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การคิดทบทวนไตร-ตรองโดยละเอียดถี่ถ8วน นำ 
มาสู-การตระหนักรู8ว-า “การออกแบบ” หมายรวมถึงการ
นำเสนอ “แนวทางแก8ไขปFญหา” อย-างเปHนกระบวนการ 
ทั้งนี้ ข8อสังเกตดังกล-าวได8เผยต-อไปให8เห็นว-า “คำถาม” ใน
การออกแบบสถาปFตยกรรมเพียงหนึ่งประเด็น สามารถ
ก-อให8เกิด ความเปHนไปได8ที่นำไปสู-คำตอบอันหลากหลาย 
และในทางกลับกัน “ประเด็น” ซึ่งปรากฏจากคำถาม
เหล-านั้น  กอ็าจถูกกลั่นกรองจนตกผลึกให8เหลือความ
เปHนไปได8เพียงแค- “คำตอบ” เดียว       แต-กระนั้นก็ตาม 
ไม-ว-าประเด็นคำถาม หรือคำตอบในข8างต8นนั้น   จะเปHน
เช-นใด ล8วนแล8วแต-เปHนผลลัพธTที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
คิด วิเคราะหT ค8นคว8า ศึกษา สังเคราะหT และสร8างสรรคT 
อย-างเปHนระบบทั้งสิ้น โดยตั้งอยู-บนพื้นฐานของการ
ประมวลและประยุกตTองคTความรู8จากศาสตรTในสาขาต-างๆ 
เข8ากับตรรกะ ขั้นตอน และกรรมวิธี ในการออกแบบ
สถาปFตยกรรม  

ปฏิสัมพันธTที่กล-าวมาทั้งหมด ได8ถูกบูรณาการ
และเรียบเรียงขึ้นเปHนตำราเล-มนี้ ภายใต8ชื่อ กระบวนการ
ออกแบบสถาป-ตยกรรม ซึ่งเปHนส-วนของรายวิชา 
03416303 Architectural Design III ออกแบบ
สถาปFตยกรรม 3 ในหลักสูตร         ครุศาสตรTอุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ) สาขาวิชาสถาปFตยกรรม คณะครุศาสตรT
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล8าเจ8าคุณทหารลาดกระบัง โดยได8รวบรวมการศึกษา
สถาปFตยกรรมในมิติด8านประวัติศาสตรT ทฤษฎี และการ
วิพากษTเข8าด8วยกันในลักษณะของสหวิทยาการ ผ-านการ
เรียนรู8แบบทดลองเชิงประจักษT จากการวิเคราะหT
กรณีศึกษาทั้งจากอาคารจริงและจากผลงานของนักศึกษา 
และยกตัวอย-างประกอบคำอธิบายในการนำเสนอแนวคิด 
ปรัชญา และกระบวนทัศนTที่ว-าด8วยสถาปFตยกรรมจาก
แง-มุมอันหลากหลาย ซึ่งส-งผลให8สาระของตำรามคีวาม
ลึกซึ้งและมขีอบเขตที่กว8างไกล กว-าการดำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน ในภาคทฤษฎี และปฏิบัติของรายวิชา    
ดังนั้น จึงอาจกล-าวอีกนัยหนึ่งได8ว-า เนื้อหาของตำราได8
ก-อให8เกิดประโยชนTทางวิชาการอย-างกว8างขวาง ทั้งต-อ
นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข8อง และ/หรือ ผู8อ-านทั่วไป
ที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลงานสถาปFตยกรรม และการ
ออกแบบอีกด8วย 

เดิมทีนั้น ผู8เขียนได8มีดำริในการพัฒนา 
กระบวนการออกแบบสถาป-ตยกรรม ให8ทำหน8าที่เสมือน
ดังเอกสารอ8างอิงแบบบูรณาการ โดยที่ผู8เรียนสามารถ
สืบค8นข8อมูลต-างๆ ที่เกี่ยวข8องกับการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาให8อยู-ในเล-มเดียวกัน อาทิเช-น ประมวลสังเขป
รายวิชา รายละเอียดโครงงานต-างๆ และตัวอย-างผลงาน
ของนักศึกษา รวมทั้งแบบฝyกหัด คำถามท8ายบท และแนว
ข8อสอบประเมินผลความเข8าใจของผู8เรียน หรือแม8กระทั่ง
เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชา  ทว-า เมื่อได8
ดำเนินการรวบรวม และเรียบเรียงองคTประกอบดังกล-าว
จนแล8วเสร็จ  กลับพบว-ารูปเล-มมีความยาวเกินกว-า 700 
หน8า ซึ่งสร8างความไม-สะดวกในการอ-านและพกพาให8กับ
ผู8เรียนเปHนอย-างมาก      ด8วยเหตุนี้ การตีพิมพTเผยแพร-ใน
ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสTหรือ E-book จึง
กลายเปHนคำตอบที่เหมาะสมในการแก8ไขปFญหาที่เกิดขึ้น 

อนึ่ง  ผู8เขียนตระหนักดีว-าการผนวกรวมเอกสาร
ในข8างต8นเอาไว8กับสาระทางวิชาการนั้น ไม-เพียงแค-ส-งผล
ให8ตำราเล-มนี้ เกิดการเบี่ยงเบนออกจากขอบเขตของ
เนื้อหาที่พึงมี แต-ยังทำให8รูปแบบของ กระบวนการ
ออกแบบสถาป-ตยกรรม มีความคล8ายคลึงกับคู-มือ
ปฏิบัติการหรือเอกสารคำสอน รวมทั้งยังอาจสร8าง
ผลกระทบในแง-ลบด8านมุมมองที่มีต-อคุณภาพทางวิชาการ
ของตำราก็เปHนได8   โดยเฉพาะอย-างยิ่งหากประเมินด8วย
กรอบความคิดหรือระเบียบวิธีวิจัย อันเปHนที่ยอมรับอย-าง
แพร-หลาย และยึดปฏิบัติในแวดวงวิชาการกันมาอย-าง
ยาวนาน    

แต-ไม-ว-าอย-างไรก็ตาม   ผู8เขียนยังคงการรวม
เอกสารเกี่ยวข8องกับการจัดการเรียนการสอนกับสาระทาง
วิชาการของ กระบวนการออกแบบสถาป-ตยกรรม  เอาไว8
ในเล-มเดียวกัน   เนื่องด8วยได8เล็งเห็นประโยชนTที่เกิดขึ้นกับ
ผู8เรียน จากการที่ข8อมูลสำคัญและองคTความรู8ทั้งหมดใน
รายวิชา ได8ถูกและเรียบเรียงไว8อย-างเปHนระบบแต-เพียง
แหล-งเดียว  นอกจากนี้ ยังได8มีการจัดทำภาคผนวกต-างๆ 
และดรรชนี เพื่อใช8ผู8เรียนใช8เปHนข8อมูลอ8างอิงและสืบค8น
ข8อมูลอีกด8วย   

จากเหตุข8างต8น  ผู8เขียนจึงได8ทำการแบ-งเนื้อหา
ของตำราออกเปHน 16 บท ตามระยะเวลา 16 สัปดาหT ใน 
1 ภาคการศึกษา โดยที่ในแต-ละบทนั้น ยังได8แบ-งเนื้อหา



ออกเปHน 3 ส-วน หลักให8สอดคล8องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต-ละสัปดาหT ซึ่งประกอบด8วย 

1. เอกสารสำคัญต-างๆ  ที่เกี่ยวข8องกับการจัด 
การเรียนการสอนของรายวิชา อาทิเช-น 
ประมวลสังเขปรายวิชา และรายละเอียด
โครงงานต-างๆ ตลอดจนตัวอย-างผลงานการ
ออกแบบสถาปFตยกรรมของนักศึกษา รวม 
ทั้ง เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของ
รายวิชา 

2.  สาระทางวิชาการของตำราที่เกี่ยวข8องกับ 
     กิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาหTนั้น 
3.  คำถามท8ายบท หรือแนวข8อสอบประเมินผล 
     ความเข8าใจของผู8เรียน 

อันที่จริงแล8ว อาจกล-าวได8ว-าสาระทางวิชาการที่
ปรากฏอยู-ในตำรา ไม-ได8สะท8อนให8เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ   หรือนำเสนอแนวความคิดของผู8เขียนออกสู-
สาธารณะได8อย-างมีประสิทธิภาพสักเท-าใดนัก  เนื่องจาก
ขาดการบูรณาการองคTความรู8จากงานวิจัยของผู8สอน เข8า
กับสาระทางวิชาการของ กระบวนการออกแบบ

สถาป-ตยกรรม ได8อย-างเด-นชัดหรือมีนัยยะสำคัญ   ทั้งนี้ 
ถึงแม8ว-าข8อสังเกตดังกล-าว มีพื้นฐานอยู-บนหลักการและ
เหตุผลทางวิชาการอันเปHนที่น-ารับฟFงก็ตาม  แต-ผู8เขียนใคร-
ขอชี้แจงว-า วัตถุประสงคTหลักสำหรับการจัดทำตำราเล-มนี้ 
แท8จริงแล8วคือการอำนวยความสะดวกให8ผู8เรียนได8ใช8ตำรา
ซึ่งถูกเรียบเรียงให8มีเนื้อหาที่สอดคล8องและประสานกันกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ในวิชาออกแบบสถาปFตยกรรม 
3 อย-างเปHนระบบ เพื่อพัฒนาทักษะของผู8เรียน ควบคู-ไป
กับการเพิ่มเติมองคTความรู8 ความเข8าใจ ทักษะด8านการ
ออกแบบสถาปFตยกรรม ให8กว8างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
ในขณะที่การนำเสนอแนวความคิด การพัฒนาองคTความรู8
ใหม- รวมทั้งการแสดงความถนัด และ/หรือ ตัวตนทาง
วิชาการของผู8เขียนนั้น  ได8กลายเปHนประเด็นที่มีความ 
สำคัญในระดับรองลงไป 

ในประการสุดท8าย ผู8เขียนหวังเปHนอย-างยิ่งว-า 
กระบวนการออกแบบสถาป-ตยกรรม จะเปHนประโยชนTต-อ
ผู8เรียน ในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงคTทางการศึกษาของ
รายวิชา ในฐานะของตำราเอกสารอ8างอิงซึ่งเปHนพื้นฐาน
สำหรับการค8นคว8าเพิ่มเติมองคTความรู8 ที่เกี่ยวข8องกับการ
ออกแบบสถาปFตยกรรมในลำดับที่สูงขึ้นต-อไป 

 
 

 
                                                                                                    

 
 

         
 

 
         ดร. คุ8มพงศT  หนูบรรจง              
              ศาสตราจารยT 

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล8าเจ8าคุณทหารลาดกระบัง                         
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คำนำ 
ในการตีพิมพ์เผยแพรค่รั้งที่ 2 

 
 
 
 การคิดทบทวนไตร่ตรองโดยละเอียดถึ่ถ้วนนำมาสู่การตระหนักรู้ว่า “การออกแบบ” หมายรวมถึงการนำเสนอ “แนว
ทางแกไ้ขปัญหา” อย่างเป็นกระบวนการ    ทั้งนี้ ข้อสังเกตดังกล่าวได้เผยต่อไปให้เห็นว่า “คำถาม” ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพียงหนึ่งประเด็น สามารถก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่นำไปสู่คำตอบอันหลากหลาย และในทางกลับกัน 
“ประเด็น” ซึ่งปรากฏจากคำถามเหล่านั้น กอ็าจถูกกลั่นกรองจนตกผลึกให้เหลือความเป็นไปได้เพียงแค่ “คำตอบ” เดียว  

ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าประเด็นคำถามหรือคำตอบในข้างต้นจะเป็นเช่นใด ล้วนแล้วแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ศึกษา สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบทั้งสิ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ประมวลและประยุกต์ องค์ความรู้จากศาสตรส์าขาต่างๆ เข้ากับ ตรรกะ ขั้นตอน และกรรมวิธี ในการออกแบบสถาปัตยกรรม  

ปฏิสัมพันธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ได้ถูกเรียบเรียงและบูรณาการขึ้นเป็นสาระทางวิชาการของหนังสือ กระบวนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ผ่านการเรียนรู้แบบทดลองเชิงประจักษ์ ซึ่งรวบรวมการศึกษาสถาปัตยกรรมในมิติด้าน ประวัติศาสตร์ 
ทฤษฎี และการวิพากษ์เข้าด้วยกันในลักษณะของสหวิทยาการ โดยอาศัยการวิเคราะห์และอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
ทั้งจากอาคารจริงและจากผลงานของนักศึกษา ร่วมกับแบบฝึกหัด คำถามท้ายบท และแนวข้อสอบประเมินผลความเข้าใจ 

นอกจากทำหน้าที่เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในรายวิชา 03416303 Architectural 
Design III ออกแบบสถาปัตยกรรม 3  แล้ว (รหัสวิชาเดิม 03416103) หนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอแนวคิด ปรัซญา และ
กระบวนทัศน์ที่ว่าด้วยสถาปัตยกรรมจากแง่มุมอันหลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชนต์่อนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น รวมทั้งผู้อ่านทั่วไป
ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบอีกด้วย ดังนั้น จึงได้มีการตพีิมพ์ กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นครั้งที่สอง เพื่อ 
เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองให้แพร่หลายมากขึ้น โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะด้านการออกแบบ ตลอดจนความเข้าใจในกระบวนการทางสถาปัตยกรรมของผู้อ่านให้ลึกซึ้งยิ่งไปกว่าเดิม  

