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 How have population changes impacted the area recently? Population in 
urban areas expand very fast. Density of urban areas is a big problem for people who 
want to own a house or land. Thepopularity of urban locations show that people 
prefer to own horizontal area but in cities they areforced to build on the vertical 
dimension. For this reason, I would like to present my project that some to 
demonstrate how to develop buildings vertically to solve the problem. 

This study focused on how the density of urban areas is getting higher. So 
many things limit the area that the urban environment is able to work with 

 This project will focus on the vertical area more than horizontal area 
because of the reasons above. I would like to present the vertical area as one of the 
choices of big family who are looking for vertical houses. Even though, when you talk 
about “home or “house”, people will have a picture of the building on the ground to 
themselves. However, my project would like to present a new perspective for people 
who have a big family. My project will also help them live or own the house on vertical 
areas. My idea is to develop the vertical areas for a big family who that want to live 
together as much as people did in the horizontal areas.  Not too many people will 
have an image of houses in the vertical area (in other word apartments). One of the 
big problems that we would like to solve in this project is how people go rise in vertical 
area. The first answer would be stairs. We will try to decide the project base on the 
convivence of the way to rise 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 

              การที่เมืองหลวงอย่าง  "กรุงเทพมหานคร"  ได้รับการกล่าวถึงความเป็นเอกนครสูงสุด 
เมืองหนึ่งของโลกเอกนคร (Primate city) หมายถึง การที่เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีจำนวน
ประชากรมากกว่าเมืองอันดับรองอย่างมาก เป็นการเติบโตแต่เพียงเมืองเดียวและมีการล้ำหน้าเมือง
อ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพฯมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ 5.7 ล้านคน(Evers 1975)  
             การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ทางตั้งในเขตเมืองหลวงที่มาจากการเพ่ิมจำนวนของประชากร 
ในพ้ืนที่ ทำให้เกิดความหนาแน่นที่ส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัย เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในวิธีในการเดินทางจากทางราบมาเป็นทางตั้งมากขึ้น เพ่ือตอบสนองการอยู่อาศัยของ 
ผู้คนในตัวเมืองที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่ที่มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการเจริญ 
เติบโตของเมืองในอนาคต นอกจากนี้การเกิดขึ้นของพ้ืนที่ทางตั้ง ยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ มุมมอง 
 ระหว่างพื้นที่อาศัยกับสภาพแวดล้อมแบบใหม่ข้ึน         
               รูปแบบสังคมในปัจจุบันพื้นที่ท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันความต้องการพ้ืนที่ มีรูปแบบปัจจัยและ 
สิ่งเร้าที่แตกต่างกัน ทั้งความต้องการอยู่ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มคน รูปแบบสังคมหรือการหลีกหนีพ้ืนที่ 
และกลับเข้าสู่ธรรมชาติ เกิดเป็นความสัมพันธ์ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าที่ และการตีความหมายเป็น 
องค์ประกอบของพ้ืนที่ 
          พ้ืนที่อยู่อาศัยกับรูปแบบของการใช้งานขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดความซับซ้อนในแต่ละ 
ช่วงอายุมีความแตกต่างกัน ความต้องการพ้ืนที่ที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อระดับความสัมพันธ์ของ 
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน กิจกรรมที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลาเป็นตัวบ่งบอกความซับซ้อนและการซ้อนทับของ
พ้ืนที่ 
                   ขอบเขตของพ้ืนที่ที่ถูกจำกัดในเชิงทางราบ ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนและลำดับ การ 
ก่อรูปของพ้ืนที่ในทางตั้ง ทำให้รูปแบบของพื้นที่มีการจัดสรรสัดส่วนในการบ่งบอกหน้าที่ของพ้ืนที่ได้
ชัดเจนและส่งผลให้มีความหลากหลายของการใช้งานในพื้นที่ 2 ระนาบไปพร้อมกัน การถูกยกตัวขึ้น
ทางตั้งมีระบบความสัมพันธ์กับระบบการเดินทางสัญจร โดยเหมือนการเปรียบเทียบพ้ืนที่กับการ
กระจายพ้ืนที่เพ่ือสร้างความต่อเนืองและการถูกเรียงซ้อนกันในเชิงทางตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการ
หนึ่งในการก่อรูปของพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 1 ภาพความหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร 

ที่มา  :https://www.shutterstock.com/th/video/clip-11575052-city-buildings-landscape-
view-large-cosmopolitan-modern 

 

2.วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

            การเรียงพ้ืนที่ขึ้นทางตั้ง คือ การที่พ้ืนทีถู่กลดทอนความเป็นพื้นที่ทางราบและถูก

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเชิงทางตั้งมากขึ้น วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การ

เรียงตัวขึ้นของพ้ืนที่ในทางแนวต้ัง 

1. เพ่ือศึกษาลำดับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่ถูกใช้งาน รวมถึงการแบ่งสัดส่วนพื้นที่รวม พื้นที่ 
หน่วยย่อยรูปแบบการเชื่อมต่อ 

2. เพ่ือค้นหาเครื่องมือ ในการประกอบสร้างสถาปัตยกรรมและที่วางทางตั้งซึ่งผู้ศึกษาเลือก 
ที่จะใช้ระบบการสัญจรเป็นตัวบ่งชี้ในการวัดรูปแบบของเรียงตัวขึ้น 

3. เพ่ือศึกษาการประกอบพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งโดยกำหนดการออกแบบคือ”บ้าน”ด้วยระดับความเป็น
ส่วนตัวและรูปแบบการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน รวมถึงการแชร์พื้นที่บางส่วนและความต้องการอยู่ร่วม 
กันในขอบเขตของพื้นที่เดียวกัน 

4. เพื่อตอบโจทย์ของความหนาแนน่ของพื้นที่ในตัวเมืองที่มีความตอ้งการพื้นที่และโดนบีบอัดจากพื้นที่
รอบข้างทำให้เกิดการใช้งานในพื้นที่ทางตั้ง เป็นวิธีการในการเรียงลำดบัและการปรับเปลีย่นรปูแบบ
ของการใช้งาน 
 

https://www.shutterstock.com/th/video/clip-11575052-city-buildings-landscape-view-large-cosmopolitan-modern
https://www.shutterstock.com/th/video/clip-11575052-city-buildings-landscape-view-large-cosmopolitan-modern
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พื้นที่ในทางราบ – พื้นที่ทางตั้ง 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบของการใช้พื้นที่และการเรียงพื้นที่ข้ึน 
 

3.สมมุติฐานของการศึกษา 

                 การยกพ้ืนที่ขึ้นทางตั้ง เป็นวิธีการในการเพ่ิมพ้ืนที่ใช้งานมากขึ้น และด้วยวิธีการ 
ในการประกอบรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้มีทางเลือกในการกำหนดลักษณะของความสัมพันธ์ 
ของพ้ืนที่ รวมถึงการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ถูกเรียงตัวขึ้น  
ต้องสร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีกับพ้ืนที่ในเชิงระนาบที่ถูกปรับเปลี่ยนและกิจกรรมกับเส้นทาง 
สัญจรที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานตามหน่วยของพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 3 องค์ประกอบของการเดินทางขึ้นทางตั้ง 

 

4.ขอบเขตของการศึกษา 

     4.1.  ศึกษาและหาความหมายถึงลักษณะของพ้ืนที่หน่วยย่อย พื้นที่ร่วม และรูปแบบของบันได  
            เพ่ือสร้างความเข้าใจและตอบโจทย์ของการสร้างเงื่อนไขของระบบพื้นที่                     
     4.2   ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของการเดินทางขึ้นทางตั้ง โดยเน้นการเปลี่ยนระดับของพ้ืนที่  
            สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง ในแนวราบและแนวตั้ง การเดินทางโดยความสามารถของ 
            ร่างกายมนุษย์ 
     4.3   ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องระบบการสัญจรพ้ืนที่เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
     4.4   ทดลองและออกแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างในแนวตั้ง เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการใน 
            การใช้พื้นท่ีรวมถึงการประกอบเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

4.5 กำหนดให้ประเภทของอาคารที่ใช้ศึกษาเป็นอาคารพักอาศัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง    
การเดินทางกับระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 4 รูปแบบของขอบเขตในการศึกษา 

 

5.ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

       5.1 ศึกษาและทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียงตัวของพ้ืนที่ในทางตั้งจากcase study 
       5.2 วิเคราะห์รูปแบบพ้ืนที่ในอาคารที่เกิดการเรียงตัวขึ้นทางตั้งและการก่อรูปของหน่วยพื้นที่ 
       5.3 ทดลองวิธีการเข้าถึง รวมถึงการสร้างเงื่อนไขในการเรียงลำดับและรูปแบบของพ้ืนที่ 
       5.4 ทดลองการเรียงตัวของพ้ืนที่ในทางขึ้นทางตั้ง โดยเพิ่มสัดส่วนของการใช้งาน 
       5.5 ทดลองออกแบบพ้ืนที่โดยกำหนดผู้ใช้งาน กับรูปแบบการเรียงตัวขึ้นทางตั้งมีจุดมุ่งหมาย 
             เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในแนวแกนและสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในระนาบที่เหมาะสมภายใต้ 
             สภาวะแวดล้อมเดิมกัับรูปแบบการรับรู้พื้นที่ที่แตกต่างกัน 
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6.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

              การเรียงพ้ืนที่ขึ้นทางตั้ง เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในพื้นท่ีเชิงทางราบและความต้อง 
การใช้พื้นท่ีไม่เพียงพอในการจัดการพ้ืนที่ข้ึนทางตั้ง จะเป็นวิธีการรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 
รวมถึงตอบสนองการขยายตัวในบริบทของเมืองและรูปแบบการเจริญเติบโต ของพ้ืนที่ในตัวเมือง  
ด้วยเงื่อนไขของการก่อรูป และรูปแบบวิธีการทางสถาปัตยกรรมภายใต้สภาวะแวดล้อมคงเดิม แต่ 
รูปแบบการเดินทางของกิจกรรมถูกเปลี่ยน เน้นวิเคราะห์ประเด็นในวิธีการสัญจรและเรียงระบบ 
ของพ้ืนที่ โดยการทดลองจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางของการจัดการพื้นที่ และขอบเขตเพ่ือให้ 
เหมาะสมกับการขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน และเป็นทางเลือกสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยในครอบครัว
ใหญ่ที่เกิดข้อจำกัดพ้ืนที่ในบริบทของเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานและusersที่
หลากหลาย 
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บทที่ 2 

นิยามและกรณีศึกษาการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง 

1.คำนิยาม 

            “พ้ืนที่ทางตัง้ ”สามารถสื่อความหมายหรือการนิยามได้หลากหลายมุมมอง ในกรณีวิจัยนี้ 
ผู้ศึกษาได้นิยามความหมายว่า พ้ืนที่ที่ถูกเรียงตัวขึ้นจากทางราบปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเดินทาง 
ในทางตั้ง ส่งผลต่อพ้ืนที่ภายในและเกิดลำดับการเดินทางท่ีแตกต่างและหลากหลายในแต่ละหน่วย
พ้ืนที่ 
 

2.รูปแบบและการจัดสรรพืน้ที่ 

               รูปแบบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการจัดการพ้ืนที่ทางตั้ง มีการประกอบ 
กันได้หลากหลายวิธี แต่ในวิธีการนั้นควรมีวัตถุประสงค์ในการจัดการรูปแบบพ้ืนที่อย่างเหมาะสม
รูปแบบของการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง ควรประกอบด้วยการเล่นระดับของพ้ืนที่ การจับคู่หน่วยของพ้ืนที่ 
เพ่ือใช้ระดับในการเข้าถึงในทางตั้งด้วยลักษณะของบันไดหรือลิฟต์ และการใช้วิธีจัดแบ่งพ้ืนที่ด้วย
วิธีการวนพื้นที่เป็นการแบ่งสัดส่วนและการใช้งานของรูปแบบและการจัดสรรพ้ืนที่ทางตั้ง 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดสรรพื้นที่ และบันได 

 

3.คำจำกัดความของการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง                     

                    รูปแบบพื้นที่ถูกเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยวิธีการในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือใช้ใน 
การจัดการกับระบบของพื้นที่ ลักษณะของการแบ่งและวิธีการในกรณีศึกษาจะช่วยให้ผู้ศึกษาแยก 
ประเภทของรูปแบบของการเดินทางสัญจรทางตั้ง ที่มีหลากหลายรูปแบบวิธีการ ดังนี้  
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ภาพที่ 6 รูปแบบของการประกอบเงื่อนไขพ้ืนที่ 

 
 
    พื้นที่หน่วยย่อย หมายถึง หน่วยของที่ว่างที่มีการใช้สอยเฉพาะ มีขอบเขตการปิดล้อมที่แสดงให้ 
เห็นถึงความเป็นหน่วย ในความหมายที่ผู้ศึกษาใช้ในการแยกประเภท องค์ประกอบพ้ืนที่ หมายถึง  
การแยกสัดส่วนจากพ้ืนที่ในหนึ่งชั้นหลักถูกแบ่งออกเป็นพ้ืนที่หน่วยย่อยๆหลากหลายขนาด มีการจัด 
สรรของระบบการสัญจรทางตั้ง ประกอบกันด้วยวิธีทางใดทางหนึ่งและส่งผลต่อองค์ประกอบต่อพ้ืนที่ 
มุมมอง การขึ้นทางตั้ง การเชื่อมต่อพ้ืนที่และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่  
 
     ทางสัญจรและบันได หรือวิธีการจัดการทางสัญจร เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดการพ้ืนที่ 
ด้วยวิธีการใช้บันไดที่หลากหลายรูปแบบหรอืลักษณะของการใช้รูปแบบพื้นมาทดแทนด้วยระดับ 
วิธีการใช้งานที่ส่งผลต่อพ้ืนที่จะเกิดรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น กรณีการใช้บันไดวนเป็นการสัญจร 
ขึ้นพ้ืนที่ทางตั้ง ส่งผลต่อลำดับพ้ืนทีแ่ละรูปแบบการจัดวาง space ที่ถูกใช้งานทางตรง ทำให้พื้นที่ 
เปิดรับการขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งและมีผลการรอบรับการขึ้นที่แตกต่างกัน การใช้งานที่แตกต่างกัน  
ทำให้รูปแบบของบันไดจะส่งผลต่อพ้ืนที่หนึ่งไปยังพ้ืนที่หน่วยย่อย 
 
     พื้นที่รวม คือ พ้ืนที่ส่วนกลางที่เกิดจากระบบรวมของพื้นที่ทางตั้ง หรือการเกิดจากรูปแบบของ 
พ้ืนททีี่ถูกแยกออกมาจากพ้ืนที่ส่วนหลัก มีหน้าที่เป็นส่วนกลางรวบพ้ืนทีส่่วนอ่ืนๆเข้าหากัน ทั้งรูป 
แบบของพ้ืนทีจ่ะมี volume ขนาดใหญ ่หรือการที่มีการเชื่อมต่อที่ง่ายกับพ้ืนที่หน่วยย่อยอื่นๆ  
เชื่อมต่อทางด้านการเข้าถึง หรือมุมมองได้ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ซึ่งพ้ืนที่รวมจะเกิด 
ขึ้นได้กับการอยู่ร่วมกันการเกิดของพ้ืนที่หน่วยย่อย  
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จากการทำความเข้าใจในองค์ประกอบของพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมทั้ง 3 รูปแบบ การที่ประกอบกัน
จากระบบของหน่วยย่อย เพ่ือใช้ในการศึกษาทิศทางของการวางตำแหน่งของบันได สัดส่วนของการ
แบ่งพ้ืนที่และพ้ืนที่รวมที่เกิดจากระบบของหน่วยย่อยหรือเกิดจากพ้ืนที่รวมที่ถูกแสดงตัวออกมาจาก
การกำหนดตำแหน่งมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดวางองค์ประกอบในการศึกษาต่อใน
กรณีศึกษาขั้นต้น เพื่อใช้เป็นสิ่งสร้างกฎเกณฑ์เป็นตัวกำหนดการแบ่งลักษณะของพ้ืนที่ เพ่ือจำแนก
วิธีการใช้งาน ของพื้นที่และการเรียงตัวด้วยวิธีการ ให้เกิดการดันตัวขึ้นทางตั้งและใช้ในการทดลอง 
ในการประกอบขึ้นของรูปแบบพื้นท่ี 
  

4.กรณีศึกษาการเรียงตัวข้ึนทางตั้ง 

               แนวทางในการทำความเข้าใจวิธีการของระบบของการก่อรูปของพ้ืนที่ในองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมและจำแนกวิธีการที่ได้มาเพ่ือใช้ในการทดลองออกแบบจากกรณีศึกษารูปแบบของ
พ้ืนที่ที่เกิดการเรียงตัวขึ้น ดังนี้   
 

CASE STUDY1: Tsubomi house / FLAT HOUSE 

 
ภาพที่ 7 กรณีศึกษาที่ 1 บ้าน Tsubomi 

ที่มา  :https://www.archdaily.com/578076/tsubomi-house-flat-house 
 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/578076/tsubomi-house-flat-house
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กรณีศึกษาที่ 1 บ้าน Tsubomi  
เป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กความสูงของอาคารอยู่ที่  3 ชั้นครึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะของพ้ืนที่มีส่วน 
ที่ขายของขนาดเล็ก ที่บริเวณชั้น 1 เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงของคนภายนอก พ้ืนทีห่น่วยย่อยถูกแยก
ออกเป็น  2 ฝั่งและมีบันไดขั้นกลางระหว่างพ้ืนที่ รูปแบบการจัดสรรพื้นที่มีการเล่นระดับตามความสูง
ของพ้ืนที่แยกเป็นระดับในแต่ละชั้น ทำให้มีพ้ืนที่ของกิจกรรมแต่ละส่วนถูกเชื่อมต่อด้วยมุมมอง 
รูปแบบของบันไดขนานกับความสูงของ ระดับของพ้ืนและจะถูกไล่เรียงความสูงขึ้นเป็นระบบทั้ง 2 ฝั่ง
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 1 บ้าน Tsubomi 
 

ที่มา  :https://www.archdaily.com/578076/tsubomi-house-flat-house 
 

รูปแบบการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
ถูกเรียบเรียงพ้ืนที่ขึ้นทางตั้ง ไปพร้อมกับหน่วยของบันได พ้ืนที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของบันได ระดับของ
พ้ืนที่หน่วยย่อยมีการไล่ระดับทั้ง 2 ฝั่งเป็นสเต็ป โดยบันไดแทรกตัวอยู่ตรงกลางรูปแบบของพ้ืนที่
หน่วยย่อย พื้นที่รอบของกรอบอาคารมีความชัดเจน จะมีการเว้นช่วงพ้ืนที่ขนาดใหญ่แนวผนัง เพ่ือให้
แสงลอดผ่านพ้ืนที่ช่องเปิดเข้ามาภายในอาคารและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบันไดและพ้ืนที่รวม 
 

https://www.archdaily.com/578076/tsubomi-house-flat-house
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ภาพที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 1 บ้าน Tsubomi 
 

สรุปกรณีศึกษาที่ 1 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีทิศทางในการขึ้นทางตั้ง 

ที่ชัดเจนที่มีความเสมอกันในเส้นทางตั้งที่ถูกแยกออกจากกันเป็น 2 ฝั่ง พร้อมลำดับการข้ึนเป็นระดับ
สลับกัน รูปแบบของบันไดแทรกตัวอยู่ช่วงกลางของพ้ืนที่หน่วยย่อยเพ่ือใช้ในการสัญจรทั้ง 2 ฝั่ง พ้ืนที่ 
รวมในช่วงบันไดมีการทำงานร่วมกันทั้ง 2 ส่วน พ้ืนที่หน่วยย่อยกระจายตัวในทางราบแยกพ้ืนที่หลัก
ออกเป็น 2 ฝั่ง พ้ืนที่บันไดช่วยให้เกิดการเดินทางขึ้นและช่วงระยะของหน่วยย่อยที่เท่ากับระดับของ 
บันไดเป็นตัวรับพื้นที่ก่อนส่งต่อในชั้นถัดไป 
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CASE STUDY2: architectscasa en hakusan / fujiwarramuro  

 
ภาพที่ 10 กรณีศึกษาที่ 2 บ้าน  Hakusan 

ที่มา :https://www.archdaily.mx/mx/02-247409/casa-en-hakusan-fujiwarramuro-
architects 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 2 บ้าน hakusan  
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กความสูงของอาคารอยู่ที่ 2 ชั้นครึ่ง ลักษณะของพ่ี้ืนที่คือ 
พ้ืนที่ถูกแยกออกเป็น 2 ฝั่ง พ้ืนที่ช่วงตรงกลางมีบันไดขนาดใหญ่พาดขึ้นผ่านพื้นที่หน่วยย่อย รูปแบบ 
การจัดสรรพื้นที ่เกิดการแบ่งตามช่วงช่องว่างระหว่างบันได และด้านข้างของอาคาร พื้นที่หน่วยย่อย 
และทางสัญจรเกิดการใช้พื้นที่ร่วมกันช่วงตรงกลางของอาคารเพื่อเปิดcourt ขนาดใหญ่และพ้ืนที่รอบ 
ข้างถูกแบ่งสัดส่วนขนาด และกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน ในชั้นที่ 2 บันได ถูกเจาะเป็นช่องเพ่ือเพ่ิม 
พ้ืนที่ทางมุมมอง และบ่งบอกรูปแบบลักษณะสัดส่วนของแต่กิจกรรม 
 
 

https://www.archdaily.mx/mx/02-247409/casa-en-hakusan-fujiwarramuro-architects
https://www.archdaily.mx/mx/02-247409/casa-en-hakusan-fujiwarramuro-architects
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ภาพที่ 11 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 2 บ้าน  Hakusan 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
เกิดจากการจัดแบ่งพ้ืนที่ของการใช้งานเป็นสัดส่วน หน่วยของบันไดเข้ามามีส่วนร่วมของการใช้พื้นท่ี 
รวมกันระหว่างแต่ละพ้ืนที่ของหน่วยย่อยและบันไดยังเพ่ิมรูปแบบการใช้งานของพื้นที่ตามช่วงระยะ 
ห่างของขั้นบันได พื้นที่รอบของกรอบอาคารมีความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 12 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 2 บ้าน  Hakusan 
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สรุปกรณีศึกษาที่ 2 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการแทรกตัวตามระบบ 
ของพ้ืนขั้นบันได การใช้พื้นที่ร่วมกันจะมีการแทรกตัวตามระดับต่างๆตามรูปแบบของการใช้งานใน
พ้ืนที่ พื้นที่รวมคือช่วงช่องว่างตรงกลางของอาคารที่มีการเปิดcourtเพ่ือสร้างการเชื่อมพ้ืนที่ และให้
ความสำคัญกับการถูกใช้spaceร่วมกันระหว่างพ้ืนที่หน่วยย่อยและการเว้นช่วงระยะของขั้นบันได 
 

 CASE STUDY3: coil residence / Akihisa hirata 

 
ภาพที่ 13 กรณีศึกษาที่ 3 บ้าน Coil 

ที่มา  :https://www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-office-
coil/ 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 3 บ้าน coil  
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กความสูงของอาคาร 3 ชั้นครึ่ง ลักษณะของพ้ืนที่ คือ  
มีพ้ืนที่หน่วยย่อยที่ทำหน้าที่ซ้อนทับกับบันไดภายในอาคารค่อยๆไล่พ้ืนที่ขึ้นตามแนวของโครงสร้าง  
บันไดหรือการเดินทางขึ้นทางตั้งมีการไหลไปตามพ้ืนที่ภายในตัวอาคาร พ้ืนที่ร่วมจะถูกแทรกตัวด้วย 
หน่วยย่อยช่วงระหว่างบันไดและส่วนแต่ละชั้น รูปแบบของการจัดการพ้ืนที่ภายใน คือกิจกรรมและ
รูปแบบการเดินทางข้ึนถูกร้อยเรียงขึ้นทางตั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระดับความสูงที่ถูกเพ่ิมขึ้นใน
จำนวนของขั้นบันได โดยมีโครงสร้างของบันไดเป็นตัวประกอบหลักของการเรียงตัวขึ้นระหว่างช่วง 
พ้ืนและบันไดภายใต้ของโครงสร้าง 

https://www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-office-coil/
https://www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-office-coil/
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ภาพที่ 14 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 3 บ้าน Coil 

ที่มา  :https://www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-office-
coil/ 

 

รูปแบบการเรียงพ้ืนที่ของหน่วยย่อย  
เกิดข้ึนตามจังหวะพ้ืนที่และช่วงบันไดได้มีการแทรกตัวของขนาดพ้ืนที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการ 
ใช้งานและการไหลเวียนตามพ้ืนที่ทางขึ้นของโครงสร้างบันได เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่หน่วยย่อย ทำให้
รูปแบบมีช่วงจังหวะของการเดินขึ้นสลับกับการแทรกตัวของพื้นที่หน่วยย่อยหลากหลายขนาดและมี 
พ้ืนที่ร่วมที่เกิดข้ึนใน ร2 ะนาบไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้กรอบอาคารยังคงรูปชัดเจนกับรูปแบบของพ้ืนที่
ภายใน ที่การไหลของพ้ืนที่ในทางแนวตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-office-coil/
https://www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-office-coil/
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ภาพที่ 15 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 3 บ้าน Coil 
 
สรุปกรณีศึกษาที ่3 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการใช้งานร่วมกับระบบ
ของบันไดการใช้งานของพ้ืนที่ร่วมกันทั้งระบบของการเดินทางข้ึนทางตั้งกับบันไดมีส่วนในรูปแบบของ
พ้ืนที่หน่วยย่อยแทรกตัวเข้าไปใช้งานรวมกัน ทำให้พ้ืนที่เกิดการไหลตามขอบเขตของอาคารและเรียง
ระบบการใช้ของพ้ืนที่ทั้งหมดขึ้นทางตั้ง ด้วยระบบบันได 
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CASE STUDY4: house in miyamoto / tato architects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

 
ภาพที่ 16 กรณีศึกษาที่ 4 บ้าน Miyamoto 

ที่มา  :https://www.archdaily.com/890199/house-in-miyamoto-tato-architects 
 

กรณีศึกษาบ้านที่ 4 บ้าน Miyamoto  
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กความสูงของอาคารอยู่ที่ 4  ชั้น ลักษณะของพ้ืนที่ คือ  
มีพ้ืนที่หน่วยย่อยของอาคารถูกการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยรูปแบบของการไล่ระดับของหน่วยพื้นที่ 
และหน่วยย่อยของบันไดไล่ตามจังหวะของพ้ืนที่ บันไดทำหน้าที่ส่งต่อพ้ืนที่หน่วยย่อยขึ้นอย่างเป็น 
ระบบระเบียบ วิธีการขึ้นชั้นล่างมีทางเลือกในการขึ้น 2 ทาง ซ่ึงแต่ละทางจะส่งให้เกิดการใช้งาน 
ของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันและเป็นความสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อขอบของพ้ืนที่เกิดช่วงจังหวะมารวมกัน 
จนเป็นพื้นที่รวมนั้น รูปแบบการใช้งานของพื้นที่จะมาบรรจบกันและถูกเรียงขึ้นต่อกันอย่างเป็น 
ระบบ 

https://www.archdaily.com/890199/house-in-miyamoto-tato-architects
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ภาพที่ 17 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 4 บ้าน Miyamoto 

