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บทคัดย่อภาษาไทย: 
บันไดเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เราคุ้นเคยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัดส่วนของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

ระยะของบันไดถูกคิดขึ้นจากระยะก้าวของมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการเช่ือมพื้นที่ที่มีระดับต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน บันไดเป็น 
หนึ่งในองค์ประกอบพ้ืนฐานแรกเริ่มในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายบ่งช้ีว่ามนุษย์โบราณ 
เรียนรู้ที่จะสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เคลื่อนไหวในแนวดิ่งและพัฒนาเครื่องมือเหล่านั้นจนกลายเป็นระบบสัญจรซึ่งมีความซับซ้อน 
ดังท่ีปรากฏในอาคารปัจจุบัน วิวัฒนาการของบันไดเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่มีความหมาย การทําความเข้าใจหน้าท่ีของบันไดใน 
บริบทท่ีต่างกันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งนําไปสู่การออกแบบในท้ายท่ีสุด 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษามิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อรูปของบันไดภายใต้บริบทและช่วงเวลาต่างๆใน 
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาในเชิงสัญลักษณ์ การศึกษาเชิงจิตวิยา การศึกษาเชิงปรัชญาและศาสนา การศึกษาเชิงกายภาพ 
(หมายรวมถึงกลศาสตร์และการเคลื่อนที่) และ การศึกษาเชิงปรากฏการณ์ศาสตร์ โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งาน 
สถาปัตยกรรม จิตกรกรรม วรรณกรรม รวมถึง สื่อภาพยนตร์ 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในเบื้องต้นพบว่า บันไดถือกําเนิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เดียวคือการเช่ือมพ้ืนท่ีที่มีระดับ 
แตกต่างกัน หน้าที่อันตรงไปตรงมาของบันไดทําให้รูปร่างของมันถูกกําหนดให้กลมกลืนกับสถานที่ซึ่งบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่ 
หน้าท่ีใหม่ของบันไดล้วนเป็นผลพวงจากการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์ เพื่อรองรับการใช้งานในอาคารประเภทใหม่ๆ หน้าที่ 
และการใช้งานเหล่านี้งอกเงยมาจากแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาดังที่ปรากฏอยู่ในศาสนสถานสําคัญในอารยธรรมโบราณ 
เมื่อสถาปัตยกรรมพัฒนาจนหลุดจากกรอบศาสนามาสู่กรอบเศรษฐศาสตร์ บันไดจึงเริ่มบรรจุความหมายของพลังอํานาจ 
ช่ือเสียงเกียรติยศ การปกครอง และชนช้ันวรรณะตามลําดับ ข้อสังเกตจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การก่อรูปของบันได 
อาจไม่ได้เริ่มต้นจากการคํานึงถึงระยะลูกตั้งลูกนอนที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทํางานร่วมกัน 
ระหว่าง ปริมาตร (Volume) ลําดับ (Sequence) พื้นที่ว่าง (Space) และการมองเห็น (View) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ เป็น 
ตัวกําหนดรูปร่างและการใช้งาน 
 
ค าส าคัญ:  บันได, ประวัติศาสตร์, ทางสัญจร 

 
 
 
 



 

 

The Hidden Function and Meaning of Stair 
 
Abstract: 
 Stairs are one of the most basic architectural elements closely linked to human dimension and 
proportion. Sizes of all stairs are created according to human ability and capability to step onto levels, in 
order to facilitate vertical movement. As a primordial architectural element, stairs have been created and 
used since ancient time. Its basic characteristics have undergone various transformation throughout history till 
today. Understanding the meaning and implication as well as effects of stairs to our inhabitation within 
different contextual situations will thus lead to meaningful methods in its design.  
 This research aims to study various dimensions within the concept and physical development of 
stairs. It will trace the transformation throughout history, in terms of physical, symbolic, psychological, 
philosophical, religious, as well as phenomenological aspects. The research of architectural stairs will be 
conducted via related discourse of art, literature as well as cinema.  
 From initial study, the research found that stairs were originated on the basis to connecting 
different levels. This straightforward task made stairs invariably related to their immediate physical 
context, while their new tasks were results of changes and transformation within human civilization. While 
original building usages that has sprung from socio-cultural, religious conditions have shaped the meaning 
and physical appearances of stairs, new economic as well as political requirements have reshaped them. 
The formation of stairs in all instances, however, has been a working together of architectural volume, 
sequence, space and point of view, which in turn, play important roles in the creation of what we call 
stairs. 
 
Keyword:  Stairs, History, Circulation 
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1. บทน า 
ครั้งหนึ่ง Gustave Flaubert นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสเคยพูดถึงสถาปนิกว่าเป็นพวก “คนท่ึม! พวกเขามักจะละเลย

เรื่องของบันไดอยู่เสมอ” หรือแม้แต่ Friedrich Mielke บรมครูผู้บุกเบิกศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาบันได (Scalalogy) ยัง
กล่าวเอาไว้ว่า “บันไดถือเป็นราชินีแห่งงานสถาปัตยกรรม แต่มันกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร” ยิ่งตอกย้าว่าบันไดมักถูก
มองข้ามทั้งๆที่บันไดเป็นองค์ประกอบสําคัญในงานสถาปัตยกรรม  และมีความเกี่ยวพันกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์กับการ
เคลื่อนที่มาเนิ่นนาน 

บันไดถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเก่าแก่ในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ในทุก ๆ อารยธรรม ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรม
สมัยโบราณ หรืออารยธรรมสมัยใหม่ลว้นแล้วแตใ่ช้บันไดเป็นเครื่องมือเพื่อเช่ือมถึงพื้นที่ท่ีอยู่สูงข้ึนไปแทบท้ังสิ้น ยกตัวอย่างใน
อารยธรรมโบราณมีการสร้างบันไดลาดไปตามไหล่เขาเพื่อขยับขยายอาณาเขต สถาปัตยกรรมในศาสนสถานมากมายใช้บันได
เชื่อมผู้คนเข้ากับพระเจ้าและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม กระทั่งปัจจุบันเมื่อความหนาแน่นบังคับให้มนุษย์ต้องใช้ชีวิตบน
ตึกสูงมากขึ้นบันไดจึงกลายเป็นส่วนสําคัญในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นไปโดยปริยาย 

เรื่องราวของบันไดปรากฏอยู่ ในตาราทฤษฎีของสถาปนิกอยู่บ่อยครั้ง  อาทิ  Vitruvius, Ten Books on 
Architecture (15 BC Rome) , Alberti, De Re Aedificatoria (1452 Italy) แ ล ะ  Paladio, Four Books on 
Architecture (1570 Italy) โดยต่างก็พูดถึงขนาดที่ เหมาะสมของลูกตั้งและลูกนอน  สัดส่วนกับระยะก้าวของมนุษย์ 
ความสัมพันธ์นี้เองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์แห่งการศึกษาบันได หรือ Scalalory   

