนอื่นๆ และเดินไปตามล าแสงสลัวธรรมชาติท่ี

เกิดจากการเปิดช่องแสงบนหลงัคา 

 

ภาพท่ี 87 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ La Congiunta museum 
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ตารางท่ี 10 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า La Congiunta museum 
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กรณีศึกษาท่ี 9 : Teshima art : Ryue  

สรา้งเมื่อปี 2010 โดยสถาปนิก Ryue Nishizawa ร่วมกับศิลปิน Rei Naito สถานท่ีตั้ง 

Teshima Seto sea ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะบ าบัดจิตใจดว้ยการเขา้ถึงธรรมชาติผ่าน

งานสถาปัตยกรรมรูปหยดน ้า ความหมายของตาน ้า หรือค าว่า แม่ ต้นก าเนิดของสรรพส่ิง 

โครงการตัง้อยู่บนเนินเขาและเห็นวิวทะเลจากท่ีสงู 

 

ภาพท่ี 88 แสดงภาพรวมอาคาร Teshima art museum 

 

ภาพท่ี 89 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Teshima art museum 
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ภาพท่ี 90 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Teshima art museum 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ พืน้ท่ีอาณาบริเวณแรกเมื่อมาถึงจะตอ้งผ่านอาคาร

ทรงส่ีเหล่ียมท่ีถูกฝังไปกับเนินเขาก่อนส าหรบัการเก็บสัมภาระ การซือ้ตั๋วเขา้ชม จากนั้นตอ้งเดิน

ผ่านทางเดินเสน้โค้งท่ีมีทางเลือกอิสระว่าจะไปส่วนคาเฟ่ก่อนหรืออยากจะเดินอ้อมอาคารหรือ

อยากเดินทางลัดตรงสู่อาคารภายใน โดยการเดินผ่านทะลุระหว่างฝ่ังซา้ยท่ีเป็นเนินนาขั้นบันได

จากคนในชุมชนมาปลูกกับฝ่ังขวาท่ีเป็นเนินผนังปูนของเปลือกอาคารรูปหยดน า้ผ่านร่มเงาของ

ตน้ไมสู้งจากดา้นบนดว้ยความกวา้งส าหรบัหน่ึงคนเดิน เมื่อเดินออ้มอาคารจะเห็นวิวมมุมองทะเล

จากท่ีสงูไกลออกไป เป็นการมอบโอกาสการเปิดประสบการณใ์หม่ เมื่อมาถึงพืน้ท่ีก่อนทางเขา้จะ

พบท่ีนั่งส าหรบัถอดรองเทา้ก่อน เพื่อเดินลอดอโุมงคผ์นงัคอนกรีตเสน้โคง้สดัส่วนพอดีตวัเขา้สู่พืน้ท่ี

ภายใน และเห็นปลายสายตาเป็นปรากฏการณแ์สงจากการเปิดช่องหลงัคา 

 

ภาพท่ี 91 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Teshima art museum 
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ตารางท่ี 11 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Teshima art museum 
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กรณีศึกษาท่ี 10 : Nanjing : Holl 

สรา้งเมื่อปี 2010 โดยสถาปนิก Steven Holl สถานท่ีตัง้ในเมือง Nanjing ประเทศจีน เป็น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของประเทศจีนใจกลางป่าสวนสาธารณะท่ีอยู่ใกล้กับเมืองหนานจิง 

รวบรวมศิลปะร่วมสมัยและมีนิทรรศการหมนุเวียน แนวคิดความต่างของมมุมองศิลปะตะวันออก

จากการออกแบบพืน้ท่ีทางเขา้ดา้นล่างกบัศิลปะตะวนัตกตวัอาคารท่ีถกูยกตวัสงูขึน้ท่ีมาบรรจบกนั 

 

ภาพท่ี 92 แสดงภาพรวมอาคาร Nanjing art museum 

 

ภาพท่ี 93 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Nanjing art museum 
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ภาพท่ี 94 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Nanjing art museum 
จากการถอดล าดับของพื ้นท่ีทางเข้า พื ้นท่ีอาณาบริเวณเป็นการกระจายทางเข้าท่ี

หลากหลายและจะถูกรวบทางเขา้เดียวกันในช่วงพืน้ท่ีก่อนทางเข้า มีการเปล่ียนทิศทางขึน้ -ลง 

ตามทางลาดเอียงท่ีจงใจใหเ้กิดมมุมองคู่ขนานเหมือนการอ่านภาพวาดศิลปะจีนสมัยก่อนรูปแบบ

สองมิติ และมีการเปล่ียนจังหวะการเคล่ือนท่ีจากซา้ย-ขวา ตามแนวแกนกั้นผนังคอนกรีตป๊ัมเป็น

รูปร่องไม่ไผ่เผาสีด าตัวแทนของวัฒนธรรมจีนเพื่อน าสายตาเข้าสู่ตัวอาคารภายใน และยังมี

ทางเลือกเพื่อเปิดประสบการณใ์หม่จากการเดินขึน้หรือเดินลงบันไดท่ีสูงชันยกตัวลอยกับอากาศ 

กบัจังหวะการกา้วเดินท่ีค่อยๆเปล่ียนมุมมองจากดา้นล่างสู่มุมมองผืนป่าไปสู่ตัวอาคารทางเขา้ท่ี

ถกูยกตวัสงูขึน้ ปิดทา้ยทางออกดว้ยการเห็นแกนวิวเมืองหนานจิง ท่ีเป็นจดุสิน้สดุของการดงูาน 

 

ภาพท่ี 95 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Nanjing art museum 
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ตารางท่ี 12 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Nanjing art museum 
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กรณีศึกษาท่ี 11 : The Niteroi : Oscar  

สร้างเมื่อปี 1996 โดยสถาปนิก Oscar Niemeyer สถานท่ีตั้งในเมือง Rio De Janeiro 

ประเทศบราซิลเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ท่ีรวบรวมศิลปะจากนักสะสมชื่อ Joao Sattamini 

ท่ีตั้งอยู่ติดริมทะเล Boa Viagem แนวคิดของตัวอาคารเป็นรูปดอกไมผุ้ดขึน้กลางทะเล เน้นทาง

ลาดชนัของทางเขา้เป็นลกัษณะริบบิน้เสน้โคง้น าไปสู่ทางเขา้อาคารภายใน   

 

ภาพท่ี 96 แสดงภาพรวมอาคาร The Niteroi art museum 
 

 
ภาพท่ี 97 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า The Niteroi art museum 



  84 

 

ภาพท่ี 98 แสดงการวิเคราะห์ Sequence The Niteroi art museum 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ พืน้ท่ีอาณาบริเวณเป็นลานปูนโล่งเป็นส่วนหน่ึงของ

บริบทและสามารถเลือกการเขา้ถึงไดอ้ิสระว่าจะเร่ิมตน้เดินเขา้หรือจะเลือกเดินลอดใตอ้าคารเพื่อ

สมัผสัวิวทะเลและวิวเมืองก่อน เมื่อเร่ิมตน้เขา้สู่พืน้ท่ีก่อนทางเขา้ จะตอ้งเดินขา้มผ่านสะพานทาง

ลาดชันท่ีมีลักษณะโคง้ไปมาเพื่อค่อยๆเปล่ียนระดับสายตาจากวิวเมืองต ่าสู่วิวทะเลท่ีค่อยๆเพิ่ม

