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 ABSTRACT 

 

Creating architecture with water-based approach in the context of 

hospitality environment is strongly identified as a special issue in the built environment 

today. These research objectives are expected to explore; the presence and abstract 

dimension of water values, concrete dimension, a sense of hospitality and values, the 

relationship between water feature and human experiences, design ambience, water 

design performance. Related and previous research, case studies, selected design 

projects, in-depth interviews with designed architects and leading architects are used 

as research and design framework. Research findings reveal in both creativity and 

practicality values into design guidelines for resort architecture and its contexts as well 

as design consideration with water-based approach. Moreover, architects should be 

integrated and reinterpreted of intangible qualities and values of water environment 

into their design and future development as well. The finding indicated that experience 

design by water-based environment is related to the architectural elements about 

design the sequence of space and space planning. In addition, it was found that the 

general characteristics correlated with the visual uses of water. The most obvious to 

understand the visual uses of water is reflection. 

Keywords: water-based environment, experience design, resort architecture 
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 บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

น้ํามีความสําคัญมากตอการดํารงชีวิตของมนุษย น้ํามีความสัมพันธกับมนุษยในหลาย

ดานไมวาจะเปนการใชเพ่ืออุปโภค บริโภค การเกษตร การคมนาคม น้ําเปรียบเสมือนจุดเริ่มตนของ

ทุกสรรพสิ่งท้ังในดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ รวมถึงการสรางสรรคสภาพแวดลอมดาน

สถาปตยกรรม ในอดีตน้ําถูกใชเปนองคประกอบหนึ่งในการวางผังทางสถาปตยกรรมท่ีสื่อแทนการ

จําลองผังจักรวาล นอกเหนือจากนั้นยังมีการใชน้ําในการสรางอาณาเขตเพ่ือความปลอดภัย กําหนด

ขอบเขตการเขาถึงในงานสถาปตยกรรม เปนตัวกําหนดทิศทางการวางผังของตัวอาคาร รวมถึง

ลักษณะของรูปแบบอาคาร (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539) 

ปจจุบันการนําเสนอรูปแบบแนวคิดการใชน้ําในงานสถาปตยกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

น้ําไมเพียงแตเปนองคประกอบหนึ่งในการวางผังทางสถาปตยกรรมเพ่ือสรางอาณาเขตหรือความ

ปลอดภัยเพียงเทานั้น น้ําถูกนําเสนอในรูปแบบของการสรางความงาม สุนทรียะ หรือใชเพ่ิมมูลคา

ใหกับงานสถาปตยกรรม ดังนั้นการใชน้ําในงานสถาปตยกรรมปจจุบันจึงไมใชเพียงแคน้ํา แตเปนสิ่งท่ี

ชวยสงเสริมเนนงานสถาปตยกรรม เพ่ือสรางบรรยากาศ ประสบการณ และความรูสึกพิเศษท่ีมีตอ

สถานท่ีไปในคราวเดียวกัน (สาโรช พระวงค, 2560) 

การใชน้ําในงานสถาปตยกรรมเพ่ือสรางบรรยากาศ ประสบการณ และความรูสึกพิเศษ

ท่ีมีตอสถานท่ีนั้นพบไดในอาคารหลากหลายประเภท เชนในอาคารประเภทศาสนสถาน Church on 

The Water ของ ทะดะโอะ อันโด (Tadao Ando) น้ํามีความสําคัญในการสะทอนแทงกางเขนแสดง

สัญลักษณความเชื่อและน้ํายังเปนสิ่งท่ีแสดงบรรยากาศสภาพแวดลอมในแตละชวงของปซ่ึงสงผลตอ

ประสบการณ และความประทับใจท่ีแตกตางกันในสถานท่ีเดิมแตคนละชวงเวลา ในงานสถาปตยกรรม

ประเภทพิพิธภัณฑโครงการพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย นาโอะชิมะ (Naoshima Contemporary Art 

Museum) ผลงานออกแบบของสถาปนิกชาวญ่ีปุน ทะดะโอะ อันโด เชนกันน้ําในงานนี้ทําหนาท่ีเปน

ผลงานศิลปะท่ีสะทอนภาพทองฟาซ่ึงภาพท่ีปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมในชวงเวลา

นั้นๆ และงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทโครงการภูเลเบย (Phulay Bay a Ritz-Carlton) ผลงาน

การออกแบบของสถาปนิกและศิลปนแหงชาติ เมธา บุนนาค น้ําถูกนํามาใชในการสะทอนตัวศาลา

กลางน้ํา สรางภาพประทับใจแรกของลูกคาท่ีเขาพักกอนเขาไปในพ้ืนท่ีของรีสอรท 
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งานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทการสรางบรรยากาศ ประสบการณมีบทบาทมาก 

เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญดานอารมณและความรูสึก (emotional benefit) มากยิ่งข้ึน 

การออกแบบประสบการณในงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทจึงตองมีการพัฒนาแนวความคิดการ

ออกแบบเพ่ือการออกแบบบรรยากาศและประสบการณการเขาพักรีสอรทใหมีเอกลักษณ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเขาพัก (ชาตรี บัวคลี่, 2556) และน้ําก็เปนองคประกอบหนึ่งท่ีมี

บทบาทในการสรางบรรยากาศ ประสบการณในงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทท่ีสามารถพบเห็น

ไดจากสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทหลายแหง 

จากขอมูลท้ังหมดนี้จึงเปนท่ีมาของการศึกษาการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรม

ในการสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท เพ่ือสะทอนถึงแนวความคิด และกระบวนการ

การออกแบบประสบการณและการสรางสุนทรียศาสตรในงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรท รวมถึง

การศึกษาหาแนวทางพัฒนาพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมในการใชน้ําและองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดการออกแบบการสรางปรากฏการณในเรื่องของรูปแบบของ

ปรากฏการณน้ํา ความสัมพันธของปรากฏการณน้ํากับสถาปตยกรรม รวมถึงแนวทางการพัฒนาการ

ออกแบบในการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงานออกแบบอาคาร

ประเภทรีสอรท 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะหแนวทางการการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการ

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมใน

การสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท  

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาองคประกอบการสรางปรากฏการณในเรื่องของการใชน้ํา ไดแก รูปแบบของ

ปรากฏการณน้ํา และความสัมพันธของปรากฏการณน้ํ ากับสถาปตยกรรม เพ่ือใหไดมา ซ่ึง

องคประกอบการสรางปรากฏการณน้ําในท่ีวางท่ีสงผลตอประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม โดย

ศึกษาในเรื่องขององคประกอบทางสถาปตยกรรม ไดแก 
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(1) การจัดวางท่ีวาง (space planning)  

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space)  

(3) ลําดับชั้นของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space)  

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

 

1.4 ระเบียบวิจัย 

 

1.4.1 ศึกษาการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท จากงานวิจัยและการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนองคประกอบความรู 

และเปนแนวทางในการวิจัย 

1.4.2 ศึกษาการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรทจากอาคารตัวอยาง (case studies) ถึงแนวคิดการสรางสรรค 

ลักษณะและรูปแบบการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมของอาคารประเภทรีสอรท  

1.4.3 ศึกษาแนวคิดการออกแบบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการออกแบบทาง

สถาปตยกรรมในการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท จากการ

สัมภาษณสถาปนิกผูออกแบบอาคารตัวอยาง 

1.4.4 วิเคราะหขอมูล จากขอ 1-3 สรุปเปนแนวทางการออกแบบอาคารประเภทรีสอรท

ในการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 

1.4.5 กําหนดโครงสรางและรายละเอียดของโครงการ (programming) เพ่ือพัฒนาการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรม ตามความตองการเบื้องตนของโครงการ 

1.4.6 สรุปผลการออกแบบ และนําเสนอผลงานการออกแบบเพ่ือประเมินโดยสถาปนิก

และผูเชี่ยวชาญการออกแบบอาคารประเภทรีสอรท 

1.4.7 นําผลการประเมินมาพัฒนาและนําเสนอผลงานการออกแบบข้ันสุดทาย (final 

design) นําเสนอผลงานเพ่ือประเมินโดยสถาปนิกและผูเชี่ยวชาญการออกแบบอาคารประเภทรีสอรท 

1.4.8 สรุปผลการออกแบบ และนําเสนอผลงาน สรุป อภิปรายผลการออกแบบการใช

น้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท รวมถึง

ขอเสนองานวิจัยในอนาคตตอไป 
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ตารางท่ี 1.1  

 

แผนภาพแสดงระเบียบวิธีวิจัย 

กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ การศึกษาขอมลูจากการสํารวจลกัษณะทางกายภาพของ

โครงการและการสัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูล การจัดทําโปรแกรมและพัฒนาแบบ สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ 

ฃ 

 

 

 

 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

ปจจุบันนํ้าเปนสวนหน่ึงใน

การสรางประสบการณ และ

บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ง า น

สถาป ตยกรรม  ซึ่ ง ใน งาน

สถาปตยกรรมประเภทรีสอรท

ก า ร ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ 

ประสบการณมีความสําคัญตอ

ผูบริ โภค เ น่ืองจากปจจุ บัน

ผูบริโภคใหความสําคัญดาน

อารมณและความรูสึกมาก

ยิ่งข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค 

เ พ่ือศึกษาคุณลักษณะ

ของนํ้า และความสัมพันธของ

ป ร า ก ฏ ก า ร ณ นํ้ า กั บ

สถาปตยกรรมประเภทรี -

สอรท เพ่ือนําไปตอยอดเปน

แ น ว ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ

ประสบการณและการสราง

สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร ใ น ง า น

สถาปตยกรรมประเภทรี -

สอรท เ พ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

และประสบการณรูปแบบใหม

ในอาคารประเภทรี-สอรท 

 

2.1 ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ 

1. ความเขาใจตอปรากฏการณทาง

สถาปตยกรรม 

2. การรับรูพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม 

3 .องค ประกอบของการส ร า ง

ปรากฏการณ 

4. คุณลักษณะของนํ้า 

 

 
2.2 แนวคิดและกระบวนการออกแบบ

ปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

 

3.1 ศึกษาขอมูลโดยพิจารณาจากโครงการประเภทรี

สอรทท่ีไดรับการยอมรับในการออกแบบดีเดน ดังน้ี 

1. อนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา 

2. วีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท 

3. เดอะ ไลบราลี่ สมุย 

4. โบทานิกา เขาใหญ รีสอรท 

5. ภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ 

6. พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย 

7. เรเนซองสภูเก็ต  รีสอรทแอนดสปา 

8. ศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

 
3.2 ศึกษาขอมูลของโครงการตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก  

1. ลักษณะทางกายภาพของกรณศีึกษา 

2. ความสัมพันธของปรากฏการณนํ้ากับการรับรูทาง

สถาปตยกรรม 

3. คุณลักษณะของนํ้า 

3.3 ทําการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยทํา

การสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนิกผูออกแบบ

โครงการตัวอยางท่ีศึกษา 

1. แนวคิดการออกแบบประสบการณรับรู เ ชิง

สถาปตยกรรม 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนํ้ากับการ

สรางสุนทรียภาพและประสบการณ 

3 . แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง

สถาปตยกรรมเ ก่ียวกับการใช นํ้ าและบริบททาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในอนาคต 

 

4.1 ทําการวิเคราะหลักษณะ

โครงการตัวอยางท่ีไดจาก

การศึกษา จากลักษณะทาง

กายภาพ 

 
4 . 2  ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

เปรียบเทียบความคิดเห็นจาก

การสัมภาษณสถาปนิก ใน

ประเด็นตอไปน้ี 

1. แนวคิดการออกแบบ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ รั บ รู เ ชิ ง

สถาปตยกรรม 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของ นํ้า กับการ

ส ร า ง สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ

ประสบการณ 

3.แนวทางการพัฒนาการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรม

เก่ียวกับการใชนํ้าและบริบท

ทางสถาปตยกรรมอาคาร

ประเภทรีสอรทในอนาคต 
 

 อภิปรายเปนแนวทางการ

ออกแบบอาคารประเภทรี

สอรทในการใชน้ําและบริบท

ทางสถาปตยกรรม 

5.1 กําหนดรายละเอียดโครงการ 

( programming)  เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร

ออกแบบทางสถาปตยกรรม ตามความ

ตองการเบ้ืองตนของโครงการ 

5 . 2  ส รุปผลการออกแบบ และ

นําเสนอผลงานการออกแบบ เ พ่ือ

ประเมินโดยสถาปนิกและผูเช่ียวชาญ

การออกแบบอาคารประเภทรีสอรท 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

1. นําเสนอผลงานการออกแบบ

ข้ันสุดทาย (final design) 

2. อภิปรายผลการออกแบบการใช

นํ้าและบริบททางสถาปตยกรรมใน

การสรางสรรคงานออกแบบอาคาร

ประเภทรีสอรท 

6.2 เสนอแนวทางสําหรับการศึกษา

แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง

สถาปตยกรรม เก่ียวกับการใชนํ้าและ

บริบททางสถาปตยกรรมอาคาร

ประเภทรีสอรทในอนาคต 
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1.5 นิยามศัพท 

 

ปรากฏการณน้ํา (water-based phenomenon) โดยพ้ืนฐานปรากฏการณหมายถึง 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏออกมาใหเห็น ในท่ีนี้ปรากฏการณน้ําหมายถึงการใชน้ําและบริบททาง

สถาปตยกรรมสรางประสบการณการรับรูทางสถาปตยกรรมและการรับรูทางดานอารมณความรูสึก

ของมนุษย 

การใชน้ํา (water-based environment) ในท่ีนี้หมายถึงการนําน้ําเปนองคประกอบ

หนึ่งการออกแบบงานสถาปตยกรรมเพ่ือสรางความงาม หรือคติความหมาย หรือทุกอยางรวมกัน  

องคประกอบทางสถาปตยกรรม (architectural environment) หมายถึงอาคารหรือ

กลุมอาคารรวมท้ังสวนตางๆท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน นํามาประกอบข้ึนเปนงานสถาปตยกรรมประเภท

หนึ่งแลว สามารถสื่อใหงานสถาปตยกรรมชิ้นนั้นๆสะทอนออกมาถึงคุณลักษณะ ในแงของประโยชน

ใชสอย หรือความงาม หรือคติความหมาย หรือทุกอยางรวมกัน โดยในท่ีนี้องคประกอบทาง

สถาปตยกรรมหมายถึงองคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีเอ้ือใหเกิดการรับรูประกอบดวย การจัดวางท่ี

วาง ท่ีวางปดลอม ลําดับชั้นของพ้ืนท่ี และลําดับของพ้ืนท่ี 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 เกิดการรวบรวมองคความรูท่ีเก่ียวของกับปรากฏการณน้ํา ในการใชน้ําและ

องคประกอบทางสถาปตยกรรมเพ่ือเปนแนวทางการศึกษาการพัฒนาการออกแบบสถาปตยกรรม

อาคารประเภทรีสอรทสําหรับนักศึกษาหรือผูท่ีสนใจศึกษาคนควาตอไป 

1.6.2 เ กิดการนําเสนอผลงานการออกแบบการใชน้ํ าและองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทเพ่ือเปนตนแบบสําหรับผูประกอบการ 

1.6.3 เกิดการเสนอแนวทางการออกแบบการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรม

ในการสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรทท่ีสงผลตอประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม

ของรีสอรท เพ่ือการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทสําหรับสถาปนิก

และนักออกแบบท่ีสนใจ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ความเขาใจตอปรากฏการณทางสถาปตยกรรม 

 

ป 2549 ทิพยสุดา ปทุมานนท ไดกลาววาการเกิดปรากฏการณของท่ีวาง โดยพ้ืนฐานท่ี

วางจะสามารถรับรูดวยการท่ีมนุษยมีความสัมพันธกับวัตถุ โดยปรากฏการณของท่ีวางนี้ เปน

ปรากฏการณตอผูรับรูแบบองครวมผานการสัมผัสของตา หู จมูก และกาย สูการรับรูของใจ โดย

องคประกอบตางๆ ของพ้ืนท่ีท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณไดแก สัดสวน (scale) พ้ืนผิว (texture) และ

เทคนิคการออกแบบท่ีมีสวนในการสรางปรากฏการณแบงออกเปน การจัดวางท่ีวาง ท่ีวางปดลอม 

ลําดับชั้นของพ้ืนท่ี และลําดับของพ้ืนท่ี เปนตน 

ป 2560 ศราวุธ เปรมใจ ไดกลาววาวิธีท่ีจะเขาใจปรากฏการณท่ีแสดงออกมาทางพ้ืนท่ี

ทางสถาปตยกรรมเกิดข้ึนจากการเคลื่อนท่ีเริ่มตนใหประสาทสัมผัสรับรูจนเกิดเปนประสบการณ 

ดังนั้นประสบการณของพ้ืนท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวรางกายของมนุษยและการรับรู โดย

คุณลักษณะของการเคลื่อนไหวท่ีแตกตางกันถูกตั้งคําถามในการเปนตัวแปรสําคัญของปรากฏการณ 

แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมใหความสําคัญกับประสบการณของผูใชงานในพ้ืนท่ีนั้น ทําให

เกิดการคนหาวิธีการจัดองคประกอบทางกายภาพ เพ่ือเกิดคุณลักษณะของท่ีวางท่ีสอดคลองกับ

ประสบการณท่ีมุงหวัง สรุปคือพ้ืนฐานของการเขาใจปรากฏการณเกิดจากการท่ีมนุษยเคลื่อนไหวสูท่ี

วาง และเกิดกระบวนการรับรูคุณลักษณะของท่ีวางนั้นจนเกิดเปนประสบการณ 

 

2.2 การรับรูพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม 

 
สถาปตยกรรมท่ีเกิดข้ึนลวนเกิดข้ึนเพ่ือการดํารงอยูและการสื่อสารบางอยาง โดยมนุษย

สามารถรับรูถึงการสื่อสารไดตอเม่ืออยูในสถาพแวดลอมหรือสถาปตยกรรมนั้น (ทิพยสุดา ปทุมานนท, 

2547 น.154) ซ่ึงการท่ีมนุษยจะรับรูถึงการสื่อสารของสภาพแวดลอมนั้นเกิดข้ึนจากรางกายของ

มนุษย ในขณะท่ีปเตอร ซุมธอร (Peter Zumthor) สถาปนิกชาวสวิสเชื่อวาสถาปตยกรรมไมไดมีไว

เพ่ือใชงานเพียงอยางเดียว การรับรูไดถึงรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสของสถานท่ีนั้น ทําใหผูคนเกิด

ความเชื่อมโยงกับสถาปตยกรรมอยางแทจริง ซุมธอรจึงใหความสําคัญกับสัมผัสท่ีเกิดข้ึนบนงาน

สถาปตยกรรม เชน เม่ือมือแตะสวนหนึ่งของอาคารรูสึกอยางไร ไดกลิ่นอะไรเม่ือเดินเขาไปในอาคาร
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หลังนั้น เสียงท่ีเกิดข้ึนสะทอนอะไร หรือโสตสัมผัสท่ีรับรูไดทําใหนึกถึงอะไร (ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ, 

2560) 

การรับรูพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรมแบงการรับรูเปน 2 สวน (ทิพยสุดา ปทุมานนท, 2549 

น.54-60) คือ การรับรูระยะไกล (distance receptors) ไดแกการมองเห็น (visual space – 

physical elements) การไดยิน (acoustic space) การไดกลิ่น (olfactory space) และสวนการ

รับรูระยะใกลชิด (immediate receptors) ไดแกการใชเนื้อและหนังในรับประสบการณการรับรูผาน

ความรูสึกอบอุน (thermal space) และการรับรูผานการสัมผัสพ้ืนผิว (tactile space) 

2.2.1 การรับรูพ้ืนท่ีระยะไกล 

2.2.1.1 การมองเห็น (visual space) 

การรับรูทางการมองเห็นมีความสําคัญ และมีบทบาทมากในการเกิด

พฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอม รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของท่ีวาง และเวลา ปจจัยดานการ

มองเห็นเปนปจจัยหลักท่ีสถาปนิกนํามาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือสรางการรับรู ในป 2554

สันต สุวัจฉราภินันท ไดอธิบายกลไกของการรับรูของไบรอัน ลอรสัน (Bryan Lawson) จากหนังสือ 

Language of Space (1997) วา สิ่งท่ีมองเห็นหมายถึงท้ังหมดของฉากท่ีปรากฏ แตเราอาจจะรับรู

แตเพียงบางสวนของมันเทานั้น สิ่งท่ีเรารับรูจะกลายเปนจุดเดนอยูขางหนา (foreground) และท้ิง

สวนท่ีเราไมไดรับรูไปยังฉากหลัง (background) นั่นหมายถึงเราสังเกตจับความไดเปนบางสวน สวน

อ่ืน ๆ ท่ีเราไมไดสนใจในการจับใจความก็จะถูกผลักออกไปฉากหลัง ลอรสันขยายความวาคุณลักษณะ

ท่ีสามารถทําใหตัวมันเปนจุดเดน เชน ความโดดเดนในแงของความสูงหรือเสนตั้ง (verticality) ความ

สมมาตร (หรือไมสมมาตร) (symmetry) สี (colour) จํานวน (number) ความหมาย (meaning) 

และสิ่งท่ีสําคัญคือบริบทของมัน (context) ท่ีจะชวยเอ้ือใหโดดเดน หรือทําใหกลืนหายไปกับสิ่งอ่ืน ๆ 

2.2.1.2 การไดยิน (acoustic space) 

การไดยินนั้นเปนการสรางประสบการณภายใน เสียงมีบทบาทตอมนุษย

ในเรื่องของอารมณ ความรูสึก และพฤติกรรม โดยสวนมากประสบการณทางการไดยินในงาน

สถาปตยกรรมจะถูกใชเพ่ือสรางความสงบ เสนอความนาสนใจของความเงียบ นิ่ง ผานการเลือกใช

วัสดุ ท่ีวาง และแสง (ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ, 2560) 

2.2.1.3 การไดกล่ิน (olfactory space) 

การรับรูทางกลิ่นเปนหนึ่งในระบบสัมผัสของมนุษย กลิ่นสามารถสงผลตอ

พฤติกรรมหลาย ๆ อยางของพฤติกรรมมนุษย การไดกลิ่นคือการทํางานรวมกันระหวางจมูกและสมอง 

กลิ่นนั้นจะคงอยูในความทรงจําไดดีกวาภาพหรือเสียง การรับรูดวยกลิ่นสามารถนําความรูสึกกลับไปสู

พ้ืนท่ีท่ีเราหลงลืม และสามารถสรางจินตนาการและกระตุนความทรงจําแกการรับรูดวยสายตาได ใน
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งานสถาปตยกรรมบริบทถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการสรางกลิ่นเฉพาะของสถาปตยกรรมนั้น ๆ 

(ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ, 2560) 

2.2.2 การรับรูพ้ืนท่ีระยะใกล 

2.2.2.1 การรับรูผานความรูสึกอบอุน (thermal space) 

การรับรูผานความรูสึกอบอุนเปนความสัมพันธของมนุษยและบริบท

โดยรอบ ซ่ึงเปนการสัมผัสทางออม (indirect dimension) ผานตัวกลาง เชน อากาศ แสงแดด สาย

ฝน ลม สงผลตอการรับรูผานผิวหนังทําใหรูสึกถึง อุณหภูมิ ความรอน ความเย็น ซ่ึงสงผลใหเปนการ

สัมผัสถึงบรรยากาศ ณ สถานท่ีนั้น (ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ, 2560) 

2.2.2.2 การรับรูจากการสัมผัส (tactile space) 

การรับรูผานการสัมผัสเปนประสบการณสวนตัว โดยเปนการท่ีสวนหนึ่ง

ของผิวหนังสัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจเปนลักษณะการสัมผัสโดยตรง (direct dimension) 

อยางการตอบสนองทางชีวิตประจําวัน เชนการสัมผัสผานอริยาบท นั่ง เดิน นอน ยืน หรือเปนการ

สัมผัสเพ่ือเปด ปด หยิบ จับ เปนการกระทําโดยตั้งใจหรือจงใจ (ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ, 2560) 

 

2.3 องคประกอบการสรางปรากฏการณ 

 

เม่ือปรากฏการณคือความสัมพันธของมนุษยกับท่ีวาง โดยผานกระบวนการรับรู ป 

2549 ทิพยสุดา ปทุมานนทไดกลาวถึงเทคนิคการออกแบบท่ีเปนสวนหนึ่งของการสรางองคประกอบ

ของท่ีวาง ดังนี้ 

2.3.1 การจัดวางท่ีวาง (space planning) 

ท่ีวางแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ท่ีวางสําหรับการเคลื่อนท่ี และท่ีวางสําหรับ

พ้ืนท่ีท่ีไมมีการเคลื่อนท่ี โดยท่ีวางสําหรับการเคลื่อนท่ีภหมายถึงทางเดินไปสูจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง 

สําหรับเลนเกมกีฬา สําหรับทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีการเคลื่อนไหว สวนท่ีวางท่ีไมมีการเคลื่อนท่ีหมายถึง

พ้ืนท่ีสําหรับพักผอนสายตาไปยังทัศนียภาพ สําหรับอานหนังสือ รอเพ่ือน หรือพูดคุยกันเปนตน 

2.3.2 ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

การกําหนดขอบเขตของท่ีวางสามารถทําไดหลากรูปแบบ โดยการกําหนด

ขอบเขตของท่ีวางสงผลถึงการรับรูความเปนภายใน – ภายนอก ของสถานท่ี ซ่ึงเกิดจากลักษณะทาง

กายภาพนํามาซ่ึงการรับรูถึงความเชื่อมตอของพ้ืนท่ีหรือการแบงแยกท่ีวาออกจากกัน คุณลักษณะของ

การปดลอมมี 2 ลักษณะดวยกันคือการปดลอมดวยองคประกอบทางนอนเชน พ้ืนและหลังคา และ

การปดลอมดวยองคประกอบทางตั้งอยางเชนผนัง 
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การปดลอมดวยองคประกอบทางตั้ง เรื่องรูปทรง ตําแหนง แตความสูงของผนัง

เปนเรื่องสําคัญท่ีสถาปนิกจําเปนตองศึกษากอนนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการออกแบบ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธองคประกอบทางสถาปตยกรรมและความรูสึกโอบลอม. จาก จิตวิทยา

สถาปตยกรรมสวัสดี (น.213), โดย ทิพยสุดา ปทุมานนท, 2549, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 

2.3.3 การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีสามารถแยกไดหลายรูปแบบ 

(1) การจัดลําดับท่ีวางท่ีแบงตามการถือครองพ้ืนท่ี (territories claim) ของพ้ืนท่ี

สาธารณะ (public) พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนก่ึงสาธารณะ (semi – public) พ้ืนท่ีก่ึงสวนตัว (semi – 

private) และสุดทายคือพ้ืนท่ีสวนตัว (private)  

(2) การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีท่ีแบงตามลักษณะทางกายภาพของสถาปตยกรรม

ของพ้ืนท่ีตามการใชงานและกิจกรรม ซ่ึงจะแบงออกเปนพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) พ้ืนท่ีก่ึง
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ภายนอกอาคาร (semi – outdoor) พ้ืนท่ีก่ึงภายในอาคาร (semi – indoor) และพ้ืนท่ีภายในอาคาร 

(indoor) 

(3) การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีท่ีแบงตามลักษณะของกิจกรรม เชนพ้ืนท่ีของความ

สนุก พ้ืนท่ีระหวางกลาง และพ้ืนท่ีสงบเงียบ 

(4)  การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ี ท่ีแบงตามลักษณะของปรากฏการณแสง 

(phenomenal of light) กลาวคือพ้ืนท่ีภายนอกอาคารนั้นถูกเปรียบเหมือนแสงสีขาว พ้ืนท่ีก่ึง

ภายนอกอาคารเปรียบไดกับแสงสีเทาออน พ้ืนท่ีก่ึงภายในอาคารเปรียบไดกับแสงสีเทาเขม และ

สุดทายไดแกพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปรียบเหมือนแสงสีดํา 

(5) การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีท่ีแบงตามลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศน ซ่ึง

พ้ืนท่ีท่ีอยูระหวางกลางของงานสถาปตยกรรมและพ้ืนท่ีท่ีวางโดยรอบ 

การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีในงานวิจัยนี้จะหมายถึงการจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีท่ีแบง

ตามลักษณะทางกายภาพของสถาปตยกรรมของพ้ืนท่ีตามการใชงานและกิจกรรม ซ่ึงจะแบงออกเปน

พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีก่ึงภายในอาคาร และพ้ืนท่ีภายในอาคาร ซ่ึงมี

ความสัมพันธกับลักษณะท่ีวางปดลอม ท่ีกลาวมาขางตน 

2.3.4 ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

ลําดับของพ้ืนท่ี หมายถึงการลําดับใหการออกแบบพ้ืนท่ีมีความสัมพันธติดตอกัน 

ซ่ึงการรับรูความตอเนื่องของท่ีวางสามารถรับรูไดทางสายตา และการเคลื่อนไหว รูปแบบลําดับของ

พ้ืนท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดจบในการเคลื่อนท่ี การลําดับของพ้ืนท่ีนั้นบางครั้งเกิดในรูปแบบท่ีเรียบงาย

เพ่ือชวยกําหนดวาจะเกิดอะไรข้ึนตอไป หรือความยุงยากซับซอนตรงขามกับสิ่งท่ีสามารถคาดเดาได 

การออกแบบท่ีใหความรูสึกถึงการคาดเดาวาตองมีอะไรรออยู (sense of anticipation) หรือรูสึกถึง

ความหลากหลาย (sense of variety) เพ่ือสรางใหเกิดความแปลกใจ ซ่ึงการลําดับของพ้ืนท่ีนั้นจะ

สงผลตอการรับรูดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด เชน รูสึกถึงความตื่นเตน ความกลัว ความแข็งแรง ความ

ออนแอเปนตน  

2.3.5 เทคนิคพิเศษอ่ืนๆ 

ในหัวขอนี้ไดมีกลาวถึงเทคนิคการใชน้ําในงานสถาปตยกรรมรวมอยูดวย โดย

ทิพยสุดากลาววาในภูมิภาคท่ีมีอากาศสบาย น้ําเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการออกแบบ ซ่ึงการใชน้ํา

แบงออกเปนสองประเภท ไดแก 

2.3.5.1 ระบบน้ํานิ่ง 

น้ํานิ่งทําใหท่ีวางเกิดความลึกล้ํา โดยทําหนาท่ีสะทอนเงาวัตถุ และเม่ือมี

แสงกระทบในชวงเวลากลางคืน ผลการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะยิ่งสงผลใหเกิดสุนทรียภาพแบบทวีคูณ 
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2.3.5.2 ระบบน้ําไหล 

ระบบน้ําไหลในท่ีนี้ทิพยสุดาหมายถึงทางน้ํา และน้ําพุ น้ําไหลเม่ือใชใน

ระดับต่ํา น้ําจะกอใหเกิดการกําหนดขอบเขตของท่ีวาง การใชน้ําเพ่ือสรางขอบเขตนั้นเปนการก้ัน

บริเวณท่ีไมตองการใหผูคนผานเพ่ือสรางมุมมองงดงามในงานสถาปตยกรรม และในเวลาเดียวกันน้ํา

ไหลชวยสรางความตอเนื่องของท่ีวาง 

 

2.4 คุณลักษณะของน้ํา 

 

นักออกแบบไดใชประโยชนจากคุณสมบัตท่ีิมีเสนหดึงดูดท้ังในทางดานการมองเห็น และ

ดานอ่ืน ๆ ของน้ําในภูมิทัศน น้ํานั้นสามารถหยุดนิ่งหรือเคลื่อนท่ีไดหลายระดับ สามารถลึกหรือตื้น 

สามารถสะทอนทองฟา ดวงอาทิตย ธรรมชาติและวัตถุอ่ืน ๆ น้ําสามารถไดรับสีตาง ๆ สรางเสียงและ

เม่ือสัมผัสทําใหรูสึกเย็น ซ่ึงสีของน้ํามีความเก่ียวของกับลักษณะการรับรูและประสบการณอ่ืน ๆ 

เชนกัน เสียงท่ีเกิดจากน้ําอาจเปนองคประกอบสําคัญของประสบการณของมนุษยในดานภูมิทัศน ท้ัง

ในดานการสัมพันธและไมสัมพันธกับประสบการณการมองเห็น การเคลื่อนไหวทางธรรมชาติบางอยาง

เปนท่ีนาสนใจสําหรับมนุษยเชนการเคลื่อนไหวของน้ําในความหลากหลายและความตอเนื่อง การ

เคลื่อนไหวเปนสวนหนึ่งท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการรับรูของมนุษยและการประเมินผลความงามของ

สภาพภูมิทัศน  (Burmil, Daniel and Hetherington, 1999) 

2.4.1 คุณลักษณะท่ัวไปของน้ํา (general characteristics) 

2.4.1.1 สภาวะยืดหยุน (plasticity) 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําคือ น้ําอยูในสภาวะยืดหยุน สามารถเปลี่ยน

รูปรางไดอยางอิสระ รูปรางของน้ํานั้นจะถูกกําหนดโดยลักษณะของภาชนะท่ีบรรจุ ดังนั้นกลาวคือ

คุณลักษณะของน้ํานั้นข้ึนอยูกับ ขนาด สี พ้ืนผิว สถานท่ี และรูปรางภาชนะท่ีบรรจุ นักออกแบบ

สามารถออกแบบน้ําไดดวยการออกแบบคุณลักษณะของภาชนะบรรจุน้ํา ซ่ึงสิ่งท่ีตองคํานึงในการ

ออกแบบอยางแรกคือ ลักษณะของผลลัพทปรากฏการณน้ําท่ีตองการ เพราะน้ําเปนองคประกอบท่ี

รูปรางเฉพาะ และรูปลักษณตามสถานการณท่ีกําหนดใหเปน 

2.4.1.2 การเคล่ือนไหว (motion) 

น้ําสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก ๆ ตามลักษณะของการ

เคลื่อนไหว ไดแกน้ํานิ่ง (สงบ ไมมีการเคลื่อนไหว) หรือน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหว (มีการเคลื่อนท่ีหรือ

เปลี่ยนแปลงรูปราง) 
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(1) น้ํานิ่ง (static water) 

มีลักษณะสงบ ผอนคลาย และสุขุม ซ่ึงสงผลตรงตอความรูสึกและ

อารมณของมนุษย การรับรูลักษณะของน้ําท่ีมีความสงบ นิ่งโดยการมองเห็น จะสงเสริมความคิดให

รูสึกถึงความตอเนื่อง ไมขาดสาย และแสดงถึงความสมดุล 

(2) น้ําท่ีมีการเคลื่อนไหว (dynamic water) 

น้ําไหล คือประเภทของน้ําท่ีข้ึนอยูกับการเคลื่อนไหว ไมวาจะเปน

การเคลื่อนท่ี การไหล การตกลง หรือรวมถึงน้ําพุ น้ําท่ีมีการเคลื่อนไหวแสดงถึงพลังและการกระตุน

เก่ียวกับอารมณ โดยน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหวนี้งายตอการดึงดูดความสนใจทางการมองเห็น อีกท้ัง

บางครั้งอาจจะคลอไปดวยเสียงท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ํา น้ําท่ีมีการเคลื่อนไหวนี้มีศักยภาพใน

การสรางความนาตื่นเตน ตื่นตาตื่นใจใหกับผูท่ีพบเห็น 

2.4.1.3 เสียง (sound) 

น้ํามีความสามารถท่ีจะปลอยเสียงออกมาเม่ือน้ํามีความเคลื่อนไหว หรือ

ปะทะกับวัตถุหรือพ้ืนผิว โดยเสียงของน้ําสามารถสรางองคประกอบท่ีสมบูรณและชวยดึงดูดดาน

มุมมองการรับรูทางสายตา นอกจากนั้นเสียงของน้ําสามารถใชควบคุมอารมณ ความรูสึกของมนุษย 

2.4.1.4 การสะทอน (reflectivity) 

น้ํามีความสามารถท่ีจะสะทอนสภาพแวดลอมท่ีตั้งอยูรอบ ๆ น้ําท่ีสงบ

และนิ่งนั้นทําหนาท่ีคลายกระจก กลาวคือเม่ือผิวน้ํานิ่งเรียบภาพท่ีสะทอนนั้นจะมีความแมนยํา คลาย