ในประการสุดท้าย   การตีพิมพ์ครั้งนี้ยังเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 1 ทศวรรษ  ของการเปิดดำเนินงานหลักสูตร  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ค.อ.บ. 5 ปี) ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี               
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และในโอกาสที่ผู้เขียนได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปในคราวเดียวกัน 
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คำนำ 
ในการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก 

 
 
 
 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราสำหรับการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและ 
ปฏิบัติของรายวิชา 03416103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3  (Architectural Design III) จำนวน 6 หน่วยกิต  อันเป็นส่วน
หนึ่งของวิชาเฉพาะทางในหมวดวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
 สาระทางวิชาการของตำราได้ถูกพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน ประกอบกับสรุปผลการ 
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งผลการประเมินและปรับปรุงรายวิชาตามเอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 5 ระหว่าง ปีการศึกษา 
2555-2558   ซึ่งมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และ/หรือ การเพิ่มเติมสาระการ 
เรียนรู้ใหม่ อาทิเช่น เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อันได้แก่ TREES-NC version 
1.1) เท่านั้น ทว่า ยังได้แก้ไขให้สาระทางวชิาการของตำรามีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชายิ่งขึ้น อีก
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเรียบเรียงเนื้อหาของตำราออกเป็น 16 บท ตามระยะเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) 
นอกเหนือจากการเพิ่มคำถามท้ายบทต่างๆ (Quiz) ลงไปในตำรา เพื่อส่งเสริมให้การวัดผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน สา
มารกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ เนื้อหาและกรรมวิธีการเรียนการสอนตามที่ปรากฎในตำรา ยังได้ถูกบูรณาการขึ้นจากประสบการณ์สอน 
ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาในระดับเดียวกัน ณ. College of Architecture and Planning, 
University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา ผนวกกับประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมทั้งใน 
และต่างประเทศของผู้เขียน ตลอดจนการแปลและประมวลองค์ความรู้จากหนังสือและสื่อภาษาต่างประเทศเข้าด้วยกัน โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการบรรลุซึ่ง 
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของรายวิชา และทำหน้าที่ในฐานะเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ 
ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
 
 

 
                                                                                                    

 
 
         
 

 
                   
       รองศาสตราจารย์ ดร.  คุ้มพงศ์  หนูบรรจง 
                       5 กันยายน 2559  

        



 VI 

ส า ร บั ญ 

 

เร่ือง                       หนKา 

บทนำ :  เอกสาร มคอ. 3 วิชาออกแบบสถาปBตยกรรม 3                                                    001 

 

บทท่ี 1:   กระบวนการออกแบบสถาปBตยกรรม                     017                                                                

 -  แนะนำและประมวลรายวิชา                                  020 

 -  รายละเอียดสำหรับ THE VERTICAL +  HORIZONTAL STUDIO                 028 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 1: รายงานการศึกษาความเปpนไปได&ของที่ตั้งโครงการเบื้องต&น     033 

            -  สาระทางวิชาการในบทที่ 1                                                              040 

  1-1  ขอบเขตในการศึกษาสถาปBตยกรรม       042 

1-1 .1  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการ          042 

1-1 .2  การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ     042 

1-1 .3  การออกแบบสถาปBตยกรรม                                        043 

1-2  องค@ประกอบของการศึกษาสถาปBตยกรรม        043 

1-2 .1  การศึกษาสถาปBตยกรรมในเชิงทฤษฎี           043  

1-2 .2  การศึกษาสถาปBตยกรรมในเชิงประวัติศาสตร@     045 

1-2 .3  การศึกษาสถาปBตยกรรมในเชิงวิพากษ@      046 

1-3  ทิศทางและกรรมวิธีในการศึกษาสถาปBตยกรรม : ความสัมพันธ@แบบองค@รวมของกระบวนการ 

ออกแบบสถาปBตยกรรม ในมิติทางด&านการศึกษาในเชิง ทฤษฎี ประวัติศาสตร@ และ การวิพากษ@        047 

1-4  กรณีศึกษาสำหรับการศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการ     048 

1-4 .1  กรณีศึกษา: การศึกษาข&อมูลทั่วไปของโครงการพัฒนาที่ดินวhางเปลhา 

ในยhานใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร       048 

1-4 .2  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ     049 

1-4 .3  การศึกษาเง่ือนไขและข&อกำหนดในการพัฒนาของโครงการ     050 

 -  คำถามท&ายบทที่ 1                                053 

 

บทท่ี 2:   การศึกษาความเป_นไปไดKของโครงการ                      054                 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 2 : การศึกษาความเหมาะสมในการศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการ 

   สำหรับโครงการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะ        057 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 2                                065 

2-1  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการเบื้องต&น      066  

 2-1 .1  ความต&องการทั่วไป        066 
 2-1 .2  ทรัพยากรที่ใช&ในการดำเนินการ       066 

 2-1 .3  คhาใช&จhาย         066 
 2-1 .4  รายได&         067 
 2-1 .5  ความเส่ียง         067 



 VII 

 2-1.6  ผลกระทบ         067 

2-2  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการ        067 

2-2 .1  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการด&านการบริหารจัดการ    068 

2-2 .2  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการด&านเทคนิคและเทคโนโลยี   068 

2-2. 3  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการด&านเศรษฐกิจ     068 

2-2 .4  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการด&านสังคม     068 

2-2 .5  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการด&านกายภาพ     068 

2-2 .6  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการด&านอ่ืนๆ     068 

2-3  เง่ือนไขและคุณลักษณะตhางๆ ของโครงการในการศึกษาความเปpนไปได&               069 

 2-3 .1  ลักษณะเง่ือนไขของโครงการในการศึกษาความเปpนไปได&    069 

 2-3 .2  รูปแบบของการศึกษาความเปpนไปได&      070 

2-4  การศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการในมิติของการศึกษาสถาปBตยกรรม 

ในเชิงทฤษฎี ประวัติศาสตร@ และการวิพากษ@       070 

2-5  กรณีศึกษาสำหรับการศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการ                           071 

2-5 .1  การศึกษาข&อมูลทั่วไปของโครงการ      071 

2-5 .2  ขอบเขตและวิธีการศึกษา       071 

2-5 .3  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ                           072 

2-5 .4  การศึกษาเง่ือนไขและข&อกำหนดในการพัฒนาของโครงการ               073 

2-5 .5  การศึกษาสถานภาพตลาดอาคารพักอาศัยให&เชhา                075 

2-5 .6  ข&อเสนอสำหรับโครงการที่ได&จากการศึกษาความเปpนไปได&                          076 

2-6  ตัวอยhางในการนำเสนอการศึกษาความเปpนไปได&ของโครงการ                  077 

 -  คำถามท&ายบทที่ 2                     085 

 

บทท่ี 3:   การจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบ         086 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 3 : รายงานการศึกษาการจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบ                       088 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 3                                102 

3-1  กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปBตยกรรม               103 

3-1 .1  การกำหนดวัตถุประสงค@        104 

3-1 .2  การรวบรวมข&อมูล            104 

3.1 .3  การวิเคราะห@ข&อมูล         105 

3-1 .4  การสังเคราะห@ข&อมูล           105 

3-1 .5  การสรุปข&อเสนอโครงการ         105  

3-2  การศึกษากระบวนการ การจัดทำรายละเอียดโครงการตามทฤษฎี 3 เหล่ียมด&านเทhา   106 

3-2 .1  การกำหนดวัตถุประสงค@ของโครงการ       106 

3-2 .2  ผู&ใช&อาคาร          107 

3-2 .3  ทำเลและบริเวณที่ตั้งของโครงการ                  109 

3-3  กระบวนการสืบเน่ืองจากการศึกษาทำเลและบริเวณที่ตั้งของโครงการ                          111 



 VIII 

3-3 .1  ขนาดและรูปรhางของพื้นที่โครงการ       111 

3-3 .2  สภาพแวดล&อมโดยรอบโครงการ       111 

3-3 .3  การใช&ที่ดิน         112 

3-3 .4  มุมมองของอาคาร        113  

3-3 .5  มลภาวะ          114 

3-3 .6  สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ       114 

3-3 .7  การระบายอากาศ        115 

3-3 .8  ทิศทางของแสงแดด        116 

3-3 .9  การเข&าถึงโครงการ        116 

3-4  กระบวนการสืบเน่ืองจากการศึกษาผู&ใช&สอยโครงการ      117 

3-4 .1  ประโยชน@ใช&สอย         118 

3-4 .2  รูปทรง          119 

3-4 .3  ความต&องการภายในอาคาร        120 

3-4 .4  ความต&องการด&านขนาดใช&สอย        121 

3-4 .5  ทางสัญจร          122 

3-4 .6  การจัดกลุhมประโยชน@ใช&สอยของอาคาร       123 

 -  คำถามท&ายบทที่ 3                      126 

 

บทท่ี 4:   การจัดวางแนวความคิดหลักเบื้องตKนสำหรับการออกแบบ        127 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 4 : การจัดวางแนวความคิดหลักในขั้นเบื้องต&นสำหรับการออกแบบสถาปBตยกรรม   130 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 4                                               138 

4-1  กระบวนการวิเคราะห@ ประเมิน และ เรียบเรียงสรุป ผลลัพธ@ อันสืบเน่ืองมาจาก การศึกษา 

ทำเลที่ตั้งและผู&ใช&โครงการในการสรุปรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบสถาปBตยกรรม        139 

4-1 .1  มวลของอาคาร         140 

4-1 .2  พื้นที่เปñดโลhง         140 

4-1 .3  ขนาดและรูปรhาง         140 

4-1 .4  วัสดุ          142 

4-1 .5  โครงสร&างของอาคาร         143 

4-1 .6  งานระบบอาคาร         146 

4-2  กระบวนออกแบบสถาปBตยกรรมขั้นเริ่มต&น       151 

4-2 .1  การวางแนวคิดหลักเบื้องต&นสำหรับการออกแบบสถาปBตยกรรม     151 

4-2 .2  กรณีศึกษา : Villa Savoyve โดย Le Corbusier                153 

 -  คำถามท&ายบทที่ 4                     156 

 

บทท่ี 5:   กระบวนออกแบบสถาปBตยกรรมข้ันเร่ิมตKน           157 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 5 : การพัฒนากระบวนการคิดและการจัดองค@ประกอบศิลปõจาก 2 มิติ ไปสูh 3 มิติ   160 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 5                                172 



 IX 

5-1  การจัดวางและพัฒนาแนวคิดหลักขั้นเบื้องต&นสำหรับการออกแบบ (ตhอ)    173 

5-2  การพัฒนาทักษะในการคิดและการจัดองค@ประกอบศิลปõจาก 2 มิติ ไปสูh 3 มิติ    175 

-  คำถามท&ายบทที่ 5                     181 

 

บทท่ี 6:   การออกแบบโครงรUาง               182           

 -  ปฏิบตัิการออกแบบและวางผัง 1 : โรงเรียนสอนศิลปะในสhวนแรก (ศูนย@ศิลปะและสhวนบริหาร)   185 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 6                                198 

6-1  กระบวนการออกแบบโครงรhาง         199 

6-1 .1  การกำหนดบริเวณพื้นที่       199  

6-1 .2 การจัดทำแผนผังแสดงความสัมพันธ@      205 

6-1 2.1  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ@ระหวhางประโยชน@ใช&สอย    206 

6-1 2.2  แผนภูมิแสดงข&อมูลและความสัมพันธ@ของการใช&พื้นที่ใช&สอย   207 

6-1 2.3  แผนภูมิแสดงข&อมูลส่ิงแวดล&อม     208 

6-1 2.4  แผนภาพสหสัมพันธ@                  209 

6-1 2.5  ผังแสดงการติดตhอของประโยชน@ใช&สอย      211 

 -  คำถามประจำท&ายบทที่ 6                     215 

 

บทท่ี 7:   การออกแบบสถาปBตยกรรมข้ันพัฒนา          216 

-  ตัวอยhางผลงานนักศึกษาในการออกแบบขั้นพัฒนา                                        219 
-  สาระทางวิชาการในบทที่ 7                                225 

7-1  การพัฒนาและสรุปแนวความคิดหลักสำหรับการออกแบบ                226  

7-1 .1  การทบทวนการออกแบบโครงรhางกับกระบวนการจัดทำรายละเอียด 

เพื่อการออกแบบตามกรอบทฤษฎีความสัมพันธ@ 3 เหล่ียมด&านเทhา ระหวhาง 

Objective Site และ User            226 

7-1 .2  การทบทวนการออกแบบโครงรhางกับกระบวนการสร&างแนวความคิดหลัก 

สำหรับการออกแบบ :  กรณีศึกษา Villa Savoyve โดย Le Corbusier   227 

7-2  การออกแบบขั้นพัฒนา          227 

7-2 .1  การจัดพื้นที่วhางและการวางผัง        228 

7-2 .2  การออกแบบรูปตัด         232 

7-2 .3  การสร&างหุhนจำลอง 3 มิติ       236 

7-2 .4  การออกแบบรูปด&าน        242 

 -  คำถามท&ายบทที่ 7                     246 

 

บทท่ี 8:   การออกแบบสถาปBตยกรรมข้ันรายละเอียด        247 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 8                                250 

