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บทที่ 1
บทนา
Geoffrey Manning Bawa เกิดเมื่ อปี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1919 ประเทศศรี ลงั กา ซึ่ งในช่ วง
เวลานั้นยังคงเป็ นประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิ คมจากการปกครองของอังกฤษ ในวัยเด็ก Geoffrey
Bawa ชอบที่วาดรู ปผ้าคลุมหน้าหญิงสาวอย่างเป็ นส่ วนตัวมากกว่าจะเข้าสังคม เขาเติบโตมาในบ้าน
ที่ เมื อ ง Negombo ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ น ‘bungalow’ ที่ เป็ นรู ป แบบที่ สื บ ย้อ นกลับ ไปในช่ ว งกลาง
ศตวรรษที่ 19 ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาที่รายล้อมไปด้วยสวนมะพร้าว และ ยางพารา ลักษณะของตัวบ้านมี
เฉลียงด้านหน้ากว้าง เชื่อมต่อของทางสัญจรยาวขนาบข้างกับโถงหลัก ฝั่งหนึ่ งของแนวเฉลียงนี้เป็ น
กลุ่มห้องนอน ถัดจากโถงหลักเข้ามาจะพบเฉลี ยงที่ยกพื้นขึ้นวิ่งรัดรอบ ซึ่ งทาให้เกิ ดการปิ ดล้อม
ลานกลางบ้าน ซึ่งเป็ นส่ วนเชื่อมต่อไปยังส่ วนบริ การของบ้านทั้งห้องน้ า ครัว และส่ วนที่พกั ของคน
รับใช้ การวางผังพื้นแบบนี้ เป็ นการรับรู ปแบบจาก ‘Anglo – Dutch’ นอกเหนือจากบ้านที่ Geoffrey
Bawa อยูอ่ าศัยแล้วนั้น บ้านของ Ronald Schrader ซึ่งเป็ นลูกพี่ลูกน้อง ลักษณะของบ้านประกอบไป
ด้วยโถงหลักที่ถูกขนาบข้างไปด้วยกลุ่มห้องนอน ภายใต้หลังคาจัว่ ที่มุงด้วยแผ่นกระเบื่องโค้งครึ่ ง
วงกลม ภายใต้หลังซึ่ งปกคลุมเฉลียงที่ลึกเชื่อมต่อกัน หลังได้รับการรองรับน้ าหนักด้วยโครงสร้าง
ด้วยเสาที่มีลกั ษณะอ้วนเป็ นทรงขวดนมตามแบบอิตาลี หรื อที่เรี ยกว่า ‘Tuscan’ ที่วางอยูใ่ นตาแหน่ง
รัดรอบตัวบ้านซึ่ งเชื่อมต่อไปยังปี กของส่ วนบริ การที่แยกออกไป ลาดับขององค์ประกอบในบ้าน
Schrader นี้ แสดงออกถึงการอธิ บายลักษณะที่สาคัญมากมายของสถาปั ตยกรรมประเภทพักอาศัย
ของ Ceylonese – Dutch[1] นั้นจะถูกแสดงออกอย่างแข็งแกร่ งถึงอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของ Geoffrey
Bawa ต่องานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการอยูอ่ าศัยในบทต่อไป
จนกระทั้งปี ค.ศ. 1938 Geoffrey Bawa ได้เข้าเรี ยนต่อในเกี่ยวกับกฎหมายที่มหาวิทยาลัย
Cambridge ประเทศอังกฤษ ในปี ถัดมาเขาได้มีโอกาสไปพักอาศัยกับ Georgette Camille ผูเ้ ป็ นญาติ
ที่กรุ งปารี ส Georgette นั้นเป็ นมีความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดี และสุ นทรี ยะ ซึ่งทาให้ Geoffrey Bawa ได้
พบปะ และเข้าร่ วมกับ กลุ่ม ศิล ปิ นหัวก้าวหน้า (avant – garde) นี้ อาจจะเป็ นแรงบันดาลใจแรกที่
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเขาในภายหลัง ในช่วงเวลาที่ Geoffrey Bawa เข้ารับการศึกษาที่
มหาวิ ท ยาลัย Cambridge เขาได้อ าศัย อยู่ใ นย่าน King’s Parade ในช่ ว งนั้ น ความสนใจเกี่ ย วกับ
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สถาปั ตยกรรมของเขายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเด่นชัด แต่ดว้ ยพรสวรรค์ของการประดับ และ
จัดเรี ยงตกแต่งภายใน Geoffrey Bawa จึงได้รับชื่อเสี ยงในฐานะนักออกแบบในหมู่เพื่อน และได้รับ
การขอคาชี้แนะเพื่อการตกแต่งห้องของพวกเขาเหล่านั้น หนึ่ งในเพื่อนของ Geoffrey Bawa ที่เขามัก
ได้รับเชิญในช่วงสุ ดสัปดาห์ไปพักอาศัยที่บา้ นย่านชนบทของ Guy Strutt ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
Terling Place ในย่าน Essex และ Beaufront Castle ในย่าน Northumberland ในช่วงเวลาที่ Geoffrey
Bawa อาศัยอยู่ใน Cambridge ได้ก่อให้เกิดความรักต่อบ้านชนบทตามแบบอังกฤษ และสวนตาม
แบบนิ ยม[2] ในปี ค.ศ. 1945 ภายหลังส าเร็ จการศึกษากฎหมายได้ 3 ปี Geoffrey Bawa และ Guy
Strutt ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมญาติห่าง ๆ ของ Guy Strutt ที่อิตาลี ทั้งคู่ได้รับเชิญให้เข้าพักใน Villa ที่
Cola – di – Lazise ใกล้กบั ทะเลสาบ Garda และไม่ห่างจากเมือง Verona การเดินทางในครั้งนี้ ได้ทา
ให้ Geoffrey Bawa ได้พบกับสถาปนิกชาว Dutch ชื่อ Benjolini ผูเ้ ชียวชาญเกี่ยวกับสวนแบบอิตาลี
Renaissance ทั้งคู่ได้กลายมาเป็ นเพื่อน และมักจะท่องเที่ ยวไปเยี่ยมเยือน Villa Palladio และ Villa
Foscari ที่ท้ งั คู่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ดูเหมือนว่าทาให้เกิด
กระตุน้ ภายในต่อความสนใจที่แท้จริ งของ Geoffrey Bawa[3]
ในปี ค.ศ. 1946 Geoffrey Bawa ได้ยา้ ยกลับมาอยู่ประเทศศรี ลงั กาและเริ่ มต้นการทาหน้าที่
เป็ นทนายความ แต่ดว้ ยความไม่มนั่ ใจได้ส่งผลให้เขาเกิดความรู ้สึกไม่มนั่ คงกับการทาหน้าที่ เขาจึง
ได้วางมือจากอาชีพทนายความ ฤดูใบไม้ร่วงในปี เดียวกันนี้ เองเขาได้ตดั สิ นใจที่เดินทางครั้งสาคัญ
ออกจากประเทศ ศรี ลงั กาอีกครั้ง เพื่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1947 เขาได้เดินทาง
กลับไปที่ลอนดอนเป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ ต่อมาย้ายไปอยูท่ ี่อิตาลี และเช่า villa ที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจาก villa
Cola – di – Lazise และมองข้ามทะเลสาป Garda ได้ และในปี ค.ศ. 1948 เขาตั้งใจจะลงหลักปั กฐาน
ที่อิตาลี แต่แล้วด้วยสภาพคล่องในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินข้ามทวีปที่ล่าช้าในสมัยนั้น ทา
ให้ Geoffrey Bawa ล้ม เลิ ก การตัด สิ น ใจที่ จะอาศัย อยู่ในยุโรปต่อไป เขาตัดสิ น ใจย้ายกลับมายัง
ประเทศศรี ลงั กา ในช่วงแรกที่ ยา้ ยกลับมาครั้งนี้ Geoffrey Bawa ได้อาศัยอยู่กับพี่ชาย Bevis Bawa
ในช่วงเวลานี้ เอง Geoffrey Bawa ยังคงคิดถึงภาพฝันที่ตน้ จะได้ใช้ชีวิตในดินแดนยุโรป จนพี่ชาย
ของเขานั้นต้องกระตุน้ ให้นอ้ งชายละทิ้งความฝันนั้นไป จนในที่สุดทั้งคู่ได้มีแผนการมองหาที่ดินที่
มีเกณฑ์ที่ต้ งั ติดอยู่กบั ทะเลสาบ หรื อแม่น้ า ซึ่งเป็ นที่ดินที่ Geoffrey Bawa สามารถสร้างบ้านชนบท
ตามแบบของอังกฤษ ที่ต้ งั อยู่ในกลางสวนแบบอิตาลี ตามทัศนคติของตัวเขาได้ ความตั้งใจที่จะหา
ที่ดินในอุดมคติน้ ี อาจจะต้องล้มเลิกไป ซึ่งเกือบทาให้ Geoffrey Bawa เก็บข้าวของย้ายกลับไปยุโรป
อีกครั้งจนในที่สุดได้ท้ งั สองพี่นอ้ งได้พบกับเจ้าหน้าที่สรรพมิตรท้องถิ่น และได้ทราบว่ามีหญิงชรา
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ตั้งใจจะขายที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั bungalow ในไร่ ปลูกยางพาราเก่าที่มีเนื้ อที่ 100,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่
บนยอดเนิน และมีลกั ษณะแหลมที่ยนื่ ออกไปในทะเลสาบ Dedduwa ตัวที่ดินหน้าแน่นไปด้วยสวน
ป่ ายางพารา มุมมองในที่ดินนั้นจะมองเห็นทิวทัศน์ของถูมิประเทศที่ตระการตาจากทั้งสองทิศทาง
ข้ามกัน จากใจกลางของพื้ น ที่ Geoffrey Bawa ซื้ อที่ ดิ น ผื น นี้ และเริ่ ม ต้น โครงการ Lunuganga[4]
Lunuganga นั้นมีศกั ยภาพที่มหาศาลที่ส่งผลให้ Geoffrey Bawa เริ่ มต้นการปรับปรุ งอาคาร
bungalow ที่เปลี่ยนแปลงทางระเบียงทางเดินภายใต้หลังคาเก่าด้านทิศตะวันตกในลดการปิ ดล้อมลง
ครึ่ งหนึ่ง ปรับปรุ งระเบียง และเกือบทั้งตัวอาคาร เพื่อเพิ่มการรับรู ้การเข้าถึง (approach) ของผูท้ ี่มา
เยือนจากทิศใต้ จนในปี ค.ศ. 1949 Lunuganga ได้มีโอกาสตอนรับผูม้ าเยือนกลุ่มแรกจากยุโรปคือ
Georgette Camille การมาพบกัน ในครั้ งนี้ ท าให้ เธอได้เห็ น ความคิ ด ที่ เปี่ ยมให้ ด้ว ยพลังในการ
สร้างสรรค์ของ Geoffrey Bawa แต่ยงั คงขาดทักษะ และ วิธีการในการออกแบบ เธอจึงแนะนาให้
Geoffrey Bawa ผันตัวไปเป็ นสถาปนิ ก คาแนะนาจากญาติผนู ้ ้ ี ได้ปลุกแรงกระตุน้ ถึงความหลงใหล
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารให้ผคู ้ นได้พกั อาศัย และการออกแบบสวน จากเดิมที่มีอยูแ่ ล้วในตัวของ
Geoffrey Bawa ให้เพิ่มมากขึ้น Geoffrey Bawa รู ้ตวั เองในทันทีว่ายังขาดทักษะที่เชี ยวชาญในการ
เป็ นสถาปนิก เขาจึงไปขอคาปรึ กษาจากเพื่อน Neville Wynne – Jones ซึ่งเป็ นหัวหน้าสถาปนิกของ
รัฐบาลท้องถิ่นเขาจึงแนะนาให้ Geoffrey Bawa เดินทางกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่ข้ นั
แรกให้ ล องฝึ กงานกับ สถาปนิ ก ที่ ท างานจริ ง ก่ อ นเพื่ อ ยื น ยัน ความมั่น ใจว่ า เขาต้อ งการเรี ย น
สถาปั ต ยกรรมอย่า งจริ ง จัง หรื อ ไม่ ในปี ค.ศ. 1951 Geoffrey Bawa ได้เข้าไปท างานเป็ นผู ้ช่ ว ย
สถาปนิกในสานักงานสถาปนิก E. R. & B ในระหว่างปี ค.ศ. 1951 เขาได้มีส่วนร่ วมในการออกแบบ
ผัง Colombo Exhibition จึงได้รับโอกาสให้เป็ นผูช้ ่ วยออกแบบศาลาที่ ต้ งั อยู่ในงานมากมาย ในปี
เดียวกันนี้ เองเขายังได้มีโอกาสรับงานออกแบบเองอย่างอิสระอิสระ แต่ดว้ ยรู ้ตวั ว่ายังขาดทักษะที่
สาคัญ จนในที่ปีค.ศ. 1952 Geoffrey Bawa ได้ตดั สิ นใจเดินทางกลับไป Cambridge เขาได้จา้ งครู
ส่ วนตัวเพื่อสอนคานวนเชิงวิศวกรรม และออกแบบโครงสร้าง ในปี ค.ศ. 1954 Geoffrey Bawa ได้
เข้าเรี ยนต่อสถาปั ตยกรรมที่ Architectural Association School (AA) ในช่ วงเวลานี้ AA นั้นเต็มไป
ด้ ว ยบุ ค ลากรอย่ า ง John Killick, Peter Ahrends, Peter Smithson, Arthur Korn, Edward Cullinan
และนักประวัติศาสตร์ ส ถาปั ตยกรรมอย่าง John Smithson ซึ่ งทางสถาบันได้มุ่งเน้นการเรี ยนการ
สอนสถาปั ตยกรรมสมั ย ใหม่ (Modernism) ซึ่ งสามารถแยกประเภทผู ้ที่ ส นใจการศึ ก ษา
สถาปั ตยกรรมตามรู ป แบบทั้ง Mies Van de Rohe และ Le Cobusier ในช่ วงปี ท้ายของการศึก ษที่
AA นั้น Geoffrey Bawa ได้เข้าร่ วมกับสตูดิโอของ John Killick ที่ศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยใน
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เมื อง London ซึ่ งเขานั้น ท างานร่ วมกับ Stuart Lewis และ Tony Mathes ทั้งสามได้น าเสนอแบบ
อาคารสู งที่มีลกั ษณะเป็ นกล่องวางซ้อนกัน ที่แยกชั้นออกในระดับต่าง ๆ โดยใช้แกนแนวนอนเป็ น
ทางเข้าสู่หน่วยของที่พกั อาศัยอยูท่ ี่ระเบียงที่แสดงให้อย่างชัดเจนถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากงาน
Unit d’ Habitation โดย Le Cobusier แต่ ท้ ัง นี้ พอจะสามารถสั ง เกตุ เห็ น ได้ถึ ง การรั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
การศึกษาสถาปั ตยกรรมทั้ง Mies Van de Rohe และ Le Cobusier ที่ปรากฏขึ้นในงานของเขา ในปี
สุ ดท้ายของการศึกษาที่ AA นั้น Geoffrey Bawa เริ่ มที่ สนใจระเบี ยบแบบแผนของทั้งอาคาร และ
สวนในยุค Renaissance และ Baroque โดยเฉพาะงาน Michelangelo, Viglona และ Guilio Romano
และส าหรั บ สถานที่ ที่ เขาชื่ น ชอบนั้ น คื อ สวนที่ Villa Lante, Villa Farnese และ Count Orsini’s
‘Sacra Bosco’ จนในที่สุดวิทยานิ พน์ของ Geoffrey Bawa ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Baroque
เยอรมัน ของสถาปนิ ก Balthasar Neumann ในปี ค.ศ. 1957 เขาได้ผ่ า นการทดสอบจาก Royal
Institute of British Architecture (RIBA) และเดินทางกลับมายังประเทศศรี ลงั กาเพื่อเริ่ มต้นการเป็ น
สถาปนิกในวัย 38 ปี [5]
ระหว่างค.ศ. 1970 – 1977 เป็ นยุคกลางของ Geoffrey Bawa หลังจากที่ เขาได้ก้าวขึ้นเป็ น
หุ้นส่ วนคนของบริ ษทั และปรับปรุ งโครงสร้างภายใน E. R. &B. ทาให้ตวั บริ ษทั เองมีฐานลูกค้าที่
แข็งแกร่ ง ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์ดา้ นการเมืองของประเทศศรี ลงั กายังคงผันผวน จึงเปิ ดโอกาส
ให้ Geoffrey Bawa ได้ทางานโครงการของรัฐบาลในยุคนั้น ได้แก่งานออกแบบอาคารอุตสาหกรรม
Pallakelle และงานออกแบบมหาวิทยาลัย Vidyodaya อีกทั้งงานจากลูกค้าเอกชนอย่างงานออกแบบ
สานักงานธนาคาร รวมถึงมี งานออกแบบที่ เกิดขึ้นภายนอกแผ่นดิ นศรี ลงั กา ระหว่างค.ศ. 1978 –
1988 ยุคที่เฟื่ องฟูของ Geoffrey Bawa บริ บททางการเมืองภายในศรี ลงั กังยังคงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แต่ในช่วงเวลานี้ ในแวดวงสถาปั ตยกรรมของศรี ลงั กาถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด เริ่ ม
มี ก ารสถาปนาโรงเรี ย นสอนสถาปั ตยกรรมคือ The School of Architecture at Katubedde ภายใต้
สั ง กัด มหาวิ ท ยาลัย Moratuwa และผ่ า นการรั บ รองจาก Royal Institute of British Architecture
(RIBA) ในช่วงเวลานี้ Geoffrey Bawa ได้ดารงอยูใ่ นตาแหน่งนายกสภาสถาปนิกศรี ลงั กา หรื อ The
Sli Lanka Institute of Architecture (SLIA) และตัว Geoffrey Bawa ยังคงได้รับมอบหมายโครงการ
โดยตรงจากรัฐบาล ทั้งงานออกแบบโครงการประเภทโรงแรม งานออกแบบปรับปรุ งรัฐสภาหลัง
เก่า งานออกแบบปรับปรุ งอาคารสานักงานทางด้านเศรฐกิจ งานออกแบบวางผังมหาวิทยา Ruhunu
รวมถึงโครงการสาคัญอย่างงานออกแบบรัฐสภาหลังใหม่ของศรี ลงั กา จนกระทั้งปี ค.ศ. 1990 ถือ
เป็ นจุ ดสิ้ นสุ ด E. R. &B. ตลอด 30 ปี ของการเป็ นสถาปนิ กของ Geoffrey Bawa แสดงให้เห็ นถึ ง
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ประสบการณ์ ในการออกแบบโครงการที่ หลากหลายตั้งแต่อาคารบ้านพัก อาศัย จนไปถึ งขนาด
โครงการสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างโรงแรม สาหนักงาน และรัฐสภา จึงแสดงได้ถึงคุณค่าที่คู่ ควร
ให้งานเหล่าได้รับ การเผยแพร่ สู่ ส าธารณะ โดย Christop Bon และ Jean Chamberlin ซึ่ งพยายาม
รวบรวมเนื้ อหางานออกแบบของ Geoffrey Bawa จัดแสดงนิ ท รรศการขึ้ นเมื่ อค.ศ. 1986 ที่ ก รุ ง
ลอนดอน และในปี เดี ยวกันได้ยา้ ยไปจัดแสดงทั้งที่ นิ วยอร์ ค บอสตัน และโคลัมโบ กระนั้นหาก
ย้อนกลับไป 3 ปี ก่อนหน้านี้ คือค.ศ. 1983 Christop Bon และ Jean Chamberlin ต้องพบกับความยาก
ในการเนื้ อหางานของ Geoffrey Bawa ทั้งเอกสาร ภายถ่าย และงานเขียนแบบเกือบทั้งหมด ในช่วง
การทางานก่อนหน้านั้นไม่เคยสมบูรณ์ อีกทั้งยังถูกการทาลายจากปลวก และหลายงานสู ญหาย และ
แมลง เนื่ องด้วยลักษณะการทางานที่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปพร้อมกันกับกระบวนการก่อสร้าง และ
แก้ไข และโดยส่ วนใหญ่เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จจึงค่อยมีการทาแบบย้อนหลัง จึงมีบางการ
เปรี ยบเทียบลักษณะการทางานของ Geoffrey Bawa คล้ายคลึงกับการทางานของ Carlo Scarpa ที่
มัก จะร่ า งแบบขึ้ น ที่ ห น้ า งาน ภายหลัง Christop Bon และ Jean Chamberlin ได้ท างานร่ ว มกับ
นิ ตยสารเนื้ อหาเกี่ ย วกับ สถาปั ต ยกรรมชื่ อ Mimar ที่ ไ ด้ด าเนิ น การรวบรวมเผยแพร่ ผลงานของ
Geoffrey Bawa อยู่พอดี และยังได้ Brian Brace Taylor บรรณาธิการชาวอเมริ กนั มาเขียนบทนาของ
หนังสื อ ซึ่ งมีเนื้ อหาต้องการจะอภิปรายเชิงท้าทายเกี่ยวการออกแบบของ Geoffrey Bawa แต่ตวั ของ
Geoffrey Bawa เองกับ ไม่ ค่อยเต็ม ใจที่ จะอธิ บายงานในแง่ของทฤษฎี แต่แล้วในปี ค.ศ. 1968 ได้
ปรากฏบทความสั้น ๆ ชื่ อ Times Annual of Ceylon ที่เขียนโดย Geoffrey Bawa เพื่อเป็ นการแสดง
สถานะความคิดที่สาคัญชิ้นเดียวที่มีต่อการออกแบบของตนเอง[6]
จากความคลุมเครื อในการออกแบบงานของ Geoffrey Bawa จึ งนาไปสู่ การตั้งขอสั งเกต
ที่ว่า สิ่ งใดคือความหมายที่ปรากฏขึ้นในงานออกแบบงานสถาปั ตยกรรมของ Geoffrey Bawa ในแง่
นี้ สถาปั ตยกรรมด้วยตัวมันเองคือการการกระทาให้เกิดการสร้างสรรค์ แก่นแท้ของการสร้างสรรค์
คื อ การสื่ อ สารเกี่ ย วกับ อุ ด มคติ ด่ัง เดิ ม จากผูส้ ร้ าง ผ่ านความหมายของการแสดงออกไปสู่ ผูร้ ั บ
ความหมายของการแสดงออกจึงต้องถ่ายทอดเจตนาเริ่ มต้นอย่างชัดเจน และเต็มไปด้วยความเป็ นไป
ได้ที่ทาให้เกิดความเข้าใจ[7]
ดังนั้น space จึงเป็ นสิ่ งสาคัญแรกเริ่ มในสถาปั ตยกรรมที่ แสดงตัวเองออกมาสู่ ผูร้ ับรู ้ ผ่าน
องค์ประกอบที่ปรากฏขึ้นในมัน เพื่อสื่ อสารถึงความคิดดัง่ เดิมของผูส้ ร้าง ในยุคโบราณ space มักจะ
ถูกยกขึ้นมาเป็ นประเด็นอภิปรายในปรัชญาตั้งแต่สมัยกรี กจากทั้งเพลโตซึ่ งนิ ยามว่า space คือการ
จากัดขอบเขตขององค์ประกอบที่ เกิ ดขึ้นในโลก และ อริ สโตเติลซึ่ งนิ ยามว่า space นั้นสอดคล้อง
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กับคุณสมบัติของ placeปลายศตวรรษที่ 18 Immanuel Kant ได้นิยาม space ว่าเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญ
ล าดับ แรกของสั ญ ชาติ ม นุ ษ ย์ และ Schopenhauer ที่ นิ ย ามว่ามนุ ษ ย์น้ ัน สามารถล าดับ การรั บ รู ้ ที่
เกิดขึ้นในสถาปั ตยกรรม จนนาไปสู่ ทฤษฎีการสะท้อนอารมณ์ (Theory of Empathy) ซึ่ งได้รับการ
พัฒนาอย่างชัดเจนจากทั้ง Hildebrand และ Schmarsow ว่า space นั้นคือแก่นแท้ที่สะท้อนความรู ้สึก
ได้ถึงความงาม ต่อมาปั จจัยที่ ส าคัญต่อการกระตุน้ การพัฒ นาทฤษฎี space ในสถาปั ตยกรรมใน
ช่ วงเวลานั้นซึ่ งได้แก่ วิธีการ (technique) วัสดุ (material) และ จุดมุ่งหมาย (purpose) ที่ ได้รับการ
นิ ย ามโดย Gottfried Semper ที่ มุ่ ง เน้ น แนวคิ ด การปิ ดล้อ ม (enclosure) อย่ า งที่ เป็ นพื้ น ฐานใน
สถาปั ตยกรรม และเนื้ อหาเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องวัส ดุ เพื่ อแก้ไ ขความผิ ดพลาดเกี่ ยวกับ การใช้
รู ปแบบ (style) ที่มาจากหลายแหล่งในช่วงเวลานั้น ตามข้อเท็จจริ งนั้นในศตวรรษที่ 19 ได้เกิดความ
เข้าใจใหม่เกี่ยวกับ space ที่แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ อย่างแรกคือ space ได้รับความเข้าใจอย่างเป็ น
รู ปธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุ ษย์ที่อยู่ภายในเปลือกของงานสถาปั ตยกรรม มันเป็ นเครื่ องมือ
แสดงการแผ่ขยายออกไปในระบบ 3 มิติของร่ างกายมนุ ษย์กับการดารงอยู่ใน space และอย่างที่
สอง ความเข้าใจเกี่ยวกับ space เพื่อกาหนดสูตรใหม่จากความพยายามในยุคเก่าเกี่ยวกับสุ นทรี ยะต่อ
วิธีการนิยามถึงความงาม[8]
การพัฒ นาความเข้าใจเกี่ ย วกับ space ซึ่ งก่ อนหน้านี้ เป็ นเพี ยงการนิ ย ามในปรั ช ญา และ
ค่อยๆ พัฒนาจนสามารถแยกแยะได้ระหว่าง space อย่างที่เป็ นปรัชญา กับ space อย่างที่อยู่ในงาน
สถาปั ตยกรรมอย่างเดียวได้อย่างชัดเจน จนกระทั้งในยุค modern นั้น space ได้กลายเป็ นประเด็นที่
ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นกระแสสถาปั ตยกรรมสมัย ใหม่ อ ย่างที่ Walter Gropius ได้รับ ความคิ ด
เกี่ ยวกับ space อย่างที่ เป็ นแก่ นในการค้นหาความงาม ซึ่ งต่ อมา Moholy – Nagy ได้พ ฒ
ั นาความ
เข้า ใจ space อย่ า งที่ เป็ นความต่ อ เนื่ อ ง (continuum) รวมไปถึ ง Adolf Loos ได้ พ ัฒ นาแนวคิ ด
Raumplan ที่ น าเสนอว่า space กับ volume นั้ น เท่ ากัน ซึ่ ง เสมื อ นเป็ นขั้วตรงข้ามความคิ ด space
อย่างที่ เป็ นการปิ ดล้อ มของ Semper อี ก ความเข้าใจ space จาก Mis Van de Rohe ซึ่ งเข้าใจถึ งว่า
space นั้นได้เปิ ดโอกาสให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างอิสระ สร้างโอกาสให้ชีวิตที่อยู่ในมันนั้นได้
คลี่คลาย
space ยังคงได้รับการศึกษาที่สอดคล้องเกี่ยวกับทฤษฎีของ place อย่างที่เป็ นตัวแทนของ
การด ารงอยู่ข องสสารที่ ไ ด้รั บ การอธิ บ ายในเชิ ง ปรากฏการณ์ วิ ท ยา (Phenomenology) จากทั้ง
Bollnow , Badt และ Schulz ดังนั้นจะเห็ น ได้ว่า space ดารงอยู่ม าตั้งแต่ ในอดี ตกาลจนตัวมัน เอง
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ได้รับ การตี ค วามผ่านช่ วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็ นมี ความชัดเจนเป็ นรู ป ธรรม สถาปั ตยกรรมอย่างที่
ความคิดอย่างที่สุดถึง space
จากข้อเท็จจริ งนี้ จึงนาไปสู่ การตั้งข้อสั งเกตถึ งปั ญ หาเกี่ ยวกับ ช่ องว่างทางความคิ ดของ
Geoffrey Bawa ที่ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงการอธิ บายถึงคุณสมบัติ หรื อกระบวนในการออกแบบงาน
สถาปั ต ยกรรมในเชิ ง ทฤษฎี ข องตัว เองนั้ น วิ ท ยานิ พ นธ์ น้ ี จึ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ค ้น หาการสื่ อ สาร
ความหมายของ space ที่ปรากฏขึ้นในงานออกแบบเฉพาะสถาปั ตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย ซึ่ ง
เป็ นเอกลัก ษณ์ ข อง space อย่างที่ มี คุณ ค่าในการศึ ก ษาภาพความคิดของ Geoffrey Bawa อย่างที่
ปรากฏออกมาเป็ นกายภาพ ในแง่น้ ี หาก space สามารถนาไปสู่ การเข้าใจเจตนาดัง่ เดิมของผูส้ ร้าง
ดังนั้นทฤษฎี สากลเกี่ยวกับ space ที่ ได้นิยามคุณสมบัติของตัวมันเองนั้น จะสามารถประยุกต์เพื่อ
นาไปสร้างกระบวนการส ารวจ และอธิ บ ายถึ งคุณ สมบัติของ space ที่ แฝงอยู่ในสถาปั ตยกรรม
ประเภทบ้านพักอาศัยของ Geoffrey Bawa อย่างที่เป็ นเหตุและผลให้เกิดความชัดเจนทางกายภาพได้
อย่างไร หากการส ารวจและอธิ บ ายได้ถึงความหมายนี้ ได้อย่างชัดเจนเกี่ ยวกับกับ คุณสมบัติของ
space ในสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยของ Geoffrey Bawa นั้นจะสามารถนาไปสู่ การค้นพบ
หรื อ ยืน ยัน ได้ถึ ง การมี อ ยู่ข ององค์ป ระกอบกายภาพในสถาปั ต ยกรรมที่ ส าคัญ ซึ่ งอาจจะเป็ น
เครื่ องมือในการออกแบบของ Geoffrey Bawa ได้อย่างเป็ นเห็นเป็ นผล
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ จึงประกอบไปด้วย 5 บทได้แก่ บทที่ 1 บทนาซึ่ งอธิ บายถึงช่วงเวลาของ
ชีวิต Geoffrey Bawa อันเป็ นพื้นหลังที่ มุ่งเน้นเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปั ตยกรรม
ของเขาโดยสังเขป และการนาเสนอถึงการตั้งข้อสังเกต ปั ญหา คาถาม และ สมมุติฐาน ที่สัมพันธ์
กันระหว่าง Geoffrey Bawa และ space ในสถาปั ตยกรรม บทที่สองคือการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้าใจ space จนนาไปสู่ ความเข้าใจ space ในสถาปัตยกรรมอย่างที่เป็ น
กายภาพอย่า งชัดเจน บทที่ ส ามน าเสนอการส ารวจงานสถาปั ตยกรรมพื้ น ถิ่ น ในยุค ต่ า ง ๆ ของ
ประเทศศรี ล ัง และการวิเคราะห์บางบทความที่ ผูอ้ ื่ น และตัวเขาได้เคยตี พิ มพ์ ซึ่ งอาจจะมี ผลต่อ
ประสบการณ์ ของ Geoffrey Bawa ในการนาเสนอการออกแบบของเขาเอง บทที่สี่อธิ บายถึงการ
สร้างกระบวนการสารวจและอธิ บายผลลัพธ์ที่เป็ นกายภาพจากการงานออกแบบสถาปั ตยกรรม
ประเภทบ้านพักอาศัยเพื่อเปิ ดเผยองค์ประกอบที่แฝงอยู่ใน space ของ Geoffrey Bawa บทที่ห้าคือ
การสรุ ปผลลัพธ์ท้ งั หมดของวิทยานิ พนธ์ที่เกิดขึ้นจากการสารวจงานออกแบบสถาปั ตยกรรมของ
Geoffrey Bawa วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ จึงมุ่งเน้นการนาเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับ space ซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
ทั้งเครื่ องมือ และสัญชาตญาณที่อยู่ในการรับรู ้ของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มสถาปนิ ก ทฤษฎี
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เกี่ ย วกับ space นั้ นมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากในการสร้ า งทัศ นคติ ที่ ดี ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการ
สร้างสรรค์ในสถาปัตยกรรม ทางผูเ้ ขียนจึงมุ่งหวังว่าวิทยานิพน์เล่มจะเป็ นนาไปสู่ความเข้าใจ space
และแปลความหมายของ space เพื่อนาไปสู่ การอ่าน และการสร้างสรรค์ space ในสถาปัตยกรรมที่ดี
ขึ้นต่อไป
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บทที่ 2
space
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งจากการรับรู ้พ้ืนหลังชีวิตในการทาหน้าที่สถาปนิกของ Geoffrey Bawa
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายงานออกแบบของตนเองในเชิงทฤษฎีน้ นั นาไปสู่ ขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
วิธีการที่ใช้ในการเรี ยบเรี ยงองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในงานออกแบบ และเจตนาของเขานั้น การที่จะ
ค้นหาความเป็ นไปได้ถึงคาตอบที่แฝงอยู่ในงานออกแบบของ Geoffrey Bawa ในประเด็นนี้ คือการ
สารวจย้อนกลับตามข้อเท็จอย่างที่เชื่อมโยงพื้นฐานความเข้าใจของเขากับงานสถาปั ตยกรรม สิ่ งที่
ปรากฏเด่ น ชัด คื อ ช่ ว งเวลาที่ Geoffrey Bawa เข้า รั บ การศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมที่ Architectural
Association School (AA) ซึ่ งถื อ ได้ว่าเป็ นช่ วงเวลาเดี ย วกับ กระแสของ modern movement ที่ ตัว
สถาบันเน้นการเรี ยนการสอนตามตัวบทอย่าง Le Corbusier และ Mies Van de Rohe มีความเป็ นไป
ได้ไหมที่ Geoffrey Bawa จะได้รับอิทธิ พลความคิดจากสถาปนิ กทั้งสอง แต่หากสื บย้อนขึ้นไปอีก
แท้จริ งแล้วประเด็นที่สาคัญมากในยุค modern ที่เหล่าสถาปนิ กผูเ้ ป็ นแบบอย่างหลายคนในยุคนั้น
พุ่งเป้าเพื่อค้นหาความหมายต่องานสถาปัตยกรรมนั้นคือ space
ความเข้าใจเกี่ยวกับ space อย่างที่เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญในสถาปั ตยกรรมนั้นมี อยู่มา
ก่ อ นในลัก ษณะ form ขั้น พื้ น ฐาน จากช่ วงเวลาที่ ม นุ ษ ย์ค นแรกสร้ า งการปิ ดล้อ ม หรื อ พัฒ นา
โครงสร้างให้ดีข้ ึนจากการอาศัยในถ้ า แต่ขอ้ เท็จจริ งนี้ ต้ งั แต่ช่วงเวลานั้นจนกระทัง่ ศตวรรษที่ 19
space นั้นไม่เคยปรากฏขึ้นในงานเขียนเล่มใด ซึ่ งนักทฤษฎีในยุค classic จะให้ความสาคัญที่นิยาม
งานสถาปั ตยกรรมว่า ‘art of building’ หรื อวิธีการสร้าง ซึ่ งปราศจากนัยการปิ ดล้อม ดังนั้น space
จึงเทียบเท่ ากับวัตถุที่ มีรูป ร่ างทึบ ตันอย่างเช่น เสา Obelisk หรื อประตูชัย ในความซับซ้อนลาดับ
ต่อมานั้นเกิ ดขึ้นระหว่าง courtyard กับห้องต่าง ๆ ที่รวมพวกมันเข้าไว้ดว้ ยกันในความสัมพันธ์ที่
เกิดจากคุณสมบัติของ space อย่างละเอียดอ่อนที่สุด ซึ่งมักจะถูกสร้างในสถาปัตยกรรมแบบ classic
และลักษณะเหล่านี้ มกั จะถูกอธิ บายในแง่ของสัดส่ วน และโครงสร้าง ถ้า space จะถูกนาขึ้นมาใช้
นั้น มักไว้ใช้ในการอธิบายในแง่ของการตกแต่งที่บ่งชี้ไปยังพื้นผิวที่ไม่ได้สัดส่ วนอย่างเช่นพื้นที่วา่ ง
ๆ ในภาพเขี ย นที่ ฝ้ าเพดาน และไม่ ใช่ ก ารบ่ งบอกถึ ง ความเป็ น 3 มิ ติ ดังนั้น การเปลี่ ยนความคิ ด
เกี่ยวกับ space เริ่ มเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ที่มีจุดเริ่ มต้นจากงานออกแบบสวน romantic
ตั้งแต่น้ นั space ยังคงไม่มีหลักการที่เพียงพอที่มาอธิ บายลักษณะของพวกมัน ดังนั้นในหนังสื อ On
the Composition of Landscapes, and the Means of embellishing Nature in the Neighborhood of
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Dwelling ค.ศ. 1777 ของ R.L. Gerardin ที่ แสดงให้เห็ นความส าคัญที่หลากหลายโดยการสร้างที่
ซ้อนทับกันในทุกสภาพภูมิอากาศ และอนุสาวรี ยใ์ นทุกศตวรรษที่เกิดขึ้นใน space ขนาดเล็ก แต่คา
ว่า ‘space’ หรื อ ‘espace’ นาน ๆ ครั้งจะถูกนามาใช้ในบริ บททางสถาปั ตยกรรม space จึงไม่ได้ถูก
ใช้อย่างแพร่ หลายกับ ความใจ 3 มิ ติอย่างชัดเจน จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 19 และยังไม่ถูก ใช่
โดยทัว่ ไปในภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศษ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าแนวคิด space ในสถาปัตยกรรมถูกทา
ให้สมบูรณ์ ข้ ึนจากภาษาที่ ต่างออกไป การเริ่ มต้นประเด็น space นั้นเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ของ
ความคิดในสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้งหมดมาจากกลุ่มนักทฤษฎีเยอรมันในช่วงเวลานั้น[9]
space ในสถาปั ตยกรรมนั้นเริ่ มต้นที่ ศตวรรษที่ 19 ในเยอรมัน ที่มีความแตกต่างที่ ชดั เจน
ของสองแนวคิดที่ยกขึ้นมาอธิบายถึง space นั้นแนวคิดแรกที่พยายามสร้างทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม
โดยปราศจากการอ้างอิงแนวคิ ดจากปรัชญา ที่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่สืบทอดกันมาจากแนวคิดของ
Gottfried Semper ในขณะที่ อีก แนวคิ ดหนึ่ งนั้น Space นั้นถู ก นาเข้าไปสู่ ก ระบวนการจิ ตวิ ท ยาที่
เกี่ยวข้องกับ การรับ รู ้สุนทรี ยภาพ ที่ มีความเชื่ อมโยงกับปรัชญาของ Kant จากจุ ดเริ่ มต้นที่ space
เหมือนกันแต่จะพบความแตกต่าง และสอดคล้องกันของทั้ง 2 แนวคิดนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย
นั้นควรที่จะต้องแยกพิจารณาเชิงประวัติศาสตร์ ของเยอรมัน ในแง่ความเข้าใจซึ่ งความครอบคลุม
กลุ่มนักทฤษฎีเยอรมันกับความหมายของ space ในสถาปัตยกรรม หรื อ Ruamgestaltung ซึ่งมีนยั ถึง
การออกแบบคุณ สมบัติของ space ของห้อง (room) หรื อที่ ว่าง อย่างที่ เป็ นสิ่ งขัดแย้งกับ ลักษณะ
ภายนอกที่มีรูปร่ างทรงตันที่เป็ นการกาหนดขอบเขตพวกมันไว้ ซึ่ งความเข้าใจนี้ ได้ขยายออกไป
อย่างกว้างขวางจากความฉลาดง่าย ๆ แต่สามารถทาให้เกิดลักษณะความน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาใน
เวลาเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีคาในภาษาเยอรมัน คาว่า space จึงมีความคล้ายคลึงกับคาว่า room มันจึงเป็ น
เหตุผลที่นักทฤษฎีเยอรมันไม่ตอ้ งใช้พลังมากมายกับความคิดเกี่ยวกับที่ว่าง หรื อห้อง อย่างที่เป็ น
การแบ่งส่วนขนาดเล็กง่าย ๆ ของ space ที่ไร้การจากัดขอบเขต[10]
ดัง นั้น การศึ ก ษา space สิ่ ง แรกที่ ต้องท าความเข้าใจนั้น คื อความหมายของค า space ใน
ภาษาเยอรมันคือคาว่า raum ซึ่งมีความหมายว่า 2 นัยที่สัมพันธ์กนั คือนัยทางวัตถุอา้ งอิง ถึงสรรพสิ่ ง
ที่มนุษย์สามารถปั้ นแต่งได้เช่น ขนาดของพื้นที่ที่มาจากการปิ ดล้อม หรื อรู ปทรงของวัตถุต่าง ๆ ซึ่ ง
ในขณะเดียวกัน raum เองก็คือคุณสมบัติทางปั ญญา มีนัยถึงเครื่ องมือที่มนุ ษย์ไว้ใช้รับรู ้และทา
ความเข้าใจโลกรอบตัว ซึ่ งค าว่า space นั้น มี รากศัพ ท์ม าจากภาษาละติ นจากค าว่า spatium ซึ่ งมี
ความหมายใกล้เคียงกับรากศัพท์ในภาษากรี กคาว่า stadion และรากศัพท์กลุ่มภาษา Indo- European
ค าว่า spei ซึ่ งหมายความว่ า การขยายและเติ บ โตไปเรื่ อ ย ๆ อย่ า ไม่ สิ้ น สุ ด และ space นั้ น ยัง มี
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ความสัมพันธ์ในเชิ ง semantic หรื อในเชิ งความหมายที่มาจากความเข้าใจกับคาว่า void ในภาษา
ละตินคาว่า vocivus แปลว่าว่างเปล่าหรื อไม่มีจุดสิ้ นสุ ด[11]
แนวคิดการจากัด space ของ Plato
ประเด็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาความคิ ด เกี่ ย วกับ space ของโลกตะวัน ตกนั้ น space เป็ น
ประเด็นที่ ส าคัญ ในการศึ กษาปรั ชญาตั้งแต่ สมัยกรี กโบราณ การตี ค วามอย่างมี ส ติ ปัญ ญาในการ
สร้างสรรค์จากนักปรัชญากรี กได้รับอิทธิพลทางตวามคิดที่ชดั เจนจาก Plato และการหักล้างทฤษฎี
จาก Aristotle เพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ่งต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ ความคิดเกี่ ยวกับ
space เป็ นส่ วนหนึ่ งของสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับสติปั ญญาของมนุ ษย์ แนวคิดของ Plato ที่
แยกแยะองค์ประกอบ (ธาตุ) พื้นฐานที่สร้างให้เกิดโลกขึ้นมาที่ประกอบด้วย ไฟ ดิน น้ า อากาศ จาก
แนวคิดนี้ space จึงถูกเข้าใจว่าเป็ นอากาศ และทาให้มนั กลายมาเป็ นสสารที่มีตวั ตน มีลกั ษณะที่
แตกต่างจากองค์ประกอบอีก 3 ชนิ ดในโลก บางส่ วนที่ Plato อธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน
ทั้ง 4 ไว้ว่า สิ่ งใดก็ตามที่ตอ้ งกลายมาเป็ นสสาร หรื อวัตถุ ต้องสามารถมองเห็น และทาให้มีตวั ตน
แต่จะไม่ ส ามารถมองเห็ นได้ห ากปราศจากไฟ จับ ต้องไม่ไ ด้หากปราศจากความแข็ งแรง ความ
แข็งแรงจะเกิ ดขึ้นไม่ได้หากปราศจากดิ น ดังนั้นพระเจ้าจึ งเริ่ มต้นรวมองค์ประกอบเหล่านี้ เข้าไว้
ด้วยกันเพื่อสร้างให้เกิดร่ าง (body) ของจักรวาล โดยสร้างมันขึ้นจากไฟ และดิน พระเจ้ายังได้ผสม
น้ า และอากาศไว้ระหว่างไฟกับดิน ในสัดส่ วนที่เป็ นไปได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ ดังนั้นอากาศ
ผสมกับ น้ า น้ าผสมกับ ดิ น และนี้ คื อวิธี ก ารของพระเจ้าที่ ใช้ส ร้ างขอบเขต หรื อร่ างของโลกให้
สามารถมองเห็น และมีตวั ตนขึ้นมาได้ การสร้างโลกจึงจาเป็ นต้องใช้องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้
ทั้งหมด จะปราศจากคุณสมบัติของสิ่ งหนึ่งไปไม่ได้ จึงจะทาให้ท้ งั หมดนี้น้ นั สมบูรณ์[12]
สิ่ งหนึ่ งที่ ส รุ ปความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ space ของ Plato ได้ คื อ การจ ากั ด ขอบเขตของ
องค์ประกอบไว้ในโลกที่จากัด องค์ประกอบพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีตวั ตนเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับ
การสร้างจักรวาลซึ่ งยึดโยงพวกมันไว้รวมกันโดยการนิ ยามตามสัดส่ วนเชิงคณิ ตศาสตร์ จะสังเกต
ได้วา่ เมื่อ Plato อธิบายการสร้างร่ าง (body) ของโลกให้มีตวั ตนขึ้นมานั้น นามาซึ่ งการได้รับสิ่ งที่อยู่
กับร่ างเสมอนั้น คือจิตวิญญาณที่ อยู่ภายในโลก Plato จึงได้อธิ บายถึงจิ ตวิญญาณเหล่านี้ ด้วยการ
แสดงออกผ่านรู ปทรงเรขาคณิ ตที่มีลกั ษณะเป็ นวงแหวนที่วางอยู่รอบนอกสุ ด ที่วางเรี ยนซ้อนกัน
เข้าไป 7 ชั้น ที่ประกอบได้ดว้ ยรู ปทรงเลขาคณิ ตที่เป็ นสัญลักษณ์ขององค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมด
ไฟ ดิ น น้ า อากาศ และที่ ในกลางสุ ดคือร่ างของโลก จากลักษณะตัวอย่างของระบบจักรวาลของ
Plato จะตีความหมายได้ถึงองค์ประกอบที่กลมกลืนกันเกี่ยวกับคุณสมบัติของ space รู ปทรงเลขา
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คณิ ตขององค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ จะเคลื่อนที่หมุนโคจรในแบบที่เหมือนกัน Plato ได้อธิบายว่า
คุณสมบัติของ space ที่เป็ นโครงสร้างในเชิงคณิ ตศาสตร์น้ ี สัดส่ วนของโครงสร้างจะอยู่บนพื้นฐาน
อัตราส่วนที่สอดคล้องกัน[13]

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสสารที่ประกอบกันในจักวาลของ Plato
ที่มา : https://dumielauxepices.net/wallpaper-815574
Plato มีความตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่าโลกที่เป็ นวัตถุกายภาพ กับโลกที่เป็ นรู ปร่ างเรขาคณิ ต
ที่กายภาพได้กลายมาเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต ซึ่ งเป็ นหลักการพื้นฐานที่สร้างให้เกิดการมองเห็นวัตถุ
กายภาพด้วยตาเปล่าอย่างที่เรามองเห็น น้ า ไฟ ดิน อากาศ และคุณสมบัติของกระบวนการอื่น ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกับ สิ่ ง เหล่ า นี้ ซึ่ งประกอบด้ว ยทุ ก วิ ธี ก ารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การปรากฏออกมาที่ ไ ม่
เหมือนกัน นามาสู่ การมองเห็นด้วยตาเปล่า คุณสมบัติเหล่านี้ น้ นั เต็มไปด้วยพลังที่สั่นไหวไปในทุก
ที่ ซึ่ งทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุที่แยกออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อย่างเช่ น วัตถุที่มีความ
หนาแน่น หรื อ วัตถุมีน้ าหนักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ วัตถุที่เบาบาง จะเคลื่อนที่
ไปอี ก ทิ ศ ทางอื่ น ๆ ด้วยวิธี ก ารเดี ย วกัน นั้น ขณะที่ องค์ป ระกอบพื้ น ฐานทั้งสี่ น้ ัน สั่ น ไหวมัน ได้
แบ่งแยกสิ่ งที่เหมือนกันออกจากสิ่ งที่แตกต่างกัน และผลักดันให้สิ่งที่ต่างกันไปอยู่รวมกัน การสั่น
ไหวนั้นคื อกระบวนการที่ อธิ บ ายลักษณะ space กับ การแบ่ งชั้น และ การแยกสถานะของวัตถุ ที่
แตกต่างกันซึ่ งทาให้เห็นกายภาพอย่างชัดเจนในความแตกต่างระหว่างชั้นขององค์ประกอบต่าง ๆ
Plato จึงแสดงตัวอย่างภาพขององค์ประกอบพื้ นฐานทั้ง 4 (Platonic solids) ให้เป็ นเชิ งโครงสร้าง
ของพื้นที่ น้ าเป็ นรู ปทรงยี่สิบเหลี่ยม อากาศเป็ นรู ปทรงแปดเหลี่ยม ไฟเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยม ดิน
เป็ นรู ป ทรงลูกบาศก์ ความหลากหลายของธาตุท้ งั 4 และอาการในเชิ งแรงโน้มถ่วงของพวกมัน
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เนื่ องจากความแตกต่างในขนาด และรู ปร่ าง ดังนั้นสสารจึงถูกลดทอนสู่ space และ กายภาพจึงถูก
ลดถอนสู่รูปทรงเลขาคณิต[14]

ภาพที่ 2 Platonic solids
ที่มา: https://plus.google.com/+johncbaez999/posts/Jfv2h3GQbge
แนวคิดเกี่ยวกับ space ของ Plato ที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนถึงความเป็ นกายภาพนั้นคือ
การจากัด (finite) องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ ถูกแบ่งออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ ในตาราชื่ อ Timaeus ใน
เวลาต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับสัดส่ วนจักรวาลของ Plato ได้แสดงออกอย่างเป็ นรู ปธรรม และได้ส่ ง
อิทธิพลที่สาคัญต่องานสถาปั ตยกรรมในยุค Renaissance ที่เอกลักษณะของจากัดนี้ ได้ถูกแยกย่อย
เข้าไปสู่ ระบบสัดส่ วนทางคณิ ตศาสตร์ ที่ แสดงออกถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ้นจาก
หน่วยย่อยของ space เล็ก ๆ มารวมกันดังที่ได้แสดงออกอย่างเห็นได้ชดั ในทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม
ของ Alberti

