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“สถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลา” เป็นแนวคิดในการมองสถาปัตยกรรมผ่านตัวแปรของเวลา 

โดยเป็นการท าความเข้าใจผ่านมิติของการซ้อนทับที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ผ่าน บริบท (Context) กายภาพ 
(Physical) และพ้ืนที่การใช้งาน (Function) 

เน้นศึกษาถึงมิติการซ้อนทับของเวลาผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในเชิงพ้ืนที่  ที่
ยังคงมีร่องรอยทางกายภาพจากอดีตที่ยังคงเหลือ ผ่านรูปทรง ผ่านวัสดุ ผ่านโครงสร้าง ผ่านการใช้
งาน และผ่านกาลเวลา แต่ยังคงมีการใช้งานที่สอดคล้องทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงกายภาพ และเชิงการใช้
งานกับบริบทในปัจจุบัน 

ในกระบวนการของการศึกษาเน้นการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมผ่านเหตุของการคงอยู่ขอ ง
สถาปัตยกรรมผ่านแนวคิดของพ้ืนที่ (Place) ประวัติศาสตร์ (History) กายภาพของตัวสถาปัตยกรรม 
(Physical) โปรแกรม (Program) การใช้งาน (Function) โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และข้อจ ากัดของการพัฒนา
สถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในพื้นที่ซ้อนทับเวลา 

โดยผลลัพธ์ของการศึกษาเน้นให้เห็นถึงคุณค่าเชิงทางความงามขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม คุณค่าที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ และคุณค่าทางจิตใจของผู้คนที่เข้าไปใช้งาน ที่เกิดการท างาน
ร่วมกันขององค์ประกอบที่ซ้อนทับของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในผ่านกาลเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

620220041 : Major (Architecture) 
Keyword : Architectural Regeneration, Time and Architecture 

MR. CHALERMCHAI ASAYOT : ARCHITECTURE RE-GENERATION THESIS ADVISOR 
: ASSISTANT PROFESSOR JANEYUT LORCHAI 

Architectural Regeneration is a concept that considers architecture through 
the notion of time. It aims to understand how time plays a role in generating multiple 
meanings in architecture through its relationship with architectural physicality, function 
and context. 

This study focuses on the notion of time overlapping, through an investigation 
of projects that the past as well as the present play an equally important role in 
shaping and reshaping architecture. Through architectural forms, materials, structures, 
these projects are still relevant in terms of their usages as well as their physical affinity 
with the given contexts. 

Both the chosen projects and the notion of Architectural Regeneration are 
studied through interrelated concepts of Place, History, Physicality, Program, Function, 
by relating theories about architectural conservation in order to understand both the 
projects and the concept. 

This research suggests that Architectural Regeneration is both an important 
concept and a tool that will lead us to a profound understanding of not only the 
physical but also the psychological dimension of architecture from the past to the 
present. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนปริญญาโท  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่เราได้เคยคาดหวังไว้ตั้งแต่ชีวิตมัธยม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นวิทยานิพนธ์ที่
เราพยายามหาหัวข้อในสิ่งที่เราชอบและในสิ่งที่เราสนใจ จนมาพบค าตอบของเรื่องราวของการซ้อนทับ
พ้ืนที่ในอดีตและปัจจุบัน โดยถูกคลี่คลายผ่านสถาปัตยกรรม ขอขอบพระคุณอาจารย์ รองศาสตราจารย์
ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ ผู้ที่ซึ่งเป็นแรงบัลดาลใจในการเรียนต่อสถาบันแห่งนี้ และเป็นผู้ซึ่งให้แนวทางใน
แนวคิด วิธีการ ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณ ดร.เจนยุทธ  ล่อใจ ที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตลอดจนค าแนะน า แนวทางการศึกษาวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ 

ขอบคุณคุณแม่ คุณพ่อ และน้องแอ้มที่เป็นแรงบัลบาลใจที่ดีในการเรียนรู้ เป็นแรงผลักดันให้
เรียนปริญญาโท ขอบคุณเพ่ือนๆปริญญาโททุกคน ที่ท าให้การเรียนใน ระยะเวลา 2 ปี ณ สถาบันแห่งนี้
มีความหมาย ขอบคุณมิตรภาพและก าลังใจที่มีให้กันเสมอมา 

และสุดท้ายขอขอบคุณตัวเองที่ขับเคลื่อนชีวิตมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนปริญญาโทมันท า
ให้เราได้เข้าใจว่าเราคงต้องเดินทางและเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปตามหาในสิ่งที่เรารักอยู่ตลอดไป 

  
  

นาย เฉลิมชัย  อาสายศ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

“สถาปัตยกรรม” ถือเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  เป็นเสมือน
เครื่องบอกเวลาที่แสดงออกมาทางกายภาพ ผ่านทางแนวคิด รูปทรง โครงสร้าง วัสดุ บอกถึงลักษณะ
พ้ืนที่ วิถีชีวิต เศรษฐกิจของพ้ืนที่ในช่วงเวลานั้น แต่แนวความคิดที่เกิดขึ้นกับกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่
ซ้อนทับในประเทศไทยเป็นการออกแบบเพ่ือป้องกันและอนุรักษ์พ้ืนที่ซ้อนทับทางประวัติศาสตร์เพียง
อย่างเดียว แต่ยังไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ในเชิงซ้อนทับประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมที่
ผ่านกาลเวลา ให้มีความสมบูรณ์แบบและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน
และสามารถท างานร่วมกับผู้คนในพ้ืนที่โดยรอบได้อย่างแยบคาย 

จากความสนใจในสถาปัตยกรรมที่ผ่านกาลเวลา เกิดเป็นแนวคิดในการศึกษากระบวนการ
ออกแบบ “สถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลา” ที่เป็นการศึกษาถึงเหตุของการซ้อนทับและวิธีการการอยู่
ร่วมกันของสถาปัตยกรรมเก่าและสถาปัตยกรรมใหม่ โดยมีแนวคิดในการมองสถาปัตยกรรมผ่านตัว
แปรของเวลา โดยเป็นการท าความเข้าใจผ่านมิติของการซ้อนทับที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นในอดีตและ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน ผ่านตัวแปร บริบทของพ้ืนที่ ทางกายภาพของตัวสถาปัตยกรรม และผ่านทางพ้ืนที่
การใช้งานที่ผ่านไปในหลายยุคหลายสมัย 

กระบวนการการศึกษา สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ทับซ้อนของเวลา จะเป็นเสมือนตัวช่วยในการ
มองสถาปัตยกรรมที่ซ้อนทับเวลาให้ที่เดิมที่มีอยู่และและสิ่งใหม่เกิดความสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยง
เรื่องราวและการใช้งานในอดีตและปัจจุบัน จะแสดงถึงแนวคิดและหลักการในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
สถาปัตยกรรม พ้ืนที่ และผู้คน และเกิดเป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่สถาปัตกรรม
ซ้อนทับเวลาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ที่ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของ
สถาปัตยกรรมเดิมและสถาปัตยกรรมใหม่และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแยบคายภายใต้แนวความคิด 
“สถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลา” 
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วัตถุประสงค์ของบทความ: 
1. เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของบริบทที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สถาปัตยกรรม 
2. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม 

ผ่านรูปทรง วัสดุ และโครงสร้าง 
3. เพ่ือเข้าใจความสัมพันธ์ของการใช้งานในพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมที่ เปลี่ยนแปลงที่มีความ

สอดคล้องกันระหว่างพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมเดิมและพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน 
4.เพ่ือสร้างเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมในงานสถาปัตยกรรมในเชิง

ความสัมพันธ์ของบริบท คุณค่า และความงาม 
 

วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนในการศึกษา กระบวนการ และวิธีการศึกษา 
การเก็บข้อมูล  

i. ศึกษาถึงนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลา
เพื่อก าหนดแนวทางในการศึกษา 

ii. ศึกษากรณีศึกษาอาคารที่มีความซ้อนทับของเวลา 
iii. ศึกษาถึงเครื่องมือและวิธีการ การน าไปสู่การซ้อนทับ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
iv. วิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตรแ์ละความเป็นมาของพื้นที่เพ่ือเช่ือมโยงถึงความ

เป็นมาจากอดตีและปัจจุบัน 
v. วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณศีึกษาเพือ่หาประเด็นในการซ้อนทับท่ีเกิดขึ้น 
vi. วิเคราห์วิธีการ เครื่องมือ และแนวคิดของสถาปนิกท่ีใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 

สังเคราะห์ข้อมูล 
vii. น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูมาสร้างตารางเปรียบเทียบความสมัพันธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ

ปัจจุบัน 
viii. น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูผา่นแนวคิดในเชิงบริบท (Context) กายภาพ (Physical) 

และพื้นที่การใช้งาน (Function) เปรียบเทียบแนวคดิจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ix. หาจุดร่วมของพื้นที่ซ้อนทับท่ีเกิดขึ้นน ามาสร้างเป็นเครื่องมือในการศกึษา 
x. น าข้อมูลมามาสร้างเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พ้ืนท่ีซ้อนทับเวลา



 

บทที่ 2 
สถาปัตยกรรมซ้อนทบัเวลา 

 
เวลาในงานสถาปัตยกรรม 

ในปี ค.ศ.1905 แนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) 
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่และเวลามีความหลากหลายส าหรับผู้สังเกตการณ์ในกรอบอ้างอิงที่แตกต่างกัน 
สัมพัทธภาพพิเศษแทนที่ความคิดดั้งเดิมของเวลาด้วยความคิดของเวลาที่ขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงและ
ต าแหน่งเชิงพ้ืนที่  

เวลาคือมิติที่สี่ของพ้ืนที่ ความต่อเนื่องของเวลาและสถานที่นี้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ 
"spacetime" ในฟิสิกส์ยุคใหม่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกาลเวลา เรียกว่า "เหตุการณ์" ที่มีคุณสมบัติเชิง
พ้ืนที่และระยะเวลา  

 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของมิติของพ้ืนที่และเวลา 
ที่มาของรูปภาพ : Hyperspace สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL http://homepage.eircom.net/~timetravelna/hyperspace.htm 

 

สถาปัตยกรรมอาศัยเรขาคณิตแบบยุคลิด ( Euclidean geometry) และพิกัดคาร์ทีเชียน 
และพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinates) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งให้วิธีการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและคงที่ช่วยท าความเข้าใจพ้ืนที่  สามารถวัดได้และ 
แม่นย า  มีบางครั้งที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและสถานที่และวิธีที่สามารถหลอมรวมเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรมที่ทรงพลัง ปรากฏการณ์ในสถาปัตยกรรมเป็นการศึกษาเชิงปรัชญา
เกี่ยวกับประสบการณ์ของพ้ืนที่ที่สร้างขึ้น1 

สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเวลาที่มีผลต่อผู้คนที่เข้าไปใช้งานที่ช่วย
กระตุ้นประสบการณ์ในมิติของเวลาต่อผู้ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติเชิงพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบซึ่ง
เรียกว่า “Kairos” ส าหรับอริสโตเติล ไคโรส (Kairos) เป็นบริบทเวลาและสถานที่ ที่เป็นเหมือน

                                                 
1 Mette Aamodt. (2017) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL https://www.slowspace.org/metaphysics-time-space-

and-architecture 
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หลักฐานในการสนับสนุนทฤษฎีของเขา อินคาโบราณ ( Ancient Incas) ถือว่าเวลาและพ้ืนที่เป็น
แนวคิดเดียวกันและแนวคิดเรื่อง“ ma” ของญี่ปุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่  Gunther 
Nitschke ให้ค าว่า "สถานที่ (Place)"  ในลักษณะดังต่อไปนี้“ สถานที่คือผลผลิตของพ้ืนที่ที่มีชีวิตและ
เวลาอยู่อาศัยภาพสะท้อนของสภาวะจิตใจและหัวใจของเรา” “ ความสัมพันธ์แบบคู่ของ ma ต่อ
พ้ืนที่และเวลาไม่ใช่ความหมายเพียงอย่างเดียว มันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าประสบการณ์
ทั้งหมดของพ้ืนที่เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างเวลาและประสบการณ์ทั้งหมดของเวลาเป็น
กระบวนการที่มีโครงสร้างของพ้ืนที่” 時間 (ตัวอักษร: เวลา - สถานที่) "ถูกแสดงออกเป็นภาษาญี่ปุ่น
ว่า" space in flow "ท าให้เวลาเป็นมิติของพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวลามีความส าคัญต่อประสบการณ์
ของมนุษย์ในสถานที่”2 

 

สถาปัตยกรรมบอกเวลา 
สถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นและเป็นเสมือนตัวแทนของเวลาและผู้คนในแต่ละยุค สิ่ งส าคัญที่

จะต้องเข้าใจว่าท าไมสถาปัตยกรรมถึงถูกให้สร้างขึ้นในทุกช่วงอายุ สิ่งแรกคือความส าเร็จทางปัญญา
ของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามและน่าสนใจ ประการที่สองคือความส าเร็จของมนุษย์รับรู้โดยรุ่น
ต่อมาในการดูแลของช่างฝีมือในการก่อสร้างการดูแลนี้ยังสามารถมองเห็นได้ในการซ่อมแซมและการ
ปรับเปลี่ยนในภายหลัง ประการที่สามเราถูกดึงดูดโดยความรู้สึกของสถานที่ ที่สร้างขึ้นโดยนัก
ออกแบบและมนุษย์จ านวนมากที่อาศัยและท างานอยู่ในอาคาร3 

สถาปัตยกรรมเป็นเสมือนตัวแทนของเวลา ที่สามารถเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะถูกท าลายลงไปตาม
กาลเวลาอาจจะด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยเวลา ด้วยสงคราม หรือด้วยมนุษย์ แต่ตัว
สถาปัตยกรรมก็ยังเป็นเสมือนตัวแทนที่เชื่อมโยงกับเวลาและสถานที่ ที่เป็นเหมือนตัวแทนจากอดีตที่
สามารถอธิบายถึงลักษณะที่ตั้ง ภูมิประเทศ วัสดุที่ใช้ในพ้ืนที่ ลักษณะภูมิอากาศ ความเชื่อในด้านการ
ก่อสร้าง และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้สถาปัตยกรรมในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งก็ส่งผลต่อ
ความเชื่อของผู้คนในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน  

ร่องรอยทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นเสมือนเครื่องเตือนความทรงจ าที่ท าให้นึกถึงความเป็นมา
ในอดีต และเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาแนวคิดเรื่องวัสดุ เทคโนโลยี และกรรมวิธีการก่อสร้าง
ใน ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนากรรมวิถีการก่อสร้างเพ่ือรักษาพ้ืนผิวของสถาปัตยกรรมไว้ให้มากที่สุด 
ถ้าย้อนไปจากอดีตก็เริ่มตั้งแต่การใช้ ศิลาแลง พัฒนากรรมวิธีการมาเป็นการใช้อิฐ มีการเผาอิฐเพ่ือท า
ให้อิฐมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ต่อมามีการใช้ดินฉาบบริเวณผิวนอกสุดเพ่ือช่วยปกป้องพ้ืนผิวของอิฐ

                                                 
2 Mette Aamodt. (2017) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL https://www.slowspace.org/metaphysics-time-space-and-
architecture 

https://www.slowspace.org/metaphysics-time-space-and-architecture/?fbclid=IwAR1ersWiWQQ5BXfeANiDUmWeAqO6cCSQ6OgEPU-nauPMqFl0WccYLKVx0n8
https://www.slowspace.org/metaphysics-time-space-and-architecture/?fbclid=IwAR1ersWiWQQ5BXfeANiDUmWeAqO6cCSQ6OgEPU-nauPMqFl0WccYLKVx0n8
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ให้อยู่นานยิ่งขึ้น และต่อมาก็มีการพัฒนาคอนกรีตเพ่ือลดขั้นตอนการเผาอิฐลงไปและสามารถผลิตใน
ปริมาณทีมากขึ้น และมีการใช้คอนกรีตปิดผิวเพ่ือปกป้องพ้ืนผิวของวัสดุไว้ให้สามารถทนต่อ
สภาพแวดล้อมได้นานยิ่งขึ้น3 

สถาปัตยกรรมในอดีตนอกจากจะเป็นเสมือนตัวแทนของเวลาที่ถูกปรากฏขึ้นในพ้ืนผิว
ชั้นนอกสุดของสถาปัตยกรรม หรือเรียกว่าเปลือกชั้นนอกสุดของอาคาร ซึ่งพ้ืนผิวที่ปรากฏใน
สถาปัตยกรรมนั้นเป็นเสมือนเครื่องกระตุ้นความทรงจ าที่เกิดขึ้นกับอดีตและพ้ืนผิวที่ปรากฏนั้นก็ยัง
สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัสดุที่น ามาเป็นวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน4 

 

มิติของการซ้อนทับของเวลา 
สถานที่ สถาปัตยกรรม ที่มีการใช้งานตั่งแต่ในอดีตและปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่ มีการ

ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการใช้งาน ผู้ใช้งาน ไปหลาย Genaretion แต่สถานที่นั้นก็ยังคง
อยู่ เรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงต่างๆภายใต้พ้ืนที่หรือสถาปัตยกรรมเดิมนั้นเป็นเสมือนการซ้อนทับของ
เวลา ผู้คน และการใช้งาน ที่ยังคงมีร่องรอยและเรื่องราวที่ส่งต่อผ่านองค์ประกอบต่างๆทั้งเชิงบริบท 
เชิงกายภาพ และเชิงการใช้งาน 

1. การซ้อนทับของพ้ืนที่ 
จากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปท าให้ พ้ืนที่ที่ เป็นสถานที่ตั้งของสถาปัตยกรรมมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา สิ่งที่น่าสนใจของประเด็นการซ้อนทับของสถานที่ตั้งคือเมื่อบริเวณรอบๆตัว
สถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปสถาปัตยกรรมมีการปรับตัวอย่างไรเพ่ือให้สามารถด ารงคงอยู่กับบริบท
ใหม่ๆได้หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ความส าคัญกับสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่เพียงใด 
จากแนวความคิด การออกแบบสถาปัตยกรรมให้เข้ากับบริบท การออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นส่วน
หนึ่งของบริบท สถาปัตยกรรมให้กลืนไปกับบริบท เป็นแนวคิดท่ีผู้ออกแบบพยายามใช้บริบทเป็นส่วน
หนึ่งในการออกแบบสถาปัตยกรรม แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีสถาปัตยกรรมที่ตั้งมาอยู่ก่อนบริบท
จะท างานอย่างไรกับสถาปัตยกรรม บริบทที่ถูกพัฒนามาใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมได้
อย่างไร สองแนวคิดนี้ถูกคิดกลับไปกลับมาในมิติของพ้ืนที่ซ้อนทับในเรื่องของสถานที่ตั้ง 

