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 This thesis aims to analyze task of architecture apart from the utilities of main 

functions. The principal objective is studied that architecture is a communication tool of 

phenomena. Which can reflect the true essence of architecture and investigate every 

possibility of creating an architecture that correlated phenomena. Including the impact and 

role of architecture towards those who took up the building. The assumption that the 

architecture will reflect the change of the natural surroundings. The architecture that occur 

Non-symbolic communication or to provide a means for any interpretation. It is possible to 

achieve understanding. And awareness of our relationship with nature and surroundings. In 

other words, is to create an architecture that allows us to observe nature. 

 The idea for the study and design of a relational phenomenon. Studies the extent 

and direction of creating architectural design process to ensure compliance. Or respond to 

nature and the environment. The architecture has to reflect changes in the nature and 

circumstances surrounding the visible to the buildings. So that the buildings can be 

recognized and observed. The results are expected to be derived from the study at this time. 

Is to understand the relationship of the various elements of architectural design. Including the 

relationship of architectural tools. The process of architectural design By learning will lead to 

the creation of architecture that was in line to pay. (This is an architecture that shows the 

relationships phenomenon) 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 สถาปตยกรรม กอรูปข้ึนภายใตเงื่อนไขและปจจัยที่แตกตางกันทั้งเชิงกายภาพและเชิง
สังคมวัฒนธรรม และถายทอดมุมมองความคิดเหลานั้นออกมาผานองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
เพื่อแสดงตัวตนของสถาปตยกรรมนั้นๆ ใหปรากฏข้ึน โดยสัมพันธกับประโยชนใชสอยเปนหลัก แต
หนาที่เพื่อประโยชนใชสอย รองรับการใชงานของสถาปตยกรรมเพียงอยางเดียวนั้น คงไมใชเนื้อหา
สาระทั้งหมดของงาน และไมวาดวยเจตนาหรือไมก็ตาม สถาปตยกรรมมักแอบแฝงประเด็นอ่ืนๆ 
ไวดวยเสมอ  
 ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดขอสงสัยข้ึนวา แลวบทบาทหนาที่อ่ืนที่แอบแฝงของสถาปตยกรรม
ที่นอกเหนือหนาที่การใชงานคืออะไร  และผูคนที่ใชอาคารๆ หนึ่งนั้น ไดคนพบอะไรบางหรือไม 
เมื่อเขาไปใชอาคารนั้น 
  
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมกับ
บทบาทหนาที่อ่ืนที่นอกเหนือหนาที่ใชสอย  ซึ่งสงผลตอการกอรูปสถาปตยกรรม โดยการศึกษาจะ
มุงเนนการคนหาบทบาทหนาที่ที่ซอนเรนของสถาปตยกรรม และความเปนไปไดในการออกแบบ
สถาปตยกรรม ผานประเด็นของบรรยากาศในงานสถาปตยกรรม ที่ชวยในการสรางใหเกิดความ
เขาใจพื้นที่ และการจดจําของผูที่เขาไปใช 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 จากการศึกษาความหมาย  ทฤษฎี  และแนวความคิดของบทบาท  หนาที่ของ
สถาปตยกรรมจะทําใหเขาใจเงื่อนไขบางอยางที่เกิดข้ึนภายใตความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรม
ข้ึนได และเม่ือเขาใจวิธีการ หรือกระบวนการทางสถาปตยกรรม จะสามารถทดลองสราง
กระบวนการและแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่อ่ืนของ
สถาปตยกรรมได 
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ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาหลักทฤษฎีและปรัชญาทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหนาที่อ่ืนที่นอกเหนือ 
จากหนาที่ใชงาน นําไปสูการสรางกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมภายใตแนวความคิด
ดังกลาว 
 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ศึกษารวบรวม จากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวของทั้งบทความจากหนังสือวิทยานิพนธ  
และกรณีศึกษาทางสถาปตยกรรม รวมถึงขอมูลที่ เผยแพรในส่ืออ่ืนๆ ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับหนาที่โดยพื้นฐาน และหนาที่อ่ืนที่แอบแฝงของงานสถาปตยกรรม 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ศึกษาสถาปตยกรรมจากกรณีศึกษา ภายใตเงื่อนไขที่สรางข้ึนจากความสัมพันธ
ระหวางสถาปตยกรรมกับบทบาทหนาที่อ่ืนที่แอบแฝงของงานสถาปตยกรรม 
 ทดลองออกแบบ  
 เพื่อคนหาแนวทาง และความเปนไปไดของกระบวนออกแบบสถาปตยกรรมที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับหนาที่อ่ืนที่แอบแฝงของงานสถาปตยกรรม 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 เปนการรวบรวมองคความรูตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ของสถาปตยกรรม ทั้งในดานหนาที่
เชิงกายภาพและหนาที่เชิงปรากฏการณ และเกิดการออกแบบสถาปตยกรรมที่สัมพันธไปกับ    
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติรอบตัว โดยที่สอดคลองไปกับการใช
งานของอาคารในแตละประเภท เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการออกแบบสถาปตยกรรม สําหรับผูที่
สนใจศึกษาคนควาตอไป 
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บทที่ 2 
 

ความเปนมาของปรากฏการณ 
 
ความเปนมาของปรากฏการณวิทยา 
 หากยอนไปดูความหมายของคําวาปรากฏการณตามรากศัพทของคําแลว คําวา ปรากฏ 
หมายถึง แสดงออกมาใหเห็น และคําวา การณ หมายถึง เหตุหรือส่ิงที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง1 
คําวา ปรากฏการณ จึงมีความหมายวา การแสดงออกมาใหเห็นหรือส่ิงที่แสดงออกมาใหเห็น 
 ในคําวา ปรากฏการณวิทยา (phenomenology) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก วา 
Phenomenon หมายถึง การปรากฏข้ึน (appearance) และคําวา logos ที่หมายถึงการพิจารณาที่
มีเหตุผล ในพจนานุกรม เชิงสารานุกรมอยาง larousse ไดอธิบายถึงปรากฏการณวิทยาวา เปนวิธี
ทางปรัชญาที่มุงเนนเพื่อศึกษาโครงสรางเชิงสํานึกและความแทจริงของมนุษยเปนแกนกลาง2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑยิสถาน พ.ศ. 2554, ปรากฏการณ, เขาถึงเมื่อ 16 
มีนาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.royin.go.th/dictionary/search.php 
 2 กลุมไทยทาํปรัชญา, ปรากฏการณวิทยา, เขาถงึเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เขาถงึได
จาก http://www.philospedia.net/phenomenology.html 

http://www.royin.go.th/dictionary/search.php
http://www.philospedia.net/phenomenology.html
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ภาพที่ 1 แสดงเชิงอุปมาอุปไมยของโครงสรางเชิงสํานึกและความแทจริงของมนุษย 
ที่มา: Holy Motors by Leos Carax, The Phenomenological, accessed April 10, 2016, 
available from http://arcchicago.blogspot.com/2012/11/holy-motors-one-week-window-
to-see-one.html 
 
 ปรากฏการณวิทยา จึงเปนปรัชญาที่วาดวยเร่ืองใกล ๆ ตัวเรา หรือเร่ืองธรรมดา ๆ ใน
ชีวิตมนุษยที่ควรทําความเขาใจกับเร่ืองธรรมดา ๆ นั้นอยางลึกซ้ึง มองลึกเขาไปภายในความสัมพันธ
ระหวางตัวเรากับส่ิงตาง ๆ รอบตัว เพื่อใหเกิดความเขาใจและรับรูถึงแกนความสําคัญของส่ิง
เหลานั้นไดอยางถองแท มุงใหความสนใจเกี่ยวกับประสบการณชีวิตของมนุษย และใหความหมาย
กับเร่ืองที่ตัวเราพบ                                                                                                                  
 แตเนื่องจากปรากฏการณวิทยาเปนแนวคิดที่มีรากฐานมาจากการศึกษาในทาง
ปรัชญา ฉะนั้นการทําความเขาใจถึงความหมายและความสําคัญที่แทจริงของแนวความคิดเชิง
ปรากฏการณวิทยา จึงจําเปนจะตองมองยอนกลับไปถึงความหมายของคําวา ปรากฏการณในงาน
เขียนทางปรัชญาในยุคนั้นกอน 
 จุดเร่ิมตนของปรัชญาสาขาปรากฏการณวิทยา ซึ่ งต้ังคําถามเกี่ยวกับการรับรู
สภาพแวดลอมของมนุษยดวยประสาทสัมผัส ตลอดจนการที่มนุษยเขาใจความสัมพันธระหวาง
ตนเองกับสภาพแวดลอมรอบตัว ปรัชญาสาขาปรากฏการณวิทยา ไดถือกําเนิดข้ึนในชวงเวลาที่มี
ขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการรับรูและประสาทสัมผัสของมนุษย ทําใหสามารถวิเคราะหและ
คนหาคําตอบไดอยางมีระบบ 
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ภาพที่ 2 แสดงการรับรูถึงแกนแทของสํานึกจากประสบการณของมนุษยในทุกมิติ 
ที่มา: Juhani Pallasmaa, Image, Phenomenology and Architecture, accessed April 10, 
2016, available from http://samwalusimbi.blogspot.com/2011/12/image-phenomenology-and-
architecture.html 
 
 ปรากฏการณวิทยา เร่ิมมีการนิยามคร้ังแรกโดยนักปรัชญาคริสตอฟ ฟรีริด โอททิงเงอร 
(Chistoph Friendich Oetinger) ในชวงยุคกอนสงครามโลกคร้ังที่ 1 ไดนิยามปรากฏการณ วา
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ที่เราเห็นได ตอมาในศตวรรษท่ี18 โจฮานน ไฮนริช  
แลมเบิรท (Johann Heinrich Lambert) ไดใหนิยามถึงปรากฏการณวา เปนการเคล่ือนยายความรู
มาสูประสบการณ หลังจากนั้นก็มีนักปรัชญาที่ใหคํานิยามถึงปรากฏการณที่มีความหมายแตกตาง
กันออกไปมากข้ึนอยางกวางขวาง3 

                                                  
 3 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, สถาปตยกรรมรวมสมัย, เขาถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, 
เขาถึงไดจาก http://www. arch.msu.ac.th/ASS/auser/attactfile/1424885889.pdf  
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 ปรากฏการณวิทยา มีอยางนอย 3 ความหมายที่สําคัญในประวัติศาสตรปรัชญา คือ
ความหมายของเฮเกล, เอ็ดมันต ฮุสเซิรล และมารติน ไฮเดกเกอร ดังนี้ 
 ปรากฏการณวิทยาในความหมายของเฮเกล คือ วิธีการศึกษาทางปรัชญาแนวทางหนึง่ 
ที่เร่ิมตนจากการสํารวจเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ แลวนําเสนอตัวมันเองกับเราผานประสบการณ
สํานึก ที่ดึงเอาความสมบูรณที่แทจริงในแบบตรรกวิทยามาเปนเคร่ืองมือในการศึกษา เรียกแนวทาง
นี้วาปรากฏการณวิทยาวิภาษวิธี หรือ Dialectical phenomenology 
 ปรากฏการณวิทยาในความหมายของฮุสเซิรล คือ การศึกษาที่สะทอนการรับรูถึงแกน
แทของสํานึกจากประสบการณ ความคิด ของมนุษย  มีลักษณะเปนการยอนกลับไปทําความ
เขาใจถึงราก จุดเร่ิมตน และดึงเอาแกนแทของส่ิงที่เราพบเห็นในประสบการณตาง ๆ ออกมา เรียกวา 
ปรากฏการณวิทยาเหนือธรรมชาติ (อุตรภาพ) หรือ transcendental phenomenology  
 ปรากฏการณวิทยาในความหมายของไฮเดกเกอร  ไฮเดกเกอรเช่ือวาวิธีการศึกษาของ  
ฮุสเซิรลนั้นไดมองขามรูปลักษณะโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ของประสบการณไป เขาจึงไดขยาย
การศึกษาปรากฏการณวิทยา เพื่อตีวงหรือโอบลอมความเขาใจในประสบการณที่เกี่ยวกับภาวะ   
การดํารงอยู แกนแทความเปนจริงของตัวมันเอง จึงเปนวิธีการการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ เรียกวา   
ภววิทยา (Ontology) ปรากฏการณวิทยามีแนวทางสําคัญอยู 4 ประการ นั่นคือ 
 

 
 
ภาพที่ 3 นักปรัชญาเฮเกล, เอ็ดมันต ฮุสเซิรล และมารติน ไฮเดกเกอร ตามลําดับ 
ที่มา: Hegel and Merleau-Ponty, Modern European Philosophy 5-Phenomenology, 
accessed April 10, 2016, available from https://ericgerlach.com/moderneuropean 
philosophy5/ 
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 ปรากฏการณวิทยาแนวสัจนิยม ซึ่งเนนการคนหาแกนสารที่เปนสากล และตัวตนของ
สสารหรือวัตถุตาง ๆ อยางหลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมมากมายของมนุษย  
 ปรากฏการณวิทยาแนวประกอบสราง จะใสใจในเร่ืองเกี่ยวกับการสะทอนถึงวิธีการ
ทางปรากฏการณวิทยา ปรากฏการณวิทยาเหนือธรรมชาติ และคติลดทอน 
 ปรากฏการณวิทยาแนวอัตถิภาวนิยม เกี่ยวกับการนําเอาวิธีการวิเคราะหมนุษยมาใช
ในฐานะที่เปนหนทางสูภววิทยารากฐาน แนวทางนี้ไดถูกนําไปเกี่ยวของกับหัวขอตาง ๆ เชน     
การกระทํา ความขัดแยง ความปรารถนา ความมีขอบเขตจํากัด ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับชาติพันธุ4  
เปนตน 
 ปรากฏการณวิทยาแนวอัตถปริวรรตศาสตร กลาวถึงการดํารงอยูของมนุษยเปนเร่ือง
การตีความ และมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอมนุษยศาสตร                                                            
 

 
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงตาง ๆ รอบตัว ทั้งโลกธรรมชาติหรือโลกที่

มนุษยเขาไปมีสวนรวม 
ที่มา: Holy Motors by Leos Carax, The Phenomenological Introspection, accessed April 
10, 2016, available from http://arcchicago.blogspot.com/2012/11/holy-motors-one-week-
window-to-see-one.html 

                                                  
 4 สมเกยีรติ  ต้ังนโม, Phenomenology, เขาถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999449.html 

http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999449.html


 8

 โดยสรุป ความหมายของปรากฏการณวิทยายังไมปรากฏแนชัด เพราะนักปรัชญาแต
ละคนก็มีแนวคิดมุมมองในการมอง การตีความที่แตกตางกันออกไป   แตทั้งนี้ก็สามารถทําความ
เขาใจและไดจุดรวมในการมองและอธิบายถึงปรากฏการณวิทยาไดวา เปนปรัชญาที่วาดวยเร่ือง
ของการทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงความสัมพันธระหวางตัวเรากับส่ิงตาง ๆ รอบตัว  และให
ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาประสบการณและสํานึกจากแงมุมของชีวิตมนุษยที่มีความรูสึกรวม
และรูสึกถึงประสบการณนั้นได 
 ปรากฏการณวิทยานั้นตางจากปรัชญาและทฤษฎีอ่ืน ๆ หลาย ๆ กระแสที่รายลอมอยู
ตรงที่ปรากฏการณวิทยานั้นกลาวถึงเร่ืองของความเชื่อมั่นในความเปนมนุษย ดวยเช่ือวาความ
เขาใจในชีวิต ความหมาย และประสบการณของคน ๆ นั้นไมสามารถสรางข้ึนดวยเครืองมือทาง
วิทยาศาสตรได แตเปนการมองแบบหวนคืนสูสามัญหรือการกลับไปมองส่ิงนั้น ๆ แลววิเคราะหลง
ลึกไปในปรากฏการณนั้น ๆ เอง 
 จากท่ีไดกลาวมา ปรากฏการณวิทยานั้นไมไดมีมาในงานสถาปตยกรรมต้ังแตแรกเร่ิม 
แตเปนแนวความคิดที่ถูกพัฒนาข้ึนมาในหมูนักทฤษฎีและปรัชญาตะวันตกในชวงกลางทศวรรษที่
1890 และไดมีการนิยาม ตีความไปในทิศทางตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไปมาอยางยาวนาน
แนวความคิดเร่ืองปรากฏการณวิทยาไดแพรกระจายจากงานทางปรัชญาครอบคลุมไปสูศาสตร
สาขาวิชาแขนงอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง ตลอดจนปรากฏการณวิทยาไดเขามามีอิทธิพลตอวงการ
สถาปตยกรรมในศตวรรษตอมา จนอาจกลาวไดวา ปรากฏการณวิทยาเปนการศึกษาทางปรัชญา
ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 20 เลยทีเดียว 
 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงถึงปรากฏการณวิทยาเขามามีอิทธิพลตองานสถาปตยกรรม  
ที่มา: Archiprix, Phenomenology in Architecture, accessed April 10, 2016, available from 
https://www.pinterest.com/pin/244812929720181273/ 
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ปรากฏการณวิทยาในงานสถาปตยกรรม  
 สถาปตยกรรม ถือกําเนิดข้ึนมาบนโลกนี้ นับต้ังแตเมื่อมนุษยรูจักการอยูอาศัย จึงกลาว
ไดวาสถาปตยกรรมนั้นเกิดข้ึนมาพรอมกับมนุษย และมีการเปล่ียนแปลงผานยุคสมัย และระบบ
สังคม วัฒนธรรม สงผลใหเกิดรูปแบบของส่ิงกอสรางที่มีเอกลักษณแตกตางกัน เนื่องดวย
สภาพแวดลอม และบริบทที่ตางกันออกไป 
 สถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอมโดยรอบ เปนส่ิงที่สัมพันธกันอยางใกลชิด หากมองไป
โดยรอบไมวาจะที่ใด ลวนประกอบไปดวยสถาปตยกรรมนอยใหญทั้งส้ิน      
 

 
 
ภาพที่ 6 สถาปตยกรรมที่มีความสัมพันธในเชิงปรากฏการณ 
ที่มา: Peter Zumthor, Zumthor: emphasis is mine, accessed April 10, 2016, available 
from https://adt1314.wordpress.com/2013/11/24/architecture-and-phenomenology 
 