ภาพที่ 3ชุดสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมในยุค Renaissance โดย F. Giorgi
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Renaissance-Theories-Source-D-K-Ching1996_fig4_26503576

14
แนวคิด space คือ Place ของ Aristotle
place เป็ นอีกหนึ่ งคาที่ มกั จะปรากฏออกมาบ่อยครั้ งในการอธิ บายงานสถาปั ตยกรรม ใน
บางครั้ ง place มัก จะถู ก ท าให้สั บ สนกับ ค าว่า space ตามข้อ เท็จจริ งแล้วความคิดเกี่ ยวกับ place
สามารถอธิ บ ายได้อย่างชัดเจนโดยเริ่ มต้นที่ Aristotle ที่ ได้พ ฒ
ั นาแนวคิดใหม่เกี่ ยวกับ space คือ
ทฤษฎีเกี่ยวกับ place (topos) ซึ่ งต้องการปฏิเสธแนวคิดที่ว่า space สามารถวัด และจากัดได้ในเชิ ง
ปริ มาตรของ Plato ในหนังสื อ Physic เล่มที่ 4 ของ Aristotle ได้อธิบายเกี่ยวกับกายภาพ เพื่อแสดง
ให้ก ารสร้างแนวคิ ดเกี่ ย วกับ place (topos) ว่ามี คุณ สมบัติ ของความสั ม พัน ธ์ระหว่างตาแหน่ งที่
เหมาะสมขององค์ประกอบ หรื อวัตถุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวโน้มที่ตวั มันเองจะเคลื่อนที่ไปสู่ตาแหน่ง
นั้น ยกตัวอย่างวัตถุที่เคลื่อนที่ข้ ึน หรื อลงไปยัง place ที่เหมาะสมกับตัวมัน และทุกสิ่ งอยู่ในที่ใดที่
หนึ่ ง นั้ น คื ออยู่ใ น place ดัง นั้น place และ space ไม่ มี รูป ร่ า งของมัน เอง ในแง่ น้ ี เป็ นที่ ชัด เจนว่ า
Aristotle ปฏิเสธการนาเสนอ space อย่างที่มีรูปร่ างของ Plato ที่ได้อธิ บายตัวอย่างของรู ปทรงเลขา
คณิ ตอย่างชัดเจน Aristotle ได้กาหนดว่า place ไม่มีท้ งั form และมวลเนื้ อ place จึงดูเหมือนกับว่า
เป็ นภาชนะที่รองรับ หรื อบรรจุมวลเนื้อมากกว่า[15]
ดังนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับ space ของ Aristotle จึงเป็ นทฤษฎีของ place (topos) หรื อ ทฤษฎีของ
ตาแหน่ งที่อยู่ใน space ระบบความคิดที่เข้าใจว่า space เป็ นเพียงความว่างเปล่าจึงถูกปฏิ เสธโดย
Aristotle ในแง่ของศัพท์วา่ place นั้น Aristotle ได้อธิบายลักษณะของมันไว้ 4 ประการคือ
1.Place ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัตถุ แต่คือสิ่ งที่โอบล้อมวัตถุน้ นั ไว้
2.Place ที่เหมาะสมของวัตถุไม่ใช่ท้ งั เล็ก หรื อใหญ่ไปกว่าตัววัตถุเอง
3. วัตถุน้ นั สามารถเป็ นอิสระ และแยกออกจาก place ของมัน
4. Place นั้นมี ความหมาย หรื อการก่ อให้เกิ ดความสัม พันธ์เกี่ ยวกับ “เหนื อขึ้ นไป” หรื อ
“ต่าลงมา” และในทุกองค์ประกอบของสสารมีธรรมชาติของความโน้มถ่วง และการเคลื่อนที่ไปยัง
place ที่เฉพาะของพวกมัน หรื อเป็ นการเคลื่อนที่ “ขึ้น” หรื อ “ลง” และ การหยุดนิ่ งที่อยู่ “ข้างบน”
หรื อ “ต่ากว่า” จากข้อสันนิฐานเหล่านี้ place จึงเหมือนกับว่าเป็ นขอบเขตที่บรรจุมวลเนื้ อไว้[16]
จากการนิ ยามคุณสมบัติท้ งั 4 ประการเกี่ยวกับ place (topos) นั้นได้เกิดข้อสงสัยที่ว่า place
นั้นไม่มี form แต่มนั เป็ นตัวกาหนดขอบเขตของสิ่ งต่าง ๆ หรื อไม่ Aristotle ได้อธิ บายอย่างชัดเจน
ถึงข้อสงสัยดังกล่าวว่า form และ place ไม่เป็ นการกาหนดขอบเขตในสิ่ งเดียวกัน form นั้นเป็ นการ
กาหนดเขตเส้นรอบรู ป ของวัตถุ ในขณะที่ place เป็ นการกาหนดขอบเขตรู ปร่ างของเส้นรอบรู ป
ของวัตถุน้ นั ดังนั้น Place คือการจากัดการแวดล้อมวัตถุ (body) เตรี ยมพร้อมไว้สาหรับวัตถุ (body)
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ซึ่ งถูกแวดล้อมนั้นให้สามารถเคลื่อนไหวในเฉพาะที่ ดังนั้น place ของวัตถุใดก็ตาม คือขอบเขตที่
ไม่เคลื่อนที่จากวัตถุที่ถูกแวดล้อมอยู่[15]
ในแง่ น้ ี space จึ ง เป็ นความต่ อ เนื่ อ งในเชิ ง ปริ ม าตร ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นมวลวัต ถุ ที่ เข้า
ครอบครอง space นั้น ในขณะเดียวกัน space ที่ถูกมวลวัตถุ น้ ี เข้าครอบครองมันอยู่น้ ัน ทั้ง space
และ มวลวัตถุน้ ี มีขอบเขตรวมกัน ทั้งสองสิ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของขอบเขตเดียวกัน ดังนั้นทั้งเวลา และ
space คื อความต่อเนื่ องในเชิ งปริ มาตรซึ่ งมี ขอบเขตเดี ยวกัน ซึ่ ง space ในที่ นี่จึงถูก เข้าใจว่าเป็ น
ผลรวมทั้งหมดของทุก place (topos) ที่ถูกครอบครองโดยมวลวัตถุ ในทางกลับกัน place (topos) จึง
ถูก เข้า ใจว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการก าหนดขอบเขตของ space ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกัน กับ การ
กาหนดขอบเขตของการครอบครองของมวลวัตถุ place กาหนดสิ่ งที่แวดล้อมร่ างมวลเพื่อเตรี ยมให้
ร่ างมวลที่ถูกแวดล้อมนั้นเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่ งต่าง ๆ แต่การศึกษา space ในช่วงยุคกรี กนั้นยังคง
เป็ นสิ่ งที่นามธรรม space นั้นยังไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ทาความเข้าใจความงาม
ยุค Gothic จุดเริ่มต้ นการเข้ าใจ space ผ่ านการรับรู้ แสง
แสงเป็ นอีกองค์ประกอบที่สถาปนิกใช้บรรยายทั้งระดับความนุ่มนวล และความมืดมนของ
space ต่าง ๆ แสงที่ส่องผ่านเข้ามาในห้อง หรื อสถานที่ที่เราเข้าไปรับรู ้ถึงประสบการณ์ ใ น space
นั้น ๆ ตามข้อเท็จจริ งแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับแสงนี้เกิดขึ้นในยุค Gothic ที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อที่ว่า
พระเจ้าคือแสงที่แพร่ กระจายไปทัว่ ทุกที่ อย่างที่ทาให้เราสามารถมองเห็นหรื ออ่าน space ภายในที่
อยู่ในโบสถ์แบบ Gothic ในวิทยานิ พนธ์ของ Hans Jantzen ได้วิเคราะห์ถึงโครงสร้างที่โปร่ งบาง
ของโบสถ์ในยุค Gothic อย่างที่เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดประสบการณ์เกี่ยวกับ space และ แสงในเชิง
สถาปั ตยกรรมที่ กลายเป็ นขอบเขตการรั บรู ้ แนวคิดเกี่ ยวแสงนี้ ค่อนข้างเด่ นชัดว่าว่าแสงนั้นเป็ น
ขอบเขตของความเข้าใจ อีกการอธิบายจาก Paul Frankl ซึ่ งอธิ บายเกี่ยวกับโครงสร้างความคิดนี้ ว่า
form ในงานสถาปั ตยกรรมได้รับการพัฒนาผ่านรู ปแบบ Gothic โดยสามารถเข้าใจได้จากการมอง
ไปที่การสร้างความจริ งใน space ความจริ งที่ถูกสร้างให้เกิดขึ้นใน space ของยุค Gothic นั้นเกิดขึ้น
จากช่างฝี มือที่ได้รับแรงบันดาลใจทางอ้อมจากความเชื่อทางศาสนา ความรู ้ได้รับการพัฒนาอย่าง
อิ สระภายในสถาปั ตยกรรม และขนบของสังคมที่ เกี่ ยวข้องกับการก่ อสร้าง และการฝึ กปฏิ บตั ิ ที่
ประยุกต์เข้ากับคณิตศาสตร์ [17]
ในช่ วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 13 ทรรศนะที่ เกิดขึ้นเองเกี่ ยวกับงานศิ ลปะรับการพัฒนา
เพิ่ ม เติ ม โดย Witelo ในทฤษฎี เกี่ ย วกับ แสงที่ ชื่ อ the Perspectiva ในภายหลังข้อ สรุ ป ทฤษฎี ข อง
Witelo ได้รับการอธิบายถึงจุดมุ่งหมายที่พิเศษต่อการมองเห็นความงามของ Witelo นั้นว่าในทุกการ

16
มองเห็นความงามตั้งอยู่ในการรับรู ้เกี่ยว form ซึ่ งเงื่อนไขที่มีมาก่อนของเฉพาะถิ่นที่ และศาสนามี
ความหมายต่อจินตภาพ และการใช้สีที่พิเศษในวิธีการสร้างเพื่อการมองเห็นคุณลักษณะที่บริ สุทธิ์
ของความงาม ซึ่ ง Witelo นิ ยามถึงคุณลักษณะเกี่ยวบรรยากาศที่บริ สุทธิ์ นอกจากนั้น Witelo ยังได้
อธิ บ ายเกี่ ย วกับ space โดยมี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ จิ ต วิ ท ยาของการรั บ รู ้ space ที่ ส รุ ป ในลัก ษณะการ
ตระหนักได้ถึ งปรากฏการณ์ เกี่ ยวกับคุณ ลัก ษณะ อย่างที่ ทาให้เราส านึ ก ได้ถึงปรากฏการณ์ ของ
space และบรรยากาศที่เป็ นเอกลักษณะหนึ่งเดียวที่ทาให้เรารับรู ้ได้ในโบสถ์แบบ Gothic[18]
แนวคิดเกีย่ วกับ space ที่ไม่เป็ นการจากัด
ศตวรรษที่ 16 Nicolas Copernicus ในงานเขี ย น De Revolutionibus Orbium Caelestium
ค.ศ. 1543 ได้สร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ absolute space ที่ตอ้ งการโต้แย้งว่าโลกไม่ได้อยู่ที่เส้น
รอบนอกสุ ดของจักรวาลที่กาลังโคจรอยู่ แต่โลกนั้นมีความสัมพันธ์ต่อการเคลื่อนที่ ในความเข้าใจ
ว่าโลกนั้นคือจุดศูนย์กลางที่หยุดนิ่ งของสภาพแวดล้อมของมนุ ษย์ ทาให้เกิดการปฏิเสธทฤษฎีดั่ง
เดิมเกี่ยวกับ place อย่างที่เป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งต่าง ๆ และยังปฏิเสธการมีอยู่ของ space อย่างที่เป็ นที่
ว่างเปล่า (empty) หรื อความเป็ นสุญญากาศ (vacuum)[19]
จนกระทั้งศตวรรษที่ 17 Rene Descartes เริ่ มตั้งข้อสงสัยเกี่ ยกับ การรั บรู ้ ที่ สืบ ทอดกันมา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัว สาหรับ Descartes จิตสานึก (conscience) คือความเป็ นจริ งอย่างแรก
ที่ดารงอยู่ ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างจิตสานึก และสภาพแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรมของวัตถุ ซึ่ ง
ภายหลังเขาได้ป ฏิ เสธการมีอยู่ได้ด้ วยตัวเองของความเป็ นสุ ญญากาศ (vacuum) หรื อที่ ว่างเปล่า
(empty) ในสภาพแวดล้อมซึ่ งทาให้สิ่งต่าง ๆ นั้นมี ตวั ตน ส าหรั บ Descartes นั้น space และ mass
นั้นคือสิ่ งเดียวกัน ในงาน Principia Philosophiae ค.ศ. 1644 Descartes ได้สังเกตเห็นคุณสมบัติของ
space อย่างที่เป็ นแบบเดียวกับการขยาย (extension) หรื อแผ่ออกไปของมวลสสาร ซึ่งขยายออกไป
ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนา สร้ างให้เกิ ดการมี อยู่ที่ เป็ นจริ งของสสารที่ มี ตวั ตนเป็ น
รู ปธรรม เราเรี ยกมันว่า ‘โลก’ หรื อ ‘สภาพแวดล้อม’ หรื อทุ กสิ่ งทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวเรา ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการขยายออกไปนี้ ได้ทาให้เกิดการระบุตวั ตนของสสารที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อม space
สร้ า งให้ เกิ ด การก าหนด mass และ space สร้ างให้ เกิ ด การก าหนดสภาพแวดล้อมของการรั บ รู ้
ประสบการณ์อีกด้วย[20]
ในช่วงปลายศตวรรษเดียวกันงานเขียน Philosophiae naturalis principia mathematica ของ
Isaac Newton ซึ่ ง พัฒ นาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ absolute space ต่ อ จาก Nicolas Copernicus ได้แ ยกแยก
ความแตกต่ างระหว่างประเภทของ space ออกเป็ น 2 แบบระหว่าง absolute space และ relative
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space ซึ่ ง absolute space นั้ นไม่ ส ามารถเข้ า ใจโดยการใช้ ค วามรู ้ สึ ก ของเรา แต่ เรานั้ นพอจะ
สังเกตเห็ นได้ถึง relative space เท่ านั้น absolute space คื อสิ่ งที่ มีล ักษณะเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน และไร้
ขอบเขต ในขณะที่ relative space คือระบบที่ ผสานกันของสิ่ งต่าง ๆ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือวัด
absolute space ดังนั้น absolute space สามารถทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงอยู่ดว้ ยตัวเอง
ของความเป็ นสุ ญญากาศ หรื อที่วา่ งเปล่า ที่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Copernicus แต่ relative
space นั้ นสอดคล้อ งกับ คุ ณ สมบัติ ก ารขยายอออกไปของ space ที่ สั ง เกตได้จ ากแนวคิ ด ของ
Descartes เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของ Newton ที่นาเข้าสู่ ความเข้าใจทางสถาปัตยกรรม สถาปนิกอย่าง
Gerrit Rietveld ผูก้ ่อตั้ง De Stiji ได้อธิ บายถึง relative space ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ absolute space ว่า
จุดมุ่งหมายที่ แท้จริ งซึ่ งเราแยก การจากัดและปรับให้เข้ากับสัดส่ วนมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
space ที่ ไร้ การจากัด ชิ้ นส่ วนของ space นี้ นาชี วิตไปสู่ ความเป็ นจริ ง ชิ้ นส่ วนที่ พิ เศษเหล่านี้ ของ
space นั้นถูกการซึ มซับเข้าสู่ ระบบความเป็ นมนุ ษย์ของเรา แล้ว space ที่เรารู ้จกั นั้นเป็ นความจริ ง
หรื อไม่ ในแง่น้ ี space ยังไม่ใช่ ความจริ งจนกระทั้งมันนั้นเริ่ มต้นถูกจากัด ข้อเท็จจริ งที่ เรายอมรับ
ความคิดเกี่ยวกับ space โดยทัว่ ไปถึงการมีอยู่ของมัน space นั้นแสดงออกถึงตัวมันเองอย่างที่ เป็ น
ความต่ อ เนื่ อ งของชิ้ น ส่ วนที่ เป็ นจริ งซึ่ งถู ก สร้ างขึ้ น ผ่ านการจากัด ภายหลังจากนั้ น นั ก ปรั ช ญา
เยอรมั น Gottfried Wilhelm von Leibniz ได้ ป ฏิ เสธความคิ ด เกี่ ย วกั บ absolute space และให้
ความเห็นที่สนับสนุนการดารงอยู่ของ relative space เท่านั้น ในงานเขียน Initia rerum metaphysia
ของ Leibniz ได้พิจารณา space อย่างที่เป็ นระบบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่รวมกัน
ดัง นั้น Leibniz จึ ง พิ จ ารณาว่า การดารงอยู่ของ absolute space เป็ นแค่ น ามธรรม ในมุ ม มองของ
Leibniz นั้น space สามารถคว้าจับได้โดยใช้ประสบการณ์การรับรู ้[21]
แนวคิดเกีย่ วกับ space อย่างที่เป็ นสาระสาคัญในปรัชญา
ปลายศตวรรษที่ 18 Immanuel Kant ได้เริ่ มต้นทฤษฎีเกี่ยวกับ space ที่ค่อนข้างจะตรงข้าม
กับความเข้าใจ space ของ Leibniz สาหรับ Kant นั้น space คือคุณสมบัติของความคิด space ซึ่งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของเครื่ องมือของความคิดใช้ทาความเข้าใจสภาพแวดล้อม หรื อโลกรอบตัวให้ชัดเจน
เข้าใจง่ า ย ในงานเขี ย น Critique of Pure Reason ค.ศ. 1781 ได้อ ธิ บ ายความหมายของ space ว่า
space นั้นไม่ใช่แนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ภายนอก space ไม่ใช่การแสดงให้
เห็นถึงคุณสมบัติใด ๆ ของสิ่ งที่อยู่ในตัวมัน และไม่ใช่การแสดงให้เห็นถึงพวกมันในความสัมพันธ์
ของตัวมัน เองที่ เกี่ ย วข้องกับ สิ่ ง อื่ น space ด ารงอยู่ในความเข้าใจถึ ง ความรู ้ ล่ วงหน้าที่ มี ม าก่ อ น
ประสบการณ์ (a priori) อย่างที่เป็ นสัญชาตญาณโดยตรง ซึ่งทุกสิ่ งต้องถูกกาหนด และประกอบด้วย
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ลาดับก่อนหลังไปยังทุกประสบการณ์ หลักการซึ่ งกาหนดความสัมพันธ์ของสิ่ งเหล่านี้ ดังนั้นมันจึง
เป็ นเพี ยงความเห็ นของมนุ ษ ย์เท่ านั้นที่ จะบรรยายเกี่ ยวกับ space หรื อสิ่ งที่ ข ยายออกไป สาหรั บ
Kant ในแง่น้ ี space ไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานข้อมูลที่สังเกตได้จากการรับรู ้ แต่กลายเป็ นสภาพแวดล้อมที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ความคิ ด space และ time ซึ่ งเป็ นความส าคัญ ของการสร้ างความเข้าใจถึ งความรู ้
ล่ วงหน้าที่ มี ม าก่ อนประสบการณ์ (a priori) ดัง นั้น space จึ งไม่ใ ช่ วตั ถุในเชิ งประจัก ษ์ที่ รับ จาก
ประสบการณ์หรื อการทดลอง และไม่ใช่ผลลัพธ์จากประสบการณ์ภายนอก[22]
ปรัชญาของ Kant ได้แยกแยะลักษณะพื้นฐานความเข้าใจ space ออกเป็ น 2 แบบ ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานจากการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้ความงามในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ลักษณะแรกนั้น
Kant เข้าใจการดารงอยู่ของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏ หรื อการแสดงให้เห็น ที่สร้างขึ้น
โดยสิ่ ง ต่ าง ๆ ในตัวของมัน เอง (Ding an sich) อย่างที่ คนหนึ่ งความเข้าใจถึ งปรากฏการณ์ และ
ลักษณะความเข้าใจอย่างที่สอง คือแนวคิดทางความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการแสงดออกที่แท้จริ งของสิ่ ง
ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถรับรู ้ได้ผ่านความรู ้สึกของมนุษย์ (noumenal (thing-in-itself))
โดยพื้นฐานจะอยู่บนความเข้าใจถึงความรู ้ล่วงหน้าที่มีมาก่อนประสบการณ์ (a priori) อย่างที่เป็ น
สั ญ ชาตญาณที่ เกิ ด ขึ้ น ใน space และ time มัน คื อ สภาพแวดล้อ มที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อุ ด มคติ ที่ เหนื อ
ธรรมชาติที่ไม่สามารถแสดงคาตอบได้ผ่านความรู ้สึก ในหนังสื อ Critique of Judgment ค.ศ. 1790
แสดงให้เห็ น ถึ งความเชื่ อที่ ว่า ความงามไม่ไ ด้รับมาจากประสบการณ์ รับรู ้โดยตรง เขาจึ งสร้ าง
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับความงามออกแบบ 4 ชัว่ ขณะ ที่ จะทาให้ความความงามนั้นดารังอยู่คือ ความเป็ น
สากลอยู่ในทุ ก สรรพสิ่ ง (universal) ความส าคัญ ที่ ขาดไม่ได้ (necessary) ความพอใจที่เป็ นกลาง
(uninterested satisfaction) และ ภาวะเจตนาโดยไม่ เจตนา (purposeness without purpose) ทั้งสอง
ความเข้าใจของความงามสร้างให้เกิดแนวคิดเกี่ยว form และ matter ดังนั้น form คือความเป็ นสิ่ ง ซึ่ ง
เป็ นความคิดสติปัญญา ที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับ matter ที่เป็ นวัตถุต่าง ๆ ที่สร้างให้เกิดเจตนาของ
การรับรู ้ Kant นั้นมุ่งหมายแนวคิดเกี่ยวกับความงามที่ไม่ได้รับมาจากประสบการณ์ของความรู ้สึก
แต่เป็ นการดารงอยูท่ ี่เหนือขึ้นไปจากความงามเหล่านั้น[23]
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ความงามของ Kant ในช่วงแรกดูเหมือนว่าไม่มีความสอดคล้อง
กับสถาปั ตยกรรม และความต้องการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการปกคลุมหรื อรู ปร่ างของโครงสร้าง
จากทฤษฎี น้ ี แต่ก ระนั้นความคิดของ Kant ได้กลายมาเป็ นพื้ นฐานส าหรั บ นัก ทฤษฎี เยอรมัน ที่
เชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับ space ไปยังงานสถาปัตยกรรมแต่กลับตีความ space อย่างที่เป็ นเครื่ องมือ
ในการนิ ย ามความงาม อย่ า งไรก็ ต าม Kant ได้ เพิ่ ม ประเภทของความงามเพื่ อ สอดคล้อ งกั บ

19
จุดมุ่งหมายในสถาปัตยกรรม แต่สถาปัตยกรรมเองไม่สามารถไปได้ไกลกว่าประเภทของความงาม
ที่ ย งั คงต้องพึ่ ง สิ่ ง อื่ น ดัง นั้นความงามในสถาปั ตยกรรมจึ งไม่ ส ามารยกระดับ ให้เที ย บเท่า หรื อ
เหนื อกว่า visual art ประเภทอื่ น ดัง นั้น ทฤษฎี เกี่ ย วกับ space ตลอดจนทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ
วินิจฉัยความงามของ Kant คือ 2 ทฤษฎี ที่ ยงั คงต้องแยกกัน Kant ไม่ได้พ ฒ
ั นาความเป็ นได้ของ
space อย่างที่เป็ นคุณสมบัติของความคิด แต่เพื่อเป็ นข้อวินิจฉัยความงาม[24]
ในเวลาต่อมา Hegel ได้พฒั นาทฤษฎีเกี่ยวกับสุ นทรี ยะ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาความ
งามของ form อย่างที่เป็ นการแสดงถึงสาระสาคัญ ในมุมมองของ Hegel ศิลปะคือการนาเสนอที่
รู ้สึกได้ถึงความคิด มันคือความหมายที่อยู่ภายนอกปรัชญา ในแง่น้ ี การค้นพบความสอดคล้องของ
ธรรมเนี ยมปฏิ บ ัติในเชิ ง ประวัติศ าสตร์ ศิ ล ปะของเยอรมันที่ เกี่ ย วข้องกับสาระส าคัญ และ form
สาหรับ Hegel สาระสาคัญนั้นคือจิตวิญญาณ ประวัติศาสตร์ ของงานศิลปะนั้นถูกพัฒนามาในทุก
ช่ วงเวลาของความเข้าใจเกี่ ยวกับ จิ ตวิญญาณ ที่ เกิ ดขึ้ นในเวลาเดี ยวกันกับ ความหมายของวัสดุ ที่
แสดงออกถึงตัวมันเอง การพัฒ นาสถาปั ตยกรรมที่ เป็ นรู ปธรรมที่ สุ ดส าหรับ Hegel โบสถ์แบบ
Gothic ที่แสดงออกถึงความคิดที่เป็ นแบบฉบับ จิตวิญญาณที่สมบูรณ์ ในช่วงแรกทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุ นทรี ยะเข้าใจว่า space ที่อยู่ภายในการปิ ดล้อมโดยขอบเขตเชิงสถาปั ตยกรรม ถูกเข้าใจและระบุ
อย่างชัดเจนอย่างที่เป็ นสาระสาคัญ space ภายในถูกทาให้มองเห็นได้โดย form ที่เป็ นรู ปธรรมมี
ตัวตน ซึ่งกลายเป็ นการแสงดออกอย่างเป็ นรู ปเป็ นร่ างของจิตวิญญาณ[25]
ความเข้าใจ space อย่างที่เป็ นความงามของ Kant และ จิตวิญญาณของ Hegel นั้นเป็ น 2 ใน
3 ของปรัชญาเยอรมัน ที่มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดการจัดลาดับความสาคัญของงานศิลปะที่แสดงออก
อย่างรู ป ธรรมที่ สุ ด ถึ ง ความหมายวัส ดุ อ ย่างสถาปั ต ยกรรม ขึ้ น ไปถึ ง งานศิ ล ปะที่ แสดงออกถึ ง
ความหมายบริ สุ ท ธิ์ อย่ า งกวี และดนตรี ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด เกี่ ย วกั บ space ใน
สถาปั ตยกรรมของเยอรมันในช่วงเวลาต่อไป อย่างที่อธิ บายไป แนวคิดอย่างที่ 3 ที่เข้าใจว่า space
ไม่ ใ ช่ ส าระส าคัญ ภายในของจิ ต วิ ญ ญาณ แต่ คื อ เจตนา (Will) ถู ก น าเสนอโดย Schopenhauer
สาหรับเขาทั้งตัวสถาปัตยกรรมเป็ นเพียงแค่วตั ถุ ที่ไม่สามารถแสดงออกถึงความคิด มันเป็ นเพียงแค่
การรับ รู ้ถึ งการบรรทุ กและการรับแรง Schopenhauer จึงปฏิเสธถึงทุกวิธีการแก้ไขปั ญหาในเชิ ง
สถาปั ตยกรรมทั้งการบรรทุก และการรับแรง อย่างกรณี ของคานยื่น หรื อการถ่ายแรงในโครงสร้าง
ของครี บ โค้งในโบสถ์ยุค Gothic ว่าไม่ เป็ นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึ งวิธีการก่ อสร้าง สาหรั บ
แนวคิดเกี่ยวกับ space นั้น Schopenhauer ได้อธิ บายว่า คุณสมบัติของ space นั้นไม่ใช่ความคิด มัน
จึงไม่จดั อยู่ในประเภทของงานศิลปะ สาหรับสถาปั ตยกรรมการดารงอยู่โดยพื้นฐานของมันอยู่ใน
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การรับรู ้เกี่ยวกับ space ของพวกเรา และปรากฏถึงความสอดคล้องต่อการสร้างความเข้าใจถึงความรู ้
ล่วงหน้าที่ มีมาก่อนประสบการณ์ (priori) คุณลักษณะเหล่านี้ เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเสมอจากความ
สม่ า เสมอที่ ส าคัญ มากของ form และความมี เหตุ มี ผ ลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความสั ม พัน ธ์ ข อง space
เหล่านั้น ตามทฤษฎีของ Schopenhauer สถาปั ตยกรรมจึงเป็ นแค่การกระทาระหว่างก้อนวัตถุ กับ
แรงดึงดูด ซึ่ งปฏิเสธคุณลักษณะของ space ที่ ถูกบรรจุ หรื อเกิ ดขึ้นภายใน Mass[26] จากแนวคิด
ของ Schopenhauer นี้ ได้รั บ การพัฒ นาต่ อ ที่ ป รากฏขึ้ น มาจาก 3 งานเขี ย นในเวลาใกล้เคี ย งกัน
เกี่ยวกับการทาความเข้าใจทฤษฎีสะท้อนอารมณ์ (Theory of Empathy) จากทั้ง Adolf Hildebrand,
August Schmarsow, Theodor Lipps
ทฤษฎีสะท้อนอารมณ์ (Theory of Empathy) กับความเข้าใจเกีย่ วกับ space
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 Johann Friedrich Herbart นักปรัชญาเยอรมันได้เริ่ มต้นความคิด
เกี่ยวกับ Theory of pure form จุดมุ่งหมายของ Herbart ที่ให้ความหมายต่อสุ นทรี ยภาพอย่างที่เป็ น
ศาสตร์ ขององค์ประกอบที่เกิดจากเส้น ระนาบ สี และอื่น ๆ ปั ญหาของ form และการพิจารณาถึง
ความงามได้กลายมาเป็ นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ form และการแยก form ออก
จากความคิดที่ติดอยู่กบั การแสดงออกของความงาม ทฤษฎีของ Herbart เป็ นวิธีการศึกษาหลักการ
พื้นฐานศิลปะบนความสัมพันธ์เชิงคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเส้น และ form ซึ่งตรวจสอบเข้าไปใน
ธรรมชาติของประสบการณ์ดา้ นความงามของมนุษย์ Herbart นาเสนอว่าประสบการณ์น้ นั ควรเป็ น
การพิจารณาอย่างแท้จริ งบนพื้นฐานสัดส่ วนเรขาคณิ ต และความสัมพันธ์เชิงคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
เส้น และ from ดังนั้นในแง่ของจริ ยธรรม อารมณ์ สติ ปัญญา และความรู ้สึกทั้งหมด คือสิ่ งที่ ตอ้ ง
พิจารณารองลงมา ซึ่ งสิ่ งเหล่านัน่ แฝงอยู่ในความงามและไม่เกี่ยวกับความเข้าใจของความงาม ในแง่
นี้ความหมายของงานศิลปะคือสิ่ งที่ไม่จาเป็ น เนื่องจากความสาคัญที่แท้จริ งของงานศิลปะประกอบ
ขึ้นจากชุ ดความสั มพันธ์ที่ มีลกั ษณะพิ เศษของ from และถูก จัดองค์ประกอบโดยศิลปิ น มุมมอง
เกี่ยวกับความงามคือการแสดงออกถึงวัตถุประสงค์ซ่ ึ งกรอบของความงามที่สมบูรณ์ นั่นเกี่ยวข้อง
กับความคิดที่อยูใ่ นสถาณะที่เป็ นกลางอย่างแท้จริ ง ดังนั้น form ในสถาปัตยกรรมที่เราต้องพิจารณา
ถึงความแตกต่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของ space ที่เกิดจากรู ปแบบที่จกั สานกัน และระนาบ[24]
ในเวลาต่ อ มา Friedrich Theodor Vischer ได้น าเสนอทฤษฎี เชิ งจิ ต วิท ยาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
อารมณ์ ร่วม (empathy) ซึ่ งแสดงให้เห็ น ถึ งความแตกกับ ทฤษฎี pure form ของ Johann Friedrich
Herbart การศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับความรู ้สึก ซึ่ งเป็ นความสามารถเพื่อการได้รับประสบการณ์ของ
ความคิด และความรู ้สึกต่อสิ่ งอื่น ๆ สาหรับ Vischer นั้นไม่มี form หากปราศจากเนื้ อหา และการ
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รวบรวมที่ เกี่ ยวข้องกับ form อยู่ในการกระท าของงานศิ ล ปะในประเด็ นของมันเอง งานศิ ล ปะ
อาจจะกลายเป็ นการกาหนดสัญลักษณ์ ผ่านการสอดแทรกความรู ้สึ กเกี่ยวกับประเด็นของมันเอง
ดังนั้นความสัมพันธ์ของความรู ้สึกระหว่างประเด็นของงานศิลปะ และตัวงานศิลปะ คือสิ่ งแรกที่
ต้องให้ความสนใจสาหรับ Vischer ในแง่น้ ี form จึงไม่ได้ถูกลดทอนลงไปเป็ นคณิ ตศาสตร์ และ
สัดส่วนเลขาคณิต การรับรู ้ไม่ใช่การกาหนดเครื่ องมือของการมองเห็น และการคานวณ ความเข้าใจ
ต่องานศิลปะเป็ นการคัดสรรค์ และการสร้างสรรค์ที่แสดงออกซึ่ งความต้องการให้เกิดการเข้าร่ วม
ของแต่ละบุคคล ทฤษฎีของ Vischer คือการสารวจไปยังเบื่องหลังของการปรากฏ ในทฤษฎีสะท้อน
อารมณ์ (Theory of Empathy) ประสบการณ์เกี่ยวกับสุ นทรี ยะภาพเป็ นกระบวนการของความรู ้สึกที่
ถูกผลักดันโดยการกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกถึงความงาม จุดมุ่งหมายของทฤษฎีเผื่อที่ลดระยะห่ าง
ระหว่างเนื้ อหาของงานศิลปะ และตัวงานศิลปะ เพื่อสร้างให้เกิดเอกภาพ ในสถาปัตยกรรม Vischer
อธิ บายว่าสถาปั ตยกรรมเป็ นศิลปะเชิ งสัญลักษณ์ในตัวเอง ซึ่ งมีสถาปนิ กทาหน้าที่กระตุน้ ให้เกิด
จังหวะของ form และสอกแทรกชี วิตเข้าไปในสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม ผ่านการแสดงออกของเส้น และ
ระนาบ ในแง่น้ ีเกี่ยวกับความรู ้สึก สถาปนิกจะจัดการให้เกิดการปรากฏของการเคลื่อนที่ แนวเส้นที่
พุ่งขึ้นหรื อดิ่งลง และวัฏจักรการไหลเวียนใน space อย่างที่หูของเรารับรู ้ได้ถึงการสะท้อนของเสี ยง
นั้นสะท้อนจากการเคลื่อนไหว[27]
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ภายใต้อิทธิ พลความคิดของ Friedrich Theodor Vischer ผูเ้ ป็ น
พ่ อ ของ Robert Vischer นั ก ทฤษฎี ค นแรกที่ น าเสนอ Einfuhlung หรื อ ทฤษฎี ส ะท้อ นอารมณ์
(Theory of Empathy) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีเชื่อมโยงกับความคิดเกี่ยว space ในสถาปั ตยกรรม ในช่วงเวล
นั้นได้เกิดศาสตร์ การศึกษาจิตวิทยาในเชิงประจักษ์ สาหรับ Vischer การรับรู ้อย่างที่เป็ นการสัมผัส
(tactile) นั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ ในเชิ งลึก อย่างที่ทารกมองเห็ นความเป็ น 3 มิ ติ
โดยการจับต้อง ความจาจากผิวกาย และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อใน space ทาให้เราเชื่อมต่อ
ความเป็ นจริ งของภาพที่แบนราบบนม่านตาเรานั้นเกี่ยวข้องกับ space มือและเท้าเป็ นเครื่ องมือวัดที่
สร้างให้เกิดรอยประทับของความเป็ น 3 มิติในความลึกของ space ส าหรับ Vischer แก่ นแท้ข อง
space คื อ บทสนทนาของบุ ค คลกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ในแต่ ล ะตัว บุ ค คลนั้ น มี พ้ื น ฐานของพลัง คื อ
ความรู ้สึก (feeling) ความรู ้สึกที่เชื่อมเราเข้ากับวัตถุต่าง ๆ เราซึ มซาบวัตถุเหล่านั้นเข้ากับตัวตนของ
เรา หรื อไม่วตั ถุเหล่านั้นได้ปลูกฝั่ งศิลปะความเป็ นมนุ ษย์ให้เรา Vischer จึงเรี ยกกระบวนการนี้ ว่า
Einfuhlung ซึ่ งแนวคิดนี้ ได้สร้างทัศนคติใหม่ของงานศิลปะอย่างที่เป็ นการแสดงออกโดยทันทีของ
มนุษย์ในช่วง Espressionist[28]
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ต่ อ ม านั ก ป รั ช ญ า Theodor Lipps ไ ด้ อ ธิ บ าย ไ ว้ ใ น บ ท ค ว าม Raumasthertik und
Geometrisch-Optische Tauschungen ในบทความนี้ อธิ บายความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการ
มองเห็ น (optical) และการสั ง เกตเห็ น (observation) สุ น ทรี ย ภาพ ส าหรั บ การมองเห็ น form คื อ
form ซึ่งเปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับการสังเกตเห็นสุ นทรี ยภาพ ที่สัมพันธ์กบั สาระสาคัญ
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเรามองเห็นเสา นั้นแสดงให้เห็นถึง 2 ความหมาย ในความหมายแรก เสาคือ
เครื่ องมือเชิงกลศาสตร์ ที่สร้างให้เกิด form ของตัวมันเอง ในอีกความหมายคือ การขึ้นอยู่กบั ความ
พอใจส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ มองเห็ นเสานั้น ที่ จะพยายามทาให้การสั งเกตนั้นเกิ ดผลสาเร็ จต่อความ
เข้าใจของผูท้ ี่มองเห็นนั้นเอง ดังนั้นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ร่วมมีอยู่ 2 ทางเลือกระหว่าง
เหตุผล กับสิ่ งเร้าที่เราได้รับมาจากการสังเกตเห็นได้ความเป็ นศิลปะของวัตถุ มากมาย ทฤษฎีของ
Lipps ถื อว่ารู ป ร่ าง (shape) ของวัตถุคื อ mass ดังนั้น form คื อสิ่ งที่ ยงั คงอยู่ข องโครงสร้ างที่ เป็ น
นามธรรมของ space ถ้าเราลบความเป็ น mass ออกไป ในแง่ น้ ี Lipps สั งเกตได้ถึ งประเภทของ
space อย่างที่เป็ น geometric space และ aesthetic space ของสุ นทรี ยภาพ ตัวอย่างเช่น สิ่ งที่ยงั คงอยู่
หลังจากลบความเป็ น mass ของเสาออกไปจะเหลือไว้แต่คุณสมบัติเชิงโครงสร้างของ space หรื อ
form ของเสา Lipps เรี ยกสิ่ งนี้ ว่า geometric space แต่สาหรับ aesthetic space มีกาลัง ความสาคัญที่
ขาดไม่ได้ ก่อให้เกิด space สิ่ งมีชีวิตจะกาหนดขอบเขตของตัวมันเองใน space สาหรับ Lipps นั้น
space คือวัตถุที่ไม่ปรากฏกายภาพ ความสาคัญของ space คือวัตถุหนึ่งเดียวของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ความเป็ นนามธรรมของ space ไร้ความหมายที่ จะป้ องกันเราจากการลบสิ่ งที่ เป็ น
รู ปธรรมออกไป เช่นเดียวกันความเป็ นไปได้ในงานศิลปะคือ ตัวแทนของความเป็ นนามธรรมของ
space คุ ณ สมบัติอย่างที่ เป็ น form ของ space สามารถดารงอยู่โดยแท้จริ ง Lipps อธิ บายต่อมาว่า
ความงามเกี่ยวกับคุณสมบัติของ space อย่างที่เป็ น form คือความสามารถที่ทาให้เข้าใจถึงข้อจากัด
ในการเคลื่ อ นที่ ภ ายใน space form ดั ง นั้ น Lipps จึ ง ให้ ค วามสนใจ space อย่ า งที่ เป็ นวิ ธี ก าร
จินตนาการถึ งรู ป แบบภายในของวัตถุมากกว่าแนวคิดของการปิ ดล้อม[29] แต่ ก ระนั้น ประเด็น
เกี่ยวกับ space ของ Lipps ค่อนข้างบ่ งชี้ ไปที่ ป ระเด็นของงานสถาปั ตยกรรมน้อยกว่า Hidebrand
และ Schmarsow
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ในช่วงเวลาเดียวกันกับการนาเสนอทฤษฎีสะท้อนอารมณ์ (Theory of Empathy) นี้ น้ ัน Friedrich
Nietzsche ได้พิ จารณาถึงสัญชาตญาณที่แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ Apollonian กับ Dionysian
ซึ่ง Apollonian หมายถึงการปรากฏของภาพความคิดที่เกิดขึ้นในความฝัน ที่สามารถเกิดขึ้นได้จาก
ความชอบ การมองเห็นหรื อมโนภาพ ส่วน Dionysian คือประสบการณ์ที่รับจากการถูกมอมเมาด้วย
บทเพลง และการเต้น มนุษย์เรานอกจากการการสื่ อสารด้วยคาพูด ยังแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหว
ของร่ างกายผ่านการเต้น สัญลักษณ์ที่เกิดจากการใช้ร่างกายถูกแสดงออกมา พลังที่ส่งผ่านข้อต่อ
เป็ นไปตามจังหวะการเคลื่อนไหว สิ่ งที่ขบั เคลื่อน Dionysian คือพลังที่ไหลล้นออกมาจากการแสดง
อากัปกริ ยาใน space ดังนั้นสาหรับ Nietzsche จึงเข้าใจ space ว่าเป็ นขอบเขตของพลัง ซึ่ งปรากฏ
ออกมาโดยการเคลื่อนไหวของร่ างกาย[30]
คุณสมบัติของวัสดุ 3 ชั่วขณะ และการปิ ดล้ อมเกีย่ วกับ space
ในช่ ว งกลางศตวรรษที่ 19 สามารถรั บ รู ้ ไ ด้ถึ ง วิ ว ัฒ นาการอย่ า งแน่ น อนของทฤษฎี
สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับแนวคิดสถาปัตยกรรมอย่างที่เป็ นการประณี ประณอมต่อการลอกเลียนแบบ
ศิลปะ นาไปสู่ ศิลปะของแนวคิดการเป็ นตัวแทน ในเยอรมันการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความงามของ
Friedrich Theodor Vischer ในช่วงแรกของการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Hegel ที่ตอ้ งการ
ค้น หาการพิ สุ จน์ ท ฤษฎี ด้านจริ ย ธรรม Vischer จึงก าหนดความงามจากการมองเห็ น รวบเข้ากับ
จริ ยธรรมของความดี และความจริ ง เช่ น นี้ Vischer จึ ง ไม่ ส นใจแนวคิ ด เกี่ ย วกับ space ทาง
สถาปัตยกรรม แต่จะให้ความสนใจต่อ พื้นผิวภายนอกของอาคารเท่านั้น ในเวลาต่อมา Vischer ได้
พัฒนาทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์ สถาปั ตยกรรมจึงกลายเป็ นเพียงศิลปะของตัวแทน
ในช่ ว งยามหนึ่ ง (Lebensgefuhl) ดัง นั้ น space ในสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งกับ space ในเชิ ง
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ปรัชญาจึงถือได้ว่าเริ่ มต้นที่ Gottfried Semper สถาปนิ ก และนักทฤษฎี ในประเด็นหลักที่ Semper
นั้นนาเสนอ space คือการปิ ดล้อม (enclosure) ส่ วนในแง่องค์ประกอบของวัสดุคือเนื้ อหาที่รองลง
จากการปิ ดล้อม space ยกตัวอย่างเช่น กาแพงคือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างที่เป็ นตัวแทน
และทาให้เกิดการมองเห็นการปิ ดล้อม space แต่ประเด็นของการปิ ดล้อมที่ Semper ยกขึ้นมานั้นมี
ความเกี่ยวโยงกับการอธิบายถึงความงามของ Hegel ที่ได้อธิบายไว้ว่า การปิ ดล้อม คือลักษณะของ
จุดมุ่งหมายในสถาปัตยกรรม ซึ่ง Hegel นั้นได้ยกตัวอย่างรู ปแบบสถาปั ตยกรรม Gothic ที่สังเกตได้
ถึงจุดมุ่งหมายของคุณสมบัติการปิ ดล้อมของ space อย่างชัดเจน ที่ทาให้เกิดมิติของพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างทั้งความกว้าง ความยาว ความสู ง และเอกลักษณ์ของมิติพ้นื ที่เหล่านี้ ดังนั้นประเด็นการปิ ด
ล้อมจึงถูกยกขึ้นมาพูดถึงในกลุ่มสถาปนิกเยอรมันช่วงปี ค.ศ. 1840 ซึ่ง Semper คือคนแรกที่นาเสนอ
คุณสมบัติของการปิ ดล้อม space อย่างที่ เป็ นพื้นฐานของงานสถาปั ตยกรรม Gottfried Semper ได้
เริ่ มวิ ธีการที่ หลากหลายเกี่ ยวทฤษฎี ส ถาปั ตยกรรมที่ เกี่ ยวกับแนวคิดของ space ในช่ วงเวลานั้น
Semper เป็ นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทาให้เกิดส่ วนหนึ่ งของความเข้าใจที่ขาดไม่ได้ของสุ นทรี ยภาพ
ทางสถาปัตยกรรม Semper นั้นเป็ นสถาปนิ กคนเดียวที่เข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุชนิ ดใหม่ เหล็ก
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างอาคารในยุคนั้นเช่น อาคารหอสมุดที่ออกแบบโดย H Labrouste ในปารี ส
และสถานี รถไฟตามหัวเมืองใหญ่ในยุโรป เหล็กนั้นได้นาความเข้าใจมาสู่ Semper เพื่อที่จะเริ่ มต้น
ทฤษฎีใหม่ที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของตัววัสดุ ในงานเขียน Stillehere ค.ศ. 1851 Semper ได้
แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่บที่1 Theory of archetype บทที่2 historical development of these
propotypes และบทที่ 3 technical and material influences[31]
ทฤษฎี ข อง Semper ต้อ งการหาบทสรุ ป ของจุ ด เริ่ ม ต้น เกี่ ย วกับ form วิ ธี ก ารหนึ่ งของ
Semper อาจจะเรี ยกได้ว่า genetic- comparative ซึ่ งมีนัยการศึกษาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับจุดเริ่ มต้น ที่
เน้นย้าถึงคุณสมบัติของวัสดุ ในการพิจารณาเกี่ยวกับเนื้ อหาของวัสดุอย่างที่เป็ นการประเมินค่าใน
เชิงบวก ซึ่ง Semper มีความเห็นต่างกับกลุ่มนักคิดที่เชื่อในระบบแนวคิดของ Hegel ที่เข้าใจว่าลาดับ
การสร้างศิลปะถูกสร้างขึ้นจากความคิดของจิตวิญญาณ ที่เป็ นพลังด้านบวก และการมีจุดมุ่งหมาย
แต่ พิ จารณาเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ วัส ดุ ใ นงานสถาปั ต ยกรรมเป็ นพลัง ในด้า นตรงข้า ม Semper ได้ย ก
ประเด็นเนื้ อหาเกี่ ยวกับวัสดุ มาเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับวิธีการที่ เป็ นระบบเกี่ยวกับสร้ างของมนุ ษย์
ทั้งหมด ที่นาไปสู่ ผลลัพธ์สุดท้ายของรู ปร่ าง หรื อการออกแบบวัสดุเหล่านี้ ประเด็นการศึกษาของ
Semper ไม่ใช่แค่แนวคิดที่ถูกเน้นให้เข้ากับยุคสมัยนั้น แต่เป็ นการศึกษาจุดเริ่ มต้นเกี่ยวกับปัจจัยของ
เครื่ องจักรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ และผลกระทบ ปัจจัยของวัสดุเหล่ านี้
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Semper ได้แยกแยะความแตกต่ า งออกเป็ นคุ ณ สมบัติ พ้ื น ฐาน 3 แบบได้แก่ วัต ถุ ดิ บ (Rohstoff)
วัตถุประสงค์ (Gebrauchs- Zweck) และวิธีการ (Technique) เพื่อที่จะค้นหาธรรมชาติที่แท้จริ งของ
วัสดุ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกระบวนการของศิลปะ และเครื่ องมือ ทั้ง 3 คุณสมบัติน้ ี ถูกรวมเป็ นหนึ่ งเดียว
จากข้อเรี ยกร้องการใช้ประโยชน์ของวัสดุ และจุดมุ่งหมายของวัสดุ และเพื่อที่จะทาให้คน้ พบ form
ที่เหมาะสม[32]
การแบ่ ง หมวดหมู่ น้ ี ถู ก ใช้เป็ นต้น แบบ utopia ของ Semper ซึ่ งรวมไว้ด้วย การจัก สาน
(textile) การเคลือบผิว (ceramic) วิธีการสร้าง (tectonic) การก่อ (stereotomic) แยกไปตามประเภท
ของวัส ดุ การแบ่ ง แยกนี้ ขึ้ น อยู่กับ กระบวนการก่ อ สร้ า ง และระดับ ความยึด หยุ่น ของวัส ดุ การ
แบ่งแยกประเภทคุณสมบัติน้ ี มาจากกระบวนการของ การบิดงอ (flexible) การปั้ น (plastic) การยึด
หด (elastic) และความแข็ง (solid) ของเนื้ อวัสดุ วิธีการแบ่งประเภทนี้ ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั พื้นฐานการ
มองเห็น แต่อยู่บนพื้นฐานของการสัมผัส ประเด็นการอธิ บายสาคัญของ Semper ทั้งหมดนี้ กระตุน้
ให้เกิดการเรี ยกร้องต่อธรรมชาติของวัตถุดิบ เผื่อละทิ้งจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับความเข้าใจที่เป็ นเพียง
เปลือกนอก เพื่อให้วสั ดุเหล่านี้แสดงออกในสิ่ งที่มนั เป็ น ประเด็นที่สาคัญที่สุดของ Semper นั้นช่วย
ให้เกิดความใสใจกับแนวคิดของ space ในงานเขียน Prelogomena อธิบายอย่างชัดเจนว่าธรรมชาติ
ของ form มีอยู่ 3 ช่วงขณะที่สาคัญ ซึ่งตรงกับคุณสมบัติการขยายออกไปของ space ทั้งใน ความยาว
ความสู ง และความลึ ก ซึ่ ง ทั้ง 3 ชั่วขณะนี้ เกี่ ย วข้องกับ การได้ม าซึ่ ง ความสมมาตร (symmetry)
สัดส่วน (proportion) และทิศทาง (direction)[33]
สาหรับ form ที่มีอยูท่ วั่ ไปในธรรามชาติอย่างเช่น คริ สตัล โมเลกุล และเกล็ดหิ มะ นั้นมีการ
ขยายออกไปในทุกทิศทางที่เท่ากัน รู ปแบบดัง่ เดิมเหล่านี้ ทิศทาง ความสมมาตร และสัดส่ วน คือสิ่ ง
ที่ ร วมเป็ นหนึ่ งเดี ย วกั น Semper เรี ยกปรากฏการณ์ นี้ ว่ า Eurthytmie หรื อ self- containment
(Geschlossenheit) รู ป แบบดั่งเดิ มเหล่านี้ เป็ นพื้นฐานสาหรั บการพัฒนาทั้งหมดในธรรมชาติ การ
พัฒนาของธรรมชาติจะค่อย ๆ เปลี่ยนรู ปร่ างอย่างเหมือนกัน และสถาปนิกไม่สามารถหลบเลี่ยงจาก
เงื่อนไขธรรมชาติเหล่านี้ ไม่มีรูปแบบดัง่ เดิมที่ประดิษฐ์ได้ใหม่ในสถาปั ตยกรรม แต่กระบวนการ
ทางสถาปั ตยกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปแบบดัง่ เดิมของรู ปร่ างที่มีอยู่ในธรรมชาติได้เท่านั้น ใน
ความเข้าใจของ Semper ที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นไม่สามารถตอบคาถามได้อย่างสมเหตุสมผลต่อ
การขยายออกไปของ form ทั้ง 3 ชัว่ ขณะของมนุษย์ การขยายออกไปใน 3 มิติ ของคริ สตัลนั้น แฝง
ไปด้ ว ยพลัง ที่ ส าคัญ ที่ ค วบรวมทั้ ง 3 ชั่ ว ขณะให้ ร วมเป็ นหนึ่ งเดี ย วคื อ ความเป็ นศู น ย์ก ลาง
องค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติเช่น พืช มีพลังเกี่ยวกับชีวิต พลังแห่ งการเจริ ญเติบโตที่มีนยั
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เกี่ยวกับทิศทางตามแกนในแนวตั้ง (vertical direction) สัตว์มีพลังเกี่ยวกับชีวิต แต่อยู่ในทิศทางตาม
แกนนอน (horizontal direction) ที่ ส อดคล้อ งกับ พลังในการเคลื่ อ นที่ (movement) ของพวกมัน
สาหรับการดารงอยู่ของมนุ ษย์ก่อกาเนิ ดขึ้นเหมือนกับพืช ซึ่ งมีพลังของการเจริ ญเติบโตในแนวตั้ง
ผสมกับพลังที่มีอยู่ในแนวนอน ทิศทางตามแนวแกนนอนในชัว่ ขณะของการเคลื่อนที่ในความลึก
คือการแสดงให้อย่างชัดเจนต่อเจตจานงของความอิสระ[34]
Semper เข้าใจสถาปั ตยกรรมอย่างที่เป็ นคุณสมบัติเกี่ยวกับการขยายออกไปของ space ใน
ระบบ Cartesian ที่ทาให้เกิดการสร้างที่ว่างโดยร่ างกายมนุษย์ ในระยะแรกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของทฤษฎีสถาปั ตยกรรม พลังนั้นดารงอยูม่ าตั้งแต่กาเนิ ดของมนุษย์ ซึ่งสัมพันธ์กบั สิ่ งประดิษฐ์ของ
มนุ ษย์ และการใช้ประโยชน์การปิ ดล้อม space ทั้งวิธีการสร้าง (tectonic) และก่อ (stereotomic) ที่
เกี่ยวข้องกับ form นั้นไม่สามารถแสดงให้มองเห็นการคงไว้ซ่ ึงการประดับตกแต่งในแนวระนาบอีก
ต่อไป แต่เป็ นการตอบสนองโดยตรงต่อคุณสมบัติเกี่ ยวกับทิศทางใน space ของมนุ ษย์ในแง่ของ
วิธีการ และธรรมชาติของวัสดุที่นามาใช้ประโยชน์[35]
ดังนั้นการอธิ บายนัยเกี่ยวกับ space ของ Semper จึงไม่เป็ นการนาเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับ
space อย่างตรงไปตรงมาสักทีเดียว ในงาน Four Element of Architecture ของ Semper ได้เชื่อมโยง
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปิ ดล้อม และมิติ Semper เริ่ มต้นพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ form (Urformen) ที่
มีอยู่ในยุคโบราณ ซึ่ งแสดงให้เข้า ใจถึงต้นก าเนิ ดของ 2 ความคิดที่ อาศัยอยู่ในคุณสมบัติซ่ ึ งเป็ น
องค์ประกอบของ space อย่างแรกสุ ดคือการปิ ดล้อม (Umfriedung) และหลังคา ต่อมา Semper ได้
เพิ่มใจความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างความหมายต่อกาแพงซึ่ งทาหน้าที่โอบล้อม (Einfasuungmauer)
อย่างที่เป็ นองค์ประกอบแรกสุ ดในสถาปัตยกรรม และเป็ นจุดกาเนิดของการอยูอ่ าศัยในสมัยโบราณ
space ในสถาปั ตยกรรมมี นัย เกี่ ย วกับ การปิ ดล้อมทั้งหมด สร้ างให้ เกิ ดการก าหนดขอบเขตของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในแง่น้ ีการปิ ดล้อมได้มาซึ่ งคุณค่าของงานสถาปั ตยกรรมโดยการให้ความหมาย
คุ ณ สมบัติ ใ หม่ ข อง space สิ่ ง แวดล้อ มภายในถู ก แบ่ ง แยก และปกป้ อ งจากภายในนอก [36]
Semper เริ่ มต้นอธิ บายพื้นฐานองค์ประกอบ 4 อย่างในสถาปั ตยกรรมอย่างที่เป็ น กาแพง
แม่ เตาไฟ หลังคา และพื้น ผืนดิ น อี กทั้งอธิ บายนัยของจุ ดมุ่งหมาย หรื อความคิด และการจัดการ
วิธีการ หรื อรู ปแบบของการผลิ ตอี กด้วย ซึ่ งทาให้เข้าใจถึงการก่ อรู ปทางภาษาในสถาปั ตยกรรม
จุ ดมุ่ งหมายองค์ป ระกอบทั้ง 4 ได้ส อดคล้องกับ วิ ธีก ารทั้ง 4 อย่างที่ เป็ น การจัก สาน การเคลื อบ
วิธีการสร้าง และการก่อ จุดมุ่งหมายเหล่านี้ ข้ ึนอยู่กบั กระบวนการสร้าง และธรรมชาติของวัสดุตาม
ระดับความยึดหยุ่น และการบิดงอของมัน ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมผัสวัสดุคือสิ่ งที่จาเป็ นต่อทั้ง
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Hildebrand และ Schamarsow ที่จะพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ การ
เคลื่อนที่ และ space ในช่วงเวลาหลังจากนี้ จากแนวคิดของ Semper เกี่ยวกับ form ที่ เกิ ดขึ้นใน 3
ลักษณะที่สาคัญ ความสมมาตร สัดส่ วน และทิศทาง ในเวลาต่อมา August Schamarsow ได้พฒั นา
ความเข้าใจที่ ชัดเจนยิ่งขึ้ นเกี่ ยวกับ space ในสถาปั ตยกรรมทั้งในงานเขี ยน Grundbegeriffe และ
หัวข้อการบรรยาย Uber den Werth der Dimensionen in menchlichen Raumgeblide ถึงความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติเชิ ง แนวแกนของ space ได้ถู ก ขยายออกไปยังประเภทงานศิ ล ปะทั้ง 3 ชนิ ด
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรม สาหรับ Schamarsow ประติมากรรมมีรากที่เป็ นแกน
แนวตั้งใน space ที่จะพิจารณาที่ความคมชัดของตัวร่ าง (Korperbildnerin) สาหรับแกนแนวนอนจะ
มีอิทธิพลอย่างมากในจิตรกรรมซึ่งพิจารณาการสร้างที่ผิวหน้า (Flachengertalterin) สถาปัตยกรรมมี
รากใน 3 มิติของความลึก และทิศทาง ซึ่ งเป็ นความต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่ของร่ างกาย มันจึง
ถูกพิจารณาอย่างที่เป็ นการสร้าง space (Raumgertalterin) ดังนั้นจึงไม่มีศิลปะประเภทใดถูกจากัดอยู่
ในกรอบที่เฉพาะตัวโดยลักษณะของพวกมันที่ถูกบอกว่าควรเป็ นประเภทไหนจากปัจจัยในแต่ละ
อย่างที่เป็ น แกนแนวตั้ง แกนแนวนอน และ 3 มิติ ซึ่ งจะถูกแสดงออกโดยพื้นฐานของการนามาใช้
ประโยชน์ดงั ที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของประเภทงานศิลปะนั้น ๆ[37]
Schamarsow สร้างข้อสังเกตที่เน้นให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของ ความสู ง และ
ความกว้าง ที่มีแนวโน้มมาทางสถาปั ตยกรรมที่อยูร่ ะหว่างทั้งประติมากรรม หรื อจิตรกรรม อย่างใด
อย่างหนึ่ง ในขณะที่การสร้างตามแกนแนวตั้งจะแสดงให้เห็นการอธิ บายภาพตัวอย่างของคุณสมบัติ
ในประติ ม ากรรม ส่ ว นการวางแกนตามแนวนอนแสดงให้ เห็ น การอธิ บายภาพตัว อย่า งของ
คุณสมบัติในจิตรกรรม ซึ่ งจะไม่เหมือนมุมมองที่ เปิ ดออกไปของภาพวิวทิวทัศน์ ซึ่ งความเข้าใจ
เกี่ยวกับ space ถูกนาเสนออย่างที่เป็ นมุมมองที่เปิ ดออกของพื้นที่ที่ขยายออกไป มากกว่าจะเป็ นการ
ปิ ดล้อมอย่างเดียว สถาปั ตยกรรมเป็ นการสร้าง space นั้นต้องการความสมดุลระหว่างคุณสมบัติ
เกี่ยวกับแกนทั้ง 3 มิติใน space ที่สร้างให้เกิดการรับรู ้ถึงการปิ ดล้อมของตัวงานสถาปัตยกรรมของ
มันเอง Schamarsow ได้อธิ บายภาพตัวอย่างความสมดุลที่เกิดขึ้นในมหาวิหาร St. Peter ในกรุ งโรม
ที่อธิ บายให้เข้าใจได้ อย่างไรก็ตามความสมดุลนี้ ไม่เป็ นการยกตัวอย่างให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดวาง
องค์ประกอบที่ เกิ ดขึ้นพร้อมกันในมหาวิหาร St. Peter ลักษณะความเป็ นศูนย์กลางของระนาบที่
ออกแบบโดย Bramante และ Michelangelo แกนแนวตั้งของความสู งถูกสร้างให้สัมพันธ์ของยอด
โดมกับทิศทางที่สอดคล้องกัน และทาให้เกิดการเสริ มกาลังของอิทธิ พลบนแกนแนวตั้งที่รวมเป็ น
หนึ่ งเดี ยว ด้วยเหตุน้ ี การท าให้อิท ธิ พ ลของแกนแนวตั้งอ่อนก าลังลง โดยการเคลื่ อนที่ ผ่านแกน
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แนวนอน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการรวมเป็ นจุดศูนย์กลาง และการปรากฏขึ้นของความมัน่ คง ในทาง
ตรงกันข้ามแกนแนวตั้งของยอดโดม และแกนแนวนอนของตัวอาคาร Basilica ที่ ออกแบบโดย
Carlo Mederna ได้เน้นที่มิติของความลึก แนวแกนของมันกระตุ่นให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
มากกว่า จะให้ ห ยุด อยู่กับ ที่ ในล าดับ สุ ด ท้ายแนวเสาที่ อ อกแบบโดย Bernini ได้แ สดงให้ เห็ น
คุณสมบัติเกี่ยวกับแนวแกนของ space ที่สร้างให้เกิดความกลมกลืน และสอดคล้องกันระหว่าง 3
มิติ โดยการสร้างองค์ประกอบตามความกว้าง ในขณะที่ Schamarsow ได้อธิบายภาพตัวอย่างความ
สมดุลของมหาวิหาร St. Peter ในทางกลับกันนั้น ทาให้เห็นถึงปั ญหาอีกด้วย การอธิ บายถึงอิทธิ พล
แต่ ล ะแนวแกนของตัว มหาวิ ห าร Schamarsow เองนั่ น ท าให้ ข ้ อ สั ง เกตของทั้ ง 3 แกนที่ เป็ น
องค์ประกอบอย่างที่ได้เน้นย้าก่อนหน้านี้ ดูอ่อนกาลังลง ภายในอิทธิ พลของแกนแนวตั้ง และแกน
แนวนอน แต่สิ่งที่ยงั คงต้องแสดงออกถึงหน้าที่สาคัญที่ขาดไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์
การรับ รู ้ ความลึ กนั้นไม่ สามารถสร้างให้เกิ ดความเข้าใจได้ในประเด็นนี้ จากทั้งความกว้าง และ
ความสู ง แม้แต้กบั อิทธิ พลของแกนแนวตั้งของยอดโดมมหาวิหาร St. Peter ตัวอาคารทั้งหลัง และ
องค์ประกอบเชิ งจิตวิทยาของตัวมนุ ษย์เอง ยังคงนามาซึ่ งความสมดุลที่สอดคล้องไปสู่ การได้รับ
ผลรวมของทุกแนวแกนที่มีมาแต่กาเนิดของมนุษย์ หลังจากการวิเคราะห์ประเด็ นของมหาวิหาร St.
Peter นั้น Schamarsow ได้นาเสนออีก หนึ่ งตัวอย่างที่ อธิ บายให้เห็ นภาพจาก Santa Constanza ใน
กรุ งโรม การรับรู ้ได้ถึงความสมดุลที่สอดคล้องกันนามาซึ่ งการรับรู ้ที่ชดั เจนถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การปิ ดล้อมของ space ความสัมพันธ์ในแต่ละอิทธิพลของแนวแกนที่ นาไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
ในที่น้ ี Schamarsow ได้เข้าใจว่าการทางานรวมกันของทั้ง 3 แนวแกนมีจุดมุ่งหมายเดียวภายในตัว
อาคารเดียวกัน[37]
Santa Constanza สร้ า งขึ้ นเมื่ อ ค.ศ. 320 เพื่ อ เป็ นสุ สานของ Constantia ลู ก สาวของ
จักรพรรดิ Constantine โบสถ์ Santa Constanza ได้รับการสถาปนาให้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์เมื่อ ค.ศ.
1254 โดยพระสันตะปาปา Alexander ที่ 4 เช่นเดียวกับสุ สานมากมายในยุโรมัน Santa Constanza
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวงกลมการสร้างลักษณะที่ทาให้เกิดระนาบรอบศูนย์กลาง ระเบียงมุขที่อยูด่ า้ นหน้า
ของอาคารนาเข้าไปยังระเบียงทางเดินที่อยู่ภายใต้หลังคาโค้ง (vault) ซึ่งล้อมรอบ space ของโดมที่
ตรงกลาง space ที่ จุดศูนย์กลางนี้ คื อการถูก ปิ ดล้อม โดยชุ ดเสาที่ เรี ย งกัน 24 ต้น ซึ่ งควบรวมชุ ด
หน้าต่างที่เรี ยงตัวรอบด้านบน และถูก แบ่งแยกความเป็ นด้านบน ด้านล่างโดยซุ่มโค้งครึ่ งวงกลมที่
หั ว เสา เหนื อ ขึ้ น ไปที่ ย อดสุ ด เป็ นที่ ต้ ัง หลัง คาที่ มี ผ งั วงกลม ส าหรั บ Schamarsow นั้ น space ที่
ศูนย์ก ลางของหลังคาโดมถูก แสดงออกมาอย่างชัดเจนโดยชุ ดแนวเสาซุ้ม ครึ่ งวงกลมทั้ง 12 ต้น
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รวมกันกับชุดของหน้าต่างที่อยู่เหนื อขึ้นไปซึ่ งปล่อยให้แสงส่ องเข้ามาจากด้านบน เกี่ยวกับสัดส่ วน
ภายใน แกนแนวตั้งของโดมถู ก ท าให้ เกิ ดความสมดุ ล โดยแนวเส้ น ที่ ส ม่ าเสมอของแนวเสา แต่
กระนั้นชุดแนวเสายังถูกจัดเรี ยงให้เป็ นแนวที่ซอ้ นกันที่สร้างให้เกิดการรับรู ้ถึงความลึก และปกป้อง
ไม่ให้เกิดการรับรู ้แนวเส้นระนาบที่ซ้อนเกยกันของเสาทั้ง 2 ชุด เป็ นทั้งการแบ่งแยก และเชื่ อมต่อ
กับ space ของระเบี ยงทางเดิ นที่ ลอ้ มรอบ เสาทั้ง 2 ชุ ดได้นาเสนอขอบเขตที่ สาคัญ อี กทั้งชุ ดเสา
เหล่านี้ ยงั ทาหน้าที่หยุดการรับรู ้ถึงความอึดอัดของการปิ ดล้อมที่อยู่โดยรอบซึ่ งเกิดจากกาแพงทั้ง 4
ด้ า น ในอี ก แง่ ห นึ่ งองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ได้ ท าให้ เห็ น form ที่ เกิ ด จากการก าหนดขอบเขต
(demarcation) มากกว่าที่เป็ นการปิ ดล้อมอย่างเดียว[38] การได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ
การปิ ดล้อม space นั้น Schamarsow เริ่ มต้นขึ้นที่ความเข้าใจของ Semper เกี่ยวกับการก่อกาแพงบน
แนวตั้ง สาหรับ Semper สิ่ งที่กระตุ่นอย่างแรกทางสถาปั ตยกรรม บางที่อาจจะเป็ นการสร้างให้เกิด
การปิ ดล้อม การเน้นย้ าเกี่ ยวกับกาแพง และจุดกาเนิ ดของมันที่ เราไม่รู้มาก่ อน หรื อไม่ Semper มี
ความคิดที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ space อยู่แล้ว สาหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับ space ของ Semper
ได้อธิ บายไว้อย่างคราว ๆ ไม่เคยทาให้ชดั เจน ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการปิ ดล้อมของ
space จึงมีอยู่กบั การอภิปรายในทฤษฎีสถาปั ตยกรรมของเยอรมันช่วงทศวรรษที่ 1840 ประเด็นนี้
ไม่เคยปรากฏอย่างที่เป็ นความสาคัญจนกระทั้งการเริ่ มต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติการปิ ดล้อม space จาก
Semper จึงถูกระบุว่าเป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานในสถาปั ตยกรรม และสร้างให้เกิดการมองเห็นการปิ ด
ล้อม space อย่างที่มนั เป็ น
หลังจาก Semper แล้ว Schamarsow จึงเป็ นคนแรกที่ตีความกาแพงอย่างที่เป็ นการลดทอน
ไปสู่ การเป็ นองค์ประกอบของระนาบ 4 แบบ ที่เป็ นคุณสมบัติเกี่ยวกับ form ของ space ทั้งหมดที่
แวดล้อมเรา การเข้าใจถึงการจากัดเกี่ยวกับการรับรู ้ที่อึดอัดของการปิ ดล้อมที่เกิดขึ้นจากกาแพงทั้ง 4
ด้าน ในเวลาต่อมานั้น Schamarsow ได้เริ่ มตั้งคาถามถึงความเป็ นไปได้อื่น สาหรับการสร้างให้เกิด
ขอบเขตในสถาปัตยกรรมที่ไม่จาเป็ นต้องเกิดจากความต่อเนื่องของกาแพง ในแง่น้ ีชุดเสาของ Santa
Constanza ได้ น าเสนอการรวม space ของตัว มัน เอง (Geschlossen) นั้ นคื อ การสร้ า งขอบเขต
(bound) แต่ก ารสร้ างขอบเขตนี้ ไม่ ถือว่าเป็ นการจากัดขอบเขตที่ จาเป็ นจากการปิ ดล้อมของวัส ดุ
ในทางตรงกันข้ามแสงภายใต้หลังคาวงกลมของ Santa Constanza ได้ทาให้เกิดข้อสงสัยที่อา้ งอิงไป
ยังความสาคัญของการปิ ดล้อมที่ดา้ นบน เนื่องมาจากความกว้างของช่องว่างระหว่างแนวหน้าต่างที่
อยู่ดา้ นบนกาแพงนั้นน้อยกว่าความกว้างของตัวหน้าต่างเอง การหายไปของช่องว่างระหว่างเหล่านี้
เกิดขึ้นจากการยอมให้แสงส่ องเข้ามา คือการเข้ามาแทนที่ของวงของแสงที่ต่อเนื่ อง ที่มอบการรับรู ้
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ได้ถึงลักษณะของแสงภายในโดม ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความหนัก และความมืดของ
กาแพงที่ลอ้ มรอบอยูเ่ บื้องล่าง ในความเข้าใจนี้ space ของหลังคาวงกลมคือการปิ ดล้อมจากแนวเส้น
รอบรู ป แต่ไม่ใช่ จากด้านบน ในกรณี น้ ี Schamarsow เชื่ อว่าเงื่อนไขของสถาปั ตยกรรมไม่ใช่ เพื่ อ
ความต้องการที่ จะปกป้ องเพื่ อต่อต้านความยากล าบากจากของสิ่ งแวดล้อมภายนอกของมนุ ษ ย์
ดังนั้นเมื่อ Schamarsow อธิบายความเข้าใจถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับ form ของ space ใน Grundbegriffe
ในแง่น้ ี หลังคาจึงไม่ถูกนามาพิจารณาอย่างที่เป็ นความสาคัญ ด้วยเหตุที่หลังคาไม่ถูกนามาเกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติเกี่ยวกับ form ของ space นั้น Schamarsow ได้ให้เหตุผลว่า space ไม่จาเป็ นต้องถูกปก
คลุม เมื่ อ ไม่ ต้องพิ จารณาถึ ง การปกคลุม space โดยหลังคา Schamarsow ได้เข้าใกล้ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการปิ ดล้อมที่สร้างให้เกิดการเปิ ดเผย space ที่จะได้รับการพัฒนาต่อโดย Camillo Sitte อีกผู ้
ซึ่ งได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการอ่ า นงานของ Semper การน าเสนอเกี่ ย วกับ การแวดล้อ มของก าแพง
(Einfassungmauer) อย่างที่ เป็ นองค์ประกอบแรกสุ ดในสถาปั ตยกรรม และเป็ นต้นกาเนิ ดแรกเริ่ ม
ของการอยู่อาศัย ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับเมือง Semper ได้ให้ความหมายถึงบทบาทที่ซ้อนกัน
ของ space ในสถาปัตยกรรม นัยของการปิ ดล้อมไม่ได้เป็ นแค่การให้ความหมายของความเป็ นเส้น
รอบรู ปในสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่หมายถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมอีกด้วย ในความเข้าใจนี้
คุณสมบัติของ space ในสถาปัตยกรรมไม่ได้อา้ งอิงไปแค่ภายในของสถาปั ตยกรรม และยังรวมถึง
ความเป็ นภายนอกด้วย[39]

