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Kinetic Architecture is a design theory which concerns to factors that changing
continuously and also influences to the architecture such as utilization, environment,
atmosphere, and nature, etc. Those factors use as influencing elements by selecting some
specific time as the main framework, but in fact, those factors will keep changing when the time
passes. According to this fact, it shows that they influence the architecture to generate an
interaction between the factors in the different time; this influence also requires different
information such as a change of human behavior in a daily time or a change- of users’ behavior
in a building according to the increasing age or a change of nature that always changing. So
how can architecture responsive to those requirements?
According to that information, this research has an objective to conduct a research
of the atmosphere of Thailand region in order to design the architecture that shares a
relationship with those changes; and the architecture can be moved by the natural power of the
environment and become useful as a leverage power without using human force or other
artificial forces.
Furthermore, another objective is to develop the architecture that can correspond to
nature in the different form with different changing-force including with suitable design tools by
using rain; It can become useful as the main motivation which influences to the architecture to
move or to change its overall physical form that can create the interaction of spatial design,
formation, aesthetic, and other utilities that occur from those changes.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษา
ในขณะที่ สภาวะของธรรมชาติน้ นั เกิดการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเรา
ตลอดเวลานั้น อาคารที่เราอยูก่ ลับมักจะเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยการหยุดนิ่งราวกับก้อนหิน ที่วาง
ไว้ในสวนที่มีใบไม้ใบหญ้าพลิ้วไหว เป็ นอาคารที่คล้ายจะปิ ดทึบด้วยผนังและหลังคาที่ทึบตัน ทุกๆ
องค์ประกอบหยุดนิ่ งอยู่กบั ที่ สิ่ งที่เคลื่อนไหวนั้นมีเพียงผูใ้ ช้สอยในอาคารและกิจกรรมที่ เกิดขึ้น
การรับรู ้ระหว่างผูใ้ ช้สอยอาคารและธรรมชาติมกั เกิดขึ้นผ่านแสงธรรมชาติที่เข้ามาทางช่องหน้าต่าง
และประตู ซึ่งในอาคารที่ออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาเพียงเล็กน้อยเราก็แทบจะไม่รับรู ้ ถึง
ความเคลื่ อ นไหวด้า นนอกเลย ไม่ ว่ า จะเกิ ด ฝนตกหนัก ลมแรง แดดจัด อาคารก็ จ ะไม่ มีก าร
เปลี่ ย นแปลงไดๆมากนัก นอกจากผิว อาคารที่ เ ปี ยกหรื อ ร้ อ นระอุ เ ท่ า นั้น รวมทั้ง เพิ ก เฉยต่ อ
ประโยชน์จากธรรมชาติที่อาจส่งผลต่อสถาปัตยกรรม
ในประเทศไทยพลวัตของธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทั้งแดดออกจัด ฝน
ตกหนัก ลมกรรโชกแรง และน้ าท่วม ซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ สลับกันเกิดขึ้นภายในวันเดียว อาคารจะ
มีการตอบสนอง มีการปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่ งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างทั้งในแง่ของสุ นทรี ยภาพ การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอย การสร้างการเรี ยนรู ้ ผ่านพลังงานที่มาจากธรรมชาติ
เช่น แรงดึงดูด, แรงลม, ความร้อน, ความชื้นจากฝน, น้ าหนักจากฝน และแรงที่กระทาที่เกิดจากผูใ้ ช้
สอยอาคาร เป็ นต้น
สถาปั ต ยกรรมที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว (Kinetic Architecture) นั้ นเป็ นแนวคิ ด ในการ
ออกแบบสิ่ งปลูกสร้ างที่ สามารถมีส่วนหนึ่ งส่ วนใด ขยับ, เคลื่อนไหว, เคลื่อนที่ได้ โดยไม่ทาให้
โครงสร้ างโดยรวมพัง ลง ซึ่ งถู ก ออกแบบเพื่อ นเพิ่มความสุ น ทรี ยภาพในงานสถาปั ต ยกรรม,
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่เป็ นไปไม่ได้ในโครงสร้างแบบ
ตายตัว การให้ความสนใจของสถาปนิกต่อสถาปั ตยกรรมเคลื่อนไหวนั้นกลับเริ่ มมีการถกเถียงกัน
อย่างกว้างขวางและจริ งจังขึ้ นในช่วงต้น ของศตวรรษที่ 20 ในความเป็ นไปได้ในการนามาเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของอาคาร ซึ่งความสนใจในสถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหวได้น้ ีได้รับอิทธิพลทาง
1

2
ความคิ ด มากจากกลุ่ ม ฟิ วเจอร์ ริ สม์ (Futurism) ที่ มี อุ ด มการณ์ ท างความงามจากพลัง ในการ
เคลื่อนไหว, การไม่หยุดนิ่ง, ความเร็ ว และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่1
ในปี 1970 วิศวกรและสถาปนิก วิลเลี่ยม ซัค (William Zuk) ได้ตีพิมพ์หนังสือ KineticArchitecture ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อสถาปนิ กรุ่ น ใหม่ ในการออกแบบอาคารที่ขยับได้ใน
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น และด้วยวิทยาการสมัยใหม่และการพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์ทาให้มี
ความเป็ นไปได้ในการออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในขนาดที่ใหญ่ข้ ึน2

(ก)

(ข)

(ง)

(จ)

(ค)

(ฉ)

ภาพที่ 1 แสดงปฏิสมั พันธ์ สถาปัตยกรรม, ธรรมชาติ และมนุษย์
(ก) การสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อปกป้องมนุษย์จากสภาวะต่างๆ
(ข) ในขณะเดียวกันสถาปัตยกรรมก็ตดั ขาดมนุษย์จากสภาพแวดล้อมที่ดีดว้ ย
(ค) การออกแบบโดยทัว่ ไปจึงมีความพยายามในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ
(ง) การออกแบบที่ยดึ ติดอยูก่ บั ประตู-หน้าต่าง (องค์ประกอบย่อย)
(จ) แนวคิดในการให้องค์ประกอบสาคัญของสถาปัตยกรรมขยับได้
(ฉ) แนวคิดในการใช้แรงธรรมชาติขบั เคลื่อนสถาปัตยกรรมโดยตรง

1

วิกิพีเดีย, Kinetic architecture, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_architecture
2
Chris Salter, Entangled: Technology and the Transformation of
Performance (n.p.: MIT Press, 2011), 81–112, อ้างถึงในวิกิพีเดีย, Kinetic architecture, เข้าถึง
เมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_architecture

3
โดยพื้นฐานสาคัญนั้นอาคารมีหน้าที่ปกป้ องผูใ้ ช้สอยจากสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายใน
ด้านต่างๆซึ่งในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา การปกป้องอาจจะกลายเป็ นการ
ปิ ดกั้นสภาวะแวดล้อมที่ดีดว้ ยจึงมักเกิดการออกแบบส่วนติดต่อ (ปฏิสมั พันธ์) กับภายนอกเพื่อเพิ่ม
คุณภาพให้งานออกแบบทั้งในแง่ ทศั นียภาพ, การหมุนเวียนอากาศอากาศ และการเชื่อมต่อของการ
พื้นที่ ใช้สอยเป็ นต้น ซึ่งส่ วนติ ดต่ อนี้ มกั ถูกออกแบบในรู ปขององค์ประกอบย่อยจาพวก หน้าต่าง,
ช่องเปิ ด, และประตู โดยแนวคิ ดในการให้องค์ประกอบสาคัญทาหน้าที่น้ ี ได้น้ นั จาเป็ นต้องมีการ
ออกแบบกลไกที่ ซับซ้อนขึ้ น และต้องการพลังในการขับ เคลื่อนที่ มากขึ้ น (ผูใ้ ช้สอยอาคารไม่
สามารถ หรื อสามารถขับเคลื่ อนกลไกได้อย่างลาบากขึ้น ) จึ งมีก ารใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงาน
ธรรมชาติ หรื ออื่นๆเข้ามาช่วย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์, สถาปั ตยกรรม และธรรมชาติ ในการตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลง, ความเคลื่อนไหวในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ ถ่ายทอดสู่ ตวั สถาปัตยกรรม
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนแปลงขึ้ น เพื่อเพิ่ม หรื อปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย, สร้าง
สุนทรี ยภาพ, ความงาม และสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างธรรมชาติกบั อาคาร (Interactive)
2. การศึกษาการออกแบบกลไกเคลื่อนไหว ที่ใช้พลังงานจากสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ถ่ายทอดสูสถาปั ตยกรรม และกลไกที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวโดยตรง (Direct Mechanical Power
Transmission) แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและความชัดแจนของสภาวะแวดล้อมที่
เกิดขึ้น ซึ่งกลไกอาจจะทางานได้เองโดยอัตโนมัติ หรื อขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูใ้ ช้สอยอาคารก็
ได้ และการใช้แรงธรรมชาติมาขับเคลื่อนโดยตรงยังลดภาระการใช้พลังงานในอาคารลงอีกด้วย
สมมติฐานของการศึกษา
หากสถาปัตยกรรมทาหน้าที่มากกว่าการปกป้องผูใ้ ช้สอยอาคารจากสภาพแวดล้อมที่ไม่
พึงประสงค์ แต่ยงั เป็ นส่ วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม เคารพในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ยิน ยอมให้เกิ ด การเคลื่อนไหว, ขยับ, เคลื่อนที่ และปรั บเปลี่ย น เกิ ด เป็ นปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่ า ง
ธรรมชาติกบั สถาปั ตยกรรมในมิติต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงทางรู ปร่ าง หรื อรู ปทรง (Form), การ
เปลี่ยนแปลงในการประโยชน์ใช้สอย (Function), และการเปลี่ยนแปลงเปลือกของอาคาร (Facade)
สถาปัตยกรรมอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น เกิดการรับรู ้สภาพแวดล้อมของผูใ้ ช้สอยอาคารหรื อผูท้ ี่เฝ้ามองอาคาร เกิดความงามที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมตลอดเวลา
บอกเล่าเรื่ องราวของสภาพแวดล้อม, ปรับเปลี่ยน และเคลื่อนไหวได้
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว, เคลื่อนที่ของอาคาร หรื อ องค์ประกอบอาคาร
2. ศึกษาและวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว (Case Study)
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์, สถาปัตยกรรม และธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
4. ศึกษาและทดลองออกแบบ แรงและพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอาคาร รวมทั้งเทคนิคกลไกที่เหมาะสม
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1. เก็บข้อมูล ศึก ษาหลัก การแนวคิด , ทฤษฎี และปรั ชญา ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งศึก ษา
เทคนิคและกลไกในสถาปัตยกรรมจากกรณี ตวั อย่างที่มีอยูจ่ ริ ง (Case Study) วิเคราะห์เครื่ องมือและ
ปัจจัยสาคัญในการออกแบบ
2. วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์, สถาปั ต ยกรรม และธรรมชาติ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง (ปรากฏการณ์ธรรมชาติ) ออกแบบและทดลองความเป็ นไปได้ในการออกแบบอาคาร
ที่ขยับ หรื อปรับเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
3. สร้างโปรแกรมและออกแบบเชิงทดลอง งานสถาปัตยกรรม บนพื้นฐานของหลักการ
และข้อมูลดังกล่าว ในพื้น ที่ ต้ งั และสถานการณ์ ที่มีอยู่จริ ง โดยมุ่งเน้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมกับบริ บทใดบริ บทหนึ่งอย่างชัดเจน
ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
การศึกษาความเป็ นเป็ นไปได้ในการที่สถาปัตยกรรมจะตอบสนองต่อสภาวะธรรมชาติ
ที่เปลี่ยนแปลง ในลักษณะของการปรับเปลี่ยน, เคลื่อนไหว ในองค์ประกอบที่ใหญ่ (ส่วนสาคัญของ
อาคาร) ด้วยกลไก และเทคนิ คที่เรี ยบง่าย ทางานได้โดยอัตโนมัติ (ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อม) หรื อกึ่ งอัตโนมัติ (ควบคุมโดยผูใ้ ช้สอยอาคาร) ด้ว ยแรงและพลังงานจาก
ธรรมชาติ นาไปสู่ แนวทางการใช้ เครื่ องมือ, เทคนิ ค และกลไกสาคัญในการออกแบบ แนวคิดใน
การสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม และธรรมชาติในมิติที่ต่างจากเดิม

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎี สถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว Kinetic architecture
1. สถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว (Kinetic architecture)
สถาปั ตยกรรมกรรมโดยทัว่ ไปมักประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยบางส่ วนที่สามารถ
ขยับ, เคลื่อนไหว หรื อปรับเปลี่ยนได้อยูเ่ สมอ เช่น ประตู และหน้าต่าง เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งาน
ที่ต่างกันไป แต่หากเราพูดถึง Kinetic architecture ที่อาจจะแปลได้ว่า สถาปั ตยกรรมเคลื่อนไหว,
จลนสถาปัตยกรรม (ดัดแปลงจากคาว่า จลนศิลป์ -Kinetic art)1, สถาปัตยกรรมขยับปรับเปลี่ยน หรื อ
สถาปั ต ยกรรมเชิ งจลศาสตร์ มัก หมายถึงสถาปั ต ยกรรมที่ มีอ งค์ประกอบในส่ ว นส าคัญ เช่ น
โครงสร้ าง ระบบผนัง หลังคา พื้น หรื อทั้งอาคาร สามารถที่ จ ะเคลื่อนไหวได้ และอาจจะมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นที่ ซับ ซ้อ น (การออกแบบกลไกเข้า มาแทนการใช้แ รงจากมนุ ษ ย์) โดยมัก มี ก าร
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองในมิติทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันเช่น ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม,
ปรับเปลี่ยนรู ปร่ างหน้าตาของสถาปัตยกรรม และปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ใช้สอย ดังภาพที่ 2

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 2 ลักษณะสถาปัตยกรรม Kinetic architecture แบบต่างๆ
(ก) ตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่เน้นการตอบสนองต่อสภาสะแวดล้อม
(ข) ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมที่เน้นการปรับเปลี่ยนรู ปร่ าง และพื้นที่
(ค) ตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่เน้นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ใช้สอย

1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2541), 113.
5
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สถาปั ตยกรรมประเภทนี้ เป็ นแนวคิด ที่ได้รั บความในนิ ยมและได้รับความสนใจจาก
สถาปนิ กในศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา เนื่ องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้าน กลไก,
อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ที่เพิ่มขึ้น2 ส่งผลให้มีความเป็ นไปได้ในการออกแบบที่หลากหลายและ
ทรงพลังมากยิ่งขึ้ นและยังได้รับอธิพลมาจากแนวคิดของกลุ่มศิลปิ น ฟิ วเจอร์ ริสม์ (Futurism) ที่มี
แนวคิดเกี่ยวของกับศิลปะในเรื่ องของการเคลื่อนไหว, ความเร็ ว, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
มีการถ่ายทอดแนวคิดออกมาในสื่ อทุกรู ปแบบทั้งทางด้าน งานวรรณกรรม, ภาพวาด, ปติมากรรม,
สิ่งทอ และแบบทางสถาปัตยกรรมในจินตภาพโดยตรง3
2. ประวัตศิ าสตร์ สถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว
หากย้อนกลับไปที่ จุดเริ่ มต้นของสถาปั ตยกรรมที่มีการขยับเคลื่อนไหวได้ อาจจะต้อง
ย้อนกลับไปถึงสถาปั ตยกรรมประเภทอยูอ่ าศัย ที่มีการใช้องค์ประกอบย่อยจาพวก หิ นรู ปวงกลม,
ขอนไม้ขนาดใหญ่ หรื อหนังสัตว์ ในการปิ ดปากถ้ า หรื อกระโจม โดยผ่านเทคนิ คของการหมุน
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย และการ
ปกป้ องจากสภาพอากาศ (ภาพที่ 3) ซึ่งเราอาจจะเรี ยกได้ว่าเป็ นนวัตกรรมแห่ งล้อ (Innovation of
Wheel) โดยพัฒ นาต่อมาเป็ นจุด หมุน (Pin joint) หรื อแกนหมุน (Pivots) และน ามาสู่ ก ารพัฒนา
องค์ประกอบประเภทประตู หน้าต่าง และการขยับในองค์ประกอบอื่นๆต่อมา4

2

Chris Salter, Entangled: Technology and the Transformation of
Performance (n.p.: MIT Press, 2011), 81–112, อ้า งถึ ง ในวิ กิ พี เ ดี ย , Kinetic architecture, เข้า ถึ ง
เมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_architecture
3
สมเกี ย รติ ตั้งนโม, “100 ปี ลัทธิ ฟิวเจอร์ ริ สม์: ลัทธิ ศิลปะแห่ งการทาลาย” (เอกสาร
ประกอบโครงการก่ อตั้งสาขาวิชาทฤษฎีศิลปะและการวิจารณ์ คณะวิจิตรศิลป์ มช), เข้าถึงเมื่อ 1
มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://v1.midnightuniv.org/midnighttext/0009999758.html
4
William Zuk and Roger H. Clark, Kinetic architecture (New York: Van Nostrand
Reinhold, 1970), 29.
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่มกี ารเคลื่อนไหวในยุคเริ่ มต้น
(ก) ตัวอย่างประตูหินรู ปวงกลมปากถ้า
(ข) ตัวอย่างประตูหินรู ปวงกลมปากถ้า
(ค) ตัวอย่างประตูไม้ สลักแกนไม้
ประตู และหน้าต่ างในรู ปแบบที่ ใช้ก ารเลื่อน ที่ ทางานกับรางเลื่อน (Sliding Door Tracks) ก็อาจจะถูกพัฒนาขึ้นในยุคสมัยเดียวกันนี้ และเมื่อวัสดุประเภทโลหะได้เข้ามามีบทบาท
แกนหมุนเหล็ก และทองเหลือง ก็ทาให้การออกแบบประตู หน้าต่าง มีประสิ ทธิภาพที่เพิม่ ขึ้นและ
เกิดความหลากหลายขึ้นอย่างมาก นาไปสู่ การออกแบบในองค์ประกอบอื่นต่อไปเช่น สะพานชัก
(Drawbridge) ในยุคกลาง และหลังคาโคลอสเซียมของชาวโรมัน ที่มีการใช้หลังคาผ้าใบที่สามารถ
ม้วนเก็บได้ โดยการใช้เชือกดึงจากด้านล่าง5 ดังภาพที่ 4

(ก)
ภาพที่ 4 การพัฒนาสู่องค์ประกอบส่วนอื่นๆ ทางสถาปัตยกรรม
(ก) สะพานชัก (Drawbridge)
(ข) ระบบหลังคาโคลอสเซียม (The Roman Colosseum)
5

เรื่ องเดียวกัน, 30.