ระดับความสูงมากขึน้ เมื่อมาถึงชัน้ท่ีสองสามารถเลือกไดว้่าจะเขา้อาคารเลยหรือจะเดินขึน้ไปต่อ

ชัน้สามท่ีเป็นทางแยก และเมื่อมาถึงพืน้ท่ีทางเขา้อาคาร สดัส่วนของทางเขา้จะเล็กลงและลอดใต้

พืน้ทางลาด จากการหน่วงเวลาเพื่อด่ืมด ่ากบับรรยากาศวิวท่ียาวนานก่อนเขา้สู่เนือ้หาภายใน 

 

ภาพท่ี 99 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ The Niteroi art museum 
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ตารางท่ี 13 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า The Niteroi art museum 
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กรณีศึกษาท่ี 12 : Guggenheim : Frank 

สร้างเมื่อปี  1959 โดยสถาปนิก Frank Lloyd Wright สถานท่ีตั้งในเมือง New York 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยท่ีรวบรวมผลงานศิลปะถาวรและมีการจัด

แสดงนิทรรศการหมุนเวียน ตัวอาคารถูกสรา้งเป็นวงกลมเส้นโค้ง Organic ท่ีถูกวางบนฐาน

ส่ีเหล่ียมแนวนอนของช่องลอดทางเขา้ โดยรูปทรงอาคารต่างจากตารางกริทผงัเมืองแมนแฮตตนั 

 

ภาพท่ี 100 แสดงภาพรวมอาคาร Guggenheim art museum 

 

ภาพท่ี 101 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Guggenheim art museum 
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ภาพท่ี 102 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Guggenheim art museum 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ พืน้ท่ีอาณาบริเวณสามารถเขา้ไดห้ลายทางเพื่อถูก

รวบเขา้มาในจุดเดียวกันของบริเวณพืน้ท่ีก่อนทางเขา้อาคาร โดยจะเป็นการเดินลอดใตอ้าคารกด

เตีย้จากแสงสว่างมากในตวัเมืองเร่ิมเขา้สู่ปริมาณแสงสลวัจากปริมาตรพืน้ท่ีอาคารท่ีเตีย้ลง เพื่อให้

เกิดการปรับสายตาอารมณ์ความรูสึ้กก่อน ณ ช่วงเวลาหน่ึง ก่อนท่ีจะเดินผ่านประตูจุดหมุนใน

ขนาดสัดส่วนมนุษยแ์ละสรา้งสัญลักษณ์ท่ีพืน้ก่อนทางเขา้ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเนือ้หาอาคาร

เพื่อชะลอปริมาณการเขา้ออกของผูค้น เมื่อเขา้มาสู่พืน้ท่ีหลงัทางเขา้ จะเห็นจดุรวมสายตาโถงตรง

กลางท่ีมีการเปิด Skylight ดา้นบนใหแ้สงส่องลงมา เสียงผูค้นเร่ิมดงักอ้งกังวาน ก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่

เนือ้หาภายในอาคารอีกครัง้ 

 

ภาพท่ี 103 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Guggenheim art museum 
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ตารางท่ี 14 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Guggenheim art museum 
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กรณีศึกษาท่ี 13 : Astronomy : Ennade 

สรา้งเมื่อปี 2021 โดยสถาปนิก Ennade สถานท่ีตั้งในเมือง Shanghai ประเทศจีนเป็น

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับดาราศาสตร์ จากแรงบันดาลใจหลักการทางดาราศาสตรก์าร

ออกแบบจึงท าใหเ้กิดประสบการณ์การเคล่ือนท่ีของวงโคจร รูปแบบหลัก สามรูปของอาคาร คือ

Oculus, Inverted dome, และ Sphere 

 

ภาพท่ี 104 แสดงภาพรวมอาคาร Astronomy science museum 
 

 

ภาพท่ี 105 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Astronomy science museum 
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ภาพท่ี 106 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Astronomy science museum 
จากการถอดล าดับของพื ้นท่ีทางเข้า  ความชัดเจนและความแม่นย าของการเน้นย ้า

ความหมายด้วยการหยิบเนือ้หาภายในอาคารมาวางในต าแหน่งพืน้ท่ีก่อนทางเขา้ ด้วยแนวคิด 

Oculus การก าหนดองศาช่องแสงท่ีแม่นย าเพื่อให้แสงผ่านเขา้มาในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เป็น

การเนน้ย า้ส่ือสารกบัผูค้นถึงการเคล่ือนท่ีของวัตถท่ีุจะผนัไปตามวงโคจรของดาราศาสตร ์จากการ

ใชว้สัดุแผ่นอะลูมิเนียมสีทองสะทอ้นแสงผ่านผนงัภายในอาคารและสระน า้ในต าแหน่งท่ีแตกต่าง

กันเสมือนนาฬิกาจักรวาล เมื่อผ่านเข้ามาพืน้ท่ีหลังทางเข้า จะพบประติมากรรม Foucault’s 

Pendulum ลูกตุ้มท่ีแกว่งไปมาตามแรงโน้มถ่วงเพื่อส่ือสารถึงการเน้นย า้วงโคจรของโลก ผ่าน

โครงสรา้งเงาแดดจากการเปิดช่องแสงดา้นบนอีกครัง้ 

 

ภาพท่ี 107 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Astronomy science museum 
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ตารางท่ี 15 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Astronomy science museum 
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กรณีศึกษาท่ี 14 : Ocean and Surf : Holl 

สรา้งเมื่อปี 2011 โดยสถาปนิก Steven Holl สถานท่ีตัง้ในเมือง Biarritz ประเทศฝรั่งเศส

เป็นพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรท่ี์อยู่ติดทะเล แหล่งรวบรวมองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัวิทยาศาสตรท์างทะเล 

ด้วยแนวคิดท่ีว่า สถาปัตยกรรมนั้นถูกผูกไว้กับสถานการณ์ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับประสบการณ์ของ

สถานท่ีแห่งหน่ึง ด้วยท่ีตัง้โครงการติดกับทะเล จึงใชแ้นวคิด “ใตฟ้้าใตท้ะเล” ด้วยการสรา้งลาน

ลาดชนัพืน้ผิวโคง้ท่ีมี Dinamic ความล่ืนใหลต่อเน่ืองเหมือนรูปคล่ืนน า้  

 

ภาพท่ี 108 แสดงภาพรวมอาคาร Ocean ans surf museum 

 

ภาพท่ี 109 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Ocean ans surf museum 
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ภาพท่ี 110 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Ocean ans surf museum 
จากการถอดล าดับของพื ้นท่ีทางเข้า พื ้นท่ีอาณาบริเวณเป็นการกระจายทางเข้าท่ี

หลากหลายคือสามารถเขา้จากอาคารดา้นหนา้, การเดินบันไดขึน้มาจากระดับพืน้ถนน และเข้า

จากลานด้านหนา้ชายหาด โดยจะถูกรวบทางเขา้เดียวกันในช่วงพืน้ท่ีก่อนทางเขา้ท่ีเป็นลักษณะ

ลานโล่งลาดชันพืน้ผิวโคง้ดว้ยวสัดุหินธรรมชาติท่ีอนุญาตใหพ้ืชสามารถเจริญเติบโตได้ จากพืน้ท่ี

