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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(Statements and significance of the problem)
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กฎเกณฑ์ในการดารงชีวิต เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปตั้งแต่สมั ยอดีต
กาล การดารงอยู่ของมนุษย์คล้ายลักษณะทั่วๆ ไปของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในยุคนั้น คือการอยู่รอดปัจจัย
การอยู่รอดของมนุษย์ยุคนั้นนอกจากการหาอาหารเพื่อการอยู่รอด “ที่กาบัง ” (refuge) พื้นที่กาบัง
หรือที่หลบซ่อนก็เป็นปัจจัยในการอยู่รอดเช่นกัน การสร้างที่กาบังคือการสร้าง
enclosure ที่
เหมาะสมในการอยู่รอดในยุคนั้น มนุษย์ใช้ถ้าหรือต้นไม้ในการเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่รอดของพวก
เขาซึ่งไม่ต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในยุคนั้น สามารถแสดงให้เห็นว่าการสร้างสภาพปลอดภัยอยู่ร่วมกับ
มนุษย์มาตั้งแต่อดีตแล้ว
จากที่กล่าวมาข้างต้นมนุษย์มีความต้องการสร้างสภา พปลอดภัยติดตัวมาตั้งแต่อดีต
กาล แต่ วิวัฒนาการของมนุษย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างสภา พปลอดภัยของมนุษย์มี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการของมนุษย์ ยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือ การแต่งกาย
มนุษย์สมัยก่อนการปกปิดร่างกายแทบไม่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต แต่เนื่องจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไ ป เช่น ในฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเหน็บ ผนังถ้า อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
สร้างสภาพ ปลอดภัย การมีเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นการสร้าง สภาพปลอดภัยในระยะที่ ใกล้ที่สุดของ
มนุษย์ และจากการเป็น สิ่งที่สร้างสภาพปลอดภั ยแก่มนุษย์ ระยะเวลาได้เปลี่ยนแปลง เป็น เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม แทน หรื อ การจัดสรรพื้นที่ภายในพื้นที่กาบัง มนุษย์ยุคก่อน ใช้ถ้าเป็นพื้นที่กาบังจาก
ภายนอก แต่ภายในถ้าไม่มีการ แบ่งสรรปันส่วนว่าจะเป็นพื้นที่นอน ทาอาหาร หรือว่าพิงไฟ อย่าง
ชัดเจน มนุษย์ในยุคนั้นสามารถคิดได้เพียงว่าถ้าเป็น พื้นที่ปลอดภัยแล้ว แต่ในความเจริญก้าวหน้า
ของโลก มนุษย์มีการเจริญพันธุ์ มีการอยู่กินแบบครอบครัว ถ้าจึงไม่เหมาะสมสาหรับ การอยู่ร่วมใน
ลักษณะครอบครัว การสร้างพื้นที่กาบังแบบอื่น เช่น กระท่อม เต็นท์ เพื่อความเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันความแตกต่างเกี่ยวกับอายุ หรือวัย ทาให้ต้องการพื้นที่แตกต่างกันภายใน (พื้นที่เลี้ย ง
เด็ก พื้นที่ผู้ใหญ่ ) การจัดสรรแบ่งส่วนภายในจึงเกิดขึ้น เช่น การเขียนชื่อห้อง (อังกฤษ ศตวรรษที1่ 8)
การแยกห้องน้ากับบ้านพักของบ้านเรือนไทย เป็นต้น จากวิวัฒนาการการสร้างสภา พที่ปลอดภัย
ของมนุษย์มีการพัฒนาความเข้าใจต่อสภา พโดยรอบในแง่ของมนุษย์มีความเป็น สภาพส่วนตั วต่อ
พื้นที่นั้น อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วไม่กังวล ซึ่งเป็นนัยยะเดียวกันของความปลอดภัยของมนุษย์เช่นกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการวิเคราะห์ต่อ สภาพแวดล้ อมเพื่อให้เหมาะสมต่อ
1
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กิจกรรม ในแง่ของความปลอดภัยนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์คนนั้นๆ ต่อสิ่งทาให้กั งวลมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง
เกิดขึ้นได้จากหลายๆ องค์ประกอบด้วยกัน การถูกจ้องมอง บรรยากาศที่ไม่เหมาะสม (เสียง กลิ่น
แสง) พื้นที่คับแคบหรืออุดอู้ (ความหนาแน่น การซ้อนทับพื้นที่ ) เกินไป นอกจากนี้ในแง่สังคมและ
วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นเป็นปัจจัยในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยต่อพื้นที่ด้วย
มนุษย์มีพื้นฐานของความต้องการความปลอดภัยต่อการใช้พื้นที่ ดังที่กล่าวมาอาจจะ
สรุปได้ว่ามนุษย์เมื่อได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ใดๆ จะมีการสร้างก ฏเกณฑ์ในการอยู่ร่วม กันในพื้นที่นั้นๆ
ด้วยวิเคราะห์ จากประสบการณ์ตนเอง ต่อพื้นที่ตนเองอยู่ แ ต่ในโลกปัจจุบัน คาว่าพื้นที่สาธารณะ
ได้เกิดขึ้นมาอย่างแพร่หลาย เป็นพื้นที่อิสระต่อการทา
กิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้น มีความ
หลากหลายแต่ในขณะเดียวกัน ในขณะทากิจกรรมมนุษย์มีความต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยติด
ตัวมาตลอด ความอิสระในพื้นที่ดังกล่ าวอาจจะไม่สามารถใช้ประโ ยชน์ได้กับ ทุกคนที่เข้าไ ปใช้
ดังนั้นสถาปัตยกรรมจะเป็นสิ่งที่ สามารถรองรับการสร้าง Enclosure ที่ทาให้ มนุษย์รู้สึกปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ ในพื้นที่สาธารณะได้อย่างไร เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมและใช้
ประโยชน์สูงสุดต่อการทากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิของประเด็นต่างๆของปัจจัยให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective)
ในจุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ
ในการสร้า งการรับรู้ของมนุษย์ต่อความปลอดภัยของตนเองต่อพื้นที่สาธารณะ โดยมีการศึกษา
รวบรวมข้อมูล แนวทางทดลองเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบไปสู่งานสถาปัตยกรรม ดังนี้
2.1 ศึกษาปัจจัยและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ในแต่ละสัมผัสต่างๆของ
มนุษย์
2.2 ศึกษาเนื้อหาสภาพเป็นส่วนตัวในปัจจัยต่างๆ
2.3 นาส่วนทฤษฎีที่ตนเอง ที่ได้ศึกษาตั้งเป็นสมมติฐานในการศึกษา โดยนาสมมติฐาน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์กับพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงในความเป็นไปได้ของสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.4 ศึกษาและทาการทดลองเชิงเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์จากการสร้างหุ่นจาลอง และ
สร้างแนวทางทดลองจากพื้นที่จริง นามาประยุกต์ใช้ผสมผสานในการสร้างแนวทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
2.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากข้างต้น สร้างแนวคิดและแนวท างการออกแบบในพื้นที่
สาธารณะแห่งใหม่ศึกษาเพื่อการนาเสนอเกิดพื้นที่สาธารณะในรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
การเกิดกิจกรรมของมนุษย์และพัฒนาการใช้พื้นที่ด้วยประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สาธารณะที่จากัดใน
ปัจจุบัน
3. สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
ความต้องการความปลอดภัย ต่อการอยู่ร่วมในที่สาธารณะขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ใช้สอย ผู้ใช้
สอยนั้นต้องการ การรับรู้ต่อภายนอกในระดับที่ แตกต่างกัน ซึ่งความต้องการการรับรู้ต่อภายนอก
ต้องขึ้นกับสภาพการณ์ของพื้นที่ใช้สอยและกิจกรรมของผู้ใช้สอยที่เกิดขึ้นภายใน พื้นที่ การอยู่
ร่วมกันในที่สาธารณะให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือการจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ให้มีการปรับเปลี่ยนระดับ
การรับรู้ระหว่างภายนอกภา ยในของผู้ใช้สอย เมื่อพื้นที่ในแต่ละตาแหน่งมีการปรับเปลี่ยน ให้แก่
ผู้ใช้สอยที่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม พื้นที่สาธารณะแห่งนั้นจะเป็ นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิสมมติฐานขอบระดับสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ
4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ศึกษาการสร้าง Enclosure ที่เหมาะสมในแง่ความปลอดภัยต่อภายในพื้นที่ สาธารณะ
โดยคานึงถึงปั จจัยในการรับรู้ต่อสารภายนอกและภายใน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ สภาพส่วนตัว รวม
ไปถึงแง่ภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ในกรณีศึกษา เพื่อนามาเป็นแนวคิดการ
ออกแบบพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่
4.1 ขอบเขตของเนื้อหา
4.1.1 ศึกษาปัจจัยและทฤษฎีทางจิต วิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ในแต่ละสัมผัส
ต่างๆของมนุษย์
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4.1.2 ศึกษาเนื้อหา สภาพ เป็นส่วนตัวในปัจจัยต่างๆ และเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาในแต่ละพื้นที่สาธารณะในแต่ละรูปแบบ
4.1.3 ศึกษาและการทดลองเชิงเปรียบเทียบ โดยทาการสร้างหุ่นจาลองและ
วิเคราะห์ทางโปรแกรมคอมพิวเต อร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการออกแบบแนวทาง
สถาปัตยกรรมในพื้นที่จริง
4.1.4 พัฒนาแนวคิดสู่งานสถาปัตยกรรม
4.2 ขอบเขตของพื้นที่
4.2.1 ศึกษาจากปัจจัย องค์ประกอบของพื้นที่ นั้นๆ โดยพื้นที่ตั้งต้องเอื้อต่อการ
รองรับแนวทางออกแบบการสร้างระดับรับรู้ความปลอดภัยของมนุษย์(สวนสาธารณะ)
5. ขั้นตอนในการศึกษา (Process of the study)
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิด
ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 สถาปัตยกรรมที่มีส่วนช่วยให้พื้นที่มีสภาพเป็นส่วนตัวที่มี ประสิทธิภาพ ให้พื้นที่มี
การใช้สอยที่เหมาะสมตามสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
6.2 ในแนวการทดลองทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจ
ศึกษาและค้นคว้าต่อไป
7. วิธีการศึกษา
7.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจั ย โดยมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ในแต่ละสัมผัสของมนุษย์ เนื้อหา ข้อมูลทางวิชาการ
ต่างๆที
ทาการศึกษาสภาพส่วนตัวของมนุษย์
7.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพพื้นที่ ด้วยการสารวจ
ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์คนในพื้นที่ที่ศึกษา
7.3 การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่ให้เกิดระบบและลาดับการดาเนินงานเพื่อความ
ชัดเจนในการวิเคราะห์ต่อไป
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7.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเด็นที่สาคัญ เพื่อนาไปสู่พัฒนา
แนวคิดในการออกแบบในงานสถาปัตยกรรมต่อไป
7.5 พัฒนาแนวทางออกแบบ ให้มีความสัมพันธ์กับข้ อมูลที่วิเคราะห์มา
7.6 การสรุปผลการศึกษา การออกแบบ ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

บทที่ 2
สภาพเป็นส่วนตัว
ปรากฏการณ์ของความต้องการสภาพส่วนตัว
พฤติกรรมมนุษย์ในชีวิตประจาวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการ สภาพส่วนตัวเสมอ
เมื่อลองพิจารณาจากพฤติกรรมต่างๆ ทั่วไป เช่น การใช้สุขา การทางานในห้องส่วนตัว การนั่งใน
รถยนต์ส่วนตัว หรือแม้แต่การสวมเสื้อผ้าปกคลุมร่างกายผู้หญิงมุสลิมใช้ผ้าคลุมหน้าตาของตนเอง
แม้แต่บทสนทนาที่เคยคุ้นหู เช่น “คราวหลังโปรดเคาะประตูก่อนเข้ามาในห้อง ” หรือ “ขอโทษครับที่
เข้ามารบกวน ” เป็นต้น จากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการ
สภาพ เป็ นส่วนตัวหรืออย่างน้อยที่สุดในการสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ สภาพ
ส่วนตัว
พฤติกรรมภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น มีมูลฐานความต้องการ
สภาพ เป็น ส่วนตัวที่
แตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมา ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องการปกปิดไม่ใ ห้
ภายนอกรับรู้และเปิดเผยได้ในเฉพาะบุคคลในกลุ่มเท่านั้น โดยยกตัวอย่างเช่น การใช้สุขา
(ห้องน้า) มนุษย์ต้องการใช้ห้องน้าที่มิดชิด การตรวจภายในของหมอสูติกับมารดาตั้งครรภ์ซึ่งใน
สองกิจกรรมที่กล่าวมา จะเป็นความต้องการ สภาพป็นส่วนตัวของในแง่ความน่าอับอายไม่น่ามอง
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือ ยกตัวอย่างของกิจกรรมเช่น ห้องนอน ห้องทาสมาธิ โรงหนัง เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้เป็นความต้องการ สภาพเป็นส่วนตัวในแง่หลีกเลี่ยงจากการรบกวนจากภายนอก
อย่างสิ้นเชิง (สันโดษ) หรืออย่างน้อยที่สุด
ในแง่อาณาเขตครอบครองส่วนบุค คล การที่เรามีบ้านพักอาศัย หอพัก คอนโดมีเนียม
แบ่งเป็นแต่ละบุคคลหรือครอบครัว และในที่พักอาศัยเหล่านี้มีการแยกย่อยลงไปอีก ถูกแบ่งอาณา
เขตครอบครองส่วนบุคคลแต่ละบุคคลในครอบครัว เช่นห้องน้าของพ่อแม่ ห้องนอนของน้องคนเล็ก
รวมไปถึงสิ่งของ ทีวีห้องรับแขก (ส่วนร วม) ที่ไดผมของพี่ สาว เป็นต้นเหล่านี้ มีความหมาย
เกี่ยวข้องกับสภาพเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกัน1

1

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 259-261.
7
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ความจาเป็นตามสภาพการณ์ต่างๆ บุ คคลมีความต้องการ สภาพส่วนตัวในระดับมากน้อยต่างกัน
เช่น บางครั้งเราต้องการอยู่โดดเดี่ยว ไม่ต้องการให้เกิดการรบกวนใดๆ ในการทากิจกรรม เช่น การ
นั่งสมาธิ การนั่งทาข้อสอบ (การใช้ความคิดมากๆ ) หรือแม้แต่ การประกอบกิจกรรมทางเพศของ
คู่รัก เป็นต้น หรือบางครั้งเราต้องกา รสภาพส่วนตัวน้อย การรบกวนใดสามารถทาได้แต่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น ในออฟฟิศสานักงานพนักงานบริษัทนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน บนรถเมล์ที่คนแต่
ละที่นั่งไม่มากไม่น้อยเกินไป บริเวณที่พักคอยในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ต้องการชี้ให้ เห็นว่า สภาพเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน
อย่างยิ่ง แม้ว่าจะเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ศึกษามีการ
ค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศที่มีการศึกษาในเรื่องสภาพเป็นส่วนตัว
โดยพุ่งประเด็นในการศึกษาในเรื่องมี อาณาเขตครอบครองและพฤติกรรมเว้นว่างส่วนบุคคลเป็น
ส่วนใหญ่ โดยผู้ศึกษาสามารถสรุปปรากฏการณ์สภาพเป็นส่วนตัวได้ตามหัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้
1. ความหมายของสภาพเป็นส่วนตัว
จากการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพ เป็นส่วนตัวที่แล้วมานั้น เบื้องต้นใน
อาจจะวิเคราะห์ความหมายของสภาพเป็นส่วนตัวได้ออกมา 2 แนวทางหลัก คือ
1.1 สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายของการแยกตัวออกไป โดยทั่วไป เรา
มักเข้าใจความต้องการสภาพเป็นส่วนตัวในความหมายของการแยกตัวออกไป หรือ ความต้องการ
อยู่อย่างสันโดษ โดยการหลบ ถอยหนี หรือหลีกเลี่ยงจากการกระทาต่อกันกั บบุคคลอื่น ไม่ต้องการ
มีความสัมพันธ์ต่อกันกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่น 2 การศึกษา สภาพเป็นส่วนตัวแต่เดิม มักมีความ
เข้าใจความหมายของสภาพเป็นส่วนตัวเฉพาะในด้านการปิดกั้นหรือการถอนตัวจากบุคคลอื่นเพื่อ
หลีกเลี่ยงการได้รับสิ่งเร้ามากจนเกินไป ปกป้องการบุกรุกล่วงล้า ไม่ ให้มีการแทรกแซงหรือรบกวน
จากบุคคลอื่นและจากสภาพแวดล้อมในการศึกษาของเวสติน ได้วิเคราะห์ สภาพ เป็นส่วนตัวที่
เกิดขึ้นออกมาเป็น 4 สภาพ คือ

2

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 261-264.
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1.1.1 ความสันโดษ (Solitude) เป็นสภาพเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่
ตามลาพังเพียงคนเดียว และบุคคลอื่นๆ ไม่สามารถสังเกตได้ เวสตินเน้นเฉพาะการไม่ถูกรบกวน
ทัศนาการ โดยอาศัยกลไกทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อย่างไรก็ตามบุคคลอาจไม่มี
ประสบการณ์อยู่ อย่างสันโดษโดยแท้จริง เพราะยังรับสิ่งเร้าจากทางอื่น เช่น ทางเสียง ทางกลิ่น
ทางสัมผัส3 เป็นต้น

แผนภาพที่ 1 แสดงความสันโดษ
ที่มา :Linda Horowitz , Solitude[Online], accessed 8 October 2010.
Available from http://www. .multifoto.dk/linda/beach/english.html
1.1.2 ความสนิทสนม (intimacy) เป็น สภาพของการมีความเป็นส่วนตัว
ตามความจาเป็ นของบุคคล 2 คน หรือของกลุ่มย่อยที่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ และบางครั้ง
อาจต้องการสภาพเป็นส่วนตัวมากเพื่อความสัมพันธ์ขั้นมากกว่าเดิม เช่นความต้องการ สภาพเป็น
ส่วนตัวของสามีภรรยา ควา มต้องการสภาพเป็นส่วนตัวของครอบครัวหรือเพื่อนสนิท เป็นต้น เป็น
ความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในบางโอกาส ที่จะแยกตัวเองออกจากสภาพภายนอก โดยอยู่
ภายในขอบเขตสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม4

3

Westin, A Privacy and Freedom. New York: Atheneum, 1970.
4
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 261-264.
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แผนภาพที่ 2 แสดงความความสนิทสนม
ที่มา : TANTRAPATH/JEFF LO, Men And Orgasm: Can You Have Too Much Of It?
[Online], accessed 8 October 2010. Available from
http://sg.88db.com/sg/HTML/enus/indexmkt/Lifestyle/dating_friendship/man_and_orgas
m_can_you_have_too_much_of_it.htm
1.1.3 ภาวะนิรนาม (Anonymity) เป็นสภาพของการมีความเป็นส่วนตัวที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถปรากฎในสภาพแวดล้อมสาธารณะได้ โดยไม่คาดว่ามีใครรู้จักหรือจา
ได้ เป็นต้นว่า การปราก ฎตัวบนถนน ในสวนสาธารณะ ในการร่วมเดินขบวน เป็นต้น โดยการ
ปราศจากการสังเกตของผู้อื่นที่รู้จักตน บุค คลรู้สึกขาดความผ่อนคลาย ทันทีเมื่อรู้ว่ามีผู้อื่นรู้จักตน
เฝ้ามองอยู่ ความรู้สึกผ่อนคลายซึ่งมักเกิดขึ้นกับบุคคลในที่สาธารณะจะหายไป5

5

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 261-264.
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แผนภาพที่ 3 แสดงภาวะนิรนามของบุคคล
ที่มา : ges3[alias], Fashion of Hiding [Online], accessed 8 October 2010.
Available from http:// itp.nyu.edu/~ges3/globlog/archives/2007/02/index.html
1.1.4 ความสารวม (Reserve) เป็นสภาพเป็นส่วนตัวของบุคคลในกลุ่มที่
ต่างพยายามไม่เปิดเผยเรื่องราวบางประการที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะ หรือเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
โดยคาดว่าบุคคลอื่นในกลุ่มต้องปกปิดเช่นเดียวกันในส่วนของตน ซึ่งเป็นการสร้างระยะห่าง
ระหว่างบุคคลทางจิตวิทยาขึ้น อีกลักษณะหนึ่งชองความสาร วม คือ การที่บุคคลสามารถวางใจ
จากการล่วงล้าต่างๆ โดยไม่สนใจแต่ประการใด เป็นความสามรถในการสร้างสิ่งกีดกั้นทางจิตจาก
การล่วงล้าใดๆ เช่น การที่บุคคลสามารถคิดหรือทาสิ่ งอื่นได้ ในขณะที่ถูกรบกวนจากเสียงคุยของ
บุคคลอื่นๆ6

6

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 261-264.
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2. องค์ประกอบของระบบสภาพส่วนตัว
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพส่วนตัว ได้แก่ ขอบเขต และบุคคลหรือกลุ่มที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยทางสังคม
2.1 ขอบเขต การควบคุมระหว่างตนเองกับบุคลอื่นๆ และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนั้น คือ การเปิดหรือปิดขอบเขตที่ขั้นอยู่ระหว่างกลางให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการสภาพเป็นส่วนตัวในแต่ละสถานการณ์ การเปิดหรือปิดขอบเขต คือ การควบคุมขอบเขต
ระหว่างบุคคลให้เกิด การกระทาต่อกันในระดับมากน้อยตามความต้องการ ขอบเขตนี้อาจเป็น
ขอบเขตทางกายภาพหรือจิตวิทยา ส่วนต่างๆ ทางกายภาพเช่น ผนังกั้นห้อง ประตู หน้าต่าง
ระยะห่างที่เหมาะสมที่ไม่เป็นการล่วงล้าอาณาเขตครอบครองของบุคคลหรือที่เว้นว่างส่วนบุคคล
เป็นต้น จัดว่าเป็นตัวกาหนดขอบเข ตทางกายภาพ การที่เราอยู่ภายใต้ห้องปิดประตู ย่อมแสดงถึง
การควบคุมตัวเองจากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกห้อง การที่เรามีอาณาเขตครอบครองและ
สามารถป้องกันการล่วงล้าได้ ก็เป็นการแสดงถึงการควบคุมการเข้าถึงตัวเองจากบุคคลอื่น ส่วน
ขอบเขตทางจิตวิทยานั้น เป็นการวาง ตัวเฉยไม่สนใจต่อสิ่งเร้าภายนอกที่มากระทบ หรืออาจมีการ
ต่อต้านทางจิตเกิดขึ้น กล่าวได้ว่า ใน สภาพเป็นส่วนตัวทั้ง 4 ที่เวสตินได้เสนอมานั้น ความสันโดษ
ความสนิทสนมและภาวะนิรนาม เป็น
สภาพ ที่จาเป็นอาศัยขอบเขตทางกายภาพหรือมี
สภาพแวดล้อมกายภาพประกอบในสภาพการณ์ที่เกิด สภาพเป็นส่วนตัว ส่วนความสารวมนั้นเป็น
สภาพที่อาศัยขอบเขตทางจิตวิทยาเป็นสาคัญ7
สาหรับขอบเขตทางกายภาพนั้น เป็นผลของกลไกต่างๆ ที่สาคัญในการควบคุมให้เกิด
สภาพส่วนตัว ในส่วนที่ได้กล่าวถึงการมีอาณาเขตครอบครองและพฤติกรรมเว้นว่างส่วนบุคคล ได้
กล่าวมาแล้วถึงสภาพแวดล้อมกายภาพ ตอลดจนการใช้ภาษาร่างกายในการแสดงความเป็นส่วน
บุคคลและในการป้องกันการล่วงล้าอาณาเขตครอบครอง และที่เว้นว่างส่วนบุคคล การมีขอบเขต
ในอาณาเขตครอบครองเพื่อเป็นหลักประกันที่ก่อให้เกิด สภาพ ส่วนตัวที่ต้องการ และจากการ
ควบคุมในระบบสภาพส่วนตัวหมายถึ งทั้งการเปิดและการปิดกั้นระหว่างตัวเองกับภายนอก เราจึง
อาจเปรียบเทียบขอบเขตระหว่างบุคคลที่ทาหน้าที่คล้ายผนังเซลล์ที่มีการซาบซึมได้ต่างๆกัน มีทั้ง
การรับเข้าและส่งสารออกต่างๆ ผ่านทางผนังเซลล์แล้วแต่สภาพที่เปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย

7

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 265-266.
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2.2 หน่วยทางสังคม สิ่งที่อยู่ระหว่างขอบเขต คือ หน่วยทางสังคมที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ สภาพส่วนตัวที่เกิดขึ้น หน่วยทางสังคมดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อกั นหรือการกระทา
ต่อกันมากน้อยต่างๆกัน อาจเป็นการใฝ่หาความสัมพันธ์กัน หรือเป็นการปิดกั้นแยกตัวออกจากกัน
หน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ 3 กรณี คือ ระหว่างบุคคลกับบุคคล ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม และระหว่าง
บุคคลกับกลุ่ม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กันมีความต้องการ สภาพ เป็นส่ วนตัวต่างๆ กันตาม
สถานการณ์8
3. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบสภาพส่วนตัว
ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ สภาพเป็นส่วนตัวนั้น ย่อมมี
กระบวนการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลเกิดขึ้น เพื่อกาหนดระดับ สภาพส่วนตัวที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ กล่าวได้ว่า เป็นการปรับขอบเขตระหว่างบุคคล เช่น การใช้ประตูกั้นระ หว่างบุคคลที่
นั่งทางานอยู่ใกล้กัน การมีห้องทางานส่วนตัว เหล่านี้ล้วนเป็นการปรับขอบเขตระหว่างบุคคลใน
ลักษณะต่างๆ ในกระบวนการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลนั้นมีกระบวนการที่วิเคราะห์ได้ดังนี้
- กระบวนการควบคุมเป็นกระบวนการสองทิศทางที่มีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนกัน
เป็นความสัมพันธ์ของแรงที่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการวิภาษ กล่าวคือ เราพิจารณา
ควบคุมให้เกิด สภาพส่วนตัวมากหรือน้อยในแง่การปิดหรือเปิดตัวเองต่อผู้อื่นและสภาพแวดล้อม
บางครั้งเราก็ปิดบางครั้งเราก็เปิด มีแรงผลักดันทั้งจากตัวเราและจากภายนอก เช่นเราอาจเพียงแต่
ปิดประตูห้องทางาน แต่ไม่ได้ใส่กุญแจ บุคคลภายนอกห้องอาจเข้ามาในห้องโดยเข้าห้องผิด หรือ
โดยเจตนา หากเราไม่ต้อนรับ ก็อาจจะบอกให้บุคคลนั้นออกจากห้องไป การปิดตัวเราจากคนอื่นจึง
ไม่ได้เป็นการปิดกั้นที่ แน่นอนแต่อย่างเดียว หือเราอาจเปิดประตูห้องทางานไว้ให้ผู้ร่วมงานเข้าหา
ได้ทุกเมื่อเพื่อปรึกษางาน บางกรณีการปิดกั้นนั้นอาจเป็นเพียงการปิดกั้นการเข้าถึงตัวเราจาก
บุคคลอื่น หรือจากเสียงรบกวนภายนอก แต่ยังมองเห็นกันได้ด้วยการกั้นห้องด้วยผนังกระจก
ผู้บริหารที่นั่งทางานอยู่ในห้องส่วนตัว มักมีความต้องการเห็นสภาพการณ์ทางานของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา และกรณีที่ต้องการ สภาพ เป็นส่วนตัวเป็นพิเศษก็อาจจะปิดด้วยม่าน จะเห็นได้ว่า การ
ควบคุมระหว่างบุคคลนั้นเป็นกระบวนการสองทิศทางที่มีการตอบโต้แลกเปลี่ยนกันเสมอ

8

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 267-269.
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- มีกระบวนการปรับเข้าสู่ระดับความเหมาะสมเสมอ เพื่อให้เกิดความสมดุล ในการ
มีสภาพเป็นส่วนตัวตามสภาพการณ์ บางครั้งเราต้องการ สภาพส่วนตัวที่มาก บางครั้ง เรามีความ
ต้องการสภาพเป็นส่วนตัวที่น้อย สาหรับในชีวิตประจาวัน การมี สภาพเป็นส่วนตัวน้อยเกินไป มัก
เกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้คนรวมกันอย่างหนาแน่น เช่น ผู้ที่อยู่อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรมหรือผู้ที่อยู่อาศัย
อยู่ในแฟลตเคหะสงเคราะห์ ผู้อยู่อาศัยมักมีการกระทาต่อ กันมากเกินไป จนบางครั้งต้องแยกตัว
ออกในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ทั้งที่อยู่อาศัยติดๆ กัน เพื่อแสวงหาสภาพส่วนตัว ในระดับที่ต้องการ
ส่วนในการมี สภาพส่วนตัวมากเกินไป มักเกิดจากรณีที่แยกตัวอยู่ต่างหากอย่างโดดเดี่ยว จนอาจ
เกิดความเหงาขึ้นได้ ในขณะใดขณะหนึ่งบุคคลใฝ่หา สภาพเป็นส่วนตัวในระดับที่เหมาะสม ซึ่งอยู่
ในช่วงระหว่างการมีสภาพเป็นส่วนตัวมากที่สุดด้วยการแยกตัวออกโดยสิ้นเชิง กับการมี สภาพเป็น
ส่วนตัวน้อยสุดด้วยการที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระทาต่อกันกับบุคคลอื่นมากมาย ดังนั้น เราอาจจะ
กล่าวได้ว่า สภาพเป็นส่วนตัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ มีความเฉพาะ แต่มีระดับมากน้อยต่างกันในลักษณะ
ต่อเนื่องกัน และในระดับสภาพส่วนตัวที่บุคคลต้องการหรือยอมรับได้ในขณะหนึ่ง นั้น ยังมีลักษณะ
พิสัย(Range) 9 ทานองเดียวกันกับจานวนข่าวสารในพิสัยที่เหมาะสมกับการรับรู้ ไม่มากเกินไปและ
ไม่น้อยเกินไป หาก สภาพเป็นส่วนตัวที่ เกิดขึ้นสอดคล้องกับ สภาพเป็นส่วนตัวที่ต้องการ โดยอยู่ใน
พิสัยที่ยอมรับได้ ก็ไม่มีความจาเป็นต้องปรับระดับภาวะเป็นส่วนตัวหากมี
สภาพ ส่วนตัวนอก
ขอบเขตของพิสัย ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีสภาพส่วนตัวน้อยเกินไปหรือในกรณีที่มี สภาพเป็นส่วนตัวที่
มากเกินไป ย่อมไม่ใช่สิ่งบุคคลที่ปรารถนา และบุคคลจะพยายามปรับเข้าสู่ระดับ สภาพเป็นส่วนตัว
ที่เหมาะสมภายในพิสัยที่ยอมรับได้ เช่น ในขณะที่เรานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดที่บุคคลอื่นๆ นัง่
อยู่รวมโต๊ะเดียวกัน หากมีการพูดคุยด้วยเสียงเบาๆ เราอาจทนได้และทางานต่อไป แต่หากเสียงคุย
นั้นดังขึ้นเรื่ อยๆ และเป็นการรบกวน สภาพเเป็นส่วนตัวของเราที่เราไม่อาจยอมรับได้ เราอาจจะ
ขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งลดระดับเสียงลง หรือว่าเราอาจลุกไปนั่งตาแหน่งอื่นที่สงบกว่า และหาก การ
ปรับเข้าสู่ระดับสภาพเเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ เราต้องจายอมโดยการลดระดับ
สภาพเเป็นส่วนตัวที่ต้องการใหต่าลง กล่าวคือ ต้องยอมรับเสียงรบกวนจากบุคคลอื่น

9

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 267-269.
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การควบคุมให้เกิด สภาพเป็นส่วนตั วย่อมสื่อความหมายว่า มีการกาหนดขอบเขตจากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสร้างสิ่งปิดกั้นระหว่างบุคคลมีความจาเป็นต่อการคงอยู่ของ
บุคคล ขณะเดียวกันการเปิดสู่กันก็เป็นสิ่งจาเป็นในการเสริมสร้างสังคม บุคคลในสังคมจาเป็นต้อง
มีการติดต่อ แต่ย่อมไม่ได้หมายความว่า เป็น ที่ปราศจากขอบเขตที่กาหนดระดับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม10
4. หน้าที่ของสภาพเป็นส่วนตัว
หน้าที่หลักของสภาพเป็นส่วนตัวจากการศึกษาของเวสติน (Westin, 1970) เวสติน
ได้วิเคราะห์หน้าที่หลักไว้ 4 ประการ คือ
4.1 อิสระภาพส่วนบุคคล (personal autonomy)
4.2 การปลดปล่อยทางอารมณ์ (emotion release)
4.3 การประเมินตัวเอง (self-evaluation)
4.4 การติดต่อสื่อสารในลักษณะการจากัดและการปกป้อง 11 (limited and
protected communication)
อาจจะกล่าวถึงหน้าที่หลักทั้ง 4 จากแนวคิดของเวสตินได้ดังนี้
4.1 อิสรภาพส่วนบุคคล หน้าที่ประการสาคัญของสภาพเป็นส่วนตัวได้แก่ การทา
ให้มีอิสรภาพในตัวเอง มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นการทาให้บุคคลรู้สึกว่าตัวเองมีค่าหรือมี
ตัวตน รู้ว่าตัวเองเป็นใครและควรสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมอย่างไร การที่บุคคลมี
เอกภาพในอาณาเขตครอบครองหรือการมีอานาจควบคุมสภาพแวดล้อมที่ใช้เป็นประจา ย่อม
หมายความว่า บุคคลสามารถเลือกควบคุมให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัวตามต้องการได้ ความสามารถ
นั้นทาให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนมีอิสรภาพส่วนบุคคล ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลไม่อาจ
ก่อให้เกิดสภาพส่วนตัวได้ บุคคลย่อมรู้สึกว่าตนขาดอิสรภาพส่วนบุคคล

10

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 270.
11
Westin, A Privacy and Freedom. New York: Atheneum, 1970.
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4.2 การปลดปล่ อยทางอารมณ์ การเกิดโอกาสที่บุคคลมี สภาพเป็นส่วนตัวได้
ย่อมเป็นช่วงเวลาที่บุคคลสามารถผ่อนคลายจากหน้าที่หรือบทบาททางสังคม เมื่อบุคคลอยู่ใน
สภาพเป็นส่วนตัว ย่อมสามารถมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากพฤติกรรมทั่วไปที่อยู่ภายใต้
กฎระเบียบและประเพณีต่างๆ เช่น อาจแต่งตัวตามสบาย ไม่ทาปากเขียนคิ้ว อาจพูดจาเป็นกันเอง
ถึงขั้นหยาบคายในกลุ่มเพื่อนสนิท เป็นต้น หรืออาจมีพฤติกรรมซึ่งโดยปกติมักหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ในที่สาธารณะต่อหน้าบุคคลอื่น เช่น การแคะขี้มูก การเกาในที่ลับ การแอบจูบกอดกัน เป็นต้น ใน
ชีวิตประจาวันที่มีความตึงเครียดเกิ ดขึ้นเสมอ บุคคลจึงมักใฝ่หาโอกาสที่ที่จะมี สภาพเป็นส่วนตัว
เป็นระยะๆ อย่างเช่น การหลบเข้าห้องส้วม12

แผนภาพที่ 4 แสดงการปลดปล่อยทางอารมณ์ในพื้นที่ส่วนตัว (ห้องน้า)
ที่มา : Alicia in Funny[alias], Things that people do in toilet [Online], accessed 8 October 2010.
Available from http://www. eatnineghost.com/things-that-people-do-in-toilet/
4.3 การประเมินตัวเอง การมีสภาพเป็นส่วนตัวย่อมเป็นการสร้างโอกาสที่บุคคล
สามารถคิดหรือ ตรึกตรองเกี่ยวกับตนเอง และเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับบุคคลอื่น
รวมทั้งกับสภาพการณ์ต่างๆ การที่บุคคลสามารถแยกตัวเองจากบุคคลและสิ่งต่างๆภายนอก ย่อม
สร้างโอกาสให้มีการประเมินตัวเองได้สะดวกขึ้น ในการนี้ มีการประมวลประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและ
มีการวางแผนการกระทาในอนาคต
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Westin, A Privacy and Freedom. New York: Atheneum, 1970.
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4.4 การติดต่อสื่อสารในลักษณะจากัดและปกป้อง การมีสภาพเป็นส่วนตัวยัง
มีหน้าที่ในการจากัดการติดต่อสื่อส ารระหว่างกัน ทาให้เกิดระยะห่างทางจิตวิทยาขึ้นเมื่อต้องการ
การจัดการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน และมักอาศัย สภาพแวดล้อมช่วยให้เกิด
การจากัดในการติดต่อสื่อสาร หรือในการก่อให้เกิดระยะทางจิตวิทยา เช่น
การมีห้องทางาน
ส่วนตัว การมีห้องนอนส่วนตัว ห้ องพิเศษสาหรับบุคคลสาคัญ การมีที่เว้นว่างส่วนบุคคล เป็นต้น
หน้าที่อีกประการหนึ่งของความเป็นส่วนตัว คือ การสร้างโอกาสให้คน 2 คน หรือกลุ่มขนาดย่อม
สามารถอยู่ด้วยกันและสามารถเก็บความลับด้วยกันได้ เช่น ระหว่างกลุ่มผู้บริหารในการประชุมลับ
ระหว่างสามีภรรยาในการพูดจาเรื่องระหว่างกัน เป็นต้น หน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นการปกป้องการติดต่อ
สัมพันธ์กันที่เกิดขึ้นไม่ให้มีการล่วงล้าจากบุคคลอื่น หรือไม่มีการรั่วไหลสิ่งที่ติดต่อสื่อสารกันออกสู่
ภายนอกกลุ่ม13
การศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของ สภาพ เป็นส่วนตัวดังที่เวสตินนาเ สนอมานั้น นับได้ว่า
ครอบคลุมหน้าที่สาคัญๆ ไว้อย่างครบถ้วน แต่เวสตินไม่ได้กล่าวถึงลาดับมูลฐานของความสาคัญของ
หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆ การศึกษาของออลต์แมน14 ซึ่งได้อิงการวิเคราะห์ของเว
สติน ก็ไม่ได้มีการชี้ให้เห็นประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน ในทีนี้จ่ ึงขอกล่าวต่อไปถึงหน้าที่ของสภาพเป็น
ส่วนตัวตามลาดับมูลฐานความสาคัญและตามความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่
หน้าที่มูลฐานของการมีสภาพเป็นส่วนตัว คือ การสนองความต้องการการมีเอกลักษณ์ส่วน
บุคคล การที่บุคคลมีความรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตน มีความสาคัญในตั วเองนั้น ย่อมมีความหมายว่า
บุคคลนั้นมีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองที่แยกจากบุคคลอื่น บุคคลมีความเข้าใจว่าตนเองว่าเป็นใคร มี
สถานภาพอย่างไร ทาให้รู้จุดเริ่มต้นและจุดจบในแต่ละสภาพการณ์บุคคลยอมต้องการมีขอบเขตที่
ตัวเองสามารถควบคุมได้ สามารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมได้ กล่าวอีกใน
หนึ่ง คือ การมีความรู้สึกในตัวตนของตัวเองหมายถึงการมีขอบเขตควบคู่กันไป หากบุคคลไม่มีขอบเขต
ที่สามารถควบคุมให้แยกตัวเองจากสิ่งที่ไม่ใช่ตนเองได้ บุคคลนั้นย่อมขาดความรู้สึกในการมี
เอกลักษณ์ของตนเอง ไม่รู้สึกว่าตนเองมี ตัวตน ไม่สามารถแสดงความสนใจและความต้องการของ
ตนเอง บุคคลนั้นจะรู้สึกตัวว่าไม่มีคุณค่า และโดยนัยแล้ว ไม่มีตัวตนปรากฏอยู่ การมี
สภาพเป็น
13

