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บทคัดยอ

บทความนี้เรียบเรียงมาจากงานวิจัยเรื่อง “การวางผังและออกแบบพื้นที่วางสาธารณะใน
เมือง: ลานเมืองกรุงเทพมหานคร” ซึง่ มีวตั ถุประสงคบางขอเพือ่ ศึกษาทฤษฎีการวางผังและออกแบบ
จัตุรัสและลานหนาอาคาร และการศึกษาประสบการณวางผังออกแบบจัตุรัส และลานหนาอาคารที่
สําคัญและประสบความสําเร็จ ในการวิจยั ไดใชวธิ กี ารศึกษาจากเอกสาร ภาพถายดาวเทียมและ แหลง
ขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย
ผลการวิจยั สรุปไดวา ในทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตรุ สั และลานหนาอาคาร คุณลักษณะที่
สําคัญของลานเหลานี้ก็คือ หนาที่ประโยชนใชสอย (function) และรูปทรง (form) พื้นที่วางในเมือง
ทั้งจัตุรัสและลานหนาอาคารมีบทบาทหนาที่และประโยชนใชสอยที่สําคัญหลายอยาง อาทิ เปนที่ตั้ง
สําหรับอาคารสาธารณะ สถานทีพ่ บปะหลักของชุมชน สถานทีส่ าํ หรับพิธกี ารเฉลิมฉลองตามเทศกาล
และวาระพิเศษ การบันเทิงเริงรมย พืน้ ทีว่ า งสําหรับการคาขาย พืน้ ทีว่ า งโดยรอบกลุม อาคารสํานักงาน
พื้นที่วางธรรมชาติกึ่งสาธารณะโดยรอบกลุมอาคารที่อยูอาศัย ไปจนถึงพื้นที่วางที่สัมพันธกับชุม
ทางการจราจรในเมือง จัตุรัสและลานหนาอาคารจัดแบงออกได 5 ประเภทหลัก คือ จัตุรัสปดหรือมี
การโอบลอม จัตรุ สั ทีม่ อี าคารโดดเดน จัตรุ สั รอบศูนยกลาง จัตรุ สั กลุม และจัตรุ สั เปด พืน้ ทีเ่ ปดโลงทัง้
จัตรุ สั และลานหนาอาคารมีความหมาย (meaning) ทัง้ ในทางสัญลักษณและการใชประโยชนจริง คือ
เปนศูนยกลาง (center) ของชุมชนและเมือง เปนทางผานเขาออกสําหรับสถานที่สําคัญ (portal for
places) และความหมายทางสัญลักษณ (symbolic meaning) สวนประกอบทีส่ าํ คัญของจัตรุ สั และ
ลานหนาอาคารไดแก (1) ผังพื้น (floor plan)ที่กําหนดรูปราง (shape) ของพื้นที่วาง (2) ผนัง (wall)
หรือสวนโอบลอม (enclosure) ที่กําหนดขอบเขตพื้นที่วาง (3) เพดาน (ceiling)หรือสวนปดดานบน
ซึ่งไดแกทองฟา หลักการที่สําคัญของการวางผังและออกแบบก็คือ (1) การกําหนดขอบเขตของพื้นที่
วาง (boundary) ที่แนนอน (2) การสรางการโอบลอม (enclosure) ใหกับพื้นที่วางที่ชัดเจน และ(3)
การสรางนัยใหแกสถานที่ (sense of place) ขนาดที่เหมาะสมของพื้นที่วางขึ้นอยูกับระดับการโอบ
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ลอม โดยทั่วไปอัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางไมควรมากกวา 3 : 1 อัตราสวนที่ดีที่สุดก็
คือมีความยาวเปนสองเทาของความกวาง สัดสวนสูงสุดของความสูงอาคารตอความกวางลานควร
จะเปน 1 : 4 หรือไมควรตํ่ากวา 1: 6 ระยะที่มากที่สุดไมควรเกิน 145 เมตรหากตองการมองเห็นชัด
ผังบริเวณควรมีรูปรางที่ชัดเจน ควรมีการโอบลอมทุกดานดวยอาคารที่สูงใกลเคียงกัน มุมมองที่เห็น
อาคารโอบลอมไดชัดเจนคือ 27 องศาหรือที่ระยะสองเทาของความสูง ขอบเขตดานบนหรือทองฟา
ไดรับการจินตนาการวาอยูสูงสามหรือสี่เทาจากเสนขอบหลังคาอาคารโอบลอม
คําสําคัญ

พื้นที่วางสาธารณะในเมือง / จัตุรัสและลานหนาอาคาร / การวางผังและออกแบบ

บทนํา

การวางผังและออกแบบพื้นที่วางสาธารณะในเมืองมีความสัมพันธกับการวางผังเมือง
การออกแบบชุมชนเมือง สถาปตยกรรม และภูมิสถาปตยกรรม และจําเปนตองใชความรูความ
สามารถดานวิชาการและทักษะวิชาชีพทั้ง 4 ดานมาบูรณาการในการวางผังและออกแบบเพื่อใหได
พืน้ ทีว่ า งสาธารณะทีใ่ ชประโยชนได ในขณะเดียวกันก็ตอ งมีคณ
ุ คาดานสุนทรียภาพ สรางความรูส กึ ถึง
“นัยของสถานที”่ หรือ “sense of place” ใหเกิดขึน้ จึงจะมีชอื่ เสียงเปนทีร่ จู กั กันแพรหลาย ดังเชน
ที่วางสาธารณะหลายแหงในโลก ไมวาจะเปนที่ Piazza del Campo เซียนา Piazza of St. Peter’s
โรม Piazza of St. Marks เวนิส อิตาลี The Mall กรุงวอชิงตัน ดี ซี The Independent Mall
ฟลาเดลเฟย สหรัฐอเมริกา และจตุรัสเทียนอันเหมิน ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในขณะที่การวางแผนและผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองดานกายภาพของไทยในปจจุบันอยูภาย
ใตการบังคับใชของพ.ร.บ.การผังเมือง การนํามาปฏิบตั กิ ย็ งั จํากัดอยูใ นระดับการวางและจัดทําผังเมือง
รวม เนื้อหาและรายละเอียดของผัง รวมทั้งขอกําหนดไมไดครอบคลุมถึงการวางผังออกแบบพื้นที่
วางสาธารณะของเมือง สวนการพัฒนาเมืองในระดับอาคารและกลุมอาคารก็อยูภายใตการควบคุม
ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งควบคุมเฉพาะอาคารเทานั้น ไมไดครอบคลุมการวางผังออกแบบพื้นที่
วางสาธารณะและความสัมพันธกับอาคาร เปนผลใหการออกแบบและกอสรางอาคารโดยรอบพื้นที่
วางสาธารณะที่สําคัญของเมืองไมมีความสัมพันธกับที่วางสาธารณะนั้นแตอยางใด ในบางกรณียัง
เปนการทําลายคุณคาของที่วางเสียอีก ทั้งนี้หากผูปฏิบัติวิชาชีพมีความเขาใจในบทบาทของตัวเอง
ที่จะตองทํางานภายใตบันทัดฐานของทฤษฎีการสรางสรรคพื้นที่วางสาธารณะใหมีคุณภาพรวมกับ
คนอื่นๆ แตละคนก็อาจทํางานแยกกันโดยไมตองใชกฎหมายบังคับและสามารถสรางสรรคพื้นที่วาง
สาธารณะใหมีคุณภาพได ภายใตแนวคิดดังกลาวจึงไดทําการวิจัยแนวทาง “การออกแบบและวาง
ผังพื้นที่วางสาธารณะในเมือง” เพื่อศึกษาทฤษฎีและประสบการณของการวางผังและออกแบบพื้นที่
วางสาธารณะในเมือง ผลที่ไดอาจนําไปสูการสรางองคความรูและปรับปรุง “ทฤษฎี” ใหเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนเมืองไทย ไดเนื้อหาดานทฤษฎีที่ชัดเจน และกระตุนจิตสํานึกของผูที่เกี่ยวของ

NAJUA_2557.indd 322

16/9/2557 14:15:29

ฉบับที่ 28 ประจําปการศึกษา 2557

323

ใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติวิชาชีพโดยคํานึงถึงบันทัดฐานดานทฤษฎี เมื่อมีโอกาสได
วางผังออกแบบพื้นที่วางสาธารณะ
การวิจยั นีไ้ ดกาํ หนดวัตถุประสงคไวหลายขอ บทความนีไ้ ดเรียบเรียงจากผลสรุปในการวิจยั
ตามวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาทฤษฎีการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองและพื้นที่วางสาธารณะ
ประเภทจัตุรัสและลานโลงหนาอาคารและ (2) เพื่อศึกษาตัวอยางการวางผังและออกแบบจัตุรัส
และลานหนาอาคารที่สําคัญและประสบความสําเร็จในตางประเทศ ทั้งนี้ในการศึกษาทฤษฎี แนวคิด
หลักการที่เกี่ยวของกับการวางผังและออกแบบพื้นที่วางสาธารณะ ใชวิธีการศึกษาจากแหลงขอมูล
ทุตยิ ภูมิ เชน เอกสาร หนังสือ ภาพ ถายดาวเทียม และสือ่ อิเล็กทรอนิกส รวมทัง้ การสํารวจภาคสนาม
จัตุรัสและลานหนาอาคารบางแหงในสถานที่จริงโดยผูวิจัย ในการวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทไวดังนี้
“พืน้ ทีว่ า งสาธารณะ (public space)” หมายถึง พืน้ ทีเ่ ปดโลงในเมืองทุกประเภททีภ่ าครัฐ
เปนเจาของและประชาชนทัว่ ไปสามารถเขาไปใชประโยชนเพือ่ การพักผอนหยอนใจและ/หรือกิจกรรม
สาธารณะอื่นๆไดเกือบตลอดเวลา โดยปราศจากขอจํากัดและไมเสียคาใชจาย
“จัตุรัส (square)” หมายถึง พื้นที่วางสาธารณะในเมืองที่มีการโอบลอมดวยอาคาร สิ่ง
กอสราง หรือแนวตนไมอยางนอย 3 ดาน มีเสนทางการจราจรของยานพาหนะผานดานหนึ่งหรือทั้ง
4 ดาน พื้นผิวลานปูดวยวัสดุกอสรางที่มั่นคงแข็งแรง (hardscape) ในสัดสวนที่มากกวาสวนที่เปน
พื้นออนหรือสนามหญา (softscape)
“ลานหนาอาคาร (plaza)” หมายถึง พืน้ ทีว่ า งสาธารณะหรือกึง่ สาธารณะในเมืองทีต่ งั้ อยู
ในบริเวณหนาอาคารหลัก (principle building) อยางนอย 1 หลัง และมีการโอบลอมดวยอาคาร สิ่ง
กอสราง หรือแนวตนไมอยางนอย 3 ดาน พืน้ ผิวลานปูดว ยวัสดุกอ สรางทีม่ นั่ คงแข็งแรง (hardscape)
ในสัดสวนที่มากกวาพื้นออนหรือสนามหญา (softscape)
“ลานเมือง (city square /plaza)” หมายถึง พืน้ ทีว่ า งสาธารณะในเมืองทีพ่ นื้ ผิวลานปูดว ย
วัสดุกอ สรางทีม่ นั่ คงแข็งแรง (hardscape) ในสัดสวนทีม่ ากกวาพืน้ ออนหรือสนามหญา (softscape)
ทั้งลานประเภทจัตุรัส และลานหนาอาคาร
อนึง่ ในการวิจยั ไดดาํ เนินการภายใตขอ ตกลงเบือ้ งตนทีจ่ ะเนนเฉพาะมิตดิ า นการวางผังและ
ออกแบบหรือมิติทางดานโครงสรางและการจัดรูปราง และมิติทางดานทัศนภาพ เทานั้น
บทความนี้จะนําเสนอผลสรุปจากการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
หลัก คือ (1) ทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตุรัสและลานหนาอาคาร (square and plaza) (2) ขอเสนอ
แนะดานทฤษฎีและหลักการการวางผังและออกแบบลานเมืองประเภทจัตุรัส และลานหนาอาคารที่
สามารถนําไปใชในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพดานการวางผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมสิ ถาปตยกรรม
และสถาปตยกรรม และ (3) บทสรุป
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1. ทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตุรัสและลานหนาอาคาร (Square and Plaza)

องคประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ อันหนึง่ ของการวางผังออกแบบชุมชนเมืองก็คอื “จัตรุ สั (square)”
หรือ “ลานโลง (plaza)” สําหรับเปนที่ตั้งอาคารสาธารณะและอาคารพาณิชยกรรมในเมือง การวาง
ผังออกแบบสถานที่สําคัญของเมืองนี้ใหดีมีความเปนไปไดหลายแนวทาง สําหรับจัตุรัสหรือลานหนา
อาคาร เปนทั้งบริเวณพื้นที่ที่ถูกกําหนดกรอบและรูปรางโดยอาคาร ในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่วาง
ก็ไดรับการออกแบบใหสงเสริมอาคารของจัตุรัสหรือลานแสดงความโดดเดนและไดเปรียบเหนือ
อาคารอืน่ ๆมากทีส่ ดุ การจัดวางรูปรางสวนประกอบพืน้ ทีว่ า งสําหรับสาธารณะและประชาคมเมืองที่
ยิ่งใหญ ดังเชน จัตุรัสเซนตมารคที่เมืองเวนิส และจัตุรัสเซนตปเตอรในกรุงโรม ประเทศอิตาลี มีความ
สัมพันธทพี่ เิ ศษระหวางพืน้ ทีว่ า ง อาคารทีอ่ ยูโ ดยรอบ และโดมทองฟาทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนหลังคาหรือมิตทิ สี่ าม
สถานทีเ่ หลานีม้ ผี ลตอการรับรูแ ละสรางความรูส กึ ทางดานจิตใจ คลายกับผลงานสรางสรรคดา นศิลปะ
(Moughtin and Mertens, 2006: 87-126)
ทฤษฎีดา นการวางผังออกแบบจัตรุ สั (square) และลานหนาอาคาร (plaza) อาจมีหลายๆ
ทฤษฎีและผูเสนอหลายคนก็ตามผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหแลวสรุปไดวา นักออกแบบชุมชนเมือง
ชาวอังกฤษที่เสนอทฤษฎีการวางผังและออกแบบบนพื้นฐานของมิติการพัฒนาอยางยั่งยืน (green
dimensions) ไดครอบคลุมทุกดานมากที่สุด ก็คือ Cliff Moughtin และ Miguel Mertens จาก
University of Nottingham และ Queen’s University of Belfast ในหนังสือชุด Urban Design
Series โดยเฉพาะ Urban Design: Street and Square (Moughtin and Mertens, 2006: 87-126)
ซึง่ อยูบ นพืน้ ฐานของทฤษฎีและประสบการณการวางผังและออกแบบในสมัยนีโอคลาสิก โดยเฉพาะงาน
ของ Camillo Sitte นักทฤษฎีออกแบบชุมชนผูมีชื่อเสียง และคนอื่นๆ รวมทั้งนักทฤษฎีสมัยปจจุบัน
ยุคแรกอยาง Paul Zucker, Kevin Lynch, Rob Krier และPaul Spreiregen เปนตน โดยมีประเด็น
เสนอแนะดานทฤษฎีดา นการวางผังออกแบบเฉพาะจัตรุ สั และลานหนาอาคารอยางครอบคลุม ดังตอไปนี้
1.1 คุณลักษณะที่สําคัญของลานเมือง
กลาวโดยทั่วไปคุณลักษณะที่สําคัญของลานเมืองไมวาจะเปนจัตุรัสหรือลานหนาอาคาร มี
อยู 2 เรื่อง ที่นํามาใชในการจัดแบงประเภทของจัตุรัส คือ
- หนาที่ประโยชนใชสอย (function)
- รูปทรง (form)
ในการออกแบบลานหนาอาคารสมัยใหม มีตัวอยางเปนจํานวนมากที่หลักเกณฑคุณภาพที่
สําคัญเทาๆกันทั้งสองนี้ถูกละเลย เชนลานหลายแหงไดกลายเปนสถานที่เปดโลงที่วางเปลาใหลมพัด
ผานลอมรอบดวยอาคารที่มีการใชประโยชนตํ่าหรือไมมีการใชงานเลย มักพบเห็นโดยทั่วไปในเมือง
สมัยใหม หรือไมก็ในทางกลับกัน จะเปนลานโลงที่กลายเปนเกาะอยูทามกลางการจราจรที่หนาแนน
หรือลอมรอบดวยอาคารจอดรถที่ไมมีรูปรางหนาตาที่ชัดเจน พรอมดวยการรวมกลุมของอาคารที่ไม
เกี่ยวของกันตั้งอยูกระจัดกระจายไมมีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปในโลก สิ่งที่ควรคํานึงใน
การวางผังและออกแบบจัตุรัสหรือลานหนาอาคารในเมืองก็คือหนาที่ประโยชนใชสอยที่สัมพันธกับ
รูปทรงของลาน
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1.2 หนาทีป่ ระโยชนใชสอยของจัตรุ สั และลานหนาอาคาร (function of the square and plaza)
กิจกรรมในจัตุรัสและลานหนาอาคารมีความสําคัญตอความมีชีวิตชีวาและสําหรับดึงดูด
ความสนใจดวยเชนกัน วิทรูเวียส เมือ่ เขียนเรือ่ งเกีย่ วกับการออกแบบอาคารทีพ่ บปะสังสรรค (forum)
กลาววา ควรมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเขาไปใช เพื่อที่วาพื้นที่วางจะไมมีขนาดเล็กเกินไปที่จะ
ใชประโยชนได หรือไมมองดูเหมือนพืน้ ทีส่ ญ
ู เปลาสิน้ เปลืองทีไ่ มมปี ระชากรผูใ ช นักทฤษฎีเรเนอซองซ
เชน Alberti ไดแนะนําวา เมืองควรจะมีจัตุรัสหลายๆแหงตั้งอยูตามสวนตางๆของเมือง บางแหง
สําหรับแสดงสินคาเพื่อขายในชวงเวลาที่สงบ และบริเวณอื่นๆสําหรับการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับเยาวชน สําหรับเปนทีต่ งั้ ของรานคาในชวงสงคราม Alberti ยังไดเสนอแนะตอไปอีกในรายละเอียด
ประเภทตางๆของจัตุรัสที่เปนตลาด (market square) และแสดงความสัมพันธของจัตุรัสเหลานี้กับ
ยานตางๆในเมือง จัตุรัสจําเปนจะตองมีหลายแหงเพื่อเปนตลาดที่แตกตางกัน สถานที่แหงหนึ่งเปน
ตลาดสําหรับทองคําและเงิน สถานที่แหงอื่นๆเปนตลาดสําหรับสมุนไพร ปศุสัตว ตนไมและอื่นๆตอ
ไปอีก แตละแหงควรจะมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะของตัวเองภายในเมือง และมีการประดับตกแตงทีโ่ ดดเดน
(Moughtin and Mertens, 2006: 87-88)
อยางไรก็ตาม ในการวางผังและออกแบบลานในเมือง ควรคํานึงอยูต ลอดเวลาวา อาจมีอนั ตราย
บางอยางซอนอยูใ นความพยายามทีจ่ ะนําแนวความคิดการออกแบบซึง่ อาจมีประสิทธิภาพทีช่ ว งเวลา
หนึ่งหรือสถานที่แหงหนึ่ง หรือในวัฒนธรรมหนึ่ง ไปใชในสถานที่ตั้งที่คอนขางแตกตางออกไป ความ
ยิง่ ใหญของจัตรุ สั ทีส่ งางามวิจติ รพิสดารในประเทศอิตาลีอาจอธิบายไดในบางสวนวามาจากการผสม
ของเงือ่ นไขดานสภาพภูมอิ ากาศทีด่ งึ ดูดใหใชชวี ติ กลางแจงและทัศนคติในการดําเนินชีวติ ทีเ่ ปนลักษณะ
เฉพาะของวัฒนธรรมชาวอิตาเลี่ยน สภาพ เงื่อนไข และธรรมชาติที่เปนมิตรชอบเขาสังคมของผูคน
ในแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน นําไปสูสิ่งที่เปนชีวิตของเมือง ซึ่งในทางกลับกันสรางรูปทรงใหแกถนน
และจัตุรัส การเดินขบวนพาเหรดในตอนเย็นในเมืองเชน ฟลอเรนซ รวมกับกิจกรรมชุมชนกลางแจง
อื่นๆ จํานวนมาก เรียกรองและตองการใหมีการออกแบบและกอสรางพื้นที่สาธารณะจํานวนมาก
ในถิ่นทางดานเหนือของยุโรป ดังเชน เมืองในสหราชอาณาจักร ถนนที่มีหลังคาปด ทางเดินมีหลังคา
คลุมหนาอาคาร (arcade) หองโถงกลางอาคารที่มีหลังคากระจก (atrium) เปนที่นิยมและตองการ
มาก อาคารสาธารณะเปนสวนสําคัญในชีวิตของเมือง อยางไรก็ตาม แมกระทั่งในประเทศ เชน
สหราชอาณาจักร จัตรุ สั และถนนยังคงมีหนาทีแ่ ละประโยชนใชสอยทีส่ าํ คัญในบริบทของการออกแบบ
ชุมชนและเมือง (Moughtin and Mertens, 2006: 87-88)
พื้นที่วางในเมืองมีบทบาทหนาที่และประโยชนใชสอยที่สําคัญ ดังตอไปนี้ คือ
(1) ที่ตั้งสําหรับอาคารสาธารณะ
(2) สถานที่พบปะหลักของชุมชนและเมือง
(3) สถานที่สําหรับพิธีการเฉลิมฉลองตามเทศกาลและในวาระพิเศษ
(4) พืน้ ทีว่ า งสําหรับการบันเทิงเริงรมยโดยรอบอาคาร เชน โรงละคร โรงภาพยนตร
ภัตตาคาร และรานกาแฟ
(5) พืน้ ทีว่ า งสําหรับการคาขาย ถนนการคา ทางเดินมีหลังคาคลุมหนาอาคารและ
ตลาด
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(6) พื้นที่วางโดยรอบกลุมอาคารสํานักงาน
(7) พื้นที่วางธรรมชาติกึ่งสาธารณะโดยรอบกลุมอาคารที่อยูอาศัย
(8) พื้นที่วางที่สัมพันธกับชุมทางการจราจรในเมือง
1.3 ความหมาย (meaning)
พืน้ ทีเ่ ปดโลงประเภทจัตรุ สั และลานหนาอาคารมีความหมาย (Meaning) ทัง้ ในทางสัญลักษณ
และการใชประโยชนจริง ที่เปน
- ศูนยกลาง (center) ของชุมชนและเมือง
- ทางผานเขาออกสําหรับสถานที่สําคัญ (portal for places)
- ความหมายทางสัญลักษณ (symbolic meaning)
พื้นที่วางบางแหงจะใชความหมายบางอยางเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหมากขึ้น เชน ในฐานะ
ที่เปนศูนยกลางหรือทางผานเขาออกสําหรับสถานที่ ในขณะที่พื้นที่วางแหงอื่นๆอาจใหบริการหนาที่
ประโยชนใชสอยที่ทับซอนกัน แนวความคิดในการวางผังและออกแบบที่เนนการแยกออกไปอยูโดด
เดี่ยว การแบงแยก และการแสดงออกของหนาที่ประโยชนใชสอยแตละอันที่สัมพันธกับปรัชญาแนว
ความคิดแบบสมัยใหม (Modern Movement) ในสถาปตยกรรมและการวางผังเมืองไดพิสูจนจริง
แลววา ไมเหมาะสมกับบริบทและสภาพทางสังคม ผลผลิตของความคิดดังกลาว เชน กลุมอาคาร
สํานักงานขนาดใหญ หรือยานศูนยการคาที่มีความเขมขนพอๆ กันอาจตองเลิกกิจการเมื่อกิจกรรม
เพียงหนึ่งอยางหยุดชะงักลง บริเวณพื้นที่ขนาดใหญของเมืองกําลังถูกทําใหเปนบริเวณที่ไมควรไป
ในชวงเวลาเย็น จัตุรัสเมืองที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด ถึงแมวาอาจมีหนาที่และประโยชนใชสอย
ที่โดดเดนสําหรับแตละบริเวณเปนที่รูจักและไดรับการแบงแยกประเภทที่ชัดเจน มักจะเปนจัตุรัสที่มี
กิจกรรมที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความหลากหลายของการใชประโยชนในอาคารที่ตั้งอยูโดยรอบ
หนาทีแ่ ละประโยชนใชสอยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ อันหนึง่ ขององคประกอบในเมืองก็คอื ความหมายที่
เปนสัญลักษณทตี่ ดิ อยูก บั องคประกอบนัน้ ๆ จัตรุ สั และลานโลงหนาอาคารทีย่ งิ่ ใหญกค็ ลายกับอาคาร
ทีย่ งิ่ ใหญ ไดรบั การเชือ่ มตอกับบริเวณอืน่ ๆดวยลักษณะทางกายภาพ และดวยจินตนาการจากการรับ
รูและความรูสึกของผูคนในเมืองที่มีตอสถานที่นั้นๆ แนวความคิดของความเปนศูนยกลางบางทีอาจ
เปนความคิดที่สําคัญที่สุดเพียงอันเดียวซึ่งนักวางผังและออกแบบชุมชนเมืองทํางาน โดยปราศจาก
ความเขาใจถึงความสําคัญของศูนยกลางทีม่ ตี อ การรับรูข องผูค นและตอสิง่ แวดลอม แตความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการวางผังและออกแบบตามแนวความคิดทีผ่ ดิ อาจสรางความเสียหายใหแกเมืองไดมาก
บทบาทหนาที่ของศูนยกลางมีหลายอยาง ศูนยกลางที่ซอนทับกันทําหนาที่บริการชุมชนหรือกลุมที่
แตกตางกัน การวางผังและออกแบบ การกําหนดขอบเขตทางกายภาพ หรือ การเสริมศูนยกลางเหลา
นี้ใหแข็งแรงเปนหัวใจของสาขาวิชาสถาปตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง และผังเมือง
ในการพิจารณาทฤษฎีสถาปตยกรรมหลัก 2 ทฤษฎีของ Kevin Lynch และ Christopher
Alexander ในหนังสือ “The Image of the City” ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการศึกษาการรับรูข องโครงสราง
เมือง Kevin Lynch (1960) พบวา “ชุมทาง” หรือ “node” เปนหนึง่ องคประกอบของเมืองไดรบั การ
ยอมรับและเขาใจ หากจะพูดสัน้ ๆ “node” หรือชุมทางเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญซึง่ ทําใหเมืองสามารถ
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สรางภาพจําลองได หรือ “imageablity” (สามารถจินตนาการเปนภาพจําลองได) หรือมีภาพลักษณ
ทีเ่ ขมแข็งชัดเจน ดังทีเ่ ขากลาววา “ชุมทางคือจุด จุดทางยุทธศาสตรในเมืองซึง่ ผูส งั เกตการณสามารถ
เดินเขาไปได และเปนจุดศูนยรวมทีเ่ ขมขนทีเ่ ดินทางเขาไปหรือเดินทางออกจาก” หรือหากจะกลาวอีก
อยาง “ชุมทาง” ก็คือ จุดที่มั่นหลักในแนวความคิดของการวางผังและออกแบบเมือง Christopher
Alexander (1977) กลาวถึงประเด็นนี้เชนเดียวกันวาทุกๆองครวมตองเปน “ศูนยกลาง” ในตัวเอง
และตองสรางระบบของศูนยกลางโดยรอบดวย เขามีความเห็นวา การจัดวางศูนยกลางมีแนวโนมไป
สูการจัดวางแบบสมดุลหรือสมมาตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสมดุลทั้งสองขางคลายคลึงกับสิ่งที่รางกาย
มนุษยมี ในกระบวนการของการสรางศูนยกลางนี้ แตละศูนยกลางใหมพยายามมุง ไปสูก ารสรางสมดุล
แตไมสามารถบรรลุไดจริงๆ ในหนังสือของ Christopher Alexander การสรางศูนยกลางเกิดขึน้ โดย
ธรรมชาติเกือบทั้งหมด ถาหากถือตามแนวความคิดนี้แลว นักวางผังและออกแบบชุมชนเมืองก็เพียง
แตทํางานสนับสนุนพลังธรรมชาติ
ในการจัดรูปรางสวนประกอบใดๆ มีความจําเปนที่จะเนนบางสวนและแบงออกเปนสวน
ยอยหลายๆอัน ซึ่งก็คือศิลปะของการออกแบบ แนวทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงคนี้ในการวาง
ผังเมืองก็คือ เพื่อใหมีศูนยกลางที่แนนอน ผลกระทบที่นาประทับใจมากที่สุดของอาคารสาธารณะที่
สําคัญของเมืองจะสูญหายไปถาอาคารเหลานีถ้ กู วางตามยถากรรมและกระจัดกระจายทัว่ ทัง้ เมือง การ
จัดกลุม อาคารเหลานีโ้ ดยรอบสถานทีส่ ว นกลางใหเปนองคประกอบทีโ่ ดดเดนในภาพลักษณของเมือง
ในการศึกษาถึงการวางผังออกแบบลานหนาอาคาร Camillo Sitte พบวาในแตละเมือง จัตรุ สั ทีส่ าํ คัญ
หรือทีม่ ขี นาดใหญจะมีจาํ นวนนอย สวนทีเ่ หลือมักจะเปนจัตรุ สั ขนาดเล็กและมีความสําคัญรองลงไป
(Moughtin and Mertens, 2006: 90) จัตุรัสที่สําคัญก็คือศูนยกลางของพื้นที่วางสาธารณะ (public
realm) สถานที่ที่เปนผลงานกอสรางสาธารณะสําคัญ สถานที่ใชจายเงินงบประมาณของภาครัฐสวน
ใหญ ผลงานศิลปกรรมของเมืองที่ยิ่งใหญที่สุดก็ตั้งอยูที่นี่ จัตุรัสสาธารณะขนาดใหญของเมืองเขาถึง
ไดสะดวกที่คนสามารถเขาถึงไดจริงๆ ก็ตอเมื่อถนนทุกสายมุงไปสูจุดศูนยรวมแหงนี้ ศูนยกลางเปน
สิ่งที่โดดเดนของเมืองโดยขนาดและความยิ่งใหญอลังการ มีความหมายตอการคงอยูในฐานะสถาน
ที่โดดเดนจากสถานที่อื่นๆ เปนที่รูจักรักใครและหวงใยโดยคนในทองถิ่น เปนศูนยรวมของชีวิตเมือง
และสถานที่ของความยิ่งใหญและกิจกรรมที่หลากหลาย (Moughtin and Mertens, 2006: 87-90)
จัตรุ สั และลานหนาอาคารมีหนาทีแ่ ละประโยชนใชสอยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ อันหนึง่ ในเมืองก็คอื เปน ทางผาน
เขาออก(the portal) สถานที่ (place) มีหนาทีป่ ระโยชนใชสอยสองอยางรวมกัน “สถานที”่ ไดกลาย
มาเปน “ศูนยกลาง” เพราะวาเปนความมุงหมายที่จะตองเปนเชนนั้น ในทางศาสนาอาจเปนสถาน
ที่ของผูแสวงบุญ ในทางที่เกี่ยวของกับโลกมนุษย อาจเปนสถานที่แหงใดแหงหนึ่งที่จะไปซื้อของทุก
สัปดาห สิง่ ทีม่ คี วามสําคัญเทาๆกันของสถานทีก่ ค็ อื หนาทีแ่ ละประโยชนใชสอยซึง่ ก็คอื เปนจุดเริม่ การ
เดินทางเขาไป และออกจากเปนประจําทุกวัน ในขณะทีห่ ากมองในระดับทีใ่ หญกวาก็คอื เมืองเมกกะ
ศูนยกลางของศาสนาอิสลาม เปนจุดเริม่ ตนของการเดินทางเขาไปแสวงบุญ และเดินทางออกจากสถาน
ทีน่ นั้ เมือ่ เมือ่ การแสวงบุญสิน้ สุด แรงดึงระหวางแรงเคลือ่ นทีเ่ ขาหาจุดศูนยกลางกับแรงเหวีย่ งหนีออก
จากจุดศูนยกลางนี้พบมากที่สุดใน “สถานที่” ที่เปนทางผานเขาออก หรือ portal นี้
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ประตูเปนหนึ่งขององคประกอบที่สําคัญที่สุดในการออกแบบสถาปตยกรรมมาตั้งแต
สมัยโบราณ เราสามารถกลาวถึงประตูวา เปน “การเชิญชวน” หรือ “ชองวาง” สําหรับการเปลีย่ นแปลง
หรือการกลายจากอยางหนึง่ ไปเปนอยางอืน่ จากยุคหนึง่ ไปยังอีกยุคอืน่ ๆเปนปญหาดานการออกแบบ
ทีส่ าํ คัญอยางยิง่ ในการวางโครงสรางเมือง เราตองไมลมื ซุม ประตูทางเขา (gateway) และความสําคัญ
ของการเปนเครื่องหมายแสดงวาเปนทางเขาเมือง หรือชานเมือง หรือเขตยาน ตัวอยางเชน ลาน
ดานหนาสีเขียว (courtyard) เล็กๆบางลานลอมรอบไปดวยอาคารและนําไปสูถนนอเวนิวที่มีตนไม
สองขางที่จะสังเกตเห็นไดทันที่ Christopher Alexander (1977) ในการคนหารูปแบบการ
ออกแบบ (design pattern) ยังไดพบซุมประตูทางเขา (gateway) เปนเรื่องที่สําคัญมากอีกดวย
จนทําใหเปนหนึ่งในหลักการออกแบบ โดยกลาววา “ทําใหทุกขอบเขตในเมืองซึ่งมีความหมายของ
มนุษยที่สําคัญ ซึ่งก็คือ ขอบเขตของกลุมอาคาร ชุมชนยอย เขตแดน โดยใชซุมประตูที่ยิ่งใหญบนเสน
ทางเขาที่สําคัญขามขอบเขตพื้นที่” รายการที่กําหนดใหตองทําในการออกแบบของ Christopher
Alexander ไดแกความจําเปนทีจ่ ะตองทําเครือ่ งหมายแสดงการปรับเปลีย่ นตามแนวยาวของเสนทาง
ทัง้ หมด ซึง่ สอดแทรกผานขอบเขตของสถานทีห่ รือทีต่ งั้ ถิน่ ฐานทีโ่ ดดเดน หนาทีแ่ ละประโยชนใชสอย
ของทางผานเขาออกเมืองในปจจุบันอาจแตกตางคอนขางมากจากซุมประตูทางเขาในสมัยโบราณ
โดยเฉพาะความประสงคหลักซึ่งถูกละเลย อยางไรก็ตาม ทางเขาหลักไปยังกลุมเคหะที่อยูอาศัยอาจ
ไดรับการออกแบบเพื่อปดกั้นหรือขัดขวางผูซึ่งอาจเขามารบกวนความเปนสวนตัวของผูอยูอาศัย
การจัดวางของเมืองอิสลามตามแบบประเพณีโดยใชถนนวนกลับ (culs-de-sac) ที่มีการกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน เปนตัวอยางที่ดีของคําจํากัดความของทางเขาประเภทนี้ ไปยังพื้นที่วางกึ่งสวน
บุคคล ซึ่งมีความสําคัญมากตอชีวิตครอบครัวชาวอิสลาม (Moughtin and Mertens, 2006: 95-98)
1.4 รูปทรงของจัตุรัส (The Form of the Square)
ในการแบงแยกประเภทรูปทรงของจัตรุ สั ทฤษฎีทไี่ ดรบั การยอมรับมากทีส่ ดุ และมีอทิ ธิพลมาก
ที่สุดที่อาจนํามาใชในการวางผังและออกแบบก็คือ โครงรางที่เสนอโดย Paul Zucker และ Camillo
Sitte จากงานเขียนเกีย่ วกับจุตรุ สั และลานโลงหนาอาคาร Paul Zucker ไดแบงแยกจัตรุ สั ออกไดเปน
5 ประเภทใหญ คือ (Moughtin and Mertens, 2006: 99)
(1) จัตุรัสปดหรือมีการโอบลอม (the closed square where space is selfcontained)
(2) จัตุรัสโดดเดน (the dominated square where space is directed
towards the main building)
(3) จัตุรัสรอบศูนยกลาง (the nuclear square where space is formed
around a center)
(4) จัตุรัสกลุม (the grouped squares where spatial units are combined
to form larger compositions)
(5) จัตุรัสเปด (the amorphous square where space is unlimited)
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สวนในความเห็นของ Camillo Sitte คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของจัตรุ สั ก็คอื พืน้ ทีว่ า งนัน้ ตองมีการ
ปดลอมกอนเปนลําดับแรก Camillo Sitte สรุปวา จัตรุ สั มีเพียง 2 ประเภทเทานัน้ ลักษณะพิเศษของ
จัตรุ สั ทัง้ สองจะไดรบั การพิจารณาจากลักษณะธรรมชาติของอาคารทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ ในจัตรุ สั นัน้ ๆ จัตรุ สั
ทั้งสองประเภทที่แบงแยกโดย Sitte ก็คือ
(1) ประเภทมีความลึก (the deep type)
(2) ประเภทมีความกวาง (the wide type)
จัตรุ สั จะเปนประเภท “ลึก” หรือ “กวาง” ปรากฏใหเห็นก็ตอ เมือ่ ผูส งั เกตยืนอยูด า นตรงขาม
กับอาคารประธานที่โดดเดนที่สุดในผังบริเวณทั้งหมด ในความเห็นของ Sitte ทั้งจัตุรัสเปดหรือ the
amorphous square และจัตุรัสที่สรางรูปรางโดยรอบสิ่งกอสรางหรือ object ที่อยูตรงกลาง หรือ
จัตรุ สั รอบศูนยกลาง จะอยูน อกเหนือคําจํากัดความ และไมคอ ยมีความสําคัญและความหมายมากนัก
จัตุรัสกลุม (the grouped squares ) ในอีกดานหนึ่งเปน object ที่ Camillo Sitte ใหความสนใจ
มากกวา อยางไรก็ตาม Camillo Sitte ไมคิดวาเปนรูปทรงโดยทั่วไปของจัตุรัส แตเปนเพียงลักษณะ
หนึง่ ของการเชือ่ มตอจัตรุ สั หลายๆแหงเขาดวยกันเทานัน้ เปนการเชือ่ มตอซึง่ กันและกันและเชือ่ มตอ
จัตุรัสเขากับเนื้อของเมืองโดยทั่วไป (Moughtin and Mertens, 2006: 99)