ที่มา : https://www.archdaily.com/890199/house-in-miyamoto-tato-architects 
 

รูปแบบการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย  
การเรียงตัวขึ้นทางตั้ง ด้วยระบบของบันไดได้กำหนดรูปแบบการรวบพื้นท่ี ให้มีความแตกต่างกัน 
ในช่วงของพ้ืนที่และความสูงของหน่วยย่อย ทีบ่่งบอกถึงประเภทการใช้งานของฟังก์ชั่น การศึกษา 
ระบบของการเรียงตัวในพื้นที่หน่วยย่อยนี้ ทัง้รูปแบบของบันไดทีเ่ป็นตัวบ่งบอกขอบเขตพ้ืนที่ใช้งาน 
และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเชิงทางตั้ง รูปแบบการเรียงของพ้ืนที่หน่วยย่อย เกิดจากระบบของพ้ืนที่  
ทั้งการแบ่งส่วนพื้นที่ ระดับ ความสูงของพ้ืนที่ต่อการใช้งาน และการสัญจรทางตั้ง(บันได)กับทางราบ 
เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ต่อระบบของหน่วยย่อย ระดับเป็นตัวบ่งบอกการรับรู้ถึง 
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (public private sami) ระบบของพ้ืนที่ทำงานร่วมกับกรอบของอาคารโดย  
พ้ืนที่และเกิดการเรียงตัวในทิศทางตั้งไปพร้อมกันในแต่ละหน่วยขององค์ประกอบย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/890199/house-in-miyamoto-tato-architects
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ภาพที่ 18 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 4 บ้าน Miyamoto 
 
สรุปกรณีศึกษาที ่4 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการแบ่งสัดส่วนของ
พ้ืนที ่เป็นระบบของเรขาคณิตที่ใช้รูปสามเหลี่ยมผืนผ้ามาเป็นตัวจัดแบ่งที่ถูกแยกกันในแต่ละส่วน 
รวมถึงการใช้ระบบของโครงสร้างที่แบ่งพ้ืนที่ออกแป็น 2 ส่วนในการเรียงขึ้นทางตั้ง และใช้การดันตัว
ขึ้นตามระบบของการวนร่วมกับบันได พ้ืนที่ดันตัวขึ้นในระบบของบันไดเปรียบเป็นส่วนของชานพัก ที่
ทำงานร่วมกัน พ้ืนที่ที่ถูกใช้งานจะกำหนดให้มีของเขตติดกับกรอบของอาคารพื้นที่ระหว่างจะมีหน้าที่
หลากหลาย เช่นพื้นที่ใช้งานร่วมกันหรือพ้ืนที่ส่วนกลาง พื้นที่รอยต่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้งการ
ใช้งานและการสัญจรทั้งทางราบและทางตั้งไปพร้อมๆกัน 
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CASE STUDY5: Townhouse B14 / XTH-berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 กรณีศึกษาที่ 5 Townhouse B14 
ที่มา  :https://www.archdaily.com/481743/townhouse-b14-xth-berlin 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 5 บ้าน Townhouse B14  
ในกรุงเบอลินประเทศเยอรมัน เป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กความสูงของอาคารอยู่ที่ 4 ชั้น ลักษณะ 
ของพ้ืนที่คือ มีรูปแบบของพ้ืนที่หน่วยย่อยแบ่งแยกสัดส่วนตามระดับชั้น บันไดส่งเสริมให้เกิด 
การใช้พื้นท่ีระหว่างและพ้ืนที่จากหน่วยย่อย บันไดยังช่วยสร้างความต่อเนื่อง ในพ้ืนที่โดยการ 
เปลี่ยนตำแหน่งและทิศทางของการขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความต่อเนื่องและบอกถึง 
การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้พ้ืนที่ เป็นการบ่งบอกเรื่องของการวางรูปแบบความสัมพันธ์ของ 
พ้ืนที่ถูกแยกการใช้งานออกเป็น2ฝั่งพื้นท่ีช่วงตรงกลางเป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่ แต่ไม่มีรูปแบบของ  
coreบันไดท่ีชัดเจน เกิดการเลื่อนตามรูปแบบของพื้นที่หน่วยย่อยที่ส่งเสริมต่อการใช้งานของพ้ืนที่ 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/481743/townhouse-b14-xth-berlin
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ภาพที่ 20 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 5 Townhouse B14 

ที่มา  :https://www.archdaily.com/481743/townhouse-b14-xth-berlin 
 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย  
เกิดจากการจัดสรรพื้นที่ในแนวระนาบ แยกพ้ืนที่ออกเป็น 2 ฝั่ง พ้ืนที่ช่วงกลางเป็นตัวเชื่อม 
ด้วยบันไดที่มาหลากหลายขนาด พื้นที่หน่วยย่อยมีขนาดที่ลดหลั่นตาม รูปแบบของการใช้งาน 
พ้ืนที่ช่วงกลางของการเชื่อมต่อมีการเปลี่ยนทิศทางเพ่ือเพ่ิมขนาดของพ้ืนที่ พ้ืนที่ช่วงรอยต่อ 
ระหว่างบันไดและหน่วยย่อยเป็นพื้นที่ท่ีเกิดความสัมพันธ์ในแนวแกนถึง 2 หรือ แกน เกิดพ้ืนที่ร่วม 
และสร้างความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในระบบการเดินทางตั้ง กรอบอาคารมีความชัดเจน มุมมองของ 
พ้ืนที่จะถูกแยกทางส่วนด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร พ้ืนที่ส่วนบนมีการเจาะ sky light  
เพ่ือให้เกิดช่องแสง ลงมายังส่วนของช่วงบันได เพ่ือให้แสงเข้ามาภายในตัวอาคาร 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/481743/townhouse-b14-xth-berlin
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ภาพที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 5 Townhouse B14 
 

สรุปกรณีศึกษาที ่5  
วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการจัดสรรรูปแบบของพ้ืนที่ 
และการเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านมุมมองภายในพ้ืนที่ และถูกเรียงระดับขึ้นทางตั้ง ด้วยทางสัญจรที่
มีการเชื่อมที่ปรับตามรูปแบบของพ้ืนที่หน่วยย่อย พ้ืนที่ร่วมมีการใช้volume และพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือ
แยกพ้ืนที่ส่วนบนออกเป็น 2 ฝั่ง  
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CASE STUDY6: House T /Hiroyuki Shinozaki architects 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 กรณีศึกษาที่ 6 House T 
ที่มา  :https://www.dezeen.com/2012/08/05/house-t-by-hiroyuki-shinozaki-architects/ 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 6 บ้าน House T  
อยู่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กความสูงของอาคารอยู่ที่ 2 ชั้นครึ่ง ลักษณะ 
ของพ้ืนที่ คือมีพ้ืนที่รูปแบบของพ้ืนที่หน่วยย่อยถูกแยกข้ึนตามโครงสร้างของบ้าน ถูกเชื่อมต่อ 
พ้ืนที่ร่วมด้วยการเจาะพ้ืนบางส่วนเพื่อทะลุลงมาถึงชั้นต่างๆ ตามรูปแบบ การเชื่อมต่อและ 
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ รูปแบบบันไดถูกข้ึนตามกิจกรรมและหน่วยย่อยของพ้ืนที่รูปแบบการ 
ใช้งานถูกกำหนดค่าในการวางทิศทางของการออกแบบบ้าน ลักษณะของพื้นที่ถูกเรียงข้ึนมี 
ทิศทางของการใช้งานและพ้ืนที่สัญจรทางตั้งที่ชัดเจน  
 
 
 

https://www.dezeen.com/2012/08/05/house-t-by-hiroyuki-shinozaki-architects/
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ภาพที่ 23 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 6 House T 
ที่มา  :https://www.dezeen.com/2012/08/05/house-t-by-hiroyuki-shinozaki-architects/ 

 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย  

พ้ืนที่ภายในอาคารถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเสา 4 ชุด ในแต่ละ ดส่วนแยกกัน ้วยระบบโครงสร้าง 
และเรียงตัวขึ้นทางตั้ง ในพ้ืนที่ชั้นบนบางพื้นที่มีการถูกเจาะช่องเพ่ือสร้าง volume ให้กับพื้นท่ี 
หน่วยย่อยด้านล่าง และสร้างความสัมพันธ์ในระนาบที่แตกต่างกัน ซึ่งมีการแบ่งการเจาะโดย  
พ้ืนที่ช่วงชั้นเลขคู่จะถูกเจาะช่องเพ่ือเปิดโล่งให้กับชั้นล่างเสมอ และเป็นทางสัญจรทางตั้ง พ้ืนที่ 
หน่วยย่อยถูกตัดออกในบางช่วงเพ่ือสร้างเป็นพ้ืนที่ทางการสัญจรแทน บันไดที่มีความเป็นอิสระ 
และถูกกำหนดบางส่วนในช่วงฟังก์ชันหลักๆในแต่ชั้น กรอบอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนที่ถูกใช้เต็ม 
พ้ืนที ่มุมมองพื้นที่ถูกเจาะช่องหน้าต่างขนาดใหญ่เพ่ือรับแสงแดดจากภายนอก และรับวิวจาก 
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dezeen.com/2012/08/05/house-t-by-hiroyuki-shinozaki-architects/
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ภาพที่ 24 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 6 House T 
 

สรุปกรณีศึกษาที ่6 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการกำหนด 
ปริมาตร(volume) ตามลักษณะของการใช้งานพ้ืนที่ พื้นที่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของโครง 
สร้าง การสัญจรทางราบมีการแบ่งลักษณะพื้นที่ใช้งาน รวมถึงการวางเฟอร์นิเจอร์กับทางสัญจร 
เป็นเส้นทาง(route) ไว้ชัดเจน ส่วนการสัญจรทางตั้งจะเน้นที่การใช้บันได ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ขนาด และการเคลื่อนย้ายได้ในความต้องการใช้งานพ้ืนที่ที่หลากหลาย พ้ืนที่หน่วยย่อยพ้ืนที่รวม 
และบันไดมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย  
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CASE STUDY7: Maison A Bordeaux /OMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 กรณีศึกษาที่ 7 Maison A Bordeaux 
ที่มา  :https://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux 

 

กรณีศึกษาบ้านที ่7 บ้าน Maison A Bordeaux  
ในเมืองบอร์โดประเทศฝรั่งเศสเป็นที่พักส่วนตัว ความสูงของอาคารอยู่ที่ 3 ชั้น ลักษณะของพ้ืนที่  
คือพื้นที่บนเนินเขา ที่เจ้าของเป็นผู้ใช้รถวีลแชร์ การออกแบบบ้านหลังนี้จึงควรสร้างพ้ืนที่ให้เกิด 
อิสระที่จะเคลื่อนรถวีลเเชร์ได้สะดวก ส่วนสำคัญของบ้านนี้คือการที่มีแพลตฟอร์มของการใช้ลิฟต์ 
ในส่วนหนึ่งของบ้าน ทำให้รูปแบบการเดินทางข้ึนพ้ืนที่นอกจากจะมีการใช้พื้นที่แนวระนาบแล้ว 
ยังเกิดการขึ้นในรูปแบบการใช้พ้ืนที่ในระนาบทางตั้ง เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ในพ้ืนที่ระหว่างสามชั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ใช้สอย 
 

https://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux
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ภาพที่ 26 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 7 Maison A Bordeaux 
ที่มา  :https://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux 

 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
ความน่าสนใจในกรณีศึกษานี้คือ รูปแบบการใช้ลิฟต์เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางข้ึนทางตั้ง 
ที่ลิฟต์ใช้แทนรูปแบบของบันได แต่รูปแบบในการข้ึนทางตั้งปรับรูปแบบของพื้นที่หน่วยย่อย 
ให้เกิดการเชื่อมต่อในระนาบทางตั้งและระนาบนะราบในแนวราบไปพร้อมๆกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 7 Maison A Bordeaux 

https://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux
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สรุปกรณีศึกษาที ่7 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยไม่ได้ถูกแยกออกจาก
ระบบพ้ืนที่ แต่ความพิเศษของการใช้ระบบของเทคโนโลยี หรือลิฟท์ เข้ามาประกอบร่วมกัน ทำให้
ส่วนของพ้ืนที่ที่ถูกเจาะช่องลิฟท์มีความเป็นพ้ืนที่หน่วยย่อยร่วมกับการดินทางข้ึนทางตั้งและพ้ืนที่รวม 
 

CASE STUDY8: VitraHaus/Herzog & De Meuron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 กรณีศึกษาที่ 8 VitraHaus/Herzog 
ที่มา : https://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 8 VitraHaus  

เป็นอาคารประเภทที่มีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งโชว์รูมขายของ,ร้านค้า,ร้านกาแฟ  
และห้องประชุม อยู่ในประเทศเยอรมัน ลักษณะรูปแบบของพื้นที่เกิดจากการเรียงตัวซ้อนกัน 
ของ layer แต่ละชิ้นส่วน ซ้อนทับกันภายในอาคารมีทั้งหมด 5 ชั้น ถูกแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดแบ่งออก 
เป็น12 ส่วน รูปแบบของการเรียงตัวภายในอาคาร แต่ละส่วนและการเล่นกับวัสดุภายในและ 
ภายนอกท่ีตัดกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งพ้ืนที่ภายในมีผนังเป็นสีขาว แต่ภายนอกใช้คอนกรีตสีเทาเข้ม  
ซึ่งทำให้เกิดการสร้างความขัดแย้งระหว่าง ภายในและภายนอก มีการใช้กระจกใสเปิดตลอดแนว 
เป็นการสร้างมุมมองจากพ้ืนที่ในต่ำแหน่งต่างๆ ตามมุมมองของพ้ืนที่หน่วยย่อยจะถูกหันไปใน 
ทิศทางต่างๆที่ถูกเชื่อมต่อกับภูมิทัศน์โดยรอบ ความซับซ้อนของพ้ืนที่ภายในเกิดข้ึนไม่เพียง  

https://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron
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แต่จากจุดตัดเชิงมุมของขอบมุมหลังคาและอาคารของบ้านแต่ละหลังตามรูปแบบของหน่วยย่อย 
ที่ถูกเรียงตัวขึ้น ซึ่งแสดงเป็นลักษณะแทนบ้าน ตามรูปแบบแนวคิดทางเรขาคณิตท่ีรูปแบบของ 
บันไดทั้งหมดจะถูกผนวกเข้ากับหน่วยย่อยของพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์  
ทางสายตาที่ช่วยให้เกิดมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจในแต่ละสัดส่วนของพ้ืนที่  

 
ภาพที่ 29 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 8 VitraHaus/Herzog 

ที่มา : https://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron 
 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
ค่อยๆเรียงขึ้นและหันทิศทางไปตามมุมมองของพ้ืนที่รอบข้างและมุมมองภายนอกหรือ 
มุมมองภายนอกท่ีส่งผลต่อพ้ืนที่ภายใน การเรียงตัวของกรอบอาคารขึ้นทางตั้ง และรูปแบบ 
การเชื่อมต่อจะใช้บันไดในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลต่อพ้ืนที่ภายใน และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่  
ทุกส่วนที่ขึ้นจากบันได จะได้รับมุมมองวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน ด้วยรูปแบบการเรียงอาคาร 
เป็นแนวนอนในระนาบทางราบ แต่ด้วยเป็นโครงสร้างเชิงแนวตั้งทำให้มีรอยขนาดเล็กแทรกตัว 
ระหว่างพื้นที่ที่ซ้อนทับกันในระนาบทางตั้งซึ่งส่งผลต่อรูปแบบอาคารทั้งภายในและภายนอก  
ทำให้กรอบของอาคารเกิดการเรียงตัว ตั้งแต่พ้ืนที่ของหน่อยย่อยที่ถูกเรียงตัวขึ้นในรูปแบบ 
บันไดต่อการเชื่อมพ้ืนที่ในทางตั้ง และประเภทของบันไดยังส่งผลต่อการใช้พ้ืนที่ที่หลากหลาย 
มุมมองหันตามพ้ืนที่หน่วยย่อย และพ้ืนที่ร่วมเกิดจากการเรียงตัวของระบบพ้ืนทีห่น่วยย่อย 
ที่เรียงตัวทำให้เกิดพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร 

https://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron
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ภาพที่ 30 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 8 VitraHaus/Herzog 
 

สรุปกรณีศึกษาที ่8 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการก่อรูปแยกพ้ืนที่และ
กรอบอาคารชัดเจนถูกจัดด้วยการวางเรียงซ้อนทับกับพื้นผิวของพ้ืนที่อาคารแต่ละส่วนและทิ้งร่องรอย 
เอาไว้ภายในพ้ืนที่หน่วยย่อย การสัญจรภายในถูกกำหนดด้วยพื้นที่การใช้งานและroute การเดินทาง 
ทางราบไว้ชัดเจนกับต่ำแหน่งของรูปแบบบันได ที่ส่งผลต่อ space การใช้งานที่ชัดเจน เช่นพื้นที่ท่ี
เป็นพื้นที่เปิด จะมีการใช้การสัญจรทางตั้งด้วยรูปแบบบันไดที่โอ่โถง ขนาดใหญ่ และเชื่อมกับพื้นที่
หน่วยย่อยอ่ืนๆได้ชัดเจน พ้ืนที่รวมชัดเจนในต่ำแห่งนอกอาคารที่เกิดจากการเรียงซ้อนทับกันของพ้ืนที่
หน่วยย่อยลำดับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ถูกเรียงจากพ้ืนที่เปิดเรียงตัวขึ้นไป 
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CASE STUDY9: ness House /Akihisa Hirata-Tree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 9 Tree-ness House 
ที่มา : https://www.archdaily.com/895346/tree-ness-house-akihisa-hirata 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 9 บ้าน Tree-nees  

ตั้งอยู่ในย่านโตชิมา ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะและรูปแบบการใช้งาน 
พ้ืนที่ที่หลากหลายรวมถึงการจัดสรรรูปแบบพื้นท่ีแตกต่างกัน ทั้งการใช้พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย, 
ออฟฟิศและแกลเลอรี รวมอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว มีการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน 
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ พื้นที่ส่วนที่เป็นออฟฟิตและแกลเลอรี่ 
เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดเพ่ือให้เข้าถึงจากภายนอกได้ง่ายที่สุด พ้ืนที่ส่วนด้านบนค่อยๆไล่ระดับการใช้งาน 
และการเข้าถึงซึ่งส่วนห้องนอน จะเป็นพ้ืนที่ส่วนที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด 

https://www.archdaily.com/895346/tree-ness-house-akihisa-hirata
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ภาพที่ 32 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 9 Tree-ness House 

ที่มา : https://www.archdaily.com/895346/tree-ness-house-akihisa-hirata 
 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 

พ้ืนที่หน่วยย่อยมีการลดหลั่นระดับพ้ืนที่และซ้อนทับบางช่วงด้วยการใช้รูปทรงกล่องซ้อนกันระหว่าง
พ้ืนในระนาบแนวตั้ง ทำให้มุมมองของพ้ืนที่เกิดร่องรอยของการออกแบบพื้นที ่เพ่ือให้เกิดมุมมองที่
แตกต่างกันและรับแสงภายนอกเข้ามาภายในตัวอาคารบางส่วน และช่วยปกปิดมุมมองจากผู้คน
ภายนอก รูปแบบการเชื่อมต่อพ้ืนที่เกิดได้ทั้งพ้ืนที่ภายในช่วงด้านล่างอาคารที่มีผู้ใช้งานที่หลากหลาย
และมีการจัดสรรพื้นที่โดยมีการแบ่งสัดส่วนทางเข้าถึงท่ีง่ายเหมาะสำหรับผู้คนภายนอกท่ีต้องทำ
กิจกรรมภายในอาคารและมีทางสัญจรทางตั้งเพ่ือใช้ในชั้นถัดไปได้ และในผู้ใช้งานภายในอาคารจะใช้
เส้นทางสัญจรทางช่องอ่ืนทั้งทางตั้งและทางราบเพื่อตัดขาดการเข้าถึงส่วนรวมภายในพื้นที่สำหรับ
ผู้คนภายนอก ส่วนด้านบนของอาคารเกิดการเชื่อมพ้ืนที่รอบนอกของอาคารที่ถูกขยับรูปแบบของการ
เดินทางข้ึนมาเป็นการแกะพ้ืนที่รอบนอก เพ่ือสร้างมุมมองและเป็นการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ภายนอก
ต่อกัันในระหว่างชั้นด้วย พื้นที่ร่วมมีการเปิดพ้ืนที่ภายในอาคารและเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ภายนอกภายใต้
ระนาบเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/895346/tree-ness-house-akihisa-hirata
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ภาพที่ 33 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่9 Tree-ness House 
 
สรุปกรณีศึกษาที ่9 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการจัดระบบร่วมกัน 2 
ระบบ โดยระบบแรกใช้core ลิฟท์ อยู่ช่วงกลางของอาคารโดยใช้conceptคล้ายกับลำต้นของต้นไม้ 
ทีมีส่วนหน่วยย่อยๆกระจายอยู่รอบๆคล้ายกับใบไม้ ลำต้นทำหน้าที่เป็นส่วนกลางหลักท่ีกระจายไป
ตามส่วนต่างๆเพ่ือเชื่อมหน่วยย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน ส่วนระบบที่ 2 จะเน้นที่รูปแบบของการเดินทาง
ถูกจัดแจกตามหน่วยย่อยที่สอดคล้องกับมุมมองรอบอาคาร ทำให้เกิดการบิดพ้ืนที่ทางเดินและ
ผสมผสานกับหน่วยย่อยเล็กๆที่มีขนาดพอเหมาะ 
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CASE STUDY10: Split Level House /Qb Design 

 
ภาพที่ 34 กรณีศึกษาที่ 10 Split Level House 

ที่มา : https://www.archdaily.com/48308/split-level-house-qb-design 
 

กรณีศึกษาบ้านที่ 10 บ้าน Split Level House  
ในประเทศอเมริกา เป็นที่อยู่อาศัยความสูงของอาคารอยู่ที่ 4 ชั้น ลักษณะของพ้ืนที่ คือมีรูปแบบ 
ของพ้ืนที่หน่วยย่อย และเกิดการเรียงตัวขึ้นแยกพ้ืนที่ออกเป็น 2 ฝั่ง มีโถงบันไดข้ึนทางตั้งและมี 
coreบันไดท่ีชัดเจนและต่ำแหน่งเดิมทุกชั้น  
 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
พ้ืนที่หน่วยย่อยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกและแสดงถึงเส้นทางสัญจรทั้งทางราบและทางตั้ง  
ทำให้มีระนาบของการจัดสรรพื้นที่ชัดเจน รูปแบบspaceจะเน้นระดับที่แยกอาคารออกเป็น 2 ฝั่ง  
ทำให้พื้นที่หน่วยย่อยเกิดสับระดับท่ีแตกต่างกับและใช้ Coreบันไดกลางเป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่หน่วยย่อย 
 
 
 

https://www.archdaily.com/48308/split-level-house-qb-design
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ภาพที่ 35 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 10 Split Level House 
 

สรุปกรณีศึกษาที ่10 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการกำหนดการแยก
พ้ืนที่ใช้งานออกเป็น 2 ฝั่ง และการใช้พ้ืนที่ตรงกลางที่เชื่อมพ้ืนที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยย่อยของการ
เดินทางข้ึนทางตั้ง และใช้วิธีการแยกพ้ืนที่ด้วยย่อยต่างๆด้วยระดับ ทำให้ตำแหน่งของ coreบันไดมี
ความชัดเจน และใช้พ้ืนที่หน่วยย่อยบางส่วนเป็นการเดินทางในทางราบ เกิดการซ้อนทับของพ้ืนที่ทั้ง
การเดินทาง และระดับของพ้ืนที่หน่วยย่อย  
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CASE STUDY11: Slope /Fujiwaramuro ofHouse  

 
ภาพที่ 36 กรณีศึกษาที่ 11 House Of  Slope 

ที่มา : https://www.archdaily.com/179855/house-of-slope-fujiwarramuro-architects 
 

กรณีศึกษาบ้านที่ 11 บ้าน House Of  Slope 

บ้าน House Of  Slope ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่อยู่อาศัยที่มีความสูง 3ชั้น มีลักษณะการจัด 
การพ้ืนที่ ในรูปแบบการไล่ระดับกับพ้ืนที่หน่วยย่อยขึ้นเป็นstep รูปแบบการขึ้นทางตั้งใช้วิธ ี
เป็นlampและslopพ้ืนที่ข้ึนเป็นระดับๆทั้งพาดช่วงยาวและพาดช่วงสั้นๆ โดยเน้นพ้ืนที่รอบ 
ขอบอาคารที่ใช้เป็นทางสัญจรเป็นหลัก ในบ้านหลังนี้ไม่มีบันได รูปแบบพื้นที่การใช้งานจะอยู่ 
ช่วงส่วนกลางของแต่ละชั้น พ้ืนที่ช่วงตรงกลางที่แบ่งเป็นหน่วยย่อย จะมีการเรียงตัวคล้ายขั้น  
stepขั้นบันไดท่ีมีช่วงพาดระหว่างข้ันเยอะกว่าปกติเรียงข้ึนประกอบในทิศทางตั้ง กรอบอาคาร 
มีความชัดเจนทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/179855/house-of-slope-fujiwarramuro-architects
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รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
พ้ืนที่หน่วยย่อยมีการใช้พ้ืนที่ร่วมกับการเดินทางข้ึนทางตั้ง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่หน่วยย่อย 
เป็น 2 แบบ คือ 1 พ้ืนที่หน่วยย่อยสัดส่วนรอบนอกใหล้กรอบอาคารให้ถูกใช้งานเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเดินทางขึ้นทางตั้งด้วยการปรับพื้นที่ให้เกิดสโลป ส่วนที่ 2 คือการจัดพ้ืนที่ตรงกลางเป็น 
หน่วยย่อยที่ค่อยๆไล่ระดับพื้นที่ข้ึนเป็นสเต็ป จึงทำให้อาคารนี้มีรูปแบบการเดินทางท่ีผสมผสาน 
วิธีการที่เกิดจากการซ้อนพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นท่ีด้วยระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่11 House Of  Slope 
 

สรุปกรณีศึกษาที ่11 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการใช้วิธีการดับพ้ืนที่
และการเดินทางขึ้นทางตั้งทั้ง 2 ระบบไปพร้อมกัน โดยการแบ่งเส้นทางสัญจรและพ้ืนที่ใช้งานไว้อย่าง
ชัดเจนแต่ด้วยการใช้วิธีการสัญจรด้วยระบบการสโลปของพ้ืนที่ทำให้ตัวอาคารมีความสูงที่ไม่มาก และ
รูปแบบการใช้งานพ้ืนที่น้อยลง มีแต่การสัญจรทางตั้งและทางราบไปพร้อมๆกัน ด้วยการใช้วิธีการสโล
ปของพ้ืนที่ทำให้รูปแบบการใช้งานช่วงทางสัญจรไม่สามารถใช้งานได้อย่างซับซ้อนเท่ากับวิธีการ
เดินทางราบทำให้เกิดการแบ่งพ้ืนที่ที่ชัดเจนด้วยวิธีการ 
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CASE STUDY12: Amida House/Kochi Architect Studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 กรณีศึกษาที่ 12 Amida House 
ที่มา : https://www.archdaily.com/301665/amida-house-kochi-architects-studio 

 