Scalalogy คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบันไดและมนุษย์ ระหว่างเท้ากับขั้น (สเต็ป) 
“เนื่องจากไม่มีใครสามารถขึ้นบันไดโดยไม่ใช้เท้าสัมผัสกับสเต็ปได้” ในยุโรป ลูกตั้งมีความสูง 18 - 20 เซนติเมตร ในโรมัน
โบราณ ลูกตั้งมีความสูง 25 - 30 เซนติเมตร ขณะที่สเต็ปในพีระมิดของชาวมายันมีความสูงถึง 40 - 50 เซนติเมตร ตัวเลขที่
แตกต่างกันเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น  แค่เพียงการศึกษาขนาดของบันไดก็สามารถพาเรา
ย้อนกลับไปถึงต้นตอของระบบสังคม รูปแบบชนช้ันวรรณะ และวิถีความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยนั้นๆได้ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับบันไดมิได้จากัดอยู่ในกรอบของการวัดตัวเลขเสมอไป  ยังมีแง่มุมอื่นของบันไดที่รอ
การสํารวจอยู่ บทความบันได หน้าที่และความหมายนอกเหนืองานสถาปัตยกรรมฉบับนี้จึงมุ่งเน้นไปยังการทําความเข้าใจถึง
บันไดในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ บันไดกับการเคลื่อนที่เชิงกายภาพ บันไดกับสภาวะจิตใจ บันไดและความหมายในเชิงปรัชญา 
บันไดกับความสัมพันธ์ของคนในสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบันไดกับบทบาทหน้าที่อื่น  ๆ นอกเหนือหน้าที่ใช้สอยซึ่ง

ส่งผลต่อการก่อรูปของบันได โดยศึกษาหลักทฤษฎีและปรัชญา ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของบันไดเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงแนวความคิดเบื้องหลังการก่อรูปของบันได งานวิจัยชินนี้มุ่งเน้นไปยังการศึกษาบันไดเพียงเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึง
บันไดเลื่อนและลิฟต์ 
 

3. ผลการวิจัย  
 3.1 จุดเร่ิมต้นของบันได 

“เราสร้างบันไดขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่ต้องการมัน” Friedrich Mielke นักวิจัยผู้บุกเบิกศาสตร์ Scalalogy ซึ่งเป็น
วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบันไดกับมนุษย์เคยกล่าวเอาไว้ถึงประเด็นการมีอยู่ของบันได  
Mielke ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเคลื่อนที่ขึ้นและลงบันไดของแมวกับสุนัขว่าพวกมันสามารถกระโจนข้ามได้ถึงสาม-สี่ขั้นในการ
กระโดดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากพวกมันมีพลังในการกระโดดและมีความยืดหยุ่นอันน่าท่ึง คุณสมบัติในการเคลื่อนไหวเหล่านี้ 



 

 

เป็นสิ่งที่มนุษย์โบราณมีทว่ากลับเลือนหายไปจากมนุษย์ในปัจจุบัน Mielke ให้เหตุผลว่า ความเกียจคร้านอาจเป็นสาเหตุที่ทํา
ให้บันไดถือกําเนิดขึ้น “แม้ว่าจริงๆแล้วเราจะไม่ต้องการมันเลยก็ตาม” 

หากนับย้อนกลับไปเมื่อ 2.5 ล้านปีที่แล้ว บรรพบุรุษของมนุษย์ถูกจัดว่าเป็นลิงชนิดหนึ่งในวงศ์วานรยักษ์ (greatest 
alps) ความพิเศษของลิงชนิดนี้คือความสามารถในการก่อรูปโครงสร้างทางสังคมซึ่งมีลักษณะซับซ้อนและเป็นระบบ ณช่วง
เวลานั้นบรรพบุรุษของเราและเหล่าญาติๆ (ซึ่งพัฒนาเป็นลิงสายพันธุ์ต่างๆในเวลาต่อมา) ต่างเคลื่อนที่ด้วยการปีนป่ายและ
โหนกิ่งไม้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือใดๆเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวเลย เป็นไปได้ว่าขึ้นและลงบันไดนั้นเกิดขึ้นหลังจาก
มนุษย์วิวัฒนาการจากสัตว์สี่เท้าเป็นสัตยว์สองเท้า  

คุณสมบัติสําคัญอย่างหนึ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นคือการเดินสองเท้า (Bipedalism) 
วิวัฒนาการของการเดินสองเท้านํามาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของโครงกระดูกมนุษย์ กล่าวคือรูปร่างและขนาดของ
สะโพก ความยาวของขา รวมถึง ทิศทางและรูปร่างของกระดูกสันหลัง ในเชิงกลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเดินบนพื้นราบนั้น  
ย่อมง่ายกว่าการเดินขึ้นและลงบันได การขึ้นบันไดต้องใช้พลังงานกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายต่อต้านแร งโน้มถ่วงของโลก 
(Andriacchi et al., 1980; McFadyen & Winter, 1988) ขณะที่การเคลื่อนที่ลงจาเป็นต้องอาศัยขาในการพยุงน้าหนักเพื่อ
รักษาสมดุล 

หลักฐานเก่าแก่ที่สุดบอกเราว่าบันไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อนคริสตกาล มีข้อสันนิษฐานว่าบันไดถือกําเนิด
ขึ้นเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะยกตัวเองขึ้นสูงจากพ้ืนดินเปลือยเปล่าเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์น้อยใหญ่และเพื่อหลบหนีจาก
อุทกภัย บันไดในยุคแรกๆมีลักษณะที่เรียบง่าย ใช้เครื่องมือและวัสดุหาได้ในท้องถิ่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของมนุษย์โดยอาศัยบันได คือเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ในตอนกลางของตุรกี มีอายุ
ราว 7,000 ปีก่อนคริสตกาล นามว่า Catal Huyuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: แสดงผังเมือง Catal Huyuk 
ที่มา: https://makingmaps.net/2008/10/13/cartocacoethes-why-the-worlds-oldest-map-isnt-a-map/ 
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ผังเมือง Catal Huyuk ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนไปกว่าเมืองอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนัก กล่าวคือมี
ลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยม เกิดจากการเช่ือมต่อกันของหน่วยครัวเรือนจนกลายเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่แต่ไม่ซับซ้อน ความ
น่าสนใจของเมืองนี้คือลักษณะบ้านในแต่ละครัวเรือนอยู่ชิดติดกันและกั้นด้วยกาแพงสูงสร้างขึ้นจากดินเหนียว ไม่มีตรอกซอก
ซอยหรือช่องเปิดเพื่อเช่ือมแต่ละหน่วยเข้าด้วยกันแต่อย่างใด แต่มีการเว้นพื้นที่บางแห่งเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวเมือง Catal Huyuk ใช้บันไดในการสัญจรขึ้นไปยังกาแพง มีการเจาะช่องที่หลังคาแทนประตูใน
การเข้าออก ซึ่งการวางผังและรูปแบบสถาปัตยกรรมลักษณะนี้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศที่เป็นท่ีราบกว้างใหญ่และ
สภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: แสดงลักษณะเมือง Catal Huyuk 
ที่มา: http://www.kenneymencher.com/2019/09/catal-huyuk-turkey-6500-bce-5700-bce.html 