ก่อนทางเข้า ยังสามารถมีอิสระในการเดินเช่น การเดินเข้าคาเฟ่ หรือการไปเดินเล่นลานสเก็ต

บอรด์ หรือเลือกเดินชมวิวจากลานโล่งไดอ้ย่างอิสระ เป็นการเชื่อมโยงปรากฏการณห์น่วงเวลาของ

ประสบการณก์ารรบัรูก้ับบรรยากาศของสถานท่ี ณ ช่วงเวลานัน้ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงเดียวกันของพืน้ท่ี

ทางเขา้ ก่อนท่ีจะเขา้สู่เนือ้หาภายในอาคารต่อไป  

 

ภาพท่ี 111 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Ocean ans surf museum 
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ตารางท่ี 16 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Ocean ans surf museum 



  95 

กรณีศึกษาท่ี 15 : Art& Science : Safdie 

สรา้งเมื่อปี 2013 โดยสถาปนิก SafdieArchitects สถานท่ีตัง้ในเมือง Marina Bay Sands 

ประเทศสิงคโปรเ์ป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะผสมผสานกบัวิทยาศาสตรร์ว่มสมยัการแสดงผลงานดว้ย VR 

Amination interactive เพื่อเสริมสรา้งจินตนาการและองคค์วามรูผ่้านเทคโนโลยีและนวตกรรม 

 

ภาพท่ี 112 แสดงภาพรวมอาคาร Art&Science Singapore 
 

 

ภาพท่ี 113 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Art&Science Singapore 
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ภาพท่ี 114 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Art&Science Singapore 
จากการถอดล าดบัของพืน้ท่ีทางเขา้ ดว้ยพิพิธภัณฑแ์ห่งนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการขนาด

ใหญ่ใน Marina Bay Sands ท าใหส้ามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายทิศทาง โดยพืน้ท่ีอาณาบริเวณจะ

เป็นการเชือ้เชิญใหผู้ค้นเดินออ้มตัวอาคารเพื่อแสดงถึงการถูกยกตัวขึน้ของอาคารลอยกลางสระ

บวัใตอ้าคารท่ีมีแสงสะทอ้นไปท่ีผนังคอนกรีตโคง้รูปดอกไมต้มู เมื่อเดินมาถึงพืน้ท่ีก่อนทางเขา้ จะ

ผ่านกล่องกระจกใสท่ีเปิดใหแ้สงผ่านเขา้มาทุกทิศทางท่ีสรา้งยื่นออกมาจากอาคารปูน เมื่อผ่าน

พืน้ท่ีหลังทางเขา้จะมีการเนน้ย า้ความหมายด้วยการสรา้ง Oculus ท่ีน า้ฝนสามารถกักเก็บและ

ใหลลงผ่านเขา้มาลานสระน า้กลางอาคาร ผ่านแสงธรรมชาติ ท่ีจะน าพาเขา้สู่เนือ้หาต่อไป 

 

ภาพท่ี 115 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Art&Science Singapore 
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ตารางท่ี 17 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Art&Science Singapore 
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กรณีศึกษาท่ี 16 : Art& Science : Calatrava  

สรา้งเมื่อปี 2000 โดยสถาปนิก Calatrava สถานท่ีตั้งในเมือง Valencia ประเทศสเปน

เป็นเมืองพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตรข์นาดใหญ่ มีอาคารหลักทั้งหมด 7 อาคาร โดย

กรณีศึกษาท่ีหยิบยกขึน้มานั้นจะเลือกเฉพาะอาคาร “Hemisferic” ท่ีเป็นอาคารหลงัแรกในเมือง

ศิลปะและวิทยาศาสตรท่ี์เปิดประตสูู่สาธารณชน เป็นหอ้งฉายภาพยนตรข์นาดใหญ่ 

 

ภาพท่ี 116 แสดงภาพรวมอาคาร Art&Science Spain  
 

 

ภาพท่ี 117 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Art&Science Spain 
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ภาพท่ี 118 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Art&Science Spain 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเข้า ดว้ยอาคารนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการขนาดใหญ่

ระดบัเมือง ท่ีสรา้งกดลงจากระดบัพืน้ถนน ท าใหส้ามารถเขา้ถึงโครงการไดห้ลากหลายทิศทางจาก

พืน้ท่ีอาณาบริเวณ ดว้ยการเดินลงบนัไดหรือลิฟตท่ี์กระจายตวัรอบโครงการ แต่เมื่อผ่านพืน้ท่ีก่อน

ทางเขา้มาแลว้จะถูกรวบทางเดินมาเป็นแนวแกนเดียวกันทัง้หมด เพื่อให้เกิดการรบัรูต้ัวอาคารใน

ระยะไกลผ่านแสงสะทอ้นผิวน า้ตืน้ท่ีลอยอยู่บนผิวน า้ ท าใหเ้กิดความหมายของ “ดวงตา” จากตัว

อาคารรูปเปลือกตาครึ่งหน่ึง อีกครึง่หน่ึงถูกสะทอ้นกับผิวน า้ท าใหเ้กิดภาพดวงตาท่ีสมบูรณ ์และ

เป็นการส่ือความหมายถึง “ดวงตาแห่งความรู้”  ท่ีเร่ิมตน้จากการมองเห็นของมนษุย ์

 

ภาพท่ี 119 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Art&Science Spain 
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ตารางท่ี 18 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Art&Science Spain 
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กรณีศึกษาท่ี 17 : Hills Komatsu : Uao 

สรา้งเมื่อปี 2013 โดยสถาปนิก Mari Ito Uao สถานท่ีตัง้ในเมือง Ishikawa ประเทศญ่ีปุ่ น

เป็นพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตรท่ี์สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรูเ้พื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ

ใหแ้ก่เด็กๆเป็นนักวิจัยในอนาคต โดยแนวคิดของอาคารมาจาก Form ของเนินเขาและขยับสลับ

ระหว่างแถวเหล่ือมกนัใหเ้กิดช่องว่างระหว่างเนินเป็นทางลาดเชื่อมต่อถึงกนั 

 

ภาพท่ี 120 แสดงภาพรวมอาคาร Hill Komatsu Japan 
 

 

ภาพท่ี 121 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า Hill Komatsu Japan 
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ภาพท่ี 122 แสดงการวิเคราะห์ Sequence Hill Komatsu Japan 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ พืน้ท่ีอาณาบริเวณเป็นการกระจายทางเขา้จากการ

มาถึงท่ีหลากหลายทิศทาง เช่น จากสถานีรถไฟ จากการขบัรถมาเองจากหลายทิศทาง หรือจาก

การเดินเขา้มาภายในโครงการโดยตรง  ดว้ยการเดิน ขึน้-ลง บันไดลานดาดฟ้าของแต่ละอาคาร

โดยเป็นโครงสรา้งหล่อคอนกรีต มีพืน้ท่ีบางส่วนปลูกสนามหญ้า เพื่อท าเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ เชือ้

เชิญให้ผูค้นในชุมชนสามารถเขา้มาใช้พืน้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ และจะถูกรวบทางเขา้เดียวกันในช่วง