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 271.
14
Altman, I. “Privacy: A Conceptual Analysis.” Environment and Behavior 8 (1976):
7-29.
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ส่วนตัวย่อมหมายถึงการมีขอบเขตซึ่งควบคุมได้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้สึกมี
เอกลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้น การทาลายสภาพเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นการทาให้บุคคลไม่สามารถควบคุมตัวเอง
จากผู้อื่นได้ ย่อมเป็นการทาลายเอกลักษณ์ส่วนบุคคลด้วย และเป็นการลดความรู้สึกว่าตนเองมีค่า
ในประการแรกนั้นในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัว บุคคลจาเป็นต้องมีการ
ควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล กาหนดการเข้าถึงตัวเราของบุคคลอื่น ตามที่เราต้องการ การมี
เอกลักษณ์ส่วนบุคคลได้ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล การที่
บุคคลต่างๆ มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลที่ชัดเจนแตกต่างกันนั้น เกิดจากความสามารถในการควบคุม
ขอบเขตระหว่างบุคคลที่แตกต่างกัน หากบุคคลใดมีความรู้สึกว่าตัวเองขาดคว ามสามารถในการ
ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นประจา ไม่ว่าจะสภาพการณ์ใด บุคคลนั้นย่อมมีเอกลักษณ์
ส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลอย่าง
ได้ผล การควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลนั้นเป็นไปได้โดยอาศัยกลไกต่างๆ กัน ทั้งที่เป็นถ้ อยคา
เป็นภาษาร่างกาย และเป็นที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพดังที่ได้กล่าวต่อไป
การมี สภาพเป็นส่วนตัวย่อมเป็นการสร้างโอกาสให้บุคคลมีการประเมินตัวเอง การที่
บุคคลได้มีโอกาสอยู่ตามลาพัง สามารถที่จะใช้ความคิด ตรึกตรอง คาดคะเนถึงผลสะท้อนต่างๆ
ได้ ทานองเดี ยวกับนักโทษการเมืองที่มักเป็นผู้มีความลึกซึ้งทางความคิด ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่
ทาให้บุคคลสามารถอยู่ตามลาพังได้ จึงมีส่วนสาคัญต่อการประเมินตัวเอง
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หน้าที่ทางพฤติกรรมของ สภาพ เป็นส่วนตัว คือ การกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกั บบุคคลอื่น โดยการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล และการประเมิน
ตนเองเพื่อกาหนดแผนและกลยุทธในการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม หน้าที่ทั้งสอง
ประการนี้สอดคล้องกับหน้าที่การจากัดและปกป้องการติดต่อสื่อสาร และหน้าที่การประเมินตัวเอง
ตามที่เวสตินได้เสนอ ส่วนหน้าที่ทางจิตของสภาพเป็นส่วนตัว คือ การเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นผลจากการมีอิสรภาพในตัวเอง หน้าที่ทางจิตนี้เป็นมูลฐานของหน้าที่ทางพฤติก15รรม
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
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5. กลไกในการกาหนดสภาพเป็นส่วนตัว
มนุษย์สร้างสภาพเป็นส่วนตัวด้วยกลไกต่างๆ ที่พอจะแยกออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
การใช้ถ้อยคา การใช้ภาษาร่างกาย การใช้เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ 16 การใช้พื้นที่เว้นว่างส่วน
บุคคล และการใช้สภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์อาจจะใช้กลไกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่โดยทั่วไปมักใช้กลไกหลายอย่างพร้อมกันในการกาหนด สภาพส่วนตัว ที่อาจเป็นทั้งการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน หรืออาจจะเป็นการขัดแย้งกันก็ได้ เช่น การบอกกล่าวให้เข้ามาได้ พร้อมกับ
ลุกไปต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เป็นการใช้กลไกต่างประเภทที่สนับสนุนกันหรือว่าลูกหนี้อาจนัด
เจ้าหนี้ให้มาพบได้ แต่เจ้าหนี้กลับพบว่าประตูปิด เป็นการใช้กลไกที่ขัดแย้งกัน เป็นต้น อาจมีการใช้
กลไกแทนกันหรือเปลี่ยนประเภทของกลไกที่ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ เช่น เ ราอาจจะ
จ้องหน้าผู้ที่เคาะประตูห้องพักในโรงแรมซึ่งเราได้แขวนป้ายไว้ว่า “กรุณาอย่ารบกวน ” แล้วอาจ
พูดจาทักท้วงไม่ให้บุกรุกเข้ามา หากยังขัดขืนก็อาจปิดประตูใส่หน้า เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์
ใช้กลไกทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวร่วมกันเป็นระบบ มีการประสานกันต่อเนื่อง มี วงจรป้อนกลลับที่ทา
หน้าที่คอยตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น และมีการปรับการใช้งานกลไกเพื่อให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัวที่
สอดคล้องกับความต้องการ มีข้อน่าสังเกตว่า นอกจากกลไก การใช้ถ้อยคา กลไกอื่นๆ ล้วนเป็น
กลไกที่ไม่ใช่ถ้อยคา (nonverbal) และกลไกทั้ง 5 นี้ คือ การใช้ถ้อยคา การใช้ภาษาร่างกาย การใช้
เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ การใช้ที่เว้นว่างบุคคล และการใช้สภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์
สร้างขึ้น กล่าวได้ว่า มีระยะห่างจากตัวเราที่เป็นจุดเริ่มที่มีการใช้กลไกมากขึ้นตามลาดับ
5.1 การใช้ถ้อยคา
มนุษย์ได้ใช้ถ้อยคาเป็นกลไกสาคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน และย่อม
ใช้ถ้อยคาในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลด้วย เพื่อกาหนด สภาพเป็นส่วนตัวที่บุคคลต้องการ
ได้กล่าวมาแล้วว่า การควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล คือ การควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลอย่างหนึ่ง อาจพิจารณาใช้ถ้อยคาใน 2 ประเด็นสาคัญ คือ ทางด้านเนื้อหา ของถ้อยคา และ
ทางด้านโครงสร้าง ของถ้อยคา โดยทั่วไป เนื้อหามีความสาคัญโดยตรงในการสื่อความหมายที่
ต้องการ เช่น “อย่ามากวนตอนนี้ได้ไหม ” “เชิญเข้ามาได้เลย ” เป็นต้น เนื้อหาเหล่านี้สื่ อความ
หมายถึงความต้องการสภาพเป็นส่วนตัวบางประการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในขณะนั้น หรือที่มีอยู่มา
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
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ก่อน อาจเป็นการใช้ถ้อยคาในการทักท้วงปกป้องการล้วงล้าเพื่อให้คงสภาพเป็นส่วนตัวไว้ อาจเป็น
การขออนุญาติให้ล่วงล้าสภาพเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่ง หรืออาจเป็นการเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงล้าสภาพเป็นส่วนตัวได้

แผนภาพที่ 5 แสดงการใช้ถ้อยคาแสดงความต้องการสภาพเป็นส่วนตัว
ที่มา : jeffrey lim, Finally reached San Francisco [Online], accessed 8 October 2010.
Available from http:// jeffreylim.wordpress.com/2008/01/15/finally-reached-san-francisco/
หากสภาพส่วนตัวเกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ บุคคลอาจใช้ถ้อยคาที่เป็นภาษาอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาษาพื้นเมืองเดิม ทานองเดียวกับบุคคลในกลุ่มวิชาชีพแพทย์ อาจใช้ภาษา
ทางแพทย์ในการกล่าววินิจฉัยโรคร่วมกันต่อหน้าคนไข้ กลุ่มเด็กอาจจะมีการใช้ถ้อยคาที่เข้าใจกัน
เฉพาะหมู่ตน เพื่อไม่ให้พ่อแม่ล่วงรู้ถึงความซุกซน การใช้ถ้อยคามีความสัมพันธ์กับ สภาพส่วนตัว
กลุ่มที่ มีความสนิทสนมกันมากย่อมหมายความว่าเป็นกลุ่มที่มีความเป็นส่วนตัวกันน้อย ออลต์
แมนและเทย์เลอร์ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนิทสนมกับการใช้ถ้อยคา พบว่าเมื่อ
บุคคลมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันมากขึ้น ก็มีการใช้ถ้อยคาในปริมา ณที่มากขึ้น และเป็นถ้อยคาที่
มีความหมายที่แสดงความสนิทสนมกันมากขึ้น17 และอาจกล่าวได้ว่า ทั้งปริมาณและคุณภาพของ
17

Altman, I. and Haythorn, W. “The Ecology of Isolated Groups.” Behavioral
Science 12 (1967): 169-181. Reprinted in H. M. Proshansky et al. (eds.), Environmental
Psychology: Man and His Physical Setting. New York: Holt. Rinehart and Winston, 1970.
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ถ้อยคาได้กลายเป็นส่วนสาคัญของกลไกที่ใช้ถ้อยคาในการกาหนด สภาพเป็นส่วนตัว อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคาเป็นกลไกในการกาหนด สภาพส่วนตัว
กันมากนัก
5.2 การใช้ภาษาร่างกาย
การใช้ภาษาร่างกายนับเป็นกลไกที่ไม่ใช่ถ้อยคา (nonverbal) อย่างหนึ่ งใน
การกาหนดสภาพเป็นส่วนตัว การใช้ภาษาร่างกายอาจแสดงออกด้วยระยะห่างจากบุคคลอื่น การ
หันลาตัวและหน้า ท่าของลาตัว อากัปกิริยาของแขนขา18 ตลอดจนการแสดงออกบนใบหน้า บุคคล
สามารถควบคุ มขอบเขตระหว่างบุคคลในการกาหนด สภาพ ส่วนตัวด้ วยการใช้ภาษาร่างกาย
เหล่านี้ โดยทั่วไป มักมีการแสดงออกหลายๆ อย่างประสานกัน เช่น ในการแสดงการต้อนรับบุคคล
อื่นอาจแสดงออกด้วยการอ้าแขนรับ ลาตัวโค้งไปข้างหน้าเล็กน้อยพร้อมด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม หรือ
ว่าในทางตรงกันข้าม บุคคลอ าจต้องการ สภาพเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการให้คนอื่นมารบกวน อาจ
แสดงด้วยการใช้มือกวักออก หรือโบกฝ่ามือที่หันออก ยืนตัวตรง อาจแสดงสีหน้าที่ไม่เป็นมิตรนัก
พร้อมกับจ้องหน้าผู้ที่พยายามล่วงล้าเข้ามา ภาษาร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงออกโดยใช้
มือและแขน ดูเหมือนจะเป็นสั ญลักษณ์ทั่วไป ที่เข้าใจกันดี ที่เปรียบได้กับภาษาสากล เช่นการ
แสดงกาปั้นแสดงความเคียดแค้น การกวักมือแสดงการเรียกเข้ามาหา การเหยียดแขนหันฝ่ามือ
ออกไปข้างหน้าแสดงความต้องการให้อีกฝ่ายหยุด เป็นต้น ส่วนในการใช้สายตานั้นจะเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเว้นว่างส่วนบุคคล เช่ น การศึกษาของอาร์ไกล์และดีน (Argyle and Dean ,1965) ได้
พบว่าบุคคลเมื่ออยู่ ในระยะใกล้กัน จะมีการใช้สายตาจ้องกันน้อยลง หากไม่ประสงค์จะแสดง
ความก้าวร้าว ในทางตรงกันข้าม อาจจะจ้องหน้าบุคคลที่ล่วงล้าเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญ เป็นการใช้
สายตาในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล
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แผนภาพที่ 6 แสดงการระยะห่างระหว่างบุคคลที่มีน้อย
ที่มา :ผู้จัดการออนไลน์ , โกลาหล!คนหางานนับหมื่นเบียดเสียดไขว่คว้างาน, [ออนไลน์],
เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2553 เข้าถึงได้จากhttp://www.davance.com/g_oohno.html
5.3 การใช้เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ
การที่บุคคลสามารถที่จะแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับที่เป็นการสื่อ
ความหมายว่าตนเองเป็นใคร มีสถานภาพทางสังคมอย่างไร สมควรมีบทบาทที่เหมาะสมอย่างไรตาม
สภาพการณ์ต่างๆ ย่อมเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่กาหนดการเข้าถึงบุคคลอื19่น เช่น หากแต่งกายที่แสดงว่า
เป็นนายทหาร เป็นผู้บริหาร เป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้น ย่อมแสดงถึงสถานภาพที่แตกต่างที่แสดง
ว่าเป็น
พลทหาร เป็นพนักงาน เป็นสาวใช้ เป็นต้น โดยทั่วไปการเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ในกลุ่มแรกเป็นไปได้
ยากกว่าโดยบุคคลกลุ่มหลัง แต่การเข้าถึงบุคคลต่างๆ ในกลุ่มหลังโดยบุคคลกลุ่มแรกเป็นไปได้ง่าย
กว่าและอาจจะไม่มีข้อจากัด แม้ว่าความจริงแล้ว สถานภาพต่างหากที่เป็นตัวกาหนดการเข้าถึง แต่ละ
สถานภาพมักจะสอดคล้องกับการแต่งกาย และเราอาจสังเกตสถานภาพได้จากการแต่งกายซึ่งมักจะ
เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งเข้าใจกัน หากผู้บริหารแต่งกายเหมือนพนักงานทั่วไปแล้ว อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ เป็นการขัดกับบรรทัดฐานที่ยึดถือกัน
เป็นที่สังเกตได้ ว่า บุคคลที่เข้าถึงได้ยากกว่า เพราะมีความต้องการ สภาพเป็นส่วนตัว
มากกว่า มักมีการแต่งกายในลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่เป็นคนส่วนมากใน
สถานที่เดียวกัน บุคคลทั่วไปเหล่านี้มีการเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมักมีข้อกาหนดในการแต่งก าย เช่น
พลทหารในค่ายทหาร พนักงานในโรงงาน พนักงานรถโดยสาร เป็นต้น มีการแต่งตัวด้วยเครื่องแบบ
เหมือนกัน การที่บุคคลต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่เหมือนกันกับคนอื่นๆ หมายความ
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ว่า บุคคลขาดเอกลักษณ์ส่วนบุคคล บุคคลไม่สามารถแสดงความเป็นอิสระในตัวเองในการควบคุม
การเข้าถึงของบุคคลอื่น โดยอาศัยสื่อความหมายจากการแต่งกาย บุคคลนั้นๆ ไม่สามารถใช้การ
แต่งกายเป็นกลไกในการกาหนด สภาพเป็นส่วนตัวได้ ตามที่ต้องการ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การ
แต่งกายในลักษณะเฉพาะเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้เกิด
สภาพ ส่วนตัว ส่วนการแต่งกายที่เป็น
แบบอย่างเหมือนกันหมด เป็นกลไกที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดสภาพส่วนตัว20
การแต่งกายที่กล่าวถึงนี้ นอกจากเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ มและเครื่องประดับแล้ว ยัง
รวมถึงทรงผม หมวก ผ้าโพกศรีษะ ผ้าคลุมหน้าของชาวมุสลิม ชาวเผ่าทัวเร็ก
(Tuareg) ใน
แอฟริกาเหนือตอนใต้แอลจีเรียใช้ผ้าคลุมหน้าเป็นกลไกในการกาหนดสภาพส่วนตัวระดับต่างๆ กัน
ผู้ชายชาวทัวเร็กมีผ้าคลุมหน้าในตาแหน่งที่สูงต่าต่างๆ กัน มีความแน่นหรือหลวมต่างกัน เหล่านี้
เป็นสัญญาณที่แสดงถึงการเปิดเผยตนเองมากหรือน้อยในการติดต่อกับบุคคลอื่น การปิดผ้าคลุม
อย่างมิดชิดเป็นการแสดงปกปิดตัวเองในฐานะที่มีสถานภาพต่ากว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลที่มี
สถานภาพสูงกว่า ต่อเมื่อตนเองมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีสถา นภาพต่ากว่า จึงลดผ้าคลุมหน้า
ลง อาจกล่าวได้ว่า สาหรับชาวทัวเร็ก ผ้าคลุมหน้าเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการกาหนด สภาพส่วนตัว
แม้ว่าเป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามกับมโนทัศน์ทั่วไปในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล
กล่าวคือ บุคคลที่มีสถานภาพต่ากว่ากลับเป็นฝ่ายที่ต้องปกปิดส่วนใบหน้ าตนเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ตรงส่วนปากซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่จะให้คนอื่นเห็น
ในทางตรงกันข้ามกับการปกคลุมร่างกายด้วยเสื้อผ้า ชาวเกาะแถบโปลีนีเซียมักปรากฏ
ในลักษณะเปลือยกาย แสดงว่าวัฒนธรรมดังกล่าว ไม่เห็นความสาคัญของ สภาพ ส่วนตัวของ
ร่างกาย และไม่มีการใช้กลไก เช่น เสื้อผ้าในการกาหนดสภาพส่วนตัว
5.4 การใช้ที่เว้นว่างส่วนบุคคล (ระยะห่างระหว่างบุคคล)
สภาพแวดล้อมกายภาพในส่วนที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล ที่เป็นขอบเขตที่มองไม่
เห็นในฐานะที่เป็นที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั้น เป็นส่วนที่บุคคลพยายามปกป้องไม่ใ ห้มีการล่วงล้า
ขนาดของขอบเขตนี้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น เราอาจ
พิจารณาจากการกาหนดระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นกลไกในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลให้
เกิด สภาพเป็นส่วนตัวตามต้องการ โดย ฮออล์ ได้วิเคราะห์ระยะห่างระหว่างบุคคลตามลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมออกเป็น 4 ระยะ คือ
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ระยะใกล้ชิด ห่างกันไม่เกิน 8 นิ้วระยะที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนม
กันมากขึ้น เช่น ระหว่างสามีและภรรยา ระหว่างคู่รักในขณะที่ต้องการสภาพเป็นส่วนตัวมาก
ระยะส่วนบุคคล เป็นระยะถัดออกมาแต่ไม่เกิน 4 ฟุตยังเป็นระยะที่อยู่ใกล้ตัวที่
เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีความสนิทสนมกัน มิฉะนั้นจะเป็นการล่วงล้าที่ทาให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจได้
ระยะสังคม อยู่ถัดจากระยะส่วนบุคคลจนถึงระยะ 12 ฟุต เป็นระยะที่
เหมาะสมกับสาหรับการติดต่อกันในหน้าที่ หรือ การติดต่อกันที่ไม่เป็นกิจจะลักษณะมากนัก ซึ่ง
ไม่ใช่การติดต่อที่ป็นส่วนตัว21
ระยะสาธารณะ เป็นระยะถัดจากระยะสังคมออกไป เป็นระยะระหว่างบุคคลที่
เหมาะสาหรับการกระทาต่อกันอย่างเป็นทางการ เช่น ในการประชุมระดับผู้บริหาร ในการประชุม
ระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งระยะห่างระหว่างบุคคลสาคัญจากบุคคลในแวดวง ระยะห่างทั้ง 4
นี้มีความสัมพันธ์กับสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล หากบุคคลปรากฏในระยะห่างที่เหมาะสมก็ย่อม
หมายความว่ามีการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลได้โดยสัมพันธ์ต่อกันที่เกิดขึ้น ดังนั้นอาจกล่าว
ได้ว่า หากบุคคลปรากฏอยู่นอกระยะห่าง ดังที่ฮอลล์ได้วิเคราะห์ไว้ในแต่ละสภาพการณ์ ย่อม เป็น
ระยะห่างที่ไม่ส่งเสริมการกระทาต่อกันสาหรับสภาพการณ์นั้นๆ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นระยะ
ที่ก่อให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัวระหว่างบุคคลมากขึ้นในสภาพการณ์นั้น เช่น หากสามีภรรยาอยู่ห่าง
กันภายในระยะส่วนบุคคล แทนที่เป็นระยะใกล้ชิด ต่างยังมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวอยู่ และอาจไม่มี
5.5 สภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
ได้แก่ สิ่งของต่างๆ พื้นที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการกาหนดอาณาเขต
ครอบครองของมนุษย์ มนุษย์ใช้สิ่งเหล่านี้ในการควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคล ในการแยกตัวจาก
บุคคลอื่นและในการมีการกระทาต่อกันกับบุคคลอื่น อาจจาแนกสภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์
สร้างขึ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อม กายภาพที่ส่งเสริมให้เกิด สภาพ ส่วนตัว และ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัว22 พิจารณาโดยละเอียดได้ดังนี้
การกระทาต่อกันเกิดขึ้น ส่วนในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยากัน ปรากฏภายในระยะส่วน
บุคคล ย่อมกลายเป็นระยะห่างที่นาไปสู่การมีการกระทาต่อกัน
ไม่ประการใดก็ประการหนึ่ง
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเปิดเผยตัวเอง สภาพเป็นส่วนตัวย่อมลดลง
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5.5.1 สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัว สิ่งของต่างๆพื้นที่
และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นส่วนบุคคล หรือที่มีผู้ใช้สอยจานวน จากัด ย่อมเป็นสภาพแวดล้อม
กายภาพที่บุคคลหรือกลุ่มสามารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลได้ ง่าย เช่น ใน รถยนต์ส่วนตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถที่ติดฟิลม์กรองแสง ที่นั่งชั้นหนึ่งบนเครื่องบิน โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล
ในห้องสมุดที่ได้จองไว้ใช้ประจา ห้องเรียนทั่วไปที่จัดให้นักเรียนนั่งหันหน้าไปทางเดียวกัน ห้อง
ทางานส่วนตัวของผู้จัดการ ห้องน้าส่วนตัวของผู้จั ดการ โดยทั่วไป ห้องน้าส้วมเป็นที่ซึ่งจัดว่ามี
สภาพเป็นส่วนตัวสูง พบว่าส่วนหนึ่งของอัตวินิบาตกรรมมักเกิดขึ้นในห้องน้าส้วม บ้านพักอาศัย
ทั่วไปในแถวชานเมืองที่มีความหนาแน่นน้อยเป็นสภาพแวดล้อมที่จัดได้ว่าเป็น สภาพเป็นส่วนตัว
สูง เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านในชนบท เพราะมีพื้นที่รอบบ้านพร้อมด้วยรั้วล้อมรอบ ในขณะที่บ้านใน
ชนบทมักไม่มีรั้วชัดเจนและไม่มีพื้นที่รอบบ้านเป็นสัดส่วนอย่างเช่น บ้านในแถบชานเมือง บ้านที่ตั้ง
อยู่บนสองข้างของถนนปลายตัน มี สภาพเป็นส่วนตัวมากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่บนถนนที่มีรถวิ่งผ่านได้
ตลอด เพราะว่าถนนปลายตั นได้เป็นอาณาเขตกึ่งส่วนตัว อย่างไรก็ตาม บ้านแต่ละหลังในกลุ่ม
ถนนปลายตันเดียวกัน มักตกเป็นเป้าสายตาของชาวบ้านได้สอดรู้สอดเห็นได้ง่ายกว่าอาศัยใน
ชุมชนที่มีถนนแบบปลายตันกับถนนแบบตาราง พบว่าผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านที่มีถนนแบบปลายตัน
มีความสัมพันธ์ทางสังคมบางประการ สูงกว่าผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านที่มีถนนแบบตาราง ทั้งนี้ อาจ
อธิบายได้จากสาเหตุทางกายภาพที่ว่า ถนนปลายตันมีลักษณะที่บังคับให้ผู้อยู่อาศัยบนถน นนัน้
ต้องใช้ทางออกร่วมกันเพียงอย่างเดียวและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีโอกาสเห็นกันและพบปะกันได้
มากกว่า การศึกษาของพันธุดา บุญเหลือหล่อ จึงเป็นการชี้แนะว่า บ้านที่อยู่บนสองข้างถนนปลาย
ตันเดียวกัน ขาดสภาพเป็นส่วนตัวระหว่างบ้านในกลุ่มเดียวกัน แม้ว่าอาจมี สภาพเป็นส่วนตัวมาก
ในเฉพาะกลุ่ม
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แผนภาพที่ 7 แสดงสภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริสภาพเป็
ม
นส่วนตัวสาหรับการนอนในแต่ละแบบ
ที่มา : the art of Japanese public sleeping, How To Sleep On A Train In Japan [Online],
accessed 8 October 2010. Available From http://www. loneleeplanet.com/2009/04/howto-sleep-on-a-train-in-japan/

แผนภาพที่ 8 แสดงสภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมสภาพเป็นส่วนตัวสาหรับการนอนในแต่ละแบบ
ที่มา :Innovations, Cooling Gel Mat [Online], accessed 8 October 2010. Available From
http://www.innovations.com.au/Product_Detail.aspx?ParentCategoryID=165&CategoryID
=220&ProductID=86610
การใช้ลักษณะทางกายภาพในการ จัดสภาพแวดล้อมให้สนองความต้องการ สภาพเป็น
ส่วนตัวเป็นไปได้ 2 ลักษณะสาคัญ คือ ประการ แรก เป็นการแยกผู้ใช้สอยสภาพแวดล้อมออกจาก
กัน โดยการจัดวางแปลนหรือการวางผังแล้วแต่กรณี อาจเป็นแยกในทางนอนหรือทางตั้ง ด้วยการ
แยกระดับ เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นหน่วย อิสระของบุคคลหรือกลุ่มที่มีจานวน
จากัด เช่น บ้านพักอาศัยของแต่ละครอบครัว ห้องเรียนแต่ละห้อง เป็นต้น ประการที่สอง เป็นการ
ปิดกั้นจากกันเพื่อให้ปลอดจากการรบกวนหรือล่วงล้ากัน โดยใช้องค์ประกอบ ทางกายภาพเป็น
สาคัญ ได้แก่ สื่งของและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งการใช้ต้น ไม้ในการจัดภูมิทัศน์ เช่น การมีรั้วล้อม
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บริเวณรอบบ้านและมีการปลูกต้นไม้ในตาแหน่งที่มีการบังการมองเห็นจากรอบนอก ซึ่งปรากฏมี
การใช้การจัดสวนองุ่นลอยฟ้าเพื่อบังการมองเห็น คฤหาสน์ของเศรษฐีชาวอังกฤษมักล้อมรอบด้วย
สวนขนาดใหญ่พร้อมกาแพงหิน23 เป็นต้น
5.5.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ส่งเสริมให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัว
สิ่งของต่างๆ พื้นที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นส่วนสาธารณะ ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรงหรือที่มี
ผู้ใช้สอยร่วมกันจานวนมาก เป็น สภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัว เพราะว่า
บุคคลหรือกลุ่มมักไม่สาม ารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่นได้ เช่น ในรถประจาทาง โต๊ะที่นั่ง
รวมกันในห้องสมุดหรือโรงอาหาร ห้องเรียนที่จัดให้นักเรียนนั่งหันหน้าเข้าหากันหรือนั่งเป็นกลุ่มๆ
พื้นที่ใช้สอยเอนกประสงค์ที่อาจมีกิจกรรมหลายๆ อย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ห้องทางานรวมของ
พนักงาน สวนสา ธารณะ บ้านทั่วไป ในชนบทปราศจากรั้ว บริเวณสนามรอบบ้านที่ปราศจากรั้ว
ล้อมรอบ อย่างเช่นที่ปรากฏทั่วไปในที่อยู่อาศัยชานเมืองในสหรัฐอเมริกา บ้านที่ตั้งอยู่ตรงทางสาม
แพร่งที่หันหน้าทางตามยาวของถนน ระเบียงตึกแถว แหล่งเสื่อมโทรมที่อาศัย อยู่กันอย่างแออัด
อาคารเคหะสงเ คราะห์แบบแฟลตที่อยู่รวมกันจานวนมากครอบครัวในอาคารหลังเดียวกันอย่าง
หนาแน่น และมีผนังกั้นระหว่างหน่วยพักอาศัยที่บอบบางเกินไปที่การบกวนทางเสียงเป็นไปได้ง่าย
แฟลตห้องพักอาศัยที่ไม่มีการกั้นเป็นห้องนอนแยกออกจากส่วนอื่นๆ สมาชิกในครอบครัวมากใน
ครอบครัวต้องอยู่อาศั ยร่วมกันในห้องเดียวกันในพื้นที่ที่คับแคบ เป็นที่น่าสังเกตว่าเรือนไทยภาค
กลางทั่วไป ในส่วนที่ใช้นอนหรือเรือนนอนนั้น มักไม่มีการกั้นแยกเป็น ห้องนอนเฉพาะ ในอีกหลาย
วัฒนธรรม เช่น ชาวยากัว (Yagua) ในแถบอเมซอน ชาวเบียรัว (Piaroa) ในเวเนซุเอลา ชาวซา มัว
(Samoa) ในแถบโปลีนีเซีย เป็นต้น อยู่รวมกันเป็นครอบครัวในบ้านขนาดหลังใหญ่หลังคาเดียว
โดยปราศจากการกั้นใดๆ คงปล่อยให้พื้นที่ภายในโล่งตลอด นอกจากนี้ บ้านเหล่านี้ปราศจากผนัง
ภายนอกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศที่มักร้อนอบอ้าว 24 ในกรณีเหล่านี้ย่อมแสดงว่า
บุคคลในวัฒนธรรมดังกล่าวมีความต้องการสภาพเป็นส่วนตัวน้อย

23

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 283.
24
Rapoport, A. House Form and Culture. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1969.
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ในสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูง บุคคลย่อมไม่อาจมี สภาพเป็นส่วนตัวที่ต้องการ
ได้ เช่น การอยู่รวมกันของสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 5 คน ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 ตรม.
ภายในแฟลตเคหะสงเคราะห์อย่างเช่น แฟลตดินแดง หากใครคนใดคนหนึ่งเปิดวิทยุ สมาชิกคน
อื่นๆ คงต้องฟังวิทยุนั้นด้วย การเข้านอนหรือการตื่น นอนคงต้องกระทาพร้อมๆ กัน มิฉะนั้นจะเกิด
การรบกวนอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง ได้ การอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจึงมักมีข้อตกลง
ร่วมกัน เป็นบรรทัดฐานทางพฤติกรรมเพื่อลดการรบกวน สภาพเป็นส่วนตัว ดังที่ปรากฏมี ข้อตกลง
ระหว่างสมาชิกในแฟลตแต่ละหน่วยดังกล่าว หรือดังที่ชาวยากัวได้มีข้อตกลงที่ให้พยายามหันออก
25
จากศูนย์กลางของบ้าน ซึ่งจะทาให้รู้สึกว่าไม่มีใครอื่นอยู่ในบ้าน
สาหรับปัญหาการรบกวน
ระหว่างหน่วย อาจมีข้อตกลงระหว่างแฟลตที่อยู่ใกล้กัน เช่น การไม่เยี่ยมเยือ นเพื่อนบ้านบ่อย
เกินไป การไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน เป็นต้น ข้อตกลงเหล่านี้มักเป็นเพียงความสานึกในความ
พยายามที่จะก่อให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัว
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หรือไม่มีใครมีอิสรภาพในการ
ควบคุมได้ เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริม ให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัว ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ที่
สาธารณะอย่างแท้จริงและไม่ใช่ที่ส่วนบุคคล เช่น บริเวณของชุมชนหรือของหมู่บ้าน บริเวณใต้ถุน
โล่ง โถง ทางเข้าทางเดินของอาคารแฟลต เป็นต้น ในบริเวณดังกล่าว บุคคลไม่สามารถควบคุม
ขอบเขตระหว่างบุคคลได้ บุคคลไม่สามา รถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่นได้ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีลักษณะโล่งๆ ไม่มีกลไกที่เอื้ออานวยต่อการปรับให้เกิด สภาพเป็น
ส่วนตัว การศึกษาของไมเคิลสัน พบว่า ในชุมชนที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งแถบชานเมืองโตรอนโต
แม่บ้านกลุ่มหนึ่งได้อ้าง “สิทธิ ”ว่าเป็นเจ้าของพื้น ที่โล่งที่ได้จัดไว้เป็นสัดส่วนสาหรับพักผ่อนหย่อน
ใจ แม้ว่าข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของตามกฎหมาย แม่บ้านกลุ่มนี้มักจะรู้จักเพื่อนบ้านมากกว่า
แม่บ้านที่ไม่ได้อ้าง “สิทธิ ” พื้นที่ดังกล่าว เป็นการแสดงว่าแม่บ้านกลุ่มแรกได้มีการใช้พื้นที่โล่งใน
ส่วนที่ตนได้อ้าง “สิทธิ ” เป็นที่ ที่ใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน เพราะสามารถควบคุมขอบเขต
ระหว่างบุคคลได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ส่วนแม่บ้านกลุ่มหลังที่ใช้โถงทางเดินภายในเป็นที่พบปะ