(ข)

8
สถาปั ตยกรรมเคลื่อนไหวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนื อจาก ประตู หน้าต่าง หรื อ
หลังคาชัว่ คราวไปมากนักเป็ นเวลานับพันปี จนกระทัง่ เริ่ มปรากฏให้เห็นมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่
19 เช่ น พระราชวังแวร์ ซาย (Palace of Versaille) ในฝรั่ งเศสมีก ารสร้ างห้องรั บทานอาหารที่พ้ืน
สามารถลดระดับลงไปด้านล่าง เพื่อให้ผรู ้ ับใช้สามารถเตรี ยมอาหารโดยไม่รบกวน หลังจากนั้นจึง
ยกระดับพื้นกลับสู่ ดา้ นบนอีกครั้ง เช่นเดียวกับบ้านของ ทอมัส เจฟเฟอร์สนั (Thomas Jefferson) ที่
มี ก ารออกแบบช่ อ งส่ ง อาหารที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้า ยลงไปใต้ดิ น ได้ และเขายัง ได้อ อกแบบ
องค์ประกอบที่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้อย่างชาญฉลาดอีกหลายอย่าง เช่นประตูสวิงคู่ ที่เปิ ดปิ ด
พร้อมๆ กัน, ขั้นบันไดที่ สามารพับเก็บได้ ซึ่ งกลไกทั้งหมดยังคงทางานได้จนถึงปั จจุบนั และการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเคลื่อนไหวยังพบได้ จากแนวคิดริ เริ่ มในการใช้พ้นื ที่หมุนได้เพื่อเปลี่ยนฉาก
ในโรงละครของเยอรมนี และออสเตรี ย6
3. ทฤษฎีสถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว
แนวคิ ด ที่ ส าคัญ ของวิ ศ วกรและสถาปนิ ก William Zuk ที่ ถ่ า ยทอดผ่า นการตี พิมพ์
หนัง สื อ เรื่ อง Kinetic architecture ได้ส ร้ า งแรงบัล ดาลใจให้ส ถาปนิ ก รุ่ น ใหม่ ใ ห้ส นใจในงาน
ออกแบบอาคารที่ มีการปรั บเปลี่ ยน และเคลื่อนไหวมากขึ้น7 โดยมีแนวคิ ดและมุมมองเกี่ยวกับ
สถาปั ตยกรรมที่ สาคัญพูดถึงทัศนคติต่อสถาปั ตยกรรมโดยทัว่ ไปที่ประเมินคุณค่าของอาคารด้วย
ความมัน่ คง, แข็งแรง, มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ละเลยต่อความเป็ นจริ งที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
มีก ารเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ ง เช่ น นั้น แล้ว สถาปั ต ยกรรมยังจะคงทาหน้าที่รับใช้
มนุ ษย์ได้อีกต่อไปหรื อไม่ หรื อกลายเป็ นเพียงซากอาคารที่ลา้ สมัยที่มกั พบเห็น ได้มากในปัจจุบนั
กลับกันสถาปั ตยกรรมที่มกั ถูกมองข้ามกลับกลายเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุ ที่ไม่
คงทน และรู ปแบบการสร้ างแบบชัว่ คราว เช่น ที่อยู่อาศัยแบบพื้นเมืองต่างๆ ที่มกั มีวสั ดุก่อสร้าง
แบบเรี ยบง่ า นอย่ า ง ดิ น , ฟาง, หรื อวัส ดุ ท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ ดัง ภาพที่ 5 แต่ ก ลับ ตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้พ้นื ที่ การตอบสนองต่อฤดูที่เปลี่ยนไป การเพิ่มขึ้นของคนในครอบครัว การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรม และสังคมได้เป็ นอย่างดี ทาให้ไม่ อาจสามารถตัด สิ น คุ ณ ค่ า ของ
สถาปั ตยกรรมประเภทนี้ ได้ดว้ ยความคงทนถาวร

6

เรื่ องเดียวกัน.
7
Chris Salter, Entangled: Technology and the Transformation of Performance,
81–112.

9

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 คุณค่าของสถาปัตยกรรมในมิติที่แตกต่างกัน
(ก) พีรามิด: สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ความยิง่ ใหญ่ และ
คงทนถาวร
(ข) บ้านชนพื้นเมืองทางตอนเหนือของ กานา: สถาปัตยกรรมที่ปรับตัวต่อปัจจัย
แวดล้อมตลอดเวลา
3.1 ปั จจัยตั้งต้ น (Pressure) การก่อรู ปสถาปั ตยกรรม (Form) นั้นมีการคานึงถึงปัจจัย
ตั้งต้น (Pressures) หรื ออิทธิพลในการออกแบบแตกต่างกันออกไปมากมายในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้อง
กับสถาปั ต ยกรรมเช่ น สังคม, เทคโนโลยี, ความงาม, ความเชื่ อ และประโยชน์ ใช้สอย (“Form
follow function”) ขึ้นอยูก่ บั ผูผ้ อู ้ อกแบบจะพิจารณาในประเด็นไดแล้วจึงถ่ายทอดไปสู่งานออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ผ่านเทคนิ ควิธีการก่อสร้างในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งเราอาจจะแบ่งปั จจัยออกเป็ นสอง
ประเภทใหญ่ๆ ได้ คื อปั จ จัยทางกายภาพ และนามธรรม โดยทั่ว ไปปั จจัย ด้านประโยชน์ ใช้สอย
(Function) และปั จจัยทางด้านกายภาพอื่นๆ มัก ถูกพิจารณาในการออกแบบเป็ นหลัก แต่บางครั้ง
ปัจจัยด้านนามธรรม ก็ส่งอิทธิพลมากกว่าเช่น ความเชื่อ หรื อศาสนา เป็ นต้น และการพิจารณาปัจจัย
เหล่านี้มกั ถูกวิเคราะห์ภายใต้ช่วงเวลานั้นๆ8 แต่ในความเป็ นจริ งแล้วปัจจัยต่างๆแทบทั้งหมดจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอันสั้น ภายในหนึ่ งชัว่ โมง หรื อหลายสิ บปี ก็
ตาม เช่ น การเปลี่ ยนแปลงระดับความสู งของแม่น้ า, ความต้องการในการใช้งานพื้นที่ที่ต่างกัน
ในช่ ว งเช้า -เย็น หรื ออายุข องผู ใ้ ช้ส อยอาคาร แล้ว เมื่ อ ปั จ จัย ตั้ง ต้น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ รู ปทาง
สถาปั ตยกรรมนั้นเปลี่ยนไป รู ปแบบ, รู ปทรง, หน้าที่ของสถาปั ตยกรรม จะมีการปรับตัวอย่างไร

8

William Zuk and Roger H. Clark, Kinetic architecture, 5.

10
และถึงแม้ว่าเราจะเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ปัจจัยต่างๆก็คงยังไม่ได้หายไปและยังคงเรี ยกร้อง
และกระทาต่อสถาปัตยกรรมตลอดเวลา

ภาพที่ 6 อิทธิพลของปัจจัยต่อการ ก่อรู ป/ออกแบบ สถาปัตยกรรม
ที่มา: William Zuk and Roger H. Clark, Kinetic architecture (New York: Van Nostrand
Reinhold, 1970), 6.

11

ภาพที่ 7 ตัวอย่างปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออกแบบ สองประเภท (กายภาพ-นามธรรม)
ที่มา: พาศนา ตัณฑลักษณ์, ภาวะภูมอิ ากาศกับการออกแบบอาคาร (กรุ งเทพฯ: พิทกั ษ์อกั ษร, 2527),
33.
สถาปั ตยกรรมจะสามารถปรับตัวแบบธรรมชาติได้หรื อไม่ เช่นความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรายกับแรงลม ที่ทรายมีการตอบสนองและก่อรู ปใหม่เรื่ อยๆ (Reformed) จนกว่าจะสมดุล และเกิด
ความคงที่ข้ ึน เช่นนั้นแล้วสถาปั ตยกรรมจะมีปฏิสมั พันธ์ หรื อตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านี้อย่างไร ซึ่ง
ปั จ จัย ทางธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงนี้ (สภาวะธรรมชาติ, ปรากฏการณ์ธรรมชาติ) นั้นก็ได้
เรี ยกร้องต่อสถาปัตยกรรมอยูต่ ลอดเวลาเช่นเดียวกัน9
3.2 แนวคิดในการตอบสนองต่ อปัจจัยตั้งต้ น การออกแบบสถาปั ตยกรรมโดยพื้นฐาน
แล้ว มัก มีแนวคิ ดในการออกแบบเพื่อ ตอบสนองต่ อปั จจัย (Pressure) ที่ ส่งผลต่ อสถาปั ต ยกรรม
ปรากฏอยูใ่ นสองแนวทางที่สาคัญ
3.2.1 แบบที่หนึ่ง คือแนวทางที่ได้รับความนิยมและพบได้มาก เป็ นการออกแบบ
ในลักษณะที่ วิเคราะห์ปัจจัยต่ างๆภายใต้กรอบเวลาที่หยุดนิ่ ง แต่น่นั เป็ นการตอบสนองต่อสภาวะ
ช่วงเวลาหนึ่ งเท่ านั้นทาให้เมื่อเวลาผ่านไปสถาปั ตยกรรมอาจจะไม่ต อบสนองการเรี ยกร้ องของ
ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนไป และหากสถาปัตยกรรมไม่มีคุณค่าด้านอื่นหลงเหลืออยู่ เราอาจจะต้องทาการ
ปรับปรุ ง หรื อทุบทาลายแล้วสร้างใหม่

9

เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 8 แนวคิดในการตอบสนองต่อปัจจัยตั้งต้น
ที่มา: William Zuk and Roger H. Clark, Kinetic architecture (New York: Van Nostrand
Reinhold, 1970), 8.
3.2.2 แบบที่สอง คือแนวคิด และวิธีที่มีศกั ยภาพของ Mies van der Rohe คือการ
ออกแบบพื้นที่ทางสถาปั ตยกรรมให้สารมารถรองรับการใช้งานใดๆก็ได้ โดยคานึงปัจจัยต่างๆแบบ
กว้างๆ และไม่กาหนดการใช้งานที่ตายตัวเกินไป ทาให้สถาปัตยกรรมยังคงรองรับการเปลี่ยนแปลง
ได้ แต่อาจจะไม่ได้รองรับปัจจัยในด้านต่างๆอย่างแท้จริ ง
3.2.2 แบบที่ ส าม คื อ ข้ อ เสนอของ William Zuk ในการใช้ ก ารออกแบบ
สถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว (Kinetic architecture) ในการยอมให้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมสามารถ
ปรับตัวได้ทาให้เกิดการใช้งานที่สอดคล้องต่อปัจจัยตั้งต้น และยังคงปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้
ทาให้คุณค่าของอาคารเพิ่มขึ้นและมีช่วงเวลาในการใช้งานที่ยาวนานกว่า10(ภาพที่ 9)

10

เรื่ องเดียวกัน, 9.
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ภาพที่ 9 แนวคิดในการออกแบบ Kinetic architecture เปรี ยบเทียบกับแบบทัว่ ไป
ที่มา: William Zuk and Roger H. Clark, Kinetic architecture (New York: Van Nostrand
Reinhold, 1970), 10.
3.3 ระดับความซับซ้ อนของกลไก (Mechanism) ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่มี
องค์ประกอบสาคัญเคลื่อนไหวนั้น มีเทคนิคและวิธีการมากมาย อาจจะใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่
ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนอย่างมาก เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
ต่างๆ อาจจะแบ่งกลไกในสถาปัตยกรรม และเครื่ องกลต่างๆ เป็ นสี่ระดับ ได้ดงั นี้

ภาพที่ 10 ตัวอย่างความซับซ้อนกลไกระดับที่หนึ่ง และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทุ่นแรง
ที่มา: Tom Kundig, Chicken Point Cabin, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://n7470126.wordpress.com/2011/03/20/part-a-archetype-tom-kundig-chicken-point-cabin/

14
3.3.1 ระดับ ที่ หนึ่ ง เป็ นการออกแบบกลไกพื้นฐานเพื่อตอบวัตถุประสงค์เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ ง มีการขยับเคลื่อนไหว โดยควบคุมการทางานแบบตรงไปตรงมา (เปิ ดหรื อปิ ด
เท่านั้น) ด้วยมนุ ษย์ และอาจจะประกอบด้วยเทคโนโลยีในการทุ่นแรง มีการทางานด้วยชุดกลไกที่
ไม่ซบั ซ้อนและไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนัก เช่น ประตู -หน้าต่าง, สะพานชักในยุคกลางที่มีการควบคุม
การเปิ ดปิ ดด้วยรอก ที่อาศัยแรงมนุษย์ในการทางาน และต่อมาพัฒนาเทคโนโลยีในการทุ่นแรง ด้วย
ระบบถ่วงดุลน้ าหนัก (Self-Counterweighted System พัฒนาโดย Leonardo da Vinci) และการม้วน
ผ้าใบหลังคาของโคลอสเซียม (Colosseum)
3.3.2 ระดับที่สอง เป็ นระดับของการทางานที่ซบั ซ้อนขึ้นกว่าระดับแรก ไม่ได้มี
การทางานเพียงมิติเดียวอีกต่อไป มีการรองรับการใช้งานในหลายรู ปแบบ โดยพื้นฐานแล้วใกล้เคียง
กับระดับแรก และอาจจะเริ่ มมีการความคุมแบบอัตโนมัติเพิ่มเข้ามา เช่น การทางานของจักรยานที่
สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีการกาหนดความเร็ วของการเคลื่อนที่ได้ ทั้งยังสามารถที่จะเลี้ยว
ซ้ายหรื อขวาได้ดว้ ย (ยังควบคุมโดยมนุ ษย์ แต่มีความยืดหยุ่นของระบบกลไก), การทางานของ
ระบบควบคุ มความเร็ วของเครื่ องจักรไอน้ า (Flyball governor) ที่มีระบบการควบคุมทางานอย่าง
อัตโนมัติ โดยอาศัยความเร็ วจากเครื่ องจักรเหวี่ยงลูกบอลไปรอบๆ ทาให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางยกลูก
บอลขึ้น ปิ ดวาล์วอากาศทาควบคุมให้เครื่ องจักรมีความเร็ วสม่าเสมอโดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 11 ระบบควบคุมความเร็ วเครื่ องจักรไอน้ าแบบอัตโนมัติ
ที่มา: William Zuk and Roger H. Clark, Kinetic architecture (New York: Van Nostrand
Reinhold, 1970), 23.
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ระดับความซับซ้อนที่ สองนั้นมีพ้ืนฐานคล้ายกับแบบแรก แต่มีความซับซ้อนของการ
ทางานที่มากกว่ารวมทั้งอาจะมีการทางานแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทางานโดยความเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยทางกายภาพต่างๆ โดยตรง เช่น ความร้อน ความเร็ ว น้ าหนัก แรงดัน เป็ นต้น
3.3.2 ระดับที่สาม คือการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรู ปแบบกลไกการ
ทางานมี ก ารควบคุ มการทางานโดยการมีต รวจวัดปั จ จัย ต่างๆ อย่างละเอียดอ่อน และซับซ้อน
(อาจจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัย) ก่อนนาไปสู่การเคลื่อนไหวปรั บเปลี่ยนเพื่อตอบสนองโดยใช้
เทคโนโลยีเช่น การตรวจวัดความสว่างของแสงภายนอกอาคาร แล้วจึงปรับเปลี่ ยนขนาด, รู ปร่ าง,
รู ปทรง ช่ อ งเปิ ดของอาคารอัต โนมัติ โดยใช้เ ทคโนโลยี มอเตอร์ และพลัง งานไฟฟ้ า ในการ
ปรับเปลี่ยน

ภาพที่ 12 ตัวอย่างความซับซ้อนระดับที่สาม Kinetic wall ทางานโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว และตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน จานั้นจึงประมวนผลรู ปแบบของกาแพง
ที่มา: Frank Barkow, Kinetic Wall, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2014/06/18/kinetic-wall-barkow-leibinger-elements-venice-biennale2014.
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3.3.2 ระดับที่สี่ คือกลไกอัตโนมัติ ที่มีการควบคุม กลไกหลายระบบในตัวเดียว
และมีการทางานคล้ายการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง แก้ไขปัญหาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน (Algorithm) หรื อ
อาจจะเรี ยกได้ง่ายๆ ว่าคือ หุ่นยนต์ หรื อสมองกล เช่นการทางานของ แขนกลที่สามารถหยิบจับวัตถุ
ได้ในหลากหลายรู ปแบบไม่ซ้ ากัน และใช้แรงดันที่เหมาะสมในการหยิบที่แตกต่างกัน โดยไม่ตอ้ งมี
การเขี ยนโปรแกรมอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ก่อน ซึ่ งในระดับที่ซบั ซ้อนขนาดนี้ น้ นั ยังไม่มีการใช้กบั
งานสถาปัตยกรรมมากนัก พบเห็นในระบบอุตสาหกรรม, การบิน และการทหารได้มากกว่า11
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบระดับความซับซ้อนของกลไกระดับต่างๆ
ระดับ การควบคุม
1 มนุษย์
2 มนุษย์ หรื อระบบ
อัตโนมัติจากพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ
3 อัตโนมัติจากเซ็นเซอร์
การตรวจวัด หนึ่งหรื อ
หลายค่าและมีการ
ประมวลผล
4 อัลกอริ ทึม

แรงที่ใช้ขบั เคลื่อน
มนุษย์
มนุษย์ หรื อพลังงานจากการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
โดยตรง

