
 

  

  

ความเขา้ใจ space ในการออกแบบบา้นของ Geoffrey Bawa 
 

โดย 
นายรชานนท ์มีเอ่ียม  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แบบ 1.1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

  

ความเขา้ใจ space ในการออกแบบบา้นของ Geoffrey Bawa 
 

โดย 
นายรชานนท ์มีเอ่ียม  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แบบ 1.1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

  

THE IDEA OF SPACE IN GEOFFREY BAWA'S HOUSE 
 

By 

MR. Rachanon MEEIAM 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Doctor of Philosophy (Architecture) 

Department of Architecture 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2019 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หวัขอ้ ความเขา้ใจ space ในการออกแบบบา้นของ Geoffrey Bawa 
โดย รชานนท ์มีเอ่ียม 
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 1.1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ์ดร. ตน้ขา้ว ปาณินท ์ 

 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรรัตน์ นนัทานิช)  

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารย ์ดร.วีระ อินพนัทงั)  

   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ตน้ขา้ว ปาณินท)์  

   ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
(ศาสตราจารยอ์รศิริ ปาณินท ์)  

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

58054904 : สถาปัตยกรรม แบบ 1.1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : ท่ีวา่ง, ฟอร์ม, การเคล่ือนท่ี 

นาย รชานนท์ มีเอ่ียม: ความเขา้ใจ space ในการออกแบบบา้นของ Geoffrey Bawa อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. ตน้ขา้ว ปาณินท ์

 
Geoffrey Bawa สถาปนิกชาวศรีลงักาผูท่ี้เร่ิมตน้ฝึกฝน และปฏิบติัจนเกิดเป็นความช านาญ

ในการท าหน้าท่ีสถาปนิกในช่วงเขา้สู่วยักลางคน ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปีของการผลิตผลงานท่ีสัมพนัธ์
ไปกบัการพฒันาวิธีการออกแบบท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึง Geoffrey Bawa ไดผ้ลิตผลงานออกแบบไวอ้ย่างมากมายทั้ง
ในอาคารประเภทท่ีพกัอาศยั และอาคารสาธารณะ ท่ีปรากฏออกมาบนศรีลงักา และ ภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวนัออกเชียงใต้ ประเภทอาคารท่ีได้รับการยอมรับ  และสร้างช่ือเสียงให้กับ Geoffrey Bawa นั้นคือ
อาคารประเภทท่ีพกัอาศยั ร่วมไปถึงโรงแรม รีสอร์ท และบงักะโล องคป์ระกอบท่ีเป็นจุดเด่นในเชิงการ
ประดบัประดาท่ีเห็นไดช้ดัในงานออกแบบของ Geoffrey Bawa นั้นมกัประกอบไปดว้ยงานออกแบบภูมิ
ทัศน์ และรูปแบบเคร่ืองประดับอาคารท่ีได้รับอิทธิพลจากยุโรปทั้ งอิตาลี และองักฤษ รวมไปถึงการ
ออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศของถ่ินท่ี การใช้วสัดุตามทอ้งถ่ิน การแสดงออกผ่านส่ิงเหล่าน้ี
สร้างใหเ้กิดภาพจ าถึงระบบในงานออกแบบ มกัจะน าไปสู่การเผยแพร่ท่ีอธิบายถึงความเป็นนามธรรมของ 
space ในสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏออกมาในอาคารแต่ละหลงั แต่ในทางตรงกนัขา้มการเผยแพร่ และการ
พยามให้ค าอธิบายต่าง ๆ นั้นมกัจะปรากฏออกมาจากผูท่ี้เขา้ไปสัมผสั และบรรยายผ่านประสบการณ์
ส่วนตวั ในขณะท่ีตวัของ Geoffrey Bawa ค่อนขา้งจะไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ความเขา้ใจส่วนตวัในการสร้าง
กระบวนการออกแบบ  หรือความเข้าใจเก่ียวกับ  space ของเขาเองเท่าใดนัก   แต่กระนั้ น  space ใน
สถาปัตยกรรมยงัคงเป็นส่ิงแรกท่ีแสดงออกถึงตวัมนัเองโดยสะท้อนผ่านการส่ือสารของสถาปนิกโดย
กระบวนการออกแบบของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กบัอิทธิพลของการสร้างล าดบัท่ีไม่เท่ากนัในกระบวนการ 
หรือขั้นตอนการออกแบบท่ีด าเนินไป ภายใตก้ระบวนการทางเหตุผลของการสร้างให้เกิด space ในแง่น้ี 
space ประกอบไปดว้ยคุณสมบติัท่ีหลากหลายตามหลกัการ และการพฒันาในทฤษฎีสถาปัตยกรรมตลอด
ช่วงศตวรรษท่ี 19 เร่ือยมา จึงน ามาสู่การตั้งค าถามของวิทยานิพนธ์ท่ีว่าสามารถสร้างวิธีการทางเหตุผล 
และหลกัการท่ีสัมพนัธ์กบั space ในสถาปัตยกรรมเพื่ออธิบาย space ในงานออกแบบของ Geoffrey Bawa 
เป็นกายภาพไดอ้ย่างไร ในแง่น้ีโครงสร้างขององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนัในสถาปัตยกรรมซ่ึงสร้างให้เกิด
การรับรู้ space ของ Geoffrey Bawa นั้นวิทยานิพนธ์น้ีจึงก าหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อน าเสนอการสร้าง
กระบวนการอ่านกายภาพของโครงสร้างระบบ space ท่ีน าไปสู่การเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายอยา่งท่ีเป็นพื้นฐาน
ของ Geoffrey Bawa ท่ีการแสดงออกผา่น space ในสถาปัตยกรรม     
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MR. RACHANON MEEIAM : THE IDEA OF SPACE IN GEOFFREY BAWA'S 
HOUSE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR TONKAO PANIN 

Geoffrey Bawa is Sri Lankan architect who has practiced and gained expertise in 
architecture. For over 30 years he develops his designing skill and builds structures and buildings 
in his home country, Sri Lanka, and neighboring countries in South East Asia. He is famous for 
residential architecture including hotels, resorts and bungalows. His signatures are scenic design 
and building inspired by European feels such as Italian and English. He also plans his work in line 
with local measures; weather and products. He portraits and explains “space” in each and every 
buildings that he designs without having to publish his definition of space. Space is the first 
element in architecture that each architect communicates through their work individually. Space 
is a combination of various processes and architectural developed theories from 19th century 
onwards. This leads to the question for this thesis whether we can reason and understand the 
relation of space to explain Geoffrey Bawa’s works. The related architectural framework leads to 
the acknowledgment of Geoffrey Bawa’s space, this thesis presents process of space to bring the 
basic of Geoffrey Bawa’s work through space. 
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ครูตน้ขา้ว ในฐานะศิษยข์อแสดงความขอบคุณดว้ยรักและเคารพต่อครู  ขอขอบคุณพี่ ๆ และเพื่อน ๆ 
ในชั้นเรียนเดียวกนัท่ีเสมือนแรงกระตุน้ และการสะทอ้นความเขา้ใจในทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม  ท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอขอบคุณอาจารย ์อรศิริ ปาณินท ์และ อาจารย ์วีระ อินพนั
ทงั ส าหรับประสบการณ์ และค าแนะน าท่ีดีในวนัสอบจบวิทยานิพนธ์  รู้สึกเป็นความภูมิใจส่วนตวั
อย่างยิ่งจากอาจารยท์ั้งสองท่าน ขอขอบคุณยาขมจากอาจารย์ อภิ ในช่วงตน้ของการเร่ิมเรียนปีแรก ๆ 
ขอบคุณเพื่อน ๆ รอบตัวท่ีคอยส่งก าลังใจ ขอบคุณแรงสนับสนุนท่ีประเสริฐยิ่งมาโดยตลอดจาก
ครอบครัวของผูเ้ขียน ในทา้ยน้ีผูเ้ขียนเช่ือมาโดยตลอดว่าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็นเสมือนพื้นฐานของ
ความเช่ือ พลงั และแรงบนัดาลใจให้ผูเ้ขียนไดอ้อกไปสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมตลอดไปใน
ฐานะสถาปนิก 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

Geoffrey Manning Bawa เกิดเม่ือปี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1919 ประเทศศรีลงักา ซ่ึงในช่วง

เวลานั้นยงัคงเป็นประเทศท่ีอยู่ภายใตอ้าณานิคมจากการปกครองขององักฤษ ในวยัเด็ก Geoffrey 

Bawa ชอบท่ีวาดรูปผา้คลุมหนา้หญิงสาวอยา่งเป็นส่วนตวัมากกวา่จะเขา้สังคม เขาเติบโตมาในบา้น

ท่ีเมือง Negombo ซ่ึงมีลักษณะเป็น ‘bungalow’ ท่ี เป็นรูปแบบท่ีสืบย้อนกลับไปในช่วงกลาง

ศตวรรษท่ี 19  ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีรายลอ้มไปดว้ยสวนมะพร้าว และ ยางพารา ลกัษณะของตวับา้นมี

เฉลียงดา้นหนา้กวา้ง เช่ือมต่อของทางสัญจรยาวขนาบขา้งกบัโถงหลกั ฝ่ังหน่ึงของแนวเฉลียงน้ีเป็น

กลุ่มห้องนอน ถดัจากโถงหลกัเขา้มาจะพบเฉลียงท่ียกพื้นขึ้นว่ิงรัดรอบ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดลอ้ม

ลานกลางบา้น ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมต่อไปยงัส่วนบริการของบา้นทั้งห้องน ้า ครัว และส่วนท่ีพกัของคน

รับใช ้การวางผงัพื้นแบบน้ีเป็นการรับรูปแบบจาก ‘Anglo – Dutch’ นอกเหนือจากบา้นท่ี Geoffrey 

Bawa อยูอ่าศยัแลว้นั้น บา้นของ Ronald Schrader ซ่ึงเป็นลูกพี่ลูกนอ้ง ลกัษณะของบา้นประกอบไป

ดว้ยโถงหลกัท่ีถูกขนาบขา้งไปดว้ยกลุ่มห้องนอน ภายใตห้ลงัคาจัว่ท่ีมุงดว้ยแผ่นกระเบ่ืองโคง้คร่ึง

วงกลม ภายใตห้ลงัซ่ึงปกคลุมเฉลียงท่ีลึกเช่ือมต่อกนั หลงัไดรั้บการรองรับน ้ าหนักดว้ยโครงสร้าง

ดว้ยเสาท่ีมีลกัษณะอว้นเป็นทรงขวดนมตามแบบอิตาลี หรือท่ีเรียกวา่ ‘Tuscan’ ท่ีวางอยูใ่นต าแหน่ง

รัดรอบตวับา้นซ่ึงเช่ือมต่อไปยงัปีกของส่วนบริการท่ีแยกออกไป ล าดบัขององค์ประกอบในบา้น 

Schrader น้ีแสดงออกถึงการอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัมากมายของสถาปัตยกรรมประเภทพกัอาศยั

ของ Ceylonese – Dutch[1] นั้นจะถูกแสดงออกอย่างแข็งแกร่งถึงอิทธิพลต่อการรับรู้ของ Geoffrey 

Bawa ต่องานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการอยูอ่าศยัในบทต่อไป    

 จนกระทั้งปีค.ศ. 1938 Geoffrey Bawa ไดเ้ขา้เรียนต่อในเก่ียวกับกฎหมายท่ีมหาวิทยาลยั 

Cambridge ประเทศองักฤษ ในปีถดัมาเขาไดมี้โอกาสไปพกัอาศยักบั Georgette Camille ผูเ้ป็นญาติ

ท่ีกรุงปารีส Georgette นั้นเป็นมีความรู้เก่ียวกบัวรรณคดี และสุนทรียะ ซ่ึงท าให้ Geoffrey Bawa ได้

พบปะ และเข้าร่วมกับกลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้า (avant – garde) น้ีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจแรกท่ี

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับเขาในภายหลงั ในช่วงเวลาท่ี Geoffrey Bawa เขา้รับการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัย Cambridge เขาได้อาศัยอยู่ในย่าน King’s Parade ในช่วงนั้ นความสนใจเก่ียวกับ
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สถาปัตยกรรมของเขายงัไม่ได้รับการพฒันาอย่างเด่นชัด แต่ดว้ยพรสวรรค์ของการประดบั และ

จดัเรียงตกแต่งภายใน Geoffrey Bawa จึงไดรั้บช่ือเสียงในฐานะนกัออกแบบในหมู่เพื่อน และไดรั้บ

การขอค าช้ีแนะเพื่อการตกแต่งห้องของพวกเขาเหล่านั้น หน่ึงในเพื่อนของ Geoffrey Bawa ท่ีเขามกั

ไดรั้บเชิญในช่วงสุดสัปดาห์ไปพกัอาศยัท่ีบา้นย่านชนบทของ Guy Strutt ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

Terling Place ในยา่น Essex และ Beaufront Castle ในยา่น Northumberland ในช่วงเวลาท่ี Geoffrey 

Bawa อาศยัอยู่ใน Cambridge ได้ก่อให้เกิดความรักต่อบา้นชนบทตามแบบองักฤษ และสวนตาม

แบบนิยม[2]  ในปีค.ศ. 1945 ภายหลังส าเร็จการศึกษากฎหมายได้ 3 ปี Geoffrey Bawa และ Guy 

Strutt ไดถื้อโอกาสไปเยี่ยมญาติห่าง ๆ ของ Guy Strutt ท่ีอิตาลี ทั้งคู่ไดรั้บเชิญให้เขา้พกัใน Villa ท่ี 

Cola – di – Lazise ใกลก้บัทะเลสาบ Garda และไม่ห่างจากเมือง Verona การเดินทางในคร้ังน้ีไดท้ า

ให้ Geoffrey Bawa ไดพ้บกบัสถาปนิกชาว Dutch ช่ือ Benjolini ผูเ้ชียวชาญเก่ียวกบัสวนแบบอิตาลี 

Renaissance ทั้งคู่ไดก้ลายมาเป็นเพื่อน และมกัจะท่องเท่ียวไปเยี่ยมเยือน Villa Palladio และ Villa 

Foscari ท่ีทั้งคู่ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมท่ีดูเหมือนว่าท าให้เกิด

กระตุน้ภายในต่อความสนใจท่ีแทจ้ริงของ Geoffrey Bawa[3]     

 ในปีค.ศ. 1946 Geoffrey Bawa ไดย้า้ยกลบัมาอยู่ประเทศศรีลงักาและเร่ิมตน้การท าหนา้ท่ี

เป็นทนายความ แต่ดว้ยความไม่มัน่ใจไดส่้งผลใหเ้ขาเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงกบัการท าหนา้ท่ี เขาจึง

ไดว้างมือจากอาชีพทนายความ ฤดูใบไมร่้วงในปีเดียวกนัน้ีเองเขาไดต้ดัสินใจท่ีเดินทางคร้ังส าคญั

ออกจากประเทศ        ศรีลงักาอีกคร้ัง เพื่อไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 1947 เขาไดเ้ดินทาง

กลบัไปท่ีลอนดอนเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ต่อมายา้ยไปอยูท่ี่อิตาลี และเช่า villa ท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจาก villa 

Cola – di – Lazise และมองขา้มทะเลสาป Garda ได ้และในปีค.ศ. 1948 เขาตั้งใจจะลงหลกัปักฐาน

ท่ีอิตาลี แต่แลว้ดว้ยสภาพคล่องในดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินขา้มทวีปท่ีล่าชา้ในสมยันั้น ท า

ให้ Geoffrey Bawa ล้มเลิกการตัดสินใจท่ีจะอาศัยอยู่ในยุโรปต่อไป เขาตัดสินใจยา้ยกลับมายงั

ประเทศศรีลงักา ในช่วงแรกท่ียา้ยกลบัมาคร้ังน้ี Geoffrey Bawa ไดอ้าศยัอยู่กับพี่ชาย Bevis Bawa 

ในช่วงเวลาน้ีเอง Geoffrey Bawa ยงัคงคิดถึงภาพฝันท่ีตน้จะได้ใช้ชีวิตในดินแดนยุโรป จนพี่ชาย

ของเขานั้นตอ้งกระตุน้ใหน้อ้งชายละทิ้งความฝันนั้นไป จนในท่ีสุดทั้งคู่ไดมี้แผนการมองหาท่ีดินท่ี

มีเกณฑ์ท่ีตั้งติดอยู่กบัทะเลสาบ หรือแม่น ้ า ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ี Geoffrey Bawa สามารถสร้างบา้นชนบท

ตามแบบขององักฤษ ท่ีตั้งอยู่ในกลางสวนแบบอิตาลี ตามทศันคติของตวัเขาได ้ความตั้งใจท่ีจะหา

ท่ีดินในอุดมคติน้ีอาจจะตอ้งลม้เลิกไป ซ่ึงเกือบท าให้ Geoffrey Bawa เก็บขา้วของยา้ยกลบัไปยุโรป

อีกคร้ังจนในท่ีสุดไดท้ั้งสองพี่นอ้งไดพ้บกบัเจา้หนา้ท่ีสรรพมิตรทอ้งถ่ิน และไดท้ราบว่ามีหญิงชรา
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ตั้งใจจะขายท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ง bungalow ในไร่ปลูกยางพาราเก่าท่ีมีเน้ือท่ี 100,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่

บนยอดเนิน และมีลกัษณะแหลมท่ียืน่ออกไปในทะเลสาบ Dedduwa ตวัท่ีดินหนา้แน่นไปดว้ยสวน

ป่ายางพารา มุมมองในท่ีดินนั้นจะมองเห็นทิวทศัน์ของถูมิประเทศท่ีตระการตาจากทั้งสองทิศทาง

ข้ามกันจากใจกลางของพื้นท่ี Geoffrey Bawa ซ้ือท่ีดินผืนน้ีและเร่ิมต้นโครงการ Lunuganga[4] 

 Lunuganga นั้นมีศกัยภาพท่ีมหาศาลท่ีส่งผลให้ Geoffrey Bawa เร่ิมตน้การปรับปรุงอาคาร 

bungalow ท่ีเปล่ียนแปลงทางระเบียงทางเดินภายใตห้ลงัคาเก่าดา้นทิศตะวนัตกในลดการปิดลอ้มลง

คร่ึงหน่ึง ปรับปรุงระเบียง และเกือบทั้งตวัอาคาร  เพื่อเพิ่มการรับรู้การเขา้ถึง (approach) ของผูท่ี้มา

เยือนจากทิศใต ้จนในปีค.ศ. 1949 Lunuganga ไดมี้โอกาสตอนรับผูม้าเยือนกลุ่มแรกจากยุโรปคือ 

Georgette Camille การมาพบกันในคร้ังน้ีท าให้เธอได้เห็นความคิดท่ีเป่ียมให้ด้วยพลังในการ

สร้างสรรค์ของ Geoffrey Bawa แต่ยงัคงขาดทกัษะ และ วิธีการในการออกแบบ เธอจึงแนะน าให้ 

Geoffrey Bawa ผนัตวัไปเป็นสถาปนิก ค าแนะน าจากญาติผูน้ี้ไดป้ลุกแรงกระตุน้ถึงความหลงใหล

เก่ียวกบัการออกแบบอาคารให้ผูค้นไดพ้กัอาศยั และการออกแบบสวน จากเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในตัวของ 

Geoffrey Bawa ให้เพิ่มมากขึ้น Geoffrey Bawa รู้ตวัเองในทนัทีว่ายงัขาดทกัษะท่ีเชียวชาญในการ

เป็นสถาปนิก เขาจึงไปขอค าปรึกษาจากเพื่อน Neville Wynne – Jones ซ่ึงเป็นหัวหนา้สถาปนิกของ

รัฐบาลทอ้งถ่ินเขาจึงแนะน าให้ Geoffrey Bawa เดินทางกลบัไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษ แต่ขั้น

แรกให้ลองฝึกงานกับสถาปนิกท่ีท างานจริงก่อนเพื่อยืนยันความมั่นใจว่าเขาต้องการเรียน

สถาปัตยกรรมอย่างจริงจังหรือไม่ ในปีค.ศ. 1951 Geoffrey Bawa ได้เข้าไปท างานเป็นผู ้ช่วย

สถาปนิกในส านกังานสถาปนิก E. R. & B ในระหวา่งปีค.ศ. 1951 เขาไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบ

ผงั Colombo Exhibition จึงได้รับโอกาสให้เป็นผูช่้วยออกแบบศาลาท่ีตั้งอยู่ในงานมากมาย ในปี

เดียวกนัน้ีเองเขายงัไดมี้โอกาสรับงานออกแบบเองอย่างอิสระอิสระ แต่ดว้ยรู้ตวัว่ายงัขาดทกัษะท่ี

ส าคญั จนในท่ีปีค.ศ. 1952 Geoffrey Bawa ได้ตดัสินใจเดินทางกลบัไป Cambridge เขาได้จา้งครู

ส่วนตวัเพื่อสอนค านวนเชิงวิศวกรรม และออกแบบโครงสร้าง ในปีค.ศ. 1954 Geoffrey Bawa ได้

เขา้เรียนต่อสถาปัตยกรรมท่ี Architectural Association School (AA) ในช่วงเวลาน้ี AA นั้นเต็มไป

ด้วยบุคลากรอย่าง John Killick, Peter Ahrends, Peter Smithson, Arthur Korn, Edward Cullinan 

และนักประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมอย่าง John Smithson ซ่ึงทางสถาบันได้มุ่งเน้นการเรียนการ

สอนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  (Modernism) ซ่ึ งสามารถแยกประเภทผู ้ท่ีสนใจการศึกษา

สถาปัตยกรรมตามรูปแบบทั้ง Mies Van de Rohe และ Le Cobusier ในช่วงปีท้ายของการศึกษท่ี 

AA นั้น Geoffrey Bawa ไดเ้ขา้ร่วมกบัสตูดิโอของ John Killick ท่ีศึกษาความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัใน
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เมือง London ซ่ึงเขานั้นท างานร่วมกับ Stuart Lewis และ Tony Mathes ทั้ งสามได้น าเสนอแบบ

อาคารสูงท่ีมีลกัษณะเป็นกล่องวางซ้อนกนั ท่ีแยกชั้นออกในระดบัต่าง ๆ โดยใชแ้กนแนวนอนเป็น

ทางเขา้สู่หน่วยของท่ีพกัอาศยัอยูท่ี่ระเบียงท่ีแสดงใหอ้ย่างชดัเจนถึงการไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงาน 

Unit d’ Habitation โดย Le Cobusier แต่ทั้ งน้ีพอจะสามารถสังเกตุเห็นได้ถึงการรับอิทธิพลจาก

การศึกษาสถาปัตยกรรมทั้ง Mies Van de Rohe และ Le Cobusier ท่ีปรากฏขึ้นในงานของเขา ในปี

สุดทา้ยของการศึกษาท่ี AA นั้น Geoffrey Bawa เร่ิมท่ีสนใจระเบียบแบบแผนของทั้งอาคาร และ

สวนในยุค Renaissance และ Baroque โดยเฉพาะงาน Michelangelo, Viglona และ Guilio Romano 

และส าหรับสถานท่ีท่ีเขาช่ืนชอบนั้ นคือ สวนท่ี Villa Lante, Villa Farnese และ Count Orsini’s 

‘Sacra Bosco’ จนในท่ีสุดวิทยานิพน์ของ Geoffrey Bawa ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถาปัตยกรรม Baroque 

เยอรมันของสถาปนิก Balthasar Neumann ในปีค.ศ. 1957 เขาได้ผ่านการทดสอบจาก Royal 

Institute of British Architecture (RIBA) และเดินทางกลบัมายงัประเทศศรีลงักาเพื่อเร่ิมตน้การเป็น

สถาปนิกในวยั 38 ปี[5]         

 ระหว่างค.ศ. 1970 – 1977 เป็นยุคกลางของ Geoffrey Bawa หลงัจากท่ีเขาได้ก้าวขึ้นเป็น

หุ้นส่วนคนของบริษทั และปรับปรุงโครงสร้างภายใน E. R. &B. ท าให้ตวับริษทัเองมีฐานลูกคา้ท่ี

แข็งแกร่ง ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์ดา้นการเมืองของประเทศศรีลงักายงัคงผนัผวน จึงเปิดโอกาส

ให ้Geoffrey Bawa ไดท้ างานโครงการของรัฐบาลในยคุนั้น ไดแ้ก่งานออกแบบอาคารอุตสาหกรรม 

Pallakelle และงานออกแบบมหาวิทยาลยั Vidyodaya อีกทั้งงานจากลูกคา้เอกชนอยา่งงานออกแบบ

ส านักงานธนาคาร รวมถึงมีงานออกแบบท่ีเกิดขึ้นภายนอกแผ่นดินศรีลงักา ระหว่างค.ศ. 1978 – 

1988 ยุคท่ีเฟ่ืองฟูของ Geoffrey Bawa บริบททางการเมืองภายในศรีลงักังยงัคงมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา แต่ในช่วงเวลาน้ีในแวดวงสถาปัตยกรรมของศรีลงักาถือวา่เติบโตอย่างกา้วกระโดด เร่ิม

มีการสถาปนาโรงเรียนสอนสถาปัตยกรรมคือ The School of Architecture at Katubedde ภายใต้

สังกัดมหาวิทยาลัย Moratuwa และผ่านการรับรองจาก Royal Institute of British Architecture 

(RIBA) ในช่วงเวลาน้ี Geoffrey Bawa ไดด้ ารงอยูใ่นต าแหน่งนายกสภาสถาปนิกศรีลงักา หรือ The 

Sli Lanka Institute of Architecture (SLIA) และตวั Geoffrey Bawa ยงัคงไดรั้บมอบหมายโครงการ

โดยตรงจากรัฐบาล ทั้งงานออกแบบโครงการประเภทโรงแรม งานออกแบบปรับปรุงรัฐสภาหลงั

เก่า งานออกแบบปรับปรุงอาคารส านกังานทางดา้นเศรฐกิจ งานออกแบบวางผงัมหาวิทยา Ruhunu 

รวมถึงโครงการส าคญัอย่างงานออกแบบรัฐสภาหลงัใหม่ของศรีลงักา จนกระทั้งปีค.ศ. 1990 ถือ

เป็นจุดส้ินสุด E. R. &B. ตลอด 30 ปีของการเป็นสถาปนิกของ Geoffrey Bawa แสดงให้เห็นถึง
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ประสบการณ์ในการออกแบบโครงการท่ีหลากหลายตั้งแต่อาคารบ้านพกัอาศยั จนไปถึงขนาด

โครงการสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างโรงแรม ส าหนักงาน และรัฐสภา จึงแสดงไดถึ้งคุณค่าท่ีคู่ ควร

ให้งานเหล่าได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดย Christop Bon และ Jean Chamberlin ซ่ึงพยายาม

รวบรวมเน้ือหางานออกแบบของ Geoffrey Bawa จัดแสดงนิทรรศการขึ้นเม่ือค.ศ. 1986 ท่ีกรุง

ลอนดอน และในปีเดียวกนัได้ยา้ยไปจดัแสดงทั้งท่ี นิวยอร์ค บอสตนั และโคลมัโบ กระนั้นหาก

ยอ้นกลบัไป 3 ปีก่อนหนา้น้ีคือค.ศ. 1983 Christop Bon และ Jean Chamberlin ตอ้งพบกบัความยาก

ในการเน้ือหางานของ Geoffrey Bawa ทั้งเอกสาร ภายถ่าย และงานเขียนแบบเกือบทั้งหมด ในช่วง

การท างานก่อนหนา้นั้นไม่เคยสมบูรณ์ อีกทั้งยงัถูกการท าลายจากปลวก และหลายงานสูญหาย และ

แมลง เน่ืองดว้ยลกัษณะการท างานท่ีส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปพร้อมกนักับกระบวนการก่อสร้าง และ

แกไ้ข และโดยส่วนใหญ่เม่ือโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จจึงค่อยมีการท าแบบยอ้นหลงั จึงมีบางการ

เปรียบเทียบลกัษณะการท างานของ Geoffrey Bawa คลา้ยคลึงกบัการท างานของ Carlo Scarpa ท่ี

มักจะร่างแบบขึ้ นท่ีหน้างาน ภายหลัง Christop Bon และ Jean Chamberlin ได้ท างานร่วมกับ

นิตยสารเน้ือหาเก่ียวกับสถาปัตยกรรมช่ือ Mimar ท่ีได้ด าเนินการรวบรวมเผยแพร่ผลงานของ 

Geoffrey Bawa อยู่พอดี และยงัได ้Brian Brace Taylor บรรณาธิการชาวอเมริกนัมาเขียนบทน าของ

หนงัสือ ซ่ึงมีเน้ือหาตอ้งการจะอภิปรายเชิงทา้ทายเก่ียวการออกแบบของ Geoffrey Bawa แต่ตวัของ 

Geoffrey Bawa เองกับไม่ค่อยเต็มใจท่ีจะอธิบายงานในแง่ของทฤษฎี แต่แลว้ในปีค.ศ. 1968 ได้

ปรากฏบทความสั้น ๆ ช่ือ Times Annual of Ceylon ท่ีเขียนโดย Geoffrey Bawa เพื่อเป็นการแสดง

สถานะความคิดท่ีส าคญัช้ินเดียวท่ีมีต่อการออกแบบของตนเอง[6]    

 จากความคลุมเครือในการออกแบบงานของ Geoffrey Bawa จึงน าไปสู่การตั้งขอสังเกต

ท่ีว่า ส่ิงใดคือความหมายท่ีปรากฏขึ้นในงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมของ Geoffrey Bawa ในแง่

น้ีสถาปัตยกรรมดว้ยตวัมนัเองคือการการกระท าให้เกิดการสร้างสรรค ์แก่นแทข้องการสร้างสรรค์

คือการส่ือสารเก่ียวกับอุดมคติดั่งเดิมจากผูส้ร้าง ผ่านความหมายของการแสดงออกไปสู่ผูรั้บ 

ความหมายของการแสดงออกจึงตอ้งถ่ายทอดเจตนาเร่ิมตน้อยา่งชดัเจน และเตม็ไปดว้ยความเป็นไป

ไดท่ี้ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ[7]          

 ดงันั้น space จึงเป็นส่ิงส าคญัแรกเร่ิมในสถาปัตยกรรมท่ีแสดงตวัเองออกมาสู่ผูรั้บรู้ ผ่าน

องคป์ระกอบท่ีปรากฏขึ้นในมนั เพื่อส่ือสารถึงความคิดดัง่เดิมของผูส้ร้าง ในยคุโบราณ space มกัจะ

ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นอภิปรายในปรัชญาตั้งแต่สมยักรีกจากทั้งเพลโตซ่ึงนิยามว่า space คือการ

จ ากดัขอบเขตขององค์ประกอบท่ีเกิดขึ้นในโลก และ อริสโตเติลซ่ึงนิยามว่า space นั้นสอดคลอ้ง
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กบัคุณสมบติัของ placeปลายศตวรรษท่ี 18 Immanuel Kant ไดนิ้ยาม space ว่าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญั

ล าดับแรกของสัญชาติมนุษย์ และ Schopenhauer ท่ีนิยามว่ามนุษย์นั้ นสามารถล าดับการรับรู้ท่ี

เกิดขึ้นในสถาปัตยกรรม จนน าไปสู่ทฤษฎีการสะทอ้นอารมณ์ (Theory of Empathy) ซ่ึงไดรั้บการ

พฒันาอยา่งชดัเจนจากทั้ง Hildebrand และ Schmarsow วา่ space นั้นคือแก่นแทท่ี้สะทอ้นความรู้สึก

ได้ถึงความงาม ต่อมาปัจจยัท่ีส าคัญต่อการกระตุน้การพฒันาทฤษฎี space ในสถาปัตยกรรมใน

ช่วงเวลานั้นซ่ึงได้แก่ วิธีการ (technique) วสัดุ (material) และ จุดมุ่งหมาย (purpose) ท่ีได้รับการ

นิยามโดย Gottfried Semper ท่ีมุ่ งเน้นแนวคิดการปิดล้อม (enclosure) อย่างท่ี เป็นพื้นฐานใน

สถาปัตยกรรม และเน้ือหาเก่ียวกับธรรมชาติของวสัดุ เพื่อแก้ไขความผิดพลาดเก่ียวกับการใช้

รูปแบบ (style) ท่ีมาจากหลายแหล่งในช่วงเวลานั้น ตามขอ้เทจ็จริงนั้นในศตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดความ

เขา้ใจใหม่เก่ียวกบั space ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ อย่างแรกคือ space ไดรั้บความเขา้ใจอย่างเป็น

รูปธรรมเก่ียวกับกิจกรรมของมนุษยท่ี์อยู่ภายในเปลือกของงานสถาปัตยกรรม มนัเป็นเคร่ืองมือ

แสดงการแผ่ขยายออกไปในระบบ 3 มิติของร่างกายมนุษยก์ับการด ารงอยู่ใน  space  และอย่างท่ี

สอง ความเขา้ใจเก่ียวกบั space เพื่อก าหนดสูตรใหม่จากความพยายามในยุคเก่าเก่ียวกบัสุนทรียะต่อ

วิธีการนิยามถึงความงาม[8]         

 การพัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับ space ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเป็นเพียงการนิยามในปรัชญา และ

ค่อยๆ พฒันาจนสามารถแยกแยะไดร้ะหว่าง space อย่างท่ีเป็นปรัชญา กบั space อย่างท่ีอยู่ในงาน

สถาปัตยกรรมอย่างเดียวไดอ้ย่างชดัเจน จนกระทั้งในยุค modern นั้น space ไดก้ลายเป็นประเด็นท่ี

ส าคัญในการขับเคล่ือนกระแสสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างท่ี Walter Gropius ได้รับความคิด

เก่ียวกับ space อย่างท่ีเป็นแก่นในการคน้หาความงาม ซ่ึงต่อมา Moholy – Nagy ได้พฒันาความ

เข้าใจ space อย่างท่ี เป็นความต่อเน่ือง (continuum) รวมไปถึง Adolf Loos ได้พัฒนาแนวคิด 

Raumplan ท่ีน าเสนอว่า space กับ volume นั้ นเท่ากัน ซ่ึงเสมือนเป็นขั้วตรงข้ามความคิด space 

อย่างท่ีเป็นการปิดล้อมของ Semper อีกความเข้าใจ space จาก Mis Van de Rohe ซ่ึงเข้าใจถึงว่า 

space นั้นไดเ้ปิดโอกาสให้เกิดความเคล่ือนไหวอย่างอิสระ สร้างโอกาสให้ชีวิตท่ีอยู่ในมนันั้นได้

คล่ีคลาย          

 space ยงัคงไดรั้บการศึกษาท่ีสอดคลอ้งเก่ียวกบัทฤษฎีของ place อย่างท่ีเป็นตวัแทนของ

การด ารงอยู่ของสสารท่ีได้รับการอธิบายในเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) จากทั้ ง 

Bollnow , Badt และ Schulz ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า space ด ารงอยู่มาตั้ งแต่ในอดีตกาลจนตัวมันเอง
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ได้รับการตีความผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็นมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สถาปัตยกรรมอย่างท่ี

ความคิดอยา่งท่ีสุดถึง space      

จากข้อเท็จจริงน้ีจึงน าไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาเก่ียวกับช่องว่างทางความคิดของ 

Geoffrey Bawa ท่ีค่อนขา้งจะหลีกเล่ียงการอธิบายถึงคุณสมบติั หรือกระบวนในการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมในเชิงทฤษฎีของตัวเองนั้ น วิทยานิพนธ์น้ีจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีค้นหาการส่ือสาร

ความหมายของ space ท่ีปรากฏขึ้นในงานออกแบบเฉพาะสถาปัตยกรรมประเภทบา้นพกัอาศยั ซ่ึง

เป็นเอกลักษณ์ของ space อย่างท่ีมีคุณค่าในการศึกษาภาพความคิดของ Geoffrey Bawa อย่างท่ี

ปรากฏออกมาเป็นกายภาพ ในแง่น้ีหาก space สามารถน าไปสู่การเขา้ใจเจตนาดัง่เดิมของผูส้ร้าง 

ดงันั้นทฤษฎีสากลเก่ียวกับ space ท่ีไดนิ้ยามคุณสมบติัของตวัมนัเองนั้น จะสามารถประยุกต์เพื่อ

น าไปสร้างกระบวนการส ารวจ และอธิบายถึงคุณสมบัติของ space ท่ีแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรม

ประเภทบา้นพกัอาศยัของ Geoffrey Bawa อยา่งท่ีเป็นเหตุและผลใหเ้กิดความชดัเจนทางกายภาพได้

อย่างไร หากการส ารวจและอธิบายได้ถึงความหมายน้ีได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับกับคุณสมบติัของ 

space ในสถาปัตยกรรมประเภทบา้นพกัอาศยัของ Geoffrey Bawa นั้นจะสามารถน าไปสู่การคน้พบ 

หรือยืนยนัได้ถึงการมีอยู่ขององค์ประกอบกายภาพในสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ ซ่ึงอาจจะเป็น

เคร่ืองมือในการออกแบบของ Geoffrey Bawa ไดอ้ยา่งเป็นเห็นเป็นผล    

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีจึงประกอบไปดว้ย 5 บทไดแ้ก่ บทท่ี 1 บทน าซ่ึงอธิบายถึงช่วงเวลาของ

ชีวิต Geoffrey Bawa อนัเป็นพื้นหลงัท่ีมุ่งเน้นเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาปัตยกรรม

ของเขาโดยสังเขป และการน าเสนอถึงการตั้งขอ้สังเกต ปัญหา ค าถาม และ สมมุติฐาน ท่ีสัมพนัธ์

กนัระหว่าง Geoffrey Bawa และ space ในสถาปัตยกรรม บทท่ีสองคือการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความเขา้ใจ space จนน าไปสู่ความเขา้ใจ space ในสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็น

กายภาพอย่างชัดเจน บทท่ีสามน าเสนอการส ารวจงานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในยุคต่าง ๆ ของ

ประเทศศรีลัง และการวิเคราะห์บางบทความท่ีผูอ่ื้น และตวัเขาได้เคยตีพิมพ์ ซ่ึงอาจจะมีผลต่อ

ประสบการณ์ของ Geoffrey Bawa ในการน าเสนอการออกแบบของเขาเอง บทท่ีส่ีอธิบายถึงการ

สร้างกระบวนการส ารวจและอธิบายผลลพัธ์ท่ีเป็นกายภาพจากการงานออกแบบสถาปัตยกรรม

ประเภทบา้นพกัอาศยัเพื่อเปิดเผยองค์ประกอบท่ีแฝงอยู่ใน space ของ Geoffrey Bawa บทท่ีห้าคือ

การสรุปผลลพัธ์ทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการส ารวจงานออกแบบสถาปัตยกรรมของ 

Geoffrey Bawa วิทยานิพนธ์เล่มน้ีจึงมุ่งเน้นการน าเสนอความเขา้ใจเก่ียวกบั space ซ่ึงถือไดว้่าเป็น

ทั้งเคร่ืองมือ และสัญชาตญาณท่ีอยู่ในการรับรู้ของมนุษยท์ุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มสถาปนิก ทฤษฎี
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เก่ียวกับ space นั้ นมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างทัศนคติท่ีดี ซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการ

สร้างสรรคใ์นสถาปัตยกรรม ทางผูเ้ขียนจึงมุ่งหวงัว่าวิทยานิพน์เล่มจะเป็นน าไปสู่ความเขา้ใจ space 

และแปลความหมายของ space เพื่อน าไปสู่การอ่าน และการสร้างสรรค ์space ในสถาปัตยกรรมท่ีดี

ขึ้นต่อไป 
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บทท่ี 2 

space 
 

 ขอ้สังเกตอยา่งหน่ึงจากการรับรู้พื้นหลงัชีวิตในการท าหนา้ท่ีสถาปนิกของ Geoffrey Bawa 

เก่ียวกบัการหลีกเล่ียงท่ีจะอธิบายงานออกแบบของตนเองในเชิงทฤษฎีนั้น น าไปสู่ขอ้สงสัยเก่ียวกบั

วิธีการท่ีใชใ้นการเรียบเรียงองคป์ระกอบท่ีเกิดขึ้นในงานออกแบบ และเจตนาของเขานั้น การท่ีจะ

คน้หาความเป็นไปไดถึ้งค าตอบท่ีแฝงอยู่ในงานออกแบบของ Geoffrey Bawa ในประเด็นน้ีคือการ

ส ารวจยอ้นกลบัตามขอ้เท็จอย่างท่ีเช่ือมโยงพื้นฐานความเขา้ใจของเขากบังานสถาปัตยกรรม ส่ิงท่ี

ปรากฏเด่นชัดคือช่วงเวลาท่ี  Geoffrey Bawa เข้ารับการศึกษาสถาปัตยกรรมท่ี Architectural 

Association School (AA) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับกระแสของ modern movement ท่ีตัว

สถาบนัเนน้การเรียนการสอนตามตวับทอยา่ง Le Corbusier และ Mies Van de Rohe มีความเป็นไป

ไดไ้หมท่ี Geoffrey Bawa จะไดรั้บอิทธิพลความคิดจากสถาปนิกทั้งสอง แต่หากสืบยอ้นขึ้นไปอีก 

แทจ้ริงแลว้ประเด็นท่ีส าคญัมากในยุค modern ท่ีเหล่าสถาปนิกผูเ้ป็นแบบอย่างหลายคนในยุคนั้น

พุ่งเป้าเพื่อคน้หาความหมายต่องานสถาปัตยกรรมนั้นคือ space   

 ความเขา้ใจเก่ียวกับ space อย่างท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในสถาปัตยกรรมนั้นมีอยู่มา

ก่อนในลักษณะ form ขั้นพื้นฐาน จากช่วงเวลาท่ีมนุษย์คนแรกสร้างการปิดล้อม หรือพัฒนา

โครงสร้างให้ดีขึ้นจากการอาศยัในถ ้า แต่ขอ้เท็จจริงน้ีตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 19 

space นั้นไม่เคยปรากฏขึ้นในงานเขียนเล่มใด ซ่ึงนักทฤษฎีในยุค classic จะให้ความส าคญัท่ีนิยาม

งานสถาปัตยกรรมว่า ‘art of building’ หรือวิธีการสร้าง ซ่ึงปราศจากนัยการปิดลอ้ม ดงันั้น space 

จึงเทียบเท่ากับวตัถุท่ีมีรูปร่างทึบตนัอย่างเช่น เสา Obelisk หรือประตูชัย ในความซับซ้อนล าดับ

ต่อมานั้นเกิดขึ้นระหว่าง courtyard กับห้องต่าง ๆ ท่ีรวมพวกมนัเขา้ไวด้ว้ยกันในความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดจากคุณสมบติัของ space อยา่งละเอียดอ่อนท่ีสุด ซ่ึงมกัจะถูกสร้างในสถาปัตยกรรมแบบ classic 

และลกัษณะเหล่าน้ีมกัจะถูกอธิบายในแง่ของสัดส่วน และโครงสร้าง ถา้ space จะถูกน าขึ้นมาใช้

นั้น มกัไวใ้ชใ้นการอธิบายในแง่ของการตกแต่งท่ีบ่งช้ีไปยงัพื้นผิวท่ีไม่ไดส้ัดส่วนอยา่งเช่นพื้นท่ีวา่ง 

ๆ ในภาพเขียนท่ีฝ้าเพดาน และไม่ใช่การบ่งบอกถึงความเป็น 3 มิติ ดังนั้ นการเปล่ียนความคิด

เก่ียวกบั space เร่ิมเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 ท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากงานออกแบบสวน romantic 

ตั้งแต่นั้น space ยงัคงไม่มีหลกัการท่ีเพียงพอท่ีมาอธิบายลกัษณะของพวกมนั ดงันั้นในหนงัสือ On 

the Composition of Landscapes, and the Means of embellishing Nature in the Neighborhood of 
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Dwelling ค.ศ. 1777 ของ R.L. Gerardin ท่ีแสดงให้เห็นความส าคัญท่ีหลากหลายโดยการสร้างท่ี

ซอ้นทบักนัในทุกสภาพภูมิอากาศ และอนุสาวรียใ์นทุกศตวรรษท่ีเกิดขึ้นใน space ขนาดเล็ก แต่ค  า

ว่า ‘space’ หรือ ‘espace’ นาน ๆ คร้ังจะถูกน ามาใช้ในบริบททางสถาปัตยกรรม space จึงไม่ไดถู้ก

ใช้อย่างแพร่หลายกับความใจ 3 มิติอย่างชัดเจน จนกระทั่งกลางศตวรรษท่ี 19 และยงัไม่ถูกใช่

โดยทัว่ไปในภาษาองักฤษ และฝร่ังเศษ ดงันั้นจะกล่าวไดว้่าแนวคิด space ในสถาปัตยกรรมถูกท า

ให้สมบูรณ์ขึ้นจากภาษาท่ีต่างออกไป การเร่ิมตน้ประเด็น space นั้นเกิดขึ้นในประวติัศาสตร์ของ

ความคิดในสถาปัตยกรรม ซ่ึงทั้งหมดมาจากกลุ่มนกัทฤษฎีเยอรมนัในช่วงเวลานั้น[9]  

 space ในสถาปัตยกรรมนั้นเร่ิมตน้ท่ีศตวรรษท่ี 19 ในเยอรมนั ท่ีมีความแตกต่างท่ีชดัเจน

ของสองแนวคิดท่ียกขึ้นมาอธิบายถึง space นั้นแนวคิดแรกท่ีพยายามสร้างทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม

โดยปราศจากการอา้งอิงแนวคิดจากปรัชญา ท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมาจากแนวคิดของ 

Gottfried Semper ในขณะท่ีอีกแนวคิดหน่ึงนั้น Space นั้นถูกน าเข้าไปสู่กระบวนการจิตวิทยาท่ี

เก่ียวขอ้งกับการรับรู้สุนทรียภาพ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับปรัชญาของ Kant จากจุดเร่ิมต้นท่ี space 

เหมือนกนัแต่จะพบความแตกต่าง และสอดคลอ้งกนัของทั้ง 2 แนวคิดน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจง่าย

นั้นควรท่ีจะตอ้งแยกพิจารณาเชิงประวติัศาสตร์ของเยอรมนั ในแง่ความเขา้ใจซ่ึงความครอบคลุม

กลุ่มนกัทฤษฎีเยอรมนักบัความหมายของ space ในสถาปัตยกรรม หรือ Ruamgestaltung ซ่ึงมีนยัถึง

การออกแบบคุณสมบัติของ space ของห้อง (room) หรือท่ีว่าง อย่างท่ีเป็นส่ิงขดัแยง้กับลกัษณะ

ภายนอกท่ีมีรูปร่างทรงตนัท่ีเป็นการก าหนดขอบเขตพวกมนัไว ้ซ่ึงความเขา้ใจน้ีไดข้ยายออกไป

อย่างกวา้งขวางจากความฉลาดง่าย ๆ แต่สามารถท าให้เกิดลกัษณะความน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาใน

เวลาเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีค าในภาษาเยอรมนั ค าวา่ space จึงมีความคลา้ยคลึงกบัค าวา่ room มนัจึงเป็น

เหตุผลท่ีนักทฤษฎีเยอรมนัไม่ตอ้งใช้พลงัมากมายกับความคิดเก่ียวกบัท่ีว่าง หรือห้อง อย่างท่ีเป็น

การแบ่งส่วนขนาดเลก็ง่าย ๆ ของ space ท่ีไร้การจ ากดัขอบเขต[10]    

 ดังนั้ นการศึกษา space ส่ิงแรกท่ีต้องท าความเข้าใจนั้นคือความหมายของค า space ใน

ภาษาเยอรมนัคือค าว่า raum ซ่ึงมีความหมายว่า 2 นยัท่ีสัมพนัธ์กนัคือนยัทางวตัถุอา้งอิง ถึงสรรพส่ิง

ท่ีมนุษยส์ามารถป้ันแต่งไดเ้ช่น ขนาดของพื้นท่ีท่ีมาจากการปิดลอ้ม หรือรูปทรงของวตัถุต่าง ๆ ซ่ึง

ในขณะเดียวกัน raum เองก็คือคุณสมบติัทางปัญญา   มีนัยถึงเคร่ืองมือท่ีมนุษยไ์วใ้ช้รับรู้และท า

ความเข้าใจโลกรอบตัว ซ่ึงค าว่า space นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินจากค าว่า spatium ซ่ึงมี

ความหมายใกลเ้คียงกบัรากศพัทใ์นภาษากรีกค าวา่ stadion และรากศพัทก์ลุ่มภาษา Indo- European 

ค าว่า spei ซ่ึงหมายความว่าการขยายและเติบโตไปเร่ือย ๆ อย่าไม่ส้ินสุด และ space นั้ นยงัมี
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ความสัมพนัธ์ในเชิง semantic หรือในเชิงความหมายท่ีมาจากความเขา้ใจกับค าว่า void ในภาษา

ละตินค าวา่ vocivus แปลวา่วา่งเปล่าหรือไม่มีจุดส้ินสุด[11] 

แนวคิดการจ ากดั space ของ Plato        

 ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาความคิดเก่ียวกับ space ของโลกตะวนัตกนั้ น space เป็น

ประเด็นท่ีส าคญัในการศึกษาปรัชญาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ การตีความอย่างมีสติปัญญาในการ

สร้างสรรคจ์ากนกัปรัชญากรีกไดรั้บอิทธิพลทางตวามคิดท่ีชดัเจนจาก Plato และการหักลา้งทฤษฎี

จาก Aristotle เพื่อพฒันาความเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวัของมนุษย ์ความคิดเก่ียวกบั 

space เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสติปัญญาของมนุษย ์แนวคิดของ Plato ท่ี

แยกแยะองคป์ระกอบ (ธาตุ) พื้นฐานท่ีสร้างใหเ้กิดโลกขึ้นมาท่ีประกอบดว้ย ไฟ ดิน น ้า อากาศ จาก

แนวคิดน้ี space จึงถูกเขา้ใจว่าเป็นอากาศ และท าให้มนักลายมาเป็นสสารท่ีมีตวัตน มีลกัษณะท่ี

แตกต่างจากองค์ประกอบอีก 3 ชนิดในโลก บางส่วนท่ี Plato อธิบายเก่ียวกบัองค์ประกอบพื้นฐาน

ทั้ง 4 ไวว้่า ส่ิงใดก็ตามท่ีตอ้งกลายมาเป็นสสาร หรือวตัถุ ตอ้งสามารถมองเห็น และท าให้มีตวัตน 

แต่จะไม่สามารถมองเห็นได้หากปราศจากไฟ จบัตอ้งไม่ได้หากปราศจากความแข็ งแรง ความ

แข็งแรงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากดิน ดังนั้นพระเจา้จึงเร่ิมตน้รวมองค์ประกอบเหล่าน้ีเขา้ไว้

ดว้ยกนัเพื่อสร้างให้เกิดร่าง (body) ของจกัรวาล โดยสร้างมนัขึ้นจากไฟ และดิน พระเจา้ยงัไดผ้สม

น ้ า และอากาศไวร้ะหว่างไฟกบัดิน ในสัดส่วนท่ีเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบเหล่าน้ี ดงันั้นอากาศ

ผสมกับน ้ า น ้ าผสมกับดิน และน้ีคือวิธีการของพระเจ้าท่ีใช้สร้างขอบเขต หรือร่างของโลกให้

สามารถมองเห็น และมีตวัตนขึ้นมาได ้การสร้างโลกจึงจ าเป็นตอ้งใชอ้งค์ประกอบพื้นฐานเหล่าน้ี

ทั้งหมด จะปราศจากคุณสมบติัของส่ิงหน่ึงไปไม่ได ้จึงจะท าใหท้ั้งหมดน้ีนั้นสมบูรณ์[12]  

 ส่ิ งห น่ึงท่ีส รุปความเข้าใจเก่ียวกับ  space ของ Plato ได้คือการจ ากัดขอบเขตของ

องคป์ระกอบไวใ้นโลกท่ีจ ากดั องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีถูกสร้างขึ้นมาให้มีตวัตนเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบั

การสร้างจกัรวาลซ่ึงยึดโยงพวกมนัไวร้วมกนัโดยการนิยามตามสัดส่วนเชิงคณิตศาสตร์ จะสังเกต

ไดว้า่เม่ือ Plato อธิบายการสร้างร่าง (body) ของโลกให้มีตวัตนขึ้นมานั้น น ามาซ่ึงการไดรั้บส่ิงท่ีอยู่

กบัร่างเสมอนั้น คือจิตวิญญาณท่ีอยู่ภายในโลก Plato จึงไดอ้ธิบายถึงจิตวิญญาณเหล่าน้ี ดว้ยการ

แสดงออกผ่านรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีลกัษณะเป็นวงแหวนท่ีวางอยู่รอบนอกสุด ท่ีวางเรียนซ้อนกนั

เขา้ไป 7 ชั้น ท่ีประกอบไดด้ว้ยรูปทรงเลขาคณิตท่ีเป็นสัญลกัษณ์ขององคป์ระกอบพื้นฐานทั้งหมด 

ไฟ ดิน น ้ า อากาศ และท่ีในกลางสุดคือร่างของโลก จากลกัษณะตวัอย่างของระบบจกัรวาลของ 

Plato จะตีความหมายไดถึ้งองค์ประกอบท่ีกลมกลืนกนัเก่ียวกบัคุณสมบติัของ space รูปทรงเลขา
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ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งสสารท่ีประกอบกนัในจกัวาลของ Plato 
 

คณิตขององคป์ระกอบพื้นฐานเหล่าน้ีจะเคล่ือนท่ีหมุนโคจรในแบบท่ีเหมือนกนั Plato ไดอ้ธิบายว่า

คุณสมบติัของ space ท่ีเป็นโครงสร้างในเชิงคณิตศาสตร์น้ี สัดส่วนของโครงสร้างจะอยู่บนพื้นฐาน

อตัราส่วนท่ีสอดคลอ้งกนั[13] 

 

 

 

 

                            

                                    

                                    ท่ีมา : https://dumielauxepices.net/wallpaper-815574 

Plato มีความตั้งใจจะแสดงให้เห็นวา่โลกท่ีเป็นวตัถุกายภาพ กบัโลกท่ีเป็นรูปร่างเรขาคณิต

ท่ีกายภาพไดก้ลายมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีสร้างให้เกิดการมองเห็นวตัถุ

กายภาพดว้ยตาเปล่าอย่างท่ีเรามองเห็น น ้ า ไฟ ดิน อากาศ และคุณสมบติัของกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ี

เกิดขึ้ นพร้อมกับส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงประกอบด้วยทุกวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการปรากฏออกมาท่ีไม่

เหมือนกนั น ามาสู่การมองเห็นดว้ยตาเปล่า คุณสมบติัเหล่าน้ีนั้นเต็มไปดว้ยพลงัท่ีสั่นไหวไปในทุก

ท่ี ซ่ึงท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีแยกออกไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั อย่างเช่น วตัถุท่ีมีความ

หนาแน่น หรือ วตัถุมีน ้ าหนกัจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ี วตัถุท่ีเบาบาง จะเคล่ือนท่ี

ไปอีกทิศทางอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการเดียวกันนั้นขณะท่ีองค์ประกอบพื้นฐานทั้ งส่ีนั้ นสั่นไหวมันได้

แบ่งแยกส่ิงท่ีเหมือนกนัออกจากส่ิงท่ีแตกต่างกนั และผลกัดนัให้ส่ิงท่ีต่างกนัไปอยู่รวมกนั การสั่น

ไหวนั้นคือกระบวนการท่ีอธิบายลกัษณะ space กับการแบ่งชั้น และ การแยกสถานะของวตัถุท่ี

แตกต่างกนัซ่ึงท าให้เห็นกายภาพอย่างชดัเจนในความแตกต่างระหว่างชั้นขององคป์ระกอบต่าง ๆ   

Plato จึงแสดงตวัอย่างภาพขององค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 (Platonic solids) ให้เป็นเชิงโครงสร้าง

ของพื้นท่ี น ้ าเป็นรูปทรงยี่สิบเหล่ียม อากาศเป็นรูปทรงแปดเหล่ียม ไฟเป็นรูปทรงสามเหล่ียม ดิน

เป็นรูปทรงลูกบาศก์ ความหลากหลายของธาตุทั้ง 4 และอาการในเชิงแรงโน้มถ่วงของพวกมัน
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ภาพท่ี 2 Platonic solids 

ภาพท่ี 3ชุดสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมในยคุ Renaissance โดย F. Giorgi 

เน่ืองจากความแตกต่างในขนาด และรูปร่าง ดงันั้นสสารจึงถูกลดทอนสู่ space และ กายภาพจึงถูก

ลดถอนสู่รูปทรงเลขาคณิต[14] 

 

 

 

 

 

 

                

            ท่ีมา: https://plus.google.com/+johncbaez999/posts/Jfv2h3GQbge 

แนวคิดเก่ียวกบั space ของ Plato ท่ีสะทอ้นออกมาอย่างชดัเจนถึงความเป็นกายภาพนั้นคือ 

การจ ากดั (finite) องคป์ระกอบพื้นฐานเหล่าน้ีถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในต าราช่ือ Timaeus ใน

เวลาต่อมาแนวคิดเก่ียวกับสัดส่วนจกัรวาลของ Plato ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม และได้ส่ง

อิทธิพลท่ีส าคญัต่องานสถาปัตยกรรมในยุค Renaissance ท่ีเอกลกัษณะของจ ากดัน้ีไดถู้กแยกย่อย

เขา้ไปสู่ระบบสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ ท่ีแสดงออกถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

หน่วยยอ่ยของ space เลก็ ๆ มารวมกนัดงัท่ีไดแ้สดงออกอยา่งเห็นไดช้ดัในทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม

ของ Alberti 

   
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: https://www.researchgate.net/figure/Renaissance-Theories-Source-D-K-Ching-
1996_fig4_26503576 
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 แนวคิด space คือ Place ของ Aristotle        

 place เป็นอีกหน่ึงค าท่ีมกัจะปรากฏออกมาบ่อยคร้ังในการอธิบายงานสถาปัตยกรรม ใน

บางคร้ัง place มักจะถูกท าให้สับสนกับค าว่า space ตามข้อเท็จจริงแล้วความคิดเก่ียวกับ place 

สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนโดยเร่ิมต้นท่ี Aristotle ท่ีได้พฒันาแนวคิดใหม่เก่ียวกับ space คือ

ทฤษฎีเก่ียวกบั place (topos) ซ่ึงตอ้งการปฏิเสธแนวคิดท่ีว่า space สามารถวดั และจ ากดัไดใ้นเชิง

ปริมาตรของ Plato ในหนังสือ Physic เล่มท่ี 4 ของ Aristotle ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักายภาพ เพื่อแสดง

ให้การสร้างแนวคิดเก่ียวกับ place (topos) ว่ามีคุณสมบัติของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งท่ี

เหมาะสมขององคป์ระกอบ หรือวตัถุท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีตวัมนัเองจะเคล่ือนท่ีไปสู่ต าแหน่ง

นั้น ยกตวัอย่างวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีขึ้น หรือลงไปยงั place ท่ีเหมาะสมกบัตวัมนั และทุกส่ิงอยู่ในท่ีใดท่ี

หน่ึงนั้ นคืออยู่ใน place ดังนั้ น place และ space ไม่มีรูปร่างของมันเอง ในแง่น้ีเป็นท่ีชัดเจนว่า 

Aristotle ปฏิเสธการน าเสนอ space อย่างท่ีมีรูปร่างของ Plato ท่ีไดอ้ธิบายตวัอย่างของรูปทรงเลขา

คณิตอย่างชดัเจน Aristotle ไดก้ าหนดว่า place ไม่มีทั้ง form และมวลเน้ือ place จึงดูเหมือนกบัว่า

เป็นภาชนะท่ีรองรับ หรือบรรจุมวลเน้ือมากกวา่[15]     

 ดงันั้นทฤษฎีเก่ียวกบั space ของ Aristotle จึงเป็นทฤษฎีของ place (topos) หรือ ทฤษฎีของ

ต าแหน่งท่ีอยู่ใน space ระบบความคิดท่ีเขา้ใจว่า space เป็นเพียงความว่างเปล่าจึงถูกปฏิเสธโดย 

Aristotle ในแง่ของศพัทว์า่ place นั้น Aristotle ไดอ้ธิบายลกัษณะของมนัไว ้4 ประการคือ  

              1.Place ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของวตัถุ แต่คือส่ิงท่ีโอบลอ้มวตัถุนั้นไว ้                                                 

 2.Place ท่ีเหมาะสมของวตัถุไม่ใช่ทั้งเลก็ หรือใหญ่ไปกว่าตวัวตัถุเอง                                            

 3. วตัถุนั้นสามารถเป็นอิสระ และแยกออกจาก place ของมนั                          

              4. Place นั้นมีความหมาย หรือการก่อให้เกิดความสัมพนัธ์เก่ียวกับ “เหนือขึ้นไป” หรือ 

“ต ่าลงมา” และในทุกองคป์ระกอบของสสารมีธรรมชาติของความโนม้ถ่วง และการเคล่ือนท่ีไปยงั 

place ท่ีเฉพาะของพวกมนั หรือเป็นการเคล่ือนท่ี “ขึ้น” หรือ “ลง” และ การหยุดน่ิงท่ีอยู่ “ขา้งบน” 

หรือ “ต ่ากวา่” จากขอ้สันนิฐานเหล่าน้ี place จึงเหมือนกบัวา่เป็นขอบเขตท่ีบรรจุมวลเน้ือไว[้16] 

 จากการนิยามคุณสมบติัทั้ง 4 ประการเก่ียวกบั place (topos) นั้นไดเ้กิดขอ้สงสัยท่ีว่า place 

นั้นไม่มี form แต่มนัเป็นตวัก าหนดขอบเขตของส่ิงต่าง ๆ หรือไม่ Aristotle ไดอ้ธิบายอย่างชดัเจน

ถึงขอ้สงสัยดงักล่าวว่า form และ place ไม่เป็นการก าหนดขอบเขตในส่ิงเดียวกนั form นั้นเป็นการ

ก าหนดเขตเส้นรอบรูปของวตัถุ ในขณะท่ี place เป็นการก าหนดขอบเขตรูปร่างของเส้นรอบรูป

ของวตัถุนั้น ดงันั้น Place คือการจ ากดัการแวดลอ้มวตัถุ (body) เตรียมพร้อมไวส้ าหรับวตัถุ (body) 
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ซ่ึงถูกแวดลอ้มนั้นให้สามารถเคล่ือนไหวในเฉพาะท่ี ดงันั้น place ของวตัถุใดก็ตาม คือขอบเขตท่ี

ไม่เคล่ือนท่ีจากวตัถุท่ีถูกแวดลอ้มอยู่[15]        

 ในแง่น้ี  space จึงเป็นความต่อเน่ืองในเชิงปริมาตร ซ่ึงมีลักษณะเป็นมวลวัตถุ ท่ี เข้า

ครอบครอง space นั้น ในขณะเดียวกัน space ท่ีถูกมวลวตัถุน้ีเขา้ครอบครองมนัอยู่นั้น ทั้ง space 

และ มวลวตัถุน้ีมีขอบเขตรวมกนั ทั้งสองส่ิงเป็นส่วนหน่ึงของขอบเขตเดียวกนั ดงันั้นทั้งเวลา และ 

space คือความต่อเน่ืองในเชิงปริมาตรซ่ึงมีขอบเขตเดียวกัน  ซ่ึง space ในท่ีน่ีจึงถูกเข้าใจว่าเป็น

ผลรวมทั้งหมดของทุก place (topos) ท่ีถูกครอบครองโดยมวลวตัถุ ในทางกลบักนั place (topos) จึง

ถูกเข้าใจว่าเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดขอบเขตของ space ท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการ

ก าหนดขอบเขตของการครอบครองของมวลวตัถุ place ก าหนดส่ิงท่ีแวดลอ้มร่างมวลเพื่อเตรียมให้

ร่างมวลท่ีถูกแวดลอ้มนั้นเคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งต่าง ๆ แต่การศึกษา space ในช่วงยุคกรีกนั้นยงัคง

เป็นส่ิงท่ีนามธรรม space นั้นยงัไม่ไดถู้กพฒันาเพื่อใชท้ าความเขา้ใจความงาม       

ยุค Gothic จุดเร่ิมต้นการเข้าใจ space ผ่านการรับรู้แสง     

 แสงเป็นอีกองคป์ระกอบท่ีสถาปนิกใชบ้รรยายทั้งระดบัความนุ่มนวล และความมืดมนของ 

space ต่าง ๆ แสงท่ีส่องผ่านเขา้มาในห้อง หรือสถานท่ีท่ีเราเขา้ไปรับรู้ถึงประสบการณ์ใน space 

นั้น ๆ ตามขอ้เท็จจริงแลว้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแสงน้ีเกิดขึ้นในยคุ Gothic ท่ีเก่ียวโยงกบัความเช่ือท่ีว่า

พระเจา้คือแสงท่ีแพร่กระจายไปทัว่ทุกท่ี อย่างท่ีท าให้เราสามารถมองเห็นหรืออ่าน space ภายในท่ี

อยู่ในโบสถ์แบบ Gothic ในวิทยานิพนธ์ของ Hans Jantzen ได้วิเคราะห์ถึงโครงสร้างท่ีโปร่งบาง

ของโบสถ์ในยุค Gothic อย่างท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดประสบการณ์เก่ียวกบั space และ แสงในเชิง

สถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นขอบเขตการรับรู้ แนวคิดเก่ียวแสงน้ีค่อนขา้งเด่นชัดว่าว่าแสงนั้นเป็น

ขอบเขตของความเขา้ใจ อีกการอธิบายจาก Paul Frankl ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างความคิดน้ีว่า 

form ในงานสถาปัตยกรรมไดรั้บการพฒันาผ่านรูปแบบ Gothic โดยสามารถเขา้ใจไดจ้ากการมอง

ไปท่ีการสร้างความจริงใน space  ความจริงท่ีถูกสร้างใหเ้กิดขึ้นใน space ของยคุ Gothic นั้นเกิดขึ้น

จากช่างฝีมือท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจทางออ้มจากความเช่ือทางศาสนา ความรู้ไดรั้บการพฒันาอย่าง

อิสระภายในสถาปัตยกรรม และขนบของสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้าง และการฝึกปฏิบติัท่ี

ประยกุตเ์ขา้กบัคณิตศาสตร์[17]        

 ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 13 ทรรศนะท่ีเกิดขึ้นเองเก่ียวกับงานศิลปะรับการพฒันา

เพิ่มเติมโดย Witelo ในทฤษฎีเก่ียวกับแสงท่ีช่ือ the Perspectiva ในภายหลังข้อสรุปทฤษฎีของ 

Witelo ไดรั้บการอธิบายถึงจุดมุ่งหมายท่ีพิเศษต่อการมองเห็นความงามของ Witelo นั้นวา่ในทุกการ
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มองเห็นความงามตั้งอยู่ในการรับรู้เก่ียว form ซ่ึงเง่ือนไขท่ีมีมาก่อนของเฉพาะถ่ินท่ี และศาสนามี

ความหมายต่อจินตภาพ และการใช้สีท่ีพิเศษในวิธีการสร้างเพื่อการมองเห็นคุณลกัษณะท่ีบริสุทธ์ิ

