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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของหัวข้ อ
การสร้ างสถาปั ตยกรรมให้เป็ นสถาปั ตยกรรมอย่างสมบูรณ์ แบบ มี องค์ประกอบที่ สาคัญ
อย่างหนึ่ ง คือ เส้นทางเดิน เส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมไม่เพียงแต่ทาหน้าที่เพื่อรองรับการสัญจร
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีหน้าที่และความสาคัญด้วยประโยชน์หลายประการ
เช่ น สร้ า งความรวดเร็ วในการเข้าถึ งพื้ น ที่ ส่ ว นต่ า ง ๆ แบ่ งกั้น พื้ น ที่ ส าธารณะกับ พื้ น ที่ ส่ วนตัว
นอกจากนั้ นการแบ่ ง กั้ นพื้ น ที่ ย ัง สั ม พั น ธ์ ก ั บ การแบ่ ง ชนชั้ นตามสถานภาพทางสั ง คมใน
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในสถาปั ตยกรรม ได้แก่ เส้นทางเดิน
ที่มา: 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
จากประวัติศาสตร์ เส้นทางเดินมีตน้ กาเนิ ดและพัฒนาการ รวมทั้งการใช้งานที่แตกต่างกัน
ตามยุคสมัย โดยในปั จจุบนั การอธิ บายทางสถาปั ตยกรรมตะวันตกเกี่ ยวกับเส้ นทางเดิ นมีน้อยเกิ น
กว่าจะหาหลักฐานข้อมู ลได้อย่างครบถ้วน การศึ กษาจึ งอยู่ภายใต้ก รอบโครงทางประวัติศาสตร์
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สถาปั ตยกรรมตะวันตก ที่ยงั พอมีเส้นทางและรู ปแบบการพัฒนาที่หลงเหลืออยู่ โดยมีจุดเริ่ มต้นคือ
ยุคสมัยทางสถาปัตยกรรม
จากอดีตเมื่อ 1,000 ปี ที่แล้ว ทางเดินไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในสถาปั ตยกรรม เป็ นเพียงเส้นทาง
ที่ อ ยู่ภ ายนอกอาคารเท่ านั้น มี ไ ว้เพื่ อ ใช้ใ นการคมนาคม การส่ ง สาร และใช้ ใ นการทหาร เช่ น
ทางเดินเป็ นเส้นทางการทหารใช้สาหรับต่อรองและเจรจาทาหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างผูใ้ ห้บญั ชาการ
กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นทางเดิ นยังปรากฏเป็ นเส้นทางเชื่ อมจากป้ อมปราการหนึ่ งไปยังอีกป้ อม
ปราการหนึ่ง (Jarzombek, 2010) ส่ วนภายในอาคารมีรูปแบบเป็ นห้องต่อห้อง ยังไม่ปรากฏเส้นทาง
เดิ นชัดเจน การเรี ยงตัวและการเข้าถึ งแต่ ล ะส่ วนของพื้ น ที่ ยงั ไม่เป็ นระบบ การแบ่ งกั้นพื้ นที่ ท า
กิจกรรมมีความคลุมเครื อ เป็ นเหตุให้การอยูอ่ าศัยร่ วมกันระหว่างชนชั้นเกิดปั ญหา เช่น ในคฤหาสน์
บรรดาคนใช้ตอ้ งเดินผ่านห้องรับแขกที่มีเจ้านายและแขกของเจ้านายกาลังสนทนากันอยูเ่ พื่อไปยัง
อีกห้องหนึ่ ง (Evans, 1997) นอกจากนั้นอาคารู ปแบบห้องต่อห้องยังประสบปั ญหาการส่ งเสี ยงดัง
หรื อส่ งกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากการทาอาหารบริ เวณห้องครัวอีกด้วย ปั ญหาเหล่านี้สร้างความราคาญใจ
ให้แก่เจ้านายอย่างมาก จึงมีความเชื่อว่าเส้นทางเดินเริ่ มปรากฏขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
เส้ น ทางเดิ น ที่ ป รากฏขึ้ น มี ต้น ก าเนิ ด มาจากอาคารขนาดใหญ่ ใ นประวัติ ศ าสตร์ เช่ น
พระราชวัง ปราสาท และคฤหาสน์ เป็ นต้น เนื่ องจากอาคารใหญ่เหล่ านี้ มีจานวนคนอยู่อาศัยเป็ น
จานวนมาก มีความหลากหลายของชนชั้นที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน เช่น กษัตริ ย ์ ราชิ นี
ขุนนาง สามัญชน และคนรับใช้ เส้นทางเดิ นจึงมีบทบาทสาคัญที่ช่วยจัดการชี วิตความเป็ นอยูข่ อง
กลุ่ ม คนที่ อาศัยภายในอาคาร หรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ งว่า ปั จจัยด้านผูใ้ ช้งาน (กลุ่ มคนชนชั้น) มี ผ ล
โดยตรงต่อเส้นทางเดิ นในสถาปั ตยกรรม ทั้งด้านการเข้าถึ งพื้นที่ซ่ ึ งถูกแบ่งตามลาดับชั้น หรื อ การ
ใช้พ้นื ที่โดยแบ่งกั้นด้วยฐานะทางสังคม
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ภาพที่ 2 แสดงปั จจัยสาคัญที่สัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อการกาเนิด เปลี่ยนแปลงของเส้นทางเดิน
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
เนื่ องจากเส้นทางเดิ นภายในประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมไม่ได้ถูกถ่ ายทอดและกล่าวถึ ง
อย่างเป็ นลาดับ โดยขาดช่ วงการอธิ บายถึ งการเปลี่ ยนแปลงและประเด็นสาคัญที่ประกอบด้วยเหตุ
และผลของการพัฒนาในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ ค.ศ. 1597 ที่เส้นทางเดินแรกเริ่ มปรากฏ จนถึงศตวรรษที่
19 ซึ่ งเป็ นยุ ค ที่ มี ก ารพัฒ นาเปลี่ ย นแปลงหลายด้า น อาทิ เช่ น ด้า นการเมื อ งการปกครอง ด้า น
เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยการศึ ก ษานี้ เน้ น ลัก ษณะและแนวคิ ด ในเชิ ง สั ง คมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วิช า
สถาปั ตยกรรมอย่างลึกซึ้ ง

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางเดิน ค้นหาประเด็นจากบริ บททางสังคมในเรื่ องกลุ่มผูใ้ ช้งาน (user)
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการพัฒ นาและเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบเส้ น ทางการแจกจ่ ายในสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกช่วงยุคสมัยศตวรรษที่ 17 ถึง 19
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์และหาคาอธิ บายเกี่ยวกับความเป็ นมา เหตุผล แนวคิด และลักษณะของ
เส้นทางเดิน ในสถาปัตยกรรมตะวันตกช่วงยุคสมัยศตวรรษที่ 17 ถึง 19
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมตะวันตก ที่ขอ้ งเกี่ยวกับบริ บททาง
สังคมในยุคสมัยที่แตกต่างกัน โดยเน้นไปที่พระราชวัง คฤหาสน์ รวมทั้งบ้านหรื อสถาปั ตยกรรมที่
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ในขอบเขตดังนี้
1.3.1 ขอบเขตมิ ติ เวลา การศึ ก ษานี้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาพัฒ นาการของเส้ น ทางเดิ น นับ ตั้ง แต่
ศตวรรษที่ 17 ถึ ง 19 โดยเริ่ มกาหนดช่ วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1597 ซึ่ งจากหลักฐานพบว่าเกิ ดทางเดิ น
แรกในสถาปั ตยกรรมตะวันตก นอกจากนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษกิจและสังคม
1.3.2 ขอบเขตทางพื้ น ที่ เนื้ อหาของงานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาเส้ น ทางเดิ น ภายใน
สถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและทางสังคม ในขอบเขต
พื้ น ที่ ช าติ ตะวันตก โดยเน้น การศึ ก ษา 2 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ และ ฝรั่ งเศสเท่ านั้น เนื่ องจาก
ประเทศดังกล่าวถื อเป็ นมหาอานาจในหลากหลายด้าน มีการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญไม่ว่าจะ
เป็ นการเมืองปกครอง สถาปั ตยกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า
ประเภทงานสถาปั ต ยกรรม โดยการศึ ก ษานี้ มุ่ ง เน้ น เฉพาะระหว่ า งเส้ น ทางเดิ น ใน
สถาปั ต ยกรรมและบริ บ ททางสั งคมที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบการปกครอง ดัง นั้น รู ป แบบที่ ท าการ
วิเคราะห์สถาปั ตยกรรม คือ พระราชวัง วิลล่า และบ้านชนชั้นสู งเท่านั้น โดยไม่มุ่งเน้นบ้านสามัญ
ชนหรื ออาคารสาธารณะใด ๆ เนื่ องจากพระราชวัง วิลล่า และบ้านชนชั้นสู ง มี สภาพสังคม และ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลที่แตกต่างจากบ้านทัว่ ไป มีกลุ่มคนที่เป็ นผูอ้ าศัยหลายลาดับชั้น

1.4 สมมติฐาน
บริ บ ททางสั งคม โดยเฉพาะเรื่ องกลุ่ ม ผูอ้ ยู่อาศัย (กลุ่ ม คน-ชนชั้น ) มี อิท ธิ พ ลต่ อการพัฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมตะวันตก ในศตวรรษที่ 17-19

1.5 วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาชิ้นนี้ได้ใช้วธิ ี การวิจยั เอกสาร Documentary Research เป็ นหลักโดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
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1.5.1 ศึ ก ษาข้อมู ล ขั้นทุ ติยภู มิโดยการศึ กษา เก็ บ ข้อมู ลทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเรื่ องที่
สั ม พัน ธ์ ห รื อเกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาจากตารา บทความ บัน ทึ ก หรื อ หนัง สื อ ที่ เขี ย นขึ้ น เกี่ ย วกับ
ทางเดินในสถาปัตยกรรม
1.5.2 วิเคราะห์และตีความตามหลักฐานข้อมูล คือ การพินิจพิจารณาจากข้อมูลในหลักฐาน
ที่ได้รวบรวมไว้ ค้นหาความหมาย หน้าที่ และความเชื่อ ที่อยูภ่ ายในหลักฐาน ทั้งในระดับประโยชน์
ใช้สอยและความหมายในเชิงที่สัมพันธ์บริ บททางสังคม เพื่อหาข้อสรุ ป ที่ซ่ ึ งเป็ นคาตอบของปั ญหา
การวิจยั
1.5.3 การสังเคราะห์และเรี ยบเรี ยง คือ การสร้างความสัมพันธ์และเชื่ อมโยงของหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ทาการศึกษา อันอยูบ่ นเหตุและผลของความเป็ นไปได้ มิใช่แค่เป็ นการนาเหตุการณ์ในอดีต
มาเรี ยงต่อกันตามลาดับเวลาเท่านั้นแต่เป็ นการเปรี ยบเทียบ ค้นหา และร้อยเรี ยงพัฒนาการ เพื่อให้
เข้าใจถึ งประเด็นและสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ ในอดีตที่เปลี่ ยนแปลง โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่าง 3 ส่ วนหลัก ๆ คือ เส้นทางเดิน สถาปั ตยกรรม และบริ บททางสังคม

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.6.1 สามารถนิยามหาความหมายและอธิ บายรู ปแบบของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทาการศึกษาได้
1.6.2 สร้ า งความเข้ า ใจในล าดั บ การเกิ ด ขึ้ นและเปลี่ ย นแปลงของเส้ น ทางเดิ น ใน
สถาปั ตยกรรมในมุมมองเกี่ยวข้องกับสังคมทาให้เข้าใจมากขึ้น
1.6.3 เพิ่มเติมองค์ความรู ้และเติมเต็มวรรณกรรมแก่วชิ าสถาปั ตยกรรม

1.7 นิยามความหมายเส้ นทางเดิน สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้
พื้นที่ทางยาวที่มีผนังและหลังคาล้อมรอบอย่างน้อย 1 ด้าน ทาหน้าที่เชื่ อมพื้นที่หนึ่ งไปยังอีกพื้นที่
หรื อหลายพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อความรวดเร็ วในการเข้าถึง เพื่อจัดหน่วยพื้นที่และจากัดความเป็ น
ส่ วนตัว
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1.8 วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ งเป็ นการแสวงหาความรู ้ โ ดยการพิ จ ารณาจาก
ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางด้านสังคมโดยมุ่งเน้นให้เข้าใจถึง บริ บททางสังคม ระบบการ
ปกครอง ที่ คาดว่าจะทาให้เกิ ดการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงของเส้ นทางเดิ นอันเป็ นองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรม

1.9 การดาเนินงานวิจัย
เป็ นการดาเนิ นการวิจยั ที่ใช้ข้ นั ตอนการศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสาร โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน
ดังนี้
1.9.1 ศึกษาข้อมูลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อารยะธรรมตะวันตก ซึ่ งประกอบด้วยยุคสมัย
หรื อช่วงเวลาต่าง ๆ ในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองการเมือง และสภาพความเป็ นอยูท่ าง
สังคม
1.9.2 ศึ ก ษาภาพรวมของประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรมตะวัน ตก เป็ นส่ วนของการเก็ บ
บันทึกรวบรวมข้อมูลของสถาปั ตยกรรมตะวันตกในอดีต ที่อยูใ่ นขอบเขตช่วงเวลาของงานวิจยั ซึ่ ง
จะทาให้ทราบถึงลาดับเหตุการณ์ ต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต-ปั จจุบนั โดยเน้นไปที่สถาปั ตยกรรมสมัยบา
โรค และสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ตอนต้น (เนื่ องจากสองยุคนี้ อยู่ในช่ วงเวลาและขอบเขตของการ
วิจยั )
1.9.3 ศึกษาประวัติศาสตร์ ของเส้นทางเดินเป็ นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เส้นทางเดินตั้งแต่เริ่ มมีทางเดินจนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมไปถึ งการพัฒนาเส้นทาง
เดิ นในขอบเขตของช่ วงเวลางานวิจยั ซึ่ งจะทาให้ทราบถึ งลาดับเหตุการณ์ หน้าที่การใช้งาน และ
ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เส้นทางเดินเป็ นองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมอย่างหนึ่ ง ที่เข้ามามีบทบาทหน้าที่สาคัญ
และมีผลต่อการอยูอ่ าศัยอย่างมาก เส้นทางเดินทุกแห่ งล้วนแล้วแต่มีถิ่นกาเนิ ด ที่มา และการพัฒนา
เปลี่ ยนแปลงตลอดช่ วงเวลา 1,000 ปี โดยแสดงออกผ่านทางรู ปแบบ ลักษณะ รวมทั้งการใช้งาน
ผ่านทางพื้นที่ (Space) ที่แตกต่าง คาถามคือ อะไรเป็ นอิทธิ พลที่ส่งผลให้เส้นทางเดิ นเปลี่ยนแปลง
สื บเนื่องมาจนปั จจุบนั นั้น มีเหตุมาจากสิ่ งใด
การเปลี่ ยนแปลงข้างต้นเชื่ อว่าคงเป็ นเหตุจากบริ บททางสังคมที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
อันได้แก่ เศรษฐกิ จ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่ งทั้งหมดนี้ หากพูดแล้วก็ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยว
ทางเวลาและเป็ นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสถาปั ตยกรรมที่ดีอย่างหนึ่ ง หรื ออาจกล่าวโดย
สรุ ปได้วา่ การเปลี่ ยนแปลงของสถาปั ตยกรรม กับ บริ บททางสังคมนั้น เป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็ น
ภาพใน อดี ต ปั จจุบ นั ซึ่ งกันและกัน ด้วยเหตุ น้ ี เส้น ทางเดิ นในสถาปั ตยกรรมที่ ถูกสร้ างขึ้ น อย่าง
อิสระจากอิทธิ พลของบริ บททางสังคม เป็ นผลผลิ ตของผูอ้ อกแบบ สถาปนิ ก และกลุ่มผูอ้ ยู่อาศัย
ภายใต้ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ดัง นั้น การพิ จารณาในกรอบความคิ ดดังกล่ าวจะลงลึ ก ไปถึ ง ผลผลิ ต ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
โดยตรงต่อกลุ่มย่อยของสภาพแวดล้อมในบริ บททางสังคมก็คือ กลุ่มผูอ้ ยูอ่ าศัย หรื อ กลุ่มผูใ้ ช้งาน
ที่เข้ามามีบทบาทและความต้องการทางการอยูอ่ าศัย ในช่วงเวลาสาคัญของประวัติศาสตร์

2.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Li, 2014) ได้ท าการวิ จ ัย ในเรื่ อ ง Spatializing the Corridor ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า เส้ น ทางเดิ น
เปรี ยบเสมือนพื้นที่แคบ เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ในส่ วนต่าง ๆ ของอาคารทางกายภาพ การเชื่ อมต่อเพื่อ
ความเป็ นส่ วนตัว นอกจากนั้นยังช่วยจัดระเบียบช่องว่างและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง
ในงานวิจยั ดังกล่ าวได้แสดงให้เห็ นถึ งการเชื่ อมต่อของเส้ นทางเดิ นในหลากหลายสั ดส่ วนพื้ นที่
(Scale) ตั้งแต่เส้นทางเดินภายในสถาปั ตยกรรมที่ทาหน้าที่จดั การการเชื่ อมต่อระหว่างห้อง เส้นทาง
เดินที่ทาหน้าที่เชื่ อมต่อระหว่างอาคารไปสู่ อีกอาคารหนึ่ ง จนไปถึงเส้นทางเดินในระดับเมือง โดย
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ข้อสรุ ปงานวิจยั ชิ้นนี้ คือการพบประสิ ทธิ ภาพของเส้นทางเดิ นในสัดส่ วนหลายระดับที่ทางานด้วย
วิธีการจัดการช่ องว่างคล้าย ๆ กัน โดยให้เห็ นถึ งรู ปแบบเชิ งเส้ นที่ ท าหน้าที่ แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ และถือเป็ นกุญแจสาคัญที่ไม่ควรมองเป็ นเพียงแค่พ้นื ที่เสริ ม แต่ค่อนข้างยืดหยุน่ ในการจัดการ
และสร้างพื้นที่
(Jarzombek, 2010) ได้เขียนบทความ Corridor Space ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยชิ คา
โกฉบับที่ 36 แสดงให้เห็นลาดับการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ เส้นทางเดิน จากความสับสน
ของยุค เริ่ ม ต้นเข้าสู่ ก ระแสหลัก ภายใต้ค วามเป็ นระบบของทางเดิ น ความหมาย นิ ยาม และการ
กาเนิ ดขึ้นของทางเดินในแต่ละบริ บทที่แตกต่างกัน จนถึงระดับย่อยลงไปในรายละเอียดของแต่ละ
ประเทศที่ มี การเปลี่ ยนแปลงส าคัญ จากศตวรรษที่ 17 ในจักรวรรดิ ทว่ั โลก ถึ งศตวรรษที่ 20 จน
นาไปสู่ การสะท้อนสิ่ งต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนของเส้นทางเดิ น ให้เห็ นว่าจากทางเดิ นซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือเริ่ มต้นของความทันสมัย ความเร็ ว อานาจ โครงสร้างทางสังคม จนกระทัง่ การปฏิ รูป
และพัฒนาเส้นทางเดินเพื่อสุ ขอนามัย อุตสาหกรรม และแปรเปลี่ยนเป็ นรู ปธรรมของชีวติ
(Evans, 1997) สถาปนิ กชื่ อดังอย่าง Robin Evans ได้รวบรวมข้อมูลสาคัญเกี่ ยวกับเส้นทาง
เดินในอดีต การกาเนิ ด หน้าที่ และปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในหนังสื อชื่อว่า Translation from drawing to
building and other essays ได้เน้นไปที่ลกั ษณะและบทบาทหน้าที่ของการอยูอ่ าศัยในช่วงศตวรรษที่
17-19 โดยได้ก ล่ าวว่าเส้ น ทางเดิ นที่ เกิ ดขึ้ น ส่ วนหนึ่ งเพื่ อการแบ่ งกั้น กลุ่ ม ผูอ้ ยู่อาศัยในชนชั้น ที่
ต่างกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีขอ้ มูลบางส่ วนที่แสดงถึ งวิธีคิดการจัดลาดับระหว่างสถาปั ตยกรรมที่
ซึ่ งมีทางเดินและไม่มีทางเดิน จนนามาสู่ การยกตัวอย่างกระบวนการคิดของสถาปนิ กชื่ อดังในอดีต
ถึงการเปรี ยบเทียบ แสดงออกให้เห็นภาพของความสาคัญด้วยประโยชน์นานาประการของเส้นทาง
เดิ นตั้งแต่อดี ตจนกระทัง่ ในศตวรรษที่ 19 ทาให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ใช้ส อยภายใน
สถาปั ตยกรรมและเส้นทางเดินที่เชื่ อมต่อกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบวัตถุ ประสงค์ในการอยูอ่ าศัย
ตามเงื่อนไข ส่ วนประกอบ และบริ บทที่แตกต่างกัน
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2.2 เส้ นทางเดินจากอดีต สู่ ปัจจุบัน

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างเส้นทางเดินภายนอกสถาปั ตยกรรมที่ใช้แบ่งระหว่างป้ อมปราการ
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

2.2.1 เริ่ มต้ นเส้ นทางเดินในอดีต ทางเดิ นแรกในศตวรรษที่ 13-14 ในบริ บทของประเทศ
ตะวัน ตก ทางเดิ น ไม่ ใช่ พ้ื น ที่ แต่ มี เพื่ อจัดส่ งคนให้ ส ามารถท างานได้อย่างรวดเร็ ว ทางเดิ น เป็ น
เส้นทางการส่ งทหาร ผูส้ ่ งสารของรัฐบาล ผูส้ ่ งเงินหรื อต่อรองและเจรจาทาหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่าง
ผูใ้ ห้ บ ัญ ชาการกับ เจ้า หน้า ที่ (Jarzombek, 2010) หรื อ อี ก หลัก ฐานหนึ่ งเกี่ ย วกับ เส้ น ทางเดิ น ใน
ศตวรรษที่ 14 ที่ บ่ งบอกความหมายและความส าคัญ โดย Jarzombek ได้ก ล่ าวไว้ว่า ค าในภาษา
อิตาเลี ยนโบราณ corridóre มาจากภาษาละติ น อ่านว่า currere (to run) หมายถึ งทางด้านบนของ
กาแพงป้ อมปราการ (Truby, 2008) นอกจากนั้น "ทางเดิ น" ที่ เริ่ ม ต้นจากการเป็ นคาที่ ใช้ในป้ อม
ปราการ ยังเป็ นเส้นแบ่งป้ อมปราการระหว่างเมืองกับถิ่นทุรกันดารอีกด้วย ในช่วงศตวรรษต่อ ๆ มา
ก็พบว่ามันเริ่ มกลายเป็ นส่ วนประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยเป็ นทั้งเส้นทางแบ่งอาณาเขตภายนอก
และเส้นทางบนป้อมปราการ (Jarzombek & Prakash, 2010)
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างเส้นทางเดินภายนอกสถาปั ตยกรรมที่ใช้แบ่งระหว่างป้ อมปราการ
ที่มา: flickr, Fasil Gebbi, Accessed September 16, 2017, Available from
https://www.flickr.com/photos/ se-a-vida-e/3182346866/