ภาพความเปนจริง แตเม่ือผิวน้ําเกิดความกระเพ่ือมโดยลมหรือสิ่งรบกวนอ่ืน ๆ น้ําจะสูญเสียความ

แมนยําของรายละเอียดท่ีสะทอน แตยังคงสามารถเขาใจได 

น้ําจะแสดงลักษณะเฉพาะของสิ่ง ท่ีบรรจุและลักษณะของสภาพ 

แวดลอมโดยรอบ โดยตอบสนองตอปจจัยดังตอไปนี้ 

(1) ความลาดชัน (slope) 

พ้ืนท่ีลาดเอียงเปนสาเหตุท่ีทําใหน้ําเกิดการเคลื่อนท่ี โดยความเร็ว

ของน้ําจะเพ่ิมข้ึน หากความชั้นเพ่ิมข้ึน ระดับความสูงของการเคลื่อนท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงดึงดูดความสนใจ

ทางดานการมองเห็น และเสียงท่ีเกิดข้ึนก็ชวยสรางสุนทรียภาพ 

(2) รูปรางและขนาดของสิ่งท่ีบรรจุ (container shape ans size) 

เนื่องจากน้ําเปนของเหลวปริมาณของน้ําสามารถขยายออกไดเรื่อย 

ๆ จนกวาจะถูกหยุด หรือจํากัดดวยทางลาดชันท่ีสูงข้ึน หรือผนังแนวตั้ง ดงนั้นรูปรางของน้ําจะมี

ลักษณะตามสิ่งท่ีบรรจุ กลาวคือเสนกรอบของน้ําจะมีรูปรางไมเรียบหากขอบของสิ่งท่ีบรรจุมีความเวา

เขาเวาออกในรูปแบบอิสระ สวนผลกระทบจากขนาดของสิ่งท่ีบรรจุน้ํากําหนดไดอยางชัดท่ีสุดคือ 

ลักษณะของการไหลของน้ํา ตัวอยางเชน เม่ือปริมาณน้ําไหลคงท่ี น้ําจะมีความนิ่งมากกวาหากสิ่งท่ี
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บรรจุมีความกวางคงท่ี แตปริมาณน้ําจะรุนแรงข้ึนหากปลายของรองน้ํามีความแคบลงเนื่องจากเปน

การเพ่ิมแรงตาน 

(3) ความหยาบของสิ่งท่ีบรรจุ (container roughness) 

วัสดุและความหยาบละเอียดของพ้ืนผิวสิ่งท่ีบรรจุเปนอีกปจจัยหนึ่ง

ในการกําหนดรูปรางลักษณะและการไหลของน้ํา เม่ือน้ํามีการไหลในปริมาณท่ีคงท่ี น้ําจะมีการไหลท่ี

นิ่งสงบเม่ือท้ังดานขางของรองน้ํา รวมท้ังพ้ืนของรองน้ํามีความเรียบและไรสิ่งกีดขวาง ในทางกลับกัน

ในปริมาณน้ําเทากัน รองน้ําขนาดเดียวกันจะไหลชากวาและรุนแรงมากกวาหากผิวของรองน้ํามีความ

หยาบและขรุขระมากกวา 

(4) อุณหภูมิ (temperature) 

น้ํามีคุณสมบัติท่ีสามารถเปลี่ยนรูปจากของเหลวกลายเปนของแข็งได 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาล ระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว ดังนั้นสามารถ

ออกแบบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีนาประทับใจจากปรากฏการณนี้อีกดวย น้ําท่ีนิ่งสงบมักปรากฏเปน

ผีนน้ําสีเขม ขณะท่ีจะปรากฏเปนสีออนและมีความเงาเคลือบริเวณผิวหากเปลี่ยนเปนสถานะของแข็ง 

(5) ลม (wind) 

ผิวน้ําท่ีเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงจากระนาบกระจกไปสูคลื่นน้ําท่ี

ขาวท่ีรุนแรงไดจากการกระทําของและความรุนแรงของลม 

(6) แสง (light) 

แสงมีความสัมพันธกับน้ําในการกําหนดคุณลักษณะในการมองเห็น

รวมถึงอารมณของน้ํา น้ําสามารถเปลี่ยนการรับรูจากท่ีมีประกายแวววับและความรูสึกมีชีวิตชีวาเม่ือ

มันเคลื่อนท่ีหรือตกลงมากระทบกับวัตถุ เปนความอึมครีมเม่ืออยูในสภาวะสงบใตทองฟายามคํ่าคืน 

ดังนั้นการตอบสนองทางดานอามรณจากสนุกสนาน สดชื่น สูความเศรา สามารถสรางไดจาก

ความสัมพันธของน้ํากับแสง 

จากลักษณะพ้ืนฐานของน้ํ า ท่ีกลาวมา สรุปไดวาน้ํ านั้นไม มี

คุณสมบัติในการออกแบบไดอยางชัดเจน เนื่องจากเปนของเหลว ดังนั้นการท่ีเราจะสามารถรับรู

คุณลักษณะของน้ําไดนั้นตองข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกท่ีมากระทําหรือสงผลตอมัน เม่ือสภาพแวดลอม

เปลี่ยนคุณลักษณะของน้ําก็จะเปลี่ยนไปดวยเชนกัน 

ดวยการท่ีมีหลายปจจัยในตการมากําหนดหรือสงผลตอน้ําทําใหน้ํา

เปนองคประกอบท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดสูง และมีความหลากหลายในการออกแบบ น้ําจึงเปนมิติ

หนึ่งท่ีนาสนใจในการออกแบบ เพราะมันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงท่ีนอกเหนือจากการ

ควบคุมของผูออกแบบ เปนความทาทายสําหรับนักออกแบบท่ีตองมีความเขาใจท่ีมากพอเก่ียวกับ
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ปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนตัวกําหนดลักษณะของน้ําเพ่ือท่ีจะสามารถออกแบบผลของมุมมองการรับรูไดอยาง

ท่ีตั้งใจไว 

2.4.2 การใชน้ําในทางทัศนียภาพ 

2.4.2.1 น้ํานิ่งเรียบ 

น้ํานิ่งเรียบมีท้ังในลักษณะของสระน้ํา และหนองน้ํา โดยสระน้ํา

หมายความถึงแหลงน้ําขนาดใด ๆ ก็ไดท่ีตั้งอยูบนโครงสรางท่ีแข็งแรงและมีขอบเขตท่ีชัดเจน ปจจัยท่ี

สําคัญคือสระน้ําตองมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง ไมใชสระธรรมชาติหรือดูออนแอ แหลงน้ํานิ่งเรียบแบบ

ท่ีสองนั้นคือหนองน้ํา ซ่ึงแตกตางจากสระน้ําในแงของการออกแบบท่ีปรากฏในลักษณะเปนแหลงน้ํา

ตามธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติ แตกระนั้นหนองน้ําอาจจะเปนไดท้ังท่ีสรางข้ึนหรือท่ีมีอยูแลวบนพ้ืนท่ี  

สําหรับน้ําท่ีนิ่งเรียบ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนพ้ืนกระจกสะทอนเงา

ทองฟา หรือ องคประกอบอ่ืน ๆ ขางเคียง อยางเชน อาคารสิ่งปลูกสราง ตนไม งานประติมากรรม

และผูคน   โดยความสามารถในการสะทอนเงาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ ปจจัยแรกไดแก ขนาดและ

ตําแหนงท่ีตั้งของแหลงน้ําท่ีนิ่งเรียบ โดยคํานึงถึงตําแหนงท่ีอยูของผูรับชม และวัตถุตางๆ ท่ีมันจะ

สะทอนเงาออกมา ปจจัยอีกขอหนึ่งคือความลึกของแหลงน้ํา และโทนสีของผิวน้ํา เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการสะทอนใหดียิ่งข้ึนผิวหนาของแหลงน้ําควรจะตองเปนสีโทนมืด ซ่ึงสามารถทําได

โดยการเพ่ิมระดับความลึกของแหลงน้ํา หรือทําใหพ้ืนผิวหนาของแหลงน้ําปรากฏเปนสีโทนมืด ปจจัย

อ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสะทอนเงาของแหลงน้ําไดแก ระดับน้ําท่ีผิวน้ําและคุณลักษณะของผิวน้ํา 

ในการท่ีจะทําใหเกิดการสะทอนเงาท่ีชัดเจน ระดับน้ําในสระควรจะอยูในระดับท่ีสูง ผิวน้ําของแหลง

น้ําสะทอนเงานั้นควรจะตองปราศจากการเคลื่อนไหว และปราศจากสิ่งกีดขวาง (Booth, 1983) ซ่ึงใน

ป 2004 มีการศึกษาคุณลักษณะการสะทอนของน้ํานิ่งเรียบท่ีเก่ียวกับการศึกษาสถานการณน้ําและ

การสะทอนตาง ๆ ของบอน้ํา โดยผูวิจัยไดทําการจัดทําแบบจําลอง 4 รูปแบบ น้ําใส (สระทราย

ดานลางพรอมน้ํา), โปรงใสไมใชน้ํา (แกวใสดานบนของสระน้ําโดยดานลางทรายไมมีน้ํา), วัสดุสะทอน

ท่ีไมใชน้ํา (กระจกท่ีดานบนของสระวายน้ํา) และน้ําสะทอน (สระวายน้ําสีดําดานลางเปนน้ํา) ซ่ึงผล

การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามคิดวาน้ําท่ีสะทอนไดนาสนใจมากท่ีสุด (Nasar and Li, 2004) 

หากวาแหลงน้ํานั้นไมไดทําหนาท่ีเปนองคประกอบสะทอนเงา แหลงน้ํา

ก็อาจจะมีคุณสมบัติพิเศษทางทัศนียภาพ ข้ึนอยูกับการจัดการพ้ืนผิวท่ีตั้งแหลงน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สวนของพ้ืนดานลางของแหลงน้ํา นั้นสามารถไดรับการออกแบบใหมีรูปแบบท่ีดึงดูดสายตา โดยการ

ใชวัสดุ สีและพ้ืนผิวท่ีดึงดูดความสนใจ (Booth, 1983) 

2.4.2.2 น้ําไหล 

แหลงน้ําไหลคือแหลงน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหวของมวลน้ํา ท่ีถูกจํากัดอยูใน

ชองทางเดินท่ีมีขอบเขตชัดเจน แหลงน้ําไหลจะเกิดข้ึนเม่ือชองทางเดินและพ้ืนดานลางของแหลงน้ํามี
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ลักษณะลาดชัน ทําใหน้ําไหลไปตามแรงโนมถวง คุณลักษณะของแหลงน้ําไหลนั้นจะข้ึนอยูกับปริมาณ

น้ํา ความลาดชันของเนิน ขนาดของชองทางเดิน และคุณสมบัติของพ้ืนท่ีพ้ืนดานลางของสระและ

ดานขางของชองทางเดิน  

ลักษณะของแหลงน้ําไหลท่ีเชี่ยวกรากมากกวานั้นสามารถสรางข้ึนได 

เม่ือชองทางน้ําไหลถูกจัดใหสลับเปลี่ยนไปมาระหวางชวงท่ีกวางและชวงท่ีแคบ พ้ืนดานลางของ

ชองทางน้ํามีลักษณะความลาดชันสูง หรือชองทางน้ํานั้นประกอบข้ึนจากวัสดุท่ีมีความขรุขระ 

อยางเชน กอนหินหรือโขดหิน ปจจัยตางๆ เหลานี้ จะกอใหเกิดอุปสรรคท่ีกระแสน้ําตองปะทะและ

ไหลผานออมไป โดยเกิดเปนกระแสท่ีเชี่ยวกราด น้ําแตกพลานเปนฟองและมีเสียงดัง 

2.4.2.3 น้ําตก 

น้ําตกเกิดข้ึนจากน้ําเคลื่อนท่ีหลนลงมาอยางฉับพลัน ในชองทางเดินท่ีมี

การยกระดับแหลงน้ําตกนั้นแบงออกไดเปนสามประเภท ประเภทแรกคือแหลงน้ําตกอิสระ แหลง

น้ําตกประเภทนี้จะตกลงมาโดยตรงจากพ้ืนท่ียกระดับมาสูอีกท่ีหนึ่งโดยปราศจากอุปสรรคกีดขวาง 

ประเภทท่ีสองคือแหลงน้ําตกผานสิ่งกีดขวาง ซ่ึงเกิดจากการท่ีธารน้ํากระทบเขากับสิ่งกีดขวางหรือท่ี

ราบตางๆ ในระหวางท่ีไหลตกลงมาระหวางสองจุดท่ีมีการยกระดับ แหลงน้ําตกประเภทท่ีสามนั้นคือ

แหลงน้ําตกผานท่ีลาดชัน แหลงน้ําประเภทนี้คลายคลึงกันอยางมากกับแหลงน้ําไหล แตแตกตางกัน

ตรงแหลงน้ําตกนี้น้ําท่ีไหลลงมาจะไหลตามแนวพ้ืนผิวท่ีราบชันท่ีสูง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 น้ําตกอิสระ น้ําตกผานสิ่งกีดขวาง และน้ําตกผานท่ีลาดชัน (Norman, 1983) 
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คุณลักษณะของน้ําในแหลงน้ําตกนั้นข้ึนอยูกับปริมาณน้ํา ความเร็ว 

ความสูงของการตก และลักษณะของขอบผาท่ีน้ําตกลงมา การผสมผสานกันของตัวแปรตาง ๆ เหลานี้ 

จะกอใหเกิดลักษณะและเสียงท่ีปรากฏแตกตางกันไป แปรอีกขอหนึ่งท่ีสงอิทธิพลตอภาพและเสียงท่ี

ปรากฏของแหลงน้ําตกคือพ้ืนผิวท่ีน้ําตกลงมากระทบ แตในกรณีของแหลงน้ําตกผานท่ีลาดชัน

คุณลักษณะของน้ํานั้นนอกจากตัวแปรขางตนแลวยังข้ึนอยูกับวัสดุและคุณลักษณะของพ้ืนท่ีลาดชัน

อีกดวย 

สรุปคือน้ํานั้นเปนองคประกอบท่ีมีลักษณะแตกแยกยอยออกไปไดอยาง

มากมาย โดยลักษณะและภาพท่ีปรากฏของน้ํานั้นจะข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกท่ีกระทําตอตัวมัน ไมวา

จะใชน้ํารูปแบบใดหรือใชการผสมผสานรูปแบบของน้ําอยางไร ในพ้ืนท่ีกลางแจง การใชงานนั้นควร

จะตองอิงอยูกับคุณลักษณะท่ีมุงหมายและเปาประสงคของโครงการและคํานึงถึงความสัมพันธของน้ํา

กับคุณลักษณะทางภูมิอากาศในภูมิภาค ในการออกแบบนั้นน้ําควรจะตองถูกประสานใหเขากับ

องคประกอบอ่ืน ๆ ท้ังหมด เพ่ือท่ีลักษณะและหนาท่ีของน้ํานั้นจะกลายเปนองคประกอบสวนหนึ่ง

ของแนวการออกแบบท้ังหมด เชนเดียวกันกับองคประกอบการออกแบบตัวอ่ืน ๆ 

 

2.5 แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

  

ในการศึกษาแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมมี

การกําหนดเกณฑในการเลือกกรณีศึกษาจากการกลาวของทิพยสุดา ปทุมานนทถึงเทคนิคการ

ออกแบบการใชน้ําท่ีเปนสวนหนึ่งของการสรางองคประกอบของท่ีวางแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ 

ระบบน้ํานิ่ง และระบบน้ําไหล ซ่ึงการเลือกกรณีศึกษามีความหลากหลายของประเภทอาคาร เพ่ือ

ศึกษารูปแบบ กระบวนการเขาไปรับรู รวมท้ังสิ่งท่ีสงผลประสบการณการรับรูท่ีหลากหลาย ในการ

นําไปวิเคราะหถึงแนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมในการใชน้ําและบริบททาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท 

2.5.1 ระบบน้ํานิ่ง 

2.5.1.1 การศึกษาสถาปตยกรรม “Water Temple” 

Water Temple เปนผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวญี่ปุน ทะ

ดะโอะ อันโด (Tadao Ando) ในป ค.ศ.1991 ตั้งอยูท่ีเกาะอะวาจิ (Awaji) ประเทศญี่ปุน เปนอาคาร

ทางศาสนาท่ีหยิบยกประเด็นเรื่องน้ํามาเปนสวนเก่ียวของในการออกแบบ เพ่ือสรางประสบการณการ

รับรูการเคลื่อนท่ีผานน้ําในรูปแบบใหมในงานสถาปตยกรรม ซ่ึงสามารถอธิบายการออกแบบ

ปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมไดดังนี้ 
 



Ref. code: 25605916030157OLD

 

 

17 

 
 

ภาพท่ี 2.3 Water Temple บริเวณทางลงสูวิหารดานใน. สืบคนจาก 

https://weburbanist.com/2016/06/27/reflecting-on-a-master-architect-10-water-

centric-works-by-tadao-ando/ 

(1) การออกแบบปรากกฏการณน้ํา โดยบริเวณผืนน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปด

โลง มีบันไดทอดยาวเปนทางลงสูวิหารดานในผานกลางผืนน้ํา ทําใหชวงบันไดมีเริ่มมีการปดลอมดวย

องคประกอบทางตั้งของผนัง การออกแบบประสบการณรูปแบบใหมใหมนุษยเขาไปสัมผัสกับน้ําอยาง

ใกลชิด โดยมีสถาปตยกรรมเปนสื่อกลาง 

(2) การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ี เปนการนําพามนุษยเขาสูการเชื่อมตอพ้ืนท่ี

ระหวางพ้ืนท่ีภายนอกและก่ึงภายนอกอาคาร เปนการผสานระหวางท่ีวางและงานสถาปตยกรรม 

(3) ลําดับของพ้ืนท่ีเปนการออบแบบท่ีแอบซอนและเปดเผยในภายหลัง 

ในชวงแรกจะถูกบังคับใหเดินผานถนน และถูกบังดวยผนังคอนกรีตขนาดใหญสงู 3 เมตร และเม่ือเดิน

ลัดเลาะมาตามทางจึงถึงทางลงสูวิหารดานลางซ่ึงเปนการเดินทะลุผานใจกลางบอน้ํา 

(4) Water Temple เปนการใชผืนน้ํา ท่ีนิ่งสงบการรับรูทางสายตา 

สะทอนสภาพแวดลอมของภูเขา ทองฟา สวนไมไผ ความนิ่งสงบของน้ําเปนการสรางความรูสึกสงบ 

เตรียมจิตใจกอนเขาสูพ้ืนท่ีทางศาสนา ประกอบกับการเดินผานทางลงก่ึงกลางของสถาปตยกรรมท่ีมี

ความสมมาตรซายขวายังเปนการปรับสภาพจิตใจสูสมดุล และมีสมาธิ อีกท้ังการเคลื่อนตัวผานทางลง

กลางผืนน้ําทําใหรับรูอุณหภูมิความเย็นของน้ําผานผิวหนัง 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงลําดับของพ้ืนท่ี Water Temple. สืบคนจาก 

https://www.flickr.com/photos/73343706@N00/6512691529 ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

2.5.1.2 การศึกษาสถาปตยกรรม “Komyo-ji Temple” 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 ปรากฏการณน้ําสะทอนสถาปตยกรรมใน Komyo-ji Temple. สืบคนจาก 

http://www.faithandformawards.com/original_site/features/39_2_ando/index.php 
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Komyo-ji Temple เปนผลงานการออกแบบของทะดะโอะ อันโด ในป 

ค.ศ.2000 ตั้งอยูท่ีฝงตะวันออกของเมืองไซโจว (Saijo) ประเทศญี่ปุน เปนอาคารทางศาสนาซ่ึง

สามารถอธิบายการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมไดดังนี้ 

(1) อาคารหลักท่ีทําจากไมลอยตัวเหนือน้ํา ซ่ึงน้ําเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง

ท่ีแสดงถึงลักษณะสําคัญของสภาพแวดลอมพ้ืนถ่ิน 

(2) การออกแบบปรากฏการณน้ําเปนลักษณะน้ําท่ีลอมรอบอาคารนิ่งสงบ 

ทําใหสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางไมท่ียื่นออกไป และสรางการรับรูทางสายตาในการขยายความสูงของ

วิหารในเวลาเดียวกัน พ้ืนผิวน้ําเม่ือกระทบกับแสง จะสะทอนถึงความเคลื่อนไหวของผิวน้ําท่ีบนผนัง

คอนกรีตเสาหินของอาคารผานชองวางระหวางกระจกกับแผนไม และในชวงเวลากลางคืนแสงไฟจาก

ภายในอาคารจะสองสะทอนกับผิวน้ําสรางความลึกลับใหกับตัวสถาปตยกรรม 

 

2.5.1.3 การศึกษาสถาปตยกรรม “Church of Sky” 

Church of Sky เปนผลงานการออกแบบของ Jun Itami ในป ค.ศ.2009 

ตั้งอยูท่ีเกาะเชจู (Jeju Island) ประเทศเกาหลีใต เปนอาคารทางศาสนาท่ีตั้งอยูในเขตพิพิธภัณฑ

ศิลปะ โดยมีแนวความคิดเพ่ือแสดงความเคลื่อนไหวของทองฟา และแสง ซึ่งสามารถอธิบายการ

ออกแบบปรากฏการณ์นํา้ในงานสถาปัตยกรรมได้ดงันี ้

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 Church of Sky. สืบคนจาก https://designforbyofkorea.com/2017/01/30/water-

museum/ 
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(1) ผิวน้ําท่ีเงียบสงบเปดโลงเปนตัวแบงแยกขอบเขตอาคารออกจาก

สภาพแลวลอมโดยรอบอยางชัดเจน มีเพียงทางเดินหินท่ีทอดผานน้ําเขาสูตัวอาคาร 

(2) ผิวน้ํานี้ยังทําหนาท่ีเปนฉากในการแสดงความเคลื่อนไหวของทองฟา 

และเชื่อมสภาพแวดลอมทางธรรมชาติกับโครงสรางของอาคารใหเปนหนึ่งเดียวกันโดยการรับรูทาง

สายตา 

2.5.1.4 การศึกษาสถาปตยกรรม “Naoshima Contemporary Art 

Museum” 

Naoshima Contemporary Art Museum เปนผลงานการออกแบบของ 

ทะดะโอะ อันโด ในป ค.ศ.2004 ตั้งอยูท่ีเกาะนาโอชิมา (Naoshima) ประเทศญี่ปุน เปนอาคาร

ประเภทพิพิธภัณฑ ซ่ึงสามารถอธิบายการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 ปรากฏการณน้ําใน Naoshima Contemporary Art Museum. สืบคนจาก 

http://www.cruisegourmet.com/feature-story/naoshima-the-art-island-of-japan/4634/ 

 

(1) การออกแบบปรากฏการณน้ําโดยใชพ้ืนท่ีลักษณะพ้ืนท่ีเปดโลงสู

ทองฟา (Open-to-sky Space) ไมมีหลังคาคลุม มีเพียงระนาบแนวตั้งโอมลอมรอบผืนน้ําท่ีนิ่งสงบ 

(2) ปรากฏการณ์นํา้ถูกออกแบบให้ปรากฏอยู่บริเวณการจดัลําดับชัน้

ของพืน้ท่ีก่ึงภายใน เปนลานเพ่ือเชื่อมตอหองนิทรรศการแตละหอง 
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(3) Naoshima Contemporary Art Museum ใชผืนน้ําท่ีสงบนิ่งสะทอน

ภาพทองฟาซ่ึงภาพท่ีปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมในชวงเวลานั้นๆ เม่ือผืนนํา้ท่ีสงบนิ่ง

กระทบเข้ากับแสงแดดทําให้เกิดปรากฏการณ์สะท้อนภาพบนผิวนํา้ การออกแบบนํา้เพ่ือการ

สะท้อนภาพทําให้เกิดการรับรู้ทางด้านการมองเห็นท่ีแปลกไปจากมมุมองปกต ิ

2.5.1.5 การศึกษาสถาปตยกรรม “Modern Art Museum of Fort Worth” 

Modern Art Museum of Fort Worth เปนผลงานการออกแบบของ 

ทะดะโอะ อันโด ในป ค.ศ.2002 ตั้งอยูท่ีรัฐเท็กซัส (Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนอาคาร

ประเภทพิพิธภัณฑ ซ่ึงสามารถอธิบายการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ปรากฏการณน้ําสะทอนสถาปตยกรรมใน Modern Art Museum of Fort Worth. 

สืบคนจาก https://www.archdaily.com/213084/flashback-modern-art-museum-of-fort-

worth-tadao-ando 

 

(1) การออกแบบปรากฏการณน้ําเปนผืนน้ําตื้นขนาดใหญถูกจัดอยู

ภายนอกอาคารเปนสวนพ้ืนท่ีโลงกวางไรซ่ึงการปดลอม ผืนน้ํานี้ถูกปูบนพ้ืนเติมเต็มท่ีวางทาง

สถาปตยกรรม 

(2) ผืนน้ํานี้เปนแนวก้ัน กําหนดขอบเขตการเขาถึงสถาปตยกรรม เม่ือเกิด

การรับรูดานการมองเห็นจากทางดานหนาทําใหดูเหมือนพิพิธภัณฑนี้ลอยอยูบนน้ํา 
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(3) ในบางชวงเวลาผืนน้ํานี้เม่ือกระทบกับแสงแดดจะเกิดการสะทอนให

เห็นถึงความเคลื่อนไหวของน้ําบนผนังกระจกเขาสูภายในอาคาร อีกท้ังในเวลากลางคืนแสงภายใน

อาคารกระทบกับผิวน้ําทําใหปรากฏเหมือนโคมไฟขนาดใหญท่ีลอย และสะทอนอยูบนผิวน้ํา 

(4) ภาพสะทอนบนผืนน้ําตื้นท่ีเกิดข้ึนยังชวยทําใหสถาปตยกรรมรูปทรง

เลขาคณิต ภาพสะทอนเนนย้ําโครงสรางความสมมาตร 

 

2.5.1.6 การศึกษาสถาปตยกรรม “Water Museum in Pinx Biotopia Art 

Museums ” 

Water Museum เปนผลงานการออกแบบของ Jun Itami ในป ค.ศ.

2006 ตั้งอยูท่ีเกาะเชจู (Jeju Island) ประเทศเกาหลีใต เปนอาคารประเภทพิพิธภัณฑ ซ่ึง Water 

Museum ถูกสรางข้ึนเพ่ือแสดงสุนทรียะทางศิลปะ และสถาปตยกรรม ซึ่งสามารถอธิบายการ

ออกแบบปรากฏการณ์นํา้ในงานสถาปัตยกรรมได้ดงันี ้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 พ้ืนท่ีภายใน Water Museum. สืบคนจาก 

https://designforbyofkorea.com/2017/01/30/water-museum/ 

 

(1) Water Museum มีจุดมุงหมายเพ่ือสะทอนสภาพภูมิทัศนธรรมชาติ

ของเกาะเชจู โดยใชผืนน้ําตื้นทอดยาวใจกลางอาคารทําหนาท่ีเปนผืนผาใบท่ีถูกวาดโดยทองฟา 
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2.5.1.7 การศึกษาสถาปตยกรรม “โรงกษาปณใหมจังหวัดปทุมธาน”ี 

โรงกษาปณใหมจังหวัดปทุมธานีถูกสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ.2530 ซ่ึงตั้งอยูท่ี

ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อท่ี ประมาณ 126 ไร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ดานหนาโรงกษาปณรังสิต. สืบคนจาก 

http://www.royalthaimint.net/ewtadmin/ewt/mint_web/ewt_news.php?nid=216 

 

(1) การออกแบบมีการวางผังอาคารใหมีคูน้ําลอมรอบภายนอกอาคาร ซ่ึง

เปนการรับรูถึงการสรางขอบเขตท่ีวาง และกําหนดการเขาถึงตัวอาคาร 

2.5.2 ระบบน้ําไหล 

2.5.2.1 การศึกษาสถาปตยกรรม “Church on The Water” 

Church on The Water เปนผลงานการออกแบบของ ทะดะโอะ อันโด 

ในป ค.ศ.1988 ตั้งอยูท่ีฮอกไกโด (Hokkaido) ประเทศญี่ปุน เปนอาคารทางศาสนารูปทรงสี่เหลี่ยม

เรียบงาย ทามกลางปาเขาท่ีเงียบสงบ มีเอกลักษณจุดเดนท่ีอนุสรณแทงกางเขนกลางสระน้ํา 
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ภาพท่ี 2.11 มุมมองจากภายในอาคารสูสัญลักษณไมกางเขนท่ีตั้งอยูกลางผืนน้ํา. สืบคนจาก 

http://llmdesign.com/what-inspires-llm-to-design/ 

 

(1) ผืนน้ําขนาดใหญท่ีลดละดับเปนข้ันนําสายตาไปสูแมน้ําธรรมชาติ ทะ

ดะโอะกลาววาความลึกของผืนน้ําถูกออกแบบใหผิวน้ํามีความสัมพันธตอลม แมเพียงสายลมเพียง

เล็กนอยก็ทําใหเกิดระลอกคลื่นได 

(2) ผืนน้ําสะทอนแทงกางเขนแสดงสัญลักษณความเชื่อเกิดความรูสึกมี

สมาธิ ความลําลึกถึงพระเจา จากมุมมองในอาคารผานหนาตางกระจกบานใหญเผยมุมมองกวางไร

บานกรอบในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนผืนน้ําจะกลายเปนผืนน้ําสีขาว บรรยากาศท่ีสะทอน

สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเปนประสบการณท่ีแตกตางออกไปในสถานท่ีเดิม 

2.5.2.2 การศึกษาสถาปตยกรรม “Meditation Center Khao Yai” 

Meditation Center Khao Yai เปนอาคารสถานปฏิบัติธรรมถูกออกแบบโดย

บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จํากัด ตั้งอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
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ภาพท่ี 2.12 Meditation Center Khao Yai. สืบคนจาก 

https://www.facebook.com/pg/DBALP/photos/?tab=album&album_id=101537540236

61867 

 

(1) Meditation Center Khao Yai เปนอาคารไมท่ีถูกลอมรอบดวยน้ํา

เปนการกําหนดขอบเขตการเขาถึงตัวอาคาร โดยมีทางเดินดานหนาเปนตัวเชื่อมตอพ้ืนท่ีอาคารกับ

พ้ืนท่ีสภาพแวดลอมภายนอก มีทางเดินผานก่ึงกลางผืนน้ําสรางการรับรูทางสายตาใหรูสึกถึงความ

สมมาตรซายขวาของอาคาร และยังเปนการปรับสภาพจิตใจสูสมดุล มีสมาธิ 

(2) ผืนน้ําเปดโลง และมีการออกแบบท่ีเปนลําดับแบบข้ันบันไดทําใหรับรู

เสียงของน้ําท่ีกําลังไหลชวยสงผลใหสรางความรูสึกผอนคลาย 

2.5.2.3 การศึกษาสถาปตยกรรม “Teshima Art Museum” 

Teshima Art Museum เปนผลงานการออกแบบของ คาซูโยะ เซจิมะ 

(Kazuyo Sejima) และ เรียว นิชิซาวา (Ryue Nishizawa) ในป ค.ศ.2010 ตั้งอยูท่ีประเทศญี่ปุน เปน

อาคารประเภทพิพิธภัณฑ ซึง่สามารถอธิบายการออกแบบปรากฏการณ์นํา้ในงานสถาปัตยกรรมได้

ดงันี ้
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ภาพท่ี 2.13 ปรากฏการณน้ําใน Teshima Art Museum. สืบคนจาก https://www.architectural-

review.com/today/teshima-art-museum-by-ryue-nishizawa-teshima-island-

japan/8612052.article 

 

 (1) สถาปตยกรรมมีจุดมุงหมายในการสรางพ้ืนท่ีเคลื่อนไหวแบบปดและ

เปดสําหรับงานศิลปะและสภาพแวะลอมในคราวเดียวกัน เพ่ือสรางความหลากหลายของ

สภาพแวดลอม สถาปตยกรรม และศิลปะ หยดน้ําท่ีเคลื่อนท่ีนี้เองเปนองคประกอบหนึ่งท่ีแสดงถึง

ความเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีท่ีสงบนิ่ง 

(2) ปรากฏการณน้ําเปนลักษณะของหยดน้ําท่ีกอตัว และสะสมอยูบริเวณ

พ้ืน มีการโยกยาย เคลื่อนท่ีอยางอิสระตามแรงลม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของน้ําท่ีเกิดข้ึนเปนตัวสะทอน

องคประกอบของธรรมชาติรอบตัว 

2.5.2.4 การศึกษาสถาปตยกรรม “Salk Institute” 

สถาบันวิจัยซอลค เพ่ือการศึกษาชีววิทยา (Salk Institute of Biological 

Studies) ท่ีเปนงานของ หลุยส คาหน (Louis Kahn) ในป ค.ศ.1965 ตั้งอยูท่ีเมืองลาโฮยา (La Jolla) 

กรุงซาดิเอโก (San Diego) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ภาพท่ี 2.14 เสนนําสายตาสูทองฟา. สืบคนจาก https://dreamaction.co/architecture-salk-

institute/ 

 

(1) พ้ืนท่ีลานโลงมีแนวแกน (Axis) และความสมมาตร (Symmetrical) ท่ีชัดเจน 

โดยปรากฏการณน้ําเปนลักษณะรางน้ําท่ีเปนเสนตรงพุงตรงไปสูขอบฟา เพ่ือนําสายตาและเชื่อม

สถาปตยกรรมและขอบฟาเขาดวยกัน 

(2) จากการรับรูทางสายตา รางน้ําไหลตรงยาวกับเชื่อมตอกับทะเลโดยตรง ใน

ความจริงแลว ปลายทางของรางน้ําลงไปสูบอน้ําขนาดเล็กดานลางบริเวณสวนรานอาหารสราง

สุนทรียศาสตรดานเสียง และความรูสึกสดชื่นมีชีวิตชีวาใหแกท่ีวาง 

2.5.2.5 การศึกษาสถาปตยกรรม “Sayamaike Museum” 

Sayamaike Museum เปนผลงานการออกแบบของ ทะดะโอะ อันโด ใน

ป ค.ศ.2001 ตั้งอยูท่ีโอซากา (Osaka) ประเทศญ่ีปุน เปนอาคารประเภทพิพิธภัณฑ ซึ่งสามารถ

อธิบายการออกแบบปรากฏการณ์นํา้ในงานสถาปัตยกรรมได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 2.15 Sayamaike Museum. สืบคนจาก https://thespaces.com/2016/11/03/andy-

donohoe-photographs-the-concrete-curves-of-tadao-andos-sayamaike-museum/ 

 

(1) ผูมาเยือนจะตองเดินลงบันไดใตผืนน้ํา ท่ีวางท่ีเคลื่อนไหวดวยเสียง

น้ําตกขณะเดินผานทางเดินท่ีซอนอยูหลังมานน้ําตก ซ่ึงไมเพียงแตไดรับรูเสียงน้ํา ยังไดรับรูถึงแสงท่ี

กระทบกับน้ํา และละอองความชื้นในอากาศ 

2.5.2.6 การศึกษาสถาปตยกรรม “Children's Museum” 

Children's Museum เปนผลงานการออกแบบของ ทะดะโอะ อันโด ใน

ป ค.ศ. 1989 ตั้งอยูท่ีเมืองฮิเมะจิ (Himeji) ประเทศญ่ีปุน เปนอาคารเรียนรูวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคและความรูสึกนึกคิดของเหลาเด็ก ๆ พิพิธภัณฑมีหองสมุด โรงละครในรม โถง

อเนกประสงค พ้ืนท่ีเลนและเรียนรูมากมาก โดยทางเดินกวางท่ีนําไปสูทางเขานั้นเปนลักษณะ

ข้ันบันไดเรียงรายไปดวยน้ําท่ีลอไปกับตัวของบันได 
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ภาพท่ี 2.16 Children's Museum. สืบคนจาก 

https://en.wikiarquitectura.com/building/museum-of-children/ 

 