ของความงาม ซ่ึง Witelo นิยามถึงคุณลกัษณะเก่ียวบรรยากาศท่ีบริสุทธ์ิ นอกจากนั้น Witelo ยงัได้

อธิบายเก่ียวกับ space โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับจิตวิทยาของการรับรู้ space ท่ีสรุปในลักษณะการ

ตระหนักได้ถึงปรากฏการณ์เก่ียวกับคุณลกัษณะ อย่างท่ีท าให้เราส านึกได้ถึงปรากฏการณ์ของ 

space และบรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณะหน่ึงเดียวท่ีท าใหเ้รารับรู้ไดใ้นโบสถแ์บบ Gothic[18]  

แนวคิดเกีย่วกบั space ท่ีไม่เป็นการจ ากดั        

 ศตวรรษท่ี 16 Nicolas Copernicus ในงานเขียน De Revolutionibus Orbium Caelestium 

ค.ศ. 1543 ไดส้ร้างความเขา้ใจใหม่เก่ียวกบั absolute space ท่ีตอ้งการโตแ้ยง้ว่าโลกไม่ไดอ้ยู่ท่ีเส้น

รอบนอกสุดของจกัรวาลท่ีก าลงัโคจรอยู่ แต่โลกนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อการเคล่ือนท่ี ในความเขา้ใจ

ว่าโลกนั้นคือจุดศูนยก์ลางท่ีหยุดน่ิงของสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์ท าให้เกิดการปฏิเสธทฤษฎีดั่ง

เดิมเก่ียวกบั place อยา่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงต่าง ๆ และยงัปฏิเสธการมีอยู่ของ space อย่างท่ีเป็นท่ี

วา่งเปล่า (empty) หรือความเป็นสุญญากาศ (vacuum)[19]      

 จนกระทั้งศตวรรษท่ี 17 Rene Descartes เร่ิมตั้งขอ้สงสัยเก่ียกับการรับรู้ท่ีสืบทอดกันมา

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั ส าหรับ Descartes จิตส านึก (conscience) คือความเป็นจริงอย่างแรก

ท่ีด ารงอยู่ ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างจิตส านึก และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรมของวตัถุ ซ่ึง

ภายหลงัเขาได้ปฏิเสธการมีอยู่ได้ด้วยตัวเองของความเป็นสุญญากาศ (vacuum) หรือท่ีว่างเปล่า 

(empty) ในสภาพแวดลอ้มซ่ึงท าให้ส่ิงต่าง ๆ นั้นมีตวัตน ส าหรับ Descartes นั้น space และ mass 

นั้นคือส่ิงเดียวกนั ในงาน Principia Philosophiae ค.ศ. 1644 Descartes ไดส้ังเกตเห็นคุณสมบติัของ 

space อย่างท่ีเป็นแบบเดียวกบัการขยาย (extension) หรือแผ่ออกไปของมวลสสาร ซ่ึงขยายออกไป

ทั้งความกวา้ง ความยาว และความหนา สร้างให้เกิดการมีอยู่ท่ีเป็นจริงของสสารท่ีมีตวัตนเป็น

รูปธรรม เราเรียกมนัว่า ‘โลก’ หรือ ‘สภาพแวดลอ้ม’ หรือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีอยู่รอบตวัเรา ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการขยายออกไปน้ีไดท้ าให้เกิดการระบุตวัตนของสสารท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม space 

สร้างให้เกิดการก าหนด mass และ space สร้างให้เกิดการก าหนดสภาพแวดล้อมของการรับรู้

ประสบการณ์อีกดว้ย[20]        

 ในช่วงปลายศตวรรษเดียวกนังานเขียน Philosophiae  naturalis principia mathematica ของ 

Isaac Newton ซ่ึงพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ absolute space ต่อจาก Nicolas Copernicus ได้แยกแยก

ความแตกต่างระหว่างประเภทของ space ออกเป็น 2 แบบระหว่าง absolute space และ relative 
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space ซ่ึง absolute space นั้ นไม่สามารถเข้าใจโดยการใช้ความรู้สึกของเรา แต่เรานั้ นพอจะ

สังเกตเห็นได้ถึง relative space เท่านั้น absolute space คือส่ิงท่ีมีลักษณะเป็นเน้ือเดียวกัน และไร้

ขอบเขต ในขณะท่ี relative space  คือระบบท่ีผสานกนัของส่ิงต่าง ๆ สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือวดั 

absolute space ดงันั้น absolute space สามารถท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกับการด ารงอยู่ดว้ยตวัเอง

ของความเป็นสุญญากาศ หรือท่ีวา่งเปล่า ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Copernicus แต่ relative 

space นั้ นสอดคล้องกับคุณสมบัติการขยายอออกไปของ space ท่ีสังเกตได้จากแนวคิดของ 

Descartes เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวคิดของ Newton ท่ีน าเขา้สู่ความเขา้ใจทางสถาปัตยกรรม สถาปนิกอยา่ง 

Gerrit Rietveld ผูก่้อตั้ง De Stiji ไดอ้ธิบายถึง relative space ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ absolute space ว่า

จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงซ่ึงเราแยก การจ ากัดและปรับให้เขา้กับสัดส่วนมนุษยซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของ 

space ท่ีไร้การจ ากัด ช้ินส่วนของ space น้ีน าชีวิตไปสู่ความเป็นจริง ช้ินส่วนท่ีพิเศษเหล่าน้ีของ 

space นั้นถูกการซึมซับเขา้สู่ระบบความเป็นมนุษยข์องเรา แลว้ space ท่ีเรารู้จกันั้นเป็นความจริง

หรือไม่ ในแง่น้ี space ยงัไม่ใช่ความจริงจนกระทั้งมนันั้นเร่ิมตน้ถูกจ ากดั ขอ้เท็จจริงท่ีเรายอมรับ

ความคิดเก่ียวกบั space โดยทัว่ไปถึงการมีอยู่ของมนั space นั้นแสดงออกถึงตวัมนัเองอย่างท่ีเป็น

ความต่อเน่ืองของช้ินส่วนท่ีเป็นจริงซ่ึงถูกสร้างขึ้ นผ่านการจ ากัด ภายหลังจากนั้ นนักปรัชญา

เยอรมัน  Gottfried Wilhelm von Leibniz ได้ป ฏิ เสธความคิด เก่ียวกับ  absolute space และให้

ความเห็นท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของ relative space เท่านั้น ในงานเขียน Initia rerum metaphysia  

ของ Leibniz ไดพ้ิจารณา space อย่างท่ีเป็นระบบของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รวมกนั 

ดังนั้ น Leibniz จึงพิจารณาว่าการด ารงอยู่ของ absolute space เป็นแค่นามธรรม ในมุมมองของ 

Leibniz นั้น space สามารถควา้จบัไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์การรับรู้[21]             

แนวคิดเกีย่วกบั space อย่างที่เป็นสาระส าคัญในปรัชญา      

 ปลายศตวรรษท่ี 18 Immanuel Kant ไดเ้ร่ิมตน้ทฤษฎีเก่ียวกบั space ท่ีค่อนขา้งจะตรงขา้ม

กบัความเขา้ใจ space ของ Leibniz ส าหรับ Kant นั้น space คือคุณสมบติัของความคิด space ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือของความคิดใช้ท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม หรือโลกรอบตวัให้ชัดเจน

เข้าใจง่าย ในงานเขียน Critique of Pure Reason ค.ศ. 1781 ได้อธิบายความหมายของ space ว่า 

space นั้นไม่ใช่แนวคิดเชิงประจกัษท่ี์ไดรั้บมาจากประสบการณ์ภายนอก  space ไม่ใช่การแสดงให้

เห็นถึงคุณสมบติัใด ๆ ของส่ิงท่ีอยู่ในตวัมนั และไม่ใช่การแสดงให้เห็นถึงพวกมนัในความสัมพนัธ์

ของตัวมันเองท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงอ่ืน space ด ารงอยู่ในความเข้าใจถึงความรู้ล่วงหน้าท่ีมีมาก่อน

ประสบการณ์ (a priori) อย่างท่ีเป็นสัญชาตญาณโดยตรง ซ่ึงทุกส่ิงตอ้งถูกก าหนด และประกอบดว้ย
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ล าดบัก่อนหลงัไปยงัทุกประสบการณ์ หลกัการซ่ึงก าหนดความสัมพนัธ์ของส่ิงเหล่าน้ี ดงันั้นมนัจึง

เป็นเพียงความเห็นของมนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะบรรยายเก่ียวกับ space หรือส่ิงท่ีขยายออกไป ส าหรับ 

Kant ในแง่น้ี space ไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ากการรับรู้ แต่กลายเป็นสภาพแวดลอ้มท่ี

เก่ียวข้องกับความคิด space และ time ซ่ึงเป็นความส าคัญของการสร้างความเข้าใจถึงความรู้

ล่วงหน้าท่ีมีมาก่อนประสบการณ์ (a priori) ดังนั้ น space จึงไม่ใช่วตัถุในเชิงประจักษ์ท่ีรับจาก

ประสบการณ์หรือการทดลอง และไม่ใช่ผลลพัธ์จากประสบการณ์ภายนอก[22]  

 ปรัชญาของ Kant ได้แยกแยะลกัษณะพื้นฐานความเขา้ใจ space ออกเป็น 2 แบบ ซ่ึงเป็น

พื้นฐานจากการพฒันาทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความงามในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ลกัษณะแรกนั้น 

Kant เขา้ใจการด ารงอยู่ของสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏ หรือการแสดงให้เห็น ท่ีสร้างขึ้น

โดยส่ิงต่าง ๆ ในตัวของมันเอง (Ding an sich) อย่างท่ีคนหน่ึงความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ และ

ลกัษณะความเขา้ใจอย่างท่ีสอง คือแนวคิดทางความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสงดออกท่ีแทจ้ริงของส่ิง

ต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถรับรู้ไดผ้่านความรู้สึกของมนุษย ์(noumenal (thing-in-itself)) 

โดยพื้นฐานจะอยู่บนความเขา้ใจถึงความรู้ล่วงหน้าท่ีมีมาก่อนประสบการณ์ (a priori) อย่างท่ีเป็น

สัญชาตญาณท่ีเกิดขึ้ นใน space และ time มันคือสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับอุดมคติท่ีเหนือ

ธรรมชาติท่ีไม่สามารถแสดงค าตอบไดผ้่านความรู้สึก ในหนังสือ Critique of Judgment ค.ศ. 1790 

แสดงให้เห็นถึงความเช่ือท่ีว่า ความงามไม่ได้รับมาจากประสบการณ์รับรู้โดยตรง เขาจึงสร้าง

ขอ้สรุปเก่ียวกบัความงามออกแบบ 4 ชัว่ขณะ ท่ีจะท าให้ความความงามนั้นด ารังอยู่คือ ความเป็น

สากลอยู่ในทุกสรรพส่ิง (universal) ความส าคญัท่ีขาดไม่ได้ (necessary) ความพอใจท่ีเป็นกลาง 

(uninterested satisfaction) และ ภาวะเจตนาโดยไม่เจตนา (purposeness without purpose) ทั้ งสอง

ความเขา้ใจของความงามสร้างใหเ้กิดแนวคิดเก่ียว form และ matter ดงันั้น form คือความเป็นส่ิง ซ่ึง

เป็นความคิดสติปัญญา ท่ีแตกต่างอย่างชดัเจนกบั matter ท่ีเป็นวตัถุต่าง ๆ ท่ีสร้างให้เกิดเจตนาของ

การรับรู้ Kant นั้นมุ่งหมายแนวคิดเก่ียวกบัความงามท่ีไม่ไดรั้บมาจากประสบการณ์ของความรู้สึก 

แต่เป็นการด ารงอยูท่ี่เหนือขึ้นไปจากความงามเหล่านั้น[23]     

 การศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ความงามของ Kant ในช่วงแรกดูเหมือนว่าไม่มีความสอดคลอ้ง

กบัสถาปัตยกรรม และความตอ้งการใช้ประโยชน์เก่ียวกบัการปกคลุมหรือรูปร่างของโครงสร้าง

จากทฤษฎีน้ี แต่กระนั้นความคิดของ Kant ได้กลายมาเป็นพื้นฐานส าหรับนักทฤษฎีเยอรมัน ท่ี

เช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบั space ไปยงังานสถาปัตยกรรมแต่กลบัตีความ space อยา่งท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ในการนิยามความงาม อย่างไรก็ตาม Kant ได้เพิ่มประเภทของความงามเพื่อสอดคล้องกับ
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จุดมุ่งหมายในสถาปัตยกรรม แต่สถาปัตยกรรมเองไม่สามารถไปไดไ้กลกว่าประเภทของความงาม

ท่ียงัคงต้องพึ่ งส่ิงอ่ืน ดังนั้ นความงามในสถาปัตยกรรมจึงไม่สามารยกระดับให้เทียบเท่า หรือ

เหนือกว่า visual art ประเภทอ่ืน ดังนั้ นทฤษฎีเก่ียวกับ space ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับข้อ

วินิจฉัยความงามของ Kant  คือ 2 ทฤษฎีท่ียงัคงตอ้งแยกกัน Kant ไม่ได้พฒันาความเป็นได้ของ 

space อยา่งท่ีเป็นคุณสมบติัของความคิด แต่เพื่อเป็นขอ้วินิจฉยัความงาม[24]     

 ในเวลาต่อมา Hegel ไดพ้ฒันาทฤษฎีเก่ียวกบัสุนทรียะ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณาความ

งามของ form อย่างท่ีเป็นการแสดงถึงสาระส าคญั ในมุมมองของ Hegel ศิลปะคือการน าเสนอท่ี

รู้สึกไดถึ้งความคิด มนัคือความหมายท่ีอยู่ภายนอกปรัชญา ในแง่น้ีการคน้พบความสอดคลอ้งของ

ธรรมเนียมปฏิบัติในเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะของเยอรมันท่ี เก่ียวข้องกับสาระส าคัญ และ form 

ส าหรับ Hegel สาระส าคญันั้นคือจิตวิญญาณ ประวติัศาสตร์ของงานศิลปะนั้นถูกพฒันามาในทุก

ช่วงเวลาของความเขา้ใจเก่ียวกับจิตวิญญาณ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับความหมายของวสัดุท่ี

แสดงออกถึงตัวมนัเอง การพฒันาสถาปัตยกรรมท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุดส าหรับ Hegel โบสถ์แบบ 

Gothic ท่ีแสดงออกถึงความคิดท่ีเป็นแบบฉบบั จิตวิญญาณท่ีสมบูรณ์ ในช่วงแรกทฤษฎีเก่ียวกับ

สุนทรียะเขา้ใจว่า space ท่ีอยู่ภายในการปิดลอ้มโดยขอบเขตเชิงสถาปัตยกรรม ถูกเขา้ใจและระบุ

อย่างชัดเจนอย่างท่ีเป็นสาระส าคญั space ภายในถูกท าให้มองเห็นได้โดย form ท่ีเป็นรูปธรรมมี

ตวัตน ซ่ึงกลายเป็นการแสงดออกอยา่งเป็นรูปเป็นร่างของจิตวิญญาณ[25]   

 ความเขา้ใจ space อย่างท่ีเป็นความงามของ Kant และ จิตวิญญาณของ Hegel นั้นเป็น 2 ใน 

3 ของปรัชญาเยอรมนั ท่ีมุ่งเนน้การสร้างให้เกิดการจดัล าดบัความส าคญัของงานศิลปะท่ีแสดงออก

อย่างรูปธรรมท่ีสุดถึงความหมายวสัดุอย่างสถาปัตยกรรม ขึ้ นไปถึงงานศิลปะท่ีแสดงออกถึง

ความหมายบริสุทธ์ิ  อย่างกวี  และดนตรี ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาความคิดเก่ียวกับ space ใน

สถาปัตยกรรมของเยอรมนัในช่วงเวลาต่อไป อย่างท่ีอธิบายไป แนวคิดอย่างท่ี 3 ท่ีเขา้ใจว่า space 

ไม่ใช่สาระส าคัญภายในของจิตวิญญาณ แต่คือ เจตนา (Will) ถูกน าเสนอโดย Schopenhauer 

ส าหรับเขาทั้งตวัสถาปัตยกรรมเป็นเพียงแค่วตัถุ ท่ีไม่สามารถแสดงออกถึงความคิด มนัเป็นเพียงแค่

การรับรู้ถึงการบรรทุกและการรับแรง  Schopenhauer จึงปฏิเสธถึงทุกวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิง

สถาปัตยกรรมทั้งการบรรทุก และการรับแรง อย่างกรณีของคานยื่น หรือการถ่ายแรงในโครงสร้าง

ของครีบโคง้ในโบสถ์ยุค Gothic ว่าไม่เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงวิธีการก่อสร้าง ส าหรับ

แนวคิดเก่ียวกบั space นั้น Schopenhauer ไดอ้ธิบายว่า คุณสมบติัของ space นั้นไม่ใช่ความคิด มนั

จึงไม่จดัอยู่ในประเภทของงานศิลปะ ส าหรับสถาปัตยกรรมการด ารงอยู่โดยพื้นฐานของมนัอยู่ใน
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การรับรู้เก่ียวกบั space ของพวกเรา และปรากฏถึงความสอดคลอ้งต่อการสร้างความเขา้ใจถึงความรู้

ล่วงหน้าท่ีมีมาก่อนประสบการณ์ (priori) คุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นเสมอจากความ

สม ่าเสมอท่ีส าคัญมากของ form และความมีเหตุมีผลท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของ space 

เหล่านั้น ตามทฤษฎีของ Schopenhauer สถาปัตยกรรมจึงเป็นแค่การกระท าระหว่างกอ้นวตัถุ กับ

แรงดึงดูด ซ่ึงปฏิเสธคุณลกัษณะของ space ท่ีถูกบรรจุ หรือเกิดขึ้นภายใน Mass[26] จากแนวคิด

ของ Schopenhauer น้ีได้รับการพัฒนาต่อ ท่ีปรากฏขึ้นมาจาก 3 งานเขียนในเวลาใกล้เคียงกัน 

เก่ียวกบัการท าความเขา้ใจทฤษฎีสะทอ้นอารมณ์ (Theory of Empathy) จากทั้ง Adolf Hildebrand, 

August Schmarsow, Theodor Lipps                   

ทฤษฎีสะท้อนอารมณ์ (Theory of Empathy) กบัความเข้าใจเกีย่วกบั space       

 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 Johann Friedrich Herbart นักปรัชญาเยอรมนัไดเ้ร่ิมตน้ความคิด

เก่ียวกบั Theory of pure form จุดมุ่งหมายของ Herbart ท่ีให้ความหมายต่อสุนทรียภาพอย่างท่ีเป็น

ศาสตร์ขององค์ประกอบท่ีเกิดจากเส้น ระนาบ สี และอ่ืน ๆ ปัญหาของ form และการพิจารณาถึง

ความงามไดก้ลายมาเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั form และการแยก form ออก

จากความคิดท่ีติดอยู่กบัการแสดงออกของความงาม ทฤษฎีของ Herbart เป็นวิธีการศึกษาหลกัการ

พื้นฐานศิลปะบนความสัมพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้น และ form ซ่ึงตรวจสอบเขา้ไปใน

ธรรมชาติของประสบการณ์ดา้นความงามของมนุษย์ Herbart น าเสนอว่าประสบการณ์นั้นควรเป็น

การพิจารณาอยา่งแทจ้ริงบนพื้นฐานสัดส่วนเรขาคณิต และความสัมพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบั

เส้น และ from ดังนั้นในแง่ของจริยธรรม อารมณ์ สติปัญญา และความรู้สึกทั้งหมด คือส่ิงท่ีตอ้ง

พิจารณารองลงมา ซ่ึงส่ิงเหล่านัน่แฝงอยู่ในความงามและไม่เก่ียวกบัความเขา้ใจของความงาม ในแง่

น้ีความหมายของงานศิลปะคือส่ิงท่ีไม่จ าเป็น เน่ืองจากความส าคญัท่ีแทจ้ริงของงานศิลปะประกอบ

ขึ้นจากชุดความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษของ from และถูกจดัองค์ประกอบโดยศิลปิน มุมมอง

เก่ียวกบัความงามคือการแสดงออกถึงวตัถุประสงค์ซ่ึงกรอบของความงามท่ีสมบูรณ์นั่นเก่ียวขอ้ง

กบัความคิดท่ีอยูใ่นสถาณะท่ีเป็นกลางอย่างแทจ้ริง ดงันั้น form ในสถาปัตยกรรมท่ีเราตอ้งพิจารณา

ถึงความแตกต่างเก่ียวกบัคุณสมบติัของ space ท่ีเกิดจากรูปแบบท่ีจกัสานกนั และระนาบ[24]   

 ในเวลาต่อมา Friedrich Theodor Vischer ได้น าเสนอทฤษฎีเชิงจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ

อารมณ์ร่วม (empathy) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความแตกกับทฤษฎี pure form ของ Johann Friedrich 

Herbart การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ซ่ึงเป็นความสามารถเพื่อการได้รับประสบการณ์ของ

ความคิด และความรู้สึกต่อส่ิงอ่ืน ๆ ส าหรับ Vischer นั้นไม่มี form หากปราศจากเน้ือหา และการ
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รวบรวมท่ีเก่ียวข้องกับ form อยู่ในการกระท าของงานศิลปะในประเด็นของมันเอง งานศิลปะ

อาจจะกลายเป็นการก าหนดสัญลกัษณ์ผ่านการสอดแทรกความรู้สึกเก่ียวกับประเด็นของมนัเอง 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ของความรู้สึกระหว่างประเด็นของงานศิลปะ และตวังานศิลปะ คือส่ิงแรกท่ี

ตอ้งให้ความสนใจส าหรับ Vischer ในแง่น้ี form จึงไม่ไดถู้กลดทอนลงไปเป็นคณิตศาสตร์ และ

สัดส่วนเลขาคณิต การรับรู้ไม่ใช่การก าหนดเคร่ืองมือของการมองเห็น และการค านวณ ความเขา้ใจ

ต่องานศิลปะเป็นการคดัสรรค์ และการสร้างสรรคท่ี์แสดงออกซ่ึงความตอ้งการให้เกิดการเขา้ร่วม

ของแต่ละบุคคล ทฤษฎีของ Vischer คือการส ารวจไปยงัเบ่ืองหลงัของการปรากฏ ในทฤษฎีสะทอ้น

อารมณ์ (Theory of Empathy) ประสบการณ์เก่ียวกบัสุนทรียะภาพเป็นกระบวนการของความรู้สึกท่ี

ถูกผลกัดนัโดยการกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกถึงความงาม จุดมุ่งหมายของทฤษฎีเผื่อท่ีลดระยะห่าง

ระหว่างเน้ือหาของงานศิลปะ และตวังานศิลปะ เพื่อสร้างให้เกิดเอกภาพ ในสถาปัตยกรรม Vischer 

อธิบายว่าสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะเชิงสัญลกัษณ์ในตวัเอง ซ่ึงมีสถาปนิกท าหน้าท่ีกระตุน้ให้เกิด

จงัหวะของ form และสอกแทรกชีวิตเขา้ไปในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ผ่านการแสดงออกของเส้น และ

ระนาบ ในแง่น้ีเก่ียวกบัความรู้สึก สถาปนิกจะจดัการให้เกิดการปรากฏของการเคล่ือนท่ี แนวเส้นท่ี

พุ่งขึ้นหรือด่ิงลง และวฏัจกัรการไหลเวียนใน space อย่างท่ีหูของเรารับรู้ไดถึ้งการสะทอ้นของเสียง

นั้นสะทอ้นจากการเคล่ือนไหว[27]      

 ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19  ภายใต้อิทธิพลความคิดของ Friedrich Theodor Vischer ผูเ้ป็น

พ่อของ Robert Vischer นักทฤษฎีคนแรกท่ีน าเสนอ Einfuhlung หรือทฤษฎีสะท้อนอารมณ์ 

(Theory of Empathy) ซ่ึงเป็นทฤษฎีเช่ือมโยงกบัความคิดเก่ียว space ในสถาปัตยกรรม ในช่วงเวล

นั้นไดเ้กิดศาสตร์การศึกษาจิตวิทยาในเชิงประจกัษ ์ส าหรับ Vischer การรับรู้อย่างท่ีเป็นการสัมผสั 

(tactile) นั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ในเชิงลึก อย่างท่ีทารกมองเห็นความเป็น 3 มิติ

โดยการจบัตอ้ง ความจ าจากผิวกาย และการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือใน space ท าให้เราเช่ือมต่อ

ความเป็นจริงของภาพท่ีแบนราบบนม่านตาเรานั้นเก่ียวขอ้งกบั space มือและเทา้เป็นเคร่ืองมือวดัท่ี

สร้างให้เกิดรอยประทับของความเป็น 3 มิติในความลึกของ space ส าหรับ Vischer แก่นแทข้อง 

space คือบทสนทนาของบุคคลกับส่ิงแวดล้อม  ในแต่ละตัวบุคคลนั้ นมีพื้นฐานของพลัง คือ

ความรู้สึก (feeling) ความรู้สึกท่ีเช่ือมเราเขา้กบัวตัถุต่าง ๆ เราซึมซาบวตัถุเหล่านั้นเขา้กบัตวัตนของ

เรา หรือไม่วตัถุเหล่านั้นไดป้ลูกฝ่ังศิลปะความเป็นมนุษยใ์ห้เรา Vischer จึงเรียกกระบวนการน้ีว่า 

Einfuhlung ซ่ึงแนวคิดน้ีไดส้ร้างทศันคติใหม่ของงานศิลปะอย่างท่ีเป็นการแสดงออกโดยทนัทีของ

มนุษยใ์นช่วง Espressionist[28] 
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ต่ อ ม านั ก ป รัชญ า  Theodor Lipps ไ ด้ อ ธิ บ าย ไ ว้ ใน บ ท ค ว าม  Raumasthertik und 

Geometrisch-Optische Tauschungen ในบทความน้ีอธิบายความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการ

มองเห็น (optical) และการสังเกตเห็น (observation) สุนทรียภาพ ส าหรับการมองเห็น form คือ 

form ซ่ึงเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกบัการสังเกตเห็นสุนทรียภาพ ท่ีสัมพนัธ์กบัสาระส าคญั

เท่านั้น ตวัอย่างเช่น เม่ือเรามองเห็นเสา นั้นแสดงใหเ้ห็นถึง 2 ความหมาย ในความหมายแรก เสาคือ

เคร่ืองมือเชิงกลศาสตร์ ท่ีสร้างให้เกิด form ของตวัมนัเอง ในอีกความหมายคือ การขึ้นอยู่กบัความ

พอใจส่วนบุคคลของผูท่ี้มองเห็นเสานั้น ท่ีจะพยายามท าให้การสังเกตนั้นเกิดผลส าเร็จต่อความ

เขา้ใจของผูท่ี้มองเห็นนั้นเอง ดงันั้นปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ร่วมมีอยู ่2 ทางเลือกระหวา่ง

เหตุผล กบัส่ิงเร้าท่ีเราไดรั้บมาจากการสังเกตเห็นไดค้วามเป็นศิลปะของวตัถุมากมาย  ทฤษฎีของ 

Lipps ถือว่ารูปร่าง (shape) ของวตัถุคือ mass ดังนั้ น form คือส่ิงท่ียงัคงอยู่ของโครงสร้างท่ีเป็น

นามธรรมของ space ถ้าเราลบความเป็น mass ออกไป ในแง่น้ี Lipps สังเกตได้ถึงประเภทของ 

space อย่างท่ีเป็น geometric space และ aesthetic space ของสุนทรียภาพ ตวัอย่างเช่น ส่ิงท่ียงัคงอยู่

หลงัจากลบความเป็น mass ของเสาออกไปจะเหลือไวแ้ต่คุณสมบติัเชิงโครงสร้างของ space หรือ 

form ของเสา Lipps เรียกส่ิงน้ีว่า geometric space แต่ส าหรับ aesthetic space มีก าลงั ความส าคญัท่ี

ขาดไม่ได้ ก่อให้เกิด space ส่ิงมีชีวิตจะก าหนดขอบเขตของตวัมนัเองใน space  ส าหรับ Lipps นั้น 

space คือวตัถุท่ีไม่ปรากฏกายภาพ ความส าคญัของ space คือวตัถุหน่ึงเดียวของศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสร้างสรรค์ความเป็นนามธรรมของ space ไร้ความหมายท่ีจะป้องกันเราจากการลบส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรมออกไป เช่นเดียวกนัความเป็นไปไดใ้นงานศิลปะคือตวัแทนของความเป็นนามธรรมของ 

space คุณสมบัติอย่างท่ีเป็น form ของ space สามารถด ารงอยู่โดยแท้จริง Lipps อธิบายต่อมาว่า

ความงามเก่ียวกบัคุณสมบติัของ space อย่างท่ีเป็น form คือความสามารถท่ีท าให้เขา้ใจถึงขอ้จ ากดั

ในการเคล่ือนท่ีภายใน space form  ดังนั้ น  Lipps จึงให้ความสนใจ space อย่างท่ี เป็นวิธีการ

จินตนาการถึงรูปแบบภายในของวตัถุมากกว่าแนวคิดของการปิดล้อม[29] แต่กระนั้นประเด็น

เก่ียวกับ space ของ Lipps ค่อนขา้งบ่งช้ีไปท่ีประเด็นของงานสถาปัตยกรรมน้อยกว่า Hidebrand 

และ Schmarsow    
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ภาพท่ี 4 Paul Klee ‘Saint A in B’ space form 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

ท่ีมา: https://www.goodreads.com/book/show/418523.Architecture 

ในช่วงเวลาเดียวกันกับการน าเสนอทฤษฎีสะท้อนอารมณ์  (Theory of Empathy) น้ีนั้น Friedrich 

Nietzsche ได้พิจารณาถึงสัญชาตญาณท่ีแบ่งออกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ Apollonian กับ Dionysian 

ซ่ึง Apollonian หมายถึงการปรากฏของภาพความคิดท่ีเกิดขึ้นในความฝัน ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดจ้าก

ความชอบ การมองเห็นหรือมโนภาพ ส่วน Dionysian คือประสบการณ์ท่ีรับจากการถูกมอมเมาดว้ย

บทเพลง และการเตน้ มนุษยเ์รานอกจากการการส่ือสารดว้ยค าพูด ยงัแสดงออกดว้ยการเคล่ือนไหว

ของร่างกายผ่านการเตน้ สัญลกัษณ์ท่ีเกิดจากการใช้ร่างกายถูกแสดงออกมา พลงัท่ีส่งผ่านขอ้ต่อ

เป็นไปตามจงัหวะการเคล่ือนไหว ส่ิงท่ีขบัเคล่ือน Dionysian คือพลงัท่ีไหลลน้ออกมาจากการแสดง

อากัปกริยาใน space ดังนั้นส าหรับ Nietzsche จึงเขา้ใจ space ว่าเป็นขอบเขตของพลงั ซ่ึงปรากฏ

ออกมาโดยการเคล่ือนไหวของร่างกาย[30]                          

คุณสมบัติของวัสดุ 3 ช่ัวขณะ และการปิดล้อมเกีย่วกบั space     

 ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 สามารถรับรู้ได้ถึงวิว ัฒนาการอย่างแน่นอนของทฤษฎี

สถาปัตยกรรมเก่ียวกบัแนวคิดสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็นการประณีประณอมต่อการลอกเลียนแบบ

ศิลปะ น าไปสู่ศิลปะของแนวคิดการเป็นตวัแทน ในเยอรมนัการศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัความงามของ 

Friedrich Theodor Vischer ในช่วงแรกของการพฒันาท่ีใกลเ้คียงกับแนวคิดของ Hegel ท่ีตอ้งการ

คน้หาการพิสุจน์ทฤษฎีด้านจริยธรรม Vischer จึงก าหนดความงามจากการมองเห็นรวบเข้ากับ

จริยธรรมของความดี และความจริง เช่นน้ี  Vischer จึงไม่สนใจแนวคิดเก่ียวกับ space ทาง

สถาปัตยกรรม แต่จะให้ความสนใจต่อพื้นผิวภายนอกของอาคารเท่านั้น ในเวลาต่อมา Vischer ได้

พฒันาทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัระบบสัญลกัษณ์ สถาปัตยกรรมจึงกลายเป็นเพียงศิลปะของตวัแทน

ในช่วงยามหน่ึง (Lebensgefuhl) ดังนั้ น space ในสถาปัตยกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับ space ในเชิง



  24 

ปรัชญาจึงถือไดว้่าเร่ิมตน้ท่ี Gottfried Semper สถาปนิก และนักทฤษฎี ในประเด็นหลกัท่ี Semper 

นั้นน าเสนอ space คือการปิดลอ้ม (enclosure) ส่วนในแง่องคป์ระกอบของวสัดุคือเน้ือหาท่ีรองลง

จากการปิดลอ้ม space ยกตวัอยา่งเช่น ก าแพงคือองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมอยา่งท่ีเป็นตวัแทน 

และท าให้เกิดการมองเห็นการปิดลอ้ม space แต่ประเด็นของการปิดลอ้มท่ี Semper ยกขึ้นมานั้นมี

ความเก่ียวโยงกบัการอธิบายถึงความงามของ Hegel ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า การปิดลอ้ม คือลกัษณะของ

จุดมุ่งหมายในสถาปัตยกรรม ซ่ึง Hegel นั้นไดย้กตวัอยา่งรูปแบบสถาปัตยกรรม Gothic ท่ีสังเกตได้

ถึงจุดมุ่งหมายของคุณสมบติัการปิดลอ้มของ space อย่างชดัเจน ท่ีท าให้เกิดมิติของพื้นท่ีท่ีมีความ

แตกต่างทั้งความกวา้ง ความยาว ความสูง และเอกลกัษณ์ของมิติพื้นท่ีเหล่าน้ี ดงันั้นประเด็นการปิด

ลอ้มจึงถูกยกขึ้นมาพูดถึงในกลุ่มสถาปนิกเยอรมนัช่วงปีค.ศ. 1840 ซ่ึง Semper คือคนแรกท่ีน าเสนอ 

คุณสมบติัของการปิดลอ้ม space อย่างท่ีเป็นพื้นฐานของงานสถาปัตยกรรม Gottfried Semper ได้

เร่ิมวิธีการท่ีหลากหลายเก่ียวทฤษฎีสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกับแนวคิดของ space  ในช่วงเวลานั้น 

Semper เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีท าให้เกิดส่วนหน่ึงของความเขา้ใจท่ีขาดไม่ไดข้องสุนทรียภาพ

ทางสถาปัตยกรรม Semper นั้นเป็นสถาปนิกคนเดียวท่ีเขา้ใจถึงคุณสมบติัของวสัดุชนิดใหม่ เหล็ก 

ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างอาคารในยุคนั้นเช่น อาคารหอสมุดท่ีออกแบบโดย H Labrouste ในปารีส 

และสถานีรถไฟตามหัวเมืองใหญ่ในยุโรป เหล็กนั้นไดน้ าความเขา้ใจมาสู่ Semper เพื่อท่ีจะเร่ิมตน้

ทฤษฎีใหม่ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของตวัวสัดุ ในงานเขียน Stillehere ค.ศ. 1851 Semper ได้

แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่บท่ี1 Theory of archetype บทท่ี2 historical development of these 

propotypes และบทท่ี 3 technical and material influences[31]     

 ทฤษฎีของ Semper ต้องการหาบทสรุปของจุดเร่ิมต้นเก่ียวกับ form วิธีการหน่ึงของ 

Semper อาจจะเรียกไดว้่า genetic- comparative ซ่ึงมีนัยการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัจุดเร่ิมตน้ ท่ี

เน้นย  ้าถึงคุณสมบติัของวสัดุ ในการพิจารณาเก่ียวกบัเน้ือหาของวสัดุอย่างท่ีเป็นการประเมินค่าใน

เชิงบวก ซ่ึง Semper มีความเห็นต่างกบักลุ่มนกัคิดท่ีเช่ือในระบบแนวคิดของ Hegel ท่ีเขา้ใจวา่ล าดบั

การสร้างศิลปะถูกสร้างขึ้นจากความคิดของจิตวิญญาณ ท่ีเป็นพลงัดา้นบวก และการมีจุดมุ่งหมาย 

แต่พิจารณาเน้ือหาเก่ียวกับวสัดุในงานสถาปัตยกรรมเป็นพลังในด้านตรงข้าม Semper ได้ยก

ประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัวสัดุ มาเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับวิธีการท่ีเป็นระบบเก่ียวกับสร้างของมนุษย์

ทั้งหมด ท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ยของรูปร่าง หรือการออกแบบวสัดุเหล่าน้ี ประเด็นการศึกษาของ 

Semper ไม่ใช่แค่แนวคิดท่ีถูกเนน้ใหเ้ขา้กบัยุคสมยันั้น แต่เป็นการศึกษาจุดเร่ิมตน้เก่ียวกบัปัจจยัของ

เคร่ืองจกัรท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุ และผลกระทบ ปัจจยัของวสัดุเหล่ าน้ี 



  25 

Semper ได้แยกแยะความแตกต่างออกเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน 3 แบบได้แก่ วตัถุดิบ (Rohstoff) 

วตัถุประสงค์ (Gebrauchs- Zweck) และวิธีการ (Technique) เพื่อท่ีจะคน้หาธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของ

วสัดุ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของศิลปะ และเคร่ืองมือ ทั้ง 3 คุณสมบติัน้ีถูกรวมเป็นหน่ึงเดียว

จากขอ้เรียกร้องการใชป้ระโยชน์ของวสัดุ และจุดมุ่งหมายของวสัดุ และเพื่อท่ีจะท าให้คน้พบ form 

ท่ีเหมาะสม[32]           

 การแบ่งหมวดหมู่น้ีถูกใช้เป็นต้นแบบ utopia ของ Semper ซ่ึงรวมไวด้้วย การจักสาน 

(textile) การเคลือบผิว (ceramic) วิธีการสร้าง (tectonic) การก่อ (stereotomic) แยกไปตามประเภท

ของวสัดุ การแบ่งแยกน้ีขึ้ นอยู่กับกระบวนการก่อสร้าง และระดับความยึดหยุ่นของวสัดุ การ

แบ่งแยกประเภทคุณสมบติัน้ีมาจากกระบวนการของ การบิดงอ (flexible) การป้ัน (plastic) การยึด

หด (elastic) และความแข็ง (solid) ของเน้ือวสัดุ วิธีการแบ่งประเภทน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบัพื้นฐานการ

มองเห็น แต่อยู่บนพื้นฐานของการสัมผสั ประเด็นการอธิบายส าคญัของ Semper ทั้งหมดน้ีกระตุน้

ให้เกิดการเรียกร้องต่อธรรมชาติของวตัถุดิบ เผ่ือละทิ้งจุดมุ่งหมายเก่ียวกบัความเขา้ใจท่ีเป็นเพียง

เปลือกนอก เพื่อให้วสัดุเหล่าน้ีแสดงออกในส่ิงท่ีมนัเป็น ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดของ Semper นั้นช่วย

ให้เกิดความใสใจกบัแนวคิดของ space ในงานเขียน Prelogomena อธิบายอย่างชดัเจนว่าธรรมชาติ

ของ form มีอยู ่3 ช่วงขณะท่ีส าคญั ซ่ึงตรงกบัคุณสมบติัการขยายออกไปของ space ทั้งใน ความยาว 

ความสูง และความลึก ซ่ึงทั้ ง 3 ชั่วขณะน้ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึง ความสมมาตร (symmetry) 

สัดส่วน (proportion) และทิศทาง (direction)[33]      

 ส าหรับ form ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในธรรามชาติอยา่งเช่น คริสตลั โมเลกุล และเกลด็หิมะ นั้นมีการ

ขยายออกไปในทุกทิศทางท่ีเท่ากนั รูปแบบดัง่เดิมเหล่าน้ี ทิศทาง ความสมมาตร และสัดส่วน คือส่ิง

ท่ี รวม เป็นหน่ึงเดียวกัน  Semper เรียกปรากฏการณ์ น้ีว่า Eurthytmie หรือ self- containment 

(Geschlossenheit) รูปแบบดั่งเดิมเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันาทั้งหมดในธรรมชาติ การ

พฒันาของธรรมชาติจะค่อย ๆ เปล่ียนรูปร่างอยา่งเหมือนกนั และสถาปนิกไม่สามารถหลบเล่ียงจาก

เง่ือนไขธรรมชาติเหล่าน้ี ไม่มีรูปแบบดัง่เดิมท่ีประดิษฐ์ไดใ้หม่ในสถาปัตยกรรม แต่กระบวนการ

ทางสถาปัตยกรรมสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบดัง่เดิมของรูปร่างท่ีมีอยู่ในธรรมชาติไดเ้ท่านั้น ใน

ความเขา้ใจของ Semper ท่ีเกิดขึ้นในระยะแรกนั้นไม่สามารถตอบค าถามไดอ้ย่างสมเหตุสมผลต่อ

การขยายออกไปของ form ทั้ง 3 ชัว่ขณะของมนุษย ์การขยายออกไปใน 3 มิติ ของคริสตลันั้น แฝง

ไปด้วยพลังท่ีส าคัญท่ีควบรวมทั้ ง 3 ชั่วขณะให้รวมเป็นหน่ึงเดียวคือ ความเป็นศูนย์กลาง 

องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติเช่น พืช มีพลงัเก่ียวกบัชีวิต พลงัแห่งการเจริญเติบโตท่ีมีนยั
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เก่ียวกบัทิศทางตามแกนในแนวตั้ง (vertical direction) สัตวมี์พลงัเก่ียวกบัชีวิต แต่อยู่ในทิศทางตาม

แกนนอน (horizontal direction) ท่ีสอดคล้องกับพลังในการเคล่ือนท่ี (movement) ของพวกมัน 

ส าหรับการด ารงอยู่ของมนุษยก่์อก าเนิดขึ้นเหมือนกบัพืช ซ่ึงมีพลงัของการเจริญเติบโตในแนวตั้ง 

ผสมกบัพลงัท่ีมีอยู่ในแนวนอน ทิศทางตามแนวแกนนอนในชัว่ขณะของการเคล่ือนท่ีในความลึก

คือการแสดงใหอ้ยา่งชดัเจนต่อเจตจ านงของความอิสระ[34]     

 Semper เขา้ใจสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็นคุณสมบติัเก่ียวกบัการขยายออกไปของ space ใน

ระบบ Cartesian ท่ีท าให้เกิดการสร้างท่ีว่างโดยร่างกายมนุษย ์ในระยะแรกเก่ียวกบัประวติัศาสตร์

ของทฤษฎีสถาปัตยกรรม พลงันั้นด ารงอยูม่าตั้งแต่ก าเนิดของมนุษย ์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงประดิษฐ์ของ

มนุษย ์และการใช้ประโยชน์การปิดลอ้ม space ทั้งวิธีการสร้าง (tectonic) และก่อ (stereotomic) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั form นั้นไม่สามารถแสดงใหม้องเห็นการคงไวซ่ึ้งการประดบัตกแต่งในแนวระนาบอีก

ต่อไป แต่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อคุณสมบติัเก่ียวกับทิศทางใน space ของมนุษยใ์นแง่ของ

วิธีการ และธรรมชาติของวสัดุท่ีน ามาใชป้ระโยชน์[35]      

 ดงันั้นการอธิบายนยัเก่ียวกบั space ของ Semper จึงไม่เป็นการน าเสนอความเขา้ใจเก่ียวกบั 

space อยา่งตรงไปตรงมาสักทีเดียว ในงาน Four Element of Architecture ของ Semper ไดเ้ช่ือมโยง

ขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปิดลอ้ม และมิติ Semper เร่ิมตน้พฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบั form (Urformen) ท่ี

มีอยู่ในยุคโบราณ ซ่ึงแสดงให้เข้าใจถึงตน้ก าเนิดของ 2 ความคิดท่ีอาศัยอยู่ในคุณสมบติัซ่ึงเป็น

องค์ประกอบของ space อย่างแรกสุดคือการปิดลอ้ม (Umfriedung) และหลงัคา ต่อมา Semper ได้

เพิ่มใจความส าคญัเก่ียวกบัการสร้างความหมายต่อก าแพงซ่ึงท าหนา้ท่ีโอบลอ้ม (Einfasuungmauer) 

อยา่งท่ีเป็นองคป์ระกอบแรกสุดในสถาปัตยกรรม และเป็นจุดก าเนิดของการอยูอ่าศยัในสมยัโบราณ 

space ในสถาปัตยกรรมมีนัยเก่ียวกับการปิดล้อมทั้ งหมด สร้างให้เกิดการก าหนดขอบเขตของ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ในแง่น้ีการปิดลอ้มไดม้าซ่ึงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมโดยการใหค้วามหมาย

คุณสมบัติใหม่ของ space ส่ิงแวดล้อมภายในถูกแบ่งแยก และปกป้องจากภายในนอก [36] 

 Semper เร่ิมตน้อธิบายพื้นฐานองค์ประกอบ 4 อย่างในสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็น ก าแพง 

แม่เตาไฟ หลงัคา และพื้นผืนดิน อีกทั้งอธิบายนัยของจุดมุ่งหมาย หรือความคิด และการจดัการ

วิธีการ หรือรูปแบบของการผลิตอีกดว้ย ซ่ึงท าให้เขา้ใจถึงการก่อรูปทางภาษาในสถาปัตยกรรม 

จุดมุ่งหมายองค์ประกอบทั้ง 4 ได้สอดคลอ้งกับวิธีการทั้ง 4 อย่างท่ีเป็น การจกัสาน การเคลือบ 

วิธีการสร้าง และการก่อ จุดมุ่งหมายเหล่าน้ีขึ้นอยู่กบักระบวนการสร้าง และธรรมชาติของวสัดุตาม

ระดบัความยึดหยุ่น และการบิดงอของมนั ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสัมผสัวสัดุคือส่ิงท่ีจ าเป็นต่อทั้ง 
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Hildebrand และ Schamarsow ท่ีจะพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ การ

เคล่ือนท่ี และ space ในช่วงเวลาหลงัจากน้ี จากแนวคิดของ Semper เก่ียวกับ form ท่ีเกิดขึ้นใน 3 

ลกัษณะท่ีส าคญั ความสมมาตร สัดส่วน และทิศทาง ในเวลาต่อมา August Schamarsow ไดพ้ฒันา

ความเขา้ใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นเก่ียวกับ space ในสถาปัตยกรรมทั้ งในงานเขียน Grundbegeriffe และ

หัวขอ้การบรรยาย Uber den Werth der Dimensionen in menchlichen Raumgeblide ถึงความเขา้ใจ

เก่ียวกับคุณสมบัติเชิงแนวแกนของ space ได้ถูกขยายออกไปยงัประเภทงานศิลปะทั้ ง 3 ชนิด 

จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ส าหรับ Schamarsow ประติมากรรมมีรากท่ีเป็นแกน

แนวตั้งใน space ท่ีจะพิจารณาท่ีความคมชดัของตวัร่าง (Korperbildnerin) ส าหรับแกนแนวนอนจะ

มีอิทธิพลอยา่งมากในจิตรกรรมซ่ึงพิจารณาการสร้างท่ีผิวหนา้ (Flachengertalterin) สถาปัตยกรรมมี

รากใน 3 มิติของความลึก และทิศทาง ซ่ึงเป็นความตอ้งการให้เกิดการเคล่ือนท่ีของร่างกาย มนัจึง

ถูกพิจารณาอยา่งท่ีเป็นการสร้าง space (Raumgertalterin) ดงันั้นจึงไม่มีศิลปะประเภทใดถูกจ ากดัอยู่

ในกรอบท่ีเฉพาะตวัโดยลกัษณะของพวกมนัท่ีถูกบอกว่าควรเป็นประเภทไหนจากปัจจยัในแต่ละ

อย่างท่ีเป็น แกนแนวตั้ง แกนแนวนอน และ 3 มิติ ซ่ึงจะถูกแสดงออกโดยพื้นฐานของการน ามาใช้

ประโยชน์ดงัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของประเภทงานศิลปะนั้น ๆ[37]     

  Schamarsow สร้างขอ้สังเกตท่ีเน้นให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกับสถานะของ ความสูง และ

ความกวา้ง ท่ีมีแนวโนม้มาทางสถาปัตยกรรมท่ีอยูร่ะหวา่งทั้งประติมากรรม หรือจิตรกรรม อย่างใด

อยา่งหน่ึง ในขณะท่ีการสร้างตามแกนแนวตั้งจะแสดงใหเ้ห็นการอธิบายภาพตวัอยา่งของคุณสมบติั

ในประติมากรรม ส่วนการวางแกนตามแนวนอนแสดงให้เห็นการอธิบายภาพตัวอย่างของ

คุณสมบัติในจิตรกรรม ซ่ึงจะไม่เหมือนมุมมองท่ีเปิดออกไปของภาพวิวทิวทัศน์ ซ่ึงความเขา้ใจ

เก่ียวกบั space ถูกน าเสนออยา่งท่ีเป็นมุมมองท่ีเปิดออกของพื้นท่ีท่ีขยายออกไป มากกวา่จะเป็นการ

ปิดลอ้มอย่างเดียว สถาปัตยกรรมเป็นการสร้าง space นั้นตอ้งการความสมดุลระหว่างคุณสมบัติ

เก่ียวกบัแกนทั้ง 3 มิติใน space ท่ีสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงการปิดลอ้มของตวังานสถาปัตยกรรมของ

มนัเอง Schamarsow ไดอ้ธิบายภาพตวัอย่างความสมดุลท่ีเกิดขึ้นในมหาวิหาร St.  Peter ในกรุงโรม

ท่ีอธิบายให้เขา้ใจได ้อย่างไรก็ตามความสมดุลน้ีไม่เป็นการยกตวัอย่างให้เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัวาง

องค์ประกอบท่ีเกิดขึ้นพร้อมกนัในมหาวิหาร St. Peter ลกัษณะความเป็นศูนยก์ลางของระนาบท่ี

ออกแบบโดย Bramante และ Michelangelo แกนแนวตั้งของความสูงถูกสร้างให้สัมพนัธ์ของยอด

โดมกบัทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั และท าให้เกิดการเสริมก าลังของอิทธิพลบนแกนแนวตั้งท่ีรวมเป็น

หน่ึงเดียว ด้วยเหตุน้ีการท าให้อิทธิพลของแกนแนวตั้งอ่อนก าลังลง โดยการเคล่ือนท่ีผ่านแกน
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แนวนอน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการรวมเป็นจุดศูนยก์ลาง และการปรากฏขึ้นของความมัน่คง ในทาง

ตรงกันข้ามแกนแนวตั้งของยอดโดม และแกนแนวนอนของตวัอาคาร Basilica ท่ีออกแบบโดย 

Carlo Mederna ไดเ้น้นท่ีมิติของความลึก แนวแกนของมนักระตุ่นให้เกิดการเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้า

มากกว่าจะให้หยุดอยู่กับท่ี ในล าดับสุดท้ายแนวเสาท่ีออกแบบโดย Bernini ได้แสดงให้เห็น

คุณสมบติัเก่ียวกบัแนวแกนของ space ท่ีสร้างให้เกิดความกลมกลืน และสอดคลอ้งกนัระหว่าง 3 

มิติ โดยการสร้างองคป์ระกอบตามความกวา้ง ในขณะท่ี Schamarsow ไดอ้ธิบายภาพตวัอย่างความ

สมดุลของมหาวิหาร St. Peter ในทางกลบักนันั้น ท าใหเ้ห็นถึงปัญหาอีกดว้ย การอธิบายถึงอิทธิพล

แต่ละแนวแกนของตัวมหาวิหาร Schamarsow เองนั่นท าให้ข้อสังเกตของทั้ ง 3 แกนท่ี เป็น

องค์ประกอบอย่างท่ีไดเ้น้นย  ้าก่อนหน้าน้ีดูอ่อนก าลงัลง ภายในอิทธิพลของแกนแนวตั้ง และแกน

แนวนอน แต่ส่ิงท่ียงัคงตอ้งแสดงออกถึงหน้าท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ก่ียวกบัประสบการณ์ของมนุษย ์

การรับรู้ความลึกนั้นไม่สามารถสร้างให้เกิดความเขา้ใจได้ในประเด็นน้ี จากทั้งความกวา้ง และ

ความสูง แมแ้ตก้บัอิทธิพลของแกนแนวตั้งของยอดโดมมหาวิหาร St. Peter ตวัอาคารทั้งหลงั และ

องค์ประกอบเชิงจิตวิทยาของตวัมนุษยเ์อง ยงัคงน ามาซ่ึงความสมดุลท่ีสอดคลอ้งไปสู่การไดรั้บ

ผลรวมของทุกแนวแกนท่ีมีมาแต่ก าเนิดของมนุษย ์หลงัจากการวิเคราะห์ประเด็นของมหาวิหาร St. 

Peter นั้น Schamarsow ได้น าเสนออีกหน่ึงตวัอย่างท่ีอธิบายให้เห็นภาพจาก Santa Constanza ใน

กรุงโรม การรับรู้ไดถึ้งความสมดุลท่ีสอดคลอ้งกนัน ามาซ่ึงการรับรู้ท่ีชดัเจนถึงคุณสมบติัเก่ียวกบั

การปิดลอ้มของ space ความสัมพนัธ์ในแต่ละอิทธิพลของแนวแกนท่ีน าไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

ในท่ีน้ี Schamarsow ไดเ้ขา้ใจว่าการท างานรวมกนัของทั้ง 3 แนวแกนมีจุดมุ่งหมายเดียวภายในตวั

อาคารเดียวกนั[37]         

 Santa Constanza สร้างขึ้ น เม่ือ ค.ศ . 320 เพื่ อ เป็นสุสานของ Constantia ลูกสาวของ

จกัรพรรดิ Constantine โบสถ ์Santa Constanza ไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเม่ือ ค.ศ. 

1254 โดยพระสันตะปาปา Alexander ท่ี 4 เช่นเดียวกบัสุสานมากมายในยุโรมนั Santa Constanza 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นวงกลมการสร้างลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดระนาบรอบศูนยก์ลาง ระเบียงมุขท่ีอยูด่า้นหนา้

ของอาคารน าเขา้ไปยงัระเบียงทางเดินท่ีอยู่ภายใตห้ลงัคาโคง้ (vault) ซ่ึงลอ้มรอบ space ของโดมท่ี

ตรงกลาง space ท่ีจุดศูนย์กลางน้ีคือการถูกปิดล้อม โดยชุดเสาท่ีเรียงกัน 24 ตน้ ซ่ึงควบรวมชุด

หนา้ต่างท่ีเรียงตวัรอบดา้นบน และถูกแบ่งแยกความเป็นดา้นบน ดา้นล่างโดยซุ่มโคง้คร่ึงวงกลมท่ี

หัวเสา เหนือขึ้นไปท่ียอดสุดเป็นท่ีตั้ งหลังคาท่ีมีผงัวงกลม ส าหรับ Schamarsow  นั้ น space ท่ี

ศูนยก์ลางของหลงัคาโดมถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนโดยชุดแนวเสาซุ้มคร่ึงวงกลมทั้ง 12 ต้น 
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รวมกนักบัชุดของหนา้ต่างท่ีอยู่เหนือขึ้นไปซ่ึงปล่อยให้แสงส่องเขา้มาจากดา้นบน เก่ียวกบัสัดส่วน

ภายใน แกนแนวตั้งของโดมถูกท าให้เกิดความสมดุลโดยแนวเส้นท่ีสม ่าเสมอของแนวเสา แต่

กระนั้นชุดแนวเสายงัถูกจดัเรียงใหเ้ป็นแนวท่ีซอ้นกนัท่ีสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงความลึก และปกป้อง

ไม่ให้เกิดการรับรู้แนวเส้นระนาบท่ีซ้อนเกยกนัของเสาทั้ง 2 ชุด เป็นทั้งการแบ่งแยก และเช่ือมต่อ

กับ space ของระเบียงทางเดินท่ีลอ้มรอบ เสาทั้ง 2 ชุดได้น าเสนอขอบเขตท่ีส าคญั อีกทั้งชุดเสา

เหล่าน้ียงัท าหนา้ท่ีหยุดการรับรู้ถึงความอึดอดัของการปิดลอ้มท่ีอยู่โดยรอบซ่ึงเกิดจากก าแพงทั้ง 4 

ด้าน ในอีกแง่ห น่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีได้ท าให้ เห็น form ท่ี เกิดจากการก าหนดขอบเขต 

(demarcation) มากกว่าท่ีเป็นการปิดลอ้มอย่างเดียว[38] การไดม้าซ่ึงความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติั

การปิดลอ้ม space นั้น Schamarsow เร่ิมตน้ขึ้นท่ีความเขา้ใจของ Semper เก่ียวกบัการก่อก าแพงบน

แนวตั้ง ส าหรับ Semper ส่ิงท่ีกระตุ่นอย่างแรกทางสถาปัตยกรรม บางท่ีอาจจะเป็นการสร้างให้เกิด

การปิดลอ้ม การเน้นย  ้าเก่ียวกบัก าแพง และจุดก าเนิดของมนัท่ีเราไม่รู้มาก่อน หรือไม่ Semper มี

ความคิดท่ีเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนเก่ียวกบั space อยู่แลว้ ส าหรับขอ้สังเกตเก่ียวกบั space ของ Semper 

ไดอ้ธิบายไวอ้ย่างคราว ๆ ไม่เคยท าให้ชดัเจน ดงันั้นความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการปิดลอ้มของ 

space จึงมีอยู่กบัการอภิปรายในทฤษฎีสถาปัตยกรรมของเยอรมนัช่วงทศวรรษท่ี 1840 ประเด็นน้ี

ไม่เคยปรากฏอย่างท่ีเป็นความส าคญัจนกระทั้งการเร่ิมตน้เก่ียวกบัคุณสมบติัการปิดลอ้ม space จาก 

Semper จึงถูกระบุว่าเป็นคุณสมบติัพื้นฐานในสถาปัตยกรรม และสร้างให้เกิดการมองเห็นการปิด

ลอ้ม space อยา่งท่ีมนัเป็น         

  หลงัจาก Semper แลว้ Schamarsow จึงเป็นคนแรกท่ีตีความก าแพงอย่างท่ีเป็นการลดทอน

ไปสู่การเป็นองค์ประกอบของระนาบ 4 แบบ ท่ีเป็นคุณสมบติัเก่ียวกบั form ของ space ทั้งหมดท่ี

แวดลอ้มเรา การเขา้ใจถึงการจ ากดัเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีอึดอดัของการปิดลอ้มท่ีเกิดขึ้นจากก าแพงทั้ง 4 

ดา้น ในเวลาต่อมานั้น Schamarsow ไดเ้ร่ิมตั้งค  าถามถึงความเป็นไปไดอ่ื้น ส าหรับการสร้างให้เกิด

ขอบเขตในสถาปัตยกรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเกิดจากความต่อเน่ืองของก าแพง ในแง่น้ีชุดเสาของ Santa 

Constanza ได้น าเสนอการรวม space ของตัวมันเอง (Geschlossen) นั้ นคือการสร้างขอบเขต 

(bound) แต่การสร้างขอบเขตน้ีไม่ถือว่าเป็นการจ ากัดขอบเขตท่ีจ าเป็นจากการปิดล้อมของวสัดุ 

ในทางตรงกนัขา้มแสงภายใตห้ลงัคาวงกลมของ Santa Constanza ไดท้ าใหเ้กิดขอ้สงสัยท่ีอา้งอิงไป

ยงัความส าคญัของการปิดลอ้มท่ีดา้นบน เน่ืองมาจากความกวา้งของช่องว่างระหว่างแนวหนา้ต่างท่ี

อยู่ดา้นบนก าแพงนั้นนอ้ยกว่าความกวา้งของตวัหนา้ต่างเอง การหายไปของช่องวา่งระหว่างเหล่าน้ี

เกิดขึ้นจากการยอมให้แสงส่องเขา้มา คือการเขา้มาแทนท่ีของวงของแสงท่ีต่อเน่ือง ท่ีมอบการรับรู้
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ภาพท่ี 5 Santa Constanza 

ไดถึ้งลกัษณะของแสงภายในโดม ท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความหนัก และความมืดของ

ก าแพงท่ีลอ้มรอบอยูเ่บ้ืองล่าง ในความเขา้ใจน้ี space ของหลงัคาวงกลมคือการปิดลอ้มจากแนวเส้น

รอบรูปแต่ไม่ใช่จากด้านบน ในกรณีน้ี Schamarsow เช่ือว่าเง่ือนไขของสถาปัตยกรรมไม่ใช่เพื่อ

ความต้องการท่ีจะปกป้องเพื่อต่อต้านความยากล าบากจากของส่ิงแวดล้อมภายนอกของมนุษย ์

ดงันั้นเม่ือ Schamarsow อธิบายความเขา้ใจถึงคุณสมบติัเก่ียวกบั form ของ space ใน Grundbegriffe 

ในแง่น้ีหลงัคาจึงไม่ถูกน ามาพิจารณาอย่างท่ีเป็นความส าคญั ดว้ยเหตุท่ีหลงัคาไม่ถูกน ามาเก่ียวขอ้ง

กบัคุณสมบติัเก่ียวกบั form ของ space นั้น  Schamarsow ไดใ้หเ้หตุผลวา่ space ไม่จ าเป็นตอ้งถูกปก

คลุม เม่ือไม่ต้องพิจารณาถึงการปกคลุม space โดยหลังคา Schamarsow ได้เข้าใกล้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการปิดลอ้มท่ีสร้างใหเ้กิดการเปิดเผย space ท่ีจะไดรั้บการพฒันาต่อโดย Camillo Sitte อีกผู ้

ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการอ่านงานของ Semper การน าเสนอเก่ียวกับการแวดล้อมของก าแพง 

(Einfassungmauer) อย่างท่ีเป็นองค์ประกอบแรกสุดในสถาปัตยกรรม และเป็นตน้ก าเนิดแรกเร่ิม

ของการอยู่อาศยั ตลอดจนความเขา้ใจเก่ียวกบัเมือง Semper ไดใ้ห้ความหมายถึงบทบาทท่ีซ้อนกนั

ของ space ในสถาปัตยกรรม นัยของการปิดลอ้มไม่ไดเ้ป็นแค่การให้ความหมายของความเป็นเส้น

รอบรูปในสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่หมายถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย ในความเขา้ใจน้ี

คุณสมบติัของ space ในสถาปัตยกรรมไม่ไดอ้า้งอิงไปแค่ภายในของสถาปัตยกรรม และยงัรวมถึง

ความเป็นภายนอกดว้ย[39] 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                  

  

               ท่ีมา: https://churcharchitecture.wordpress.com/2016/07/21/1-1-santa-costanza-rome/ 



  31 

ภาพท่ี 6 รูปตดั Santa Constanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา: https://www.alamy.com/santa-costanza-a-4th-century-church-in-rome-italy-
image181476235.html 

การเคล่ือนไหวเกีย่วกบัการมองเห็น ท่ีน ามาซ่ึงความเข้าใจเกีย่วกบั space    

 ประติมากรชาวเยอรมนั Adolf Hidebrand ไดเ้ร่ิมตน้บทความ The Problem of Form in the 

Fine Arts ค.ศ. 1893 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาความคิดเก่ียว space อย่างท่ีสุดในช่วงปลายศตวรรษ

ท่ี 19 การรับอิทธิพลความคิดจาก Lipps นั้น Hidebrand ได้ใช้ความรู้เก่ียวจิตวิทยาร่วมสมยัสร้าง

เป็นชุดความเขา้ใจ เพื่อท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจแนวคิดของทฤษฎีสะท้อนอารมณ์  (Theory of 

Empathy) เหตุผลส าคัญเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการสร้างความเข้าใจท่ีเก่ียวกับอารมณ์ร่วม ในแง่น้ี

อารมณ์ร่วมเป็นส่ิงก าหนดทุกการแสดงออกของการสร้างสรรค์ไปยงัผูช้มงานศิลปะ ซ่ึงไม่เขา้ใจ

และยากท่ียอมรับต่อศิลปินผูอ้ยู่เบ่ืองหลงัในทุกการสร้างสรรค์จากความคิดอย่างมีเหตุผลต่อการ

พิจารณาวตัถุต่าง ๆ The Problem of Form นั้นอา้งอิงไปยงัอิทธิพลท่ีส าคญัของการปรากฏความคิด

เก่ียวกบั space ในศิลปะ ในขอ้เท็จจริงทฤษฎีของ Hidebrand เป็นการจดัการกบัคุณสมบติัเก่ียวกบั

ความสัมพันธ์ของ space ระหว่างผูช้มและวตัถุ อย่างท่ีเป็นประสบการณ์เก่ียวกับสุนทรียภาพ 

Hidebrand ไดเ้ร่ิมตน้บทความดว้ยความคิดเก่ียวกบั space รวมกนักบัความคิดของ form ซ่ึงเป็นการ

ก าหนดขอบเขตของ space สร้างให้เกิดการเน้ือหาส าคญัของความเป็นจริงเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ความ

เขา้ใจน้ีเกิดจากผลลพัธ์ของ 2 วิธีการรับรู้ ซ่ึงวิธีการแรกนั้น Hidebrand ได้แยกแยะความแตกต่าง

ของภาพท่ีได้รับโดยผ่านการมองเห็นเท่านั้ น (Gesichtsvorsrellung) เม่ือดวงตาทั้ ง 2 ข้าง และ



  32 

ร่างกายอยู่ในสภาวะหยุดน่ิง การมองเห็นอย่างแทจ้ริงจะมีอยู่เม่ือดวงตาทั้งคู่ขนานกนั และร่างกาย

ถูกก าหนดขอบเขตในอยูใ่นระยะห่างในต าแหน่งท่ีเหมาะสมจากวตัถุ ท าให้ไดรั้บมาซ่ึงรอยประทบั

หน่ึงเดียว Hidebrand เรียกกระบวนการท่ีท าให้เกิดภาพน้ีว่า distant – image (Fernbild) ซ่ึงเป็นการ

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีอยู่ในทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปร่างท่ีเท่ากนัของวตัถุ distant – image ได้

อา้งอิงกบัภาพความคิดเชิงระนาบท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัผูช้ม และมีความเป็น 2 มิติ ตวัอย่างเช่น 

การมองไปท่ีอาคารจากต าแหน่งในระยะท่ีเพียงพอ สร้างให้เกิดความแบนราบ เหมือนภาพวาด

โครงร่าง เป็นภาพร่างในความคิดของ 2 มิติ ประเภทท่ีสองของการรับรู้ Hidebrand ไดอ้ธิบายถึงการ

รับรู้ภาพผ่านการเคล่ือนท่ีของการมองเห็น (kinetic vision) (Bewegungsvorstellung) หรือการ

มองเห็นในระหวา่งการเคล่ือนท่ี เม่ือดวงตาของผูช้มก าลงัมาบรรจบกนักบัการเคล่ือนท่ีไปพร้อมกนั

กบัร่างกายท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี เขา้ไปสู่ต าแหน่งท่ีแตกต่าง หรือเขา้ไปใกลว้ตัถุ ขณะนั้นมนัจึงเป็นไป

