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มังงะ(Manga) คือช่ือเรียกของรูปแบบการส่ือสารและเลาเร่ืองดวยภาพ มีตนกําเนิดมาจาก
ประเทศญ่ีปุน มีลักษณะการเลาเร่ืองท่ีใชลายเสนลอกเลียน พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย ใน
ลักษณะภาพเสมือนจริง  เปนการเลาเร่ืองดวยภาพในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง และแสดงออกมาเปนภาพ
เหตุการณในกรอบภาพ  ภาพแตละภาพถูกเรียบเรียงใหมีลําดับข้ันตอนกอนหลังตามเวลาอยางชัดเจน 
มังงะใชศิลปะในการจัดวางท่ีวางและระบบความสัมพันธของท่ีวางในหนากระดาษ  เพื่อการส่ือสาร
เร่ืองราวและเลาเร่ืองในรูปแบบสองมิติ  สามารถทําใหผูอานเติมเต็มจินตนาการ รับรูเร่ืองราวใน
หลายมิติไดอยางสมบูรณ  มังงะมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการรับรูทางสายตาของคน ซ่ึงแนวความคิด
ดังกลาวอาจนํามาประยุกตใชกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมได  เปนการสรางท่ีวางและ
ออกแบบระบบความสัมพันธของที่วางท่ีมีบทบาทในฐานะสถาปตยกรรมท่ีทําหนาท่ีส่ือสารและเลา
เร่ือง โดยมี “ถนนมังกร”ยานเยาวราช เปนกรณีศึกษา ซ่ึงเร่ืองราว ความหมาย ความเปนตํานาน เร่ือง
เลาของพื้นท่ีแตละแหงถูกซอนอยูภายใตเนื้อหาและพฤติกรรมการใชพื้นท่ีบริบทเดิม 

วิทยานิพนธนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อทดลองออกแบบท่ีวางและระบบความสัมพันธของที่วาง
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการรับรูและทําหนาท่ีส่ือสารความหมาย เติมเต็มประสบการณใหม ภายใต
บริบทเดิมได  ในการณีศึกษานี้คือ การสรางสถาปตยกรรมท่ีสามารถเลาเร่ืองราวของตํานานมังกรบน
ถนนเยาวราช โดยท่ีสถาปตยกรรมท่ีทดลองออกแบบไมไดเขาไปสรางส่ิงใหมใหเกิดข้ึน แตเปนการ
ชวยสงเสริมคุณคาของชุมชนการคาขายและท่ีอยูอาศัยของชาวจีน โดยอาศัยบริบทดังกลาวท่ีมี
คุณลักษณะท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามท่ีซ่ึงท่ีวางท่ีทดลองออกแบบนี้ ยังมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม
สอดคลองกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเดิม การใชพื้นท่ีดั้งเดิมยังคงดําเนินตอไปควบคูกับบทบาทใหมท่ี
เพ่ิมข้ึน 
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Manga is a name of graphic novels that were originally published in japan. It is often 
considered a visual graphic that telling the story in series of picture frame. The story flows from 
specific reading direction and varies in difference published country. The picture frames are 
generally arranged follow timing of events. Manga is an art of collocation and spatiality on papers in 
2 dimensional narrations; it fulfills the imagination of the reader to perceive the dimensional 
contents of storytelling. The manga design was indeed based on visual perception theory. Therefore, 
it can be adapted to architectural design concept. This hypothesis is connecting with design theory 
to create the spatiality of narrative architecture in “Mangkorn road, Chanatown in Bangkok” 
(Dragon route), the selected experimental area that has many hidden stories which currently lived in 
existing environment. 

This thesis are experiments design of space and spatiality which possible to transform 
human perception, communication, and imagination within the existing context. In this case, the 
Chinatown in Bangkok has been selected to propose an architecture that demonstrates the theory. 
This thesis is not reinvented but its intensifying existing context. However, this space also 
harmonizes with existing activity. Chinatown lifestyle still belongs to this road with new experience 
in same context.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนผลจากการศึกษาวจิัยของผูศึกษาโดยผานคําแนะนํา และ 

การวนิิจฉัย ของคณาจารย สาขาสถาปตยกรรมใน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผูควบคุมวทิยานพินธคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย  

ซึ่งไดใหคําแนะนําอันสําคัญยิ่งในการตรวจทาน วิเคราะห ผลการทดลองในแงตางๆ อาจารยตนขาว 

ปาณินท ที่ไดใหความคิดและแนวทางในการเรียนรูทีย่ิ่งใหญ อาจารย ลิขิต กิตติศักดินันท (อ.คิว) ที่

ไดชวยใหผูศึกษา เขาใจในสวนรายละเอียดที่ขาดหายระหวางการทาํการวิจัย และอาจารย วีระ อิน

พันทัง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข อาจารย อดิศร ศรีเสาวนันท อาจารยเอ และ อาจารย

กิตติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และอาจารยทานอ่ืนๆที่มิไดกลาวถงึ ที่ไดชวย

เสริมสรางการพัฒนาแนวความคิดในรูปแบบตางๆของการทําวิจัยนี้ รวมถึงผูรวมศึกษาในป

การศึกษาแรกเปนตนมา ที่มอบกําลังใจและคําติชม ในหลายๆดาน ซึง่ผลจากการทาํวิจัยคร้ังนี้จะ

ประสบผลสําเร็จมิไดหากขาดแรงสนับสนนุจากบุคคลเหลานี ้

ในอีกดานหนึง่ขาพเจาขอขอบพระคุณครอบครัวอันเปนที่รัก พอ แม พีช่าย ทัง้สองคน 

และพี่สะใภ รวมทัง้เพื่อนสนิทที่ไดคอยใหกําลังใจและคอยสนับสนนุใหการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จ 

รวมถึงบุคคลตางๆที่ผานเขามาในชวงเวลา อันสําคัญยิง่ ภาพยนตรทกุเร่ือง หนงัสือทุกเลม บทเพลง

ทุกบทเพลง ทีก่ลอมเกลาขาพเจาใหสามารถ เขาใจรายละเอียดในการสรางสรรค งานศิลปะและทํา

ความเขาใจในงานสถาปตยกรรมไดดียิ่งข้ึน 

ขอบคุณเพื่อนๆนองรหัสและเพ่ือนนองรหัสจากบางมดทั้งหลายที่ชวยใหงานสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณกําลังใจที่สําคัญจากเพื่อนชาวตางชาติและบุคคลซึ่งเปนเสมือนพี่ชายที่

คอยส่ังสอนและใหแงคิดดีๆ ขอบคุณบุคคลที่เคยผานพบและไดแยกยายจากกันไป บุคคลที่เปน

เสมือนพี่สาว และเพื่อนที่เลาเรียนดวยกนัที่คอยใหคําปรึกษา 

ทายนี ้ผูศึกษา ขอขอบพระคุณ ผูสนใจในงานวิจัยนี้ทีก่ําลังพยายามศึกษา แนว

ทางการออกแบบในรูปแบบของตนเอง หวงัวา ผูศึกษาจะไดชวยแลกเปล่ียน แนวความคิดและส่ิงที่

นาสนใจ แกผูสนใจและ ไดถายทอดส่ิงที่เปนประโยชนตอบุคคลอ่ืนๆตอไป ขอบคุณคะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