ภาพที่ 5 Santa Constanza
ที่มา: https://churcharchitecture.wordpress.com/2016/07/21/1-1-santa-costanza-rome/
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ภาพที่ 6 รู ปตัด Santa Constanza
ที่มา: https://www.alamy.com/santa-costanza-a-4th-century-church-in-rome-italyimage181476235.html
การเคลื่อนไหวเกีย่ วกับการมองเห็น ที่นามาซึ่งความเข้าใจเกีย่ วกับ space
ประติมากรชาวเยอรมัน Adolf Hidebrand ได้เริ่ มต้นบทความ The Problem of Form in the
Fine Arts ค.ศ. 1893 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความคิดเกี่ยว space อย่างที่สุดในช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 19 การรับอิทธิ พลความคิดจาก Lipps นั้น Hidebrand ได้ใช้ความรู ้เกี่ยวจิตวิทยาร่ วมสมัยสร้าง
เป็ นชุดความเข้าใจ เพื่ อที่จะท าให้เกิ ดความเข้าใจแนวคิดของทฤษฎีส ะท้อนอารมณ์ (Theory of
Empathy) เหตุ ผ ลส าคัญ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ เกิ ด การสร้ า งความเข้า ใจที่ เกี่ ย วกับ อารมณ์ ร่ วม ในแง่ น้ ี
อารมณ์ร่วมเป็ นสิ่ งกาหนดทุกการแสดงออกของการสร้างสรรค์ไปยังผูช้ มงานศิลปะ ซึ่ งไม่เข้าใจ
และยากที่ยอมรับต่อศิลปิ นผูอ้ ยู่เบื่องหลังในทุกการสร้างสรรค์จากความคิดอย่างมีเหตุผ ลต่อการ
พิจารณาวัตถุต่าง ๆ The Problem of Form นั้นอ้างอิงไปยังอิทธิ พลที่สาคัญของการปรากฏความคิด
เกี่ยวกับ space ในศิลปะ ในข้อเท็จจริ งทฤษฎีของ Hidebrand เป็ นการจัดการกับคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ความสั ม พัน ธ์ข อง space ระหว่า งผูช้ มและวัต ถุ อย่างที่ เป็ นประสบการณ์ เกี่ ย วกับ สุ น ทรี ย ภาพ
Hidebrand ได้เริ่ มต้นบทความด้วยความคิดเกี่ยวกับ space รวมกันกับความคิดของ form ซึ่งเป็ นการ
กาหนดขอบเขตของ space สร้างให้เกิดการเนื้ อหาสาคัญของความเป็ นจริ งเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ความ
เข้าใจนี้ เกิดจากผลลัพธ์ของ 2 วิธีการรับรู ้ ซึ่ งวิธีการแรกนั้น Hidebrand ได้แยกแยะความแตกต่าง
ของภาพที่ ไ ด้รั บ โดยผ่ า นการมองเห็ น เท่ า นั้ น (Gesichtsvorsrellung) เมื่ อ ดวงตาทั้ง 2 ข้า ง และ
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ร่ างกายอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ ง การมองเห็นอย่างแท้จริ งจะมีอยู่เมื่อดวงตาทั้งคู่ขนานกัน และร่ างกาย
ถูกกาหนดขอบเขตในอยูใ่ นระยะห่างในตาแหน่งที่เหมาะสมจากวัตถุ ทาให้ได้รับมาซึ่งรอยประทับ
หนึ่ งเดียว Hidebrand เรี ยกกระบวนการที่ทาให้เกิดภาพนี้ ว่า distant – image (Fernbild) ซึ่ งเป็ นการ
ได้รับประสบการณ์ที่อยู่ในทุกตาแหน่ งที่เกี่ยวข้องกับรู ปร่ างที่เท่ากันของวัตถุ distant – image ได้
อ้างอิงกับภาพความคิดเชิงระนาบที่ รวมเป็ นหนึ่ งเดียวกับผูช้ ม และมีความเป็ น 2 มิติ ตัวอย่างเช่น
การมองไปที่อาคารจากตาแหน่ งในระยะที่ เพี ยงพอ สร้างให้เกิ ดความแบนราบ เหมื อนภาพวาด
โครงร่ าง เป็ นภาพร่ างในความคิดของ 2 มิติ ประเภทที่สองของการรับรู ้ Hidebrand ได้อธิบายถึงการ
รั บ รู ้ ภ าพผ่ า นการเคลื่ อ นที่ ข องการมองเห็ น (kinetic vision) (Bewegungsvorstellung) หรื อ การ
มองเห็นในระหว่างการเคลื่อนที่ เมื่อดวงตาของผูช้ มกาลังมาบรรจบกันกับการเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
กับร่ างกายที่กาลังเคลื่อนที่ เข้าไปสู่ ตาแหน่ งที่แตกต่าง หรื อเข้าไปใกล้วตั ถุ ขณะนั้นมันจึงเป็ นไป
ไม่ได้อีกต่อไปที่มองเห็นวัตถุได้ท้ งั หมด กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ มีลกั ษณะเหมือนการเข้าใกล้ หรื อ
เข้าไปสู่ space ในสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงเวลาหนึ่ งที่ได้รับมาซึ่ งชุดความต่อเนื่ องของ
รอยประทับในความคิด ในแต่ละช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นในตาแหน่ งเดียวเท่านั้น ที่คมชัดพอจะให้เกิด
การรวบรวมความสนใจ ในการเคลื่อนที่ไปโดยรอบ สัมผัสวัตถุโดยใช้ดวงตา เราได้รับมาซึ่งภาพ
ในความคิดที่ก่อตัวเป็ นรู ปร่ าง หรื อเป็ นความรอยประทับที่เกิดขึ้นใน 3 มิติ ซึ่ ง Hidebrand นั้นได้ให้
ความสาคัญการเคลื่อนที่ของดวงตา และร่ างกายใน space ทาให้เกิดการจัดลาดับระบบของความคิด
กับขอบเขตขององค์ประกอบของภาพจาลองในความคิดซึ่งก่อให้เกิดการรับรู ้ข้ นึ Hidebrand ได้เน้น
ย้าว่า space เป็ นเงื่อนไขที่สาคัญในการเข้าใจ form[40]
Hidebrand ได้สรุ ปว่า ทุกประสบการณ์ของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการก่อรู ปของ form ในวัตถุ
ต่าง ๆ คือการได้รับจากการสัมผัส ไม่ว่าด้วยมือ หรื อจากดวงตาเช่นกัน ในประเด็นของ form นั้น
Hidebrand ได้แยกประเภทของ form ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ form ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามความเป็ นจริ ง
(Daseinsform) หมายถึงกายภาพที่ เป็ นจริ งของ form นั้น และอี กประเภทคือ form ในเชิ งของการ
รับรู ้ (Wirkungsform) ซึ่ งการรับรู ้ form ประเภทนี้ จะขึ้นอยู่กับปั จจัยที่หลากหลายเช่น ความสว่าง
สภาพแวดล้อม และต าแหน่ ง ของผู ช้ ม ทั้ง 3 ปั จจัย นี้ แสง ขนาด และมุ ม มอง สามารถมี อ ยู่ใ น
ความสัมพันธ์ของกันและกันเอง ประเด็นที่ Hidebrand อธิ บายนั้นคือ ‘Idea of Space’ การสร้างให้
เกิดการปรากฏออกมาของ space อย่างแรกที่เราต้องมีคือภาพร่ างในความคิดเกี่ยวกับวัตถุ 3 มิติ ซึ่ ง
จะเข้าแทนที่ spaceโดยปริ มาตรวัตถุเอง เป็ นเส้นรอบรู ปของขอบเขต หรื อ form ของวัตถุน้ ันถูก
กาหนดโดยปริ มาตรของมันเอง การจัดเรี ยงวัตถุในแต่ละวิธีการจะกระตุน้ ให้เกิดความคิดเกี่ยวกับ
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ปริ มาตรของขอบเขต space รอบตัววัตถุเอง ดังนั้นขอบเขตของวัตถุคือขอบเขตเดียวกันกับมวล
space ที่แวดล้อมวัตถุน้ นั ข้อสรุ ปของข้อสังเกตนี้ space โดยธรรมชาติของมันเองนั้นคือ form ซึ่ งมี
ผลเกี่ ยวข้องกับการมองเห็น ความคิดเกี่ยวกับ space ของ Hidebrand ให้ขอ้ สั งเกตว่าเรานั้นเข้าใจ
สิ่ งแวดล้อมอย่างที่ผลรวมของ space ดังนั้น Hidebrand ได้กาหนดว่า space เป็ นการขยายออกไปใน
3 มิ ติ ล ั ก ษณะที่ ส าคั ญ นั้ นคื อ ‘ความต่ อ เนื่ อ ง’ (continuum) ตัว อย่ า งของความต่ อ เนื่ อ งที่ เป็ น
คุ ณ สมบัติ ข อง space นั้น ลองจิ ตนาการถึ ง space ทั้ง หมด อย่างที่ เป็ นก้อนมวลน้ า ที่ บ รรจุ อยู่ใ น
ภาชนะ ด้วยลักษณะนี้สามารถนิยามได้อย่างแน่ชดั ถึงปริ มาตรเฉพาะที่ปราศจากก้อนมวลน้ า ดังนั้น
การสลายความคิ ดเกี่ ย วความต่อเนื่ องของก้อ น mass ที่ เป็ นการห่ อ หุ ้ ม ของก้อนมวลน้ าทั้งหมด
ออกไป นับตั้งแต่น้ ีเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของด้วยตาอย่างเดียว หรื อจากตาแหน่งเดียวของมุมมอง
แต่ค่อนข้างเป็ นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ งเสมอในการเคลื่อนไหว ที่ได้รับมาในความรู ้สึกของเราใน
ครั้งเดียว เราอาศัยและเคลื่อนที่กบั จิตสานึกเกี่ยวกับ space ที่แวดล้อมเรา[41]
แนวคิ ดเกี่ ย วกับ space เกี่ ย วข้องกับ ความสั ม พัน ธ์ระหว่างตัวร่ าง (body) ซึ่ ง Hidebrand
อธิ บ ายต่ อว่า ปริ ม าตรของของวัตถุ ชิ้ น เดี ย วถู ก น าเสนอโดยเส้ น รอบรู ป ของ form ของพวกมัน
ดังนั้นปริ ม าตรที่ แม่ น ยาของอากาศอาจจะเป็ นการบ่ งชี้ โดยวัตถุ ต่าง ๆ ที่ วางไว้ด้วยกัน ส าหรั บ
ขอบเขตของวัตถุเหล่านั้นกาหนดปริ มาตรโดยอากาศซึ่ งอยู่ระหว่างพวกมัน หน้าที่ของเราคือสร้าง
ลาดับวัตถุเหล่านี้ ในแต่ละวิธี เกี่ยวกับการมองเห็น และ การเคลื่อนที่ รอบพวกมันโดยที่ไม่แยก แต่
ประสานและนาไปจากอีกสิ่ งหนึ่ งไปยังอีกสิ่ งหนึ่ งในทุกทิศทาง[42] Hidebrand ได้อธิ บายให้เห็น
ภาพโดยกรณี ของต้นไม้วา่ หลักฐานที่ชดั เจนบนขอบเขตของระนาบนั้น ที่เข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น
เมื่อบางสิ่ งว่าอยู่เหนื อมัน ตัวอย่างของต้นไม้ มันได้กลายมาเป็ นประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับ space ถ้าเงา
ของต้นไม่ทอดลงบนพื้นผิวของโลก ต่อมาความสัมพันธ์เกี่ยวกับ space ของทั้งการให้ความสาคัญ
และความคิ ดเกี่ ย วกับ space ถู ก กระตุ ้น อี ก ครั้ ง ตอนนี้ เราสามารถเข้าใจวิ ธี ก ารที่ ต าแหน่ ง และ
ความหมายของวัตถุชิ้นเดียวทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของ space ทั้งหมด เราเห็นเมื่อวัตถุชิ้นเดียวนั้นถูก
ใช้อย่างเหมาะสม ความมีประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับ space ทั้งหมดคือคือความมัน่ คงแข็งแรงที่สาคัญ
หน้าที่ซ้อนกันนี้ ของประสิ ทธิ ภาพของ space เพื่อทั้งหมด หรื อเพื่อส่ วนเดียว เราได้ผลลัพธ์ของการ
เชื่อมต่อสุ นทรี ภาพจากส่ วนเดียวไปสู่ ท้ งั หมด[43] ทฤษฎีของ Hidebrand ไม่ใช่การสนใจไปที่การ
มองเห็นอย่างเดียว เนื่ องมาจากการสัมผัสนั้นเป็ นทักษะแม่นยาที่สุดในทุกการรับรู ้ เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันกับการทางานของประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจคุณสมบัติของ space ศิลปิ นมี
หน้าที่ทาให้เห็ น และกระตุน้ ความคิดเหล่านั้นโดยไม่มีความคลุมเครื อ ตั้งแต่วตั ถุที่เล็กที่สุดไปยัง
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ภาพรวม สถาปั ตยกรรมทาให้เกิดการกระตุน้ โดยธรรมชาติของการเคลื่อนที่ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
space เราสามารถเคลื่ อนที่ อย่างแน่ ชัด เมื่ อเราเข้าใจอย่างเต็มที่ ถึ งการน าเสนอความคิดเกี่ ยว กับ
space

ภาพที่ 7 distant – image
ที่มา: http://kevinmccollumphotography.com/portfolio/villa-savoye/