 ปรากฏการณวิทยา เปนปรัชญาที่เปดความสนใจในเร่ืองของความเขาใจในชีวิตมนุษย
และโลกที่อยูอาศัย กระบวนการหลักคือ การมองในลักษณะของการบอกเลาความหมายและ
ประสบการณชีวิตของมนุษยที่เกิดข้ึนและสัมผัสได มุงเนนเร่ืองการทําความเขาใจถึงประสบการณ
ในชีวิตเพื่อคลี่คลายโครงสรางที่เปนแกนของประสบการณนั้น ๆ  
 ปรากฏการณวิทยา ถือเปนปรัชญาการออกแบบแนวทางหน่ึงที่มีการพูดถึงและไดรับ
การนํามาใชในศาสตรทางสถาปตยกรรมอยางแพรหลาย เชน ในแงมุมของประสบการณ การลง
พื้นที่เก็บขอมูลดานประวัติศาสตรและความทรงจํา หรือการนํามาใชในการออกแบบ ซึ่งพบวา
ปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่มีอิทธิพลตองานสถาปตยกรรมนั้นจะเกิดข้ึนผานการเช่ือมโยง
ระหวางตัวตนและโลก การเช่ือมโยงระหวางคนและถิ่นที่ การเช่ือมโยงทางประสบการณ  
ปรากฏการณนั้นมีความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปตยกรรมอยูมากมาย เชน ตัวตน การดํารงอยู 
พื้นที่ ถิ่นที่ จิตวิญญาณของถิ่นที่ เสนขอบฟา ความคิด ความเขาใจ การรับรู ความรูสึก เปนตน 
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 แนวคิดเร่ืองถิ่นที่หรือ place ในทางสถาปตยกรรมนั้น ก็มีรากฐานมาจากปรัชญา
ปรากฏการณศาสตรเชนกัน จึงไมนาแปลกใจวาทําไมสถาปตยกรรม จึงไดรับการวางอยูใน
ตําแหนงเดียวกับศิลปะและบทกวีที่กอใหเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงสถานะระหวางพื้นที่และถิ่น
ที่5 เพราะความหมายของสถาปตยกรรมที่มีตอผูคน คือ ผลของประสบการณตรงท่ีเขารวมกับ
สถาปตยกรรม แตความหมายที่ถูกใสลงไปในสถาปตยกรรมคือ ความพยายามที่จะทําให
สถาปตยกรรมส่ือออกมา  
 ในสถาปตยกรรม รูปแบบการจัดที่วาง มีความเปนไปไดอยู 2 ทาง คือ สถาปตยกรรม
แบบปดที่ปดลอมที่วางไวในตัวเอง กับสถาปตยกรรมแบบที่โอบลอมบางสวนของท่ีวางไว โดยยัง
ความตอเนื่องของสวนอ่ืน ๆ อยางไมส้ินสุด6 ซึ่งก็จะเกิดการรับรูตัวสถาปตยกรรมที่แตกตางกันดวย 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงถึงการมองหาความสัมพันธของความหมายที่ซอนตัวอยูในงานสถาปตยกรรม 
ที่มา: Vaughn Mordecai, Phenomena, accessed April 10, 2016, available from http:// 
www.discoveryresearchgroup.com/landmark/market-research-phenomena 

                                                  
 5 สันต สุวัจฉราภินันท และอภิญญา เฟองฟูสกุล, ปรากฏการณวิทยา, accessed 
April 10, 2016, available from http://www.berac.org/BERAC/BERAC%203/4%20Sant%20 
Suwatcharapinun.pdf 
 6 หมอมหลวงปยลดา เทวกุล ทวีปรังษีพร, คํา ความคิด สถาปตยกรรม, พิมพคร้ังที ่
2 (กรุงเทพฯ: ลายเสน พับบลิชช่ิง, 2554), 119. 

http://www.discoveryresearchgroup.com/landmark/author/vaughn-mordecai
http://www.berac.org/BERAC/BERAC%203/4%20Sant%20Suwatcharapinun.pdf
http://www.berac.org/BERAC/BERAC%203/4%20Sant%20Suwatcharapinun.pdf


 11

 ความนาสนใจของปรากฏการณในงานสถาปตยกรรมอีกขอหนึ่ง คือ ความพยายามที่
จะอานหรือมองหาความสัมพันธกับมนุษยและความหมายที่ซอนตัวอยูในงานสถาปตยกรรมนั้น ๆ 
ทําใหเราเกิดการรับรูและเกิดความความเขาใจในงานสถาปตยกรรมนั้น ๆ ไดอยางลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน   
กลาวคือการที่เรามองลึกลงไปในส่ิงที่ดูเปนธรรมดา ๆ รอบ ๆ ตัวเรา แลวคอย ๆ คล่ีคลายจนเผยให
เห็นถึงความหมายที่ลึกลงไปกวารูปที่ปรากฏอยูภายนอกนั่นเอง  
 สรุป ปรากฏการณวิทยาในงานสถาปตยกรรม หากจะพูดในส่ิงที่ใกลตัวแลว ทําใหเห็น
วา สถาปตยกรรมที่ดี ควรเอ้ือตอการปฏิสัมพันธของมนุษย  ไมตัดมนุษยออกจากโลก ไมตัดโลก
ออกจากมนุษย เชน ในงานเขียนของไฮเดกเกอร นักปรัชญาปรากฏการณวิทยาที่กลาวไวสวนหนึ่ง
ถึง การอยู ซึ่งดูอยางไรก็เปนเร่ืองของมนุษยลวน ๆ นาจะมุงความสนใจอยูที่ตัวมนุษยเองเปนหลัก 
แตไฮเดกเกอรกลับอธิบายใหเห็นภาพกวางที่สมดุลและสมบูรณกวานั้น ใหเราไดเห็นวา มนุษยนั้น
ไมอาจดํารงอยูไดเลยหากขาด “โลก” รอบตัวไป ไมวาจะเปนโลกธรรมชาติหรือโลกที่มนุษยเขาไปมี
สวนรวมก็ตาม7 และที่ซิกฟริด กิเดียน นักวิชาการคนแรก ๆ ที่เสนอการพิจารณาประสบการณ
มนุษยผานสถาปตยกรรม โดยเนนวาการแยกแยะระหวางภายในกับภายนอก หรือการแยกแยะ
ระหวางสภาพแวดลอมสองแบบคือ แบบตามธรรมชาติกับแบบที่มนุษยสรางข้ึน เปนกาวแรกของ
การสรางตัวตนของมนุษยสัมพันธกับพื้นที่ของตัวเอง8   
 

                                                  
 7 หมอมหลวงปยลดา เทวกุล ทวีปรังษีพร, คํา ความคิด สถาปตยกรรม, 99. 
 8 ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ, รูสึกและนึกคิด เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด, พิมพคร้ังที ่
2 (กรุงเทพฯ: คอรปอเรช่ันโฟรดี, 2551), 79. 
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ภาพที่ 8 ปรากฏการณในงานสถาปตยกรรม 
ที่มา: Architectural Phenomenology, accessed April 10, 2016, available from http://www. 
c-o-l-o-n.com/2_1toreaders.html 
 
 สถาปตยกรรมจําเปนตองสะทอนถึงหนาที่และความเปนไปไดตาง ๆ ในตัวของมันเอง
ได สามารถส่ือสาร บอกเลาเร่ืองราวดวยภาษาของมันเองได ในสวนของภาษาทางสถาปตยกรรมนั้น 
ไมไดเปนเพียงเร่ืองของรูปแบบของสไตล อาคารทุกหลังถูกสรางข้ึนลวนมีความเฉพาะทั้ง เฉพาะงาน 
เฉพาะกาล เฉพาะที่ และเฉพาะสังคม ความเฉพาะเหลานี้จึงทําใหเกิดเปนตัวตนที่ชัดเจนใหกับ
อาคารแตละอาคารอีกดวย 
 
 



13 

 
 

บทที่ 3 
 

การศึกษาการรับรูปรากฏการณในงานสถาปตยกรรม 
 
นัยยะทางสถาปตยกรรม 
 หากสถาปตยกรรมทั้งหลายบนโลก เกิดข้ึนมาเพียงเพื่อรองรับประโยชนใชสอยโดย
ขาดมิติในเชิงสุนทรียภาพตอมนุษย และความสัมพันธกับสภาพแวดลอมแลว  สถาปตยกรรมก็คง
ไมมีความหมายหรือไมมีความแตกตางกันเทาใดนัก ส่ิงหนึ่งที่เปนความสามารถพิเศษของ
สถาปตยกรรมคือการสรางสรรครูปทรง พื้นที่ ตลอดจนสรางบรรยากาศที่เกิดข้ึนภายในไดอยาง
หลากหลายและไมจํากัด จึงทําใหสถาปตยกรรมที่กอรูปข้ึนนั้นเต็มไปดวยมิติของความสัมพันธที่
นาสนใจ 
 สถาปตยกรรมกับหนาที่อันซอนเรน เร่ิมตนมาจากการต้ังคําถามถึงหนาที่ที่นอกเหนือ 
จากประโยชนใชสอยของสถาปตยกรรม เนื่องดวยในการเกิดข้ึนของสถาปตยกรรมยอมประกอบ
ไปดวยมิติของความสัมพันธที่ซับซอนมากกวาเพียงแคหนาที่ทางกายภาพ ดังที่ปรากฏดวยเหตุนี้
จึงมีความจําเปนที่จะตองคนหาความหมาย ทําความเขาใจ และการตีความกับประเด็นของหนาที่
อันซอนเรนใหมีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน เพื่อคนหาหนาที่ทางนามธรรมที่ซอนอยูภายใตสถาปตยกรรม
นั้น และนิยามความหมายของหนาที่อันซอนเรนนั้นใหมีความชัดเจนตรงตามความหมายที่เรา
หมายถึง ดังนั้นจึงนําไปสูกระบวนการศึกษาเพื่อหานิยามของหนาที่ที่ซอนเรน   
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ภาพที่ 9 วิหารแพนธีออน กรุงโรม ประเทศอิตาลี แสดงถึงประเด็นเชิงนามธรรมของสถาปตยกรรม

ดังที่ปรากฏ  
ที่มา: Soudip, Pantheon Historical Facts and Pictures, accessed April 6, 2016, available 
from http://www.thehistoryhub.com/pantheon-facts-pictures.htm 
 
 กรณีศึกษาสถาปตยกรรม 
 ในการศึกษาจากกรณีศึกษานั้น มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันความคิดหรือความเขาใจใน
ประเด็นของหนาที่อันซอนเรนของสถาปตยกรรมใหมีความชัดเจนมากข้ึน ทั้งในดานเนื้อหาสาระ
และในขอบเขตของความสนใจ โดยการเลือกศึกษางานสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงประเด็นเชิง
นามธรรมดังกลาว ซึ่งเปนงานสถาปตยกรรมมีความพิเศษ หรือมีประเด็นบางประการที่ทําให
สถาปตยกรรมมีความแตกตางออกไป  
 เร่ิมตนการศึกษาโดยการคนหางานสถาปตยกรรมที่ตรงตามความสนใจ  โดยพิจารณา
ถึงส่ิงที่มองเห็นในแตละงาน และศึกษาถึงวิธีการ เคร่ืองมือที่ใช  ตลอดจนวิเคราะหเปรียบเทียบทั้ง
ในเชิงนามธรรมและรูปธรรม หลังจากนั้นจึงจําแนกประเภทของงานสถาปตยกรรมที่ศึกษาตาม
เคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม จากนั้นจึงวิเคราะหความสัมพันธของเคร่ืองมือกับบรรยากาศที่เกิดข้ึน 
เพื่อตีความและนิยามความหมายของความสัมพันธนั้น 
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ภาพที่ 10 กรณีศึกษาสถาปตยกรรมเพื่อหานัยยะทางสถาปตยกรรม 
 

 
ภาพที่ 11 การจําแนกประเภทของอาคาร จากกรณีศึกษา 



 16

 สรุปกรณีศึกษา 
 จากการวิเคราะหถึงวิธีการกอรูปของแตละอาคาร และจําแนกประเภทของอาคาร
เหลานั้นตามเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม แสดงใหเห็นวาอาคารแตละอาคารไมไดกอรูปข้ึนจาก
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงประเด็นเดียว แตอาคารกอรูปข้ึนภายใตเงื่อนไขของความสัมพันธใน
หลากหลายมิติเสมอ  ดังตัวอยางที่พบในการจําแนกประเภทของอาคาร เชน เร่ืองของระบบ
โครงสรางอาคารที่ทํางานรวมกับแสงธรรมชาติ ความสัมพันธของพื้นที่กับเวลา เปนตน 
 และจากการศึกษากรณีศึกษาดังกลาว ทําใหคนพบความสัมพันธบางประการของ
สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กลาวในขางตน นั่นคือสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับธรรมชาติ 
ซึ่งไมใชเพียงความสัมพันธกับธรรมชาติในเชิงกายภาพหรือเชิงการใชงานเทานั้น แตเปนความ
พิเศษบางอยางที่ทําใหที่วางภายในมีความตางออกไป 
 
นิยามและความหมายของปรากฏการณ  
 ในการศึกษาจากกรณีศึกษาขางตนนั้น ทําใหไดมาซ่ึงประเด็นของความสัมพันธ
ระหวางสถาปตยกรรมกับธรรมชาติ  โดยที่ธรรมชาติจะเขามามีผลตอที่วางภายใน และทําใหที่วาง
ภายในเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลของการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ทําใหผูใชอาคารมีความเขาใจตอ
อาคารนั้นแตกตางกัน  
 ดังนั้นจึงสามารถนิยามความหมายของประเด็นดังกลาวไดวา สถาปตยกรรม นอกจาก
จะเปนเคร่ืองมือเพื่อรองรับการใชงาน และตอบสนองตอความตองการพื้นฐานแลว สถาปตยกรรม
ยังแอบซอนไปดวยหนาที่บางประการที่ทรงคุณคา นั่นคือหนาที่ในเชิงปรากฏการณ และเมื่อ
พิจารณาตามความหมายของคําแลว  
 คําวา ปรากฏ หมายถึง การแสดงออกมาใหเห็น     
 การณ หมายถึง สาเหตุหรือส่ิงที่ทําใหเห็นการเปล่ียนแปลง   
 ดังนั้นนิยามความหมายของคําวา ปรากฏการณ  ในที่นี้จึงหมายถึง ส่ิงที่แสดงใหเห็น
ถึงการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัว 
 ซึ่งการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม มีทั้งการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึน
จากธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากมนุษย แตในที่นี้จะมุงไปที่การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติเปนหลัก แตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้น สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะสามารถสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนไดนั้นจึงตองอาศัย ”ตัวกลาง” เพื่อส่ือสารใหเห็นถึง
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางมีสุนทรียภาพ 
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 จากขอสรุปขางตน จึงนิยามความสัมพันธของสถาปตยกรรมกับปรากฏการณ วา  
สถาปตยกรรมจะทําหนาที่เปนตัวกลาง เพื่อสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  
และนําไปสูวัตถุประสงคของวิทยานิพนธในคร้ังนี้คือ เพื่อคนหาแนวทางในการสรางสถาปตยกรรม
ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการส่ือสารถึงปรากฏการณ หรือแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมรอบตัว  
   

 
ภาพที่ 12 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติ   
 

 
ภาพที่ 13 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดจากมนุษย  
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 ในการคนหาแนวทางในการสรางสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการส่ือสาร
ถึงปรากฏการณ หรือแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัวนั้น เร่ิมตนจาก
การศึกษาและวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใตประเด็นของปรากฏการณ โดยดูจากวิธีการและ
ผลลัพธที่เกิดข้ึน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางการทดลองสถาปตยกรรมในข้ันตอไป   
 การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใตประเด็นของปรากฏการณ   

ศึกษาและวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใตประเด็นของปรากฏการณ    
 โดยดูจากวิธีการและผลลัพธที่เกิดข้ึน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางการทดลอง
สถาปตยกรรม 

   

 
ภาพที่ 14 การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใตประเด็นของปรากฏการณชุดที่ 1  
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ภาพที่ 15 การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใตประเด็นของปรากฏการณชุดที่ 2  
 
 สถาปตยกรรมกอตัวข้ึนจากความสัมพันธระหวางเรากับส่ิงอ่ืน ๆ รอบตัว และถายทอด
ความสัมพันธเหลานั้นผานองคประกอบและที่วางทางสถาปตยกรรม ดังนั้นสถาปตยกรรมในฐานะ
ตัวกลางในการส่ือสารถึงปรากฏการณ  จึงมีหนาที่สรางสรรคที่วางเพื่อใหเกิดการรับรูการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมในมิติที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งผลลัพธที่ เกิดข้ึนนั้นจะแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของที่วางและมิติของเวลาที่สอดคลองกับการใชงานของมนุษย   
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การทดลองทางสถาปตยกรรม 
 จากนิยามและโครงสรางความสัมพันธ ดังกลาว  ประเด็นของมนุษยและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม จึงถูกนํามาใชในการทดลองสรางที่วางทางสถาปตยกรรม โดยทํา
การทดลองผานชุดเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอมของที่ต้ัง เพื่อศึกษาแนวทางของการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนกับความสัมพันธของเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมที่
แตกตางกัน 
 ในกระบวนการทดลองนั้น ไดพิจารณาถึงมิติของการใชสอย และความซับซอนในการ
ใชงานของอาคาร จึงต้ังสมมติฐานเบ้ืองตนไววา ประเด็นของการใชสอยกับที่ต้ังของอาคารมีผลกับ
ปรากฏการณที่จะเกิดข้ึน ดังนั้นในกระบวนการทดลอง จึงไดจําแนกอาคารที่มีความซับซอนในการ
ใชสอยที่ตางกัน และแบงการทดลองออกเปน 2 ข้ันการทดลอง ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ทําการทดลองกับ shelter ซึ่งเปนอาคารที่มีความซับซอนไมมาก และมีลักษณะ
ของการใชงานหรือ function ไมชัดเจน   
 ข้ันที่ 2 ทําการทดลองกับบาน ซึ่งเปนอาคารที่มีความซับซอนข้ึน และมีลักษณะของ
การใชงานที่คอนขางชัดเจน โดยในสวนของการทดลอง ไดเพิ่มมิติของบริบทที่ต้ัง  เพื่อศึกษาแนว
ทางการทดลองและผลลัพธของการทดลองที่จะเกิดข้ึน 
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 การทดลองขั้นที่ 1 ทดลองกับ shelter 
 เร่ิมจากการกําหนดลักษณะและรูปแบบของ shelter ที่ใชเปนตัวต้ังตนข้ึนมา จากนั้น
จึงทําการดัดแปลง แกไข shelter นั้นไปในทิศทางตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขของการรับรูการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
 