2.2.2 ทางเดินลับ เป็ นเส้นทางเดินที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นความลับ หรื อ อาพรางสิ่ งสาคัญที่
ไม่ตอ้ งการให้ผทู ้ ี่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ นอกเหนื อจากนั้นทางเดินลับเหล่านี้ ยงั ทาหน้าที่ช้ ี นาเพื่อไป
อยู่ในสถานที่ ส าหรั บ พรางตัว โดยใช้คุ ณลัก ษณะทางสถาปั ตยกรรมอย่างเช่ น พื้ น ผนัง เป็ นตัว
เชื่ อมโยงและปกปิ ด อาทิเช่ น เตาผิงในตัวบานเลื่ อนเป็ นตูห้ นังสื อหรื อเป็ นทางเข้าไปยังอีกที่ โดย
ทางเข้าเหล่านั้นจะถูกปกปิ ดอย่างประณี ต ไม่วา่ จะเป็ นกลไกที่ซ่อนอยูใ่ นประตูลบั หรื อแม้แต่ประตู
กลที่ซ่อนอยูใ่ ต้พรม
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ภาพที่ 5 (ซ้าย) พีระมิดเก่าแก่ในอียปิ ต์โบราณ
ที่มา: weburbanist, Mysterious Hidden Passages, Accessed September 15, 2017, Available from
https://weburbanist.com/2008/10/13/10-historic-secret-rooms-and-hidden-passages/
ภาพที่ 6 (ขวา) ทางเดินลับที่ซ่อนอยู่ภายในสถาปั ตยกรรม
ที่มา: 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-routepopes-times-past-006172
Delana กล่าวว่าอาคารในประวัติศาสตร์ มีพ้ืนที่ลบั ที่สร้างขึ้นในแปลนเดิม เช่น ทางเดินลับ
ในปราสาทยุคกลาง ซึ่ งสมัยนั้นบางปราสาทยุคกลางทางเดินลับถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผอู ้ ยูอ่ าศัย
ที่จะหลบหนีจากการบุกโจมตีศตั รู นอกจากนั้นทางเดินลับนาลงไปยังแหล่งน้ าบาดาลซึ่ งช่วยในการ
เข้าถึ งน้ าในช่ วงเวลาสงคราม (Delana, 2008) หรื ออี ก หนึ่ งตัวอย่างสมัยโบราณในศตวรรษที่ 10
ผูส้ ร้างของพีระมิดอียิปต์โบราณ ใช้ทางลับและหลุมพรางเพื่อปกป้ องห้องจากที่ฝังศพ ในบางกรณี
ประตูลบั ทาหน้าที่เชื่อมต่อไปยังห้องฝังศพถูกซ่อนอยูห่ ลังรู ปปั้ น (Bond, 1998)
เมื่อกาลเวลาค่อย ๆ หมุนเปลี่ยน สิ่ งต่าง ๆ บริ บทโดยรอบ ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้ น
แต่เส้นทางในสถาปั ตยกรรมหรื อเส้ นทางเพื่อการอยูร่ อดเหล่านั้นยังไม่จบลง เมื่อมาถึ งในปี 1330
เอิร์ลขังกษัตริ ยเ์ อ็ดเวิร์ดที่สองแห่ งอังกฤษในการรัฐประหาร กลุ่มเล็ก ๆ ของผูส้ นับสนุ นกองกาลัง
ติ ด อาวุธ ของพระเจ้าเอ็ด เวิร์ด ที่ ส องใช้ท างลับ ในการโจมตี บุ คคลที่ อยู่ใ นปราสาทน็ อตติ ง แฮม
(Mortimer, 2008) ทาให้มีผูถ้ ู กจับเป็ นเชลยและตายเป็ นจานวนมาก ส่ วนอี กหนึ่ งทางเดิ นลับที่ ถูก
เขี ย นในบทความวิช าการของ Jarzombek ได้ร ะบุ ไ ว้ว่า ทางเดิ น ที่ ท างานเป็ นเส้ น ทางลับ ของ
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ประสาท อย่างเช่ นเส้นทางเดิน Passetto di Borgo หรื อ Simply Passetto สร้ างขึ้นเพื่อเชื่ อม Vatican
และ Castellos Angello เพื่อเป็ นทางลับสาหรับ POKE หลบหนียามคับขัน (Jarzombek, 2010)

ภาพที่ 7 (ซ้าย) เส้นทางเดินลับสาหรับเชื่อมต่อสู่ Vatican
ที่มา: 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
ภาพที่ 8 (ขวา) Castel Sant'Angelo ในสมัยจักรพรรดิฮาดริ อานุสแห่งโรมัน ราวศตวรรษที่ 13
ที่มา: Capitolivm, Castel Sant Angelo, Accessed November 5, 2017, Available from
http://capitolivm.it /amazingrome/animula-vagula-blandula/
จะสังเกตเห็นได้วา่ จากทางเดินธรรมดาที่อยูภ่ ายนอกสถาปั ตยกรรม นั้นได้ค่อย ๆ ริ เริ่ มและ
แทรกซึ มเข้าสู่ ภายในสถาปั ตยกรรมอย่างช้า ๆ ด้วยกระบวนการทางความคิดและบริ บททางสังคมที่
เฉพาะเจาะจงของแต่ ล ะช่ ว งเวลา สิ่ งที่ เห็ น ได้ ชั ด ส าหรั บ การพัฒ นาระบบเส้ น ทางเดิ น ใน
สถาปั ต ยกรรมมากขึ้ นเห็ น จะเป็ นทางเดิ น ใน Florence (1565) มี ชื่ อ ว่ า Vasari corridor ที่ ถู ก
ออกแบบโดย Giorgio Vasari เพื่อเชื่ อมต่อ Palazzo Pitti ด้านหนึ่ งของแม่น้ าอาโน (Arno river) เพื่อ
ไปเชื่ อมกับ Palazzo Vecchio อีกฝั่ งหนึ่ ง มันถู กวางไว้ในระดับที่สูงกว่าพื้น จะไม่มีใครเห็ นได้ใน
ขณะที่ขา้ มสร้างขึ้นเพื่อเป็ นพื้นที่ทางเดินส่ วนตัว ที่ไม่ตอ้ งผ่านถนนที่สกปรกและอาจเป็ นอันตราย
ได้ (Jarzombek, 2010) โดยภายในเส้นทางเดินเชื่ อมต่อดังกล่าวจะตกแต่งและประดับประดาให้เป็ น
เสมือนพื้นที่แสดงภาพ (gallery) นอกจากนั้นยังซ่ อนมุ มมองจากช่ องหน้าต่างไปยัง the church of
Santa Felicita ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 9 เส้นทางเดิน Vasari Corridor
ที่มา: Wikipedia, Vasari Corridor, Accessed November 6, 2017, Available from
https://en.wikipedia.org/wiki/Vasari_Corridor

2.2.3 เส้ นทางเดินเข้ าสู่ สถาปั ตยกรรม กาลเวลาหมุนเวียน ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ
ที่มีต่อบริ บททางสังคม กลุ่มผูใ้ ช้งาน และสถาปั ตยกรรมย่อมเพิ่มมากขึ้น ทาให้เริ่ มมีแรงผลักดันจาก
ภายนอก ผสมผสานกับ การปรั บ ตัว ให้ ส อดคล้อ งกับ อุ ด มคติ ร่ ว มทางสั ง คม ซึ่ งจากหลัก ฐาน
อันเบาบางที่กล่าวไว้โดย Robin Evans ว่า ประวัติศาสตร์ ของเส้นทางทางเดินเป็ นเครื่ องมือในการ
จัดการจราจรจากห้องที่ยงั ไม่ได้ถูกเขียนขึ้น จากหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่ได้คน้ พบทางเดิ นปรากฏ
ครั้งแรกในอังกฤษ ที่ Beaufort house ออกแบบโดย John Thorpe (1597) ถือเป็ นการทดลองระบบ
ของทางเดินและพบความเปลี่ยนแปลงภายใน เพื่อสร้างเครื อข่ายของพื้นที่การไหลเวียนที่ร่วมกับ
ห้องอื่น ๆ จึงเริ่ มเป็ นที่ยอมรับในแปลนและถูกเขียนมาตลอด (Evans, 1997) โดยแผนการของ John
Thorpe ได้ถู ก บัน ทึ ก ไว้ว่า "A Long Entry through all" การแยกทางเดิ น ออกจากห้ อ งได้พ ัฒ นา
หน้าที่ของทางเดิ น ส่ วนขยายใหม่น้ ี ได้รับการปฏิ วตั ิในเวลานั้น ทาให้เป็ นทางเดิ นเดียวที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกห้อง (Steadman, 2014)
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ภาพที่ 10 แบบแปลนคฤหาสน์ Beaufort house ออกแบบโดย John Thorpe (1597)
ที่มา: 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 การแพร่ กระจายเป็ นวงกว้ าง เมื่อกาลเวลาผ่านไปนั้นได้มีอีกหลายสถาปั ตยกรรมที่
เริ่ ม มี เส้ น ทางเดิ น เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในสถาปั ตยกรรม เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางรู ป แบบและ
ลักษณะที่มีนัยสาคัญที่ น่าสังเกตหลายประการ โดยเริ่ มมีการพบเห็ นเส้ นทางเดิ นที่ เกิ ดขึ้นภายใน
สถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ เช่ น วัง ปราสาท เป็ นต้น อาจเป็ นเพราะว่าในยุค นี้ มีบ ริ บ ททางสั งคม
รู ป แบบเฉพาะซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ ส่ งอิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่อการสร้ างสถาปั ตยกรรมและการอยู่อาศัย
ตัวอย่างเช่ น ในพระราชวังแวร์ ซายในฝรั่งเศส (1682) มีการสร้ างทางเดิ นขนาดใหญ่เชื่ อมต่อส่ วน
ต่าง ๆ ของพระราชวัง หรื อจะเป็ นอี กหนึ่ งสถาปั ตยกรรมที่ ข้ ึ นชื่ อของอังกฤษ ปราสาทฮาวเวิร์ด
(1698) ออกแบบโดย John Brugh เริ่ มมีทางเดิ นเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในสถาปั ตยกรรมเช่ นกัน โดย
Mark Jarzombek กล่ า วว่า Corridor เป็ นผลของการสื บ เนื่ อ งและเปลี่ ย นแปลงตามยุค สมัย และ
กาลเวลา แต่ก็ไม่ได้ถูกนามาใช้ในสามัญ นาไปใช้เฉพาะในคณะกรรมาธิ การที่มีอานาจสู ง ที่สร้าง
ขึ้นสาหรับ Charles Howard , Third Earl of Caelise (Jarzombek, 2010)
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ภาพที่ 11 โถงกระจกภายในพระราชวังแวร์ซาย (Hall of mirror in Versailles)
ที่มา: Rolf Toman. Baroque: Architecture. Sculpture. Painting. (English : h.f.ullmann
publishing, 2013), P.137
หลังจากศตวรรษที่ 17 เป็ นต้นมา เส้นทางเดินได้แทรกซึ มเข้าสู่ เส้นทางของสถาปั ตยกรรม
อย่างแท้จริ ง โดยเริ่ ม จากในฝรั่ ง เศสที่ เริ่ ม มี เส้ น ทางในสถาปั ตยกรรมมากขึ้ น มี ก ารคิ ด ค้น และ
บัญญัติศพั ท์เฉพาะที่ใช้สาหรับเรี ยกทางเดิ นด้วยคาว่าคอริ ดอ (Corridor) นอกจากนั้นแล้วเส้นทาง
เดินดังกล่าวยังมีข้ ึนในหลายประเทศ อาทิเช่น ในอิตาลีได้เกิดการพัฒนารู ปแบบทางเดินขึ้นอีกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่ ทางเดิ น จริ ง และทางเดิ น เสมื อ นจริ ง (ใช้แ นวคิ ด ภาพลวงตาให้ ดูเหมื อนเป็ น
เส้นทางเดินยาว) ซึ่งทั้งหมดถือเป็ นการยกระดับสถาปั ตยกรรมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างที่ทาให้เห็นมิติบางมิติของเส้นทางเดินใน
สถาปั ตยกรรมของงานวิจยั ชิ้ นนี้ ให้เพิ่มขึ้น เพราะนอกจากมิติทางสถาปั ตยกรรมแล้ว ยังมีอีกมิติที่
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันโดยตรง คือ มิติภายในบริบททางสั งคม ในเรื่ องของกลุ่มผูใ้ ช้งาน
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ภาพที่ 12 ไดอะแกรมแสดง Timeline การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเส้นทางเดิน
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

2.3 บริบททางสั งคมในช่ วงเวลาสาคัญของประวัติศาสตร์ ศตวรรษที่ 17-19
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นว่าจุดเริ่ มต้นของงานวิจยั นี้ ได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนในช่วง ศตวรรษที่
17-19 ซึ่ งเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางรู ปแบบและลักษณะสาคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
สถาปั ตยกรรม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม รวมทั้งภาพย่อยของบริ บททางสังคมในเรื่ องของ
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กลุ่ มผูอ้ ยู่อาศัย ที่ ถือเป็ นกระแสความคิ ดสาคัญที่ มีอิทธิ พ ลต่อการเปลี่ ยนแปลง ทาให้กล่ าวได้ว่า
ช่วงเวลาสาคัญในศตวรรษที่ 17-19 อันประกอบไปด้วยเหตุและผลที่เกี่ยวข้องนานาประการ ถือเป็ น
ตัวแปรสาคัญที่จะตอบปั ญหาการวิจยั ซึ่ งสามารถอธิ บายขยายความได้ดงั ต่อไปนี้
2.3.1 สถาปัตยกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปในช่ วงสาคัญของประวัติศาสตร์
ประการแรกที่ตอ้ งกล่าวถึง คือเรื่ องความมากหลายของเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของ
สถาปั ตยกรรมในอดี ต ที่ไม่ได้กล่าวถึงในงานวิจยั ชิ้ นนี้ แต่จะกล่าวถึ งเฉพาะเหตุกาณ์ สาคัญที่ทรง
อิทธิพลที่มีต่อสถาปั ตยกรรม ภายใต้ช่วงเวลาสาคัญของประวัติศาสตร์
ยุคที่ 1 ยุคการปกครองที่มั่นคงและทรงอานาจ ช่วงยุคสมัยนี้ อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นของยุคศิลปะ
สถาปั ตยกรรมบาโรก เป็ นยุคที่ มีวิวฒั นาการทางศาสนาการเมือง โดยมี ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ที่ยิ่งใหญ่ มัน่ คงและทรงอานาจ โดยแรกเริ่ มมีบทบาทสาคัญที่กรุ งโรมอิตาลี
และได้รับการเผยแพร่ ออกไปยังดิ นแดนต่าง ๆ ทัว่ ยุโรป (วิจิตร เจริ ญภักตร์ , 2544) มีการสรรสร้าง
สถาปั ตยกรรมมากมาย อาทิ เช่ น โรงเรี ยน โบสถ์ และสิ่ งที่ ขาดไม่ ได้คือการสร้ างอาคารของฝ่ าย
อาณาจัก ร ได้แก่ การก่ อสร้ างพระราชวัง ปราสาท คฤหาสน์ ชนชั้นสู ง เช่ น พระราชวังแวร์ ซ าย
ประสาทฮาวเวิร์ด เป็ นต้น โดยช่วงเวลาดังกล่าวอยูใ่ นช่วงยุคภูมิปัญญา ค.ศ. 1650 ถึง 1700 ซึ่ งจะมี
ความคิด วิทยาศาสตร์ มีการใช้เหตุผลเกิดขึ้นภายในสังคมและค่อย ๆ พัฒนามากขึ้น (Palmer, 1970)
แล้วหลังจากสิ้ นพระชนม์ของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ปี ค.ศ. 1715 ข้าราชสานักขุนนางชนชั้นสู ง ต่างก็
ละทิ้งที่อยูใ่ นเมืองแวร์ ซาย และได้ยา้ ยถิ่นฐานที่พานักไปยังกรุ งปารี ส เพื่อสร้างวิลล่าหรื อคฤหาสน์
อย่างสะดวกสบายโดยใช้กระบวนการแบบโรโกโกที่ มีลกั ษณะสาคัญ ได้แก่ การออกแบบแบบ
อสมมาตร มีมาตราส่ วนละเอียดขึ้น เน้นการออกแบบภายในและการจัดผังห้องต่าง ๆ มีความเป็ น
หญิ งมากขึ้น ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในส่ วนต่าง ๆ ของสถาปั ตยกรรมและแพร่ กระจายไปยัง
ดิ นแดนอื่ น ๆ นอกจากการเปลี่ ยนแปลงในช่ วงเวลาที่ กล่ าวไปข้างต้น ยังมี อีกเหตุ ก ารณ์ ในเวลา
ใกล้เคียงกัน
ยุคที่ 2 ยุคเริ่ มแรกของการปฏิ วัติอุตสาหกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในอังกฤษในปี ค.ศ. 1720 มี การ
ริ เริ่ ม คิ ดประดิ ษ ฐ์สิ่ งใหม่ ๆ มาแทนแรงงานมนุ ษ ย์ อี กทั้งยังมี การปฏิ วตั ิ ท างการเมื องในฝรั่งเศส
ภายใต้เรื่ องประชาธิ ปไตย ทาให้ส่งผลต่อมวลมนุ ษย์และวิวฒั นาการของศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจน
สังคมวิถีชีวิต (จารุ พรรณ ทรัพย์ปรุ ง) รวมทั้งสามารถเปลี่ ยนโฉมหน้าทวีปยุโรปจากศักดิ นาและ
เกษตรกรรม คือเป็ นช่วงที่เจ้านายขุนนางมีที่ดินทาเกษตรกรรมและได้เปลี่ยนมาเป็ นระบบแบบทุน
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นิ ยม โดยการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิ ดขึ้ นในอังกฤษกลางศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา จนเริ่ ม
มาถึงในศตวรรษที่ 19 จึงปรากฏการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน อีกปั จจัย
คือการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางการเมืองโดยการทาลายระบบศักดิ นาแบบเก่ าที่ มีทาสติ ดที่ดิน
โดยเริ่ มที่องั กฤษก่อนและในฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่ 18
หลังจากนั้นก็เริ่ มเข้าสู่ ศตวรรษที่ 19 ใน ยุคที่ 3 ยุคพัฒนาอย่ างสุ ดขีด ประกอบกับช่ วงยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมช่ วงที่ 2 ปี ค.ศ. 1861 ทาให้มีป ระชากรเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ วเกิ ดลักษณะของ
“สั ง คมเมื อง” และเกิ ด ชนชั้น ใหม่ ช นชั้น กลุ่ ม “กระฎุ มพี ” หรื อ ชนชั้น กลาง รวมทั้ง เกิ ด ชนชั้น
“กรรมาชีพ” หรื อกรรมกรผูใ้ ช้แรงงาน นอกจากนั้นในช่วงเวลานี้ ยงั มีการก่อสร้างสถาปั ตยกรรมที่มี
สิ่ งต่าง ๆ พัฒนาขึ้ นอย่างมาก ทั้งในด้านของการออกแบบและเทคโนโลยีในการก่ อสร้ าง (วิจิตร
เจริ ญภักตร์ , 2544)
2.3.2 กลุ่มผู้ใช้ งานภายใต้ บริ บททางสั งคม
กลุ่มคนทางสั งคม คือกลุ่มมนุ ษย์มากกว่า 2 คน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และอยูร่ วมกันพึ่งพา
อาศัยซึ่ งกันและกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่รอรถประจาทาง เป็ นต้น โดยการกาหนดกลุ่มคนดังกล่าว
สามารถทาได้โดยการจัดเกณฑ์ลกั ษณะทัว่ ไปในการช่วยกาหนด ดังนี้ (Turner, 1982)
1. ปฏิสัมพันธ์ คือ การสื่ อสารด้วยวาจาโต้ตอบซึ่ งกันและกัน ไม่วา่ จะเป็ นปฏิสัมพันธ์ทาง
เพศหรื อปฏิสัมพันธ์ทางงาน ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นปฏิกิริยาการตอบสนองกันของมนุ ษย์
โดยไม่แบ่งเพศหรื อเผ่าพันธุ์
2. การพึ่งพาอาศัยกัน คือ การกระทาอันซึ่ งถูกกาหนดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม ที่
กาหนดให้มีการพึ่งพาอาศัยกัน ตัวอย่างเช่ น ที มนักกี ฬาที่ พ่ ึงพาอาศัยกันเพื่อนาไปสู่
การชนะ หรื อเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มคนในโรงภาพยนต์แล้ว จะเห็ นได้ชัดถึ งระดับ
การพึ่งพาอาศัยกัน
3. โครงสร้าง คือ ความสัมพันธ์ที่ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ อันอยูบ่ นพื้นฐานของการ
ดารงอยู่ โดยมีสมาชิ กกลุ่มที่ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หัวหน้ากลุ่มเป็ นผู ้
ออกคาสั่งให้ปฏิบตั ิตาม หากไม่กระทาตามจะต้องถูกลงโทษหรื อไล่ออกจากกลุ่ม
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กลุ่มคนทีอ่ าศัยในสถาปัตยกรรม อันเป็ นตัวแทนสาคัญของยุคสมัย ในช่ วงเวลาวิจัย
ยุ ค ที่ 1 ปั จ จัย ในด้ า นการเมื อ ง มี ค นกล่ า วว่ า ศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรมเป็ นรู ปแบบของ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ระบบการปกครองแบบกษัต ริ ย ์ รั ฐ บาล กลุ่ ม อ านาจ
ต่างประเทศ (Centralized state) ที่มีผูท้ รงอานาจสู งสุ ดเพียงผูเ้ ดียว ตัวอย่างเช่ น ในช่ วงรัชสมัยพระ
เจ้าหลุยส์ ที่ 14 ของฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 17 เป็ นช่วงที่ระบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ถึงจุดสุ ดยอด
พร้อมกับในศตวรรษนี้ เป็ นศตวรรษที่บาโรกพัฒนาสู งสุ ดเช่นกัน ปั จจัยด้านการพัฒนาของกลุ่มคน
กล่าวคือในยุคศตวรรษที่ 17 นั้นความเจริ ญก้าวหน้ารุ จไปไกลกว่าเรเนซองส์ มาก นักวิทยาศาสตร์
นักปรัชญาเจริ ญก้าวหน้าและมี ความซับซ้อน จนในที่ สุดเกิ ดความเป็ นระบบ (systematic) เชื่ อใน
เรื่ องของแรงถ่วง (gravitational) แคลคูลสั (calculus)
ยุคที่ 2 เหล่าบรรดาขุนนางชนชั้นสู งร่ ารวย ได้สนใจศิลปะและงานสถาปั ตยกรรมของราช
สานักต่าง ๆ ที่เจริ ญรุ่ งเรื องทัว่ ทั้งทวีปยุโรปขณะนั้น ทาให้บรรดาชนชั้นสู งต้องการที่จะสร้างความ
โอ่อ่า หรู หรา ความแข็งแรง และความยิ่งใหญ่ของสถาปั ตยกรรม มาเป็ นของตนเอง จึงทาให้มีการ
สร้ างศิ ล ปะและสถาปั ตยกรรมเพื่ อชนชั้น สู ง ในช่ วงนี้ ตรงกับ ช่ วงการสิ้ นพระชนม์ของพระเจ้า
หลุ ยส์ ที่ 14 ขุนนางข้าราชการได้ทิ้ งเมื องแวร์ ซ าย กลับ ไปสร้ างบ้านพักคฤหาสน์ ที่ ใหญ่ โตและ
สะดวกสบายมีการออกแบบแบบสมมาตร มีมาตราส่ วนที่ละเอียดขึ้นลดความเป็ นพิธีนอ้ ยลง
ยุคที่ 3 ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่ งดิ นแดนฝรั่งเศสยังคงเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
ของทวีป ยุโรป เป็ นช่ วงการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรม (Industrial revolution) ซึ่ งเริ่ ม ต้นขึ้ นในดิ นแดน
อังกฤษตั้งแต่ราวปี ค.ศ.1760 และแพร่ หลายไปทัว่ ทั้งทวีปยุโรปในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่ า รวยขึ้นจากความสามารถในการ
ผลิตสิ นค้าได้ครั้งละมาก ๆ ทาให้มีตน้ ทุนต่าลง สามารถทากาไรจากการผลิตสิ นค้าได้มากขึ้น และ
พ่อค้าวาณิ ชที่ร่ ารวยจากการค้าขายสิ นค้าอุตสาหกรรม ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในสังคมแทนที่ชน
ชั้นสู งซึ่ งลดบทบาทลงภายหลังการปฏิ วตั ิฝรั่งเศส รวมทั้งบทบาทในการสนับสนุ นด้านทุนทรัพย์
ให้แก่ศิลปิ น สถาปนิกในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (อัธยา โกมลกาญจน, 2553)
2.3.3 บริบททางสั งคมของกลุ่มผู้อยู่อาศัยทีอ่ ยู่ภายในสถาปัตยกรรม ในช่ วงเวลาวิจัย
เริ่ มแรกในช่ วงศตวรรษที่ 17 คนรั บใช้ที่อยู่ภายในบ้าน จะไม่มีที่เป็ นส่ วนตัวของตนเอง
พวกเขาจะนอนหลับภายในพื้นที่รองที่มีอยู่ เช่น ห้องโถงใหญ่ ส่ วนต้อนรับของบ้าน หรื อตามลาน
ต่อมากลางศตวรรษที่ 17 คนรับใช้มีเพิ่มมากขึ้นทาให้ตอ้ งมีวธิ ี จดั การที่อยูอ่ าศัยของพวกเขาจึงได้มี
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การจัดให้คนใช้อยู่ในที่ต่าสุ ดหรื อสู งสุ ด (ใต้ดิน , ใต้หลังคา) ด้วยวิธีการฝังลงดินให้ โดยมีการเข้า
ผ่านทางด้านเนิ น เขาบริ เวณบ้าน หรื อ ให้ ค นใช้อยู่ใ ต้ห ลัง คาซึ่ งทั้ง 2 ที่ ก็ แทบไม่ มี แ สงเหมื อ น
ห้องพักตามปกติเลย (Mark, 1978)
ต่อมาหากเป็ นบ้านหลังใหญ่ ที่ มีพ้ืนที่ มาก ก็จะสร้ างพื้นที่ ปีกส่ วนเซอร์ วิส ให้ออกไปอยู่
ขนาดทั้งสองข้าง โดยการเข้าถึงระหว่างส่ วนบ้านหลักและส่ วนคนรับใช้ เข้าถึงโดยผ่านทางเดินยาว
ซับซ้อนเชื่ อมโยงกับห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร (โดยในช่วงดังกล่าว ศตวรรษ 17-18 ไม่
ค่อยยอมให้คนรับใช้ปรากฏตัวภายในบ้าน จากประวัติศาสตร์ ระบุวา่ การทาความสะอาดเริ่ มต้นขึ้น
ตอนเช้าก่อนที่นายจ้างจะตื่น)
ศตวรรษที่ 19 การออกแบบหรื อการสร้ างบ้านหลัง ใหญ่ มี ความพยายามและความคิ ด
สร้างสรรค์ในการออกแบบอาคารหรื อสถาปั ตยกรรม เพื่อให้คนรับใช้ออกไปจากสายตาด้วยการ
สร้างปี กเฉี ยงออกไปอีกทิศทางหนึ่งของบ้าน เพื่อเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขา หรื อใช้วธิ ี จดั การ
พื้นที่ส่วนหลักและส่ วนรอง เพื่อให้คนใช้อยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆ ของตัวเอง (Jackson-Stops, 1990)
2.4 สถาปัตยกรรมชาติตะวันตกที่สาคัญ อันเป็ นตัวแทนของยุคสมัย
แต่ละช่วงเวลาสาคัญของประวัติศาสตร์ ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่ มต้นของการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม ความเชื่อ จนไปถึงลาดับความสัมพันธ์ทางอานาจที่มีผลโดยตรงต่อ
ยุคสมัย การก้าวข้ามเทคโนโลยีเก่า ความหลงผิด จิตวิญญาณที่สูงขึ้น ได้กลายมาเป็ นความเจริ ญใน
อารยะชนตะวันตก ทั้งหมดที่กล่าวไว้ขา้ งต้นมีอิทธิ พลอย่างแรงกล้า โดยอิทธิ พลที่วา่ ได้แทรกแซง
เข้ามาในงานสถาปั ตยกรรมทาให้แต่ละยุคสมัย มีความนิ ยมในศิลปะแตกต่างกัน มีลกั ษณะที่เป็ น
สัญลักษณ์สื่อถึงความเจริ ญในรู ปแบบของยุคสมัยตนเอง โดยเริ่ มแรกสถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่จะมี
ความรุ่ งเรื่ องในแบบฉบับของสถาปั ตยกรรมประเภทอาณาจักร พระราชวัง ต่อมาศิลปะเหล่านี้ ได้
ถ่ายทอดสู่ ขุนนางและชนชั้นสู งในรู ปแบบของปราสาท คฤหาสน์ จนกระทัง่ สื บเนื่ องสู่ คนรุ่ นหลัง
ต่อ ๆ มา (Michael & Marian, 2008)
สาเหตุในการเลือกประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเป็ นขอบเขตทางพื้นที่ในการวิจยั เนื่ องจาก
สองประเทศเหล่านี้ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ถือเป็ นประเทศมหาอานาจใน
หลากหลายด้าน เป็ นทั้งผูน้ า ผูค้ ิดค้น ผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์ นอกจากนั้นยังมีความคล้ายคลึงกันของ
ระบบการเมืองการปกครอง บริ บททางสังคม ศิลปะและสถาปัตยกรรม แต่อีกแง่มุมหนึ่งมักมีคาถาม
ว่าเหตุใดจึงไม่เลื อกประเทศอิตาลีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั ในเมื่ออิตาลีถือเป็ นผูบ้ ุกเบิกใน
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ด้า นประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรมและมี ส ถาปั ต ยกรรมจานวนมากที่ โ ด่ ง ดัง เหตุ ผ ลส่ วนหนึ่ ง
เนื่ องจากประเทศอิ ตาลี มี ชื่อเสี ยงและความยิ่งใหญ่ ข องสถาปั ตยกรรมที่ เรื องชื่ อตั้งแต่ สมัยกรี ก โรมัน จนกระทั่ ง ถึ ง ยุ ค เรเนซองส์ ในช่ ว งศตวรรษที่ 14-16 แต่ ห ลั ง จากช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
สถาปั ตยกรรมอิตาลีก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญในด้านบริ บททางสังคมและสถาปั ตยกรรมที่ดู
โดดเด่นนัก กลับกลายเป็ นประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ที่สืบทอด พัฒนาศิลปะและสถาปั ตยกรรม
หากไล่เรี ยงสถาปั ตยกรรมทั้งหมดที่โดดเด่นภายในประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษ ก็คงหา
ข้อสรุ ปไม่ได้ เพราะการกาเนิ ดขึ้นและความรุ่ งเรื อง ล้วนแล้วแต่มีมิติที่สัมพันธ์กบั ช่วงเวลา ดังนั้น
แล้วจึงมี เพียงไม่ กี่สถาปั ตยกรรมที่ มีลกั ษณะ องค์ประกอบ และสามารถสื่ อหรื อเป็ นตัวแทนต่ อ
บริ บททางสังคมและเส้นทางเดิน