8-1  การออกแบบสถาปBตยกรรมขั้นรายละเอียด       251 

8-1 .1  รายละเอียดองค@ประกอบสถาปBตยกรรม      252 



 X 

8-1 .2  รายละเอียดระบบโครงสร&างอาคาร      253 

8-1 .3  รายละเอียดงานระบบอาคารตhางๆ      254 

8-2  การเตรียมตัวจัดทำการนำเสนอผลงานออกแบบสถาปBตยกรรม                256 

-  คำถามท&ายบทที่ 8                     264 

 

บทท่ี 9:   การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปBตยกรรมและการวางผัง  

            สำหรับ The Vertical Design: ศูนยNศิลปะและสUวนบริหาร                   265                               

 -  ปฏิบตัิการออกแบบและวางผัง 2 : โรงเรียนสอนศิลปะในสhวนที่ 2 (สถาบันสอนศิลปะ)    268 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 6 : การจัดทำหุhนจำลอง 3 มิติสำหรับที่ตั้งโครงการ      279 

            -  สาระทางวิชาการในบทที่ 9                                285 

9-1  ตัวอยhางผลงานปฏิบัติการออกแบบและวางผังโครงการโรงเรียนสอนศิลปะในสhวนที่ 1      286 

9-2  กิจกรรมการเรียนการสอนและการนำเสนอผลงานออกแบบสถาปBตยกรรมของนักศึกษา 

สำหรับโครงการโรงเรียนสอนศิลปะในสhวนที่ 1        299 

-  ตัวอยhางข&อสอบกลางภาค                        302 

 

บทท่ี 10 :  การทบทวน แกKไข ปรับปรุง เพิ่มเติม รายละเอียดโครงการสำหรับการออกแบบสถาปBตยกรรม   304 

 -  ชุดฝïกปฏิบัติที่ 7 :  การทบทวน แก&ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ                307 

-  สาระทางวิชาการในบทที่ 10          325  

   10-1  ทบทวนกระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปBตยกรรม   327 
10-2  ทบทวนการศึกษากระบวนการ การจัดทำรายละเอียดโครงการตามทฤษฎี 3 เหล่ียมด&านเทhา  328 

10-3  ทบทวนกระบวนการสืบเน่ืองจากการศึกษาทำเลและบริเวณที่ตั้งของโครงการ    330 

10-4  ทบทวนกระบวนการสืบเน่ืองจากการศึกษาผู&ใช&สอยโครงการ     331 

10-5  ทบทวนกระบวนการวิเคราะห@ ประเมิน และเรียบเรียงสรุปผลลัพธ@  

อันสืบเน่ืองมาจากการศึกษาทำเลที่ตั้งและผู&ใช&โครงการ 

ในการสรุปรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบสถาปBตยกรรม          332 

10-6  ตัวอยhางเพิ่มเติมในประเด็นที่มีความสำคัญปpนพิเศษสำหรับการแก&ไขปรับปรุงการจัดทำ 
รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปBตยกรรมตามกรอบทฤษฎี 3 เหล่ียมด&านเทhา    334 

  10-7  กรณีศึกษาเปรียบเทียบจากอาคารประเภททางการศึกษาเพื่อสรุปการจัดทำรายละเอียด 

โครงการสำหรับการออกแบบสถาปBตยกรรม       347 

 10-7 .1  กรณีศึกษา: ศูนย@พัฒนาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต       347 

10-7 .2  การวิเคราะห@องค@ประกอบทางด&านการศึกษาของอาคาร               348 

 -  คำถามท&ายบทที่ 10                     362 

 

บทท่ี 11 :  การวางผังบริเวณ           363 

 -  ตัวอยhางผลงานนักศึกษาในการจัดวางผังบริเวณ        366 



 XI 

          -  สาระทางวิชาการในบทที่ 11                               368  

11-1  สังเขปทฤษฎีในการจัดวางผังบริเวณ        370 

11-1 .1  ปBจจัยที่เก่ียวข&องกับการวางผังบริเวณ       370 

    11-1 .1.1  ปBจจัยทางธรรมชาติ       370 

    11-1 .1.2  ปBจจัยทางวัฒนธรรม       370 

 11-1 .1.3  ปBจจัยทางสุนทรียภาพ       370 

11-1 .2  กระบวนการวางผังบริเวณ         371 

    11-1 .2.1  การกำหนดวัตถุประสงค@และความต&องการ     371 

    11-1 .2.2  การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ      371 

    11-1 .2.3  การสำรวจและเก็บข&อมูลของทำเลที่ตั้งโครงการ    371 

    11-1 .2.4  การวิเคราะห@พื้นที่ตั้งโครงการ                                      371 

    11-1 .2.5  การกำหนดรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบ   371 

    11-1 .2.6  การสังเคราะห@ผลงานการออกแบบและจัดวางผังบริเวณ    371 

 11-1 .2.7  การประเมินและวิพากษ@ผลงานการออกแบบและจัดวางผังบริเวณ  371 

11-1 .3  รูปแบบของผังบริเวณ        372 

    11-1 .3.1  การวางผังระบบตาราง      373 

    11-1 .3.2  การวางผังระบบแนวแกน                 374 

    11-1 .3.3  การวางผังระบบแนวแกนตhอเน่ือง                374 

    11-1 .3.4  การวางผังระบบกลุhมพื้นที่      374 

    11-1 .3.5  การวางผังระบบวงกลม      375 

    11-1 .3.6  การวางผังระบบกระจายศูนย@กลาง      375 

    11-1 .3.7  การวางผังระบบกลุhมอาคาร      376 
    11-1 .3.8  การวางผังระบบกลุhมอาคารตามลักษณะภูมิประเทศ    376 
    11-1 .3.9  การวางผังระบบกลุhมอาคารตามอรรถประโยชน@     376 

    11-1 .3.10  การวางผังระบบวิวัฒนาการ                 376 

  11-2  เกณฑ@ในการวางผังบริเวณ                   377 
 -  คำถามท&ายบทที่ 11                     381 

                 

บทท่ี 12 :  การออกแบบโครงรUาง (ทบทวน และ เพิ่มเติม)                     382 

-   ตัวอยhางผลงานนักศึกษาในการออกแบบโครงรhาง       385   

-  สาระทางวิชาการในบทที่ 12                                392 
12-1  การจัดวางและพัฒนาแนวความคิดหลักสำหรับการออกแบบสถาปBตยกรรม    393 

12-1 .1  กรณีศึกษาเปรียบเทียบสำหรับการใช&ทฤษฎีการออกแบบสถาปBตยกรรม  394 

   12-1 .1.1  ทฤษฎีที่เก่ียวข&องกับการออกแบบห&องเรียน    394 

   12-1 .1.2  ทฤษฎีที่เก่ียวข&องกับการออกแบบและจัดวาง 

ประโยชน@ใช&สอยในอาคารเรียน                                                 395 

   12-1 .1.3  ทฤษฎีที่เก่ียวข&องกับการออกแบบสhวนสนับสนุนการเรียน   397 



 XII 

12-1 .1.4  ทฤษฎีที่เก่ียวข&องกับการออกแบบ 

                                    ประโยชน@ใช&สอยที่มีลักษณะเฉพาะ       399 

   12-1 .1.5  ทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&อง      410 

12-2  การออกแบบโครงรhาง         420  

12-2 .1  การกำหนดบริเวณพื้นที่        421 

12-2 .2  การจัดทำแผนผังแสดงความสัมพันธ@       422 

12-2 .2.1  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ@ระหวhางประโยชน@ใช&สอย    423 

    12-2 .2.2  แผนภูมิแสดงข&อมูลและความสัมพันธ@ของการใช&พื้นที่ใช&สอย   423 

    12-2 .2.3  แผนภูมิแสดงข&อมูลส่ิงแวดล&อม                424 

12-2 .2.3  แผนภาพสหสัมพันธ@       424 

    12-2 .2.4  ผังแสดงการติดตhอของประโยชน@ใช&สอย     425 

-  คำถามท&ายบทที่ 12                       428 

 

บทท่ี 13 :  การออกแบบข้ันพัฒนา (ทบทวน และ เพิ่มเติม)        429   

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 13                    432 

13-1  การพัฒนาและสรุปแนวความคิดหลักสำหรับการออกแบบ     433 

13-2  กระบวนการออกแบบขั้นพัฒนา         446 

13-2 .1  ประโยชน@ใช&สอย UTILITAS (Utility)                 448 

13-2 .1.1  อรรถประโยชน@         448 

   13-2 .1.2  รูปทรง         452 

13-2 .1.3  ความต&องการภายในอาคาร       452 

13-2 .1.4  ความต&องการด&านขนาดใช&สอย      452 

13-2 .1.5  ระบบทางสัญจร        452 

13-2 .1.6  การจัดกลุhมของประโยชน@ใช&สอยของอาคาร     454 

13-2 .1.7  มวลของอาคาร        454 

13-2 .1.8  พื้นที่เปñดโลhง        455 

13-2 .1.9  ขนาดและรูปรhาง        456 

13-2 .1.10  วัสดุ         457 

13-2 .1.11  งานระบบอาคาร       458 

 -  คำถามท&ายบทที่ 13                       460 

 

บทท่ี 14 :  การออกแบบข้ันพัฒนา (ตUอ)                                           461                                  

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 14                               464    

14-1  กระบวนการออกแบบขั้นพัฒนา (ตhอ)        465 

14-1 .1  ความแข็งแรงทนทาน FIRMITAS (Firmness)                465 

14-1 .1.1  โครงสร&างผนังรับน้ำหนัก        466 

14-1 1.2  โครงสร&างเสาและคาน       468 



 XIII 

14-1 .1.3  โครงสร&างระบบโครงเครhา       469 

14-1 .1.4  โครงสร&างโค&งและ Dome        469 

14-1 .1.5  โครงสร&างแบบโครงถัก        472 

14-1 .1.6  โครงสร&างแบบโครงถัก 3 มิติ        474 

14.1 .1.7  โครงสร&าง Concrete เปลือกแข็ง      476 

14-1 .1.8  โครงสร&างในระบบสำเร็จรูป        477 

14-1 .1.9  โครงสร&างแขวน         478 

14-1 .1.10  โครงสร&างแบบโครงผ&าใบขึง        479 

14-1 .1.11  โครงสร&างแบบสูบลมอัดอากาศ       480 

14-1 .1.12  FIRMITAS ในมิติของเกณฑ@การออกแบบ  

อาคารที่เปpนมิตรตhอส่ิงแวดล&อม                481 

14-1 .2  ความงาม VENUSTA (Delight)      490 

14-1 .2.1  สัดสhวน         491 

14-1 .2.2  มาตราสhวน          496 

14-1 .2.3  จังหวะ         499 

14-1 .2.4  รhมเงา         500 

14-1 .2.5  พื้นผิว          501 

14-1 .2.6  แสงและสี            503 

14-1 .2.7  ความกลมกลืนและขัดแย&ง        506 

14-1 .2.8  ความหมายของรูปทรงและที่วhาง        508 

14-2  กรณีศึกษาสำหรับกระบวนการออกแบบในขั้นพัฒนา        511 

14-2 .1  ผลงานประกวดแบบ The Guggenheim Helsinki Museum,  

Helsinki, Finland                             511 

14-2 .2  ตัวอยhางผลงานนักศึกษาในการออกแบบขั้นพัฒนา                    516 

-  คำถามท&ายบทที่ 14                        520 

           

บทท่ี 15 :  การออกแบบสถาปBตยกรรมข้ันรายละเอียด (ทบทวน และ เพิ่มเติม)                 521 

 -  สาระทางวิชาการในบทที่ 15                               524 

15-1  การออกแบบสถาปBตยกรรมขั้นรายละเอียด         525 

15-1 .1  การออกแบบรายละเอียดองค@ประกอบสถาปBตยกรรม      525 

15-1 .2  การออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร&างอาคาร       525 

15-1 .3  การออกแบบรายละเอียดงานระบบอาคารตhางๆ       526 

15-2  การจัดทำรายการประกอบแบบ          528 

15-2 .1   ขั้นตอนการทำงานสำหรับการจัดทำรายการประกอบแบบ      529 

15-2 .2  หมวดหมูhและรายละเอียดของแบบตhางๆ ในรายการประกอบแบบ     530 

15-2 .3  สัญลักษณ@เบื้องต&นในการจัดทำรายการประกอบแบบ      536 

15-2 .4  กระบวนการทำงานที่สืบเน่ืองตhอจากการจัดทำรายการประกอบแบบ     539 



 XIV 

15-3  กระบวนการหลังการออกแบบสถาปBตยกรรม         539 

15-3 .1  การวางแผนงานกhอสร&าง         540 
15-3 .2  การควบคุมงานกhอสร&าง         540 

15-3 .3  การสhงมอบงาน          540 

15-3 .4  การประมวลและประเมินผล         541 

15-4  การเตรียมตัวจัดทำการนำเสนอผลงานออกแบบสถาปBตยกรรม       542 

 -  คำถามท&ายบทที่ 15                     549

                     

บทท่ี 16 :  การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปBตยกรรมและการวางผังข้ันสุดทKาย  

              สำหรับ The Horizontal Design: สถาบันสอนศิลปะ        550 

  -  สาระทางวิชาการในบทที่ 16                               553  

16-1  ตัวอยhางผลงานปฏิบัติการออกแบบและวางผังโครงการโรงเรียนสอนศิลปะในสhวนที่ 2      553 

