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“Window” in architectural works is researched in this thesis with an aim to
understand significance of window and how it will eventually lead to diversity of architectural
designs without strictly holding on to physical characteristic of window as widely seen today. .
However, the consideration of these relationships have become less common in
architectural designs during recent times. Most architectures have overlooked or even ignored
the existence of surroundings. As a result, the constructions and those abstract and physical
environments have become incongruent rather than a complement to one another.
First, joint significance of window among different eras and contexts is defined as
it will impact to different physical window. Such difference however includes some similarities.
However, it does not necessary that physical window must have openings in wall since from
past to present window has always been replaced by other physical characteristics. As a
result, possibility and variation to window distortion from old feelings are seen. It leads to
experiments on architectural designs without window but it still regarding to objectives through
reducing old physical window and it still responds to needs of users and different contexts.
Ultimately, new definition of window and understanding are made. In a nutshell,
window can be replaced by other basic architectural components.
To summarize, this research concludes that the “Window” in architectural design
can be independent from holding the openings pierced into wall or other openings which can
respond to objectives between environment and human in the architecture.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรศึกษำ
หากตังค
้ าถามเบือ้ งต้ นว่าสถาปั ตยกรรมนัน้ ตอบสนองต่อความต้ องการต่างๆของ
มนุษย์ตอ่ สภาพแวดล้ อมได้ อย่างไร แน่นอนว่าโดยส่วนมากก็จะนึกถึง ช่วงเวลาที่ได้ มองออกไป
นอกอาคารแล้ วได้ พบเห็น สิ่งต่างๆที่อยู่รายล้ อมรอบตัว เช่น ต้ นไม้ นกบินไปมา ผู้คนเดินสวนกัน
บนท้ องถนน ฯลฯ ผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เรี ยกว่า หน้ ำต่ ำง
จนกระทั่ ง เรามิ อ าจปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า หน้ าต่ า งนั น้ เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น
ชี วิ ตประจ าวัน ของมนุษ ย์ แ ละยากที่ จ ะจิ น ตนาการถึ ง สถาปั ต ยกรรมที่ ปราศจากการเปิ ดเพื่ อ
เชื่ อมต่อกับภายนอกได้ อาจกล่าวได้ ว่าหน้ าต่างนัน้ กลายเป็ นสิ่ง สามัญต่อสานึกในการการ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรมไปแล้ วก็ว่าได้ แต่ในขณะที่ศกึ ษาสถาปั ตยกรรมผู้วิจยั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตุ
ต่อสิ่งดังกล่าวและตระหนักได้ ว่าสิ่งที่ทาให้ คนสามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้ นนั ้ ไม่ได้ มีเพียง
หน้ าต่าง ที่เกิดจากลักษณะช่องเปิ ดสี่เหลี่ยมบนผนังเท่านัน้ หากแต่การเชื่อมต่อกับภายนอกนัน้
สามารถเกิดที่สว่ นหนึง่ ส่วนใดของอาคารได้ อีก เช่น ช่องระหว่างพื ้นไม้ ผนังกระจก รัว้ ฯลฯ
ถ้ าเช่นนันแล้
้ วหน้ าต่างนันจ
้ าเป็ นจะต้ องมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นช่องบนผนังแบบ
ที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปหรื อไม่ หรื อจะสามารถเปลี่ยนแปลงและถูกแทนที่ด้วยลักษณะกายภาพอื่นๆ
จากเดิมเพื่อให้ เหมาะสมต่อความหลากหลายของวัตถุประสงค์ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
เพื่อให้ มนุษย์ได้ รับประสบการณ์ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมที่หลากหลายยิ่งขึ ้น
2. เป้ ำหมำยโครงกำร
สร้ างสถาปั ต ยกรรมที่ มี ก ารลดทอนลัก ษณะของกายภาพของหน้ า ต่า งเดิ ม และ
สอดคล้ องต่อการใช้ ง่านที่หลากหลายมากขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิดการรับรู้และสร้ างประสบการณ์ใหม่แก่
ผู้ใช้ งาน และเพื่อทาความเข้ าใจการจัดการองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมในระดับต่างๆขึ ้นใหม่
เพื่อให้ เกิดคุณสมบัตทิ ดแทนฃี่การหน้ าต่างแบบที่ค้ นุ เคย

1

2
3. วัตถุประสงค์ โครงกำร
3.1 เพื่อค้ นหาความหลากหลายของความเป็ นหน้ าต่างในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ผ่านการจัดองค์ประกอบต่างๆ ในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม
3.2 เพื่ อ ศึก ษาและท าความเข้ า ใจถึ ง นัย ยะและความส าคัญ ระหว่ า งหน้ า ที่ แ ละ
ลักษณะทางกายภาพของหน้ าต่างในงานสถาปัตยกรรม
3.3 เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญในการออกแบบระบบความสัมพันธ์ตา่ งๆ เพื่อเกิด
คุณสมบัตคิ วามเป็ นหน้ าต่าง
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ
4.1 ศึกษานัยยะ, ความหมาย, หน้ าที่ของหน้ าต่างในงานสถาปัตยกรรม
4.2 ทดลองหาความหลากหลายและความเป็ นไปได้ ของการออกแบบโดยปราศจาก
กายภาพของหน้ าต่าง
4.3 ออกแบบอาคารที่มีการตอบคาถามพื ้นฐานหลากหลายรูปแบบและแสดงให้ เห็น
ถึงการทางานร่ วมของขององค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมในระดับต่างๆ เพื่อให้ เกิดคุณสมบัติ
ความเป็ นหน้ าต่างแทนการใช้ กายภาพของหน้ าต่างเดิม
5. ขัน้ ตอนและวิธีกำรศึกษำ
5.1 ศึกษาลักษณะของความหมายทัว่ ไป นัยยยะ ของหน้ าต่างเพื่อเป็ นฐานใน
การศึกษาขันต่
้ อไป
5.2 ศึกษาความเป็ นมา วิวฒ
ั นาการ ของหน้ าต่างในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
5.3 วิเคราะห์อาคารตัวอย่างที่มีการใช้ องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมเพื่อทดแทน
ความเป็ น หน้ า ต่า งเพื่ อ น ามาออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกับ การอยู่อ าศัย ภายใต้ ค วามต้ อ งการที่
หลากหลาย
5.4 ทดลองออกแบบสถาปั ตยกรรมผ่านการจัดการขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้ เกิด
คุณ สมบัติความเป็ นหน้ าต่างเพื่ อตอบคาถามพื น้ ฐานของหน้ าที่ ของหน้ าต่ างในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมโดยลดทอนการใช้ ช่องเปิ ดในผนังลง
6. แหล่ งข้ อมูล
6.1 แหล่งข้ อมูลจาก websites ต่างๆ
6.2 แหล่งข้ อมูลจากบทความ, สื่อสิ่งพิมพ์, หนังสือ, วารสารต่างๆ

3
6.3 แหล่งข้ อมูลจากวิทยานิพนธ์ตา่ งๆ
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บทที่ 2
ความหมายและนิยามของหน้ าต่ าง
จากคาถามเบื ้องต้ นที่วา่ หน้ าต่างนันจ
้ าเป็ นจะต้ องมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นช่องบน
ผนังแบบที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปหรื อไม่หรื อจะสามารถเปลี่ยนแปลงและถูกแทนที่ด้วยลักษณะกายภาพ
อื่นๆ จากเดิมเพื่อให้ เหมาะสมต่อความหลากหลายของวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปได้ อย่างไรจึงเริ่ มต้ นศึกษาว่าหน้ าต่างในความหมายและนิยามพื ้นฐาน
เป็ นอย่างไร

ภาพที่ 1 ภาพแสดงให้ เห็นถึงลักษณะกายภาพที่มีความเป็ นไปได้ ในความมีความเป็ นหน้ าต่าง
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1. ความหมายทั่วไปของหน้ าต่ างแบบสากล
จากพจนานุกรม Merriam - Webster1 อธิบายความหมายของคาว่า Window ดังนี ้
- window (n.) (GLASS) Synonym: opening, gap, aperture
- an opening in the wall of a building
- a space usually filled with glass in the wall of a building or in a vehicle, to
allow light and air in and to allow people inside the building to see out
- a transparent rectangle on the front of an envelope, through which you can
read the address written on the letter inside
- In a store, a window is the large glass-covered front behind which goods
for sale are usually shown
- something that makes it possible for you to see and learn about a situation
or experience that is different from your own:
- a means of observing and learning about.
“Television is a window on the world”
นอกจากความหมายทัว่ ไปพจนานุกรม Merriam - Webster อธิบายความหมายของ
รากศัพท์คาว่า Window ว่า มีรากศัพท์จากภาษานอร์ ทโบราณ ซึ่งเกิดจากสองคา จากคาที่มี
ความหมายว่าลมและดวงตา
2. ความหมายทั่วไปของหน้ าต่ างในภาษาไทย
จากพจนานุกรมฉบับ บัณฑิตยสถาน พศ. 25422 อธิบายความหมายของคาว่า
หน้ าต่าง ดังนี ้
- หน้ าต่าง น. ช่องฝาบ้ านหรื อเรื อนเป็ นต้ นที่เปิ ดปิ ดได้ สาหรับรับแสง สว่างหรื อให้
อากาศถ่ายเทได้ แต่มิใช่ทางสาหรับเข้ าออก. Synonym : บัญชร
- บัญชร น. กรง, ซี่กรง; หน้ าต่าง. (ป., ส. ปญฺชร).