พืน้ท่ีก่อนทางเขา้ท่ีเป็นลักษณะลานพืน้ปูน ก่อนท่ีจะเขา้สู่เนือ้หาของอาคารภายในอีกครัง้ และยัง

สามารถมีทางเลือกของการเขา้อาคารก่อน – หลังไดอ้ย่างอิสระ เพื่อสรา้งขบวนการคิด วางแผน 

และเรียนรู ้จากการเดินผ่านพืน้ท่ีทางเขา้อาคาร  

 

ภาพท่ี 123 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ Hill Komatsu Japan 



  103 

 

ตารางท่ี 19 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า Hill Komatsu Japan 
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กรณีศึกษาท่ี 18 : The Whale : Dortemandrup  

สรา้งเมื่อปี 2023 โดยสถาปนิก Dortemandrup สถานท่ีตั้งอยู่บนเกาะ Arctic ประเทศ

นอรเ์วยเ์ป็นพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตรท์างทะเลท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับปลาวาฬ ซึ่งตอ้งการสรา้งหอ

สังเกตการณ์พฤติกรรมของปลาวาฬ เพื่อบันทึก และศึกษา เผยแพร่ความความรูท่ี้เกี่ยวกั บ

ปลาวาฬและเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ด้วยเป้าหมายท่ีต้องสรา้งอาคารท่ีไม่เป็นการรบกวน

ปลาวาฬ จึงเกิดเป็นแนวคิดอาคารท่ีเป็นลกัษณะโขดหินผดุนูนขึน้มาตาม Form ของหางปลาวาฬ

ท่ีเนียนไปกบับริบทและเป็นส่วนหน่ึงของเกาะกลางทะเล Arctic  

 

ภาพท่ี 124 แสดงภาพรวมอาคาร The Whale Norway museum 

 

ภาพท่ี 125 แสดงการวิเคราะห์บริบทและการแบ่งพื้นท่ีทางเข้า The Whale Norway museum 
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ภาพท่ี 126 แสดงการวิเคราะห์ Sequence The Whale Norway museum 
จากการถอดล าดับของพืน้ท่ีทางเขา้ เมื่อมาถึงตวัโครงการ สามารถเลือกไดว้่าจะเขา้สู่ตัว

อาคารภายในโดยตรงเลย หรือเลือกท่ีจะเดินดูพืน้ท่ีก่อนทางเขา้ท่ีถูกสรา้งขึน้บนลานลาดชันของ

ส่วนบนดาดฟ้าอาคาร ท่ีสามารถเลือกเดินขึ ้นได้ 3 ทิศทางเพื่อเปิดประสบการณ์การรับรู ้

บรรยากาศของสถานท่ีแห่งนี้ตามช่วงฤดูกาลท่ีจะเกิด เช่น ปรากฏการณ์แสงเหนือบนท้องฟ้า

สะทอ้นผิวน า้ทะเล และเป็นจุดชมวิวและจดุสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มปลาวาฬท่ีอาศยัอยู่บริเวณนี ้

รวมไปถึงการเปิดลานดาดฟ้ากวา้งเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ค้นเขา้มาใชเ้ป็นพืน้ท่ีสาธารณะอีกดว้ย จาก

บริเวณดงักล่าวสามารถตรงึ หน่วงเวลาของผูค้นไดย้าวนานก่อนท่ีจะเขา้สู่ตวัอาคารภายใน ใหเ้กิด

ความรูสึ้กของการเป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ี  

 

ภาพท่ี 127 แสดงการวิเคราะห์วัสดุ แสง ประสบการณ์ The Whale Norway museum 
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ตารางท่ี 20 แสดงตารางการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้า The Whale Norway museum 
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จากการถอดพื้นท่ีทางเข้าท้ัง 3 กลุ่ม ได้ข้อสังเกตเบื้องต้นถึงการเลือกใช้วิธีการท่ีแตกต่างกัน คือ 

1) กลุ่มของพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ ท้ัง 6 กรณีศึกษา 
มักจะเดินผ่านร่องรอยประวัติศาสตร์ของเดิมท่ีพยายามจะคงรักษาไว้ เพื่อระลึกนึกถึง
บรรยากาศ ความทรงจำในอดีต ผ่านวัตถุท่ีจัดแสดง หรือในสถานท่ีจริง 

2) กลุ่มของพิพิธภัณฑ์ประเภทศิลปะ ท้ัง 6 กรณีศึกษา 
มักจะเดินผ่านบริบท หรือ ธรรมชาติ เพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึกคงท่ีก่อนเข้าสู่เนื้อหา 

3) กลุ่มของพิพิธภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์ ท้ัง 6 กรณีศึกษา 
มักจะเดินผ่านความแม่นยำของมนุษย์ เพื่อแสดงถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมนุษย์
สามารถควบคุม ทดลอง และเกิดนวตกรรมการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆได้อย่างแม่นยำ 

 
ตอนที่ 2 : ผลของการเปรียบเทียบประเด็นของการศึกษา 

 

 

 
ภาพท่ี 128 แสดงกระบวนการของส่วนท่ี 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 

 จากกระบวนการข้างต้น เมื่อได้ข้อสรุปของการวิเคราะห์ทางเข้าท้ัง 18 กรณีศึกษาแล้ว 
เริ่มต้นจากการนำกรณีศึกษาท้ัง 3 กลุ่มมาหาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบเพื่อหาประเด็นร่วมกัน
เมื่อทดลองนำภาพตัดด้านยาวมาวางเรียงกัน  เพื่อดูความสัมพันธ์ร่วมกันในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ 
“ตำแหน่งเบอร์ 3 คือ ตำแหน่งของทางเข้าอาคาร เป็นค่าคงที่” ท่ีวางในตำแหน่งท่ีตรงกัน พบว่า
ลักษณะการแบ่งสัดส่วนปริมาตร (Volume) ของพื้นท่ีทางเข้าท้ังหมดมีความแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะการวางตำแหน่งเน้นย้ำความหมาย ส่วนพื้นท่ีก่อนทางเข้าอาคาร (จากภาพท่ีเป็นพื้นท่ี
สีแดง) ส่วนใหญ่จะขยายกินพื้นท่ีก่อนทางเข้ามาด้านหน้าของทางเข้าอาคาร เพื่อยึดระยะทางให้
สามารถสร้างสถานการณ์ของการแบ่งลำดับของการเข้าถึงได้ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะท่ีบางอาคารก็
ขยายพื้นท่ีเข้าไปหลังพื้นท่ีทางเข้า เพื่อสร้างสถานการณ์ท่ีดึงดูดรู้ตัวอีกทีก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ี
ภายในไปแล้ว เป็นต้น 



  108 

 

ภาพท่ี 129 แสดงการเปรียบสัดส่วน,ปริมาตร,ลำดับ,ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์   
 

ภาพข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์อาคารพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ ท่ีได้
ประเด็นเพิ่มเติมจากการมองภาพรวมของปริมาตรพื้นท่ีทางเข้าท้ังหมด 6 ส่วน คือ 