16-2  กิจกรรมการเรียนการสอนและการนำเสนอผลงานออกแบบสถาปBตยกรรมของนักศึกษา 

สำหรับโครงการโรงเรียนสอนศิลปะในสhวนที่ 2        583 

 -  ตัวอยhางข&อสอบปลายภาค                        586 

  

บทสUงทKาย: เอกสาร มคอ. 5 วิชาออกแบบสถาปBตยกรรม 3       587 

 

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา           599 

 

บรรณานุกรม                                                                                                                     600 

 

ภาคผนวก             606 

  ภาคผนวก ก : เกณฑ@การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล&อมสำหรับ  

  การเตรียมความพร&อมการกhอสร&างและอาคารปรับปรุงใหมh (TREES-NC) Version 1.1,  

  พ.ศ. 2555, โดย สถาบันอาคารเขียวไทย                   607 
 

     ภาคผนวก ข : โจทย@ Sketch Design         646 

  -  Sketch Design 1          647 

  -  Sketch Design 2          648 

  -  Sketch Design 3          649 

  -  Sketch Design 4          650 

  -  Sketch Design 5          651 
 
  ภาคผนวก ค : Curriculum Map ของรายวิชา 03416303 ออกแบบสถาปBตยกรรม 3 

  ตามเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตรครุศาสตร@อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหhงชาติ    652 



 XV 

 

     ภาคผนวก ง : แหลhงที่มาของรูปภาพและตาราง         658 

 

ดรรชนี                           670 

 

กิติกรรมประกาศ                        674            

 

เกี่ยวกับผูKเขียน                        676 

 

เกี่ยวกับคณะทำงานรUวมปรับปรุงหนังสือและรUวมสอนในรายวิชาออกแบบสถาปBตยกรรม 3    677 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



17 

 

บทท่ี  1 
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 

0  3  4  1  6  3  0  3 
ออกแบบสถาปัตยกรรม    3   
A r c h i t e c t u r a l     D e s i g n     3 

    

CHAPTER 

 V
E

R
T

IC
A

L
 +

 H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 

  
S

  
  

 T
  

  
 U

  
  

 D
  

  
 I

  
  

 O
 

ตํ า ร า สํ า ห รั บ ร า ย วิ ข า 

A r c h i t e c t u r a l      D e s i g n      P r o c e s s

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม



20 

0  3  4  1  6  3  0  3 
ออกแบบสถาปัตยกรรม    3  

A r c h i t e c t u r a l     D e s i g n     3 

VERTICAL + HORIZONTAL  STUDIO

แนะนำและประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) 

 
 

 
 

1. ผู้สอน  ศ.ดร. คุ้มพงศ์  หนูบรรจง (ผู้สอนภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ) 

โดยที่คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา 
สถาปัตยกรรม และอาจารย์พิเศษ ทำหน้าที่ผู้สอนร่วมในภาคปฏิบัติ 

2. ชื่อวิชา 03416303  ออกแบบสถาปัตยกรรม 3    (ARCHITECTURAL  DESIGN 3) 
วิชาบังคับก่อน : 03416302 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2   

3. จำนวนหน่วยกิต 6 (4-6-11) 
เวลาที่ใช้สอน 16 สัปดาห์ 

บรรยาย 64 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา 
ปฏิบัติ 96 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา 
ศึกษาด้วยตัวเอง 176 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา 

4. สังเขปรายวิชา          ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ อาคารขนาดเล็กในหลาย ๆ ประเภทโครงสร้าง 
ด้วยโครงสร้างผนังรับน้ําหนัก และ อาคารสาธารณะซึ่งสร้างด้วยโครงสร้าง 
เสาและคานไม้   Frame ไม้  และ คสล. ฯลฯ   ศึกษากระบวนการออกแบบ และ 
ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมต่อเนื่องจากรายวิชาที่แล้ว  รวมทั้งขอบเขตการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทํารายละเอียดโครงสร้างเบื้องต้น 

5. วัตถุประสงค์รายวิชา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 3  เป็นวิชาบังคับในกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามหลักสูตร 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2560 ของภาควิชา 
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให ้
นักศึกษาได้เรียนรู้ กระบวนวิธีการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ การจัดทำ 
รายละเอียดสำหรับโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น    ตลอดจน  
การพัฒนาทักษะและความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
และ การก่อสร้างอาคารในขั้นที่สูงขึ้นจากฐานความรู้เดิมและประสบการณ์ที่ม ี

6. ความรู้เดิมของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  และ  ทักษะพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรม  
เบื้องต้น    โดยผ่านการเรียนจากรายวิชา  03416302 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2   
ซึ่งเป็นวิชาบังคับก่อนเรียน  จึงจะสามารถทำการศึกษาในวิชานี้ได้ 

Koompong Noobanjong, Ph.D. 
Knooban@hotmail.com

“Everything has form--is form: 
…Form is only a relatively over-rapid, uninterrupted system of forces flowing within a 

closed movement and developing in a relatively close-meshed manner within four-

dimensional space, its peculiar material manifestation the consequence of its own speed 

and multiplicity and the playful struggle it is waging with the objects of space…”           

Hermann Finsterlin  (1924) 
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7. เนื้อหาวิชา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 3 สามารถจัดลำดับขั้นตอนของ 
การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนา 
ทักษะและประสบการณ์   โดยสามารถจำแนกเนื้อหาออกเป็น 
สาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างสังเขปตามได้ดังต่อไปนี้ 

สาระการเรียนรู้ที่ 1 : ความสัมพันธ์แบบองค์รวมของกระบวนการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม 
1.1 การศึกษาสถาปัตยกรรมในเชิงทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และ 

การวิพากษ์  

สาระการเรียนรู้ที่ 2 : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
2.1 การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 
2.2 กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

สาระการเรียนรู้ที่ 3 : การจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม 
3.1  ทฤษฎี 3 เหลี่ยมด้านเท่่าของกระบวนการจัดทำรายละเอียด 

โครงการเพื่อการออกแบบ   
3.2  กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

สาระการเรียนรู้ที่ 4 : กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
4.1  การวางแนวคิดหลักสำหรับการออกแบบ 
4.2  การออกแบบโครงร่าง 
4.3  การออกแบบขั้นพัฒนา 
4.4 การออกแบบขั้นรายละเอียด 

สาระการเรียนรู้ที่ 5 :  การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
5.1 ตัวอย่างของการนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
5.2 การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

8. ตำราประกอบการสอน
รายวิชา   03416303  อ อ ก เ เ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม    3 

คุ้มพงศ์ หนูบรรจง.  2562. กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม. พิมพ์ตรั้งที่ 2.  
กรุงเทพฯ: งานตำราและเอกสารการพิมพ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

Koompong Noobanjong. 2014. Architectural Design Process. 
Electronic Book (Apple's iBook). Available online at  
Apple App Stores (USA, UK, Canada, and Australia).   
Download via iTunes Program from: https://itunes.apple.com/us/ 
book/architectural-design-process/id903710209?mt=13.  
Apple ID : 9 0 3 7 1 0 2 0 9 
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9. แผนการสอน ตารางแผนการสอนตลอดภาคการศึกษาสำหรับวิชา  03416303  ออกแบบ 
 สถาปัตยกรรม  3   จำนวน 6 หน่วยกิต  ซึ่งมี ทฤษฎี/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง 
 (4-6-11) 16 สัปดาห์  สามารถสรุปและแสดงได้ดังนี้ 

สัปดาห์ที่สอน รายการเนื้อหาที่สอน 

1 กล่าวนำและภาพรวมรายวิชา: อธิบายความสัมพันธ์แบบองค์รวมของกระบวนการออกแบบ สถาปัตยกรรม ในมิติ
ทางด้าน การศึกษาในเชิง ทฤษฎี ประวัติศาสตร์  และการวิพากษ,์ อธิบาย VERTICAL + HORIZONTAL 
STUDIO, การศึกษาและเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับ โครงการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะ (School of Fine Arts), 
ชุดฝึกปฏิบัติที่ 1 

2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นำเสนอรายงานสรุปการศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์และ เลือก
ทำเลที่ตั้งต่อชั้นเรียน, ชุดฝึกปฏิบัติที่ 2   

3 การจัดทำรายละเอียดของโครงการ (Design Program) เพื่อการออกแบบ, นำเสนอรายงานสรุปการศึกษาความ 
เป็นไปได้สำหรับโครงการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะ, ชุดฝึกปฏิบัติที่ 3 

4 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นเริ่มต้น (การจัดวางแนวความคิดหลักสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม), 
นำเสนอรายงานสรุปการจัดทำรายละเอียดสำหรับโครงการต่อชั้นเรียน,ชุดฝึกปฏิบัติที่ 4 (Mini Project 1) 

5 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การพัฒนาทักษะในการคิดและการจัดองค์ประกอบศิลป์จาก 2 มิติ ไปสู่ 3 
มิติ), นำเสนอผลงานการออกแบบจากชุดฝึกปฏิบัติที่ 4 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำกลุ่ม, ชุดฝึกปฏิบัติที่ 5  
(Mini Project 2) 

6 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การออกแบบโครงร่าง), นำเสนอผลงานการออกแบบจากชุดฝึกปฏิบัติที่ 5 
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม, ปฏิบัติการออกแบบและวางผัง 1: โครงการออกแบบและวางผังโรงเรียน สอน
ศิลปะในส่วนแรก (The Vertical Design) 

7 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การออกแบบขั้นพัฒนา),นำเสนอผลงานการออกแบบขั้นพัฒนาต่อ อาจารย์
ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

8 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การออกแบบขั้นรายละเอียด), กรรมวิธีในการเตรียมตัวจัดทำการนำเสนอ 
ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม,นำเสนอผลงานการออกแบบขั้นพัฒนา ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ประเมิน
เพื่อทำการออกแบบในขั้นรายละเอียด, การเตรียมตัวจัดทำการนำเสนอผลงานออกแบบและวางผัง โครงการ
โรงเรียนสอนศิลปะในส่วนแรก 

9 นำเสนอผลงานออกแบบและวางผังโครงการโรงเรียนสอนศิลปะในส่วนแรก (การสอบนอกตาราง), ปฏิบัติการ 
ออกแบบและวางผัง 2 : โครงการออกแบบและวางผังโรงเรียนสอนศิลปะ ในส่วนที่ 2  (The Horizontal Design), 
ชุดฝึกปฏิบัติที่ 6 

10 การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการสำหรับการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะในส่วนที่ 2 (Revised 
Design Program), นำเสนอผลงานการจัดทำหุ่นจำลอง 3 มิติ สำหรับที่ตั้งโครงการและบริเวณโดยรอบ ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม, ชุดฝึกปฏิบัติที่ 7 

11 การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม  การวางผังบริเวณสำหรับโครงการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะโดยภาพรวม 
(Revised Site Planning), นำเสนอรายงานสรุปการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม รายละเอียดโครงการสำหรับ การ
ออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะในส่วนที่ 2,  พร้อมทั้ง  นำเสนอการออกแบบแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม  การวางผัง
บริเวณสำหรับโครงการโรงเรียนสอนศิลปะโดย  ภาพรวมต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

12 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การวางแนวความคิดและการพัฒนาแนวความคิดหลักสำหรับโครงการ 
 ออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะในส่วนที่2 และ การออกแบบโครงร่าง), นำเสนอการวางแนวความคิดและ 
การพัฒนาแนวความคิดหลักสำหรับการออกแบบในส่วนที่ 2, พร้อมกับนำเสนอการออกแบบโครงร่าง ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

13 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การออกแบบขั้นพัฒนา),นำเสนอผลงานการออกแบบขั้นพัฒนาต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

14 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การออกแบบขั้นพัฒนา),นำเสนอผลงานการออกแบบขั้นพัฒนาต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

15 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (การออกแบบขั้นรายละเอียด), กรรมวิธีในการเตรียมตัวจัดทำการนำเสนอ 
ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม, นำเสนอผลงานการออกแบบขั้นพัฒนา ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 
ประเมินเพื่อทำการออกแบบในขั้นรายละเอียด,การเตรียมตัวจัดทำการนำเสนอผลงานออกแบบและวางผัง 
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โครงการโรงเรียนสอนศิลปะในส่วนที่ 2 (The Horizontal Design) และ สรุปโดยภาพรวม 
(The Vertical + Horizontal Design) 

16 นำเสนอผลงานออกแบบและวางผังโครงการโรงเรียนสอนศิลปะในส่วนที่ 2 (การสอบนอกตาราง), นำเสนอผลงาน
ออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะโดยสรุปในภาพรวม (The Vertical + Horizontal Design), และสรุปผลการเรียน
การสอน VERTICAL+HORIZONTAL STUDIO 