 
 

                                                 
3 Bernard M. Feilden (2003). Conservation of Historic Buildings. (3). Architectural Press An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, 

Oxford OX2 8DP 200Wheeler Road, Burlington, MA 01803  
 
4 Mohsen Mostafavi, David Leatherbarrow แปลโดย ต้นข้าว ปาณินท์ (2015). ปรากฏ-กาล ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา.(1) บริษัท ลายเส้น 

พับลิชชิ่ง จ ากัดhttps://www.yellowpages.co.th/profile/523121062710001 , 

 

https://www.yellowpages.co.th/profile/523121062710001


  6 

การซ้อนทับของพ้ืนที่ผ่านบริบท  
บริบทเป็นตัวก าหนดแนวทางในการออกแบบ พัฒนาพื้นที่ซ้อนทับในสถาปัตยกรรม ความสูง 

ภาพลักษณ์ สีสัน ขนาด องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนพ้ืนที่ซ้อนทับจะมี
บริบทเป็นตัวช่วยในการก าหนดทิศทางของสถาปัตยกรรม  

พิพิธภัณฑ์โคลัมบา ตั้งอยู่ในเมืองโคโลญประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเมืองที่เกือบจะถูกท าลาย
อย่างสิ้นเชิงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นที่เก็บสะสมงานศิลปะของนิกายโรมันคาทอลิก  การ
ออกแบบของ Zumthor ถูกสร้างข้ึนมาจากซากปรักหักพังของโบสถ์แบบโกธิก การออกแบบเป็นการ
ต่อโครงสร้างมาจากตัวโบถส์เดิม อาคารมีความเชื่อมโยงกับบริบททั้งในเรื่องของสัดส่วน จังหวะ และ
แนวของช่องเปิดอาคารมีความสัมพันธ์กับตัวอาคารเดิมที่เกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบ 

 
ภาพที่ 1 รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของอาคารและบริบท 

ที่มาของรูปภาพ : Ar.M Senthil สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.slideshare.net/senshots/kolumba-museum-presentation-by-m-senthil 

 

จากแนวคิดของ Zumthor ที่สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นโดยอ้างอิงจากตัวอาคารเดิม
แล้วแนวคิดที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการออกแบบนี้คือการสื่อสารความเป็นพิพิธภัณฑ์จากพ้ืนที่
ภายใน จากตัวงานศิลปะ และที่ส าคัญคือจากพ้ืนที่ ซึ่งในความหมายที่ลึกซึ้งคือการให้ สถานที่ตั้งของ
ตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะด้วย5 

การซ้อนทับของต าแหน่งที่ตั้งอาคารหรือกรอบอาคาร 
ต าแหน่งของที่ตั้งอาคารเดิมมีความส าคัญต่อการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารที่มีการ

ซ้อนทับเป็นอย่างมาก เป็นเสมือนการสร้างองค์ประกอบใหม่ในต าแหน่งที่ตั้งเดิมโดยการยึดอาณาเขต
ของที่ตัง้เดิมเป็นหลัก และสร้างทับบนพื้นที่เดิมอย่างแยบคาย  

Shelter for Roman Ruins ของ Peter Zumthor เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เป็นถึงการ
สร้างสิ่งใหม่เข้าไปในแนวต าแหน่งเดิมเพ่ือรักษาอาณาเขตเดิมของโบสถ์เก่าไว้  และยังมีหน้าที่ในการ
ป้องกันซากของฐานรากของอาคารโรมันไว้ เป็นเสมือนเกราะป้องกันพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ โดยกรอบ
อาคารที่สร้างครอบนั้นที่มีน้ าหนักเบาท าจากไม้ lamella ซึ่งยอมให้แสงและอากาศถ่ายเทบริเวณผนัง 

https://www.slideshare.net/senshots/kolumba-museum-presentation-by-m-senthil


  7 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงพ้ืนที่ภายในอาคาร Shelter for Roman Ruins 

  ที่มาของรูปภาพ : Atlas สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL   https://www.atlasofplaces.com/architecture/shelter-
roman-archaeological-site/ 
 

2. การซ้อนทับในเชิงกายภาพ 
สิ่งที่สายตาเรามองเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรม

โดยมีร่องรอยของเดิมที่ยังคงอยู่และมีการเพ่ิมเติมสิ่งใหม่เข้าไปและสองสิ่งนี้สามารถท างานร่วมกันท า
ให้เกิดความสวยงามในรูปแบบใหม่ที่ยังคงมีความเป็นของเดิมคงอยู่ เรียกสิ่งที่ว่าการซ้อนทับเชิง
กายภาพ โดยการซ้อนทับทางกายภาพจะเป็นการซ้อนทับผ่านรูปทรงที่เกิดขึ้น ผ่านโครงสร้างของเดิม 
และผ่านวัสดุ 

การซ้อนทับในเชิงกายภาพผ่านรูปทรง 
รูปทรง (form) เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่ท าให้

สถาปัตยกรรมสามารถเป็นตัวสื่อสารถึงองค์ประกอบต่างๆได้อย่างชัดเจน รูปทรงเป็นองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมอย่างแรกที่มนุษย์จะสามารถเข้าใจและเข้าถึงความเป็นสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี  

รูปทรงของอาคารเดิมเป็นเสมือนตัวก าหนดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตร่องรอยที่ยังคงเหลือของ
รูปทรงนั้นเป็นเสมือนเครื่องมือทางประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการสันนิฐานลักษณะของตัว
อาคารเดิม แต่ในลักษณะสถาปัตยกรรมที่ซ้อนทับนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในบริบทของรูปทรงเดิมนั้น
จะต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นจะต้องเคารพรูปทรงที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้องค์ประกอบที่
สร้างข้ึนไปใหม่นั้นสามารถผสมผสานกับของเดิมได้อย่างแยบคาย 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ Hedmark 

ที่มาของรูปภาพ : Atlas สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/
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พิพิธภัณฑ์ Hedmark ผลงานของ Severre Fehn เป็นแนวคิดการต่อเติมรูปทรงใหม่ในพ้ืนที่
ของอาคารเดิมที่มีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมหลังสงครามของนอร์เวย์ เป็นการออกแบบชิ้นส่วน
ต่างๆ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดของอาคารเดิม สร้างรูปทรงใหม่ที่
ต่อเนื่องจากรูปทรงเดิมมีการใช้วัสดุของโครงสร้างใหม่ผสมผสานเข้าไปให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นิทรรศการ สิ่งใหม่ได้ถูกต่อเติมเข้ากับแนวก าแพงของอาคารเก่าโดยเพ่ิมเติมวัสดุใหม่เข้าไปแต่
ผู้ออกแบบยังคงเลือกใช้วัสดุใหม่เพ่ือให้เกิดความแตกต่างและสื่อสารให้เข้าใจถึงเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้น
ในบริบทเดิม 

การซ้อนทับในเชิงกายภาพผ่านโครงสร้าง 
โครงสร้างเป็นองค์ประกอบหลักในงานสถาปัตยกรรมที่ช่วยสามารถให้สถาปัตยกรรมคงรูป

อยู่ได้ เสาถือเป็น โครงสร้างที่ส าคัญเป็นเสมือนตัวแทนขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงอยู่
จากอดีตแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโดยส่วนใหญ่เสาก็เป็นองค์ประกอบที่ยังอยู่ ทั้งนี้
เนื่องจากเสาถือเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดที่จะช่วยผยุงโครงสร้างของอาคารไว้ ถึงแม้บางอาคารจะไม่มี
โครงสร้างเสาที่ยังคงเหลืออยู่แต่คงยังทิ้งร่องรอยของแนวเสาเดิมไว้ให้ได้เป็นแนวทางในการสันนิฐาน
รูปทรงของสถาปัตยกรรม 

ต าแหน่งเสาเดิมของ พิพิธภัณฑ์โคลัมบา ของ Peter Zumthor เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะการซ้อนทับในเชิงโครงสร้างที่ยังคงยึดต าแหน่งของโครงสร้างเดิมมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมใหม่ สร้างความเข้าใจและเข้าถึงบริบทของตัวอาคารเดิมได้อย่างง่ายดาย ท าให้
สามารถเห็นองค์ประกอบภายในและท าให้สามารถจินตนาการถึงพ้ืนที่ในอดีตผ่านโครงสร้างที่เกิดขึ้น
ใหม ่

  
ภาพที่ 4 ภาพแสดงผังและพ้ืนที่ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์โคลัมบา 

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก 
URL https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-

zumthor/ 
  

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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การซ้อนทับในเชิงกายภาพผ่านวัสดุ 
วัสดุเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมได้อย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจาก

วัสดุเป็นสิ่งที่อยู่ชั้นนอกสุดของสถาปัตยกรรม วัสดุเป็นเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์ และเรื่องราว
ของผู้คนรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่สื่อสาออกมาผ่านรูปแบบ กรรมวิธี ในการผลิตวัสดุที่ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หนิงโปที่ ออกแบบโดย Wang shu สถาปนิกชาวจีน ที่ให้ความ
สนใจและให้ความส าคัญของวัสดุพ้ืนถิ่น ซึ่งในการออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นการน าวัสดุเดิมของ
อาคารเก่าในบริเวณพ้ืนที่มาใช้เป็นวัสดุหลักที่แสดงออกผ่านผิวอาคารใหม่ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการ
ท างานร่วมกันระหว่างวัสดุเก่าที่มีอยู่เดิมและอาคารใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เดิม ผู้ออกแบบต้องการสร้าง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นสถานที่เก็บความทรงจ าของผู้คนโดยการสื่อสารผ่านวัสดุ 

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงวัสดุภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หนิงโป 

ที่มาของรูปภาพ : Archdary สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563,  
จาก URL https://www.archdaily.com/14623/ningbo-historic-museum-wang-shu-architect 

 

3. การซ้อนทับในเชิงการใช้งาน 
Function ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรม อาคารแต่ละรูปแบบก็จะมี

ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้ในที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆฟังก์ชัน
นอกจากจะเป็นตัวก าหนดลักษณะ ของสถาปัตยกรรมแล้วยังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้งาน 

ซึ่งเป็นตัวก าหนดขนาดของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย Genaretion ก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานไปตามผู้ใช้งาน ณ ช่วงขณะนั้น ซึ่งจะมีการปรับรูปแบบและออกแบบพื้นที่
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน 

พิพิธภัณฑ์โคลัมบาเป็นตัวแทนการออกแบบพื้นที่ซ้อนทับในการใช้งานจากเดิมที่พื้นที่มีฟังก์ชันการ
ใช้งานเป็นโบสถ์ แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานโดยส่วนหนึ่งยังคงมีหน้าที่เป็นโบสถ์ และอีกส่วน

https://www.archdaily.com/14623/ningbo-historic-museum-wang-shu-architect
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ได้ปรับพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ ์ฟังก์ชันการใช้งานทั้งสองส่วนถูกซ้อนทับกันอย่างลงตัวระหว่างสิง่
ที่ปรากฏอยู่เดิมในสถาปัตยกรรมและสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 

 

 
ตารางที่ 2 แสดงผัง พิพิธภัณฑ์โคลัมบา  

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก 
URL https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-

zumthor/ 
 

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ซ้อนทับ 
จากมิติของการซ้อนทับที่เกิดขึ้น จากการซ้อนทับผ่านสภาพแวดล้อม ผ่านบริบท ผ่านทาง

กายภาพ รูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง วัสดุ รวมถึงลักษณะในการใช้งานท าให้สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากในอดีตและปัจจุบันผ่านเครื่องมือตารางแสดงความสัมพันธ์การซ้อนทับใน
มิติต่างๆน ามาหาความสัมพันธ์ของมิติในการซ้อนทับผ่านกรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์โคลัมบา ผลงานการ
ออกแบบของ Perter Zumthor ซึ่งเป็นงานการออกแบบอาคารในรูปแบบใหม่สร้างทับในพ้ืนที่
อาคารโบสถ์เดิมและได้มีการปรับฟังก์ชันการใช้งานบางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์และมีแนวคิดให้ส่วนของ
อาคารเดิมและบริบทเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคารที่มีความน่าสนใจที่จะสามารถแสดง
เนื้อหาของมิติของการซ้อนทับได้อย่างครบถ้วน  

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน  

 

ในการหาความสัมพันธ์ของมิติในการซ้อนทับ โดยให้สีวงกลมสีเหลืองเป็นสิ่งที่ยังคงเหลือจาก
อดีตและให้สีเขียวเป็นสิ่งใหม่ที่เข้าไปท างานร่วมกันกับอดีตความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างวงกลม
สีเหลืองจากอดีตและวงกลมสีเขียวที่แสดงถึงปัจจุบันคือมิติในการซ้อนทับที่เกิดขึ้นในการศึกษา 
ความสัมพันธ์ของการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเรื่องราว
ของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นๆ การที่วงกลมสองวงซ้อนกันมากๆในตารางเป็นเหมือน
เครื่องที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงมิติที่ซ้อนทับกันระหว่างอดีตและปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าสถาปัตยกรรมใน
อดีตท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน โดยกระบวนการหา
ความสัมพันธ์ของการซ้อนทับผ่านมิติต่างๆดังนี้ 
 

มิติในการซ้อนทับของบริบท 
ในช่วงต้นทศวรรษ 1990s สังฆมณฑล ได้ตัดสินใจสร้างพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ในโคลัมบาและใน

ปี 1997 ได้จัดการประกวดการออกแบบระดับนานาชาติซึ่ง Peter Zumthor สถาปนิกชาวสวิตซ์ ได้
ชนะการประกวดแบบ และพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่คือโบสถ์กลางแห่ง
เซนต์โคลัมบา (Marienkapelle St. Kolumba) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิหารโคโลญ ยิ่งไปกว่านั้นโบสถ์
ดั้งเดิมโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในช่วงสงครามและถูกแทนที่ด้วยโบสถ์สมัยใหม่ในปี 2493 
มีเพียงบางส่วนของโครงสร้างโรมันกอธิคดั้งเดิมที่ยังคงอยู่อาคารพิพิธภัณฑ์ได้มีการก่อสร้างขึ้นใน
ต าแหน่งอาคารเดิมมีการซ้อนทับของแนวอาคารเดิมและสอดคล้องอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทั้ง
สัดส่วน จังหวะ และอาคารอาคารพิพิธภัณฑ์ยังสามารถท างานร่วมกันกับบริบทที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่าง
ดี 
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการซ้อนทับของบริบท  

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/ 

 

มิติในการซ้อนทับของท่ีตั้งอาคาร 
โบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัมบา ที่ออกแบบในปี 1949 นั้นถูกห่อหุ้มด้วยพิพิธภัณฑ์ Kolumba 

และเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสิ่งที่ เหลืออยู่ที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสงครามเป็นเสมือน
สัญลักษณ์แห่งความหวัง อาคารนี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2007 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยเข้ากับส่วนที่ยังหลงเหลือของสิ่งก่อสร้างยุคกลางรวมถึงโบสถ์ St. Columba 
การก่อสร้างได้สร้างในต าแหน่งของผังเดิมของอาคารที่เป็นพ้ืนที่โบสถ์และอาคารใหม่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์
ได้สร้างครอบโดยยึดต าแหน่งของผังเดิมของอาคารเกิดการท างานร่วมกันอย่างลงตัวของพ้ืนที่ใหม่และ
อาคารเดิม ที่เป็นเสมือนสถานที่แห่งความหวังและความทรงจ าของพ้ืนที่  

 
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการซ้อนทับของที่ตั้ง  

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/ 

 

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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มิติในการซ้อนทับของกายภาพผ่านรูปทรง 
โบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัมบา โดดเด่นด้วยความใหญ่โตของปริมาตรของรูปทรง และสีที่

อบอุ่นที่อยู่บริเวณจุดตัดของถนน ท าให้เป็นสถานที่ส าคัญและง่ายต่อการเข้าถึงด้วยต าแหน่งของที่ตั้ง
โดย Zumthor ได้ออกแบบรูพรุนบนเปลือกอาคารเพ่ือให้แสงสว่างที่ลลอดผ่านรูปทรงของอิฐเข้าไป
ในอาคารเพ่ือช่วยให้แสงส่องเข้ามาในพ้ืนที่ภายใน โดยรูปทรงได้สร้างห่อหุ้มอาคารโบสถ์เดิมไว้และมี
การสร้างรูปทรงใหม่ข้ึนจากผนังโบสถ์เดิม 

 

 
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการซ้อนทับของรูปทรง  
ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/ 

 

มิติในการซ้อนทับของกายภาพผ่านโครงสร้าง 
โบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัมบามีร่องรอยจากโครงสร้างเดิมอย่างชัดเจน Zumthor ยังคงใช้

ต าแหน่งของเสาเดิมที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างอาคารให้มีความสูงในและรูป
ด้านเป็นแนวตรง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเครื่องเตือน
ความทรงจ าในแง่มุมประวัติศาสตร์ของเมืองโคโลญ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวแบบแคบๆ 

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการซ้อนทับของโครงสร้าง 

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/ 
 

มิติในการซ้อนทับของกายภาพผ่านวัสดุ 
สื่งที่ส าคัญที่สุดของพิพิธภัณฑ์ Kolumba นั้นอยู่ที่การผสมผสานระหว่างสิ่งใหม่และสิ่งเก่า 

Zumthor  ได้ออกแบบเปลือกอาคารเป็นแบบเรียบและตรงไปตรงมา ซึ่งโดดเด่นในระดับถนน การ
เชื่อมต่อระหว่างสีของวัสดุ รูปทรง และซากปรักหักพัง เป็นศิลปะแห่งความเรียบง่าย ซึ่งส่งผลให้ส่วน
ด้านหน้าของอาคาร ท าให้เกิดความรู้สึกเรียบร้อย เงียบและสงบ และด้วยวัสดุที่ปิดผิวอาคารท าจาก
อิฐสีเทาอ่อนที่ท าด้วยมือใน และช่องแสงเพียงเล็กน้อยที่เข้าไปให้แสงสว่างภายใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ 
Kolumba แห่งนี้เป็นเสมือนบทกวีแห่งสันติภาพและชีวิต (ในละติน columba หมายถึงนกพิราบซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแบบดั้งเดิมของชาวคริสต์)  