ภาพที่ 1 รูปทรงของจัตรุ สั ประเภท (1) ปด (2) โดดเดน (3) รอบศูนยกลาง
(4) กลุม
ที่มา: Carmona and others, 2006: 144
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ภาพที่ 2 รูปทรงของจัตุรัส ประเภทมีความลึก (ii) และประเภทมีความยาว (iii)
ที่มา: Carmona and others, 2006: 143

(1) จัตุรัสปดหรือมีการโอบลอม (The Enclosed Square)
ในการศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกีย่ วกับการวางผังและออกแบบลานโลงในเมือง จะแยกหัวขอ
การศึกษาออก เปน 2 เรื่องคือ(1) “จัตุรัสปดหรือจัตุรัสที่มีการโอบลอม (closed square)” และ(2)
“จัตุรัสที่มีอาคารโดดเดน (dominated square)” ตามการจัดแบงประเภทของ Paul Zucke ซึ่งมี
ลักษณะโดยทั่วไปเชนเดียวกับ “จัตุรัสลึกและกวาง (‘deep’ and ‘wide’ square)” ของ Camillo
Sitte จึงนํามารวมเขาดวยกันในหัวขอเดียวกันในฐานะที่เปนจัตุรัสประเภทเดียวกันที่มีความแตก
ตางกันเพียงเล็กนอยภายใตชื่อ “จัตุรัสปดหรือมีการโอบลอม (enclosed square)” คุณภาพที่อยู
เหนือทุกสิง่ ทุกอยางของประเภทพืน้ ทีว่ า งนีก้ ค็ อื ความรูส กึ ของการโอบลอม การโอบลอมของพืน้ ทีว่ า ง
ประเภทนี้ในลักษณะนี้ก็คือการแสดงออกอยางบริสุทธิ์และชัดเจนที่สุดของ “นัยของสถานที่ (sense
of place)” หรือความรูส กึ ของการเปน “สถานที”่ และความเปน “ศูนยกลาง” บริเวณจัตรุ สั นีเ้ องเปน
พืน้ ทีว่ า งทีไ่ ดรบั การสรางสรรคใหเกิดความเปนระเบียบ แบงแยกออกจากความยุง เหยิงของเมืองทีอ่ ยู
โดยรอบที่ยังไมไดรับการจัดการ จัตุรัสเปนหองที่อยูภายนอกอาคาร และเปนหองหรือพื้นที่วางซึ่งมี
ความสัมพันธดานคุณภาพอยางใกลชิดกันผนังหรือการโอบลอม (Moughtin and Mertens, 2006:
99)
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ลักษณะสําคัญทีม่ อี ทิ ธิพลตอการโอบลอมในจัตรุ สั ก็คอื การออกแบบและการประดับตกแตง
ทีห่ วั มุมแตละมุม กลาวโดยทัว่ ๆไปหัวมุมทีย่ งิ่ เปดมากเทาไรความรูส กึ ของการโอบลอมก็จะยิง่ นอยลง
ตามลําดับ หากมีการกอสรางหนาแนนขึ้นหรือมีการปดลอมอยางสมบูรณมากเทาไรความรูสึกของ
การถูกโอบลอมก็จะยิ่งมากขึ้นเทานั้น พื้นที่วางชุมชนเมืองหลายแหงที่มีถนนสองเสนมาพบกันที่มุม
พื้นที่วางในกรณีเชนนี้ไมมีการบูรณาการเขาดวยกัน บล็อกอาคารแตละกลุมถูกแยกใหโดดเดี่ยวและ
รักษาคุณสมบัติที่เปนสามมิติของตัวเองเอาไวดังที่ Camillo Sitte ไดชี้ใหเห็นก็คือ ถาเปนไปไดควรมี
เพียงถนนสายหนึง่ เปดเขาสูจ ตั รุ สั ในแตละจุด ในขณะทีถ่ นน สายทีส่ องจะแยกออกจากถนนสายนีไ้ กล
ออกไปจนพนสายตาและการมองเห็นจากจัตุรัสหรือลานโลงหนาอาคาร Sitte ยังไดแนะนําแนวทาง
ที่ดีที่สุดของการจัดวางถนนที่ออกจากจัตุรัสไปสูบริเวณตางๆของเมืองโดยรอบในรูปแบบใบพัดของ
กังหัน ทําใหไมวาจากจุดใดในจัตุรัสจะไมมีมุมมองออกไปสูภายนอกมากกวาหนึ่งมุม การสรางความ
รูส กึ ของการโอบลอมทีเ่ ขมแข็งยิง่ ขึน้ ไปอีกทําไดโดยการกอสรางอาคารโดยรอบใหเต็มอยางสมบูรณที่
หัวมุมดังตัวอยางที่จัตุรัสหลัก (Plaza Mayor) ที่เมืองซาลามังคาในประเทศสเปน ทางเลื่อกอื่นๆของ
การปดลอมหัวมุมยังสามารถทําใหถูกโอบลอมไดโดยใชประตูโคง (arch) สําหรับการสรางการโอบ
ลอมอยางสมบูรณ คุณภาพที่สําคัญอื่นๆของจัตุรัสและอาคารที่อยูโดยรอบสรางผลกระทบตอระดับ
ของการโอบลอม สิ่งเหลานี้รวมถึงเสนขอบหลังคาของอาคารที่โอบลอมที่ความสัมพันธกับขนาดของ
พื้นที่วาง ระดับความเปนมวล (mass) สามมิติ (กวาง ยาว และสูง) ของพื้นที่วาง ลักษณะเรื่องราว
หลัก (theme) ที่เปนเอกภาพ และรูปทรงทั้งหมดของพื้นที่วางเอง