 

 
 
ภาพที ่16 แสดงการดัดแปลง shelter ภายใตเงื่อนไขของการรับรูการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอมที่ตางกนั  
 
 จากการทดลองแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของ shelter ที่เปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขของ
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ซึ่งวิธีการและเครื่องมือที่เลือกใชก็มีความแตกตางกันไป เชน 
การเลือกใชวัสดุ (material) การใชชองเปด (void) เปนตน โดยที่ความหลากหลายที่เกิดขึ้นนั้น 
มีวัตถุประสงคเดียวกันคือ ตอบประเด็นของการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ดังนั้น 
จึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบของสภาพแวดลอม มีผลตอเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม 
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 การทดลองขั้นที่ 2 ทดลองกับบาน 
 ในการทดลองกับบาน จะประกอบไปดวยการทดลองยอย ๆ ดังนี้ 
 1. การทดลองออกแบบบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม เพื่อดู
วิธีการและผลลัพธที่เกิดข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 17 แบบจําลองการออกแบบบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 
 
  ทดลองออกแบบบานที่สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม โดยการ
เพิ่มพื้นที่วางที่เปนสวนเขาไประหวางพื้นที่การใชงาน ซึ่งในแตละสวนจะปลูกตนไมตางชนิดกัน 
โดยที่ตนไมแตละชนิดจะสัมพันธกับฤดูกาลที่ตางกัน ดังนั้น บานหลังนี้จึงสามารถรับรูการ
เปล่ียนแปลงของตนไมที่เกิดข้ึนไดตลอดทั้งปผานพื้นที่ใชงานในแตละสวนของบาน  
  ผลจากการทดลองแสดงใหเห็นวิธีการที่ใชในการสรางปรากฏการณ คือการวาง
ที่วางสองชนิดที่ตางกันสลับกันไปมา เพื่อสรางการรับรูปรากฏการณผานการเปลี่ยนถายพื้นที่ 
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  2. การทดลองดัดแปลง แกไข หรือ edit บานปกติหนึ่งหลัง ที่มีการกําหนดลักษณะ
ทางกายภาพของที่ต้ังลงไปในแบบตาง ๆ โดยทดลองผานชุดเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ  
  ระดับเล็ก เชน element, surface 
  ระดับกลาง เชน space 
  ระดับใหญ เชน organization, configuration 
 วัตถุประสงคของการทดลองข้ันที่ 2 คือ การศึกษาความสัมพันธของเคร่ืองมือทาง
สถาปตยกรรมกับปจจัยที่ เกิดจากลักษณะทางกายภาพของที่ ต้ัง (การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม) โดยต้ังสมมติฐานวา ความเฉพาะของที่ต้ังและวิธีการทํางานของเคร่ืองมือนั้น ๆ 
จะกอใหเกิดความเฉพาะตัวของบานแตละหลังที่มีความแตกตางกันตามปรากฏการณหรือ  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากที่ต้ังนั้น ๆ ซึ่งความสัมพันธดังกลาวจะกอใหเกิด
การรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่ตางกัน  
  โดยในการทดลองน้ี จะประกอบดวยการทดลองทั้งหมด 2 การทดลองดวยกัน ซึ่งทั้ง 
2 การทดลองมีการกําหนดลักษณะทางกายภาพของที่ ต้ัง และทดลองผานชุดเคร่ืองมือทาง
สถาปตยกรรมชุดเดียวกัน แตแตกตางกันที่ลักษณะของบานต้ังตน และลักษณะทางกายภาพของ
ที่ต้ัง 
 กระบวนการทดลอง มีดังตอไปนี้ 
 กําหนด 
 1. ระดับของเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม ออกเปน 3 ระดับ คือ 
  ระดับเล็ก เชน element, surface  
  ระดับกลาง เชน space  
  ระดับใหญ เชน configuration 
 2. ลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง 
  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของที่ต้ังที่ตางกับยอมเรียกรอง หรือแสดงถึงความ
เฉพาะตัวของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไปดวย 
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การทดลอง ก : ทดลองกับบานที่ออกแบบข้ึนมาใหม   

 ลักษณะทางกายภาพของที่ต้ังและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่นํามาใช
ทดลอง ประกอบดวย 
 ในเมือง : รับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา 
 กลางสวน : รับรูการเปล่ียนแปลงของตนไม 
 เนินเขา : รับรูการเปล่ียนแปลงของลม 
 

 
 
ภาพที่ 18 แบบจําลองบานต้ังตนที่ใชในการทดลอง ก 
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ที่ต้ังในเมือง เพื่อรับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา โดยทดลองกับเคร่ืองมือ 3 ระดับ  

เคร่ืองมือระดับที่ 1  

 

 
 

ภาพที ่19 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา โดยใชเปลือกของอาคาร 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา โดยใชเปลือกของอาคารเปน
วัสดุชนิดโปรงแสง เพื่อใหสามารถเห็นสีทองฟาที่เปล่ียนแปลงไปตลอดวันได 
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เคร่ืองมือระดับที่ 2  

 

 
 
ภาพที ่20 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา โดยการสรางพืน้ที่วาง     

ทางต้ัง 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา โดยการสรางพื้นที่วางทางต้ัง
เพื่อใหทุกพื้นที่ สามารถมองเห็นทองฟาไดแบบเดียวกัน ผานที่วางทางต้ังที่อยูตรงกลาง 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 21 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา โดยใชผังเปดโลง 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของทองฟา โดยใชผังเปดโลงเพื่อใหทุก
พื้นที่สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงของทองฟาไดจากทุกพื้นที่ในบาน 
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ที่ต้ังกลางสวน  เพื่อรับรูการเปล่ียนแปลงของตนไม  โดยทดลองกับเคร่ืองมือ 3 ระดับ   

 เคร่ืองมือระดับที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 22 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของตนไม โดยใชเปลือกของอาคาร 
  
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของตนไม โดยใชเปลือกของอาคารเปน
กรระจกใส เพื่อใหการเปล่ียนแปลงของตนไมภายนอกสงผลตอบรรยากาศภายใน เหมือนกับวา
ตนไมภายนอกคือผนังของอาคารที่มีชีวิต 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 23 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของตนไม โดยการใชระดับ 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของตนไม โดยใหแตละพื้นที่ภายในบาน
มีระดับที่แตกตางกัน ซึ่งระดับที่เกิดข้ึนจะสัมพันธกับการมองเห็นตนไมในมุมมองที่แตกตางกัน
ดวย 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 3 
 

 
 
ภาพที ่24 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของตนไม โดยใชการกระจายพื้นที่

ออกจากกัน  
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของตนไม โดยการแบงพื้นที่ใชงาน
ออกเปนสวน แลวทําการจัดเรียงพื้นที่ใหมในลักษณะของการกระจายพื้นที่ออกจากกัน เพื่อใหเม่ือ
เปล่ียนถายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งนั้น ตองผานสวนภายนอกเสมอ 
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ที่ต้ังเนินเขา  เพื่อรับรูการเปล่ียนแปลงของลม  โดยทดลองกับเคร่ืองมือ 3 ระดับ  

 เคร่ืองมือระดับที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 25 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยการสรางผนังโคง 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยการสรางผนังโคง ซึ่งเกิดจาก
การเรียงตัวกันของระนาบต้ังเปนจังหวะ เพื่อใหสามารถรับรูความเคลื่อนไหวของลม และไดยิน
เสียงของลมที่ลอดผานชองวางของระนาบเขามา 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 26 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยการสรางชองเปด 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของลม โดยการสรางชองเปดดานบนที่มี
ลักษณะแอนโคงที่แตกตางกัน เพื่อใหลมเคล่ือนที่เขามาภายในไดแตกตางกัน 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 27 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยการจัดวางพื้นที่ 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของลม โดยการจัดวางกอนพื้นที่ใชงาน 
เพื่อสรางใหเกิดเปนทางผานของลมหรืออุโมงคลมข้ึนระหวางพื้นที่ ทําใหสามารถรับรูความ
เคล่ือนไหวของลมเกิดข้ึนได 
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 ตารางสรุปผลการทดลอง ก 
 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดลอง ก 
 

 
 
 ผลการทดลอง  
 จากการทดลองออกแบบบาน (ดัดแปลงจากบานต้ังตน) โดยกําหนดลักษณะทาง
กายภาพของที่ต้ังใหมีความแตกตางกัน  เพื่อทดลองออกแบบบาน ซึ่งสัมพันธกับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่แตกตางกันของแตละที่ต้ังนั้น (เลือก focus สภาพแวดลอม
แวดลอมทางธรรมชาติที่เดนชัดมากที่สุดของที่ต้ังนั้น)  
 ผลจากการทดลอง จะเห็นไดวา บานแตละหลังในแตละที่ ต้ังนั้น มีความความ
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของที่ ต้ัง และสามารถส่ือสารถึงความสัมพันธกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของที่ต้ังนั้นไดอยางชัดเจน ดวยวิธีการและเคร่ืองมือ
ทางสถาปตยกรรมที่แตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเทียบดูจากระดับของเคร่ืองมือแลว ยังมีความ
สับสนในการเลือกใชเคร่ืองมือในแตละระดับอยูบาง  ดังนั้น ในการทดลองข้ันตอไป จะทําความ
เขาใจกับความชัดเจนของระดับของเคร่ืองมือเพิ่มมากข้ึน 
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การทดลอง ข : ทดลองกับบานที่มีอยูโดยทั่วไป  

 ลักษณะทางกายภาพของที่ต้ังและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่นํามาใช
ทดลอง ประกอบดวย 
 ในเมือง :  รับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา 
 ริมทะเล :  รับรูการเปล่ียนแปลงของฝน 
 ทุงโลง :  รับรูการเปล่ียนแปลงของลม 
 

 
 
ภาพที่ 28 แบบจําลองบานต้ังตนที่ใชในการทดลอง ข 
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ที่ต้ังในเมือง เพื่อรับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา  โดยทดลองกับเคร่ืองมือ 3 ระดับ  

เคร่ืองมือระดับที่ 1  

 

 
 
ภาพที ่29 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา โดยการขยับผนงั

โดยรอบออก 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสีทองฟา  โดยการขยับผนังโดยรอบ
ออกใหเกิดที่วาง เพื่อใหแสงสองผานลงมาตกกระทบกับผนัง ทําใหสามารถมองเห็นสีของทองฟาที่
เปล่ียนแปลงไปตลอดวันผานผนังนี้ 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 30 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา โดยการสรางชองเปด 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสีทองฟา โดยการสรางชองเปดที่มี  
รูปรางและขนาดที่ตางกัน เพื่อใหบรรยากาศและลักษณะของแสงที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่นั้นมีความ
แตกตางกัน 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 31 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา โดยการแยกพื้นที่ออก 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสีทองฟา โดยการแยกพื้นที่ออกจาก
กันเปนunit เพื่อใหเกิดพื้นที่ระหวางunitข้ึน  ดังนั้นเม่ือเปล่ียนถายการใชงานจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีก
พื้นที่หนึ่ง จะสามารถรับรูการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไดจากที่วางนั้นเสมอ 
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ที่ต้ังริมทะเล  เพื่อรับรูการเปล่ียนแปลงของฝน  โดยทดลองกับเคร่ืองมือ 3 ระดับ  

เคร่ืองมือระดับที่ 1  

 

 
 
ภาพที่ 32 แบบจําลองที่สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของฝน โดยการสรางชองเปดที่ตางระดับกัน 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของฝน โดยการสรางชองเปดที่ตางระดับ
และตางรูปรางกัน เพื่อใหสามารถมองเห็นฝนที่ตกลงมาในมุมมองที่ตางกัน 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 33 แบบจําลองที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของฝน โดยเปล่ียนรูปรางของ space 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของฝน โดยการเปล่ียนรูปรางของ 
space ใหมีลักษณะเปนโถงรูปทรงโคง เพื่อใหฝนที่ตกลงมาปกคุลมอาคารไวทั้งหมด เหมือนกับวา
ใหฝน ทําหนาที่เปนเปลือกของอาคาร 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 34 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของฝน โดยการแยกพื้นที่ 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของฝน โดยการแยกพื้นที่ออกจากกันเปน 
unit เพื่อใหเกิดพื้นที่ระหวาง unit ข้ึน  โดยที่ผนังของแตละunitจะมีลักษณะโปรงใส ดังนั้นเมื่อฝน
ตกลงมา ทุกพื้นที่จะถูกโอบลอมไปดวยฝน เกิดเปนมานฝนข้ึน 
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ที่ต้ังทุงโลง  เพื่อรับรูการเปล่ียนแปลงของลม  โดยทดลองกับเคร่ืองมือ 3 ระดับ  

เคร่ืองมือระดับที่ 1  

 

 
 
ภาพที่ 35 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยใชเปลือกของอาคาร 
 
 วิธีการและผล  สรางการรับรูการเปลี่ยนแปลงของลม  โดยการเปล่ียนเปลือกของอาคาร
เปนวัสดุที่มีลักษณะพรุนหรือโปรงลม เพื่อใหทุกพื้นที่สามารถรับรูความเคลื่อนไหวของลมที่
เปล่ียนแปลงไปตลอดวันได 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 36 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยการสรางที่วาง 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยการสรางที่วางตรงกลาง และ
เกิดเปนทางผานของลมขึ้น เพื่อใหสามารถรับรูความเคลื่อนไหวของลมไดระหวางเปลี่ยนถาย
พื้นที่ 
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 เคร่ืองมือระดับที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 37 แบบจําลองบานที่สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยเปล่ียนลักษณะของพื้นที่ 
 
 วิธีการและผล สรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของลม โดยเปลี่ยนลักษณะของการใช
พื้นที่ และลําดับในการเขาถึงพื้นที่ ประกอบกับการใช plain ที่มีลักษณะโปรงเบา โดยจะสามารถ
รับรูการเปลี่ยนแปลงของลมไดจากการเคลื่อนไหวของ plain ซึ่งพื้นที่ที่อยูชั้นนอกสุด plain ก็จะ
เคล่ือนไหวมากที่สุด เนื่องจากลมจะปะทะplainในสวนนี้เปนอันดับแรก 
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 ตารางสรุปผลการทดลอง ข 
 
ตารางที่ 2 แสดงการสรุปผลการทดลอง ข   
 

 
 
 ผลการทดลอง  
 จากการทดลองออกแบบบาน (ดัดแปลงจากบานต้ังตน) โดยกําหนดลักษณะทาง
กายภาพของที่ต้ังใหมีความแตกตางกัน เพื่อทดลองออกแบบบาน ซึ่งสัมพันธกับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่แตกตางกันของแตละที่ต้ังนั้น (เลือก focus สภาพแวดลอม
แวดลอมทางธรรมชาติที่เดนชัดมากที่สุดของที่ต้ังนั้น)  
 ผลจากการทดลอง จะเห็นไดวา บานแตละหลังในแตละที่ต้ังนั้น มีความความสอดคลอง
กับลักษณะทางกายภาพของท่ีต้ัง และสามารถส่ือสารถึงความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของท่ีต้ังนั้นไดอยางชัดเจน ดวยวิธีการและเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม
ที่แตกตางกัน กอใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีความเฉพาะตัวขึ้น ภายใตเงื่อนไขของ
ความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
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 ตารางสรุปผลการทดลอง 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองของความสัมพันธระหวางเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม ลักษณะทาง

กายภาพของที่ต้ัง และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
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 ปจจัยของลักษณะทางกายภาพของท่ีต้ัง สงผลตอการเลือกใชเคร่ืองมือ โดยที่ความ
เฉพาะของที่ต้ังจะกอใหเกิดปรากฏการณที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งแตละรูปแบบของปรากฏการณ
นั้นจะเรียกรองวิธีการรับรู  ซึ่งนําไปสูการเลือกใชเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมเพื่อใชออกแบบ
วิธกีารรับรูที่เหมาะสมกับแตละปรากฏการณนั้น ๆ  
 จากการทดลองกับ program บานทั้ง 2 การทดลองนั้น สามารถสรุปไดวาลักษณะทาง
กายภาพของท่ีต้ังที่แตกตางกัน ยอมมีแรงกดดันหรือ force จากที่ต้ังที่แตกตางกันและแสดงถึง
ความเฉพาะตัวของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไปดวย 
 ซึ่งขอจํากัดดังกลาว จะสงผลตอวิธีการในการออกแบบสถาปตยกรรม โดยที่ระดับของ
เคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม จะทํางานรวมกับสภาพแวดลอมของที่ต้ังและสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ที่ตางกันนั้น 
 ผลที่ไดจากการทดลองนี้นอกจากความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
กับเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมแลว  อีกประการหนึ่งก็คือ การรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  
โดยศึกษาถึงผลที่เกิดกับ user วาในแตละระดับของเคร่ืองมือ มีผลตอผูใชสอยนั้นอยางไรบาง  
เนื่องดวยสวนหนึ่งของกรอบงานการทดลองน้ีก็คือ ความตองการใหรับรูปรากฏการณที่เกิดข้ึนใน
งานสถาปตยกรรม ดังนั้น มนุษยจึงเปนองคประกอบหนึ่งในการช้ีวัดวิธีการและผลที่เกิดข้ึน 
 โดยผลของการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ในแตละระดับของเคร่ืองมือมี
ความแตกตางกัน และสามารถสรุปไดดังนี้  
 เคร่ืองมือระดับที่ 1  รับรู 
 เคร่ืองมือระดับที่ 2  รับรูแลวสงผลตอพฤติกรรม 
 เคร่ืองมือระดับที่ 3  รับรูแลวสงตอรูปแบบของการใชกิจกรรม 
 ดังนั้น หากสรุปผลของการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม โดยใชความ
เขมขนในการรับรูเปนเกณฑ  สามารถสรุปไดดังนี้ 