1) ตำแหน่งการเน้นย้ำความหมายของการเปล่ียนผ่าน (พื้นท่ีแรเงาสีแดง) 
2) ตำแหน่งปรากฏการณ์ (พื้นท่ีแรเงาสีน้ำเงิน) 
3) ความเร็วในการเคล่ือนท่ีท่ีต่างกัน (พื้นท่ีเส้นร่างเส้นต้ัง) 
4) สัญลักษณ์ของการสร้างพื้นท่ีการเปล่ียนผ่าน (สัญลักษณ์ลูกศร) 
5) ลักษณะการเคล่ือนท่ีท่ีสัมพันธ์กับระดับอาคาร (เส้นฐานล่างของภาพตัด) 
6) ทางสัญจรท่ีมอบทางเลือกอิสระ (จุดกลมสีแดง) 

กรณีศึกษาที่ 1 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบซบัซอ้นในการเนน้ย า้ความหมายอย่างต่อเนื่อง 

กรณีศึกษาที่ 2 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบเป็นส่วนหนึ่งกบับริบทในการเนน้ย า้ความหมาย 

กรณีศึกษาที่ 3 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบการสรา้งความหมายเนน้ย า้จากต าแหน่งพืน้ที่หลงัทางเขา้ 

กรณีศึกษาที่ 4 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบกระชัน้ที่พยายามสรา้งการเนน้ย า้ความหมายเชิงวัสดุ 

กรณีศึกษาที่ 5 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบการสรา้งความหลากหลายของทางเขา้ 

กรณีศึกษาที่ 6 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบซบัซอ้นในการเนน้ย า้ความหมายแบบไม่ต่อเนื่อง 
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ภาพท่ี 130 แสดงการเปรียบสัดส่วน,ปริมาตร,ลำดับ,ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ประเภทศิลปะ   
 

ภาพข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์อาคารพิพิธภัณฑ์ประเภทศิลปะ ท่ีได้ประเด็น
เพิ่มเติมจากการมองภาพรวมของปริมาตรพื้นท่ีทางเข้าท้ังหมด 6 ส่วน คือ 

1) ตำแหน่งการเน้นย้ำความหมายของการเปล่ียนผ่าน (พื้นท่ีแรเงาสีแดง) 
2) ตำแหน่งปรากฏการณ์ (พื้นท่ีแรเงาสีน้ำเงิน) 
3) ความเร็วในการเคล่ือนท่ีท่ีต่างกัน (พื้นท่ีเส้นร่างเส้นต้ัง) 
4) สัญลักษณ์ของการสร้างพื้นท่ีการเปล่ียนผ่าน (สัญลักษณ์ลูกศร) 
5) ลักษณะการเคล่ือนท่ีท่ีสัมพันธ์กับระดับอาคาร (เส้นฐานล่างของภาพตัด) 
6) ทางสัญจรท่ีมอบทางเลือกอิสระ (จุดกลมสีแดง) 

กรณีศึกษาที่ 7 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบบงัคบัควบคมุทิศทาง 

กรณีศึกษาที่ 8 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบกระชัน้สดัส่วนมนษุย ์

กรณีศึกษาที่ 9 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบอิสระในการเลือกเดินเพ่ือรบัประสบการณใ์หม่ 

กรณีศึกษาที่ 10 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบอิสระในการเลือกเดินเพ่ือรบัประสบการณใ์หม่ 

กรณีศึกษาที่ 11 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบหน่วงเวลากบัโลกภายนอกพืน้ที่ก่อนทางเขา้ 

กรณีศึกษาที่ 12 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบปริมาตรกดเตีย้สู่ปริมาตรสงู 
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ภาพท่ี 131 แสดงการเปรียบสัดส่วน,ปริมาตร,ลำดับ,ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์ 
 

ภาพข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์อาคารพิพิธภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์ ท่ีได้
ประเด็นเพิ่มเติมจากการมองภาพรวมของปริมาตรพื้นท่ีทางเข้าท้ังหมด 6 ส่วน คือ 

1) ตำแหน่งการเน้นย้ำความหมายของการเปล่ียนผ่าน (พื้นท่ีแรเงาสีแดง) 
2) ตำแหน่งปรากฏการณ์ (พื้นท่ีแรเงาสีน้ำเงิน) 
3) ความเร็วในการเคล่ือนท่ีท่ีต่างกัน (พื้นท่ีเส้นร่างเส้นต้ัง) 
4) สัญลักษณ์ของการสร้างพื้นท่ีการเปล่ียนผ่าน (สัญลักษณ์ลูกศร) 
5) ลักษณะการเคล่ือนท่ีท่ีสัมพันธ์กับระดับอาคาร (เส้นฐานล่างของภาพตัด) 
6) ทางสัญจรท่ีมอบทางเลือกอิสระ (จุดกลมสีแดง) 

กรณีศึกษาที่ 13 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบซบัซอ้นในการเนน้ย า้ความหมาย 

กรณีศึกษาที่ 14 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบเป็นส่วนหนึ่งกบับริบทในการเนน้ย า้ความหมาย 

กรณีศึกษาที่ 15 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบสรา้งความหมายการเนน้ย า้จากพืน้ที่หลงัทางเขา้ 

กรณีศึกษาที่ 16 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบสดัส่วนขนาดใหญ่ที่กระจายและรวมจุดมาในแนวแกนเดียวกนั 

กรณีศึกษาที่ 17 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบเขาวงกตสรา้งทางเลือกที่หลากหลายในการเขา้อาคาร 

กรณีศึกษาที่ 18 : คือตวัแทนของทางเขา้แบบเป็นส่วนหนึ่งกบับริบทในการเนน้ย า้ความหมาย 
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ตารางท่ี 21 แสดงความสัมพันธ์ลำดับกับการปรากฏตัวของตำแหน่งปรากฏการณ์ 
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ตารางท่ี 22 แสดงการวิเคราะห์การรับรู้ตำแหน่งของการเปล่ียนผ่าน Historical museum 
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ตารางท่ี 23 แสดงการวิเคราะห์การรับรู้ตำแหน่งของการเปล่ียนผ่าน Art museum 
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ตารางท่ี 24 แสดงการวิเคราะห์การรับรู้ตำแหน่งของการเปล่ียนผ่าน Science museum 
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ตารางท่ี 25 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้กับตำแหน่งปรากฏการณ์อาคาร 3 ประเภท 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  

เนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็น 3 หัวเรื่องคือ 1) ข้อสรุปของการศึกษา 2) การอภิปรายข้อค้นพบของ
การศึกษา และในส่วนสุดท้ายจะเป็น 3) ข้อเสนอแนะของการศึกษาสำหรับผู้ท่ีสนใจจะศึกษาต่อไป   

1 ข้อสรุปของการศึกษา 
เป็นการทบทวนสรุปย้อนกลับไปบทท่ี 1 ถึงจุดประสงค์ของการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงทฤษฎี“ความหมาย”ของการลำดับประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ีทางเข้า 

2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก่อรูปพื้นท่ีทางเข้า 

3 สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างเครื่องมือและวิธีการในการอ่านพื้นท่ีทางเข้า 

สมมติฐานของการศึกษา 

หากมี “เครื่องมือในการอ่านพื้นท่ีทางเข้า” ท่ีเป็นหลักการอย่างเป็นระบบ จะสามารถช่วยทำความ
เข้าใจความหมายและกำหนดทิศทางการออกแบบการรับรู้พื้นท่ีทางเข้าได้ดีและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