ภาพที่ 3 จัตุรัสแบบทางการ (formal square) และแบบไมเปนทางการ (informal square)
ที่มา: Moughtin and Mertens, 2006: 142
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พื้นผิวดานบนของพื้นที่วางภายในมักจะปดโดยเพดานที่เรียบ หลังคาโคงโดมของทองฟา
คือเพดานสําหรับลานโลง Paul Zucker เชื่อวาความสูงของทองฟาที่อยูเหนือจัตุรัสที่มีการโอบลอม
ก็คอื ระดับทีไ่ ดรบั การจินตนาการวาสูงเปนสามหรือสีเ่ ทาของความสูงของอาคารทีส่ งู ทีส่ ดุ บนขอบของ
จัตุรัส ฝาปดหรือหลังคาโคงโดมของจัตุรัสดูเหมือนวาจะตั้งอยูอยางปลอดภัยเมื่อเสนขอบหลังคามี
ความสูงเทากันไมมากก็นอ ยตลอดความยาว แนวเสนขอบชายคาทีช่ ดั เจนและแรงทําหนาทีเ่ พือ่ ความ
ประสงคเดียวกับที่บัวและลวดลายประดับรอบผนังหองดานบนทําหนาที่ภายในหอง เปนการตกแตง
ขั้นสุดทายหรือเปนขอบใหแกองคประกอบในแนวนอนของพื้นที่วาง อยางไรก็ตาม ยังมีจัตุรัสในสมัย
กลางที่สวยงามมากมายซึ่งมีเสนหในตัวเองในบางสวนจากลักษณะธรรมชาติงดงามเหมือนภาพวาด
ของแนวเสนหลังคา ความสูงที่ความแตกตางกันเพียงเล็กนอยในกรณีเหลานี้เปนเรื่องปกติ หากยัง
อยูภายในขนาดมาตราสวนที่ใกลเคียงกัน ในอีกดานหนึ่งของการอธิบายระดับของการโอบลอมเมื่อ
ความสูงอาคารตามขอบดานขางของจัตุรัสมีความแตกตางกันก็คือ เมื่อความสูงของอาคารแตกตาง
กันยิ่งนอยความรูสึกโอบลอมก็จะยิ่งมาก ความแตกตางในขนาดความสูงเพิ่มมากขึ้นความรูสึกโอบ
ลอมก็ลดนอยลง ความแตกตางของความสูงอาคารที่โอบลอมจัตุรัสจึงมีผลกระทบในทางกลับกันกับ
ความรูสึกถูกโอบลอมของจัตุรัส
แนวทางการวางผังและออกแบบที่จัดทําโดย Essex County Council (Moughtin and
Mertens, 2006: 100) เนนวา ความสัมพันธระหวางความสูงทีเ่ ปนจริงของอาคารและความกวางของ
พืน้ ทีว่ า งเปนเรือ่ งสําคัญอยางยิง่ ถาจําเปนตองสรางสถานทีช่ มุ ชนเมืองทีก่ ลมกลืน ถาสูงเกินไปในความ
สัมพันธกับความกวาง อาจเกิดความรูสึกถูกกดดัน ถาตํ่าเกินไป ก็จะเกิดความรูสึกของการเปดโลง
และความออนแอ คูมือนี้ยังไดแนะนําสัดสวนที่กลมกลืนสูงสุดของความสูงตอความกวางควรจะเปน
1: 4 แนวคิดเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความสูงของอาคารและความกวางของพื้นที่สาธารณะ
คลายคลึงกับทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองอืน่ ๆ สามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึง Alberti ผูซ งึ่ เขียน
ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนําวา ความสูงที่เหมาะสมสําหรับอาคารที่เกี่ยวกับจัตุรัสก็คือ “หนึ่งในสาม
ของความกวางของบริเวณเปดโลง” หรืออยางนอย “หนึง่ ในหก” นักทฤษฎีคนอืน่ ๆ เชน Hegemann
และ Peets รวมทัง้ สถาปนิกผูม ชี อื่ เสียงเชน Palladio ก็สนับสนุนความคิดของ Alberti ในสวนทีเ่ กีย่ ว
กับสัดสวนสําหรับความสูงของอาคารโดยรอบจัตรุ สั แตยงั ไดเสนอแนะตอไปอีกโดยชีช้ ดั ใหแคบลงของ
ชวงระยะหาง โดยกลาวถึงความกวางที่นํามาใชในอาคารฟอรั่มของโรมันวาอยูระหวาง 1 ¾ และ 2
½ เทาของความสูงอาคาร Hegemann และ Peets รวมทั้ง Paul Spreiregen (1965) ไดขอสรุปที่
คลายกัน แตละคนแยกกันสรุปวาการมองเห็นรายละเอียดของอาคารจะมองเห็นไดดที สี่ ดุ ทีร่ ะยะหาง
เทากับขนาดมาตราสวนที่ใหญที่สุดของอาคาร เนื่องจากเรากําลังเคลื่อนไหวและตาสามารถเคลื่อน
ในแนวนอน ขนาดมาตราสวนที่เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งก็คือความสูง ดังนั้นความกวางตํ่าสุดของลาน
โลง piazza ถูกพิจารณากําหนดโดยมุม 45 องศาจากชายคา อยาง ไร ก็ตาม อาคารจะมองเห็นไดดี
ที่สุดหมดทั้งอาคาร ซึ่งหมายถึงการจัดรูปรางองคประกอบทั้งหมด ที่ระยะหางประมาณสองเทาของ
ความสูง หรือที่มุม 27 องศา การมองเห็นอาคารหนึ่งหลังไดมากกวานี้ตองการระยะการมองเปน
สามเทาของความสูงหรือที่มุม 18 องศา อาคารจะสูญเสียพลังโดดเดนในการมองเห็น วัตถุที่อยูเลย
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พืน้ ทีว่ า งนีอ้ อกไปจะไดรบั การรับรูน อ ยลงและจัตรุ สั จะสูญเสียความรูส กึ ของการโอบลอม ผลจากการ
ศึกษาของ Camillo Sitte เกี่ยวกับจัตุรัสสาธารณะดูเหมือนวาจะสอดคลองกับทางดานปลายตํ่าสุด
ของขนาดสัดสวน Camillo Sitte เนนวา ความสูงของอาคารประธานของจัตุรัสเมื่อนํามาใช ควร
ประมาณเทากับขนาด(หรือระยะ)ตํ่าสุดของลานโลงหนาอาคาร ความกวางยาวที่มากที่สุดที่ยังคงให
ผลกระทบที่ดีควรเปนสองเทาของความสูงนั้น โดยมีเงื่อนไขวา ถารูปทรงโดยทั่วไปของอาคาร ความ
ประสงค และรายละเอียดไมเปดโอกาสใหเพิม่ ขนาดอยางมากมายกวานี้ อยางไรก็ตาม ยังมีจตั รุ สั ของ
เมืองทีป่ ระสบความสําเร็จทีอ่ ยูน อกขีดจํากัดสัดสวนทีเ่ ขมงวดนี้ เนือ่ งจากในการเขียนทฤษฎี Camillo
Sitte ไดรับอิทธิพลอยางมากจากจัตุรัสขนาดเล็กในสมัยกลาง ตัวอยางที่ดีของจัตุรัสเมืองที่ใหญกวา
อยูที่เมือง Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร จัตุรัสที่ประสบความสําเร็จสวนใหญยังคงอยูมี
ขนาดมาตราสวนคอนขางเล็กและความหมายดานสัญลักษณที่เข็มแข็งที่มีตอชุมชน สิ่งที่จัตุรัสอาจ
ขาดในการโอบลอมแตก็อาจมี “นัยของสถานที่” มาทดแทน และกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาที่จัตุรัสรองรับ
(Moughtin and Mertens, 2006: 100)
ขนาดทีแ่ นนอนของพืน้ ทีว่ า งชุมชนเมืองยังขึน้ อยูก บั สิง่ ทีเ่ ปนผลมาจากระดับของการโอบลอม
อีกดวย Camillo Sitte ผูซึ่งเขียน เกี่ยวกับหัวขอนี้อยางเจาะจงมากที่สุดพบวา ลานโลงหนาอาคาร
ขนาดใหญในเมืองสมัยโบราณโดยเฉลี่ยมีขนาดเพียง 57 เมตร x 143 เมตร จัตุรัสที่อบอุนเปนกันเอง
ที่สรางความประทับใจหลายแหงในสวนเกาของเมืองเล็กและเมืองใหญอาจมีขนาดเล็กเพียง 15–21
เมตร ซึง่ ในปจจุบนั แทบจะไมกวางเพียงพอสําหรับเปนพืน้ ทีส่ งวนรักษาไวเปนถนนผานในบริเวณยาน
เคหะทีอ่ ยูอ าศัย จัตรุ สั ขนาดเล็กทีอ่ บอุน ในเมืองสมัยกลางพบในเมือง York หรือเมือง Stamford เปน
สถานที่ปลอดภัยที่ผูคนสามารถหยุด ผอนคลายและ หลบหนีจากความวุนวายของชีวิตในเมืองสมัย
ใหม จัตุรัสเหลานี้แตกตางอยางชัดเจนกับลานโลงหนาอาคารขนาดมหึมาในปจจุบัน ซึ่งมีแตความ
วางเปลา เงียบเหงา นาเบื่อหนาย ลานโลงหนาอาคารที่มีขนาดใหญมากเกินไปมีอิทธิพลรายแรงมาก
ทีส่ ดุ ตออาคารทีต่ งั้ อยูโ ดยรอบ ในทางกลับกันอาคารทีต่ งั้ อยูโ ดยรอบก็จะไมสามารถใหญเพียงพอ ใน
จุดที่ดีที่สุด อาคารโดยรอบควรใชรูปทรงสามมิติของอาคารขนาดใหญ กําหนดขอบเขตโดยรอบดวย
อาคารที่สวยงาม
ขีดจํากัดทีก่ าํ หนดรูปเรขาคณิตทีเ่ กีย่ วกับสายตา และการมองเห็นในเรือ่ งขนาดมาตราสวน
ของเมืองมาจากสิง่ ทีค่ น พบของ Camillo Sitte และความเชือ่ ทีเ่ ปนความคิดริเริม่ หรือจินตนาการของ
ผูเ ขียนคนอืน่ ๆใน สาขาทฤษฎีการวางผังและออกแบบเมืองนี้ ระยะประมาณ 135 เมตรเปนขึดจํากัด
สูงสุดซึง่ การแสดงออกของรางกายสามารถแยกแยะความแตกตางได และใกลเคียงโดยประมาณกับขอ
เสนอแนะของ Camillo Sitte สําหรับขนาดที่มากที่สุดของลานโลงหนาอาคาร แตก็เปนความจริงที่
วาระยะหางที่คนคนหนึ่งสามารถชื่นชมรถถัง จรวดนําวิถีขามทวีป กองทหารที่กําลังสวนสนามหรือ
วงโยธวาทิตทัง้ วงนัน้ จะมากกวาการแสดงออกของมนุษยคนเดียวมาก เหตุผลดังกลาวอาจทําใหจตั รุ สั
แดงในกรุงมอสโคว และจัตุรัสเทียนอั้นเหมินในกรุงปกกิ่ง หรือแมกระทั่งสนามหลวงและพื้นที่วางที่
ยิง่ ใหญอนื่ ๆสําหรับใชในพิธกี ารเฉลิมฉลองมีเหตุผลดานขนาดทีเ่ พียงพอ (Moughtin and Mertens,
2006: 101)
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ดังที่ไดกลาวถึงไปกอนแลววามุมที่มากที่สุดซึ่งอาคารสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนตาม
ที่อางถึงโดยทฤษฎีสวนใหญ คือ 27 องศาหรือที่ระยะหางซึ่งเทากับประมาณสองเทาของความสูง
ดังนัน้ ผูด ทู ศี่ นู ยกลางของพืน้ ทีว่ า งสามารถหมุนไปรอบๆ และมองเห็นทุกดานของพืน้ ทีว่ า งถาสัดสวน
ของความกวางตอความสูงเปน 4 : 1 ซึ่งเปนขนาดที่แนะนําโดย Essex Design Guide ดังนั้น จัตุรัสที่
มีอาคารโอบลอมสูงสามชัน้ จะเปนระยะประมาณ 36-45 เมตร ตามแนวยาวตัดตามขวาง และจัตรุ สั ที่
มีอาคารโอบลอมสูงสีช่ นั้ จะเปนระยะประมาณ 48–54 เมตร ถาจุดหมายก็เพือ่ มองเห็นและชืน่ ชมการ
จัดรูปรางสวนประกอบทัง้ หมดของกําแพง ผนัง หรืออาคารหลายๆหลัง ระยะหางควรจะเปนสามเทา
ของความสูง การมองเห็นทุกๆดานของจัตุรัสจากจุดศูนยกลางตองการขนาดของจัตุรัสในอัตราสวน
ความกวางตอความสูงเทากับ 6 : 1 หรือขนาดมาตราสวนมากที่สุดที่แนะนําโดย Alberti โดยการ
ใชหนวย ประสานพิกัดนี้ ขนาดสําหรับจัตุรัสที่มีอาคารโอบลอมสูงสามชั้นจะเปน 73–91 เมตร และ
จัตุรัสที่มีอาคารโอบลอมสูงสี่ชั้นจะเปน 97–109 เมตร ขนาดสูงสุดที่อนุญาตใหสําหรับขนาดจัตุรัส
ขนาด 137 เมตร จะตองการอาคารโอบลอมสูงประมาณ 7 ชั้น โดยการใชชวงระยะดานบนของสูตร
ของ Alberti หมายความวาการเคลื่อนไหวของผูสังเกตการณภายในจัตุรัสเปดโอกาสใหชื่นชมการ
จัดรูปรางสวนประกอบโดยรวม สัดสวนของอาคารแตละหลังและรายละเอียด จากระยะที่ใกล แต
ก็จะมีผลตอเนื่องมาในความรูสึกของการโอบลอมที่ลดลง ประเด็นสุดทายในเรื่องราวของสัดสวน
จัตุรัสอางอิงจาก Camillo Sitte ที่วาความสัมพันธระหวางอาคาร และ ลานหนาอาคาร ไมสามารถ
กําหนดไดแนนอนเหมือนกับเรื่องอื่น เชน ความสัมพันธดานสัดสวนระหวางเสากับคาน (Moughtin
and Mertens, 2006: 101)
จัตุรัสหรือลานหนาอาคารที่มีกําแพงหรือผนังที่ใกลชิดกันมากเทาไร ก็คลายกับคุณภาพ
สองมิติของหองภายในอาคาร ความรูสึกถูกโอบลอมก็จะยิ่งมากขึ้นเทานั้น การสรางรูปรางสาม
มิติของอาคารที่อยูโดยรอบหางกันมากขึ้นเทาไร ก็จะยิ่งลดความรูสึกของการโอบลอมในพื้นที่วาง
สาธารณะลงเทานั้น ตัวอยางเชน การโอบลอมจะสูญเสียไป ถาดานขางโดยรอบพื้นที่วางไดรับการ
ออกแบบใหเปนบานอยูอาศัยขนาดใหญแตละหลังตั้งอยูแยกจากกัน อนึ่ง ในฐานะชิ้นสวนสามมิติ
ของประติมากรรมสถาปตยกรรม Rob Krier (1984) ไดแสดงแบบอยาง (prototype) การออกแบบ
เลนๆไดอยางมากมายใหเปนทางเลือกสําหรับการออกแบบผนังโอบลอมพืน้ ทีว่ า งชุมชนเมือง อยางไร
ก็ตาม ตัวอยางหลายตัวอยางทีเ่ ขาอางถึงอาจเปนการทําลายการโอบลอมพืน้ ทีว่ า ง อาคารเหลานีอ้ าจ
นําไปใชเพือ่ ความประสงคอนื่ แตควรหลีกเลีย่ งเมือ่ ออกแบบพืน้ ทีโ่ อบลอมสาธารณะ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
สําหรับการโอบลอมก็คอื ระนาบในแนวดิง่ ทีเ่ ปนสองมิติ พืน้ ทีบ่ นพืน้ ผิวหนาของอาคารทีโ่ อบลอมจัตรุ สั
อาจมีการตกแตงดวยประติมากรรมและการตกแตงดวยรายละเอียดสถาปตยกรรมอืน่ ๆได แตกไ็ มควร
มากมายจนเกินไปจนกลายเปนรูปทรงสามมิติ และก็ควรจะรักษาคุณสมบัตขิ องความเปน “สองมิต”ิ
ไวใหมากที่สุด เพื่อการเปนสิ่งโอบลอม (enclosure) ที่ดีสําหรับจัตุรัสสาธารณะ
อาคารที่อยูโดยรอบพื้นที่วางที่มีการปดลอมควรสรางพื้นผิวหนาหรือระนาบดิ่งที่ตอเนื่อง
และการออกแบบสถาปตยกรรมทีเ่ ปนเอกภาพ ผลกระทบจากความแตกตางของมวลอาคารแตละหลัง
ตองมีนอยเพื่อที่จะรักษาความตอเนื่อง ความตอเนื่องจะสรางผลกระทบที่เขมแข็งยิ่งขึ้นถาอาคาร
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แตละหลังทีห่ นั หนาเขาหาพืน้ ทีโ่ อบลอมมีความซํา้ ๆกัน (repetition) ดานหนาอาคารทีเ่ ปนรูปหลังคา
ทรงจั่ว หรือมีระเบียงที่ชั้นบน ถานํามาใชซํ้าๆกันโดยรอบจัตุรัส ถึงแมจะใหขนาดและลักษณะเฉพาะ
ที่แตกตางกันแกจัตุรัส สามารถทําหนาที่เพื่อความประสงคของการโอบลอมนี้ไดเปนอยางดี การโอบ
ลอมของพืน้ ทีว่ า งสามารถทําใหเขมแข็งมากขึน้ ไปอีกโดยใชอาคารเสาราย (colonnade) หรือทางเดิน
หนาอาคารมีหลังคาคลุม (arcade) ใหเปนลักษณะเรือ่ งราวความตอเนือ่ งเชือ่ มตอพืน้ ชัน้ ลางของอาคาร
แตละหลังในทางเดินทีม่ หี ลังคาคลุม นีเ่ ปนลักษณะเรือ่ งราวเดนทางสถาปตยกรรมทีก่ ลาวถึงเปนครัง้
แรกโดย Vitruvious ชาวกรีกโบราณไดวางผังบริเวณศาลาทีพ่ บปะสังสรรค (forum) ลอมรอบโดยเสา
รายสูงสองชั้นที่โอโถง ตกแตงประดับประดาดวยกลุมเสาวางใหคอนขางชิดกัน พรอมดวยโครงสราง
ในแนวนอนที่เปนหินหรือหินออน และกอสรางทางเดินอยูเหนือขึ้นไปบนชั้นสอง ทั้ง Alberti และ
Palladio ไดยาํ้ จุดทีก่ ลาวโดย Vitruvius นีส้ าํ หรับการตกแตงประดับประดาลานโลง piazza ชาวกรีก
ไดวางผังและออกแบบใหศาลาทีพ่ บปะสังสรรคหรือตลาดเปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั โดยตรง และลอมรอบ
ดวยมุขทางเขามีหลังคาและเสากลมคูร องรับ (portico) ซึง่ ประดับตกแตงดวยกลุม เสาและโครงสราง
ในแนวนอนทัง้ หมดดวยหิน พรอมทัง้ มีระเบียงทีส่ งางามดานบนสุด เพือ่ รับอากาศบริสทุ ธิ์ มุขทางเขา
มีหลังคาและเสากลมรองรับ (portico) ดังเชนทีใ่ ชในสมัยโบราณ ควรทําโดยรอบจัตรุ สั ลานโลง จัตรุ สั