ภาพที่ 8 kinetic vision
ที่มา: https://readcereal.com/villa-savoye/
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ภาพที่ 9 ผังพื้น Villa Savoye
ที่มา: https://www.inexhibit.com/case-studies/le-corbusier-villa-savoye-part-2-architecture/
ความคิดเกีย่ วกับคุณสมบัติของ space อย่างที่เป็ นความเข้าใจจากร่ างกาย
August Schmarsow ได้บ รรยายในพิ ธี เปิ ดมหาวิ ท ยา Leipzig ค.ศ. 1893 ในหั ว ข้อ Das
Wesen der archiecktonischen Schopfung ( The Essence of Architectural Creation ) เพื่ อ ที่ จ ะ
นาเสนอปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ space ที่ เป็ นช่ วงเวลาที่ เกิดการประณี ประนอมต่ออิ ทธิ พลที่ เพิ่มขึ้น
ของรู ปแบบ (style) ซึ่ งมีผลต่อสถาปั ตยกรรม และการอธิ บายลักษณะของสถาปั ตยกรรมโดยการ
ออกแบบตามรู ปแบบที่ปฏิบตั ิต่อกันมา เนื้ อหาของการบรรยายมีนัยเกี่ยวกับจุดเริ่ มต้นเกี่ยวกับการ
สร้างของมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นจุดเริ่ มต้นงานสถาปั ตยกรรม จุดเริ่ มต้นที่ขบั เคลื่อนมนุ ษย์ให้ประดิษฐ์การ
กาหนดขอบเขต (demarcation) สมมุติฐานของการพัฒนาทักษะนี้ ของมนุ ษย์ไม่ ได้เกิ ดจากความ
ต้องการปกป้ องตัวเองของมนุษย์จากความลาบากของสภาพแวดล้อมภายนอก แต่การกระตุน้ จาก
ภายนอกนั้นคือสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เพื่อเป็ นโอกาสให้มนุษย์น้ นั ได้ฝึกทักษะ ความพยายาม
อย่างน้อยที่สุดของมนุ ษย์ที่จะสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติการปิ ดล้อมของ space ซึ่ งผูส้ ร้าง
นั้นจะต้องมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายการสร้างคุณสมบัติของ space ดังนั้นเงื่อนไขอย่างแรกที่สุด
คือคุณสมบัติโดยธรรมชาติที่นาไปสู่ สัญชาตญาณที่เราเรี ยกว่า space สาหรับ Schmarsow การสร้าง
คุณสมบัติของ space ทาให้เกิดการกระตุน้ ต่อพวกเราจากความคิดเกี่ยวกับ space ดังนั้น space จึง
ดารงอยู่ในสิ่ งใดก็ตามอย่างเช่น วัสดุ ระยะเวลา การก่อสร้าง และโครงร่ างภายนอก ที่ทาให้เกิดการ
ค้นพบการสนับสนุน และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสนับสนุนคุณสมบัติของ space ลักษณะที่สาคัญ
นั้นคือการกาหนดขอบเขตของ space เท่านั้น[44]
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Schmarsow นั้นแสดงออกถึ งการปฏิ เสธความเข้าใจในงานสถาปั ตยกรรมที่ เกิ ดจากวัส ดุ
จากแนวคิ ด Theory of Empathy ส าหรั บ Schmarsow นั้น space มี ค่ าเท่ ากับ form การเข้าใจวัต ถุ
ความคิ ด จะแสดงออกถึ ง วัต ถุ น้ ั น ซึ่ งความเข้าใจนี้ เกี่ ย วข้อ งกับ การรั บ รู ้ ข องร่ างกาย การที่ เรา
เผชิญหน้ากับ space นั้น ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่ างกายของเรานั้นได้ส่งผ่านมาจากการมองเห็น
หรื อการรับรู ้ผ่านกล้ามเนื้อ space นั้นมีอยูเ่ นื่องมาจากเราใช้ร่างกายสร้างให้เกิดคุณสมบัติของ space
(spatial construct) แสดงออกถึ งความเป็ นมนุ ษย์จากภายในตัวเราเอง เรานั้นกาหนดตาแหน่ งของ
ร่ า งกายใน space หรื อ แสดงความเข้าใจผ่าน space จะกล่ าวได้ว่า space คื อ ประเภทความเป็ น
negative ของ 3 มิ ติ ดังนั้นการรั บรู ้ space ผ่านร่ างกาย เช่ นนั้น spatial construct คือคุณสมบัติของ
ความคิด Schmarsow ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับ space จากความเข้าใจ Theory of empathy จากกรณี
ทั้ง Lipps และ Vischer ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ space ผ่านการพิจารณาของ mass แต่ Schmarsow ได้
เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับ space ผ่านการพิจารณาอย่างที่เป็ น form (Anschauungsform) ที่เพิ่มขึ้น
จากความเข้าใจของเราถึงการขยายออกไปที่สัมพันธ์กบั แนวแกนในทุ กทิศทาง และการเคลื่อนที่
ของเรา การรั บ รู ้โดยทันที ที่แสดงให้เห็ นคื อการรั บรู ้ จากการมองเห็ น ซึ่ งการรั บ รู ้น้ ี จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางกายภาพอื่นที่เข้ามาสนับสนุน ในอีกแง่หนึ่ง space เป็ นการเข้าใจ form โดยสัญชาตญาณ
ซึ่งเป็ นทักษะที่ติดตัวมาแต่กาเนิดของเรา อย่างที่เป็ นการเรี ยนรู ้ผ่านการรับรู ้ของเรา การมองออกไป
การยื่นอวัยวะของเราออกไป และความเข้าใจถึงอิสระที่จะเคลื่อนที่ เราเข้าใจ form ของ space ซึ่ ง
แวดล้อมเรานั้นมีความสัมพันธ์กบั ร่ างกาย Schmarsow อธิบายถึงความเข้าใจต่อ form ของ space ได้
โดยสัญชาตญาณที่แวดล้อมเราในทุ กหนทุกแห่ ง ซึ่ งเราอาจจะ หรื อเราได้สร้างการโอบล้อมตัวเรา
เองเสมอมา และพิจารณาถึงความสาคัญมากขึ้นกว่า form ของร่ างกายเรา ซึ่ งประกอบขึ้นด้วยเศษ
เสี้ ยวของประสบการณ์ในการรับรู ้ส่งยังความรู ้สึกของกล้ามเนื้ อในร่ างกาย ความรู ้สึกของผิวหนัง
และโครงสร้างของร่ างกาย ทั้งหมดนี้ ได้รับการสนับสนุนในทันทีที่เราเรี ยนรู ้กบั ประสบการณ์ของ
เราเอง และตัวเราเองเป็ นศูนย์กลางของ space นี้ ทาให้เกิดการประสานไขว้ผ่านตัวเรา เราได้คน้ พบ
แก่ น แท้ ที่ มี ค่ า [45] แก่ น แท้ น้ ี หมายถึ ง การรั บ รู ้ ถึ ง space (Raumgefuhl) เช่ น นั้ น space จึ ง มี อ ยู่
เนื่ องมาจากเรามี ร่างกาย มัน คื อโครงสร้ างที่ เกี่ ย วข้องกับ การด ารงอยู่ข องสสารในสิ่ งแวดล้อ ม
รอบตัวเรา มันคือคุณสมบัติเชิงขอบเขตของ space ที่ปรากฏออกมาจากร่ างกายของเรา อีกขั้นตอนที่
เกิดขึ้นอย่างที่เป็ นการสร้างให้เกิดความเข้าใจที่มีเรื่ อยมาซึ่ งยึดติดอยูก่ บั แก่นแท้ของการรับรู ้เกี่ยวกับ
space คือเราเข้าใจได้ถึงการขยายออกไปที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทิศทางตามแนวแกน ด้วยเหตุ
นี้ การรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ space ของเราจึ งยิน ยอมให้ ค วามสามารถนี้ ได้ท างาน เราเข้า ใจถึ ง การขยาย
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ออกไปเหมื อ นเมล็ ด พัน ธุ์ ที่ ก าลัง เติ บ โต ดั ง นั้ นสิ่ ง แวดล้อ มทั้ ง หมดจึ ง เป็ นการแวดล้อ มเรา
Schmarsow เรี ยกกระบวนการนี้ ว่า spatial imagination (Raumphantasie) คือประเภทของคุณสมบัติ
ของ space ที่ ท าให้ เกิ ด ความเข้า ใจร่ ว มกัน กับ การรั บ รู ้ โ ดยสั ญ ชาตญาณถึ ง space ของเรา ที่ จ ะ
ผลัก ดันให้เราเข้าสู่ ก ระบวนการ spatial creation (Raumgestaltung) ผลลัพ ธ์ที่ ตามมาเมื่ อเรามาถึ ง
กระบวนการนี้ คือ spatial construct (Raumbild) ซึ่ งจะไม่สนใจตัวตนของมัน ระยะเวลา โครงสร้าง
และโครงร่ าง ลักษณะหนึ่ งเดียวของ spatial construct คือการปิ ดล้อม (enclosure) space ด้วยเหตุน้ ี
การรับ รู ้เกี่ยวกับ space และคุณ สมบัติที่ ทาให้เข้าใจ space ของเราถูกค้นพบได้อย่างน่ าพอใจใน
ศิลปะ ซึ่งเราเรี ยว่าสถาปัตยกรรม[46]
รากของ spatial construct มีอยู่ในการเชื่ อมต่อระหว่างการแสดงออกของมนุ ษย์เกี่ยวกับ
จุดประสงค์พิ เศษของศิ ลปะ และความคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งศิ ลปะนั้นพยายามดิ้ นรนที่ จะแปล
สัญชาตญาณภายในเข้าสู่ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง เป็ นเครื่ องมือที่บ่งชี้ให้มองเห็นได้ และเป็ นการ
ปิ ดล้อมเพื่อสร้างคุณสมบติของพื้นที่ของ space ให้แยกออกอย่างชัดเจนกับ space ที่มีอยู่ทวั่ ไป แต่
ในอีกแนวทางหนึ่งวิทยาศาสตร์คือการคานวณ และการหาข้อสรุ ป แต่ไม่เกิดการสร้าง ความคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ เป็ นพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ของ space (Raumwissenschaft) ดังนั้น
จะสังเกตได้วา่ การแสดงออกของการศึกษาทั้ง 2 แขนงนี้ ทาให้เรามาถึงความพยายามอย่างแรกสุ ดที่
จะแปลคุณสมบัติความเข้าใจเกี่ยวกับ space เข้าสู่ ความเป็ นจริ ง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ
สร้ า งองค์ป ระกอบอย่างมี ส ติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ โดยเหตุ น้ ี การช าเลื องมองของดวงตาเราไปยัง
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรา ซึ่งเพียงพอสาหรับการสร้างภาพร่ างในความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ space
นาไปสู่ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการยื่นออกไปสู่ สิ่ งแวดล้อมภายนอก และเพื่ อที่ จะกาหนดการสร้าง
ขอบเขต อย่างที่ Schmarsow ได้อธิ บายว่า การกาหนดขอบเขต space (demarcation) นั้นทาได้โดย
การลากเส้นตามรอยเท้าบนพื้นทราย การขีดซึ่ งทาเกิดร่ องรอยตื่น ๆ ด้วยกิ่ งไม้ คือขั้นตอนที่ เพิ่ ม
ขึ้นมาในการนาเสนอขอบเขตที่ต่อเนื่ อง และเมื่อร่ องรอยเหล่านั้นถูกลบเลื่อนไปด้วยปรากฏการณ์
ธรรมชาติจากลม หรื อฝน ที่ชะล้างมันหายไป สิ่ งที่เข้ามาแทนที่คือการกาหนดขอบเขตที่ถาวรมาก
ขึ้นอย่าง แนวหิ น รั้วต้นไม้ ทักษะที่เกิดจากการทาด้วยมือถูกพัฒนาขึ้น และความก้าวหน้าของวัสดุ
ที่นิยมใช้ นามาอยู่รวมกันในงานออกแบบแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่ชดั เจนขึ้น และมากขึ้นนาเข้า
ไปสู่ ก ารแสดงออกของเส้ น ขอบเขตที่ ต่ อ เนื่ อ ง ช่ อ งว่ า งระหว่ า งหิ น ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ าง หรื อ
เครื่ องมือที่ใช้กาหนดขอบเขตอื่น ๆ เปิ ดเผยให้เห็นแนวโน้มความสม่าเสมอ และจุดมุ่งหมายของ
การปิ ดล้อม (enclosure) ที่เป็ นสมมติฐานถึงเส้นรอบรู ปของรู ปร่ างทั้งหมดอย่างต่อเนื่ อง[47]
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ซึ่ ง จะสั ง เกตได้ว่า ธรรมชาติ ข องเรานั่ น มี จุ ด ประสงค์ที่ พิ เศษเกี่ ย วกับ การสร้ างให้ เกิ ด
องค์ประกอบโดยไม่รู้ตวั อย่างที่เกิดขึ้นในทุกการกระทาผ่านมือของเรา เราถูกแวดล้อมไปด้วยทุก
การกระทาให้เกิดรอยประทับจากคุณสมบัติของ space ที่ธรรมชาตินาเสนอต่อเรา ทาให้เกิดกระตุ่น
ต่อความเข้าใจเกี่ยวกับ space ของเรา Schmarsow ได้พฒั นาแนวคิดนี้ เพิ่มเติมโดยการแยกแยะความ
แตกต่ า งอย่ า งเป็ นระบบระหว่ า ง spatial idea กับ spatial form การอธิ บ ายซึ่ งเป็ นการน าเสนอ
เกี่ยวกับการก่อรู ป spatial idea ได้รวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับมิติผา่ นการเคลื่อนที่ของร่ างกาย และ
ทาให้เกิดตัวแทนของการรับรู ้โดย spatial form คือคุณสมบัติเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตของ space
โดยส่ วนใหญ่องค์ป ระกอบที่ แสดงออกผ่าน ‘กาแพงทั้ง 4 ด้าน’ ที่แวดล้อมเรา การตัดทอนเกี่ยว
form ไปยัง ระนาบที่ เป็ นองค์ป ระกอบทั้ง 4 ด้า นท าให้ เห็ น โครงร่ างที่ ไ ม่ เป็ นรู ป ร่ าง หรื อ การ
ลากเส้ นตามรอยเท้าบนพื้ นทราย แต่ Spatial Form ไม่ได้หมายถึงการรวมหลังคาให้เป็ นระนาบ
เหนื อหัวที่กาหนดปริ มาตรของ space เท่านั้น เนื่ องจาก space ไม่มีความจาเป็ นต้องครอบคลุมด้วย
ระนาบเหนื อหัว อย่างที่ เราสังเกตได้ใน courtyard หรื อ การปิ ดล้อมพื้ นที่ ส าธารณะในเมื องเช่ น
จัตุรัส ในอีกแง่หนึ่ง Schmarsow นั้นมองว่าอะไรก็ตามที่ spatial idea ทาให้เราเข้าใจถึง space หรื อ
ความเข้าใจรู ปร่ างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์น้ นั ควรถูกแสดงออกมา และอะไรก็ตามที่ spatial form ทาให้
เราได้สร้างผลลัพธ์เกี่ยวกับ space นั้นให้ปรากฏขึ้น ดังนั้นทั้ง spatial idea และ spatial form เป็ นขั้ว
ตรงข้ามของความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้ การสร้างการปิ ดล้อมของ space และสิ่ งที่ท้ งั คู่ส่งเสริ ม
กันของมัน คือการสร้างให้เกิดการกาหนดของขอบเขตของ space การสร้างสรรค์ขอบเขตของมัน
อย่างที่เป็ น mass ดังนั้นสถาปั ตยกรรมเป็ นการสร้างที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดขอบเขตของ space
ทฤษฎีของ Schmarsow นั้นอยู่บนพื้นฐานของ Simper แต่การอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ space ได้
อย่างชัดเจนขึ้น สถาปั ตยกรรมกาเนิ ดขึ้นจากร่ างกายมนุ ษย์ ที่ เป็ นต้นกาเนิ ดสาคัญในทุกความคิด
สถาปัตยกรรมโดยธรรมชาติของมันอยูใ่ น 3 มิติ สิ่ งที่ตามมานั้นคือ space และ time จุดประสงค์แรก
ของสถาปัตยกรรมคือ การเคลื่อนที่ของร่ างกายมนุษย์ และการขยายออกไปใน space การประเมิน
คุ ณ ค่ าสุ น ทรี ย ภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ แกน 3 มิ ติ Schmarsow เรี ยกว่า Rhythm ที่ เป็ นแนวคิดเดี ย วกับ
Simper ที่เรี ยกว่า Direction อิทธิ พลแนวคิดจาก Simper ของ Schmarsow นั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดขอบเขต space ซึ่ งมนุ ษย์ยงั คงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ space จึง
ไม่ไ ด้มี ค วามหมายเพี ยงแค่ สิ่ งที่ ป กคลุม มนุ ษ ย์นั่น นามาใช้ป ระโยชน์ space ได้ก ลายมาเป็ นการ
แสดงออกถึงขอบเขต (spielruam) การมีอยู่ของ space ได้เชื่ อมผสานประเภทของการรับรู ้ 3 อย่าง
เข้าไว้ดว้ ยกันคือ การสัมผัส การเคลื่อนที่ และการรับรู ้ดว้ ยการมองเห็น ดังนั้นทั้ง 3 สิ่ งนี้ ได้รวมอยู่
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ด้วยกันในการอธิ บายการรับรู ้ซ่ ึงเกิดขึ้นพร้อมกันของมนุษย์ และเป็ นประสบการณ์ที่ต่อเนื่ องกันใน
space และ time [48]
คุณสมบัติของ space อย่างที่เป็ น space ภายนอก
หนึ่ งในทฤษฎี ที่ อ ธิ บ ายความเข้าใจเกี่ ย วกับ space ซึ่ งสร้ างแรงกระตุ้น อย่างมากจาก
สถาปนิ ก และนักวางผังเมืองชาวเวนิ ส Camillo Sitte ทฤษฎีที่สาคัญของ Sitte เกี่ยวข้องกับการวาง
ผัง เมื อ ง City Planing according to Artistic Principle ค.ศ. 1889 ในช่ ว งเวลานั้ น Sitte รู ้ สึ ก ได้ถึ ง
ความไม่เหมาะสมอย่างที่สุดสาหรับการวางผังเมืองที่มีความตายตัวตลอดช่วง 2 ทศวรรษของเขา
ซึ่ งถูกควบคุมการออกแบบโดยวิศวกรโยธา ในการค้นหาวิธีการเพื่อทาให้ประเด็นของการวางผัง
เมื องให้ดีข้ ึน Sitte จึงชื่ นชอบการตรวจสอบย้อนกลับไปถึ งความส าเร็ จเกี่ ยวกับการวางผังเมื อง
ในช่ วงอดี ต และความพยายามที่ จะได้มาซึ่ งตัวอย่างที่ เป็ นหลักการเหล่านี้ เพื่อสร้างให้เกิ ดความ
เป็ นไปได้เกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างความงามในการวางผังเมือง Sitte เชื่อว่าครั้งหนึ่ งหลักการเหล่านี้
เคยได้รับ ความเข้าใจเป็ นอย่างดี และควรน ากลับ มาใช้งานอี ก ครั้ ง ลัก ษณะความเข้าใจเกี่ ยวกับ
คุณสมบัติของ space ของ Sitte นั้นมีแนวโน้มที่ได้รับมาจากความเข้าใจที่รวมเข้ากันจากนักทฤษฎี
คนอื่ น อย่ า ง Semper, Berlage และ Loose ที่ ค วามเข้ า ใจทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ space ถู ก จ ากั ด อยู่ ใ น
การศึกษาสถาปั ตยกรรมอย่างที่เป็ นลักษณะของ space ที่ถูกปกคลุม สาหรับความสนใจของ Sitte
นั้นอยู่ที่การเปิ ดเผยของ space หรื อ space ที่เปิ ดออกไป อย่างที่เกิดขึ้นใน plaza การตรวจสอบของ
Sitte เกี่ ย วข้ อ งกั บ space ภายนอกตั้ งแต่ ส มั ย กรี ก agora จึ ง ถึ ง ยุ ค Baroque ในฝรั่ ง เศส[49]
Sitte ได้จากัดความสนใจของตัวเองอย่างชัดเจนต่อคุณลักษณะเกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพของ
space ภายนอก ดังนั้นโดยส่ วนใหญ่ Sitte ให้ความสนใจต่อ space ภายในว่าเป็ นสิ่ งที่ ตรงข้ามกับ
space ภายนอก ที่มองเห็นความงามของ space ได้อย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในกรณี ของ Schamarsow
คือคนแรกที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ space ที่ได้รับอิทธิพลจาก Sitte เมื่อ Schamarsow เข้าใจความ
ไม่จาเป็ นต้องมีหลังคาปกคลุม space กับแนวคิดทั้ง 4 อย่างไรก็ตาม Sitte ไม่เคยยืนยันถึงการมีอยู่
เกี่ยวกับสานึ กของความเข้าใจเกี่ยวกับ space ซึ่ งความเข้าใจของ Sitte ไม่เคยไปไกลเกินกว่าการ
สร้ างประเภทของเครื่ องมื อที่ สื่ อถึงความงามที่ ได้รับจากความรู ้สึ กถึ งประสิ ทธิ ผลใน space ซึ่ ง
ประสิ ทธิ ผลนี้ หมายถึง การรับรู ้ได้ถึงการปิ ดล้อม อย่างที่ Sitte อธิบายว่าความต้องการหลักสาหรับ
plaza หรื อห้อง คื อลัก ษณะของการปิ ดล้อมของตัว space เอง ตัวอย่างที่ อธิ บ ายให้เห็ น ภาพที่ จะ
สังเกตได้ถึง space ของเมืองตามหลักการของความต่อเนื่ องจากการแวดล้อมของ mass อย่างเป็ น
รู ป ธรรมนั้นเกิ ดขึ้ นใน Campa of Siena ดังนั้น จากตัวอย่างทั้ง หมดที่ Sitte เลื อกมาตรวจสอบจะ
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คงไว้ซ่ ึ งลักษณะหนึ่ งที่คล้ายคลึงกันคือ ความต่อเนื่ อง ของการเปิ ดล้อมที่เกิดจากตัวอาคาร ในแง่น้ ี
แนวคิดการปิ ดล้อม space จึงกลายมาเป็ นหลักการของความงาม Sitte รู ้สึกได้ถึงแนวคิดการปิ ดล้อม
นี้ อาจจะสร้างให้เกิดความพอใจ และความมัน่ คงต่อผูท้ ี่อยู่อาศัยในเมือง อย่างไรก็ตาม Sitte รับรู ้ได้
ถึงความต้องการเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจ และสังคมของ space ภายนอกที่แฝงอยู่ใน plaza
ในยุคโบราณ และยุค กลาง ซึ่ งต่อมาถู กเข้ามาแทนที่ โดยความสะดวกสบายที่ เพิ่ ม ขึ้น ของตลาด
ภายในร่ ม หรื ออาคารช่วงศตวรรษที่ 19 ในแง่น้ ี สิ่งที่ยงั คงเป็ น space ภายนอกโดยพื้นฐานได้กลาย
มาเป็ นทางสัญจรของยานพาหนะ ความขัดแย้งนี้ มีนัยที่สาคัญต่อความไม่ลงรอยกัน สาหรับ Sitte
การกระตุ่นที่สร้างให้เกิดการมองเห็นการปิ ดล้อมที่ต่อเนื่ องนั้นอยูภ่ ายในคุณสมบัติของ space เมือง
ที่เป็ นหน่วยของการอยู่อาศัยที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมของทางสัญจรรถ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ถึง
ข้อเท็จจริ งนี้ในเมืองของยุค modern[50]
จากประเด็นนี้ สิ่งหนึ่ งที่ Sitte ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการที่ละเอียดอ่ อนมากขึ้นเกี่ยวกับ
ทางเดินเท้า ในแง่น้ ี Sitte แสดงให้เห็นข้อสังเกตที่หลักแหลม ถึงประเด็นที่สาคัญซึ่ งทาให้เกิดผล
กระทบที่ไม่สม่าเสมอจากการเคลื่อนที่ และแนวเส้นของการมองเห็นถึงแนวแกนที่ทาให้เกิดการ
หยุด หรื อการบรรจบของสายตา มองเห็นถึงการตัดขวางกัน หรื อมองเห็นถึ งการซ้อนเกยกันของ
ขนาด และสัดส่ วนที่สัมพันธ์กบั ความสูง และความลึก ความเป็ นไปได้ของจังหวะความถี่ของ space
ที่มีอยู่ในเมือง Sitte จึงปฏิเสธการติดตั้งประติมากรรมอย่างอิสระ ซึ่งทาหน้าที่เป็ นองค์ประกอบของ
การเข้าครอบครองพื้ นที่ ต่าง ๆ ในเมื องทั้งหมด ซึ่ งทาให้เกิ ดผลกระทบต่อ space ที่ แวดล้อมโดย
mass ทาให้เกิดการทาลายหน่ วยของ space ภายในเมือง จากข้อสังเกตนี้ ศูนย์กลางของ plaza ควร
ปล่อยให้เป็ นที่ ว่าง และประติม ากรรต่าง ๆ ควรถูก ผลักไปอยู่ที่ กาแพงรอบ ๆ ส าหรับ Sitte นั้น
mass ที่ ท าหน้าที่ ล ้อ มรอบ space คื อ การได้รับ ประสบการณ์ ข องความต่ อ เนื่ อ งทั้งหมด อย่า งที่
อธิ บายว่า จากจุดที่เรามองเห็นได้กว้างที่สุดใน plaza กรอบของมันทั้งหมดคือการมองเห็ นได้ถึง
ความต่อเนื่ อง ทั้งที่เป็ นการเปิ ดออกให้เห็นตามความกว้างของทางเท้า และการปิ ดล้อมของอาคารที่
เป็ นฉากหลังกลายเป็ นผลลัพธ์ที่ตามมา Sitte จึงพิจารณว่าการออกแบบผังเมืองคือ art of space ที่ไม่
ต้องการประเมินค่าที่ชดั เจนในทางตรงกันข้าม การรับรู ้ถึง space ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของขนาด
และ form สาหรับศิลปะของ space การเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์คือสิ่ งที่ สาคัญหนึ่ งเดี ยว ดังนั้น
ขนาดที่แน่นอนที่มีความแตกต่างกันจึงเป็ นเรื่ องที่รองลงมา Sitte จึงมีความหลงใหลเกี่ยวกับความ
คลาดเคลื่อนของความไม่สมมาตร กาแพงของถนนที่โค้งสร้างให้เกิดลักษณะพิเศษจาเพาะของภูมิ
ทัศน์เมือง[50]
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ถึงแม้ว่าความสนใจหลักของ Sitte จะเกี่ยวข้องกับ space ที่เปิ ดออกไปของเมือง แต่กระนั้น
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของการเปิ ดออกไปของ space ยังยากที่เข้าใจถึงความหมายของการเปิ ด
ออก ในแง่น้ ี space จึงถูกพิจารณาอย่างที่เป็ นการกาหนดปริ มาตรของสสารจากขอบเขตของตัวมัน
เอง จากแนวคิดนี้ ของ Semper ที่ส่งผลให้สถาปนิกคนอื่น ๆ เข้าใจคุณสมบัติการปิ ดล้อมของ space
เท่านั้น ในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นภายในนั้น Sitte จึงแปลรู ปแบบแนวคิดนี้ เข้าไปสู่ ความ
เข้าใจ space ที่อยู่ภายนอก ซึ่ งความเข้าใจที่ ลึกซึ้ งเกี่ยวกับ space ไม่ได้หมายถึงความเป็ นภายใน
อาคารเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงความเป็ นภายนอกของมันด้วย นี้ คือลักษณะความเข้าใจที่สาคัญมาก
สาหรับ Sitte จากกรณี ที่เกี่ยวกับความเข้าใจ space ลักษณะนี้ พอจะสังเกตได้จากอาคารที่ ประชุ ม
Hofburg forum ออกแบบโดย Semper และ Hasenauer ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ลักษณะของ space ที่เปิ ดออกไปตามความคิดของ Sitte ในตัวอย่างนี้จะสังเกตเห็นได้ถึง space ที่อยู่
ภายนอกของตัวร่ างสถาปัตยกรรม ที่ทาให้ได้รับความเข้าใจผ่านโครงร่ างของ form ที่เป็ นเส้นรอบ
รู ปภายนอกของตัวอาคาร ดังนั้นพื้นผิวภายนอกของอาคารได้กลายมาเป็ นพื้นผิวภายในของลาน
จัตุรัส หรื อจะกล่าวได้ว่า form ของอาคารสร้างให้เกิด space ขนาดย่อมอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกของตัว
มันเอง space ที่เปิ ดออกไปในความเข้าใจนี้ คือการกาหนดขอบเขตโดยสถาปั ตยกรรม คือคุณสมบัติ
ของการจากัดตัวมันได้เองของ space (self- contained)[51]
Sitte นั้นเข้าใจ Raumkunst ตลอดจนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความงดงาม (malerisch) ซึ่งเป็ น
ตัว อย่ า งในยุ ค โบราณ เมื อ งในยุ ค เก่ า ที่ เติ บ โตอย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ปราศจากนั ก วางผัง เมื อ ง
ความรู ้สึกเกี่ยวกับความงดงามของ Sitte โดยปกติคือความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่มีลกั ษณะพิเศษจาเพาะ
ของคุณสมบติของ space ที่มีรูปแบบเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตของเมือง ซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงข้ามกับรู ปทรงเลขา
คณิ ต และความซ้ าซากน่ าเบื่ ออย่างเดี ยว ข้อสรุ ป แนวคิดเกี่ ย วความงดงามของ Siite นี้ เป็ นเพี ย ง
บางส่ วนเท่านั้น ใจความสาคัญของแนวคิดเกี่ยวกับความงดงามนี้ ต้ งั อยู่ในความเข้าใจถึงคุณสมบติ
ของการจ ากัด ตัว มัน ได้ เองของ space (Geschlossenheit) ดัง ที่ แ สดงให้ เห็ น ในภาพ perspective
ดัง นั้ น perspective โดยปรกติ จะถู ก มองว่าเป็ นการน าเสนอความเข้าใจเกี่ ย วกับ space ที่ ไ ร้ ก าร
กาหนดขอบเขต หรื อคุณสมบัติของการขยายออกไปของ space ในแง่น้ ี perspective จึงเป็ นการจัด
วางองค์ประกอบไว้ในขอบเขตที่จากัดของตัวมันเองเสมอ ในอีกแง่หนึ่ งความเข้าใจคุณสมบัติการ
ขยายออกไปของ space เพื่อที่จะสร้างให้เกิดการรับรู ้ในภาพ perspective นั้น space ที่เกิดขึ้นในภาพ
ต้องเป็ นการนาเสนออย่างที่เป็ นการสร้างให้เกิดขอบเขต ซึ่งจะแตกต่างจากการนาเสนอ space แบบ
แนวเส้ นที่ มี อยู่ใ นภาพวิ วทิ วทัศ น์ ดังนั้น มุ ม มองแบบ perspective ของเมื องจึ งเป็ นการน าเสนอ
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ภาพรวมทั้ง space และ ขอบเขตของเมือง พื้นผิวภายนอกของอาคารได้กลายมาเป็ นลักษณะที่สาคัญ
ของมุ ม มองที่ แสดงออกถึ ง ความงดงามตลอดจนการแสดงออกถึ ง space ภายนอก พื้ น ผิ วที่ อ ยู่
ภายนอกอาคารจึงเป็ นปั จจัยที่จะทาให้เกิดการยินยอมต่อความเข้าใจปริ มาตรของ space ภายนอก
ในวิธีที่หลากหลายความเข้าใจการปิ ดล้อมของลานจัตุรัสในเมืองของ Sitte นั้นเป็ นความเข้าใจที่มี
มาก่ อน ความเข้าใจเกี่ ยวกับ space ที่ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการปกคลุมของ Schamarsow ในแง่น้ ี ข ้อ
สงสัยเกี่ยวกับ space ที่เกิดขึ้นในเมืองของ Schamarsow นั้นคือคุณสมบัติของการการจากัดตัวได้เอง
ของ space ต่าง ๆ ซึ่ งถูกวางไว้ให้อยู่รวมกัน ดังนั้นสถาปั ตยกรรมอย่างที่เป็ นการสร้างขอบเขตนั้น
จึงเป็ นการจากัดขอบเขตได้ดว้ ยตัวของมันเอง โดยการจัดเรี ยงองค์ประกอบของอาคารเหล่านี้ เข้า
ไปอยู่ในคุณ สมบัติก ารปิ ดล้อมของ space ที่ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น และเป็ นการก าหนดองค์ป ระกอบ
เหล่านี้ ในความสัมพันธ์ใหม่ อย่างที่ผนังของบ้านที่มีอยู่ตลอดแนวทางเดินเท้า หรื อกลุ่มอาคารที่
ตั้งอยู่โดยรอบลานจัตุรัส ซึ่ งสถาปั ตยกรรมยึดขยายออกไปด้วยตัวของมันเองอย่างที่เป็ นศิลปะของ
อาคารที่อยูใ่ นเมือง[52]
ด้ ว ยเหตุ น้ ี การท างานของ Sitte จึ ง ให้ ค วามสนใจต่ อ ความเข้ า ใจการปิ ดล้ อ มใน
สถาปั ตยกรรม ซึ่ งมี ความคล้ายคลึ งกับ แนวคิดของทั้ง Semper ตลอดจน Hildebrand แต่ก ระนั้น
ยัง คงมี ข ้อ สงสั ย ที่ ว่ า การรั บ รู ้ ถึ ง การปิ ดล้อ ม จะมี ค วามคล้า ยคลึ ง กั บ การก าหนดขอบเขต
(demarcation) และการสร้ า งขอบเขต (boundaries) ที่ มี อ ยู่ ท ่ั ว ไปอย่ า งที่ Schamarsow ได้ ใ ห้
ความหมายไว้หรื อไม่ ในแง่น้ ี คุณสมบัติการปิ ดล้อมของ space และคุณสมบัติการกาหนดขอบเขต
ของ space ที่ มีส่วนร่ วมทั้งให้เกิดการกระตุน้ ที่ แน่ นอน และความแตกต่างอีกด้วยเช่นกัน ในแง่น้ ี
การแบ่งชั้นบนแกนแนวนอนอย่างเช่น งานพื้นผืนดิน ที่อยูใ่ นแนวคิด four element ของ Semper คือ
form ที่เกิดจากการกาหนดขอบเขต กาแพงสาน และหลังคา ในอีกแง่หนึ่ งเป็ นทั้งการสร้างขอบเขต
และการปิ ดล้อมด้วย การปิ ดล้อม space จึงมี ความหมายถึงการสร้างองค์ประกอบขึ้นมาในแต่ละ
วิธีการที่สร้างให้ space กลายเป็ น form ดังนั้น สถาปนิกอย่างเช่น Semper กับ Sitte และประติมากร
อย่างเช่น Hildebrand จึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ space อย่างที่เป็ นการรับรู ้ถึงความอัดแน่นจากการปิ ด
ล้อมที่ แวดล้อมอยู่บนแกนแนวตั้งของวัตถุ ซึ่ งบางที่ อาจจะเป็ นแรงกระตุน้ โดยธรรมชาติสาหรั บ
ผูส้ ร้างทุ ก คน แต่ส าหรั บ Schamarsow นั้นไม่ ใช่ ท้ งั ผูส้ ร้ าง และนัก ออกแบบ เขาจึ งได้พิ จารณา
space และคุ ณ สมบัติ อ ย่ า งที่ เป็ นการสร้ า งของ space ในลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งออกไป ส าหรั บ
Schamarsow นั้น space คือขอบเขต แต่ไม่สาคัญที่วา่ จะต้องถูกกาหนดโดยการปิ ดล้อมจากวัตถุ[53]
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งานในช่ ว งหลัง ของ Schamarsow ได้ เริ่ ม ต้น ที่ จ ะออกห่ า งจากพื้ น ฐานเชิ ง จิ ต วิ ท ยาที่
เกี่ยวข้องกับ คุณ สมบัติการปิ ดล้อมของ space ซึ่ งมีอิทธิ พ ลต่องานของ Semper, Hildebrand และ
Sitte ซึ่ ง Schamarsow นั้น ได้อธิ บ ายความเข้าใจเกี่ ย วกับ การปิ ดล้อ มบนแกนแนวตั้ง ในค าตอบ
สุ ด ท้า ยที่ ข องความเข้า ใจนี้ Schamarsow ได้อ ธิ บ ายความเข้าใจถึ ง พื้ น ธรรมดาทั่ว ไป ที่ อ ธิ บ าย
เพิ่มเติมว่าพื้นที่อยู่ใต้เท้าเราที่เรายืน เพื่อการเอื้ออานวย หรื อกล่าวได้วา่ มันคือสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งมีก่อน
ส ารั บ ความรู ้สึ ก ของร่ า งกายมนุ ษ ย์ และเพื่ อก าหนดทิ ศ ทางของเราไปยัง พื้ นที่ ท ั่วไปบนพื้ น ดิ น
อย่างไรก็ตามสิ่ งที่จาเป็ นนี้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ space ตามสัญชาตญาณของเราที่ตอ้ งทา
ให้ดีข้ ึนทั้งการยืน และการเดิน กับการว่างอากับปกริ ยาอย่างตั้งตรง ความสัมพันธ์กบั พื้นธรรมดา
ทัว่ ไปซึ่งเรามีส่วนร่ วมกับส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกาย นั้นเป็ นพื้นฐานสาหรับทุกความงามที่ถูกสร้างให้
เกิดขึ้น ความเข้าใจเกี่ยวกับ space ของเราขึ้นอยู่กบั พื้นธรรมดาทัว่ ไป นั้นเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่สุด
สาหรับการมีชีวิตอยูข่ องมนุษย์ ที่มีความหมายมากกว่าการยืน หรื อเดิน คือพื้นฐานทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างของเราเช่นกัน อย่างที่ schamarsow ได้อธิ บายการขีดเส้นตามรอยเท้าบนพื้นทราย คือ
การกาหนดขอบเขตที่เกิดขึ้นบนพื้น การกาหนดขอบเขตในความเข้าใจนี้ อาจจะไม่เป็ นผลลัพธ์จาก
ปริ มาตรของ space ในรู ป ทรงเลขาคณิ ต แต่เป็ นผลลัพ ธ์ใน space อย่างที่ เป็ น form ที่ เกิ ดขึ้นโดย
สัญชาตญาณ ในช่วงท้าย Schamarsow ได้สรุ ปว่าการสร้าง space ในสถาปั ตยกรรมนั้นไม่เป็ นเพียง
แค่ ก ารสร้าง form จากการปิ ดล้อ มในเชิ งคณิ ตศาสตร์ โดยองค์ป ระกอบบนแกนแนวตั้ง เท่ า นั้น
ดังนั้นสถาปนิกควรจะคานึงถึงความเข้าใจที่สาคัญของพื้น และการกาหนดขอบเขตทัว่ ไป[53]
ทฤษฎี ของ Schamarsow ได้ส ร้างความท้าทายอย่างทรงอิทธิ พ ลต่อความเข้าใจ form ใน
สถาปัตยกรรม ซึ่ง space ได้รับการเข้าใจมาตลอดว่าเป็ นที่วา่ งเปล่า (void) ซึ่งไม่มีความสาคัญ อย่าง
ก็ตามการตั้งคาถามต่อคุณสมบัติของ space นั้นมีจุดบอดที่สาคัญต่อความเป็ นไปได้เกี่ยวกับ space
ในสถาปั ตยกรรมซึ่ งไม่เป็ นแค่ประเด็นเกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพ และวิทยาศาสตร์ เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการ
กาหนดทางวัฒนธรรมอีกด้วย จากความเข้าใจเกี่ยวกับการปิ ดล้อมของ Semper นั้น Schamarsow ได้
มี เจตนาที่ ล ดทอนสถาปั ต ยกรรมไปสู่ ก ารกระตุ่ น ต่ อ คุ ณ สมบัติ เกี่ ย วกับ ความเข้าใจของ space
ในขณะที่ ค วามเข้าใจการปิ ดล้อมของ Semper มี จุดเริ่ ม ต้น จากวัส ดุ วิธี ก าร และจุ ดมุ่ งหมาย แต่
Schamarsow พิจารณาการปิ ดล้อมในสถาปัตยกรรมอย่างที่เป็ น form ในเชิงศิลปะ (art form) ดังนั้น
Schamarsow ดูเหมือนว่า จะเริ่ มต้นความเข้าใจสุ นทรี ยภาพตามแนวคิดของ Kant โดยการลดทอน
กระบวนการเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาที่ เน้ น ย้ า เกี่ ย วกั บ สั ญ ชาตญาณ และจิ ต วิ ญ ญาณซึ่ งอยู่ เหนื อ
ประสบการณ์ที่ได้มาจากการสังเกต และความเป็ นรู ปธรรม เข้าสู่กระบวนการเกี่ยวกับความเข้าใจ ที่
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ยิน ยอมให้ Schamarsow ได้ส ร้ า งประวัติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ใ นสถาปั ต ยกรรมที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานการ
แสดงออกถึ ง คุ ณ สมบติ ข อง space ดัง นั้ น Space ในสถาปั ต ยกรรมยังคงได้รับ ความเข้าใจจาก
ประเด็นของความงามอย่างเดียว ไม่ข้ ึนกับจุดมุ่งหมายของมัน ในขณะที่ Semper พิจารราการสร้าง
การปิ ดล้อม และการแบ่ งแยก space ภายในออกจาก space ภายนอกที่ เป็ นความส าคัญ Semper
เข้าใจ space ในสถาปัตยกรรมอย่างที่เป็ นการเชื่อมต่อกิจ กรรมในสังคม สาหรับ Semper นั้น space
ถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมวัสดุที่หลากหลาย โดยเฉพาะศิลปะสิ่ งทอ ในอีกแง่หนึ่ งสังคม และ
ความคิดที่เป็ นรากฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่กาหนดการพิจารณาต่ออาคารอย่างที่เป็ นพลังของ
การผลิตซึ่งทาให้เกิดโครงร่ างตามแบบของการกาหนดนาไปสู่ คุณสมบัติของ space ในทางตรงกัน
ข้าม Schamarsow นั้นมี ภาพร่ างของ space อย่างที่เป็ นการเชื่ อมต่อมุมมองเกี่ยวกับความงาม เป็ น
อิสระจากการถูกพิจารณาของข้อกาหนด ดังนั้นมนุ ษย์จึงเป็ นผูพ้ ิจารณาถึ งประเด็นของความงาม
หรื อเป็ นผูช้ มศิลปะมากกว่าจะนาตัวเองมาอยู่ในฐานะผู ้สร้าง ในหลากหลายวิธีความเข้าใจเกี่ยวกับ
space ของ Schamarsow ยังคงไว้ซ้ ึ งความเชื่ อของแนวคิดเกี่ยวกับความงามของ Kant ดังนั้น space
ในสถาปัตยกรรมยังถูกเข้าใจอย่างซึ่งมีจุดประสงค์ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์[54]
ในกระบวนเชิงปรัชญา ซึ่ งเกี่ยวโยงกับการศึกษาสถาปั ตยกรรมนั้น space เป็ นข้ออภิปราย
เบื่องต้นเกี่ยวกับงานสถาปั ตยกรรม ความหลากหลายของวิธีการอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ space
นั้นสามารถสรุ ปอย่างรวบรัดได้เป็ น
1. เพื่ออธิ บาย ‘เจตนา’ เริ่ มต้นของสถาปั ตยกรรมที่ Hegel และ Semper นั้นการปิ ดล้อมที่
ว่างคือวัตถุประสงค์ในงานสถาปัตยกรรม และงานศิลปะ
2. เพื่ออธิ บายการศึกษาเกี่ ยวกับการรับรู ้ความงามในงานสถาปั ตยกรรม อย่างที่ถูกพัฒนา
ความรู ้โดย Schmarsow และ Lipps นั้น space นั้นคือคาตอบของคาถามถึงสิ่ งที่เป็ นตัวกระตุน้ การ
รับรู ้สุนทรี ยภาพในงานสถาปัตยกรรม
3. พื้นฐานทฤษฎี เกี่ ยวกับศิลปะทั้งหมดในศตวรรษที่ 19 ควรเปิ ดเผยถึง ‘ความเคลื่อนที่ ’
อย่างที่เป็ นคุณสมบัติติดตัวของงานสถาปัตยกรรม[55]
space และการเพิม่ เติมความหมายถึงการรับรู้ คุณสมบัติของมัน (spatiality)
หลั ง จากค.ศ. 1900 space ได้ ก ลายมาเป็ นประเด็ น ที่ พู ด ถึ ง อย่ า งแพร่ ห ลายในงาน
สถาปั ตยกรรมอย่างที่เป็ น ‘art of space’ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ space นาไปสู่ การพัฒนาที่
เพิ่มคุณสมบัติของ space ที่ ชัดเจนขึ้น August Endell สถาปนิ กเยอรมันที่ได้รับแนวคิดของ Lipps
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ได้สร้างประเด็นที่พูดถึง ‘the life of space’ โดยอธิ บายว่าการสร้างสรรค์ของมนุษย์ กับร่ างกายนั้น
คือสิ่ งที่สถาปนิ ก และศิลปิ นเรี ยกว่า space อย่างที่มนั เป็ นเหมือนดนตรี และจังหวะ การบรรจบกับ
การขยายออกไปด้วยสัดสวนที่เหมาะสม space นั้นปลดปล่อย และปิ ดล้อมเรา ซึ่งคนทัว่ ไปจะเข้าใจ
ว่าสถาปัตยกรรมคือชิ้นส่ วน เช่น กาแพง เสา การตกแต่ง แต่สิ่งเหล่านี้เป็ นประเด็นรอง แก่นแท้ของ
งานสถาปั ตยกรรมนั้นคือการเปิ ดเผย space ดังนั้น void ที่ขยายออกไปตามจังหวะของกาแพง อย่าง
ที่มนั ได้สร้างความหมายให้กบั การปรากฏของ space โดยกาแพง ความเข้าใจเกี่ยวกับ space อย่างที่
เป็ น negative form นั้นสามารถสังเกตได้เห็นร่ องรอยแนวคิดของ Lipps แต่ประเด็นของการเข้าใจ
space โดยร่ างกายนั้นเป็ นตัวกาหนดนั้นสอดคล้องกับแนวคิด ‘spatial construct’ ของ Schmarsow
ในขณะเดียวกันนั้นการอธิ บาย space อย่างที่มีคุณสมบัติของดนตรี หรื อจังหวะนั้นเชื่อมโยงไปยัง
แนวคิดของ Nietzsche ในแง่น้ ี Rudolf Schindler ได้เริ่ มต้นอธิ บาย space ในงานสถาปัตยกรรมของ
ยุค modern ต้องไร้ซ่ ึ งการตกแต่ง สถาปนิ กต้องเข้าใจ space และ form ของมันจาก กาแพง ฝ้า หรื อ
พื้น แนวคิดคือ space และการจัดองค์ประกอบของมัน หากปราศจากมวลวัสดุ ความเป็ น negative
ของ space ภายในจะปรากฏตัวออกมาสู่ ภายนอก ดังนั้น Box-Shaped ของบ้านที่ปรากฏนั้นคือ form
ที่มาแต่ดง่ั เดิมของแนวทางที่พฒั นาใหม่ การอธิ บาย space อย่างที่เป็ นการปิ ดล้อมได้เชื่อมโยงจาก
แนวคิ ด ของ Semper, Loos และ Berlage แต่ Schindler ได้เน้น การขจัด ออกไปของมวลวัส ดุ ที่
สามารถสังเกตได้ถึงแนวคิดในช่วงค.ศ. 1893 โดย Hidebrand, Schmarsow และ Lipps ซึ่งทาให้เห็น
ถึงความชัดเจนของการหาวิธีคิดใหม่ของสถาปัตยกรรมที่เป็ นอิสระจากระบบวัสดุ[55]
สุ ทรียภาพ ความปรารถนา เกีย่ วกับ space
ค.ศ. 1901 ในหนัง สื อ Spatromische Kunstindustric (Late Roman Art and Industry) ของ
Alois Riegl ได้แ สดงให้ เห็ น วิ ธี ที่ แ ตกต่ า งที่ จ ะเป็ นการเปลี่ ย นแปลงความเข้า ใจดั่ง เดิ ม ในงาน
สถาปั ตยกรรมโบราณ เกี่ยวกับการรับรู ้คุณสมบัติของ space อย่างที่ Riegl อธิ บายว่าลักษณะของ
สถาปั ต ยกรรมช่ วงปลายยุค Roman นั้ น คื อการเข้าใจ space ที่ เป็ นปริ มาตราของลูก บาศก์ การ
อธิบายของ Riegl ได้แสดงให้ถึงข้อสันนิษฐานถึงความสามารถของความคิดมนุษย์ที่ตีความหมาย
ของโลกให้เกิ ดเป็ นรู ป ธรรม น ามาซึ่ งความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องในประวัติศาสตร์ หลักฐานที่
ชัดเจนของความก้าวหน้านั้นถูกค้นพบในการพัฒนาของ space ในงานสถาปั ตยกรรมอย่างที่ ถูก
ประกอบขึ้น[56]
โดยที่ Riegl ได้ น าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ‘ความปรารถนาในสุ น ทรี ย ภาพ’ (Artistic
Volition) คือการกระตุน้ ที่มีอยู่ดว้ ยตัวของมันจาก วัสดุ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม มัน
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คือการสื บเนื่ องมาจากแนวคิดของ Semper ที่เน้นเกี่ยวกับต้นกาเนิ นดของวัสดุ Riegl มองว่าความ
ปรารถนาในสุ นทรี ยภาพเป็ นเงื่ อนไขความเข้าใจถึ งความรู ้ ล่วงหน้าที่ มี มาก่ อนประสบการณ์ (a
priori) ที่ ต่ อ ต้ า นแนวคิ ด 3 ชั่ ว ขณะของ Semper เกี่ ย วกั บ วัต ถุ ดิ บ (Rohstoff) วัต ถุ ป ระสงค์
(Gebrauchs- Zweck) และวิ ธี ก าร (Technique) ซึ่ ง Riegl เรี ยกแนวคิ ด ของเขาว่ า Idea of Space
อย่างไรก็ตาม form คือแหล่งกาเนิ ดถึงปรารถนาในสุ นทรี ยภาพ เขาจึงยกกรณี อธิ บายตัวอย่างถึง
สถาปัตยกรรมแบบ กรี ก อียิปต์ และโรมัน อย่างที่เป็ นผลลัพธ์จากการกระตุน้ ความเข้าใจถึงความรู ้
ล่วงหน้าที่ มีมาก่อนประสบการณ์ ซึ่ ง Riegl นั้นได้รับอิทธิ พลความคิดจาก Hildebrand ที่แยกแยะ
ความแตกต่ า งระหว่าง tactile- close vision กับ optical- distant vision ที่ ต่ อ มา Riegl ได้พิ จ ารณา
อย่ า งระบุ เฉพาะในประเภท tactile- close vision กับ ความกลัว เกี่ ย วกับ space (horror vacui) ที่
อธิ บายถึงความปรารถนาในสุ นทรี ยภาพในประวัติศาสตร์ อย่างชัดเจน อย่างกรณี ของยุคอียิปต์ ที่
พยายามทาความเข้าใจการปฏิเสธเกี่ยวกับ space ความกลัวนี้ Riegl ได้สันนิ ษฐานว่าจุดเริ่ มต้นที่อยู่
ในการเผชิ ญหน้าของมนุ ษย์กับ โลกภายนอก แต่ ชาวอี ยิป ต์ค่อย ๆ เอาชนะความกลัวนี้ ดังนั้นจึ ง
ประกาศให้เห็นอย่างชัดจริ งถึงการพัฒนาจากการปิ ดล้อมระนาบใน 2 มิติไปยัง space ของลูกบาศก์
ที่ เป็ น 3 มิ ติ ที่ ส ามารถเป็ นการเข้า ไปได้ จากแนวคิ ด นี้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ของ Riegl ใน
ประเด็นถึง ‘ความปรารถนาในสุ นทรี ยภาพ’ (Artistic Volition) นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการมองเห็น
องค์ประกอบที่เคร่ งครัด ที่ ประกอบขึ้นด้วยเส้นรอบรู ป สี ระนาบและ space ดังนั้น Riegl ปฏิเสธ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์ที่เป็ นการบ่งชี้ให้เห็นถึงต้นกาเนิ ดของยุค modern ที่ตอ้ งการความ
บริ สุทธิ์ถึงการแสดงออกเกี่ยวกับ space[57]
สัณฐานของ space
Paul Frankl ได้อ ธิ บ ายขึ้ น ในหนั ง สื อ Principle of Architectural History ค.ศ. 1914 ที่ ไ ด้
ศึกษาเกี่ยวกับ space ในประวัติศาสตร์ ซึ่ งได้พฒั นาต้นแบบในการวิเคราะห์ space สถาปั ตยกรรม
ยุค Renaissance และยุค ปลาย Renaissance ในแง่ น้ ี Frankl ได้แ ยกความเข้าใจ 2 อย่า งคื อ แสง
(Light) และจุดมุ่งหมาย (Purpose) ทั้ง 2 องค์ประกอบนี้ เป็ นรู ปแบบแนวคิดที่แตกต่างโดยสมบูรณ์
ในภายหลัง ตามข้อเท็จจริ งแล้ว ชุดความคิดของแสง และจุดมุ่งหมาย แพร่ กระจายออกไปในทุก
แนวคิดเกี่ยวกับ space และ mass ในแง่น้ ีแสงเปิ ดต่อ mass และ space และจุดมุ่งหมายเป็ นต้นกาเนิด
mass และ space ดังนั้นระบบที่ ส าคัญ ของ Frankl จึ งประกอบไปด้วย 4 หมวดหมู่ที่ เกี่ยวข้องกับ
form ซึ่ ง ได้แก่ Spatial form คื อลัก ษณะพื้ น ฐานของ form ที่ ถู ก ควบคุ ม โดยขั้วความคิ ดเกี่ ย วกับ
space ระหว่า ง spatial addition กับ spatial division ซึ่ ง spatial addition หมายถึ ง การแยกแยะได้
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อย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของ space ในขณะที่ spatial division หมายถึงการรวมกันเกี่ยวกับส่ วน
ต่าง ๆ ของ space เข้าสู่ มวลรวม ในแง่ของภาษาทั้งสองเงื่อนไขนี้ เกี่ยวกับการมีอยู่อย่างเป็ นส่ วน ๆ
ดังนั้น spatial addition เป็ นการเริ่ มต้นจากชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่แยกกัน และสิ้ นสุ ดที่มวลรวม ในขณะที่
spatial division เป็ นการเริ่ มต้ น จากมวลรวมแต่ สิ้ น สุ ด ลงที่ แ ยกออกเป็ นชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ[58]
Corporal form ซึ่ งเป็ นลักษณะพื้นฐานของ form ที่ถูกควบคุมโดยขั้วความคิดเกี่ยวกับการ
ก าเนิ ด ของ หรื อ ศู น ย์ก ลางของแรง และการส่ งแรง ส าหรั บ Frankl การก าเนิ ด ของแรงมี ค วาม
หมายถึง mass ที่ปรากฏขึ้นนั้นสามารถต้านทานแรงที่อยู่ภายนอก แนวคิดของการกาเนิ ดแรงนี้ คือ
ความเพียงพอในตัวของมันเอง ในแง่น้ ี ด้วยตัวของมันเองคือศูนย์กลางของแรง จุดถ่ายแรงในเชิ ง
สถาปั ตยกรรมนั้นแสงดออกถึงการกาเนิ ดแรงที่เป็ นการอธิ บายเอกลักษณ์ เฉพาะโดยวิธีการสร้าง
(tectonic) แบบนั้น ๆ ในหลัก การนี้ ส ามารถเป็ นการได้รับ ประสบการณ์ จริ งถึ งองค์ป ระกอบใน
ตาแหน่ง และแนวเส้นโครงสร้างของ Stonehenge ในทางตรงกันข้ามการส่ งแรงทาให้เกิดขึ้นโดย
mass ในสถาปั ตยกรรมนั้นไม่ ถูก ควบคุม ด้วยตัวของมันเอง แต่ โดยความรู ้ สึ ก ของความไม่ ส งบ
ความไม่แน่นอน และความไม่สมบูรณ์ ในแง่น้ ี การไหลของแรงระหว่างตัวของจุดรับแรง ตลอดจน
องค์ป ระกอบในสถาปั ตยกรรมทั้งหมด และท าให้เกิ ดการมองเห็ นของมนุ ษ ย์ผ่านกระบวนการ
สะท้อนอารมณ์ จุดถ่ายแรงในสถาปั ตยกรรมถูกอธิบายเอกลักษณ์เฉพาะโดยลักษณะการซ้อนทับ
กัน เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงข้อต่อ และเส้นรอบรู ปที่กระจายโดยทัว่ ไป ในแง่น้ ี แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจเดียวกับ Schopenhauer เกี่ยวกับการอ่านการบรรทุก และการรับแรง[59]
Visual form ลักษณะนี้ ของ form เกี่ ยวข้องกับ ขั้วความคิดระหว่าง ‘one image- like’ และ
‘many image- like’ เมื่อตาแหน่งของบุคคลนั้นเพียงพอต่อการเข้าไปในอาคาร หรื อพื้นที่ภายในของ
มัน อย่างที่เป็ นมวลรวมทั้งหมด ในแง่น้ ี one image- like คือเมื่อผูด้ ูถูกแรงผลักเข้าไปในตาแหน่งที่
ต่างกันนาไปสู่ ความเข้าใจมวลรวมทั้งหมด ในขณะที่ many image- like คือจุดสาคัญ (climax) ของ
การับรู ้สุนทรี ยภาพ อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูถูกนาเสนอถึงการไร้ขอบเขต ความไม่สิ้นสุ ดในจานวน
ของภาพ ในประเด็นนี้ Frankl ได้ประยุกต์จากแนวคิดของ Hildebrand เกี่ยวกับ kinetic vision อย่าง
ชัดเจน แต่ในความเข้าใจของ Frankl การมองเห็นที่ง่ายเกี่ยวกับ form ขึ้นอยู่กบั แสง แต่มนั เป็ นเพียง
แค่ความจริ งส่ วนหนึ่ งเท่านั้น แท้จริ งแล้ว Hildebrand อธิ บายไว้อย่างถูกต้องว่าการมองเห็น form
ขึ้นอยู่กับ 3 ปั จจัย คือ แสง, ตาแหน่งของผูด้ ู และ ความสัมพันธ์ที่ พิเศษเฉพาะกับสภาพแวดล้อม
(scale) มากกว่านั้น Hildebrand ได้อธิ บายไว้แล้วเกี่ยวขั้วความคิดทั้ง ‘one image- like’ และ ‘many
image- like’ แต่ Hildebrand เรี ย กแนวคิ ด นั้น ว่า pure vision-kinetic อย่างไรก็ ตามแนวคิ ดนี้ ถื อ ว่า
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เป็ นจุดอ่อนของ Frankl ซึ่งยอมรับการมองเห็น form ในแนวคิด one image- like ในสถาปัตยกรรม
ต้องเป็ นความเข้าใจอย่างที่เป็ นการแสดงถึงความคงที่ ตัวอย่างเช่นเอกลักษณ์ของการทาซ้ าเกี่ยวกับ
การมองเห็นภาพ ถ้าเราอยู่ในตาแหน่งที่แตกต่างกัน ในกรณี น้ ี ภาพหนึ่ งภาพนั้นเพียงพอต่อการรับรู ้
ความจริ งที่สมบูรณ์ของ form[59]
Purposive Intention ซึ่ งเป็ นลักษณะของ form ที่ ถูกควบคุมโดยขั้วความคิดของการเข้าหา
ศูนย์กลาง กับ การหนีจากศูนย์กลาง (centripetal- centrifugal) ของแรง และเกี่ยวข้องกับขั้วความคิด
ของความอิ ส ระของบุ คคล (freedom personality) และ ความจ ากั ด ของบุ ค คล (constraint
personality) ในประเด็นเหล่านี้ น้ ัน Frankl พยายามจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับ space ในฐานะความ
เป็ นมนุษย์ระหว่างเจ้าของโครงการ (client) กับ ผูใ้ ช้ (user) ในแง่น้ ี ความเข้าใจเกี่ยวกับ form ของ
space ส าหรับ Frankl นั้นคือ space และ จุดมุ่งหมาย (purpose) คือสิ่ งเดี ยวกันซึ่ งเป็ นความเข้าใจ
เดียวกับ Schamarsow ในขณะที่ Frankl อธิบายว่า จุดมุ่งหมายคือการแปลงตัวมันเองเข้าไปใน form
ของ space ซึ่ งจุดมุ่งหมายนาไปสู่ โครงค่ายเกี่ยวกับ space ที่ถูกประกอบจากที่ว่างของการอยู่อาศัย
อย่างกิจจกรรมที่สาคัญ และที่วา่ งของการเคลื่อนที่อย่างทางสัญจร ในแง่น้ ี Frankl จุดมุ่งหมายองเขา
มีค่าเท่ากับ program ของอาคารที่เป็ นปัจจัยในการกาหนดของเขตของ space มันคือองค์ประกอบที่
เชื่องโยงกับ form ในสถาปัตยกรรม และโครงสร้างทางวัฒนธรรมของยุคสมัย[60]
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ space ของ Frankl คื อ สสารที่ ไ ด้รั บ มาจากการมองเห็ น ภาพ ลอย
ประทับที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นภาพถูกสร้างขึ้นจากแสง และสี มันคือพื้นฐานในการรับรู ้ของเรา
เกี่ยวกับอาคาร เราอธิ บายมันได้อีกครั้งอย่างชัดเจนของภาพเหล่านี้ เข้าไปสู่ ความคิดของสสารที่ มี
รู ปร่ าง และนิยาม form ของ space ที่อยูภ่ ายในมัน ทันทีที่เราต้องอธิบายการมองเห็นภาพอีกครั้งเข้า
ไปสู่ ค วามเข้าใจของที่ ว่าง (Idea of Space) โดย mass เราอ่ านจุ ดมุ่ งหมายของมัน จาก form ของ
space เราจึงเข้าใจจิตวิญญาณของมัน สาระสาคัญของมัน และความหมายของมัน[61]
ณ ขณะนี้ เราสามารถเข้าใจได้ถึงความสามารถที่แยกแยะความแตกต่าง ระหว่าง space เชิง
ปรัชญา กับเชิ งสถาปั ตยกรรม นามาสู่ ความเข้าใจเกี่ยวกับ space ที่ปรากฏออกมาเป็ นกายภาพซึ่ ง
แวดล้อมเราอยู่ทุกหนแห่ ง จากความเข้าใจทฤษฎีเหล่านี้ น้ นั เมื่อนามันมากองรวมกัน แล้วประยุกต์
ความเข้าใจเกี่ยวกับ space ที่เกิดขึ้นในบริ บทของชี วิตจริ งในทุกสถานที่ จะสามารถลาดับการรับรู ้
และเข้าใจ space ได้อย่างเป็ นลาดับ สิ่ งแรกที่ เรานั้นมีคือทักษะของการรับรู ้ space ระหว่างเรากับ
วัตถุต่าง ๆ ที่แวดล้อมเราอยู่ ผ่านการมองเห็น (optical) จากดวงตาของเรา การรับรู ้ระยะต่าง ๆ จาก
การที่ อวัยวะของเราสามารถยื่นออกไป ทักษะที่ มี พ ร้อมกัน หรื อค่อย ๆ เพิ่ ม เติ ม ขึ้ นมาในแต่ล ะ