ไม่ไดอี้กต่อไปท่ีมองเห็นวตัถุไดท้ั้งหมด กระบวนการท่ีเกิดขึ้นน้ีมีลกัษณะเหมือนการเขา้ใกล ้หรือ

เขา้ไปสู่ space ในสถาปัตยกรรม ตวัอย่างเช่น เม่ือช่วงเวลาหน่ึงท่ีไดรั้บมาซ่ึงชุดความต่อเน่ืองของ

รอยประทบัในความคิด ในแต่ละช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นในต าแหน่งเดียวเท่านั้น ท่ีคมชดัพอจะให้เกิด

การรวบรวมความสนใจ ในการเคล่ือนท่ีไปโดยรอบ สัมผสัวตัถุโดยใชด้วงตา เราไดรั้บมาซ่ึงภาพ

ในความคิดท่ีก่อตวัเป็นรูปร่าง หรือเป็นความรอยประทบัท่ีเกิดขึ้นใน 3 มิติ ซ่ึง Hidebrand นั้นไดใ้ห้

ความส าคญัการเคล่ือนท่ีของดวงตา และร่างกายใน space ท าให้เกิดการจดัล าดบัระบบของความคิด 

กบัขอบเขตขององคป์ระกอบของภาพจ าลองในความคิดซ่ึงก่อใหเ้กิดการรับรู้ขึ้น Hidebrand ไดเ้นน้

ย  ้าวา่ space เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัในการเขา้ใจ form[40]     

 Hidebrand ไดส้รุปว่า ทุกประสบการณ์ของเรานั้นเก่ียวขอ้งกบัการก่อรูปของ form ในวตัถุ

ต่าง ๆ คือการไดรั้บจากการสัมผสั ไม่ว่าดว้ยมือ หรือจากดวงตาเช่นกนั  ในประเด็นของ form นั้น 

Hidebrand ได้แยกประเภทของ form ออกเป็น 2 ประเภท คือ form ท่ีเกิดขึ้ นตามความเป็นจริง 

(Daseinsform) หมายถึงกายภาพท่ีเป็นจริงของ form นั้น และอีกประเภทคือ form ในเชิงของการ

รับรู้ (Wirkungsform) ซ่ึงการรับรู้ form ประเภทน้ีจะขึ้นอยู่กับปัจจยัท่ีหลากหลายเช่น ความสว่าง 

สภาพแวดล้อม และต าแหน่งของผูช้ม ทั้ ง 3 ปัจจัยน้ี แสง ขนาด และมุมมอง สามารถมีอยู่ใน

ความสัมพนัธ์ของกนัและกนัเอง ประเด็นท่ี Hidebrand อธิบายนั้นคือ ‘Idea of Space’ การสร้างให้

เกิดการปรากฏออกมาของ space อย่างแรกท่ีเราตอ้งมีคือภาพร่างในความคิดเก่ียวกบัวตัถุ 3 มิติ ซ่ึง

จะเขา้แทนท่ี spaceโดยปริมาตรวตัถุเอง เป็นเส้นรอบรูปของขอบเขต หรือ form ของวตัถุนั้นถูก

ก าหนดโดยปริมาตรของมนัเอง การจดัเรียงวตัถุในแต่ละวิธีการจะกระตุน้ให้เกิดความคิดเก่ียวกบั
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ปริมาตรของขอบเขต space รอบตวัวตัถุเอง ดังนั้นขอบเขตของวตัถุคือขอบเขตเดียวกันกับมวล 

space ท่ีแวดลอ้มวตัถุนั้น ขอ้สรุปของขอ้สังเกตน้ี space โดยธรรมชาติของมนัเองนั้นคือ form ซ่ึงมี

ผลเก่ียวข้องกับการมองเห็นความคิดเก่ียวกับ space ของ Hidebrand ให้ขอ้สังเกตว่าเรานั้นเข้าใจ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีผลรวมของ space ดงันั้น Hidebrand ไดก้ าหนดว่า space เป็นการขยายออกไปใน 

3 มิติลักษณะท่ีส าคัญนั้ นคือ ‘ความต่อเน่ือง’ (continuum) ตัวอย่างของความต่อเน่ืองท่ี เป็น

คุณสมบัติของ space นั้นลองจิตนาการถึง space ทั้ งหมด อย่างท่ีเป็นก้อนมวลน ้ าท่ีบรรจุอยู่ใน

ภาชนะ ดว้ยลกัษณะน้ีสามารถนิยามไดอ้ย่างแน่ชดัถึงปริมาตรเฉพาะท่ีปราศจากกอ้นมวลน ้า ดงันั้น

การสลายความคิดเก่ียวความต่อเน่ืองของก้อน mass ท่ีเป็นการห่อหุ้มของก้อนมวลน ้ าทั้ งหมด

ออกไป นบัตั้งแต่น้ีเราไม่ไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของดว้ยตาอยา่งเดียว หรือจากต าแหน่งเดียวของมุมมอง 

แต่ค่อนขา้งเป็นการเปล่ียนแปลงบางส่ิงเสมอในการเคล่ือนไหว ท่ีไดรั้บมาในความรู้สึกของเราใน

คร้ังเดียว เราอาศยัและเคล่ือนท่ีกบัจิตส านึกเก่ียวกบั space ท่ีแวดลอ้มเรา[41]   

 แนวคิดเก่ียวกับ space เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวร่าง (body) ซ่ึง Hidebrand 

อธิบายต่อว่า ปริมาตรของของวตัถุช้ินเดียวถูกน าเสนอโดยเส้นรอบรูปของ form ของพวกมัน 

ดังนั้ นปริมาตรท่ีแม่นย  าของอากาศอาจจะเป็นการบ่งช้ีโดยวตัถุต่าง ๆ ท่ีวางไวด้้วยกัน ส าหรับ

ขอบเขตของวตัถุเหล่านั้นก าหนดปริมาตรโดยอากาศซ่ึงอยู่ระหว่างพวกมนั หนา้ท่ีของเราคือสร้าง

ล าดบัวตัถุเหล่าน้ีในแต่ละวิธี เก่ียวกบัการมองเห็น และ การเคล่ือนท่ี รอบพวกมนัโดยท่ีไม่แยก แต่

ประสานและน าไปจากอีกส่ิงหน่ึงไปยงัอีกส่ิงหน่ึงในทุกทิศทาง[42] Hidebrand ไดอ้ธิบายให้เห็น

ภาพโดยกรณีของตน้ไมว้า่ หลกัฐานท่ีชดัเจนบนขอบเขตของระนาบนั้น ท่ีเขา้ใจอยา่งชดัเจนมากขึ้น

เม่ือบางส่ิงว่าอยู่เหนือมนั ตวัอย่างของตน้ไม ้มนัไดก้ลายมาเป็นประสิทธิภาพเก่ียวกบั space ถา้เงา

ของตน้ไม่ทอดลงบนพื้นผิวของโลก ต่อมาความสัมพนัธ์เก่ียวกบั space ของทั้งการให้ความส าคญั 

และความคิดเก่ียวกับ space ถูกกระตุ้นอีกคร้ัง ตอนน้ีเราสามารถเข้าใจวิธีการท่ีต าแหน่ง และ 

ความหมายของวตัถุช้ินเดียวท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของ space ทั้งหมด เราเห็นเม่ือวตัถุช้ินเดียวนั้นถูก

ใช้อย่างเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพเก่ียวกบั space ทั้งหมดคือคือความมัน่คงแข็งแรงท่ีส าคญั 

หนา้ท่ีซ้อนกนัน้ีของประสิทธิภาพของ space เพื่อทั้งหมด หรือเพื่อส่วนเดียว เราไดผ้ลลพัธ์ของการ

เช่ือมต่อสุนทรีภาพจากส่วนเดียวไปสู่ทั้งหมด[43] ทฤษฎีของ Hidebrand  ไม่ใช่การสนใจไปท่ีการ

มองเห็นอย่างเดียว เน่ืองมาจากการสัมผสันั้นเป็นทกัษะแม่นย  าท่ีสุดในทุกการรับรู้ เกิดขึ้นในเวลา

เดียวกันกับการท างานของประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจคุณสมบัติของ space ศิลปินมี

หนา้ท่ีท าให้เห็น และกระตุน้ความคิดเหล่านั้นโดยไม่มีความคลุมเครือ ตั้งแต่วตัถุท่ีเล็กท่ีสุดไปยงั
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ภาพท่ี 7 distant – image 

ภาพท่ี 8 kinetic vision                  

ภาพรวม สถาปัตยกรรมท าให้เกิดการกระตุน้โดยธรรมชาติของการเคล่ือนท่ีของมนุษยท่ี์เกิดขึ้นใน 

space เราสามารถเคล่ือนท่ีอย่างแน่ชัด เม่ือเราเขา้ใจอย่างเต็มท่ีถึงการน าเสนอความคิดเก่ียวกับ 

space  
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ท่ีมา: https://www.inexhibit.com/case-studies/le-corbusier-villa-savoye-part-2-architecture/ 

ความคิดเกีย่วกบัคุณสมบัติของ space อย่างที่เป็นความเข้าใจจากร่างกาย   

 August Schmarsow ได้บรรยายในพิ ธีเปิดมหาวิทยา Leipzig ค.ศ. 1893 ในหัวข้อ Das 

Wesen der archiecktonischen Schopfung ( The Essence of Architectural Creation ) เพื่ อ ท่ี จ ะ

น าเสนอปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับ space ท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการประณีประนอมต่ออิทธิพลท่ีเพิ่มขึ้น

ของรูปแบบ (style) ซ่ึงมีผลต่อสถาปัตยกรรม และการอธิบายลกัษณะของสถาปัตยกรรมโดยการ

ออกแบบตามรูปแบบท่ีปฏิบติัต่อกนัมา เน้ือหาของการบรรยายมีนัยเก่ียวกบัจุดเร่ิมตน้เก่ียวกบัการ

สร้างของมนุษยซ่ึ์งเป็นจุดเร่ิมตน้งานสถาปัตยกรรม จุดเร่ิมตน้ท่ีขบัเคล่ือนมนุษยใ์ห้ประดิษฐ์การ

ก าหนดขอบเขต (demarcation) สมมุติฐานของการพฒันาทักษะน้ีของมนุษยไ์ม่ได้เกิดจากความ

ตอ้งการปกป้องตวัเองของมนุษยจ์ากความล าบากของสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่การกระตุน้จาก

ภายนอกนั้นคือสาเหตุท่ีเกิดขึ้นโดยบงัเอิญ เพื่อเป็นโอกาสให้มนุษยน์ั้นไดฝึ้กทกัษะ ความพยายาม

อย่างน้อยท่ีสุดของมนุษยท่ี์จะสร้างสมมติฐานเก่ียวกบัคุณสมบติัการปิดลอ้มของ space ซ่ึงผูส้ร้าง

นั้นจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายการสร้างคุณสมบติัของ space ดงันั้นเง่ือนไขอย่างแรกท่ีสุด

คือคุณสมบติัโดยธรรมชาติท่ีน าไปสู่สัญชาตญาณท่ีเราเรียกว่า space ส าหรับ Schmarsow การสร้าง

คุณสมบติัของ space ท าให้เกิดการกระตุน้ต่อพวกเราจากความคิดเก่ียวกับ space ดงันั้น space จึง

ด ารงอยู่ในส่ิงใดก็ตามอยา่งเช่น วสัดุ ระยะเวลา การก่อสร้าง และโครงร่างภายนอก ท่ีท าให้เกิดการ

คน้พบการสนับสนุน และเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนคุณสมบติัของ space  ลกัษณะท่ีส าคญั

นั้นคือการก าหนดขอบเขตของ space เท่านั้น[44] 

ภาพท่ี 9 ผงัพื้น Villa Savoye 
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Schmarsow นั้นแสดงออกถึงการปฏิเสธความเขา้ใจในงานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากวสัดุ 

จากแนวคิด Theory of Empathy ส าหรับ Schmarsow นั้ น space มีค่าเท่ากับ form การเข้าใจวตัถุ

ความคิดจะแสดงออกถึงวตัถุนั้ น ซ่ึงความเข้าใจน้ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ของร่างกาย การท่ีเรา

เผชิญหนา้กบั space นั้น ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกบัร่างกายของเรานั้นไดส่้งผ่านมาจากการมองเห็น 

หรือการรับรู้ผ่านกลา้มเน้ือ space นั้นมีอยูเ่น่ืองมาจากเราใชร่้างกายสร้างให้เกิดคุณสมบติัของ space 

(spatial construct) แสดงออกถึงความเป็นมนุษยจ์ากภายในตวัเราเอง เรานั้นก าหนดต าแหน่งของ

ร่างกายใน space หรือแสดงความเข้าใจผ่าน space จะกล่าวได้ว่า space คือประเภทความเป็น 

negative ของ 3 มิติ ดังนั้นการรับรู้ space ผ่านร่างกาย เช่นนั้น spatial construct คือคุณสมบติัของ

ความคิด Schmarsow ไดรั้บความเขา้ใจเก่ียวกบั space จากความเขา้ใจ Theory of empathy จากกรณี

ทั้ง Lipps และ Vischer ให้ความเขา้ใจเก่ียวกบั space ผา่นการพิจารณาของ mass แต่ Schmarsow ได้

เปล่ียนความเขา้ใจเก่ียวกบั space ผ่านการพิจารณาอย่างท่ีเป็น form (Anschauungsform) ท่ีเพิ่มขึ้น

จากความเขา้ใจของเราถึงการขยายออกไปท่ีสัมพนัธ์กบัแนวแกนในทุกทิศทาง และการเคล่ือนท่ี

ของเรา  การรับรู้โดยทันทีท่ีแสดงให้เห็นคือการรับรู้จากการมองเห็น ซ่ึงการรับรู้น้ีจะขึ้นอยู่กับ

ปัจจยัทางกายภาพอ่ืนท่ีเขา้มาสนับสนุน ในอีกแง่หน่ึง space เป็นการเขา้ใจ form โดยสัญชาตญาณ

ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดของเรา อยา่งท่ีเป็นการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ของเรา การมองออกไป 

การยื่นอวยัวะของเราออกไป และความเขา้ใจถึงอิสระท่ีจะเคล่ือนท่ี เราเขา้ใจ form ของ space ซ่ึง

แวดลอ้มเรานั้นมีความสัมพนัธ์กบัร่างกาย Schmarsow อธิบายถึงความเขา้ใจต่อ form ของ space ได้

โดยสัญชาตญาณท่ีแวดลอ้มเราในทุกหนทุกแห่ง ซ่ึงเราอาจจะ หรือเราไดส้ร้างการโอบลอ้มตวัเรา

เองเสมอมา และพิจารณาถึงความส าคญัมากขึ้นกว่า form ของร่างกายเรา ซ่ึงประกอบขึ้นดว้ยเศษ

เส้ียวของประสบการณ์ในการรับรู้ส่งยงัความรู้สึกของกลา้มเน้ือในร่างกาย ความรู้สึกของผิวหนัง 

และโครงสร้างของร่างกาย ทั้งหมดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนในทนัทีท่ีเราเรียนรู้กบัประสบการณ์ของ

เราเอง และตวัเราเองเป็นศูนยก์ลางของ space น้ี ท าให้เกิดการประสานไขวผ้่านตวัเรา เราไดค้น้พบ

แก่นแท้ท่ี มีค่า[45] แก่นแท้น้ีหมายถึงการรับรู้ถึง space (Raumgefuhl) เช่นนั้ น space จึงมีอยู่

เน่ืองมาจากเรามีร่างกาย มันคือโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงอยู่ของสสารในส่ิงแวดล้อม

รอบตวัเรา มนัคือคุณสมบติัเชิงขอบเขตของ space ท่ีปรากฏออกมาจากร่างกายของเรา อีกขั้นตอนท่ี

เกิดขึ้นอยา่งท่ีเป็นการสร้างใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีมีเร่ือยมาซ่ึงยดึติดอยูก่บัแก่นแทข้องการรับรู้เก่ียวกบั 

space คือเราเขา้ใจไดถึ้งการขยายออกไปท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทิศทางตามแนวแกน ดว้ยเหตุ

น้ีการรับรู้เก่ียวกับ space ของเราจึงยินยอมให้ความสามารถน้ีได้ท างาน เราเข้าใจถึงการขยาย
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ออกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์ ท่ีก าลังเติบโต ดังนั้ นส่ิงแวดล้อมทั้ งหมดจึงเป็นการแวดล้อมเรา 

Schmarsow เรียกกระบวนการน้ีว่า spatial imagination (Raumphantasie) คือประเภทของคุณสมบติั

ของ space ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับการรับรู้โดยสัญชาตญาณถึง space ของเรา ท่ีจะ

ผลกัดันให้เราเขา้สู่กระบวนการ spatial creation (Raumgestaltung) ผลลัพธ์ท่ีตามมาเม่ือเรามาถึง

กระบวนการน้ีคือ spatial construct (Raumbild) ซ่ึงจะไม่สนใจตวัตนของมนั ระยะเวลา โครงสร้าง 

และโครงร่าง ลกัษณะหน่ึงเดียวของ spatial construct คือการปิดลอ้ม (enclosure) space ด้วยเหตุน้ี

การรับรู้เก่ียวกับ space และคุณสมบัติท่ีท าให้เขา้ใจ space ของเราถูกคน้พบได้อย่างน่าพอใจใน

ศิลปะ ซ่ึงเราเรียวา่สถาปัตยกรรม[46]        

 รากของ spatial construct มีอยู่ในการเช่ือมต่อระหว่างการแสดงออกของมนุษยเ์ก่ียวกับ

จุดประสงค์พิเศษของศิลปะ และความคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซ่ึงศิลปะนั้นพยายามด้ินรนท่ีจะแปล

สัญชาตญาณภายในเขา้สู่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งช้ีให้มองเห็นได ้และเป็นการ

ปิดลอ้มเพื่อสร้างคุณสมบติของพื้นท่ีของ space ให้แยกออกอย่างชดัเจนกบั space ท่ีมีอยู่ทัว่ไป แต่

ในอีกแนวทางหน่ึงวิทยาศาสตร์คือการค านวณ และการหาขอ้สรุป แต่ไม่เกิดการสร้าง ความคิดเชิง

คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ของ space (Raumwissenschaft) ดงันั้น

จะสังเกตไดว้า่การแสดงออกของการศึกษาทั้ง 2 แขนงน้ี ท าให้เรามาถึงความพยายามอย่างแรกสุดท่ี

จะแปลคุณสมบติัความเขา้ใจเก่ียวกบั space เขา้สู่ความเป็นจริง ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนถึงการ

สร้างองค์ประกอบอย่างมีสติปัญญาของมนุษย์ โดยเหตุน้ีการช าเลืองมองของดวงตาเราไปยงั

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา ซ่ึงเพียงพอส าหรับการสร้างภาพร่างในความคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัของ space 

น าไปสู่ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก และเพื่อท่ีจะก าหนดการสร้าง

ขอบเขต อย่างท่ี Schmarsow ไดอ้ธิบายว่า การก าหนดขอบเขต space (demarcation) นั้นท าไดโ้ดย

การลากเส้นตามรอยเทา้บนพื้นทราย การขีดซ่ึงท าเกิดร่องรอยต่ืน ๆ ด้วยก่ิงไม ้คือขั้นตอนท่ีเพิ่ม

ขึ้นมาในการน าเสนอขอบเขตท่ีต่อเน่ือง และเม่ือร่องรอยเหล่านั้นถูกลบเล่ือนไปดว้ยปรากฏการณ์

ธรรมชาติจากลม หรือฝน ท่ีชะลา้งมนัหายไป ส่ิงท่ีเขา้มาแทนท่ีคือการก าหนดขอบเขตท่ีถาวรมาก

ขึ้นอย่าง แนวหิน ร้ัวตน้ไม ้ทกัษะท่ีเกิดจากการท าดว้ยมือถูกพฒันาขึ้น และความกา้วหนา้ของวสัดุ

ท่ีนิยมใช ้น ามาอยู่รวมกนัในงานออกแบบแสดงให้เห็นถึงขอบเขตท่ีชดัเจนขึ้น และมากขึ้นน าเขา้

ไปสู่การแสดงออกของเส้นขอบเขตท่ีต่อเน่ือง ช่องว่างระหว่างหินท่ีใช้ในการก่อสร้าง หรือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ก าหนดขอบเขตอ่ืน ๆ เปิดเผยให้เห็นแนวโน้มความสม ่าเสมอ และจุดมุ่งหมายของ

การปิดลอ้ม (enclosure) ท่ีเป็นสมมติฐานถึงเส้นรอบรูปของรูปร่างทั้งหมดอยา่งต่อเน่ือง[47] 
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ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าธรรมชาติของเรานั่นมีจุดประสงค์ท่ีพิเศษเก่ียวกับการสร้างให้เกิด

องคป์ระกอบโดยไม่รู้ตวัอย่างท่ีเกิดขึ้นในทุกการกระท าผ่านมือของเรา เราถูกแวดลอ้มไปดว้ยทุก

การกระท าให้เกิดรอยประทบัจากคุณสมบติัของ space ท่ีธรรมชาติน าเสนอต่อเรา ท าให้เกิดกระตุ่น

ต่อความเขา้ใจเก่ียวกบั space ของเรา Schmarsow ไดพ้ฒันาแนวคิดน้ีเพิ่มเติมโดยการแยกแยะความ

แตกต่างอย่างเป็นระบบระหว่าง spatial idea กับ spatial form การอธิบายซ่ึงเป็นการน าเสนอ

เก่ียวกบัการก่อรูป spatial idea ไดร้วบรวมความเขา้ใจเก่ียวกบัมิติผา่นการเคล่ือนท่ีของร่างกาย และ

ท าใหเ้กิดตวัแทนของการรับรู้โดย spatial form คือคุณสมบติัเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตของ space 

โดยส่วนใหญ่องค์ประกอบท่ีแสดงออกผ่าน ‘ก าแพงทั้ง 4 ดา้น’ ท่ีแวดลอ้มเรา การตดัทอนเก่ียว 

form ไปยงัระนาบท่ีเป็นองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้านท าให้เห็นโครงร่างท่ีไม่เป็นรูปร่าง หรือ การ

ลากเส้นตามรอยเท้าบนพื้นทราย แต่ Spatial Form ไม่ได้หมายถึงการรวมหลังคาให้เป็นระนาบ

เหนือหัวท่ีก าหนดปริมาตรของ space เท่านั้น เน่ืองจาก space ไม่มีความจ าเป็นตอ้งครอบคลุมดว้ย

ระนาบเหนือหัว อย่างท่ีเราสังเกตได้ใน courtyard หรือ การปิดล้อมพื้นท่ีสาธารณะในเมืองเช่น 

จตัุรัส  ในอีกแง่หน่ึง Schmarsow นั้นมองว่าอะไรก็ตามท่ี spatial idea ท าให้เราเขา้ใจถึง space หรือ

ความเขา้ใจรูปร่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยน์ั้นควรถูกแสดงออกมา และอะไรก็ตามท่ี spatial form ท าให้

เราไดส้ร้างผลลพัธ์เก่ียวกบั space นั้นให้ปรากฏขึ้น ดงันั้นทั้ง spatial idea และ spatial form เป็นขั้ว

ตรงขา้มของความคิดท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้การสร้างการปิดลอ้มของ space และส่ิงท่ีทั้งคู่ส่งเสริม

กนัของมนั คือการสร้างให้เกิดการก าหนดของขอบเขตของ space การสร้างสรรค์ขอบเขตของมนั

อย่างท่ีเป็น mass ดังนั้นสถาปัตยกรรมเป็นการสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกับการก าหนดขอบเขตของ space 

ทฤษฎีของ Schmarsow  นั้นอยู่บนพื้นฐานของ Simper แต่การอธิบายความเขา้ใจเก่ียวกบั space ได้

อย่างชดัเจนขึ้น สถาปัตยกรรมก าเนิดขึ้นจากร่างกายมนุษย ์ท่ีเป็นตน้ก าเนิดส าคญัในทุกความคิด 

สถาปัตยกรรมโดยธรรมชาติของมนัอยูใ่น 3 มิติ ส่ิงท่ีตามมานั้นคือ space และ time จุดประสงคแ์รก

ของสถาปัตยกรรมคือ การเคล่ือนท่ีของร่างกายมนุษย ์และการขยายออกไปใน space การประเมิน

คุณค่าสุนทรียภาพท่ีเก่ียวข้องกับแกน 3 มิติ Schmarsow เรียกว่า Rhythm ท่ีเป็นแนวคิดเดียวกับ 

Simper ท่ีเรียกว่า Direction อิทธิพลแนวคิดจาก Simper ของ Schmarsow นั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดขอบเขต space ซ่ึงมนุษยย์งัคงสามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ space จึง

ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ส่ิงท่ีปกคลุมมนุษยน์ั่นน ามาใช้ประโยชน์ space ได้กลายมาเป็นการ

แสดงออกถึงขอบเขต (spielruam) การมีอยู่ของ space ไดเ้ช่ือมผสานประเภทของการรับรู้ 3 อย่าง

เขา้ไวด้ว้ยกนัคือ การสัมผสั การเคล่ือนท่ี และการรับรู้ดว้ยการมองเห็น ดงันั้นทั้ง 3 ส่ิงน้ีไดร้วมอยู่
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ดว้ยกนัในการอธิบายการรับรู้ซ่ึงเกิดขึ้นพร้อมกนัของมนุษย ์และเป็นประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนัใน 

space และ time [48]  

คุณสมบัติของ space อย่างที่เป็น space ภายนอก       

 หน่ึงในทฤษฎีท่ีอธิบายความเข้าใจเก่ียวกับ  space ซ่ึงสร้างแรงกระตุ้นอย่างมากจาก

สถาปนิก และนกัวางผงัเมืองชาวเวนิส Camillo Sitte ทฤษฎีท่ีส าคญัของ Sitte เก่ียวขอ้งกบัการวาง

ผงัเมือง City Planing according to Artistic Principle ค.ศ. 1889 ในช่วงเวลานั้ น Sitte รู้สึกได้ถึง

ความไม่เหมาะสมอย่างท่ีสุดส าหรับการวางผงัเมืองท่ีมีความตายตวัตลอดช่วง 2 ทศวรรษของเขา 

ซ่ึงถูกควบคุมการออกแบบโดยวิศวกรโยธา ในการคน้หาวิธีการเพื่อท าให้ประเด็นของการวางผงั

เมืองให้ดีขึ้น Sitte จึงช่ืนชอบการตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึงความส าเร็จเก่ียวกับการวางผงัเมือง

ในช่วงอดีต และความพยายามท่ีจะไดม้าซ่ึงตวัอย่างท่ีเป็นหลกัการเหล่าน้ี เพื่อสร้างให้เกิดความ

เป็นไปไดเ้ก่ียวกบัพื้นฐานการสร้างความงามในการวางผงัเมือง Sitte เช่ือวา่คร้ังหน่ึงหลกัการเหล่าน้ี

เคยได้รับความเข้าใจเป็นอย่างดี และควรน ากลับมาใช้งานอีกคร้ัง ลักษณะความเข้าใจเก่ียวกับ

คุณสมบติัของ space ของ Sitte นั้นมีแนวโนม้ท่ีไดรั้บมาจากความเขา้ใจท่ีรวมเขา้กนัจากนกัทฤษฎี

คนอ่ืนอย่าง Semper, Berlage และ Loose ท่ีความเข้าใจทั่วไปเก่ียวกับ space ถูกจ ากัดอยู่ใน

การศึกษาสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็นลกัษณะของ space ท่ีถูกปกคลุม ส าหรับความสนใจของ Sitte 

นั้นอยู่ท่ีการเปิดเผยของ space หรือ space ท่ีเปิดออกไป อย่างท่ีเกิดขึ้นใน plaza การตรวจสอบของ 

Sitte เก่ี ยวข้องกับ  space ภายนอกตั้ งแ ต่สมัยก รีก  agora จึงถึ งยุค  Baroque ในฝ ร่ัง เศส [49]

 Sitte ได้จ ากัดความสนใจของตวัเองอย่างชดัเจนต่อคุณลกัษณะเก่ียวกับสุนทรียภาพของ 

space ภายนอก ดงันั้นโดยส่วนใหญ่ Sitte ให้ความสนใจต่อ space ภายในว่าเป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกับ 

space ภายนอก ท่ีมองเห็นความงามของ space ไดอ้ย่างท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ในกรณีของ Schamarsow 

คือคนแรกท่ีสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั space ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก Sitte เม่ือ Schamarsow เขา้ใจความ

ไม่จ าเป็นตอ้งมีหลงัคาปกคลุม space กบัแนวคิดทั้ง 4  อย่างไรก็ตาม Sitte ไม่เคยยืนยนัถึงการมีอยู่

เก่ียวกับส านึกของความเขา้ใจเก่ียวกับ space  ซ่ึงความเขา้ใจของ Sitte ไม่เคยไปไกลเกินกว่าการ

สร้างประเภทของเคร่ืองมือท่ีส่ือถึงความงามท่ีได้รับจากความรู้สึกถึงประสิทธิผลใน space ซ่ึง

ประสิทธิผลน้ีหมายถึง การรับรู้ไดถึ้งการปิดลอ้ม อย่างท่ี Sitte อธิบายว่าความตอ้งการหลกัส าหรับ 

plaza หรือห้อง คือลักษณะของการปิดล้อมของตัว space เอง ตวัอย่างท่ีอธิบายให้เห็นภาพท่ีจะ

สังเกตได้ถึง space ของเมืองตามหลกัการของความต่อเน่ืองจากการแวดลอ้มของ mass อย่างเป็น

รูปธรรมนั้นเกิดขึ้นใน Campa of Siena ดังนั้นจากตัวอย่างทั้งหมดท่ี Sitte เลือกมาตรวจสอบจะ
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คงไวซ่ึ้งลกัษณะหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ ความต่อเน่ือง ของการเปิดลอ้มท่ีเกิดจากตวัอาคาร ในแง่น้ี

แนวคิดการปิดลอ้ม space จึงกลายมาเป็นหลกัการของความงาม Sitte รู้สึกไดถึ้งแนวคิดการปิดลอ้ม

น้ีอาจจะสร้างให้เกิดความพอใจ และความมัน่คงต่อผูท่ี้อยู่อาศยัในเมือง อย่างไรก็ตาม Sitte รับรู้ได้

ถึงความตอ้งการเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจ และสังคมของ space ภายนอกท่ีแฝงอยู่ใน plaza 

ในยุคโบราณ และยุคกลาง ซ่ึงต่อมาถูกเข้ามาแทนท่ีโดยความสะดวกสบายท่ีเพิ่มขึ้นของตลาด

ภายในร่ม หรืออาคารช่วงศตวรรษท่ี 19 ในแง่น้ีส่ิงท่ียงัคงเป็น space ภายนอกโดยพื้นฐานไดก้ลาย

มาเป็นทางสัญจรของยานพาหนะ ความขดัแยง้น้ีมีนัยท่ีส าคญัต่อความไม่ลงรอยกนั ส าหรับ Sitte 

การกระตุ่นท่ีสร้างให้เกิดการมองเห็นการปิดลอ้มท่ีต่อเน่ืองนั้นอยูภ่ายในคุณสมบติัของ space เมือง 

ท่ีเป็นหน่วยของการอยู่อาศยัท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งเหมาะสมของทางสัญจรรถ ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดถึ้ง

ขอ้เทจ็จริงน้ีในเมืองของยคุ modern[50]         

 จากประเด็นน้ีส่ิงหน่ึงท่ี Sitte ช่วยให้เขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีละเอียดอ่อนมากขึ้นเก่ียวกบั

ทางเดินเทา้ ในแง่น้ี Sitte แสดงให้เห็นขอ้สังเกตท่ีหลกัแหลม ถึงประเด็นท่ีส าคญัซ่ึงท าให้เกิดผล

กระทบท่ีไม่สม ่าเสมอจากการเคล่ือนท่ี และแนวเส้นของการมองเห็นถึงแนวแกนท่ีท าให้เกิดการ

หยุด หรือการบรรจบของสายตา มองเห็นถึงการตดัขวางกนั หรือมองเห็นถึงการซ้อนเกยกันของ

ขนาด และสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัความสูง และความลึก ความเป็นไปไดข้องจงัหวะความถ่ีของ space 

ท่ีมีอยู่ในเมือง Sitte จึงปฏิเสธการติดตั้งประติมากรรมอยา่งอิสระ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของ

การเขา้ครอบครองพื้นท่ีต่าง ๆ ในเมืองทั้งหมด ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบต่อ space ท่ีแวดลอ้มโดย 

mass ท าให้เกิดการท าลายหน่วยของ space ภายในเมือง จากขอ้สังเกตน้ีศูนยก์ลางของ plaza ควร

ปล่อยให้เป็นท่ีว่าง และประติมากรรต่าง ๆ ควรถูกผลักไปอยู่ท่ีก  าแพงรอบ ๆ ส าหรับ Sitte นั้น 

mass ท่ีท าหน้าท่ีล้อมรอบ space คือการได้รับประสบการณ์ของความต่อเน่ืองทั้ งหมด อย่างท่ี

อธิบายว่า จากจุดท่ีเรามองเห็นไดก้วา้งท่ีสุดใน plaza กรอบของมนัทั้งหมดคือการมองเห็นได้ถึง

ความต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นการเปิดออกให้เห็นตามความกวา้งของทางเทา้ และการปิดลอ้มของอาคารท่ี

เป็นฉากหลงักลายเป็นผลลพัธ์ท่ีตามมา Sitte จึงพิจารณวา่การออกแบบผงัเมืองคือ art of space ท่ีไม่

ตอ้งการประเมินค่าท่ีชดัเจนในทางตรงกนัขา้ม การรับรู้ถึง space ขึ้นอยูก่บัความสัมพนัธ์ของขนาด 

และ form ส าหรับศิลปะของ space การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์คือส่ิงท่ีส าคญัหน่ึงเดียว ดังนั้น

ขนาดท่ีแน่นอนท่ีมีความแตกต่างกนัจึงเป็นเร่ืองท่ีรองลงมา Sitte จึงมีความหลงใหลเก่ียวกบัความ

คลาดเคล่ือนของความไม่สมมาตร ก าแพงของถนนท่ีโคง้สร้างให้เกิดลกัษณะพิเศษจ าเพาะของภูมิ

ทศัน์เมือง[50]    
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ถึงแมว้่าความสนใจหลกัของ Sitte จะเก่ียวขอ้งกบั space ท่ีเปิดออกไปของเมือง แต่กระนั้น

ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นของการเปิดออกไปของ space ยงัยากท่ีเขา้ใจถึงความหมายของการเปิด

ออก ในแง่น้ี space จึงถูกพิจารณาอย่างท่ีเป็นการก าหนดปริมาตรของสสารจากขอบเขตของตวัมนั

เอง จากแนวคิดน้ีของ Semper ท่ีส่งผลให้สถาปนิกคนอ่ืน ๆ เขา้ใจคุณสมบติัการปิดลอ้มของ space 

เท่านั้น ในเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นภายในนั้น Sitte จึงแปลรูปแบบแนวคิดน้ีเขา้ไปสู่ความ

เขา้ใจ space ท่ีอยู่ภายนอก  ซ่ึงความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับ space ไม่ได้หมายถึงความเป็นภายใน

อาคารเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงความเป็นภายนอกของมนัดว้ย น้ีคือลกัษณะความเขา้ใจท่ีส าคญัมาก

ส าหรับ Sitte จากกรณีท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ space ลกัษณะน้ีพอจะสังเกตได้จากอาคารท่ีประชุม 

Hofburg forum ออกแบบโดย Semper และ Hasenauer ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเก่ียวกับ

ลกัษณะของ space ท่ีเปิดออกไปตามความคิดของ Sitte  ในตวัอยา่งน้ีจะสังเกตเห็นไดถึ้ง space ท่ีอยู่

ภายนอกของตวัร่างสถาปัตยกรรม ท่ีท าให้ไดรั้บความเขา้ใจผ่านโครงร่างของ form ท่ีเป็นเส้นรอบ

รูปภายนอกของตวัอาคาร ดงันั้นพื้นผิวภายนอกของอาคารไดก้ลายมาเป็นพื้นผิวภายในของลาน

จตัุรัส หรือจะกล่าวไดว้่า form ของอาคารสร้างให้เกิด space ขนาดย่อมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายนอกของตวั

มนัเอง space ท่ีเปิดออกไปในความเขา้ใจน้ีคือการก าหนดขอบเขตโดยสถาปัตยกรรม คือคุณสมบติั

ของการจ ากดัตวัมนัไดเ้องของ space (self- contained)[51]     

 Sitte นั้นเขา้ใจ Raumkunst ตลอดจนเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัความงดงาม (malerisch) ซ่ึงเป็น

ตัวอย่างในยุคโบราณ เมืองในยุคเก่าท่ีเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากนักวางผังเมือง 

ความรู้สึกเก่ียวกบัความงดงามของ Sitte โดยปกติคือความเขา้ใจถึงผลลพัธ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษจ าเพาะ

ของคุณสมบติของ space ท่ีมีรูปแบบเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตของเมือง ซ่ึงเป็นส่ิงตรงขา้มกบัรูปทรงเลขา

คณิต และความซ ้ าซากน่าเบ่ืออย่างเดียว ข้อสรุปแนวคิดเก่ียวความงดงามของ Siite น้ีเป็นเพียง

บางส่วนเท่านั้น ใจความส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัความงดงามน้ีตั้งอยู่ในความเขา้ใจถึงคุณสมบติ

ของการจ ากัดตัวมันได้เองของ space (Geschlossenheit) ดังท่ีแสดงให้เห็นในภาพ perspective 

ดังนั้ น perspective โดยปรกติจะถูกมองว่าเป็นการน าเสนอความเข้าใจเก่ียวกับ space ท่ีไร้การ

ก าหนดขอบเขต หรือคุณสมบติัของการขยายออกไปของ space ในแง่น้ี perspective จึงเป็นการจดั

วางองคป์ระกอบไวใ้นขอบเขตท่ีจ ากดัของตวัมนัเองเสมอ ในอีกแง่หน่ึงความเขา้ใจคุณสมบติัการ

ขยายออกไปของ space เพื่อท่ีจะสร้างใหเ้กิดการรับรู้ในภาพ perspective นั้น space ท่ีเกิดขึ้นในภาพ

ตอ้งเป็นการน าเสนออยา่งท่ีเป็นการสร้างให้เกิดขอบเขต ซ่ึงจะแตกต่างจากการน าเสนอ space แบบ

แนวเส้นท่ีมีอยู่ในภาพวิวทิวทัศน์ ดังนั้ นมุมมองแบบ perspective ของเมืองจึงเป็นการน าเสนอ
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ภาพรวมทั้ง space และ ขอบเขตของเมือง พื้นผิวภายนอกของอาคารไดก้ลายมาเป็นลกัษณะท่ีส าคญั

ของมุมมองท่ีแสดงออกถึงความงดงามตลอดจนการแสดงออกถึง space ภายนอก พื้นผิวท่ีอยู่

ภายนอกอาคารจึงเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดการยินยอมต่อความเขา้ใจปริมาตรของ space ภายนอก 

ในวิธีท่ีหลากหลายความเขา้ใจการปิดลอ้มของลานจตัุรัสในเมืองของ Sitte นั้นเป็นความเขา้ใจท่ีมี

มาก่อน ความเขา้ใจเก่ียวกับ space ท่ีไม่จ าเป็นต้องเป็นการปกคลุมของ Schamarsow ในแง่น้ีข้อ

สงสัยเก่ียวกบั space ท่ีเกิดขึ้นในเมืองของ Schamarsow นั้นคือคุณสมบติัของการการจ ากดัตวัไดเ้อง

ของ space ต่าง ๆ ซ่ึงถูกวางไวใ้ห้อยู่รวมกนั ดงันั้นสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็นการสร้างขอบเขตนั้น

จึงเป็นการจ ากดัขอบเขตไดด้ว้ยตวัของมนัเอง โดยการจดัเรียงองค์ประกอบของอาคารเหล่าน้ี เขา้

ไปอยู่ในคุณสมบัติการปิดล้อมของ space ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการก าหนดองค์ประกอบ

เหล่าน้ีในความสัมพนัธ์ใหม่ อย่างท่ีผนังของบา้นท่ีมีอยู่ตลอดแนวทางเดินเทา้ หรือกลุ่มอาคารท่ี

ตั้งอยู่โดยรอบลานจตุัรัส ซ่ึงสถาปัตยกรรมยดึขยายออกไปดว้ยตวัของมนัเองอย่างท่ีเป็นศิลปะของ

อาคารท่ีอยูใ่นเมือง[52]          

 ด้วยเห ตุ น้ีการท างานของ Sitte จึงให้ความสนใจต่อความ เข้าใจการปิดล้อมใน

สถาปัตยกรรม ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกับแนวคิดของทั้ง Semper ตลอดจน Hildebrand แต่กระนั้น

ย ังคงมีข้อสงสัยท่ีว่าการรับรู้ถึงการปิดล้อม จะมีความคล้ายคลึงกับการก าหนดขอบเขต 

(demarcation) และการส ร้างขอบ เขต (boundaries) ท่ี มีอยู่ทั่วไปอย่างท่ี  Schamarsow ได้ให้

ความหมายไวห้รือไม่ ในแง่น้ีคุณสมบติัการปิดลอ้มของ space และคุณสมบติัการก าหนดขอบเขต

ของ space ท่ีมีส่วนร่วมทั้งให้เกิดการกระตุน้ท่ีแน่นอน และความแตกต่างอีกดว้ยเช่นกนั ในแง่น้ี

การแบ่งชั้นบนแกนแนวนอนอยา่งเช่น งานพื้นผืนดิน ท่ีอยูใ่นแนวคิด four element ของ Semper คือ 

form ท่ีเกิดจากการก าหนดขอบเขต ก าแพงสาน และหลงัคา ในอีกแง่หน่ึงเป็นทั้งการสร้างขอบเขต 

และการปิดลอ้มดว้ย การปิดลอ้ม space จึงมีความหมายถึงการสร้างองค์ประกอบขึ้นมาในแต่ละ

วิธีการท่ีสร้างให ้space กลายเป็น form  ดงันั้น สถาปนิกอยา่งเช่น Semper กบั Sitte และประติมากร 

อยา่งเช่น Hildebrand จึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบั space อย่างท่ีเป็นการรับรู้ถึงความอดัแน่นจากการปิด

ลอ้มท่ีแวดลอ้มอยู่บนแกนแนวตั้งของวตัถุ ซ่ึงบางท่ีอาจจะเป็นแรงกระตุน้โดยธรรมชาติส าหรับ

ผูส้ร้างทุกคน แต่ส าหรับ  Schamarsow นั้นไม่ใช่ทั้ งผูส้ร้าง และนักออกแบบ เขาจึงได้พิจารณา 

space และคุณสมบัติอย่างท่ี เป็นการสร้างของ space  ในลักษณะท่ีแตกต่างออกไป ส าหรับ 

Schamarsow นั้น space คือขอบเขต แต่ไม่ส าคญัท่ีวา่จะตอ้งถูกก าหนดโดยการปิดลอ้มจากวตัถุ[53] 
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งานในช่วงหลังของ Schamarsow ได้เร่ิมต้นท่ีจะออกห่างจากพื้นฐานเชิงจิตวิทยาท่ี

เก่ียวขอ้งกับคุณสมบัติการปิดลอ้มของ space ซ่ึงมีอิทธิพลต่องานของ Semper, Hildebrand และ 

Sitte ซ่ึง Schamarsow นั้นได้อธิบายความเข้าใจเก่ียวกับการปิดล้อมบนแกนแนวตั้ง ในค าตอบ

สุดท้ายท่ีของความเข้าใจน้ี Schamarsow ได้อธิบายความเข้าใจถึงพื้นธรรมดาทั่วไป ท่ีอธิบาย

เพิ่มเติมว่าพื้นท่ีอยู่ใตเ้ทา้เราท่ีเรายืน เพื่อการเอ้ืออ านวย หรือกล่าวไดว้า่มนัคือส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีก่อน

ส ารับความรู้สึกของร่างกายมนุษย์ และเพื่อก าหนดทิศทางของเราไปยงัพื้นท่ีทั่วไปบนพื้นดิน 

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีจ าเป็นน้ีเพื่อพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบั space ตามสัญชาตญาณของเราท่ีตอ้งท า

ให้ดีขึ้นทั้งการยืน และการเดิน กบัการว่างอากบัปกริยาอย่างตั้งตรง ความสัมพนัธ์กบัพื้นธรรมดา

ทัว่ไปซ่ึงเรามีส่วนร่วมกบัส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย นั้นเป็นพื้นฐานส าหรับทุกความงามท่ีถูกสร้างให้

เกิดขึ้น ความเขา้ใจเก่ียวกบั space ของเราขึ้นอยู่กบัพื้นธรรมดาทัว่ไป นั้นเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด

ส าหรับการมีชีวิตอยูข่องมนุษย ์ท่ีมีความหมายมากกวา่การยนื หรือเดิน คือพื้นฐานทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสร้างของเราเช่นกนั อย่างท่ี schamarsow ไดอ้ธิบายการขีดเส้นตามรอยเทา้บนพื้นทราย คือ

การก าหนดขอบเขตท่ีเกิดขึ้นบนพื้น การก าหนดขอบเขตในความเขา้ใจน้ีอาจจะไม่เป็นผลลพัธ์จาก

ปริมาตรของ space ในรูปทรงเลขาคณิต แต่เป็นผลลพัธ์ใน space อย่างท่ีเป็น form ท่ีเกิดขึ้นโดย

สัญชาตญาณ ในช่วงทา้ย Schamarsow ไดส้รุปว่าการสร้าง space ในสถาปัตยกรรมนั้นไม่เป็นเพียง

แค่การสร้าง form จากการปิดล้อมในเชิงคณิตศาสตร์โดยองค์ประกอบบนแกนแนวตั้งเท่านั้ น 

ดงันั้นสถาปนิกควรจะค านึงถึงความเขา้ใจท่ีส าคญัของพื้น และการก าหนดขอบเขตทัว่ไป[53]  

  ทฤษฎีของ Schamarsow ได้สร้างความท้าทายอย่างทรงอิทธิพลต่อความเขา้ใจ form ใน

สถาปัตยกรรม ซ่ึง space ไดรั้บการเขา้ใจมาตลอดว่าเป็นท่ีวา่งเปล่า (void) ซ่ึงไม่มีความส าคญั อยา่ง

ก็ตามการตั้งค  าถามต่อคุณสมบติัของ space นั้นมีจุดบอดท่ีส าคญัต่อความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบั space 

ในสถาปัตยกรรมซ่ึงไม่เป็นแค่ประเด็นเก่ียวกบัสุนทรียภาพ และวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยงัเป็นการ

ก าหนดทางวฒันธรรมอีกดว้ย จากความเขา้ใจเก่ียวกบัการปิดลอ้มของ Semper นั้น Schamarsow ได้

มีเจตนาท่ีลดทอนสถาปัตยกรรมไปสู่การกระตุ่นต่อคุณสมบัติเก่ียวกับความเข้าใจของ space 

ในขณะท่ีความเข้าใจการปิดล้อมของ Semper มีจุดเร่ิมต้นจากวสัดุ วิธีการ และจุดมุ่งหมาย แต่ 

Schamarsow พิจารณาการปิดลอ้มในสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็น form ในเชิงศิลปะ (art form) ดงันั้น 

Schamarsow ดูเหมือนว่า จะเร่ิมตน้ความเขา้ใจสุนทรียภาพตามแนวคิดของ Kant โดยการลดทอน

กระบวนการเก่ียวกับปรัชญาท่ี เน้นย  ้ า เก่ียวกับสัญชาตญาณ และจิตวิญญาณ ซ่ึงอยู่ เหนือ

ประสบการณ์ท่ีไดม้าจากการสังเกต และความเป็นรูปธรรม เขา้สู่กระบวนการเก่ียวกบัความเขา้ใจ ท่ี
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ยินยอมให้ Schamarsow ได้สร้างประวติัศาสตร์นิพนธ์ในสถาปัตยกรรมท่ีอยู่บนพื้นฐานการ

แสดงออกถึงคุณสมบติของ space ดังนั้ น Space ในสถาปัตยกรรมยงัคงได้รับความเข้าใจจาก

ประเด็นของความงามอย่างเดียว ไม่ขึ้นกบัจุดมุ่งหมายของมนั ในขณะท่ี Semper พิจารราการสร้าง

การปิดล้อม และการแบ่งแยก space ภายในออกจาก space ภายนอกท่ีเป็นความส าคัญ Semper 

เขา้ใจ space ในสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็นการเช่ือมต่อกิจกรรมในสังคม ส าหรับ Semper นั้น space 

ถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมวสัดุท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะศิลปะส่ิงทอ ในอีกแง่หน่ึงสังคม และ

ความคิดท่ีเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง ท่ีก าหนดการพิจารณาต่ออาคารอย่างท่ีเป็นพลงัของ

การผลิตซ่ึงท าให้เกิดโครงร่างตามแบบของการก าหนดน าไปสู่คุณสมบติัของ space ในทางตรงกนั

ขา้ม Schamarsow นั้นมีภาพร่างของ space อย่างท่ีเป็นการเช่ือมต่อมุมมองเก่ียวกบัความงาม เป็น

อิสระจากการถูกพิจารณาของขอ้ก าหนด ดังนั้นมนุษยจึ์งเป็นผูพ้ิจารณาถึงประเด็นของความงาม 

หรือเป็นผูช้มศิลปะมากกว่าจะน าตวัเองมาอยู่ในฐานะผู ้สร้าง ในหลากหลายวิธีความเขา้ใจเก่ียวกบั 

space ของ Schamarsow ยงัคงไวซ้ึ้งความเช่ือของแนวคิดเก่ียวกบัความงามของ Kant ดงันั้น space 

ในสถาปัตยกรรมยงัถูกเขา้ใจอยา่งซ่ึงมีจุดประสงคท่ี์ไม่มีการใชป้ระโยชน์[54]  

 ในกระบวนเชิงปรัชญา ซ่ึงเก่ียวโยงกบัการศึกษาสถาปัตยกรรมนั้น space เป็นขอ้อภิปราย

เบ่ืองตน้เก่ียวกบังานสถาปัตยกรรม ความหลากหลายของวิธีการอธิบายความเขา้ใจเก่ียวกบั space 

นั้นสามารถสรุปอยา่งรวบรัดไดเ้ป็น     

1. เพื่ออธิบาย ‘เจตนา’ เร่ิมตน้ของสถาปัตยกรรมท่ี Hegel และ Semper นั้นการปิดลอ้มท่ี

วา่งคือวตัถุประสงคใ์นงานสถาปัตยกรรม และงานศิลปะ                                                                                                                                                              

2. เพื่ออธิบายการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ความงามในงานสถาปัตยกรรม อย่างท่ีถูกพฒันา

ความรู้โดย Schmarsow และ Lipps นั้น space นั้นคือค าตอบของค าถามถึงส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้การ

รับรู้สุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม                                            

3. พื้นฐานทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะทั้งหมดในศตวรรษท่ี 19 ควรเปิดเผยถึง ‘ความเคล่ือนท่ี’ 

อยา่งท่ีเป็นคุณสมบติัติดตวัของงานสถาปัตยกรรม[55]                   

space และการเพิม่เติมความหมายถึงการรับรู้คุณสมบัติของมัน (spatiality)    

 หลังจากค.ศ. 1900 space ได้กลายมาเป็นประเด็น ท่ีพูดถึงอย่างแพร่หลายในงาน

สถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็น ‘art of space’ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ space น าไปสู่การพฒันาท่ี

เพิ่มคุณสมบติัของ space ท่ีชัดเจนขึ้น August Endell สถาปนิกเยอรมนัท่ีได้รับแนวคิดของ Lipps 
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ไดส้ร้างประเด็นท่ีพูดถึง ‘the life of space’ โดยอธิบายว่าการสร้างสรรคข์องมนุษย ์กบัร่างกายนั้น

คือส่ิงท่ีสถาปนิก และศิลปินเรียกว่า space อย่างท่ีมนัเป็นเหมือนดนตรี และจงัหวะ การบรรจบกบั

การขยายออกไปดว้ยสัดสวนท่ีเหมาะสม space นั้นปลดปล่อย และปิดลอ้มเรา ซ่ึงคนทัว่ไปจะเขา้ใจ

วา่สถาปัตยกรรมคือช้ินส่วน เช่น ก าแพง เสา การตกแต่ง แต่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นรอง แก่นแทข้อง

งานสถาปัตยกรรมนั้นคือการเปิดเผย space ดงันั้น void ท่ีขยายออกไปตามจงัหวะของก าแพง อย่าง

ท่ีมนัไดส้ร้างความหมายให้กบัการปรากฏของ space โดยก าแพง ความเขา้ใจเก่ียวกบั space อย่างท่ี

เป็น negative form นั้นสามารถสังเกตไดเ้ห็นร่องรอยแนวคิดของ Lipps แต่ประเด็นของการเขา้ใจ 

space โดยร่างกายนั้นเป็นตวัก าหนดนั้นสอดคลอ้งกับแนวคิด ‘spatial construct’ ของ Schmarsow 

ในขณะเดียวกนันั้นการอธิบาย space อย่างท่ีมีคุณสมบติัของดนตรี หรือจงัหวะนั้นเช่ือมโยงไปยงั

แนวคิดของ Nietzsche ในแง่น้ี Rudolf Schindler ไดเ้ร่ิมตน้อธิบาย space ในงานสถาปัตยกรรมของ

ยุค modern ตอ้งไร้ซ่ึงการตกแต่ง สถาปนิกตอ้งเขา้ใจ space และ form ของมนัจาก ก าแพง ฝ้า หรือ 

พื้น แนวคิดคือ space และการจดัองค์ประกอบของมนั หากปราศจากมวลวสัดุ ความเป็น negative 

ของ space ภายในจะปรากฏตวัออกมาสู่ภายนอก ดงันั้น Box-Shaped ของบา้นท่ีปรากฏนั้นคือ form 

ท่ีมาแต่ดัง่เดิมของแนวทางท่ีพฒันาใหม่ การอธิบาย space อย่างท่ีเป็นการปิดลอ้มไดเ้ช่ือมโยงจาก

แนวคิดของ Semper, Loos และ Berlage แต่ Schindler ได้เน้นการขจัดออกไปของมวลวสัดุ ท่ี

สามารถสังเกตไดถึ้งแนวคิดในช่วงค.ศ. 1893 โดย Hidebrand, Schmarsow และ Lipps ซ่ึงท าให้เห็น

ถึงความชดัเจนของการหาวิธีคิดใหม่ของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นอิสระจากระบบวสัดุ[55]                    

สุทรียภาพ ความปรารถนา เกีย่วกบั space        

 ค.ศ. 1901 ในหนังสือ Spatromische Kunstindustric (Late Roman Art and Industry) ของ 

Alois Riegl ได้แสดงให้เห็นวิธีท่ีแตกต่างท่ีจะเป็นการเปล่ียนแปลงความเข้าใจดั่งเดิมในงาน

สถาปัตยกรรมโบราณ เก่ียวกบัการรับรู้คุณสมบติัของ space อย่างท่ี Riegl อธิบายว่าลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมช่วงปลายยุค Roman นั้ นคือการเข้าใจ space ท่ีเป็นปริมาตราของลูกบาศก์  การ

อธิบายของ Riegl ไดแ้สดงให้ถึงขอ้สันนิษฐานถึงความสามารถของความคิดมนุษยท่ี์ตีความหมาย

ของโลกให้เกิดเป็นรูปธรรม น ามาซ่ึงความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในประวติัศาสตร์ หลักฐานท่ี

ชัดเจนของความก้าวหน้านั้นถูกคน้พบในการพฒันาของ space ในงานสถาปัตยกรรมอย่างท่ีถูก

ประกอบขึ้น[56]          

 โดยท่ี  Riegl ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ ‘ความปรารถนาในสุนทรียภาพ ’ (Artistic 

Volition) คือการกระตุน้ท่ีมีอยู่ดว้ยตวัของมนัจาก วสัดุ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพแวดลอ้ม มนั
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คือการสืบเน่ืองมาจากแนวคิดของ Semper ท่ีเน้นเก่ียวกบัตน้ก าเนินดของวสัดุ Riegl มองว่าความ

ปรารถนาในสุนทรียภาพเป็นเง่ือนไขความเขา้ใจถึงความรู้ล่วงหน้าท่ีมีมาก่อนประสบการณ์ (a 

priori) ท่ี ต่อต้านแนวคิด  3 ชั่วขณะของ Semper เก่ียวกับวัตถุ ดิบ  (Rohstoff) วัตถุประสงค ์

(Gebrauchs- Zweck) และวิ ธีการ (Technique) ซ่ึ ง Riegl เรียกแนวคิดของเขาว่า Idea of Space 

อย่างไรก็ตาม form คือแหล่งก าเนิดถึงปรารถนาในสุนทรียภาพ เขาจึงยกกรณีอธิบายตวัอย่างถึง

สถาปัตยกรรมแบบ กรีก อียิปต ์และโรมนั อย่างท่ีเป็นผลลพัธ์จากการกระตุน้ความเขา้ใจถึงความรู้

ล่วงหน้าท่ีมีมาก่อนประสบการณ์ ซ่ึง Riegl นั้นไดรั้บอิทธิพลความคิดจาก Hildebrand ท่ีแยกแยะ

ความแตกต่างระหว่าง tactile- close vision กับ optical- distant vision ท่ีต่อมา Riegl ได้พิจารณา

อย่างระบุเฉพาะในประเภท tactile- close vision กับความกลัวเก่ียวกับ space (horror vacui) ท่ี

อธิบายถึงความปรารถนาในสุนทรียภาพในประวติัศาสตร์อย่างชดัเจน อย่างกรณีของยุคอียิปต์ ท่ี

พยายามท าความเขา้ใจการปฏิเสธเก่ียวกบั space ความกลวัน้ี Riegl ไดส้ันนิษฐานว่าจุดเร่ิมตน้ท่ีอยู่

ในการเผชิญหน้าของมนุษยก์ับโลกภายนอก แต่ชาวอียิปต์ค่อย ๆ เอาชนะความกลวัน้ี ดังนั้นจึง

ประกาศให้เห็นอยา่งชดัจริงถึงการพฒันาจากการปิดลอ้มระนาบใน 2 มิติไปยงั space ของลูกบาศก์

ท่ีเป็น 3 มิติท่ีสามารถเป็นการเข้าไปได้ จากแนวคิดน้ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือของ Riegl ใน

ประเด็นถึง ‘ความปรารถนาในสุนทรียภาพ’ (Artistic Volition) นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการมองเห็น 

องค์ประกอบท่ีเคร่งครัด ท่ีประกอบขึ้นด้วยเส้นรอบรูป สี ระนาบและ space ดงันั้น Riegl ปฏิเสธ

แนวคิดเก่ียวกบัระบบสัญลกัษณ์ท่ีเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงตน้ก าเนิดของยุค modern ท่ีตอ้งการความ

บริสุทธ์ิถึงการแสดงออกเก่ียวกบั space[57]                

สัณฐานของ space                                

 Paul Frankl ได้อธิบายขึ้ นในหนังสือ Principle of Architectural History ค.ศ. 1914 ท่ีได้

ศึกษาเก่ียวกบั space ในประวติัศาสตร์ ซ่ึงไดพ้ฒันาตน้แบบในการวิเคราะห์ space สถาปัตยกรรม

ยุค Renaissance และยุคปลาย Renaissance ในแง่น้ี  Frankl ได้แยกความเข้าใจ 2 อย่างคือ แสง 

(Light) และจุดมุ่งหมาย (Purpose) ทั้ง 2 องคป์ระกอบน้ีเป็นรูปแบบแนวคิดท่ีแตกต่างโดยสมบูรณ์

ในภายหลงั ตามขอ้เท็จจริงแลว้ ชุดความคิดของแสง และจุดมุ่งหมาย แพร่กระจายออกไปในทุก

แนวคิดเก่ียวกบั space และ mass ในแง่น้ีแสงเปิดต่อ mass และ space และจุดมุ่งหมายเป็นตน้ก าเนิด 

mass และ space ดังนั้นระบบท่ีส าคญัของ Frankl จึงประกอบไปด้วย 4 หมวดหมู่ท่ีเก่ียวข้องกับ 

form ซ่ึงได้แก่ Spatial form คือลักษณะพื้นฐานของ form ท่ีถูกควบคุมโดยขั้วความคิดเก่ียวกับ 

space ระหว่าง spatial addition กับ spatial division ซ่ึง spatial addition หมายถึงการแยกแยะได้
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อย่างชดัเจนเก่ียวกบัลกัษณะของ space ในขณะท่ี spatial division หมายถึงการรวมกนัเก่ียวกบัส่วน

ต่าง ๆ ของ space เขา้สู่มวลรวม ในแง่ของภาษาทั้งสองเง่ือนไขน้ีเก่ียวกบัการมีอยู่อย่างเป็นส่วน ๆ 

ดงันั้น spatial addition เป็นการเร่ิมตน้จากช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีแยกกนั และส้ินสุดท่ีมวลรวม ในขณะท่ี 

spatial division เป็นการเร่ิมต้นจากมวลรวมแต่ส้ินสุดลงท่ีแยกออกเป็นช้ินส่วนต่าง ๆ [58] 

 Corporal form ซ่ึงเป็นลกัษณะพื้นฐานของ form ท่ีถูกควบคุมโดยขั้วความคิดเก่ียวกบัการ

ก าเนิดของ หรือศูนย์กลางของแรง และการส่งแรง ส าหรับ Frankl การก าเนิดของแรงมีความ

หมายถึง mass ท่ีปรากฏขึ้นนั้นสามารถตา้นทานแรงท่ีอยู่ภายนอก แนวคิดของการก าเนิดแรงน้ีคือ

ความเพียงพอในตวัของมนัเอง ในแง่น้ีด้วยตวัของมนัเองคือศูนยก์ลางของแรง จุดถ่ายแรงในเชิง

สถาปัตยกรรมนั้นแสงดออกถึงการก าเนิดแรงท่ีเป็นการอธิบายเอกลกัษณ์เฉพาะโดยวิธีการสร้าง 

(tectonic) แบบนั้น ๆ ในหลักการน้ีสามารถเป็นการได้รับประสบการณ์จริงถึงองค์ประกอบใน

ต าแหน่ง และแนวเส้นโครงสร้างของ Stonehenge ในทางตรงกนัขา้มการส่งแรงท าให้เกิดขึ้นโดย 

mass ในสถาปัตยกรรมนั้นไม่ถูกควบคุมด้วยตัวของมันเอง แต่โดยความรู้สึกของความไม่สงบ 

ความไม่แน่นอน และความไม่สมบูรณ์ ในแง่น้ีการไหลของแรงระหวา่งตวัของจุดรับแรง ตลอดจน

องค์ประกอบในสถาปัตยกรรมทั้งหมด และท าให้เกิดการมองเห็นของมนุษยผ์่านกระบวนการ

สะทอ้นอารมณ์ จุดถ่ายแรงในสถาปัตยกรรมถูกอธิบายเอกลกัษณ์เฉพาะโดยลกัษณะการซ้อนทบั

กนั เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงขอ้ต่อ และเส้นรอบรูปท่ีกระจายโดยทัว่ไป ในแง่น้ีแสดงให้เห็นถึงความ

เขา้ใจเดียวกบั Schopenhauer เก่ียวกบัการอ่านการบรรทุก และการรับแรง[59]  

 Visual form ลกัษณะน้ีของ form เก่ียวขอ้งกับขั้วความคิดระหว่าง ‘one image- like’ และ 

‘many image- like’ เม่ือต าแหน่งของบุคคลนั้นเพียงพอต่อการเขา้ไปในอาคาร หรือพื้นท่ีภายในของ

มนั อย่างท่ีเป็นมวลรวมทั้งหมด ในแง่น้ี one image- like คือเม่ือผูดู้ถูกแรงผลกัเขา้ไปในต าแหน่งท่ี

ต่างกนัน าไปสู่ความเขา้ใจมวลรวมทั้งหมด ในขณะท่ี many image- like คือจุดส าคญั (climax) ของ

การับรู้สุนทรียภาพ อาจจะเกิดขึ้นเม่ือผูดู้ถูกน าเสนอถึงการไร้ขอบเขต  ความไม่ส้ินสุดในจ านวน

ของภาพ ในประเด็นน้ี Frankl ไดป้ระยุกตจ์ากแนวคิดของ Hildebrand เก่ียวกบั kinetic vision อย่าง

ชดัเจน แต่ในความเขา้ใจของ Frankl การมองเห็นท่ีง่ายเก่ียวกบั form ขึ้นอยู่กบัแสง แต่มนัเป็นเพียง

แค่ความจริงส่วนหน่ึงเท่านั้น แทจ้ริงแลว้ Hildebrand อธิบายไวอ้ย่างถูกตอ้งว่าการมองเห็น form 

ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจยั คือ แสง, ต าแหน่งของผูดู้ และ ความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษเฉพาะกบัสภาพแวดลอ้ม 

(scale) มากกว่านั้น Hildebrand ไดอ้ธิบายไวแ้ลว้เก่ียวขั้วความคิดทั้ง ‘one image- like’ และ ‘many 

image- like’ แต่ Hildebrand เรียกแนวคิดนั้นว่า pure vision-kinetic อย่างไรก็ตามแนวคิดน้ีถือว่า
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เป็นจุดอ่อนของ Frankl ซ่ึงยอมรับการมองเห็น form ในแนวคิด one image- like ในสถาปัตยกรรม

ตอ้งเป็นความเขา้ใจอย่างท่ีเป็นการแสดงถึงความคงท่ี ตวัอย่างเช่นเอกลกัษณ์ของการท าซ ้าเก่ียวกบั

การมองเห็นภาพ ถา้เราอยู่ในต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ในกรณีน้ีภาพหน่ึงภาพนั้นเพียงพอต่อการรับรู้

ความจริงท่ีสมบูรณ์ของ form[59]        

 Purposive Intention ซ่ึงเป็นลกัษณะของ form ท่ีถูกควบคุมโดยขั้วความคิดของการเขา้หา

ศูนยก์ลาง กบั การหนีจากศูนยก์ลาง (centripetal- centrifugal) ของแรง และเก่ียวขอ้งกบัขั้วความคิด

ของความ อิสระของบุ คคล  (freedom personality) และ  ความจ ากัดของบุ คคล  (constraint 

personality) ในประเด็นเหล่าน้ีนั้น Frankl พยายามจดัองค์ประกอบเก่ียวกับ space ในฐานะความ

เป็นมนุษยร์ะหว่างเจา้ของโครงการ (client) กบั ผูใ้ช้ (user) ในแง่น้ีความเขา้ใจเก่ียวกบั form ของ 

space  ส าหรับ Frankl นั้นคือ space และ จุดมุ่งหมาย (purpose) คือส่ิงเดียวกันซ่ึงเป็นความเขา้ใจ

เดียวกบั Schamarsow ในขณะท่ี Frankl อธิบายว่า จุดมุ่งหมายคือการแปลงตวัมนัเองเขา้ไปใน form 

ของ space ซ่ึงจุดมุ่งหมายน าไปสู่โครงค่ายเก่ียวกบั space ท่ีถูกประกอบจากท่ีว่างของการอยู่อาศยั