 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าบันไดในตอนเริ่มแรกนั้น (Primitive Stair) ไม่ว่าจะเป็นบันไดที่มีลักษณะเหมือนบันไดลิง

(ladder) ต้องอาศัยการค้ายันกับผนังเสมอ หรือบันได (Staircase) ที่มีลักษณะเป็นขั้นก่อจากดินหรือวัสดุอื่นๆเช่น หิน เป็น
ต้น ต่างก็มีระยะสูงชันและเหมาะกับอากัปกิริยา “ปีนป่าย” ที่ต้องอาศัยมือในการพยุงตัวมากกว่า “การเดินอย่างมั่นคงด้วย
สองเท้า” ดังนั้น “การปีนบันได” ในยุคแรกๆจึงสอดคล้องกับวิวัฒนาการในช่วงเริ่มต้นของมนุษย์ที่ถนัดปีนป่ายมากกว่าการ
เดินอีกประการหนึ่ง คือ การใช้สองมือและสองเท้าในการเคลื่อนที่ยังช่วยให้มนุษย์สามารถขึ้นและลงบันไดได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ว สะท้อนให้เห็นหน้าที่ดั้งเดิมของบันไดในยุคโบราณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหนีสัตว์ร้ายหรือภัยธรรมชาติ 

 
 
 



 

 

3.2 บันไดที่รับใช้พระเจ้า 
บันไดมีความสําคัญมากขึ้นเมื่ออิทธิพลของศาสนาและความเช่ือเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน ความหมายของ

บันไดถูกขยายความไปไกลเกินกว่าหน้าท่ีใช้สอยแรกเริ่มนั่นคือเพื่อเช่ือมพ้ืนดินกับท่ีอยู่อาศัยเท่านั้น บันไดในศาสนสถานบรรจุ
ความหมายของการเดินทางในจิตใจ กิริยาค่อยๆเยื้องย่างขึ้นไปโดยสารวม ลักษณะของการมองเห็นจากที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ล้วน
สร้างความรู้สึกราวกับว่าผู้ใช้บันไดกาลังหลุดพ้นจากสถานะของความเป็นมนุษย์ไปสู่อีกสถานะหนึ่งที่สูงกว่าซึ่งเช่ือมโยงกับ
ท้องฟ้าหรือโลกเบื้องบน Juhani Pallasmaa กล่าวเอาไว้ว่า “การขึ้นบันไดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความปรารถนาในจิตใจ
มนุษย์ที่ต้องการบรรลุถึงภาวะที่สูงกว่า และเป็นที่น่าสนใจว่าศาสนสถานในอารยธรรมโบราณส่วนใหญ่มักสร้างระเบียงใน
รูปแบบขั้นบันไดด้วยขนาดใหญ่โต” 

ในหลายๆอารยธรรม บันไดถูกใช้เป็นเครื่องหมายสื่อถึงการเดินทางสู่สัมปรายภพของเหล่าดวงวิญญาณ ศาสนสถาน
ในอารยธรรมโบราณมักถูกออกแบบให้เป็นช้ันๆและมีบันไดโออ่าทอดยาวไปสู่เบื้องบน ตัวอย่างเช่นซิกกูแรตในอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย สถูปในพุทธศาสนสถานแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิระมิดในแมกซิโก มหาพิระมิดในอารยธรรมอียิปตโ์บราณ
รวมถึงสิ่งก่อสร้างในอารยธรรมโบราณของชาวอินคาและชาวมายา แม้แต่วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าในอารย
ธรรมกรีกก็ถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบของขั้นเหล่านี้เพื่อสร้างความรู้สึกของการไล่ระดับขึ้นไป 

ว่ากันว่าจุดสูงของในการพัฒนาบันไดเริ่มต้นจากบันไดในยุคกลาง เมื่ออิทธิพลของศาสนากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง
บันไดจึงต้องหันกลับไปทําหน้าที่รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับศาสนสถานในอารยธรรมโบราณก่อนหน้านี้ ศาสนสถานในศาสนา
คริสต์หลายๆแห่งต่างใช้ความสูงเพื่อสื่อถึงการใกล้ชิดกับพระเจ้า ยิ่งยอดโบสถ์สูงเสียดฟ้ามากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกเข้าใกล้อาณาจักร
ของพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และความท้าทายในการออกแบบยอดโบสถ์สูงชะลูดนี่เองทําให้บันไดรับหน้าที่โครงสร้างไปโดย
ปริยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: แสดงลักษณะยอดโบสถ ์
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บันไดในโบสถ์ยุคกลางส่วนใหญ่ทําหน้าที่เป็นท้ังทางสัญจรและโครงสร้างในเวลาเดียวกัน รูปแบบของบันไดที่นิยมใช้
คือบันไดวนซึ่งสอดคล้องกับรูปร่างของหอคอยซึ่งมีลักษณะสอบขึ้นไปจนสุดปลายยอด เทคโนโลยีการก่อสร้างบันไดในยุคนี้ถูก
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยมีแรงศรัทธาเป็นฐานอันมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4: แสดงถึงบันไดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
 

ในสัญลักษณ์ขององค์กรพรีเมสัน ขั้นสามขั้นที่ปรากฏนั้นเปรียบถึงความสงบ ความยุติธรรม และความเมตตากรุณา
บันไดเจ็ดขั้นยังหมายถึงศิลปศาสตร์เจ็ดแขนงที่ปรากฏในยุคกลาง หมายถึงเจ็ดช่วงอายุในมนุษย์ ทั้งยังหมายรวมถึงจานวน
พระคาร์ดินัลเจ็ดรปู ซึ่งความเช่ือเหล่านี้นําไปสู่การรู้แจ้ง ในตํานานการเล่นแร่แปรธาตุบันไดเจ็ดขั้นคือบันไดที่จะนําไปสู่ “ศิลา
นักปราชญ์” อีกด้วย 

ปัจจุบันในฐานะสถาปนิกเรามีแนวโน้มที่จะคํานึงถึงการใช้งานมากกว่าความหมายโดยนัยเหล่านี้  อย่างไรก็ตามใน
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความฝันได้เผยให้เห็นถึงความหมายของภาวะ  “ขึ้น” และ “ลง” ซึ่งสอดคล้องกับ “การขึ้นสวรรค์” 
และ “การลงนรก” ความแตกต่างของความหมายนี้ถูกบรรจุลงในภาพวาดอันโด่งดังในยุคเรเนอซองซ์ที่ ช่ือ  The 
Presentation of Virgin อีกทั้งยังปรากฏในคัมภีร์ปฐมกาลกล่าวถึงความฝันของยาคอปว่า “เขานิมิตเห็นบันไดทอดยาวจาก
พื้นโลกสู่สรวงสวรรค์ เขานิมิตเห็นเหล่าเทวดาขึ้นและลงบันไดนั้น ณ จุดสูงสุดของบันไดเขานิมิตเห็นพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า
ข้าคือบิดาของอับราฮัม และเป็นพระเจ้าของไอแซคเช่นเดียวกัน” 