 48

 
 
ภาพที่ 38 แสดงผลของการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 
 
 สรุป 
 แมวาสถาปตยกรรมจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการส่ือสารถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอม และสถาปตยกรรมก็เปดโอกาส และอนุญาตใหสังเกต ใหเห็นชวงเวลาของการ
เปล่ียนแปลงในรอบหนึ่งป ในรอบหนึ่งวัน หรือภายในหนึ่งฤดูกาล แตอยางไรก็ตาม สถาปตยกรรม
ตองมีหนาที่การใชงานหรือ function ดวย ไมใชเพียงเพื่อการรับรูธรรมชาติหรือสัมผัสถึงชวงเวลาที่
เปล่ียนแปลงไปเพียงอยางเดียว   
 แนนอนวาสถาปตยกรรมมีความเก่ียวเนื่องกับธรรมชาติตลอดเวลาอยูแลว แตก็ไมได
หมายความวา ทุก program ในงานสถาปตยกรรมจะตองเชื่อมตอหรือ link กับธรรมชาติโดยมี
ภาพใหญ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และการเปล่ียนแปลงก็มีชวงระยะของการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอม ซึ่งมีตัวแทนของคําวา สภาพแวดลอมมากมาย ดังนั้น
ส่ิงสําคัญก็คือจะเลือกมาใหเหมาะสมกับ program ไดอยางไร 
 ทั้งนี้การทดลองทางสถาปตยกรรม ในกระบวนการชวงตน จงึเปนไปเพือ่การเปรียบเทยีบ 
และหาขอมูล  ขอสังเกตบางประการ ตลอดจนความเปนไปไดตาง ๆ ที่สามารถนําไปสูการทํา 
program ในข้ันตอไป 
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บทที่ 4 
 

กระบวนการศึกษาและการออกแบบสถาปตยกรรม 
 
 วัตถุประสงคหลักของกระบวนการศึกษาในคร้ังนี้ เพื่อคนหาวิธีการในการสรางที่วาง
ทางสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและมีความ
เหมาะสมกับการใชสอย ดังนั้น ในบทนี้จะเปนการทําความเขาใจถึงความสัมพันธของปรากฏการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมกับวิธีกอรูปของสถาปตยกรรม และนําไปสูข้ันตอนการ
ออกแบบสถาปตยกรรมในขั้นสุดทาย โดยในกระบวนการศึกษาและออกแบบสถาปตยกรรม 
ประกอบดวยรายละเอียดของเนื้อหาของความสัมพันธของโปรแกรมและที่ต้ัง ความสัมพันธของ
ปรากฏการณในการออกแบบสถาปตยกรรมและวิธีการออกแบบสถาปตยกรรมข้ันสุดทาย 
 
การศึกษาความสัมพันธของโปรแกรมและที่ต้ัง  
 ซึ่งจากกรณีศึกษาและการทดลองทางสถาปตยกรรมในเชิงปรากฏการณ ในบทที่แลว
แสดงใหเห็นวา ลักษณะของโครงการและที่ต้ังของโครงการ มีผลกับกระบวนการทางสถาปตยกรรม
ในประเด็นของการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ดังนั้น จึงตองกําหนดลักษณะของ
โครงการ (program) และที่ต้ังของโครงการที่มีความเหมาะสมและสงเสริมการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ 
 การกําหนดลักษณะของโครงการและที่ต้ัง 
 ลักษณะโครงการ ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการเลือกโปรแกรม คือ ตองเปนโปรแกรมที่มี
range ของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากแตละกิจกรรมจะสัมพันธกับระดับในการรับรู
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตางกัน  และตองเปนโปรแกรมที่ เ อ้ือตอการสังเกต
ปรากฏการณ 
 กําหนดโปรแกรมเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนประถมมี
ความหลากหลายของกิจกรรม โดยที่แตละกิจกรรมก็มีระดับของความตองการในการรับรูการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดตางกัน ประกอบกับความเหมาะสมของกลุมผูใช ซึ่งเปนเด็ก
นักเรียนที่อยูในชวงวัยของการเรียนรู 
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 ดังนั้น โรงเรียนประถม จึงเปนโปรแกรมที่ตรงตามเงื่อนไขขางตน ทั้งในประเด็นของ
ปรากฏการณ และความสอดคลองของผูใช 
 ที่ต้ังโครงการ กําหนดลักษณะทางกายภาพของที่ต้ังโครงการใหมีความแตกตางกัน 
เพื่อเปนขอจํากัด ใหเกิดแรงผลักดันจากที่ต้ังนั้น ๆ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ และธรรมชาติที่
โอบลอมที่ต้ังที่ตางกัน ยอมจะมีประเด็นของปรากฏการณที่เกิดจากความเฉพาะของที่ต้ังนั้น ซึ่งจะ
สงผลตอการกอรูปสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนดวยเชนกัน 
 จากการวิเคราะหเงื่อนไข หรือปจจัยในการกําหนดลักษณะของโครงการ จึงสามารถ
ต้ังสมมติฐานของความสัมพันธระหวางโปรแกรมและที่ต้ังกับประเด็นของปรากฏการณ ไดดังนี้ 
 1. ชนิดของโปรแกรม และ range ของโปรแกรม จะมีผลกับวิธีการและระดับในการ
รับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 
 2. ลักษณะของที่ต้ังโครงการ จะเปนตัวกําหนดความเฉพาะของปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
 ซึ่งจากสมมติฐานขางตน จึงกําหนดวิธีการและขอบเขตของการทดลอง ไดดังนี้ 
 ทดลองกับ 1 โปรแกรม ใน 2 ที่ต้ัง  
 โดยเลือกจากโรงเรียนต้ังตนที่มีสถานที่จริงและมีขนาดใกลเคียงกัน โดยพิจารณาถึง
ปริมาณความเขมขนของธรรมชาติที่โอบลอมโรงเรียนที่แตกตาง ซึ่งจะกอใหเกิดความเฉพาะของ
ปรากฏการณที่ตางกัน อันเนื่องมาจากขอจํากัดของที่ต้ังนั้น ทั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางของทั้ง 2 อาคารที่กอรูปข้ึนมาดวยเงื่อนไขของปรากฏการณที่เกิดจากที่ต้ังที่ตางกันและ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการออกแบบในข้ันตอไปได ซึ่งที่ต้ังของทั้ง 2 โรงเรียนที่เลือกมานี้ มี
บริบทที่ต้ังที่ตางกันโดยส้ินเชิงตามที่ไดกําหนดไว 
 โรงเรียนแรก เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้ังอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ต้ัง
ของโรงเรียนลอมรอบไปดวยอาคารสูงขนาดใหญ 
 โรงเรียนที่สอง เปนโรงเรียนประถมศึกษาของชุมชนเกาะปนหยี ต้ังอยูบนเกาะปนหยี 
ซึ่งเปนเกาะขนาดเล็ก ในอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
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ภาพที่ 39 แสดงลักษณะของที่ต้ังของโรงเรียนที่เลือกมาออกแบบทั้ง 2 โรงเรียน  
  
 การวิเคราะหที่ต้ัง  
 บริบทที่ต้ังของทั้ง 2 โรงเรียนที่แตกตางกันนั้น จะเปนแรงผลักดันใหเกิดปรากฏการณที่ 
ตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากความเฉพาะของลักษณะทางกายภาพของที่ต้ังนั้น ๆ และจะกอใหเกิด 
รูปแบบของอาคาร และการสรางวิธีการในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายใต 
เงื่อนไข หรือขอจํากัดของที่ต้ังที่แตกตางกันนั้นดวยเชนกัน   
 รายละเอียดของโรงเรียนและที่ต้ัง มีดังนี้  
 โรงเรียนในเมือง 
 ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนวรรณวิทย   
 ที่ต้ัง : สุขุมวิท, กรุงเทพมหานคร 
 ลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง 
 โรงเรียนต้ังอยูในซอยสุขุมวิท 8 ซึ่งภายในซอยเต็มไปดวยรานคา อาคารพาณิชย และ
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ ทางดานหนาของโรงเรียนติดกับถนนหลักของซอยสุขุมวิท 8 ซึ่งมีผูคน
และรถยนตสัญจรผานไปมาตลอดทั้งวัน ฝงตรงขามของโรงเรียนเปนรานอาหารและอาคารพัก
อาศัย บริเวณทางเขาของโรงเรียนอยูทางดานซายเปนอาคารพาณิชย ซึ่งเปดเปนโรงแรมสําหรับ
รองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ทางดานขวาของโรงเรียน เปนทางเขาออกของคอนโดมิเนียม  
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 ทิศเหนือ  ติดกับคอนมิเนียมขนาดใหญ ซึ่งวางตัวขนานไปกับที่ต้ังของโรงเรียน   
 ทิศตะวันออก  ติดกับดานหลังของอาคารพาณิชย และมีกลุมตนไมอยูภายในที่ต้ังของ  
โรงเรียนจํานวนมาก  
 ทิศใต  ติดกับชุมชน และอาคารพักอาศัย จึงไดรับมลภาวะทางเสียงจากชุมชนอยูบาง   
 ทิศตะวันตก ติดกับถนนสวนบุคคล และที่ดินวางเปลาขนาดใหญ ในทิศนี้จึงคอนขาง 
เงียบสงบกวาทิศอ่ืน ๆ ของโรงเรียน และเปนเพียงทิศเดียวที่สามารถมองออกไปไดไกล เนื่องจากไมมี 
อาคารสูงต้ังอยูในระยะที่รบกวนสายตา และมีตนไมใหญอยูหนึ่งตน ใกลกับประตูหลังของโรงเรียน 
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ภาพที่ 40 แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เลือกทําการออกแบบสถานที่ต้ังโครงการต้ังอยู
บริเวณซอยสุขุมวิท 8 กรุงเทพมหานคร 
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 โรงเรียนกลางทะเล    
 ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนเกาะปนหยี   
 ที่ต้ัง : เกาะปนหยี, อุทยานแหงชาติอาวพังงา   
 ลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง   
 โรงเรียนเกาะปนหยี ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเกาะปนหยี ซึ่งเปนเกาะขนาดเล็กใน  
อุทยานแหงชาติอาวพังงา โดยหมูบานทั้งหมดต้ังอยูกลางน้ํา และถูกสรางยกระดับใหพนการข้ึนลง   
ของน้ํา บริเวณโดยรอบของเกาะปนหยีเปนทะเลที่มีหมูเกาะนอยใหญ และมีปาชายเลนเปนแนว   
ยาวไปตลอด นอกจากนี้บนเกาะปนหยียังมีภูเขาหินปูนอยูหนึ่งลูก ซึ่งต้ังตระหงานอยูทางทิศเหนือ   
ของเกาะ ทําหนาที่เปนเกราะกําบังลมใหกับหมูบานจากแรงลมพายุที่มาปะทะ     
 ทิศเหนือ ติดกับชุมชน และถัดจากชุมชนเปนที่ตั้งของมัสยิดประจําชุมชน ซึ่งอยูใกล
กับเขาหินปูนแหงเดียวบนเกาะ     
 ทิศตะวันออก ติดกับชุมชน และถัดจากชุมชนเปนรานอาหารและทาเรือสําหรับ
นักทองเที่ยว    
 ทิศใต  ติดกับทะเล ซึ่งไกลออกไปเปนหมูเกาะนอยใหญ ซึ่งในทิศนี้เปนทิศที่มีทัศนียภาพ 
ที่ดีที่สุดของที่ต้ังโรงเรียน สามารถทอดสายตาออกไปไดไกล จนเห็นขอบทองทะเลจรด  
กับขอบฟา  
 ทิศตะวันตก  ติดกับทะเล และใกลกับสนามฟุตบอลลอยน้ําของชุมชน 
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ภาพที่ 41 แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เลือกทําการออกแบบสถานที่ต้ังโครงการต้ังอยู

บริเวณทิศตะวันตกของเกาะปนหยี พังงา 
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 การวิเคราะหโปรแกรม 
 กระบวนการในข้ันตน เร่ิมจากการวิเคราะหขอมูลของโปรแกรมโรงเรียนของ 2 โรงเรียน 
ทั้งในเชิงของพื้นที่ทางสถาปตยกรรม และลักษณะของการใชสอย เพื่อหาความเปนไปไดของ
โปรแกรมที่จะสรางความสัมพันธกับการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม โดยทําความเขาใจ
กับโปรแกรม ดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติและตัวตนของโรงเรียน  
 ธรรมชาติของโรงเรียนนั้นก็คือ พื้นที่เรียนรูที่เต็มไปดวยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน 
บรรจุไวซึ่งกิจกรรมมากมายและพื้นที่หลายรูปแบบ มีทั้งหองเรียน หองสมุด รวมไปถึงพื้นที่ใชงาน
อิสระ อยางเชน สนาม แตส่ิงหนึ่งที่นาสนใจในโปรแกรมโรงเรียนคือ โรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งเด็ก
นักเรียนมาใชชีวิตอยูตลอดทั้งวัน เปรียบเสมือนบานอีกแหงหนึ่งของพวกเขา และดวยความสัมพันธ
ที่แนบชิดของเด็กกับโรงเรียนนี้เอง จึงทําใหเกิดคําถามข้ึนวา เด็กนักเรียนใชชีวิตอยางไรในโรงเรียน
แหงนั้น  ดังนั้นกระบวนการในการวิเคราะหลักษณะพื้นที่ภายในโรงเรียน และการใชสอยของโรงเรียน
ต้ังตนทั้ง 2 โรงเรียน จึงเปนขอมูลพื้นฐานของโปรแกรมที่ถูกนํามาพิจารณา เพื่อเปนประโยชนตอ
กระบวนการออกแบบข้ันตอไป 
 1. การจําแนกชนิดของพื้นที่ในโรงเรียน 
 

  
 
ภาพที่ 42 ไดอะแกรมแสดงการจําแนกชนิดของพื้นที่ และลักษณะของความสัมพันธของพื้นที่ใน

โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน  



 57

  การวิเคราะหพื้นที่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงชนิดของพื้นที่ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและ
ความสัมพันธระหวางชนิดของพื้นที่นั้น โดยการวิเคราะหลักษณะและความหลากหลายของพ้ืนที่ 
รวมถึงสัดสวน และเปรียบเทียบลักษณะของการเรียงตัวของพื้นที่ในโรงเรียน ซึ่งพื้นที่ในโรงเรียน 
เมื่อจําแนกชนิดของพื้นที่ตามลักษณะของพื้นที่ สามารถจําแนกพื้นที่ทั้งหมดออกเปน 4 ชนิด 
ไดแก พื้นที่ปดลอม พื้นที่กึ่งเปดโลง พื้นที่ระหวาง และพื้นที่โลง โดยสัดสวนพื้นที่มีความใกลเคียง
กัน และลักษณะของการเรียงตัวของพื้นที่คลายคลึงกัน โดยโอบลอมพื้นที่โลงตรงกลางไว 
 2. การจําแนกชนิดของการใชสอย (type of function) ของโปรแกรมโรงเรียน 
  วิเคราะหชนิดของการใชสอย โดยพิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ภายในโรงเรียน และจําแนกแบงกลุม ซึ่งสามารถจําแนกชนิดของการใชสอย ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  กลุมที่ 1 เรียน 
  กลุมที่ 2 กึ่งเรียน กึ่งเลน 
  กลุมที่ 3 เลน 
 3. การวิเคราะหโปรแกรมที่สัมพันธกับปรากฏการณ 
  ในการที่สถาปตยกรรมจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการส่ือสารถึงปรากฏการณ หรือ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดนั้น มีความจําเปนที่จะตองเกี่ยวเนื่องกับประเด็นของการ
รับรูของมนุษยกับสภาพแวดลอม ดังนั้น การวิเคราะหในข้ันนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธ
ของการใชสอยกับการรับรูปรากฏการณ 
 จากการวิเคราะหชนิดของการใชสอยขางตน จึงเชื่อมโยงชนิดของการใชสอยทั้ง 3 
กลุม ไดแก เรียน กึ่งเรียนกึ่งเลน และเลน เขากับความสัมพันธของการรับรู โดยกําหนดกลุม
กิจกรรมดังกลาว ตามระดับของความใจจดใจจอ หรือ concentrate 3 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 concentrate มาก  
 ระดับที่ 2 concentrate ปานกลาง  
 ระดับที่ 3 concentrate นอย  
 โดยระดับของการ concentrate ทั้ง 3 ระดับ จะสัมพันธกับการรับรูปรากฏการณ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 ระดับที่ 1 concentrate มาก ดังนั้น กิจกรรมจึงเปดโอกาสใหสามารถรับรูปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึนไดนอย และปรากฏการณที่เกิดข้ึนไมสงผลตอกิจกรรม 
 ระดับที่ 2 concentrate ปานกลาง ดังนั้น กิจกรรมจึงเปดโอกาสใหสามารถรับรู
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนไดบาง และปรากฏการณที่เกิดข้ึนเขามาสงผลตอกิจกรรมเล็กนอย 
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 ระดับที่ 3 concentrate นอย ดังนั้น กิจกรรมจึงเปดโอกาสใหสามารถรับรูปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึนไดเต็มที่ และปรากฏการณที่เกิดข้ึนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม 
 