10. วิธีการสอนและ  กิจกรรม 
การสอนจะดําเนินไปตามลําดับของหัวข้อ และเวลาตามที่แผนกําหนดไว้    ในกรณีที่วันสอนตรงกับ 
วันหยุดราชการ หรือวันหยุดตามปฏิทินการศึกษา จะมีการสอนชดเชยจนครบเนื้อหาทั้งหมดที่ได้วางไว้
วิธีการสอนประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยที่ภาคทฤษฎีเปนสอนแบบบรรยาย อธิบาย 
วิเคราะห์ วิพากษ์ และยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา ซึ่งได้ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ้ ้  
หลังจบเนื้อหาแล้ว จะทําการสรุปและถามคําถามท้ายบทเรียน (Quiz) ทุกครั้ง   ซึ่ง Quiz ดังกล่าวนั้น 
อาจถูกปรับเปลี่ยนให้เปนการทํา Sketch Design ได้ตามความเหมาะสม  ส่วนในภาคปฏิบัติเปนการ 
ประเมินผลจากการพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม   การ 
ศึกษาความเปนไปได้ของโครงการ และการจัดทํารายละเอียดสําหรับโครงการเพื่อการออกแบบ จาก  
ตรวจแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม การนําเสนอผลงานจากชุดฝกปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งผลงาน
การออกแบบสถาปัตยกรรม และการนําเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา  

ทั้งนี้ วิธีการเรียนการสอนในรายสัปดาห์สามารถแสดงโดยสังเขปได้ดังนี้ 
10.1  บรรยายตามเนื้อหาแต่ละสัปดาห์  
10.2  ตรวจแบบร่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกแบบ  
10.3  นําเสนอผลงานการออกแบบ  
10.4  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและหนังสือในห้องสมุด/ กรณีศึกษา / Internet / Online 
        Quizs and Questions as well as Discussions 
หมายเหตุ 
- สาเหตุที่โครงการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะถูกแบ่งออกเปน 2 ส่วน คือ  THE VERTICAL
และ   HORIZONTAL  DESIGN นั้น     เนื่องมาจากการตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนขั้นตอนของการศึกษาและองค์ความรู้ทางทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
ผ่านการทําความเข้าใจซ้ำจากการอ่านตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนต่างๆ ตลอดจน
การฟังคําบรรยายของคณาจารย์ประจําวิชาในชั้นเรียน  ผนวกกับการลงมือฝึกปฏิบัติงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมซ้ำถึง 2 ครั้ง
ผ่านการออกแบบโครงงการในแต่ละส่วน
- การเรียนการสอนในรายวิชา  03416303  ออกแบบสถาปัตยกรรม 3  ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ปรัชญาการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Participatory Learning)  และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน  (Student-Instructor Interactions)  โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการกําหนดทิศทาง
ในการศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมของตน ร่วมกับผู้สอนผ่านการทํางานเปนกลุ่ม
ในการนําเสนอที่ตั้งและรายละเอียดสําหรับโครงการออกแบบโรงเรียนสอนศิลปะต่อชั้นเรียน

11. สื่อการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์ 11.1  นำเสนอการบรรยายด้วยภาพนิ่งและภาพภาพเคลื่อนไหว/เครื่องฉายภาพ Projector 

11.2  ผลงานการออกแบบ / กรณีศึกษา 
11.3  หุ่นจำลอง  
11.4  Internet 

12. การวัดและ
        ประเมินผล 12.1 วิธีการประเมินผลรายวิชา 

- ผลงานปฏิบัติการออกแบบ The Vertical Design     35 คะแนน แบ่งเป็น 
Mini Project 1 (ชุดฝึกปฏิบัติที่ 4)  7.5  คะแนน 
Mini Project 2 (ชุดฝึกปฏิบัติที่ 5)  7.5 คะแนน 
การตรวจแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษา 20 คะแนน 



24 

- ผลงานปฏิบัติการออกแบบ The Horizontal Design  45 คะแนน  แบ่งเป็น 
การตรวจแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษา 20 คะแนน 
ชุดฝึกปฏิบัติที่ 6 5 คะแนน 
ชุดฝึกปฏิบัติที่ 7 5 คะแนน 
การตรวจแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษา 35 คะแนน 

- ผลงานการศึกษาความเป็นไปได้ และ การจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบ
(ชุดฝึกปฏิบัติที่ 1-3)    10 คะแนน

- จิตพิสัย  การเข้าชั้นเรียน  และการมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน 10 คะแนน 
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน 
หมายเหตุ 
 ผู้สอน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการสอบข้อเขียนเพิ่มเติมขึ้นจากการนำเสนอผลงานออกแบบและวางผัง 
ของนักศึกษา โดยให้การสอบดังกล่าว เป็นสวนหนึ่งของการสอบกลางภาค และ/หรือ ปลายภาค 
การศึกษา ตามตารางการสอบของสำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. 
12.2 เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา  
A  หมายถึง ดีเยี่ยม (ช่วงคะแนน 80-100) 
B+ หมายถึง ดีมาก (ช่วงคะแนน 75-79) 
B  หมายถึง ดี  (ช่วงคะแนน 70-74) 
C+ หมายถึง เกือบดี (ช่วงคะแนน 65-69) 
C  หมายถึง พอใช้  (ช่วงคะแนน 60-64) 
D+ หมายถึง เกือบพอใช้ (ช่วงคะแนน 55-59) 
D  หมายถึง อ่อน  (ช่วงคะแนน 50-54) 
F  หมายถึง ตก  (ช่วงคะแนน 49-0) 

13. เอกสารประกอบการสอน
13.1 ภาษาไทย  
เกชา ธีระโกเมน และคณะ.  2540.  ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ. กรุงเทพฯ: เอ็ม แอนด์ อี. 
จันทนา จันทโร และ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.  2524. การศึกษาความเป็นไปได้ของ 

โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม   3 
A r c h i t e c t u r a l     D e s i g n  3 

VERTICAL + HORIZONTAL STUDIO
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               รายละเอียดสำหรับ 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1      ชั้นปีที่   2              ผู้สอน :  ศ.ดร. คุ้มพงศ์  หนูบรรจง  

ความนำ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 3  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจาก
องค์ความรู้พื้นฐาน ในการออกแบบสถาปัตยกรรม จากชั้นปีที่ผ่านมา โดยมี 
สาระหลักครอบคลุมประเด็นการศึกษา และ  ปฏิบัติการออกแบบอาคาร 
ขนาดเล็กในหลายๆ ประเภท ตลอดจนอาคารสาธารณะซึ่งประกอบขึ้นจาก 
โครงสร้างในระบบผนังรับน้ำหนักเสาและคาน และ frame  โดยอาศัยวัสดุ 
อาทิเช่น ไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก  จึงสามารถกล่าวได้ว่าเนื้อหา 
สาระของรายวิชานั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษากระบวนการออกแบบ 
และทฤษฎีสถาปัตยกรรมโดยต่อเนื่องมาจากรายวิชาที่แล้ว รวมทั้งการศึกษา 
ความเป็นไปได้ ของโครงการและการจัดทำรายละเอียดสำหรับโครงการ 
เพื่อการออกแบบในเบื้องต้น อีกด้วย  

จากเหตุดังกล่าว ผู้สอนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะ ความรู ้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการจินตนาการ 
สำหรับการออกแบบรูปทรง ที่ว่าง และโครงสร้างอาคารในลักษณะ 3 มิติ 
ประกอบกับการจัดวางและพัฒนาแนวความคิดหลักในการออกแบบอย่าง 
เป็นระบบโดยมีความเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน  ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก 
ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา 

    ดังนั้น ผู้สอนจึงได้กำหนดให้โครงการออกแบบสำหรับวิชาออกแบบ 
สถาปัตยกรรม 3   เป็นกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่อง  โดยให้นักศึกษาได้ 
มีโอกาสทำการออกแบบและวางผังอาคารทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ซึ่งม ี
ขนาดและความซับซ้อนในการจัดทำโครงการที่ไม่มากเกินไป  เหตุผล 
ดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของ  VERTICAL + HORIZONTAL STUDIO ที่มี 
ลักษณะเป็นกระบวนการออกแบบวางผังทางสถาปัตยกรรม ซึ่งใช้ระยะเวลา 
ตลอดภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์  
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Knooban@hotmail.com

6 หน่วยกิต  (4-6-11) 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขา สถาปัตยกรรม 

หลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

Painting by Rob Plyatt, water color on paper,  
ENVD 3210, College of Architecture and Planning, 

University of Colorado, Boulder, U.S.A., 2003  

และคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
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VERTICAL + HORIZONTAL STUDIO

โครงการออกแบบ กำหนดให้นักศึกษาทำการออกแบบและวางผังโรงเรียนสอนศิลปะ 
(School of Fine Arts)   ในย่านกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร 
โดยที่ตั้งสำหรับโครงการมีขนาดอยู่ระหว่าง 2-3 ไร่ (ไม่เกิน 4,800 
ตารางเมตร)และมีพื้นที่ของอาคารโดยรวมทั้งหมดประมาณ 3,000 
- 3,500 ตารางเมตร (ไม่รวมประโยชน์ใช้สอยภายนอกและบริเวณ
ภูมิสถาปัตยกรรม)  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยอาคาร
หลักจำนวน 2 หลัง  โดยอาจมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มเติมได้  แต่
จำนวนของอาคารทั้งหมดในโครงการจะต้องไม่เกิน 5 หลัง

ความเป็นมาโดยสังเขป ในยุคปัจจุบัน  ผู้คนในสังคมเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
ศิลปะโดยเฉพาะผลงานวิจิตรศิลป์ เช่นจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพถ่าย คนในสังคมเมืองไม่เพียงแต่เป็นผู้เสพผลงานศิลปะ 
เท่านั้นแต่ยังประสงค์ที่จะเรียนรู้เพื่อเป็นผู้สร้างผลงานศิลปะ 
อีกด้วย   ทว่าในความเป็นจริงแล้วหนทางสำหรับการศึกษาศิลปะ 
มิได้เปิดกว้างแก่สาธารณะชน  การเรียนการสอนศิลปะโดยส่วน 
ใหญ่แล้ว  ยังถูกจำกัดอยู่ในการศึกษาตามแบบ อันได้แก่ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ  เท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีกลุ่มผู้ลงทุนซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาศิลปะ 
รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น  อันเนื่องมาจากความขาดแคลน 
สถานศึกษาศิลปะ ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบที่เปิดให้ผู้ที่สนใจ 
ได้เข้ามาเรียนตามความสะดวกและความตั้งใจของตน นอกจากนี ้
สถานที่ดังกล่าวยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจได้อีกด้วย 
โดยการเป็นศูนย์ศิลปะ ให้เช่าพื้นที่บางส่วนสำหรับศิลปินในการ 
จัดแสดงผลงานของตน ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการประมูล 
ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง และการประชุมสัมมนาต่างๆ โดยที ่
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจดังกล่าวนี้ เป็นผล 
สืบเนื่องจากการที่มีที่ตั้งของโครงการ อยู่ในย่านกลางเมืองของ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกจากระบบขนส่ง 

  มวลชนราง อันได้แก่ รถไฟฟ้า BTS และ/หรือรถไฟใต้ดิน MRT  
หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้า Airport Link 

0  3  4  1  6  3  0  3 

Architectural Collage by James Cohen, ENVD  3210, 
College of Architecture and Planning, 
University of Colorado, Boulder, U.S.A., 2003  

Architectural Model by Nicha Sittichai.  
03416103 Architectural Design III,  
Faculty of Industrial Education, 
King Mongkut’s Institute of Technology,  
Ladkrabang (KMITL), THAILAND, 2013 
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I  N  T  R  O  D  U  C  T  I  O  N 

ค ว า ม นํ า  
 

 
 สถาป-ตยกรรมมิอาจหลีกพ?นจากการข?องเก่ียวกับมนุษยMไปได?แม?แตZในเวลาใดเวลาหน่ึง       ไมZวZาทั้งในชZวงที่เราหลับ 
หรือตื่น เราจะพบวZาตัวเราอาศัยอยูZภายในอาคาร   อยูZภายนอกอาคาร  หรืออยูZในบริเวณที่วZาง  หรือส่ิงแวดล?อมที่ถูกกำหนด
ขึ้นโดยสถาป-ตยกรรมเสมอ  ดังน้ัน จึงอาจพูดอีกนัยหน่ึงได?วZาสถาป-ตยกรรมเป<นสาธารณะศิลป]  ถึงแม?วZากรรมสิทธMในอาคารน้ัน
จะเป<นของเอกชนก็ตาม   อันที่จริง เราสามารถหลีกเล่ียงที่จะไมZสัมผัสกับผลงานวิจิตรศิลป]แขนงอ่ืนๆ  เชZน รูปเขียน หรือรูป
ป-aนได?โดยการไมZมอง         แตZเป<นการยากมาก  ที่เราจะปฏิเสธการมีตัวตนอยูZของสถาป-ตยกรรมที่ล?อมรอบตัวเราได? 
ยกตัวอยZางเชZน    ผู?พิการทางสายตาและการได?ยิน  ไมZสามารถมองดูผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม หรือฟ-งเสียงดนตรี     
แตZเขาเหลZาน้ันยังคงสามารถรับรู?ได?ถึงการมีอยูZของสถาป-ตยกรรม    จากการสัมผัสกับลักษณะทางกายภาพของบริเวณพื้นที่
รอบๆ ตัว      ด?วยเหตุน้ีเอง   สถาป-ตยกรรมจึงเป<นป-จจัยหน่ึงในส่ิงแวดล?อมที่มีอิทธิพลตZอการกำหนดพฤติกรรมของมนุษยMทั้ง
ทางด?านรZางกายและจิตใจ 
 