พัฒนาการของบันไดในศาสนสถานทําให้เรามองเห็นประเด็นสําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของมนุษย์ดังนี้  
บันไดในศาสนสถานยุคโบราณไม่ว่าจะเป็นวัดหรือพิระมิดล้วนมีระยะที่สูงชันกว่าระยะก้าวปกติของมนุษย์ ข้อสันนิษฐานของ
ผู้เขียน คือ บันไดเหล่านี้ “ไม่ได้ถูกออกแบบให้มนุษย์” ตั้งแต่แรก ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถก้าวหรือเดินขึ้นบันไดด้วย
อากัปรกิริยาที ่“สบาย” 

ระยะลูกตั้งที่สูงชัน ลูกนอนที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าฝ่าเท้าทําให้มนุษย์ต้องออกแรงมากกว่าเดิมเพื่อต่อต้านแรง
โน้มถ่วงที่กระทําต่อร่างกาย ผลลัพธ์คือความเหนื่อยล้าซึ่งค่อยๆทําให้ผู้ใช้บันไดเคลื่อนท่ีช้าลงหรือเปลี่ยนกิริยาเป็นการหมอบ
คลานในท้ายที่สุด เมื่อเข้าสู่ยุคกลางขนาดของบันไดมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับระยะก้าวปกติ เนื่องจากอิทธิพลของ
บันไดยุคโรมันท่ีคํานึงถึงการเคลื่อนที่ของมนุษย์มากขึ้น กอปรกับการก่อสร้างที่ใช้บันไดเป็นส่วนหน่ึงของการรับน้าหนัก 

 
 
 



 

 

3.3 บันไดที่รับใช้มนุษย ์
บันไดถูกพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในยุคโรมันและวกกลับเข้ามาพูดถึงการใช้งานโดยมนุษย์มากกว่าการรับ

ใช้เทพเจ้า หน้าที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบันไดอีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น โคลอส
เซียม ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ สามารถจุผู้คนได้ราว 50,000 คน ความต้องการรองรับผู้ใช้งานคราว 
ละมากๆส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบสัญจรภายในอาคารซึ่งมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น กล่าวคือระยะและการวางตาแหน่ง
บันไดถูกพิจารณาเพื่อความรวดเร็วในการระบายคนเข้า-ออกอาคาร นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการใช้สอยแล้วบันไดในยุค
โรมันยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงพลังอํานาจและความเกรียงไกรของทัพจักรวรรดิโรมันอีกด้วย สามารถสังเกตได้ถึงความโอ่
อ่าใหญ่โตของบันได ซึ่งมอบความรู้สึกฮึกเหิม และความแข็งแกร่งในการเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ 

ทิศทางการพัฒนาของบันไดเกิดความหันเหขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถาปนิกต้องทํางานกับเงินแทนที่จะเป็นความเช่ื อ
เหมือนท่ีผ่านๆมา ความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างขั้นบันไดจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากองค์ประกอบธรรมดาที่คํานึงเพียง
ประโยชน์ใช้สอย บันไดถูกเพิ่มความสําคัญเพื่อบรรจุความหมายของพลังอํานาจ ช่ือเสียงเกียรติยศ ความร่ารวย การปกครอง
และชน ช้ัน วรรณ ะ  งาน วิ จั ย ขอ ง Erin Marie Holmes เรื่ อ ง  The Staircase: Evolution of Design and Use in 
Elite,Domestic Virginia Architecture ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของบันไดที่เป็นไปอย่างเชื่องช้างแต่เต็มไปด้วยนัยยะ
สําคัญ 

โดยในยุคเริ่มแรกศตวรรษท่ี 17 บันไดในคฤหาสน์ของกลุ่มชนช้ันสูงในเวอร์จิเนียสะท้อนถึงการใช้สอยมากกว่าความ
สวยงามหรืออํานาจทางสังคม ต่อมาในยุคกลางศตวรรษที่ 17 บันไดในคฤหาสน์ถูกลดจานวนลงจนเหลือเพียงแค่ตัวเดียวและ
ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเจ้านายกับบ่าวไพร่ ยกตัวอย่างคฤหาสน์เบคอนซึ่งทั้งห้องนอนคนรับใช้ใต้ดิน โถงต้อนรับแขก และ
ห้องนอนเจ้านายถูกเช่ือมด้วยบันไดตัวเดียว 

แม้จะมีการแบ่งแยกทางสังคมให้เห็นแต่ทั้งสองสังคมก็สามารถพบปะกันได้โดยการขึ้นลงบันไดตัวเดียวกัน ปลาย
ศตวรรษที่ 17 การแบ่งชนช้ันทางสังคมที่เข้มข้นข้ึนทําให้ชนช้ันสูงเริ่มเห็นประโยชน์ของการมีบันไดสองที่ เกิดการพัฒนาบันได
ที่สองอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 18 การแบ่งชนช้ันทางสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น บันไดตัวที่สองมีความเบากว่า และมีการประดับ
ตกแต่ง ก่อนจะเปลี่ยนหน้าที่ให้บันไดที่สองกลายเป็นบันไดสําหรับเซอร์วิสเมื่อเริ่มมีการพัฒนาบันไดหลักของบ้านซึ่งเชื่อมต่อ
กับโถงรับแขก บันไดที่สองมักจะถูกปิดล้อมไม่ให้แสงผ่านเข้าไป มีลักษณะสูง ประกอบด้วยขั้นบันไดที่สั้นและชันทําให้ต้องใช้
ความระมัดระวังในการเดินอย่างมาก ในขณะที่บันไดหลักมีความกว้าง มีการประดับตกแต่งเพื่อแสดงออกถึงอํานาจ และด้วย
การประดับตกแต่งน้ีเองบันไดหลักจึงมีอํานาจควบคุมการเข้าออก และกําหนดว่าใครควรใช้และใครไม่ควรใช้มัน 
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ภาพที่ 5: Liber de Ascensu et Descensu Intellectus 
Ramon Lull (1232-1316) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

ภาพที่ 6: แสดงถึงบันไดศักดิส์ิทธ์ิของชาวดอนกอร์ 



 

 