(1) ปรากฏการณน้ําเปนรูปแบบของผืนน้ําตกตื้น ๆ เปดโลง ท่ีดานขาง

ของพิพิธภัณฑท่ีไหลลงไปสูทัศนียภาพมุมกวางของอางเก็บน้ําซ่ึงฉากหลังเปนภูเขา และเปนพ้ืนท่ีนี้ยัง

เปนพ้ืนท่ีเพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดเลนตามใจชอบอีกดวย การท่ีเด็กเขามามีปฏิสัมพันธกับผืนน้ําแหง

นี้ทําใหเด็กรับรูถึงความเขาใจตอธรรมชาติ 

(2) ปรากฏการณน้ําเปนรูปแบบของผืนน้ําตกเปนสวนหนึ่งในการสราง

การรับรูถึงการเคลื่อนไหว การเชื่อมตอของพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม และนําทองฟา น้ํา และสีเขียว

ของผืนปามาผสานกันอยางเหมาะสม  

2.5.2.7 การศึกษา “The Iceland Pavilion at Expo 2000” 

ศาลาไอซแลนดในงาน Expo 2000 ไดตอนรับแขกผูมาเยือนดวยผิวน้ําท่ี

ไหลเปนระลอกฉาบผิวอาคาร เม่ือแสงอาทิตยสองกระทบกับคลื่นน้ําท่ีเคลื่อนไหวตกลงมาเหมือน

น้ําตกนั้นแสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวของเมฆ ผนังของอาคารแหงนี้สรางความสดชื่นและสราง

ความประทับใจกับสภาพแวดลอม 
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ภาพท่ี 2.17 ผิวน้ําบนผนังอาคาร The Iceland Pavilion at Expo 2000. สืบคนจาก 

https://www.archdaily.com/795388/when-droplets-create-space-a-look-at-liquid-

architecture 

 

2.5.2.8 การศึกษา “Luce Tempo Luogo และ Light in Water” 

ในป 2011 DGT Architect ไดไดทําการคนหาผลกระทบของแสงกับน้ํา

ในพ้ืนท่ีท่ีมีการควบคุมสภาพแวดลอม โดยเสนอการสรางประสบการณรูปแบบใหมของมิติแสงท่ี

ปรากฏในหยดน้ําทําใหการรับรูหยดน้ําเปลี่ยนเปนรูปของเสนในผลงาน Luce Tempo Luogo ใน

งาน Toshiba Milano Salone ในป 2015 DGT Architect ไดนําแนวคิดเดิมมาปรับเปลี่ยนอีกครั้ง

เปนรูปแบบของพ้ืนท่ีวงกลมในผลงาน Light in Water ซ่ึงเขาทําใหผูชมไดรับรูจุดของแสงในหยดน้ํา 
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ภาพท่ี 2.18 Luce Tempo Luogo. สืบคนจาก https://www.archdaily.com/795388/when-

droplets-create-space-a-look-at-liquid-architecture 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 Light in Water. สืบคนจาก https://www.archdaily.com/795388/when-

droplets-create-space-a-look-at-liquid-architecture 
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ตารางท่ี 2.1  

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํารูปแบบน้ํานิ่ง 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ 
กระบวนการ 

เขารับรูประสบการณ 

รูปแบบของ

ปรากฏการณนํ้า 

อุปกรณการรับรู 
สิ่งท่ีสงผลตอการรับรู 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 

1 Water 

Temple 

 
 

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลง 

 

   สะทอนสภาพแวดลอม 

ส ร า ง ค ว าม รู สึ ก ส งบ 

สรางสมาธิ ปรับสภาพ

จิตใจสูสมดุล 

2 Komyo-ji 

Temple 

  

ผื น นํ้ า ท่ี ล อ ม ร อ บ

อาคาร แบบน่ิงสงบ 

ในท่ีวางเปดโลง  

   สะทอนโครงสรางงาน

สถาปตยกรรม และทํา

ใหดูเหมือนอาคารลอย

อยูบนผิวนํ้า 

3 Church of 

Sky 

  

ผื น นํ้ า ท่ี ล อ ม ร อ บ

อาคาร แบบน่ิงสงบ 

ในท่ีวางเปดโลง  

   ส ะ ท อ น ภ า พ ค ว า ม

เคลื่อนไหวของทองฟา 

เช่ือมสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติกับโครงสราง

อาคาร 
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ตารางท่ี 2.1(ตอ)  

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในรูปแบบน้ํานิ่ง 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ 
กระบวนการ 

เขารับรูประสบการณ 

รูปแบบของ

ปรากฏการณนํ้า 

อุปกรณการรับรู 
สิ่งท่ีสงผลตอการรับรู 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 

4 Naoshima 

Contemporary 

Art Museum 

ผืนนํ้าน่ิงสงบในพ้ืนท่ี

ลักษณะพ้ืนท่ีเปดโลง

สูทองฟา 

สะทอนภาพสภาพ 

แวดลอมเพ่ือแสดงถึง

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

สภาพแวดลอม 

5 Modern Art 

Museum of 

Fort Worth 

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลง 

สะทอนโครงสรางงาน

สถาปตยกรรม และ

ทําใหดูเหมือนอาคาร

ลอยอยูบนผิวนํ้า 

6 Water 

Museum 

ผืนนํ้าน่ิงสงบในพ้ืนท่ี

ลักษณะพ้ืนท่ีเปดโลง

สูทองฟา 

สะทอนภาพสภาพ 

แวดลอมเพ่ือแสดงถึง

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

สภาพแวดลอม 
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ตารางท่ี 2.1(ตอ)  

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํารูปแบบน้ํานิ่ง  

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ 
กระบวนการ 

เขารับรูประสบการณ 

รูปแบบของ

ปรากฏการณนํ้า 

อุปกรณการรับรู 
สิ่งท่ีสงผลตอการรับรู 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 

7 โรงกษาปณ

ใหมจังหวัด

ปทุมธานี 

  

ผื น นํ้ า ท่ี ล อ ม ร อ บ

อาคาร แบบน่ิงสงบ 

ในท่ีวางเปดโลง  

   สะทอนงานโครงสราง

สถาปตยกรรมเนนย้ํา

ความสมมาตรของ

โครงสราง 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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2.5.3 สรุปแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

2.5.3.1 ระบบน้ํานิ่ง 

จากตางรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงาน

สถาปตยกรรมในระบบน้ํานิ่งพบวา จากการศึกษาท้ังหมด 7 การศึกษาในรูปแบบอาคารท่ีแตกตางกัน

พบวารูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณหลัก ๆ ท้ังหมดแบงออกเปน 5 รูปแบบแตกตางกัน

ในสวนของการจัดวางตําแหนงของผืนน้ํา และรูปแบบการเขาถึงท่ีวาง ดังภาพ 2.20 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20 สรุปรูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณในงานสถาปตยกรรมในระบบน้ํานิ่ง.

โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ในสวนของรูปแบบของปรากฏการณน้ําหลัก ๆ มี 2 รูปแบบคือผืนน้ําท่ีนิ่ง

สงบในลักษณะท่ีวางเปดโลง โดยยอมใหลมสงผลกระทบตอผิวน้ํา ซ่ึงรูปแบบของปรากฏการณน้ํา

ลักษณะนี้จะมีความสัมพันธกับงานสถาปตยกรรมในสวนของการสรางขอบเขตในการเขาถึงงาน

สถาปตยกรรม และผืนน้ําท่ีสงบนิ่งในลักษณะมีระนาบรอบดาน โดยผนังมีสวนในการชวยกันลมไมให

เกิดการปะทะกับผิวน้ํา ซ่ึงรูปแบบของปรากฏการณน้ํ าลักษณะนี้จะมีความสัมพันธ กับงาน

สถาปตยกรรมในสวนของการใชน้ําเพ่ือสรางเปนงานศิลปะ หรือกําหนดเสนทางการเดินภายในอาคาร 

โดยอุปกรณการรับรูในรูปแบบของปรากฏการณน้ําระบบน้ํานิ่งนั้น ใชการรับรูทางการมองเห็นเปน

หลัก ซ่ึงสิ่งท่ีสงผลตอประสบการณรับรู ไดแก 
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(1) การสะทอนสภาพแวดลอม และสถาปตยกรรม 

รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรม Water Temple, Naoshima 

Contemporary Art Museum, Water Museum และ  Church of Sky มีลักษณะผิวน้ํานิ่ งสงบ

เปรียบเหมือนวัสดุปูผิวรูปแบบหนึ่ง ผิวน้ําเม่ือมีความนิ่งมากพอจะมีคุณสมบัติท่ีสงผลตอประสบการณ

รับรูในการสะทอนสภาพแวดลอมและแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม การออกแบบน้ําเพ่ือ

การสะทอนภาพทําใหเกิดการรับรูทางดานการมองเห็นท่ีแปลกไปจากมุมมองปกติ ในงาน

สถาปตยกรรม Komyo-ji Temple, Modern Art Museum of Fort Worth และ โรงกษาปณใหม

จังหวัดปทุมธานี ผิวน้ําทําหนาท่ีชวยเนนย้ําความสมมาตรของโครงสรางทางสถาปตยกรรม  

 

 
 

ภาพท่ี 2.21 รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรมท่ีสงผลตอประสบการณรับรูการสะทอน

สภาพแวดลอม และสถาปตยกรรม. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

(2) แสดงภาพลวงตา 

รูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณโดยใชผืนน้ําลอมรอบ

อาคาร ทําใหรูราวกับอาคารลอยอยูบนผิวน้ํา จากทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt Psychology) มี

การพูดถึงการรับรูวัตถุวาประกอบไปดวยภาพ (figure) และพ้ืน (ground) โดยน้ําท่ีถูกนําเขามาเปน

องคประกอบในงานสถาปตยกรรมเปรียบเสมือนพ้ืนเพราะมีสวนชวยในการทําใหสถาปตยกรรมนั้น

เดนชัดข้ึนมาอยางเชนในงานสถาปตยกรรม Komyo-ji Temple, Church of Sky และ Modern Art 

Museum of Fort Worth  
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ภาพท่ี 2.22 รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรมท่ีสงผลตอประสบการณรับรูภาพลวงตา. โดย 

ผูวิจัย, 2560. 

 

(3) สรางความรูสึกสงบ 

รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรม Water Temple ผิวน้ําท่ีนิ่งมี

คุณสมบัติทําใหบรรยากาศสงบ เหมาะกับการทําสมาธิ หรือปรับความรูสึกของผูใชอาคารกอนเขาถึง

อาคารในลําดับถัดไป 

(4) แสดงถึงความเคลื่อนไหวของท่ีวาง 

รูปแบบการใชระบบน้ํานิ่งในงานสถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะผืนน้ําท่ีนิ่ง

สงบในลักษณะท่ีวางเปดโลง โดยยอมใหลมสงผลกระทบตอผิวน้ํา เม่ือผืนน้ําถูกลมพัดเกิดการ

เคลื่อนไหวภาพท่ีสะทอนจะมีความชัดเจนนอยลงขณะเดียวกัน ผิวน้ํานั้นเม่ือกระทบเขากับแสงแดด

ทําใหเกิดปรากฏการณสะทอนพรายน้ํา แสดงถึงความเคลื่อนไหวเชนในงานสถาปตยกรรม 

Naoshima Contemporary Art Museum และ Modern Art Museum of Fort Worth เปนตน 
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ตารางท่ี 2.2  

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํารูปแบบน้ําไหล 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ 
กระบวนการ 

เขารับรูประสบการณ 

รูปแบบของ

ปรากฏการณนํ้า 

อุปกรณการรับรู 
สิ่งท่ีสงผลตอการรับรู 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 

1 Church on 

The Water 

  

ผืนนํ้าข้ันบันไดขนาด

คงท่ี ปริมาณนํ้าและ

ความรุนแรงในการ

ไหลนอย  
  

  สะทอนแทงกางเขน

สัญลักษณแหงความ

เช่ือของศาสนา และ

เช่ือมพ้ืนท่ีทางสายตา

ไปสูแมนํ้าธรรมชาติ 

2 Meditation 

Center 

Khao Yai 

  

ผืนนํ้าข้ันบันไดขนาด

คงท่ี ปริมาณนํ้าและ

ความรุนแรงในการ

ไหลนอย  
  

  สะทอนสถาปตยกรรม 

เสียงนํ้าไหลคลอเบา ๆ 

สรางความรูสึกผอน

คลาย 

3 Teshima 

Art 

Museum 

  

หยดนํ้าท่ีเคลื่อนไหว

อยางอิสระ 

 

   การความเคลื่อนไหว

ในพ้ืนท่ีท่ีสงบน่ิง การ

เปลี่ยนแปลงของนํ้า

สะทอนองคประกอบ

ของธรรมชาติรอบตัว 
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํารูปแบบน้ําไหล 

ลําดับ ช่ือโครงการ 
ภาพโครงการ กระบวนการ 

เขารับรูประสบการณ 

รูปแบบของ

ปรากฏการณนํ้า 

อุปกรณการรับรู 
สิ่งท่ีสงผลตอการรับรู 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 

4 Salk 

Institute of 

Biological 

Studies 
  

ลางนํ้าท่ีเปนเสนตรง

พุงตรงไปสูขอบฟา 

 

   เ ช่ือมสถาปตยกรรม

และขอบฟา 

 

5 Children's 

Museum 

  

ผืนนํ้าข้ันบันไดขนาด

คงท่ี ปริมาณนํ้าและ

ความรุนแรงในการ

ไหลนอย 
  

  การเช่ือมตอของพ้ืนท่ี 

และมีเสียงคลอของนํ้า

ไหล 

6 The 

Iceland 

Pavilion at 

Expo 2000 

  

ผิวนํ้าไหลเปนระลอก

ฉาบผิวอาคาร 

 

   แสงสองกระทบกับ

คลื่นนํ้า แสดงถึงความ

เคลื่อนไหวของวัสด ุ

 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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2.5.3.2 ระบบน้ําไหล 

จากตางรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงาน

สถาปตยกรรมในระบบน้ําไหลพบวา จากการศึกษาท้ังหมด 6 การศึกษาในรูปแบบอาคารท่ีแตกตาง

กันพบวารูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณ ท้ังหมดแบงออกเปน 6 รูปแบบซ่ึงมีความ

หลากหลายของการจัดวางท่ีวาง การเขาถึง และการเลือกใชลักษณะของน้ําในการสรางประสบการณ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.23 สรุปรูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณในงานสถาปตยกรรมในระบบน้ําไหล.

โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

 ในสวนของรูปแบบของปรากฏการณน้ํามีท้ังรูปแบบของผืนน้ําท่ีลดหลั่น

เปนข้ันบันไดในท่ีวางเปดโลงโดยมีการเกิดความสัมพันธทางสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงนอกจากนี้

ยังมีรูปแบบของปรากฏการณท่ีเกิดในแนวดิ่งดวย ไดแก รูปแบบของท่ีวางเปดโลงสูทองฟา โดยมีฝน

เปนตัวกอใหเกิดปรากฏการณในท่ีวาง เพ่ือแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและท่ีวาง 

รูปแบบของน้ําท่ีไหลฉาบผิวผนังหรืออาคาร และรูปแบบของหยดน้ําท่ีหยดลงมาทําใหเกิดการมองเห็น

เหมือนระนาบทางสถาปตยกรรม อุปกรณการรับรูในรูปแบบของปรากฏการณน้ําระบบน้ําไหลนั้น ใช

การรับรูอยางหลากหลายท้ังทางการมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น และการสัมผัส ซ่ึงสงผลตอ

ประสบการณรับรูไดแก 
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(1) เชื่อมตอพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม 

รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรม Church on The Water, 

Children's Museum และ Salk Institute of Biological Studies ผิวน้ําท่ีเคลื่อนไหวในแนวระนาบ

ท่ีดูเหมือนไมมีสิ้นสุด ซ่ึงสงผลตอการรับรูถึงความเคลื่อนไหวของท่ีวางดวยเชนกัน และเกิดการเชื่อง

ตอทางสายตอของท่ีวางหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.24 รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรมท่ีสงผลตอประสบการณรับรูน้ําท่ีแสดงถึงการ

เชื่อมตอพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

(2) แสดงการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและเวลา 

รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรม Teshima Art Museum หยด

น้ําท่ีเคลื่อนท่ีภายในงานสถาปตยกรรมเปนองคประกอบหนึ่งท่ีแสดงถึงความเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี 

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของหยดน้ําท่ีเกิดข้ึนเปนตัวสะทอนการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบ

ของธรรมชาติรอบตัว 

(3) ความเคลื่อนไหวของผิววัสดุ 

รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรม The Iceland Pavilion at 

Expo 2000 สงผลตอประสบการณรับรูวัสดุอีกรูปแบบหนึ่งคือการสรางความเคลื่อนไหวของผิววัสดุ

โดยการใชน้ําไหลฉาบผิวระนาบของอาคาร 
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ตารางท่ี 2.3 

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํารูปแบบน้ําตก 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ 
กระบวนการ 

เขารับรูประสบการณ 

รูปแบบของ

ปรากฏการณนํ้า 

อุปกรณการรับรู 
สิ่งท่ีสงผลตอการรับรู 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 

1 Sayamaike 

Museum 

  

หยดนํ้าตกอยางอิสระ 

    

สรางการรับรูระนาบ

ทางสถาปตยกรรม 

และเสียงของนํ้าท่ีตก

ลงมากับผิวนํ้าดานลาง 

2 Luce 

Tempo 

Luogo 

  

หยดนํ้าตกอยางอิสระ

ในท่ีท่ีมีการควบคุม

สภาพแวดลอม     

สรางการรับรูระนาบ

ทางสถาปตยกรรม 

3 Light in 

Water 

  

หยดนํ้าตกอยางอิสระ

ในท่ีท่ีมีการควบคุม

สภาพแวดลอม 
    

สรางการรับรูระนาบ

ทางสถาปตยกรรม 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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2.5.3.3 ระบบน้ําตก 

จากตางรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงาน

สถาปตยกรรมในระบบน้ําตกพบวา จากการศึกษาท้ังหมด 3 การศึกษาในรูปแบบอาคารท่ีแตกตางกัน

พบวารูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณ ท้ังหมดแบงออกเปน 2 รูปแบบซ่ึงมีความ

หลากหลายของสภาพปดลอมท่ีแตกตางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.25 สรุปรูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณในงานสถาปตยกรรมในระบบน้ําตก.

โดย ผูวิจัย, 2560. 

ในสวนของรูปแบบของปรากฏการณน้ํามีท้ังรูปแบบของหยดน้ําตกอยาง

อิสระและหยดน้ําตกอยางอิสระในท่ีท่ีมีการควบคุมสภาพแวดลอม ซ่ึงรูปแบบของหยดน้ําท่ีหยดลงมา

ทําใหเกิดการมองเห็นเหมือนระนาบทางสถาปตยกรรม อุปกรณการรับรูในรูปแบบของปรากฏการณ

น้ําระบบน้ําไหลนั้น ใชการรับรูอยางหลากหลายท้ังทางการมองเห็น การไดยิน และการสัมผัส ซ่ึง

สงผลตอประสบการณรับรูไดแก 

(1) ระนาบทางสถาปตยกรรม 

รูปแบบการใชน้ําในงานสถาปตยกรรม Sayamaike Museum, Luce 

Tempo Luogo และ Light in Water การใชน้ําเปนลักษณะการออกแบบแนวการเกิดของหยดน้ําท่ี

หยดตอเนื่อง ทําใหการรับรูหยดน้ําเปลี่ยนเปนรูปของเสน สรางประสบกาณรับรูรูปแบบใหมของ

ระนาบ เนื่องจากหยดน้ําท่ีตกลงมาเปนสายทําใหเกิดการแบงขอบเขตของท่ีวางแยกออกจากกันใน

ระนาบแนวตั้ง  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 การออกแบบการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสํารวจกรณีศึกษา รวมถึงการ

สัมภาษณสถาปนิกเพ่ือกําหนดแนวทางการออกแบบการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการ

สรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท ซ่ึงจากการศึกษาเบื้องตนพบวาการวิจัยลักษณะนี้เปน

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนภาพแสดงวิธีดําเนินการวิจัย. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 3.1 วิธีดําเนินการวิจัยเริ่มตนจากการเก็บรวบรวมขอมูลระดับทุติยภู มิ 

(Secondary data) ท่ีเก่ียวของกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท และนําเปนหลักทฤษฏีในการศึกษาขอมูลโครงการตัวอยางท่ีศึกษา 

รวมถึงขอมูลจากการสัมภาษณ จากนั้นก็ทําการวิเคราะหขอมูลโดยสรุปเปนประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับ

การใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท และกําหนดรายละเอียดโครงการท่ีจะ

ออกแบบ และนําเสนอผลงาน สุดทายจึงทําการสรุปผลการศึกษา 
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3.2 กลุมตัวอยาง 

 

3.2.1 กลุมตัวอยางสวนกรณีศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจะเลือกเฉพาะ กลุมโครงการประเภทรีสอรทระดับ 

5 ดาวในประเทศไทย โดยเลือกจากกลุมตัวอยางท่ีมีแนวความคิดการออกแบบโดยการใชน้ําและ

องคประกอบทางสถาปตยกรรม โดยเปนโครงการประเภทรีสอรทท่ีไดรับการยอมรับในการออกแบบ

ดีเดน และไดรับการเผยแพรในหนังสือหรือวารสารตาง ๆ ซ่ึงจากการคัดเลือกไดมา 8 โครงการ รวม

ท้ังหมด 13 กรณีศึกษา การเลือกตัวอยางจะเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาเก่ียวกับ

ลักษณะและรูปแบบการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมของอาคารประเภทรีสอรท โดยโครงการท่ี

ไดรับการคัดเลือก ไดแก 

1. โครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา 

2. โครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท 

3. โครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย 

4. โครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท 

5. โครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ 

6. โครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย 

7. โครงการเรเนซองสภูเก็ต  รีสอรทแอนดสปา 

8. โครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

3.2.2 กลุมตัวอยางสวนสถาปนิกและภูมิสถาปนิก 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจะเลือกเฉพาะ โดยเลือกจากกลุมตัวอยางสถาปนิก

และภูมิสถาปนิกผูออกแบบโครงการสวนกรณีศึกษา ซ่ึงจากการคัดเลือกกรณีศึกษาท้ังสิ้น 8 โครงการ 

สามารถรวบรวมกลุมตัวอยางสวนสถาปนิกและภูมิสถาปนิกท้ังหมด 5 ทาน การเลือกตัวอยางจะเปน

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาแนวคิดการออกแบบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการออกแบบ

ทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท โดยสถาปนิก

และภูมิสถาปนิกท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก 

1. ภูมิสถาปนิกจักรกฤษณ อุนวิเศษ 

2. ภูมิสถาปนิกปรีดาพนธ บัณฑิตยานนท 

3. สถาปนิกพิสิษฐ สายัมพล 

4. สถาปนิกสมิตร โอบายะวาทย 

5. สถาปนิกเมธา บุนนาค 
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3.3 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

 

3.3.1 ตัวแปรตนในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย องคประกอบการสรางปรากฏการณ

ไดแก คุณลักษณะของน้ํา (water characteristics) และเทคนิคการออกแบบท่ีมีสวนในการสราง

ปรากฏการณแบงออกเปน การจัดวางท่ีวาง (space planning) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

ลําดับชั้นของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) และลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) (the 

hierarchy of space) และลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space)  

3.3.2 ตัวแปรตามไดแกประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

 

แบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทซ่ึง

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางไดกําหนดคําถามใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

1) แนวคิดการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของน้ํากับการสรางสุนทรียภาพและประสบการณ 

3) แนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในอนาคต 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.5.1 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณโดยทําการสัมภาษณกลุมสถาปนิกและภูมิ

สถาปนิกผูออกแบบโครงการกรณีศึกษา เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง 

รวมถึงเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลแนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมในการใช

น้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท ซ่ึงจะแยกวิเคราะหเปนประเด็นตางๆ 

กระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั้น ผูวิจัยดําเนินกระบวนการบันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูล

และการบันทึกเสียงผูใหสัมภาษณ 

3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ี

เก่ียวของกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรี
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สอรท เพ่ือเปนองคประกอบความรู และเปนแนวทางในการวิจัย จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ท้ังบทความจากหนังสือ วารสาร รายงาน วิทยานิพนธโดยมุงเนนไปยัง 3 ประเด็นหลัก ไดแก การรับรู

พ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม องคประกอบการสรางปรากฏการณ และ แนวคิดและกระบวนการออกแบบ

ปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม รวมท้ังศึกษารวบบรวมแนวคิดและกระบวนการออกแบบการ

ใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในงานสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชเปนสวนประกอบใน

กระบวนการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมในการใชน้ําและบริบททาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.6.1 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารวิชาการและขอมูลจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทําการวิเคราะห องคประกอบตาง ๆ ของพ้ืนท่ี (element of space) ท่ี

สงผลใหเกิดปรากฏการณน้ําในการสรางประสบการณ และเทคนิคการออกแบบท่ีมีสวนในการสราง

ปรากฏการณ โดยสรุปเปนประเด็นตาง ๆ และนํามาวิเคราะหโดยใชการบรรยายเนื้อหา 

3.6.2 การศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยสรุปเปนประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับการ

ใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท โดยนํามาวิเคราะหโดยใชการบรรยาย

เนื้อหา 

3.6.3 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการออกแบบทาง

สถาปตยกรรมในการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท เพ่ือคนหาแนวคิดการ

ออกแบบปรากฏการณน้ํา โดยนํามาวิเคราะหโดยใชการบรรยายเนื้อหา 

 

3.7 การสรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหขอมูลแนวความคิด รวมถึงแนวทางการพัฒนาการออกแบบการใชน้ํา

และบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท ทําใหกําหนดโครงสรางและรายละเอียดของ

โครงการจริง (programming) และนําเสนอผลงานการออกแบบเพ่ือประเมินโดยสถาปนิกและ

ผูเชี่ยวชาญการออกแบบอาคารประเภทรีสอรท และนําไปสูการสรุปผลการออกแบบ และนําเสนอ

ผลงาน สรุป อภิปรายผลการออกแบบการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท รวมถึงแนวทางการออกแบบ และขอเสนองานวิจัย 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยขอมูลจากการสํารวจเก่ียวกับการใชน้ําและบริบท

ทางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรทจากอาคารตัวอยาง (case 

study) จํานวน 8 กรณีศึกษา และจากการสัมภาษณสถาปนิกถึงแนวคิดการออกแบบ รวมถึงแนวทาง

การพัฒนาการออกแบบการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรท ซ่ึงการ

วิเคราะหขอมูลจะเปนไปตามลําดับของหัวขอดังตอไปนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจกรณีศึกษา 

4.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแสดงลําดับการวิเคราะหขอมูล. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจกรณีศึกษา 

 

การเก็บขอมูลเบื้องตนจากการสํารวจกลุมตัวอยางรีสอรทท้ังหมด 8 โครงการไดแก 

โครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา,  โครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท, 

โครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย, โครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท, โครงการภูเลยเบย อะริทซ คารล

ตัน รีเสิรฟ, โครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย, โครงการเรเนซองสภูเก็ต  รีสอรทแอนดสปา  และ

โครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ซ่ึงการวิเคราะหในการศึกษาจะมีเนื้อหาไดแก ลักษณะทาง

กายภาพของกรณีศึกษา ความสัมพันธของปรากฏการณน้ํากับการรับรูทางสถาปตยกรรม และ

คุณลักษณะของน้ํา 

 

 

 

วิเคราะหขอมูลจากการ

สํารวจกรณีศึกษา 

วิเคราะหบทสัมภาษณ สรุปผลการวิจัยและ

ขอเสนอแนะ 
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4.1.1 โครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา 

โครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา ออกแบบโดยบริษัท เคอ

รี่ ฮิลล อารคิเทคส (Kerry Hill Architects) ซ่ึงกอสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2463  เ ม่ือเปลี่ยนเปน

โรงแรม ตั้งอยูใจกลางเมืองเชียงใหมติดกับแมน้ําปง อาคารหองพักของรีสอรทเปนอาคาร 4 ชั้น รูปตัว

แอล โอบลอมสนามหญาและสวนเขียว หันหนาเขาสูแมน้ําปง ภายในโครงการมีหองพักท้ังหมด 84 

หอง แบงออกเปนหองดีลักซ 52 หอง และหองสวีท 32 หอง ไดรับการตกแตงแบบไทยและโคโลเนียล 

โดยเดิมสถานท่ีตั้งของโรงแรมเปนท่ีตั้งของสถานกงศุล ซ่ึงไดรับการเก็บรักษาและบูรณาการใหเขากับ

การออกแบบของโรงแรม สวนของพ้ืนท่ีตอนรับของโรงแรมถูกออกแบบใหมุงความสนใจไปยังอาคาร

กงศุลเดิม โดยออกแบบสวนภูมิทัศนดวยผืนน้ําขนาดใหญเพ่ือสะทอนอาคารดังกลาว และเปนการ

แบงแยกระหวางอาคารเดิมกับอาคารใหม 

4.1.1.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ผังอาคารโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา ออกแบบโดยบริษัทเคอรี่

ฮิลล อารคิเทคส (Kerry Hill Architects). ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.2 การวางผังอาคารสวนพ้ืนท่ีตอนรับประกอบดวย พ้ืนท่ีหมายเลข 1 คือ

จุดรับสงผูโดยสาร หมายเลข 2 คือโถงตอนรับ หมายเลข 3 คือพ้ืนท่ีสวนตอนรับ หมายเลข 4 คือพ้ืนท่ี
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นั่งพักคอยภายในสวนตอนรับ และอาคารกงศุลเดิมนั้นคืออาคารหมายเลข 7 ซ่ึงพ้ืนท่ีสีเทาท่ีอยู

ระหวางสวนนั่งพักคอยและอาคารกงศุลเดิมนั้นคือสระน้ํา 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ํานิ่งถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยนผืนผายาว

จากฝงอาคารหนึ่งถึงอีกฝงหนึ่งของอาคารใหมสวนพ้ืนท่ีนั่งพักคอยในพ้ืนท่ีตอนรับ โดยสระน้ําตั้งอยูใน

พ้ืนท่ีระหวางอาคารกงศุลเกา ซ่ึงอาคารกงศุลท่ีตั้งอยูถัดไปอยูก่ึงกลางสระน้ํานี้พอดี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ผังสวนพ้ืนท่ีตอนรับโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงถึงการจัดวางตําแหนงของอาคารและสระน้ํา ซ่ึง

สระน้ํามีขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ถูกวางหางจากอาคารท่ีสะทอน 7.00 เมตร และ

อาคารท่ีสะทอนมีขนาดความกวาง 12.00 เมตร สูง 8.00 เมตร 

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่งในพ้ืนท่ีเปดโลง มีอาคารหลังใหมซ่ึงเปนพ้ืนท่ีนั่ง

พักคอยในสวนตอนรับตั้งติดขอบสระน้ําทางทิศใต ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนนี้มีลักษณะเปนชองเปดโลงเปนชวง ๆ 

สัมพันธกับตําแหนงพ้ืนท่ีนั่งพักคอยท่ีออกแบบไว ทางทิศตะวันออกเปนทางเดินเชื่อมสูอาคารหอง

ประชุม กวาง 3.5 เมตร และถัดไปเปนกําแพงสูงข้ันระหวางพ้ืนท่ีทางเดินกับสวนถัดไป ทางทิศเหนือ
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เปนสนามหญาโลงข้ันระหวางสระน้ําและอาคารกงศุลเกา สุดทายทิศตะวันตกเปนทางเดินยาวมี

หลังคาคลุม และดานขางเปดโลง สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของสระ

น้ําท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบไมไดสงผลการรับรูลักษณะปด

ลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

พ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีตองรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึง

ภายในอาคาร (semi – indoor) ซ่ึงจากสวนนี้สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีถัดไปคือสระน้ําภายในโครงการ

โครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา จัดอยูในสวนพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนสวนสรางความประทับใจแรกในการเขาถึง

รีสอรท โดยเปดมุมมองใหเห็นไดอยางชัดเจนจากการเดินจากจุดรับสงผูโดยสาร สูโถงตอนรับ ซ่ึงจุดนี้

เองเปนจุดท่ีสามารถรับรูภาพสะทอนของดานหนาอาคารกงศุลไดครบถวนท่ีสุด จากนั้นคอยพาเขาสู

พ้ืนท่ีตองรับ โดยผูคนท่ีเขามาพักสามารถเห็นมุมมองภาพสะทอนของอาคารจากการใชเวลาในพ้ืนท่ี

นั่งพักคอยภายในสวนพ้ืนท่ีตอนรับไดเชนกัน 

4.1.1.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ํา 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท 

แอนด สปา ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น โดยสระน้ํามีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ีคลาย

กระจกสะทอนอาคารกงศุลเกา แสดงถึงความสมดุลของอาคาร 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ถูกวางหางจากอาคารท่ีสะทอน 7.00 เมตร 

และอาคารท่ีสะทอนมีขนาดความกวาง 12.00 เมตร สูง 8.00 เมตร ดังนั้นกลาวไดวาผูชมจะอยูหาง

จากวัตถุท่ีสะทอน 14.00 เมตร และขนาดสระน้ํามีขนาดเปนครึ่งหนึ่งของระยะหางจากตําแหนงของผู

รับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน โดยตําแหนงของผูชมท่ีสามารถรับชมภาพสะทอนอาคารมี 2 จุด คือ

ตําแหนง 1 และตําแหนง 2 ดังภาพ 4.4  

ภาพท่ี 4.4 ตําแหนงท่ี 1 แสดงตําแหนงของผูรับชมมุมมองตรงจาก

ทางเขาอาคาร ตําแหนงท่ี 2 แสดงตําแหนงของผูรับชมจากพ้ืนท่ีพักคอยภายในสวนพ้ืนท่ีตอนรับ ซ่ึง

เปนลักษณะท่ีนั่งท่ีถูกกดใหต่ํากวาระดับพ้ืนภายในอาคาร 0.50 เมตร 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอนโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท 

แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ภาพสะทอนของอาคารกงศุลโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

ภาพท่ี 4.5 แสดงถึงภาพสะทอนท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดของอาคาร

กงศุลเดิมภายในโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา ซ่ึงเปนการรับรูจากการรับรูภาพ

สะทอนในตําแหนงการรับภาพตําแหนงท่ี 1 
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(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 0.25 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ํานั้น

อยูในระนาบเดยีวกับขอบสระพอดี ดังภาพท่ี 4.6 พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปนสีโทนมืดเนื่องจาก

วัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระและขอบสระเปนกระเบื้องสีดํา พ้ืนดานลางของสระโรยหินกรวดหยาบสีดํา 

ดังภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ภาพตัดแสดงรายละเอียดสระน้ําโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา, โดย

ผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงถึงรายละเอียดของระดับความลึกของสระน้ําโดย

สวนท่ีติดกับฝงพ้ืนท่ีนั่งพักคอยบริเวณพ้ืนท่ีตองรับ ระดับผิวน้ําจะต่ํากวาขอบท่ีนั่งของผูรับชม 0.10 

เมตร ระดับความลึกของน้ําถึงผิวหนาของกรวดโรยพ้ืนมีระยะ 0.20 เมตร ในทางกลับกันฝงของสระ

น้ําท่ีติดกับสนามหญาโลง กอนถึงอาคารกงศุลเดิมระดับของผิวน้ําอยูในระดับเดียวกับของสระ เม่ือผิว

น้ําเกิดการกระเพ่ือม น้ําจะลนไหลลงตะแกรงระบายน้ําดานขาง 
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ภาพท่ี 4.7 ภาพวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 
 

(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

ลักษณะของท่ีวางบริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลงดังท่ีกลาว

มาขางตน ทําใหผิวหนาของสระน้ําสามารถถูกกระทําจากปจจัยภายนอกไดอยางอิสระ บางชวงเวลา

ผิวน้ําจะเกิดการกระเพ่ือมจากสิ่งรบกวนอยางลม และเม่ือผิวน้ําเกิดความกระเพ่ือมภาพสะทอนท่ี

เกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความแมนยําของรายละเอียดท่ีจะสะทอน ดังภาพท่ี 4.8 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 ลักษณะผิวน้ําท่ีสะทอนอาคารโครงการอนันตรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวจิัย

, 2560. 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงถึงลักษณะผิวน้ําท่ีสะทอนอาคารโครงการอนันตรา เชียงใหม รี

สอรท แอนด สปา เม่ือถูกลมมากระทํา ภาพท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดจะมีลักษณะไมคมชัด ภาพจะมี

การบิดเบี้ยวเปนระลอกคลื่นขนาดเล็ก 

4.1.2 โครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท 

โครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท ออกแบบโดยบริษัท สํานักงาน

สถาปนิกกรุงเทพ ตั้งอยูบริเวณตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ภายในโครงการแบงพ้ืนท่ี

ออกเปน 2 สวน คือพ้ืนท่ีสวนรีสอรท และพ้ืนท่ีสวนคอนโดมิเนียม พ้ืนท่ีสวนรีสอรทประกอบดวย

หองพักท้ังหมด 87 หอง แบงออกเปน 7 รูปแบบใหผูเขาพักไดเลือกพัก โดยการออกแบบรีสอรทเปน

การผสมผสานวัฒนธรรมและความเปนธรรมชาติของภาคเหนือ รายลอมดวยหุบเขา และเนื่องจาก

พ้ืนท่ีเดิมอากาศคอนขางรอนในบางฤดูสงผลใหสถาปนิกมีแนวคิดการใชน้ําภายในพ้ืนท่ี น้ําจึงเปน

สวนประกอบหนึ่งในการทําใหบรรยากาศและผูท่ีเขามาพักผอนรูสึกสบาย  

 

 
ภาพท่ี 4.9 ผังอาคารโครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท ออกแบบโดยบริษัท สํานักงาน

สถาปนิกกรุงเทพ, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

จากภาพท่ี 4.9 การวางผังอาคารท่ีมีน้ําเปนสวนประกอบมีพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ 2 จุด

ดวยกันคือ สวนพ้ืนท่ีสวนทางเขาและสวนตอนรับประกอบดวย พ้ืนท่ีหมายเลข 13 คือจุดรับสง
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ผูโดยสาร หมายเลข 16 คือทางเดินรอบสระน้ํา หมายเลข 17 คือสระน้ํา กอนจะเดินข้ึนสู หมายเลย 

19 คือพ้ืนท่ีสวนตอนรับ หมายเลข 18 คือพ้ืนท่ีนั่งพักคอยภายในสวนตอนรับ และอีกสวนหนึ่งท่ี

นาสนใจคือ สวนทางเดินเชื่อมจากอาคารตอนรับสูอาคารท่ีพักไดแกหมายเลข 5  

4.1.2.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมพ้ืนท่ีสวนทางเขา

และสวนตอนรับ 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ําถูกออกแบบใหอยูระหวางสวนพ้ืนท่ีสวนทางเขาและ

สวนตอนรับ มีลักษณะคลายตัวยู เนื่องจากมีพ้ืนบางสวนจากดานทางเขายื่นเขาไปเปนสวนหนึ่งของ

สระน้ํา พ้ืนท่ีกลางสระน้ํามีแทนน้ําตกขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง รอบสระน้ําเปนทางเดินเพ่ือนําพาผูท่ี

เขาพักเดินสูอาคารตอนรับดานหนา 

 

 
ภาพท่ี 4.10 ผังอาคารโครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท สวนพ้ืนท่ีทางเขาและสวนตอนรับ. 