ที่เมืองซาลามังคาและจัตุรัสเมืองสเปนอื่นๆ ใชลักษณะเรื่องราวของทางเดินมีหลังคาคลุมใหเปน
องคประกอบทีย่ ดึ ทุกอยางเขาดวยกันในการจัดรูปรางสวนประกอบของพืน้ ทีว่ า งสาธารณะ นอกจากนี้
ยังมีเหตุผลดานหนาทีป่ ระโยชนใชสอยทีด่ อี กี ดวยสําหรับการใชอาคารเสารายหรือทางเดินหนาอาคาร
มีหลังคาคลุมเนื่องจากในบริเวณภูมิอากาศรอนเชนในประเทศไทยก็ชวยปองกันแสงอาทิตย และใน
สวนตอนเหนือของยุโรปชวยปองกันฝน
จากการอางอิงของ Platonic รูปทรงทีด่ ที สี่ ดุ ในอุดมคติ แนวความคิดพืน้ ฐาน และความคิด
ในการวางผังและออกแบบสําหรับจัตุรัสเมืองจะใกลเคียงกับ “จัตุรัสที่โอบลอม” ของ Paul Zucker
(2003) ที่มีรูปทรงปริมาตรเรขาคณิตที่เรียบงาย สรางขึ้นจากผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา
หรือวงโคงกลม ในโลกแหงความเปนจริงหรือในการปฏิบัติงานจริงความสมบูรณที่กลาวถึงเปนเรื่อง
ยากที่จะทําใหบรรลุได นักทฤษฎีบางคน เชน Camillo Sitte กลาววาจัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร
ที่สมบูรณนั้นหายาก ซึ่งก็เปนความคิดเห็นที่ไดรับการสนับสนุนโดยนักทฤษฎีสมัยเรเนอซองซดังเชน
Alberti บางทีอาจเปนความจริงที่จะอางวาจัตุรัสที่สมบูรณไมมีอยูในโลกนอกจากในจินตนาการ
อยางไรก็ตาม จัตุรัสจะไดรูปรางที่เหมาะสมเขากับสภาพของสถานที่ตั้งและความตองการในขณะนั้น
กระบวนการกอสรางที่ทําไดจริงในระยะยาว และการพิจารณาตัดสินใจของเจาของที่ดินจํานวนมาก
จัตุรัสประเภทที่ดีที่สุดในอุดมคติดังที่ Paul Zucker (2003) ชี้ใหเห็นวาถาปราศจากการยึดติดกับ
ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ โดยเฉพาะหรือรูปแบบสถาปตยกรรมแบบใดแบบหนึง่ จัตรุ ส ทีป่ รากฏในรูปทรง
ที่สมบูรณไดแกในยุคสมัยกรีกและโรมัน และหลังจากนั้นปรากฏอีกครั้งหนึ่งในคริสตศตวรรษที่ 17
และ 18 แบบจําลองของจัตุรัสประเภทที่สมบูรณนี้ก็คือ Place des Voges ในปารีส แผนผังของ
Inigo Jones สําหรับ Covent Garden ในลอนดอนThe Queen’s Square และ The Circus ที่
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เมือง Bath และ Agora ในเมือง Priene (Moughtin and Mertens, 2006: 103)
(2) จัตุรัสที่มีอาคารหรือโครงสรางโดดเดน (The Dominated Square)
Paul Zucker (2003)อางวาจัตรุ สั ทีม่ จี ดุ เดน จะแสดงลักษณะพิเศษโดยโครงสรางเดีย่ วหลัง
หนึง่ หรือกลุม ของอาคารทีพ่ นื้ ทีว่ า งไดรบั การวางผังและออกแบบใหหนั ทิศทางไปสู หรือมีอาคารหรือ
โครงสรางหลังหนึ่งที่โครงสรางโดยรอบอื่นๆไดรับการวางผังและออกแบบใหเกี่ยวของสัมพันธดวย
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ อยางไรก็ตาม ในความคิดเห็นของ Camillo Sitte ไดแบงแยกจัตรุ สั สาธารณะ
ออกเปนเพียง 2 ประเภท ไดแก จัตุรัสประเภท “ลึก (deep)” และประเภท “กวาง(wide)” ทั้งสอง
ประเภทนี้ก็ตกอยูในประเภท “จัตุรัสจุดเดน” ตามการแบงแยกประเภทจัตุรัสของ Pual Zucker
ทั้งนี้ไมวาลานโลงหนาอาคารจะลึกหรือกวาง มักจะปรากฏใหเห็นชัดเมื่อผูสังเกตยืนอยูตรงกันขาม
กับอาคารหลักที่โดดเดนเหนืออาคารอื่นๆในผังบริเวณทั้งหมด
ระยะหางที่ดีที่สุดในอุดมคติสําหรับมองดูอาคารที่โดดเดนหลังหนึ่งที่ปลายสุดของจัตุรัส
อยูประมาณระหวางเทากับความสูงของอาคารและสองเทาของระยะความสูงนั้น Camillo Sitte ตั้ง
ขอสังเกตวา โดยทั่วไปจัตุรัสที่ยาว ซึ่งอัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางมากกวา 3 : 1 ก็เริ่ม
จะสูญเสียความมีเสนห ซึ่งก็เปนแนวทางเดียวกันที่ Pual David Spreiregen (1965) อางถึงเปน
ตัวอยางสําหรับความสูญเสียเสนหในลานโลงหนาอาคารที่ยาวมากจนเกินไป เขากลาววา บัวประดับ
เชิงชายคาของอาคารทีโ่ อบลอมจัตรุ สั หรือลานโลงทีม่ มุ ปลายสุดไมควรอยูไ กลเกินไปจากการมองเห็น
ของสายตาทีค่ วรมองเห็นตามปกติ อัตราสวนทีด่ ที สี่ ดุ ในความเห็นของ Alberti ก็คอื จัตรุ สั ควรมีความ
ยาวเปนสองเทาของความกวาง ในขณะที่ Vitruvius แนะนําใหใชอัตราสวน 3 : 2 (Moughtin and
Mertens, 2006: 107)
(3) จัตุรัสเชื่อมตอ (Linked Square)
การมองเห็นเมืองและประสบการณทไี่ ดรบั เมือ่ ผูด เู คลือ่ นที่ ไมวา โดยการเดินเทาหรือดวยสือ่
อื่นๆ ของการเดินทาง คุณภาพประสบการณของผูสังเกตการณขึ้นอยูกับความเร็วที่เดินทางเคลื่อนที่
ผูคนที่เดินทางเร็วมากขึ้นเทาไรก็จะรับรูรายละเอียดไดนอยลงตามลําดับ จากรถยนตจะเห็นเพียงแต
มวลอาคารโดยรวมและลักษณะเรือ่ งราวภูมทิ ศั นหรือภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเทาทีเ่ ขามาสูก ารรับรูห รือที่
จดจําไดตามชวงความเร็วทีเ่ ดินทาง มีความเปนไปไดวา ทีจ่ ะไดเห็นรายละเอียดมากขึน้ ทัง้ ของอาคาร
ทีต่ งั้ อยูโ ดยรอบและพืน้ ทีว่ า งทีเ่ ดินทางผาน ทิวทัศนในเมืองไดรบั การนําเสนอตอคนเดินเทาไมใชภาพ
เคลื่อนไหวที่มีวิวัฒนาการอยางคงที่ แตเหมือนภาพเคลื่อนไหวเปนชุดๆ (clips) หรือภาพถายทันที
ทันใด (snapshots) ของเหตุการณและความทรงจําตามเสนทางที่ผาน Gordon Cullen (1971)ให
คําจํากัดความเรื่องราวลักษณะเดนของการรับรูนี้วาเปน “การมองเห็นที่ตอเนื่องเปนชุด” ถึงแมวา
คนเดินเทาเดินผานเมืองทีอ่ ตั ราความเร็วสมํา่ เสมอหรือคงที่ ทิวทัศนของเมืองมักจะถูกเปดเผยเปนชุด
ของการคอยๆ เปดเผยความจริง Camillo Sitte เปนคนแรกๆผูหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับสถาปตยกรรมที่
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นําเอาวิธีการวิเคราะหภูมิทัศนเมืองมาใช เพื่อแสดงหรือเปดเผยใหเห็นความสวยงามโดยชี้ใหเห็นวา
ความสวยงามของเมืองในยุคกลางที่สรางความตื่นเตนหรือประหลาดใจทําใหเกิดความสุข และปติ
ยินดีมาจากการเดินทางตามตรอกแคบๆทีเ่ ปดเขาสูจ ตั รุ สั ของเมือง และการทีพ่ นื้ ทีว่ า งแหงหนึง่ นําไป
สูพ นื้ ทีว่ า งอีกแหงหนึง่ เขากลาววาแตละคนพึงระลึกอยูใ นใจวาผลกระทบพิเศษทีเ่ ปนผลจากการเดิน
จากลานโลงหนาอาคารแหงหนึง่ ไปยังอีกแหงหนึง่ เปนการจัดเรียงลําดับของพืน้ ทีว่ า งสาธารณะเปนชุด
หรือกลุมอยางชาญฉลาด มองเห็นกรอบของจุดอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สรางสรรคความ
ประทับใจใหมๆ ตลอดโดยไมหยุดนิง่ Paul Zucker (2003) นําลักษณะเรือ่ งราวเดนการเชือ่ มโยงชวง
ลําดับความตอเนือ่ งของจัตรุ สั มาเปรียบเทียบกับความสัมพันธของหองทีต่ อ เนือ่ งในพระราชวังบาร็อก
ซึ่งก็คือ หองลําดับแรกเตรียมตัวสําหรับหองลําดับที่สอง ลําดับที่สองสําหรับลําดับที่สาม ฯลฯ แตละ
หองมีความหมายของตัวเองในฐานะทีเ่ ปนตัวเชือ่ มในเสนสายของวงจรแหงความตอเนือ่ งทีน่ อกเหนือ
จากจะมีความสําคัญทางดานสถาปตยกรรมในตัวอยูแลว
การเชือ่ มตอระหวางจัตรุ สั หลายแหงเขาดวยกันมีวธิ กี ารหลายอยาง เชน จัตรุ สั สาธารณะอาจ
เปนรูปรางที่ซับซอนเพื่อที่วางนั้นจะประกอบดวยพื้นที่สองแหงหรือมากกวาซอนทับกัน สอดแทรก
หรือสอดประสานซึ่งกันและกันไปมา พื้นที่วางที่ไดรับการกําหนดขอบเขตคอนขางชัดเจนอาจเปด
เขาหาซึ่งกันและกัน พื้นที่วางหลายแหงอาจเชื่อมตอโดยทางกายภาพโดยถนน หรือตรอก ซอก ซอย
อาคารสาธารณะหนึง่ หรือสองหลังอาจลอมรอบโดยพืน้ ทีว่ า งหลายๆพืน้ ทีซ่ งึ่ ใชผนังของอาคารสําหรับ
เปนตัวกําหนดขอบเขต จัตรุ สั ของชุมชนเมืองทีย่ งิ่ ใหญในโลกหลายแหงมักไดรบั การออกแบบใหเปด
ตามแนวยาวแนวแกนที่กําหนดไวกอน และวิธีสุดทายพื้นที่วางอาจไดรับการเชื่อมตอโดยจุดอางอิง
ภายนอก ดวยองคประกอบที่โดดเดนดังเชน อนุสาวรีย หอสูง หอระฆัง หอนาฬกา โบสถที่มีหลังคา
ยอดแหลม อาคารสูง หรือแมกระทั่ง ยอดเนิน และภูเขาสูง
(4) พืน้ ทีว่ า งเชือ่ มตอโดยจุดอางอิงภายนอก (Space Linked by an External Reference Point)
จัตรุ สั แตละจัตรุ สั สามารถจัดอยูใ นรูปแบบทีเ่ ชือ่ มโยงกันในจิตนาการของผูด หู รือผูส งั เกตการณ
โดยมีเชื่อมโยงหรือความสัมพันธที่เขมแข็งกับอาคารหลังเดียวกันที่มีความโดดเดนเปนพิเศษ จัตุรัส
2 แหงสามารถเชื่อมตอกันไดผานการเชื่อมตอทางกายภาพโดยถนน สรางการเชื่อมตอทางดาน
ทัศนภาพที่แรงผานความสัมพันธกับมวลของอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง (Moughtin and
Mertens, 2006: 121-122)
(5) พื้นที่วางอื่นๆ (Other Spaces)
ในการแบงแยกประเภทของจัตุรัส Paul Zucker (2003) ไดแบงออกไปอีก 2 ประเภทที่ยัง
ไมไดกลาวถึงในที่นี้ นั่นก็คือ จัตุรัสรอบศูนยกลาง (nuclear square) และจัตุรัสเปด (amorphous
square) สําหรับลานจัตุรัสสาธารณะ (public square) ลานโลงหนาอาคาร (plaza หรือ piazza)
การตั้งชื่อใหถูกตองแมนยําตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางเหลานี้เปนเรื่องไมสําคัญ ในการ
วิเคราะหพื้นที่วางสาธารณะ ทั้งจัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร มักจะถือเอาวาระดับความสูงของการ
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โอบลอมทางกายภาพนําไปสูการสรางความรูสึกของการถูกโอบลอมมากขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ตาม
จัตุรัสรอบศูนยกลาง (nuclear square) และจัตุรัสเปด (amorphous square) หากใชคําจํากัด
ความของ Zucker ก็มีคุณสมบัติที่จะรวมอยูในประเภทหนึ่งของจัตุรัสสาธารณะ ลักษณะเรื่องราวที่
โดดเดนดังกลาวของจัตุรัสและลานโลงประเภทเหลานี้ในฐานะที่เปนโครงสรางของชุมชนเมืองอาจ
เปนสถานที่สําคัญจริงๆในตัวของมันเอง แตการวางผังออกแบบตองการการพิจารณาดวยแนวความ
คิดและหลักการทีแ่ ตกตางกัน (Moughtin and Mertens, 2006: 122-123) ทางแยกหรือชุมทางการ
จราจรในมหานครที่คับคั่ง ดังเชน จัตุรัสไทมส ในนครนิวยอรก คือจัตุรัสเพียงแตในชื่อเทานั้น และ
ควรไดรับการวางผังและออกแบบโดยคํานึงถึงหนาที่ใชสอยเบื้องตนเปนหลัก ซึ่งก็คือ การจราจรของ
เมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จัตรุ สั ขนาดใหญ เชน Washington Square ในนครนิวยอรกไดรบั การกําหนด
ขอบเขตและกรอบดวยอาคารทุกดาน แตกระนั้นพื้นที่วางที่เปนลานจัตุรัสก็ดูใหญเกินสําหรับอาคาร
และโครงสรางอันแตกตางกันที่อยูโดยรอบที่จะสรางความรูสึกโอบลอม ดวยเหตุนี้จึงเกิดความรูสึก
ขาดการโอบลอม
Paul Zucker (2003)ไดนิยาม “จัตุรัสรอบศูนยกลาง (nuclear square)” ในลักษณะ
ตอไปนี้ คือ รูปรางพื้นที่วางจัตุรัสรอบศูนย กลางก็คือมีระเบียบ (order)ที่ชัดเจนแนนอน ถึงแมวา
จะปราศจากกรอบของแถวอาคารทีต่ อ เนือ่ ง ไมชดิ ติดกันอยางแนบแนนเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน หรือ
ปราศจากความโดดเดนของอาคารที่อยูดานหนา ตราบใดที่ยังคงมีจุดศูนยกลาง เชน จุดเนนหนักใน
แนวดิ่งที่เขมแข็ง เชน อนุสาวรีย นํ้าพุ อนุสาวรียแทงหินแหลมเรียว (obelisk) ที่มีพลังแรงเพียงพอที่
จะควบคุมพืน้ ทีว่ า งโดยรอบดวยแรงดึงดูดทีร่ กั ษาองครวมทัง้ หมดเขาดวยกัน ก็จะสามารถสรางความ
ประทับใจใหเกิดขึ้นได โดยไดยกตัวอยางพีระมิดในฐานะที่เปนการสรางสรรคพื้นที่วางที่ผานเขาไป
ไมไดโดยรอบใหมสี นุ ทรียภาพ (Moughtin and Mertens, 2006: 123) หรืออนุสาวรียป ระชาธิปไตย
และอนุสาวรียชัยสมรภูมิในประเทศไทยก็อาจเปนตัวอยางของจัตุรัสประเภทนี้
จัตุรัสและลานหนาอาคารจะยังคงเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดในการออกแบบเมือง
พื้นที่วางสาธารณะนี้ ไมวาอยูในเมืองเล็กหรือเมืองใหญมักจะไดรับการออกแบบ จัดภูมิทัศน ตกแตง
ประดับประดา และสรางความโดดเดนใหมากที่สุดในเมือง จัตุรัสมักจะเปนบริเวณพื้นที่ตั้งสําหรับ
อาคารประชาคมเมือง อาคารสาธารณะและอาคารศาสนาที่สําคัญที่สุดของเมือง เปนสถานที่สําหรับ
จัดวางประติมากรรมทีว่ จิ ติ รพิสดาร บอนํา้ พุ และไฟสองสวาง และนอกเหนือจากนีท้ งั้ หมดก็คอื จัตรุ สั
และลานโลงหนาอาคาร เปนสถานทีส่ าํ หรับจัดกิจกรรมเพือ่ สาธารณะ เปนพืน้ ทีส่ าํ หรับผูค นมาพบปะ
และสังสรรค เมื่อสถานที่สาธารณะดังกลาวไดรับการออกแบบสวนประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 3 สวน
ของพื้นที่วางสาธารณะ คือ พื้น ผนัง และ เพดาน ใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานเบื้องตนที่ดีโดย
ทั่วไป และสรางนัยของสถานที่ใหเกิดขึ้นและดลใจผูคน ก็จะไดความหมายทางดานสัญลักษณที่เพิ่ม
เติม คุณภาพทางกายภาพที่สําคัญที่สุดของสถานที่ดังกลาวก็คือการโอบลอม มีวิธีการหลายอยางใน
การโอบลอมจัตุรัส ถึงแมวาหลักการที่สําคัญจะมีเพียงไมกี่อยาง เชน การกําหนดขอบเขตพื้นที่วาง
(boundary) และสรางการโอบลอม (enclosure) ที่ชัดเจน และการสรางนัยใหแกสถานที่ (sense
of place)
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2 ขอเสนอแนะดานทฤษฎีการวางผังและออกแบบลานเมือง