กรณีศึกษาบ้านที่ 12 บ้าน Amida House 

บ้าน Amida House อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่พักอาศัยขนาด 3ชั้น พ้ืนที่ในหน่วยย่อย แบ่งออกเป็น 
3 ลำดับ พ้ืนที่หลักจะอยู่ทั้ง2ฝั่งแยกการใช้งานที่ชัดเจน พ้ืนที่ตรงกลางเป็น พ้ืนที่ร่วมที่บางส่วนจะ
สามารถเชื่อมต่อและมีมุมมองต่อกันภายในอาคารได้ทั้ง 3 ลำดับ ไม่เท่ากันท้ังในระนาบทางตั้งและ 
ทางราบ มีคอบันไดที่ชัดเจนและปกปิด แต่มีบันได ส่วนที่ใช้ตามรูปแบบพ้ืนที่หน่วยย่อยที่เปิดโล่ง  
พ้ืนที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันทั้งเชื่อมต่อและปกปิดเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัว กรอบอาคาร 
ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/301665/amida-house-kochi-architects-studio
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รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
พ้ืนที่หน่วยย่อยมีการแบ่งพ้ืนที่ทางราบออกเป็น 3 ส่วนทางแนวตั้ง พ้ืนที่ที่ถูกแบ่งออกท้ัง 2 ฝั่งจะมี
ขนาดที่ใหญ่และใช้งานมากกว่าพ้ืนที่ตรงกลางที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งการพยายามเชื่อมพ้ืนที่และ
การแยกพ้ืนที่ออกด้วยระดับที่แตกต่างจากพ้ืนที่หน่วยย่อยที่อยู่ติดกรอบอาคาร การแบ่งพ้ืนที่การใช้
งานมีความชัดเจนเรื่องขอบเขตพ้ืนที่ต่อระบบความสัมพันธ์ในเชิงระดับที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 12 Amida House 
 
สรุปกรณีศึกษาที ่12 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีการแบ่งพ้ืนที่ 
และทิศทางของการใช้งาน รูปแบบการเดินทางข้ึนทางตั้ง มีความแน่นนอนในการต่อพื้นที่ข้ึน 
รวมถึงรูปแบบบันไดที่มีการเคลื่อนย้ายตามพ้ืนที่ใช้งานชั่วคราว การแยกหน่วยย่อยจะมีพ้ืนที่ 
หลักท่ีมีขนาดและระดับที่เท่ากัน หน่วยย่อยที่ถูกแยกอยู่กลางอาคารในแต่ละชั้นจะมีระดับที่ 
แตกต่างจากน่วยย่อยขนาดใหญ่ เพื่อสร้างรูปแบบมุมมองที่แตกต่างและตัดความสัมพันธ์ 
พ้ืนที่บางส่วนด้วยระดับสายตา 
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CASE STUDY13: Tokyo Apartment/Sou Fujimoto 

ภาพที่ 40 กรณีศึกษาที่ 13 Tokyo Apartment 
ที่มา : https://www.dezeen.com/2010/10/05/tokyo-apartment-by-sou-fujimoto-

architects/ 
 

กรณีศึกษาบ้านที่ 13 Tokyo Apartment 

บ้าน Tokyo Apartment เป็นอพาทเม้น ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการออกแบบตัวอาคารคล้ายบ้าน 
ที่มีพ้ืนที่หน่วยย่อยที่มาประกอบกันแบบซ้อนทับพ้ืนทีเ่พ่ือให้เกิดการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง รูปแบบของ 
บันไดจะอยู่ภายนอกของอาคารมุมมองของพ้ืนที่จะถูกหันไปตามทิศทางตามรูปแบบการวางของ 
อาคาร กรอบอาคารจะมีองค์ประกอบของพ้ืนที่หน่วยย่อยเรียงตัวซ้อนกัน 
 

รูปแบบของการเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อย 
พ้ืนที่หน่วยย่อยมีส่วนประกอบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน ด้วยการนำมาเรียงตัว 
ต่อกันในทางตั้ง รูปแบบที่ถูกตัดขาดแต่มีความพยายามที่จะประกอบร่วมกันเป็นอาคารเดียวกัน 
แต่ทิ้งร่องรอยความเป็นหน่วยย่อยไว้ ถูกเรียงตัวซ้อนกัน รูปแบบหน่วยย่อยมีการใช้รูปทรงที่มี 
ความคล้ายกับบ้าน ทุกพ้ืนที่จะหันทิศทางตามมุมมองของบริบทและระกับท่ีแตกต่างกัน  

https://www.dezeen.com/2010/10/05/tokyo-apartment-by-sou-fujimoto-architects/
https://www.dezeen.com/2010/10/05/tokyo-apartment-by-sou-fujimoto-architects/
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ภาพที่ 41 วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการของกรณีศึกษาที่ 13 Tokyo Apartment 
 
สรุปกรณีศึกษาที ่13 วิธีการเรียงลำดับของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งรูปแบบหน่วยย่อยมีองค์ประกอบ 
ของตัวเองและแยกพ้ืนที่กันอย่างเป็นกลุ่มก้อน นำมาเรียงซ้อนกันด้วยวิธีการเรียงขึ้นทางตั้ง  
ทุกพ้ืนที่จะถูกเชื่อมด้วยบันไดที่พาดพ้ืนที่หน่วยย่อยบางส่วนผ่านพื้นที่รอบอาคารหนึ่งไปยัง 
อีกอาคารหนึ่งเพ่ือเข้าถึงในการใช้งาน 
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5.ข้อสรุปจากกรณีศึกษา Case Study 

 
ตารางที่ 1 อธิบายข้อสรุปกรณีศึกษา case study 

 

            จากกรณีศึกษารูปแบบของพ้ืนที่ รวมถึงการทำความเข้าใจในการเดินทางข้ึนทางตั้ง เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และวิธีการที่เหมาะสม ในการก่อรูปขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กับ
รูปแบบของบันไดที่นำมาใช้ในการประกอบขึ้นพ้ืนที่ทางตั้ง(Thornton and Donlon 1951) 
 
             การเริ่มต้นจากกรณีศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจ ถึงการสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆที่ส่งผลต่อระบบพ้ืนที่หน่วยย่อย พื้นที่ร่วม และรูปแบบของการเดินทางข้ึนทางตั้ง(บันได – ลิฟท์ 
- ระดับของพ้ืนที่ที่แตกต่างจากเดิม) ในการประกอบพื้นที่มีวิธีการต่างๆท่ีช่วยให้เกิดในการแยกพ้ืนที่ 
ขั้นตอนและวิธีการในการเริ่มรูปแบบ จะส่งผลต่อการกำหนดเงื่อนไขของการก่อรูป ทั้งรูปแบบของ
หน่วยย่อย ที่สามารถจำแนก ของการใช้ที่แตกต่างกันรวมถึงมุมมอง การแยกกันระหว่างพ้ืนที่หน่วย
ย่อยและการสัญจร ที่เราสามารถกำหนดได้ด้วยวิธีการ หรือการจัดแบ่งที่เริ่มต้นจากความต้องการ
พ้ืนที่เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ทำให้ตำแหน่งและรูปแบบในการจัดวางพ้ืนที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ 
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ทั้งการใช้งานและระบบของพ้ืนที่ทั้งหมดทุกสัดส่วนจึงมีความสัมพันธ์ร่วมกันในการก่อรูปของพ้ืนที่ใน
การเดินทางขึ้นทางตั้ง 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงถึงผลการสรุปกรณีศึกษา 
 

วิธีการและการจำแนกกรณีศกึษา 

           หลังจากท่ีผู้ศึกษาจำแนกวิธีการรูปแบบของการเรียงตัวของพ้ืนที่และองค์ประกอบย่อยๆ 
ของการก่อรูปพื้นที่ด้วยหน่วยย่อย พ้ืนที่รวม และการข้ึนทางตั้ง จากการสรุประบบของพ้ืนที่สามารถ 
แบ่งแยกได้ตามตารางสรุปผลออกเป็นทั้งหมด 5 แบบ โดยวิธีการที่แตกต่างกันเกิดจากเงื่อนไขของ 
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
 
       แบบที่ 1 มีการจำแนกcore และสัดส่วนของบันไดไว้ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ภายในบ้านอย่างชัดเจน  
                   และมีการกำหนดรูปแบบของพ้ืนที่หน่วยย่อยที่ถูกเรียงตัวขึ้นด้วยบันได เป็นตัวยึด  
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                  พ้ืนที่หน่วยย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
 
       
            แบบท่ี 2 มีการแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วนเรขาคณิต ก่อนการจัดเรียงพ้ืนที่หน่วยย่อยด้วยโครง 
                        สร้างหลกัและใช้งานร่วมกันการเดินทางข้ึนทางตั้ง การแบ่งพ้ืนที่แยกในแต่ละชั้น 
                        บ่งบอกถึงลักษณะและการใช้งานของพ้ืนที่ ภายในชั้นที่หนึ่งถูกแยกสัดส่วนของ  
                       การเดินทางข้ึนทางตั้งไว้ชัดเจน และใช้วิธีการคิดแบบการไต่ระดับของพ้ืนที่ขึ้น  
                       เป็นระบบ บันไดขึ้นทางตั้งถูกประกบด้วยลำดับของพ้ืนที่หน่วยย่อยๆเกาะขอบ  
                       ของอาคารเรียงพ้ืนทีว่นขึ้น เมื่อครบจะเกิดพ้ืนที่รวมหรือการเชื่อมพ้ืนที่ส่วนกลาง  
                       เข้าด้วยกันและสร้างระบบการวนพื้นที่ในชั้นต่อไป  
            แบบท่ี 3 มีการใช้รูปแบบของโครงสร้างอาคาร เป็นตัวกำหนดทิศทางในการเรียงตัวขึ้น 
                        ทางตั้ง การกำหนดวางเสาในตำแหน่งต่างๆส่งผลต่อสัดส่วนของพ้ืนที่ ระดับที่ถูก  
                        ดันตัวขึ้นที่ละระดับ ใช้งานควบคู่กับขั้นบันได โดยใช้ระบบการวนพ้ืนที่จากขอบ   
                        อาคารฝั่งหนึ่งจนสุดอีกฝั่งหนึ่ง ในระยะทางด้านยาวแล้วจึงวนพื้นที่กลับมาอีกฝั่ง   
                        ด้วยวิธีการเดิมการเรียงตัวขึ้นทางตั้งค่อยจัดการที่ละสเต็ป ทำให้พ้ืนที่หน่วยย่อย  
                        ถูกใช้งานควบคู่ไปกับสัดส่วนของช่วงระยะขั้นบันได โดยเพ่ิมขนาดบางช่วง           
                        เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ซึ่ง พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ช่วงรอยต่อของโครงสร้าง 
                        เสาและด้านหัวมุมของอาคาร 
            แบบท่ี 4 เกิดจากระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง มีการกำหนด  
                        รูปแบบ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ให้กับระบบของพื้นที่ ด้วยการจัดวางให้ 
                        สอดคล้องกับระบบของอาคารด้วยวิธีการเจาะพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเป็นพื้นที่เปิดเชื่อม  
                        ระดับพ้ืนที่หน่วยย่อยส่วนล่างและส่วนบนเข้าหากัน รวมถึงการเชื่อมรูปแบบการ 
                        เดินทางบางส่วนให้มีความชัดเจนและบางส่วนที่สามารถยืนหยุ่นรูปแบบ และวีธี 
                        การที่ปรับเปลี่ยนตาม ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่ถูกใช้งาน ทั้งความสัมพันธ์  
                        ทางการสัญจรทางราบและทางตั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่หน่วยย่อยและ 
                        พ้ืนที่รวมที่ระดับแตกต่างกัน 
             แบบที่ 5 มีการใช้พ้ืนที่หน่วยย่อยเป็นตัวกำหนด ระดับความสัมพันธ์และการเชื่อมพ้ืนที่  
                         การสร้างกรอบพ้ืนที่ของหน่วยย่อยที่ชัดเจน และถูกแบ่งแยกสัดส่วนมาจัด 
                        ระเบียบ โดยการก่อรูปเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในมิติที่แตกต่างจากเดิม และเชื่อม 
                        พ้ืนที่ด้วยบันได ลิฟท์ ที่หลากหลายตามรูปแบบของพ้ืนที่ที่ถูกใช้งานเพื่อ 
                        ตอบสนองในความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และผู้คน 
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6.การเลือกcase study เพื่อนำมาศึกษาทดลอง  

          การสัญจรทางตั้งมีรูปแบบการเรียงตัวและองค์ประกอบในการก่อรูปที่หลากหลาย ผู้ศึกษาได้
เลือกcase study กรณีศึกษาออกมา 2 ตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการทดลองรูปแบบและวิธีการของการ 
เดินทางข้ึนทางตั้งที่แตกต่างกัน รูปแบบของระบบการใช้พื้นที่หน่วยย่อย การเกิดพ้ืนที่ร่วมระหว่างกัน 
และการสัญจรทางตั้ง-ทางราบ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันใน 2 case นี้ จะเป็นตัวส่งเสริมการทำความ
เข้าใจในระบบและการสร้างเงื่อนไขของการกำหนดพ้ืนที่และการก่อรูปพ้ืนที่ การทดลองจะส่งผลต่อ
รูปแบบ วิธีการของพ้ืนที่ องค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก จะถูกจัดแยกตามระบบความสัมพันธ์
ของพ้ืนที่ และระบบการสัญจรเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนีใ้นการเลือกกรณีศึกษามา 2 ตัวอย่าง เพื่อช่วยสร้าง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประกอบรูปแบบพ้ืนที่ออกมาให้เกิดข้อแตกต่าง ด้วยวิธีการที่สามารถ
สร้างระบบของพ้ืนที่ขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ โดยวิธีการที่เลือกมาจะเป็นตัวแบบในการเริ่มการ
ทดลองออกแบบที่มีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน 2 วิธี คือ  
 
 

 
 

ภาพที่ 43 แสดงถึงผลการสรุปกรณีศึกษา 2 
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1.การก่อรูปพื้นที่โดยกำหนดขอบเขตของอาคาร 

            case study miyamoto house คือตัวอย่างของการก่อรูปพ้ืนที่โดยกรอบของ

อาคารจะเป็น ตัวกำหนดขอบเขตพ้ืนที่รอบนอก พ้ืนที่ภายในเกิดจากการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ 
มุมมองถูกใช้ช่องเปิดของพื้นที่เพ่ือแสดงถึงมุมมองภายในและภายนอกอาคาร การเรียงตัวของพ้ืนที่
เกิดจากการแบ่งสัดส่วนพื้นที่โดยใช้ระบบเรขาคณิต มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วนตามการใช้งาน
และเรียงพ้ืนที่ข้ึนอย่างเป็นระบบ รูปแบบของบันได ถูกใช้ร่วมกันเป็นองค์ประกอบระดับที่เท่ากัน 
เรียงต่อกัน และวนพื้นที่จนครบในพ้ืนที่1ชั้น จากนั้นจะเกิดพ้ืนที่รวม ที่เชื่อมการเดินทางขึ้น 
ทั้งหมดและแยกออกเป็นระบบในชั้นถัดไป  

 
ภาพที่ 44 รูปแบบผังพ้ืนของ miyamoto house 

          miyamoto house มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในแนวระนาบ โดยใช้ขอบของอาคาร 
เป็นตัวดันพื้นทีใ่นการข้ึนทางตั้ง ใช้วิธีแบ่งพ้ืนที่ถูกในระนาบแนวราบก่อนการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง  
การจัดแบ่งระดับความสูงในแต่ละพ้ืนที่หน่วยย่อยจะใช้ช่วงจังหวะที่เหมาะสมและเท่ากันในทุกช่วง
ระดับชั้น โดยมีการแยกทางขึ้นเป็น 2 ฝั่ง ในแต่ละส่วนจะมีรูปแบบการใช้พ้ืนที่ที่แตกต่างกันเมื่อวน 
พ้ืนที่จนเกือบครบภายในกรอบอาคาร จึงเกิดการรวบพ้ืนที่ช่วงตรงกลางเปรียบทีเ่หมือนพ้ืนที่
ส่วนกลางของอาคารมารวมกันทั้ง 2 ฝั่งก่อนที่แยกออกเป็น 2 ฝั่งในระบบเดิม เป็นวิธีการแบ่งสัดส่วน
ขนาดพ้ืนที่ตามรูปแบบการใช้งานและบันได ช่วยส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่แต่ละส่วนก่อนไล่เข้าสู่พื้นที่
หน่วยย่อยได้ง่ายขึ้น เป็นระบบระเบียบของการใช้พ้ืนที่ และระดับความสูงรวมถึงกรอบของอาคาร
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การเรียงตัวของพ้ืนที่ทางตั้งที่เกิดจากระบบที่ชัดเจน และรูปแบบของความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ค่อยๆ
จัดลำดับการเข้าถึงในรูปแบบทางตั้ง 

2.การก่อรูปโดยการเรียงตัวของพื้นที่หน่วยย่อย 

               case study vitra haus คือตัวอย่างของการกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่หน่วยย่อยที่ 

ชัดเจน ด้วยการถูกแยกตัวออกมาจากองค์ประกอบของอาคาร รูปแบบการใช้งานพื้นที่ในแต่ละส่วน 
ส่งผลต่อมุมมองและทิศทางที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกของอาคาร การเรียงตัวของพ้ืนที่หน่วย
ย่อยมีการซ้อนทับ ทำให้เกิดการทิ้งร่อยรอยซึ่งแสดงให้เห็นภายในพ้ืนที่อาคาร บันไดทำหน้าที่เชื่อม
พ้ืนที่ในแต่ละส่วนทำให้การเดินทางข้ึนทางค้ังมีรูปแบบและเน้นที่ลักษณะของการใช้งานพ้ืนที่ บันได
ใช้ในการขับเคลือนพ้ืนที่และส่งผลต่อspaceโดยตรงในแต่ละชั้น ความต้องการspaceและลักษณะที่ 
แตกต่างกันทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 
 
               ทำให้พื้นที่บางส่วนเน้นการเดินทางขึ้นทางตั้งและสัมผัสถึงขอบของอาคารเพ่ือเปิด
มุมมองและทิศทางภายนอกของอาคาร บางพ้ืนที่บันไดมีการพาดยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับ
พ้ืนที่ในทางราบภายในอาคาร ชั้นล่างของส่วนshop พ้ืนที่ทางเดินขนาดใหญ่เพ่ือส่งต่อพ้ืนที่ในทาง
ราบ รูปแบบการใช้พื้นที่หน่วยย่อยมีท้ังการใช้ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และถูกเชื่อมด้วยการสัญจร
รูปแบบทั้งทางราบและทางตั้งไปพร้อมๆกันกับมุมมองและช่องเปิดของอาคาร  

 
ภาพที่ 45 รูปแบบผังพ้ืนของ VitraHaus 

            vitra haus เกิดจากการวางองค์ประกอบของหน่วยย่อยแยกเป็นชิ้นส่วน ถูกนำมาเรียงต่อ
กันและมีการซ้อนทับกันบางส่วน พ้ืนที่หน่วยย่อยแต่ละส่วนจะถูกหันทิศทางที่แตกต่างกันตามมุมมอง
ของพ้ืนที่พร้อมกับบริบทโดยรอบ การเรียงพ้ืนที่ซ้อนทับกันทำให้เกิดพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างพ้ืนที่
ภายนอกอาคารเกิดเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางที่อยู่ภายนอกและ ยังมีมุมมองที่สามารถมองออกมาในพ้ืนที่
ภายในได้รูปแบบของบันไดทำให้มีความหลากหลายตามพ้ืนที่หน่วยย่อย ความต้องการพ้ืนที่ที่แตกต่าง
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กันความสัมพันธ์ของรูปแบบการเดินทางสัญจรจะสอดคล้องกับมุมมองภายนอกเสมอและยังส่งผลต่อ
พ้ืนทีห่น่วยย่อยที่ซ้อนทับ 
 

บทที่ 3 

กระบวนการศึกษา 

 
                       บทความนี้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาจากกรณีศึกษา case study เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบการเรียงตัวของพ้ืนที่ในระบบการเดินทางข้ึนทางตั้ง เพ่ือค้นหาเครื่องมือและสร้างเงื่อนไขใน 
การออกแบบรวมถึงวิธีการในการเรียงตัวของระบบทางสถาปัตยกรรม และเลือกบริบทที่ตั้งของพื้นที่ 
ในการทดลอง 
 

1.วัตถุประสงค์ของการทดลองออกแบบพื้นทีจ่ากกรณีศกึษา 

            การทดลองเริ่มด้วยวิธีการศึกษาเบื้องต้นจากกรณีศึกษา เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ และสร้างรูปแบบการสัญจรทางตั้งประกอบกับพื้นท่ีหน่วยย่อย 
วัตถุประสงค์ของการออกแบบ : เพ่ือสร้างลำดับการเรียงตัวของพ้ืนที่ทางตั้งจากองค์ประกอบ 
ทางสถาปัตยกรรมจากการแบ่งระนาบพ้ืน และเรียงพ้ืนที่ขึ้นในระดับท่ีเท่ากันและดันตัวขึ้นทางตั้ง 
จะถูกเชื่อมต่อด้วยรูปแบบบันได มี 2 เงื่อนไขในการประกอบตามกรณีศึกษา คือ  
        กรณีท่ี 1  การใช้กรอบของอาคารเป็นตัวบ่งบอกขอบเขตของพ้ืนที่ในการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง  
        กรณีท่ี 2  การใช้วิธีการเรียงตัวขึ้นของพ้ืนที่หน่วยย่อยแบบอิสระ 
 

2.การทดลองออกแบบการเรียงพื้นที่ข้ึนทางตัง้ 

           ศึกษาการสร้างเงื่อนไขให้กับระบบของพื้นที่ ด้วยการทดลองที่เริ่มต้นจากกรณีศึกษา เพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ศึกษา ก่อนการทดลองตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนด ระบบที่ถูกใช้จะเป็นตัวตอบ
คำถามในรูปแบบของการใช้พื้นที่ และการเดินทางขึ้นทางตั้งที่เก่ียวข้องกัน  
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2.1รูปแบบการทดลองท่ี 1 เพื่อศึกษาวิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง 

SET1.1-1.3 จากcase study miyamoto house 

      รูปแบบ set1.1-1.3 เป็นการทดลองที่ใช้วิธีการผสมระหว่างรูปแบบของพื้นที่หน่วยย่อยกับระดับ
ความสูงและรูปแบบขั้นบันไดให้เกิดการดันตัวขึ้นทางตั้ง ด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือใช้ในการทำความเข้าใจ
ในระบบ วิธีการเรียงรูปแบบพ้ืนที่และวิธีการเดินทางขึ้นทางตั้ง จะเน้น 
ใช้กรณีศึกษาของ miyamoto house ในกรณีที่ 1 การออกแบบทดลอง โดยจะมีการแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆเพ่ือทำแยกพ้ืนที่ในทางราบก่อนการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง  
 

   -  การทดลองที่ 1.1 วิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยการวนพื้นที่ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 แสดงถึงวิธีการทดลอง SET 1.1 ของกรณีศึกษา miyamoto house 
 

             วิธีการเริ่มต้นจากการทดลองออกแบบ set1.1 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ โดยในหนึ่งหน่วย
พ้ืนทีจ่ะแบ่งสัดส่วนออก 3 – 4 ส่วน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพ้ืนที่ การวนพ้ืนที่เพ่ือใช้บังคับทิศทางใน
การเรียงตัวขึ้นทางตั้งเป็นขั้น(step) ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ มีการเชื่อมต่อกันในบริเวณชั้น
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เดียวกัน และไต่ระดับขึ้นในช่วงระยะของชั้นที่แตกต่างกัน ด้วยรูปแบบสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้งาน พ้ืนที่
สัญจรและพ้ืนที่ในการวางเฟอร์นิเจอร ประกอบอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่เดียวกันแต่มีความแตกต่างกัน
เนื่องจากการดันตัวขึ้นด้วยรูปแบบการวนพ้ืนที่ สลับกับการสร้างลำดับการเข้าถึงท่ีแตกต่างจากการ 
เดินวนขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างทางเลือกท่ีแตกต่างจากการผ่านลำดับของพื้นที่เดิม ซึ่งแต่ละ
ชั้นจะมีทิศทางท่ีแตกต่างกัน ทำให้พื้นที่ในหน่วยทั้งหมดถูกเรียงตัวขึ้นด้วยรูปแบบการวนของพ้ืนที่
ก่อนการเรียงตัวเป็นระบบคล้ายกับรูปแบบของบันไดวนและมีการเพิ่มทิศทางท่ีถูกวนกลับมา ใน
บางส่วนเพื่อเพ่ิมทางเลือกในการเปลี่ยนทิศทางสัญจรทางตั้ง 
 

    -  การทดลองที่ 1.2 วิธีการเรียงตัวข้ึนทางตั้งด้วยระดับและสัดส่วนพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47 แสดงถึงวิธีการทดลอง SET 1.2 ของกรณีศึกษา miyamoto house 
 

           การทดลองออกแบบ set1.2 เริ่มตน้จากการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ โดยการแบ่งจะใช้รูปแบบ
ระนาบเดียวกัน แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วนทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่ 2 จะมีการเพ่ิมเติมการสัญจรทาง
แนวราบทำให้มีการแบ่งพ้ืนที่ในทิศทางตรงกันข้าม เพ่ือใช้เป็นทางเลือกของรูปแบบการเดินทางตั้ง 
มากขึ้น โดยพื้นที่จะถูกกำหนดระยะความสูงที่เท่ากันและใช้พ้ืนที่เต็มขอบอาคารโดยรอบ ทำให้การ 
สัญจรมีวิธีการข้ึนตามระยะของพ้ืนที่หน่วยย่อยที่ถูกแบ่งตามระดับ โดยรูปแบบของบันไดจะมีแนว 
ขนานกับหน่วยย่อยและแทรกตัวเข้าในพื้นที่ของหน่วยย่อยเพ่ือเพ่ิมรูปแบบการเดินทางข้ึนทางตั้ง 
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      - การทดลองที่ 1.3 วิธีการเรียงตัวข้ึนทางตั้งด้วยระบบการวนพื้นที่ไป-กลับ 

 

 

ภาพที่ 48 แสดงถึงวิธีการทดลอง SET 1.3 ของกรณีศึกษา miyamoto house 
        การทดลองออกแบบ set1.3 การแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ โดยลักษณะของการแบ่งจะใช้วิธีการ
แบ่งออกเป็น 9 ส่วน แต่ละส่วนจะห่างกันด้วยลำดับบันได 3 ขั้น มีรูปแบบเรขาคณิต 2 แบบ โดย 
 

แบบท่ี 1 จะมีพ้ืนทีห่น่วยย่อยขนาดเล็ก มีรูปแบบพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมปะปนกับพ้ืนที่ใช้งาน 
และชานพักก่อนถึงขั้นบันได พ้ืนที่หน่วยย่อยขนาดใหญ่จะอยู่ตรงกลางมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
พ้ืนที่ใช้งานจะอยู่รอบกรอบอาคาร ลักษณะการข้ึนทางตั้งจะใช้ระบบการเชื่อมพ้ืนที่กับบันไดก่อนวน
พ้ืนที่ 

แบบท่ี 2 จะเป็นรูปแบบของพ้ืนที่ร่วมที่ช่วยให้เกิดทางเลือกการกระจายรูปแบบการสัญจรของระบบ
การเดินทางขึ้นทางตั้งก่อนที่จะวนพื้นที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับพื้นที่ชั้นล่าง ระบบของการใช้
ขั้นบันไดเป็นตัวประกบในแต่ละพ้ืนที่หน่วยย่อยก่อนการเรียงตัวขึ้น 
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ภาพที่ 49 โมเดลของการทดลองที่ SET 1.1-1.3 จากกรณีศึกษา miyamoto house 
 

      จากการทดลอง SET 1.1-1.3 ลักษณะการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ส่งผลต่อระบบในการเรียงตัวขึ้น 
ทางตั้ง การเรียนรู้ที่จะเข้าใจระบบจะต้องเข้าใจถึงสัดส่วนของการใช้งานพื้นที่และสัดส่วนผู้ใช้งาน
ปัญหาในการปรับเปลี่ยนทิศทางของการขึ้นทางตั้งในระบบเดิมทำให้ติด overhead plane ทั้ง
รูปแบบการวนพื้นที่กลับมาในทิศทางจากเดิมและระยะสัดส่วนของ human scale วิธีการแก้ไข
ระบบการวนคือจะต้องมีความสูงของพื้นที่ที่มากกว่าเดิม และระบบของการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ใน
รูปทรงเรขาคณิตนั้นบางพ้ืนที่ไม่สามารถใช้งานได้และทำให้เป็นเพียงการเปลี่ยนระดับก่อนการเรียงตัว
ขึ้นทางตั้งอย่างเป็นระบบ ทำให้รูปแบบของพ้ืนที่ขาดออกจากกันและเป็นเพียงพ้ืนที่ว่างภายในอาคาร 
 