25

Rapoport, A. House Form and Culture. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1969.
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เท่านัน้ มักไม่เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างจริงจังเพราะสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันดังกล่าวไม่
เอื้ออานวยให้มีการควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่นได้ ทาให้ไม่เกิดสภาพเป็นส่วนตัว26
ด้วยหลักกการทานองเดียวกันเกี่ยวกับการไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงของบุคคลอื่น
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นของใคร เราอาจกล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่แปรเปลี่ยนได้ตามบทบาท
ทางสังคม หากบุคคลจาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม เดิมตลอดเวลา โดยที่ตนเองไม่สามารถควบคุม
ขอบเขตสภาพแวดล้อมนั้นได้ บุคคลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวเองได้ตามสภาพการณ์
บุคคลมีบทบาทเดิมตลอดเวลา ดังที่กอฟฟ์แมน ได้สังเกตบทบาทที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไข้ใน
โรงพยาบาลโรคจิต ซึ่งมีสภาพแวดล้อมกายภาพที่คนไข้ไม่สามารถ การเข้าถึงของผู้อื่นได้ คนไข้ตก
อยู่ภายใต้การสังเกตของผู้อื่นตลอดเวลา คนไข้ ขาดสภาพเป็นส่วนตัวและมีพฤติกรรมเช่นเดิมไม่ว่า
จะอยู่ที่ใด ซึ่งหมายความว่าไม่เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมตามบทบาท 27 กอฟฟ์แมนได้ตั้งข้อสังเกต
ว่า สาหรับคนปกติทั่วไปมักมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละสภาพแวดล้อมโดยให้สอดคล้องกับ
บทบาททางสังคมและสภาพการณ์ ดังนั้นการจะให้คนไข้มีบทบาทต่างกันไปได้จาต้องจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ต่างกันไปด้วย ทั้งนี้เป็นไปได้โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมกายภาพที่
คนไข้สามารถควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลได้ เพื่อว่าคนไข้จะอยู่ในสภาพที่ก่อให้เกิด สภาพเป็น
ส่วนตัวได้ สามารถหลบออกจากแรงกดดัน และสิ่งเร้าจากบุคคลอื่นได้ และย่อมเป็นผลดีต่อการ
บาบัดอาการโรคจิตได้ การศึกษ าของอิตเติลสันและอื่นๆ เกี่ยวกับ สภาพ เป็นส่วนตัวในห้องพัก
คนไข้โรคจิต 28 ได้ข้อสรุปทานองเดียวกันว่า สภาพ เป็นส่วนตัวเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสมตามบทบาท พราะว่าการมี สภาพเป็นส่วนตัวย่อมหมายถึงการ
ที่มีเสรีภาพในการควบคุมขอบเขตระหว่า งบุคคล นั่นคือ การที่คนไข้สามารถปรับสภาพแวดล้อม
กายภาพของห้องพัก ให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัวตามที่ต้องการสภาพแวดล้อมจึงควรแปรเปลี่ยนได้ เช่น
โดยการกั้นด้วยฉากแบบพับได้เพื่อใช้กั้นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ทานองเดียวกัน ใน
สภาพแวดล้อมกายภาพในคอมมูน ที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคนมีพฤติกรรมกิน
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เหมือนกันและนอนเหมือนกัน เน้นความสาคัญของกลุ่ม ไม่ใช่แค่บุคคล สภาพส่วนตัวของบุคคลก็
ย่อมไม่อาจมีได้มากตามความต้องการของแต่ละบุคคล จึงสรุปได้ว่า สภาพแ วดล้อมทางกายภาพ
ที่ไม่อาจแปรเปลี่ยนหรือไม่อาจมีความแตกต่างกัน จัดได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิด
สภาพเป็นส่วนตัว
เรายังกล่าวอีกได้ว่า เมืองที่อยู่อาศัยกันอย่างหน่าแน่นเป็นสภาพแวดล้อมกายภาพที่ไม่
ส่งเสริมให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัว ชาวเมื องจึงพยายามแสวงหา สภาพเป็นส่วนตัวด้วยการหลบหลีก
จากสิ่งเร้าต่างๆ มากมาย มักใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ พยายามลดการกระทาต่อกันกับบุคคล
อื่นๆ ลง คงเหลือไว้เท่าที่จาเป็นเท่านั้น ในทานองเดียวกับการอยู่อาศัยร่วมกันในแฟลต
เคหะสงเคราะห์ จึงไม่เป็นการแปลกใจที่ชาวเมืองมี การแสดงออกไปในทางเห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหลือ
คนแปลกหน้า ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมของชุมชนชนบทของชุมชนที่เล็ก
กว่าและความหนาแน่นที่น้อยกว่า มีส่วนช่วยให้ชาวชนบทมี สภาพ เป็นส่วนตัวมากขึ้น เพราะ
สามารถควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลได้ง่ายกว่า จนมักไม่จาเป็น ต้องอาศัยสภาพแวดล้อม
สนับสนุนอย่างเช่น รั้วบ้าน ชาวชนบทมีการแสดงออกไปในทางโอบอ้อมอารีมากกว่าวัฒนธรรม
ทางจิตใจของชาวเมืองกับชาวชนบทจึงแตกต่างกัน สาหรับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ไม่
ส่งเสริมให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัวนั้น ตัวสภาพแวดล้อมกายภาพเองไม่มีกลไกเพียงพอที่ใช้ใน การ
กาหนด สภาพ ส่วนตัวได้ และหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ก็จาต้อง
อาศัยกลไกอย่างอื่นที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ยอมรับกันในแต่ละหน่วยสังคมหรือในสังคมของ
แต่ละวัฒนธรรม ดังเช่นกรณีของชาวยากัวหรือครอบครัวยากจนของชาวเม็กซิกันดังได้กล่าว
มาแล้ว หรือกลไกอย่างอื่นซึ่งได้แก่ การใช้ถ้อยคาหรือภาษาร่างกายในการควบคุมขอบเขตระหว่าง
บุคคลให้เกิด สภาพ เป็นส่วนตัว อย่างเช่น ชาวอังกฤษมักพูดค่อยกว่าชาวอเมริกัน และพูดด้วย
ความระมัดระวัง ให้เสียงไปในทิศทางของผู้ฟัง
สภาพ ส่วนตัวเกิดขึ้นได้จากการสารวม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุค คล ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่ทางาน
ซึ่งมักไม่ค่อยมีห้องทางานส่วนตัวหรือมีสถานที่กว้างขวางนัก จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยว สภาพเป็น
ส่วนตัวจากผู้วิจัยในอดีตถึงปัจจุบัน29
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บทที่ 3
บทสรุปแนวคิดการปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวในที่สาธารณะ
จากการศึกษาเนื้อหาและทฤษฎี สภาพเป็นส่วนตัวจากผู้ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพ
เป็นส่วนตัว (privacy) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาแล้วนั้น เนื่องจากผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ ยนสภาพเป็นส่วนตัวในที่สาธารณะ จึงได้นาข้อมูลที่ได้ศึกษาจากบทที่แล้วมาทาการ
วิเคราะห์และสรุปออกมาเป็นตัวแปรที่ทาให้รับรู้ถึง สภาพเป็นส่วนตัวในแบบต่างๆ โดยสิ่งที่สรุป
แนวคิดออกมานั้นเน้นแนวทางของสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์
เรื่องนี้ คือ พื้นที่ปรับเปลี่ยน สภาพเป็นส่วนตัวในที่สาธารณะ โดยสิ่งที่จะกล่าวต่อไปคือการจาแนก
การรับรู้ สภาพส่วนตัวในแต่ละแบบ ตั้งแต่ สภาพเป็นส่วนตัวมากที่สุด (ความเป็นสาธารณะน้อย
สุด) ไปยัง สภาพเป็นส่วนตัวน้อยที่สุด (ความเป็นสาธารณะมากสุด ) โดยมีเงื่ อนไขว่า สภาพนัน้ ๆ
เกิดขึ้นจริงและมนุษย์สามารถดารงอยู่ได้
ระดับสภาพเป็นส่วนตัว (Degree of privacy)
จากที่ผู้ศึกษาทาการศึกษามาเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ เนื้อหา สภาพ เป็นส่วนตัวจากผู้
ศึกษาที่ศึกษามาในอดีต ได้ทาการวิเคราะห์และสามารถสรุปออกมาเป็นตัวแปร ที่ทาให้มนุษย์รับ รู้
ถึงสภาพเป็นส่วนตัวได้ดังต่อไปนี้
1. การรับรู้ภายนอก-การรับรู้ภายใน
การรับรู้ภายนอก -การรับรู้ภายใน เป็นปัจจัยหลักๆ ของการรับรู้ สภาพเป็นส่วนตัว
ของมนุษย์ สิ่งที่รับรู้คือสารที่ถูกส่งออกมาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น กิริยาท่าทางของกิจกรรมที่เราทา
เสียงที่เปล่งออกมา กลิ่นตัวที่ส่งออกไป สีหน้าที่แสดงออกไป หรือแม้แต่เราไม่ได้ทากริยาใดๆ สิ่งที่
ภายนอกรับรู้ตัวเราเช่น แบบของเสื้อผ้าที่เราใส่ ริ้วรอยบนผิวหนัง เป็นต้น ก็เป็นสารที่สื่อออกไป
ทั้งสิ้นให้คนภายนอกรับรู้ ซึ่งการรับรู้สารข องตัวเราเองที่มากจนเกินไป เป็นการทาลาย สภาพเป็น
ส่วนตัว ในขณะเดียวกัน การที่ตัวเรารับรู้สารภายนอก (ไม่ได้มาจากความต้องการจากตัวเรา ) มาก
จนเกินไป ก็เป็นการทาลาย สภาพเป็นส่วนตัวเช่นกัน เช่น เสียงคอนเสริต์ที่ดังเกินไป กลิ่นตัวของ
นักศึกษาวิชาทหารบนรถเมล์ ผู้คนที่เบียดเสียดในพื้นที่ เป็นต้น
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โดยผู้ศึกษาทาการจาแนกประเด็นหลักๆ ของปัจจัยการรับรู้ภายนอก -รับรู้ภายใน
ออกมาเป็นประเด็นต่างๆ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีการทางานควบคู่กันไป ดังกล่าวต่อไปนี้
1.1 ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล ( Distance of man)
จากเนื้อหาที่ศึกษามาจากบทที่แล้ว ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลมีอ้างอิงจาก
นักวิจัยในอดีตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาของ Edward T. Hall ที่รวบรวมกรณีศึกษา
อย่างมากไว้ในหนังสือ Hidden Dimension ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการวิเคราะห์และสรุปว่า ระยะเว้นว่าง
ส่วนบุคคล มีความเกี่ยวเนื่องกับการรับรู้ภายนอกและภายในค่อนข้างมาก ซึ่งระยะต่างๆ ที่ฮออล์
ศึกษามานั้น แต่ละระยะคนสามารถรับรู้สารจากภายนอกได้แตกต่าง ตามระดับระยะห่างที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะกล่าวดังต่อไปนี้
ระยะเว้นว่างเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การรับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางสายตา (visual)
ทางกลิ่น (olfaction) ทางเสียง (sound) หรือทางสัมผัส (haptic) ของมนุษย์ ระยะเว้นว่างที่
แตกต่างกันแต่ละระดับจากสิ่งที่รับรู้ มีผลทาให้ความละเอียดและความชัดเจนของสารต่างกัน เช่น
สามีภรรยาคู่รักทะเลาะกัน ถ้าสถานการณ์ นี้เกิดขึ้นในสวนสาธารณะตอนเช้าๆ ที่ไม่ค่อยมีคนมาก
คนที่รับรู้การกระทาของสามีภรยยา หรือคู่รักคู่นี้ อาจจะไม่มีเลยในพื้นที่แห่งนี้ เพราะระยะเว้นว่าง
ที่มากจนไม่สามารถรับสารที่สื่อถึงการทะเลาะกัน แต่ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่สวนสาธารณะ
มีคนหนาแน่นในช่วงเ ย็น การทะเลาะนี้จะสามารถมีคนรับรู้ได้จากสารที่ส่งออกมาเช่น ปริมา ณ
เสียง สีหน้าของคนทั้งสอง เป็นต้น
ดังนั้นจากเหตุการณ์ทั้งสองที่เกิดขึ้นในสถานที่ (place) เดียวกัน แต่มีระยะเว้นว่างบุคคลที่
แตกต่างกัน ทาให้การรับรู้สารของการทะเลาะต่างกันไปด้วย ดังนั้นตัวแปรที่ สาคัญที่ควบคุมการ
เกิดระยะเว้นว่างที่คงที่ คือ ตัวสถาปัตยกรรม ถ้าพื้นที่สวนสาธารณะ มีการจัดพื้นที่ว่างภายใน (ไม่
ว่า street furniture การให้ร่มเงาพื้นที่ space ส่งเสริมกิจกรรม) ให้คนมาใช้กิจกรรมตลอดช่วงเวลา
ทาให้มีคนเข้ามาใช้งานรับรู้สารของการทะเลาะกันของสามีภรรยา

ภาพที่ 3 แสดงระยะเว้นว่างที่แตกต่างกัน การรับรู้สารชัดเจนและไม่ชัดเจน
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1.2 การลดทอนการรับรู้จากภายนอก (Divert attention)
การลดทอนการรับรู้สารหรือ Divert attention เป็นปัจจัยสาคัญที่ให้เกิด สภาพ
เป็นส่วนตัวในแต่ล ะระดับ การลดทอนการรับรู้ มีความหมายว่า การที่มีสิ่งที่เบียงเบนหรือลดทอน
การรับรู้สารจากตัวส่งสาร ทาให้เรารับรู้สารได้ไม่ละเอียดหรือชัดเจนพอ ซึ่งโดยแท้จ ริงแล้ว ใน
สถานการณ์ที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในที่สาธารณะ เราไม่ได้รับรู้สารจากตัวบุคคลคนอื่นได้ชัดเจนทุกคน
ในพื้นทีน่ น้ั ๆ เพราะพืน้ ทีม่ คี วามซับซ้อน (complexity) ในบางส่วนของพื้นที่สาธารณะ เช่น ที่นั่งที่
ห่างกัน คนนั่งอยู่หลังพุ่มไม้ เสียงที่ดังจากการเล่นสเกตบอรด์ของเด็กๆ ในช่วงเย็น เป็นต้น ทาให้
เราไม่สามารถที่จะรับรู้สารจากบุคคลอื่นๆ ได้ ซึ่งล้วนเป็น การลดทอนการรับรู้ สารนั้นเอง โดยการ
ลดทอนการรับรู้สารในทางแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมมีความเกี่ยวข้องดังนี้
การลดทอนการรับรู้สารกับในทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเป็น
ตัวช่วยการลดทอนการรับรู้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผนัง (wall) หรือที่กาบัง (shelters) เป็นลดทอนการ
รับรู้ทางสายตา ทางกลิ่น ทางสัมผัสได้ (ยกเว้นเสียง เสียงที่ดังเกินไป ) โดยการขวางหรือกั้นให้เรา
ไม่สามารถรับรู้ได้ชัดเจน เป็นต้น

ด้านหน้าทัศนียภาพ

ด้านหลังทัศนียภาพ

ภาพที่ 4 แสดงกาแพงช่วยลดทอนการรับรู้จากภายนอก (ซึ่งหลังกาแพงมีคนอยู่)
1.3 การควบคุมการบุกรุกจากสาร (intruder)
การควบคุมการบุกรุกจากสาร ที่มาจากภายนอกพื้นที่ของเรา (inner
space) ไม่ว่าสารนั้นมาจากตัวคนที่อยู่นอกพื้นที่ส่วนตัวของเราที่ส่งออกมา สภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น หรือ ไม่เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศขณะนั้น (ฝนตก แดดออก) ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานั้น เป็นการบุกรุก สภาพเป็น
ส่วนตัวของ เรา ทาให้พื้นที่ที่เราควบคุมให้มี สภาพเป็นส่วนตัวสูญเสียคุณภาพลงไป ดังนั้นการ
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ควบคุมการบุกรุกจากสารเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้าง สภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะ สมของเรา โดย
การควบคุมการบุกรุกสารในแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมมีความเกี่ยวข้องดังนี้
การควบคุมการบุกรุกจากสารในทางสถาปัตยกรรม สารที่บุกรุกต่อพื้นที่ส่วนตัวของ
เราซึ่งขึ้นกับการรับรู้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ไม่น่ามอง (รับรู้ทางสายตา ) เสีย งที่ดังแสบหู (รับรู้
ทางเสียง) กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ (รับรู้ทางกลิ่น ) และพื้นผิวที่ไม่อยากไปโดน (รับรู้ทางสัมผัส ) สิ่ง
เหล่านี้เป็นสารที่รบกวน สภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่เราได้ การควบคุมการบุกรุกของสารเหล่านี้
แนวทางหลักๆ คือ ต้องกาหนดองค์ประกอบของพื้นที่กิจกรรม ให้ชัดเจนในการทากิจกรรมนั้นๆ
หรือควบคุมพื้นที่กิจกรรมภายในพื้นที่เดียวกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ห้องน้าสาหรับ
สุภาพสตรีเท่านั้นใช้ได้เฉพาะกับสุภาพสตรี ห้องนอนของโรงแรมแคปซูลในประเทศญี่ปุ่น (นอน
อย่างเดียว) การวางการแบ่งเขตของที่วางจักรยานในสถานที่ออ กกาลังกาย เป็นต้น นอกจากการ
ควบคุมสารที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้น สารที่มาจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
แสงแดด ฝนตก ควันพิษ เสียงดังจากเครื่องยนต์ การควบคุมสารที่บุกรุก สามารถทาได้โดยกั้นหรือ
บังการรับรู้สารนั้นจากส่วนรับการรับรู้ เช่น แว่นตาดากันแดด
กางร่มกันฝน ผ้าปิดจมูกกรอง
ควันพิษ สวมหูฟังเพลงไม่ให้ได้ยินเสียงรถ เป็นต้น
ดังนั้นการควบคุมการบุกรุกสารในสถาปัตยกรรม คือการกาหนดพื้นที่ที่ชัดเจนในการทากิจกรรม
ให้เป็นในแนวทางทิศทางเดียวกันในพื้นที่นั้น หรือ กั้นการรับรู้โดยใช้องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมเพื่อลดการบุกรุกลงไป

แผนภาพที่ 9 แสดงโรงแรมแคปซูลในญี่ปุ่น สร้างพื้นที่นอนโดยเฉพาะ เป็นการสร้างทิศทาง
กิจกรรมไปในทางเดียวกัน
ที่มา :Asya[alias], The Capsule Hotel [Online], accessed 8 October 2010.
Available From http://www. wayfaring.info/2009/05/25/the-capsule-hotel/
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2. กลไกการทางานควบคู่กันของปัจจัยในการรับรู้ภายนอก-รับรู้ภายในเพื่อให้
เกิดสภาพเป็นส่วนตัว
จากปัจจัยย่อยๆ ของการรับรู้ภายนอก -รับรู้ภายในที่ผู้ศึกษาทาการจาแนกออกมา
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีการทางานร่วมกันกับปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาด้วย ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้
2.1 ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลกับการลดทอนการรับรู้
ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลมีผลต่อการลดทอนการรับรู้ ในระยะเว้นว่างส่วน
บุคคลที่แตกต่าง ดังที่ hall ได้เสนอไว้คือ มีระยะใกล้ชิด ระยะส่วนบุคคล ระยะทางสังคม และระยะ
สาธารณะ ซึ่งระยะที่แตกต่างกันที่ hall ได้กล่าวมานั้นเหมาะสมกับการสื่อสารในสถานะที่แตกต่าง
กัน โดยให้ความ สาคัญกั บการรับรู้ความละเอียดของสารที่ส่งออกมาของกลุ่มคนที่สื่อสารในแบบ
นั้น ดังเช่น ระยะใกล้ชิด การรับรู้สารละเอียดมาก การรับรู้ทางสายตา สามารถรับรู้ถึงรายละเอียด
ของผิวหนัง สีหน้า กริยาต่างๆ ได้ชัดเจน รวมไปถึงการรับรู้ในด้านอื่นๆ เช่น เสียงหายใจ (รับรู้เสีย ง)
อุณหภูมิของร่างกาย (รับรู้สัมผัส ) กลิ่นน้าหอมของฝ่ายชายและหญิง (รับรู้กลิ่น ) ซึ่งเป็นระยะ
เหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่การแสดงถึงการแสดงความรักของคู่รักและสามีภรรยา
ซึ่งในทางตรงกันข้าม ถ้าเราทากิจกรรม เช่น การประชุมของบริษัท การทากิจกรรม
กลุ่มกับเพื่อน แล้วถูกบังคับให้อยู่ระยะหรือพื้นที่ ที่เป็นสัดส่วนของระยะใกล้ชิด ความเป็นไปได้ของ
การเกิดกิจกรรมดังกล่าวอาจจะไม่เกิดหรือความสมบูรณ์ในกิจกรรม คือ สมาชิกที่นั่งประชุมอยู่ ไม่
สนใจผู้อภิปรายการประชุม แต่แสดงความสนใจกับรูปร่าง หรือเครื่องแต่งกายขอ งผู้อภิปรายแทน
หรือ การทากิจกรรมของกลุ่มเพื่อน ความร้อนหรือกลิ่นตัวที่ไม่เหมาะสมจากสมาชิกในกลุ่ม ทาให้
สมาชิกคนอื่นเกิดการรังเกียจต่อกัน ทาให้ทากิจกรรมกลุ่มนั้นๆ ไม่ได้เต็มที่ เป็นต้น
ดังนั้นระยะเว้นว่างส่วนบุคคลที่แตกต่างกันทาให้การรั บรู้สารแตกต่าง โดยระยะที่
ห่างกันมากขึ้น สารที่ส่งออกมาจากตัวส่งสารจะถูกลดทอนรายละเอียดของตัวมันเองลงไปด้วย จน
เมื่อระยะห่างมากพอในระดับหนึ่ง (1200 ม.) สารที่ส่งออกมาไม่ผลต่อการรับรู้ใดๆ ในตัวผู้รับสาร
เลย
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ระยะ3 m.
ระยะ30 m.
ภาพที่ 5 แสดงระยะเว้นว่างที่แตกต่างกัน ลดทอนการรับรู้

ระยะ1200m.

2.2 ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลกับการควบคุมการบุกรุกจากสาร
ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลกับการควบคุมการบุกรุกสาร การควบ คุมการบุกรุก
จากสารเกี่ยวข้องกับการรับรู้ (perception )โดยตรง สารที่ส่งออกมาให้เรารับรู้นั้นมีทั้งเราต้องการ
รับรู้และไม่ต้องการจะรับรู้ ขึ้นกับการควบคุมการบุกรุกของสาร ซึ่งระยะเว้นว่างส่วนบุคคลเป็น
ปัจจัยสาคัญในการควบคุมเช่นกัน จากที่กล่าวข้างต้น ระยะเว้นว่า งส่วนบุคคลที่ระยะตั้งแต่ใกล้ชิด
จนถึงสาธารณะ มีการรับรู้ถึงความละเอียดของสารที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการรับรู้ถึงความชัดเจนและความเจือจางหรือความไม่ชัดเจนของสาร ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าการที่เราสามารถควบคุมระยะเว้นว่างส่วนบุคคลได้ ย่อมสามารถควบคุมการการบุกรุกของ สาร
ได้เช่นกัน
2.3 การลดทอนการรับรู้สารกับการควบคุมการบุกรุกสาร
การลดทอนการรับรู้สารกับการควบคุมการบุกรุกของสาร นอกจากการใช้กลไก
ของระยะเว้นว่างส่วนบุคคลในการลดทอนการรับรู้สารและการควบคุมการบุกรุกสารแล้วนั้น การ
ใช้กรณีศึกษาขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นตัวลดทอนการรับรู้และการควบคุมการบุกรุก
สาร ได้ดังนี้
2.3.1 ความเหมือนกัน – ความต่างกัน
ความเท่าเทียมกัน (politic) กับการถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ในที่นี้ผู้ศึกษาได้เน้นการศึก ษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน สภาพเป็นส่วนตัว
ซึ่งความเหมือนกันและความต่างกันมีผลต่อสภาพเป็นส่วนตัวเช่นกัน ดังนี้
ในชีวิตประจาวันมนุษย์ มนุษย์ในแต่ละวันต้องมีการอยู่ร่วมกัน เช่น ในห้องเรียน
ห้องทางาน ในสถานการณ์ห้องเรียน คุณครูจะเป็นผู้สื่อสารกับนักเรียนในห้อง คือ ครูสอนหนังสือ
เด็กนั กเรียนตั้งใจรับฟังเนื้อหาที่ครูสอนเหมือนกันๆ กันทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นในทิศทาง
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เดียวกัน แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนส่วนมากคุยกัน หยอกล้อกัน แทนการรับฟังเนื้อหาการสอน
ของครู กิจกรรมเริ่มมีความหลากหลายและเป็นไปในทิศทางแตกต่างกัน สภาพเป็นส่วนตัวของครู
และนักเรียนส่วนน้อยที่ตั้งใจรับฟังเนื้อหาของครู จะลดลงไป กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนนั้นๆ จึง
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป
ในพื้นที่สาธารณะ นักออกแบบหรือสถาปนิกพยายามจัดหมวดหมู่ พื้นที่นั่งใน
สวนสาธารณะในแต่ละแบบ เช่น พื้นที่นั่งรอบต้นไม้ในสวนสาธารณะ นักออกแบบหรือสถาปนิก
พยายามออกแบบรูปทรงของเก้าอี้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และจากนั้นจัดหมวดของเก้าอี้เหล่านี้
ให้อยู่โซนหรือรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน เพื่อให้พื้นที่ตาแหน่งนี้ มีการทากิจกรรมคือนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้
ซึ่งผลที่ได้คือ ผู้ใช้งานเก้าอี้นั่งนี้ จะใช้งานเหมื อนกันตามๆ กันไป ซึ่งถ้านักออกแบบหรือสถาปนิก
ทารูปแบบของเก้าอี้ในแต่ละแบบต่างกัน ในพื้นที่เดียวกัน ผู้ใช้งานจะเกิดความสับสนในการใช้งาน
เก้าอี้ (ควรจะนั่งอย่างไรในเมื่อไม่มีแบบอย่าง หรือ ต้องการเก้าอี้ตัวอื่นเหมาะสมกับตัวผู้ใช้ ) จนทา
ให้พื้นที่ไม่เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้ายกตัวอย่างของกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัย ปัจจุบันตึกรามบ้านช่องขนาดใหญ่มีการ
ก่อสร้างมากมายซึ่งอยู่ร่วมกับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กประปราย แต่การแทนที่ของอาคารสูงที่มาก
จนล้อมรอบบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นคือคว ามเป็น สภาพส่วนตัวที่ลดลงของบ้านหลัง
นี้ การถูกรับรู้ทางสายตา เสียงจากเครื่องจักรในอาคารสูง กลิ่นขยะจากอาคาร รวมไปถึง
สภาพแวดล้อม แสงสว่างในตอนกลางวัน โดนบดบังจากตึกใหญ่ ซึ่งบ้านประเภทเหล่านี้ยังคงมีอยู่
ในเมืองหลวงแต่คุณภาพชีวิตไม่ดีอย่างเดิมแน่นอน
ดังนั้นผู้ออกแบบหรือสถาปนิกพยายามจัดหมวดหมู่ของการอาคารสูง บ้านพัก
อาศัย เป็นกลุ่มๆ แยกกัน เช่น ย่านธุรกิจการรวมตัวของคอนโดมิเนียมกับออฟฟิศทางานอยู่ด้วยกัน
ส่วนหมู่บ้านพักอาศัยจะแยกตัวออกไปตามนอกเมืองหรือปริมณฑลแทน เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัด
เอาเปรียบในพื้นที่ของตนเอง
2.3.2 ที่กาบัง (Shelter)
ที่กาบังหรือที่หลบซ่อน เป็นกลไกสาคัญในการลดทอนการรับรู้สารและ
การควบคุมการบุกรุกสารซึ่งเป็นสิ่งมนุษย์คุ้นเคยกับการใช้งาน
ดังที่กล่าวไว้ผลงานวิจัยของ (goffman) ที่ศึกษาพฤติกรรมของชาวเผ่าทั วเร็ก
(Tuareg) ในแอฟริกาเหนือตอนใต้แอลจีเรียใช้ผ้าคลุมหน้าเป็นกลไกในการกาหนด สภาพส่วนตัว
ระดับต่างๆ กัน ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ shelter เช่น จะบดบังระดับผิวหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อ
การส่งสารที่พอเหมาะให้คนภายนอกรับรู้ได้อย่างเหมาะสม หรือ เช่นการสวมแว่นกันแดดใ หญ่ๆ
หรือสวมหมวกใบกว้างของพวกดารานักแสดง หรือผู้หญิงมุสลิมที่ใช้ผ้าคลุมปิดบังใบหน้า ซึ่งเป็น
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การใช้กลไก shelter เพื่อเป็นการควบคุมสารที่ส่งและการลดทอนการรับรู้สารต่อภายนอก เพื่อ
ไม่ให้ระบุง่ายว่าตนเองเป็นใคร เพื่อสภาพเป็นส่วนตัวของตนเอง
ในทางองค์ประกอบในทางสถาปัตยกรรม การสร้างการปิดล้อมพื้นที่ด้วยผนังจาก
วัสดุที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ผนังคอนกรีต ผนังกระจก ผนังไม้อัด ระแนงไม้ รวมไปถึง ผ้าม่าน
หรือ ม่านน้า ล้วนมีหน้าที่เป็น shelter ในทางสถาปัตยกรรมแต่ความแตกต่างกันของวัสดุที่นามาใช้
เหล่านี้ คือ ความสามารถในการกาบังต่อพื้นที่นั้นๆ ซึ่งคือการควบคุมการบุกรุกของสารและการ
ลดทอนการรับรู้สารนั้นเอง โดยแต่ละแบบเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่และความพึงพอใจ
ของผู้ออกแบบโดยการสร้างshelter นี้ สามารถทาได้ทั้งแนวราบ(ผนัง) และแนวดิ่ง(เพดาน ให้ร่มเงา)
2.3.3 Level (ระดับ)
ระดับในแนวราบแนวดิ่งในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
ภายนอกภายในด้วยเช่นกัน โดยระดับในสถาปัตยกรรมเป็นกลไกที่สามารถป้องกันการับรู้ทาง
สายตาเป็นหลัก ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้
2.3.3.1 ระดับในแนวราบ ในทางจิตวิทยาสถาปัตยกรรมนั้นสามาร ถ
แบ่งได้เป็น ระดับพื้น ระดับเหนือพื้น และระดับต่ากว่าพื้นที่ โดยแต่ละระดับในแนวราบมีผลต่อการ
รับรู้ภายในพื้นที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 6 แสดงระดับในแนวราบแต่ละแบบในทางจิตวิทยาสถาปัตยกรรม
2.3.3.2 ระดับในแนวดิ่ง ในทางจิตวิทยาทางสถาปัตยกรรมนั้น
สามารถแบ่งได้เป็น ระดั บต่ากว่าสายตา ระดับสายตา ระดับเหนือสายตาขึ้นไป โดยแต่ละระดับมี
ผลต่อการรับรู้สารภายนอกพื้นที่แตกต่างกัน
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ภาพที่ 7 แสดงระดับในแนวดิ่งแต่ละแบบในทางจิตวิทยาสถาปัตยกรรม
2.3.4 Void (ช่องเปิด)
ช่องเปิด คือ ตัวกลางของในการที่มนุษย์รับรู้สารที่ส่งออกมา ช่อง เปิด
ไม่มีปริมาณที่ชัดเจนที่สามารถรับรู้ว่ามากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วย โดยช่องเปิดที่แตกต่างกัน
สามารถควบคุมการรับรู้สายตาเป็นหลัก โดยมีการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับช่องเปิด
ดังต่อไปนี้
พื้นที่สาธารณะซึ่งผู้วิจัยได้ลงรายละเอียด เป็น ห้องโถง ลานกิจกรรม ซึ่งพื้นที่
ดังกล่าวเปรียบเสมือนห้องสี่เหลี่ยมที่มีช่องเปิดที่ปริมา ณที่มาก จนทาให้สามารถรับรู้ภายนอกได้
เต็มที่ ในทางกลับกัน ห้องสี่เหลี่ยมที่มนุษย์อยู่นั้น มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ภายนอกได้ไม่ชัดเจน
เนื่องจากห้องสี่เหลี่ยมมีปริมาณช่องเปิ ดที่น้อย ซึ่งเปรียบเสมือนเราอยู่ภายในพื้นที่ส่วนตัว เช่น
ห้องนอนส่วนตัว ห้องน้า ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ เราไม่สามารถรับรู้ภายนอกบ้านของเราได้เลย (รับรู้เสียง
แต่น้อยมาก)
เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการวางแนวคิดการออกแบบของพื้นที่สาธารณะแห่งใ หม่ ที่
ใช้กลไกของสภาพเป็นส่วนตัวในการวางแนวคิดการออกแบบ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงให้ความสาคัญของ
กับแนวคิดการออกแบบกาพภายพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีผู้ศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยนา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวโยงกับข้อมูลที่ผู้ศึกษาจากบททที่แล้วๆ มา เพื่ อให้เข้าใจ
หลักการที่แท้จริงและนาไปออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ใช้กลไก สภาพเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นความตั้งใจ
ของผู้ศึกษาต่อไป
3. หลักกการและทฤษฎีการออกแบบกายภาพพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ
เมื่อเรานาทฤษฎีจิตวิทยาการการรับรู้ของกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลด์มาวิเคราะห์ร่วมใน
กระบ วนการออกแบบ จากการศึกษางานทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสิ่งเร้าหนึ่งที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับรู้ โดยคุณค่าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของทางงานสถาปัตยกรรม คือ
การแสดงออกทางรูปทรง เพราะว่ารูปทรงมักเกิดจากองค์ประกอบมากมายหลายๆ องค์ประกอบ
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มารวมกัน ดังนั้นลักษณะของรูปทรงที่รับรู้ จึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการแสดงออกทางรูปทรง หลักการที่
รับรู้ว่าบุคคลมีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะสมบูรณ์ (Goodness) โดยการปิด (Closure)
หรือการประสานให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเบื้องต้นของการออกแบบที่เน้นการ
แสดงออกทางรู ปทรงในประเด็นที่ว่า รูปทรงควรมีลักษณะง่ายและชัดเจนประการหนึ่ง รูปทรงควร
มีลักษณะที่ปิดล้อม (Enclosure) ซึ่งมักเกิดจากทัศนาการรูปทรงที่เว้าเข้ามีการโอบล้อมพื้นที่โดย
วัตถุใดๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่งานสถาปัตยกรรมมักมีรูปทรงที่ชัดเจนในลักษณะที่สมมาตร
(Symmetrical) หรือเกือบสมมาตร ซึ่งเป็นลักษณะเน้นความสมบูรณ์ นอกจากนั้นงาน
สถาปัตยกรรมที่ดีและดึงดูดความสนใจมาก มักมีรูปทรงที่ปิดล้อมและเว้าเข้า ดังเช่นรูปทรงที่รับรู้
โดยบุคคลที่อยู่ภายในลานโล่งที่ล้อมรอบด้วยอาคาร เรามักพบว่างานสถาปัตยกรรมที่มีลานโล่งใน
ลักษณะปิดล้อมดัวยอาคารที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก1
เมื่อนาทฤษฎีของกลุ่มนักจิตวิทยาเกสตัลด์ในกระบวนการรับรู้และการรับรู้ทาง
ทัศนาการของมนุษย์ มาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีจินตภาพของคนเมือง เพื่อให้เห็นความสาคัญของ
การปิดล้อม (Enclosure) ในพื้นที่เปิดโล่งในสาธารณะ โดยกลุ่มจิตวิทยาของเกสตั ลด์มีหลักการ
เบื้องต้นทางทฤษฎี คือ บุคคลมีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ในภาวะที่ง่ายและลดความซับซ้อนลง
การรับรู้โครงสร้างที่สมบูรณ์ (Goodness) โดยการปิดหรือประสานให้เกิดความสมบูรณ์ และมี
แนวโน้มการเห็นความแตกต่างระหว่างภาพและพื้น (Figure and Ground) และทฤษฎีจิ นตภาพ
ของเมืองที่ว่า สภาพแวดล้อมเมืองที่มีความเป็นระเบียบ มีโครงสร้างที่ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
ย่อมเป็นเมืองที่มีผู้คนนิยมชมชอบมากกว่าเมืองไร้ระเบียบ ขาด
เอกลักษณ์ สถานที่หรือ
สภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการจดจา นามาซึ่งความคุ้นเคย ความอบอุ่นและความมั่นใจ และทาให้
เกิดความประทับใจ2

1

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 82.
2
Lynch, Kevin. Site Planning. 2 nd ed: The M.I.T. Press, 1971.
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ดังนั้นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีการปิ ดล้อมในระดับการปิดล้อมและรูปร่างที่
เหมาะสม ย่อมทาให้เกิดที่ว่าง (space) ที่มีคุณภาพ เกิดความชัดเจนของรูปทรงพื้นที่ว่างและ
ขอบเขตพื้นที่ รวมทั้งการออกแบบให้ระดับการปิดล้อมมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนมนุษย์ (Human
scale) คุณสมบัติเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ ออกแบบที่ทาให้พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะมี
โครงสร้างที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ ทาให้ผู้ใช้งานหรือคนในเมืองรับรู้รูปทรงและอาณาเขตที่ว่างได้
ง่าย เมื่อพื้นที่ง่ายต่อการจดจา ส่งผลให้ผู้ใช้งานรู้สึกเกิดความอบอุ่น ความมั่นใจ ความรู้สึก
ปลอดภัย และความประทับใจ ซึ่งช่วยสร้าง ความรู้สึกพึงพอใจและดึงดูดให้เกิดการใช้งานพื้นที่
นัน้ ๆ3
John Lang ได้ทาการศึกษา และสรุปรูปแบบพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความจาเป็น
พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Need) จากทฤษฎีจิตวิทยาของ (Abraham Maslow) และได้
ทาการประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบของชุมชนเมืองได้ ไ ด้กล่าวถึงการออกแบบให้เกิด
การปิดล้อม (Enclosure) ในพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่ตอบสนองพฤติกรรม โดยได้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในบางส่วน ได้แก่ ความเป็นพื้นฐานของมนุษย์
ด้านสรีระ (Physiological Needs) , ความจาเป็นพื้นฐานด้านความมั่นคงปล อดภัย (Safety and
Security Needs) , ความจาเป็นพื้นฐานด้านการยอมรับเป็นพวก (Affiliation Needs) , ความ
จาเป็นพื้นฐานด้านการนับถือยกย่อง (Esteem Needs) และความจาเป็นพื้นฐานด้านสุนทรียภาพ
(Aesthetic Needs) คือการออกแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมนุษย์ในพื้นที่กลางแจ้ง หรื อพื้นที่เปิด
โล่งสาธารณะ หากพื้นที่มีการปิดล้อมที่เหมาะสมจะทาให้ผู้ใช้รู้สึกเกิดความอบอุ่น และ ปลอดภัย
โดยการปิดล้อมยังทาให้เกิดอาณาเขตเฉพาะที่มีระดับการปิดล้อมและรูปร่างที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการรวมกลุ่ม การออกแบบ ให้เกิดความรู้สึกปิดล้อมเพื่อเน้นให้เกิดความรู้ สึกพิเศษกับ
เส้นทาง และ สถานที่สาคัญของเมือง สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดประชาชนในเมืองและการใช้การ
ปิดล้อมในการเสริมคุณสมบัติด้านรูปทรงของที่ว่าง และการเน้นแกนเพื่อสร้างสุนทรียภาพแก่พื้นที่4

3

มนเฑียร อรรถจรรยา , แนวทางการออกแบบสภแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อ มที่
ว่างในชุมชน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้อาศัย : กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมราคาประหยัด ,
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. หน้า 40 – 42
4
Lang, Jon. Urban Design: The American Experience. New York: Van Nostrand
Reinhold, 1994.
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คุณสมบัติของ Urban space นั้นก็คล้ายคลึงกับที่ว่างในสถาปัตยกรรมซึ่งอาจจะ
แยกตัวเป็นอิสระหรือเชื่อมโยงกับที่ว่างอื่นๆ ก็ได้ บางครั้งได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกันเพื่อเน้น
อาคารพิเศษหรือเน้นทิศทางการเคลื่อนที่ ทั้งนี้ประเภทของพื้ นที่เปิดโล่ง สาธารณะหรือ Urban
space ยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายประเภท โดยถ้าเรายึดจากการกาหนดจาก
ระยะการมองเห็นของ
สายตามนุษย์ intimate space มีระยะไม่เกิน 80 ฟุต (24 เมตร) ในระยะนี้ยังพอสังเกตหน้าตาผู้คน
ได้ ซึ่งถนนย่านพักอาศัยเก่าๆ มักยาวประมาณนี้ ส่วนประเภท Grand Urban Space มีระยะไม่
เกิน 450 ฟุต (135 เมตร) ถนนสายใหญ่ๆ และ Urban Plaza จะใช้สัดส่วนขนาดนี้ ถ้าเกินขนาดนี้
ไปจะมีขนาดมหึมา และถ้าเกินระยะ 4,000 ฟุต (1200 เมตร) ขึ้นไปจะมองไม่เห็นตัวคนเลย อัน
เป็นระยะที่เรียกว่า Monumental Space5
การกาหนดระยะการมอง ที่สาคัญได้แก่
ระยะทาง 1,200 เมตร
เป็นระยะที่มองรูปทรงของคนไม่เห็น
ระยะทาง 30 เมตร
เป็นระยะที่คน2คนสามารถสื่อสารกัน
ได้แต่ไม่สะดวก
ระยะทาง 20-25 เมตร
เป็นระยะที่สามารถสังเกตหน้าตาของ
ผู้คนได้
ระยะทาง 23 เมตร
เป็นระยะที่สื่อสารกันได้สะดวก
สามารถพูดคุยกันได้โดยใช้เสียงดัง
เล็กน้อย สามารถเห็นกรอบร่างกาย
(Outline) และการแสดงออกทาง
ใบหน้า
ระยะทาง 15 เมตร
เป็นระยะที่สามารถเห็นใบหน้าผู้คน
ชัดเจน ถึงรายละเอียด
ระยะทาง 1-3 เมตร
เป็นระยะใกล้ชิด

5

Spreiregen, Paul D. The Architecture of Towns and Cities. New York: McGrawHill Book Company, 1965.
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1200 m.

15m.

30m.

20-25m.

1-3m.