กลไกการตอบสนอง
ทางานแบบทางเดียว
ทางานแบบทางเดียว หรื อ
มากกว่า

เทคโนโลยี และพลังงาน
ต่างๆ

ทางานแบบทางเดียว หรื อ
มากกว่า

เทคโนโลยี และพลังงาน
ต่างๆ

ทางานอย่างอิสระ

วิทยานิ พนธ์น้ ี มีค วามต้องการศึก ษา สถาปั ต ยกรรมเคลื่อนไหวที่ มีป ฏิ สัม พัน ธ์ก ับ
ธรรมชาติ โดยการทางานเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการควบคุมจากธรรมชาติ และใช้พลังงานจาก
ธรรมชาติ ใ นการขับเคลื่ อ นเช่ น เดี ยวกัน ไม่ ไ ด้มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาการควบคุ มด้ว ยระบบเซ็ น เซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่ นยนต์ จึงอาจจัดได้ว่าระดับของกลไกที่ทาการศึกษานั้นจัดอยูใ่ นระดับที่สองที่มีความต่างจากระบบการทางานขององค์ประกอบย่อย เช่นประตู -หน้าต่าง หรื อองค์ประกอบหลัก
แต่ยงั คงควบคุมและขับเคลื่อนโดยมนุษย์ที่นบั ว่าอยูใ่ นระดับที่หนึ่ง
11

เรื่ องเดียวกัน, 21.
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4. แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม ต่อปัจจัยธรรมชาติที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
แนวคิดสถาปัตยกรรมเคลื่อนไหว: ปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ ผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการศึกษา
กระบวนการออกแบบที่คานึงถึงตัวปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง(Pressure) ในเรื่ องของธรรมชาติ (Nature)
ที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงไป แล้ว จึ ง ส่ งผลให้ส ถาปั ต ยกรรมมีก ารเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง ผ่าน
เครื่ องมือ เทคนิ ค การขยับแบบต่างๆ โดยใช้พลังงาน (Powered) และการควบคุมจากธรรมชาติ มา
ขับ เคลื่ อ นระบบ, กลไก หรื อเครื่ องมื อ (Tools) ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การเคลื่ อ นไหว (ระบบ Direct
Mechanical Power Transmission) ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แนวคิดในการให้สถาปัตยกรรมมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อธรรมชาติ โดยใช้
ประโยชน์จากแรงธรรมชาติถ่ายทอดสู่สถาปัตยกรรม (Direct Mechanical Power
Transmission)
4.1 ลักษณะของธรรมชาติที่เปลีย่ นแปลง
“สถาปัตยกรรมถูกพลังธรรมชาติกระทาอย่างช้าๆ และสม่าเสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”12
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นตัวตั้งต้นในการก่อให้เกิดสถาปัตยกรรม
เคลื่อนไหวนั้น จาเป็ นที่จะต้องพิจารณาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เรา
ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยจนเราไม่ได้คานึงถึง หรื อหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั เรา
ก็อาจจะเรี ยกว่าเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และด้วยความต้องการพื้นฐานในจิตใจของมนุ ษย์ที่12

Susumu Shingu, Dialogue with nature (Tokyo : Process Architecture, 1983), 6.
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ต้องการรับรู ้ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เราจะมีการตอบสนองต่อปัจจัยตั้งต้น (Nature) ในแง่มุม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เพื่อแนวทางที่ชดั เจนเราอาจจะจาแนก
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตามความถี่ในการเกิด และความเป็ นไปได้ในการคาดเดา เป็ น
ปรากฏการณ์ในลักษณะต่างๆดังนี้ 13
4.1.1 ปรากฏการณ์ ใ นช่ วงสั้ น คื อปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่เกิด ขึ้ น ภายใน
ช่วงเวลาหนึ่ งวันหรื อหนึ่ งเดือนเป็ นปรากฏการณ์ ที่คาดเดาได้ อาจจะเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิ ด ขึ้ น
แน่ นอนในทุกๆวัน-ทุกๆเดือน และอาจจะปรากฏในทุกพื้นที่ เช่น พระอาทิตย์ข้ ึน-ลง พระจันทร์
ขึ้น-ลง น้ าขึ้น-น้ าลง ลมพัด เมฆเคลื่อนที่ หรื ออาจจะเกิดไม่สม่าเสมอเท่ากันในทุกพื้นที่เช่น ฝนตก
ฟ้าผ่า น้ าค้าง หมอก รุ ้งกินน้ า

ภาพที่ 14 เปรี ยบเทียบช่วงเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ แบบต่างๆ
4.1.2 ปรากฏการณ์ ในช่ วงยาว คื อปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายใน
ช่วงหนึ่งปี หรื อหลายปี อาจจะเกิดเป็ นประจาทุกๆ ปี ในพื้นที่เดิมหรื อพื้นที่อื่นๆแต่สามารถคาดคะเน
การเกิดได้ เช่น ฤดูกาล สุ ริยปุ ราคา ดาวตก ลูกเห็บ แม่คะนิ้ง น้ าท่วม
4.1.2 ปรากฏการณ์ ไม่แน่ นอน คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
และมักเกิดขึ้นอย่างไม่แน่ นนอน คาดคะเนได้ยาก เช่น สึนามิ พายุ แผ่นดินไหว

13

ศุภาริ นทร์ เจริ ญสุทธิกุล, “การรับรู ้ปรากฏการณ์ธรรมชาติผา่ นสถาปัตยกรรม”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 7.
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การศึกษาในปั จจัยตั้งต้นที่เป็ นปัจจัยทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปนั้น เพื่อความชัดเจนจึงมี
การมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถคาดคะเนการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนได้
และมีช่วงเวลาการเกิดขึ้นที่ไม่ยาวมาก คือปรากฏการณ์ในช่วงสั้น เพื่อที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อสถาปั ตยกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งผลกระทบของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอาจจะส่ งผลต่ อ
มนุษย์ และสถาปัตยกรรม ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ปรากฏการณ์ช่วงสั้นที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่
การเปลีย่ นแปลง
ทางธรรมชาติ

องค์ประกอบทาง
ธรรมชาติที่
เปลีย่ นแปลง

ผลกระทบต่ อมนุษย์

ผลกระทบต่ อ
สถาปัตยกรรม

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

สุ นทรียภาพ

แสง

กาหนดลักษณะช่วงเวลา
การใช้ชีวิต

ประสิทธิภาพในการ
มองเห็น

การมอง/สังเกต

การออกแบบช่องเปิ ด
การติดตั้งแสงสว่าง

อุณหภูมิ

สุขอนามัย
การดารงชีวิต

สภาวะที่สบาย หรื อ
เลวร้าย (ร้อน-หนาว)

การสร้างสภาวะสบาย

การวางแกนอาคาร
การออกแบบช่องเปิ ด

พระจันทร์ข้ ึน-ลง
ข้างขึ้น-แรม

แสง

กาหนดพฤติกรรม
ยามค่าคืน

-

การมอง/สังเกต

การออกแบบช่องเปิ ด

น้ าขึ้นน้ าลง

น้ า

กาหนดการใช้พ้นื ที่
ริ มน้ า/ใกล้น้ า

-

-

ลักษณะฐานรากอาคาร
ความยาวท่าเรื อ

ลมพัด

มวลอากาศ

สภาวะสบาย และ
สุขอนามัย

สภาวะที่สบาย และ
คุณภาพอากาศ

การมอง/สังเกต
การสัมผัส
การได้ยนิ

การออกแบบช่องเปิ ด
การหมุนเวียนอากาศ

เมฆเคลื่อนที่

มวลอากาศ

-

-

การมอง/สังเกต

-

พระอาทิตย์ข้ ึน-ลง
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ตารางที่ 3 ปรากฏการณ์ช่วงสั้นที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่
การเปลีย่ นแปลง
ทางธรรมชาติ

องค์ประกอบทาง
ธรรมชาติที่
เปลีย่ นแปลง

ผลกระทบต่ อมนุษย์

ผลกระทบต่ อ
สถาปัตยกรรม

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

สุ นทรียภาพ

น้ า

สร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน/ร่ างกาย
บดบังทัศนียภาพ
สร้างน้ าสะอาด

เสียงกระทบอาคาร
ความชื้น

การมอง/สังเกต
การสัมผัส
การได้ยนิ

ลักษณะของหลังคา
เสียงกระทบ

ฟ้าผ่า

พลังไฟฟ้า

สร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน/ร่ างกาย
สร้างเสียงดัง/ความ
หวาดกลัว

เสียงดัง และแสงสว่าง

การมอง/สังเกต

การป้องกนั อันตราย

น้ าค้าง

น้ า

สร้างน้ าสะอาด
เล็กน้อย

ความชื้น

การมอง/สังเกต
การสัมผัส

-

หมอก

น้ า

บดบังทัศนียภาพ

-

การมอง/สังเกต

-

รุ ้งกินน้ า

แสง

-

-

การมอง/สังเกต

การกดั เซาะ

การกดั เซาะ

ฝนตก

น้ าไหล/ตก

น้ า

กิจกรรมเกีย่ วกบั น้ า

-

การมอง/สังเกต
สัมผัส
การได้ยนิ

คลื่นทะเล

น้ า

กิจกรรมเกีย่ วกบั น้ า

เสียงกระทบอาคาร

การมอง/สังเกต
สัมผัส
การได้ยนิ

5. เครื่ องมือสาคัญในการออกแบบ และการประยุกต์ใช้
จากการวิ เ คราะห์ ก ลไกทั่ว ไปที่ มี อ ยู่ ใ นสถาปั ต ยกรรมและสถาปั ต ยกรรมแบบ
เคลื่อนไหว การที่องค์ประกอบย่อย (Element), หรื อองค์ประกอบหลัก (Structure: องค์ประกอบ
สาคัญ หรื อทั้งอาคารมีการขยับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง) ของสถาปัตยกรรมมีการขยับนั้น มีพ้นื ฐาน
มาจากเทคโนโลยี หรื อเครื่ องมือ (Tools) ซึ่งมีการทางานที่มีองค์ประกอบร่ วมกันคือ กลไกล, แรงที่
ใช้ขบั เคลื่อน และการควบคุมการทางาน ยกตัวอย่างเช่น ประตู มีกลไกหลักคือจุดหมุน (Pin joint)
ควบคุมและใช้แรงจากมนุ ษย์ หรื อสะพานชักในยุคกลาง มีกลไกหลักคือจุดหมุน และควบคุมการ
ทางานด้ว ยมนุ ษ ย์เช่ น เดี ยวกัน แต่ ใช้แรงสาคัญในการขับเคลื่อนคื อ การถ่ว งดุ ลน้ าหนัก (SelfCounterweighted) ที่อาศัยประโยชน์จากแรงดึงดูดโลก
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5.1 กลไกหลักที่สาคัญ โดยกลไกสาคัญได้พฒั นาต่อมาจากประตูทางเข้าปากถ้ าในยุค
โบราณที่นับเป็ น “นวัตกรรมแห่ งล้อ” (หน้าที่ 6)โดยถูกพัฒนาต่อมาในรู ปของจุดหมุน และราง
เลื่อน ที่พบเห็นได้ในองค์ประกอบจาพวก ประตู และหน้าต่าง และยังถูกใช้เป็ น เครื่ องมือ /กลไก
หลักในการขยับปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็ นเครื่ องมือหลักที่พบได้ในปัจจุบนั

Innovation of Wheel

Pin joint

Sliding Track

ภาพที่ 15 กลไกสาคัญ ในการขยับปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
5.1.1 จุ ด หมุ น จุ ด หมุ น นั บ เป็ นกลไกพื้ น ฐานของการขยับ ปรั บ เปลี่ ย น
สถาปัตยกรรมก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็ นองค์ประกอบย่อย หรื อองค์ประกอบสาคัญ ก็มกั มีการใช้จุดหมุน
เป็ นเครื่ องมือหลัก หากแต่มีความซับซ้อนและมี ตวั แปรที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสถาปั ตยกรรม
ต่างกัน โดยมีตวั แปรสาคัญดังนี้ (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 ตัวแปรที่สาคัญของกลไก “จุดหมุน”
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1. จานวนของจุดหมุนที่ใช้ นับเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่ สุด เพราะสั ม พัน ธ์
โดยตรงกับความซับซ้อนของกลไก และมีความเป็ นไปได้ในการใช้งานไม่จากัด ถ้าจานวนจุดหมุน
ทางานร่ วมกันมากกว่าสองจุดขึ้นไปเราอาจจะเรี ยกได้ว่าการพับ

ภาพที่ 17 ตัวอย่างการออกแบบประตูโดยการใช้จุดหมุนหลายจุดร่ วมกัน
ที่มา: Klemens Torggler, Evolution Door, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.atelierul5.com/
2. ลักษณะขององค์ประกอบที่ใช้ขยับ เป็ นการขยับในองค์ประกอบย่อย
ทางสถาปั ตยกรรม หรื อเป็ นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย และการ
ปฏิสมั พันธ์สถาปัตยกรรมกับบทริ บทโดยรอบ ซึ่งส่งผลต่อแรงที่ใช้ในการขับเคลื่อนด้วย หากมีการ
ออกแบบกับองค์ประกอบหลัก อาจจะต้องใช้แรง หรื อเทคนิควิธีในการทาให้องค์ประกอบนั้นขยับ
ได้ร่วมด้วย

ภาพที่ 18 ลักษณะการขยับในองค์ประกอบย่อย (Element) และหลัก (Structure)
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3. แนวแกนหมุน เป็ นแนวแกนที่กระทาในระนาบแนวนอนขนานกับพื้น
โลก (x,y) หรื อแนวตั้ง (z) ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ นไปได้ใ นการปรั บ เปลี่ ย นหน้า ที่ ใ ช้ส อยของ
องค์ประกอบย่อย และหลัก โดยในส่ วนขององค์ประกอบย่อย การหมุนในแนวแกนนอนนั้นจะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การใช้ได้งานมาก แต่อาจจะใช้แรงในการทางานที่มากกว่าเช่ นกัน
ตัวอย่างเช่น การปรับหมุนพื้นขึ้นมาเป็ นผนัง ปรับผนังหมุนขึ้นไปเป็ นหลังคา ส่ วนการหมุนใน
แนวตั้งเช่น ประตู-หน้าต่าง นั้นอาจจะมีขีดจากัดในการการเปลี่ยนแปลง แต่ใช้แรงในการทางานที่
น้อยกว่า ส่ ว นในลัก ษณะขององค์ประกอบหลัก โดยส่ วนมากจะเป็ นการหมุนเพื่อปรั บเปลี่ยน
ปฏิสมั พันธ์ของอาคารกับบริ บทรอบๆ และเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย
Z

X

Z

Y

X

Y

ภาพที่ 19 แนวแกนในการหมุนแบบแกนแนวนอน และแกนแนวตั้ง
4. ตาแหน่งของจุดหมุน ตาแหน่งที่ยดึ กับองค์ประกอบนั้นๆ มีผลต่อแรงที่
ใช้ในการขยับ เช่น การยึดในตาแหน่งศูนย์กลางจะสร้างสมดุลให้กบั การเคลื่อนไหวโดยใช้น้ าหนัก
ขององค์ประกอบเป็ นส่วนช่วยในการทางานทาให้ใช้แรงในการขับเคลื่อนน้อยกว่าแบบยึดริ มขอบ
5. องศาในการหมุ น เป็ นตัว แปรที่ มี ค วามเป็ นไปได้ไ ม่ จ ากั ด เพื่ อ
ตอบสนองความสามารถในการเชื่ อมต่อพื้นที่ หรื อปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย มีความสาคัญใน
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5.1.2 รางเลื่ อ น Sliding Track เป็ นกลไกที่อาจถูกพัฒนาจากนวัตกรรมของล้อ
พร้อมกับจุดหมุนโดยใช้ลอ้ เคลื่อนที่บนรางเลื่อนมีตวั แปรในการทางานที่สาคัญดังนี้
1. ลัก ษณะขององค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ข ยับ เป็ นองค์ ป ระกอบย่ อ ยทาง
สถาปั ตยกรรม หรื อเป็ นองค์ประกอบหลัก (ภาพที่ 20) ซึ่ งจะส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย
และการปฏิสมั พันธ์สถาปัตยกรรมกับบทริ บทโดยรอบ ซึ่งในองค์ประกอบหลักยังคงมีความเป็ นไป
ได้ในการเคลื่อนที่ดว้ ยแรงมนุษย์
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ภาพที่ 20 ตัวแปรที่สาคัญของกลไก “รางเลื่อน”
2. แนวรางเลื่อนในระนาบแกนแนวนอน และแนวตั้ง ส่ งผลต่ อความ
เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยองค์ประกอบรวม พื้นที่ทางสถาปั ตยกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนตาแหน่ งที่ต้งั ในทั้งสองระนาบ เพื่อปรับเปลี่ยนปฏิสมั พันธ์กบั บริ บทแวดล้อม
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X

Y

ภาพที่ 21 แนวแกนในการเคลื่อนที่แบบแกนแนวนอน และแกนแนวตั้ง
3. ระยะทางในการเคลื่อนที่ เป็ นตัวแปรที่มีความเป็ นไปได้ไม่จากัด ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บริ บทต่างๆ
4. ทิ ศ ทางในการ ก็ มี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นตัว แปรที่ เ ป็ นไปได้ไม่ จ ากัด เพื่ อ
กาหนดทิศทางที่องค์ประกอบ หรื อสถาปัตยกรรมจะเคลื่อนที่ไป