1

Merriam-Webster Online,Merriam- Webster Dictionary, accessed June 16,
2004, available from http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary
2
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, เข้ าถึงเมื่อ 27
มกราคม 2559, เข้ าถึงจาก http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html
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สรุป จากคานิยามแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นหลักดังนี ้
- คาจากัดความ อธิบายถึงลักษณะในทางกายภาพทัว่ ๆ ไปของคาว่า หน้ าต่าง ระบุว่า
กายภาพของหน้ าต่างคือ ช่องในผนัง ที่สามารถเปิ ดและปิ ดได้
- คาจากัดความ อธิบายถึงลักษณะในทางจินตภาพว่า หมายถึงการสังเกตการณ์และ
เรี ยนรู้
- คารากศัพท์ อธิบายถึงหน้ าที่ทวั่ ๆ ไปของ หน้ าต่าง คือ สิ่งที่มีปฏิสมั พันธ์ กับ
ธรรมชาติ (ลม) และเพื่อมอง (เป็ นช่อง)
- คาพ้ อง ซึง่ อธิบายถึงลักษณะหน้ าต่างว่าเป็ น ซี่กรง
จากคานิยามที่อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพ หน้ าต่างมักถูกตีความถึงการเป็ นช่องในผนังรองรับ
การปิ ดและเปิ ด3 ซึ่งสัมพันธ์กับความหมายในทางจินตภาพที่ว่าเป็ นสิ่งที่เปิ ดโอกาสให้ มนุษย์ได้
สังเกตุและเรี ยนรู้ ถึง การเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่นในยุคหนึ่งเคยมีคากล่าวที่ว่า โทรทัศน์คือ
หน้ าต่างสูโ่ ลก หมายความว่า โทรศัทพ์เปรี ยบเสมือนช่องซึ่งทาให้ มนุษย์ได้ รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่ องราวภายในบ้ าน อีกประการคือ คาอธิบายของ
หน้ าต่างใน บัณฑิตยสถาน ว่ามีอาการเป็ น ลูกกรง เป็ นซี่ ซึ่งแตกต่างจากคาอธิบายทางกายภาพ
ทั่วๆ ไป จึง ทาให้ เ กิ ดสมมุติฐ านได้ ว่าหน้ าต่างอาจจะมี ลักษณะทางกายภาพที่ หลากหลาย
นอกเหนือไปจากการเป็ นช่องว่างในผนัง จึงทาให้ เกิดคาถามตามมาว่า ภายใต้ บริ บทและยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป หน้ าต่างนันมี
้ การเปลี่ยนไปหรื อไม่ อย่างไร

3

Thomas Hutchinson, Here is Television - Your Window to the World,
(USA: Hastings House - Walter Frese, 1946)

7

ภาพที่ 2 หนังสือ "Here is Television - Your Window to the World"
ที่มา: "Here is Television - Your Window to the World" accessed January 2,2016 available
from http://new.tvhistory.tv/search/viewaddon/cat3.html
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บทที่ 3
ลักษณะทางกายภาพของหน้ าต่ าง
1. ความเป็ นมาและวิวัฒนาการของลักษณะทางกายภาพของหน้ าต่ าง
จากบทที่แล้ วเราทราบคานิยามทัว่ ไปแล้ วว่าหน้ าต่างนันถู
้ กจากัดความว่าเป็ นช่องบน
ผนังอาคารในบทนี ้จะค้ นหาว่าเพราะเหตุใดหน้ าต่างจึงต้ องถูกจากัดความเช่นนันพร้
้ อมทังยั
้ งทา
ความเข้ าใจถึงลักษณะความเป็ นหน้ าต่างผ่านบริบทและยุคสมัยต่างๆ ด้ วย
วิวัฒนาการของหน้ าต่ าง
อาจจะกล่าวได้ ว่าหน้ าต่างนันคื
้ อสัญลักษณ์ของการดารงค์อยู่ขอมนุษย์กระบวนการ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติการรับแสงจากพระอาทิตย์ การเปิ ดรับลม เข้ าออก ลักษณะวิถีชีวิตที่
ยกตัวอย่างมาเหล่านี ้ล้ วนปรากฏหลักฐานมาตังแต่
้ สถาปั ตยกรรมยุคเริ่ มต้ น (primitive hut) ตังแต่
้
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ การคานึงถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมถูกคานึงก่อนจะคิดถึงระบบ
การก่อรูปเพื่อให้ อยู่อาศัยได้ เพราะมนุษย์มีกลไกในการเอาตัวรอดและสังเกตการณ์ภยั อันตราย
ภายใต้ สถาปั ตยกรรมผ่านสิ่งที่เรี ยกว่าหน้ าต่างมาเสมอ แม้ กระทังในการเลื
้
อกพื ้นที่อยู่อาศัย เช่น
ถ ้า นอกจากเงื่อนไขในการปกป้องหลบภัยแล้ ว อีกเงื่อนไขหนึ่งของการเลือกที่ตงคื
ั ้ อ สามารถ
สังเกตการณ์ภยั อันตรายและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้ ด้วย
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ภาพที่ 3 การก่อรูปของสถาปัตยกรรมในยุคแรก (Primitive Hut)
ที่มา: The First Building, Primitive Hut, เข้ าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
https://danielstilwell.wordpress.com/2015/06/29/the-primitive-hut/
เมื่อวิวฒ
ั นาการ ได้ พฒ
ั นาขึ ้น ในยุคเหล็ก (Iron Age) เกิดหลังจากยุคสาริ ดสิ ้นสุดลง
ในช่วง 1206-1150 ปี ก่อนคริสตกาล เป็ นยุคที่มนุษย์เริ่ มใช้ เหล็กในการทาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
ในการดารงชีวิต มนุษย์เรี ยนรู้จะก่อรูปอาคารด้ วยการดัดแปลง หินเพื่อสร้ างสถาปั ตยกรรม ไม่ว่า
จะเพื่ออยูอ่ าศัยหรื อ ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ผ่านการเรี ยนรู้คณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุตา่ งๆ รอบตัว มีการ
ใช้ คณ
ุ สมบัติการรับแรง และความยึดหยุ่นของวัสดุ แต่ประเด็นที่จะกล่าวถึงคือ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เจาะ หรื อ การพาดกว้ าง ทบถมกันของวัสดุตา่ งๆ การเอื ้อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์กบั สภาวะแวดล้ อมยัง
เป็ น เงื่อนไขสาคัญในการก่อรูปขึ ้นมาเสมอ
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงวิวฒ
ั นาการของก่อรูปให้ เกิดลักษณะของหน้ าต่างในยุคเริ่มต้ น
สถาปั ตยกรรมคลาสสิก (อังกฤษ: Classical Architecture)
เป็ น ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมที่ สูญ หายไปจากกรี ซ มาตัง้ แต่ป ลายสมัย เฮลลาดิ ค
(Helladic period) หรื อสมัยไมซีเนียน (ราว 1200 ก่อนคริ สต์ศกั ราช) มาจนกระทัง่ ราว 700 ก่อน
คริ สต์ศกั ราช เมื่อซาวโรมันมี ความมั่งคัง่ และพินดัวขึน้ จนถึงจุดที่เริ่ มมีการก่อสร้ างสิ่งก่อสร้ าง
สาหรับสาธารณซนขึ ้นได้ อีกแต่ในเมื่อสิ่งก่อสร้ างของกรื กหลายแห่งในสมัยอาณานิคม (800-600
ก่อนคริ สต์ศกั ราช) สร้ างด้ วยไม้ หรื อ อิฐดินเหนียว หรื อ ดินเหนียว จึงทาให้ ไม่มีที่ใดที่ยงั เหลือหรอ
ให้ ! ด้ เ ห้ น นอกจากแผนผัง บนพื น้ อยู่สองสามแห่ง และไม่มี หลัก ฐานทางลายลักษณ์ อัก ษรที่
เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมสมัยแรกหรื อคาบรรยายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ างเหล่านี ้ที่ยงั คง อยู่ วัสดุที่ใช้ ใน
การก่อสร้ างโดยทั่วไปจะเป็ นไม้ ที่ใช้ ในการรองรับคานที่รับหลังคา, พลาสเตอร์ สาหรับอ่างและ
อ่างอาบม้ า, อิฐดิบสาหรับก่อผนังโดยเฉพาะสาหรับบ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล, หินปูน และ
หินอ่อน ใน การก่อสร้ างเสา, กาแพง หรื อตอนบนของเหวสถาน หรื อ ตึกที่ทาการสาธารณะ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ยุคหลักๆ คือ สถาปั ตยกรรมกรื กโบราณ (Ancient Greece architecture) และ
สถาปัตยกรรมโรมันโบราณ ( Roman architecture architecture)1

1

ธนิต จินดาวณิค. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2501494 ENERGY
ARCH DESIGN . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ม.ป.ป.
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาระบบช่วงพาดกว้ างในยุคสถาปั ตยกรรมคลาสสิก
ที่มา: Classic architecture in Paris, Classic architecture, เข้ าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559, เข้ าถึง
ได้ จากhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia
จะเห็นได้ วา่ จากภาพที่ยกตัวอย่างเทคโนโลยีการก่อสร้ างยังมีไม่มากนัก ดังนันในการ
้
มีของหน้ าต่างซึง่ เปิ ดโอกาสให้ คนซึง่ อยูภ่ ายใต้ สถาปัตยกรรมจะมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมจึง
ถูกผนวกไปกับระบบการก่อสร้ าง (ช่วงเสา) หรื อหากมีการใช้ ระบบผนังก็ยงั คงมีชอ่ งขนาดเล็ก

ภาพที่ 6 การพัฒนาระบบหน้ าต่างซึง่ ยังมีขนาดเล็กเพราะเงื่อนไขด้ วยเทคโนโลยีก่อสร้ าง
สถาปั ตยกรรมยุคกลาง ( Medieval Architecture)
เป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรมที่รุ่งเรื องในช่วงกลางสมัยกลางถึงปลายสมัยกลาง โดย
วิวัฒนาการมาจากสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ และตามด้ วยสถาปั ตยกรรมสมัยฟื ้นฟูศิลปวิทยา
สถาปัตยกรรมกอทิกเกิดขึ ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 16 โดยเริ่ มขึ ้นในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่
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จะเผยแพร่ไปยังประเทศอังกฤษ และต่อไปยังทวีปยุโรปโดยทัว่ ไป สถาปั ตยกรรมกอทิกพัฒนาขึ ้น
จากปัญหาทางโครงสร้ าง โบสถ์ในสมัยนันได้
้ เปลี่ยนแปลงมาใช้ โครงสร้ างหลังคาโค้ งแหลม (Point
Vault) แรงกดของโครงสร้ างหลังคาโค้ งแหลม จึงพุ่งเป็ นเส้ นดิ่งมากกว่าโค้ งครึ่งวงกลมและถ่าย
น ้าหนักจากหลังคาโค้ งไปยังเสา (Pier) ที่รองรับซึ่งจะสูงชะลูดและมีส่วนค ้ายันผนังเป็ นครี บอยู่
ภายนอกอาคาร ที่เรี ยกว่า ครี บยัน ซึ่งตังต้
้ นจากยอดของเสาด้ านในเอียงมาจดผนังครี บริ มนอก
ช่วยรับน ้าหนักของโค้ งอีกด้ วย ส่วนน ้าหนักที่พ่งุ ออกมาจากด้ านข้ างของโค้ งตรงส่วนข้ างของโบสถ์
อาศัยผนังครี บด้ านนอกรับไว้ ช่วงแต่ละช่วงจึงมีระยะห่างไม่ได้ มาก ดังนัน้ ส่วนสัดของช่องระหว่าง
เสาและรูปทรงโบสถ์สมัยกอทิกจะสูงชะลูดและแคบ และเนื่องจากไม่ได้ ใช้ ผนังรั บน ้าหนักอีกต่อไป
จึงสามารถเจาะช่องหน้ าต่างซึ่งมักทาเป็ นรูปวงกลมมีลวดลาย และประดับด้ วยกระจกสีที่เรี ยกว่า
หน้ าต่างกุหลาบได้ มากขึ ้น

