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นาย ชชัวสัส์ ทินกร: เส้นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีพฒันาและเปล่ียนแปลง
ไป ในช่วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์สมยัใหม่ ศตวรรษท่ี 17 - 19 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
: อาจารย ์นนัทพล จัน่เงิน 

  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคน้ควา้ถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงของเส้นทางเดิน

ในสถาปัตยกรรมตะวนัตก โดยเช่ือว่ามีเหตุปัจจยัมาจากบริบททางสังคมดา้นกลุ่มผูใ้ช้งาน (User) 
ในช่วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์สมยัใหม่ ชาติตะวนัตก โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ช่วงเวลา
หลกั ท่ีสัมพนัธ์กบัเส้นทางเดิน บริบททางสังคมในเร่ืองของกลุ่มผูใ้ชง้าน และสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ 
ยุคการปกครองท่ีมัน่คงและทรงอ านาจ ยุคการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 และยุคพฒันาสูงสุด
ประกอบกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 ซ่ึงจากยคุสมยัทั้ง 3 ลว้นแลว้แต่มีการเปล่ียนแปลงและ
เหตุการณ์ส าคญัของประวติัศาสตร์ชาติตะวนัตก  ไม่วา่จะเป็น การพฒันาดา้นแนวคิด ส่ิงประดิษฐ ์
เทคโนโลยีสมยัใหม่ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ในสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยในงานวิจยั
ประกอบไปดว้ยการศึกษาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม การศึกษาระบบอาคาร เส้นทางเดิน รวมทั้ง
การศึกษาบริบททางสังคมและพฤติกรรมการใชง้านของมนุษย ์

จากการศึกษาพบว่าเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ภายใต้บริบททางสังคมใน
ช่วงเวลาแต่ละยุคสมยั มีความแตกต่างและพฒันาการท่ีส าคญั มีส่วนส าคญัมาจากกลุ่มผูใ้ชง้านต่าง
ชนชั้น ท่ีเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ภายใน ความตอ้งพื้นท่ีส่วนตวั ความเร็วในการเขา้ถึง และความ
สะดวกสบาย นอกจากนั้นเส้นทางเดินยงัแสดงหนา้ท่ีบางอยา่งท่ีช่วยจดัการพื้นท่ีของสถาปัตยกรรม 
ใหมี้ความเป็นระบบระเบียบและตอบสนองต่อการอยูอ่าศยัมากข้ึน 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

59054213 : Major (Architecture) 
Keyword : corridor, architecture, social context 

MR. CHATCHAWAT THINNAKORN : DISTRIBUTION ROUTES (CORRIDOR) 
WITHIN THE DEVELOPED AND ALTERED WESTERN ARCHITECTURE AT CRITICAL 
MOMENT IN MODERN HISTORY IN 17TH - 19TH CENTURY. THESIS ADVISOR :  
NANTAPON JUNNGURN 

This research aims to study the development of changes in corridor distribution in 
Western architecture, believed that there are factors from the social context of the user group in 
the defining moment of Western modern history. The research was divided into 3 main time 
periods which were related to the corridor distribution, User groups in different social contexts 
and architecture : The absolute monarchy (powerful era), The Industrial Revolution and the 
Second Industrial Revolution. All three periods have changed and the events of Western history. 
Whether it is the development of the concept. Inventions, modern technology, as well as living 
life in different architectures. The research includes the study of architectural history, building 
elements, corridor, as well as social context and human behavioral habits. 

The results show that corridor distribution in social contexts at different time. There 
are significant changes and developments. The key is from the different types of users. Caused by 
internal conflict, space requirements, access speed and convenience. The corridor distribution also 
shows some functions that manage the area of architecture. To be more organized and responsive 
to housing. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของหัวข้อ 

การสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสถาปัตยกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ มีองค์ประกอบท่ีส าคญั

อยา่งหน่ึง คือ เส้นทางเดิน เส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีเพื่อรองรับการสัญจร

จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีหนา้ท่ีและความส าคญัดว้ยประโยชน์หลายประการ 

เช่น สร้างความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นท่ีส่วนต่าง ๆ แบ่งกั้นพื้นท่ีสาธารณะกับพื้นท่ีส่วนตัว 

นอกจากนั้ นการแบ่งกั้ นพื้ น ท่ีย ังสัมพันธ์กับการแบ่งชนชั้ นตามสถานภาพทางสังคมใน

ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงในสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ เส้นทางเดิน 
ท่ีมา: Castle Howard, Interior Corridor in Castle Howard , Accessed December 5, 2017, Available 
from https://www.castlehoward.co.uk/the-estate/press-and-filming/castle-howard-on-film/victoria 
 

จากประวติัศาสตร์เส้นทางเดินมีตน้ก าเนิดและพฒันาการ รวมทั้งการใชง้านท่ีแตกต่างกนั

ตามยุคสมยั โดยในปัจจุบนัการอธิบายทางสถาปัตยกรรมตะวนัตกเก่ียวกบัเส้นทางเดินมีน้อยเกิน

กว่าจะหาหลกัฐานขอ้มูลได้อย่างครบถ้วน การศึกษาจึงอยู่ภายใตก้รอบโครงทางประวติัศาสตร์
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สถาปัตยกรรมตะวนัตก ท่ียงัพอมีเส้นทางและรูปแบบการพฒันาท่ีหลงเหลืออยู ่โดยมีจุดเร่ิมตน้คือ

ยคุสมยัทางสถาปัตยกรรม 

จากอดีตเม่ือ 1,000 ปีท่ีแลว้ ทางเดินไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในสถาปัตยกรรม เป็นเพียงเส้นทาง

ท่ีอยู่ภายนอกอาคารเท่านั้ น มีไวเ้พื่อใช้ในการคมนาคม การส่งสาร และใช้ในการทหาร เช่น 

ทางเดินเป็นเส้นทางการทหารใชส้ าหรับต่อรองและเจรจาท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลระหวา่งผูใ้ห้บญัชาการ

กบัเจา้หน้าท่ี นอกจากนั้นทางเดินยงัปรากฏเป็นเส้นทางเช่ือมจากป้อมปราการหน่ึงไปยงัอีกป้อม

ปราการหน่ึง (Jarzombek, 2010) ส่วนภายในอาคารมีรูปแบบเป็นห้องต่อห้อง ยงัไม่ปรากฏเส้นทาง

เดินชัดเจน การเรียงตวัและการเขา้ถึงแต่ละส่วนของพื้นท่ียงัไม่เป็นระบบ การแบ่งกั้นพื้นท่ีท า

กิจกรรมมีความคลุมเครือ เป็นเหตุให้การอยูอ่าศยัร่วมกนัระหวา่งชนชั้นเกิดปัญหา เช่น ในคฤหาสน์ 

บรรดาคนใชต้อ้งเดินผา่นห้องรับแขกท่ีมีเจา้นายและแขกของเจา้นายก าลงัสนทนากนัอยูเ่พื่อไปยงั

อีกห้องหน่ึง (Evans, 1997) นอกจากนั้นอาคารูปแบบห้องต่อห้องยงัประสบปัญหาการส่งเสียงดงั 

หรือส่งกล่ินเหมน็ ท่ีเกิดจากการท าอาหารบริเวณหอ้งครัวอีกดว้ย ปัญหาเหล่าน้ีสร้างความร าคาญใจ

ใหแ้ก่เจา้นายอยา่งมาก จึงมีความเช่ือวา่เส้นทางเดินเร่ิมปรากฏข้ึนเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 เส้นทางเดินท่ีปรากฏข้ึนมีต้นก าเนิดมาจากอาคารขนาดใหญ่ในประวติัศาสตร์ เช่น 

พระราชวงั ปราสาท และคฤหาสน์ เป็นตน้ เน่ืองจากอาคารใหญ่เหล่าน้ีมีจ  านวนคนอยู่อาศยัเป็น

จ านวนมาก มีความหลากหลายของชนชั้นท่ีมีสถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนั เช่น กษตัริย ์ราชินี 

ขุนนาง สามญัชน และคนรับใช ้เส้นทางเดินจึงมีบทบาทส าคญัท่ีช่วยจดัการชีวิตความเป็นอยูข่อง

กลุ่มคนท่ีอาศยัภายในอาคาร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ปัจจยัด้านผูใ้ช้งาน (กลุ่มคนชนชั้น) มีผล

โดยตรงต่อเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ทั้งดา้นการเขา้ถึงพื้นท่ีซ่ึงถูกแบ่งตามล าดบัชั้น หรือ การ

ใชพ้ื้นท่ีโดยแบ่งกั้นดว้ยฐานะทางสังคม 
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ภาพท่ี 2 แสดงปัจจยัส าคญัท่ีสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการก าเนิด เปล่ียนแปลงของเส้นทางเดิน 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

  เน่ืองจากเส้นทางเดินภายในประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมไม่ได้ถูกถ่ายทอดและกล่าวถึง

อย่างเป็นล าดบั โดยขาดช่วงการอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงและประเด็นส าคญัท่ีประกอบดว้ยเหตุ

และผลของการพฒันาในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ ค.ศ. 1597 ท่ีเส้นทางเดินแรกเร่ิมปรากฏ จนถึงศตวรรษท่ี 

19 ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน

เศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาน้ีเน้นลักษณะและแนวคิดในเชิงสังคมท่ีเก่ียวข้องกับวิชา

สถาปัตยกรรมอยา่งลึกซ้ึง 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางเดิน คน้หาประเด็นจากบริบททางสังคมในเร่ืองกลุ่มผูใ้ชง้าน (user) 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาและเปล่ียนแปลงของรูปแบบเส้นทางการแจกจ่ายในสถาปัตยกรรม

ตะวนัตกช่วงยคุสมยัศตวรรษท่ี 17 ถึง 19 

 1.2.2 เพื่อวิเคราะห์และหาค าอธิบายเก่ียวกบัความเป็นมา เหตุผล แนวคิด และลกัษณะของ

เส้นทางเดิน ในสถาปัตยกรรมตะวนัตกช่วงยคุสมยัศตวรรษท่ี 17 ถึง 19 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมตะวนัตก ท่ีขอ้งเก่ียวกบับริบททาง

สังคมในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั โดยเนน้ไปท่ีพระราชวงั คฤหาสน์ รวมทั้งบา้นหรือสถาปัตยกรรมท่ี

พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในขอบเขตดงัน้ี 

 1.3.1 ขอบเขตมิติเวลา การศึกษาน้ีมุ่งเน้นศึกษาพัฒนาการของเส้นทางเดินนับตั้ งแต่

ศตวรรษท่ี 17 ถึง 19 โดยเร่ิมก าหนดช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1597 ซ่ึงจากหลกัฐานพบว่าเกิดทางเดิน

แรกในสถาปัตยกรรมตะวนัตก นอกจากน้ีช่วงเวลาดงักล่าวยงัมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงในดา้น

ต่าง ๆ อาทิเช่น ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษกิจและสังคม   

 1.3.2 ขอบเขตทางพื้นที่  เน้ือหาของงานวิจัยน้ี มุ่งเน้นการศึกษาเส้นทางเดินภายใน

สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและทางสังคม ในขอบเขต

พื้นท่ีชาติตะวนัตก โดยเน้นการศึกษา 2 ประเทศ ได้แก่ องักฤษ และ ฝร่ังเศสเท่านั้ น เน่ืองจาก

ประเทศดงักล่าวถือเป็นมหาอ านาจในหลากหลายด้าน มีการพฒันาเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไม่ว่าจะ

เป็นการเมืองปกครอง สถาปัตยกรรม รวมทั้งเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้  

 ประเภทงานสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาน้ีมุ่งเน้นเฉพาะระหว่างเส้นทางเดินใน

สถาปัตยกรรมและบริบททางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับระบบการปกครอง ดังนั้ น รูปแบบท่ีท าการ

วิเคราะห์สถาปัตยกรรม คือ พระราชวงั วิลล่า และบา้นชนชั้นสูงเท่านั้น โดยไม่มุ่งเน้นบา้นสามญั

ชนหรืออาคารสาธารณะใด ๆ เน่ืองจากพระราชวงั วิลล่า และบา้นชนชั้นสูง มีสภาพสังคม และ

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีแตกต่างจากบา้นทัว่ไป มีกลุ่มคนท่ีเป็นผูอ้าศยัหลายล าดบัชั้น 

 

1.4 สมมติฐาน  

บริบททางสังคม โดยเฉพาะเร่ืองกลุ่มผูอ้ยู่อาศยั (กลุ่มคน-ชนชั้น) มีอิทธิพลต่อการพฒันาและ

เปล่ียนแปลงเส้นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมตะวนัตก ในศตวรรษท่ี 17-19 

 

1.5 วธีิการด าเนินงานวจัิย 

การศึกษาช้ินน้ีไดใ้ชว้ธีิการวจิยัเอกสาร Documentary Research เป็นหลกัโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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1.5.1 ศึกษาขอ้มูลขั้นทุติยภูมิโดยการศึกษา เก็บขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งเร่ืองท่ี

สัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับการศึกษาจากต ารา บทความ บันทึกหรือหนังสือท่ีเขียนข้ึนเก่ียวกับ

ทางเดินในสถาปัตยกรรม  

1.5.2 วิเคราะห์และตีความตามหลกัฐานขอ้มูล คือ การพินิจพิจารณาจากขอ้มูลในหลกัฐาน

ท่ีไดร้วบรวมไว ้คน้หาความหมาย หนา้ท่ี และความเช่ือ ท่ีอยูภ่ายในหลกัฐาน ทั้งในระดบัประโยชน์

ใชส้อยและความหมายในเชิงท่ีสัมพนัธ์บริบททางสังคม เพื่อหาขอ้สรุปท่ีซ่ึงเป็นค าตอบของปัญหา

การวจิยั  

1.5.3 การสังเคราะห์และเรียบเรียง คือ การสร้างความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงของหลกัฐาน

ต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษา อนัอยูบ่นเหตุและผลของความเป็นไปได ้มิใช่แค่เป็นการน าเหตุการณ์ในอดีต

มาเรียงต่อกนัตามล าดบัเวลาเท่านั้นแต่เป็นการเปรียบเทียบ คน้หา และร้อยเรียงพฒันาการ เพื่อให้

เขา้ใจถึงประเด็นและสร้างความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ในอดีตท่ีเปล่ียนแปลง โดยมีความสัมพนัธ์

ระหวา่ง 3 ส่วนหลกั ๆ คือ เส้นทางเดิน สถาปัตยกรรม และบริบททางสังคม  

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.6.1 สามารถนิยามหาความหมายและอธิบายรูปแบบของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมท่ี

เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาได ้

1.6.2 สร้างความเข้าใจในล าดับการเกิดข้ึนและเป ล่ียนแปลงของเส้นทางเดินใน

สถาปัตยกรรมในมุมมองเก่ียวขอ้งกบัสังคมท าใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 

1.6.3 เพิ่มเติมองคค์วามรู้และเติมเตม็วรรณกรรมแก่วชิาสถาปัตยกรรม 

 

1.7 นิยามความหมายเส้นทางเดิน ส าหรับงานวจัิยช้ินนี้ 

พื้นท่ีทางยาวท่ีมีผนงัและหลงัคาลอ้มรอบอยา่งน้อย 1 ดา้น ท าหน้าท่ีเช่ือมพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ี

หรือหลายพื้นท่ีภายในอาคาร เพื่อความรวดเร็วในการเขา้ถึง เพื่อจดัหน่วยพื้นท่ีและจ ากดัความเป็น

ส่วนตวั  
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1.8 วธีิการด าเนินงานวจัิย  

การศึกษาวิจัยน้ี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาจาก

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางดา้นสังคมโดยมุ่งเนน้ใหเ้ขา้ใจถึง บริบททางสังคม ระบบการ

ปกครอง ท่ีคาดว่าจะท าให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงของเส้นทางเดินอนัเป็นองค์ประกอบของ

สถาปัตยกรรม  

 

1.9 การด าเนินงานวจัิย 

เป็นการด าเนินการวิจยัท่ีใช้ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลจากภาคเอกสาร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน

ดงัน้ี 

1.9.1 ศึกษาขอ้มูลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อารยะธรรมตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ยยุคสมยั

หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ในอดีต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการปกครองการเมือง และสภาพความเป็นอยูท่าง

สังคม  

1.9.2 ศึกษาภาพรวมของประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวนัตก เป็นส่วนของการเก็บ

บนัทึกรวบรวมขอ้มูลของสถาปัตยกรรมตะวนัตกในอดีต ท่ีอยูใ่นขอบเขตช่วงเวลาของงานวิจยั ซ่ึง

จะท าให้ทราบถึงล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต-ปัจจุบนั โดยเนน้ไปท่ีสถาปัตยกรรมสมยับา

โรค และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ตอนตน้ (เน่ืองจากสองยุคน้ีอยู่ในช่วงเวลาและขอบเขตของการ

วจิยั) 

1.9.3 ศึกษาประวติัศาสตร์ของเส้นทางเดินเป็นการเก็บบนัทึกรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เส้นทางเดินตั้งแต่เร่ิมมีทางเดินจนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมไปถึงการพฒันาเส้นทาง

เดินในขอบเขตของช่วงเวลางานวิจยั ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงล าดบัเหตุการณ์ หน้าท่ีการใช้งาน และ

ประโยชน์ใชส้อยเพิ่มมากข้ึน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 เส้นทางเดินเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอยา่งหน่ึง ท่ีเขา้มามีบทบาทหน้าท่ีส าคญั

และมีผลต่อการอยูอ่าศยัอยา่งมาก เส้นทางเดินทุกแห่งลว้นแลว้แต่มีถ่ินก าเนิด ท่ีมา และการพฒันา

เปล่ียนแปลงตลอดช่วงเวลา 1,000 ปี โดยแสดงออกผ่านทางรูปแบบ ลกัษณะ รวมทั้งการใช้งาน

ผา่นทางพื้นท่ี (Space) ท่ีแตกต่าง ค าถามคือ อะไรเป็นอิทธิพลท่ีส่งผลให้เส้นทางเดินเปล่ียนแปลง

สืบเน่ืองมาจนปัจจุบนันั้น มีเหตุมาจากส่ิงใด 

 การเปล่ียนแปลงขา้งตน้เช่ือว่าคงเป็นเหตุจากบริบททางสังคมท่ีอยู่ภายใตส้ภาพแวดล้อม

อนัไดแ้ก่ เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ซ่ึงทั้งหมดน้ีหากพูดแลว้ก็ถือไดว้า่เป็นส่ิงยึดเหน่ียว

ทางเวลาและเป็นภาพสะทอ้นความเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมท่ีดีอยา่งหน่ึง หรืออาจกล่าวโดย

สรุปไดว้า่การเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรม กบั บริบททางสังคมนั้น เป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็น

ภาพใน อดีต ปัจจุบนั ซ่ึงกนัและกนั ด้วยเหตุน้ีเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนอย่าง

อิสระจากอิทธิพลของบริบททางสังคม เป็นผลผลิตของผูอ้อกแบบ สถาปนิก และกลุ่มผูอ้ยู่อาศยั 

ภายใตช่้วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  

ดังนั้ นการพิจารณาในกรอบความคิดดังกล่าวจะลงลึกไปถึงผลผลิตท่ีมีความสัมพนัธ์

โดยตรงต่อกลุ่มย่อยของสภาพแวดลอ้มในบริบททางสังคมก็คือ กลุ่มผูอ้ยูอ่าศยั หรือ กลุ่มผูใ้ชง้าน 

ท่ีเขา้มามีบทบาทและความตอ้งการทางการอยูอ่าศยั ในช่วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์ 

 

2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

(Li, 2014) ได้ท าการวิจัยในเร่ือง Spatializing the Corridor ได้กล่าวไว้ว่าเส้นทางเดิน

เปรียบเสมือนพื้นท่ีแคบ เพื่อการเขา้ถึงพื้นท่ีในส่วนต่าง ๆ ของอาคารทางกายภาพ การเช่ือมต่อเพื่อ

ความเป็นส่วนตวั นอกจากนั้นยงัช่วยจดัระเบียบช่องวา่งและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง 

ในงานวิจยัดงักล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินในหลากหลายสัดส่วนพื้นท่ี 

(Scale) ตั้งแต่เส้นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมท่ีท าหนา้ท่ีจดัการการเช่ือมต่อระหวา่งห้อง เส้นทาง

เดินท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคารไปสู่อีกอาคารหน่ึง จนไปถึงเส้นทางเดินในระดบัเมือง โดย
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ขอ้สรุปงานวิจยัช้ินน้ีคือการพบประสิทธิภาพของเส้นทางเดินในสัดส่วนหลายระดบัท่ีท างานดว้ย

วิธีการจดัการช่องว่างคล้าย ๆ กนั โดยให้เห็นถึงรูปแบบเชิงเส้นท่ีท าหน้าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ

พื้นท่ี และถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีไม่ควรมองเป็นเพียงแค่พื้นท่ีเสริม แต่ค่อนขา้งยดืหยุน่ในการจดัการ

และสร้างพื้นท่ี 

(Jarzombek, 2010) ไดเ้ขียนบทความ Corridor Space ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัชิคา

โกฉบบัท่ี 36 แสดงให้เห็นล าดบัการเปล่ียนแปลงของประวติัศาสตร์เส้นทางเดิน จากความสับสน

ของยุคเร่ิมต้นเข้าสู่กระแสหลกัภายใต้ความเป็นระบบของทางเดิน ความหมาย นิยาม และการ

ก าเนิดข้ึนของทางเดินในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกนั จนถึงระดบัยอ่ยลงไปในรายละเอียดของแต่ละ

ประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงส าคญั จากศตวรรษท่ี 17 ในจกัรวรรดิทัว่โลก ถึงศตวรรษท่ี 20 จน

น าไปสู่การสะทอ้นส่ิงต่าง ๆ ทางวฒันธรรมท่ีซับซ้อนของเส้นทางเดิน ให้เห็นว่าจากทางเดินซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือเร่ิมตน้ของความทนัสมยั ความเร็ว อ านาจ โครงสร้างทางสังคม จนกระทัง่การปฏิรูป

และพฒันาเส้นทางเดินเพื่อสุขอนามยั อุตสาหกรรม และแปรเปล่ียนเป็นรูปธรรมของชีวติ 

(Evans, 1997) สถาปนิกช่ือดงัอยา่ง Robin Evans ไดร้วบรวมขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัเส้นทาง

เดินในอดีต การก าเนิด หนา้ท่ี และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในหนงัสือช่ือวา่ Translation from drawing to 

building and other essays ไดเ้นน้ไปท่ีลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ีของการอยูอ่าศยัในช่วงศตวรรษท่ี 

17-19 โดยได้กล่าวว่าเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึน ส่วนหน่ึงเพื่อการแบ่งกั้นกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัในชนชั้นท่ี

ต่างกนั นอกจากนั้นแลว้ยงัมีขอ้มูลบางส่วนท่ีแสดงถึงวิธีคิดการจดัล าดบัระหวา่งสถาปัตยกรรมท่ี

ซ่ึงมีทางเดินและไม่มีทางเดิน จนน ามาสู่การยกตวัอยา่งกระบวนการคิดของสถาปนิกช่ือดงัในอดีต 

ถึงการเปรียบเทียบ แสดงออกให้เห็นภาพของความส าคญัดว้ยประโยชน์นานาประการของเส้นทาง

เดินตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 19 ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีใช้สอยภายใน

สถาปัตยกรรมและเส้นทางเดินท่ีเช่ือมต่อกนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการอยูอ่าศยั

ตามเง่ือนไข ส่วนประกอบ และบริบทท่ีแตกต่างกนั 
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2.2 เส้นทางเดินจากอดีต สู่ ปัจจุบัน 

 

ภาพท่ี 3 ภาพตวัอยา่งเส้นทางเดินภายนอกสถาปัตยกรรมท่ีใชแ้บ่งระหวา่งป้อมปราการ 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

2.2.1 เร่ิมต้นเส้นทางเดินในอดีต ทางเดินแรกในศตวรรษท่ี 13-14 ในบริบทของประเทศ

ตะวนัตก ทางเดินไม่ใช่พื้นท่ี แต่มีเพื่อจดัส่งคนให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว ทางเดินเป็น

เส้นทางการส่งทหาร ผูส่้งสารของรัฐบาล ผูส่้งเงินหรือต่อรองและเจรจาท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลระหวา่ง

ผูใ้ห้บัญชาการกับเจ้าหน้าท่ี (Jarzombek, 2010) หรืออีกหลักฐานหน่ึงเก่ียวกับเส้นทางเดินใน

ศตวรรษท่ี 14 ท่ีบ่งบอกความหมายและความส าคญั โดย Jarzombek ได้กล่าวไวว้่า ค  าในภาษา 