25
5.2 แรงและการควบคุม

ภาพที่ 22 ความสัมพันธ์ของธรรมชาติกบั แรงที่มคี วามเป็ นไปได้ในการขับเคลื่อนต่อสถาปัตยกรรม
โดยตรง ( Direct Mechanical Power Transmission)
แรง และพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนกลไกและองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมมีได้ใน
หลายรู ปแบบ เริ่ มจากพื้นฐานที่ สุดคือการใช้แรงจากมนุ ษย์ขยับโดยตรง แต่มีขอ้ จากัดต่อขนาดที่
สามารถทาได้ที่ข้ ึนตรงต่ อแรงของมนุ ษย์ จึงมีการใช้พลังงานต่างๆเข้ามาช่ว ย โดยการศึกษานี้ มี
ความต้องการทดลองออกแบบหาความเป็ นไปได้ในการใช้พลังธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติมาใช้ขบั เคลื่อนโดยตรง และควบคุม (Operate) อย่างอัตโนมัติดว้ ยสภาวะธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงเองด้ว ย ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติ น้ ัน มีค วามสามารถในการท างานต่ อ
สถาปัตยกรรมที่ต่างกันรวมถึงเรี ยกร้องระบบที่เหมาะสมต่างกัน เช่น แรง และน้ าหนักจากน้ าฝนที่มี
น้ าหนั ก กระท าต่ อสถาปั ต ยกรรมโดยตรงจึ ง มีค วามเป็ นไปได้ใ นการใช้ร ะบบสมดุ ลน้ าหนัก
(Counterweight System) ในการท างาน, การเปลี่ ย นแปลงจากน้ าขึ้ น-ลง ที่ ร ะดั บ น้ ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงอาจจะใช้ก ับ ระบบแรงดัน อาการที่ใช้ในทุ่ น ลอย และแรงลมที่ สามารถกระทาต่อ
องค์ประกอบเล็กๆได้โดยตรงจึงอาจจะต้องวิเคราะห์ในส่วนของวัสดุที่มีน้ าหนักเบาแทน
การควบคุมโดยธรรมชาติ หมายถึงการที่ ใช้ ปั จจัยทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
และกระท าต่ อ สถาปั ต ยกรรมอยู่ต ลอด เป็ นตัว ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง, เคลื่ อ นไหว ของ
สถาปัตยกรรมเอง โดยผ่านแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เช่นการปรับเปลี่ยนลานพัก ผ่อน
ริ มชายหาดที่สมั พันธ์กบั ระดับน้ าทะเลที่ลดลงและออกห่างจากฝั่งมากขึ้นเรื่ อยๆ อย่างอัตโนมัติ
6. สรุป
จากการศึก ษาทฤษฎี Kinetic architecture ที่ เป็ นแนวคิ ด ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมโดยมีส่วนประกอบ หรื อทั้งหมดของอาคารสามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อปรับตัวเข้ากับ
ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อการออกแบบที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา โดยวิทยานิ พนธ์น้ ี มุ่งเน้น ใน
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การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาเป็ นตัวแปรใน
การควบคุมกลไกการเคลื่ อนไหว ผ่านพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติเองด้วย โดยกลไกที่สาคัญจาก
การศึกษาประวัติศาสตร์การขยับเคลื่อนไหวในสถาปัตยกรรม และการวิเคราะห์จากองค์ประกอบที่
มีอยูจ่ ริ งในสถาปัตยกรรม พบว่ากลไกที่สาคัญอาจจะประกอบไปด้วย จุดหมุน และรางเลื่อน อันมี
ความซับซ้อนและรายละเอียดในการใช้งานแตกต่างกันออกไป โดยการออกแบบที่กลไกทางาน
ร่ วมกับ แรงธรรมชาติ อ าจจะต้องมี ก ารใช้เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารเพิ่ม เติ ม ที่ ส อดคล้อ งกับรู ปแบบ
ธรรมชาติน้ นั ๆเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกลไกได้โดยเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ (ภาพที่ 13)

บทที่ 3
กระบวนการศึกษา
กระบวนการศึก ษาแบ่ งเป็ น 1. กรณี ศึก ษาจากสถาปั ต ยกรรมเคลื่อนไหวที่ มีอยู่จริ ง
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นสถาปั ตยกรรมเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนของกลไกในระดับที่ 1-2 (หน้าที่12) เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่ทาการศึกษา 2. การทดลองออกแบบการทางาน
ของสถาปั ตยกรรมร่ วมกับแรง และการควบคุมโดยปั จจัยทางธรรมชาติ เพื่อหาความเป็ นไปได้ใน
การสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติอย่างเหมาะสม

ภาพที่ 23 การศึกษากรณี ตวั อย่างอาคารที่มีการ เคลื่อนไหว, ขยับ, ปรับเปลี่ยน และเคลื่อนที่ได้
ที่มา: Dezeen, Moving Buidings, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/tag/moving-buildings/
กรณีศึกษา
1. The House with Balls by Matharoo Associates : India, 2010
เป็ นอาคารที่ออกแบบมาสาหรับเจ้าของที่มีอาชีพขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้ า โดยมี
ส่วนหนึ่งของบ้านเป็ นบ่อสาหรับเพาะพันธ์ปลา จุดเด่นของบ้านคือการออกแบบผนังที่สามารถเปิ ด
ได้เป็ นแนวยาวต่อเนื่ องกันทางานโดยการถ่วงน้ าหนักลูกตุม้ คอนกรี ตสร้างความสมดุลกับผนัง เมื่อ27
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เปิ ดผนังออกทั้งหมด อาคารจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ธรรมชาติดา้ นหน้าไปจนถึงบริ เวณบ่อปลาอย่างเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และแผ่นผนังยังเคลื่อนไหวไปมาตามแรงลมอีกด้วย

ภาพที่ 24 การเปิ ดและปิ ดของผนังอาคาร ควบคุมโดยผูใ้ ช้สอยอาคาร
ที่มา: Dezeen, The House with Balls by Matharoo Associates, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560,
เข้าถึงได้จาก https://www.dezeen.com/2010/08/02/the-house-with-balls-by-matharoo-associates/

ภาพที่ 25 ผนังที่เคลื่อนที่อิสระตามแรงลม และการเชื่อมต่อพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม
ที่มา: Dezeen, The House with Balls by Matharoo Associates, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560,
เข้าถึงได้จาก https://www.dezeen.com/2010/08/02/the-house-with-balls-by-matharoo-associates/
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์กรณี ศึกษา The House with Balls
PROJECT
NAME

The
House
with Balls

MOVING
2
MECHANISM LEVEL
PARTS
POWERED
SCALE MECHANISM OPERATE
Pin Joint
User or
Human and
Wind
Counterweight
System
Element

FUNCTION
1. ปรับเปลี่ยนผนังให้
กลายเป็ นกันสาด
2. เชื่อมต่อพื้นที่ภายนอก
กับอาคาร
3. ผนังเคลื่อนไหวตาม
แรงลม

2. The Night Train party pavilion by 13 students from the RTU : Latvia, 2016

ภาพที่ 26 กระโจมที่เลื่อนไปตามราง ทาหน้าที่ในบริ บทที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
ที่มา: Dezeen, Night Train party pavilion, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2016/08/31/night-train-riga-technical-university-cesis-latvia-timberpavilion/
การออกแบบพื้นที่ สังสรรค์หน้าโรงงานผลิตเบี ยร์ เก่าซึ่ งกลายเป็ นศูนย์จดั แสดงงาน
ศิ ล ปะและวิ ท ยาศาสตร์ โดยเป็ นการออกแบบกระโจมเลื่ อ นไปบนรางขนาด 13 เมตร เพื่ อ
ปรั บเปลี่ ย นการปฏิ สัมพันธ์กบั บริ บทต่ างๆตามช่วงเวลาที่ กาหนดไว้ โดยเริ่ มจากทาหน้าที่เป็ น
หลังคาส่ องสว่างในช่ วงค่า บริ เวณเหนื อโต๊ะที่ใช้สังสรรค์ จากนั้นจึงเลื่อนไปที่บริ เวณหอคอยร้าง
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เพื่อเปิ ดหลังคากระโจมออกสาดไฟขึ้นบนผนังอิฐขนาดใหญ่ นัยว่าเป็ นสัญญาณเชื้อเชิญชวนว่างาน
เลี้ ย งเริ่ มขึ้ นแล้ว ต่ อ มาจึ ง เลื่ อ นไปบริ เวณลานเต้น ร า และจบค่ า คื น ด้ว ยการเลื่ อ นออกไปสู่
สวนสาธารณะด้านข้างโรงงานเพื่อทาหน้าที่เป็ นดัง่ ตะเกียงส่องลงบนพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 27 การปฏิสมั พันธ์กบั บริ บทโดยรอบตามช่วงเวลาต่างๆ
ที่มา: Dezeen, Night Train party pavilion, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2016/08/31/night-train-riga-technical-university-cesis-latvia-timberpavilion/
ตารางที่ 5 วิเคราะห์กรณี ศึกษา The Night Train
PROJECT
NAME

The Night
Train

MOVING
MECHANISM LEVEL
PARTS
OPERATE
SCALE MECHANISM
Sliding Track
User
Structure

1
POWERED
Human

FUNCTION
1. ปรับหน้าที่ใช้สอยของ
กระโจมในสี่ รูปแบบ
2. ปฏิสัมพันธ์กบั พื้นที่
โดยรอบ
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3. Caja Oscura by Javier Corvalán : Paraguái, 2013

ภาพที่ 28 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของอาคารขณะใช้งานและเมื่อไม่มีการใช้งาน
ที่มา: Dezeen, Caja Oscura by Javier Corvalán, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2013/08/16/caja-oscura-by-javier-corvalan/
ผลงานออกแบบของสถาปนิ ก ชาวสเปน เพื่ อ เป็ นบ้า นพัก ตากอากาศของผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์ ที่มาพักผ่อนเป็ นครั้งคราว เนื่องจากนานๆทีเจ้าของจึงจะได้มาพักจึงเจ้าของจึงตั้งเงื่อนไข
ที่ให้สถาปั ตยกรรมทาหน้าที่ เป็ นที่พกั ที่อยู่สบายๆ สลับกับอาคารที่ถูกปิ ดอย่างสนิ ท ชั้นสองของ
บ้านจึ งถูกออกแบบด้วยกล่องสังกะสี ขนาดใหญ่คลุมพื้นที่ช้ นั สองไว้ยามที่อาคารไม่มีการใช้งาน
และเปิ ดขึ้ นด้วยรอกดึงอย่างง่ ายทางานร่ วมกับจุดหมุนที่จุดสมดุลน้ าหนัก ลักษณะการเปิ ดทางาน
คล้ายกับเลนส์ที่ใช้ในกล้องถ่ายภาพ ทาให้แสงที่ลอดเข้ามาฉายภาพทิวทัศด้านนอกเข้ามาบริ เวณ
ผนังด้านหลังแบบภาพกลับหัว และเปิ ดให้สมั ผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
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ภาพที่ 29 การเปิ ดชั้นสองด้วยรอกที่ทางานกับจุดหมุน และภาพจากภายนอกที่ฉายลงบนผนังใน
อาคาร
ที่มา: Dezeen, Caja Oscura by Javier Corvalán, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2013/08/16/caja-oscura-by-javier-corvalan/
ตารางที่ 6 วิเคราะห์กรณี ศึกษา Caja Oscura
PROJECT
NAME

Caja
Oscura

MOVING
1
MECHANISM LEVEL
PARTS
POWERED
SCALE MECHANISM OPERATE
Pin joint
User
Human with
Pulley and
Counterweight
Structure

FUNCTION
1. ปรับหน้าที่ใช้สอยของ
สถาปั ตยกรรม
2. ปฏิสัมพันธ์กบั พื้นที่
โดยรอบ
3.ดึงทัศนียภาพภายนอก
ฉายลงบนผนังภายใน
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4. Open House by Matthew Mazzotta : Alabama, 2013
ประชาชนในท้องถิ่นร่ วมกับ Mazzotta ในการรื้ อถอนบ้านที่ถูกทอดทิ้งในใจกลาง
เมืองและนาวัสดุ ที่ยงั ใช้ได้นามาออกแบบอาคารสาหรับพื้นที่สาธารณะซึ่ งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่
ขาดแคลนในเมือง โดยออกแบบเป็ นอาคารที่สามารถพักเก็บและกางออกเป็ นที่นง่ั จานวนห้าแถว
เพื่อเป็ นพื้นที่ฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง, งานแสดงศิลปะและดนตรี และการสัมมนาประชุมต่างๆ

ภาพที่ 30 การพับเก็บ และกางออกเพื่อเป็ นพื้นที่สาธารณะของอาคาร
ที่มา: Dezeen, Open House by Matthew Mazzotta, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2013/08/20/open-house-by-matthew-mazzotta/
ตารางที่ 7 วิเคราะห์กรณี ศึกษา Open House
PROJECT
NAME

Open
House

MOVING
PARTS
SCALE

Structure

1

MECHANISM LEVEL
MECHANISM

OPERATE

POWERED

Pin joint
(Multiple Joints)

User

Human with
Pulley

FUNCTION
1. ปรับหน้าที่ใช้สอยของ
สถาปั ตยกรรม (พับเก็บ
และกางออก)

5. Livraria de Vila by Isay Weinfeld Arquitecto : São Paulo, 2010
ร้านหนังสื อที่ถูกออกแบบหน้าร้านด้วยชั้นวางหนังสื อที่สามารถหมุนได้เป็ นทางเข้า
และชั้นแสดงหนังสื อด้วยในตัว เนื่ องมาจากการข้อจากัดทางพื้นที่ในการออกแบบ และการใช้ช้นั
แสดงหนังสือเป็ นทางเข้ายังเชื้อเชิญให้ผคู ้ นสนใจที่จะเข้าเยีย่ มชมร้านค้าอีกด้วย
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ภาพที่ 31 ชั้นแสดงหนังสื อที่ทาหน้าที่เป็ นทางเข้าด้วยการทางานโดยใช้จุดหมุน
ที่มา: Dezeen, Livraria de Vila, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2010/03/21/livaria-de-vila-by-isay-weinfeld-arquitecto-2/
ตารางที่ 8 วิเคราะห์กรณี ศึกษา Livraria de Vila
PROJECT
NAME
Livraria
de Vila

MOVING
PARTS
SCALE
Element

1

MECHANISM LEVEL
MECHANISM

OPERATE

POWERED

Pin joint

User

Human

FUNCTION
1. การเปลี่ยนแปลงหน้าที่
ใช้สอยขององค์ประกอบ
ย่อย ทาหน้าที่เป็ นชั้น
แสดงหนังสื อ และทางเข้า

6. A Rolling Masterplan by Jagnefalt Milton : Norway, 2010
เป็ นงานออกแบบที่ชนะการประกวดผังเมือง ออกแบบโดยใช้รางรถไฟเดิมที่ มี อยู่
แล้ว ประกอบกับรางที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ใช้เคลื่อนย้ายอาคารไปรอบๆเมือง สอดคล้องกับ ฤดูต่างๆ
และกิจกรรมทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยออกแบบชุดประเภทของอาคาร (Unit) ในหลายรู ปแบบ
การทางาน ทั้งโรงอาบน้ าสาธารณะ, เวทีแสดงดนตรี , และโรงแรม เคลื่อนย้ายไปรอบๆเมืองบนราง
รถไฟ
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ภาพที่ 32 การย้าย Unit ต่างๆ ไปรอบเมืองตามฤดูกาล และกิจกรรมของเมือง
ที่มา: Dezeen, A Rolling Masterplan by Jagnefalt Milton, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้
จาก https://www.dezeen.com/2010/12/22/a-rolling-masterplan-by-jagnefalt-milton/
ตารางที่ 9 วิเคราะห์กรณี ศึกษา A Rolling Masterplan
PROJECT
NAME

A Rolling
Masterplan

MOVING
MECHANISM LEVEL
PARTS
OPERATE
SCALE MECHANISM
Sliding Track
User
Structure

1
POWERED
Human or
Machine

FUNCTION
1. การย้ายอาคารเพื่อ
ปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์
รอบๆ เมือง

7. Garden House by Caspar Schols : Nederland, 2016
การออกแบบกระท่อมในสวนที่มีบริ เวณติดน้ า เพื่อรองรับงานอดิเรกสาหรับแม่ของ
ผูอ้ อกแบบ และแม่ เขายังร้ องขอให้สถาปั ตยกรรมนี้ รองรับกิจกรรม ทานอาหารเย็น กับเพื่อนๆ,
พื้นที่เล่นของเด็กๆ และพื้นที่สาหรับทาสมาธิ อาคารทาด้วยไม้สน และกระจกเป็ นหลัก ซ้อนกันอยู่

36
ในรางเลื่อนที่ สามารถเลื่อนเพื่อปรั บเปลี่ยนขนาด และการทางานได้อย่างหลากหลาย ตามความ
ต้องการใช้สอยพื้นที่และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 33 การปรับเปลี่ยนอาคารในรู ปแบบต่างๆ
ที่มา: Dezeen, Garden House by Caspar Schols, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.dezeen.com/2016/10/18/video-garden-house-caspar-schols-eindhoven-netherlandswooden-pavilion-shed-movie/
ตาราง 10 วิเคราะห์กรณี ศึกษา Garden House
PROJECT
NAME
Garden
House

MOVING
MECHANISM LEVEL
PARTS
OPERATE
SCALE MECHANISM
Sliding Track
User
Structure

1
POWERED
Human

FUNCTION
1. การปรับเปลี่ยนหน้าที่
ใช้สอยของอาคาร

8. กรณี ศึกษาจากเปลือก หรื อหน้าอาคาร (Facade) สถาปั ตยกรรมที่ออกแบบเปลื อก
อาคารที่ทางานกับบริ บททางธรรมชาติในรู ปแบบของลมที่พดั เคลื่อนไหวไปมา มีให้เห็นมากมาย
หลายกรณี โดย มีแนวทางการออกแบบที่คล้ายคลึงกันคือ การออกแบบจุดหมุนที่ทางานกับวัสดุ
ขนาดเล็ก ร้ อ ยเรี ย งกัน เป็ นแผงหน้า อาคารขนาดใหญ่ เพื่ อ ให้เ กิ ด การตอบสนองต่ อ แรงลมที่
เปลี่ยนแปลง ขับเน้นความเปลี่ยนแปลงของลมให้ออกมาเป็ นรู ปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้ นบนหน้า

37
อาคาร และสร้างสุนทรี ยภาพ คล้ายกับโมบายแขวนแต่มีความซับซ้อนและรายละเอียดที่มากกว่า ดัง
ภาพที่ 34

ภาพที่ 34 ตัวอย่างการออกแบบ Facade อาคารที่ทางานกับแรงลม
ตารางที่ 11 วิเคราะห์กรณี ศึกษา Facade ที่ทางานกับแรงลม
PROJECT
NAME