ภาพที่ 7 การพัฒนาระบบช่วงพาดกว้ างไปถึงขันปราณี
้
ต
สถาปั ตยกรรมสมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยา ( Renaissance Architecture)
เป็ นคาที่บรรยายลักษณะสถาปั ตยกรรมตะวันตกที่เริ่ มขึ ้นเมื่อราวต้ นคริ สต์ศตวรรษที่
15 และรุ่งเรื องไปจนถึงต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 17 เมื่อบางประเทศในทวีปยุโรปหันมาฟื น้ ฟูความสนใจ
เกี่ยวกับปรัชญากรี ก และ โรมันโบราณ และวัตถุนิยม สถาปั ตยกรรมสมัยฟื น้ ฟูศิลปวิทยาจะเน้ น
ความมีความสมมาตร (Symmetry) ความได้ สดั ส่วน (Proportion) การใช้ รูปทรงเรขาคณิต และ
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ลักษณะที่ปรากฏในสถาปั ตยกรรมคลาสสิก เช่นสถาปั ตยกรรมสมัย โรมัน การวางโครงสร้ างจะ
เป็ นไปอย่างมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็ นเสา หรื อ คานรับเสา และการใช้ ซ้ ุมโค้ งครึ่งวงกลม การใช้ โดม
มุข (Niche) หรื อ Aedicule ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้เข้ ามาแทนที่จะเป็ นแบบตรงกันข้ ามกับรูปทรงที่
ซับซ้ อนและไม่เป็ นระเบียบ (Irregular Profile) ที่เป็ นที่นิยมของสิ่งก่อสร้ างแบบกอทิก อย่างไรก็
ตาม แม้ จะมีการมีเงื่อนไขในด้ านนี ้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับหน้ าต่างยังไม่เปลี่ยนไปมาก หน้ าต่าง
ยังคงมีสดั ส่วน ระบบไม่ต่างไปจากยุคกลางมากนัก เพียงแต่มีการพัฒนาศิลปะวิทยา ความ
ปราณีตในการตกแต่งมากขึ ้นเท่านัน้

ภาพที่ 8 ลักษณะสถาปัตยกรรมและการใช้ งานหน้ าต่างในยุคฟื น้ ฟูศลิ ปะวิทยา
สถาปั ตยกรรมยุคฟื ้ นฟู (Age of Enlightenment)
สถาปั ตยกรรมฟื ้นฟู กรี กโรมัน คือสถาปั ตยกรรมที่เป็ นผลมาจาก “ขบวนนิยม
คลาสสิก” (Neoclassicism) ที่เริ่ มขึ ้นเมื่อกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ที่เป็ นผลจากปฏิกิริยาต่อ
ศิ ล ปะหรื อ สถาปั ต ยกรรมแบบโรโคโคที่ นิ ย มพรางโครงร่ า งองค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะหรื อ
สถาปั ตยกรรมด้ วยการตกแต่งอย่างวิจิตร และเป็ นผลจากลักษณะคลาสสิกของสถาปั ตยกรรม
แบบบาโรกโครงร่างที่แท้ จริงของสถาปั ตยกรรมฟื น้ ฟูคลาสสิกมาจากสถาปั ตยกรรมกรี กโบราณ
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ภาพที่ 9 ลักษณะสถาปัตยกรรมและการใช้ งานหน้ าต่างในฟื น้ ฟูเรอแนซ็องส์
ในช่วงหลังยุคปฏิวตั ิและยุคฟื น้ ฟู คือช่วงเวลาตังแต่
้ ค.ศ. 1750 ถึง ค.ศ. 1850 เมื่อ
การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม, การผลิต, การทาเหมืองแร่ , การคมนาคมขนส่ง และ
เทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างลึกซึ ้งต่อสภาพสังคม, เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในขณะนัน้ ทาให้
ระบบการก่อสร้ างเริ่มตื่นตัว มีการลดทอนลงขององค์ประกอบสาหรับประดับประดาต่างๆ
การปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
การเปลี่ยนแปลงการผลิตครัง้ สาคัญในการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมคือการผลิตชิ ้นส่วนซึ่ง
สามารถสับเปลี่ยนกันได้ เครื่ องกลึงและเครื่ องกลอื่นๆ ในการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมทาให้ การผลิต
สินค้ ามีความละเอียดแม่นยาสูงและสามารถผลิตซ ้าเช่นเดิมได้ เป็ นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น การ
ผลิตปื นซึ่งในอดีตผลิตได้ ทีละกระบอกด้ วยการนาชิ ้นส่วนเข้ าประกอบกันอย่างพอดีจนได้ ออกมา
เป็ นหนึ่งกระบอก หากแต่ชิ ้นส่วนในการประกอบปื นครัง้ นันไม่
้ สามารถใช้ แทนกันกับชิ ้นส่วนจาก
ปื นกระบอกอื่นได้ ด้ วยความละเอียดแม่นยาในการผลิตซ ้าจากการปฏิวัติอตุ สาหกรรมนี ้เอง ทาให้
ชิ ้นส่วนต่างๆ ของปื นสามารถแลกเปลี่ยนทดแทนกันได้ และยังก่อให้ เกิดการผลิตแบบจานวน
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มากๆ จนส่งผลให้ ราคาสินค้ าจากการผลิตแบบนี ้ลดลงไปอย่างมาก ในช่วงยุคนี ้ ถูกเขียนไว้ ใน
หนังสือ Window Scape โดย โยชิฮารุ ซึคาโมโต (Yoshiharu Tsukamoto) สถาปนิกขาวญี่ปนุ่
(Atelier Bow-Wow) ได้ กล่าวถึงยุคการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมให้ ส่งผลกระทบต่อสามัญสานึกการ
ออกแบบของสถาปนิกในปั จจุบนั อย่างมาก เพราะ ในยุคนี ้ มีการสร้ างค่านิยมให้ การออกแบบให้
วัสดุอปุ กรณ์สาหรับก่อสร้ างเป็ นไปตามมาตรฐานอุสาหกรรม (Standardized) ส่งผลให้ เกิดความ
แพร่หลายในการใช้ งานจนกระทัง่ กลายเป็ นคาจากัดความว่า หน้ าต่างคือ ช่องสีเหลี่ยมในผนัง
ดังเช่นปัจจุบนั

ภาพที่ 10 สถาปั ตยกรรมและการใช้ งานหน้ าต่างในยุคเริ่ มต้ นปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
เลอกอร์ บูซีเยร์ : Le Corbusier
มีแนวคิดเรื่ องการออกแบบว่า “บ้ านพักอาศัยควรสนองประโยชน์ใช้ สอยอย่างแท้ จริ ง ”
ซึ่งก็คือศิลปะแบบ Purism สาเหตุที่กล่าวถึงบุคคลนีใ้ นส่วนนีเ้ พราะมีบทบาทสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของกายภาพของหน้ าต่างเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะ เลอกอร์ บซู ีเยร์ ได้ ใช้
Ribbon Window ช่องเจาะยาวแนวนอนมาสร้ างระบบใหม่ของหน้ าต่าง ผ่านการจัดแผนผังพื ้นที่
ใช้ สอยอิสระ (Free Plan) เพราะใช้ ผนังลอยได้ ทาให้ ลักษณะของหน้ าต่างถูกเข้ าใจเปลี่ยนไปและ
เริ่มมีอิสระมากขึ ้นในการใช้ งานหน้ าต่าง
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ภาพที่ 11 สถาปั ต ยกรรมและการใช้ งานหน้ าต่ า งที่ มี ลั ก ษณะในแนวนอนซึ่ ง ผิ ด ไปจา ก
ความคุ้นเคย
ที่มา: Villa Savoye, House, เข้ าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.dezeen.com/2016/07/31/villa-savoye
หน้ าต่ าง สู่ ผนังกระจก
ท้ ายที่สดุ หน้ าต่างได้ กลายเป็ นผนังกระจก ทาให้ ขีดจากัดของการเป็ นช่องเปิ ดในผนัง
นัน้ หมดไป และถูกใช้ อ ย่างแพร่ ห ลาย จากจุดนี เ้ องทาให้ ข้อ สงสัย เกี่ ย วกับประเด็นที่ เกี่ ยวกับ
กายภาพของหน้ าต่างที่เคยถูกอธิบายไว้ ว่าเป็ นช่องในผนังนันถู
้ กลบล้ าง
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ภาพที่ 12 ลักษณะทางกายภาพของหน้ าต่างตามคานิยามถูกลดทอนลง
ที่มา: Farnsworth House, Mies van der Rohe’s work, เข้ าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559, เข้ าถึงได้
จาก https://www.theredlist.com
สรุ ป จากศึกษาวิวัฒนาการของหน้ าต่ างผ่ าน ยุคสมัยของสถาปั ตยกรรม แบ่ ง
ออกดังนี ้
จากศึกษา สรุปได้ ว่า ลักษณะของหน้ าต่างถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนหลักๆคือ ก่อน
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและหลังปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม กล่าวคือ ในช่วงก่อนปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม หน้ าต่าง
ถูกใช้ งานภายใต้ เงื่อนไขของระบบก่อสร้ างที่เจาะกว้ างไม่ได้ เพราะจะเสียกาลังในการรับแรงของ
ผนัง หรื อ ชิ ้นส่วนที่ทาหน้ าที่คานยังไม่สามารถรับแรงเฉือนได้ มากพอในแนวนอน อีกทังกระจกเดิ
้
ม
ทีทาขึ ้นจากหินจนกระทัง่ สามารถขยายขนาดของกระจกได้ มากขึ ้นและท้ ายที่สุด ระบบก่อสร้ าง
และวัสดุพฒ
ั นาไปพร้ อมกันทาให้ ในส่วนนี ้จะพบเห็นว่า หน้ าต่างเดิมทีถกู เรี ยกว่าช่องในผนังกลับ
กลายเป็ นผนังกระจกแบ่งแยกพื ้นที่ภายในออกจากภายนอกแม้ จะยังรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่ใน
แง่การรับรู้ด้วยสายตาก็ตาม และปั จจุบนั สถาปนิกออกแบบหน้ าต่างไปพร้ อมกับการคานึงถึงการ
ก่อรู ปของสถาปั ตยกรรมกล่าวคือเป็ นการออกแบบผ่านความต้ องการ (Intension) มากกว่า
ข้ อจากัดของวัสดุ (Limitation)
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ภาพที่ 13 วิวฒ
ั นาการของหน้ าต่างซึง่ เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากข้ อจากัดสูอ่ ิสระในการออกแบบ
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาชุดนี ้เป็ นเพียงการศึกษาวิวฒ
ั นาการและการเปลี่ยนของ
ของสถาปั ตยกรรมตะวันตกเท่านัน้ ทาให้ ในการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงโดยคานึง
ลักษณะของกระจกเสียส่วนใหญ่ ซึง่ เป็ นเพียงลักษณะการตอบสนองต่อสภาพอากาศประเภทหนึ่ง
เท่านัน้ หากแต่หน้ าต่างนันอาจจะเห็
้
นความหลากหลายกว่านี ้ถ้ าถูกวิเคราะห์ผ่านความแตกต่าง
ของสภาพภูมิประเทศ
2. การทดลองเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับความต้ องการที่แตกต่ างกันของบริ บทสู่กายภาพของ
หน้ าต่ าง
การทดลองชุดนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อค้ นหาข้ อสรุ ปว่าภายใต้ ความต้ องการที่แตกต่างกัน
ของความต้ องการของผู้ใช้ และเงื่อนไขจากบริ บทซึ่งส่งผลให้ ลกั ษณะของกายภาพของหน้ าต่างนัน้
แตกต่างกัน มีการทางานผ่านเงื่อนไขใดร่วมกันซึ่งทาให้ แม้ ลกั ษณะจะแตกต่างกัน แต่ยงั คงไว้ ซึ่ง
ความเป็ นหน้ าต่าง
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วิธีการทดลองกาหนดเงื่อนไขดังนี ้
- ใช้ โปรแกรมพื ้นฐานเปรี ยบเทียบร่วมกันคือ บ้ าน
- เลือกบ้ านที่มีลักษณะกายภาพแตกต่างกัน เพื่อทาการเปรี ยบเทียบจากความ
ต้ องการของผู้ใช้ ในบ้ านว่าต้ องการสิ่งใดจากบริบทจึงส่งผลให้ เกิดลักษณะที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 14 บ้ านและหน้ าต่างในประเทศเวียดนาม
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในประเทศเวียดนาม
่้ วยต้ นมะพร้ าวที่ปลูกขึ ้น
โดยส่วนมากบ้ านพักในเขตเวียดนามกลางมักจะถูกสร้ างขึนด้
ได้ ในแถบนัน้ ระบบก่อสร้ างจึงมาจากต้ นมะพร้ าว ส่งผลให้ ผนังจึงถูกทาขึน้ ด้ วยใบมะพร้ าว ดังนัน้
การเจาะช่องในผนังจึงทาได้ ย่งุ ยาก จึงไม่ปรากฏลักษณะหน้ าต่างขึ ้น แต่ ระบบค ้ายันทาให้ ช่องที่
เกิดจากการเปิ ดผนัง สามารถควบคุม ตามความต้ องการ ทังแน่
้ ในแง่สภาพอากาศ รวมไปถึงมาก
หรื อน้ อยก็แล้ วแต่ความต้ องการของความเป็ นส่วนตัวของกิจกรรมที่ทาอยู่ด้วย
จุดเด่นคือ การทาหน้ าที่ของผนังแทนหน้ าต่าง
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ภาพที่ 15 บ้ านและหน้ าต่างในประเทศญี่ปนุ่
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในประเทศญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ ปนส่
ุ่ วนใหญ่ ฤดูร้อนอากาศค่อนข้ างสบาย แต่จะมีความชื ้นสูง การ
ออกแบบอาคารจึงต้ องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อช่วยระบายความชื ้นออกจากอาคาร ในขณะที่
เมื่อถึงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นพอสมควร อาคารจึงต้ องช่วยป้องกันลมหนาวได้ ด้วย ลักษณะ
ของอาคารในแถบนี ้จึงได้ รับการออกแบบให้ มีผนังที่โปร่ งเบา กันลมหนาวได้ ดีพอสมควรในฤดู
หนาวและสามารถปรับเปิ ดผนังเพื่อระบายความชื ้นและรับลมได้ ดีในฤดูร้อน
จุดเด่นคือ การซ้ อนชัน้ ของผนัง ซึ่งทาหน้ าที่ในการเปิ ดรับคุณสมบัติต่างๆเข้ ามา
แตกต่างกัน
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ภาพที่ 16 บ้ านและหน้ าต่างในประเทศซโลวาเนีย
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในประเทศสโลวาเนีย
สภาพอากาศในภูมิภาคแถบนี ้โดยทั่วไปจะไม่ร้อนจัดหรื อหนาวจัดจนรุ นแรงเกินไป
เนื่องจากอิทธิพลของมหาสมุทรที่อยู่ใกล้ เคียง แต่ในฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น มีพายุฝนและลมพัด
ค่อนข้ างแรง สภาพอากาศส่วนใหญ่จะขมุกขมัว อาคารจึงถูกออกแบบให้ มีชอ่ งหน้ าต่างขนาดใหญ่
เพื่อรับแสงสว่างธรรมชาติได้ มากขึ ้น การใช้ ต้ นไม้ ช่วยกรองแสงบางส่วนและพรางสายตาจาก
ภายนอกด้ วย
จุดเด่นคือ การใช้ ผนังทังผื
้ นแทนหน้ าต่างซึ่งผนังก็เกิดจากการเรี ยงกันของหน้ าต่าง
ขนาดเล็กอีกที
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ภาพที่ 17 บ้ านและหน้ าต่างในประเทศศรี ลงั กา
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในประเทศศรีลังกา
ในแง่ของการทางานตามสภาพอากาศนัน้ หน้ าต่างชนิดนี ้ไม่ได้ รองรับการปรับเปลี่ยน
มากนัก และไม่ใช่หน้ าต่างที่เกิดขึ ้นกับตัวบ้ าน แต่เป็ นการทางานร่วมกับรัว้ บ้ าน
จุดเด่นคือ การใช้ ระยะห่างระหว่างผนังทาหน้ าที่แทนหน้ าต่าง