อยา่งกิจจกรรมท่ีส าคญั และท่ีวา่งของการเคล่ือนท่ีอย่างทางสัญจร ในแง่น้ี Frankl จุดมุ่งหมายองเขา

มีค่าเท่ากบั program ของอาคารท่ีเป็นปัจจยัในการก าหนดของเขตของ space มนัคือองคป์ระกอบท่ี

เช่ืองโยงกบั form ในสถาปัตยกรรม และโครงสร้างทางวฒันธรรมของยคุสมยั[60] 

 ความเข้าใจเก่ียวกับ space ของ Frankl คือสสารท่ีได้รับมาจากการมองเห็นภาพ ลอย

ประทบัท่ีเกิดขึ้นจากการมองเห็นภาพถูกสร้างขึ้นจากแสง และสี มนัคือพื้นฐานในการรับรู้ของเรา

เก่ียวกบัอาคาร เราอธิบายมนัไดอี้กคร้ังอย่างชดัเจนของภาพเหล่าน้ีเขา้ไปสู่ความคิดของสสารท่ีมี

รูปร่าง และนิยาม form ของ space ท่ีอยูภ่ายในมนั ทนัทีท่ีเราตอ้งอธิบายการมองเห็นภาพอีกคร้ังเขา้

ไปสู่ความเข้าใจของท่ีว่าง (Idea of Space) โดย mass เราอ่านจุดมุ่งหมายของมันจาก form ของ 

space เราจึงเขา้ใจจิตวิญญาณของมนั สาระส าคญัของมนั และความหมายของมนั[61]   

 ณ ขณะน้ีเราสามารถเขา้ใจไดถึ้งความสามารถท่ีแยกแยะความแตกต่าง ระหว่าง space เชิง

ปรัชญา กับเชิงสถาปัตยกรรม น ามาสู่ความเขา้ใจเก่ียวกับ space ท่ีปรากฏออกมาเป็นกายภาพซ่ึง

แวดลอ้มเราอยู่ทุกหนแห่ง จากความเขา้ใจทฤษฎีเหล่าน้ีนั้น เม่ือน ามนัมากองรวมกนั แลว้ประยุกต์

ความเขา้ใจเก่ียวกบั space ท่ีเกิดขึ้นในบริบทของชีวิตจริงในทุกสถานท่ี จะสามารถล าดบัการรับรู้ 

และเขา้ใจ space ได้อย่างเป็นล าดับ ส่ิงแรกท่ีเรานั้นมีคือทกัษะของการรับรู้ space ระหว่างเรากับ

วตัถุต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มเราอยู่ ผ่านการมองเห็น (optical) จากดวงตาของเรา การรับรู้ระยะต่าง ๆ จาก

การท่ีอวยัวะของเราสามารถยื่นออกไป ทักษะท่ีมีพร้อมกัน หรือค่อย ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละ
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บุคคลนั้นคือการสังเกตุ (observation) ท่ีน าเราสู่การมองเห็น สสารท่ีไม่ปรากฏตวัอย่างท่ีเป็น form 

ของ space ทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการรับรู้ไดถึ้งการจ ากดัขอบเขตในเชิงระนาบของแนว

เส้น หรือเรขาคณิตท่ีปรากฏขึ้นในความคิดของเรา จากระดับท่ีเบาบางท่ีสุดอย่างท่ีเป็นขอบเขต 

(demarcation) จนค่อย ๆ เด่นชดัอย่างท่ีเป็นแนวขอบเขต (boundary) จนไปถึงอย่างท่ีเป็นกายภาพ

และถาวรท่ีสุดอย่างท่ีเป็นการปิดลอ้ม (enclosure) ไม่เพียงเท่าน้ีการเคล่ือนท่ีโดยร่างกายของเราไป

ยังต าแหน่งต่าง ๆ  ใน space ท่ีปรากฏขึ้ นอย่างท่ี เป็นทั้ งภายใน และภายนอก ได้ เพิ่ ม เติม

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับความลึก ซ่ึงเป็นพื้นฐานในสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็น 3 มิติ ดังนั้ น

ร่างกายของเราคือเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีสร้างให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั space และปัจจยัท่ีตามมาคือ

ความเป็นรูปธรรม และกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มตวัเราท่ีสร้างใหเ้กิดการปิดลอ้ม ทั้งจากการ

สังเกตได้ถึงความกวา้ง ยาวในระบบ 2 มิติ ของแนวเส้นท่ีขีดลงไป และการสังเกตได้ถึงการ

แยกแยะความลึกท่ีเกิดขึ้นในระบบ 2 มิติอย่างท่ีเป็นภาพ perspective และ 3 มิติ จากความลึกของ

ระนาบของก าแพงท่ีปิดลอ้มเราทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงเราสามารถเขา้ใจความเป็นวตัถุ (figure) และพื้นหลงั 

(background) ออกจากนั ทกัษะของการล าดบัความเขา้ใจ space เหล่าน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้

สร้างให้ เกิดกระบวนการวิเคราะห์  space กายภาพของสถาปัตยกรรมกรรมศรีลังกา และ

กระบวนการอธิบายวิธีการการ (technic) เรียบเรียงระบบ space ของ Geoffrey Bawa ในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 

สถาปัตยกรรมศรีลงักา  
 

In my personal search I have been aware of the past – many periods of the past: 
Medieval Italian hill towns with their splendid instinctive massing of buildings which although 
varied in purpose and age make a magnificent total picture: great English country houses and 

their essential complement of park and garden: Greek, Roman, Mexican and Buddhist ruins, the 
Alhambra in Granada, the chapel in Ronchamps, the Mogul forts in Rajasthan, and the 
marvelous palace of Padmanabapuram. There are so many instances when my eye was caught by 
landscape, a small unimportant but beautiful building, or a large and splendid one, sometimes 
seen for a moment from a swiftly moving car or train, for a day or two, or sometimes lives 
amongst, like the building in Cambridge and Rome. The beauty of some of these building, 
gardens and landscapes leaves a considerable residue of subconscious understanding in the 
mind- a help to solve present need: for the right placement of a building on the site: for the need 
to frame and emphasize a view or to open or construct a space: a wish to get a define degree of 
light or shadow in a room. Good building in Sri Lanka has always taken these into account from 
temples, monasteries and palace of Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya and its water garden 
and all the other buildings that followed through the age to the present day. I like to regard all 
past and present good architecture in Sri Lanka as just that – good Sri Lanka architecture – for 
this is what it is, not narrowly classified as Indian, Portuguese or Dutch, early Sinhalese or 
Kandyan or British Colonial, for all the good examples of these periods have taken the country 
itself into first account.[62]          

 ย่อหน้าแรกจากบทความ Statement by The Architect ท่ี Geoffrey Bawa อธิบายถึงความ

สนใจต่อสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ ซ่ึงในบางคร้ัง Bawa มักจะแกล้งท าเป็นว่าไม่สนใจ

ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมของศรีลงักา แต่เขาไปเยี่ยมชมโบราณสถานตลอดทัว่ทั้งเกาะ และ

ตลอดจนคุน้เคยกบัอาคารโบราณ และธรรมเนียมท่ีสืบทอดกนัมาในเชิงสถาปัตยกรรม อย่างท่ีเป็น

การพฒันาของเขา เขาไดท้ าใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมยโุรป 

นอกเหนือจากน้ีเขาตอบสนองมากและมากท่ีสุดกับบริบทของศรีลังกาถึงสภาพภูมิอากาศ 
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ทรัพยากรเชิงกายภาพ เง่ือนไขทางสังคม วฒันธรรม และวิธีการสร้าง ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีเขาจึงให้

ความใส่ใจเป็นอันดับแรกในฐานะสถาปนิกของศรีลังกา และงานของเขามักจะเป็นมุมมองท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริบทของภูมิศาสตร์ ผูค้น ประวติัศาสตร์ และขนบธรรมเนียมของศรีลงักา[63] ความ

ใส่ใจถึงบริบททั้งกายภาพ และนามธรรม ในวฒันธรรมของศรีลงักาท่ีมีอยู่ในตวัของ Geoffrey 

Bawa ในแง่น้ีประเด็นท่ีค่อนขา้งสร้างขอ้สงสัยท่ีว่าร่องรอยทางประวติัศาสตร์ในเชิงกายภาพอย่าง 

สภาพภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรเชิงกายภาพ วิธีการสร้าง และอย่างท่ีแน่นอนท่ีสุดการ

เคล่ือนท่ีไปรอบ ๆ หรือการเคล่ือนท่ีผ่านทะลุอาคารโบราณ ในโบราณสถานของ Geoffrey Bawa 

ย่อมต้องเกิดกระบวนการของการรับรู้ภาพตามแนวคิดของ Hidebrand ทั้ ง distant – image และ 

kinetic vision นั้นมีผลต่อรอยประทบัของความทรงจ าท่ีเกิดจากการรับรู้ภาพ ซ่ึงสร้างให้เกิด form 

ของ space ตามแนวคิด Idea of Space แลว้สะทอ้นกลบัไปยงัการสร้าง form ของ space ท่ีปรากฏ

ขึ้นในงานออกแบบของตวัเขาเองในภายหลงัหรือไม่ และท่ีเหนือขึ้นไปอีกประเด็นหน่ึงท่ีสามารถ

เช่ือมโยงโบราณสถานเหล่าน้ีท่ี Geoffrey Bawa เคยไปเยือน เขา้กบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัของ

วสัดุอย่างท่ีเป็นการสร้างให้เกิด form ท่ีเหมาะสมกบัความเป็น 3 ชัว่ขณะตามแนวคิดของ Semper 

นั้นเพียงพอท่ีเป็นเสมือนหนงัสือแผนท่ี ท่ีจะน าไปสู่การส ารวจ Idea of Space ของ Geoffrey Bawa 

ต่อไปได้หรือไม่ ในบทน้ีจึงมุ่งเน้นการอธิบายถึงพื้นฐานสภาพแวดลอ้มของเกาะศรีลงักา และ

ประวติัศาสตร์ในเชิงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยคุแรกเร่ิมของเกาะราวศตวรรษท่ี 2 ตลอดจน

ประเทศศรีลงักาเป็นอิสระจากระบอบอาณานิคมขององักฤษในศตวรรษท่ี 20 รวมถึงสถานการณ์

ทางการเมือง และอตัราประชากรท่ีมีผลกบัเมือง Columbo ท่ีเป็นเง่ือนไขในการออกแบบโครงการ

ของ Geoffrey Bawa                                    

ความเป็นมาของเกาะศรีลงักา         

 บนแผ่นท่ีโลกนั้นไดป้รากฏเกาะศรีลงักาแทบจะอยู่ขอบรอบนอกของทวีปเอเชีย ห่างไกล

จากการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ และเมืองใหญ่ ซ่ึงโดยเส้นทางบนบกของเกาะเป็น

เส้นทางการคา้ขาย อย่างไรก็ตามประวติัศาสตร์ของศรีลงักามกัได้รับผลกระทบจากทั้งเกาะท่ีอยู่

ใกลเ้คียงระหวา่งมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอาหรับรวมถึงอ่าวเบงกอลโดยเสมอ ช่ือของเกาะนั้นมี

ความหลากหลายซ่ึงขึ้นอยู่กับการติดต่อกับโลกภายนอก ในภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า Ceylon ท่ี

วิว ัฒนาการณ์มาจากภาษาโปตุ เกสว่า Ceilao  ท่ี ได้มาจากจุดเร่ิมต้นในภาษาสันสกฤตว่า 

Simhaladvipa แปลว่าเกาะของสิงโต ในช่วงต้นวรรณกรรมภาษาสันสกฤตเรียกว่า Ratnadvipa 

แปลว่าเกาะแห่งมณี ในภาษาอินเดียเรียกว่า Lankadvipa ในภาษากรีกรู้จกักนัในช่ือ Taprobane ใน
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ภาษาอาหรับเรียกวา่ Serendib และในมหากาพยข์องชาว Tamil เรียกวา่ Elankai จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 

1972 ได้ขนามนามเกาะแห่งน้ีว่า Sri Lanka แปลว่า ดินแดงแห่งความรุ่งโรจน์ ศรีลงักาเป็นเกาะท่ี

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแยกออกมาทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอินเดียแต่เช่ือมโยงดว้ยช่องแคบ 

Palk ซ่ึงมีแนวสันทรายบางเป็นตวัเช่ือมอย่างท่ีทราบกนัดีในช่ือ Adam’s Bridge ตวัเกาะสามารถวดั

ระยะจากเหนือจรดใตไ้ดค้วามยาวท่ี 400 กิโลเมตร พื้นบนเกาะมีขนาด 65,500 ตารางกิโลเมตร ปก

คลุมไปดว้ยเทือกเขาท่ีสูงชนัทางดา้นชายฝ่ังตะวนัตกยอดเขาท่ีสูงมีความสูงท่ี 2,500 เมตร อิทธิพล

ของลมมรสุมนั้นท าให้เกาะมีสภาพอากาศท่ีแตกต่างกันคือภูมิภาคอากาศแห้งท่ีตอนเหนือและ

ตะวนัออกซ่ึงครอบคลุม 2 ใน 3 ของพื้นท่ีเกาะ และภูมิภาคอากาศร้อนช่ืนในพื้นท่ีทางใต้และ

ตะวนัตกของเกาะ[64]         

 เน่ืองจากศรีลงักาเป็นเกาะจึงท าให้ไม่ไดรั้บอิทธิพลจากประเทศมหาอ านาจ แต่ศรีลงักาเอง

ยงัไดรั้บอิทธิพลของการตั้งถ่ินฐานจากอินเดียในช่วงตน้นั้นศรีลงักาแบ่งออกเป็นสองภูมิภาคของ

ศาสนาได ้2 ภูมิภาคคือ พุทธ และ ฮินดู ประชากรของศรีลงักาเพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่าในช่วงศตวรรษท่ี 

20 หรือราว 20 ลา้นคน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือกลุ่มชาวพุทธ ต่อมาคือกลุ่มชาวอินเดียท่ีอพยศ

มาจากทิศเหนือและตะวนัตกของอินเดียเพื่อตั้งถ่ินฐานในเขตอากาศแห้งราวคร่ึงหน่ึงของกลุ่มผู ้

อพยพเป็นชาว Tamil และกลุ่มสุดทา้ยคือชาวอาหรับ และประชากรท่ีเหลือกลุ่มย่อยคือ ชาวมุสลิม , 

ชาวดัตช์, ชาวยุโรป  ในช่วงตน้ของการตั้งถ่ินฐานของชาวศรีลงักานั้นอยู่ในแถบอากาศแห้งทาง

ตอนเหนือซ่ึงมีแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรน้อย ชาวสิงหลจึงสร้างเขื่อนแบบง่าย ๆ เพื่อท าให้เกิดอ่าง

เก็บน ้าในช่วงมรสุม และเพื่อใชใ้นช่วงฤดูแลง้ ลกัษณะพื้นท่ีการเกษตรเป็นนาขั้นบนัได พื้นท่ีสูงขึ้น

ไปไวเ้ล้ียงสัตวแ์ละปลูกผกั ลกัษณะการตั้งหมู่บา้นประกอบดว้ยกลุ่มของบา้น โรงนา และยุง้ฉาง

ตั้งอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีสาธารณะของชุมชน ตวับา้นสร้างขึ้นจากก่ิงไม ้และดินอดัแน่น มุงหลงัคาดว้ย

ฟาง ซ่ึงหลงัคาจะยื่นปกคลุมระเบียงและลานบา้นท่ีปิดลอ้ม ในแต่ละหมู่บา้นจะแยกออกจากกัน

อิสระของแต่ละตระกูลจนในศตวรรษท่ี 4 ของคริสตกาลได้ปรากฏราชวงศ์ Rajarata ท่ีตั้ งเมือง

หลวงคือ Anuradhapura ซ่ึงชาวสิงหลไดศึ้กษาและพฒันาวิธีการเก็บรักษาน ้ าไดป้ริมาตรท่ีมากขึ้น 

ในช่วงศตวรรษหลงัคริสตกาลไดส้ร้างอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 1 ตารางกิโลเมตรท่ี

เก็บน ้ าไดถึ้ง 1 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยแจกจ่ายใหค้ลองสาขาต่าง ๆ โดยสร้างทางน ้าใหไ้หลไปอยา่ง

ช้า ๆ ซ่ึงเช่ือมโยงกับอ่างกับน ้ าท่ีแยกออกไปเพื่อถ่ายน ้ าจากพื้นท่ีฝนตกชุกไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ การ

สร้างโครงข่ายชลประทานน้ี ตอ้งอาศยัทกัษะในเชิงวิศวกรรมและการส ารวจชั้นสูง เพื่อใหส้นองต่อ

ความตอ้งการของสังคม ส าหรับงานชลประทานจึงไดถื้อวา่เป็นสุดยอดความสัมฤทธ์ิผลของอาราย
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ธรรมของชาวสิงหล แต่ในทา้ยท่ีสุดระบบชลประทานน้ีไดถู้กยกเลิกไปในศตวรรษท่ี 12 ดงันั้นน ้ า

จึงมีความหมายต่อของชาวสิงหลไม่เพียงแค่เพื่อการเพาะปลูกเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งท่ีมาของ

กายภาพและสุนทรียะท่ีน่าหลงใหล เพราะทกัษะในการสร้างอ่างเก็บน ้ าไดถู้กใชใ้นการสร้าง สระ

ส าหรับช าระลา้งในวดั และสวนน ้าในหวงัหลวง[63]                  

สถาปัตยกรรมยุคดั่งเดิม          

สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาในช่วงต้น       

 ในช่วงตน้ชาวสิงหลนบัถือศาสนาฮินดูจนกระทัง่พุทธศาสนาไดแ้ทรกซึมเขา้มายงัศรีลงักา 

เร่ิมแรกวดัและวิหารตั้งอยู่ในถ ้า หรือใตห้นา้ผาหินท่ียื่นออกมา หินจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน

สถาปัตยกรรมของชาวสิงหล การพฒันาผงัตามรูปแบบของชาวสิงหลได้เร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 2 

และ 3 ท่ีอาคารมีรูปแบบเจาะจงมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารก่ออิฐ ผงัของวดัได้ขยาย

ขอบเขตเป็นสีเหล่ียมผืนผา้ แกนของผงัวดัจะถูกเคล่ือนไป หรือเสียความสมมาตรท่ีแตกต่างกนัไป

ขึ้นอยู่กบัท่ีตั้งของหิน และหรือช่องลม รูปแบบของวดัมกัจะรวบรวมซุ้มพระพุทธรูป โถงสวดมนต ์

หอพระประธานท่ีประดิษฐานองคพ์ระประธาน ฐานตน้โพธ์ิ และเจดียท่ี์พฒันาจากสถูปของอินเดีย 

มีลกัษณะก่ออิฐเป็นรูปก่ึงทรงกลมลอมรอบช่องบรรจุพระธาตุ ต่อมารูปแบบเจดียข์องชาวสิงหลได้

แยกการพฒันาออกเป็นแบบพื้นเมืองท่ีใชเ้คารพบูชา และรูปแบบท่ีไม่สนใจรูปทรงก่ึงทรงกลมใน

ช่วงแรก เจดียอ์งคแ์รกท่ีเมือง Sanchi มีเป็นลกัษณะทรงระฆงั ในช่วงยคุน้ีเจดียจ์ะไม่มีขนาดไม่ใหญ่ 

ตั้งอยูบ่นฐานท่ีเรียบง่าย ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นศูนยก์ลาง ปิดลอ้มดว้ยก าแพง มีหลงัคาและโครงสร้างท่ี

ใหญ่ขึ้น[65]           

 ในสมยัของจกัรวรรดิอานุราดาปุระไดถู้กแวดลอ้มไปดว้ยแนววงแหวนของวดั ท่ีท าหนา้ท่ี

เป็นเมืองบริวารโดยรอบของตวัเมืองหลวง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดช่ืออาบายาคิริยะ ตั้งอยูท่างเหนือของเมือง 

ท่ีมีกุฏิส าหรับพระสงฆ ์5,000 รูปบนเน้ือท่ี 2.5 ตารางกิโลเมตร ในส่วนเขตสังฆาวาสถูกสร้างให้มี

ผงัลกัษณะรูปร่างหา้เหล่ียม โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปดว้ยกุฎิ 4 หลงัตั้ง

ลอ้มรอบหอสวดมนต ์หอศึกษาพระธรรมท่ีอยูศู่นยก์ลางของกลุ่มตวัเอง ทั้งหมดจะตั้งอยูภ่ายในการ

ปิดลอ้มจากก าแพงสูง กลุ่มของวดัเหล่าน้ีจะอยู่ลอ้มรอบ ศาลของตน้โพธ์ิ เจดียห์รือสถูป อุโบสถ 

และหอฉันท์ ซ่ึงอาบายาคิริยะไดร้วมรวมกลุ่มของวดัเหล่าน้ีไวถึ้ง 30 กลุ่ม กลุ่มของวดัเหล่าน้ีจะ

กระจายออกไปและใชส้าธารณูประโภคร่วมกนัอย่าง สถูปท่ีสูง 110 เมตร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นโครงท่ีมี

ขนาดใหญ่สถานท่ีหน่ึงในโลกยคุโบราณ[66] 
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ภาพท่ี 10 bathing pavillion 

งานภูมิสถาปัตยกรรม และน ้า        

 ในช่วงยุคดัง่เดิมสมยัราชวงศ์อานุราดาปุระ การบริหารจดัการน ้ าถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ี

ส าคญัของช่วงเวลานั้น นอกจากแรงดนัน ้ าตามกายภาพของมนัแลว้ น ้ ายงัแสดงออกถึงความงาม

และสุนทรียะ ดังจะสังเกตได้ว่าอาคารในยุคน้ีจะถูกจัดวางผงัให้ควบรวมและมีปฏิสัมพนัธ์กับ

ส่ิงแวดล้อม อย่างพืชพัน ธุ์  ก้อนหิน และน ้ า ทั้ งหมดน ามาสู่การจัดวางองค์ประกอบใน

สถาปัตยกรรม ท่ีปรากฏอยู่ในรูปร่างของผงัวดัขนาดใหญ่ อาบายาคิริยะนั้นมีจุดเร่ิมต้นมาจาก

ขอบเขตของคนัดิน และถ ้า ท่ีกระจดักระจายไปดว้ยผาหินในธรรมชาติ และสระน ้ า ซ่ึงไดก้ลายมา

เป็นการจดัวางองค์ประกอบในสถาปัตยกรรมอย่างช ่าชองระหว่างน ้ ากบัภูมิทศัน์ ความช ่าชองใน

การใชน้ ้ าและภูมิทศัน์น้ีน าไปสู่การพฒันาท่ีน่าพอใจเก่ียวกบัการออกแบบสวน อยา่งท่ีเกิดขึ้นในวงั

หลวง ซ่ึงไวพ้ลนัน ้ าท่ีอยู่ต ่ากว่าเขื่อนป้องกนัตล่ิงของอ่างเก็บน ้ า Tissa Wewa และเป็นท่ีตั้งศาลาลง

สงฆ์ กบัสระน ้ าบริวาร อีกตวัอย่างท่ีน่าประทบัใจท่ีสุดของเก่ียวกบัการออกแบบสวนถูกคน้พบท่ี

ราชวงัศรีการียะ ในศตวรรษท่ี 5 พระราชากาสะปะ ไดส้ร้างราชวงับนยอดเขาขนาดใหญ่ และสวน

ไวบ้ริเวณฐานของราชวงัท่ีตั้งอยู่ตีนเขา สวนแบบศรีกิรียะมีลกัษณะเป็นสระน ้ ารูปทรงเลขาคณิต

ก่อสร้างตามลกัษณะของเปอร์เซีย (char bagh) ซ่ึงควบรวมแหล่งน ้ าตามธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งของ

อาคารท่ีอยู่กลางสระ บ่อน ้ าแร่ และลานน ้ าพุได้รับการสร้างการปิดลอ้มจากก าแพงโดยรอบขอบ

สระ การจดัองคป์ระกอบทั้งหมดของสวนตั้งอยู่บนแกนท่ีพุ่งตรงไปหาภูเขาท่ีเป็นท่ีตั้งของราชวงั 

แต่การจดัระเบียบของรูปทรงเลขาคณิตของสวนนั้นจะถูกหยดุเป็นจงัหวะโดยลกัษณะท่ีไม่สมมาตร

ของภูมิประเทศตามธรรมชาติ สวนแห่งน้ีใช้เวลาการก่อสร้างราว 20 ปี ท่ีมีอยู่ล่วงหน้าก่อนสวน 

Mogul India และ Renaissance เกือบ 1000 ปี[67]  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

ท่ีมา: https://hiveminer.com/Tags/srilanka%2Cuyana 
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ภาพท่ี 11 สวนบริเวณตีนเขาศรีกิริยะ 

ภาพท่ี 12 ผงัวิหาร Ridi Vihare ศตวรรษท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

ท่ีมา: https://www.atlasandboots.com/sigiriya-rock-fortress/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

ท่ีมา:  หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka 
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ภาพท่ี 13 วิหาร Ridi Vihare ศตวรรษท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

      ท่ีมา:  https://www.timeout.com/sri-lanka/attractions/ridi-viharaya 

             ร่องรอยการบันทึกสถาปัตยกรรม และการวางผัง      

 ความช านาญเก่ียวกบังานสถาปัตยกรรม และการวางผงัของชาวสิงหลโบราณมีอยู่ตั้งแต่ 

2000 ปีก่อน ซ่ึงรวบรวมไปดว้ยการฝึกฝนของสถาปนิก วิศวกร และนักส ารวจตลอดจนกลุ่มของ

ศิลปิน และนกัสร้าง แต่ยงัมีขอ้สงสัยถึงความเขา้ใจท่ีนอ้ยนิดเก่ียวกบัสถาปนิกในช่วงเวลาน้ี อย่างท่ี

เป็นช่างฝีมือหรือการเรียนรู้จากพระหรือไม่ มันจึงเป็นเร่ืองยากเน่ืองมาจากไม่เคยมีการค้นพบ

บนัทึกงานเขียนแบบ หรือหลกัฐานยนืยนัประเภทอ่ืนเก่ียวกบัศาสตร์ในสถาปัตยกรรม ดงันั้นวิธีการ

สร้างเหล่าน้ีจึงไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั และค่อย ๆ ถูกลบเล่ือนไป ตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมาผูส้ร้างได้

พฒันาหลกัการเก่ียวกบัการสร้างซ่ึงถูกบนัทึกไวอ้ย่างเป็นกฎเกณฑ ์และส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ผา่นค า

บอกเล่าจากจากปากต่อปาก ในเวลาต่อมาการบันทึกอย่างท่ีเป็นต าราได้ปรากฏขึ้นในภาษาสัน

สฤกตในช่ือ Silpasatras ต าราชุดแรกท่ีได้บันทึกเก่ียวกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และ

จิตรกรรม อาทิเช่น the Manasara, the Matsya- Purana และ the Brhatsamhita ปรากฏขึ้ นในช่วง

กลางสหสัวรรษแรกหลงัคริสตกาล ต าราเหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่ไดเ้รียบเรียงเป็นตวัอกัษร และค าบอก

เล่าซ่ึงแพร่หลายออกไปทั่วทั้ งทวีป The Brhatsamhita ได้อ้างอิงไปยงัต าราท่ีมีมาก่อนหน้าน้ีท่ี

สามารถสืบยอ้นไปถึงตน้ฉบบัท่ีแทจ้ริงอยา่ง Visvakarma เทพผูเ้ป็นสถาปนิกและนกัสร้างจกัรวาล 

หนังสือต้นฉบับ The Manjusrivastusastra ได้บันทึกอย่างเจาะจงเก่ียวกับสถาปัตยกรรม และ

จิตรกรรมของศาสนาพุทธ ปรากฏขึ้นในศรีลงัการาวศตวรรษท่ี 14 หนงัสือเล่มน้ีอธิบายขอ้ก าหนด
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เก่ียวกับการทดสอบดิน การตั้งถ่ินฐาน และวางผงัตามแกนทิศท่ีเหมาะสม การแยกผงั วิธีการ

ก่อสร้างท่ีหลากหลาย ตลอดจนอธิบายในรายละเอียดของเสาซุ้มประตู และองค์ประกอบ

สถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ภายหลังเน้ือหาทั้งหมดได้ถูกย่อลงในหนังสือช่ือ Mayamata และแปลเป็น

ภาษาสิงหล[68]            

  

 สมัยอณุราดาปูระ         

 ความมัน่คงของการเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาน าไปสู่การรวมกนัของรัฐต่าง ๆ เป็นเวลา

กว่าร้อยปีซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงการปกครองของราชวงศ์อณุราดาปูระ ท่ีท าให้เกิดการพัฒนาระบบ

ชลประทานท่ีขยายออกไปเพื่อการเกษตร และในช่วงน้ีดินแดนไดก้ลายเป็นเส้นทางคา้ขายท่ีเปิด

ออกไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกของทวีปเอเชีย ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีวดั

ไดก้ลายมาเป็นจุดศูนยก์ลางของการเรียนรู้ตลอดจนเป็นจุดศูนยร์วมของจิตวิญญาณและพลงัของ

การปกครอง ศิลปะ และ สถาปัตยกรรม อารยาธรรมของอณุราดาปุระถือไดว้า่เป็นสุดยอดของเมือง

ในยุคนั้ น เมืองเจริญเติบโตเรียบไปตามแนวเขาสูงทางตะวันตกของแม่น ้ า Malwattu Oya ท่ี

ล้อมรอบไปด้วยแนวของอ่างเก็บน ้ าท่ีใช้เพื่อการชลประทานท่ีสามารถวดัความยาวได้ถึง 25

กิโลเมตรในช่วงศตวรรษท่ี 6 หลงัคริสตกาล ตวัเมืองนั้นลอ้มรอบด้วยก าแพงและป้อมปราการท่ี

ครอบคุลมพื้นท่ี 0.8 ตารางกิโลเมตรและประตูเมืองในแต่ละจุดท่ีส าคญั ภายในเมืองประกอบไป

ดว้ยส่วนท่ีอยู่อาศยั วงัหลวง วดัท่ีเก็บรักษาพระธาตุของพระพุทธเจา้ เมืองนั้นถือไดว้่าเป็นจุดศูนย์

รวมของการคา้ขาย ในต าแหน่งท่ีถนนบรรจบกนัจะเป็นท่ีตั้งของโบสถข์นาดเล็กเพื่อใชเ้ทศนา ท่ีพกั

อาศัยจะขยายไปในแต่ละถนนสายหลักของเมือง ตัวเมืองนั้นมีระบบระบายน ้ า  ท่ีดีในเมืองยงั

ประกอบไปดว้ยตลาด, สถานพยาบาล, สุสาน, คุก แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมส าหรับท่ีพกัอาศยัใน

ยุคน้ีไม่ค่อยถูกค้นพบ ดังนั้นรูปแบบบ้านท่ีมีลานภายในนั้นไม่ปรากฏเป็นท่ีแน่นนอนว่าไวใ้ช้

ส าหรับหลบภัยซ่ึงถูกค้นพบจากนักโบราณคดีในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ศาสนาสถานขนาดเล็ก

ประกอบขึ้นไปตามแบบอย่างของขอบเขตพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิภายในเป็นท่ีตั้งเจดีย,์ โถงส าหรับเทศนา, 

ท่ีสักการะ, บริเวณปิดลอ้มตน้โพธ์ิซ่ึงเป็นวตัถุท่ีชาวสิงหลให้ความเคารพ และหอระวงัภยัของศาลา

ท่ีใช้พกัอาศยั ในส่วนของวดัขนาดใหญ่จะเป็นจุดศูนยก์ลางเพื่อแยกคณะสงฆ์ ท่ีออกไปเผยแพร่

พุทธศาสนายงัเมืองบริวาร ในเมืองยงัประกอบไปดว้ยกลุ่มของกุฏิท่ีรวมกนัเป็นลกัษณะเขาวงกต 

ในบางกุฏิมีหอสวดมนต ์, ห้องสมุด, เจดียท่ี์ก าหนดขอบเขตการปกป้องของตวัเอง ภายในเจดียน์ั้น

เป็นท่ีตั้งส่วนสักการะ[69] 
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ภาพท่ี 14 ผงัเมืองอณุราดาปุระ 

ภาพท่ี 15 Black Water Pool สมยัอณุราดาปุระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

ท่ีมา:  หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka 
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สมัยศรีกรีิยะ          

 ในค.ศ. 477 หลงัคริสตกาลกษตัริย ์Dhatusena ไดถู้กลอบปลงพระชนม์ โดย Kasyapa ซ่ึง

เป็นพระโอรสของตวัเอง ดว้ยเกรงว่าตนจะถูกรอบท าร้ายคืน Kasyapa ไดย้า้ยเมืองหลวงไปยงัภูเขา

หินช่ือศรีกิรี-ยะ อยู่ห่างจากอณุราดาปุระไปทางใตร้าว 60 กิโลเมตร และทรงสร้างปราสาทไวย้งั

ยอดของภูเขาหิน  ตวัวงัมีพื้นท่ี 15,000 ตารางเมตร บนยอดเขาหินมีลกัษณะเป็นภูเขาหัวตดัทรงวงรี

สูงขึ้นไป 200 เมตรจากฐาน ตวัปราสาทมีการวางผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามแนวแกนททิศเหนือจรดทิศ

ใต ้ลกัษณะของผงัและรูปตดันั้นวางแนวอาคารไปตามการลดลัน่ของชั้นหิน ท่ีเป็นขั้นบนัไดลงไป

ยงัพื้นท่ีส่วนพระองค์ท่ีอยู่ภายใน ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีสาธารณะและสวนท่ีอยู่

ดา้นทิศใต ้เช่ือมต่อกบัทางสัญจร ผิวหน้าของภูเขาหินดา้นทิศตะวนัตกปกคลุมดว้ยภาพวาดสีปูน

เปียก ซ่ึงยงัเหลือหลกัฐานเป็นกลุ่มของภาพวาดในช่องเขาท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาศิลปะ

ของชาวสิงหลในช่วงศตวรรษท่ี 5 พื้นท่ีเชิงเขาซ่ึงเป็นฐานของภูเขานั้นล้อมรอบไปด้วยป้อม

ปราการท่ีตั้ งอยู่บนแหล่มหิน และเป็นท่ีตั้งของศาสนาสถาน บางส่วนถูกสร้างเป็นสวนเพื่อท า

หน้าท่ีเป็นแนวเช่ือมต่อทางสายตาระหว่างสวนน ้ าของวงัหลวงทางทิศตะวนัตก และพื้นท่ีภายใน 

ภายนอกของผงัเมืองไปตามแนวทิศตะวนัออก ความซับซ้อนของผงัเมืองน้ีถูกรวบรวมไวด้้วย

ขอบเขตของแนวก าแพงเมืองและป้อมปราการเป็นรูปสีเหล่ียมผืนผา้ สวนน ้าของวงัหลวงไดรั้บการ

ออกแบบให้สอดคลอ้งกบักบัแนวชั้นหินของท่ีตั้ง ตดัผ่านดว้ยถนนหลกัท่ีขนาบขา้งดว้ยสระน ้ าทั้ง

ดา้นตะวนัออก และตะวนัตก และตวัสระน ้ าไดรั้บการก่อแนวอิฐเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ยกขอบสระ

ให้สูงกว่าสระน ้ าธรรมชาติ ทางเขา้ของเขตราชฐานถูกออกแบบให้เป็นสระน ้ าขนาดเล็กและตั้ง

ศาลา เพื่อก าหนดขอบเขตทางเขา้ท่ีน าไปสู่สวนหินท่ีฐานของภูเขา ความซบัซ้อนของศรีการียะเป็น

ขอ้บ่งช้ีถึงความส าเร็จของศิลปะการวางผงัเมือง จิตรกรรม สถาปัตยกรรม การอกแบบสวน และ

งานประติมากรรม ในการออกแบบสวนแสดงให้ถึงความรู้ชั้นสูงของการออกแบบ ชาวศรีลงักายงัมี

วิธีการจัดการน ้ าท่ี ดี ซ่ึงเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบสวนท่ีสร้างให้เกิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบในธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น[70] 
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ภาพท่ี 16 ศรีกิริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

      ท่ีมา: https://oddviser.com/sri-lanka/dambulla/sigiriya 

สมัยโปโลนนารุวะ         

 ในช่วงศตวรรษท่ี 5 และ 6 เหล่าผูน้ับถือศาสนาฮินดูมีอิทธิพลต่ออินเดียใต ้3 เหล่าไดแ้ก่ 

Pandyas, Pallavas, Cholas แย่งชิงกันเพื่อเข้าปกครองอินเดียใต้ ซ่ึงส่งผลต่อการรับอิทธิพลจาก

อินเดียใตต้่อศรีลงักา  ในทา้ยท่ีสุด Cholas ไดเ้ขา้มาบุกรุกศรีลงักาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 11 นานถึง 

60 ปี การเข้ามายึดครองศรีลังกาท าให้เกิดการยา้ยเมืองหลวงไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ราว 75 

กิโลเมตรจากอณุราดาปุระไปยงัโปโลนารุวะเพื่อง่ายต่อการควบคุมเมืองทางใต ้การเขา้รุกรานคร้ังน้ี

ได้ท าให้เกิดการกดขี่ต่อพุทธศาสนา โดยการร้ือถอนศาสนาสถานและก่อสร้างศาสนาสถานของ

ฮินดูขึ้นแทนท่ี จนกระทัง่ช่วงกลางของศตวรรษท่ี 11 กษตัริย ์Vijayabahu ของชาวสิงหลไดข้บัไล่ผู ้

รุกรานกลบัไปยงัอินเดียไดส้ าเร็จ แต่เมืองอณุราดาปุระไดเ้หลือแตกซากปรักหักผงั พระองค์จึงได้

ยกให้โปโลนารุวะขึ้นเป็นเมืองหลวงเพื่อเป็นฐานรวบรวมจกัรวรรดิและรักษาพุทธศาสนา แต่เมือง

โปโลนารุวะเล็กกว่าเมืองอณุราดาปุระเป็น 3 เท่าโดยแผ่ออกไปจากเหลือจรดใตเ้พียง 5 กิโลเมตร 

บนสันเขาสูง ตวัเมืองปิดลอ้มดว้ยก าแพง หนาแน่นไปดว้ยโครงข่ายถนนและอาคารขนาบไปตาม

แนวตารางตั้งฉากกนัตั้งแต่ทิศเหนือไปทิศใต ้เมืองชั้นในปิดลอ้มดว้ยป้อมปราการทึบตนั เป็นท่ีตั้ง

ของปราสาท Parakramabahu ท่ีมีลกัษณะการปิดลอ้มแบบผงัวงกลมซ้อนชั้นขึ้นไป 7 ชั้นในก าแพง

ประดบัประดาไปดว้ยซุ้มนับร้อยท่ีตกแต่งดว้ยเสาลงสี ตรงขา้มปราสาทคือท่ีตั้งของสภาท่ีประชุม 

ซ่ึงมีลกัษณะแนวเสาท่ีรองรับโถงให้ยกสูงขึ้นบนฐานหินท่ียกชั้นขึ้นไปเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นตกแต่ง

ด้วยผ้าสักกาหลาด ทางเข้าหลักยื่น รับออกมาด้วยบันได้หลักตกแต่งด้วยพลอยสีน ้ าเงิน , 

Guardstones และรูปป้ันสิงโต ศาสนาสถานท่ีส าคญัของโปโลนนารุวะตั้งอยู่ทิศเหนือของก าแพง
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ภาพท่ี 17 อุโบสถ Thuparama   

ภาพท่ี 18 โปโลนนารุวะ 

เมืองช่ือ Alahana Parivena มีลกัษณะเป็นระเบียงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ้อนชั้นขึ้นไปตามเนินเขา ฐาน

อาคารสร้างจากก าแพงอิฐดา้นบนของฐานเป็นท่ีตั้งเจดีย ์Kiri, อุโบสถ Lankatilaka และหอประชุม

สงฆ ์ระเบียงเช่ือมต่อทางสัญจรขนาดใหญ่และบนัได ท่ีตั้งสถูปขนาดเลก็และสระสรงน ้า และศาลา 

แต่ท่ีว่างระหว่างคือส่ิงส าคญัของตวัอาคารเอง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประสบการณ์การรับรู้

มิติของผูท่ี้มาเยือนความซับซ้อนนั้นเกิดจากระบบ grid ท่ีขนานกนัตลอดทิศเหนือจรดใต ้ดังนั้น

องค์ประกอบมากมายในท่ีตั้ งของอาคารจึงสอดคล้องไปกับภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการเซาะล่องท่ี

สมมาตร[71] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

ท่ีมา: http://www.tourslanka.com/polonnaruwa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

ท่ีมา: http://lankainf.blogspot.com/2012/09/polonnaruwa-polonnaruwa-considered-as.html 
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  เอกลกัษณ์เฉพาะในยุคดั่งเดิมของศรีลงักา       

 การอธิบายงานในช่วงยคุดัง่เดิมของศรีกลางนั้นเร่ิมตน้ท่ีช่วงยคุกลางจนไปถึงปลายของอณุ

ราดาปุ-ระ และโปโลนนารุวะ ในช่วง 100 ถึง 1200 ปีหลังคริสตกาล ลักษณะมากมายของ

สถาปัตยกรรมของชาวสิงหลสามารถสังเกตได้เห็นถึงการรับอิทธิพลรูปแบบมาจากอินเดีย 

จนกระทัง่ศิลปินและช่างฝีมือของสิงหลเร่ิมพฒันารูปแบบเฉพาะ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ศิลปะท่ีรับมาจากภายนอกสู่ลกัษณะเฉพาะตวัของชาวสิงหลเอง สถาปัตยกรรมในช่วงยุคเร่ิมตน้

ของศรีกาลงันั้นไดแ้สดงอย่างชดัเจนของเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน าภูมิศาสตร์, น ้ า, ภูมิประเทศของ

หินและการพัฒนาศึกษาเก่ียวกับชั้ นดิน เป็นเกณฑ์ในการตั้ งใจเลือกท่ีตั้ งเพื่อสร้างอาคารให้

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขต, การสร้างบนัได, ถ ้า และทางสัญจรแคบไป

ตามล่องหิน ในวิธีการพิจารณาเหล่าน้ีชาวศรีลงักาไดค้น้พบการน าน ้ ามาใชร่้วมกนัทั้งจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติ และธารน ้ าไหลซ่ึงท าให้เกิดการวางผงัของสวนน ้ าแยกออกเป็นบ่อหรือช่อง สวนและ

ระเบียงคือองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมแบบศรีลังกาท่ีมีมาช้านาน นั้ นฝ่ังอยู่ในอาคารทุก

รูปแบบตั้งแต่อาคารเพื่อการอยู่อาศยัจนถึงอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ หนา้ท่ีของมนัเป็นทั้งการใช้

เพื่อการเช่ือมต่อของห้องต่าง ๆ สร้างให้เกิดบทสนทนาระหว่างภายในกบัภายนอก และหนา้ท่ีของ

การสร้างระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ สถาปัตยกรรมในยุคดัง่เดิมของศรีลงักามีพื้นฐานการ

ออกแบบการพฒันาระบบ และสัดส่วนจากหลกัคณิตศาสตร์ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัระบบจกัรวาลวิทยา 

อาคารขนาดใหญ่และเส้นรอบรูปของเมืองมีพื้นฐานการวางผงัจากระบบ grid ส่ีเหล่ียมผืนผา้ โดย

จะเรียบเรียงต าแหน่งต่าง ๆ จากเข็มทิศ อาคารท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นมีลกัษณะการวางผงัตาม

แนวแกนท่ีท างานร่วมกนักบัความระเอียดในการจดัล าดบัของแกนหลกัและแกนรอง ซ่ึงแต่ละการ

จดัองคป์ระกอบท่ีน ามารวมกนัอยูบ่นพื้นฐานโครงสร้างผงัท่ีสมมาตร ผนวกกบัการจงใจวางผงัท่ีไม่

สมมาตรท าให้เกิดความน่าสนใจของท่ีว่าง หินถือไดว้่าเป็นวสัดุตามธรรมเนียมในการสร้างอาคาร

ของชาวสิงหลจนกระทัง่คร่ึงหลงัของสหสัวรรษช่างฝีมือเร่ิมน าหินปูน, หินทราย และหินแกรนิตท่ี

มีความคงทนมากกว่าท่ีนาน ๆ คร้ังน ามาใช้งาน แต่โดยส่วนมากอาคารจะก่อสร้างด้วยอิฐ ปิดผิว

ดว้ยปูนขาวและมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองดินเผาบนโครงสร้างไม ้และใชหิ้น , เสาและหัวเสาเพื่อจบ

การตกแต่ง และใชป้ระติมากรรมเป็นเคร่ืองประดบั ลกัษณะเด่นท่ีน าธรรมชาติเขา้มาใช้ร่วมกนัใน

การทะลายก าแพงระหว่างท่ีว่างภายใน- ภายนอก ท่ีแทรกอยู่ดว้ยสวนและระเบียง ท่ีรวบรวมอยู่ใน

การวางผงัตามแนวแกนท่ีตั้งฉากกันแต่เจตนาให้ไม่สมมาตรกันเพื่อเกิดความเคล่ือนไหวทั้งหมด
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ของผงั วสัดุท่ีมักใช้คืออิฐ , โครสร้างไม้, กระเบ้ืองดินเผาและวสัดุฉาบผิวท่ีมีราคาไม่แพงแต่

เหมาะสมใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้าง[72]   

สถาปัตยกรรมยุคกลาง         
  

กมัโปละ           

 ยุคกลางของศรีลงักานับได้จากช่วงเร่ิมตน้ศตวรรษท่ี 13 ท่ีขยายออกไปจนถึงการผนวก

ดินแดนในช่วงจกัรวรรดิ Kandyan โดยการขยายอิทธิพลขององักฤษในปี ค.ศ. 1815 การเส่ือมโทรม

ของโปโลนนา-  รุวะ ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 13 ไดก้ระตุน้ให้ชาวสิงหลละทิ้งพื้นท่ีเขตแห้ง เพื่อยา้ย

ลงไปพื้นท่ีบริเวณกลางภูมิภาคและชายฝ่ังตะวนัตกของเขตช่ืน เน่ืองจากปัจจยัมากมายทั้งจากการ

รุกรานอย่างต่อเน่ืองของอินเดียใต้ การเมืองภายในท่ีไม่ เสถียรภาพ  การผังทลายของระบบ

ชลประทาน การขายอิทธิผลของชาวทมิฬ การระบาดของไข้มาเลเรีย ซ่ึงต่อมาชาวสิงหลได้ตั้ ง

จักรวรรดิมากมายและสร้างเมืองหลวงเป็นช่วงเวลาสั้ น  ๆ ทั้ ง ท่ี  Dambadeniya, Yapahuva, 

Kurunegale, Gampola, Kotte, Sitavaka และ Kandy[73]       

 ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 13 พระราชา Parakramabahu ท่ี 2 ได้สร้างพระราชวงัขึ้นบนยอด

เขาหินท่ีเมือง Dambadeniya และไดส้ร้างวิหารประดิษฐานพระสารีริกธาตุใกลก้บัฐานของวงั ต่อมา 

Dambadeniya ไดเ้ส่ือมโทรมลง แนวก าแพงป้องกนัเมือง Yapahuva ไดถู้กใชเ้ป็นท่ีตั้งวงัหลวงของ

พระราชา Bhuvanekabahu ท่ี 1 เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในช่วงหลงัของศตวรรษท่ี 14 ศูนยร์วมของการ

ปกครองอยู่ท่ี Gampola ซ่ึงในช่วงน้ีถือเป็นช่วงฟ้ืนฟูศิลปะเป็นเวลาไม่นาน ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบยุคดัง่เดิมไปสู่ความเป็นพื้นถ่ินมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและ

พืชพันธุ์ของพื้นท่ี ท่ีเป็นเนินเขา วิหาร Lankatilaka เป็นศาสนาสถานท่ีรวบการใช้งานทั้ งพุทธ

ศาสนาและฮินดู วิหารหลกันั้นสร้างจากรูปแบบอุโบสถของโปโลนนารุวะด้วยก าแพงอิฐหนาท่ี

รองรับหลงัคาโคง้ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ โครงสร้างทั้งหมดปกคลุมดว้ยชั้นหลงัคาของกระเบ้ืองดินเผา 

ท่ีบ่งช้ีให้เห็นถึงการรักษารูปแบบงานช่างฝีมือ โครงสร้างท่ีทึบตนัในช่วงทา้ยโปโลนนารุวะได้

พฒันาไปสู่โครงสร้างหลงัคากระเบ้ืองท่ีเบาบางกว่าในช่วงตน้ศตวรรษ ความน่าสนใจของการซ้อน

หลงัคาขึ้นไปของรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวสิงหล ท่ี Embekke ตลอดทั้งหมู่บา้นไดถู้กวางผงั

ให้อยู่ดา้นใดดา้นหน่ึงของเส้นทางขบวนสัญจร น ามาจากเพนียดขึ้นชา้งไปสู่ก าแพงบริเวณรอบ ๆ 

ของเมือง ตลอดแนวก าแพงจะเป็นท่ีตั้งศาล ซ่ึงประดิษฐานรูปป้ันนูนต ่าของเทพเจา้ รองลงมาคือ

ศาลของพุทธศาสนา และยุง้ฉางเก็บขา้ว รูปป้ันนูนต ่าของเทพเจา้จะตั้งอยู่ในด้านท่ีเปิดออกของ
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ภาพท่ี 19 วิหาร Lankatilaka 

หอกลอง หลงัคากระเบ้ืองจะถูกรับแรงดว้ยคานไมย้ื่นขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนแนวเสาไมโ้คง้ ลกัษณะ

การประดบัตกแต่งนั้นจะแบ่งออกเป็นช่องท่ีซับซ้อน ในแต่ละช่องจะแสดงภาพวาดเก่ียวกับสัตว ์

นางร า นกัมวยปล ่า นกัรบ ในท่ีน่ีแสดงให้เห็นถึงทุกความพยายามท่ีจะลดทอนรูปแบบการก่อสร้าง

จากหินในยุคดัง่เดิมไปสู่การใชรู้ปโครงสร้างไมแ้บบใหม่ ช่วงส้ินสุดศตวรรษท่ี 14 เป็นช่วงท่ีมีการ

ช่วงชิงอ านาจกนัอย่างสูงของจกัรวรรดิสิงหลและการขดัแยง้กับจกัรวรรดิของชาวทมิฬทางตอน

เหนือ และช่วงท้ายของศตวรรษท่ี 15 จกัรวรรดิของชาวสิงหลได้แตกออกเป็น 3 เมืองระหว่าง 

Kotte, Jaffna และ Kandy จนเม่ือการมาถึงของชาวโปตุเกส[74] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

ท่ีมา: http://www.sundayobserver.lk/2017/02/19/travel/lankatilaka-vihara-magnificent-edifice-
gampola-era 
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เส้นทางค้าขายของชาวอาหรับและชาวจีน       

 เป็นเวลานานก่อนการเขา้รุกรานจากโปตุเกส ชาวอาหรับและชาวจีนคือผูท่ี้มาเยอืนก่อนอยู่

แล้วในช่วงสหัสวรรษแรกนักเดินเรือชาวอาหรับได้ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างมหาสุมทร

อินเดีย และขอบทะเลอาราเบียน ในขณะท่ีนกัเดินเรือชาวจีน และมาเลไดล้่องเรือทะลุช่องแคบมาลา

กา จากทิศตะวนัออกสู่ศูนยก์ลางการคา้ท่ีอินเดียใต ้ช่องแคบ Palk Strait จึงเหมาะท่ีใชเ้ป็นทางผ่าน

ซ่ึงมีลมพดัตลอดเวลาระหว่างทะเลอาราเบียนและอ่าวเบงกอลท่าเรือ Mantai ของศรีลงักาไดก้ลาย

มาเป็นท่าเรือท่ีส าคญัของพ่อคา้ทั้งจาก กรีก โรมจากตะวนัตก และชาวจีนจากตะวนัออก ถึงกระนั้น

ชาวสิงหลก็ไม่เคยตั้งค  าถามถึงผลประโยชน์ท่ีควรไดรั้บจาการเป็นเมืองท่าอีกทั้งชาวสิงหลเองยงัไม่

เคยได้รับการเป็นเมืองแห่งจุดศูนยร์วมการเดินเรือ เน่ืองจากเมืองหลวงตั้งอยู่ห่างไกลจากชายฝ่ัง 

ท่าเรือโบราณจึงไม่ได้รับการดูแล ต่อมาพ่อคา้ชาวอาหรับและมาลาบาร์ได้คน้พบเมืองท่าอย่าง 

Colombo และ Galle จึงเร่ิมสร้างชุมชนชาวศรีลงักามุสลิม[75]    

   

สถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมของโปตุเกส      

 การมาถึงคร้ังแรกของชาวโปตุเกสเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1505 ซ่ึงถือไดว้า่เป็นช่วงผลิก

ผนัให้ศรีลงักาตกเป็นอาณานิคมของชาวยุโรปยายนานกว่า 500 ปี เม่ือเรือเล็ก 3 ล าของโปตุเกส 

ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ Lorenzo de Almeida ไดค้น้พบแผ่นดินใกลก้บัท่าเรือในเมือง Colombo 

ชาวโปรตุเกสได้เดินทางเข้าเฝ้าพระราชา Bhuwenaka Bahu ท่ี  4 และได้รับชัยชนะในการขอ

สัมปทานเผ่ือจัดตั้ งโรงเก็บสินค้าในบริเวณท่าเรือของชาวอาหรับแต่เพียงชาติเดียวในเมือง 

Colombo ภายหลงัโปรตุเกสไดส้ร้างป้อมปราการ และเขา้ยึดครองยุคแห่งการเดินเรือสมุทรบริเวณ

น่านน ้ าของศรีลงักา เป็นเวลากว่าทศวรรษท่ีชาวโปตุเกสเร่ิมสร้างป้อมและแหล่งเปล่ียนถ่ายสินคา้

ตลอดแนวชายฝ่ังตะวนัตก จุดประสงค์หลกัของชาวโปตุเกสนั้นไม่ไดเ้ขา้มาเพื่อรุกรานแต่เป็นการ

คานอ านาจการคา้ต่อชาวอาหรับท่ีมีอิทธิพลบนมหาสมุทรอินเดีย เพื่อแย่งชิงผลก าไรจากการคา้

เคร่ืองเทศ และเผยแผ่ศาสนาคริสต ์ในช่วงส้ินสุดศตวรรษท่ี 16 ชาวโปตุเกสไดมี้ชยัเหนือชาวทมิฬ 

และน าไปสู่ชายฝ่ังของศรีลงักาตกอยู่ภายใตอ้ธิปไตร เป็นเวลากว่าศตวรรษโปตุเกสไดมี้อิทธิพล

เหนือศรีลงักา โปตุเกสไดต้ั้งให้เมือง Colombo เป็นศูนยก์ลางท่าเรือ ซ่ึงไดรั้บการป้องกันจากลม

มรสุมโดยแหลมหินท่ียื่นออกไปในทะเล และการโจมตีจากภาคพื้นดินดว้ยทะเลสาปท่ีลอ้มรอบตวั

ป้อม ตวัป้อมสร้างดว้ยก าแพงหินแกรนิตทึบตนัเพื่อปิดลอ้มเมืองดา้นใน[71]    
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ภาพท่ี 20 โบสถแ์บบโปตุเกสท่ีเมือง Vaddutokottai 

ในเอกสาร และภาพวาดตวัปย่างประกอบท่ีอยู่ตามโบสถ์เก่า ๆ แสดงให้เห็นถึงการสร้าง

เมืองของโปตุเกสมีลกัษณะแบบเดียวกบัเมืองแทบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และการตดัถนนของเมือง

ท่ีตั้งอยูภ่ายในป้อมปราการ บา้นพกัอาศยัมีรูปแบบ Classic Northern Iberian ท่ีมีลกัษณะฐานอาคาร

ทบัตนั และส่วนท่ีเหนือขึ้นไปเป็นโครงสร้างไม ้อีกส่ิงท่ีตกทอดจากโปรตุเกสได้เหลือไวใ้ห้คือ 

โบสถ์คาทอลิกท่ีรูปแบบ baroque จากการบนัทึกของ Barbara Sansoni ถึงโบสถ์มากมายในช่วงปี 

1970 นั้นไดถู้กล าลายไปจากสงครามกลางเมือง วิธีการก่อสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ

โปตุเกสไดซึ้มซบัความเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินยกตวัอยา่งเช่น บานหนา้ต่างไมข้นาดใหญ่

ท่ีใชใ้นส่วนพื้นท่ีอยู่อาศยั แต่ยงัคงรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมคลาสสิคของตะวนัตก เช่น 

เสาแบบอิตาลีเต่ีย ๆ ช่องเปิดบนก าแพงแบบ arch โคง้คร่ึงวงกลม และกระเบ้ืองดินเผาท่ีเรียกว่า 

sinhala- ulu ในบางคร้ังเรียกวา่ กระเบ้ืองโปตุเกส[76] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                               ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka 

สถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมของดัตช์       

 บริษทั Dutch East India Company ตั้งอยู่ท่ีปัตตาเวีย เมืองจากาตา้ช่วงส้ินสุดศตวรรษท่ี 16  

ทางบริษทัไดค้น้หาฐานท่ีตั้งบนอนุทวีปของอินเดียเพื่อจะเขา้ไปแบ่งผลก าไรจากการคา้เคร่ืองเทศ 

ประจวบเหมาะกบักษตัริยข์องจกัวรรดิ Kanyan คือพระราชา Rajasinghe ท่ี 2 ปรารถนาท่ีจะขบัไล่

ชาวโปตุเกสจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับชาวดัตช์ แต่การขับไล่คร้ังนั้ นชาวดัตช์ไม่สามารถเข้า

ควบคุมได้ทั้ งเกาะแต่สามารถยึดชายฝ่ังและจดัการกับการค้าขายอบเชย และปล่อยให้ Kandyan 
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ควบคุมพื้นท่ีชนบทแถบภูเขา ชาวดัตช์ได้ซ่อมแซมป้อมปราการของโปตุเกสท่ีเมือง Colombo, 

Galle, Matara และ Jaffna อีกทั้ งได้สร้างป้อมปราการใหม่ตลอดแนวชายฝ่ังของตะวนัตกและ

ตะวนัออกด้วยก าแพงทึบตันลาดเอียงภายนอก ภายในป้อมปราการได้สร้างชุมชนขนาดเล็กมี

ลกัษณะผงัเป็นตาราง grid ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ถนนปกคลุมดว้ยเงาตน้ไมใ้หญ่ บา้นพกัอาศยัมีลกัษณะ

การวางผงัท่ีเรียงห้องต่อกนัลึกเขา้ไปจากถนนหนา้บา้นสู่ courtyard ท่ีอยูร่วมกนักบัส่วนบริการของ

บา้นท่ีดา้นหลงั ระเบียงหนา้บา้นหรือท่ีเรียกว่า istppuwa (ในภาษาดตัช์เรียกว่า stope) จะเปิดออกสู่

ถนน ซ่ึงปกติจะน าเขา้สู่ตวับา้นผา่นโถง (ในภาษาดตัช์เรียกวา่ zaal) ท่ีแคบสูง และถูกขนาบขา้งดว้ย

ห้องทั้ง 2 ฝ่ัง เม่ือผ่านภายในห้องโถง จะเปิดออกสู่ระเบียงอีกดา้นท่ีตั้งอยู่ติดกบั courtyard ภายใน

ตามล าดบั ห้องรับแขกหลกัของบา้นมีสัดส่วนท่ีแผอ่อกไปอย่างพอดีเสมอกบัความสูงของหลงัคาท่ี

ปิดฝ้าเพดานด้วยไม้กระดาน บ้านของชาวดัตช์ปกติวางผงัแบบ 2 หรือ 3 ชั้น ระเบียงด้านหน้ามี

ขนาดกวา้งขนานไปกบัถนนดา้นหนา้อาคาร ส าหรับอาคารอุตสาหกรรมไดรั้บอิทธิพลจาก Porto- 

Sinhalese ซ่ึงมีองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมอย่างเช่น กรอบประตู, หนา้จัว่, ช่องแสงเหนือประตู 

คุณภาพของท่ีว่างในบา้นของชาวดตัช์ดูเหมือนกับว่าพฒันามาจากสถาปัตยกรรมแบบเอเชีย เช่น 

บา้นแถวตามแบบของชาว Moore และชายฝ่ังแบบ Malabar บา้นท่ีลอ้มรอบดว้ยท่ีดินแบบของชาว 

Kandyan และบา้นตามประเพณีของชาว Batavia[77]     

 ในช่วงอาณานิคมของดตัช์แสดงให้เห็นถึงความชดัเจนเก่ียวกบัการเลือกใชว้สัดุพื้นถ่ินใน

การก่อสร้าง ก าแพงจะมีความหนาถูกสร้างขึ้นจากหิน หรือดินแดง ก่อดว้ยโคลน หรือปูนก่อ และ

ฉาบปิดผิวให้หนาดว้ยปูนขาวท่ีท าจากหินประการัง ซ่ึงจะลา้งสี หรือไม่ลา้งดว้ยผล samara ท่ีจะให้

สีส้มแดงอย่างแจ่มชัด มักพบได้อย่างแพร่หลายในอาคารเก่ามากมาย โครงสร้างหลังคาเป็น

โครงสร้างไม้รองรับด้วยเสากลม และมุงหลังคาด้วยกระเบ้ือง Sinhala คือกระเบ่ืองดินเผาคร่ึง

วงกลม บนโครงสร้างไมบ้าง ๆ กระเบ้ืองดินเผาน้ีมีการคาดการณ์ว่าถูกริเร่ิมจากชาวอาหรับ และ

น าไปประยุกตใ์ชจ้ากทั้งโปตุเกส และดตัช์ กรอบประตู และหนา้ต่างถูกประกอบขึ้นจากการเขา้ไม้

ท่ีหนา และแข็งแรง ในรายละเอียดขององค์ประกอบอาคารจะเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ดังนั้ น

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายใต้

อาณานิคมของดตัช ์ท่ีพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรมขนานไปกบัในยโุรป ในอาคารสาธารณะท่ีเหลือ

รอดจากยุคของดตัช์ ปรากฏให้เห็นถึงการเนน้ใช้ประโยชน์เป็นหลกั โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี

เรียบง่าย ส าหรับอาคารประเภทโบสถแ์สดงออกถึงรูปแบบ Baroque อยา่งชดัเจน[78] 
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ภาพท่ี 21 ผงัพื้น และ รูปตดับา้นแบบดตัช ์                         

 

 

 

 

 

              

 

 

                                                  

 

 ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka   

กนัดิญาณ          

 ภายหลังการส้ินพระชนของพระราชา Rajasinghe ท่ี 1 ในค.ศ. 1593 ส่งผลให้ราชวงศ ์

Sitavaka ถึงกาลลม้สลาย และเมือง Kandy ไดถู้กตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ทัว่ทั้งเมืองไดต้กอยู่

ภายใตก้ารควบคุมจากดตัช ์เพื่อใหส้ะดวกต่อการส่งออกอบเชย พริกไทย กระวาน หมาก และน าเขา้

ส่ิงทอจากอินเดียใต ้เมือง Kandy นั้นไดพ้ฒันาในช่วงปลายศตวรรษท่ี 16 ลกัษณะของผงัเมืองเป็น

รูปสีเหล่ียมผืนผา้ กบัระบบ grid ของถนนท่ีวางตวัตามแกนทิศเหนือจรดใต ้วงัหลวงตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของเมืองภายในขอบเขตของวงัไดป้ระกอบไปดว้ย วิหารท่ีประดิษฐานพระสารีริกธาตุ 

อาณาเขตของวงัถูกแบ่งจากตวัเมืองโดยรอบอย่างเหมาะสมโดยแนวก าแพงท่ีใช้เป็นป้อมปราการ

ระวงัภยั ในช่วงเวลาน้ีศาสนาฮินดูจะมีความโดดเด่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความเส่ือมถอยของพุทธ

ศาสนา จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1739 กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยท่ีเป็นชาวสิงหลไดส้ิ้นพระชนลงโดยปราศจาก

ผูสื้บทอดราชสมบติั บลัลงัก์จึงไปถูกส่งต่อไปยงัพระอนุชาของพระมเหสี ซ่ึงเป็นชาวอินเดียใตข้อง

พระองค์ กษัตริย์ 4 พระองค์สุดท้ายแห่งเมือง Kandy เป็นชาว Nayakkar จากเมือง Madurai ผูท่ี้

ส่ือสารภาษา Telegu และ Tamil แต่ดั่งเดิมของกษตัริยข์องทั้ง 4 พระองค์น้ีคือฮินดูผสมกับพุทธ 

ต่อมาพระราชา Kirti Sri Rajasinghe ขึ้นครองราชยช่์วงค.ศ. 1747 ถึง 1782 พระองค์ทรงฟ้ืนฟูพุทธ

ศาสนา และซ้อมแซมวิหาร วดัท่ีก าลงัจะพงัทลายลง รูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วงน้ีของ Kandy มี

ลักษณะขนาดเล็ก และไม่หรูหรา โครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ถูกแทนท่ีด้วยหิน หลังคามุ ้งด้วย
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ภาพท่ี 22 วงัหลวงเมือง Kandy 

กระเบ้ืองดินเผา ก าแพงก่อดว้ยอิฐและดินอดั เคลือบผิวโดยปูนขาว รูปแบบเหล่าน้ีเกิดขึ้นจากความ

ทรงจ าผิวเผินของสถาปัตยกรรมยุคดังเดิม ผสมกับองค์ประกอบจากอินเดียใต้  และยุโรป 

ขณะเดียวกันน้ีพลงัแห่งการสร้างสรรค์ได้ถูกกกัไวใ้นเมือง Kandy นั้นไดถู้ก าหนดให้เกิดทิศทาง

ใหม่ ไปสู้การท างานท่ีมีขนาดเล็ก แต่สามารถรับรู้ได้ทนัทีถึงความประณีตจากทั้ง งานแกะสลกั

งาชา้ง และไม ้งานโลหะ งานจกัสาน และจิตรกรรม โดยปรกติราชวงศก์นัดิ-ญาณ เป็นพุทธผสมกบั

ฮินดู จึงไดส้ร้างวิหารส าหรับประดิษฐานพระสารีริกธาตุไวใ้นวงัหลวง และประดิษฐานเทพเจา้ของ

ฮินดูไวป้กป้องรักษา ตวัวงัหลวง และวิหารไดรั้บการซ้อมแซมตลอดช่วง 3 ศตวรรษ ซ่ึงนับตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 18 โครงสร้างของตวัวิหารถูกสร้างโดยพระราชา Narendra Singhe ตวัวิหารมีขนาดเล็ก

ตั้งอยู่กลาง courtyard ต่อมาไดมี้การต่อเติมโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่โดยรอบท่ีมีลกัษณะศิลปะ

ของกันดิญาณแบบ pseudo- Kandyan ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกจากองักฤษ Edward, Reid & Begg 

ในค.ศ. 1930[79] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

ท่ีมา: http://www.svali.ru/show_picture.php?cntr=101&type=2&id=30&cd=1 
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ภาพท่ี 23 ผงัพื้นวงัหลวงเมือง Kandy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

                                                                                                        

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/330170216407310345/?lp=true 

สถาปัตยกรรมส าหรับการอยู่อาศัยของชาวสิงหลในเมือง Kandy    

 ลกัษณะสถาปัตยกรรมส าหรับการอยู่อาศยัของชาวสิงหล หากเรียงล าดบัความส าคญัแลว้

จะไม่เคร่งครัดเท่ากับอินเดียใต้ หรือท่ีเมือง Jaffna เน่ืองมาจากชาวสิงหลไม่เน้นเร่ืองการแบ่ง

วรรณะ หรือการกีดกันเพศสตรี ซ่ึงห้องต่าง ๆ นั้ นสามารถอยู่ติดกันได้ และยอมให้เกิดการ

ปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวไดเ้กิดขึ้นตามระเบียง ความส าคญัเล็ก ๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดความเป็นส่วนตวั 

และสมาชิกในครอบครัวไดกิ้นอยู่หลบันอนรวมกนั ลกัษณะการจดัเรียงองคป์ระกอบง่าย ๆ อยา่งท่ี

หอ้งครัว และหอ้งเก็บของจะตั้งอยูร่วมกนัในต าแหน่งของโครงสร้างท่ีแยกออกไป ผลลพัธ์ท่ีตามมา

นั้นคือตน้แบบ courtyard ท่ีตั้งอยู่ระหว่างส่วนท่ีอยู่อาศยัหลกัของบา้น ส าหรับองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 

จะถูกน ามาจดัเรียงอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อขบัเน้นต่อการปิดลอ้ม courtyard ได้อย่างเต็มท่ี พื้นของ

อาคารจะยกสูงจากระดบัดิน เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชภ้ายในบา้นมีขนาดเล็ก และผูค้นหลบันอนบนเส่ือ[80] 
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Robert Knox กะลาสีของบริษทั British East India ผูเ้คยถูกจบัเป็นนักโทษในช่วงจกัวรรดิ

กัณดิญาณนานถึง 20 ปี หลงัจากหลบหนีออกมาได้ในปีค.ศ. 1679 และกลบัไปยงัลอนดอนเพื่อ

เขียนหนงัสือ Historical Relation of Ceylon ค.ศ. 1681 ไดบ้รรยายถึงเมือง Kandy ในช่วงแรกท่ีดตัช์

เขา้มายงัศรีลงักา ถึงความมีชีวิตชีวาของท่ีอยู่อาศยัในช่วงแผ่นดินของพระราชา Rajasinghe ท่ี 2 

อย่างท่ีบอกเล่าว่าบา้นเมืองของชาวสิงหลมีขนาดเล็ก และเต่ียเป็นกระท่อมท่ีมุงดว้ยก่ิงไม ้ฉาบผนงั

ดว้ยดินไดอ้ยา่งเนียนเรียบ ชาวสิงหลไม่มีช่างไม ้และช่างสร้างบา้น ในแต่ละบา้นเจา้ของบา้นมีสิทธ์ิ

ท่ีออกแบบการอยู่อาศยัไดเ้ป็นของตวัเอง แต่ชนชั้นสูงนั้นเป็นเจา้ของบา้นท่ีมีความสง่างาม เน้ือท่ี

กวา้งขวาง ประกอบด้วยอาคาร 2 หลังท่ีตั้ งอยู่ตรงข้ามกัน อาคารทั้ง 2 หลังจะเช่ือมต่อกันด้วย

ก าแพง สร้างให้เกิด courtyard อยูใ่นพื้นท่ีตรงกลาง ในศตรวรรษท่ี 18 ศิลปะการแกะสลกัของเมือง 

Kandy ไดถู้กน ามาเป็นองคป์ระกอบของตวัอาคาร ในอาคารท่ีมีชั้นตั้งแต่ 2 หรือมากกว่าขึ้นไปจะมี

ผงัท่ีองคป์ระกอบของบา้นจะเรียงตวัให้เกิดการปิดลอ้มของทั้ง courtyard หลกั และรอง ตวับา้นจะ

เรียงติดกบัเพื่อนบา้นและใชก้ าแพงรวมกนัจึงสร้างให้เกิดความต่อเน่ืองของหนา้บา้นท่ีเรียงไปตาม

แนวของถนน สังคมของราชวงศ์กนัดิญาณมีรูปแบบของวรรณะ และการเขา้ครอบครอง สมาชิก

ของราชวงศ์เท่านั้นท่ีจะไดรั้บอณุญาติให้สร้างบา้นท่ีมีความมัน่คงสูงกว่าชั้นเดียวขึ้นไป หรือการ

ไดรั้บอณุญาติใหใ้ชว้สัดุท่ีคงทนถาวรอย่างเช่น อิฐ หรือกระเบ้ือง และชนชั้นกลางจะไดรั้บอณุญาติ

ให้อยู่บ้านชั้นเดียวท่ีใช้วสัดุอย่างก าแพงดินอัด และมุงหลังคาด้วยแฝก จนกระทั้งดัตช์เข้ามามี

บทบาท กฎระเบียบต่าง ๆ จึงผ่อนผนัลง น ามาซ่ึงการเกิดบา้นท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีตั้งอยู่ในท่ีดิน

ศักดินาขึ้ นมา หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ Walauwe ซ่ึงได้รับการพัฒนาในช่วงน้ี ค  าว่า Walauwe เป็น

ค าศัพท์ของชาวสิงหลท่ีรับมาจากค าศัพท์ของชาวทมิฬ ซ่ึงหมายความว่า ‘place of judgement’ 

ลกัษณะของบา้นซ่ึงอาคารหลกัจะถูกแบ่งเป็นหอ้ง ๆ ท่ีวางต าแหน่งให้อยูลึ่กเขา้ไปจากดา้นหลงัของ

ระเบียงท่ีอยู่ด้านหน้า courtyard ท่ีอยู่กลางบ้านจะสร้างให้เกิดความต่อเน่ืองของระเบียงทางเดิน

ภายใน ไปจนตลอดแนวของห้องท่ีเป็นส่วนบริการอ่ืน ๆ ของตวับา้น ผนงัก่อดว้ยอิฐและฉาบปิดผิว

ดว้ยปูนขาว หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาระเบียงจะเป็นต าแหน่งรับโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีเป็นเสา

กลมแบบอิตาลีหรือ Tuscan ประตูจะถูกแบ่งออกเป็นช่องอยา่งประณีต กรอบหนา้ต่างสร้างขึ้นจาก

บานไม้และโครงคราวบนแนวตั้ง ผลลัพธ์ท่ีน่ีสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการผสมรูปแบบ Porto- 

Sinhalese ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีสืบทอดกนัมาอย่างระเบียง และ ลานท่ีผสมรวมกับ

รูปแบบ และการก่อสร้างในรายละเอียดเชิงสถาปัตยกรรมของยโุรป[81] 
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ภาพท่ี 24 ผงัพื้นบา้นแบบ Waluawe 

ภาพท่ี 25 รูปดา้นบา้นแบบ Waluawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka   
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ภาพท่ี 26 รูปตดัแนวยาวบา้นแบบ Waluawe  

ภาพท่ี 27 บา้นแบบ Waluawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

ท่ีมา: http://hospitality.lk/directory/listing/the-kandy-house 
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ภาพท่ี 28 มุมมองภายในระเบียงดา้นหนา้ Waluawe                                        

ภาพท่ี 29 มุมมองภายในลานกลางบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ท่ีมา: http://www.luxurydreamhotels.com/en/hotels/Kandy_House.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

ท่ีมา: http://www.luxurydreamhotels.com/en/hotels/Kandy_House.html 
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การล้มสลายของเมือง Kandy         

 เมือง Kandy ตกเป็นเป้าโจมตีหลายต่อหลายคร้ังจากดตัช์ และองักฤษ แต่ไม่มีผูบุ้กรุกชาติ

ใดสามารถรักษาฐานท่ีมัน่ไวไ้ด้จากสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเนินเขาไวไ้ด้ วงัหลวง และวิหารได้รับ

ความเสียหายคร้ังแลว้คร้ังเล่าจากการโจมตีเหล่าน้ี พระราชาจึงเร่ิมด าเนินแผนการสร้างใหม่ ซ่ึงกิน

เวลาท่ียึดยาวออกไปในช่วงเวลาท่ีสภาพการคลงันั้นอ่อนแออย่างรุนแรง เป็นผลให้เกิดความเรียบ

ง่ายของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีสร้างขึ้นจากไม ้ดิน และกระเบ้ือง รายละเอียดรูปแบบน้ีถูกริเร่ิมจาก

ชาว Nayakkar จากอินเดีย และยุโรป ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลท่ีซึมผ่านมาจากสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้นในท่ี

ราบต ่า กษตัริยช์าว Nayakkar องค์สุดทา้ยคือ Sri Vikrama Rajasinghe ท่ีครองราชยส์มบติัช่วงค.ศ. 