ภาพที่ 13 (ซ้าย) พระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles) 1682
ภาพที่ 14 (ขวา) ปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard) 1698
ที่มา: Rolf Toman Baroque: Architecture. Sculpture. Painting. (English : h.f.ullmann
publishing, 2013) , P.132,170
2.4.1 ยุคการปกครองที่มั่ นคงและทรงอานาจ อยู่ในช่ วงเวลาของสถาปั ตยกรรมบาโรก
ตอนต้นถึ งตอนกลาง โดยมีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นอันได้แก่พระราชวังแวร์ ซาย (1682) เป็ นหนึ่ ง
ในพระราชวังที่ ย่ิงใหญ่ และสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก รวมทั้งเป็ นสัญลักษณ์ ของระบบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข โดยมีสถาปนิกคือ Louis Le
Vau เป็ นผูอ้ อกแบบและตอบสนองความต้องการของหลุ ยส์ ที่ 14 นอกจากนั้นแล้วพระราชวังแวร์
ซายยังมี ห้องทางเดิ นที่ มีชื่ อเสี ยงโด่ งดังที่ สุ ดที่ เรี ยกว่าห้องโถงกระจก (Hall of mirrors) ซึ่ งมี การ
ออกแบบและประดับตกแต่งอย่างอลังการ ส่ วนอี ก สถาปั ตยกรรมหนึ่ งในยุคสมัยนี้ คือปราสาท
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ฮาวเวิร์ ด (1698) เป็ นหนึ่ งในอาคารทางเดิ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ Charles Howard , Third Earl of
Caelise ถูกออกแบบโดยสถาปนิก John Brugh (Jarzombek & Prakash, 2010)

ภาพที่ 15 (ซ้าย) คฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon) 1762
ที่มา: Rolf Toman Baroque: Architecture. Sculpture. Painting. (English : h.f.ullmann
publishing, 2013)
ภาพที่ 16 (ขวา) คฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House) 1810
ที่มา: Historic England Archive, Parnham House, Accessed December 8, 2017, Available from
https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1000722
2.4.2 ยุคเริ่ มแรกการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 1 อยูใ่ นช่วงเวลาของสถาปั ตยกรรมบาโรก
ตอนปลายโดยสมัยนี้ มีสถาปั ตยกรรมอย่างจานวนมาก เป็ นยุคที่ริเริ่ มสร้างสถาปั ตยกรรมเพิ่มขึ้น มี
ความโดดเด่ น เฉพาะ และเริ่ ม ใช้เส้ น ทางเดิ น เป็ นองค์ป ระกอบอย่างชัดเจนมากขึ้ น ได้แ ก่ Pitit
Trianon (1762) สร้างขึ้นในบริ เวณสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาโดยหลุยส์ที่ 15 ภายในบริ เวณ
Grand Trianon เป็ นคฤหาสน์ที่โด่งดังของฝรั่งเศสสไตล์โรโกโก (Rococo) ในช่วงศตวรรษที่ 18 ถูก
ออกแบบโดย Ange-Jacques Gabriel (1689) สถาปนิ ก ชาวฝรั่ งเศส (Hanser , 2006) ในเวลาต่อมา
หากพู ดถึ งสถาปั ตยกรรมอันรุ่ งเรื อง เชื่ อว่าคงขาดไม่ ได้ที่ จะกล่ าวถึ งคาร์ ล ตัน เฮ้าส์ (1785) เป็ น
คฤหาสน์ ใ นลอนดอนที่ รู้จกั กัน อย่างดี ถู ก สร้ างขึ้ น ในศตวรรษที่ 18 ส าหรั บ Henry Boyle โดย
สถาปนิก Henry Holland (1745) ซึ่ งได้รับการออกแบบตกแต่งที่สวยงามและสมบูรณ์แบบแห่ งหนึ่ ง
ในยุโรป นักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตก Horace Walpole (1757) ได้กล่าวไว้วา่
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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)
และอี ก หนึ่ งสถาปั ตยกรรมในยุค สมัย นี้ ที่ เริ่ ม มี องค์ป ระกอบของเส้ น ทางเดิ น ชัดเจนขึ้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางระบบความคิดอย่างเห็นได้ชดั ก็คือ Parnham House (1810) ถือเป็ นสถาปั ตยกรรม
เก่าแก่ได้รับการปรับปรุ งขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชื่ อดังอย่าง John Nash (1835) โดยปั จจุบนั เมื่อเดือน
เมษายน 2017 บ้านได้รับความเสี ยหายอย่างรุ นแรงจากไฟไหม้แต่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั

ภาพที่ 17 (ซ้าย) คฤหาสน์เปกฟอร์ดตัน Peckforton Castle (1844)
ที่มา: Historic England, Peckforton Castle, Accessed December 22, 2017, Available from
http://www.imagesofengland.org.uk/details/default.aspx?pid=1&id=56862
ภาพที่ 18 (ขวา) คฤหาสน์แบร์วดู Bearwood House (1865)
ที่มา: Historic England Archive, Bearwood House, Accessed December 8, 2017, Available from
https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1000414
2.4.3 ยุคพัฒนาสู งสุ ดประกอบกับการยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 2 อยู่ในช่ วงเวลาของ
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ (modern architecture) ตอนต้น ยุค สมัย นี้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงหลายอย่าง
ด้วยกันที่ส่งผลต่อสถาปั ตยกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้เกิดเป็ นสถาปั ตยกรรมหลายหลาย
รู ปแบบ มากกระบวนการทางความคิด และเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมที่ถูกพัฒนามากขึ้น โดย
สถาปั ตยกรรมที่ ถู ก เลื อกมาศึ ก ษาในงานวิจยั นี้ ได้แ ก่ Peckforton Castle (1844) ถู ก สร้ างขึ้ น ใน
ศตวรรษที่ 19 ใช้เป็ นสถานที่พกั ชั่วคราวของ John Tollemache (1980) มีการออกแบบและจัดการ
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คฤหาสน์อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งเส้นทางเดินและพื้นที่อยูอ่ าศัยที่ทางานร่ วมกันอย่างลงตัว คฤหาสน์
หลังนี้ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ ก Anthong Salvin (1881) ปั จจุบนั ได้รับการดู แลรักษาเป็ น
มรดกของอังกฤษ (Durdey, 2008) อี กหนึ่ งในสถาปั ตยกรรมในยุคพัฒนาสู งสุ ดที่ ควรอย่างยิ่งใน
การศึกษาระบบเส้นทางเดิ นในคฤหาสน์ น่ันก็คือ Bearwood House (1865) โดยสถาปนิ ก Robert
Kerr ถื อเป็ นสถาปั ต ยกรรมอันสร้ างชื่ อ อันยิ่งใหญ่ ในประเทศอังกฤษ เป็ นตัวอย่างที่ งดงามของ
สไตล์วิคตอเรี ยภายในถู กวางแผนและก่อสร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบทั้ง พื้นที่ รู ปลักษณ์ และเส้นทาง
เดิน ที่สัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น
จากการศึ ก ษาทั้งหมดสามารถสรุ ป ช่ วงเวลาส าคัญ ของประวัติ ศ าสตร์ ใ นขอบเขตของ
งานวิจยั โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ยุค สมัย ได้แก่ ช่ วงเวลาชาติ ตะวันตก ช่ วงเวลาสถาปั ตยกรรม และ
ช่วงเวลาของกลุ่มผูใ้ ช้งาน ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 19 แสดง Timeline ช่วงเวลาสาคัญในขอบเขตงานวิจยั ทั้ง 3 ยุคสมัย
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
กรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง
กระบวนการต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นจากการศึกษาจากเอกสาร ตารา จากนั้นมาสู่ กระบวนการ
วิพากษ์วิธี เพื่อตรวจสอบประเมิ นความน่ าเชื่ อถื อ ก่อนที่ จะนามาสู่ ข้ นั ตอนการวิเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์ น้ ัน แบ่ ง ออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การวิ เคราะห์ ถึ ง ชุ ดข้อ มู ล ประเภทรู ป ภาพและผังแสดง
ลัก ษณะทางกายภาพของสถาปั ตยกรรม และการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ประเภทเนื้ อหาที่ ได้จากศึ กษา
เบื้ อ งต้น ประกอบกับ ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ ส ถาปั ต ยกรรม หาเหตุ แ ละผลถึ ง การเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเส้นทางการแจกจ่ายในสถาปั ตยกรรมตะวันตก

3.1 ศึกษาข้ อมูลขั้นทุติยภูมิ
โดยการศึ ก ษา เก็ บ ข้อมู ล ทางประวัติ ศ าสตร์ รวมทั้งเรื่ อ งที่ สั ม พัน ธ์ ห รื อเกี่ ย วข้องกับ
การศึกษาจากตารา บทความ บันทึกหรื อหนังสื อที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับทางเดินในสถาปั ตยกรรม
3.2 วิเคราะห์ และตีความตามหลักฐานข้ อมูล
การพินิจพิจารณาจากข้อมูลในหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ ค้นหาความหมาย ความเชื่อ และ
ทัศนคติ ที่อยู่ภายในหลักฐานทั้งความหมายระดับประโยชน์ใช้สอยและความหมายในเชิ งสังคม
และวัฒ นธรรม เพื่ อหาข้อสรุ ป อัน เป็ นค าตอบของปั ญ หาการวิ จยั โดยประกอบไปด้วยตัวอย่าง
การศึกษา (case study) 7 สถาปั ตยกรรม ตามกลุ่มช่วงเวลา มีดงั นี้
3.2.1 การวิเคราะห์ จากสถาปัตยกรรมตัวอย่าง
ประกอบไปด้ว ยการศึ ก ษาลัก ษณะของเส้ น ทางเดิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสถาปั ต ยกรรม การ
เชื่ อมต่อระหว่าง 2 เส้นทาง ประกอบกับหน้าที่ การใช้สอยพื้นฐานของผูใ้ ช้งาน (user)ในเส้นทาง
เดินและศึกษาความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั ภายในสถาปั ตยกรรม
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ภาพที่ 20 การวางตาแหน่งอาคาร ส่ วนต่าง ๆ ของตาแหน่งพื้นที่ภายในสถาปั ตยกรรม

ภาพที่ 21 แบบแปลนแสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ และห้องภายในสถาปั ตยกรรม
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เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 22 แสดงเส้ นทางและฟั งก์ชันภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึ ง (sequence) ของ
เส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป็ นส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวมาก
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
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ภาพที่ 23 แสดงความเป็ นส่ ว นตัว ของพื้ น ที่ และระดับ ความเป็ นส่ ว นตัว ของฟั ง ก์ ชัน ภายใน
สถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป็ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่ส่วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่ส่วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่ส่วนตัวต่า
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

3.2.2 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของเส้ นทางเดิน (แนวราบ) และบันได (แนวตั้ง)
ประกอบไปด้วยการศึกษารู ปแบบการเชื่ อมต่อระหว่างเส้นทางเดินและบันไดแต่ละจุด ถึง
ความสัมพันธ์อนั ข้องเกี่ยวระหว่างสองพื้นที่ ซึ่ งทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแนวตั้ง (vertical) กับ
แนวนอน (horizontal)
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ภาพที่ 24 แสดงต าแหน่ ง ของเส้ น ทางเดิ น ใน (แนวราบ) และ บั น ไดใน (แนวตั้ง ) ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงตาแหน่งของบันไดใน (แนวตั้ง)
เส้นสี แดง แสดงถึงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ)

ภาพที่ 25 แสดงรู ป แบบที่ เกิ ด ขึ้ น ของเส้ น ทางเดิ น แนวราบที่ เชื่ อ มต่ อ และสั ม พัน ธ์ ก ัน ใน
สถาปั ตยกรรมตัวอย่าง
แสดงถึงตาแหน่งของบันได
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3.2.3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ใช้ งานกับกลุ่มของพืน้ ทีใ่ ช้ สอยและฟังก์ชัน
ประกอบไปด้วยการศึกษาผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทที่ ใช้งานเส้นทางเดิ นในฟั งก์ชนั ต่าง ๆ
และความสาคัญในการเข้าถึงพื้นที่ระหว่างผูใ้ ช้งานและกลุ่มของพื้นที่ใช้สอย

ภาพที่ 26 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของแต่ละกลุ่มพื้นที่ใช้สอยในสถาปั ตยกรรม
พื้นที่สีแดง แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงส่ วนที่เป็ นที่สาธารณะ
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ภาพที่ 27 แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชนั กับความสามารถในการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภท
สี ดา แสดงถึงฟังก์ชนั ที่เจ้าของสามารถเข้าถึงได้
สี ชมพู แสดงถึงฟังก์ชนั ที่แขกสามารถเข้าถึงได้
สี ฟ้า แสดงถึงฟังก์ชนั ที่ขนุ นางสามารถเข้าถึงได้
สี น้ าตาล แสดงถึงฟังก์ชนั ที่คนใช้สามารถเข้าถึงได้

ภาพที่ 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งาน และเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าตาลแสดงถึงการใช้งานฟังก์ชนั ของผูใ้ ช้งานที่ใช้เป็ นประจา
เส้นสี แต่ละสี แสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงได้ของผูใ้ ช้งานที่แตกต่างกัน
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ภาพที่ 29 แสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่ อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งานของกลุ่ม
ผูใ้ ช้งาน
3.2.4 การวิเคราะห์ พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้ งาน
พฤติกรรมและกิ จกรรมการใช้งานก่อให้เกิ ดเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมของการแบ่งส่ วนพื้นที่ (zoning) การวิเคราะห์ส่วนพื้นที่หลัก ส่ วนพื้นที่
รอง และส่ วนบริ การที่มีผลต่อการพัฒนาและการออกแบบเส้นทางการแจกจ่ายในสถาปั ตยกรรม

ภาพที่ 30 แสดงเส้นทางเดินที่เชื่อมต่อกับพื้นที่การใช้งานส่ วนต่าง ๆ ของสถาปั ตยกรรม
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ภาพที่ 31 แสดงเส้นทางเดินที่เชื่อมต่อกับพื้นที่การใช้งานส่ วนพื้นที่หลัก
3.2.5 การวิเคราะห์ ส่วนเนื้อหา
เป็ นการวิเคราะห์ และตี ความตามหลัก ฐานข้อมู ล ด้วยการพิ นิจพิ จารณาจากข้อมู ล ใน
หลัก ฐานที่ ไ ด้ร วบรวมไว้จ ากการศึ ก ษา ค้น คว้า และวิ จยั (บทที่ 2) ประกอบกับ ส่ ว นของการ
วิเคราะห์จากผังทั้งหมด ถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปแบบเนื้ อหาที่เชื่ อมโยงกัน โดยเรี ยงตามลาดับของ
ยุคสมัย ตั้งแต่ยุคสมัยการปกครองที่มนั่ คงและทรงอานาจหรื อสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ยุคเริ่ มแรก
ของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และยุคพัฒนาสู งสุ ดหรื อการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าใจถึ งพัฒนาการต่าง ๆ ตามความสัมพันธ์ ระหว่างเส้นทางเดิ น สถาปั ตยกรรม และ
บริ บททางสังคม
3.3 สั งเคราะห์ และสรุ ปผล
3.1 การสร้างความสัมพันธ์และเชื่ อมโยงของหลักฐานต่าง ๆ ที่ทาการศึกษา อันอยูบ่ นเหตุ
และผลของความเป็ นไปได้ มิใช่แค่เป็ นการนาเหตุการณ์ในอดีตมาเรี ยงต่อกันตามลาดับเวลา

34
3.3.2 การเปรี ยบเทียบ ค้นหา และร้อยเรี ยงพัฒนาการ เพื่ อให้เข้าใจถึ งประเด็นและสร้ าง
ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ ในอดี ตที่เปลี่ ยนแปลง ทั้งลักษณะของเส้นทางเดิ น หน้าที่การใช้สอย
ระบบการจัดการ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ส่ วนหลัก ๆ คือ เส้นทางเดิ น สถาปั ตยกรรม และ
บริ บททางสังคมที่เข้ามามีส่วนผลักดันและกระตุน้ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
3.3.3 แนวคิด แนวทางปฏิบตั ิ จากผลที่สังเคราะห์ออกมา สามารถเข้าใจและสื่ อแสดงออก
ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นอย่ า งชั ด เจน โดยรวมถึ ง การเสนอแนวคิ ด และลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมในศตวรรษที่ 20 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาต่อจากงานวิจยั ชิ้น
นี้
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บทที่ 4
การวิเคราะห์
กรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง
จากการศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมสู่ ก ารวิเคราะห์ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อปั จจัย ส าคัญ ที่ จะถ่ ายทอด
กระบวนการทางระบบแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสม ส่ งผลให้ทราบถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของเส้นทางเดินในเชิงสื่ อความหมาย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางเดิน
สถาปัตยกรรม และกลุ่มผูใ้ ช้งาน ในช่วงเวลาสาคัญของประวัติศาสตร์ ชาติตะวันตก
เบี้ องต้นจะทาการวิเคราะห์ ในส่ วนของของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมแต่ละช่ วงเวลา
และส่ วนที่สองจะวิเคราะห์เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับบริ บททางสังคม สถาปั ตยกรรม และกลุ่มผูใ้ ช้งาน
เชื่ อมโยงกับการวิเคราะห์ส่วนแรก เพื่อแสดงให้เห็ นถึงความเกี่ยวข้องและพัฒนาการของเส้นทาง
เดินในสถาปัตยกรรมตะวันตก
4.1 การวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมตัวอย่าง
เกณฑ์ในการเลื อก 7 สถาปั ตยกรรม เพื่ อมาเป็ นตัวแทนส าคัญของแต่ล ะยุค สมัยในการ
วิเคราะห์ จะมีความสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคม กลุ่มผูใ้ ช้งาน ของทั้ง 3 ยุคสมัย
ยุคที่หนึ่งมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ มีกษัตริ ยเ์ ป็ นผูป้ กครองสู งสุ ดแต่
เพียงผูเ้ ดียว ภายในสถาปั ตยกรรมมีกลุ่มผูอ้ ยูอ่ าศัยจานวนมากและหลายระดับชนชั้น สถาปั ตยกรรม
ในยุคสมัยนี้จะมีขนาดใหญ่ในรู ปแบบอาณาจักร มีความเป็ นพิธีสูง
ยุคที่สองเป็ นยุคของขุนนาง ส่ วนใหญ่จะเป็ นสถาปั ตยกรรมประเภทคฤหาสน์ซ่ ึ งมีขุนนาง
หรื อราชตระกูลเป็ นเจ้าของ ก่อสร้างในช่วงเวลาของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 มีความเป็ นพิธี
การลดน้อยลง มีโครงสร้างกลุ่มผูอ้ ยูอ่ าศัยประกอบไปด้วยขุนนาง ครอบครัว แขก และคนใช้
ยุค ที่ ส ามช่ วงเวลาของการพัฒ นาสู งสุ ดประกอบกับ การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้ ง ที่ 2 มี
สถาปั ตยกรรมประเภทคฤหาสน์ ที่ มี ช นชั้น สู งหรื อพ่อค้าผูร้ ่ ารวยเป็ นเจ้าของ หรื ออาจสรุ ป เป็ น
แผนผังความเชื่อมโยงได้ดงั นี้
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ภาพที่ 32 เกณฑ์การเลือกสถาปั ตยกรรมในงานวิจยั ทั้ง 3 ยุค
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
4.1.1 การวิเคราะห์ ทางกายภาพพื้นฐานของสถาปั ตยกรรม จะประกอบไปด้วยการศึกษา
ลักษณะของเส้นทางเดินที่เกิดขึ้นในสถาปั ตยกรรม การเชื่ อมต่อระหว่างสองเส้นทาง ประกอบกับ
หน้าที่การใช้สอยพื้นฐานของผูใ้ ช้งานในเส้นทางเดินและศึกษาความเป็ นส่ วนตัวของฟั งก์ชนั ภายใน
สถาปัตยกรรม

37
4.1.1.1 ยุคที่ 1 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้แก่
CASTLE HOWARD
การวางตาแหน่ งอาคาร แสดงถึ งส่ วนต่าง ๆ ของกลุ่ มของพื้นที่ใช้สอย (program) ภายใน
สถาปั ตยกรรม ได้แก่ พื้นที่หลัก พื้นที่รอง และส่ วนบริ การ

ภาพที่ 33 แสดงการวางตาแหน่งอาคารของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Maps, Castle Howard, Accessed September 15, 2017, Available from
https://goo.gl/maps/Q42wSkpgXbK2
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การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังก์ชนั ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 34 ผังแบบแปลนแสดงส่ วนพื้นที่ต่าง ๆ ของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
ที่มา: ดัดแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available
from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshireengland-john-vanbrugh-and-later-best-room-pla

39
การศึกษา ผัง-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปัตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวต่า

ภาพที่ 35 ผังแสดงเส้นทางภายในของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
ที่มา: ดัดแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available
from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshireengland-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan

40
การศึกษา ผัง-ความเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่ แสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่ สถาปั ตยกรรม
ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่เป็ นที่สาธารณะ

