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วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับภาพที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิว
ของสถาปตยกรรม โดยภาพที่ปรากฏขึ้นบนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรมเหลานี้สวนใหญเปนภาพที่ถูกใชเปนสื่อในการ
โฆษณา ซึ่งในปจจุบัน การปรากฏขึ้นของภาพเหลานี้นับเปนสาระสําคัญประการหนึ่งของเมืองในสังคมแบบทุนนิยม และ
วัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม การปรากฏขึ้นของภาพเหลานี้ไดเขาไปยึดครองพื้นที่ตางภายในเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณที่เปนศูนยกลางทางการคาและศูนยรวมกิจกรรมตางๆของเมือง โดยการปรากฏขึ้นของภาพเหลานี้ไดสงผลตอ
ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณของเมือง สถาปตยกรรม ตลอดจนองคประกอบของสถาปตยกรรม โดยเฉพาะพื้นผิว
ภายนอกของสถาปตยกรรมที่ไดรับผลจากการปรากฏขึ้นของภาพเหลานี้เปนอยางมาก 

การศึกษาในครั้งนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน โดยในสวนแรกเปนการศึกษานิยาม ความหมาย หนาที่ และ
ความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับตัวสถาปตยกรรมและที่วางทางสถาปตยกรรม ตลอดจนสภาพแวดลอม
และบริบทของสถานที่ สวนที่สองเปนการศึกษาความหมายและหนาที่ของภาพที่ถูกใชในการโฆษณาที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคของคน และการเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณใหกับสินคาเหลานั้น สวนที่สามเปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรม และความสัมพันธระหวาง
ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับคน ที่วางภายนอก สภาพแวดลอมโดยรอบ และสถานที่ ตลอดจนบริบทของ
เมือง  

ผลการศึกษาพบวาภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนิยาม หนาที่ และ
ความสัมพันธของพื้นผิวของสถาปตยกรรม ตลอดจนไดสรางความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับภาพเหลานี้
ขึ้นมาใหม กลาวคือ เมื่อมีการปรากฏขึ้นของภาพบนพ้ืนผิวของสถาปตยกรรมไดทําใหขอบ (Edge) ของสถาปตยกรรมที่
เกิดจากพื้นผิวของสถาปตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปเปนดานหนา (Face) และทําใหขอบเขต (Boundary) ของสถาปตยกรรม
ที่เกิดจากพื้นผิวของสถาปตยกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปเปน Interface ที่สัมพันธทั้งกับที่วางภายในสถาปตยกรรม และที่วาง
ของสภาพแวดลอมภายนอก นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับคนไดกอใหเกิด
ที่วางในเชิงการรับรูขึ้นมา อันไดแก ที่วางภายในจิตใจ (Mental Space) กับที่วางทางจินตภาพ (Imaginative Space) 
รวมทั้งความสัมพันธระหวางภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอมยังไดกอใหเกิดการเชื่อมผสาน
ความหลากหลายที่เกิดจากความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอมอีกดวย 

จากความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรมซึ่งนับเปน
ความสัมพันธในเชิงการรับรูนี้ไดนําไปสูกระบวนการออกแบบมวล รูปทรง และที่วางทางสถาปตยกรรมในเชิงกายภาพ การ
กําหนดโปรแกรมของโครงการ การกําหนดสถานที่ต้ังและที่ต้ังโครงการ โดยแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
นั้นเปนการผสานที่วางภายในกับที่วางภายนอกผานที่วางที่เกิดจากความสัมพันธระหวางพื้นผิวของสถาปตยกรรมกับภาพ
ที่ปรากฏบนพื้นผิวของสถาปตยกรรม นอกจากนี้ยังเปนการผสานโปรแกรมของโครงการใหเขากับประโยชนใชสอยกับ
กิจกรรมของสภาพแวดลอม ตลอดจนบริบทของสถานที่ต้ังโครงการดวย 
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This Thesis is a study of the relationship between architectural surface and the 

images presented there. These images are often the ones used for advertising purposes, 
which become a part of our city. Such images usually appear at the heart of the city, 
especially around the major commercial areas. They play a role in shaping the character as 
well as the image of our city 

The study is divided into 3 parts. The first part deal with the meaning and 
implication of architectural surface in relation to space, form as well as the context of the 
place.  

The second part address the role of images in the form of advertising surface 
and their relationship with consummers’ habits and perception.  

The last part deals with the relationship between architectural surface and the 
images as well as between the images and human behavior, urban space and the context of 
the city. 

Within the 3 part of the study, the thesis also examines various concepts patient 
to the notion of architectural surface and images, such as the dialectic between the notion of 
edge and face, boundary and interface, as well as the concepts of mental and imaginative 
space 

The images present on the surface of architecture have an ability of shift the role 
and relationship between the surface itself and the building it envelopes. Thus the thesis 
explores these crucial roles of architectural surface and images in shaping and reshaping 
architectural space, form as well as program, in relation to the changing needs, activities, 
surrounding environment as well as the context. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห และความชวยเหลืออยางดี
ยิ่งจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
รองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ศาสตราจารย อรศิริ 
ปาณินท และอาจารย อนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับคําแนะนํา
อันเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ีจนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณ คุณ วิลาสินี สุขสวาง ที่ไดชวยอาน และแกไขในเร่ืองภาษา และการ
เรียบเรียงเน้ือหาในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี 

ขอขอบคุณ เพ่ือนรวมรุนทุกคนสําหรับความชวยเหลือมากมาย 
ขอขอบคุณเจาหนาที่หองสมุด คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่

ไดชวยเหลือในดานขอมูลตางๆในการทําวิทยานิพนธ 
ขอขอบคุณ บิดา-มารดา และครอบครัวดานธํารงกูล ที่คอยสนับสนุนและใหความ

ชวยเหลือมาโดยตลอด 
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