Facade

MOVING
MECHANISM LEVEL
PARTS
OPERATE
SCALE MECHANISM
Pin Joint
Wind
Element

2
POWERED
Wind

FUNCTION
1. สร้างความเคลื่อนไหว
บริ เวณ เปลือกหรื อผิว
อาคาร

สรุ ป การศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา จากกรณี ศึ ก ษาที่ ย กมานั้ นจะเห็ น ได้ว่ า เป็ นงาน
สถาปั ต ยกรรมที่ ไ ม้ไ ด้ใ ช้เ ทคโนโลยี แ บบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อเซ็ น เซอร์ ใ นการท างานเป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ เคลื่อนไหวด้วยการควบคุมของผูใ้ ช้สอยหรื อแรงลม เท่านั้น และมีพ้ืนฐานของ
กลไกในสองรู ปแบบสาคัญคือ จุดหมุน และรางเลื่อน ดังที่กล่าวไว้ในบทที่แล้ว โดยมีมีจุดประสงค์
ในการออกแบบแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการโดยมากมักเป็ นไปเพื่อ ปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอย,
เพิ่มประโยชน์ ใช้สอย และสร้ างปฏิสัมพัน ธ์ก ับบริ บทต่ างๆ แต่ ก ารควบคุ มโดยธรรมชาติ น้ ัน
นอกจากการใช้ลมที่ ทางานกับองค์ประกอบย่อยที่พบได้มากในกรณี ศึกษานั้น จะมีการใช้พลังงาน
และการควบคุมจากธรรมชาติในรู ปแบบใดได้อย่างเหมาะสมอีกหรื อไม่ท้ งั องค์ประกอบย่อย และ
องค์ประกอบหลัก ของสถาปัตยกรรม

38
การทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมกับแรง และการควบคุมโดยธรรมชาติ
การทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่ทางานร่ วมกับแรง และการควบคุมด้วยธรรมชาติ
ในหลายรู ปแบบที่ ได้ก ระทากับตัว สถาปั ต ยกรรมอยู่ต ลอดเวลานั้น จะสามารถก่ อให้เกิ ด การ
เคลื่อนไหวในองค์ประกอบสาคัญ (Structure) ทางสถาปัตยกรรมได้อย่างไร และองค์ประกอบย่อย
(Element) อย่างใดบ้างในรู ปแบบและวิธีการที่ เหมาะสมเพื่อหาความเป็ นไปได้ในการออกแบบ
และข้อดี ข ้อเสี ยของแต่ ละปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่กระทาต่ อสถาปั ตยกรรมต่ อไป โดยใช้
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น และเครื่ องมือพื้นฐาน (จุดหมุน, รางเลื่อน) ที่ได้ทาการศึกษาไว้

ภาพที่ 35 การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มคี วามเป็ นไปได้ในการขับเคลื่อนกลไก เคลื่อนไหวใน
สถาปัตยกรรม
โดยมีการเลือกศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในสามรู ปแบบ ได้แก่ ฝน, ลม, และ
น้ าขึ้น-น้ าลง ในรู ปแบบที่ส่งผลต่อประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ งานทางานกับ
พื้น ผิว ของอาคาร และการเปลี่ ย นรู ปแบบโดยรวมของสถาปั ต ยกรรม โดยมีเครื่ องมือในการ
ออกแบบที่ต่างกัน และระบบการใช้แรงจากธรรมชาติที่ต่างกัน ตามความเหมาะสม
นา้ ขึน้ นา้ ลง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 36 สถาปัตยกรรมริ มน้ าทัว่ ไป และสถาปัตยกรรมที่มีปฏิสมั พันธ์กบั น้ าขึ้น-น้ าลง
(ก) อาคารริ มน้ าที่โครงสร้างยืน่ อยูใ่ นน้ า
(ข) อาคารริ มน้ าที่มีโครงสร้างอยูบ่ นฝั่ง แต่มีพ้นื ที่ติดริ มน้ า
(ค) แนวคิดอาคารที่สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ระดับน้ า
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ปรากฏการณ์น้ าขึ้น-ลงนั้น เป็ นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลก, ดวงจันทร์, และดวงอาทิตย์ ซึ่งในบางประเทศอาจจะ
มีระดับ ของน้ าที่ เปลี่ ย นแปลงต่ างกันถึง 20 เมตร ซึ่ งสามารถน าไปผลิต กระแสไฟฟ้าได้ แต่ ใน
ประเทศไทยนั้นระดับที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอยูท่ ี่ประมาณ 4 เมตร และโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 1-2
เมตร แต่อย่างไรนั้นน้ าขึ้นและลงนั้นก็ยงั คงทางานกับสถาปัตยกรรมที่อยูบ่ ริ เวณริ มน้ าอยูต่ ลอดเวลา
เราจะใช้เครื่ องมือใด และกลไกในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องไปกับระดับน้ าได้บา้ ง
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของน้ าขึ้ น น้ า ลงก็คื อ ระดับน้ าที่ เ ปลี่ ย นแปลงในแนวดิ่ ง
ตลอดเวลา และการใช้พลังงานของน้ าขึ้นน้ าลงในการขับเคลื่อนกลไกสถาปัตยกรรมนั้นเราอาจจะ
ใช้ ทุ่ นลอย ที่ เป็ นกระเปาะอากาศ ที่จะลอยอยู่บนผิวน้ าเสมอ เป็ นตัวควบคุมการทางานได้อย่าง
อัต โนมัติ โดยแบ่ งการทดลองออกเป็ นสองลัก ษณะคื อ กลไกการทางานกับองค์ประกอบหลัก
(องค์ประกอบสาคัญ หรื อทั้งอาคารมีก ารขยับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง) และกลไกที่ ทางานกับ
องค์ประกอบย่อยของสถาปัตยกรรม
1. องค์ประกอบหลัก

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 37 สมมติฐานในการทดลอง
(ก) สถาปัตยกรรมทาหน้าที่เป็ นกระโจม, Pavilion สาหรับการพักผ่อนในร่ ม
(ข) สถาปั ตยกรรมทาหน้าที่เป็ นพื้นที่นง่ั เล่นริ มน้ า
(ค) สถาปั ตยกรรมทาหน้าที่เป็ นลานริ มน้ าอเนกประสงค์
ตามปกติแล้วอาคารริ มน้ ามักไม่ได้ทางานกับระดับน้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อระดับน้ า
ขึ้นหรื อลงก็ไม่ได้ส่งผลต่ อตัว อาคารซักเท่าไร แต่หากเราออกแบบอาคารที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับน้ าตลอดเวลา และยังเอื้อให้ผใู ้ ช้สอยมีปฏิสัมพันธ์กบั น้ าได้ตลอด อาจจะสามารถทาได้ดว้ ย
การใช้ “รางเลื่อน” ในแนวดิ่งเป็ นกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ข้ ึน-ลงตามระดับน้ าของสถาปัตยกรรม
และใช้ “จุดหมุน” ทางานกับโครงสร้างของอาคารเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานตามระดับน้ า

40
ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ในระดับน้ าสูงสุด ทาหน้าที่เป็ นลาน หรื อชานพักผ่อนริ มน้ า และปรับเปลี่ยน
เป็ นพื้นที่นง่ั เล่นริ มน้ า และในระดับน้ าต่าสุดก็อาจจะกลายเป็ นกระโจมที่สามารถเข้าไปใช้งานได้

ภาพที่ 38 แนวคิดในการปรับเปลี่ยนอาคารด้วยจุดหมุน
ในการที่จะให้อาคารปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้งานด้วยการควบคุมในแนวดิ่งได้จึงใช้ “จุด
หมุน” ทาการปรับเปลี่ยนอาคารในลักษณะอาคารที่มีรูปทรงคล้ายสี่ เหลี่ยมสู่ รูปแบบพื้นดาดเข็งที่
ราบเรี ย บ จะเห็ น ได้ว่ าเมื่ อกางออกเป็ นพื้น เรี ยบที่ ปรับมาจากก้อนอาคาร (Mass) จะมีข นาดใน
แนวราบ (Plane) ที่ใหญ่ข้ ึนทาให้มีพ้นื ที่ที่หายไป (ภาพที่ 38) จึงมีการทดลองเพิ่มจุดหมุนเข้าไปเพื่อ
ปรับทางานในส่วนที่มีการขยายออกโดยการทดลองพับกระดาษดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 การทดลองด้วยการพับ

41
จากการทดลองด้วยการพับพบว่าการปรับเปลี่ยนระหว่างรู ปแบบอาคารนั้นนอกจากการ
ปรับเปลี่ยนทางแนวดิ่งนั้น พื้นที่ทางแนวราบมีการขยายและหดอยูต่ ลอดเวลาทาให้อาจจะต้องมีการ
ออกแบบพื้นที่ริมน้ าที่สอดคล้องกับรู ปแบบของสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม

ภาพที่ 40 การปรับเปลี่ยนของอาคารสัมพันธ์กบั ระดับน้ า และพื้นที่ริมน้ า

ภาพที่ 41 กลไก และเครื่ องมือที่ใช้ทางานร่ วมกับแรงและการควบคุม ของปรากฏการณ์น้ าขึ้น-ลง

42
2. องค์ประกอบย่อย การออกแบบให้บางส่ วนของอาคารเคลื่อนไหวสร้างปฏิสัมพันธ์
กับระดับน้ าที่ เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาสร้างสุ นทรี ยภาพและความไม่ เกิดความจาเจต่ อผูใ้ ช้สอย
อาคาร และผูเ้ ฝ้ ามองอาคาร โดยออกแบบให้เปลือก หรื อผนังอาคารบางส่ วนมีฐานรากที่อยู่น้ า
ทางานร่ วมกับทุ่ นลอย ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบตลอดเวลาตามระดับน้ า และการเคลื่อนไหวของน้ าที่
เปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้กลไกจุดหมุนเป็ นจุดยึดด้านหนึ่งของผนัง ส่วนอีกด้านติดอยู่กบั ทุ่นลอยทา
ให้มีการเคลื่อนไหวแบบการสวิงอย่างอิสระ

ภาพที่ 42 แนวคิดในการให้จุดรองรับอาคารบางส่วนลอยน้ า
การออกแบบอาคารด้วยการใช้จุดหมุนทางานกับเปลือกของอาคารโดยให้จุดรองรับอีก
จุดเป็ นทุ่ นลอยที่ ทางานกับแรงดันของระดับน้ าที่เคลื่อนที่ข้ ึนลงอย่างอิสระและหากออกแบบให้
เปลื อ กของอาคารแบ่ ง ออกเป็ นหลายๆช่ ว ง การกระเพื่ อ มและเคลื่ อ นไหวของผิว น้ าที่ มีก าร
เคลื่อนไหวไม่ สม่ าเสมอ ซึ่ งอาจจะเกิดจากแรงลม หรื อการสัญจรทางน้ า ก็จ ะทาให้เปลือกของ
อาคารเคลื่ อ นไหวอย่า งสอดคล้อ งกัน และช่ ว ยสะท้อ นการเปลี่ ย นแปลงของผิว น้ าไปสู่ ต ัว
สถาปัตยกรรม

43

ภาพที่ 43 การปรับเปลี่ยนของเปลือกอาคารสัมพันธ์กบั ระดับน้ า และพื้นที่ริมน้ า

ภาพที่ 44 กลไก และเครื่ องมือที่ใช้ทางานร่ วมกับแรงและการควบคุม ของปรากฏการณ์น้ าขึ้น-ลง

44
ฝน “ฝน” กระทาโดยตรงต่อสถาปั ตยกรรมในรู ปแบบของหยดน้ าที่ตกลงมาตามแรง
ดึ งดู ด โลกกระทบต่ อสถาปั ตยกรรมและมนุ ษย์ เป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้น บ่ อยในประเทศไทย
เนื่องจากมีภูมิภาคที่เป็ นแบบร้อนชื้น โดยเริ่ มตกมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคมของทุกปี โดยมี
การตกมากที่ สุ ด ในภาคใต้ ซึ่ งฝนก็ นับ เป็ นอี ก การเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ ที่ ก ระท าต่ อ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทยอย่างสม่าเสมอ เราจะสามารถออกแบบอาคารที่ทางานกับฝนตกอย่าง
เหมาะสมได้อย่างไร ซึ่งพื้นฐานแล้วฝนหรื อน้ าที่ตกลงมานี้ ได้สร้างน้ าหนักกดทับต่อโครงสร้ าง
หลังคาของ สถาปั ต ยกรรมอยู่เสมอ โดยน้ าหนัก ที่ เกิ ด ขึ้ นมีปริ มาตร 1 ลิต ร เท่ ากับ 1 กิ โลกรัม
โดยประมาณ จะปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองต่อปรากฏการณ์ฝนตก ให้เกิดประโยชน์
ใช้สอย หรื อสุนทรี ยภาพได้อย่างไรบ้าง
โดยการทดลองออกแบบมีสมมติฐานในการใช้ฝนปรั บเปลี่ยนพื้น ที่ของพื้นเรี ยบให้
กลายเป็ นอาคารขนาดเล็กก่อเกิดประโยชน์ในการสร้างพื้นที่ที่สามารถทางานได้ในขณะฝนตกและ
เป็ นพื้นที่เปิ ดโล่งเมื่อฝนหยุดตกโดยอัตโนมัติโดยทดลองออกแบบทั้งส่วนที่เป็ นองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยของอาคาร
1. องค์ประกอบหลัก

ภาพที่ 45 แนวคิดในการทางานของสถาปัตยกรรม เมื่อฝนตก
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หากเราออกแบบพื้น ที่ สถาปั ต ยกรรมในลักษณะที่ เป็ นพื้น ที่ ลานกลางแจ้ง ให้ย งั คง
ทางานได้ในขณะที่เกิดฝนตกขึ้น โดยใช้น้ าหนักจากฝน สร้างระบบ Counterweight โดยรับน้ าที่ตก
ลงมาเก็บในจุ ดกักเก็บน้ าเพื่อยกพื้นดาดเข็งขึ้น เป็ น Pavilion โดยอัตโนมัติผ่านจุดหมุนที่ยกส่ ว น
สาคัญขึ้นเป็ นผนัง และหลังคา โดยมีการใช้จุดหมุนย่อยอีกหนึ่งจุดเพื่อพับส่ วนปลายของพื้นลงมา
ลักษณะคล้ายคลังคาจัว่ และเมื่อฝนหยุดตก อาคารทั้งหมดจะกลับสู่ สภาวะเดิมโดยอัตโนมัติ จาก
การปล่อยให้น้ าไหลออกจากถังกักเก็บอย่างช้าๆ โดยชุดกลไกของการถ่วงน้ าหนักหนึ่ งชุด ยกส่วน
ที่เป็ นพื้นขึ้นสองส่ วน (ภาพที่ 45) วางสลับฟันปลากัน เพื่อให้ปลายของพื้นด้านตรงข้ามปิ ดถังกัก
เก็บเมื่อใช้งานอาคารในลักษณะของพื้นดาดแข็ง (ขณะที่ฝนไม่ตก) และเพื่อป้องกันน้ าหนักจากผูใ้ ช้
สอยอาคารกระทาต่อกลไกในสภาวะปกติ” ซึ่งการสร้างสมดุลน้ าหนักอาจจะต้องมีการถ่วงน้ าหนัก
ของโครงสร้างด้วยคอนกรี ต ให้น้ าหนักของบ่อกักเก็บน้อยกว่าโครงสร้างรวม 50 กก. โดยประมาณ
และใช้น้ าหนัก ฝนทางานในความต่ างของน้ าหนักที่ เ หลือ (ภาพที่ 46) เพื่อให้ก ารยกอาคารขึ้น
นอกจากการใช้ฝนแล้วยังคงมีความเป็ นไปได้ในการใช้แรงจากผูใ้ ช้สอยอาคารยกขึ้น

ภาพที่ 46 การทดลองปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมด้วยฝนที่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
(ดูวีดีโอได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=zzymZVv6SEw)
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ภาพที่ 47 กลไก และเครื่ องมือที่ใช้ทางานร่ วมกับแรงและการควบคุม ของปรากฏการณ์ฝนตก
2. องค์ประกอบย่อย
ฝนตกนั้น สร้ างความเสี ยหายต่อ สุ ข ภาพและทรั พย์สิน ต่ อมนุ ษ ย์ และยังสร้ างภาระ
น้ าหนักต่อโครงสร้างหลังคา ในพื้นที่ที่มีฝนตกมากนั้นจึงมีการออกแบบหลังคาที่ค่อนข้างชันเพื่อ
ระบายน้ าออกให้เร็ วที่ สุด และยิ่งรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ เราก็แทบจะตัดขาดออกจากฝน
โดยสิ้ นเชิ ง ซึ่งนอกจากการปกป้ องผูอ้ ยูอ่ าศัยจากฝนแล้ว เรายังจะสามารถทาให้ผใู ้ ช้สอยอาคารมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ฝนได้หรื อไม่เมื่อเกิดฝนตกขึ้นเอื้อให้เกิดการรับรู ้ และสุนทรี ยภาพ แทนที่จะปกป้อง
พื้นที่จากฝนอย่างสิ้นเชิงโดยอย่างเดียว
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ภาพที่ 48 แนวคิดในการออกแบบหลังคารับน้ าหนัก
จากการออกแบบหลังคาโดยทัว่ ไปที่ออกแบบหลังคาทรงจัว่ เพื่อระบายน้ าให้ไหลผ่าน
เร็ วที่ สุด หากเราทดลองออกแบบหลังคาที่ทาหน้าที่ตรงกันข้ามคื อรับน้ าหนักจากฝนไว้ แล้วใช้
น้ าหนักนั้นยกผนังขึ้นมาเป็ นหลังคากาบังฝนที่ขยายพื้นที่ออกไปและเอื้อไอ้ผทู ้ ี่อยูภ่ ายในอาคารได้
สัมผัสได้ยินและได้เฝ้ ามองปรากฏการณ์ของฝนสร้างสุ นทรี ยภาพขึ้น โดยยังคงปกป้ องผูใ้ ช้สอย
อาคารจากฝนที่ที่ตกลงมาได้เช่นเดิม และเมื่อฝนหยุดแล้ว น้ าที่ค่อยไหลออกจากหลังคาอย่างช้าๆจะ
ทาให้อาคารค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติอีครั้ง