พิพิธภัณฑ์ Kolumba เป็นตัวแทนการใช้วัสดุมีความโดดเด่นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นวิธีการรวม
ซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมในยุคกลางเข้าด้วยกันกับสถาปัตยกรรมยุคใหม่เกิดเป็นการสร้างบท
สนทนาระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ 

 

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการซ้อนทับของวัสดุ 
ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/ 
 

มิติในการซ้อนทับผ่านโปรแกรมและการใช้งาน 
ความคิดของ Zumthor คือการล้อมรอบซากปรักหักพังของโบสถ์และผสานเข้าบริบทเดิมที่มี

อยู่ทั้งหมด ระดับอาคารเดิมที่ต่ ากว่าพ้ืนของอาคารใหม่นั้นถูกทิ้งให้เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีทางเดินที่
น าไปสู่ระดับบนซึ่งเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ มีการสร้างเส้นทางที่คดเคี้ยวที่ถูกแทรก
ไปในบริเวณแนวเสาเดิม มีห้องจัดแสดง 16 ห้องซึ่งจัดขึ้นบนอาคารสามชั้น เป็นพ้ืนที่จัดแสดงผลงาน
ของศิลปินทางศาสนาโบราณและร่วมสมัยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 1,750 ตารางเมตร ภายในจะมีการ
ใช้แสงสว่างที่สลัว ๆ เป็นส่วนตัวใช้พ้ืนที่สีอ่อนรวมถึงพ้ืนคอนกรีตขัดมัน เพ่ือเน้นงานศิลปะที่เปิดเผย
และให้เห็นรู้สึก ถึงความเงียบสงบและไร้กาลเวลา 

แผนผังได้ออกแบบโดยค านึงถึงความซับซ้อนของฟังก์ชั่นของพิพิธภัณฑ์ซึ่งรองรับแกลเลอรี่
ทั้งศิลปะโบราณและสมัยใหม่ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องสมุด และเป็นการผสมผสานกับการขุดค้น
ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารยุคกลางในสถานที่ดั้งเดิม สถานที่สักการะบูชา และลานท าสมาธิแบบ
เปิดโล่งและสวนตั้งอยู่กลางอาคาร 

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการซ้อนทับของการใช้งาน  

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก 
URL https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-

zumthor/ 
 

วิธีการซ้อนทับ 
 

 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงวิธีการซ้อนทับ 

 

Prevention of deterioration (or indirect conservation)  
การป้องกัน : ปกป้องเพื่อให้ไม่เสื่อมสภาพ  
การป้องกันเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยการควบคุมสภาพแวดล้อม ป้องกันไม่ให้สาร

ที่ก่อให้เกิดการสลายตัวและความเสียหายเริ่มท างาน นอกจากนี้ยังต้องมีการดูแลรักษาโดยอาศัยการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอการป้องกันท าได้โดยการควบคุมความชื้นภายใน อุณหภูมิและแสง รวมถึงการ
วัดผลเพื่อป้องกันอัคคีภัย การลอบวางเพลิงการโจรกรรม รวมถึงควรมีมาตรการเพื่อลดทั้งมลพิษใน
บรรยากาศและการสั่นสะเทือนของการจราจร ต้องควบคุมการทรุดตัวของพื้นดินที่มักจะ เกิดจากหลาย
สาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่มาจากน้ าโดยสรุปแล้วการตรวจสอบปัจจัยทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ
เป็นพื้นฐานของการป้องกันการเสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาตารางการท าความสะอาดการดูแลและการ
จัดการที่เหมาะสมยังช่วยป้องกัน การตรวจสอบดังกล่าวเป็นขั้นตอนแรกในการบ ารุ งรักษาเชิงป้องกันและ
การซ่อมแซม 

 

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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Preservation  
การอนุรักษ์ : ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด 
การรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เป้าหมายของการรักษาคือการท าให้มันอยู่ในสภาพเดิม ต้องมี

การซ่อมแซมเมื่อจ าเป็นเพื่อป้องกันการผุพังเพิ่มเติม ความเสียหายและการท าลายล้างที่เกิดจากน้ าในทุก
รูปแบบโดยสารเคมีและศัตรูพืชและจุลินทรีย์ทุกประเภทต้องหยุดเพื่อรักษาโครงสร้าง 

 

Consolidation  
เสริมความแข็งแรง : การเสริมความแข็งแรงทางโครงสร้าง 
การเริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างคือการเติมหรือการใช้กาวหรือวัสดุรองรับลงในพื้นผิวที่

แท้จริงของอาคารเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความทนทานหรือความสมบูรณ์ของโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับอาคารเก่าเมื่อความแข็งแรงขององค์ประกอบโครงสร้างลดลงจนไม่เพียงพอที่จะเผชิญกับ

อันตรายในอนาคตได้อีกต่อไปอาจต้องด าเนินการตามความต้องการของวัสดุที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามต้องเคารพ
ความสมบูรณ์ของระบบโครงสร้างและรักษารูปแบบไว้ ไม่ควรท าลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพียงแค่ท า
ความเข้าใจก่อนว่าอาคารเก่าแก่ท าหน้าที่โดยรวมเป็น "ระบบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่" ได้อย่างไรจึงจะสามารถ
แนะน าเทคนิคใหม่ ๆ ได้อย่างน่าพอใจหรือจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับวัตถุทางศิลปะหรือ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานใหม่การใช้ทักษะและวัสดุแบบดั้งเดิมมีความส าคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็
ตามในกรณีที่วิธีการดั้งเดิมไม่เพียงพอในการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอาจท าได้โดยการใช้เทคนิค
สมัยใหม่ซึ่งควรย้อนกลับได้พิสูจน์ได้จากประสบการณ์และใช้ได้กับขนาดของโครงการและสภาพแวดล้อม
ทางภูมิอากาศ แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

Restoration  
การบูรณะ : การซ่อมแซมให้ดูใหม่โดนใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม  
เป้าหมายของการบูรณะคือการรื้อฟื้นแนวคิดดั้งเดิมหรือความชัดเจนของวัตถุ การบูรณะและการ

รวมรายละเอียดและคุณลักษณะใหม่เกิดขึ้นอย่างอิสระและขึ้นอยู่กับความเคารพต่อวัสดุดั้งเดิมหลักฐานทาง
โบราณคดีการออกแบบดั้งเดิมและเอกสารที่แท้จริง การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่หายไปหรือผุพังจะต้องผสานรวมกนั
อย่างกลมกลืนกับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ต้องแยกแยะได้จากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากของเดิมเพื่อให้การ
บูรณะไม่ปลอมแปลงหลักฐานทางโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ ในแง่หนึ่งการท าความสะอาดอาคารก็เป็น
รูปแบบหนึ่งของการบูรณะเช่นกันและการเปลี่ยนองค์ประกอบตกแต่งที่ผิดพลาดก็เป็นอีกแบบ 

ต้องเคารพการมีส่วนร่วมจากทุกช่วงเวลา การเพิ่มเติมใด ๆ ในภายหลังที่ถือได้ว่าเป็น "เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์" แทนที่จะเป็นเพียงการจัดเตรียมก่อนหน้านี้จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ เมื่อสิ่งปลูกสร้างมี
งานซ้อนทับในช่วงเวลาต่างๆการเปิดเผยสถานะพื้นฐานจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในสถานการณ์พิเศษเท่านั้น 
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Rehabilitation   
การฟื้นฟูสภาพ : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าที่ใช้สอยอาคารบางส่วน 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ วิธีที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์อาคารซึ่งต่างจากวัตถุคือการเก็บรักษาไว้ใช้งานซึ่ง

อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า "mise en valeur" หรือการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยมีหรือไม่มี
การดัดแปลงดัดแปลง โดยทั่วไปแล้วการใช้งานแบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการอนุรักษ์ผ้าเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงน้อยลง 

การใช้อาคารที่ปรับเปลี่ยนได้เช่นการใช้คอนแวนต์ยุคกลางในเวนิสเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์หินหรือเปลี่ยนยุ้งฉางในศตวรรษที่สิบแปดให้เป็นที่อยู่อาศัยในบ้านมักเป็นวิธี
เดียวที่จะช่วยให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความงามได้รับการบันทึกไว้ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งก่อสร้างทาง
ประวัติศาสตร์ที่น ามาสู่มาตรฐานร่วมสมัย 

 

Reproduction   
การท าซ้ า : การสร้างเลียนแบบของเดิม 
การท าซ้ าเป็นการคัดลอกสิ่งประดิษฐ์ที่ยังหลงเหลืออยู่บ่อยครั้งเพื่อแทนที่ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปหรือ

ผุพังโดยทั่วไปจะเป็นการตกแต่งเพื่อรักษาความสวยงามที่กลมกลืนกัน หากทรัพย์สินที่ มีค่าทางวัฒนธรรม
ได้รับความเสียหายอย่างไม่สามารถเรียกคืนได้หรือถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมอาจต้องย้ายไปอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่าและมีการทดแทนการท าซ้ าเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพของสถานที่หรือ
อาคาร ตัวอย่างเช่น "David" ของ Michelangelo ถูกน าออกจาก Piazza della Signoria ในเมืองฟลอเรนซ์
ไปยังพิพิธภัณฑ์เพื่อปกป้องจากสภาพอากาศและมีการต าหนิติเตียนอย่างดี มีการแทนที่รูปปั้นของมหาวิหาร
แห่งสตราสบูร์กและเวลส์ในลักษณะเดียวกัน 

 

Reconstruction   
การสร้างใหม่: การสร้างใหม่ทดแทนของเดิม 
การสร้างอาคารเก่าแก่และสถานที่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วัสดุใหม่เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อเป็นการ

รักษารูปแบบของอาคารที่เคยมีความส าคัญไว้ เช่นอาคารที่เคยถูกไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือสงคราม การ
สร้างใหม่ไม่สามารถมีคราบของอายุได้ ในการบูรณะการสร้างใหม่ต้องขึ้นอยู่กับเอกสารและหลักฐานที่
ถูกต้องไม่สามารถคาดเดาได้การย้ายอาคารเก่าทั้งหมดไปยังสถานที่แห่งใหม่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสรา้ง
ขึ้นใหม่ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญและการเกิดความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 



 

บทที่ 3 
กรณีศึกษา 

 
3.1 กรณีศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลในมิติการซ้อนทับท าให้เห็นถึงกระบวนการซ้อนทับที่เกิดขึ้นผ่านมิติใน
การซ้อนทับผ่านบริบท ผ่านกายภาพ และผ่านกระบวนการใช้งาน ซึ่งในกระบวนการศึกษาในลักษณะ
ของการซ้อนทับน ามาสู่กระบวนการการเลือกกรณีศึกษาเพ่ือศึกษาถึงลักษณะของการซ้อนทับที่
เกิดข้ึนผ่านงานสถาปัตยกรรมโดยมีหลักแนวคิดในการเลือกกระบวนการศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์คือ 

• เป็นอาคารเก่าที่มีประวัติศาสตร์ และน ามาพัฒนาเป็นอาคารที่มีการใช้งานในปัจจุบัน 

• เป็นอาคารที่มีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของบริบทโดยรอบ 

• เป็นอาคารที่มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่องกับพื้นที่ 

• เป็นอาคารที่มีการปรับปรุงอาคารแล้วเกิดความงามในทางสถาปัตยกรรม 

• เป็นอาคารที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ 

• เป็นอาคารที่มีความผสมผสานกันระหว่างอาคารที่มีอยู่เดิมและอาคารใหม่ผ่านรูปทรง 
วัสดุ โครงสร้าง กรอบอาคาร และการใช้งาน 

• เป็นอาคารที่มีคุณค่าต่อผู้คนและสังคมโดยรวมทั้งในด้านการใช้งานในพื้นที่ คุณค่า
ทางการศึกษา และคุณค่าในเชิงเศรฐกิจ 

จากเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นที่น ามาจากกระบวนการศึกษาในข้อมูลในเชิงทฤษฎีน ามาสู่
กระบวนการคัดเลือกกรณีศึกษาทั้งหมด 21 กรณีศึกษา เพ่ือน ามาเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตารางที่ 11 รูปภาพแสดงภาพรวมของกรณีศึกษา 21  กรณีศึกษา 

 



  20 

3.2 เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา: ในมิติของการซ้อนทับ  
จากกรณีศึกษาในข้อ 3.1 ได้ถูกเลือกผ่านมิติของการซ้อนทับผ่านการซ้อนทับของพื้นที่โดยพิจารณา

จากบริบทและต าแหน่งที่ตั้งอาคาร ผ่านการซ้อนทับของลักษณะทางกายภาพโดยพิจารณาจากลักษณะของ
รูปทรงรูปร่าง โครงสร้างและวัสดุ ผ่านผู้ใช้อาคาร โดยพิจารณาจากพื้นที่ใช้สอยรวมถึงการใช้งานตามตาราง 

 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา ในมิติการซ้อนทับ 
 

โดยแนวคิดการพิจารณาจะพิจารณาในมิติของการซ้อนทับ จากมิติของการซ้อนทับที่เกิดขึ้น 
จากการซ้อนทับผ่านสภาพแวดล้อม ผ่านบริบท ผ่านทางกายภาพ รูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง วัสดุ 
รวมถึงลักษณะในการใช้งานท าให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากในอดีตและปัจจุบันผ่าน
เครื่องมือตารางแสดงความสัมพันธ์การซ้อนทับในมิติต่างๆน ามาหาความสัมพันธ์ของมิติในการ
ซ้อนทับ 
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ตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน  
 

โดยในการหาความสัมพันธ์ของมิติในการซ้อนทับ โดยให้สีวงกลมสีเหลืองเป็นสิ่งที่ยังคงเหลือ
จากอดีตและให้สีเขียวเป็นสิ่งใหม่ที่เข้าไปท างานร่วมกันกับอดีตความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
วงกลมสีเหลืองจากอดีตและวงกลมสีเขียวที่แสดงถึงปัจจุบันคือมิติในการซ้อนทับที่เกิดขึ้นใน
การศึกษา ความสัมพันธ์ของการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเนื้อหา
และเรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นๆ การที่วงกลมสองวงซ้อนกันมากๆในตาราง
เป็นเหมือนเครื่องที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงมิติที่ซ้อนทับกันระหว่างอดีตและปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่า
สถาปัตยกรรมในอดีตท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน  

 

พิจารณาจากมิติทางเนื้อหาในการซ้อนทับ 
การพิจารณามิติทางเนื้อหาในการซ้อนทับเป็นการพิจารณามิติของการซ้อนทับที่ มี

ความส าคัญมากที่สุดในงานสถาปัตยกรรมที่ถูกเปิดเผยออกมาในงานสถาปัตยกรรมผ่าน ซ้อนทับผ่าน
สภาพแวดล้อม ผ่านบริบท ผ่านทางกายภาพ รูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง วัสดุ รวมถึงลักษณะในการใช้
งาน โดยการพิจารณาจะพิจารณาในตาราง โดยที่เนื้อหาการซ้อนทับที่ชัดเจนมากที่สุดจะถูกแทนที่
ด้วยวงกลมสีแดง และเนื้อหาที่มีการซ้อนทับชัดเจนน้อยลงมาจะถูกแทนที่ด้วยวงกลมสีส้มและวงกลม
สีเทาคือเนื้อหาที่ยังคงมีการซ้อนทับอยู่บ้างแต่ไม่ชัดเจนจะถูกแทนที่ด้วยวงกลมสีเทา 
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ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน ตารางที่ 1 

 

ตารางแสดงการพิจารณาในมิติทางเนื้อหาของการซ้อนทับ ที่1 จะแสดงแสดงถึงความสัมพันธ์
ของอาคารที่ถูกซ้อนทับผ่านสภาพแวดล้อมในเชิงบริบทอาคารชัดเจนมากที่สุดซึ่งลักษณะกลุ่มอาคาร
ที่มีการซ้อนทับในเชิงบริบทจะมีลักษณะอาคารใหม่ที่ถูกก่อสร้างแทรกตัวในอาคารเดิมแต่ยังมี
ความสัมพันธ์ของอาคารที่ให้ความส าคัญกับบริบทของอาคารเดิมและยังให้ความส าคัญกับบริบท
โดยรอบ 
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ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน ตารางที่ 2 

 

ตารางแสดงการพิจารณาในมิติทางเนื้อหาของการซ้อนทับ ที่2 จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
อาคารที่ถูกซ้อนทับผ่านสภาพแวดล้อมของการซ้อนทับผ่านตัวอาคารเดิมชัดเจนมากที่สุด ซึ่งลักษณะ
กลุ่มอาคารที่มีการซ้อนทับในตัวอาการเก่า มีการสร้างทับหรือสร้างครอบตัวอาคารเดิมโดยวัสดุหรือ  
หน้าตาของอาคารอาจจะถูกเปลี่ยนไป แต่ยังมีความสัมพันธ์ของอาคารที่ให้ความส าคัญกับบริบทของ
อาคารเดิม 
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ตารางที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน ตารางที่ 3 

 

ตารางแสดงการพิจารณาในมิติทางเนื้อหาของการซ้อนทับ ที่3 จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
อาคารที่ถูกซ้อนทับกายภาย ผ่านรูปทรงของอาคาร ซึ่งลักษณะกลุ่มอาคารนี้จะเป็นกลุ่มอาคารที่มีการ
ก่อสร้างตัวอาคารใหม่ซ้อนทับในตัวอาการเก่าโดยเน้นแสดงเนื้อหาในเชิงสัญลักษณ์ผ่านรูปทรงอาคาร 
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3.3 กรณีศึกษา : พิจารณาจากวิธีการในการซ้อนทับ 
มิติในเชิงวิธีการซ้อนทับเป็นอีกหนึ่งมิติที่ถูกน ามาเป็นเสมือนเครื่องมือที่ส าคัญในการคัดเลือก

กรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการในการรักษา วัสดุ พ้ืนผิว โครงสร้าง ของตัว
สถาปัตยกรรมเดิมไว้โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมือดังนี้ 

• Prevention of deterioration (การป้องกัน)  

• Preservation (การอนุรักษ์)  