ภาพที่ 36 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
ที่มา: ดัดแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available
from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshireengland-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan

41
บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดิน Castle Howard
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

16.9 %

ลักษณะของทางเดิน
ทางเดินภายนอก เป็ นทางเดินที่เชื่ อมต่อระหว่างส่ วนโถงกลางของพระราชวัง ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยทางเดินสองฝั่งในลักษณะสมมาตร ( เท่ากันทั้งสองข้าง )
ทางเดินภายในอาคาร เป็ นเส้นทางที่ขนาบข้างตามตัวอาคาร ( ดูเหมือนว่าถ้าหากอาคารยาว
ทางเดินจะเป็ นในลักษณะเช่นนี้ )
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
ทางเดินภายนอกอาคาร เป็ นเหมือนส่ วนขาของพระราชวัง ที่ทาหน้าที่เชื่ อมต่อส่ วนในของ
พระราชวัง
(ส่ วนลาตัว) และส่ วนบริ การทั้งสองข้าง เพื่อการเข้าถึ งพื้นที่ต่าง ๆ ภายในพระราชวังอย่างรวดเร็ ว
และเชื่อมต่อส่ วนต่าง ๆ ให้เป็ นหนึ่งเดียว
ทางเดิ นภายในอาคาร ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่ วนพระราชวัง โดยมีทางเดิ น
ขนาบข้างตามความยาวอาคารเชื่ อมต่อในส่ วนของ ห้องเพลง , ห้องทางาน , ห้องรับประทานอาหาร
, ห้องโถง และห้องของกษัตริ ย ์ อย่างเป็ นลาดับ ส่ วนช่วงทางเดิ นที่ 2 อยูใ่ นปี กซ้ายชองพระราชวัง
ทาหน้าที่เชื่ อมต่อกับห้องครัว , ห้องสมุด และห้องนอน และสุ ดท้ายส่ วนทางเดินที่ 3 เป็ นทางเดิ น
ของอพาร์ ทเม้นท์ ที่เชื่อมต่อห้องนอนต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัว
การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
ในแต่ละส่ วนของทางเดิ นนั้นได้แบ่ง หน้าที่ ของฟั งก์ชนั การทางานเป็ น 3 ส่ วนหลักหลัก
ตามอาคารชุ ดของพระราชวังที่แบ่งเป็ น 3 ส่ วนเช่นกัน เพื่อให้ยงั คงความเป็ นส่ วนตัวของแต่ละส่ วน
ของอาคาร ตัวอย่างเช่น
ส่ วนของพระราชวัง ก็ มี เส้ น ทางเดิ น ที่ มี ค วามเป็ นส่ วนตัวมาก มี ฟั งก์ชันในการใช้งาน
เฉพาะบุคคลในราชวงศ์หรื อของกษัตริ ย ์ มีลาดับการเข้าถึ งจากส่ วนนตัวน้อยไปยังส่ วนตัวมาก

42
ส่ วนเส้นทางเดิ นหนึ่ งที่ เชื่ อมต่อกับส่ วนบริ การ อาทิเช่ น ห้องครัว ก็จะเป็ นศูนย์รวมที่อยู่
อาศัย ของบรรดาคนใช้แ ละแม่ บ ้าน ด้วยใช้ท างเดิ น ส่ วนของตนเองเชื่ อมต่ อ ไปยัง ส่ วนต่ าง ๆ
ในขณะที่ทางานโดยมิรบกวนบรรดาเจ้านายและขุนนาง (รวมทั้งมิรบกวนในเรื่ องเสี ยงและกลิ่น)
PALACE OF VERSAILLES

ภาพที่ 37 แสดงการวางตาแหน่งอาคารของพระราชวังแวร์ ซาย (Palace of Versailles)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Maps, Palace of Versailles, Accessed October 6, 2017, Available
from https://goo.gl/maps/dRXyczqYVrv

43
การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังชัน่ ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 38 แบบแปลนแสดงส่ วนพื้นที่ต่าง ๆ ของพระราชวังแวร์ ซาย (Palace of Versailles)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Antique maps and prints, Château de Versailles ground & first floor plans,
Accessed December 5, 2017, Available from http://www.antiquemapsandprints.com/chateau-deversailles-ground--first-floor-plans-vintage-map-yvelines-1960-288991-p.asp

44
การศึกษา ผัง-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่เป็ นที่สาธารณะ

ภาพที่ 39 ผังแสดงเส้นทางภายในพระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Alchetron, Petit appartement de la reine, Accessed December 5, 2017,
Available from https://alchetron.com/Petit-appartement-de-la-reine

45
การศึกษา ผัง-ความเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่ แสดงระดับระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่
สถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 40 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในพระราชวังแวร์ ซาย (Palace of Versailles)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Alchetron, Petit appartement de la reine, Accessed December 5, 2017,
Available from https://alchetron.com/Petit-appartement-de-la-reine

46
บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดินในพระราชวังแวร์ ซาย
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

24.6 %

ลักษณะของทางเดิน
เส้นทางภายนอกอาคารเป็ นทางเดินยาวขนานไปกับความยาวของตัวอาคาร โดยใช้เป็ นโถง
ยาว,แกลอรี่ เป็ นทางเดินหลักของพระราชวัง
เส้นทางภายในอาคารพระราชวังแวร์ ซ าย ถื อเป็ นยุคเริ่ มต้นที่ มีท างเดิ นเล็ก ๆ อยู่ภายใน
พระราชวัง แต่ไม่ได้ทาหน้าที่เพื่อเชื่ อมต่ออย่างเต็มที่นกั เป็ นเพียงเส้นทางที่ออกสู่ courtyard หรื อ
garden ภายในพระราชวัง
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
เส้นทางเดินภายนอก มีอยู่ 2 ส่ วนหลักในพระราชวังแวร์ ซาย คือส่ วนของเส้นทางเดินใหญ่
ที่ทาหน้าที่เชื่ อมระหว่าง Apartment กษัตริ ย-์ ราชิ นี และอีกส่ วนหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นเส้นทางเดิ นยาว
เชื่อมต่อระหว่างปี กทั้งสองของพระราชวัง
เส้นทางเดินภายใน ส่ วนที่ 1 เป็ นทางเดินในบริ เวณอพาร์ ทเม้นท์ของราชินีเป็ นทางเดินล้อม
courtyard ซึ่ งสามารถเข้าห้องต่าง ๆ บริ เวณอพาร์ ทเม้นท์ของราชิ นี อาทิเช่น ห้องตูเ้ สื้ อผ้า , แกลอรี่
เล็ก ๆ , โบสถ์ หรื อส่ วน service ของราชิ นี ส่ วนที่ 2 ทางเดิ นภายในเป็ นทางเดิ นล้อม courtyard ใน
ฝั่ งอพาร์ ทเม้นท์ของกษัตริ ย ์ ทาหน้าที่ เป็ นเส้ นทางเชื่ อมต่อในส่ วนของห้องคาราโอเกะ และห้อง
บอลรู ม
การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
ในส่ วนของทางเดิ นหลัก หรื อแกรนด์แกลอรี่ เป็ นทางเดิ น ที่ เชื่ อมระหว่างอพาร์ ท เม้น ท์
กษัตริ ยแ์ ละอพาร์ ท เม้นท์ราชิ นี ตามปกติ แล้วเป็ นเส้ นทางที่ ก ษัตริ ยร์ าชวงศ์เดิ นทางเข้าสู่ อพาร์ ท
เม้นท์กษัตริ ยห์ รื ออพาร์ ทเม้นท์ราชิ นี นอกจากนั้นยังเป็ นเส้นทางสาหรับเดินไปโบสถ์อีกด้วย ส่ วน
ข้าราชบริ พารจะนัง่ เฝ้ารอพระองค์ในขณะเสด็จผ่านในเส้นทางนี้เช่นเดียวกัน

47
ส่ วนการใช้เส้นทางเดินภายในพระราชวังแวร์ ซาย เส้นทางเดินจะอยูเ่ ชื่ อมต่อกับ courtyard
หรื อ garden ทาให้กษัตริ ยห์ รื อราชินีเดินทางออกมาจากห้องต่าง ๆ ของตนและมาชมความสวยงาม
หรื อผ่อนคลายในบริ เวณดังกล่าว

4.1.1.2 ยุคที่ 2 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 3 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
PETIT TRIANON

ภาพที่ 41 แสดงการวางตาแหน่งอาคารของคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Maps, Pitit Trianon, Accessed October 6, 2017, Available from
https://goo.gl/maps/WvE436iXPcw

48
การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังชัน่ ภายใน
สถาปัตยกรรม

ภาพที่ 42 ผังแบบแปลนแสดงส่ วนต่าง ๆ ของคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon)
ที่มา: ดัดแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from
http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html

49
การศึกษา ผัง-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวต่า

ภาพที่ 43 ผังแสดงเส้นทางภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon)
ที่มา: ดัดแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from
http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html

50
การศึกษา ผัง-ความเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่ แสดงระดับระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่
สถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 44 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon)
ที่มา: ดัดแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from
http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html

51
บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดินใน Petti Trianon
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

9.5 %

ลักษณะของทางเดิน
ชั้น 1 เส้นทางเดินในคฤหาสน์มีอยู่ 2 ส่ วน A เส้นทางเดิ นยาว อยูข่ นานกับขอบพนังของ
อาคารเพื่อความรวดเร็ วในการเข้าถึง B เส้นทางเดินเพื่อเชื่อมต่อ มีลกั ษณะเป็ นทางเดินสั้นๆ อยูต่ รง
กลางอาคาร
ชั้นลอย มีเส้นทางเดินสั้นๆตัดผ่านตรงกลางของชั้นลอย
ชั้นที่ 3 มี เส้ นทางเดิ นยาวตัดผ่านตรงกลางของคฤหาสน์ และมี ทางเดิ นสั่นอี กช่ วงต่อกับ
ทางเดินยาว ในลักษณะตัดกัน เพื่อไปเชื่อมต่อกับอีกพื้นที่หนึ่ง
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
ชั้น 1 มีเส้นทางเดินยาวอยูด่ า้ นหลังคฤหาสน์ เปรี ยบเสมือนเส้นทางที่สามารถเลือกเข้าไป
ในอาคารได้ 2 ทางคือ ห้องรับประทานอาหารและห้องโถง
ชั้นลอย เส้นทางเดินในชั้นนี้ ผ่าน 3 ห้องหลักๆ ได้แก่ ห้องแม่บา้ น , ห้องรอราชินี ทาหน้าที่
เชื่อมต่อไปยังบันไดรองของคนรับใช้
ชั้นที่ 3 ทางเดินยาวขนานกับห้องฝั่ งราชิ นีและทางเดิ นสั้นตัดกันกลางบ้านต่อกับทางเดิ น
ยาว ทาหน้าที่เชื่อมต่อส่ วนห้องพักของราชินีและส่ วนห้องพักของกษัตริ ย ์

การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
ชั้น 1 ทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอยูต่ ิดกับห้องยาม เพื่อที่จะคอยเฝ้าและนาพาแขกเดิน
ตามทางเดินเข้าสู่ คฤหาสน์ ส่ วนเส้นทางเดินยาวด้านหลังคฤหาสน์เป็ นทางเดินที่สามารถเข้าถึงห้อง
โถงหรื อห้องรั บประทานอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านเข้ามารบกวนฟั งก์ชันอื่ น ๆ ในอาคาร อี กทั้ง
ทางเดิ นนี้ ยังเชื่ อ มต่ อกับ Chinese Gallery เพื่ อเป็ นทางลัดเข้ามายังห้ องโถงบัน ไดส่ วนหน้าของ
อาคาร

52
ชั้นลอย เส้ นทางเดิ นที่ ช้ ันลอยโดยปกติ แล้วชั้นนี้ เป็ นที่ อยู่อาศัยของแม่ บ ้านหมายเลข 1
เส้นทางดังกล่าวจึงใช้สาหรับเชื่ อมทางเดินระหว่างชั้นและเป็ นทางเดินไปยังบันไดวนของคนรับใช้
เพื่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆภายในคฤหาสน์ขณะปฏิบตั ิหน้าที่
ชั้นที่ 3 เส้นทางเดินชั้นที่ 3 เป็ นเส้นทางเดิ นหลักตัดกลางอาคารและมีเส้นทางเดินย่อยตัด
กับ เส้ น ทางเดิ น หลัก เพื่ อ เชื่ อ มไปยัง พื้ น ที่ ห้ อ งโถงต่ าง ๆ ภายในชั้น 3 ส่ ว นทางเดิ น หลัก ที่ ต ัด
กลางบ้าน ใช้สาหรับราชิ นี หรื อแขกต่าง ๆ ที่เข้าถึงห้องสาคัญภายในชั้นได้อย่างสะดวกสบาย โดย
ไม่รบกวนห้องสาคัญขณะทากิจธุ ระ
CARLTON HOUSE
การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังชัน่ ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 45 ผังแบบแปลนแสดงส่ วนพื้นที่ต่าง ๆ ภายในคาร์ ลตันเฮาส์ (Carlton House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017,
Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62

53
การศึกษา ผัง-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวต่า

ภาพที่ 46 ผังแสดงเส้นทางภายในคาร์ลตันเฮาส์ (Carlton House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017,
Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62

54
การศึกษา ผัง-ความเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่ แสดงระดับระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่
สถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 47 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในคาร์ ลตันเฮาส์ (Carlton House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017,
Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62

55
บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดินใน Carlton House
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

6.5 %

ลักษณะของทางเดิน
ชั้น 1 เส้นทางเดินในคฤหาสน์หลังนี้มีอยู่ 2 ชุด ได้แก่ ชุดแรก A เป็ นทางตรงยาวอยูด่ า้ นใน
ฝั่ งซ้ายของอาคาร ชุ ดสอง B ทางเดิ นอยู่ตรงกลางฝั่ งซ้ายของอาคารเช่ นเดี ยวกัน ยาวตั้งแต่ ผนัง
อาคารฝั่ งซ้ายจนถึ งห้องโถงกลางบ้าน นอกจากนั้นยังมี รอยต่อของทางเดิ นสั้น ๆ ในแนวแกน Y
เชื่อมต่อกับกลางทางเดิน B
ชั้นใต้ดิน เส้นทางเดินในชั้นนี้ เป็ นทางสั้นๆ เพื่อแบ่งพื้นที่ภายใน เช่น บันไดกับห้องต่าง ๆ
ภายในชั้น มิให้รวมกันอยูใ่ นพื้นที่เดียว จึงทาให้การเข้าถึงห้องต่าง ๆ เป็ นไปได้อย่างสะดวก
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
บ้านหลังนี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือพื้นที่ส่วนหน้าและพื้นที่ส่วนหลัง โดยพื้นที่
ส่ วนหน้าประกอบไปด้วยโถงกลาง ปี กซ้าย(ห้องครัว)และปี กขวา(ห้องรับทานอาหาร) ซึ่ งทางเดิน
จะอยูใ่ นส่ วนปี กซ้าย
(เหนื อห้องครั ว) จะเห็ นได้ว่าทางเดิ นท าหน้าที่ แยกห้องครั วและเชื่ อมต่ อห้องครั วกับ ตัวบ้านไป
พร้อม ๆ กัน
ส่ วนอี ก เส้ นทางเดิ น เป็ นเส้ นทางเดิ นในอาคารส่ วนใน ท าหน้าที่ เชื่ อมระหว่างทางเข้า
บันได , ห้องกามะหยี่ , ห้องเสื้ อผ้า ทาให้สามาถระบุการเข้าถึงไปยังห้องที่ตอ้ งการ

การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
ชั้น 1 เส้นทางเดิน A ทาหน้าที่เป็ นทางเดินยาวเพื่อเชื่ อมต่อกับบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง และ
นอกจากนั้น ยังเชื่ อมไปยังห้องครั ว เปรี ยบเสมื อนห้องครั วได้รับ การแบ่งแยกออกจากบ้านด้วย
ทางเดิ น ทาให้ไม่สามารถมีกลิ่ นและเสี ยงเล็ดลอดเข้าไปยังในตัวบ้านเป็ นเหตุ ให้รบกวนผูอ้ ื่นได้
ส่ วนเส้นทางเดิน B เป็ นเส้นทางที่ผูใ้ ช้งาน สามารถเลือกที่จะเข้าไปสู่ อีกหนึ่ งพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ ว
มากยิง่ ขึ้น
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ชั้นใต้ดิน เมื่อเดิ นจากบันไดลงมายังชั้นใต้ดิน ฝั่ งขวาจะพบกับเส้นทางที่เชื่ อมไปยังอีกฝั่ ง
หนึ่งของชั้นใต้ดิน นอกจากนั้นเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับห้อง รับประทานอาหารได้อย่างรวดเร็ ว
*แสดงให้เห็นว่าเส้นทางเดินทาหน้าปั ดเป่ า ผูใ้ ช้งาน ไปใช้อีกพื้นที่หนึ่ ง ในขณะที่อีกพื้นที่กาลังถูก
ใช้งานอยู่
PARNHAM HOUSE
การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังชัน่ ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 48 ผังแบบแปลนแสดงส่ วนพื้นที่ต่าง ๆ ภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September
20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27

57
การศึกษา ผัง-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวต่า

ภาพที่ 49 ผังแสดงเส้นทางภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September
20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27

58
การศึกษา ผัง-ความเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่ แสดงระดับระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่
สถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 50 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Beaminster Parnham, Accessed September
20, 2017, Available from http://www.british-history.ac.uk/rchme/dorset/vol1/pp17-27

59
บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดินใน Parnham house
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

6.6 %

ลักษณะของทางเดิน
ในคฤหาสน์หลังนี้ มี เส้นทางเดิน 2 ชุ ดคือชุ ด A เป็ นเส้นทางจากฝั่ งขวาของห้องโถงตรง
ยาวไปสุ ดตัวอาคารอีกฝั่งหนึ่ ง ชุ ด B เป็ นเส้นทางช่ วงสั้น ๆ อยูฝ่ ั่ งขวาของห้องโถงตรงไปเชื่ อมกับ
อีกพื้นที่ในคฤหาสน์
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
เส้นทาง A เริ่ มต้นจากบริ เวณหน้าห้องเก็บเสื้ อคลุมผ่านห้องเตรี ยมอาหารจนไปถึงห้องครัว
ซึ่ งทางเดิ น นี้ ท าหน้ า ที่ เชื่ อ มโยงจากส่ ว นหลั ก ของบ้ า นมายัง ส่ วนบริ การซึ่ งเป็ นฟั ง ก์ ชั น ที่
เฉพาะเจาะจง
เส้นทาง B เป็ นเส้นทางจากส่ วนห้องโถงหลักผ่านบันไดจนไปถึงห้องนัง่ เล่นทางเดิ นนี้ จึง
ทาหน้าที่เข้าถึงเชื่อมต่อและแจกจ่ายไปยังฟังก์ชนั ต่าง ๆ ภายในบ้าน
การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
เส้นทาง A ถือได้ว่าเป็ นเส้นทางของแม่บา้ นและคนใช้เนื่ องจากทางเดินนี้ เชื่ อมตัวบ้านกับ
ส่ วนบริ การทั้งหมดไว้อยู่ในขอบเขตเดี ยวกันไม่ว่าจะเป็ นห้องครัวห้องล้างจานห้องเตรี ยมอาหาร
และห้องนอนคนใช้ดงั นั้นสาเหตุ ที่ มีเส้ นทางนี้ เกิ ดขึ้ นเพื่อแยกกิ จกรรมของคนใช้และชี วิตความ
เป็ นอยูอ่ อกจากพื้นที่ส่วนหลักภายในคฤหาสน์เพื่อมิให้รบกวนพื้นที่อื่นหรื อความเป็ นส่ วนตัวของ
เจ้านาย
เส้นทาง B เป็ นเส้นทางที่เปรี ยบเสมือนเป็ นจุดจ่ายและจุดเชื่ อมต่อ ทาหน้าที่เป็ นเส้นทางที่
รองรับการใช้งานที่จะเดินผ่านไปยังห้องอื่น
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4.1.1.3 ยุคที่ 3 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
PECKFORTON CASTLE

ภาพที่ 51 แสดงการวางตาแหน่งอาคารของปราสาทเปคฟอร์ ตนั (Peckforton Castle)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Maps, Peckforton Castle, Accessed October 11, 2017, Available from
https://goo.gl/maps/e7bEbLDeb1A2

61
การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังชัน่ ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 52 ผังแบบแปลนส่ วนพื้นที่ต่าง ๆ ภายในปราสาทเปคฟอร์ ตนั (Peckforton Castle)
ที่มา: ดัดแปลงจาก 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-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนสู ง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวต่า

ภาพที่ 53 ผังแสดงเส้นทางภายในปราสาทเปคฟอร์ตนั (Peckforton Castle)
ที่มา: ดัดแปลงจาก 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-ความเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่ แสดงระดับระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่
สถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 54 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในปราสาทเปคฟอร์ ตนั (Peckforton Castle)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Pinterest, Peckforton Castle, Accessed October 11, 2017, Available from
https://i.pinimg.com/736x/5a/b4/2e/5ab42e852b02448e22d3704cadbec280.jpg
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บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดินใน Peckforton Castle
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

16.7 %

ลักษณะของทางเดิน
คฤหาสน์หลังนี้ มีเส้นทางเดินอยู่ 2 ส่ วนหลักๆคือเส้นทางฝั่งส่ วนบริ การ A และเส้นทางฝั่ง
ที่อยูอ่ าศัย B ซึ่ งส่ วน A มีเส้นทางเดินหลายระดับที่เชื่ อมกัน ส่ วนเส้นทาง B มีลกั ษณะเป็ นทางเดิน
ยาว จากห้องสมุดสุ ดผนังอาคารวิ่งยาวจนถึงอีกฝั่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังพบรอยแยกของทางเดินเชื่อม
ไปยังส่ วน อาศัยอีกด้วย
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
เส้นทาง A เป็ นเส้นทางที่เข้าถึงได้จากสองทิศทางคือห้องเก็บอุปกรณ์ ทาความสะอาดและ
ระหว่างห้องครัวกับถุ งคนรับใช้ โดยมีรอยต่อของทางเดิ นเป็ นสองจุดคือจากห้องเก็บของตรงมา
เชื่ อมกับทางเดิ นห้องครั ว และจุดที่ 2 คื อเชื่ อมระหว่างห้องเก็บอุ ปกรณ์ ทาความสะอาดกับคอร์ ด
ห้องครัว
เส้นทาง B เป็ นเส้นทางเดินยาวจากห้องสมุดผ่านห้องบิลเลียด ห้องทางานยาวมาจนถึงห้อง
รับประทานอาหาร พบรอยแยก 1 จุด ได้แก่ ตรงห้องทางานเชื่อมขนาดห้องโถงไปยังห้องเรี ยนและ
ห้องส่ วนตัวของสตรี
การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
คฤหาสน์หลังนี้ แบ่งเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆคือส่ วนบริ การ ส่ วนที่ อยู่อาศัย และส่ วนเลี้ ยงสัตว์
โดยทางเดิน A ที่เชื่ อมฝั่งบริ การใช้แยกส่ วนห้องครัวออกจากส่ วนพักอาศัยเนื่ องจากปั ดป่ าวกินและ
เสี ย งจากการท าครั ว และจากคนรั บ ใช้อี ก ทั้ง ทางเดิ น ยัง ท าหน้ าที่ เชื่ อ มต่ อ ห้ อ งต่ าง ๆ อย่างเป็ น
ระเบียบไล่เรี ยงตามลาดับการใช้งานและการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน เช่นเดียวกับเส้นทาง B ทางเดินจาก
ส่ วนที่พกั อาศัยเชื่อมไปยังห้องรับประทานอาหารด้วยระยะทางที่ใกล้อีกทั้งยังเชื่ อมกับเส้นทางเดิน
ยาวที่แยกปี กออกไปเป็ นห้องทางานและห้องสมุ ดด้วยระยะทางที่ไกลกว่าแสดงให้เห็ นถึ งการใช้
สอยและลาดับการเข้าถึงที่สัมพันธ์กบั ความเป็ นส่ วนตัว
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BEARWOOD HOUSE

ภาพที่ 55 แสดงการวางตาแหน่งอาคารของ Bearwood House
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Maps, Reddam House Bershire, Accessed September 30, 2017,
Available from https://goo.gl/maps/unWYmSvno7T2

66
การศึกษา ผัง-แบบแปลน แสดงทิศทาง รายละเอียดของส่ วนพื้นที่ต่างๆ และฟังชัน่ ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี แดง แสดงถึงส่ วนพื้นที่หลัก
เส้นประสี เขียว แสดงถึงพื้นที่รอง
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่บริ การ

ภาพที่ 56 ผังแปลนแสดงส่ วนพื้นที่ต่าง ๆ ของ Bearwood House
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017,
Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-shouldhave-a-human-character-54952
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การศึกษา ผัง-เส้ นทางภายในสถาปัตยกรรม แสดงฟังชัน่ ภายในสถาปั ตยกรรม และระดับการเข้าถึง
(sequence) ของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ น
ส่ วนตัวมาก
เส้นสี แดง แสดงถึงเส้นทางเดิน
เส้นสี น้ าเงิน แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
เส้นสี เขียว แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนปานกลาง
เส้นสี เหลือง แสดงถึงเส้นทางเดินที่มีความเป็ นส่ วนตัวต่า