การทดลองศึกษาความสัมพันธของเครื่องมือทางสถาปตยกรรมกับการรับรูปรากฏการณ 
 โครงสรางการทดลองทางสถาปตยกรรมนั้น จะทําการทดลองโดยกําหนดกรอบของ
การทดลองไววา ในทุกข้ันของการทดลองนั้นจะตองทดลองผาน 2 ที่ต้ังที่ตางกันเพื่อเปรียบเทียบ
กันเสมอ โดยการทดลองในสวนนี้ เปนการทดลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธของเคร่ืองมือทาง
สถาปตยกรรมกับการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมผานระดับของการ concentrate ซึ่ง
ประกอบไปดวย 3 ข้ันการทดลองดวยกัน คือ 
 การทดลองข้ันที่ 1 ทดลองเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมในระดับองคประกอบ ภายใต
เงื่อนไขของการรับรูที่สอดคลองกับระดับการ concentrate  
 การทดลองข้ันที่ 2 ทดลอง edit เคร่ืองมือลงบนพื้นที่ใชสอยเดิมของแตละโรงเรียน 
ภายใตเงื่อนไขของการรับรูที่สอดคลองกับระดับการ concentrate  
 การทดลองข้ันที่ 3 ทดลองเครื่องมือทางสถาปตยกรรมในระดับของการจัดการพื้นที่ 
ภายใตเงื่อนไขของการรับรูที่สอดคลองกับระดับการ concentrate  
 การทดลองขั้นที่ 1 
 สรางการทดลองในข้ันที่ 1 ภายใตเงื่อนไขของการรับรูปรากฏการณ ซึ่งวัตถุประสงค
ของการทดลองในข้ันนี้ เพื่อหาความสัมพันธของ 3 สวน คือ การใชสอย การรับรู และเคร่ืองมือใน
ระดับองคประกอบ โดยดูจากความสอดคลองของระดับการ concentrate ทั้ง 3 ระดับที่สัมพนัธกบั
ความสามารถในการรับรูปรากฏการณ และวิธีการของเคร่ืองมือที่เกิดข้ึน 
 ในข้ันตอนทดลองนี้ จะทดลองผาน 1 หนวยพื้นที่ใน 3 ระดับของการ concentrate เพื่อ
ทดลองออกแบบพื้นที่ที ่สามารถสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในแตละที่ตั้ง 
โดยการกําหนดขอบเขตของวิธีการรับรูการเปลี่ยนแปลงใน 3 กลุมที่ตางกัน คือ กลุมแรก มุงไปท่ี
การมองเห็น กลุมที่สอง มุงไปที่การมองเห็นและการสัมผัส และกลุมที่สาม มุงไปที่การมองเห็น 
การสัมผัส และการไดยิน จากนั้นจึงทําการออกแบบตามเงื่อนไขขางตน 
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 ตารางการทดลองข้ันที่ 1 ทดลองเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม ในระดับองคประกอบ 
ภายใตเงื่อนไขของการรับรูที่สอดคลองกับระดับการ concentrate 
 
ตารางที่ 4 แสดงการทดลองเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมในระดับองคประกอบ ภายใตเงื่อนไขของ

การรับรูที่สอดคลองกับระดับการ concentrate 
 

ระดับ CONCENTRATE  CONCENTRATE  CONCENTRATE  
การรับรู มาก ปานกลาง นอย 
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 จากการทดลองขางตน เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธของปรากฏการณกับวธิกีารของ
เคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึน สามารถสรุปได ดังนี้ 
 1. ระดับการ concentrate มีความสอดคลองกับความสามารถในการรับรูปรากฏการณ 
โดยพื้นที่ที่มีระดับการ concentrate มาก จะตองการการรับรูปรากฏการณในปริมาณที่นอย 
 2. วิธีการของเครื่องมือ แสดงใหเห็นวา พื้นที่ที่ concentrate มาก เคร่ืองมือก็จะเอ้ือ 
และเปดโอกาสใหเกิดการรับรูปรากฏการณไดในปริมาณที่นอยเชนกัน 
 3. ในความเปนจริงแลว มนุษยสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดผาน
ประสาทสัมผัสตาง ๆ พรอมกัน ดังนั้นการออกแบบจึงควรคํานึงถึงการรับรูแบบองครวม แตอาจให
น้ําหนักในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เดนชัด เพื่อส่ือสารถึงปรากฏการณที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน 
 การทดลองขั้นที่ 2 
 หลังจากการทดลองข้ันที่ 1 เสร็จส้ินจึงพิจารณาเคร่ืองมือตาง ๆ เหลานั้น แลวเลือก
เคร่ืองมือที่คิดวาเหมาะสม และนํามาทดลองดัดแปลง แกไข หรือ edit ลงในผังของโรงเรียนต้ังตน 
โดย edit ไปตามชนิดของการใชสอยที่ไดทําการจําแนกไว เพื่อดูผลลัพธของขอจํากัด และศักยภาพ
ตาง ๆ ของเคร่ืองมือ ซึ่งเปนการศึกษาในอีกข้ันหนึ่ง กอนที่จะไปสูกระบวนการออกแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 43 แบบจําลองโรงเรียนในเมืองที่ถูก edit ดวยเคร่ืองมือจากการทดลองข้ันที่ 1 
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ภาพที่ 44 แบบจําลองโรงเรียนกลางทะเลที่ถูก edit ดวยเคร่ืองมือจากการทดลองข้ันที่ 1 
 
 ผลจากการทดลองที่นําเคร่ืองมือที่เลือกจากการทดลองที่แลวมา edit ลงในผังของ
โรงเรียนต้ังตนนั้นคือ เคร่ืองมือแตละเคร่ืองมือมีวิธีการทํางานที่แตกตางกัน และมีขอจํากัดของ
เคร่ืองมือที่แตกตางกัน  ดังนี้  เคร่ืองมือที่เลือกมาใชกับโรงเรียนในเมืองนั้น เพื่อปดลอมพื้นที่จาก
ภายนอกและสรางสภาพแวดลอมภายในข้ึน โดยเปดมุมมองสูธรรมชาติเพื่อสรางปรากฏการณ
ใหกับพื้นที่ภายใน ซึ่งชองเปดดานบนหรือปลอง แตละปลองจะนําเอาธรรมชาติเขามาและกอใหเกิด
บรรยากาศที่แตกตางกันขึ้น  ดังนั้นวิธีการทํางานของเครื่องมือหรือปรากฏการณที่เกิดข้ึน อาจไม
สอดคลองกับการใชงานของพื้นที่ภายใน รวมถึงไมสัมพันธกับระบบของการจัดการพื้นที่ที่มีอยูเดิม 
สวนโรงเรียนกลางทะเล เคร่ืองมือที่เลือกใชคอนขางเหมาะสม ทั้งกับการใชงานและกับที่ต้ัง เนื่อง
ดวยที่ต้ังของโรงเรียนอยูกลางทะเล จึงตองการเปดพื้นที่ออกสูภายนอกเพื่อเช่ือมตอกับทะเล โดยที่
มีระดับของความสัมพันธของพื้นที่กับสภาพแวดลอมที่ชัดเจน ดังที่ปรากฏ ดังนั้นการที่เคร่ืองมือจะ
แสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่นั้น ตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน เชน ความเหมาะสมกับ
ที่ต้ัง ความสอดคลองกับการจัดการพื้นที่ เปนตน นอกจากนี้ การที่จะเลือกเคร่ืองมือใหเหมาะสม
และสอดคลองกับโปรแกรมนั้น ก็ตองข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของทั้งโปรแกรมและที่ต้ังดวย เชนกัน 
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 การทดลองขั้นที่ 3  
 สรางการทดลองในข้ันที่ 3 ภายใตเงื่อนไขของที่ต้ัง เพื่อหาความเปนไปไดตาง ๆ ของ
ขอจํากัดของที่ต้ังกับการจัดการพื้นที่ที่สัมพันธกับการรับรูปรากฏการณ โดยต้ังสมมติฐานไดวา
ลักษณะทางกายภาพของที่ต้ังที่ตางกันจะสงผลตอการกอรูปสถาปตยกรรมในประเด็นของการรับรู
ปรากฏการณโดยแตละโรงเรียนจะกําหนดวัตถุประสงคที่มาจากที่ ต้ังนั้น ๆ แลวทดลองกับ
เคร่ืองมือในระดับการจัดการพื้นที่  
 การทดลองข้ันที่ 3 ทดลองเคร่ืองมือในระดับการจัดการพื้นที่ภายใตเงื่อนไขของท่ีต้ัง  
 กําหนดวัตถุประสงคที่มาจากที่ต้ังของทั้ง 2 โรงเรียนและไดทําการทดลอง ดังนี้ 
 โรงเรียนในเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อปดลอมจากบริบทภายนอก และสรางสภาพแวดลอม
ภายในข้ึน 
 โรงเรียนกลางทะเล มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงสูภายนอก และดึงเอาสภาพแวดลอม
ภายนอกเขามาสูภายใน 
 ซึ่งวิธีการในการจัดการพื้นที่ที่เลือกมาทดลองออกแบบโรงเรียนทั้ง 2 ที่ต้ัง ไดแก   
  การสราง  court   
  การสราง  court  หลาย court 
  การสราง  court  ทางต้ัง 
  การแบงกลุมพื้นที่ 
  การใชระบบ  grid 
  การ  stack 
 โดยมีรายละเอียดของการทดลองออกแบบดังตอไปนี้ 
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 การสราง court  
 โดยสรางการปดลอมจากภายนอก และเปดพื้นที่วางตรงกลางเปน court ขนาดใหญ 
เพื่อใหทุกพื้นที่สามารถรับรูปรากฏการณผานที่วางนั้น ซึ่งวิธีการนี้มีความสอดคลองกบัเงือ่นไขของ
ที่ต้ังของโรงเรียนในเมืองมากกวาโรงเรียนกลางทะเล  เนื่องจากที่ต้ังของโรงเรียนกลางทะเลมี
สภาพแวดลอมที่ดีอยูแลว  ดังนั้นการปดลอมจากภายนอก จึงไมสอดคลองกับบริบทที่ต้ังเทาใดนัก 
 

 
 

ภาพที่ 45 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู
ปรากฏการณ โดยใชวิธีการสราง court ของโรงเรียนในเมือง 
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ภาพที่ 46 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชวิธีการสราง court ของโรงเรียนกลางทะเล 
 
 การสราง  court  หลาย court 
 ในสราง court หลาย court ที่ขนาดแตกตางกัน เพื่อใหแตละ court สามารถรับรู
ปรากฏการณที่แตกตางออกไปนั้น มีความเปนไปไดและเหมาะสมกัน เพราะนอกจากความ
หลากหลายที่เกิดข้ึนแลว ยังแสดงใหเห็นถึงวิธีการที่ตางกันที่เปนผลมาจากความสัมพันธกับที่ต้ัง
โดยโรงเรียนในเมืองมีการปดลอมตัดขาด ในขณะที่โรงเรียนกลางทะเลพยายามเปดออกเพื่อ
เชื่อมตอกับภายนอก 
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ภาพที่ 47 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู
ปรากฏการณ โดยใชวิธีการสราง court หลาย court ที่มีลักษณะแตกตางกันของ
โรงเรียนในเมือง 

 

 
 
ภาพที่ 48 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชวิธีการสราง court หลาย court ที่มีลักษณะแตกตางกันของ  
โรงเรียนกลางทะเล 
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 การสราง court ทางต้ัง 
 วิธีการสราง court ทางต้ัง ก็เพื่อรับรูปรากฏการณไดทั้งทางระนาบและทางต้ัง แตใน
รายละเอียดของทั้ง 2 โรงเรียน มีความแตกตางกันอยู คือ โรงเรียนในเมือง จะปดลอมพื้นที่แลว
สรางการรับรูปรากฏการณจาก court ทางตั้ง ที่เชื่อมพื้นที่เขาดวยกัน แตโรงเรียนกลางทะเลจะมี
ความตอเนื่องของการรับรูปรากฏการณที่สัมพันธกันทั้งทางระนาบต้ังของพื้นที่ภายใน และระนาบ
นอนที่เชื่อมโยงพื้นที่ไปสูธรรมชาติภายนอก 
 

 
 
ภาพที ่49 แบบจําลองเพือ่ศึกษาขอจํากัดของที่ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกบัการรับรู

ปรากฏการณ  โดยใชวธิีการสราง court  ทางต้ังที่ขนาดตางกนัของโรงเรียนในเมือง 
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ภาพที่ 50 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชวิธีการสราง court ทางต้ังที่ขนาดตางกันของโรงเรียนกลางทะเล 
 
 การแบงกลุมพื้นที่ 
 การแบงพื้นที่เปนกลุมกอน เพื่อรับรูปรากฏการณผานพื้นที่วางระหวางพื้นที่ เปด
โอกาสใหสภาพแวดลอมแทรกตัวอยูระหวางพื้นที่นั้น ๆ ทําใหสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงไดจาก
การเปล่ียนถายพื้นที่ จากพื้นที่หนึ่งสูอีกพื้นที่หนึ่ง 
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ภาพที่ 51 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชวิธีการแบงกลุมพื้นที่ที่ขนาดตางกันของโรงเรียนในเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 52 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชวิธีการแบงกลุมพื้นที่ที่ขนาดตางกันของโรงเรียนกลางทะเล 
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 การใชระบบ grid 
 การใชระบบ grid เพื่อสรางใหเกิดขอบเขตของพื้นที่ภายใน จากสภาพแวดลอมภายนอก
ที่เชื่อมโยงเขามา ทําใหเกิดพื้นที่ที่มีลักษณะแตกตางกันจากปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 53 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชระบบ grid ในพื้นที่ของโรงเรียนในเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 54 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู

ปรากฏการณ โดยใชระบบ grid ในพื้นที่ของโรงเรียนกลางทะเล 
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 การ stack 
 การจัดการพื้นที่โดยใชการ stack เพื่อสรางความสัมพันธของพื้นที่ในระนาบตั้ง ทั้ง
ความสัมพันธระหวางพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอกและความสัมพันธของพื้นที่กับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติภายนอก โดยเปดโอกาสใหธรรมชาติภายนอกแทรกตัวเขามาเปนสวนหนึ่งของที่วาง
ภายใน ทําใหสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดจากที่วางระหวางช้ันที่เกิดข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 55 แบบจําลองเพื่อศึกษาขอจํากัดของที่ต้ังและการจัดการพื้นที่สัมพันธกับการรับรู 
 ปรากฏการณ โดยใชการ stack ของโรงเรียนในเมือง 

 
 จากการทดลองข้ันที่ 3 ทดลองเครื่องมือในระดับของการจัดการพื้นที่ภายใตเงื่อนไข
ของที่ต้ังนั้น เมื่อเปรียบเทียบอาคารที่เกิดข้ึนของทั้ง 2 ที่ต้ัง จะเห็นไดวา อาคารเร่ิมกอรูปดวยวิธีการ
เดียวกัน แตผลลัพธของอาคารมีความตางกันชัดเจน ทั้งในเชิงกายภาพ และในเชิงการรับรู
ปรากฏการณ ซึ่งลักษณะของอาคารที่ตางกันนั้น ทําใหสามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมไดแตกตางกันซ่ึงเปนผลมาจากขอจํากัด และความเฉพาะของลักษณะทาง
กายภาพของท่ีต้ัง ที่ทําใหเกิดความแตกตางของปรากฏการณที่เกิดข้ึน หรืออาจกลาวไดวาเปนผล
มาจาก  in put  จากที่ต้ังที่ใสเขาไป ซึ่งแตละที่ต้ังก็ตางกันชัดเจน 
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 ผลลัพธของการทดลองในบทน้ีนั้นคือ การทําความเขาใจกับโปรแกรมและศึกษาถึง
ความสัมพันธในมิติตาง ๆ ของสถาปตยกรรม เพื่อคนหาถึงวิธีการหรือกระบวนการที่จะนําไปสูการ
ออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่งทําหนาที่ เปนตัวกลางในการส่ือสารถึงปรากฏการณหรือการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ดังวัตถุประสงคที่ต้ังไว ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธของ
การรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม เขากับมิติทางสถาปตยกรรมและการใชสอย 
 
ความสัมพันธของปรากฏการณในการออกแบบสถาปตยกรรม 
 ความสัมพันธของปรากฏการณกับโปรแกรมโรงเรียน 
 ความสัมพันธของปรากฏการณกับโปรแกรม ไดมาจากการวิเคราะหโปรแกรมและการ
ใชสอย รวมถึงผลของการทดลองในข้ันตาง ๆ ที่อยูภายใตกรอบของปรากฏการณ ในตอนตนของ
บท ซึ่งผลจากการวิเคราะหและการทดลองดังกลาว สามารถสรุป วัตถุประสงคของโปรแกรมและ
จําแนกการใชสอย ซึ่งสัมพันธกับการรับรูปรากฏการณ ไดดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของโรงเรียนในกรอบของปรากฏการณ 
  ภายใตประเด็นของปรากฏการณ ไดกําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียน คือ พื้นที่
พบปะ พูดคุย และเกิดการเรียนรู โดยการสรางประสบการณและสัมผัสถึงที่วางผานการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 
 2. การจําแนกการใชสอยพื้นที่และกิจกรรม 
  การใชสอยพื้นที่และกิจกรรมนั้น ไดมาจากผลสรุปของการทดลองที่1 ซึ่งแสดงให
เห็นวา ระดับของการ concentrate สัมพันธกับการรับรูปรากฏการณ โดยกิจกรรมที่ตองการการ
concentrate มาก จะรับรูปรากฏการณไดนอย จึงกําหนดความสัมพันธดังกลาวข้ึน โดยจําแนก
กิจกรรม ซึ่งสัมผัสกับการ concentrate ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ concentrate มาก 
  ระดับที่ 2 กิจกรรมที่ concentrate ปานกลาง 
  ระดับที่ 3 กิจกรรมที่ concentrate นอย 
  ซึ่งการกําหนดระดับของการ concentrate ขางตน จะมีผลกับวิธีการออกแบบ
สถาปตยกรรมในข้ันตอไป 
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 ความสัมพันธของปรากฏการณกับท่ีต้ัง 
 ขอจํากัดของที่ต้ังและความเฉพาะของปรากฏการณ  
 ความสัมพันธของปรากฏการณกับที่ต้ัง ไดมาจากขอสรุปของการทดลองที่ 3 ซึ่งทดลอง
เกี่ยวกับความสัมพันธของปรากฏการณกับที่ต้ัง ผลของการทดลองแสดงใหเห็นวา ที่ต้ังมีผลตอ
การกอรูปสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับปรากฏการณ โดยสภาพแวดลอมของที่ต้ังที่ตางกันจะ
กอใหเกิดลักษณะของปรากฏการณที่ตางกัน เนื่องมาจากขอจํากัดของธรรมชาติแวดลอม ณ ที่ต้ัง
นั้น ๆ ซึ่งความเฉพาะของปรากฏการณในแตละที่ต้ังจะเปนตัวกําหนดแนวทางของการกอรูป
สถาปตยกรรมที่สอดคลองกับปรากฏการณ ณ ที่ต้ังนั้น ๆ  
 ความเฉพาะของปรากฏการณในแตละที่ต้ัง มีดังนี้ 
 ที่ต้ังในเมือง : ต้ังอยูใจกลางเมืองซึ่งลอมรอบไปดวยชุมชนและอาคารสูง ประกอบกบัที่
อยูใจกลางเมือง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ณ ที่ ต้ังจึงมีไมมากนัก ดังนั้น ประเด็นของ
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนจึงมุงไปที่การเปล่ียนแปลงของทองฟาเปนหลัก 
 ที่ต้ังกลางทะเล : ที่ต้ังคือทองทะเลที่กวางใหญ ดานหนึ่งเช่ือมตอกบัชมุชน สวนอีกสาม
ดานนั้นตอเนื่อง กับทองทะเลซ่ึงไกลออกไปอยางไมมีขอจํากัด ดังนั้น ประเด็นของปรากฏการณที่
เกิดข้ึนจึงประกอบไปดวยการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากสีสันของทองฟา ทะเล และการเปล่ียนแปลง    
ของลม 
 