• Consolidation (เสริมความแข็งแรง)  

• Restoration (การบูรณะ)  

• Rehabilitation (การฟื้นฟูสภาพ)  

• Reproduction (การท าซ้ า)  

• Reconstruction (การสร้างขึ้นมาใหม่) 
 

 
ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการที่ถูกแทรกแซงของอาคารในอดีตและปัจจุบัน  

 

ซึ่งถูกน ามาตีความหมายให้เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการแตะต้องตัวอาคารจาก
มากไปน้อยดังแผนผังข้างล่างซึ่งสีเหลืองถูกแทนที่ด้วยตัวอาคารเดิมและสีเขียวถูกแทนที่ด้วยวิธีการที่
เข้าไปแทรกแซงตัวอาคารเดิมดังแผนภาพด้านล่างนี้ 

วิธีการในการซ้อนทับหรือ การปรับปรุงอาคารส าหรับสถาปัตยกรรมเก่าโดยส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการท างานร่วมกันในหลายๆวิธีทั้งนี้เพ่ือรักษาตัวอาคาร พ้ืนผิวของสถาปัตยกรรมไว้ทั้งแนวทางการ
ป้องกันสถาปัตยกรรมไม่ให้เกิดึวามเสียหาย การอนุรักษ์ตัวสถาปัตยกรรม การเสริมความแข็งแรงของ
โครงสร้างในอาคาร การบูรณะอาคารเพ่ือให้สามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่ การฟ้ืนฟูสภาพอาคารให้
ใหม่ยิ่งขึ้น การสร้างอาคารใหม่โดยการเลียนแบบจากตัวอาคารเดิม รวมถึงวิธีการสร้างขึ้นใหม่ แต่ใน
การศึกษาวิธีการซ้อนทับในครั้งนี้จะเน้นศึกษาถึงรายละเอียดและวิธีการที่เด่นชัดที่สุด 
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ตารางที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการที่ถูกแทรกแซงของอาคาร ตารางที่ 1 

อาคารกลุ่มแรกเป็นอาคารที่เน้นวิธีในการป้องกันตัวสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ซึ่งถูกป้องกันการ
เสียหาย จากธรรมชาติ โดยอาจจะท าเป็นโครงสร้างขึ้นมาเพ่ือป้องกันแนวตัวอาคารเดิมไว้ 

 
ตารางที่ 19 แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการที่ถูกแทรกแซงของอาคาร ตารางที่ 2 

 

อาคารกลุ่มที่สองเป็นอาคารที่เน้นวิธีในการอนุรักษ์ตัวสถาปัตยกรรมเดิมโดยการรักษาเปลือก
อาคารเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดของตัวอาคารเดิมไว้ รวมถึงรักษารูปร่างและรูปทรงของตัวอาคารเดิม
ไว้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม รวมถึง
วัตถุทางสถาปัตยกรรมไว้ 

 
ตารางที่ 20 ตาราง แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน ตารางที่ 3 
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อาคารกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มอาคารที่เน้นวิธีในการบูรณะ เป็นแนวทางในการซ่อมแซมอาคาร
เดิมที่มีความเสียหายให้มีชีวิต อีกครั้งโดยการใช้เทคนิคในปัจจุบันที่เข้ามาช่วยในการกระท าต่อตัว
อาคาร  

 
ตารางที่ 21 ตาราง แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน ตารางที่ 4 

 

อาคารกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มอาคารที่เน้นวิธีในการฟ้ืนฟูสภาพอาคารเป็นวิธีการในการปรับปรุง
อาคารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารบางส่วนวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกน ามาใช้มาก
ทีสุ่ดในการปรับปรุงอาคารเนื่องจากอาคารเก่าท่ีมีอยู่เดิม  
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ตารางที่ 22 ตาราง แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบัน ตารางที่ 5 

 

อาคารกลุ่มที่ห้า อาคารกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มอาคารที่เน้นวิธีในการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ใน
ลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับอาคารเดิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งานที่มากขึ้นรวมถึงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอยของตัวอาคาร 

 

3.4 กรณีศึกษา : เข้าสู่กะบวนการจัดกลุ่มตามลักษณะและวิธีการซ้อนทับ 
จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 21โครงการที่ถูกคัดเลือกจากเนื้อหาของการซ้อนทับรวมถึง

วิธีการในการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่จากกรณีศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาจ าแนก
หมวดหมู่หรือจัดกลุ่มวิธีการของกรณีศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 วิธีการได้แก่ 

• กลุ่มที่ 1  
Conversion เป็นการซ้อนทับที่เน้นในลักษณะการอนุรักษ์อาคารเก่าเป็นหลัก 
เน้นปรับปรุงอาคารที่มีความช ารุดและเพิ่มสิ่งใหม่ในบางจุดเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยเป็น
หลัก โดยมีอัตราส่วนของอาคารเก่ามากกว่าอาคารใหม่ 

• กลุ่มที่ 2  
Replication เป็นการซ้อนทับที่เน้นในการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาให้มีความเชื่อมโยงกับ
อาคารเก่า เน้นพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น 

• กลุ่มที่ 3 
Contrast เป็นการซ้อนทับที่เน้นในการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาให้มีความขัดแย้งกับอาคาร
เก่าโดยมีลักษณะแนวคิดและการออกแบบที่เชื่อมโยงกับอาคารเก่าเน้นพื้นที่การใช้งานที่
เพิ่มข้ึน 
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ตารางที่ 23 ตาราง แสดงวิธีการ การจัดกลุ่มของอาคารตามลักษณะและวิธีการซ้อนทับ 

 

ซึ่งในละกลุ่มจะมีความสัมพันธ์ของอาคารที่เกิดขึ้นเป็นแผนภาพดังภาพด้านบนเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวอาคารเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยก้อนอาคารสีเหลืองและอาคารใหม่ที่ถูกแทนที่
ด้วยก้อนอาคารสีเขียว โดยขนาดของอาคารสีเขียนที่เข้าไปกระท าต่ออาคารสีเหลืองเป็นการแสดงถึง
ลักษณะการปะทะกันของตัวสถาปัตยกรรมเก่าใหม่ 

 

3.4.1กลุ่มที่ 1 Conversion  
เป็นการซ้อนทับที่เน้นในลักษณะการอนุรักษ์อาคารเก่าเป็นหลักเน้นปรับปรุงอาคารที่มีความ

ช ารุดและเพ่ิมสิ่งใหม่ในบางจุดเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยมีอัตราส่วนของอาคารเก่า
มากกว่าอาคารใหม ่

• ซ้อนทับตัวอาคารเดิม  

• เพิ่มฟังชันการใช้งาน 

• ตัวอาคารเดิมยังสมบูรณ์อยู่ 

• ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย 

• มีบางส่วนของอาคารที่พังทลาย 
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ตารางที่ 24 ตาราง แสดงวิธีการจัดกลุ่มของอาคารแบบ Conversion 

 
ตารางที่ 25 ตาราง แสดงลักษณะอาคารที่มีวิธีการจัดกลุ่มของอาคารแบบ Conversion 

 

กลุ่มอาคารในลักษณะนี้จะมีลักษณะอาคารตัวอาคารมีความเสียหายในบางส่วน จะมีลักษณะ
แนวทางก็คือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้กลับมาให้คงสภาพและมีการซ้อนทับพ้ืนที่ใหม่เข้าไป ส่วนหนึ่ง
เพ่ือป้องกันตัวสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมและส่วนหนึ่งเพ่ือเพ่ิมการใช้งานในตัวอาคาร สัดส่วนของ
อาคารใหม่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอาคารเดิม 

 
3.4.2 กลุ่มที่ 2 Replication  

เป็นการซ้อนทับที่เน้นในการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาให้มีความเชื่อมโยงกับอาคารเก่า เน้นพื้นที่
การใช้งานที่เพ่ิมข้ึน 

• สร้างอาคารใหม่ใกล้บริเวณอาคารเดิม 

• มีความเชื่อมโยงกับตัวอาคารเดิม 

• อาคารเก่ายังสภาพใช้งานได้อยู ่
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• ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย 

 
ตารางที่ 26 ตาราง แสดงวิธีการจัดกลุ่มของอาคารแบบ Replication 

 
ตารางที่ 27 ตาราง แสดงลักษณะอาคารที่มีวิธีการจัดกลุ่มของอาคารแบบ Replication 

 

กลุ่มอาคารในลักษณะนี้เป็นการสร้างอาคารใหม่บริเวณอาคารเดิมซึ่งหน้าตาของอาคารจะมี
ความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันก็ได้แล้วแต่กรณี โดยส่วนใหญ่จะมีการสร้างใหม่ข้ึนเพ่ือต้องการพื้นที่ใช้
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สอยที่เพ่ิมขึ้น แนวทางในการซ้อนทับของอาคารในกลุ่มนี้คือการสร้างอาคารใหม่ที่ให้มีส่วนใดส่วน
หนึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวอาคาร โดยสัดส่วนในภาพรวมของอาคารเก่าและอาคารใหม่จะใกล้เคียงกัน 

 
3.4.3 กลุ่มที่ Contrast  

เป็นการซ้อนทับที่เน้นในการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาให้มีความขัดแย้งกับอาคารเก่าโดยมี
ลักษณะแนวคิดและการออกแบบที่เชื่อมโยงกับอาคารเก่าเน้นพื้นที่การใช้งานที่เพ่ิมข้ึน 

• สร้างอาคารใหม่ แทรกตัวไปในตัวอาคารเดิม 

• ต้องการอาคารใหม่ที่มีลักษณะคล้ายเดิม 

• ตัวอาคารเดิมยังสมบูรณ์อยู ่

• ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย 

 
ตารางที่ 28 ตาราง แสดงวิธีการจัดกลุ่มของอาคารแบบ Contrast 
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ตารางที่ 29 ตาราง แสดงลักษณะอาคารที่มีวิธีการจัดกลุ่มของอาคารแบบ Contrast 

 

กลุ่มอาคารในลักษณะนี้เป็นการสร้างอาคารใหม่มาให้เกิดความขัดแย้งกับอาคารเดิมโดยถูก
ปรากฏผ่านวัสดุพ้ืนผิวอาคารที่มีความแตกต่างกันระหว่างการซ้อนทับของอาคารเก่าและอาคารใหม่
โดยประโยชน์หลักส่วนหนึ่งเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้งานและส่วนหนึ่งเพ่ือปกป้องงานสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ 
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ตารางที่ 30 แสดงอัตราส่วนความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบันของอาคาร 

 
ตารางที่ 31 แสดงอัตราส่วนความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบันของกลุ่มอาคาร 

 

จากการศึกษากรณีศึกษาผ่านการแบ่งกลุ่มลักษณะการปะทะกันของสถาปัตยกรรมเก่าและ
ใหม่น าข้อมูลมาหาความสัมพันธ์ในเชิงอัตราส่วนเพ่ือให้ทราบว่าลักษณะของการซ้อนทับอาคารเก่า
และใหม่ในแต่ละกลุ่มมีการแทรกแซงของสถาปัตยกรรมใหม่สถาปัตยกรรมเก่าในปริมาณเท่าใด ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 Conversion เนื่องจากการซ้อนทับของพ้ืนทีในลักษณะนี้จะเป็นเพียงการอนุรักษ์
อาคารดังนั้นอัตราส่วนของอาคารเดิมจะมีมากว่าสิ่งใหม่ท่ีเพ่ิมเข้าไปในพ้ืนที่อาคาร 

กลุ่มที่ 2 Replication เนื่องจากการซ้อนทับของพ้ืนที่ในลักษณะนี้เป็นการสร้างอาคารใหม่
เข้าไปแทรกในพ้ืนที่อาคารเดิมหรือสร้างต่อเติมท าให้อัตราส่วนของอาคารเก่าและใหม่ที่เกิดขึ้นจะอยู่
ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
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กลุ่มที่ 3 Contrast เนื่องจากการซ้อนทับของพ้ืนที่ในลักษณะนี้เป็นการสร้างอาคารใหม่เข้า
ไปแทรกในพ้ืนที่อาคารเดิมในลักษณะที่มีความแต่งต่างจากเดิมโดยเน้นพ้ืนที่อาคารใหม่เป็นหลัก ท า
ให้อัตราส่วนของอาคารใหม่มีมากว่าอาคารเดิม 

 



 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ กรณีศึกษา 

 

จากการศึกษากรณีศึกษาถึงกระบวนการซ้อนทับของอาคาร ท าให้เห็นว่ากลุ่มอาคารในกลุ่มที่ 
3 Contrast มีลักษณะการปะทะกันระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งใน
กระบวนการการศึกษากรณีศึกษาต่อไปจะเป็นกระบวนการการน ากรณีศึกษาในกลุ่มที่ 3 มาท าการ
วิเคราะห์ถึงลักษณะการซ้อนทับที่เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่โดยมีเนื้อหา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงของคุณค่าของตัวอาคารดังนี้ 

1. Place / สถานที่ 

• Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว 

• Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง 

• Continuity / มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ 

2. Architecture / สถาปัตยกรรม 

• Aesthetic / ความงาม 

• Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ 

• Merge / ผสมผสานของเก่าและของใหม่  

• Form / ผ่านรูปทรง 

• Material / ผ่านวัสดุ 

• Structure / ผ่านโครงสร้าง 

• Building boundary / ผ่านกรอบอาคาร 

• (Function) ผ่านการใช้งาน 

3. People / ผู้คน 

• Use / คุณค่าต่อการใช้งานในพื้นที่ 

• Social / คุณค่าต่อสังคมโดยรวม 

• Economic / คุณค่าต่อเศรษฐกิจของพื้นที่ 

• Education / คุณค่าต่อการศึกษา 
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กรณีศึกษา ที่ 1: Kolumba Museum l Peter Zumthor  
Place / สถานที่ 
Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว 

 
ภาพที่ 6 โบสถ์เซนต์โคลัมบา 

ที่มาของรูปภาพ : Riccardo Bianchina(2019) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/ 

 

พิพิธภัณฑ์อัครสังฆมณฑลแห่งโคโลญ (เยอรมัน: Kunstmuseum des Erzbistums Köln) 
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2396 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับศิลปะทางศาสนาตั้งแต่ยุคคริสเตียนยุคแรกเป็น
ต้นมาตั้งอยู่ในพระราชวังอาร์ชบิชอปเดิมและอยู่ติดกับเมือง มหาวิหาร. 

พิพิธภัณฑ์เกือบจะถูกท าลายรวมกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองจากการทิ้งระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนส่วนใหญ่อพยพไปก่อนหน้านี้ในป่า Westerwald และ
เป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามและพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการอีกครั้งในปีพ. ศ. 2497  

 
ตารางที่ 32 ตารางแสดงเส้นเวลาของการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 

Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง 
รูปทรงของโบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัมบา โดดเด่นด้วยความใหญ่โตของปริมาตรของรูปทรง 

และสีที่อบอุ่นที่อยู่บริเวณจุดตัดของถนน ท าให้เป็นสถานที่ส าคัญและง่ายต่อการเข้าถึงด้วยต าแหน่ง

https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-peter-zumthor/
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ของที่ตั้งโดย Zumthor ได้ออกแบบรูพรุนบนเปลือกอาคารเพ่ือให้แสงสว่างที่ลอดผ่านรูปทรงของอิฐ
เข้าไปในอาคารเพ่ือช่วยให้แสงส่องเข้ามาในพ้ืนที่ภายใน โดยรูปทรงได้สร้างห่อหุ้มอาคารโบสถ์เดิมไว้
และมีการสร้างรูปทรงใหม่ข้ึนจากผนังโบสถ์เดิม 

 

 
ตารางที่ 33 ตารางแสดงแสดงความต่อเนื่องของรูปทรงอาคารกับพ้ืนที่โดยรอบ 

 

Continuity / มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ 
ในช่วงต้นทศวรรษ 1990s สังฆมณฑล ได้ตัดสินใจสร้างพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ในโคลัมบาและใน

ปี 1997 ได้จัดการประกวดการออกแบบระดับนานาชาติซึ่ง Peter Zumthor สถาปนิกชาวสวิตช์ ได้
ชนะการประกวดแบบ และพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่คือโบสถ์กลางแห่ง
เซนต์โคลัมบา (Marienkapelle St. Kolumba) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิหารโคโลญ ยิ่งไปกว่านั้นโบสถ์
ดั้งเดิมโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในช่วงสงครามและถูกแทนที่ด้วยโบสถ์สมัยใหม่ในปี 2493 
มีเพียงบางส่วนของโครงสร้างโรมันกอธิคดั้งเดิมที่ยังคงอยู่อาคารพิพิธภัณฑ์ได้มีการก่อสร้างขึ้นใน
ต าแหน่งอาคารเดิมมีการซ้อนทับของแนวอาคารเดิมและสอดคล้องอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทั้ง
สัดส่วน จังหวะ และอาคารอาคารพิพิธภัณฑ์ยังสามารถท างานร่วมกันกับบริบทที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่าง
ดี 

 
ตารางที่ 34 ตารางแสดงผังและความต่อเนื่องกับพ้ืนที่บริบท 
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Architecture / สถาปัตยกรรม 
Aesthetic / ความงาม 
ความงามที่ปรากฏผ่านรูปทรง วัสดุ และความเชื่อมโยงกับบริบท โบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัม

บา โดดเด่นด้วยความใหญ่โตของปริมาตรของรูปทรง Zumthor ได้ออกแบบรูพรุนบนเปลือกอาคาร
เพ่ือให้แสงสว่างที่ลอดผ่านรูปทรงของอิฐเข้าไปในอาคารเพ่ือช่วยให้แสงส่องเข้ามาในพ้ืนที่ภายใน โดย
รูปทรงได้สร้างห่อหุ้มอาคารโบสถ์เดิมไว้ ท าให้เกิดความต่อเนื่องของรูปทรงจากแนวอาคารเดิม 

 
ตารางที่ 35 ตารางแสดงถึงภาพเปลือกอาคารและแสงภายในอาคาร 

 

Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
“คนที่เชื่อในคุณค่าแห่งงานศิลปะ ย่อมสามารถสัมผัสได้ว่าอาคารหลังนี้เร่ิมต้นมาจากภายใน 

ทั้งจากศิลปะ และสถานที่ที่มันตั้งอยู่” 