1798 มีรับสั่งให้ขุดทะเลสาบในเมือง Kandy ท าให้เกิดบึงขนาดใหญ่วางตวัอยู่ทางทิศใตข้องเมือง

แวดลอ้มไปดว้ยเงาสะทอ้นของเมฆ สร้างให้เกิดวิวทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงของเมือง Kandy จนในท่ีสุด

องักฤษชาติท่ีวางแผนต่อตา้นดตัช์มานานหลายปี ซ่ึงมีความกา้วหนา้ของระบอบปกครองอยา่งท่ีสุด

ของยุโรป และไดย้ดึครองการเป็นเจา้แห่งยคุเดินเรือทะเลไดส้ าเร็จในค.ศ. 1796 หลงัจากรอมา 20 ปี 

องักฤษจึงส าเร็จการเขา้ควบรวมเม่ือง Kandy ในค.ศ. 1815[81]      

สถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมขององักฤษ        

 หลงัจากเปิดศึกโดยใช้เวลานานไม่นานนัก องักฤษจึงสามารถขับไล่ดัตช์ให้พน้ไปจาก

แผ่นดินศรีลงักาไดใ้นค.ศ. 1796 ท าให้เพิ่มความมัน่คงตลอดแนวชายฝ่ังไวไ้ด ้องักฤษจึงตอ้งการ

ขยายอิทธิพลลึกเขา้ไปสู่ดินแดนภายในแผ่นดินโดยพยายามจะยึดเมือง Kandy ในค.ศ. 1815 จาก

ความกระดา้งกระเด่ืองของผูป้กครองเมือง Kandy ในขณะนั้น ท าให้องักฤษตดัสินใจโคน้ลม้พระ

ราชอ านาจจากองคพ์ระราชา Sri Vickrama Rajasinghe จึงท าใหอ้งักฤษไดก้ลายเป็นประเทศจากต่าง

ทวีปชาติแรกท่ีเขา้ควบคุมอ านาจไดท้ั้งเกาะศรีลงักา องักฤษไดใ้หค้วามสนใจตวัเกาะศรีลงักาอยา่งท่ี

เป็นแปลงเพาะปลูกท่ีมีเน้ือท่ีมหาศาล ท่ีสามารถสร้างผลประโยชน์ได ้จึงไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเกาะคร้ังมโหราฬเพื่อให้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกตลอดทัว่ทั้งเกาะ ในช่วง

แรกของการทดลองปลูกธญัพืชนั้น ไดน้ าไปสู่การเป็นแปลงปลูกกาแฟขนาดใหญ่ในเขตท่ีราบสูง

เหนือขึ้นไปจากเมือง Kandy ในปีค.ศ. 1830 การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกน้ีไดล้่วงล ้าเขา้ไปยดึครองท่ีดิน

ท่ี ท่ีอยู่รอบหมู่บา้นต่าง ๆ เพื่อตอ้งการแรงงานเกษตรกรท่ีเพิ่มขึ้น ไดส้ร้างความอึดอดัใจต่อการเป็น

แรงงานของคนพื้นถ่ินจนหลงัค.ศ. 1850 องักฤษจึงน าแรงงานชาว Tamil จ านวนมากมายเขา้มาจาก

อินเดียใต ้ต่อมาไดเ้กิดโรคใบแห้งระบาดขึ้นในพืชช่วงทศวรรษท่ี 1870 ไดน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลง

พื้นท่ีปลูกกาแฟ ให้แบ่งออกเป็นแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลกั 3 ชนิด ไดแ้ก่ การปลูกชาท่ีจะ
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ปลูกบนเขตท่ีราบสูง หลังค.ศ . 1880 ยางจะปลูกในพื้นท่ีต ่ าลงมา และมะพร้าว ซ่ึงการท า

เกษตรกรรมในช่วงนั้นตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากในการท างาน และตอ้งสอดคลอ้งกบัเงินลงทุนท่ี

สูงขึ้นตามมา ดังนั้นการปลูกชาจึงเป็นอาชีพท่ีถูกสงวนไวเ้ฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ในขณะท่ียาง 

และมะพร้าวสามารถใหน้กัลงทุนทอ้งถ่ินด าเนิดการไดซ่ึ้งส่วนใหญ่จะเพาะปลูกกนัในแถบท่ีราบต ่า

ของศรีลงักา จนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 พื้นท่ีจดัสรรส าหรับปลูกชาหลกั ๆ นั้นมีมากกว่า 1,200 

แห่ง และในช่วงประกาศอิสระภาพค.ศ. 1948 พื้นท่ีปลูกชาไดค้รอบคลุม 15 % ของพื้นท่ีทั้งหมด

ของเกาะ การเติบโตของกิจการเพาะปลูก ได้ท าให้เกิดความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานเก่ียวกับ

ระบบคมนาคมใหม่บนเกาะ ท่าเรือในเมือง Colombo ถูกขยายออกไปสู่ท่ีจอดพกัเรือท่ีเพิ่มปริมาณ

ขึ้น โครงข่ายของถนนเส้นใหม่ขยายออกไป ซ่ึงท าให้เกิดความเป็นไปไดใ้นการเดินทางไปทัว่ทุก

มุมของเกาะรวมถึงพื้นท่ีเนินเขาท่ีอยู่สูงขึ้นไป จนในค.ศ. 1860 ระบบรางรถไฟได้ถูกสร้างขึ้น

ระหว่างเมือง Colombo กับ Kandy ท่ี เปิดใช้ในปีค.ศ. 1867 ต่อมาได้ขยายเส้นทางไปยังเมือง 

Peradeniya ต่อเน่ืองไปยงั Bandarawela เปิดใชเ้ม่ือค.ศ. 1894  จนในค.ศ. 1877 เส้นทางรถไฟสายใต้

ไดถู้กขยายออกไปจากเมือง Colombo ไปยงัเมือง Matara เปิดใชเ้ม่ือค.ศ. 1895 ช่วงเปล่ียนศตวรรษ

ไดมี้การขยายเพิ่มเติมในทางเหนือไปสู่เมือง Anuradhapura จนถึงเมือง Jaffna  ท่าเรือของดตัช์ใน

เมือง Colombo ได้ถูกร้ือทิ้ง และเปล่ียนแปลงเป็นย่านธุรกิจ อาคารท่ีมีชั้นเดียวแบบดัตช์ถูกเข้า

แทนท่ีโดยอาคารส านักงานท่ีมีตั้ ง 2 ชั้นถึง 3 ชั้นแต่โครงข่ายของถนนแบบดัตช์ยงัคงถูกรักษา

ไว[้82]                    

 ส านักงานเทศบาลเมืองถูกสร้างขึ้ นเพื่อให้เกิดการรวบรวมชุนชนเล็ก ๆ เข้าไวด้้วยกัน 

เช่ือมโยงกันโดยถนนสายหลกั และขยายความเจริญไปตามแนวเส้นทางรถไฟ อาคารส านักงาน

ราชการไดถู้กสร้างขึ้น และเป็นท่ีพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ซ่ึงเป็นกองงานช่างฝีมือทหาร 

ท่ีควบรวมกบักองงานสถาปัตยกรรม อยา่งไรก็ตามอาคารท่ีมีขนาดเลก็ยงัคงถูกออกแบบ และสร้าง

โดยผูค้นท่ีเคยอยู่ภายใตก้ารท างานกบัดตัช์ ผูท่ี้เคยอยู่ในระบบศกัดินา หรือผูรั้บเหมาทอ้งถ่ินท่ีเคย

ไดรั้บสัญญาจา้งงานส่วนใหญ่คนพวกน้ีจะเป็นชาว Porto- Sinhalese และ Moor ส่งผลให้เกิดการ

รักษา form ตามขนบธรรมเนียมแบบดตัช์ไว ้อย่างก็ตามองักฤษยงัคงท าลายรูปแบบอาคารทั้งแบบ

ดตัช์ และโปรตุเกส เม่ือองักฤษสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ และใชรู้ปทรงท่ีเทอะทะตามแบบ 

neo- classic[82]     
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องักฤษกบัความส าคัญต่อการพฒันางานสถาปัตยกรรมในศรีลงักา    

 จุดเร่ิมต้นวิชาชีพเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้ นในยุค modern ของศรีลังกานั้ น

สามารถสืบยอ้นไปยงั การก่อตั้งกองงานท่ีรับชอบสาธารณะท่ีเรียกว่า Public Work Department 

(PWD) ค.ศ. 1897 ช่วงเวลานั้นสถาปนิกองักฤษมีความเขา้ใจท่ีดีกว่าในการออกแบบประโยชน์ใช้

สอย และความงามของอาคารทัว่ไป บา้นพกัอาศยั บงักะโล สถานีสูบน ้ า และอาคารตรวจคนเขา้

เมือง แต่ส าหรับอาคารสาธารณะของราชการจะสร้างตามรูปแบบท่ีเก่ีวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของ

องักฤษตามช่วงเวลานั้น James G Smither หน่ึงในสถาปนิกของ PWD เป็นผูรั้บชอบงานออกแบบ

สภาเมือง Colombo และ ตลาด Edinburgh ค.ศ. 1868 ตามรูปแบบ Gothic และงานออกแบบ

พิพิธภณัฑ์เมือง Colombo ค.ศ. 1877 อย่างไรก็ตามรูปแบบ Palladian อย่างเช่นองค์ประกอบของ 

loggia และ courtyard ยงัคงส่งอิทธิพลท่ีส าคญัต่อการออกแบบอาคารในช่วงเวลานั้น นอกจากจะ

เป็นสถาปนิกแล้ว Smither ยงัเป็นนักโบราณคดีท่ีออกส ารวจซากเมืองเก่าของศรีลงักา ใน ค.ศ. 

1894 Smither ได้เผยแพร่ชุดงานเขียนแบบจากการออกส ารวจซากเมืองอณุราดาปูระ ต่อมาค.ศ. 

1893 A L Perera และ H P C Bell ไดจ้ดัท างานเขียนแบบซากของเมือง Ritigala ต่อมาภายหลงั A M 

Hocart นกัมานุษยวิทยา และนกัโบราณคดี ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาการรวบรวมชุดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออก

ส ารวจเพื่อท าใหเ้ป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ Edward Skinner สถาปนิกอีกคนอของ PWD ไดเ้ร่ิมน าเสนอ

รูปแบบใหม่ของการออกแบบ โดยการเลือกใช้วสัดุอย่างอิฐแดง เป็นวสัดุหลักในการท างาน 

Skinner ยงัได้ใช้รูปแบบการประดับอาคารท่ีมีลักษณะลอกเลียนแบบดอกไม้ตามแบบ Indo- 

Saracenic ส าหรับออกแบบอาคาร Victoria Eye Hospital ค.ศ. 1903 และ Transworks House ค.ศ. 

1907 แต่งานท่ีสร้างช่ือให้กบั Skinner มากท่ีสุดคือ Cargills Department Store ค.ศ. 1904 ซ่ึงอาคาร

มีลกัษณะเป็น 3 ชั้น ตามรูปแบบอิตาลีซ่ึงมีทางเดินลึกใตห้ลงัคาโคง้ (arcade) รัดไปรอบตวัอาคาร 

หลกัจากค.ศ. 1910 โครงสร้างเหล็กไดถู้กน าเขา้มาใชโ้ดยสถาปนิกอยา่ง Walker และ Adam ซ่ึงเป็น

ผูรั้บผิดชอบการออกแบบอาคารสูงท่ีเป็นกระแสใหม่ในตอนนั้นท่ีตั้งอยู่บริเวณท่าเรืออย่างเช่น 

อาคาร Prince Building ค.ศ. 1911 ท่ี มีความสูง 7 ชั้ น  รวมทั้ งอาคาร Nation Mutual Building 

ส านักงาน Hong Kong Bank  และ Shanghai Bank  ค.ศ. 1921 อาคารเหล่าน้ีไดใ้ชร้ะบบโครงสร้าง

แบบส าเร็จรูปท่ีน าเขา้มาจากองักฤษ[83] 
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ภาพท่ี 30 The British Law Courts in Hulsdorf 

ภาพท่ี 31 Cargills Department Store 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

ท่ีมา: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293962-d4091818-Reviews-
Law_Courts_of_Hulftsdorp-Colombo_Western_Province.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

ท่ีมา: http://travel-tips.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Sri-Lanka- Colombo-Cargills-
department-store.htm  
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ภาพท่ี 32 ผงัพื้นบา้นของ Ananda Coomaraswamy และภาพถ่ายโดย Geoffrey Bawa   

การเปลีย่นแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในช่วงการปกครองจากองักฤษ   

 ในช่วงท่ีศรีลงักาอยู่ภายใตก้ารปกครองจากองักฤษ รูปแบบงานสถาปัตยกรรมไดถู้กสร้าง

ขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง 4 ศตวรรษ อาคารส าหรับพักอาศัยท่ีสร้างขึ้นก่อนค.ศ. 1800 จนถึง

ปัจจุบนัหลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลงั แต่อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของศรีลงักานั้นถือไดว้่า

ถูกสร้างในช่วงเวลาน้ีเช่นกนั งานฝีมือท่ีเป็นวฒันธรรมของชาวสิงหลไดถู้กเก็บบนัทึกขอ้มูลโดย

นักประวัติศาสตร์ Ananda Coomaraswamy และภรรยา Ethel Coomaraswamy ไว้ในหนังสือ 

Medieval Sinhalese Art ค.ศ. 1908 ซ่ึงทั้งคู่เช่ือว่าวฒันธรรมของชาวสิงหลนั้นก าลงัถูกลบเลือนไป

ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีศรีลงักายงัตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลการปกครองจากองักฤษ ส าหรับบา้นแบบ 

Kandyan ตามธรรมเนียมนั้นจะก่อก าแพงโดยดินอัด และยาง หลังคามุงด้วยแฝกหรือกระเบ้ือง 

ลกัษณะโดยทัว่ไปหน้าบา้นจะเป็นระเบียงยกพื้นท่ีตั้งอยู่บนฐานราก ตวัอาคารนั้นสร้างให้เกิดการ

โอบลอ้ม courtyard (midula) หน่ึง หรือมากกวา่ ตามธรรมเนียมแลว้ผูท่ี้ตอ้งการจะสร้างบา้นตอ้งฟัง

ค าช้ีแนะจากผู ้ท านาย (gurunansa) ในท้องถ่ินเดียวกัน ท่ีให้ค  าแนะน าวิธีการปรับทิศทางให้

เหมาะสมของตวัอาคารกับท่ีตั้ง จ านวนประตู หน้าต่าง วสัดุท่ีควรใช้ และก าหนดการเพื่อเร่ิมการ

ก่อสร้าง ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีบา้นแบบ waluawe ไดถู้กน ากลบัมาสร้างใหม่โดยใชว้สัดุท่ีถาวรขึ้น 

และมีขนาดท่ีขยายใหญ่ออกไป มีการเพิ่มจ านวน courtyard ลกัษณะผงัพื้นไดแ้บ่งซอยห้องต่าง ๆ 

ให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้งานท่ีมีความจ าเพาะ เช่น ห้องนอน ห้องทานอาหาร ห้องท างาน 

หอ้งสมุด[84] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka  
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ในช่วงศตวรรษท่ี 18 น้ีถือเป็นช่วงฟ้ืนฟูพุทธศาสนาซ่ึงท าให้เกิดกระแสการสร้าง และ

ซ่อมแซมวดั ต่อเน่ืองศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะในภูมิภาคชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตท่ี้มีความต่ืนตวั

อย่างมาก วดัท่ีสร้างขึ้นใหม่ในช่วงเวลานั้นได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรม colonial ท าให้เกิดการ

พฒันารูปแบบท่ีมีทั้งศรีลงักา การวางแนวเสาท่ีโอบลอ้มอาคารแบบโปรตุเกส หลงัคาจัว่แบบดตัช ์

และรูปแบบ neo- classic ตามแบบอังกฤษ ตัวอาคาจะวางอยู่บนภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็น

ขั้นบนัได ทางเดินจะปูดว้ยทรายอย่างเรียบง่าย  และมีลานท่ีถูกฉาบดว้ยเงาจากตน้ไมท้ าให้เกิดการ

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีกลมกลืน และสงบ กระแสการสร้างวัดรูปแบบใหม่ น้ี  น าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงรูปแบบจิตกรรมฝาผนังท่ีเกิดขึ้นภายในของวิหารโดยทนัที การเปล่ียนแปลงของศรี

ลงักาในช่วงศตวรรษท่ี 19 ถูกควบคุมโดยอตัราความเร่งของเมืองท่ีขยายออกไป เมือง Colombo ได้

กระจายตวัเลยขอบเขตป้อมปราการเก่าของดตัช์ออกไป ชุมชนชาวองักฤษท่ีชานเมืองไดเ้ติบโตอยู่

บริเวณเนินเขาในเขต Mutwal ทางตอนเหนือ และเรียงตวัไปตามแนวยาวของท่าเรือ เพื่อรองรับการ

มาถึงของเรือจกัรไอน ้ า ร่วมถึงชนชั้นกลางท่ีขึ้นมาจากทางใตเ้พื่อท าสวนอบเชย ท าให้เกิดการตั้ง

เมืองขึ้ นใหม่ บ้านแบบ colonial ของอังกฤษนั้ นไม่นิยมการเปิดมุมมองเข้าสู้ไปภายในไปยงั 

courtyard ซ่ึงลักษณะน้ีจะนิยมมากกว่าในแบบดัตช์ อังกฤษนั้นนิยมให้ตัวบ้านรวบแน่นเข้ามา

เพื่อให้สวนโอบลอ้มตวับา้น รูปแบบบา้นทัว่ไปมีลกัษณะโถงหลกัท่ีเป็นศูนยก์ลางและขยายปีก

อาคารออกไปทั้งสองฝ่ัง ผงัพื้นของห้องจะเรียงตัวต่อกันไป (enfilade) หน้าบ้านเป็นระเบียงมุก 

(porte- cochere) ยื่นออกไปรับเป็นทางเขา้ ตลอดแนวอาคารจนไปถึงระเบียงดา้นหลงั ส าหรับบา้น

ท่ีมีขนาดใหญ่ บนชั้นสองจะถูกจดัไวเ้พื่อเป็นห้องนอน ท่ีจะวางตวัเรียงอยู่ด้านใดด้านหน่ึงของ

อาคาร ดา้นหลงัห้องนอนจะมีระเบียงไวพ้กัผ่อน ห้องครัว และส่วนบริการจะถูกแยกออกจากตวั

บา้น การออกแบบช่วงแรกมีการผสมรูปแบบของโปรตุเกส ดตัช์ และสิงหล ในช่วงหลงัจะพบว่ามี

การใชรู้ปแบบอิตาลี ซ่ึงไดก้ลายเป็นรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัอยูท่ ัว่ไป[84] 
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ภาพท่ี 33 บงักะโลในสวนมะพร้าวในช่วงทศวรรษท่ี 1980   
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ในช่วงเวลาเดียวกันน้ีชาวศรีลังกาท่ีมีความสามารถรุ่นใหม่ได้รับโอกาสท่ีจะประกอบ

กิจการเหมืองตะกัว่ด า เหมืองอญัมณี และโรงกลัน่เหลา้ ท าให้ผูค้นเหล่าน้ีไดมี้โอกาสสร้างบา้นท่ีมี

ขนาดใหญ่ขึ้น ในชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหม่บริเวณชานเมือง Colombo ลกัษณะบ้านพกัอาศยัท่ีพบได้

ทัว่ไปบนถนน Queen และ Thurston รู้จกักนัดีในช่ือ Lakshmigiri มีลกัษณะห้องโถงอยู่ตรงกลาง มี

ระเบียงมุกตั้งอยู่ด้านขา้งของหอคอยสูง ลักษณะการออกแบบน้ีอยู่บนพื้นฐานบา้นร่วมสมัยใน

อินเดียท่ีไดรั้บแรงกระตุน้จากบา้นชนบทขององักฤษแบบ neo- classic Victorian ท่ีพกัอาศยัในเมือง

นั้นเหล่าผูป้ระกอบการ และเจา้ของร้านคา้ไดส้ร้างอาคารให้มีลกัษณะหนา้ร้านแคบ ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ใน

ท่ีเดียวกนั ในช่วงแรกนั้นอาคารเหล่าน้ียงัคงไดรั้บอิทธิพลจากมุสลิม และดตัช ์ลกัษณะอาคารจะมี 2 

ชั้น ดา้นหนา้อาคารจะเป็นระเบียงท่ียกพื้นขึ้นจากระดบัถนนคลา้ยกบัเฉลียง บนชั้นแรกส่วนหน่ึงจะ

ถูกแบ่งให้มีหน้าท่ีเป็นร้านค้า ด้านหลังลึกเข้าไปจะเป็นห้องต่าง ๆ ท่ีถู กจัดเรียงให้ล้อมรอบ 

courtyard ชั้น 2 จะเป็นส่วนท่ีใช้อยู่อาศยั บริเวณท่าเรือ และโรงงานท่ีอยู่อาศยัจะถูกให้มีลกัษณะ

เป็นโรงเรือน เป็นแนวหอ้งแถวเรียงกนัไป แต่โดยส่วนใหญ่ชนชั้นกรรมกรจะสร้างกระท่อมขึ้นเอง 

การเพิ่มจ านวนของชนชั้นกลางในช่วงเวลาน้ี นั้นเลือกท่ีอยู่อาศยัในบา้นขนาดเล็ก และส่วนมากจะ

เลือกบา้นท่ีมีรูปแบบ colonial  บา้นชั้นเดียวท่ีอยู่ตามชานเมืองโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็นหลงัคาจัว่ 

ยืน่มุกออกมาดา้นหนา้ และมีระเบียงท่ีลึก ส่วนห้องนอนจะเรียงตวัอยู่ดา้นใดดา้นหน่ึงของโถงหลกั 

หอ้งครัว และหอ้งบริการอ่ืน ๆ จะถูกวางไวใ้นปีกอีกดา้นหน่ึงของอาคาร ส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั
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ภาพท่ี 34 บา้นแบบ British colonial    

รูปแบบอาคารลกัษณะน้ีคือ mal lali หรือ floral panel ซ่ึงปรากฏขึ้นช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงลักษณะการประดับตกแต่งแบบพื้นถ่ินท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับสถาปัตยกรรมแบบ 

colonial[85] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka  

สถาปัตยกรรมในช่วงศตวรรษที่ 20 ของศรีลงักา       

 ค.ศ. 1920 ในช่วงนั้นศรีลงักายงัคงไม่ไดรั้บกระแสสถาปัตยกรรมใหม่ท่ีก าลงัแผข่ยายในฝ่ัง

ตะวนัตก อาคารสาธารณะท่ีส าคญัยงัคงถูกสร้างอย่างต่อเน่ืองตามรูปแบบคลาสสิค แต่ในช่วงเวลา

เดียวกันน้ีความสนใจเก่ียวสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในศรีลังกาได้แผ่ขยายออกไป จนน าไปสู่การ

ประดิษฐ์เคร่ืองประดับตกแต่งในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบ pseudo- Kandyan ของชาว

สิงหล ท่ีอยู่ร่วมกบัสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค ในค.ศ. 1930 ลกัษณะความเป็น modern ไดข้ยาย

อิทธิพลเขา้มาในศรีลงักาโดยภาพยนตร์ Hollywood และนิตยสารจากอเมริกา ท่ีแฝงอยู่ในรูปแบบ 

Art Deco ทั้งในอาคารประเภทบา้น และอาคารพาณิชย ์ PWD ยงัคงท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลกั

ของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบงานออกแบบอาคารกว่า 100 หลังท่ีเกิดขึ้ นทั่วทั้ งเกาะ เช่น โรงเรียน 

โรงพยาบาล ไปรษณีย ์อาคารของหน่วยงานปกครอง จนค.ศ. 1920 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ไดถู้ก

สร้างขึ้ นภายใต้การน าโครงการโดย Austin Woodeson อาคารหลังน้ีตั้ งอยู่บริเวณมุมของป้อม
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ภาพท่ี 35 รัฐสภาเก่าค.ศ. 1930 แบบ neo- classic     

ปราการเก่า โดยรูปแบบ neo- classic ท่ีหันระเบียงมุขไปทางทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นทิศทางท่ีช้ีไปยงั

ยโุรป และหนัหลงัอาคารใหก้บัแผน่ท่ีแสดงถึงนยัของการปกครอง[86] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

ท่ีมา: http://serendib.btoptions.lk/article.php?issue=47&id=1210 

ช่วงทศวรรษ 1920 บริษทัท่ีมีผลงานมากมาย และมีช่ือเสียงอยา่ง S J Edwards จากปีนงั ได้

ชนะประกวดแบบอาคารศาลากลางเมืองแห่งใหม่เม่ือค.ศ. 1923 ลกัษณะอาคารยงัคงรูปแบบ neo- 

classic ท่ีใช้เสา Doric ขนาดใหญ่กว่าปกติ 2 เท่า และห้องประชุมสภาท่ีตั้ งอยู่ระหว่าง courtyard 

ภายใตห้ลงัคาโดมปลอม ต่อมา Edwards ได้เขา้ร่วมกับ H H Reid และ R G Booth และเปล่ียนช่ือ

บริษทัเป็น Edwards, Reid and Booth ซ่ึงทั้ง 3 คนไดรั้บช่ือเสียงอย่างดีในการเป็นนกัออกแบบ งาน

ท่ีพวกเขาถนัดนั้ น เป็นรูปแบบ Colonial Classic, Art Deco และ Modern อาคารท่ีพวกเขาได้

ออกแบบไวย้งัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั และบางอาคารไดก้ลายเป็นอณุสรณ์สถานอย่างเช่น the 

Gaffoor Building, the Chartered Bank, งานปรับปรุงโรงแรม Grand Oriental Hotel เป็นต้น Reid 

เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการซ่อมแซมวิหาร Kelaniya และปรับปรุงรูปแบบวิหารท่ีประดิษฐาน

สารีริกธาตุในเมือง Kandy งานออกแบบศาลหลกัของ Kelaniya นั้น Reid ไดแ้รงบนัดาลใจรูปแบบ

อุโบสถจากยุคโปโลนนารุวะ จนกระทั่งค.ศ. 1935 Booth ได้ลาออกจากบริษัท และในปีถัดมา 

Edwards ไดล้าออกตามไปเช่นกนั Reid นั้นไปเขา้รับราชการทหารเพื่อเขา้ร่วมสงคราม สถาปนิกท่ี

มีคุณสมบติัท่ีเขา้ใจความเป็นยุโรปท่ีเป็นชาวศรีลงักานั้นปรากฏขึ้นค.ศ. 1930 ซ่ึงไดรั้บการศึกษา



  84 

สถาปัตยกรรมจากภูมิภาคท่ีอยู่ใกล้เคียงอย่างเมือง Bombay และ J J School  หน่ึงในนั้นคือ H J 

Billimonia ซ่ึงได้รับอิทธิพลทางแนวคิดจาก Bombay ต่อมา Billimonia เข้าท างานเป็นสถาปนิก

ภายใต้สังกัด PWD ก่อนท่ีจะลาออกมาท างานออกแบบของตัวเองภายใต้ช่ือ Billimonia and de 

Silva ค.ศ. 1927 ได้มีนักศึกษาเดินทางเรียนต่อในสหราชอาณาจักรส่วนหน่ึงนั้น ได้เลือกศึกษา

สถาปัตยกรรมท่ี Liverpool School of Architecture หน่ึงในนักเรียนเหล่าน้ีคือ Oliver Weerasinghe 

ภายหลงัไดก้ลายเป็นหวัหนา้ในหน่วยงานเก่ียวกบัการวางผงัเมือง และยงัคงท างานออกแบบส่วนตวั

ในเวลาเดียวกนั[86]         

 ทศวรรษท่ี 1930 ได้เกิดการร่วมตวักนัขึ้นจากกลุ่มศิลปิน และนักเขียนเพื่อท่ีคน้หาความ

เป็นไปไดใ้หม่เก่ียวกับแนวทางศิลปะของศรีลงักา ซ่ึงก่อนหน้าท่ีจะมีการรวมตวักนัเกิดขึ้นน้ีนั้น 

George Keyt ศิลปินแนว post- impressionism ท่ีพัฒนารูปแบบงาน Cubist ท่ีอ้างอิงมาจากศิลปะ

จิตรกรรมฝาผนงัตามวดัท่ีมีรูปแบบตามขนบธรรมเนียมของศรีลงักา   และ Lionel Wendt ช่างภาพ

ซ่ึงเดิมนั้นเป็นทนายความอยู่ในลอนดอนช่วงทศวรรษท่ี 1920 ก่อนท่ีผนัตวัมาเป็นช่างภาพในช่วง

ทศวรรษท่ี 1930 ซ่ึง Wendt สามารถพฒันาความช านาญของตวัเองไดอ้ย่างรวดเร็วในการถ่ายภาพ 

และไดส้ร้างลกัษณะเฉพาะตวัเก่ียวกบัมุมมองท่ีดีต่อผูค้น อาคาร และภูมิทศัน์ ของศรีลงักา Wendt 

เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และผลงานของเขาได้รับการจดันิทรรศการทั้งในศรีลงักา และ

ยุโรป ตอลดจนได้รับการตีพิมพ์บนหน้าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารทอ้งถ่ิน Keyt และ Wendt ได้

ร่วมกบัจิตรกร Ivan Peries เพื่อตั้งกลุ่มศิลปินในนาม 43 โดยวตัถุประสงค์ท่ีส่งเสริมให้สมาชิกใน

กลุ่มศึกษาวฒันธรรมศรีลงักา ท่ีจะทดลองไปพร้อมกบักระแสของ modern ภายหลงักลุ่ม 43 ไดท้รง

อิทธิพลแผ่ขยายออกไปทัว่ทั้งเกาะเพื่อท่ีจะพยายามสร้างให้เกิดงานศิลปะท่ีประเทศก าลงัเขา้สู่ช่วง

ประกาศอิสระภาพ สถาปัตยกรรม modern ปรากฏขึ้นช่วงแรกในทศวรรษท่ี 1930 โดย Andrew 

Boyd นกัชิมชาหนุ่มซ่ึงไดรั้บแรงกระตุน้จาก Lionel Wendt ท่ีเป็นช่างภาพ และภายหลงัไปศึกษาต่อ

เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมจากลอนดอนช่วงค.ศ. 1937 ผลงานของ Boyd นั้นคือการสร้างบา้น modern 

ขนาด 3 ชั้น 2 หลงัในเมือง Colombo และ 1 หลงัในเมือง Kandy หลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 ค.ศ. 1942 Baur & Co ไดว้่าจา้งสถาปนิกชาวสวิส Egerder & Muller ในโครงการสร้างส านกังาน 

และอพาร์ทเมน้แบบ modern ในใจกลางเมือง Colombo จนค.ศ. 1948 ศรีลงักาไดป้ระกาศตวัเป็น

อิสระจากองักฤษหลงัจากตกเป็นเมืองยาวนานถึง 4 ศตวรรษ[87] 
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ภาพท่ี 36 อาคาร Gaffoor Building 

ภาพท่ี 37 อาคาร St. Joseph ‘s College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

ท่ีมา: http://lankapura.com/2011/02/gafoor-building-main-street-fort-colombo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

ท่ีมา: http://colombofort.com/st.josephs.htm 
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สถานการณ์เกีย่วกบัสถาปัตยกรรมในศรีลงักาหลังประกาศอสิรภาพ   

 หลงัจากประกาศอิสรภาพในค.ศ. 1948 ผูท่ี้ยงัคงท าหนา้ท่ีในสายงานสถาปัตยกรรมของศรี

ลงักานั้น ตลอดทัว่ทั้งเกาะสามารถนบัจ านวนผูท่ี้มีคุณสมบติัในสายงานน้ีไดน้อ้ยกวา่ 20 คน อาคาร

สาธารณะท่ีส าคญัยงัคงไดรั้บการออกแบบโดย PWD ในช่วงเวลานั้นทั้งหน่วยงานประกอบไปดว้ย

ผูท่ี้ปฏิบติังานส่วนใหญ่มาจากสายงานวิศวกร และช่างเขียนแบบ  ยกเวน้ Edwards, Reid and Booth 

ท่ีเป็นบริษทัออกแบบท่ียา้ยฐานมาจากปีนงั ท่ียงัคงอยู่หลงัจากศรีลงักาไดป้ระกาศอิสรภาพ บริษทั

ออกแบบท่ีมีอยู่ก่อนหน้าน้ีได้หายตวัไปหมด ในพื้นท่ีตามต่างจงัหวดันั้นอาคารต่าง ๆ ไดรั้บการ

ออกแบบจากช่างเขียนแบบของ PWD ท่ีรับงานนอกเวลา และสร้างขึ้ นโดยผูรั้บเหมาท้องถ่ิน 

ในขณะท่ีตามหมู่บา้นเล็ก ๆ อาคารยงัคงถูกสร้างโดยช่างฝีมือพื้นบา้น และหมอผีประจ าหมู่บา้น 

ในช่วงเวลาน้ีเอง H H Ried คือหุ้นส่วนเพียงผูเ้ดียวท่ียงัคงอยู่รอดในบริษัท Edwards, Reid and 

Booth ซ่ึงต่อมาได้เรียกผูบู้ชาไฟอย่าง Jimmy Nilginiya เขา้มาเป็นหุ้นส่วนรายใหม่จนค.ศ. 1952 

Reid ไดเ้สียชีวิตลง Nilginiya จึงตอ้งกลายมาเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีเขา้มามากจนเกินไป ดว้ย

เหตุน้ีจึงไปสู่กระแสของการออกแบบท่ีไม่ได้สร้างความแตกต่างจนได้กลายมาเป็นการเรียก

รูปแบบการออกแบบบา้นลกัษณะน้ีว่า Kelaniya Style เม่ือปราศจาก Ried นั้นส่งผลอย่างเห็นไดช้ดั

ถึงการขาดความช านาญในการท างานการเป็นสถาปนิกทันที งานสถาปัตยกรรมของศรีลังกา

หลังจากประกาศอิสรภาพจึงไร้ซ่ึงแรงกระตุ้น อาคารสาธารณะถูกปิดผิวด้วยรูปแบบ pseudo- 

Kandyan มีบางอาคารพานิชยท่ี์ปรากฏให้เห็นรูปแบบ modern ในขณะท่ีบา้นพกัอาศยัปรากฏขึ้นใน

หลากหลายรูปแบบทั้ง Post- Colonial และ Post- Hollywood ค.ศ. 1957 ได้มีการรวมกลุ่มกันของ

สถาปนิก 15 คน ซ่ึงน าโดย Herbert Gonsal ท่ีส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมจาก Liverpool 

University และเป็นผูก่้อตั้งสมาคมสถาปนิกศรีลงักา ให้มีการจดัการเลือกตั้งนายกสมาคม ซ่ึงคน

แรกท่ีได้ด ารงต าแหน่งน้ีคือ Oliver Weerasighe สมาคมสถาปนิกศรีลงักานั้นมีรูปแบบคลา้ยกับ 

Royal Institute of British Architect (RIBA) ของอังกฤษ จนเร่ิมมีผู ้บุก เบิกแนวทางการศึกษา

สถาปัตยกรรมในศรีลงักานั้นคือ Justin Samarasekera ซ่ึงจบการศึกษาสถาปัตยกรรมจาก J J School 

ท่ี  Bombay ช่วงต้นค.ศ. 1960 Samarasekera ได้ตั้ งหลักสูตรการเรียนสถาปัตยกรรมท่ีมีระยะ

การศึกษาเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นในวิทยาลยั Katubedde Technical Collage ในเวลาต่อมา Samarasekera 

ได้ท าการปลอมแปลงเอกสารให้มีความเช่ือมโยงกับ University Collage London จนค.ศ. 1967 

โรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่งน้ีได้ยา้ยเข้าสู่  University of Ceylon ในเมือง Colombo ค.ศ. 1973 

หลกัสูตรการศึกษาน้ีไดข้ยายระยะเวลาการศึกษาเป็น 5 ปี จนไดรั้บการรับองหลกัสูตรจาก RIBA 
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และได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของ University of Moratuwa และยงัมีอีกหน่ึงสถาบันการศึกษา

สถาปัตยกรรมท่ีตั้ งอยู่ใน Colombo ภายใต้การด าเนินการของ Sri Lanka Institute of Architect 

(SLIA) ท่ีมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรนาน 7 ปี ภายหลังสถาบันแห่งน้ีได้รับการรับรอง

หลกัสูตรจาก RIBA เช่นเดียวกนั[88]         

ปัญหาของศรีลงักากบัการพฒันาเมือง      

 ระยะเวลาท่ีค.ศ. 1948 ถึง 1970 เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสังคม และเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ่ 

จ านวนประการไดเ้พิ่มขึ้นจาก 7 ลา้นคนเป็น 12 ลา้นคน น าปสู่การเกิดปัญหาไร้ท่ีดินท ากินในย่าน

ชนบท อันเน่ืองมาจากการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วของประชากรท่ีอยู่ในเมือง โดยเฉพาะ

รอบตวัเมือง Colombo ท่ีเกิดการตดัถนนหลกั 3 สาย ท่ีแผ่อาณาบริเวณออกไป ขยายสาขาของถนน

เขา้ไปยงัชุมชนท่ีอยู่ชานเมืองทั้งชุมชนของชนชั้นล่าง และชนชั้นกลาง ปัญหาของประชากรท่ีเพิ่ม

จ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วน้ี น าไปสู่ปัญหาความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีเพิ่มขึ้นตามมา ท าให้เกิดลกัษณะ

ท่ีดินขนาดเลก็ส าหรับอยูอ่าศยัขึ้นท่ีชั้นในของเมือง ในขณะเดียวกนัโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนั้น

ปราศจากการสนับสนุนต่อการพฒันารูปแบบให้สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีอยู่อาศยัย่านชานเมือง ส าหรับ

ชนชั้นกลางยงัคงรวมตวัอาศยักนัอยูใ่กลก้บัสถาบนัการศึกษาชั้นน า และสถาบนัท่ีเก่ียวกบัสังคมใน

ใจกลางเมือง ท่ีสร้างบา้นบนเน้ือท่ีดินขนาดเล็กท่ีเป็นมรดกตกทอดในครอบครัว สอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหส้ร้างบา้นท่ีมีขนาดเลก็เช่นกนั ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะพฒันายา่น

สลมัท่ีแออดักนัอยูใ่นเมือง และเพื่อท่ีจะควบคุมการขยายตวัอยา่งรวดเร็วจากการตั้งถ่ินฐานของกลุ่ม

คนท่ีอาศยัอยู่ในกระท่อมเล็ก ๆ บริเวณรอบนอกของเมือง ในช่วงเวลาท่ีศรีลงักาประกาศอิสรภาพ

นั้น PDW ท่ีขณะนั้นน าโดย Neville Wynne- Jones ระหวา่งค.ศ. 1919 ถึง 1950  หลกัจากท่ี Wynne- 

Jones ไดเ้กษียณออกไปนั้นเขาไดส้ร้างโครงการท่ีเสร็จสมบูรณ์มากกวา่ 1000 โครงการ หนา้ท่ีหลกั

คือออกส ารวจเมือง Colombo หรือเขา้เป็นเจา้หน้าท่ีของเทศบาลทอ้งถ่ินท่ีเมือง Galle ซ่ึง Wynne- 

Jones ไดส้ร้างลกัษณะทางกายภาพท่ีรู้สึกไดถึ้งรูปแบบท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัระบบผนังอาคาร และ sun- 

shading ทั้ง Wynne- Jones และ Shirley de Silva เคยเป็นหน่ึงในสถาปนิกอาวุโสของ Peradeniya 

University Campus ในช่วงค.ศ. 1942 ถึง 1952 และไดท้ าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมศาลาท่ีเป็นโครงสร้าง

ไมท่ี้สร้างขึ้นตามรูปแบบ Neo- Kandyan จนทศวรรษท่ี 1950 ไดป้รากฏ 3 สถาปนิกรุ่นใหม่ไดแ้ก่ 

Minnete de Silva, Geoffrey Bawa และ Valentine Gunasakara ซ่ึงแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการ

กระตุน้การพฒันากระแสสถาปัตยกรรมใหม่ ในแต่ละวิธีการท างานของแต่ละคน ซ่ึงทั้ง 3 คนได้

ส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมจาก Architectural Association (AA)[89] 
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ช่วงสงครามกลางเมือง และสถาปัตยกรรม      

 ตลอดช่วง 65 ปีหลงัจากประกาศอิสรภาพ ประชากรในศรีลงักาไดพุ้่งขึ้นเป็น 3 เท่าราว 20 

ลา้นคน ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ตามชานเมือง ท าให้เกิดการเปล่ียนจากหมู่บา้นเป็นเทศบาล 

จากเทศบาลเป็นเมือง เมืองหลวงอย่าง Colombo ขยายตวัออกไปอย่างรวดเร็วจนเกินกว่าจะจดัการ

ขอบเขตขเองตวัมนัเองได ้ใน Colombo นั้นมีประชากรอาศยัอยู่ถึง 3 ลา้นคน การขยายตวัน้ีไร้ซ่ึง

การวางแผนการจดัการระดบัผงัเมือง และขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับเมือง น าไปสู่

การใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมท่ีไวใ้ช้ส าหรับพฒันา และปัญหาท่ีรุนแรงท่ีตามมานั้นเก่ียวขอ้งกับ

ความเพียงพอของท่ีดินส าหรับการอยูอ่าศยัท่ีจะสามารถซ้ือมาครองกรรมสิทธ์ิได ้ จน ใน ค .ศ . 

1982 ได้มีการประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับสงครามกลางเมืองท่ีปะทุขึ้นใน

ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกของเกาะ สงครามกลางเมืองไดกิ้นระยะเวลานานถึง 30 ปี น ามาซ่ึง

ปัญหาความอดอยาก และการหยุดชะงกัทางเศรษฐกิจจนทา้ยท่ีสุดรัฐบาลไดส่้งกองก าลงัทหารเขา้

โจมตีกลุ่มผูก่้อการร้ายเพื่อจบสถาณการณ์เลวร้ายน้ี ความไม่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น ไดน้ ามา

ซ่ึงการหยุดโครงการบ้านพักอาศัยสวสัดิการรัฐ และการไม่สนับสนุนต่อการด าเนินการท่ีจะ

แกปั้ญหาตลาดซ้ือ ขายบา้นพกัอาศยัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักพฒันาท่ีดินรายใหญ่ จนท าให้

เกิดท่ีพกัอาศยับนตึกสูงอย่างคอนโดมิเนียมไดถู้กสร้างขึ้นอย่างไม่สอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ของ

บริบท และการตั้งราคาต่อหน่วยท่ีสูงเกินไปกว่าจะหาลูกคา้ท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินมาซ้ือได ้ดงันั้นลูกคา้

โดยทัว่ไปท่ีมีก าลงัซ้ือจึงเป็นชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในศรีลงักา ผลลพัธ์ท่ีตามมานั้น ชนชั้น

กลางของศรีลงักาจึงให้ความสนใจต่อก าลงัท่ีพวกเขามีเองในมือ และเลือกท่ีสร้างท่ีอยู่อาศยัดว้ย

ตวัเอง ท่ีส่วนใหญ่จะตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีมีขนาดเลก็[90]       

 ในสถานการณ์น้ีน ามาซ่ึงการว่าจ้างสถาปนิกท่ีนับได้ว่าเป็นรุนท่ี 3 ของศรีลังกาท่ีมีอยู่

มากมายในศรีลงักา สถาปนิกเหล่าน้ีไดป้ระยุกตวิ์ธีการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัจ านวนตน้ทุนท่ีต ่า 

ให้สอดคล้องกับท่ีดินท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงเน้นมุมมองท่ีพุ่งเขา้มาภายในบ้าน ท่ีมีลักษณะคลา้ยกับ

โอเอซิสท่ีอยู่ในกลางการปิดลอ้ม เพื่อตอ้งการตดัขาดจากสภาพแวดลอ้มท่ีวุ่นวายท่ีอยู่ภายนอกท่ี

แวดลอ้มตวับา้นอยู่นั้นเอง สถาปนิกรุ่นใหม่เหล่าน้ีท่ีมีผลงานท่ีน่าสนใจได้แก่ Channa Daswatte 

และ Murad Ismail สองสถาปนิกท่ีเคยท างานเป็นผู ้ช่วยให้กับ Geoffrey Bawa และยังรวมถึง

สถาปนิกรุ่นใหม่ท่ีอยูร่วมสมยัเดียวกนักบัเขาทั้งสองอย่าง Palinda Kanangara, Thisara Thanapathy 

และ Philip Weerarate  สถาปนิกทั้ งหมดน้ี ได้พ ยายามพัฒนาวิ ธีการท างาน  เพื่ อกระตุ้น

สถาปัตยกรรมร่วมสมยัตลอดช่วง 2 ทศวรรษหลงั สถาปนิกอย่าง Maduara Prematilleke นั้นไม่เคย
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ท างานเพื่อ Bawa ตามขอ้เท็จจริงนั้น Prematilleke คือหน่ึงในไม่ก่ีคนท่ีตั้งค  าถามถึงความเชียวชาญ

ท่ีแทจ้ริงต่อตวั Bawa ขอ้โตแ้ยง้น้ีท าให้เกิดการด้ินรนท่ีจะพฒันาสถาปัตยกรรมในศรีลงักาให้หลุด

พน้จากอิทธิพลของ Bawa ซ่ึง Prematilleke ไดค้น้พบวิธีการใหม่ของการออกแบบท่ีย ัง่ยืนภายใต้

ขอ้จ ากดัจากสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจท่ีก าลงัพฒันา ความพยายามของสถาปนิกในยุคบุกเบิก

ก่อนหน้าน้ี แสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะพฒันาความเชียวชาญสถาปัตยกรรมในศรีลังกา 

ตลอดหลายช่วงเวลาท่ีผ่านมาของความร่วมสมยัท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมในศรีลงักา 

แมว้่าศรีลงักาจะมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศเพื่อนถึง 6 เท่า แต่ขอบเขตทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นมี

รากฐานท่ีมัน่คงกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั[91]                

สถาปนิกร่วมสมัย          

 Minnette de Silva เกิดเม่ือค.ศ. 1918 ท่ีเมือง Kandy ต่อมา de Silva เขา้ท างานเป็นช่วงเวลา

ไม่นานกบั H J Billmoria ท่ีเมือง Colombo ก่อนท่ีจะเดินทางไปศึกษาต่อท่ีเมือง Bombay เป็นเวลา 3 

ปี ค.ศ. 1946 de Silva ไดย้า้ยไปศึกษาต่อท่ี AA ท่ีประเทศองักฤษ ดว้ยเครือข่ายทางสังคมท่ีดีส่งผล

ให้ de Silva มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับ Le Corbusier ค.ศ. 1947 de Silva มีความสนใจเขา้ร่วมการ

ประชุม  International Congress of Modern Architecture (CIAM) ซ่ึ งจัดขึ้ น ท่ี  Bridgewater ค.ศ . 

1948 de Silva เป็นผู ้หญิงชาวเอเชียคนแรกท่ีได้รับการรับรองจาก Royal Institute of British 

Architects และในปีเดียวกนั de Silva ยา้ยกลบัสู่บา้นท่ีเมือง Kandy และก่อตั้งบริษทัสถาปนิกของ

ตวัเอง ค.ศ. 1950 de Silva ได้รับโอกาสออกแบบบ้านให้กับครอบครัว Karunaratne โครงการน้ี

บรรลุผลส าเร็จของการออกแบบท่ีอยู่ระหว่างความเป็นสมยัใหม่ และขนบธรรมเนียม ลกัษณะการ

ออกแบบท่ีแสดงออกถึงการไหลของ space โดยรอบศูนยก์ลางท่ีเปิดเผยบนัไดหลกัน้ีมีลกัษณะของ

ความเป็น modern ดงันั้นผงัพื้นจึงถูกปรับปรุงให้สอดคล่องกบัระเบียบแบบแผนตามพุทธศาสนาท่ี

เป็นขนบธรรมเนียมดัง่เดิม โครงสร้างของตวับา้นนั้นไดวิ้ธีการท่ีง่ายท่ีสุดคือคอนกรีตเสริมแรง แต่

ตวัอาคารถูกออกแบบให้ท างานร่วมกบัระบบโครงสร้างไม ้วสัดุประเภทหิน และช่างฝีมือพื้นถ่ิน 

ค.ศ. 1953 the Mumbai Arts Journal ได้เขียนอธิบายเก่ียวกับบ้าน Karunaratne ท่ีแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะของ new Modern Regional Architecture ท่ีมีนัยถึงความเป็นสมัยใหม่ท่ีตอบสนองกับ

วฒันธรรม สถานท่ี และอุดมคติ  ช่วงทศวรรษท่ี 1960 de Silva ไดผ้ลิตงานออกแบบมามากมาย แต่

ดว้ยความเป็นสตรีท่ีอยู่ในสังคมท่ีบุรุษเป็นใหญ่ และ  de Silva เองยงัติดอยู่ในเมือง Kandy ท่ีถือว่า

เป็นพื้นชายขอบท าให้ความสามารถของเธอนั้นไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี ทศวรรษท่ี 1970  

de Silva ไดรั้บหน้าท่ีเป็นอาจารยอ์ยู่ท่ีฮองกง ในเวลาต่อมาเธอพยายามจะฟ้ืนฟูผลงานท่ีสร้างไวท่ี้
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ภาพท่ี 38 Minnette de Silva   

เมือง Kandy ในช่วงทศวรรษ 1980 แต่ไม่ประสบความส าเร็จ และ de Silva ไดเ้สียชีวิตในค.ศ. 1998
[92]          

 Valentine Gunasekara เกิ ด เม่ื อค .ศ . 1931  ซ่ึ ง เข านั้ น จะ มีอายุน้ อยกว่ า  Bawa 12  ปี 

Gunasekara และ Bawa ไดเ้ขา้ศึกษาท่ี AA ในช่วงเวลาเดียวกนั Gunasekara ไดก้ลายมาเป็นหุ้นส่วน

บริษัท Edwards, Reid and Booth เช่นเดียวกับ Bawa ซ่ึงเขาทั้ งสองได้ท างานอยู่ในส านักงาน

เดียวกันนาน 10 ปี แต่ทั้ง Gunasekara และ Bawa ต่างมีลูกคา้ และผูช่้วยเป็นของตัวเอง หลงัจาก

เดินทางกลบัจากอเมริกาเม่ือค.ศ. 1965 Gunasekara ได้หมกหมุ่นเก่ียวกับประติมากรรมรูปแบบ 

expressionism ในขณะท่ี Bawa ไดรั้บมาซ่ึงการพฒันาความเชียวชาญในการเป็นสถาปนิกท่ีมากขึ้น 

ค.ศ. 1967 Gunasekara ไดอ้อกมาเปิดบริษทัเป็นของตวัเอง เขานั้นไดโ้ครงการส่วนต่อขยายโบสถ์

คาทอลิก ค.ศ. 1970 ได้ท างานออกแบบโรงแรมท่ีเมือง Tangalle และงานออกแบบบ้าน จนค.ศ. 