ภาพที่ 49 การปรับเปลี่ยนของอาคารเมื่อมีฝนตก
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ภาพที่ 50 กลไก และเครื่ องมือที่ใช้ทางานร่ วมกับแรงและการควบคุม ของปรากฏการณ์ฝนตก
ลม การเคลื่อนที่ของอากาศที่กระทาต่อสถาปั ตยกรรมแทบจะตลอดเวลาและทุกพื้นที่
อาจจะมีจงั หวะของการเคลื่อนเบา/แรง และเร็ ว/ช้า สลับปรับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลา พลังงานของ
ลมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งการผลิตไฟฟ้าหรื อการคมนาคมทางทะเล และทาง
สถาปัตยกรรมเคลื่อนไหวมักมีการออกแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารสามรถเคลื่อนไหวได้ตาม
แรงลมโดยมักเป็ นองค์ประกอบย่อย ที่ทางานร่ วมกันเป็ นผนังหรื อเปลือกอาคารที่ทางานร่ วมกัน
และเคลื่อนไหวตลอดเวลา
1. องค์ประกอบหลัก
การออกแบบสถาปั ตยกรรมที่มีองค์ประกอบย่อยที่ทางานกับแรงลมนั้นสามารถทาได้
ไม่ยากนักโดยปั จจัยหลักคื อวัสดุ ที่มีน้ าหนักเบา สามารถแกว่งไกวในแรงลมได้คล้ายกับโมบาย
แขวน แต่ ในองค์ประกอบหลัก ที่ มีข นาดใหญ่ หรื อโครงสร้ างนั้น จะสามารถเคลื่อนไหวหรื อ
ปรับเปลี่ยนด้วยแรงลมได้อย่างไร

ภาพที่ 51 แนวคิดในการออกแบบอาคารที่ทางานกับลม

49
หากเราใช้พลังงานจากลมกระทากับสถาปัตยกรรม องค์ประกอบที่มีน้ าหนักเบาและมี
ขนาดที่เล็กก็อาจจะสามารถขยับเคลื่อนไหวได้แต่โครงสร้างที่มีรากฐานอยู่บนดินคงไม่สามารถ
ขยับได้ แต่ถา้ เราออกแบบให้ฐานรากทั้งหมดลอยอยูบ่ นผิวน้ าเพื่อลดแรงเสียดทานในแนวราบ ลมก็
อาจจะทาให้อาคารเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้

ภาพที่ 52 การเคลื่อนไหวของอาคารที่ทางานกับแรงลม
โดยทดลองออกแบบอาคารที่ลอยอยูบ่ นผิวน้ าที่มีฐานรากแบบแยกกันหกส่วนเชื่อมต่อ
กัน ด้ว ยจุ ด หมุน ร้ อยเรี ยงกัน คล้ายรู ปหกเหลี่ย ม และมีผา้ ใบที่ ทาหน้าที่ ด ัก จับ แรงลมส่ ง ผลให้
สถาปัตยกรรมจะปรับเปลี่ยนผัง และรู ปร่ างหลังคาไปตามแรงลม

ภาพที่ 53 กลไก และเครื่ องมือที่ใช้ทางานร่ วมกับแรงและการควบคุม ของอาคารที่เคลื่อนไหวตาม
แรงลม
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2. องค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบย่อยของอาคารที่ทางานร่ วมกับลมนั้น มีตวั อย่างการออกแบบให้เห็นหลาย
กรณี โดยมักเป็ นการออกแบบองค์ประกอบย่อย ที่ทาจากวัสดุที่มีขนาดเล็กและเบา ทางานร่ วมกับ
จุดหมุนในแนวแกนต่างๆกัน รวมเป็ นแผงขนาดใหญ่เมื่อลมพัดผ่านการเคลื่อนไหวของแผงเหล่านี้
ก็จะสอดคล้องกับแรงลมตามธรรมชาติ เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมอย่างเป็ นรู ปธรรม การศึกษา
ในองค์ประกอบย่อยที่ ทางานกับลมนี้ (ดังภาพตัว อย่างที่ 54) จึ งใช้ก รณี ศึก ษาแทนการทดลอง
ออกแบบ

ภาพที่ 54 กลไก ที่ใช้ทางานร่ วมกับแรงและการควบคุมของแรงลม
สรุปการทดลองออกแบบ
จากการทดลองออกแบบ องค์ ป ระกอบหลัก (โครงสร้ า ง หรื อทั้ง อาคาร) และ
องค์ประกอบย่อยที่เป็ นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม ที่ทางานร่ วมกับกลไกสาคัญสองรู ปแบบ ได้แก่
จุดหมุน และรางเลื่อน ที่มีการออกแบบประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ทางานร่ วมกับธรรมชาติ ใน
สามรู ปแบบได้แก่ น้ าขึ้นน้ าลง ฝนตก และลม พบว่ารู ปแบบของธรรมชาติส่งผลต่อรู ปแบบการ
ควบคุมกลไกเคลื่อนไหวของอาคารโดยตรง และเรี ยกร้องเทคนิ ควิธีการในการออกแบบร่ วมกับ
กลไกในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป และมีประสิทธิภาพในการทางานร่ วมกับขนาดขององค์ประกอบ,
ความเป็ นไปได้ในการสร้างการขยับปรับเปลี่ยน และเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
เกณฑ์ การพิจารณาเลือกเครื่ องมือ และปรากฏการณ์ ที่นาไปสู่ โปรแกรมการออกแบบ
จากกรณี ศึกษา และการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมที่ทางานกับธรรมชาติในหลายรู ปแบบ จึงมี
การพิจ ารณาเลือกรู ปแบบปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ และเครื่ องมือกลไกที่ทางานร่ วมกัน ที่ มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นแนวทางที่นาไปสู่โปรแกรมการออกแบบในขั้นสุดท้าย
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แผนภูมิที่ 1 วิเคราะห์การทดลองออกแบบแรงทางธรรมชาติกบั สถาปัตยกรรม
โดยปรากฏการณ์ธรรมชาติในรู ปแบบของฝนนั้นมีการเกิดในแทบทุกพื้นที่ของประเทศ
ไทย และยังกระทาต่อสถาปั ตยกรรมด้วยการตกกระทบที่ก่อให้เกิดแรงปะทะ เสียง และน้ าหนักต่อ
สถาปั ตยกรรมมากกว่ารู ปแบบอื่นๆ และการทดลองพบว่าการออกแบบกลไกที่ทางานกับฝนนั้น
สามารถปรั บเปลี่ยนหน้าที่ ใช้สอย และพื้นที่ทางสถาปั ตยกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยังมี
แนวทางในการทางานกับกลไกที่หลากหลายกว่า จึงกาหนดแนวทางของโปรแกรมการออกแบบ ที่
เกี่ ยวข้องกับฝนเป็ นหลัก และใช้เทคนิ ค และวิธีทางานกับ แรงทางธรรมชาติ แบบอื่น ๆมาเป็ น
ส่วนประกอบ

บทที่ 4
โปรแกรมการออกแบบ
จากการทดลองออกแบบในขั้นต้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในลักษณะของ
ฝน สามารถทางานกับกลไกเคลื่อนไหวในสถาปั ตยกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีแนวทางที่
หลากหลาย จึงได้มีแนวทางการออกแบบโดยกาหนดปัจจัยเรื่ องฝนเป็ น พื้นฐานในการออกแบบใน
สถานการณ์ และที่ ต้ ัง ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง เพื่ อ พัฒ นางานออกแบบให้ ส อดคล้อ ง และเกิ ด รู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมที่ทางานร่ วมกับฝน ที่มีความสอดคล้องกับปัจจัยที่มีอยูจ่ ริ งในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น
สมมติฐาน
ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่ทางานกับฝนนั้นสามารถ ออกแบบได้ในหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยเนื่ อ งจากภู มิ ป ระเทศแบบร้ อ นชื้ น นี้ มี ฝ นตกอย่ า งสม่ า เสมอ ในทางกลับ กัน
สถาปั ตยกรรมที่ทางานกับฝน นอกจากจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเพื่อ
สร้างสุนทรี ยภาพ ความเคลื่อนไหว และประโยชน์ใช้สอยในด้านการปกป้ องมนุษย์จากเม็ดฝนแล้ว
จะยังสามารถก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ใช้สอยในด้านอื่น ได้อีก หรื อไม่ เช่ น ในพื้น ที่ ที่ข าดแคลนน้ า
สะอาด สถาปั ตยกรรมจะสามารถเคลื่อนไหวเพื่อปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยไปเพื่อกักเก็บน้ าฝนโดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดฝนตกขึ้นได้หรื อไม่
ในชุ มชนที่ ขาดระบบประปา ขาดแหล่งน้ าสะอาดนั้น อาคารจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์รวม
ของชุมชน, ศาลาอเนกประสงค์ จะสามารถ กักเก็บน้ าสะอาดจากไว้เพื่อใช้ในยามคาดแคลน ช่วงฤดู
ร้อนได้หรื อไม่ ซึ่งในประเทศไทยพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ าสะอาดนั้นยังคงมีอยูใ่ นหลายพื้นที่ เช่นพื้นที่
สูงบนภูเขา หรื อดอยตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างอาคารที่ทาหน้าที่เก็บน้ าฝน
ที่มา: Frank Gurdak, Rain Shower, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://project.frankgurdak.com/rain-shower/
ตัวอย่างอาคารอาบน้ าแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากน้ าหนักของฝนที่
ตกลงสู่ ส ถาปั ต ยกรรมยกพื้ น ที่ ด ้า นล่ า ง เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ปิ ดล้อ มกลายเป็ นห้อ งอาบน้ า ซึ่ ง ใน
สมมติฐานในการออกแบบอาคารเพื่อกักเก็บฝนนั้นการใช้น้ าหนักของฝนขยับปรับเปลี่ยนอาคารให้
ตอบสนองต่ อประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการเพิ่มพื้นที่ ในการกักเก็บน้ า ดื่มจากฝน และการปิ ด
หลังคาเพื่ อรั ก ษาความสะอาดของน้ าดื่ ม เมื่ อมีน้ า หนัก ของน้ าที่ มากพอนั้น อาจจะสามารถใช้
หลักการถ่วงน้ าหนักของฝนกับอาคารที่ทาการศึกษา (บทที่ 3) ประกอบกับแนวคิดในภาพที่ 55
พัฒนาสู่ สมมติฐานในเบื้องต้น เพื่อเป็ นตัวตั้งต้นในการหาพื้นที่ต้งั ที่เหมาะสมได้
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การพัฒนาแนวคิดสู่ การออกแบบอาคารเพื่อกักเก็บน้ าฝนทาการด้วยการถ่วงน้ าหนัก
ระหว่างตุ ม้ คอนกรี ต และน้ าหนักของฝนที่เก็บไว้โดยเมื่อน้ าที่กกั เก็บไว้ถูกใช้ไปจนหมดน้ าหนัก
จากตุม้ คอนกรี ตที่ทาหน้าที่เป็ นที่นง่ั เล่น จะดึงหลังคาของอาคารเคลื่อนไหวโดยจุดหมุนให้เปิ ดออก
ขยายพื้นที่กกั เก็บน้ าเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าจากขนาดอาคารปกติ เพื่อรับน้ าฝนให้ได้มากที่สุดและ
เมื่อน้ าหนักจากฝนที่ เก็บไว้มีมากพอ ก็จะถ่วงให้หลังคาปิ ดลงเพื่อเก็บน้ าสะอาดไว้ ปกป้ องจาก
แสงแดดและสิ่งสกปรก

ภาพที่ 56 การปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับน้ าฝน

ภาพที่ 57 การปรับเปลี่ยนเพื่อเก็บน้ าฝน
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โดยส่ วนกักเก็บน้ าอาจจะออกแบบโดยใช้วสั ดุที่ปรับเปลี่ยนรู ปทรงตามปริ มาตรของน้ า
ที่ ก ัก เก็ บ เช่ น ยาง หรื อพลาสติ ก ที่ ใช้ทาบ่ อ เก็ บน้ า ทาให้สามารถปรั บ เปลี่ย นรู ป ทรงตามการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ใช้สอยของสถาปั ตยกรรมได้ และในพื้นที่ที่ขนาดแคลนน้ าสะอาดในประเทศ
ไทยโดยส่วนใหญ่มกั เป็ นพื้นที่ของชาวป่ าหรื อชาวดอยที่สามารถหาวัสดุตามท้องที่เช่นไม้ไผ่ได้ง่าย
จึงมีแนวคิดในการใช้เป็ นส่ วนที่ขยายออกเพื่อรับน้ าและเป็ นโครงสร้างหลักด้วย โดยส่วนที่รองรับ
น้ าฝนอาจจะใช้วิธีการคว้านปล้องออกเป็ นครึ่ งวงกลมเพื่อให้น้ าไหลสู่ถงั กักเก็บได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 58 แนวคิดในการออกแบบส่วนรองรับน้ าฝน

ภาพที่ 59 กลไกการทางานด้วยจุดหมุน และระบบถ่วงน้ าหนักที่ทางานกับฝน
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ภาพที่ 60 หุ่นจาลองของสมมติฐานในการออกแบบอาคารที่ทางานกักเก็บฝน
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ที่ต้งั
จากสมมติ ฐานและแนวทางในการศึก ษาจึ งมีก ารก าหนดที่ ต้ งั ที่ สอดคล้องกัน เพื่อ
กาหนดโปรแกรมการออกแบบ และการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมเคลื่อนไหวในขั้นสุด ท้ายที่
มีเงื่อนไข และสถานการณ์ที่มีอยูจ่ ริ ง โดยกาหนดพื้นที่ต้งั โครงการอยู่ที่ โครงการสถานีพฒั นาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดาริ ห้วยแม่เกี๋ยง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นชุมชนของชาวลาหู่ (มูเซอแดง) ที่มีสภาพพื้นที่สอดคล้องกับสมมติฐานในการออกแบบ

ภาพที่ 61 ที่ต้งั โครงการ
ชุ มชนห้ว ยแม่เกี๋ ยงเป็ นชุ มชนชาวเขาอยู่บนเทื อกเขาสู ง (ประมาณ 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล) โดยมีประชากรในชุมชนอยู่ 29 ครัวเรื อน ทั้งหมด 152 คนแบ่งเป็ น ผูช้ าย 51 คน
ผูห้ ญิ ง 46 และเด็ ก 55 คน โดยเป็ นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง หรื อชาวลาหู่ ชาวบ้านพูดภาษาไทยได้
เล็ก น้อ ยเนื่ อ งจากภาษาที่ ใ ช้เ ป็ นหลัก คื อ ภาษาท้อ งถิ่น ตระกูล ภาษาจี น ทิ เบต ท าให้ก ารติ ด ต่ อ
สัม ภาษณ์ พู ด คุ ย ต้อ งคุ ย กับ เจ้า หน้ า ที่ ใ นโครงการเป็ นหลัก และชาวบ้า นส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ
เกษตรกรรม และรับจ้างรายวันกับเจ้าหน้าในโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐบาลจะมี
การจัดอบรมการทาการเกษตร และการให้ความรู ้ต่ อชาวบ้านอยู่บ่อยครั้ง และเหนื อชุ มชนของ
ชาวบ้านขึ้นไปประมาณสองกิโลเมตร ก็จะเป็ นโครงการเกษตรที่สูงที่เป็ นสถานีศึกษาและให้ความรู ้
แก่ผทู ้ ี่มาเยีย่ มชมชุมชน
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ภาพที่ 62 ลักษณะภูมิประเทศของที่ต้งั โครงการ
ที่มา: Google Maps, ข้ อมูลแผนที,่ เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/search/ห้วยแม่เกี๋ยง
ลักษณะของพื้นที่ มีฝนตกอยู่ในระดับมาตรฐาน และมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ป่ ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยูม่ ากทาให้มีน้ าไหลจากห้วยตลอดทั้งปี ซึ่ง
ชาวบ้านใช้น้ าสาหรั บการอุปโภค จากระบบประปาภูเขา คือการสร้างฝายบนพื้นที่ตน้ น้ าห่ างจาก
ชุมชนประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วจึงต่อท่อประปาขนาดประมาณ 4 นิ้ว นาน้ าไหลสู่บ่อซีเมนต์เพื่อกัก
เก็บขนาดประมาณ 50 ลบ.ม. เป็ นน้ าเพื่อการใช้อุปโภคหลักของคนในชุมชนรองจากน้ าในลาธาร
ซึ่งในฤดูฝน มักมีตะกอนและการชารุ ดของท่อที่เกิดจากหินอุดตันอยูเ่ ป็ นประจาทาให้ไม่สามารถใช้
น้ าจากระบบประปาภูเขาได้ ส่ วนน้ ากินนั้นยังไม่มีน้ าสะอาดเพียงพอชาวบ้านใช้การดื่มจากประปา
ภูเขาและลาห้วย ส่ วนไฟฟ้านั้นเคยมีการใช้แผงโซลาร์ เซลที่ชารุ ดเกือบทั้งหมดแล้ว จึงใช้แสงสว่าง
และประกอบอาหาร จากฟื นเป็ นหลัก

59

แผนภูมิที่ 2 ปริ มาณน้ าฝน ในพื้นที่
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช, สภาพภูมอิ ากาศ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560,
เข้าถึงได้จาก http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject48