Zumthor ออกแบบอาคารพิพิธภัณ์แห่งนี้ โดยมีการสร้างอาคารขึ้นจากซากปรักหักพังของ

โบสถ์สไตล์โกธิคตอนปลาย ซึ่งเป็นแนวคิดในการเคารพประวัติศาสตร์และที่ตั้งอาคาร ซึ่งแนวคิด

ที่ส าคัญของ Zumthor คือ ความเชื่อในคุณค่าภายในของศิลปะซึ่งสามารถสร้างให้เราคิดและ

รู้สึกคุณค่าทางจิตวิญญาณของมันพื้นที่ผ่านตัว โครงการนี้เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอก 
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ภาพที่ 7 รูปภาพแสดงแนวคิดของและจุดเริ่มต้นของการวางผัง ของพิพิธภัณฑ์โคลัมบา 
ที่มาของรูปภาพ Hao-Chun Hung สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     

URL https://www.flickr.com/photos/hhc991300822/6922230678/in/photostream/  
 

นอกจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้ว Kolumba ยังตั้งใจให้เป็นบทกวีแห่งสันติภาพและชีวิต (ใน
ภาษาละติน columba หมายถึงนกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของชาวคริสต์) 

 
ภาพที่ 8 รูปภาพภาพตัดและแนวคิด ของพิพิธภัณฑ์โคลัมบา 

ที่มาของรูปภาพ Kendezi สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.deviantart.com/kendezi/art/Kolumba-Musuem-Section-Drawing-

290907730 
 

Material / ผ่านวัสดุ 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดของพิพิธภัณฑ์ Kolumbaนั้นอยู่ที่การผสมผสานระหว่างสิ่งใหม่และสิ่ งเก่า 

Zumthor  ได้ออกแบบเปลือกอาคารเป็นแบบเรียบและตรงไปตรงมา ซึ่งโดดเด่นในระดับถนน การ
เชื่อมต่อระหว่างสีของวัสดุ รูปทรง และซากปรักหักพัง เป็นศิลปะแห่งความเรียบง่าย ซึ่งส่งผลให้ส่วน
ด้านหน้าของอาคาร ท าให้เกิดความรู้สึกเรียบร้อย เงียบและสงบ และด้วยวัสดุที่ปิดผิวอาคารท าจาก
อิฐสีเทาอ่อนที่ท าด้วยมือใน และช่องแสงเพียงเล็กน้อยที่เข้าไปให้แสงสว่างภายใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ 
Kolumba แห่งนี้เป็นเสมือนบทกวีแห่งสันติภาพและชีวิต (ในละติน columba หมายถึงนกพิราบซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแบบดั้งเดิมของชาวคริสต์) พิพิธภัณฑ์  Kolumba เป็นตัวแทนการใช้วัสดุมี



  41 

ความโดดเด่นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นวิธีการรวมซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมในยุคกลางเข้าด้วยกันกับ
สถาปัตยกรรมยุคใหม่เกิดเป็นการสร้างบทสนทนาระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ 

 
ตารางที่ 36 ตารางแสดงถึงภาพเปลือกอาคารและแสงภายในอาคารผ่านวัสดุเดิมและวัสดุใหม่ 

 

Petersen Tegl จากเดนมาร์กอิฐได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะส าหรับโครงการนี้เนื่องจาก
พวกเขาถูกเผาด้วยถ่านเพ่ือให้ได้สีที่อบอุ่น ซึ่งอิฐที่เลือกใช้นั้นมีความหนา 4 เซนติเมตร แต่มีความยาว
เป็นพิเศษคือยาวถึง 53 เซนติเมตร 

 
ตารางที่ 37 ตารางแสดงการทดลองวัสดุผนังอาคาร 

 
Structure / ผ่านโครงสร้าง และ Building boundary / ผ่านกรอบอาคาร  
โบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัมบามีร่องรอยจากโครงสร้างเดิมอย่างชัดเจน Zumthor ยังคงใช้

ต าแหน่งของเสาเดิมที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างอาคารให้มีความสูงในและรูป
ด้านเป็นแนวตรง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหญ่อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเครื่องเตือน
ความทรงจ าในแง่มุมประวัติศาสตร์ของเมืองโคโลญ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวแบบแคบๆ 

 
ตารางที่ 38 ตารางแสดงแนวเสาของอาคารเดิมและการเสริมโครงสร้างในอาคาร 
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงแนวกรอบของอาคารเดิมและการสร้างแนวกรอบอาคารใหม่ 
 
(Function )ผ่านการใช้งาน   
ความคิดของ Zumthor คือการล้อมรอบซากปรักหักพังของโบสถ์และผสานเข้าบริบทเดิมที่มี

อยู่ทั้งหมด ระดับอาคารเดิมที่ต่ ากว่าพ้ืนของอาคารใหม่นั้นถูกทิ้งให้เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีทางเดินที่
น าไปสู่ระดับบนซึ่งเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ มีการสร้างเส้นทางที่คดเคี้ยวที่ถูกแทรก
ไปในบริเวณแนวเสาเดิม มีห้องจัดแสดง 16 ห้องซึ่งจัดขึ้นบนอาคารสามชั้น เป็นพ้ืนที่จัดแสดงผลงาน
ของศิลปินทางศาสนาโบราณและร่วมสมัยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 1,750 ตารางเมตร ภายในจะมีการ
ใช้แสงสว่างที่สลัว ๆ เป็นส่วนตัวใช้พ้ืนที่สีอ่อนรวมถึงพ้ืนคอนกรีตขัดมัน เพ่ือเน้นงานศิลปะที่เปิดเผย
และให้เห็นรู้สึก ถึงความเงียบสงบและไร้กาลเวลาแผนผังได้ออกแบบโดยค านึงถึงความซับซ้อนของ
ฟังก์ชันของพิพิธภัณฑ์ซึ่งรองรับแกลเลอรี่ทั้งศิลปะโบราณและสมัยใหม่ ห้องนิทรรศการชั่วคราว 
ห้องสมุด และเป็นการผสมผสานกับการขุดค้นที่สามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารยุคกลางในสถานที่ดั้งเดิม 
สถานที่สักการะบูชา และลานท าสมาธิแบบเปิดโล่งและสวนตั้งอยู่กลางอาคาร 

 
ตารางที่ 40 ตารางแสดงผังพ้ืนและพ้ืนที่ใช้งานและลักษณะการใช้งานของอาคารเดิมและปัจจุบัน 
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People / ผู้คน 
อาคารพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบให้มีการซ้อนทับจากตัวอาคารที่เป็นโบสถ์เดิมโดยมีการคงอยู่

ของพ้ืนที่ที่เป็นโบสถ์ได้ไว้และปรับพ้ืนที่ที่ถูกพังทลายให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนสามารถ
เดินผ่านพื้นที่เพ่ือให้เห็นถึงบรรยากาศและความคงอยู่ของอาคารเดิมประหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ
ด้วย 

โบสถ์กลางแห่งเซนต์โคลัมบามีฟังชันการใช้งานที่ยังคงรูปแบบโบสถ์เดิมเพ่ือให้ผู้คนได้เข้ามา
ใช้พื้นที่กิจกรรมทางศาสนาได้เช่นเคย ซึ่งสามารถผสมผสานให้เข้ากับพื้นท่ีใช้งานใหม่ได้อย่างลงตัว 
 

 
ตารางที่ 41 ตารางแสดงลักษณะพื้นที่การใช้งานในปัจจุบัน 

 

กรณีศึกษา ที่ 2: Shelter for Roman l Peter Zumthor 
 

Place / สถานที่ 
Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว 

1986 Peter Zumthor ไ ด้ อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร  Shelter for Roman ใ น เ มื อ ง  Chur 
(Graubünden ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งตอนนี้อาคาร มีอายุมากกว่า 3 ทศวรรษ โดยอาคารแห่ง
นี้เป็นสถานที่เก็บวัตถุทางโบราณสถาณที่เกิดอยู่ในบริเวณโบสถ์แห่งนี้ และการออกแบบอาคารแห่งนี้
ยังเป็นเหมือนเกาะคุ้มกันตัวอาคารเดิม  
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ตารางที่ 42 ตารางแสดงช่วงเวลาที่ส าคัญของการใช้งานอาคาร Shelter for roman 

 
ภาพที่ 9 รูปภาพแสดงผังอาคารเดิมของโบสถ์และรูปภาพซักปรักหักพังของโบสถ์เเดิม 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://de-architects.com/Shelters-for-a-Roman-Archaeological-Site-from-the-

Zumthor-Project-1 
 

Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง  
Chur โบสถ์หลังนี้ถือว่าเป็นโบสถ์ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์: ซึ่งพบครั้งแรกเมื่อ 

3.500 BC ในปี 15 BC จักรวรรดิโรมันได้ยึดครองหมู่บ้านและก าหนดให้ Chur (Curia Raetorum) 
เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Curia ของโรมันที่ได้รับการสนับสนุนใหม่ด้วยเหตุนี้ชื่อ Chur ในสมัยนั้น
สถานที่ตั้งทางฝั่งขวาของแม่น้ าไรน์เป็นจุดตัดทางยุทธศาสตร์ที่ซึ่งเส้นทางขนส่งส าคัญของแม่น้ า  
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ภาพที่ 10 รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และอาคาร Shelter for roman 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://de-architects.com/Shelters-for-a-Roman-Archaeological-Site-from-the-

Zumthor-Project-1 
 

Continuity / มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ 
ความต่อเนื่องที่เกิดการจากออกแบบอาคารหลังนี้ ที่เห็นได้ชัดคือความสูงของอาคารที่ถูก

ออกแบบไว้ให้เป็นเพียงความสูงของอาคารเพียงชั้นเดียวทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาคารใน
บริบท 

 
ภาพที่ 11 รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ ของความสูงของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบและอาคาร Shelter for 

roman 
ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     

URL https://de-architects.com/Shelters-for-a-Roman-Archaeological-Site-from-the-
Zumthor-Project-1 
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Architecture / สถาปัตยกรรม 
Aesthetic / ความงาม 

ความงามที่ปรากฏผ่านรูปทรง วัสดุ และความเชื่อมโยงกับบริบททางเข้าแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และปัจจุบัน: ทางเข้าของโรมันซึ่งมองเห็นได้จากส่วนที่ยื่นออกมา
ของก าแพงนั้นถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งก่อสร้างที่เหมือน Peepshow ซึ่งสามารถมองเข้าไปในการตกแต่ง
ภายในได้ อย่างไรก็ตามอาคารนี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยสะพานลอยเหล็กที่ทันสมัยซึ่งวิ่งตามความยาว
ของอาคารในระดับการสังเกตการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยกสูงขึ้น ผู้มาเยี่ยมเยียนเดินไปตามเส้นทาง
ผ่านอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันอย่างมืดมิดจากหน่วยอวกาศหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งและเดินลงไปที่ระดับ
การขุดค้นดินของโรมัน ก าแพงโรมันถูกหนุนด้วยผ้าสีด าและแสงซีนิทัล  ที่ส่องผ่านสกายไลท์สีด า 
ภายในอาคารเสียงของเมืองแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างของผนัง ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์สัมผัสได้ถึง
เสียงของเมืองในศตวรรษที่ 20 

 
ภาพที่ 12 รูปภาพบริเวณทางเข้าอาคาร Shelter for roman 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://de-architects.com/Shelters-for-a-Roman-Archaeological-Site-from-the-

Zumthor-Project-1 
 

Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
ความงามที่ปรากฏผ่านรูปทรง วัสดุ และความเชื่อมโยงกับบริบทความเบา ลอย ถือเป็นอีก

วิธีการนึงที่ถูกน ามาใช้ในอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นเสมือนความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงการเคารพต่อสถานที่โดยไม่ให้มีส่วนใดสัมผัสกับร่องรอยของอาคารเดิม ทางเข้าของอาคารเกือบจะ
ถูกซ่อนไว้ดูเหมือนว่ากล่องโลหะปริศนาหลุดออกมาจากอาคารไม้หลังหนึ่งของอาคาร หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับพ้ืนดินทางเข้าลอยลึกลับนี้มีบันไดขนาดเล็กและประตูเหล็กทึบ มากกว่าทางเข้ามาตรฐาน
ส าหรับอาคารเกือบจะดูเหมือนทางเข้ายานอวกาศหรืออาจจะเป็นไทม์แมชชีน เพียงไม่กี่ก้าวประตูส
แตนเลสก็เปิดออกสู่สะพานลอยโลหะที่ทันสมัยยาวซึ่งพาดผ่านภายในอาคารทั้งหมดในระดับที่สูงขึ้น
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เพ่ือสังเกตการณ์ การออกแบบของ Zumthor ที่แขวนอยู่เหนือพ้ืนดินนั้นใช้เป็นเครื่องบอกเวลาที่ช่วย
ให้ผู้มาเยือนมีโอกาสพิเศษในการเดินลงบันไดเพ่ือเหยียบพื้นดินของชาวโรมันจริง 

 
ภาพที่ 13 รูปภาพแสดงรอยต่อระหว่างทางเดินเหล็กและตัวพ้ืนอาคารเดิม 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://de-architects.com/Shelters-for-a-Roman-Archaeological-Site-from-the-

Zumthor-Project-1 
 

Merge / ผสมผสานของเก่าและของใหม่  
การป้องกันส าหรับส่วนที่เหลือของฐานรากของอาคารโรมันสองหลังและอาคารหลังที่สามซึ่ง

มองเห็นได้เพียงมุม ที่เกิดจากการป้องกัน ส าหรับการค้นพบทางโบราณคดีถูกมองว่าเป็นการสร้างข้ึน
ใหม่ ซึ่งกรอบผนังที่มีน้ าหนักเบาท าจากไม้ซึ่งท าหน้าที่รับแสงและอากาศตามผนังด้านนอก จึงท าให้
เกิดเอฟเฟกต์ที่ท าให้รูปแบบที่มองเห็นได้ส าหรับต าแหน่งของอาคารโรมันในภูมิทัศน์ของเมืองใน
ปัจจุบัน  

 
ภาพที่ 14 รูปภาพแสดงการขึ้นรูปและก่อตัวของอาคาร 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://cargocollective.com/lauramhall/Shelter-for-Roman-Ruins 

 

Structure / ผ่านโครงสร้าง 
โครงไม้น้ าหนักเบาท าหน้าที่ปกป้องผนังด้านนอกของอาคารทั้งสองหลังที่อยู่ติดกันและ

อาคารหลังที่สามซึ่งขุดและมองเห็นได้เพียงแค่มุมเดียว Peter Zumthor คิดว่าอาคารเหล่านี้เป็น
โครงสร้างเชิงปริมาตรที่สร้างขึ้นใหม่จากอาคารโรมันเดิมโดยยึดตามขอบเขตเดิมแต่ในร่องรอยเท่านั้น

https://cargocollective.com/lauramhall/Shelter-for-Roman-Ruins
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ไม่ใช่ในความสูง หลังจากได้รับการบูรณะแล้วก็กลับสู่ต าแหน่งเดิมท าให้รู้สึกถึงความสูงจริงที่เทียบเท่า
กับบ้านชั้นเดียว 

 
ภาพที่ 15 รูปภาพแสดงรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.carsonallenrussell.com/A-Vehicle-for-Representation 

 

• Building boundary / ผ่านกรอบอาคาร  

     Zumthor ท าการออกแบบศาลาไม้ที่ไม่เพียง แต่ท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน แต่ยังมี
พิพิธภัณฑ์ ที่เป็นเสมือนที่ศาลาที่ท าด้วยไม้ ซึ่งช่วยให้ผู้มาเยือนเข้าใจถึงขอบเขตดั้งเดิมของอาคาร
โรมัน โดยมีรูปแบบที่มองเห็นได้และทางกายภาพเพ่ือแยกความแตกต่างของซากโบราณในทางตรงกัน
ข้ามกับเมืองสมัยใหม่ 

 
ภาพที่ 16 รูปภาพแสดงแนวกรอบอาคารและระบบโครงสร้างอาคาร 
ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     

URL https://arch3281fall14.wordpress.com/2014/09/17/shelter-for-roman-ruins-2-
1_jake-woll/ 
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People / ผู้คน 
ภายในเป็นเสมือนเครื่องย้อนเวลา 
     สะพานลอยโลหะเบานี้ท าหน้าที่ให้เบา เสมือนจะลอยผ่านพ้ืนที่ขุดค้น และได้รับการ

ออกแบบอย่างชาญฉลาดด้วยโครงสร้างที่รองรับเฉพาะจุดตัดกับทุกซุ้มที่ขวางทางเดิน ท าให้ผู้ที่เยี่ยม
ชมเดินไปตามสะพานลอยโลหะผ่านอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันอย่างมืดมิดจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคาร
หนึ่ง บันไดโลหะเบาสองสามอันช่วยให้เชื่อมต่อกับดินเดิมของโรมัน 

    ผนังรากฐานของโรมันดั้งเดิม ซากปรักหักพังของฐานโรมัน ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่สมัยโรมันรวมถึงสิ่งของบางอย่างที่พบและจัดแสดงอย่างอย่างมีระบบส าหรับเป็นส่วน
นิทรรศการ 

    การออกแบบของ Zumthor ไม่มีหน้าต่างธรรมดา แต่ผนังไม้จะท าหน้าที่ช่วยรับแสงและ
อากาศเข้าสู่โครงสร้างและท าหน้าที่ กรองแสงและช่วยให้ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ส่องผ่านโครงสร้าง
ได้ สกายไลท์ที่บริเวณจุดตัดทางเดิน โลหะสี Zenithal ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับการตกแต่งภายใน 

 
ภาพที่ 17 รูปภาพแสดงนิทรรศการภายในอาคาร 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://de-architects.com/Shelters-for-a-Roman-Archaeological-Site-from-the-

Zumthor-Project-1 
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กรณีศึกษา ที่ 3 Hedmark Museum l Sverre Fehn 
Place / สถานที่ 
Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว 

          พิพิธภัณฑ์ Hedmark ตั้งอยู่ใจกลางย่านการตั้งถิ่นฐานในยุคกลางในฮามาร์ ฮามาร์
เป็นเมืองส าคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ในยุคกลาง  