SET1.4-1.6 จากcase study vitrahaus 

                  รูปแบบ set2.1-2.3 เป็นการทดลองที่ใช้วิธีการทดลองการซ้อนทับกันพ้ืนที่หน่วยย่อย 
ในแต่ละส่วนเพื่อศึกษาวิธีการในการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง สัดส่วนของบันไดจะส่งผลต่อมุมมองและ
รูปแบบของพ้ืนที่ภายใน การเรียงตัวของหน่วยย่อยทำให้พ้ืนที่มีอิสระที่ถูกขาดออกจากกัน และถูก
ซ้อนทับหรือเกิดการเรียงตัวใหม่ด้วยความต้องการพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยใช้กรณีศึกษาของ  
vitra haus 
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       -  การทดลองท่ี 1.4 วิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยการเรียงซ้อนกันแบบคว้าน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 50 แสดงถึงวิธีการทดลอง SET 1.4 ของกรณีศึกษา vitra haus 
 

           การทดลองออกแบบ set2.1 จากระบบใช้งานพ้ืนที่หน่วยย่อย มุมมองที่ถูกใช้งานกับหน่วย
ย่อยคือพ้ืนที่ในหนึ่งหน่วยขนาดใหญ่ต่อพ้ืนที่หนึ่งชั้นกับ รูปแบบการจัดลำดับการเข้าถึงก่อนที่จะเชื่อม
ด้วยวิธีการคว้านพื้นที่และดันตัวขึ้นทางตั้งโดยการเรียงขึ้นเป็นชั้น การคว้านพื้นที่หมายถึงการ
พยายามสร้างพ้ืนที่ร่วมหรือการจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่จำนวนชั้นในทิศทางราบที่แตกต่าง
กันก่อนการประกอบพื้นที่และเชื่อมต่อในทิศทางตั้ง พ้ืนที่หน่วยย่อยทั้งลำดับความสูงและหน่วยของ
บันไดมีหลากหลายรูปแบบ เช่นการใช้บันไดพาดพ้ืนที่ส่วนกลางทั้ง 2 ฝั่ง เพ่ือเชื่อมพ้ืนที่ในระนาบที่
แตกต่างกัน รูปแบบของการใช้บันไดส่งผลแต่ละความหมายของพ้ืนที่ และใช้ในวิธีการศึกษารูปแบบ
การเรียงตัวด้วยพื้นที่หน่วยย่อยในการก่อรูป  
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           - การทดลองที่ 1.5 วิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยการเรียงซ้อนกันเป็นสามเหลี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51แสดงถึงวิธีการทดลอง SET 1.5 ของกรณีศึกษา vitra haus 
 

        การทดลองออกแบบ set2.2 จากการใช้สัดส่วนของพ้ืนที่หน่วยย่อยในการเรียงตัวขึ้นวิธีการ
เรียงตัวขึน้เป็นพีระมิด ทำให้พ้ืนที่หน่วยย่อยมีการซ้อนทับกันในเชิงระนาบทางตั้งและทางราบ วิธีการ
เรียงซ้อนกันมุมมองที่ถูกเปิดจะเน้นการมองพ้ืนที่ภายนอกเข้าพ้ืนที่ภายใน รูปแบบของบันไดจะขึ้นอยู่
กับความต้องการเชื่อมพ้ืนที่หน่วยย่อยในระนาบทางตั้ง และรูปแบบสัดส่วนของหน่วยพื้นที่ถูกการ
ซ้อนทับแต่วิธีในการเรียงตัวเป็นพีระมิดนั้น ฐานของพื้นที่ต้องมีความกว้างกว่าส่วนด้านบน ทำให้
ขนาดของพ้ืนที่ที่ถูกจำกัด ไม่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการเรียงตัวของพ้ืนที่หน่วยย่อยทั้งหมดได้ 
 
 
 
 
 
 
 



  55 

 
 

           -  การทดลองที่ 1.6 วิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยการเรียงซ้อนกันแบบสลับ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 แสดงถึงวิธีการทดลอง SET 1.6 ของกรณีศึกษา vitra haus 
 

         การทดลองออกแบบ set1.6 เริ่มต้นจากการใช้สัดส่วนของพ้ืนที่หน่วยย่อย ในการจัดการเรียง
ตัวขึ้นทางตั้ง ด้วยวิธีการใช้ระบบการต่อแบบเรียงพ้ืนที่ และซ้อนทับหน่วยย่อยด้านที่ชิดเข้าหากัน 
การใช้การเปิดปิดของผนัง เพ่ือปิดพื้นที่บางส่วนในการตัดขาดระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ การ
เชื่อมต่อมีการใช้ระดับสเต็ปของพ้ืนที่ที่ถูกเรียงซ้อนกัน และแยกพ้ืนที่ภายในกรอบของหน่วยย่อยและ
พ้ืนที่ขอบของอาคารบางส่วนที่ยื่นออกมาภายนอกอาคาร ทำให้พ้ืนที่ถูกแสดงความหมายด้วยลักษณะ
ของพ้ืนที่เอง ทิศทางในการเรียงตัวขึ้นด้วยรูปแบบของการซ้อนนั้น เพื่อเพ่ิมการใช้งานของพ้ืนที่ 
รูปแบบบันไดจะถูกใช้ตามพ้ืนที่หน่วยย่อย 
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ภาพที่ 53 โมเดลของการทดลองที่ SET 1.4-1.6 จากกรณีศึกษา vitra haus 

 

             จากการทดลอง SET 1.4-1.6 ลักษณะการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ส่งผลต่อระบบการเรียงตัวของ
หน่วยย่อยที่เรียงตัวขึ้นทางตั้ง รูปแบบการเรียงตัวบ้างส่วนของพ้ืนที่ที่จะเน้นเรื่องของขอบเขตพื้นที่ 
และด้วยความเป็นหน่วยย่อยมีลักษณะที่ชัดเจน ทำให้การก่อรูปต้องมีเงื่อนไขของการประกอบที่ 
ครบองค์ประกอบของพื้นที่ทั้งหมด ก่อนการเรียงตัวขึ้นทางตั้งและสร้างระบบความสัมพันธ์ร่วมกัน 
ระหว่างแต่ละหน่วยย่อย จึงได้กำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ในทางราบให้มีขนาดที่ชัดเจนและเท่ากัน 
ทุกด้าน ก่อนการออกแบบ ทำให้รูปแบบของการเรียงตัวขึ้นมีการดันตัวขึ้นจากเง่ือนไข ความต้องการ 
พ้ืนที่รูปแบบที่ถูกเรียงตัวขึ้นเกิดจากระบบของหน่วยย่อยที่เกิดการตีความหมายหน่วยย่อยในรูปแบบ 
ของชั้น ความเป็นกล่องก้อนก่อนที่ถูกเรียงด้วยวิธีต่างๆตามเงื่อนไขของการประกอบ 
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ตารางที่ 2 แสดงถึงเครื่องมือในการก่อรูปขึ้นทางตั้ง 

 

ข้อสรุปรูปแบบการทดลองที่ 1 
           การเรียงตัวของระบบหน่วยย่อยมีวิธีการที่หลากหลาย การเรียงตัวของพื้นที่จะมีขอบเขต 
ที่กำหนดจากพ้ืนที่หน่วยย่อย ที่มีการใช้พ้ืนที่หน่วยย่อยเป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมดก่อนการ 
เรียงตัวกับหน่วยพื้นที่หน่วยย่อย ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบบันไดและการดันตัวขึ้นทางตั้ง ทั้งนี้การ 
เริ่มต้นด้วยการเเบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ในระนาบทางราบก่อนการดันตัวขึ้น โดยจะใช้ขอบเขตพ้ืนที่  
ที่เว้นระยะในระนาบทางตั้งและทางราบ เป็นตัวกำหนดและช่วยแยกพ้ืนที่ให้มีความชัดเจน  
การดันตัวของพื้นทีก่่อนการก่อรูป ด้วยรูปแบบวิธีการการแยกในระนาบเดียวกันจะใช้การประกอบ 
ของพ้ืนทีใ่นระนาบที่แตกต่างกัน การถูกแยกย่อยออกมา ก่อนการเรียงตัวจากพ้ืนทีแ่นวตั้ง รูปแบบ 
บันไดจะมีการตามหน่วยย่อยต่างๆของพ้ืนที่ทำให้ ส่งผลต่อขอบเขตท่ีอยู่ร่วมกันภายในพ้ืนที่หน่วย
ย่อยและสัดส่วนของทางเดินรวมถึงพ้ืนที่วางเฟอร์นิเจอร์  จากการทดลองได้ข้อสรุปจากตารางด้วย
รูปแบบของการวางสัดส่วนการใช้งานของพ้ืนที่หน่วยย่อย และองค์ประกอบต่างๆทั้งลักษณะการ
เชื่อมต่อทั้งทางสัญจรทางราบและทางตั้ง รวมถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ร่วม ที่เกิดจากความตั้งใจและ
ความไม่ตั้งใจในการทดลองออกแบบ ซึ่งองค์ประกอบที่ครบถ้วนทำให้รูปแบบของหน่วยย่อยมีความ
สมบูรณ์ด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่ 
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2.2 รูปแบบการทดลองท่ี  2 เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเงื่อนไขในการก่อรูป 
        การนำความเข้าใจเรื่องการเรียงตัวของพ้ืนที่ในการเดินทางข้ึนทางตั้ง มาประกอบขึ้นด้วย 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีมารวบเพ่ือสร้างรูปแบบการเดินทาง 
และการทำความเข้าใจกับระบบของพ้ืนที่หน่วยย่อย พื้นที่ร่วมและรูปแบบของบันได 
 
         โมเดลการทดลอง คือ การทดลองเรียงพ้ืนที่เป็นระบบมีรูปแบบของพ้ืนที่หน่วยย่อยที่ชัดเจน 
และเกิดการไล่ระดับความสูงของรูปแบบแผ่นพ้ืน เรียงตัวต่อกันทางแนวตั้ง โดยใช้องค์ประกอบต่างๆ 
ที่ได้มาจากการทดลองที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 54 การทดลองที่ 2.1 

โมเดลการทดลองท่ี 2.1  

     วิธีการในการสร้างเงื่อนไข ในการก่อรูป เริ่มจากการทดลองเพ่ือแสดงถึงลำดับการไล่เรียงของ
ขอบเขตของพ้ืนที่หน่วยย่อย ที่มีการกำหนดขนาดทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การเรียง
รูปแบบพืน้ที่มีเงื่อนไข คือขนาดของพ้ืนที่จะถูกลำดับ และเรียงต่อกันถูกปิดด้วยพื้นที่ปิดล้อมบางส่วน 
เพ่ือกำหนดทิศทางและลักษณะของพ้ืนที่เปิดกับพ้ืนที่ปิดให้กับรูปแบบพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกใน
การก่อรูป การสร้างลำดับของพ้ืนที่ ทำให้การก่อพ้ืนที่หน่วยย่อยมีจังหวะหนักเบา ขององค์ประกอบ
ในการวางพ้ืนที่ และรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่มีความชัดเจนมากข้ึน 
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ภาพที่ 55 การทดลองที่ 2.2 

 

โมเดลการทดลองท่ี 2.2 

         วิธีการในการสร้างเงื่อนไขในการก่อรูป เริ่มจากแบ่งระดับของพ้ืนที่และแยกสัดส่วนด้วย
เส้นทางตั้งเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้เป็นลำดับชั้นที่ไล่เรียงตัวขึ้นด้วยระบบพ้ืนและผนัง การเรียงซ้อนกันใน
รูปแบบทางตั้ง การใช้ผนังในการเปิดและปิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องขององค์ประกอบอาคารแล้ว ยัง
สร้างความต่อเนื่องให้กับพ้ืนที่ที่ถูกแยกรวมกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน และสร้างจังหวะให้กับรูปแบบ
พ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกเป็นการไล่ระดับของพ้ืนที่หน่วยย่อยในการเดินทางขึ้นทางตั้ง 
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ภาพที่ 56 การทดลองที่ 2.3 

 

โมเดลการทดลองท่ี 2.3 

               วธิีการในการสร้างเงื่อนไขในการก่อรูป เริ่มจากการทดลองรูปแบบ พ้ืนที่หน่วยย่อย
แบ่งแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจนและเป็นกลุ่มก้อน ถูกเรียงซ้อนกันในรูปแบบทางตั้ง มีการซ้อนกันระหว่าง
พ้ืนที่หน่วยย่อยขนาดใหญ่และพ้ืนที่หน่วยย่อยขนาดเล็กอยู่รวมกัน เพ่ือสร้างความต่อเนื่องให้กับพ้ืนที่
ทั้งด้านการใช้งานและการสัญจร กรอบของหน่วยย่อยที่จัดองค์ประกอบต้องสอดคล้องกับมุมมองการ
เชื่อมต่อความสัมพันธ์และการเดินทางขึ้นทางตั้งด้วยระบบบันได มีการใช้การพาดบันไดไปตามหน่วย
ย่อยอย่างมีอิสระในบางช่วง และมีความต่อเนื่องในพ้ืนที่ รวมถึงจังหวะของพ้ืนที่เปิดและพ้ืนที่ปิด ที่
ส่งผลต่อองค์ประกอบพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอก 
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ภาพที่ 57 แสดงถึงการสรุปผลทดลองที่ 2 

 

ข้อสรุปรูปแบบการทดลองที่ 2 
           รูปแบบในการก่อรูปขึ้นทางตั้งสามารถแยกประเภทจากการทำความเข้าใจของผู้ศึกษาได้โดย 
มีรูปแบบของการก่อรูปทั้งจากระบบของการข้ึนโดยใช้ขอบอาคารเป็นตัวนำใน การข้ึนทางตั้ง 
กับการใช้พ้ืนที่หน่วยย่อยแต่ละส่วนในการดำเนินพ้ืนที่ เพ่ือสร้างลำดับของเรียงตัวอย่างเป็นระบบ 
ด้วยรูปแบบของพ้ืนที่ และส่งผลต่อการข้ึนทางตั้งด้วยระบบของบันไดที่ใช้ในการสัญจร วิธีการไหล 
ในพ้ืนที่จะช่วยให้รูปแบบการขึ้นทางตั้งสามารถสร้างความต่อเนื่องทั้งการใช้พืน้ที ่รวมถึงมุมมอง
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การประกอบด้วยเงื่อนไขทั้งหมด การไหลไปตามพ้ืนที่ 
ทั้งการสัญจรพ้ืนที่ทางตั้ง การวางองค์ประกอบรวมถึงกรอบภายนอกของอาคารที่ส่งเสริมมุมมอง 
ของพ้ืนที่ภายใน ทำให้รูปแบบการก่อรูปสามารถแยกระบบออกมาและถูกประกอบขึ้นด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
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2.3 รูปแบบการทดลองท่ี 3 เพื่อศึกษาระบบความสัมพันธ์ของพื้นที่หน่วยย่อย 
            การประกอบพ้ืนที่ด้วยการกำหนดขนาดของพ้ืนที่ทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
รวมถึงการวางฟังก์ชั่นและรูปแบบการเข้าถึงพ้ืนที่ ก่อนการทดลองโดยการทดลองที่ 3 เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเชิงทางตั้งในการออกแบบพื้นที่เบื้องต้น ความสัมพันธ์
ของรูปแบบพื้นที่จะส่งผลต่อการเชื่อมการสัญจรทางราบของพ้ืนที่ทางตั้งและการใช้งาน การก่อรูปที่
ถูกแยกรูปแบบออกเป็นการใช้พ้ืนที่รอบขอบอาคารกับพ้ืนที่หน่วยย่อยเป็นตัวค่อยๆกำหนด
องค์ประกอบของระบบทางสถาปัตยกรรม 
 

การทดลองที่ 3.1 

            มีการกำหนดเงื่อนไขในการขึ้นทางตั้งที่เหมือนกันแต่รูปแบบของความสัมพันธ์ในพื้นที่ 
จะเน้นที่ 1 ทิศทางของการจัดสรรพื้นที่ในทางราบ การแบ่งสัดส่วนขอบเขตพ้ืนที่ใช้งานและการ 
สัญจรในแนวราบก่อนที่จะเพ่ิมรูปแบบของการเดินทางในทางตั้ง อาจะมีการแปรเปลี่ยนของ 
รูปแบบทางสัญจรเป็นพ้ืนที่ร่วมในบางส่วน ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ภายในอาคารทิศทาง 
ที่ 2 คือการขยับพ้ืนที่หน่วยย่อยขึ้นเป็นลำดับเพ่ือสร้างรูปแบบการเข้าถึงและการวางต่ำแหน่ง 
ของพ้ืนที่ใช้งาน 

ภาพที่ 58 แสดงถึงโมเดลรูปแบบการทดลองที่ 3.1 
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            ในรูปแบบการทดลองพ้ืนที่การแบ่งพ้ืนที่หน่วยย่อยออกเป็น 3 ขนาด ก่อนการก่อรูปขึ้นตาม
ลักษณะความต้องการใช้งานของพ้ืนที่ การเรียงตัวจะเน้นการสลับพ้ืนที่เรียงตัวขึ้น อย่างเป็นลำดับ 
เวียนพื้นที่ข้ึนทางตั้ง และใช้ระบบการเดินทางขึ้นด้วยรูปแบบของบันได ที่พาดตามระบบหน่วยย่อย
ทั้งการใช้ความถ่ีของบันไดต่อหน่วยย่อยทั้งนี้หน่วยย่อยเปรียบเสมือนชานพักก่อนเดินทางต่อด้วย
บันได กับระบบการใช้บันไดผ่านพื้นที่หน่วยย่อยขนาดใหญ่ต่างๆ 

 
ภาพที่ 59 แสดงถึงรูปแบบการทดลองท่ี 3.1A 
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ภาพที่ 60 แสดงถึงรูปแบบการทดลองท่ี 3.1B 
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การทดลองที่ 3.2 

        รูปแบบของการเชื่อมพ้ืนที่ทางตั้งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระบบพื้นที่และส่งผลต่อ 
ระบบของหน่วยย่อย การซ้อนทับพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดรูปแบบของมุมมองที่แตกต่างภายในพ้ืนที่ 
รวมถึงการสร้างความต่อเนื่องในพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 61 แสดงถึงโมเดลรูปแบบการทดลองที่ 3.2 

 

        พ้ืนที่ถูกแบ่งตามขนาดโดยไม่มีกรอบอาคารในการกำหนด volume มีการสลับความสูงของ
พ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่ง พ้ืนที่ที่ถูกเฉือนออก จะมีการแทรกการเดินทางตั้งด้วยระบบบันได จะเน้นใช้บันได
ลักษณะตัว I ทำให้พื้นที่เกิดความต่อเนื่องขนาดใหญ่ทำให้เกิด พ้ืนที่หน่วยย่อยขนาดเล็กแฝงในพ้ืนที่
หน่วยย่อยขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 62 แสดงถึงรูปแบบของการทดลองที่ 3.2A 
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ภาพที่ 63 แสดงถึงรูปแบบของการทดลองที่ 3.2B 
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การทดลองที่ 3.3  

         รูปแบบการเดินทางข้ึนทางตั้งโดยการใช้วิธีซ้อนทับพ้ืนที่หน่วยย่อย ทั้งเป็นการสร้างลำดับ 
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนทั้งขนาดและความสูง โดยเรียงร้อยขึ้น ใช้เพลนที่ขึ้นทางตั้งเป็นตัวประกอบ  
ขนาดของพ้ืนที่บ่งบอกการเรียงตัวซ้อนทับกัน 

 
ภาพที่ 64 แสดงถึงรูปแบบของการทดลองที่ 3.3 
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ภาพที่ 65 แสดงถึงรูปแบบของการทดลองที่ 3.3 

 

             การใช้เพลททางตั้งในการก่อรูปองค์ประกอบของพ้ืนที่หน่วยย่อย เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง
ให้กับกรอบของอาคาร และความพยายามในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยย่อยเล็กๆหลาย
หน่วยย่อย กรอบของอาคารที่เกิดข้ึนในหนึ่งหน่วยย่อย จะใช้ในการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ รูปแบบการ
สัญจรทางตั้งจะใช้บันไดที่มีความยาวที่แตกต่างกันเพ่ือสัญจรในระบบหน่วยย่อยที่มีความสูงและขนาด
ที่แตกต่างกัน  
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ข้อสรุปรูปแบบการทดลองที่ 3 

 
 

ตารางที่ 3 อธิบายรูปแบบบันได 1.1 
 

             การจำแนกสัดส่วน รูปแบบ ขนาดและความสูงของบันได เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจใน
รูปแบบระบบของการสัญจรทางตั้ง รูปแบบบันไดมีหลายประเภทซึ่งแต่ละส่วนจะส่งผลพื้นที่ 
(space) ที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบของบันไดตัว I มีความต้องการที่จะส่งพื้นที่ในทางตั้งแบบค่อย
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพ้ีนที่ที่ในเชิงระนาบขั้นทางตั้งด้วยทิศทางจากระดับพื้นท่ีชั้นล่างต่อพ้ืนที่
ชั้นบน รูปแบบของบันไดวน มีความต้องการค่อยๆไล่ระดับพ้ืนที่และวนพื้นที่ขึ้นในทางตรง รูปแบบ
ลักษณะที่แตกต่างกันของบันได เป็นตัวบ่งบอกรูปแบบของพ้ืนที่ และระดับความสัมพันธ์จากพ้ืนทั้ง 2 
ระนาบ 
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ตารางที่ 4 อธิบายรูปแบบบันได 1.2 
 

            ตารางสรุปจากเครื่องมือการทดลองรูปแบบของการเดินทางขึ้นทางตั้ง สามารถสรุปลักษณะ
ประเภทการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบทดลอง ทั้งรูปแบบขนาดของบันไดท่ีส่งผล
ต่อลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ บันไดตัว L ความต้องการเชื่อมต่อกับรูปแบบพ้ืนที่ที่ส่งผลโดยตรง 
และเป็นการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการสัญจรจากทางราบค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นทางตั้ง เพ่ือส่งการ
เดินทางข้ึนในชั้นถัดไป และมีความต้องการใช้พ้ืนที่มาก การวางรูปแบบบันไดจะเน้นการชิดขอบ
อาคารด้านใดด้านหนึ่งของหน่วยย่อย บันไดวน ใช้กับลักษณะของพ้ืนที่ที่เน้นการเปิดเผยกับลักษณะ
การเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ในเชิงทางตั้ง จะเน้นวางบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งหรือช่วงตรงกลางของพ้ืนที่หน่วย
ย่อย ในระดับชั้นของแต่ละชั้นจะต้องสามารถใช้งานได้ ในช่วงรอยต่อของขอบเขตพ้ืนที่หน่วยย่อยจะ
มีการเรียงตัว มีหลากหลายอย่าง ตามเงื่อนไขของระบบและต้องส่งผลต่อรูปแบบของพื้นที่การใช้งาน 
และพ้ืนที่กิจกรรม ในความสัมพันธ์ของอาคารที่สร้างต่อเนื่อง จากการทดลองความเข้าใจใน
องค์ประกอบและการใช้เครื่องมือ ส่งผลให้เกิด 
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วิธีการที่หลากหลาย ระบบของการออกแบบพ้ืนที่ การแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่เป็นใจความสำคัญของ
การออกแบบในขั้นตอนแรก ระบบโมดูล่าเป็นรูปแบบในการขึ้นทางตั้งที่สมบูรณ์ที่สุดที่ใช้ในการ
ประกอบขึ้นเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม วิธีการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ ขนาด ความสูง และ
ส่วนประกอบของการเดินทางขึ้นทางตั้งรวมถึงกรอบของอาคาร 
 

3.ระบบของการจัดการพื้นท่ีในการเดินทางข้ึนทางตั้ง 

          การจัดระบบของพ้ืนที่ในการขึ้นทางตั้ง เริ่มต้นจากการใช้ระดับความสูงที่กำหนดไว้เบื้องต้น
จากลักษณะของการใช้งาน ทั้งความสูงของพ้ืนที่ใช้งาน ระดับของการเดินขึ้น และวิธีการที่สามารถใช้
ในการวนพื้นที่ขึ้นทางตั้งอย่างเป็นระบบได้อย่างสมบูรณ์ 
 

การเรียงพื้นที่ขึ้นทางตั้ง 

 
ภาพที่ 66 รูปแบบของการจัดการหน่วยของยูนิต 

 

            รูปแบบของการขึ้นทางตั้งในแต่ละยูนิต พ้ืนที่ 1 ชั้นภายใน 1 ยูนิต จะถูกการแบ่งพ้ืนที่ และ
พ้ืนทีส่่วนภายในทั้งหมด 4 หน่วยต่อยูนิต และถูกเรียงตัวต่อกันภายใต้บริบทไซด์ พื้นที่ภายในหนึ่ง
หน่วย ยูนิต จะมีระดับชั้นประมาณ 6 ชั้นทั้ง 4 ยูนิต จะอยู่รวมกันภายใต้บริบทเดี่ยวกันขึ้นอยู่กับการ
จัดแบ่งลักษณะการประกอบของพ้ืนที่อาคาร 
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การจัดวางพื้นที่ในทางราบต่อunit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 67 รูปแบบของการจัดวางพ้ืนที่ยูนิตหรือทาว์เวอร์ 

 

         รูปแบบของการขึ้นยูนิตพ้ืนท่ีถูกเว้นระยะห่าง  จากของเขตของยูนิตด้านข้างและ 
ขึ้นทางตั้งพ้ืนที่ที่ถูกเว้นข้างยูนิตหรือทาว์เวอร์ เพ่ือใช้ในการเรียงตัวขึ้น ขอบเขตของไซด์มี 
การเว้นระยะห่างเข้ามาเพ่ือสร้างกรอบอาคารให้กับแต่ละสัดส่วนยูนิตและเกิดการแชร์พื้นที่ 
ร่วมกันในระยะของการก่อรูปด้านบนอาคาร 
 

ทิศทางของพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 รูปแบบของพื้นที่รอบข้างยูนิตและทาว์เวอร์ 
 

          พ้ืนที่รอบข้างของยูนิตแต่ละยูนิตจะมีทิศทางที่หันเข้าหาพ้ืนที่ส่วนกลาง หรือพ้ืนที่ 
ร่วมกันภายนอกอาคารแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองออกแบบพ้ืนที่ และมีพ้ืนที่บางส่วน 
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ที่ชิดทิศทางของมุมมองภายนอกและหันออกเพ่ือเข้าหาบริบทด้านข้างพ้ืนที่ข้างunitจะมีการแชร์ 
พ้ืนที่และมีการเชื่อมพ้ืนที่ทางต้ัง 
 

การแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 69 รูปแบบของการจัดการหน่วยของพ้ืนที่ย่อยในแต่ละยูนิต 
 

          การแบ่งพ้ืนที่เพ่ือแยกรูปแบบการเข้าถึง กิจกรรมและการเดินทางขึ้น เส้นการแบ่ง 
สัดส่วนต้องมีแกนทั้งหมด 2 แกน ซึ่งแกนหลักจะอยู่ในลำดับเดิมทุกครั้ง เส้นแกนจะไม่ถูก 
เปลี่ยนแปลง เพ่ือการกำหนดระบบของการแบ่งพ้ืนที่ก่อนการดันตัวขึ้นทางตั้ง 
 

การกำหนดขนาดของพ้ืนที่ในการเรียงตัวข้ึนทางตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 70 รูปแบบของการจัดการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ 
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              การแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่จะมีการแบ่งพ้ืนที่ขนาดใหญ่และพ้ืนที่ขนาดเล็ก ขนาดในการ
แบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับความต้องการพ้ืนที่และรูปแบบการใช้งาน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ การ
เชื่อมต่อของพ้ืนที่ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  