ภาพที่ 57 ผังแสดงเส้นทางภายใน Bearwood House
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017,
Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-shouldhave-a-human-character-54952
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การศึกษา ผัง-ความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ แสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของฟังก์ชนั่ สถาปั ตยกรรม
ตั้งแต่ระดับความเป็ นส่ วนตัวน้อย ถึง ระดับความเป้ นส่ วนตัวมาก
พื้นที่สีแดง แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงพื้นที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 58 ผังแสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายใย Bearwood House
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017,
Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-shouldhave-a-human-character-54952
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บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดินใน Bearwood
อัตราส่ วนพืน้ ทีเ่ ส้ นทางเดิน : พืน้ ทีท่ ้งั หมด

=

19.8 %

ลักษณะของทางเดิน
คฤหาสน์หลังนี้ มีท้ งั หมด 3 ชั้นโดยมีเส้นทางเดิ นที่มีลกั ษณะคล้ายกัน โดยอยู่บริ เวณตาม
แนวอาคาร เป็ นเส้ นทางเดิ นที่ ต่อเนื่ อง วิ่งยาว ไปทัว่ อาคารและมี รูป ทรงตามอาคารอี กด้วย โดย
เส้นทางเดินในอาคารแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลักหลักคือเส้นทางเออยูบ่ ริ เวณปี กซ้ายของอาคารเส้นทาง B
จัดการอาคาร เชื่ อมต่อกับ เส้ นทางA และเส้นทาง C อยู่บ ริ เวณฝั่ งขวาสุ ดของอาคารเชื่ อมต่อกับ
เส้นทาง B
หน้ าทีข่ องทางเดิน (การเชื่ อมต่ อ-การเข้ าถึง)
เส้นทาง A ของคฤหาสน์หลังนี้ จะปรากฏในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เท่านั้นเป็ นเส้นทางของฝั่ง
บริ การทั้งหมดประกอบไปด้วยพื้ น ที่ ของคนใช้ห้องครั วห้องเตรี ยมอาหารห้องเก็บ ของห้องเก็ บ
อุปกรณ์ ทาความสะอาดโดยทางเดิ นจะเป็ นทางเดิ นยาวแจกจ่ายทางเดี ยว (single-loaded corridor)
ไปยังห้องต่าง ๆ ลาดับการใช้งาน และมีเส้นทางบางส่ วนแยกไปสู่ อีกพื้นที่ที่มีลกั ษณะการใช้งาน
คล้ายๆกัน
เส้ นทาง B มี อยู่ท้ งั สามชั้นเป็ นเส้ น ทางเดิ น ที่ เชื่ อมต่ อกับ เส้ นทาง A และเส้ นทาง C ท า
หน้าที่เชื่อมต่อในส่ วนของพื้นที่รองภายในคฤหาสน์ท้ งั หมด โดยเชื่ อมต่อพื้นที่แบบ 2 ทาง (doubleload corridor) ได้แก่ช้ นั 1 เชื่ อมห้องทานข้าวห้องเตรี ยมอาหาร ห้องบิลเลี ยด และห้องเก็บเอกสาร
สาคัญ ส่ วนชั้น 2 เชื่อม ห้องแต่งตัวผูช้ าย ห้องนอนของครอบครัว ห้องเรี ยน และห้องโถงขนาดเล็ก
ส่ วนชั้น 2 - 3 เส้นทาง B จะยาวไปสุ ดอาคารฝั่งซ้าย (เนื่ องจากไม่มีปีกบริ การส่ วนซ้ายของอาคาร)
ทาหน้าที่แจกจ่ายไปสู่ หอ้ งพักของคนใช้ในทั้ง 2 ฝั่ง
เส้ น ทาง C เป็ นเส้ นทางเชื่ อมต่ อส่ วนของเจ้าของหรื อผูอ้ ยู่อาศัยหลัก โดยเส้ น ทาง C จะ
ปรากฏชัดเจนในชั้น 2 และชั้น 3 เป็ นเส้ นทางเดิ นที่ ล้อมรอบไปตามอาคารและห้องนอนต่าง ๆ
ภายในชั้น โดยเชื่อมต่อกับเส้นทาง B
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การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
คฤหาสน์หลังนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ๆ ในอาคารเดียวกัน คือ พื้นที่ส่วนบริ การ พื้นที่
ส่ วนรอง พื้ นที่ หลัก โดยมี เส้นทางเดิ น ในอาคารเป็ นตัวเชื่ อมและแบ่ งพื้ นที่ ก ารใช้งานอย่างเป็ น
ระบบตัวอย่างเช่น พื้นที่ของส่ วนบริ การจะมีเส้นทางที่เชื่ อมต่อเฉพาะพื้นที่ครัว ห้องเก็บของ และที่
พักอาศัยของคนใช้ ถัดจากเส้นทาง A คือเส้นทาง B และ C ซึ่ งเป็ นพื้นที่รองและพื้นที่หลัก ดังนั้น
หากคนรับใช้ที่มีหน้าที่ในส่ วนนี้ สามารถผ่านเข้ามาได้ แต่หากไม่มีหน้าที่ก็จะอาศัยอยู่แค่ส่วนปี ก
ซ้ายของอาคารเพียงอย่างเดี ยว ในทางเดี ยวกันเจ้าของและผูอ้ ยู่อาศัยหลักที่ อาศัยก็จะใช้เส้นทาง C
อยูเ่ ฉพาะพื้นที่ของตน อาจเดินมาทากิจธุ ระ เช่ น ห้องกิ นข้าว ห้องทางาน หรื อพื้นที่ห้องโถงเล็ก ๆ
ในบางช่วงเวลาเท่านั้น

4.1.2 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของเส้ นทางเดิน (แนวราบ) และบันได (แนวตั้ง)
ประกอบไปด้วยการศึกษารู ปแบบการเชื่ อมต่อระหว่างเส้นทางเดินเส้นทางเดินและบันไดแต่ละจุด
ถึงความสัมพันธ์อนั ข้องเกี่ ยวระหว่างสองพื้นที่ ซึ่ งทาหน้าที่เชื่ อมต่อระหว่างแนวตั้ง (vertical) กับ
แนวนอน (horizontal)
4.1.2.1 ยุคที่ 1 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
CASTLE HOWARD
การศึ ก ษา ผัง -แสดงต าแหน่ งของเส้ นทางเดิ น ใน (แนวราบ) และ บัน ไดใน (แนวตั้ง ) ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงตาแหน่งของบันไดใน (แนวตั้ง)
เส้นสี แดง แสดงถึงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ)
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ภาพที่ 59 ผังแสดงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ง) ภายในปราสาท
ฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
ที่มา: ดัดแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available
from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshireengland-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan

การศึ กษา ไดอะแกรม แสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดิ นแนวราบที่เชื่ อมต่อและสัมพันธ์กนั
ในสถาปั ตยกรรมตัวอย่าง

ภาพที่ 60 ไดอะแกรมแสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้นของเส้นทางเดินแนวราบของปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle
Howard)
แสดงตาแหน่งของบันได
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4.1.2.2 ยุคที่ 2 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
PETIT TRIANON
การศึ ก ษา ผัง -แสดงต าแหน่ งของเส้ นทางเดิ น ใน (แนวราบ) และ บัน ไดใน (แนวตั้ง ) ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงตาแหน่งของบันไดใน (แนวตั้ง)
เส้นสี แดง แสดงถึงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ)

ภาพที่ 61 ผังแสดงความเป็ นส่ วนตัวของพื้นที่ภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon)
ที่มา: ดัดแปลงจาก This is Versailles, Petit trianon, Accessed December 6, 2017, Available from
http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/2013/03/petit-trianon.html

การศึ กษา ไดอะแกรม แสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดิ นแนวราบที่เชื่ อมต่อและสัมพันธ์กนั
ในสถาปั ตยกรรมตัวอย่าง

ภาพที่ 62 ไดอะแกรมแสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้นของเส้นทางเดินแนวราบของคฤหาสน์ปิติดติอนน
(Pitit Trianon)
แสดงตาแหน่งของบันได
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CARLTON HOUSE
การศึ ก ษา ผัง -แสดงต าแหน่ งของเส้ นทางเดิ น ใน (แนวราบ) และ บัน ไดใน (แนวตั้ง ) ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงตาแหน่งของบันไดใน (แนวตั้ง)
เส้นสี แดง แสดงถึงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ)

ภาพที่ 63 ผังแสดงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ) และ บันไดใน (แนวตั้ง) ภายในคาร์ ลตัน
เฮาส์ (Carlton House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก British History Online (BHO), Carlton House, Accessed September 8, 2017,
Available from http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol20/pt3/plate-62

การศึ กษา ไดอะแกรม แสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดิ นแนวราบที่เชื่ อมต่อและสัมพันธ์กนั
ในสถาปัตยกรรมตัวอย่าง

ภาพที่ 64 ไดอะแกรมแสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้นของเส้นทางเดินแนวราบของคาร์ ลตันเฮาส์ (Carlton
House)
แสดงตาแหน่งของบันได
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4.1.2.3

ยุคที่ 3 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้ แก่

BEARWOOD HOUSE
การศึ ก ษา ผัง -แสดงต าแหน่ งของเส้ นทางเดิ น ใน (แนวราบ) และ บัน ไดใน (แนวตั้ง ) ภายใน
สถาปัตยกรรม
เส้นประสี น้ าเงิน แสดงถึงตาแหน่งของบันไดใน (แนวตั้ง)
เส้นสี แดง แสดงถึงตาแหน่งของเส้นทางเดินใน (แนวราบ)

ภาพที่ 65 ผังแสดงตาแหน่งของเส้นทางเดินในและบันไดภายใน Bearwood House
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017,
Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-shouldhave-a-human-character-54952
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การศึ กษา ไดอะแกรม แสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้น ของเส้นทางเดิ นแนวราบที่เชื่ อมต่อและสัมพันธ์กนั
ในสถาปั ตยกรรมตัวอย่าง

ภาพที่ 66 ไดอะแกรมแสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้นของเส้นทางเดินแนวราบของ Bearwood House
แสดงถึงตาแหน่งของบันได

4.1.2.5 ตัวอย่ างการเชื่ อมต่ อของฟังก์ ชันระหว่ างบันไดแต่ จะจุด
PETIT TRIANON

ภาพที่ 67 แสดงการเชื่ อมต่อของฟั งก์ชนั ระหว่างบันไดแต่จะจุดภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit
Trianon)
ที่มา: ดัดแปลงจาก 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

ภาพที่ 68 แสดงการเชื่ อมต่อของฟังก์ชนั ระหว่างบันไดแต่จะจุดภายใน Bearwood House
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017,
Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-shouldhave-a-human-character-54952
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บทวิเคราะห์ เส้ นทางเดิน (แนวราบ) และบันได (แนวตั้ง)

ภาพที่ 69 (ภาพซ้าย) แสดงรู ปแบบที่เกิดขึ้นของเส้นทางเดินแนวราบ
ภาพที่ 70 (ภาพขวา) ระบบการเชื่ อมต่อพื้นที่ระหว่างบันไดในแนวตั้ง
1. เส้ น ทางเดิ น ท าหน้ า ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ พื้ น ที่ แ ล้วยัง เชื่ อ มต่ อ กับ บัน ไดซึ่ งเป็ นระบบการ
เชื่อมต่อในแนวตั้งเพื่อเข้าถึงพื้นที่จากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง
2. โดยเส้นทางแต่ละเส้นทางย่อมมีลาดับการเข้าถึงหรื อความสัมพันธ์ของพื้นที่ตวั อย่างเช่น
เส้นทาง A จะเป็ นเส้ นทางของพื้ นที่ หลัก และเส้ นทาง B เป็ นเส้ นทางของพื้ นที่ รอง ดังนั้นการที่
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ทางเดิ นเชื่ อมต่อกับระบบการเชื่ อมต่อแนวตั้งมีผลทาให้การเชื่ อมต่อไปยังพื้นที่หลักหรื อพื้นที่รอง
เป็ นไปตามลาดับความสาคัญของพื้นที่ 2 พื้นที่ที่เชื่อมกันในทางตั้ง
3. ในบางกรณี เส้นทางเดินแนวราบ มิได้เชื่ อมต่อกับระบบต่าง ๆ เพื่อไปยังพื้นที่ลกั ษณะ
เดียวกันแต่ทาหน้าที่เชื่อมต่อเพื่อไปยังพื้นที่ที่มีความสาคัญมากกว่า
4. การจัดการเส้นทางเดิ นในสถาปั ตยกรรม ทางานโดยการเจาะผ่านเข้าไปในพื้นที่ เพิ่ ม
ความสะดวกสบายของการหมุนเวียน โดยปกติแล้วจะจัดการของเส้นทางเดินแนวราบเป็ นรู ปแบบ
ของทางเดินยาว เชื่อมกับบันไดที่ถูกวางหลบอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

4.1.3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ใช้ งาน และพื้นทีใ่ ช้ สอย
ประกอบไปด้วยการศึกษาผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทที่ใช้งาน ภายในเส้นทางเดินในฟั งก์ชนั ต่าง ๆ และ
ความสาคัญในการเข้าถึงพื้นที่ระหว่างผูใ้ ช้งานและกลุ่มของพื้นที่ใช้สอย
โดยฟังก์ ชันการใช้ งานหลักของทั้ง 3 ยุคสมัย แบ่ งได้ ดังนี้
ยุคที่ 1
พระราชวังแวร์ ซาย
1. อพาร์ ทเม้นท์ราชวงศ์ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องรับรอง ห้องรับรอง 2 ห้องรับประทาน
อาหาร ห้องสมุด ห้องนอน
2. อพาร์ ทเม้นท์กษัตริ ย ์ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องยาม ห้องบอลรู ม ห้องเล่นเกมห้องร้ อง
เพลง
ห้องประชุม ห้องงานเลี้ยง ห้องรับประทานอาหาร ห้องบัลลังค์ ห้องพัศดี ห้องรับรอง ห้องนอน
3. อพาร์ทเม้นท์ราชินี ประกอบไปด้วย ห้องโถง โบสถ์ ห้องยาม ห้องเฉลียง ห้องรับรอง ห้องตู ้
เก้าอี้ Gallery ห้องตูเ้ สื้ อผ้า ห้องส่ วนตัว ห้องนอน
ฟังก์ชันสาคัญ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องยาม ห้องรับรอง ห้องบอลรู ม ห้องโถงกระจก ห้อง
รับประทานอาหาร ห้องงานเลี้ยง ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องประชุม ห้องนอน
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Castle Howard
1. ส่ วนพื้นที่หลัก ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องรับรอง ห้องนัง่ เล่น ห้องประชุ ม ห้องรับประทาน
อาหาร ห้องยาม ห้องเพลง ห้องพรม ห้องบิลเลียด ห้องสมุด แกลเลอรี่ ห้องส่ วนตัว ห้องนอน
2. ส่ วนพื้นที่รอง ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องนอน1 ห้องนอน2 ห้องนอน3 ห้องนอน4
3. ส่ วนบริ การ ประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องสมุดเก่า ห้องนอน1 ห้องนอน2
ฟั งก์ ชันสาคัญ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องรับรอง ห้องยาม ห้องประชุ ม ห้องนั่งเล่ น ห้อง
พรม ห้องดนตรี ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องคนใช้ ห้องสมุด ห้องนอน
ยุคที่ 2
Petit Trianon
1. ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ห้องยาม ห้องโถง ห้องอุ่นอาหาร ห้องเครื่ องเงิ น ห้องรั บ ประทาน
อาหาร แกลลอรี่
2. ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องโถงเล็ก ห้องโถงใหญ่ ห้องส่ วนตัว ห้อง
ราชินี ห้องแต่งตัว
3. ชั้นลอย ประกอบไปด้วย ห้องสมุด ห้องรับแขก ห้องนอนคนใช้ ห้องน้ า
4. ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องโถงเล็ก ห้องนอน ห้องโถงเล็กของมาดาม ห้องโถงสี น้ า
เงินห้องนอน1 ห้องน้ า ห้องนอน2
ฟั งก์ ชันสาคัญ ประกอบไปด้วย ห้องยาม ห้องโถง ห้องโถงเล็ก ห้องรับรอง ห้องรับประทาน
อาหารห้องสมุด ห้องนอน
Carlton House
1. ชั้น 1 ประกอบไปด้ว ย ห้ อ งโถง ห้ อ งรั บ รอง1 ห้ อ งรั บ รอง2 ห้ อ งนั่ง เล่ น ห้ อ งครั ว ห้ อ ง
รับประทานอาหารห้องเก็บจาน ห้องรับแขก ห้องบัลลังก์ ห้องกามะหยี่ ห้องนอน
2. ชั้น Ground ประกอบไปด้วย ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องสมุด ห้องประชุม
ฟังก์ ชันสาคัญ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องรับรอง ห้องรับแขก ห้องนัง่ เล่น ห้องรับประทาน
อาหารห้องครัว ห้องกามะหยี่ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องนอน
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Parnham House
1. ประกอบไปด้ว ย ห้ อ งโถง ห้ อ งเสื้ อคลุ ม ห้ อ งนั่ง เล่ น ห้ อ งรั บ ประทานอาหาร ห้ อ งสมุ ด
ห้องครัว
ห้องเก็บจาน ห้องล้างจาน ห้องคนใช้ ห้องส่ วนตัว ห้องนอน
ฃฟั ง ก์ ชัน ส าคัญ ประกอบไปด้ว ย ห้ อ งโถง ห้ อ งนั่ ง เล่ น ห้ อ งรั บ ประทานอาหาร ห้ อ งสมุ ด
ห้องครัว ห้องส่ วนตัว ห้องนอน
ยุคที่ 3
Peckforton
1. ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องทาความสะอาด ห้องครัว ห้องเก็บจาน ห้องคนใช้ ห้องเก็บ
ของ Gallery ห้องรับประทานอาหาร ห้องนัง่ เล่น ห้องบิลเลียด ห้องสมุด ห้องส่ วนตัว ห้องนอน
ฟั งก์ ชันส าคั ญ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องเก็บ ของ Gallery ห้องนั่งเล่ น ห้องรับ ประทาน
อาหารห้องสมุด ห้องส่ วนตัว ห้องนอน
Beer Wood House
1. ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องล้างจาน ห้องโถงครัว ห้องผูห้ ญิ ง ห้องเก็บของ ห้อง
เตรี ยมอาหาร ห้องเก็บปื น ห้องทาความสะอาด ห้องคนใช้ ห้องรับประทานอาหาร
ห้องบิลเลียดห้องนัง่ เล่น ห้องผูช้ าย ห้องสมุด ห้องเสื้ อคลุม ห้องรับรอง
2. ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้ อ งแม่ บ ้าน 1 ห้ อ งแม่ บ ้าน 2 ห้ อ งครั ว ห้ องโถง ห้ อ งผู ห้ ญิ ง ห้ อ ง
พยาบาลห้องเลี้ยงเด็ก 1 ห้องเลี้ยงเด็ก 2 ห้องทางาน ห้องครอบครัว ห้องเรี ยน ห้องรับรอง
ห้องนัง่ เล่นห้องนอน 1 ห้องโถงเล็ก ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องแต่งตัว ห้องนอน 4
3. ชั้นที่ 3 ประกอบไปด้วย ห้องคนใช้ ห้องแม่บา้ น ห้องเด็ก ห้องผูห้ ญิง ห้องนอน 1 ห้องรับรอง
ห้องโถง ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องแต่ง ตัวห้องนอน 4
ฟังก์ ชันสาคัญ ประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องรับรอง1 ห้องรับรอง2 ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้อง
พยาบาล ห้องสมุด ห้องนัง่ เล่น ห้องแต่งตัว ห้องนอน
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4.1.3.1 ยุคที่ 1 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
CASTLE HOWARD
การศึ ก ษา ผั ง -แสดงความเป็ นส่ วนตั ว สาธารณะของกลุ่ ม ของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยแต่ ล ะส่ วนใน
สถาปัตยกรรม
พื้นที่สีแดง แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงส่ วนที่เป็ นที่สาธารณะ

ภาพที่ 71 ผังแสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของกลุ่มพื้นที่ภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
ที่มา: ดัดแปลงจาก home improvement, Castle Howard, Accessed September 11, 2017, Available
from http://home-improvements.me/castle-room-plan.html/castle-howard-north-yorkshireengland-john-vanbrugh-and-later-best-room-plan
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานที่สามารถเข้าถึงได้ของผูใ้ ช้งานแต่ละ
ประเภท
สี ดา แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่เจ้าของสามารถเข้าถึงได้
สี ชมพู แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่แขกสามารถเข้าถึงได้
สี ฟ้า แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่ขนุ นางสามารถเข้าถึงได้
สี น้ าตาล แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่คนใช้สามารถเข้าถึงได้

ภาพที่ 72 แสดงฟังก์ชนั ที่สัมพันธ์กบั การใช้งานของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทภายในปราสาทฮาวเวิร์ด
(Castle Howard)
การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งานและเส้นทางเดิน

ภาพที่ 73 แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชนั กับการใช้งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งาน และเส้นทางเดิน
ภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
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จากแผนผังอาคารที่ แสดงถึ งล าดับ ความเป็ นส่ วนตัวของพื้ น ที่ และแผนภาพที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับฟั งก์ชนั จะสามารถนาทั้งสองส่ วนมาวิเคราะห์โดยการนาฟั งก์ชนั
มาเรี ยงลาดับจากส่ วนที่มีความสาคัญน้อยที่สุดไปยังส่ วนที่มีความสาคัญมากที่สุด โดยมีหอ้ งโถง (สี
เหลือง)เป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมส่ วนต่าง ๆ
เส้ นสี นา้ ตาลแสดงถึงการใช้ งานฟังก์ชันของผู้ใช้ งานทีใ่ ช้ เป็ นประจา
เส้ นสี แต่ ละสี ของผู้ใช้ งานทีแ่ ตกต่ างกันใช้ แสดงถึงเส้ นทางทีส่ ามารถเข้ าถึงได้
พบว่าระหว่างการใช้งานในแต่ละส่ วนของผูใ้ ช้งาน มีช่องว่างเกิดขึ้น 3 ช่องว่างดังนี้
1. ช่องว่างระหว่างส่ วน Servant กับ Nobility
2. ช่องว่างระหว่างส่ วน Nobility กับ KingQueen-Guest
3. ช่องว่างระหว่างส่ วนของ Servant-Nobilityกับ King Queen-Guest
จะเห็นได้วา่ แต่ละพื้นที่แยกออกจากกันและมีเส้นทางเป็ นของตัวเอง โดยเส้นทางแต่ละชุ ด
ทาหน้าที่เชื่อมต่อไปยังแต่ละพื้นที่ ที่มีการใช้งานและลาดับความสาคัญที่แตกต่างกัน

4.1.3.2 ยุคที่ 2 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
PARNNHAM HOUSE
การศึ ก ษา ผั ง -แสดงความเป็ นส่ วนตั ว สาธารณะของกลุ่ ม ของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยแต่ ล ะส่ วนใน
สถาปัตยกรรม
พื้นที่สีแดง แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงส่ วนที่เป็ นที่สาธารณะ
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ภาพที่ 74 ผังแสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของกลุ่มพื้นที่ในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House)
ที่มา: ดัดแปลงจาก 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-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานที่สามารถเข้าถึงได้ของผูใ้ ช้งานแต่ละ
ประเภท
สี ดา แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่เจ้าของสามารถเข้าถึงได้
สี ชมพู แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่แขกสามารถเข้าถึงได้
สี น้ าตาล แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่คนใช้สามารถเข้าถึงได้
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ภาพที่ 75 แสดงฟังก์ชนั ที่สัมพันธ์กบั การใช้งานของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทภายในคฤหาสน์ปาน
แฮม (Parnham House)
การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งานและเส้นทางเดิน

ภาพที่ 76 แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชนั กับการใช้งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งาน และเส้นทางเดิน
ภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House)
จากแผนผังอาคารที่ แสดงถึ งล าดับ ความเป็ นส่ วนตัวของพื้ น ที่ และแผนภาพที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับฟั งก์ชนั จะสามารถนาทั้งสองส่ วนมาวิเคราะห์โดยการนาฟั งก์ชนั
มาเรี ยงลาดับจากส่ วนที่มีความสาคัญน้อยที่สุดไปยังส่ วนที่มีความสาคัญมากที่สุด โดยมีหอ้ งโถง (สี
เหลือง)เป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมส่ วนต่าง ๆ
เส้ นสี นา้ ตาลแสดงถึงการใช้ งานฟังก์ชันของผู้ใช้ งานทีใ่ ช้ เป็ นประจา
เส้ นสี แต่ ละสี ของผู้ใช้ งานทีแ่ ตกต่ างกันใช้ แสดงถึงเส้ นทางทีส่ ามารถเข้ าถึงได้
พบว่าระหว่างการใช้งานในแต่ละส่ วนของผูใ้ ช้งาน มีช่องว่างเกิดขึ้น 2 ช่องว่างดังนี้