วิธีการออกแบบสถาปตยกรรม  
 ข้ันสรุปผล 
 ปรากฏการณและวิธีการที่สัมพันธกับท่ีต้ัง 
 หลังจากที่ไดสรุปความสัมพันธของปรากฏการณกับโปรแกรมและท่ีต้ังแลว จึงนําไปสู
ข้ันตอนการออกแบบ โดยเร่ิมจากการหาวิธีการของเคร่ืองมือที่เหมาะสมและสอดคลองกับเงื่อนไข
ตาง ๆ เหลานั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ที่ต้ังในเมือง : สัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของทองฟา เนื่องดวยขอจํากัดของที่ต้ัง ที่
ถูกปดกั้นมุมมองจากดานขางทุกทิศทาง รวมทั้งมุมมองที่ถูกกดลงมาจากอาคารสูงในบริเวณนั้น 
จึงสรางวิธีการในการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา โดยการปดลอมพื้นที่จากภายนอก แลว
สรางสภาพแวดลอมภายในข้ึนดวยชองเปดดานบน ซึ่งชองเปดนี้จะ approach ไปในทิศทางที่
ตางกัน เพื่อเปดมุมมองสูธรรมชาติ   
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 ที่ต้ังกลางทะเล : สัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของลมและสีของทองฟา เนื่องดวยที่ต้ัง
ถูกโอบลอมไปดวยธรรมชาติที่สมบูรณทั้งทองฟา ทองทะเล รวมถึงหมูเกาะนอยใหญ ดังนั้น จึง
สรางวิธีการในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของลมและสีของทองฟา โดยการเปดพื้นที่ออกสูภายนอก
และดึงเอาธรรมชาติภายนอกเขามาสูภายในดวยผนังโปรง ซึ่งผนังโปรงจะกรองมุมมองจาก
ภายนอก ในขณะเดียวกันก็สัมพันธกับทิศทางของลมที่มาปะทะอีกดวย 
 

 
 
ภาพที่ 56 Diagram แสดงวิธีการสรางความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของแตละที่ต้ัง 
 

 
 
ภาพที่ 57 Diagram แสดงวิธีการสรางพื้นที่ในเชิงปรากฏการณที่สัมพันธกับที่ต้ัง 
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 ปรากฏการณและวิธีการของเครื่องมือที่สัมพันธกับโปรแกรม 
 จากความสัมพันธของปรากฏการณกับโปรแกรม ไดสรุปกิจกรรมที่สัมพันธกับการ 
concentrate ออกเปน 3 ระดับ  ดังนั้นในการกอรูปของสถาปตยกรรม จึงนําขอกําหนดดังกลาวมา
เปนแนวทางในการจัดการพื้นที่ในโรงเรียนทั้ง 2 ที่ต้ัง โดยระดับของการ concentrate จะทํางาน
รวมกับวิธีการของเคร่ืองมือที่สัมพันธกับที่ต้ัง ดัง diagram ขางตน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ที่ต้ังในเมือง : วิธีการจัดการพื้นที่และสรางความหลากหลายของพื้นที่ของโรงเรียนใน
เมือง จะใชวิธีการปดลอมและสรางการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมผานชองเปด
ดานบน (ดังที่แสดงใน diagram ขางตน) ที่มีลักษณะที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ซึ่งสงผลใหเกิด
ความแตกตางของที่วางภายในจากแสงสวางที่สองผานลงมา รวมถึงมุมมองจากภายในสู
สภาพแวดลอมภายนอกที่แตกตางกันตามทิศทางของชองเปด โดยแตละกิจกรรมจะสามารถรับรู
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนไดมากนอยตางกันตามระดับการ concentrate กิจกรรมที่ concentrate 
นอยก็จะสามารถปฏิสัมพันธกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนไดมาก ซึ่งเกิดจากการสรางลําดับในการ
เขาถึงพื้นที่ (sequence) หรือเขาถึงกิจกรรมแตละกิจกรรม โดยผานที่วางที่เปรียบเสมือน court ที่
สรางปรากฏการณ 
 ที่ต้ังกลางทะเล : วิธีการจัดการพื้นที่และสรางความหลากหลายของพ้ืนที่ของโรงเรียน
กลางทะเล จะใชการซอนกันของระนาบต้ัง (layer of plain) เพื่อใหเกิดลําดับของการใชสอยที่มี
ความหลากหลายและแตกตางกันตามระดับของการ concentrate โดยจํานวนชั้นของ plain จะ
คอย ๆ กรองกิจกรรมจากกิจกรรมที่ concentrate นอย ไปสูกิจกรรมที่ concentrate มาก ซึ่งก็คือ
พื้นที่เรียนที่อยูภายใน หรืออยูลําดับในสุด และการซอนกันของ plain จะสัมพันธกับปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึนดวยเชนกัน โดยความโปรงเบาของ plain เมื่อเกิดการซอนกันในจํานวนที่ตางกัน ก็จะ
สงผลตอมุมมองจากภายในสูภายนอกไดมากนอยตางกันดวย ในขณะเดียวกันการรับรูการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกทั้งสีสันที่เกิดข้ึน แสงเงาที่เปล่ียนแปลงไปตลอดวันนั้น 
และลมที่พัดผานเขามาก็สามารถรับรูไดมากนอยตางกัน ตามความหนาแนนของ plain หรือ
จํานวนช้ันของ plain ที่ซอนกัน ในบริเวณนั้น ๆ  
 ตามความสัมพันธในขางตน จึงนํามาสูการออกแบบสถาปตยกรรม โดยทําการ
ออกแบบตามวัตถุประสงคที่เกิดข้ึน ทั้งในระดับโปรแกรม ที่ต้ัง ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นของปรากฏการณ 
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 การกอรูปและความตอเนื่องของพ้ืนที่ 
 ที่ต้ังในเมือง : เนื่องดวยสภาพแวดลอมและขอบเขตของที่ต้ังที่จํากัด จึงวางพื้นที่ใช
สอยในลักษณะที่เปนกลุมกอนวางตอเนื่องกัน โดยเร่ิมจากกําหนด node ของปรากฏการณข้ึนมา
กอน ตามสภาพแวดลอมตามธรรมชาติภายในที่ต้ัง ซึ่งก็คือ ทองฟา ตนไม จากนั้นจึงหาวิธีที่จะ
สัมพันธกับปรากฏการณในแตละ node นั้น ๆ โดยใชวิธีการ enclose ที่ไดจากการวิเคราะห
ในชวงตน เพื่อปดลอมจากภายนอกและสรางสภาพแวดลอมภายในข้ึน และดวยวัตถุประสงคของ
โปรแกรมโรงเรียนนั้นเปนพื้นที่พบปะ พูดคุย และเกิดการเรียนรู ดังนั้น จึงกําหนดใหทุกพื้นที่
ภายในโรงเรียน มีความตอเนื่องกันทั้งหมด ทั้งเชิงปรากฏการณและการใชสอย โดยวางกลุมพื้นที่
ใชสอยสลับกับพื้นที่วาง เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการรับรูการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 
 ที่ต้ังกลางทะเล : เนื่องดวยสภาพแวดลอมของที่ต้ังที่เปนทะเลทั้งหมด จึงเลือกวางกลุม
พื้นที่ใชสอยใหมีความสัมพันธกับทิศทางลมที่พัดเขามาในแตละชวงเดือน และมุมมองทางทะเล 
ซึ่งเปนประเด็นของปรากฏการณของที่ต้ังที่ไดจากการวิเคราะหในตอนตน โดยการกําหนดใหทุก
พื้นที่สามารถมองเห็นทะเลไดตลอด และไมบดบังมุมมองตอกัน ดังนั้น จึงกอรูปพื้นที่ข้ึนดวยวิธีการ 
cluster คือ การวางพื้นที่ในลักษณะเปนกลุมกระจายตัว แผลงไปในทะเล โดยคํานึงถึงเงื่อนไขใน
การวางดังที่กลาวมาขางตน ซึ่งแตละพื้นที่จะถูกเช่ือมตอกันดวยทางเดินยาวที่เปน circulation 
space เพื่อใหเปล่ียนถายจากกลุมพื้นที่หนึ่งไปยังอีกกลุมพื้นที่หนึ่ง โดยผานสภาพแวดลอม
ภายนอกเสมอ 
 ความตอเนื่องของพื้นที่เกิดจากรูปทรงอิสระที่กอตัวข้ึนมาตามทิศทางลมที่พัดผานใน
แตละชวงเดือน ไดแก ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมทิศตะวันตก และลมทิศตะวันออก โดยความ
โคง ตอเนื่องที่เกิดข้ึนนั้น จะเปนเหมือนพื้นที่ปะทะของลมเพื่อใหลมที่มาปะทะในทิศทางตาง ๆ นั้น 
สามารถเคล่ือนตัวไปยังทุกพื้นที่ของโรงเรียนได 
 

 
 
ภาพที่ 58 Diagram แสดงความแตกตางในการกอรูปของพื้นที่ของทั้ง 2 โรงเรียน 
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 ความสัมพันธของพื้นที่และลําดับการเขาถึง 
 ที่ต้ังในเมือง : ลําดับการเขาถึงแตละพื้นที่นั้น ตอเนื่องมาจากการวางกลุม function 
ตางชนิดกันสลับกันไปมา ในลักษณะเกาะกลุมเพื่อโอบลอมและสรางพื้นที่ภายในข้ึนมา โดยที่
พื้นที่ภายในที่เกิดข้ึนจะประกอบไปดวยพื้นที่ยอย ๆ ซึ่งมีลําดับการเขาถึงที่สัมพันธกับปรากฏการณ
ที่เกิดจากแสง ผานทางชองเปดดานบนนั้น  
 โดยความสัมพันธในเชิงการใชงานของพื้นที่ที่อยูภายใน zone เดียวกันจะสามารถรับรู
กิจกรรมซ่ึงกันไดภายใน zone ดวยระดับการมองเห็นที่ตางกัน เชน พื้นที่กึ่งเรียน กึ่งเลน สามารถ
มองเห็นกิจกรรมภายนอกไดบาง ในขณะที่พื้นที่เรียน สามารถเห็นไดแคกิจกรรมภายในดวยกัน
เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับการเขาถึงพื้นที่ สวนความสัมพันธในเชิงปรากฏการณนั้น พื้นที่ตาง ๆ ก็จะ
สัมพันธกับแสงจากภายนอกที่เขามาภายใน เชน พื้นที่กึ่งเรียน กึ่งเลน สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงไดโดยตรง และปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือเคลื่อนยายพื้นที่ไปตามทิศทางแสงที่เปล่ียนไป 
ในขณะที่พื้นที่เรียน จะสัมพันธกับแสงที่สองเขามาเพียงการมองเห็นเทานั้น 
 ที่ต้ังกลางทะเล : ลําดับการเขาถึงแตละพื้นที่นั้น ตอเนื่องมาจากการวางกลุม function 
ตางชนิดกันสลับกัน ในลักษณะกระจายตัวและไมบดบังมุมมองทะเลซึงกันและกัน โดยในหน่ึง
กลุม จะประกอบไปดวยพื้นที่ยอย ๆ ซึ่งมีลําดับการเขาถึงจากพื้นที่เลน - พื้นที่กึ่งเรียน กึ่งเลน - 
พื้นที่เรียน ตามลําดับ ซึ่งในการเปล่ียนถายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ตองผาน transition 
space ที่มีลักษณะเปนทางผานของลม หรืออุโมงคลมเสมอ เพื่อสรางใหเกิดการรับรูปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึน 
 ความสัมพันธในเชิงการใชงานของพื้นที่หนึ่งและอีกพื้นที่หนึ่งที่ติดกันนั้น จะสอดคลอง
กับความหนาแนนของ plain ที่ซอนกันทั้งภายใน zone เดียวกันเอง และความสัมพันธระหวาง 
zone ซึ่งสัมพันธกับการรับรูผานการมองเห็น หมายความวา จากพ้ืนที่ที่อยูในสุด อยางเชน พื้นที่
เรียน กับพื้นที่ที่อยูนอกสุด อยางเชน พื้นที่เลน จะสัมพันธกันหรือรับรูถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหวาง
กันไดนอย เนื่องจากมีจํานวน layer ของ plain ที่ซอนกันมาก และความสัมพันธในเชิงการรับรู
ปรากฏการณทางมุมมองนั้นก็เชนกัน พื้นที่ที่ใกลชิดทะเลมากที่สุด จะมีจํานวน layer นอยที่สุด
ดวยเชนกัน 
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ภาพที่ 59 Diagram แสดงความสัมพันธในเชิงการใชงานของพื้นที่ 
 
 ลักษณะของพื้นที่และความสัมพันธกับปรากฏการณ 
 ที่ต้ังในเมือง : ลักษณะของพื้นที่ที่เกิดข้ึน สอดคลองกับระดับการ concentrate 3 
ระดับ ซึ่งสัมพันธกับการรับรูการเปลี่ยนแปลงของทองฟา โดยพื้นที่ที่ตองการการ concentrate 
มาก อยางเชน พื้นที่เรียน จะปดลอมจากพื้นที่ภายนอก และจะสัมพันธกับพื้นที่ภายในดวยกันเอง 
ในระดับที่แตกตางกัน โดยแสงจากภายนอกท่ีสองผานชองเปดดานบนเขามาจะเขามาสูพื้นที่ 
public ที่อยูภายใน และสงผลใหกิจกรรมบริเวณนั้นเปลี่ยนไปตามแสงที่เคลื่อนไปตลอดวันดวย 
แตในสวนของพ้ืนที่เรียน จะสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดจากความสวางและสีสันของ
บรรยากาศที่เกิดข้ึนภายใน โดยที่ไมสามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงไดโดยตรง แตเปนการรับรู
ผานบรรยากาศที่เกิดข้ึนภายในแทน นอกจากน้ีการที่ชองเปดดานบน เบ่ียงมุมมองไปในทิศทางที่
ตางกัน เพื่อ approach ไปยังมุมมองของสภาพแวดลอมที่ดีนั้น นอกจากจะทําใหเกิดรูปทรง
ภายนอกที่แตกตางกันแลว ยังสงผลใหเกิดความหลากหลายของที่วางภายในดวย 
 ที่ต้ังกลางทะเล : ลักษณะของพ้ืนที่ที่ เกิดข้ึน มีความแตกตางกันตามระดับการ 
concentrate 3 ระดับ ซึ่งสัมพันธกับการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองทะเล โดยพื้นทีท่ีต่องการการ 
concentrateมาก อยางเชน พื้นที่เรียน ลักษณะของพื้นที่จะคอนขางโอบลอมและมีขอบเขตที่
ชัดเจน ซึ่งพื้นที่สวนนี้จะเปดมุมมองดานหน่ึงออกสูทะเล เปนเหมือนฉากหลังที่สามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาตาง ๆ ตลอดวัน เพื่อใหสีของบรรยากาศสรางการรับรูชวงเวลา และ
เกิดการใชงานพื้นที่มีความสอดคลองกับชวงเวลานั้น ๆ ในขณะที่ดานอ่ืน ๆ มีความทึบที่มากกวา
จากการซอนกันของ layer ที่หนาแนนที่คอย ๆ กรองพื้นที่นี้ออกจากพื้นที่ public อ่ืน ๆ สวนลักษณะ
ของพื้นที่อ่ืน ๆ  เชน พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน และพื้นที่เลน จะมีขอบเขตที่นอยลงเร่ือย ๆ ตามลําดับ   



 78

ซึ่งก็จะสัมพันธกับจํานวน layer ที่ซอนกันตามลําดับดวยเชนกัน นอกจากนี้ รูปทรงของพื้นที่ที่
หลากหลายและจํานวนของ layer ที่ซอนกันก็สรางใหเกิดความแตกตางของพื้นที่ และบรรยากาศ
ของพื้นที่ภายในโรงเรียนข้ึนไดมากมาย 
 

 
 
ภาพที่ 60 Diagram ลักษณะของพื้นที่และความสัมพันธกับปรากฏการณในเชิงผัง 

 

 
 
ภาพที่ 61 Diagram ลักษณะของพื้นที่และความสัมพันธกับปรากฏการณในเชิงรูปตัด 
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การออกแบบโรงเรียน : ที่ต้ังในเมือง 
 ในการเร่ิมตนออกแบบแตละคร้ัง จะเร่ิมจากภาพบรรยากาศของแตละพื้นที่ภายใน
โรงเรียน และความแตกตางของปรากฏการณที่เกิดข้ึน ซึ่งภาพบรรยากาศนอกจากจะแสดงใหเห็น
ส่ิงที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่นั้นๆแลว ยังแสดงใหเห็นถึงรูปรางและขนาดของพื้นที่ ตลอดจนลักษณะ
ของการใชพื้นที่และกิจกรรมที่สัมพันธกับปรากฏการณ  ภาพบรรยากาศของพื้นที่ที่ประกอบไปดวย
ความมืด ความสวางของแสงที่สองลงมา เงาไมที่ทอดตัวเขามา เสียง และอุณหภูมิภายในน้ัน มี
สวนชวยในการกอรูปพื้นที่ที่เต็มไปดวยบรรยากาศตางๆเหลานั้นข้ึนมา ซึ่งทําใหเกิดความชัดเจนของ
ปรากฏการณกับเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม และสามารถลงรายละเอียดในแตละพื้นที่ไดงายข้ึน 