         โรงนาในศตวรรษที่ 18 จาก Storhamar Farm สร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของ
ปราสาทในยุค 70 โรงนาได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการหลักของ  Hedmark 
Museum ซากปรักหักพังในยุคกลางของปราสาท เป็นส่วนส าคัญของการจัดแสดงการขุดค้นทาง
โบราณคดี ซึ่งได้เผยให้เห็นพ้ืนที่ใหญ่สองแห่งที่มีซากปรักหักพังของปราสาทเดียวกันในเวลาต่อมา 
โครงสร้างใหม่นี้ช่วยปกป้องซากปรักหักพังเหล่านี้จากสภาพอากาศที่หนาวจัด  

 
ตารางที่ 43 ตารางแสดงระยะเวลาของการใช้งานของอาคาร Hedmark museum  

 
ภาพที่ 18 รูปภาพแสดงภาพอาคารเดิมและผังของอาคาร 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.researchgate.net/figure/General-information-Hedmark-Museum-

Glass-Cathedral_tbl21_276059534 
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Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง 
พิพิธภัณฑ์ Hedmark เป็นอาคารขนาดใหญ่ ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์Hedmark 

ย้อนกลับไปในศตวรรษท่ี 13 อาคารนี้เป็นผลมาจากการบูรณะและต่อเติมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนานประมาณสามศตวรรษ เฉพาะในศตวรรษที่ 15 อาคารถูกเปลี่ยนเป็นป้อมปราการเมื่อมีการ
สร้างก าแพงวงแหวนรอบอาคารหลัก ช่วง ค.ศ. 1567 ปราสาทแห่งนี้ถูกยิงเป็นชิ้น ๆ และถูกไฟไหม้
ในช่วงสงคราม ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนก าแพงที่ปรักหักพังของปราสาทยุคกลางแห่งนี้เท่านั้น โรงนา
ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหลักของพิพิธภัณฑ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 200 ปี 

 

 
ภาพที่ 19 รูปภาพแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์และซากก าแพงของปราสาทเดิม 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

 

Architecture / สถาปัตยกรรม 
Aesthetic / ความงาม 

ความงามที่ปรากฏผ่านรูปทรง วัสดุความงามถูกปรากฏออกมาผ่านวัสดุที่มีความเชื่อมต่อ
ระหว่างวัสดุที่มีอยู่แล้วและวัสดุใหม่ ถูกปรากฏจากภายในอาคารที่ถูกออกแบบโดยใช้เป็นโครงสร้าง
ไม้ถูกวางลงบนตัวอาคารเดิมได้อย่างแยบยล โดยด้านนอกเผยให้เห็นถึงวัสดุสองวัสดุที่มีการผสมผสาน
กัน 

 
ภาพที่ 20 รูปภาพแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์และโครงสร้างภายในอาคาร 
ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     

URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum 
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Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
Fehn จะมองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานส าหรับวัตถุ : ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์

จ าเป็นต้องปฏิเสธความตายในยุคโลกาภิวัตน์โดยการท าให้สิ่งต่างๆเป็นอมตะเขากล่าวว่า ‘การจัด
แสดงนี้จะแสดงออกถึงปัจจุบันที่สามารถท าให้อดีตพูดได้ 

 

 
ภาพที่ 21 รูปภาพแสดงถึงการจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

 

ภาษาในสถาปัตยกรรม 
     element ที่เกิดในงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการน าวัสดุชนิดใหม่มาสัมผัส

กับตัวอาคารให้น้อยที่สุด เผื่อเผยให้เห็นความเป็นวัตถุเดิมมากที่สุด วัสดุส่วนใหญ่ที่น ามาใช้จะเป็น
วัสดุที่มีพ้ืนผิวสัมผัสได้โดยมือและเท้า ไม่มีการใช้สี มีแต่การใช้เฉพาะสีโทนธรรมชาติ ไม้ หิน คอนกรีต 
เหล็ก และ ดินเหนียววงกบประตูมีเพียงแค่การปิดทับโดยกระจกใสโดยไม่มีวงกบประตู โดยการปิด
แนบตัวอาคารให้น้อยที่สุด 

 
ภาพที่ 22 รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของวัสดุเก่าและวัสดุใหม่ 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 
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Merge / ผสมผสานของเก่าและของใหม่  
Hedmark ผลงานของ Severre Fehn เป็นแนวคิดการต่อเติมรูปทรงใหม่ในพ้ืนที่ของอาคาร

เดิมที่มีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมหลังสงครามของนอร์เวย์ เป็นการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของ
อาคารพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดของอาคารเดิม สร้างรูปทรงใหม่ที่ต่อเนื่องจาก
รูปทรงเดิมมีการใช้วัสดุของโครงสร้างใหม่ผสมผสานเข้าไปให้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ สิ่งใหม่ได้
ถูกต่อเติมเข้ากับแนวก าแพงของอาคารเก่าโดยเพิ่มเติมวัสดุใหม่เข้าไป 

 
ตารางที่ 44 ตารางแสดงแนวการเชื่อมต่อของอาคารเก่าและอาคารใหม่ 

 
Material / ผ่านวัสดุ 

      ด้วยการออกแบบส าหรับ Hedmark Museum Sverre Fehn ที่ออกแบบให้อาคารหลัง
นี้ดูห่างไกลจากความทันสมัยที่บริสุทธิ์และสร้างภาษาสถาปัตยกรรมส่วนตัวของ Sverre Fehn ที่
ออกแบบให้อาคารประกอบด้วยฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นเหนือซากปราสาทในยุคกลางซึ่ง Sverre 
Fehn ได้จัดพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นการสื่อสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน วัสดุในสมัยใหม่ได้
พบกับซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์และรวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งใหม่ได้อย่างลงตัว 

       อาคารถูกสร้างด้วยคอนกรีตเดิมและวัสดุแปลกใหม่ในสถานที่ที่ผสมผสานกับแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะอธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรมชนบทของนอร์เวย์โดยเน้นการแสดงให้เห็น
ถึงชาติพันธุ์วิทยาศาสนาและประวัติศาสตร์ผ่านวัตถุที่น าเสนออย่างสวยงามและส่องสว่าง กระจกแก้ว
ค่อยๆทับซ้อนกับวัสดุก่อสร้างหินหยาบของโรงงานดั้งเดิม 
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ภาพที่ 23 รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของวัสดุเก่าและวัสดุใหม่ 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

 

Structure / ผ่านโครงสร้าง 
โครงสร้างไม้ที่ถูกออกแบบให้รองรับหลังคาที่ถูกยกขึ้นมาจากภายในบนพ้ืนที่ของอาคารเดิม

โดยไม่ต้องสัมผัสกับผนังและโครงสร้างเดิม โดยมีการออกแบบโครงสร้างที่เผยให้เห็นความสวยงาม
ของวัสดุและได้รับแสงธรรมชาติอย่างชาญฉลาด 

 
ภาพที่ 24 แสดงโครงสร้างและวัสดุโครงสร้างหลังคา 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

 

(Function)ผ่านการใช้งาน 
การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ผ่านประตูกระจกตรงกลางเดินผ่านห้องนี้เพ่ือออกไปข้างนอก มีทางลาด

เอียงในลานกว้าง ทางลาดนี้มีวิวเหนือก าแพงยุคกลางที่ยังหลงเหลืออยู่ทางขึ้นไปยังชั้นบนและ
เชื่อมต่อกับอาคารอีกครั้ง จากนั้นผู้เยี่ยมชมจะเดินผ่านสะพานข้ามสถานท่ีขุดค้นทางโบราณคดีภายใน
ซึ่งมีสะพานหนึ่งข้ามพ้ืนที่ซึ่งเพ่ิงผ่านไป สถาปนิกได้จัดแสดงเส้นทางที่อ้ างอิงถึง Promenade 
d'Architecture สมัยใหม่ แต่ได้รับการออกแบบภายใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่างกันและด้วยวิธีการที่แตกต่าง
กัน แกลเลอรี สไลด์บนชั้นสองเป็นส่วนส าคัญของนิทรรศการและเป็นการน าเสนอชุดของการน าเสนอ
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วัตถุที่จัดฉาก Sverre Fehn ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดแสดง
นิทรรศการดั้งเดิม Sverre Fehn มีความตั้งใจที่จะเน้นให้เห็นถึงรูปร่างของวัตถุ 

     Ruin North:  เป็นพื้นที่ท่ีมีโครงสร้างประกอบด้วยชุดคานไม้ยาว 18 ม. พร้อมส่วนรูปตัว
วี สกายไลท์กระจกแคบกรองแสงลงมาตามความสูงของคาน โครงสร้างเชื่อมต่อกับพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่
ผ่านทางเดินเล็ก ๆ ที่มีหลังคาคลุม ทางเดินยังเป็นเวทีกลางแจ้งสู่ห้องโถงใหญ่ในแนวนอน 

     Ruin West: เป็นพื้นที่ท่ีมีโครงสร้างคอนกรีตหล่อที่มีแหล่งก าเนิดได้รับแรงบันดาลใจจาก
ส่วนที่เหลือของโครงสร้างหลุมฝังศพในซากปรักหักพัง หลังคากระจกกันแสงปิดปลายแต่ละด้าน ทาง
ลาดล่างน าไปสู่ซากปรักหักพังและเข้าไปในห้องใต้ดินของอาคารที่อยู่ติดกัน ทางลาดด้านบนเชื่อมต่อ
กับชั้น 1 ซึ่งเป็นที่อยู่ของการบริหารพิพิธภัณฑ์  

 
ภาพที่ 25 แสดงความสัมพันธ์ของการใช้งาน 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

 

People / ผู้คน 
Use / คุณค่าต่อการใช้งานในพื้นที่ 

ระบบที่ออกแบบมาส าหรับการเยี่ยมชมนั้นจัดเรียงตามทางลาดบันไดและทางเดินที่
ต่อเนื่องกันซึ่งจะพิจารณาทั้งซากของอาคารดั้งเดิมและสิ่งประดิษฐ์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน ชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
ที่จัดแสดงได้รับการจัดวาง  และวัตถุแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะที่
แท้จริงและเป็นวัตถุนามธรรม การแทรกแซงยังแทรกผลงานบางส่วนของศิลปินร่วมสมัยที่สร้างบท
สนทนาที่ประสบผลส าเร็จกับอดีตคือการจดจ า 
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ภาพที่ 26 แสดงลักษณะการใช้งานของพิพิธภัณฑ์ 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL http://grahamfoundation.org/grantees/5479-within-the-horizon 

 

กรณีศึกษา ที่ 4: Elbphilharmonie Hamburg 
Place / สถานที่ 
Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว 

Elbphilharmonie Hamburg สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2509 และใช้เป็น
โกดังเก็บสินค้าจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่แล้ว เดิมสร้างขึ้นเพ่ือรับน้ าหนักเมล็ดโกโก้หนักหลายพันถุง
ตอนนี้โครงสร้างถูกออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานของอาคารฟิลฮาร์โมนิกใหม่ ที่สามารถใช่ศักยภาพ
และความแข็งแรงทางโครงสร้างของอาคารเก่าให้สามารถรับน้ าหนักของอาคารใหม่ที่วางอยู่ด้านบน 

 
ตารางที่ 45 ตารางแสดงช่วงเวลาของอาคาร 
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ภาพที่ 27 ลักษณะแสดงอาคารในอดีต 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.elbphilharmonie.de/en/the-halls#elbphilharmonie 

 

Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง 
     อาคาร Kaispeicher เป็นส่วนหนึ่งของบริบทเดิม ด้วยความสูงและ สัดส่วนของอาคาร

ใหม่ที่ถูกออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับตัวอาคาร Kaispeicher ท าให้วัสดุสามารถเป็นตัวก าหนดเส้น
ขอบฟ้าของอาคารได้เป็นอย่างดี   

 
ตารางที่ 46 แสดงแนวอาคารเชื่อมโยงบริบทที่เกิดข้ึนกับอาคารเดิม 

 

Continuity / มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ 
เนื่องจากตัว อาคาร Kaispeicher เดิมเป็นอาคารคลังสินค้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของ

พ้ืนที่ซึ่งมีระบบการเชื่อมต่อ และการเข้าถึงที่สะดวกสบายสามารถเชื่อมโยงกับอาคารส าคัญในพ้ืนที่ได้
อย่างง่ายดาย และด้วยบริบทบริเวณนั้นเป็น พท.อาคารเก่า ท าให้ตัวอาคารเกิดความเชื่อมต่อทาง
สายตาระหว่าง อาคาร Kaispeicherและอาคารที่มีอยู่เดิม 
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ตารางที่ 47 แสดงต าแหน่งสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง 

 

Architecture / สถาปัตยกรรม 
Aesthetic / ความงาม 

ความงามที่ปรากฏผ่านรูปทรง วัสดุ และความเชื่อมโยงกับบริบทความงามที่โดดเด่นของ
อาคารหลังนี้คือการที่อาคารเก่าและอาคารใหม่มีเส้นแบ่งบางๆที่กั้นระหว่างแนวอาคารเดิมและเส้น
ขอบฟ้า ท าให้เมื่อมองตัวอาคารในภาพรวมท าให้เกิดเรื่องราวของบริบทเก่าและบรรยากาศใหม่ ณ 
ช่วงเวลาขณะนั้นไปพร้อมกัน ที่สะท้อนผ่านวัสดุกระจกด้านบนของอาคาร 

 
ภาพที่ 28 แสดงความสัมพันธ์ของอาคารอดีตและปัจจุบัน  

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://hamburg-stadtfuehrung.com/tour/elbphilharmonie-fuehrung-und-

hafenrundfahrt/ 
 

Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
กระจกถือเป็นสัญลักษณ์ ส าคัญของอาคารหลังนี้ ซึ่งประกอบด้วยแผงโค้งบางส่วนที่ถูกเปิด 

เปลี่ยนให้อาคารดูมีความใหม่ ทันสมัย ซึ่งตั้งอยู่ด้านบนของอาคารเก่าให้ความรู้สึกเสมือนกระจก
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ด้านบนกลายเป็นคริสตัลสีรุ้งขนาดมหึมาซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อจับกับแสงสะท้อนของ
ท้องฟ้า น้ าและบริบทเมือง 

 
ภาพที่ 29 แสดงแนวคิดการใช้กระจกในอาคาร 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL htt https://www.hamburg.de/elbphilharmonie/8769824/elbphilharmonie-aktuell/ 
 

Form / ผ่านรูปทรง 
        อาคารกระจกใหม่ : อาคารใหม่ได้รับการสร้างขึ้นมาจาก อาคาร Kaispeicher ซึ่ง

อาคารด้านบนและด้านล่างโครงสร้างใหม่มีความแตกต่างจากรูปทรงที่เงียบสงบและเรียบง่ายของ
คลังสินค้าด้านล่าง รูปทรงอาคารใหม่เกิดจากการกวาดเป็นลูกคลื่นของหลังคาขึ้นจากปลายด้าน
ตะวันออกตอนล่างไปจนถึงความสูง 108 เมตรที่ Kaispitze Elbphilharmonie เป็นสถานที่ส าคัญที่
มองเห็นได้จากระยะไกล โดยให้มีลักษณะเป็นอาคารที่มีลักษณะอาคารเป็นแนวสูงที่สร้างขึ้นมา ให ม่
ทั้งหมดกับรูปแบบแนวนอนที่เผยให้แสดงถึงลักษณะของเมืองฮัมบูร์ก มีความรู้สึกของพ้ืนที่มากขึ้นใน
สถานที่ตั้งใหม่ในเมืองที่เกิดจากการขยายตัวของน้ าและระดับอุตสาหกรรมของเรือเดินทะเล 

 

 
ตารางที่ 48 แสดงความสัมพันธ์ของอาคารอดีตและปัจจุบัน  
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Structure / ผ่านโครงสร้าง 
       กรอบอาคารถือเป็นแนวคิดส าคัญในการออกแบบของอาคาร Elbphilharmonie 

Hamburg เนื่องด้วยจากแนวคิดหลักของผู้ออกแบบที่อยากรักษากรอบอาคารและแนวอาคารเดิมไว้ 
จึงท าให้เปลือกอาคารที่เป็นอิฐเป็นหัวใจส าคัญในการออกแบบ  

 

 
ตารางที่ 49 แสดงแนวคิดการรักษากรอบอาคาร 

 

People / ผู้คน 
Use / คุณค่าต่อการใช้งานในพื้นที่ 

สถาปัตยกรรมเมืองส าหรับคนรักวัฒนธรรม 
    อาคาร Elbphilharmonie Hamburg ถูกพัฒนาและปรับปรุงมาให้มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่มีฟัง

ชันการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งสามารเป็นพื้นที่พักผ่อนและสันทนาการที่ส าคัญของเมืองได้เป็นอย่างดี 
ด้วยตัวอาคารที่ถูกตั้งอยู่บริเวรริมแม่น้ าท าให้มีบรรยากาศ และมุมมองที่ดีซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของ
ผู้คนในบริเวณนั้น 

     ฟิลฮาร์โมนิกใหม่ไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่ส าหรับดนตรีเท่านั้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ
วัฒนธรรมที่เต็มเปี่ยม มีห้องแสดงคอนเสิร์ต 2100 ที่นั่งและห้องแสดงดนตรีส าหรับผู้ฟัง 550 คน ถูก
ฝังอยู่ระหว่างที่พักอาศัยหรูหราและโรงแรมระดับห้าดาวพร้อมบริการในตัวเช่นร้านอาหารศูนย์
สุขภาพและฟิตเนสสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการประชุม Kaispeicher A เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง
ยุคหลังสงครามที่เคยเป็นสถานที่จัดงานต่างๆเป็นครั้งคราวปัจจุบัน Kaispeicher A ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติที่มีชีวิตชีวาส าหรับผู้รักดนตรีซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้ง
นักท่องเที่ยวและโลกธุรกิจ Elbphilharmonie จะกลายเป็นสถานที่ส าคัญของเมืองฮัมบูร์กและเป็น
สัญญาณเตือนภัยส าหรับเยอรมนีทั้งหมด มันจะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่ใกล้เคียงของ 
HafenCity ที่ก าลังเติบโต 
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ตารางที่ 50 แสดงลักษณะการใช้งานของอาคาร 

 

กรณีศึกษา ที่ 5: CaixaForum Madrid l Herzog & de Meuron 
Place / สถานที่ 
Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว 

CaixaForum Madrid เคยเป็นโรงไฟฟ้าเก่าแก่ mediodia ก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1900 
จุดมุ่งหมายของโครงการคือการสร้างสถานีไฟฟ้าจากการเผาไหม้ของถ่านหินซึ่งสามารถจ่ายพลังงาน
ให้กับภาคใต้ท้ังหมดของย่านเมืองเก่าของมาดริด 

อาคารถูกทิ้งร้างในเวลาต่อมาและ La Caixa ได้มาในปี 2544 สถาปนิกชาวสวิส Herzog 
และ De Meuron เป็นผู้ดูแลการบูรณะตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2550 นี่ไม่ใช่โครงการที่ง่ายเนื่องจากอาคาร
บางส่วนได้รับการระบุไว้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าท าไมพวกเขาจึงอนุรักษ์อาคารเก่าไว้มากมาย 

 
ตารางที่ 51 ตารางแสดงช่วงเวลา 
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ตารางที่ 52 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของอาคาร 

 

Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง 
มีหลักการพื้นฐานสี่ประการในกลยุทธ์ที่สถาปนิกเหล่านี้ใช้:  

1.เพื่อฟื้นฟูผนังชัน้นอกของอิฐโดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม 
2.เพื่อก าจัดฐานหินรอบโรงไฟฟา้ 
3.เพื่อเปิดจัตุรัสสาธารณะแห่งใหม่พร้อมทางเข้า Paseo del Prado  
4.เพื่อสร้างอาคารประติมากรรมแห่งใหม่นี้มีราคากว่า 60 ล้านยูโร 

 

สวนแนวตั้งที่โดดเด่นโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Patrick Blanc เป็นสวนแนวตั้งแห่ง
แรกท่ีติดตั้งในสเปน นอกจากนี้ยังมีการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันโดยมีพ้ืนที่ผิวปลูก 460 ตร.ม. 