วิธีการศึกษา 

1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

2 เลือกกลุ่มศึกษาจากอาคารพิพิธภัณฑ์ 18 กรณีศึกษามาวิเคราะห์วปัจจัยท่ีมีผลต่อพื้นท่ีทางเข้า 

3 สังเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์เช่ือมโยง 

4 บทสรุปเป็นเครื่องมือวิธีการอ่านพื้นท่ีทางเข้า 

ผลของการศึกษา 

จากการศึกษาผ่านกรณีศึกษา “ทางเข้า” ทุกๆประเภทของอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ 
พยายามสร้างสัญญะบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในมาวางตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้า เพื่อขับเน้นย้ำ
ความหมายอีกครั้งก่อนเข้าสู่อาคาร โดยมี ลำดับ ตำแหน่ง  จำนวน สัดส่วน ปริมาตร ของความ
ซับซ้อนท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีผลต่อประสบการณ์การรับรู้ เพื่อให้เกิดความทรงจำ ความประทับใจของ
สถานท่ีนั้นๆ ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ของพื้นท่ีทางเข้าจากการเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริบท
ของสถานท่ีนั้นๆหรือเป็นการตัดขาด สร้างบรรยากาศใหม่จากภายในโครงการ เพื่อสร้างอารมณ์
ความรู้สึกของผู้มาเยือน โดยผลของการศึกษา แบ่งออกเป็น  3  หัวข้อ คือ 
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1) ความหมายของพื้นที่ทางเข้า จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที
ทางเข้า หน้าท่ีแรกเริ่มเกี่ยวข้องกับ 1) การปกป้อง 2) การเช้ือเชิญเป็นหลักเพื่อความอยู่รอด 
และเมื่อมนุษย์เริ่มมีสังคม,ศาสนา,หน้าท่ีใช้สอย,ความเป็นปัจเจกท่ีซับซ้อนมากขึ้น พื้นท่ี
ทางเข้าจึงเริ่มมีบทบาทในการมอบความหมายท่ีมากกว่าการเป็นทางเข้าท่ีเป็นหน้าท่ีใช้สอย
แบบท่ัวไป และเปล่ียนจากการปกป้องเป็นการ สร้างความรู้สึกลึกลับ น่าค้นหา การหน่วง
เวลา หรือการสกัดกั้นบางอย่างให้ชะลอช้าลง แทนความรู้สึกถึงการปกป้องเชิงประจักษ์ 

 
2) พื้นที่ทางเข้ากับเส้นแบ่งเขต 7 ส่วน สามารถแยกขอบเขตของทางเข้าเป็น 7 ส่วน คือ   

1) ทางเข้าโครงการ จุดเริ่มต้นของขอบเขตพื้นท่ี 
2) พื้นที่อาณาบริเวณ การก้าวข้ามจากโลกภายนอกสู่โลกภายในโครงการ    
3) พื้นที่ก่อนทางเข้า การจัดระเบียบการรับรู้ของร่างกายและจิตใจ 
4) ทางเข้าอาคาร สัญลักษณ์ของการมาถึง การเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่เนื้อหาภายใน 
5) พื้นที่หลังทางเข้า การสำรวจ, ไตร่ตรอง, ตัดสินใจเพื่อเข้าสู่เนื้อหาของอาคาร  
6) พื้นที่ภายใน การคล่ีคลายของเนื้อหาภายในอาคาร 
7) ทางออก การให้น้ำหนักเน้นย้ำความหมายอีกครั้งก่อนออกจากอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 132 แสดงโมเดลจำลองแยกพื้นท่ีทางเข้าท้ัง 7 ส่วนตามลำดับ 
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ภาพท่ี 133 แสดงโมเดลจำลองท้ังหมด 7 ส่วนเพื่อประกอบการอธิบายพื้นท่ีทางเข้า 
 
 

โดยในแต่ละส่วนจะมีบทบาท หน้าท่ี ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป การเน้นย้ำการให้
ความหมายของพื้นท่ีทางเข้า มักจะมีเรื่องปริมาตร (Volume) น้ำหนักของตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้า
แตกต่างอย่างฉับพลันเพื่อให้เกิดการเปล่ียนผ่านอย่างรวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อยไปให้เกิดการจดจำใน
สถานท่ีนั้นๆ 

เส้นแบ่งเขตกับลำดับการเปล่ียนผ่าน การเคล่ือนท่ีอย่างเป็นลำดับของการเปล่ียนผ่าน มักจะ
มีจังหวะ ชะลอ (Slow down) จังหวะเร็ว (Speed) เนื่องจากการสร้างลำดับท่ีมีเส้นทางให้เลือก 
(Selectable) มักจะให้ความหมายของ ความอิสระ (Freedom) ท่ีอาจจะไปรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ส่วนเส้นทางไหนมีช้ีนำ (Guideline) มักจะมีความหมายของการควบคุม จำนวนในการสร้างลำดับ
ของการเคล่ือนท่ีมีผลต่อ จังหวะ และความเร็วในการก้าวเท้าเดินและการเปล่ียนทิศทาง ข้อสังเกตุ
เรื่องการเน้นย้ำการให้ความหมายของพื้นท่ีทางเข้า มักจะมีเรื่องปริมาตร (Volume) น้ำหนักของ
ตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้าแตกต่างอย่างฉับพลันเพื่อให้เกิดการเปล่ียนผ่านอย่างรวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อย
ไปให้เกิดการจดจำในสถานท่ีนั้นๆ ประสบการณ์การรับรู้พื้นท่ีทางเข้า จังหวะท่ีชะลอ (Slow down) 
มักจะเป็นตำแหน่งท่ีขับเน้นความหมายของทางเข้าอีกครั้ง ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ เพื่อตรึงการ
รับรู้ของผู้คนเข้าไว้ แต่ก็จะวางในตำแหน่งท่ีแตกต่างกัน 
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3) ความสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่แบ่งเขตของพื้นที่ทางเข้า ในลักษณะรอยต่อร่วมกัน คือ  
1) ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทกับพื้นที่อาณาบริเวณ 
การก้าวข้ามจากโลกภายนอกสู่พื้นท่ีแรกของโลกภายในโครงการ จากบริบทท่ีเป็นเมืองหรือ

ธรรมชาติในป่า ทะเล ภูเขา แม่น้ำ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกให้ตัดขาดหรืออนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของ
พื้นท่ีอาณาบริเวณ เป็นจุดเริ่มต้นของการอนุญาตให้เปิดเป็นพื้นท่ีสาธารณะเพื่อเช้ือเชิญ หรือตัดขาด
พื้นท่ีส่วนตัวเพื่อปกป้องไม่อนุญาตเข้า และเมื่อการเดินทางจากโลกภายนอกท่ียาวนาน เมื่อมาถึง
พื้นท่ีแรกนี้อาจเป็นความประทับใจแรกของการมาถึง รู้สึกต่ืนเต้น และเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ในส่วน
ถัดไป 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 134 แสดงโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างบริบทกับพื้นท่ีอาณาบริเวณ 
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่อาณาบริเวณกับพื้นที่ก่อนทางเข้า 
จากพื้นท่ีอาณาบริเวณส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดระเบียบส่ิงของต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ 