การวิจยั เรือ่ ง การวางผังและออกแบบพืน้ ทีว่ า งสาธารณะในเมือง ไดขอ เสนอแนะดานทฤษฎี
และหลักการการวางผังและออกแบบลานเมืองประเภทจัตรุ สั และลานหนาอาคารทีส่ ามารถนําไปใชใน
การปฏิบตั วิ ชิ าชีพดานการวางผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมสิ ถาปตยกรรม และสถาปตยกรรม
ดังนี้
2.1 คุณลักษณะ บทบาทหนาที่ และหลักการทั่วไปในการวางผังและออกแบบลานเมือง
(1) กลาวโดยทั่วไปคุณลักษณะที่สําคัญของลานมีอยู 2 เรื่อง คือ
- หนาที่ประโยชนใชสอย (Function)
- รูปทรง (Form)
(2) บทบาทหนาที่และประโยชนใชสอย
พืน้ ทีว่ า งในเมืองทัง้ จัตรุ สั และลานหนาอาคารมีบทบาทหนาทีแ่ ละประโยชนใชสอยทีส่ าํ คัญดังตอไปนีค้ อื
(2.1) ที่ตั้งสําหรับอาคารสาธารณะ
(2.2) สถานที่พบปะหลักของชุมชนและเมือง
(2.3) สถานที่สําหรับพิธีการเฉลิมฉลองตามเทศกาลและวาระพิเศษ
(2.4) พื้นที่วางสําหรับการบันเทิงเริงรมยโดยรอบอาคาร เชน โรงละคร โรง
ภาพยนตร ภัตตาคาร รานอาหารและรานกาแฟ
(2.5) พื้นที่วางสําหรับการคาขาย ถนนการคา ทางเดินมีหลังคาคลุมหนาอาคาร
และตลาด
(2.6) พื้นที่วางโดยรอบกลุมอาคารสํานักงาน
(2.7) พื้นที่วางธรรมชาติกึ่งสาธารณะโดยรอบกลุมอาคารที่อยูอาศัย
(2.8) พื้นที่วางที่สัมพันธกับชุมทางการจราจรในเมือง
(3) ประเภทของจัตุรัสและลานหนาอาคาร
จัตุรัสและลานหนาอาคารจัดแบงออกไดเปน 5 ประเภทหลัก คือ
(3.1) จัตุรัสปดหรือมีการโอบลอม
(3.2) จัตุรัสที่มีอาคารโดดเดน
(3.3) จัตุรัสรอบศูนยกลาง
(3.4) จัตุรัสกลุม
(3.5) จัตุรัสเปด
(4) ความหมาย (Meaning) ของจัตุรัสและลานหนาอาคาร
พืน้ ทีเ่ ปดโลงจัตรุ สั และลานหนาอาคารมีความหมาย (meaning)ในทางสัญลักษณและการใชประโยชน
จริง คือ
(4.1) ศูนยกลาง (center) ของชุมชนและเมือง
(4.2) ทางผานเขาออกสําหรับสถานที่สําคัญ (portal for places)