โดย ผูวิจัย, 2560. 
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จากภาพท่ี 4.10 บริเวณสระน้ําหมายเลข 17 มีแทนน้ําตกขนาดเล็ก 3 จุดตั้งอยู

ตรงกลาง โดยมีทางเดินรอบขนาด 2.30 เมตร เพ่ือเชื่อมพ้ืนท่ีสวนทางเขากับพ้ืนท่ีตอนรับ เพ่ือใหคนท่ี

เขามาเห็นพ้ืนท่ีจุดหมายท่ีขาจะเขาไป แตยังไมสามารถเขาถึงได มีการเวยระยะใหเขาไดถายรูป ซ่ึง

สระน้ํามีขนาดกวาง 14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ต้ังหางจากประตูทางเขา 2.30 เมตร และอาคาร

ตอนรับ 7.50 เมตร โดยหางจากกําแพงสูงทางฝงซาย 3.50 เมตร 

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ํานั้นเปนท่ีวางเปดโลงมีกําแพงประกบ 2 ดานคือดานฝงทางเขา

ท่ีอยูทางทิศใตของสระน้ํา หางจากขอบสระ 2.30 เมตร และทางดานฝงทิศตะวันตกมีกําแพงทึบ หาง

จากขอบสระ 3.50 เมตร ทางดานทิศเหนือเปนอาคารตอนรับท่ีมีลักษณะเปนท่ีวางเปดโลงมีหลังคา

คลุม และทางดานทิศตะวันออกเปนทุงหญาโลง สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะการ

ปดลอมของสระน้ําท่ีมีลักษณะปดลอม 2 ดาน และเปดโลง 2 ดาน 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีเริ่มตนจากพ้ืนท่ีจุดรับสงผูโดยสารท่ีเปน

พ้ืนท่ีเปดโลงสวนภายนอกอาคาร (outdoor) ผานกําแพงเขาสูพ้ืนท่ีสระน้ําและทางเดินรอบสระน้ําที

เปนพ้ืนท่ีลักษณะภายนอกอาคาร (outdoor) เชนกัน แตมีความเปนสวนตัวมากกวาพ้ืนท่ีสวนแรก 

กอนเดินสูอาคารตอนรับท่ีมีลักษณะเปนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายในอาคาร (semi - 

indoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนสวนสรางความประทับใจแรกในการเขาถึง

รีสอรท รวมถึงเปนสวนท่ีชะลอการเขาถึงของผูท่ีเขามาพักกอนท่ีจะเขาถึงจุดตอไป โดยซอนสระน้ําไว

หลังกําแพงทางเขา ตองเดินผานประตูท้ังแบงแยกพ้ืนท่ีจุดรับสงกับพ้ืนท่ีภายในรีสอรทกอนจะเขาถึง

พ้ืนท่ีสวนนี้ โดยเสนประสีแดงแสดงการเดินเขาถึงพ้ืนท่ี ดังภาพท่ี 4.10 

4.1.2.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําพ้ืนท่ีสวนทางเขาและสวนตอนรับ 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รี

สอรท ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพท่ีไดจากการมองเห็น และเสียงท่ีเกิดจากการไดยิน 

โดยสระน้ํามีลักษณะรูปตัวยูตามภาชนะท่ีบรรจุ และเนื่องจากกลางสระมีน้ําตกขนาดเล็ก 3 แหงทําให

ผิวน้ําของสระน้ํามีการกระเพ่ือมและทําใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีเสียงของน้ําท่ีเกิด

จากการตกกระทบเปนชั้น ๆ จะถึงผิวน้ําดานลาง คลอเบา ๆ ขณะเขามาสูพ้ืนท่ีนี้ 

(1) ปริมาณน้ํา ความเร็วของการไหลของน้ํา 

น้ําตกท่ีตั้งอยูกลางสระมีปริมาณน้ําท่ีไหลตกลงมานอย มีความเร็วใน

การไหลนอย เห็นเปนลักษณะของผิวน้ําใสเคลือบวัสดุปูผิว ลักษณะน้ําท่ีตกสูผิวน้ําดานลางไมรุนแรง  
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ภาพท่ี 4.11 ลักษณะน้ําตกบริเวณทางเขาโครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท, โดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงลักษณะของการไหลของน้ําตก เม่ือน้ําตกมีปริมาณน้ําท่ี

ไหลตกลงมานอย มีความเร็วในการไหลนอย เห็นเปนลักษณะของน้ําท่ีตกลงมาเปนน้ําใสผิวเคลือบ

วัสดุปูผิว เม่ือตกกระทบสูผิวน้ําดานลางเกิดเปนระลอกคลื่น สงผลใหผิวน้ําของสระน้ําเกิดการ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา 

(2) ความสูงของการตก 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 0.25 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ํานั้น

อยูในระนาบเดียวกับขอบสระพอดี มีแทนน้ําพุต้ังกลางสระน้ําท้ังหมด 3 จุด สูงรวม 0.70 เมตร โดย

ลักษณะน้ําตกเปนรูปแบบการตกผานสิ่งกัดขวางลักษณะข้ันบันไดสูงชวงละ 0.10 เมตร จึงเกิดเปน

เสียงคลอของน้ําเบาๆ ดังภาพท่ี 4.12 

ภาพท่ี 4.12 ภาพแสดงรายละเอียดของสวนพ้ืนท่ีสระน้ํา (ภาพบน) 

และสวนน้ําตก (ภาพลาง) สวนของพ้ืนท่ีสระน้ําจากขอบสระถึงสวนพ้ืนสระมีการลดระดับในลักษณะ

เปนข้ันบันไดข้ันละ 0.05 เมตร จนถึงจุดสุดทายท่ีลดระดับ 0.10 เมตร โดยผิวน้ําต่ํากวาขอบสระ

ประมาณ 0.02 เมตร ในสวนพ้ืนท่ีน้ําตกลักษณะน้ําตกเปนรูปแบบการตกผานสิ่งกัดขวางลักษณะ

ข้ันบันไดสูงชวงละ 0.10 เมตร 
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ภาพท่ี 4.12 ภาพตัดแสดงรายละเอียดของสระน้ํา. โดย ผูวจิัย, 2560. 

 

(3) ลักษณะของขอบผาท่ีน้ําตกลงมา 

ลักษณะของขอบข้ันท่ีน้ําไหลตกลงมานั้น เปนกระเบื้องดินเผาขอบ

เรียบ ลักษณะการไหลตกของน้ําจึงมีความตอเนื่อง ปรากฏเปนแผนน้ําไหลเคลือบวัสดุบางๆ 

(4) พ้ืนผิวท่ีน้ําตกลงมากระทบ 

พ้ืนผิวท่ีน้ําตกลงมากระทบเปนผิวน้ําของสระ โดยระยะการตกข้ัน

สุดทายสูง 0.10 เมตร ทําใหเกิดเสียงคลอเบา ๆ และสงผลใหผิวน้ํามีการกระเพ่ือมตลอดเวลาจากการ

กระทําของน้ําตก และเม่ือผิวน้ําเกิดความกระเพ่ือมทําใหสระน้ํานี้เสียคุณสมบัติการสะทอนท่ี

เนื่องจากสูญเสียความแมนยําของรายละเอียดท่ีจะสะทอน 
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4.1.2.3 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนทางเดินเช่ือม

จากอาคารตอนรับสูอาคารท่ีพัก 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

ลักษณะท่ีวางเปนทางเดินยาวเปนเสนตรงตามพ้ืนท่ีหมายเลข 5 มุงสู

อาคารท่ีพักดานหนาซ่ึงท่ีทางเดินนี้มีจุดเชื่อมระหวางพ้ืนท่ีสวนชั้นลางอาคารตอนรับ โดยทางเดิน

ขนาบขางดวยกําแพงน้ําตกสูง 2 ขางยาวตลอดทางเดิน หลังกําแพงดานตะวันตกหมายเลข 4 คือ

แสดงพ้ืนท่ีหองสมุด และหมายเลข 2 ดานตะวันออกคือพ้ืนท่ีแสดงตําแหนงหองประชุม 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 ผังอาคารโครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท สวนทางเดินเชื่อมจากอาคาร

ตอนรับสูอาคารท่ีพัก, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

จากภาพท่ี 4.13 บริเวณน้ําตกเปนทางเดินยาว เชื่อมอาคารตอนรับสูอาคารท่ี

พัก โดนทางเดินผานน้ําตกมีระยะทาง 13.50 เมตร กวาง 2.50 เมตร และน้ําตกเปนลักษณะกําแพง

ขนาบขางน้ําตกสูง 3.50 เมตร พ้ืนท่ีสีฟาคือพ้ืนท่ีระแนงระบายน้ําท่ีถูกออกแบบไวรองรับน้ําจาก

กําแพงน้ําตกมีความกวางดานละ 0.50 เมตร 
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(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

ลักษณะการปดลอมของท่ีวางเปนทางเดินโลงไมมีหลังคาคลุม มีเพียง

กําแพงน้ําตกสูงขนาบ 2 ขาง ยาวตลอดเสนทางเดิน 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

ผูเขาใชอาคารจะเดินผานพ้ืนท่ีใตอาคารสวนตอนรับเปนลักษณะ

พ้ืนท่ีก่ึงภายในอาคาร (semi – indoor) เขาสูพ้ืนท่ีทางเดินท่ีขนาบกําแพงน้ําตกนี้ท่ีเปนลักษณะพ้ืนท่ี

ก่ึงภายนอกอาคาร (semi – outdoor) กอนสูทางเดินผานสวนโลงภายนอกอาคาร (outdoor) มุง

หนาสูอาคารท่ีพัก 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

น้ําตกถูกออกแบบใหเปนสวนสรางบรรยากาศในการเดินจากท่ีหนึ่ง

ไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยเดินจากหนาพ้ืนท่ีใตอาคารสวนตอนรับ ซ่ึงมีสภาวะก่ึงภายในมีเพียงชองทางเดิน

ผานกําแพงน้ําตกนี้ท่ีเปนสวนเชื่อมไปยังทุงหญา และภูเขาดานหนา ดังภาพท่ี 4.14 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 ภาพมุมมองจากดานใตอาคารผานทางเดินผานกําแพงน้ําตกไปยังทุงหญา และภูเขา

ดานหนา. โดย ผูวิจัย, 2560. 
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ภาพท่ี 4.14 แสดงมุมมองการรับรูของผูใชงานพ้ืนท่ีขณะอยูภายใตอาคาร

ตอนรับมองผานชองทางเดินน้ําตกสูทางเดินทุงหญาโลงดานหนาท่ีมุงสูหองพัก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ลําดับความมืดของท่ีวาง ท่ีคอย ๆ เปลี่ยนผานเปนพ้ืนท่ีสวางข้ึนตามลําดับการเดิน 

 

4.1.2.4 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนทางเดินเช่ือมจากอาคารตอนรับ

สูอาคารท่ีพัก 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการวีรันดา เชียงใหม เดอะไฮท รี

สอรท สวนทางเดินเชื่อมอาคารตอนรับสูอาคารท่ีพัก ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพท่ีได

จากการมองเห็น และรับรูถึงความเย็นผานการรับรูทางผิวหนัง โดยน้ําตกมีลักษณะน้ําตกผานท่ีลาด

ชัน น้ําไหลเคลือบผิววัสดุกอนท่ีจะตกลงกระทบสูพ้ืนดานลาง 

(1) ปริมาณน้ํา ความเร็วของการไหลของน้ํา 

น้ําปริมาณนอย ความเร็วในการไหลนอย จึงเห็นเปนลักษณะของผิวน้ําใส

ไหลเคลือบผิววัสดุปูผิวบาง ๆ ลักษณะน้ําท่ีตกสูหินกรวดหยาบดานลางไมรุนแรง 

(2) ความสูงของการตก 

กําแพงน้ําตกสูง 3.50 เมตร น้ําตกมีลักษณะเปนน้ําตกผานท่ีลาดชัน 

ปลายขอบพ้ืนท่ีลาดชันสูงหางจากพ้ืน 0.05 เมตร ซ่ึงปจจัยในเรื่องของความสงูประกอบกับปริมาณน้ํา 

และความเร็วในการไหลของน้ําท่ีนอยทําใหผูท่ีเดินผานไมไดยินเสียงน้ําท่ีตกกระทบกับวัตถุดานลาง 

แตสามารถสัมผัสอุณหภูมิความเย็นท่ีเกิดจากการตกของน้ําผานผิวหนังไดชัดเจน 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพตัดสวนทางเดินเชื่อมจากอาคารตอนรับสูอาคารท่ีพักโครงการวีรันดา เชียงใหม 

เดอะไฮท รีสอรท. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 4.15 ภาพตัดแสดงความกวางและความสูงของกําแพงน้ําตกเม่ือเทียบ

กับสัดสวนผูใชงาน ซ่ึงกําแพงน้ําตกมีความสูง 3.50 เมตร และความกวาง 2.50 เมตร ลักษณะความ

ลาดชันของน้ําตกท่ีมีความลาดชันสูง 

(3) ลักษณะของขอบผาท่ีน้ําตกลงมา 

ลักษณะของขอบน้ําตกท่ีน้ําไหลตกลงมานั้น น้ําไหลลนผานขอบของ

กําแพงเรียบลักษณะการไหลจึงมีความตอเนื่องเห็นเปนลักษณะของผิวน้ําใสไหลเคลือบผิววัสดุอยาง

สมํ่าเสมอตลอดความยาวของกําแพงน้ําตก 

(4) พ้ืนผิวท่ีน้ําตกลงมากระทบ 

พ้ืนผิวท่ีน้ําไหลตกกระทบเปนหินกรวดหยาบท่ีซอนตะแกรงน้ําดานลาง 

เนื่องจากระยะขอบปลายพ้ืนท่ีลาดชันกับวัสดุ ท่ีน้ําตกกระทบหางกันเพียง 0.05 เมตร และ

ประกอบดวยปจจัยท่ีกลาวมาขางตนในเรื่องของปริมาณน้ําท่ีไหลนอย ความเร็วในการไหลนอยทําใหผู

ท่ีเดินผานไมไดยินเสียงน้ําท่ีตกกระทบกับวัตถุดานลาง  
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(5) วัสดุของพ้ืนท่ีลาดชัน 

น้ําตกไหลผานกระเบื้องหินเทียมผิวหยาบสีน้ําตาลเขมซ่ึงเปนวัสดุปดผิว

กําแพงน้ําตก ลักษณะการไหลตกของน้ําจึงมีลักษณะเปนระลอกคลื่นเล็กๆ ตามความหยาบของวัสดุ 

ปรากฏเปนแผนน้ําไหลเคลือบวัสดุบางๆ ดังภาพท่ี 4.16 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16 ลักษณะการไหลของน้าํสวนทางเดินเชื่อมจากอาคารตอนรับสูอาคารท่ีพักโครงการวีรัน

ดา เชียงใหม เดอะไฮท รีสอรท. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 4.16 ภาพแสดงการไหลของน้ําตกเม่ือน้ําไหลผานพ้ืนผิวของกระเบื้อง

หินเทียมหยาบ ลักษณะของน้ําท่ีสามารถรับรูไดจะเปนลักษณะระลอกคลื่นท่ีเกิดจากการท่ีน้ําไหล

กระทบกับผิววัสดุท่ีมีความหยาบนูน 

4.1.3 โครงการเดอะ ไลบราล่ี สมุย 

โครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย ตั้งอยูบริเวณริมหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษ

ธานีภายในโครงการประกอบดวยหองพักท้ังหมด 26 หอง กระจายอยูภายในพ้ืนท่ี 6,400 ตารางเมตร 

สถาปตยกรรมเรียบงายและสมดุลภายในอาคารกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยรอบ อาคาร

รูปทรงเรขาคณิตกระจายอยูท่ัวสนามหญากวาง มีอาคารหองสมุดตั้งอยูริมชายหาดเปนอาคารสีขาวท่ี

มีหนาตางกระจกบานใหญถูกสะทอนโดยสระวายน้ําสีแดงท่ีโดดเดน  
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4.1.3.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลงท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือเปนพ้ืนท่ี

กิจกรรม ใหผูคนไดเขามาใชงาน ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยนผืนผายาว โดยสระน้ําตั้งอยูระหวางอาคาร

หองสมุดและหองอาหาร ซ่ึงสระน้ําอยูก่ึงกลางระหวางระยะหางของท้ัง 2 อาคารพอดี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.17 ผังเดอะ ไลบราลี่ สมุย สวนพ้ืนท่ีสระน้ํา. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 4.17 แสดงถึงการจัดวางตําแหนงของอาคารและสระน้ํา โดยสระน้ํามี

ขนาดกวาง 11.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร มีทางเดินรอบกวาง 5.80 เมตร เปดมุมมองสูทะเล อาคาร

ขนาบดานขางไดแกหมายเลข 1 อาคารหองสมุด และหมายเลข 2 อาคารท่ีเปนหองอาหาร 

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่งในพ้ืนท่ีเปดโลง มีทางเดินลอมรอบ ทางดานทิศ

ตะวันออกติดกับทะเล ทางดานทิศเหนือและทิศใตมีอาคารหองสมุดและหองอาหารตั้งอยูถัดจาก

ทางเดินรอบสระ 5.80 เมตร สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของสระน้ําท่ี

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบไมไดสงผลการรับรูลักษณะปดลอม

ของสระน้ํา 
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(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

ลักษณะของพ้ืนท่ีตั้งแตสวนพ้ืนท่ีทางเขาถึงบริเวณสระน้ําเปนพ้ืนท่ี

วางโลงภายนอกอาคาร (outdoor) ท้ังหมด ยาวไมจนถึงบริเวณชายหาด 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนจุดเดน ในการสรางความประทับใจแกผู

เขาพักในการเขาถึงรีสอรท โดยเปดมุมมองใหเห็นไดอยางชัดเจนจากการเดินจากจุดรับสงผูโดยสาร 

และเปดมุมมองตรงสูชายทะเล ซ่ึงสีแดงของสระน้ําสรางจุดสนใจทางสายตาไดเปนอยางดี  

4.1.3.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ํา 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย ผูรับชมจะ

สามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น และการรับรูผานการสัมผัสเปนประสบการณ

สวนตัวโดยการเขาไปใชพ้ืนท่ีสระน้ํา สระน้ํามีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ 

ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ีคลายกระจกสะทอนอาคารท่ีตั้งอยูท้ัง 2 ขาง 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา โดยสระน้ํามีขนาดกวาง 11.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร มีทางเดินรอบกวาง 5.80 เมตร อาคาร

หองสมุดและหองอาหารท่ีสระวายน้ําสะทอนนั้นกวาง 22.00 เมตร ดังนั้นกลาวไดวาผูชมจะอยูหาง

จากวัตถุท่ีสะทอน 16.80 เมตร โดยตําแหนงของผูชมท่ีสามารถรับชมภาพสะทอนอาคารอยูใน

ตําแหนงตรงขามกับอาคารท่ีสระน้ําสะทอน ดังภาพ 4.18 

ภาพท่ี 4.18 แสดงตําแหนงของผูรับชมมุมมองตรงพ้ืนท่ีทางเดินรอบ

สระน้ําฝงตรงขามอาคารหองสมุด อาคารท่ีจะสะทอนหางจากขอบสระน้ํา 5.80 เมตร ผูชมจะอยูหาง

จากวัตถุท่ีสะทอน 16.80 เมตร 

 
ภาพที่ 4.18 ภาพตัดแสดงรายละเอียดของสระน้ําโครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย. โดย ผูวิจยั, 2560. 
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ภาพท่ี 4.19 ภาพสะทอนของอาคารสวนหองสมุดภายในโครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

 

ภาพท่ี 4.19 แสดงถึงภาพสะทอนท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดของอาคารสวน

หองสมุดภายในโครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย ซ่ึงเปนการรับรูจากการรับรูภาพสะทอนในตําแหนงพ้ืนท่ี

ทางเดินรอบสระน้ําฝงตรงขามอาคารหองสมุด 

(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 1.50 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ํานั้น

อยูในระนาบเดียวกับขอบสระพอดี ดังภาพท่ี 4.18 ท่ีแสดงดานบน พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปน

สีแดงโดดเดนดึงดูดสายตาของผูรับชม จากการเลือกใชวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระและขอบสระเปน

กระเบื้องโมเสกสีแดง เหลือง สม  ดังภาพท่ี 4.19 

 



Ref. code: 25605916030157OLD

 

 

68 

 
 

ภาพท่ี 4.20 วัสดุปูผิวบริเวณกนสระและขอบสระโครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย. โดย ผูวจิัย, 2560. 

 (3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

ลักษณะของท่ีวางบริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลงและมี

ทางเดินรอบอยูระหวางอาคารสวนหองสมุดและหองอาหาร และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปดโลงติดทะเล

ดังท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผิวหนาของสระน้ําสามารถถูกกระทําจากปจจัยภายนอกไดอยางอิสระ ผิว

น้ํากระเพ่ือมจากสิ่งรบกวนอยางลม และเม่ือผิวน้ําเกิดความกระเพ่ือมภาพสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะ

สูญเสียความแมนยําของรายละเอียดท่ีจะสะทอน ดังภาพท่ี 4.21 

ภาพท่ี 4.21 แสดงถึงลักษณะผิวน้ําท่ีสะทอนอาคารสวนหองอาหาร

ภายในโครงการเดอะ ไลบราลี่ สมุย เม่ือถูกลมมากระทํา ภาพท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดจะมีลักษณะไม

คมชัด ภาพจะมีการบิดเบี้ยวเปนระลอกคลื่นขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 4.21 ลักษณะภาพสะทอนอาคารเม่ือผิวน้ํากระเพ่ือมจากสิ่งรบกวนอยางลมโครงการเดอะ ไลบ

ราลี่ สมุย. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

4.1.4 โครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท 

โครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท ออกแบบโดยบริษัท วิน วรวรรณ (Vin 

Varavarn Architects) โดยเดิมเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ดานหลังเปนภูเขาเล็กๆตั้งอยูติดกับเขตของ

โครงการ  ภายในโครงการประกอบดวยหองพักท้ังหมด 116 หอง สถาปนิกไดออกแบบธรรมชาติ

ผสมผสานกับสถาปตยกรรมรวมสมัย มีการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีใหมีความรูสึกปาแบบรอนชื้น

และบรรยากาศธรรมชาติ โดยแนวคิดไดถูกวางไวใหเปนมิตรกับปาเพ่ือท่ีจะลดความรูสึกของ

โครงสรางท่ีมนุษยสรางข้ึน ผสานตึกและบรรยากาศโดยรอบไวเปนหนึ่งเดียวกัน 

4.1.4.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

การวางผังอาคารสวนพ้ืนท่ีตอนรับประกอบดวย พ้ืนท่ีหมายเลข 1 คือ

พ้ืนท่ีสวนตอนรับ หมายเลข 2 คือทางเดินท่ีเรียนแบบสภาพปาเฟรนทําใหคนเดินรุสึกเหมือนเดินอยุ

ทามกลางปามากกวาท่ีจะเปนแคทางเดินธรรมดา หมายเลข 3 คือหองสมุด หมายเลข 4 คืออาคารท่ี

พัก หมายเลข 5 คือหองพักแบบวิลลา หมายเลข 6 คือสระวายน้ําท่ีสรางอยูดานบนหองออกกําลังกาย 

หมายเลข 7 คือสระวายน้ําสวนท่ี 2 หมายเลข 8 คือหองนั่งเลนท่ีชั้น 2 สามารถมองวิวตามแนวแกน

สระน้ําหมายเลข 6 สูภาพภูเขาเบื้องหนา หมายเลข 10 คือหองอาหาร หมายเลข 9 คือพ้ืนท่ีนั่งเลน 

และสุดทาย หมายเลข 11 คือเสนทางวิ่งภายในพ้ืนท่ีสวนรีสอรท ดังภาพท่ี 4.22  
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ภาพท่ี 4.22 ผังอาคารโครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท ออกแบบโดยบริษัท วิน วรวรรณ (Vin 

Varavarn Architects), ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 ผังอาคารโครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท สวนสระน้ํา, ดัดแปลงโดยผูวิจยั 
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ภาพท่ี 4.23 สระน้ําดานทิศใตมีขนาดกวาง 16.50 เมตร ดานทิศ

เหนือกวาง 9.00 เมตร มีความยาวรวม 51.00 เมตร มีอาคาร 2 อาคารท่ีพักขนาบดานขางท้ัง 2 ขาง 

ทางเดินลงไปสูหองดานลางกลางสระน้ํากวาง 2.20 เมตร หางจากขอบสระดานละ 3.40 เมตร  

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลงท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือเปนพ้ืนท่ี

กิจกรรม ใหผูคนไดเขามาใชงาน สระน้ํานิ่งถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยนผืนผายาว โดย

สระน้ําตั้งอยูสวนชั้นบนของหองออกกําลังกายและหองน้ํา ทําหนาท่ีเสมือนหลังคาและอําพราง

โครงสรางขนาดใหญดานลาง มีทางเดินลงไปสูหองดานลางกลางสระน้ํา 

 (2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่งในพ้ืนท่ีเปดโลง ทางดานทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันตกมีอาคารหองพักขนาบขางระยะ 20.00 เมตรของสระน้ําจาะระยะรวม 51.00 เมตร 

สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของสระน้ําท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีโลง 

ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบไมไดสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

ลักษณะของพ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีบริเวณสระน้ําเปนพ้ืนท่ีวางโลงภายนอก

อาคาร (outdoor) พ้ืนท่ีสวนทางเขาถึงสระน้ําประกอบดวย 2 ทาง สวนแรกการเขาถึงผานทางเดิน

สระวายน้ําดานหลังลักษณะของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีวางโลงภายนอกอาคาร (outdoor) ยาวตลอกเสนทาง

การเดินจนถึงสระน้ํา ขณะท่ีพ้ืนท่ีสวนท่ี 2 คือการเขาถึงจากทางเดินเดอะ พาสท (The Path) จาก

พ้ืนท่ีตองรับมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึงภายในอาคาร (semi – indoor) สูพ้ืนท่ีหองน้ํา

ท่ีจัดอยูในสวนพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) กอนจะเดินสูบันไดกลางสระน้ําท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีก่ึง

ภายนอกอาคาร (semi – outdoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนจุดเดน ในการสรางความประทับใจแกผู

เขาพักในการใชงานพ้ืนท่ีรีสอรทไมเพียงแตขณะการใชงานพ้ืนท่ีนี้ แตสระน้ําสรางแนวสายตาเปด

มุมมองสูภูเขาดานทิศใต  จากมุมมองการมองเห็นจากอาคารหองนั่งเลนชั้น 2 สวนสระวายน้ํา

ดานหลัง 

4.1.4.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ํา 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท ผู

รับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น และการรับรูผานการสัมผัสเปน

ประสบการณสวนตัวโดยการเขาไปใชพ้ืนท่ีสระน้ํา สระน้ํามีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ี

บรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ีคลายกระจกสะทอนสภาะแวดลอม

ธรรมชาติโดยรอบ 
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 (1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา สระน้ําดานทิศใตมีขนาดกวาง 16.50 เมตร ดานทิศเหนือกวาง 9.00 เมตร มีความยาวรวม 51.00 

เมตร มี ทางเดินลงไปสูหองดานลางกลางสระน้ํากวาง 2.20 เมตร หางจากขอบสระทางดานทิศ

ตะวันออกและตะวันตกดานละ 3.40 เมตร และหางจากขอบสระดานทิศใต 29.00 เมตร ซ่ึงสระน้ํา

ทําหนาท่ีสะทอนสภาพแวดลอมโดยรอบ ดังนั้นกลาวไดวาผูชมจะอยูหางจากวัตถุท่ีสะทอนท่ีใกลท่ีสุด 

29.00 เมตร 

 (2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 1.50 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ําใน

สวนปลายสระท่ียื่นทางทิศใตนั้นอยูในระนาบเดียวกับขอบสระพอดี พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปน

สเีขม จากการวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระและขอบสระเปนกระเบื้องโมเสกสีดํา เทา ดังภาพท่ี 4.24 

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 วัสดุปูผิวบริเวณกนสระและขอบสระโครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลง โดยผิวน้ําสะทอนใหเห็น

บรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบ และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปดโลงทําใหผิวน้ํากระเพ่ือมจากสิ่งรบกวน

อยางลม คุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความแมนยําของรายละเอียดท่ี

จะสะทอน ดังภาพท่ี 4.25 
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ภาพท่ี 4.25 ลักษณะภาพสะทอนใหเห็นบรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบขณะผิวน้ํากระเพ่ือมจาก

สิ่งรบกวนอยางลม โครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 4.25 แสดงถึงลักษณะผิวน้ําท่ีสะทอนบรรยากาศและธรรมชาติ

โดยรอบ โครงการโบทานิกา เขาใหญ รีสอรท เม่ือถูกลมมากระทํา ภาพท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดจะมี

ลักษณะไมคมชัด ภาพจะมีการบิดเบี้ยวเปนระลอกคลื่นขนาดเล็ก ขณะเดียวกันการท่ีน้ําในสวนปลาย

สระท่ียื่นทางทิศใตนั้นอยูในระนาบเดียวกับขอบสระพอดีทําใหผูชมสามารถรับรูภาพสะทอนกับสิ่งท่ี

สะทอนเชื่อมติดกัน 

4.1.5 โครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ 

โครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ ออกแบบโดยสถาปนิกเมธา บนุนาค 

ตั้งอยูท่ีหาดทรายขาวจังหวัดกระบี่ เปดโครงการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 โครงการภูเลยเบย อะ

ริทซ คารลตัน รีเสิรฟ เปนรีสอรทหรู ท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว ทามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ภายในโครงการประกอบดวยวิลลา และพาวิเลี่ยนสวนตัว 54 หลัง มีสปาภายในเรือนไทย 2 ชั้น 3 

หลัง ซ่ึงภายในหองทรีทเมนทรวม 11 หอง โครงการมีแนวความคิดท่ีตองการใหผูเขาพักหนีออกจาก

ความวุนวาย และดื่มด่ํากับธรรมชาติ โดยตอนรับผูเขาพักดวยศาลาไทยท่ีออกแบบไดอยางปราณีตถูก

ลอมรอบดวยสระน้ํา ทําใหเกิดเงาสะทอนท่ีสวยงาม 
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4.1.5.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 ผังอาคารโครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ ออกแบบโดย คุณเมธา บุนนาค, 

ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.26 การวางผังอาคารสวนพ้ืนท่ีตอนรับประกอบดวย พ้ืนท่ี

หมายเลข 1 คือทางเขาพ้ืนท่ีรีสอรท หมายเลข 2 คือจุดรับสงผูโดยสาร หมายเลข 3 คือศาลาตอนรับ 

หมายเลข 4 คือพ้ืนท่ีสวนตอนรับ ซ่ึงพ้ืนท่ีสีเทาโดยรอบคือสระน้ําท่ีท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือเปนสวนสราง

ความสงบทางจิตใจกอนจะเขามาในสวนพ้ืนท่ีรีสอรท 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ํานิ่งถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี

กําแพงทึบสูงลอมรอบ ตรงกลางสระน้ําเปนท่ีตั้งของศาลาตอนรับ ซ่ึงจากมุมมองทางเขาจะสามารถ

รับรูศาลาตอนรับในตําแหนงก่ึงกลางทางเขาพอดี 
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ภาพท่ี 4.27 ผังอาคารศาลากลางน้ําโครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.27 บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลงท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือ

สะทอนศาลากลางน้ํา ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 32.50 เมตร มีความยาว 39.00 เมตร ตรงกลางสระน้ํา

เปนท่ีตั้งของศาลาตอนรับมีขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ซ่ึงจุดมุมมองทางเขาผูเขาพัก

เห็นภาพสะทอนจะหางจากศาลาท่ีสะทอน 14.00 เมตร  

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่ งในพ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา (open-to-sky 

space) มีกําแพงทึบสูง 2.00 เมตรปดลอมรอบดาน สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะ

พ้ืนท่ีปดลอมของสระน้ํา มีเพียงสวนทองฟาท่ีเปนลักษณะพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอม

โดยรอบจึงสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

พ้ืนท่ีสวนสระน้ําของพ้ืนท่ีตอนรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีปดลอมไมมี

หลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร (semi – outdoor) ในขณะท่ีสวนศาลาตอนรับท่ีเปนอาคาร

ไมมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึงภายในอาคาร (semi – indoor) 
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(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนสวนสรางความประทับใจแรกในการเขาถึง

รีสอรท โดยคอย ๆ เปดมุมมองใหเห็นศาลาอยางชา ๆ จากพ้ืนท่ีสวนจุดรับสงผูโดยสาร ผูเขาพักตอง

เดินผานทางเดินกวาง 2.00 เมตร ท่ีขนาบขางดวยกําแพงสูงสูบริเวณศาลากลางน้ํา ซ่ึงเม่ือถึงจุดนี้จะ