 
ภาพที่ 71 แบ่งสัดส่วนพื้นที่ 

 

รูปแบบของการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทั้งขนาดของพ้ืนที่ที่ถูกกำหนดจากพ้ืนที่ใช้งาน การเดินทางข้ึน 
รูปแบบมีทั้งการใช้ทิศทางพ้ืนที่รอบนอก กับทิศทางของพ้ืนที่ที่กระชัดชิดมากขึ้น รูปแบบการวาง 
ต่ำแหน่งของการเดินทางขึ้นทางตั้งส่งผลต่อการใช้พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบย่อยๆของ 
ทางสัญจรทางราบการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทางราบ มีทั้งรูปแบบของพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 72 วิธีการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ 
 
          การเดินทางข้ึนเกิดจากการวางระบบการวนของพ้ืนที่ในทางตั้ง รูปแบบของระบบจะวนพื้นที่ 
ออกเป็นลูปหรือทิศทางในการเวียนพื้นที่ข้ึน แต่ละลูปจะเชื่อมต่อพ้ืนที่ด้วยทางสัญจรที่จะช่วยบอก 
ถึงของเขตของการใช้งานพ้ืนที่ วิธีการแบ่งจะมีการเเบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ทั้ง 4 ส่วนจะมี
ขนาดพ้ืนที่ที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ ทั้งพ้ืนที่ขนาดใหญ่พ้ืนที่ขนาดเล็ก และบางส่วนมีความ
ชัดเจนของการใช้พ้ืนที่ทางการสัญจรทางตั้งและทางราบ  
 

 
ภาพที่ 73 วิธีการเดินทางขึ้นทางตั้ง 

 

         การเดินทางข้ึนพ้ืนที่ทางตั้ง คือเรื่องของการเวียนพื้นที่ในทิศทางใดทางหนึ่งจนครบ 1 หน่วย 
พ้ืนทีข่องการเดินทางหรือทิศทางการวน อาจมีบางส่วนของพ้ืนที่ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหมุน 
พ้ืนที่เพ่ือสร้างลำดับการเข้าถึงที่แตกต่างจากเดิม ดังนั้นการสร้างความต่อเนื่องหรือการไหลเป็นส่วน 
สำคัญในเงื่อนไขต่อมา  
         วิธีการวนลูปจะมีทั้งวนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนเรียงตัวของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้ง กับทิศทางใน 
การวนเหลือการดันขึ้นถูกแยกออกไป 2 ทิศทาง เส้นการวนจะถูกเปลี่ยนแนวของทิศทางทันที ความ
สูงของพ้ืนที่กับโมดูล่าของบันไดจะถูกเพ่ิมระยะขึ้นอย่างชัดเจน อีกหนึ่งวิธีการการวนลูปคือ การแยก 
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พ้ืนที่เหลือ 2 ส่วน และใช้เป็นวิธีการแยกพ้ืนที่หน่วยย่อยออกเป็น 2 ด้าน พ้ืนที่ส่วนกลางจะถูกเว้น
ระยะเพ่ือใช้ในการขึ้นทางตั้ง ส่วนเรื่องความสูงของหน่วยย่อยจะขึ้นอยู่กับระยะของบันไดและระยะ
ระหว่างพื้นที่หน่วยย่อยทั้ง 2 ฝั่ง  
 

4. การวิเคราะห์พืน้ที่ทดลองในการออกแบบ 

                พ้ืนที่ในการออกแบบทดลองควรสอดคล้องกับกระบวนการทดลองที่ถูกตั้ง สมมุติฐาน
และกำหนดเงื่อนไขเพ่ือครอบคลุมการออกแบบ ด้วยความต้องการศึกษารูปแบบการเดินทางข้ึนพ้ืนที่
ทางตั้งจากบริบทพ้ืนที่ที่ให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นที่เดิม การถูกกำหนดขอบเขต
เดิมและการถูกบีบอัดจากพ้ืนที่รอบข้าง ส่งผลให้เกิดระบบของพ้ืนที่และการใช้งานทางตั้ง  
 

ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโครงการ(SITE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 74 แสดงถึงปัจจัยในการเลือกไซท์ 
 

             การเลือกที่ตั้งมีการกำหนดขอบเขตที่ถูกจำกัดในบริบทของเมือง ที่เกิดจากความหนาแน่น
ของพ้ืนที่ในอนาคต และการขยายตัวของคนเมือง ทำให้พ้ืนที่อยู่อาศัยดั่งเดิมเกิดความต้องการพื้นที่ที่
มากขึ้น เกิดการดันตัวของพื้นที่ในทางราบ ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการเรียงตัวต่อกันในทางตั้ง  



  78 

ดังนั้นขอบเขตของไซด์ในการทดลอง ควรต้องมีพ้ืนที่ใจกลางเมือง มีบริบทโดยรอบที่เกิดการดันตัวขึ้น
เป็นอาคารสูง การจำกัดจากพ้ืนที่รอบข้างที่ทำให้ไม่สามารถขยายตัวในทางราบได้ จากข้างต้นปัจจัย
เป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบ และสร้างแนวความคิดให้กับรูปแบบของพ้ืนที่ 
 

ข้อกำหนดของที่ตั้งโครงการ(SITE) 

 

 
ภาพที่ 75 รูปแบบข้อกำหนดไซด์ 

 

                 ข้อกำหนดของพ้ืนที่ที่ถูกจำกัด และมีขอบเขตที่ชัดเจน พ้ืนที่ต้องแสดงศักยภาพของการ
ขึ้นทางตั้งได้อย่างชัดเจน พ้ืนที่ที่ถูกใช้ในการทดลองนั้นต้องมีมุมมองทางตั้งที่หลากหลาย และมีการ
ถูกบีบอัดจากรอบด้านทั้งทางราบและทางตั้ง รูปแบบจำนวนชั้นของการขึ้นจะมีตั้งแต่ 6-8 ชั้น ตาม
การแบ่งสัดส่วนของการใช้งานพื้นที่ และรูปแบบของอาคารจะมีการวิเคราะห์ เรื่องตำแหน่งของการ
จัดวางในทางราบก่อนการเดินทางข้ึนทางตั้ง รวมถึงวิธีการเรียงตัวขึ้นตั้ง 
 

ถนนย่านสุขุมวิท 
                 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของคือพ้ืนที่ใจกลางเมือง ในย่านของถนนเส้นสุขุมวิทเป็นพื้นที่ท่ีมี
ความหนาแน่นนสูง ซึ่งพ้ืนที่มีความน่าสนใจในรูปแบบของการทดลองขึ้นทางตั้ง พ้ืนที่เส้นสุขุมวิทเป็น
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูงในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะช่วงถนนเอกมัยที่พ้ืนที่
มีการเจริญเติบโตของเมือง และยังคงเป็นที่สัดส่วนของพ้ืนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของการอยู่ร่วมกันแบบ
ครอบครัวขยาย และยังมีความต้องการพ้ืนที่เพ่ิมเติมในบางส่วน และบริบทรอบข้างจะมีความชัดแย้ง
จากระบบของพ้ืนที่ ที่บางส่วนจะถูกขึ้นเป็นอาคารสูงเป็นระยะๆ อย่างเห็นได้ชัด 
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ภาพที่ 76 แสดงถึงรูปย่านถนนสุขุมวิท 
ที่มา https://propholic.com/prop-talk/good-district-เอกมัยใต-้ย่าน-lifestyle-ใจกลา/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 77 ช่วงขอบเขตของถนนสุขุมวิท 63 

https://propholic.com/prop-talk/good-district-เอกมัยใต้-ย่าน-lifestyle-ใจกลา/
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           จากการศึกษาพ้ืนที่ไซด์โดยรอบ ช่วงระยะของตัวเลือกของไซด์จะอยู่ช่วงต้นของถนน  
ใกล้ทางเข้าส่วนของเอกมัยและบีทีเอสเอกมัย พื้นที่ตัวเลือกมีรูปแบบของการอยู่อาศัยทางราบที่ 
ชัดเจนและอยู่ใกล้บริเวณพ้ืนที่ตึกสูง เดิมยังมีความเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ร่วมกันบางส่วนซึ่งตัดจาก 
ความเป็นพื้นที่ในตัวเมืองที่มีแต่ตึกอาคารขนาดใหญ่ ตามช่วงถนนดังนั้นในพ้ืนที่ย่านถนนสุขุมวิท 63 
จึงมีความต้องการในการเดินทางข้ึนทางตั้ง  
 

พื้นที่ตั้งที ่1 

 
ภาพที่ 78 การเลือกไซท์ที่ 1 

 

           พ้ืนที่ในการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 1 การเข้าถึงของพ้ืนที่จะต้องเข้าซอยเล็กข้าง 
ห้่างสรรพสินค้าบิ๊กซี เข้าไป 100 mพ้ืนที่ด้านฝั่งตรงข้ามติด บิ๊กซี ด้านข้างติดที่พักอาศัยขนาด 2 ชั้น 
พ้ืนที่บ้านมีความสูงประมาณ 2 - 3 ชั้น พ้ืนที่ตัวบ้านถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ด้านซ้านจะมีพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งจนถึงติดถนนมีการปลูกต้นไม้เพ่ือบดบังภายในตัวบ้าน ทางด้านฝั่งขวาพ้ืนที่เปิดเป็นที่ขายอาหาร
ในช่องกลางวันศักยภาพของพ้ืนที่ยังไม่ถูกส่งผลในการเดินทางข้ึนทางตั้งได้อย่างชัดเจนเท่าท่ีควร  
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พื้นที่ตั้งท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 79 การเลือกไซท์ที่ 2 
 

        พ้ืนที่ในการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 2 พื้นที่การทดลองที่ 2 พ้ืนที่ด้านหน้าทางเข้า 
อยู่ติดถนนสุขุมวิท 63 พ้ืนที่ด้านข้างตึกสูง ผู้ใช้งานเดิมคือครอบครัวใหญ่ที่อยู่รวมกันภายในพ้ืนที่ 
เดียวกัน พ้ืนที่ดินในส่วนนี้จึงมีความน่าสนใจ แต่ขนาดของพ้ืนที่มีความใหญ่ต่อการทดลองภายใต้  
เงื่อนไขของพ้ืนที่ที่มีความหนาเเน่น ความต้องการพ้ืนที่มีมากแต่ขัดแย้งกับต่อรูปแบบขนาดของ 
พ้ืนทีจ่ึงเป็นการเลือกพ้ืนที่ในอันดับต่อมา 
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พื้นที่ตั้งที ่3 

 
ภาพที่ 80 การเลือกไซท์ที่ 3 

 

           พ้ืนที่ในการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 3 การเข้าถึงภายในพ้ืนที่ต้องผ่านปั้มน้ำมัน 
ถึงจะเข้าไปในพ้ืนที่ไซด์ทดลองที่ 3 รูปแบบของพ้ืนที่มีขนาดที่พอเหมาะ พื้นที่รอบข้างที่นอกจาก 
ด้านหน้าจะติดปั้มน้ำมัน พื้นที่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ขนาบคู่กับตึงสูงและด้านหลังยังติดกับอาคาร 
พาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ที่หันด้านหลังชนพ้ืนที่ไซด์ของการทดลอง พื้นที่ในการทดลองที ่3 มีคุณสมบัติ 
ของพ้ืนที่ในการทดลองทางตั้งอย่างมาก ด้วยเงื่อนไขของบริบทพ้ืนที่ที่ถูกปิดล้อมขนาดของพื้นที่  
และผู้ใช้งานเดิมยังเป็นครอบครัวขยายใหญ่ที่อยู่ร่วมกันภายใต้บริบทเดิมและท่ีพ้ืนที่ด้านหน้าติด 
กับปั้มน้ำมัน ทำให้พ้ืนที่มีศักยภาพที่เฉพาะมากขึ้น มุมมองของพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจในเรื่องของ 
ระดับการมองเห็น ที่มากจากพ้ืนที่ภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ภายในและยังมีมุมอมองที่มองเลยผ่าน 
หน้าปั้มไปเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีต้นไม้หนาแน่นยังเป็น วิวที่ดีส่วนหนึ่งของโครงการในการทดลอง 
ของพ้ืนที่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน 
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ข้อสรุปการเลือกที่ตั้งโครงการออกแบบ 

ภาพที่ 81 แสดงถึงภาพพ้ืนที่ความสูงโดยรอบอาคาร 
 

         เลือกกรณีพ้ืนที่ตั้งโครงการที่ 3 เนื่องจากศักยภาพของพ้ืนที่มีความเหมาะสม และพ้ืนโดย 
รอบถูกบีบจากตึกสูงทั้ง 2 ด้าน รูปข้างต้นแสดงถึงศักยภาพของพ้ืนที่ไซท์และพ้ืนที่รอบข้าง 
มุมมองถูกบีบเหลือ 2 ทาง คือทางเข้าและทางด้านท้ายที่เป็นมุมมองที่ดีให้แก่ยูนิต ทำให้ลักษณะ 
การจัดวางตำแหน่งยูนิต รวมถึงการเข้าถึงในแต่ละยูนิตต้องถูกกำหนดก่อนการวางระบบการเดินทาง 
ขึ้นทางตั้งของแต่ละยูนิต และลักษณะทางเข้าของพ้ืนที่ที่มีปั้มน้ำมันอยู่บริเวณทางเข้า ทำให้มีมุมมอง
บางส่วนที่ไม่ควรให้คนภายนอกมองเห็นพ้ืนที่ภายนยูนิตได้ จากรูปแสดงถึงความสูงของพ้ืนที่อาคาร
โดยรอบ บริบทของพ้ืนที่มีความเหมาะสม 
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ภาพที่ 82 แสดงถึงการเข้าถึงของพ้ืนที่ไซท์ 

 

 
 

ภาพที่ 83 แสดงถึงการโดนบีบอันของพ้ืนที่อาคารโดยรอบและขอบเขตของพื้นที่ไซท์ 
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5.โปรแกรมในการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

ภาพที่ 84 ลักษณะของผู้ใช้งาน 
          ผู้ใช้งานภายในโครงการของการเดินทางขึ้นพ้ืนที่ทางตั้ง เป็นผู้ใช้งานที่อยู่ร่วมกันภายใต้บริบท
เดียวกันขนาดของการอยู่อาศัยรวมกัน มีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ที่มีความแตกต่างด้านว
อายุที่ส่งผลต่อกิจกรรมภายในอาคารให้เกิดความซับซ้อน และใช้งานร่วมกัน ในแต่ละยูนิตจะถูกแบ่ง
ออกท้ังผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในวัยกลางคน และวัยชรา ยูนิตที่เน้นช่วงต้นของอายุที่มีความสนุกสนานได้กับ
การเล่นระดับของพ้ืนที่มากกว่าอีกยูนิตที่จะเน้นเรื่องขนาดของพ้ืนที่ และรูปแบบการเดินทางที่ไม่
ซับซ้อน 
 

โปรแกรมในการออกแบบ 

 
ภาพที่ 85 Programing ของการเดินทางขึ้นทางตั้ง 
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ภายใต้พ้ืนที่ขอบเขตเดียวกันรูปแบบผู้ใช้งานที่มีหลายช่วงอายุภาพข้างต้นแสดงรูปแบบของการ 
ขึ้นพ้ืนที่อาคารในทางราบเเล้วเกิดการเดินทางข้ึนพ้ืนที่ทางตั้ง 
 

ขนาดของพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 86แสดงถึง Area Requirement 

 

             โปรแกรมในการออกแบบ คือพื้นที่อยู่อาศัยที่มี4ยูนิต เรียงตัวอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้ง 4  
ยูนิต มีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือครอบครัวขยายในพื้นท่ีบริบทเดิม ที่พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน ดังนั้นจึงเกิดเป็นการเรียงตัวของการเดินทางพ้ืนที่ทางตั้งขนาดของพ้ืนที่ใช้
สอย จะถูกแบ่งสัดส่วนของตามประเภทการใช้งานฟังก์ชั่น รูปแบบของพ้ืนที่เป็นตัวแยกการเข้าถึง
และจัดหมวดหมู่ของพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดสรรการเดินทางข้ึนทางตั้ง 
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   พ้ืนที่ส่วน outdoor area จะมี2รูปแบบทั้งพ้ืนที่ที่ถูกยื่นออกไปนอกอาคาร กับพ้ืนที่แชร์กับ 
ยูนิตอื่นๆวิธีการถูกเชื่อมต่อและทางสัญจรจะมีรูปแบบตามความต้องการใช้พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน พ้ืนที่
ส่วนservice area คือพ้ืนที่ส่วนบริการจากเมดที่ใช้ในการสัญจรบางส่วนและเป็นพื้นที่เฉพาะจะถูก
แยกออกจากส่วนปกติ หรือโดนบดบังเพื่อแยกรูปแบบการเข้าถึงพ้ืนที่ส่วน public area คือพ้ืนที่เปิด
สำหรับผู้คนในแต่ละยูนิตและบางส่วนจะมีการแชร์พ้ืนที่เพ่ือใช้ร่วมกันในกิจกรรมบางส่วน วิธีการ
เข้าถึงพ้ืนที่เหล่านี้ควรมีวิธีการที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงบางครั้งควรหลากหลายบางพ้ืนที่ถูกใช้ต่อจาก
พ้ืนที่ส่วนกลาง ความหมายของพ้ืนที่จะกลายเป็นพื้นที่รองรับ และในบางครั้งพ้ืนที่เหล่านี้อาจจะ
ต้องการการเข้าถึงที่ถูกแยกจากยูนิตอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากรูปแบบของประเภทผู้ใช้งาน 
 

ลำดับการเข้าถึงพื้นที่ 

 
ภาพที่ 87 zoning 
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           รูปแบบของพ้ืนที่ในการสร้างความต่อเนื่องจะมีรูปแบบของพื้นที่ที่เกิดจากความต่อเนื่อง 
พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เป็นส่วนกลาง พ้ืนที่เฉพาะทางสัญจรและพ้ืนที่สิ้นสุดจบรูปแบบของการเดินทางข้ึน 
หรือการขาดความสัมพันธ์ในทางสัญจร  
 

 
ภาพที่ 88 ลำดับของการเข้าถึง 

 

                  การแบ่งประเภทสัดส่วนพื้นที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่มให้อยู่ร่วมกันด้วยระบบ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน 

- พ้ืนทีs่ervice ส่วนเมด 
- พ้ืนทีp่ublic ส่วนพักผ่อนโซนห้องนั่งเล่น 
- พ้ืนทีs่ervice ส่วนโรงเก็บของ 
- พ้ืนทีp่rivate ส่วนโซนห้องนอน 
- พ้ืนทีg่arden พ้ืนที่ส่วนเสริมเพ่ือปรับเปลี่ยนก่อนเข้าพ้ืนที่โซนอ่ืน 

พ้ืนที่แต่ละส่วนจะถูกจัดกลุ่มให้อยู่ร่วมกันตอบประกอบพื้นที่ข้ึนทางตั้งและลำดับการเดินทางท้ัง
แบบต่อเนื่องในพ้ืนที่กับแบบสร้างทางเลือกเพ่ือข้ามไปยังพ้ืนที่ส่วนอื่น สำหรับผู้ใช้งานบางประเภท 
เช่น เมดซึ่งในส่วนของพ้ืนที่ service area จะถูกแยกการเข้าถึงจากลำดับผู้ใช้งานทั่วไปเป็นพื้นที่
สำหรับเมดเท่านั้น และลำดับความต่อเนื่องของพ้ืนที่จะถูกส่งต่อยังไปส่วนพื้นที่อ่ืนๆ   
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บทที่ 4 

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและผลการศึกษา 

 
             รูปแบบของการเดินทางข้ึนพ้ืนที่ทางตั้ง คือการจัดการพ้ืนที่ในระนาบแนวนอนและระนาบ
แนวตั้ง ให้เกิดระบบของการใช้งานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ทั้งกิจกรรม รูปแบบทางสัญจร และลำดับการ
เข้าถึงพ้ืนที่ การจัดการและระบบ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ต่อการก่อรูป จะช่วยแยกลำดับการเข้าถึง
และกิจกรรมของพ้ืนที่ ดังนั้นการแยกประเภทพ้ืนที่ใช้งานเป็นกระบวนการออกแบบสำคัญที่ช่วยให้
ประกอบเงื่อนไขให้สมบูรณ์ภายในตัวอาคารและการเดินทางข้ึนทางตั้ง  
 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงถึงการจัดแบ่งประเภทของพ้ืนที่ภายใน 
 

         การแบ่งรูปแบบการเดินทางและการเข้าถึงของพ้ืนที่ในแต่ละยูนิต สัดส่วนของการแบ่ง
ประเภทอาคารจากลำดับการเข้าถึงและการไล่เรียงพ้ืนที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยแบ่งลำดับออกเป็น 5 ประเภท คือพื้นที่ส่วน service area (พ้ืนที่บริการ), outdoor area 
(พ้ืนที่ภายนอก), common area (พ้ืนที่ส่วนกลาง), public area (พ้ืนที่ส่วนรวม), private 
area (พ้ืนที่ส่วนตัว) โดยการแบ่งประเภทของพ้ืนที่แสดงถึง รูปแบบของผู้ใช้งานและกิจกรรมภายใน
อาคาร  
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ภาพที่ 90 แสดงถึงการเรียงสัดส่วนของฟังก์ชั่น 
             วิธีการเรียงตัวของพ้ืนที่ในเชิงทางตั้ง เริ่มต้นจากการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น พื้นที่ส่วนภายใน
หน่วยย่อยและพ้ืนทีส่่วนกลาง ที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างหลายครอบครัว โดยการแบ่งจะมีพ้ืนที่
ทางสัญจรแยกจากส่วนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้ในการเรียงตัวขึ้นจากระบบของบันได และในระบบ
สัดส่วนจะเริ่มจากการจับคู่รูปแบบของพื้นที่กิจกรรมที่ใช้งานร่วมกันเป็นหลักเช่น  ห้องครัว – ห้อง
รับประทานอาหาร หรือการจัดแบ่งพ้ืนที่จากส่วน service area (พ้ืนที่บริการ) ที่มีการจัดเรียง
ตามลำดับพื้นที่เป็นส่วนเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 91 แสดงถึงการเรียงตัวของฟังก์ชั่น 
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              การเรียงตัวของพ้ืนที่ใช้งาน จะมีการเรียงลำดับจาก service area (พ้ืนที่บริการ)  
- public area (พ้ืนที่ส่วนรวม) - private area (พ้ืนที่ส่วนตัว) และจะมีแทรกตัวของพื้นที่  
outdoor area(พ้ืนที่ภายนอก)เป็นระยะ เพ่ือสร้างจังหวะให้กับอาคารหรือการแทรกตัวก่อน 
เข้าพ้ืนที่อ่ืนในรูปแบบต่างๆเช่น outdoor area (พ้ืนที่ภายนอก) - common area (พ้ืนที่
ส่วนกลาง) หรือแมก้ระทั่งการปรับระบบพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ภายนอกเป็นตัวขั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
พ้ืนที่ เช่น service area (พ้ืนที่บริการ) - outdoor area (พ้ืนที่ภายนอก) - public area 
(พ้ืนที่ส่วนรวม) 
 
                จากโปรแกรมในการทดลองออกแบบผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบของ “ที่พักอาศัย – บ้าน” 
เป็นการทดลองการจัดระดับความสัมพันธ์การเข้าถึงของพื้นที่ ด้วยลำดับของการสัญจรพ้ืนที่ภายใน
และจัดแบ่งหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานต่อความต้องการพ้ืนที่และลักษณะผู้ใช้ เพื่อ
จัดสร้างเงื่อนไขให้กับการประกอบพ้ืนที่ในเชิงทางตั้ง  

ภาพที่ 92 โมเดลการเรียงสัดส่วนของฟังก์ชั่น 
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การออกแบบท่ี 1 การสร้างความต่อเนื่องให้กับพื้นที่ท่ีเรียงตัวในเชิงทางตัง้ 

              การทดลองออกแบบที่ 1 เป็นการแสดงถึงการพยายามเรียงพ้ืนที่ จากขอบเขตท่ีถูกจำกัด
ในเชิงทางราบปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบมาเรียงตัวในทางตั้ง และสร้างลำดับการเข้าถึงรวมถึง
ความต่อเนื่องให้กับพ้ืนที่และกิจกรรม เครื่องมือที่ถูกใช้ประกอบด้วย พื้นที่หน่วยย่อย พื้นที่ร่วม กรอบ
อาคาร บันได โดยวิธีการเริ่มต้นในการออกแบบ เริ่มจากการสร้างลำดับของพ้ืนที่ ที่เกิดการการจัด
กลุ่มลำดับกิจกรรมและการเรียงตัวด้วยรูปแบบการเข้าถึง ก่อนการจัดเรียงด้วยหน่วยย่อยของพ้ืนที่ 
และใช้ตัวทดลองออกแบบที่ 1 หมุน(Mirror)กับตัวทดลองที่ 2 เพ่ือการปรับทิศทางลักษณะการใช้
งานของพื้นที่ไปในมุมมองเปิดจากบริบทของพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 93 แสดงถึงภาพจำลองยูนิต 
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ภาพที่ 94 โมเดลการออกแบบที่ 1 
 

               การออกแบบจากโมเดล เพ่ือสร้างการเดินทางขึ้นพ้ืนที่ทางตั้งและการเชื่อมต่อ ภายใน
พ้ืนที ่2 ยูนิต รูปแบบของการเดินทางข้ึนทางตั้งและยูนิตมีการก่อตัวทางราบ ก่อนการจัดการพ้ืนที่
ในทางตั้งด้วยการเรียงตัวขึ้นของพ้ืนที่หน่วยย่อย ที่ถูกกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ และการสร้างจังหวะ
ให้กับพ้ืนที่ด้วยระบบของการสัญจรที่ส่งต่อในแต่ละพ้ืนที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง ทั้งการ
เรียงลำดับของพื้นที่จากฟังก์ชั่น ก่อนการเริ่มก่อตัวของอาคารในวิธีการจัดการระนาบทางตั้งและ
ระนาบพ้ืนที่ทางราบ  
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ภาพที่ 95แสดงถึงขนาดฟังก์ชั่นในเรียงตัวขึ้นทางตั้ง 

 

               การกำหนดขนาดของพ้ืนที่การใช้งานในแต่ละส่วน เพ่ือช่วยให้พื้นที่หน่วยย่อยแต่ละ 
ส่วนมีความชัดเจนและการจัดกลุ่มของพ้ืนที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งาน ซึ่งแต่ละขนาดจะมีพ้ืนที่ 
สัญจรภายในรวมอยู่ด้วยก่อนการออกแบบ ขนาดของพ้ืนที่จะแสดงความชัดเจนของความสำคัญต่อ 
ความต้องการพ้ืนที่อยู่อาศัยและใช้งาน  
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การออกแบบที่ 1.1 การสร้างความต่อเนื่องให้กับพื้นที่ที่เรียงตัวซ้อนทับในเชิงทางตั้ง 
            จากกรณีการออกแบบทดลองที่ 1 การเรียงตัวของพ้ืนที่ในเชิงระนางทางตั้ง รูปแบบของ
พ้ืนที่มีการจัดการแบบ 1 ครอบครัวต่อหนึ่ง 1 ยูนิต ทำให้ระบบของการออกแบบพ้ืนที่ในทางตั้ง
น้อยลง จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียงตัวโดยการนำ 2 ยูนิตมาเรียงตัวต่อกันตามรูปแบบการ
ทดลองที่ 1.1 ดังนี้ โดยเริ่มจาก 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 96 แสดงถึงการเรียงตัวของลำดับการจัดการพ้ืนที่ 
 