 

 
  
ภาพที่ 62 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Sketch 1 
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ภาพที่ 63 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Sketch 2 
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 การออกแบบโรงเรียนที่ต้ังอยูในเมืองนั้น ใชวิธีการปดลอมพื้นที่จากภายนอกและสราง
สภาพแวดลอมภายในข้ึน ดวยชองเปดดานบนที่มีลักษณะเปนปลองและ approach ไปในทิศทาง
ที่ตางกัน เพื่อใหเกิดการรับรูการเปลี่ยนแปลงของทองฟา ซึ่งเปนความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ในทางต้ัง 
 โดยการออกแบบในแตละ schematic มีความตอเนื่องของความคิดทางสถาปตยกรรม 
ซึ่งสามารถเห็นไดจากระบบผังของอาคาร ที่คอยๆกอรูปข้ึนมาจากการปดลอมพื้นที่และการสราง 
court เกิดเปน node หลักๆ ที่ประกอบดวยพื้นที่ยอยๆ ภายในที่แตกตางกันตามชนิดของพื้นที่ที่ได
จําแนกไวในตอนตน  โดยแตละ schematic หรือการพัฒนาแบบในแตละคร้ัง จะดึงเอาศักยภาพ
ของแตละพื้นที่ออกมา และคอยๆ ลงรายละเอียดใหมากข้ึน ทําใหเกิดลักษณะของเฉพาะของพ้ืนที่
แตละชนิดที่ชัดเจน  ซึ่งเมื่อดูจากผังโดยรวมของอาคาร จะบงบอกถึงความแตกตางของพื้นที่แตละ
ชนิดจากระบบของหลังคาที่เกิดข้ึน และการเขาถึง  ตลอดจนความแตกตางของปรากฏการณและ
บรรยากาศของแตละพื้นที่ภายในโรงเรียน 
 โดยการออกแบบและพัฒนาแบบแตละข้ัน มีดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 64 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Schematic 1 
  
 
 



 82

 
 

ภาพที ่65 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Schematic 2 

 

 
 

ภาพที ่66 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Schematic 3 
 
 การออกแบบโรงเรียนที่ต้ังในเมือง schematic 1-3  มีการกอรูปพื้นที่ในลักษณะของ
การแบงเปนกลุมพื้นที่ขนาดใหญที่มีความแตกตางกันตามชนิดของพื้นที่  ซึ่งภายในจะประกอบดวย
พื้นที่ยอยๆ โดยแตละกลุมพื้นที่นั้น จะมีชองเปดดานบนที่มีรูปรางแตกตางกัน ทําหนาที่สราง
ปรากฏการณใหกับพื้นที่  ดังนั้น แตละกลุมพื้นที่จึงสามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดลอมไดจากชองเปดดานบนที่มีลักษณะแตกตางกัน โดยลักษณะของชองเปดนั้นก็จะสัมพันธ
กับชนิดของพื้นที่ภายใน กอใหเกิดความเฉพาะตัวของพื้นที่และบรรยากาศของพ้ืนที่ที่แตกตางกัน 
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ภาพที ่67 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Schematic 4 
 

 
 

ภาพที่ 68 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Schematic 5 
 
 การออกแบบโรงเรียนที่ต้ังในเมือง schematic 4-5  กอรูปพื้นที่โดยการทอนขนาดของ
พื้นที่ใหเล็กลงจากเดิม รวมถึงปรับขนาดของชองเปดดานบนใหสัมพันธกับขนาดของพื้นที่ เพื่อให
แตละพื้นที่นั้นมีความเฉพาะของปรากฏการณมากขึ้น  โดยคํานึงถึงรูปรางของท่ีวางภายใน และ
ความสอดคลองกับการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวลอม 
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ภาพที ่69 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Final Design (exterior  view 1) 
 
 การออกแบบโรงเรียนที่ต้ังในเมือง final design  มีระบบในการกอรูปพื้นที่ที่ชัดเจน  
โดยชนิดของพื้นที่ ลักษณะของพ้ืนที่ และลําดับในการเขาถึงพื้นที่ มีความสัมพันธและสอดคลอง
กันทั้งในเชิงการใชสอย และในเชิงการรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  ดังนั้นจึงกอใหเกิด
รูปรางของที่วางภายในที่แตกตางกัน รวมถึงความเฉพาะของปรากฏการณ และประสบการณใน
การรับรูที่วางนั้น 
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ภาพที ่70 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Final Design (exterior  view 2) 
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ภาพที ่71 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Final Design (exterior  view 3) 
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ภาพที ่72 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Final Design (ขยายรายละเอียดพื้นที่เรียน) 
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ภาพที ่73 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Final Design (ขยายรายระเอียดพื้นที่กึง่เรียนกึง่เลน 1) 
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ภาพที ่74 โรงเรียนที่ต้ังในเมือง Final Design (ขยายรายละเอียดพื้นที่กึง่เรียนกึง่เลน 2) 
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 ผังของอาคาร แสดงใหเห็นลักษณะของพื้นที่ตางๆ  ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ 3 ชนิด ไดแก 
พื้นที่เรียน พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน และพ้ืนที่เลน โดยพื้นที่แตละชนิดจะมีรูปแบบของพ้ืนที่ยอยๆที่
แตกตางกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 พื้นที่เรียน  มีลักษณะเปนกลุมพื้นที่ที่ประกอบดวย 3 หองเรียน แตละหองจะเช่ือมตอ
กันดวย court  โดยลักษณะของหองเรียนจะปดลอมสามดาน และอีกดานจะเปดสู court ที่เปน 
court สวนตัวของหองเรียนนั้นๆ รูปรางของหองเรียนมีลักษณะเปนโถงขนาดเล็กที่มีชองเปดอยู
ดานบน เพื่อเปดมุมมองสูทองฟา ซึ่งพื้นที่เรียนแตละกลุมจะกระจายตัวกัน ตามที่แสดงในผัง 
 พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน เปนพื้นที่ขนาดใหญที่สามารถทํากิจกรรมตางๆไดพรอมกัน ซึ่ง
พื้นที่ชนิดนี้มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 พื้นที่มีลักษณะเปนโถงสูง มีชองเปดดานบน 
และรูปแบบที่ 2 คือ พื้นที่ใชงานโดยรอบจะโอบลอม court ตรงกลางไว ซึ่ง court ของแตละพื้นที่ก็
จะมีลักษณะแตกตางกันไป ไดแก court ที่เปนกลุมตนไม court ที่เปนลานหญา และ court ที่เปน
บอน้ํา โดยรูปรางของพื้นที่และลักษณะชายคาที่ยื่นลงมาตํ่ากวาระดับสายตา ทําใหที่วางภายในที่
เกิดข้ึนสัมพันธกับระดับของการมองเห็นที่แตกตางกัน 
 พื้นที่เลน  เปนพื้นที่โลงที่มีลักษณะแตกตางกัน  ทําหนาที่เช่ือมพื้นที่ชนิดตางๆ เขา
ดวยกันซึ่งพื้นที่ชนิดนี้มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแก แบบที่ 1 court ที่เปนกลุมตนไม แบบที่ 2 court ที่
เปนทุงดอกไม และแบบที่ 3 court ที่เปนลานหญา 
 

 
         
ภาพที่ 75 ผังแสดงลักษณะของพื้นที่ และผังที่ต้ังโครงการของโรงเรียนที่ต้ังในเมือง  
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ภาพที ่76 แสดงบรรยากาศพื้นที่เรียนของโรงเรียนที่ต้ังในเมือง 
 
 

 
 

ภาพที ่77 แสดงบรรยากาศพื้นที่กึง่เรียนกึง่เลนของโรงเรียนที่ต้ังในเมือง 1 
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ภาพที ่78 แสดงบรรยากาศพื้นที่กึง่เรียนกึง่เลนของโรงเรียนที่ต้ังในเมือง 2 
 
 

 
 

ภาพที ่89 แสดงบรรยากาศพื้นที่เลนของโรงเรียนที่ต้ังในเมือง 
 



 93

การออกแบบโรงเรียน : ที่ต้ังกลางทะเล 
 การออกแบบโรงเรียนที่ต้ังอยูกลางทะเลนั้นก็เชนเดียวกัน ในการเร่ิมตนออกแบบแตละ
คร้ัง  จะเร่ิมจากภาพบรรยากาศของแตละพื้นที่ภายในโรงเรียน  และความแตกตางของ
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ซึ่งภาพบรรยากาศนอกจากจะแสดงใหเห็นส่ิงที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่นั้นๆแลว 
ยังแสดงใหเห็นถึงรูปรางและขนาดของพื้นที่ ตลอดจนลักษณะของการใชพื้นที่และกิจกรรมที่
สัมพันธกับปรากฏการณ  ภาพบรรยากาศของพื้นที่ที่ประกอบไปดวยสีสันของทองฟาที่ตกกระทบ
ผนัง เงาท่ีทอดตัวเขามาและมุมมองที่เกิดจากการซอนกันของ plain เสียงและความแรงของลมที่
เคล่ือนเขามาสูพื้นที่ภายในที่แตกตางกัน  มีสวนชวยในการกอรูปพื้นที่ที่เต็มไปดวยบรรยากาศ
ตางๆเหลานั้นข้ึนมา ซึ่งทําใหเกิดความชัดเจนของปรากฏการณกับเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม 
และสามารถลงรายละเอียดในแตละพื้นที่ไดงายข้ึน 

 

 
 
ภาพที่ 80  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Sketch 1 
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ภาพที่ 81 โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Sketch 2 
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 ในการออกแบบโรงเรียนที่ต้ังอยูกลางทะเลน้ัน ใชวิธีการเปดพื้นที่ออกสูภายนอกและ
เช่ือมโยงพื้นที่ภายนอกเขามาเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ภายใน โดยใชการซอนกันของผนังหรือ plain 
ที่มีลักษณะโปรง ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวกันของวัสดุในลักษณะที่มีสวนทึบและสวนโปรงสลับกันใน
สัดสวนที่เทาๆกัน นํามากอรูปพื้นที่ เพื่อใหเกิดการรับรูการเปล่ียนแปลงของสีทองฟา ทองทะเล 
และการเคล่ือนที่ของลม ซึ่งเปนความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในทางราบ 
 การออกแบบในแตละ schematic มีความตอเนื่องของความคิดทางสถาปตยกรรม 
ซึ่งสามารถเห็นไดจากระบบผังของอาคารรูปทรงอิสระ ที่กระจายพื้นที่แผกวางออกไปในทะเล และ
คอยๆกอรูปพื้นที่ข้ึนจากการซอนกันของ plain เกิดเปนพื้นที่ที่มีลักษณะแตกตางกันข้ึนตามชนิด
ของพื้นที่ ที่ไดจําแนกไวในตอนตน  โดยในแตละ schematic หรือการพัฒนาแบบในแตละครั้ง  
จะดึงเอาศักยภาพของที่ตั้งและความแตกตางของแตละพื้นที่ออกมา แลวคอยๆลงรายละเอียด
ใหมากข้ึน ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ที่ชัดเจน  ซึ่งเมื่อดูจากผังโดยรวมของอาคาร    
จะบงบอกถึงความแตกตางของพื้นที่แตละชนิดจากวิธีการซอนกันของ plain และการเขาถึง
ตลอดจนความแตกตางของปรากฏการณ และบรรยากาศของแตละพื้นที่ภายในโรงเรียน 
 โดยการออกแบบและพัฒนาแบบแตละข้ัน มีดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 82 โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Schematic 1 
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ภาพที ่83  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Schematic 2 
 

 
 

ภาพที ่84  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Schematic 3 ทดลองสรางพื้นที่ที่สัมพนัธกับทิศทางลม 
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ภาพที ่85  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Final Design (exterior  view 1) 

 
 การออกแบบโรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล final design เกิดจากการออกแบบและการ
พัฒนาแบบภายใตแนวคิดและเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมแบบเดียวกัน (ดังที่ไดอธิบายใน
ตอนตน) จนเกิดระบบในการกอรูปพื้นที่ที่ชัดเจน  โดยชนิดของพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่ และลําดับ
ในการเขาถึงพื้นที่ มีความสัมพันธและสอดคลองกันทั้งในเชิงการใชสอย และในเชิงการรับรูการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  ดังนั้นจึงกอใหเกิดรูปรางของที่วางภายในที่แตกตางกัน รวมถึง
ความเฉพาะของปรากฏการณ และประสบการณในการรับรูที่วางนั้น 
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ภาพที ่86  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Final Design (exterior  view 2) 
 
 
 



 99

 
 

ภาพที ่87  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Final Design (exterior  view 3) 
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ภาพที ่88  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Final Design (ขยายรายละเอียดพื้นที่เรียน) 
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ภาพที ่89  โรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล Final Design (ขยายรายละเอียดพื้นที่กึง่เรียนกึง่เลน) 
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 ผังของอาคาร แสดงใหเห็นลักษณะของพื้นที่ตางๆ ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ 3 ชนิด ไดแก 
พื้นที่เรียน พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน และพ้ืนที่เลน โดยพื้นที่แตละชนิดจะมีรูปแบบของพ้ืนที่ยอยๆที่
แตกตางกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 พื้นที่เรียน  มีลักษณะเปนกลุมพื้นที่ที่ประกอบดวย 3 หองเรียน แตละหองเช่ือมตอกัน
ดวยพื้นที่วาง สําหรับทํากิจกรรม หองเรียนมีลักษณะโคง ปดกั้นมุมมองจากพื้นที่ภายนอกและเปด
มุมมองสูทะเลผานผนังโปรง  ซึ่งพื้นที่เรียนแตละกลุมจะกระจายตัวกัน ตามที่แสดงในผัง 
 พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน  พื้นที่ชนิดนี้มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 เปนพื้นที่ขนาด
ใหญที่สามารถทํากิจกรรมตางๆไดพรอมกัน มีทั้งพื้นที่ในลักษณะที่มี court ตรงกลางและไมมี 
court ตรงกลาง โดยพื้นที่จะตอเนื่องไปกับ transition space  พื้นที่ในสวนนี้สามารถมองเห็นทะเล
ไดโดยรอบผานผนังโปรง และรูปแบบที่ 2 เปนพื้นที่ขนาดปานกลางท่ีวางเกาะกลุมอยูกบัพืน้ทีเ่รียน 
โดยความสามารถในการเขาถึงอยูในระดับเดียวกันแตมีความเปนสวนตัวมากกวาพื้นที่รูปแบบแรก 
และเปดมุมมองสูทะเลเพียงคร่ึงหนึ่งของพื้นที่เทานั้น 
 พื้นที่เลน เปนพื้นที่โลงที่มีลักษณะแตกตางกัน ทําหนาที่เช่ือมพื้นที่ชนิดตางๆเขา
ดวยกัน โดยการใชงานพื้นที่ในสวนนี้นั้น จะสัมพันธกับทิศทางแดดที่เปล่ียนแปลงไปตามแตละ
ชวงเวลาของวัน และความแตกตางของเงาที่เกิดจากผนังโปรง 

 

 
 

ภาพที ่90 ผังแสดงลักษณะของพ้ืนที ่และผังที่ต้ังโครงการของโรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล 
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ภาพที ่91 แสดงบรรยากาศพื้นที่เรียนของโรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล 
 
 

 
 
ภาพที ่92 แสดงบรรยากาศพื้นที่กึง่เรียนกึง่เลนของโรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล 
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ภาพที ่93 แสดงบรรยากาศพื้นที่เลนของโรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล 1 
 

 
 
ภาพที ่94 แสดงบรรยากาศพื้นที่เลนของโรงเรียนที่ต้ังกลางทะเล  2 
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ภาพที ่95  แสดงความกลมกลืนของอาคารกับสีสันของสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปตลอดวัน 
 