86
1. ช่องว่างระหว่างส่ วนคนใช้ (housemaid) กับครอบครัว (family)
2. ช่องว่างจากส่ วนของครอบครัว (family) และแขก (guest)
ซึ่ งจะเห็นถึงช่องว่างของคนใช้ที่แยกออกจากส่ วนของครอบครัวและแขกอย่างเห็นให้ชดั แสดงให้
เห็นว่าหน้าที่-กิจกรรมของคนใช้ที่จะอยูเ่ ฉพาะพื้นที่ของตน อาจมีบางกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงพื้นที่
อื่ น ๆ ภายในบ้า นได้ ส่ วนเส้ น ทางการเข้าถึ งของแขกและครอบครั วมี ล ัก ษณะเดี ย วกัน มี เพี ย ง
ฟังก์ชนั ส่ วนตัวที่แขกไม่สามารถเข้าถึงได้

4.1.3.3 ยุคที่ 3 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 1 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
BEARWOODHOUSE (ชั้น 1)
การศึ ก ษา ผั ง -แสดงความเป็ นส่ วนตั ว สาธารณะของกลุ่ ม ของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยแต่ ล ะส่ วนใน
สถาปัตยกรรม
พื้นที่สีแดง แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงส่ วนที่เป็ นที่สาธารณะ

ภาพที่ 77 ผังแสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของกลุ่มพื้นที่ภายใน Bearwood House ชั้นหนึ่ง
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017,
Available from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-shouldhave-a-human-character-54952
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานที่สามารถเข้าถึงได้ของผูใ้ ช้งานแต่ละ
ประเภท
สี ดา แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่เจ้าของสามารถเข้าถึงได้
สี ชมพู แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่แขกสามารถเข้าถึงได้
สี ฟ้า แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่ขนุ นางสามารถเข้าถึงได้
สี น้ าตาล แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่คนใช้สามารถเข้าถึงได้

ภาพที่ 78 แสดงฟังก์ชนั ที่สัมพันธ์กบั การใช้งานของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทภายใน Bearwood House
ชั้นหนึ่ง
การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งานและเส้นทางเดิน

ภาพที่ 79 แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชนั กับการใช้งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งาน และเส้นทางเดิน
ภายใน Bearwood House ชั้นหนึ่ง
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จากแผนผังอาคารที่ แสดงถึ งล าดับ ความเป็ นส่ วนตัวของพื้ น ที่ และแผนภาพที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับฟั งก์ชนั จะสามารถนาทั้งสองส่ วนมาวิเคราะห์โดยการนาฟั งก์ชนั
มาเรี ยงลาดับจากส่ วนที่มีความสาคัญน้อยที่สุดไปยังส่ วนที่มีความสาคัญมากที่สุด โดยมีห้องโถง
(hall) เป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมส่ วนต่าง ๆ
เส้ นสี นา้ ตาลแสดงถึงการใช้ งานฟังก์ชันของผู้ใช้ งานทีใ่ ช้ เป็ นประจา
เส้ นสี แต่ ละสี ของผู้ใช้ งานทีแ่ ตกต่ างกันใช้ แสดงถึงเส้ นทางทีส่ ามารถเข้ าถึงได้
จะพบว่าระหว่างการใช้งานในแต่ละส่ วนของผูใ้ ช้งาน มีช่องว่างเกิดขึ้น 2 ช่องว่างดังนี้
1. ช่องว่างระหว่างส่ วนคนใช้กบั ครอบครัวหรื อแขก
2. ช่องว่างจากส่ วนของครอบครัวและแขก
ซึ่ งจะเห็ นถึงช่ องว่างของคนใช้ที่แยกออกจากส่ วนของครอบครัวและแขกอย่างเห็ นให้ชดั
โดยส่ วนของคนใช้จะอยูใ่ นขอบเขตอีกฝั่ งหนึ่ งของบ้าน อาจมีบางกรณี ที่คนใช้อาจเข้ามาทาหน้าที่
บริ เวณพื้นที่อื่น ๆ ส่ วนแขกจะมีเส้นทางการสัญจรเข้าสู่ ฟังก์ชนั ต่าง ๆ เหมือนกับคนในครอบครัว มี
เพียงบางห้องที่ตอ้ งได้รับอณุ ญาติก่อน

BEARWOODHOUSE (ชั้น 2)
การศึ ก ษา ผั ง -แสดงความเป็ นส่ วนตั ว สาธารณะของกลุ่ ม ของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยแต่ ล ะส่ วนใน
สถาปัตยกรรม
พื้นที่สีแดง แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง
พื้นที่สีน้ าเงิน แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวปานกลาง
พื้นที่สีเขียว แสดงถึงส่ วนที่มีความเป็ นส่ วนตัวน้อย
พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงส่ วนที่เป็ นที่สาธารณะ
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ภาพที่ 80 ผังแสดงระดับความเป็ นส่ วนตัวของกลุ่มพื้นที่ภายใน Bearwood House ชั้นสอง
ที่มา: ดัดแปลงจาก The Conversation, Bearwood House, Accessed September 30, 2017, Available
from http://theconversation.com/friday-essay-why-a-building-and-its-rooms-should-have-ahuman-character-54952

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานที่สามารถเข้าถึงได้ของผูใ้ ช้งานแต่ละ
ประเภท
สี ดา แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่เจ้าของสามารถเข้าถึงได้
สี ชมพู แสดงถึงฟังก์ชนั่ ที่แขกสามารถเข้าถึงได้
สี ฟ้า แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่ขนุ นางสามารถเข้าถึงได้
สี น้ าตาล แสดงถึงฟังก์ชน่ั ที่คนใช้สามารถเข้าถึงได้

ภาพที่ 81 แสดงฟังก์ชนั ที่สัมพันธ์กบั การใช้งานของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทภายใน Bearwood House
ชั้นสอง
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การศึกษาไดอะแกรม-แสดงฟังก์ชันสั มพันธ์ กบั การใช้ งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งานและเส้นทางเดิน

ภาพที่ 82 แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชนั กับการใช้งานระหว่างฟังก์ชนั ผูใ้ ช้งาน และเส้นทางเดิน
ภายใน Bearwood House ชั้นสอง
จากแผนผังอาคารที่ แสดงถึ งล าดับ ความเป็ นส่ วนตัวของพื้ น ที่ และแผนภาพที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับฟั งก์ชนั จะสามารถนาทั้งสองส่ วนมาวิเคราะห์โดยการนาฟั งก์ชนั
มาเรี ยงลาดับจากส่ วนที่มีความสาคัญน้อยที่สุดไปยังส่ วนที่มีความสาคัญมากที่สุด โดยมีหอ้ งโถง (สี
เหลือง)เป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมส่ วนต่าง ๆ
เส้ นสี นา้ ตาลแสดงถึงการใช้ งานฟังก์ชันของผู้ใช้ งานทีใ่ ช้ เป็ นประจา
เส้ นสี แต่ ละสี ของผู้ใช้ งานทีแ่ ตกต่ างกันใช้ แสดงถึงเส้ นทางทีส่ ามารถเข้ าถึงได้
จะพบว่าระหว่างการใช้งานในแต่ละส่ วนของผูใ้ ช้งาน มีช่องว่างเกิดขึ้น 2 ช่องว่างดังนี้
1. ช่องว่างระหว่างส่ วนคนใช้กบั ครอบครัวหรื อแขก
2. ช่องว่างจากส่ วนของครอบครัวและแขก
ซึ่ งจะเห็ นถึงช่ องว่างของคนใช้ที่แยกออกจากส่ วนของครอบครัวและแขกอย่างเห็ นให้ชดั
โดยส่ วนของคนรั บ ใช้จะอยู่ในขอบเขตอี กฝั่ งหนึ่ งของบ้าน อาจมี บางกรณี ที่คนใช้อาจเข้ามาทา
หน้าที่บริ เวณพื้นที่ อื่น ๆ ส่ วนแขกจะมีเส้ นทางการสัญจรเข้าสู่ ฟังก์ชนั ต่าง ๆ.ในเส้ นทางเดี ยวกับ
ครอบครัว โดยเข้าถึ งในส่ วนบริ การได้บางฟั งก์ชนั และสามารถเข้าถึ งในส่ วนพื้นที่ส่วนตัวได้แค่
ห้องนัง่ เล่นและห้องนอน
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4.1.3.5 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่ อของเส้ นทางเดินที่เชื่ อมกับกลุ่มฟังก์ ชัน
ภายใต้ การใช้ งานของกลุ่มผู้ใช้ งาน
ยุคที่ 1 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
CASTLE HOWARD

ภาพที่ 83 ไดอะแกรมแสดงการเชื่อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายในปราสาทฮาวเวิร์ด (Castle Howard)
PALACE OF VERSAILLES

ภาพที่ 84 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายในพระราชวังแวร์ ซาย (Palace of Versailles)
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ยุคที่ 2 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 3 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
PETIT TRIANON

ภาพที่ 85 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายในคฤหาสน์ปิติดติอนน (Pitit Trianon)
CARLTON HOUSE

ภาพที่ 86 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายในคาร์ ลตันเฮาส์ (Carlton House)
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PARNHAM HOUSE

ภาพที่ 87 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายในคฤหาสน์ปานแฮม (Parnham House)
ยุคที่ 3 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม ได้ แก่
PECKFORTON CASTLE

ภาพที่ 88 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายในปราสาทเปคฟอร์ ตนั (Peckforton Castle)
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BEARWOOD HOUSE

ภาพที่ 89 ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อมต่อของเส้นทางเดินที่เชื่อมกับกลุ่มฟังก์ชนั ภายใต้การใช้งาน
ของกลุ่มผูใ้ ช้งานภายใน Bearwood House
4.1.4 การวิเคราะห์ การเชื่ อมต่ อของเส้ นทางเดินระหว่างพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมการใช้ งาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้งานที่ก่อให้เกิดเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมการแบ่งส่ วนพื้นที่ (zoning)การวิเคราะห์ส่วนพื้นที่หลักส่ วน
พื้ น ที่ ร องและส่ วนบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นา และการออกแบบเส้ น ทางการแจกจ่ า ยใน
สถาปัตยกรรม
ยุคที่ 1 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม
ทั้ง Versailles และ Castle Howard ทั้งสองมีผอู ้ ยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมากเนื่ องจากเป็ นยุคของ
อานาจและการปกครองที่มนั่ คง จะสร้ างพระราชวังเพื่อเสริ มอานาจและความยิง่ ใหญ่ ตัวอย่างเช่ น
ในสมัยของหลุยส์ที่ 14 เรี ยกขุนนางแนวหน้า กว่า 800 คนเข้ามาอยูใ่ นพระราชวังแวร์ ซาย ดังนั้นจึง
ทาให้กิจกรรมและการใช้งานต่าง ๆ มีมากขึ้น
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การศึ กษา ไดอะแกรมวิเคราะห์ การแบ่งส่ วนพื้นที่ ในระดับภาพรวมของสถาปั ตยกรรม เป็ นการ
แสดงถึงการเรี ยงตัวของกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของสถาปัตยกรรมยุคที่ 1

ภาพที่ 90 แสดงการวิเคราะห์การแบ่งส่ วนพื้นที่ในระดับภาพรวมของสถาปั ตยกรรมยุคที่ 1
การศึกษา ไดอะแกรมแสดงเส้นทางเดินที่เชื่ อมต่อกับพื้นที่การใช้งานส่ วนต่าง ๆ ของ
สถาปัตยกรรมยุคที่ 1

ภาพที่ 91 แสดงการวิเคราะห์พ้นื ที่เส้นทางเดินและกลุ่มของพื้นที่ใช้สอย
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงเส้นทางเดินที่เชื่ อมต่อกับพื้นที่การใช้งานในส่ วนพื้นที่หลักกับพื้นที่
อื่น ๆ ภายในสถาปัตยกรรมยุคที่ 1

ภาพที่ 92 แสดงการเชื่ อมต่อของกลุ่มพื้นที่ใช้สอยและเส้นทางเดินภายในสถาปั ตยกรรมยุคที่ 1
ยุคดังกล่าวมีสถาปั ตยกรรมอาณาจักรแบบแยกส่ วน ปรากฏเส้นทางเดิ นขนาดใหญ่ขนาน
ไปตามความยาวของอาคาร ทาหน้าที่เชื่ อมต่อส่ วนพื้นที่หลัก ตัวอย่างเช่ น เส้นทางเดินขนาดใหญ่
ในพระราชวังแวร์ ซายเชื่อมต่อกับส่ วนพื้นที่ของกลุ่มผูใ้ ช้งานทั้ง 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
และ ส่ วนพระราชิ นี นอกจากนั้นทางเดินขนาดใหญ่ยงั ทาหน้าที่รองรับการจัดกิจกรรมหลากหลาย
ภายในพระราชวังอีกด้วย ในขณะที่เส้นทางเดินในปราสาทฮาวเวิร์ด นอกจากเชื่ อมต่อแต่ละส่ วน
ของพื้นที่หลักแล้ว ยังทางานเชื่ อมต่อไปในระดับพื้นที่ใช้สอยบริ เวณห้องต่าง ๆ ของส่ วนเจ้าของ
เช่น เส้นทางเดินเชื่อมต่อไปยังห้องนอน ห้องดนตรี ห้องรับประทานอาหาร เป็ นต้น

ยุคที่ 2 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 3 สถาปัตยกรรม
เมื่อสถาปั ตยกรรมพัฒนาและรุ่ งเรื องในพระราชวัง เหล่าบรรดาขุนนางผูม้ งั่ มีและลุ่มหลง
ต้องการมีสถาปั ตยกรรมและศิลปะเหล่านั้นบ้าง จึงได้ไปสร้ างเป็ นคฤหาสน์ส่วนตัวตามที่ดินของ
ตนและได้นาธรรมเนียม ศิลปะและพิธีการเข้าสู่ การสร้างคฤหาสน์ของตน ในยุคนี้สถาปั ตยกรรมจะ
ไม่กว้างขวางใหญ่โตถึงขนาดพระราชวังดังนั้นการออกแบบรู ปโฉมภายนอกจึงมีความสาคัญลดลง
จะเน้นไปที่การตกแต่งภายในและการจัดการของห้องต่าง ๆ เป็ นรู ปแบบที่ใกล้ชิด (intimate) และ
ยืดหยุน่ ได้
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การศึ กษา ไดอะแกรมวิเคราะห์ การแบ่ งส่ วนพื้ นที่ ในระดับภาพรวมของสถาปั ตยกรรมเป็ นการ
แสดงถึงการเรี ยงตัวของกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของสถาปัตยกรรมยุคที่ 2

ภาพที่ 93 แสดงการวิเคราะห์การแบ่งส่ วนพื้นที่ในระดับภาพรวมของสถาปั ตยกรรมยุคที่ 2

การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงเส้นทางเดินที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ส่วนบริ การของสถาปัตยกรรมยุคที่ 2

ภาพที่ 94 แสดงเส้นทางเดินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการพื้นที่ภายในสถาปั ตยกรรมยุคที่ 2
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงการเชื่อมต่อของสองพื้นที่ และการวางตาแหน่งเส้นทางเดินของ
สถาปัตยกรรมยุคที่ 2

ภาพที่ 95 การเชื่อมต่อของเส้นทางเดินระหว่างสองพื้นที่ที่แตกต่างกันในสถาปั ตยกรรมยุคที่ 2
ยุคสมัยดังกล่าวมีการค้นพบเส้นทางเดินขนาดสั้น ๆ ที่ทางานอยูใ่ นสถาปั ตยกรรม โดยแบ่ง
ออก เป็ น 2 รู ปแบบ มีหน้าที่การทางานแตกต่างกันที่ผลักดันให้เกิดเส้นทางเดินขึ้น โดยเส้นทางเดิน
รู ปแบบแรกเป็ นเส้นทางเดินบริ เวณส่ วนบริ การ (service) ซึ่ งเป็ นเป็ นส่ วนบริ เวณห้องครัวและพื้นที่
คนรับใช้ บริ เวณส่ วนนี้ จะมีเส้นทางเดินเข้ามาเชื่ อมต่อหรื อแบ่งกั้นพื้นที่ส่วนบริ การกับส่ วนของตัว
บ้านให้แยกออกจากกัน อาจเนื่ องด้วยบริ บททางสังคมในยุคดังกล่าวที่มีการแบ่งกลุ่มคนชนชั้น มี
ความขัดแย้งกันระหว่างเจ้าของบ้านกับคนใช้ ทาให้พ้ืนที่ เหล่านั้นต้องถู กแบ่งกั้นฐานะทางสังคม
ด้วยเส้นทางเดิ น ส่ วนอีกเส้นทางเดินสั้น ๆ ที่ปรากฏในสถาปั ตยกรรมยุคที่ 2 คือเส้นทางเดินที่ทา
หน้าที่ แบ่งกันหรื อเชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่ที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู งกับพื้นที่สาธารณะ โดยเส้ นทาง
เดินอาจเข้ามาทาหน้าที่จดั การพื้นที่เหล่านั้นให้เป็ นระบบระเบียบตอบสนองต่อการใช้งานและเพิ่ม
ความเร็ วในการเข้าถึง
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ยุคที่ 3 ประกอบไปด้ วยการวิเคราะห์ 2 สถาปัตยกรรม
ยุคนี้เป็ นยุคของพ่อค้าคนกลางที่ร่ ารวยเรี ยกได้วา่ เป็ นชนชั้นสู งในยุคนั้น สิ่ งต่าง ๆ ที่พฒั นา
ส่ งผลถึ งสถาปั ตยกรรมและชี วิตความเป็ นอยู่ พ่อค้าที่ร่ ารวยต้องการมีศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่
งดงาม การออกแบบในช่ วงเวลานี้ จึงมี ท้ งั เส้ นสาย (line) สัดส่ วน (proportion) และ พื้นที่ (space)
ต้องมีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้ น เหมาะสมต่อความต้องการของการอยูอ่ าศัยมิได้เกิ ดขึ้นเพื่อ
สนองอารมณ์เช่นอดีตอีกต่อไป
การศึ กษา ไดอะแกรมวิเคราะห์ การแบ่ งส่ วนพื้ นที่ ในระดับภาพรวมของสถาปั ตยกรรมเป็ นการ
แสดงถึงการเรี ยงตัวของกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของสถาปัตยกรรมยุคที่ 3

ภาพที่ 96 การวิเคราะห์การแบ่งส่ วนพื้นที่ในระดับภาพรวมของสถาปั ตยกรรมสถาปั ตยกรรมยุคที่ 3
การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงเส้นทางเดินที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ส่วนบริ การของสถาปัตยกรรมยุคที่ 3

ภาพที่ 97 แสดงเส้นทางเดินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการพื้นที่ภายในสถาปั ตยกรรมยุคที่ 3
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การศึกษา ไดอะแกรม-แสดงการเชื่อมต่อของสองพื้นที่ และการวางตาแหน่งเส้นทางเดินของ
สถาปัตยกรรมยุคที่ 3

ภาพที่ 98 การเชื่อมต่อของเส้นทางเดินระหว่างสองพื้นที่ที่แตกต่างกันในสถาปั ตยกรรมยุคที่ 3
ยุ ค ดัง กล่ า วมี ก ารปรากฏเส้ น ทางเดิ น หลัก หลายระดับ เพิ่ ม ขึ้ น เข้า มาท างานในกลุ่ ม
โปรแกรมเดี ยวกันและหลากหลายกลุ่มโปรแกรม อาทิเช่น เส้นทางเดินทาหน้าที่เชื่ อมต่อในระดับ
ฟังก์ชนั ของส่ วนพื้นที่บริ การ เริ่ มต้นพบเส้นทางเดินตั้งแต่ ห้องเก็บ ห้องครัว ห้องล้างจาน จนไปถึง
ส่ วนพื้ นที่ ของคนใช้ นอกจากนั้นบางเส้ นทางเดิ นในยุคสมัยนี้ ยงั เชื่ อมต่อเป็ นแนวยาตั้งแต่ พ้ืนที่
สาธารณสู่ พ้ืนที่ส่วนตัว อีกทั้งยังมีเส้นทางเดิ นย่อย เพิ่มระดับการเข้าถึ ง เข้าไปยังเข้าไปทางานใน
พื้นที่ที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู งในอีกระดับ

บทวิเคราะห์ การเชื่ อมต่ อของเส้ นทางเดินระหว่างพื้นที่และกิจกรรมการใช้ งาน
การจัดการพื้นที่ ในแต่ละยุคสมัยมี ความแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะบริ บททางสังคมที่ อยู่
อาศัยภายในสถาปั ตยกรรมมีส่วนผลักดันการแยกตัวของพื้นที่ (Zoning) ตัวอย่างเช่ น ในยุคแรกมี
ผูใ้ ช้งานจานวนมากการอยูอ่ าศัยรวมกันหลายชนชั้น ทาให้เกิดการแยกส่ วนการอยูอ่ าศัยในเชิ งพื้นที่
การจัดสรรกลุ่ มของพื้นที่ ใช้สอยภายใต้ส ถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ ส่ วนยุคที่ 2 และ 3 นั้นมี กลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานภายในสถาปั ตยกรรมน้อยกว่ายุคที่ 1 มาก โดยจะมีลกั ษณะการอยูก่ นั เป็ นครอบครัว ทาให้มี
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วิธีก ารจัดการกลุ่ ม ของพื้ นที่ ใช้ส อย ความเป็ นส่ วนตัว และการเข้าถึ งในอี กรู ป แบบหนึ่ ง อันอยู่
ภายในอาคารเดียวกัน
ส่ วนในแง่ของการเกิดเส้นทางเดินสิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนคือการวางฟั งก์ชนั หรื อกลุ่มของพื้นที่
ใช้ส อยให้สั มพันธ์ กบั บริ บ ททางสังคมในเรื่ องของกลุ่ มผูใ้ ช้งาน ซึ่ งในส่ วนของคนใช้หรื อส่ วน
บริ การ จะถู กทางเดินแบ่งกั้นอย่างเห็ นได้ชดั เพื่อเชื่ อมต่อกับพื้นที่บริ เวณอื่น ๆ นอกจากนั้นอีกสิ่ ง
หนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อการเกิ ดเส้ นทางการเชื่ อมต่อพื้นที่ ข้ ึนก็คือความต้องการทางความเป็ นส่ วนตัว
และความต้องการทางสาธารณะ ทาให้การแบ่ง 2 พื้ นที่ ดงั กล่ าวถู กเชื่ อมต่อกันโดยมี ตวั กลางคื อ
เส้นทางเดิน