23

ภาพที่ 18 บ้ านและหน้ าต่างในประเทศจีน
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในประเทศจีน
สภาพอากาศในประเทศจีนนันจะมี
้
ความคล้ ายกับญี่ ปนแต่
ุ่ ด้วยลักษณะการวางผัง
ของบ้ านจีน คือมี โถงกลางของบ้ านทาให้ มักจะพบว่า มักจะใช้ ประตูเป็ นหน้ าต่างไปพร้ อมกันเลย
จุดเด่นคือ การมีอิสระมากกว่าในการกาหนดช่องเปิ ดมากกว่าช่องในผนัง
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ภาพที่ 19 บ้ านและหน้ าต่างในประเทศตุรกี
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในประเทศตุรกี
แม้ ว่าในประเทศตุรกีจะมีสภาพอากาศคล้ ายประเทศญี่ปนุ่ แต่ลกั ษณะทางกายภาพ
กลับมีความแตกต่างกันไป สาเหตุเพราะศาสนาส่วนใหญ่ในตุรกีคื อ อิสลามซึ่ง คนในแถบนี ้จะไม่
ต้ อ งการให้ ช ายหนุ่ม จากนอกบ้ า นมองเข้ ามาเห็ นลูก สาวหรื อ หญิ ง สาวภายในบ้ า นจึง ใช้ เ ป็ น
ลักษณะของหน้ าต่างที่ถกู พรางสายตาไว้
จุดเด่นคือ การใช้ ความพรุนในการลดทอนการสร้ างขอบเขตที่ชดั เจนแต่ยงั คงทา
หน้ าที่ในแง่ตา่ งๆได้
สรุปการวิเคราะห์ ตัวอย่ างหน้ าต่ างในต่ างๆ
สรุปจากศึกษาในการค้ นหาความเป็ นหน้ าต่างภายใต้ ลกั ษณะทางกายภาพที่แตกต่าง
กันภายใต้ ความแตกต่างกันไม่วา่ จะเกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ขีดจากัดในการก่อรูปที่แตกต่าง
กันในแต่ละยุคสมัยหรื อต่างท้ องที่กัน หน้ าต่างยังคงเป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ทาหน้ าที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่
ว่าจะเป็ นสภาพอากาศ สภาพสังคม และด้ านวัฒนธรรม การดึงคุณสมบัติบางอย่างของ
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สภาพแวดล้ อมรอบตัวเข้ ามาใช้ เท่าที่ต้องการเพื่อสร้ างสมดุลให้ สิ่งที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั การทา
กิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง ณช่วงเวลานัน้ และปกป้องจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้ รบกวน ทาให้ ความ
เป็ นพื ้นที่ภายในมีความแตกต่างจากข้ างนอกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งหากมองในแง่ลกั ษณะทาง
กายภาพ จะพบว่าการเป็ นช่องภายในผนังจากคานิยามเบื ้องต้ นอาจเกิดขึ ้นมาจากช่วงยุคหนึ่งที่มี
การนิยมใช้ เพราะสามารถหยิบจับมาใช้ งานได้ ง่ายจนเกิดความคุ้นเคยและแพร่ หลายเท่านัน้ ซึ่ง
บางครัง้ ความต้ องการของมนุษย์มีมากเกินไป สภาพสังคมและการอยู่อาศัยภายใต้ สถาปั ตยกรรม
มีความซับซ้ อนมากขึ ้น ทาให้ กายภาพดังกล่าวขาดความชอบธรรมไปโดยปริ ยาย กลายเป็ นสิ่งซึ่ง
ไม่ถกู ใช้ งานดังที่จะพบเห็นได้ บอ่ ยในสภาพปัจจุบนั

ภาพที่ 20 ผลวิเคราะห์พร้ อมทังก
้ าหนดนิยามและหน้ าที่ของหน้ าต่างตามความเข้ าใจของผู้ศกึ ษา

บทที่ 4
สถาปั ตยกรรมที่เป็ นหน้ าต่ าง
จากบทที่ผ่านมานันท
้ าให้ สามารถมองเห็นความเป็ นได้ ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของหน้ าต่างไป เพราะหน้ าต่างนันไม่
้ มีความจาเป็ นใดๆเลยที่จะต้ องมีลกั ษณะตาม
คาจากัดความเบื ้องต้ น หากแค่คงไว้ ซึ่ง ความเป็ นหน้ าต่าง ทาให้ เกิดคาถามต่อไปว่า ถ้ าหากไม่ใช้
ลักษณะกายภาพเดิมในการออกแบบแล้ วจะสามารถแทนที่ด้วยลักษณะกายภาพใด จึงทาการนา
ผลการวิเ คราะห์ เ ดิม เพื่ อสร้ างสมมุติฐ านว่าเดิม ที่ หน้ าต่างมี ช่องเปิ ดแบบอาการของการเจาะ
เรี ยกว่า VOID และอาจถูกแทนที่ได้ ด้วยช่องเปิ ดที่มีลกั ษณะที่เกิดจากการเว้ นว่างระหว่างวัตถุให้
เกิดเป็ น ซี่ กรง เรี ยกว่า GAP และเมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงลักษณะทางกายภาพและหน้ าที่ความ
เป็ นหน้ าต่างแล้ ว พบว่าสามาถเกิดได้ 4 ลักษณะคือ มีกายภาพชัดเจนซึ่งทาหน้ าที่ได้ ปกติ และ
บางครัง้ ก็ทาหน้ าที่ไม่ได้ เป็ นเพียงหน้ าต่างในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อตกแต่งหรื อสื่อความหมาย และ มี
กายภาพที่ไม่ชดั เจนแต่สามารถทาหน้ าที่แบบหน้ าต่างได้ หรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะสามารถทา
หน้ าที่ได้