แผนภูมิที่ 3 สภาพภูมิอากาศของพื้นที่
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช, สภาพภูมอิ ากาศ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2560,
เข้าถึงได้จาก http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject48
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ภาพที่ 63 ลักษณะของชุมชน และอาคารบนที่ต้งั
ชุมชนเป็ นชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีพ้นื ที่ส่วนกลางอยูบ่ ริ เวณหน้าโรงเรี ยน ที่มีลกั ษณะเป็ น
ลานอเนกประสงค์ ใช้การจัดงานประชุม และกิจกรรมประจาปี ต่างๆในทุกปี เป็ นพื้นที่ที่รวมอาคาร
สาธารณะต่างๆไว้เช่น โรงเรี ยน ห้องสมุดขนาดเล็ก และร้านขายของชาส่วนอาคารอยูอ่ าศัยมีการอยู่
รวมเป็ นกลุ่มตามเครื อญาติอาจจะมีหอ้ งน้ าแยก หรื อใช้ร่วมกันก็ได้ อาคารที่อยู่อาศัยมีการควบคุม
การขยายตัวไว้เพื่อไม่ให้มีการขยายลุกล้ าเข้าไปในพื้นที่อุทยาน ทาให้การขยับขยายของชุมชนจึงมี
การย้ายลงไปอยูใ่ นชุมชนบ้านเจียจันทร์ซ่ึงเป็ นชุมชนขนาดใหญ่แทน
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ภาพที่ 64 การวิเคราะห์ลกั ษณะสถาปัตยกรรมในพื้นที่
ลักษณะของการใช้พ้ืนที่อาจจะแบ่งได้อยู่สองลักษณะคือ 1.อาคารสาหรับอยูอ่ าศัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยอาคารในรู ปแบบต่ างๆ ตามภาพที่ 64 โดยในแต่ ละครั วเรื อนอาจจะมีประเภท
อาคารเหล่านี้ประกอบกันในครั วเรื อนแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยที่สุดจะประกอบไปด้วยเรื อนนอน
อย่างน้อยหนึ่ งหลัง ที่ภายในมีเตาผิง, เตาไฟ เป็ นเครื่ องเรื อนสาคัญประกอบในทุกหลัง 2.อาคาร
สาหรับส่วนกลางประกอบด้วยอาคารสาคัญคือโรงเรี ยนประจาชุมชนและลานบริ เวณหน้าโรงเรี ยน
ที่ทาหน้าที่รองรับการใช้งานพื้นที่ในหลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาต่างๆ และที่ดื่ม
น้ าที่เป็ นโครงการกลุ่มอาสา เข้ามาติดตั้งเมื่อ 12 มกราคม 2560 (เวลาใกล้เคียงกับการสารวจพื้นที่
ของผูว้ ิจยั ) ซึ่งเป็ นประเภทอาคารที่สอดคล้องกับสมมติฐานในการออกแบบ แสดงถึงปัญหาที่มีอยู่
จริ งในชุมชนแห่ งนี้

ภาพที่ 65 ประเภทอาคารแบบต่างๆ
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ภาพที่ 66 ทัศนียภาพในของชุมชน

ภาพที่ 67 บ่อคอนกรี ตรับน้ าจากประปาภูเขา
โปรแกรมการใช้ สอย
จากการวิเคราะห์ที่ต้งั โครงการ และการเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยกับคนในพื้นที่ ทาให้พบ
ปัญหาของเรื่ องน้ าที่มาจากระบบประปาภูเขา ปัญหาของน้ าดื่มที่ขาดแคลน และลักษณะของการใช้
งานพื้นที่รูปแบบต่างๆ ผนวกเข้ากับแนวทางการตั้งสมมติฐาน และจากการทดลองออกแบบที่ ผ่าน
มา (บทที่3) จึงกาหนดโปรแกรมการใช้สอยในสามรู ปแบบ ได้แก่
1. โรงเก็บน้ าฝน เพื่อบริ โภค ที่ทาหน้าที่สารองน้ าสาหรับดื่มในช่วงฤดูร้อน ปรับเปลี่ยน
ตามน้ าหนักของฝนที่ อาคารกักเก็บได้โดยมีส่วนเก็บน้ าฝนที่สามารถขยายพื้นที่ได้เมื่อฝนไม่ต ก
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน และปิ ดพื้นที่รับฝนเพื่อรักษาคุณภาพน้ าสาหรับบริ โภคโดยอัตโนมัติ และยัง
เป็ นพื้น ที่ พกั ผ่อนของชุ มชนอีก ด้ว ยโดยอาจจะทาหน้าที่ เป็ นพื้น ที่ สีเขี ยวของชุ มชน โดยมีก าร
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คานวณปริ มาณน้ าดื่มที่จะต้องกักเก็บเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ าในช่วงที่ไม่มีฝนตกอย่างยาวนาน
ติดต่อกันประมาณ 6 เดือน (สมมติฐานจากแผนภูมิที่ 2) โดยคานวณน้ าดื่มจากจานวนประชากรใน
ชุมชน จากสูตรคานวณขององค์กรอนามัยโลกที่แนะนา ดังนี้ น้ าหนักตัว (กก.)/2 x 2.2 x30 =…C.C.
นา้ ดื่ม
ประชากรผูใ้ หญ่ 97 คน
คานวณการบริ โภคน้ าคนละประมาณ 2 ลิตร/วัน
ประชากรเด็ก 55 คน
คานวณการบริ โภคน้ าคนละประมาณ 1 ลิตร/วัน
ดื่มน้ ารวม 250 ลิตร/วัน
เดือนละ 7500 ลิตร
การสารองน้ าดื่มใน 6 เดือน
เท่ากับ 45 ลบ.ม.
แยกเป็ น 4 ตาแหน่ง 10-12 ลบ.ม./ตาแหน่ง
2. ปรับปรุ งบ่อเก็บน้ า และระบบประปาภูเขา จากเดิมที่น้ าจากฝายบนภูเขาจะไหลลงสู่
บ่อตลอดเวลาและล้นทะลักในตอนกลางคืนปรับปรุ งเพื่อให้ระบบกักเก็บน้ ามีการจัดการน้ าให้เป็ น
ระบบที่ดียง่ิ ขึ้น และมีการสารองน้ าใช้เพิ่มเติมจากปัญหาระบบชารุ ดในหน้าฝน คานวณน้ าที่ตอ้ ง
สารองในหนึ่งสัปดาห์เพื่อการซ่อมบารุ งระบบประปาภูเขาได้ดงั นี้
นา้ ใช้
คานวณการใช้น้ าพื้นที่ชนบท คนละ 100 ลิตร/วัน1
ประชากร 150 คน
ใช้น้ ารวม 15,000 ลิตร/วัน สัปดาห์ละ 105,000 ลิตร
เดือนละ 450,000 ลิตร
การสารองน้ าใช้ ใน 1 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 105 ลบ.ม.
แยกเป็ น 3 ตาแหน่ง 30-40 ลบ.ม./ตาแหน่ง
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง = 4 เมตร x ยาว = 7 เมตร x ความสูง = 1.5 เมตร โดยประมาณ
3. ออกแบบพื้นที่ ลานหน้าโรงเรี ยนที่มีความซับซ้อนของการใช้งานพื้นที่ เป็ นทั้งที่วิ่ง
เล่น ของเด็ ก ๆ ลานจอดรถ พื้น ที่ จ ัด สัม มนา และสาคัญที่ สุด คื อพื้น ที่ สาหรั บประกอบประเพณี
ประจาปี คือประเพณี กินวอ ที่มีความสาคัญต่อคนในชุมชนมากซึ่งงานเลี้ยงฉลองอาจจะยาวนานถึง
เจ็ดวันเจ็ดคืน โดยเป็ นกระโจมที่สามารถก่อรู ปจากน้ าฝนที่ตกลงมาได้โดยอัตโนมัติ

1

กรมชลประทาน, ความต้องการใช้ นา้ เพื่อการอุปโภคบริโภค, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน
2560, เข้าถึงได้จาก http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject48
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ภาพที่ 68 การใช้งานพื้นที่ที่มีการใช้งานทับซ้อนกันบริ เวณลานหน้าโรงเรี ยน
ที่มา: สถานีฯห้วยแม่เกี๋ยง พระราชดาริ , รูปภาพของ สถานีฯห้ วยแม่เกีย๋ ง, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน
2560, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/hui.mae.kiang/photos

บทที่ 5
การออกแบบสถาปัตยกรรม
จากการศึกษา และกาหนดโปรแกรมการออกแบบสถาปั ตยกรรมเคลื่อนไหว ในสาม
รู ปแบบของสถาปั ต ยกรรม โดยมีสองส่ วนสาคัญที่ทางานร่ ว มกับปรากฏการณ์ ฝนตก และหนึ่ ง
ส่วนประกอบคือการออกแบบการจัดการระบบประปาภูเขา โดยทดลองออกแบบภายใต้หลักการที่
ได้ทาศึกษา (บทที่ 2) ด้วยเครื่ องมือหลัก คือการใช้จุดหมุน และรางเลื่อนที่มีตวั แปรในการใช้งาน
และความซับซ้อนดังที่กาหนดไว้ และการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับรู ปแบบของธรรมชาติ
ประเภทฝนที่ ทาการศึกษาและทดลองออกแบบ (บทที่ 3) ได้แก่การใช้ระบบถ่วงน้ าหนักที่เกิดจาก
ฝนทาการขับเคลื่อน, เปลี่ยนแปลงสถาปั ตยกรรมตามสภาวะที่แปรเปลี่ยนไป พัฒนาสู่ การทดลอง
ออกแบบในพื้นที่ต้งั โครงการที่มีความต้องการรู ปแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษา
การออกแบบส่ วนที่เกีย่ วข้องกับระบบนา้ ในชุมชน การออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับ
น้ าดื่มและน้ ากินในชุมชนนั้นแบ่งเป็ น อาคารที่การกักเก็บน้ าฝนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการ
บริ โภค และระบบประปาภูเขาที่มกี ารทางานร่ วมกัน
อาคารกักเก็บน้าฝนเชิ งจลศาสตร์ จากสมมติ ฐานในเบื้ องต้นการใช้น้ าฝนถ่วง
น้ าหนักขององค์ประกอบหลักของอาคารเพื่อทาการเปิ ด-ปิ ด ส่ วนรับน้ าฝนโดยอัตโนมัติมีความ
เป็ นไปได้ จึงพัฒนาสู่ รูปแบบที่สอดคล้องกับชุมชน ที่มีการกระจายตัวของเรื อนอยูอ่ าศัยเป็ นกลุ่ม
ทาให้ในการออกแบบอาคารที่เก็บน้ าดื่มไว้ในกระเปาะใหญ่ แล้วจึงให้ผใู ้ ช้สอยเข้าใช้งานอาคารเพื่อ
ดื่ มน้ านั้น สามารถใช้งานได้ย ากและไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในการบริ โภคน้ าดื่ม จึ ง
ทดลองออกแบบในรู ปแบบของอาคารที่มีการขยายส่วนรองน้ าน้ าฝน และมีการ เปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติที่
ทางานร่ วมกับการเก็บน้ าในหน่ วยย่อยที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่อาคารที่อยูอ่ าศัยได้ (ภาพที่69)
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ภาพที่ 69 แนวคิดในการออกแบบอาคารเก็บน้ าดื่มที่ทางานร่ วมกับหน่วยย่อยที่ใช้ในการเก็บน้ า ที่
สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่อาคารอยูอ่ าศัยได้
จึงทาการทดลองออกแบบการใช้จุดหมุนเพื่อขยายพื้นที่กกั เก็บน้ าฝน เมื่อน้ าในถังเก็บ
เหลือน้อยโดยการถ่วงน้ าหนักจากแท่งคอนกรี ตทั้งสี่ดา้ น และเมื่อฝนตกจนน้ าหนักของน้ าที่เก็บมี
มากพอถึงระดับหนึ่งส่ วนรองรับน้ าฝนก็จะปิ ดตัวลง

ภาพที่ 70 การทดลองออกแบบส่ วนขยับที่ทาหน้าที่กกั เก็บน้ าฝนโดยอัตโนมัติ
โดยลักษณะของการหมุนหลักเป็ นไปเพื่อขยายส่วนรับน้ าให้กางออกทาให้พ้นื ที่ในการ
เก็บฝนขยายขึ้น 2.5 เท่าโดยประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บน้ าฝนให้ได้ปริ มาณมากที่สุด
ส่ งสู่ ถงั เก็บด้วยโซ่ที่ใช้แขวนถังเก็บเพื่อถ่วงน้ าหนัก และใช้จุดหมุนรองเพื่อพับส่ วนขยายที่เก็บตัว
ลงเมื่อน้ าหนักของน้ าดื่มที่กกั เก็บมีมากพอ
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ภาพที่ 71 การปิ ดส่ วนรับน้ าฝนเพื่อรักษาคุณภาพน้ าดื่ม และนาน้ าไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป
การกักเก็บน้ าโดยทางานร่ วมกับถัง 1,000 ลิต ร (ภาพที่ 69) เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการน้ าดื่มในชุมชนนั้นจะต้องมีถงั อย่างน้อย 45 ถัง และด้วยรู ปแบบจุดหมุนแบบนี้ทาให้ต ้องมี
การถ่วงน้ าหนักองค์ประกอบที่ ใช้ร องรับน้ าฝนทั้งสี่ ดา้ น จึงพัฒนาสู่ รูปแบบที่ใช้จุดหมุน หลัก ที่
น้อยลงเพื่อ ให้มีการถ่วงน้ าหนักเพียงด้านเดียวและสามารถใช้เป็ นผนังของอาคารที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามน้ าหนักของน้ าดื่มที่กกั เก็บได้

ภาพที่ 72 การพัฒนารู ปแบบส่ วนรองรับน้ าฝน ที่ใช้จุดหมุนหลักเพียงจุดเดียว
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ภาพที่ 73 การพัฒนาที่ปิดส่ วนรับน้ าฝนเพื่อรักษาคุณภาพน้ าดื่ม
จากรู ปแบบที่ พฒั นาให้ใช้การถ่วงน้ าหนักเพียงจุดเดียว จึงทาให้หน่ วยย่อยของการกัก
เก็บน้ าดื่มสู่ ถงั เก็บที่ สามารถย้ายเข้าสู่อาคารอยู่อาศัยได้น้ นั สามารถทางานร่ วมกันเป็ นอาคารที่ เพิ่ม
พื้นที่ สีเขี ยวให้กบั ชุ มชนได้โดยการใช้น้ าจากระบบประปาภูเขาส่ งน้ าที่ลน้ จากถังเก็บสู่ อาคารกัก
เก็บน้ าฝนเพื่อหล่อเลี้ยงแปลงเกษตรด้านล่างทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยการทางานของอาคารใน
ฤดูร้อนที่ น้ าฝนมีปริ มาณน้อยนั้น ส่ วนกักเก็บน้ าฝนก็จะทาหน้าที่เป็ นหลังคาขนาดใหญ่เพื่อกรอง
แสงแดดที่มีความร้อนสูงให้เข้าสู่ตวั อาคารน้อยลง และแผงคอนกรี ตที่ทาหน้าที่ถ่วงน้ าหนักก็จะทา
หน้าที่เสมือนเครื่ องบอกปริ มาณน้ าฝนที่สามารถกักเก็บไว้ได้ รวมทั้งทาหน้าที่เปิ ด-ปิ ดทางเข้าสู่ ตวั
อาคารอีกด้วย และเมื่อถึงช่ วงที่ มีฝนตกมากส่ วนกักเก็บฝนก็จะเก็บตัวลงโดยอัตโนมัติจากน้ าหนัก
ของน้ าดื่มที่กกั เก็บ เปิ ดหลังคาให้แสงสามารถเข้าสู่อาคารได้มากขึ้น และแผงคอนกรี ตจะถูกน้ าของ
น้ าหนักดึงขึ้นเพื่อเปิ ดเป็ นทางเข้าสู่ อาคาร
การออกแบบหน่ วยย่อยได้พฒั นาสู่ การใช้ถงั 200 ลิตร ที่ทางานร่ วมกัน 5 ถัง เพื่อให้
สามารถขนย้ายเข้าสู่ อาคารได้ และเมื่อกักเก็บน้ าได้เต็มที่ถงั ที่กกั เก็บก็จะเลื่อนลงเพื่อเป็ นที่นง่ั เล่น
ของคนในชุ มชน การออกแบบแผงคอนกรี ต 1 ตัน เพื่อถ่ว งน้ าหนัก ของน้ าที่ เก็บแบ่ งเป็ นแท่ ง
คอนกรี ต 7 แท่ง แท่งละ 144 กก. ที่จะถูกยกขึ้นตามรางเลื่อน ตามน้ าหนักของน้ าดื่มที่เปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 74 การทางานของอาคารเก็บน้ าฝนเชิงจลศาสตร์

ภาพที่ 75 การทางานของอาคารเก็บน้ าฝนเชิงจลศาสตร์ในฤดูฝน ที่มีปริ มาณฝนที่กกั เก็บได้สูง
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ภาพที่ 76 การใช้งานพื้นที่ ของอาคารกักเก็บน้ าฝน

ภาพที่ 77 การทางานของอาคารกับฝน ในแต่ละช่วงเวลา
โดยเมื่อถึงฤดู ร้อนที่ ฝนตกน้อย และอาจมีการใช้น้ าดื่ มไปจนหมดก็จะทาให้ส่ว นรั บ
น้ าฝนกางออกอี ก ครั้ ง เพื่ อขยายพื้น ที่ ก ัก เก็บน้ าต่ อไป (ประมาณ 6 เท่ า) และการที่ มีก ารสลับ
สับเปลี่ยนของถังเก็บน้ าที่เกิดจากการบริ โภคของคนในชุมชน ก็อาจจะทาให้หน้าตาและการใช้งาน
ของอาคารมีการปรั บเปลี่ยนอยู่ตลอดเช่นเดียวกันทั้งยังสะท้อนถึงปริ มาณน้ าที่แต่ละส่ วนมีอยู่ ณ
ขณะนั้นๆด้วย
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ภาพที่ 78 ภาพตัดแสดงรายละเอียด และการทางานของอาคาร
การทางานของอาคารประกอบไปด้วย จุดหมุนหลักที่ทาหน้าที่เปิ ดปิ ดส่วนรองรับน้ าฝน
เชื่อมต่อกับคอนกรี ตถ่วงน้ าหนักและถังเก็บน้ าดื่ม โดยมีจุดหมุนรองที่ทาหน้าที่เสมือนการพับเก็บ
และกางออกขององค์ประกอบ โดยเมื่อถังน้ าค่อยๆมีน้ าหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วดึงคอนกรี ตขึ้นทีละชิ้น
จนท้ายที่สุดเมื่อน้ าเต็มแล้วจึงลดระดับต่าลงมาเป็ นที่นกั เล่นและพักผ่อนของอาคาร ส่วนคอนกรี ตก็
จะถูกดึ งขึ้นเป็ นระแนงด้านบนในที่สุด และเมื่อต้องการนาหน่วยย่อยเข้าสู่อาคารผูใ้ ช้สอยสามารถ
ยกถังเก็ บน้ าขึ้น เล็กน้อย (สามารถยกได้เนื่ องจากน้ าหนักโดยรวมของระบบอยู่ในสภาวะเกือบ
สมดุล) แล้วเสี ยบสลักเพื่อยึดแท่งคอนกรี ตไว้จากนั้นจะสามารถขนย้ายเพื่อนาไปใช้ดื่มในอาคารได้
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ภาพที่ 79 หุ่ นจาลองอาคารเก็บน้ าฝน แสดงการทางานในรู ปแบบต่างๆ
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ภาพที่ 80 รายละเอียดของหุ่นจาลองอาคารเก็บน้ าฝน
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บ่ อกักเก็บนา้ จากประปาภูเขา เป็ นการสร้างบ่อสารองน้ าไว้ยงั จุดสู งสุดของชุ มชน
เพื่อรองรับน้ าที่มาจากฝายบนภูเขา เดินท่อลงมาสู่บ่อระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และกระจายน้ า
ใช้สู่ครัวเรื อนต่างๆ โดยปกติ เมื่อการใช้น้ าลดลงเช่นเวลากลางคืนน้ าก็จะไหลล้นออกจากบ่อลงสู่
ชุมชนจนถึงธารน้ าด้านล่างในที่ สุด จึงมีการทดลองออกแบบปรับปรุ งบ่อที่มีอยู่เดิมโดยใช้ระบบ
ของทุ่นลอยน้ าจากกระบอกไม้ไผ่ เพื่อทาการเปิ ด-ปิ ดเมื่อน้ าเต็ม ผ่านการขยับหลักโดยจุดหมุน แล้ว
จึ งถ่ายเทน้ าไปยังอาคารกัก เก็ บฝนที่ ทาหน้าที่ เป็ นเรื อนเกษตรด้านล่า ง เพื่อส่ งน้ าที่ มีมากเกิ น
ความสามารถในการกักเก็บของบ่ อไปยังจุดต่างๆของชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวบริ เวณอาคารกัก
เก็บน้ าฝนที่ทางานสอดคล้องกับฤดูต่างๆในการควบคุมแสง และการใช้งานของอาคาร และส่งไป
บ่อที่ 2 และ 3 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนลานบริ เวณหน้าโรงเรี ยนอีกด้วย