4.2 การวิเคราะห์ ส่วนเนื้อหา ทีไ่ ด้ จากการศึกษาด้ านบริบททางสั งคมและจากการวิเคราะห์ ทาง
สถาปัตยกรรม
เป็ นการวิเคราะห์ แ ละตี ค วามตามหลัก ฐานข้อ มู ล ด้วยการพิ นิ จพิ จารณาจากข้อ มู ล ใน
หลัก ฐานที่ ไ ด้ร วบรวมไว้จ ากการศึ ก ษา ค้น คว้า และวิ จยั (บทที่ 2) ประกอบกับ ส่ ว นของการ
วิเคราะห์ จากผังทั้งหมด ถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปแบบเนื้ อหาที่ เชื่ อมโยงกัน โดยเรี ยงลาดับเป็ นยุค
สมัย ตั้งแต่ยุคสมัยการปกครองที่มน่ั คงและทรงอานาจหรื อสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ยุคเริ่ มแรกของ
การปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และยุคพัฒนาสู งสุ ดหรื อการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เพื่อให้
เข้าใจถึงพัฒนาการต่าง ๆ ความสัมพันธ์ ระหว่างเส้นทางเดิน สถาปัตยกรรม และบริ บททางสังคม
4.2.1 ยุคที่ 1 ยุคการปกครองที่มั่นคงและทรงอานาจ มีตวั แทนสาคัญคือ กษัตริ ย ์ ซึ่งถือเป็ น
ตัวแทนของผูใ้ ช้งานในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฐานานุศกั ดิ์ในงานสถาปั ตยกรรม โดยมีการ
ปกครองแบบสมบู รณาญาสิ ท ธิ ราชย์ ถื อ เป็ นช่ วงเวลาที่ ต่ อเนื่ องจากอดี ตที่ มี ท างเดิ น เป็ นเพี ย ง
เส้นทางภายนอกสถาปั ตยกรรม โดยยุคนี้ ได้นาเส้นทางเดินมาเป็ นเครื่ องมือในสถาปั ตยกรรม เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายของผูใ้ ช้งาน โดยการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงในช่ วงเวลานี้ มีเหตุมาจากบริ บท
ทางสังคมที่อยูอ่ าศัยเป็ นครอบครัวใหญ่ จึงส่ งผลให้การอยูร่ วมกันไม่สะดวกสบายนัก อาทิเช่น ใน
เรื่ องของจานวนคนมหาศาล ความมากหลายของชนชั้น ทาให้ตอ้ งมีการจัดการสถาปั ตยกรรมอย่าง
เหมาะสม โดยแบ่งพื้นที่ตามการใช้งานเป็ นส่ วนของผูใ้ ช้งานหลัก ส่ วนผูอ้ ยูอ่ าศัยและส่ วนบริ การ
โดยทั้งหมดนี้ ส่งผลให้เกิดเส้นทางเดินและเข้ามาเป็ นจุดเปลี่ยนที่มีประโยชน์นานาประการ โดยยุค
นี้มีระบบการเข้าถึง สถาปั ตยกรรมแบบห้องต่อห้อง และมีทางเดิน 2 ประเภทคือ
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• ทางเดินเชื่ อมพื้นที่หลัก ทางเดินขนานตามอาคารอาจเป็ นเหตุมาจากความต้องการใน
การพัฒนาของระบบสังคมที่ อยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ เกิ ดการแยกตัวของโครงสร้ าง
สถาปั ตยกรรมในทางพื้ นที่ (Zoning) อยู่อาศัย แต่ก็มี ความต้องการการเชื่ อมต่ อเป็ น
ระบบเส้นทางหมุนเวียนในอาณาจักรตน หรื ออีกแง่มุมหนึ่ งคือการเพิ่มพื้นที่ดา้ นหน้า
ของฟังก์ชนั เป็ นแนวยาวเพื่อให้การใช้งานเป็ นไปได้มากกว่า 1 หน้าที่
• ทางเดินสั้ น ๆ เชื่ อมห้ องต่ อห้ องภายใน จากอดีตปรากฏเส้นทางสัญจรลับเพื่อหลบหนี
ซ่อนตัว จากภัยคุกคามในแง่ของผูอ้ ยูอ่ าศัย แต่ในยุคสมัยนี้ เริ่ มจากใน Versailles (1681)
ในอพาร์ ทเม้นของหลุ ยส์ ที่ 14 มีการเข้าถึงแบบห้องต่อห้องเชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย
ใยแมงมุม และด้วยพระราชกรณี ยกิ จอันมากมาย จึงทาให้ออกแบบทางเดินเล็ก ๆ อยู่
ระหว่างกาแพงห้อง เพื่อให้กษัตริ ยเ์ ดินทางไปมาห้องต่าง ๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านผูค้ น
4.2.2 ยุคที่ 2 ยุคแรกเริ่ มปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 1 มีตวั แทนสาคัญคือ ขุนนาง ซึ่ งถือเป็ น
ตัวแทนของผูใ้ ช้งานในยุคสมัยที่ ซ่ ึ งเป็ นรอยต่อระหว่างยุคภูมิปัญญา (ยุคที่ 1) กับยุคแห่ งความคิ ด
และระบบโครงสร้างศักดินา ช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็ นจุดเปลี่ยนแปลงการอยูอ่ าศัยที่สาคัญ จากเดิ ม
คือยุคกษัตริ ยท์ ี่รุ่งเรื อง อยูอ่ าศัยภายในสถาปั ตยกรรมยิง่ ใหญ่ มีผใู ้ ช้งาน แต่สุดท้ายก็เริ่ มเสื่ อมอานาจ
ลง เหล่ าขุนนางหรื อผูใ้ ช้งานหลักในยุคสมัยนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยการแยกย้ายมาสร้าง
สถาปั ตยกรรมที่ อยู่อาศัยของตน มี การถ่ ายทอดสถาปั ตยกรรมจากยุคที่ ผ่านมารุ่ นสู่ รุ่นหรื อจาก
ราชวงศ์สู่ชนชั้นขุนนาง ก็ยงั เป็ นธรรมเนี ยมที่คงปฏิบตั ิ แต่สิ่งที่แตกต่างคือบริ บททางสังคม วิถีชีวิต
ตลอดจนกลุ่มคนผูอ้ ยูอ่ าศัยในสถาปั ตยกรรมที่ลดลง ความเป็ นพิธีที่ไม่เยอะเช่นก่อน โดยยุคนี้ มีการ
จัดการพื้นที่ ทางสถาปั ตยกรรมแบบรวมส่ วน (อยู่ในสถาปั ตยกรรมเดี ยว) เน้นการออกแบบพื้นที่
ภายในมากกว่าภายนอก ยังคงมีระบบการเข้าถึงแบบห้องต่อห้อง รวมทั้งมีทางเดินแทรกอยูแ่ ต่ละจุด
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตามการใช้งานของผูใ้ ช้งาน ได้แก่
• ไม่ ผ่านห้ องใด ๆ ขณะทากิจกรรมอยู่ ผูใ้ ช้งานต้องการจัดการการเข้าถึ งให้ไม่รบกวน
ฟั งก์ชันอื่ น โดยออกแบบให้เกิ ดเป็ นเส้ นทางที่ เข้ามาช่ วยในการจัดพื้ นที่ การใช้งาน
ช่ วยเพิ่มความสามารถและระบุ ความเจาะจงในการเข้าถึ ง เช่ น ทางเดิ นที่ เข้าถึ งพื้นที่
หนึ่ งโดยไม่ตอ้ งผ่านอีกพื้นที่ขณะมีผูใ้ ช้งานอยู่ เปรี ยบเสมือนเส้นทางเหล่านั้นเป็ นค่า
กลางระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ
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• ไม่ อยากเห็นหน้ าคนใช้ ในช่วงเวลานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับคนใช้เลวร้ายยิ่ง
นัก ผูใ้ ช้งานต้องการแบ่งแยกพื้นที่ส่วนเจ้าของและส่ วนของคนใช้อย่างชัดเจน เพื่อปั ด
เป่ าผูร้ ับใช้ออกไปให้ไกลจากสายตา จึงคิดริ เริ่ มให้เส้นทางเข้ามาช่วยแบ่งกั้น(เชื่อมต่อ)
พื้นที่ของผูใ้ ช้งานตามลาดับความสาคัญของผูอ้ ยูอ่ าศัย
4.2.3 ยุคที่ 3 ยุคพัฒนาอย่ างสุ ดขีด ประกอบกับช่ วงยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมช่ วงที่ 2 เป็ นยุค
ที่มีตวั แทนสาคัญคือพ่อค้า(ร่ ารวย) ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเข้ามามีบทบาทสาคัญใน
ยุคนี้ โดยมีหลายปั จจัยที่เป็ นความต่อเนื่องกับยุคที่ผา่ นมา จากยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ระบบ
ทุนนิ ยมอย่างแท้จริ ง สิ่ งที่เห็นให้ชดั คือ การเปลี่ยนแปลงทางบริ บททางสังคม ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรในสังคม การเกิ ดขึ้นชั้นใหม่ ส่ งผลสู่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางความคิดและระบบ
การจัดการสถาปั ตยกรรม ตัวอย่างเช่ น ความเข้ม งวดของประเพณี ที่ ล ดน้อยลง ค่ านิ ยมต่ าง ๆ ที่
เปลี่ยนไป ทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัย มีความต้องการในพื้นที่การใช้งานที่เป็ น ระบบ ระเบียบ มากยิง่ ขึ้น
ช่ วงเวลาดังกล่ าว ระบบการจัดการแบบรวมส่ วน มี การจัดการพื้ นที่ เป็ นสั ดส่ วนชัดเจน
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแนวทางจารี ตและวิถีประชาที่เป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น พยายาม
คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกลุ่มของพื้นที่ใช้สอยให้สัมพันธ์กบั ลาดับชั้นของผูอ้ ยูอ่ าศัย ผลักดัน
ให้เกิดเส้นทางเดินเข้ามามีส่วนในการจัดการพื้นที่ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
• ผู้ ใช้ งานต้ อ งการแบ่ งสั ด ส่ วนพื้ น ที่ อ ย่ างเป็ นระบบ ช่ วงเวลานี้ นอกจากจะเน้น การ
ออกแบบกลุ่มของพื้นที่ใช้สอยให้สัมพันธ์กบั Proportion from แล้ว ยังต้องการความ
เกี่ ยวโยงของสิ่ งเหล่ านี้ ให้สัมพันธ์กบั ฟั งก์ชนั และความต้องการทางการอยู่อาศัยของ
ผูใ้ ช้งาน ทาให้เกิดเป็ นเส้นทางเข้ามาเชื่ อมต่อแต่ละส่ วนของกลุ่มของพื้นที่ใช้สอยการ
ใช้งานภายในสถาปั ตยกรรม เป็ นเส้ นทางแนวราบที่ ร้อยเรี ยงกันกับ พื้ นที่ อย่างเป็ น
ระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์เป็ นนัยสาคัญในเรื่ องของความเสมอภาคทางชนชั้น โดยใช้
เส้นทางเดินเป็ นตัวกลาง
• ผู้ใช้ งานต้ องการความเป็ นส่ วนตัวเพิ่มขึน้ เมื่อมีมากกลุ่มของพื้นที่ใช้สอย หลากหลาย
ฟั งก์ชัน ท าให้ ก ารอยู่อ าศัย ของผู ใ้ ช้ง านภายในสถาปั ตยกรรมมี เพิ่ ม ขึ้ น (ทั้ง เจ้า นาย
ครอบครัว หรื อแม้แต่คนใช้) ก็ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งการพื้นที่ ส่วนตัว พื้นที่ทางานมากขึ้น
จึงมีกระบวนการออกแบบเส้นทางเดินย่อย เข้ามาเชื่ อมต่อกับอีกพื้นที่หนึ่ งหรื อหลาย
พื้นที่ ที่มีความเป็ นส่ วนตัวมากกว่าทาให้มีระดับการเข้าถึงเพิ่มขึ้น

104
หากกล่าวโดยสรุ ปแล้วการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการจากกองกาลัง
ทหารสู่ ราชตระกูล หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ จากเส้นทางภายนอกสู่ เส้นทางภายในสถาปั ตยกรรม
โดยช่ วงแรกนั้นอาจพบเห็ นเส้นทางเดิ นภายในสถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่ จากบุ คคลที่ มีอานาจสู ง
เช่น กษัตริ ย ์ คณะกรรมาธิ การ ซึ่ งเส้นทางเหล่านั้นเป็ นทางเดินหลักที่เชื่ อมต่อกันระหว่างอาคาร แต่
ต่อมาสถาปั ตยกรรมและบริ บททางสังคมในหลายเรื่ องได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงส่ งผลให้
หน้าที่ของเส้นทางเหล่านั้นถู กพัฒนาขึ้นจากการเป็ นเส้นทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและการ
เข้าถึงอย่างรวดเร็ ว ความยาวทั้งหมดของทางเดินยังทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลผ่านไปมาในห้อง
สาคัญที่ ไม่ตอ้ งการให้ใครเข้าผ่านหากไม่มีธุระเฉพาะ ตัวอย่างเช่ น เพื่อจากัดลาดับการเข้าถึ งให้
ครอบครั ว มี สิ ท ธิ พิ เศษ ส่ ว นผู ้ไ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตหรื อ คนใช้ จ ะถู ก จ ากัด การเข้า ถึ ง อย่ า งสิ้ น เชิ ง
นอกจากนั้นแล้วอีกการพัฒนาหนึ่ งที่เห็นได้ชดั ในศตวรรษที่ 19 เป็ นการสร้างเส้นทางการเชื่ อมต่อ
แบบเครื อข่ายไหลเวียนที่ เชื่ อมต่อซึ่ งกันและกัน เจาะเข้าไปสัมผัสกับทุ กพื้ นที่ สาคัญภายในบ้าน
โดยช่วงเวลานี้ มีการออกแบบสถาปั ตยกรรม และเส้นทางเดินที่มีลาดับการเข้าถึง เป็ นไปตามพื้นที่
เป็ นส่ วนตัว ให้สัมพันธ์ กบั การใช้งานของกลุ่ มผูอ้ ยู่อาศัย แม้กระทัง่ ในเรื่ องย่อย ๆ เช่ น การเรี ยง
ประตูบนพื้นที่ตรงข้าม เพื่อไม่ให้สายตามองเห็นเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป
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บทที่ 5
บทสรุ ป
จากการศึกษา ค้นคว้า จนมาสู่ การวิเคราะห์ พบว่าบริ บททางสังคมในด้านของกลุ่ มผูอ้ ยู่
อาศัยหรื อกลุ่มผูใ้ ช้งาน มี ส่วนในการแปรผันและพัฒนาการของเส้ นทางเดิ น เนื่ องจากมนุ ษย์ใน
สังคมที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มล้วนแล้วแต่มีจิตใจ ความรู ้สึก รวมทั้งมีส่วนในการกาหนดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์ป ระกอบทางกรรมพัน ธุ์ ใ นตัวเองและสภาพแวดล้อ ม ภายใต้ช่ วงเวลาส าคัญ ของ
ประวัติศาสตร์ อันมี เหตุก ารณ์ ส าคัญ เข้ามาเป็ นเส้ นแกน ท าให้ความต้องการของตัวแทนส าคัญ
(กลุ่มผูใ้ ช้งาน) มีอิทธิ พลต่อการกาเนิ ดและพัฒนาการของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม จนกระทัง่
ถึงทุกวันนี้เส้นทางเดินถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งของสถาปั ตยกรรม ได้แทรกซึมเข้าไปมี
บทบาท แนวคิด และการจัดการสถาปั ตยกรรมในหลากหลายรู ปแบบอย่างนับไม่ถว้ น

5.1 สั งเคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า บริ บททางสังคมในด้านของกลุ่มผูอ้ ยูอ่ าศัยหรื อกลุ่มผูใ้ ช้งาน มีส่วนใน
การแปรผัน และพัฒ นาการของเส้ น ทางเดิ น เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ที่ อ ยู่อ าศัย รวมกัน เป็ นกลุ่ ม ภายใน
สถาปั ตยกรรมภายใต้บริ บททางสังคม ล้วนแล้วแต่มีการแบ่งแยกของชนชั้นวรรณะ ผูม้ ีฐานานุ ศกั ดิ์
สู งย่อมสามารถออกคาสั่ง สร้างบทลงโทษ จนไปถึงการสร้างชี วติ ความเป็ นอยูเ่ พื่อหลีกหนี บุคคลที่
มีชนชั้นต่ ากว่า หาความแตกต่าง ความสะดวกสบายในพื้นที่ ส่วนของตน สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นความ
ต้องการของตัวแทนสาคัญ (กลุ่มผูใ้ ช้งาน) ที่มีอิทธิ พลต่อการกาเนิ ดและพัฒนาการของเส้นทางเดิน
ในสถาปั ตยกรรม อาทิเช่น ในยุคที่ 1 พระราชวังแวร์ ซายส์ (1682) เป็ นช่วงที่กษัตริ ยเ์ ข้ามามีบทบาท
สาคัญ อานาจ ธรรมเนียมประเพณี และความยิง่ ใหญ่ ทาให้สถาปั ตยกรรมที่มีผใู ้ ช้งานจานวนมากนั้น
ส่ งผลสู่ ระบบพื้ น ที่ (space) และรู ปแบเส้ น ทางเดิ น ทั้ งภายใน-ภายนอก โดยสั ม พั น ธ์ ก ั บ
สถาปั ตยกรรมมโหฬาร (over scale) และผูใ้ ช้งานจานวนมาก หรื ออี กตัวอย่างในยุคที่ 2 คฤหาสน์
คาล์ตนั เฮ้าส์ (1785) อยู่ในบริ บ ททางสั งคมอี กช่ วงเวลาที่ เปลี่ ยนไปอย่างมาก ทั้งระบบความคิ ด
ความเป็ นพิธี จนไปถึงการอยูอ่ าศัยในสถาปั ตยกรรมเดียวกัน (แบบรวมส่ วน) ทาให้รูปแบบเส้นทาง
เดินเป็ นไปอย่างมีแบบแผน สอดคล้องกับพื้นที่และกิจกรรมของผูใ้ ช้งาน
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ภาพที่ 99 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ของระบบเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมแต่ละยุคสมัย
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
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จากไดอะแกรมแสดงการเปรี ยบเที ยบผลการวิจยั ในสถาปั ตยกรรมแต่ละยุคสมัย ที่ ได้
จากการวิเคราะห์ท้ งั หมด 7 สถาปั ตยกรรม ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางเดินและกลุ่มผู ้
อยูอ่ าศัย ดังต่อไปนี้
1. ในด้านของพื้นที่ทางสถาปั ตยกรรมและเส้ นทางเดิ น ยุคแรกเป็ นยุคที่มีจานวนผูอ้ ยู่
อาศัยมหาศาล มีรูปแบบพื้นที่ทางสถาปั ตยกรรมแบ่งแยกส่ วนในรู ปแบบของอาณาจักร ทาให้ตอ้ งมี
เส้ น ทางเดิ น เข้ามาเป็ นตัวเชื่ อมต่ อระหว่างสถาปั ตยกรรมแต่ ละส่ วนเหล่ านั้น แต่ในยุค ที่ 2 เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบรวมส่ วน พบเส้นทางเดิ นสั้น ๆ เพื่อเข้ามาเชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่ที่แตกต่างกัน
เท่ านั้น เมื่ อมาถึ งยุค ที่ 3 เส้ นทางเดิ นถู ก พัฒนาเป็ นเส้ นทางเดิ นยาวที่ เข้ามาท าการเชื่ อมต่ อพื้ น ที่
หลากหลายลาดับ นอกจากนั้นยังเข้ามาช่วยจัดการกลุ่มคนที่อยูภ่ ายในสถาปั ตยกรรมได้เป็ นอย่างดี
2. ในด้านของโปรแกรมและโซนนิ่ ง ยุคที่ 1 จะเป็ นการแบ่งส่ วนสถาปั ตยกรรมประเภท
อาณาจักร ประกอบไปด้วยพื้นที่ ส่วนบริ การ พื้นที่ ส่วนรอง และพื้นที่ส่วนหลัก อยูแ่ ยกอาคารกัน
ยุคที่ 2 มีโปรแกรมและโซนนิ่ งเข้ามาอยู่รวมกันในสถาปั ตยกรรมเดี ยว ยังไม่แบ่งพื้นที่แต่ละโซน
ได้อย่างชัดเจนนัก ยุคที่ 3 มี การจัดการโปรแกรม แบ่งตามกลุ่มคนชนชั้นหรื อแบ่งตามกลุ่มพื้นที่
ส่ วนตัวและสาธารณะ เริ่ มมีระบบการจัดการที่ชดั เจนขึ้น
3. การเรี ย งตัว ของฟั ง ก์ ชัน ยุ ค แรกถึ ง แม้จ ะมี ก ารจัด การโปรแกรมที่ แ บ่ ง ส่ ว นแยก
สถาปัตยกรรมออกไป แต่ภายในนั้นยังมีฟังก์ชนั การใช้งานที่ไม่ได้เรี ยงกันอย่างเป็ นลาดับ การเรี ยง
ตัวของห้องกระจัดกระจายไร้ระบบ ช่ วงยุคที่ 2 เริ่ มมีการเรี ยงตัวของฟั งก์ชนั เป็ นระบบมากขึ้นแต่
เป็ นเพียงแค่พ้ืนที่หลักเท่านั้น ส่ วนพื้นที่ส่วนรองและพื้นที่ส่วนบริ การก็ยงั ไม่มีลาดับชัดเจน ยุคที่ 3
เป็ นยุคที่ เริ่ ม มี การจัดระบบระเบี ยบการเรี ยงตัวของฟั งก์ชันตามกลุ่ มโปรแกรมและโซนนิ่ ง เห็ น
ลาดับการวางตาแหน่งของกลุ่มฟังก์ชนั ตามกลุ่มผูใ้ ช้งาน มีระบบระเบียบมากขึ้น
4. การเชื่ อมต่ อระหว่างกลุ่ ม คนภายในสถาปั ตยกรรม ยุค แรกจะแบ่ งสั ดส่ วนชัดเจน
เนื่ องจากกลุ่มผูใ้ ช้งานแต่ละกลุ่ม ก็จะอยูภ่ ายในสถาปั ตยกรรมที่แยกส่ วนของตนเอง พอมาในยุคที่
2 กลุ่มผูอ้ ยูอ่ าศัยที่รวมกันภายในสถาปั ตยกรรม มีการเข้าถึงและการเชื่ อมต่อที่ใกล้กนั มากขึ้น มีการ
จัดระบบระเบียบในบางพื้นที่ ทาให้บางครั้งอาจจะมีปัญหาการอยูอ่ าศัยที่เกิดจากฐานะทางสังคมอยู่
บ้าง ส่ วนยุคที่ 3 การเชื่ อมต่อระหว่างกลุ่มคนเป็ นระบบระเบียบ เนื่องจากสถาปั ตยกรรมถูกจัดการ
โปรแกรมและฟั งก์ชนั มาเป็ นอย่างดี ส่ งผลให้กลุ่มคนที่แตกต่างฐานะทางสังคม มีขอบเขตจากัดใน
พื้นที่ของตน
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5. ระดับการเข้าถึงของเส้นทางเดิน ยุคแรกมีเส้นทางเดินปรากฏระดับการเข้าถึงเพียงแค่
2 ระดับคือ ระดับการเข้าถึงน้อยไปยังการเข้าถึงมาก หรื อการเข้าถึงปานกลางไปสู่ การเข้าถึงได้ยาก
ส่ วนยุคที่ 2 มีระดับการเข้าถึ งของเส้ นทางเดิ นเพียงแค่ 2 ระดับเช่ นกัน ก็คือระดับการเข้าถึ งง่ายมี
ความเป็ นส่ วนตัวต่ า สู่ การเข้าถึงปานกลาง หรื อเส้นทางการเข้าถึงปานกลาง สู่ พื้นที่เข้าถึงได้ยาก
และสุ ดท้ายยุคที่ 3 มีระดับของเส้นทางเดินถึ ง 3 ระดับ ซึ่ งไล่เรี ยงจากเส้นทางเดินที่เข้าถึงง่ายไปยัง
เส้นทางเดินที่เข้าถึงปานกลาง จนกระทัง่ ถึงเส้นทางเดินที่เข้าถึงได้ยาก
6. การเชื่ อมต่ อเส้ น ทางเดิ น และฟั งก์ชัน ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ กลุ่ ม ผู ใ้ ช้ง าน ยุค แรกนั้น เป็ น
เส้ น ทางเดิ น ขนาดใหญ่ ที่ เชื่ อมต่ อ พื้ น ที่ หรื อ แบ่ ง กั้น พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ บางสถาปั ต ยกรรมก็ พ บ
เส้นทางเดิ นทาหน้าที่ เชื่ อมต่อกับห้องพักหรื อห้องต่าง ๆ ของเจ้าของ ส่ วนยุคที่ 2 เส้นทางเดิ นทา
หน้ า ที่ เชื่ อ มต่ อ หรื อ แบ่ ง กัน ส่ ว นพื้ น ที่ บ ริ ก าร (ส่ ว นของคนใช้ ) ออกจากพื้ น ที่ ส่ ว นอื่ น ของ
สถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินสั้น ๆ ที่เข้ามาช่วยจัดระบบระเบียบพื้นที่สาธารณะและ
พื้ น ที่ ส่ ว นตัว ภายในคฤหาสน์ ส่ ว นยุค ที่ 3 เส้ น ทางเดิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นเส้ น ทางเดิ น ยาวเชื่ อ มต่ อ
หลากหลายพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมที่แตกต่างกัน หรื อว่าจากพื้นที่สาธารณะไปยังพื้นที่ส่วนตัว
มีลาดับของเส้นทางเดินมากขึ้น นาไปสู่ การเข้าถึงพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกระดับ
7 รู ปแบบการเข้าถึ งของเส้นทางเดิ น ยุคแรกเส้นทางเดิ นมีรูปแบบเป็ นเส้นทางขนาด
ใหญ่เชื่ อมต่อแค่พ้ืนที่ไม่กี่พ้ืนที่หรื อไม่กี่ห้องเท่านั้น ในยุคที่ 2 เส้นทางเดินที่เกิ ดขึ้น มีเพิ่มมากขึ้น
ทาหน้าที่เชื่ อมต่อหลายพื้นภายในสถาปั ตยกรรม และยุคสุ ดท้ายเส้นทางเดินที่เกิ ดขึ้น เป็ นเส้นทาง
เดินยาวไหลเวียนเข้าสู่ ระบบพื้นที่ หรื อห้องต่าง ๆ ภายในสถาปั ตยกรรมมากขึ้น
การดาเนิ นการวิจยั การวิเคราะห์ นามาสู่ ผลสรุ ปของเส้ นทางเดิ น ทาให้เห็ นศักยภาพ
ของเส้นทางเดินซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาปั ตยกรรม ได้แสดงหน้าที่บางอย่างที่ช่วยจัดการพื้นที่ของ
สถาปั ตยกรรม ให้มี ความเป็ นระบบระเบี ยบและตอบสนองการอยู่อาศัยมากขึ้ น ซึ่ งเส้ นทางเดิ น
เหล่านั้นมีหน้าที่และวิธีการจัดการสถาปั ตยกรรมที่แต่งต่างกันดังต่อไปนี้
5.1.1 เส้ นทางเดินทาหน้ าทีจ่ ัดการ (Organization)
การจัดการพื้นที่โครงสร้างหลัก ภายใต้บริ บท อย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยกระบวนการและ
ความสัมพันธ์ในการเชื่ อมโยงโปรแกรม ฟั งก์ชนั และพฤติกรรมการใช้งาน หรื อการอยูอ่ าศัยของ
มนุ ษย์ในบริ บทโดยรอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่ วงเวลา โดยเส้นทางเดินที่ เข้ามามีส่วนในการ
จัดการ (Organization) พื้นที่น้ นั มีกระบวนการแนวความคิดและบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ถึงแม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางบริ บท วัตถุประสงค์ในการออกแบบ และช่วงเวลาที่แตกต่าง แต่ก็
ยังจาเป็ นต้องมี วิธีการนี้ เพื่อจัดระเบี ยบสถาปั ตยกรรมที่ แตกต่างกันออกไป เช่ น ช่ วงยุคสมัยการ
ปกครองที่ มน่ั คงและทรงอานาจมี การแยกตัวของโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมในทางการแบ่ งส่ วน
พื้นที่ (zoning) หรื ออีกหนึ่ งตัวอย่างในยุคสมัยการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่มีสถาปั ตยกรรมแบบรวม
ส่ วน ก็ล้วนแล้วแต่ใช้เส้ นทางเดิ น เข้ามาช่ วย Organization และ ช่ วยในการเข้าถึ งสถาปั ตยกรรม
อย่างสะดวกมากขึ้น