ภาพที่ 21 การจับคูค่ วามสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางภาพและหน้ าที่ของหน้ าต่าง
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จากภาพจะพบว่า การเป็ นช่องเป็ นผนังชัดเจนก็ คือการถูกปิ ดล้ อมหรื อ กาหนด
ขอบเขตด้ วยผนังและทาการเจาะสร้ างช่องเปิ ดเพื่อลดระดับการปิ ดล้ อมลงเพื่อให้ เกิดหน้ าที่ในการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์กับภายนอก กล่าวคือเป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีหน้ าต่ างที่มีหน้ าต่ าง ถัดมาจะ
พบว่าหากเราเก็บลักษณะของกรอบบานหรื อสิ่งที่เคยทาหน้ าที่ไว้ แต่ไม่มีผนังเพื่อแบ่งแยกพื ้นที่ ทา
ให้ ลกั ษณะภายภาพของหน้ าต่างหมดความเป็ นหน้ าต่างไปเพราะไม่มีบทบาทในการช่วยในการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์ใดๆ หากแต่ในลาดับถัดไป การมีเสาหรื อสิ่งที่ช่วยกาหนดขอบเขตหรื อทาหน้ าที่
เป็ นโครงสร้ างให้ กบั การก่อรูปขึ ้น หากมีการจัดความสัมพันธ์ มีความหนาแน่นที่เปลี่ยนไป ทาให้ มี
ความเป็ นไปได้ เกิดขึ ้นว่า อาจจะสามารถทาหน้ าที่ทดแทนหน้ าต่างได้ และเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
การก่อรูปของสถาปัตยกรรมโดยไม่ได้ มีตวั ช่วยแต่อย่างใดจะเรี ยก ลักษณะนี ้ว่า สถาปั ตยกรรมที่
เป็ นหน้ าต่ าง

ภาพที่ 22 การเปรี ยบเทียบระหว่างสถาปัตยกรรมที่มีหน้ าต่าง และ สถาปัตยกรรมที่เป็ นหน้ าต่าง
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กรณีศึกษาผลงานที่ออกแบบโดยการลดกายภาพช่ องบนผนังลง
WINDOW BOUNDARY / SHINGO MASUDA

ภาพที่ 23 ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมที่ตีความการมีอยูข่ องหน้ าต่างขึ ้นใหม่
กรณีตัวอย่ างซึ่งมีลักษณะแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นหน้ าต่ าง (GAP)
เมื่อนามาจัดกลุม่ พบว่าสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ที่มีความแตกต่างกันดังนี ้

ภาพที่ 24 Relationship between SMALL OBJECTS
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ภาพที่ 25 Relationship between MEDIUM OBJECTS
การก่อรูปจากองค์ประกอบในระดับกลาง เช่นผนัง พื ้น หลังคา ช่องว่างเหล่านี ้ถูกใช้
บ่อยเช่น ในสถาปัตยกรรมไทย เช่น ช่องแมวรอด ช่องระหว่างหลังคา

ภาพที่ 26 Relationship between LARGE OBJECTS
การก่อรู ปจากองค์ประกอบในขนาดใหญ่ เป็ นการสร้ างที่ว่างจากการรวมกลุ่มจาก
กลุ่มที่ว่าง ยกตัวอย่างเช่น เรื อนไทย มีการล้ อมพื ้นที่ชานเพื่อใช้ งานด้ วยกลุ่มห้ อง เพื่อบังคับ
ทิศทางลมและจากัดการมองเห็นเข้ าถึงพื ้นที่สว่ นกลาง
สรุ ป จากศึกษาในการค้ นหาความเป็ นหน้ าต่ างและการใช้ งานช่ องเปิ ดแบบ
ใหม่
จากภาพจะพบว่า เมื่อมีการจัดกลุ่ม ทาให้ เกิดความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดช่องเปิ ดซึ่ง
นาไปสู่ความเป็ นหน้ าต่างได้ ใน 3 ระดับดังภาพด้ านล่าง ซึ่งจากเดิมมีเพียง 1 ระดับและรูปแบบ
เดียว อย่างไรก็ตาม ทังสามรู
้
ปแบบยังคงต้ องค้ นหาด้ วยการทดลองหาความเป็ นไปได้ ในลาดับ
ต่อไปเพื่อให้ เกิดลักษณะของความเป็ นหน้ าต่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
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ภาพที่ 27 การเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ หน้ าต่างในต่างลักษณะ ใน 3 ขนาด
การทดลองการแทนที่ ช่ องเปิ ดด้ วยช่ องว่ างระหว่ างองค์ ประกอบทาง
สถาปั ตยกรรม
วัตถุประสงค์ในการทดลองคือการทดลองจัดระเบียบองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
และรองรับการปรับเปลี่ยนตามปฏิสมั พันธ์ด้านต่างๆ ด้ วยมนุษย์

ภาพที่ 28 ชุดเงื่อนไขของชุดการทดลองเพิ่มขึ ้นและลดลงของระดับปฏิสมั พันธ์

31
ระดับย่ อย
ทดลองการรวมตัวระดับย่ อย

ภาพที่ 29 การจัดองค์ประกอบระหว่างองค์ประกอบระดับย่อย
ระดับกลาง (LOCAL SCALE)
ทดลองการรวมตัวระดับกลาง (ผนัง-ผนัง)

ภาพที่ 30 การจัดองค์ประกอบระหว่างองค์ประกอบพื ้นฐานทางสถาปัตยกรรม
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ระดับกลาง (LOCAL SCALE)
ทดลองการรวมตัวระดับกลาง (หลังคา-พืน้ ) , (ผนัง-พืน้ )

ภาพที่ 31 การจัดองค์ประกอบระหว่างองค์ประกอบพื ้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2
ระดับใหญ่ (GLOBAL SCALE)
ทดลองการรวมตัวระดับ'ใหญ่ ( ROOM-ROOM)

ภาพที่ 32 การจัดองค์ประกอบในระดับหน่วยการอยู่อาศัยและเว้ นคอร์ ดกลาง
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จา ก ศึ ก ษา ใ น ก า รค้ น ห า ค ว า ม เ ป็ น หน้ า ต่ า ง ผ่ า น ก า ร จั ด ร ะ บ บ (REORGANIZATION) ให้ องค์ ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
พบว่าเครื่ องมือในระดับต่างๆนันสามารถท
้
าหน้ าที่ในแง่การใช้ งานได้ พอสมควรซึ่ง
จากขันตอนการทดลองนี
้
้จึงพยามค้ นหาวิธีการในการแต่ละระดับมาใช้ งานร่วมกันหรื อหรื อใช้ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นในการเป็ นแกนหลักในการออกแบบระบบการก่อรู ป โดยการออกแบบ ศาลาที่ใช้ งาน
ทัว่ ไป (pavilion) มีวตั ถุประสงค์เพื่ อสแดงออกถึงการแบ่งแยกระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ กับ
ภายนอกได้ ซึง่ ตังอยู
้ ก่ ลางสวนสาธารณะ โดยในการออกแบบแบ่งเป็ น 3 ชุด และเน้ นหนักในแต่ละ
ระดับเพื่อเป็ นจุดเริ่มต้ นในการก่อรูป เพื่อหาข้ อสรุปและนาไปสูก่ ารออกแบบที่มาความซับซ้ อนขึ ้น

ภาพที่ 33 การทดลองเบื ้องต้ นขององค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่ปราศจากหน้ าต่าง
และยังพบว่าเครื่ องมือมีความสามารถจะสร้ างปฏิสมั พันธ์ในเบื ้องต้ นได้ ทงสามระดั
ั้
บ
แต่สิ่งที่มีความสาคัญในการสร้ างเงื่อนไขเพื่อนาไปใช้ นนคื
ั ้ อ ความเหมาะสมของระบบกลไกที่
สอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ กล่าวคือ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ไม่ซบั ซ้ อนเกินไป ทาให้ แต่ละระบบสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ ตา่ งกันตามความถี่ในการใช้ งาน เช่น
การเปลี่ยนในระดับใหญ่ ( Global scale ) ก็สมั พันธ์กบั การเปลียนตามฤดูกาล ไม่สมั พันธ์กบั การ
ถูกเปลี่ยนตลอดเวลา หรื อช่วงเวลาสันๆ
้

ภาพที่ 34 การเปรี ยบเทียบความถี่ในการใช้ งานที่สมั พันธ์กบั การเปลี่ยน

บทที่ 5
การวิเคราะห์ โครงการและพืน้ ที่ตัง้
จากการศึกษาผู้ออกแบบได้ ใช้ ประเภทของโปรแกรมมาเป็ นเงื่อนไขในการกาหนดพื ้น
ที่ตงและแนวทางการออกแบบภายใต้
ั้
แนวคิดการสร้ างสถาปั ตยกรรมเพื่อให้ สถาปั ตกรรมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้ วยตัวเองเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ทดแทนสถาปัตยกรรมที่มีหน้ าต่างเป็ นข้ อจากัด
หากกล่าวถึงหน้ าต่างในงานสถาปั ตยกรรมแล้ ว หน้ าต่างเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่
สถาปั ต ยกรรมเกื อบทุกประเภทจะต้ องมี ปรากฏอยู่ ซึ่ง ในการเลื อกโปรแกรมเพื่ อ ออกแบบ
ผู้ออกแบบทาการวิเคราะห์แล้ วว่าการเลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งซึ่งกาหนดหน้ าที่หลักชัดเจน
จะทาให้ วตั ถุประสงค์หลักในการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนไปของกายภาพหน้ าต่างถูกลดน ้าหนัก
ลงไปสู่หน้ าที่การทาตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนันๆ
้ ดังนันผู
้ ้ ออกแบบจึงเลือก ออกแบบ
สถาปั ตยกรรมที่มีความเป็ นกลางและยืดหยุ่นต่อการใช้ งานและสามารถมุ่งประเด็นการสื่อสารถึง
การมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมเป็ นหลักได้ นนั่ คือ ศาลา (Pavilion)
1. การวิเคราะห์ โครงการ
Pavilion คือ อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่จะถูกสร้ างขึ ้นและเป็ นอิสระ
จากอาคารหลัก ท าหน้ า ที่ ร องรั บ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายส่ว นใหญ่ เ ป็ น อาคารกลางแจ้ ง ตัง้ ใน
สวนสาธารณะหรื อมีส ภาพแวดล้ อ มที่เปิ ดโล่งสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ซึ่งทาให้ การผู้ออกแบบ
สามารถมุง่ ประเด็นเพื่อจะสื่อสารหน้ าที่หลักของสถาปั ตยกรรมหน้ าต่างได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น และเลือก
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ การเคลื่อนไหวมากเพื่อหยุดนิ่งชื่นชมบรรยากาศ เช่น นัง่ พักผ่อน นัง่ อ่าน
หนังสือ แต่ยงั สามารถแสดงอาการในควบคุมปฏิสมั พันธ์ในด้ านต่างๆได้ จึงระบุเฉพาะเจาะจง
หน้ าที่ของ Pavilion ขึ ้น คือ เป็ น Pavilion ที่รองรับกิจกกรรมการอ่านหนังสือเป็ นหลัก และเมื่อ
วิเคราะห์โปรแกรมแล้ วพบว่า กลุ่มผู้ใช้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ มาอ่านหนังสือ มานัง่ เล่น
พักผ่อน
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2. ที่ตัง้ โครงการ
ในการก่อรูปของ Reading Pavilion นันเกิ
้ ดจากภาพของกิจกรรมอ่านหนังสือในสวน
ที่ ผ้ ูอ่า นสามารถที่ จ ะมี อิ ส ระในการเลื อ กพื น้ ที่ แ ละท่า ทางในการอ่ า นหนัง สื อ พร้ อมทัง้ ชื่ น ชม
บรรยากาศที่เหมาะกับความต้ องการของตนเองได้ โดย จากกิจกรรมดังกล่าวผู้ออกแบบ ได้ ทาการ
สังเกตและเลือกพื ้นที่สวนสาธารณะที่มีการใช้ งานคนมาอ่านหนังสืออยู่จานวนมากแต่ลกั ษณะการ
ใช้ พื ้นที่ยงั ไม่ชดั เจนมาทาการออกแบบคือ บริเวณสวนสาธารณะข้ างศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพที่ 35 ภาพแสดงตาแหน่งที่ตงโครงการ
ั้
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3. ลักษณะที่ตงั ้ โครงการ
ลักษณะที่ตงถู
ั ้ กล้ อมรอบไปด้ วยทางสัญจร ซึ่งเป็ นทางสัญจรจากคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยไปสูซ่ อย สยามสแคว์จฬุ าฯ 64