1987 Gunasekara ไดส้ิ้นสุดวิธีการท างานของตวัเอง และยา้ยไปอเมริกาเพื่อสอนหนงัสือ[93] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

ท่ีมา: http://www.grahamfoundation.org/grantees/5475-vocal-instruments-minnette-de-silva-and-
an-asian-modern-architecture 
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ภาพท่ี 39 Karunaratne House 

ภาพท่ี 40 ภายในบา้น Karunaratne House 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

ท่ีมา: https://www.apollo-magazine.com/minnette-de-silva-was-a-great-architect-and-her-
buildings-should-not-be-left-to-crumble/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

ท่ีมา: https://www.apollo-magazine.com/minnette-de-silva-was-a-great-architect-and-her-
buildings-should-not-be-left-to-crumble/ 
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ภาพท่ี 41 Valentine Gunasekara 

ภาพท่ี 42 Jesuit Church ออกแบบโดย Valentine Gunasekara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

ท่ีมา: http://www.info.shalanka.com/famous-people-in-sri-  lanka/architects-people-in-sri-
lanka/valentine-gunasekara/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

ท่ีมา: http://www.presidentsmedals.com/Entry-15560 
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ภาพท่ี 43 รูปตดั Jesuit Church   

ภาพท่ี 44 space ภายใน Jesuit Church   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

ท่ีมา: หนังสือ The Architectural Heritage of Sri Lanka.  
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ตลอดช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยุคดัง่เดิมของศรีลงักาในสมยั อานุราดาปุระ ศรีกิรี

ยะ โปโลนนารุวะ จนถึง กัมโปละ ก่อนเข้าสู่ยุคอาณานิคมโดยสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่

อาคาร และสถานท่ีเหล่านั้ นได้สูญหายไป เหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังของโบราณสถาน และ

บนัทึกท่ีเกิดจากการศึกษาของนกัส ารวจในเวลาต่อมา ยงัคงท าให้สามารถสังเกตไดถึ้งความช านาญ

ในการให้คุณค่าต่อการเคล่ือนท่ี (movement) ท่ีสัมพนัธ์กบัภูมิประเทศ (landscape) ท าให้เกิดการ

เขา้ถึงตามล าดบั (sequence) ท่ีเกิดขึ้นในงานภูมิทศัน์ทั้งจากการท่ีมนุษยเ์ลือกปรับปรุงหินผา และ

บ่อน ้ าในธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาท่ีต้องการจดัสรรงานชลประทานท่ีประสานเข้ากับสุนทรียะ

เก่ียวกบัการก าหนดขอบเขต แต่กระนั้นการเคล่ือนท่ีท่ีปรากฏขึ้นน้ีมนัได้แสดงให้เห็นถึงนัยทาง

สถาปัตยกรรมจากความตอ้งการโดยสัญชาตญาณของมนุษยโ์บราณ ท่ีตอ้งการก าหนดขอบเขตของ

การรับรู้ท่ีแบ่งแยก space ภายนอกอย่างท่ีเป็นภูมิประเทศเช่นป่า เขา แนวตน้ไม ้และส่ิงอ่ืน ๆ ใน

ธรรมชาติ จนล าดบัเขา้มาสู่การปิดลอ้มของการก าหนดขอบเขตท่ีเบาบางอย่างงานภูมิทศัน์ บ่อน ้ า 

จนไปถึงขอบเขตท่ีถาวรอยา่งการใชป้ระโยชน์ท่ีวา่งภายในถ ้า ก าแพงเมือง จนถึงอาคารและส่ิงปลูก

สร้างต่าง ๆ ทั้งเจดีย ์และปราสาท ในแง่น้ียงัให้ข้อสังเกตได้ถึงการเลือกใช้วสัดุหลักอย่างอิฐ ท่ี

แสดงออกถึงเทคนิคของงานก่อ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Semper เก่ียวกับศกัยภาพของวสัดุ ท่ี

สร้างใหเ้กิด form อาคารโบราณของศรีลงักาท่ีมีลกัษณะมหึมา และทึบตนั   

 จนล่วงเขา้สู่ยุคอาณานิคมนั้นสามารถกล่าวได้ว่านอกจากอ านาจทางการปกครองแล้ว

ประเทศมหาอ านาจเหล่านั้นยงัไดน้ ามาซ่ึงรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมจากอีกฝากโลกหน่ึง ท่ีจกั

สานเขา้กบัวสัดุแบบใหม่ยคุนั้นอยา่งท่ีสังเกตไดจ้ากการมาถึงของสถาปัตยกรรมของชาวโปตุเกส ท่ี

ผสมรูปแบบของ arch เขา้กบัอิตาลี และการเปิดช่องหนา้ต่างใหญ่เพื่อระบายอากาศใหเ้หมาะสมกบั

สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี และการใชก้ระเบ้ืองดินเผาท่ีเรียกว่า sinhala- ulu ในขณะท่ีการมาถึงของ

ชาวดัตช์ด้วยเง่ือนไขของการตั้งท่ีหลบภัยภายในป้อมปราการเก่าของชาวโปตุเกสท่ีถูกขับไล่

ออกไป สร้างให้เกิดการอยู่อาศัยของบ้านแบบแถวท่ีเช่ือมต่อติดกันโดยมีก าแพงท าหน้าท่ีแยก

ขอบเขตของแต่ละหลงั ในแง่น้ีสามารถจินตภาพไดถึ้งการล าดบัของ space จากการล าดบัการเขา้ถึง

จาก space ภายนอกเขา้สู่ transition space ของระเบียงหน้าบา้นท่ีเรียกว่า istppuwa ผ่านเขา้สู่ space 

ภายในของโถงท่ีเรียกว่า zaal ณ ขณะท่ีอยู่ในการปิดล้อมน้ีเอง ผูท่ี้อยู่อาศยัภายในบ้านสามารถ

ทอดสายตาออกไปยงั courtyard ขา้มไปยงัส่วนบริการของบา้นท่ีปลายสุดของบา้นแถว สร้างใหเ้กิด 

form ของ space ท่ีจดัเรียงกนัเป็นระบบแนวเส้น (linear) อย่างชดัเจน ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีรูปแบบ

การอยูอ่าศยัแบบบา้น Walauwe ซ่ึงถือวา่เป็นบา้นพื้นถ่ินของศรีลงักาท่ีแสดงล าดบัของการเคล่ือนท่ี
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ผ่าน จาก space ภายนอกเขา้สู่ transition space อย่างท่ีเป้นเฉล่ียงหน้าบา้นก่อนเขา้สู่ space ภายใน

ของตวับา้น ถึงแมว้า่โดยผิวเผินของล าดบัการเคลื่อนท่ีผ่าน space ระหวา่งบา้นของชาวดตัชก์บับา้น

แบบ Walauwe จะดูไม่แตกต่างกนัมากนัก แต่ในระดบัผงันั้นจะแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง ในขณะท่ี

ระเบียงทางสัญจรภายในของบา้นชาวดตัช์จะอยูฝ่ั่งใดฝ่ังหน่ึงเพื่อเช่ือม mass กอ้นและหลงั แต่บา้น 

Walauwe นั้นระเบียงทางสัญจรภายในจะโอบลอ้ม courtyard ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ือง

ไดร้อบ โดยท่ี courtyard น้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นจุดศูนยก์ลาง หรือในอีกความหมายหน่ึงบา้น Walauwe 

นั้ นมี form อย่างท่ีตัวมันเองมีนัยความเป็นศูนย์กลาง (centralize) มากกว่าบ้านชาวดัตช์ บ้าน 

Walauwe ยงัคงจกัสานอิทธิผลบางองคป์ระกอบอยา่งเสา Tuscan ร่วมกบัโครงสร้างไม ้งานก่อฉาบ 

และกระเบ้ือง sinhala- ulu ส่ิงเหล่าน้ีท่ีเกิดขึ้นในบ้าน Walauwe จึงสามารถเป็นความหมายของ

รูปแบบบา้น Porto- Sinhalese       

 ในขณะท่ีการมาถึงของชาวองักฤษนั้นกลบัน าความหลากหลายของรูปแบบสถาปัตยกรรม

เขา้มาอยา่งท่ีแสดงออกในอาคารสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทั้ง neo-classic, art deco, modern ร่วมไป

ถึงการพยายามผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมดั่งเดิมของศรีลงักาจนเป็นรูปแบบอย่าง pseudo- 

Kandyan ในส่วนรูปแบบของการอยู่อาศยันั้นบา้นในยุคท่ีองักฤษเขา้มาปกครองนั้นจะแสดงออก

ผ่านรูปแบบ colonial ท่ี form ของ space จะกะทดัรัดรวมเป็นก้อนเดียวกนัตั้งอยู่ในภูมิประเทศซ่ึง

แวดลอ้มไปดว้ยสวน ซ่ึงแตกต่างโดยส้ินเชิงจากรูปแบบการอยูอ่าศยัท่ีไดอ้ธิบายมาก่อนหนา้น้ี ส่ิงท่ี

เกิดขึ้นทั้งหมดน้ีในประวติัศาสตร์ศรีลงักานั้นไดแ้สดงออกถึงการเคล่ือนไหว การเปล่ียนขั้วความ

เขา้ใจในสถาปัตยกรรมอยา่งรุนแรงจากอิทธิพลของบริบททางของการตั้งถ่ินฐาน การเมือง และการ

ปกครอง ตลอดหลายศตวรรษของชาวสิงหล แต่ส่ิงหน่ึงท่ีถือไดว้่ายงัคงอยู่คือความช านาญในการ

เลือกใช้วสัดุท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งในแต่ละช่วงยุคสมยั และการสร้างอาคารท่ี

เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของตวัเกาะ การท าความเขา้ใจประวติัศาสตร์ในส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ือง

ส าคัญเพื่อท่ีเข้าใจพื้นหลังของ Geoffrey Bawa ท่ีมีต่อบริบททั้งนามธรรมอย่างวฒันธรรม และ

บริบททางกายภาพอย่างภูมิประเทศ ท่ีจะช้ีน าไปสู่การคาดคะเน หรือการตั้งค  าถามเก่ียวกับการ

ไดรั้บอิทธิพลของความเป็นถ่ินท่ี ท่ีจะสะทอ้นเขา้ไปยงัความเขา้ใจในระบบของ space ความเขา้ใจ

นัยของวสัดุ การเขา้ใจการจดัวางวตัถุท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิเทศ และบริบทกายภาพท่ีเกิดขึ้น และถูก

แสดงออกมาในงานออกแบบของ Geoffrey Bawa ไดต้่อไป             
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บทท่ี 4 

การส ารวจงานออกแบบบ้านของ Geoffrey Bawa 
 

ตลอดช่วงระยะเวลากวา่ 4 ทศวรรษนบัตั้งแต่ค.ศ. 1957 - 1998 ท่ี Geoffrey Bawa เร่ิมตน้ท า

หน้าท่ีสถาปนิกของเกาะศรีลงักานั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุคท่ีส าคญัซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการ

พฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่โครงการขนาดเล็กอย่างบา้นพกัอาศยั บงักะโล โรงเรียน 

โบสถ ์โรงแรม อาคารพานิชย ์มหาวิทยาลยั จนถึงอาคารท่ีมีขนาดใหญ่และส าคญัอย่างรัฐสภาของ

ศรีลงักา ตลอดช่วงเวลาเหล่าน้ีงานออกแบบโครงการประเภทบา้นพกัอาศยัยงัคงค่อย ๆ ปรากฏตวั

ออกมากว่า 21 หลงันบัตั้งแต่บา้น deraniyagala ค.ศ. 1959 บา้นหลงัแรกท่ีสร้างแลว้เสร็จจนถึงบา้น 

Pradeep jayawardene ค.ศ. 1997  ดังนั้ นในสถาปัตยกรรม บ้านจึงมีเอกลักษณ์ท่ีได้เปรียบใน

การศึกษาเก่ียวกับคุณค่าท่ีมีนัยของ space ภายใน ท่ีสร้างให้เกิดเอกภาพ และความซับของมัน 

รวมถึงความพยายามท่ีจะรวบรวมคุณค่าท่ีเป็นลกัษณะพิเศษทั้งหมดไวใ้นพื้นฐานความพอใจเพียง

หน่ึงเดียว บา้นไดม้อบภาพในความคิด (image) และเน้ือแทข้องภาพ (body of image) ให้แก่เราใน

เวลาเดียวกนั ทั้ง 2 กรณีน้ี เราจะพิสูจน์จินตภาพนั้นดว้ยการอธิบายถึงความเป็นจริง ซ่ึงความดึงดูด

ส าหรับความสนใจภาพเก่ียวกบับา้นนั้น อยู่เหนือความทรงจ าของเราเก่ียวกบับา้น ซ่ึงเราคน้พบการ

ปกคลุม ท่ีอยู่ข้างใต้ และ เหนือขึ้นไป ในบ้านทุกหลัง เราต้องนึกถึงการอยู่อาศัยภายใน ท่ีเรา

สามารถแยกแยะไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึงแก่นแทอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เก่ียวกบัคุณค่าท่ีพิเศษในทุกภาพความ

ในความคิดเก่ียวกบันัยการปกป้องของเรา[94] ดงันั้นสถาปัตยกรรมอย่างท่ีเป็น space ตามแนวคิด 

Gottfried Semper, Adolf Hidebrand, August Schmarsow จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการน าเขา้ไปสู่

การส ารวจ space ท่ีปรากฏขึ้นในงานออกแบบบา้นของ Geoffrey Bawa ในบทน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายท่ี

บรรยายพื้นฐานเชิงประวติัศาสตร์เก่ียวกบัพื้นหลงั และสภาพแวดลอ้มรอบตวัซ่ึงมีผลในการท างาน

ของ Geoffrey Bawa และการบรรยายถึงบ้านหลงัต่าง ๆ ท่ีถูกรวบรวมไวต้ลอดช่วงเวลาของการ

ท างานของเขา และในประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดคือการสร้างการอธิบายเก่ียวกบั space ท่ีปรากฏขึ้นใน

งานออกแบบของ Geoffrey Bawa ท่ีประยุกต์จากแนวคิดของ space ในสถาปัตยกรรม เพื่อคน้พบ

การมีอยูข่ององคป์ระกอบใน space นั้นอยา่งเป็นรูปธรรม    
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ยุคเร่ิมต้นของ Geoffrey Bawa ระหว่างปี ค.ศ. 1957 - 1969      

 การเร่ิมตน้การท าหนา้ท่ีสถาปนิกของ Bawa นั้นสามารถนบัจุดเร่ิมตน้เม่ือเขากลบัมายงัศรี

ลงักาด้วยวยั 38 ปี หรือจะกล่าวว่าการท างานในช่วงเร่ิมตน้นั้นนับได้จากปีค.ศ.1957 – 1969 ซ่ึง

นบัว่าเป็นการกลบัมาในช่วงของการส้ินสุด 10 กว่าปีแห่งความมัน่คงของการเมืองในศรีลงักา และ

เป็นจุดเร่ิมตน้ของกลุ่มกอ้นสังคมมากมาย การท างานในช่วงน้ีของ Bawa มกัจะสวนทางกบัสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และความตึงเครียดระหว่างชุมชน หลังจากตดัสินใจร่วมงานกับ E. R. &B. ใน

ฐานะหุ้นส่วนพร้อมกันกับ Valentine Gunasekera ในขณะนั้นบริษทัตั้งอยู่ท่ี Prince Building ยงั

คงไวด้ว้ยพนักงานชุดเดิมทั้งช่างเทคนิคช านาญการ 1 คน และช่างเขียนแบบ 2 คน ซ่ึงถือไดว้่าตวั 

Bawa เองมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ี Jimmy Nilgiria มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่

ท่ีสโมสร Rotary เพื่อหาลูกคา้จึงท าให้การจดัการบริษทัส่วนใหญ่ตกอยู่ในการบริหารของทั้งสอง

หุ้นส่วน จึงท าให้ Bawa นั้นสามารถติดต่อกบัเจา้ของลูกคา้ไดโ้ดยตรง อีกทั้งควบคุมกระบวนการ

ออกแบบไดท้ั้งหมด[95]             

 ในปีค.ศ 1958 Bawa ได้รวมงานกับ Ulrik Plesner สถาปนิกชาวเดนมาร์กระหว่างปีค.ศ. 

1959 – 1965 ซ่ึง Plesner ไดเ้คยรวมงานกบับริษทัของ Minette de Silva และลาออกมา หลงัจากนั้น 

Bawa ได้ชักชวน Plesner มาร่วมงานหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่รวมกันในการท างาน 

แลกเปล่ียนความเห็นเชิงสถาปัตยกรรม และออกเดินทางรอบศรีลงักาเพื่อส ารวจอาคารเก่า ทั้งคู่ต่าง

ส่งเสริมทักษะท่ีต่างคนต่างขาด Plesner เป่ียมไปด้วยทักษะและวิธีการออกแบบและแนวคิดท่ี

แข็งแกร่งของเขาเอง ในขณะท่ี  Geoffrey Bawa นั้ น เต็มไปด้วยรสนิยมจากการเก็บ เก่ียว

ประสบการณ์ในการเดินทางตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ช่วงแรกของการท างานของบุคคลทั้งสองนั้น  

Bawa ยงัคงไดรั้บอิทธิพลจากประสบการท่ีไดศึ้กษามาจาก AA พื้นฐานความคิดจากทั้ง Mies Van 

De Rohe และ Le Corbusier  ส่วน Plesner นั้ นได้รับการศึกษาจาก Scandinavian Modernisem 

ในช่วงตน้ปีค.ศ. 1950 ท่ีให้คุณค่าไปท่ี Functionalism และ การใช้วสัดุธรรมชาติ โครงการท่ีทั้งคู่

ท างานดว้ยกนัในช่วงแรกนั้นไดรั้บการเผยแพร่ในฐานนะ Tropical Modernist โดย Tropical school 

จาก AA Bawa และ Plesner เขา้ใจดีถึงการใช้รูปทรงของหลงัคาตามแบบปฏิบติั การวางผงัระบบ

เปิดท่ียอมให้อากาศและท่ีว่างไหลระหว่างภายในและภายนอก ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีเอง Bawa ได้

ยอมรับการใชสี้ขาวในงาน และยอมรับการท างานในสถาพอากาศร้อนช่ืนนั้นจะเกิดการผุผงัดั้งนั้น

จึงตอ้งใส่ใจรายละเอียดวิธีการหุ้มโครงสร้างดว้ยวสัดุกนัน ้ าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ตลอดท่ีร่วมงาน

กนัทั้งสองคนไดช่้วยเหลือกนัในการสร้างกระบวนการออกแบบในวิธีท่ีต่างกนั ดงันั้น Plesner จึง
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เหมือนบุคคลท่ีส าคญัในการช่วยให ้Bawa คน้พบประสบการณ์ท่ียงัขาดในการออกแบบน าไปสู่การ

วางรากฐานปรัชญาในการออกแบบของตนเอง[96]              

  เพื่ อนรวมงานชุดถัดมาของ Geoffrey Bawa นั้ นได้ว่าจ้างนัก ศึกษาจาก  Maradana 

Technical Collage มาเป็นผูช่้วยได้แก่ S. Narasingham, Laki Senanayake และ Ismeth Raheem ใน

ปีค.ศ. 1961 โรงเรียนสอนสถาปัตยกรรมไดเ้ปิดขึ้นท่ี Katubedde Technical Collage ทั้ง Bawa และ 

Plesner ตกลงจะไปสอนหนังสือท่ีโรงเรียนแห่งน้ี โดยเฉพาะกบั Plesner ท่ีใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ใน

การช่วยนกัศึกษา จนในปีค.ศ. 1965 นกัศึกษากลุ่มแรกไดส้ าเร็จการศึกษาแต่ยงัคงกระตือรือร้นท่ีจะ

ไปศึกษาต่อยงัยุโรป Plesner จึงไดช่้วยหาทุนศึกษาต่อจากรัฐบาลเดนมาร์กซ่ึงมีผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก

ได้แก่ Ismeth Raheem, Pheroze  Chosky, Vasantha Chandararatne และ Anura Ratnavibusana ไป

ศึกษาต่อท่ี Royal Danish Academy ในปีค.ศ. 1966 เป็นเวลา 2 ปี หลงัจากส าเร็จการศึกษาทั้ง 4 คน

ได้กลบัมาท างานร่วมกบั E. R. &B. ในปีค.ศ. 1969 พร้อมกบั Turner Wickramasinghe และ Nihal 

Amarasinghe ท่ีส าเร็จการศึกษาจากลอนดอน ท าให้สภาพแวดลอ้มรอบตวัของ Bawa ลอ้มรอบไป

ดว้ย 6 สถาปนิกท่ีเตม็ไปดว้ยศกัยภาพ[97]          

  สถานการณ์ความหนาแน่นท่ีพกัอาศยัของเมือง Colombo ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะ

ท่ีชนชั้นกลางตอ้งการยา้ยเขา้ไปอยู่ใจกลางของเมืองจึงท าให้ความตอ้งการบา้นพกัอาศยัเพิ่มขึ้น 

ในขณะเด่ียวกนัขนาดของท่ีดินกลบัเล็กลงจนแถบไม่สามารถสร้างบา้นชั้นเดียวรูปแบบ colonial ท่ี

อยู่ใจกลางสวนได ้บริษทัของ Bawa ในช่วงเวลานั้นจึงถือว่าเป็นแถวหนา้ท่ีพฒันารูปแบบใหม่ของ

การอยูอ่าศยั ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการระบายอากาศ ความเป็นส่วนตวั ภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่

ภายใน ขอบเขตของ courtyard เปิดมุมมองภายในสู่ทอ้งฟ้า ทางสัญจรรอบ courtyard ของบา้นท่ีอยู่

ภายใตห้ลงัคาคลุม รูปแบบบา้นท่ีมี courtyard ของ Bawa ถือไดว้่าเป็นแม่แบบท่ีไดรั้บการยอมรับ

ส าหรับการอยู่อาศยัในเมือง ในช่วงทศวรรษ 1960  Bawa มกัจะได้รับงานออกแบบโบสถ์คริสต์

ศาสนาตวัอย่างเช่น งานออกแบบ Bandarawela Chapel ในปีค.ศ. 1961, ST. Bridge’s Montesori ปี

ค.ศ. 1963, the Yahapath Endera Farm School ปีค.ศ.1965, the Mahahalpe Silk Fram ปีค.ศ. 1969 

และ Wattala Convent ปีค.ศ. 1970 เป็นตน้ซ่ึง Bawa ได้รับงานสร้างอาคารประเภทโบสถ์เหล่าน้ี

เพื่อให้เขาเองไดมี้โอกาสทดลองใช้วสัดุทอ้งถ่ิน และวิธีการก่อสร้างอาคารตามธรรมเนียมปฏิบติั 

ในช่วงส้ินสุดทศวรรษท่ี 1950 ใน Colombo นั้นเป็นท่ีตั้งของโรงแรมท่ีก่อสร้างตามรูปแบบของ

องักฤษ 2 แบบจนกระทั้งศตวรรษท่ี 19 ศรีลงักาไดถื้อว่าเป็นดินแดนท่ีเป็นท่ีสนใจของนกัเดินทาง 

รัฐบาลจริงได้เร่ิมโครงการออกแบบโรงแรมใหม่แห่งแรกในเมือง Colombo ในปีค.ศ.1961 แต่
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โครงการนั้นไม่ประสบความส าเร็จ และเหลือเพียงแบบร่างไม่ก่ีแผ่นท่ีปรากฏให้เห็นถึง อาคารสูง 4 

ชั้นท่ีฐานอาคารลอ้มรอบดว้ยระเบียงทางเดิน และ สวนภายใน หอ้งทานอาหาร และส่วนพกัผอ่นอยู่

ท่ีชั้น 4 ภายใต้หลังคาท่ีลอยอยู่ซ่ึงเป็นลักษณะเดียวกับท่ีเคยใช้ในอาคาร St. Bridget’s Convent 

หลงัจากนั้นสองปีนักพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด้เจรจาขอซ้ือท่ีดินท่ีตั้งอยู่ระหว่างถนน Galle กับ

ทะเลสาบ Beira ซ่ึงแรกเร่ิมโครงการน้ี Bawa ไดผ้ลิตงานออกมา 2 Scheme ทั้งแบบท่ีเป็นอาคารสูง

หลงัเดียว และแบบกลุ่มของศาลาท่ีพกัภายใตห้ลงัคาจัว่ จนเม่ือรองประธานไดพ้อใจกบัแบบท่ีเป็น

ศาลาโครงการน้ีจึงกลบัมาท าต่อในปีค.ศ. 1966 Bawa ไดต้ั้งทีมรวมกบักลุ่มเพื่อนท่ีเคยเรียนดว้ยเม่ือ

ตอนอยู่ AA นั้นคือ Maxwell Fry และ Jane Drew พวกเขาได้ออกแบบลักษณะก้อนอาคารสูง 12 

ชั้น ท่ีลอ้มรอบดว้ยระเบียงท่ีประดบัดว้ยภาพนูนต ่า ซ่ึงต่อมาภายหลงัโครงการไดถู้กหยุบไป ความ

หลากหลายของประสบการณ์การออกแบบโรงแรมไดบ้รรลุผลเม่ือปีค.ศ. 1965 Bawa ไดรั้บงาน

ออกแบบ The Blue Lagoon ลักษณะโรงแรมออกแบบตามบ้านพักอาศัยพื้นถ่ิน กับโถงตอนรับ

กลางท่ีมองเลยออกไปเห็นทะเลสาบ และหอ้งพกัอาศยัท่ีเรียงตวัแยกและออกจากกนัเป็นหลงั ๆ ซ่ึง

ลกัษณะเฉพาะของท่ีตั้งเป็นสวนมะพร้าวท่ีเรียงรายไปยงัทะเล ในปีค.ศ. 1965 รัฐบาลไดต้ดัสินใจ

เขา้มาควบคุมแผนกการท่องเท่ียวจึงมีแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงตั้งโครงการโรงแรม ผูว้่า

การแผนกในตอนนั้นคือเพื่อนของ Bawa จึงส่งผลให้เขาไดรั้บสัญญาว่าจา้งออกแบบผงัรวมของรี

สอร์ทท่ีตั้งอยู่ชายฝ่ังท่ีเมือง Bentota ท่ีอยู่ไม่ไกลจากเมือง Colombo และสนามบินนานาชาติ ราย

ลอ้มไปด้วยหมู่บา้นตามแนวชายฝ่ังของเมือง Panadura และ Kalutara ท่ีมีแนวชายหาดท่ีสวยงาม 

Bentota Beach resort นั้นมีลกัษณะผงัรวมท่ีรวบรวมไวด้ว้ยส่วนท่ีพกันกัท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ใกลก้ลบั

หมู่บ้านของชาวบ้านในพื้นท่ีเดิม และได้เพิ่มสถานีรถไฟ ร้านคา้ สถานีต ารวจ และร้านอาหาร 

เพื่อมให้เป็นท่ีพบปะของนักท่องเท่ียว Bawa นั้นได้ตั้งใจแบ่งตวัอาคารโรงแรมออกเป็น 2 ปีกท่ี

ทอดตวัยาวไปทั้งทางชายหาด และปากแม่น ้าของเมือง Bentota[98] 
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ภาพท่ี 45 รูปตดัโบสถ ์Bandarawela Chapel   

ภาพท่ี 46 ภายนอกโบสถ ์Bandarawela Chapel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

ท่ีมา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a3f0e8e44e04e3000040-
remembering-bawa-image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

ท่ีมา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a468e8e44e04e3000043-
remembering-bawa-image 
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ภาพท่ี 47 ภายในโบสถ ์Bandarawela Chapel   

ภาพท่ี 48 ผงับริเวณโรงแรม Betota   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

ท่ีมา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a451e8e44ee813000047-
remembering-bawa-image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 49 ผงัพื้นชั้นบนโรงแรม Betota   

ภาพท่ี 50 รูปตดัโรงแรม Betota   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 51 โรงแรม Betota   

ภาพท่ี 52 ผงัพื้นชั้นบนโรงแรม Betota   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ท่ีมา: http://travelblog.pledgeholidays.com/bentota-beach-hotel-bawa-5-min/ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

ท่ีมา: https://art-random.net/art-blood/some-panoramas-2/bawa-country-bentota-sri-lanka/ 

การเข้ามารวมงานกับ E. R. & B. ของ Bawa ท าให้อ านาจการดูแลกิจการของ Jimmy 

Nilgiria นั้นถูกลดถอนลง ส่วนความสัมพนัธ์กบั Gunasekera นั้นโดยปรกติจะแยกทีมท างานกัน

ดว้ยทศันะคติในการท างานท่ี Bawa แสดงออกถึง Functionalist ของ Modern architecture ในขณะท่ี 

Gunesekera แส ด งอ อ ก ถึ งExpressionist ห ลั ง จ าก ปี ค .ศ . 1 9 6 0  Bawa ได้ ชั ก ช วน  Dr. K. 

Poologasundram ซ่ึงทั้ งคู่นั้นรู้จกักันมาก่อนโดยการมารับงานพิเศษเป็นวิศวกรโครงสร้างในกับ 

Bawa เขา้มาเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการกบั E. R.&B. โดยเง่ือนไขคือการให้อิสระในการจดัการ

ภายในบริษทักบั Dr. K. Poologasundram จนกระทั้งในปีค.ศ. 1966 ความเยน็ชาระหว่าง Bawa กบั 

Plesner เร่ิมสังเกตเห็นได้จนราวปีค.ศ. 1967 Plesner ได้ลาออกจาก E. R.&B. ซ่ึงต่อมาในปีค.ศ. 

1968 Valentine Gunasekera ได้ลาออกไปเหลือเพียงแค่ Bawa และ Dr. K. Poologasundram เป็น
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หุ้นส่วนของ E. R. & B. ในปีค .ศ . 1966 ได้ปรากฏบทความท่ี เขียนโดย Bawa ในนิตยสาร 

Architectural Review ท่ีแสดงถึงลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจของอาคาร 7 หลงัท่ีสร้างขึ้นในช่วงแรกท่ี

เนน้ลกัษณะ Modernist ท่ีเล่นกบัความเป็นถ่ินท่ีและลกัษณะของเขตร้อน จนกระทั้งในปีค.ศ. 1968 

Bawa ไดเ้ผยแพร่ปรัชญาในการออกแบบของเขาเองเป็นบทความท่ีปรากฏขึ้นในหนังสือ Time of 

Ceylon Annual ภายใตห้วัขอ้ A Way Of Building ท่ีใจความบรรยายถึงกฎ 3ขอ้ท่ีวา่      

ขอ้ท่ี 1 The first is that a building must, at the very least, satisfy the needs that give it birth     

ขอ้ท่ี 2 The second is that it must be in accord with the ambience of its place      

ข้ อ ท่ี  3 there is one more, a technical rule: there must be a knowledgeable and true use of 

materials.               

ซ่ึงจะสังเกตได้ว่า Bawa ให้ความสนใจไปท่ีประวติัศาสตร์และความต้องการวิธีการออกแบบ

ร่วมกบัสภาพภูมิอากาศ[99] ในช่วงเวลาน้ีจึงปรากฏงานออกบา้นไดแ้ก่    

 บ้าน deraniyagala ค.ศ. 1951- 1959 ตั้ งอยู่ ท่ี เมือง Colombo คือบ้านหลังแรกท่ี Bawa 

คาดหวงัในกระบวนการออกแบบเพื่อเขา้กบัยุค modern ท่ีตอ้งการสะทอ้นเห็นถึงการหลุดพน้จาก

การรับรูปแบบ colonial ซ่ึงตวับา้นนั้นมีลกัษณะแยกกอ้น mass ท่ีไม่สมดูลกนัของอาคารออกเป็น 2 

กอ้น เพื่อสร้างให้เกิดการเช่ือมต่อกนัของ space ภายนอก แต่ละกอ้น mass ทั้ง 2 ประกอบไปดว้ย 2 

ชั้น กอ้นแรกนั้นบรรจุไปดว้ยห้องสมุด ห้องนอน และ โรงจอดรถ และถูกเช่ือมต่อโดยกอ้น mass 

ชั้นเดียวซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นกระดูกสันหลงัของบา้น ใน mass ก้อนน้ีบรรจุไวด้ว้ย ส่วนนั่งเล่น ส่วน

ทานอาหาร ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยหลงัคาขนาดใหญ่พาดไปถึงชานดา้นนอกท่ีเช่ือมต่อไปยงั mass กอ้น

สุดท้ายด้านหลังท่ีบรรจุไปด้วยห้องครัว และส่วนบริการ ตลอดแนวยาวของบ้านนั้นได้รับการ

เช่ือมโยงโดยระเบียง (loggia) ท่ีว่ิงยาวตั้งแต่ทางเขา้ใน mass กอ้นหน้าจนสุดถึง mass กอ้นหลงั ตวั

บา้นสร้างขึ้นจากคอนกรีตท่ีแสดงออกอย่างชดัเจนในระหว่างช่วงเสาของกอ้น mass ตวัหน้าและ

ก้อน mass ตัวกลางท่ียืนออกไปรับแรงตลอดแนวยาวของ mass ก้อนกลาง ระบบผนัง (façade) 

ในช่วงระหว่างของเสาถูกเต็มเติมดว้ยลกัษณะของช่องกระจก บานเกล็ด และ ช่องบงัตา พื้นปูดว้ย

กระเบ้ืองหิน และหลงัคามุมดว้ยกระเบ้ืองครอบคร่ึงวงกลม จุดเด่นหน่ึงของบา้นหลงัน้ีคือบนัได

เวียนลอยตวัซ่ึงตั้งอยู่ท่ีโถงหลกัของบา้น ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นได้ถึงลกัษณะของ Modernist ซ่ึง 

Bawa ไดอ้ธิบายเก่ียวกบับันไดตวัน้ีว่า มนัไม่ควรถูกเขา้ใจว่าเป็นวตัถุเชิงประติมากรรม และไม่ใช่

การแสดงออกถึงความยึดหยุ่นของวสัดุ แต่มนัคือการได้รับประสอบการเก่ียวกบั space ท่ีมีความ

หมายถึงการเคล่ือนท่ีในระหวา่งชั้นถึงชั้น[100] 



  105 

ภาพท่ี 53 ผงัพื้นชั้น 1 บา้น deraniyagala   

ภาพท่ี 54 facade บา้น deraniyagala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I00008.IR.z8qcrw 
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ภาพท่ี 55 บนัไดเวียนบา้น deraniyagala   

ภาพท่ี 56 ภายใน mass กอ้นกลางบา้น deraniyagala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I00008.IR.z8qcrw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I00008.IR.z8qcrw 
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ภาพท่ี 57 approach บา้น carmen gunasekera   

บา้น carmen gunasekera ค.ศ. 1958 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Colombo เน่ืองจากเจ้าของบา้นตอ้งการ

อาศยัอยู่ร่วมกันพื้นท่ีของโรงเรียน Montessori เม่ือทราบความตอ้งการของเจา้ของโครงการแลว้ 

Bawa จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีแยกตวับา้นให้เขา้ไปอยู่แทนท่ีกอ้น mass ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมต่ออาคารท่ีเป็น

ส่วนของโรงเรียน สร้างให้เกิดลาน (court) เปิดโลงทั้งในส่วนของห้องนอนถูกบรรจุไวใ้น mass 

กอ้นหลงั พื้นท่ีของโรงเรียนครอบครองในส่วนของชั้นพื้น ใน mass กอ้นหน้า ชั้นสองของ mass 

ก้อนน้ีบรรจุด้วยห้องนั่งเล่น และส่วนของทางเข้าหลักท่ีมีลักษณะของแผ่นคอนกรีตยื่นรับ 

approach ผา่นทางบนัไดท่ีตั้งอยู่ในสวน ในสวนของห้องนัง่เล่นไดรั้บการป้องกนัน ้ าฝนจากม่านกนั

น ้าฝนท่ีถกัขึ้นจากหวาย สามารถปรับหมุนองศาบนแนวระนาบได[้101] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 58 ม่านกนัน ้าฝนบา้น carmen gunasekera   

ภาพท่ี 59 mass กอ้นกลางบา้น carmen gunasekera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 60 ดา้นหนา้บา้น Jayawardena   

ในช่วงเร่ิมตน้ของการท างานร่วมกันระหว่าง Bawa และ Plesner นั้นสร้างให้เกิดผลลพัธ์

ของบา้นแบบ Modernist จ านวน 4 หลงั ซ่ึงในช่วงขณะนั้น Bawa รู้สึกไม่พอใจกบัการใชห้ลงัคาทั้ง

ทรงจัว่ (duo- pitch) และหลงัคาลาดเอียง (mono- pitch) จึงเป็นเหตุผลให้เขาทั้งสองไดท้ดลองการ

ออกแบบบ้านท่ีเรียกว่า frame house ซ่ึงมีลกัษณะการใช้โครงสร้างผนังท่ีมีความพรุน หรือ void 

อย่างหลากหลายแบบ ร่วมกบัหลงัคาท่ีแบนราบวางอยู่บนคานคอนกรีตหนา หลงัคาท าหนา้ท่ีเป็น

ระเบียง และ roof garden ท่ีบรรทุกดินหน้า 200-300 มิลลิเมตร อย่างท่ีเป็นฉนวนให้หลงัคา บน

หลงัคายงัเป็นปลูกพืชช่วยเพิ่มเงา และท าให้เกิดความเย็นภายในอาคาร บ้าน Jayawardena ค.ศ. 

1959- 1960 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Colombo เป็นบา้น 2 ชั้นในโครงสร้างของกรอบคอนกรีต บนรูปดา้นหนา้

อาคารปรากฏเป็นก าแพงสีขาวท่ีกรุดว้ยหิน หลงัมีลกัษณะแบนราบวางอยู่คานท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน 

ดา้นบนหลงับรรจุดว้ยดินหนา 250 มิลลิเมตรและปูดว้ยพืช[102] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

บา้น kanangara ค.ศ. 1959- 1961 ตั้งอยูท่ี่เมือง Colombo บา้นหลงัน้ีตั้งอยูใ่นท่ีดินท่ีจ ากดัใน

สุดปลายถนน Horton Pace ฐานรากอาคารครอบคลุมพื้นท่ีขนาดกวา้ง บนชั้น 1 พื้นท่ีส าหรับ

รับแขก ซ่ึงถูกออกแบบไวส้ าหรับระเบียง และสวน ท่ีอยู่รวมกบัโถง ในส่วนน้ีของบา้นถูกประกบ

ดว้ยชุดของห้องนอน กบัส่วนบริการ หลงัคาท าให้ดูเหมือนว่าไร้เสารับแรงโดยการวางระบบแนว

คานตามแนวยาว และคานท่ีรัดรอบเส้นรอบรูปของตวับา้น ช่วงระหว่างเสาได้ติดตั้งแผงกระจก 

หรือแผงไม ้ในขณะท่ีคานรับแรงจริงยื่นออกมาจากผนงัท าหนา้ท่ีรับแรงของคอนกรีต และช่วยกนั

แดด และน ้ าฝน ท่ีว่างระหว่างผนงั และคานลอยเหล่าน้ีไดเ้ตรียมไวใ้ห้กบัการระบายอากาศ บนัได
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ภาพท่ี 61 คานยืน่บา้น kanangara   

ภาพท่ี 62 ภายในหอ้งรับแขกบา้น kanangara   

ตั้งอยู่ท่ีทางเขา้ในโถงหลกั กบั gallery พาขึ้นไปยงัส่วนของห้องนอน ห้องสมุด และเช่ือมต่อไปยงั

ระเบียง และลานภายใน[102] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 63 concrete frame บา้น wijewardene   

ภาพท่ี 64 งานเขียนแบบบา้น wimal fernabdo   

บา้น wijewardene ค.ศ. 1959-1964 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Colombo ในบา้นหลงัน้ีปรากฏให้เห็นถึง

กรอบของโครงสร้างคอนกรีตสีด า ในช่วงระหว่างท่ีว่างในกรอบนั้นถูกเติมเตม็ดว้ยงานก่ออิฐสีขาว 

ในพื้นชั้นท่ี 1 บรรจุไวด้ว้ยส่วนส านักงาน ส่วนบริการ และห้องรับแขก ท่ีอยู่ร่วมกบัทางขึ้นไปยงั

ชั้นดาดฟ้า กรอบคอนกรีตสีด ายงัเป็นโครงสร้างท่ีต่อเน่ืองไปยงัชั้นท่ี 2 และท าหน้าท่ีเป็นแนว

ระเบียงทางเดิน (loggia)[103] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

บา้น wimal fernabdo ค.ศ. 1959 คืนหน่ึง 4 หลงัของชุดบา้น frame house ท่ีไม่ไดส้ร้างขึ้น

จริงตาปรากฏถึงความคิดเก่ียวกับระเบียงชั้นดาดฟ้า และจุดมุ่งหมายถึงชุดของการเช่ืองโยงการ

จัดเรียง mass ให้เกิดการปิดล้อมตามระบบ grid อย่างหยาบ ๆ และการปิดล้อมลานภายในท่ี

แสดงออกถึงทางเข้าอาคาร บันตั้งอยู่ในโถงหลักของส่วนห้องนั่งเล่น ท่ีน าเข้าไปสู่ชั้นระเบียง

ดาดฟ้า[102] 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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บา้น a. s. h. de silva ค.ศ. 1959- 1960 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Galle ท่ีตั้งของโครงการมีลกัษณะเป็น

พื้นท่ีลาดชันทางตอนเหนือของเมือง การออกแบบบ้านหลังน้ีนั้น Bawa มีลักษณะการร้ือ-สร้าง

บงักะโลตามรูปแบบ colonial แลว้รวมองค์ประกอบของอาคารกลบัเขา้มาโดยใช้ระบบ grid เป็น

เคร่ืองมือทีสร้างให้เกิดการเช่ือมโยงของ mass กอ้นหน้า กบั mass กอ้นหลงั ท่ีซ่ึงระหว่างพวกมนั

นั้นถูกขั้นดว้ยสวนขนาดเลก็ องคป์ระกอบของอาคารถูกแยกออกจากนัอยา่งอิสระโดยการให้ความ

หมายถึงการแบ่งขอบเขต แต่เช่ือมโยง การเช่ือมโยงเกิดขึ้นโดยระนาบหลงัคาท่ียาวผาดเสมือแกน

หลักของบ้าน หน้าท่ีของ mass ก้อนหน้านั้ นได้บรรจุคลินิกให้ค  าปรึกษา ตั้ งอยู่ข้างกับระเบียง

ทางเดิน (loggia) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นท่ีรอของผูท่ี้มาพบแพทย ์ mass กอ้นน้ีไดเ้ช่ือมต่อกบั mass กอ้น

หลงัโดยผา่นทางอุโมงคบ์นัไดยาว ในขณะเดียวกนัอุโมงคน้ี์ยงัท าหนา้ท่ีสร้างขอบเขตของสวน และ

เป็นเหมือนเขม้ทิศช้ีไปยงัทางเขา้หลกั เพื่อน าผูม้าเยี่ยมเยือนเขา้สู้ใจกลางของบา้น ในผงัแสดงออก

ถึง form ส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีถูกเรียบเรียงให้เกิดการลอ้มรอบสวนท่ีอยู่ใจกลางพื้นท่ี ส่วนของต่าง ๆ 

ของบา้นแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดยระดบัของชั้นห้องนอนท่ีอยู่สูงกวา่ชั้นของห้องนัง่เล่น ใน

ส่วนของพื้นท่ีหอ้งครัว และบริการแยกออกไปอีกปีกนึงของอาคารซ่ึงในส่วนของปีน้ีในแต่ละท่ีวา่ง

ระหวา่งครัวกบัหอ้นนอนคนรับใชจ้ะถูกแบ่งดว้ยสวนขนาดเลก็ระหวา่งพวกมนั ซ่ึงเช่ือมต่อกนัโดย

ระเบียงทางเดินยาวทางทิศใต ้ในขณะท่ีปีกทางทิศเหนือเป็นส่วนอาศยัของนอ้งสาวเจา้ของบา้น  ใน

ผงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีตัวบ้านได้ปล่อยให้ท่ีว่างภายในได้ไหลออกไปสู่สวนท่ีอยู่

โดยรอบอาคาร การจดัการองค์ประกอบในผงั และเขา้ไปแทรกตวัอยู่ในความชนัของท่ีตั้งสร้างให้

เกิดความสัมพนัธ์กบัสวนท่ีเปิดโล่ง สามารถรับรู้ไดถึ้งสภาพแวดลอ้มท่ีดี ในถูก ๆ ห้องนั้นไดรั้บ

การเทอากาศท่ีสะดวก หากสังเกตตามแบบของผงับา้นหลงัน้ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บังานของ 

Mies van de Rohe ในโครงการ Brick villa ค.ศ. 1923 ซ่ึงมีความคลายคลึงกันเชิงแนวคิดของการ

ร้ือ-สร้างระบบของ villa ท่ีสร้างให้เกิดการแยะแยะไดอ้ย่างชดัเจนระหว่างความเป็น ผนัง และ ไม่

เป็นผนัง ซ่ึงทั้งสององค์ประกอบน้ีถูกท าให้เกิดความต่อเน่ืองโดยระนาบแนวตั้งท่ีเช่ือมโยงความ

เป็นภายใน และความเป็นภายนอก Bawa อธิบายในรายละเอียดว่าเน่ืองจากท่ีตั้งของบา้นเป็นท่ีลาด

ชนัส่งผลให้เกิดการสร้างลกัษณะแนวคิดของ additional spatial จึงระนาบหลงัคาเป็นองคป์ระกอบ

หลกับน site ซ่ึง Bawa ไดแ้ทนท่ีลกัษณะของกอ้น mass ท่ีทึบตนัตรงกลางของ Mies van de Rohe 

ดว้ย space ท่ีเปิดออกไปสู่สวน ซ่ึงส่วนน้ีถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของบา้น ในแง่น้ีแสดงให้ถึงการ

ผสมลกัษณะของการใชส้วนภายใน (courtyard) และทางสัญจรภายในท่ียาว และวนไปวนมาอยา่งท่ี
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ภาพท่ี 65 แบบบา้น a. s. h. de silva   

ภาพท่ี 66 Brick villa   

เป็นองค์ประกอบตามขนบตามแบบบ้านของชาวสิงหล (Sinhalese manor house) รวมกับผงัพื้น

แบบกงัหนั (pinwheel)[104] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ท่ีมา: http://ethanmontesadesigns.blogspot.com/2015/07/the-comparison-
between-le-corbusier-and.html 
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ภาพท่ี 67 ทางเขา้บา้น a. s. h. de silva      

ภาพท่ี 68 มุมมอง court ท่ีศูนยก์ลางบา้น a. s. h. de silva      

ภาพท่ี 69 มุมมองหอ้งนัง่เล่นบา้น a. s. h. de silva      

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
ท่ีมา: https://archnet.org/sites/2995/media_contents/29604 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/2995/media_contents/29604 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

ท่ีมา: https://thinkmatter.in/2014/10/24/remembering-bawa/ash-de-s-sitting-dgr/ 
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ภาพท่ี 70 ผงัพื้น Manager’s bungalow       

Manager’s bungalow ค.ศ. 1959- 1960 ตั้ งอยู่ท่ี strathspey estate – upcot เมือง Maskeliya 

อาคารหลงัน้ีสร้างขึ้นในไร่ชาภูมิภาคส่วนกลางของเกาะ ซ่ึงบงักะโลหลงัน้ีสามารถเปรียบเทียบได้

กบัแนวคิดของ villa subyubana ออกแบบโดย Andre Palladio แสดงใหเ้ห็นถึงบางส่ิงท่ี Bawa ยมืมา

จากรูปแบบ Palladian ภายในบงักะโลบรรจุไวด้้วยเส้นรอบรูปสีเหล่ียมอย่างเคร่งครัดทั้งก าแพง 

และเรือนประกอบ จากภายในอาคารสามารถเปิดมุมมองขา้มไปยงัพื้นท่ีไร่ชา ตวัอาคารมีลกัษณะ

ปิดลอ้มท่ีกวา้งเพื่อรักษาความปลดภยัภายใน ผงัพื้นมีลกัษณะแบ่งแยกออกเป็นหน่อยย่อยของเส้น

รอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เพื่อสร้างให้เกิดล าดับ (hierarchy) การเข้าถึงลานทั้ง 3 แห่ง ทางเข้าหลัก

ไดรั้บการเนน้การเขา้ถึงโดยหอเก็บน ้ าท่ีก่อขึ้นจากหินสีขาว (white- painted rubble) ซ่ึงตั้งมุมทิศใต้

ของก าแพงท่ีลอ้มรอบอาคาร จากทางเขา้จะเกิดแกนท่ีน าไปสู่ลานภายใน และทางเขา้หลกัอาคารซ่ึง

มีลักษณธเป็นช่องเปิดท่ีมีสัดส่วนของ void ท่ีน้อยกว่าการปิดล้อม เพื่อน าสายตาไปยงัโถงใน

ต าแหน่งทิศใตซ่ึ้งถูกแวดลอ้มดว้ยระเบียงทางเดิน (loggia) อย่างต่อเน่ือง พื้นท่ีใชง้านหลกัของบา้น

ถูกเรียบเรียงใหอ้ยูร่อบลานท่ีเปิดมุมมองไปยงัพื้นท่ีของไร่ชาทางทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศใต ้

ในขณะท่ีส่วนครัว และบริการตั้งอยู่ในปีกอาคารทิศตะวนัตก หลงัคามีลกัษณะลาดเอียง (mono- 

pitch) ไปยงัโถงท าให้ชายคายื่นออกไปสร้างให้เกิด panorama view ของทอ้งฟ้า และภูเขา ระหว่าง

ห้องทางอาหารและห้องนัง่เล่นถูกขั้นดว้ยเฉลียงท าให้เกิดกรอบของมุมมองไปยงัทิศเหนือ ทั้งสอง

หอ้งสามารถเปิดมุมมองไปยงัสวนภายนอกดว้ยระบบผนงัเล่ือน บงักะโลถูกสร้างดว้ยวสัดุทอ้งถ่ินท่ี

หาได้จากแหล่งผลิตในพื้นท่ีทั้ งหินสีขาว (white- painted rubble) ท่ีเป็นวสัดุหลักใช้ก่อก าแพง 

ในช่วงท่ีเป็นช่องเปิดกวา้งจะถูกเติมเตม็ดว้ยกระจก และไม ้พื้นปูดว้ยหินสีด า (black stone)[105] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 71 มุมมองไปสู่ทางเขา้ และหอเก็บน ้า       

ภาพท่ี 72 มุมมองภายในห้องนั้นเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

บ้านส าหรับ Osmund และ Ena de silva ค.ศ. 1960 -1962 ตั้ งอยู่ท่ีเมือง Colombo ซ่ึงตัว

เจา้ของบา้นั้นตอ้งการให้บา้นหลงัน้ีมีรูปแบบ Kandyan ท่ีมีลกัษณะ การปิดลอ้มของก าแพง การเปิด

จากห้องเพื่องด้านเดียว ระเบียง ลาน และห้องสวดมนต์ ท่ีผสมกับรูปแบบ modern พร้อมทั้ ง

ส านักงานของสามีเธอ สูดิโอส าหรับลูกชาย ห้องพักแขก ในผงัพื้นมีลักษณะรูปแบบของการ

เช่ือมต่อของกอ้น mass และลานขนาดใหญ่ท่ีศูนยก์ลางของพื้นท่ีท่ีถูกจ ากดัเส้นรอบรูปโดยก าแพง 

ซ่ึงองคป์ระกอบแบบน้ีเป็นแบบเดียวกบัท่ีปรากฏขึ้นในบา้น A .S. H. de Silva ซ่ึงพื้นทีท างาน ส่วน

พกัผอ่น และส่วนบริการแวดลอ้มรอบลาน แต่ในกรณีบา้นหลงัน้ีนั้นการน าส่วนใชง้านเหล่าน้ีมาอยู่

ร่วมกนัในการเรียบเรียงท่ีเคร่งครัดกว่าเน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอบเขต องค์ประกอบหลกัของบา้น

ถูกเรียบเรียงไปตามความเป็นส่วนตวัของการใชง้านท่ีลึกเขา้ไปจากถนน องคป์ระกอบอยา่งแรกสุด 

loggia ถูกสร้างขึ้นโดยโครงสร้างไม ้หรือจะเรียกส่วนน่ีว่า porche หรือ stope ท่ีปรากฏขึ้นในบา้น
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ภาพท่ี 73 ผงัพื้นบา้นของ Ena de silva 

แบบชาวดตัช์ในช่วงแรก น้ีคือองคป์ระกอบแรกสุดอย่างท่ีส่วนหน่ึงของมุมมองจากถนนท่ีค่อย ๆ 

เปิดเผยให้เห็น space ของทางเขา้อาคาร ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งของแนวเส้นหลกัท่ีอยู่ศูนยก์ลางของ 4 

ช่วงเสาน าไปสู่ประตูไมท่ี้ถอยร่นจากก าแพงหนา้บา้น หลงัประตูบานน้ีเปิดเผยให้เห็นถึงลานท่ีท า

หน้าท่ีเป็นเสมือนสะพานตามขวางเช่ือมโยงไปยงั ประตูเขา้บา้นใน mass ก้อนแรกถดัจากประตู

บานน้ีเป็นทางเดินท่ีแคบน าไปสู่ลานหลกัท่ีศูนยก์ลางของบา้น ลกัษณะการเคล่ือนเขา้สู่ตวัอาคารท่ี

ปรากฏขึ้นน้ีนิยามให้เกิดแกนท่ีน าสายตาขา้มจาก mass ก้อนแรกไปยงั mass ก้อนท่ีสอง ใน mass 

กอ้นแรกบรรจุไวด้ว้ยส านกังาน และสตูดิโอ ท่ีจอดรถ ห้องพกัแขก ใน mass กอ้นน้ีสามารถมองไป

ยงัลานกลางบา้นซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของผงัพื้น ในลานน้ีถูกลอ้มรอบดว้ย loggia ทั้ง 4 ดา้น ลานถูก

ปูพื้นดว้ยกอ้นหิน และกรวด รวมถึงการวางโม่หินไวท่ี้มุมทั้ง 4 ท่ี ในลานน้ียงัไดรั้บร่มเงาจากตน้

มะม่วง และต้นปาล์ม ถัดจากลานเข้ามาเป็น mass ก้อนในสุดมีลักษณะเป็น 2 ชั้นท่ีบรรจุด้วย

ห้องนั่งเล่น ห้องทานอาหารบนชั้นท่ี 1 ส่วนบนชั้นท่ี 2 เป็นห้องนอน และห้องสวดมนต์ ในส่วน

ของครัว และบริการถูกปิดไวด้ว้ยก าแพงยาว ในแต่ละหน้าท่ีการใชง้านท่ีบรรจุอยู่ใน mass กอ้นน้ี 

ถูกแยกกนัเองดว้ยสวนขนาดเล็ก เน่ืองจากดา้นเวลาในการก่อสร้างจึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะสั่งน าเขา้

วสัดุประเภทเหล็ก และ กระจก ดังนั้นบ้านหลงัจึงน้ีใช้วสัดุท่ีหาได้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเปิดโอกาสให ้

Bawa ไดท้ดลองเก่ียวกบัวิธีการใชว้สัดุตามขนบธรรมเนียมการสร้าง ในแง่น้ีบา้นหลงัน้ีจึงแสดงให้

เห็นถึงพลังของกระเบ้ืองมุมหลังคา และแผนวสัดุทั่วไปในท้องถ่ินท าให้ตัวบ้านมีความรู้สึก

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน แต่ในขณะเดียวกนัในระดบัผงัพื้นยงัแสดงแสดงออกถึงลกัษณะ open plan 

ตามแบบ modern ท่ีสร้างให้เกิดการไหลของ space จากภายในสู่ภายนอก สร้างให้เกิดภายของ 

space ท่ีไม่จ ากดัท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีขนาดเลก็ ในทุกหอ้งสามารถไดรั้บการไหลเวียนอากาศไดอ้ย่าง

ดีจากทั้ง 2 ดา้น[106] 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 74 รูปตดัแนวยาวบา้นของ Ena de silva 

ภาพท่ี 75 ผงัหลงัคาบา้นของ Ena de silva 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

ท่ีมา: argocollective.com/barnabybennett/Modelling-the-Ena-De-Silva-House-by-Geoffrey-Bawa 
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ภาพท่ี 76 แบบจ าลอง 3 มิติชั้น 1 บา้นของ Ena de silva 

ภาพท่ี 77 แบบจ าลอง 3 มิติชั้น 2 บา้นของ Ena de silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

ท่ีมา: argocollective.com/barnabybennett/Modelling-the-Ena-De-Silva-House-by-Geoffrey-
Bawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

ท่ีมา: argocollective.com/barnabybennett/Modelling-the-Ena-De-Silva-House-by-Geoffrey-Bawa 
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ภาพท่ี 78 ลานกลางบา้นของ Ena de silva 

ภาพท่ี 79 มุมมองจากห้องนัง่เล่นบา้นของ Ena de silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

ท่ีมา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a3f0e8e44e04e3000040-
remembering-bawa-image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

ท่ีมา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a3f0e8e44e04e3000040-
remembering-bawa-image 
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ภาพท่ี 80 มุมมองจากทางเขา้บา้นของ Ena de silva 

ภาพท่ี 81 มุมมองจากลานออกไปยงัเขา้บา้นของ Ena de silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 82 ผงับา้น และหลงัคาบา้นของ Dr. Bartholomeusz 

บา้น Dr. Bartholomeusz ค.ศ. 1961ตั้งอยู่ท่ีเมือง Colombo บ้านสร้างขึ้นในพื้นท่ีลกัษณะ

แคบ และยาว พื้นท่ีล าดบัแรกสุดของบา้นคือลานซ่ึงถูกแยกจากถนนโดย mass อาคาร 2 ชั้น ซ่ึงท า

หนา้บรรจุโรงจอดรถ ท่ีพกัคนรับใช ้และเป็นทางเขา้หลกัของบา้นท่ีเป็น arch ถดัจากลานแรกมาคือ 

mass ก้อนท่ี 2 ท่ีบรรจุห้องทานอาหารและครัว ถัดเขา้ไปจาก mass ก้อนน้ีคือลาน และสระน ้ าท่ี

น าไปสู่ mass ก้อนหลกัท่ีมีลกัษณะ 2 ชั้น บรรจุด้วยห้องนั่งเล่นท่ีสามารถทะลุผ่านไปยงัระเบียง 

และสวนปลายสุดของพื้นท่ีบ้าน ส่วนห้องนอนอยู่ท่ีชั้น 2 ต่อมาภายหลงัเจา้ของโครงการได้ขอ

ยกเลิกการก่อสร้างจึงท าให้ Bawa ขอซ้ือพื้นท่ีโครงการต่อเพื่อท าส านักงานของ E. R. &B. จาก

แรกเร่ิมท่ีโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่ออยูอ่าศยั และเม่ือมนัไดเ้ปล่ียนหนา้ท่ีใชง้านเป็นส านกังานส่งผล

ให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีในการท างาน รวมถึงอากาศท่ีถ่ายเทไดส้ะดวก ในโดรงการน้ี Bawa ไดใ้ห้

ความส าคัญต่อหลังคาอย่างท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของสถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน และได้

ทดลองประเภทวสัดุท่ีหลากหลาย รวมถึงกระบวนการก่อสร้าง อย่างทราบดีหลงัคาแบนนั้นยากต่อ

การกนัน ้ าร่ัว ร่วมถึงมีแนวโนม้ท่ีท าให้อาคารสะสมความร้อน Bawa จึงไดเ้ลือกใช้กระเบ้ืองครอบ

โคง้แบบ Portuguese ท่ีมีพื้นผิวท่ีน่าสนใจ และตวัมนัเองเป็นฉนวนกันความร้อนท่ีดี แต่การซ้อน

ชั้นกันของกระเบ้ืองตอ้งการโครงสร้างไมท่ี้ซับซ้อน ท าให้ช่วงของจนัทนั แป และคานไม่กวา้ง 

Bawa จึงมีมองวิธีแกปั้ญหาเก่ียวกบัหลงัคาโดยใชว้สัดุอย่างแผ่นใยหินมาท าเป็นลูกฟูกเพื่อเป็นชั้น

กนัร่ัวซึมก่อนปูคู่กบักระเบ่ืองครอบโคง้ ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีของการกนัความร้อน กนัร่ัวซึม จาก

การใชว้สัดุ 2 ชนิดร่วมกนั[107] 
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ภาพท่ี 83 รูปตดัแนวยาวบา้นของ Dr. Bartholomeusz 

ภาพท่ี 84 รูปดา้นหนา้บา้น Dr. Bartholomeusz 

ภาพท่ี 85 รูปดา้น mass กอ้นท่ี 2 ของบา้น Dr. Bartholomeusz 
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ภาพท่ี 86 รูปดา้นหลงั mass กอ้นท่ี 3 ของบา้น Dr. Bartholomeusz                            

ภาพท่ี 87 หนา้บา้น Dr. Bartholomeusz 

ภาพท่ี 88 มุมภายในลานกลางบา้น Dr. Bartholomeusz 
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ภาพท่ี 89 รูปตดับา้น keuneman 

ภาพท่ี 90 รูปดา้นหนา้บา้น keuneman 

บา้น keuneman ค.ศ. 1967- 1969 ตั้งอยูท่ี่เมือง Colombo ท่ีดินบา้นหลงัน้ีเป็นท่ีดินท่ีมีขนาด

เล็กถูกห้อมลอ้มไปดว้ยบา้นหลงัอ่ืน ๆ ในละแวกใกลเ้คียงกนั บา้นลกัษณะเป็นหอคอยสูง 3 ชั้น ท่ี

แตกต่างจากบา้นท่ีมีลานแบบหลงัอ่ืน ๆ ซ่ึง Bawa ตอ้งการน าเสนอทางเลือกอ่ืนส าหรับท่ีดินขนาด

เล็ก บนชั้นพื้นนั้นประกอบไปดว้ยท่ีจอดรถ ส านักงาน ห้องครัว และห้องทานอาหาร บนชั้นท่ี 1 

เป็นชุดของห้องนอนเต็มชั้น บนชั้นท่ี 2 คือห้องนั้นเล่นภายใตห้ลงัคาจัว่ ซ่ึงอยู่ติดกบัระเบียงขนาด

กวา้งท่ีเปิดมุมมองไปยงัทะเล[108] 
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ภาพท่ี 91 รูปดา้นขา้งบา้น keuneman 
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ยุคกลางของ Geoffrey Bawa ระหว่างปี ค.ศ. 1970 – 1977       

 ในปีค.ศ. 1970 ความตึงเครียดของนโยบายรัฐบาลท่ีน าโดยนาง Sirimavo Bandaranaike 

จากพรรค Sri Lanka Freedom Party ท่ีด าเนินการถึงเร่ืองการจัดสรรท่ีดินให้เป็นของรัฐ ความ

เขม้งวดการน าเขา้แลกเปล่ียนกบัต่างชาติ การประกาศใช้ภาษาอย่างเป็นทางการของศรีลงักา การ

ออกกฎหมายไม่เขา้รวมเป็นพนัธมิตรกบัชาติตะวนัตกนั้นแสดงออกถึงการหยุดยคุของการเป็นเมือง

อาณานิคม น าไปสู่การเปล่ียนช่ือจาก Ceylon เป็น Sri Lanka ซ่ึงในช่วงของการปกครองสมยันั้น

ของรัฐบาลตอ้งเผชิญหน้ากับการก่อจลาจลท่ีเกิดจากกลุ่มผูน้ับถือต่างศาสนาท่ีจะโค่นลม้รัฐบาล 

Bawa จึงพยายามหลีกเล่ียงการแสดงออกอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ในขณะท่ีการออก

กฎหมายเก่ียวกบัการใหเ้ช่าอาคาร และการตึงขนาดของท่ีดินส่งผลใหไ้ม่เกิดอาคารใหม่ ๆ ท าใหล้ด

ถอนปริมาณงานในบริษทัของ Bawa จนปีค.ศ.1971 เกิดจลาจลขึ้นอีกคร้ังส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกไม่

ปลอดภยัในชุมชนของชาว Burgher ท าให้เกิดการอพยศออกจากศรีลงักาเพื่อเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ยงั

ประเทศออสเตรเลีย หรือแคนนาดา ซ่ึง Bawa เองนั้นไดส้ัญญาท างานจากออสเตรเลียท าให้เขานั้น

เร่ิมตน้มองหาโอกาสในการท างานยงัต่างประเทศ  ในช่วงทศวรรษท่ี  1960 Bawa นั้ นประสบ

ความส าเร็จกบัการท าให้ E. R.&B. กลบัมามีช่ือเสียงอีกคร้ัง ท าให้เกิดฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง ส่วนใหญ่

เป็นลูกคา้ส่วนตวั หลงัจากปีค.ศ. 1970 แหล่งของงานเหล่านั้นไดเ้ร่ิมลดนอ้ยลงไป แต่ยงัไงก็ตามใน

ช่วงเวลานั้น E. R.&B. ถือวา่เป็นบริษทัสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุดในศรีลงักา น ามาซ่ึงการ

ไดเ้ขา้รับสัญญางานออกแบบกบัรัฐบาล[109]   
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หลงัจากประสบความส าเร็จในฐานนะสถาปนิกผูอ้อกแบบ Bentota Beach Hotel ส่งผลให ้

Bawa ไดรั้บสัญญาว่าจา้งออกแบบ Connemera Hotel ในเมือง Madras ประเทศอินเดีย ท าให้ Bawa 

ตดัสินใจเปิดบริษทัสาขาขึ้นท่ีเมือง Madras และได้มีการแลกเปล่ียนพนักงานทั้งไปและกลบัจาก 

Colombo ในปีค.ศ.1971 Bawa ไดรั้บสัญญาออกแบบสโมสรของบริษทั และท่ีพกัอาศยัคนงานใน

ไร่ของบริษัท Madurai Mills จาก Martin Henry ผู ้จัดการทั่วไป  น ามาซ่ึงการแนะน าต่อไปยัง 

Kumararaja ผูซ่ึ้งว่าจา้ง Bawa ให้เตรียมการออกแบบโรงพยาบาล Kumararaja M. A. M. Muttiah ท่ี

เมือง Adyar ตลอดจนบา้นพกัอาศยัในเมือง Madras ส าหรับนาง Meenah Muttiah และโครงการอ่ืน 

ๆ อีกเช่น โรงแรมในกลุ่มบริษทั Connemara ผลงานท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศของ Bawa เป็นผลลพัธ์

ท่ีมาจากการติดต่อโดยส่วนตวั ในปีค.ศ. 1975 โครงการเปล่ียนโรงเก็บน ้ าตาลเป็นท่ีพกัต่างอากาศ

บนเกาะ Mauritiusc ในปีค.ศ. 1973 โครงการท่ีช่วยศิลปินชาวออสเตรเลียพฒันารีสอร์ทขนาดเล็ก

บนเกาะ Bali  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองยากมากับการด าเนินโครงการท่ีอยู่ต่างประเทศในช่วงเวลานั้นจาก

สถานะการณ์การเมืองท่ีไม่มั่นคงในการเดินทางออกนอกประเทศศรีลังกา หลังจากระบบการ

ปกครองและรัฐบาลกลบัมามีความมัน่คงอีกคร้ัง Bawa ไดใ้ห้ความคาดหวงัในการผลิตผลงานและ

ความสนใจของเขากลบัไปท่ีศรีลงักา[110]       

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 Bawa ไดร้วบรวมสถาปนิกวยัเยาวท่ี์เต็มไปดว้ยพรสวรรค ์ในช่วง

เวลาต่อมาทศวรรษท่ี 1970 สถาปนิกวยัเยาวเ์หล่านั้นตอนน้ีเต็มไปดว้ยความแข็งแกร่งของการเป็น

นกัออกแบบท่ีมีความเฉพาะตวั มีกระบวนการท่ีเป็นของตวัเองท่ีช่วยส่งเสริมบริษทั ส าหรับ Bawa 

เองถือเป็นช่วงท่ีได้พฒันาทั้ง ความหลกัแหลม จินตนาการ การเป็นนักประดิษฐ์ ซ่ึงเต็มไปด้วย

แนวคิด และความช่างสังเกตท่ีเขาสะสมจากการท่ีเคยเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้เกิด

การพฒันาความรู้สึกถึงท่ีว่างในงานสถาปัตยกรรม ทกัษะท่ีสามารถวิพากษต์วัเองได ้ความมัน่ใจถึง

การสัมผสัและรสนิยม ความเข้าใจของการสร้างกรอบการออกแบบท่ีเหมาะสม ความรู้สึกท่ีมี

ความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม ทศันคติในการท างานของ Bawa ดูราวกบัว่าส่ง

ตรงไปยงัเหล่าลูกทีมสถาปนิกของเขา บรรยายกาศในการท างานของบริษทันั้นเต็มไปด้วยความ

เหนียวแน่น ส่วนหน่ึงมาจากความเช่ือของ Bawa ท่ีมีต่อตวัลูกศิษยท่ี์เรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาสอน ทั้งการ

ช่วยให้บุคคลเหล่าน้ีส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรม แต่ในท่ีสุดเหล่าลูกศิษยข์อง Bawa เหล่านั้นได้

เร่ิมแยกยา้ยออกจากบริษัทเพื่อเร่ิมตนการท างานในแนวทางของตนเองจนท้ายท่ีสุดเหลือแค่ 

Vasantha Jacobsen เพียงคนเดียวท่ียงัคงอยูต่ั้งแต่เร่ิมตน้สร้างทีมงานของ Bawa และต่อมาเธอถือได้

วา่เป็นผูช่้วยคนส าคญั ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 นั้นถือไดว้า่เป็นยุคทองของ Bawa ท่ีแวดลอ้มไปดว้ย
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ภาพท่ี 92 ผงัพื้นบา้น p. c. de saram 

สถาปนิกวยัเยาว์ท่ียงัไม่มีความมั่นใจในการท างานเป็นนักออกแบบ มันง่ายท่ีจะปกครองหรือ

ตดัสินใจในส่ิงต่าง ๆ  แต่การแยกออกไปของบุคคลเหล่านั้นท าใหเ้กิดการแพร่หลายแนวคิดเก่ียวกบั

การออกแบบสถาปัตยกรรมของ Bawa ยงัแสดงให้อย่างชดัเจนว่าเขานั้นสามารถด าเนินงานต่อแม้

จะปราศจากบุคคล[111] เหล่านั้นในช่วงเวลาน้ีจึงปรากฏงานออกแบบบา้นไดแ้ก่   

 บา้น p. c. de saram ค.ศ. 1970- 1973 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Colombo เจา้ของบา้นมีความตอ้งการท่ี

จะสร้างบา้นส าหรับลูก 4 คนอยา่งเป็นสัดส่วนของตวัเอง Bawa จึงไดมี้จุดมุ่งหมายออกแบบบา้นให้

มีลกัษณะเป็นบา้นแถว 4 หลงัท่ีอา้งอิงไปยงัลกัษณะของบา้นแบบขนบชาว Dutch- Muslim ท่ีมีลาน

ภายในบา้น ซ่ึงตวับา้นไดถ้อยร่นเขา้ไปจากขอบเขตของท่ีตั้งโครงการเพื่อสร้างใหเ้กิดท่ีจอดรถกบัท่ี

ปลูกพืช ในส่วนดา้นหนา้อาคารมีลกัษณะเป็นก าแพงสีขาวท่ีประกอบไปดว้ยประตูและหนา้ต่าง ตวั

บ้านทั้งโครงการมีลักษณะแยกก้อน mass ออกเป็น 3 ก้อนวางตัดกันตามแนวขวางกับพื้นท่ีตั้ ง

โครงการ โดยมีลานภายในท าหนา้ท่ีการแยก และการเช่ือมต่อทุก mass โดยระเบียงทางเดินหลกั ใน 

mass กอ้นแรกบรรจุไปดว้ยโรงจอดรถ ส านกังาน ทางเขา้โถงหลกั และห้องเก็บของ mass กอ้นท่ี 2 

บรรจุไปดว้ยหอ้งนอน และห้องน ้า ใน mass กอ้นท่ี 3 บรรจุไปดว้ยหอ้งทานอาหาร และห้องนัง่เล่น 

ลานภายในถูกป้องกนัดว้ยคานคอนกรีตแบบ pre- cast วางขนานไปรอบตวัลานเพื่อลดประมาณ

ของแสง และกระจายแรงของน ้ าฝน รวมไปถึงป้องกันการโจรกรรมท่ีเข้ามาจากหลังคา space 

ภายในจึงมีความเยน็ และเบา แต่กลบัสร้างความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตวับนท่ีดินขนาดเล็ก แบบ

ของบา้นหลงัถือไดว้่าประสบความส าเร็จของการอยู่อาศยั ท าให้ในปีถดัมาสมาชิกครอบครัว de 

saram ไดใ้ห้ Bawa ออกแบบบา้น Stanley de saram ท่ีตั้งอยู่ภายในการปิดลอ้มของก าแพงธนาคาร

เก่าโดยหยบิยมืรูปแบบจากโถงบา้นหลงัน้ีไปใช[้112] 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 93 ผงัหลงับา้น p. c. de saram 

ภาพท่ี 94 รูปตดัแนวยาวบา้น p. c. de saram 

ภาพท่ี 95 รูปดา้นหนา้บา้น p. c. de saram 
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ภาพท่ี 96 ลานภายในบา้น p. c. de saram 

ภาพท่ี 97 หอ้งนัง่เล่นบา้น p. c. de saram 
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ภาพท่ี 98 มุมมองจากถนนหนา้บา้น p. c. de saram 

ภาพท่ี 99 ผงัพื้นบา้น Stanley de saram 
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ภาพท่ี 100 รูปดา้นหนา้บา้น Stanley de saram 

ภาพท่ี 101 มุมมองจากถนนหนา้บา้น Stanley de saram 
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ภาพท่ี 102 ภายในลานบา้น Stanley de saram 

ภาพท่ี 103 มุมมองภายในห้องทานอาหารบา้น Stanley de saram 
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ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Stanley-de-Saram-
House/G0000lhUKKQVg3sA/I0000eE4FqxvsGDo/C0000xIEsjdPRv40 
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ภาพท่ี 104 มุมมองภายในบา้น Stanley de saram 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                        

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Stanley-de-Saram-
House/G0000lhUKKQVg3sA/I0000KWBsHaUVl94/C0000xIEsjdPRv40 

บา้น Peter White ค.ศ. 1973- 1974 ตั้งอยู่ท่ี Pereybere, Mauritius เป็นเกาะท่ีตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของแอฟริกา ซ่ึงโครงการน้ีเปิดโอกาสให้ Bawa ไดท้ างานในสถานท่ีตั้งโครงเป็นไร่ออ้ย 

แต่การด าเนินงานในโครงการน้ียงัมาพร้อมกบัความยากล าบากเร่ืองจากการเดินทางท่ีใกลท่ี้สุดตอ้ง

ข้ามมหาสมุทรอินเดีย เจ้าของบ้านคือ Peter White นั้ น เป็นเพื่อนกับ Bevis Bawa พี่ชายของ 

Geoffrey ตวัเขาเองยงัช่ืนชอบในบ้านของ Ena de Silva อีกด้วย Peter White ได้คน้พบไร้ออ้ยเก่า

แห่งน้ีในปี ค.ศ. 1972 เขามีความตอ้งการปรับปรุงสถานท่ีแห่งน้ีให้เป็นบา้นพกัช่วงสุดสัปดาห์ จน

ในปีค.ศ. 1973 Bawa ไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีแห่งน้ี และใชเ้วลาอยู่กบัมนัเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อ

ถ่ายรูป สเก็ต และก าหนดจุดมุ่งหมายของตวับา้น เม่ือกลบัมายงัศรีลงักาเน้ืองานทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นใน

ท่ีตั้ งโครงการไปด้ถูกส่งผ่านไปยงั Ismeth Raheem เพื่องานเขียนแบบในระดับรายละเอียดท่ี

พอเพียงให้เอกบัการท างานใรศรีลงักา ดงันั้นการตดัสินใจในระหวา่งการก่อสร้างจึงเกิดขึ้นบน site 

งาน Bawa ได้เดินทางไปเยี่ยมท่ีตั้งโครงการในระหว่างท่ีเน้ืองานก าลงัด าเนินไป จนกระทั้งแบบ

ก่อสร้างเสร็จแลว้ส่งถึงเจา้ของบา้น บา้นหลงัน้ีใช้เวลาก่อสร้าง 9 เดือน ลกัษณะของการออกแบบ

ในโครงการน้ีนั้นไดท้ างานร่วมกบัโครงสร้างเก่าของตวับา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย mass ท่ีมีลกัษณะ

เป็น vault ยาว 2 หอ้ง ซ่ึงถูกออกแบบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นหอ้งหลกั เพิ่มเติมส่วนครัวและห้องเก็บของท่ี

อยู่ภายใตช้ั้นลอย เหนือชั้นลอยเป็นส่วนของห้องนอนท่ีปลายสุดของ vault ส่วนของพกัแขกถูกจดั

ใหอ้ยูท่ี่อีกอาคารท่ีเลก็กวา่[113] 
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ภาพท่ี 105 ผงับริเวณบา้น Peter White 

ภาพท่ี 106 ผงัพื้นบา้น Peter White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 
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ภาพท่ี 107 ภาพสเก็ตรูปตดัตามขวาง vault บา้น Peter White 

ภาพท่ี 108 รูปตดัยาว vault 1 บา้น Peter White 

ภาพท่ี 109 รูปตดัยาว vault 2 บา้น Peter White 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

                                                                                                   

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 
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ภาพท่ี 110 รูปดา้นบา้น Peter White 

ภาพท่ี 111 ดา้นหนา้บา้น Peter White 

ภาพท่ี 112 space ภายในหอ้งทานอาหารบา้น Peter White 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 
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ภาพท่ี 113 ผงับริเวณบา้น Lidia Gunasekera 

บา้น Lidia Gunasekera เดิมเป็นบา้น 2 หลงัเก่าท่ีสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1720- 1740 ตั้งอยู่ท่ีเมือง 

Bentota อาคารหลงัหน่ึงตั้งอยู่ลึกเขา้ไปในท่ีดิน และอีกหลงัอยู่ติดกบัถนน ทั้งสองอาคารตั้งอยู่ใน

ท่ีดินรกร้าง ซ่ึงอยู่ติดกับถนนหลกัจากเมือง Colombo มาสู่เมือง Bentota ท่ีดินผืนน้ีมีขนาดเน้ือท่ี 

500 ตาราเมตร ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม ้ท่ีตั้งอยู่บนท่ีราบจุดสูงสุดอยู่ระดบัเดียวกบัถนนลาดลงไปยงัทุ่ง

นาทางทิศตะวนัออก อาคารหลงัแรกหันหลงัให้กับหน้าท่ีดิน ก าแพงเดิมได้ถูกร้ือทิ้งออกไปเพื่อ

เปล่ียนต าแหน่งประตูทางเขา้ และได้เพิ่มระเบียงเขา้ไปทางทิศตะวนัตก พร้อมทั้งก่อก าแพงยาว

ตลอดแนวท่ีดินทางดา้นขวาอย่างท่ีเป็นการขบัเน้นถนนภายในโครงการ อาคารหลงัท่ีสองอยู่ตรง

ขา้มกบัอาคารหลงัแรก นั้นถูกร้ืออยา่งระมดัระวงั และก่อก าแพงขึ้นใหม่ดว้ยงานก่อปูนขาว ซ่ึงเป็น

เร่ืองยากมากในโครงการน้ีท่ีจะร้ือกรอบประตู หน้าต่างโดยไร้ซ่ึงความเสียหาย อาคารทั้งสองหลงั

ไดก้ารเขียนแบบรางวดั และบูรณะ และยา้ยต าแหน่งของทางเขา้ภายใน รวมถึงการเพิ่มบนัไดเพื่อ

ขึ้นไปยงัชั้นสอง ซ่ึงก่อนหน้ามนัไดท้ าหน้าท่ีเป็นบนัไดชนัขึ้นไปสู่ท่ีเก็บของ อีกการเปล่ียนแปลง

หลกัในโครงการน้ีคือการแทนท่ีก าแพงทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัระเบียงดว้ยแผน่กระจกขนาดใหญ่ 

ท าใหเ้กิดการแยกระหวา่งประตู และหนา้ต่าง อย่างท่ีเป้นจุดมุ่งหมายของความงามท่ีเกิดขึ้นในวสัดุ

ประเภทกระจก โครงการน้ีได้แสดงให้เห็นถึงความช านาญในการน าท่ีว่างเชิงขนบประยุกต์เพื่อ

กลบัมาใชใ้หม่[114] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                       

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 
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ภาพท่ี 114 รูปตดั 1 บา้น Lidia Gunasekera 

ภาพท่ี 115 รูปตดั 2 บา้น Lidia Gunasekera 

ภาพท่ี 116 รูปตดั 3 บา้น Lidia Gunasekera 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

ท่ีมา: หนังสือ Geoffrey Bawa (White book) 
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ภาพท่ี 117 ภายในชั้น 2 บา้น Lidia Gunasekera 

ภาพท่ี 118 ภายในชั้น 1 บา้น Lidia Gunasekera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3026/media_contents/29675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: http://sevenby3.blogspot.com/2009/06/no-87-lydia-gunasekera-house.html 

 

 

 

 

 



  141 

ยุคสูงสุดของ Geoffrey Bawa ระหว่างปี ค.ศ. 1978- 1988      

 ในปีค.ศ. 1977 พรรค United Nation Party ภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี J. R. 

