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 วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งเนน้ศึกษาพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพ้ืนท่ีการใชง้านต่างๆว่ามีความเป็นไปไดใ้น
การเกิดพ้ืนท่ีระหว่างในรูปแบบใด และส่งผลในการก่อรูปของสถาปัตยกรรมอย่างไรบา้ง ตลอดจนการ
สร้างพ้ืนท่ีระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรมไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยความบงัเอิญหรือตั้งใจ ใหแ้สดงอยู่ถึง
การมีตวัตนและมีหนา้ท่ีในตวัของพ้ืนท่ีระหวา่งเอง โดยศึกษาผา่นการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมผ่าน
รูปแบบและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัของพ้ืนท่ีระหวา่ง ทั้งในแง่ของลกัษณะทางกายภาพ, ลกัษณะทางการรับรู้ 
และลกัษณะทางสัญลกัษณ์ จากนั้นจึงน าเอาลกัษณะทั้ งสามน้ีมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่แนวคิดในการ
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม ท่ีเกิดจากการใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีของพ้ืนท่ี
ระหวา่งและการมีตวัตนของพ้ืนท่ีระหวา่ง 
 จากการทดลองและวิเคราะห์พ้ืนท่ีระหวา่ง ในหลายมุมมอง ไม่วา่จะเป็นทางกายภาพ การรับรู้ 
และสัญลกัษณ์ ช่วยแสดงให้เห็นถึงขอบเขต ความหมาย และหนา้ท่ีของพ้ืนท่ีระหว่างท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจน
ข้ึน รวมถึงการเกิดพ้ืนท่ีระหว่างดว้ยความบงัเอิญท่ีกลายเป็นพ้ืนท่ีเสียเปล่าในงานสถาปัตยกรรม ประเด็น
ทั้งหมดน้ีน าไปสู่แนวคิดและการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญักบัพ้ืนท่ีระหว่าง ในแง่
ของพ้ืนท่ีระหว่างท่ีถูกบิดเบือนหรือเป็นตวับิดเบือนการใช้งานอ่ืน เพ่ือตอบสนองการหน้าท่ีนั้นๆของ
พ้ืนท่ีระหว่าง เช่น การบอกขอบเขต(Boundary), การแบ่งพ้ืนท่ี(Divide),  เป็นทางผ่าน(Threshold) ,
แสดงตวัตน(Identity)หรืออาจจะเป็นเพียงความตอ้งการใหมี้อยู่ของพ้ืนท่ีระหว่างก็เป็นได ้นอกจากหนา้ท่ี
ของพ้ืนท่ีระหวา่งแลว้ ยงัรวมถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อรูปแบบการใชง้านของพ้ืนท่ีระหวา่งดว้ย 
 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลองน้ี นอกจากจะมุ่งเนน้เพ่ือการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมีการน าพ้ืนท่ีระหว่างมาออกแบบให้เกิดประโยชน์และหนา้ท่ีแลว้ ยงัช่วยให้เกิดการตั้ง
ค าถามกบัพ้ืนท่ีการใชง้านต่างๆในสถาปัตยกรรม ว่าแต่ละพ้ืนท่ีการใชง้านนั้น จะยินยอมใหถู้กบิดเบือน
จากพ้ืนท่ีระหว่างไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หรือตวัพ้ืนท่ีใชง้านนั้นๆสามารถส่งผลต่อพ้ืนท่ีระหว่างไดอ้ย่างไร 
เพ่ือท่ีจะใหเ้กิดสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีระหวา่ง 
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 This dissertation is to study space between the architectural spaces those are 
possible to be in architectural space and how they affected to the formation of architecture, 
include the design of in-between space to shown themselves and are functional by their 
own. The design study experiment the form and function of in-between space whether the 
physical characteristics, perceptual attributes and symbolic characteristics. The 
experimental in several different types, led to the design concept of the architecture and 
architectural space that focus on the function and the identity of in-between space.        
 Experiments and analysis of in-between space in many aspects such as 
physical, perception and symbolic demonstrate the meaning and function of the in-between 
space. And show the in-between space caused by accident became a waste space in 
architecture. All of these issues lead to the design concept with an emphasis on the 
in-between space, in terms of the in-between space that distort other architectural space or 
distorted by other to design the functions of in-between space such as boundary, division, 
threshold, identity or its just needs to have in-between space and the physical 
characteristics that affect to functions of in-between space. 
 Although this concept focuses on design architecture in order to achieve a 
function and identity of in-between space. But also gives rise to questions about the use of 
space in architecture that each space will be allowed to be distorted by in-between space or 
how each area will affect in-between space to form a new relationship of architecture. 
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไม่สามารถเสร็จลุล่วงไปไดห้ากขาดบุคคลเหล่าน้ี 
ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ท่ีเป็นแหล่งความรู้ชั้นยอดให้กบัผม 
 ขอขอบคุณอาจารย ์ตน้ขา้ว ปาณินท,์ อาจารย ์วีระ อินพนัทงั, อาจารย ์อภิรดี เกษมศุข 
, อาจารย ์จิรัฐกา จิตติรัตนากร, อาจารย ์อดิศร ศรีเสาวนนัท,์ อาจารย ์พฒันปกรณ์ ลีลาพฤทธ์ิ, อาจารย ์
จีรศกัด์ิ เก้ือสมบติั, อาจารย ์นนัทพล จัน่เงิน, อาจารย ์เจนยุทธ ล่อใจ, อาจารย ์สุคตยติุ จารุนุช ส าหรับ
ค าสอน และค าติชม รวมถึงการเปิดมุมมองใหม่ๆในการมองสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ หาก
ปราศจากอาจารยแ์ลว้ ผมคงไม่มีวนัน้ี 
 ขอขอบคุณ เหล่าคณาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และความ
ห่วงใยเสมอมา รวมถึงพี่ๆเพื่อนๆ ป.โทและนอ้งรหสัทั้งหลาย ส าหรับการช่วยเหลือ ค าแนะน าดีและ
ใหก้ าลงัใจกนัเสมอมา 
 ขอขอบคุณ คุณพอ่ คุณแม่ และครอบครัว ส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่ง 

ขอขอบคุณ ทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง ขอบคุณมากครับ 
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