          การเรียงพ้ืนที่ในทางตั้งเป็นวิธีการทดลองออกแบบที่ 1.1 เริ่มจากวิธีการทดลองจากพ้ืนที่ของ
ไซท์ เพราะพ้ืนที่มีศักยภาพในการข้ึนเป็นตึกสูงได้ จึงได้นำมาประยุกต์กับการเรียงตัวซ้อนกันของทั้ง 2 
ยูนิต ในการเรียงตัว เริ่มต้นจากการลำดับความสัมพันธ์ของยูนิตก่อนการซ้อนทับในยูนิตที่ 2 ด้วยการ
สร้างความต่อเนื่องให้กับพ้ืนที่ทั้งภายในของยูนิตด้านล่าง และรูปแบบระหว่างรอยต่อของยูนิตด้านบน 
 

 
ภาพที่ 97 แสดงถึงไดอาแกรมการแสดงตัวของพ้ืนที่ขึ้นทางตั้ง 

 
 
 



  96 

               พ้ืนที่ในแต่ละยูนิตจะมีวิธีการในการเรียงตัวจากไดอาแกรมด้วย การเริ่มจากด้านล่าง 
พ้ืนที่ส่วนบริการ (service) ก่อนทีจ่ะลำดับด้วยพ้ืนที่สาธารณะ (public area) หรือพ้ืนที่ส่วนตัว  
(private area) ตามลำดับก่อนส่วนสุดท้ายด้วยการเชื่อมยูนิตที่ 2 ด้านบน เพ่ือการสร้างความ
ต่อเนื่องให้กับรูปแบบการสัญจรทางตั้งและการเรียงตัวด้วยระบบพ้ืนที่หน่วยย่อย  
 
รูปแบบท่ี 1 คือการจัดการแบ่งพ้ืนที่ด้วยรูปแบบทั่วไปแต่มีการเพ่ิมส่วนยูนิตด้านบนมาประกบ 
ยูนิตด้านล่าง ทำให้เกิดรอยต่อระหว่างยูนิตทั้ง 2 ก่อนถูกเชื่อมด้วยรูปแบบ  
“พ้ืนที่หน่วยย่อย-พ้ืนที่ส่วนตัว – พ้ืนที่บริการ”  
รูปแบบท่ี 2 คือการจัดแบ่งพ้ืนที่ส่วนตัวเข้ามากัน ด้วยลักษณะการแบ่งพ้ืนที่ ทำให้ค่าน้ำหนักของ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่มีความเป็นไปได้ด้วยรูปแบบพื้นที่สวน(garden)แทรกตัวระหว่างกัน  
รูปแบบท่ี 3 คือการจัดแบ่งด้วยพื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนที่รวมเข้าหากัน ทำให้พ้ืนที่ส่วนตัวอยู่ระหว่าง
และใกล้กับพ้ืนที่บริการมาก ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวในพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่พักผ่อน  
 
              ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ส่วนกลางจะมีการแทรกตัว ก่อนการรวมและ
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ระหว่างของเขตของยูนิตทั้งด้านบนและด้านล่าง ทำให้การเดินทางข้ึนในรูปแบบโซน
นิ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งยูนิตด้านบนและด้านล่าง 
 

 
ภาพที่ 98 แสดงถึงโมเดลการแสดงตัวของพ้ืนที่ทางตั้งในการก่อรูป 
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ในการเลือกรูปแบบที่ 2 เนื่องจากมีการเรียงพ้ืนทีส่่วนตัวเข้าหากัน ทำให้พ้ืนที่ส่วนกลางที่ถูกเชื่อมมี
การตัดขาดพ้ืนที่ด้วยการก้ันพ้ืนที่สวนในบริเวณด้านบน ทำให้เกิดการไหลระหว่างพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่ง ใน
ระนาบทั้ง 2 แกน ทั้งทางตั้งและแนวราบ วิธีการนี้จะทำให้พ้ืนที่ที่ถูกเชื่อมกันในยูนิตมีความน่าสนใจ
มากขึ้น และช่วยให้ลักษณะของพ้ืนที่นอกกรอบอาคารมีมิติที่หลากหลายด้วยพื้นที่สีเขียวมากข้ึน แต่
ข้อเสียของวิธีการเรียงตัวที่นำพ้ืนที่ส่วนบริการไว้ด้านบนสุดของยูนิตที่ 2 นั้น จะต้องใช้วิธีการ
ออกแบบการหลบมุมมองที่ดีไว้ใช้งานที่เป็นพื้นที่ส่วนกิจกรรม ทำให้ตัวอาคารมีความต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับรูปแบบของการใช้งาน 

 
ภาพที่ 99 แสดงถึงโมเดลไดอาแกรมของการเรียงตัว 

 

               การจัดการเรียงตัวด้วยวิธีนำพื้นที่ส่วนตัวเข้าหากันและเชื่อมต่อระหว่างทั้ง 2 ยูนิต  
รวมถึงแทรกตัวของพื้นที่เข้ามาในแต่ละยูนิตย่อยๆด้วยวิธีการตามรูปข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการ 
แทรกตัวของพ้ืนที่ส่วนกลางเข้ามาในแต่ละยูนิตก่อนที่จะมีการเรียงตัวต่อกันในทางตั้ง รวมถึงวิธี 
การที่จะสร้างความสัมพันธ์ทั้งจัดสรรในการกำหนดรูปแบบทางตั้งและการสัญจรที่จะเน้นถึงการ
เรียงลำดับของพื้นที่ส่วนกลางและจัดลำดับโดยเริ่มจาก พ้ืนที่จอดรถ (parking) ทีถู่กใช้ร่วมกันทั้ง 
4 ยูนิตบนล่าง - พ้ืนที่นั่งเล่น (co-working) จะมีการแชร์พ้ืนที่ระหว่างยูนิตล่างทั้ง 2 ยูนิต – พ้ืนที่ 
สวน (garden) ถูกใช้ในการเชื่อมต่อและใช้ร่วมกันทั้ง 4 ยูนิตโดยผ่านพื้นที่ส่วนตัว – พ้ืนที่นั่งเล่น 
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(co-working) และมีการแชร์พ้ืนที่ระหว่างยูนิตบนทั้ง 2 ยูนิต  – ส่วนสระว่ายน้ำ (swimming)  
ถูกใช้ร่วมกันทั้ง 4 ยูนิต โดยพื้นที่สวน จะมีการแทรกตัวเข้ามาในพื้นที่ ส่วนตัว (private area)  
ร่วมกันใน 4 ยูนิตและไหลไปตามขอบอาคารหรือพ้ืนที่ส่วนต่างๆภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 100 โมเดลการออกแบบการเรียงตัวที่ 1.1 
 

               รูปแบบการเรียงตัวในทางตั้งของการออกแบบที่ 1.1 พ้ืนที่หน่วยย่อยถูกจัดการเรียงตัว
ขึ้นตามกลุ่มของลักษณะความสัมพันธ์พ้ืนที่และถูกแทรกด้วยทางสัญจรทั้งทางราบและทางตั้งไป
พร้อมๆกัน ถูกแสดงออกเป็นพ้ืนที่สีแดงที่ปรากฏในรูปด้านบน ที่บ่งบอกถึึงรูปแบบของบันไดท่ี
สอดคล้องกับพ้ืนที่หน่วยย่อย ในการทำงานร่วมกัน โดยการเรียงพื้นที่ขึ้นตามระยะการเดินทางจะใช้
วิธีแยกสัดส่วนพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ในช่วงเเรกเพ่ือแยกการใช้งานของพ้ืนที่ส่วนบริการที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์ ที่แตกต่างออกจากกันในชั้นถัดมา เริ่มมีการจับกลุ่มทางเดินขึ้นทางตั้ง (บันได) เป็น
หน่วยที่ชัดเจนมาขึ้น (คอบันได) และพ้ืนที่หน่วยย่อยมีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ของพื้นด้วยวิธีการ
แยกออกจากกัน และใช้ความสูงในการจัดการพ้ืนที่เรียงตัวขึ้นในชั้นถัดมา จะถูกเชื่อมต่อในโซนสี
เหลืองหรือการแทนตำแหน่งของพ้ืนที่ส่วนกลาง ในยูนิตด้านล่าง มีการแทรกตัวของส่วนพื้นที่นั่งเล่น 
(co-working) และพ้ืนที่จอดรถ (parking)  
 
                  การออกแบบต่อมาคือการเรียงตัวในรูปแบบพื้นท่ียูนิตที่ 1(ยูนิตล่าง)และซ้อนทับกัน
ด้วยพื้นที่ยูนิตที่ 2 (ยูนิตบน)เพ่ือเป็นการทดลองการเรียงตัวการเดินทางข้ึนทางตั้งแบบรวม ที่มีความ
แตกต่างกันในผู้ใช้งานรวมถึงการจัดการกับระบบพ้ืนที่หน่วยย่อยต่างๆ 
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ผังพ้ืนยูนิตล่าง 

ภาพที่ 101 แสดงถึงผังพ้ืนของพ้ืนที่ในยูนิตล่าง 
 

จากผังพ้ืนยูนิตด้านล่าง การจัดการหน่วยย่อยของกิจกรรมในการจัดสรรพื้นที่ พ้ืนที่จะถูกหั่นออกเป็น 
4 ส่วน ในระนาบทางราบก่อนการดันตัวของหน่วยย่อยขึ้นทางตั้ง ช่วงรอยต่อระหว่างชั้นจะมีการถูก
ส่งต่อด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะ 2 แบบ คือ 1.เป็นหน่วยย่อยของกิจกรรมที่ถูกใช้งาน 2.ช่วงพ้ืนที่ว่างหรือ
รอยต่อระหว่างชานพักกับบันได รูปแบบที่ถูกใช้งานจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมระหว่างพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่ง บันได
มีรูปแบบที่ต่อกับหน่วยย่อยต่างๆตามลักษณะการใช้พื้นที่ เช่นพื้นที่ท่ีต้องการตัดขาดบันไดจะมีการ
หันไปในทิศทางตรงกันข้ามเพ่ือตัดขาดเรื่องมุมมองในการมองและเข้าถึงทางสายตา หากพ้ืนที่ต้องการ
ความต่อเนื่องด้วยรูปแบบกิจกรรมที่ต่อกัน ทำให้รูปแบบบันไดมีทิศทางส่งต่ออย่างชัดเจนทั้งด้าน
มุมมองและทางสัญจร ในบางครั้งรูปแบบบันไดจะมีหน่วยบันไดแบบเกาะกลุ่มเพ่ือกำหนดทิศทางการ
สัญจรที่ชัดเจนและทำให้พ้ืนที่มีระดับความเป็นส่วนตัวมากกว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างทางสัญจรและ
พ้ืนทีกิจกรรม 
 

ภาพที่ 102 แสดงถึงรูปตัดของพื้นที่ในยูนิตล่าง 
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            ระบบของการดันตัวขึ้นทางตั้ง ความสูงที่กำหนดให้พ้ืนที่หน่วยย่อยบีบตัวขึ้นต้องเป็นระดับ
ที่เท่ากันและสามารถใช้งานได้ อ้างอิงการทดลองทดลองที่ 1.1 วิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยการวน
พ้ืนที่ จากกรณีศึกษา miyamoto house ในบทที่ 2 ข้างต้น ในการทดลองการเรียงตัวขึ้นจากยูนิ
ตด้านล่างมีการกำหนดขนาดความสูงของบันไดที่เกาะบนพ้ืนที่หน่วยย่อยมีขนาดตามขึ้นบันไดท่ี 0.2 
ม.และมีทั้งหมดประมาณ 3 ขั้น ขั้นต่ำของบันได เมื่อเรียงตัวครบ 4 ด้านในทางราบก่อนการดันตัวขึ้น
ทางตั้งและวนพื้นที่ในชั้นถัดไปทำให้ขนาดของพื้นที่มีความสูงที่พอเหมาะและใช้วิธีการวนพื้นที่ใน
ทิศทางเดียวไม่วนสวนกลับในทิศทางตรงกันข้ามเพราะจะทำให้ขนาดของความสูงไม่สามารถใช้งานใน
พ้ืนที่หน่วยย่อยได้หรือการติดสัดส่วนของร่างกาย (overhead plane) 

ภาพที่ 103 แสดงถึงรูปไอโซเมติกของพ้ืนที่ในยูนิตล่าง 
 

            จากการเรียงตัวของระบบหน่วยย่อยพ้ืนที่ในยูนิตล่างมีการเรียงตัวแบบต่อเนื่องและเป็น 
ระบบในเรื่องการจัดการพ้ืนที่ในเชิงทางตั้งแต่เนื่องจากขนาดของพ้ืนที่ไม่พอเหมาะกับการขึ้นทำให้
เกิดช่องรอยต่อ(gap) และมีพ้ืนที่บางส่วนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่หน่วยย่อยที่ 1 กับพ้ืนที่
หน่วยย่อยที่ 2 ร่วมกัน (interlocking)และบางครั้งเกิดช่องว่างที่มีขนาดของหน่วยย่อยชั้นบนและ
ล่างที่ไม่เท่ากันจึงต้องทำการจัดกลุ่มและมีการเรียงลำดับรูปแบบของพื้นที่หน่วยย่อยใหม่ และการ
เรียงตัวด้านบนทำให้รูปแบบบันไดมีความเป็นหน่วยบันไดที่ชัดเจนทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องและไม่
ตอบโจทย์ของการดันพื้นที่ข้ึนทางตั้ง 
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ผังพ้ืนยูนิตบน 

ภาพที่ 104 แสดงถึงผังพ้ืนของพ้ืนที่ในยูนิตบน 
               ผังพ้ืนยูนิตบนมีระบบการจัดแบ่งพ้ืนที่เดียวกับยูนิตล่าง โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 
ส่วนก่อนการดันตัวขึ้นทางตั้งและใช้ระดับพ้ืนที่หน่วยย่อยขึ้นที่ละ 1 สเต็ป(ระดับ) ซึ่ง 1 สเต็ปเท่ากับ
การเดินทางขึ้นทางสัญจร(บันได)ท่ีมีข้ึนต่ำ 3 ขั้นข้ึนไป แต่ข้อแตกต่างระหว่างยูนิตล่าง คือการที่พ้ืนที่
มีต่ำแหน่งจุดเปลี่ยนในการข้ึนทางตั้งที่แตกต่างกัน จากรูปด้านบน TYPE 7 ต่ำแหน่งของการข้ึนจะ
อยู่ขวาบน เมื่อถัดมาในรูป TYPE 8 ตำแหน่งถูกขยับลงมาในขวาล่าง และซ้ำกันใน TYPE 9 ก่อนการ
เปลี่ยนลำดับใน TYPE 10และ11 ซึ่งจุดต่ำแหน่งที่ถูกหมุนตามระดับชั้นยังส่งผลต่อการสัญจรทางตั้ง
(บันได) ที่ถูกำหนดให้เกิดเป็นระบบบันได(คอบันได) ที่ชัดเจนเนื่องจากระบบพ้ืนที่ ไม่สามารถแบ่งให้
เป็นทางสัญจรได้ด้วยกิจกรรมที่ถูกเรียงตัวขึ้นทำให้ระบบการก่อรูปในยูนิตบนเกิดความไม่สมดุลเรื่อง
การใช้งาน การก่อรูปและระบบทางสัญจรที่ดีนัก 

ภาพที่ 105 แสดงถึงรูปตัดของพื้นที่ในยูนิตบน 
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             การดันตัวของพ้ืนที่ข้ึนทางตั้งในยูนิตบน ใช้ระบบเดียวกันกับยูนิตด้านล่าง ทำให้มุมมองใน 
การเชื่อมต่อพ้ืนที่ มีระบบระเบียบและมีระดับความสัมพันธ์ตามการจัดกลุ่มของพ้ืนที่ก่อนการเรียงตัว 
ของหน่วยย่อยทำให้ระดับแต่ละชั้นที่ถูกแยกตามลำดับความสูง มีรอยต่อและความต่อเนื่องที่ชัดเจน
ในพ้ืนที่และทุกพ้ืนที่แม้กระทั่งช่วงที่แคบที่สุดต้องสามารถใช้งานในพ้ืนที่ได้จริง สำหรับเงื่อนไขของ
การออกแบบ 

ภาพที่ 106 แสดงถึงรูปไอโซเมติกของพ้ืนที่ในยูนิตบน 
 

             การเรียงตัวของหน่วยย่อยในยูนิตบนการจัดแบ่งระบบของหน่วยพื้นที่ใน TYPE 7 มีการ
แบ่งสัดส่วนเป็น 4 หน่วย เท่ากับระบบหลักที่มีการสร้างเงื่อนไขของระบบพื้นที่ไว้ แต่ในรูปแบบของ
พ้ืนที่ใน TYPE 8 กับTYPE 10 มีการแบ่งสัดส่วนเหลือแค่ 3 ส่วนทำให้ขนาดของพ้ืนที่ด้านหนึ่งมี
ขนาดเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตามความยาวของกรอบอาคาร ส่วนในรูปแบบ TYPE 11 มี
สัดส่วนพื้นที่เหลือแค่ 2 ส่วนก่อนจบพ้ืนที่ในชั้นบนสุดของอาคาร ทำให้รูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่
เกิดช่องรอยต่อ(gap)ระหว่างช่วงความสูงของหน่วยย่อยและยังมีการติดสัดส่วนของร่างกาย 
(overhead plane) ทำให้ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบพ้ืนที่ของอาคารและยังส่งผลต่อระบบการ
เดินทางข้ึนทางตั้ง  
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ภาพที่ 107 โมเดลการออกแบบที่ 1.1 

 

               การก่อรูปและต่อยูนิตบนล่างที่เป็นอาคารสูง ทำให้มีการจัดการในการเดินทางสัญจร 
ทางตั้ง(บันได) ทีเ่ป็นตัวโมเดลของการเดินทางขึ้นทางตั้งในรูปแบบของตึงสูง มีการเรียงตัวซ้อนกัน 
ในยูนิต 2 ยูนิต และพ้ืนที่อีก 1 ยูนิต มีรูปแบบการก่อรูปที่คล้ายกัน พื้นที่สีเหลืองแสดงถึงขอบเขต 
ของการเรียงตัวใน พื้นที่ระนาบแนวราบก่อตัวในแนวตั้ง เพื่อสร้างรูปแบบการต่อพ้ืนทีด่้วย รูปแบบ 
พ้ืนที่ส่วนกลาง จากการทดลองรูปแบบของการเดินทางและซ้อนกันของพ้ืนที่ทางตั้ง ให้มีรูปแบบเป็น 
ตึกสูงด้วยรูปแบบของการเดินทางและการเชื่อมพ้ืนที่ของการแบ่งขอบเขตของยูนิตนั้น มีการจัดการที่ 
ยากด้วย ระบบของพ้ืนที่ในแต่ละยูนิตและการเข้าหาจากพ้ืนที่ส่วนกลางทำให้พ้ืนที่ส่วนกลางที่ถูกรวบ 
เข้ามากันมีขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ส่วนบนยังเป็นพื้นที่ส่วนpublicและส่วนของserviceทำให้รูปแบบ 
ของการเรียงZoneไม่เหมาะสมกันการใช้งานเท่าท่ีควร รูปแบบของการเรียงตัวในทางตั้งที่มีการ 
ก่อรูปกันของยูนิต ไมส่มบูรณ์ในรูปแบบของการประกอบพ้ืนที่ในการเดินทางขึ้นทางตั้ง 
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ภาพที่ 108 แสดงถึงไดอาแกรมโมเดลการออกแบบที่ 1.1 
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          ผลสรุปการทดลองที่ 1.1 การเรียงตัวซ้อนกันทั้ง 2 ยูนิตบนและยูนิตล่างที่แสดงถึงการสัญจร 
ทางราบกับทางตั้งและรูปแบบการเรียงตัวของพ้ืนที่หน่วยย่อย ไม่สามารถตอบโจทย์ของการเรียงตัว
ในทางตั้งของยูนิตด้านบนและไม่เกิดประโยชน์ในรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่และกิจกรรม รวมถึงพ้ืนที่ 
สัญจรบางส่วนที่หายไปเพราะการซ้อนทับของพ้ืนที่หน่วยย่อยและระบบบันได ทำให้พ้ืนที่แต่ละส่วน 
ไม่เกิดความสัมพันธ์และความต่อเนื่องในการเรียงตัวของยูนิตด้านบน ทำให้ไม่เหมาะสมกับลักษณะ 
การใช้งานของพ้ืนที่ทางตั้ง 

การออกแบบท่ี 2 การเรียงตัวในแนวราบก่อตัวขึ้นทางตั้ง 

             ในการออกแบบที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งเพ่ือหามุมมองการเข้าถึงและระบบความสัมพันธ์ 
ของพ้ืนที่ เพ่ือกำหนดรูปแบบของอาคารและการจัดวางระบบของหน่วยย่อย ที่สร้างเงื่อนไขของ
บริบทเข้ามาเกี่ยวข้องและช่วยสร้างความแตกต่างรวมถึงการจัดวาง และการจัดกลุ่มของพ้ืนที่ได้มาก
ขึ้น  

 
ภาพที่ 109 แสดงถึงมุมมองภายนอกโครงการ 
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             ลักษณะบริเวณด้านหน้าของโครงการถูกปิดล้อมและรูปแบบการเข้าถึงพ้ืนที่ต้องอาศัย 
ทางเข้าออกจากทางปั้ม ซึ่งอยู่ช่วงติดถนนด้านทิศตะวันออก ทำให้มุมมองทางเข้ารวมถึงมุมมองภาย 
นอกโครงการที่มีช่วงความสูง 5-6 เมตร ถูกปิดมุมมองพ้ืนที่ด้วยความสูงของปั้มและต้นไม้บริเวณด้าน 
ฟุตบาตร ด้านหลังของโครงการติดกับตึกแถวและบ้านพักอาศัยขนาด 2-3 ชั้นครึ่ง ด้านข้างของพ้ืนที่
ไซด์ทางทิศเหนือและใต้ถูกขนาบด้วยตึกสูงที่มีความสูงของอาคารเกิน 23 เมตร และมีการหันส่วนของ
อาคารที่จอดรถเข้าหาโครงการ ทำให้พื้นที่มีจุดบอดหรือมุมมองที่ไม่ดีในด้านทิศเหนือและทิศใต้อย่าง
ชัดเจน และในทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีช่วงระยะความสูงที่ 6 เมตรขึ้นไปจะมีมุมมองที่สามารถ
ตอบโจทย์ ด้านการใช้งานเรื่องความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และบริบทได้ดี   
 
          การจัดวางรูปแบบอาคารถูกกำหนดตามโปรแกรมของการออกแบบ คือมีการวางอาคารทาง
ราบ 4 ยูนิต ก่อนการจัดการพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งด้วยระบบของพ้ืนที่หน่วยย่อย และมีการเชื่อมพ้ืนที่
ส่วนกลางเพ่ือเพ่ิมการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง 4 ยูนิต  
 

 
ภาพที่ 110 แสดงถึงการเรียงตัวของยูนิตในระนาบทางราบ 

A B 

C D 
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          การจัดวางพ้ืนที่จะมีการเรียงตัวของอาคารทั้งหมด 4 ยูนิต พ้ืนที่ทั้ง 4 ยูนิตจะมีขนาดที่
เท่ากันและมีการเชื่อมพ้ืนที่ส่วนกลางรวมกันทุกยูนิต ซึ่งการจัดวางเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่ต่อบริบทรอบนอก โดยในวิธีการที่ใช้รูปแบบการเข้าถึงพ้ืนที่ของยูนิตในทางราบลักษณะของการ
จัดวางพ้ืนที่ ที่มีการใช้มุมมองภายนอกและระบบความสัมพันธ์ของแต่ละยูนิตที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน 
และวางลำดับทั้งในเรื่องของมุมมอง การรวมพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ส่วนกลาง ขนากและการเชื่อมด้วยรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน ขอบเขตสีเหลืองในพ้ืนที่ตรงกลางแสดงถึงขนาดของพ้ืนที่ส่วนกลาง ที่ใช้ในการเชื่อม
ของพ้ืนที่ทางราบ ในแต่ละวิธีการที่ต่อพ้ืนที่ก็จะส่งผลต่อ ขนาดของพ้ืนที่ การเชื่อมต่อ และรูปแบบ
ของการเข้าถึงภายในอาคารและมุมมองของกรอบอาคารจากภายนอก 

 
 
 

ภาพที่ 111 แสดงถึงวิธีการเข้าถึงและการเรียงยูนิตในระนาบทางราบ 
 

รูป A การแบ่งขนาดของพ้ืนที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้งานพ้ืนที่เต็มทั้งหมด และขนาดของพ้ืนที่ 

        ส่วนกลางถูกเชื่อมและแทรกตัวตามพ้ืนที่หลักของยูนิต ทำให้มีการวางอาคารให้ด้านซ้ายวาง 
       เต็มกรอบของพ้ืนที่ใช้งาน และพ้ืนที่ส่วนด้านขวาของโครงการมีการขยับพ้ืนที่เพ่ือเลื่อนตัวขึ้นใน 
       การสร้างมุมมองเพ่ิมเติมให้กับพ้ืนที่ตรงข้ามทั้ง 2 ฝั่งและมีการแทรกตัวเข้าไปในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
        บางส่วน  
 
 
 

A B C D 
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รูป B การแบ่งขนาดของพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายมีการขยายตัวในมุมมองเปิดของ  

       โครงการส่วนทางด้านขวามีการขยายตัวออกในสัดส่วนของพ้ืนที่ส่วนกลาง เพ่ือสร้างลักษณะ 
       รูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่ที่หลากหลายในแก่ยูนิตทั้ง 2 ที่มีการหันพื้นที่เข้าออกมุมมอง  
       ภายนอกและการลำดับ เปิดให้กับมุมมองภายใน และการวางของพ้ืนที่ส่วนกลางวางตามแนว 
       ยาวของขอบเขตระหว่าง ยูนิตซ้ายและยูนิตขวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำให้ลักษณะการวาง   
       อาคารมีการหันทิศทางด้านความ ยาวที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างควมแตกต่างร่วมกันระหว่าง 
       2 ยูนิต และกรอบของอาคาร  

รูป C การแบ่งขนาดของพ้ืนที่ยูนิตมีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทั้ง 4 ยูนิต มีลักษณะคล้าย 

       กับการจัดวางในรูป A ที่มกีารจัดวางอาคารที่มีการวางอาคารทั้งฝั่งซ้ายชิดขอบอาคารทางด้าน 
       ล่างก่อนการขยับทางฝั่งขวาขึ้นด้านบนเพ่ือเปิดมุมมองในทิศทางตรงกันข้ามของยูนิต แต่ข้อ  
       แตกต่าง ระหว่างยูนิตฝั่งซ้ายและฝั่งขาวคือ การชิดกันในยูนิตด้านบนและยูนิตด้านล่างเพื่อบีบ 
       ขนาดของพ้ืนที่ ส่วนกลางและมีการแชร์การใช้งานร่วมกันในยูนิตบน-ล่าง  

รูป D การแบ่งขนาดของยูนิตมีการจัดวางอาคารที่เท่ากัน คือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฝั่ง 

       ซ้ายและฝั่งขวามีการชิดขอบอาคาร เว้นพ้ืนที่ส่วนกลางที่เหลือเพ่ือเชื่อมต่ออาคารโดยรอบ 
       ทั้งหมด และยังมีสัดส่วนที่ติดกันในระหว่าง ยูนิตด้านบน และยูนิตด้านล่างที่มีการแชร์พื้นที่ 
       บางส่วนร่วมกันใน แต่ละอาคารมุมมองที่เปิดในยูนิตทั้ง 4 คือพื้นที่ส่วนกลางและยูนิตด้านซ้าย 
       จะเปิดในทิศทางซ้าย ทำให้มีรูปแบบตรงกันข้ามกับยูนิตด้านขวาที่มีการเปิดทิศทางและมุมมอง 
       ย่อยในด้านขวาทั้งอาคารบน-ล่าง 
 