ภาพที่ 8 แสดงการรับรู้จากระยะมองที่กาหนด
4. การปิดล้อม
เวลาเราเดินไปตามถนนหรือทางเดินในสวนสาธารณะ เราจะมองซ้ายและขวาตาม
สิ่งที่เราสนใจ ในตอนแรกเรามองไปข้างหน้าเท่านั้น เราจึงจะเห็นและรู้สึกถึงที่ว่างที่เรามองอยู่ โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของถนนและความสูงของวัตถุของทั้งสองฝั่ง จาทาให้เราเกิดการ
รับรู้ถึงการปิดล้อมที่แตกต่างกัน เรื่องการปิดล้อมพื้นที่เป็นปัจจัยสาคัญของการรับรู้ สภาพเป็น
ส่วนตัว โดยการปิดล้อมมีปัจจัยดังนี้
หากความสูงของสิ่งที่ปิดล้อมต่อระยะห่างที่ผู้สัง เกตยืนอยู่เป็น 1:1 จะทาให้เรา
มองเห็นยอดตึกเป็นมุม 45 องศา เราจะรู้สึกปิดล้อมมากเป็นพิเศษ เพราะตามปกติสายตาของ
คนเราทามุมตอนบนได้เพียง 30 องศา เท่านั้น
ถ้าความสูงของสิ่งปิดล้อมเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะที่เรายืนห่างจากอาคารนั้นหรือ
อัตราส่วน 1:2 มุมที่เกิดขึ้น คือ 30 องศา ซึ่งเท่ากับมุมของสายตาเราพอดี โดยความสูงขนาดนี้ให้
ความรู้สึกถึงการปิดล้อมเพียงครึ่งเดียว
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ถ้าความสูงของสิ่งที่ปิดล้อมลดลงเหลือเพียง 1:3 มุมที่เรายืนเห็นยอดตึกจะเหลือ
เพียง 18 องศา ระยะนี้ทาให้เรามองเห็นวัตถุนอกพื้นที่ว่าง (space) ได้ชัดเท่ากับเห็ นตัวพื้นที่ว่าง
นั้นเอง (การปิดล้อมส่งผลน้อย)
ถ้าหากอาคารต่าลงมาจนเหลือ 1:4 มุมยอดตึกจะเหลือ 14 องศา โดยพื้นที่ว่างนั้น
จะไม่รู้สึกถูกปิดล้อมอีกต่อไปและอาคารจะทาหน้าที่เป็นเพียงเส้นขอบของสถานที่ ในระดับนี้เรา
จะสูญเสียความรู้สึกในด้านการปิดล้อมของ urban space ไป6

ภาพที่ 9 แสดงระดับการปิดล้อม 1:1
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มนเฑียร อรรถจรรยา , แนวทางการออกแบบสภแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่
ว่างในชุมชน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้อาศัย : กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมราคาประหยัด ,
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือ
ง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. หน้า 40 – 42.
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ภาพที่ 10 แสดงระดับการปิดล้อม 1:2

ภาพที่ 11 แสดงระดับการปิดล้อม 1:3

ภาพที่ 12 แสดงระดับการปิดล้อม 1:4
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ภาพที่ 13 แสดงระดับการปิดล้อมที่แตกต่างกัน
5. การลาดับขั้นของสภาพเป็นส่วนตัวตั้งแต่มากที่ไปสุดจนถึงสภาพเป็นส่วนตัว
น้อยที่สุดที่มนุษย์สามารถรับรู้
จากการศึกษาของผู้วิจัยพยายามศึกษากลไกและปัจจัยต่างๆ ของการเกิด สภาพ
เป็นส่วนตัวในแต่ละแบบ และได้ทาวิเคราะห์และสรุปออกมาเป็นลาดับของสภาพเป็นส่วนตัวในแต่
ระดับออกมา ดังนี้
5.1 ระดับพลุกพล่าน
ระดับที่รับรู้ภายนอก-ภายในได้อย่างชัดเจน (จนมากเกินความต้องการของผู้
รับรู้) ไม่มีการเกิดระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (no distance of man) ไม่มีกลไกของการการลดทอน
การรับรู้สาร (no divert attention) ไม่มีกลไกของการควบคุมการบุกรุกของสาร (no control
intruder)
ซึ่งระดับนี้ทาให้การรับรู้ทางสาย (ละเอียดมาก ความละเอียดพื้นผิว ) รับรู้ทางเสียง
(เสียงหายใจ) รับรู้ทางกลิ่น (กลิ่นตัว ) และ รับรู้ทางสัมผัส (หยาบหรือละเอียดของผิวหนัง ) ซึ่งเกิด
ในสภาพแวดล้อมที่เปิดมาก (more void) ซึ่งมีกรณีศึกษาดังนี้
ในพื้นที่สาธารณะ ระดับที่มีการคนพลุกพล่านในพื้นที่ ผู้คนเป็นแปลกหน้าและ
หลากหลายมีกิจกรรมในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ร่วมกัน ผู้คนสามารถเข้าหาในระยะใกล้ชิด
หรือมากกว่านั้นได้ โดยปราศจากการยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น
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ภาพที่ 14 แสดงแผนภูมิของระดับสภาพเป็นส่วนตัวในระดับพลุกพล่าน
5.2 ระดับทิศทางเดียวกัน
ระดับที่รับรู้ภายนอก -ภายในได้อย่างชัดเจน (จนมากเกินความต้องการของผู้
รับรู้) ไม่มีการเกิดระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (no distance of man) เริ่มมีกลไกของการลดทอนการ
รับรู้สาร (have divert attention) ไม่มีกลไกของการควบคุมการบุกรุกของสาร (no control
intruder)
ซึ่งระดับนี้ทาให้การรับรู้ทางสาย (ละเอียดมาก ความละเอียดพื้นผิว ) รับรู้ทางเสียง
(เสียงหายใจ) รับรู้ทางกลิ่น (กลิ่นตัว) และ รับรู้ทางสัมผัส (หยาบหรือละเอียดของผิวหนัง ) ในแบบ
ระดับแรก และเกิดในสภาพแวดล้อมที่เปิดมาก (more void) แต่เนื่องจากระดับนี้มนุษย์มีกลไกการ
ลดทอนการรับรู้ ซึ่งเกิดจาก กิจกรรมที่มนุษย์กระทาอยู่มีทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมอื่นใน
สภาพการณ์นั้นๆ ทาให้รับรู้ถึงความเท่าเทียมกัน เหมือนกัน ลดทอนการรับรู้สารที่ส่ง ออกมาอย่าง
ชัดเจนลงไป ทาให้เหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงร่วมกัน เป็นสิทธิที่เท่าเทียมของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
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ในพื้นที่สาธารณะเดียว กัน ระดับของการทากิจกรรมที่เป็นในทิศทางเดียวกัน
คล้ายกัน เช่น คนจานวนมากกอดคอร้องเพลง ผู้คนที่ขวักไขว่เดินข้ามสี่แย ก การเชียร์กีฬาบนแส
ตนต์ เป็นต้น สถานการยังมีการแนบชิดร่างกายอยู่ แต่คนเหล่านั้น ยอมรับได้ต่อการอยู่สภาพวะ
นัน้ ๆ ได้ ซึ่งถ้าคนภายในพื้นที่คนใดคนหนึ่งทาเกินหน้าที่ของตน
สภาพเป็นเป็นส่วนตัวใน
สถานะการนั้นๆ จะลดลงหรือเสื่อมไป

ภาพที่ 15 แสดงภาพสถานการณ์จาลองในกิจกรรมที่เป็นในทิศทางดียวกัน
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ภาพที่ 16 แสดงแผนภูมิของระดับของสภาพเป็นส่วนตัวในระดับของทิศทางเดียวกัน
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5.3 ระดับเริ่มมีการป้องกัน ระดับที่รับรู้ภายนอก -ภายในได้อย่างชัดเจน (จน
มากเกินความต้องการของผู้รับรู้ ) ไม่มีการเกิดระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (no distance of man) มี
กลไกของการลดทอนการรับรู้สาร (have divert attention) เริ่มมีกลไกของการควบคุมการบุกรุก
ของสาร (no control intruder)
ซึ่งระดับนี้ทาให้การรับรู้ทางสาย (ละเอียดมาก ความละเอียดพื้นผิว ) รับรู้ทางเสียง
(เสียงหายใจ) รับรู้ทางกลิ่น (กลิ่นตัว) และ รับรู้ทางสัมผัส (หยาบหรือละเอียดของผิวหนัง ) ในแบบ
ระดับแรก และเกิดใน สภาพแวดล้อมที่เปิดมาก (more void) เช่นกัน โดยมนุษย์มีกลไกของการ
ลดทอนการรับรู้ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์กระทาอยู่มีทิศทางเดียวกันกั
บกิจกรรมอื่นใน
สภาพการณ์นั้นๆ ทาให้รับรู้ถึงความเท่าเทียมกัน ลดทอนการรับรู้สารที่ส่งออกมาอย่างชัดเจนลง
แต่เริ่มมีการควบคุมการรับรู้ของตนเองเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์มีความพึงพอใจต่อการรับรู้สาร
แตกต่างกัน ในพื้นที่เดียวกันและกิจกรรมในทิศทางคล้ายๆกันก็ตาม
ในพื้นที่สาธารณะเดียวกัน ระดับของการทากิจกรรมที่เป็นในทิศทางเดียวกัน
คล้ายกัน แต่สิ่งที่ตัวบุคคลแต่ละคน ไม่พึงประสงค์ที่จะรับรู้ เช่น เสียงดังเกินไป มีกลิ่นตัว การจ้อง
มองมากเกินไป บุคคลหรือกลุ่มเริ่มมีการปกป้องหรือถอดถอนการรับรู้สารที่ไม่ต้ องการเหล่านั้น
ออกไป เช่น การโผกผ้าปิดจมูก การใส่แว่นตาดา

ภาพที่ 17 แสดงภาพสถานการณ์จาลองของเเริ่มมีสภาพมีการป้องกัน
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ภาพที่ 18 แสดงแผนภูมิของระดับของสภาพเป็นส่วนตัวในระดับเริ่มการป้องกัน
5.4 ระดับความพอดีเฉพาะคน
ระดับที่รับรู้ ภายนอก-ภายในได้อย่างชัดเจน (ในระดับที่พอเหมาะตามความ
ต้องการของผู้รับรู้ ) เกิดระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (have distance of man) มีกลไกของการลดทอน
การรับรู้สาร (have divert attention) มีกลไกของการควบคุมการบุกรุกของสาร (no control
intruder)
ซึ่งระดับนี้ทาให้การรับรู้ทางสายตา (สีผิว หน้าตา) รับรู้ทางเสียง(การพูดคุย ) แต่ไม่
สามารถรับรู้ทางกลิ่น และ รับรู้ทางสัมผัส และเกิดใน สภาพแวดล้อมที่เปิด (void) เช่นกัน โดย
มนุษย์มีกลไกของการลดทอนการรับรู้ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์กระทาอยู่มีทิศทางเดียวกันกับ
กิจกรรมอื่นในสภาพการณ์นั้นๆ ทาให้รับรู้ถึงความเท่าเทียมกัน ลดทอนการรับรู้สารที่ส่งออกมา
อย่างชัดเจนลง และการควบคุมการรับรู้ของตนเองเกิดขึ้น โดยใช้กลไกระยะเว้นว่างส่วนบุคคล
ร่วมไปกับกลไกทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น ที่หลบซ่อน (shelter ) ระดับ (level) ช่องเปิด
(void) เพื่อควบคุมและลดทอนการรับรู้สาร
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ในพื้นที่สาธารณะเดียวกัน ระดับของการทากิจกรรมที่เป็นในทิศทางเดียวกันหรือ
คล้ายกัน แต่ความต้องการที่จะ สภาพเป็นส่วนตัวมากขึน้ (ไม่ต้องการรับรู้ทางสัมผัส ) กลิ่น ทางตา
(สิ่งที่ไม่อยากมอง ) เสียง (ดังไป) ด้วยการถอนจากสภาวะแนบชิดใกล้มากๆ ด้วยการเว้นระยะ
ออกมา ในการทากิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้รับรู้สารที่ชัดเจอพอเหมาะ และเพื่อสร้าง การควบคุมการ
บุกรุก ด้วยสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ชัดเจนขึ้นมา เช่น อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่าง (นัง่ ) ในการทากิจกรรม แต่
ยังคงมีส่วนร่วมกับสภาพการณ์นั้นๆ

ภาพที่ 19 แสดงภาพสถานการณ์จาลองของระดับความพอดีเฉพาะคน
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ภาพที่ 20 แสดงแผนภูมิของระดับของสภาพเป็นส่วนตัวในระดับความพอดีเฉพาะคน
5.5 ระดับเริ่มมีการตัดจากภายนอก
ระดับที่รับรู้ภายนอก -ภายในได้ไม่ชัดเจน (รับรู้ สารที่ส่งออกมาได้เจือจาง )
เกิดระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (have distance of man) มีกลไกของการลดทอนการรับรู้สาร (have
divert attention) และกลไกของการควบคุมการบุกรุกของสาร (no control intruder) ในระดับที่
มากขึ้น
ซึ่งระดับนี้ทาให้มีการรับรู้ ทางสายตาที่ไม่ละเอียด (รับรู้แค่องค์ประกอบ ) แต่ไม่
สามารถรับรู้ทางเสียง (รับรู้น้อยมาก) รับรู้ทางกลิ่น และ รับรู้ทางสัมผัส และเกิดในภาวะแวดล้อมที่
ค่อนข้างปิด (less void) โดยมนุษย์มีกลไกของการลดทอนการรับรู้ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์
กระทาอยู่มีทิศทางเดียวกั นกับกิจกรรมอื่นในสภาพการณ์นั้นๆ ทาให้รับรู้ถึงความเท่าเทียมกัน
ลดทอนการรับรู้สารที่ส่งออกมาอย่างชัดเจน และการควบคุมการรับรู้ของตนเองเกิดขึ้น โดยใช้
กลไกระยะเว้นว่างส่วนบุคคล ร่วมไปกับกลไกทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น ที่หลบซ่อน (shelter)
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ระดับ (level) ช่องเปิ ด (void) เพื่อควบคุมและลดทอนการรับรู้สาร เพื่อให้ต้องการ สภาพเป็น
ส่วนตัวมากขึ้นและรับรู้เพียงบางส่วนของสภาพการณ์นั้น
ในพื้นที่สาธารณะเดียวกัน ระดับของการทากิจกรรมที่เป็นในทิศทางเดียวกันหรือ
คล้ายกัน แต่ความต้องการที่จะ สภาพเป็นส่วนตัวมาก ขึน้ (ไม่สามารถรับรู้ในด้านใดๆ ชัดเจนเลย
หรือ น้อยมาก ) การถอนจากสถานการณ์นั้นๆ แต่ยังคงต้องการอยู่ร่วม ด้วยการเว้นระยะออกมา
จากการทากิจกรรมนั้นๆ เพื่อรับรู้สารบางอย่างเท่านั้น และควบคุมการบุกรุกของสารให้ได้มาก
ที่สุด เช่น การอยู่ภายในอาคารเพื่อลดการรับรู้จากภายนอก การอยู่ในห้องนอนส่วนตัวเพื่อการรับรู้
สารที่น้อยกว่านอนในห้องรับแขก เป็นต้น

ภาพที่ 21 แสดงภาพสถานการณ์จาลองของระดับเริ่มตัดขาดจากภายนอก
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ภาพที่ 22 แสดงแผนภูมิของระดับของสภาพเป็นส่วนตัวในระดับเริ่มตัดขาดจากภายนอก
5.6 ระดับสันโดษ
ระดับที่รับรู้ภายนอก -ภายในได้ไม่ชัดเจน (รับรู้สารที่ส่งออกมาได้เจือจาง )
เกิดระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (have distance of man) มีกลไกของการลดทอนการรับรู้สาร (have
divert attention) และกลไกของการควบคุมการบุกรุกของสาร (no control intruder) ในระดับที่
มากขึ้น
ซึ่งระดับนี้เป็นระดับที่ไม่มีการรับรู้จากภายนอกเลยไม่สามารถรับรู้ทางสายตา รับรู้
ทางเสียง (รับรู้น้อยมาก ) รับรู้ทางกลิ่น และ รับรู้ทางสัมผัส และเกิดใน สภาพแวดล้อมที่ปิด (no
void) โดยมนุษย์มีกลไกของการลดทอนการรับรู้ ซึ่งเกิดจากกิ จกรรมที่มนุษย์กระทาอยู่มีทิศทาง
เดียวกันกับกิจกรรมอื่นในสภาพการณ์นั้นๆ ทาให้รับรู้ถึงความเท่าเทียมกัน ลดทอนการรับรู้สารที่
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ส่งออกมาอย่างชัดเจน และการควบคุมการรับรู้ของตนเองเกิดขึ้น โดยใช้กลไกระยะเว้นว่างส่วน
บุคคล ร่วมไปกับกลไกทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น ที่หลบซ่อน (shelter) ระดับ (level) ช่องเปิด
(void) เพื่อควบคุมและลดทอนการรับรู้สาร เพื่อให้ต้องการ สภาพเป็นนส่วนตัวมากที่สุดและไม่
ต้องการรับรู้สารภายนอกเลย
ในพื้นที่สาธารณะเดียวกัน ระดับของการทากิจกรรมที่เป็นในทิศทางเดียวกันหรือ
คล้ายกัน แต่ความต้องการที่จะสภาพเป็นส่วนตัวมากที่สุด (ไม่สามารถรับรู้ในด้านใดๆ ได้เลย) การ
ถอนจากสถานการณ์นั้นๆ แต่ยังคงต้องการอยู่ร่วม ด้วยการเว้นระยะออกมาจากการทากิจกรรม
นั้นๆ แต่ไม่ต้องการสารบุกรุกพื้นที่ตนเองและควบคุมการบุกรุกของสารได้อย่างสื้นเชิง เช่น การ
ซ่อนตัว ของเด็กที่เล่นซ่อนหา เพื่อนของพวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเด็กคนนั้น ซ่อนอยู่ที่ใด ห้อง
ผู้บริหารระดับสูงในอาคารขนาดใหญ่ ไม่สามารถหาได้ง่าย ถ้าไม่มีสัญลักษณ์
(ป้าย) บ่งบอก
ตาแหน่ง

ภาพที่ 23 แสดงภาพสถานการณ์จาลองของระดับสันโดษ
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ภาพที่ 24 แสดงแผนภูมิของระดับของสภาพเป็นส่วนตัวในระดับสันโดษ
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ภาพที่ 25 แสดงแผนภูมระดั
ิ บของสภาพเป็นส่วนตัวและการรับรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับจากน้อยไปมาก

บทที่ 4
การทดลองเกี่ยวกับสภาพเป็นส่วนตัว
ในบทนี้จะกล่าวถึงการทดลองเกี่ยวกับการรับรู้ภายนอก -ภายในซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
การเกิด สภาพ เป็นส่วนตัว โดยจากบทที่แล้วได้อธิบายปัจจัยย่อยๆ ในการเกิดปัจจัยการรับรู้
ภายนอก-ภายในของมนุษย์ โดยในบทนี้จะนาปัจจัยย่อยๆ มาทาการทดลองทางสถาปัตยกรรมโดย
การปรับเปลี่ยนตัวแปร (ปัจจัย) ต่างๆ โดยนาหลักการและทฤษฎีของผู้วิจับอื่นๆ ที่ทาการศึกษามา
ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอบทแรก มาประกอบในการสร้างการเงื่อนไขในการทดลองด้วย
โดยผลการ
ทดลองที่ได้เชื่อมโยงต่อสมมติฐานของระดับของ สภาพเป็นส่ วนตัวของผู้ศึกษามาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยจะอธิบายแต่ละปัจจัยดังนี้
ตัวแปรหรือปัจจัยที่ต้องควบคุมให้คงที่และปรับเปลี่ยนไป เพื่อผลต่อการรับรู้ภายนอก ภายใน มีดังนี้
ความเหมือนกัน – ความต่างกัน
Shelter (ที่กาบัง)
Level (ระดับ)
Void (ช่องเปิด)
ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (distance of man)
โดยหัวข้อที่ใช้ในการทดลองคือ นาสมมติฐานของผู้วิจัยอื่นๆ ที่ได้เสนอไว้ มาทาการ
ทดลองทางสถาปัตยกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ของสถาปัตยกรรมทดลองว่ามีคุณภาพ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้เสนอไว้หรือไม่ โดยหัวข้อที่ศึกษามีดังนี้
สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไป (Deprivative)
การทดลองเกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ขWestin
อง
สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นกับความเหมือนกัน– ความต่างกัน
1. ความเหมือนกัน – ความต่างกัน
สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไป (Deprivative) ในความหมาย
ของการแยกตัวออกไป ในแนวความคิดของสถาปัตยกรรมคือ พื้นที่ที่เราปฎิสัมพันธิ ไม่สามารถ
รับรู้สารภายนอกได้เลย และในขณะเดียวกันภายนอกไม่สามารถรับรู้สารของเราเช่นกัน
59
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1.1 สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกกับปัจจัยความเหมือนความต่างกัน
ในปัจจัยความเหมือน-ความต่างกันของพื้นที่ มีผลต่อความหมายการแยกตัวดังนี้
1.1.1 กรณีศึกษา ในพื้นที่กายภาพเหมือนกัน
เมื่อผู้วิจัยกาหนดให้พื้นที่ทดลองแต่ละหน่วยให้มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
พื้นที่นั้นๆ ออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงของการทากิจกรรม (ในแง่ความจริงเช่น ห้องส้วม , ซุ้ม
เลือกตั้ง , ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ า) ซึ่งความเฉพาะเจาะจงที่ผู้ออกแบบสามารถทาได้ อาทิเช่น กายภาพ
พื้นที่มุ่งเน้นเพื่อรับรู้กับบางสิ่งบางอย่าง พื้นที่ที่จากัดที่เหมาะสมสาหรับทากิจกรรม เป็นต้น

ภาพที่ 26 แบบกายภาพที่มุ่งเน้นให้รับรู้กับบางอย่าง (มองไปยังทิศทางช่องเปิดดังกล่าว)

ภาพที่ 27 แบบกายภาพที่มุ่งเน้นให้รับรู้กับบางอย่าง (กายภาพพื้นที่มุมเน้นให้รับรู้)

61

ภาพที่ 28 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่มีการแยกตัวออกไป (1) – ในพื้นที่ยังคงรับรู้สารบางอย่างอยู่

ภาพที่ 29 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่มีการแยกตัวออกไป
(2) – ในพื้นที่ยังคงรับรูสารได้
้
แต่ปริมาณน้อยลง

ภาพที่ 30 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่มีการแยกตัวออกไป
(3) – ในพื้นที่ยังคงรับรู้สารได้แต่ปริมาณน้อยลง
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ภาพที่ 31 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่มีการแยกตัวออกไป
(4) – ในพื้นที่ยังคงรับรู้สารในปริมาณที่น้อยมาก

ภาพที่ 32 การทดลองเกียวกั
่ บพื้นที่มีการแยกตัวออกไป(5) – ในพื้นที่ยังคงรับรู้สารในปริมาณที่น้อยมาก
จากการทดลองดังกล่าว ในการทดลอง (1) ในความหมายการแยกตัวออกไป คุณภาพ
พื้นที่ในการทดลองนี้ยังคงได้รับสารจากหน่วยพื้นที่ใกล้ๆ (เสียง) ทาให้พื้นที่ยังคงถูกรบกวน สภาพ
เป็นส่วนตัวอยู่ ส่วนในการทดลองที่ (2) และ (3) พื้นที่กิจกรรมมีการเว้นว่างของพื้นที่ การรับรู้สาร
จึงมีชัดเจนน้อยลง ดังนั้นพื้นที่แต่ละหน่วยรับรู้ถึงการแยกตัวออกไปได้ ส่วนในการทดลองที่ (4)
พื้นที่แต่ละหน่วยมีการเว้นว่างและทิศทางของกิจกรรมที่แตกต่าง ทาให้คุณภาพ พื้นที่แต่ละหน่วยมี
ประสิทธิภาพในการแยกตัวมากขึ้น การรับรู้สารแต่ละหน่วยน้อยมาก
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ภาพที่ 33 แบบกายภาพพื้นที่ที่จากัดสาหรับทากิจกรรมนั้นๆ

ภาพที่ 34 การทดลองการรับรู้เกี่ยวพื้นที่กายภาพที่เจาะจงที่มีลักษณะหมือนกันอยู่รวมกัน (5)
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ภาพที่ 35 การทดลองการรับรู้เกี่ยวพื้นที่กายภาพที่เจาะจงที่มีลักษณะหมือนกันอยู่รวมกัน (6)
จากการทดลองครั้งที่ 5 และ 6 การรับรู้ในแต่ละสภาพการณ์ในการทดลอง (5) นั้น การ
รับรู้ของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วย สามารถรับรู้สารบางอย่างได้ (รับรู้เสียง ) แต่ยัง คงมีภาวะการ
แยกตัวได้ เนื่องจากการไม่ได้รับรู้ทางสายตาและกิจกรรมที่เจาะจง (การโทรศัพท์ หรือ การนอน )
ส่วนในการทดลอง (6) สภาพการณ์ของพื้นที่มีระยะห่างของแต่ละหน่วยเท่าๆ กัน ซึ่งทาให้พื้นที่แต่
ละหน่วยรับรู้สารในปริมาณที่น้อยลงเท่าๆ กันด้วย
จากการทดลองข้างต้น เนื่องจากพื้นที่แต่ละหน่วย มีความจากัดของพื้นที่ที่ต้องกิจกรรม
อะไร สภาพแวดล้อมที่ปิด โดยเมื่อความคล้ายคลึงของสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทาให้พื้นที่แต่ละ
หน่วยเกิด สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายของการแยกตัวออกไปได้เช่นกัน แม้นว่ามีการรับรู้สาร
ด้านเสียง แต่ไม่ส่งผลมากเท่าที่ควร

ภาพที่ 36 แบบกายภาพพื้นที่ที่ไม่เจาะจงกับการทากิจกรรมนั้นๆ
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ในขณะเดียวกัน ถ้าพื้นที่แต่ละหน่วยพื้นที่นั้น ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องทากิจกรรมอะไรใน
พื้นที่ (ในแง่ความเป็นจริง ) เช่น พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร แต่ไม่ได้เจาะ จงว่าต้องกิจกรรมนี้อย่าง
เดียว พื้นที่พักคอย เป็นต้น

ภาพที่ 37 การทดลองการรับรู้เกี่ยวพื้นที่กายภาพที่ไม่เจาะจงที่มีลักษณะหมือนกันอยู่รวมกัน (7)

ภาพที่ 38 การทดลองการรับรู้เกี่ยวพื้นที่กายภาพที่ไม่เจาะจงที่มีลักษณะหมือนกันอยู่รวมกัน (8)
จากการทดลองดังกล่าว พื้นที่แต่ละหน่วย มีความจากัดของพื้นที่ต่อผู้ใช้งานไม่มาก
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของบางกิจกรรม ที่ยังสามารถรับรู้ภายนอกได้อยู่ ซึ่งผลที่เกิดจากการ
ทดลองดังกล่าว ทาให้แต่ละหน่วยพื้นที่สามารถเกิดกิจกรรมที่แตกต่างกัน เกิดลักษณะความ
ต่างกันภายในสภาพการณ์นั้นๆ สูญเสียความเป็นสภาพเป็นส่วนตัว และไม่สามารถเกิด สภาพเป็น
ส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไปด้วยเช่นกัน
1.1.2 กรณีศึกษาในพื้นที่กายภาพต่างกัน
ผู้วิจัยได้กาหนดให้พื้นที่ทดลองแต่ละหน่วยมีความแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง โดยคุณภาพของพื้นที่มีความแตกต่างในด้านความเฉพาะเจาะจงของกิจกรรมและคุณภาพ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทดลองด้วย ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้
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ภาพที่ 39 การทดลองการรับรู้เกี่ยวพื้นที่กายภาพที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอยู่รวมกัน (9)
จากการทดลองดังกล่าว สภาพ เป็นส่วนตัวในความหมายในกา รแยกตัวออกไป การ
ทดลองดังกล่าวไม่สามารถก่อให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการแยกตัวออกไปด้วย เนื่องจาก
คุณภาพทางกายภาพของพื้นที่ทดลอง สามารถก่อให้เกิดกิจกรรมอย่างไรก็ได้ในพื้นที่ (หรือไม่เกิด
เลย) ซึ่งในขณะเดียวกัน คุณภาพทางกายภาพของพื้นที่ทดลองที่เจาะจงให้ทากิ จกรรมซึ่งอยู่ติดกัน
สามรถสูญเสียสภาพเป็นส่วนตัวไปด้วย เนื่องจากการรับรู้สารที่มากเกินไปของหน่วยพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งสรุปแล้วคือ ความต่างกัน ไม่สามารถก่อให้ สภาพ เป็นส่วนตัวในความหมายในการแยกตัว
ออกไปได้
1.2 การทดลองเกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์
ของ Westin
ในการปลดปล่อยทางอารมณ์นั้น จากศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของหัวข้อ
ดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปออกมาได้ว่า ในพื้นที่นั้นสามารถที่จะทากิจกรรมบางอย่างได้อย่างอิสระ และ
ในขณะเดียวกันไม่ได้รับรู้สารหรือถูกรบกวนจากสารที่ส่งออกมาจากภายนอกมากจนเกินไป (สาร
ของการรับรู้ทางสายตา เสียง สัมผัสและกลิ่น) โดยตัวสถาปัตยกรรมเป็นตัวกลางที่ควบคุมการรับรู้
ความชัดเจนของสารที่ส่งจากภายนอกเข้ามา
1.2.1 อิสระภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์กับปัจจัย
ความเหมือน- ความต่างกัน
ในปัจจัยความเหมือน -ความต่างกันของพื้นที่ มีผลต่ออิ สระภาพส่วน
บุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ดังนี้
1.2.1.1 กรณีศึกษา ในพื้นที่กายภาพเหมือนกัน
ในกรณีนี้ ผู้วิจัยได้วางแนวคิดการทดลอง โดยการกาหนด
พื้นที่คุณภาพต่างกัน คือ พื้นที่ที่มีลักษณะปิดและพื้นที่มีลักษณะเปิด และให้แต่ละแบบมีการวาง
เรียงพื้นที่แต่ละหน่อยติดๆกัน ผลการทดลองมีดังนี้
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ภาพที่ 40 แสดงคุณภาพของพื้นที่ที่แตกต่างของแบบปิดและพื้นที่แบบเปิด

ภาพที่ 41 แสดงการทดลองการรับรู้พื้นที่เปิดเหมือนกันกับการปลดปล่อยทางอารมณ์ (1)

.
ภาพที่ 42 แสดงการทดลองการรับรู้พื้นที่ปิดเหมือนกันกับการปลดปล่อยทางอารมณ์ (2)
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จากผลการทดลอง การจัดวางของพื้นที่แต่ละหน่วยของการทดลอง (1) ที่มีลักษณะปิด
จะสามารถทาให้พื้นที่แต่ละพื้นที่มีอิสระภาพและการปลดปล่อยทางอารมณ์ได้ แม้ว่าในพื้นที่นั้นๆ
อาจจะรบกวนจากสารบางอย่าง (เสียง กลิ่น ) เพียงเล็กน้อยบ้าง ส่วนการจั ดวางพื้นที่ที่มีลักษณะ
เปิดในการทดลอง (2) นั้นสามารถเกิดความอิสระส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ได้
เช่นกัน แต่ถูกรบกวนจากสารภายนอกมากกว่าแบบแรก
1.2.1.2 กรณีศึกษาในพื้นที่กายภาพต่างกัน
ในกรณีนี้ ผู้วิจัยได้วางแนวคิดการทดลอง โดยให้พื้นที่ที่มี
คุณภาพแตกต่างกันแต่ละแบบมีการวางพื้นที่ติดกันๆ ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้

ภาพที่ 43 แสดงการทดลองการรับรู้พื้นที่เปิดและปิดไม่เหมือนกันในพื้นที่แต่ละหน่วยกับการ
ปลดปล่อยทางอารมณ์ (3)
จากผลการทดลอง อิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ สามารถเกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่มีส่วนปิดมากกว่าส่วนเปิด หรือ ส่วนเปิดนั้นมีการป้องกันจากส่วนที่ปิด ซึ่งบุคคลที่
ต้องการทากิจกรรมและต้องการปลดปล่อยทางอารม์ด้วนั้น มีการคานึงถึงการป้องกันการรับรู้ทาง
สายตาเป็นหลักสาคัญ แล้วจึงคาถึงถึงประเด็นอื่นๆ รองลงไป ซึ่งในกา รทดลองในตัวอย่างนี้ผู้ใช้
สอย จะเหลือพื้นที่ปิดหรือโอบล้อม ตนเพื่อสภาพเป็นส่วนตัว แต่ภาพรวมของพื้นที่ทดลองนี้ สภาพ
เป็นส่วนตัวแต่ละพื้นที่จะไม่เท่าเทียมกัน
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1.3 การทดลองของการอยู่รวมกันอย่างหน่าแน่นและมีข้อตกลง
ในสภาพการณ์ที่มีการอยู่ร่วมของการใช้สอยพื้นที่ ความหลากหลายทาง
กิจกรรมของพื้นที่ สภาพเป็นส่วนตัวของแต่ละพื้นที่ใช้สอยหรือกิจกรรมนั้น ย่อมถูกลดคุณภาพของ
สภาพเป็นส่วนตัวลงไป ซึ่งในสภาพการณ์ดังกล่าวเพื่อการดาเนินต่อไปของการใช้สอยและกิจกรรม
สภาพเป็นส่วนตัวเป็นตัวแปรหลักในการสร้างเงื่อนไขและข้อตกลงในการอยู่ ร่วมในพื้นที่ได้ โดยจะ
มีการทดลองเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวที่เหมาะสมในกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1.3.1 สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นกับความ
เหมือนกัน - ความต่างกัน
ในการทดลองความเหมือนกัน –ความต่างกันในกรณีของพื้นที่ที่อยุ่
ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีการทดลองเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพพื้นที่ดังนี้
1.3.1.1 กรณีศึกษาพื้นที่ที่มีกายภาพเหมือนกัน
ในการทดลองนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบพื้นที่ที่มีกายภาพเจาะจงใน
การทากิจกรรมและคานึงถึงรูปแบบการจัดวางให้มีลักษณะคุณภาพของ สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่
ที่มีความหนาแน่นดังนี้

ภาพที่ 44 การทดลองเกี่ยวกับความเหมือนกันของคุณภาพพื้นที่ในการกาหนดตาแหน่ง (1)
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ภาพที่ 45 การทดลองเกี่ยวกับความเหมือนกันของคุณภาพพื้นที่ในการกาหนดตาแหน่ง (2)

ภาพที่ 46 การทดลองเกี่ยวกับความเหมือนกันของคุณภาพพื้นที่ในการกาหนดตาแหน่ง (3)
จากการทดลอง ในแต่ละพื้นที่ทดลองมีการกาหนดการรับรู้ต่อพื้นที่ภายนอกในลักษณะ
เหมือนกัน และในขณะเดียวกันการจัดวางแต่ละหน่วยพื้นที่ มีการวางล้อมจากจุดศูนย์กลาง โดย
กาหนดให้ด้านที่เปิดมุมมองการรับรู้ต่อพื้นที่หันไปทางพื้นที่ด้านนอกจุดศูนย์กลางออกไป ซึ่งผลที่
ได้จากการทดลองดังกล่าว ในการอยู่ภายในสถานการณ์ที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น พื้นที่แต่
ละหน่วยสามารถมีการลดทอนทางการรับรู้ทางสายตา ไม่เกิด eye-contact ระหว่างแต่ละหน่วย
พื้นที่ และแต่ละหน่วยพื้นที่มีการรับรู้ในลักษณะเหมือนกัน ซึ่งเป็นการสร้างสภาพเป็นส่วนตัว
ในการอยู่ร่วมอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นนั้น การลดการรับรู้สารในระหว่างหน่วยพื้นที่เป็น
ปัจจัยสาคัญในการสร้างสภาพเป็นส่วนตัว โดยผู้วิจัยได้นาเสนอเกี่ยวกับการลดการรับรู้สารโดย
1.3.1.1.1 การจากัดการเข้าถึง (Control circulation) ให้มี
ลักษณะเหมือนกัน
1.3.1.1.2 การสร้างคุณภาพที่กาบัง (Quality of shelter)
ในลักษณะเหมือนกันในพื้นที่ในแต่ละหน่วย
โดยการทดลองมีดังนี้
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1.3.1.1.1 การจากัดการเข้าถึง (Control circulation) ให้มี
ลักษณะเหมือนกัน

ภาพที่ 47 การทดลองเกี่ยวกับการจากัดการเข้าถึงแต่ ละพื้นที่
จากการทดลอง การจากัดการเข้าถึงพื้นที่ ให้ไม่ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยง่ายในแต่ละ
หน่วยพื้นที่ โดยการทดลองสามรถทาได้โดย การบีบการเข้าถึงไปยังพื้นที่ ในการทดลองนั้น ลักษณะ
คุณภาพพื้นที่ก่อนการเข้าพื้นที่ใช้สอย ถ้าพื้นที่การเข้าถึงมีลักษณะกว้างและไม่มีความซับซ้อน พื้นที่
การเข้าถึงนั้นๆ จะสามารถเกิดการใช้พื้นที่นั้นๆ ต่อมาได้ ทาให้พื้นที่ใช้สอยเดิมของเรา ได้รับการ
รบกวนสภาพเป็นส่วนตัวจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่การเข้าถึง
ในขณะเดียว ถ้าคุณภาพของพื้นที่เข้าถึง มีลักษณะที่ซับซ้ อนหรือบีบให้เข้าถึงไม่สะดวก
นัก ซึ่งในกรณีดังกล่าว พื้นที่นั้นๆ จะได้เกิด สภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่เข้าถึง ไม่
เอื้อต่อการให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่เข้าถึงนั้นๆ ซึ่งถ้า พื้นที่ใช้สอยของเราที่ปฎิสัมพันธ์อยู่ มีลักษณะ
พื้นที่เข้าถึงที่มีการความซับซ้ อนคล้ายกัน ในสภาพการณ์นั้น สภาพ เป็นส่วนตัวของพื้นที่แต่ละ
หน่วยจะเหมาะสมนแต่ละพื้นที่ การรบกวนจากสารภายนอกและภายในจะถูกลดลง

ภาพที่ 48 การทดลองเกี่ยวกับการจากัดการเข้าถึงแต่ละพื้นที่ (การแบ่งขอบเขตที่ชัดเจน)
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นอกจากนี้ การแบ่งพื้นที่อย่างชั ดเจน (Territory space) เป็นการจากัดพื้นที่เข้าถึงด้วย
เช่นกัน เช่น ระดับ (Layer) ที่แตกต่างกัน ซึ่งในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันคือ ขั้นบันได ซึ่ง
คุณภาพของพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่มีการจาแนกย่อยพื้นที่ใช้สอยให้มีระดับที่แตกต่าง ซึ่งในด้าน
การใช้งานนั้น เป็นไปได้ยาก (นอกจาก กิจกรรมการเดินเพียงอย่างเดียว)
ซึ่งถ้าผู้วิจัยนาคุณภาพของพื้นที่ดังกล่าวใช้ในพื้นที่การเข้าถึงของพื้นที่ใช้สอยของเรา
พื้นที่ที่เราปฎิสัมพันธ์อยู่จะไม่ได้รับการรบกวนจากสารภายนอกมากจนเกินไป ทาให้พื้นที่ยังคงมี
สภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม
1.3.1.1.2 การสร้างคุณภาพที่กาบัง (Quality of shelter) ในลักษณะ
เหมือนกันในพื้นที่ในแต่ละหน่วย
ในการทดลองเกี่ยวกับคุณภาพของที่กาบัง ในความหมายของ
ที่กาบังนั้นนอกจากเป็นที่บังการรับรู้ทางสายตาเป็นหลักแล้ว ด้วยความเป็นไปได้ทาง
สถาปัตยกรรมที่กาบังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจได้ ดังการทดลองต่อไปนี้
จากการนาเสนอของสมมติฐาน ในบทก่อนหน้านี้ การสร้างการลดทอนความสนใจ
(Divert attention) มีผลต่อ สภาพเป็นส่วนตัวได้ ที่กาบังสามรถเป็นตัวกลางในการสร้างความ
น่าสนใจในพื้นที่ได้ ตั วอย่างเช่น ในการทดลองที่กาบังที่เป็นผนังน้า คุณภาพของน้า เป็นสสารที่มี
ความโปร่งแสง ซึ่งสามารถรับรู้สารทางสายตาได้ค่อนข้างชัดเจน เมื่อน้ามีการเคลื่อนนี้ สารที่
ส่งผ่านยังตัวกลางน้า มีการบิดเบือนมีการรับรู้ที่ไม่ชัดเจนขึ้น

ภาพที่ 49 การทดลองเกี่ยวกับคุณ ภาพของที่กาบัง (น้านิ่ง)- รับรู้ชัดเจน
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ภาพที่ 50 การทดลองเกี่ยวกับคุณภาพของที่กาบัง (น้าไม่นิ่ง)- รายละเอียดลดลง

ภาพที่ 51 การทดลองเกี่ยวกับคุณภาพของที่กาบัง (น้าไหล)- รับรู้ได้น้อยมาก
นอกจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้แล้ว เมื่อน้ามีการกระทบต่อสิ่งของ (ผนัง หรือ พื้น )
จะเกิดเสียงในลักษณะต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเสียงที่มีความถี่คงที่และมีเป็นเสียงที่มนุษย์มีความคุ้นเคย
(น้าตก แม่น้า เสียงน้าไหล ) ซึ่งคุณภาพดังกล่าวของน้า เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความน่า สนใจของ
พื้นที่กาบังได้ ซึ่งผนังน้าสามารถเป็นลดทอนความสนใจ (Divert attention) ทาให้พื้นที่ภายในที่
กาบัง เกิดสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมได้