ภาพที่ 81 กลไกการทางานของบ่อเก็บน้ า

ภาพที่ 82 การถ่ายเทน้ าจากบ่อเก็บน้ า (สี่เหลี่ยมสีดา) สู่ จุดสาคัญต่างๆของชุมชน
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ภาพที่ 83 บ่อเก็บน้ าใช้ที่เปิ ด-ปิ ด อัตโนมัติตามปริ มาณน้ า และทางานร่ วมกับอาคารกักเก็บน้ าฝน

ภาพที่ 84 ระบบการจัดการน้ าของโครงการ เริ่ มจากสุดสูงสุดของชุมชน สู่จุดที่ต่าที่สุดบริ เวณหน้า
โรงเรี ยน
(ดูภาพขนาดใหญ่ได้จาก https://www.img.in.th/image/NAJJ)
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การออกแบบส่ วนลานอเนกประสงค์ การออกแบบในส่ วนของลานอเนกประสงค์หน้า
โรงเรี ยนที่ มี ก ารซ้อ นทับ ของการใช้ ง าน ในรู ปแบบของกิ จ กรรมที่ มี ล ัก ษณะการใช้ง านใน
หลากหลายรู ปแบบ เช่ น ประเพณี กิ นวอซึ่ งเป็ นประเพณี สาคัญประจ าปี มีรู ปแบบของการร่ วม
กิจกรรมในลักษณะล้อมวงร้องราเต้นเฉลืมฉลอง และบวงสรวงต่อเทพ หรื อผีที่คนในชุมชนนับถือ
การประชุมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ ที่ทางานร่ วมกับชาวบ้านในชุมชนในการพัฒนาความรู ้ดา้ นต่างๆ
อยูต่ ลอด กิจกรรมทางสังคม งานวันเด็ก หรื อลานโล่งสาหรับเล่นกีฬา จะเห็นได้ว่าพื้นที่เดิมมีความ
ต้องการใช้พ้นื ที่มีรูปแบบที่หลากหลายโดยเป็ นเสมือนพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน
จึงออกแบบอาคารที่สารมารถปกป้ องผูใ้ ช้สอยจากกิจกรรมกลางแจ้งได้เมื่อฝนตก หรื อ
สามารถก่ อรู ปขึ้นเป็ นอาคารก็ได้จากการใช้ระบบถ่วงน้ าหนักของน้ าฝนและน้ าจากบ่ อกักเก็บที่ 2
(ภาพที่ 84) โดยมีเครื่ องมือสาคัญคือจุดหมุนในการยกอาคารและก่อรู ป โดยเป็ นการใช้เครื่ องมือ
และเทคนิคที่มีหลักการมาจากการศึกษาในตอนต้น (ภาพที่ 47)

ภาพที่ 85 การพัฒนาแนวคิดของสถาปัตยกรรม สู่พ้ืนที่ต้งั และงานใช้งานที่สอดคล้องกับชุมชน
โดยใช้หลักการที่มีอยูเ่ ดิมพัฒนาจากการที่พ้นื แต่ละอันที่ทาหน้าที่เป็ นกระโจม วางสลับ
ไขว้กนั เพื่อใช้ปลายขององค์ประกอบปิ ดถังเก็บน้ าฝนเพื่อของอีกด้านหนึ่ ง ป้องกันน้ าหนักจากผูใ้ ช้
สอยอาคารกดลงไปได้ทาให้องค์ประกอบนั้นเคลื่อนไหว ซึ่งเป็ นการทดลองในสมมติฐานของพื้นที่
ในลัก ษณะสี่ เ หลี่ ย ม หากแต่ เ มื่ อ พิจ ารณาลัก ษณะของกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ นในชุ ม ชนที่ เ ป็ นพื้น ที่
ส่ วนกลางที่มีลกั ษณะของการรวมกลุ่มกันเป็ นรู ปแบบของการล้อมวงทากิจกรรมต่างๆ จึงพัฒนา
แนวคิดแรกสู่ การทางานในรู ปแบบของพื้นที่วงกลม ที่ลดทอนเป็ นพื้นที่หกเหลี่ยม โดยออกแบบให้
ปลายของแต่ละองค์ประกอบก็ยงั ทาหน้าที่ปิด ส่วนเก็บน้ าฝนขององค์ประกอบอันต่อไปเช่นเดิม
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ภาพที่ 86 การใช้งานลานหน้าโรงเรี ยนในช่วงเวลาปกติ
โดยเมื่อฝนตกลานกลางแจ้งนี้ เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ลานหน้าโรงเรี ยนก็จะทาหน้าที่เป็ น
กระโจมขึ้นโดยอัตโนมัติจากหลักการของระบบถ่วงน้ าหนักสมดุลโดยอาคารจะมีการถ่วงน้ าหนัก
ของคอนกรี ตให้ใกล้กบั น้ าหนักที่ จะใช้ยกอาคารขึ้นมากที่สุด เพื่อให้ไม่ตอ้ งใช้น้ าหนักฝนที่ตกลง
มามากนัก ซึ่งเมื่อฝนตกได้ไม่นานอาคารก็จะก่อรู ปขึ้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อฝนหยุดเป็ นระยะเวลา
หนึ่ งแล้วอาคารก็จะค่อยๆเก็บตัวลงอย่างช้าๆ ระบายน้ าของอาคารสู่ ถงั เก็บน้ าที่ 3 (ภาพที่84) แต่ก็
สามารถยึดกลไกไว้ได้หากมีความต้องการจะใช้งานอาคารในระยะเวลานาน และยังสามารถปล่อย
น้ าจากถังที่ 2 เพื่ อทาหน้าที่ แทนน้ า ฝนได้ด ้ว ยหากมี ค วามต้องการใช้ง านในรู ป แบบกระของ
Pavilion เพิ่มเติม
โดยกลไกแรกที่ทางานคือจุดหมุนหลักที่ทาการยกอาคารทั้งหมดขึ้นและเมื่อหลังคาหก
เหลี่ยมถูกยกและหมุนขึ้น เส้นรอบรู ปของหลังคาจะถูกบีบให้เล็กลง ดีดตัวหลังคาให้สูงขึ้นโดยใช้
จุดหมุนรอง ที่ ทาหน้าที่ หมุนทั้งสองแกนพร้ อมๆกับ (หรื อจุดหมุนที่มีลกั ษณะทรงกลม Ball joint)
และเมื่ออาคารถูกยกขึ้นสู งสุ ด บ่ อคอนกรี ตที่ใช้รองรับน้ าฝนก็จะยกหลังคาชั้นที่สอง หรื อกันสาด
ขึ้นมาผ่านโซ่ที่ยดึ ทั้งสององค์ประกอบไว้ (ดูวีดีโอได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=RyjR
cJdqADc)
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ภาพที่ 87 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของลานหน้าโรงเรี ยนโดยน้ าหนักจากฝน

กก

ภาพที่ 88 การเปลี่ยนแปลงอาคารสู่รูปแบบอาคารที่ทาหน้าที่เป็ นกระโจม
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ภาพที่ 89 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบอาคารปรับเปลี่ยนได้ในรู ปแบบต่างๆ

ภาพที่ 90 รู ปตัดแสดงเครื่ องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ
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ภาพที่ 91 หุ่นจาลองอาคารอเนกประสงค์บริ เวณหน้าโรงเรี ยน แสดงการทางานในรู ปแบบต่างๆ
(ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=RyjRcJdqADc)
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ภาพที่ 92 รายละเอียดของหุ่นจาลองอาคารอเนกประสงค์ หน้าโรงเรี ยน
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ภาพที่ 93 รู ปตัดรวม ด้านทิศใต้ของโครงการ
(ดูภาพขนาดใหญ่ได้จาก https://www.img.in.th/image/NAK7)

ภาพที่ 94 รู ปตัดรวม ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
(ดูภาพขนาดใหญ่ได้จาก https://www.img.in.th/image/NAK9)
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ภาพที่ 95 ทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ
(ดูวีดีโออนิ เมชัน่ ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=O1dbv33K15k)

ภาพที่ 96 หุ่นจาลองภาพรวมของโครงการ

บทที่ 6
สรุปผล
สรุปผลการศึกษา
การออกแบบให้ส ถาปั ต ยกรรมที่ มีป ฏิ สัม พัน ธ์ต่ อ ปั จ จัย (Pressure) ที่ ส่ ง อธิ พ ลต่ อ
รู ปแบบสถาปั ตยกรรม ด้วยการออกแบบให้อาคารสามารถ ขยับ, ปรับเปลี่ยน หรื อเคลื่อนไหวได้
นั้น อาจจะทาได้โดยการใช้เครื่ องมือในการออกแบบสองประเภทคือ 1.จุดหมุน และ 2.รางเลื่อน
เป็ นพื้นฐานหลักที่สาคัญ ทั้งยังปรากฏอยูใ่ นองค์ประกอบอาคารโดยทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดในการ
ประยุกต์ใช้ และความซับซ้อนของเครื่ องมือที่แตกต่างกันออกไป
การออกแบบอาคารเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
มีความเป็ นไปได้ในหลายรู ปแบบและวิธีการ จากการศึกษาและทดลองออกภายใต้สมมติ ฐานที่
ไม่ได้ใช้ก ารปรั บเปลี่ยน, การเคลื่อนไหวด้ว ยกลไกอิเล็ก ทรอนิ กส์ แต่ ใช้แรงธรรมชาติ ในการ
ขับเคลื่อนนั้น (Direct Mechanical Power Transmission) จาเป็ นต้องมีเทคนิคในการใช้แรงที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ขบั เคลื่อนสถาปั ต ยกรรมที่สอดคล้องกับรู ปแบบของลักษณะธรรมชาติน้ นั ๆ และจาก
การศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติในสามรู ปแบบได้แก่ 1.น้ าขึ้น-ลง 2.ฝน 3.ลม พบว่า ปรากฏการณ์
ประเภทฝนนั้นมีประสิ ทธิภาพที่ดีในการขยับปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่อาจจะมีขนาดใหญ่ และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากลหายพื้นที่ และหลากหลายรู ปแบบ
จากการตั้งสมมติฐานในการออกแบบอาคารที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติในรู ปแบบของ
ฝน ในการออกแบบที่นอกจากจะตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสุนทรี ยภาพ นั้นจะ
สามารถทางานในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ าดื่ม และที่ต้ งั ที่มีอยู่จริ งได้โดยการใช้เครื่ องมือจุดหมุนเพื่อ
ขยายพื้นที่รับน้ าฝน และใช้น้ าหนักจากฝนที่กกั เก็บเป็ นตัวขับเคลื่อนกลไกของอาคาร โดยอาคารมี
การปรั บเปลี่ยนไปตามปริ มาณน้ าที่มีอยู่ในแต่ละส่ วนย่อยของอาคารโดยอัตโนมัติ ทาให้เกิดการ
ออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าฝนที่อาคารทัว่ ไปมักเพิกเฉย และยังสามารถออกแบบอาคาร
ที่ทางานร่ วมกับเพื่อฝนเพื่อจุดประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับรู ปแบบของ
พื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ด้วยแรงที่กระทาจากฝนทาให้สถาปั ตยกรรมขยับ ได้ใน
ขนาดที่ ใ หญ่ เ กิ น กว่า ที่ ผูใ้ ช้ส อยอาคารจะออกแรงกระท า ให้มี ค วามเป็ นไปได้ และเกิ ด เป็ น
สถาปัตยกรรมที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติได้
84

85
ข้ อเสนอแนะ
การออกแบบศึกษา Kinetic architecture โดยมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เป็ นตัว แปร
นั้น เป็ นเพียงการศึกษาปัจจัยหนึ่ง ทั้งยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในอีกหลายแง่มุมในปัจจัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรู ปแบบอื่นๆ เช่นการขยับปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว หรื อจานวน
ของผูใ้ ช้สอยที่เพิ่มขึ้น และการศึกษานี้ยงั มุ่งเน้นการออกแบบกลไกการเคลื่อนไหวที่ใช้แรงจากการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็ นตัวขับเคลื่อนกลไกการเคลื่อนไหวโดยตรง ที่อาจจะจัดความซับซ้อน
ของกลไกไว้ได้ในระดับที่สอง (หน้าที่ 13) ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่ซบั ซ้อนกว่านี้ได้ ใน
การศึกษาการควบคุมกลไกการทางาน และการเคลื่อนไหวของอาคารด้วยเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปัจจัย
ต่างๆ และการใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมได้
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การออกแบบทีเ่ กีย่ วข้ อง
การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบ่งเป็ น 1. การออกแบบผนังที่ทางานร่ วมกับฝน
(แต่ไม่มีส่วนขยับเคลื่อนไหว) 2. การออกแบบอาคารประเภทที่อยู่อาศัยของชุ มชนห้ว ยแม่เกี๋ ยง
(เป็ นอาคารเคลื่ อ นไหวที่ ส อดคล้อ งกับ การใช้ง านพื้ น ที่ ข องผูใ้ ช้ส อย แต่ ไ ม่ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ก ับ
ธรรมชาติ)
1. การออกแบบผนังที่ทางานร่ วมกับฝน
เป็ นการออกแบบผนังประเภทบล็อกแก้วที่ออกแบบให้มีส่วนรองรับน้ าฝนเมื่อฝนตก
และค่ อยๆระบายออกที ละน้อย ลงบนบล็อกถัดไปคล้ายผนังน้ าตก ที่ทาหน้าที่สร้างปรากฏการณ์
ต่อเนื่ องจากฝนที่ตกให้มีลกั ษณะเหมือนการถ่วงเวลาของปรากฏการณ์ให้ยาวนานขึ้น

ภาพที่ 97 การทดลองใช้น้ าทดสอบกับหุ่นจาลองในการทางานของผนังน้ าตก
(ดูวีดีโอได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=hqQNOBy4eLM)

ภาพที่ 98 การทดลองออกแบบผนังน้ าตกที่ทางานด้วยการกักเก็บฝนเพื่อยืดเวลาของปรากฏการณ์
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2. การออกแบบอาคารอยูอ่ าศัยชุมชนห้วยแม่เกี๋ยง
เป็ นการออกแบบอาคารอยูอ่ าศัยที่มีลกั ษณะเฉพาะที่ทุกหลังจะต้องมีเตา เป็ นเครื่ อง
เรื อนสาคัญเพื่อใช้ผิงไฟ, ล้อมวงจิบชา และการใช้หุงอาหาร ด้านบนของเตามักเป็ นแคร่ สานที่ทา
หน้าที่ ว างอาหาร และของใช้อื่น ๆ ทาให้ค วัน ที่ เกิ ด จากเตาถนอมอาหารโดยปริ ยาย จึ งทาการ
ออกแบบเตาที่สามารถปรับระดับได้สามรู ปแบบ 1.แบบปกติ 2.แบบเพื่อการประกอบอาหาร เตาจะ
ถูกยกสู งขึ้ นให้เหมาะกับกิจกรรมประกอบอาหาร และฟื นใต้ถุนบ้านจะถูกยกขึ้นมา ใช้ระบบการ
ถ่วงน้ าหนักกับผนังของอาคาร ที่จะเปิ ดออกเพื่อระบายควันจากการประกอบอาหารที่มีมากกว่าการ
ผิงเตาแบบปกติ 3.แบบปรับเป็ นชานเป็ นการยกเตาเก็บ ถ่วงน้ าหนักกับผนังที่กลายเป็ นบันไดขึ้นสู่
ตัวอาคาร
ปที่ 3 การศึกษารู ปแบบอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชน

ภาพที่ 99 การออกแบบอาคารเคลื่อนไหว ที่ควบคุมโดยผูใ้ ช้สอย

ภาพที่ 100 ห้องนอน, เตาผิง และที่เก็บกับข้าวในการใช้งานปกติ
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ภาพที่ 101 ห้องนอน, เตาผิง, ที่เก็บฟื น และที่เก็บกับข้าวในการใช้งานประกอบอาหาร

ภาพที่ 102 ห้องนอน, เตาผิง, ที่เก็บฟื น และที่เก็บกับข้าวในการใช้งานเป็ นชานพักผ่อน

ภาพที่ 103 หุ่นจาลอง
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ภาพที่ 104 ทัศนียภาพของอาคารอยูอ่ าศัย
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