49
บุคคลนั้นคือการสังเกตุ (observation) ที่นาเราสู่ การมองเห็น สสารที่ไม่ปรากฏตัวอย่างที่เป็ น form
ของ space ทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการรับรู ้ได้ถึงการจากัดขอบเขตในเชิงระนาบของแนว
เส้น หรื อเรขาคณิ ตที่ ปรากฏขึ้นในความคิดของเรา จากระดับที่เบาบางที่สุ ดอย่างที่ เป็ นขอบเขต
(demarcation) จนค่อย ๆ เด่นชัดอย่างที่เป็ นแนวขอบเขต (boundary) จนไปถึงอย่างที่เป็ นกายภาพ
และถาวรที่สุดอย่างที่เป็ นการปิ ดล้อม (enclosure) ไม่เพียงเท่านี้ การเคลื่อนที่โดยร่ างกายของเราไป
ยัง ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ใน space ที่ ป รากฏขึ้ นอย่ า งที่ เป็ นทั้ งภายใน และภายนอก ได้ เพิ่ ม เติ ม
ประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ความลึ ก ซึ่ งเป็ นพื้ นฐานในสถาปั ตยกรรมอย่างที่ เป็ น 3 มิ ติ ดังนั้น
ร่ างกายของเราคือเครื่ องมือพื้นฐานที่สร้างให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ space และปัจจัยที่ตามมาคือ
ความเป็ นรู ปธรรม และกายภาพของสิ่ งต่าง ๆ ที่แวดล้อมตัวเราที่สร้างให้เกิดการปิ ดล้อม ทั้งจากการ
สั ง เกตได้ถึ งความกว้า ง ยาวในระบบ 2 มิ ติ ของแนวเส้ น ที่ ขี ด ลงไป และการสั งเกตได้ถึ งการ
แยกแยะความลึกที่ เกิ ดขึ้นในระบบ 2 มิ ติอย่างที่ เป็ นภาพ perspective และ 3 มิติ จากความลึกของ
ระนาบของกาแพงที่ปิดล้อมเราทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งเราสามารถเข้าใจความเป็ นวัตถุ (figure) และพื้นหลัง
(background) ออกจากัน ทักษะของการลาดับความเข้าใจ space เหล่านี้ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้
สร้ า งให้ เกิ ด กระบวนการวิ เคราะห์ space กายภาพของสถาปั ต ยกรรมกรรมศรี ลั ง กา และ
กระบวนการอธิบายวิธีการการ (technic) เรี ยบเรี ยงระบบ space ของ Geoffrey Bawa ในบทต่อไป
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บทที่ 3
สถาปัตยกรรมศรีลงั กา
In my personal search I have been aware of the past – many periods of the past:
Medieval Italian hill towns with their splendid instinctive massing of buildings which although
varied in purpose and age make a magnificent total picture: great English country houses and
their essential complement of park and garden: Greek, Roman, Mexican and Buddhist ruins, the
Alhambra in Granada, the chapel in Ronchamps, the Mogul forts in Rajasthan, and the
marvelous palace of Padmanabapuram. There are so many instances when my eye was caught by
landscape, a small unimportant but beautiful building, or a large and splendid one, sometimes
seen for a moment from a swiftly moving car or train, for a day or two, or sometimes lives
amongst, like the building in Cambridge and Rome. The beauty of some of these building,
gardens and landscapes leaves a considerable residue of subconscious understanding in the
mind- a help to solve present need: for the right placement of a building on the site: for the need
to frame and emphasize a view or to open or construct a space: a wish to get a define degree of
light or shadow in a room. Good building in Sri Lanka has always taken these into account from
temples, monasteries and palace of Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya and its water garden
and all the other buildings that followed through the age to the present day. I like to regard all
past and present good architecture in Sri Lanka as just that – good Sri Lanka architecture – for
this is what it is, not narrowly classified as Indian, Portuguese or Dutch, early Sinhalese or
Kandyan or British Colonial, for all the good examples of these periods have taken the country
itself into first account.[62]
ย่อหน้าแรกจากบทความ Statement by The Architect ที่ Geoffrey Bawa อธิ บ ายถึงความ
สนใจต่ อ สถาปั ต ยกรรมสมัย โบราณ ซึ่ งในบางครั้ ง Bawa มั ก จะแกล้ง ท าเป็ นว่ า ไม่ ส นใจ
ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมของศรี ลงั กา แต่เขาไปเยี่ยมชมโบราณสถานตลอดทัว่ ทั้งเกาะ และ
ตลอดจนคุน้ เคยกับอาคารโบราณ และธรรมเนี ยมที่สืบทอดกันมาในเชิงสถาปัตยกรรม อย่างที่เป็ น
การพัฒนาของเขา เขาได้ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยุโรป
นอกเหนื อ จากนี้ เขาตอบสนองมากและมากที่ สุ ด กั บ บริ บ ทของศรี ล ัง กาถึ ง สภาพภู มิ อ ากาศ
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ทรัพยากรเชิ งกายภาพ เงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และวิธีการสร้าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เขาจึงให้
ความใส่ ใ จเป็ นอัน ดับ แรกในฐานะสถาปนิ ก ของศรี ล ังกา และงานของเขามัก จะเป็ นมุ ม มองที่
เกี่ยวข้องกับบริ บทของภูมิศาสตร์ ผูค้ น ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมของศรี ลงั กา[63] ความ
ใส่ ใจถึ งบริ บ ททั้งกายภาพ และนามธรรม ในวัฒ นธรรมของศรี ลงั กาที่ มี อยู่ในตัวของ Geoffrey
Bawa ในแง่น้ ี ประเด็นที่ค่อนข้างสร้างข้อสงสัยที่ว่าร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ ในเชิ งกายภาพอย่าง
สภาพภู มิ อ ากาศ ภู มิ ศ าสตร์ ทรั พ ยากรเชิ งกายภาพ วิธี ก ารสร้ าง และอย่างที่ แ น่ น อนที่ สุ ด การ
เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ หรื อการเคลื่อนที่ผ่านทะลุอาคารโบราณ ในโบราณสถานของ Geoffrey Bawa
ย่อมต้องเกิ ดกระบวนการของการรั บรู ้ ภาพตามแนวคิด ของ Hidebrand ทั้ง distant – image และ
kinetic vision นั้นมีผลต่อรอยประทับของความทรงจาที่เกิดจากการรับรู ้ภาพ ซึ่ งสร้างให้เกิด form
ของ space ตามแนวคิด Idea of Space แล้วสะท้อนกลับไปยังการสร้าง form ของ space ที่ปรากฏ
ขึ้นในงานออกแบบของตัวเขาเองในภายหลังหรื อไม่ และที่เหนื อขึ้นไปอีกประเด็นหนึ่ งที่สามารถ
เชื่ อมโยงโบราณสถานเหล่านี้ ที่ Geoffrey Bawa เคยไปเยือน เข้ากับแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
วัสดุอย่างที่เป็ นการสร้างให้เกิด form ที่เหมาะสมกับความเป็ น 3 ชัว่ ขณะตามแนวคิดของ Semper
นั้นเพียงพอที่เป็ นเสมือนหนังสื อแผนที่ ที่จะนาไปสู่ การสารวจ Idea of Space ของ Geoffrey Bawa
ต่อไปได้ห รื อไม่ ในบทนี้ จึงมุ่ งเน้นการอธิ บ ายถึ งพื้ นฐานสภาพแวดล้อมของเกาะศรี ลงั กา และ
ประวัติศาสตร์ ในเชิงรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ มของเกาะราวศตวรรษที่ 2 ตลอดจน
ประเทศศรี ลงั กาเป็ นอิสระจากระบอบอาณานิ คมของอังกฤษในศตวรรษที่ 20 รวมถึงสถานการณ์
ทางการเมือง และอัตราประชากรที่มีผลกับเมือง Columbo ที่เป็ นเงื่อนไขในการออกแบบโครงการ
ของ Geoffrey Bawa
ความเป็ นมาของเกาะศรีลงั กา
บนแผ่นที่โลกนั้นได้ปรากฏเกาะศรี ลงั กาแทบจะอยู่ขอบรอบนอกของทวีปเอเชีย ห่ างไกล
จากการขยายอิทธิ พลของประเทศมหาอานาจ และเมืองใหญ่ ซึ่ งโดยเส้นทางบนบกของเกาะเป็ น
เส้นทางการค้าขาย อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ ของศรี ลงั กามักได้รับผลกระทบจากทั้งเกาะที่ อยู่
ใกล้เคียงระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอาหรับรวมถึงอ่าวเบงกอลโดยเสมอ ชื่อของเกาะนั้นมี
ความหลากหลายซึ่ งขึ้ นอยู่กับ การติ ดต่ อกับ โลกภายนอก ในภาษาอังกฤษนั้น เรี ยกว่า Ceylon ที่
วิ ว ัฒ นาการณ์ ม าจากภาษาโปตุ เกสว่ า Ceilao ที่ ไ ด้ ม าจากจุ ด เริ่ มต้ น ในภาษาสั น สกฤตว่ า
Simhaladvipa แปลว่า เกาะของสิ ง โต ในช่ ว งต้น วรรณกรรมภาษาสั น สกฤตเรี ย กว่า Ratnadvipa
แปลว่าเกาะแห่ งมณี ในภาษาอินเดียเรี ยกว่า Lankadvipa ในภาษากรี กรู ้จกั กันในชื่อ Taprobane ใน
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ภาษาอาหรับเรี ยกว่า Serendib และในมหากาพย์ของชาว Tamil เรี ยกว่า Elankai จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.
1972 ได้ขนามนามเกาะแห่ งนี้ ว่า Sri Lanka แปลว่า ดินแดงแห่ งความรุ่ งโรจน์ ศรี ลงั กาเป็ นเกาะที่
ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแยกออกมาทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของอินเดียแต่เชื่ อมโยงด้วยช่ องแคบ
Palk ซึ่งมีแนวสันทรายบางเป็ นตัวเชื่อมอย่างที่ทราบกันดีในชื่อ Adam’s Bridge ตัวเกาะสามารถวัด
ระยะจากเหนื อจรดใต้ได้ความยาวที่ 400 กิโลเมตร พื้นบนเกาะมีขนาด 65,500 ตารางกิโลเมตร ปก
คลุมไปด้วยเทือกเขาที่สูงชันทางด้านชายฝั่งตะวันตกยอดเขาที่สูงมีความสู งที่ 2,500 เมตร อิทธิ พล
ของลมมรสุ มนั้นท าให้เกาะมี ส ภาพอากาศที่ แตกต่างกันคือภูมิ ภาคอากาศแห้งที่ ตอนเหนื อและ
ตะวัน ออกซึ่ งครอบคลุ ม 2 ใน 3 ของพื้ น ที่ เกาะ และภู มิ ภาคอากาศร้ อนชื่ น ในพื้ น ที่ ท างใต้และ
ตะวันตกของเกาะ[64]
เนื่องจากศรี ลงั กาเป็ นเกาะจึงทาให้ไม่ได้รับอิทธิพลจากประเทศมหาอานาจ แต่ศรี ลงั กาเอง
ยังได้รับอิทธิ พลของการตั้งถิ่นฐานจากอินเดียในช่วงต้นนั้นศรี ลงั กาแบ่งออกเป็ นสองภูมิภาคของ
ศาสนาได้ 2 ภูมิภาคคือ พุทธ และ ฮินดู ประชากรของศรี ลงั กาเพิ่มขึ้นเป็ น 6 เท่าในช่วงศตวรรษที่
20 หรื อราว 20 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือกลุ่มชาวพุทธ ต่อมาคือกลุ่มชาวอินเดียที่อพยศ
มาจากทิ ศเหนื อและตะวันตกของอินเดี ยเพื่อตั้งถิ่ นฐานในเขตอากาศแห้งราวครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มผู ้
อพยพเป็ นชาว Tamil และกลุ่มสุ ดท้ายคือชาวอาหรับ และประชากรที่เหลือกลุ่มย่อยคือ ชาวมุสลิม ,
ชาวดัตช์, ชาวยุโรป ในช่วงต้นของการตั้งถิ่นฐานของชาวศรี ลงั กานั้นอยู่ในแถบอากาศแห้งทาง
ตอนเหนื อซึ่ งมี แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรน้อย ชาวสิ งหลจึงสร้างเขื่อนแบบง่าย ๆ เพื่อทาให้เกิดอ่าง
เก็บน้ าในช่วงมรสุ ม และเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลักษณะพื้นที่การเกษตรเป็ นนาขั้นบันได พื้นที่สูงขึ้น
ไปไว้เลี้ยงสัตว์และปลูกผัก ลักษณะการตั้งหมู่บา้ นประกอบด้วยกลุ่มของบ้าน โรงนา และยุง้ ฉาง
ตั้งอยู่รอบ ๆ พื้นที่สาธารณะของชุมชน ตัวบ้านสร้างขึ้นจากกิ่งไม้ และดินอัดแน่น มุงหลังคาด้วย
ฟาง ซึ่ งหลังคาจะยื่นปกคลุมระเบียงและลานบ้านที่ปิดล้อม ในแต่ละหมู่บา้ นจะแยกออกจากกัน
อิส ระของแต่ละตระกูล จนในศตวรรษที่ 4 ของคริ ส ตกาลได้ป รากฏราชวงศ์ Rajarata ที่ ต้ งั เมื อง
หลวงคือ Anuradhapura ซึ่งชาวสิ งหลได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ าได้ปริ มาตรที่มากขึ้น
ในช่วงศตวรรษหลังคริ สตกาลได้สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ตารางกิโลเมตรที่
เก็บน้ าได้ถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแจกจ่ายให้คลองสาขาต่าง ๆ โดยสร้างทางน้ าให้ไหลไปอย่าง
ช้า ๆ ซึ่ งเชื่ อมโยงกับ อ่างกับน้ าที่ แยกออกไปเพื่อถ่ายน้ าจากพื้ นที่ ฝนตกชุ กไปยังพื้นที่ อื่น ๆ การ
สร้างโครงข่ายชลประทานนี้ ต้องอาศัยทักษะในเชิงวิศวกรรมและการสารวจชั้นสู ง เพื่อให้สนองต่อ
ความต้องการของสังคม สาหรับงานชลประทานจึงได้ถือว่าเป็ นสุ ดยอดความสัมฤทธิ์ผลของอาราย
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ธรรมของชาวสิ งหล แต่ในท้ายที่สุดระบบชลประทานนี้ ได้ถูกยกเลิกไปในศตวรรษที่ 12 ดังนั้นน้ า
จึ งมี ความหมายต่ อของชาวสิ งหลไม่ เพี ยงแค่เพื่ อการเพาะปลู ก เท่ านั้น แต่ ยงั เป็ นแหล่ งที่ ม าของ
กายภาพและสุ นทรี ยะที่น่าหลงใหล เพราะทักษะในการสร้างอ่างเก็บน้ าได้ถูกใช้ในการสร้าง สระ
สาหรับชาระล้างในวัด และสวนน้ าในหวังหลวง[63]
สถาปัตยกรรมยุคดั่งเดิม
สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาในช่ วงต้ น
ในช่วงต้นชาวสิ งหลนับถือศาสนาฮินดูจนกระทัง่ พุทธศาสนาได้แทรกซึมเข้ามายังศรี ลงั กา
เริ่ มแรกวัดและวิหารตั้งอยู่ในถ้ า หรื อใต้หน้าผาหิ นที่ยื่นออกมา หิ นจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ใน
สถาปั ตยกรรมของชาวสิ งหล การพัฒนาผังตามรู ปแบบของชาวสิ งหลได้เริ่ มต้นราวศตวรรษที่ 2
และ 3 ที่ อ าคารมี รูป แบบเจาะจงมากขึ้ น โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นอาคารก่ ออิ ฐ ผังของวัด ได้ข ยาย
ขอบเขตเป็ นสี เหลี่ยมผืนผ้า แกนของผังวัดจะถูกเคลื่อนไป หรื อเสี ยความสมมาตรที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กบั ที่ต้ งั ของหิ น และหรื อช่องลม รู ปแบบของวัดมักจะรวบรวมซุ้มพระพุทธรู ป โถงสวดมนต์
หอพระประธานที่ประดิษฐานองค์พระประธาน ฐานต้นโพธิ์ และเจดียท์ ี่พฒั นาจากสถูปของอินเดีย
มีลกั ษณะก่ออิฐเป็ นรู ปกึ่งทรงกลมลอมรอบช่องบรรจุพระธาตุ ต่อมารู ปแบบเจดียข์ องชาวสิ งหลได้
แยกการพัฒนาออกเป็ นแบบพื้นเมืองที่ใช้เคารพบูชา และรู ปแบบที่ไม่สนใจรู ปทรงกึ่งทรงกลมใน
ช่วงแรก เจดียอ์ งค์แรกที่เมือง Sanchi มีเป็ นลักษณะทรงระฆัง ในช่วงยุคนี้เจดียจ์ ะไม่มีขนาดไม่ใหญ่
ตั้งอยูบ่ นฐานที่เรี ยบง่าย ต่อมาได้พฒั นาเป็ นศูนย์กลาง ปิ ดล้อมด้วยกาแพง มีหลังคาและโครงสร้างที่
ใหญ่ข้ นึ [65]
ในสมัยของจักรวรรดิอานุราดาปุระได้ถูกแวดล้อมไปด้วยแนววงแหวนของวัด ที่ทาหน้าที่
เป็ นเมืองบริ วารโดยรอบของตัวเมืองหลวง วัดที่ใหญ่ที่สุดชื่ออาบายาคิริยะ ตั้งอยูท่ างเหนื อของเมือง
ที่มีกุฏิสาหรับพระสงฆ์ 5,000 รู ปบนเนื้ อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร ในส่ วนเขตสังฆาวาสถูกสร้างให้มี
ผังลักษณะรู ปร่ างห้าเหลี่ยม โดยจะแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่ มจะประกอบไปด้วยกุฎิ 4 หลังตั้ง
ล้อมรอบหอสวดมนต์ หอศึกษาพระธรรมที่อยูศ่ ูนย์กลางของกลุ่มตัวเอง ทั้งหมดจะตั้งอยูภ่ ายในการ
ปิ ดล้อมจากกาแพงสู ง กลุ่มของวัดเหล่านี้ จะอยู่ลอ้ มรอบ ศาลของต้นโพธิ์ เจดียห์ รื อสถูป อุโบสถ
และหอฉันท์ ซึ่ งอาบายาคิริยะได้รวมรวมกลุ่มของวัดเหล่านี้ ไว้ถึง 30 กลุ่ม กลุ่มของวัดเหล่านี้ จะ
กระจายออกไปและใช้สาธารณูประโภคร่ วมกันอย่าง สถูปที่สูง 110 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็ นโครงที่มี
ขนาดใหญ่สถานที่หนึ่งในโลกยุคโบราณ[66]
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งานภูมิสถาปัตยกรรม และน้า
ในช่ วงยุคดัง่ เดิมสมัยราชวงศ์อานุ ราดาปุระ การบริ หารจัดการน้ าถือได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญของช่วงเวลานั้น นอกจากแรงดันน้ าตามกายภาพของมันแล้ว น้ ายังแสดงออกถึงความงาม
และสุ นทรี ย ะ ดังจะสังเกตได้ว่าอาคารในยุคนี้ จะถู กจัดวางผังให้ค วบรวมและมี ป ฏิ สั ม พันธ์ กับ
สิ่ งแวดล้ อ ม อย่ า งพื ช พั น ธุ์ ก้ อ นหิ น และน้ า ทั้ งหมดน ามาสู่ การจั ด วางองค์ ป ระกอบใน
สถาปั ตยกรรม ที่ ป รากฏอยู่ในรู ป ร่ างของผังวัดขนาดใหญ่ อาบายาคิ ริยะนั้น มี จุดเริ่ ม ต้นมาจาก
ขอบเขตของคันดิน และถ้ า ที่กระจัดกระจายไปด้วยผาหิ นในธรรมชาติ และสระน้ า ซึ่ งได้กลายมา
เป็ นการจัดวางองค์ประกอบในสถาปั ตยกรรมอย่างช่ าชองระหว่างน้ ากับภูมิทศั น์ ความช่ าชองใน
การใช้น้ าและภูมิทศั น์น้ ีนาไปสู่ การพัฒนาที่น่าพอใจเกี่ยวกับการออกแบบสวน อย่างที่เกิดขึ้นในวัง
หลวง ซึ่ งไว้พลันน้ าที่อยู่ต่ากว่าเขื่อนป้ องกันตลิ่งของอ่างเก็บน้ า Tissa Wewa และเป็ นที่ต้ งั ศาลาลง
สงฆ์ กับสระน้ าบริ วาร อีกตัวอย่างที่น่าประทับใจที่สุดของเกี่ยวกับการออกแบบสวนถูกค้นพบที่
ราชวังศรี การี ยะ ในศตวรรษที่ 5 พระราชากาสะปะ ได้สร้างราชวังบนยอดเขาขนาดใหญ่ และสวน
ไว้บริ เวณฐานของราชวังที่ ต้ งั อยู่ตีนเขา สวนแบบศรี กิรียะมี ลกั ษณะเป็ นสระน้ ารู ปทรงเลขาคณิ ต
ก่อสร้างตามลักษณะของเปอร์ เซี ย (char bagh) ซึ่ งควบรวมแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่เป็ นที่ต้ งั ของ
อาคารที่ อยู่กลางสระ บ่อน้ าแร่ และลานน้ าพุได้รับการสร้างการปิ ดล้อมจากกาแพงโดยรอบขอบ
สระ การจัดองค์ประกอบทั้งหมดของสวนตั้งอยู่บนแกนที่พุ่งตรงไปหาภูเขาที่เป็ นที่ต้ งั ของราชวัง
แต่การจัดระเบียบของรู ปทรงเลขาคณิ ตของสวนนั้นจะถูกหยุดเป็ นจังหวะโดยลักษณะที่ไม่สมมาตร
ของภูมิประเทศตามธรรมชาติ สวนแห่ งนี้ ใช้เวลาการก่ อสร้างราว 20 ปี ที่ มีอยู่ล่วงหน้าก่อนสวน
Mogul India และ Renaissance เกือบ 1000 ปี [67]

ภาพที่ 10 bathing pavillion
ที่มา: https://hiveminer.com/Tags/srilanka%2Cuyana
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ภาพที่ 11 สวนบริ เวณตีนเขาศรี กิริยะ
ที่มา: https://www.atlasandboots.com/sigiriya-rock-fortress/

ภาพที่ 12 ผังวิหาร Ridi Vihare ศตวรรษที่ 2
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka

56

ภาพที่ 13 วิหาร Ridi Vihare ศตวรรษที่ 2
ที่มา: https://www.timeout.com/sri-lanka/attractions/ridi-viharaya
ร่ องรอยการบันทึกสถาปัตยกรรม และการวางผัง
ความชานาญเกี่ยวกับงานสถาปั ตยกรรม และการวางผังของชาวสิ งหลโบราณมีอยู่ต้ งั แต่
2000 ปี ก่อน ซึ่ งรวบรวมไปด้วยการฝึ กฝนของสถาปนิ ก วิศวกร และนักสารวจตลอดจนกลุ่มของ
ศิลปิ น และนักสร้าง แต่ยงั มีขอ้ สงสัยถึงความเข้าใจที่นอ้ ยนิ ดเกี่ยวกับสถาปนิกในช่วงเวลานี้ อย่างที่
เป็ นช่ างฝี มื อหรื อการเรี ยนรู ้ จากพระหรื อไม่ มันจึงเป็ นเรื่ องยากเนื่ องมาจากไม่เคยมี ก ารค้นพบ
บันทึกงานเขียนแบบ หรื อหลักฐานยืนยันประเภทอื่นเกี่ยวกับศาสตร์ในสถาปัตยกรรม ดังนั้นวิธีการ
สร้างเหล่านี้จึงไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั และค่อย ๆ ถูกลบเลื่อนไป ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาผูส้ ร้างได้
พัฒนาหลักการเกี่ยวกับการสร้างซึ่งถูกบันทึกไว้อย่างเป็ นกฎเกณฑ์ และส่ งผ่านจากรุ่ นสู่ รุ่น ผ่านคา
บอกเล่ าจากจากปากต่อปาก ในเวลาต่ อมาการบันทึ กอย่างที่ เป็ นตาราได้ป รากฏขึ้ นในภาษาสั น
สฤกตในชื่ อ Silpasatras ต าราชุ ด แรกที่ ไ ด้บัน ทึ ก เกี่ ย วกับ สถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม และ
จิ ต รกรรม อาทิ เช่ น the Manasara, the Matsya- Purana และ the Brhatsamhita ปรากฏขึ้ น ในช่ ว ง
กลางสหัสวรรษแรกหลังคริ สตกาล ตาราเหล่านี้ โดยส่ วนใหญ่ได้เรี ยบเรี ยงเป็ นตัวอักษร และคาบอก
เล่ า ซึ่ ง แพร่ ห ลายออกไปทั่วทั้งทวี ป The Brhatsamhita ได้อ้างอิ งไปยังต าราที่ มี ม าก่ อ นหน้ านี้ ที่
สามารถสื บย้อนไปถึงต้นฉบับที่แท้จริ งอย่าง Visvakarma เทพผูเ้ ป็ นสถาปนิกและนักสร้างจักรวาล
หนั ง สื อ ต้น ฉบับ The Manjusrivastusastra ได้บัน ทึ ก อย่า งเจาะจงเกี่ ย วกับ สถาปั ต ยกรรม และ
จิตรกรรมของศาสนาพุทธ ปรากฏขึ้นในศรี ลงั การาวศตวรรษที่ 14 หนังสื อเล่มนี้ อธิบายข้อกาหนด
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เกี่ ยวกับ การทดสอบดิ น การตั้ง ถิ่ น ฐาน และวางผัง ตามแกนทิ ศ ที่ เหมาะสม การแยกผัง วิ ธี ก าร
ก่ อ สร้ า งที่ ห ลากหลาย ตลอดจนอธิ บ ายในรายละเอี ย ดของเสาซุ้ ม ประตู และองค์ ป ระกอบ
สถาปั ตยกรรมอื่ น ๆ ภายหลังเนื้ อหาทั้งหมดได้ถู กย่อลงในหนังสื อชื่ อ Mayamata และแปลเป็ น
ภาษาสิ งหล[68]
สมัยอณุราดาปูระ
ความมัน่ คงของการเจริ ญรุ่ งเรื องของพุทธศาสนานาไปสู่ การรวมกันของรัฐต่าง ๆ เป็ นเวลา
กว่าร้ อยปี ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในช่ วงการปกครองของราชวงศ์อณุ ราดาปู ระ ที่ ท าให้เกิ ดการพัฒ นาระบบ
ชลประทานที่ ขยายออกไปเพื่อการเกษตร และในช่ วงนี้ ดินแดนได้กลายเป็ นเส้นทางค้าขายที่เปิ ด
ออกไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ระหว่างตะวันตกและตะวันออกของทวีปเอเชีย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้วดั
ได้กลายมาเป็ นจุดศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ตลอดจนเป็ นจุดศูนย์รวมของจิตวิญญาณและพลังของ
การปกครอง ศิลปะ และ สถาปัตยกรรม อารยาธรรมของอณุราดาปุระถือได้วา่ เป็ นสุ ดยอดของเมือง
ในยุ ค นั้ น เมื อ งเจริ ญ เติ บ โตเรี ย บไปตามแนวเขาสู ง ทางตะวัน ตกของแม่ น้ า Malwattu Oya ที่
ล้อมรอบไปด้วยแนวของอ่ า งเก็ บ น้ าที่ ใ ช้เพื่ อ การชลประทานที่ ส ามารถวัด ความยาวได้ถึ ง 25
กิโลเมตรในช่วงศตวรรษที่ 6 หลังคริ สตกาล ตัวเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกาแพงและป้ อมปราการที่
ครอบคุลมพื้นที่ 0.8 ตารางกิโลเมตรและประตูเมืองในแต่ละจุดที่สาคัญ ภายในเมืองประกอบไป
ด้วยส่ วนที่อยู่อาศัย วังหลวง วัดที่เก็บรักษาพระธาตุของพระพุทธเจ้า เมืองนั้นถือได้ว่าเป็ นจุดศูนย์
รวมของการค้าขาย ในตาแหน่งที่ถนนบรรจบกันจะเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์ขนาดเล็กเพื่อใช้เทศนา ที่พกั
อาศัย จะขยายไปในแต่ ล ะถนนสายหลัก ของเมื อง ตัวเมื องนั้น มี ระบบระบายน้ า ที่ ดีในเมื องยัง
ประกอบไปด้วยตลาด, สถานพยาบาล, สุ สาน, คุก แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมสาหรับที่พกั อาศัยใน
ยุค นี้ ไม่ ค่ อยถูก ค้นพบ ดังนั้น รู ป แบบบ้านที่ มี ลานภายในนั้นไม่ ป รากฏเป็ นที่ แน่ น นอนว่าไว้ใช้
ส าหรับ หลบภัยซึ่ งถูกค้นพบจากนักโบราณคดีในช่ วงต้นศตวรรษที่ 20 ศาสนาสถานขนาดเล็ก
ประกอบขึ้นไปตามแบบอย่างของขอบเขตพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ภายในเป็ นที่ต้ งั เจดีย,์ โถงสาหรับเทศนา,
ที่สักการะ, บริ เวณปิ ดล้อมต้นโพธิ์ซ่ ึงเป็ นวัตถุที่ชาวสิ งหลให้ความเคารพ และหอระวังภัยของศาลา
ที่ใช้พกั อาศัย ในส่ วนของวัดขนาดใหญ่จะเป็ นจุดศูนย์กลางเพื่อแยกคณะสงฆ์ ที่ออกไปเผยแพร่
พุทธศาสนายังเมืองบริ วาร ในเมืองยังประกอบไปด้วยกลุ่มของกุฏิที่รวมกันเป็ นลักษณะเขาวงกต
ในบางกุฏิมีหอสวดมนต์ , ห้องสมุด, เจดียท์ ี่กาหนดขอบเขตการปกป้ องของตัวเอง ภายในเจดียน์ ้ นั
เป็ นที่ต้ งั ส่ วนสักการะ[69]
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ภาพที่ 14 ผังเมืองอณุราดาปุระ
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 15 Black Water Pool สมัยอณุราดาปุระ
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
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สมัยศรีกริ ียะ
ในค.ศ. 477 หลังคริ สตกาลกษัตริ ย ์ Dhatusena ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ โดย Kasyapa ซึ่ ง
เป็ นพระโอรสของตัวเอง ด้วยเกรงว่าตนจะถูกรอบทาร้ายคืน Kasyapa ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปยังภูเขา
หิ นชื่ อศรี กิรี-ยะ อยู่ห่างจากอณุ ราดาปุระไปทางใต้ราว 60 กิโลเมตร และทรงสร้างปราสาทไว้ยงั
ยอดของภูเขาหิ น ตัววังมีพ้ืนที่ 15,000 ตารางเมตร บนยอดเขาหิ นมีลกั ษณะเป็ นภูเขาหัวตัดทรงวงรี
สู งขึ้นไป 200 เมตรจากฐาน ตัวปราสาทมีการวางผังสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวแกนททิศเหนื อจรดทิศ
ใต้ ลักษณะของผังและรู ปตัดนั้นวางแนวอาคารไปตามการลดลัน่ ของชั้นหิ น ที่เป็ นขั้นบันไดลงไป
ยังพื้นที่ ส่วนพระองค์ที่อยู่ภายใน ด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื้นที่ สาธารณะและสวนที่ อยู่
ด้านทิศใต้ เชื่อมต่อกับทางสัญจร ผิวหน้าของภูเขาหิ นด้านทิศตะวันตกปกคลุมด้วยภาพวาดสี ปูน
เปี ยก ซึ่งยังเหลือหลักฐานเป็ นกลุ่มของภาพวาดในช่องเขาที่แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการศึกษาศิลปะ
ของชาวสิ ง หลในช่ วงศตวรรษที่ 5 พื้ น ที่ เชิ ง เขาซึ่ งเป็ นฐานของภู เขานั้น ล้อ มรอบไปด้วยป้ อ ม
ปราการที่ ต้ งั อยู่บ นแหล่ ม หิ น และเป็ นที่ ต้ งั ของศาสนาสถาน บางส่ วนถูก สร้ างเป็ นสวนเพื่ อท า
หน้าที่เป็ นแนวเชื่ อมต่อทางสายตาระหว่างสวนน้ าของวังหลวงทางทิศตะวันตก และพื้นที่ ภายใน
ภายนอกของผังเมื องไปตามแนวทิ ศตะวันออก ความซับ ซ้ อนของผังเมื องนี้ ถูก รวบรวมไว้ด้วย
ขอบเขตของแนวกาแพงเมืองและป้ อมปราการเป็ นรู ปสี เหลี่ยมผืนผ้า สวนน้ าของวังหลวงได้รับการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับกับแนวชั้นหิ นของที่ต้ งั ตัดผ่านด้วยถนนหลักที่ขนาบข้างด้วยสระน้ าทั้ง
ด้านตะวันออก และตะวันตก และตัวสระน้ าได้รับการก่อแนวอิฐเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายกขอบสระ
ให้สู งกว่าสระน้ าธรรมชาติ ทางเข้าของเขตราชฐานถูกออกแบบให้เป็ นสระน้ าขนาดเล็กและตั้ง
ศาลา เพื่อกาหนดขอบเขตทางเข้าที่นาไปสู่ สวนหินที่ฐานของภูเขา ความซับซ้อนของศรี การี ยะเป็ น
ข้อบ่งชี้ ถึงความสาเร็ จของศิลปะการวางผังเมือง จิตรกรรม สถาปั ตยกรรม การอกแบบสวน และ
งานประติมากรรม ในการออกแบบสวนแสดงให้ถึงความรู ้ช้ นั สู งของการออกแบบ ชาวศรี ลงั กายังมี
วิ ธี ก ารจัด การน้ าที่ ดี ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะการออกแบบสวนที่ ส ร้ า งให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น[70]
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ภาพที่ 16 ศรี กิริยะ
ที่มา: https://oddviser.com/sri-lanka/dambulla/sigiriya
สมัยโปโลนนารุวะ
ในช่วงศตวรรษที่ 5 และ 6 เหล่าผูน้ ับถื อศาสนาฮินดูมีอิทธิ พลต่ออินเดียใต้ 3 เหล่าได้แก่
Pandyas, Pallavas, Cholas แย่ง ชิ งกัน เพื่ อ เข้าปกครองอิ น เดี ย ใต้ ซึ่ งส่ งผลต่ อการรั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
อินเดียใต้ต่อศรี ลงั กา ในท้ายที่สุด Cholas ได้เข้ามาบุกรุ กศรี ลงั กาในช่วงต้นศตวรรษที่ 11 นานถึง
60 ปี การเข้ามายึดครองศรี ล ังกาท าให้เกิ ด การย้ายเมื อ งหลวงไปทางตะวัน ออกเฉี ย งใต้ราว 75
กิโลเมตรจากอณุ ราดาปุระไปยังโปโลนารุ วะเพื่อง่ายต่อการควบคุมเมืองทางใต้ การเข้ารุ กรานครั้งนี้
ได้ทาให้เกิ ดการกดขี่ต่อพุทธศาสนา โดยการรื้ อถอนศาสนาสถานและก่อสร้างศาสนาสถานของ
ฮินดูข้ นึ แทนที่ จนกระทัง่ ช่วงกลางของศตวรรษที่ 11 กษัตริ ย ์ Vijayabahu ของชาวสิ งหลได้ขบั ไล่ผู ้
รุ กรานกลับไปยังอินเดียได้สาเร็ จ แต่เมืองอณุ ราดาปุระได้เหลือแตกซากปรักหักผัง พระองค์จึงได้
ยกให้โปโลนารุ วะขึ้นเป็ นเมืองหลวงเพื่อเป็ นฐานรวบรวมจักรวรรดิและรักษาพุทธศาสนา แต่เมือง
โปโลนารุ วะเล็กกว่าเมืองอณุ ราดาปุระเป็ น 3 เท่าโดยแผ่ออกไปจากเหลือจรดใต้เพียง 5 กิโลเมตร
บนสันเขาสู ง ตัวเมืองปิ ดล้อมด้วยกาแพง หนาแน่นไปด้วยโครงข่ายถนนและอาคารขนาบไปตาม
แนวตารางตั้งฉากกันตั้งแต่ทิศเหนื อไปทิศใต้ เมืองชั้นในปิ ดล้อมด้วยป้ อมปราการทึบตัน เป็ นที่ต้ งั
ของปราสาท Parakramabahu ที่มีลกั ษณะการปิ ดล้อมแบบผังวงกลมซ้อนชั้นขึ้นไป 7 ชั้นในกาแพง
ประดับประดาไปด้วยซุ้มนับร้อยที่ตกแต่งด้วยเสาลงสี ตรงข้ามปราสาทคือที่ต้ งั ของสภาที่ประชุม
ซึ่ งมีลกั ษณะแนวเสาที่รองรับโถงให้ยกสู งขึ้นบนฐานหิ นที่ยกชั้นขึ้นไปเป็ น 3 ชั้น แต่ละชั้นตกแต่ง
ด้ ว ยผ้า สั ก กาหลาด ทางเข้ า หลั ก ยื่ น รั บ ออกมาด้ ว ยบั น ได้ ห ลั ก ตกแต่ ง ด้ ว ยพลอยสี น้ าเงิ น ,
Guardstones และรู ปปั้ นสิ งโต ศาสนาสถานที่ สาคัญของโปโลนนารุ วะตั้งอยู่ทิศเหนื อของกาแพง
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เมืองชื่อ Alahana Parivena มีลกั ษณะเป็ นระเบียงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนชั้นขึ้นไปตามเนิ นเขา ฐาน
อาคารสร้างจากกาแพงอิฐด้านบนของฐานเป็ นที่ต้ งั เจดีย ์ Kiri, อุโบสถ Lankatilaka และหอประชุม
สงฆ์ ระเบียงเชื่อมต่อทางสัญจรขนาดใหญ่และบันได ที่ต้ งั สถูปขนาดเล็กและสระสรงน้ า และศาลา
แต่ที่ว่างระหว่างคือสิ่ งสาคัญของตัวอาคารเอง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประสบการณ์การรับรู ้
มิติของผูท้ ี่ มาเยือนความซับ ซ้อนนั้นเกิ ดจากระบบ grid ที่ขนานกันตลอดทิศเหนื อจรดใต้ ดังนั้น
องค์ป ระกอบมากมายในที่ ต้ ัง ของอาคารจึ ง สอดคล้อ งไปกับ ภู มิ ศ าสตร์ ด้วยวิ ธี ก ารเซาะล่ อ งที่
สมมาตร[71]

ภาพที่ 17 อุโบสถ Thuparama
ที่มา: http://www.tourslanka.com/polonnaruwa/

ภาพที่ 18 โปโลนนารุ วะ
ที่มา: http://lankainf.blogspot.com/2012/09/polonnaruwa-polonnaruwa-considered-as.html
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เอกลักษณ์ เฉพาะในยุคดั่งเดิมของศรีลงั กา
การอธิ บายงานในช่วงยุคดัง่ เดิมของศรี กลางนั้นเริ่ มต้นที่ช่วงยุคกลางจนไปถึงปลายของอณุ
ราดาปุ -ระ และโปโลนนารุ ว ะ ในช่ ว ง 100 ถึ ง 1200 ปี หลัง คริ ส ตกาล ลัก ษณะมากมายของ
สถาปั ต ยกรรมของชาวสิ ง หลสามารถสั งเกตได้เห็ น ถึ ง การรั บ อิ ท ธิ พ ลรู ป แบบมาจากอิ น เดี ย
จนกระทัง่ ศิลปิ นและช่างฝี มือของสิ งหลเริ่ มพัฒนารู ปแบบเฉพาะ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
ศิลปะที่ รับมาจากภายนอกสู่ ลกั ษณะเฉพาะตัวของชาวสิ งหลเอง สถาปั ตยกรรมในช่วงยุคเริ่ มต้น
ของศรี กาลังนั้นได้แสดงอย่างชัดเจนของเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่นาภูมิศาสตร์ , น้ า, ภูมิประเทศของ
หิ น และการพัฒ นาศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ชั้น ดิ น เป็ นเกณฑ์ ใ นการตั้ง ใจเลื อ กที่ ต้ ัง เพื่ อ สร้ า งอาคารให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อเป็ นการกาหนดขอบเขต, การสร้างบันได, ถ้ า และทางสัญจรแคบไป
ตามล่องหิ น ในวิธีการพิจารณาเหล่านี้ ชาวศรี ลงั กาได้คน้ พบการนาน้ ามาใช้ร่วมกันทั้งจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และธารน้ าไหลซึ่ งทาให้เกิดการวางผังของสวนน้ าแยกออกเป็ นบ่อหรื อช่อง สวนและ
ระเบี ย งคื อ องค์ป ระกอบของสถาปั ต ยกรรมแบบศรี ล ัง กาที่ มี ม าช้านาน นั้ น ฝั่ ง อยู่ ในอาคารทุ ก
รู ปแบบตั้งแต่อาคารเพื่อการอยู่อาศัยจนถึงอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ หน้าที่ของมันเป็ นทั้งการใช้
เพื่อการเชื่อมต่อของห้องต่าง ๆ สร้างให้เกิดบทสนทนาระหว่างภายในกับภายนอก และหน้าที่ของ
การสร้างระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ สถาปั ตยกรรมในยุคดัง่ เดิมของศรี ลงั กามีพ้ืนฐานการ
ออกแบบการพัฒนาระบบ และสัดส่ วนจากหลักคณิ ตศาสตร์ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบจักรวาลวิทยา
อาคารขนาดใหญ่และเส้นรอบรู ปของเมืองมีพ้ืนฐานการวางผังจากระบบ grid สี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดย
จะเรี ยบเรี ยงตาแหน่ งต่าง ๆ จากเข็มทิ ศ อาคารที่ มีความซับซ้อนมากขึ้นมี ลกั ษณะการวางผังตาม
แนวแกนที่ทางานร่ วมกันกับความระเอียดในการจัดลาดับของแกนหลักและแกนรอง ซึ่งแต่ละการ
จัดองค์ประกอบที่นามารวมกันอยูบ่ นพื้นฐานโครงสร้างผังที่สมมาตร ผนวกกับการจงใจวางผังที่ไม่
สมมาตรทาให้เกิดความน่าสนใจของที่ว่าง หิ นถือได้ว่าเป็ นวัสดุตามธรรมเนียมในการสร้างอาคาร
ของชาวสิ งหลจนกระทัง่ ครึ่ งหลังของสหัสวรรษช่างฝี มือเริ่ มนาหิ นปูน, หิ นทราย และหิ นแกรนิตที่
มีความคงทนมากกว่าที่นาน ๆ ครั้งนามาใช้งาน แต่โดยส่ วนมากอาคารจะก่ อสร้างด้วยอิฐ ปิ ดผิว
ด้วยปูนขาวและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาบนโครงสร้างไม้ และใช้หิน , เสาและหัวเสาเพื่อจบ
การตกแต่ง และใช้ประติมากรรมเป็ นเครื่ องประดับ ลักษณะเด่นที่นาธรรมชาติเข้ามาใช้ร่วมกันใน
การทะลายกาแพงระหว่างที่ว่างภายใน- ภายนอก ที่แทรกอยู่ดว้ ยสวนและระเบียง ที่รวบรวมอยู่ใน
การวางผังตามแนวแกนที่ ต้ งั ฉากกันแต่เจตนาให้ไม่สมมาตรกันเพื่อเกิดความเคลื่อนไหวทั้งหมด
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ของผัง วัส ดุ ที่ ม ัก ใช้คื อ อิ ฐ , โครสร้ างไม้, กระเบื้ อ งดิ น เผาและวัส ดุ ฉ าบผิ วที่ มี ราคาไม่ แ พงแต่
เหมาะสมใช้เป็ นวัสดุในการก่อสร้าง[72]
สถาปัตยกรรมยุคกลาง
กัมโปละ
ยุคกลางของศรี ลงั กานับได้จากช่วงเริ่ มต้นศตวรรษที่ 13 ที่ ขยายออกไปจนถึ งการผนวก
ดินแดนในช่วงจักรวรรดิ Kandyan โดยการขยายอิทธิพลของอังกฤษในปี ค.ศ. 1815 การเสื่ อมโทรม
ของโปโลนนา- รุ วะ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ได้กระตุน้ ให้ชาวสิ งหลละทิ้งพื้นที่เขตแห้ง เพื่อย้าย
ลงไปพื้นที่บริ เวณกลางภูมิภาคและชายฝั่ งตะวันตกของเขตชื่น เนื่ องจากปั จจัยมากมายทั้งจากการ
รุ ก รานอย่า งต่ อ เนื่ อ งของอิ น เดี ย ใต้ การเมื อ งภายในที่ ไ ม่ เสถี ย รภาพ การผัง ทลายของระบบ
ชลประทาน การขายอิ ท ธิ ผ ลของชาวทมิ ฬ การระบาดของไข้ม าเลเรี ย ซึ่ งต่ อมาชาวสิ งหลได้ต้ งั
จัก รวรรดิ ม ากมายและสร้ า งเมื อ งหลวงเป็ นช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ทั้ งที่ Dambadeniya, Yapahuva,
Kurunegale, Gampola, Kotte, Sitavaka และ Kandy[73]
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 พระราชา Parakramabahu ที่ 2 ได้สร้างพระราชวังขึ้นบนยอด
เขาหิ นที่เมือง Dambadeniya และได้สร้างวิหารประดิษฐานพระสารี ริกธาตุใกล้กบั ฐานของวัง ต่อมา
Dambadeniya ได้เสื่ อมโทรมลง แนวกาแพงป้ องกันเมือง Yapahuva ได้ถูกใช้เป็ นที่ต้ งั วังหลวงของ
พระราชา Bhuvanekabahu ที่ 1 เป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ ในช่วงหลังของศตวรรษที่ 14 ศูนย์รวมของการ
ปกครองอยู่ที่ Gampola ซึ่ งในช่วงนี้ ถือเป็ นช่วงฟื้ นฟูศิลปะเป็ นเวลาไม่นาน ที่แสดงให้เห็ นถึงการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบยุคดัง่ เดิมไปสู่ ความเป็ นพื้นถิ่นมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและ
พื ช พัน ธุ์ ข องพื้ น ที่ ที่ เป็ นเนิ น เขา วิ ห าร Lankatilaka เป็ นศาสนาสถานที่ รวบการใช้งานทั้ง พุ ท ธ
ศาสนาและฮินดู วิหารหลักนั้นสร้างจากรู ปแบบอุโบสถของโปโลนนารุ วะด้วยกาแพงอิ ฐหนาที่
รองรับหลังคาโค้งที่ก่อสร้างด้วยอิฐ โครงสร้างทั้งหมดปกคลุมด้วยชั้นหลังคาของกระเบื้องดินเผา
ที่ บ่งชี้ ให้เห็ นถึ งการรั กษารู ป แบบงานช่ างฝี มื อ โครงสร้างที่ ทึ บตันในช่ วงท้ายโปโลนนารุ วะได้
พัฒนาไปสู่ โครงสร้างหลังคากระเบื้องที่เบาบางกว่าในช่วงต้นศตวรรษ ความน่าสนใจของการซ้อน
หลังคาขึ้นไปของรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของชาวสิ งหล ที่ Embekke ตลอดทั้งหมู่บา้ นได้ถูกวางผัง
ให้อยู่ดา้ นใดด้านหนึ่ งของเส้นทางขบวนสัญจร นามาจากเพนี ยดขึ้นช้างไปสู่ กาแพงบริ เวณรอบ ๆ
ของเมือง ตลอดแนวกาแพงจะเป็ นที่ ต้ งั ศาล ซึ่ งประดิษฐานรู ปปั้ นนู นต่าของเทพเจ้า รองลงมาคือ
ศาลของพุทธศาสนา และยุง้ ฉางเก็บข้าว รู ปปั้ นนู นต่ าของเทพเจ้าจะตั้งอยู่ในด้านที่ เปิ ดออกของ
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หอกลอง หลังคากระเบื้องจะถูกรับแรงด้วยคานไม้ยื่นขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยู่บนแนวเสาไม้โค้ง ลักษณะ
การประดับตกแต่งนั้นจะแบ่งออกเป็ นช่องที่ซับซ้อน ในแต่ละช่องจะแสดงภาพวาดเกี่ยวกับสัตว์
นางรา นักมวยปล่า นักรบ ในที่นี่แสดงให้เห็นถึงทุกความพยายามที่จะลดทอนรู ปแบบการก่อสร้าง
จากหิ นในยุคดัง่ เดิมไปสู่ การใช้รูปโครงสร้างไม้แบบใหม่ ช่วงสิ้ นสุ ดศตวรรษที่ 14 เป็ นช่วงที่มีการ
ช่วงชิงอานาจกันอย่างสู งของจักรวรรดิสิงหลและการขัดแย้งกับจักรวรรดิของชาวทมิฬทางตอน
เหนื อ และช่ วงท้ายของศตวรรษที่ 15 จัก รวรรดิ ของชาวสิ ง หลได้แตกออกเป็ น 3 เมื องระหว่าง
Kotte, Jaffna และ Kandy จนเมื่อการมาถึงของชาวโปตุเกส[74]