ภาพที่ 52 การทดลองเกี่ยวกับคุณภาพของที่กาบังเกี่ยวกับการดึงดูดความสนใจ
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และเมื่อผู้วิจัยได้นาคุณภาพของน้ามาใส่ยังที่กาบังในแต่ละหน่วยๆ ของพื้นที่ที่มีการอยู่
ร่วมกันอย่างหนาแน่น สภาพการณ์โดยรวมของพื้นที่จะเกิดสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมเช่นกัน
1.3.1.2 กรณีศึกษาพื้นที่ที่มีกายภาพต่างกัน
จากการอยู่ร่วมกันอย่างหน่าแน่นและมีข้อตกลงร่วมกัน ในการ
ทดลองคุณภาพของพื้ นที่ใช้สอยแตกต่างกันนั้น ไม่สามารถเกิด สภาพเป็นส่วนตัวได้เลย เนื่องจาก
ความหนาแน่นของกิจกรรม ทาให้รับรู้สารที่ชัดเจนของกิจกรรมนั้นๆด้วย นอกจากนี้ความแตกต่าง
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดการดึงดูดความสนใจของแต่ละหน่อวยพื้นที่ ทาให้ในการทา
กิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพ
2. Shelter (ที่กาบัง)
ที่กาบังหรือที่หลบซ่อน เป็นกลไกสาคัญในการลดทอนการรับรู้สารและการควบคุม
การบุกรุกสารซึ่งเป็นสิ่งมนุษย์คุ้นเคยกับการใช้งาน
2.1 shelter (ที่กาบัง) กับความเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไป
(Deprivative)
ในสภาพเป็นส่วนตัว การมีที่กาบังเพื่อเป็นการควบคุมสารของตนเองที่ออกมา
จากในพื้นที่ที่เราปฎิสัมพันธ์อยู่ ในหัวข้อของ ความเป็นส่วนตัวในความหมายในการแยกตัวออกไป
การทดลองเกี่ยวกับที่กาบังมีผลดังนี้

ภาพที่ 53 ที่กาบังที่ควบคุมสารที่ส่งออกไปให้ภายนอกได้รับรู้ได้น้อ ยมาก
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ภาพที่ 54 ที่กาบังที่มีคุณภาพของความหนาและระดับความสูง เพื่อลดทอนการรับรู้

ภาพที่ 55 ที่กาบังที่ลดทอนการรับรู้จากระดับที่แตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน
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จากผลการทดลอง ที่กาบังที่มีประสิทธิภาพที่สามารถรับรู้ถึงการแยกตัวออกไป ได้นั้น ที่
กาบังต้องสามารถควบคุมสารที่ส่งออกมาได้ทั้งหมด (สารที่ส่งออกมาไม่ชัดเจนมากที่สุด ) เช่น
ผนังที่สูงเกินกว่าตัวเรามากๆ หรือ ผนังหนาๆ ที่มีระดับสูงกว่าตัวเรา ผนังที่มีช่องเปิดน้อยมาก เป็น
ต้น แต่ประสิทธิภาพของที่กาบังดังกล่าว ต้องขึ้นกับสภาพการณ์ของพื้ นที่ด้วย ถ้าพื้นที่นั้นๆ มี
ความหนาแน่นของผู้ใช้งานมาก ประสิทธิภาพของที่กาบังจะลดลง
2.2.1 Shelter (ที่กาบัง ) กับการทดลองเกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคลและ
การปลดปล่อยทางอารมณ์ของ Westin
ในการสร้างอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ ที่กาบัง
มีส่วนสาคัญในการควบคุมสารภายนอกที่ส่งมายังพื้นที่ของเรา และควบคุมสารของเราที่ส่งออกไป
ภายนอก โดยการทดลองเกี่ยวกับที่กาบังต่อควบคุมสารดังกล่าวมีผลต่อการสร้างอิสรภาพส่วน
บุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ ดังการทดลองต่อไปไปนี้
กาหนดให้แต่ละกิจกรรมแตกต่างกัน เพื่อให้ดึ งดูดให้เกิดการรับรู้

ภาพที่ 56 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่กับระดับของที่กาบัง (1)

ภาพที่ 57 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่กับระดับของที่กาบัง (2)
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ภาพที่ 58 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่กับระดับของที่กาบัง (3)

ภาพที่ 59 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่กับระดับของที่กาบัง (4)
จากการทดลองดังกล่าว ในพื้นที่ที่มีที่กาบังจะเป็นตัวแบ่งเขตเขตพื้นที่ของแต่ละหน่วย
พื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเมื่อที่กาบังมีระดับที่มากขึ้น ดังเช่นการทดลอง (4) จนเลยระดั บ
สายตาขึ้นไป สารที่ส่งเข้าจากภายนอกจะถูกตัดขาดรวมถึงสารภายในที่ส่งออกสู่ภายนอกด้วย ทา
ให้เรารับรู้สารนั้นๆ น้อยมาก ทาให้ลักษณะดังกล่าว ทาให้พื้นสามารถเกิดอิสรภาพส่วนบุคคลและ
การปลดปล่อยทางอารมณ์ได้ดี และในขณะเดียว การทดลองที่ (1) และ (2) เมื่อที่กาบังมีระดับ ต่า
กว่าระดับสายตาลงไป การรับรู้ความชัดเจนจากสารภายนอกหรือสารที่รับรู้จากภายนอกจากตัว
เรา ย่อมมีมากขึ้น ทาให้อิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ยังคงมีอยู่แต่ถูกรบกวน
มากขึ้นๆ
2.3 Shelter (ที่กาบัง) กับสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่าง
หนาแน่น
ในพื้นที่ที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น การลดทอนการรับรู้ของพื้นที่ใช้สอยแต่ละ
หน่วย สามารถทาให้พื้นที่แต่ละหน่วยเกิดสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมได้ ดังการทดลองดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 60 แสดงที่กาบังเพื่อควบคุมการเข้าถึงของสารในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น
จากการทดลอง ที่กาบังที่สามารถใช้ในพื้นที่ของการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นได้คือ ที่
กาบังที่สามารถลดทอนตาแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น บูทเลือกตั้ง ตู้โทรศัพท์
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตลาดนัด พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในสถานที่ที่อยู่ร่วม กันหนาแน่น คุณภาพพื้นที่
จะต้องมีที่กาบังที่กั้น การรับรู้ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน หรือ ลดทอนการรับรู้ของกิจกรรมนั้นได้
การลดถอนทางสายตา เป็นสิ่งสาคัญในการสร้าง สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่อยู่ร่วมกัน
อย่างหนาแน่น ดังเช่น พื้นที่รถไฟฟ้า มีการใช้ เทคนิคการกาบังบางอย่าง ไมว่าจะเป็น การใส่
แว่นตาดา การอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นการลดทอนการรับรู้สารจากภายนอก (การโดนมองจากคนรอบ
ข้าง) ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าว แม้ว่าประสิทธิภาพของ สภาพเป็นส่วนตัวไม่เต็มที่ แต่ยังสามารถ
ดารงกิจกรรมนั้นๆ ของตนเองต่อไปได้
3. Level (ระดับ)
ระดับในแนวราบแนวดิ่งในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ภายนอกภายใน
ด้วยเช่นกัน โดยระดับในสถาปัตยกรรมเป็นกลไกที่สามารถป้องกันการับรู้ทางสายตาเป็นหลัก
3.1 Level (ระดับ) กับสภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไป
(Deprivative)
ปัจจัยขอ งระดับ มีผลต่อการแบ่งขอบเขตพื้นที่ใช้สอย เช่นกันระดับมีผลต่อ
สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไปด้วยเช่นกัน ดังการทดลองดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 61 แสดงระดับที่แตกต่างกันส่งผลต่อการลดทอนการรับรู้

ภาพที่ 62 แสดงระดับที่แตกต่างกันส่งผลต่อการลดทอนการรับรู้
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ภาพที่ 63 แสดงระดับที่มีคุณภาพของการตัดขาดการรับรู้ทางสายตาของพื้นที่แต่ละหน่วย
จากการทดลอง ระดับมีผลต่อ สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไปเมื่อ
ระดับนั้นมีความแตกต่างที่สูงหรือต่ามากพอ ที่สามารถลดความชัดเจนของสารที่ส่ง ออกมาจากตัว
ส่งสาร (ทั้งสารภายนอกและภายใน) โดยประสิทธิภาพของระดับที่มีผลต่อการแยกตัวออกไปจนถึง
สภาพสันโดษนั้น ระดับที่เชื่อมต่อกันต้องมีระยะห่างที่มาก จนทาให้ไม่สามารถรับรู้ (รับรู้น้อยมาก)
พื้นที่ของระดับใกล้เคียงของเราเลย
3.2 Level (ระดับ) กับการทดลองเกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคลและการ
ปลดปล่อยทางอารมณ์ของ Westin
ในการสร้างอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ ระดับที่
แตกต่างกันมีผลต่อการแบ่งขอบเขตพื้นทีโดยการทดลองเกี่ยวกับระดับกับอิสรภาพส่วนบุคคลและ
การปลดปล่อยทางอารมณ์มีดังนี้
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ภาพที่ 64 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่ในระดับที่แตกต่างกับการปลดปล่อยทางอารมณ์(1)

ภาพที่ 65 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่ในระดับที่แตกต่างกับการปลดปล่อยทางอารมณ์
(2)

ภาพที่ 66 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่ในระดับที่แตกต่างกับการปลดปล่อยทางอารมณ์(3)

ภาพที่ 67 แสดงการทดลองการรับรู้ระหว่างพื้นที่ในระดับที่แตกต่างกับการปลดปล่อยทางอารมณ์(4)
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จากการทดลองดังกล่าว ระดับที่แตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่แต่ละหน่วย (ไม่ว่าต่ากว่า
หรือสูงกว่า ) ซึ่งพื้นที่ที่เราปฎิสัมพันธ์อยู่นั้นรับรู้สารได้เจื อจางหรือแทบไม่ชัดเจนเลย ทาให้พื้นที่
นัน้ ๆ มีประสิทธิภาพในการสร้างอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ ใน
ขณะเดียวกัน ระดับของพื้นที่แตกต่างกันไม่มากนัก (การทดลอง (1)) ความสามารถในการสร้าง
อิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ยังคงมีอยู่แต่ถูกรบกวนจากคว ามชัดเจนจากที่
ส่งออกจากทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ที่ปฎิสัมพันธ์
3.3. Level (ระดับ) กับสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น
ระดับที่แตกต่างกันสามารถลดการรบกวนจากสารภายนอกพื้นที่ได้ ดังการ
ทดลองดังต่อไปนี้

ภาพที่ 68 แสดงการทดลองของระดับและขอบเขตพื้นที่ที่แตกต่างกัน
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จากการทดลองดังกล่าว ในพื้นที่ที่มีการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น การสร้างระดับการใช้
สอยที่แตกต่าง เป็นการสร้างข้อตกลงในขอบเขตการใช้พื้นที่อย่างชัดเจน สามารถลดทอนการรับรู้
ได้ โดยเฉพาะการรับรู้ทางการสัมผัส ส่วนการรับรู้ในด้าน สามรถลดทอนได้ไม่มากนัก
4. Void (ช่องเปิด)
ช่องเปิด คือ ตัวกลางของในการที่มนุษย์รับรู้สารที่ส่งออกมา ช่องเปิดไม่มีปริมาณที่
ชัดเจนที่สามารถรับรู้ว่ามาก หรือน้อยขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย โดยช่องเปิดที่แตกต่างกันสามารถ
ควบคุมการรับรู้สายตาเป็นหลัก
4.1. Void (ช่องเปิด ) กับสภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไป
(Deprivative)
ช่องเปิด เป็นกลางที่เป็นตัวส่งผ่านสารที่ถูกส่งสารระหว่างภายนอกและ
ภายใน โดยช่องเปิดสามารถเป็นตัวควบคุมให้สารนั้นมีการลดทอนความชัดเจนมากน้อยจากตัว
สารจริงๆ ที่ถูกส่ งออกมาจากตัวส่งสารที่ส่งออกมา โดยช่องเปิดและ
สภาพ เป็นส่วนตัวใน
ความหมายการแยกตัวออกไปมีการทดลองดังนี้

ภาพที่ 69 คุณภาพของพื้นที่ที่ไม่มีช่องเปิดใดๆ

84

ภาพที่ 70 คุณภาพของพื้นที่ที่มีช่องเปิดเพียงเล็กน้อย (รบกวนภาวะสันโดษ)

ภาพที่ 71 คุณภาพของพื้นทีท่ ม่ี ชี อ่ งเปิดทีม่ าก (ไม่เกิดภาวะสันโดษ ประสิทธิภาพน้อย)
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ภาพที่ 72 คุณภาพของพื้นที่ที่มีการลดทอนสารด้วยช่องเปิ(ภายนอกรั
ด
บรู้สารที่ส่งออกมาได้ไม่ชัดเจน
)
จากการทดลองดังกล่าว ช่องเปิดที่ปริมาณน้อยมากๆ หรือสามารถให้สารบางอย่างผ่าน
เข้ามายังพื้นที่ได้ (เสียง กลิ่น ) สามารถทาให้พื้นที่นั้นๆ เกิด สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการ
แยกตัวได้ แต่ช่องเปิดที่ปริมาณมาก สามารถให้สารผ่านเข้ามาได้และเราสามารถรับรู้ได้ค่อนข้าง
ชัดเจน แม้ว่าเราไม่ได้ดึงดูดต่อช่องเปิดนั้นๆ แต่การรับรู้ทางสายตา เสียง สัมผัส ที่ชัดเจน สามารถ
รบกวนสภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่และไม่สามารถรับรู้ถึงการแยกตัวออกไปได้
4.2 Void (ช่องเปิด)กับการทดลองเกี่ยวกับอิสรภาพส่วนบุคคลและการ
ปลดปล่อยทางอารมณ์ของ Westin
ช่องเปิดกับการสร้างอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์นั้น
ช่องเปิดเป็นตัวกลางที่ควบคุมการความชัดเจนของสารที่ส่งผ่านจากภายนอกสู่ภายใน หรือภายใน
สู่ภายนอก ซึ่งช่องเปิดที่คุณภาพแตกต่างกันมีผลต่อการสร้างอิสรภาพส่วนบุคคลและการ
ปลดปล่อยทางอารมณ์ดังการทดลองต่อไปนี้
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ภาพที่ 73 การทดลองการลดทอนสารที่รั บรู้ด้วยคุณภาพทางปริมาณช่องเปิด
จากการทดลองดังกล่าว ช่องเปิดที่น้อยที่ให้สารส่งผ่านไปยังพื้นที่ของเราได้ไม่ชัดเจนนัก
สามารถทาให้พื้นที่เกิดอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยอารมณ์ได้ดี ในขณะเดียวกัน ช่อง
เปิดที่สามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ของเราไ ด้อย่างชัดเจน พื้นที่จะถูกรอบกวนจากสารนั้นๆ จนทาให้
เสียประสิทธิภาพของอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์
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4.3 Void (ช่องเปิด) กับสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่าง
หนาแน่น
ช่องเปิดเป็นตัวกลางที่ทาให้สารสามารถผ่านเข้าออกระหว่างพื้นที่ภายนอก
และพื้นที่ภายใน ช่องเปิดที่แตกต่างกันทาให้เรารับรู้ความชัดเจนของสารได้แตกต่างกันด้วย ซึ่งใน
พื้นที่ที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ในแต่ละหน่วยจะต้องมีการลดทอนความชัดเจนของสาร เพื่อ
สภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม โดยการทดลองเกี่ยวกับช่องเปิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่อ ยู่รวมกันอย่าง
หนาแน่นมีดังนี้

ภาพที่ 74 การทดลองรูปแบบพื้นที่เพื่อลดทอนสารด้วยคุณภาพช่องเปิด
จากการทดลอง เมื่อมีการลดทอนสาร ด้วยการลดช่องเปิดของผนัง ให้มีขนาดเล็ก
ความชัดเจนของสารย่อมถูกลดทอนลงไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันถ้าในพื้นที่นั้ น แทบไมมีช่องเปิด
เลย ในสภาพการณ์ที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น จะไม่เกิดการดาเนินของกิจกรรมเช่นกัน
เนื่องจากความอึดอัดในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องสถาปัตยกรรม เพราะมนุษย์ต้องการ
อากาศมาใช้ในการเคลื่อนไหว ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีการอยู่ร่วมกันอย่ างหนาแน่น ช่องเปิดควรมีการ
เปิดอย่างเหมาะสม และเปิดให้รับรู้สารผ่านเข้าออกในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่
สาธารณะ การเปิดช่องเปิดภายในพื้นที่ทาให้คนสามรถเข้าไปใช้ในพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะได้
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5. ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (Distance of man)
ระยะเว้นว่างเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การรับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางสายตา (visual)
ทางกลิ่น (olfaction) ทางเสียง (sound) หรือทางสัมผัส (haptic) ของมนุษย์ ระยะเว้นว่างที่
แตกต่างกันแต่ละระดับจากสิ่งที่รับรู้ มีผลทาให้ความละเอียดและความชัดเจนของสารต่างกัน
5.1 ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (Distance of man) กับสภาพเป็นส่วนตัวใน
ความหมายการแยกตัวออกไป (Deprivative)
ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล ระดับระยะเว้นว่างที่แตกต่างกัน ตามที่บทแรกมีการ
เสนอไว้ โดยแต่ละระดับทาให้รับรู้สภาพเป็นส่วนตัวแตกต่างกัน โดยการทดลองเกี่ยวกับ สภาพเป็น
ส่วนตัวในความหมายแยกตัวออกไปกับระยะเว้นว่างส่วนบุคคลมีดังนี้

ภาพที่ 75 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่เว้นว่าง-การแยกตัวออกไป (1) – ยังคงรับรู้ชัดเจน

ภาพที่ 76 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่เว้นว่าง-การแยกตัวออกไป (2) – ยังคงรับรู้ชัดเจน

ภาพที่ 77 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่เว้นว่าง-การแยกตัวออกไป(3) – รับรู้ไม่ชัดเจน (เกิดการแยกตัวได้)

89

จากการทดลองดังกล่าว ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลที่มีระยะที่มากพอ ทาให้เรารับรู้สารที่
ส่งออกมาได้ไม่ชัดเจนจนแทบไม่สามารถรับรู้รายละเอียดของสารนั้น พื้นที่ของเรา สามารถเกิด
สภาพเป็นส่วนตัวในความหมายการแยกตัวออกไปได้จนสามารถรับรู้ได้ในขั้นสันโดษได้ด้วย
5.2 Distance of man (ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล) กับการทดลองเกี่ยวกับ
อิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ของ Westin
ในกรณีของระยะเว้นว่างส่วนบุคคลนั้น เป็นระยะส่งสารข
องมุนษย์ในแต่ละระดับ ซึ่งมี
ความแตกต่างของความชัดเจนในการรับรู้สารที่ส่งออกมา ในการทดลองอิสรภาพส่วนบุคคลและการ
ปลดปล่อยทางอารมณ์กับระยะเว้นว่างส่วนบุคคลนั้น ระยะที่แตกต่างส่งผลอย่างไร ผู้วิจัยจะอธิบาย
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 78 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่เ ว้นว่างกับการปลดปล่อยทางอารมณ์ (1) – ประสิทธิภาพต่า

ภาพที่ 79 การทดลองเกี่ยวกับพื้นที่เว้นว่างกับการปลดปล่อยทางอารมณ์ (2) – มีประสิทธิภาพ
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จากการทดลองดังกล่าว ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลตั้งแต่ระยะสาธารณะเป็นต้นไปนั้น
การรับรู้ระหว่างหน่วยพื้นที่มีความไม่ชัดเจนมาก ดังนั้นพื้นที่แต่ละหน่วย สามารถเกิดอิสรภาพส่วน
บุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์ได้ ในขณะเดียวกันระยะเว้นว่างในระยะของระยะใกล้ชิด
ระยะส่วนบุคคล ระยะทางการ ซึ่งในแต่ละระดับนั้น การรับรู้ของสารยังคงมีรายละเอียด เพื่อใช้ใน
การสื่อสารของแต่ละร ะดับ ทาให้การเกิดอิสรภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยทางอารมณ์เกิด
การรบกวน และไม่มีประสิทธิภาพพอ
5.3 Distance of man (ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล) กับสภาพเป็นส่วนตัวใน
พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น
ในกรณีของการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ระยะเว้นว่างส่วนบุคคลไม่สาม ารถ
สร้างการทดลอง สภาพเป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากระยะเว้นว่างที่เกิดในสภาพการณ์ดังกล่าว เป็น
ระยะไม่เกินระยะส่วนบุคคล

บทที่ 5
การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ และที่ตั้งโครงการ
ในบทนี้ได้อธิบายถึง การกาหนดเลือกสถานที่ตั้งของโครงการ
(Location) และการ
กาหนดที่ตั้งโครงการ (Site) โดยรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
วิเคราะห์บริบทต่างๆ ที่มีทั้ งผลกระทบและสนับสนุนต่อพื้นที่จะศึกษา เพื่อที่จะพิจารณาและสรุป
ออกมาเป็นที่ตั้งโครงการในการออกแบบทดลองทางสถาปัตยกรรมในขั้นต่อไป
1. การกาหนดสถานที่ตั้งโครงการ (Location)
ในจุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ศึกษา
มี ความต้องการที่จะสร้า ง
สวนสาธารณะเชิงทดลองที่มีการให้ความสาคัญเกี่ยวกับสภาพเป็นส่วนตัวเป็นแนวทางสาคัญ การ
กาหนดสถานที่ตั้งโครงการ (Location) สาหรับการออกแบบทดลองทางสถาปัตยกรรมนั้น พื้นที่
สาธารณะที่นามาทดลองต้องคานึง ถึงกิจกรรมในพื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆ บุคคลที่เข้ามาใช้ในพื้นที่
ตามช่วงเวลา พื้นที่ที่พอเหมาะสาหรับทากิจกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักทางกายภาพๆ ในการ
ที่ออกแบบการทดลองทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับระดับ สภาพเป็นส่วนตัว โดยผู้
ศึกษามีการวิเคราะห์เบื้องต้นว่า สวนสันติชัยปราการ มีความเหมาะสมที่สนับสนุนและมีผลกระทบ
ที่เพี ยงพอ ที่ทาให้การออกแบบการทดลองทางสถาปัตยกรรมที่เน้นหนักทางการปรับระดับ สภาพ
เป็นส่วนตัวในที่สาธารณะเป็นไปได้ โดยมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดดังต่อไปนี้
2. ลักษณะทางกายภาพของสวนสันติชัยปราการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในลักษณะทางกายภาพของ สวนสันติชัยปราการ โดยภาพรวมของพื้นที่นั้น เป็น
พื้นที่เปิดโล่งมีต้นไม้ปกคลุมบริเวณต่างๆ ในพื้นที่มีการเล่นระดับด้วยบันได และทางลาดในพื้นที่
เพื่อทางสัญจรของผู้ใช้งานในส วนสาธารณะ ซึ่งผู้ศึกษาได้ทาการแบ่งลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ดังนี้
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ภาพที่ 80 แสดงลักษณะทางกายภาพของสวนสันติชัยปราการ
พื้นที่ด้านหลังของป้อมพระสุเมรุ
พื้นที่ในตาแหน่งนี้มีการเชื่อมต่อบริเวณริมถนนพระอาทิตย์ (ติดกับซอยวัดสังเวช ) จนถึง
บริเวณด้านหลังของลานเอนกประสงค์ริมน้า ในพื้นที่ถูกจัดวางด้วยเก้าอี้นั่งพักผ่ อนเป็นช่วงๆ เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในบริเวณนี้มีทางเชื่อมต่อกับห้องน้าหลักของสวนสาธารณะด้วย บริเวณ
ด้านหลังที่ติดกับคลองวัดสังเวช มีการจับจองค้าขายอาหารของจากแม่ค้าในชุมชนในละแวกนั้น
ในบริเวณนี้มีการปลู กต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ในหลายๆ ตาแหน่ง ทาให้ในบริเวณพื้นที่ นี้มีร่มเงา
มากกว่าบริเวณอื่น

ภาพที่ 81 แสดงสภาพการณ์พื้นที่ด้านหลังของป้อมพระสุเมรุ
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พื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่ในตาแหน่งนี้มีการเชื่อมต่อบริเวณพื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุจนถึงบริเวณพระที่
นั่งสันติชัยปราการ ในพื้นทีถูกจัดวางด้วย street furniture บริเวณริมน้าเป็นแนวยาวสาหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ลานเอนกประสงค์ในพื้นที่สาหรับทากิจกรรมที่เชื่อมกับบริเวณลานมีลานที่
แบ่งระดับเป็นขั้นบันได โดยตาแหน่งที่การจัดวางต้นไม้ขนาดใหญ่ประปราย ซึ่งทาให้ตาแหน่งนี้
เปิดโล่งสาหรับทากิจกรรม

ภาพที่ 82 แสดงสภาพการณ์ของพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่ด้านหน้าของป้อมพระสุเมรุ
พื้นที่ในตาแหน่งนี้มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้าเรื่อยจนถึงบริเวณ
ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ ส่วนอีกด้าน หนึ่งมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านหลังของป้อมพระสุเมรุ
ในพื้นที่ถูกจัดวางกลุ่มของเก้าอี้นั่งสาธารณะบริเวณที่เชื่อมต่อกับลานเอน กประสงค์ริมน้า ส่วน
บริเวณอื่นๆ เป็นลานหญ้า และ ทางเดินภายในสวน ในพื้นที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่เปิดโล่ง แต่มีต้นไม้
หนาแน่นบริเวณทางเดินรอบๆ

ภาพที่ 83 แสดงสภาพการณ์ของพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ
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พื้นที่ด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ (ลานหญ้า)
พื้นที่ในตาแหน่งนี้มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุและพื้นที่รอบๆ ต้นลาพู
ในพื้นที่โดยรอบและบริเวณริมทางเดินมีการจัดวางเก้าอี้นั่งสาธารณะ ตามแนวต้นไม้ขนาดใหญ่ที่
วางตัวในพื้นที่ ในบริเวณถัดมาคือบริเวณลานหญ้าซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งเหมาะสาหรับทากิจกรรม
กลางแจ้ง

ภาพที่ 84 แสดงสภาพการณ์ของพื้นทีด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ
พื้นที่ด้านหน้าริมถนนพระอาทิตย์
พื้นที่ในตาแหน่งนี้เป็นบริเวณทางเข้าหลักของสวนสาธารณะ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ
พื้นที่ด้านหน้าพระที่นั่งสวนสันติชัยปราการและพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ ในพื้นที่นี้มีพื้นที่ของที่
วางจักรยานให้เช่าของกรุงเทพมหานคร street furniture สาหรับพักคอยโดยในพื้นที่นี้ มีการวาง
ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา

ภาพที่ 85 แสดงสภาพการณ์ของพื้นที่ด้านหน้าริมถนนพระอาทิตย์
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พื้นที่รอบๆต้นลาพู
พื้นที่ในตาแหน่งนี้เป็นบริเวณที่เชื่อมต่อพื้นที่ด้านหน้าพระที่นั่ งสันติชัยปราการและทาง
เชื่อมไปยังท่าเรือพระอาทิตย์ โดยภาพรวมเป็นพื้นที่ลักษณะคล้ายท่าน้าลงไปยังแม่น้าเจ้าพระยา
โดยถัดจากท่าน้าคือ ต้นลาพูเดิมที่มีการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเหนือขึ้นมาจากท่าน้า มีพื้นที่เก้าอี้นั่ง
สาธารณะวางเป็นกลุ่มๆ อยู่ ส่วนทางเชื่อมที่ไปยังท่ าพระอาทิตย์นั้นระหว่างเดินผ่านทางเส้นทาง
สามารถมองเห็นความเป็นไปของสวนสันติชัยปราการทั้งหมดได้ รวมไปถึงต้นลาพูที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่
ด้วย

ภาพที่ 86 แสดงสภาพการณ์ของพื้นที่รอบๆ ต้นลาพู
3. ลักษณะการใช้สอยในพื้นที่สวนสันติชัยปราการ
ในการใช้สอยของผู้คนในสวนสันติชัยปราการ ผู้คนส่วนใหญ่มาใช้ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจเหมือนๆ กับสวนสาธารณะทั่วไปในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายใน
สวนสาธารณะแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่เช้าจนหัวค่า ซึ่งเป็นเวลาปิดการเข้าออกภายใน
สวน นอกจากนี้ เมื่อถึงวันหรื อฤดูเทศกาลสาคัญๆ ของประเทศไทย พื้นที่ในสวนสาธารณะถูก
ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกิจกรรมภายในวัน หยุด ฤดูกาลนั้นๆ ด้วย โดยผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์
กิจกรรมการใช้สอยในรอบวันและตามฤดูกาลดังนี้
ลักษณะการใช้สอยในรอบวันในพื้นที่สวนสันติชัยปราการ
ในช่วงเช้า
ในช่วงเวลาตอนเช้าที่ได้ทาการศึกษา ผู้คนท้องถิ่นในละแวกนั้นจะเข้ามาใช้งานเป็น
ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้ โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว คือ บริเวณลานเอนกประสงค์
ริมน้า มีผู้คนมาใช้ที่นั่งริมน้าเพื่อรับบรรยากาศยามเช้า รวมไปถึงบริเวนด้านหน้าของป้อมพระสุเมรุ
จะการใช้เก้าอี้สาธารณะเช่นกัน ในบริเวณลานเอนกประสงค์ในบางวันมีกิจกรรมร่ายราแบบคนจีน
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มาทากันเป็นกลุ่มๆ ขนาดย่อม ส่วนพื้นที่บริเวณอื่นๆ มีการเข้ามาใช้ที่นั่งที่จัดวางไว้เช่นกัน แต่
ปริมาณไม่มากนัก

ภาพที่ 87 แสดงสภาพการณ์ของสวนสันติชัยปราการในช่วงเช้า
ในช่วงกลางวัน
ในช่วงเวลาตอนกลางวันที่ได้ทาการศึกษา ผู้คนท้องถิ่นในละแวกนั้นและพนักงานหรือ
คนทางานในละแวกนั้นจะเข้ามาใช้งานเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้ โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว คือ ในช่วงเวลากลางวันของพื้นที่สวนสันติชัยปราก าร ค่อนข้างมีอากาศที่ร้อน
ดังนั้นบริเวณที่ไม่มีร่มเงาปกคลุม เช่น ลานเอนกประสงค์ริมน้า ลานหญ้าหน้าพระที่นั่งสันติชัย
ปราการ เป็นต้น จึงไม่ค่อยมีกิจกรรมเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่จึงทากิจกรรมที่มีร่มเงา เช่น นั่งเก้าอี้ใต้
ต้นไม้ นั่งหรือทากิจกรรมบนลานหญ้าที่มีร่มเงาจากต้นไม้ เป็นต้น
ในช่วงเย็นถึงหัวค่า
ในช่วงเวลาช่วงเย็นจนถึงหัวค่าที่ได้ทาการศึกษา ผู้คนท้องถิ่นในละแวกนั้นนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงคนทางานในละแวกจะเข้ามาใช้งานเป็นส่วนใหญ่และจานวนมากในช่วงเวลานี้ โดยมี
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเ วลาดังกล่าว คือ .ในช่วงเวลาเย็ นจนถึงหัวค่า เป็นช่วงเวลาที่มีการเกิด
กิจกรรมภายในสวนสันติชัยปราการมากสุด กิจกรรมเกือบทุกพื้นที่มีการใช้งาน ลานหญ้าด้านหน้า
พระที่นั่งสันติชัยปราการ มีการแสดงการละเล่นจากชาวต่างชาติและคนไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นละคร
มายากล และพื้นที่นั่งสาธาณะบริเวณนี้ถูกจับจองโดยผู้คน ลานเอนกประสงค์ริมน้า ผู้คนมานั่งตรง
บริเวณพื้นที่นั่งริมน้าเพื่อมานั่งรับบรรยากาศ ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานที่ 8 และแม่น้าเจ้าพระยา
บริเวณลานที่เป็นระดับก็ได้เป็นส่วนพื้นที่นั่งของผู้คนเช่นกัน ด้านหน้าของสวนสันติชัยปราการ
บริเวณที่ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ วัยรุ่นมาทากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเต้นบีบอย (b-boy) เล่นสเกต
บอรด์ ส่วนบริเวณที่นั่งทางด้านหน้านั้น มีผู้คนมานั่งพัก หรือนั่งคุยกันในบริเวณแห่งนี้ บริเวณ
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รอบๆ ต้นลาพู พื้นที่นั่งในบริเวณนี้ ก็ถูกจับจองเช่นกัน ซึ่งสามารถมองเห็นแ ม่น้าเจ้าพระยาด้วย
ส่วนพื้นที่บริเวณอื่นๆ นั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นยังมีความคล้ายคลึงกับช่วงเวลาเช้าและกลางวันของ
พื้นที่ดังกล่าว

ภาพที่ 88 แสดงสภาพการณ์ของสวนสันติชัยปราการในช่วงเย็น
ลักษณะการใช้สอยในรอบเทศกาลและวันสาคัญในพื้นที่สวนสันติชัยปราการ
ภายในพื้นที่สวนสันติชัยปราการ นอกจากเป็นสถานที่รองรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ
ของผู้คนตามช่วงเวลาแล้วนั้น กิจกรรมเทศกาลวันสาคัญของประเทศไทยยังสามารถเกิดขึ้นภายใน
สวนสันติชัยปราการแห่งนี้ด้วย ซึ่งผู้ศึกษามีการศึกษาข้อมูลออกมาดังนี้
งานสีสันกรุงเทพ 20/12/2009
งานนี้ให้โอกาสเยาวชนใช้พี้นที่จัดงานเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้มี
สีสัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯอย่างไรให้ถูกใจผู้
อยูอ่ าศัยอันจะนาไปสู่การก่อเกิดยุทธศาสตร์และนโยบาย
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อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ความสามารถระหว่างเยาวชน และผู้
มีประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ โดยในพื้นที่สวนสันติชัยปราการถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่แสดง
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจา กเยาวชนเป็นจานวนมาก กิจกรรมที่มีการจัดคือ การแสดง
ละคร ดนตรี ตลาดนัดนักสร้างสรร และเวทีให้วิทยาการและผู้เข้าร่วมมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน
งาน 8x8 เทศกาลการละครกรุงเทพ
งานเทศกาลนี้มีการจัดขึ้นเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกันเป็นงานเทศกา ลที่จะกระตุ้นให้เกิด
เครือข่ายทางศิลปะการละคร การเสริมความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพ การมีเจตคติที่ดีในการ
ดารงชีวิต การเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ และนาสู่การเกิดสานึกต่อสาธารณะ รวมทั้งเสริมสร้าง
เครือข่ายทางศิลปะให้แข็งแกร่งผ่านงานละคร ซึ่งเป็นศิลปะแขนงที่เกิดจากการทา งานของศิลปินที่
นาเสนอมุมมองต่อสังคมในประเด็นที่น่าสนใจร่วมกัน
สาหรับเทศกาลละครกรุงเทพ จัดให้มีขึ้นในวันเสาร์- อาทิตย์ที่ 6, 7 และ 13, 14 พฤศจิกายน
ณ สวนสันติชัยปราการ และร้านค้าบนถนนพระสุเมรุ และถนนพระอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมอื่นๆ
มากมาย อาทิ การแสดงบนเวทีกลางแจ้ง, การแสดงบนเวทีเด็ก , ละครเร่ในสวน, ละครทางเลือกใน
ร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งพื้นที่ภายในสวนสันติชัยปราการมีการเปลี่ยนเป็นลานแสดงละครในพื้นที่ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันออกไป
งานเทศกาลรักดี ดนตรีสร้างสุข
สานักงานกองทุนสนับสนุนการส ร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสานักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) กลุ่มดินสอสี รวมทั้งเครือข่ายดนตรีสร้างสุขทุกองค์กร กิจกรรมดังกล่าว
มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยได้ “ร้อง เล่น เต้น แต่ง แบ่งปันความสุข ปลอดทุกข์น้าเมา ” ซึ่งทาง
หน่วยงานดังกล่าวเล็งเห็นปรากฏก ารณ์ครั้งใหม่ที่เด็กไทยในสมัยนี้ให้ความสนใจเรื่องของดนตรี
โดยสวนสันติชัยปราการในบริเวณลานด้านหน้าป้อมพระสุเมรุมีการจัดเวทีการแสดงดนตรี เพื่อให้
เยาวชนและผู้ที่สนใจมาทาการแสดงฝีมือทางดนตรีกัน
งานลอยกระทงประจาปี
งานเทศกาลที่สาคั ญวันหนึ่งของประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสายน้าซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความเชื่อว่าการไถ่โทษกับพระแม่คงคา การลอยสิ่งชั่วร้ายไปกับกระทง โดยนอกจาก
กิจกรรมที่กล่าวถึงดังกล่าว การค้าขายของเช่น กระทง ไฟเย็น ร้านค้าขายอาหาร เป็นต้น มักจะอยู่
ร่วมกับกิจกรรมวันลอยกระทงด้วย ซึ่งภายในสวนสันติชัยปราการ มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
เช่นกัน โดยพื้นที่บริเวณริมน้าไม่ว่าจะเป็น ลานเอนกประสงค์ริมน้า พื้นที่รอบๆ ต้นลาพู ผู้คนใช้
พื้นที่เหล่านี้ ตั้งแต่เตรียมกระทงมาจุดเทียน อธิษฐาน จนถึงน้ากระทงลงน้า
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4. แนวความคิดในการออกแบบในสวนสันติชัยปราการ
จากการทาการศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้สอยที่เกิดขึ้นภายในสวนสันติชัยปราการ ซึ่งผลที่ได้
ออกมาคือ พื้นที่ภายในสวนสันติชัยปราการเป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทัง้ ในรอบวัน
จนถึงรอบเทศกาลวันสาคัญต่างๆ ซึ่งแต่ละส่วนมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับต่อกิจกรรมนั้นๆ
ที่เกิดขึ้น มากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งจะสรุปออกมาเป็นปัจจัยดังนี้
สภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่ต่อกิจกรรม
จากการศึกษาของผู้ศึกษามีสม มติฐานว่า ในพื้นที่สวนสันติชัยปราการนั้น สภาพเป็น
ส่วนตัวเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้พื้นที่แต่ละที่ในส่วนสันติชัยปราการมีการใช้พื้นที่การทากิจกรรม
แตกต่างกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลของผู้ศึกษาต่อพื้นที่สวนสันติชัยปราการได้วิเคราะห์ออกมาเป็นแต่ละ
พื้นที่แล้วว่า ทุกพื้นที่ มีแบบในการจัดวางพื้นที่ทากิจกรรมทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ
ในสวนสันติชับปราการในปัจจุบัน โดยผู้ศึกษาทาการสรุปปัจจัยที่เกิดในแต่ละพื้นที่ในแง่ สภาพเป็น
ส่วนตัวดังนี้
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางกิจกรรม
จากการศึ กษาของผู้ศึกษา ในพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการมีการใช้พื้นที่ในการทา
กิจกรรมในแต่ละส่วนแตกต่าง ซึ่งวิเคราะห์ออกมาได้คือ ความหลากหลายในกิจกรรมในพื้นที่
เดียวกัน ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนสันติชัยปราการ ผู้ศึกษาได้สารวจแล้ วว่า มีตั้งแต่ นั่งมอง
นั่งคุยกัน นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะ
จนกระทั่งกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ เช่น การนั่งคุยเป็นกลุ่ม นั่งรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม หรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นบางช่วงเวลาเช่น การราแบบจีนและการเต้นแอโรบิกของผู้สูงอายุ การเต้น b-boy ของวัยรุ่น
การแสดงดนตรีของนักดนตรีอิระ เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมานั้น สามารถที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
เดียวกันภายในสวนสันติชัยปราการ ซึ่งผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลได้ว่า พื้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์
ริมน้า และพื้นที่ด้านหน้าของป้อมพระสุเม รุ มีการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมมากกว่าต่าแหน่งอื่นๆ
และในขณะเดียวกัน พื้นที่ไม่เกิดความหลากหลายทางกิจกรรมใดๆ (กิจกรรมเดียวตลอดช่วงวัน )
คือ ตาแหน่งของพื้นที่หลังป้อมพระสุเมรุ และ พื้นที่รอบๆ ต้นลาพู โดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังป้อม
พระสุเมรุซึ่งมีพื้นที่ไว้สาหรับทากิจกรรมเช่นกับพื้นที่อื่น แต่ไม่ได้ถูกใช้งานเท่าที่ควร
ความแตกต่างของความหลากหลากทางกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ภายใน สวนสันติชัย
ปราการนั้น เนื่องจากกิจกรรมแต่ละแบบมีความต้องการ
สภาพเป็นส่วนตัวแตกต่างกันไป
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พื้นที่ที่มีการใช้กิจกรรมและพื้นที่ไม่ถูกใช้ทากิจกรรม
จากการศึกษาของผู้ศึกษา ในพื้นที่สวนสันติชัยปราการนั้นมีบางพื้นที่ ที่คนไม่มีการปฎิ
สัมพันธ์กับพื้นที่ และในทางกลับกันบางพื้นที่คนมีการปฎิสัมพันธ์ต่อพื้นที่นั้นๆ เป็นจานวนมาก ซึ่ง
จะอธิบายดังต่อไปนี้
ดังที่กล่าวไปว่าพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการบางพื้นที่มีความหลากกลายในกิจกรรมมาก
ส่วนบางพื้นที่นั้นแทบไม่มีความหลากหลายในกิจกรรมเลย ซึ่งถ้าเราคานึงความแตกต่างของแต่ละ
ปัจจัยช่วงเวลา พื้นที่บางพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการแทบไม่มีการใช้งานเลย ใน ทางตรงข้ามพื้นที่
บางพื้นที่มีการปฎิสัมพันธ์ มีการใช้งานจากคนแทบตลอดเวลา
ในช่วงตอนกลางวัน พื้นที่ในสวนสันติชัยปราการ ซึ่งจากผู้ศึกษาได้การสารวจข้างต้น มี
การใช้พื้นที่กิจกรรมแค่บางพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากบรรยากาศที่ร้องอบอ้าวของภูมิประเทศ ทา ให้
กิจกรรมในสวนสาธารณะของประเทศเราต่างจากเมืองนอกที่ในช่วงบ่ายถึงเย็นมีการออกมาใช้
พื้นที่ในสวนสาธารณะมากกว่า ดังนั้นพื้นที่ที่ถูกใช้งานส่วนใหญ่ในสวนสันติชัยปราการจึงเป็นพื้นที่
ทีใ่ ห้รม่ เงาแก่มนุษย์กว่า ดังรูปกรณีศกึ ษา คนเมือ่ ในพื้นทีม่ รี ม่ เงามากๆ พืน้ ทีน่ ้ั นๆ จะสูญเสียระยะ
เว้นว่างส่วนบุคคล และทาให้ สภาพ เป็นส่วนตัวลดลงไปด้วย นอกจากแสงแดดแล้ว ฝนยังเป็น
ปัจจัยเช่นกันในการใช้พื้นที่ในสวนสันติชัยปราการ
นอกจากปัจจัยในเรื่องเวลากับสภาพอากาศซึ่งส่งผลต่อ สภาพเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ปัจจัยทางกายภาพของพื้ นที่เช่นกันที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่กิจกรรมและไม่อยากใช้พื้นที่กิจกรรม
เช่น พื้นที่ด้านหลังสวนสันติชัยปราการโดยเฉพาะตาแหน่งที่ใกล้กับถนนพระอาทิตย์ ซึ่งจากการ
สารวจของผู้ศึกษาเนื่องจากพื้นที่นี้มีการเชื่อมต่อกับส่วนร้านค้าของชุมชนในละแวก และมีการจับ
จองพื้นที่ ของชุมชนในละแวกด้วย ดังนั้นเมื่อเทียบ สภาพเป็นส่วนตัวในปัจจัยเหมือนไม่เหมือน
พื้นที่อื่นๆ ไม่มีการจับจองอย่างชัดเจนอย่างพื้นที่ดังกล่าว ทาให้ผู้คนไม่อยากเข้าไปใช้ยังพื้นที่
เพราะสภาพไม่เป็นส่วนตัวจากชุมชนที่ใกล้เกินไป (สามารถรับรู้สารโดยไม่รู้ตัว ระแวง)
จากปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกมานั้น เพื่อแสดงถึงความต้องการและปัญหา
ในการใช้พื้นที่ของสวนสันติชัยปราการ โดยใช้กลไกการสร้าง สภาพ เป็นส่วนตัวมาสร้างพื้นที่
ทดลองแบบใหม่เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขสวนสันติชัยปราการ .ให้มีการใช้พื้นที่ให้คุ้ มค่า
และเหมาะสมต่อสภาพการณ์แต่ละแบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนสันติชัยปราการต่อไป

บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ
1. กระบวนการสร้างแนวคิดในการออกแบบ
จากการศึกษาของผู้ออกแบบ การสร้างแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยน
สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะนั้น ผู้ออกแบบได้วิเครา ะห์จากพื้นที่กรณีศึกษาในบทที่แล้วคือ
สวนสันติชัยปราการ โดยพื้นที่สาธารณะดังกล่าวมีการเกิดกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกัน
ออกไป แต่จากการศึกษาของผู้ออกแบบในพื้นที่บางส่วนของสวนสันติชัยปราการกลับไม่ถูกใช้งาน
เลย ซึ่งผู้ออกแบบได้สรุปได้ว่า พื้นที่ในแต่ละตาแหน่งของสวนสันติชัยปราการมีคุณภาพของ สภาพ
เป็นส่วนตัวที่ยังไม่เหมาะสมโดยในบางพื้นที่ที่ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ในขณะเดียวกันบาง
พื้นที่มีการใช้งานทากิจกรรมของผู้คนหนาแน่น จนคนที่ใช้งานในพื้นที่นั้นๆ มีการใช้งานได้ไม่เต็มที่
กระบวนการสร้างแนวคิดในการ ออกแบบ ผู้ออกแบบต้องการที่จะนาทฤษฏีการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้ศึกษามาจากบทต่างๆ ที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ มาสังเคราะห์
ออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมต่อคุณภาพสภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่หรือสามารถปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ของพื้นที่
2. แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้ออกแบบมีความต้องการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อ สภาพ เป็นส่วนตัวต่อของพื้นที่และสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเพื่อความต้องการของสภาพการณ์นั้นๆ ผู้ออกแบบจึงมีความสนใจ
ที่จะนาแนวทางของสถาปัตยกรรมแบบพับ (folding architecture) และสถาปัตยกรรมที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ (adaptive architecture) มาใช้เป็นกลไกในการออกแบบสถาปัตยกรรม

101

102

แผนภาพที่ 10 แสดงสถาปัตยกรรมพับ (Folding architecture)
ที่มา :The Carabanchel Housing , Foreign Office Architecture[Online], accessed 27 October 2010.
Available from http://archidose.blogspot.com/2008/05/ae5-folding-facades.html

แผนภาพที่ 11 แสดงสถาปัตยกรรมปรับเปลี่ ยนได้ ( Adaptive architecture)
ที่มา :Fabios Restaurant , BEHF Architekten[Online], accessed 27 October 2010.
Available from http://archidose.blogspot.com/2008/05/ae5-folding-facades.html
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กล่าวโดยสรุปคือ สถาปัตยกรรมที่จะนามาเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่
ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวภายในพื้นที่สาธารณะ คือ สถาปัตยกรรมพับ (folding architecture)
และ สถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (adaptive architecture) โดยแนวทางดังกล่ าวนั้น
ผู้ออกแบบสามารถวางแนวคิดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ
ของคุณภาพสภาพเป็นส่วนตัวต่างๆ ตามสภาพการณ์ (adaptive private space) หรือสามารถ
ปรับคุณภาพของพื้นที่ขาด สภาพ เป็นส่วนตัวที่เหมาะสมให้มีคุณภาพของ สภาพ เป็นส่วนตัวที่
สามารถทากิจกรรมได้สมบูรณ์
3. แนวความคิดในการสร้างความสอดคล้องกับบริบท
ผู้ออกแบบได้ทาการศึกษาบริบทของสวนสันติชัยปราการในบทที่แล้ว คุณภาพของ
สภาพเป็นส่วนตัวของแต่ละพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การประกอบ
กิจกรรมใ นแต่ละพื้นที่นั้น มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านความหนาแน่นกิจกรรม ความ
หลากหลายของกิจกรรม เป็นต้น

ภาพที่ 89 แสดงความแตกต่างความหนาแน่นของกิจกรรมของแต่ละพื้นที่
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นอกจากคุณภาพของ สภาพเป็นส่วนตัวของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ใน ตัวบริบทของ
สวนสันติชัยปราการนั้น สิ่งที่เป็นปัจจัยต่อคุณภาพ
สภาพ เป็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งคือ การ
ครอบครองพื้นที่ของชุมชนใกล้เคียง การที่กลุ่มคนของชุมชนในพื้นที่มาประกอบกิจกรรมของ
ตนเองในพื้นที่สวนสาธารณะ ทาให้พื้นที่แห่งนั้น คนภายนอกไม่สามารถมาใช้พื้นที่ได้ด้ว ยสภาพ
เป็นส่วนตัวที่เหมาะสม
ปัจจัยดังกล่าวมานั้น ส่งผลให้คุณภาพของ สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่นั้น ถูกลดทอนลง
ไป ดังนั้นการสร้างแนวคิดในการสร้างความสอดคล้องกับบริบทสวนสันติชัยปราการ
สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องไม่ทาลายกิจวัตรประจาวันของบุคคลภ ายนอกและคนในชุมชน
สวนสันติชัยปราการและสามารถตอบสนองต่อคุณภาพ สภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่ต่างๆ ในสวน
สันติชัยปราการ
กล่าวโดยสรุปคือสถาปัตยกรรมที่นามาใช้แต่ละพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการ ต้อง
สามารถปรับเปลี่ยนภายในพื้นที่นั้นๆ มีความเท่าเทียมของสภาพเป็นส่วนตัวของกลุ่มคนใช้งานแต่
ละประเภท และสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการ สภาพ เป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพการณ์ได้ เพื่อเป็นการไม่ทาลายกิจวัตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสวนสันติชัยปราการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการสร้างความสอดคล้องกับบริบทนั้นเอง
4. แนวความคิดในการกาหนดโครงการและพื้นที่ใช้สอย
การกาหนดพื้นที่ใช้สอยในโครงการ ผู้ออกแบบได้ทาการศึกษากิจกรรมในแต่ละ
พื้นที่ในสวนสันติชัยปราการตามได้ที่เสนอไปบทที่แล้ว โดยสวนสันติชัยปราการมีกิจกรรมสัมพันธ์
กับพื้นที่แต่ละตาแหน่งในสวนสันติชัยปราการดังนี้
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ภาพที่ 90 พื้นที่หลังป้อมพระสุเมรุ
ในพื้นที่มีการรับรู้เรื่องมุมมองที่ไม่ดีนัก สามารถมองเห็นชุมชนริมน้าและกิจกรรมชุมชน
ร่มเงาที่มากของพื้นที่ทาให้แสงสว่างในพื้นที่ไม่มากพอ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นกิจกรรมเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ แต่เนื่องจากมีการครอบครองพื้นที่ของชุมชน ผู้ใช้งานทั่วไปจึงไม่นิยมไปใช้งาน
นอกจากนี้บางตาแหน่งเป็นส่วน service ของโครงการด้วย (ที่เก็บขยะ ที่พักผ่อนวินมอเตอร์ไซต์)

ภาพที่ 91 พื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
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ในพื้นที่มีการรับรู้เรื่องมุมมองที่ดี ซึ่งสามารถรับรู้มุมมองริมน้าซึ่งเป็นทัศนียภาพที่ดีมาก
ร่มเงาในพื้นที่มีไม่มากนัก เนื่องจากมีร่มไม้ไม่เยอะมาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะเป็นพื้นที่นั่ง
พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนพื้นที่ลานเอนกประสงค์ส่วนใหญ่มีการใช้งานในช่วงเย็น (แสดงดนตรี เต้นแอ
โรบิก) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในพื้นที่

ภาพที่ 92 พื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ
ในพื้นที่มีการรับรู้มุมมองของสภาพการณ์พื้นที่เอนกประสงค์และพื้นที่ริมน้าบางส่วน
ส่วนพื้นที่อื่นๆ มุมมองที่รั บรู้ได้ไม่ชัดเจนมากนัก พื้นที่นี้ค่อนข้างมีร่มเงาจากต้นไม้ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนของคนที่เข้ามาใช้บริการในสวนสันติชัยปราการ ซึ่ง
พื้นที่นี้มีการใช้งานแทบตลอดวัน
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ภาพที่ 93 พื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ
ในพื้นที่มีการรับรู้เรื่องมุมมองของคนเดินถนน และอาคารริมถนนพระอาทิตย์ได้ชัดเจน
แต่การรับรู้มุมมองต่อพื้นที่ภายในสวนสันติชัยปราการไม่ชัดเจนเท่าใดนัก ในพื้นที่มีร่มเงาจาก
ต้นไม้ขนาดเล็กที่จัดตาแหน่งไว้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พื้นที่ จัดไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนและทางเดิน
เข้าสู่สวน แต่พื้นที่นี้แทบไม่มีการใช้งานเท่าใดนัก

ภาพที่ 94 พื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ
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ในพื้นที่มีการรับรู้มุมมองในหลายๆ ตาแหน่งของพื้นที่ตาแหน่งอื่นได้ (พื้นที่ด้านห น้า
ป้อมพระสุเมรุ พื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ ) ร่มเงาในพื้นที่ถูกแบ่งเป็นพื้นที่นั่งผ่อนเป็นพื้นที
มีร่มเงาจากต้นไม้ ส่วนพื้นที่กลางแจ้งลานหญ้าจะไม่ได้รับร่มเงาเลย ในกิจกรรมต่อพื้นที่ พื้นที่นั่งมี
การใช้งานตลอดวันและสามารถรับรู้สภาพการณ์ของพื้นที่ได้ ส่ วนพื้นที่ลานหญ้ามีกิจกรรมเกิดขึ้น
ตอนช่วงเช้า และเย็น ซึ่งกิจกรรมที่เกิดสามารถดึงดูดให้คนภายนอกพื้นที่ให้มารับรู้ได้ (การละเล่น
การร่ายรา)

ภาพที่ 95 พื้นที่รอบต้นลาพู
ในพื้นที่มีการรับรู้มุมมองของพระที่นั่งสัน ติชัยปราการและต้นลาพู ขณะเดียวกันยังคง
สามารถรับรู้มุมมองของพื้นที่ลานหญ้าบางส่วนด้วย ร่มเงาในพื้นที่มีบางส่วนที่ได้รับร่มเงาจาก
ต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณพระที่นั่ง กิจกรรมต่อพื้นที่ เป็นพื้นที่กิจกรรมนั่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็น
พื้นที่รับรู้ต่อความสาคัญของต้นลาพูที่เหลืออยู่ต้นเดียวของสวนสันติชัยปราการ
จากผลวิเคราะห์ของผู้ออกแบบ พื้นที่บางพื้นที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ต่อกิจกรรมที่
เกิดขึ้นอยู่แล้ว และบางพื้นที่ขาดคุณภาพต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาจึงมีการกาหนดพื้นที่ใช้สอย
ใหม่ในสวนสันติชัยปราการดังนี้
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พื้นที่หลังป้อมพระสุเมรุ พื้นที่ใช้สอยใหม่เปิดมุมมองให้ดียิ่งขึ้น แบ่งขอบเขตของ
ชุมชนกับคนภายนอกให้ชัดเจน พื้นที่ด้านใกล้กับถนนพระอาทิตย์มีมุมมองที่ชัดเจนมาก
พื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่มีการใช้สอยมากจากผู้คน พื้ นที่เป็นมุมมองที่ดี
กิจกรรมกับพื้นที่เหมาะสม
พื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ
พื้นที่มีการใช้สอยจากคนพอสมควร แต่ต้องมีการ
แก้ไขในด้านมุมมอง และ ความชัดเจนในการใช้งานในพื้นที่
พื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ พื้นที่ต้องถูก ปรับเป็นที่ใช้สอยใหม่ มุมมองที่ติด
ถนนพระอาทิตย์ชัดเจน และสร้างความชัดเจนในการใช้งานพื้นที่
พื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ พื้นที่มีการใช้สอยมากจากผู้คน
แต่ต้องการปรับเปลี่ยนเรื่องมุมมองและพื้นที่ใช้งานที่ชัดเจนมากขึ้น
พื้นที่รอบต้นลาพู พื้นที่ไม่ได้ถูกสร้างให้ความสาคัญต่อต้นลาพูเท่าที่ควร ปรับเปลี่ยน
เรื่องมุมมองของพื้นที่รวมไปถึงการใช้งานในพื้นที่ประกอบกันการรับรู้ความสัมพันธ์กับต้นลาพู
จากการกาหนดพื้นที่ใช้สอยใหม่ในโครงการ โดยพื้นที่ใช้สอยใหม่ นั้นคานึงถึงคุณภาพ
จริงๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อกาหนดกิจกรรมและทิศทางความต้องการของพื้นที่ให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งเป็นระดับหนึ่งของ สภาพ เป็นส่วนตัวที่ได้ศึกษามาแล้ว โดยการออกแบบพื้นที่
ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวในแต่ละพื้นที่ ในสวนสันติชัยปราการ จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
5. การออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรม
การออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยน สภาพ เป็นส่วนตัวในแต่ละพื้นที่ในสวนสันติชัย
ปราการ นอกจากผู้ออกแบบได้กาหนดกิจกรรมและทิศทางความต้องการของพื้นที่แต่ละพื้นที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในหัวข้อที่แล้ว แต่ใน ส่วนของแต่ละพื้นที่ยังคงต้องการระดับ สภาพเป็น
ส่วนตัวของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย ผู้ออกแบบจึงนาแนวคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมพับ (folding architecture) และสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (adaptive
architecture) มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบพื้นที่ ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่แต่ละ
ส่วนของสวนสันติชัยปราการ
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กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 1)
เนื่องจากผู้ออกแบบมีความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดของสถาปัตยกรรมพับ
(folding
architecture) และสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเป ลี่ยนได้ (adaptive architecture) ดังนั้นในการ
ทดลองการออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยน สภาพเป็นส่วนตัว ผู้ออกแบบจึงเลือกคุณรูปแบบของวัตถุที่
นามาทดลอง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ออกแบบ
รูปแบบที่ผู้ออกแบบนามาใช้คือ รูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งการทดลองเกี่
ยวกับ สภาพ เป็น
ส่วนตัวในรูปแบบต่าง ได้ทาการอธิบายไปในบทก่อนหน้านี้ แต่ในหัวข้อนี้ได้นาแนวความคิด
สถาปัตยกรรมแบบพับ (folding architecture) และสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
(adaptive architecture) มาเป็นเครื่องมือในการทดลองด้วย โดยจากการวางแนวคิดเกี่ยวกับพื้ นที่
ภายในแล้ว การคานึงถึงการจัดวางตาแหน่งของตัวสถาปัตยกรรมลงไปในพื้นที่ด้วย โดยการมีทดลองดังนี้
จากการทดลองดังกล่าว การวางรูปทรงสี่เหลี่ยมให้มีการเลื่อมกันแทนที่การเรียง
กันแนวตรง ทาให้การรับรู้ต่อพื้นที่ภายในรูปทรงสี่เหลี่ยมในแต่ละก้อน มี การรับรู้ที่ไม่
ชัดเจน (แต่ไม่ถึงกับการตัดขาดการรับรู้ ) และในขณะเดียวกัน สามารถเป็นการเพิ่มพื้นที่
ให้มีการเชื่อมต่อกันได้ เมื่อรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ละก้อนนั้นต้องการมีเชื่อมต่อกัน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ โดยพื้นที่กิจกรรมดังกล่ าวสามารถตอบสนองกับ
พื้นที่กิจกรรมเดี่ยวที่ต้องการเป็นส่วนตัว และสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งยังคง
ต้องการสภาพเป็นส่วนตัวเช่นกัน

ภาพที่ 96 แสดงการปรับเปลี่ยนระยะการเลื่อมของสี่เหลี่ยมซึ่งมีผลต่อการรับรู้
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ภาพที่ 97 แสดงการปรับเปลี่ยนระยะการเลื่อมของสี่เหลี่ยมซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในแบบกระจายทุกตาแหน่ง

ภาพที่ 98 แสดงการปรับเปลี่ยนระยะการเลื่อมของสี่เหลี่ยมซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในแบบกระจายจุด(1)เดียว
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ภาพที่ 99 แสดงการปรับเปลี่ยนระยะการเลืของสี
่อม ่เหลี่ยมซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในแบบกระจายจุดเดี(2)
ยว

ภาพที่ 100 แสดงการปรับเปลี่ยนระยะการเลื่อมของสี่เหลี่ยมซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในแบบกระจายจุด(3)เดียว
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นอกจากการทดลองดังกล่าว ผู้ออกแบบได้ทาการทดลองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ละก้อน เพื่อศึกษาการรับรู้ในระดับต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
สภาพเป็นส่วนตัวในปัจจัยของพื้นที่เว้นว่างส่วนบุคคล (distance of man) ว่ามีความเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใด
ข้อสังเกตจากการทดลองจากกระบวนการทดลองดังกล่าวสิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือ
รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เลื่อมกันและยังไม่มีระยะห่างของรูปทรงสี่เหลี่ยมระว่างกัน ทาให้พื้นที่กิจกรรมมี
การเชื่อมต่อกัน ซึ่งทาให้พื้นที่แต่ละพื้นที่มีการปฏิสัมพันธ์รับรู้ถึงกันได้ ซึ่งเหมาะสาหรับกลุ่มคนที่
เข้ามาทากิจกรรมในพื้นที่

ภาพที่ 101 แสดงแบบแนวคิดของลาดับการปรับเปลี่ยนระยะเลื่อมของสี่เหลี่ยมที่ผู้วิจัยนามาใช้

114

.

ภาพที่ 102 แสดงรูปแบบของพื้นที่ที่จะนามาใช้ในสวนสันติชัยปราการ
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระยะห่างของตาแหน่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ละก้อน ทาให้การรับรู้ต่อ
รูปทรงสี่เหลี่ยมอื่นๆได้ลดน้อยลงไป ซึ่งสามารถทาให้แต่ละก้อนสภาพเป็
มี
นส่วนตัวที่มากยิ่งขึ้นด้วย
ในขณะเดียวกัน เมื่อแต่ละก้อนมีการรับรู้ที่ค่อยๆ ตัดขาดจากกันในแต่ละระยะแล้ว แต่
ทิศทางของพื้นที่ยังคงเป็นทิศทางในทางเดียวกันอยู่ ซึ่งทาให้ในพื่นที่โด ยรวมของพื้นที่สาธารณะ
นั้นยังคงมี สภาพเป็นส่วนตัวอยู่ สอดคล้องกับการที่คนที่มาใช้กิจกรรมในพื้นที่มี สภาพเป็นส่วนตัว
จากสภาพแวดล้อมนั้นๆ นั่นเอง
การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรม
จากการศึกษาที่ผู้ออกแบบที่ทาการอธิบายเกี่ยวกับความสั มพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่อ
พื้นที่แต่ละส่วนของสวนสันติชัยปราการ ทาให้ผู้ออกแบบได้ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนสันติ
ชัยปราการแห่งนี้ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจาของพื้นที่นั่นคือ การนั่งชมธรรมชาติ นั่งคุย นั่งกิน
นั่งอ่านหนังสือ นั่งเฉยๆ (รอ) ซึ่งกิจกรรมการ นั่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในสวนสันติชัย
ปราการ (รวมไปถึงสวนสาธารณะทั่วไป ) นอกจากนี้ กิจกรรมอื่นที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะ เช่น
การเดิน การยืน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจาเช่นเดียวกันกับการนั่ง แต่ผู้ออกแบบได้วิเคราะห์
และเสนอว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิ จกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมค่อนข้างน้อยและควร
นาไปใส่แนวคิดการออกแบบในตอนท้ายของกระบวนการออกแบบ
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ภาพที่ 103 แสดงลักษณะการนั่งแบบต่างๆ ในสวนสันติชัยปราการ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การนั่งในพื้นที่สวนสาธารณะเป็นกิจกรรมที่พบเห็นบ่อยในพื้ นที่
ประกอบกับมีความเกี่ยวโยงกับในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับต่อความหลากหลาย
ของการนั่งแต่ละแบบอีกด้วย ผู้ออกแบบจึงทาการออกแบบการทดลองดังนี้
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ภาพที่ 104 แสดงพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการนั่งในแบบต่างๆ
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กระบวนการทดลองดังกล่าวผู้ออกแบบใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมพับ
(folding
architecture) และสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
(adaptive architecture) มา
ปรับเปลี่ยนระดับ (layer) ที่กาบัง (shelter) ของพื้นที่นั่งและสิ่งปกคลุม โดยสามารถรองรับต่อ
ความหลากหลายของการนั่งในแ ต่ละแบบในพื้นที่สวนสาธารณะ โดยสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน

ภาพที่ 105 แสดงกลไกของพื้นที่นั่งปรับเปลี่ยน
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นอกจากการรองรับต่อความหลากหลายของการนั่งในละแบบแล้วนั้น ในขณะเดียวกัน
สวนสันติชัยปราการเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายของเทศกาลในรอบปีอีกด้วย ซึ่งพื้นที่นั่งจะถูก
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมดังนี้

ภาพที่ 106 แสดงรูปแบบพื้นที่นั่งในช่วงเวลาปกติ (1)

ภาพที่ 107 แสดงรูปแบบพื้นที่นั่งในช่วงเวลาปกติ (2)

ภาพที่ 108 แสดงรูปแบบพื้นที่นั่งของคู่รักหรือความเป็นส่วนตัวสูง (1)
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ภาพที่ 109 แสดงรูปแบบพื้นที่นั่งของกลุ่มคนเมื่อมีงานเทศกาล (1)

ภาพที่ 110 แสดงรูปแบบพื้นที่นั่งของกลุ่มคนเมื่อมีงานเทศกาล (2)

ภาพที่ 111 แสดงรูปแบบพื้นที่นั่งของคู่รัก หรือความเป็นส่วนตัวสูงในเวลาค่า (2)
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นอกจากการออกแบบพื้นที่นั่งในรูปแบบต่างที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของสวนสันติชัย
ปราก าร ผู้ออกแบบได้ให้ความสาคัญต่อการจัดวางภายในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยการจัดวางนั้น
ผู้ออกแบบพยายามให้สอดคล้องต่อการรับรู้คุณภาพที่ดีของพื้นที่นั้นๆ ยกตัวอย่างคือ จากการ
วิเคราะห์ของผู้ออกแบบแต่ละพื้นที่มีคุณภาพที่ดีแตกต่างกัน เช่น พื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า มี
คุณภาพในเรื่องมุมมองที่เด่นชัด มุมมองที่สามารถมองเห็นแม่น้าเจ้าพระยาและสะพานพระรามที่
8 จึงทาให้ได้รับความสนใจผู้คนมาใช้งานในพื้นที่ในปริมาณมาก ในขณะเดียวกัน พื้นที่ลานหญ้า
ด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ มีคุณภาพในเรื่องกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(ดึงดูดให้ เกิด
กิจกรรม) โดยลานหญ้าแห่งนี้ เป็นลานแสดงของ ระบาการละเล่น การแสดงมายากล ของชาวไทย
และชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนที่เข้ามาใช้ในสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น

ภาพที่ 112 แสดงรูปแบบการจัดวางของพื้นที่นั่งปรับเปลี่ยนภายในพื้นที่

121

ภาพที่ 113 แสดงรูปแบบมุมมองของพื้นที่นั่งปรับเปลี่ยนภายในพื้นที่

ภาพที่ 114 แสดงรูปแบบระยะเว้นว่างของแต่ละพื้นที่นั่งปรับเปลี่ยนภายในพื้นที่
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ภาพที่ 115 แสดงการพัฒนากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 (1)

ภาพที่ 116 แสดงการพัฒนากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมครั้ง ที่ 1 (2)
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ดังนั้นการจัดวางพื้นที่นั่งภายในสวนสันติชัยปราการผู้ออกแบบจึงวางแนวคิดในการจัด
วางพื้นที่นั่ง มีทิศทางที่สามารถรับรู้สภาพการณ์และคุณภาพที่ดีในแต่ละพื้นที่ของสวนสันติชัย
ปราการ เพราะการสร้างการรับรู้ที่น่าสนใจในพื้นที่ เป็นการลดท อนการรับรู้ (divert attention) ต่อ
บุคคลระหว่างบุคคลหรือกลุ่มระหว่างกลุ่มในพื้นที่นั่งที่ผู้ออกแบบออกแบบมา ซึ่งสอดคล้องกับระดับ
สภาพเป็นส่วนตัวที่ผู้วิจัยได้อธิบายมา

ภาพที่ 117 แสดงทัศนียภาพของกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1

ภาพที่ 118 แสดงทัศนียภาพของกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1
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ในส่วนของพื้นที่ที่ขาดคุณภาพของ สภาพ เป็นส่วนตัวที่ผู้ออกแบบวิเคราะห์มานั้น
ผู้ออกแบบได้วางแนวทางพื้นที่ใช้สอยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพจริงของพื้นที่และจัดวาง
แนวพื้นที่นั่งในลักษณะทิศทางที่สามารถรับรู้สภาพการณ์และคุณภาพในแต่ละพื้นที่
ข้อสังเกตจากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 1)
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 ผู้ออกแบบมีการวิเคราะห์จากกิจกรรม
หลักที่มีอยู่ในสวนสันติชัยปราการ นั่นคือ กิจกรรมการนั่ง ซึ่งเ ป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกช่วงเวลาและ
ทุกๆ ตาแหน่งของสวนสันติชัยปราการซึ่งมาจากการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา และกิจกรรมนี้มีความ
หลากหลายของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น นั่งชมบรรยากาศ นั่งกิน นั่งสนทนา เป็นต้น โดย
ผู้ออกแบบได้ทาการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับต่ออิริยาบถต่างๆ ข องกิจกรรมดังกล่าวเพื่อความ
เหมาะสมของสภาพเป็นส่วนตัวต่อกิจกรรม แล้วพื้นที่นั่งที่ถูกออกแบบมาจัดวางตามตาแหน่งต่างๆ
ตามคุณภาพของพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงการวางแนวคิดพื้นที่ใช้สอยใหม่แก่พื้นที่มีคุณภาพของ สภาพ
เป็นส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมด้วย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นัดคอย ป้ ายรถเมล์ ลานกิจกรรมใหม่ด้านหลัง
ป้อมพระสุเมรุ เป็นต้น
แต่เนื่องจากผู้ออกแบบได้เน้นหนักถึงการนาเอากิจกรรมหลักที่เกิด คือ กิจกรรมการนั่ง
มากาหนดทิศทางการวางตัวสถาปัตยกรรมหลักของพื้นที่ โดยไม่ได้คานึงสภาพพื้นที่เดิมซึ่งบาง
พื้นที่นั้น มีความสอด คล้องระหว่างกิจกรรมกับคุณภาพของพื้นที่ที่มี สภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม
อยู่แล้ว โดยผู้ใช้งานเดิมเมื่อมาใช้ยังพื้นที่ที่ผู้ออกแบบออกแบบใหม่ ซึ่งอาจทาลายความสอดคล้อง
ต่อบริบทของสวนสันติชัยปราการเดิม ทาให้พื้นที่แห่งใหม่ที่ออกแบบมี สภาพ เป็นส่วนตัวที่ไม่
เหมาะสมได้
นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีการออกแบบใหม่ของผู้ออกแบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพของ สภาพเป็น
ส่วนตัวของพื้นที่ โดยเฉพาะลานกิจกรรมด้านหลังป้อมพระสุเมรุ ลานกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะ
ไม่ดึงดูดให้คนภายนอกมาใช้งานได้ เพราะคุณภาพของพื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุเดิ มมีคุณภาพ
ของสภาพเป็นส่วนตัวต่อกิจกรรมไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
สิ่งที่ได้จากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 1) คือ การที่ผู้ออกแบบ
ศึกษา คุณภาพของ สภาพ เป็นส่วนตัวในแต่ละพื้นของสวนสันติชัยปราการ นอกจากนี้ยังรับรู้
คุณภาพของพื้นที่ในปัจจัยอื่นเช่น ด้านมุมมอง ด้านประวิติศาสตร์ของพื้นที่ ด้านพื้นที่ที่ดึงดูดให้
เกิดกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งพื้นที่มีคุณภาพเหล่านี้ สามารถเป็นหลักแนวคิดในการสร้างสถาปัตยกรรม
ที่สอดคล้องกับบริบทได้ เพราะจากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 1) ผู้ออกแบบได้
ทาการออกแบบเน้นหนักไปใ นกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยไม่ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่มา
ประกอบแนวคิดมากเท่าที่ควร
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เนื่องจากแนวคิดที่ต้องสอดคล้องกับบริบทเดิมแล้ว เพื่อผลต่อการใช้งานของพื้นที่ที่จะ
กระบวนการออกแบบในพื้นที่ใหม่ ดังนั้นกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) ผู้ออกแบบ
จึงให้ความสาคัญต่อพื้นที่เหมาะสมอยู่และเน้นการปรับเปลี่ยนคุณภาพของพื้นที่ที่ยังขาดความ
เหมาะสมของสภาพเป็นส่วนตัวอยู่ นอกจากยังคานึงถึงปัจจัยการใช้พื้นที่ของชุมชนในละแวกที่มา
ใช้ในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นปัญหาในการใช้งานในพื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุ
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) ผู้ออกแบบได้ทาการวิเคราะห์จาก
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 1) โดยทาการลงรายละเอียดไปยังพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
ภายในพื้นที่ แบ่งพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่เดิมที่มีความเหมาะสมของสภาพเป็นส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอย
ใหม่ที่ยังขาดคุณภาพของสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม
ซึ่งจากการวิเคราะห์ของผู้ออกแบบนั้น พื้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้า เป็นพื้นที่มี
การใช้สอยของผู้คนภายในสวนสันติชัยปราการ มากที่สุด เนื่องจากพื้นที่มีคุณภาพของมุมมองที่
สามารถมองเห็นแม่น้าเจ้าพระยาและสะพานที่ 8 ในปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากของ
ผู้ออกแบบ เนื่องจากสวนสาธารณะที่ติดกับริมน้าในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้อยมากจน ซึ่งเป็น
จุดที่ทาให้สวนสันติชัยปราการเป็นที่ดึงดูดของคนเข้ามาใช้งาน ผู้ออกแบบจึงต้องใช้คุณสมบัติของ
พื้นที่ในตาแหน่งนี้เป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยน สภาพเป็นส่วนตัวและเป็นตัวเชื่อม
ให้กิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่แต่ละตาแหน่ง มีการเกิดกิจกรรมและสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม

ภาพที่ 119 คุณภาพของพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้าสามารถรับรู้มุมมองริมแม่น้าเจ้าพระยา
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นอกจากนี้ผู้ออกแบบให้ความสาคัญของพื้นที่ชุมชนกับพื้นที่ใช้งานของคนใน
สวนสาธารณะในบริเวณพื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุ โดยทาการวางแนวคิดในการแบ่งพื้นที่ใช้
สอยสาหรับบุคคลทั้ง 2 ประเภทให้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้
ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) ผู้ออกแบบได้ทาการแบ่งพื้นที่และทา
การวางแนวคิดในการออกแบบแต่ละพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการดังนี้
พื้นที่หลังป้อมพระสุเมรุ
ในพื้นที่ผู้ออกแบบแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น พื้นที่นั่งต่อเนื่องกับพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่ค้าขาย (kiosk space) และพื้นที่ป้ายรถเมล์ โดยผู้วิจัยได้ลงรายละเอียดในการวางแนวคิดการ
ออกแบบดังนี้

ภาพที่ 120 แสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยใหม่ของพื้นที่หลังป้อมพระสุเมรุ
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พื้ นที่นั่งต่อเนื่องกับพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
ในพื้นที่นี้ผู้ออกแบบได้ทาการ
ออกแบบเป็นพื้นที่ทากิจกรรมแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม โดยสามารถรับรู้มุมมองของลานเอนกประสงค์
ริมน้า แม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่ดีภายในสวนสันติชัยปราการ โดยกายภาพของพื้นที่ทา
เป็นลักษณะพื้นที่ที่ต่อไปเป็นขั้นๆ (step) เพื่อให้พื้นที่ย่อยแต่ละตาแหน่งมีการรับรู้มุมมองที่ชัดเจน
เท่าๆ กัน นอกจากนี้ระดับของแต่ละขั้นผู้ออกแบบได้ทาการออกแบบระดับให้มีการตัดขาดมุมมอง
ที่สามารถมองเห็นพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเราลงไป โดยสามารถรับรู้การมองเห็นเพียงแค่
ลาน
เอนกประสงค์ริมน้าและแม่น้าเจ้าพระยาเท่านั้น ซึ่งมักษณะคล้ายกับ mini amphitheater

ภาพที่ 121 แสดงระดับพื้นที่ระหว่างพื้นที่นั่งกับพื้นที่ทางเดินของชุมชน
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ภาพที่ 122 แสดงการรับรู้มุมมองและการตัดการของมุมมองต่อแต่ละพื้นที่

ภาพที่ 123 แสดงมุมมองที่สามารถรับรู้ได้ (แม่น้าเจ้าพระยาและพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า)
ภายในพื้นที่นั่งนี้ ผู้ออกแบบได้ทาการเอาแบบทดลองพื้นที่นั่งรองรับรูปแบบต่างๆ ที่เคย
เสนอไปเมือกระบวนการออกแบบ (ครั้งที่ 1) มาจัดวางลงบนพื้นที่ด้วย เพื่อรองรับระดับความต้อง
ภาวะเป็นส่วนตัวของคนที่มาใช้ในพื้นที่
พื้นที่ค้าขาย ในพื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุนั้น ในบริเวณที่ติดกับคลองวัดสังเวช เป็น
บริเวณที่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ชุมชน โดยในส่วนที่ติดต่อกับสวนสันติชัยปรากรนั้น เป็นพื้นที่ขาย
ของของชุมชนเพื่อค้าขายต่อคนชุ มชนและคนที่เข้ามาใช้ในสวนสันติชัยปราการ แต่ในสภาพความ
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เป็นจริง กายภาพของพื้นที่ไม่ได้ถูกส่งเสริมต่อการขายของ ชุมชนใช้บริเวณตรอกทางไปยังห้องน้า
เป็นที่ขายของของตนเอง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้คนที่มาใช้สวนสันติชัยปราการ รับรู้ต่อพื้นที่นี้ได้ไม่
ชัดเจน ซึ่งอาจแลดูเหมือนเป็นพื้นที่ครองครองของชุมชน โดยที่คนภายนอกไม่สามารถไปใช้งานได้
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ออกแบบจึงทาการออกเป็นพื้นที่ค้าขายใหม่ โดยพื้นที่นี้สามารถที่
จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้าและพื้นที่ริมถนนพระอาทิตย์ และบริเวณสะพานข้าม
คลองที่มีการเชื่อมต่อสวนสันติชัยปราการกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่นี้ถูกออกแบบให้เป็นลานเปิดโล่ง
โดยเป็นพื้นที่ใช้สอยของร้านค้า และที่รับประทานอาหาร ซึ่งพื้นที่นี้มีการเชื่อมต่อกับห้องน้าเดิมที่มี
อยู่แล้ว