สวนสาธารณะ ร้านกาแฟหรือท่ีจำหน่ายต๋ัวก่อนเข้าชม ท่ีมีการทับซ้อนกับพื้นท่ีบริบท ทางผ่านต่างๆท่ี
มีจำนวนทางเข้ามากกว่าหนึ่งทางเพื่อรวบมาเข้าทางเดียวกันในส่วนพื้นท่ีก่อนทางเข้า เราอาจจะยังไม่
เห็นทางเข้าอาคารภายในท่ีชัดเจน แต่มักจะได้รับประสบการณ์จากการจัดระเบียบการรับรู้ของ
ร่างกายและจิตใจในพื้นท่ีส่วนนี้ และเป็นรอยต่อท่ีมักจะมอบประสบการณ์อิสระจากการเลือกเดินหรือ
การเดินไปตามทางท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านหรือพบเจอประสบการณ์ท่ีผู้ออกแบบได้สร้าง
สถานการณ์นั้นไว้แล้ว 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 135 แสดงโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีอาณาบริเวณกับพื้นท่ีก่อนทางเข้า 
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ก่อนทางเข้ากับทางเข้าอาคาร 
จากพื้นท่ีก่อนทางเข้าสู่ทางเข้าอาคาร รอยต่อนี้ เรามักจะเริ่มเห็นทิศทางของทางเข้าอาคารท่ี

ชัดเจนมากขึ้น ด้วยการสร้างสัญลักษณ์บางอย่างให้เป็นท่ีโดดเด่น น่าสนใจ เช่น การทำ Canopy การ
ทำ Overhead plain หรือการสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เกิดความ Contrast กันอย่างโดดเด่น 
เช่น การเลือกใช้เส้นโค้งอิสระตัดรอยต่อกับเส้นเรขาคณิตตรงไปตรงมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ
มาถึงเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่เนื้อหาของอาคาร 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 136 แสดงโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีก่อนทางเข้ากับทางเข้าอาคาร 
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4) ความสัมพันธ์ระหว่างทางเข้าอาคารกับพื้นที่หลังทางเข้าอาคาร 
จากทางเข้าอาคารสู่พื้นท่ีหลังทางเข้าอาคาร ส่วนใหญ่จะถูกลดสัดส่วนปริมาตรลงในสัดส่วน

มนุษย์ เพื่อต้องการให้มีสมาธิกับการสำรวจ ไตร่ตรอง ตัดสินใจในการเข้าสู่เนื้อหาของอาคาร 
ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ช่ันของการต้อนรับ การปรับสภาพอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
อาคาร บางอาคารเมื่อเข้ามาแล้ว ก็อาจจะยังไม่ถึงทางเข้าของเนื้อหาภายในจริงๆ ท่ีต้องค้นหาและ
เดินต่อ ดังตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ยิวท่ีสถาปนิกใช้วิธีขยายพื้นท่ีหลังทางเข้า เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ
การมาถึงพิพิธภัณฑ์และยังสร้างความหมายเน้นย้ำท่ีซับซ้อนจากการให้อิสระในการเลือกอีกครั้ง เป็น
ต้น 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 137 แสดงโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างทางเข้าอาคารกับพื้นท่ีหลังทางเข้าอาคาร 
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5) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หลังทางเข้าอาคารกับภายในอาคาร 
รอยต่อของความสัมพันธ์พื้นท่ีหลังทางเข้ากับภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะเริ่มละลายเป็นเนื้อ

เดียวกัน และจะหยุดสร้างอารมณ์ความรู้สึกในส่วนนี้ โดยถูกแทนท่ีด้วยกิจกรรมจากเนื้อหาภายใน 
ต้องใช้ความเข้าใจในการเข้าถึงส่วนต่างๆภายใน เป็นการคล่ีคลายของเนื้อหาภายในท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรมฟังก์ช่ันของพื้นท่ีหลังทางเข้า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 138 แสดงโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีหลังทางเข้ากับภายในอาคาร 
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6) ความสัมพันธ์ระหว่างภายในอาคารกับทางออก 
จากการคล่ีคลายเนื้อหาภายในอาคารท้ังหมดแล้ว เมื่อเดินออก น้ำหนักของความรู้สึก

ทางออกจะแตกต่างจากน้ำหนักทางเข้าอาคารเสมอ และแบ่งทางออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ทางออก
ท่ีต้องเดินผ่านเส้นทางเดิมท่ีเดินเข้ามา กับ 2) ทางออกท่ีเป็นเส้นทางใหม่ แต่จะวกกลับสู่ทางเข้าหรือ
จะทะลุออกไปอีกทาง จากกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเดินเรือท่ีเดนมาร์ก สถาปนิกได้เน้น
ย้ำความหมายอีกครั้งเมื่อเดินออกทางเดิม โดยมุมมองทางออกท่ีมองย้อนกลับทางเข้ามานั้น จะเห็น
วิวปราสาทครอนบอร์กเป็นแกนแนวเดียวกับโครงการ เพื่อเน้นย้ำ หรือเตือนใจถึงความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาท่ีอยู่ตรงหน้าอีกครั้ง หรือกรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะหนานจิงประเทศจีน ท่ีสถาปนิกให้
การเดินทางออกจบด้วยวิวเมืองบรรยากาศหนานจิงอีกครั้ง และด้วยความรู้สึกของการเดินขึ้นบันได
สูงชันของการมากับการเดินลงบันไดท่ีสูงชันทางออกทางเดิม ก็จะได้มุมมองย้อนกลับไปมาท่ีแตกต่าง
เช่นกัน 

 
 

 

ภาพท่ี 139 แสดงโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างภายในอาคารกับทางออก 
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2 การอภิปรายข้อค้นพบของการศึกษา 
 จากผลของการวิจัยได้ข้อค้นพบแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี ้

1) วิธีการสร้างความหมายของพื้นที่ทางเข้าในอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์  
1) การเน้นย้ำ ขับเน้นซ้ำๆ ของความหมาย ด้วยการหยิบยกเนื้อหาภายในออกมาวางใน

ตำแหน่งของทางเข้า ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อหาภายในอีกครั้ง 
2) ใช้วิธีการกำหนด ลำดับ, จำนวน, ตำแหน่ง, ของปรากฏการณ์ในการขับเน้นความหมาย

ของเนื้อหามาวางตำแหน่งพื้นท่ีทางเข้า 
3) วิธีการจากการเคล่ือนท่ีผ่านตัวกลางบางอย่าง คือ 

Museum ประเภท Historical: การเดินผ่านร่องรอยประวัติศาสตร์ 
Museum ประเภท Art          : การเดินผ่านบริบทเมือง ธรรมชาติ  
Museum ประเภท Science   : การเดินผ่านปรากฏการณ์จากความแม่นยำมนุษย์ 

 
2) เคร่ืองมือในการอ่านพื้นที่ทางเข้าอย่างเป็นระบบ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดได้จำแนกและรวบรวมท้ังการแบ่งพื้นท่ีและวิธีการ
วิเคราะห์ทางเข้าจากทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมท้ังเชิงกายภาพและการรับรู้ประสาทสัมผัส
ต่างๆท้ัง 5 ลักษณะ นำไปสู่ตารางเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นท่ีทางเข้าอย่างเป็นระบบโดย
ให้ทางเข้าอาคารเป็นค่าคงท่ีในการวิเคราะห์ ดังตารางด้านล่างนี้ 