ภาพที่ 19 วิหาร Lankatilaka
ที่มา: http://www.sundayobserver.lk/2017/02/19/travel/lankatilaka-vihara-magnificent-edificegampola-era
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เส้ นทางค้าขายของชาวอาหรับและชาวจีน
เป็ นเวลานานก่อนการเข้ารุ กรานจากโปตุเกส ชาวอาหรับและชาวจีนคือผูท้ ี่มาเยือนก่อนอยู่
แล้วในช่ วงสหัส วรรษแรกนัก เดิ น เรื อชาวอาหรั บ ได้ใช้เป็ นเส้ น ทางเดิ น เรื อระหว่างมหาสุ มทร
อินเดีย และขอบทะเลอาราเบียน ในขณะที่นกั เดินเรื อชาวจีน และมาเลได้ล่องเรื อทะลุช่องแคบมาลา
กา จากทิศตะวันออกสู่ ศูนย์กลางการค้าที่อินเดียใต้ ช่องแคบ Palk Strait จึงเหมาะที่ใช้เป็ นทางผ่าน
ซึ่งมีลมพัดตลอดเวลาระหว่างทะเลอาราเบียนและอ่าวเบงกอลท่าเรื อ Mantai ของศรี ลงั กาได้กลาย
มาเป็ นท่าเรื อที่สาคัญของพ่อค้าทั้งจาก กรี ก โรมจากตะวันตก และชาวจีนจากตะวันออก ถึงกระนั้น
ชาวสิ งหลก็ไม่เคยตั้งคาถามถึงผลประโยชน์ที่ควรได้รับจาการเป็ นเมืองท่าอีกทั้งชาวสิ งหลเองยังไม่
เคยได้รับการเป็ นเมื องแห่ งจุดศูนย์รวมการเดิ นเรื อ เนื่ องจากเมื องหลวงตั้งอยู่ห่างไกลจากชายฝั่ ง
ท่ าเรื อโบราณจึงไม่ ได้รับ การดูแล ต่อมาพ่ อค้าชาวอาหรับและมาลาบาร์ ได้คน้ พบเมื องท่าอย่าง
Colombo และ Galle จึงเริ่ มสร้างชุมชนชาวศรี ลงั กามุสลิม[75]
สถาปัตยกรรมภายใต้ อาณานิคมของโปตุเกส
การมาถึงครั้งแรกของชาวโปตุเกสเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1505 ซึ่งถือได้วา่ เป็ นช่วงผลิก
ผันให้ศรี ลงั กาตกเป็ นอาณานิ คมของชาวยุโรปยายนานกว่า 500 ปี เมื่อเรื อเล็ก 3 ลาของโปตุเกส
ภายใต้การบังคับบัญชาของ Lorenzo de Almeida ได้คน้ พบแผ่นดินใกล้กบั ท่าเรื อในเมือง Colombo
ชาวโปรตุ เกสได้เดิ น ทางเข้า เฝ้ า พระราชา Bhuwenaka Bahu ที่ 4 และได้รั บ ชัย ชนะในการขอ
สั ม ปทานเผื่ อ จัด ตั้ง โรงเก็ บ สิ น ค้า ในบริ เวณท่ า เรื อ ของชาวอาหรั บ แต่ เพี ย งชาติ เดี ย วในเมื อ ง
Colombo ภายหลังโปรตุเกสได้สร้างป้อมปราการ และเข้ายึดครองยุคแห่งการเดินเรื อสมุทรบริ เวณ
น่านน้ าของศรี ลงั กา เป็ นเวลากว่าทศวรรษที่ชาวโปตุเกสเริ่ มสร้างป้ อมและแหล่งเปลี่ยนถ่ายสิ นค้า
ตลอดแนวชายฝั่งตะวันตก จุดประสงค์หลักของชาวโปตุเกสนั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อรุ กรานแต่เป็ นการ
คานอานาจการค้าต่อชาวอาหรับที่มีอิทธิ พลบนมหาสมุทรอินเดีย เพื่ อแย่งชิ งผลกาไรจากการค้า
เครื่ องเทศ และเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ ในช่วงสิ้ นสุ ดศตวรรษที่ 16 ชาวโปตุเกสได้มีชยั เหนื อชาวทมิฬ
และนาไปสู่ ชายฝั่ งของศรี ลงั กาตกอยู่ภายใต้อธิ ปไตร เป็ นเวลากว่าศตวรรษโปตุเกสได้มีอิทธิ พล
เหนื อศรี ลงั กา โปตุเกสได้ต้ งั ให้เมื อง Colombo เป็ นศูนย์กลางท่าเรื อ ซึ่ งได้รับการป้ องกันจากลม
มรสุ มโดยแหลมหิ นที่ยื่นออกไปในทะเล และการโจมตีจากภาคพื้นดินด้วยทะเลสาปที่ลอ้ มรอบตัว
ป้อม ตัวป้อมสร้างด้วยกาแพงหินแกรนิตทึบตันเพื่อปิ ดล้อมเมืองด้านใน[71]
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ในเอกสาร และภาพวาดตัวปย่างประกอบที่อยู่ตามโบสถ์เก่า ๆ แสดงให้เห็ นถึงการสร้าง
เมืองของโปตุเกสมีลกั ษณะแบบเดียวกับเมืองแทบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน และการตัดถนนของเมือง
ที่ต้ งั อยูภ่ ายในป้ อมปราการ บ้านพักอาศัยมีรูปแบบ Classic Northern Iberian ที่มีลกั ษณะฐานอาคาร
ทับตัน และส่ วนที่ เหนื อขึ้นไปเป็ นโครงสร้ างไม้ อีกสิ่ งที่ ตกทอดจากโปรตุเกสได้เหลือไว้ให้คือ
โบสถ์คาทอลิกที่รูปแบบ baroque จากการบันทึกของ Barbara Sansoni ถึงโบสถ์มากมายในช่วงปี
1970 นั้นได้ถูกลาลายไปจากสงครามกลางเมือง วิธีการก่อสร้างและรู ปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
โปตุเกสได้ซึมซับความเป็ นรู ปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นยกตัวอย่างเช่น บานหน้าต่างไม้ขนาดใหญ่
ที่ใช้ในส่ วนพื้นที่อยู่อาศัย แต่ยงั คงรู ปแบบองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมคลาสสิ คของตะวันตก เช่น
เสาแบบอิตาลีเตี่ ย ๆ ช่องเปิ ดบนกาแพงแบบ arch โค้งครึ่ งวงกลม และกระเบื้ องดิ นเผาที่ เรี ยกว่า
sinhala- ulu ในบางครั้งเรี ยกว่า กระเบื้องโปตุเกส[76]

ภาพที่ 20 โบสถ์แบบโปตุเกสที่เมือง Vaddutokottai
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
สถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมของดัตช์
บริ ษทั Dutch East India Company ตั้งอยู่ที่ปัตตาเวีย เมืองจากาต้าช่วงสิ้ นสุ ดศตวรรษที่ 16
ทางบริ ษทั ได้คน้ หาฐานที่ต้ งั บนอนุ ทวีปของอินเดียเพื่อจะเข้าไปแบ่งผลกาไรจากการค้าเครื่ องเทศ
ประจวบเหมาะกับกษัตริ ยข์ องจักวรรดิ Kanyan คือพระราชา Rajasinghe ที่ 2 ปรารถนาที่จะขับ ไล่
ชาวโปตุ เกสจึ ง ได้ร่วมเป็ นพัน ธมิ ต รกับ ชาวดัต ช์ แต่ ก ารขับ ไล่ ค รั้ งนั้น ชาวดัตช์ ไ ม่ ส ามารถเข้า
ควบคุ มได้ท้ งั เกาะแต่ส ามารถยึดชายฝั่ งและจัดการกับ การค้าขายอบเชย และปล่ อยให้ Kandyan
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ควบคุม พื้ น ที่ ช นบทแถบภูเขา ชาวดัตช์ไ ด้ซ่ อมแซมป้ อมปราการของโปตุ เกสที่ เมื อง Colombo,
Galle, Matara และ Jaffna อี ก ทั้ง ได้ส ร้ างป้ อ มปราการใหม่ ต ลอดแนวชายฝั่ ง ของตะวัน ตกและ
ตะวัน ออกด้วยก าแพงทึ บ ตัน ลาดเอี ย งภายนอก ภายในป้ อ มปราการได้ส ร้ างชุ ม ชนขนาดเล็ก มี
ลักษณะผังเป็ นตาราง grid สี่ เหลี่ยมผืนผ้า ถนนปกคลุมด้วยเงาต้นไม้ใหญ่ บ้านพักอาศัยมีลกั ษณะ
การวางผังที่เรี ยงห้องต่อกันลึกเข้าไปจากถนนหน้าบ้านสู่ courtyard ที่อยูร่ วมกันกับส่วนบริ การของ
บ้านที่ดา้ นหลัง ระเบียงหน้าบ้านหรื อที่เรี ยกว่า istppuwa (ในภาษาดัตช์เรี ยกว่า stope) จะเปิ ดออกสู่
ถนน ซึ่งปกติจะนาเข้าสู่ตวั บ้านผ่านโถง (ในภาษาดัตช์เรี ยกว่า zaal) ที่แคบสูง และถูกขนาบข้างด้วย
ห้องทั้ง 2 ฝั่ ง เมื่อผ่านภายในห้องโถง จะเปิ ดออกสู่ ระเบียงอีกด้านที่ต้ งั อยู่ติดกับ courtyard ภายใน
ตามลาดับ ห้องรับแขกหลักของบ้านมีสัดส่วนที่แผ่ออกไปอย่างพอดีเสมอกับความสูงของหลังคาที่
ปิ ดฝ้าเพดานด้วยไม้กระดาน บ้านของชาวดัตช์ปกติวางผังแบบ 2 หรื อ 3 ชั้น ระเบี ยงด้านหน้ามี
ขนาดกว้างขนานไปกับถนนด้านหน้าอาคาร สาหรับอาคารอุตสาหกรรมได้รับอิทธิพลจาก PortoSinhalese ซึ่งมีองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอย่างเช่น กรอบประตู , หน้าจัว่ , ช่องแสงเหนือประตู
คุณภาพของที่ว่างในบ้านของชาวดัตช์ดูเหมือนกับว่าพัฒนามาจากสถาปั ต ยกรรมแบบเอเชีย เช่น
บ้านแถวตามแบบของชาว Moore และชายฝั่งแบบ Malabar บ้านที่ลอ้ มรอบด้วยที่ดินแบบของชาว
Kandyan และบ้านตามประเพณีของชาว Batavia[77]
ในช่วงอาณานิ คมของดัตช์แ สดงให้เห็นถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุพ้ืนถิ่นใน
การก่อสร้าง กาแพงจะมีความหนาถูกสร้างขึ้นจากหิ น หรื อดินแดง ก่อด้วยโคลน หรื อปูนก่อ และ
ฉาบปิ ดผิวให้หนาด้วยปูนขาวที่ทาจากหิ นประการัง ซึ่งจะล้างสี หรื อไม่ลา้ งด้วยผล samara ที่จะให้
สี ส้ ม แดงอย่า งแจ่ ม ชัด มั ก พบได้อ ย่ า งแพร่ ห ลายในอาคารเก่ า มากมาย โครงสร้ างหลัง คาเป็ น
โครงสร้ างไม้รองรั บ ด้วยเสากลม และมุ ง หลังคาด้วยกระเบื้ อง Sinhala คือกระเบื่ องดิ น เผาครึ่ ง
วงกลม บนโครงสร้างไม้บาง ๆ กระเบื้องดินเผานี้ มีการคาดการณ์ ว่าถูกริ เริ่ มจากชาวอาหรับ และ
นาไปประยุกต์ใช้จากทั้งโปตุเกส และดัตช์ กรอบประตู และหน้าต่างถูกประกอบขึ้นจากการเข้าไม้
ที่ หนา และแข็งแรง ในรายละเอี ยดขององค์ป ระกอบอาคารจะเปลี่ ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้น
องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมเหล่านี้ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในสถาปั ตยกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้
อาณานิคมของดัตช์ ที่พฒั นารู ปแบบสถาปั ตยกรรมขนานไปกับในยุโรป ในอาคารสาธารณะที่เหลือ
รอดจากยุคของดัตช์ ปรากฏให้เห็นถึงการเน้นใช้ประโยชน์เป็ นหลัก โดยรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่
เรี ยบง่าย สาหรับอาคารประเภทโบสถ์แสดงออกถึงรู ปแบบ Baroque อย่างชัดเจน[78]
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ภาพที่ 21 ผังพื้น และ รู ปตัดบ้านแบบดัตช์
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
กันดิญาณ
ภายหลัง การสิ้ น พระชนของพระราชา Rajasinghe ที่ 1 ในค.ศ. 1593 ส่ งผลให้ราชวงศ์
Sitavaka ถึงกาลล้มสลาย และเมือง Kandy ได้ถูกตั้งเป็ นเมืองหลวงแห่ งใหม่ แต่ทว่ั ทั้งเมืองได้ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมจากดัตช์ เพื่อให้สะดวกต่อการส่งออกอบเชย พริ กไทย กระวาน หมาก และนาเข้า
สิ่ งทอจากอินเดียใต้ เมือง Kandy นั้นได้พฒั นาในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ลักษณะของผังเมืองเป็ น
รู ปสี เหลี่ยมผืนผ้า กับระบบ grid ของถนนที่วางตัวตามแกนทิศเหนื อจรดใต้ วังหลวงตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองภายในขอบเขตของวังได้ประกอบไปด้วย วิหารที่ประดิษฐานพระสารี ริกธาตุ
อาณาเขตของวังถูกแบ่งจากตัวเมืองโดยรอบอย่างเหมาะสมโดยแนวกาแพงที่ใช้เป็ นป้ อมปราการ
ระวังภัย ในช่ วงเวลานี้ ศาสนาฮิ นดู จะมีความโดดเด่นที่ แสดงให้เห็นถึงความเสื่ อมถอยของพุ ทธ
ศาสนา จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1739 กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายที่เป็ นชาวสิ งหลได้สิ้นพระชนลงโดยปราศจาก
ผูส้ ื บทอดราชสมบัติ บัลลังก์จึงไปถูกส่งต่อไปยังพระอนุชาของพระมเหสี ซึ่งเป็ นชาวอินเดียใต้ของ
พระองค์ กษัต ริ ย ์ 4 พระองค์สุ ด ท้ายแห่ งเมื อ ง Kandy เป็ นชาว Nayakkar จากเมื อ ง Madurai ผูท้ ี่
สื่ อสารภาษา Telegu และ Tamil แต่ดั่งเดิ มของกษัตริ ยข์ องทั้ง 4 พระองค์น้ ี คือฮิ นดู ผสมกับ พุ ท ธ
ต่อมาพระราชา Kirti Sri Rajasinghe ขึ้นครองราชย์ช่วงค.ศ. 1747 ถึง 1782 พระองค์ทรงฟื้ นฟูพุทธ
ศาสนา และซ้อมแซมวิหาร วัดที่กาลังจะพังทลายลง รู ปแบบสถาปั ตยกรรมในช่วงนี้ ของ Kandy มี
ลัก ษณะขนาดเล็ก และไม่ ห รู ห รา โครงสร้ างไม้ข นาดใหญ่ ถู ก แทนที่ ด้ว ยหิ น หลัง คามุ้ง ด้ว ย
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กระเบื้องดินเผา กาแพงก่อด้วยอิฐและดินอัด เคลือบผิวโดยปูนขาว รู ปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นจากความ
ทรงจ าผิ ว เผิ น ของสถาปั ต ยกรรมยุ ค ดัง เดิ ม ผสมกับ องค์ ป ระกอบจากอิ น เดี ย ใต้ และยุ โ รป
ขณะเดียวกันนี้ พลังแห่ งการสร้างสรรค์ได้ถูกกักไว้ในเมื อง Kandy นั้นได้ถูกาหนดให้เกิดทิ ศทาง
ใหม่ ไปสู ้การทางานที่ มีขนาดเล็ก แต่สามารถรับรู ้ได้ทนั ที ถึงความประณี ตจากทั้ง งานแกะสลัก
งาช้าง และไม้ งานโลหะ งานจักสาน และจิตรกรรม โดยปรกติราชวงศ์กนั ดิ-ญาณ เป็ นพุทธผสมกับ
ฮินดู จึงได้สร้างวิหารสาหรับประดิษฐานพระสารี ริกธาตุไว้ในวังหลวง และประดิษฐานเทพเจ้าของ
ฮินดูไว้ปกป้ องรักษา ตัววังหลวง และวิหารได้รับการซ้อมแซมตลอดช่วง 3 ศตวรรษ ซึ่ งนับตั้งแต่
ศตวรรษที่ 18 โครงสร้างของตัววิหารถูกสร้างโดยพระราชา Narendra Singhe ตัววิหารมีขนาดเล็ก
ตั้งอยู่กลาง courtyard ต่อมาได้มีการต่อเติมโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่โดยรอบที่มีลกั ษณะศิลปะ
ของกันดิญาณแบบ pseudo- Kandyan ที่ออกแบบโดยสถาปนิ กจากอังกฤษ Edward, Reid & Begg
ในค.ศ. 1930[79]

ภาพที่ 22 วังหลวงเมือง Kandy
ที่มา: http://www.svali.ru/show_picture.php?cntr=101&type=2&id=30&cd=1
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ภาพที่ 23 ผังพื้นวังหลวงเมือง Kandy
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/330170216407310345/?lp=true
สถาปัตยกรรมสาหรับการอยู่อาศัยของชาวสิ งหลในเมือง Kandy
ลักษณะสถาปัตยกรรมสาหรับการอยู่อาศัยของชาวสิ งหล หากเรี ยงลาดับความสาคัญแล้ว
จะไม่ เคร่ ง ครั ด เท่ ากับ อิ น เดี ย ใต้ หรื อ ที่ เมื อ ง Jaffna เนื่ องมาจากชาวสิ งหลไม่ เน้น เรื่ อ งการแบ่ ง
วรรณะ หรื อ การกี ด กัน เพศสตรี ซึ่ งห้ อ งต่ า ง ๆ นั้ น สามารถอยู่ ติ ด กัน ได้ และยอมให้ เกิ ด การ
ปฏิสัมพันธ์ ในครอบครัวได้เกิดขึ้นตามระเบี ยง ความสาคัญเล็ก ๆ ที่ เอื้ อให้เกิ ดความเป็ นส่ วนตัว
และสมาชิกในครอบครัวได้กินอยู่หลับนอนรวมกัน ลักษณะการจัดเรี ยงองค์ประกอบง่าย ๆ อย่างที่
ห้องครัว และห้องเก็บของจะตั้งอยูร่ วมกันในตาแหน่งของโครงสร้างที่แยกออกไป ผลลัพธ์ที่ตามมา
นั้นคือต้นแบบ courtyard ที่ต้ งั อยู่ระหว่างส่ วนที่อยู่อาศัยหลักของบ้าน สาหรับองค์ประกอบอื่น ๆ
จะถูกนามาจัดเรี ยงอย่างเป็ นสัดส่ วน เพื่อขับเน้นต่อการปิ ดล้อม courtyard ได้อย่างเต็มที่ พื้นของ
อาคารจะยกสูงจากระดับดิน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในบ้านมีขนาดเล็ก และผูค้ นหลับนอนบนเสื่ อ[80]
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Robert Knox กะลาสี ของบริ ษทั British East India ผูเ้ คยถูกจับเป็ นนักโทษในช่วงจักวรรดิ
กัณดิญาณนานถึง 20 ปี หลังจากหลบหนี ออกมาได้ในปี ค.ศ. 1679 และกลับไปยังลอนดอนเพื่ อ
เขียนหนังสื อ Historical Relation of Ceylon ค.ศ. 1681 ได้บรรยายถึงเมือง Kandy ในช่วงแรกที่ดตั ช์
เข้ามายังศรี ลงั กา ถึ งความมีชีวิตชี วาของที่ อยู่อาศัยในช่วงแผ่นดินของพระราชา Rajasinghe ที่ 2
อย่างที่บอกเล่าว่าบ้านเมืองของชาวสิ งหลมีขนาดเล็ก และเตี่ยเป็ นกระท่อมที่มุงด้วยกิ่งไม้ ฉาบผนัง
ด้วยดินได้อย่างเนียนเรี ยบ ชาวสิ งหลไม่มีช่างไม้ และช่างสร้างบ้าน ในแต่ละบ้านเจ้าของบ้านมีสิทธิ์
ที่ออกแบบการอยู่อาศัยได้เป็ นของตัวเอง แต่ชนชั้นสู งนั้นเป็ นเจ้าของบ้านที่มีความสง่างาม เนื้ อที่
กว้างขวาง ประกอบด้วยอาคาร 2 หลังที่ ต้ งั อยู่ตรงข้ามกัน อาคารทั้ง 2 หลังจะเชื่ อมต่ อ กัน ด้วย
กาแพง สร้างให้เกิด courtyard อยูใ่ นพื้นที่ตรงกลาง ในศตรวรรษที่ 18 ศิลปะการแกะสลักของเมือง
Kandy ได้ถูกนามาเป็ นองค์ประกอบของตัวอาคาร ในอาคารที่มีช้ นั ตั้งแต่ 2 หรื อมากกว่าขึ้นไปจะมี
ผังที่องค์ประกอบของบ้านจะเรี ยงตัวให้เกิดการปิ ดล้อมของทั้ง courtyard หลัก และรอง ตัวบ้านจะ
เรี ยงติดกับเพื่อนบ้านและใช้กาแพงรวมกันจึ งสร้างให้เกิดความต่อเนื่องของหน้าบ้านที่เรี ยงไปตาม
แนวของถนน สังคมของราชวงศ์กนั ดิญาณมีรูปแบบของวรรณะ และการเข้าครอบครอง สมาชิ ก
ของราชวงศ์เท่านั้นที่จะได้รับอณุ ญาติให้สร้างบ้านที่มีความมัน่ คงสู งกว่าชั้นเดียวขึ้นไป หรื อการ
ได้รับอณุญาติให้ใช้วสั ดุที่คงทนถาวรอย่างเช่น อิฐ หรื อกระเบื้อง และชนชั้นกลางจะได้รับอณุ ญาติ
ให้อยู่บ ้านชั้น เดี ย วที่ ใช้วสั ดุ อย่างก าแพงดิ นอัด และมุ งหลังคาด้วยแฝก จนกระทั้ง ดัตช์เข้ามามี
บทบาท กฎระเบียบต่าง ๆ จึงผ่อนผันลง นามาซึ่ งการเกิดบ้านที่มีลกั ษณะของบ้านที่ต้ งั อยู่ในที่ดิน
ศัก ดิ น าขึ้ น มา หรื อ ที่ รู้จัก กัน ในชื่ อ Walauwe ซึ่ ง ได้รับ การพัฒ นาในช่ วงนี้ ค าว่า Walauwe เป็ น
คาศัพ ท์ข องชาวสิ ง หลที่ รับ มาจากค าศัพ ท์ข องชาวทมิ ฬ ซึ่ งหมายความว่า ‘place of judgement’
ลักษณะของบ้านซึ่งอาคารหลักจะถูกแบ่งเป็ นห้อง ๆ ที่วางตาแหน่งให้อยูล่ ึกเข้าไปจากด้านหลังของ
ระเบี ยงที่ อยู่ด้านหน้า courtyard ที่อยู่กลางบ้านจะสร้างให้เกิดความต่อเนื่ องของระเบียงทางเดิ น
ภายใน ไปจนตลอดแนวของห้องที่เป็ นส่ วนบริ การอื่น ๆ ของตัวบ้าน ผนังก่อด้วยอิฐและฉาบปิ ดผิว
ด้วยปูนขาว หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาระเบียงจะเป็ นตาแหน่งรับโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็ นเสา
กลมแบบอิตาลีหรื อ Tuscan ประตูจะถูกแบ่งออกเป็ นช่องอย่างประณี ต กรอบหน้าต่างสร้างขึ้นจาก
บานไม้และโครงคราวบนแนวตั้ง ผลลัพ ธ์ ที่ นี่ ส ามารถกล่ าวได้ว่า เป็ นการผสมรู ป แบบ PortoSinhalese ซึ่ งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สืบทอดกันมาอย่างระเบียง และ ลานที่ผสมรวมกับ
รู ปแบบ และการก่อสร้างในรายละเอียดเชิงสถาปัตยกรรมของยุโรป[81]
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ภาพที่ 24 ผังพื้นบ้านแบบ Waluawe
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka

ภาพที่ 25 รู ปด้านบ้านแบบ Waluawe
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
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ภาพที่ 26 รู ปตัดแนวยาวบ้านแบบ Waluawe
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka

ภาพที่ 27 บ้านแบบ Waluawe
ที่มา: http://hospitality.lk/directory/listing/the-kandy-house
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ภาพที่ 28 มุมมองภายในระเบียงด้านหน้า Waluawe
ที่มา: http://www.luxurydreamhotels.com/en/hotels/Kandy_House.html

ภาพที่ 29 มุมมองภายในลานกลางบ้าน
ที่มา: http://www.luxurydreamhotels.com/en/hotels/Kandy_House.html
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การล้มสลายของเมือง Kandy
เมือง Kandy ตกเป็ นเป้ าโจมตีหลายต่อหลายครั้งจากดัตช์ และอังกฤษ แต่ไม่มีผบู ้ ุกรุ กชาติ
ใดสามารถรักษาฐานที่ มน่ั ไว้ได้จากสภาพแวดล้อมที่ เป็ นเนิ นเขาไว้ได้ วังหลวง และวิหารได้รับ
ความเสี ยหายครั้งแล้วครั้งเล่าจากการโจมตีเหล่านี้ พระราชาจึงเริ่ มดาเนิ นแผนการสร้างใหม่ ซึ่ งกิน
เวลาที่ยึดยาวออกไปในช่วงเวลาที่สภาพการคลังนั้นอ่อนแออย่างรุ นแรง เป็ นผลให้เกิดความเรี ยบ
ง่ายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สร้างขึ้นจากไม้ ดิน และกระเบื้อง รายละเอียดรู ปแบบนี้ ถูกริ เริ่ มจาก
ชาว Nayakkar จากอินเดีย และยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลที่ซึมผ่านมาจากสถาปัตยกรรมที่เกิ ดขึ้นในที่
ราบต่า กษัตริ ยช์ าว Nayakkar องค์สุดท้ายคือ Sri Vikrama Rajasinghe ที่ครองราชย์สมบัติช่วงค.ศ.
1798 มีรับสั่งให้ขุดทะเลสาบในเมือง Kandy ทาให้เกิดบึงขนาดใหญ่วางตัวอยู่ทางทิศใต้ของเมือง
แวดล้อมไปด้วยเงาสะท้อนของเมฆ สร้างให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่มีชื่อเสี ย งของเมือง Kandy จนในที่สุด
อังกฤษชาติที่วางแผนต่อต้านดัตช์มานานหลายปี ซึ่งมีความก้าวหน้าของระบอบปกครองอย่างที่สุด
ของยุโรป และได้ยดึ ครองการเป็ นเจ้าแห่งยุคเดินเรื อทะเลได้สาเร็จในค.ศ. 1796 หลังจากรอมา 20 ปี
อังกฤษจึงสาเร็จการเข้าควบรวมเมื่อง Kandy ในค.ศ. 1815[81]
สถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ
หลังจากเปิ ดศึ กโดยใช้เวลานานไม่นานนัก อังกฤษจึงสามารถขับไล่ดัตช์ให้พ น้ ไปจาก
แผ่นดิ นศรี ลงั กาได้ในค.ศ. 1796 ทาให้เพิ่มความมัน่ คงตลอดแนวชายฝั่ งไว้ได้ อังกฤษจึงต้องการ
ขยายอิทธิ พลลึกเข้าไปสู่ ดินแดนภายในแผ่นดินโดยพยายามจะยึดเมือง Kandy ในค.ศ. 1815 จาก
ความกระด้างกระเดื่องของผูป้ กครองเมือง Kandy ในขณะนั้น ทาให้องั กฤษตัดสิ นใจโค้นล้มพระ
ราชอานาจจากองค์พระราชา Sri Vickrama Rajasinghe จึงทาให้องั กฤษได้กลายเป็ นประเทศจากต่าง
ทวีปชาติแรกที่เข้าควบคุมอานาจได้ท้ งั เกาะศรี ลงั กา อังกฤษได้ให้ความสนใจตัวเกาะศรี ลงั กาอย่างที่
เป็ นแปลงเพาะปลูกที่มีเนื้อที่มหาศาล ที่สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ จึงได้ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เกาะครั้งมโหราฬเพื่อให้เป็ นพื้นที่เพาะปลูกตลอดทัว่ ทั้งเกาะ ในช่วง
แรกของการทดลองปลูกธัญพืชนั้น ได้นาไปสู่ การเป็ นแปลงปลูกกาแฟขนาดใหญ่ในเขตที่ราบสู ง
เหนือขึ้นไปจากเมือง Kandy ในปี ค.ศ. 1830 การขยายพื้นที่เพาะปลูกนี้ได้ล่วงล้ าเข้าไปยึดครองที่ดิน
ที่ ที่อยู่รอบหมู่บา้ นต่าง ๆ เพื่อต้องการแรงงานเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ได้สร้างความอึดอัดใจต่อการเป็ น
แรงงานของคนพื้นถิ่นจนหลังค.ศ. 1850 อังกฤษจึงนาแรงงานชาว Tamil จานวนมากมายเข้ามาจาก
อินเดียใต้ ต่อมาได้เกิดโรคใบแห้งระบาดขึ้นในพืชช่วงทศวรรษที่ 1870 ได้นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ ปลูกกาแฟ ให้แบ่งออกเป็ นแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิ ด ได้แก่ การปลูกชาที่ จะ
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ปลู ก บนเขตที่ ร าบสู ง หลัง ค.ศ. 1880 ยางจะปลู ก ในพื้ น ที่ ต่ า ลงมา และมะพร้ า ว ซึ่ งการท า
เกษตรกรรมในช่วงนั้นต้องใช้แรงงานจานวนมากในการทางาน และต้องสอดคล้องกับเงินลงทุนที่
สู งขึ้นตามมา ดังนั้นการปลูกชาจึงเป็ นอาชี พที่ ถูกสงวนไว้เฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่ ยาง
และมะพร้าวสามารถให้นกั ลงทุนท้องถิ่นดาเนิดการได้ซ่ ึงส่วนใหญ่จะเพาะปลูกกันในแถบที่ราบต่า
ของศรี ลงั กา จนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 พื้นที่จดั สรรสาหรับปลูกชาหลัก ๆ นั้นมีมากกว่า 1,200
แห่ ง และในช่วงประกาศอิสระภาพค.ศ. 1948 พื้นที่ ปลูกชาได้ครอบคลุม 15 % ของพื้นที่ท้ งั หมด
ของเกาะ การเติ บ โตของกิ จการเพาะปลูก ได้ทาให้เกิ ดความต้องการโครงสร้ างพื้นฐานเกี่ ยวกับ
ระบบคมนาคมใหม่บนเกาะ ท่าเรื อในเมือง Colombo ถูกขยายออกไปสู่ ที่จอดพักเรื อที่เพิ่มปริ มาณ
ขึ้น โครงข่ายของถนนเส้นใหม่ขยายออกไป ซึ่ งทาให้เกิดความเป็ นไปได้ในการเดินทางไปทัว่ ทุก
มุ ม ของเกาะรวมถึ งพื้ น ที่ เนิ น เขาที่ อยู่สู งขึ้ นไป จนในค.ศ. 1860 ระบบรางรถไฟได้ถู ก สร้ างขึ้ น
ระหว่ า งเมื อ ง Colombo กับ Kandy ที่ เปิ ดใช้ใ นปี ค.ศ. 1867 ต่ อ มาได้ข ยายเส้ น ทางไปยัง เมื อ ง
Peradeniya ต่อเนื่องไปยัง Bandarawela เปิ ดใช้เมื่อค.ศ. 1894 จนในค.ศ. 1877 เส้นทางรถไฟสายใต้
ได้ถูกขยายออกไปจากเมือง Colombo ไปยังเมือง Matara เปิ ดใช้เมื่อค.ศ. 1895 ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ
ได้มีการขยายเพิ่มเติ มในทางเหนื อไปสู่ เมือง Anuradhapura จนถึงเมือง Jaffna ท่าเรื อของดัตช์ใน
เมื อง Colombo ได้ถู ก รื้ อทิ้ ง และเปลี่ ย นแปลงเป็ นย่านธุ รกิ จ อาคารที่ มี ช้ ันเดี ยวแบบดัตช์ถู ก เข้า
แทนที่ โดยอาคารส านัก งานที่ มี ต้ งั 2 ชั้นถึ ง 3 ชั้นแต่ โครงข่ ายของถนนแบบดัตช์ยงั คงถู ก รั ก ษา
ไว้[82]
ส านัก งานเทศบาลเมื องถู ก สร้ างขึ้ นเพื่ อให้เกิ ดการรวบรวมชุ นชนเล็ก ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
เชื่อมโยงกันโดยถนนสายหลัก และขยายความเจริ ญไปตามแนวเส้นทางรถไฟ อาคารสานักงาน
ราชการได้ถูกสร้างขึ้น และเป็ นที่พฒั นาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ซึ่ งเป็ นกองงานช่างฝี มือทหาร
ที่ควบรวมกับกองงานสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตามอาคารที่มีขนาดเล็กยังคงถูกออกแบบ และสร้าง
โดยผูค้ นที่เคยอยู่ภายใต้การทางานกับดัตช์ ผูท้ ี่เคยอยู่ในระบบศักดินา หรื อผูร้ ับเหมาท้องถิ่นที่เคย
ได้รับสัญญาจ้างงานส่ วนใหญ่ คนพวกนี้ จะเป็ นชาว Porto- Sinhalese และ Moor ส่ งผลให้เกิดการ
รักษา form ตามขนบธรรมเนี ยมแบบดัตช์ไว้ อย่างก็ตามอังกฤษยังคงทาลายรู ปแบบอาคารทั้งแบบ
ดัตช์ และโปรตุเกส เมื่ออังกฤษสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ และใช้รูปทรงที่เทอะทะตามแบบ
neo- classic[82]
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อังกฤษกับความสาคัญต่อการพัฒนางานสถาปัตยกรรมในศรีลงั กา
จุ ด เริ่ ม ต้น วิ ช าชี พ เกี่ ย วกับ งานสถาปั ต ยกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในยุ ค modern ของศรี ล ัง กานั้ น
สามารถสื บ ย้อนไปยัง การก่ อตั้งกองงานที่ รับ ชอบสาธารณะที่ เรี ยกว่า Public Work Department
(PWD) ค.ศ. 1897 ช่วงเวลานั้นสถาปนิ กอังกฤษมีความเข้าใจที่ดีกว่าในการออกแบบประโยชน์ใช้
สอย และความงามของอาคารทัว่ ไป บ้านพักอาศัย บังกะโล สถานี สูบน้ า และอาคารตรวจคนเข้า
เมือง แต่สาหรับอาคารสาธารณะของราชการจะสร้างตามรู ปแบบที่เกี่วข้องกับประวัติศาสตร์ ของ
อังกฤษตามช่วงเวลานั้น James G Smither หนึ่ งในสถาปนิ กของ PWD เป็ นผูร้ ับชอบงานออกแบบ
สภาเมื อ ง Colombo และ ตลาด Edinburgh ค.ศ. 1868 ตามรู ป แบบ Gothic และงานออกแบบ
พิพิธภัณฑ์เมือง Colombo ค.ศ. 1877 อย่างไรก็ตามรู ปแบบ Palladian อย่างเช่นองค์ประกอบของ
loggia และ courtyard ยังคงส่ งอิทธิ พลที่สาคัญต่อการออกแบบอาคารในช่วงเวลานั้น นอกจากจะ
เป็ นสถาปนิ ก แล้ว Smither ยังเป็ นนักโบราณคดี ที่ ออกส ารวจซากเมื องเก่ าของศรี ลงั กา ใน ค.ศ.
1894 Smither ได้เผยแพร่ ชุ ดงานเขียนแบบจากการออกส ารวจซากเมืองอณุ ราดาปูระ ต่อมาค.ศ.
1893 A L Perera และ H P C Bell ได้จดั ทางานเขียนแบบซากของเมือง Ritigala ต่อมาภายหลัง A M
Hocart นักมานุษยวิทยา และนักโบราณคดี ได้เป็ นที่ปรึ กษาการรวบรวมชุดข้อมูลที่ได้จากการออก
สารวจเพื่อทาให้เป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ Edward Skinner สถาปนิกอีกคนอของ PWD ได้เริ่ มนาเสนอ
รู ป แบบใหม่ ข องการออกแบบ โดยการเลื อกใช้วสั ดุ อย่างอิ ฐแดง เป็ นวัส ดุ ห ลัก ในการท างาน
Skinner ยัง ได้ใ ช้รู ป แบบการประดับ อาคารที่ มี ล ัก ษณะลอกเลี ย นแบบดอกไม้ต ามแบบ IndoSaracenic สาหรับ ออกแบบอาคาร Victoria Eye Hospital ค.ศ. 1903 และ Transworks House ค.ศ.
1907 แต่งานที่สร้างชื่อให้กบั Skinner มากที่สุดคือ Cargills Department Store ค.ศ. 1904 ซึ่งอาคาร
มีลกั ษณะเป็ น 3 ชั้น ตามรู ปแบบอิตาลีซ่ ึ งมีทางเดินลึกใต้หลังคาโค้ง (arcade) รัดไปรอบตัวอาคาร
หลักจากค.ศ. 1910 โครงสร้างเหล็กได้ถูกนาเข้ามาใช้โดยสถาปนิกอย่าง Walker และ Adam ซึ่งเป็ น
ผูร้ ั บ ผิดชอบการออกแบบอาคารสู งที่ เป็ นกระแสใหม่ ในตอนนั้นที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณท่ าเรื ออย่างเช่ น
อาคาร Prince Building ค.ศ. 1911 ที่ มี ค วามสู ง 7 ชั้ น รวมทั้ ง อาคาร Nation Mutual Building
สานักงาน Hong Kong Bank และ Shanghai Bank ค.ศ. 1921 อาคารเหล่านี้ ได้ใช้ระบบโครงสร้าง
แบบสาเร็จรู ปที่นาเข้ามาจากอังกฤษ[83]
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ภาพที่ 30 The British Law Courts in Hulsdorf
ที่มา: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293962-d4091818-ReviewsLaw_Courts_of_Hulftsdorp-Colombo_Western_Province.html

ภาพที่ 31 Cargills Department Store
ที่มา: http://travel-tips.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Sri-Lanka- Colombo-Cargillsdepartment-store.htm
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การเปลีย่ นแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในช่ วงการปกครองจากอังกฤษ
ในช่วงที่ศรี ลงั กาอยู่ภายใต้การปกครองจากอังกฤษ รู ปแบบงานสถาปัตยกรรมได้ถูกสร้าง
ขึ้น อย่างต่ อเนื่ องตลอดช่ วง 4 ศตวรรษ อาคารส าหรั บ พัก อาศัยที่ ส ร้ างขึ้ น ก่ อนค.ศ. 1800 จนถึ ง
ปั จจุบนั หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลัง แต่อย่างไรก็ตามสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของศรี ลงั กานั้นถือได้ว่า
ถูกสร้างในช่วงเวลานี้ เช่นกัน งานฝี มือที่เป็ นวัฒนธรรมของชาวสิ งหลได้ถูกเก็บบันทึกข้อมูลโดย
นั ก ประวัติ ศ าสตร์ Ananda Coomaraswamy และภรรยา Ethel Coomaraswamy ไว้ใ นหนั ง สื อ
Medieval Sinhalese Art ค.ศ. 1908 ซึ่ งทั้งคู่เชื่ อว่าวัฒนธรรมของชาวสิ งหลนั้นกาลังถูกลบเลือนไป
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ศรี ลงั กายังตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลการปกครองจากอังกฤษ สาหรับบ้านแบบ
Kandyan ตามธรรมเนี ยมนั้นจะก่ อก าแพงโดยดิ นอัด และยาง หลังคามุ งด้วยแฝกหรื อกระเบื้ อง
ลักษณะโดยทัว่ ไปหน้าบ้านจะเป็ นระเบียงยกพื้นที่ต้ งั อยู่บนฐานราก ตัวอาคารนั้นสร้างให้เกิดการ
โอบล้อม courtyard (midula) หนึ่ง หรื อมากกว่า ตามธรรมเนียมแล้วผูท้ ี่ตอ้ งการจะสร้างบ้านต้องฟัง
ค าชี้ แนะจากผู ้ท านาย (gurunansa) ในท้อ งถิ่ น เดี ย วกัน ที่ ใ ห้ ค าแนะน าวิ ธี ก ารปรั บ ทิ ศ ทางให้
เหมาะสมของตัวอาคารกับที่ต้ งั จานวนประตู หน้าต่าง วัสดุที่ควรใช้ และกาหนดการเพื่อเริ่ มการ
ก่อสร้าง ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ บา้ นแบบ waluawe ได้ถูกนากลับมาสร้างใหม่โดยใช้วสั ดุที่ถาวรขึ้น
และมีขนาดที่ขยายใหญ่ออกไป มีการเพิ่มจานวน courtyard ลักษณะผังพื้นได้แบ่งซอยห้องต่าง ๆ
ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ง านที่ มี ค วามจ าเพาะ เช่ น ห้ อ งนอน ห้ อ งทานอาหาร ห้ อ งท างาน
ห้องสมุด[84]

ภาพที่ 32 ผังพื้นบ้านของ Ananda Coomaraswamy และภาพถ่ายโดย Geoffrey Bawa
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
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ในช่ วงศตวรรษที่ 18 นี้ ถือเป็ นช่ วงฟื้ นฟู พุ ท ธศาสนาซึ่ งท าให้เกิ ดกระแสการสร้าง และ
ซ่ อมแซมวัด ต่อเนื่ องศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในภูมิภาคชายฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใต้ที่มีความตื่ นตัว
อย่างมาก วัดที่ ส ร้ างขึ้นใหม่ในช่ วงเวลานั้นได้รับ อิ ทธิ พ ลสถาปั ตยกรรม colonial ทาให้เกิดการ
พัฒนารู ปแบบที่มีท้ งั ศรี ลงั กา การวางแนวเสาที่โอบล้อมอาคารแบบโปรตุเกส หลังคาจัว่ แบบดัตช์
และรู ป แบบ neo- classic ตามแบบอัง กฤษ ตัว อาคาจะวางอยู่ บ นภู มิ ป ระเทศที่ มี ล ัก ษณะเป็ น
ขั้นบันได ทางเดินจะปูดว้ ยทรายอย่างเรี ยบง่าย และมีลานที่ถูกฉาบด้วยเงาจากต้นไม้ทาให้เกิดการ
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ก ลมกลื น และสงบ กระแสการสร้ า งวัด รู ป แบบใหม่ น้ ี น าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบจิตกรรมฝาผนังที่ เกิดขึ้นภายในของวิหารโดยทันที การเปลี่ยนแปลงของศรี
ลังกาในช่วงศตวรรษที่ 19 ถูกควบคุมโดยอัตราความเร่ งของเมืองที่ขยายออกไป เมือง Colombo ได้
กระจายตัวเลยขอบเขตป้ อมปราการเก่าของดัตช์ออกไป ชุมชนชาวอังกฤษที่ชานเมืองได้เติบโตอยู่
บริ เวณเนินเขาในเขต Mutwal ทางตอนเหนือ และเรี ยงตัวไปตามแนวยาวของท่าเรื อ เพื่อรองรับการ
มาถึงของเรื อจักรไอน้ า ร่ วมถึงชนชั้นกลางที่ข้ ึนมาจากทางใต้เพื่อทาสวนอบเชย ทาให้เกิดการตั้ง
เมื อ งขึ้ น ใหม่ บ้า นแบบ colonial ของอัง กฤษนั้ น ไม่ นิ ย มการเปิ ดมุ ม มองเข้า สู ้ ไ ปภายในไปยัง
courtyard ซึ่ งลัก ษณะนี้ จะนิ ย มมากกว่าในแบบดัตช์ อังกฤษนั้น นิ ย มให้ ตัวบ้านรวบแน่ นเข้ามา
เพื่อให้สวนโอบล้อมตัวบ้าน รู ปแบบบ้านทัว่ ไปมี ลกั ษณะโถงหลักที่ เป็ นศูนย์กลางและขยายปี ก
อาคารออกไปทั้งสองฝั่ ง ผังพื้ นของห้องจะเรี ยงตัวต่อกันไป (enfilade) หน้าบ้านเป็ นระเบี ยงมุก
(porte- cochere) ยื่นออกไปรับเป็ นทางเข้า ตลอดแนวอาคารจนไปถึงระเบียงด้านหลัง สาหรับบ้าน
ที่ มีขนาดใหญ่ บนชั้นสองจะถูกจัดไว้เพื่อเป็ นห้องนอน ที่ จะวางตัวเรี ยงอยู่ด้านใดด้านหนึ่ งของ
อาคาร ด้านหลังห้องนอนจะมีระเบียงไว้พกั ผ่อน ห้องครัว และส่ วนบริ การจะถูกแยกออกจากตัว
บ้าน การออกแบบช่วงแรกมีการผสมรู ปแบบของโปรตุเกส ดัตช์ และสิ งหล ในช่วงหลังจะพบว่ามี
การใช้รูปแบบอิตาลี ซึ่งได้กลายเป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้กนั อยูท่ วั่ ไป[84]
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ภาพที่ 33 บังกะโลในสวนมะพร้าวในช่วงทศวรรษที่ 1980
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน นี้ ช าวศรี ล ังกาที่ มี ความสามารถรุ่ นใหม่ ได้รับ โอกาสที่ จะประกอบ
กิจการเหมืองตะกัว่ ดา เหมืองอัญมณี และโรงกลัน่ เหล้า ทาให้ผคู ้ นเหล่านี้ ได้มีโอกาสสร้างบ้านที่มี
ขนาดใหญ่ ข้ ึน ในชุ ม ชนที่ เกิ ดขึ้นใหม่ บ ริ เวณชานเมื อง Colombo ลัก ษณะบ้านพัก อาศัยที่ พ บได้
ทัว่ ไปบนถนน Queen และ Thurston รู ้จกั กันดีในชื่อ Lakshmigiri มีลกั ษณะห้องโถงอยู่ตรงกลาง มี
ระเบี ยงมุก ตั้งอยู่ด้านข้างของหอคอยสู ง ลักษณะการออกแบบนี้ อยู่บ นพื้ นฐานบ้านร่ วมสมัยใน
อินเดียที่ได้รับแรงกระตุน้ จากบ้านชนบทของอังกฤษแบบ neo- classic Victorian ที่พกั อาศัยในเมือง
นั้นเหล่าผูป้ ระกอบการ และเจ้าของร้านค้าได้สร้างอาคารให้มีลกั ษณะหน้าร้านแคบ ซึ่ งเป็ นที่อยู่ใน
ที่เดียวกัน ในช่วงแรกนั้นอาคารเหล่านี้ยงั คงได้รับอิทธิ พลจากมุสลิม และดัตช์ ลักษณะอาคารจะมี 2
ชั้น ด้านหน้าอาคารจะเป็ นระเบียงที่ยกพื้นขึ้นจากระดับถนนคล้ายกับเฉลียง บนชั้นแรกส่ วนหนึ่งจะ
ถู ก แบ่ ง ให้ มี ห น้า ที่ เป็ นร้ า นค้า ด้านหลังลึ ก เข้าไปจะเป็ นห้ อ งต่ าง ๆ ที่ ถู ก จัด เรี ย งให้ ล ้อ มรอบ
courtyard ชั้น 2 จะเป็ นส่ วนที่ ใช้อยู่อาศัย บริ เวณท่าเรื อ และโรงงานที่อยู่อาศัยจะถูกให้มีลกั ษณะ
เป็ นโรงเรื อน เป็ นแนวห้องแถวเรี ยงกันไป แต่โดยส่ วนใหญ่ชนชั้นกรรมกรจะสร้างกระท่อมขึ้นเอง
การเพิ่มจานวนของชนชั้นกลางในช่วงเวลานี้ นั้นเลือกที่อยู่อาศัยในบ้านขนาดเล็ก และส่ วนมากจะ
เลือกบ้านที่มีรูปแบบ colonial บ้านชั้นเดียวที่อยู่ตามชานเมืองโดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะเป็ นหลังคาจัว่
ยืน่ มุกออกมาด้านหน้า และมีระเบียงที่ลึก ส่ วนห้องนอนจะเรี ยงตัวอยู่ดา้ นใดด้านหนึ่งของโถงหลัก
ห้องครัว และห้องบริ การอื่น ๆ จะถูกวางไว้ในปี กอีกด้านหนึ่งของอาคาร สิ่ งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
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รู ปแบบอาคารลักษณะนี้ คือ mal lali หรื อ floral panel ซึ่ งปรากฏขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่แสดง
ให้ เห็ น ถึ ง ลัก ษณะการประดับ ตกแต่ งแบบพื้ น ถิ่ น ที่ เกิ ดขึ้ น ในเวลาเดี ย วกับ สถาปั ตยกรรมแบบ
colonial[85]

ภาพที่ 34 บ้านแบบ British colonial
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka
สถาปัตยกรรมในช่ วงศตวรรษที่ 20 ของศรีลงั กา
ค.ศ. 1920 ในช่วงนั้นศรี ลงั กายังคงไม่ได้รับกระแสสถาปัตยกรรมใหม่ที่กาลังแผ่ขยายในฝั่ง
ตะวันตก อาคารสาธารณะที่สาคัญยังคงถูกสร้างอย่างต่อเนื่องตามรู ปแบบคลาสสิ ค แต่ในช่วงเวลา
เดี ย วกัน นี้ ความสนใจเกี่ ยวสถาปั ตยกรรมพื้ น ถิ่ นในศรี ล ัง กาได้แผ่ข ยายออกไป จนนาไปสู่ ก าร
ประดิ ษ ฐ์ เครื่ องประดับ ตกแต่ งในองค์ป ระกอบสถาปั ต ยกรรมแบบ pseudo- Kandyan ของชาว
สิ งหล ที่อยู่ร่วมกับสถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิ ค ในค.ศ. 1930 ลักษณะความเป็ น modern ได้ขยาย
อิทธิ พลเข้ามาในศรี ลงั กาโดยภาพยนตร์ Hollywood และนิ ตยสารจากอเมริ กา ที่แฝงอยู่ในรู ปแบบ
Art Deco ทั้งในอาคารประเภทบ้าน และอาคารพาณิ ชย์ PWD ยังคงทาหน้าที่เป็ นหน่ วยงานหลัก
ของรั ฐ บาลที่ รับ ผิ ด ชอบงานออกแบบอาคารกว่ า 100 หลัง ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั่ว ทั้ง เกาะ เช่ น โรงเรี ย น
โรงพยาบาล ไปรษณี ย ์ อาคารของหน่วยงานปกครอง จนค.ศ. 1920 อาคารรัฐสภาแห่ งใหม่ได้ถูก
สร้ างขึ้ น ภายใต้ก ารน าโครงการโดย Austin Woodeson อาคารหลัง นี้ ตั้ง อยู่บ ริ เวณมุ ม ของป้ อ ม
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ปราการเก่า โดยรู ปแบบ neo- classic ที่ หันระเบี ยงมุขไปทางทิศตะวันตก ซึ่ งเป็ นทิ ศทางที่ช้ ี ไปยัง
ยุโรป และหันหลังอาคารให้กบั แผ่นที่แสดงถึงนัยของการปกครอง[86]