ภาพที่ 124 แสดงพื้นที่ใช้สอยบริเวณพื้นที่ร้านค้า
โดยพื้นที่นี้ทางกายภาพผู้ออกแบบต้องการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อต้องการให้เกิด
ความชัดเจนในการรับรู้ต่อพื้นที่ที่ออกแบบใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้น เปรียบเสมือนพื้นที่ชุมชนที่เป็น
สาธารณะ นอกจากนี้เป็นการสร้างความชัดเจนต่อพื้นที่ใช้สอยเช่ย ห้องน้า ร้ านค้า ทาให้คนเข้า
มาปฎิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
พื้นที่ป้ายรถเมล์ ในพื้นที่ที่ติดต่อกับถนนพระอาทิตย์ โดยพื้นที่ในตาแหน่งนี้ผู้ออกแบบ
ได้วิเคราะห์ว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพในด้านมุมมองที่ดี นั่นคือ สามารถรับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ของ
ตึกรามบ้านช่อง พาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนพระอาทิตย์ ซึ่งการรับรู้ที่เด่นชัดดังกล่าว ผู้ออกแบบ
จึงวางแนวคิดและออกแบบพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พักคอยและป้ายรถเมล์ เพราะแต่เดิมในพื้นที่บริเวณนี้
เป็นทางเข้ารองของสวนสันติชัยปราการ แต่กายภาพพื้นที่ในตอนแรก ขาดความเหมาะสมที่เป็น
พื้นที่ทางเข้า เพราะปัจจัยการยึดครองพื้นที่ของคนในพื้นที่และวินมอเตอร์ไซด์
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ในกระบวนการออกแบบพื้นที่ พื้นที่ใช้สอยใหม่ประกอบด้วย ทางเดินเข้าสู่สวนสันติชัย
ปราการ และพื้นที่พักคอยและป้ายรถเมล์ โดยในส่วนพื้นที่พักคอยถูกแบ่งออกเป็นขั้นๆ
(step)
เพื่อให้แต่ละตาแหน่งได้รับรู้สภาพการณ์ของถนนพระอาทิตย์ได้อย่างเท่าเทียม

ภาพที่ 125 แสดงพื้นที่ใช้สอยบริเวณป้ายรถเมล์

ภาพที่ 126 แสดงมุมมองถนนพระอาทิตย์จากพื้นที่ป้ายรถเมล์
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พื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า เนื่องจากผู้ออกแบบได้วิเคราะห์ว่าพื้นที่มีคุณภาพเรื่องมุมมอง
ที่น่าสนใจ จึงพยายามคงกายภาพเดิมที่เหมาะสมของพื้นที่ไว้ แต่เนื่องจากลานเอนกประสงค์แห่งนี้
มีความหลากหลายของกิจกรรม ผู้ออกแบบจึงทาการวางแนวคิดและออกแบบพื้นที่และรองรับต่อ
กิจกรรมต่างๆ นั้น กิจกรรมที่ ผู้ออกแบบได้วิเคราะห์ออกมาเป็นพื้นที่คือ พื้นที่แสดงและพื้นที่รับชม
โดยทาการสร้างพื้นที่ยกระดับเป็นลานขนาดใหญ่และลดหลั่นเป็นขั้นๆ เพื่อสาหรับพื้นที่นั่ง

ภาพที่ 127 แสดงพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 128 แสดงพื้นที่ใช้สอยในพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
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ภาพที่ 129 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
พื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า ผู้ออกแบบมีความต้องการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้พื้นที่
อื่นๆ รับรู้ถึงความน่าสนใจของพื้นที่ เพื่อการรับรู้สภาพการณ์และความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม
ทัศนียภาพของแม่น้าเจ้าพระยาและสะพานพระรามที่ 8 นอกจากนี้ระดับของพื้นที่ผู้ออกแบบปรับ
ระดับให้มีความต่าที่สุด เพื่อให้พื้นที่อื่นๆ ในสวนสันติชัยปราการ รับรู้ต่อพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้า
ใหม่

ภาพที่ 130 แสดงการรับรู้ของมุมมองจากพื้นที่อื่นๆ (1)
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ภาพที่ 131 แสดงการรับรู้ของมุมมองจากพื้นที่อื่นๆ (2)
พื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ
พื้นที่เดิมในตาแหน่งนี้เป็นพื้นที่นั่งที่วางเรียงกันเป็นกลุ่มๆ และพื้นที่ของหน่วยรักษา
ความปลอดภัย โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับหลายๆ พื้นที่ เช่น ลานเอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ เป็นต้น
ในการวางแนวคิดและออกแบบพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับหลายๆ
ตาแหน่งและผู้ออกแบบได้เน้นความสาคัญในการรับรู้มุมมองของแม่น้าเจ้าพระยา จึงปรับแนว
พื้นที่ใหม่ให้มีทิศทางไปยังพื้นที่เอนกประสงค์ริมน้าเพื่อสามารถรับรู้แม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 132 แสดงพื้นที่ใช้สอยในพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ
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ในพื้นที่ยังเป็นพื้นที่สาหรับนั่งทากิจกรรมต่างๆ กัน แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางเดินหลัก
ไปยังพื้นที่อื่นๆด้วย ผู้ออกแบบจึงสร้างภาวะเป็นส่วนตัวของพื้นที่นั่งในส่วนนี้ด้วย โดยตัวผนังที่ก่อ
ตัวขึ้นระหว่างขั้นบันไดที่ลงไปสู่ลานเอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 133 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
พื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ
ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ ผู้ออกแบบได้มีการวิเคราะห์ว่า พื้นที่นี้มี
คุณภาพการรับรู้สภาพการณ์ของถนนและอาคารของถนนพระอาทิตย์ และในขณะเดียวกันเมื่อ
ผู้ออกแบบทาการทดลองว่าแนวคิดการออกแบบใหม่ พบว่าตาแหน่งพื้นที่ที่ความโดดเด่นคือ พื้น
เอนกประสง ค์ริมน้ากับพื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ มีระยะห่างในการรับรู้พื้นที่มากเกินไป
ทาให้พื้นที่การรับรู้ทัศนียภาพริมน้าเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ยังมีตัวแปรของถนนพระอาทิตย์ ซึ่ง
พื้นใกล้กับถนนมาก ทาให้เบี่ยงเบนความสนใจของพื้นที่ด้านในสวนสันติชัยปราการ ผู้ออกแบบจึ ง
ทาการวางแนวคิดและการออกแบบพื้นที่ใหม่ โดยทาการแยกการรับรู้ด้านในสวนสันติชัยปราการ
ให้พื้นที่มีการรับรู้ต่อสภาพการณ์ของถนนพระอาทิตย์แทน
ในพื้นที่ผู้ออกแบบทาการวางแนวคิดในการออกแบบพื้นที่เป็นพื้นที่นัดคอย ของบริเวณ
สวนสันติชัยปราการ โดยความตั้ งใจของผู้ออกแบบต้องการให้พื้นที่นี้เชื้อเชิญต่อผู้ใช้สอย สร้าง
ความดึงดูดเพื่อให้เข้าไปใช้ในพื้นที่ภายใน
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ภาพที่ 134 แสดงการรับรู้พื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการจากภายนอก

ภาพที่ 135 แสดงพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ
ทิศทางหลักในการรับรู้ของพื้นที่คือ ถนนและอาคารของถนนพระอาทิตย์ โดยจากการ
วิเคราะห์ของผู้ออกแบบพื้นที่ในสวนที่ติดกับป้อมพระสุเมรุ เป็นพื้นที่ให้ร่มเงามากกว่า ผู้ออกแบบ
จึงปรับพื้นใช้สอยเป็นพื้นที่นั่งคอย ส่วนพื้นที่อีกด้านหนึ่งปรับเป็นพื้นที่ทางเข้าหลัก
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ภาพที่ 136 แสดงทิศทางของกิจกรรมในพื้นที่พักคอย
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการรับรู้ของเสียงจากถนพระอาทิตย์มาก การลดทอนของ
การรับรู้เสียงทาให้ผู้คนทากิจกรรมในพื้นที่ได้ เนื่องจากสวนสันติชัยปราการมีกายภาพโดยรวม คือ
เป็นพื้นที่ธรรมชาติประกอบ ด้วย ต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และน้า เนื่องจากปัจจัยในการออกแบบต้อง
สอดคล้องกับบริบท ผู้ออกแบบจึงตัดสินใจเลือกองค์ประกอบน้ามาออกแบบแนวคิดในการลดทอน
การรับรู้เสียงจากภายนอก

ภาพที่ 137 แสดงการลดทอนการรับรู้จากภายนอกโดยใช้องค์ประกอบน้าและธรรมชาติ
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ผู้ออกแบบได้ทาการออกแบบธารน้าไหลและผนังน้าตกบริเวณ พื้นที่นั่งจนไปถึงพื้นที่
ทางเข้าหลัก เสียงของน้าที่กระทบต่อผนังหรือพื้นที่ ช่วยให้ลดทอนการรับรู้เสียงจากภายนอกได้
และในขณะเดียวกันการรับรู้การเคลื่อนไหวของน้ากับผู้ใช้สอย มีผลต่อความน่าสนใจของพื้นที่
เช่นกัน
พื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ
ในพื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ ซึ่งผู้ออกแบบได้วิเคราะห์ออกมานั้น
เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพในการเกิดกิจกรรม เพราะพื้นที่นี้มีการความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากที่วิเคราะห์ไปแล้วของผู้ออกแบบ ในขณะเดียวกันความหลากหลายของกิจกรรมเหล่านี้เป็ นสิ่ง
ที่พบเห็นและรับรู้ได้จากผู้คนที่เคยเข้ามาใช้ในสวนสันติชัยปราการ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงเห็นว่าพื้นที่
นี้มีคุณภาพที่น่าสนใจสามารถกาหนดเป็นแนวทางในการออกแบบได้

ภาพที่ 138 แสดงพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่ลานหญ้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ
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เนื่องจากมีความหลากหลายของกิจกรรมและสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้ามาใช้
งานได้ ผู้ออกแบบจึงวางแนวในการออกแบบพื้นที่เพื่อให้รับรู้ต่อความน่าสนใจของกิจกรรมที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ใน ณ ตาแหน่งเดียวสามารถรับรู้คุณภาพของพื้นที่ริมน้าและลานเอนกประสงค์
ริมน้าด้วย สิ่งที่ ผู้ออกแบบอธิบายไปนั้น เพื่อให้พื้นที่ลดทอนเรื่องการรับรู้ระหว่างบุคคล
(eyecontact และการรับรู้ที่ไม่พึงประสงค์ ) ของภายในพื้นที่ด้วยการให้พื้นที่รับรู้สิ่งที่เป็นคุณภาพที่
แท้จริงของพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการการลดทอนสาร
(divert
attention) ที่ผู้ออกแบบได้ทาการศึกษามาแล้ว

ภาพที่ 139 แสดงทิศทางการรับรู้ของพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่
ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยในพื้นที่ ถูกแบ่งเป็นพื้นที่การแสดง (stage space) และพื้นที่นั่ง
ชม(audience space) โดยพื้นที่การแสดงผู้ออกแ บบจงใจใช้ลักษณะกายภาพของพื้นที่เดิม (ลาน
หญ้า ) เป็นพื้นที่การแสดงเนื่องจากมีความเหมาะสมอยู่แล้ว ส่วนพื้นที่นั่งชม ผู้ออกแบบทาการ
ออกแบบพื้นที่ที่ต่อไปเป็นขั้นๆ (step) เพื่อให้พื้นที่นั่งย่อยๆ แต่ละตาแหน่งมีการรับรู้มุมมองที่
ชัดเจนเท่าๆ กัน และในตัวพื้นที่นั้น ได้จัดวางพื้นที่นั่งรองรับความหลากหลายของผู้ใช้งานไว้ด้วย
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ภาพที่ 140 แสดงมุมมองการรับรู้จากพื้นที่ทางเดินหลักของสวนสันติชัยปรากร

ภาพที่ 141 แสดงมุมมองการรับรู้จากพื้นที่นั่ง (audience space)
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ส่วนพื้นที่ทางเดินหลักนั้น มีการแยกตั วออกจากพื้นที่แสดงและพื้นที่รับชมเพื่อลดทอน
การรับรู้จากคนผู้คนที่เดินในทางเดินหลักของสวนสันติชัยปราการ
พื้นที่รอบต้นลาพู
เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในด้านประวัติศาสตร์ เนื่องในตาแหน่งนี้เป็นพื้นที่ของตาแหน่ง
ต้นลาพูต้นสุดท้ายข องพื้นที่ ซึ่งเดิมในสวนสันติชัยปราการมีการนาเสนอเนื้อหาส่วนนี้ในบริเวณ
แผ่นป้ายด้านหน้าของพื้นที่โครงการ แต่สิ่งที่พบเห็นพื้นที่กลับไม่ได้ส่งเสริมถึงความสาคัญของต้น
ลาพูเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบจึงปรับเปลี่ยนคุณภาพของพื้นที่ ด้วยการให้พื้นที่มีการรับรู้ ถึง
ความสาคัญของต้นลาพูและรับรู้คุณภาพของพื้นที่จากการออกแบบของผู้ออกแบบเอง
เนื่องจากการวิจัยและศึกษาของผู้ออกแบบ (ที่มา : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการผลจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย โดย สุชาดา กรเพชรปราณีและคณะ
) พบว่าต้นลาพู
โดยปรกติเป็นที่ อาศัยของหิ่งห้อย ซึ่งเป็นแมลงที่สามารถส่องแสงได้จานวนมาก และประกอบกับ
พื้นที่เดิมในอดีตของสวนสันติชัยปราการ เป็นบริเวณที่มีต้นลาพูเป็นจานวนมาก ซึ่งต้นลาพูเหล่านี้
เป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยด้วยเช่นกัน ก่อนที่ต้นลาพูเหล่านี้โดยถางทาลายเป็นจานวนมาก จนเหลือ
เพียงต้นเดียวในพื้นที่สวนสันติชัยปราการในปัจจุบัน
จากสิ่งที่กล่าวมานั้น ผู้ออกแบบเล็งเห็นว่าการสร้างความสาคัญของตาแหน่งพื้นที่ต้น
ลาพูในสวนสันติชัยปราการที่ออกแบบใหม่นั้น คือการสร้างอัตลักษณ์เดิมของพื้นที่ในอดีตเชื่อมกับ
การรับรู้ในพื้นที่รอบๆ ต้นลา พูใหม่ โดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเค้าโครงของต้นลาพูและแสง
กระพริบจากหิ่งห้อยในอดีต
ผู้ออกแบบได้ทาการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น พื้นที่ต้นลาพู พื้นที่สาหรับนั่งและพื้นที่
เชื่อมไปยังท่าเรือพระอาทิตย์
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ภาพที่ 142 แสดงการเชื่อมต่อของพื้นที่ทางเดินไปยังท่าเรือและพื้นที่ต้นลาพู

ภาพที่ 143 แสดงพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่ต้นลาพู
ในพื้นที่ต้นลาพูที่ออกแบบใหม่นั้น ผู้ออกแบบได้ทาการออกแบบพื้นที่โดยให้มี สภาพ
เป็นส่วนตัวระดับ เพื่อให้พื้นที่นั้นสามารถรับรู้ความเป็นมาและความสาคัญของต้น ลาพูที่อยู่ใน
พื้นที่ โดยการสร้างพื้นที่นั่งที่สามารถรับร่มเงาของต้นลาพูและวางผนังน้าตก เพื่อให้พื้นที่ได้
ลดทอนการรับรู้เสียงจากภายนอกด้วยเสียงกระทบของน้า
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ภาพที่ 144 แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่นั่ง ผนังน้าตกและต้นลาพู
โดยผนังน้าตกดังกล่าว มีการฝังไฟ led เพื่อในระหว่างเย็นจนถึงค่า ไฟเหล่านี้จะเป็นอัต
ลักษณ์ของตัวหิ่งห้อยเรืองแสง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของต้นลาพูที่เป็นที่อยู่ของหิ่งห้อย
นอกจากการสร้างบรรยากาศเสมือนแล้ว เป็นความต้องการของผู้ออกแบบเองด้วย เพื่อต้องการให้
พื้นที่ระหว่างทางเดินไ ปยังท่าเรือพระอาทิตย์และพื้นที่ต้นลาพูมีการใช้งานในพื้นที่ในช่วงเวลา
ดังกล่าว (ความน่าสนใจ แสงสว่างในพื้นที่)

ภาพที่ 145 แสดงผนังน้าตกในช่วงกลางวัน
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ภาพที่ 146 แสดงผนังน้าตกในช่วงกลางคืน (แสงอัตลักษณ์ของหิ่งห้อย)

ภาพที่ 147 แสดงภาพรวมของหุ่นจาลองของกระบวนการออกแบบครั้งที่ 2

144

ข้อสังเกตจากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
ในการกระบวนการออกแบบครั้งที่ 2 นั้น ผู้ออกแบบได้มีการวางแนวคิดในการออกแบบ
ในแต่ละแบบพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นมีความต้องการของ สภาพเป็นส่ว นตัวแตกต่าง และในความ
แตกต่างของ สภาพ เป็นส่วนตัวเหล่านั้น มีสาเหตุจากสภาพกายภาพของพื้นที่ รวมไปถึงความ
แตกต่างของสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วย ผู้ออกแบบจึงได้วิเคราะห์และนาสาเหตุดังกล่าวมา
ประกอบแนวคิดร่วมในการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะใหม่ด้วย
สิ่งที่ได้จากกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) พื้นที่ในบางตาแหน่ง มี
การใช้งานยังไม่เหมาะสมมากนัก เช่น พื้นที่ป้ายรถเมล์ การใช้งานการเคลื่อนที่ขึ้นลงบริเวณ
ดังกล่าว ยังไม่เหมาะสาหรับการใช้งานพื้นที่รอรถเมล์มากนัก จึงต้องทาการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว
ต่อไป ในส่วนพื้นที่อื่นๆ นั้น ต้องมีการปรับปรุงในด้านสุนทรียภาพของการใช้งาน โดยสิ่งที่จะทา
ต่อไปในกระบวนการออกแบบสถาปัตบกรรมครั้งที่ 3 คือ การปรับปรุงในด้านสุนทรียภาพ เพื่อให้
เหมาะสมกับพื้นที่สวนสาธารณะ โดยยังคงแนวคิดของ สภาพ เป็นส่วนตัวที่ผู้ออกแบบตั้งใจไว้
อยูด่ ้วย
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3)
พื้นที่หน้าป้อมพระสุเมรุ
ในการวิเคราะห์จากผู้วิจัยนั้น ในตาแหน่งของพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุเดิม เป็น
ตาแหน่งของพื้นที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เส้นทางการเดินภายในส วนสันติชัยปราการ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ทางที่เข้าจากด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ และทางด้านหลังป้อมพระสุเมรุ ดังนั้นพื้นที่ในบริเวณนี้จะ
การรับรู้ถึงการเข้าถึงพื้นที่ตลอดเวลา

ภาพที่ 148 แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย (นัง่ ) และพื้นที่ทางเดินของพื้นที่หน้าป้อมพระสุเมรุ
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ในขณะเดียวกันนั้น ในพื้นที่ตาแหน่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีการจัดวางของพื้นที่นั่งพักผ่อนเป็น
ส่วนใหญ่ (street furniture) ดังนั้น พื้นที่ในบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เกิด eye – contact ระหว่าง
พื้นที่แต่ละหน่วยเยอะ

ภาพที่ 149 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตา (Eye contact) กับกิจกรรมการใช้สอย
ในพื้นที่
ดังนั้นความต้องการของผู้ออกแบบ จึงมีแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยน
คุณภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ขึ้นในรอบวัน ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้
ช่วงเช้า – ช่วงกลางวัน

ภาพที่ 150 แสดงปริมาณการใช้สอยของผู้ใช้สอยในช่วงเช้าถึงกลางวัน
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พื้นที่บริเวณนี้ มีปริมาณการใช้สอยไม่มากนัก
สภาพ เป็นส่วนตัวจึงเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมในพื้นที่แต่ละหน่วย แม้ว่าจะมีการรบกวนทางสายตา จากการเดินเข้ามายังในพื้นที่
ช่วงเย็น – หัวค่า

ภาพที่ 151 แสดงปริมาณการใช้สอยของผู้ใช้สอยในช่วงเย็นถึงหัวค่า

ภาพที่ 152 แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หน้าป้อมพระสุเมรุ
พื้นที่บริเวณนี้ มีปริมาณการใช้สอยมากกว่าเดิม พื้นที่ นั่งถูกใช้สอยจนไม่เหลือที่ว่าง
บริเวณทางเดินมีคนเดินผ่านไปมา สภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่ลดลงไปอีก เนื่องจากระยะเว้นว่าง
ของพื้นที่ใช้สอยลดลง รวมไปถึงปริมาณของผู้ใช้สอยมีมากขึ้น
ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่ทดลองในตาแหน่งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการแบ่ง พื้นที่ออกแบบเป็น
2 ส่วน พื้นที่นั่งกับพื้นที่ทางเดิน (circulation) โดยจะมีการออกแบบดังนี้
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เนื่องจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ถูกเข้าถึงทุกเส้นทางการเดินของ
ผู้ใช้งาน และในขณะเดียวกันมีความแตกต่างการใช้สอยในพื้นที่ และมี การเคลื่อนที่ (Movement)
ภายในพื้นที่ด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ สภาพ เป็นส่วนตัว ผู้วิจัยจึงทาการออกแบบพื้นที่เป็น
หน่วยย่อยๆ โดยการปรับพื้นที่เป็นลักษณะขั้นบันได (step) โดยมีการรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพการณ์ในรอบวันดังนี้
ในสภาพการณ์ ของพื้นที่ในช่วงเช้าถึงกลางวัน มีผู้คนมาใช้สอยในปริมาณไม่มากนัก
การสร้างพื้นที่ให้เกิด สภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมสามารถทาได้ ซึ่งผู้วิจัยทาการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ขั้นบันไดแต่ละช่วงให้มีความห่างกัน เพื่อลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา
สารที่ส่งออกมาจากผู้ที่เดินไม่จะถูกเร้าจาการเคลื่อนมากเกินไป

ภาพที่ 153 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเช้าถึงกลางวัน ในพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ

ภาพที่ 154 แสดงการใช้สอยใหม่ บนพื้นที่หน้าด้านป้อมพระสุเมรุ
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พื้นที่นั่งที่ออกแบบเป็นพื้นที่นั่งที่แทรกตัวอยู่ตามผนังน้าตก ที่ผู้ออกแบบออกแบบไว้ ซึ่ง
ทาให้พื้นที่นั่งดังกล่าวไม่ถูกรบกวนจากเสียงของกิจกรรมอื่น รวมไปถึงมีการออกแบบที่กาบังขนาด
สูง ลดทอนการรับรู้ทางสายของผู้ใช้ภายมนพื้นที่นั้นๆ
ในช่วงเวลาตอนเย็นถึงช่วงค่านั้น พื้ นที่มีการใช้สอยกิจกรรมมากขึ้น การรับรู้สาร
ภายนอกในพื้นที่ใช้สอยมีมากยิ่งขั้นด้วย ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกปรับเปลี่ยนให้ความสาคัญ
ต่อการเพิ่มปริมานของผู้ใช้สอย พื้นที่นั่งบริเวณบันไดจะถูกยกตัวขึ้น ส่วนช่องว่างระหว่างพื้นที่ที่ยก
ตัวกับพื้นที่นั่งที่แทรกตรงกาแพงน้าตก มีการบีบช่องทางการเดินให้คนภายนอกมีการเข้าถึงพื้นที่ได้
ไม่สะดวกมากนัก

ภาพที่ 155 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเย็นถึงหัวค่า ในพื้นที่ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ

ภาพที่ 156 แสดงการใช้สอยใหม่ในเวลาเย็นถึงหัวค่า บนพื้นที่หน้าด้านป้อ มพระสุเมรุ
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ขณะเดียวกันทาให้พื้นที่ด้านหน้าบริเวณพระที่นั่งและบริเวณด้านข้างป้อมพระสุเมรุ
เกิดเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ซึ่งปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทางเดินหลักของโครงการ รวมไปถึงเน้นการรับรู้
(Take space) ต่อตัวพระทีนั่งสันติชัยปราการและป้อมพระสุเมรุด้วย

ภาพที่ 157 แสดงระยะห่างของพื้นที่ทางเดินด้านหน้าพระที่นั่งเดิม

ภาพที่ 158 แสดงระยะห่างของพื้นที่ทางเดินด้านหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีการขยายตัวขึ้น
พื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ
ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นที่น่าจดใจของสวนสันติชัยปราการ
พื้นที่ลานหญ้าแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น มีการแสดงมายากล
และการละเล่นของ
ชาวต่างชาติและชาวไทยในในละแวกนั้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคนที่ได้เดินทางมาในสวนสันติชัย
ปราการ
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ภาพที่ 159 แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย (นัง่ ) ในพื้นที่ลานหญ้าและพื้นที่โดยรอบ
จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับ สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่นั้น พื้นที่ในรอบวันมีการ
ใช้งานในพื้นที่แตกต่างกันมากดังต่อไปนี้
ช่วงเช้า – ช่วงกลางวัน

ภาพที่ 160 แสดงปริมาณการใช้สอยของผู้ใช้สอยในช่วงเช้าถึงกลางวัน
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ในช่วงเวลาตอนเช้าถึงช่วงเวลากลางวัน พื้นที่บริเวณลานหญ้า โดยเฉพาะพื้นที่นั่ง
บริเวณเชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ ในบริเวณนี้มีพื้นที่นั่งจานวนมากที่มี
คุณภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (พื้นที่เว้นว่างน้อย บดบังจากพุ่มไม้ เป็นต้น ) ส่วนบริเวณลาน
หญ้านั้นไม่มีการใช้สอยเลยจากผู้คนที่เข้ามา เนื่องจากแสงแดดและร่มเงาที่น้อยของพื้นที่
ช่วงเวลาเย็น

ภาพที่ 161 แสดงปริมาณการใช้สอยของผู้ใช้สอยในช่วงเย็นถึงหั วค่า

ภาพที่ 162 แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสันติชัยปราการ
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ในช่วงเวลาตอนเย็นถึงหัวค่า พื้นที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้สอยในพื้นที่มากขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่ลานหญ้ามีการทากิจกรรมการแสดงและมายากล รวมไปถึงมีบาง ส่วนที่มานั่ง
พักผ่อนหย่อนใจบนลานหญ้าด้วย แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณที่นั่งรอบๆ นั้น ยังมีลักษณะ
คล้ายๆ กันกับช่วงเช้าและกลางวัน มีปริมา ณคนมาใช้พื้นที่ไม่มากนัก ซึ่งมีผลมาจากคุณภาพของ
พื้นที่นั่งไม่เหมาะสมพอ
ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่ทดลองในตาแหน่งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งพื้นที่ออกแบบเป็น
2 ส่วน คือพื้นที่ลานหญ้าและพื้นที่นั่ง
ในบริเวณพื้นที่นั่งรอบ เดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น
ระดับๆ โดยแต่ละระดับเป็นพื้นที่สาหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจปรับเปลี่ยนตาม สภาพการณ์ของแต่
ละช่วงเวลา พื้นที่นั่งที่ถูกออกแบบขึ้นมีการนาสายตาไปยังพื้นที่ที่มีคุณภาพที่สุด คือ พื้นที่ลาน
เอนกประสงค์ริมน้าและลานหญ้าแสดงกิจกรรม ซึ่งการดึงดูดความสนใจด้วยการบังคับมุมมองไป
ยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เป็นการลดทอนการรับรู้สารภายนอกเพื่อสร้างสภาพเป็นส่วนตัว

ภาพที่ 163 แสดงการปรับเปลี่ยนของพื้นที่ภายในพื้นที่ลานหญ้า (ในช่วงเช้า – ช่วงเย็น)
ส่วนในรายละเอียดการปรับเปลี่ยนพื้นที่นั่งตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ จะ
อธิบายดังต่อไปนี้
ในช่วงเช้า – ช่วงกลางวัน พื้นที่มีการใช้สอยไม่มากนัก พื้นที่นั่งดังกล่าวจะปรับเปลี่ยน
คุณภาพพื้นที่ โดยการยุบตัวลงไปในผนัง ทาให้เกิดพื้นที่นั่งที่มีปิดล้อมและมีการนาสายตาไปยัง
พื้นที่ลานหญ้าและลานเอนกประสงค์ริมแม่น้า ซึ่งจากคุณภาพของพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่นั่งสาม ารถ
ถูกลดทอนสารจากพื้นที่ภายนอกได้ (ผนังสูง ) และในระหว่างการทากิจกรรมในพื้นที่นั่ง ผนังมีการ
บานออกเพื่อรับรู้แนวกว้างของมุมมองที่ผู้ออกแบบวางแนวคิดไว้
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ภาพที่ 164 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเช้าถึงกลางวัน ในพื้นที่บริเวณลานหญ้า

ภาพที่ 165 แสดงการใช้สอยใหม่ในเวลาเช้าถึงกลางวัน บนพื้นที่ลานหญ้า
ในช่วงเย็นถึงหัวค่า จากในช่วงเวลาเดิมพื้นที่ลานหญ้ามีการใช้สอยมากขึ้นแต่พื้นที่กลับ
มีคนใช้งานไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่นั่งมีการวางแนวทางการมองไปยังพื้นที่ลานเอนกประสงค์
ริมน้าและพื้นที่ลานหญ้า พื้นที่นั่ งจึงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อในช่วงเย็นปริมาณการใช้สอย
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น พื้นที่นั่งจากเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่นั่งปกติ (Step) การเปลี่ยนในลักษณะ
แบบนี้ เนื่องจากสารมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่มาก การสร้าง สภาพเป็นส่วนตัวในระดับ
เดิมทาได้ไม่มีประสิทธฺภาพ จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่สามารถลดทอนสารที่ถูกส่งออกมาแทน
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ภาพที่ 166 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเย็นถึงหัวค่า ในพื้นที่บริเวณลานหญ้า

ภาพที่ 167 แสดงการใช้สอยใหม่ในเวลาเย็นถึงหัวค่า บนพื้นที่ลานหญ้า
พื้นที่ ลานหญ้า การปรับเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ลานหญ้ามีการปรับเปลี่ยนเป็นไปใน
ลักษณะให้มีการดึงดูดเข้าไปใช้งาน แต่เนื่องพื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งนั้น เป็นพื้นที่ที่มีการ
จดจาจากผู้ที่เคยมาเข้ามาในสวนสันติชัยปราการ เป็นบริบทของสถานที่ที่มีภาพลักษณ์โดดเด่น ซึ่ง
ความตั้งใจของผู้วิจัยที่ต้องการออกแบบพื้นที่แห่งใหม่นี้มีบริบทที่สอดคล้องกับพื้นที่เดิม พื้นที่ลาน
หญ้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สูญเสียบริบทเดิมลงไป
ส่วนในพื้นที่ลานหญ้าดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนสู่ บริบทเดิม เนื่องจากพื้นที่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว มีการใช้สอยกิจกรรมที่มาก สารที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมย่อมมากขึ้นเช่นกัน
พื้นที่ลานหญ้าจะใน่ช่วงดังกล่าวจะรองรับต่อกิจกรรม การละเล่นและการแสดงมากกว่ากิจกรรม
การนั่งในแบบช่วงเช้าและกลางวัน
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พื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
ในพื้นที่บริเวณนี้จาการวิเคราะห์ของผู้วิจัย เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพมากที่สุดในสวนสันติ
ชัยปราการ เนื่องจากในรอบวันพื้นที่ในตาแหน่งดังกล่าวมีการใช้สอยกิจกรรมเกิดขึ้นแทบตลอด
ช่วงเวลา ขณะเดียวกันในรอบปี งานแสดง งานจัดกิจกรรมต ามวันสาคัญมีการจัดภายในพื้นที่นี้
ด้วย นอกจากนี้คุณภาพทางกายภาพของพื้นที่เป็นสิ่งดึงดูดให้คนเข้ามาทากิจกรรมด้วยเช่นกัน
เนื่องจากพื้นที่มีการเชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยาและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสะพานพระรามที่ 8
ซึ่งสวนสาธารณะในกรุงเทพมีน้อยนักที่มีคุณภาพแบบนี้

ภาพที่ 168 แสดงคุณภาพในด้านมุมมองของพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
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ในการวางแนวคิดการออกแบบพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มีการถูกใช้งานตลอดวัน จึงทาการ
ออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยนในทั้งช่วง 3 เวลาดังต่อไปนี้

ภาพที่ 169 แสดงกายภาพพื้นที่ใหม่ ของพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 170 แสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายรในลานเอนกประสงค์ริมน้า
ในช่วงเช้า ในช่วงเช้าผู้วิจัยได้วางแนวคิดในการออกแบบให้พื้นที่ ให้มี สภาพเป็น
ส่วนตัวที่มาก สามารถมีการปลดปล่อยทางอารมณ์ได้ เนื่องจาก พื้นที่แห่งนี้ในช่วงเช้ามีปริมาณ
ของสารภายนอกที่น้อยเนื่องจากปริมาณการเข้ามาใช้สอยพื้นที่ นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีเพียง
กิจกรรมนั่งในแบบต่างเช่น นั่งชมวิว นั่งคุย นั่งอ่านหนังสือ เป็นต้น ซึ่งสารที่ส่งออกมาจากกิจกรรม
เหล่านี้ไม่ได้เร้าให้รบกวนสภาพเป็นส่วนตัวมากนัก
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ภาพที่ 171 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเช้า ในพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 172 แสดงการใช้สอยใหม่ในช่วงเช้า บนพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
ดังนั้น ในการสร้างพื้นที่ปรับเปลี่ยน สภาพเป็นส่วนตัว ผู้วิจัยได้ทาก ารออกแบบพื้นที่นั่ง
ทีใ่ ห้สภาพเป็นส่วนตัวภายในพื้นที่ ด้วยการทาการกระจายพื้นที่นั่งไปตาแหน่งต่างๆ ให้มีระยะห่าง
ในระยะของระยะสาธารณะ (12 ฟุต ) ในพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า โดยที่นั่งดังกล่าวมี
ปรับเปลี่ยนตัวมันเองเมื่อมีการใช้งาน โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่ งเมื่อผู้ใช้ต้องการ และเหมือน
ไม่มีการใช้งานพื้นที่นั่งยุบตัวและแนบติดไปกับพื้นที่
ในช่วงกลางวัน ในช่วงกลางวันนั้น สภาพแวดล้อมทาให้มีปัญหาในการใช้งานภายใน
พื้นที่ เนื่องแสงแดดและความอบอ้าว เนื่องจากกายภาพของพื้นที่มีร่มเงาน้อย ผู้วิจัยจึงทาก าร
ออกแบบเป็นผนังของพื้นที่นั่งนั้นมีการปรับเปลี่ยนตัวมันเองเป็น Overhead plane เพื่อให้พื้นที่มี
ร่มเงา เพื่อลดสารที่รุนแรงจากแสงแดดของสภาพการณ์
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ภาพที่ 173 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงกลางวัน ในพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 174 แสดงการใช้สอยใหม่ในช่วงกลางวัน บนพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
ในช่วงเย็นถึงหัวค่า ส่วนในพื้นที่ช่วงเย็นถึงหัวค่านั้น พื้นที่มีการใช้สอยที่มากขึ้น ลาน
เอนกประสงค์มีผู้คนใช้สอยมากที่สุดในพื้นที่สวนสันติปราการ ระดับ สภาพเป็นส่วนตัวย่อมลดลง
ผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบพื้นที่เพื่อลดทอนสารที่ส่งออกมาจากภายนอกในพื้นที่นั้นๆ โดยจากเดิม
พื้นที่นั่งที่ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกนั่งตาแหน่งไหนก็ได้ ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมโดยแบ่ง
ออกเป็นพื้นที่นั่งชมและพื้นที่ลานแสดง
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ภาพที่ 175 แสดงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นถึงหัวค่า ของพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
เนื่องจากพื้นที่มีการลดทอนจากความสนใจ (Divert attention) จากคุณภาพพื้นที่คือ
แม่น้าเจ้าพระยาและวิวทิวทัศน์แม่น้าและสะพานพระราม 8 พื้นที่นั่งที่เกิดจึงมีลักษณะแบบใหม่
เพื่อลดทอนการรับรู้สารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วงเวลาดังกล่าว
พื้นที่นั่งจะเป็นรูปแบบของระดับขั้น ซึ่งแต่ละขั้นจะมีตัวแบ่งขอบเขตของตัวมันเอง ซึ่งตัวแบ่ง
ขอบเขตสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานที่เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ความต้องการระยะเว้นว่างมากหรือ
น้อย ซึ่งการแบ่งขอบเขตที่ว่างช่วยลดทอนการรับรู้ด้านการสัมผัส ซึ่งเป็นปัญหาหลักของพื้นที่ที่อยู่
รวมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งนอกจากนี้ยังลด
ทอนในการสัมผัสทางกลิ่น เสียง และทางสายตาด้วย

ภาพที่ 176 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเช้าถึงกลางวัน ในพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
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ภาพที่ 177 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเย็นถึงหัวค่า ในพื้นที่ลานเอนกประสงค์
ริมน้า (รองรับต่อปริมานใช้สอย)

ภาพที่ 178 แสดงการใช้สอยใหม่ในช่วงเย็นถึงหัวค่า บนพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
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พื้นที่หลังป้อมพระสุเมรุ
จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาหรับนั่งพักผ่อนหย่อนรอบๆ
ตัวป้อมพระสุเมรุ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แทบไม่มีการใช้สอยในพื้นที่นั้นๆ เท่าใดนัก นอกจากนี้คนใน
ชุมชนวัดสังเวชซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกับบริเวณด้านหลังสวนสันติชัยปราการ ได้เข้ามายึดพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขายของและพักผ่อนหย่อนใจของตนเอง รวมไปถึงวินมอไซด์ด้วย ทาให้พื้นที่นี้
บางส่วนถูกยึดครองโดยปริยาย

ภาพที่ 179 แสดงพื้นที่ใช้สอยเดิม ที่มีการใช้สอยยังไม่เหมาะสม
ขณะเดี ยวกันคุณภาพของพื้นที่นั้น ไม่ตอบสนองต่อพื้นที่ใช้สอยที่จัดไว้ เช่น พื้นที่นั่งซึ่ง
สามารถรับรู้สารของคนในชุมชนมากเกินไป พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เก็บของของพื้นที่ขายของ
บริเวณริมถนน เหมือนเป็นที่พักคอย แต่กลับเป็นลานตะกร้อของวินมอเจอไซด์ เป็นต้น
จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเสนอแนวคิดที่จะออกแบบพื้นที่นี้แบบใหม่ เพื่อตอบสนอง
ต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของพื้นที่ โดยจาแนกพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.1 พื้นที่ขายอาหาร
4.2 พื้นที่ปรับปรุงเป็นป้ายรถเมล์
4.3 พื้นที่นั่งเชื่อมกับลานเอนกประสงค์ริมน้า
ซึ่งจะมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้
4.1 พื้นที่ขายอาหาร
เนื่องจากพื้นที่บริเวณเป็นพื้นที่ค้าขายของคนในชุมชน และในบริเวณนี้เป็น
ตาแหน่งของห้องน้าสาธารณะของสวนสันติชัยปราการ ผู้วิ จัยจึงทาการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น ออกแบบพื้นที่สาหรับรับประทานอาหารและร้านค้าเดิม มาจัดวางตาแหน่งใหม่
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ภาพที่ 180 แสดงการใช้สอยใหม่ในพื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุ ในส่วนของบริเวณขายอาหาร