 สถาปนิก   Louis  I.  Kahn  เคยกลZาวไว?วZา  สถาป-ตยกรรมคือส่ิงที่ธรรมชาติมิอาจสรรสร?าง      มนุษยMเทZาน้ันเป<นผู?
สร?างสรรคMสถาป-ตยกรรมถึงแม?วZารูปทรงของสถาป-ตยกรรมดังกลZาวจะเป<นรูปทรงที่มีอยูZในธรรมชาติก็ตาม1           แตZกระน้ัน
นักประวัติศาสตรMสถาป-ตยกรรมหลายทZานได?จำแนกความแตกตZางระหวZาง สถาป-ตยกรรม (Architecture) กับอาคาร 
(Building) ออกจากกัน    Nikolaus Pevsner  อธิบายวZา เพิงจักรยานอาจเป<นแคZเพียงอาคาร   แตZวิหาร Lincoln Cathedral 
ในประเทศอังกฤษน้ัน  จัดได?วZาเป<นสถาป-ตยกรรมที่มีความงดงามช้ินหน่ึง2   (รูปที่  1-1 และ 1-2)   ทั้งน้ี  ส่ิงที่แยกส่ิงกZอสร?าง
ทั้ง 2 ออกจากกัน  หาใชZขนาด  ประโยชนMใช?สอย หรือ งบประมาณในการกZอสร?างไมZ      แตZเป<นการผZานกระบวนการสรรสร?าง 
ที่แตกตZางกัน   เพิงจักรยานอาจถูกสร?างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในด?านอรรถประโยชนMเป<นสำคัญ  แตZวิหาร Lincoln 
Cathedral    น้ัน       ถูกสร?างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคMอ่ืนนอกเหนือจากด?านอรรถประโยชนM    ซ่ึงรวมไปถึงการเป<นมรดกทาง 
วัฒนธรรม  อันเป<นเครื่องหมายแหZงอารยะธรรมของมนุษยชาติอีกสถานหน่ึงด?วย3 
 
 

                    
 
 
  

1-1  เพิงจักรยาน,  University of Colorado, Denver, U.S.A.  1998 1-2  Lincoln Cathedral, Lincoln, UK, 1192-1280 
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นอกจากน้ี    สาเหตุอีกประการหน่ึงที่ทำให?เพิงจักรยานถูกแยกออกจาก Lincoln Cathedral ในฐานะของการเป<น 
สถาป-ตยกรรมก็คือ กระบวนการทางสถาป-ตยกรรมที่สร?างพวกมันขึ้นมา          ซ่ึงกระบวนการดังกลZาว   ก็คือสาระหลักของ 
การเรียนรู?ในรายวิชาและของตำราน้ีน่ันเอง    โดยได?รวมไปถึงขั้นตอนตZางๆ ที่สำคัญ    อาทิเชZน     การศึกษาความเป<นไปได? 
ของโครงการ  การจัดเตรียมข?อมูล  และรายละเอียดของโครงการออกแบบ      ตลอดจนกระบวนการออกแบบสถาป-ตยกรรม          
ทั้งน้ี  ขอบเขตการศึกษาสถาป-ตยกรรมที่ได?กลZาวมาข?างต?น  สามารถอธิบายโดยอาศัยแผนภูมิภาพในลำดับถัดไป  (รูปที่ 1-3) 
 

 

 

 

 

 

1. การศึกษาความเป<นไปได?ของโครงการ 

2. การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

3. การออกแบบสถาป-ตยกรรม 

4. การจัดทำรายละเอียดแบบกZอสร?างและประเมินราคา 

5. การจัดทำเอกสารและยื่นขออนุญาตกZอสร?างรวมทั้งข?อกฎหมายตZางๆ ที่เก่ียวข?อง 

6.  การกZอสร?าง / ควบคุมการกZอสร?าง / แก?ไขและตรวจรับงานกZอสร?าง 

 

 

 

 
1-1 ขอบเขตในการศึกษาสถาป_ตยกรรม 

 

 จากแผนภูมิภาพจะเห็นได?วZา ขอบเขตการศึกษาสถาป-ตยกรรมตามที่กำหนดไว?สำหรับที่น้ี  จัดอยูZในชZวงเริ่มต?นไป  
จนกระทั่งถึงชZวงกลาง (หมายเลข  1–3) ของกระบวนการทางสถาป-ตยกรรมทั้งหมด  ซ่ึงตามความเป<นจริงแล?ว ขั้นตอนตZางๆ    
ที่ได?แสดงโดยแผนภูมิภาพสามารถถูกจัดแบZงและจัดเรียงใหมZได?อีกหลากหลายวิธี   และแม?แตZในแตZละขั้นตอนตZางๆ เอง ก็ยัง
ประกอบขึ้นด?วยขั้นตอนยZอยๆ  อีกมากมาย     ดังน้ัน แผนภูมิภาพที่ปรากฏจึงเป<นเพียงแคZการวางกรอบแนวความคิดใน 
การศึกษาสถาป-ตยกรรมโดยสังเขปเทZาน้ัน     แตZอยZางไรก็ตาม ขั้นตอนการศึกษาสถาป-ตยกรรมทั้ง 3 สามารถอธิบายได?ดังน้ี 
 
1-1 .1 การศึกษาความเป`นไปไดcของโครงการ 
 การศึกษาความเป<นไปได?ของโครงการ คือ การศึกษากระบวนการทางสถาป-ตยกรรมเบื้องต?น  เพื่อนำไปสูZการ 
ตัดสินใจที่จะเริ่มทำ หรือไมZทำ  โครงการกZอสร?าง  และ/หรือชนิดของส่ิงกZอสร?างที่จะดำเนินการ    ทั้งน้ี การศึกษาดังกลZาว 
ไมZได?จำกัดเพียงแตZในด?านกายภาพเทZาน้ัน   แตZยังรวมไปถึง ข?อคำนึงทางเศรษฐกิจ อาทิเชZน งบประมาณและจุดคุ?มทุน   
ตลอดจน ข?อคำนึงทางสังคมและวัฒนธรรม ได?แกZ ผลกระทบตZอส่ิงแวดล?อม และวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนเดิม  เป<นต?น 
 
1-1 .2 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ    คือ การศึกษา กระบวนการรวบรวม  เรียบเรียง   วิเคราะหM และ 
สังเคราะหMข?อมูลเพื่อนำมาประมวลและจัดทำรายละเอียดโครงการออกแบบ   ยกตัวอยZางเชZน  การเลือกและวิเคราะหMที่ตั้งของ 
อาคารที่เหมาะสม     การกำหนดองคMประกอบของประโยชนMใช?สอยตZางๆ ของอาคาร   และ  การทำความเข?าใจกับพฤติกรรม 
ของผู?ใช?อาคารกลุZมตZางๆ ที่มีความแตกตZางกัน  เป<นต?น 

1 2 3 4 5 6 

1-3  แผนภูมิภาพแสดงขอบเขตการศึกษาสถาป_ตยกรรมที่กำหนด 
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1-1 .3 การออกแบบสถาป_ตยกรรม 

 การออกแบบสถาป-ตยกรรม   คือ การศึกษากระบวนการคิดอยZางเป<นระบบ          เพื่อนำไปสูZการแก?ป-ญหาในการ
รังสรรคMผลงานทางสถาป-ตยกรรม   โดยที่กระบวนการดังกลZาวน้ี เป<นทั้งศาสตรMและศิลป]ของการสรรสร?างสภาพแวดล?อม 
ยกตัวอยZางเชZน  การจัดวางพื้นที่สำหรับประโยชนMใช?สอยตZางๆ ภายในอาคาร  การออกแบบระบบโครงสร?างของอาคาร และ 
การออกแบบรูปทรงของอาคาร  เป<นต?น 
 

 

1-2 องคnประกอบของการศึกษาสถาป_ตยกรรม 

 

     เม่ือพิจารณาจากภาพรวมแล?ว   
การศึกษาสถาป-ตยกรรมตามขอบเขต ที่ได? 
แสดงไว?ในข?างต?น  คือ การศึกษาความ        
เป<นไปได?ของโครงการ  การจัดทำรายละเอียด 
โครงการเพื่อการออกแบบ และกระบวนการ 
ออกแบบสถาป-ตยกรรม  ประกอบขึ้นจากการ 
ศึกษาองคMความรู?ทางสถาป-ตยกรรมจาก 3 
สาขา อันได?แกZ   ทฤษฎี ประวัติศาสตรMและ 
การวิพากษMสถาป-ตยกรรม ไปพร?อมกันอยZาง 
บูรณาการ4 ซ่ึงความสัมพันธMระหวZางองคM 
ความรู?ทางสถาป-ตยกรรมทั้ง 3  สามารถสรุป
ได?ดังที่ปรากฏตามแผนภูมิภาพด?านลZาง (รูปที่ 
1-4) 
 

ทั้งน้ี  กZอนที่จะเริ่มทำการศึกษา 
ความเป<นไปได?ของโครงการ การจัดทำราย 
ละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ และ 
กระบวนการออกแบบสถาป-ตยกรรม องคM          
ความรู?ทั้ง 3 สาขาดังกลZาว  จำเป<นที่จะต?อง
ได?รับการอธิบายในรายละเอียด เพื่อชZวยให?
ผู?เรียนสามารถทำความเข?าใจ กับแนวทางใน
การศึกษากระบวนการทางสถาป-ตยกรรม ที่
อยูZในลำดับถัดไป 

 
1-2 .1 การศึกษาสถาป_ตยกรรมในเชิงทฤษฎี 

 การศึกษาทฤษฎีสถาป-ตยกรรม    คือ   การศึกษาหลักการหรือแนวความคิดที่ถูกสร?างขึ้นอยZางเป<นระบบ เพื่อใช?ใน 
การออกแบบ หรือทำความเข?าใจกับการออกแบบสถาป-ตยกรรม     ทฤษฎีสถาป-ตยกรรมไมZจำเป<นที่จะต?องสอดคล?องและ 
สนับสนุนซ่ึงกันและกันเสมอไป   สืบเน่ืองจากความแตกตZางทางปรัชญาของแนวความคิดในทฤษฎีที่ตั้งอยูZบนกรอบ หรือ  
กระบวนการทางความคิดที่แตกตZางกัน  อีกทั้งยังรวมไปถึง ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล?อมทาง กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  และ การเมือง  ที่สร?างทฤษฎีสถาป-ตยกรรมน้ันขึ้นมา5   โดยทั่วไปแล?ว ทฤษฎีสถาป-ตยกรรมล?วนมีจุดกำเนิดมาจาก 
 
•   การประมวลผลจากประสาทสัมผัสตZางๆของรZางกาย  (Bodily Experience)  ได?แกZ  รูป รส กล่ิน เสียง และ สัมผัส 
•  มโนคติ   (Forms  of  Consciousness)   หมายถึง   ส่ิงที่ถูกสร?างขึ้นจากการคิดหาเหตุผลโดยจิตของมนุษยM   ยกตัวอยZาง
เชZน แนวความคิด ตรรกะ ปรัชญา  และ ภาษา 
•  จารีต (Convention)  คือ ส่ิงที่ได?รับการยอมรับและปฏิบัติสืบตZอกันมาเป<นบรรทัดฐานของสังคม  อาทิเชZน  ประเพณี  
วัฒนธรรม  และ กฎหมาย 

1-4  แผนภูมิภาพแสดงองคnความรูcทั้ง 3  

       ในการศึกษาสถาป_ตยกรรมตามขอบเขตที่กำหนด 

 

 

Architectural Theories 

Architectural  
Criticism 

History of  
Architecture 

Area of Studies 
(กระบวนการทางสถาป-ตยกรรม) 
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•   ปรากฏการณMเหนือธรรมชาติ (Metaphysics) คือ ส่ิงที่ไมZสามารถอธิบายได?ด?วยเหตุและผล หรือหลักการทางวิทยาศาสตรM 
ได?แกZ  ความเช่ือ  ศรัทธา  พิธีกรรม  ลัทธิ  และ ศาสนา 
•  นวัตกรรม (Innovation)   คือ  ส่ิงที่ถูกสร?างขึ้น ซ่ึงได?กลายมาเป<นเครื่องหมายแหZงอารยะธรรมของมนุษยชาติ      อาทิเชZน 
เทคโนโลยี องคMความรู? ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ตลอดจนระบอบทางการเมืองและการปกครอง   
•  ปรากฏการณM (Phenomenon) คือ ส่ิงที่เกิดขึ้นไมZวZาจะเป<นไปตามธรรมชาติหรือจากน้ำมือของมนุษยMก็ตาม ที่สZงผลกระทบ 
ไมZวZาจะในทางดีหรือร?ายตZอวิถีการดำรงชีวิต  ยกตัวอยZาง เชZน ภัยธรรมชาติ  โรคระบาด สงคราม การเรือง อำนาจหรือส้ินสุด
ลงซ่ึงอำนาจของอาณาจักร    รวมทั้งความเจริญเติบโตหรือถดถอยทางเศรษฐกิจ 
 