อิตาเลียนโบราณ corridóre มาจากภาษาละติน อ่านว่า currere (to run) หมายถึงทางด้านบนของ

ก าแพงป้อมปราการ (Truby, 2008) นอกจากนั้น "ทางเดิน" ท่ีเร่ิมตน้จากการเป็นค าท่ีใช้ในป้อม

ปราการ ยงัเป็นเส้นแบ่งป้อมปราการระหวา่งเมืองกบัถ่ินทุรกนัดารอีกดว้ย ในช่วงศตวรรษต่อ ๆ มา 

ก็พบวา่มนัเร่ิมกลายเป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยเป็นทั้งเส้นทางแบ่งอาณาเขตภายนอก 

และเส้นทางบนป้อมปราการ (Jarzombek & Prakash, 2010) 
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งเส้นทางเดินภายนอกสถาปัตยกรรมท่ีใชแ้บ่งระหวา่งป้อมปราการ 
ท่ีมา: flickr, Fasil Gebbi, Accessed September 16, 2017, Available from 

https://www.flickr.com/photos/ se-a-vida-e/3182346866/ 

 

2.2.2 ทางเดินลับ เป็นเส้นทางเดินท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นความลบั หรือ อ าพรางส่ิงส าคญัท่ี

ไม่ตอ้งการให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ถึงได ้นอกเหนือจากนั้นทางเดินลบัเหล่าน้ียงัท าหนา้ท่ีช้ีน าเพื่อไป

อยู่ในสถานท่ีส าหรับพรางตวั โดยใช้คุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมอย่างเช่น พื้น ผนัง เป็นตวั

เช่ือมโยงและปกปิด อาทิเช่น เตาผิงในตวับานเล่ือนเป็นตูห้นงัสือหรือเป็นทางเขา้ไปยงัอีกท่ี โดย

ทางเขา้เหล่านั้นจะถูกปกปิดอยา่งประณีต ไม่วา่จะเป็นกลไกท่ีซ่อนอยูใ่นประตูลบั หรือแมแ้ต่ประตู

กลท่ีซ่อนอยูใ่ตพ้รม 

 

https://www.flickr.com/photos/
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ภาพท่ี 5 (ซา้ย) พีระมิดเก่าแก่ในอียปิตโ์บราณ 
ท่ีมา: weburbanist, Mysterious Hidden Passages, Accessed September 15, 2017, Available from 

https://weburbanist.com/2008/10/13/10-historic-secret-rooms-and-hidden-passages/ 

ภาพท่ี 6 (ขวา) ทางเดินลับท่ีซ่อนอยู่ภายในสถาปัตยกรรม 
ท่ีมา: Ancient Origins, Escape Route of Popes in Times Past, Accessed September 10, 2017, 

Available from http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/passetto-escape-route-

popes-times-past-006172 

 

Delana กล่าววา่อาคารในประวติัศาสตร์มีพื้นท่ีลบัท่ีสร้างข้ึนในแปลนเดิม เช่น ทางเดินลบั

ในปราสาทยคุกลาง ซ่ึงสมยันั้นบางปราสาทยคุกลางทางเดินลบัถูกออกแบบมาเพื่อช่วยใหผู้อ้ยูอ่าศยั

ท่ีจะหลบหนีจากการบุกโจมตีศตัรู นอกจากนั้นทางเดินลบัน าลงไปยงัแหล่งน ้าบาดาลซ่ึงช่วยในการ

เข้าถึงน ้ าในช่วงเวลาสงคราม (Delana, 2008) หรืออีกหน่ึงตวัอย่างสมยัโบราณในศตวรรษท่ี 10 

ผูส้ร้างของพีระมิดอียิปตโ์บราณ ใชท้างลบัและหลุมพรางเพื่อปกป้องห้องจากท่ีฝังศพ ในบางกรณี

ประตูลบัท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหอ้งฝังศพถูกซ่อนอยูห่ลงัรูปป้ัน (Bond, 1998) 

เม่ือกาลเวลาค่อย ๆ หมุนเปล่ียน ส่ิงต่าง ๆ บริบทโดยรอบ ลว้นแลว้แต่เปล่ียนแปลงทั้งส้ิน 

แต่เส้นทางในสถาปัตยกรรมหรือเส้นทางเพื่อการอยูร่อดเหล่านั้นยงัไม่จบลง เม่ือมาถึงในปี 1330 

เอิร์ลขงักษตัริยเ์อ็ดเวิร์ดท่ีสองแห่งองักฤษในการรัฐประหาร กลุ่มเล็ก ๆ ของผูส้นบัสนุนกองก าลงั

ติดอาวุธของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท่ีสองใช้ทางลับในการโจมตี บุคคลท่ีอยู่ในปราสาทน็อตติงแฮม 

(Mortimer, 2008) ท าให้มีผูถู้กจบัเป็นเชลยและตายเป็นจ านวนมาก ส่วนอีกหน่ึงทางเดินลบัท่ีถูก

เขียนในบทความวิชาการของ Jarzombek ได้ระบุไว้ว่า ทางเดินท่ีท างานเป็นเส้นทางลับของ

https://weburbanist.com/2008/10/13/10-historic-secret-rooms-and-hidden-passages/
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ประสาท อยา่งเช่นเส้นทางเดิน Passetto di Borgo หรือ Simply Passetto สร้างข้ึนเพื่อเช่ือม Vatican 

และ Castellos Angello เพื่อเป็นทางลบัส าหรับ POKE หลบหนียามคบัขนั (Jarzombek, 2010) 

 

 

ภาพท่ี 7 (ซา้ย) เส้นทางเดินลบัส าหรับเช่ือมต่อสู่ Vatican 
ท่ีมา: Artemagazine, Secret castle, Accessed November 5, 2017, Available from 

http://artemagazine .it /attualita/item/927-il-castello-segreto-riapre-le-stanze-di-castel-sant-angelo 

ภาพท่ี 8 (ขวา) Castel Sant'Angelo ในสมยัจกัรพรรดิฮาดริอานุสแห่งโรมนั ราวศตวรรษท่ี 13 
ท่ีมา: Capitolivm, Castel Sant Angelo, Accessed November 5, 2017, Available from 

http://capitolivm.it /amazingrome/animula-vagula-blandula/ 

 

 จะสังเกตเห็นไดว้า่จากทางเดินธรรมดาท่ีอยูภ่ายนอกสถาปัตยกรรม นั้นไดค้่อย ๆ ริเร่ิมและ

แทรกซึมเขา้สู่ภายในสถาปัตยกรรมอยา่งชา้ ๆ ดว้ยกระบวนการทางความคิดและบริบททางสังคมท่ี

เฉพาะเจาะจงของแต่ละช่วงเวลา ส่ิงท่ี เห็นได้ชัดส าหรับการพัฒนาระบบเส้นทางเดินใน

สถาปัตยกรรมมากข้ึนเห็นจะเป็นทางเดินใน Florence (1565) มี ช่ือว่า Vasari corridor ท่ี ถูก

ออกแบบโดย Giorgio Vasari เพื่อเช่ือมต่อ Palazzo Pitti ดา้นหน่ึงของแม่น ้ าอาโน (Arno river) เพื่อ

ไปเช่ือมกบั Palazzo Vecchio อีกฝ่ังหน่ึง มนัถูกวางไวใ้นระดบัท่ีสูงกวา่พื้น จะไม่มีใครเห็นไดใ้น

ขณะท่ีขา้มสร้างข้ึนเพื่อเป็นพื้นท่ีทางเดินส่วนตวั ท่ีไม่ตอ้งผา่นถนนท่ีสกปรกและอาจเป็นอนัตราย

ได ้(Jarzombek, 2010) โดยภายในเส้นทางเดินเช่ือมต่อดงักล่าวจะตกแต่งและประดบัประดาให้เป็น

เสมือนพื้นท่ีแสดงภาพ (gallery) นอกจากนั้นยงัซ่อนมุมมองจากช่องหน้าต่างไปยงั the church of 

Santa Felicita ไดอี้กดว้ย 

http://www.artemagazine/
http://capitolivm.it/
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ภาพท่ี 9 เส้นทางเดิน Vasari Corridor 
ท่ีมา: Wikipedia, Vasari Corridor, Accessed November 6, 2017, Available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasari_Corridor 

 

2.2.3 เส้นทางเดินเข้าสู่สถาปัตยกรรม กาลเวลาหมุนเวียน ความคิด ความเช่ือ และทศันคติ

ท่ีมีต่อบริบททางสังคม กลุ่มผูใ้ชง้าน และสถาปัตยกรรมยอ่มเพิ่มมากข้ึน ท าใหเ้ร่ิมมีแรงผลกัดนัจาก

ภายนอก ผสมผสานกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับอุดมคติร่วมทางสังคม ซ่ึงจากหลักฐาน 

อนัเบาบางท่ีกล่าวไวโ้ดย Robin Evans วา่ ประวติัศาสตร์ของเส้นทางทางเดินเป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการจราจรจากห้องท่ียงัไม่ไดถู้กเขียนข้ึน จากหลกัฐานเพียงเล็กน้อยท่ีไดค้น้พบทางเดินปรากฏ

คร้ังแรกในองักฤษ ท่ี Beaufort house ออกแบบโดย John Thorpe (1597) ถือเป็นการทดลองระบบ

ของทางเดินและพบความเปล่ียนแปลงภายใน เพื่อสร้างเครือข่ายของพื้นท่ีการไหลเวียนท่ีร่วมกบั

หอ้งอ่ืน ๆ จึงเร่ิมเป็นท่ียอมรับในแปลนและถูกเขียนมาตลอด (Evans, 1997) โดยแผนการของ John 

Thorpe ได้ถูกบันทึกไวว้่า "A Long Entry through all" การแยกทางเดินออกจากห้องได้พัฒนา

หน้าท่ีของทางเดิน ส่วนขยายใหม่น้ีไดรั้บการปฏิวติัในเวลานั้น ท าให้เป็นทางเดินเดียวท่ีสามารถ

เขา้ถึงไดทุ้กหอ้ง (Steadman, 2014) 
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ภาพท่ี 10 แบบแปลนคฤหาสน์ Beaufort house ออกแบบโดย John Thorpe (1597) 
ท่ีมา: British History Online (BHO), The site of Beaufort House, Accessed October 21, 2017, 

Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol4/pt2/pp18-27 

 

2.2.4 การแพร่กระจายเป็นวงกว้าง เม่ือกาลเวลาผา่นไปนั้นไดมี้อีกหลายสถาปัตยกรรมท่ี

เร่ิมมีเส้นทางเดินเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในสถาปัตยกรรม เกิดการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบและ

ลกัษณะท่ีมีนัยส าคญัท่ีน่าสังเกตหลายประการ โดยเร่ิมมีการพบเห็นเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึนภายใน

สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เช่น วงั ปราสาท เป็นต้น อาจเป็นเพราะว่าในยุคน้ีมีบริบททางสังคม

รูปแบบเฉพาะซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างสถาปัตยกรรมและการอยู่อาศยั 

ตวัอย่างเช่น ในพระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส (1682) มีการสร้างทางเดินขนาดใหญ่เช่ือมต่อส่วน

ต่าง ๆ ของพระราชวงั หรือจะเป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีข้ึนช่ือขององักฤษ ปราสาทฮาวเวิร์ด 

(1698) ออกแบบโดย John Brugh เร่ิมมีทางเดินเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในสถาปัตยกรรมเช่นกนั โดย 

Mark Jarzombek กล่าวว่า Corridor เป็นผลของการสืบเน่ืองและเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยและ

กาลเวลา แต่ก็ไม่ไดถู้กน ามาใช้ในสามญั น าไปใชเ้ฉพาะในคณะกรรมาธิการท่ีมีอ านาจสูง ท่ีสร้าง

ข้ึนส าหรับ Charles Howard , Third Earl of Caelise (Jarzombek, 2010) 



  15 

 

ภาพท่ี 11 โถงกระจกภายในพระราชวงัแวร์ซาย (Hall of  mirror in Versailles) 
ท่ีมา: Rolf Toman. Baroque: Architecture. Sculpture. Painting. (English : h.f.ullmann 

publishing, 2013), P.137 

 

 หลงัจากศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา เส้นทางเดินไดแ้ทรกซึมเขา้สู่เส้นทางของสถาปัตยกรรม

อย่างแท้จริง โดยเร่ิมจากในฝร่ังเศสท่ีเร่ิมมีเส้นทางในสถาปัตยกรรมมากข้ึน มีการคิดค้นและ

บญัญติัศพัท์เฉพาะท่ีใช้ส าหรับเรียกทางเดินดว้ยค าว่าคอริดอ (Corridor) นอกจากนั้นแลว้เส้นทาง

เดินดงักล่าวยงัมีข้ึนในหลายประเทศ อาทิเช่น ในอิตาลีไดเ้กิดการพฒันารูปแบบทางเดินข้ึนอีกเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ ทางเดินจริง และทางเดินเสมือนจริง (ใช้แนวคิดภาพลวงตาให้ดูเหมือนเป็น

เส้นทางเดินยาว) ซ่ึงทั้งหมดถือเป็นการยกระดบัสถาปัตยกรรมเพิ่มมากข้ึน  

ทั้งหมดทั้งมวลท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งท่ีท าใหเ้ห็นมิติบางมิติของเส้นทางเดินใน

สถาปัตยกรรมของงานวิจยัช้ินน้ีให้เพิ่มข้ึน เพราะนอกจากมิติทางสถาปัตยกรรมแลว้ ยงัมีอีกมิติท่ี

เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกนัโดยตรง คือ มิติภายในบริบททางสังคม ในเร่ืองของกลุ่มผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 12 ไดอะแกรมแสดง Timeline การเปล่ียนแปลงและพฒันาการของเส้นทางเดิน 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

2.3 บริบททางสังคมในช่วงเวลาส าคัญของประวตัิศาสตร์ ศตวรรษที ่17-19 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่จุดเร่ิมตน้ของงานวิจยัน้ี ไดป้รากฏให้เห็นชดัเจนในช่วง ศตวรรษท่ี 

17-19 ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางรูปแบบและลกัษณะส าคญัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

สถาปัตยกรรม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม รวมทั้งภาพยอ่ยของบริบททางสังคมในเร่ืองของ
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กลุ่มผูอ้ยู่อาศยั ท่ีถือเป็นกระแสความคิดส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง ท าให้กล่าวได้ว่า

ช่วงเวลาส าคญัในศตวรรษท่ี 17-19 อนัประกอบไปดว้ยเหตุและผลท่ีเก่ียวขอ้งนานาประการ ถือเป็น

ตวัแปรส าคญัท่ีจะตอบปัญหาการวจิยั ซ่ึงสามารถอธิบายขยายความไดด้งัต่อไปน้ี 

 2.3.1 สถาปัตยกรรมทีเ่ปลีย่นไปในช่วงส าคัญของประวตัิศาสตร์  

 ประการแรกท่ีตอ้งกล่าวถึง คือเร่ืองความมากหลายของเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงของ

สถาปัตยกรรมในอดีต ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในงานวิจยัช้ินน้ี แต่จะกล่าวถึงเฉพาะเหตุกาณ์ส าคญัท่ีทรง

อิทธิพลท่ีมีต่อสถาปัตยกรรม ภายใตช่้วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์ 

ยุคที ่1 ยุคการปกครองที่มั่นคงและทรงอ านาจ ช่วงยคุสมยัน้ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของยุคศิลปะ

สถาปัตยกรรมบาโรก เป็นยุคท่ีมีวิวฒันาการทางศาสนาการเมือง โดยมีระบบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ท่ียิ่งใหญ่ มัน่คงและทรงอ านาจ โดยแรกเร่ิมมีบทบาทส าคญัท่ีกรุงโรมอิตาลี

และไดรั้บการเผยแพร่ออกไปยงัดินแดนต่าง ๆ ทัว่ยุโรป (วิจิตร เจริญภกัตร์, 2544) มีการสรรสร้าง

สถาปัตยกรรมมากมาย อาทิเช่น โรงเรียน โบสถ์ และส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือการสร้างอาคารของฝ่าย

อาณาจกัร ได้แก่ การก่อสร้างพระราชวงั ปราสาท คฤหาสน์ชนชั้นสูง เช่น พระราชวงัแวร์ซาย 

ประสาทฮาวเวิร์ด เป็นตน้ โดยช่วงเวลาดงักล่าวอยูใ่นช่วงยุคภูมิปัญญา ค.ศ. 1650 ถึง 1700 ซ่ึงจะมี

ความคิด วทิยาศาสตร์ มีการใชเ้หตุผลเกิดข้ึนภายในสังคมและค่อย ๆ พฒันามากข้ึน (Palmer, 1970) 

แลว้หลงัจากส้ินพระชนมข์องพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ปี ค.ศ. 1715 ขา้ราชส านกัขุนนางชนชั้นสูง ต่างก็

ละทิ้งท่ีอยูใ่นเมืองแวร์ซาย และไดย้า้ยถ่ินฐานท่ีพ านกัไปยงักรุงปารีส เพื่อสร้างวลิล่าหรือคฤหาสน์ 

อย่างสะดวกสบายโดยใช้กระบวนการแบบโรโกโกท่ีมีลกัษณะส าคญั ได้แก่ การออกแบบแบบ

อสมมาตร มีมาตราส่วนละเอียดข้ึน เน้นการออกแบบภายในและการจดัผงัห้องต่าง ๆ มีความเป็น

หญิงมากข้ึน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมและแพร่กระจายไปยงั

ดินแดนอ่ืน ๆ นอกจากการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ยงัมีอีกเหตุการณ์ในเวลา

ใกลเ้คียงกนั  

ยุคที่ 2 ยุคเร่ิมแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในองักฤษในปี ค.ศ. 1720 มีการ

ริเร่ิมคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ มาแทนแรงงานมนุษย ์อีกทั้งยงัมีการปฏิวติัทางการเมืองในฝร่ังเศส

ภายใตเ้ร่ืองประชาธิปไตย ท าใหส่้งผลต่อมวลมนุษยแ์ละววิฒันาการของศิลปะวฒันธรรม ตลอดจน

สังคมวิถีชีวิต (จารุพรรณ ทรัพยป์รุง) รวมทั้งสามารถเปล่ียนโฉมหน้าทวีปยุโรปจากศกัดินาและ

เกษตรกรรม คือเป็นช่วงท่ีเจา้นายขนุนางมีท่ีดินท าเกษตรกรรมและไดเ้ปล่ียนมาเป็นระบบแบบทุน
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นิยม โดยการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังแรกเกิดข้ึนในองักฤษกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา จนเร่ิม

มาถึงในศตวรรษท่ี 19 จึงปรากฏการเปล่ียนแปลงของการปฏิวติัอุตสาหกรรมอยา่งชดัเจน อีกปัจจยั

คือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมืองโดยการท าลายระบบศกัดินาแบบเก่าท่ีมีทาสติดท่ีดิน 

โดยเร่ิมท่ีองักฤษก่อนและในฝร่ังเศสช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 

หลงัจากนั้นก็เร่ิมเขา้สู่ศตวรรษท่ี 19 ใน ยุคที่ 3 ยุคพัฒนาอย่างสุดขีด ประกอบกบัช่วงยุค

ปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงที่ 2 ปี ค.ศ. 1861 ท าให้มีประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเกิดลกัษณะของ 

“สังคมเมือง” และเกิดชนชั้นใหม่ชนชั้นกลุ่ม “กระฎุมพี” หรือชนชั้นกลาง รวมทั้ งเกิดชนชั้น 

“กรรมาชีพ” หรือกรรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นอกจากนั้นในช่วงเวลาน้ียงัมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมี

ส่ิงต่าง ๆ พฒันาข้ึนอย่างมาก ทั้งในดา้นของการออกแบบและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง (วิจิตร 

เจริญภกัตร์, 2544) 

2.3.2 กลุ่มผู้ใช้งานภายใต้บริบททางสังคม 

กลุ่มคนทางสังคม คือกลุ่มมนุษยม์ากกวา่ 2 คน มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั และอยูร่วมกนัพึ่งพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนั ตวัอยา่งเช่น กลุ่มคนท่ีรอรถประจ าทาง เป็นตน้ โดยการก าหนดกลุ่มคนดงักล่าว

สามารถท าไดโ้ดยการจดัเกณฑล์กัษณะทัว่ไปในการช่วยก าหนด ดงัน้ี (Turner, 1982) 

1. ปฏิสัมพนัธ์ คือ การส่ือสารดว้ยวาจาโตต้อบซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นปฏิสัมพนัธ์ทาง

เพศหรือปฏิสัมพนัธ์ทางงาน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองกนัของมนุษย์

โดยไม่แบ่งเพศหรือเผา่พนัธ์ุ 

2. การพึ่งพาอาศยักนั คือ การกระท าอนัซ่ึงถูกก าหนดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม ท่ี

ก าหนดให้มีการพึ่งพาอาศยักนั ตวัอย่างเช่น ทีมนักกีฬาท่ีพึ่งพาอาศยักนัเพื่อน าไปสู่

การชนะ หรือเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มคนในโรงภาพยนต์แล้ว จะเห็นไดช้ัดถึงระดบั

การพึ่งพาอาศยักนั 

3. โครงสร้าง คือ ความสัมพนัธ์ท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ี อนัอยูบ่นพื้นฐานของการ

ด ารงอยู ่โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ียอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้น ตวัอย่างเช่น หวัหนา้กลุ่มเป็นผู ้

ออกค าสั่งใหป้ฏิบติัตาม หากไม่กระท าตามจะตอ้งถูกลงโทษหรือไล่ออกจากกลุ่ม 
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กลุ่มคนทีอ่าศัยในสถาปัตยกรรม อนัเป็นตัวแทนส าคัญของยุคสมัย ในช่วงเวลาวจัิย 

ยุคท่ี  1 ปัจจัยในด้านการเมือง มีคนกล่าวว่าศิลปะ สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซ่ึงแสดงให้เห็นระบบการปกครองแบบกษัตริย์ รัฐบาล  กลุ่มอ านาจ

ต่างประเทศ (Centralized state) ท่ีมีผูท้รงอ านาจสูงสุดเพียงผูเ้ดียว ตวัอยา่งเช่น ในช่วงรัชสมยัพระ

เจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส ในศตวรรษท่ี 17 เป็นช่วงท่ีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยถึ์งจุดสุดยอด 

พร้อมกบัในศตวรรษน้ีเป็นศตวรรษท่ีบาโรกพฒันาสูงสุดเช่นกนั ปัจจยัดา้นการพฒันาของกลุ่มคน

กล่าวคือในยุคศตวรรษท่ี 17 นั้นความเจริญกา้วหน้ารุจไปไกลกวา่เรเนซองส์มาก นกัวิทยาศาสตร์ 

นกัปรัชญาเจริญกา้วหน้าและมีความซับซ้อน จนในท่ีสุดเกิดความเป็นระบบ (systematic) เช่ือใน

เร่ืองของแรงถ่วง (gravitational) แคลคูลสั (calculus) 

ยคุท่ี 2 เหล่าบรรดาขุนนางชนชั้นสูงร ่ ารวย ไดส้นใจศิลปะและงานสถาปัตยกรรมของราช

ส านกัต่าง ๆ ท่ีเจริญรุ่งเรืองทัว่ทั้งทวปียุโรปขณะนั้น ท าใหบ้รรดาชนชั้นสูงตอ้งการท่ีจะสร้างความ

โอ่อ่า หรูหรา ความแข็งแรง และความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม มาเป็นของตนเอง จึงท าให้มีการ

สร้างศิลปะและสถาปัตยกรรมเพื่อชนชั้นสูง ในช่วงน้ีตรงกับช่วงการส้ินพระชนม์ของพระเจ้า

หลุยส์ท่ี 14 ขุนนางขา้ราชการได้ทิ้งเมืองแวร์ซาย กลบัไปสร้างบ้านพกัคฤหาสน์ ท่ีใหญ่โตและ

สะดวกสบายมีการออกแบบแบบสมมาตร มีมาตราส่วนท่ีละเอียดข้ึนลดความเป็นพิธีนอ้ยลง 

ยุคท่ี 3 ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงดินแดนฝร่ังเศสยงัคงเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม

ของทวีปยุโรป เป็นช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม (Industrial revolution) ซ่ึงเร่ิมต้นข้ึนในดินแดน

องักฤษตั้งแต่ราวปี ค.ศ.1760 และแพร่หลายไปทัว่ทั้งทวปียุโรปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ไดก่้อใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีร ่ ารวยข้ึนจากความสามารถในการ

ผลิตสินคา้ไดค้ร้ังละมาก ๆ ท าให้มีตน้ทุนต ่าลง สามารถท าก าไรจากการผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน และ

พอ่คา้วาณิชท่ีร ่ ารวยจากการคา้ขายสินคา้อุตสาหกรรม ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในสังคมแทนท่ีชน