 
ภาพที่ 30 แสดงลักษณะอาคารในปัจจุบัน 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://www.inexhibit.com/mymuseum/caixaforum-madrid-herzog-de-meuron/ 
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Continuity / มีความต่อเนื่องกับพื้นที่ 
CaixaForum ตั้งอยู่ในใจกลางย่านวัฒนธรรมของมาดริดซึ่งเป็น "สามเหลี่ยมทองค าแห่ง

ศิลปะ" ที่มีมุมที่สร้าง Museo del Prado, Museo Reina Sofíaและ Museo Thyssen-Bornemisza 
สามารถเข้าถึงได้ผ่านถนนแคบ ๆ หรือจาก Paseo del Prado ที่มีอาณาเขตติดกับสวนพฤกษศาสตร์
ของเมือง บริบทของเมืองอาคารในปีพ. ศ. 2442 นั้นต่ ากว่าเพ่ือนบ้านส่วนใหญ่ดังนั้นความสูงที่
เพ่ิมขึ้นของชั้นบนจึงท าให้เป็นมาตราส่วน การตัดลึกลงไปในชั้นบนท าให้เกิดเส้นขอบฟ้าที่หักตอบรับ
เส้นขอบฟ้าของมาดริด การคงรูปแบบของหน้าต่างไว้ที่ด้านหน้าอาคารเก่าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ
ของช่องหน้าต่างบนอาคารใกล้เคียง ก าแพงสีเขียวที่ขนาบพลาซ่าใหม่ที่สร้างขึ้นด้านหน้าอาคาร
ตอบสนองต่อสวนพฤกษศาสตร์ราวกับว่าพืชได้อพยพไปบนถนนและตั้งรกรากอยู่บนก าแพง ท าให้
พลาซ่ามีขอบสีเขียวสองด้านและเป็นเอกลักษณ์ของ Paseo del Prado ทางเดินแคบ ๆ ของถนนที่มี
ขอบเขตขยายเข้าไปในใต้หลังคาของอาคาร 

 
ตารางที่ 53 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของบริบท 

 

Architecture / สถาปัตยกรรม 
Aesthetic / ความงาม 

ความงามท่ีปรากฏผ่านรูปทรง วัสดุ และความเชื่อมโยงกับบริบทก าแพงอิฐแบบแยกส่วนของ
สถานีไฟฟ้าเดิมเป็นสิ่งที่ร าลึกถึงยุคอุตสาหกรรมตอนต้นในมาดริดในขณะที่ปั๊มน้ ามันซึ่งเป็นโครงสร้าง
ที่ใช้งานได้อย่างหมดจดนั้นไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับสวนองุ่นที่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่เพราะ
ปลูกด้วยองุ่นที่ไม่ถูกต้องสถานที่ที่โดดเด่นนี้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ ระหว่าง Paseo del 
Prado และ CaixaForum ใหม่ในสถานีไฟฟ้าที่แปลงแล้ว 
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ภาพที่ 31 แสดงความสัมพันธ์ของมิติซ้อนทับของเวลาอดีตและปัจจุบันผ่านความงามของวัสดุ 

 

Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
แนวคิดของตัวอาคารเนื่องจากมวลน้ าหนักของอาคารจะถูกแยกออกจากพ้ืนเพ่ือต่อต้านกฎ

แห่งแรงโน้มถ่วงอย่างชัดเจนและเป็นการเปิดพ้ืนที่จากภายนอกให้ผู้คนได้เห็นความเป็นจริงซึ่งจะ
ดึงดูดผู้เข้าชมภายใน 

การก่อสร้างด้านล่างและการก่อสร้างเหนือพ้ืนดิน 
การแยกโครงสร้างจากระดับพ้ืนดินท าให้เกิดโลกสองใบ: โลกหนึ่งอยู่ด้านล่างและอีกโลกหนึ่ง

เหนือพ้ืนดิน "ยมโลก" ที่ฝังอยู่ใต้พลาซ่าที่มีภูมิทัศน์ทางภูมิประเทศมีพ้ืนที่ส าหรับโรงละคร / 
หอประชุมห้องบริการและท่ีจอดรถหลายแห่ง 

 

 
ตารางที่ 54 ตารางแสดงแนวคิดการวางตัวอาคาร 

 

Structure / ผ่านโครงสร้าง 
การรื้อฐานของอาคารออกจากพลาซ่าที่มีหลังคาคลุมไว้ใต้เปลือกอิฐซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะลอย

อยู่เหนือระดับถนน พ้ืนที่ที่ก าบังภายใต้ CaixaForum นี้ให้ร่มเงาแก่ผู้มาเยือนที่ต้องการใช้เวลาหรือ
พบปะข้างนอกและเป็นทางเข้าสู่ฟอรัมในเวลาเดียวกัน ปัญหาต่างๆเช่นความแคบของถนนโดยรอบ
การจัดวางทางเข้าหลักและเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสถาบันศิลปะร่วมสมัยแห่งนี้สามารถ
แก้ไขและแก้ไขได้ด้วยแนวทางในการออกแบบเมืองและสร้างให้เกิดเป็นประติมากรรม 
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ตารางที่ 55 ตารางแสดงลักษณะแนวคิดของอาคาร 

 

Material 
ก าแพงอิฐแบบแยกส่วนของสถานีไฟฟ้าเดิมเป็นสิ่งที่ร าลึกถึงยุคอุตสาหกรรมตอนต้นใน

มาดริดในขณะที่ปั๊มน้ ามันซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้งานได้อย่างหมดจดนั้นไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับสวนองุ่น
ที่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่เพราะปลูกด้วยองุ่นที่ไม่ถูกต้องสถานที่ที่โดดเด่นนี้ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ การรื้อถอนปั๊มน้ ามันได้สร้างพลาซ่าเล็ก ๆ ระหว่าง Paseo del Prado และ 
CaixaForum ใหม่ในสถานีไฟฟ้าที่แปลงแล้ว 

 
ภาพที่ 32 แสดงความสัมพันธ์ของวัสดุอดีตและปัจจุบัน  

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://divisare.com/projects/370386-herzog-de-meuron-simon-garcia-arqfoto-

caixa-forum-madrid 
 

โครงสร้าง 
แนวคิดในการรักษาเปลือกอาคารไว้ท าได้โดยการท าผนังขึ้นมาเพ่ือเป็น core ในการรับ

น้ าหนักอาคารหลังคา และผนังซึ่งท าให้ตัวอาคารดูลอยและเบาและยังคงรักษาเปลือกอาคารที่มี
คุณค่าไว้ 
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ตารางที่ 56 ตารางแสดงลักษณะของโครงสร้างอาคาร 

 

Building boundary / ผ่านกรอบอาคาร 
แนวคิดในการปรับปรุงอาคารจากอาคารโรงไฟฟ้าเดิมถูกพัฒนาปรับปรุงให้เป็นอาคารทาง

ศิลปะโดยการรักษากรอบของอาคารที่เป็นวัสดุอิฐไว้ 

 
ตารางที่ 57 ตารางแสดงแนวคิดการรักษากรอบของอาคาร 

 

People / ผู้คน 
Use / คุณค่าต่อการใช้งานในพื้นที่ 

ศูนย์ศิลปะ CaixaForum ในกรุงมาดริดประเทศสเปนได้รวมก าแพงจากสถานีไฟฟ้าที่เคย
ครอบครองพ้ืนที่นี้ ถูกใช้เป็นแกลเลอรี ส านักงาน บริหาร และร้านอาหารในชั้นบนและหอประชุมที่
อยู่ชั้นใต้ดิน 

 
ตารางที่ 58 แสดงลักษณะการใช้งานของอาคารในปัจจุบัน 

 
CaixaForum-Madrid เป็นศูนย์แสดงศิลปะแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่ได้เปรียบ ซึ่งหันหน้า

ไปทาง Paseo del Prado และสวนพฤกษศาสตร์ vis à vis ที่อยู่ใหม่ส าหรับงานศิลปะแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
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พ้ืนที่ที่มีการยึดครองมาจนถึงปัจจุบันโดยโครงสร้างในเมืองที่ไม่สวยงาม Central Eléctrica Power 
Stationให้มีความสวยงามและสามารถึงผู้คนเข้ามาใช้งานได้อย่างมาก 

 
ภาพที่ 33 แสดงลักษณะการใช้งานของอาคารในปัจจุบัน 

ที่มาของรูปภาพ สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม ปี 2563, จาก     
URL https://divisare.com/projects/16682-herzog-de-meuron-duccio-malagamba-

caixaforum-madri 



 

บทที่ 5 
สรุป 

 
5.1 สรุปประเด็น กรณีศึกษาจากช่วงเวลา 

 
ตารางที่ 59 ตารางแสดงการเปรียบเทียบช่วงเวลาของกฏต่างๆที่มีผลต่อการปรับปรุงอาคาร 

 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ใน ปี 1931 ได้เกิดการประชุมครั้งที่ 1 ในระดับนานาชาติใน 
กรุงเอเธนส์ ที่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์โบราณสถาณที่ถูกท าลายโดยสงคราม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของ กฎบัตรเอเธนส์เพ่ือการบูรณะอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ (The Athens Charter for the 
Restoration of Historic Monuments) โดยมีจุดประสงค์หลักเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือในระดับ
นานาชาติส าหรับให้ค าแนะน าในการพ้ืนฟู ตั้งกฎหมายมาเพ่ืออนุรักษ์โบราณสถานรวมถึงรวบรวม
เทคนิคและวัสดุที่ทันสมัยในการอนุรักษ์โบราณสถาณซึ่งถูกใช้เฉพาะในโซนยุโรป 

หลังจากในปี 1935-1943 (สงครามโลกครั้งที่ 2)  เกิดความเสียหายกับผู้คน เมือง รวมถึง
สถาปัตยกรรมที่ส าคัญท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบูรณะสถาปัตยกรรม และ
ชุมชน ยังเป็นการปรับปรุงพื้นที่ให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน           

หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1964 ได้เกิดการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 2 ณ กรุงเวนิต ของ
สถาปนิกและนักวิชาการในด้านโบราณสถาณ จากการประชุมในครั้งนี้ท าให้เกิด กฎบัตรเวนิช Venice 
Charter ( The Interna- tional Charter for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites) เป็นกฎบัตรนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและแหล่ง
โบราณสถาน ซ่งถูกเชื่อว่ากฏบัตรนี้เป็นฉบับแก้ไขของกฏบัตรเอเธนส์ โดยวัตถุประสงค์หลักเป็นการ
น าเสนอหลักการ แนวทางในการอนุรักษและสงวนรักษโบราณสถาณให้แต่ละประเทศน าไปประยุคใช้
ภายใต้กรอบวัฒนธรรมของตนเอง 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1965 เกิดการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพทางมรดกวัฒนธรรมในระดับสากล ที่
เรียกว่า ICOMOS สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments 
and Sites ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาณโดยมีบทบาทหน้าที่
หลักคือ เป็นเวทีระดับโลกที่แกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการอนุรักษ์มรดกโลก ช่วยเหลือสนับสนุน
โครงการในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
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หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1987 กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร์ (Washington Charter) (Charter for the Protection and Management of the 
Archaeological Heritage) กฎบัตรนี้เป็นกฎบัตรที่ท าหน้าที่คุ้มครองครอบคลุมไปในระดับเมือง 
ชุมชนและพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ เน้นให้ความสัมพันธ์ของเมืองและชุมชนและแหล่งที่ตั้งของ
สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันกับชุมชนเมืองอละพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1944 เกิดจุดเริ่มต้นของ The Nara Document on Authenticity ซ่ึง
เป็นการการประชุมมรดกโลก ที่จัดขึ้นที่ภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือ
เงื่อนไขในการตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องท าการอนรักษ์และยกเป็นมรดกโลก ที่ว่าด้วยความเป็นเนื้อ
แท้ (Authenticity) 

และหลังจากนั้นในปี 2006  ได้เกิดกฎบัตร สุดท้าย ชื่อว่า The ICOMOS Charter ซึ่งมี
เนื้อหาที่เน้นไปที่การตีความและการน าเสนอในกระบวนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  

 

 
ตารางที่ 60 ตารางแสดงการเปรียบเทียบช่วงเวลาของแต่ละอาคาร 

 
จากตารางที่น าเสนอช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของการประชุมในระดับนานาชาติต่าง ๆ กฎบัตร และ

องค์กรในระดับนานาชาติ ที่มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีน าสู่การเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงของช่วงเวลา โดย 
Kolumba Museum ถูกปรับปรุงครั้งแรกในปี  1947 โดยเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวอาคาร
โบถส์ ที่ถูกท าลายจากสงคราม หลังจากนั้นในปี 2003 ถูกการปรับปรุงครั้งส าคัญโดย Peter 
Zumthor และสร้างเสร็จใน ปี 2007, Shelter for roman ถูกปรับปรุงในปี  1986 โดย Peter 
Zumthor และสร้างเสร็จใน ปี 2007, Hedmark Museum ถูกวางแผนปรับปรุงถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก
ในปี 1969 เป็นการปรับปรุงโครงสร้างในบางส่วน หลังจากนั้นใน ปี 1971 มีการปรับปรุงในส่วนปีก
ฝั่งขวาขออาคาร และครั้งสุดท้ายเป็นการปรับปรุงและออกแบบในส่วนของ Auditorium โดย Sverre 
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Fehn และสร้างเสร็จใน ปี 2007,Caixa Forum Madrid ถูกปรับปรุงในปี 1989 โดย Herzog and 
de Muron และสร้างเสร็จใน ปี 2016 และสุดท้าย Elbphilharmonie humburg ถูกปรับปรุงในปี 
2001 โดย Herzog and de Muron และสร้างเสร็จใน ปี 2016 

จากตารางที่น าเสนอช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของข้อมูลในเชิงวิชาการ ที่มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎี ให้
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ชุมชน ในเชิงปฏิบัติถ้าเปรียบเทียบในเชิงของช่วงเวลาจะเห็น
ได้จากว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดกระแสในการอนุรักษ์ ปรับปรุงสถาปัตยกรรม ที่เป็น
เสมือนแรงขับเคลื่อนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน ทศวรรตที่ 19 

 

5.2 สรุปประเด็นวิธีการทางความคิดของกรณีศึกษา 

 
ตารางที่ 61 ตารางสรุปประเด็นวิธีการทางความคิดของกรณีศึกษา 

 

แนวความคิดเรื่องความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ถูกน ามาเป็นเครื่องมือหลัก
ในการสื่อสารของอาคาร  Kolumba Museum ที่สื่อสารเพ่ือสร้างทั้งคุณค่าของสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อมโดยมีแนวคิดที่ว่า“คนที่เชื่อในคุณค่าแห่งงานศิลปะ ย่อมสามารถสัมผัสได้ว่าอาคาร
หลังนี้เริ่มต้นมาจากภายใน ทั้งจากศิลปะ และสถานที่ที่มันตั้งอยู่” Zumthor ออกแบบอาคาร
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยมีการการสร้างอาคารขึ้นจากซากปรักหักพังของโบสถ์สไตล์โกธิคตอนปลาย ซึ่ง
เป็นแนวคิดในการเคารพประวัติศาสตร์และที่ตั้งอาคาร ซึ่งแนวคิดที่ส าคัญของ Zumthor คือ ความ
เชื่อในคุณค่าภายในของศิลปะซึ่งสามารถสร้างให้เราคิดและรู้สึกคุณค่าทางจิตวิญญาณของมันพ้ืนที่
ผ่านตัว โครงการนี้เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอก นอกจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้ว Kolumba ยังตั้งใจให้
เป็นบทกวีแห่งสันติภาพและชีวิต (ในภาษาละติน columba หมายถึงนกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
สันติภาพของชาวคริสต์) 
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แนวคิดการออกแบบอาคารผ่านกรอบอาคาร ถูกน ามาใช้เป็นแนวคิดหลักของการออกแบบที่
ผสมผสานระหว่างอาคารเก่าและสถาปัตยกรรมใหม่ของ Shelter for roman ที่แสดงให้เห็นถึงถึง
การออกแบบที่ไม่เพียง แต่ท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน แต่ยังมีพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นเสมือนที่อาคาร ที่ท า
ด้วยไม้ลาเมลลา ซึ่งช่วยให้ผู้มาเยือนเข้าใจถึงขอบเขตดั้งเดิมของอาคารโรมัน โดยมีรูปแบบที่มองเห็น
ได้และทางกายภาพเพ่ือแยกความแตกต่างของซากโบราณในทางตรงกันข้ามกับเมืองสมัยใหม่ โดย
โครงไม้น้ าหนักเบาป้องกันตามผนังด้านนอกของอาคารสองหลังที่อยู่ติดกันและอาคารหลังที่สามซึ่งขุด
และมองเห็นได้เพียงมุม Peter Zumthor คิดว่า "กรณี" เหล่านี้เป็นโครงสร้างเชิงปริมาตรที่สร้างขึ้น
ใหม่ของอาคารโรมันโดยปฏิบัติตามขอบเขตเดิม แต่ในร่องรอยเท่านั้นไม่ใช่ในความสูง หลังจากได้รับ
การบูรณะแล้วก็กลับสู่ต าแหน่งเดิมท าให้รู้สึกถึงความสูงจริงที่น่าจะเป็นของบ้านชั้นเดียว 