เปนจุดท่ีสามารถรับรูภาพสะทอนของดานหนาศาลาตอนรับไดครบถวนท่ีสุด จากนั้นคอยพาเขาสู

พ้ืนท่ีศาลาตอนรับ ผานการเดินบนแผนพ้ืนระดับเดียวกับผิวน้ํา  

 

 
 

ภาพท่ี 4.28 มุมมองทางเขาสูศาลาตอนรับโครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

ภาพท่ี 4.28 แสดงมุมมองของผูรับชมตรงจากทางเขาศาลาตอนรับ

โครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ โดยกําแพงสูงทึบ 2 ขางทําหนาท่ีเปนแนวกําหนดสายตา

ในการรับภาพ และเม่ือเขาใกลอาคารมากข้ึนเรื่อย ๆ ผูรับชมจะสามารถรับรูภาพไดกวางข้ึน 

4.1.5.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ํา 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในพ้ืนท่ีบริเวณศาลาตอนรับโครงการภูเลย

เบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น โดยสระ

น้ํามีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทํา

หนาท่ีคลายกระจกสะทอนอาคารศาลาตอนรับ แสดงถึงความสมดุลของอาคาร 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 32.50 เมตร มีความยาว 39.00 เมตร ตรงกลางสระน้ําเปนท่ีตั้งของศาลา
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ตอนรับมีขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ซ่ึงจุดมุมมองทางเขาผูเขาพักเห็นภาพสะทอนจะ

หางจากศาลาท่ีสะทอน 14.00 เมตร มีระดับความลึกประมาณ 0.53 เมตร ดังนั้นกลาวไดวาผูชมจะ

อยูหางจากวัตถุท่ีสะทอน 14.00 เมตร และวัตถุสะทอนตั้งติดกับผิวน้ําท่ีสะทอน 

(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 0.53 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ํานั้น

อยูในระนาบเดียวกับขอบสระและแผนพ้ืนทางเดิน ดังภาพท่ี 4.29 พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปน

โทนมืดเนื่องจากวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระและขอบสระเปนหินแกรนิตสีเขม ดังภาพท่ี 4.30 

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 ภาพตัดแสดงรายละเอียดสระน้ําโครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

ภาพท่ี 4.29 แสดงถึงรายละเอียดของระดับความลึกของสระน้ํา โดยสวน

ทางเดินเขาจากจุดรับสง ระดับผิวน้ําจะต่ํากวาขอบท่ีนั่งของผูรับชม 0.17 เมตร และในสวนของ

ทางเดินเชื่อมสูศาลาตอนรับระดับอยูในระดับทางเดิน 0.01 เมตร สุดทายสวนขอบสระดานนอกระดับ

ของผิวน้ําอยูในระดับเดียวกับขอบสระ เม่ือผิวน้ําเกิดการกระเพ่ือม น้ําจะลนไหลลงตะแกรงระบายน้ํา

ดานขาง 
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ภาพท่ี 4.30 ภาพวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนโครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบลอมดวยกําแพงทึบสูง 2.00 เมตร จากระดับ

ผิวน้ํา ถึงแมจะมีการลอมดวยกําแพงทึบสูง 2.00 เมตร แตผิวน้ํายังคงกระเพ่ือมจากสิ่งรบกวนอยางลม 

เม่ือผิวน้ําเกิดความกระเพ่ือมคุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความ

แมนยําของรายละเอียดท่ีจะสะทอน ดังภาพท่ี 4.31 

 

 
 

ภาพท่ี 4.31 ภาพสะทอนศาลาตอนรับโครงการภูเลยเบย อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ. โดย ผูวิจัย, 2560. 
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ภาพท่ี 4.31 แสดงถึงลักษณะผิวน้ําท่ีสะทอนศาลาตอนรับโครงการภูเลยเบย 

อะริทซ คารลตัน รีเสิรฟ เม่ือถูกลมมากระทํา ภาพท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดจะมีลักษณะไมคมชัด ภาพ

จะมีการบิดเบี้ยวเปนระลอกคลื่นขนาดเล็ก 

4.1.6 โครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย 

โครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ออกแบบโดยบริษัท แฮบบิตา จํากัด (Habita 

Architects) ตั้งอยู ณ หาดในทอน จังหวัดภูเก็ต เปดใชโครงการเม่ือป พ.ศ. 2557 ภายในโครงการ

ประกอบดวยหองพัก 277 หอง หองพักแตละหองและวิลลาแตละหลังตั้งอยูบนท่ีสูงและถูกออกแบบ

ใหมีความเปนสวนตัวและเห็นวิวทะเลและธรรมชาติรอบกาย การออกแบบสถาปตยกรรมและภูมิทัศน

ภายในโครงการท่ีทําใหผูท่ีเขามาพักสามารถเพลิดเพลินกับวิวทะเลอันดามันใสสะอาดแบบพาโนรามา 

ในรูปแบบสถาปตยกรรมแบบรวมสมัยพรอมพ้ืนท่ีกวางขวางสําหรับธรรมชาติและความเปนสวนตัว  

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 ผังอาคารโครงการพูลแมน ภเูก็ต อาเคเดีย ออกแบบโดยบริษัท แฮบบิตา จํากัด (Habita 

Architects), ดัดแปลงโดยผูวิจัย 
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จากภาพท่ี 4.32 การวางผังอาคารสวนพ้ืนท่ีตอนรับประกอบดวย พ้ืนท่ีหมายเลข 9 คือ

สวนพ้ืนท่ีจอดรถ จากนั้นเดินตามทางผานสะพานขามธารน้ําตกธรรมชาติ เพ่ือเขาสูพ้ืนท่ีหมายเลข 4 

คือพ้ืนท่ีสวนตอนรับและหมายเลข 5 คือพ้ืนท่ีหองอาหาร ซ่ึงท้ัง 2 พ้ืนท่ีเปดมุมมองเปนขอบสระน้ําสู

ทองฟาและชายทะเลดานหนา  

4.1.6.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ํานิ่งถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ภายในอาคารตอนรับ โดยบริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางปดลอมท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือสะทอนงาน

ประติมากรรมท่ีตั้งอยูกลางสระน้ํา สรางความสวยงามใหพ้ืนท่ีตอนรับ  

 

 
 

ภาพท่ี 4.33 ผังอาคารพ้ืนท่ีตอนรับโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.33 แสดงถึงการจัดวางตําแหนงของอาคารและสระน้ํา ซ่ึงสระน้ํามี

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ระยะขอบสระยกสูงเปนท่ีนั่งพักคอยกวางรวม 1.10 เมตร

งานประติมากรรมท่ีสะทอนวางอยูกลางสระน้ํา และงานประติมากรรมท่ีสะทอนมีขนาดความกวาง 

1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร 
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(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่ งในพ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา (open-to-sky 

space) ภายในอาคารตอนรับ มีแนวเสาปดลอมรอบดาน สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของสระน้ํ า มีเพียงสวนทองฟา ท่ีเปนลักษณะพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของ

สภาพแวดลอมโดยรอบจึงสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

พ้ืนท่ีสวนสระน้ําของพ้ืนท่ีตอนรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีปดลอมไมมี

หลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร (semi – outdoor) ) ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีผูรับชมสามารถเห็น

สระน้ําและภาพสะทอนนั้นคือพ้ืนท่ีสวนอาคารตอนรับซ่ึงเปนพ้ืนท่ีลักษณะภายในอาคาร (indoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนจุดเดน เพ่ือสรางความประทับใจในการใช

งานพ้ืนท่ีรีสอรท โดยเปดมุมมองใหเห็นไดอยางชัดเจนจากการเดินเขาสู พ้ืนท่ีตอนรับ งาน

ประติมากรรมสีขาวขนาดใหญสรางจุดสนใจทางสายตาไดเปนอยางดี 

4.1.6.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ผู

รับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น โดยสระน้ํามีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ีคลายกระจกสะทอนวัตถุ 

ชวยเนนย้ําความสําคัญของงานประติมากรรม 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ระยะขอบสระยกสูงเปนท่ีนั่งพักคอยกวางรวม 

1.10 เมตร ตรงกลางสระน้ําเปนท่ีตั้งงานประติมากรรมท่ีสะทอน และงานประติมากรรมท่ีสะทอนมี

ขนาดความกวาง 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร ดังนั้นกลาวไดวาผูชมจะอยูหางจากวัตถุท่ีสะทอน 3.20 

เมตร และวัตถุสะทอนตั้งติดกับผิวน้ําท่ีสะทอน 

ภาพท่ี 4.34 แสดงลักษณะสระน้ําสวนพ้ืนท่ีตอนรับโครงการพูลแมน 

ภูเก็ต อาเคเดีย ผานมุมมองของผูรับชมจากสวนพ้ืนท่ีนั่งพักคอยริมสระน้ําฝงทะเล โดยฉากหลังคือ

พ้ืนท่ีสวนตอนรับ 
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ภาพท่ี 4.34 ลกัษณะสระน้ําสวนพ้ืนท่ีตอนรับโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย. โดย ผูวิจยั, 2560. 

 

(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 0.50 เมตร ระดับของผิวน้ํานั้นอยู

ต่ํากวาขอบสระ 0.20 เมตร แตอยูระนาบเดียวกับวัตถุท่ีจะสะทอน พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปน

สดีําสนิทสรางความนาสนใจและรูสึกถึงความลึกของสระน้ํา จากการเลือกใชวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระ

และขอบสระเปนกระเบื้องหินเทียมสีดํา 

(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางปดลอมกลางอาคารตอนรับติดกับ

สวนใหบริการติดตอสอบถาม และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีอยูกลางอาคาร มีชองเปดสูทองฟาทําใหผิวน้ําถูก

ปองกันจากสิ่งรบกวนอยางลม เม่ือผิวน้ําท่ีสะทอนงานประติมากรรมมีลักษณะท่ีนิ่งสงบ คุณลักษณะ

ของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนจึงมีความแมนยําของรายละเอียดท่ีจะสะทอน ดังภาพท่ี 4.34 

ภาพท่ี 4.35 แสดงถึงลักษณะผิวน้ําภานในสระโครงการพูลแมน 

ภูเก็ต อาเคเดีย ซ่ึงมีการปดลอมอาคารรอบดาน ทําใหไมถูกรบกวนจากปจจัยภายนอก กลาวคือแนว

เสาปดลอมรอบสระเปนตัวกันผิวน้ําไมใหถูกลมมากระทํา ภาพท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดจะมีลักษณะ

คมชัด  
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ภาพท่ี 4.35 ลักษณะผิวน้ํานิ่งสงบโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

4.1.6.3 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนพ้ืนท่ีพักคอย 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

หมายเลข 2 คือสวนพ้ืนท่ีพักคอย และหมายเลข 6 คือบริเวณสระน้ํานิ่งสงบ

เปนท่ีวางเปดโลงท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือเปนพ้ืนท่ีกิจกรรม ใหผูคนไดเขามาใชงาน โดยมีท่ีนั่งทรงกลม

หมายเลข 7 ท่ีฝงตัวอยูกลางสระน้ํา ซ่ึงสระน้ํามีรูปรางอิสระลักษณะคลายคลื่นทะเล ดังภาพท่ี 4.36 

 

 
 

ภาพท่ี 4.36 ผังอาคารสวนพ้ืนท่ีพักคอยโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 
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ภาพท่ี 4.36 แสดงถึงการจัดวางตําแหนงของอาคารและสระน้ํา ซ่ึงสระน้ํามี

สวนท่ีกวางออกจากอาคารท่ีสุดระยะกวาง 10.00 เมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 2.75 เมตร และมีสวนท่ี

นั่งทรงกลมท่ีฝงตัวลงในสระน้ําจํานวน 3 แหง 

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่งในพ้ืนท่ีเปดโลง มีพ้ืนท่ีนั่งพักคอยในสวนตอนรับตั้งติด

ขอบสระน้ําทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนนี้มีลักษณะเปนชองเปดโลงเปนชวง ๆ สวน

ทางดานทิศอ่ืน ๆ เปนพ้ืนท่ีเปดโลงสูทะเลและวิวธรรมชาติ สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของสระน้ําท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบ

ไมไดสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

พ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีตองรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีภายในอาคาร (indoor) ซ่ึงจาก

สวนนี้สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีถัดไปคือสระน้ําภายในโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย จัดอยูในสวน

พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนจุดเดน เพ่ือสรางแนวเสนขอบฟาสะทอนทองฟา

และธรรมชาติ สรางความประทับใจในการใชงานพ้ืนท่ีรีสอรท นอกจากนั้นยังเปนสวนหนึ่งในการสราง

ขอบเขตการใชพ้ืนท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเปดมุมมองใหเห็นไดอยางชัดเจนจากการเดินจากจุดรับสง

ผูโดยสาร สูพ้ืนท่ีตอนรับ และเปดมุมมองตรงสูชายทะเล  

4.1.6.4 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนพ้ืนท่ีพักคอย 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ผูรับชมจะ

สามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น สระน้ํามีลักษณะรูปทรงอิสระตามภาชนะท่ีบรรจุ 

นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ีคลายกระจกสะทอนสภาพแวดลอมโดยรอบ 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระน้ํา 

สระน้ํามีสวนท่ีกวางออกจากอาคารท่ีสุดระยะกวาง 10.00 เมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 2.75 เมตร 

หนากวางอาคารยาวรวม 32.00 เมตร ดังนั้นกลาวไดวาตําแหนงท่ี 1 หากผูชมยืน ณ ตําแหนงภายใน

อาคารผูชมจะอยูหางจากวัตถุท่ีสะทอนท่ีใกลท่ีสุด 10.00 เมตร ในทางกลับกันตําแหนงท่ี 2 ผูรับชม

จะสามารถรับรูในมุมมองจากการนั่งภายในท่ีนั่งท่ีฝงลงกลางสระน้ําซ่ึงเปนลักษณะท่ีนั่งท่ีถูกกดใหต่ํา

กวาระดับพ้ืนภายในอาคาร 0.50 เมตร 
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ภาพท่ี 4.37 สระน้ําลักษณะรูปรางอิสระโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 4.37 แสดงถึงภาพสะทอนท่ีผูรับชมสามารถรับรูไดของอาคารและ

บรรยากาศธรรมชาติภายในโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ซ่ึงเปนการรับรูจากการรับรูภาพสะทอน

ในตําแหนงการรับภาพตําแหนงท่ี 2 แสดงตําแหนงของผูรับชมมุมมองจากการนั่งท่ีนั่งท่ีฝงลงกลาง

สระน้ําซ่ึงเปนลักษณะท่ีนั่งท่ีถูกกดใหต่ํากวาระดับพ้ืนภายในอาคาร 0.50 เมตร 

(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีความลึก0.50 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ําฝงขอบสระท่ียื่นสูทะเลนั้น

อยูในระนาบเดียวกับขอบสระพอดี และในสวนท่ีนั่งท่ีฝงตัวกลางสระน้ํา ระดับผิวน้ําต่ํากวาระดับขอบ

ท่ีนั่งท่ีฝงอยูกลางสระ 0.20 เมตร พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปนสีดํา จากการเลือกใชวัสดุท่ีปูผิว

บริเวณกนสระและขอบสระเปนกระเบื้องหินเทียมสีดํา 

(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลง เปนสวนหนึ่งของระเบียงท่ียื่นสู

ทะเล และเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปดโลงติดทะเลทําใหผิวน้ํากระเพ่ือมจากสิ่งรบกวนอยางลม เม่ือผิวน้ํา

เกิดความกระเพ่ือมคุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความแมนยําของ

รายละเอียดท่ีจะสะทอน ดังภาพท่ี 4.38 
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ภาพท่ี 4.38 ท่ีนั่งท่ีฝงตัวอยูกลางสระน้ําโครงการพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

ภาพท่ี 4.38 แสดงถึงลักษณะผิวน้ําท่ีสะทอนบรรยากาศและธรรมชาติ

โดยรอบ ซ่ึงเปนการรับรูจากการรับรูภาพสะทอนในตําแหนงการรับภาพตําแหนงท่ี 1 ภาพท่ีผูรับชม

สามารถรับรูไดจะมีลักษณะไมคมชัด ภาพจะมีการบิดเบี้ยวเปนระลอกคลื่นขนาดเล็ก ขณะเดียวกัน

การท่ีน้ําในสวนปลายสระท่ียื่นทางทิศใตนั้นอยูในระนาบเดียวกับขอบสระพอดีทําใหผูชมสามารถรับรู

ภาพสะทอนกับสิ่งท่ีสะทอนเชื่อมติดกัน 

4.1.7 โครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา 

โครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิก 49 

ตั้งอยูทามกลางความงดงามทางธรรมชาติของหาดไมขาว จังหวัดภูเก็ต สรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2554 มี

แนวความคิดท่ีตองการสรางบรรยากาศโรแมนติก เงียบสงบและเปนสวนตัว เพ่ือใหแขกท่ีเขามาพัก

รูสึกหันหลังใหกับความวุนวายแลวมารวมคนหาท่ีสุดแหงการพักผอนอยางแทจริง ภายในโครงการ

ประกอบดวยหองพัก 180 หอง ตั้งแตหองดีลักซจนถึงวิลลา 

ภาพท่ี 4.39 ภาพการวางผังอาคารประกอบดวย พ้ืนท่ีหมายเลข 1 คือจุดรับสง

ผูโดยสาร หมายเลข 2 คือพ้ืนท่ีสวนตอนรับ หมายเลข 3 คือบารเครื่องดื่ม หมายเลข 4 คือหองอาหาร

ซ่ึงติดอยูกับบึงน้ําขนาดใหญ และมีระเบียงสําหรับนั่งทานอาหารยื่นเขาไปในสวนบึงน้ําบางสวน 

หมายเลข 5 คือสวนสปาทรงกลมท่ีซอนตัวอยูกลางสวนทึบ หมายเลข 6 คือสวนอาคารหองพัก และ

หมายเลข 7 คือหองพักแบบวิลลา 
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ภาพท่ี 4.39 ผังอาคารโครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา ออกแบบโดย บรษัิทสถาปนิก 49, 

ดัดแปลงโดยผูวิจัย 
 

4.1.7.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ําถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยนผืนผายาว

จากฝงอาคารหนึ่งถึงอีกฝงหนึ่งของอาคารสวนพ้ืนท่ีนั่งพักคอยในพ้ืนท่ีตอนรับ ถูกออกแบบมาเพ่ือเปน

การสรางขอบเขตการเขาถึงพ้ืนท่ีแทนการใชรั้ว และมีทางเดินยืนเขาสูพ้ืนท่ีกลางสระ ดังภาพท่ี 4.40 

 

 
ภาพท่ี 4.40 ทางเดินยื่นสูพ้ืนท่ีกลางสระโครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 
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ภาพท่ี 4.40 แสดงถึงการจัดวางพ้ืนท่ีของอาคารและสระน้ําจาก

มุมมองภายในอาคารพ้ืนท่ีตอนรับ ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และมี

ทางเดินยืนเขาสูพ้ืนท่ีกลางสระขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 10.50 เมตร 

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่งในพ้ืนท่ีเปดโลง มีอาคารพ้ืนท่ีนั่งพักคอยในสวน

ตอนรับตั้งติดขอบสระน้ําทางทิศตะวันออก ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนนี้มีลักษณะเปนชองเปดโลง ทางทิศเหนือติด

กับอาคารหองพัก ทางทิศตะวันตกและทิศใตเปนท่ีวางเปดโลงเห็นสภาพแวดลอมและอาคารสวนท่ี

เชื่อมติดกัน สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของสระน้ําท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญ

เปนพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบไมไดสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

พ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีตองรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึง

ภายในอาคาร (semi – indoor) ซ่ึงจากสวนนี้สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีถัดไปคือสระน้ําภายในโครงการ

เรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา จัดอยูในสวนพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบใหเปนจุดเดน เปดมุมมองกวางสูบรรกาศธรรชาติ

ภายในรีสอรท สรางความประทับใจในการใชงานพ้ืนท่ีสวนตอนรับ โดยเปดมุมมองใหเห็นไดอยาง

ชัดเจนจากการเดินจากจุดรับสงผูโดยสาร 

4.1.7.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนด

สปา ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น โดยสระน้ํามีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ีคลาย

กระจกสะทอนสภาพแวดลอมรอบสระน้ํา 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา โดยสระน้ํามีขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และมีแผนพ้ืนทางเดินยืนเขาสูพ้ืนท่ีกลาง

สระขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 10.50 เมตร 

(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

สระน้ํามีระดับความลึกประมาณ 0.10 เมตร ระดับของผิวน้ํานั้นอยู

ในระนาบเดียวกับขอบสระพอดี และอยูต่ํากวาระดับพ้ืนทางเดิน 0.05 เมตร พ้ืนผิวหนาของสระน้ํา

ปรากฏเปนสีน้ําตาลเหมือนกระจกเคลือบบนผิวกรวด เนื่องจากความลึกของสระน้ําและการเลือกใช
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วัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระเปนหินกรวดหยาบสีน้ําตาล ขณะในตอนกลางคืนผิวหนาของสระจะปรากฏ

เปนสีดําสนิท และภาพท่ีสะทอนมีครบถวนและชัดเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.41 พ้ืนสระน้ําบริเวณพ้ืนท่ีตอนรับโครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

 

 
 

ภาพท่ี 4.42 ภาพสะทอนตอนกลางคืนโครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 
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(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลง มีทางเดินยื่นสูกลางสระ และ

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปดโลงทําใหผิวน้ํากระเพ่ือมจากสิ่งรบกวนอยางลม เม่ือผิวน้ําเกิดความกระเพ่ือม

คุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความแมนยําของรายละเอียดท่ีจะ

สะทอน แตในดานการรับรูความสวยงามของภาพสะทอนยังไมสามารถรับรูภาพสะทอนไดเต็มท่ีจาก

ขอจํากัดของตําแหนงมุมมองของผูเขาพัก 

4.1.7.3 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนหองอาหาร 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณหนองน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางเปดโลงท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือเปน

พ้ืนท่ีรองรับน้ําฝนภายในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนสวนหนึ่งในการสรางบรรยากาศใหผูคนไดเขามาใชงานสวน

หองอาหารซ่ึงผูคนหยุดใชเวลาในพ้ืนท่ีนี้เปนระยะเวลานึง ดังนั้นผูท่ีเขามาใชงานพ้ืนท่ีนี้จะมีระยะเวลา

ในการสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของภาพสะทอนบนผิวน้ํา สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ 

และแสงท่ีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซ่ึงหนองน้ํามีขนาดกวาง อยูทางตะวันตกเฉียงใตของอาคารท่ีพัก 

และหองอาหาร โดยพ้ืนท่ีระเบียงสําหรับนั่งทางอาหารบางสวน ไดถูกออกแบบยื่นเขามาซอนทับ

บริเวณหนองน้ํา ดังภาพท่ี 4.43 

 

 
 

ภาพท่ี 4.43 ภาพสะทอนของอาคารสวนหองอาหารและบธรรมชาติโดยรอบโครงการเรเนซองส ภูเก็ต 

รีสอรทแอนดสปา. โดย ผูวิจัย, 2560. 
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(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สวนของพ้ืนท่ีหนองน้ํานั้นเปนท่ีวางเปดโลงมีอาคารท่ีพักประกบ 2 

ดานเปนรูปตัวแอลคือดานฝงทางเขาท่ีอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันออะของหนองน้ํา ทางดานทิศ

ตะวันออกเปนอาคารหองอาหาร และทางดานทิศใตเปนทางเดินโลงเชื่อมอาคารสวนนี้มุงหนาไปยัง

ชายหาด แตเนื่องดวยหนองน้ํามีขนาดกวาง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบจึงไมไดสงผลการรับรู

ลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

เริ่มลําดับชั้นจากพ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีตองรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีวางโลงมี

หลังคาคลุมก่ึงภายในอาคาร (semi – indoor) กอนเดินเขาสูระเบียงสวนพ้ืนท่ีหองอาหารซ่ึงเปน

ลักษณะ พ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึงภายในอาคาร (semi – indoor) พ้ืนท่ีหนองน้ําและน้ําตกภายใน

โครงการ จัดอยูในสวนพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) ซ่ึงจากสวนนี้บริเวณรอบหนองน้ําก็มีลักษณะ

เปนพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (outdoor) เชนกัน 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

หนองน้ําและน้ําตกถูกออกแบบใหเปนจุดรองรับน้ําฝน และสวนใน

การสรางบรรยากาศ สรางความประทับใจในการใชงานพ้ืนท่ีรีสอรท โดยเปดมุมมองใหเห็นไดอยาง

ชัดเจนจากการเดินจากทางเดินเขาสูพ้ืนท่ีหองอาหาร และทางเดินสูพ้ืนท่ีชายหาด ซ่ึงน้ําตกท่ีเกิดข้ึน

สามารถสรางความสนใจทางสายตาไดเปนอยางดี นอกจากนี้รอบหนองน้ํามีทางเดินเชื่อมพ้ืนท่ีไปยัง

พ้ืนท่ีสวนอ่ืนภายในรีสอรท โดยมีรูปแบบการเดินท่ีหลากหลาย 

4.1.7.4 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนหองอาหาร 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในโครงการเรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนด

สปา สวนหองอาหาร ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพท่ีไดจากการมองเห็น และเสียงท่ีเกิด

จากการไดยิน โดยหนองน้ํามีลักษณะอิสระตามลักษณะท่ีดิน ณ พ้ืนท่ีนั้น และเนื่องจากกลางหนองมี

น้ําตกขนาดใหญ 1 แหงทําใหผิวน้ําของสระน้ํามีการกระเพ่ือมและทําใหเห็นถึงความเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา และมีเสียงของน้ําท่ีเกิดจากการตกกระทบกับหินสรางความรูสึกสดชื่นขณะเขามาสูพ้ืนท่ีนี้ 

(1) ปริมาณน้ํา ความเร็วของการไหลของน้ํา 

สวนทางเดินน้ําตกมีลักษณะผาหินน้ําท่ีไหลเปนปริมาณมากและมี

ความรุนแรงกวาสรางผลลัพธทางทัศนียภาพท่ีไดคือน้ําท่ีตกออกมาจากขอบผาและกระทบกับหินเกิด

เปนลักษณะฟองสีขาว สรางความรูสึกสดชื่น ดังภาพท่ี 4.44 
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ภาพท่ี 4.44 ลักษณะน้ําท่ีตกออกมาจากขอบผาและกระทบกับหินเกิดเปนลักษณะฟองสีขาวโครงการ

เรเนซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา. โดย ผูวจิัย, 2560. 

 

(2) ความสูงของการตก 

หนองน้ําเกิดข้ึนโดยเริ่มจากการมองพ้ืนท่ีเปนจุดรองรับน้ําฝน มี

น้ําตกสูง 3.00 เมตร เพ่ือทําใหน้ําเกิดการหมุนเวียน และสรางฟองอากาศใหน้ํา ซ่ึงปจจัยในเรื่องของ

ความสูงประกอบกับปริมาณน้ําและความเร็วในการไหลของน้ําท่ีมากทําใหผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีสามารถได

ยินเสียงท่ีเกิดจาจกการท่ีน้ําไหลกระทบวัตถุและผิวน้ําของหนองน้ําไดอยางชัดเจน 

(3) ลักษณะของขอบผาท่ีน้ําตกลงมา 

ลักษณะของขอบน้ําตกท่ีน้ําไหลตกลงมานั้น น้ําไหลลนผานขอบผาท่ี

ขรุขระทําใหน้ําเกิดการรวมกระแสน้ําท่ีจุดใดจุดหนึ่งกอนจะตกลงมาสูท่ีต่ํา และเม่ือน้ําท่ีมีปริมาณมาก

จะเกิดเปนฟองสีขาว เห็นเปนทางน้ําตกท่ีชัดเจน 

(4) พ้ืนผิวท่ีน้ําตกลงมากระทบ 

พ้ืนผิวท่ีน้ําไหลตกกระทบเปนบริเวณหนองน้ํานิ่งขนาดใหญในท่ีวาง

เปดโลง เม่ือน้ําตกตกลงมากระทบกับผิวน้ําในระยะความสูง 3.00 เมตร น้ําตกนั้นสามารถสรางเสียงท่ี

ดัง และจุดสนใจได ในขณะเดียวกันน้ําตกทําใหผิวน้ํากระเพ่ือมจากแรงกระทํานั้น ทําใหผิวน้ําของ

หนองน้ําเกิดความกระเพ่ือมคุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความแมนยํา

ของรายละเอียดท่ีจะสะทอน ดังภาพท่ี 4.45 
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ภาพท่ี 4.45 ภาพสะทอนของอาคารและธรรมชาติโดยรอบขณะผิวน้ํามีความเคลื่อนไหวโครงการเรเน

ซองส ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา. โดย ผูวจิัย, 2560. 

 

4.1.8 โครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

โครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ออกแบบโดย บริษัท ดีพารทเมนท 

ออฟ อารคิเทคเจอร โดยมีแนวความคิดท่ีตองการสรางความแตกตางแตสะทอนความเปนภูเก็ตมีกลิ่น

อายของความเปนทองถ่ิน ซ่ึงในสวนของพ้ืนท่ีตอนรับสถาปนิกมองวาผูคนท่ีเขามาใชเวลาในพ้ืนท่ีนั้น

ไมมาก ทําใหออกมาเปนลักษณะศาลาโลงสะทอนถึงความเรียบงาย แตยังคงความสวย เท และเปน

การสรางความรูสึกการตอนรับท่ีด ี
 

 
 

ภาพท่ี 4.46 ผังอาคารโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ออกแบบโดย บริษัท ดีพารทเมนท 

ออฟ อารคิเทคเจอร, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 
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จากภาพท่ี 4.46 การวางผังอาคารประกอบดวย พ้ืนท่ีหมายเลข 1 คือสวนทางเขารี

สอรท พ้ืนท่ีหมายเลข 2 คือสวนพ้ืนท่ีจอดรถ พ้ืนท่ีหมายเลข 3 คือจุดรับสงผูโดยสาร หมายเลข 4 คือ

พ้ืนท่ีสวนตอนรับ หมายเลข 5 คือหองน้ําภายในสวนตอนรับ และเม่ือเดินผานสวนพ้ืนท่ีตอนรับจะเปน

ทางเดินยาวสูพ้ืนท่ีหาด 

4.1.8.1 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ํานิ่งถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี

กําแพงทึบสูงขนาบ 2 ขาง อีกท้ังทางดานทางเขามีกําแพงฉลุลายเปนตัวก้ันพ้ืนท่ีระหวางพ้ืนท่ีจุดรับสง

ผูโดยสารและการเขาถึงพ้ืนท่ีสวนตอนรับ บริเวณสระน้ํามีทางเดินผานสระน้ําเพ่ือเชื่อมพ้ืนท่ีจุดรับสง

ผูโดยสารและการเขาถึงพ้ืนท่ีสวนตอนรับ และทางฝงขวาของทางเดิน มีตําแหนงในการปลูตนไมกลาง

สระน้ําจํานวน 3 จุด 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 ผังอาคารสวนพ้ืนท่ีตอนรับโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.47 บริเวณสระน้ํานิ่งท่ีถูกขนาบขางดวยกําแพงทึบสูง 2.50 

เมตร ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 16.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร สรางขอบเขตการเขาถึงจากสวนรับสง

ผูโดยสารกับสวนพ้ืนท่ีตอนรับ ซ่ึงเชื่อมกันดวยทางเดินยาวกวาง 1.50 เมตร 
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(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่ งในพ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา (open-to-sky 

space) มีกําแพงทึบสูง 2.50 เมตร ขนาบ 2 ขาง และทางฝงทางเขามีกําแพงฉลุลายเปนตัวก้ันพ้ืนท่ี

ระหวางพ้ืนท่ีจุดรับสงผูโดยสารและการเขาถึงพ้ืนท่ีสวนตอนรับ แตขณะเดียวกันในสวนอาคารพ้ืนท่ี

ตอนรับเปนลักษณะพ้ืนท่ีเปดโลงมีหลังคาคลุม สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนท่ีปด

ลอมของสระน้ํา 3 ดาน อีกดานหนึ่งเปนอาคารเปนพ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึงภายในอาคาร ดังนั้น

พ้ืนท่ีสระน้ําจึงมีเพียงสวนทองฟาท่ีเปนลักษณะพ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบจึงสงผล

การรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

เริ่มตนจากสวนจุดรับสงผูโดยสารท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร 

(outdoor) เขาสูพ้ืนท่ีทางเดินเชื่อมไปพ้ืนท่ีตอนรับท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีวางโลงมีหลังคาคลุมก่ึงภายใน

อาคาร (semi – indoor) โดยพ้ืนท่ีตัดผานสระน้ําท่ีมีลักษณะ พ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา (open-to-sky 

space) หรือพ้ืนท่ีปดลอมไมมีหลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร (semi – outdoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบสรางขอบเขตการเขาถึง สรางประสบการณการ

มองเห็นพ้ืนท่ีดานหนา แตไมสามารถเขาถึงไดโดยตรง โดยซอนสระน้ําไวหลังกําแพงยาวบริเวณสวน

รับสงผูโดยสาร กอนจะเปดมุมมองตรงสูพ้ืนท่ีตอนรับเม่ือกาวขามผานกําแพงนั้น และเดินลัดเลาะตาม

ทางเดินเชื่อมกอนเขาสูพ้ืนท่ีตอนรับ 

4.1.8.2 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในพ้ืนท่ีบริเวณศาลาตอนรับโครงการศาลา 

ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น โดยสระน้ํามี

ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ี

คลายกระจกสะทอนอาคารตอนรับและธรรมชาติท่ีถูกออกแบบข้ึน 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา ซ่ึงบริเวณสระน้ํานิ่งท่ีถูกขนาบขางดวยกําแพงทึบสูง 2.50 เมตร ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 16.00 

เมตร ยาว 16.50 เมตร สรางขอบเขตการเขาถึงจากสวนรับสงผูโดยสารกับสวนพ้ืนท่ีตอนรับ ซ่ึงเชื่อม

กันดวยทางเดินยาวกวาง 1.50 เมตร ดังนั้นกลาวไดวา ณ ตําแหนงทางเขาโครงการผูชมจะอยูหางจาก

อาคารท่ีสะทอน 16.00 เมตร และจะเห็นอาคารท่ีสะทอนตั้งติดกับผิวน้ําท่ีสะทอน 
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(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

มีระดับความลึกประมาณ 0.05 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ํานั้นอยูใน

ระนาบเดียวกับพ้ืนทางเดินพอดี ดังภาพท่ี 4.48 พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปนน้ําตาล จากการ

เลือกใชวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระเปนหินแบนเรียงเปนลายพ้ืน และเนื่องดวยเปนพ้ืนท่ีท่ีแสงตกกระทบ

โดยตรง ทําใหภาพท่ีสะทอนมีความชัดเจนลดลง ดังภาพท่ี 4.49 

 

 
 

ภาพท่ี 4.48 ภาพตัดพ้ืนทางเดินสูพ้ืนท่ีตอนรับโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

 

ภาพท่ี 4.48 แสดงถึงรายละเอียดของระดับความลึกของสระน้ํา มี

ระดับความลึกประมาณ 0.05 เมตร ระดับผิวน้ําจะต่ํากวาขอบพ้ืนทางเดิน 0.02 เมตร ขณะท่ีระยะลึก

ผิวน้ําถึงขอบวัสดุปู 0.03 เมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.49 พ้ืนสระน้ําบริเวณพ้ืนท่ีตอนรับโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 
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(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งท่ีถูกขนาบขางดวยกําแพงทึบ สรางขอบเขตการ

เขาถึงจากสวนรับสงผูโดยสารกับสวนพ้ืนท่ีตอนรับ เนื่องดวยขนาดพ้ืนท่ีสระมีความกวาง ความสูงของ

กําแพงไมไดชวยปองกันจากสิ่งรบกวนอยางลมสงผลใหผิวน้ํายังคงกระเพ่ือม เม่ือผิวน้ําเกิดความ

กระเพ่ือมคุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสูญเสียความแมนยําของรายละเอียดท่ี