ชั้นสูงซ่ึงลดบทบาทลงภายหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส รวมทั้งบทบาทในการสนบัสนุนดา้นทุนทรัพย์

ใหแ้ก่ศิลปิน สถาปนิกในการสร้างสรรคง์านศิลปะ (อธัยา โกมลกาญจน, 2553) 

2.3.3 บริบททางสังคมของกลุ่มผู้อยู่อาศัยทีอ่ยู่ภายในสถาปัตยกรรม ในช่วงเวลาวจัิย 

เร่ิมแรกในช่วงศตวรรษท่ี 17 คนรับใช้ท่ีอยู่ภายในบ้าน จะไม่มีท่ีเป็นส่วนตวัของตนเอง 

พวกเขาจะนอนหลบัภายในพื้นท่ีรองท่ีมีอยู ่เช่น ห้องโถงใหญ่ ส่วนตอ้นรับของบา้น หรือตามลาน 

ต่อมากลางศตวรรษท่ี 17 คนรับใชมี้เพิ่มมากข้ึนท าให้ตอ้งมีวธีิจดัการท่ีอยูอ่าศยัของพวกเขาจึงไดมี้
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การจดัให้คนใช้อยู่ในท่ีต ่าสุดหรือสูงสุด (ใตดิ้น , ใตห้ลงัคา) ดว้ยวิธีการฝังลงดินให้ โดยมีการเขา้

ผ่านทางด้านเนินเขาบริเวณบ้าน หรือ ให้คนใช้อยู่ใต้หลังคาซ่ึงทั้ ง 2 ท่ีก็แทบไม่มีแสงเหมือน

หอ้งพกัตามปกติเลย (Mark, 1978) 

ต่อมาหากเป็นบา้นหลงัใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีมาก ก็จะสร้างพื้นท่ีปีกส่วนเซอร์วิสให้ออกไปอยู่

ขนาดทั้งสองขา้ง โดยการเขา้ถึงระหวา่งส่วนบา้นหลกัและส่วนคนรับใช ้เขา้ถึงโดยผา่นทางเดินยาว

ซบัซ้อนเช่ือมโยงกบัห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร (โดยในช่วงดงักล่าว ศตวรรษ 17-18 ไม่

ค่อยยอมให้คนรับใชป้รากฏตวัภายในบา้น จากประวติัศาสตร์ระบุวา่การท าความสะอาดเร่ิมตน้ข้ึน

ตอนเชา้ก่อนท่ีนายจา้งจะต่ืน) 

ศตวรรษท่ี 19 การออกแบบหรือการสร้างบ้านหลังใหญ่ มีความพยายามและความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบอาคารหรือสถาปัตยกรรม เพื่อให้คนรับใช้ออกไปจากสายตาด้วยการ

สร้างปีกเฉียงออกไปอีกทิศทางหน่ึงของบา้น เพื่อเขา้ถึงพื้นท่ีส่วนตวัของพวกเขา หรือใชว้ธีิจดัการ

พื้นท่ีส่วนหลกัและส่วนรอง เพื่อใหค้นใชอ้ยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ ของตวัเอง (Jackson-Stops, 1990) 

2.4 สถาปัตยกรรมชาติตะวนัตกที่ส าคัญ อนัเป็นตัวแทนของยุคสมัย 

 แต่ละช่วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์ ลว้นแลว้แต่มีจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงและ

พฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม ความเช่ือ จนไปถึงล าดบัความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีมีผลโดยตรงต่อ

ยคุสมยั การกา้วขา้มเทคโนโลยีเก่า ความหลงผิด จิตวิญญาณท่ีสูงข้ึน ไดก้ลายมาเป็นความเจริญใน

อารยะชนตะวนัตก ทั้งหมดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้มีอิทธิพลอยา่งแรงกลา้ โดยอิทธิพลท่ีวา่ไดแ้ทรกแซง

เขา้มาในงานสถาปัตยกรรมท าให้แต่ละยุคสมยั มีความนิยมในศิลปะแตกต่างกนั มีลกัษณะท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ส่ือถึงความเจริญในรูปแบบของยุคสมยัตนเอง  โดยเร่ิมแรกสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะมี

ความรุ่งเร่ืองในแบบฉบบัของสถาปัตยกรรมประเภทอาณาจกัร พระราชวงั ต่อมาศิลปะเหล่าน้ีได้

ถ่ายทอดสู่ขุนนางและชนชั้นสูงในรูปแบบของปราสาท คฤหาสน์ จนกระทัง่สืบเน่ืองสู่คนรุ่นหลงั

ต่อ ๆ มา (Michael & Marian, 2008) 

สาเหตุในการเลือกประเทศองักฤษและฝร่ังเศสเป็นขอบเขตทางพื้นท่ีในการวิจยั เน่ืองจาก

สองประเทศเหล่าน้ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ถือเป็นประเทศมหาอ านาจใน

หลากหลายดา้น เป็นทั้งผูน้  า ผูคิ้ดคน้ ผูสื้บทอดเจตนารมณ์ นอกจากนั้นยงัมีความคลา้ยคลึงกนัของ

ระบบการเมืองการปกครอง บริบททางสังคม ศิลปะและสถาปัตยกรรม แต่อีกแง่มุมหน่ึงมกัมีค าถาม

วา่เหตุใดจึงไม่เลือกประเทศอิตาลีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั ในเม่ืออิตาลีถือเป็นผูบุ้กเบิกใน
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ด้านประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมและมีสถาปัตยกรรมจ านวนมากท่ีโด่งดัง เหตุผลส่วนหน่ึง

เน่ืองจากประเทศอิตาลีมีช่ือเสียงและความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมท่ีเรืองช่ือตั้งแต่สมยักรีก-

โรมัน  จนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์  ในช่วงศตวรรษท่ี  14-16 แต่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว 

สถาปัตยกรรมอิตาลีก็ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงส าคญัในดา้นบริบททางสังคมและสถาปัตยกรรมท่ีดู

โดดเด่นนกั กลบักลายเป็นประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส ท่ีสืบทอด พฒันาศิลปะและสถาปัตยกรรม 

หากไล่เรียงสถาปัตยกรรมทั้งหมดท่ีโดดเด่นภายในประเทศฝร่ังเศส และองักฤษ ก็คงหา

ขอ้สรุปไม่ได ้เพราะการก าเนิดข้ึนและความรุ่งเรือง ลว้นแลว้แต่มีมิติท่ีสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา ดงันั้น

แล้วจึงมีเพียงไม่ก่ีสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะ องค์ประกอบ และสามารถส่ือหรือเป็นตวัแทนต่อ

บริบททางสังคมและเส้นทางเดิน 

 

ภาพท่ี 13 (ซา้ย) พระราชวงัแวร์ซาย (Palace of Versailles) 1682 
ภาพท่ี 14 (ขวา) ปราสาทฮาวเวร์ิด (Castle Howard) 1698 
ท่ีมา: Rolf Toman Baroque: Architecture. Sculpture. Painting. (English : h.f.ullmann 

publishing, 2013) , P.132,170  

2.4.1 ยุคการปกครองที่มั่นคงและทรงอ านาจ อยู่ในช่วงเวลาของสถาปัตยกรรมบาโรก

ตอนตน้ถึงตอนกลาง โดยมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นอนัไดแ้ก่พระราชวงัแวร์ซาย (1682) เป็นหน่ึง

ในพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์ของระบบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข โดยมีสถาปนิกคือ  Louis Le 

Vau เป็นผูอ้อกแบบและตอบสนองความตอ้งการของหลุยส์ท่ี 14 นอกจากนั้นแลว้พระราชวงัแวร์

ซายยงัมีห้องทางเดินท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดท่ีเรียกว่าห้องโถงกระจก (Hall of mirrors) ซ่ึงมีการ

ออกแบบและประดับตกแต่งอย่างอลังการ ส่วนอีกสถาปัตยกรรมหน่ึงในยุคสมยัน้ีคือปราสาท 
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ฮาวเวิร์ด (1698) เป็นหน่ึงในอาคารทางเดินท่ีสร้างข้ึนส าหรับ Charles Howard , Third Earl of 

Caelise ถูกออกแบบโดยสถาปนิก John Brugh (Jarzombek & Prakash, 2010) 

 

ภาพท่ี 15 (ซา้ย) คฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 1762 
ท่ีมา: Rolf Toman Baroque: Architecture. Sculpture. Painting. (English : h.f.ullmann 

publishing, 2013) 

ภาพท่ี 16 (ขวา) คฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 1810 
ท่ีมา: Historic England Archive, Parnham House, Accessed December 8, 2017, Available from 

https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1000722 

 

2.4.2 ยุคเร่ิมแรกการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 1 อยูใ่นช่วงเวลาของสถาปัตยกรรมบาโรก

ตอนปลายโดยสมยัน้ีมีสถาปัตยกรรมอยา่งจ านวนมาก เป็นยุคท่ีริเร่ิมสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มข้ึน มี

ความโดดเด่นเฉพาะ และเร่ิมใช้เส้นทางเดินเป็นองค์ประกอบอย่างชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ Pitit 

Trianon (1762) สร้างข้ึนในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ไดรั้บการพฒันาโดยหลุยส์ท่ี 15 ภายในบริเวณ 

Grand Trianon เป็นคฤหาสน์ท่ีโด่งดงัของฝร่ังเศสสไตลโ์รโกโก (Rococo) ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ถูก

ออกแบบโดย Ange-Jacques Gabriel (1689) สถาปนิกชาวฝร่ังเศส (Hanser , 2006) ในเวลาต่อมา

หากพูดถึงสถาปัตยกรรมอนัรุ่งเรือง เช่ือว่าคงขาดไม่ได้ท่ีจะกล่าวถึงคาร์ลตนัเฮ้าส์ (1785) เป็น

คฤหาสน์ในลอนดอนท่ีรู้จกักันอย่างดี ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 ส าหรับ Henry Boyle โดย

สถาปนิก Henry Holland (1745) ซ่ึงไดรั้บการออกแบบตกแต่งท่ีสวยงามและสมบูรณ์แบบแห่งหน่ึง

ในยโุรป นกัประวติัศาสตร์ชาวตะวนัตก Horace Walpole (1757) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
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"There is an August simplicity that astonished me. You cannot call it magnificent; it is 

the taste and propriety that strike. Every ornament is at a proper distance, and not one too large, 

but all delicate and new, with more freedom and variety than Greek ornaments; and, though 

probably borrowed from the Hotel de Condé and other new Palaces, not one that is not rather 

classic than French." (Walpole, 2012) 

และอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมในยุคสมยัน้ี ท่ีเร่ิมมีองค์ประกอบของเส้นทางเดินชัดเจนข้ึน มีการ

เปล่ียนแปลงทางระบบความคิดอยา่งเห็นไดช้ดั ก็คือ Parnham House (1810) ถือเป็นสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ไดรั้บการปรับปรุงข้ึนใหม่โดยสถาปนิกช่ือดงัอยา่ง John Nash (1835) โดยปัจจุบนัเม่ือเดือน

เมษายน 2017 บา้นไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรงจากไฟไหมแ้ต่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั 

 

ภาพท่ี 17 (ซา้ย) คฤหาสน์เปกฟอร์ดตนั Peckforton Castle (1844) 
ท่ีมา: Historic England, Peckforton Castle, Accessed December 22, 2017, Available from 

http://www.imagesofengland.org.uk/details/default.aspx?pid=1&id=56862 

ภาพท่ี 18 (ขวา) คฤหาสน์แบร์วดู Bearwood House (1865) 
ท่ีมา: Historic England Archive, Bearwood House, Accessed December 8, 2017, Available from 

https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1000414 

 2.4.3 ยุคพัฒนาสูงสุดประกอบกับการยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 2 อยู่ในช่วงเวลาของ

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ (modern architecture) ตอนต้น ยุคสมยัน้ีมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง

ดว้ยกนัท่ีส่งผลต่อสถาปัตยกรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมหลายหลาย

รูปแบบ มากกระบวนการทางความคิด และเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมท่ีถูกพฒันามากข้ึน โดย

สถาปัตยกรรมท่ีถูกเลือกมาศึกษาในงานวิจยัน้ี ได้แก่ Peckforton Castle (1844) ถูกสร้างข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 19 ใช้เป็นสถานท่ีพกัชั่วคราวของ John Tollemache (1980) มีการออกแบบและจดัการ
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คฤหาสน์อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งเส้นทางเดินและพื้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีท างานร่วมกนัอยา่งลงตวั คฤหาสน์

หลงัน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิก Anthong Salvin (1881) ปัจจุบนัไดรั้บการดูแลรักษาเป็น

มรดกขององักฤษ (Durdey, 2008) อีกหน่ึงในสถาปัตยกรรมในยุคพฒันาสูงสุดท่ีควรอย่างยิ่งใน

การศึกษาระบบเส้นทางเดินในคฤหาสน์นั่นก็คือ Bearwood House (1865) โดยสถาปนิก Robert 

Kerr ถือเป็นสถาปัตยกรรมอนัสร้างช่ืออนัยิ่งใหญ่ในประเทศองักฤษ เป็นตวัอย่างท่ีงดงามของ

สไตล์วิคตอเรียภายในถูกวางแผนและก่อสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบทั้ง พื้นท่ี รูปลกัษณ์ และเส้นทาง

เดิน ท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่น 

 จากการศึกษาทั้ งหมดสามารถสรุปช่วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์ในขอบเขตของ

งานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุคสมยั ได้แก่ ช่วงเวลาชาติตะวนัตก ช่วงเวลาสถาปัตยกรรม และ

ช่วงเวลาของกลุ่มผูใ้ชง้าน ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 19 แสดง Timeline ช่วงเวลาส าคญัในขอบเขตงานวิจยัทั้ง 3 ยคุสมยั  
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

  



  25 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 

กรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง 

 

 กระบวนการต่าง ๆ ลว้นเกิดข้ึนจากการศึกษาจากเอกสาร ต ารา จากนั้นมาสู่กระบวนการ

วิพากษ์วิธี เพื่อตรวจสอบประเมินความน่าเช่ือถือ ก่อนท่ีจะน ามาสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยการ

วิเคราะห์นั้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ถึงชุดข้อมูลประเภทรูปภาพและผงัแสดง

ลกัษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเน้ือหาท่ีได้จากศึกษา

เบ้ืองต้น ประกอบกับผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรม หาเหตุและผลถึงการเกิด การ

เปล่ียนแปลง รวมทั้งความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของเส้นทางการแจกจ่ายในสถาปัตยกรรมตะวนัตก 

 

3.1 ศึกษาข้อมูลข้ันทุติยภูมิ 

 โดยการศึกษา เก็บข้อมูลทางประวติัศาสตร์ รวมทั้ งเร่ืองท่ีสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษาจากต ารา บทความ บนัทึกหรือหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเก่ียวกบัทางเดินในสถาปัตยกรรม 

3.2 วเิคราะห์และตีความตามหลกัฐานข้อมูล 

  การพินิจพิจารณาจากขอ้มูลในหลกัฐานท่ีไดร้วบรวมไว ้คน้หาความหมาย ความเช่ือ และ

ทศันคติ ท่ีอยู่ภายในหลกัฐานทั้งความหมายระดบัประโยชน์ใช้สอยและความหมายในเชิงสังคม

และวฒันธรรม เพื่อหาข้อสรุปอนัเป็นค าตอบของปัญหาการวิจยั โดยประกอบไปด้วยตวัอย่าง

การศึกษา (case study) 7 สถาปัตยกรรม ตามกลุ่มช่วงเวลา มีดงัน้ี  

  3.2.1 การวเิคราะห์จากสถาปัตยกรรมตัวอย่าง 

  ประกอบไปด้วยการศึกษาลักษณะของเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม การ

เช่ือมต่อระหว่าง 2 เส้นทาง ประกอบกบัหน้าท่ีการใช้สอยพื้นฐานของผูใ้ช้งาน (user)ในเส้นทาง

เดินและศึกษาความเป็นส่วนตวัของฟังกช์นัภายในสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี 20 การวางต าแหน่งอาคาร ส่วนต่าง ๆ ของต าแหน่งพื้นท่ีภายในสถาปัตยกรรม 
 

 

ภาพท่ี 21 แบบแปลนแสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ี และหอ้งภายในสถาปัตยกรรม 
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  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

ภาพท่ี 22 แสดงเส้นทางและฟังก์ชันภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง (sequence) ของ
เส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป็นส่วนตวัมาก 
 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัมาก 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 
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ภาพท่ี 23 แสดงความเป็นส่วนตัวของพื้นท่ี และระดับความเป็นส่วนตัวของฟังก์ชันภายใน
สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป็นส่วนตวัมาก 
 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีส่วนตวัต ่า 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

  3.2.2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของเส้นทางเดิน (แนวราบ) และบันได (แนวตั้ง) 

  ประกอบไปดว้ยการศึกษารูปแบบการเช่ือมต่อระหวา่งเส้นทางเดินและบนัไดแต่ละจุด ถึง

ความสัมพนัธ์อนัขอ้งเก่ียวระหวา่งสองพื้นท่ี ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งแนวตั้ง (vertical) กบั

แนวนอน (horizontal) 
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ภาพท่ี  24 แสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ ง) ภายใน
สถาปัตยกรรม 
 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงต าแหน่งของบนัไดใน (แนวตั้ง) 

  เส้นสีแดง แสดงถึงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) 

 

 

ภาพท่ี  25 แสดงรูปแบบท่ี เกิดข้ึน ของเส้นทางเดินแนวราบท่ี เช่ือมต่อและสัมพันธ์กัน ใน
สถาปัตยกรรมตวัอยา่ง 
 

 แสดงถึงต าแหน่งของบนัได 
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  3.2.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งานกบักลุ่มของพืน้ทีใ่ช้สอยและฟังก์ชัน 

  ประกอบไปดว้ยการศึกษาผูใ้ช้งานแต่ละประเภทท่ีใช้งานเส้นทางเดินในฟังก์ชนัต่าง ๆ 

และความส าคญัในการเขา้ถึงพื้นท่ีระหวา่งผูใ้ชง้านและกลุ่มของพื้นท่ีใชส้อย 

 

ภาพท่ี 26 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของแต่ละกลุ่มพื้นท่ีใชส้อยในสถาปัตยกรรม 
 

พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง 

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงส่วนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 
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ภาพท่ี 27 แสดงความสัมพนัธ์ของฟังกช์นักบัความสามารถในการเขา้ถึงของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท 
 

  สีด า แสดงถึงฟังกช์นัท่ีเจา้ของสามารถเขา้ถึงได ้

  สีชมพู แสดงถึงฟังกช์นัท่ีแขกสามารถเขา้ถึงได ้

  สีฟ้า แสดงถึงฟังกช์นัท่ีขนุนางสามารถเขา้ถึงได ้

  สีน ้าตาล แสดงถึงฟังกช์นัท่ีคนใชส้ามารถเขา้ถึงได ้

 

 

ภาพท่ี 28 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งฟังกช์นั ผูใ้ชง้าน และเส้นทางเดิน 
 

เส้นสีน ้าตาลแสดงถึงการใชง้านฟังกช์นัของผูใ้ชง้านท่ีใชเ้ป็นประจ า 

เส้นสีแต่ละสีแสดงถึงความสามารถในการเขา้ถึงไดข้องผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนั 
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ภาพท่ี 29 แสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้านของกลุ่ม
ผูใ้ชง้าน 
 

  3.2.4 การวเิคราะห์พฤติกรรมและกจิกรรมการใช้งาน 

  พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งานก่อให้เกิดเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ประกอบไป

ดว้ยการวิเคราะห์ภาพรวมของการแบ่งส่วนพื้นท่ี (zoning) การวิเคราะห์ส่วนพื้นท่ีหลกั ส่วนพื้นท่ี

รอง และส่วนบริการท่ีมีผลต่อการพฒันาและการออกแบบเส้นทางการแจกจ่ายในสถาปัตยกรรม 

 

ภาพท่ี 30 แสดงเส้นทางเดินท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีการใชง้านส่วนต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี 31 แสดงเส้นทางเดินท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีการใชง้านส่วนพื้นท่ีหลกั 
 

  3.2.5 การวเิคราะห์ส่วนเน้ือหา 

  เป็นการวิเคราะห์และตีความตามหลักฐานข้อมูล ด้วยการพินิจพิจารณาจากข้อมูลใน

หลักฐานท่ีได้รวบรวมไวจ้ากการศึกษา ค้นควา้ และวิจยั (บทท่ี 2) ประกอบกับส่วนของการ

วิเคราะห์จากผงัทั้งหมด ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั โดยเรียงตามล าดบัของ

ยุคสมยั ตั้งแต่ยุคสมยัการปกครองท่ีมัน่คงและทรงอ านาจหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ยุคเร่ิมแรก

ของการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 และยคุพฒันาสูงสุดหรือการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 เพื่อให้

ง่ายต่อการเขา้ใจถึงพฒันาการต่าง ๆ ตามความสัมพนัธ์ระหว่างเส้นทางเดิน สถาปัตยกรรม และ

บริบททางสังคม 

3.3 สังเคราะห์และสรุปผล 

3.1 การสร้างความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงของหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษา อนัอยูบ่นเหตุ

และผลของความเป็นไปได ้มิใช่แค่เป็นการน าเหตุการณ์ในอดีตมาเรียงต่อกนัตามล าดบัเวลา 
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3.3.2 การเปรียบเทียบ คน้หา และร้อยเรียงพฒันาการ เพื่อให้เขา้ใจถึงประเด็นและสร้าง

ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ในอดีตท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งลกัษณะของเส้นทางเดิน หน้าท่ีการใช้สอย 

ระบบการจดัการ โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง 3 ส่วนหลกั ๆ คือ เส้นทางเดิน สถาปัตยกรรม และ

บริบททางสังคมท่ีเขา้มามีส่วนผลกัดนัและกระตุน้ปรากฏการณ์ดงักล่าว 

3.3.3 แนวคิด แนวทางปฏิบติั จากผลท่ีสังเคราะห์ออกมา สามารถเขา้ใจและส่ือแสดงออก

ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน โดยรวมถึงการเสนอแนวคิดและลักษณะการ

เปล่ียนแปลงของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาต่อจากงานวิจยัช้ิน

น้ี 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ 

กรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง 

 

 จากการศึกษาสถาปัตยกรรมสู่การวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้ คือปัจจยัส าคญัท่ีจะถ่ายทอด

กระบวนการทางระบบแนวคิดและแนวทางท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ทราบถึงการพฒันาเปล่ียนแปลง

ลกัษณะทางกายภาพของเส้นทางเดินในเชิงส่ือความหมาย รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเส้นทางเดิน 

สถาปัตยกรรม และกลุ่มผูใ้ชง้าน ในช่วงเวลาส าคญัของประวติัศาสตร์ชาติตะวนัตก 

เบ้ีองตน้จะท าการวิเคราะห์ในส่วนของของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมแต่ละช่วงเวลา 

และส่วนท่ีสองจะวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบททางสังคม สถาปัตยกรรม และกลุ่มผูใ้ชง้าน 

เช่ือมโยงกบัการวิเคราะห์ส่วนแรก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวขอ้งและพฒันาการของเส้นทาง

เดินในสถาปัตยกรรมตะวนัตก 

4.1 การวเิคราะห์สถาปัตยกรรมตัวอย่าง 

เกณฑ์ในการเลือก 7 สถาปัตยกรรม เพื่อมาเป็นตวัแทนส าคญัของแต่ละยุคสมยัในการ

วเิคราะห์ จะมีความสัมพนัธ์กบับริบททางสังคม กลุ่มผูใ้ชง้าน ของทั้ง 3 ยคุสมยั  

ยคุท่ีหน่ึงมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มีกษตัริยเ์ป็นผูป้กครองสูงสุดแต่

เพียงผูเ้ดียว ภายในสถาปัตยกรรมมีกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัจ านวนมากและหลายระดบัชนชั้น สถาปัตยกรรม

ในยคุสมยัน้ีจะมีขนาดใหญ่ในรูปแบบอาณาจกัร มีความเป็นพิธีสูง  

ยุคท่ีสองเป็นยุคของขุนนาง ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมประเภทคฤหาสน์ซ่ึงมีขุนนาง

หรือราชตระกูลเป็นเจา้ของ ก่อสร้างในช่วงเวลาของการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 มีความเป็นพิธี

การลดนอ้ยลง มีโครงสร้างกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัประกอบไปดว้ยขนุนาง ครอบครัว แขก และคนใช ้ 

ยุคท่ีสามช่วงเวลาของการพฒันาสูงสุดประกอบกับการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 มี

สถาปัตยกรรมประเภทคฤหาสน์ท่ีมีชนชั้นสูงหรือพ่อค้าผูร้ ่ ารวยเป็นเจ้าของ หรืออาจสรุปเป็น