ภาพที่ 181 แสดงการพื้นที่ใช้สอยใหม่บริเวณห้อ งน้า
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ภาพที่ 182 แสดงการพื้นที่ใช้สอยใหม่บริเวณห้องน้า
พื้นที่ดังกล่าว ได้ออกแบบให้พื้นที่เปิดโล่ง เนื่องจากคุณภาพพื้นที่เดิมมีต้นไม้ขนาดใหญ่
ให้ร่มเงา ซึ่งการทิ้งระห่างระหว่างร่มเงากับพื้นดินมากๆ จะทาให้พื้นที่โปร่งขึ้น
4.2 พื้นที่ปรับปรุงเป็นป้ายรถเมล์
ในคุณภาพพื้นที่เดิม เป็นพื้นที่พักผ่อนของวินมอเตอร์ไซด์และคนในพื้นที่ ทาให้
พื้นที่ดังกล่าวผู้คนภายนอกไม่ดึงดูดเข้าไปใช้งานมากนัก (รับรู้ถึงความเหลี่ยมล้าภายในพื้นที่ ) แต่
เมื่อวิจัยได้ทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพของพื้นที่ในตาแหน่งนี้ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถรับรู้
สภาพการณ์ของถนนพระอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณภาพดังกล่าวน่าจะสอดคล้องต่อความ
ต้องการของพื้นที่ออกแบบที่เป็นพื้นที่นัดพบ เพราะพื้นที่ดังกล่าวต้องการการรับรู้จากภายนอก

ภาพที่ 183 แสดงการพื้นที่ใช้สอยในบริเวณพื้นที่ป้ายรถเมล์
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ภาพที่ 184 แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ทางเดินกับพื้นที่นั่งรอรถประจาทาง
โดยนอกจากเป็นพื้นที่นัดพบแล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ผู้ออกแบบจึง เป็นทางเข้า
รองและเป็ นพื้นที่ป้ายรถเมล์ด้วย เนื่องจ ากบริเวณถนนพระอาทิตย์มีบ้ายรถเมล์ที่ส่วนใหญ่ไม่
ชัดเจนนั้น การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ป้ายรถเมล์บริเวณดังกล่าว ในตัวพื้นที่เองสามารถ
รับรู้การจราจรและการเข้ามาของรถเมล์แต่ละสายได้ดีด้วย
ในรายละเอียดการออกแบบพื้นที่นั้น ได้ให้ความสาคัญข องคุณภาพพื้นที่ โดยการแบ่ง
ตามการรับรู้มุมมองที่ชัดเจนของสารภายนอก คือ พื้นที่ที่สามารถรับมุมมองที่ชัดเจนของถนนพระ
อาทิตย์เป็นพื้นที่นัดคอย รอรถเมล์ ส่วนพื้นที่ที่มีการรับรู้สภาพการณ์ของถนนพระอาทิตย์น้อยลง
(โดนบังจากตัวป้อม) เป็นบริเวณทางเข้า ทางเดินไปยังรอรถเมล์

ภาพที่ 185 แสดงพื้นที่รอรถประจาทาง มีการบังคับมุมมองไปยังถนนพระอาทิตย์
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ภาพที่ 186 แสดงทัศนียภาพของพื้นที่ป้ายรถเมล์ใหม่ของพื้นที่หลังมป้อมพระสุเมรุ
โดยนอกจากนี้ เนื่องจากบริเวณห้องน้ามีการเชื่อมต่อกับซอยวัดสังเวช ซึ่งเป็นถ นนที่
ยานพาหนะผ่านเข้าออกไปและไม่ค่อยมีการจราจรมากนัก ผู้วิจัยจึงออกแบบพื้นที่จอดจักรยานวิ่ง
รอบกรุงเทพมาไว้ยังบริเวณนี้แทน เนื่องจากตาแหน่งเดิม (บริเวณด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ )
ซึ่งมีเนื้อที่ปริมาณน้อยและไม่สะดวกต่อการเดินเข้าสู่สวน
4.3 พืน้ ที่นั่งเชื่อมกับลานเอนกประสงค์ริมน้า
พื้นที่ที่ออกแบบใหม่นี้ ผุ้วิจัยเห็นความต่อเนื่องของพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้าที่
มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณออกแบบ เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของพื้นที่ดดยส่วนใหญ่พื้นที่
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ลานที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เท่าใดนัก นอกจากนี้คุณภาพทางกายภาพ มีร่มเงาจากต้นไม้ขนาดใหญ่
มาก ทาให้พื้นที่มีแสงสว่างที่น้อย และมีการเชื่อนมต่อกับพื้นที่ขายของ ทาให้พื้นที่ไม่ดึงดูดให้เข้า
ไปใช้มากนัก

ภาพที่ 187 แสดงสภาพการณ์ของพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
ผู้วิจัยจะทาการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ในตาแหน่งนี้เป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนต่อกิจกรรมที่
เกิดขึ้นดังนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความต่อเนื่องกับลานเอนกประสงค์ริมน้า ซึ่งเป็นจากการ
วิเคราะห์ของผู้วิจัยเป็นพื้นที่มีกายภาพที่ดีและมีกิจกรรมตลอดวัน ดังนั้นพื้นที่ที่ออกแบบสามารถ
รับรู้ความเป็นไของพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า จึงปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่นั่งปรับเปลี่ยนตาม
สภาพการณ์รอบวัน ซึงมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 188 แสดงพื้นที่ปรับเปลี่ยนที่เชื่อมต่อกับลานเอนกประสงค์ริมน้าด้านหลังป้อมพระสุเมรุ
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ในพื้นที่ในตาแหน่งเดิมนั้น (พื้นที่หลังป้อม ) แทบไม่ได้ถูกใช้งานเลย ดังนั้นหลักการ
ออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยนจึงใช้ปัจจัยของพื้นที่ใกล้เคียงมาออกแบบด้วย พื้นที่ลานเอนกประสงค์
ริมน้าในช่วงร อบวันมีความแตกต่างในการเกิดกิจกรรม ช่วงเช้าถึงกลา งวัน มีคนมาใช้กิจกรรมไม่
มากนัก ซึ่งทาให้พื้นที่ไม่ได้ถูกรบกวนจากสารมากนั้น ส่วนช่วงเย็นพื้นที่มีการมีการใช้กิจกรรม มาก
ขึ้น การรบกวนจากสารมาก
เช่นกันในพื้นที่นั่งด้านหลังป้อมพระสุเมรุนี้ใช้หลักเดียวกันกับพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้า
ในช่วงเช้าถึงกลางวัน ผู้ออกแบบต้องการให้พื้นที่นั่งมีสภาพเป็นส่วนตัวที่สูง เนื่องจากพื้นที่เดิมมีร่มเงา
และบริเวนของสารจากผู้คนใช้สอยไม่มากนัก ทิศทางตาแหน่งของพื้นที่บังคับไปยังแม่น้าเจ้าพระยา
และวิวฝั่งศิริราช ในพื้นที่นั่งเองมีการโอบล้อมจากที่กาบังด้านข้างทาให้ลดการรับรู้จากสภาพการณ์ใน
ขณะนั้น และเนื่องจากพื้นที่มีคนใช้สอยไม่มาก จึงสามารถทาให้พื้นที่นั้นสร้างความสันโดษได้

ภาพที่ 189 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเช้าถึงกลางวัน ในพื้นที่นั่งเชื่อม
กับลานเอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 190 แสดงการใช้สอยใหม่ในช่วงเช้าถึงกลางวัน บนพื้นที่นั่งเชื่อมกับลานเอนกประสงค์ริมน้า
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ในส่วนของพื้นที่นั่งนั้น มีการแบ่งระดับช่ องแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน พื้นที่นั่งแต่ละที่
มุมมองมีตัดขาดจากพื้นที่นั่งด้านล่าง เพื่อการบังคับมุมมองไปยังแม่น้าเจ้าพระยา
ทิวทัศน์ฝั่ง
ศิริราช และพื้นที่คุณภาพของลานเอนกประสงค์ริมน้า
ในส่วนพื้นที่เข้าถึง ทางเดินหลักที่เข้ายังในส่วนนี้ ผู้ออกแบบได้จัดวางพื้นที่ทางเดิน
แยกตัวออกไป (ชิดกับตัวป้อม ) เพื่อให้พื้นที่นั่งรับรู้ผู้คนที่เดินผ่านได้น้อย ไม่ให้รบกวน สภาพเป็น
ส่วนตัว
ส่วนในเย็นถึงหัวค่านั้น เนื่องจากพื้นที่ลานเอนกประสงค์ริมน้ามีการสอยในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นพื้นที่นั่งดังกล่าวจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสอนองต่อปริมาณที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้สอย
ด้วย พื้นที่นั่งจะมีการปรับเปลี่ยนการโอบล้อมพื้นที่ แต่ยังคงซึ่งระดับที่ตัดขาดของแต่ละหน่วย เพื่อ
เพิ่มพื้นที่การใช้งานในปริมาณใช้สอยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในระดับที่แตกต่างช่วยลดทอนการรบกวนจาก
สารที่ส่งออกมาปริมาณมากในช่วงเย็นถึงหัวค่า

ภาพที่ 191 แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ในช่วงเย็นถึงหัวค่า ในพื้ นทีน่ ง่ั เชือ่ มกับลาน
เอนกประสงค์ริมน้า

ภาพที่ 192 แสดงการใช้สอยใหม่ในช่วงเย็นถึงหัวค่า บนพื้นที่นั่งเชื่อมกับลานเอนกประสงค์ริมน้า
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5. พื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ
ในตาแหน่งพื้นที่เดิมดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทา การวิเคราะห์พื้นที่ได้ว่า เป็นพื้นที่ที่สาหรับ
พักคอย พบปะบริเวณด้านหน้า มีพื้นที่นั่งไว้ตามตาแหน่งแนวต้นไม้ซึ่งให้ร่มเงา ซี่งสิ่งที่เกิดขึ้น คน
ที่เข้ามาใช้งานส่วนนี้ มีบริมาณน้อยมากและไม่ดึงดูดให้เข้ามาใช้งานมากนัก ผู้วิจัยจึงทาการ
ออกแบบพื้นที่ดังกล่าวดังนี้

ภาพที่ 193 แสดงการใช้สอยในพื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการเดิม
ในคุณภาพของพื้นที่ มีการรับรู้สารที่ชัดเจนมากจากบริเวณพระอาทิตย์และร้านค้าฝั่ง
ตรงข้าม ผู้ออกแบบจึงมีการวางแนวคิดที่ให้คุณภาพพื้นที่นี้ตัดขาดออกจากพื้นที่สวนสันติชัย
ปราการ แต่ละพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างสวนสันติชัยปราการกับบริเวณถนนพระอาทิตย์ พื้นที่เชื่อมต่อ
ดังกล่าวนั้น จะทาหน้าที่เชื้อเชิญให้คนภายนอกเข้ามาใช้ ภายในพื้นที่สวนสันติชัยปราการ รวมไป
ถึงปรับปรุงพื้นที่ทางเดินไปยัง ท่าเรือพระอาทิตย์ด้วย โดยจะมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้

ภาพที่ 194 แสดงการใช้สอยในพื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการใหม่

170

บริเวณพื้นที่ด้านหน้ามีการรับรู้ต่อสภาพการณ์ภายนอกมาก แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้ออกแบบต้องการให้พื้นที่จุดเชื่อมต่อ ดังนั้นการลดทอนการรบกวนจากสารภายนอกจะทาให้
พื้นที่ยังคงมี สภาพเป็นส่วนตัวอยู่ ด้วยสารที่เป็นมลภาวะอย่าง เสียง กลิ่น จากถนนพระอาทิตย์
ผู้ออกแบบได้นาการทดลองเกี่ยวกับ shelter มาใช้ในงาน กาแพงที่ให้เกิดเสียงทาให้ช่วยลดทอน
เสียงที่ไม่ต้องการจากถนนได้ รวมถึงการสร้างที่กาบัง จากพืชพรรณช่วยลดถอนเรื่องกลิ่นลงไปได้

ภาพที่ 195 แสดงการใช้สอยพื้นที่นั่งบริเวณด้านหน้าสวนสันติชัยปราการ

ภาพที่ 196 แสดงกายภาพของน้าที่กระทบ ช่วยลดทอนเสียงจากภายนอกที่มีผลต่อพื้นที่นั่ง
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ภาพที่ 197 แสดงการใช้สอยภายในพื้นที่ด้านหน้า สวนสันติชัยปราการ
ภายในพื้นที่มีการจัดวางพื้นที่นั่งแต่ละตาแหน่ง โดยเป็นในลักษณะของของพื้นที่นั่งและ
มีตัวแบ่งขอบเขตของพื้นที่นั่งปรับเปลี่ยนได้ และทิศทางหรือมุมมองจะบังคับให้มองไปยังบริเวณ
ถนนพระอาทิตย์และร้านค้า
ในส่วนทางเดินไปยังท่าเรือพระอาทิตย์นั้น มีแบ่งเส้นทางอย่าง ชัดเจนมากขึ้น มีการนา
สายตาไปยังแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีอยู่หมายที่ชัดเจนมากขึ้น
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พื้นที่รอบต้นลาพู
เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในด้านประวัติศาสตร์ เนื่องในตาแหน่งนี้เป็นพื้นที่ของตาแหน่ง
ต้นลาพูต้นสุดท้ายของพื้น ที่ ซึ่งเดิมในสวนสันติชัยปราการมีการนาเสนอเนื้อหาส่วนนี้ในบริเวณ
แผ่นป้ายด้านหน้าของพื้นที่โครงการ แต่สิ่งที่พบเห็นพื้นที่กลับไม่ได้ส่งเสริมถึงความสาคัญของต้น
ลาพูเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนคุณภาพของพื้นที่ ด้วยการให้พื้นที่มีการรับรู้ถึง
ความสาคัญของต้นลาพูและรับรู้คุณภาพของพื้นที่จากการออกแบบของผู้วิจัยเอง
เนื่องจากการวิจัยและศึกษาของผู้วิจัย (ที่มา : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการผลจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย โดย สุชาดา กรเพชรปราณีและคณะ
) พบว่าต้นลาพู
โดยปรกติเป็นที่อาศัยขอ งหิ่งห้อย ซึ่งเป็นแมลงที่สามารถส่องแสงได้จานวนมาก และประกอบกับ
พื้นที่เดิมในอดีตของสวนสันติชัยปราการ เป็นบริเวณที่มีต้นลาพูเป็นจานวนมาก ซึ่งต้นลาพูเหล่านี้
เป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยด้วยเช่นกัน ก่อนที่ต้นลาพูเหล่านี้โด นถางทาลายเป็นจานวนมาก จนเหลือ
เพียงต้นเดียวในพื้นที่สวนสันติชัยปราการในปัจจุบัน
จากสิ่งที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการสร้างความสาคัญของตาแหน่งพื้นที่ต้นลาพูใน
สวนสันติชัยปราการที่ออกแบบใหม่นั้น คือการสร้างอัตลักษณ์เดิมของพื้นที่ในอดีตเชื่อมกับการ
รับรู้ในพื้นที่รอบๆ ต้นลาพูใหม่ โด ยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเค้าโครงของต้นลาพูและแสง
กระพริบจากหิ่งห้อยในอดีต
ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น พื้นที่ต้นลาพู พื้นที่สาหรับนั่งและพื้นที่เชื่อมไป
ยังท่าเรือพระอาทิตย์
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ภาพที่ 198 แสดงพื้นที่ใช้สอยใหม่ของพื้นที่ต้นลาพู
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ภาพที่ 199 แสดงทัศนียภาพของพื้นที่ต้นลาพูใหม่
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ภาพที่ 200 แสดงพื้นที่ภาพรวมในช่วงเช้าถึงกลางวัน

176

ภาพที่ 201 แสดงพื้นที่ภาพรวมในช่วงเย็นถึงหัวค่า

บทที่ 7
สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ์
ความหลากหลายในประเด็นของสภาพเป็นส่วนตัวและเนื้อหาที่มีความซับซ้อนในด้าน
จิตวิทยามนุษย์ ทาให้การออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพเป็น
ส่วนตัว ผู้ออกแบบจึงกาหนดประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกับ หลายๆทฤษฏีที่มีการศึกษา เพื่อความ
ชัดเจนของเนื้อหาและยอมรับจากบุคคลทั่วไปได้ ประเด็นที่ผู้ออกแบบได้กาหนดคือ “การรับรู้ของ
สาร” (Perceive the information) สิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมภายนอกที่กระทา
อยู่ คนภายนอกสามารถมองเห็นหรือได้ยิน เรากาลังคุยกัน สิ่งที่ดังกล่าวเหล่านี้คือ สารที่ส่งออกมา
และเราสามารถที่รับรู้มันได้
การรับรู้สาร ในสภาพการณ์ของพื้นที่สาธารณะ เราสามารถรับรู้สารต่อสารภายนอกได้
และเช่นกันภายนอกพื้นที่ที่เราปฎิสัมพันธ์ สามารถรับรู้สารที่ส่งออกมาจากพื้นที่ของเราได้ ซึ่งกรณี
ดังกล่าว การรับรู้สารที่ส่งออกในปริมาณที่มากเกินไป ทาให้เราสูญเสียสภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่
ที่เราปฏิสัมพันธ์อยู่ ดังนั้นประเด็นหลักที่ผู้ออกแบบมาใช้เกี่ยวกับการออกแบบการทดลองทาง
สถาปัตยกรรมคือ การรับรู้สารระหว่างภายนอก-ภายใน
การใช้หลั กการรับรู้สารระหว่างภายนอก -ภายในเพื่อให้พื้นที่สามารถเกิดสภาพเป็น
ส่วนตัวนั้น จากผู้ออกแบบได้ศึกษาข้อมูลและทฤษฏีของสภาพเป็นส่วนตัว กลไกในการจัดการการ
รับรู้สารเพื่อสภาพเป็นส่วนตัวคือ ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (Distance of man) การลดทอนการรับรู้
(Divert Attention) การควบคุมการรับรู้ (Control information/intruders) กลไกทั้ง 3 แบบนี้มีการ
ทาร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดพื้นที่ที่สามารถรับรู้สภาพเป็นส่วนตัวได้ โดยการทางานของการลดทอน
การรับรู้และการควบคุมการรับรู้นั้น องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (Element of Architecture)
สามารถเป็นกลไกช่วยให้มีเกิดประสิทธิภาพในการลดทอนและควบคุมของสารที่ส่งผ่านมายังพื้นที่
ได้ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ที่กาบัง (Shelter) ระดับ (Level) ช่องเปิด (Void) โดยแต่
ละองค์ประกอบสามารถลดทอนและควบคุมการรับรู้ของสารไม่ว่า สารที่เกิดจากการรับรู้ทาง
สายตา (Visual information) สารที่เกิดจากการรับรู้ทางเสียง (Audio information) สารที่เกิดจาก
การรับรู้ทางกลิ่น (Olfactory information) และสารที่เกิดจากการรับรู้ทางสัมผัส (Haptic
information) ซึ่งผลจาการทดลอง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสามารถเป็นกลไกหลักในการ
ลดทอนและควบคุมสาร ในการรับรู้สารทางสายตา
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ในการใช้หลักของการรับรู้สารระหว่างภายนอกและภายในเพื่อสภาพเป็นส่วนตัวนั้น
เนื่องจากแต่ละบุคคลมีสภาพเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป จากการทดลองทางองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมการสร้างสภาพแวดล้อม (Enclosure) โดยใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใน
ลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ลักษณะของกิจกรรมถูกให้กระทากิจกรรมในลักษณะที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Same direction) ผู้ใช้สอยถูกบีบจากสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจาก ที่กาบัง
(Shelter) ระดับ (Levels) ช่องเปิด (Void) และระยะเว้นว่างส่วนบุคคล (Distance of man) ผลการ
ทดลองที่เกิดขึ้น เมื่อพื้นที่ใช้สอยมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกัน คนสามารถทากิจกรรมใน
รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ในสภาพการณ์ดังกล่าว ทาให้ผู้ใช้สอยเกิดสภาพเป็นส่วนตัว เพราะสารที่
ส่งออกมาแต่ละกิจกรรมมีลักษณะความชัดเจนของสารเหมือนกัน การรับรู้ใ นลักษณะที่เหมือนกัน
ไม่แตกต่างกันมาก ทาให้เกิดความเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพพอที่จะทากิจกรรมนั้นๆต่อไป
ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมีความเฉพาะเจาะจงให้ผู้ใช้สอยทา
กิจกรรมนั้นๆภายในพื้นที่ ผลที่ได้คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะไม่มีความห ลากหลาย กิจกรรมจะเป็นใน
ทิศทางเดียวกัน สารที่ส่งออกมาไม่มีความเลื่อมล้า เกิดสภาพการที่เท่าเทียมกัน เกิดสภาพเป็น
ส่วนตัวมากขึ้นด้วย
การเกิดสภาพเป็นส่วนตัวนั้น นอกจากสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นระดับสภาพ
เป็นส่วนตัวที่มนุษย์ยอมรับได้นั้น จากสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมกันสามารถเพิ่มสภาพเป็นส่วนตัว
ได้ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม คือ เมื่อเพิ่มความซับซ้อน (Complexity) ทางองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมไปยังพื้นที่ปฏิสัมพันธ์อยู่ อย่างผลการทดลองที่ได้มา เช่น ที่กาบัง (Shelter) ที่
กาบังที่มีระดับสูงมากๆ และมีปริมาตรความหนาที่มาก ทาให้สารที่ส่งออกยังภายนอกนั้นไม่
ชัดเจนพอ ที่เราจะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังที่กาบังนั้นบ่งบอกถึงอะไร หรือ ช่องเปิด
(Void) ใน
สภาพแวดล้อมที่มีช่องเปิดที่น้อยถึงน้อยที่สุด จนไม่สามรถรับรู้ได้เลยว่าภายในที่นั้นมีสภาพการณ์
อย่างไร เนื่องจากการสารที่ส่งออกมานั้น ถูกปล่อยให้รับรู้ในปริมานน้อยมาก จากช่องเปิดซึ่งทาตัว
เป็นตัวกลางให้สารผ่านออกมาได้ นั้นมีปริมาณน้อยทาให้รับรู้ไม่ชัดเจนนั้นเอง
สภาพเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้น สามารถให้สมมติฐานเกี่ยวกับ
ระดับสภาพเป็นเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะได้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยน
ต่อสภาพเป็นส่วนตัว โดยผู้ออกแบบได้กาหนดสภาพเป็นส่วนตัวเป็นแต่ละระดับ คือ
- ระดับพลุกพล่าน
- ระดับทิศทางเดียวกัน
- ระดับเริ่มมีการป้องกัน
- ระดับพอดีเฉพาะคน
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- ระดับเริ่มตัดขาดจากภายนอก
- ระดับสันโดษ
ระดับต่างๆของสภาพเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งจากจุดนี้เองสามารถ นาไปเป็นแนวทางในงานออกแบบการ
ทดลองในพื้นที่โครงการได้นั้น
สาหรับสถานที่ตั้งโครงการนั้น ผู้ออกแบบได้กาหนดจากบริบทซึ่งเหมาะสมกับการ
ทดลองออกแบบพื้นที่ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวดังนี้
- พื้นที่ตั้งโครงการดังกล่าว มีความเกี่ยวข้อง กับพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสภาพการณ์ในพื้นที่
สาธารณะดังกล่าวมีการใช้สอยกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
สภาพเป็นส่วนตัวของในพื้นที่ว่าเหมาะสมต่อกิจกรรมหรือไม่
- พื้นที่ตั้งโครงการดังกล่าว มีกายภาพพื้นที่ด้านในหรือพื้นที่โดย รอบดึงดูดต่อการใช้
สอยในโครงการ เพื่อให้พื้นที่ทดลองของผู้ออกแบบสามารถเกิดการใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการใช้งานในพื้นที่ตลอดทุกช่วงเวลา
จากข้อกาหนดดังกล่าว ผู้ออกแบบจึงเลือกพื้นที่โครงการ พื้นที่สาธารณะที่สามารถ
นามาใช้ในการออกแบบการท ดลอง ผู้ออกแบบจึงเลือกสวนสันติชัยปราการเป็นพื้นที่โครงการ
เนื่องจากพื้นที่มีการใช้พื้นที่ตลอดวัน สามารถวิเคราะห์สภาพส่วนตัวในพื้นที่ได้ และเป็นพื้นที่ที่
สามารถดึงดูดให้ใช้สอยในโครงการ เพราะพื้นที่สามารถเห็นมุมมองของแม่น้าเจ้าพระยาและ
สะพานพระรามที่ 8 ป้อมพระสุเมรุเป็นสถาปัยกรรมที่เก่าแก่และเป็นที่จดจาจากผู้ที่เข้าใช้สอยใน
พื้นที่สวนสันติชัยปราการ
ผู้ออกแบบได้ศึกษาและวิเคราะห์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนสันติชัยปราการ
เพื่อนามาองค์ประกอบย่อยๆในการออกแบบเช่น พื้นที่รอบๆต้นลาพูน เนื่องจากสมั ยก่อนพื้นที่
ดังกล่าวมีจานวนของต้นลาพูที่มาก กว่าในปัจจุบันและต้นลาพูเป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย ทาให้
พื้นที่ดังกล่าวมีบรรยากาศที่สวยงาม หรือ ป้อมพระสุเมรุ เป็นป้อมปราการที่ยังหลงเหลือและสภาพ
สมบูรณ์มากที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพเป็น ตัวของกายภาพและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนสันติ
ชัยปราการ ผู้ออกแบบได้วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดวันและงานสาคัญต่างๆที่จัดขึ้นภายใน
สวนสันติชัยปราการ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าว เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการ เ ช่น
พื้นที่ลานอเนกประสงค์ริมน้า มีการใช้สอยในพื้นที่ตลอดในรอบวัน กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เช่น
การนั่ง การสนทนา เป็นต้น สามารถพบเห็นในพื้นที่ลานอเนกประสงค์ริมน้าตลอดทุกช่วงเวลา
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นอกจากนี้ในงานเทศกาลหรือเนื่องในวาระสาคัญ พื้นที่ตาแหน่งยังเป็นบริเวณที่จัดงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้พื้นที่อื่นๆมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งได้วิเคราะห์ออกมายังในบทต่างๆ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์คือ พื้นที่แต่ละพื้นที่ในสวนสันติชัยปราการ มีความแตกต่างใน
การใช้งาน สามรถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะหลักๆ
- พื้นที่ที่มีการใช้งานในพื้นที่ในบางช่วงเวลาจนถึงตลอดทั้งวัน
- พื้นที่ที่แทบไม่มีการใช้งานหรือมีการใช้งานน้อยมากในแต่ละวัน
พื้นที่ ที่มีการใช้งานในพื้นที่ในบางช่วงเวลาจนถึงตลอดวัน พื้นที่ลักษณะแบบนี้ ได้แก่
พื้นลานอเนกประสงค์ริมน้า พื้นที่ลานหญ้าด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ ส่วนพื้นที่แทบไม่มีการใช้งาน
หรือมีการใช้งานน้อยมากในแต่ละวัน ได้แก่ พื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุ และ พื้นที่ด้านหน้าสวน
สันติชัยปราการ
ซึ่งจากความแตกต่างในเรื่อง การใช้งานของแต่ละพื้นที่นั้น ผู้ออกแบบได้ สรุปออกมาได้
ว่า ปัจจัยของสภาพเป็นส่วนตัวในแต่และพื้นที่มีความแตกต่างกันมาก คือ ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
ตลอดช่วงเวลาทั้งวันนั้น พื้นที่มีสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (การนั่ง
การสนทนา การพักผ่อน ) ทุกๆ พื้นที่มีกิจกรรมในลักษณะเดียว (ทิศทางเดียวกัน ) ในเรื่องการรับรู้
ในพื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวสามารถรับรู้มุมมองทางสายตาที่ดี คือ สามารถรับรู้ทัศนียภาพของสะพาน
พระรามที่ 8 และ แม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นลดทอนและเบี่ยงเบนความสนใจของสารที่มีระหว่าง
พื้นที่กิจกรรมได้ เป็นระดับของสภาพเป็นส่วนตัวในร ะดับมีการลดทอนสารด้วย (Divert attention)
ส่วนกายภาพของพื้นที่ทากิจกรรมนั้น มีการจัดสัดส่วนของพื้นที่ไว้ในที่พอสมควร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สภาพเป็นส่วนตัวในเรื่องพื้นที่เว้นว่างส่วนบุคคล (Distance of man) ทาให้ปริมานใช้สอยในพื้นที่
มากเกินไป
ส่วนพื้ นทีท่ ไ่ี ม่มกี ารใช้งานในรอบวันนัน้ ผูอ้ อกแบบได้วเิ คราะห์ออกมาปัจจัยสภาพเป็น
ส่วนตัวคือ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีส่วนที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกมาก เช่น พื้นที่ด้านหลังป้อม
พระสุเมรุมีการเชื่อมต่อกับชุมชนวัดสังเวช ส่วนพื้นที่ด้านหน้าสวนสันติชัยปราการมีการเ ชื่อมต่อ
กับถนนพระอาทิตย์ ซึ่งใน 2 พื้นดังกล่าวมีการบุกรุกของสาร (intruder) จากพื้นที่โดยรอบ เช่น
พื้นที่ด้านหลังป้อมพระสุเมรุ คนภายในชุมชนวัดสังเวชมีการครอบครองพื้นที่บางส่วนของพื้นที่
ด้านหลังป้อมพระสุเมรุ โดยมีการประกอบกิจกรรมการค้าขายภายในพื้นที่และบางส่ วนเป็นพื้นที่
พักผ่อนของชุมชนด้วย การครอบครองในพื้นที่ลักษณะนี้ทาให้เกิดการเลื่อมล้าในการใช้สอย ใน
การรับรู้สารภายในพื้นที่ พื้นที่ทั้ง 2 ส่วนมีการรับรู้สารซึ่งเป็นไปในทางบุกรุกของสารจากภายนอก
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เช่น เสียงและกลิ่น (มลภาวะ) จากถนนพระอาทิตย์มายังพื้นที่ด้านหน้าส วนสันติชัยปราการ ทาให้
พื้นที่มีสภาพเป็นส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม จึงไม่เกิดกิจกรรมในพื้นที่
นอกจากนี้ สภาพการณ์ของสวนสันติชัยปราการในแต่ละช่วงเวลามีการเกิดสภาพเป็น
ส่วนตัวที่แตกต่างกันด้วย คือ ผู้คน (Crowded) ปริมาณผู้คนที่มาก ทาให้ระยะเว้นว่างส่ วนบุคคล
น้อยลง ในช่วงเย็นถึงหัวค่าจะมีปริมานของผู้คนมากกว่าช่วงอื่นๆ ซึ่งทาให้ช่วงดังกล่าวมีสภาพเป็น
ส่วนตัวที่ลดลง หรือสภาพอากาศเช่นกัน ในบางบริเวณของสวนสันติชัยปราการมีร่มเงาในพื้นที่ที่
น้อย ซึ่งในช่วงกลางวันสวนสันติชัยปราการมีแดดจ้าและอุณหภูมิในพื้นที่ที่ สูง สารในทางการ
สัมผัสของพื้นที่มีความชัดเจนมาก (ความร้อน) โดยเฉพาะในพื้นที่ลานอเนกประสงค์ริมน้านั้น มีร่ม
เงาน้อยมากดังนั้นในช่วงกลางวันจะมีปริมานการใช้พื้นที่ที่ต่ามาก เป็นต้น
จากข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่โครงการนั้ น ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในการปรับเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนตัวในพื้นที่สวนสันติชัยปราการ จะแนวทางหลักๆ
ดังนี้
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม เช่น ที่กาบัง ช่อง เปิด ระดับ ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล ให้มีลักษณะทางกายภาพที่
เจาะจงไปว่าควรทาอะไรภายในพื้นที่นั้นๆ เช่น การบังคับมุมมองทางสายตาจากผนัง (ที่กาบัง )
ระดับที่แตกต่างกันเพื่อแยกย่อยพื้นที่ใช้สอย (ระดับ ) ระยะเว้นว่างของพื้นที่กิจกรรมเพื่อลดทอน
ความชัดเจนของสาร (เป็นระยะเว้นว่างส่วนบุคคล)
การกาหนดการรับรู้สารที่เกิดขึ้นจากพื้นที่จริง เพื่อลดทอนการรับรู้ระหว่างหน่วย
เนื่องจากพื้นที่ของสวนสันติชัยปราการมีคุณภาพในเรื่องมุมมองที่น่าสนใจ ทัศนียภาพ
ของแม่น้าเจ้าพระยา สะพานพระรามที่ 8 และพระที่นั่งสันติชัยปรากา รสามรถดึดดูดให้ผู้คนเข้ามา
รับรู้ทัศนียภาพส่วนนี้ และเมื่อการออกแบบให้ทุกส่วนมีการรับรู้ทัศนียภาพที่ดีดังกล่าว ช่วย
ลดทอนการรับรู้สารที่มีระหว่างผู้ใช้สอยได้
การออกแบบสถาปัตยกรรมปรับเปลี่ยนต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อความเหมาะสมของ
สภาพเป็นส่วนตัว
สภาพการณ์ของพื้นที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน จานวนผู้ใช้สอย ภูมิอากาศ และ
กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการสภาพเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบทาง
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สถาปัตยกรรมมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิด
สภาพเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไป
จากกระบวนการออกแบบการทดลองในแต่ละแบบนั้น ผู้ออกแบบได้ใช้หลักการ
ดังกล่าวในข้างต้น โดยบางกระบวนออกแบบนั้นมีการเน้นหนักในแต่ละแนวทางที่แตกต่างกันด้วย
ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองมีดังนี้ จากกระบวนการทดลองซึ่งเน้ นสภาพเป็นส่วนตัวของ
พื้นที่สวนสันติชัยปราการ การให้แนวทางในการทดลองออกแบบส่งผลให้พื้นที่แต่ละพื้นที่มีการ
จัดระบบของสภาพเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่เนื่องสภาพเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องเกี่ยว
จิตวิทยาที่ซับซ้อนมาก การที่ผู้ออกแบบเลือกนาเสนอในแนวทางข้างต้น เ ป็นลักษณะการออกแบบ
เพื่อการควบคุมการเกิดกิจกกรรมในแต่ละช่วงเวลา (Control the activities) ให้มีความเหมาะสม
ต่อช่วงเวลานั้น ซึ่งส่งผลให้สภาพการณ์ของพื้นที่มีสภาพเป็นส่วนตัวต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้น ความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการความอิสระในการกิ จกรรม ซึ่งเป็นเรื่องไม่
สามารถควบคุมได้ ทาให้พื้นที่ดังกล่าวอาจจะเหมาะสมสาหรับผู้ที่คุ้นเคยต่อสถานที่แต่อาจะไม่
เหมาะสมสาหรับคนทั่วไป ดังนั้นควรมีการพฒนาในการออกเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานในพื้นที่
สาธารณะ โดยควรมีลักษณะดังนี้
การออกแบบจากพื้นที่ทดลองจากหน่วยย่ อยเพื่อสภาพเป็นส่วนตัวของกิจกรรม
สภาพเป็นส่วนตัวนั้นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน การออกแบบซึ่งสภาพเป็น
ส่วนตัวต่อผู้ใช้สอยแต่ละพื้นที่ ต้องคานึงถึงคาตอบของสิ่งที่ออกแบบมา เช่น พื้นที่หรือ
สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมา เมื่อนาไปวาง ณ พื้นที่โครงการนั้นส่งผลอย่างไรต่อผู้ใช้สอย (ถูกใช้
งานหรือ แทบไม่ได้ใช้งาน) หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุก่อสร้าง (Material) ที่มีผลต่อการ
ใช้งานแต่ละแบบ มีการปรับเปลี่ยนตัวสถาปัตยกรรมเพื่อสภาพเป็นส่วนตัว ซึ่งความต้องการของ
พื้นที่แตกต่างกัน ความซับซ้อนและคว ามละเอียดอ่อนในตัวสถาปัตยกรรมในแต่ละพื้นที่แตกต่าง
กันออกไป เมื่อรู้ผลที่เกิดขึ้นแล้วนาไปพัฒนาเพื่อให้ได้พื้นที่ที่ใกลเคียงกับสภาพเป็นส่วนตัวที่
เหมาะสมต่อกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว
มนุษย์เป็นตัวแปรสาคัญในการวัดผลสภาพเป็นส่วนตัวของพื้นที่
สภาพเป็นส่วนตัวมีความเกี่ยวกับมนุษย์ในด้านจิตวิทยาโดยตรง สถาปัตยกรรมหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ออกแบบต้องส่งผลต่อจิตวิทยามนุษย์สามารถดึงดูดเข้าไปใช้งานได้ สภาพเป็นส่วนตัว
มีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนชัดเจน ดังนั้นมนุษย์ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่อสถาปัตยกรรม เป็นตัวแปรที่
สามารถทาให้พื้นที่นั้นมีสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม
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พื้นที่หน่วยย่อยที่มีสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมแล้วเชื่อมแต่ละหน่วยย่อย ด้วยการเชื่อม
พื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม
เช่นกันเมื่อเราได้พื้นที่ของสภาพเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมสาหรับกิจกร
รมแล้ว การ
เชื่อมต่อแต่ละหน่วยของพื้นที่กิจกรรม ย่อมต้องมีสภาพเป็นส่วนตัวด้วย พื้นที่เชื่อมต่อดังกล่าวต้อง
นาพาไปยังพื้นที่กิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้พื้นที่โดยรวมทั้งหมดผู้ใช้สอยสามารถเต็มใจที่ใช้
สอยในพื้นที่ ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พื้นที่ที่ ถูกออกแบบมานั้นเมื่อมีการทดลองโดยใช้
มนุษย์ สถาปัตยกรรมที่ได้มานั้นเป็นทางเลือกอิสระ (choice) แทนการถูกบังคับจากตัวผู้ออกแบบ
ออกแบบเอง ผู้ใช้งานมีความเป็นอิสระในการใช้งานซึ่งมีผลต่อสภาพเป็นตัวเช่นกัน
จากการทดลองในลักษณะดังกล่าวจะมีความใกล้เคี ยงเกี่ยวกับพื้นที่ให้สภาพเป็น
ส่วนตัวได้มากที่สุด เนื่องจากมีการทดลองการจากกสถาปัตยกรรมและการทดลองเกี่ยวกับ
ผู้ใช้งานที่มาใช้สอยภายในพื้นที่ด้วย
ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า การทีมนุษย์สามารถทากิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้ มนุษย์ยังคง
ต้องการความอิสระในการใช้พื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวสามารถรับรู้สารภายนอกได้แต่ต้องไม่ถูกรบกวน
จากสารที่มากเกินไป ความอิสระเป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้เกิดสภาพเป็นส่วนตัวของมนุษย์ ดังนั้น
พื้นที่สาธาณะที่ถูกออกแบบออกมาต้องตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่ใช้ โดยศึกษาจาก
สถาปัตยกรรมที่ออก แบบมาว่าเหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์มากที่สุด มีลักษณะเป็น
ทางเลือกที่สามารถใช้งานได้มากกว่าการถูกบีบบังคับจาดพื้นที่นั้นๆ ซึ่งนั่นคือความหมายเป็น
ส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะนั่นเอง
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