Jayewardene กลบัมาชนะการเลือกตั้งอีกคร้ังซ่ึงด าเนินการบริหารประเทศดว้ยนโยบายท่ีแข็งแกร่ง

อย่างเช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าก าลงัน ้ า การจดัการชลประทาน การพฒันาสังคม การพฒันาระดบั

หมู่บา้นและการขยายการศึกษาขั้นสูง การไม่เก็บภาษีเพื่อสนับสนุนการผลิตสินคา้ภายในประเทศ 

และการท่องเท่ียว ซ่ึงในช่วงเวลาเดียวกนันั้นสถาปนิกท่ีช านาญการภายในศรีลงักาไดเ้พิ่มขึ้นอย่าง

ก้าวกระโดดตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา เป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเปิดโรงเรียนสถาปัตยกรรมท่ีเมือง 

Katubedde โดยท างานร่วมกับมหาวิทยา Moratuwa และรับรองหลักสูตรโดย RIBA กระแสของ

การเรียนสถาปัตยกรรมไดรั้บความนิยมอย่างมากซ่ึงผูท่ี้ด าเนินการสอนบางคนคืออดีตผูช่้วยของ 

Bawa นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1969 Bawa ไดด้ ารงต าแหน่งประธานสมาคมสถาปนิกของศรีลงักา (SLIA) 

และไดรั้บรางวลัจากสมาคมฯ ในปีค.ศ. 1982 ซ่ึงรัฐบาลไดเ้ชิญให้ SLIA ท าหนา้ท่ีพฒันาหลกัสูตร

ใหม่ของสมาคมเอง และโครงการต่าง ๆ ท่ีจะเป็นช่องทางเข้าไปยงัตวัสมาชิกสมาคมฯ แต่ Bawa 

นั้นพยายามหลีกเล่ียงค าเชิญโดยตรงจากรัฐบาล ซ่ึงเขาเองจะชอบรับงานผ่านตวัเองมากกว่าจะรับ

โดยตรงจากรัฐบาล ซ่ึงท าให้ Bawa วางตวัเป็นกลางเก่ียวกบัการปกครองในสายตาของสาธารณะ 

แต่ย ังไงก็ตาม J. R. Jayewardene ก็ย ังคงเป็นเพื่อนเก่าของ Bawa ซ่ึ งเป็นคนมอบสัญญาการ

ออกแบบ Bentota Bleach Resort เม่ือเขานั้ นด ารงต าแหน่งผู ้ว่ากระทรวงการท่องเท่ียวในช่วง

ทศวรรษ 1960- 1979 ซ่ึงต่อมาไดม้อบหมายงานออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ท่ีเม่ือง Kotte แก่ Bawa 

และตามมาดว้ยงานรับปรุงรัฐสภาแห่งเก่า งานปรับปรุงส านกังานกระทรวงเศษฐกิจ งานวางผงัใหม่

มหาวิทยาลยั Ruhunu และบา้นพกัต่างอากาศท่ีเมือง Anuradhapura ต่อมาในปีค.ศ. 1978 Bawa ไดมี้

โอกาสใช้เวลาทั้ งวนัในการยา้ยท่ีพักและส านักงาน และให้ค  าปรึกษาการวางเฟอร์นิเจอร์ การ

ตกแต่ง ใหก้บันายกรัฐมนตรีคนใหม่ช่ือ Premadasa ซ่ึงโทรศพัทห์า Bawa โดยตรงดว้ยความซาบซ่ึง

ท่ีมีต่อตวั Bawa เขาได้มอบหมายงานตกแต่งส านักงานเลขาของเขาบนถนน Flower  ในช่วงเวลา

นั้นเอง Bawa ได้แสดงออกถึงการไม่ฝักไฝ่ถึงการเขา้ข้างฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ส่งให้ตัว  

Bawa เองไดรั้บงานวา่จา้งออกแบบตามมาในช่วง 2-3 ปีต่อมา[111] 
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ภาพท่ี 119 ผงับริเวณรัฐสภาแห่งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29588 

 

                                              ภาพท่ี 120 รูปตัดรัฐสภาแห่งใหม่ 
                                                                                                                                                  

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29589 

 

 

 

 



  143 

ภาพท่ี 121 ภาพสเก็ตโดย Geoffrey Bawa 

ภาพท่ี 122 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ท่ีเมือง Kotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29731 
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ในวยัย่าง 60 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นจุดสูงสุดของ Bawa หลงัจากเหล่าสถาปนิกรุ่นเยาวท่ี์เขาได้

รวบรวมไว้เม่ือทศวรรษท่ี 1960 ได้แยกย้ายออกไปท างานตามแนวทางตัวเองเหลือไว้แค่ 

Poologasundram และ Vasantha Jacobsen  นั้น Bawa ได้ตั้ งทีมออกแบบส าหรับโครงการรัฐสภา

แห่งใหม่โดยรวบรวมสถาปนิกจาก Bombay ซ่ึ งน าโดย Vasantha Jacobsen งานวางผังใหม่

มหาวิทยาลยั Ruhunu ท่ีด าเนินโดย Nihal Bodhinayake ท่ีด าเนินการเกือบทั้งหมดดว้ยคนเดียว ซ่ึง

ช่วงนั้น Bawa ดูราวกบัวา่จะผ่อนคลายมากขึ้น และมกัจะหาเวลาพูดคุยกบัเพื่อนจากภายนอกบริษทั

เพื่อกระตุน้ความคิด ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 สถาปนิกช่ือ Anjalendran มกัจะเป็นคนท่ีคลุกคล่ีกบั 

Bawa เป็นประจ าซ่ึงตัวของ Anjalendran นั้ นเคยร่วมงานกับ E. R.&B. เป็นช่วงเวลาสั้ น ๆ ใน

ทศวรรษท่ี 1970 เขาศึกษามากจาก Moratuwa และส าเร็จการศึกษาจาก Bartllett ในปีค.ศ. 1977 และ

เร่ิมฝึกฝนแนวทางกออกแบบของตวัเองจนต่อมาถือไดว้่าเป็นนกัออกแบบท่ีมีความสามารถมากใน

ยุคของเขา และยงัเป็นครูท่ีให้แรงบนัดาลใจ และความลึกซ้ึงในการสอนประวติัศาสตร์และทฤษี

ทางสถาปัตยกรรม ความกงัวลต่อการไร้ซ่ึงระบบบนัทึกการท างานของ E. R.&B. ท าใหเ้ขาเร่ิมสร้าง

ระบบท่ีเฉพาะในการรวบรวมเอกสารท่ีสัมพนัธ์กับงานท่ีเกิดขึ้นในบริษทั อีกหน่ึงคนสนิทของ 

Bawa ในช่วงนั้นคือ สถาปนิกท่ีเคยร่วมงานกับ E. R.&B. ช่วงสั้ น ๆ คือ Milroy Perera ซ่ึงส าเร็จ

การศึกษาจาก  North London Polytechnic ในปีค.ศ. 1975 และท างานเป็นสถาปนิกอิสระระหว่าง 

London กบั Colombo ในช่วงเวลาท่ีร่วมงานกบั Bawa เขามกัจะไดรั้บค าปรึกษาเน้ือหาเก่ียววิธีการ

ออกแบบ และอีกคนสนิทคือ Ena de Silva ผูอ้อกแบบธงขนาดใหญ่ท่ีแขวนไวท่ี้ลานของรัฐสภาท่ี

มกัจะไปเยี่ยม Bawa ท่ีบา้นบ่อย ๆ ในช่วงเวลานั้น Bawa มีความสุขกับชีวิตส่วนตวั เขามกัจะใช้

เวลากลางสัปดาห์ไปกบังานในบริษทั และมกัจะชอบท างานโครงการขนาดเล็ก และหาเวลาพูดคุย

เก่ียวงานสถาปัตยกรรมกับ Milroy และAnjalendran และใช้สุดสัปดาห์ท่ีสวน Lunuganga[115] 

 จนในปีค.ศ. 1983 Christoph Bon และ Jean Chamberlin มีแผนท่ีจะเผยแพร่งานออกแบบ

ของ Bawa สู่สาธารณะโดยเร่ิมในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือ โดยได้รับความ

ช่วยเหลือจาก Anjalendran แต่เป็นท่ีน่าเสียดายบริษทัของ Bawa ไม่เคยบนัทึกขอ้มูล ทั้งงานเขียน

แบบสถาปัตยกรรม ภาพถ่ายในช่วงยุคเร่ิมแรกของการท างาน ส่วนขอ้มูลท่ีหลงเหลืออยู่ยงัถูกท า

ลา้ยดว้ยมดและปลวก จึงแกปั้ญหาโดยการจา้งช่างเขียนแบบช่ือ Vernon Nonis เขียนแบบใหม่เพื่อ

ตีพิมพ ์และมอบให้ Bawa ลงลายเซ็นพร้อมลงวนัท่ีใกลเ้คียงให้ตรงแบบตน้ฉบบั ดว้ยความบงัเอิญ

ส านักพิมพ์ Mimar ท่ีมีบรรณาธิการ ณ ขณะนั้นคือ Aga Khan ไดเ้ร่ิมแผนการท่ีจะตีพิมพง์านของ 

Bawa พอดีน าไปสู่การร่วมมือขึ้นกบัทั้ง Christoph Bon และ Jean Chamberlin ท่ีลงความเห็นว่าจะ
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ตีพิมพห์นงัสือโดยตั้งฐานอยูท่ี่ประเทศสิงคโปร์ซ่ึงได ้Brain Brace Taylor บรรณาธิการชาวอเมริกนั

ซ่ึงท างานร่วมกบั Mimar ท่ีจะเป็นผูเ้ขียนบทน าของหนงัสือเล่มน้ี แต่ดว้ยความทา้ทายท่ียากทั้ง ๆ ท่ี

มีการอธิบายน าร่องถึงวิธีการออกแบบคราว ๆ แต่ Bawa เองนั้นกลบัไม่เต็มใจท่ีจะอธิบายวิธีการ

ออกแบบของเขาในเชิงทฤษฎี เน้ือหาในหนังสือจึงเลือกท่ีรวบรวมขอ้มูลจากบา้น Christoph Bon 

และ Jean Chamberlin ในลอนดอนรวมทั้งบทความของ Brain Brace Taylor ท่ีเขียนถึงประเด็นการ

ออกแบบท่ีคลุมเครือของ Bawa จึงท าให้งานหนังสือเล่มน้ีจะเหมือนงานปะติด และได้รับการ

ตีพิมพเ์ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ปีค.ศ. 1986 ถึงแมว้า่ความพยายามของ Tylor ท่ีจะวิพากษใ์นประเด็นอ่ืน

ของวิธีการออกแบบของ Bawa แต่ตวั Bawa นั้นยงัรู้สึกดีท่ีจะอธิบายงานตวัเองท่ีเน้นไปท่ีลกัษณะ

ของความเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ซ่ึงเน้ือหาในหนังสือพยายามเน้นการคดังานท่ีมีคุณลกัษณะ

เก่ียวกบัมิติของวตัถุ ท่ีท าใหเ้กิดการอภิปรายขยายออกถึงสังคม หรือความหมายทางวฒันธรรม และ

กระตุน้ให้เกิดการอภิปรายท่ีตึงเครียดเล็กน้อยต่อความหมายท่ีแทจ้ริงของงานออกแบบของ Bawa 

หนังสือเล่มน้ีเป็นท่ีรู้จักดีในการเรียกว่า The White Book นั้ นประสบความส าเร็จส่งผลให้งาน

ออกแบบ และตวัของ Bawa มีช่ือเสียงในระดบัสากล ในขณะท่ีหนงัสือนั้นเผยแพร่ไปทัว่โลกส่งผล

ให้เกิดผูท่ี้สนในวิธีการเขียนแบบท่ีพิมพ์ในหนังสือในวงกว้าง จนเกิดการท าซ ้ าจนกลายมาเป็น

มาตราฐานของภูมิภาคเอเชียเขตร้อน ทั้งท่ีในช่วงทศวรรษ 1960 วิธีการเขียนแบบน้ีไม่มีค่าเลย

ส าหรับทีมนักออกแบบของ Bawa เพราะการท างานส่วนใหญ่อยู่หน้างาน และแบบท่ีเขียนมกัจะ

เสร็จหลงัจากอาคารก่อสร้างเสร็จแลว้เพื่อเป็นตวัอย่างการเขียนแบบท่ีเนน้ไปท่ีการวาดตน้ไม ้และ

บ่อน ้ าท่ีอยู่กบัตวัอาคาร ไม่ใช่เพื่อแสดงวิธีการออกแบบแต่เป็นการแสดงให้ถึงว่างานออกแบบช้ิน

นั้นจะเป็นอย่างไรเม่ือต้นไม้ปกคลุมทั่วทั้ งท่ีตั้ งโครงการ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นสถาปนิกชาว

องักฤษช่ือ Christopher Beaver วางแผนท่ีจดันิทรรศการงานของ Bawa ขึ้นท่ีลอนดอน โดยไดรั้บ

การน าน าให้รู้จกักับงานของ Bawa โดย Plesner เม่ือทั้งคู่ท างานด้วยกันช่วงทศวรรษท่ี 1970 ซ่ึง

นิทรรศการคร้ังน้ีไดรั้บการอนุมติัจาก RIBA ในปีค.ศ.1984 เขาไดเ้ดินทางถึงศรีลงักาเพื่อขอความ

เห็นชอบจาก Bawa ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกันกับท่ี Bawa นั้ นได้ก าลังรวมทีมท าหนังสือ ต่อมานั้ น

นิทรรศการเปิดขึ้นเป็นเวลาส่ีสัปดาห์ในลอนดอน ซ่ึงการจดันิทรรศการเป็นไปตามโครงสร้างของ

หนังสือ แต่บริบทของกระแสสถาปัตยกรรมในช่วงนั้นขององักฤษไดใ้ห้ความสนใจไปยงักระแส

ของ Post modern จึงท าให้นิทรรศการไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร และนิทรรศการได้ยา้ยไป

แสดงต่อท่ีนิวยอร์ค และโคลมัโบ และอีกหน่ึงงานเขียนท่ีอธิบายถึงสวน Lunuganga ปรากฏขึ้นใน

นิตยสารของเดนมาร์กในปีค.ศ. 1959 โดย Ulrik Plesner และงานเขียนช้ินเดียวท่ีถือว่าเป็นการ
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ภาพท่ี 123 ผงับริเวณมหาวิทยาลยั Ruhunu 

ประกาศตวัตนอย่างชดัเจนของ Bawa ท่ีตวัเขาเขียนขึ้นเม่ือปีค.ศ. 1968 ในหนงัสือ Times Annual of 

Ceylon[116]           

 จากภาระงานท่ีหนักหน่วงในช่วงทศวรรษท่ี 1980 เกิดผลกระทบต่อสถาปนิกท่ีท างาน

ให้กับ Bawa โดยตรง ความตึงเครียดของการด าเนินโครงการออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ท าให ้

Vasantha Jacobsen ลาออกจากบริษัทในปีค.ศ. 1984 รวมถึง Poologasundram  ท่ีเข้ามาดูแลงาน

ออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ และงานวางผงัมหาวิทยาลยั Ruhunu ท่ีเป็นสาเหตุใหสุ้ขภาพเขาแยล่ง เขา

จึงตดัสินใจอุทิศเวลาให้กบัครอบครัวตวัเองมากขึ้นประจวบกบัความตึงเครียดในความสัมพนัธ์กบั 

Bawa ท่ีเพิ่มขึ้นท าให้เขาตอ้งลาออกไป ในทา้ยท่ีสุดจึงเหลือแค่ Bawa คนเดียวท่ีด าเนินงานสรุป

โครงการวางผงัมหาวิทยาลยั Ruhunu ณ ขณะนั้นดว้ยวยัย่าง 70 ปี Bawa เร่ิมมีความคิดท่ีจะลามือ

หรือท างานในส่วนของเขา จนในปีค. ศ. 1987 งานออกแบบโรงแรม Royal Oceanic ในเมือง 

Negombo จบลงไปแต่น ามาซ่ึงความไม่ประสบความส าเร็จกบัโครงการส่งผลต่อการปฏิเสธงานท่ีมี

ต่อบริษทัตามมาจนในปีค.ศ. 1990 อาคาร City Dispensary เสร็จส้ินลงถือไดว้่าเป็นงานช้ินสุดทา้ย

ก่อนท่ี E. R.&B. จะปิดตวัลง[117] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3040/media_contents/29590 
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ภาพท่ี 124 มหาวิทยาลยั Ruhunu 

ภาพท่ี 125 ลานภายในมหาวิทยาลยั Ruhunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3040/media_contents/29752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3040/media_contents/29749 
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ภาพท่ี 126 ผงับริเวณบา้น martenstyn   

ภาพท่ี 127 รูปตดับา้น martenstyn   

บ้าน martenstyn ค.ศ. 1977- 1979 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Columbo ยอ้นกลบัราวทศวรรษท่ี 1960 

Bawa ไดเ้คยออกแบบบา้นขนาดเลก็ให้กบั Pin และ Pam Fernando บนท่ีดินขนาดเล็กท่ีอยู่ในตรอก 

จนกระทั้งค.ศ. 1977 Bawa ได้ถูกเชิญกลับมาออกแบบบ้านให้ลูกสาวของพวกเขาบนท่ีดินผืน

เดียวกนั ในโครงการน้ี Bawa ไดมี้โอกาสทดลองการออกแบบบา้นตึก เขาไดว้างต าแหน่งของบา้น

ไวท่ี้มุมของสวนหลงับา้น Fernando ไดใ้ห้ตวัอาคารดูเหมือนเติบโตขึ้นระหว่างตน้โพธ์ิท่ีอยู่ในสวน

เดิม เม่ือผูม้าเยือนมาถึงทางเขา้ท่ีเป็นฉานรับท่ีสุดตรอก พวกเขาจะตอ้งเดินผ่านอุโมงค์ท่ีผาดผ่าน

หนา้บา้น Fernando เขา้สู่ฐานของบา้น บนชั้นพื้นดินบรรจุไปดว้ยหอ้งครัว และหอ้งทานอาหาร บน

ชั้นท่ี 1 บรรจุห้องนัง่เล่น ชั้นท่ี 2 บรรจุห้องนอน ชั้นบนสุดเป็นระเบียงหลงัคาท่ีอยู่ระหว่างก่ิงของ

ตน้โพธ์ิ ทั้ง 4 ชั้นถูกเช่ือมต่อโดยบนัไดคอนกรีต[118] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29706 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29705 
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ภาพท่ี 128 บา้น martenstyn   

ภาพท่ี 129 โถงบนัไดบา้น martenstyn   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29430 
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ภาพท่ี 130 รูปดา้นบา้น Sunethra Bandaranaike 

ภาพท่ี 131 รูปตดับา้น Sunethra Bandaranaike 

บ้าน Sunethra Bandaranaike ค.ศ. 1984- 1986 ตั้ งอยู่ ท่ี เมือง Horagolla บ้านหลังน้ีถูก

เปล่ียนแปลงจากคอกมา้ของครอบครัว Bandaranaike ซ่ึงนบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 คอกมา้หลงัน้ีตั้งอยู่

หลงับา้นแบบ Walaawe ซ่ึง Bawa แยกก้อนอาคารออกแบบ 2 ส่วนโดยก าแพงคอนกรีตของสวน 

ซ่ึงคอกม้าด้วยตัวของมันเองมีความสูงภายในเป็น 2 เท่าของสัดส่วนปกติจึงบรรจุ ไวด้้วย น้อง

นั่งเล่น ห้องนอน และห้องท างาน ในขณะท่ีอีกปีกอาคารใหม่ทางขวาบรรจุห้องครัวทางเขา้หลกั

รวมถึงห้องพกัแขก สร้างให้สวนภายในแห่งท่ีสองซ่ึงถูกปิดลอ้มดว้ยม่านของแนวตน้ไม ้ระเบียง

ทางเดิน (loggia) เช่ือมต่อทั้ง 2 ปีกอาคาร และว่ิงจากฉานรับทางเขา้ (porte cochere) จากทิศเหนือ

ไปยงัคอกมา้ ท่ีปลายของระเบียงทางจบลงท่ีหนา้ต่างกลม[119] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 132 บา้น Sunethra Bandaranaike 

ภาพท่ี 133 ภายในหอ้งนัง่เล่นบา้น Sunethra Bandaranaike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000t_XWvGvZ_Kk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Sunethra-Bandaranaike-House-
Horagolla/G0000GszBBiEBxGc/I0000ZKFvqQX.e2Q/C0000hh9svIGZmDo 
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ภาพท่ี 134 บริเวณสุดระเบียงทางเดินบา้น Sunethra Bandaranaike 

ภาพท่ี 135 มุมมองจากสวนภายในบา้น Sunethra Bandaranaike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Sunethra-Bandaranaike-
House-Horagolla/G0000GszBBiEBxGc/I0000Vga9KWqvJ1g/C0000hh9svIGZmDo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000BtWr_DCRRSo 
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ภาพท่ี 136 มุมมองภายในอาคารออกไปยงัสวนบา้น Sunethra Bandaranaike 

ภาพท่ี 137 ผงับริเวณบา้น fitzherbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/502081058455010457/?lp=true 

บา้น fitzherbert ค.ศ. 1985- 1986 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Dodampahala ท่ีดินของบา้นหลงัตั้งอยู่คิด

ชายฝ่ังทะเล ซ่ึง Richard fitzherbert Blockhole ผูเ้ป็นเจา้ของตอ้งการจะสร้างเป็นบา้นพกัตากอากาศ 

ซ่ึง Bawa ออกแบบให้มีลกัษณะเป็นวิลล่า 3 หลงัท่ีมีห้องน ้ า และลานภายในเป็นของตวัเอง ท่ีสอด

ด้วยระเบียงทางเดิน (loggia) สูงท่ีน าไปสู่ห้องทานอาหาร และห้องนั่งเล่น บนัไดภายนอกน าลง

ไปสู่สวนมะพร้าวและสระวา่ยน ้าท่ีอยูใ่กลก้ลบัหาดทราย และทะเล[120] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 138 บริเวณบา้น fitzherbert 

ภาพท่ี 139 มุมออกไปยงัภายนอกบา้น fitzherbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

ท่ีมา: https://archnet.org/sites/3037/media_contents/29341 
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ภาพท่ี 140 ผนงับา้น the de soysa 

บา้น the de soysa ค.ศ. 1985- 1991 ตั้งอยูท่ี่เมือง Columbo เจา้ของบา้นคือ Cecil และ Chloe 

the de soysa ซ่ึงเป็นเพื่อนเก่าของ Bawa ครอบครัว the de soysa เป็นนักพฒันาท่ีดิน Chole ผูเ้ป็น

ภรรยาได้ด าเนินกิจการ boutique และ gallery ในย่าน  Wijerama Mawatha ในกรุง Columbo 

ครอบครัว the de soysa เป็นเจ้าของบ้านเก่า และสวนขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่างย่าน Wijerama 

Mawatha กับย่าน Boyd Place พื้นสวนได้ถูกแบ่งไปเป็นท่ีส าหรับลูกสาว ซ่ึงตัวบ้าน Bawa ได้

ออกแบบเป็นบา้นตึกบนชั้นพื้นดินบรรจุส านกังานท่ีมองขา้มออกไปยงัสวน และท่ีจอดรถ บนชั้น 2 

บรรจุด้วยห้องนอนใหญ่ท่ีล้อมรอบด้วยหน้าต่างขนาดสูง 2 เมตร ส่วนนอนแยกออกจากส่ วน

แต่งตวั บนชั้นหลงัคาเป็นศาลาส าหรับไมเ้ล้ือยท่ีเปิดมุมมองสู่ทอ้งฟ้า และขา้มพื้นท่ีของเพื่อนบา้น

ออกไป ห้องนั่งเล่น และห้องนอนนั้นถูกแวดลอ้มไปดว้ยบานเล่ือนอลูมิเนียม ตวับา้นถูกแวดลอ้ม

ไปดว้ยตน้ไมสู้ง และเตม็ไปดว้ยพืชพนัธ์ กรอบหนา้ต่างท่ีมีลกัษณะสูงดูราวกลบัว่ากลืนหายเขา้ไป

ยงัพื้นหลังท่ีเป็นสวนของมัน ด้วยสีของก าแพงท่ีขาวบ้านหลังน้ีจึงสะท้อนลักษณะความเป้น 

minimalism[121] 
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ภาพท่ี 141 มุมมองจากภายนอกบา้น the de soysa 

ภาพท่ี 142 มุมมองจากภายในบา้น the de soysa 
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ภาพท่ี 143 ผงับริเวณบา้น Currimjee 

บา้น Currimjee ค.ศ. 1986- 1994 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Floreal เกาะ Mauritius ซ่ึงเจ้าของบ้านคือ 

Bashir Currimjee ซ่ึงเพื่อนกบั Peter White ไดข้อให้เขาติดต่อ Bawa มาเป็นสถาปนิกของโครงการ

น้ีจนตุลาคมค.ศ. 1986 เจ้าของบ้านไปส่งรูปถ่ายแบบส ารวจความลาดชันของท่ีดินพร้อมความ

ตอ้งการเป็นกระดาษ 3 แผ่น จนกระทั้งธันวาคมปีเดียวกัน Bawa ไดเ้ดินทางไปยงั Mauritius เพื่อ

ส ารวจท่ีดินเป็นคร้ังแรก Bawa น าเสนอการออกแบบบา้นหลงัเป็นเน้ือท่ีใชง้าน 1000 ตารางเมตรซ่ึง

ประกอบไปดว้ยลกัษณะของกลุ่มกอ้น mass แบบ cluster วางไปตามระดบัความชนัของท่ีดินท่ีถูก

ปิดลอ้มดว้ยชุดของลานภายนอก และสระน ้า วสัดุท่ีใชปิ้ดผิวในบา้นหลงัน้ีส่วนใหญ่เป็นวสัดุน าเขา้

อย่างเช่น หินอ่อนท่ีสั่งมาจากเมือง Carrara บานประตูไมโ้บราณ บานหน้าต่างจากตะวนัออกไกล 

ของประดับจากอินเดีย บา้นหลงัน้ีเต็มไปด้วยกระทอ้นความคิดอย่างท่ีเป็นเรียงเรียงทั้งรูปทรงท่ี

แน่นอน และท่ีว่างอยา่งไม่สมมาตรบนพื้นท่ีลาดอยา่งท่ีเกิดขึ้นในบา้น A .S. H. de Silva และการใช้

สระน ้ าอย่างท่ีขึ้นในงานประเภทรีสอร์ท ตวับา้นกลบัสะทอ้นถึงความรู้สึกแบบบา้นสมยัใหม่ใน

ดินเดียเหนือ และมุสลิมในอดีตร่วมกนั บา้นน้ีใชเ้วลาก่อสร้างนาน 8 ปี[122] 
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ภาพท่ี 144 ภายนอกบา้น Currimjee 

ภาพท่ี 145 สระน ้าภายในบา้น Currimjee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ช่วงท างานคนเดียวระหว่างปี ค.ศ. 1988- 2003       

 หลงัจากท่ี E. R.&B. ปิดตวัลงไป Bawa จึงไดเ้ปล่ียนห้องพกัแขกของบา้นหมายเลข 33 ให้

เป็นส านักงานขนาดเล็กเพื่อเร่ิมตน้ท างานคนเดียว ซ่ึงในช่วงนั้นก็ได้เร่ิมมีสถาปนิกรุ่นใหม่ท่ีเคย

ร่วมงานกบัเขาเขา้มาเป็นผูช่้วย 3 คน Bawa ในช่วงนั้นมีความสุขท่ีไดเ้ร่ิมท างานกบัทีมงานใหม่ท่ี

ประกอบดว้ยสถาปนิกท่ียงัมีความสดใหม่ของการเป็นนักออกแบบ ตวัเขาเองตั้งใจจะสร้างสตูดิโอ

ออกแบบมากกว่ารูปแบบบริษทัหลงัจากหนงัสือ Mimar ไดตี้พิมพง์านของเขาออกไปนั้นส่งผลให ้

เหล่าบรรดาเจา้ของโครงการทัว่เอเชียเดินทางมาเพื่อให้ Bawa ออกแบบโครงการอย่างไม่ขาดสาย

แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า โครงการเหล่านั้นมีจุดประสงค์ท่ีใช้ช่ือของ Bawa ในเชิงการตลาดมากกว่าท่ี

จะสนใจวิธีการออกแบบท่ีแทจ้ริงของเขา ตวั Bawa เองนั้นตระหนักไดอ้ย่างดีแต่เขายงัมีความสุข

กบัการท าหนา้ท่ีสถาปนิก ซ่ึงโครงการมากมายในช่วงนั้นถือเป็นช่วงท่ีส าคญัส าหรับ Bawa ท่ีท าให้

เขานั้นไดข้จดัแนวคิดในการท างานตลอดสามสิบปีท่ีผา่นมาเพื่อเร่ิมชุดแนวคิดใหม่ท่ีเหมาะสมกว่า 

สุขภาพของ Bawa เร่ิมแย่ลงสาเหตุมากจากการสูบบุร่ีอย่างหนักจนในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1990 ตวั

เขาเร่ิมเคล่ือนไหวล าบากจนตอ้งพึ่งพารถเขน็ ในปีค.ศ. 1994 เขาไดรั้บความทรมานจากการลม้ลงน

จนตอ้งพึ่งไมเ้ทา้ในการเดิน และในปีค.ศ. 1997 การลม้คร้ังท่ีสองท าให้เขาตดัส้ินใจเลิกสูบบุร่ีไป 

Bawa เร่ิมกงัวลปัญหาสุขภาพท่ีป่วยเร่ือรังมาอย่างยาวนาน เขาจึงเร่ิมทยอยสะสางงานท่ียงัคงคัง่คา้ง

อยู่ในปีค.ศ. 1997 หลงัจากส่งมอบงานให้ลูกคา้ Bawa ไดเ้ดินทางไปยงัสวน Lunuganga เพื่อด่ืมชา

กบัครอบครัวในช่วงเยน็วนัเดียวกนันั้นเขาไดรั้บอาการหวัใจวายคร้ังแรก แต่อาการคร้ังนั้นยงัฟ้ืนตวั

กลบัมาไดเ้ร็ว และกลบัไปท างานต่อได ้จนเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1998 Bawa ไดรั้บความทรมาน

จากอาการหัวใจวายจนท าให้เขาเป็นอมัพาต สุขภาพของ  Bawa ยงัคงทรุดลงอย่างช้า ๆ ในช่วงปี

ค.ศ. 1999[123] ในช่วงบา้นชีวิตของ Bawa น้ีจึงปรากฏงานออกแบบประเภทบา้นไดแ้ก่ 

 บา้น Jayakody ค.ศ. 1991- 1996 ตั้งอยูท่ี่เมือง Colombo ท่ีดินนั้นมีลกัษณะเส้นรอบรูปแบบ

ปากฉลามตั้งอยู่ในตรอกย่านธุรกิจ Union Place ตวัอาคารมีลกัษณะเป็นบา้นตึกควบรวมกับลาน

ภายใน ผนงัดา้นหนา้อาคารเวน้ท่ีวา่งส าหรับเป็นท่ีจอดรถ สัมพนัธ์กบัทางเขา้หลกัท่ีน าเขา้ไปสู่ลาน

ขนาดเล็กท่ีอยู่ติดกบัโถงหลกั บนชั้นพื้นเป็นห้องตอนรับ เปิดเขา้ไปสู่สวนขนาดเล็กท่ีเกือบจะเป็น

บ่อน ้ าบาดาล อยูใ่ตป้ล่องท่ีไวร้ะบายอากาศ ซ่ึงมีห้องทานอาหารเป็นสวนหน่ึงของพื้นท่ี บนชั้นท่ี 1 

บรรจุดว้ยห้องนอนซ่ึงแต่ละห้องจะมีสวนเป็นของตวัเอง ในขณะท่ีคร่ึงหน่ึงบนชั้นท่ี 2 เป็นระเบียง

ดาดฟ้าขนาดใหญ่ท่ีประกอบร่วมกับระเบียงทางเดิน (loggia) บนชั้นท่ี 3 เป็นสระว่ายน ้ าพร้อม

มุมมองท่ีเปิดกวา้งขา้มพื้นท่ีขา้งเคียงออกไป[124] 
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ภาพท่ี 146 ผงัชั้นพื้นบา้น Jayakody 

ภาพท่ี 147 ผงัพื้นชั้น 3 บา้น Jayakody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 148 รูปดา้นหนา้บา้น Jayakody  

ภาพท่ี 149 หนา้บา้น Jayakody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000I3WtXaICnvw 

 

 

 

 



  162 

ภาพท่ี 150 มุมมองภายในห้องนัง่เล่นบา้น Jayakody 

ภาพท่ี 151 มุมมองบนชั้น 2 บา้น Jayakody 
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ภาพท่ี 152 มุมมองจากลานภายในบา้น Jayakody 

ภาพท่ี 153 บริเวณปล่องระบายอากาศภายในบา้น Jayakody 
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ภาพท่ี 154 ผงับริเวณบา้น Pradeep Jayawardene 

บา้น Pradeep Jayawardene ค.ศ. 1997- 1998 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Mirissa บา้นหลงัเดิมบนท่ีผืนน้ี

เป็นของครอบครัว Jayawardene ได้ถูกท าล้ายลงจากอัคคีภัยช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 ทาง

ครอบครัวจึงใช้ท่ีดินผืนน้ีเป็นสวนมะพร้าวลกัษณะท่ีเดินเป็นแหลมยื่นออกไปทางทิศตะวนัออก

ของอ่าว Weligama ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทางใตข้องเกาะศรีลงักา จนกระทั้งค.ศ. 1997 Bawa ไดเ้อยปาก

กบัหลานของครอบครัวคือ Pradeep Jayawardene ท่ีท างานออกแบบบนท่ีผืนน้ี ลกัษณะท่ีดินอยู่ลาด

ขึ้นมาจากถนนหลกัระหวา่งเมือง Galle กบัเมือง Matara หลงัจากเขา้มาในดินเสียงรบกวนจากถนน

ไดถู้กตดัออกไป การเล้ียวคร้ังสุดทา้ยก่อนเขาท่ีดินได้เผยให้เห็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งออกไปสู่อ่าว 

ผ่านช่องระหว่างแนวตน้มะพร้าวเป็นภาพยอ้นแสงตดักบัสีของทอ้งฟ้า เม่ือสังเกตใกลจ้ะเห็นกลุ่ม

ของล าตน้ผอมเพรียวของตน้มะพร้าวสูงขึ้นไปสู่เรือนยอดใบเสมือนขอบเขตหลงัคา สร้างให้เกิด

แรงบนัดาลใจแก่ Bawa ท่ีวางกอ้น mass ท่ีว่างของตวัอาคารไว ้mass ท่ีเป็นกอ้นฐาน ท่ีซึงหลงัคาถูก

ปกคลุมดว้ยระนาบแบนท่ีลาดเพียงเล็กน้อยไปทางทิศใต ้โดยมีจุดรับเป็นแนวเสาคอนกรีต 6 แถว

ตามแนวกวา้ง และ 3 ตามแนวลึก อาคารหลงัน้ีไม่มีหนา้ต่าง ประตู และผนัง กอ้น mass ท่ีเป็นฐาน

ถูกท าให้ยกขึ้นเพื่อให้เหมาะสมท่ีบรรจุห้องนอน ชั้นบนของกอ้น mass น้ีคือส่วนห้องนั่งเล่น ใน

ระดบัท่ีต ่าลงมาเป็นส่วนทานอาหาร ส่วนท่ีอ่ืนคือส่วนบริการ และหอ้งก าเนิดไฟฟ้า[125] 
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ภาพท่ี 155 มุมมองจากสวนบา้น Pradeep Jayawardene 

ภาพท่ี 156 มุมมองภายในบา้น Pradeep Jayawardene 
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ภาพท่ี 157 มุมมองภายในสวนนัง่เล่นบา้น Pradeep Jayawardene 

ภาพท่ี 158 มุมมองลงส่วนห้องนอนบา้น Pradeep Jayawardene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

ท่ีมา: https://threeblindmen.photoshelter.com/gallery-image/The-Jayawardene-
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บา้นของสถาปนิก 33rd Lane ค.ศ. 1960- 1998 ตั้งอยู่ท่ีเมือง Colombo ยอ้นกลบัไปปีค.ศ. 

1959 หลังจากกลับมาจาก London ได้ 2 ปี Geoffrey Bawa เช่าห้องแถวคูหาท่ีสามจากส่ีคูหาซ่ึง

ตั้งอยู่ปลายสุดในตรอกแคบของถนน 33 และแปลงมนัให้เป็นหน่วยของท่ีอยู่อาศยั ท่ีบรรจุด้วย

ห้องนั่งเล่น ครัวขนาดเล็ก ห้องนอน และห้องพกัส าหรับคนรับใช้ ต่อมาภายหลัง Harold Pieris 

เจา้ของห้องแถวชุดน้ีเดิม ไดข้ายทั้ง 4 คูหาน้ีต่อแก่ Bawa ค.ศ. 1961 เขาไดจ้ดัการผนวกคูหาท่ี 3 เขา้

คูหาท่ี 4 เพื่อเป็นห้องทานอาหาร พื้นท่ีจดัแสดงผลงาน และโรงรถ จนกระทั้งค.ศ. 1968 Bawa ได้

ปรับรูปแบบของชุดคูหาพร้อมกนัทั้งหมด คูหาท่ี 3 ไดถู้กหลอมเขา้กบัคูหาท่ี 2 เพื่อขยายห้องนอน

หลกัให้กวา้งออกไป และสร้างให้เกิดหน่วยของห้องพกัแขก (guest suit) ในคูหาท่ี 1 ไดถู้กร้ือทิ้ง

บางสวนเพื่อเปิดเป็นทางขึ้นไปยงัตึกดา้นบนท่ีมีจ านวน 4 ชั้น ปกคลุมอยู่เหนือระดบัพื้นดินท่ีเป็น

โรงรถ ในชั้นท่ี 1 บรรจุห้องสมุด ในชั้นท่ี 2 บรรจุระเบียงทางเดิน (loggia) บนชั้นท่ี3 เป็นระเบียง

ดาดฟ้า ทางสัญจรดัง่เดิมภานในท่ีมีอยู่มากมายไดถู้กหลอมเขา้เป็นทางสัญจรยาวเคล่ือนท่ีผ่านชุด

ของลานภายในขนาดเล็ก ตลอด 4 ปีบา้นหลงัได้ถูกเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้สูญเสียรูปแบบ

ดังเดิมของตัวอาคารไป ในแต่ละขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงเกิดจากกระบวนการเพิ่มเติมท่ีท าตาม

อ าเภอใจ หรือลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดความสนใจ ท่ีซ้อนกนัอยู่อย่างรู้สึกถึงการสร้างล าดบั และ

การจัดวางอคง์ประกอบ ในบ้านหลังน้ี Bawa ได้พัฒนาความสนใจในเชิงสถาปัตยกรรมแบบ 

bricolage หรือการสร้างให้เกิดการร่วมกนัของวสัดุท่ีเอ้ือให้น ามาใชง้านได ้อย่างเช่นองคใ์นอาคาร

โบราณทั้งของศรีลงักา และอินเดียท่ีรับรู้ไดถึ้งความงามของศิลปะน ามาจดัวางรวมกนัสร้างให้เกิด

การจดัองคป์ระกอบ ผลท่ีเกิดขึ้นจากระบวนน้ีนั้นคือหอ้งท่ีถูกร้อยเรียงจนมีลกัษณะเป็นเขาวงกตอยู่

ร่วมกบัลานภายใน สร้างให้เกิดการรับรู้ภาพของ space อย่างท่ีไม่จ ากดั จากขอ้จ ากดัของท่ีดินขนาด

เลก็ในเมืองดูเหมือนค าวา่ ภายใน และภายนอก แถบจะสูญเสียความหมาย ในแง่น้ีบา้นหลงัแสดงให้

เห็นถึง ห้องท่ีปราศจากหลงัคา หลงัคาท่ีปราศจากก าแพง ทั้งหมดถูกเช่ือมต่อกนัโดยความซับซ้อน

ของแกน และทิวทศัน์ของภายใน การเขา้ถึงภายในอาคารล าดบัแรกตอ้งเจอโรงรถท่ีเป็นห้องสลวั 

เพื่อท่ีผ่านเขา้สู่ภายในตอ้งเคล่ือนท่ีผ่านระเบียงทางเดินสีขาวยาว ท่ีปลายสุดระเบียงเป็นต าแหน่ง

ของกรอบช่องแสงโดยชุดของเสา Chettinad โบราณ ในต าแหน่งจะเป้นท่ีตั้งของประติมากรรมหัว

มา้ท่ีหัดทิศทางเป็นแกนน าสายตาไปสู่ลานภายในท่ีอยู่อีกฝากของศูนยก์ลางของบา้น ท่ีศูนยก์ลาง

ของบา้นจะรวมเขา้กบัแกนท่ีว่ิงสู่ห้องนอนหลกัท่ีมีลานภายในของมนัเองในส่วนของตวับา้นหลกัน้ี

เป็นอะไรท่ีแตกต่างจากตัวตึกท่ีอยู่ส่วนหน้าของบ้านโดย ส้ินเชิงในส่วนของตัวตึกนั้ น Bawa 

ต้องการน าแนวคิดของ Miason Citrohan ของ Le Cobusier มาใช้จัดการปริมาตรท่ีต่อเน่ืองโดย
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ภาพท่ี 159 ผงัชั้นพื้นบา้น 33rd  Lane 

ภาพท่ี 160 ผงัชั้น 1 และชั้น 2 บา้น 33rd  Lane 

พื้นผิวของระนาบ และเช่ือมแนวตั้งโดยบนัไดเวียนท่ีพาขึ้นไปยงัชั้นดาดฟ้า บนชั้นไดเ้ปิดมุมมอง

ขา้มพื้นท่ีขา้งเคียงไปยงัมหาสุมทร[126] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 
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ภาพท่ี 161 รูปตดัตามยาวบา้น 33rd  Lane 

ภาพท่ี 162 หนา้บา้น 33rd  Lane 

ภาพท่ี 163 มุมมองภายในทางเดินหลกับา้น 33rd  Lane 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

ท่ีมา: หนังสือ geoffrey bawa: the complete works 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/139330182194842669/?lp=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

ท่ีมา:https://www.facebook.com/GeoffreyBawaHouseNumber11/photos/a.503881936304993/1938
361052857067/?type=3&theater 
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ภาพท่ี 164 แนวเสา Chettinad ภายในบา้น 33rd  Lane 

ภาพท่ี 165 มุมมองภายในห้องนัง่เล่นบา้น 33rd  Lane 

ภาพท่ี 166 มุมมองภายในห้องนัง่เล่นบนชั้น 1 บา้น 33rd  Lane 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000E1IQMUmKTSk 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/number-11-colombo-residence/introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/gallery-number-11 
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บ้าน Lunuganga ค.ศ. 1948- 1998 ตั้ งอยู่ ท่ี เมือง Bentota อย่างท่ีได้อธิบายไปก่อนน้ี 

Lunuganga คือท่ีดินท่ีตั้งอยู่บนเนินซ่ึงถูกขนาบด้วยด้านหน่ึงเป็นแม่น ้ า Bentota และอีกด้านเป็น

ทะเลสาบ Dedduwa ตัวท่ีดินตั้ งคร่อมอยู่บนเนินเขาเต่ียท่ีมีลักษณะเป็นแหลมขยายเข้าไปใน

ทะเลสาปน ้ ากร่อย ซ่ึงไดรั้บน ้ าจากปากแม่น ้ าท่ีอยู่ห่างออกกว่ากิโลทางทิศตะวนัตก ท่ีซ่ึงระลอก

คล่ืนของมหาสมุทรอินเดียพดักลบัเขา้มา ทางทิศตะวนัออกคือสวนยาง และนาขา้วท่ีปกคลุมทัว่ทั้ง

เนินเขาของป่า Sinharaja พื้นท่ีป่าฝนแหล่งสุดทา้ยของศรีลงักา ดังนั้นบริเวณรอบ Lunuganga จึง

เป็นพื้นท่ีชุ่มและอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีอุณภูมิอุ่นเหมาะแกการเพาะปลูกพืชท่ีน าเขา้ พื้นท่ีบริเวณ

โดยส่วนมากแลว้เกิดจากการดดัแปลงของมนุษยจ์ากการท าสวนอบเชยตั้งแต่ยุคท่ีชาวดตัช์เขา้มา 

และสวนยางในยคุของชาวองักฤษ การเขา้ถึงท่ีดินตอ้งเขา้จากทางทิศใต ้ซ่ึงเป็นท่ีตั้งระเบียงตอนรับ 

ในต าแหน่งไดน้ าเสนอทิวทศัน์ท่ีสามารถมองขา้มไปยงัสวนอบเชย และวิหารท่ีอยู่ไกลออกไป จาก

ต าแหน่งเดียวกนัสามารถมองเห็นกลุ่มของบา้นท่ีอยู่ยอดเนินซ่ึงสามารถมองเห็นทะเลสาปทางดา้น

ทิศเหนือของท่ีดินไดจ้ากระเบียงของบา้น ซ่ึงในค.ศ. 1948 ตวัท่ีดินและ สภาพแวดลอ้มยงัคงเป็น

เน้ือเดียวกนัอย่างแยกไม่ออก ความพอใจเดียวของท่ีดินคือมุมมองท่ีถูกจ ากดัให้เปิดไปยงัทะเลสาบ 

ซ่ึงต่อมา Bawa ไดท้ าการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยเคล่ือนยา้ยดินบางส่วนของเนินเขา และตดัแต่งความ

ลดหลั่นของพืชพันธ์ เปิดให้เห็นมุมมองใหม่ ตัวบ้านถูกปรับให้มีลักษณะภายในเป็นภายนอก 

เปลือกอาคารเดิมถูกหุ้มด้วยแนวชาน ระเบียงทางเดิน และสวนท่ีเพิ่มขึ้นมาใหม่ ในช่วงเวลาน้ี 

Bawa ไดพ้ฒันาวิธีการใหม่ท่ีสร้างให้เกิดการปิดลอ้ม และ ก่ึงปิดลอ้ม ของ space ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง

ภายใน และภายใน  จนกระทั้งช่วงทศวรรษท่ี 1950 Bawa ยงัคงปรับปรุงตวับา้นโดยการหันทางเขา้

หลกัไปไวท้างทิศใตอ้ย่างท่ีอธิบายตอนตน้ และแปลงชานเก่าทิศตะวนัตกให้เป็นระเบียงท่ีเคลือบ

เงา ท่ีจอดรถถูกยา้ยออกไปพื้นท่ีใกลเ้คียงให้ซ่อนอยู่ในพงไมบ้นระดับท่ีต ่ากว่า เขาได้ยกระดับ

ระเบียงทิศเหนือ และเร่ิมตัดเรือนยอดอบเชยเพื่อเปิดสู่ทิวทัศน์ จนกระทั้ งค.ศ. 1958 มุมมองท่ี

ตอ้งการน้ีจึงเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีการขุดดินท่ีหน้าผาท่ีอยู่ต ่าลงไปจากระเบียงทางทิศเหนือเพื่อ

สร้างใหเ้กิดลกัษณะการลดลัน่กนัของชั้นดิน (scala danese) จนกรทั้งตน้ทศวรรษท่ี 1970  Bawa ได้

เพิ่มศาลาส่ีเหล่ียมขนาดเลก็ทางทิศตะวนัออกซ่ึงเขาเรียกมนัวา่ “hen house” ดว้ยโครงสร้างฐานเป็น

อิฐก่อ ตัวศาลาเป้นโครงสร้างไม้พร้อมทั้งกรอบประตูทั้ง 4 ด้าน รองรับหลังคาปูด้วยกระเบ้ือง

ครอบแบบ Portuguese ค.ศ. 1983 Garden Room หรือ Sandella ได้ถูกสร้างขึ้นบนมุมทิศใต้ของ

ระเบียงทางทิศตะวนัออก ศาลาหลงัน้ีถูกสร้างขึ้นดว้ยสัดส่วนท่ีวิจิตรเพื่อแกปั้ญหาของแกนมากมาย

ท่ีตดัขา้มกนั ในต าแหน่งน้ี Bawa สามารถนั่งท างานและ ถอดสายตาไกลออกไปโดยปราศจากการ
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ภาพท่ี 167 มุมมองนอก 

มองเห็นจากบุคคลภายนอก ถดัจากศาลาน้ีถูกสร้างให้เป็นลานแบบ Gothic ท่ีปลายสุดของแกนท่ี

เป็นต าแหน่งตั้งประติมากรรมเพื่อหยดุสายตาทางทิศตะวนัออก[127]    

 ณ ตอนน้ีบริเวรอาคารทางทิศตะวนัออกไปถูกแปลงไปเป็นส่วนห้องครัว พื้นท่ีภายนอก

บา้น ส่วนของคนรับใช้ ห้องพกัแขก ส่วนท างาน และท่ีแสดงงานประติมากรรม ท่ีสนามหญา้ทิศ

เหนือถูกปกคลุมไปดว้ยพืชพนัธ์ไปทัว่แนวลาดของชะงอนหิน ซ่ึงน าเสนอมุมมองจากทิศเหนือจรด

ทิศตะวนัตกขา้มทะเลสาบ ในท่ีน่ีไดท้ าเป็นทางขนาดเล็กท่ีคดเคียวระหว่างกอ้นหินลาดลงสู่พื้นท่ี

เพราะปลูกเบ่ืองล่างโดยบนัได ท่ีเบ่ืองล่างของชะงอนหินเป็นแนวของบ่อน ้ากวา้ง ซ่ึงถูกเปล่ียนเป็น

แปลงพืชน ้ า แยกออกจากแปลงข้าวท่ีมีลักษณะเป็นแปลงส่ีเหล่ียม น าสายตาไปสู่มุมของขอบ

ทะเลสาบ จนกระทั้งค.ศ. 1992 ไดท้ าการสร้างอาคารหลงัสุดทา้ยไวท่ี้เนินอีกดา้นท่ีไกลออกไป เป็น

บา้นรับรองแขก ท่ีเรียกว่า the Cinnamon Hill Houseโดยการใช้โครงสร้างท่ีง่าย ซ่ึงบรรจุไดด้ว้ย 2 

ห้องนอน ห้องน ้ าท่ีเปิดให้เห็นท้องฟ้า ระเบียงทางเดิน ห้อนนอนคนรับใช้ ซ่ึงเช่ือมต่อกันโดย

หลงัคา ในพื้นท่ีน้ีสวน และพืชพนัธ์นั้นใช่ส่ิงท่ีคงท่ีตลอดเวลา มนัคือการเคล่ือนไหวของภาพ ชุด

ของภาพฉากท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล มุมมองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเวลา และความรู้สึก ดังนั้ น 

Lunuganga  จึงเป็นท่ีเขา้ถึงลกัษณะของ space ท่ีแยกออกเป็นส่วน ๆ ท่ีสามารถเคล่ือนไปพร้อมกบั

ความพอใจ จากตวับา้นท่ีสร้างให้เกิดทิศทางท่ีรวมกนั หรือแยกกนัในสวนต่าง ๆ ของสวน เขา้สู่

ท่ีวา่งอย่างไม่จ ากดัความเป็นไดข้องล าดบั space ซ่ึงหากวดัเป็นความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตไ้ด้

กว่า 500 เมตร และทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกกว่า 300 เมตร จากระยะเวลากว่า 50 ปีท่ีบา้นหลงั

น้ีค่อยประกอบขึ้นมาจนสมบูรณ์ในแบบท่ีมนัเป็นนั้น ซ่ึง Bawa ไม่เคยเก็บบนัทึกขอ้มูลการพฒันา

ระบบของมนัจึงเป็นการท่ีจะอธิบายอยา่งชดัเจน[128] 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour 
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ภาพท่ี 168 ผงับริเวณ Lunnuganga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                            

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/358176976584726698/?lp=true 
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ภาพท่ี 169 มุมมองท่ีเปิดทิวทศัน์ไปทางทิศใต ้

ภาพท่ี 170 มุมมองจากลานไปทางทิศตะวนัตก 

ภาพท่ี 171 ตวับา้นหลกั 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                      

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/575194183633071740/?lp=true 



  175 

ภาพท่ี 172 the Cinnamon Hill House 

ภาพท่ี 173 มุมมองภายใน gallery 

ภาพท่ี 174 มุมมองภายนอกเขา้สู่ gallery 

  

 

 

 

                                                                                                      

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/introductionpage 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      

ท่ีมา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour 
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ภาพท่ี 175 ปลายสุดลานทิศตะวนัตกประติมากรรมท าหนา้ท่ีก าหนดขอบเขต 

ภาพท่ี 176 ภายในหอ้งพกัแขก 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/145381894191352032/?lp=true 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                        

ท่ีมา: https://madoken.jp/en/research/window-behaviorology/1185/ 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะห์ space ในงานออกแบบบ้านของ Geoffrey Bawa 
 

จากการรวบรวมขอ้มูลในเชิงประวติัศาสตร์การท างานส่วนตวัของ Geoffrey Bawa ตลอด

ช่วง 40 ปีของการท าหน้าท่ีเป็นสถาปนิก ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความยาก และการขาด

แคลนในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับเอกสาร งานเขียนแบบ ภาพถ่าย หุ่นจ าลอง ท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงการต่าง ๆ ท่ี Bawa ได้เคยท างานไวน้ั้นบางส่วนได้ถูกท าลาย และสูญหาย บางส่วนได้น า

กลบัมาซ่อมแซม และท าขึ้นมาใหม่อย่างท่ี Christoph Bon และ Jean Chamberlin ตั้งใจรวบรวมเพื่อ

จัดแสดง และเผยแพร่นิทรรศการในช่วงทศวรรษท่ี 1980 นั้ น ในแง่น้ียงัคงไว้ซ่ึงการเผยแพร่

เก่ียวกับโครงการประเภทบ้านพักอาศัยรวม 24 โครงการซ่ึงในบางโครงการยังคงไว้ด้วย

แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเช่น ผงัพื้น รูปตดั แต่ในบางโครงการเหลือเพียงภาพถ่ายในบางมุมของ

บา้น จากการบรรยายถึงลกัษณะโดยทัว่ไปเก่ียวกบับา้นหลงัต่าง ๆ ในบทก่อนหนา้น้ีนั้น ในขั้นตน้

เราสามารถแยกแยะความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัเก่ียวกบัลกัษณะบา้น โดยอา้งอิงจากท่ีตั้งโครงการ

ได้เป็น 2 หมวดหมู่คือบ้านท่ีสร้างขึ้ นในเมือง Colombo โดยท่ีเรารับรู้ได้จากการช าเลืองแถบ

ในทนัทีวา่ลกัษณะของบา้นมีความอดัแน่น (compact) เป็นกอ้นเดียว เป็นบา้นท่ีมีลาน ลกัษณะคลา้ย

บา้นแบบ walaawe ในขณะท่ีบา้นท่ีตั้งอยู่นอกเมือง Colombo นั้นมีลกัษณะแผ่ออกไป ตั้งอยู่กลาง

สวนคลา้ยบา้นแบบท่ีสร้างในยุคท่ีองักฤษเขา้มาปกครอง ในพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศ

ศรีลงักาไดบ้่งช้ีถึงขอ้มูลของประชากรท่ีเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตวัตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญในการขาดแคลนท่ีดินส าหรับอยู่อาศัยนั้ นค่อนข้างเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีท าให้

สถาปนิกอย่าง Bawa ตอ้งคน้ควา้วิธีการแกปั้ญหาของการอยู่อาศยัในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพใน

การใชง้านท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่น้ีไม่ใช่การพยายามสรุปง่าย ๆ ถึงผลลพัธ์ของการออกแบบท่ีปรากฏ

ขึ้นในงานของ Bawa ในบทน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบั space ท่ีเกิดขึ้น

ในบ้านหลังต่าง ๆ เพื่ออธิบาย  และยืนยันถึงความเป็นกายภาพเก่ียวกับภาษาของ space ใน

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นผลลพัธ์จากการออกแบบของ Bawa                       

space plan: rhythm         

 ในการพิจารณาถึงการปรากฏขึ้นของอาคารนั้นปัจจยัหลายอย่างท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจ 

ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากการศึกษา plan, section, elevation และส่ิงท่ีบรรจุอยู่ภายในมนั มนัจึงมีความ
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เป็นไปได้ท่ีจะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ีมันเป็น และจ ากัดความหมายของมนัได้อย่างดี แต่

แทจ้ริงแลว้สถาปัตยกรรมควรเป็นการไดรั้บประสบการณ์ แต่แง่ของการอธิบายมนัจึงเป็นไปไดท่ี้

จะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงประสบการณ์อ่ืน ๆ[129]       

 การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับา้นของ Bawa พบว่า 17 จาก 24 โครงการยงัคงลงเหลือผงัพื้นท่ี

สามารถน ามาวิเคราะห์เก่ียวกับ space ได้ ดังนั้นเราสามารถสร้างขอ้สังเกตได้ถึงบา้นเหล่านั้นท่ี

ปรากฏขึ้นจากการศึกษาผงัพื้นในงานออกแบบของ Bawa นั้น ผงัคือตน้ก าเนิด ในแง่น้ีความสอด

คล่ องกับ  Theodor Lipps ท่ี ได้อ ธิบ าย เก่ี ยวกับการมองเห็น  (optical) และการสั ง เกต เห็น 

(observation) จากแนวคิดน้ีนั้ นดวงตาของเรามองไปท่ีผงัเพื่อท่ีค้นพบการประกอบขึ้นในท่ีตั้ ง

โครงการ ถนน และตวัอาคาร ท าให้ไดรั้บจินตภาพของ mass ท่ีตั้งขึ้นอยู่บนมนั แสดงออกให้เห็น

ทั้งจงัหวะ (rhythm) ท่ีชดัเจนในการจดัวางต าแหน่งของกลุ่มกอ้น (grouping) และความไม่ต่อเน่ือง

ท่ีอยู่รวมกนั หรือถา้ความสัมพนัธ์ของ mass กบั space อยู่ในสัดส่วน (proportion) การมองเห็นของ

เราไดส่้งผ่านไปยงัสมองท่ีท างานร่วมกนักบัความรู้สึก และความเขา้ใจไดถู้กขบัเคล่ือนจากความ

พอใจในระดบัท่ีสูงขึ้น ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าผงัเป็นส่ิงท่ีสร้างให้เกิดจินตภาพมากท่ีสุด มนัเป็นส่ิงท่ี

ก าหนดการสร้างระบบของจงัหวะ (rhythm) อยา่งท่ีสามารถมองเห็นและรู้สึกได ้ผงัไดแ้สดงใหเ้ห็น

ถึงพื้นฐานของการก าหนดจงัหวะไวล้่วงหนา้กบัผลลพัธ์ในช่วงระหวา่งความเรียบง่ายท่ีสุดไปจนถึง

ความซับซ้อนท่ีสุดในวิธีการเดียวกนั ในแง่น้ีจงัหวะคือสถานะท่ีสร้างให้เกิดความสมดูลซ่ึงด าเนิน

ต่อจากทั้งความสามมาตร (symmetries) ความเรียบง่าย (simple) ความซับซ้อน (complex) หรือทั้ง

จากความสมดุลท่ีละเอียดอ่อน ดงันั้นจงัหวะคือความเท่ากนั[130]    

 For myself a building can only be understood by moving around and though it and by 
experiencing the modulation and feel of the space one move though  form the outside into 
verandahs, the rooms, passages, courtyard the view from these space into other, view through to 

the landscape beyond, and outside the building , view back through rooms into inner rooms and 
court.[131]           

 น้ีคือส่วนหน่ึงจากบทความ Statement by The Architect ท่ี Bawa ได้เขียนอธิบายความ

เขา้ใจท่ีสะทอ้นถึงแนวคิดของตวัเขาเองในสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญัไปยงัการเคล่ือนท่ี อยา่งท่ี

เขา้ใจสถาปัตยกรรมนั้นมีรากตั้งอยู่บน 3 มิติซ่ึงเป็นความตอ้งการให้เกิดการเคล่ือนท่ีของร่างกาย 

มนัจึงถูกพิจารณาอยา่งท่ีเป็นการสร้าง space ดงันั้นการไดรั้บประสบการณ์ในสถาปัตยกรรมเกิดขึ้น