แผนผงัความเช่ือมโยงไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 32 เกณฑก์ารเลือกสถาปัตยกรรมในงานวจิยั ทั้ง 3 ยคุ 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

4.1.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพพื้นฐานของสถาปัตยกรรม  จะประกอบไปดว้ยการศึกษา

ลกัษณะของเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึนในสถาปัตยกรรม การเช่ือมต่อระหวา่งสองเส้นทาง ประกอบกบั

หนา้ท่ีการใชส้อยพื้นฐานของผูใ้ชง้านในเส้นทางเดินและศึกษาความเป็นส่วนตวัของฟังกช์นัภายใน

สถาปัตยกรรม 
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4.1.1.1 ยุคที ่1 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ 

CASTLE HOWARD  

การวางต าแหน่งอาคาร แสดงถึงส่วนต่าง ๆ ของกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอย (program) ภายใน

สถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ พื้นท่ีหลกั พื้นท่ีรอง และส่วนบริการ 

 

ภาพท่ี 33 แสดงการวางต าแหน่งอาคารของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Maps, Castle Howard, Accessed September 15, 2017, Available from 

https://goo.gl/maps/Q42wSkpgXbK2 

https://goo.gl/maps/Q42wSkpgXbK2
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การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังกช์นัภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

ภาพท่ี 34 ผงัแบบแปลนแสดงส่วนพื้นท่ีต่าง ๆ ของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available 

from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-

england-john-vanbrugh-and-later-best-room-pla 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัต ่า 

 

 

ภาพท่ี 35 ผงัแสดงเส้นทางภายในของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available 

from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-

england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan 

 

http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan
http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพืน้ที ่แสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังกช์ัน่สถาปัตยกรรม 

ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพท่ี 36 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available 

from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-

england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan 

 

 

http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan
http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดิน Castle Howard  

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 16.9 % 

ลกัษณะของทางเดิน 

 ทางเดินภายนอก เป็นทางเดินท่ีเช่ือมต่อระหวา่งส่วนโถงกลางของพระราชวงั ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยทางเดินสองฝ่ังในลกัษณะสมมาตร ( เท่ากนัทั้งสองขา้ง ) 

 ทางเดินภายในอาคาร เป็นเส้นทางท่ีขนาบขา้งตามตวัอาคาร ( ดูเหมือนวา่ถา้หากอาคารยาว

ทางเดินจะเป็นในลกัษณะเช่นน้ี ) 

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

 ทางเดินภายนอกอาคาร เป็นเหมือนส่วนขาของพระราชวงั ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อส่วนในของ

พระราชวงั 

(ส่วนล าตวั) และส่วนบริการทั้งสองขา้ง เพื่อการเขา้ถึงพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในพระราชวงัอยา่งรวดเร็ว

และเช่ือมต่อส่วนต่าง ๆ ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว 

 ทางเดินภายในอาคาร ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ๆ ได้แก่ ส่วนพระราชวงั โดยมีทางเดิน

ขนาบขา้งตามความยาวอาคารเช่ือมต่อในส่วนของ หอ้งเพลง , หอ้งท างาน , หอ้งรับประทานอาหาร 

, ห้องโถง และห้องของกษตัริย ์อยา่งเป็นล าดบั ส่วนช่วงทางเดินท่ี 2  อยูใ่นปีกซ้ายชองพระราชวงั 

ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัห้องครัว , ห้องสมุด และห้องนอน และสุดทา้ยส่วนทางเดินท่ี 3  เป็นทางเดิน

ของอพาร์ทเมน้ท ์ท่ีเช่ือมต่อหอ้งนอนต่าง ๆ เพื่อการเขา้ถึงพื้นท่ีส่วนตวั 

การใช้งานของผู้ใช้งาน 

ในแต่ละส่วนของทางเดินนั้นไดแ้บ่ง หน้าท่ี ของฟังก์ชนัการท างานเป็น 3 ส่วนหลกัหลกั 

ตามอาคารชุดของพระราชวงัท่ีแบ่งเป็น 3 ส่วนเช่นกนั เพื่อให้ยงัคงความเป็นส่วนตวัของแต่ละส่วน

ของอาคาร ตวัอยา่งเช่น  

 ส่วนของพระราชวงั ก็มีเส้นทางเดิน ท่ีมีความเป็นส่วนตวัมาก มีฟังก์ชันในการใช้งาน

เฉพาะบุคคลในราชวงศห์รือของกษตัริย ์มีล าดบัการเขา้ถึงจากส่วนนตวันอ้ยไปยงัส่วนตวัมาก 
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 ส่วนเส้นทางเดินหน่ึงท่ีเช่ือมต่อกบัส่วนบริการ อาทิเช่น ห้องครัว ก็จะเป็นศูนยร์วมท่ีอยู่

อาศัย ของบรรดาคนใช้และแม่บ้าน ด้วยใช้ทางเดินส่วนของตนเองเช่ือมต่อ ไปยงัส่วนต่าง ๆ 

ในขณะท่ีท างานโดยมิรบกวนบรรดาเจา้นายและขนุนาง (รวมทั้งมิรบกวนในเร่ืองเสียงและกล่ิน) 

PALACE OF VERSAILLES 

 

ภาพท่ี 37 แสดงการวางต าแหน่งอาคารของพระราชวงัแวร์ซาย (Palace of Versailles) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Maps, Palace of Versailles, Accessed October 6, 2017, Available 

from https://goo.gl/maps/dRXyczqYVrv 
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การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังชัน่ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

ภาพท่ี 38 แบบแปลนแสดงส่วนพื้นท่ีต่าง ๆ ของพระราชวงัแวร์ซาย (Palace of Versailles) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Antique maps and prints, Château de Versailles ground & first floor plans, 

Accessed December 5, 2017, Available from http://www.antiquemapsandprints.com/chateau-de-

versailles-ground--first-floor-plans-vintage-map-yvelines-1960-288991-p.asp 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 

 

ภาพท่ี 39 ผงัแสดงเส้นทางภายในพระราชวงัแวร์ซาย (Palace of Versailles) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Alchetron, Petit appartement de la reine, Accessed December 5, 2017, 

Available from https://alchetron.com/Petit-appartement-de-la-reine 
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพืน้ที ่แสดงระดบัระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังก์ชัน่

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

ภาพท่ี 40 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในพระราชวงัแวร์ซาย (Palace of Versailles) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Alchetron, Petit appartement de la reine, Accessed December 5, 2017, 

Available from https://alchetron.com/Petit-appartement-de-la-reine 
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดินในพระราชวงัแวร์ซาย  

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 24.6 % 

ลกัษณะของทางเดิน  

 เส้นทางภายนอกอาคารเป็นทางเดินยาวขนานไปกบัความยาวของตวัอาคาร โดยใชเ้ป็นโถง

ยาว,แกลอร่ีเป็นทางเดินหลกัของพระราชวงั  

 เส้นทางภายในอาคารพระราชวงัแวร์ซาย ถือเป็นยุคเร่ิมตน้ท่ีมีทางเดินเล็ก ๆ อยู่ภายใน

พระราชวงั แต่ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเพื่อเช่ือมต่ออย่างเต็มท่ีนกั เป็นเพียงเส้นทางท่ีออกสู่ courtyard หรือ 

garden ภายในพระราชวงั 

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

 เส้นทางเดินภายนอก มีอยู ่2 ส่วนหลกัในพระราชวงัแวร์ซาย คือส่วนของเส้นทางเดินใหญ่ 

ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมระหวา่ง Apartment กษตัริย-์ราชินี และอีกส่วนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นเส้นทางเดินยาว 

เช่ือมต่อระหวา่งปีกทั้งสองของพระราชวงั  

 เส้นทางเดินภายใน ส่วนท่ี 1 เป็นทางเดินในบริเวณอพาร์ทเมน้ทข์องราชินีเป็นทางเดินลอ้ม 

courtyard ซ่ึงสามารถเขา้ห้องต่าง ๆ บริเวณอพาร์ทเมน้ท์ของราชินี อาทิเช่น ห้องตูเ้ส้ือผา้ , แกลอร่ี

เล็ก ๆ , โบสถ์ หรือส่วน service ของราชินี ส่วนท่ี 2 ทางเดินภายในเป็นทางเดินลอ้ม courtyard ใน

ฝ่ังอพาร์ทเมน้ท์ของกษตัริย ์ท าหน้าท่ีเป็นเส้นทางเช่ือมต่อในส่วนของห้องคาราโอเกะ และห้อง

บอลรูม 

การใช้งานของผู้ใช้งาน 

 ในส่วนของทางเดินหลกั หรือแกรนด์แกลอร่ีเป็นทางเดินท่ีเช่ือมระหว่างอพาร์ทเม้นท์

กษตัริยแ์ละอพาร์ทเม้นท์ราชินี ตามปกติแล้วเป็นเส้นทางท่ีกษตัริยร์าชวงศ์เดินทางเขา้สู่อพาร์ท

เมน้ท์กษตัริยห์รืออพาร์ทเมน้ท์ราชินี นอกจากนั้นยงัเป็นเส้นทางส าหรับเดินไปโบสถ์อีกดว้ย ส่วน

ขา้ราชบริพารจะนัง่เฝ้ารอพระองคใ์นขณะเสด็จผา่นในเส้นทางน้ีเช่นเดียวกนั 
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 ส่วนการใชเ้ส้นทางเดินภายในพระราชวงัแวร์ซาย เส้นทางเดินจะอยูเ่ช่ือมต่อกบั courtyard 

หรือ garden ท าให้กษตัริยห์รือราชินีเดินทางออกมาจากห้องต่าง ๆ ของตนและมาชมความสวยงาม

หรือผอ่นคลายในบริเวณดงักล่าว 

 

4.1.1.2  ยุคที ่2 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 3 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

PETIT TRIANON 

 

ภาพท่ี 41 แสดงการวางต าแหน่งอาคารของคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Maps, Pitit Trianon, Accessed October 6, 2017, Available from 

https://goo.gl/maps/WvE436iXPcw 
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การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังชัน่ภายใน

สถาปัตยกรรม 

 

 

ภาพท่ี 42 ผงัแบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ ของคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัต ่า 

 

 

ภาพท่ี 43 ผงัแสดงเส้นทางภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html 

 

 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพืน้ที ่แสดงระดบัระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังก์ชัน่

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพท่ี 44 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html 

 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดินใน Petti Trianon  

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 9.5 % 

ลกัษณะของทางเดิน  

 ชั้น 1 เส้นทางเดินในคฤหาสน์มีอยู ่2 ส่วน  A  เส้นทางเดินยาว อยูข่นานกบัขอบพนงัของ

อาคารเพื่อความรวดเร็วในการเขา้ถึง B เส้นทางเดินเพื่อเช่ือมต่อ มีลกัษณะเป็นทางเดินสั้นๆ อยูต่รง

กลางอาคาร  

 ชั้นลอย มีเส้นทางเดินสั้นๆตดัผา่นตรงกลางของชั้นลอย  

 ชั้นท่ี 3 มีเส้นทางเดินยาวตดัผ่านตรงกลางของคฤหาสน์ และมีทางเดินสั่นอีกช่วงต่อกบั

ทางเดินยาว ในลกัษณะตดักนั เพื่อไปเช่ือมต่อกบัอีกพื้นท่ีหน่ึง 

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

 ชั้น 1  มีเส้นทางเดินยาวอยูด่า้นหลงัคฤหาสน์ เปรียบเสมือนเส้นทางท่ีสามารถเลือกเขา้ไป

ในอาคารได ้2 ทางคือ หอ้งรับประทานอาหารและหอ้งโถง  

 ชั้นลอย เส้นทางเดินในชั้นน้ี ผา่น 3 หอ้งหลกัๆ ไดแ้ก่ หอ้งแม่บา้น , หอ้งรอราชินี ท าหนา้ท่ี

เช่ือมต่อไปยงับนัไดรองของคนรับใช ้ 

 ชั้นท่ี 3  ทางเดินยาวขนานกบัห้องฝ่ังราชินีและทางเดินสั้นตดักนักลางบา้นต่อกบัทางเดิน

ยาว ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อส่วนหอ้งพกัของราชินีและส่วนหอ้งพกัของกษตัริย ์ 

 

การใช้งานของผู้ใช้งาน 

 ชั้น 1  ทางเดินดา้นหน้าและดา้นขา้งอยูติ่ดกบัห้องยาม เพื่อท่ีจะคอยเฝ้าและน าพาแขกเดิน

ตามทางเดินเขา้สู่คฤหาสน์ ส่วนเส้นทางเดินยาวดา้นหลงัคฤหาสน์เป็นทางเดินท่ีสามารถเขา้ถึงห้อง

โถงหรือห้องรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านเขา้มารบกวนฟังก์ชันอ่ืน ๆ ในอาคาร อีกทั้ง

ทางเดินน้ียงัเช่ือมต่อกับ Chinese Gallery เพื่อเป็นทางลัดเข้ามายงัห้องโถงบันไดส่วนหน้าของ

อาคาร  
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 ชั้นลอย เส้นทางเดินท่ีชั้นลอยโดยปกติแล้วชั้นน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของแม่บ้านหมายเลข 1  

เส้นทางดงักล่าวจึงใชส้ าหรับเช่ือมทางเดินระหวา่งชั้นและเป็นทางเดินไปยงับนัไดวนของคนรับใช ้

เพื่อไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆภายในคฤหาสน์ขณะปฏิบติัหนา้ท่ี  

 ชั้นท่ี 3  เส้นทางเดินชั้นท่ี 3 เป็นเส้นทางเดินหลกัตดักลางอาคารและมีเส้นทางเดินยอ่ยตดั

กับเส้นทางเดินหลักเพื่อเช่ือมไปยงัพื้นท่ีห้องโถงต่าง ๆ ภายในชั้ น 3 ส่วนทางเดินหลักท่ีตัด

กลางบา้น ใชส้ าหรับราชินี หรือแขกต่าง ๆ ท่ีเขา้ถึงห้องส าคญัภายในชั้นไดอ้ยา่งสะดวกสบาย โดย

ไม่รบกวนหอ้งส าคญัขณะท ากิจธุระ 

CARLTON HOUSE 

การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังชัน่ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

ภาพท่ี 45 ผงัแบบแปลนแสดงส่วนพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในคาร์ลตนัเฮาส์ (Carlton House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017, 

Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัต ่า 

 

 

ภาพท่ี 46 ผงัแสดงเส้นทางภายในคาร์ลตนัเฮาส์ (Carlton House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017, 

Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62 
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพืน้ที ่แสดงระดบัระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังก์ชัน่

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพท่ี 47 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในคาร์ลตนัเฮาส์ (Carlton House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017, 

Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62 
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดินใน Carlton House 

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 6.5 % 

ลกัษณะของทางเดิน 

 ชั้น 1 เส้นทางเดินในคฤหาสน์หลงัน้ีมีอยู ่2 ชุด  ไดแ้ก่ ชุดแรก A เป็นทางตรงยาวอยูด่า้นใน

ฝ่ังซ้ายของอาคาร  ชุดสอง B ทางเดินอยู่ตรงกลางฝ่ังซ้ายของอาคารเช่นเดียวกัน ยาวตั้งแต่ผนัง

อาคารฝ่ังซ้ายจนถึงห้องโถงกลางบา้น นอกจากนั้นยงัมีรอยต่อของทางเดินสั้ น ๆ ในแนวแกน Y 

เช่ือมต่อกบักลางทางเดิน B 

 ชั้นใตดิ้น เส้นทางเดินในชั้นน้ีเป็นทางสั้นๆ เพื่อแบ่งพื้นท่ีภายใน  เช่น บนัไดกบัห้องต่าง ๆ 

ภายในชั้น มิใหร้วมกนัอยูใ่นพื้นท่ีเดียว จึงท าใหก้ารเขา้ถึงหอ้งต่าง ๆ เป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก 

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

 บา้นหลงัน้ีแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือพื้นท่ีส่วนหน้าและพื้นท่ีส่วนหลงั โดยพื้นท่ี

ส่วนหน้าประกอบไปดว้ยโถงกลาง ปีกซ้าย(ห้องครัว)และปีกขวา(ห้องรับทานอาหาร) ซ่ึงทางเดิน

จะอยูใ่นส่วนปีกซา้ย 

(เหนือห้องครัว) จะเห็นได้ว่าทางเดินท าหน้าท่ีแยกห้องครัวและเช่ือมต่อห้องครัวกบัตวับ้านไป

พร้อม ๆ กนั 

 ส่วนอีกเส้นทางเดิน  เป็นเส้นทางเดินในอาคารส่วนใน ท าหน้าท่ี เช่ือมระหว่างทางเข้า

บนัได , หอ้งก ามะหยี ่, หอ้งเส้ือผา้ ท าใหส้ามาถระบุการเขา้ถึงไปยงัหอ้งท่ีตอ้งการ 

 

การใช้งานของผู้ใช้งาน 

 ชั้น 1 เส้นทางเดิน A ท าหนา้ท่ีเป็นทางเดินยาวเพื่อเช่ือมต่อกบับนัไดข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง และ

นอกจากนั้น ยงัเช่ือมไปยงัห้องครัว เปรียบเสมือนห้องครัวได้รับการแบ่งแยกออกจากบ้านด้วย

ทางเดิน ท าให้ไม่สามารถมีกล่ินและเสียงเล็ดลอดเขา้ไปยงัในตวับา้นเป็นเหตุให้รบกวนผูอ่ื้นได ้

ส่วนเส้นทางเดิน B เป็นเส้นทางท่ีผูใ้ชง้าน สามารถเลือกท่ีจะเขา้ไปสู่อีกหน่ึงพื้นท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว

มากยิง่ข้ึน 
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 ชั้นใตดิ้น เม่ือเดินจากบนัไดลงมายงัชั้นใตดิ้น ฝ่ังขวาจะพบกบัเส้นทางท่ีเช่ือมไปยงัอีกฝ่ัง

หน่ึงของชั้นใตดิ้น นอกจากนั้นเส้นทางน้ีเช่ือมต่อกบัหอ้ง รับประทานอาหารไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

*แสดงให้เห็นวา่เส้นทางเดินท าหนา้ปัดเป่า ผูใ้ชง้าน ไปใชอี้กพื้นท่ีหน่ึง ในขณะท่ีอีกพื้นท่ีก าลงัถูก

ใชง้านอยู ่

PARNHAM HOUSE 

การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังชัน่ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

ภาพท่ี 48 ผงัแบบแปลนแสดงส่วนพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September 

20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัต ่า 

 

 

ภาพท่ี 49 ผงัแสดงเส้นทางภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September 

20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27 
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพืน้ที ่แสดงระดบัระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังก์ชัน่

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพท่ี 50 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September 

20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27 
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดินใน Parnham house 

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 6.6 % 

ลกัษณะของทางเดิน  

ในคฤหาสน์หลงัน้ี มีเส้นทางเดิน 2 ชุดคือชุด A เป็นเส้นทางจากฝ่ังขวาของห้องโถงตรง

ยาวไปสุดตวัอาคารอีกฝ่ังหน่ึง ชุด B เป็นเส้นทางช่วงสั้น ๆ อยูฝ่ั่งขวาของห้องโถงตรงไปเช่ือมกบั

อีกพื้นท่ีในคฤหาสน์  

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

เส้นทาง A เร่ิมตน้จากบริเวณหนา้หอ้งเก็บเส้ือคลุมผา่นห้องเตรียมอาหารจนไปถึงห้องครัว 

ซ่ึงทางเดินน้ีท าหน้าท่ี เช่ือมโยงจากส่วนหลักของบ้านมาย ังส่วนบริการซ่ึงเป็นฟังก์ชัน ท่ี

เฉพาะเจาะจง 

เส้นทาง B เป็นเส้นทางจากส่วนห้องโถงหลกัผา่นบนัไดจนไปถึงห้องนัง่เล่นทางเดินน้ีจึง

ท าหนา้ท่ีเขา้ถึงเช่ือมต่อและแจกจ่ายไปยงัฟังกช์นัต่าง ๆ ภายในบา้น 

การใช้งานของผู้ใช้งาน 

เส้นทาง A ถือไดว้่าเป็นเส้นทางของแม่บา้นและคนใชเ้น่ืองจากทางเดินน้ีเช่ือมตวับา้นกบั

ส่วนบริการทั้งหมดไวอ้ยู่ในขอบเขตเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องลา้งจานห้องเตรียมอาหาร

และห้องนอนคนใช้ดงันั้นสาเหตุท่ีมีเส้นทางน้ีเกิดข้ึนเพื่อแยกกิจกรรมของคนใช้และชีวิตความ

เป็นอยูอ่อกจากพื้นท่ีส่วนหลกัภายในคฤหาสน์เพื่อมิให้รบกวนพื้นท่ีอ่ืนหรือความเป็นส่วนตวัของ

เจา้นาย 

เส้นทาง B เป็นเส้นทางท่ีเปรียบเสมือนเป็นจุดจ่ายและจุดเช่ือมต่อ ท าหน้าท่ีเป็นเส้นทางท่ี

รองรับการใชง้านท่ีจะเดินผา่นไปยงัหอ้งอ่ืน 
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4.1.1.3  ยุคที ่3 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

PECKFORTON CASTLE 

 

ภาพท่ี 51 แสดงการวางต าแหน่งอาคารของปราสาทเปคฟอร์ตนั (Peckforton Castle) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Maps, Peckforton Castle, Accessed October 11, 2017, Available from 

https://goo.gl/maps/e7bEbLDeb1A2 
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การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังชัน่ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

 

ภาพท่ี 52 ผงัแบบแปลนส่วนพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในปราสาทเปคฟอร์ตนั (Peckforton Castle) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Pinterest, Peckforton Castle, Accessed October 11, 2017, Available from 

https://i.pinimg.com/736x/5a/b4/2e/5ab42e852b02448e22d3704cadbec280.jpg 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน 

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนสูง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัต ่า 

 

 

ภาพท่ี 53 ผงัแสดงเส้นทางภายในปราสาทเปคฟอร์ตนั (Peckforton Castle) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Pinterest, Peckforton Castle, Accessed October 11, 2017, Available from 

https://i.pinimg.com/736x/5a/b4/2e/5ab42e852b02448e22d3704cadbec280.jpg 
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพืน้ที ่แสดงระดบัระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังก์ชัน่

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพท่ี 54 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในปราสาทเปคฟอร์ตนั (Peckforton Castle) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Pinterest, Peckforton Castle, Accessed October 11, 2017, Available from 

https://i.pinimg.com/736x/5a/b4/2e/5ab42e852b02448e22d3704cadbec280.jpg 
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดินใน Peckforton Castle 

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 16.7 % 

ลกัษณะของทางเดิน  

คฤหาสน์หลงัน้ีมีเส้นทางเดินอยู ่2 ส่วนหลกัๆคือเส้นทางฝ่ังส่วนบริการ A และเส้นทางฝ่ัง

ท่ีอยูอ่าศยั B  ซ่ึงส่วน A มีเส้นทางเดินหลายระดบัท่ีเช่ือมกนั ส่วนเส้นทาง B มีลกัษณะเป็นทางเดิน

ยาว จากหอ้งสมุดสุดผนงัอาคารวิ่งยาวจนถึงอีกฝ่ังหน่ึง นอกจากนั้นยงัพบรอยแยกของทางเดินเช่ือม

ไปยงัส่วน อาศยัอีกดว้ย  

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

เส้นทาง A เป็นเส้นทางท่ีเขา้ถึงไดจ้ากสองทิศทางคือห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดและ

ระหว่างห้องครัวกบัถุงคนรับใช้ โดยมีรอยต่อของทางเดินเป็นสองจุดคือจากห้องเก็บของตรงมา

เช่ือมกบัทางเดินห้องครัว และจุดท่ี 2 คือเช่ือมระหว่างห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดกบัคอร์ด

หอ้งครัว  

เส้นทาง B เป็นเส้นทางเดินยาวจากหอ้งสมุดผา่นห้องบิลเลียด ห้องท างานยาวมาจนถึงห้อง

รับประทานอาหาร พบรอยแยก 1 จุด ไดแ้ก่ ตรงห้องท างานเช่ือมขนาดห้องโถงไปยงัห้องเรียนและ

หอ้งส่วนตวัของสตรี 

การใช้งานของผู้ใช้งาน 

คฤหาสน์หลงัน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือส่วนบริการ ส่วนท่ีอยู่อาศยั และส่วนเล้ียงสัตว ์

โดยทางเดิน A ท่ีเช่ือมฝ่ังบริการใชแ้ยกส่วนห้องครัวออกจากส่วนพกัอาศยัเน่ืองจากปัดป่าวกินและ

เสียงจากการท าครัวและจากคนรับใช้อีกทั้ งทางเดินยงัท าหน้าท่ีเช่ือมต่อห้องต่าง ๆ อย่างเป็น