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายที่ตงโครงการ
ั้
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ภาพที่ 37 การวิเคราะห์ระดับที่ตงโครงการ
ั้
ที่ ตงั ้ ถูก ล้ อ มรอบด้ ว ยตึกคณะต่างๆหากสัง เกตุจ ากภาพตัด จะพบว่า บริ เ วณศูน ย์
หนังสือจุฬาฯ จะมีแนว ระดับพื ้นที่ตา่ กว่าพื ้นทัว่ ไปประมาณ 3 เมตร ซึ่งถูกใช้ เป็ นชันใต้
้ ดิน ซึ่งจาก
จุดนีผ้ ้ อู อกสังเกตุเห็นว่าเป็ นจุดเด่น ในการสร้ างพืน้ ที่เพื่อกาหนดการเช้ าถึงของ Pavilion เพื่ อ
เปลี่ยนผ่านเช้ าสูศ่ นู ย์หนังสือได้ ด้วยความแตกต่าง ของระดับ
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4. ความหนาแน่ นของการใช้ งานเส้ นทางสัญจรรอบที่ตัง้ โครงการ
เส้ นทางส่วนใหญ่ที่มีการถูกใช้ หนาแน่นเพราะ นักศึกษาจะเดินทางมาจากจุดถ่ายรถ
ประจาทางมาเข้ าด้ านหลังของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 38 การวิเคราะห์การสัญจรบริเวณโครงการ
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5. แสงเงาตกทอดลงบนที่ ตั ง้ โครงการตามการโคจรของดวงอาทิ ต ย์ ต ลอดทั ง้ วั น
(Sun path)

ภาพที่ 39 ภาพแสงเงาที่ตกลงบนที่ตงโครงการตามช่
ั้
วงเวลา
การวิเคราะห์ความหนาแน่นของการใช้ พื ้นที่ในการสัญจรของคนและการจาลองการ
โคจรของดวงอาทิตย์เพื่อหาร่ มเงาของพื ้นที่ ทังสองข้
้
อมูลนี ้จะส่งผลโดยตรงต่อการกาหนดแนว
ทางการออกแบบสาเหตเพราะเป็ นข้ อมูลเชิงสถิติที่มีการเกิดขึ ้นประจาสม่าเสมอและสัมพันธ์ กับ
การวิเคราะห์การใช้ งานพืน้ ที่ของโปรแกรม ศาลาเพื่ออ่านหนังสือด้ วย เพราะเป็ นกิจกรรมที่
ต้ องการความเงียบสงบและสภาพแวดล้ อมที่ดี สามารถนัง่ อ่านได้ เป็ นเวลานาน อย่างไรก็ตามแม้
ข้ อมูลในเชิงถิิ ติเหล่านี อ้ าจมี การผิดเพี ย้ นไปหรื อเปลี่ ยนแปลงไปตามปั จจัยย่อยต่างๆได้ การ
วิเ คราะห์ ข้ อมูล และน าไปใช้ ใ นส่ว นนี เ้ ป็ น เพี ย งแนวทางในการสร้ างชุด ข้ อ มูล เพื่ อสัง เกตุก าร
เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรมเท่านัน้
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6. การกาหนดแนวทางการวาง Zoning ให้ กับการใช้ งานของโครงการผ่ านข้ อมูลเชิงสถิต
ของพืน้ ที่

ภาพที่ 40 ภาพแสงเงาที่ตกลงบนที่ตงโครงการทุ
ั้
กช่วงเวลา
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ดัง กล่ า วจึ ง ท าให้ ส ามารถก าหนดแนวทางการ
ออกแบบกับพื ้นที่ตอ่ หน่วย ( Zoning Area ) ดังภาพด้ านบน
[ ] แสงแดดตกกระทบตลอดวัน มีความหนาแน่นของคนมาก เหมาะแก่การวางใน
ส่วนสาธารณะ
[ • ] แสงแดดตกกระทบบางช่วง มีความหนาแน่นของคนรองลงมา เหมาะแก่การ
วางในส่วนกึ่งสาธารณะ
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[ •• ] แสงแดดตกกระทบน้ อย มีความหนาแน่นของคนรองลงมา เหมาะแก่การวาง
ในส่วนกึ่งส่วนตัว
[ ••• ] แสงแดดตกกระทบน้ อยมากมีความหนาแน่นของคนรองลงมา เหมาะแก่การ
วางในส่วนพื ้นที่สว่ นตัว
[ •••• ] ไม่มีแสงแดดตกกระทบ มีความหนาแน่นของคนน้ อยที่สดุ เหมาะแก่การวาง
ในส่วนตัวที่สดุ

บทที่ 6
การออกแบบ
1. แนวคิดในการออกแบบ
ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมหน้ าต่าง คือ การสร้ างแนวทางการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ โทาดยการทาให้ เกิด
ช่องว่าง (GAP) ในระดับต่างๆไปพร้ อมกับขันตอนการก่
้
อรูปของสถาปั ตยกรรม ทดแทนการมีอยู่
ของลักษณะกายภาพเดิมคือ การเจาะช่องเปิ ดบนผนัง (Void) ด้ วยการจัดลาดับความสาคัญของ
ระบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (Priority) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมซึ่ง
เคยได้ ศกึ ษามาแล้ ว เพื่อสร้ างกลยุทธ์ในการกาหนดแนวทางในการออกแบบ (Strategy) ดังนี ้
1.1 ต้ องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอในรอบปี ซึง่ สัมพันธ์กบั การก่อรูปของระบบใหญ่ที่สดุ (Global-scale)
1.2 ต้ องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและคนในแต่ละวัน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอในรอบวัน ซึง่ สัมพันธ์กบั การก่อรูปของระบบรองลงมา (Local-scale)
1.3 ต้ องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและคนในแต่ละวันที่มีต้อง
ความต้ องการหลากหลายของแต่ละบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคล ซึ่งสัมพันธ์กบั การก่อรูปของระบบ
รองลงมา (Local-scale)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับลักษณะพื ้นที่ จึงกาหนดแนวทางปรับที่ตงให้
ั้
สอดคล้ องกับการใช้ งานและสร้ างความหลากหลายให้ กับเครื่ องในการออกแบบ ผู้ออกแบบ
วิเคราะห์ที่ตงในกรอบสี
ั้
เทาแล้ วว่าหากมีการก่อรูปขึ ้นในแนวดิ่งบนพื ้นฐานของพื ้นที่แบบนี ้จะทาให้
สถาปัตยกรรมนันแสดงตั
้
วตนชัดเจนเกิดไป ทาให้ บทบาทของต้ นไม้ ในบริเวณรอบถูกบดบังไป

42

43

ภาพที่ 41 ภาพตัดให้ เห็นลักษณะที่ตงของโครงการ
ั้
2. แนวคิดในการออกแบบซึ่งเกิดขึน้ จากสภาพที่ตงั ้
ลดระดับของพืน้ ที่ลง
การมีการสร้ างอาคารอยู่ท่ามกลางต้ นไม้ ก็อาจจะทาให้ ตวั อาคารบดบังทัศนียภาพ
และทาให้ บทบาทของพื ้นที่ สีเขียวนัน้ ถูกลดทอนลงความเป็ นพืน้ ที่เปิ ดก็ถูกจากัดมากขึ ้นตามไป
ด้ วย ดังนันการกดตั
้
วอาคารลงจะทาให้ การมีอยูข่ องกลุม่ ก้ อนอาคารถูกลดทอนลง

ภาพที่ 42 การเลือกวิธีการเพื่อใช้ สาหรับการออกแบบ 1
เนื่องจากโปรแกรมในการออกแบบนันจ
้ าเป็ นต้ องสัมพันธ์กบั อาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เพราะ กลุ่มผู้ใช้ ส่วนใหญ่ของพื ้นที่นนมาจากศู
ั้
นย์หนังสือจุฬาฯ ซึ่งหลังจากมีการลดระดับซึ่งเดิม
พื ้นที่จากศูนย์หนังสือต่ากว่าระดับพื ้นปกติอยู่ราว 3 เมตร ทาให้ เกิดการเชื่อมต่อพื ้นที่แต่ยงั คงมี
อิสระของการใช้ เป็ นพื ้นที่เปิ ดล้ อมรอบด้ วยต้ นไม้ ได้ เช่นเดิม

44

ภาพที่ 43 การเลือกวิธีการเพื่อใช้ สาหรับการออกแบบ 2
เดิมทีพื ้นที่สวนสาธารณะนี ้มีพื ้นหลังของทัศนียภาพต้ นไม้ เป็ นตึก ขนาบข้ างชัดเจน
หากมีการกดพื ้นลงจะทาให้ ภาพของธรรมชาติรอบๆชัดขึ ้นเพราะเป็ นการเปลี่ยนมุมมองให้ อาคาร
โดยรอบถูกบดบังมากขึ ้น

ภาพที่ 44 การเลือกวิธีการเพื่อใช้ สาหรับการออกแบบ 3

45
เนื่องจากโปรแกรมในการออกแบบนันจ
้ าเป็ นต้ องสัมพันธ์กบั อาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เพราะ กลุ่มผู้ใช้ ส่วนใหญ่ของพื ้นที่นนมาจากศู
ั้
นย์หนังสือจุฬาฯ ซึ่งหลังจากมีการลดระดับซึ่งเดิม
พื ้นที่จากศูนย์หนังสื อต่ากว่าระดับพื ้นปกติอยู่ราว 3 เมตร ทาให้ เกิดการ เชื่อมต่อพื ้นที่แต่ยงั คงมี
อิสระของการใช้ เป็ นพื ้นที่เปิ ดล้ อมรอบด้ วยต้ นไม้ ได้ เช่นเดิม