นอกเหนือจากการแบ่งแยกระหว่างชนช้ันที่เริ่มปรากฏให้เห็นในบันไดในศตวรรษที่ 17 แล้ว หากเท้าความกลับไป
บันไดยังก่อให้เกิดการแบ่งแยกและการจัดลําดับช้ันของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย ในหนังสือ Liber de Ascensu et Descensu 
Intellectus ซึงประพันธ์โดยชาวคริสเตียนนามว่า Ramon Lull ได้พรรณนาถึงเหตุการณ์การสร้าง สรรพสิ่งของพระเจ้า
เปรียบกับขั้นบันได แต่ละขั้นของบันไดนั้นเปรียบถึงสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไล่เรียงตั้งแต่สิ่งไม่มีชีวิต เช่นก้อนหิน, พืชพรรณ, สัตว์
ป่า, มนุษย์, เส้นขอบฟ้า, ทวยเทพ, และที่อยู่เหนือสุด ณ ดินแดนแห่งการรู้แจ้งก็คือ พระเจ้า จินตภาพเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ใน
เรื่องเล่าของชาวดอร์กอนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีราบสูงตอนกลางมาลีในแอฟริกา บันทึกโบราณของชาวดอร์กอนกล่าวถึงมนุษย์คน
แรกซึ่งเดินลงมาจากสรวงสวรรค์สู่พื้นดินชาวดอร์กอนสร้างคันดินศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีลักษณะเหมือนยุ้งข้าว แต่ละด้านประกอบด้วย
บันไดทั้งหมดสิบขั้น และในแต่ละขั้นนั้นมีการจําแนกสัตว์ประเภทต่างๆลงไปด้วย บันไดทิศเหนือประกอบด้วยรูปมนุษย์และ
ปลา บันไดทิศได้ประกอบด้วยรูปสตัว์ที่เช่ือง บันไดทิศตะวันออกประกอบด้วยรูปนก ส่วนบันไดตะวันตกประกอบด้วยสัตว์ร้าย
พืชผัก และแมลง ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น บันไดในทิศตะวันตกทั้งสิบขั้นจะกอบด้วยสัตว์เหล่านี้ไล่จาก
ด้านบนลงด้านล่างดังนี้ ละมั่ง, ไฮยีน่า, แมว(สองขั้น), สัตว์เลื้อยคลานและกิ้งก่า, ลิง, เนื้อทราย, มาร์มอต, สิงโต และ ช้าง นัก
ทฤษฎีสันนิฐานว่าบันไดนี้เองที่เป็นต้นแบบของ “ระบบจ าแนกสปีชีส์” ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในปัจจุบัน นอกจากนั้น
คาดว่ายังเป็นต้นแบบของการจัดลําดับขั้นนักกีฬาท่ีได้รับชัยชนะในการแข่งขันเช่นกันให้ยืนบนแท่นท่ีมีหมายเลขอีกด้วย 

เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบวัสดุที่ก้าวไกลในปัจจุบันทําให้บันไดเดินทางมาไกลจากจุดเริ่มต้น แม้ว่าการพัฒนา
ระบบสัญจรจะสร้างเครื่องทุ่นแรงอาทิ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ข้ึนมาเพื่ออานวยความสะดวกสบายแต่บันไดก็ยังเป็นองค์ประกอบ
สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม บันไดต่างเกี่ยวพันและยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวมันเสมอ ไม่เพียงแต่
สถานที่ที่บันไดเชื่อมเอาไว้เท่านั้นแต่เป็นบริบทและชีวิตของผู้คน หากสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของมนุษย์
และถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสัญลักษณใ์นทางสังคมแลว้ล่ะก็ บันไดซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมย่อมต้องทํา
หน้าท่ีตอบสนองความต้องการใหม่ๆอันไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน 
 
3.5 บันไดที่ไม่เป็นบันได 

- จุดเปลี่ยนคร้ังส าคัญ 
หากกล่าวถึงบันไดที่มีชื่อเสียง บันไดฝีมือการออกแบบของมิเกลันเจโลใน Biblioteca Laurentiana ต้องโผล่เข้ามา

ในความคิดอย่างแน่นอน บันไดที่สร้างจากก้อนหินสีเทาน้ีแยกตัวเป็นเอกเทศจากผนัง การจงใจวางตาแหน่งของบันไดให้ฐานมี
ลักษณะกว้างเช่นนี้ทําให้บันไดสร้างภาพของแม่น้ําเคร่งขรึมไหลจากแอ่งลงไปสู่ห้องสมุดอย่างเงียบเชียบ นอกจากน้ันข้ันบันได
ของมิเกลันเจโลยังพูดถึงการเปรียบเปรยถึงมิติเวลา แสดงออกถึงความเศร้าโศก ความหดหู่ และความสูญเสียเช่นเดียวกับงาน
ประติมากรรม Pietas รูปพระแม่มารีอุ้มพระเยซูคริสต์ 

ทว่าในหนังสือ Complexity and Contradiction of Architecture ของโรเบิร์ธ เวนทูรี ได้กล่าวถึงบันไดแห่งนี้
เอาไว้ว่า “บันไดของมิเกลันเจโลในห้องสมุดลอเรนเทียนน้ันมีลักษณะของการตัดขาดอย่างฉับพลันทันทีและไม่รู้ว่าบันไดจะน า
เราไปสู่ที่ใด เป็นความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดระหว่างขนาดและพื้นท่ีรวมถึงความสัมพันธ์กับบริบทของตัวมันเอง” 

เวนทูรี่ยังยกตัวอย่างโถงบันไดในสถาบันเพนซิลเวเนียแห่งวิจิตรศิลป์ ณ เมือง ฟิลาเดเฟียเอาไว้ว่า “บันไดหลักใน
อาคารแฟรงค์ เฟอร์เนส ในสถาบันเพนซิลเวเนียแห่งวิจิตรศิลป์ ณ เมือง ฟิลาเดเฟียนั้นใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่รอบๆ
มันตั้งอยู่บนพื้นที่ว่างที่มีความแคบมากกว่าความกว้าง และหันหน้าเข้าหาประตูซึ่งมีความแคบมากกว่าความกว้างเช่นกัน
นอกจากนี้ประตูยังถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยเสาประตู แต่บันไดมีความเป็นทางการและมีการสื่อความหมาย อีกทั้งยัง
ค านึงถึงประโยชน์ในแง่ของการใช้สอย บันไดมีความสัมพันธ์กับโถงที่อยู่ถัดไปจากประตู และยังสัมพันธ์กับอาคารทั้งหลัง
รวมถึงถนนด้านนอก” เวนทูรี่พยายามช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบันไดและพื้นที่ว่างที่เชื่อมต่อมัน ดังนั้นบันไดจึงไม่ได้
เป็นเพียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังโอบอุ้มความหมายซึ่งเป็นส่วนผสมของสเปซที่ตัวมันเองเช่ือมต่ออยู่ 
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เช่นนั้นแล้วบันไดควรจะทําหน้าที่แสดงออกถึงพื้นที่เหล่านี้และแนะนําผู้คนให้เตรียมพร้อมกับสเปซที่รออยู่เบื้องหน้าสุดทาง
บันไดมิใช่หรือ? 