 
         วิธีการจัดการเรียงพ้ืนที่ในแนวระนาบ เป็นอีกวิธีการเพื่อให้ทุกยูนิตมีความเป็นพ้ืนทีและการ
จัดสรรพื้นที่ควรที่จะจัดการแบ่งลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกของทั้ง 4 ยูนิต  
ซึ่งเหมือนกันทุกพ้ืนที่ที่ควรมีการจัดการระบบการเข้าออก และการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือ 
แบ่งลักษณะการใช้งานในระดับระนาบทางราบ เเล้วจึงเกิดการดึงตัวขึ้นเพ่ือก่อรูปทางตั้ง 
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ภาพที่ 112 แสดงถึงไดอาแกรมการเรียงพ้ืนที่ในแนวราบ 
 
             รูปแบบการจัดวางอาคารเลือกการวางใน รูป D เนื่องจากระบบการจัดวางพ้ืนที่แสดงถึง
มุมมองและระบบความสัมพันธ์ของยูนิตที่มีความแตกต่างระหว่างกันได้ และการเชื่อมพ้ืนที่ส่วนกลาง
รวมถึงมุมมองง่ายต่อการสัญจรทางราบและทางตั้ง พ้ืนที่มีส่วนเปิดในมุมมองภายนอกท่ีชัดเจน มีการ
แสดงถึงพ้ืนที่ภายในที่ถูกลำดับการเข้าถึงที่ง่ายและยอมรับพ้ืนที่ในมุมมองที่ไม่ดีต่อโครงการ ทำให้การ
ลำดับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเชิงทางราบมีระดับความสัมพันธ์ต่อพ้ืนที่ภายในและภายนอกที่ชัดเจน 
และสามารถนำไปใช้เพ่ือทดลองเบื้องต้นก่อน โดยเริ่มจากการจัดการสัดส่วนของการเชื่อมโยงระหว่าง
พ้ืนที่ใช้งานภายใน ลักษณะของวิธีการจัดสรรพื้นที่ขึ้นอยู่กับการแบ่งการใช้งานตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละชั้น โดยการจัดแบ่งสัดส่วนทางราบก่อนการดันตัวขึ้นทางตั้ง มีวิธีการจัดแบ่งอยู่ 3 วิธีที่เกิด
จากขนาด ช่องที่ถูกจัดสรรและการวางต่ำแหน่งที่เหมาะสม 
 

D 
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ภาพที่ 113 แสดงถึงรูปแบบการสัญจรทางรถยนต์ 

 

           รูปแบบของการจัดการการเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ลักษณะทางเข้าออกต้องผ่านปั้มทำให้ทาง 
เข้าออกของพ้ืนที่เป็นทางเข้าออกร่วมกัน ในการทดลองที่ 2 มีการจัดการรูปแบบเข้าถึงพ้ืนที่ภายใน 
ยูนิตโดยกำหนดสัดส่วนพื้นที่ setback ให้เป็นทางการสัญจรทางรถและใช้พื้นที่โดยรอบทั้งหมดของ
ขอบเขตยูนิตวนพื้นที่รอบนอก เพ่ือเปิดพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดสวนขนาดใหญ่รวมกันในชั้นล่างของ
อาคาร 
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ภาพที่ 114 แสดงถึงลักษณะการจัดแบ่งขนาดของพ้ืนที่ 

 

            ซึ่งวธิีการแบ่งพ้ืนที่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของพื้นที่กิจกรรมที่ถูกไล่เรียงขึ้นมาจากลักษณะ
การจัดกลุ่มหน่วยย่อยเบื้องตัน ลักษณะการเดินทางข้ึนและทางสัญจรทางราบเช่น (ยกตัวอย่างจากผัง
พ้ืนขวาล่างของยูนิตภายในโครงการ) การเดินทางในชั้นล่างมีพ้ืนที่กิจกรรม 4 อย่างทำให้มีการจัดสรร
พ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งระดับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันและส่วนที่ตัดขาดจากกัน 
            วิธีการที่นำมาจัดการพื้นที่จึงใช้ระบบของการสัญจรทางตั้งมีการแยกระบบการเดินทางออก 
จากที่จอดรถ(parking)มีทางเลือกให้กับรูปแบบ 2 ทางคือ การเดินผ่านพื้นที่ภายในอาคารมีการแยก
ทางเข้าออกเป็น 3 ทางส่วนที่ 1 ทางด้านขวาเป็นการเข้าถึงพ้ืนที่บริการ ส่วนที่ 2 ด้านขวาเป็นส่วน
ทางสัญจรทางตั้งภายในอาคารเข้าถึงพ้ืนที่ห้องรับแขกในชั้นถัดมา ส่วนที่ 3 คือช่วงตรงกลางเป็นการ



  112 

แชร์พ้ืนที่ระหว่างอยู่นิตด้านข้างเป็นอีกตัวเลือกในการเดินทางข้ึนทางตั้งด้วยระบบลิฟท์ รูปแบบ
ทางเลือกท่ีถูกแยกออกจากท่ีจอดรถคือการแยกทางสัญจรทางตั้งให้อยู่ภายนอกตัวอาคารและพ้ืนที่
ส่วนนี้จะถูกกระจายการเชื่อมต่อออกเป็น 2 แบบ เริ่มจากการเข้าถึงส่วนแรกที่เป็นพ้ืนที่บริการ 
ห้องครัว(kitchen) และส่วนต่อมาคือการเข้าถึงพ้ืนที่ห้องเก็บของ(storage) ทางเลือกของระบบทาง
สัญจรทางตั้งเพ่ือช่วยให้เข้าถึงพ้ืนที่ส่วนรวมได้ง่ายขึ้นไม่ตัดผ่านพ้ืนที่ส่วนบริการที่ถูกจัดโซนการวาง
ให้อยู่ด้านล่างของอาคาร แต่ข้อเสียของวิธีการทางเลือก ทำให้พ้ืนที่ของการเดินทางข้ึนทางตั้งมีความ
สูงและระบบการเดินทางราบไม่ต่อเนื่องได้ 
 
               รูปแบบพื้นที่ในยูนิตล่างแสดงถึงความสัมพันธ์และการต่อเนื่องในพ้ืนที่ด้วยวิธีการต่อกัน
ในทางราบถึงทางตั้ง 

ภาพที่ 115 แสดงถึงผังพ้ืนชั้นที่ 1 - 4 พื้นที่ภายในยูนิต 
 

             รูปแบบขนาดของพ้ืนที่ สัดส่วนของการแบ่งพ้ืนที่ ช่วยให้เห็นวิธีการในการเดินทางข้ึนทาง 
ต้ังและรูปแบบของการใช้งานพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องโดยเริ่มจาก ที่จอดรถท่ีเป็นตัวหลักในการส่งพ้ืนที่ออก 
เป็น 2 แบบคือมายังพ้ืนที่ส่วนกลางหรือไปทางพ้ืนที่ส่วนบริการที่มีลักษณะพ้ืนที่การใช้งานที่แตกต่าง 
กัน ก่อนการวนกลับในพ้ืนที่ส่วนห้องรับประทานอาหารหรือห้องนั่งเล่น และการไล่เรียงระดับ 
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่จาก ความเป็นสาธารณะ ไปยังระดับความเป็นส่วนตัว 
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ภาพที่ 116 แสดงถึงผังพ้ืนชั้นที่ 4 - 7 พื้นที่ภายในยูนิต 

 

            รูปแบบขนาดของพ้ืนที่ สัดส่วนของการแบ่งพ้ืนที่ ช่วยให้เห็นวิธีการในการเดินทางข้ึนทาง
ตั้งจากการต่อเนื่องในชั้นที่ 4 ความสัมพันธ์ในพ้ืนที่ชั้นนี้เข้าสู่ความเป็นส่วนตัว ทำให้มีการกระจาย
พ้ืนที่จากโถงห้องนอนเล็ก( bed1-bed2-bed3 )ไปยังห้องนอนใหญ่ ( master bedroom ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 117 แสดงถึงรูปตัดของยูนิต 1 – 2 
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โมเดลของการออกแบบท่ี 2 รูปแบบของการก่อรูปขึ้นทางราบเรียงตัวต่อกันทั้ง 4 ยูนิต 

             การสัญจรและการเดินทางภายในโครงการใช้รูปแบบของถนนเดินรถ จากรอบนอกยูนิต  
พ้ืนที่ตรงกลางเน้นพ้ืนที่สีเขียวในช่วงชั้นล่าง ก่อนไล่ระดับฟังก์ชั่นช่วงรอยต่อระหว่างพ้ืนที่ทั้ง 4 ยูนิต 

 
ภาพที่ 118 โมเดลของการออกแบบที่ 2 พ้ืนที่ภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 119 โมเดลการออกแบบที่ 2 ภายในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
 

             ความหนาแน่นของยูนิตทำให้รูปแบบของพื้นที่ถูกอัดแน่นและไม่เกิดการไหลของตัวอาคาร 
รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างยูนิตและพ้ืนที่ส่วนกลางยังไม่ตอบโจทย์การสัญจรทางต้ัง 
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การออกแบบท่ี 3 การสร้างความต่อเนื่องให้กับพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร 

             ในการออกแบบที่ 3 ระบบของการจัดการพ้ืนที่ในการออกแบบนี้ จะเน้นเรื่องของการสร้าง
ความต่อเนื่องให้กับพ้ืนที่ทั้งภายในถึงภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 120 แสดงถึงผังพ้ืนชั้น 1 และรูปแบบการสัญจรทางรถยนต์ 
 

               รูปแบบการจัดการการเข้าถึงพ้ืนที่โครงการมีแบ่งพ้ืนที่จากทางเข้าเพ่ือใช้ในการสัญจร
ทางรถยนต์ภายในโครงการและเข้ามาภายในแต่ละยูนิต ลักษณะการแบ่งพ้ืนที่ยูนิตยังคงใช้ระบบเดิม  
คือการแยกพ้ืนที่ยูนิตออกมีการแทรกพ้ืนที่ส่วนกลางรวมกันตรงกลางของขอบเขตไซด์ และจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของระบบทางสัญจรทั้งทางตั้งและทางราบ รูปแบบของ TYPE 1- 
TYPE 2 จะมีมุมมองเปิดที่แตกต่างกัน 

ภาพที่ 121 แสดงถึงรูปแบบการลำดับพ้ืนที่ขึ้นทางกิจกรรมการใช้งาน 
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ภาพที่ 122 แสดงถึงผังพ้ืนแบบชั้น 2 และรูปแบบการจัดแบ่งพ้ืนที่ 
 

             การจัดแบ่งพ้ืนที่ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามระบบเดินแต่ข้อแตกต่างที่เกิดข้ึนคือวิธีการ
เรียงลำดับของพื้นที่ กิจกรรมและรูปแบบการสัญจร โดยพื้นที่ TYPE 2 จะมีการเริ่มต้นจากลำดับการ
แบ่งส่วนพื้นที่ในทางราบแยกระหว่างส่วนของบันได ที่มีการเข้าถึงพ้ืนที่ในโซนที่แตกต่างกัน ด้าน
ทางซ้ายเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนบริการ ห้องเก็บของ-ห้องพักเมด-ห้องซักล้าง ก่อนนำไปสู่พ้ืนที่ครัวในชั้น
ต่อมา ทางด้านขวาหลังจากผ่านการขึ้นมา 1 สเต็ป จะเป็นการลำดับเข้าสู่พ้ืนที่ ห้องนั่งเล่น-ห้อง
รับประทานอาหาร และเรียงลำดับแบบนี้โดยแยกทางข้ึนเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจนเพื่อใช้ระบบการขึ้น
ตามหลักของประเภทผู้ใช้งานก่อนจะปรับเปลี่ยนมาเป็นทางสัญจรหลัก 1 หน่วย  

 
ภาพที่ 123 แสดงถึงผังพ้ืนแบบชั้น 3 และรูปแบบการจัดแบ่งพ้ืนที่ 



  117 

             พ้ืนที่ TYPE 3 รูปแบบการสัญจรมีทางเลือกให้ 2 ระบบเช่นกันแต่ส่วนแรกจะเน้นที่เข้าถึง
พ้ืนที่โดยตรง และอีกหนึ่งส่วนจะเน้นที่ผ่านพ้ืนที่ส่วนบริการถูกรองรับด้วยพื้นที่สวนจากภายนอกและ
ยังเน้นที่มีระบบการเดินทางสัญตรทางตั้ง(บันได)ท่ีมีขนาดยาวและสูงกว่าระดับปกติ เพ่ือใช้ในการ
เข้าถึงพ้ืนที่โดยตรงมากว่าเข้าในรูปแบบที่ 1 พ้ืนที่ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วนที่มีขนาดของพ้ืนที่แตกต่างกัน
ตามการใช้งานลักษณะของทางสัญจรจะเน้นแยกระบบการเดินทางออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน เพ่ือ
สร้างตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานและถูกตัดขาดกันอย่างชัดเจนและมีรูปแบบการแสดงถึงการเดินทางข้ึน
ทางตั้งภายนอกอาคารเพ่ือสร้างระบบกรอบอาคารให้มีมิติ 

โมเดลของออกแบบท่ี 3 รูปแบบของการก่อรูปขั้นทางราบเรียงตัวต่อกันด้านข้างต่อกัน 2 ยูนิต 

          รูปแบบของความงามและสร้างความต่อเนื่องทั้งภายในยูนิตที่ 1 ไปยังยูนิตที่ 2 จาก สร้าง
รูปแบบกรอบอาคารที่แปลกใหม่ขึ้นทำให้มิติของพ้ืนที่ทางสัญจรเกิดข้ึนแบบไล่เรียงในพ้ืนที่ภายในสู่
พ้ืนที่ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 124 โมเดลการออกแบบที่ 3 พื้นที่ภายนอกอาคาร 



  118 

 
ภาพที่ 125 โมเดลการออกแบบที่ 3 

 

               ลักษณะการเดินทางสัญจรภายนอกมากเกินไปทำให้รูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่ภายใน
บางส่วนถูกตัดขาดแต่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของพ้ืนที่มากข้ึน 
 

การออกแบบท่ี 4 การประกอบรูปแบบและสร้างลำดับพื้นที่ในทางตั้ง 

                ในการออกแบบที่ 4 มีการสร้างรูปแบบความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ทั้ง 4 ยูนิต เนื่องด้วย
ลักษณะประเภทของผู้ใช้งานที่หลากหลาย มุมมองและความต้องการที่แตกต่างกัน ด้านบนจะมี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนทางด้านล่างมีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปแบบการจัดแบ่ง
พ้ืนที่เป็น 4 ส่วนที่มีขนาดทั้งพ้ืนที่ขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง - ขนาดเล็ก และพ้ืนที่สัญจรอยู่ร่วมกัน มี
ข้อแตกต่างกันในเรื่องระบบของการสัญจรทางตั้งและทางแนวราบในการเริ่มการก่อรูป 
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ภาพที่ 126 แสดงถึงรูปแบบการสัญจรทางรถยนต์ในการออกแบบที่ 4 

 

           การสัญจรทางรถยนต์ใช้กรอบนอกช่วง set back เป็นพื้นที่ถนนและใช้การวนรอบพ้ืนที่
โครงการทิศทางเดียว เนื่องจากพ้ืนที่ช่วงรอยแต่ระหว่างอาคารถูกใช้ไปกับพ้ืนที่สีเขียวในชั้นที่ 1 และ
แทรกตัวด้วยสระว่ายน้ำ มีการหันพ้ืนที่จอดรถออกในทิศทางด้านยูนิตล่างด้านตรงกันข้ามกันระหว่าง 
พ้ืนที่ TYPE 1และ2 ชิดถนนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และยูนิตบนใช้ถนนทางทิศเหนือ
ร่วมกัน ส่วนการจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้งานถูกจัดสรรเป็น 4 ส่วน พ้ืนที่บริเวณ TYPE 1 – 2 มีการวนพื้นที่ข้ึน
ทางตั้งในทิศทางเข้าหาพ้ืนที่ส่วนกลาง ก่อนการวนในชั้นต่อไป TYPE 3 – 4 มีการวนพื้นที่ในลักษณะ
คล้ายกันคือวิ่งเข้าพ้ืนที่ส่วนกลางแต่ไม่หันพ้ืนที่เข้าหากันทำให้ระดับของ TYPE 3 – 4 ไม่เท่ากัน 
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ภาพที่ 127 แสดงถึงผังพ้ืนชั้นที่ 2 - 3 ในการออกแบบที่ 4 
 
          ลักษณะการแบ่งพ้ืนที่จะต้องมีสัดส่วน 4 ส่วนต่อพ้ืนที่ใน 1 ชั้น เพ่ือจะได้ระดับ4 สเต็ปใน 
การวนพื้นที่ขึ้นในชั้นถัดมา เป็นลำดับแบบนี้ขึ้น แต่จะมีพ้ืนที่บางส่วนที่มีระดับของสเปบันไดท่ี 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย เพ่ือเป็นการปรับระดับของพ้ืนที่ให้สูงกว่า ซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้จากรูปแบบของ
กิจกรรม และต่ำแหน่ง 
 

 
ภาพที่ 128 แสดงถึงผังพ้ืนชั้นที่ 4 - 5 ในการออกแบบที่ 4 
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          พ้ืนที่ชานพักที่มีการเพ่ิมเติมของหน่วยบันไดบางส่วนจะอยู่ภายนอกอาคารเพ่ือเพ่ิมรูปแบบ 
ของความต่อเนื่องให้กับกรอบของอาคารที่มีการไหลของระบบบันไดมายังภายนอกและถูกแสดงให้ 
เห็นในรูปด้าน 

 
ภาพที่ 129 แสดงถึงภาพ3มิติ บริเวณมุมมองภายนอกอาคาร TYPE 2 

 

             จากภาพ 3 มิติรรูปที่ 130 แสดงถึงรูปแบบการเรียงตัวที่เปิดมุมมองและรูปแบบการ 
เชื่อมต่อพื้นที่ทางตั้ง ด้วยการยืนส่วนพื้นที่ภายนอกให้มีการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารและ
มีการเรียงลำดับเพ่ือ เปิดมุมมองไปยังพ้ืนที่ภายนอก ส่วนที่ขึ้นไปหนึ่งระดับของบันไดยังปิดพื้นท่ี
ภายในไม่ให้ยูนิตอ่ืนมองเห็นรูปแบบของกิจกรรมด้วระดับของขอบบันไดที่ยืนออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 130 แสดงถึงภาพ 3 มิติ 
บริเวณบันไดที่ต่อเนื่องจากภายในสู่ภายนอกและส่วนกลางของโครงการ 
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           จากภาพ 3 มิติรรูปที่ 131 แสดงถึงความต่อเนื่องของบันไดที่ใช้ขอบของอาคารภายนอก 
เพ่ือสร้าง elementให้กับอาคาร และเปิดมุมมองพร้อมส่งพ้ืนที่ขึ้นให้โซนที่ปรับเปลี่ยนโดยการไล่ 
ระดับของพ้ืนที่ขึ้นที่ละสเต็ป ส่วนอีกภาพแสดงถึงพ้ืนที่ส่วนกลางของยูนิตทั้ง 4 เป็นมุมมองที่มอง 
ผ่านยูนิตบน 

 
ภาพที่ 131 แสดงถึงภาพ 3 มิติ บริเวณมุมมองภายในอาคาร TYPE 1 

 

               จากภาพ3มิติรรูปที ่108 แสดงถึงพ้ืนที่ภายในของยูนิตที่ 1 ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
การเดินทางและรูปแบบพื้นท่ีกิจกรรม ในส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่น มองออกมายังพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
มุมมองที่เปิดคือช่วงหน้าปั้มน้ำมัน 
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ภาพที่ 132 แสดงถึงรูปตัดของการออกแบบที่ 2 

โมเดลของออกแบบท่ี 4 รูปแบบของการก่อรูปขึ้นทางราบเรียงตัวต่อกันด้านข้างต่อกัน 4 ยูนิต 

             ด้วยความพยายามในการก่อรูปหน่วยย่อยทั้ง 4 ยูนิต ให้มีความแตกต่างกัน เพ่ือสร้าง
ลำดับความสัมพันธ์และการต่อเนื่องของพื้นที่ให้หลากหลาย 

 
ภาพที่ 133 โมเดลการออกแบบที่ 4 พื้นที่ภายนอกอาคาร 
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ภาพที่ 134 โมเดลการออกแบบที่ 4 
 

               ความสูงที่ถูกใช้งานยังไม่มีความเป็นระบบที่ชัดเจน การเรียงพ้ืนที่ต่อระบบความสัมพันธ์
หน่วยย่อยบางจุด ทำให้ลำดับพ้ืนที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวและไม่ชัดเจน  
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การออกแบบท่ี 5 การจัดกลุ่มระบบพื้นที่ก่อนการเรียงตวัข้ึนทางตั้ง 

              ในการออกแบบที่ 5 รูปแบบของการจัดกลุ่มให้กับพ้ืนที่ก่อนการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง ใช้
วิธีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วนตามเงื่อนไขของการประกอบพื้นที่ และใช้ระดับในการดันตัวขึ้นที่
เท่ากันทุกระดับเพื่อสร้างระดับและการต่ออาคารให้มีความต่อเนื่องในทางตั้ง การออกแบบจะ
ประกอบพื้นที่ตามตำแหน่งของยูนิตบนและยูนิตล่าง มุมมองเดียวกันแต่มีระบบความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงขนาดของพ้ืนที่ในยูนิตบนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนยูนิตล่างมี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 135 แสดงถึงรูปแบบการสัญจรทางรถยนต์ในการออกแบบที่ 5 
 

              การเดินทางรถยนต์ภายในโครงการใช้วิธีผ่านพ้ืนที่ส่วนกลางของชั้นล่าง เป็นพื้นที่ถนน
สัญจรในการเข้าออกของโครงการ พื้นท่ีจอดรถกันหน้าเข้าถนนภายในแบบเดียวกันและมีการเชื่อม
อาคารด้วยระบบทางสัญจรทางลิฟท์และเกิดการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง มีการแบ่งพ้ืนที่ในระบบทางราบ
ของชั้นที่ 1 ทั้งหมด 4 ส่วน ตามเงื่อนไขเดิมข้างต้น 
 
 
 

OUT 

IN 
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ภาพที่ 136 แสดงถึงผังพ้ืนชั้นที่ 1 – 6 

 

              ลักษณะของการเดินทางข้ึนพ้ืนที่ทางราบของยูนิตบนในชั้นที่ 1 มีการวนในพ้ืนที่ขอบนอก
ของอาคารก่อนการปรับเปลี่ยนเป็นการวนช่วงคอกลางของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการใช้งานใกล้กับพ้ืนที่
ส่วนกลาง ที่มีการแชร์ร่วมกันด้วยพื้นที่ของฟิตเนต - สระว่างน้ำในชั้นที่ 2 และกลับมาวนขอบนอก
ก่อนการกลับมาวนช่วงตรงกลางของอาคาร วิธีการวนพื้นที่ในแต่ละหน่วยย่อยแสดงถึงการแยกลำดับ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การใช้งานจากการเดินทางสัญจรทางตั้งมาเป็นทางราบ เช่น การแยกระหว่าง 
พ้ืนที่ทางเดินและพ้ืนที่ของกิจกรรมที่ถูกใช้ เพื่อให้พ้ืนที่เกิดความไหลไปตามหน่วยย่อยต่างๆ  
 
              ในการยูนิตล่างจะใช้วิธีเดินเกือบทุกชั้นคือด้านที่ชิดกับยูนิตเดียวกันจะมีการวนพื้นที่ช่วง
ขอบอาคารส่วนด้านที่ชิดกับมุมมองภายนอกอาคารจะวนช่วงตรงกลางของการจัดแบ่งพ้ืนที่ และจะ
ถูกปรับเปลี่ยนมาวนในพ้ืนที่ขอบอาคารเมื่อเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนตัว 
 
              ลำดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สัญจรทางราบ-ทางตั้ง กับพ้ืนที่กิจกรรมส่งผลต่อการก่อ
รูปพื้นที่ และสัดส่วนของอาคารดังนั้นการจัดแบ่งและการวนของพ้ืนที่ส่งผลต่อการใช้งานภายใน
อาคารและการเชื่อมโยงกันในแต่ละยูนิต 
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ภาพที่ 137 แสดงถึงรูปตัดของการออกแบบที่ 5 

 

โมเดลของออกแบบท่ี 5 รูปแบบของการก่อรูปขึ้นทางราบเรียงตัวต่อกันด้านข้างต่อกัน 2 ยูนิต 

             ระดับของพ้ืนที่ที่ถูกใช้เท่าๆกันทำให้ระบบของการก่อรูปมีความชัดเจนในการประกอบของ
พ้ืนที่ แต่อาคารทางด้านบนที่มีขนาดที่แตกต่างกันทำให้ระดับของความสูงอาคารมีระยะที่ห่างกันมาก
จนเกินไปต้องปรับระดับขนาดของพ้ืนที่ในการทำกิจกรรม 

ภาพที่ 138 โมเดลการออกแบบที่ 5 พื้นที่ภายนอกอาคาร 
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ภาพที่ 139 โมเดลการออกแบบที่ 5 
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            ระดับของการใช้บันไดในสัดส่วนที่แตกต่างทำให้ พ้ืนที่บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ต้อง
ระวังเรื่องระดับของการสัญจรทางตั้งและระดับของกรอบอาคารยังไม่แสดงถึงลำดับความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่ 
 

การออกแบบท่ี 6 การก่อรูปพื้นที่ในเชิงทางตั้ง 

             ในการออกแบบที่ 6 เป็นการออกแบบสุดท้ายในโปรเจค ได้มีการนำวิธีการออกแบบที่ 5  
มาประยุกต์ด้วยวิธีการ เงื่อนไขของการก่อนรูป ขนาดพ้ืนที่ การแบ่งสัดส่วน และรูปแบบการเข้าถึง 
ของโครงการและยูนิตลักษณะของการแบ่งสัดส่วนพื้นที่มีการแบ่งทั้งหมด 4 ส่วนทุกชั้นก่อนการดัน 
ตัวขึ้นทางตั้ง  
 

 
ภาพที่ 140 แสดงถึงรูปแบบการสัญจรทางรถยนต์ในการออกแบบที่ 6 
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                   ลักษณะของการเดินทางภายในโครงการหรือทางสัญจรทางรถยนต์ มีการเข้าออก
ช่วงตรงกลางของพ้ืนที่ไซด์ผ่าพ้ืนที่ยูนิตออกเป็น 2 ฝั่ง คือยูนิตบนและยูนิตล่าง ลักษณะการจอดรถ
หันพื้นที่ติดขอบถนนกลางโครงการ มุมมองของอาคารทิศทางที่ดีคือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 
 (ทิศเหนือคือด้านบน) ทำให้ยูนิตการแบ่งวิธีการออกแบบด้วยยูนิตบนและยูนิตล่าง มีลักษณะการจัด
วางพ้ืนที่และขนาดที่แตกต่างกันในมุมมองเดียวกัน  
 
                วิธีการจัดการระบบการดันตัวข้ึนทางตั้ง และการวนของพ้ืนที่ในยูนิตด้านบนจะวน
พ้ืนที่ขอบนอกซ่ึงเป็นรูปแบบเดียวกันกับยูนิตล่าง ระดับของบันไดจะมีทั้งหมด 3 ขั้นขั้นละ 0.20 
เซนติเมตร เมื่อวนพื้นที่ต่อ 1 ชั้นต้องการบันไดทั้งหมด 4 ขั้น เพ่ือให้ระดับที่อยู่ล่างที่สุดของหน่วย
ย่อยสามารถใช้งานพื้นที่ได้ 