ภาพที่ 100 ไดอะแกรมแสดงบทบาทของเส้นทางเดินที่ช่วยในการ Organization
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

5.1.2 เส้ นทางเดินทาหน้ าทีจ่ ัดลาดับพืน้ ทีแ่ ละความเป็ นส่ วนตัว
นอกจากการที่เส้นทางเดินช่วยจัดการ Organization พื้นที่แล้ว เส้นทางเดินยังมีส่วนในการ
จัดการกลุ่มของพื้นที่ใช้สอย (program) และฟั งก์ชนั อย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยธรรมชาติแล้วนั้น
การร้ อยเรี ยงฟั งก์ชันภายในโปรแกรมมักจะท าการเรี ยงโดย พื้ นที่ สาธารณะ สู่ พื้ นที่ ส่วนตัว ซึ่ ง
ฟั งก์ชนั เหล่านั้นจะสัมพันธ์กบั จานวนการใช้งานและลาดับชั้นของผูอ้ ยูอ่ าศัย โดยมีเส้นทางเดินเข้า
มาแทรกเพื่อจัดระบบการเข้าถึ งที่ ดี ชัดเจนมากขึ้ น และการที่เส้ นทางเดิ น มี ส่วนช่ วยในการเรี ยง
sequence แล้ว ยังมีประโยชน์ในการช่ วยจัดพื้นที่การใช้งานของฟั งก์ชนั ภายในโปรแกรม ช่ วยเพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึงและระบุความเจาะจงในการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน (User) อย่างเป็ นลาดับ
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ภาพที่ 101 ไดอะแกรมแสดงบทบาทของเส้นทางเดินที่ช่วยในการจัดลาดับพื้นที่
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

5.1.3 เส้ นทางการเดินทาหน้ าทีเ่ ชื่ อมต่ อและแบ่ งกั้นพืน้ ที่
ทางเดิ นใช้ในการเข้าถึ ง แบ่งกั้น และเชื่ อมต่อพื้นที่ ตั้งแต่ในอดี ตกาลยังเป็ นเส้นทางนอก
สถาปั ตยกรรม จนเมื่ อเข้ามาในสถาปั ตยกรรมแล้วก็ยงั คงทาหน้าที่ ของการเชื่ อมต่อและแบ่งกั้น
พื้นที่เช่นเดี ยวกัน และดูเหมือนว่าเส้นทางเดินนั้นเป็ นผลมาจากการพัฒนาในเรื่ องของระบบสังคม
ของมนุ ษย์ที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นการอยู่รวมกันของผูอ้ ยูอ่ าศัยขนาดเล็กจนไปถึงขนาด
ใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีโครงสร้างทางการใช้งานที่ทาให้เกิดการแยกตัวของฟั งก์ชนั หรื อกลุ่มของพื้นที่
ใช้สอย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเรื่ องของสถานภาพทางชนชั้นหรื อฐานะทางสังคม ดัง
ตัวอย่างที่ปรากฏในยุคสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ คือการมีกลุ่มคนชนชั้นใช้งานสถาปั ตยกรรมมาก ทา
ให้เกิดการแบ่งส่ วนของพื้นที่สถาปัตยกรรมตามการใช้งานของฐานะทางสังคมที่แยกส่ วนกัน โดยมี
เส้นทางเดินเป็ นเครื่ องมือในการเชื่ อมพื้นที่เหล่านั้น
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ภาพที่ 102 ไดอะแกรมแสดงบทบาทของเส้นทางเดินที่ช่วยในการจัดลาดับพื้นที่
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

5.1.4 เส้ นทางเดินทาหน้ าที่เส้ นเลือดฝอยหรื อเส้ นทางเดินย่อย
เส้นทางเดินนั้นเข้ามามีบทบาทสาคัญในทุก ๆ การจัดการระบบระเบียบของสถาปั ตยกรรม
ตัวอย่างเช่น การจัดการพื้นที่หลักแต่ละส่ วนให้มีความเชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นลาดับ เส้นทางเดินยังมี
หน้าที่อีกอย่าง ที่เข้าไปช่วยจัดการการเข้าถึงในส่ วนย่อยของพื้นที่หลัก หรื อเปรี ยบเสมือนเส้นเลือด
ฝอยที่เข้าไปเชื่ อมต่อส่ วนย่อยต่าง ๆ เป็ นโครงข่ายระบบหมุนเวียนที่สมบูรณ์ โดยลักษณะของเส้น
เลื อดฝอยเหล่านั้น โดยมากจะเชื่ อมต่อพื้นที่ ประเภทเดี ยวกัน โดยเฉพาะส่ วนที่ เข้าถึ งได้ยาก หรื อ
เป็ นฟังก์ชนั ที่มีความเป็ นส่ วนตัวสู งสุ ดภายในพื้นที่บริ เวณนั้น เพื่อให้การเข้าถึงเป็ นไปอย่างสะดวก
มากขึ้น
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ภาพที่ 103 ไดอะแกรมแสดงบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางเดินย่อย
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

5.2 อภิปรายผล
การค้นคว้าค้นหาความหมาย หน้าที่ แนวคิด และลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งประเด็นที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการพัฒ นาเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบเส้ น ทางเดิ น ในสถาปั ตยกรรมตะวัน ตกช่ วงยุค สมัย
ศตวรรษที่ 17-19 ได้เป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ว่า บริ บททางสังคมในเรื่ องผูใ้ ช้งาน มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรม แม้วา่ ประเด็นเรื่ องผูใ้ ช้งาน จะ
ไม่ ใช่ ผ ลโดยตรงของการเปลี่ ยนแปลงทั้งหมด แต่ ก็มี ส่ วนเกี่ ยวข้องหลัก โดยมี ตวั แทนผูใ้ ช้งาน
ส าคัญ ของยุค เป็ นแรงขับ เคลื่ อนต่ อ ยอดทางความคิ ด และพัฒ นาในแง่ มุ ม ของเส้ น ทางเดิ น ใน
สถาปั ตยกรรม ตอบสนองต่อยุคสมัย ผูใ้ ช้งาน และสถาปั ตยกรรมได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งผลสรุ ปทั้งหมด
ข้างต้น มีส่วนสาคัญด้วยประโยชน์นานาประการคล้ายคลึงกับผลสรุ ปงานวิจยั เรื่ อง Spatializing the
Corridor ของ (Mengru Li : 2014) ที่กล่าวไว้วา่ เส้นทางเดินเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการเชื่ อมต่อ จัด
ระเบียบพื้นที่ ถือเป็ นส่ วนประกอบหลักที่ไม่ควรมองข้าม และก่อกาเนิดเพราะหน้าที่ทางกายภาพ
แต่สาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมถึงสาเหตุในการก่อกาเนิ ดอีกประการ ซึ่ งไม่ใช่
ผลของกายภาพเพียงอย่างเดียว คือเรื่ องกลุ่มคนชนชั้นที่อาศัยในสถาปั ตยกรรม ซึ่ งมีความเห็นตรง
ตามทฤษฎี ข อง Robin Evans ที่ ก ล่ า วไว้อ ย่ า งเป็ นเหตุ เป็ นผลว่ า กลุ่ ม คนชนชั้ นที่ อ าศั ย ใน
สถาปั ตยกรรมเดียวกัน ล้วนมีพฤติกรรมทางการอยูอ่ าศัย และความต้องการในเชิ งพื้นที่ที่แตกต่าง
กั น ตั้ ง แต่ ใ นยุ ค สมั ย แรกที่ มี ส ถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ จนกระทั่ ง ยุ ค ที่ 2 และยุ ค ที่ 3 ที่ มี

113
สถาปั ตยกรรมขนาดเล็กลง มีบริ บททางสังคมที่แตกต่าง แต่ก็ลว้ นแล้วแต่เห็ นภาพและระบบการ
จัดการบนพื้ น ฐานของกลุ่ ม คน-ชนชั้น ท าให้ ก ารอยู่รวมกัน นั้น อาจต้องมี พ้ื น ที่ ส่ วนกลางหรื อ
ทางเดินเพื่อการใช้งานอย่างเป็ นระบบระเบียบตรงตามความต้องการมากขึ้น
อย่างไรก็ดีเส้ นทางเดิ น สถาปั ตยกรรม และกลุ่ มผูใ้ ช้งาน ที่ ได้รวบรวมในการวิจยั ครั้งนี้
พอที่จะรังสรรค์และสื่ อให้เห็นภาพความชัดเจน เหตุและผล ของการกาเนิดและพัฒนาองค์ประกอบ
หนึ่งในสถาปั ตยกรรมได้มากขึ้น

5.3 ความเปลีย่ นแปลงของเส้ นทางเดินในบริบทศตวรรษที่ 20
การดาเนิ นงานวิจยั เกี่ยวกับเส้นทางเดินในสถาปั ตยกรรมตะวันตกในศตวรรษที่ 17-19 ได้
ทราบประวัติความเป็ นมา กระบวนการ จนไปถึง แนวคิดในการสร้างเส้นทางเดินเพื่อเชื่ อมต่อพื้นที่
ภายในสถาปั ตยกรรม องค์ความรู ้และการทางานของเส้นทางเดินเหล่านั้น ก็ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการ
ออกแบบอาคารต่ า ง ๆ จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน แต่ ภ ายใต้ช่ วงเวลาของสถาปั ต ยกรรมในบริ บ ทยุ ค ใหม่
ศตวรรษที่ 20 มี ก ารพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีและอุ ตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง มี อิทธิ พ ลต่ อการ
ออกแบบรู ปแบบใหม่ ให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางเดินเพิ่มมากขึ้น
เป็ นเวลากว่าหนึ่ งศตวรรษ ตั้งแต่ก ลางศตวรรษที่ 18 ถึ งปลายศตวรรษที่ 19 มี ก ารฟื้ นฟู
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมมาอย่างต่อเนื่ อง จากผลระยะยาวทาให้พิสูจน์ได้วา่ มันไม่พอต่อจานวน
มนุ ษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ความเป็ นประชาธิ ปไตย ความต้องการใหม่ ๆ และหน้าที่ใช้สอยของ
สังคมที่เปลี่ยนไป จนไปถึงเทคนิ ควิทยาการก่อสร้างที่กา้ วหน้า วัสดุ ชนิ ดใหม่ที่ได้รับการคิดค้น มี
กระบวนการเริ่ ม ต้น ในพาณิ ชยสถาปั ต ยกรรม (commercial Architecture) หรื อ Building Type
ประเภทใหม่ ๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า อาคารธุ รกิจ อพาร์ ทเม้นท์ ตึกระฟ้า เป็ นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมา
นี้ จึงส่ งผลต่อการพัฒนาระบบทางความคิด ทั้งด้านความสัม พันธ์ ของที่ ว่าง (space) การลดทอน
องค์ป ระกอบ (element) ความสั ม พันธ์ ข องพื้ นที่ ปิ ดล้อม (enclosure) ความสั ม พันธ์ ข องระหว่าง
ระนาบ (plane) และไม่ เพี ย งแต่ คิ ดในสองมิ ติ เท่ านั้น แต่ เป็ นการคิ ด ระนาบ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ เข้า
ด้วยกัน โดยสัมพันธ์กบั หน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของประเภทอาคารที่แตกต่างกัน
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5.3.1 การพัฒนา-เปลี่ยนแปลงเส้ นทางเดินในสถาปัตยกรรม บริบทศตวรรษที่ 20
The Bauhaus 1919-1931 ในบริ บท Dessau, เยอรมนี การออกแบบอุตสาหกรรมของบราว
เฮ้าส์ มี อิท ธิ พ ลอย่างลึ ก ซึ้ งต่ อวิวฒั นาการของสถาปั ตยกรรม ถื อเป็ นตัวแทนในศตวรรษที่ 20 ที่
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ Building Type อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

ภาพที่ 104 บราวเฮ้าส์ สถาปั ตยกรรมวิวฒั นาการในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20
ที่มา: archdaily, bauhaus, Accessed June 10, 2018, Available from
https://www.archdaily.com/tag/bauhaus

กลุ่มผู้ใช้ งาน :

ภาพที่ 105 ไดอะแกรมแสดงบทบาทหน้าที่สัมพันธ์กบั พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่ วน
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
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ภาพที่ 106 ลักษณะของเส้นทางการเชื่อมต่อของอาคารบราวเฮ้าส์
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

หน้ าที่ใช้ สอย : ในบริ บทและทัศนี ยภาพประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ ห้องเรี ยน ส่ วนโรงงาน
และส่ วนสตูดิโอ โดย 2 ส่ วนแรกเชื่ อมต่อกันด้วยสานักงานฝ่ ายธุ รการ และห้องทางาน มีการจัดวาง
อาคารแบบสอดประสาน (interlocking) ที่ มี ห น้าที่ ก ารใช้งานและกลุ่ ม ผูใ้ ช้งานที่ แตกต่ างกัน มี
เส้นทางเดินหลัก (main corridor) ที่ไม่เพียงแค่เป็ นเส้นทางเดิน แต่ทางานหลายหน้าที่โดยประสาน
อยูก่ บั อาคาร ทาหน้าที่เชื่อมต่อแต่ละปี ก (wing)

ภาพที่ 107 การวางตาแหน่งอาคารและเส้นทางเชื่ อมต่อระหว่างศตวรรษที่ 17 และ 20
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
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Market Hall Rotterdam 2004-2014 โดย MVRDV ใน ส มั ย ให ม่ ศ ตวรรษ ที่ 21 (ยุ ค
ปัจจุบนั ) สถานที่ Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดิมเป็ นพื้นที่เงียบสงบ จึงมีตอ้ งการที่จะพัฒนา
ให้เมืองมีชีวิตชี วา เป็ นอาคารแรกของแนวคิดใหม่ที่รวมระหว่าง Market และ Housing เข้าด้วยกัน
มี ท้ ัง พื้ น ที่ ส่ ว นตัว และพื้ น ที่ ส าธารณะ ถื อ เป็ นปรากฏการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ ท้ ัง รู ป ร่ า ง แนวคิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทางานที่แตกต่างกันแต่มาอยู่รวมกันเป็ นหนึ่ ง โดยทั้งหมดนี้ พยายามจะ
ทางานร่ วมกันของหน้าที่ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้าง ตกแต่ง จนปั จจุบนั สถานที่แห่งนี้
ถือเป็ นตัวขับเคลื่อนและเป็ นแรงกระตุน้ ที่สาคัญต่อพื้นที่โดยรอบ และต่อเศรษฐกิจเมือง

ภาพที่ 108 Market Hall Rotterdam โดย MVRDV ศตวรรษที่ 21
ที่มา: archdaily, markthal, Accessed June 11, 2018, Available from
https://www.archdaily.com/553933/markthal-rotterdam-mvrdv

กลุ่มผู้ใช้ งาน :

ภาพที่ 109 ไดอะแกรมแสดงบทบาทหน้าที่สัมพันธ์กบั พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่ วน
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
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หน้ าที่ใช้ ส อย : เนื่ องจากเป็ นทั้ง อาคารสาธารณะและมี อาคารส่ วนตัวรวมกัน จึ งต้องมี
จัดการระบบการเข้าถึ งที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าถึ งในส่ วนห้องโถงขนาดใหญ่ที่เป็ นส่ วนของตลาด
จนไปถึ งทางเข้าพื้นที่อพาร์ ทเม้นท์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอพาร์ ทเมนท์ท้ งั หมดมีท้ งั แบบให้เช่ า
แบบขาย และเพนท์เฮ้าส์ แบ่งการเข้าถึงทั้งหมด 6 ช่ องทาง ตามแต่ละจุดด้านนอกอาคารเพื่อไม่ให้
การเข้าถึ งถู กขัดขวางโดยกิ จกรรมการแจกจ่ายบริ เวณตลาดที่เกิ ดขึ้นช่ วงเช้า และเข้าถึ งห้องแต่ละ
ห้องด้วยระบบแนวตั้ง (Vertical) ผ่านลิ ฟท์และบันได ในส่ วนตลาดจะมี เส้ นทางเดิ นซึ่ งเป็ นโถง
กลางขนาดใหญ่ทะลุแนวอาคาร(ไม่มีดา้ นหน้าและด้านหลัง) จัดสรรพื้นที่เพื่อแบ่งเป็ นล็อค ร้านขาย
ของ ร้านอาหาร ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณชั้นหนึ่งและชั้นใต้ดิน
Villa Savoye ในศตวรรษที่ 20 หมู่บา้ นเล็ก ๆ นอกกรุ งปารี ส ตั้งอยู่ที่เมือง Poissy ประเทศ
ฝรั่ งเศส มี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี แนวคิ ดในการออกแบบตามบริ บททาง
สังคม (เครื่ องจักรกล, อุตสาหกรรม) ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บ้านหลังนี้ เปรี ยบเสมือนเครื่ องจักร
ในการอยูอ่ าศัยแตกต่างจากศตวรรษก่อนอย่างมาก โดยใช้องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมของ Le
Corbusier 5 อย่ า ง (Five Points) ยกพื้ น ลอยตั ว , free plan, free facade, หลั ง คา flat และ ribbon
window
กลุ่มผู้ใช้ งาน : ครอบครัวตระกูล Savoye ประกอบด้วย เจ้าของ ครอบครัว แขก คนใช้

ภาพที่ 110 วิลลาซาวอย สถาปั ตยกรรมวิวฒั นาการในช่วงเวลาศตวรรษที่ 20
ที่มา: 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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ภาพที่ 111 ลักษณะของเส้นทางการเชื่อมต่อของอาคารบราวเฮ้าส์
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั

หน้ าที่ ใช้ สอย : สิ่ ง แรกที่ ต้อ งพู ด ถึ ง คื อ ความเป็ น free plan ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในเชิ ง
ประโยชน์ใช้สอยอย่างมาก ทั้งการจัดการพื้นที่ และจัดการฐานะทางสังคมภายในบ้านอีกรู ปแบบ
หนึ่ ง (คนรับใช้ถูกแบ่งกั้นจากพื้นที่ วงกลม) นอกจากนั้นยังมีเส้ นทางลาด (Ramp) เปรี ยบเสมือน
เส้นทางเดิมที่เชื่อมต่อจากระดับล่างถึงดาดฟ้า เป็ นการเชื่ อมต่อแบบ 3 มิติ ที่กระตุน้ ให้รับสัมผัสการ
เคลื่ อนไหว การรับรู ้ ของพื้นที่ภายใน-ภายนอก อย่างช้า ๆ ซึ่ งความรู ้สึกจะแตกต่างจากบันไดโดย
สิ้ นเชิง
Hubbe house 1934 โดย Mies van der rohe ตั้งอยู่ภายในบริ บ ททิ ศ ใต้ติดริ ม น้ า ทิ ศเหนื อ
ล้อมรอบด้วยถนนใหญ่ ใกล้เคียงอาคารในระแวก มีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญก็คือ เป็ นการ
ตกผลึ กระหว่าง Birck house (1923) และ Barcelona pavilion (1929) แต่ ไม่ ไ ด้ถู ก สร้ างขึ้ น มี ก าร
ลดทอนองค์ประกอบ จัดเรี ยงพื้นที่แบบสอดประสาน (interlocking) สร้างระบบไหลเวียนด้วยพื้นที่
3 ส่ วน เล็ ก กลาง ใหญ่ ซึ่ งถึ งแม้บ้านหลัง เป็ นไม้ไ ด้ถู ก สร้ างขึ้ น จริ ง ด้ว ยเหตุ ผ ลทางธุ รกิ จบาง
ประการ แต่ผลผลิตที่ออกมานั้นได้สื่อแสดงออกถึงความคิด กระบวนการออกแบบในยุคสมัยใหม่
อย่างแท้จริ ง
กลุ่มผู้ใช้ งาน : ประกอบด้วย เจ้าของ ครอบครัว แขก คนใช้
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ภาพที่ 112 ฮับบี้เฮ้าส์ สถาปั ตยกรรมวิวฒั นาการในช่วงเวลาศตวรรษที่ 20
ที่มา: 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

หน้ าที่ ใ ช้ สอย : บ้ า นหลัง นี้ เริ่ ม ปรากฏรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมเปิ ดโล่ ง (Open Wall)
เชื่ อมต่อกับบริ บทมากขึ้น จัดการพื้นที่ดว้ ยระบบตัว T ประกอบด้วยช่องว่าง 3 ส่ วน เรี ยงตามลาดับ
ความเป็ นส่ วนตัว จัดเรี ยงพื้ นที่ แบบสอดประสาน (interlocking) สร้ างระบบพื้นที่ แบบไหลเวียน
เพิ่มความต่อเนื่ องของพื้นที่ ลดทอนองค์ประกอบน้อยลงแต่กลับมีความซับซ้อนของโปรแกรมใน
พื้นที่ และมีเส้นทางการเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ที่แสดงออกผ่านเฟอร์ นิเจอร์ แต่ละจุด

ภาพที่ 113 แสดงการเคลื่อนที่ (movement) ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย
ที่มา : การศึกษาโดยผูว้ ิจยั
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จากการศึกษาเส้นทางเดินในศตวรรษที่ 17-19 สู่ การพัฒนาเส้นทางเดินในศตวรรษที่ 20 ทา
ให้เห็ นถึงความเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ เกิ ดขึ้นจากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีที่เกิ ดขึ้นใหม่
การก่อสร้าง ระบบแนวคิดในการออกแบบ อาคารพาณิ ชยสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงกลุ่ม
ผูอ้ ยู่อาศัยที่มีความต้องการในหน้าที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า “เส้นทางเดินที่
เรี ยงร้ อยต่อกันเป็ นระบบหมุ นเวียน” มันเปลี่ ยนไปตามบริ บททางสังคม ความซับซ้อนของเมือง
และจานวนผูค้ นภายในสถาปัตยกรรม
5.4 ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จยั ชิ้ น นี้ ท าการศึ ก ษาวิเคราะห์ เพี ย งแค่ ช่ วงเวลาศตวรรษที่ 17-19 โดยแบ่ ง เป็ น 3
ช่ วงเวลาหลัก (อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ ) ซึ่ งความจริ งแล้วหากต้องการผลสรุ ปที่ ส มบู รณ์ แบบ
มากกว่ า นี้ สามารถแบ่ ง ย่ อ ยช่ ว งเวลาส าคัญ และเลื อ กสถาปั ต ยกรรมน ามาวิ เคราะห์ เพิ่ ม ขึ้ น
ตัวอย่างเช่ น แบ่ งการวิเคราะห์ เป็ น 6 ช่ วงเวลา ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมศึ ก ษาจานวน 14
อาคาร เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่ อ เติ ม เต็ ม รายละเอี ย ดของข้อ มู ล ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เห็ น ภาพการพัฒ นา
เปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปตามสาดับเวลา หรื อเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างชัดเจน
อีก ประการหนึ่ งที่ ต้องการจะเสนอแนะคื อการวิจยั เส้ น ทางเดิ น ในบริ บ ทศตวรรษที่ 20
จนถึ งปั จจุ บ นั ซึ่ งเป็ นยุคสมัยใหม่ ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างมากในทุ ก ๆ ด้าน ไม่ ว่าจะเป็ นด้าน
เศรษฐกิจการปกครอง เทคโนโลยีที่กา้ วล้ า ตลอดจนสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ทั้งหมดนี้ หากทาการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียด จะเห็ นตัวแปรที่หลากหลายกว่าอดีตมาก ไม่ว่า
จะเป็ นประเภทอาคารสถาปั ตยกรรม ความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ ช้งาน ซึ่ งจะทาให้เห็นประโยชน์
ใช้สอยหรื อรู ปแบบเส้นทางเดินในอีกลักษณะ หรื อบางกรณี อาจจะพบตัวแปรสาคัญอื่น ๆ ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินในปั จจุบนั ก็เป็ นได้
ประการสุ ดท้ายคือเรื่ องประโยชน์ของผลการวิจยั ชิ้นนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลและบทสรุ ป
อัน เป็ นเนื้ อ หาสาระมากมาย เป็ นการเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ก่ วิ ช าสถาปั ต ยกรรม ภายใต้ก ารพัฒ นา
เปลี่ ยนแปลงของเส้ นทางเดิ นในศตวรรษที่ 17-19 นอกจากนี้ บ ทสรุ ป ของงานวิจยั ที่ ได้รวบรวม
ประมวลวิเคราะห์ ท้ งั หมด จะเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิ่งในการศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมทางเดิ น หรื อ
แม้กระทัง่ การนาความรู ้เหล่านี้เป็ นแนวคิดเพิม่ เติมในการออกแบบอาคารสถาปั ตยกรรมในอนาคต
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