 อน่ึง Kate Nesbitt ได?กลZาวตZอไปวZา ทฤษฎีสถาป-ตยกรรมสามารถจัดแบZงออกเป<นประเภทตZางๆ ตามคุณลักษณะ  
ได?ดังตZอไปน้ี6 
•   พรรณา (Descriptive)  ใช?ในการอธิบายลักษณะตZางๆทางสถาป-ตยกรรม    โดยตั้งอยูZบนระบบของแนวความคิดที่เป<น 
เหตุผลซ่ึงกันและกัน  ยกตัวอยZางเชZน การจัดหมวดหมูZของรูปแบบ หรือรูปลักษณMทางสถาป-ตยกรรม (Stylistic 
Classifications) 
•   กำหนด (Prescriptive) เป<นการนำเสนอและโน?มน?าวให?เห็นชอบกับแนวทางในการแก?ป-ญหาการออกแบบสถาป-ตยกรรม 
ที่ได?ถูกคิดค?นขึ้นมาใหมZ อาทิเชZน ทฤษฎีการออกแบบสถาป-ตยกรรมสมัยใหมZ (Modernism) 
•   ข?อห?าม (Proscriptive)   นำเสนอและโน?มน?าวในการปฏิเสธไมZให?เห็นชอบกับทฤษฎี   หรือรูปลักษณMทางสถาป-ตยกรรม 
อ่ืนๆ ในการออกแบบ  อาทิเชZน ทฤษฎีการออกแบบในยุคหลังสถาป-ตยกรรมสมัยใหมZ (Post-modernism) 
•   ยืนยัน (Affirmative) นำเสนอและโน?มน?าวให?เห็นชอบกับแนวทางในการแก?ป-ญหา การออกแบบสถาป-ตยกรรมที่มีอยูZแล?ว    
เพื่อเป<นการอนุรักษMแนวความคิดอันน้ัน  ให?ยังคงมีประโยชนMและยังคงอยูZตZอไป  ได?แกZ  ทฤษฎีการออกแบบสถาป-ตยกรรมตาม
แบบจารีตประเพณี ในวัฒนธรรมตZางๆ 
•   วิพากษM (Critical)     เป<นการวิจารณMและวิเคราะหM  ให?เห็นถึงข?อดี และข?อเสีย ของทฤษฎีสถาป-ตยกรรมเดิมที่มีอยูZแล?ว ซ่ึง
ยังรวมไปถึง การนำเสนอและโน?มน?าวให?เห็นชอบกับแนวทางในการแก?ป-ญหา การออกแบบสถาป-ตยกรรมแบบใหมZอีกด?วย  
อาทิเชZน ทฤษฎี  Deconstruction 
 

 ตัวอยZางของประมวลทฤษฎีสถาป-ตยกรรมอัน
ประกอบไปด?วยทฤษฎีตZางๆ ตามคุณลักษณะทั้ง 5 
ที่ตกทอดมาจนถึงยุคป-จจุบัน  คือ  ชุดหนังสือ  De 
architectura  หรือ  Ten Books on 

Architecture  โดย   Marcus Viturvius   สถาปนิก 
และนายชZางโยธาแหZงจักรวรรดิโรมัน  ในสมัยของ
จักรพรรดิ Julius Ceasar เม่ือเกือบ 2,100 ปïลZวง
มาแล?ว7   Viturvius  ได?เรียบเรียงหนังสือชุดน้ีขึ้น
เพื่อใช?เป<นหลักในการออกแบบและกZอสร?างส่ิงปลูก 
สร?างตZางๆ ของจักรวรรดิ   อาทิเชZน  วิหาร  วัง  และ 
คZายทหาร  เป<นต?น    โดยที่ Viturvius ได?วางทฤษฎี
สถาป-ตยกรรมของเขาบนแนวความคิดหลัก    3  
ประการ ด?วยกันคือ 
 firmitas    ความแข็งแรงทนทานของ 
โครงสร?าง รวมทั้ง ความคงทนและเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล?อม 
 utilitas     การตอบสนองตZอประโยชนMใช?  
สอยที่เหมาะสม ซ่ึงหมายรวมถึงความประหยัดด?วย 
 venustas  ความงาม หรือสุนทรียศาสตรM อัน

รวมไปถึง สัญลักษณM ความหมาย และการเป<นมรดกทางวัฒนธรรม  ตัวอยZางที่มีช่ือเสียงที่สุดในข?อน้ีได?แกZ   แนวความคิดของ
สัดสZวนแหZงความงามในงานสถาป-ตยกรรม ที่มีรากฐานมาจากความสัมพันธMในเชิงเรขาคณิตของสZวนตZางๆ  ในรZางกายของ
มนุษยM  (รูปที่ 1-5) 

   1-5  รูปวาด The Vitruvian Man โดย  Leonardo da  Vinci 
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1-2 .2 การศึกษาสถาป_ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรn 

 การกลZาวอ?างถึง Viturvius ในข?างต?น   นำมาซ่ึงการศึกษาสถาป-ตยกรรมในอีกแนวทางหน่ึงที่ต?องกระทำควบคูZกันไป 
กับการศึกษาในเชิงทฤษฎี  ซ่ึงก็คือการศึกษาในเชิงประวัติศาสตรM   การศึกษาสถาป-ตยกรรมในลักษณะน้ีหมายถึง  การเรียนรู?  
จากส่ิงกZอสร?างที่มี หรือเคยมีอยูZ   อันรวมไปถึงแนวความคิดและกรรมวิธีจากอดีต       จากน้ัน จึงนำองคMความรู?ที่เกิดขึ้นมาใช?
สำหรับการออกแบบสถาป-ตยกรรมตZอไป      หรือถ?ากลZาวอีกนัยหน่ึงก็คือ     วัตถุประสงคMหลักในการศึกษาเชิงประวัติศาสตรM 
ไมZใชZแตZเพียงเพื่ออนุรักษMองคMความรู?จากอดีตเทZาน้ัน    แตZยังรวมถึงการศึกษาตัวอยZางจากอดีตเพื่อนำผลลัพธMที่ได?มาใช?  ในการ
แก?ป-ญหาสำหรับการออกแบบสถาป-ตยกรรมในป-จจุบัน8 
 
 อน่ึง  การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรM  ไมZได?หมายถึง  การรวบรวม  และเรียบเรียงข?อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
จากหลักฐานที่ปรากฏเทZาน้ัน    แตZยังรวมไปถึง  การพิสูจนMความถูกต?องของข?อมูลดังกลZาว  และที่สำคัญที่สุดคือ การตี 
ความหมายทางประวัติศาสตรMจากการศึกษาสถาป-ตยกรรม  โดยอาศัยการตั้งคำถาม  เชZน  “เหตุใด”  “ทำไม”  และ “อยZางไร” 
 โดยภาพรวมแล?ว  กรรมวิธีและองคMประกอบของการศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรMในที่น้ี สามารถสรุป     
ได?โดยแผนภูมิภาพในลำดับถัดไป  (รูปที่  1-6) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรM มีความคล?ายคลึงกับการศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงทฤษฎี โดยสามารถ 

จำแนกตามคุณลักษณะ หรือจุดมุZงหมายในการเขียน  ได?ดังน้ี 
•   พรรณา (Descriptive)  เป<นการอธิบายลักษณะทางสถาป-ตยกรรม โดยอาศัยข?อเท็จจริงทางกายภาพ และประวัติศาสตรM 
•   กำหนด (Prescriptive)      เป<นการนำเสนอและโน?มน?าว      ให?เห็นชอบกับการตีความทางประวัติศาสตรMสถาป-ตยกรรม 
แนวทางใดแนวทางหน่ึง  ขึ้นมาใหมZ 
•   ข?อห?าม (Proscriptive) เป<นการปฏิเสธหรือหักล?าง  ไมZให?เห็นชอบกับการตีความทางประวัติศาสตรMสถาป-ตยกรรม แนว 
ทางใดแนวทางหน่ึง 
•   ยืนยัน (Affirmative) ) เป<นการนำเสนอและโน?มน?าว ให?เห็นชอบกับการตีความทางประวัติศาสตรMสถาป-ตยกรรม แนวทาง 
ใดแนวทางหน่ึง  ที่มีอยูZกZอนแล?ว 
•   วิพากษM (Critical)   เป<นการวิจารณMและวิเคราะหM  ให?เห็นถึงข?อดีและข?อเสีย  ในการตีความทางประวัติศาสตรM
สถาป-ตยกรรม  

การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรM 

การศึกษาข?อเท็จจริงทางประวัติศาสตรM การตีความทางประวัติศาสตรM 

แหลxงขcอมูลปฐมภูมิ  ได?แกZ  เอกสารชั้นต?น  เชZน  จดหมายเหต ุ
หนังสือราชการ บันทึก  ภาพถZาย อาคาร ส่ิงตีพิมพM พยานบุคคล ฯลฯ 
แหลxงขcอมูลทุติยภูมิ  ได?แกZ  งานวิจัย  เอกสารทางวิชาการ  ตำรา 
วารสารวิชาการ  วทิยานิพนธM 
แหลxงขcอมูลตติยภูมิ  ได?แกZ  แหลZงข?อมูลอ่ืนๆ  ที่ไมZใชZข?อมูลทาง 
วิชาการ และไมZใชZ เอกสารชั้นต?น เชZน นิตยสาร และ Internet 

ประเด็นในการตีความ  อาทิเชZน  เศรษฐกิจ  การเมือง  
สังคม และ  วัฒนธรรม ฯลฯ 
แนวกรอบที่ใชcในการตีความ  ได?แกZ  ทฤษฏีและ 
วัตถุประสงคMในการศึกษา 
การประมวลผล  ได?แกZ การวิพากษM วิจารณM ประวัติ- 
ศาสตรMสถาป-ตยกรรม และ การตีความ 
 
 1-6  แผนภูมิภาพแสดงกรรมวิธีและองคnประกอบของการศึกษาสถาป_ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรn 
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1-2 .3 การศึกษาสถาป_ตยกรรมในเชิงวิพากษn 

 จากคุณลักษณะของการศึกษาสถาป-ตยกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประวัติศาสตรM      สามารถพบวZา  ในที่สุดแล?ว 
ล?วนต?องมีความเก่ียวข?องกับการประมวลและประเมินผลของการศึกษา ยกตัวอยZางเชZน   ส่ิงใดด ีส่ิงใดไมZดี  ส่ิงใดถูก  ส่ิงใดผิด 
ส่ิงใดงาม     ส่ิงใดไมZงาม    ส่ิงใดประหยัด    ส่ิงใดไมZประหยัด      ส่ิงใดเหมาะสมกับสภาพแวดล?อม    ส่ิงใดไมZเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล?อม   ฯลฯ       การวัดและตัดสินจากคุณคZาดังกลZาว  (Value Judgment)   นำมาซ่ึงการศึกษาสถาป-ตยกรรมอีก
หน่ึงแขนงควบคูZไปด?วยกัน     ซ่ึงก็คือการศึกษาในเชิงวิพากษMน่ันเอง 
 
 นอกจากข?อมูลข?อเท็จจริงและหลักฐานทางประวัติศาสตรMแล?ว     ป-จจัยสำคัญอีกหน่ึงประการ ที่กำหนดทิศทางของ 
การวิพากษMสถาป-ตยกรรมคือ  ทฤษฎีที่นำมาใช?       โดยอาจกลZาวในเชิงอุปมาอุปมัยได?วZา   ถ?าการวิจารณMสถาป-ตยกรรม 
เปรยีบเสมือนการอธิบายและตัดสินความงามภาพทิวทัศนMที่อยูZเบื้องหน?าจากการมองผZานหน?าตZางกระจก        ทฤษฎีก็เป<น 
เสมือนกับสีของกระจกบนหน?าตZางบานน้ัน  ที่ถูกมองผZานออกไปน้ันเอง    ดังน้ัน การวิจารณMงานสถาป-ตยกรรมช้ินเดียวกัน  
โดยอาศัยทฤษฎีที่แตกตZางกัน  จึงอาจลงท?ายด?วยบทสรุปที่ไมZเหมือนกันโดยส้ินเชิง9       กระบวนการวิพากษMสถาป-ตยกรรม 
ดังกลZาว   อาจสรุปได?โดยอาศัยแผนภูมิภาพเป<นเครื่องชZวยในการอธิบาย  (รูปที่  1-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในการวิจารณMสถาป-ตยกรรมน้ัน ต?องพึงระลึกเสมอวZาสถาป-ตยกรรมเองเป<นส่ิงที่มนุษยMสร?างขึ้นมา เฉกเชZนเดียวกัน

กับส่ิงอ่ืนๆ ที่อยูZในสภาพแวดล?อมที่มนุษยMสร?างขึ้น  อาทิเชZน ลักษณะทางกายภาพของเมือง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และระบอบทางการเมืองและการปกครอง      ดังน้ัน   การวิพากษMสถาป-ตยกรรมจะแยกขาดออกจากบริบทตZางๆ ของผลงาน 
สถาป-ตยกรรมช้ินน้ันไมZได?   เน่ืองด?วยความจริงที่วZา  สถาป-ตยกรรมเป<นสZวนหน่ึงของบริบทที่แวดล?อมอยูZรอบๆ ตัวมันน่ันเอง 

 

สถาป_ตยกรรม 

บริบทสภาพแวดล?อม 

ทฤษฎี /       วัตถุประสงคM / 
แนวกรอบ     ของการวิพากษM 

 
 

ข?อเท็จจริงทางกายภาพ ประวัติศาสตรM    เศรษฐกิจ          สังคม          การเมือง     และวฒันธรรม 

ข?อวิจารณMทางกายภาพ  ประวัตศิาสตรM    เศรษฐกิจ          สังคม          การเมือง      และวัฒนธรรม 