ระเบียบไล่เรียงตามล าดบัการใชง้านและการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน เช่นเดียวกบัเส้นทาง B ทางเดินจาก

ส่วนท่ีพกัอาศยัเช่ือมไปยงัห้องรับประทานอาหารดว้ยระยะทางท่ีใกลอี้กทั้งยงัเช่ือมกบัเส้นทางเดิน

ยาวท่ีแยกปีกออกไปเป็นห้องท างานและห้องสมุดดว้ยระยะทางท่ีไกลกว่าแสดงให้เห็นถึงการใช้

สอยและล าดบัการเขา้ถึงท่ีสัมพนัธ์กบัความเป็นส่วนตวั 
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BEARWOOD HOUSE 

 

ภาพท่ี 55 แสดงการวางต าแหน่งอาคารของ Bearwood House 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Google Maps, Reddam House Bershire, Accessed September 30, 2017, 

Available from https://goo.gl/maps/unWYmSvno7T2 
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การศึกษา ผงั-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่วนพื้นท่ีต่างๆ และฟังชัน่ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีแดง แสดงถึงส่วนพื้นท่ีหลกั 

  เส้นประสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีรอง 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีบริการ 

 

 

ภาพท่ี 56 ผงัแปลนแสดงส่วนพื้นท่ีต่าง ๆ ของ Bearwood House 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, 

Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-

have-a-human-character-54952 
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การศึกษา ผัง-เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ภายในสถาปัตยกรรม และระดบัการเขา้ถึง 

(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้น

ส่วนตวัมาก 

  เส้นสีแดง แสดงถึงเส้นทางเดิน  

  เส้นสีน ้าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง 

  เส้นสีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนปานกลาง 

  เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินท่ีมีความเป็นส่วนตวัต ่า 

 

ภาพท่ี 57 ผงัแสดงเส้นทางภายใน Bearwood House 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, 

Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-

have-a-human-character-54952 

http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-have-a-human-character-54952
http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-have-a-human-character-54952
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การศึกษา ผงั-ความเป็นส่วนตัวของพื้นที ่แสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของฟังกช์ัน่สถาปัตยกรรม 

ตั้งแต่ระดบัความเป็นส่วนตวันอ้ย ถึง ระดบัความเป้นส่วนตวัมาก 

  พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

  พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

  พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงพื้นท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

  พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพท่ี 58 ผงัแสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายใย Bearwood House 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, 

Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-

have-a-human-character-54952 
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดินใน Bearwood  

อตัราส่วนพืน้ทีเ่ส้นทางเดิน : พืน้ทีท่ั้งหมด = 19.8 % 

ลกัษณะของทางเดิน  

คฤหาสน์หลงัน้ีมีทั้งหมด 3 ชั้นโดยมีเส้นทางเดินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั โดยอยู่บริเวณตาม

แนวอาคาร เป็นเส้นทางเดินท่ีต่อเน่ือง วิ่งยาว ไปทัว่อาคารและมีรูปทรงตามอาคารอีกด้วย โดย

เส้นทางเดินในอาคารแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัหลกัคือเส้นทางเออยูบ่ริเวณปีกซ้ายของอาคารเส้นทาง B 

จดัการอาคาร เช่ือมต่อกบั เส้นทางA และเส้นทาง C อยู่บริเวณฝ่ังขวาสุดของอาคารเช่ือมต่อกับ

เส้นทาง B  

หน้าทีข่องทางเดิน (การเช่ือมต่อ-การเข้าถึง) 

เส้นทาง A ของคฤหาสน์หลงัน้ีจะปรากฏในชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 เท่านั้นเป็นเส้นทางของฝ่ัง

บริการทั้งหมดประกอบไปด้วยพื้นท่ีของคนใช้ห้องครัวห้องเตรียมอาหารห้องเก็บของห้องเก็บ

อุปกรณ์ท าความสะอาดโดยทางเดินจะเป็นทางเดินยาวแจกจ่ายทางเดียว (single-loaded corridor) 

ไปยงัห้องต่าง ๆ ล าดบัการใช้งาน และมีเส้นทางบางส่วนแยกไปสู่อีกพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะการใช้งาน

คลา้ยๆกนั 

 เส้นทาง B มีอยู่ทั้ งสามชั้นเป็นเส้นทางเดินท่ีเช่ือมต่อกับเส้นทาง A และเส้นทาง C ท า

หนา้ท่ีเช่ือมต่อในส่วนของพื้นท่ีรองภายในคฤหาสน์ทั้งหมด โดยเช่ือมต่อพื้นท่ีแบบ 2 ทาง (double-

load corridor) ไดแ้ก่ชั้น 1 เช่ือมห้องทานขา้วห้องเตรียมอาหาร ห้องบิลเลียด และห้องเก็บเอกสาร

ส าคญั ส่วนชั้น 2 เช่ือม หอ้งแต่งตวัผูช้าย ห้องนอนของครอบครัว  ห้องเรียน และหอ้งโถงขนาดเล็ก 

ส่วนชั้น 2 - 3 เส้นทาง B จะยาวไปสุดอาคารฝ่ังซ้าย (เน่ืองจากไม่มีปีกบริการส่วนซ้ายของอาคาร) 

ท าหนา้ท่ีแจกจ่ายไปสู่หอ้งพกัของคนใชใ้นทั้ง 2 ฝ่ัง 

 เส้นทาง C เป็นเส้นทางเช่ือมต่อส่วนของเจา้ของหรือผูอ้ยู่อาศยัหลักโดยเส้นทาง C จะ

ปรากฏชัดเจนในชั้น 2 และชั้น 3 เป็นเส้นทางเดินท่ีล้อมรอบไปตามอาคารและห้องนอนต่าง ๆ 

ภายในชั้น โดยเช่ือมต่อกบัเส้นทาง B 
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การใช้งานของผู้ใช้งาน 

คฤหาสน์หลงัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ในอาคารเดียวกนั คือ พื้นท่ีส่วนบริการ พื้นท่ี

ส่วนรอง พื้นท่ีหลกั โดยมีเส้นทางเดินในอาคารเป็นตวัเช่ือมและแบ่งพื้นท่ีการใช้งานอย่างเป็น

ระบบตวัอยา่งเช่น พื้นท่ีของส่วนบริการจะมีเส้นทางท่ีเช่ือมต่อเฉพาะพื้นท่ีครัว หอ้งเก็บของ และท่ี

พกัอาศยัของคนใช้ ถดัจากเส้นทาง A คือเส้นทาง B และ C ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรองและพื้นท่ีหลกั ดงันั้น

หากคนรับใช้ท่ีมีหน้าท่ีในส่วนน้ีสามารถผา่นเขา้มาได ้แต่หากไม่มีหน้าท่ีก็จะอาศยัอยู่แค่ส่วนปีก

ซ้ายของอาคารเพียงอยา่งเดียว ในทางเดียวกนัเจา้ของและผูอ้ยู่อาศยัหลกัท่ีอาศยัก็จะใช้เส้นทาง C 

อยูเ่ฉพาะพื้นท่ีของตน อาจเดินมาท ากิจธุระ เช่น ห้องกินขา้ว ห้องท างาน หรือพื้นท่ีห้องโถงเล็ก ๆ 

ในบางช่วงเวลาเท่านั้น 

 

4.1.2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของเส้นทางเดิน (แนวราบ) และบันได (แนวตั้ง)  

ประกอบไปดว้ยการศึกษารูปแบบการเช่ือมต่อระหวา่งเส้นทางเดินเส้นทางเดินและบนัไดแต่ละจุด 

ถึงความสัมพนัธ์อนัขอ้งเก่ียวระหว่างสองพื้นท่ี ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งแนวตั้ง (vertical) กบั

แนวนอน (horizontal) 

  4.1.2.1  ยุคที ่1 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

CASTLE HOWARD 

การศึกษา ผัง-แสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ ง) ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงต าแหน่งของบนัไดใน (แนวตั้ง) 

  เส้นสีแดง แสดงถึงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) 
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ภาพท่ี 59 ผงัแสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บนัไดใน (แนวตั้ง) ภายในปราสาท
ฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available 

from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-

england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan 

 

การศึกษา ไดอะแกรม แสดงรูปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดินแนวราบท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กนั 

ในสถาปัตยกรรมตวัอยา่ง 

 

ภาพท่ี 60 ไดอะแกรมแสดงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนของเส้นทางเดินแนวราบของปราสาทฮาวเวร์ิด (Castle 
Howard) 
 

 แสดงต าแหน่งของบนัได 
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4.1.2.2  ยุคที ่2 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

PETIT TRIANON 

การศึกษา ผัง-แสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ ง) ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงต าแหน่งของบนัไดใน (แนวตั้ง) 

  เส้นสีแดง แสดงถึงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) 

 

ภาพท่ี 61 ผงัแสดงความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html 

 

การศึกษา ไดอะแกรม แสดงรูปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดินแนวราบท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กนั 

ในสถาปัตยกรรมตวัอยา่ง 

 

ภาพท่ี 62 ไดอะแกรมแสดงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนของเส้นทางเดินแนวราบของคฤหาสน์ปิติดติอนน 
(Pitit Trianon) 
 แสดงต าแหน่งของบนัได 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html
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CARLTON HOUSE 

การศึกษา ผัง-แสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ ง) ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงต าแหน่งของบนัไดใน (แนวตั้ง) 

  เส้นสีแดง แสดงถึงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) 

 

ภาพท่ี 63 ผงัแสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บนัไดใน (แนวตั้ง) ภายในคาร์ลตนั
เฮาส์ (Carlton House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017, 

Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62 

 

การศึกษา ไดอะแกรม แสดงรูปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดินแนวราบท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กนั 

ในสถาปัตยกรรมตวัอยา่ง 

 

ภาพท่ี 64 ไดอะแกรมแสดงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนของเส้นทางเดินแนวราบของคาร์ลตนัเฮาส์ (Carlton 
House) 
 แสดงต าแหน่งของบนัได 
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4.1.2.3  ยุคที ่3 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

BEARWOOD HOUSE 

การศึกษา ผัง-แสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ ง) ภายใน

สถาปัตยกรรม 

  เส้นประสีน ้าเงิน แสดงถึงต าแหน่งของบนัไดใน (แนวตั้ง) 

  เส้นสีแดง แสดงถึงต าแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) 

 

ภาพท่ี 65 ผงัแสดงต าแหน่งของเส้นทางเดินในและบนัไดภายใน Bearwood House 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, 

Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-

have-a-human-character-54952 
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การศึกษา ไดอะแกรม แสดงรูปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดินแนวราบท่ีเช่ือมต่อและสัมพนัธ์กนั 

ในสถาปัตยกรรมตวัอยา่ง 

 

ภาพท่ี 66 ไดอะแกรมแสดงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนของเส้นทางเดินแนวราบของ Bearwood House 
 

 แสดงถึงต าแหน่งของบนัได 

 

4.1.2.5 ตัวอย่างการเช่ือมต่อของฟังก์ชันระหว่างบันไดแต่จะจุด 

PETIT TRIANON 

 

ภาพท่ี 67 แสดงการเช่ือมต่อของฟังก์ชนัระหวา่งบนัไดแต่จะจุดภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit 
Trianon) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from 

http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html 
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BEARWOOD HOUSE 

 

ภาพท่ี 68 แสดงการเช่ือมต่อของฟังกช์นัระหวา่งบนัไดแต่จะจุดภายใน Bearwood House 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, 

Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-

have-a-human-character-54952 
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บทวเิคราะห์เส้นทางเดิน (แนวราบ) และบันได (แนวตั้ง) 

 

ภาพท่ี 69 (ภาพซา้ย) แสดงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนของเส้นทางเดินแนวราบ 
ภาพท่ี 70 (ภาพขวา) ระบบการเช่ือมต่อพื้นท่ีระหวา่งบนัไดในแนวตั้ง 
 

1. เส้นทางเดินท าหน้าท่ีเช่ือมต่อ กับพื้นท่ีแล้วยงัเช่ือมต่อกับบันไดซ่ึงเป็นระบบการ

เช่ือมต่อในแนวตั้งเพื่อเขา้ถึงพื้นท่ีจากชั้นหน่ึงไปยงัอีกชั้นหน่ึง 

2. โดยเส้นทางแต่ละเส้นทางยอ่มมีล าดบัการเขา้ถึงหรือความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีตวัอยา่งเช่น

เส้นทาง A จะเป็นเส้นทางของพื้นท่ีหลกัและเส้นทาง B เป็นเส้นทางของพื้นท่ีรอง ดงันั้นการท่ี
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ทางเดินเช่ือมต่อกบัระบบการเช่ือมต่อแนวตั้งมีผลท าให้การเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีหลกัหรือพื้นท่ีรอง

เป็นไปตามล าดบัความส าคญัของพื้นท่ี 2 พื้นท่ีท่ีเช่ือมกนัในทางตั้ง 

3. ในบางกรณีเส้นทางเดินแนวราบ มิไดเ้ช่ือมต่อกบัระบบต่าง ๆ เพื่อไปยงัพื้นท่ีลกัษณะ

เดียวกนัแต่ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อเพื่อไปยงัพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัมากกวา่   

4. การจดัการเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม ท างานโดยการเจาะผ่านเขา้ไปในพื้นท่ี เพิ่ม

ความสะดวกสบายของการหมุนเวียน โดยปกติแลว้จะจดัการของเส้นทางเดินแนวราบเป็นรูปแบบ

ของทางเดินยาว เช่ือมกบับนัไดท่ีถูกวางหลบอยูบ่ริเวณริมฝ่ังใดฝ่ังหน่ึง 

 

4.1.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และพื้นทีใ่ช้สอย 

ประกอบไปดว้ยการศึกษาผูใ้ชง้านแต่ละประเภทท่ีใชง้าน ภายในเส้นทางเดินในฟังก์ชนัต่าง ๆ และ

ความส าคญัในการเขา้ถึงพื้นท่ีระหวา่งผูใ้ชง้านและกลุ่มของพื้นท่ีใชส้อย 

โดยฟังก์ชันการใช้งานหลกัของทั้ง 3 ยุคสมัย แบ่งได้ดังนี ้

ยุคที ่1 

พระราชวงัแวร์ซาย 

1. อพาร์ทเมน้ท์ราชวงศ์ ประกอบไปด้วย ห้องโถง  ห้องรับรอง  ห้องรับรอง 2  ห้องรับประทาน

อาหาร หอ้งสมุด  หอ้งนอน   

2. อพาร์ทเมน้ท์กษตัริย ์ประกอบไปดว้ย   ห้องโถง  ห้องยาม  ห้องบอลรูม   ห้องเล่นเกมห้องร้อง

เพลง   

หอ้งประชุม หอ้งงานเล้ียง หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งบลัลงัค ์หอ้งพศัดี หอ้งรับรอง หอ้งนอน  

3. อพาร์ทเมน้ทร์าชินี ประกอบไปดว้ย  ห้องโถง  โบสถ์  ห้องยาม  ห้องเฉลียง   ห้องรับรอง  ห้องตู้

เกา้อ้ี Gallery  หอ้งตูเ้ส้ือผา้  หอ้งส่วนตวั  หอ้งนอน  

ฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปดว้ย  ห้องโถง  ห้องยาม  ห้องรับรอง  หอ้งบอลรูม  หอ้งโถงกระจก หอ้ง

รับประทานอาหาร  หอ้งงานเล้ียง หอ้งสมุด หอ้งดนตรี  หอ้งประชุม  หอ้งนอน 
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Castle Howard 

1. ส่วนพื้นท่ีหลกั ประกอบไปดว้ย ห้องโถง หอ้งรับรอง หอ้งนัง่เล่น หอ้งประชุม  ห้องรับประทาน

อาหาร หอ้งยาม หอ้งเพลง  หอ้งพรม หอ้งบิลเลียด  หอ้งสมุด แกลเลอร่ี หอ้งส่วนตวั หอ้งนอน  

2. ส่วนพื้นท่ีรอง ประกอบไปดว้ย  หอ้งโถง  หอ้งนอน1  หอ้งนอน2  หอ้งนอน3  หอ้งนอน4   

3. ส่วนบริการ ประกอบไปดว้ย  หอ้งครัว  หอ้งสมุดเก่า  หอ้งนอน1 หอ้งนอน2   

ฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปด้วย  ห้องโถง  ห้องรับรอง ห้องยาม  ห้องประชุม  ห้องนั่งเล่น  ห้อง

พรม  หอ้งดนตรี  หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งครัว หอ้งคนใช ้ หอ้งสมุด  หอ้งนอน   

 

ยุคที ่2 

Petit Trianon 

1. ชั้น 1 ประกอบไปด้วย  ห้องยาม  ห้องโถง  ห้องอุ่นอาหาร  ห้องเคร่ืองเงิน  ห้องรับประทาน

อาหาร  แกลลอร่ี 

2. ชั้น 2 ประกอบไปดว้ย  ห้องรับแขก  หอ้งอาหาร  ห้องโถงเล็ก  ห้องโถงใหญ่   ห้องส่วนตวั  ห้อง

ราชินี  หอ้งแต่งตวั  

3. ชั้นลอย ประกอบไปดว้ย  หอ้งสมุด  หอ้งรับแขก  หอ้งนอนคนใช ้ หอ้งน ้า  

4. ชั้น 3 ประกอบไปดว้ย  ห้องโถง  ห้องโถงเล็ก  ห้องนอน  ห้องโถงเล็กของมาดาม  ห้องโถงสีน ้ า

เงินหอ้งนอน1  หอ้งน ้า  หอ้งนอน2  

ฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปด้วย  ห้องยาม  ห้องโถง  ห้องโถงเล็ก  ห้องรับรอง  ห้องรับประทาน

อาหารหอ้งสมุด  หอ้งนอน 

 

Carlton House 

1. ชั้ น 1 ประกอบไปด้วย  ห้องโถง  ห้องรับรอง1  ห้องรับรอง2  ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  ห้อง

รับประทานอาหารหอ้งเก็บจาน  หอ้งรับแขก หอ้งบลัลงัก ์ หอ้งก ามะหยี ่ หอ้งนอน  

2. ชั้น Ground ประกอบไปดว้ย   หอ้งรับแขก  หอ้งรับประทานอาหาร  หอ้งสมุด  หอ้งประชุม  

ฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปดว้ย  ห้องโถง  ห้องรับรอง  ห้องรับแขก  ห้องนัง่เล่น  ห้องรับประทาน

อาหารหอ้งครัว  หอ้งก ามะหยี ่ หอ้งประชุม  หอ้งสมุด  หอ้งนอน 
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Parnham House   

1. ประกอบไปด้วย  ห้องโถง  ห้องเส้ือคลุม  ห้องนั่งเล่น  ห้องรับประทานอาหาร  ห้องสมุด  

หอ้งครัว  

หอ้งเก็บจาน  หอ้งลา้งจาน  หอ้งคนใช ้ หอ้งส่วนตวั  หอ้งนอน  

ฃฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปด้วย  ห้องโถง  ห้องนั่งเล่น  ห้องรับประทานอาหาร  ห้องสมุด  

หอ้งครัว หอ้งส่วนตวั  หอ้งนอน 

 

ยุคที ่3 

Peckforton  

1. ประกอบไปด้วย  ห้องโถง  ห้องท าความสะอาด  ห้องครัว  ห้องเก็บจาน  ห้องคนใช้  ห้องเก็บ

ของ Gallery  หอ้งรับประทานอาหาร  หอ้งนัง่เล่น  หอ้งบิลเลียด  หอ้งสมุด  หอ้งส่วนตวั  หอ้งนอน 

ฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปด้วย  ห้องโถง  ห้องเก็บของ  Gallery  ห้องนั่งเล่น  ห้องรับประทาน

อาหารหอ้งสมุด  หอ้งส่วนตวั  หอ้งนอน 

 

Beer Wood House   

1. ชั้น 1 ประกอบไปด้วย  ห้องครัว  ห้องล้างจาน  ห้องโถงครัว  ห้องผูห้ญิง  ห้องเก็บของ  ห้อง

เตรียมอาหาร  หอ้งเก็บปืน  หอ้งท าความสะอาด  หอ้งคนใช ้ หอ้งรับประทานอาหาร  

 หอ้งบิลเลียดหอ้งนัง่เล่น  หอ้งผูช้าย  หอ้งสมุด  หอ้งเส้ือคลุม  หอ้งรับรอง  

2. ชั้ น 2 ประกอบไปด้วย  ห้องแม่บ้าน 1 ห้องแม่บ้าน 2 ห้องครัว  ห้องโถง  ห้องผูห้ญิง  ห้อง

พยาบาลหอ้งเล้ียงเด็ก 1 หอ้งเล้ียงเด็ก 2 หอ้งท างาน  หอ้งครอบครัว  หอ้งเรียน  หอ้งรับรอง  

 หอ้งนัง่เล่นหอ้งนอน 1 หอ้งโถงเล็ก  หอ้งนอน 2  หอ้งนอน 3  หอ้งแต่งตวั  หอ้งนอน 4   

3. ชั้นท่ี 3 ประกอบไปดว้ย   หอ้งคนใช ้ ห้องแม่บา้น  ห้องเด็ก  ห้องผูห้ญิง  หอ้งนอน 1 ห้องรับรอง

หอ้งโถง  หอ้งนอน 2 หอ้งนอน 3 หอ้งแต่ง  ตวัหอ้งนอน 4   

ฟังก์ชันส าคัญ ประกอบไปดว้ย  หอ้งโถง  ห้องรับรอง1  ห้องรับรอง2  หอ้งครัว  ห้องเก็บของ  ห้อง

พยาบาล  หอ้งสมุด  หอ้งนัง่เล่น  หอ้งแต่งตวั  หอ้งนอน 
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  4.1.3.1  ยุคที ่1 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

 CASTLE HOWARD 

การศึกษา ผัง-แสดงความเป็นส่วนตัว  สาธารณะของกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยแต่ละส่วนใน

สถาปัตยกรรม 

พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

 พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

 พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

 พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงส่วนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 

 

ภาพท่ี 71 ผงัแสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มพื้นท่ีภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available 

from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshire-

england-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan 
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานท่ีสามารถเขา้ถึงไดข้องผูใ้ชง้านแต่ละ

ประเภท 

  สีด า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีเจา้ของสามารถเขา้ถึงได ้ 

  สีชมพู แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีแขกสามารถเขา้ถึงได ้

  สีฟ้า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีขนุนางสามารถเขา้ถึงได ้

  สีน ้าตาล แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีคนใชส้ามารถเขา้ถึงได ้

 

ภาพท่ี 72 แสดงฟังกช์นัท่ีสัมพนัธ์กบัการใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละประเภทภายในปราสาทฮาวเวิร์ด 
(Castle Howard) 
 

การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานระหวา่งฟังกช์นัผูใ้ชง้านและเส้นทางเดิน 

 

ภาพท่ี 73 แสดงความสัมพนัธ์ของฟังกช์นักบัการใชง้านระหวา่งฟังกช์นั ผูใ้ชง้าน และเส้นทางเดิน
ภายในปราสาทฮาวเวร์ิด (Castle Howard) 
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จากแผนผงัอาคารท่ีแสดงถึงล าดับความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีและแผนภาพท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฟังก์ชนั จะสามารถน าทั้งสองส่วนมาวเิคราะห์โดยการน าฟังก์ชนั

มาเรียงล าดบัจากส่วนท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุดไปยงัส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีหอ้งโถง (สี

เหลือง)เป็นจุดศูนยก์ลางเช่ือมส่วนต่าง ๆ 

เส้นสีน า้ตาลแสดงถึงการใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้งานทีใ่ช้เป็นประจ า  

เส้นสีแต่ละสีของผู้ใช้งานทีแ่ตกต่างกนัใช้แสดงถึงเส้นทางทีส่ามารถเข้าถึงได้  

พบวา่ระหวา่งการใชง้านในแต่ละส่วนของผูใ้ชง้าน มีช่องวา่งเกิดข้ึน 3 ช่องวา่งดงัน้ี  

1. ช่องวา่งระหวา่งส่วน Servant กบั Nobility 

2. ช่องวา่งระหวา่งส่วน Nobility กบั KingQueen-Guest 

3. ช่องวา่งระหวา่งส่วนของ Servant-Nobilityกบั King Queen-Guest 

จะเห็นไดว้า่แต่ละพื้นท่ีแยกออกจากกนัและมีเส้นทางเป็นของตวัเอง โดยเส้นทางแต่ละชุด

ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อไปยงัแต่ละพื้นท่ี ท่ีมีการใชง้านและล าดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนั 

 

  4.1.3.2  ยุคที ่2 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

PARNNHAM HOUSE 

การศึกษา ผัง-แสดงความเป็นส่วนตัว  สาธารณะของกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยแต่ละส่วนใน