เดิมทีประเด็นการเช่ือมต่อระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายจัดเป็นพ้ืนฐานของการก่อรูปของบันไดอยู่แล้ว ภาพบันได
ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมมากมายล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมายของสิ่งที่บันไดเชื่อมต่ออยู่แทบทั้งสิ้น ยกเว้นชุดของภาพพิมพ์
โลหะของ Geovanni Batissar Piranesi ที่มีช่ือว่า Le Carceri หรือ The Prisoner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7: Geovanni Batissar Piranesi’s Le Carceri (The Prisoner, 1761) 
ที่มา: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337725 
 

ภาพพิมพ์โลหะชุดนี้ประกอบด้วยภาพจํานวนทั้งสิ้น 16 ชุด แม้ภาพแต่ละภาพจะไม่มีความเช่ือมต่อกันแต่
องค์ประกอบที่เกิดขึ้นทําให้ภาพชุดนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จุดเด่นของ Le Carceri หรือ The Prisoner คือการหยิบ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากยุคบาโรคมาใช้อย่างชาญฉลาด Peranessi จงใจสร้างบรรยากาศของความขมุกขมัวโดย
การทําให้ภาพเกิดความขัดแย้งกันระหว่างความมืด และแสงสว่าง (คอนทราส) มุมมองที่จิตกรเลือกให้เห็นเพียงบางส่วนเปิด
โอกาสให้เราจินตนาการถึงสเปซเวิ้งว้างขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดของคนในภาพเราจึงรู้สึกเหมือนถูกกดขี่ 

ในบทความเรื่อง Prison ของ Aldous Huxley นักเขียนและนักปรัชญาชาวอังกฤษกล่าวเอาไว้ว่า สิ่งที่ทําให้ภาพ
พิมพ์โลหะชุดนี้สามารถสื่อถึงความเคว้งคว้างและความสับสนงุนงงได้อย่างดีเยี่ยมคือองค์ประกอบต่างๆในภาพน้ันล้วน “ไม่มี
จุดหมายในการดารงอยู่” Huxley ขยายความว่า นักโทษท่ีอยู่ในรูปต่างทํางานโดยที่ไม่รู้ว่าทํางานไปเพื่ออะไร โครงสร้างโวลท์
ถูกใส่เข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าใช้รับน้าหนักอะไรนอกจากน้าหนักของตัวมันเอง ทางเดินและบันไดทอดยาวไม่อาจบอกว่าจะพาเราไป
ที่ไหน หรือเช่ือมอะไรเข้ากับอะไร ทั้งหมดถูกอัดอยู่ในท่ีว่างขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ถึงจุดสิ้นสุดของมันได้ 

บันไดใน The Prisoner ของ Geovanni Batissar Piranesi นับเป็นบันไดในงานศิลปะช้ินแรก ๆ ที่ไม่ถูกบรรจุ
ความหมายของสถานที่ท่ีมันเช่ือมต่อ หรือทําหน้าท่ีอย่างท่ีบันไดทั่วไปพึงจะทําอิทธิพลของ The Prisoner ยังขยายไปสู่ศิลปะ
ในแวดวงอื่นๆทั้งวรรณกรรม จิตกรรม หรือแม้กระทั่ง สื่อภาพยนตร์ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8: M.C. Escher’s Relativity (1953) 
ที่มา https://www.moma.org/collection/works/61398 
 
 

ในป ีค.ศ. 1953 M.C. Escher ศิลปินผู้โดดเดน่ในการบิดเบือนมิติการรับรู ้ได้นําเอาบันไดมาเป็นองค์ประกอบสาํคญั
ของภาพเขียนที่มีช่ือว่า Relativity โดยบันไดของ Escher นี้ประกอบขึ้นจากการเขียนจุดทัศนียภาพที่แตกต่างกันถึงสามจุด
เพื่อสร้างความรู้สึก “เหนือจริง” ซึ่งส่งผลให้บันไดทั้งสามเกิด “ความเลื่อนไหล” เชิงความหมายของการขึ้นและลง บนและ
ล่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด สังเกตได้จากคนในภาพที่เคลื่อนไหววนเวียนอยู่ในลูปอันไม่สิ้นสุด 

ด้วยความเหนือจริงนี้เองทําให้ความหมายของการเป็น “ทางสัญจร” ถูกขับเน้นจนเด่นชัดขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็
ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อหน้าหน้าที่ดั้งเดิมของบันได นั่นคือการเชื่อมระหว่าง “จุดเริ่มต้น” และ “จุดหมายปลายทาง”เพราะ
ไม่อาจระบุได้ว่าจุดไหนคือจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่แท้จริง 
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ทั้งบันไดของ Piranesi และบันไดของ Escher ต่างก็ปฏิเสธหน้าที่หรือขนบดั้งเดิมที่บันไดปฏิบัติมาตลอดนับพันปี
การตั้งถามต่อความสําคัญของจุดเริ่มต้นและจุดหมายนํามาซึ่งประเด็นให้ขบคิดต่อไปอีกหลายประเด็นเป็นต้นว่า บันไดยังจา
เป็นต้องโอบอุ้มความหมายของสถานที่ที่ตัวมันเองเช่ือมต่ออยู่หรือไม่ เพราะตัวแปรสําคัญที่ทําให้ บันไดถือกําเนิดขึ้นก็คือ
จุดเริ่มต้นและจุดหมาย หากจุดเริ่มต้นและจดุหมายไมใ่ช่ตัวแปรสาํคัญอีกตอ่ไป แล้วอะไรคือตัวแปรตัวใหม่เบื้องหลังการก่อรูป
ของบันไดนับจากน้ี 

 
- ความส าคัญของจุดเร่ิมต้นและจุดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8: แสดงถึงหอคอยในรูปแบบต่างๆ 
 

หอคอย (tower) เป็นตัวอย่างของการเช่ือมต่อระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายที่น่าสนใจ จริงอยู่ว่าหอคอยอาจมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริบทหรือพื้นที่โดยรอบเนื่องจากต้องสร้างในพื้นที่ท่ีเหมาะสมและถูกมองเห็นได้ง่ายจากระยะไกล แต่
การทํางานของบันไดในหอคอยกลับแตกต่างจากการทํางานของบันไดในอาคารทั่ว ๆ ไป บันไดในหอคอยทําหน้าท่ีเชื่อมพื้นดิน
เข้ากับอากาศ ยอดของหอคอยไม่ได้บรรจคุวามหมายพิเศษในแง่ของพื้นที่ว่าง แต่เป็นระดับความสูงของยอดหอคอยต่างหากท่ี
ทําให้จุดหมายเหล่านั้นทวีความพิเศษขึ้นมา 