จะสะทอน ดังภาพท่ี 4.50 

 

 
 

ภาพท่ี 4.50 ภาพสะทอนบริเวณพ้ืนท่ีตอนรับโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

 

4.1.8.3 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนตอนรับสปา 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณทางน้ําไหลถูกออกแบบใหอยูในสวนพ้ืนท่ีตอนรับของสปา 

โดยมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีกําแพงทึบสูงขนาบ 2 ดานทางแนวกวาง บริเวณทางน้ําไหล

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีระหวางสวนพ้ืนท่ีตอนรับและสวนพ้ืนท่ีนั่งพักผอน โดยมีแทนทางเดินทอดตัวผานทางน้ํา

ไหลเพ่ือเชื่อม 2 พ้ืนท่ีนี้เขาดวยกัน ดังภาพท่ี 4.51 
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ภาพท่ี 4.51 ผังสวนพ้ืนท่ีตอนรับสปาโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.51 บริเวณสวนตอนรับหันหนาสูทางน้ําไหลกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 9.50 เมตร บริเวณทางน้ํานี้ข้ันอยูระหวางพ้ืนท่ีสวนตอนรับ และลานเกาอ้ีพักผอน เชื่อมกันดวย

ทางเดินหินกวาง 1.00 เมตร มีกําแพงสูงลอมรอบดาน 

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

บริเวณทางน้ําไหลเปนทางน้ําในพ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา (open-to-

sky space) มีกําแพงทึบสูง 2.00 เมตรปดลอมรอบดาน สภาพแวดลอมดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะพ้ืนท่ีปดลอมของทางน้ํ า มีเพียงสวนทองฟา ท่ี เปนลักษณะพ้ืนท่ีโล ง ลักษณะของ

สภาพแวดลอมโดยรอบจึงสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของทางน้ํา 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

พ้ืนท่ีสวนทางน้ําไหลของพ้ืนท่ีตอนรับท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีปดลอมไม

มีหลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร (semi – outdoor) ในขณะท่ีสวนพ้ืนท่ีตอนรับท่ีเปนอาคาร

ลักษณะเปนพ้ืนท่ีภายในอาคาร (indoor) ซ่ึงการเขาถึงพ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีตอนรับ และสามารถรับรูพ้ืนท่ี
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สวนทางน้ําไหลไดนั้น ตองเดินผานทางเดินยาวท่ีขนาบดวยกําแพงทึบลักษณะเปนพ้ืนท่ีปดลอมไมมี

หลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร (semi – outdoor) 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

ทางน้ําไหลถูกออกแบบใหเปนสวนหนึ่งในการสรางบรรยากาศใน

พ้ืนท่ีสวนตอนรับสปา ผูท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีสามารถรับรูคุณลักษณะของน้ําไดผานการมองเห็นดวยตา 

พ้ืนท่ีสวนสปานี้ถูกซอนไวหลังกําแพงทึบ การเขาถึงพ้ืนท่ีสวนสปาตองเดินผานทางเดินกวาง 1.60 

เมตร ขนาบขางดวยกําแพงทึบสูง 2.00 เมตร ซ่ึงทําใหผูท่ีเขามาใหพ้ืนท่ีไมสามารถคาดเดาไดวาจะพบ

อะไรตอไป 

4.1.8.4 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนพ้ืนท่ีตอนรับสปา 

(1) ปริมาณน้ํา 

รองน้ํามีปริมาณน้ําท่ีนอย และความแรงของน้ําในการไหลต่ํา ทําให

ผิวน้ําไมไดเคลือบพ้ืนรองน้ําท้ังหมด สามารถเห็นเสนทางการไหลของน้ําได 

 

 
 

ภาพท่ี 4.52 พ้ืนรองน้ําไหลบริเวณตอนรับสปาโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

 

ภาพท่ี 4.52 ภาพแสดงการไหลของน้ําเม่ือน้ําไหลผานพ้ืนผิวท่ีมีการ

โรยหินกรวดหยาบ รองน้ํามีปริมาณน้ําท่ีนอย และความแรงของน้ําในการไหลตํ่า ทําใหเม่ือน้ําไหล

กระทบกับหินกรวดไมไดเกิดเสียงท่ีเกิดจากการกระทบกันข้ึน 
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(2) ขนาดของชองทางเดินน้ํา 

หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของทาง

น้ําไหล ซ่ึงบริเวณทางน้ําไหลลักษณะรองน้ํามีความกวาง 4.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร และความกวาง

มีขนาดคงท่ีตลอดเสนทางการไหลของน้ํา ทําใหลักษณะการไหลของน้ํามีความคงท่ี 

(3) ความลาดชันของเนิน 

มีความลาดชันต่ํา มีความแตกตางของระดับตนน้ําและปลายอยูท่ี

ประมาณ 0.05 เมตร ซ่ึงสงผลใหการไหลของน้ําไมรุนแรง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.53 ภาพตัดแสดงความลาดชันของรองทางเดินน้ําไหลบริเวณตอนรับสปาโครงการศาลา 

ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

(4) พ้ืนท่ีกนและดานขางของชองทางเดิน 

วัสดุปูพ้ืนดานลางทางเดินน้ําเปนหินแกรนิตสีดําเรียบ โรยดวยกอน

กรวดหยาบ ความหนาแนนของกรวดปานกลาง ซ่ึงกอนกรวดสงผลตอลักษณะการไหลของน้ํา แต

เนื่องดวยรองน้ํามีปริมาณน้ําท่ีนอย และความแรงของน้ําในการไหลต่ําทําใหเม่ือน้ํากระทบกับกอน

กรวดจึงไมเกิดเสียงท่ีเกิดจากการท่ีน้ํากระทบกับวัตถุ 
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4.1.8.5 การออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมสวนทางเดินเขา

หองสปา 

(1) การจัดวางท่ีวาง  (space planning) 

บริเวณสระน้ํานิ่งถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาว 

มีกําแพงทึบสูงขนาบ 2 ขาง เปนตัวก้ันพ้ืนท่ีระหวางพ้ืนท่ีทางเดินเขาหองสปาและพ้ืนท่ีสวนหองสปา

หมายเลข 04 

 

 
 

ภาพท่ี 4.54 ผังสวนทางเดินเขาหองสปาโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา, ดัดแปลงโดยผูวิจัย 

 

ภาพท่ี 4.54 บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางปดลอมท่ีถูกออกแบบมา

เพ่ือเปนสวนสรางบรรยากาศและสรางความรูสึกผอนคลายในการเขาถึงพ้ืนท่ีสวนหองสปา ซ่ึงสระน้ํา

มีขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 20.50 เมตร มีมีกําแพงทึบขนาบท้ัง 2 ขาง  

(2) ท่ีวางปดลอม (enclosing space) 

สระน้ําเปนสระน้ํานิ่ งในพ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา (open-to-sky 

space) มีกําแพงทึบสูง 2.50 เมตร ขนาบ 2 ขาง มีทางเดินขนาดกวาง 1.50 เมตรตัดผานเพ่ือเชื่อม

พ้ืนท่ีระหวางสวนพ้ืนท่ีตอนรับและหองสปา ดังนั้นพ้ืนท่ีสระน้ําจึงมีเพียงสวนทองฟาท่ีเปนลักษณะ

พ้ืนท่ีโลง ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบจึงสงผลการรับรูลักษณะปดลอมของสระน้ํา 
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ภาพท่ี 4.55 ทางเดินเขาหองสปาโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

(3) การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space) 

เริ่มตนจากสวนพ้ืนท่ีตอนรับท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีภายในอาคาร (indoor) 

โดยหารเขาถึงพ้ืนท่ีสวนถัดไปตองเดินผานทางเดินท่ีตัดผานสระน้ําท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีเปดโลงสูทองฟา 

(open-to-sky space) หรือพ้ืนท่ีปดลอมไมมีหลังคาคลุมหรือพ้ืนท่ีก่ึงภายนอกอาคาร (semi – 

outdoor) กอนเขาสูพ้ืนท่ีหองสปาท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีภายในอาคาร (indoor) อีกครั้ง 

(4) ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space) 

สระน้ําถูกออกแบบสวนหนึ่งของทางเดินสูหองสปา สรางแนวสายตา

สูหองสปาดานหนา โดยซอนมุมมองหลังกําแพงทึบจากการเดินจากพ้ืนท่ีตอนรับ เม่ือเดินผานกําแพง

ทึบจึงพบกับทางเดินยาวเปดมุมมองตรงสูทางเขาหองสปา บริเวณขางสระน้ํามีการปลอยไอน้ําเปน

ชวง ๆ ตลอดเสนทางเดิน และจะเห็นไอน้ําไดชัดเจนข้ึนเม่ือบรรยากาศมืดลง 

4.1.8.6 การออกแบบคุณลักษณะของน้ําสวนทางเดินเขาหองสปา 

คุณลักษณะท่ัวไปของน้ําภายในบริเวณพ้ืนท่ีตอนรับโครงการศาลา ภูเก็ต 

รีสอรท แอนด สปา ผูรับชมจะสามารถรับรูในลักษณะของภาพไดจากการมองเห็น โดยสระน้ํามี

ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตามภาชนะท่ีบรรจุ นิ่งสงบ ไมมีการเคลื่อนไหว และน้ําท่ีสงบนิ่งนี้ทําหนาท่ี

สรางความรูสึกผอนคลายกอนเขาไปยังสวนพ้ืนท่ีถัดไป 

 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน 
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หัวขอการจัดวางท่ีวาง  (space planning) ไดกลาวถึงขนาดของสระ

น้ํา ซ่ึงบริเวณสระน้ํานิ่งท่ีถูกขนาบขางดวยกําแพงทึบสูง 2.50 เมตร ซ่ึงสระน้ํามีขนาดกวาง 4.50 

เมตร ยาว 20.50 เมตร มีทางเดินขนาดกวาง 1.50 เมตรตัดผาน 

(2) ความลึกของแหลงน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

มีระดับความลึกประมาณ 0.05 เมตร ซ่ึงระดับของผิวน้ํานั้นต่ํากวา

ผิวทางเดิน 0.05 เมตร ดังภาพท่ี 4.56 พ้ืนผิวหนาของสระน้ําปรากฏเปนสีน้ําตาลเหมือนกระจก

เคลือบบนผิวกรวด เนื่องจากความลึกของสระน้ําและการเลือกใชวัสดุท่ีปูผิวบริเวณกนสระเปนหิน

กรวดหยาบสีน้ําตาล  

 

 
 

ภาพท่ี 4.56 ภาพตัดพ้ืนทางเดินสูหองสปาโครงการศาลา ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา. โดย ผูวิจัย, 

2560. 

 

ภาพท่ี 4.56 แสดงถึงรายละเอียดของระดับความลึกของสระน้ํา มีระดับ

ความลึกประมาณ 0.10 เมตร ระดับผิวน้ําจะต่ํากวาขอบพ้ืนทางเดิน 0.05 เมตร ขณะท่ีระยะลึกผิวน้ํา

ถึงขอบวัสดุปู 0.02 เมตร 

(3) ลักษณะผิวน้ําของสระน้ํา 

บริเวณสระน้ํานิ่งสงบเปนท่ีวางปดลอม มีทางเดินผานสระน้ํา และ

เนื่องจากบริเวณสระน้ํามีกําแพงทึบปดลอมทําใหผิวน้ํามีลักษณะนิ่ง สงบ เพราะถูกปองกันสิ่งรบกวน

อยางลม เม่ือผิวน้ํานิ่ง สงบ คุณลักษณะของน้ําในเรื่องการสะทอนจึงความแมนยําของรายละเอียดท่ี

จะสะทอน แตขณะเดียวกันพ้ืนท่ีสระน้ําดังกลาว เม่ือมีแสงตกโดยตรงทําใหภาพท่ีจะสะทอนมีความไม

ชัดเจน  
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ตารางท่ี 4.1  

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในรูปแบบน้ํานิ่ง 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ กระบวนการเขารับรูประสบการณ 

อุปกรณการรับรู 
รูปแบบของ

ปรากฎการณนํ้า 

การออกแบบคุณลักษณะของนํ้า 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 
ขนาดและตําแหนงของ 

ผูรับชมและวัตถุท่ีสะทอน 
ความลึกและโทนสีของผิวนํ้า ลักษณะผิวนํ้า 

1 โครงการอนันตรา 

เชียงใหม รีสอรท 

แอนด สปา 

  

 
   

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลง 

• สระนํ้าวางหางจากอาคารท่ี

สะทอน 7.00 เมตร 

• ผูชมหางจากอาคาร 14.00 

เมตร  

 

• ความลึก 0.25 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ 

• ผิวหนาของสระนํ้าเปนสีดํา 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนกระเบ้ืองสีดํา 

ผิวนํ้าเกิดความกระเพ่ือม 

2 โครงการเดอะ 

ไลบราลี่ สมุย 

 
 

    

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลงท่ีถูกออกแบบ

ม า เ พ่ื อ เ ป น พ้ื น ท่ี

กิจกรรม ใหผูคนได

เขามาใชงาน 

• สระนํ้าวางหางจากอาคารท่ี

สะทอน 5.80 เมตร 

• ผูชมหางจากอาคาร 16.80  

เมตร  

 

• ความลึก 1.50 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ 

• ผิวหนาของสระนํ้าเปนสีแดง 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนกระเบ้ือง

โมเสกสีแดง 

ผิวนํ้าเกิดความกระเพ่ือม 

3 โครงการโบทานิกา เขา

ใหญ รีสอรท 

 
 

    

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลงท่ีถูกออกแบบ

ม า เ พ่ื อ เ ป น พ้ื น ท่ี

กิจกรรม ใหผูคนได

เขามาใชงาน 

• บันไดเขาถึงไดจากกลางสระ

นํ้า 

• บันไดอยูหางจากปลายขอบ

สระ 29.00 เมตร 

• รับรูวัตถุสะทอนตั้งตดิกับผิว

นํ้าท่ีสะทอน 

• ความลึก 1.50 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ 

• ผิวหนาของสระสีเทาเขม 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนกระเบ้ือง

โมเสกสีดาํเทา 

ผิวนํ้าเกิดความกระเพ่ือม 

4 โครงการภูเลยเบย อะ

ริทซ คารลตัน รีเสิรฟ 

  

 
   

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

ปดลอม 

• ศาลาตอนรับตั้งกลางสระนํ้า 

• เขาพักเห็นภาพสะทอนจะ

หางจากศาลาท่ีสะทอน 

14.00 เมตร 

• รับรูวัตถุสะทอนตั้งตดิกับผิว

นํ้าท่ีสะทอน 

• ความลึก 0.53 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ 

• ผิวหนาของสระสีเทา 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนหินแกรนิตสี

เทาเขม 

มีการลอมดวยกําแพงทึบสูง 

2.00 เมตร แตผิวนํ้าเกิด

ความกระเพ่ือม 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในรูปแบบน้ํานิ่ง 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ กระบวนการเขารับรูประสบการณ 

อุปกรณการรับรู 
รูปแบบของ

ปรากฎการณนํ้า 

การออกแบบคุณลักษณะของนํ้า 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 
ขนาดและตําแหนงของ 

ผูรับชมและวัตถุท่ีสะทอน 
ความลึกและโทนสีของผิวนํ้า ลักษณะผิวนํ้า 

5 โครงการพูลแมน ภูเก็ต 

อาเคเดีย สวนพ้ืนท่ี

ตอนรับ 

  

 
   

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

ปดลอม 

• วัตถุตั้งกลางสระนํ้า 

• เขาพักเห็นภาพสะทอนจะ

หางจากจุดรับรู 3.20เมตร 

• รับรูวัตถุสะทอนตั้งตดิกับผิว

นํ้าท่ีสะทอน 

• ความลึก 0.50 เมตร 

• ผิว นํ้าอยูต่ํ ากวาขอบสระ 

0.20 เมตร 

• ผิวหนาของสระนํ้าเปนสีดํา 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนกระเบ้ืองสีดํา 

ผิวนํ้าเกิดความน่ิงสงบ 

6 โครงการพูลแมน ภูเก็ต 

อาเคเดีย สวนพ้ืนท่ีพัก

คอย 

 
 

    

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลง 
• ตําแหนงท่ี 1 ผูชมหางจาก

วัตถุท่ีสะทอน 10.00 เมตร 

• ตําแหนงท่ี 2 จากท่ีน่ังท่ีฝง

ลงกลางสระต่ํากวาระดับพ้ืน 

0.50 เมตร 

• รับรูวัตถุสะทอนตั้งตดิกับผิว

นํ้าท่ีสะทอน 

• ความลึก 0.50 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ แตผิวนํ้าต่ํากวา

ระดับขอบท่ีน่ังกลางสระ 

0.20 เมตร 

• ผิวหนาของสระนํ้าเปนสีดํา 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนหินเทียมสีดํา 

ผิวนํ้าเกิดความกระเพ่ือม 

7 โครงการเรเนซองส 

ภูเก็ต รสีอรทแอนด

สปา สวนพ้ืนท่ีตอนรับ 

 
 

    

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

เปดโลง 
• มีแผนพ้ืนยื่นกลางสระนํ้า 

• จากสวนพ้ืนท่ีตอนรับเห็น

ภาพสะทอนจะหางจาก

ตําแหนงท่ียืน 8.00 เมตร 

• รับรูวัตถุสะทอนตั้งตดิกับผิว

นํ้าท่ีสะทอน 

• ความลึก 0.10 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ  แตต่ํ ากวาขอบ

ทางเดิน 0.05 เมตร 

• ผิวหนาของสระนํ้าเปนสีดํา 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนกระเบ้ืองสีดํา 

ผิวนํ้าเกิดความกระเพ่ือม 

8 โครงการศาลา ภเูก็ต รี

สอรท แอนด สปา สวน

พ้ืนท่ีตอนรับ 

 
 

 
   

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

ปดลอม 

• สระนํ้าตั้งอยูระหวางอาคาร

ท่ีสะทอนกับจุดทางเขา โดย

สระกวาง 16.00 เมตร 

• รับรูวัตถุสะทอนตั้งติดกับผวิ

นํ้าท่ีสะทอน 

 

• ความลึก 0.05 เมตร 

• ผิวนํ้าอยูในระนาบเดียวกับ

ขอบสระ  แตต่ํ ากวาขอบ

ทางเดิน 0.02 เมตร 

• ผิวนํ้าเปนสีนํ้าตาล 

• วัสดุท่ีปูผิวเปนหินสีนํ้าตาล 

ผิวนํ้าเกิดความกระเพ่ือม 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในรูปแบบน้ํานิ่ง 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ กระบวนการเขารับรูประสบการณ 

อุปกรณการรับรู 
รูปแบบของ

ปรากฎการณนํ้า 

การออกแบบคุณลักษณะของนํ้า 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 
ขนาดและตําแหนงของ 

ผูรับชมและวัตถุท่ีสะทอน 
ความลึกและโทนสีของผิวนํ้า ลักษณะผิวนํ้า 

9 โครงการศาลา ภเูก็ต รี

สอรท แอนด สปา สวน

ทางเดินเขาหองสปา 

 
 

 
   

ผืนนํ้าน่ิงสงบในท่ีวาง

ปดลอม 

• สระนํ้ากวาง 4.50 เมตร 

ยาว 20.50 เมตร มีทางเดิน

ขนาด 1.50 เมตรตดัผาน 

• ความลึก 0.05 เมตร 

• ผิ ว นํ้ าต่ํ ากว าผิ วทางเดิน 

0.05 เมตร ระยะลึกผิวนํ้าถึง

ขอบวัสดุปู 0.02 เมตร 

• ผิวนํ้าเปนสีนํ้าตาลเหมือน

กระจกเคลือบผิว 

• วั สดุ ท่ี ปู ผิ ว เปนหินกรวด

หยาบสีนํ้าตาล 

ผิวนํ้าเกิดความน่ิงสงบ 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 

 

ตารางท่ี 4.2 

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในรูปแบบน้ําไหล 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ 
กระบวนการเขารับรู

ประสบการณ 

อุปกรณการรับรู รูปแบบของ

ปรากฎการณนํ้า 

การออกแบบคุณลักษณะของนํ้า 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส ปริมาณนํ้า ขนาดของชองทางเดินนํ้า ความลาดชันของเนิน วัสดุพ้ืนชองทางเดินนํ้า 

1 โครงการวีรันดา 

เชียงใหม เดอะไฮท รี

สอรทสวนทางเขาและ

สวนตอนรับ 

 

 

    

 ทางนํ้าไหลท่ีมีขนาด

คงท่ี ปริมาณนํ้านอย

และความรุนแรงใน

การไหลต่ํา 

• ปริมาณนํ้าท่ีนอย  

• ความแรงของนํ้าในการ

ไหลต่ํา 

• ผิวนํ้าไมไดเคลือบพ้ืน

รองนํ้าท้ังหมด 

• ความกวางมีขนาดคงท่ี

ตลอดเสนทางการไหล

ของนํ้า 

• ความลาดชันต่ํา 

• ความแตกตางของ

ระดับตนนํ้าและปลาย 

0.05 เมตร  

• การไหลของนํ้าไม

รุนแรง 

• หินแกรนิตสีดําเรียบ 

โรยดวยกอนกรวด

หยาบ 

•  ความหนาแนนของ

กรวดปานกลาง 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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ตารางท่ี 4.3 

 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในรูปแบบน้ําตก 

ลําดับ ช่ือโครงการ ภาพโครงการ กระบวนการเขารับรูประสบการณ 

อุปกรณการรับรู 
รูปแบบของ

ปรากฎการณนํ้า 

การออกแบบคุณลักษณะของนํ้า 

ตา หู อุณหภูม ิ ผิวสัมผัส 
ปริมาณนํ้า ความเร็วของ

การไหลของนํ้า 
ความสูงของการตก ลักษณะของขอบผา 

พ้ืนผิวท่ีนํ้าตกลงมา

กระทบ 

1 โครงการวีรันดา 

เชียงใหม เดอะไฮท รี

สอรทสวนทางเขาและ

สวนตอนรับ 

 
 

   

 สระนํ้ารูปตัวยูตรง

กลางมีนํ้าตกขนาด

เล็ก 3 จุด มีเสียงท่ี

เ กิ ด จ า ก ก า ร ต ก

กระทบเปนช้ัน ๆ 

• ปริมาณนํ้าท่ีไหลนอย 

• ความเร็วในการไหล

นอย  

• ลักษณะของผิวนํ้าใส

เคลือบวัสดุปูผิว  

• นํ้าท่ีตกสูผิวนํ้าดานลาง

ไมรุนแรง 

• แทนนํ้าพุตั้งกลางสระ 

สูง 0.70 เมตร 

• ตกเปนข้ันบันไดสูงข้ัน

ละ 0.10 เมตร 

• ขอบเปนกระเบ้ืองดิน

เผาขอบเรียบ  

• การไหลตกของนํ้ามี

ความตอเน่ือง  

• ปรากฏเปนแผน นํ้า

ไหลเคลือบวัสดุบางๆ 

• พ้ืนผิวท่ีนํ้าตกลงมา

กระทบกับผิวนํ้าของ

สระ  

2 โครงการวีรันดา 

เชียงใหม เดอะไฮท รี

สอรทสวนทางเดิน

เช่ือมจากอาคาร

ตอนรับสูอาคารท่ีพัก 

 
 

   

 นํ้าตกผานท่ีลาดชัน 

นํ้ า ไหล เคลื อบผิว

วัสดุกอนท่ีจะตกลง

ก ร ะ ท บ สู พ้ื น

ดานลาง 

• ปริมาณนอย 

• ความเร็วในการไหล

นอย  

• ลักษณะของผิวนํ้าใส

ไหลเคลือบผิววัสดุ 

• นํ้าตกสูง 3.50 เมตร 

• นํ้ าตกมีลักษณะเปน

นํ้ าตกผ าน ท่ีลาด ชัน 

ปลายขอบพ้ืนท่ีลาดชัน

หางจากพ้ืน 0.05 เมตร 

• นํ้าไหลลนผานขอบ

ของกําแพงเรียบ 

• ก า ร ไ ห ล มี ค ว า ม

ตอเน่ือง 

• ผิวนํ้าใสไหลเคลือบผวิ

วัสดุอยางสม่ําเสมอ 

• พ้ืนผิว ท่ี นํ้าไหลตก

ก ร ะ ท บ หิ น ก ร ว ด

หยาบ 

3 โครงการเรเนซองส 

ภูเก็ต รสีอรทแอนด

สปา สวนบรเิวณ

หองอาหาร 

 
 

    

นํ้าตกท่ีตกอิสระ • ปริมาณมาก 

• มีความรุนแรงมาก 

• กระทบกับหินเกิดเปน

ลักษณะฟองสีขาว 

• นํ้าตกสูง 3.00 เมตร 

• มีการตกแบบอิสระ 

• ไหลผานขอบผาท่ี

ขรุขระ 

• นํ้าเกิดการรวมท่ีจุดใด

จุดหน่ึงกอนจะตกลง

มาสูท่ีต่ํา 

• เกิดเปนฟองสีขาว 

เห็นเปนทางนํ้าตกท่ี

ชัดเจน 

• พ้ืนผิว ท่ี นํ้าไหลตก

กระทบเปนบริเวณ

หนอง นํ้า น่ิ งขนาด

ใหญทําใหผิวนํ้าของ

หนองนํ้าเกิดความ

กระเพ่ือมตลอดเวลา 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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4.1.9 การวิเคราะหองคประกอบของพ้ืนท่ีท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณ 

การเก็บขอมูลเบื้องตนจากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวามีการใชน้ําและ

องคประกอบทางสถาปตยกรรมในการออกแบบในพ้ืนท่ีแบงออกเปน 2 ประเภท คือน้ําในท่ีวางท่ีมี

การเคลื่อนไหว ผูคนเขามาใชงานพ้ืนท่ีผานมาผานไป ใชเวลาบริเวณนั้นไมมาก ไดแกพ้ืนท่ีบริเวณสวน

ตอนรับ และท่ีอยูในท่ีวางท่ีนิ่ง ผูคนหยุดใชงานพ้ืนท่ีนั้นเปนระยะเวลาหนึ่งไดแกบริเวณหองอาหาร  

(1) น้ําในท่ีวางท่ีมีการเคล่ือนไหว 

น้ําในท่ีวางท่ีมีการเคลื่อนไหว แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการสราง

เรื่องราว ประสบการณการรับรูพ้ืนท่ีผานลําดับของพ้ืนท่ีในการออกแบบลักษณะการเขาถึงพ้ืนท่ี และ

น้ํายังมีความสัมพันธกับการจัดวางท่ีวาง การวางตําแหนงของน้ํานั้นมีบทบาทในการสรางภาพ

ประทับใจของอาคาร หรือเปนสวนหนึ่งในการสรางขอบเขตการเขาถึงอาคาร เชนการสะทอนงาน

สถาปตยกรรมเพ่ือสรางความประทับใจแรกในการเขาถึง หรือการเดินผานน้ําจากพ้ืนท่ีใชงานสวนหนึ่ง

ไปยังอีกสวนหนึ่งเปนตน โดยคุณลักษณะของน้ําท่ีเกิดข้ึนจะสัมพันธกับลําดับชั้นของพ้ืนท่ี และสวน

สุดทายคือลักษณะการปดลอมของท่ีวาง ซ่ึงการเก็บขอมูลเบื้องตนพบลักษณะของน้ําท่ีหลากหลายท้ัง

น้ําท่ีมีลักษณะนิ่งเรียบ น้ําไหล และน้ําตก 

(2) น้ําท่ีอยูในท่ีวางนิ่ง 

น้ําในท่ีวางนิ่ง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการสรางบรรยากาศ 

ประสบการณการรับรูผานการจัดวางท่ีวางของน้ํา และสวนพ้ืนท่ีใชงาน ซ่ึงมุมมองในการรับรู

ประสบการณจะข้ึนอยูกับลําดับของพ้ืนท่ีในการเขาถึงพ้ืนท่ีนั้น คุณลักษณะของน้ําท่ีเกิดข้ึนจะสัมพันธ

กับลําดับชั้นของพ้ืนท่ี และสวนสุดทายคือลักษณะการปดลอมของท่ีวาง ซ่ึงการเก็บขอมูลเบื้องตนพบ

ท้ังน้ําท่ีมีลักษณะนิ่งเรียบ และน้ําตก 

4.1.10 การวิเคราะหกรณีศึกษาน้ํานิ่งเรียบ 

จากตางรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํ าในงาน

สถาปตยกรรมในระบบน้ํานิ่งพบวา จากการศึกษาท้ังหมดพบวารูปแบบกระบวนการเขาไปรับรู

ประสบการณหลัก ๆ ท้ังหมดแบงออกเปน 7 รูปแบบแตกตางกันในสวนของการจัดวางตําแหนงของ

ผืนน้ํา และรูปแบบการเขาถึงท่ีวาง 

ในสวนของรูปแบบของปรากฏการณน้ําหลัก ๆ มี 2 รูปแบบคือผืนน้ําท่ีนิ่งสงบ

ในลักษณะท่ีวางเปดโลง โดยยอมใหลมสงผลกระทบตอผิวน้ํา ซ่ึงรูปแบบของปรากฏการณน้ําลักษณะ

นี้จะมีความสัมพันธกับงานสถาปตยกรรมในสวนของการสรางขอบเขตในการเขาถึงงานสถาปตยกรรม 

และผืนน้ําท่ีสงบนิ่งในลักษณะมีระนาบรอบดาน โดยผนังมีสวนในการชวยกันลมไมใหเกิดการปะทะ

กับผิวน้ํา น้ําท่ีนิ่งเรียบสามารถรับรูคุณลักษณะของน้ําไดผานการมองดวยตาเห็นเปนหลัก โดย
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คุณลักษณะของน้ําท่ีสามารถรับรูไดอยางชัดเจนคือความสามารถในการสะทอนสภาพแวดลอม ซ่ึง

ข้ึนอยูกับปจจัย 3 ปจจัยท่ีจะศึกษาดังตอไปนี้ 

(1) ขนาดและตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีสะทอน 

การรับรูภาพสะทอนท่ีเกิดข้ึนจากน้ํานิ่ง สระน้ําตองอยูในท่ีวางระหวางผู

รับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน โดยความสัมพันธของระยะหางจากผูรับชมและวัตถุท่ีสะทอนแปรผันตาม

ลักษณะการจัดวางท่ีวาง และลักษณะพ้ืนท่ีการใชงาน 

(2) ระดับความลึกของสระน้ําและโทนสีของผิวน้ํา 

จากการสํารวจพบวาในเรื่องระดับความลึกของสระน้ํามีตั้งแต 0.10 เมตร 

จนถึง 1.50 เมตร โดยข้ึนอยูกับลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน โทนสีของผิวน้ําข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชใน

การปูพ้ืนของสระน้ํานั้น พบวาโทนสีท่ีใชมักใชโทนสีเขม เชน สีดําและสีน้ําตาลเปนหลัก ซ่ึงภาพ

สะทอนจะมีความชัดเจนมากข้ึนหากผิวหนาของสระน้ําเปนสีโทนมืด มีเพียงเดอะ ไลบราลี่ท่ีเลือกใชสี

แดง ในทางกลับกันการใชสีแดงทําใหดึงดูดสายตาไดมากกวาจากการใชวัสดุ สี และพ้ืนผิวท่ีดึงดูด

ความสนใจ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.57 ภาพสะทอนท่ีจากสระโทนสีดํา (ซาย) และสีแดง (ขวา) . โดย ผูวิจัย, 2560. 