สถาปัตยกรรม 

พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

 พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

 พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

 พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงส่วนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 



  84 

 

ภาพท่ี 74 ผงัแสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มพื้นท่ีในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September 

20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27 

 

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานท่ีสามารถเขา้ถึงไดข้องผูใ้ชง้านแต่ละ

ประเภท 

  สีด า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีเจา้ของสามารถเขา้ถึงได ้ 

  สีชมพู แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีแขกสามารถเขา้ถึงได ้

  สีน ้าตาล แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีคนใชส้ามารถเขา้ถึงได ้
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ภาพท่ี 75 แสดงฟังกช์นัท่ีสัมพนัธ์กบัการใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละประเภทภายในคฤหาสน์ปาน
แฮม (Parnham House) 
 

การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานระหวา่งฟังกช์นัผูใ้ชง้านและเส้นทางเดิน 

 

ภาพท่ี 76 แสดงความสัมพนัธ์ของฟังกช์นักบัการใชง้านระหวา่งฟังกช์นั ผูใ้ชง้าน และเส้นทางเดิน
ภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 
 

จากแผนผงัอาคารท่ีแสดงถึงล าดับความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีและแผนภาพท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฟังก์ชนั จะสามารถน าทั้งสองส่วนมาวเิคราะห์โดยการน าฟังก์ชนั

มาเรียงล าดบัจากส่วนท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุดไปยงัส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีหอ้งโถง (สี

เหลือง)เป็นจุดศูนยก์ลางเช่ือมส่วนต่าง ๆ 

เส้นสีน า้ตาลแสดงถึงการใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้งานทีใ่ช้เป็นประจ า  

เส้นสีแต่ละสีของผู้ใช้งานทีแ่ตกต่างกนัใช้แสดงถึงเส้นทางทีส่ามารถเข้าถึงได้ 

พบวา่ระหวา่งการใชง้านในแต่ละส่วนของผูใ้ชง้าน มีช่องวา่งเกิดข้ึน 2 ช่องวา่งดงัน้ี  



  86 

1. ช่องวา่งระหวา่งส่วนคนใช ้(housemaid) กบัครอบครัว (family) 

2. ช่องวา่งจากส่วนของครอบครัว (family) และแขก (guest) 

ซ่ึงจะเห็นถึงช่องวา่งของคนใชท่ี้แยกออกจากส่วนของครอบครัวและแขกอยา่งเห็นให้ชดั แสดงให้

เห็นวา่หนา้ท่ี-กิจกรรมของคนใชท่ี้จะอยูเ่ฉพาะพื้นท่ีของตน อาจมีบางกิจกรรมท่ีสามารถเขา้ถึงพื้นท่ี

อ่ืน ๆ ภายในบ้านได้ ส่วนเส้นทางการเข้าถึงของแขกและครอบครัวมีลักษณะเดียวกัน มีเพียง

ฟังกช์นัส่วนตวัท่ีแขกไม่สามารถเขา้ถึงได ้

 

  4.1.3.3  ยุคที ่3 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

BEARWOODHOUSE (ช้ัน 1) 

การศึกษา ผัง-แสดงความเป็นส่วนตัว  สาธารณะของกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยแต่ละส่วนใน

สถาปัตยกรรม 

พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

 พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

 พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

 พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงส่วนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 

 

ภาพท่ี 77 ผงัแสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มพื้นท่ีภายใน Bearwood House ชั้นหน่ึง 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, 

Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-

have-a-human-character-54952 
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานท่ีสามารถเขา้ถึงไดข้องผูใ้ชง้านแต่ละ

ประเภท 

  สีด า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีเจา้ของสามารถเขา้ถึงได ้ 

  สีชมพู แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีแขกสามารถเขา้ถึงได ้

  สีฟ้า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีขนุนางสามารถเขา้ถึงได ้

  สีน ้าตาล แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีคนใชส้ามารถเขา้ถึงได ้

 

ภาพท่ี 78 แสดงฟังกช์นัท่ีสัมพนัธ์กบัการใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละประเภทภายใน Bearwood House 
ชั้นหน่ึง 
 

การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานระหวา่งฟังกช์นัผูใ้ชง้านและเส้นทางเดิน 

 

 

ภาพท่ี 79 แสดงความสัมพนัธ์ของฟังกช์นักบัการใชง้านระหวา่งฟังกช์นั ผูใ้ชง้าน และเส้นทางเดิน
ภายใน Bearwood House ชั้นหน่ึง 
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จากแผนผงัอาคารท่ีแสดงถึงล าดับความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีและแผนภาพท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฟังก์ชนั จะสามารถน าทั้งสองส่วนมาวเิคราะห์โดยการน าฟังก์ชนั

มาเรียงล าดบัจากส่วนท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดไปยงัส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีห้องโถง 

(hall) เป็นจุดศูนยก์ลางเช่ือมส่วนต่าง ๆ 

เส้นสีน า้ตาลแสดงถึงการใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้งานทีใ่ช้เป็นประจ า  

เส้นสีแต่ละสีของผู้ใช้งานทีแ่ตกต่างกนัใช้แสดงถึงเส้นทางทีส่ามารถเข้าถึงได้  

จะพบวา่ระหวา่งการใชง้านในแต่ละส่วนของผูใ้ชง้าน มีช่องวา่งเกิดข้ึน 2 ช่องวา่งดงัน้ี  

1. ช่องวา่งระหวา่งส่วนคนใชก้บัครอบครัวหรือแขก 

2. ช่องวา่งจากส่วนของครอบครัวและแขก 

ซ่ึงจะเห็นถึงช่องวา่งของคนใชท่ี้แยกออกจากส่วนของครอบครัวและแขกอยา่งเห็นให้ชดั 

โดยส่วนของคนใช้จะอยูใ่นขอบเขตอีกฝ่ังหน่ึงของบา้น อาจมีบางกรณีท่ีคนใชอ้าจเขา้มาท าหน้าท่ี

บริเวณพื้นท่ีอ่ืน ๆ ส่วนแขกจะมีเส้นทางการสัญจรเขา้สู่ฟังกช์นัต่าง ๆ เหมือนกบัคนในครอบครัว มี

เพียงบางหอ้งท่ีตอ้งไดรั้บอณุญาติก่อน 

 

BEARWOODHOUSE (ช้ัน 2) 

การศึกษา ผัง-แสดงความเป็นส่วนตัว  สาธารณะของกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยแต่ละส่วนใน

สถาปัตยกรรม 

พื้นท่ีสีแดง แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง  

 พื้นท่ีสีน ้าเงิน แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง 

 พื้นท่ีสีเขียว แสดงถึงส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย 

 พื้นท่ีสีเหลือง แสดงถึงส่วนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 
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ภาพท่ี 80 ผงัแสดงระดบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มพื้นท่ีภายใน Bearwood House ชั้นสอง 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, Available 

from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-have-a-

human-character-54952 

 

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานท่ีสามารถเขา้ถึงไดข้องผูใ้ชง้านแต่ละ

ประเภท 

  สีด า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีเจา้ของสามารถเขา้ถึงได ้ 

  สีชมพู แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีแขกสามารถเขา้ถึงได ้

  สีฟ้า แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีขนุนางสามารถเขา้ถึงได ้

  สีน ้าตาล แสดงถึงฟังกช์ัน่ท่ีคนใชส้ามารถเขา้ถึงได ้

 

ภาพท่ี 81 แสดงฟังกช์นัท่ีสัมพนัธ์กบัการใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละประเภทภายใน Bearwood House 
ชั้นสอง 
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การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสัมพนัธ์กบัการใช้งานระหวา่งฟังกช์นั ผูใ้ชง้านและเส้นทางเดิน 

 

ภาพท่ี 82  แสดงความสัมพนัธ์ของฟังกช์นักบัการใชง้านระหวา่งฟังกช์นั ผูใ้ชง้าน และเส้นทางเดิน
ภายใน Bearwood House ชั้นสอง 
 

จากแผนผงัอาคารท่ีแสดงถึงล าดับความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีและแผนภาพท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฟังก์ชนั จะสามารถน าทั้งสองส่วนมาวเิคราะห์โดยการน าฟังก์ชนั

มาเรียงล าดบัจากส่วนท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุดไปยงัส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีหอ้งโถง (สี

เหลือง)เป็นจุดศูนยก์ลางเช่ือมส่วนต่าง ๆ 

เส้นสีน า้ตาลแสดงถึงการใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้งานทีใ่ช้เป็นประจ า 

เส้นสีแต่ละสีของผู้ใช้งานทีแ่ตกต่างกนัใช้แสดงถึงเส้นทางทีส่ามารถเข้าถึงได้  

จะพบวา่ระหวา่งการใชง้านในแต่ละส่วนของผูใ้ชง้าน มีช่องวา่งเกิดข้ึน 2 ช่องวา่งดงัน้ี  

1. ช่องวา่งระหวา่งส่วนคนใชก้บัครอบครัวหรือแขก 

2. ช่องวา่งจากส่วนของครอบครัวและแขก 

ซ่ึงจะเห็นถึงช่องวา่งของคนใชท่ี้แยกออกจากส่วนของครอบครัวและแขกอยา่งเห็นให้ชดั 

โดยส่วนของคนรับใช้จะอยู่ในขอบเขตอีกฝ่ังหน่ึงของบ้าน อาจมีบางกรณีท่ีคนใช้อาจเขา้มาท า

หน้าท่ีบริเวณพื้นท่ีอ่ืน ๆ ส่วนแขกจะมีเส้นทางการสัญจรเขา้สู่ฟังก์ชนัต่าง ๆ.ในเส้นทางเดียวกบั

ครอบครัว โดยเขา้ถึงในส่วนบริการไดบ้างฟังก์ชนั และสามารถเขา้ถึงในส่วนพื้นท่ีส่วนตวัไดแ้ค่

หอ้งนัง่เล่นและหอ้งนอน 
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  4.1.3.5 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินที่เช่ือมกบักลุ่มฟังก์ชัน 

ภายใต้การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งาน 

  ยุคที ่1 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

CASTLE HOWARD 

 

ภาพท่ี 83 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 
 

PALACE OF VERSAILLES 

ภาพท่ี 84 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายในพระราชวงัแวร์ซาย (Palace of Versailles) 



  92 

ยุคที ่2 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 3 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

PETIT TRIANON 

 

 

ภาพท่ี 85 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 
 

CARLTON HOUSE 

 

ภาพท่ี 86 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายในคาร์ลตนัเฮาส์ (Carlton House) 
 

 



  93 

PARNHAM HOUSE 

 

ภาพท่ี 87 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 
 

  ยุคที ่3 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้แก่ 

PECKFORTON CASTLE 

 

ภาพท่ี 88 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายในปราสาทเปคฟอร์ตนั (Peckforton Castle) 
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BEARWOOD HOUSE 

 

ภาพท่ี 89 ไดอะแกรมแสดงการเช่ือมต่อของเส้นทางเดินท่ีเช่ือมกบักลุ่มฟังกช์นั ภายใตก้ารใชง้าน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านภายใน Bearwood House 
 

4.1.4 การวเิคราะห์การเช่ือมต่อของเส้นทางเดินระหว่างพืน้ทีแ่ละกจิกรรมการใช้งาน  

การวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งานท่ีก่อให้เกิดเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม

ประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ภาพรวมการแบ่งส่วนพื้นท่ี (zoning)การวิเคราะห์ส่วนพื้นท่ีหลกัส่วน

พื้น ท่ีรองและส่วนบริการท่ี มีผลต่อการพัฒนา และการออกแบบเส้นทางการแจกจ่ายใน

สถาปัตยกรรม 

 ยุคที ่1 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม  

ทั้ง Versailles และ Castle Howard ทั้งสองมีผูอ้ยูอ่าศยัเป็นจ านวนมากเน่ืองจากเป็นยุคของ

อ านาจและการปกครองท่ีมัน่คง จะสร้างพระราชวงัเพื่อเสริมอ านาจและความยิ่งใหญ่ ตวัอย่างเช่น 

ในสมยัของหลุยส์ท่ี 14 เรียกขนุนางแนวหนา้ กวา่ 800 คนเขา้มาอยูใ่นพระราชวงัแวร์ซาย  ดงันั้นจึง

ท าใหกิ้จกรรมและการใชง้านต่าง ๆ มีมากข้ึน 
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การศึกษา ไดอะแกรมวิเคราะห์การแบ่งส่วนพื้นท่ีในระดบัภาพรวมของสถาปัตยกรรม เป็นการ

แสดงถึงการเรียงตวัของกลุ่มพื้นท่ีใชส้อยของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 90 แสดงการวเิคราะห์การแบ่งส่วนพื้นท่ีในระดบัภาพรวมของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 1 
 

การศึกษา ไดอะแกรมแสดงเส้นทางเดินท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีการใชง้านส่วนต่าง ๆ ของ

สถาปัตยกรรมยคุท่ี 1 

 

ภาพท่ี 91 แสดงการวเิคราะห์พื้นท่ีเส้นทางเดินและกลุ่มของพื้นท่ีใชส้อย 



  96 

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงเส้นทางเดินท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีการใชง้านในส่วนพื้นท่ีหลกักบัพื้นท่ี

อ่ืน ๆ ภายในสถาปัตยกรรมยุคท่ี 1 

 

ภาพท่ี 92 แสดงการเช่ือมต่อของกลุ่มพื้นท่ีใชส้อยและเส้นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมยคุท่ี 1 
 

ยุคดงักล่าวมีสถาปัตยกรรมอาณาจกัรแบบแยกส่วน ปรากฏเส้นทางเดินขนาดใหญ่ขนาน

ไปตามความยาวของอาคาร ท าหน้าท่ีเช่ือมต่อส่วนพื้นท่ีหลกั ตวัอย่างเช่น เส้นทางเดินขนาดใหญ่

ในพระราชวงัแวร์ซายเช่ือมต่อกบัส่วนพื้นท่ีของกลุ่มผูใ้ชง้านทั้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนพระมหากษตัริย ์

และ ส่วนพระราชินี นอกจากนั้นทางเดินขนาดใหญ่ยงัท าหนา้ท่ีรองรับการจดักิจกรรมหลากหลาย

ภายในพระราชวงัอีกด้วย ในขณะท่ีเส้นทางเดินในปราสาทฮาวเวิร์ดนอกจากเช่ือมต่อแต่ละส่วน

ของพื้นท่ีหลกัแลว้ ยงัท างานเช่ือมต่อไปในระดบัพื้นท่ีใช้สอยบริเวณห้องต่าง ๆ ของส่วนเจา้ของ 

เช่น เส้นทางเดินเช่ือมต่อไปยงัหอ้งนอน หอ้งดนตรี หอ้งรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

 

 ยุคที ่2 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 3 สถาปัตยกรรม 

เม่ือสถาปัตยกรรมพฒันาและรุ่งเรืองในพระราชวงั เหล่าบรรดาขุนนางผูม้ ัง่มีและลุ่มหลง  

ตอ้งการมีสถาปัตยกรรมและศิลปะเหล่านั้นบา้ง จึงไดไ้ปสร้างเป็นคฤหาสน์ส่วนตวัตามท่ีดินของ

ตนและไดน้ าธรรมเนียม ศิลปะและพิธีการเขา้สู่การสร้างคฤหาสน์ของตน ในยุคน้ีสถาปัตยกรรมจะ

ไม่กวา้งขวางใหญ่โตถึงขนาดพระราชวงัดงันั้นการออกแบบรูปโฉมภายนอกจึงมีความส าคญัลดลง 

จะเน้นไปท่ีการตกแต่งภายในและการจดัการของห้องต่าง ๆ เป็นรูปแบบท่ีใกลชิ้ด (intimate) และ

ยดืหยุน่ได ้
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การศึกษา ไดอะแกรมวิเคราะห์การแบ่งส่วนพื้นท่ีในระดับภาพรวมของสถาปัตยกรรมเป็นการ

แสดงถึงการเรียงตวัของกลุ่มพื้นท่ีใชส้อยของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 2 

 

ภาพท่ี 93 แสดงการวเิคราะห์การแบ่งส่วนพื้นท่ีในระดบัภาพรวมของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 2 
 

 

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีส่วนบริการของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 2 

 

ภาพท่ี 94 แสดงเส้นทางเดินท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อจดัการพื้นท่ีภายในสถาปัตยกรรมยคุท่ี 2 
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงการเช่ือมต่อของสองพื้นท่ี และการวางต าแหน่งเส้นทางเดินของ

สถาปัตยกรรมยคุท่ี 2 

 

ภาพท่ี 95 การเช่ือมต่อของเส้นทางเดินระหวา่งสองพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัในสถาปัตยกรรมยคุท่ี 2 
 

ยคุสมยัดงักล่าวมีการคน้พบเส้นทางเดินขนาดสั้น ๆ ท่ีท างานอยูใ่นสถาปัตยกรรม โดยแบ่ง

ออก เป็น 2 รูปแบบ มีหนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดเส้นทางเดินข้ึน โดยเส้นทางเดิน

รูปแบบแรกเป็นเส้นทางเดินบริเวณส่วนบริการ (service) ซ่ึงเป็นเป็นส่วนบริเวณห้องครัวและพื้นท่ี

คนรับใช ้บริเวณส่วนน้ีจะมีเส้นทางเดินเขา้มาเช่ือมต่อหรือแบ่งกั้นพื้นท่ีส่วนบริการกบัส่วนของตวั

บา้นให้แยกออกจากกนั อาจเน่ืองดว้ยบริบททางสังคมในยุคดงักล่าวท่ีมีการแบ่งกลุ่มคนชนชั้น มี

ความขดัแยง้กนัระหว่างเจา้ของบา้นกบัคนใช้ ท าให้พื้นท่ีเหล่านั้นตอ้งถูกแบ่งกั้นฐานะทางสังคม

ดว้ยเส้นทางเดิน ส่วนอีกเส้นทางเดินสั้น ๆ ท่ีปรากฏในสถาปัตยกรรมยุคท่ี 2 คือเส้นทางเดินท่ีท า

หน้าท่ี แบ่งกนัหรือเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูงกบัพื้นท่ีสาธารณะ โดยเส้นทาง

เดินอาจเขา้มาท าหนา้ท่ีจดัการพื้นท่ีเหล่านั้นให้เป็นระบบระเบียบตอบสนองต่อการใชง้านและเพิ่ม

ความเร็วในการเขา้ถึง 
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 ยุคที ่3 ประกอบไปด้วยการวเิคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม  

ยคุน้ีเป็นยคุของพ่อคา้คนกลางท่ีร ่ ารวยเรียกไดว้า่เป็นชนชั้นสูงในยคุนั้น ส่ิงต่าง ๆ ท่ีพฒันา

ส่งผลถึงสถาปัตยกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ พ่อคา้ท่ีร ่ ารวยตอ้งการมีศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ี

งดงาม การออกแบบในช่วงเวลาน้ีจึงมีทั้งเส้นสาย (line) สัดส่วน (proportion) และ พื้นท่ี (space) 

ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น เหมาะสมต่อความตอ้งการของการอยูอ่าศยัมิไดเ้กิดข้ึนเพื่อ

สนองอารมณ์เช่นอดีตอีกต่อไป 

การศึกษา ไดอะแกรมวิเคราะห์การแบ่งส่วนพื้นท่ีในระดับภาพรวมของสถาปัตยกรรมเป็นการ

แสดงถึงการเรียงตวัของกลุ่มพื้นท่ีใชส้อยของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 3 

 

ภาพท่ี 96 การวเิคราะห์การแบ่งส่วนพื้นท่ีในระดบัภาพรวมของสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมยคุท่ี 3 
 

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีส่วนบริการของสถาปัตยกรรมยคุท่ี 3 

 

ภาพท่ี 97 แสดงเส้นทางเดินท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อจดัการพื้นท่ีภายในสถาปัตยกรรมยคุท่ี 3 
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงการเช่ือมต่อของสองพื้นท่ี และการวางต าแหน่งเส้นทางเดินของ

สถาปัตยกรรมยคุท่ี 3 

 

ภาพท่ี 98 การเช่ือมต่อของเส้นทางเดินระหวา่งสองพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัในสถาปัตยกรรมยคุท่ี 3 
 

ยุคดังกล่าวมีการปรากฏเส้นทางเดินหลักหลายระดับเพิ่มข้ึน เข้ามาท างานในกลุ่ม

โปรแกรมเดียวกนัและหลากหลายกลุ่มโปรแกรม อาทิเช่น เส้นทางเดินท าหน้าท่ีเช่ือมต่อในระดบั

ฟังก์ชนัของส่วนพื้นท่ีบริการ เร่ิมตน้พบเส้นทางเดินตั้งแต่ ห้องเก็บ ห้องครัว ห้องลา้งจาน จนไปถึง

ส่วนพื้นท่ีของคนใช้ นอกจากนั้นบางเส้นทางเดินในยุคสมยัน้ียงัเช่ือมต่อเป็นแนวยาตั้งแต่พื้นท่ี 

สาธารณสู่พื้นท่ีส่วนตวั อีกทั้งยงัมีเส้นทางเดินย่อย เพิ่มระดบัการเขา้ถึง เขา้ไปยงัเขา้ไปท างานใน

พื้นท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูงในอีกระดบั 

 

บทวเิคราะห์การเช่ือมต่อของเส้นทางเดินระหว่างพื้นที่และกจิกรรมการใช้งาน 

การจดัการพื้นท่ีในแต่ละยุคสมยัมีความแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะบริบททางสังคมท่ีอยู่

อาศยัภายในสถาปัตยกรรมมีส่วนผลกัดนัการแยกตวัของพื้นท่ี (Zoning) ตวัอย่างเช่น ในยุคแรกมี

ผูใ้ชง้านจ านวนมากการอยูอ่าศยัรวมกนัหลายชนชั้น ท าใหเ้กิดการแยกส่วนการอยูอ่าศยัในเชิงพื้นท่ี 

การจดัสรรกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยภายใตส้ถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ส่วนยุคท่ี 2 และ 3 นั้นมีกลุ่ม

ผูใ้ชง้านภายในสถาปัตยกรรมนอ้ยกวา่ยคุท่ี 1 มาก โดยจะมีลกัษณะการอยูก่นัเป็นครอบครัว ท าให้มี
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วิธีการจดัการกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอย ความเป็นส่วนตวั และการเข้าถึงในอีกรูปแบบหน่ึง อนัอยู่

ภายในอาคารเดียวกนั  

ส่วนในแง่ของการเกิดเส้นทางเดินส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือการวางฟังก์ชนัหรือกลุ่มของพื้นท่ี

ใช้สอยให้สัมพนัธ์กบับริบททางสังคมในเร่ืองของกลุ่มผูใ้ช้งาน ซ่ึงในส่วนของคนใช้หรือส่วน

บริการ จะถูกทางเดินแบ่งกั้นอยา่งเห็นไดช้ดั เพื่อเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีบริเวณอ่ืน ๆ นอกจากนั้นอีกส่ิง

หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดเส้นทางการเช่ือมต่อพื้นท่ีข้ึนก็คือความตอ้งการทางความเป็นส่วนตวั

และความตอ้งการทางสาธารณะ ท าให้การแบ่ง 2 พื้นท่ีดงักล่าวถูกเช่ือมต่อกนัโดยมีตวักลางคือ

เส้นทางเดิน 

 

4.2 การวเิคราะห์ส่วนเน้ือหา ทีไ่ด้จากการศึกษาด้านบริบททางสังคมและจากการวเิคราะห์ทาง

สถาปัตยกรรม 

เป็นการวิเคราะห์และตีความตามหลักฐานข้อมูล ด้วยการพินิจพิจารณาจากข้อมูลใน

หลักฐานท่ีได้รวบรวมไวจ้ากการศึกษา ค้นควา้ และวิจยั (บทท่ี 2) ประกอบกับส่วนของการ

วิเคราะห์จากผงัทั้งหมด ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั โดยเรียงล าดบัเป็นยุค

สมยั ตั้งแต่ยุคสมยัการปกครองท่ีมัน่คงและทรงอ านาจหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ยุคเร่ิมแรกของ

การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 และยุคพฒันาสูงสุดหรือการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 เพื่อให้

เขา้ใจถึงพฒันาการต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ ระหวา่งเส้นทางเดิน สถาปัตยกรรม และบริบททางสังคม 

4.2.1 ยุคที ่1 ยุคการปกครองที่มั่นคงและทรงอ านาจ มีตวัแทนส าคญัคือ กษตัริย ์ซ่ึงถือเป็น

ตวัแทนของผูใ้ชง้านในยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางฐานานุศกัด์ิในงานสถาปัตยกรรม โดยมีการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ถือเป็นช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองจากอดีตท่ีมีทางเดินเป็นเพียง