 
ภาพที่ 141 แสดงผังพื้นชั้นที่ 2 ในการออกแบบที่ 6 
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          ลักษณะของการเดินทางในพ้ืนที่ของยูนิตบนและล่างวิธีการจัดลำดับการสัญจร ในยูนิตบน 
บริเวณชั้น 1 และ2 ทาง โดยเริ่มต้นจากจำนวนของบันได ทางเลือกในการผ่านพ้ืนที่เกิน 1 สเต็ป  
และวิธีการผ่าพื้นที่ 
 
             ด้านยูนิตด้านบนมีรูปแบบการจัดการพื้นที่โดยมีทางเลือกในการเดินทางตั้ง 2 ทางคือ
บริเวณด้านซ้านของที่จอดรถ จะมีบันไดพาดยาวเชื่อมต่อกับส่วนนั่งเล่นในชั้นที่ 2 มีความยาวเท่ากับ 
3 ช่วงบันได และการเดินทางเป็นสเต็ปในทางขวาของที่จอดรถ ที่มีรูปแบบการวนขอบนอกก่อนการ
มาประกบเจอกับรอยแยกของบันไดพาดยาวในชั้นที่ 2 ช่วงห้องนั่งเล่นและผ่าพ้ืนที่ช่วงกลางก่อนกา
รวนขอบนอก 
ในทิศทางเดิม  
              ด้านยูนิตล่างเป็นการวนขอบนอกทางเดียวและผ่านพ้ืนที่ตรงกลางเป็นเส้นตรงก่อนการวน
ขึ้นมาในชั้นถัดไป ช่วงรอยแยกระหว่างพ้ืนที่ส่วนบริการจะมีทางเลือกข้ึน 2 สเต็ปก่อนการขึ้นพ้ืนที่ใน 
ชั้นที่ 3 

ภาพที่ 142 แสดงผังพื้นชั้นที่ 3 ในการออกแบบที่ 6 
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               การแบ่งพื้นที่ในชั้นที่ 3 ยูนิตด้านบนสีลักษณะการแบ่งพ้ืนที่ไขว้กันแสดงถึงลักษณะพ้ืนที่
ที่แตกต่างกันคือ การที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และทางสัญจร ซึ่งในยูนิตด้านล่างมี
การแบ่งแค่ 3 ส่วน คือพื้นที่ขนาดใหญ่ พื้นที่ขนาดเล็ก พ้ืนที่สัญจร ซึ่งทำให้ระบบของการเดินทางขึ้น
ในชั้นด้านบนจะมีระบบบันไดที่เพ่ิมขึ้น ช่วงตรงกลางขอบอาคาร เพื่อปรับระดับพื้นท่ีให้คงเงื่อขไขของ
ระบบบันได 

 
ภาพที่ 143 แสดงผังพื้นชั้นที่ 4 ในการออกแบบที่ 6 

 

      ผังพื้นชั้นที่ 4 ยูนิตด้านซ้ายจะมีพ้ืนที่ส่วนกลางยื่นออกมาท้ังยูนิตบนและล่างเพ่ือรองรับการใช้
งานส่วนร่วมกันระหว่างยูนิตที่มีประเภทใช้งานที่ใกล้กันและถูกเชื่อมได้โดยคอลิฟท์ช่วงกลางของ
อาคารส่วนด้านขวาของทั้งยูนิตบนและล่างมีการยื่นพ้ืนที่สีเขียวออกนอกอาคารเพ่ือสร้างจังหวะและ
ด้วยความเหมาะสมกับพ้ืนที่กิจกรรมภายในของพ้ืนที่ ลักษณะการสัญจรทางราบทางยูนิตล่างมีการวน
พ้ืนที่ขึ้นไปทางมุมมองภายนอกของอาคารพ้ืนที่ตรงกลางที่เป็นคอลิฟท์มีบันไดพาดยาวช่วงหนึ่งเพื่อ 
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เชื่อมต่อพื้นที่ชั้น 3 ของยูนิตล่างทั้ง 2 เข้ากับพ้ืนที่ส่วนกลางที่เป็นห้องดูหนังในชั้นที่ 4 ยูนิตด้านบนมี
ลักษณะการเดินทางโดยใช้การรวมลักษณะของพ้ืนที่ไว้ช่วงกลางของอาคารมีลักษณะคล้ายคอกลาง
ของบันได และเรียงตัวขึ้นในชั้นถัดไป กิจกรรมในชั้นนี้ส่วนมากจะเน้นที่ห้องนอน 2 ห้องที่มีขนาดใกล้
กัน จึงใช้รูปแบบการลำดับพ้ืนที่ทางสัญจรไว้ร่วมกันและหันทิศทางมุมมองที่ดีไว้สำหรับทั้ง 2 ห้อง 
ส่วนพื้นที่โถงจะเน้นอยู่กลางอาคารเพ่ือเชื่อมยูนิตบนทั้ง 2 ไว้ร่วมกันและจุดใกล้พ้ืนที่ดูหนังจะ
เชื่อมต่อกันด้วยคอลิฟท์พาดพ้ืนที่ทั้ง 2 ยูนิต 

 
ภาพที่ 144 แสดงผังพื้นชั้นที่ 5 ในการออกแบบที่ 6 

 

           พ้ืนที่ชั้นที่ 5 รูปแบการวางพื้นที่เนื่องด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ฝั่งของยูนิตบนและล่าง 
มีรูปแบบที่ไม่ตรงกันทำให้มีการเชื่อมพ้ืนที่สีเขียวใน 2 ระดับของพ้ืนที่ในชั้นที่ 5 ทางด้านขวาของ 
พ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่ในชั้นที่ 6 ทางด้านซ้ายของอาคาร ในยูนิตด้านล่างลักษณะของกิจกรรม 
คือห้องนอนที่ถูกหันมาชิดกับสวนทั้ง 2 ระดับ การสัญจรการชิดขอบผนังด้านล่างไซท์ก่อนกลับมา 
อยู่ช่วงคอกลางเดินผ่าน 2 ระดับก่อนขึ้นชั้นถัดไป ในยูนิตด้านบนจะมีห้องนอนใหญ่ร่วมกับห้องนอน 
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ปกติมีการใช้คอกลาง มุมมองจะหันออกภายนอกส่วนอีกด้านจะติดกับพ้ืนที่ทางสัญจรทางตั้ง(บันได) 
ก่อนจะผ่านห้องนอน 1 ระดับก่อนขึ้นมาห้องนอนใหญ่ 1 ระดับจะถูกเชื่อมกับพ้ืนที่สวนด้วยโถงกลาง 
จบการเดินทางพ้ืนที่ทางตั้งในยูนิตบนทั้ง 2 ฝั่ง 

 
ภาพที่ 145 แสดงผังพื้นชั้นที่ 6 ในการออกแบบที่ 6 

 

               การออกแบบการจัดสรรพื้นที่ข้อแตกต่างระหว่างยูนิตบนและล่าง คือเรื่องของขนาดพ้ืนที่
ที่ส่งผลต่อความสูงอาคาร รูปแบบตำแหน่งของบันไดและวิธีการวนพื้นที่ การรวบพื้นที่ในรูปแบบ
ต่างๆเช่นการวนพื้นที่เข้ากับพ้ืนที่กิจกรรมที่เกิดขึ้น กับวนพ้ืนที่ในหน่วยของพ้ืนที่ว่าง ชานพัก หรือ
ระเบียงภายนอกขอบอาคาร 
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ภาพที่ 146 แสดงผังพื้นชั้นที่ 7 ในการออกแบบที่ 6 

 

พ้ืนที่ที่ถูกยกตัวขึ้นในชั้นสุดท้าย เป็นพื้นที่ส่วนห้องนอนใหญ่ที่อยู๋ชั้นบนสุดของยูนิตด้านล่าง ที่มีการ
เชื่อมพ้ืนที่สีเขียวไว้ช่วงตรงกลางของรอยต่อระหว่าง 2ยูนิตล่างไว้ด้วยกัน 
 

 
 

ภาพที่ 147 แสดงถึงภาพ 3 มิติ บริเวณพ้ืนที่สวนกลางช่วงสระว่างน้ำ – ฟิตเนต 
 

               แสดงถึงมุมมองพ้ืนที่ส่วนกลางที่มองผ่านด้านหน้าของโครงการและมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างพื้นที่ทั้ง 4 ยูนิต 
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ภาพที่ 148 แสดงถึงภาพ 3 มิติ บริเวณมุมมองภายนอกอาคารยูนิตบนฝั่งหน้าปั่มน้ำมัน 

 
ภาพที่ 149 แสดงถึงภาพ 3 มิติ บริเวณมุมมองภายนอกอาคารยูนิตล่างฝั่งตะวันตก 
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             แสดงถึงองค์ประกอบของพ้ืนที่หน่วยย่อยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองภายนอกและ
มุมมองภายในผ่านระบบของพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 150 แสดงถึงภาพ3มิติ บริเวณมุมมองภายนอกอาคารยูนิตบนฝั่งตะวันตก 

 
ภาพที่ 151 แสดงถึงภาพ3มิติ ภาพรวมโครงการหน้าปั้มน้ำมัน 

 

             ภาพรวมโครงการที่มองจากพ้ืนที่ภายนอกเข้าหาโครงการเป็นมุมมองเปิด ที่แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของยูนิตบนกับยูนิตล่างต่อพื้นที่บริบท 
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ภาพที่ 152 แสดงถึงภาพตัด บริเวณยูนิตบนและยูนิตล่างด้านทิศเหนือ 

 

 
ภาพที่ 153 แสดงถึงภาพตัด บริเวณมุมมองภายด้านหน้าโครงการ 

              รูปตัดของพื้นที่ภายในโครงการที่มียูนิตบนและล่าง มีการลำดับสัดส่วนของบันไดท่ี
เกิดข้ึนระหว่างพ้ืนที่ภายในอาคารและพ้ืนที่นอกขอบอาคาร รวมถึงพ้ืนที่ส่วนกลางที่มีการเชื่อมต่อ
ร่วมกันในบางส่วน 
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โมเดลของออกแบบท่ี 6 รูปแบบของการก่อรูปขึ้นทางราบเรียงตัวต่อกันด้านข้างต่อกัน 4 ยูนิต 

             เนื่องด้วยการออกแบบการเรียงตัวของพ้ืนที่ในการขึ้นทางตั้ง เป็นการทดลองตัวสุดท้าย
(final) ทำให้รูปแบบและวิธีการที่เกี่ยวข้องเกิดจากการทดลองในรูปแบบก่อนหน้า และมีความคล้าย
กับการทดลองท่ี 5 เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจจากระบบการทดลองท่ีมี
ความผิดพลาด ทั้งเรื่องของการใช้งานและวิธีการ 

 
ภาพที่ 154 แสดงถึงโมเดลการออกแบบที่ 6 พ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
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ผลสรุปการศึกษา 

               การเดินทางข้ึนพื้นที่ทางตั้งถูกใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายในการก่อ
รูปและประกอบขึ้น ในการกำหนดพื้นที่ใช้งานและวิธีการที่บ่งบอกถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที ่การเริ่มต้นวิธีการของการเดินทางของพ้ืนที่ ได้นำรูปแบบของกรณีศึกษามาประยุกต์ใช้และสร้าง
ลำดับความสัมพันธ์ของระบบพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการออกแบบก่อนการทดลองโดยใช้ระบบ 
module ในการสร้างขึ้นจากองค์ประกอบของพ้ืนที่ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยพื้นที่หน่วยย่อย บันได 
โครงสร้างของอาคาร และการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ คงเป็นใจความสำคัญของการเรียงตัวขึ้นทางตั้ง
ด้วย “วิธีการวนลูป” ขนาดของพ้ืนที่ เป็นส่วนประกอบของการขึ้นทางตั้ง ระดับ เป็นตัวชี้วัดความ
ถูกต้องของการใช้งาน 
                 ระบบของพ้ืนที่ใช้การแบ่งสัดส่วนของการใช้งานที่ต่อเนื่องทางราบและใช้วิธีการสร้าง
ระดับ โดยใช้การดึงพ้ืนที่ขึ้นที่ละสเต็ปเท่าๆกันในทุกหน่วยที่แบ่ง วนพื้นที่ในทิศทางใดทางหนึ่งตาม
ระบบความสัมพันธ์ ของพื้นที่ต่อมุมมองทั้งภายในและภายนอกเรียงตัวขึ้นทางตั้ง พ้ืนที่ภายนอกถูก
กำหนดทิศทางการมองเห็นจากวิวทิวทัศน์ที่ดีและพ้ืนที่ปิด ดังนั้นการออกแบบภายนอกจะเน้นที่การ
สร้างไดนามิคให้พื้นที่ในการเชื่อมอาคารและความสัมพันธ์ทั้งลำดับทางตั้ง - ทางราบ รวมถึงระหว่าง
หน่วยพื้นที่หรือแม้แต่ช่องเปิด เพ่ือสร้างมิติทั้งภายในและภายนอกอาคาร และทำให้เกิดระบบที่
หลากหลายและวิธีการที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
                 รูปแบบของการเดินทางพ้ืนที่ทางตั้งนี้ ถูกทดลองกับอาคารประเภทที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบของครอบครัวใหญ่ที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่มากแต่ด้วยบริบทเดิมในเมือง ไม่สามารถตอบ
โจทย์ของการขยายตัวของพ้ืนที่ได้ จึงเกิดการเรียงตัวของพ้ืนที่ในทางตั้งแทนพ้ืนที่ทางราบ ทำให้มีการ
จัดการรูปแบบของพ้ืนที่ ด้วยวิธีการเริ่มต้นทางการจัดวางตัวอาคาร มุมมอง การเข้าถึงท่ีส่งผลต่อ
บริบทของพื้นที่ส่งผลต่อการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกของอาคารด้วยวิธีการสร้างช่องเปิด-ปิด 
รูปแบบการเชื่อมพ้ืนที่ส่วนกลาง การแชร์พื้นที่ร่วมกัน เพ่ือสร้างระดับความสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน 
ทั้งทางราบ-พ้ืนที่ทางตั้ง 
 
               ในข้อสรุปผลการออกแบบที่ 1 -5 และบทสรุปขั้นสุดท้ายของการออกแบบ จากการ
จัดแบ่งสัดส่วน พ้ืนที่ใช้งานกับการเดินทางขึ้นพ้ืนที่ทางตั้ง และการเชื่อมพ้ืนที่ยูนิตกับพื้นที่ส่วนกลาง
เข้าหากัน รวมถึงเส้นทางลักษณะการสัญจรทางราบในแต่ละยูนิต ที่ส่งผลต่อประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้ 
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ภาพที่ 155 แสดงถึงข้อสรุปการทดลองออกแบบพ้ืนที่ทางตั้ง 

 

             การออกแบบท่ี 1 เริ่มต้นจากการประกอบพ้ืนที่และเรียงตัวขึ้นทางตั้ง 1 ยูนิต เพ่ือศึกษา
การก่อรูปของพ้ืนที่หน่วยย่อย ในการออกแบบที่ 1.1 ใช้การประกอบการออกแบบเริ่มต้นมาลำดับขึ้น
เป็นอาคารสูง ที่มียูนิตซ้อนกัน 2 อาคารเรียงตัวซ้อนกันขึ้นทางตั้ง โดยมีการกำหนดรูปแบบโซนของ
อาคารที่ถูกเชื่อมต่อกันและสลับโซนอาคารของยูนิตด้านบนที่ถูกซ้อน เพ่ือจัดความสัมพันธ์ให้
ต่อเนื่องกันและเชื่อมพ้ืนที่ทั้ง 2 อาคาร 4 ยูนิตบนล่าง ด้วยพื้นที่ส่วนกลางระหว่างอาคารและพ้ืนที่
ภายในบางส่วน รูปแบบการออกแบบทำให้เข้าใจในกระบวนการของระบบการก่อรูปของพ้ืนที่ แต่การ
เรียงตัวซ้อนกันในระดับอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสูงเกินทั้งรูปแบบการเรียงตัวที่ซับซ้อนไม่สามารถ
ตอบโจทย์ของรูปแบบการสัญจรทางตั้งได้เท่าท่ีควร จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบที่ 2 - 6 โดย 
ด้วยการกำหนดทางเข้าของพื้นที่และตัวอาคารโดยรอบ ตัวยูนิตถูกเรียงตัวทางราบทั้ง 4 ยูนิต ในแต่
ละยูนิตจะมีวิธีการเรียงตัวขึ้นทางตั้งด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน  
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               การออกแบบท่ี 2 กำหนดทางเข้าพ้ืนที่ยูนิตด้วยการใช้ขอบนอกของไซท์วนพื้นที่รถทาง
เดียวรอบนอกและกระจายเข้าสูงตัวอาคาร แต่ด้วยความหนาแน่นของพ้ืนที่กิจกรรมภายในและ
ภายนอก ทำให้ตัวอาคารใช้พื้นที่ส่วนกลางมากเกินไปและทำให้อาคารมีความทึบตันและอึดอัด  
               การออกแบบท่ี 3 ใช้เส้นทางสัญจรทางรถด้วยการผ่าพ้ืนที่ส่วนกลางจากทางเข้าไซท์ 
และกระจายเข้าแต่ละยูนิตและวนในทิศทางเดิมออก และปรับรูปแบบของขนาดพ้ืนที่ใช้งาน รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ ทั้ง 2 ยูนิต ด้วยความต่อเนื่องกันของพ้ืนและบันได ทำให้ตัวอาคารมี
ไดนามิคของพ้ืนที่ทีน่่าสนใจมากข้ึน ตัวอาคารที่ติดกันของยูนิตด้านล่างมีความใกล้เคียงที่จะเป็นอัด
หนึ่งอันเดียวกันมากจนเกินไป และช่วงช่องเปิด-ปิดอาคารบางส่วนยังคงทึบตัน  
               การออกแบบท่ี 4 การให้ความสำคัญกับพ้ืนที่สีเขียวภายในอาคารนั้นสำคัญ ทำให้การ
สัญจรทางรถยนต์ใช้พ้ืนที่รอบนอกวันทางเข้าในทิศทางเดียว ก่อกระจายเข้าแต่ละยูนิต การแบ่งพ้ืนที่
ใช้งานและกิจกรรมมีความเข้าใจและสร้างมุมมองที่แตกต่างโดยใช้ระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ทางตั้ง 
แต่ด้วยความแตกต่างที่ออกแบบทั้ง 4 ยูนิตให้แตกต่างมากเกินไป  
ทำให้ตัวผู้ออกแบบไม่สามารถกำหนดเครื่องมือและวิธีการที่ดีได้เท่าที่ควร  
               การออกแบบท่ี 5 ใช้รูปแบบการสัญจรทางรถด้วยช่วงพ้ืนที่ส่วนกลางของไซท์และแยก
เข้าภายในยูนิต และใช้รูปแบบการเดินทางขึ้นทางตั้งใน 2 วิธีการ โดยแบ่งจากยูนิตบน – ยูนิตล่าง 
การจัดการพ้ืนที่ใช้ระบบเดิมและแก้ไข 
ในส่วนที่ระดับซ้อนทับกันมากเกินไป พ้ืนที่ส่วนกลางและลำดับพ้ืนที่ก่อนมารวมกันทั้ง 2 ยูนิตเรื่อง 
ความสัมพันธ์ในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการเข้าถึงที่เหมาะสม  
              การออกแบบท่ี 6 บทสรุปสุดท้ายของการออกแบบ มีการเพ่ิมเติมจากรูปแบบการ
ทดลองที ่5 ที่มีทิศทางเข้ารถช่วงตรงกลางรอบนอก และรอยต่อระหว่างยูนิตบนกับยูนิตล่างถูก
ทดแทนด้วยพื้นที่สีเขียว และการลำดับพื้นที่ส่วนกลางในช่วงระยะความสูงที่แตกต่างกัน และต้อง
สัมพันธ์กับกิจกรรมภายในอาคาร ยูนิตด้านบนจะมีขนาดพ้ืนที่ที่มากกว่า การเดินทางเข้าถึงงาน ส่วน
ยูนิตด้านล่างจะมีระดับความสูงกับรูปแบบทางเลือกในการเดินทางข้ึนทางตั้งที่หลากหลายตามส่วน
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมภายใน 
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บทท่ี 5 

สรุปกำรศึกษำวิทยำนิพนธ์ 
 
                   พ้ืนที่กับการเดินทางข้ึนทางตั้ง ทำให้การจัดการของระบบการเดินทางวิธีการและ
เงื่อนไขท่ีกำหนดจากประเภทผู้ใช้งานรวมถึงพ้ืนที่ในการทดลองออกแบบถูกกำหนด วัตถุประสงค์ของ
การออกแบบเริ่มต้นคือการทำความเข้าใจในการเรียงตัวของพ้ืนที่  
                   เรื่องของรูปแบบการเรียงพื้นที่ข้ึนทางตั้งเพ่ือทำให้การลดทอนความเป็นพ้ืนที่ทางราบ 
และถูกปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเชิงทางตั้งมากขึ้น เพ่ือช่วยสร้างลำดับความสัมพันธ์ของ 
พ้ืนที่ที่ถูกใช้งานให้มีความชัดเจน รวมถึงการแบ่งสัดส่วนพื้นที่รวมในแต่ละชั้นร่วมกันกับการเชื่อม 
ความสำพันธ์ภายในยูนิตและพ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่หน่วยย่อย รูปแบบการเชื่อมต่อที่สร้างลำดับการ 
เข้าถึงพ้ืนที่ที่แตกต่างกันภายในยูนิตเดียวกันแต่ระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ถูกเปลี่ยนผู้ใช้งาน  
                    ในการสร้างเครื่องมือในการประกอบพื้นที่ทางตั้ง พื้นที่ที่ว่างและองค์ประกอบทาง 
สถาปัตยกรรมผู้ศึกษาเลือก ที่จะใช้ระบบการสัญจรเป็นตัวบ่งชี้ในการวัดรูปแบบของเรียงตัวขึ้น  
เป็นระบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ถูกประกอบด้วย 4 ส่วนที่เชื่อมต่อกันและประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 156 แสดงถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 
 

      ระนาบ(level)ของพ้ืนที่ที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบ ส่งผลทางราบและทางตั้งให้มีความสัมพันธ์ 
                               กันในเชิงระดับกับความสูง   



  144 

      กิจกรรม(function)ถูกกำหนดให้พื้นที่หน่วยย่อย และทิศทางการจัดวางรูปแบบการใช้งานให้ 
                               เกิดมุมมองกับระดับความสัมพันธ์ในพ้ืนที่หนึ่งหน่วยและส่งผลต่อพ้ืนที่  
      เส้นทาง(route)หรือทิศทางในการจัดวางรูปแบบพ้ืนที่ และการสัญจรที่เกิดความสัมพันธ์ร่วม 
                               กันในทางราบต่อทางตั้ง  
      หน่วยย่อย(space)คือ การแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ทางราบเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีท้ังรูปแบบขนาดเท่า 
                                   กันและแตกต่างกันในทางราบ ก่อนลำดับระดับให้แตกต่างละพ้ืนที่เรียง 
                                   ตัวต่อกันที่ละ 1 สเต็ป ทุกระบบประกอบเป็นพ้ืนที่ ช่วยให้ที่มีทิศทาง 
                                   ความสัมพันธ์ในหน่อยย่อยที่หลากหลายตามเงื่อนไขของ พ้ืนที่ และ 
                                   กิจกรรมที่ต่อเนื่องกันทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
         
          การประกอบพ้ืนที่ขึ้นทางตั้งโดยกำหนดการออกแบบคือ”บ้าน”ด้วยระดับความเป็นส่วนตัว 
และรูปแบบการใช้พื้นที่ร่วมกัน รวมถึงการแชร์พื้นที่บางส่วนและความต้องการอยู่ร่วมกันในขอบเขต 
ของพ้ืนที่เดียวกัน ทำให้การขึ้นทางตั้งมีการเชื่อมโยงพ้ืนที่ใช้งานหลากหลายต่อผู้ใช้งานที่มาก ในเรื่อง 
ของความหนาแน่นของพ้ืนที่ในตัวเมืองและความต้องการพ้ืนที่ ที่โดนบีบอัดจากอาคารรอบข้างทำให้ 
เกิดการใช้งานในพ้ืนที่ทางตั้ง เป็นวิธีการในการเรียงลำดับและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้งาน
ในทางราบบางส่วน ขนาดของถูกพ้ืนที่ต้องลดทอนและเพ่ิมการสัญจรทั้งทางราบและทางตั้งเข้าแทรก
รูปแบบการใช้งาน และบางพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนการเข้าถึงและรูปแบบของพ้ืนที่เพ่ือสร้างการทดแทน
เรื่องความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากเดิมและพ้ืนที่สีเขียวใช้ทดแทนพ้ืนที่บางส่วน 
 
           ในวธิีการศึกษาการหาความหมายถึงลักษณะของพ้ืนที่หน่วยย่อย พ้ืนที่ร่วม และรูปแบบ 
ของบันได เป็นการสร้างความเข้าใจและกำหนดเงื่อนไขของระบบพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ 
ลักษณะของการเดินทางขึ้นทางตั้ง จะเน้นเรื่องของการเปลี่ยนระดับของพ้ืนที่ ทิศทางการจัดวางต่อ 
มุมมองและระบบความสัมพันธ์ สัดส่วนของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวราบและแนวตั้ง  
และความสามารถของร่างกายมนุษย์ที่เดินทางข้ึนทางตั้งด้วยระดับความชันที่พอเหมาะ ทำให้ส่งผล
โดยตรงกับระบบการสัญจรพ้ืนที่ที่สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในการกำหนดให้ประเภทของ 
อาคารที่ใช้ศึกษาเป็นอาคารพักอาศัย เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการ เดินทางกับระดับความเป็น 
ส่วนตัวของพ้ืนที่ 
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ผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 157 แสดงถึงภาพรวมโครงการแบบไอโซเมติก การออกแบบที่ 6 
 

              ระบบของการเดินทางข้ึนทางตั้ง คือเรื่องของความสัมพันธ์ในการจัดการหน่วยของพ้ืนที่ 
ทั้งทางสัญจรทางตั้ง-ทางราบ การจัดวางรูปแบบพ้ืนที่ใช้งาน รวมถึงระดับความสูงของพ้ืนที่ทุกส่วน  
การทำให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ถูกเรียงตัวขึ้น ต้องสร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีกับพ้ืนที่ใน 
เชิงระนาบที่ถูกปรับเปลี่ยนและกิจกรรมกับเส้นทางสัญจรที่ถูกสร้างข้ึน เพ่ือตอบสนองผู้ใช้งานตาม 
หน่วยของพ้ืนที่ 
              ในการออกแบบทดลองศึกษา ทั้งรูปแบบการกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่ที่ดันตัวขึ้นทางตั้ง 
และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่กับกิจกรรมภายในถูกลดทอนด้วยรูปแบบการเชื่อมต่อ ที่แสดงถึงความ 
ต่อเนื่องในรูปแบบพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน การทดลองนี้สร้างความเข้าใจในระบบของพ้ืนที่ในทางตั้งให้ 
แก่ผู้ศึกษาและสามารถประกอบพื้นที่ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่รวมกัน เพ่ือสร้างระบบ 
ของการเดินทางขึ้นทางตั้ง เพ่ือตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานในบริบทที่มีความหนาแน่นในตัวเมือง 
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ข้อเสนอแนะ 

       วิธีการของการเดินทางขึ้นทางตั้ง มีหลายหลายวิธีการ ซึ่งนำมาสู่ลักษณะการเชื่อมต่อและ
รูปแบบของพ้ืนที่ที่ใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
ถ้าผู้ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการใช้งานระหว่างคนกับพ้ืนที่หรือพ้ืนที่กับบริบท จะทำ
ให้การจัดการพ้ืนที่และการเรียงตัวขึ้นทางตั้งมีแนวทางการก่อรูปและรูปแบบที่น่าสนใจมากข้ึน  
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