จากการรวบรวมประสบการณ์มากมายท่ีในแต่ละประสบการณ์นั้นเขา้มาสู่การมองเห็น ตลอดจน
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ภาพท่ี 177 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น deraniyagala 

เขา้ไปสู่การรับรู้อ่ืน ๆ จิตวิทยาแบบ Gestalt ไดแ้สดงให้เห็นถึงขอ้สรุปท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเขา้ใจ

ขึ้นอยู่กบัแก่นแทท่ี้เรียบง่ายของสัณฐาน (configuration) อย่างเช่น ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียมผืนผา้ วงกลม  

เม่ือสัณฐานเหล่าน้ี เช่ือมโยงไปยังความเป็น 3 มิ ติพวกมันจะเป ล่ียนเป็น ลูกบาศ์  กล่อม

ส่ี เห ล่ียมผืนผ้า ทรงกลม ซ่ึงพวกมันนั้ นได้ท าให้ เกิด form ในสถาปัตยกรรมซ่ึงต้องเป็น

ประสบการณ์จากทั้งภายใน และภายนอก ผลรวมทั้งหมดของความเขา้ใจเหล่าน้ีถูกสร้างขึ้นจาก

กระบวนการของการเคล่ือนท่ี ในแง่น้ีการเคล่ือนท่ีจึงสามารถเป็นวิธีคิดไดท้ั้งปริมาตรท่ีมีขนาดและ

ทิศทางของรูปทรงเลขาคณิตหรือแรงภายนอก ซ่ึงสามารถเป็นการได้รับมาซ่ึงขนาด, ความหนาแน่, 

และทิศทาง[132] ดงันั้นการเคล่ือนท่ีอยา่งท่ีเป็นทิศทางจึงเป็นเคร่ืองมือเร่ิมแรกท่ีใชเ้ขา้ไปวิเคราะห์

เปรียบเทียบเก่ียวกบัการสร้างล าดบัของ space ท่ีเกิดขึ้นในผงัพื้นของบา้นท่ีออกแบบโดย Bawa   
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ภาพท่ี 178 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น wimal fernabdo   
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ภาพท่ี 179 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น a. s. h. de silva   

ภาพท่ี 180 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Manager’s bungalow 

ภาพท่ี 181 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Ena de silva 
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ภาพท่ี 183 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Dr. Bartholomeusz 

ภาพท่ี 182 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น p .c. 
de saram 
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ภาพท่ี 184 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Stanley de saram 

ภาพท่ี 185 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Peter White 
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ภาพท่ี 186 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Lidia Gunasekera 

ภาพท่ี 187 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น martenstyn 
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ภาพท่ี 188 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น fitzherbert 

ภาพท่ี 189 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Currimjee 
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ภาพท่ี 190 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Jayakody 

ภาพท่ี 191 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Pradeep Jayawardene 
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ภาพท่ี 192 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น 33rd  Lane 
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ภาพท่ี 193 ล าดบัการเคล่ือนท่ีผา่น space ในบา้น Lunnuganga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการอา้งอิงบทความบางส่วนของ Bawa น ามาสู่การวิเคราะห์ทิศทางการเคล่ือนท่ีผ่าน

การศึกษาการปิดลอ้มท่ีเกิดขึ้นผงัของบา้นในแต่ละโครงการนั้น แสดงผลลพัธ์อย่างชดัถึงจงัหวะ

ของรูปแบบล าดบัชั้น (hierachy) เก่ียวกบักระบวนการของการเคล่ือนท่ีเขา้ไปสู่ space  อย่างท่ีเป็น 

space ภายนอก (OS) space ภายใน (IS) และ space ก ่าก่ึง (Se) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 

 ระบบท่ี 1 จุดเร่ิมตน้จาก space ภายนอก (OS) --> semi (Se) (space อย่างท่ีเป็นความก ่ากึง

ระหว่าง ภายใน และ ภายนอก) --- > space ภายใน (IS) อย่างท่ีปรากฏขึ้นในบา้น wimal fernabdo 

(ภาพท่ี 172) Manager’s bungalow (ภาพท่ี174) Ena de silva (ภาพท่ี175) Dr. Bartholomeusz (ภาพท่ี

176) p. c. de saram (ภาพท่ี177) Lidia Gunasekera (ภาพท่ี180) Jayakody (ภาพท่ี184) Pradeep 

Jayawardene (ภาพท่ี185)          

 ระบบท่ี 2 จุดเร่ิมตน้จาก space ภายนอก (OS) ---> space ภายใน (IS) ---> semi (Se) (space 

อย่างท่ีเป็นความก ่ากึงระหว่าง ภายใน และ ภายนอก) อย่างท่ีปรากฏขึ้นในบา้น deraniyagala (ภาพ

ท่ี  171) a. s. h. de silva (ภาพท่ี  173) Stanley de saram (ภาพท่ี  178) Peter White (ภาพท่ี  179) 

martenstyn (ภาพท่ี 181) fitzherbert (ภาพท่ี 182) Currimjee (ภาพท่ี 183) 33rd  Lane (ภาพท่ี 186) 

Lunnuganga (ภาพท่ี 187)        

 รูปแบบล าดบัชั้นของการเคล่ือนท่ีทั้ง 2 ระบบน้ีน าไปสู่การตั้งขอ้สังเกตถึงระบบ (order) 
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ขององค์ประกอบเพื่อแสดงให้เขา้ใจถึง space ท่ีเกิดขึ้นใน 3 มิติ ในแง่น้ีระบบ (order)  จึงเป็นส่ิง

ส าคญัเก่ียวกับการกระท าของมนุษย ์ระบบจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแม่นย  าและชัดเจน ท าให้มนุษยรู้์สึก

มัน่คงต่อการสร้างกรอบของการก่อสร้างท่ีเป็นพื้นฐานของระบบ ซ่ึงถูกก าหนดให้มีอยู่ในการ

สร้างสรรค์ของมนุษย์ ในทุกการท างานท่ีบรรลุ ถึงผลส าเร็จของมนุษย์คือการสร้างร ะบบ 

(ordering)[133]                       

ก าแพงอย่างที่หน้าที่โอบล้อม space       

 อยา่งท่ีไดอ้ธิบายไปถึงความแตกต่างระหว่างสัณฐานเบ่ืองตน้ของโครงการบา้นท่ีตั้งอยู่ใน

เมือง Colombo นั้นจะมีลกัษณะท่ีเป็นกะทดัรัด และการจดัวาง mass อาคารท่ีอดัแน่นเต็มพื้นท่ี ซ่ึง

ต่างจากโครงการบา้นท่ีตั้งอยู่เมืองอ่ืน ๆ ในแง่ของพื้นท่ีเปิดโล่ง เม่ือพิจารณาถึงบา้นท่ีตั้งอยู่ในเมือง 

Colombo นั้ นเราสามารถมองเห็นเส้นรอบรูปของผงัพื้นคือแนวเส้นเดียวกับขอบเขตท่ีดิน ใน

ความหมายสถาปัตยกรรมมนัคือก าแพงท่ีท าหน้าท่ีโอบลอ้ม (Einfasuungmauer) space อย่างท่ีเป็น

องค์ประกอบแรกเร่ิมตามแนวคิดของ Semper จุดมุ่งหมายหลักของก าแพงนั้ นคือการก าหนด

ขอบเขตของ space และเป็นจุดรับแรงจากหลงัคา มนัคือส่ิงท่ีแยก space ออกเป็นสองส่วนในแต่ละ

ส่วนนั้นมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไป ก าแพงของอาคารแสดงให้เห็นถึงวิธีตามความเป็นจริงท่ีสองพื้นท่ี

เข้ามาบรรจบกัน โดยการทะลุผ่านความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งของพวกมัน ในสถาปัตยกรรม

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภายใน- ภายนอก ความหมายน้ีถูกขยายออกไปโดยก าแพงไดเ้ช่ือมโยง space 

ภายนอกท่ีอยูภ่ายใน และ space ภายในท่ีอยู่ภายนอก นยัของก าแพงในสถาปัตยกรรมคือความเขา้ใจ

อย่างเป็นรูปธรรมของความพยายามท่ีด ารงอยู่ระหว่าง “การกล ่ากลาย” จากภายนอก และ “ความ

มัน่คง” ภายใน[134]          

 ผงัพื้นไดแ้สดงให้เขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงมุมมองของ Bawa ท่ีมีต่อท่ีตั้งอาคารวา่ขอบเขตท่ีดิน

ทั้งหมดคือท่ีรวบรวม และบรรจุ space ดังนั้นเราสามารถจินตภาพถึงการลดทอนก าแพง ไปเป็น

เพียง form ของระนาบท่ีจะปรากฏออกมานั้นคือขอบเขตของ space ท่ีเป็นขอบเขตเดียวกบั surface 

ดา้นนอกสุดของก าแพงท่ีอยู่รอบนอกสุดจึงนิยามไดถึ้ง exterior space ท่ีปรากฏขึ้นมา ในจงัหวะ

ต่อเน่ืองของการเคล่ือนท่ีทะลุผ่านก าแพงเขา้มา ด้านหลงัของ surface ของก าแพงจึงสามารถให้

ความหมาย space ท่ีมีลกัษณะก ่าก่ึงท่ีตวัมนัเอง นั้นอยู่ภายในขอบเขตท่ีดิน แต่ในขณะเดียวกนัมนัก็

อยู่ด้านนอกของอาคาร ในขอบเขตน้ีเราสามารถสร้างให้เกิด spatial idea จากการท่ี space มนัได้

รวบรวมตัวมันเองไว ้(self- contained) อย่างท่ีเป็น form ของเรขาคณิต ท่ีแตกต่างจากการขยาย

ออกไปอย่างไม่ส้ินสุดของ space ภายนอก ในประเด็นเดียวกนัน้ีเม่ือลองพิจารณาถึงบา้นท่ีตั้งอยู่
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นอกเมือง Colombo ซ่ึงค่อนขา้งแสดงให้เห็นถึงการไร้ขอ้จ ากดัของขนาดท่ีดินตามท่ีปรากฏบนผงั

บริเวณ แต่อย่างไร้ก็ตามจากการวิเคราะห์ล าดบัชั้น (hierachy) ของการเขา้ถึงยงัคงแสดงให้เขา้ใจถึง

ความเคร่งครัดต่อการเคล่ือนท่ีของ Bawa ท่ีมีอยูใ่นระบบ (order)  เดียวกนัอยา่งท่ีสังเกตไดจ้ากบา้น 

Lidia Gunasekera (รูปท่ี180) ท่ีทางสัญจรภายในโครงการจะส้ินสุดตรงบริเวณ exterior space ท่ีจุด

ศูนยก์ลางก่อนท่ีจะเคล่ือนตวัเขา้สู่ขอบเขต (boundary) ใตช้ายคาของอาคารตามล าดบั ในแง่น้ีหาก

พิจารณาจากการจดัวาง mass อาคารท่ีโอบลอ้ม space น้ีซ่ึงตวัมนัเองไดถื้อไดว้่าเป็น interior space 

ในเวลาเดียวกัน  ซ่ึ งเป็น เหตุผลเดียวกับ ท่ี เกิดขึ้ นในบ้าน  Pradeep Jayawardene (รูป ท่ี185)  

 ส าหรับบา้น Lunnuganga ค่อนขา้งเป็นอะไรท่ีแตกต่างแต่ยงัคงอยู่ในระบบล าดบัชั้นของ

การเคล่ือนท่ีผา่น space แบบเดียวกบับา้นทั้งสองหลงัก่อนหนา้น้ี เม่ือพิจารณาถึง Lunnuganga (ภาพ

ท่ี 187) เง่ือนไขอย่างแรกเร่ิมนั้นคือเน้ือท่ีของโครงการนั้นมีขอบเขตมหาศาล เม่ือเทียบกบัตวับา้น 

แต่ Bawa ยงัคงประสานล าดบัชั้นของการเคล่ือนท่ีผ่าน space ขององค์ประกอบในสถาปัตยกรรม

ร่วมกับธรรมชาติ โดยการสลับจังหวะกันไประหว่าง  space ภายในอย่างท่ีเป็นอาคาร space 

ภายนอกอย่างท่ีเป็นภูมิทัศน์ ในแง่น้ี space ภายนอกของ Lunnuganga ยงัสามารถให้ความหมาย

อย่างท่ีเป็น space ก ่ าก่ึงในเวลาเดียวกัน หลักฐานท่ีปรากฏชัดท่ีสุดคือการท่ี Bawa ตัดสินใจ

เปล่ียนแปลงลกัษณะภูมิประเทศของเนินเขาโดยการโค่นป่าอบเชย สร้างให้เกิดระนาบของก าแพง

ธรรมชาติท่ีปรากฏตัวออกมาในลักษณะของชายป่านั่งคือสาเหตุอย่างแรกสุดท่ีให้สายตาของผู ้

รับชมฉวยจบัการไหล space จากทิศตะวนัทิศเหนือลงไปสู่ทิศใต ้ในการรับรู้ space ของระนาบน้ี

สามารถเปรียบเทียบเทียบไดก้บัการรับรู้ระนาบท่ีเกิดขึ้นในงาน Salk Institute โดย Luis I Khan แต่

ต่างกนัตรงท่ีใน Lunnuganga มนัไดแ้สดงออกถึงการประสาน space ของธรรมชาติร่วมกบั space ท่ี

มนุษยเ์ป็นคนสร้างขึ้น ในขณะท่ีลานทางทิศเหนือของบา้นซ่ึงอยู่ในต าแหน่งท่ีใกลก้บัเนินเขาและ

มองออกไปเห็นทะเลสาป ในต าแหน่งของแนวขอบท่ีดินนั้นยงัคงปรากฏแนวก าแพงท่ีตั้ งงาน

ประติมากรรมเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขต (boundary) ของ space ดงันั้นองค์ประกอบอย่างแรกท่ี

ท าหนา้ท่ีแบ่งแยกความแตกต่างเก่ียวกบั space ภายนอก และ space ภายใน และความสัมพนัธ์ของ

พวกมนั รวมถึงการสร้างใหเ้กิดการเขา้ใจ spatial form อยา่งเป็นรูปธรรมนั้นคือก าแพง   
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ภาพท่ี 194 space form ภายนอก- ภายใน ของก าแพง 

ภาพท่ี 195 space ก ่ากึงของชายป่าอบเชย                                           

 

 

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: https://www.synotrip.com/photos/bentota-sri-lanka/pradiip/lunu-gangathe-garden-goeffry-
bava 
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ภาพท่ี 196 Salk Institute โดย Luis I Khan    

ภาพท่ี 197 boundary แนวก าแพงทิศเหนือ          

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                                                 

ท่ีมา: https://www.salk.edu/about/buildings-of-wonder/ 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                      

ท่ีมา: https://www.yamu.lk/place/lunuganga-bentota/review-25032 
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หลงัคาอย่างที่ท าหน้าที่โอบล้อม space        

 One unchanging of all building is the roof- protective, emphatic, and all important- 
governing the aesthetic whatever the period, whatever the place. Often a building is only roof, 
column, floors- the roof dominant, shielding, giving the contentment of shelter. Ubiquitous, 
pervasively present, the scale or pattern shaped by the building beneath. The roof, its shape, 
texture and proportion is the strongest visual factor. …an answer a way of life- a great roof to 

drive shade and shelter, open to the drift of air and encompassing view More than functional 
building it is first rational building, for it is rational to give presence to both function and form, 
to admit beauty and pleasure as well as purpose.[62]      

 อีกส่วนหน่ึงจากบทความ Statement by The Architect ท่ี Bawa ท่ีประกาศอย่างชดัเจนถึง

การให้ความสนใจท่ีหนักแน่นต่อองค์ประกอบในสถาปัตยกรรมของหลงัคา ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง

กบัแนวคิดของ Semper เก่ียวกบัการโอบลอ้ม space อย่างแรกสุดนั้นคือหนา้ท่ีของหลงัคา จากการ

ส ารวจงานโครงการบา้นพกัอาศยัในบทก่อนหนา้น้ี ทั้งจากหลกัฐานภาพถ่าย และผงัหลงัคาท่ียงัพอ

ปรากฏออกมาใหเ้ห็น ท าให้เพียงพอท่ีจะยนืยนัขอ้เท็จจริงถึงการมีอยูข่องหลงัคาท่ี Bawa สร้างไว ้4 

รูปแบบคือแบบ หลังคาแบน (mono- pitch) แบบหลังคาจั่ว (duo- pitch) หลังคาลาดเอียง (shed 

roof)  หลงัคาโคง้ต่อเน่ือง (barrel vault) แทจ้ริงแลว้หลงัคาระนบคือ 2 มิติ ในความหมายเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างภายใน – ภายนอกน้ี หลงัคาไดป้กป้อง space ภายในท่ีติดกบั space ภายนอก 

ซ่ึง space ทั้ง 2 น้ีอยู่ดา้นบน และอยู่โอบลอ้มมนั space ท่ีอยู่ดา้นบนคือมิติบนแนวตั้ง เช่นทอ้งฟ้า 

ในขณะท่ี space ท่ีโอบล้อมคือมิติบนแนวนอนเช่น surface ของพื้นผืนดิน ในความสัมพนัธ์กับ 

space ภายนอก หลงัคาอาจจะช้ีน าการเคล่ือนท่ีเขา้ไปสู่ขา้งใตห้ลงัคาดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการปิดลอ้ม 

space และในขณะเดียวท่ีแนวเส้นรอบนอกท าให้เกิดการเปิดของ space ซ่ึงทั้ งสองผลกระทบน้ี

อาจจะด าเนินการขึ้นในเวลาเดียวกนั[135]        

  

หลงัคาอย่างที่ท าหน้าเป็นรอยต่อเขบเขตระหว่าง space ภายนอก- ภายใน  

 หลงัคาจัว่ (gable roof) คือผลลพัธ์ของความตอ้งการระบายน ้ าฝน รวมถึง form ของมนัท่ีมี

ลกัษณะแบนเรียบ และยกสันขึ้นจากตรงกลาง ในลกัษณะของความโด่งขึ้นน้ีเป็นเหตุผลให้ space 

ลอยขึ้นบนแนวตั้ง ในขณะเดียวกันท าให้เกิดความลาดเอียงของ surface ของตวัมันเอง น าไปสู่

ความรู้สึกของคุณลกัษณะของการปกป้อง ในยุค modern ไดมี้การศึกษาเชิงจิตวิทยาว่า form ของ
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ภาพท่ี 198 ทิศทางของหลงัคาจัว่ทั้ง แนวตั้ง แนวนอน แนวลาด 

หลังคาจั่วน้ีได้รวบรวมไว้ซ่ึงความรู้สึกปลอดภัย และมั่นคง ดังนั้ น form ของหลังคาจั่วจึงมี

ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของความเป็นบา้น[136]       

 ซ่ึงลกัษณะของการก าหนดทิศทางของหลงัคาจัว่ตามแนวกวา้งไดป้รากฏให้เห็นภายในของ

แนวสันหลงัคาของมนัไดเ้ป็นตวัน าร่องการเคล่ือนท่ีบนแนวนอนจากปลายสุดดา้นหน่ึงสู่อีกดา้น

หน่ึง ซ่ึงองค์ประกอบน้ีได้กลายเป็นแนวแกนของการเช่ือมต่อไปโดยปริยาย ในขณะท่ีภายนอก

อาจจะเป็นการเนน้ไปท่ีสันหลงัคาถึงการเคล่ือนท่ีบนแนวนอนเช่นเดียวกนั ลกัษณะเด่นของภายใน

หลงัคาจัว่ขึ้นอยู่กบัมุมท่ีสูงท่ีสุดของอดไก่ หรือสันหลงัคา ท่ีจะเป็นการก าหนดท่ีเกือบจะเป็น form 

ท่ีชัดเจนท่ีแสดงให้เห็นถึงการลาดเอียงลง หรือยกสูงขึ้น รวมทั้งขึ้นอยู่กับลกัษณะของทิศทางท่ี

ชดัเจน หรือการตั้งอยูก่บัก าแพงของมนัดว้ย[137] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะท่ีหลงัคาลาดเอียง (shed roof) คือมีลกัษณะคร่ึงหน่ึงของหลงัคาจัว่ และตั้งอยู่ใน

ทิศทางเดียวเท่านั้ น มันได้สร้างให้เกิดความไม่สมมาตรของ space มันได้ให้ความหมายถึงการ

เคล่ือนท่ีไปตามแนวยาว หรือตดัผา่นขา้มผิวรอบนอกท่ีลาดเอียงของมนั เส้นทแยงมุมตามแนวกวา้ง

ของมนัได้เน้นไปท่ีแรงตึงระหว่างด้านท่ียกขึ้น และด้านท่ีลาดเอียงลง หรือระหว่างแนวตั้ง และ

แนวนอน ดังนั้นตามขวางของหลังคาลาดเอียงเป็นได้ทั้ งเปิดออก หรือ ปิดลง ทั้งยกขึ้นสู่ space 

ภายนอก และ ลาดเอียงไปสู่พื้นดิน ลกัษณะท่ีส าคญัของหลงัคาลาดเอียงคือ form ของการเปล่ียน

ถ่าย (transition) ระหว่าง การเปิดเผย และการปิดกัน่ ท าใหเกิดความเหมาะสมท่ีเฉพาะของการเน้น

ไปท่ีทางเขา้ อย่างท่ีเป็นแนวกนัสาด หรือประตูกนัระเบียง มนัไดท้ าให้เกิดผลลพัธ์ของการเปล่ียน

ถ่ายระหว่างภายใน และภายนอก ระหว่างอาคารสู่ space ขา้งนอก หรือ ความรู้สึกถึง สถาณะการ
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ภาพท่ี 199 ทิศทางของท่ีวา่งของหลงัคาลาดเอียงทั้งแนวยาว และแนวตดัขวาง 

ภาพท่ี 200 วิธีอ่ืน ๆ ของการหลอม space ในหลงัคาลาดเอียง 

เปล่ียนถ่ายระหวา่ง 2 ทางเดิน[138] อย่างท่ีเป็นการเปล่ียนถ่าย (transition space) หลงัคาลาดเอียงจึง

ควรถูกเขา้ใจอย่างกวา้ง ๆ อย่างท่ีเป็นส่วนหน่ึง (fragment) ของ form ทั้งหมดไม่ใช่แค่มนัเป็นส่วน

หน่ึงของหลังคาจั่ว  นอกจากน้ีหลังคาลาดเอียงนั้ นสามารถพัฒนาไปต่อได้จากตัวมันเอง 

ตวัอย่างเช่น ถา้น าหลงัคาลาดเอียง 2 แผ่นมาประสานกนัดา้นต่อดา้น โดยให้ดา้นท่ียกสูงขึ้นปะทะ

กนัจะท าให้เกิด space จาก 2 ต าแหน่งเปิดเขา้หากนั ซ่ึงมวลของ space ไดป้ระสานรวมกนัทั้งขนาด 

และระยะห่างของพวกมนั ในแง่น้ีสามารถนิยามไดถึ้งปริมาตรในแต่ละหน่วยของ space นั้นไดเ้กิด

การรวมกนั มนัอาจจะน าปสู่การเลือก function หรือ ภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสม ท่ีไม่ท าให้เกิดการสูญเสีย

เอกภาพของการจัดองค์ประกอบของมัน ในอีกกรณีหน่ึงถ้าน าหลังคาลาดเอียง 2 แผ่นมา

ประสานกนัโดยให้ดา้นท่ีลาดลงปะทะกนั อีกดา้นของระนาบหลงัคาจะเปิดออก ซ่ึงจะสร้างให้เกิด

รูปแบบท่ีหลากหลายของ space ภายนอก หรือมนัสามารถใช้ประโยชน์ในอีกทางหน่ึงของแรงตึง

ต่อภายในท่ีตอ้งการแยก space ภายนอกออกไป โดยเปิดด้านท่ีอยู่ต ่ากว่า และปิดด้านท่ีอยู่สูงกว่า
[139] 
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ภาพท่ี 201 spatial form ของหลงัคาแบน 

หลงัคาแบน (flat roof)  ลกัษณะภายนอกของหลงัคาแบนเปรียบเทียบได้กับชั้นพื้นท่ียก

สูงขึ้นซ่ึงสามารถขึ้นไปเดินได ้หรืออยู่อาศยัไดท้ั้งหมดอย่างเช่นตวัอย่างของ Le Corbusier ท่ีแทน

แผนหลังคาด้วยภูมิสถาปัตยกรรมในโคงการ I’ Unite’ d’ Habitation ซ่ึงหลังคาเป็นท่ีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรมอย่างท่ีเป็นศูนยก์ลางของการอยูอ่าศยัในส่วนมุมมองภายใตห้ลงัคาแบบน หรือฝา

เพดานนั้นจะแสดงให้ space ท่ีเท่ากนัในทุกทิศทาง การเคล่ือนท่ีแพร่ขยายออกไปขอบเขต และใน

ความสัมพนัธ์ของขา้งบนกบัขา้งล่างของหลงัคาแบนจะมีลกัษณะเหมือนฝาครอบ ผลลพัธ์ท่ีตามมา

ของหลงัคาคาแบนคือความตรงตรงมาโดยสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นในประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมมี

ความพยายามท่ีจะสร้าง place บนหลงัคาแบน และ space ท่ีอยูข่า้งใตม้นั[140] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หลงัคาโคง้ต่อเน่ือง (barrel vault) Form ของมนัก่อรูปจากชุดของหลงัโคง้ (dome) ท่ีเรียง

ต่อกนัไปตามแนวเส้นอย่างไรก็ตามมนัยงัคงมีลกัษณะอย่างท่ีเป็น dome ผลกระทบอย่างแรกของ

หลงัคาโคง้ต่อเน่ืองคือการเนน้ไปท่ีการเคล่ือนท่ีไปบนแนวนอนซ่ึงในณะเดียวกนัสายตาของเรายงั

จบัจอ้งไปท่ีแนวเส้นโคง้ท่ีอยู่ดา้นบน มนัได้สร้างให้เกิดรอยประทบัของการเคล่ือนท่ี คุณลกัษณะ

ของหลงัคาโคง้ต่อเน่ืองนั้นสามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็นท่ีส าคญัท่ีแสดงออกเก่ียวกบัทิศทางใน

ประเด็นแรกมนัถูกบรรจุไวใ้นอิทธิพลของทรงกระบอกของหลงัคา ซ่ึงท าให้เกิดลกัษณะคร่ึงซีก

ของทรงกระบอก หลังคาโค้งต่อเน่ืองได้เอ้ือให้ space เปิดขึ้นสู่ด้านบนในแต่ละปลายสุดของ

หลงัคา แต่มนักลบัปิดลอ้มในดา้นขา้ง ในประเด็นท่ีสองทั้งหลงัคาและก าแพงคือความต่อเน่ืองท่ีมี

ร่วมกนัแสดงให้เห็นถึงความคงท่ีเก่ียวกบัสายตา ซ่ึงก าแพงดา้นขา้งของมนัคือองค์ประกอบท่ีเป็น

ทั้งการรองรับ และการปิดลอ้ม[141] 
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ภาพท่ี 202 spatial form ของหลงัคาโคง้ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เม่ือวิเคราะห์ไปตามจงัหวะของล าดบัชั้นการเคล่ือนท่ีเขา้สู่ space ในระดบัรายละเอียดท่ี

เพิ่มขึ้น เราสามารถนิยามได้ถึงลักษณะการเช่ือมต่อจาก space หน่ึงไปสู่อีก space หน่ึง ในงาน

ออกแบบของ Bawa นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบของระนาบท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงในรูปแบบ

แรกนั้นคือการประสานรวมกนัเสมอระหวา่งระนาบของหลงัคาจัว่ และหลงัคาลาดเอียง ระนาบขอ

หลงัคาจัว่ไดส้ร้างให้เกิด spatial construct (ภาพท่ี 192) น้ีค่อนขา้งจะมีนัยรวมไปถึงการท่ีระนาบ

หลงัคาจัว่นั้นท าหนา้ท่ีปิดลอ้มบนแนวตั้งสร้างให้เกิดการจ ากดั form ของตวัอาคารหลกั (ภาพท่ี 97) 

และบรรจุ form ของ space ท่ีอยูภ่ายใตม้นัดว้ย (ภาพท่ี 116) ในขณะเดียวกนัหลงัจัว่ไดท้ าหนา้ท่ีแบ่ง

ขอบเขตเพื่อเนน้ใหเ้กิดความแตกต่างท่ีชดัเจนของ space ภายในโดยระนาบของก าแพงท่ีมีความทบั

ตนัซ่ึงเป็นโครงสร้างรองรับมนัอยู่ ดงันั้นชัว่ขณะจงัหวะปะทะกนัระหว่าง space ภายใน และspace 

ภายนอกจึงถูกเช่ือมต่อดว้ยหลงัคาแบบลาดเอียง อย่างท่ีสังเกตไดห้ลงัคาลาดเอียงในงานออกแบบ

ของ Bawa นั้นค่อนขา้งแสดงให้เห็นอย่างท่ีองค์ประกอบรองอย่างท่ีเป็นระเบียงทางเดิน แต่ตวัมนั

เองนั้นไดท้ าใหเ้กิดความหมายของ transition space ท่ีเพิ่มรายละเอียดของประสบการณ์เก่ียวกบัการ

ทะลุผ่าน space ภายใต้หลังลาดเอียงน้ีองค์ประกอบอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้ขบัเน้นให้เข้าใจถึงความ

แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง space ภายนอก transition space และ space ภายในคือแนวเสา

โครงสร้างท่ีเรียงบนแนวเส้นอย่างเป็นจงัหวะท่ีเท่ากัน แนวเสาเหล่าน้ีไดส้ร้างให้เกิดการลอดถอน

หน่วยย่อยของ space ในระหว่างการเคล่ือนท่ีขา้มระหว่าง space (interval) ของตวัเสาเอง สร้างให้

เกิดการการรับรู้การห่อหุ้มของ space ในสัดส่วนท่ีใกลชิ้ดยิ่งขึ้นต่อประสบการณ์ของการเปล่ียน 

space ภายนอกเขา้สู่ space ภายใน ดังนั้นหลงัคาจัว่ และหลงัคาลาดเอียงจึงเป็นองค์ประกอบทาง

กายภาพท่ีอยู่คู่กนัเสมอนั้นส่วนหน่ึงอาจเป็นเหตุผลดา้นความงาม และส่งเสริมความเป็นเอกภาพ
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ภาพท่ี 203 spatial idea ระหว่างหลงัคาจัว่ และหลงัคาลาดเอียง 

ภาพท่ี 204 หลงัคาลาดเอียง และแนวเสาของ transition space 

ของตวัอาคาร แต่ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดนั้นเพื่อสร้างให้เกิดการนิยามขอบเขตขอบ space และรับรู้

ประสบการณ์ของการเคล่ือนท่ีผ่านโดยการลดถอนสัดส่วนของ space ภายนอกเขา้สู่ space ภายใน

อย่างเป็นรูปธรรม อย่างท่ีปรากฏอยู่ในบา้น a. s. h. de silva, Ena de silva, Dr. Bartholomeusz, p. c. 

de saram, Lidia Gunasekera   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                   

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000LE9pDzD5434 
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ส าหรับรูปแบบท่ี 2 นั้นสามารถเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัระนาบหลงัคาแบน จากผงัพื้นจะ

สังเกตได้ว่าบ้านท่ีใช้หลังคาแบนนั้ นไม่มีองค์ประกอบรองอย่างหลังคาลาดเอียงเข้ามาเป็น

ส่วนประกอบอาคาร แต่น้ีไม่ไดห้มายความถึงล าดบัชั้นของจงัหวะการเคล่ือนท่ีผา่น space นั้นไร้ซ่ึง 

transition space หากนิยามไปท่ีหลงัคาจัว่ และหลังลาดเอียงคือการประสานรวมกันของระนาบ

เหนือหัว 2 ระนาบท่ีอยู่ต่างระดบัเพื่อสร้างให้เกิดจงัหวะเคล่ือนท่ีผ่าน space ภายนอกเขา้สู่ภายใน 

ในวิธีการเดียวกันน้ีสามารถนิยามเก่ียวกบัหลงัคาแบนว่าเป็นระนาบเหนือหัวท่ีประสานรวมกับ

ระนาบแนวตั้ง ท่ีสร้างให้เกิดการบรรจุ space ในจงัหวะเปล่ียนผ่าน space ระนาบแนวตั้งนั้นคือ

ก าแพงท่ีห่อหุ้ม space ในสัดส่วนท่ีประสบการณ์สามารถรับรู้ได้ถึงการปิดล้อมท่ีใกล้มากขึ้น 

เช่นเดียวกบัความรู้สึกต่อหลงัคาลาดเอียง แต่เรามกัรู้จกักนัในรูปแบบของลาน  (court) หรือ foyer 

องค์ประกอบกายภาพน้ีของลานยงัคงมีหน้าท่ีเป็น transition space แต่การอา้งอิงของประสบการณ์

เก่ียวกบัการรับรู้ space นั้นจะอยู่บนแนวตั้งซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการห่อหุ้มท่ีชดัเจนกว่าเน่ืองจากมนั

ได้ถูกแสดงตวัผ่านก าแพงท่ีมีความทึบตนั ในขณะการห่อหุ้มของ transition space ท่ีเป็นระนาบ

เหนือหวัซ่ึงการอา้งอิงของประสบการณ์เก่ียวกบัการรับรู้ space นั้นจะอยู่บนแนวนอน เน่ืองจากแรง

ตึงบน surface ของมนัเป็นไปตามแนวกวา้ง และแนวเสาของโครงสร้างท่ีระหว่างตวัเสาเองยงัคง

แสดงให้เห็นถึงการไหลของ space ท่ีมากกว่า ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงล าดับชั้นการเคล่ือนท่ีเขา้สู่ 

space สามารถเพิ่มรายละเอียดไดเ้ป็น   

ระบบท่ี 1 สามารถเพิ่มรายละเอียดได้เป็น space ภายนอก (OS) --> semi (Se) (space อย่างท่ีเป็น

ความก ่ า กึ งระหว่ าง  ภ ายใน  และ  ภายนอก) --- > transition space --- > space ภายใน  (IS)           

ระบบท่ี 2 จุดเร่ิมต้นจาก space ภายนอก (OS) ---> transition space --- > space ภายใน (IS) ---> 

semi (Se) (space อยา่งท่ีเป็นความก ่ากึงระหวา่ง ภายใน และ ภายนอก)  
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ภาพท่ี 205 transition space ระหวา่งหลงัคาแบน และก าแพง 

ภาพท่ี 206 transition space ในบา้น Jayakody 

 

      

 

 

 

 

 

                        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/The-Jayakody-
House/G0000B0vIHHSfQSA/I0000QdeDxz5tBLQ/C0000xIEsjdPRv40 
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ภาพท่ี 207 การประสานกนัของ space ระหวา่งระนาบหลงัคา และระนาบก าแพงแบบคู่กนั 

จากการศึกษาผงัพื้นไดน้ าไปสู่อีกขอ้สังเกตหน่ึงท่ีปรากฏขึ้นในเกือบทุกผงัคือการอยู่คู่กนั

เสมอระหว่าง space ภายใน และ space ก ่าก่ึง จากการประสานกนัของระนาบเหนือหัวอย่างท่ีเป็น

ทั้งหลังคาจั่ว และหลังคาแบน กับระนาบในแนวตั้ งอย่างท่ีเป็นก าแพง ในแง่น้ี surface ท่ีอยู่ใต้

ระนาบเหนือหัวซ่ึงเรารู้จักมันอย่างท่ีเป็นฝ้าเพดาน ระนาบแนวนอนน้ีได้ท าหน้าท่ีอย่างท่ีเป็น

ตวัก าหนดปริมาณของ space บนแนวตั้งในขณะท่ีระนาบแนวตั้งอยา่งท่ีเป็นก าแพงซ่ึงอยูอ่ยู่คู่กนันั้น

ท าหนา้ท่ีเป็นตวัก าหนดปริมาณของ space บนแนวนอน ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ี surface ของ space ทั้ง

สองบรรจบกนันั้นไดท้ าให้มวลของ space เหล่าน้ีกลายเป็นกอ้นเดียวกนัโดยปริยาย วิธีการของการ

ประสานกนัทางกายภาพของสองระนาบได้แสดงออกถึงความยอ้นแยง้ท่ีปรากฏขึ้นเสมอในงาน

ออกแบบของ Bawa อย่างท่ีภายนอกเป็นภายใน และภายในเป็นภายนอก ซ่ึงกายภาพของมนันั้นคือ

ในทุกห้องนั้นจะมีลานเป็นของตวัเองเสมอ หรือในทุกห้องท่ีวางเรียงบนแนวเส้นเดียวกนัสามารถ

สัมผสักบัลานไดเ้สมอในทุกห้อง ในองคป์ระกอบน้ียงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบวางไว้

คู่กัน และแบบประกบกันโดย space ภายในอยู่ท่ีศูนยก์ลาง นอกจากน้ีการก าหนดต าแหน่งของ 

space ก ่ าก่ึงอย่างท่ีเป็นลาน (court) นั้ นค่อนจากถูกวางอยู่ในต าแหน่งเปล่ียนทิศทางของการ

เคล่ือนท่ี ซ่ึงท าหน้าเป็นการก าหนดขอบเขตของ space ภายใน และเป็นจุดพักสายตาก่อนการ

เคล่ือนท่ีผ่าน space ในจงัหวะต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองในเชิงของการรับรู้ space อยา่งท่ีปรากฏชดัใน

บา้น 33rd Lane 
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ภาพท่ี 208 space ท่ีประสานกนัในบา้น 33rd Lane 

ภาพท่ี 209 การประสานกนัของ space ระหวา่งระนาบหลงัคา และระนาบก าแพงแบบประกบ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

ท่ีมา: http://picssr.com/photos/29821096@N02/interesting?nsid=29821096@N02 
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ภาพท่ี 210 space ท่ีประสานกนัแบบประกบในบา้น Jayakody 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/The-Jayakody-
House/G0000B0vIHHSfQSA/I0000P6g0w.ILBZQ/C0000xIEsjdPRv40 

การเคล่ือนท่ีและการเข้าใจถึงการจัดองค์ประกอบเกีย่วกบั space     

 อย่างท่ีไดอ้ธิบายนั้นการเคล่ือนท่ีในสถาปัตยกรรมนั้นเป็นมากกว่าการนิยามถึงทางสัญจร 

ซ่ึงมนัเป็นแรงท่ีมีคุณสมบติัของขนาด ความหนาแน่น และทิศทาง นอกจากกว่าน้ีการเคล่ือนท่ีไม่

เพียงแค่แสดงใหเ้ขา้ใจถึงความชดัเจนเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของเรา มนัยงัมอบใหซ่ึ้งความหมาย และ

ความสามารถท่ีจะเขา้ผลรวมของการเรียบเรียงองคป์ระกอบทั้งหมด ซ่ึงในบริบทน้ีการเคล่ือนท่ีตอ้ง

เป็นวิธีคิดอย่าท่ีเป็นคุณสมบติัของ form เชิงเรขาคณิตทัว่ไป ในแง่น้ีปริมาณของ space ไม่สามารถ

เป็นวิธีคิดท่ีปราศจากการเคล่ือนท่ีเขา้ไปในมัน ซ่ึงในทุกกายภาพของปริมาณนั้นเป็นการได้รับ

อิทธิพลจากการเคล่ือนท่ี ดังนั้ นการเคล่ือนท่ีส่งผลกระทบ และเปล่ียนแปลงความสมดุลของ 

form[132] ในประเด็นน้ีเม่ือพิจารณาไปท่ีผงัของบ้านในทุกหลงั จากจุดเร่ิมตน้ของแนวแรงการ

เคล่ือนท่ีหลกั ท่ี space ภายนอกเราสามารถสังเกตไดถึ้งการเผชิญหนา้กบัองคป์ระกอบทางกายภาพ

อย่างแรกสุดนั้นคือระนาบบนแนวของก าแพง ซ่ึงมีลักษณะเป็นผืนทึบตัน (ในบางหลังอาจจะ

เปล่ียนผิวสัมผสั และสัดส่วนในส่วนของช่องเปิดท่ีแตกต่างไป ) ซ่ึงก าแพงเหล่าน้ีสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ ในแบบแรกน้ีเรียกว่า breadth motif ซ่ึงเป็นลักษณะของการได้รับอิทธิพลของ

ระนาบท่ีแตกต่างในตวัของมนัเองจากศูนยก์ลาง อิทธิพลน้ีสามารถเป็นการเนน้ให้เกิดความชดัเจน

ไดห้ลายวิธีอย่างเช่น ช่องเปิดท่ีมีสัดส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีศูนยก์ลางมากกว่าช่องเปิดท่ีอยู่ถดัไปทาง

หัวมุมของระนาบ ซ่ึงมีลักษณะของการแพร่ออกไปไดท้ั้งการผลกัหัวมุมออกไปดา้นขา้ง หรือหรือ
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โผล่ขึ้นมาตามล าดบัจนบรรจบกบัเรา ระนาบแบบน้ีไดเ้นน้ความเป็นสาธารณะของอาคาร เป็นการ

ส่ือสารระหว่างภายในและภายนอกท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้ความรู้สึกถึงการตอ้นรับ (ภาพท่ี 87) ใน

แบบท่ีสองคือ split motif ซ่ึงจะตรงขา้มกบัแบบแรก ระนาบแบบน้ีนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจากดา้นขา้ง

เขา้สู่ศูนยก์ลาง ขอบเขตของช่องเปิดถูกผลกัมาอยู่ร่วมกนั ในขณะะท่ีช่องเปิดแบบแรกนั้นกระจาย

ออกไปสู่ดา้นขา้ง ลกัษณะเด่นของระนาบน้ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดลอ้มท่ีมากขึ้นทั้งการบีบใหส่้วนช่อง

เปิดอัด ท่ีศูนย์กลาง ห รือการผลัก ช่องเปิด น้ีไป สู่มุมด้านใดด้านห น่ึง (ภาพ ท่ี  147 )[142]

 องคป์ระกอบของระนาบ 2 แบบน้ีเก่ียวขอ้งอย่างไรกบั space ของการเคล่ือนท่ี ในประเด็น

น้ีเม่ือเรารับรู้ถึงความเป็น positive ของวสัดุท่ีปรากฏตวัอย่างท่ีเป็นความทึบของก าแพง และความ

เป็น negative ของ space อย่างท่ีเป็นช่องเปิดในแนวระนาบน้ีนั้ น เม่ือมองจากผังเราสามารถ

มองเห็นระนาบในชั้น (layer) ท่ีซ้อนอยู่ถดัไปในมิติความลึก ท่ีแสดงออกมาอย่างชดัเจนถึงความ

เป็นกายภาพอย่างระนาบก าแพงทึบตนัท่ีปรากฏบนผงัของบา้น   a. s. h. de silva (ภาพท่ี 173) หรือ

การเช่ือมต่อการมองเห็นดว้ยมุมขอบก าแพง ร่วม กบัชุดเสาท่ีเรียงตวัอยู่บนแนวเส้นเดียวกนัอยา่งท่ี

ปรากฏอยู่ในผงับา้น Dr. Bartholomeusz (ภาพท่ี 176) หรืออยา่งท่ีเป็นระนาบก าแพงทึบตนัสลบักบั

จงัหวะของลานภายในอย่างท่ีปรากฏในบ้าน 33 rd Lane (ภาพท่ี 186) องค์ประกอบทางกายภาพ

ทั้งหมดน้ีได้ท าให้เกิดการห่อหุ้มของ space อย่างเป็นลักษณะของอุโมงค์ของการเคล่ือนท่ีจาก 

space ภายนอกเขา้สู่ space ภายใน ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล ้หรือไกลเท่าไหร่ของการเคล่ือนท่ี 

แต่ spatial idea ยงัคงมีลกัษณะเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของการรับรู้ความความลึกอย่าง

เป็นรูปธรรมโดยการห่อหุม้ space จากการเรียบเรียงองคป์ระกอบต่าง ๆ   

 เม่ือพิจารณาเพิ่มเติมจากการศึกษาผงับ้าน การเคล่ือนท่ีจาก space ภายนอก เขา้สู่ space 

ภายในท่ีเป็นไปตามจงัหวะของล าดบัชั้นท่ีเกิดขึ้นน้ีค่อนขา้งจะไปส้ินสุดลงต าแหน่งของลานท่ีอยู่

ศูนยก์ลางบา้น จากผงัเราสามารถรับรู้ไดท้นัทีถึงสัดส่วน และแนวก าแพงท่ีสร้างให้เกิดการห่อหุ้ม 

space ท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเก่ียวกับกายภาพของระนาบผนัง หรือระนาบของแนวเสาท่ี

แวดล้อมมันอยู่ ความเป็นศูนยก์ลางคือการรับรู้เก่ียวกับ space อย่างแรกท่ีเราได้รับมาเม่ือเราอยู่

ภายในมนั ซ่ึงหมายถึงเม่ือเราอยู่ใน space เราไดรั้บรู้ถึงตวัเราเองท่ีจุดศูนยก์ลางระหว่างมุมต่าง ๆ 

ของมัน  เราได้ค้นพบเส้นรอบรูปของ space จากก าแพง และมุมต่าง ๆ space คือการได้รับ

ประสบการณ์พื้นฐานอย่างท่ีเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงวางอยู่ตรงหน้าเรา ไหลผ่านหรือ เข้ามาสู่เรา ท่ี

ศูนยก์ลางเราสามารถเขา้ใจล าดบั (order) ของ space ซ่ึงมีนยัถึงเอกลกัษณ์ของ space ท่ีมาบรรจบกนั 

บา้นหรือ space ส่วนตวัจะคน้พบไดเ้สมอถึงการเอ้ือมไปใน space เหล่าน้ีโดยการเช่ือมโยงตวัเรา
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ภาพท่ี 211 breadth motif และ split motif 

 

เองเขา้ไปสู่ศูนยก์ลาง เส้นรอบรูปของ space จะยงัคงอยู่เสมอในระนาบของมนัจนเม่ือเราไปถึงจุด

ศูนยก์ลางและรับรู้ถึงมนั ไม่เท่าน้ีจุดศูนยก์ลางยงัมีหน้าท่ีในทางตรงกนัขา้ม อีกความหมายหน่ึง

หลกัจากท่ีมนัไดถู้กรับรู้ไปแลว้นั้นมนัไดใ้ห้นิยามต่อการรับรู้ space ภายใน หลงัจากนั้นความเป็น

ศูนยก์ลางไดก้ลายมาเป็นจุดเร่ิมตน้การแผ่ออกไปสู่ภายนอก ดงันั้นท่ีจุดศูนยก์ลางมนัคือการส่ือสาร

ของ space กับการแวดล้อมของมันทั้ งการเคล่ือนท่ีสู่ภายใน และจุดเร่ิมต้นการเคล่ือนท่ีไปสู่

ภายนอก[143] ดงันั้นจากกายภาพของการแวดลอ้ม และหน่วยของ space ท่ีตวัมนัเองไดแ้วดลอ้มซ่ึง

กนัละกนัอยู่นั้น สามารถนิยามให้เขา้ใจถึงการจดัองค์ประกอบท่ีส าคญันั้นคือความเป็นศูนยก์ลาง 

(centralize) ในประเด็นน้ีท าให้สามารถเขา้ใจถึง spatial idea ความเป็นศูนยก์ลางท่ีเกิดขึ้นในงาน

ออกแบบของ Bawa นั้ นประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยของ space แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่าน

กายภาพของระนาบจากทั้งก าแพง แนวเสา หรือชุดของห้องต่าง ๆ ท่ีอยู่แวดรอบความเป็นศูนยก์ลาง

น้ีอยู่ ท าให้เกิดการส่งเสริมอิทธิพลไปท่ีศูนยก์ลาง ในขณะเดียวกนั space ท่ีมีความเป็นศูนยก์ลางน้ี

ยงัเป็น form ท่ีมีความต่อเน่ือง และสัดส่วนท่ีใหญ่กว่าหน่วยของ space ย่อยท่ีเป็นองค์ประกอบ  

จากผงัเราจะสังเกตได้ถึงสัดส่วนของ space ท่ีเป็นองค์ประกอบน้ีจะมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน อีก

เหตุผลท่ีส่งเสริมความเขา้ใจถึง form อย่างเป็นศูนยก์ลาง โดยธรรมชาติของมนันั้นไร้ซ่ึงทิศทาง 

และเง่ือนไขของการน าเขา้มาสู่ (approach) ดงันั้นการเขา้ถึงจึงตอ้งระบุเนน้เฉพาะไปท่ี space ยอ่ยท่ี

เป็นองคป์ระกอบของมนัอย่างท่ีเป็นระนาบท่ีบรรจุไวซ่ึ้ง space ของการเขา้ถึงอย่างท่ีไดอ้ธิบายนั้น 

และทางสัญจรภายในของการจดัองคป์ระกอบแบบศูนยก์ลางน้ีมกัจะเป็นแบบรัศมี วนรอบ หรือกน้

หอย โดยส่วนมากการเคล่ือนท่ีตามรูปแบบน้ีจะส้ินสุดลงท่ี space ท่ีเป้นศูนยก์ลาง อยา่งท่ีปรากฏใน

ผงัของค่อนขา้งทั้งหมดของงานออกแบบ Bawa   
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ภาพท่ี 212 ระนาบท่ีห่อหุม้ space การเคล่ือนแบบก าแพงทึบ 

ภาพท่ี 213 ระนาบท่ีห่อหุม้ space การเคล่ือนแบบก าแพงทึบสลบั court 
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ภาพท่ี 214 ระนาบท่ีห่อหุม้ space การเคล่ือนแบบเช่ือมโยงองคป์ระกอบ 

ภาพท่ี 215 diagram ลกัษณะความเป็นศูนยก์ลางในงานออกแบบของ Bawa 
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Raum และผลสรุปการค้นพบ space อย่างท่ีเป็นอุดมคติในงานออกแบบบ้านของ Geoffrrey Bawa 

 ในบทก่อนหน้าน้ีได้อธิบายถึงความเขา้ใจท่ีเรียบง่ายซ่ึงสัมพนัธ์ในเชิงภาษาศาสตร์ของ

กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีใชภ้าษาเยอรมนันั้นมีความเขา้ใจความหมายของค าว่า ruam อย่างท่ีเป็นส่วนย่อย ๆ 

หรือห้อง (room) ในเชิงสถาปัตยกรรม ในแง่ของภาษามนัไดน้ าเสนอถึงความเป็นไปไดท่ี้จะระบุ

เอกลกัษณ์ของความเป็นภายในท่ีรวบรวมไวซ่ึ้ง space อย่างท่ีเป็นตวัแทนของสติปัญญาสร้างสรรค์

ท่ีความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น ในท่ีน่ีความรู้สึกถึงการรับรู้เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริง 

และความเข้าใจทางสติปัญญาถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน [144] การรับรู้เก่ียวกับ space นั้นคือการ

สัมผสั (tactile) ท่ีมีผลต่อประสบการณ์ใน 3 มิติ ทั้งความกวา้ง ความยาว และความลึก ท่ีสัมพนัธ์กบั

การเคล่ือนไหวจากร่างกาย และผสานเขา้กบัภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏบนม่านตาเรา สร้างให้เกิด

ความรู้สึกท่ีเช่ือมเราเข้ากับวตัถุท่ีแวดลอ้มเรา ดวงตาของเราจึงเป็นเคร่ืองมือแรกเร่ิมท่ีท าให้เรา

มองเห็น (optical) รูปร่างของวตัถุ อย่างท่ีเป็น form ในเชิงสถาปัตยกรรม ในแง่น้ีองค์ประกอบ

แรกเร่ิมอย่างท่ีเป็น form จึงมีความหมายถึงการเป็นระนาบของ หลงัคา และ ก าแพง ท่ีสร้างให้เกิด

การปิดลอ้มของ space และแบ่งแยกความเป็นเป็นภายใน และภายนอก เม่ือร่างกายของเราอาศยัอยู่

อย่างหยดุน่ิงใน space บนระยะห่างท่ีเหมาะสมกบัดวงตาของเรา เราจะรับรู้ถึงรูปร่างของวตัถุอย่าง

ท่ีเป็นระนาบ 2 มิติเหมือนภาพวาดโครงร่าง ท่ีเกิดขึ้ นในสถานะการณ์จริงของการเผชิญหน้า

ระหว่างเรากับอาคาร แต่ในอีกกรณีหน่ึงเก่ียวกับการมองไปยงัผงัของอาคาร ผงัคือตัวแทนของ

ระนาบบนแนวนอนท่ีแสดงการปิดลอ้มผ่านจุดท่ีเรียงต่อกนับนแนวเส้นอย่างท่ีสัญลกัษณ์ของแนว

เสา หรือ แนวเส้น อย่างท่ีสัญลกัษณ์ของแนวก าแพง ผงัจึงเป็นแหล่งก าเนิดท่ีแสดงให้เราเขา้ใจถึง

การจดัเรียงองค์ประกอบระหว่างวตัถุทึบตัน กับ space อย่างท่ีเป็นจงัหวะ อีกทั้งมันยงัแสดงให้

เขา้ใจถึงความสามารถเก่ียวกับจงัหวะการเคล่ือนท่ีผ่านทะลุเขา้ไปยงัหน่วยของ space ท่ีเกิดขึ้น

ภายในอาคารหลงัต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลให้เราเกิดภาพร่างในความคิดของวตัถุ 3 มิติ อย่างท่ีเป็น form  

โดยท่ีเราอาจจะยงัไม่ตอ้งเผชิญหนา้กบัอาคารหลงันั้น      

 ในประเด็นของการศึกษา space อย่างท่ีเป็นมวลรวมน้ี (spatial addition) เกิดขึ้นจากการ

สังเกต (observation) ได้เก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในงานออกแบบบ้านของ Bawa เช่นเดียวกัน ผงัคือ

ตวัแทนท่ีส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเคร่งครัดเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของผูท่ี้อยูอ่าศยั และผูค้นท่ีเขา้

ไปเยือนในบา้นแต่ละหลงั การปรากฏท่ีชดัเจนเกิดขึ้นจากการศึกษาผงัโดยการแบ่งส่วนของการ

มองไปยงัการปิดลอ้มหน่วยย่อยของ space ท าให้สามารถเขา้ใจวิธีการ (technic) ของการปิดลอ้ม 

วิธีการเปล่ียนถ่าย (transition) และความต่อเน่ือง (continuum) ของ space ซ่ึงปรากฏขึ้นในผงัท่ี
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เกิดขึ้นอย่างคลา้ยคลึงกนัจากองคป์ระกอบท่ีเรียบง่ายอย่างหลงัคา และก าแพง ซ่ึงน ามาประสานกนั

สร้างให้เกิดสัณฐาน (configuration) ของเคร่ืองมือกายภาพในการออกแบบอย่างเป็นรูปธรรมท่ี

สามารถสรุปออกมาไดเ้ป็น         

 1. ระนาบแนวตั้ง อย่างท่ีเป็นก าแพงซ่ึงมีหนา้ท่ีในการแบ่งแยก space ภายนอกอย่างท่ีเป็น 

space ของสภาพแวดลอ้มรอบท่ีตั้งโครงการ เคร่ืองมือน้ีจึงมีหน้าท่ีก าหนดขอบเขต space ภายใน 

การเคล่ือนท่ีผ่านมันจึงเป็นเหมือนจุดเร่ิมต้นของรอยต่อระหว่าง space ภายนอกเข้ามาสู่ space 

ภายใน ท่ีแสดงตัวออกมาอย่างท่ี เป็น  ลานภายในท่ีอยู่หน้าบ้าน  (court) ในขณะเดียวกัน

องคป์ระกอบน้ียงัมีคุณสมบติัของความก ่าก่ึงของ space ภายนอกอีกดว้ย    

 2. พื้นท่ีเปล่ียนถ่าย (transition space) องค์ประกอบน้ีแสดงตัวมันเองออกมาอย่างเป็น

กายภาพ จากการประสานกนัของระนาบ 2 แบบคือระนาบแนวนอนอย่างท่ีเป็นหลงัคา และระนาบ

แนวตั้งอย่างท่ีเป็นก าแพง เคร่ืองมือน้ีจากการศึกษาสามารถพิจารณาไดว้า่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการ

ท าหน้าท่ีร่วมกนันั้นเกิดขึ้นจากความตอ้งการเน้นไปท่ีความเป็นเอกภาพ (unity) ของ mass อาคาร 

ดังนั้นในรูปแบบขององค์ประกอบน้ีจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือการประสานของ

หลงัคาจัว่กบัหลงัคาลาดเอียง โดยท่ีระนาบของหลงัคาลาดเอียงเป็นตวับรรจุปริมาตร space แนวเสา

โครงสร้างท่ีรองรับมนัเป็นส่ิงก าหนดขอบเขตของ space อีกรูปแบบหน่ึงคือการประสานกนัของ

หลงัคาแบนกบัก าแพง ในรูปแบบน้ีอิทธิพลของการจ ากดัขอบเขตของ transition space เกิดขึ้นจาก

ระนาบแนวตั้งของก าแพงท่ีลอ้มรอบมนัอยู่ ทั้งสองรูปแบบของ transition space น้ีมีหนา้ท่ีของการ

สร้างให้เกิดหน่วยย่อยของ space ท่ีมีสัดส่วนท่ีเล็กลงมาจาก space ก ่าก่ึงอย่างท่ีเป็นลาน ท าให้เกิด

การลดถอนสัดส่วนของ space ท่ีมีผลต่อประสบการณ์ในการรับรู้จงัหวะปะทะ และเปล่ียนถ่าย

ขอบเขตของ space ก่อนท่ีจะเขา้สู่ space ภายในอยา่งแทจ้ริง     

 3. space ของการเคล่ือนท่ีหลกัเขา้สู่ภายในอาคาร ความหลากหลายของเคร่ืองมือน้ีเกิดขึ้น

จากลักษณะกายภาพของการห่อหุ้ม space โดยความแตกต่างทางกายภาพขององค์ประกอบซ่ึง

สามารถแบ่งยอ่ยออกไปไดเ้ป็น 3 รูปแบบคือ แบบท่ี 1 ระนาบของก าแพงทึบท่ีแสดงให้อยา่งชดัเจน

อย่างท่ีเป็นอุโมงค์ แบบท่ี 2. ระนาบของก าแพงท่ีวางเรียงสลับจงัหวะกับลานเล็กระหว่างแนว

ระนาบมนั แบบท่ี 3 . ระนาบท่ีเกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยของการเช่ือมต่อทางสายตาเก่ียวกบัจุด 

เส้น ระนาบ ถึงแมว้า่กายภาพขององคป์ระกอบทั้ง 3 แบบน้ีจะมีความแตกต่างกนัแต่มนัไดส้ร้างให้

เกิดการวบรวม space ใน form ของเลขาคณิตเดียวกนั ท าให้เกิดการรับรู้แนวแกนเข้าสู่ (approach) 

ภายในอาคาร           
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 4. space ท่ีศูนยก์ลางภายใน อย่างท่ีเป็นลาน (court) กายภาพเคร่ืองมือน้ีแสดงตวัออกมา

อย่างท่ีเป็นการห่อหุ้ม space โดยระนาบแนวเสารับโครงสร้าง หรือระนาบของก าแพง หรือผสมกนั

ทั้ง 2 ระนาบ มนัไดท้ าหนา้ท่ีเป็นทั้งจุดส้ินสุดของการเคล่ือนท่ีจากแนวแกนการเคล่ือนท่ีหลกั แต่ใน

ขณะเดียวกนัมนัยงัท าหนา้ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้การเคล่ือนท่ีเขา้ไปสู่หน่วยย่อยของ space ท่ีอยู่แวดลอ้ม

มนัอยูอ่ยา่งท่ีเป็นหอ้งต่าง ๆ         

 5. ความต่อเน่ืองระหว่าง space ภายใน และ space ภายนอก เคร่ืองมือน้ีแสดงความเป็น

กายภาพโดยระนาบเหนือหัวอย่างท่ีเป็นผา้เพดาน หรือ surface ใตห้ลงัคา อย่างท่ีเป็นส่ิงก าหนด

ขอบเขต space ภายใน ท่ีประสานรวมกบัระนาบแนวตั้งอย่างท่ีเป็นก าแพงภายนอกซ่ึงนิยามให้เกิด

ลานเล็ก ๆ ท่ีอยู่คู่กนัเสมอ ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือ space ท่ีไหลผ่านกนั ปะทะกนั รวมมนัเขา้เป็นสสารท่ีมี

มวลเดียวกันท าให้ความยอ้นแย่งระหว่างความเป็นภายใน ภายนอก อีกองค์ประกอบย่อยหน่ึงท่ี

สามารถตั้งขอ้สังเกตไดใ้นขอบเขต space น้ีจากภาพถ่าย คืองานพื้นผืนดินท่ีมีระดบัใกลเ้คียงกนัของ 

2 surface ขับเน้นให้เกิดการหลอมกันของ space ยิ่งชัดเจนขึ้น ในขอบเขตของ space สามารถ

พิจารณาแยกยอ่ยได ้2 รูปแบบคือ แบบอยูคู่่กนั และแบบประกบ     

 จากการศึกษา space แบบแยกส่วนน้ีสามารถท าให้เข้าใจถึงพื้นฐานของ form ย่อย ๆ  

(spatial division) จึงน ามาสู่การนิยามได้ถึงการแยกประเภทองค์ประกอบกายภาพของการห่อหุ้ม 

space จากการศึกษาการปิดล้อม space บนระนาบแนวนอนท่ีปรากฏบนผังออกเป็น 5 อย่าง  

ในขณะน้ีเราก าลงัเร่ิมเขา้ใจ form ท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเก่ียวกบัปริมาตรของวตัถุท่ีไม่ปรากฏ

ตวัอย่าง space ได้จากขอบเขตของการปิดลอ้ม (idea of space) เป็นหน่วยย่อย ๆ เม่ือ form ย่อย ๆ 

เหล่านั้นมาร่วมกนัโดยอา้งอิงไปยงัความสัมพนัธ์ของล าดบัชั้นจงัหวะการเคล่ือนท่ีตามล าดบัการ

จดัเรียงเคร่ืองมือกายภาพเหล่าน้ี สัญชาติญาณของเราเก่ียวกบั space สามารถรับรู้ และเขา้ใจไดถึ้ง

การขยายออกไปของ space อย่างท่ีเป็นองค์ร่วมของ space ท่ีปรากฏขึ้นใบบา้นแต่ละหลงั (spatial 

imagination) เม่ือเราสามารถเข้าใจได้ดังน้ีแล้ว จึงสามารถน าความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบ

กายภาพของเคร่ืองมือทั้ง 5 อย่างน้ี น าเขา้สู่กรบวนการศึกษาเปรียบเทียบบนผงัท่ียงัมีอยู่จึงน าไปสู่

ความเขา้ใจ spatial construct ของการเปิดลอ้มท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนัค่อนขา้งจะทุกหลงั จึงเป็น

ความเพียงพอท่ียืนยนัไดถึ้งการเปิดเผยให้เขา้ใจ form ในเชิงของการรับรู้ (Wirkungsform) อย่างท่ี

เป็นอุดมคติของ Bawa ซ่ึงปรากฏขึ้นในงานออกแบบบา้นของเขานั้นคือ การจดัวางองค์ประกอบ

ของ form อย่างท่ีเป็นศูนยก์ลาง (centralize) ท่ีสร้างในเกิดรูปแบบ (order) ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

และเคร่งครัดต่อล าดบัการเคล่ือนท่ีทะลุ space ต่าง ๆ ผา่นการจดัเรียงของเคร่ืองทางกายภาพเหล่าน้ี 
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อย่างท่ีเป็นองค์ประกอบในสถาปัตยกรรมท่ีเป็นตวัก าหนดจงัหวะ หรือทิศทางของ space ถึงแมว้่า

การมองไปยงัทั้ งผ ัง รูปตัด และภาพถ่าย ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีเหลืออยู่ เราจะสังเกตได้ถึงความ

หลากหลายของ form ท่ีเกิดขึ้นจริง (Daseinsform) ของอาคารท่ีแตกต่างกนัในบา้นแต่ละหลงั ท่ีเกิด

จากปัจจัยซ่ึงสามารถคาดคะเนได้จากความแตกต่างกันในกระบวน หรือขั้นตอนระหว่างการ

ออกแบบท่ีตัวสถาปนิกมีมุมมองในแต่ละโครงการ ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติในการสร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรม แต่ทั้งน้ีบา้นเหล่านั้นท่ีปรากฏขึ้นจริงไดแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของความ

เขา้ใจเก่ียวกบั space อยา่งท่ีเป็นภาษาเดียวกนัท่ีเกิดขึ้นจาก Geoffrrey Bawa     

 ดงันั้นการท าความเขา้ใจ space อย่างท่ีเป็นความเขา้ใจเดียวกบั raum นั้นเป็นเคร่ืองมือทาง

ความคิด ท่ีช่วยให้เราแยกแยะ  space ท่ีโอบล้อม ไหลผ่านตัดขวางตัวเรา  ซ่ึงอยู่เป็นก้อนมวล

เดียวกนัออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือในอีกนัยนึง ruam นั้นเป็นวิธีการของความคิดท่ีเป็นทั้งการแยก

ส่วนความคิด หรือร่วมกันเป็นหน่ึงเดียว ท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกนัของความเขา้ใจนั้น ขึ้นอยู่การ

มองเห็น และการสังเกตุได้ท่ีสัมพนัธ์ประสบการณ์ภายนอกของแต่ละบุคคล  มนัจึงเป็นเงือนไข

ส าคญักว่าการเขา้ใจ space อย่างท่ีเป็นการขยายออกไปอย่างไม่ส้ินสุด หรือความเขา้ใจ space อย่าง

ท่ีเป็นสุญญากาศ (void) เพื่อท่ีสามารถน าเราไปสู่การส ารวจส่ิงแวดลอ้มในสถาปัตยกรรมท่ีอยู่

รอบตวัเรา ความเขา้ใจท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 มิติน้ีจะเกิดขึ้นไม่ไดเ้ลยหากปราศ

ร่างกายของเรา เราเคล่ือนตวัเราผ่าน space ดวงตาของเราสัมผสัไปท่ีวตัถุ 3 มิติ เราสังเกตไดถึ้งการ

ปิดลอ้มจากระนาบทั้ง 4 ดา้น ท่ีสร้างให้เกิดการบรรจุ space ไว ้ซ่ึงท าให้เราสามารถรับรู้ปริมาตร

ของ space จากสัดส่วนของระนาบทั้งบนความกวา้ง ความสูง และความลึก จากการเคล่ือนท่ีผ่าน

หน่วยย่อยของ space ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาจากการเคล่ือนท่ีนั้นเป็นเสมือนชั้นของความคิดท่ี

ซ้อนกนัจากแผ่นบาง ๆ จนกลายเป็น form องค์รวมในสถาปัตยกรรม raum จึงสามารถน าเราไปสู่

การคน้พบ ส ารวจ อาคาร หรือ place ต่าง ๆ เพื่อท่ีเขา้ใจจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงในการส่ือสารถึงภาษา

ท่ีเก่ียวกบั space ในสถาปัตยกรรมผา่นองคป์ระกอบกายภาพของสถานท่ีนั้น       
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