เส้นทางภายนอกสถาปัตยกรรม โดยยุคน้ีไดน้ าเส้นทางเดินมาเป็นเคร่ืองมือในสถาปัตยกรรม เพื่อ

เพิ่มความสะดวกสบายของผูใ้ช้งาน โดยการพฒันาเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาน้ีมีเหตุมาจากบริบท

ทางสังคมท่ีอยูอ่าศยัเป็นครอบครัวใหญ่ จึงส่งผลให้การอยูร่วมกนัไม่สะดวกสบายนกั อาทิเช่น ใน

เร่ืองของจ านวนคนมหาศาล ความมากหลายของชนชั้น ท าให้ตอ้งมีการจดัการสถาปัตยกรรมอยา่ง

เหมาะสม โดยแบ่งพื้นท่ีตามการใช้งานเป็นส่วนของผูใ้ชง้านหลกั ส่วนผูอ้ยูอ่าศยัและส่วนบริการ 

โดยทั้งหมดน้ีส่งผลให้เกิดเส้นทางเดินและเขา้มาเป็นจุดเปล่ียนท่ีมีประโยชน์นานาประการ โดยยุค

น้ีมีระบบการเขา้ถึง สถาปัตยกรรมแบบหอ้งต่อหอ้ง และมีทางเดิน 2 ประเภทคือ  
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• ทางเดินเช่ือมพื้นที่หลัก ทางเดินขนานตามอาคารอาจเป็นเหตุมาจากความตอ้งการใน

การพฒันาของระบบสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ เกิดการแยกตวัของโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมในทางพื้นท่ี (Zoning) อยู่อาศยั แต่ก็มีความตอ้งการการเช่ือมต่อเป็น

ระบบเส้นทางหมุนเวียนในอาณาจกัรตน หรืออีกแง่มุมหน่ึงคือการเพิ่มพื้นท่ีดา้นหน้า

ของฟังกช์นัเป็นแนวยาวเพื่อใหก้ารใชง้านเป็นไปไดม้ากกวา่ 1 หนา้ท่ี 

• ทางเดินส้ัน ๆ เช่ือมห้องต่อห้องภายใน จากอดีตปรากฏเส้นทางสัญจรลับเพื่อหลบหนี 

ซ่อนตวั จากภยัคุกคามในแง่ของผูอ้ยูอ่าศยั แต่ในยคุสมยัน้ีเร่ิมจากใน Versailles (1681) 

ในอพาร์ทเมน้ของหลุยส์ท่ี 14 มีการเขา้ถึงแบบห้องต่อห้องเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย

ใยแมงมุม และดว้ยพระราชกรณียกิจอนัมากมาย จึงท าให้ออกแบบทางเดินเล็ก ๆ อยู่

ระหวา่งก าแพงหอ้ง เพื่อใหก้ษตัริยเ์ดินทางไปมาหอ้งต่าง ๆ ได ้โดยไม่ตอ้งผา่นผูค้น 

 4.2.2 ยุคที่ 2 ยุคแรกเร่ิมปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 1 มีตวัแทนส าคญัคือ ขุนนาง ซ่ึงถือเป็น

ตวัแทนของผูใ้ช้งานในยุคสมยัท่ีซ่ึงเป็นรอยต่อระหว่างยุคภูมิปัญญา (ยุคท่ี1) กบัยุคแห่งความคิด 

และระบบโครงสร้างศกัดินา ช่วงเวลาดงักล่าวถือเป็นจุดเปล่ียนแปลงการอยูอ่าศยัท่ีส าคญั จากเดิม

คือยุคกษตัริยท่ี์รุ่งเรือง อยูอ่าศยัภายในสถาปัตยกรรมยิง่ใหญ่ มีผูใ้ชง้าน แต่สุดทา้ยก็เร่ิมเส่ือมอ านาจ

ลง เหล่าขุนนางหรือผูใ้ช้งานหลกัในยุคสมยัน้ีได้เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ด้วยการแยกยา้ยมาสร้าง

สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศยัของตน มีการถ่ายทอดสถาปัตยกรรมจากยุคท่ีผ่านมารุ่นสู่รุ่นหรือจาก

ราชวงศสู่์ชนชั้นขุนนาง ก็ยงัเป็นธรรมเนียมท่ีคงปฏิบติั แต่ส่ิงท่ีแตกต่างคือบริบททางสังคม วิถีชีวิต 

ตลอดจนกลุ่มคนผูอ้ยูอ่าศยัในสถาปัตยกรรมท่ีลดลง ความเป็นพิธีท่ีไม่เยอะเช่นก่อน โดยยุคน้ีมีการ

จดัการพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมแบบรวมส่วน (อยู่ในสถาปัตยกรรมเดียว) เน้นการออกแบบพื้นท่ี

ภายในมากกวา่ภายนอก ยงัคงมีระบบการเขา้ถึงแบบห้องต่อหอ้ง รวมทั้งมีทางเดินแทรกอยูแ่ต่ละจุด 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามการใชง้านของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ 

• ไม่ผ่านห้องใด ๆ ขณะท ากิจกรรมอยู่ ผูใ้ช้งานตอ้งการจดัการการเขา้ถึงให้ไม่รบกวน

ฟังก์ชันอ่ืน โดยออกแบบให้เกิดเป็นเส้นทางท่ีเข้ามาช่วยในการจดัพื้นท่ีการใช้งาน 

ช่วยเพิ่มความสามารถและระบุความเจาะจงในการเขา้ถึง เช่น ทางเดินท่ีเขา้ถึงพื้นท่ี

หน่ึงโดยไม่ตอ้งผ่านอีกพื้นท่ีขณะมีผูใ้ช้งานอยู ่เปรียบเสมือนเส้นทางเหล่านั้นเป็นค่า

กลางระหวา่งพื้นท่ีส่วนตวัและพื้นท่ีสาธารณะ 
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• ไม่อยากเห็นหน้าคนใช้ ในช่วงเวลาน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้นายกบัคนใชเ้ลวร้ายยิ่ง

นกั ผูใ้ชง้านตอ้งการแบ่งแยกพื้นท่ีส่วนเจา้ของและส่วนของคนใชอ้ยา่งชดัเจน เพื่อปัด

เป่าผูรั้บใชอ้อกไปให้ไกลจากสายตา จึงคิดริเร่ิมให้เส้นทางเขา้มาช่วยแบ่งกั้น(เช่ือมต่อ)

พื้นท่ีของผูใ้ชง้านตามล าดบัความส าคญัของผูอ้ยูอ่าศยั 

 4.2.3 ยุคที่ 3 ยุคพัฒนาอย่างสุดขีด ประกอบกับช่วงยุคปฏิวตัิอุตสาหกรรมช่วงที่ 2 เป็นยุค

ท่ีมีตวัแทนส าคญัคือพ่อคา้(ร ่ ารวย) ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และเขา้มามีบทบาทส าคญัใน

ยคุน้ี โดยมีหลายปัจจยัท่ีเป็นความต่อเน่ืองกบัยคุท่ีผา่นมา จากยคุเกษตรกรรมเปล่ียนผา่นเขา้สู่ระบบ

ทุนนิยมอยา่งแทจ้ริง ส่ิงท่ีเห็นให้ชดั คือ การเปล่ียนแปลงทางบริบททางสังคม ทั้งการเปล่ียนแปลง

ทางประชากรในสังคม การเกิดข้ึนชั้นใหม่ ส่งผลสู่การเปล่ียนแปลงพฒันาทางความคิดและระบบ

การจดัการสถาปัตยกรรม ตวัอย่างเช่น ความเขม้งวดของประเพณีท่ีลดน้อยลง ค่านิยมต่าง ๆ ท่ี

เปล่ียนไป ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยั มีความตอ้งการในพื้นท่ีการใชง้านท่ีเป็น ระบบ ระเบียบ มากยิง่ข้ึน  

 ช่วงเวลาดงักล่าว ระบบการจดัการแบบรวมส่วน มีการจดัการพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน 

ความซับซ้อนท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีแนวทางจารีตและวิถีประชาท่ีเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน พยายาม

คิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบกลุ่มของพื้นท่ีใชส้อยให้สัมพนัธ์กบัล าดบัชั้นของผูอ้ยูอ่าศยั ผลกัดนั

ใหเ้กิดเส้นทางเดินเขา้มามีส่วนในการจดัการพื้นท่ี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี  

• ผู้ใช้งานต้องการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างเป็นระบบ ช่วงเวลาน้ีนอกจากจะเน้นการ

ออกแบบกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยให้สัมพนัธ์กบั Proportion from แลว้ ยงัตอ้งการความ

เก่ียวโยงของส่ิงเหล่าน้ีให้สัมพนัธ์กบัฟังก์ชนัและความตอ้งการทางการอยู่อาศยัของ

ผูใ้ชง้าน ท าให้เกิดเป็นเส้นทางเขา้มาเช่ือมต่อแต่ละส่วนของกลุ่มของพื้นท่ีใช้สอยการ

ใช้งานภายในสถาปัตยกรรม เป็นเส้นทางแนวราบท่ีร้อยเรียงกันกับพื้นท่ีอย่างเป็น

ระบบ โดยมีวตัถุประสงค์เป็นนยัส าคญัในเร่ืองของความเสมอภาคทางชนชั้น โดยใช้

เส้นทางเดินเป็นตวักลาง 

• ผู้ใช้งานต้องการความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึน้ เม่ือมีมากกลุ่มของพื้นท่ีใชส้อย หลากหลาย

ฟังก์ชัน ท าให้การอยู่อาศยัของผูใ้ช้งานภายในสถาปัตยกรรมมีเพิ่มข้ึน(ทั้งเจา้นาย 

ครอบครัว หรือแมแ้ต่คนใช้) ก็ลว้นแลว้แต่ตอ้งการพื้นท่ีส่วนตวั พื้นท่ีท างานมากข้ึน 

จึงมีกระบวนการออกแบบเส้นทางเดินย่อย เขา้มาเช่ือมต่อกบัอีกพื้นท่ีหน่ึงหรือหลาย

พื้นท่ี ท่ีมีความเป็นส่วนตวัมากกวา่ท าใหมี้ระดบัการเขา้ถึงเพิ่มข้ึน 
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หากกล่าวโดยสรุปแลว้การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนพฒันาการจากกองก าลงั

ทหารสู่ราชตระกูล หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ จากเส้นทางภายนอกสู่เส้นทางภายในสถาปัตยกรรม 

โดยช่วงแรกนั้นอาจพบเห็นเส้นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ จากบุคคลท่ีมีอ านาจสูง 

เช่น กษตัริย ์คณะกรรมาธิการ ซ่ึงเส้นทางเหล่านั้นเป็นทางเดินหลกัท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งอาคาร แต่

ต่อมาสถาปัตยกรรมและบริบททางสังคมในหลายเร่ืองไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา จึงส่งผลให้

หน้าท่ีของเส้นทางเหล่านั้นถูกพฒันาข้ึนจากการเป็นเส้นทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและการ

เขา้ถึงอยา่งรวดเร็ว ความยาวทั้งหมดของทางเดินยงัท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้บุคคลผา่นไปมาในห้อง

ส าคญัท่ีไม่ตอ้งการให้ใครเขา้ผ่านหากไม่มีธุระเฉพาะ ตวัอย่างเช่น เพื่อจ ากดัล าดบัการเขา้ถึงให้

ครอบครัวมีสิทธิพิเศษ ส่วนผู ้ไม่ได้รับอนุญาตหรือคนใช้จะถูกจ ากัดการเข้าถึงอย่างส้ินเชิง 

นอกจากนั้นแลว้อีกการพฒันาหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัในศตวรรษท่ี 19 เป็นการสร้างเส้นทางการเช่ือมต่อ

แบบเครือข่ายไหลเวียนท่ีเช่ือมต่อซ่ึงกนัและกนั เจาะเขา้ไปสัมผสักบัทุกพื้นท่ีส าคญัภายในบ้าน 

โดยช่วงเวลาน้ีมีการออกแบบสถาปัตยกรรม และเส้นทางเดินท่ีมีล าดบัการเขา้ถึง เป็นไปตามพื้นท่ี

เป็นส่วนตวั ให้สัมพนัธ์กบัการใช้งานของกลุ่มผูอ้ยู่อาศยั แมก้ระทัง่ในเร่ืองย่อย ๆ เช่น การเรียง

ประตูบนพื้นท่ีตรงขา้ม เพื่อไม่ใหส้ายตามองเห็นเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

 จากการศึกษา คน้ควา้ จนมาสู่การวิเคราะห์ พบว่าบริบททางสังคมในด้านของกลุ่มผูอ้ยู่

อาศยัหรือกลุ่มผูใ้ช้งาน มีส่วนในการแปรผนัและพฒันาการของเส้นทางเดิน เน่ืองจากมนุษยใ์น

สังคมท่ีอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มลว้นแลว้แต่มีจิตใจ ความรู้สึก รวมทั้งมีส่วนในการก าหนดปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างองค์ประกอบทางกรรมพนัธ์ุในตัวเองและสภาพแวดล้อม ภายใต้ช่วงเวลาส าคัญของ

ประวติัศาสตร์ อนัมีเหตุการณ์ส าคญัเข้ามาเป็นเส้นแกน ท าให้ความต้องการของตวัแทนส าคญั 

(กลุ่มผูใ้ชง้าน) มีอิทธิพลต่อการก าเนิดและพฒันาการของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม จนกระทัง่

ถึงทุกวนัน้ีเส้นทางเดินถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงของสถาปัตยกรรม ไดแ้ทรกซึมเขา้ไปมี

บทบาท แนวคิด และการจดัการสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบอยา่งนบัไม่ถว้น  

 

5.1 สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ บริบททางสังคมในดา้นของกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัหรือกลุ่มผูใ้ชง้าน มีส่วนใน

การแปรผนัและพฒันาการของเส้นทางเดิน เน่ืองจากมนุษย์ท่ีอยู่อาศยัรวมกันเป็นกลุ่มภายใน

สถาปัตยกรรมภายใตบ้ริบททางสังคม ลว้นแลว้แต่มีการแบ่งแยกของชนชั้นวรรณะ ผูมี้ฐานานุศกัด์ิ

สูงยอ่มสามารถออกค าสั่ง สร้างบทลงโทษ จนไปถึงการสร้างชีวติความเป็นอยูเ่พื่อหลีกหนีบุคคลท่ี

มีชนชั้นต ่ากว่า หาความแตกต่าง ความสะดวกสบายในพื้นท่ีส่วนของตน ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นความ

ตอ้งการของตวัแทนส าคญั (กลุ่มผูใ้ชง้าน) ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าเนิดและพฒันาการของเส้นทางเดิน

ในสถาปัตยกรรม อาทิเช่น ในยคุท่ี 1 พระราชวงัแวร์ซายส์ (1682) เป็นช่วงท่ีกษตัริยเ์ขา้มามีบทบาท

ส าคญั อ านาจ ธรรมเนียมประเพณีและความยิง่ใหญ่ ท าใหส้ถาปัตยกรรมท่ีมีผูใ้ชง้านจ านวนมากนั้น

ส่งผลสู่ระบบพื้ น ท่ี  (space) และรูปแบเส้นทางเดินทั้ งภายใน -ภายนอก โดยสัมพัน ธ์กับ

สถาปัตยกรรมมโหฬาร (over scale) และผูใ้ช้งานจ านวนมาก หรืออีกตวัอย่างในยุคท่ี 2 คฤหาสน์

คาล์ตนัเฮา้ส์ (1785) อยู่ในบริบททางสังคมอีกช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไปอย่างมาก ทั้งระบบความคิด 

ความเป็นพิธี จนไปถึงการอยูอ่าศยัในสถาปัตยกรรมเดียวกนั (แบบรวมส่วน) ท าใหรู้ปแบบเส้นทาง

เดินเป็นไปอยา่งมีแบบแผน สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและกิจกรรมของผูใ้ชง้าน  
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ภาพท่ี 99 แสดงการเปรียบเทียบผลการวจิยัของระบบเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมแต่ละยคุสมยั 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 
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 จากไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบผลการวิจยัในสถาปัตยกรรมแต่ละยุคสมยั ท่ีได้

จากการวิเคราะห์ทั้งหมด 7 สถาปัตยกรรม ไดเ้ห็นภาพการเปล่ียนแปลงของเส้นทางเดินและกลุ่มผู ้

อยูอ่าศยั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ในดา้นของพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมและเส้นทางเดิน ยุคแรกเป็นยุคท่ีมีจ  านวนผูอ้ยู่

อาศยัมหาศาล มีรูปแบบพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมแบ่งแยกส่วนในรูปแบบของอาณาจกัร ท าใหต้อ้งมี

เส้นทางเดินเข้ามาเป็นตวัเช่ือมต่อระหว่างสถาปัตยกรรมแต่ละส่วนเหล่านั้น แต่ในยุคท่ี 2 เป็น

สถาปัตยกรรมแบบรวมส่วน พบเส้นทางเดินสั้น ๆ เพื่อเขา้มาเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั

เท่านั้ น เม่ือมาถึงยุคท่ี 3 เส้นทางเดินถูกพฒันาเป็นเส้นทางเดินยาวท่ีเข้ามาท าการเช่ือมต่อพื้นท่ี

หลากหลายล าดบั นอกจากนั้นยงัเขา้มาช่วยจดัการกลุ่มคนท่ีอยูภ่ายในสถาปัตยกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2. ในดา้นของโปรแกรมและโซนน่ิง ยุคท่ี 1 จะเป็นการแบ่งส่วนสถาปัตยกรรมประเภท

อาณาจกัร ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีส่วนบริการ พื้นท่ีส่วนรอง และพื้นท่ีส่วนหลกั อยูแ่ยกอาคารกนั 

ยุคท่ี 2 มีโปรแกรมและโซนน่ิงเขา้มาอยู่รวมกนัในสถาปัตยกรรมเดียว ยงัไม่แบ่งพื้นท่ีแต่ละโซน 

ไดอ้ย่างชัดเจนนกั ยุคท่ี 3 มีการจดัการโปรแกรม แบ่งตามกลุ่มคนชนชั้นหรือแบ่งตามกลุ่มพื้นท่ี

ส่วนตวัและสาธารณะ เร่ิมมีระบบการจดัการท่ีชดัเจนข้ึน 

 3. การเรียงตัวของฟังก์ชัน ยุคแรกถึงแม้จะมีการจัดการโปรแกรมท่ีแบ่งส่วนแยก

สถาปัตยกรรมออกไป แต่ภายในนั้นยงัมีฟังก์ชนัการใชง้านท่ีไม่ไดเ้รียงกนัอยา่งเป็นล าดบั การเรียง

ตวัของห้องกระจดักระจายไร้ระบบ ช่วงยุคท่ี 2 เร่ิมมีการเรียงตวัของฟังก์ชนัเป็นระบบมากข้ึนแต่

เป็นเพียงแค่พื้นท่ีหลกัเท่านั้น ส่วนพื้นท่ีส่วนรองและพื้นท่ีส่วนบริการก็ยงัไม่มีล าดบัชดัเจน ยุคท่ี 3 

เป็นยุคท่ีเร่ิมมีการจดัระบบระเบียบการเรียงตวัของฟังก์ชันตามกลุ่มโปรแกรมและโซนน่ิง เห็น

ล าดบัการวางต าแหน่งของกลุ่มฟังกช์นัตามกลุ่มผูใ้ชง้าน มีระบบระเบียบมากข้ึน 

 4. การเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มคนภายในสถาปัตยกรรม ยุคแรกจะแบ่งสัดส่วนชัดเจน 

เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่ม ก็จะอยูภ่ายในสถาปัตยกรรมท่ีแยกส่วนของตนเอง พอมาในยุคท่ี 

2 กลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัท่ีรวมกนัภายในสถาปัตยกรรม มีการเขา้ถึงและการเช่ือมต่อท่ีใกลก้นัมากข้ึน มีการ

จดัระบบระเบียบในบางพื้นท่ี ท าใหบ้างคร้ังอาจจะมีปัญหาการอยูอ่าศยัท่ีเกิดจากฐานะทางสังคมอยู่

บา้ง ส่วนยุคท่ี 3 การเช่ือมต่อระหวา่งกลุ่มคนเป็นระบบระเบียบ เน่ืองจากสถาปัตยกรรมถูกจดัการ

โปรแกรมและฟังก์ชนัมาเป็นอยา่งดี ส่งผลให้กลุ่มคนท่ีแตกต่างฐานะทางสังคม มีขอบเขตจ ากดัใน

พื้นท่ีของตน 
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 5. ระดบัการเขา้ถึงของเส้นทางเดิน ยคุแรกมีเส้นทางเดินปรากฏระดบัการเขา้ถึงเพียงแค่ 

2 ระดบัคือ ระดบัการเขา้ถึงนอ้ยไปยงัการเขา้ถึงมาก หรือการเขา้ถึงปานกลางไปสู่การเขา้ถึงไดย้าก 

ส่วนยุคท่ี 2 มีระดบัการเขา้ถึงของเส้นทางเดินเพียงแค่ 2 ระดบัเช่นกนั ก็คือระดบัการเขา้ถึงง่ายมี

ความเป็นส่วนตวัต ่า สู่ การเขา้ถึงปานกลาง หรือเส้นทางการเขา้ถึงปานกลาง สู่ พื้นท่ีเขา้ถึงไดย้าก 

และสุดทา้ยยุคท่ี 3 มีระดบัของเส้นทางเดินถึง 3 ระดบั ซ่ึงไล่เรียงจากเส้นทางเดินท่ีเขา้ถึงง่ายไปยงั

เส้นทางเดินท่ีเขา้ถึงปานกลาง จนกระทัง่ถึงเส้นทางเดินท่ีเขา้ถึงไดย้าก 

 6. การเช่ือมต่อเส้นทางเดินและฟังก์ชัน ท่ีสัมพนัธ์กับกลุ่มผูใ้ช้งาน ยุคแรกนั้นเป็น

เส้นทางเดินขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ี หรือแบ่งกั้นพื้นท่ีขนาดใหญ่ บางสถาปัตยกรรมก็พบ

เส้นทางเดินท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัห้องพกัหรือห้องต่าง ๆ ของเจา้ของ ส่วนยุคท่ี 2 เส้นทางเดินท า

หน้าท่ี เช่ือมต่อหรือแบ่งกันส่วนพื้นท่ีบริการ (ส่วนของคนใช้) ออกจากพื้นท่ีส่วนอ่ืนของ

สถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยงัมีเส้นทางเดินสั้น ๆ ท่ีเขา้มาช่วยจดัระบบระเบียบพื้นท่ีสาธารณะและ

พื้นท่ีส่วนตัวภายในคฤหาสน์ ส่วนยุคท่ี 3 เส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึนเป็นเส้นทางเดินยาวเช่ือมต่อ 

หลากหลายพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างกนั หรือวา่จากพื้นท่ีสาธารณะไปยงัพื้นท่ีส่วนตวั 

มีล าดบัของเส้นทางเดินมากข้ึน น าไปสู่การเขา้ถึงพื้นท่ีเพิ่มข้ึนอีกระดบั 

 7 รูปแบบการเขา้ถึงของเส้นทางเดิน ยุคแรกเส้นทางเดินมีรูปแบบเป็นเส้นทางขนาด

ใหญ่เช่ือมต่อแค่พื้นท่ีไม่ก่ีพื้นท่ีหรือไม่ก่ีห้องเท่านั้น ในยุคท่ี 2 เส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึน มีเพิ่มมากข้ึน 

ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อหลายพื้นภายในสถาปัตยกรรม และยุคสุดทา้ยเส้นทางเดินท่ีเกิดข้ึน เป็นเส้นทาง

เดินยาวไหลเวยีนเขา้สู่ระบบพื้นท่ี หรือหอ้งต่าง ๆ ภายในสถาปัตยกรรมมากข้ึน 

 การด าเนินการวิจยั การวิเคราะห์ น ามาสู่ผลสรุปของเส้นทางเดิน ท าให้เห็นศกัยภาพ

ของเส้นทางเดินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรม ไดแ้สดงหนา้ท่ีบางอยา่งท่ีช่วยจดัการพื้นท่ีของ

สถาปัตยกรรม ให้มีความเป็นระบบระเบียบและตอบสนองการอยู่อาศยัมากข้ึน ซ่ึงเส้นทางเดิน

เหล่านั้นมีหนา้ท่ีและวธีิการจดัการสถาปัตยกรรมท่ีแต่งต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 เส้นทางเดินท าหน้าทีจั่ดการ (Organization)  

การจดัการพื้นท่ีโครงสร้างหลกั ภายใตบ้ริบท อยา่งเป็นระบบ โดยอาศยักระบวนการและ

ความสัมพนัธ์ในการเช่ือมโยงโปรแกรม ฟังก์ชนัและพฤติกรรมการใช้งาน หรือการอยูอ่าศยัของ