ภาพที่ 35 รัฐสภาเก่าค.ศ. 1930 แบบ neo- classic
ที่มา: http://serendib.btoptions.lk/article.php?issue=47&id=1210
ช่วงทศวรรษ 1920 บริ ษทั ที่มีผลงานมากมาย และมีชื่อเสี ยงอย่าง S J Edwards จากปี นัง ได้
ชนะประกวดแบบอาคารศาลากลางเมืองแห่ งใหม่เมื่อค.ศ. 1923 ลักษณะอาคารยังคงรู ปแบบ neoclassic ที่ ใช้เสา Doric ขนาดใหญ่ กว่าปกติ 2 เท่ า และห้องประชุ ม สภาที่ ต้ งั อยู่ระหว่าง courtyard
ภายใต้หลังคาโดมปลอม ต่อมา Edwards ได้เข้าร่ วมกับ H H Reid และ R G Booth และเปลี่ยนชื่ อ
บริ ษทั เป็ น Edwards, Reid and Booth ซึ่ งทั้ง 3 คนได้รับชื่อเสี ยงอย่างดีในการเป็ นนักออกแบบ งาน
ที่ พ วกเขาถนั ด นั้ นเป็ นรู ป แบบ Colonial Classic, Art Deco และ Modern อาคารที่ พ วกเขาได้
ออกแบบไว้ยงั คงหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั และบางอาคารได้กลายเป็ นอณุ สรณ์สถานอย่างเช่น the
Gaffoor Building, the Chartered Bank, งานปรั บ ปรุ งโรงแรม Grand Oriental Hotel เป็ นต้น Reid
เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบโครงการซ่ อ มแซมวิ ห าร Kelaniya และปรั บ ปรุ งรู ป แบบวิ ห ารที่ ป ระดิ ษ ฐาน
สารี ริกธาตุในเมือง Kandy งานออกแบบศาลหลักของ Kelaniya นั้น Reid ได้แรงบันดาลใจรู ปแบบ
อุโบสถจากยุคโปโลนนารุ วะ จนกระทั่ง ค.ศ. 1935 Booth ได้ล าออกจากบริ ษ ัท และในปี ถัดมา
Edwards ได้ลาออกตามไปเช่นกัน Reid นั้นไปเข้ารับราชการทหารเพื่อเข้าร่ วมสงคราม สถาปนิ กที่
มีคุณสมบัติที่เข้าใจความเป็ นยุโรปที่ เป็ นชาวศรี ลงั กานั้นปรากฏขึ้นค.ศ. 1930 ซึ่ งได้รับการศึกษา
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สถาปั ตยกรรมจากภูมิ ภาคที่ อยู่ใกล้เคียงอย่างเมื อง Bombay และ J J School หนึ่ งในนั้นคื อ H J
Billimonia ซึ่ ง ได้รับ อิท ธิ พ ลทางแนวคิดจาก Bombay ต่อมา Billimonia เข้าท างานเป็ นสถาปนิ ก
ภายใต้สั ง กัด PWD ก่ อนที่ จะลาออกมาท างานออกแบบของตัวเองภายใต้ชื่ อ Billimonia and de
Silva ค.ศ. 1927 ได้มี นัก ศึ ก ษาเดิ นทางเรี ยนต่ อในสหราชอาณาจักรส่ วนหนึ่ งนั้น ได้เลื อกศึ ก ษา
สถาปั ตยกรรมที่ Liverpool School of Architecture หนึ่ งในนักเรี ยนเหล่านี้ คือ Oliver Weerasinghe
ภายหลังได้กลายเป็ นหัวหน้าในหน่วยงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง และยังคงทางานออกแบบส่วนตัว
ในเวลาเดียวกัน[86]
ทศวรรษที่ 1930 ได้เกิดการร่ วมตัวกันขึ้นจากกลุ่มศิลปิ น และนักเขียนเพื่อที่ คน้ หาความ
เป็ นไปได้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางศิลปะของศรี ลงั กา ซึ่ งก่อนหน้าที่จะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนี้ น้ ัน
George Keyt ศิ ล ปิ นแนว post- impressionism ที่ พ ัฒ นารู ป แบบงาน Cubist ที่ อ้างอิ งมาจากศิ ล ปะ
จิตรกรรมฝาผนังตามวัดที่มีรูปแบบตามขนบธรรมเนี ยมของศรี ลงั กา และ Lionel Wendt ช่างภาพ
ซึ่ งเดิมนั้นเป็ นทนายความอยู่ในลอนดอนช่วงทศวรรษที่ 1920 ก่อนที่ผนั ตัวมาเป็ นช่างภาพในช่วง
ทศวรรษที่ 1930 ซึ่ ง Wendt สามารถพัฒนาความชานาญของตัวเองได้อย่างรวดเร็ วในการถ่ ายภาพ
และได้สร้างลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับมุมมองที่ดีต่อผูค้ น อาคาร และภูมิทศั น์ ของศรี ลงั กา Wendt
เป็ นที่ ยอมรั บในระดับนานาชาติ และผลงานของเขาได้รับการจัดนิ ทรรศการทั้งในศรี ลงั กา และ
ยุโรป ตอลดจนได้รับการตีพิมพ์บนหน้าหนังสื อพิมพ์ และนิ ตยสารท้องถิ่น Keyt และ Wendt ได้
ร่ วมกับจิตรกร Ivan Peries เพื่อตั้งกลุ่มศิลปิ นในนาม 43 โดยวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริ มให้สมาชิ กใน
กลุ่มศึกษาวัฒนธรรมศรี ลงั กา ที่จะทดลองไปพร้อมกับกระแสของ modern ภายหลังกลุ่ม 43 ได้ทรง
อิทธิ พลแผ่ขยายออกไปทัว่ ทั้งเกาะเพื่อที่จะพยายามสร้างให้เกิดงานศิลปะที่ประเทศกาลังเข้าสู่ ช่วง
ประกาศอิสระภาพ สถาปั ตยกรรม modern ปรากฏขึ้ นช่ วงแรกในทศวรรษที่ 1930 โดย Andrew
Boyd นักชิมชาหนุ่มซึ่งได้รับแรงกระตุน้ จาก Lionel Wendt ที่เป็ นช่างภาพ และภายหลังไปศึกษาต่อ
เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมจากลอนดอนช่วงค.ศ. 1937 ผลงานของ Boyd นั้นคือการสร้างบ้าน modern
ขนาด 3 ชั้น 2 หลังในเมือง Colombo และ 1 หลังในเมือง Kandy หลังจากสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่
2 ค.ศ. 1942 Baur & Co ได้ว่าจ้างสถาปนิกชาวสวิส Egerder & Muller ในโครงการสร้างสานักงาน
และอพาร์ ทเม้นแบบ modern ในใจกลางเมือง Colombo จนค.ศ. 1948 ศรี ลงั กาได้ประกาศตัวเป็ น
อิสระจากอังกฤษหลังจากตกเป็ นเมืองยาวนานถึง 4 ศตวรรษ[87]
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ภาพที่ 36 อาคาร Gaffoor Building
ที่มา: http://lankapura.com/2011/02/gafoor-building-main-street-fort-colombo/

ภาพที่ 37 อาคาร St. Joseph ‘s College
ที่มา: http://colombofort.com/st.josephs.htm
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สถานการณ์เกีย่ วกับสถาปัตยกรรมในศรีลงั กาหลังประกาศอิสรภาพ
หลังจากประกาศอิสรภาพในค.ศ. 1948 ผูท้ ี่ยงั คงทาหน้าที่ในสายงานสถาปัตยกรรมของศรี
ลังกานั้น ตลอดทัว่ ทั้งเกาะสามารถนับจานวนผูท้ ี่มีคุณสมบัติในสายงานนี้ได้นอ้ ยกว่า 20 คน อาคาร
สาธารณะที่สาคัญยังคงได้รับการออกแบบโดย PWD ในช่วงเวลานั้นทั้งหน่วยงานประกอบไปด้วย
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่มาจากสายงานวิศวกร และช่างเขียนแบบ ยกเว้น Edwards, Reid and Booth
ที่เป็ นบริ ษทั ออกแบบที่ยา้ ยฐานมาจากปี นัง ที่ยงั คงอยู่หลังจากศรี ลงั กาได้ประกาศอิสรภาพ บริ ษทั
ออกแบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ได้หายตัวไปหมด ในพื้นที่ ตามต่างจังหวัดนั้นอาคารต่าง ๆ ได้รับการ
ออกแบบจากช่ า งเขี ย นแบบของ PWD ที่ รับ งานนอกเวลา และสร้ า งขึ้ น โดยผู ร้ ั บ เหมาท้อ งถิ่ น
ในขณะที่ตามหมู่บา้ นเล็ก ๆ อาคารยังคงถูกสร้างโดยช่างฝี มื อพื้นบ้าน และหมอผีประจาหมู่บา้ น
ในช่ วงเวลานี้ เอง H H Ried คื อ หุ้ น ส่ วนเพี ย งผูเ้ ดี ย วที่ ย งั คงอยู่รอดในบริ ษ ัท Edwards, Reid and
Booth ซึ่ งต่อมาได้เรี ยกผูบ้ ูช าไฟอย่าง Jimmy Nilginiya เข้ามาเป็ นหุ้นส่ วนรายใหม่จนค.ศ. 1952
Reid ได้เสี ยชีวิตลง Nilginiya จึงต้องกลายมาเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการที่เข้ามามากจนเกินไป ด้วย
เหตุ น้ ี จึ ง ไปสู่ ก ระแสของการออกแบบที่ ไ ม่ ไ ด้ส ร้ างความแตกต่ า งจนได้ก ลายมาเป็ นการเรี ย ก
รู ปแบบการออกแบบบ้านลักษณะนี้ ว่า Kelaniya Style เมื่อปราศจาก Ried นั้นส่ งผลอย่างเห็นได้ชดั
ถึ ง การขาดความช านาญในการท างานการเป็ นสถาปนิ ก ทัน ที งานสถาปั ต ยกรรมของศรี ล ังกา
หลัง จากประกาศอิ ส รภาพจึ ง ไร้ซ่ ึ งแรงกระตุ้น อาคารสาธารณะถู ก ปิ ดผิวด้วยรู ป แบบ pseudoKandyan มีบางอาคารพานิชย์ที่ปรากฏให้เห็นรู ปแบบ modern ในขณะที่บา้ นพักอาศัยปรากฏขึ้นใน
หลากหลายรู ปแบบทั้ง Post- Colonial และ Post- Hollywood ค.ศ. 1957 ได้มีการรวมกลุ่มกันของ
สถาปนิ ก 15 คน ซึ่ งน าโดย Herbert Gonsal ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมจาก Liverpool
University และเป็ นผูก้ ่อตั้งสมาคมสถาปนิ กศรี ลงั กา ให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม ซึ่ งคน
แรกที่ ได้ดารงตาแหน่ งนี้ คื อ Oliver Weerasighe สมาคมสถาปนิ ก ศรี ลงั กานั้นมี รูป แบบคล้ายกับ
Royal Institute of British Architect (RIBA) ของอั ง กฤษ จนเริ่ มมี ผู ้บุ ก เบิ ก แนวทางการศึ ก ษา
สถาปั ตยกรรมในศรี ลงั กานั้นคือ Justin Samarasekera ซึ่งจบการศึกษาสถาปัตยกรรมจาก J J School
ที่ Bombay ช่ ว งต้น ค.ศ. 1960 Samarasekera ได้ ต้ ัง หลัก สู ต รการเรี ย นสถาปั ต ยกรรมที่ มี ร ะยะ
การศึกษาเป็ นเวลา 3 ปี ขึ้นในวิทยาลัย Katubedde Technical Collage ในเวลาต่อมา Samarasekera
ได้ท าการปลอมแปลงเอกสารให้มี ความเชื่ อมโยงกับ University Collage London จนค.ศ. 1967
โรงเรี ย นสถาปั ต ยกรรมแห่ ง นี้ ได้ย า้ ยเข้า สู่ University of Ceylon ในเมื อ ง Colombo ค.ศ. 1973
หลักสู ตรการศึกษานี้ ได้ขยายระยะเวลาการศึกษาเป็ น 5 ปี จนได้รับการรับองหลักสู ตรจาก RIBA
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และได้ก ลายมาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ University of Moratuwa และยัง มี อี ก หนึ่ งสถาบัน การศึ ก ษา
สถาปั ต ยกรรมที่ ต้ ัง อยู่ ใ น Colombo ภายใต้ก ารด าเนิ น การของ Sri Lanka Institute of Architect
(SLIA) ที่ มี ระยะเวลาการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรนาน 7 ปี ภายหลังสถาบัน แห่ งนี้ ได้รับ การรั บ รอง
หลักสูตรจาก RIBA เช่นเดียวกัน[88]
ปัญหาของศรีลงั กากับการพัฒนาเมือง
ระยะเวลาที่ ค.ศ. 1948 ถึ ง 1970 เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม และเศรษฐกิ จครั้งยิ่งใหญ่
จานวนประการได้เพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านคนเป็ น 12 ล้านคน นาปสู่ การเกิดปั ญหาไร้ที่ดินทากินในย่าน
ชนบท อันเนื่ องมาจากการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ วของประชากรที่ อยู่ในเมื อง โดยเฉพาะ
รอบตัวเมือง Colombo ที่เกิดการตัดถนนหลัก 3 สาย ที่แผ่อาณาบริ เวณออกไป ขยายสาขาของถนน
เข้าไปยังชุมชนที่อยู่ชานเมืองทั้งชุมชนของชนชั้นล่าง และชนชั้นกลาง ปั ญหาของประชากรที่เพิ่ม
จานวนขึ้นอย่างรวดเร็ วนี้ นาไปสู่ ปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นตามมา ทาให้เกิดลักษณะ
ที่ดินขนาดเล็กสาหรับอยูอ่ าศัยขึ้นที่ช้ นั ในของเมือง ในขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนั้น
ปราศจากการสนับสนุนต่อการพัฒนารู ปแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง สาหรับ
ชนชั้นกลางยังคงรวมตัวอาศัยกันอยูใ่ กล้กบั สถาบันการศึกษาชั้นนา และสถาบันที่เกี่ยวกับสังคมใน
ใจกลางเมื อง ที่ สร้ างบ้านบนเนื้ อที่ ดินขนาดเล็กที่ เป็ นมรดกตกทอดในครอบครั ว สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้สร้างบ้านที่มีขนาดเล็กเช่นกัน ซึ่งเป็ นความพยายามที่จะพัฒนาย่าน
สลัมที่แออัดกันอยูใ่ นเมือง และเพื่อที่จะควบคุมการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการตั้งถิ่นฐานของกลุ่ม
คนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็ก ๆ บริ เวณรอบนอกของเมือง ในช่วงเวลาที่ศรี ลงั กาประกาศอิสรภาพ
นั้น PDW ที่ขณะนั้นนาโดย Neville Wynne- Jones ระหว่างค.ศ. 1919 ถึง 1950 หลักจากที่ WynneJones ได้เกษียณออกไปนั้นเขาได้สร้างโครงการที่เสร็ จสมบูรณ์มากกว่า 1000 โครงการ หน้าที่หลัก
คือออกสารวจเมือง Colombo หรื อเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลท้องถิ่นที่เมื อง Galle ซึ่ ง WynneJones ได้สร้างลักษณะทางกายภาพที่รู้สึกได้ถึงรู ปแบบที่ลึกซึ้ งเกี่ยวกับระบบผนังอาคาร และ sunshading ทั้ง Wynne- Jones และ Shirley de Silva เคยเป็ นหนึ่ งในสถาปนิ ก อาวุโสของ Peradeniya
University Campus ในช่วงค.ศ. 1942 ถึง 1952 และได้ทาหน้าที่เก็บรวบรวมศาลาที่เป็ นโครงสร้าง
ไม้ที่สร้างขึ้นตามรู ปแบบ Neo- Kandyan จนทศวรรษที่ 1950 ได้ปรากฏ 3 สถาปนิ กรุ่ นใหม่ได้แก่
Minnete de Silva, Geoffrey Bawa และ Valentine Gunasakara ซึ่ งแต่ ล ะคนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการ
กระตุน้ การพัฒนากระแสสถาปั ตยกรรมใหม่ ในแต่ละวิธีการทางานของแต่ละคน ซึ่ งทั้ง 3 คนได้
สาเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมจาก Architectural Association (AA)[89]
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ช่ วงสงครามกลางเมือง และสถาปัตยกรรม
ตลอดช่วง 65 ปี หลังจากประกาศอิสรภาพ ประชากรในศรี ลงั กาได้พุ่งขึ้นเป็ น 3 เท่าราว 20
ล้านคน ประชากรส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ตามชานเมือง ทาให้เกิดการเปลี่ยนจากหมู่บา้ นเป็ นเทศบาล
จากเทศบาลเป็ นเมือง เมืองหลวงอย่าง Colombo ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ วจนเกินกว่าจะจัดการ
ขอบเขตขเองตัวมันเองได้ ใน Colombo นั้นมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 3 ล้านคน การขยายตัวนี้ ไร้ซ่ ึ ง
การวางแผนการจัดการระดับผังเมือง และขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานสาหรับเมือง นาไปสู่
การใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมที่ไว้ใช้สาหรับพัฒนา และปั ญหาที่รุนแรงที่ ตามมานั้นเกี่ยวข้องกับ
ความเพียงพอของที่ดินสาหรับการอยูอ่ าศัยที่จะสามารถซื้อมาครองกรรมสิ ทธิ์ได้
จ น ใน ค .ศ .
1982 ได้มี การประกวดแบบรั ฐสภาแห่ งใหม่ที่ เกิ ดขึ้นพร้ อมกับ สงครามกลางเมื องที่ ป ะทุ ข้ ึ นใน
ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกของเกาะ สงครามกลางเมืองได้กินระยะเวลานานถึง 30 ปี นามาซึ่ ง
ปัญหาความอดอยาก และการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจจนท้ายที่สุดรัฐบาลได้ส่งกองกาลังทหารเข้า
โจมตีกลุ่มผูก้ ่อการร้ายเพื่อจบสถาณการณ์เลวร้ายนี้ ความไม่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น ได้นามา
ซึ่ ง การหยุด โครงการบ้า นพัก อาศัย สวัส ดิ ก ารรั ฐ และการไม่ ส นับ สนุ น ต่ อ การด าเนิ น การที่ จ ะ
แก้ปัญหาตลาดซื้ อ ขายบ้านพักอาศัยที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ จนทาให้
เกิดที่พกั อาศัยบนตึกสู งอย่างคอนโดมิเนี ยมได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของ
บริ บท และการตั้งราคาต่อหน่ วยที่สูงเกินไปกว่าจะหาลูกค้าที่เป็ นคนท้องถิ่นมาซื้ อได้ ดังนั้นลูกค้า
โดยทัว่ ไปที่มีกาลังซื้ อจึงเป็ นชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในศรี ลงั กา ผลลัพธ์ที่ตามมานั้น ชนชั้น
กลางของศรี ลงั กาจึงให้ความสนใจต่อกาลังที่พวกเขามีเองในมือ และเลือกที่สร้างที่อยู่อาศัยด้วย
ตัวเอง ที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ นที่ดินที่มีขนาดเล็ก[90]
ในสถานการณ์ น้ ี นามาซึ่ งการว่าจ้างสถาปนิ ก ที่ นับ ได้ว่าเป็ นรุ นที่ 3 ของศรี ล ังกาที่ มี อยู่
มากมายในศรี ลงั กา สถาปนิ กเหล่านี้ ได้ประยุกต์วิธีการออกแบบให้สอดคล้องกับจานวนต้นทุนที่ต่า
ให้ส อดคล้องกับ ที่ ดิน ที่ มี ข นาดเล็ก ซึ่ งเน้น มุมมองที่ พุ่ งเข้ามาภายในบ้าน ที่ มี ล ัก ษณะคล้ายกับ
โอเอซิ สที่อยู่ในกลางการปิ ดล้อม เพื่อต้องการตัดขาดจากสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายที่อยู่ภายนอกที่
แวดล้อมตัวบ้านอยู่น้ ันเอง สถาปนิ กรุ่ นใหม่เหล่านี้ ที่มีผลงานที่ น่าสนใจได้แก่ Channa Daswatte
และ Murad Ismail สองสถาปนิ ก ที่ เคยท างานเป็ นผู ้ช่ ว ยให้ กับ Geoffrey Bawa และยัง รวมถึ ง
สถาปนิ กรุ่ นใหม่ที่อยูร่ วมสมัยเดียวกันกับเขาทั้งสองอย่าง Palinda Kanangara, Thisara Thanapathy
และ Philip Weerarate ส ถาปนิ กทั้ งหมดนี้ ได้ พ ยายามพั ฒ นาวิ ธี การท างาน เพื่ อ กระตุ ้ น
สถาปัตยกรรมร่ วมสมัยตลอดช่วง 2 ทศวรรษหลัง สถาปนิ กอย่าง Maduara Prematilleke นั้นไม่เคย
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ทางานเพื่อ Bawa ตามข้อเท็จจริ งนั้น Prematilleke คือหนึ่ งในไม่กี่คนที่ต้ งั คาถามถึงความเชียวชาญ
ที่แท้จริ งต่อตัว Bawa ข้อโต้แย้งนี้ ทาให้เกิดการดิ้นรนที่จะพัฒนาสถาปั ตยกรรมในศรี ลงั กาให้หลุด
พ้นจากอิทธิ พลของ Bawa ซึ่ ง Prematilleke ได้คน้ พบวิธีการใหม่ของการออกแบบที่ ยง่ั ยืนภายใต้
ข้อจากัดจากสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจที่กาลังพัฒนา ความพยายามของสถาปนิกในยุคบุ กเบิก
ก่ อนหน้านี้ แสดงให้เห็ นถึ งความพยายามที่ จะพัฒ นาความเชี ยวชาญสถาปั ตยกรรมในศรี ล ังกา
ตลอดหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาของความร่ วมสมัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในศรี ลงั กา
แม้ว่าศรี ลงั กาจะมี พ้ื นที่ เล็กกว่าประเทศเพื่ อนถึ ง 6 เท่ า แต่ขอบเขตทางด้านสถาปั ตยกรรมนั้นมี
รากฐานที่มน่ั คงกว่าอย่างเห็นได้ชดั [91]
สถาปนิกร่ วมสมัย
Minnette de Silva เกิดเมื่อค.ศ. 1918 ที่เมือง Kandy ต่อมา de Silva เข้าทางานเป็ นช่วงเวลา
ไม่นานกับ H J Billmoria ที่เมือง Colombo ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่เมือง Bombay เป็ นเวลา 3
ปี ค.ศ. 1946 de Silva ได้ยา้ ยไปศึกษาต่อที่ AA ที่ประเทศอังกฤษ ด้วยเครื อข่ายทางสังคมที่ดีส่งผล
ให้ de Silva มีโอกาสได้เป็ นเพื่ อนกับ Le Corbusier ค.ศ. 1947 de Silva มี ความสนใจเข้าร่ วมการ
ประชุ ม International Congress of Modern Architecture (CIAM) ซึ่ งจั ด ขึ้ นที่ Bridgewater ค.ศ.
1948 de Silva เป็ นผู ้ห ญิ ง ชาวเอเชี ย คนแรกที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก Royal Institute of British
Architects และในปี เดียวกัน de Silva ย้ายกลับสู่ บา้ นที่เมือง Kandy และก่อตั้งบริ ษทั สถาปนิ กของ
ตัวเอง ค.ศ. 1950 de Silva ได้รับ โอกาสออกแบบบ้านให้กับครอบครัว Karunaratne โครงการนี้
บรรลุผลสาเร็ จของการออกแบบที่อยู่ระหว่างความเป็ นสมัยใหม่ และขนบธรรมเนียม ลักษณะการ
ออกแบบที่แสดงออกถึงการไหลของ space โดยรอบศูนย์กลางที่เปิ ดเผยบันไดหลักนี้ มีลกั ษณะของ
ความเป็ น modern ดังนั้นผังพื้นจึงถูกปรับปรุ งให้สอดคล่องกับระเบียบแบบแผนตามพุทธศาสนาที่
เป็ นขนบธรรมเนี ยมดัง่ เดิม โครงสร้างของตัวบ้านนั้นได้วิธีการที่ง่ายที่สุดคือคอนกรี ตเสริ มแรง แต่
ตัวอาคารถูกออกแบบให้ทางานร่ วมกับระบบโครงสร้างไม้ วัสดุประเภทหิ น และช่างฝี มือพื้นถิ่น
ค.ศ. 1953 the Mumbai Arts Journal ได้เขียนอธิ บ ายเกี่ย วกับบ้าน Karunaratne ที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
ลัก ษณะของ new Modern Regional Architecture ที่ มี นัย ถึ งความเป็ นสมัย ใหม่ ที่ ต อบสนองกับ
วัฒนธรรม สถานที่ และอุดมคติ ช่วงทศวรรษที่ 1960 de Silva ได้ผลิตงานออกแบบมามากมาย แต่
ด้วยความเป็ นสตรี ที่อยู่ในสังคมที่บุรุษเป็ นใหญ่ และ de Silva เองยังติดอยู่ในเมือง Kandy ที่ถือว่า
เป็ นพื้นชายขอบทาให้ความสามารถของเธอนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทศวรรษที่ 1970
de Silva ได้รับหน้าที่เป็ นอาจารย์อยู่ที่ฮองกง ในเวลาต่อมาเธอพยายามจะฟื้ นฟูผลงานที่สร้างไว้ที่

90
เมือง Kandy ในช่วงทศวรรษ 1980 แต่ไม่ประสบความสาเร็จ และ de Silva ได้เสี ยชีวิตในค.ศ. 1998
[92]

Valentine Gunasekara เกิ ด เมื่ อค.ศ. 1931 ซึ่ งเขานั้ น จะมี อายุ น้ อ ยกว่ า Bawa 12 ปี
Gunasekara และ Bawa ได้เข้าศึกษาที่ AA ในช่วงเวลาเดียวกัน Gunasekara ได้กลายมาเป็ นหุ้นส่ วน
บริ ษ ัท Edwards, Reid and Booth เช่ น เดี ย วกับ Bawa ซึ่ งเขาทั้ ง สองได้ ท างานอยู่ ใ นส านั ก งาน
เดี ยวกันนาน 10 ปี แต่ท้ งั Gunasekara และ Bawa ต่างมี ลูก ค้า และผูช้ ่วยเป็ นของตัวเอง หลังจาก
เดินทางกลับ จากอเมริ กาเมื่อค.ศ. 1965 Gunasekara ได้หมกหมุ่นเกี่ยวกับประติ มากรรมรู ปแบบ
expressionism ในขณะที่ Bawa ได้รับมาซึ่ งการพัฒนาความเชียวชาญในการเป็ นสถาปนิ กที่มากขึ้น
ค.ศ. 1967 Gunasekara ได้ออกมาเปิ ดบริ ษทั เป็ นของตัวเอง เขานั้นได้โครงการส่ วนต่อขยายโบสถ์
คาทอลิก ค.ศ. 1970 ได้ท างานออกแบบโรงแรมที่เมือง Tangalle และงานออกแบบบ้าน จนค.ศ.
1987 Gunasekara ได้สิ้นสุ ดวิธีการทางานของตัวเอง และย้ายไปอเมริ กาเพื่อสอนหนังสื อ[93]

ภาพที่ 38 Minnette de Silva
ที่มา: http://www.grahamfoundation.org/grantees/5475-vocal-instruments-minnette-de-silva-andan-asian-modern-architecture
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ภาพที่ 39 Karunaratne House
ที่มา: https://www.apollo-magazine.com/minnette-de-silva-was-a-great-architect-and-herbuildings-should-not-be-left-to-crumble/

ภาพที่ 40 ภายในบ้าน Karunaratne House
ที่มา: https://www.apollo-magazine.com/minnette-de-silva-was-a-great-architect-and-herbuildings-should-not-be-left-to-crumble/
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ภาพที่ 41 Valentine Gunasekara
ที่มา: http://www.info.shalanka.com/famous-people-in-sri- lanka/architects-people-in-srilanka/valentine-gunasekara/

ภาพที่ 42 Jesuit Church ออกแบบโดย Valentine Gunasekara
ที่มา: http://www.presidentsmedals.com/Entry-15560
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ภาพที่ 43 รู ปตัด Jesuit Church
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka.

ภาพที่ 44 space ภายใน Jesuit Church
ที่มา: หนังสื อ The Architectural Heritage of Sri Lanka.
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ตลอดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่ยุคดัง่ เดิมของศรี ลงั กาในสมัย อานุราดาปุระ ศรี กิรี
ยะ โปโลนนารุ วะ จนถึ ง กัม โปละ ก่ อนเข้าสู่ ยุค อาณานิ ค มโดยสมบู รณ์ ถึ งแม้ว่าโดยส่ วนใหญ่
อาคาร และสถานที่ เหล่ านั้นได้สู ญ หายไป เหลื อเพี ยงแต่ซ ากปรั ก หักพังของโบราณสถาน และ
บันทึกที่เกิดจากการศึกษาของนักสารวจในเวลาต่อมา ยังคงทาให้สามารถสังเกตได้ถึงความชานาญ
ในการให้คุณค่าต่อการเคลื่อนที่ (movement) ที่สัมพันธ์กบั ภูมิประเทศ (landscape) ทาให้เกิดการ
เข้าถึงตามลาดับ (sequence) ที่เกิดขึ้นในงานภูมิทศั น์ท้ งั จากการที่ มนุ ษย์เลือกปรับปรุ งหิ นผา และ
บ่ อน้ าในธรรมชาติ ตามภู มิ ปั ญ ญาที่ ต้องการจัดสรรงานชลประทานที่ ป ระสานเข้ากับ สุ นทรี ย ะ
เกี่ยวกับการกาหนดขอบเขต แต่กระนั้นการเคลื่ อนที่ ที่ปรากฏขึ้นนี้ มนั ได้แสดงให้เห็ นถึ งนัยทาง
สถาปัตยกรรมจากความต้องการโดยสัญชาตญาณของมนุษย์โบราณ ที่ตอ้ งการกาหนดขอบเขตของ
การรับรู ้ที่แบ่งแยก space ภายนอกอย่างที่ เป็ นภูมิประเทศเช่นป่ า เขา แนวต้นไม้ และสิ่ งอื่ น ๆ ใน
ธรรมชาติ จนลาดับเข้ามาสู่ การปิ ดล้อมของการกาหนดขอบเขตที่เบาบางอย่างงานภูมิทศั น์ บ่อน้ า
จนไปถึงขอบเขตที่ถาวรอย่างการใช้ประโยชน์ที่วา่ งภายในถ้ า กาแพงเมือง จนถึงอาคารและสิ่ งปลูก
สร้ างต่ าง ๆ ทั้งเจดี ย ์ และปราสาท ในแง่น้ ี ยงั ให้ข ้อสั งเกตได้ถึงการเลื อกใช้วสั ดุ หลักอย่างอิ ฐ ที่
แสดงออกถึ งเทคนิ คของงานก่ อ สอดคล้องกับ แนวคิดของ Semper เกี่ยวกับศักยภาพของวัสดุ ที่
สร้างให้เกิด form อาคารโบราณของศรี ลงั กาที่มีลกั ษณะมหึมา และทึบตัน
จนล่ วงเข้าสู่ ยุค อาณานิ ค มนั้นสามารถกล่ าวได้ว่านอกจากอานาจทางการปกครองแล้ว
ประเทศมหาอานาจเหล่านั้นยังได้นามาซึ่ งรู ปแบบของงานสถาปั ตยกรรมจากอีกฝากโลกหนึ่ ง ที่จกั
สานเข้ากับวัสดุแบบใหม่ยคุ นั้นอย่างที่สังเกตได้จากการมาถึงของสถาปัตยกรรมของชาวโปตุเกส ที่
ผสมรู ปแบบของ arch เข้ากับอิตาลี และการเปิ ดช่องหน้าต่างใหญ่เพื่อระบายอากาศให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ และการใช้กระเบื้องดินเผาที่เรี ยกว่า sinhala- ulu ในขณะที่การมาถึงของ
ชาวดัตช์ ด้วยเงื่ อ นไขของการตั้ง ที่ ห ลบภัยภายในป้ อ มปราการเก่ าของชาวโปตุ เกสที่ ถู ก ขับ ไล่
ออกไป สร้างให้เกิ ดการอยู่อาศัยของบ้านแบบแถวที่ เชื่ อมต่อติ ดกันโดยมี กาแพงท าหน้าที่ แยก
ขอบเขตของแต่ละหลัง ในแง่น้ ี สามารถจินตภาพได้ถึงการลาดับของ space จากการลาดับการเข้าถึง
จาก space ภายนอกเข้าสู่ transition space ของระเบียงหน้าบ้านที่เรี ยกว่า istppuwa ผ่านเข้าสู่ space
ภายในของโถงที่ เรี ยกว่า zaal ณ ขณะที่ อยู่ในการปิ ดล้อมนี้ เอง ผูท้ ี่ อยู่อาศัยภายในบ้านสามารถ
ทอดสายตาออกไปยัง courtyard ข้ามไปยังส่วนบริ การของบ้านที่ปลายสุดของบ้านแถว สร้างให้เกิด
form ของ space ที่จดั เรี ยงกันเป็ นระบบแนวเส้น (linear) อย่างชัดเจน ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ รูปแบบ
การอยูอ่ าศัยแบบบ้าน Walauwe ซึ่งถือว่าเป็ นบ้านพื้นถิ่นของศรี ลงั กาที่แสดงลาดับของการเคลื่อนที่
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ผ่าน จาก space ภายนอกเข้าสู่ transition space อย่างที่ เป้ นเฉลี่ยงหน้าบ้านก่อนเข้าสู่ space ภายใน
ของตัวบ้าน ถึงแม้วา่ โดยผิวเผินของลาดับการเคลื่อนที่ผ่าน space ระหว่างบ้านของชาวดัตช์กบั บ้าน
แบบ Walauwe จะดูไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในระดับผังนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง ในขณะที่
ระเบียงทางสัญจรภายในของบ้านชาวดัตช์จะอยูฝ่ ั่งใดฝั่งหนึ่ งเพื่อเชื่อม mass ก้อนและหลัง แต่บา้ น
Walauwe นั้นระเบียงทางสัญจรภายในจะโอบล้อม courtyard ทาให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่ อง
ได้รอบ โดยที่ courtyard นี้ จะทาหน้าที่เป็ นจุดศูนย์กลาง หรื อในอีกความหมายหนึ่ งบ้าน Walauwe
นั้ น มี form อย่ า งที่ ตัว มัน เองมี นั ย ความเป็ นศู น ย์ก ลาง (centralize) มากกว่าบ้านชาวดัต ช์ บ้า น
Walauwe ยังคงจักสานอิทธิผลบางองค์ประกอบอย่างเสา Tuscan ร่ วมกับโครงสร้างไม้ งานก่อฉาบ
และกระเบื้ อง sinhala- ulu สิ่ งเหล่ านี้ ที่ เกิ ดขึ้ น ในบ้าน Walauwe จึ งสามารถเป็ นความหมายของ
รู ปแบบบ้าน Porto- Sinhalese
ในขณะที่การมาถึงของชาวอังกฤษนั้นกลับนาความหลากหลายของรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
เข้ามาอย่างที่แสดงออกในอาคารสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทั้ง neo-classic, art deco, modern ร่ วมไป
ถึงการพยายามผสมผสานรู ปแบบสถาปั ตยกรรมดั่งเดิมของศรี ลงั กาจนเป็ นรู ปแบบอย่าง pseudoKandyan ในส่ วนรู ปแบบของการอยู่อาศัยนั้นบ้านในยุคที่องั กฤษเข้ามาปกครองนั้นจะแสดงออก
ผ่านรู ปแบบ colonial ที่ form ของ space จะกะทัดรัดรวมเป็ นก้อนเดียวกันตั้งอยู่ในภูมิประเทศซึ่ ง
แวดล้อมไปด้วยสวน ซึ่ งแตกต่างโดยสิ้ นเชิงจากรู ปแบบการอยูอ่ าศัยที่ได้อธิ บายมาก่อนหน้านี้ สิ่ งที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ในประวัติศาสตร์ ศรี ลงั กานั้นได้แสดงออกถึงการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนขั้วความ
เข้าใจในสถาปั ตยกรรมอย่างรุ นแรงจากอิทธิพลของบริ บททางของการตั้งถิ่นฐาน การเมือง และการ
ปกครอง ตลอดหลายศตวรรษของชาวสิ งหล แต่สิ่งหนึ่ งที่ถือได้ว่ายังคงอยู่คือความชานาญในการ
เลือกใช้วสั ดุที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ สอดคล้องในแต่ละช่วงยุคสมัย และการสร้างอาคารที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของตัวเกาะ การทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ ในสิ่ งเหล่านี้ จึงเป็ นเรื่ อง
ส าคัญ เพื่ อที่ เข้าใจพื้ น หลังของ Geoffrey Bawa ที่ มี ต่อบริ บ ททั้ง นามธรรมอย่างวัฒ นธรรม และ
บริ บ ททางกายภาพอย่างภูมิ ป ระเทศ ที่ จะชี้ นาไปสู่ การคาดคะเน หรื อการตั้งคาถามเกี่ ยวกับ การ
ได้รับอิทธิ พลของความเป็ นถิ่นที่ ที่จะสะท้อนเข้าไปยังความเข้าใจในระบบของ space ความเข้าใจ
นัยของวัสดุ การเข้าใจการจัดวางวัตถุที่สอดคล้องกับภูมิเทศ และบริ บทกายภาพที่เกิ ดขึ้น และถูก
แสดงออกมาในงานออกแบบของ Geoffrey Bawa ได้ต่อไป
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บทที่ 4
การสารวจงานออกแบบบ้ านของ Geoffrey Bawa
ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษนับตั้งแต่ค.ศ. 1957 - 1998 ที่ Geoffrey Bawa เริ่ มต้นทา
หน้าที่ สถาปนิ กของเกาะศรี ลงั กานั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ยุคที่สาคัญซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาการออกแบบสถาปั ตยกรรมตั้งแต่โครงการขนาดเล็กอย่างบ้านพักอาศัย บังกะโล โรงเรี ยน
โบสถ์ โรงแรม อาคารพานิ ชย์ มหาวิทยาลัย จนถึงอาคารที่มีขนาดใหญ่และสาคัญอย่างรัฐสภาของ
ศรี ลงั กา ตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ งานออกแบบโครงการประเภทบ้านพักอาศัยยังคงค่อย ๆ ปรากฏตัว
ออกมากว่า 21 หลังนับตั้งแต่บา้ น deraniyagala ค.ศ. 1959 บ้านหลังแรกที่สร้างแล้วเสร็จจนถึงบ้าน
Pradeep jayawardene ค.ศ. 1997 ดั ง นั้ น ในสถาปั ต ยกรรม บ้า นจึ ง มี เอกลัก ษณ์ ที่ ไ ด้เปรี ย บใน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ าที่ มี นัย ของ space ภายใน ที่ ส ร้ างให้เกิ ดเอกภาพ และความซับ ของมัน
รวมถึงความพยายามที่จะรวบรวมคุณค่าที่เป็ นลักษณะพิเศษทั้งหมดไว้ในพื้นฐานความพอใจเพียง
หนึ่ งเดียว บ้านได้มอบภาพในความคิด (image) และเนื้ อแท้ของภาพ (body of image) ให้แก่เราใน
เวลาเดียวกัน ทั้ง 2 กรณี น้ ี เราจะพิสูจน์จินตภาพนั้นด้วยการอธิบายถึงความเป็ นจริ ง ซึ่งความดึงดูด
สาหรับความสนใจภาพเกี่ยวกับบ้านนั้น อยู่เหนื อความทรงจาของเราเกี่ยวกับบ้าน ซึ่งเราค้นพบการ
ปกคลุ ม ที่ อ ยู่ข ้างใต้ และ เหนื อ ขึ้ น ไป ในบ้านทุ ก หลัง เราต้องนึ ก ถึ ง การอยู่อาศัย ภายใน ที่ เรา
สามารถแยกแยะได้อย่างใกล้ชิดถึงแก่นแท้อย่างเป็ นรู ปธรรม เกี่ยวกับคุณค่าที่พิเศษในทุกภาพความ
ในความคิดเกี่ยวกับนัยการปกป้องของเรา [94] ดังนั้นสถาปั ตยกรรมอย่างที่เป็ น space ตามแนวคิด
Gottfried Semper, Adolf Hidebrand, August Schmarsow จึงเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการนาเข้าไปสู่
การสารวจ space ที่ปรากฏขึ้นในงานออกแบบบ้านของ Geoffrey Bawa ในบทนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายที่
บรรยายพื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพื้นหลัง และสภาพแวดล้อมรอบตัวซึ่ งมีผลในการทางาน
ของ Geoffrey Bawa และการบรรยายถึงบ้านหลังต่าง ๆ ที่ ถูกรวบรวมไว้ตลอดช่วงเวลาของการ
ทางานของเขา และในประเด็นที่สาคัญที่สุดคือการสร้างการอธิบายเกี่ย วกับ space ที่ปรากฏขึ้นใน
งานออกแบบของ Geoffrey Bawa ที่ประยุกต์จากแนวคิดของ space ในสถาปั ตยกรรม เพื่อค้นพบ
การมีอยูข่ ององค์ประกอบใน space นั้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
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ยุคเริ่มต้ นของ Geoffrey Bawa ระหว่างปี ค.ศ. 1957 - 1969
การเริ่ มต้นการทาหน้าที่สถาปนิกของ Bawa นั้นสามารถนับจุดเริ่ มต้นเมื่อเขากลับมายังศรี
ลังกาด้วยวัย 38 ปี หรื อจะกล่าวว่าการท างานในช่ วงเริ่ มต้นนั้นนับ ได้จากปี ค.ศ.1957 – 1969 ซึ่ ง
นับว่าเป็ นการกลับมาในช่วงของการสิ้ นสุ ด 10 กว่าปี แห่ งความมัน่ คงของการเมืองในศรี ลงั กา และ
เป็ นจุดเริ่ มต้นของกลุ่มก้อนสังคมมากมาย การทางานในช่วงนี้ ของ Bawa มักจะสวนทางกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความตึงเครี ยดระหว่างชุมชน หลังจากตัดสิ นใจร่ วมงานกับ E. R. &B. ใน
ฐานะหุ้นส่ วนพร้ อมกัน กับ Valentine Gunasekera ในขณะนั้น บริ ษ ทั ตั้ง อยู่ที่ Prince Building ยัง
คงไว้ดว้ ยพนักงานชุดเดิมทั้งช่างเทคนิ คชานาญการ 1 คน และช่างเขียนแบบ 2 คน ซึ่ งถือได้ว่าตัว
Bawa เองมีประสบการณ์ในการทางานน้อยที่สุด ในขณะที่ Jimmy Nilgiria มักจะใช้เวลาส่ วนใหญ่
ที่สโมสร Rotary เพื่อหาลูกค้าจึงทาให้การจัดการบริ ษทั ส่ วนใหญ่ตกอยู่ในการบริ หารของทั้งสอง
หุ้นส่ วน จึงทาให้ Bawa นั้นสามารถติดต่อกับเจ้าของลูกค้าได้โดยตรง อีกทั้งควบคุมกระบวนการ
ออกแบบได้ท้ งั หมด[95]
ในปี ค.ศ 1958 Bawa ได้รวมงานกับ Ulrik Plesner สถาปนิ กชาวเดนมาร์ กระหว่างปี ค.ศ.
1959 – 1965 ซึ่ง Plesner ได้เคยรวมงานกับบริ ษทั ของ Minette de Silva และลาออกมา หลังจากนั้น
Bawa ได้ชัก ชวน Plesner มาร่ วมงานหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ใช้เวลาส่ วนใหญ่ รวมกันในการทางาน
แลกเปลี่ยนความเห็นเชิงสถาปัตยกรรม และออกเดินทางรอบศรี ลงั กาเพื่อสารวจอาคารเก่า ทั้งคู่ต่าง
ส่ งเสริ ม ทัก ษะที่ ต่างคนต่างขาด Plesner เปี่ ยมไปด้วยทัก ษะและวิธี ก ารออกแบบและแนวคิด ที่
แข็ ง แกร่ งของเขาเอง ในขณ ะที่ Geoffrey Bawa นั้ นเต็ ม ไปด้ ว ยรสนิ ยมจากการเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์ในการเดินทางตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ช่วงแรกของการทางานของบุคคลทั้งสองนั้น
Bawa ยังคงได้รับอิทธิ พลจากประสบการที่ได้ศึกษามาจาก AA พื้นฐานความคิดจากทั้ง Mies Van
De Rohe และ Le Corbusier ส่ วน Plesner นั้ นได้ รั บ การศึ ก ษาจาก Scandinavian Modernisem
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 ที่ให้คุณค่าไปที่ Functionalism และ การใช้วสั ดุ ธรรมชาติ โครงการที่ ท้ งั คู่
ทางานด้วยกันในช่วงแรกนั้นได้รับการเผยแพร่ ในฐานนะ Tropical Modernist โดย Tropical school
จาก AA Bawa และ Plesner เข้าใจดีถึงการใช้รูปทรงของหลังคาตามแบบปฏิบตั ิ การวางผังระบบ
เปิ ดที่ยอมให้อากาศและที่ว่างไหลระหว่างภายในและภายนอก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เอง Bawa ได้
ยอมรับการใช้สีขาวในงาน และยอมรับการทางานในสถาพอากาศร้อนชื่นนั้นจะเกิดการผุผงั ดั้งนั้น
จึงต้องใส่ ใจรายละเอียดวิธี การหุ ้มโครงสร้างด้วยวัสดุกนั น้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดที่ร่วมงาน
กันทั้งสองคนได้ช่วยเหลือกันในการสร้างกระบวนการออกแบบในวิธีที่ต่างกัน ดังนั้น Plesner จึง
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เหมือนบุคคลที่สาคัญในการช่วยให้ Bawa ค้นพบประสบการณ์ที่ยงั ขาดในการออกแบบนาไปสู่การ
วางรากฐานปรัชญาในการออกแบบของตนเอง[96]
เพื่ อ นรวมงานชุ ด ถั ด มาของ Geoffrey Bawa นั้ นได้ ว่ า จ้ า งนั ก ศึ ก ษาจาก Maradana
Technical Collage มาเป็ นผูช้ ่วยได้แก่ S. Narasingham, Laki Senanayake และ Ismeth Raheem ใน
ปี ค.ศ. 1961 โรงเรี ยนสอนสถาปั ตยกรรมได้เปิ ดขึ้นที่ Katubedde Technical Collage ทั้ง Bawa และ
Plesner ตกลงจะไปสอนหนังสื อที่โรงเรี ยนแห่ งนี้ โดยเฉพาะกับ Plesner ที่ใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่ใน
การช่วยนักศึกษา จนในปี ค.ศ. 1965 นักศึกษากลุ่มแรกได้สาเร็ จการศึกษาแต่ยงั คงกระตือรื อร้นที่จะ
ไปศึกษาต่อยังยุโรป Plesner จึงได้ช่วยหาทุนศึกษาต่อจากรัฐบาลเดนมาร์ กซึ่ งมีผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก
ได้แ ก่ Ismeth Raheem, Pheroze Chosky, Vasantha Chandararatne และ Anura Ratnavibusana ไป
ศึกษาต่อที่ Royal Danish Academy ในปี ค.ศ. 1966 เป็ นเวลา 2 ปี หลังจากสาเร็ จการศึกษาทั้ง 4 คน
ได้กลับมาทางานร่ วมกับ E. R. &B. ในปี ค.ศ. 1969 พร้อมกับ Turner Wickramasinghe และ Nihal
Amarasinghe ที่สาเร็ จการศึกษาจากลอนดอน ทาให้สภาพแวดล้อมรอบตัวของ Bawa ล้อมรอบไป
ด้วย 6 สถาปนิกที่เต็มไปด้วยศักยภาพ[97]
สถานการณ์ความหนาแน่นที่พกั อาศัยของเมือง Colombo ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในขณะ
ที่ ชนชั้นกลางต้องการย้ายเข้าไปอยู่ใจกลางของเมื องจึ งท าให้ความต้องการบ้านพักอาศัยเพิ่ม ขึ้น
ในขณะเดี่ยวกันขนาดของที่ดินกลับเล็กลงจนแถบไม่สามารถสร้างบ้านชั้นเดียวรู ปแบบ colonial ที่
อยู่ใจกลางสวนได้ บริ ษทั ของ Bawa ในช่วงเวลานั้นจึงถือว่าเป็ นแถวหน้าที่พฒั นารู ปแบบใหม่ของ
การอยูอ่ าศัย ที่แสดงให้เห็นถึงการระบายอากาศ ความเป็ นส่วนตัว ภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่
ภายใน ขอบเขตของ courtyard เปิ ดมุมมองภายในสู่ ทอ้ งฟ้า ทางสัญจรรอบ courtyard ของบ้านที่อยู่
ภายใต้หลังคาคลุม รู ปแบบบ้านที่มี courtyard ของ Bawa ถือได้ว่าเป็ นแม่แบบที่ได้รับการยอมรับ
สาหรับการอยู่อาศัยในเมือง ในช่วงทศวรรษ 1960 Bawa มักจะได้รับงานออกแบบโบสถ์คริ ส ต์
ศาสนาตัวอย่างเช่น งานออกแบบ Bandarawela Chapel ในปี ค.ศ. 1961, ST. Bridge’s Montesori ปี
ค.ศ. 1963, the Yahapath Endera Farm School ปี ค.ศ.1965, the Mahahalpe Silk Fram ปี ค.ศ. 1969
และ Wattala Convent ปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้นซึ่ ง Bawa ได้รับ งานสร้ างอาคารประเภทโบสถ์เหล่านี้
เพื่อให้เขาเองได้มีโอกาสทดลองใช้วสั ดุ ทอ้ งถิ่น และวิธีการก่อสร้างอาคารตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ
ในช่ วงสิ้ นสุ ดทศวรรษที่ 1950 ใน Colombo นั้นเป็ นที่ ต้ งั ของโรงแรมที่ ก่อสร้างตามรู ปแบบของ
อังกฤษ 2 แบบจนกระทั้งศตวรรษที่ 19 ศรี ลงั กาได้ถือว่าเป็ นดินแดนที่เป็ นที่สนใจของนักเดินทาง
รั ฐบาลจริ งได้เริ่ ม โครงการออกแบบโรงแรมใหม่ แห่ ง แรกในเมื อง Colombo ในปี ค.ศ.1961 แต่
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โครงการนั้นไม่ประสบความสาเร็ จ และเหลือเพียงแบบร่ างไม่กี่แผ่นที่ปรากฏให้เห็นถึง อาคารสูง 4
ชั้นที่ฐานอาคารล้อมรอบด้วยระเบียงทางเดิน และ สวนภายใน ห้องทานอาหาร และส่ วนพักผ่อนอยู่
ที่ ช้ ัน 4 ภายใต้ห ลัง คาที่ ล อยอยู่ซ่ ึ งเป็ นลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ เคยใช้ในอาคาร St. Bridget’s Convent
หลังจากนั้นสองปี นักพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ได้เจรจาขอซื้ อที่ ดินที่ ต้ งั อยู่ระหว่างถนน Galle กับ
ทะเลสาบ Beira ซึ่ งแรกเริ่ มโครงการนี้ Bawa ได้ผลิตงานออกมา 2 Scheme ทั้งแบบที่เป็ นอาคารสู ง
หลังเดียว และแบบกลุ่มของศาลาที่พกั ภายใต้หลังคาจัว่ จนเมื่อรองประธานได้พอใจกับแบบที่เป็ น
ศาลาโครงการนี้จึงกลับมาทาต่อในปี ค.ศ. 1966 Bawa ได้ต้ งั ทีมรวมกับกลุ่มเพื่อนที่เคยเรี ยนด้วยเมื่อ
ตอนอยู่ AA นั้นคือ Maxwell Fry และ Jane Drew พวกเขาได้ออกแบบลักษณะก้อนอาคารสู ง 12
ชั้น ที่ลอ้ มรอบด้วยระเบียงที่ประดับด้วยภาพนูนต่า ซึ่ งต่อมาภายหลังโครงการได้ถูกหยุบไป ความ
หลากหลายของประสบการณ์ การออกแบบโรงแรมได้บรรลุผลเมื่อปี ค.ศ. 1965 Bawa ได้รับงาน
ออกแบบ The Blue Lagoon ลัก ษณะโรงแรมออกแบบตามบ้านพัก อาศัยพื้ น ถิ่ น กับ โถงตอนรั บ
กลางที่มองเลยออกไปเห็นทะเลสาบ และห้องพักอาศัยที่เรี ยงตัวแยกและออกจากกันเป็ นหลัง ๆ ซึ่ง
ลักษณะเฉพาะของที่ต้ งั เป็ นสวนมะพร้าวที่เรี ยงรายไปยังทะเล ในปี ค.ศ. 1965 รัฐบาลได้ตดั สิ นใจ
เข้ามาควบคุมแผนกการท่องเที่ยวจึงมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงตั้งโครงการโรงแรม ผูว้ ่า
การแผนกในตอนนั้นคือเพื่อนของ Bawa จึงส่ งผลให้เขาได้รับสัญญาว่าจ้างออกแบบผังรวมของรี
สอร์ ทที่ ต้ งั อยู่ชายฝั่ งที่ เมื อง Bentota ที่อยู่ไม่ไกลจากเมือง Colombo และสนามบินนานาชาติ ราย
ล้อมไปด้วยหมู่บา้ นตามแนวชายฝั่ งของเมื อง Panadura และ Kalutara ที่มีแนวชายหาดที่สวยงาม
Bentota Beach resort นั้นมีลกั ษณะผังรวมที่รวบรวมไว้ดว้ ยส่ วนที่พกั นักท่องเที่ยวที่ต้ งั อยู่ใกล้กลับ
หมู่ บ ้านของชาวบ้านในพื้ นที่ เดิ ม และได้เพิ่ ม สถานี รถไฟ ร้ านค้า สถานี ตารวจ และร้ านอาหาร
เพื่อมให้เป็ นที่พบปะของนักท่องเที่ยว Bawa นั้นได้ต้ งั ใจแบ่ งตัวอาคารโรงแรมออกเป็ น 2 ปี กที่
ทอดตัวยาวไปทั้งทางชายหาด และปากแม่น้ าของเมือง Bentota[98]
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ภาพที่ 45 รู ปตัดโบสถ์ Bandarawela Chapel
ที่มา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a3f0e8e44e04e3000040remembering-bawa-image