สรุปวิธีการออกแบบโรงเรียนภายใตเงื่อนไขของความสัมพันธในเชิงปรากฏการณ 
 วัตถุประสงคของการสรางปรากฏการณในงานสถาปตยกรรมภายใตโปรแกรมโรงเรียน
นั้น เพื่อสรางประสบการณในการรับรูและสัมผัสถึงที่วางผานการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ  ตลอดจนการสรางปรากฏการณที่สามารถชวยสงเสริมใหเกิดการใชงานที่เหมาะสม
กับโปรแกรมข้ึน 
 ที่ต้ังในเมือง : The sound of the sky 
 โรงเรียนในเมือง มีแนวคิดในการออกแบบคือ การปดลอมจากภายนอกและสราง
สภาพแวดลอมภายในข้ึน โดยเปดมุมมองสูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีจากดานบน เพื่อสราง
ใหเกิดการรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟา 
 ซึ่งมีวิธีการในการกอรูปพื้นที่จากการพิจารณาลักษณะทางกายภาพและตําแหนงของ
พื้นที่โดยรวมกอน เพื่อกําหนดลักษณะในการจัดวางพื้นที่  โดยเร่ิมจากการวาง node หลักๆ ที่
ไดมาจากลักษณะเฉพาะของที่ต้ัง ไดแก กลุมตนไมพุม ตนไมใหญ และพื้นที่โลง ซึ่งในแตละ node 
ประกอบไปดวยพื้นที่ 3 ชนิด ตามระดับของการ concentrate ไดแก พื้นที่เรียน พื้นที่กึ่งเรียนกึ่ง
เลน และพื้นที่เลน ดังที่กําหนดในข้ันตน เพื่อใหเกิดลักษณะเฉพาะของพื้นที่และกอใหเกิด
ปรากฏการณที่หลากหลายภายในแตละ node  โดยการกอรูปพื้นที่จากการสรางพื้นที่ที่ปดลอมนั้น 
จะทํางานรวมกับเครื่องมือในระดับองคประกอบที่มีลักษณะเปนชองเปด (void) คลายๆ ปลองที่
อยูดานบน ซึ่งในแตละพื้นที่จะมีรูปรางและขนาดของชองเปดที่แตกตางกัน รวมถึงมุมมองที่เกิด
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จากทิศทางของชองเปดที่ approach ไปในทิศทางที่ตางกัน โดยบางพื้นที่เปดมุมมองสูทองฟา 
ในขณะที่บางพื้นที่เปดมุมมองสูพุมใบของตนไม ดังนั้นจึงกอใหเกิดลักษณะของท่ีวางภายใน และ
บรรยากาศของพ้ืนที่ภายในที่แตกตางกัน อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เขามาสรางใหเกิดความเฉพาะของที่วางภายใน เกิดเปนปรากฏการณข้ึนจากแสงที่สอง
เขามาตกกระทบ จากเสียงและละอองของฝน หรือแมแตเงาของใบไมที่ทอดตัวเขามาสูที่วางภายใน 
ตัวอยาง เชน พื้นที่เรียน มีลักษณะเงียบสงบ โดยแสงที่สองเขามาตกกระทบ หรือปรากฏการณที่
เกิดข้ึนจากชองเปดดานบนที่ approach สูทองฟานั้น ไมเขามารบกวนกิจกรรมภายใน และพื้นที่
ภายในยังสามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของทองฟาภายนอกได ในขณะที่พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน 
อยางเชนหองสมุด หรือพื้นที่เรียนศิลปะ จะมีความใกลชิดกับสภาพแวดลอมและสามารถ
ปฏิสัมพันธกับพื้นที่ภายนอกไดมากข้ึน เงาไมของตนไมที่อยูบริเวณ court สามารถเคล่ือนตัวทอด
ยาวเขามาสูพื้นที่ภายในได หรือการไดยินเสียงของฝนตกและการรับรูถึงฝนที่กําลังตกอยูนั้น พื้นที่
ชนิดนี้สามารถรับรูการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไดมากกวาและชัดเจนกวาพื้นที่ชนิดแรก ดังนั้น
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนจึงเขามามีผลกับพื้นที่และกิจกรรมภายใน 
 เนื่องมาจากวัตถุประสงคของโปรแกรม ที่ตองการเปดโอกาสใหพบปะ พูดคุยและเกิด
การเรียนรู  ดังนั้นในการจัดวางพื้นที่ภายในนั้น พื้นที่แตละชนิดจะถูกวางปะปนกันและมีความ
ตอเนื่องกันทั้งหมด  โดยที่ความสัมพันธของแตละพื้นที่จะสอดคลองกับลําดับในการเขาถึงและ
ชนิดของพื้นที่ จึงกําหนดใหการจะเขาถึงแตละพื้นที่ไดนั้น ตองเขาผานทาง court เสมอ โดย court 
แตละ court จะมีลักษณะและบรรยากาศของ court ที่แตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน court ที่
เปนเนินสนามหญา court ที่เปนทุงดอกไม เปนตน เพื่อใหในแตละพืน้ทีส่ามารถรับรูการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอมไดตางกัน จากการทํางานรวมกันของชองเปดดานบนที่สรางปรากฏการณที่
เกิดข้ึนภายใน กับ court ภายนอกที่มีลักษณะแตกตางกัน  
 ระบบของอาคาร และการกอรูปพื้นที่ในลักษณะดังกลาว จึงกอใหเกิดความหลากหลาย
ของปรากฏการณจากลักษณะและการกอรูปพื้นที่ โดยสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดลอมไดจากลักษณะของแสง และทิศทางของแดดที่สองลงมา รวมทั้งมุมมองที่แตกตางกันของ
แตละพื้นที่ ที่เกิดจากการสรางชองเปดที่ approach ไปในทิศทางที่ตางกัน ซึ่งเปดมุมมองสู
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติภายนอกที่ตางกันและสรางใหเกิดที่วางภายในที่แตกตางกันข้ึน 
ดังนั้น ปรากฏการณที่เกิดข้ึนจึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่กับเวลาในงาน
สถาปตยกรรม ที่ทําใหเกิดประสบการณในการใชพื้นที่และการจดจําพื้นที่ตางๆ จากความ
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เฉพาะตัวของพื้นที่ที่เกิดข้ึนเหลานั้น  นอกจากนี้ ปรากฏการณที่เกิดข้ึนยังสามารถชวยสงเสริมให
เกิดการใชพื้นที่ที่เหมาะสมข้ึนอีกดวย 
 ที่ต้ังกลางทะเล : A line in the landscape 
 โรงเรียนกลางทะเล มีแนวคิดหลักในการออกแบบ คือ การเช่ือมโยงสูสภาพแวดลอม
ภายนอกและดึงสภาพแวดลอมภายนอกเขามาเปนสวนหนึ่งของที่วางภายใน  เพื่อสรางใหเกิดการ
รับรูการเปล่ียนแปลงของทองทะเล ทองฟา และการเคล่ือนไหวของลม   
 ซึ่งมีวิธีการในการกอรูปพื้นที่จากการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง เพื่อ
กําหนดลักษณะของการจัดวางพื้นที่  โดยแบงพื้นที่ออกเปนกลุมพื้นที่ตางๆ และวางกระจายตัว  
แผกวางออกไปในทะเล ซึ่งตําแหนงของพื้นที่ที่เกิดข้ึนเปนไปตามทิศทางของลมที่พัดผานในแตละ
ชวงเดือน  และแตละกลุมพื้นที่จะถูกวางโดยไมใหบดบังมุมมองซึ่งกันและกัน เพื่อใหทุกพื้นที่
สามารถมองเห็นทะเลได พื้นที่ทั้งหมดภายในโรงเรียนถูกแบงออกเปน 3 ชนิด ตามระดับของการ 
concentrate ไดแก พื้นที่เรียน พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน และพื้นที่เลน  โดยพื้นที่ชนิดเดียวกันจะอยู
ในกลุมพื้นที่เดียวกัน ซึ่งภายในกลุมพื้นที่จะมี variation ของพื้นที่แยกยอยลงไปอีก โดยการกอรูป
พื้นที่ในลักษณะของการกระจายพ้ืนที่ออกเปนกลุมพื้นที่นั้น จะทํางานรวมกับเคร่ืองมือในระดับ
องคประกอบที่มีลักษณะเปน plain โปรง ที่เกิดจากการเรียงตัวกันของวสัดุ โดยเรียงตัวกนัในลักษณะ
ที่มีสวนทึบและสวนโปรงสลับกันในสัดสวนที่เทาๆ กัน เปรียบเสมือนเปนผนังโปรงที่สามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมภายนอกได  แลวจึงนํา plain มาวางซอนกันเปนชั้นๆ เพื่อสราง
ใหเกิดพื้นที่ข้ึน ซึ่งแตละพื้นที่ก็จะมีลักษณะและจํานวนของ plain ที่ซอนกันแตกตางกนัออกไปตาม
ความสัมพันธของพื้นที่กับสภาพแวดลอม และความสัมพันธของพื้นที่กับพื้นที่เพื่อสรางปรากฏการณ   
ที่หลากหลายแตกตางกันออกไป 
 โดยที่การซอนกันของ plain หรือ layer ของ plain ที่เกิดข้ึน จะสอดคลองไปกับระบบ
ผังที่มีรูปรางโคงอิสระ ซึ่งมาจากความสัมพันธของพ้ืนที่กับทิศทางลมที่พัดผานในแตละชวงเดือน    
กอใหเกิดเปนความตอเนื่องของพื้นที่และความเฉพาะของปรากฏการณที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ โดย
สงผลตอการรับรูทางการมองเห็น ทั้งจากภายในสูภายนอก และจากภายนอกที่มองเขามา ดังนั้น 
พื้นที่ภายในจึงมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามความสัมพันธที่เกิดข้ึน รวมทั้งสามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่ผันแปรไปตลอดทั้งวันอีกดวย ตัวอยางเชน พื้นที่เรียน การปด
ลอมของพื้นที่ชนิดนี้ เกิดจากการซอนกันของ plain ในจํานวนที่มากกวาพื้นที่ชนิดอ่ืน จึงทําให
พื้นที่เรียนสามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดนอย ทั้งการมองเห็นและการสัมผัส
ถึงความเคล่ือนไหวของลมที่เกิดข้ึน เนื่องจากการซอนกันของ plain จะกรองมุมมอง ทาํใหมองเหน็
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สภาพแวดลอมไดไมชัดเจน และแสงเงาที่ปรากฏในพ้ืนที่นี้นั้นจะเปนไปในลักษณะที่บางเบา ดังนัน้ 
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในพื้นที่สวนนี้ จึงอยูในระดับที่ไมเขาไปรบกวนกิจกรรมภายในมากนัก  
ในขณะที่พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน อยางเชน หองสมุด หรือพื้นที่เรียนศิลปะ จะมีความใกลชิดกับสภาพ 
แวดลอมและปฏิสัมพันธกับพื้นที่อ่ืนๆ ไดมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากจํานวน layer ของ plain ที่ซอน
กันนอยลง จึงทําใหพื้นที่ชนิดนี้สามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดมาก ดังนั้น 
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในพื้นที่สวนนี้ จึงอยูในระดับที่สามารถสงผลตอพื้นที่ หรือกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ภายในพื้นที่ได 
 นอกจากนี้ ความแตกตางของจํานวนของ plain ที่ซอนกัน ยังสงผลกับความสัมพันธ
ของพื้นที่แตละชนิด  ตัวอยางเชน พื้นที่เรียน มีจํานวนของ plain ที่ซอนกันมาก จึงทําใหพื้นที่เรียน
มีความเปนสวนตัวมาก เนื่องจากสามารถมองเห็นหรือปฏิสัมพันธกับพื้นที่อ่ืนๆไดนอย  ในขณะที่
พื้นที่กึ่งเรียนกึ่งเลน จํานวนของ plain ที่ซอนกันนั้นเบาบางลง จึงเปดโอกาสใหพื้นที่ภายในสามารถ
ปฏิสัมพันธกับพื้นที่ภายนอกไดมากข้ึน ทั้งพื้นที่ชนิดเดียวกันและพื้นที่ตางชนิดกัน 
 ดังนั้น การกอรูปพื้นที่ดวย layer ของ plain จึงกอใหเกิดความสัมพันธของแตละพื้นที่ 
และลําดับการเขาถึงที่มีความสอดคลองกัน ทั้งในเชิงการใชงานและเชิงการรับรูปรากฏการณที่
เกิดข้ึนดวย ตัวอยางเชน กอนเขาถึงพื้นที่เรียน ซึ่งอยูในตําแหนงที่ลึกที่สุด และมีความเปนสวนตัว
มากที่สุด ก็ตองผาน public space ,semi private space กอนเขามาสู private space ตามลําดับ  
ซึ่งลําดับการเขาถึงพื้นที่ที่เกิดข้ึนก็จะสัมพันธกับระบบ layer ของ plain ดังที่กลาวใน ขางตน 
หมายความวา ระบบการซอนกันของ plain ที่เกิดข้ึน นอกจากจะสรางใหเกิดปรากฏการณ และ
การรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่แตกตางกันแลว ยังสัมพันธกับวิธีการใชงานพื้นที่อีก
ดวย ดังนั้นพื้นที่จึงมีความตอเนื่องกันทั้งหมด โดยแตละกลุมพื้นที่จะถูกวางปะปนกัน และในการ
เปล่ียนถายพื้นที่แตละคร้ังจะตองผานสภาพแวดลอมภายนอกเสมอ ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโปรแกรม ที่ตองการเปดโอกาสใหพบปะ พูดคุย และเกิดการเรียนรู 
 ระบบของการกอรูปพื้นที่ หรือการสรางพื้นที่ในลักษณะดังกลาว จึงกอใหเกิดความ
หลากหลายของปรากฏการณที่มากนอยตางกัน จากการซอนกันของ plain ที่มีลักษณะโปรง โดย
สามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดแตกตางกัน ทั้งในเชิงของมุมมองที่เกิดข้ึน จาก
สีของทองฟาที่ตกกระทบลงบน plain หรือจากจังหวะการเรียงตัวกันของ plain ที่สรางใหเกิดมุมมอง
สูภายนอกที่ตางออกไปจากเดิม และในเชิงของลักษณะของพื้นที่ที่แตกตางกัน จากปริมาณความ
เขมขนของแสงที่สองผาน plain เขามา หรือจากการซอนทับกันของเงาที่เกิดจาก plain  ซึ่งเปนผลมา
จากการซอนกันของ plain ที่สัมพันธกับรูปทรงโคงอิสระของระบบผังอาคาร ตลอดจนทิศทางของ
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ลมที่พัดผานเขามาในทิศทางที่ตางกันตามชวงเดือนที่ตางกัน และเกิดเปนความเฉพาะตัวของแต
ละพื้นที่จึงกอใหเกิดประสบการณในการรับรูและสัมผัสถึงที่วางที่ตางกันออกไป จากการ
ปรากฏการณและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึน 
 
สรุปผลการออกแบบสถาปตยกรรม 
 การออกแบบสถาปตยกรรมที่สัมพันธเชิงปรากฏการณในครั้งนี้นั้น ไดทําการศึกษา 
โดยทดลองการออกแบบโรงเรียน 2 แหง ซึ่งมีบริบทของที่ตั้งที่แตกตางกันคือ ที่ตั้งในเมือง และ
ที่ตั้งกลางทะเล เพื่อคนหาแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของที่ต้ัง โดยสถาปตยกรรมทําหนาที่เปนตัวกลางในการส่ือสาร
ถึงปรากฏการณเกิดข้ึน 
 ในการออกแบบโรงเรียนทั้ง 2 แหงนั้น ใชวิธีการและเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรมที่
แตกตางกัน โดยโรงเรียนที่ต้ังอยูในเมือง ใชวิธีปดลอมจากภายนอก และสรางสภาพแวดลอม
ภายในข้ึน จากชองเปดดานบนที่เปดมุมมองสูทองฟาไปในทิศทางที่แตกตางกัน เปนผลมาจาก
ขอจํากัดของที่ต้ัง และสภาพแวดลอมโดยรอบที่เต็มไปดวยอาคารสูง สวนโรงเรียนที่ต้ังอยูกลาง
ทะเลนั้น โดยรอบที่ต้ังเปนทะเลทั้งหมด จึงใชวิธีสรางการเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก และ
ดึงเอาสภาพแวดลอมภายนอกเขามาเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ภายใน โดยใชการซอนกันของผนังโปรงที่
เรียงตัวกันบนผังรูปทรงอิสระ ซึ่งวิธีการที่แตกตางกันของทั้ง 2 โรงเรียนนั้น กอใหเกิดสถาปตยกรรมที่
มีความแตกตางกันอยางชัดเจน โรงเรียนแตละแหงนั้น มีความสอดคลองและสัมพันธไปกับบริบท
ของที่ต้ัง โดยโรงเรียนในเมืองจะสัมพันธกับสภาพแวดลอมในทางต้ัง สวนโรงเรียนกลางทะเลจะ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมในทางราบ  ดวยวิธีการที่แตกตางกันจึงกอใหเกิดความเฉพาะตัวของแต
ละโรงเรียนข้ึน รวมทั้งความหลากหลายของพ้ืนที่ และความแตกตางของปรากฏการณที่เกิดข้ึน
จากการทํางานรวมกันระหวางองคประกอบทางสถาปตยกรรมกับสภาพ แวดลอมทางธรรมชาติของ
ที่ต้ังนั้นๆ 
 วิธีการกอรูปของพื้นที่ที่ เรียบงาย และรายละเอียดในรูปทรงที่ชัดเจน ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางวัสดุที่เลือกใชที่มีความหมายกับบริบทของท่ีต้ัง นอกจากจะทําใหเกิดความ
เขาใจในองครวมของสถาปตยกรรมแลว ยังชวยสรางความเชื่อมโยงในการรับรูและสัมผัสที่วาง 
โดยเฉพาะการรับรูในแงของการมองเห็น รวมทั้งประสบการณที่มีตอขนาดและรูปรางของพื้นที่ 
เกิดเปนสถาปตยกรรมที่เต็มไปดวยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และเกิดปรากฏการณที่แตกตางกันจาก
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เรียบงายนั้น ดังนั้นปรากฏการณที่เกิดข้ึนในงานสถาปตยกรรม 
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นอกจากจะสรางใหเกิดประสบการณและการรับรูที่วางทางสถาปตยกรรมแลวนั้น ยังชวยสงเสริม
ใหเกิดการใชงานพ้ืนที่ที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธไปกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติอีกดวย 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธของสถาปตยกรรมกับปรากฏการณหรือการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมทําใหเขาใจไดวา ปจจัยที่สงผลตอการออกแบบสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่เปน
ตัวกลางในการส่ือสารถึงปรากฏการณหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ประกอบไปดวย 
ที่ตั้งและชนิดของการใชสอย ซึ่งลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งที่แตกตางกันนั้นจะสงผลใหเกิด
รูปแบบและความเฉพาะตัวของปรากฏการณที่จะเกิดข้ึนในสถาปตยกรรมแตละแหง โดยที่ระดับ
ความเขมขนและลักษณะความสัมพันธของปรากฏการณที่จะเกิดข้ึนจะตองสอดคลองไปกับชนิด
ของการใชสอย โดยที่การใชสอยบางชนิดอนุญาตใหเราสามารถรับรูการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนไดมาก โดยที่ไมรบกวนกิจกรรมหรือการใชสอยที่เกิดขึ้น ในขณะที่การใช
สอยบางชนิดอนุญาตใหเรารับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นไดนอยเพื่อให
กิจกรรมและการใชสอยยังคงสามารถดําเนินไปไดตามปกติ ดังนั้น ในการสรางการรับรูปรากฏการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมจึงจําเปนที่จะตองสรางรูปแบบหรือวิธีการในการรับรู
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมีความเหมาะสมกับการใชสอยหรือแมกระทั่งสงเสริมกิจกรรมและการ
ใชสอยนั้นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจะทําใหสถาปตยกรรมนั้นสามารถสรางใหเกิดความ
เขาใจในความสัมพันธระหวางผูใชอาคารและสภาพแวดลอม ณ ที่ตั้งแหงนั้น ซึ่งถือเปนหนาที่
ประการหนึ่งของงานสถาปตยกรรมที่นอกเหนือไปจากหนาที่ของการรองรับการใชสอย ซึ่งจะทํา
ใหสถาปตยกรรมนั้นเกิดความสมดุลระหวางมิติของสภาพแวดลอม ผูคน และประโยชนใชสอย 
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