มนุษยใ์นบริบทโดยรอบท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา โดยเส้นทางเดินท่ีเขา้มามีส่วนในการ

จดัการ (Organization) พื้นท่ีนั้น มีกระบวนการแนวความคิดและบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ถึงแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงทางบริบท วตัถุประสงคใ์นการออกแบบ และช่วงเวลาท่ีแตกต่าง แต่ก็

ยงัจ  าเป็นตอ้งมีวิธีการน้ีเพื่อจดัระเบียบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ช่วงยุคสมยัการ

ปกครองท่ีมัน่คงและทรงอ านาจมีการแยกตวัของโครงสร้างสถาปัตยกรรมในทางการแบ่งส่วน

พื้นท่ี (zoning) หรืออีกหน่ึงตวัอยา่งในยุคสมยัการปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบรวม

ส่วน ก็ล้วนแล้วแต่ใช้เส้นทางเดินเขา้มาช่วย Organization และ ช่วยในการเขา้ถึงสถาปัตยกรรม

อยา่งสะดวกมากข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 100 ไดอะแกรมแสดงบทบาทของเส้นทางเดินท่ีช่วยในการ Organization 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

5.1.2 เส้นทางเดินท าหน้าทีจั่ดล าดับพืน้ทีแ่ละความเป็นส่วนตัว  

นอกจากการท่ีเส้นทางเดินช่วยจดัการ Organization พื้นท่ีแลว้ เส้นทางเดินยงัมีส่วนในการ

จดัการกลุ่มของพื้นท่ีใชส้อย (program) และฟังก์ชนัอยา่งเป็นระบบระเบียบ โดยธรรมชาติแลว้นั้น

การร้อยเรียงฟังก์ชันภายในโปรแกรมมกัจะท าการเรียงโดย พื้นท่ีสาธารณะ สู่ พื้นท่ีส่วนตวั ซ่ึง

ฟังก์ชนัเหล่านั้นจะสัมพนัธ์กบัจ านวนการใชง้านและล าดบัชั้นของผูอ้ยูอ่าศยั โดยมีเส้นทางเดินเขา้

มาแทรกเพื่อจดัระบบการเขา้ถึงท่ีดี ชัดเจนมากข้ึน และการท่ีเส้นทางเดินมีส่วนช่วยในการเรียง 

sequence แลว้ ยงัมีประโยชน์ในการช่วยจดัพื้นท่ีการใชง้านของฟังก์ชนัภายในโปรแกรม ช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการเขา้ถึงและระบุความเจาะจงในการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน (User) อยา่งเป็นล าดบั 
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ภาพท่ี 101 ไดอะแกรมแสดงบทบาทของเส้นทางเดินท่ีช่วยในการจดัล าดบัพื้นท่ี 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

5.1.3 เส้นทางการเดินท าหน้าทีเ่ช่ือมต่อและแบ่งกั้นพืน้ที่  

ทางเดินใช้ในการเขา้ถึง แบ่งกั้น และเช่ือมต่อพื้นท่ี ตั้งแต่ในอดีตกาลยงัเป็นเส้นทางนอก

สถาปัตยกรรม จนเม่ือเขา้มาในสถาปัตยกรรมแล้วก็ยงัคงท าหน้าท่ีของการเช่ือมต่อและแบ่งกั้น

พื้นท่ีเช่นเดียวกนั และดูเหมือนวา่เส้นทางเดินนั้นเป็นผลมาจากการพฒันาในเร่ืองของระบบสังคม

ของมนุษยท่ี์อยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกนัของผูอ้ยูอ่าศยัขนาดเล็กจนไปถึงขนาด

ใหญ่ ลว้นแลว้แต่มีโครงสร้างทางการใชง้านท่ีท าให้เกิดการแยกตวัของฟังก์ชนัหรือกลุ่มของพื้นท่ี

ใช้สอย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในเร่ืองของสถานภาพทางชนชั้นหรือฐานะทางสังคม ดงั

ตวัอยา่งท่ีปรากฏในยคุสมบูรณาญาสิทธิราชย ์คือการมีกลุ่มคนชนชั้นใชง้านสถาปัตยกรรมมาก ท า

ใหเ้กิดการแบ่งส่วนของพื้นท่ีสถาปัตยกรรมตามการใชง้านของฐานะทางสังคมท่ีแยกส่วนกนั โดยมี

เส้นทางเดินเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมพื้นท่ีเหล่านั้น 
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ภาพท่ี 102 ไดอะแกรมแสดงบทบาทของเส้นทางเดินท่ีช่วยในการจดัล าดบัพื้นท่ี 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

5.1.4 เส้นทางเดินท าหน้าที่เส้นเลือดฝอยหรือเส้นทางเดินย่อย  

เส้นทางเดินนั้นเขา้มามีบทบาทส าคญัในทุก ๆ การจดัการระบบระเบียบของสถาปัตยกรรม 

ตวัอยา่งเช่น การจดัการพื้นท่ีหลกัแต่ละส่วนใหมี้ความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นล าดบั เส้นทางเดินยงัมี

หนา้ท่ีอีกอยา่ง ท่ีเขา้ไปช่วยจดัการการเขา้ถึงในส่วนยอ่ยของพื้นท่ีหลกั หรือเปรียบเสมือนเส้นเลือด

ฝอยท่ีเขา้ไปเช่ือมต่อส่วนย่อยต่าง ๆ เป็นโครงข่ายระบบหมุนเวียนท่ีสมบูรณ์ โดยลกัษณะของเส้น

เลือดฝอยเหล่านั้น โดยมากจะเช่ือมต่อพื้นท่ีประเภทเดียวกนั โดยเฉพาะส่วนท่ีเขา้ถึงไดย้าก หรือ

เป็นฟังกช์นัท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูงสุดภายในพื้นท่ีบริเวณนั้น เพื่อให้การเขา้ถึงเป็นไปอยา่งสะดวก

มากข้ึน 
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ภาพท่ี 103 ไดอะแกรมแสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนของเส้นทางเดินยอ่ย 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

5.2 อภิปรายผล 

 การคน้ควา้คน้หาความหมาย หนา้ท่ี แนวคิด และลกัษณะทางกายภาพ รวมทั้งประเด็นท่ีมี

อิทธิพลต่อการพฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมตะวนัตกช่วงยุคสมัย

ศตวรรษท่ี 17-19 ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวว้่า บริบททางสังคมในเร่ืองผูใ้ช้งาน มีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการของเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม แมว้า่ประเด็นเร่ืองผูใ้ช้งาน จะ

ไม่ใช่ผลโดยตรงของการเปล่ียนแปลงทั้งหมด แต่ก็มีส่วนเก่ียวข้องหลกั โดยมีตวัแทนผูใ้ช้งาน

ส าคญัของยุคเป็นแรงขับเคล่ือนต่อ ยอดทางความคิด และพฒันาในแง่มุมของเส้นทางเดินใน

สถาปัตยกรรม ตอบสนองต่อยุคสมยั ผูใ้ชง้าน และสถาปัตยกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผลสรุปทั้งหมด

ขา้งตน้ มีส่วนส าคญัดว้ยประโยชน์นานาประการคลา้ยคลึงกบัผลสรุปงานวิจยัเร่ือง Spatializing the 

Corridor ของ (Mengru Li : 2014) ท่ีกล่าวไวว้า่ เส้นทางเดินเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการเช่ือมต่อ จดั

ระเบียบพื้นท่ี ถือเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีไม่ควรมองขา้ม และก่อก าเนิดเพราะหนา้ท่ีทางกายภาพ  

แต่ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ี มีความเห็นเพิ่มเติมถึงสาเหตุในการก่อก าเนิดอีกประการ ซ่ึงไม่ใช่

ผลของกายภาพเพียงอยา่งเดียว คือเร่ืองกลุ่มคนชนชั้นท่ีอาศยัในสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีความเห็นตรง

ตามทฤษฎีของ Robin Evans ท่ีกล่าวไว้อย่างเป็น เหตุเป็นผลว่า ก ลุ่มคนชนชั้ น ท่ีอาศัยใน

สถาปัตยกรรมเดียวกนั ลว้นมีพฤติกรรมทางการอยูอ่าศยั และความตอ้งการในเชิงพื้นท่ีท่ีแตกต่าง

กัน  ตั้ งแต่ในยุคสมัยแรกท่ี มีสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่  จนกระทั่งยุคท่ี  2 และยุค ท่ี  3 ท่ี มี
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สถาปัตยกรรมขนาดเล็กลง มีบริบททางสังคมท่ีแตกต่าง แต่ก็ลว้นแลว้แต่เห็นภาพและระบบการ

จดัการบนพื้นฐานของกลุ่มคน-ชนชั้น ท าให้การอยู่รวมกันนั้นอาจต้องมีพื้นท่ีส่วนกลางหรือ

ทางเดินเพื่อการใชง้านอยา่งเป็นระบบระเบียบตรงตามความตอ้งการมากข้ึน  

 อย่างไรก็ดีเส้นทางเดิน สถาปัตยกรรม และกลุ่มผูใ้ช้งาน ท่ีไดร้วบรวมในการวิจยัคร้ังน้ี 

พอท่ีจะรังสรรคแ์ละส่ือใหเ้ห็นภาพความชดัเจน เหตุและผล ของการก าเนิดและพฒันาองคป์ระกอบ

หน่ึงในสถาปัตยกรรมไดม้ากข้ึน  

 

5.3 ความเปลีย่นแปลงของเส้นทางเดินในบริบทศตวรรษที ่20 

 การด าเนินงานวิจยัเก่ียวกบัเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรมตะวนัตกในศตวรรษท่ี 17-19 ได้

ทราบประวติัความเป็นมา กระบวนการ จนไปถึงแนวคิดในการสร้างเส้นทางเดินเพื่อเช่ือมต่อพื้นท่ี

ภายในสถาปัตยกรรม องคค์วามรู้และการท างานของเส้นทางเดินเหล่านั้น ก็ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ

ออกแบบอาคารต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน แต่ภายใต้ช่วงเวลาของสถาปัตยกรรมในบริบทยุคใหม่

ศตวรรษท่ี 20 มีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง มีอิทธิพลต่อการ

ออกแบบรูปแบบใหม่ ใหเ้ห็นผลของการเปล่ียนแปลงของเส้นทางเดินเพิ่มมากข้ึน 

เป็นเวลากว่าหน่ึงศตวรรษ ตั้ งแต่กลางศตวรรษท่ี 18 ถึงปลายศตวรรษท่ี 19 มีการฟ้ืนฟู

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาอย่างต่อเน่ือง จากผลระยะยาวท าให้พิสูจน์ไดว้า่มนัไม่พอต่อจ านวน

มนุษยท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่งมหาศาล ความเป็นประชาธิปไตย ความตอ้งการใหม่ ๆ และหนา้ท่ีใชส้อยของ

สังคมท่ีเปล่ียนไป จนไปถึงเทคนิควิทยาการก่อสร้างท่ีกา้วหนา้ วสัดุชนิดใหม่ท่ีไดรั้บการคิดคน้ มี

กระบวนการเร่ิมต้นในพาณิชยสถาปัตยกรรม (commercial Architecture) หรือ Building Type 

ประเภทใหม ่ๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้ อาคารธุรกิจ อพาร์ทเมน้ท ์ตึกระฟ้า เป็นตน้ ทั้งหมดท่ีกล่าวมา

น้ีจึงส่งผลต่อการพฒันาระบบทางความคิด ทั้งด้านความสัมพนัธ์ของท่ีว่าง (space) การลดทอน

องค์ประกอบ (element) ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีปิดล้อม (enclosure) ความสัมพนัธ์ของระหว่าง

ระนาบ (plane) และไม่เพียงแต่คิดในสองมิติเท่านั้ นแต่เป็นการคิดระนาบ 2 มิติ และ 3 มิติเข้า

ดว้ยกนั โดยสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีและประโยชน์ใชส้อยของประเภทอาคารท่ีแตกต่างกนั  
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5.3.1 การพฒันา-เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินในสถาปัตยกรรม บริบทศตวรรษที ่20 

 The Bauhaus 1919-1931 ในบริบท Dessau, เยอรมนี การออกแบบอุตสาหกรรมของบราว

เฮา้ส์ มีอิทธิพลอย่างลึกซ้ึงต่อวิวฒันาการของสถาปัตยกรรม ถือเป็นตวัแทนในศตวรรษท่ี 20 ท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ Building Type อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 

 

ภาพท่ี 104 บราวเฮา้ส์ สถาปัตยกรรมวิวฒันาการในช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: archdaily, bauhaus, Accessed June 10, 2018, Available from   

https://www.archdaily.com/tag/bauhaus 

 

กลุ่มผู้ใช้งาน : 

 

ภาพท่ี 105 ไดอะแกรมแสดงบทบาทหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีใชส้อยแต่ละส่วน 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 
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ภาพท่ี 106 ลกัษณะของเส้นทางการเช่ือมต่อของอาคารบราวเฮา้ส์ 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

หน้าที่ใช้สอย : ในบริบทและทศันียภาพประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ หอ้งเรียน ส่วนโรงงาน 

และส่วนสตูดิโอ โดย 2 ส่วนแรกเช่ือมต่อกนัดว้ยส านกังานฝ่ายธุรการ และหอ้งท างาน มีการจดัวาง

อาคารแบบสอดประสาน (interlocking) ท่ีมีหน้าท่ีการใช้งานและกลุ่มผูใ้ช้งานท่ีแตกต่างกัน มี

เส้นทางเดินหลกั (main corridor) ท่ีไม่เพียงแค่เป็นเส้นทางเดิน แต่ท างานหลายหน้าท่ีโดยประสาน

อยูก่บัอาคาร ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อแต่ละปีก (wing) 

 

ภาพท่ี 107 การวางต าแหน่งอาคารและเส้นทางเช่ือมต่อระหวา่งศตวรรษท่ี 17 และ 20 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 
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Market Hall Rotterdam 2004-2014 โดย MVRDV ในสมัยใหม่ ศตวรรษ ท่ี  21  (ยุค

ปัจจุบนั) สถานท่ี Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดิมเป็นพื้นท่ีเงียบสงบ จึงมีตอ้งการท่ีจะพฒันา

ให้เมืองมีชีวิตชีวา เป็นอาคารแรกของแนวคิดใหม่ท่ีรวมระหวา่ง Market และ Housing เขา้ดว้ยกนั 

มีทั้ งพื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีแปลกใหม่ทั้ งรูปร่าง แนวคิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการท างานท่ีแตกต่างกนัแต่มาอยู่รวมกนัเป็นหน่ึง โดยทั้งหมดน้ีพยายามจะ

ท างานร่วมกนัของหนา้ท่ีต่าง ๆ ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้าง ตกแต่ง จนปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ี

ถือเป็นตวัขบัเคล่ือนและเป็นแรงกระตุน้ท่ีส าคญัต่อพื้นท่ีโดยรอบ และต่อเศรษฐกิจเมือง 

 

ภาพท่ี 108 Market Hall Rotterdam โดย MVRDV ศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมา: archdaily, markthal, Accessed June 11, 2018, Available from   

https://www.archdaily.com/553933/markthal-rotterdam-mvrdv 

 

กลุ่มผู้ใช้งาน : 

 

ภาพท่ี 109 ไดอะแกรมแสดงบทบาทหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีใชส้อยแต่ละส่วน 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 
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หน้าที่ใช้สอย : เน่ืองจากเป็นทั้งอาคารสาธารณะและมีอาคารส่วนตวัรวมกัน จึงต้องมี

จดัการระบบการเขา้ถึงท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ถึงในส่วนห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีเป็นส่วนของตลาด 

จนไปถึงทางเขา้พื้นท่ีอพาร์ทเมน้ท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอพาร์ทเมนท์ทั้งหมดมีทั้งแบบให้เช่า 

แบบขาย และเพนท์เฮา้ส์ แบ่งการเขา้ถึงทั้งหมด 6 ช่องทาง ตามแต่ละจุดดา้นนอกอาคารเพื่อไม่ให้

การเขา้ถึงถูกขดัขวางโดยกิจกรรมการแจกจ่ายบริเวณตลาดท่ีเกิดข้ึนช่วงเช้า และเขา้ถึงห้องแต่ละ

ห้องด้วยระบบแนวตั้ง (Vertical) ผ่านลิฟท์และบนัได ในส่วนตลาดจะมีเส้นทางเดินซ่ึงเป็นโถง

กลางขนาดใหญ่ทะลุแนวอาคาร(ไม่มีดา้นหนา้และดา้นหลงั) จดัสรรพื้นท่ีเพื่อแบ่งเป็นล็อค ร้านขาย

ของ ร้านอาหาร ซ่ึงอยูบ่ริเวณชั้นหน่ึงและชั้นใตดิ้น 

 Villa Savoye ในศตวรรษท่ี 20 หมู่บา้นเล็ก ๆ นอกกรุงปารีส ตั้งอยู่ท่ีเมือง Poissy ประเทศ

ฝร่ังเศส มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวคิดในการออกแบบตามบริบททาง

สังคม (เคร่ืองจกัรกล, อุตสาหกรรม) ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 บา้นหลงัน้ีเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัร

ในการอยูอ่าศยัแตกต่างจากศตวรรษก่อนอยา่งมาก โดยใช้องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของ Le 

Corbusier 5 อย่าง (Five Points) ยกพื้ นลอยตัว , free plan, free facade, หลังคา flat และ ribbon 

window 

กลุ่มผู้ใช้งาน : ครอบครัวตระกูล Savoye ประกอบดว้ย เจา้ของ ครอบครัว แขก คนใช ้

 

ภาพท่ี 110 วลิลาซาวอย สถาปัตยกรรมวิวฒันาการในช่วงเวลาศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: flickr, Fasil Gebbi, Accessed June 11, 2018, Available from https://www.metalocus.es 

/en/news/villa-savoye-le-corbusiers-machine-inhabit 
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ภาพท่ี 111 ลกัษณะของเส้นทางการเช่ือมต่อของอาคารบราวเฮา้ส์ 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 

 

หน้าที่ ใช้สอย  : ส่ิงแรกท่ีต้องพูดถึงคือความเป็น free plan ท่ีมีประสิทธิภาพในเชิง

ประโยชน์ใช้สอยอยา่งมาก ทั้งการจดัการพื้นท่ี และจดัการฐานะทางสังคมภายในบา้นอีกรูปแบบ

หน่ึง (คนรับใช้ถูกแบ่งกั้นจากพื้นท่ีวงกลม) นอกจากนั้นยงัมีเส้นทางลาด (Ramp) เปรียบเสมือน

เส้นทางเดิมท่ีเช่ือมต่อจากระดบัล่างถึงดาดฟ้า เป็นการเช่ือมต่อแบบ 3 มิติ ท่ีกระตุน้ให้รับสัมผสัการ

เคล่ือนไหว การรับรู้ของพื้นท่ีภายใน-ภายนอก อย่างช้า ๆ ซ่ึงความรู้สึกจะแตกต่างจากบนัไดโดย

ส้ินเชิง 

 Hubbe house 1934 โดย Mies van der rohe ตั้งอยู่ภายในบริบททิศใต้ติดริมน ้ า ทิศเหนือ

ลอ้มรอบดว้ยถนนใหญ่ ใกลเ้คียงอาคารในระแวก มีแนวคิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัก็คือ เป็นการ

ตกผลึกระหว่าง Birck house (1923) และ Barcelona pavilion (1929) แต่ไม่ได้ถูกสร้างข้ึน มีการ

ลดทอนองคป์ระกอบ จดัเรียงพื้นท่ีแบบสอดประสาน (interlocking) สร้างระบบไหลเวยีนดว้ยพื้นท่ี 

3 ส่วน เล็ก กลาง ใหญ่ ซ่ึงถึงแม้บ้านหลังเป็นไม้ได้ถูกสร้างข้ึนจริงด้วยเหตุผลทางธุรกิจบาง

ประการ แต่ผลผลิตท่ีออกมานั้นไดส่ื้อแสดงออกถึงความคิด กระบวนการออกแบบในยุคสมยัใหม่

อยา่งแทจ้ริง 

กลุ่มผู้ใช้งาน : ประกอบดว้ย เจา้ของ ครอบครัว แขก คนใช ้
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ภาพท่ี 112 ฮบับ้ีเฮา้ส์ สถาปัตยกรรมววิฒันาการในช่วงเวลาศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: Curbed, Virtual Tour Hubbe house, Accessed June 16, 2018, Available from https://www. 

curbed.com/2016/5/18/11700532/virtual-tour-mies-van-der-rohes-unbuilt-1930s-island-home 

 

หน้าที่ใช้สอย  : บ้านหลังน้ี เร่ิมปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมเปิดโล่ง (Open Wall) 

เช่ือมต่อกบับริบทมากข้ึน จดัการพื้นท่ีดว้ยระบบตวั T ประกอบดว้ยช่องวา่ง 3 ส่วน เรียงตามล าดบั

ความเป็นส่วนตวั จดัเรียงพื้นท่ีแบบสอดประสาน (interlocking) สร้างระบบพื้นท่ีแบบไหลเวียน 

เพิ่มความต่อเน่ืองของพื้นท่ี ลดทอนองคป์ระกอบนอ้ยลงแต่กลบัมีความซบัซ้อนของโปรแกรมใน

พื้นท่ี และมีเส้นทางการเคล่ือนท่ีรูปแบบใหม่ท่ีแสดงออกผา่นเฟอร์นิเจอร์แต่ละจุด 

 

ภาพท่ี 113 แสดงการเคล่ือนท่ี (movement) ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละยคุสมยั 
ท่ีมา : การศึกษาโดยผูว้ิจยั 
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 จากการศึกษาเส้นทางเดินในศตวรรษท่ี 17-19 สู่การพฒันาเส้นทางเดินในศตวรรษท่ี 20 ท า

ให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

การก่อสร้าง ระบบแนวคิดในการออกแบบ อาคารพาณิชยสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ รวมถึงกลุ่ม

ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีความตอ้งการในหน้าท่ีใช้สอยท่ีแตกต่างกนั อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า “เส้นทางเดินท่ี

เรียงร้อยต่อกนัเป็นระบบหมุนเวียน” มนัเปล่ียนไปตามบริบททางสังคม ความซับซ้อนของเมือง 

และจ านวนผูค้นภายในสถาปัตยกรรม 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัช้ินน้ีท าการศึกษาวิเคราะห์เพียงแค่ช่วงเวลาศตวรรษท่ี 17-19 โดยแบ่งเป็น 3 

ช่วงเวลาหลกั (อ้างอิงจากประวติัศาสตร์) ซ่ึงความจริงแล้วหากตอ้งการผลสรุปท่ีสมบูรณ์แบบ

มากกว่าน้ี  สามารถแบ่งย่อยช่วงเวลาส าคัญและเลือกสถาปัตยกรรมน ามาวิเคราะห์เพิ่มข้ึน 

ตวัอย่างเช่น แบ่งการวิเคราะห์เป็น 6 ช่วงเวลา ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมศึกษาจ านวน 14 

อาคาร เป็นต้น ทั้ งน้ีเพื่อเติมเต็มรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง เห็นภาพการพัฒนา

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามส าดบัเวลา หรือเหตุการณ์ในอดีตไดอ้ยา่งชดัเจน  

 อีกประการหน่ึงท่ีต้องการจะเสนอแนะคือการวิจยัเส้นทางเดินในบริบทศตวรรษท่ี 20 

จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยุคสมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกิจการปกครอง เทคโนโลยีท่ีกา้วล ้ า ตลอดจนสังคมเมืองขนาดใหญ่ท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

ทั้งหมดน้ีหากท าการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียด จะเห็นตวัแปรท่ีหลากหลายกวา่อดีตมาก ไม่ว่า

จะเป็นประเภทอาคารสถาปัตยกรรม ความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะท าให้เห็นประโยชน์

ใชส้อยหรือรูปแบบเส้นทางเดินในอีกลกัษณะ หรือบางกรณีอาจจะพบตวัแปรส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผล

ต่อการพฒันาเปล่ียนแปลงเส้นทางเดินในปัจจุบนัก็เป็นได ้

 ประการสุดทา้ยคือเร่ืองประโยชน์ของผลการวิจยัช้ินน้ี ประกอบไปดว้ยขอ้มูลและบทสรุป

อันเป็นเน้ือหาสาระมากมาย เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่วิชาสถาปัตยกรรม ภายใต้การพัฒนา

เปล่ียนแปลงของเส้นทางเดินในศตวรรษท่ี 17-19 นอกจากน้ีบทสรุปของงานวิจยัท่ีได้รวบรวม

ประมวลวิเคราะห์ทั้ งหมด จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาสถาปัตยกรรมทางเดิน หรือ

แมก้ระทัง่การน าความรู้เหล่าน้ีเป็นแนวคิดเพิ่มเติมในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมในอนาคต 
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