Sverre Fehn จะมองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานส าหรับวัตถุ : ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
มนุษย์จ าเป็นต้องปฏิเสธความตายในยุคโลกาภิวัตน์โดยการท าให้สิ่งต่างๆเป็นอมตะเขากล่าวว่า ‘การ

จัดแสดงนี้จะแสดงออกถึงปัจจุบันที่สามารถท าให้อดีตพูดได้  ซึ่งเป็นแนวความคิดที่แสดงถึง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ element ที่เกิดในงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการน าวัสดุชนิด
ใหม่มาสัมผัสกับตัวอาคารให้น้อยที่สุด เผื่อเผยให้เห็นความเป็นวัตถุเดิมมากที่สุด วัสดุส่วนใหญ่ที่
น ามาใช้จะเป็นวัสดุที่มีพ้ืนผิวสัมผัสได้โดยมือและเท้า ไม่มีการใช้สี มีแต่การใช้เฉพาะสีโทนธรรมชาติ 
ไม้ หิน คอนกรีต เหล็ก และ ดินเหนียววงกบประตูมีเพียงแค่การปิดทับโดยกระจกใสโดยไม่มีวงกบ
ประตู โดยการปิดแนบตัวอาคารให้น้อยที่สุด Hedmark ผลงานของ Severre Fehn เป็นแนวคิดการ
ต่อเติมรูปทรงใหม่ในพ้ืนที่ของอาคารเดิมที่มีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมหลังสงครามของนอร์เวย์ 
เป็นการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดของอาคารเดิม 
สร้างรูปทรงใหม่ที่ต่อเนื่องจากรูปทรงเดิมมีการใช้วัสดุของโครงสร้างใหม่ผสมผสานเข้าไปให้เป็นส่วน
หนึ่งของนิทรรศการ สิ่งใหม่ได้ถูกต่อเติมเข้ากับแนวก าแพงของอาคารเก่าโดยเพ่ิมเติมวัสดุใหม่เข้าไป
แต่ผู้ออกแบบยังคง 

Townscape หรือความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมืองถูกน ามาเป็นแนวคิดหลักของการ
ออกแบบCaixa Forum มีหลักการพ้ืนฐานสี่ประการในกลยุทธ์ที่สถาปนิกเหล่านี้ใช้ เพ่ือฟ้ืนฟูผนัง
ชั้นนอกของอิฐโดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม,เพ่ือก าจัดฐานหินรอบโรงไฟฟ้า,เพ่ือเปิดจัตุรัสสาธารณะแห่ง
ใหม่พร้อมทางเข้า Paseo del Prado และเพ่ือสร้างอาคารประติมากรรมแห่งใหม่นี้มีราคากว่า 60 
ล้านยูโร CaixaForum ตั้งอยู่ในใจกลางย่านวัฒนธรรมของมาดริดซึ่งเป็น "สามเหลี่ยมทองค าแห่ง
ศิลปะ" ที่มีมุมที่สร้าง Museo del Prado, Museo Reina Sofíaและ Museo Thyssen-Bornemisza 
สามารถเข้าถึงได้ผ่านถนนแคบ ๆ หรือจาก Paseo del Prado ที่มีอาณาเขตติดกับสวนพฤกษศาสตร์
ของเมือง บริบทของเมืองอาคารในปีพ. ศ. 2442 นั้นต่ ากว่าเพ่ือนบ้านส่วนใหญ่ดังนั้นความสูงที่
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เพ่ิมขึ้นของชั้นบนจึงท าให้เป็นมาตราส่วน การตัดลึกลงไปในชั้นบนท าให้เกิดเส้นขอบฟ้าที่หักตอบรับ
เส้นขอบฟ้าของมาดริด การคงรูปแบบของหน้าต่างไว้ที่ด้านหน้าอาคารเก่าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ
ของช่องหน้าต่างบนอาคารใกล้เคียง ก าแพงสีเขียวที่ขนาบพลาซ่าใหม่ที่สร้างขึ้นด้านหน้าอาคาร
ตอบสนองต่อสวนพฤกษศาสตร์ราวกับว่าพืชได้อพยพไปบนถนนและตั้งรกรากอยู่บนก าแพง ท าให้
พลาซ่ามีขอบสีเขียวสองด้านและเป็นเอกลักษณ์ของ Paseo del Prado ทางเดินแคบ ๆ ของถนนที่มี
ขอบเขตขยายเข้าไปในใต้หลังคาของอาคาร 

อาคาร Kaispeicher หรืออาคารเดิมของตึก Elbphilharmonie Hamburg สร้างข้ึนระหว่าง
ปีพ. ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2509 และใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่แล้ว เดิมสร้างขึ้น
เพ่ือรับน้ าหนักเมล็ดโกโก้หนักหลายพันถุงตอนนี้โครงสร้างถูกออกแบบเพ่ือรองรับฟิลฮาร์โมนิกใหม่ ที่
สามารถใช่ศักยภาพและความแข็งแรงทางโครงสร้างของอาคารเก่าให้สามารถรับน้ าหนักของอาคาร
ใหม่ที่วางอยู่ด้านบน อาคาร Kaispeicher เป็นส่วนหนึ่งของบริบทเดิม ด้วยความสูงและ สัดส่วนของ
อาคารใหม่ที่ถูกออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับตัวอาคาร Kaispeicher ท าให้วัสดุสามารเป็น
ตัวก าหนดเส้นขอบฟ้าของอาคารได้เป็นอย่างดี  Continuity / มีความต่อเนื่องกับพ้ืนที่ เนื่องจากตัว 
อาคาร Kaispeicher เดิมเป็นอาคารคลังสินค้าซึ่งตั้งอยุ่บริเวณปลายแหลมของพ้ืนที่ซึ่งมีระบบการ
เชื่อมต่อ และการเข้าถึงที่สะดวกสบายสามารถเชื่อมโยงกับอาคารส าคัญในพ้ืนที่ได้อย่างง่ายดาย และ
ด้วยบริบทบริเวณนั้นเป็น พท.อาคารเก่า ท าให้ตัวอาคารเกิดความเชื่อมต่อทางสายตาระหว่าง อาคาร 
Kaispeicherและอาคารที่มีอยู่เดิม 
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5.3 สรุปวิธีการซ้อนทับที่ถูกน ามาใช้ของกรณีศึกษา 
 

 
ตารางที่ 62 ตารางสรุปวีการซ้อนทับที่ถูกน ามาใช้ 

 

Building boundary / ผ่านกรอบอาคาร เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
กระบวนการซ้อนทับเนื่องจากกรอบอาคารจะเป็นตัวบ่งบอกได้ถึงขอบเขตของอาคาร ซึ่งต าแหน่งของ
ที่ตั้งอาคารเดิมมีความส าคัญต่อการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารที่มีการซ้อนทับเป็นอย่างมาก 
เป็นเสมือนการสร้างองค์ประกอบใหม่ในต าแหน่งที่ตั้งเดิมโดยการยึดอาณาเขตของที่ตั้งเดิมเป็นหลัก 
และสร้างทับบนพื้นที่เดิมอย่างแยบคาย  

Structure / ผ่านโครงสร้าง โครงสร้างเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
กระบวนการซ้อนทับรองลงมาเนื่องจากโครงสร้างเป็นองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมที่ช่วย
สามารถให้สถาปัตยกรรมคงรูปอยู่ได้ เสาถือเป็น โครงสร้างที่ส าคัญเป็นเสมือนตัวแทนของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงอยู่จากอดีตแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโดยส่วนใหญ่
เสาก็เป็นองค์ประกอบที่ยังอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากเสาถือเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดที่จะช่วยผยุงโครงสร้างของ
อาคารไว้ ถึงแม้บางอาคารจะไม่มีโครงสร้างเสาที่ยังคงเหลืออยู่แต่คงยังทิ้งร่องรอยของแนวเสาเดิมไว้
ให้ได้เป็นแนวทางในการสันนิฐานรูปทรงของสถาปัตยกรรม ดังนั้นการสร้างสถาปัตยกรรมที่ซ้อนทับ
โดยยึดจากหัวใจของโครงสร้างเป็นหลักเป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ได้อย่างเป็นระบบ 

Material / ผ่านวัสดุ วัสดุเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด เนื่องจากวัสดุเป็นสิ่งที่อยู่ชั้นนอกสุดของสถาปัตยกรรม วัสดุเป็นเสมือนตัวแทนของ
ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวของผู้คนรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่สื่อสาออกมาผ่านรูปแบบ กรรมวิธี ใน
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การผลิตวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม การผสมผสานวัสดุในการซ้อนทับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ส าคัญ
เนื่องจากวัสดุเป็นเสมือนผิวชั้นนอกสุดของอาคารที่สะท้อนความเป็นตัวตนของอาคารนั้นได้เป็นอย่าง
ดี 

Identity and Symbol / ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ เป็นแนวทางการ
ออกแบบอาคารอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบของอาคารที่มีความซ้อนทับที่นักออกแบบ
พยายามที่จะให้สถาปัตยกรรมนั้นสื่อสารความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ให้สถาปัตยกรรมนั้นเป็นเสมือน
ตัวแทนที่จะบอกกล่าวถึงท่ีที่และตัวตนและสร้างความหมายที่แอบแฝงอยู่ในงานสถาปัตยกรรม 

Continuity / มีความต่อเนื่องกับพ้ืนที่ ความต่อเนื่องกับพ้ืนที่น่าจะเป็นหนึ่งในแนวคิดต้นๆที่
ถูกหยิบมาใช้ในการออกแบบอาคารที่มีลักษณะเป็น พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ การสร้างความต่อเนื่องกับสิ่ง
ที่มีอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ท าให้สถาปัตยกรรมที่ถูกซ้อนทับเข้าไปในปัจจุบันนั้นมีความเข้ากัน
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในอดีต 

Historic / มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว อาคารที่ถูกน ามาเป็นตัวตั้งต้นในการซ้อนทับทาง
สถาปัตยกรรมจะต้องมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ แต่ข้อมูลเรื่องราวและประวัติศาสตร์นี้
จะเป็นการหยิบยกเรื่องราวที่ส าคัญของอาคารนั้นๆมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ซ้อนทับเวลา 

Townscape / มีความเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของเมือง บริบทเป็นเสมือนตัวเชื่อม และ
ตัวก าหนดแนวทางในการออกแบบ พัฒนาพ้ืนที่ซ้อนทับในสถาปัตยกรรม ความสูง ภาพลักษณ์ สีสัน 
ขนาด องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนพ้ืนที่ซ้อนทับจะมีบริบทเป็นตัวช่วยใน
การก าหนดทิศทางของสถาปัตยกรรม ที่สามารรถสร้างเพ่ือให้มีการเข้ากันกับพ้ืนที่เดิมเป็นอย่างดี  

Use / คุณค่าต่อการใช้งานในพ้ืนที่ Function ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงลักษณะของ
สถาปัตยกรรม อาคารแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของการใช้ในที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆฟังก์ชันนอกจากจะเป็นตัวก าหนดลักษณะ  ของ
สถาปัตยกรรมแล้วยังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งเป็นตัวก าหนดขนาดของพ้ืนที่ที่
จะเกิดขึ้นอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย Genaretion ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้
งานไปตามผู้ใช้งาน ณ ช่วงขณะนั้น ซึ่งจะมีการปรับรูปแบบและออกแบบพ้ืนที่กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับการใช้งาน ฟังก์ชันของอาคารเดิม และฟังก์ชันของอาคารใหม่จะถูกตีความมาในรูปแบบของ
อาคารที่มีการผสมผสานกันของการใช้งานเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและ
สถาปัตยกรรมใหม่  
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5.4 น าผลการสรุปมาสร้างเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่กระบวนการน าไปใช้งาน 
จากการศึกษาสถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลาที่เน้นศึกษาถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของ

บริบทที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรม ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม ผ่านรูปทรง วัสดุ และโครงสร้าง เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์
ของการใช้งานในพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่มีความสอดคล้องกันระหว่างพ้ืนที่ทาง
สถาปัตยกรรมเดิมและพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น และท่ีส าคัญคือการสร้างเครื่องมือที่แสดง
ให้เห็นถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมในงานสถาปัตยกรรมในเชิงความสัมพันธ์ของการซ้อนทับของบริบท 
คุณค่า และความงาม 

โดยกระบวนการศึกษาสถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไงของสถาปัตยกรรมใน
บ ริ บ ท  (Place) ผ่ า น โ จ ท ย์ ห รื อ  โ ป ร แ ก ร ม (Program) แ ล ะ น า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ตี ค ว า ม
(Interpretation)ของผู้ออกแบบหรือสถาปนิก โดยเลือกใช้เครื่องมือ (Tool) มาเป็นตัวช่วยและ
สะท้อนสู่รูปแบบทางสถาปัตยกรรม(architecture) 
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โดยกระบวนการศึกษาสถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไงของสถาปัตยกรรมใน
บริบท (Place) ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์(History) มีความเป็นส่วนหนึ่งของ
บริบทของเมือง(Townscape) และมีความต่อเนื่องกับพ้ืนที่ (continuity) 

โดยมี ข้อมูล หรือโจทย์ (Program)ที่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางของการออกแบบ 
ซึ่งมีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผู้คนที่เข้ามาใช้งาน(Use) เอ้ือประโยชน์ต่อสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม (Social) เอ้ือประโยชน์ต่อเศรษกิจในพ้ืนที่ (Economic) และที่ส าคัญเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้และระบบการเรียนรู้(Education)ผ่านตัวสถาปัตยกรรม 

โดยมีสถาปนิกหรือผู้ออกแบบเป็นคนตีความ ข้อมูลหรือโจทย์นั้นผ่านกระบวนการศึกษาทั้ง
ในแง่ของประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่(History Place) ในแง่ความงามในเชิงสถาปัตยกรรม(Architecture) 
และแง่การใช้งานผ่านผู้คน(People) 

โดยกระบวนการศึกษาและออกแบบกระบวนการซ้อนทับที่มีแนวคิด กระบวนการทาง
ความคิดผ่านเครื่องมือรูปทรงรูปร่าง(Form) ผ่านวัสดุ(Material) ผ่านโครงสร้าง(Structure) ผ่าน
กรอบอาคาร(Building boundary) และผ่านพื้นที่การใช้งาน(Function) 
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โดยถ่ายทอดออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาผ่านแนวคิดทางด้านความงาม
(Aesthetic) ความมีเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ (Identity and Symbol) และที่ส าคัญ
ที่สุดคือความผสมผสาน(Merge)ระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและสถาปัตยกรรมใหม่ 

 



 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

Feilden, B. M. (2003). Conservation of Historic Buildings. (3). Architectural Press An 
imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 200Wheeler 
Road, Burlington, MA 01803.  

Hichfield, D. (1991). The Construction Èt new buildino behind Historic Facades. London : 
E & Fnspon. 

Muaeum, H. (2021) Atlas สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/ 

Jukka Jokilehto, A history of Architectural conservation,  
Kolumba Museum, & Riccardo Bianchina. (2019). สืบค้นเมื่อวันที่17เดือน พฤษภาคม ปี2563,

จากURL https://www.inexhibit.com/mymuseum/kolumba-art-museum-cologne-
peter-zumthor/ 

Mette Aamodt. (2017) สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.slowspace.org/metaphysics-time-space-and-architecture 

Mohsen Mostafavi, David Leatherbarrow แปลโดย ต้นข้าว ปาณินท์ (2015). ปรากฏ-กาล ชีวิต
ของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา.(1) บริษัท ลายเส้น พับลิชชิ่ง จ ากัด  

Ninggo Historic Museum ,Archdary สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.archdaily.com/14623/ningbo-historic-museum-wang-shu-architect 

Nitschke, G. “MA — The Japanese Sense of Place,” Architectural Design, London, March 
1966 

Shelter for Roman Ruins ,Atlas สืบค้นเมื่อวันที่ 17เดือน  พฤษภาคม ปี 2563, จาก URL 
https://www.atlasofplaces.com/architecture/shelter-roman-archaeological-site/ 

 
 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมชัย อาสายศ 
วุฒิการศึกษา ปัจจุบัน ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ที่อยู่ปัจจุบัน 555/130 หมู่บ้านสีวลีบางนา ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	วัตถุประสงค์ของบทความ:
	วิธีการวิจัย

	บทที่ 2 สถาปัตยกรรมซ้อนทับเวลา
	เวลาในงานสถาปัตยกรรม
	สถาปัตยกรรมบอกเวลา
	มิติของการซ้อนทับของเวลา
	ความสัมพันธ์ของพื้นที่ซ้อนทับ
	วิธีการซ้อนทับ

	บทที่ 3 กรณีศึกษา
	3.1 กรณีศึกษา
	3.2 เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา: ในมิติของการซ้อนทับ
	3.3 กรณีศึกษา : พิจารณาจากวิธีการในการซ้อนทับ
	3.4 กรณีศึกษา : เข้าสู่กะบวนการจัดกลุ่มตามลักษณะและวิธีการซ้อนทับ

	บทที่ 4 การวิเคราะห์ กรณีศึกษา
	กรณีศึกษา ที่ 1: Kolumba Museum l Peter Zumthor
	กรณีศึกษา ที่ 2: Shelter for Roman l Peter Zumthor
	กรณีศึกษา ที่ 3 Hedmark Museum l Sverre Fehn
	กรณีศึกษา ที่ 4: Elbphilharmonie Hamburg
	กรณีศึกษา ที่ 5: CaixaForum Madrid l Herzog & de Meuron

	บทที่ 5 สรุป
	5.1 สรุปประเด็น กรณีศึกษาจากช่วงเวลา
	5.2 สรุปประเด็นวิธีการทางความคิดของกรณีศึกษา
	5.3 สรุปวิธีการซ้อนทับที่ถูกนำมาใช้ของกรณีศึกษา
	5.4 นำผลการสรุปมาสร้างเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่กระบวนการนำไปใช้งาน

	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