 

(3) ผิวของสระน้ํา 

กรณีศึกษาน้ํานิ่งเรียบ ความหยาบของวัสดุท่ีปูพ้ืนของสระน้ําไมสงผลตอผิวน้ํา 

สิ่งท่ีสงผลตอผิวของสระน้ําคือลม พบวามีการจัดองคประกอบในเรื่องของสภาพปดลอม 2 รูปแบบคือ

สระน้ําท่ีนิ่งสงบในลักษณะท่ีวางเปดโลง และสระน้ําท่ีสงบนิ่งในลักษณะมีระนาบปดลอมรอบดาน 

หากผิวของสระน้ํามีความนิ่งและถูกรบกวนนอยความสามารถสะทอนภาพก็จะมาก ยิ่งชวยเนนภาพ

ขององคประกอบนั้นใหชัดเจน ดังนั้นแสดงใหเห็นวาผิวของสระน้ํามีความสัมพันธกับการปดลอมของ

ท่ีวาง ขณะเดียวกันการปดลอมของท่ีวางท่ีสงผลตอลักษณะของผิวน้ํานั้นข้ึนอยูกับระยะความกวาง 

ของสระน้ําและความสูงของสภาพปดลอม 
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4.1.11 การวิเคราะหกรณีศึกษาน้ําไหล 

จากตางรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํ าในงาน

สถาปตยกรรมใน จากการศึกษาท้ังหมดพบกรณีน้ําไหล 1 การศึกษา น้ําไหลสามารถรับรูคุณลักษณะ

ของน้ําไดผานการมองเห็นดวยตา และการไดยินเสียงดวยหู พบวาในการออกแบบน้ําไหลข้ึนอยูกับ

ปจจัย 4 ปจจัยท่ีจะศึกษาดังตอไปนี้ 

(1) ปริมาณน้ํา 

พ้ืนท่ีท่ีศึกษานั้นมีการออกแบบใหมีการใชปริมาณน้ําท่ีนอย และระดับความ

แรงของน้ําในการไหลต่ํา ซ่ึงทําใหผิวน้ําไมไดเคลือบพ้ืนรองน้ําท้ังหมด 

(2) ขนาดชองทางเดินน้ํา 

ความกวางมีขนาดคงท่ีตลอดเสนทางการไหลของน้ํา 

(3) ความลาดชันของเนิน 

ความลาดชันของเนินต่ํา 

(4) ความหยาบวัสดุปูพ้ืน 

วัสดุปูพ้ืนดานลางทางเดินน้ําเปนหินแกรนิตสีดําเรียบ โรยดวยกอนกรวด

หยาบ มีความหนาแนนของกรวดระดับปานกลาง ซ่ึงกอนกรวดสงผลตอลักษณะการไหลของน้ํา 

คุณลักษณะของน้ําไหลตองเกิดจากความสัมพันธของปจจัยท้ังหมดท่ีกลาว

มาขางตน จากพ้ืนท่ีท่ีศึกษานั้นมีการออกแบบใหมีการใชปริมาณน้ําท่ีนอย และระดับความแรงของน้ํา

ในการไหลตํ่า ความกวางมีขนาดคงท่ีตลอดเสนทางการไหลของน้ํา ความลาดชันของเนินต่ํา จาก

ปจจัยท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาความรุนแรงท่ีเกิดจากแรงกระทําของน้ําต่ํา เม่ือเกิดการปะทะกับวัสดุปู

พ้ืนท่ีเปนกอนกรวดหยาบน้ําจึงไมมีแรงกระทํามากพอท่ีจะทําใหเกิดเสียง 

4.1.12 การวิเคราะหกรณีศึกษาน้ําตก 

จากตางรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํ าในงาน

สถาปตยกรรม จากการศึกษาท้ังหมด 3 การศึกษา พบวารูปแบบกระบวนการเขาไปรับรูประสบการณ 

และการเลือกใชคุณลักษณะของน้ํา  

น้ําตกสามารถรับรูคุณลักษณะของน้ําไดผานการมองเห็นดวยตา และการไดยิน

เสียงดวยหู เปนหลัก แตในกรณีศึกษาวีรันดาในสวนทางเดินสามารถรับรูประสบการณเพ่ิมเติมผาน

การสัมผัส และรับรูอุณภูมิความเย็นผานผิวกาย ซ่ึงคุณลักษณะของน้ําตกข้ึนอยูปจจัย 3 ปจจัยดังท่ีจะ

ศึกษาตอไปนี้ 

(1) ปริมาณน้ําและความเร็วของน้ํา 

กรณีศึกษาวีรันดาในสวนทางเดิน น้ําตกมีลักษณะน้ําท่ีไหลเปนปริมาณนอย 

ฉาบผิววัสดุดานขางสรางผลลัพธทางทัศนียภาพท่ีไดคือพ้ืนผิวท่ีดูเปยกและสองประกายสะทอนแสง 
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ในอีกทางหนึ่งกรณีศึกษาเรเนซองสในสวนทางเดินน้ําตกมีลักษณะผาหินน้ําท่ีไหลเปนปริมาณมากและ

มีความรุนแรงกวาสรางผลลัพธทางทัศนียภาพท่ีไดคือน้ําท่ีตกออกมาจากขอบผาและกระทบกับหิน

เกิดเปนลักษณะฟองสีขาว สรางความรูสึกสดชื่น และเกิดเสียงท่ีดังกวา 

(2) ความสูงของการตก 

จากการสํารวจพบวาในเรื่องระดับความสูงของน้ําตกมีตั้งแตเปนข้ัน ข้ันละ 

0.10 เมตร ไปจนถึงระดับความสูง 3.00 เมตร ซ่ึงสงผลตอการรับรูท่ีแตกตางกัน เม่ือความสูงมาก 

น้ําตกนั้นสามารถสรางจุดสนใจไดมากกวา และเกิดเสียงท่ีดังกวา 

(3) ลักษณะของขอบผาท่ีน้ําตกลงมา 

ขอบผาท่ีเรียบและแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ํานอยจะทําใหกระแสน้ําเกาะอยูกับ

พ้ืนผิว แลวตกลงมาเปนมานน้ําอยางเชน กรณีศึกษาวีรันดาในสวนทางเดิน ขอบผาท่ีขรุขระจะรวม

กระแสน้ําท่ีจุดใดจุดหนึ่ง เม่ือรวมกับน้ําท่ีมีปริมาณมากก็จะเกิดเปนฟองน้ําสีขาวอยางเชนเรเนซองส

ในสวนทางเดิน 

(4) พ้ืนผิวท่ีน้ําตกมากระทบ 

พ้ืนผิวท่ีน้ําตกกระทบสงผลตอรูปแบบการรับรูทางสายตา ซ่ึงปจจัยพ้ืนผิวท่ี

น้ําตกมากระทบมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําและความเร็วของน้ํา พ้ืนความสูงของการตก จะ

กอใหเกิดการรับรูเสียงท่ีแตกตางกันในแตละลักษณะพ้ืนผิว 

4.1.13  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจกรณีศึกษา 

จากการศึกษากรณีศึกษาสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทพบวาในการออกแบบ

ประสบการณ ข้ึนอยู กับเรื่องราว หรือบรรยากาศท่ีตองการนําเสนอ ณ ท่ีวางนั้น ซ่ึงน้ําจะมี

ความสัมพันธกับการออกแบบลําดับของพ้ืนท่ีเม่ือน้ํานั้นเปนน้ําในท่ีวางท่ีมีการเคลื่อนไหว และน้ําจะมี

ความสัมพันธกับการจัดวางท่ีวางเม่ือน้ําเปนน้ําในท่ีวางนิ่ง และคุณสมบัติของน้ําจะสัมพันธกับลําดับ

ชั้นของพ้ืนท่ี และลักษณะการปดลอมของท่ีวาง โดยน้ํานั้นเปนองคประกอบท่ีมีลักษณะแยกยอย

ออกไปไดมากมาย โดยลักษณะและภาพท่ีปรากฏของน้ํานั้นจะข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกท่ีกระทําตอตัว

มัน เม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนคุณลักษณะของน้ําก็จะเปลี่ยนไปดวยเชนกัน โดยสามารถจําแนกน้ํา

ออกเปน 2 ประเภทตามคุณลักษณะเรื่องการเคลื่อนไหว พบวาน้ําท่ีนิ่งเรียบจะสามารถรับรูไดผานการ

มองเห็นเปนหลัก และจะมีคุณลักษณะในเรื่องการสะทอนคูกันเสมอซ่ึงผิวของน้ําเปนสิ่งท่ีสงผลตอ

คุณลักษณะในการสะทอนมากท่ีสุด และถูกรบกวนไดงายจากองคประกอบท่ีไมอาจควบคุมไดอยางลม 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาลักษณะการสะทอนความสัมพันธกับการปดลอม ในขณะท่ีน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหว

อยางน้ําไหล และน้ําตก จะสามารถรับรูไดท้ังจากการมองเห็น และการไดยิน 

การศึกษาความสัมพันธของแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ํา

ในงานสถาปตยกรรมประเภทอ่ืน เม่ือเทียบกับงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทพบวาแนวคิดและ
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กระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมกรณีน้ํานิ่งมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันคือ 

รูปแบบของปรากฏการณน้ําหลัก ๆ มี 2 รูปแบบคือสระน้ําท่ีนิ่งสงบในลักษณะท่ีวางเปดโลง และสระ

น้ําท่ีสงบนิ่งในลักษณะมีระนาบรอบดาน ซ่ึงสิ่งท่ีสงผลตอประสบการณรับรู ไดแก การสะทอน

สภาพแวดลอม และสถาปตยกรรม การแสดงภาพลวงตา การสรางความรูสึกสงบ และแสดงถึงความ

เคลื่อนไหวของท่ีวาง 

แนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงานสถาปตยกรรมกรณี

น้ําไหล จากกรณีศึกษาโครงการรีสอรทผูวิจัยพบ 1 กรณีศึกษาดังนั้นทําใหเห็นวารูปแบบปรากฏการณ

น้ําท่ีเกิดจากน้ําไหลในงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทมีรูปแบบท่ีนอยกวางานสถาปตยกรรม

ประเภทอ่ืน ซ่ึงรูปแบบปรากฏการณน้ําท่ีเกิดจากน้ําไหลท่ีสงผลตอประสบการณรับรูในงาน

สถาปตยกรรมประเภทอ่ืน ไดแก การเชื่อมตอพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม การแสดงการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติและเวลา และความเคลื่อนไหวของผิววัสดุ 

สุดทายการศึกษาแนวคิดและกระบวนการออกแบบปรากฏการณน้ําในงาน

สถาปตยกรรมกรณีน้ําตกพบวามีลักษณะการใชท่ีแตกตางกัน งานสถาปตยกรรมอ่ืนนําเสนอรูปแบบ

ปรากฏการณน้ําในลักษณะหยดน้ําตกอยางอิสระในท่ีท่ีมีการควบคุม และไมควบคุมสภาพแวดลอม

เพ่ือแสดงถึงระนาบทางสถาปตยกรรม ขณะท่ีงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรทมีการใชในเรื่องของ

การสรางบรรยากาศในการเขาถึงพ้ืนท่ี  

 

4.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณ 

 

การดําเนินการสัมภาษณในโครงการวิจัยการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการ

สรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท ประกอบดวยการศึกษาแนวคิดการออกแบบ รวมถึง

แนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรม

อาคารประเภทรีสอรท จากการสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนิกผูออกแบบโครงการกรณีศึกษา ใน

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางไดกําหนดคําถามใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

1) แนวคิดการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของน้ํากับการสรางสุนทรียภาพและประสบการณ 

3) แนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททาง

สถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในอนาคต 
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4.2.1 วิเคราะหคําถามในการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรมสถาปนิก

ตองคํานึงถึงเรื่องอะไรบาง? 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณเก่ียวกับในการออกแบบประสบการณรับรู เชิง

สถาปตยกรรมสถาปตยกรรมสถาปนิกตองคํานึงถึง เปนคําถามท่ีตองการวิเคราะหความคิดเห็น

เก่ียวกับแนวคิดการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม โดยบทสรุปจากการสัมภาษณความ

คิดเห็นโดยตรงแบบแยกรายบุคคล ไดดังนี้ 

4.2.1.1 จักรกฤษณ อุนวิเศษ (สัมภาษณวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

การออกแบบเริ่มจากการศึกษาเรื่องของพ้ืนท่ีกอน แลวก็ศักยภาพของ

บริบทในพ้ืนท่ีจากนั้นนําเสนอออกมาเปนแนวคิด โดยสรางประสบการณท่ีอยากใหผูเขามาพักไดรับรู

เปนการเลาเรื่องท่ีเราอยากจะนําเสนอ ตั้งแตเริ่มเขาวาผูเขามาพักจะตองรูสึกแบบไหน อยากให

มองเห็นหรือไมอยากใหมองเห็นอะไร แลวคอย ๆ เขามาเรื่อย ๆ คอย ๆ ดึงเขามาเพ่ือใหรูสึกวาผูเขา

มาพักกําลังเขามาในอาณาจักรท่ีถูกสรางสรรคข้ึน สรางประสบการณเปนเรื่องราวสื่อออกไปใหคนท่ี

เขามาพักไดประสบการณกลับไป สรางสิ่งจดจําใหผูเขามาพัก เม่ือยอนนึกถึงท่ีนี่ผูเขามาพักจะนึกถึง

อะไร ดังนั้นกลาวคือการสรางประสบการณสัมพันธกับกระบวนการเขาถึงและการเลาเรื่องเม่ือผูเขามา

พักมาท่ีนี่เขาไดประสบการณไดความรูสึกกลับไปแบบสถาปนิกตองการหรือเปลา มันเหมือนแนวคิด

แตประสบการณคือการสรางเรื่องคือจากจากแนวคิดแบบแปลงใหใชงานไดคอย ๆ ซึมซับไปทีละจุด 

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของนักออกแบบท่ีตองการจะนําเสนอ การเนนงานสถาปตยกรรมอาจจะมี

ความสัมพันธเก่ียวกับการจัดวางท่ีวางมากกวาลําดับการเขาถึง แตถานักออกแบบตองการเลาเรื่องราว

ใหผูท่ีเขามาพักไดรับรูอาจจะมีความสัมพันธเก่ียวกับลําดับการเขาถึงมากกวา ซ่ึงจริงแทจริงแลวท้ัง

สองอยางมันมาคูกัน เพราะเวลานักออกแบบออกแบบก็จะคิดภาพองครวม การเจออะไรมันเปนการ

จัดวางพ้ืนท่ี แตลําดับการเขาถึงคือสิ่งท่ีนักออกแบบตองการจะใหเจออะไร ความสัมพันธตองไป

ดวยกันเพราะวาท้ังสองสิ่งนีม้าคูกัน 

4.2.1.2 ปรีดาพนธ บัณฑิตยานนท (สัมภาษณวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2561) 

การออกแบบประสบการณไม ได มี คําตอบแนนอน ข้ึนอยู กับวา

ผูออกแบบตองการจะนําเสนออะไร อยางไร และเพราะอะไร ซ่ึงในความเปนจริงการออกแบบไมใช

เปนแคเรื่องของความรูสึก การออกแบบยังสัมพันธกับเรื่องงบประมาณ โดยพ้ืนฐานการออกแบบ

ประสบการณผูออกแบบตองเขาใจพ้ืนฐานของสิ่งท่ีจะออกแบบเสียกอน แลวนําพ้ืนฐานความรู

เหลานั้นมาสรางสรรคใหออกมาสวยงาม งานออกแบบท่ีดีควรตอบครบทุกความตองการท้ังในดาน

ของหนาท่ีการใชงาน การจัดการพ้ืนท่ี และความสวยงาม ซ่ึงนอกจากนี้ผูออกแบบยังตองทําความ

เขาใจในเรื่องของพ้ืนท่ีท่ีจะออกแบบ เขาใจบริบทของพ้ืนท่ีท่ีจะออกแบบ 
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4.2.1.3 พิสิษฐ สายัมพล (สัมภาษณวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561) 

การออกแบบเริ่มตนนักออกแบบตองเคารพท่ีดินบริเวณนั้น ตนไมเก็บไว

ท้ังหมด เก็บความเปนพ้ืนถ่ิน เก็บรายละเอียดของบริบท พ้ืนท่ีดินเปนอยางไรทําใหคงเดิมมากท่ีสุด 

รวมถึงสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีนั้นดวย เรื่องของน้ําในพ้ืนท่ีก็ควรตองคํานึงถึงศักยภาพในการเอามาใช

ในการออกแบบ ใชเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําฝน ซ่ึงในการออกแบบประสบการณไมมีหลักตายตัวในการ

ออกแบบ ข้ึนอยูกับนักออกแบบวาตองการนําเสนอเรื่องอะไรใหแกผูท่ีเขามาในพ้ืนท่ีมากกวา ตองการ

ใหผูท่ีเขามาพักไดรับรูเรื่องราวแบบไหน ตองการสรางจุดสนใจแบบเปดเผย หรือตองการซอนเพ่ือ

สรางความนาคนหา 

4.2.1.4 สมิตร โอบายะวาทย (สัมภาษณวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

การออกแบบประสบการณนั้นสถาปนิกสมิตร โอบายะวาทยเห็นวาเรื่อง

ลําดับการเขาถึงและลําดับชั้นของพ้ืนท่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหผู ท่ีเขามาใชงานพ้ืนท่ีไดรับรูงาน

สถาปตยกรรมวางานสถาปตยกรรมชิ้นนี้มีตัวตนท่ีแตกตาง การท่ีมนุษยไดเขาไปใชพ้ืนท่ีรีสอรทแตละ

แหง บางแหงมนุษยสามารถจําภาพจํา หรือประสบการณท่ีเกิดข้ึนได แตบางแหงมีรูปแบบการเขาถึงท่ี

ตายตัวจากพ้ืนท่ีตอนรับสูหองอาหารหากเดินทางซายจะพบกับหองน้ํา ซ่ึงคือลําดับการเขาถึงปกติ แต

หากนักออกแบบมีการออกแบบลําดับการเขาถึงท่ีแตกตางออกไป สิ่ง ท่ีเกิดข้ึนจะเปนงาน

สถาปตยกรรมชิ้นใหม ซ่ึงสิ่งสําคัญของสถาปนิกสมิตร โอบายะวาทยการออกแบบงานสถาปตยกรรมท่ี

ผูเขามาใชพ้ืนท่ีภายในอาคารตองรับรูความเปนตัวตนของอาคารนั้นได  

4.2.1.5 เมธา บุนนาค (สัมภาษณวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

สิ่ ง ท่ีสําคัญในการสรางประสบการณ คือความรูสึกสงบเบิกบาน 

(enjoyment) ซ่ึงไมใชแคน้ําอยางเดียว แตเก่ียวกับสิ่งดํารงอยู (existing) ดวย รวมถึงธรรมชาติ คือ

การอยูรวมกันแบบตามปกติของสิ่งตาง ๆ ไมไดมีจุดหมายอะไร ซ่ึงการเกิดสุนทรียภาพหรือ

ประสบการณ การสรางความรูสึกสงบเบิกบาน (enjoyment) ตองเปนการสรางข้ึนจากความตั้งใจให

มันเกิด และความแมนยําเทานั้นถึงจะทําใหเกิดความงามข้ึนได เชนถาออกแบบตองการออกแบบให

น้ํานิ่ง นักออกแบบตองคิดอยางตั้งใจวาทําอยางไรน้ําถึงจะนิ่ง และนิ่งอยางไร  

การออกแบบประสบการณนั้นสถาปนิกเมธา บุนนาค ใหความเห็นวา

การออกแบบการสรางประสบการณท่ีเกิดจากสถาปตยกรรมเขามักออกแบบประสบการณท่ีเต็มไป

ดวยการคาดเดา และไมเปดเผยในทันที กระบวนการเดิน มุมมองท่ีเกิดข้ึนตองเกิดจากความตั้งใจ 

และแมนยําในทุกมุมมองท่ีตองการจะใหมองเห็น เพ่ือใหประสบการณเราอารมณ ซ่ึงมันไมมีหลักการ

ท่ีจะนํามาออกแบบ ไมมีอะไรดีท่ีสุด มีแตเหมาะหรือไมกับสิ่งท่ีนักออกแบบอยากจะใหเกิด 
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4.2.2 วิเคราะหคําถามคุณลักษณะของน้ําในประเด็นการรับรู? 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณเก่ียวกับคุณลักษณะของน้ําในประเด็นใดสงผลตอ

การรับรู เปนคําถามท่ีตองการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของน้ํากับการสราง

สุนทรียภาพและประสบการณ โดยบทสรุปจากการสัมภาษณความคิดเห็นโดยตรงแบบแยกรายบุคคล 

ไดดังนี้ 

4.2.2.1 จักรกฤษณ อุนวิเศษ (สัมภาษณวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

คุณลักษณการสะทอนเปนสื่งท่ีเห็นไดชัด เขาใจงายสุด น้ําเหมือนกับเปน

พ้ืนท่ีท่ีกวาง ถาเม่ือไหรนักออกแบบตองการพ้ืนท่ีโลง สบาย กวาง การใชน้ําเขาไปสะทอนจะให

ความรูสึกโลงคลายกับกระจก เวลาวางแลวหองกวางข้ึน คุณลักษณะท่ีสําคัญของน้ําจึงเปนเรื่องของ

การสะทอน เรื่องของเสียงมันก็มีผล แตเม่ือเขาสูพ้ืนท่ีมนุษยอาจจะมองผานไปในเรื่องของสัมผัสอ่ืน ๆ 

นอกจากการสัมผัสโดยตาท่ีจะรับรูไดกอน รับรูในเรื่องของรูป และกลิ่น รูปก็คือความสวยงามท่ีมนุษย

สามารถรับรูไดทันที แตเสียงบางทีชวยในเรื่องของสุนทรียะแตวามนุษยอาจจะไมรูตัว อยางเชนดาน

นอกมีเสียงรบกวนจากรถวิ่ง น้ําตกเล็ก ๆ หรือวาเปนน้ําไหล สามารถกลบเสียงนั้น แตมนุษยไมไดรูสึก

วามันเงียบเพราะมีน้ําตก มนุษยจะรับรูวามันเงียบเฉย ๆ น้ําจึงเปนสวนชวยท่ีดีสําหรับเอาเสียงมาชวย

ใหรูสึกผอนคลาย หรือชวยในการกลบเสียงอ่ืน ๆ ท่ีรบกวนจากภายนอก ในพ้ืนท่ีปดอยางพ้ืนท่ีสปา

การออกแบบแคน้ําหยดก็ชวงสรางความรูสึกเงียบไดเชนกัน ซ่ึงคุณสมบัติการออกแบบเหลานี้ข้ึนอยู

กับพ้ืนท่ีท่ีจะออกแบบวามีความตองการอยางใหเปนอยางไร 

4.2.2.2 ปรีดาพนธ บัณฑิตยานนท (สัมภาษณวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2561) 

คุณสมบัติของน้ําเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนักออกแบบตองทําความเขาใจ 

แลวนําคุณสมบัติเหลานี้มาใชในงานออกแบบของเราไดอยางไร ภาพสะทอนเปรียบเหมือนงานศิลปะ 

ผูออกแบบเปนคนกําหนดวาอยากใหภาพนั้นออกมาเปนอยางไร อยากใหภาพนั้นนิ่งอยูแบบนั้นท่ีไมวา

จะมองมุมไหนก็ยังคงเหมือนเดิม หรือตองการใหเกิดมิติท่ีหลากหลาย ผูท่ีรับชมสามารถรับรูภาพท่ี

เปลี่ยนไปตามบรรยากาศท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงภาพสะทอนท่ีมีลักษณะนิ่งสนิท สิ่งท่ีเปลี่ยนไปมีอยางเดียวคือ

แสง หากผูรับชมใชเวลาตรงพ้ืนท่ีนั้นนานพอก็จะสามารถรับรูความเปลี่ยนแปลงนั้นได ในขณะท่ีภาพ

สะทอนท่ีถูกนําเสนอในมิติท่ีหลากหลาย เม่ือผานไปชวงเวลาหนึ่งก็จะสามารถรับรูไดรูปแบบหนึ่งท่ีมี

ความแตกตางกันไป ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมใชเกิดจากปจจัยของลม แสง แตยังรวมถึงเรื่อง

ของบริบทท่ีจะสะทอน ธรรมชาตินั้นเปนสิ่งท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากออกแบบภาพสะทอน

ลักษณะนี้ในพ้ืนท่ีท่ีหยุดนิ่ง ผูคนท่ีเขามาใชงานพ้ืนท่ีนั้นมีการใชเวลาในพ้ืนท่ีนั้น ผูท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีจะ

สามารถซึมซับและรับรูความแตกตาง แตท้ังหมดไมมีอะไรถูก และอะไรท่ีผิด ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ี

จะออกแบบ  
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4.2.2.3 พิสิษฐ สายัมพล (สัมภาษณวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561) 

ในการออกแบบสวนตัวสถาปนิกพิสิษฐ สายัมพล มีความคิดเห็นวาสวน

ตัวตนชอบการออกแบบท่ีใชคุณสมบัติการสะทอน เนื่องจากการสะทอนจะใหภาพสะทอนตาม

กาลเวลา เปลี่ยนไปตามแสง ลม หากเปนชวงเวลากลางคืนเม่ือมีแสงไฟก็จะเปลี่ยนบรรยากาศ สราง

ประสบการณท่ีเปลี่ยนไปทุกชวงเวลา ในคุณลักษณะเรื่องเสียงเขาไมไดชอบการสรางเสียงท่ีเกิดข้ึน

จากมนุษยทํา แตถาหากเสียงนั้นเกิดข้ึนจากธรรมชาติแลวผูออกแบบดึงคุณลักษณะของน้ําในขอนั้น

มาใชในการออกแบบนั่นคือสิ่งท่ีดี 

4.2.2.4 สมิตร โอบายะวาทย (สัมภาษณวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

น้ํามีผลตอการสรางสุนทรียะ เพราะน้ําทําใหเกิดความเย็น มนุษยมีรอน

มีเย็น มีมืดมีสวาง เม่ือไหรท่ีสองสิ่งใหผลท่ีตางกันสันฐานเหลานี้จะเปนตัวสรางสุนทรียภาพ แตน้ําก็

ไมใชองคประกอบหลักทางสถาปตยกรรม คุณลักษณะของน้ําท่ีสงผลตอการรับรูไดอยางชัดเจน

สถาปนิกสมิตร โอบายะวาทยใหความเห็นวาเปนเรื่องของการไหล เสียงท่ีเกิดข้ึนจากน้ํา รวมท้ังความ

หนา บางของน้ํา การออกแบบประสบการณท่ีสัมพันธกับน้ํานั้นสถาปนิกสมิตร โอบายะวาทยให

ความเห็นวาน้ําเปนเรื่องสําคัญ และเคยมีอยูต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันถูกนํามาใชในตางกรรมตางวาระ 

แตไมไดมีอะไรใหม การออกแบบคือการเรียงรอยสิ่งท่ีมีอยูเดิมมาน้ําเสนอใหมเทานั้น 

ในเรื่องของน้ํา น้ํามีนัยยะความเปนกายภาพท่ีมาจากดานบน ดานลาง 

ดานขาง ดังนั้นนัยยะในการออกแบบนักออกแบบตองมีการจัดการวาน้ําจะไปไหน ฝนท่ีหลนลงมานัก

ออกแบบจะจัดการกับฝนนั้นอยางไร แอบนําไปท้ิง หรือเอามานําเสนอเปนสวนหนึ่งของงานออกแบบ 

4.2.2.5 เมธา บุนนาค (สัมภาษณวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

สถาปตยกรรมท่ีนักออกแบบตั้งใจใหมันเกิดเปนการรับรูสิ่งดํารงอยู น้ําก็

เปนสิ่งดํารงอยู ลมก็เปนสิ่งดํารงอยู แสงอาทิตยก็เปนสิ่งดํารงอยู เงาก็เปนสิ่งดํารงอยู ซ่ึงการท่ีนัก

ออกแบบจะออกแบบอะไรตองทําความเขาใจกับสิ่งนั้น การท่ีนักออกแบบจะออกแบบน้ํา ก็ตองเขาใจ

คุณลักษณะของน้ํา ถึงจะสามารถออกแบบออกมาไดอยางท่ีตั้งใจใหเกิด 

4.2.3 วิเคราะหคําถามทานมีแนวทางในการพัฒนาการออกแบบการใชน้ําและ

องคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสรางสุนทรียภาพและประสบการณในงานสถาปตยกรรม

ประเภทรีสอรทในอนาคตอยางไรบาง? 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการออกแบบการใช

น้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนคําถามท่ีตองการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคาร

ประเภทรีสอรทในอนาคต โดยบทสรุปจากการสัมภาษณความคิดเห็นโดยตรงแบบแยกรายบุคคล ได

ดังนี้ 
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4.2.3.1 จักรกฤษณ อุนวิเศษ (สัมภาษณวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

มิติในเรื่องของอุณหภูมิเปนสิ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากปจจุบันในประเทศ

ไทยมีขอจํากัดในเรื่องการออกแบบคุณลักษณะของน้ําดานนี้ หรือการออกแบบน้ําในลักษณะท่ีเปน

งานนิทรรศการ สนุกไปกับการออกแบบทําใหนักออกแบบมองขามขีดจํากัดท่ีเคยมี มีแนวคิดท่ี

หลากหลายข้ึน บางทีมองการออกแบบเปนแสดงอยูบนบก บางทีแสดงอยูในน้ํา ใชน้ําเปนเวทีเปน

ภาพสะทอนใหคนดภูาพจากดานบน นักออกแบบสามารถจะออกแบบประสบการณไดวาอยากใหเกิด

ความรูสึกแบบไหน นี่คือตนความคิดของคําวาประสบการณ ตอจากนั้นจะเกิดท่ีวางและการจัดวางท่ี

วางวาตองการอะไร ใชน้ําในรูปแบบหรือคุณลักษณะอยางไรในมุมมองท่ีแตกตางออกไป 

4.2.3.2 ปรีดาพนธ บัณฑิตยานนท (สัมภาษณวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2561) 

การท่ีนักออกแบบจะนําเสนออะไร ข้ึนอยูกับประสบการณ มุมมองของ

แตละบุคคลท่ีอยากจะเขียนบทละครใหคนท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีรูสึกถึงอะไร มนุษยมีมุมมองดานความงาม

ท่ีไมเทากัน สิ่งท่ีเราควรคํานึงถึงตอไปคือมนุษยคือมนุษย ความเขาใจในเรื่องความงามของชาวฝง

ตะวันตก เอเชีย และไทยไมเหมือนกัน ซ่ึงรีสอรทเปนงานสถาปตยกรรมท่ีจะรองรับคนไทยเพียงกลุม

เดียว ดังนั้นผูออกแบบตองมองจุดรวมวาน้ํามีความสําคัญกับมนุษยตรงไหน 

4.2.3.3 พิสิษฐ สายัมพล (สัมภาษณวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561) 

การใชน้ําออกแบบในระดับ หรือระนาบอ่ืน เชน การเดินลอดผานน้ําลง

ไป การใชน้ําเปนหลังคา หรือฝาเพดาน แตสุดทายการใชน้ําในการออกแบบยังคงตองคํานึงถึงเรื่อง

ของท่ีตั้งและลักษณะของพ้ืนท่ีนั้นเปนสําคัญ  

4.2.3.4 สมิตร โอบายะวาทย (สัมภาษณวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

แนวทางการพัฒนาการออกแบบประสบการณนั้นสถาปนิกสมิตร โอบา

ยะวาทยใหความเห็นวาในมิติของสีของน้ําและความเร็วเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ในมิติของสีสถาปนิกสมิตร 

โอบายะวาทยใหความสนใจกับการเปลี่ยนสีของน้ําเปนสีอ่ืนๆ เชนสีแดง หรือสีมรกต ซ่ึงเขาเองยังมี

ความมองเห็นถึงขอจํากัดในการดูแลรัษา แตอาจจะมีปจจัยอ่ืนในการเปลี่ยนสีของน้ําไดมากกวาการ

เปลี่ยนสีวัสดุปูผิว เชน สีของไฟท่ีเขามากระทํา สวนในเรื่องของความเร็วเขาใหความเห็นเก่ียวกับ

ความสัมพันธของความเร็วของน้ํากับทิศทางการไหล สรางความรูสึกนาติดตาม แตสุดทายยังตอง

คํานึงถึงเรื่องหลักความเปนจริงเรื่องงบประมาณ 

4.2.3.5 เมธา บุนนาค (สัมภาษณวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

ทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบนี้ไมมีทางเหมือนกันเลย ความงามท่ีเราเคยเห็น

แลวในอดีตมันคือสิ่งท่ีจบลงไปแลว สิ่งเหลานั้นจะไมมีการถูกนํามาสรางความงดงามไดอีกครั้ง การ

สรางสรรคจึงเปนสิ่งท่ีไมยึดอดีต ซ่ึงน้ําเปนสิ่งสรางสรรคท่ีข้ึนอยูกับนักออกแบบวาตองการจะทําอะไร 

แลวใหเกิดอะไร เกิดอิทธิพลจากสิ่งท่ีจับตองไมไดเขามาทําใหน้ําท่ีเปนสิ่งจับตองไดเกิดมีความหมาย
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หรือความสําคัญ เชนการออกแบบน้ําท่ีสัมพันธกับความรัก ความศรัทธา และความเชื่อ ท้ังหมดข้ึนอยู

กับความสรางสรรคของนักออกแบบ 

4.2.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

4.2.4 .1  การ วิ เคราะห แนวคิ ดการออกแบบประสบการณ รั บ รู เ ชิ ง

สถาปตยกรรม 

สถาปนิกสวนใหญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องการให

ความสําคัญกับบริบท ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีนั้น โดยการออกแบบประสบการณรับรูเชิง

สถาปตยกรรมสถาปนิกสวนใหญมุงเนนไปยังการออกแบบลําดับการเขาถึง (the sequence of 

space) ท่ีสัมพันธกับเรื่องราวท่ีตองการนําเสนอ รองลงมาคือการจัดวางท่ีวาง (space planning) แต

การออกแบบประสบการณนั้นไมมีหลักการแนนอนในการออกแบบข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีนัก

ออกแบบแตละคนตองการจะนําเสนอ 

 

ตารางท่ึ 4.4 

 

การวิเคราะหสาระสําคัญจากบทสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนิกเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบ

ประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม 

การใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท 
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แนวคิดการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรม      

• การจัดวางท่ีวาง  (space planning)      

• ท่ีวางปดลอม (enclosing space)      

• การจัดลําดับช้ันของพ้ืนท่ี (the hierarchy of space)      

• ลําดับของพ้ืนท่ี (the sequence of space)      
หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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4.2.4.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของน้ํากับการสราง

สุนทรียภาพและประสบการณ 

สถาปนิกสวนใหญมีความคิดเห็นวาการสะทอนเปนสิ่งท่ีมนุษยสามารถ

รับรูไดงายและชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามคิดวาน้ําท่ีสะทอน

ไดนาสนใจมากท่ีสุด (Nasar and Li, 2004) นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของเสียง และความเร็วในการไหล

ของน้ํา ซ่ึงนําน้ํามาสรางสุนทรียภาพทางสถาปตยกรรมไดนั้น นอกจากนี้สถาปนิกสวนใหญกลาววานัก

ออกแบบจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะของน้ํา จากนั้นจึงนําคุณลักษณะของน้ํามาสรางสรรค

งานออกแบบใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีตั้งใจใหเปน 

 

ตารางท่ี 4.5 

 

การวิเคราะหสาระสําคัญจากบทสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนิกเก่ียวกับคุณลักษณะของน้ํากับ

การสรางสนุทรยีภาพและประสบการณ 

การใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท 
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คุณลักษณะของน้ํากับการสรางสุนทรียภาพและประสบการณ      

• การเคลื่อนไหว (motion)      

• เสียง (sound)      

• การสะทอน (reflectivity)      

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 

 

 

4.2.4.3 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการออกแบบทางสถาปตยกรรม

เกี่ยวกับการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรสีอรทในอนาคต 

สถาปนิกมีความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการพัฒนาการออกแบบทาง

สถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและบริบททางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรีสอรทในอนาคตท่ี

หลากหลายและแตกตางกันออกไป ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธของสรางสรรคประสบการณและเรื่องราว

ท่ีนักออกแบบแตละบุคคลตองการจะสื่อความงามในมุมมองของตนเอง ไมไดมีแนวทางท่ีตายตัว 
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ดังนั้นการออกแบบน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีสําคัญคือการเขาใจธรรมชาติ และ

คุณลักษณะของสิ่ง ท่ีนักออกแบบตองการจะออกแบบ เพ่ือสื่อสารใหผูใชงานไดเกิดการรับรู

ประสบการณนั้นไดอยางแมนยํา 

 

ตารางท่ี 4.6 

 

การวิเคราะหสาระสําคัญจากบทสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนิกเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมอาคารประเภทรี

สอรทในอนาคต 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ ผลการวิเคราะหความคิดเห็น 

ทานมีแนวทางในการพัฒนาการออกแบบการใชน้ํา

และองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสราง

สุนทรียภาพและประสบการณในงานสถาปตยกรรม

ประเภทรีสอรทในอนาคตอยางไรบาง? 

ผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นพบวา 

สถาปนิกสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีพองกันวาการใชนํ้า

และบริบททางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงาน

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรทไมมีแนวทางตายตัว

ข้ึนอยูกับความสรางสรรคของนักออกแบบ และการท่ี

นักออกแบบอยากจะนําเสนอ แตสิ่งสําคัญคือการ

เขาใจธรรมชาติ และคุณลักษณะของสิ่งท่ีนักออกแบบ

ตองการจะออกแบบ 

ความคิดเห็นท่ีกลุมสถาปนิกและภูมิสถาปนิก

เสนอถึงแนวทางในการพัฒนาการออกแบบการใชนํ้า

และองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสราง

สุนทรียภาพและประสบการณในงานสถาปตยกรรม

ประเภทรีสอรทในอนาคต โดยสามารถแยกเปนขอ ๆ 

ไดดังน้ี 

• คุณลักษณะของน้ําและการออกแบบ 

- มิติในเรื่องของอุณหภูมิ 

- มิติของระดับ หรือระนาบท่ีตางออกไป 

- มิติของสีของนํ้าและความเร็ว 

• ความสําคัญของน้ําและการออกแบบ 

- จุดรวมความสําคัญของนํ้าท่ีมีกับมนุษย 

- อิทธิพลของนํ้าในเรื่องนามธรรม 

หมายเหตุ. โดยผูวิจัย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบการสรางปรากฏการณในเรื่องของรูปแบบของ

ปรากฏการณน้ํา ความสัมพันธของปรากฏการณน้ํากับสถาปตยกรรม รวมถึงแนวทางการพัฒนาการ

ออกแบบในการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการสรางสรรคงานออกแบบอาคาร

ประเภทรีสอรท สูการวิเคราะหแนวทางการการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการ

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรท เพ่ือคนหาองคประกอบทางสถาปตยกรรมและของคุณสมบัติของน้ํา

ท่ีมีความสัมพันธกันในการสรางปรากฏการณน้ํา โดยผานการศึกษากรณีศึกษาและการสัมภาษณ

สถาปนิกและภูมิสถาปนิก เพ่ือใชในการสรางสรรคและพัฒนาการออกแบบประสบการณรับรูเชิง

สถาปตยกรรมในงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท โดยกระบวนการวิจัยแสดงใหเห็นในบทท่ี 3 

และบทท่ี 4 ทําใหสามารถสรุปประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับความสัมพันธของการใชน้ําและองคประกอบ

ทางสถาปตยกรรมในการออกแบบอาคารประเภทรีสอรท เพ่ือนําไปเปนเกณฑในการออกแบบตอไป

ตามวัตถุประสงคขอ 3 คือ เสนอแนวทางการออกแบบการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรม

ในการสรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

5.1 ความสัมพันธของลกัษณะท่ีวางกับการสรางสรรคปรากฏการณน้ํา 

5.2 ความสัมพันธของรูปแบบปรากฏการณน้ํากับการรับรู 

5.3 ความสัมพันธของคุณลักษณะของน้ํากับการออกแบบ 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 

5.1 ความสัมพันธของการสรางปรากฏการณน้ํากับองคประกอบทางสถาปตยกรรม 

 

จากการศึกษากระบวนการสรางปรากฏการณน้ําจากโครงการกรณีศึกษาพบวาลักษณะ

ของการสรางสรรคปรากฏการณน้ําในท่ีวางมีความสัมพันธกับองคประกอบทางสถาปตยกรรมในเรื่อง

การออกแบบลําดับการเขาถึง และการจัดวางท่ีวาง ซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณสถาปนิกและภูมิ

สถาปนิกท่ีใหความสําคัญกับการออกแบบลําดับการเขาถึง และการจัดวางท่ีวาง โดยสามารถสรุป

ความสัมพันธของลักษณะท่ีวางกับการสรางสรรคปรากฏการณน้ํา ไดดังนี้ 
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5.1.1 พ้ืนท่ีวางท่ีมีการเคล่ือนไหว 

ในการศึกษากรณีศึกษา ท่ีวางเคลื่อนไหวท่ีมีการออกแบบปรากฏการณน้ําในการ

สรางประสบการณเปนลักษณะพ้ืนท่ีท่ีผูคนสัญจรผาน หรือเขามาทํากิจกรรมใชเวลาในพ้ืนท่ีนั้นเปน

ระยะเวลาสั้น โดยแตละกรณีศึกษาจะการออกแบบการใชพ้ืนท่ีแตกตางออกไป ไดแก พ้ืนท่ีทางเดิน

เขาอาคาร พ้ืนท่ีตอนรับ พ้ืนท่ีพักคอยสวนพ้ืนท่ีตอนรับ หรือพ้ืนท่ีทางเดินเชื่อมอาคาร ซ่ึงการ

ออกแบบปรากฏการณน้ํ า พ้ืนท่ีวางท่ีมีการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ กับองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมในเรื่องการออกแบบลําดับการเขาถึง โดยมีรูปแบบปรากฏการณน้ํา ดังภาพ 5.1 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 รูปแบบปรากฏการณน้ําในพ้ืนท่ีวางท่ีมีการเคลื่อนไหว. โดย ผูวิจัย, 2561  

 

ผลการศึกษากรณีศึกษาสอดคลองกับผลการสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนกิ

เก่ียวกับในการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรมท่ีสถาปนิกตองคํานึงถึง จักรกฤษณ อุน

วิเศษ กลาววาสรางประสบการณท่ีอยากใหผูเขามาพักไดรับรูเปนการเลาเรื่องท่ีเราอยากจะนําเสนอ 

ตั้งแตเริ่มเขาวาผูเขามาพักจะตองรูสึกแบบไหน อยากใหมองเห็นหรือไมอยากใหมองเห็นอะไร 

สถาปนิกเมธา บุนนาค ใหความเห็นวาการออกแบบการสรางประสบการณท่ีเกิดจากสถาปตยกรรม

เขามักออกแบบประสบการณท่ีเต็มไปดวยการคาดเดา และไมเปดเผยในทันที กระบวนการเดิน 

กลาวคือการสรางประสบการณสัมพันธกับกระบวนการเขาถึงและการเลาเรื่อง 
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ท่ีวางเคลื่อนไหวเปนลักษณะพ้ืนท่ีท่ีผูคนสัญจรผาน หรือเขามาทํากิจกรรมใช

เวลาในพ้ืนท่ีนั้นเปนระยะเวลาสั้น ดังนั้นปรากกฏการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีควรเปนปรากฏการณน้ําท่ี

รับรูไดงาย และสามารถความประทับใจในระยะเวลาท่ีสั้น ซ่ึงจากท่ีกลาวมาในบทท่ี 2 เรื่องการรับรู

พ้ืนท่ีสถาปตยกรรม โดยการรับรูพ้ืนท่ีระยะไกลผานการมองเห็นกลาววาปจจัยดานการมองเห็นเปน

ปจจัยหลักท่ีสถาปนิกนํามาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือสรางการรับรู ในสวนการสัมภาษณ

ภูมิสถาปนิกจักรกฤษณ อุนวิเศษ กลาววาเม่ือเขาสูพ้ืนท่ีมนุษยอาจจะมองผานไปในเรื่องของสัมผัสอ่ืน 

แตก่ีสัมผัสโดยตาจะสามารถรับรูไดกอน ขณะท่ีสถาปนิกสมิตร โอบายะวาทยใหความเห็นวาการไหล 

และเสียงท่ีเกิดข้ึนจากน้ําเปนสิ่งท่ีสงผลตอการรับรูมากไดงายท่ีสุด 

5.1.2 พ้ืนท่ีวางหยุดนิ่ง 

ในการศึกษากรณีศึกษา ท่ีวางหยุดนิ่งท่ีมีการออกแบบปรากฏการณน้ําในการ

สรางประสบการณเปนลักษณะพ้ืนท่ีท่ีผูคนใชเวลาในพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง เนนลักษณะของกิจกรรม 

หนาท่ีการใชงานในพ้ืนท่ีนั้น โดยแตละกรณีศึกษาจะการออกแบบการใชพ้ืนท่ีแตกตางออกไป ไดแก 

พ้ืนท่ีหองอาหาร พ้ืนท่ีสระวายน้ํา หรือสวนพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะ ซ่ึงการออกแบบปรากฏการณน้ํา

พ้ืนท่ีวางหยุดนิ่งมีความสัมพันธกับองคประกอบทางสถาปตยกรรมในเรื่องการออกแบบการจัดวางท่ี

วาง โดยมีรูปแบบปรากฏการณน้ํา ดังภาพ 5.2 

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 รูปแบบปรากฏการณน้ําในพ้ืนท่ีวางหยุดนิ่ง. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

ผลการศึกษากรณีศึกษาสอดคลองกับผลการสัมภาษณสถาปนิกและภูมิสถาปนิก

เก่ียวกับในการออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรมท่ีสถาปนิกตองคํานึงถึง จักรกฤษณ อุน
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วิเศษ กลาววาการออกแบบท่ีวางท่ีเนนงานสถาปตยกรรมอาจจะมีความสัมพันธเก่ียวกับการจัดวางท่ี

วางมากกวาลําดับการเขาถึง 

ท่ีวางหยุดนิ่งท่ีมีการออกแบบปรากฏการณน้ําในการสรางประสบการณเปน

ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีผูคนใชเวลาในพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง โดยเนนลักษณะของกิจกรรม หนาท่ีการใชงานใน

พ้ืนท่ีนั้น ทําใหผูท่ีใชพ้ืนท่ีมีระยะเวลาในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยรอบท่ีคอย ๆ 

เปลี่ยนตามกาลเวลาและปจจัยภายนอก ภูมิสถาปนิกสถาปนิกปรีดาพนธ บัณฑิตยานนทกลาววา

ธรรมชาตินั้นเปนสิ่งท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากออกแบบภาพสะทอนลักษณะนี้ในพ้ืนท่ีท่ีหยุด

นิ่ง ผูคนท่ีเขามาใชงานพ้ืนท่ีนั้นมีการใชเวลาในพ้ืนท่ีนั้น ผูท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีจะสามารถซึมซับและรับรู

ความแตกตางของภาพสะทอนท่ีเกิดข้ึน 

5.1.3 แนวทางการออกแบบลักษณะท่ีวางกับการสรางสรรคปรากฏการณน้ํา 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลทางดานแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงศึกษากรณีศึกษาและการสัมภาษณ สามารถสรุปเปนเกณฑการออกแบบลักษณะท่ีวางกับการ

สรางสรรคปรากฏการณน้ํา ไดดังตอไปนี้ 

1) การออกแบบประสบการณรับรู เชิงสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีวางท่ีมีการ

เคลื่อนไหว พ้ืนท่ีทางเดินเขาอาคาร พ้ืนท่ีตอนรับ พ้ืนท่ีพักคอยสวนพ้ืนท่ีตอนรับ หรือพ้ืนท่ีทางเดิน

เชื่อมอาคาร มีความสัมพันธกับการออกแบบลําดับการเขาถึง มุมมองของผูรับชม ขณะท่ีการออกแบบ

ประสบการณในพ้ืนท่ีวางหยุดนิ่ง พ้ืนท่ีหองอาหาร พ้ืนท่ีสระวายน้ํา หรือสวนพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะ มี

ความสัมพันธกับการจัดวางท่ีวาง หนาท่ีการใชงานของพ้ืนท่ี 

2) การออกแบบท่ีวางเคลื่อนไหว ปรากกฏการณน้ําท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีควรเปน

ปรากฏการณน้ําท่ีรับรูไดงาย สรางความประทับใจในระยะเวลาท่ีสั้นผานการรับรูโดยการมองเห็น 

หรือการไดยินอยางเชน ภาพสะทอนสถาปตยกรรม ภาพลักษณะการไหลของน้ํา หรือเสียงท่ีเกิดจาก

การไหลของน้ํา 

3) การออกแบบท่ีวางหยุดนิ่ง เปนพ้ืนท่ีท่ีผูคนใชเวลาในพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง ทํา

ใหสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยรอบได ดังนั้นปรากกฏการณน้ําท่ีเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ีสามารถใชปรากฏการณน้ําท่ีสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

 

5.2 ความสัมพันธของรูปแบบปรากฏการณน้ํากับการรับรู 

 

จากการศึกษาพบวาแตละกรณีศึกษามีรูปแบบปรากฏการณน้ําท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสามารถ

แบงออกเปน 2 รูปแบบ โดยสามารถแบงไดดังนี้  
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5.2.1 น้ําท่ีไมมีการเคล่ือนไหว 

น้ํานิ่งมีความสัมพันธกับการรับรูงานสถาปตยกรรมในสวนของการสรางขอบเขตใน

การเขาถึงงานสถาปตยกรรม หรือการสะทอนสภาพแวดลอม และสถาปตยกรรมเพ่ือสรางเปนงาน

ศิลปะ โดยอุปกรณการรับรูในรูปแบบของปรากฏการณน้ําระบบน้ํานิ่งนั้น ใชการรับรูทางการมองเห็น

เปนหลัก ภูมิสถาปนิกจักรกฤษณ อุนวิเศษ กลาววาคุณลักษณการสะทอนเปนสื่งท่ีเห็นไดชัด เขาใจ

งายสุด สอดคลองกับซ่ึงผลการศึกษาของ Nasar และ Li ในป ค.ศ. 2004 พบวาผูตอบแบบสอบถาม

คิดวาน้ําท่ีสะทอนไดนาสนใจมากท่ีสุด นอกจากนี้ภูมิสถาปนิกปรีดาพนธ บัณฑิตยานนท กลาววาภาพ

สะทอนเปรียบเหมือนงานศิลปะ ผูออกแบบเปนคนกําหนดวาอยากใหภาพนั้นออกมาเปนอยางไร 

5.2.2 น้ําท่ีมีการเคล่ือนไหว 

(1) น้ําไหล มีความสัมพันธกับการรับรูทางสถาปตยกรรมในสวนการเชื่อมตอ

พ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม แสดงการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและเวลา หรือความเคลื่อนไหวของผิววัสดุ 

โดยอุปกรณการรับรูในรูปแบบของปรากฏการณน้ําระบบน้ําไหลนั้นมีรูปแบบหลากหลายท้ังทางการ

มองเห็น การไดยิน  

(2) น้ําตก มีความสัมพันธกับการรับรูงานสถาปตยกรรมในสวนของการสราง

บรรยากาศในพ้ืนท่ีวางหยุดนิ่ง หรือระนาบทางสถาปตยกรรมผานรูปแบบของหยดน้ําท่ีหยดจาก

กรณีศึกษา Sayamaike Museum, Luce Tempo Luogo และ Light in Water น้ําตกสามารถรับรู

คุณลักษณะของน้ําไดผานการมองเห็นดวยตา และการไดยินเสียงดวยหู เปนหลัก นอกจากนั้นยัง

สามารถรับรูประสบการณเพ่ิมเติมผานการสัมผัส และรับรูอุณภูมิความเย็นผานผิวกาย 

5.2.3 แนวทางการออกแบบรูปแบบปรากฏการณน้ํากับการรับรู 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลทางดานแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงศึกษากรณีศึกษาและการสัมภาษณ สามารถสรุปเปนเกณฑการออกแบบรูปแบบปรากฏการณ

น้ํากับการรับรู ไดดังตอไปนี้ 

1) น้ํานิ่งใชการรับรูทางการมองเห็นเปนหลัก ขณะท่ีน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหว อยาง

น้ําไหลและน้ําตกสามารถรับรูไดท้ังทางการมองเห็น การไดยิน 

2) การสะทอนเปนสิ่งท่ีรับรูไดชัดเจนและเขาใจงายสุด 

3) น้ํามีความสัมพันธกับการรับรูงานสถาปตยกรรมในสวนของการสรางขอบเขต

ในการเขาถึงงานสถาปตยกรรม หรือเปลี่ยนผิวของวัสดุ 

4) น้ําไหลนั้นสามารถสรางการรับรูทางสถาปตยกรรมในสวนการเชื่อมตอพ้ืนท่ี

ทางสถาปตยกรรม หรือความเคลื่อนไหวของผิววัสดุ 

5) น้ําตกสามารถสรางระนาบทางสถาปตยกรรมผานรูปแบบของหยดน้ําท่ีหยด 
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5.3 ความสัมพันธของคุณลักษณะของน้ํากับการออกแบบ 

 

จากการศึกษาในบทท่ี 2 เรื่อง คุณลักษณะทั่วไปของนํา้และเรื่องการใช้นํา้ในทาง

ทัศนียภาพ พบวาคุณลักษณะของน้ํามีความสัมพันธกับรูปแบบปรากฏการณน้ํา เพ่ือใหสามารถ

ออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบปรากฏการณน้ํากับการรับรู จึงทําการสรุปประเด็นคุณลักษณะของ

น้ํากับการออกแบบโดยแบงตามรูปแบบปรากฏการณน้ํา ไดดังนี้ 

5.3.1 น้ําท่ีไมมีการเคล่ือนไหว 

น้ํานิ่งมีมีคุณสมบัติในการสะทอนสภาพแวดลอม และสถาปตยกรรม หากผิวน้ํา

นิ่งเรียบภาพท่ีสะทอนนั้นจะมีความแมนยํา จากการศึกษากรณีศึกษาพบวาความนิ่งเรียบของผิวน้ํามี

ความสัมพันธกับการปดลอมของท่ีวาง ขณะเดียวกันการปดลอมของท่ีวางท่ีสงผลตอลักษณะของผิว

น้ํานั้นข้ึนอยูกับระยะความกวาง ของสระน้ําและความสูงของสภาพปดลอม ซ่ึงการรับรูภาพสะทอน 

สระน้ําตองอยูในท่ีวางระหวางผูรับชมและวัตถุท่ีจะสะทอน โดยมีความสัมพันธในเรื่องของมุมมองและ

ตําแหนงของผูรับชมและวัตถุท่ีสะทอน 

นอกจากนี้การสะทอนมีความสัมพันธกับโทนสีของผิวน้ํา โดยภาพสะทอนจะมี

ความชัดเจนมากข้ึนหากผิวหนาของสระน้ําเปนสีโทนมืด ซ่ึงโทนสีของผิวน้ําจะแปรผันตามระดับความ

ลึก หรือสีวัสดุท่ีปูผิวพ้ืนดานลางของสระ จากการศึกษากรณีศึกษาพบวาโทนสีท่ีใชมักใชโทนสีเขม 

เชน สีดําและสีน้ําตาลเปนหลัก มีเพียงเดอะ ไลบราลี่ท่ีเลือกใชสีแดง ในทางกลับกันการใชสีแดงทําให

ดึงดูดสายตาไดมากกวา 

5.3.2 น้ําท่ีมีการเคล่ือนไหว 

น้ําจะมีความสามารถท่ีจะปลอยเสียงออกมาเม่ือน้ํามีความเคลื่อนไหว หรือปะทะ

กับวัตถุหรือพ้ืนผิว โดยเสียงของน้ํานอกจากจะสามารถรับรูดวยการไดยิน ยังสามารถชวยดึงดูดดาน

มุมมองการรับรูทางสายตา จากการสัมภาณสถาปนิกสมิตร โอบายะวาทยใหความเห็นวาเปนเรื่องของ

การเคลื่อนไหวของน้ํา เสียงท่ีเกิดข้ึนจากน้ํา รวมท้ังความหนา บางของน้ํา เปนคุณลักษณะของน้ําท่ี

สงผลตอการรับรูของมนุษยมากท่ีสุด และจากการศึกษาในบทท่ี 2 และจากการศึกษากรณีศึกษา

พบว่าน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหวแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ซ่ึงมีปจจัยในการออกแบบท่ีแตกตางกัน 

ดังนี้ 

(1) น้ําไหล คุณลักษณะของแหลงน้ําไหลนั้นจะข้ึนอยูกับปริมาณน้ํา ความลาด

ชันของเนิน ขนาดของชองทางเดิน และคุณสมบัติของพ้ืนท่ีพ้ืนดานลางของสระและดานขางของชอง

ทางเดิน จากการศึกษากรณีศกึษาพบว่าหากการออกแบบน้ําไหลใหมีการใชปริมาณน้ําท่ีนอย และ

ระดับความแรงของน้ําในการไหลต่ํา ความกวางมีขนาดคงท่ีตลอดเสนทางการไหลของน้ํา ความลาด
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ชันของเนินตํ่า จากปจจัยท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาความรุนแรงท่ีเกิดจากแรงกระทําของน้ําต่ํา เม่ือเกิด

การปะทะกับวัสดุปูพ้ืนท่ีเปนกอนกรวดหยาบน้ําจึงไมมีแรงกระทํามากพอท่ีจะทําใหเกิดเสียง ดังนั้น

หากตองการออกแบบรูปแบบปรากฏการณน้ําแตกพลานเปนฟองและมีเสียงดัง ตองเกิดจากกระแสท่ี

เชี่ยวกราดปะทะกับวัสดุ 

(2) น้ําตก เกิดข้ึนจากน้ําเคลื่อนท่ีหลนลงมาอยางฉับพลัน เนื่องจากชองทางเดิน

มีการยกระดับ คุณลักษณะของน้ําในแหลงน้ําตกนั้นข้ึนอยูกับปริมาณน้ํา ความเร็ว ความสูงของการ

ตก ลักษณะของขอบผาท่ีน้ําตกลงมา รวมถึงพ้ืนผิวท่ีน้ําตกลงมากระทบ  

5.3.3 แนวทางการออกแบบคุณลักษณะของน้ํา 

1) น้ํานิ่งมีมีคุณสมบัติในการสะทอนสภาพแวดลอม หากผิวน้ํานิ่งเรียบภาพท่ี

สะทอนนั้นจะมีความแมนยํา 

2) ความนิ่งเรียบของผิวน้ํามีความสัมพันธกับการปดลอมของท่ีวาง ขณะเดียวกัน

การปดลอมของท่ีวางท่ีสงผลตอลักษณะของผิวน้ํานั้นข้ึนอยูกับระยะความกวาง ของสระน้ําและความ

สูงของสภาพปดลอม 

3) ภาพสะทอนจะมีความชัดเจนมากข้ึนหากผิวหนาของสระน้ําเปนสีโทนมืด 

4) เสียงของน้ํานอกจากจะสามารถรับรูดวยการไดยิน ยังสามารถชวยดึงดูดดาน

มุมมองการรับรูทางสายตา 

5) เสียงของการไหลของน้ําสัมพันธกับปริมาณและความรุนแรงในการไหลของน้ํา 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 

1) งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการ

ออกแบบอาคารประเภทรีสอรทในมิติของการออกแบบดานกายภาพ เชนการออกแบบองคประกอบ

ทางสถาปตยกรรม การออกแบบคุณลักษณะของน้ํา แตยังไมไดศึกษาในเชิงดานการลงทุน การดูแล 

บํารุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปรากฏการณน้ําในงานรีสอรท 

2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของมิติของความสําคัญของน้ําและการออกแบบ เชน

จุดรวมความสําคัญของน้ําท่ีมีกับมนุษย และอิทธิพลของน้ําในเรื่องนามธรรม  

3) งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการในแงมุมการสรางประสบการณผานมุมมองของ

สถาปนิกและภูมิสถาปนิกเปนหลัก จําเปนตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับมุมมองของผูใช

อาคาร ซ่ึงอาจจะนําไปสูแนวทางท่ีสรางประสบการณการรับรูไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 

ผลงานการออกแบบจากการศึกษา 
 

1. ท่ีตั้งโครงการจากการศึกษา 

 

การออกแบบโครงการรีสอรทท่ีการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการ

สรางสรรคงานออกแบบอาคารประเภทรีสอรท สะทอนถึงแนวความคิด และกระบวนการการ

ออกแบบประสบการณและการสรางสุนทรียศาสตร โดยผูวิจัยเลือกโครงการออกแบบรีสอรท โดนมี

เกณฑการคัดเลือกจากการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงอ

อันดับแรก คือ การทองเท่ียวฝงอันดามัน โดยการทองเท่ียวเขตนี้ระนองเปนจังหวัดท่ีมีสภาพแวดลอม

ท่ีอุดมสมบูรณและสงบ มีศักยภาพท่ีโดดเดน เนื่องจากจังหวัดระนองมีประเด็นเรื่องของน้ําท่ีนาสนใจ 

ระนองเปนจังหวัดติดทะเล มีภูมิอากาศเปนพ้ืนท่ีฝนตกฉุกตลอดท้ังป มีทรัพยากรน้ําแรซ่ึงมีคุณภาพ

เปนอันดับตนของโลก ท้ังนี้ทางรัฐบาลก็ไดมีการวางแผนยุทธศาสตรระนองเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวดานตางๆ เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายของฝาก และธุรกิจ

นําเท่ียว ซ่ึงทําใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในอนาคต การกําหนดเกณฑการ

เลือกท่ีตั้ง มีดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมของโครงการ (Environment) 

2. สภาพโดยรอบบริเวณ (Surrounding) 

3. วิวทิวทัศน (View From Site) 

4. ขนาดรูปรางท่ีดิน 

จากการประเมินขอมูลท่ีเหมาะสมตอเกณฑการเลือกท่ีตั้งโครงการนั้น พบวามีท่ีดินท่ีมี

แนวโนมในการตั้งโครงการอยูท้ังหมด 3 แหง 
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ภาพท่ี 1 ภาพแสดงท่ีตั้งโครงการท่ีเหมาะสม. ดัดแปลงโดยผูวิจัย, 2561 

 

(1) ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 1 

ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 1 เปนท่ีดินขนาด 14 ไร ราคาท่ีดินอยูท่ีไรละ 1.7 ลาน หางจากสนามบิน

ระนอง 700 ม. และหางจากตัวเมืองระนอง 20 กม. เปนท่ีดินติดถนนใหญ ภายในท่ีดินเปนท่ีราบโลง 

(2) ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 2 

ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 2 เปนท่ีดินขนาด 27 ไร ราคาท่ีดินอยูท่ีไรละ 6.5 ลาน หาง

จากสนามบินระนอง 16.8 กม. และหางจากตัวเมืองระนอง 9 กม. เปนท่ีดินหางจากถนนใหญ 500 ม. 

ลักษณะท่ีดินเปนเนินภูเขาขนาดเล็กภายในมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลายคือมีท้ังสวนปาตนไม

ใหญ และท่ีราบโลง  

(3) ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 3 

ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 3 เปนท่ีดินขนาด 35 ไร ราคาท่ีดินอยูท่ีไรละ 4 ลาน หางจาก

สนามบินระนอง 6.5 กม. และอยูในเสนทางไปจังหวัดพังงา เปนท่ีดินติดถนนใหญ ภายในท่ีดินเปนท่ี

ราบโลง 

จากขอมูลเกณฑการคัดเลือกมาพิจารณา และ จากพ้ืนท่ีดินทางเลือกท้ัง 3 หมายเลขทํา

ใหพบวา ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 2 มีศักยภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑการคัดเลือกมากท่ีสุด ซ่ึงพบวา

ท่ีดินทางเลือกหมายเลข 2 นั้นมีสภาพแวดลอมของโครงการ (Environment) สภาพโดยรอบบริเวณ 

(Surrounding) และวิวทิวทัศน (View From Site) ท่ีดีท่ีสุดจึงทําใหท่ีดินหมายเลข 2 นั้นเหมาะสม

กับการตั้งท่ีตั้งโครงการ 
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1.1 ลักษณะท่ีตั้งโครงการ 

ในการวิเคราะหท่ีตั้งโครงการจะอธิบายเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของท่ีดิน บริบท 

เสนทางการสัญจรของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงท่ีตั้งโครงการ. ดัดแปลงโดยผูวิจัย, 2561 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงสภาพภูมิประเทศของโครงการ. โดย ผูวิจัย, 2561 



Ref. code: 25605916030157OLD

 

 

133 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงรูปดานลักษณะภูมิประเทศของโครงการ, โดยผูวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงภาพตัดโครงการ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

1.2 ลักษณะทัศนียภาพโครงการ 

 แนวแกนมุมมองจากเนินเขาฝงซายของโครงการซ่ึงเปนบริเวณท่ีสูงสุดภายใน

โครงการ จากมุมมองนี้จะสามารถเห็นทัศนียภาพได 2 ลักษณะ ไดแก แนวมุมมองรองเขาซ่ึงเปน

ลักษณะทางเดินหญามุงเขาไปสูพ้ืนท่ีท่ีขนาบดวยตนไมสูงตลอด 2 ขางทาง และมุมมองฝงเนนเขาข

นาดเล็กภายในโครงการ ซ่ึงจากมุมมองนี้จะสามารถเห็นภูเขาเปนฉากหลัง ดังภาพ 6 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงมุมมองทัศนียภาพภายในโครงการ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงมุมมองฝงรองแนวเขาฝงขวาของโครงการ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ภาพท่ี 8 ภาพแสดงทัศนียภาพเนินเขาฝงซายของโครงการ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

ภาพท่ี 7 แสดงใหเห็นถึงแนวแกนมุมมองจากบริเวณกลางโครงการสูแนวมุมมองรองเขา

ซ่ึงเปนลักษณะทางเดินหญามุงเขาไปสูพ้ืนท่ีท่ีขนาบดวยตนไมสูงตลอด 2 ขางทาง ซ่ึงใหความรูสึกถูก

โอบลอมจากธรรมชาติ และภาพท่ี 8 ภาพทัศนียภาพเนินเขาฝงซายของโครงการซ่ึงมีลักษณะทางภูมิ

ทัศนท่ีตรงกันขามกับฝงขวา ทางดานนี้มีลักษณะเปนทุงหญาโลงเปดโลง 

 

2. การจัดทํารายละเอียดโครงการการออกแบบ 
 

แนวคิดโครงการเก่ียวกับธรรมชาติ โดยนําการใชน้ําและองคประกอบทางสถาปตยกรรม

ในการสรางสุนทรียภาพและประสบการณในงานสถาปตยกรรมประเภทรีสอรท โดยกําหนดกิจกรรมท่ี

เก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือตอบสนองกลุมลูกคาท่ีตองการเขามาพักผอนเชิงสุขภาพอยาง

แทจริง ซ่ึงอาจมาในรูปแบบของคูรัก หรือครอบครัว 
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ภาพท่ี 9 ภาพแสดงตารางเปรียบเทียบขนาดพ้ืนท่ีการใชงานโครงการรีสอรทกรณีศึกษาใน

กลุมเปาหมายเดียวกัน. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

จากการศึกษาพ้ืนท่ีการใชงาน และขนาดพ้ืนท่ีการใชงานจากกรณีศึกษาท่ีมีลักษณะ

กลุมเปาหมายเดียวกัน สรุปพ้ืนท่ีหลักในโครงการแบงออกเปน 3 สวน คือสวนสวนใหบรกิาร หองพัก

และสปา โดยสวนพ้ืนท่ีบริการจะมีสัดสวนพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตรตอหองพัก 1 หอง สวนสปาจะมี

สัดสวนพ้ืนท่ี 70 ตารางเมตรตอหองพัก 1 หอง ซ่ึงรูปแบบหองพักมีอยางนอย 2 รูปแบบ รูปแบบ

พ้ืนฐานจะมีสัดสวนรอยละ 80 ของรูปแบบหองพักอ่ืน ๆ 

 

2.1 การกําหนดกิจกรรมและขนาดพ้ืนท่ีใชสอย 

1) พ้ืนท่ีตอนรับ    2,500 ตร.ม.   

  พ้ืนท่ีตอนรับ 

  หองสมุด 

  สระวายน้ํา 

  หองอาหาร 

2) พ้ืนท่ีหองพัก 90 ตร.ม.25 หอง  2,250 ตร.ม.    

3) พ้ืนท่ีสปา     1,750 ตร.ม.   

  หองสปา 

  พ้ืนท่ีโยคะ 

  หองออกกําลังกาย 
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3. กระบวนการคิดออกแบบ 

 

เกณฑการพิจารณาการออกแบบวางผังโครงการ เริ่มจากการคํานึงลักษณะทางกายภาพ

ของท่ีต้ัง การเขาถึง มุมมองการมองเห็นภายในพ้ืนท่ี การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย รวมถึงการนําลักษณะ

การออกแบบท่ีคํานึงถึงการสรางประสบการณการใชน้ําในการออกแบบพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงเสนทางการไหลของน้ําตามลักษณะภูมิประเภทของโครงการ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

บริบทและลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีคือสวนสําคัญสวนแรกในการพิจารณา เรื่อง

ของน้ําในพ้ืนท่ีจึงจําเปนตองคํานึงถึงการจัดการ รวมท้ังศักยภาพในการเอามาใชในการออกแบบ 

พ้ืนท่ีโครงการตั้งอยูในจังหวัดระนองซ่ึงมีฝนชุกตลอดท้ังป โดยมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนเนินภูเขา 

ดังนั้นจึงตองมีการคํานึงถึงการจัดการเสนทางการไหลของน้ําธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 11 ภาพแสดงกระบวนการคิดการออกแบบพ้ืนท่ีตอนรับ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

การออกแบบประสบการณรับรูเชิงสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีวางท่ีมีการเคลื่อนไหวอยาง

สวนพ้ืนท่ีตอนรับมีความสัมพันธกับการออกแบบลําดับการเขาถึง มุมมองของผูรับชม ปรากกฏการณ

น้ําท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีควรเปนปรากฏการณน้ําท่ีรับรูไดงาย สรางความประทับใจในระยะเวลาท่ีสั้นผาน

การรับรูโดยการมองเห็น ดังนั้นในพ้ืนท่ีนี้จึงเลือกใชน้ํานิ่งการสะทอนเนื่องจากเปนสิ่งท่ีรับรูไดชัดเจน

และเขาใจงายสุด โดยออกแบบในมิติของความสัมพันธในเรื่องของมุมมองและตําแหนงของผูรับชม

และวัตถุท่ีสะทอนลงบนสระน้ําเปนสีโทนมืด 
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ภาพท่ี 12 ภาพแสดงกระบวนการคิดการออกแบบพ้ืนท่ีสปา. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

กระบวนการคิดการออกแบบพ้ืนท่ีสปา เปนการออกแบบประสบการณในพ้ืนท่ีวาง

หยุดนนิ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีผูคนใชเวลาในพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่งทําใหสามารถออกแบบประสบการณท่ีสัมพันธ

กับเวลา โดยพ้ืนท่ีสปาเปนพ้ืนท่ีท่ีตองการความนิ่ง สงบ ดังนั้นการออกแบบปรากฏการณน้ําจึงเลือก

รูปแบบน้ําท่ีมีการเคลื่อนไหวท่ีชา มีการสรางเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวท่ีเปนจังหวะแนนอน 

คลอเบา ๆ เชน เสียงของหยดน้ํา ท่ีหยดกระทบกับสระน้ําเบา ๆ 
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ภาพท่ี 13 ภาพแสดงกระบวนการคิดการออกแบบพ้ืนท่ีหองอาหาร. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

กระบวนการคิดการออกแบบพ้ืนท่ีหองอาหารเปนการออกแบบท่ีวางหยุดนิ่ง เปนพ้ืนท่ีท่ี

ผูคนใชเวลาในพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง มีความสัมพันธกับการจัดวางท่ีวาง หนาท่ีการใชงานของพ้ืนท่ี ซ่ึง

การออกแบบรับรูสามารถออกแบบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยรอบได ดังนั้นใน

การวางผังจึงวางในตําแหนงท่ีหันมุมมองเขากับพ้ืนท่ีรองรับน้ําสวนกลาง การเลือกออกแบบ

ปรากฏการณน้ําเลือกรูปแบบน้ําไหลท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและเวลา โดยออกแบบ

อาคารคลอมเสนทางการไหลของน้ําธรรมชาติ เปดพ้ืนท่ีสวนหนึ่งใหมีความสัมพันธกับการเกิด

ปรากฏการณน้ําธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตามชวงเวลา 
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ภาพท่ี 14 ภาพแสดงกระบวนการคิดการออกแบบตําแหนงหองพักแบบท่ี 1. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

กระบวนการคิดการออกแบบตําแหนงหองพักแบบท่ี 1 เปนการออกแบบท่ีวางหยุดนิ่ง 

เปนพ้ืนท่ีท่ีผูคนใชเวลาในพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง มีความสัมพันธกับการจัดวางท่ีวาง หนาท่ีการใชงาน

ของพ้ืนท่ี ซ่ึงการออกแบบรับรูสามารถออกแบบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยรอบ

ได ซ่ึงหากเปนหองพักผูคนใชในชวงเวลาเชา และเย็น ในการเขาพักผอน หรือชวงเวลาท่ีไมออกไปทํา

กิจกรรมภายนอก โดยพ้ืนท่ีโครงการมีชวงฝนตกชุกตลอดท้ังป ดังนั้นจึงเห็นศักยภาพในการน้ําฝนท่ี

เปนน้ําจากธรรมชาติซ่ึงมีตลอดท้ังป เขามาเปนสวนหนึ่งในการสรางปรากฏการณน้ําในพ้ืนท่ี รูปแบบ

น้ําตกสามารถสรางระนาบทางสถาปตยกรรมผานรูปแบบของหยดน้ําท่ีหยด 
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4. การนําเสนอแบบโครงการรีสอรท 

 

การนําเสนอแบบโครงการรีสอรทสวนพ้ืนท่ีตอนรับประกอบดวยการใชน้ํา 2 สวนไดแก

สวนภายนอกทางเดินเขาสูพ้ืนท่ีตอนรับ และสวนพ้ืนท่ีภายในอาคารตอนรับ 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพแสดงทัศนียภาพจากทางเขาสูพ้ืนท่ีตอนรับ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

ทางเขาสูพ้ืนท่ีตอนรับท่ีวางเคลื่อนไหวเปนลักษณะพ้ืนท่ีท่ีผูคนสัญจรผาน โดยการ

ออกแบบเลือกรูปแบบน้ํานิ่งในลักษณะท่ีวางเปดโลง ระดับความลึกของสระน้ําเพียงผิวน้ําฉาบเคลือบ

วัสดุปู โดยลักษณะพ้ืนท่ีสระเปนพ้ืนท่ีสวนเดียวกับพ้ืนท่ีทางเดินเขาพ้ืนท่ีตอนรับซ่ึงมีลักษณะเปนเนิน

ขนาดเล็กทําใหมีบางสวนอยูเหนือผิวน้ํา วัสดุพ้ืนสีออน ซ่ึงวัตถุประสงคในการเลือกใชรูปแบบน้ํา

ลักษณะนี้คือตองการสรางขอบเขตการเขาถึงพ้ืนท่ี โดยตองการใหผูใชงานรับรูความสัมพันธระหวาง

สระน้ําและแผนพ้ืนทางเดิน 
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ภาพท่ี 16 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในพ้ืนท่ีตอนรับ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

การออกแบบทางเขาสูพ้ืนท่ีตอนรับเปนลักษณะน้ํานิ่งสรางความรูสึกผอนคลายทาง

จิตใจ ตอเนื่องมาสูรูปแบบปรากฏการณน้ําในพ้ืนท่ีตอนรับ โดยเปนท่ีวางเคลื่อนไหวเปนลักษณะพ้ืนท่ี

ท่ีผูคนเขาใชกิจกรรมในพ้ืนท่ีระยะเวลาสั้น การออกแบบเลือกรูปแบบน้ํานิ่งในลักษณะท่ีวางเปดโลง

ปดลอม รูปแบบปรากฏการณืน้ําท่ีมีลักษณะนิ่งสนิท พ้ืนวัสดุปูสีเขมเพ่ือสะทอนงานประติมากรรม

หยดน้ําท่ีหอยอยูเหนือสระน้ํา ผูเขาใชพ้ืนท่ีสามารถรับรูรูปแบบปรากฏการณน้ําไดจากการมองเห็น 

และการไดยินเสียงน้ําหยดเปนจังหวะตลอดชวงระยะเวลาการใชงานภายในพ้ืนท่ี 
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วันเดือนปเกิด 11 มกราคม พ.ศ.2537 
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