ยอดหอคอยเชื่อมเราเข้ากับภาพกว้างของโลกภายนอก เป็นทิวทัศน์ที่ผิดแผกไปจากทิวทัศน์ในชีวิตประจําวัน การ
เปลี่ยนแปลงของการมองเห็นซึ่งเกิดขึ้นในทุกๆย่างก้าวสร้างความรู้สึกพิเศษเช่นเดียวกับท่ีบันไดในมหาวิหาร หรือ มหาพิระมิด
มอบให้แก่เรา 

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของการขึ้นและลงที่สัมพันธ์กับสภาวะในจิตใจมนุษย์ บ่อยครั้ งที่การเคลื่อนที่สู่ที่สูง
มักจะถูกตีความในแง่บวก ขณะที่การเคลื่อนที่สู่พื้นท่ีต่ากว่า กลับให้ภาพจําของความรู้สึกลบเสมอ ประเด็นของความหมายสูง
และต่ําถูกนําไปใช้อย่างน่าสนใจในสื่อภาพยนตร์ เนื่องจากภาพยนตร์มักซ่อนองค์ประกอบที่สื่อความหมายเอาไว้อย่าง
แนบเนียน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับ เครื่องเรือน ฉากหลัง หรือแม้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้
อย่างเช่นแสง ล้วนพยายามสื่อสารกับผู้ที่สังเกตเห็นมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 



 

 

โดยปกติแล้วกิริยาของอาการ “ขึ้นบันได” นั้นหมายถึง การปลีกตัวออกจากวงสังคมไปสู่สถานที่ซึ่งมีความเป็น
ส่วนตัวและลับตาคน ทั้งยังหมายถึงการก้าวไปสู่ขอบเขตที่ไม่อนุญาต การเปิดเผยความลับ รวมทั้งการเดินทางสู่สัมปรายภพ
เพื่อชําระล้างบาป รับการตัดสิน และ การอภัยโทษตามความเช่ือของคริสต์ศาสนา ขณะเดียวกันการ “ลงบันได” นั้น
หมายความถึงการกลับไปสู่วงสังคม การแสดงตัวตนในพ้ืนที่สาธารณะ การลงบันไดไปยังห้องใต้ดินยังมี วามหมายถึงการก้าว
ไปสู่ขอบเขตของความกลัวและอันตรายอีกด้วย แม้ว่าการลงบันไดจะมีความหมายในแง่ลบมากกว่าการขึ้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าการลงบันไดจะต้องนําไปสู่สิ่งไม่ดีเสมอไป อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือบันไดในบ่อน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9: แสดงถึงบันไดในบ่อน้ํา 
ที่มา: http://www.heatherwick.com/project/vessel/ 
 
 

บ่อน้ํา (Step well) เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งที่พบมากในพื้นที่แห้งแล้งของอินเดีย โดยมีลักษณะเป็นหลุมลึก
ถูกขุดลงไปเพื่อเช่ือมกับแหล่งน้าใต้ดิน บ่อน้ําถูกใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของคนในชุมชน รวมทั้งผู้คนที่สัญจรไปมาต่างใช้บ่อน้ําเป็นจุดแวะพักในการเดินทาง  มีหลักฐานทางโบราณคดี 
ช้ีให้เห็นถึงตาแหน่งของบ่อน้ําที่ถูกสร้างกระจายไปตามเส้นทางการค้าในสมัยก่อน  บันไดในบ่อน้ําจึงไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่
เชื่อมผืนดินกับผืนน้าเท่านั้น แต่ยังทําหน้าท่ีเป็นเครื่องมือทางสังคมที่เชื่อมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน 
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ภาพที ่10: แสดงถึงบันไดริมแม่น้ําคงคา 
 

Slessor ได้อธิบายนยัยะการขึ้นและการลงของบันไดริมแม่น้ําคงคา ซึ่งมเีกี่ยวพันกับพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูในแง่
ของชีวิตและความตาย เป็นแนวคดิของ “การลง” ที่สัมพันธ์กับ “การช าระล้าง” 

สําหรับชาวฮินดูแม่น้าํคงคามสีถานะเทียบเท่ากับเทพองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความเช่ือว่าสายนา้ที่ไหลอยู่ในแม่น้ํามี
อํานาจในการปลดปล่อย สามารถชําระร่างกายและจติใจให้บรสิุทธ์ิ ดังนั้น “การลง” แม่น้ าคงคาจึงน้ าไปสู่ “การขึน้” หรือ
การบรรลุถึงสภาวะภายในจิตใจ (Erickstad 2012)  

ทั้งหอคอย (Tower) และบ่อน้ํา (Step well) ล้วนเป็นรูปแบบของการเช่ือมต่อระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้และสภาวะในจิตใจ แม้ว่าจดุหมายปลายทางของบันไดทั้งสองจะไมไ่ด้บรรจุความหมายของที่ว่าง 
หรือ สเปซ (space) ดังตัวอย่างบนัไดอาคารอื่นๆที่ผู้ศึกษายกมาประกอบไว้ในส่วนแรกของบทความกต็าม 
 

บันไดกับการเป็นวัตถุ 
“บันได” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง น. สิ่งทีท่ําเป็นข้ัน ๆ สําหรับก้าวขึ้นลง, กระได ก็ว่า โดย

ปริยายหมายถึง “บุคคลหรือสิ่งทีอ่าศัยใช้ไต่เตา้ขึ้นไปสู่ฐานะหรือตาแหน่งที่สูงข้ึนไป” . 
บันไดทําหน้าที่เป็นสื่อกลางมาโดยตลอด เชิงกายภาพบันไดทําหนา้ที่เป็นทางสัญจรเช่ือมจุดหมายสองแห่งเข้าไว้

ด้วยกัน และเชิงของเครื่องมือสื่อสาร  
บันไดเองก็ทําหน้าที่คล้ายภาชนะสําหรับบรรจุความหมายอื่นๆลงไป  ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ ศาสนา สถานะทาง

สังคม อํานาจเงินตรา ฯลฯ จึงไม่แปลกใจว่าเพราะเหตุใดบันไดถึงมักจะได้รับบทพระรองตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 



 

 

แรงกระเพื่อมจากภาพของ The Prisoner ของ Geovanni Batissar Piranesi และภาพ Relativity ของ M.C. 
Escher ได้จุดประกายถึง “สารัตถะ” ของบันไดนอกเหนือจากการเป็นเส้นทางสัญจร ดังเช่นบทความของเวนทูรี่ที่ชวนให้เรา
ตั้งคําถามว่า “บันไดควรจะโอบอุ้มความหมายของสถานที่ที่มันเช่ือมอยู่หรือไม่” และ “ถ้าหากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ใช่
สามารถส าคัญอีกต่อไป เป็นไปได้หรือไม่ที่บันไดจะมีความหมายในตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาบริบทแวดล้อม” อิทธิพลของ
คําถามเหล่านี้ส่งผลให้บันไดหลุดออกจากความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งและตัวมันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11: The Viewing Platform - Geoffrey Williams 
ที่มา: https://fineartamerica.com/featured/the-viewing-platform-geoffrey-williams.html 
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ภาพที่ 12: Spiral Staircase to Nowhere - Olafur Eliasson และ 10 Cal Tower - Supermachine Studio 
ที่มา https://bitrebels.com/design/infinity-spiral-staircase-goes-nowhere/ และ 
https://www.archdaily.com/594809/10cal-tower-supermachine-studio 