NAJUA_2557.indd 339

16/9/2557 14:15:30

340

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(4.3) ความหมายทางสัญลักษณ (symbolic meaning)
(5) สวนประกอบที่สําคัญของจัตุรัสและลานหนาอาคาร
สวนประกอบที่สําคัญของจัตุรัสและลานหนาอาคารไดแก
(5.1) ผังพื้น (floor plan) ที่กําหนดรูปราง (shape) ของพื้นที่วาง
(5.2) ผนัง (wall) หรือสวนโอบลอม (enclosure) ที่กําหนดขอบเขตพื้นที่วาง
(5.3) เพดาน (ceiling)หรือสวนปดดานบนซึ่งไดแกทองฟา
(6) หลักการที่สําคัญของการวางผังออกแบบจัตุรัสและลานหนาอาคาร
หลักการที่สําคัญของการวางผังออกแบบจัตุรัสและลานหนาอาคาร ก็คือ
(6.1) การกําหนดขอบเขตของพื้นที่วาง (boundary)ที่แนนอน
(6.2) การสรางการโอบลอม (enclosure)ใหกับพื้นที่วางที่ชัดเจน
(6.3) การสรางนัยใหแกสถานที่ (sense of place)
(7) การกําหนดดาน “กวาง (wide)” และ “ลึก (deep)” หรือ “ยาว(long)” ของ
จตุรัสและลานหนาอาคาร
หลักการกําหนดดาน “กวาง” และดาน “ลึก” หรือ “ยาว” ของจตุรัส และลาน ใชการ
พิจารณาจาก
(7.1) ดานที่เปนที่ตั้งของอาคารประธาน (principle building)หรือสิ่งกอสรางที่
สําคัญทีส่ ดุ หรือจุดสนใจหลัก (focal point) และดานทีอ่ ยูต รงขามคือดานทีเ่ ปนดาน “กวาง (wide)”
(7.2) อีกสองดานทีเ่ หลือคือดานทีเ่ ปนดาน “ลึก(deep)” หรือ “ยาว(long)” เปน
ระยะหางจากอาคารสําคัญและเปนขอบเขตพื้นที่วางที่สวนโอบลอมความสําคัญนอยกวาตั้งอยู
2.2 หลักการสําคัญสําหรับวางผังและออกแบบจัตุรัสและลานหนาอาคารในสวนรายละเอียด
(1) ผังพืน้ (floor plan หรือ layout) ทีก่ าํ หนดรูปราง (shape) ของพืน้ ทีว่ า ง (space)
ผังบริเวณควรมีรปู ทรงเรขาคณิต (geometric form) หรือไมมรี ปู ทรงเรขาคณิตก็ได แตตอ ง
มีรปู ทรงทีช่ ดั เจน โดยทัว่ ไปอัตราสวนทีด่ ขี องจัตรุ สั และลานหนาอาคารก็คอื มีความกวางตอความยาว
(W:D) 1:1 จนถึง 1:3 อัตราสวนที่ดีที่สุดคือ 1:2 แตไมควรเกิน 1:3 จัตุรัสที่อัตราสวนระหวางความ
กวางตอความยาวมากกวา 1:3 จะสูญเสียความมีเสนห อัตราสวนที่เกิน 1:5 ที่วางจะไดรับการรับรู
(perceive) วาเปนถนนมากกวาจัตุรัสและลานโลง ระยะความกวางหรือความยาวที่มากที่สุดไมควร
เกิน 145 เมตร หากตองการมองเห็นผูคนชัดเจนในจัตุรัสและลานหนาอาคาร
(2) ผนัง (wall) หรือสวนโอบลอม (enclosure) ที่กําหนดขอบเขตของพื้นที่วาง
จัตรุ สั และลานหนาอาคารควรมีการปดลอมหรือโอบลอมทีด่ ที กุ ดาน การสรางความรูส กึ ของ
การโอบลอมทีเ่ ขมแข็งทําไดโดยการกอสรางอาคารโดยรอบใหเต็มอยางสมบูรณทกุ ดาน ลักษณะสําคัญ
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการโอบลอมในจัตรุ สั และลานก็คอื การใหความสําคัญตอการออกแบบและการประดับ
ตกแตงที่หัวมุม หัวมุมที่ยิ่งเปดมากเทาไรความรูสึกของการโอบลอมก็จะยิ่งนอยลงตามลําดับ หากมี
การกอสรางอยางหนาแนนทุกดานหรือมีการโอบลอมอยางสมบูรณมากเทาไรความรูสึกของการถูก
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โอบลอมก็จะยิง่ มากขึน้ การปดลอมหัวมุมยังสามารถใชประตูโคง (arch) หรือประตูทางเขา(gateway)
สรางการโอบลอมอยางสมบูรณ ขนาดสัดสวนระหวางความสูงอาคารตอความกวาง-ยาวของลาน มี
ดังนี้
(2.1) สัดสวนระหวางความสูงอาคารตอความกวาง-ยาวของลาน
สัดสวนระหวางความสูงอาคารตอความกวาง-ยาวของลาน (H : W/D) ที่ดีที่สุด
อยูระหวาง 1:1 และ 1: 3 แตไมควรเกิน 1:6 การมองเห็นรายละเอียดของอาคารจะมองเห็นไดดี
ทีส่ ดุ ทีร่ ะยะหางเทากับขนาดทีใ่ หญทสี่ ดุ ของอาคารหรือความกวางตํา่ สุดของลานโลงคือมุม 45 องศา
จากชายคา (H : W/D =1:1) อาคารจะมองเห็น ไดดีที่สุดหมดทั้งอาคารที่ระยะหางประมาณสองเทา
ของความสูง หรือที่มุม 27 องศา(H : W/D=1:2) การมองเห็นอาคารหนึ่งหลังที่ยังไมสูญเสียความ
โดดเดนตองการระยะการมองเปนสามเทาของความสูงหรือที่มุม 18 องศา (H : W/D =1:3) อาคาร
หรือวัตถุที่อยูเลยระยะนี้ออกไปจะสูญเสียพลังโดดเดนจะไดรับการรับรูนอยลงและจัตุรัสจะสูญเสีย
ความรูสึกของการโอบลอม
(2.2) ความสูงของอาคารประธานของลาน
ความสูงของอาคารประธานของลานควรประมาณเทากับระยะตํ่าสุดของจัตุรัส
และลานหนาอาคาร (H : W/D =1:1) ความกวาง-ยาวที่มากที่สุดที่ยังคงใหผลกระทบที่ดีควรเปนสอง
เทาของความสูง (H : W/D = 1 : 2)
(2.3) มุมมองมากที่สุดซึ่งอาคารสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
มุมมองมากที่สุดซึ่งอาคารสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนคือมุม 27 องศาหรือ
ที่ระยะหางซึ่งเทากับประมาณสองเทาของความสูง ดังนั้นผูดูที่ศูนยกลางของพื้นที่วางสามารถหันไป
รอบๆและมองเห็นทุกดานของพื้นที่วางไดถาสัดสวนของความสูงตอความกวาง-ยาวเปน (H : W/D)
=1:4 ถาตองการเห็นการจัดรูปรางสวน ประกอบทัง้ หมดของกําแพงผนังหรืออาคารหลายๆหลังระยะ
หางควรจะเปนสามเทาของความสูง การมองเห็นทุกๆดานของจัตุรัสจากจุดศูนยกลางตองการขนาด
ของจัตุรัสในอัตราสวนความสูงตอความกวางยาว (H : W/D) เทากับ 1 : 6
(3) เพดาน (ceiling) หรือสวนปดดานบน (หรือทองฟา )ของจัตรุ สั และลานหนาอาคาร
ในทางทฤษฎีความสูงของ “เพดาน” หรือ “หลังคา” พื้นที่วางหรือทองฟาที่อยูเหนือจัตุรัส
และลานหนาอาคาร ก็คอื ระดับทีไ่ ดรบั การจินตนาการวาสูงเปนสามหรือสีเ่ ทาของความสูงของอาคาร
ที่สูงสุดบนขอบจัตุรัส การออกแบบ “เพดาน” หรือ “หลังคา” ของจัตุรัสและลานโลงใหรูสึกวาตั้งอยู
อยางมัน่ คงก็คอื การออกแบบเสนขอบหลังคาอาคารทีโ่ อบลอมใหมคี วามสูงสมํา่ เสมอ เทากัน หรือเปน
ระเบียบและเอกภาพ (unity) หรือหากจะแตกตางกันบาง (variation) ก็ไมควรมากเกินไป ตลอดตาม
ความยาวแนวเสนขอบชายคาที่เขมแข็งและชัดเจน
(4) ระนาบพื้น (ground plane)
การออกแบบระนาบพื้นมีความสําคัญ จัตุรัสและลานหนาอาคารที่เปนทางการในอดีต
มีระนาบพื้นระนาบเดียวหรือไมมาก ในปจจุบันการออกแบบระนาบพื้นมักมีหลายระดับเพื่อสราง
ความนาสนใจและใหเกิดลักษณะลานโลงที่พลวัต มีการยกสูงหรือใชแนวตนไมและชองสําหรับปลูก
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ตนไม (planter) สวนสนามหญาพื้นออน (soft-scape) สลับกับลานพื้นแข็ง (hard-scape) สระนํ้า
ตื้นๆ (reflecting pool) เพื่อแสดงขอบเขตและการใชพื้นที่ของแตละบริเวณพื้นที่ยอย (sub-space)
รวมทัง้ การเปดชองวางลงสูใ ตดนิ (open well) หรือการสรางระนาบใตดนิ เพือ่ ใหเปนจัตรุ สั และลาน
ที่อยูระดับใตพื้นดินปกติ (sunken square or plaza) หรือการใชระนาบพื้นชั้นใตดินเปนพื้นที่
พาณิชยกรรม บันเทิงเริงรมย สวนบริการ หรือ ลานจอดรถยนต
(5) จุดรวมความสนใจ (focal point)
จัตุรัสและลานควรมีจุดรวมความสนใจ (focal point) เปนแมเหล็ก (magnet) ดึงดูดความ
สนใจใหเขามาใชงาน (attraction) ในกรณีของลานหนาอาคาร (plaza) ก็มักจะมีอาคารประธานที่
โดดเดนกวาอาคารที่โอบลอมโดยรอบ (enclosure) กรณีของจัตุรัส
ในอดีตก็มกั จะมีอนุสาวรียบ คุ คลสําคัญ สิง่ กอสราง หรือบอนํา้ พุทสี่ วยงามมีการตกแตงอยาง
วิจิตรพิสดาร ปจจุบันก็อาจเปนประติมากรรมรวมสมัยแบบนามธรรม หรือลานนํ้าพุที่เปนลานโลง
พื้นเรียบเมื่อปดใชนํ้าพุ หรือแมกระทั้งอาคารศาลากระจก (glass pavilion)หรือชองแสงสองลงพื้น
ชั้นลาง(skylight) จุดรวมความสนใจนี้อาจมีมากกวา 1 จุด แตควรมีเอกภาพ (unity) หรือก็ไมควรมี
มากเกินไปจนทําใหลานขาด‘ความโลง’
(6) การจัดวาง (organization) สิ่งอํานวยความสุขสบาย (amenity)
การจัดวางองคประกอบที่สําคัญของลานนอกจาก “จุดรวมความสนใจ” แลวยังมีอุปกรณ
ประกอบลานที่สําคัญที่มักจะประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและสุขสบาย เชน หองสุขา ซุม
ขอมูลและขาวสาร เพิงขายอาหารวางและเครื่องดื่ม และองคประกอบดานภูมิทัศนอื่นๆ ซึ่งก็ตองจัด
วางและออกแบบทีค่ าํ ถึงถึงทัง้ สุนทรียภาพ ความสวยงาม มีอตั ลักษณ สนองประโยชนผใู ชลาน มีความ
ทนทาน ไปจนถึง การบํารุงรักษาความสะอาด และการดูแลรักษาความปลอดภัย (surveillance)
(7) การจัดภูมิทัศน (landscaping)
จัตรุ สั และลานหนาอาคารในอดีตอาจเปนเพียงลานโลงๆมีพนื้ แข็งแตเพียงอยางเดียว ปจจุบนั
การจัดภูมิทัศนที่เปนทั้งสวนพื้นที่โลงที่เปนทั้งลานพื้นแข็ง (hardscape) และพื้นออน (softscape)
ที่เปนสนามหญา สระนํ้าตื้นๆ (reflecting pool) นํ้าตก นํ้าพุ องคประกอบภูมิทัศนที่เปนกลุมตนไม
ใหรมเงา แนวไมพุม ไมดอกไมประดับ อุปกรณประกอบลาน เชน มานั่ง เสาไฟสองสวาง ตูโทรศัพท
ศาลานั่งพักผอน ซุมหรือเพิงขายอาหารวางและเครื่องดื่ม การออกแบบจัดภูมิทัศนก็ตองคําถึงถึง
สุนทรียภาพ ความสวยงาม อัตลักษณ ทนทาน สะดวกตอการใชประโยชนของผูมาใช ไปจนถึงการ
บํารุงรักษาความสะอาด และการดูแลรักษาความปลอดภัย (surveillance) ที่มีประสิทธิภาพ
(8) การใชประโยชน (utilization) ของที่วางและอาคารที่โอบลอม
จัตุรัสและลานหนาอาคารจําเปนตองมีการวางผังและออกแบบเพื่อการใชประโยชนของ
พื้นที่วางอยางชัดเจน นอกจากนี้ อาคารที่โอบลอมหรือในบริเวณใกลเคียงก็ควรมีการใชประโยชนที่
เกื้อกูลและสนับสนุน(compatibility) หรือมีความสัมพันธโดยตรงกับจัตุรัสและลานโลงอยางชัดเจน
และเขมขน จัตุรัสและลานดังกลาวจึงจะมีผูมาใชงานตลอดเวลา คึกคัก มีชีวิตชีวา ปลอดภัย และเปน
จัตุรัสและลานหนาอาคารที่ประสบความสําเร็จดานการใชงานอยางแทจริง
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(9) การสรางนัยของสถานที่ (sense of place) และความหมายดานสัญลักษณ (symbolic meaning)
จัตรุ สั และลานหนาอาคารทีป่ ระสบความสําเร็จเกือบทัง้ หมดมักจะมีอตั ลักษณทโี่ ดดเดนและ
ชัดเจน การสรางอัตลักษณใหกับลานอาจทําโดยการสรางนัยของสถานที่ และการสรางความหมาย
ดานสัญลักษณ ในอดีตจัตุรัสและลานมักเปนที่ตั้งของโบสถ มหาวิหาร ศาลาวาการเมือง อนุสาวรีย
อาคารสาธารณะ หรืออาคารสําคัญของเมือง ตวจัตุรัสและลานเองทําหนาที่เปนศูนยกลาง (center)
ของเมืองหรือยานสําคัญของเมือง พื้นที่สําคัญดานประวัติศาสตร พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเปน “หองโถง
รับแขกเมือง (welcoming square or plaza)” “จุดรวม (node)” “ศูนยรวม (focal point)”
“ประตู (gateway)” หรือ “ทางผาน (passage)” ไปสูบริเวณอื่นๆของเมือง หรือจุดสิ้นสุดของการ
มอง (terminated point) การวางผังและออกแบบจัตุรัสและลานในสมัยปจจุบันก็อาจยังคงทําไดใน
ลักษณะเดียวกัน
3. บทสรุป

การคนหาทฤษฎีสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา ในทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตรุ สั และลาน
หนาอาคาร คุณลักษณะที่สําคัญของลานคือ หนาที่ประโยชนใชสอย (function) และรูปทรง (form)
พืน้ ทีว่ า งในเมืองทัง้ จัตรุ สั และลานหนาอาคารมีบทบาทหนาทีแ่ ละประโยชนใชสอยทีส่ าํ คัญหลายอยาง
อาทิ เปนที่ตั้งสําหรับอาคารสาธารณะ สถานที่พบปะหลักของชุมชน สถานที่สําหรับพิธีการเฉลิม
ฉลองตามเทศกาลและวาระพิเศษ การบันเทิงเริงรมย พื้นที่วางสําหรับการคาขาย พื้นที่วางโดยรอบ
กลุมอาคารสํานักงาน พื้นที่วางธรรมชาติกึ่งสาธารณะโดยรอบกลุมอาคารที่อยูอาศัย ไปจนถึงพื้นที่
วางที่สัมพันธกับชุมทางการจราจรในเมือง จัตุรัสและลานหนาอาคารจัดแบงออกได 5 ประเภทหลัก
คือ จัตุรัสปดหรือมีการโอบลอม จัตุรัสที่มีอาคารโดดเดน จัตุรัสรอบศูนยกลาง จัตุรัสกลุม และจัตุรัส
เปด พื้นที่เปดโลงจัตุรัสและลานหนาอาคารมีความหมาย (meaning)ในทางสัญลักษณและการใช
ประโยชนจริง คือ เปนศูนยกลาง (center) ของชุมชนและเมือง เปนทางผานเขาออกสําหรับสถานที่
สําคัญ (portal for places) และความหมายทาง
สัญลักษณ (symbolic meaning) สวนประกอบที่สําคัญของจัตุรัสและลานหนาอาคาร
ไดแก (1) ผังพืน้ (floor plan)ทีก่ าํ หนดรูปราง (shape) ของพืน้ ทีว่ า ง (2) ผนัง(wall) หรือสวนโอบลอม
(enclosure)ที่กําหนดขอบเขตพื้นที่วาง (3) เพดาน (ceiling) หรือสวนปดดานบนซึ่งไดแกทองฟา
หลักการทีส่ าํ คัญของการวางผังและออกแบบก็คอื (1) การกําหนดขอบเขตของพืน้ ทีว่ า ง (boundary)
(2) การสรางการโอบลอม (enclosure) ใหกับพื้นที่วาง และ (3) การสรางนัยใหแกสถานที่ (sense
of place) ขนาดที่เหมาะสมของพื้นที่วางขึ้นอยูกับระดับการโอบลอม โดยทั่วไปอัตราสวนระหวาง
ความยาวตอความกวางไมควรมากกวา 3 : 1 อัตราสวนทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื มีความยาวเปนสองเทาของความ
กวาง สัดสวนสูงสุดของความสูงอาคารตอความกวางลานควรจะเปน 1 : 4 หรือไมควรตํ่ากวา 1: 6
ลักษณะสําคัญที่มีอิทธิพลตอการโอบลอมก็คือ การออกแบบหัวมุม หากมีการโอบลอมอยางสมบูรณ
มากเทาไรความรูสึกของการถูกโอบลอมก็จะยิ่งมากขึ้น การปดลอมหัวมุมอาจใชประตูโคง ทองฟา
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คือเพดานสําหรับจัตุรัสและลานหนาอาคาร ในทางทฤษฎีความสูงของทองฟาไดรับการจินตนาการ
วาสูงเปนสามหรือสี่เทาของความสูงของ อาคารที่สูงสุดบนขอบจัตุรัส เสนขอบหลังคาควรมีความสูง
เทากันหรือใกลเคียงกันตลอดความยาวแนวเสนขอบชายคา
จัตุรัสและลานหนาอาคารจะยังคงเปนสวนประกอบที่สําคัญในการออกแบบเมือง พื้นที่นี้
มักจะเปนที่ตั้งอาคารประชาคมเมือง อาคารสาธารณะที่สําคัญ เปนสถานที่สําหรับจัดวางอนุสาวรีย
ประติมากรรม พื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะ สถานที่ผูคนมาพบปะสังสรรค หลักการที่สําคัญของการ
วางผังออกแบบ คือ การกําหนดขอบเขตพื้นที่วาง (boundary) ที่แนนอน และสรางการโอบลอม
(enclosure) ที่ชัดเจน และการสรางนัยใหแกสถานที่ (sense of place)
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Abstract

This paper is excerpted from the research entitled “Planning and Designing of
Public Urban Space: Bangkok City Plaza,” as some of the objectives of the research
are to investigate the body of theory in planning and designing public space and to
study empirical data of well-known squares and plazas in many parts of the world.
Employed research methods include documentary study, literature reviews, and field
survey. Data and images are obtained from various electronics sources as well.
The findings from the research are as follows: From the theory in planning and
designing of squares and plazas viewpoint, basic attributes of such urban spaces are
function and form. Major Role and function of both square and plaza include: setting
for a civic building; principle meeting places; places for great ceremonial occasions;
spaces for entertainment around buildings (such as theatres, cinemas, restaurants
and cafes); spaces for shopping, shopping street, arcades and markets; spaces around
which offices are grouped; spaces of a semi-public nature around which residential
accommodation is arranged; as well as space associated with urban traffic junctions.
Square and plaza can be categorized into 5 groups: (1) the closed square where
space is self-contained; (2) the dominated square where space is directed towards the
main building; (3) the nuclear square where space is formed around a center; (4) the
grouped squares where spatial units are combined to form larger compositions; and
(5) the amorphous square where space is unlimited. Symbolically and functionally,
meanings of square and plaza are center of town and city, portal for places, and
symbolic meaning. Significant components of square and plaza consist of layout plan
as an indicator of shape and volume of space, walls or enclosures defined definite
space, and the sky above is the ceiling for the square.
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Main criteria in planning and designing are: (1) boundary of space should be
well defined; (2) uniformed buildings should be introduced as enclosures of space;
and (3) “sense of place” should be established as well. Size and proportion of
square and plaza normally base on the degree of enclosure. Generally, proportion
of space width and depth ratio should not more than 1: 3; a ratio of 1: 2 is the best.
Meanwhile, proportion of building height and space depth ratio should be 1: 4, or
not more than 1: 6. Floor plan or layout should be in geometry or certain forms. For
a good viewing, a distance of 145 meters is recommended. Enclosing all sides with
uniformed height is also advised. Angle of 27 degree or a distance of twice building
height is an ideal for seeing all enclosures. The ceiling of square or plaza is perceived
to be 3 or 4 times above the tallest building at the perimeter.
Keyword: Urban Space, Square and Plaza, Planning and Designing
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