1-7   แผนภูมิภาพแสดงกระบวนการวิพากษnสถาป_ตยกรรม 
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    ด?วยเหตุน้ี จึงไมZเป<นที่นZาแปลกใจที่พบวZา อาคารบางแหZงอาจได?รับคำวิจารณMในทางลบเม่ือแรกเสร็จ  แตZเม่ือ

กาลเวลาผZานไป คำวิจารณMที่เกิดขึ้นกลับกลายไปเป<นเชิงบวกในที่สุด    สืบเน่ืองมาจากคZานิยมทางความงาม  (Aesthetic 
Values)    ที่ใช?เป<นบรรทัดฐาน (Norms) ในการตัดสินความงามของสถาป-ตยกรรมในสังคมหรือวัฒนธรรมน้ัน    ได?มีการแปร
เปล่ียนไปน่ันเอง      โดยอาจดูตัวอยZางได?จากความรู?สึกของชาวเมือง Paris ที่มีตZอ หอ Eiffel เปรียบเทียบกัน  ระหวZางเม่ือเริม่
สร?างกับในป-จจุบัน   

 
เดิมที่เม่ือแรกสร?างน้ัน      หอคอยแหZงน้ีถูกวิจารณMโดยชาวเมืองวZาเป<นหน่ึงในมลภาวะทางสายตา  อันเน่ืองมาจาก 

ลักษณะทางสถาป-ตยกรรมสมัยใหมZของตัวโครงสร?างหอคอยที่ทำด?วยเหล็ก  ซ่ึงขัดแย?งโดยส้ินเชิงกับรูปแบบทางสถาป-ตยกรรม 
ของอาคารโดยทั่วไปในกรุง Paris ที่ยังคงเอกลักษณMของงานสถาป-ตยกรรมฝรั่งเศสตามแบบต?นศตวรรษที1่9 (รูปที่ 1-8) แตZเม่ือ
ผZานมาถึงศตวรรษที่ 20  หอ Eiffel กลับได?รับการยอมรับจากชาวฝรั่งเศสในที่สุด  ในฐานะสัญลักษณMแหZงมหานคร Paris    ซ่ึง
แสดงออกถึงความก?าวหน?าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายทางรูปแบบสถาป-ตยกรรมของประเทศฝรั่งเศส  

 
      

   
 
 

โดยอาศัยหอ Eiffel เป<นตวัอยZางในการอธิบายตZอไป  อาจสรุปใน
เชิงอุปมาอุปมัยได?วZา องคMประกอบการศึกษาสถาป-ตยกรรมตามที่กำหนดไว?
สำหรับหนังสือเลZมน้ี     ครอบคลุมตั้งแตZ  การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
ประวัติความเป<นมา และบริบทด?านตZางๆ ของ หอ Eiffel  (การศึกษา
สถาป-ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรM) แนวความคิดที่มีผลตZอการออกแบบ
ของหอ Eiffel (การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงทฤษฎ)ี  ประกอบเข?ากับ 
ความหมายและการเปล่ียนแปลงของความหมาย ทางสถาป-ตยกรรมของหอ 
Eiffel (การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงวิพากษM)    โดยที่กระบวนการ 
การศึกษาดังกลZาว มีขอบเขตเริ่มต?นตั้งแตZมูลเหตุและป-จจัยในการตัดสินใจ
ทำการกZอสร?างหอ Eiffel  (การศึกษาความเป<น ไปได?ของโครงการ)  การ
เลือกและวิเคราะหMที่ตั้ง และการกำหนดองคMประกอบประโยชนMใช?สอยตZางๆ
ของหอ Eiffel   (การศึกษาการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ)     
ตลอดจนแนวความคิดในการเลือกใช?รูปทรง  ที่วZาง  วัสดุ และระบบ
โครงสร?างสำหรับหอ Eiffel  (การศึกษากระบวนการออกแบบ
สถาป-ตยกรรม) 

 
 ในท?ายที่สุด ความสัมพันธMระหวZางขอบเขตการศึกษาสถาป-ตย- 
กรรมที่ได?กลZาวมาข?างต?น อันได?แกZ  ความเป<นไปได?ของโครงการ การจัดทำ
รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ และกระบวนการออกแบบ 
สถาป-ตยกรรม กับองคMประกอบในการศึกษากระบวนการทางสถาป-ตยกรรม
ทั้ง 3 องคMความรู?  คือ   ทฤษฎี  ประวัติศาสตรM  และการวิพากษM  ได?ถูกนำมา
รวบรวมและจัดแสดงให?เป<นที่เข?าใจได?อยZางบรูณาการ โดยแผนภูมิภาพใน
หน?าถัดไป  (รูปที่  1-9) 
 

 
 

1-3 ทิศทางและกรรมวธิีในการศึกษาสถาป_ตยกรรม : ความสัมพันธnแบบองคnรวมของกระบวนการ 

ออกแบบสถาป_ตยกรรมในมิติทางดcานการศึกษาในเชิง  ทฤษฎี  ประวตัิศาสตรn  และการวิพากษn 
 

1-8  ความแตกตxางทางรูปแบบสถาป_ตยกรรม 
      ระหวxาง หอ Eiffel กับ อาคารโดยทั่วไป  
      ในกรุง Paris ประเทศฝร่ังเศส 
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การศึกษาความ 
เป<นไปได?ของ 

โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 กรณีศึกษาสำหรับการศึกษาความเป̀นไปไดcของโครงการ10

ดังที่ได?อธิบายโดยใช?กระบวนการศึกษาหอ Eiffel ในมิติด?าน ทฤษฎี  ประวัติศาสตรM  และการวิพากษM  เป<นตัวอยZาง 
โดยสังเขป    อาจกลZาวได?วZา การศึกษาความเป<นไปได?ของโครงการน้ัน  คือการศึกษากระบวนการทางสถาป-ตยกรรมเบื้องต?น 
เพื่อนำไปสูZการตัดสินใจที่จะเริ่มทำ หรือไมZทำ  โครงการกZอสร?าง  และ/หรือ  ชนิดของส่ิงกZอสร?าง ที่จะดำเนินการลงทุนกZอสร?าง 
ซ่ึงการศึกษาดังกลZาวน้ี ไมZได?จำกัดเพียงแตZในด?านกายภาพเทZาน้ัน   ทวZา ยังรวมไปถึงข?อคำนึงทางเศรษฐกิจ อาทิเชZน 
งบประมาณ และจุดคุ?มทุน  ตลอดจนข?อคำนึงทางสังคมและวัฒนธรรม อันได?แกZ ผลกระทบตZอส่ิงแวดล?อมและ วิถีการดำเนิน
ชีวิตของชุมชนเดิมเป<นต?น   อน่ึง สาระของการศึกษาความเป<นไปได?ของโครงการในประเด็นด?านป-จจัยในการ เลือกที่ตั้ง
โครงการที่เหมาะสม ซ่ึงนับเป<นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหน่ึง ในกระบวนการศึกษาความเป<นไปได?สำหรับโครงการในเบื้องต?น 
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได?จากกรณีศึกษาตZอไปน้ี11 

 
 

1-4 .1 กรณีศึกษา: การศึกษาขcอมูลท่ัวไปของโครงการพัฒนาท่ีดินวxางเปลxาในยxานใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร12

 1-4 .1.1 ความเป`นมาและการศึกษาขcอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  การศึกษาความเป<นไปได?ทางการตลาดในการพัฒนาที่ดินวZางเปลZา ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 4 ไรZ ตั้งอยูZบริเวณด?านทิศ 
ตะวันตกของถนนสุขุมวิท บริเวณซอย 60/1 มีแนวทางเบื้องต?นโดยจะทำการพัฒนาอาคารพักอาศัยให?แกZบุคคลทั่วไป ทั้งชาว 
ไทยและชาวตZางประเทศ ซ่ึงประกอบด?วย 
 1-4 .1.2 เง่ือนไขและขcอจำกัดรายงานการศึกษา 

รายงานการศึกษาประกอบด?วยรายละเอียดความเป<นมาของโครงการและแนวทางในการพัฒนา ลักษณะการแขZงขัน 
และยุทธวิธี ทางด?านการตลาด รวมทั้งข?อเสนอแนะในการพัฒนา 

 

1-9  แผนภูมิภาพแสดงความสัมพันธnระหวxางขอบเขตของการศึกษากับองคnประกอบ 
      ในการศึกษากระบวนการทางสถาป_ตยกรรมทั้ง 3 องคnความรูc 
 
 

การจัดทำราย 
ละเอียดโครงการ 
เพื่อการออกแบบ 

การออกแบบ 
สถาป-ตยกรรม 

การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงทฤษฎี 
 

การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงประวัติศาสตรM 
 

การศึกษาสถาป-ตยกรรมในเชิงวิพากษM 
 

  ห ม า ย เ ห ตุ 
     ้     ์       
         ่ ้   ้ ้



กระบวนการออกแบบสถาป-ตยกรรม  
C H A P T E R      O N E 

Architectural Design Process
K. Noobanjong

49 

 
 1-4. 1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

จากการสำรวจภาคสนามเพื่อใช?เป<นพื้นฐานในการปรับปรุงข?อมูล ให?มีความใกล?เคียงกับสถานภาพป-จจุบันมากขึ้น 
และนำมาใช?เป<นพื้นฐาน สำหรับการวิเคราะหMความเหมาะสมทางด?านการตลาดของอาคารพักอาศัยที่ควรนำมาพัฒนา บน
สถานที่ตั้งโครงการครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จากสถานที่ตั้งโครงการ   (รูปที่ 1-10) 
 

   1-4 .2   การศึกษาลักษณะทางกายภาพของท่ีต้ังโครงการ 
 1-4 .2.1 การศึกษาความเป`นไปไดcทางกายภาพ   
สำหรับท่ีต้ังโครงการ 
•  สภาพโดยทั่วไป 

พื้นที่ดินตั้งอยูZในบริเวณซอยสุขุมวิท 60/1 มีรูปรZาง 
เป<นรูปหลายเหล่ียม มีอาณาเขตติดถนนสาธารณะ 2 ด?าน   คือ
ด?านทิศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และอาณาเขตด?านทิศใต?จะ
ขนานกับซอยสุขุมวิท 60/1  ด?านทิศเหนือและทิศตะวันตก เป<น
ทรัพยMสินสZวนบุคคล ใช?ประโยชนMเป<นที่พักอาศัย สภาพพื้นที่
ภายในป-จจุบันเป<นที่วZางเปลZา มีการใช?ประโยชนMเป<นที่จอดรถ
สำหรับผู?ที่มาติดตZอร?านค?าในบริเวณใกล?เคียง (รูปที่ 1-11) 
•  เสDนทางเขDาออกและระบบคมนาคม 

ใช?ได?ทั้งถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 60/1 โครงการ 
ระบบทางดZวนขั้นที่ 3 สายใต?ตอน 1 การกZอสร?างสะพานข?าม 
แมZน้ำเจ?าพระยาบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ   และการขยาย 
เส?นทางรถไฟฟùา BTS (เสร็จส้ินแล?ว) ตลอดจนระบบขนสZง 
สาธารณะขององคMการขนสZงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)  ที่
ให?บริการผZานหน?าสถานที่ตั้งโครงการภายในซอยสุขุมวิท 60/1 
น้ัน  เช่ือมตZอกับซอยสุขุมวิท 62 โดยซอยสุขุมวิท 62 แยก 4  ซ่ึง 
สามารถใช?เป<นทางลัดเข?าสูZที่ตั้งโครงการหรือจากโครงการไปยัง 
ทางดZวนขั้นที่ 1 ได?ระบบขนสZงสาธารณะ ก็ชZวยให?สถานที่ตั้ง 
โครงการสามารถใช?เป<นอาคารพักอาศัยสำหรับผู?มีรายได?ระดับ
ปานกลาง มีสถานที่จอดรถประจำทาง  จัดตั้งอยูZทางด?านทิศ 
ตะวันออกเฉียงใต?ของโครงการ หZางไปประมาณ 20 กวZาเมตร 
สะพานลอยคนข?ามเช่ือมตZอสถานที่จอดรถประจำทาง  ทั้ง 2 ฝ-üง
ของถนนสุขุมวิท สามารถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแกZ
ผู?สัญจรได?เป<นอยZางดี  (รูปที่ 1-12) 

1-4. 2.2 ระบบขนสxงสาธารณะ   
•  ระบบทางดQวน 
ระบบทางดZวนขั้นที่ 1 ซ่ึงสามารถเข?าสูZโครงการ โดยลงที่บริเวณ 
ซอยสุขุมวิท 62 จากน้ัน เล้ียวซ?ายไปประมาณ 300 เมตร ก็จะ 
ถึงที่ตั้งโครงการ  (รูปที่ 1-12) 
•  ระบบขนสQงมวลชน 
ระบบขนสZงมวลชนกรุงเทพ รถไฟฟùา (BTS) สถานีที่ใกล?ที่สุดคือ 
สถานีอZอนนุช   ตั้งอยูZทางทิศเหนือของที่ตั้งโครงการประมาณ 
800 เมตร  (รูปที ่1-12) 
 

 
 

1-11  รูปแสดงที่ต้ังโครงการจริงและบริเวณโดยรอบ  
        โดย สุรศักด์ิ กังขาว 
 
 
 

1-10  แผนที่แสดงอาณาเขต 3 กิโลเมตร โดยรอบที่ต้ังโครงการ 
        โดย สุรศักด์ิ กังขาว 
 
 