ภาพที่ 45 การเลือกวิธีการเพื่อใช้ สาหรับการออกแบบ 4
3. การสังเคราะห์ แนวคิดในการออกแบบซึ่งเกิดขึน้ จากสภาพที่ตั ้งและเครื่ องมือในการ
ออกแบบ
หลังจากการเป็ นการศึกษามาพบว่า หน้ าต่างนันคื
้ อ กลไลการลดระดับการปิ ดล้ อมลง
ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การเป็ นช่องบนผนังมีบานปิ ด-เปิ ด ก็เป็ นวิธีการหนึ่งของการเลือกใช้
เครื่ องมือ ช่องเปิ ด ( Void ) แล้ วใช้ กลไกบานเปิ ดในการลดระดับหรื อ เพิ่มระดับกลับมาสู่การเป็ น
ผนังที่ปิดล้ อมสมบูรณ์เช่นเคย
ในบทที่ 2 หลังจากศึกษาคานิยามพบว่า ในแง่จินตภาพ หน้ าต่างคือสิ่งที่ทาให้ เกิด
โอกาสในการรับรู้หและสามารถสังเกตได้ ถึงเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมรอบตัว ดังที่นกั เขียน
Rachel Walker ได้ เขียนประโยคหนึ่ง ไว้ บนอินเตอร์ เนตว่า“ Books give you a better
perspective ” ซึ่งภาพประกอบได้ อธิบายชายสองคนยืนอยู่หลังผนังเดียวกันแต่จดุ ที่ยืนสามารถ
การสร้ างโอกาสถึงการรับรู้ ภายนอกได้ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะปรากฏการณ์ที่ได้
กล่าวมาใน ย่อหน้ าแรกว่า หน้ าต่างเป็ นเพียงกลไกหนึ่งในการสร้ างการลดระดับลงของ อัตราส่วน
ระหว่าง SOLID - VOID และสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่เพียง SOLID ได้ เมื่อไม่ต้องการ

46
ภาพด้ านล่างนี ้จึงสะท้ อนถึงไอเดียและสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อนาไปใช้ เพื่อ
ออกแบบได้

ภาพที่ 46 ภาพเปรี ยบเทียบการรับรู้ที่แตกต่างกันภายใต้ ผนังเดียวกัน
ที่มา : “ Books give you a better perspective ” accessed January 2, 2016 available from
http://new.tvhistory.tv/search/viewaddon/cat/3/id/55/man/15/era/3.html
จากภาพดังกล่าวผู้ออกแบบได้ พยามเปรี ยบเทียบเครื่ องมือเพื่อเพิ่มความเข้ าใจของ
การใช้ เครื่ องมืออื่นในการทดแทน Void

ภาพที่ 47 การเปรี ยบเทียบการรับรู้ด้วยลักษณะช่องเปิ ดที่แตกต่างกัน

47
จึงหยิบเครื่ องมือนี ้ในระดับกลาง (ระหว่างผนังคงที่แต่ระดับพื ้นเปลี่ยนไป) มาใช้ พฒ
ั นา
แนวคิดต่อ แม้ การทางานระหว่างพืน้ กับผนังจะเป็ นการทางานระดับ Local-scale แต่ก็มี
ความสามารถในการทาหน้ าที่ในระดับ Global-scale ได้

ภาพที่ 48 หุน่ จาลองการใช้ เครื่ องมือเพื่อสร้ างช่องเปิ ดจากการเปลี่ยนระดับจากพื ้น

ภาพที่ 49 มุมมองและการรับรู้ของผู้ใช้ ภายในที่วา่ ง
หลังจากวิเคราะห์ ผู้ใช้ A B C D ผ่านประสิทธิภาพของเครื่ องมือดังกล่าวพบว่า สร้ าง
ความแตกต่างของการรับรู้ภายนอกได้ ผ่านการเปลี่ยนระดับพื ้น (จุดยืน) ภายใน พร้ อมทังสามารถ
้
ปรับเปลี่ยนระดับของการมีปฏิสมั พันธ์ได้ ในบางกรณีตอบสนองผู้ใช้ ได้ แบบที่หน้ าต่างทาได้
หน้ าต่างซึง่ ทาหน้ าที่ปรับระดับสมดุลของความต้ องการเปิ ดรับคุณสมบัติบางประการ
จากภายนอกและไม่ต้องการเปิ ดรับคุณสมบัติบางประการจากภายนอก หากวิเคราะห์ถึงกิจกรรม

48
หลักของ READING PAVILION คือการอ่านหนังสือ อาจจะยกตัวอย่างเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจได้
ว่า เช่น ต้ องการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ธรรมชาติไม่ต้องการการรบกวนจากคนที่สญ
ั จรไปมา เป็ นต้ น
และหากจับคูร่ ะหว่างความสัมพันธ์สองอย่างนี ้จะทาให้ เกิดตารางความสัมพันธ์ตงแต่
ั ้ การต้ องการ
มีปฏิสมั พันธ์น้อยทังกั
้ บคนและพื ้นที่ไปจนกระทัง่ มากที่สดุ

ภาพที่ 50 เงื่อนไขของตัวแปรด้ านปฏิสมั พันธ์ทงสอง
ั้
จากแผนภาพนี ้ผู้ออกแบบทดลองสเก็ตซ์ไอเดียซึง่ เกิดจากภาพของกิจกรรมอ่านหนังสือใน
สวนเพื่อลังเกตุ ลักษณะการใช้ พืน้ ที่ที่เกิดขึน้ ตามลักษณะปฏิสัมพันธ์ ต่างๆ โดยใช้ ระดับพืน้ ใน
ต่างๆ ในการสร้ างการอยูร่ ่วมกับ พื ้นที่หรื อปลีกตัวจากพื ้นที่

49

ภาพที่ 51 ภาพร่างการสร้ างลักษณะพื ้นที่จากลักษณะปฏิสมั พันธ์แบบต่างๆ

จากนันผู
้ ้ ออกแบบได้ ทดลองพัฒนาไอเดียให้ เข้ ากับเครื่ องมือเพิ่งสังเกตุเครื่ องมือให้
ชัดเจนขึ ้นว่ามีการใช้ งานและทางานกันระหว่างองค์ประกอบอย่างไรได้ บ้าง

50
สร้ างหน่วยที่สนับสนุนการปลีกตัวจากกลุม่ คน

ภาพที่ 52 การแปลงภาพร่างสูห่ นุ่ จาลองแสดงที่วา่ งแบบปลีกตัวจากกลุม่ คน
สร้ างหน่วยที่สนับสนุนการอยูร่ ่วมกับกลุม่ คน

ภาพที่ 53 การแปลงภาพร่างสูห่ นุ่ จาลองแสดงที่วา่ งแบบอยูร่ ่วมกันของกลุม่ คน
หลังจากเห็นการใช้ งานเบื ้องต้ นจึงย้ อนกลับมาวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อจับคูก่ ารใช้ งาน
กลุ่มก้ อนการใช้ งานเพื่อให้ สัมพันธ์ กับพืน้ ที่การใช้ งานเพื่อให้ ระบบการทางานสัมพันธ์ กับความ
ต้ องการด้ านความเป็ นส่วนตัวของพื ้นที่
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ภาพที่ 54 การวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อจับคูค่ วามสัมพันธ์กบั พื ้นที่การใช้ งาน
หลังจากนันจึ
้ งนาลักษณะของการใช้ งานมาแบ่งระดับการเข้ าถึงและใช้ งานพื ้นที่ได้
ดังนี ้

ภาพที่ 55 การนาลักษณะของการใช้ งานมาแบ่งระดับการเข้ าถึงและใช้ งานพื ้นที่

52
เมื่อนาความต้ องการของกิจกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับคุณภาพของแสงแดด-เงา และ
ความหนาแน่นของพื ้นที่รอบโครงการจึงสามารถกาหนดการใช้ งานพื ้นที่และการเข้ าถึงของผู้ใช้ ได้
ดังนี ้

ภาพที่ 56 การจับคูก่ ารใช้ งานกับคุณภาพของแสง

53

ภาพที่ 57 การเข้ าถึงพื ้นที่ของผู้ใช้ งานทัง้ 3 กลุม่
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ภาพที่ 58 การทดสอบการทดลองวางกลุม่ ก้ อนการใช้ งานและปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล
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ภาพที่ 59 ความสามารถด้ านการใช้ งานและปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล

56
สรุปการออกแบบเบือ้ งต้ นครัง้ ที่ 1

ภาพที่ 60 หุน่ จาลองการพัฒนาการออกแบบระดับภาพรวมครัง้ ที่ 1
การออกแบบครัง้ แรกนันท
้ าให้ เห็นถึงการใช้ งานพื ้นที่และการทางานในภาพรวมและ
การเปลี่ ย นแปลงตามสภาพแวดล้ อ ม (Global-scale) อย่า งไรก็ ต ามระบบการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมหน้ าต่างยังเรี ยกร้ องการทางานในระดับย่อยเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการที่ถี่ ขึ ้น
จากผู้ใช้

57
การออกแบบครัง้ ที่ 2

ภาพที่ 61 หุน่ จาลองการพัฒนาการออกแบบระดับภาพรวมครัง้ ที่ 2
จากการออกแบบครัง้ ที่ 1 ผู้ออกแบบเริ่ มเห็นการลักษณะการทางานของแต่ละการใช้
งานส่วนต่างๆ ในการออกแบบครัง้ นี ้ ได้ พฒ
ั นาใส่ระบบโครงสร้ างเพื่อรองรั บการเปลี่ยนแลงใน
ระดับ Global-scale และได้ ทาการทดลองใส่รายละเอียดในระดับ Local-scale เพื่อศึกษาการ
ทางานในระดับย่อยลงนอกเหนือไปจากการทางานกับฤดูกาล

ภาพที่ 62 โครงสร้ างทาหน้ าที่คล้ ายรางเลื่อนของกลุม่ ก้ อนspaceต่างๆ
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ภาพที่ 63 การทางานของกลุม่ ก้ อนการใช้ งาน ทางานเปิ ด Overhead Plane เพื่อเปิ ดรับแสงแดด

ภาพที่ 64 ทางานของ Overhead Plane เพื่อสร้ างการปกป้องฝนตกในช่วงฤดูฝน
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สรุปผลการออกแบบครั ง้ ที่ 2

ภาพที่ 65 หุน่ จาลองการพัฒนาการออกแบบครัง้ ที่ 2
เริ่ มเข้ าใจระบบการทางานในส่วนย่อยขึ ้นเห็นอาการของการใช้ งานเครื่ องมือมากขึ ้น
และนาไปสู่การกาหนดเครื่ องมือที่ชดั เจนขึ ้นแต่ยงั คงต้ องพัฒนาในด้ านความหลากหลายและจัด
หมวดหมู่ของเครื่ องมือที่ชดั เจนขึ ้นกว่านี ้และการพิจารณาหน่วยการใช้ งานในระดับต่างๆ ควรจะ
ทางานสอดคล้ องกับการใช้ งานของพื ้นที่มากขึ ้น
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การออกแบบครัง้ ที่ 3

ภาพที่ 66 การทางานของกลุม่ ก้ อนการใช้ งานในระดับย่อยและสร้ างทางผ่านให้ กบั พื ้นที่เส้ นสีมว่ ง
จากการออกแบบครัง้ ที่ 1 และ 2 เริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์แนวคิดในการหาความ
สอดคล้ องระหว่าง การครอบครองพื ้นที่และ ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ ณ ตาแหน่งที่ครอบครองว่า มี
ปฏิสมั พันธ์ทงในแง่
ั้
ของ คนกับกับคนข้ างเคียง , คนกับสภาพแวดล้ อม และคนกับสภาพอากาศ
และเห็นการเลือกเครื่ องมือ มาพัฒนาให้ สอดคล้ องกับการใช้ งานของโปรแกรมในระดับย่อยมาก
ขึ ้น โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 67 การเลือกเครื่ องมือเพื่อนาไปพัฒนาเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
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ภาพที่ 68 การสังเคราะห์การใช้ งานของพื ้นที่ซงึ่ จะพัฒนาให้ เกิดความเป็ นหน้ าต่าง