 

รูปทรงที่คล้ายกับงานประติมากรรมของบันไดทั้งสองช้ินได้สร้างมิติของการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับภาพเขียนของ 
Escher แ ต่ ค น ล ะ ลั ก ษ ณ ะ กั น  Spiral Staircase to Nowhere โด ย  Olafur Eliasson ให้ ค ว าม สํ า คั ญ กั บ ก า ร
เคลื่อนท่ี(Movement) ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และประสบการณ์ ในขณะที่ 10Cal Tower ของ Supermachine Studio นั้นให้
ความสําคัญกับการเคลื่อนที่ (Movement) มากกว่า การรับรู้ ส่วน Vessel ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ Thomas 
Heatherwick นั้นให้น้ําหนักกับการสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม  (Social Interaction) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกิด
เช่นเดียวกันกับบันไดในบ่อน้ําประเทศอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13: The Vessle – Thomas Heatherwick 
ที่มา http://www.heatherwick.com/project/vessel/ 



 

 

ผลการวิจัยและข้อสังเกต 
บันได เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจ  บันไดสามารถเป็นทั้งตัวกลางระหว่างจุดหมาย

ปลายทางสองแห่ง หรือเป็นประติมากรรมในงานสถาปัตยกรรม ทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่เช้ือเชิญและแสดงออกในความหมาย
ของการนําทางเพื่อทําความเข้าใจสถาปัตยกรรมหรือสถานที่นั้นๆ บันไดเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจมิติ
ความสัมพันธ์ด้านขนาดหรือสเกลในงานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม สามารถเป็นที่ว่าง (สเปซ) หรือเป็นที่ตั้ง (ไซท์) ในตัวมัน
เองอีกด้วย 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทําให้เราสังเกตถึงพัฒนาการของบันไดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญ
บันไดในยุคแรกๆล้วนมีความสัมพันธ์กับสถานที่และบริบทที่พวกมันตั้งอยู่เสมอ บันไดถูกใช้เป็นเครื่องมือแสดงออกถึงความ
เชื่อ พลังอํานาจ และสถานะ ซึ่งบางครั้งบันไดก็ยังทําหน้าท่ีเป็นเครื่องมือทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น บันไดโรงละครในยุคฟื้นฟู
ศิลปะวิทยาการทําหน้าท่ีเหมือนกับเวทีของคนในวงสังคมชั้นสูง ด้วยเหตุนี้บันไดจึงไม่สามารถสลัดออกจากกรอบของสถานท่ีที่
มันตั้งอยู่ได้ ดังนั้นปัจจัยที่เป็นตัวแปรต่อการก่อรูปของบันไดในยุคแรกๆคือสถานท่ีที่บันไดเหล่านั้นเช่ือมไว้อยู่ ดังที่เวนทูรี่ตั้ง
คําถามเอาไว้ว่าบันไดจาเป็นต้องโอบอุ้มความหมายของพื้นที่ท่ีมันเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ 

บันไดในหอคอยและบ่อน้ํา แม้จะถูกเพิ่มความหมายนอกเหนือจากการเป็นเส้นทางสัญจร  แต่ก็ยังผูกพันอยู่กับ
สถานท่ีที่พวกมันตั้งอยู่ บันไดในหอคอยเกิดจากการทํางานร่วมกันของการเคลื่อนที่ (Movement) และมุมมอง (Visibility) ซึ่ง
ก่อให้เกิดการรับรู้ที่พิเศษ ขณะที่บันไดในบ่อน้ําเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างมุมมอง (Visibility) ซึ่งเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างผู้ใช้งาน ทั้งสองบันไดยังทํางานกับบริบท (Context) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างงานสถาปัตยกรรม 

เราพอจะเห็นคีย์เวิร์ด หรือ คําเกี่ยวข้องกับการก่อรูปของบันได ทั้ง การเคลื่อนที่ (Movement) การมองเห็น 
(Visibility) ลําดับ (Sequence) สภาวะขึ้นและลงในเชิงของการรับรู้ด้านจิตใจ (Psychology) บริบท (Context) หรือ
สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่บันไดเหล่านั้นเชื่อมอยู่ ซึ่งการทํางานของปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในโลก
แห่งบันได 

จากการทบทวนวรรณกรรมทําให้เราพบแง่มุมที่ซ่อนอยู่ในขั้นบันไดแต่ละขั้นจนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของ
บันไดในมิติต่างๆได้ดังนี้ การใช้สอยเชิงกายภาพ, ประวัติศาสตร์ของบันได, ความหมายโดยนัยของบันได, ลําดับขั้นและการ
แบ่งชนช้ันท่ีซ่อนอยู่ในบันได, บันไดกับการสื่อสาร ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มิติตา่งๆทําให้พอสามารถแจงคุณสมบัติ
ของบันได้ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นทางสัญจรได้พอสังเขปดังนี้ 

1. บันไดเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างสองที่หรือมากกว่า 
2. บันไดนําความสนใจของผู้คนไปยังพื้นทีเ่บื้องหน้า 
3. บันไดเป็นทั้งที่ตั้งและที่ว่างในตัวมันเอง 
4. บันไดเป็นพื้นที่ซึ่งผู้คนสามารถมองเห็นผู้อื่นและถูกผู้อื่นมองเห็นในขณะเดียวกัน 
5. บันไดสามารถเพิม่คุณค่า หรือยกระดับของสิ่งของบางอย่าง 
6. บันไดสามารถเน้นประสบการณ์การเขา้สู่พื้นที่ซึ่งมีความพเิศษ 
7. บันไดยอมใหผู้้ใช้งานเข้าถึงบางอย่าง 
8. บันไดสามารถสร้างความรู้สึกคาดหวังแก่ผู้ใช้งานได ้
9. บันไดสามารถเปลี่ยนจังหวะในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้ 
10. บันไดสามารถเปลี่ยนการเคลือ่นไหวและการรับรู้พื้นท่ีว่างของผู้ใช้งานได้ 

 



  การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” พ.ศ. 2563                   207 
 

 

จากข้อสรุปท้ังหมดนี้พิสูจน์แล้วว่าบันไดไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ถูกคํานึงถึงในแง่ของการใช้
งานและประโยชน์ใช้สอยเพียงเท่านั้น แต่บันไดมีศักยภาพที่จะ “เป็น” ในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ในการทบทวน 
วรรณกรรมครั้งนี้ยังขาดการค้นคว้าเกี่ยวกับบันไดในบริบทของประเทศไทยและประเทศข้างเคียง 
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