 

ตารางท่ี 26 แสดงข้อค้นพบตารางเครื่องมือในการอ่านพื้นท่ีทางเข้าอย่างเป็นระบบ 
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3) เลนส์ในการอ่านพื้นที่ทางเข้า การเริ่มต้นออกแบบพื้นท่ีทางเข้าหรือการเริ่มต้นวิเคราะห์
พื้นท่ีทางเข้า แบ่งการอ่านได้ 3 ลักษณะ คือ 
1) Over view: Proportions, Delimitation of entryway 

การอ่านระดับภาพรวม : ของขนาดปริมาตรพื้นท่ีทางเข้าท้ังหมด เพื่อแบ่งสัดส่วนของ
พื้นท่ีท้ัง 5 ส่วนว่าพื้นท่ีไหนมากน้อยแค่ไหน 

2) Focus: Position emphasize, Phenomena of entryway 
การอ่านจุดสนใจ : ในการวางตำแหน่งปรากฏการณ์ การลำดับก่อน-หลัง และจำนวนกี่
ตำแหน่ง โดยเลือกว่าให้ตำแหน่งนั้นตัดขาดหรือเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายนอก หรือการ
เลือกให้มีอิสระในการเคล่ือนท่ีหรือจะเป็นการควบคุมในการเข้าถึง 

3) Detail: Perception: Sequence: Speed I Slow down I Stun of entryway 
การอ่านระดับรายละเอียด : การรับรู้กับการหน่วงเวลาในตำแหน่งปรากฏการณ์ท้ัง 5
ส่วนเป็นอย่างไร การรับรู้ตำแหน่งนั้น ให้ความหมายอย่างไร และทางออกนั้นจะกลับ
ทางเดิมหรือทางใหม่ แล้วสร้างความหมายด้วยทิศทางตรงกับบางอย่างเพื่อเน้นย้ำการ
ย้อนกลับทางเดิมอีกครั้งหรือไม่ 
 

4) ลักษณะของพื้นที่ทางเข้าระหว่างบริบทกับพื้นที่โครงการที่เป็นขอบเขตแรกของรอยต่อ
ทางเข้า แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะของการเช่ือมโยงแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Connect and continue) จากข้อสังเกตด้วยการดึงบริบทต้ังแต่ภายนอกค่อยๆ
เช่ือมต่อเข้ามาสู่พื้น ท่ีภายในทางเข้าอาคาร เช่น พิพิ ธภัณฑ์ เขื่อน Sayamaike หรือ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Teshima เป็นต้น 2) ลักษณะของการตัดขาดความสัมพันธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของภายใน จากข้อสังเกตงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Jewish ท่ีไม่ได้ใช้บริบทเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของทางเข้าแต่เป็นการสร้างบรรยากาศจากภายในอาคาร เป็นต้น   

 

ภาพท่ี 140 แสดงลักษณะของพื้นท่ีทางเข้าระหว่างบริบทกับขอบเขตแรกของโครงการ 
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ภาพท่ี 141 แสดงการจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์บริบทกับลำดับตำแหน่งการเน้นย้ำความหมาย 
 

 

3 ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
 

1 หากในฐานะเป็นผู้ออกแบบมีความจำเป็นท่ีต้องใช้ “ความเข้าใจเรื่องประสาทสัมผัสเป็น
พื้นฐานในการกำหนดลำดับสถานการณ์ ”การเปล่ียนผ่านการรับรู้พื้นท่ีทางเข้า ท่ีจะมอบความหมาย
ได้อย่างลึกซึ้ง 

2 การศึกษาเรื่องการรับรู้เชิงพื้นท่ี ควรมี “ประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสสถานท่ีจริงก่อน” 
เพื่อคาดการสถานการณ์ ตีความ จากจินตนาการภาพจบล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นเรื่องท่ีต้องพยายามเค้น
ความรู้สึกออกมาประกอบการออกแบบร่วมกับการก่อรูปพื้นท่ีทางเข้า 

3 การศึกษาบริบทโลกภายนอก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบพื้นท่ีทางเข้า เพราะ
เป็นส่วนแรกท่ีเป็นรอยต่อระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก ว่าจะอนุญาตให้ละลายต่อเนื่องหรือ
ตัดขาดจากกันมากน้อยแค่ไหน 

4 การกำหนดลำดับตำแหน่งของการเน้นย้ำความหมายในพื้นท่ีทางเข้า มีความสัมพันธ์กับ
การหน่วงเวลาในตำแหน่งนั้นๆท่ีผู้ออกแบบสามารถกำหนดให้เกิดก่อน -หลังเข้าอาคาร อาจต้อง
คำนึงถึงปริมาตรพื้นท่ีท่ีคาดการณ์ว่าผู้คนจะหยุดเดินในจำนวนมากน้อยและตำแหน่งการเน้นย้ำของ
พื้นท่ีนั้นเพียงพอต่อความใหลต่อเนื่องของทางเดินหรือไม่ 
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5 แนวโน้มในอนาคต สำหรับการออกแบบพื้นท่ีทางเข้า พื้นท่ีส่วนแรกคือ พื้นท่ีอาณาบริเวณ 
ในสมัยอดีตมักจะปิดกั้นด้วยรั้วกำแพง แต่พอมาถึงปัจจุบันมักอนุญาตให้ผู้คนเข้ามาใช้เป็นพื้นท่ี
สาธารณะกันมากขึ้น เพื่อต้องการแชร์พื้นท่ี เช้ือเชิญผู้คน ให้มีส่วนร่วมบางส่วนก่อนท่ีจะตัดสินใจเข้า
ไปใช้พื้นท่ีในอาคาร และส่วนใหญ่อาคารปัจจุบันมักจะลดบทบาทลงด้วยการกดอาคารฝังเต้ียลง
พื้นดิน เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพของแต่ละบริบทพื้นท่ีนั้นๆ  

6 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในครั้งต่อไปกับผู้ท่ีสนใจในหัวข้อนี้ อาคารประเภท
พิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงอาคารประเภทหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมท่ีนำมาใช้อธิบาย “ทางเข้า” หากมี
การศึกษาอาคารประเภทอื่นเพิ่มเติมของการวิเคราะห์ “ทางเข้า” ก็จะขยายขอบเขตขององค์ความรู้
ได้มากยิ่งขึ้น 

 พื้นท่ีทางเข้าในงานสถาปัตยกรรมเป็นมากกว่าการเช้ือเชิญ-การป้องกัน หรือ การควบคุม
การเข้าออก ดังท่ีได้ศึกษามาท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยหวังว่าเนื้อหาในการวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้าง
ความหมาย องค์ความรู้ท่ีเป็นระบบในการอ่านพื้นท่ีทางเข้า หรือการนำไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น
สำหรับการออกแบบลำดับการรับรู้พื้นท่ีทางเข้าและเห็นถึงความสำคัญของพื้นท่ีรอยต่อเริ่มต้น
ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมหลักกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในให้มีความสัมพันธ์อย่าง
สอดคล้องต่อเนื่องกันในพื้นท่ีในลำดับถัดไปได้อย่างมีสุนทรียภาพและมีความหมาย 
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