ภาพที่ 69 ภาพแสดงแนวทางของการปรับเปลี่ยนในระดับย่อยส่วนบุคคล Personal-scale

ภาพที่ 70 ภาพแสดงแนวทางของการปรับเปลี่ยนในระดับย่อยระดับกลาง Local-scale
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงแนวทางของการปรับเปลี่ยนในระดับย่อยระดับกลาง Global-scale

ภาพที่ 72 ภาพแสดงการทางานร่วมกันของการปรับเปลี่ยนทุกระดับ
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สรุปผลการออกแบบครั ง้ ที่ 3
จากการออกแบบครั ง้ ที่ 3 พบว่าความเป็ นหน้ าต่างซึ่งเกิดจากระบบการก่อรู ปทาง
สถาปั ตยกรรมเพื่อให้ มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมต่างๆซึ่งสัมพันธ์กบั กิจกรรมนัน้
เช่น กิจกรรมพื ้นที่แสดงและทดลองอ่านหนังสือ พื ้นที่ ชันวางหนั
้
งสือ สามารถปรับตัวและสร้ าง
พฤติกรรมการใช้ หน้ าต่างใหม่ให้ เกิดขึ ้นได้ อีกทังยั
้ งมีความยืดหยุ่นได้ ในระดับกลางคือการทางาน
ระหว่าง Element เช่น ผนัง ส่งผลให้ เกิด Performance ในการปรับเปลี่ยนของพื ้นที่ได้ และเมื่อ
ในระดับ Global Scale เปลี่ยนไป ก็สง่ ผลให้ การทางานในระดับย่อยเปลี่ยนไป

ภาพที่ 73 ภาพแสดงการทางานร่วมกันของ Personal Unit ซึง่ สอดคล้ องกับกิจกรรม
การออกแบบครัง้ สุดท้ าย
จากการทดลองออกแบบในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ ทราบเงื่อนไขบางประการว่า การออกแบบ
พื ้นที่ให้ เกิดการรองรับให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ปฏิสมั พันธ์กบั พื ้นที่ตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ งานซึ่งเป็ นหน้ าที่ ของ หน้ าต่าง ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมนัน้ ก็อยู่ภายใต้ โครงร่ างของ
องค์ ร วมของพื น้ ที่ ด้ ว ย เช่ น พื น้ ที่ ภ ายในสถาปั ต ยกรรม ก็ ป ระกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบทาง
สถาปั ต ยกรรมที่ ค รบถ้ วนเพื่ อ ท าหน้ าที่ ปิ ดล้ อมและปกป้อ งผู้ ใช้ จ ากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อม แต่เมื่อลาดับของพื ้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนภายนอกขึ ้น ทาให้ องค์ประกอบ
บางส่วนไม่จาเป็ นต้ องถูกใช้ เช่น พื ้นที่นงั่ ล้ อมรอบต้ นไม้ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ภายนอก ทาให้ การเรี ยกร้ อง
การใช้ ง านองค์ ประกอบทางสถาปั ตยกรรมจึง เปลี่ ยนไป ไม่จ าเป็ นต้ อง มี องค์ประกอบปกปิ ด
เหมือนพื ้นที่ภายในอาคาร
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ภาพที่ 74 การแบ่งลักษณะการใช้ งานองค์ประกอบตามความเหมาะสมกับกิจกรรม
พืน้ ที่ A.
ประกอบไปด้ วยพื ้นที่การใช้ งานส่วนของการจัดแสดงหนังสือและพื ้นที่สาหรับใช้ นงั่
อ่านหนังสือบางส่วน โดยพื ้นที่นี ้ต้ องมีการปิ ดล้ อมสูงเพราะป้องกันหนังสือ และการเข้ าถึงที่ต้องมี
การควบคุม
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ภาพที่ 75 ภาพหุน่ จาลองแสดงพื ้นที่การใช้ งานพื ้นที่ภายใน
ในการออกแบบพื ้นที่ดงั กล่าวแบ่งการออกแบบเป็ น 3 ระดับจากภาพที่ 76-78 ซึ่งทา
หน้ าที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะที่ สัม พันธ์ กับความถี่ ของการเปลี่ ยนแปลงหน้ าที่ ตามที่ เคยให้
ข้ อสรุปมาแล้ วในการทดลองท้ ายบทที่ 4
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ภาพที่ 76 ภาพจาลองพื ้นที่ถกู เปลี่ยนแปลงในระดับ GLOBAL SCALE

ภาพที่ 77 ภาพจาลองพื ้นที่ถกู เปลี่ยนแปลงในระดับ LOCAL SCALE
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ภาพที่ 78 ภาพจาลองพื ้นที่ถกู เปลี่ยนแปลงในระดับ PERSONAL SCALE
พืน้ ที่ B.
ประกอบไปด้ วยพื ้นที่การใช้ งานส่วนของการนัง่ อ่านหนังสือและทากิจกรรมอื่นๆซึง่
เป็ นลักษณะพื ้นที่กึ่งส่วนตัว และ พื ้นที่นงั่ เล่นล้ อมต้ นไม้ เป็ นพื ้นที่กึ่งสาธารณะ โดยแบ่งแยกการถูก
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมดังภาพที่ 79
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ภาพที่ 79 ภาพหุน่ จาลองแสดงพื ้นที่การใช้ งานพื ้นที่กึ่งภายในและภายนอก

ภาพที่ 80 ภาพจาลองพื ้นที่ถกู เปลี่ยนแปลงในระดับ PERSONAL SCALE 2
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จากภาพที่ 80 จะพบว่า พื ้นที่นี ้ถูกออกแบบให้ ใช้ ระดับของพื ้นที่เป็ นเครื่ องมือในการ
สร้ างขอบเขตพื น้ ที่ ภายในโครงการและสร้ างความต่างของการมี ป ฎิสัม พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ พื น้ ที่
ภายในและภายนอก ทาให้ ผ้ ใู ช้ มีการเลือกพื ้นที่ซึ่งเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะทาในระดับหนึ่ง และ
ใช้ กล่องสาหรับนัง่ เพื่อเปลี่ยนระดับของปฏิสมั พันธ์กบั พื ้นที่รอบๆโครงการได้ เช่น ยอมมองเห็นคน
เดินผ่านไปมาจากพื ้นที่รอบโครงการได้ เป็ นต้ น

ภาพที่ 81 ภาพจาลองพื ้นที่อา่ นหนังสือถูกเปลี่ยนแปลงในระดับ PERSONALและGLOBAL
จากภาพที่ 81 จะพบว่า ในพื ้นที่จะมีองค์ประกอบที่ปิดล้ อมมากกว่าพื ้นที่ก่อนหน้ าที่
เพราะจาเป็ นต้ องมี การควบคุม การเข้ าถึง พื น้ ที่ ที่มากกว่าพืน้ ที่สาธาณะแต่ก็เบาบางกว่าพื น้ ที่
ส่ ว นตัว โดยในพื น้ ที่ ทั ง้ ในส่ ว นกึ่ ง สาธารณะและพื น้ ที่ ส าธารณะจะไม่ มี ก ารควบคุ ม และ
เปลี่ ย นแปลงตามสภาพแวดล้ อ มมากนัก ตามลัก ษณะล าดับ ของพื น้ ที่ และมุ่ง ประเด็น การ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเพื่อตอบสนองเรื่ องการเข้ าถึงและการใช้ งานพื ้นที่มากกว่า
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ภาพที่ 82 ภาพจาลองพื ้นที่อา่ นหนังสือถูกเปลี่ยนแปลงในระดับ LOCAL SCALE

บทที่ 7
สรุปการศึกษาวิทยานิพนธ์
สถาปั ตยกรรมหน้ าต่างนัน้ คือแนวทางในการสร้ างสถาปั ตยกรรมให้ รองรั บความ
ต้ องการในการมีปฏิสัมพันธ์ กับสภาพแวดล้ อมในแบบต่างๆตามรากศัพท์แต่ดงเดิ
ั ้ ม คือการทา
หน้ าที่ตอบสนองต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ สภาพแวดล้ อมผ่าน Visual Perception และการทา
หน้ าที่ตอบสนองต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างสภาพอากาศ แนวทางการออกแบบสถาปั ตยกรรมหน้ าต่าง
นี ้ ผ่านการสังเคราะห์การใช้ งานช่องเปิ ด (Void) ไปสู่การใช้ งานช่องว่าง (GAP) โดยมีเงื่อนไขของ
การใช้ งาน ในระดับต่างๆ คือ 1. ระดับย่อยที่สุด (Personal-scale) จะสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงใด้ านปฏิสมั พันธ์ได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ ตลอดเวลาหากแต่การเปลี่ยนแปลงนัน้
ส่งผลต่อกลุ่มคนขนาดเล็กหรื อ บุคคลเดี่ยวเท่านันตามขนาดขององค์
้
ประกอบ 2. ระดับย่อยกลาง
คือ เป็ นการัดความสัมพันธ์ในรดับที่พบเห็นได้ บ่อยที่สดุ เพราะการเปลี่ยนแปลงในระดับนี ้มักจะ
สอดคล้ องกับการพฤติกรรมการใช้ งานสถาปั ตยกรรม เช่น Partition ซึ่งจะตอบสนองต่อกลุ่มคนที่
มากขึ ้น และลาดับสุดท้ าย ระดับใหญ่ (Global-scale) ในระดับนี ้คือการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพอากาศ ฤดูกาลหรื อการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ ระยะเวลานานๆ แต่คงที่และเกิดึ ้นสม่าเสมอ
เพราะ ระดับนี ้ มีการส่งผลต่อคนจานวนมากและด้ วยขนาดใหญ่จึงเป็ นไปได้ ยากที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง
ขันตอนการออกแบบจะต้
้
องพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้ งานนันๆ
้ หาแนวทางในการ
สร้ าง องค์ประกอบซึง่ รองรับการเปลียน่ แปลง ให้ เกิดช่องว่างได้ และต้ องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ในระดับที่ใหญ่ขึ ้น กล่าวคือ การพยายามจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
ในระดับต่างๆ นันเอง
้
(Re-Organization) อย่างไรก็ตามแนวทางในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
หน้ าต่างโดยใช้ ช่องว่าง (GAP) นันเป็
้ นเพียงแนวทางหนึ่งในการทดลองเพื่อหาแนวทางหาความ
หลากหลายในการออกแบบให้ สถาปั ตยกรรม ซึ่งในการสร้ างสถาปั ตยกรรรมนันสามารถเกิ
้
ดความ
หลากหลายได้ มากกว่านี ้เพราะการยึดติดและคุ้นเคยของ ลักษณะการเป็ นช่องเปิ ดในผนังนันส่
้ งผล
ต่อแนวทางทาความเข้ าใจเกี่ยวกับความเป็ นหน้ าต่างในการออกแบบเป็ นอย่างมาก จึงทาให้ ความ
หลากหลายมีตีความถึงลักษณะกายภาพใหม่
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