ภาพที่ 46 ภายนอกโบสถ์ Bandarawela Chapel
ที่มา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a468e8e44e04e3000043remembering-bawa-image
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ภาพที่ 47 ภายในโบสถ์ Bandarawela Chapel
ที่มา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a451e8e44ee813000047remembering-bawa-image

ภาพที่ 48 ผังบริ เวณโรงแรม Betota
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 49 ผังพื้นชั้นบนโรงแรม Betota
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 50 รู ปตัดโรงแรม Betota
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 51 โรงแรม Betota
ที่มา: http://travelblog.pledgeholidays.com/bentota-beach-hotel-bawa-5-min/

ภาพที่ 52 ผังพื้นชั้นบนโรงแรม Betota
ที่มา: https://art-random.net/art-blood/some-panoramas-2/bawa-country-bentota-sri-lanka/
การเข้า มารวมงานกับ E. R. & B. ของ Bawa ท าให้ อ านาจการดู แ ลกิ จ การของ Jimmy
Nilgiria นั้นถูกลดถอนลง ส่ วนความสัมพันธ์กบั Gunasekera นั้นโดยปรกติ จะแยกที มทางานกัน
ด้วยทัศนะคติในการทางานที่ Bawa แสดงออกถึง Functionalist ของ Modern architecture ในขณะที่
Gunesekera แ ส ด งอ อ ก ถึ ง Expressionist ห ลั ง จ าก ปี ค .ศ . 1 9 60 Bawa ไ ด้ ชั ก ช ว น Dr. K.
Poologasundram ซึ่ งทั้งคู่น้ ันรู ้จกั กันมาก่ อนโดยการมารับ งานพิ เศษเป็ นวิศ วกรโครงสร้ างในกับ
Bawa เข้ามาเป็ นหุ้นส่ วนอย่างเป็ นทางการกับ E. R.&B. โดยเงื่อนไขคือการให้อิสระในการจัดการ
ภายในบริ ษทั กับ Dr. K. Poologasundram จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1966 ความเย็นชาระหว่าง Bawa กับ
Plesner เริ่ ม สั งเกตเห็ น ได้จนราวปี ค.ศ. 1967 Plesner ได้ล าออกจาก E. R.&B. ซึ่ งต่อมาในปี ค.ศ.
1968 Valentine Gunasekera ได้ล าออกไปเหลื อ เพี ย งแค่ Bawa และ Dr. K. Poologasundram เป็ น
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หุ้ น ส่ ว นของ E. R. & B. ในปี ค.ศ. 1966 ได้ ป รากฏบทความที่ เขี ย นโดย Bawa ในนิ ต ยสาร
Architectural Review ที่แสดงถึงลักษณะเด่นที่น่าสนใจของอาคาร 7 หลังที่สร้างขึ้นในช่ วงแรกที่
เน้นลักษณะ Modernist ที่เล่นกับความเป็ นถิ่นที่และลักษณะของเขตร้อน จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1968
Bawa ได้เผยแพร่ ปรัชญาในการออกแบบของเขาเองเป็ นบทความที่ปรากฏขึ้นในหนังสื อ Time of
Ceylon Annual ภายใต้หวั ข้อ A Way Of Building ที่ใจความบรรยายถึงกฎ 3ข้อที่วา่
ข้อที่ 1 The first is that a building must, at the very least, satisfy the needs that give it birth
ข้อที่ 2 The second is that it must be in accord with the ambience of its place
ข้ อ ที่ 3 there is one more, a technical rule: there must be a knowledgeable and true use of
materials.
ซึ่ ง จะสั งเกตได้ว่า Bawa ให้ค วามสนใจไปที่ ป ระวัติ ศาสตร์ และความต้องการวิธี ก ารออกแบบ
ร่ วมกับสภาพภูมิอากาศ[99] ในช่วงเวลานี้จึงปรากฏงานออกบ้านได้แก่
บ้า น deraniyagala ค.ศ. 1951- 1959 ตั้ ง อยู่ ที่ เมื อ ง Colombo คื อ บ้ า นหลัง แรกที่ Bawa
คาดหวังในกระบวนการออกแบบเพื่อเข้ากับยุค modern ที่ตอ้ งการสะท้อนเห็นถึงการหลุดพ้นจาก
การรับรู ปแบบ colonial ซึ่งตัวบ้านนั้นมีลกั ษณะแยกก้อน mass ที่ไม่สมดูลกันของอาคารออกเป็ น 2
ก้อน เพื่อสร้างให้เกิดการเชื่อมต่อกันของ space ภายนอก แต่ละก้อน mass ทั้ง 2 ประกอบไปด้วย 2
ชั้น ก้อนแรกนั้นบรรจุไปด้วยห้องสมุด ห้องนอน และ โรงจอดรถ และถูกเชื่อมต่อโดยก้อน mass
ชั้นเดียวซึ่ งทาหน้าที่ เป็ นกระดู กสันหลังของบ้าน ใน mass ก้อนนี้ บรรจุ ไว้ดว้ ย ส่ วนนั่งเล่น ส่ วน
ทานอาหาร ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหลังคาขนาดใหญ่พาดไปถึงชานด้านนอกที่เชื่อมต่อไปยัง mass ก้อน
สุ ดท้ายด้านหลังที่ บ รรจุ ไปด้วยห้องครั ว และส่ วนบริ การ ตลอดแนวยาวของบ้านนั้นได้รับ การ
เชื่อมโยงโดยระเบียง (loggia) ที่วิ่งยาวตั้งแต่ทางเข้าใน mass ก้อนหน้าจนสุ ดถึง mass ก้อนหลัง ตัว
บ้านสร้างขึ้นจากคอนกรี ตที่แสดงออกอย่างชัดเจนในระหว่างช่วงเสาของก้อน mass ตัวหน้าและ
ก้อน mass ตัวกลางที่ ยืนออกไปรั บ แรงตลอดแนวยาวของ mass ก้อนกลาง ระบบผนัง (façade)
ในช่วงระหว่างของเสาถูกเต็มเติมด้วยลักษณะของช่องกระจก บานเกล็ด และ ช่องบังตา พื้นปูดว้ ย
กระเบื้องหิ น และหลังคามุมด้วยกระเบื้องครอบครึ่ งวงกลม จุ ดเด่นหนึ่ งของบ้านหลังนี้ คือบันได
เวียนลอยตัวซึ่ งตั้งอยู่ที่โถงหลักของบ้าน ซึ่ งสามารถสังเกตเห็ นได้ถึงลักษณะของ Modernist ซึ่ ง
Bawa ได้อธิ บายเกี่ยวกับบันไดตัวนี้ ว่า มันไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็ นวัตถุเชิงประติมากรรม และไม่ใช่
การแสดงออกถึงความยึดหยุ่นของวัสดุ แต่มนั คือการได้รับประสอบการเกี่ยวกับ space ที่มีความ
หมายถึงการเคลื่อนที่ในระหว่างชั้นถึงชั้น[100]
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ภาพที่ 53 ผังพื้นชั้น 1 บ้าน deraniyagala
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 54 facade บ้าน deraniyagala
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I00008.IR.z8qcrw
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ภาพที่ 55 บันไดเวียนบ้าน deraniyagala
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I00008.IR.z8qcrw

ภาพที่ 56 ภายใน mass ก้อนกลางบ้าน deraniyagala
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I00008.IR.z8qcrw
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บ้าน carmen gunasekera ค.ศ. 1958 ตั้งอยู่ที่เมื อง Colombo เนื่ องจากเจ้าของบ้านต้องการ
อาศัยอยู่ร่วมกันพื้นที่ ของโรงเรี ยน Montessori เมื่อทราบความต้องการของเจ้าของโครงการแล้ว
Bawa จึงมีจุดมุ่งหมายที่แยกตัวบ้านให้เข้าไปอยู่แทนที่กอ้ น mass ที่ทาหน้าที่เชื่อมต่ออาคารที่เป็ น
ส่ วนของโรงเรี ยน สร้างให้เกิดลาน (court) เปิ ดโลงทั้งในส่ วนของห้องนอนถูกบรรจุไว้ใน mass
ก้อนหลัง พื้นที่ ของโรงเรี ยนครอบครองในส่ วนของชั้นพื้น ใน mass ก้อนหน้า ชั้นสองของ mass
ก้อ นนี้ บรรจุ ด้ว ยห้ อ งนั่ ง เล่ น และส่ ว นของทางเข้า หลัก ที่ มี ล ัก ษณะของแผ่ น คอนกรี ต ยื่ น รั บ
approach ผ่านทางบันไดที่ต้ งั อยู่ในสวน ในสวนของห้องนัง่ เล่นได้รับการป้องกันน้ าฝนจากม่านกัน
น้ าฝนที่ถกั ขึ้นจากหวาย สามารถปรับหมุนองศาบนแนวระนาบได้[101]

ภาพที่ 57 approach บ้าน carmen gunasekera
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 58 ม่านกันน้ าฝนบ้าน carmen gunasekera
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 59 mass ก้อนกลางบ้าน carmen gunasekera
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ในช่วงเริ่ มต้นของการทางานร่ วมกันระหว่าง Bawa และ Plesner นั้นสร้างให้เกิดผลลัพธ์
ของบ้านแบบ Modernist จานวน 4 หลัง ซึ่ งในช่วงขณะนั้น Bawa รู ้สึกไม่พอใจกับการใช้หลังคาทั้ง
ทรงจัว่ (duo- pitch) และหลังคาลาดเอียง (mono- pitch) จึงเป็ นเหตุผลให้เขาทั้งสองได้ทดลองการ
ออกแบบบ้านที่ เรี ยกว่า frame house ซึ่ งมี ลกั ษณะการใช้โครงสร้างผนังที่มีความพรุ น หรื อ void
อย่างหลากหลายแบบ ร่ วมกับหลังคาที่แบนราบวางอยู่บนคานคอนกรี ตหนา หลังคาทาหน้าที่เป็ น
ระเบี ยง และ roof garden ที่ บ รรทุก ดินหน้า 200-300 มิล ลิเมตร อย่างที่ เป็ นฉนวนให้หลังคา บน
หลังคายังเป็ นปลูก พื ช ช่ วยเพิ่ ม เงา และท าให้เกิ ดความเย็นภายในอาคาร บ้าน Jayawardena ค.ศ.
1959- 1960 ตั้งอยู่ที่เมือง Colombo เป็ นบ้าน 2 ชั้นในโครงสร้างของกรอบคอนกรี ต บนรู ปด้านหน้า
อาคารปรากฏเป็ นกาแพงสี ขาวที่กรุ ดว้ ยหิ น หลังมีลกั ษณะแบนราบวางอยู่คานที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ด้านบนหลังบรรจุดว้ ยดินหนา 250 มิลลิเมตรและปูดว้ ยพืช[102]

ภาพที่ 60 ด้านหน้าบ้าน Jayawardena
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
บ้าน kanangara ค.ศ. 1959- 1961 ตั้งอยูท่ ี่เมือง Colombo บ้านหลังนี้ ต้ งั อยูใ่ นที่ดินที่จากัดใน
สุ ด ปลายถนน Horton Pace ฐานรากอาคารครอบคลุ ม พื้ น ที่ ข นาดกว้า ง บนชั้น 1 พื้ น ที่ ส าหรั บ
รับแขก ซึ่ งถูกออกแบบไว้สาหรับระเบียง และสวน ที่อยู่รวมกับโถง ในส่ วนนี้ ของบ้านถูกประกบ
ด้วยชุดของห้องนอน กับส่ วนบริ การ หลังคาทาให้ดูเหมือนว่ าไร้เสารับแรงโดยการวางระบบแนว
คานตามแนวยาว และคานที่ รัดรอบเส้นรอบรู ปของตัวบ้าน ช่วงระหว่างเสาได้ติดตั้งแผงกระจก
หรื อแผงไม้ ในขณะที่คานรับแรงจริ งยื่นออกมาจากผนังทาหน้าที่รับแรงของคอนกรี ต และช่วยกัน
แดด และน้ าฝน ที่ว่างระหว่างผนัง และคานลอยเหล่านี้ ได้เตรี ยมไว้ให้กบั การระบายอากาศ บันได
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ตั้งอยู่ที่ทางเข้าในโถงหลัก กับ gallery พาขึ้นไปยังส่ วนของห้องนอน ห้องสมุด และเชื่อมต่อไปยัง
ระเบียง และลานภายใน[102]

ภาพที่ 61 คานยืน่ บ้าน kanangara
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 62 ภายในห้องรับแขกบ้าน kanangara
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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บ้าน wijewardene ค.ศ. 1959-1964 ตั้งอยู่ที่เมือง Colombo ในบ้านหลังนี้ ปรากฏให้เห็นถึง
กรอบของโครงสร้างคอนกรี ตสี ดา ในช่วงระหว่างที่ว่างในกรอบนั้นถูกเติมเต็มด้วยงานก่ออิฐสี ขาว
ในพื้นชั้นที่ 1 บรรจุไว้ดว้ ยส่ วนสานักงาน ส่ วนบริ การ และห้องรับแขก ที่อยู่ร่วมกับทางขึ้นไปยัง
ชั้น ดาดฟ้ า กรอบคอนกรี ตสี ดายังเป็ นโครงสร้ างที่ ต่อเนื่ องไปยังชั้น ที่ 2 และท าหน้าที่ เป็ นแนว
ระเบียงทางเดิน (loggia)[103]

ภาพที่ 63 concrete frame บ้าน wijewardene
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
บ้าน wimal fernabdo ค.ศ. 1959 คืนหนึ่ ง 4 หลังของชุดบ้าน frame house ที่ไม่ได้สร้างขึ้น
จริ งตาปรากฏถึ งความคิดเกี่ ยวกับ ระเบี ยงชั้นดาดฟ้ า และจุ ดมุ่งหมายถึ งชุ ดของการเชื่ องโยงการ
จัด เรี ย ง mass ให้ เกิ ด การปิ ดล้อ มตามระบบ grid อย่างหยาบ ๆ และการปิ ดล้อ มลานภายในที่
แสดงออกถึ งทางเข้าอาคาร บัน ตั้งอยู่ในโถงหลัก ของส่ วนห้ องนั่งเล่ น ที่ น าเข้าไปสู่ ช้ ันระเบี ย ง
ดาดฟ้า[102]

ภาพที่ 64 งานเขียนแบบบ้าน wimal fernabdo
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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บ้าน a. s. h. de silva ค.ศ. 1959- 1960 ตั้งอยู่ที่เมือง Galle ที่ต้ งั ของโครงการมีลกั ษณะเป็ น
พื้นที่ ลาดชันทางตอนเหนื อของเมื อง การออกแบบบ้านหลังนี้ น้ ัน Bawa มี ล ักษณะการรื้ อ-สร้าง
บังกะโลตามรู ปแบบ colonial แล้วรวมองค์ประกอบของอาคารกลับเข้ามาโดยใช้ระบบ grid เป็ น
เครื่ องมือทีสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงของ mass ก้อนหน้า กับ mass ก้อนหลัง ที่ซ่ ึ งระหว่างพวกมัน
นั้นถูกขั้นด้วยสวนขนาดเล็ก องค์ประกอบของอาคารถูกแยกออกจากันอย่างอิสระโดยการให้ความ
หมายถึงการแบ่งขอบเขต แต่เชื่ อมโยง การเชื่อมโยงเกิดขึ้นโดยระนาบหลังคาที่ยาวผาดเสมือแกน
หลัก ของบ้าน หน้าที่ ข อง mass ก้อนหน้านั้น ได้บ รรจุ ค ลิ นิ ก ให้ ค าปรึ ก ษา ตั้งอยู่ข ้างกับ ระเบี ย ง
ทางเดิน (loggia) ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นที่รอของผูท้ ี่มาพบแพทย์ mass ก้อนนี้ ได้เชื่ อมต่อกับ mass ก้อน
หลังโดยผ่านทางอุโมงค์บนั ไดยาว ในขณะเดียวกันอุโมงค์น้ ียงั ทาหน้าที่สร้างขอบเขตของสวน และ
เป็ นเหมือนเข้มทิศชี้ไปยังทางเข้าหลัก เพื่อนาผูม้ าเยี่ยมเยือนเข้าสู้ใจกลางของบ้าน ในผังแสดงออก
ถึง form สี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่ ถูกเรี ยบเรี ยงให้เกิ ดการล้อมรอบสวนที่อยู่ใจกลางพื้นที่ ส่ วนของต่าง ๆ
ของบ้านแยกออกจากกันอย่างชัดเจนโดยระดับของชั้นห้องนอนที่อยู่สูงกว่าชั้นของห้องนัง่ เล่น ใน
ส่ วนของพื้นที่หอ้ งครัว และบริ การแยกออกไปอีกปี กนึงของอาคารซึ่งในส่ วนของปี นี้ในแต่ละที่วา่ ง
ระหว่างครัวกับห้อนนอนคนรับใช้จะถูกแบ่งด้วยสวนขนาดเล็กระหว่างพวกมัน ซึ่งเชื่อมต่อกันโดย
ระเบียงทางเดินยาวทางทิศใต้ ในขณะที่ปีกทางทิศเหนือเป็ นส่ วนอาศัยของน้องสาวเจ้าของบ้าน ใน
ผัง แสดงให้เห็ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ที่ ตัวบ้านได้ป ล่ อยให้ที่ ว่างภายในได้ไ หลออกไปสู่ ส วนที่ อ ยู่
โดยรอบอาคาร การจัดการองค์ประกอบในผัง และเข้าไปแทรกตัวอยู่ในความชันของที่ต้ งั สร้างให้
เกิดความสัมพันธ์กบั สวนที่เปิ ดโล่ง สามารถรับรู ้ได้ถึงสภาพแวดล้อมที่ ดี ในถูก ๆ ห้องนั้นได้รับ
การเทอากาศที่ สะดวก หากสังเกตตามแบบของผังบ้านหลังนี้ สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั งานของ
Mies van de Rohe ในโครงการ Brick villa ค.ศ. 1923 ซึ่ งมีความคลายคลึงกันเชิ งแนวคิดของการ
รื้ อ-สร้างระบบของ villa ที่สร้างให้เกิดการแยะแยะได้อย่างชัดเจนระหว่างความเป็ น ผนัง และ ไม่
เป็ นผนัง ซึ่ งทั้งสององค์ประกอบนี้ ถูกทาให้เกิดความต่อเนื่ องโดยระนาบแนวตั้งที่ เชื่ อมโยงความ
เป็ นภายใน และความเป็ นภายนอก Bawa อธิ บายในรายละเอียดว่าเนื่ องจากที่ต้ งั ของบ้านเป็ นที่ลาด
ชันส่ งผลให้เกิดการสร้างลักษณะแนวคิดของ additional spatial จึงระนาบหลังคาเป็ นองค์ประกอบ
หลักบน site ซึ่ ง Bawa ได้แทนที่ลกั ษณะของก้อน mass ที่ทึบตันตรงกลางของ Mies van de Rohe
ด้วย space ที่ เปิ ดออกไปสู่ สวน ซึ่ งส่ วนนี้ ถือว่าเป็ นจุ ดศูนย์กลางของบ้าน ในแง่น้ ี แสดงให้ถึงการ
ผสมลักษณะของการใช้สวนภายใน (courtyard) และทางสัญจรภายในที่ยาว และวนไปวนมาอย่างที่

113
เป็ นองค์ป ระกอบตามขนบตามแบบบ้านของชาวสิ งหล (Sinhalese manor house) รวมกับ ผังพื้ น
แบบกังหัน (pinwheel)[104]

ภาพที่ 65 แบบบ้าน a. s. h. de silva
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 66 Brick villa
ที่มา: http://ethanmontesadesigns.blogspot.com/2015/07/the-comparisonbetween-le-corbusier-and.html
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ภาพที่ 67 ทางเข้าบ้าน a. s. h. de silva
ที่มา: https://archnet.org/sites/2995/media_contents/29604

ภาพที่ 68 มุมมอง court ที่ศูนย์กลางบ้าน a. s. h. de silva
ที่มา: https://archnet.org/sites/2995/media_contents/29604

ภาพที่ 69 มุมมองห้องนัง่ เล่นบ้าน a. s. h. de silva
ที่มา: https://thinkmatter.in/2014/10/24/remembering-bawa/ash-de-s-sitting-dgr/
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Manager’s bungalow ค.ศ. 1959- 1960 ตั้งอยู่ที่ strathspey estate – upcot เมื อง Maskeliya
อาคารหลังนี้ สร้างขึ้นในไร่ ชาภูมิภาคส่ วนกลางของเกาะ ซึ่ งบังกะโลหลังนี้ สามารถเปรี ยบเทียบได้
กับแนวคิดของ villa subyubana ออกแบบโดย Andre Palladio แสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งที่ Bawa ยืมมา
จากรู ป แบบ Palladian ภายในบังกะโลบรรจุ ไว้ด้วยเส้นรอบรู ปสี เหลี่ ยมอย่างเคร่ งครัดทั้งกาแพง
และเรื อนประกอบ จากภายในอาคารสามารถเปิ ดมุมมองข้ามไปยังพื้นที่ไร่ ชา ตัวอาคารมีลกั ษณะ
ปิ ดล้อมที่กว้างเพื่อรักษาความปลดภัยภายใน ผังพื้นมีลกั ษณะแบ่งแยกออกเป็ นหน่อยย่อยของเส้น
รอบรู ป สี่ เหลี่ ยมผืน ผ้า เพื่ อสร้างให้เกิ ดล าดับ (hierarchy) การเข้าถึ งลานทั้ง 3 แห่ ง ทางเข้าหลัก
ได้รับการเน้นการเข้าถึงโดยหอเก็บน้ าที่ก่อขึ้นจากหิ นสี ขาว (white- painted rubble) ซึ่งตั้งมุมทิศใต้
ของกาแพงที่ลอ้ มรอบอาคาร จากทางเข้าจะเกิดแกนที่นาไปสู่ลานภายใน และทางเข้าหลักอาคารซึ่ง
มี ล ัก ษณธเป็ นช่ องเปิ ดที่ มี สั ด ส่ วนของ void ที่ น้อยกว่าการปิ ดล้อ ม เพื่ อ น าสายตาไปยังโถงใน
ตาแหน่งทิศใต้ซ่ ึงถูกแวดล้อมด้วยระเบียงทางเดิน (loggia) อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ใช้งานหลักของบ้าน
ถูกเรี ยบเรี ยงให้อยูร่ อบลานที่เปิ ดมุมมองไปยังพื้นที่ของไร่ ชาทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้
ในขณะที่ ส่วนครัว และบริ การตั้งอยู่ในปี กอาคารทิ ศตะวันตก หลังคามี ลกั ษณะลาดเอียง (monopitch) ไปยังโถงทาให้ชายคายื่นออกไปสร้างให้เกิด panorama view ของท้องฟ้า และภูเขา ระหว่าง
ห้องทางอาหารและห้องนัง่ เล่นถูกขั้นด้วยเฉลียงทาให้เกิดกรอบของมุมมองไปยังทิศเหนื อ ทั้งสอง
ห้องสามารถเปิ ดมุมมองไปยังสวนภายนอกด้วยระบบผนังเลื่อน บังกะโลถูกสร้างด้วยวัสดุทอ้ งถิ่นที่
หาได้จากแหล่ ง ผลิ ต ในพื้ น ที่ ท้ ัง หิ น สี ข าว (white- painted rubble) ที่ เป็ นวัส ดุ ห ลัก ใช้ก่ อ ก าแพง
ในช่วงที่เป็ นช่องเปิ ดกว้างจะถูกเติมเต็มด้วยกระจก และไม้ พื้นปูดว้ ยหินสี ดา (black stone)[105]

ภาพที่ 70 ผังพื้น Manager’s bungalow
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 71 มุมมองไปสู่ ทางเข้า และหอเก็บน้ า
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 72 มุมมองภายในห้องนั้นเล่น
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
บ้า นส าหรั บ Osmund และ Ena de silva ค.ศ. 1960 -1962 ตั้ง อยู่ ที่ เมื อ ง Colombo ซึ่ งตัว
เจ้าของบ้านั้นต้องการให้บา้ นหลังนี้ มีรูปแบบ Kandyan ที่มีลกั ษณะ การปิ ดล้อมของกาแพง การเปิ ด
จากห้ อ งเพื่ อ งด้า นเดี ย ว ระเบี ย ง ลาน และห้ อ งสวดมนต์ ที่ ผ สมกับ รู ป แบบ modern พร้ อ มทั้ง
ส านัก งานของสามี เธอ สู ดิ โอส าหรั บ ลู ก ชาย ห้ องพัก แขก ในผังพื้ น มี ล ัก ษณะรู ป แบบของการ
เชื่อมต่อของก้อน mass และลานขนาดใหญ่ที่ศูนย์กลางของพื้นที่ที่ถูกจากัดเส้นรอบรู ปโดยกาแพง
ซึ่งองค์ประกอบแบบนี้ เป็ นแบบเดียวกับที่ปรากฏขึ้นในบ้าน A .S. H. de Silva ซึ่งพื้นทีทางาน ส่ วน
พักผ่อน และส่ วนบริ การแวดล้อมรอบลาน แต่ในกรณี บา้ นหลังนี้น้ นั การนาส่ วนใช้งานเหล่านี้ มาอยู่
ร่ วมกันในการเรี ยบเรี ยงที่ เคร่ งครัดกว่าเนื่ องจากข้อจากัดของขอบเขต องค์ประกอบหลักของบ้าน
ถูกเรี ยบเรี ยงไปตามความเป็ นส่วนตัวของการใช้งานที่ลึกเข้าไปจากถนน องค์ประกอบอย่างแรกสุ ด
loggia ถูกสร้างขึ้นโดยโครงสร้างไม้ หรื อจะเรี ยกส่ วนนี่ ว่า porche หรื อ stope ที่ปรากฏขึ้นในบ้าน
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แบบชาวดัตช์ในช่ วงแรก นี้ คือองค์ประกอบแรกสุ ดอย่างที่ส่วนหนึ่ งของมุมมองจากถนนที่ค่อย ๆ
เปิ ดเผยให้เห็น space ของทางเข้าอาคาร ซึ่ งอยู่ในตาแหน่งของแนวเส้นหลักที่อยู่ศูนย์กลางของ 4
ช่วงเสานาไปสู่ ประตูไม้ที่ถอยร่ นจากกาแพงหน้าบ้าน หลังประตูบานนี้ เปิ ดเผยให้เห็นถึงลานที่ทา
หน้าที่ เป็ นเสมือนสะพานตามขวางเชื่ อมโยงไปยัง ประตูเข้าบ้านใน mass ก้อนแรกถัดจากประตู
บานนี้ เป็ นทางเดินที่แคบนาไปสู่ ลานหลักที่ศูนย์กลางของบ้าน ลักษณะการเคลื่อนเข้าสู่ ตวั อาคารที่
ปรากฏขึ้นนี้ นิยามให้เกิดแกนที่ นาสายตาข้ามจาก mass ก้อนแรกไปยัง mass ก้อนที่สอง ใน mass
ก้อนแรกบรรจุไว้ดว้ ยสานักงาน และสตูดิโอ ที่จอดรถ ห้องพักแขก ใน mass ก้อนนี้สามารถมองไป
ยังลานกลางบ้านซึ่ งเป็ นจุดศูนย์กลางของผังพื้น ในลานนี้ ถูกล้อมรอบด้วย loggia ทั้ง 4 ด้าน ลานถูก
ปูพ้ืนด้วยก้อนหิ น และกรวด รวมถึงการวางโม่หินไว้ที่มุมทั้ง 4 ที่ ในลานนี้ ยงั ได้รับร่ มเงาจากต้น
มะม่ วง และต้น ปาล์ม ถัด จากลานเข้ามาเป็ น mass ก้อ นในสุ ด มี ล ัก ษณะเป็ น 2 ชั้น ที่ บ รรจุ ด้ว ย
ห้องนั่งเล่น ห้องทานอาหารบนชั้นที่ 1 ส่ วนบนชั้นที่ 2 เป็ นห้องนอน และห้องสวดมนต์ ในส่ วน
ของครัว และบริ การถูกปิ ดไว้ดว้ ยกาแพงยาว ในแต่ละหน้าที่ การใช้งานที่บรรจุอยู่ใน mass ก้อนนี้
ถูกแยกกันเองด้วยสวนขนาดเล็ก เนื่ องจากด้านเวลาในการก่อสร้างจึงเป็ นไปได้ยากที่จะสั่งนาเข้า
วัส ดุ ประเภทเหล็ก และ กระจก ดังนั้นบ้านหลังจึงนี้ ใช้วสั ดุ ที่หาได้ในท้องถิ่ น ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
Bawa ได้ทดลองเกี่ยวกับวิธีการใช้วสั ดุตามขนบธรรมเนี ยมการสร้าง ในแง่น้ ี บา้ นหลังนี้จึงแสดงให้
เห็ น ถึ ง พลังของกระเบื้ อ งมุ ม หลัง คา และแผนวัส ดุ ท ่ัว ไปในท้อ งถิ่ น ท าให้ ตัว บ้า นมี ค วามรู ้ สึ ก
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น แต่ในขณะเดียวกันในระดับผังพื้นยังแสดงแสดงออกถึงลักษณะ open plan
ตามแบบ modern ที่ ส ร้างให้เกิ ดการไหลของ space จากภายในสู่ ภายนอก สร้างให้เกิ ดภายของ
space ที่ไม่จากัดที่สัมพันธ์กบั พื้นที่ขนาดเล็ก ในทุกห้องสามารถได้รับการไหลเวียนอากาศได้อย่าง
ดีจากทั้ง 2 ด้าน[106]

ภาพที่ 73 ผังพื้นบ้านของ Ena de silva
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 74 รู ปตัดแนวยาวบ้านของ Ena de silva
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 75 ผังหลังคาบ้านของ Ena de silva
ที่มา: argocollective.com/barnabybennett/Modelling-the-Ena-De-Silva-House-by-Geoffrey-Bawa
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ภาพที่ 76 แบบจาลอง 3 มิติช้ นั 1 บ้านของ Ena de silva
ที่มา: argocollective.com/barnabybennett/Modelling-the-Ena-De-Silva-House-by-GeoffreyBawa

ภาพที่ 77 แบบจาลอง 3 มิติช้ นั 2 บ้านของ Ena de silva
ที่มา: argocollective.com/barnabybennett/Modelling-the-Ena-De-Silva-House-by-Geoffrey-Bawa
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ภาพที่ 78 ลานกลางบ้านของ Ena de silva
ที่มา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a3f0e8e44e04e3000040remembering-bawa-image

ภาพที่ 79 มุมมองจากห้องนัง่ เล่นบ้านของ Ena de silva
ที่มา: www.archdaily.com/460721/remembering-bawa/52b0a3f0e8e44e04e3000040remembering-bawa-image
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ภาพที่ 80 มุมมองจากทางเข้าบ้านของ Ena de silva
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 81 มุมมองจากลานออกไปยังเข้าบ้านของ Ena de silva
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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บ้าน Dr. Bartholomeusz ค.ศ. 1961ตั้งอยู่ที่เมื อง Colombo บ้านสร้างขึ้นในพื้ นที่ ลกั ษณะ
แคบ และยาว พื้นที่ลาดับแรกสุ ดของบ้านคือลานซึ่ งถูกแยกจากถนนโดย mass อาคาร 2 ชั้น ซึ่ งทา
หน้าบรรจุโรงจอดรถ ที่พกั คนรับใช้ และเป็ นทางเข้าหลักของบ้านที่เป็ น arch ถัดจากลานแรกมาคือ
mass ก้อนที่ 2 ที่ บรรจุห้องทานอาหารและครัว ถัดเข้าไปจาก mass ก้อนนี้ คือลาน และสระน้ าที่
นาไปสู่ mass ก้อนหลักที่ มีลกั ษณะ 2 ชั้น บรรจุ ด้วยห้องนั่งเล่นที่ สามารถทะลุผ่านไปยังระเบี ยง
และสวนปลายสุ ดของพื้ นที่ บ ้าน ส่ วนห้องนอนอยู่ที่ ช้ นั 2 ต่อมาภายหลังเจ้าของโครงการได้ข อ
ยกเลิ ก การก่ อสร้างจึงท าให้ Bawa ขอซื้ อพื้ นที่ โครงการต่อเพื่ อท าส านักงานของ E. R. &B. จาก
แรกเริ่ มที่โครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่ออยูอ่ าศัย และเมื่อมันได้เปลี่ยนหน้าที่ใช้งานเป็ นสานักงานส่ งผล
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ในการทางาน รวมถึงอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก ในโดรงการนี้ Bawa ได้ให้
ความส าคัญ ต่ อหลังคาอย่างที่ เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของสถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื้ น และได้
ทดลองประเภทวัสดุที่หลากหลาย รวมถึงกระบวนการก่อสร้าง อย่างทราบดีหลังคาแบนนั้นยากต่อ
การกันน้ ารั่ว ร่ วมถึงมีแนวโน้มที่ทาให้อาคารสะสมความร้อน Bawa จึงได้เลือกใช้กระเบื้องครอบ
โค้งแบบ Portuguese ที่มีพ้ืนผิวที่ น่าสนใจ และตัวมันเองเป็ นฉนวนกันความร้อนที่ ดี แต่การซ้อน
ชั้นกันของกระเบื้ องต้องการโครงสร้ างไม้ที่ซับ ซ้อน ทาให้ช่วงของจันทัน แป และคานไม่กว้าง
Bawa จึงมีมองวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลังคาโดยใช้วสั ดุอย่างแผ่นใยหิ นมาทาเป็ นลูกฟูกเพื่อเป็ น ชั้น
กันรั่วซึ มก่อนปูคู่กบั กระเบื่องครอบโค้ง ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการกันความร้อน กันรั่วซึ ม จาก
การใช้วสั ดุ 2 ชนิดร่ วมกัน[107]

ภาพที่ 82 ผังบ้าน และหลังคาบ้านของ Dr. Bartholomeusz
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 83 รู ปตัดแนวยาวบ้านของ Dr. Bartholomeusz
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 84 รู ปด้านหน้าบ้าน Dr. Bartholomeusz
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 85 รู ปด้าน mass ก้อนที่ 2 ของบ้าน Dr. Bartholomeusz
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 86 รู ปด้านหลัง mass ก้อนที่ 3 ของบ้าน Dr. Bartholomeusz
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 87 หน้าบ้าน Dr. Bartholomeusz
ที่มา: https://archnet.org/sites/2999/media_contents/29717

ภาพที่ 88 มุมภายในลานกลางบ้าน Dr. Bartholomeusz
ที่มา: https://wishfulwanderer.in/2017/03/06/eating-out-gallery-cafe-paradise-road-colombo/
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บ้าน keuneman ค.ศ. 1967- 1969 ตั้งอยูท่ ี่เมือง Colombo ที่ดินบ้านหลังนี้ เป็ นที่ดินที่มีขนาด
เล็กถูกห้อมล้อมไปด้วยบ้านหลังอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียงกัน บ้านลักษณะเป็ นหอคอยสู ง 3 ชั้น ที่
แตกต่างจากบ้านที่มีลานแบบหลังอื่น ๆ ซึ่ง Bawa ต้องการนาเสนอทางเลือกอื่นสาหรับที่ดินขนาด
เล็ก บนชั้นพื้นนั้นประกอบไปด้วยที่ จอดรถ สานักงาน ห้องครัว และห้องทานอาหาร บนชั้นที่ 1
เป็ นชุดของห้องนอนเต็มชั้น บนชั้นที่ 2 คือห้องนั้นเล่นภายใต้หลังคาจัว่ ซึ่ งอยู่ติดกับระเบียงขนาด
กว้างที่เปิ ดมุมมองไปยังทะเล[108]

ภาพที่ 89 รู ปตัดบ้าน keuneman
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 90 รู ปด้านหน้าบ้าน keuneman
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 91 รู ปด้านข้างบ้าน keuneman
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
ยุคกลางของ Geoffrey Bawa ระหว่างปี ค.ศ. 1970 – 1977
ในปี ค.ศ. 1970 ความตึงเครี ยดของนโยบายรัฐบาลที่ นาโดยนาง Sirimavo Bandaranaike
จากพรรค Sri Lanka Freedom Party ที่ ด าเนิ น การถึ งเรื่ อ งการจัด สรรที่ ดิ น ให้ เป็ นของรั ฐ ความ
เข้มงวดการนาเข้าแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ การประกาศใช้ภาษาอย่างเป็ นทางการของศรี ลงั กา การ
ออกกฎหมายไม่เข้ารวมเป็ นพันธมิตรกับชาติตะวันตกนั้นแสดงออกถึงการหยุดยุคของการเป็ นเมือง
อาณานิ คม นาไปสู่ การเปลี่ยนชื่อจาก Ceylon เป็ น Sri Lanka ซึ่ งในช่วงของการปกครองสมัยนั้น
ของรัฐบาลต้องเผชิ ญหน้ากับการก่ อจลาจลที่ เกิ ดจากกลุ่มผูน้ ับถื อต่างศาสนาที่ จะโค่นล้มรัฐบาล
Bawa จึ ง พยายามหลี ก เลี่ ย งการแสดงออกอย่างใกล้ชิ ด กับ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ในขณะที่ ก ารออก
กฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าอาคาร และการตึงขนาดของที่ดินส่งผลให้ไม่เกิดอาคารใหม่ ๆ ทาให้ลด
ถอนปริ มาณงานในบริ ษทั ของ Bawa จนปี ค.ศ.1971 เกิดจลาจลขึ้นอีกครั้งส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกไม่
ปลอดภัยในชุ ม ชนของชาว Burgher ทาให้เกิ ดการอพยศออกจากศรี ลงั กาเพื่ อเริ่ มต้นชี วิตใหม่ยงั
ประเทศออสเตรเลีย หรื อแคนนาดา ซึ่ ง Bawa เองนั้นได้สัญญาทางานจากออสเตรเลียทาให้เขานั้น
เริ่ มต้นมองหาโอกาสในการทางานยังต่างประเทศ ในช่ ว งทศวรรษที่ 1960 Bawa นั้ นประสบ
ความสาเร็ จกับการทาให้ E. R.&B. กลับมามีชื่อเสี ยงอีกครั้ง ทาให้เกิดฐานลูกค้าที่มน่ั คง ส่ วนใหญ่
เป็ นลูกค้าส่ วนตัว หลังจากปี ค.ศ. 1970 แหล่งของงานเหล่านั้นได้เริ่ มลดน้อยลงไป แต่ยงั ไงก็ตามใน
ช่วงเวลานั้น E. R.&B. ถือว่าเป็ นบริ ษทั สถาปนิกที่มีประสบการณ์มากที่สุดในศรี ลงั กา นามาซึ่งการ
ได้เข้ารับสัญญางานออกแบบกับรัฐบาล[109]

127
หลังจากประสบความสาเร็ จในฐานนะสถาปนิกผูอ้ อกแบบ Bentota Beach Hotel ส่ งผลให้
Bawa ได้รับสัญญาว่าจ้างออกแบบ Connemera Hotel ในเมือง Madras ประเทศอินเดีย ทาให้ Bawa
ตัดสิ นใจเปิ ดบริ ษทั สาขาขึ้นที่เมือง Madras และได้มีการแลกเปลี่ยนพนักงานทั้งไปและกลับจาก
Colombo ในปี ค.ศ.1971 Bawa ได้รับสัญญาออกแบบสโมสรของบริ ษทั และที่พกั อาศัยคนงานใน
ไร่ ข องบริ ษ ัท Madurai Mills จาก Martin Henry ผู ้จัด การทั่ว ไป น ามาซึ่ งการแนะน าต่ อ ไปยัง
Kumararaja ผูซ้ ่ ึงว่าจ้าง Bawa ให้เตรี ยมการออกแบบโรงพยาบาล Kumararaja M. A. M. Muttiah ที่
เมือง Adyar ตลอดจนบ้านพักอาศัยในเมือง Madras สาหรับนาง Meenah Muttiah และโครงการอื่น
ๆ อีกเช่น โรงแรมในกลุ่มบริ ษทั Connemara ผลงานที่เกิดขึ้นในต่างประเทศของ Bawa เป็ นผลลัพธ์
ที่มาจากการติดต่อโดยส่ วนตัว ในปี ค.ศ. 1975 โครงการเปลี่ยนโรงเก็บน้ าตาลเป็ นที่พกั ต่างอากาศ
บนเกาะ Mauritiusc ในปี ค.ศ. 1973 โครงการที่ช่วยศิลปิ นชาวออสเตรเลียพัฒนารี สอร์ทขนาดเล็ก
บนเกาะ Bali ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องยากมากับ การดาเนิ นโครงการที่ อยู่ต่างประเทศในช่ วงเวลานั้นจาก
สถานะการณ์ ก ารเมื องที่ ไม่ ม นั่ คงในการเดิ น ทางออกนอกประเทศศรี ล ังกา หลังจากระบบการ
ปกครองและรัฐบาลกลับมามีความมัน่ คงอีกครั้ง Bawa ได้ให้ความคาดหวังในการผลิตผลงานและ
ความสนใจของเขากลับไปที่ศรี ลงั กา[110]
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 Bawa ได้รวบรวมสถาปนิ กวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ ในช่วง
เวลาต่อมาทศวรรษที่ 1970 สถาปนิ กวัยเยาว์เหล่านั้นตอนนี้ เต็มไปด้วยความแข็งแกร่ งของการเป็ น
นักออกแบบที่มีความเฉพาะตัว มีกระบวนการที่เป็ นของตัวเองที่ช่วยส่ งเสริ มบริ ษทั สาหรับ Bawa
เองถื อเป็ นช่ วงที่ ได้พ ฒ
ั นาทั้ง ความหลักแหลม จิ นตนาการ การเป็ นนักประดิษ ฐ์ ซึ่ งเต็มไปด้วย
แนวคิด และความช่างสังเกตที่เขาสะสมจากการที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มให้เกิด
การพัฒนาความรู ้สึกถึงที่ว่างในงานสถาปัตยกรรม ทักษะที่สามารถวิพากษ์ตวั เองได้ ความมัน่ ใจถึง
การสัม ผัส และรสนิ ยม ความเข้าใจของการสร้างกรอบการออกแบบที่ เหมาะสม ความรู ้ สึ ก ที่ มี
ความสุ ขในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปั ตยกรรม ทัศนคติในการทางานของ Bawa ดูราวกับว่าส่ ง
ตรงไปยังเหล่าลูกทีมสถาปนิ กของเขา บรรยายกาศในการทางานของบริ ษทั นั้นเต็มไปด้วยความ
เหนียวแน่น ส่ วนหนึ่งมาจากความเชื่อของ Bawa ที่มีต่อตัวลูกศิษย์ที่เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่เขาสอน ทั้งการ
ช่วยให้บุคคลเหล่านี้ สาเร็ จการศึกษาสถาปั ตยกรรม แต่ในที่สุดเหล่าลูกศิษย์ของ Bawa เหล่านั้นได้
เริ่ ม แยกย้า ยออกจากบริ ษ ัท เพื่ อ เริ่ ม ตนการท างานในแนวทางของตนเองจนท้า ยที่ สุ ด เหลื อ แค่
Vasantha Jacobsen เพียงคนเดียวที่ยงั คงอยูต่ ้ งั แต่เริ่ มต้นสร้างทีมงานของ Bawa และต่อมาเธอถือได้
ว่าเป็ นผูช้ ่วยคนสาคัญ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 นั้นถือได้วา่ เป็ นยุคทองของ Bawa ที่แวดล้อมไปด้วย
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สถาปนิ ก วัยเยาว์ที่ ย งั ไม่ มี ค วามมั่น ใจในการท างานเป็ นนัก ออกแบบ มัน ง่ายที่ จะปกครองหรื อ
ตัดสิ นใจในสิ่ งต่าง ๆ แต่การแยกออกไปของบุคคลเหล่านั้นทาให้เกิดการแพร่ หลายแนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบสถาปั ตยกรรมของ Bawa ยังแสดงให้อย่างชัดเจนว่าเขานั้นสามารถดาเนิ นงานต่อแม้
จะปราศจากบุคคล[111] เหล่านั้นในช่วงเวลานี้จึงปรากฏงานออกแบบบ้านได้แก่
บ้าน p. c. de saram ค.ศ. 1970- 1973 ตั้งอยู่ที่เมือง Colombo เจ้าของบ้านมีความต้องการที่
จะสร้างบ้านสาหรับลูก 4 คนอย่างเป็ นสัดส่ วนของตัวเอง Bawa จึงได้มีจุดมุ่งหมายออกแบบบ้านให้
มีลกั ษณะเป็ นบ้านแถว 4 หลังที่อา้ งอิงไปยังลักษณะของบ้านแบบขนบชาว Dutch- Muslim ที่มีลาน
ภายในบ้าน ซึ่ งตัวบ้านได้ถอยร่ นเข้าไปจากขอบเขตของที่ต้ งั โครงการเพื่อสร้างให้เกิดที่จอดรถกับที่
ปลูกพืช ในส่วนด้านหน้าอาคารมีลกั ษณะเป็ นกาแพงสี ขาวที่ประกอบไปด้วยประตูและหน้าต่าง ตัว
บ้านทั้งโครงการมี ล ัก ษณะแยกก้อน mass ออกเป็ น 3 ก้อนวางตัดกันตามแนวขวางกับ พื้ น ที่ ต้ ัง
โครงการ โดยมีลานภายในทาหน้าที่การแยก และการเชื่อมต่อทุก mass โดยระเบียงทางเดินหลัก ใน
mass ก้อนแรกบรรจุไปด้วยโรงจอดรถ สานักงาน ทางเข้าโถงหลัก และห้องเก็บของ mass ก้อนที่ 2
บรรจุไปด้วยห้องนอน และห้องน้ า ใน mass ก้อนที่ 3 บรรจุไปด้วยห้องทานอาหาร และห้องนัง่ เล่น
ลานภายในถูกป้ องกันด้วยคานคอนกรี ตแบบ pre- cast วางขนานไปรอบตัวลานเพื่อลดประมาณ
ของแสง และกระจายแรงของน้ าฝน รวมไปถึ งป้ องกัน การโจรกรรมที่ เข้ามาจากหลัง คา space
ภายในจึงมีความเย็น และเบา แต่กลับสร้างความรู ้สึ กถึงความเป็ นส่ วนตัวบนที่ดินขนาดเล็ก แบบ
ของบ้านหลังถือได้ว่าประสบความสาเร็ จของการอยู่อาศัย ทาให้ในปี ถัดมาสมาชิกครอบครัว de
saram ได้ให้ Bawa ออกแบบบ้าน Stanley de saram ที่ต้ งั อยู่ภายในการปิ ดล้อมของกาแพงธนาคาร
เก่าโดยหยิบยืมรู ปแบบจากโถงบ้านหลังนี้ไปใช้[112]

ภาพที่ 92 ผังพื้นบ้าน p. c. de saram
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 93 ผังหลังบ้าน p. c. de saram
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 94 รู ปตัดแนวยาวบ้าน p. c. de saram
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 95 รู ปด้านหน้าบ้าน p. c. de saram
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 96 ลานภายในบ้าน p. c. de saram
ที่มา: https://archnet.org/sites/3017/media_contents/29748

ภาพที่ 97 ห้องนัง่ เล่นบ้าน p. c. de saram
ที่มา: https://archnet.org/sites/3017/media_contents/29748
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ภาพที่ 98 มุมมองจากถนนหน้าบ้าน p. c. de saram
ที่มา: https://archnet.org/sites/3017/media_contents/29748

ภาพที่ 99 ผังพื้นบ้าน Stanley de saram
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 100 รู ปด้านหน้าบ้าน Stanley de saram
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 101 มุมมองจากถนนหน้าบ้าน Stanley de saram
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery/Stanley-de-SaramHouse/G0000lhUKKQVg3sA/C0000xIEsjdPRv40
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ภาพที่ 102 ภายในลานบ้าน Stanley de saram
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Stanley-de-SaramHouse/G0000lhUKKQVg3sA/I0000tc9FaQLINL8/C0000xIEsjdPRv40

ภาพที่ 103 มุมมองภายในห้องทานอาหารบ้าน Stanley de saram
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Stanley-de-SaramHouse/G0000lhUKKQVg3sA/I0000eE4FqxvsGDo/C0000xIEsjdPRv40

134

ภาพที่ 104 มุมมองภายในบ้าน Stanley de saram
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Stanley-de-SaramHouse/G0000lhUKKQVg3sA/I0000KWBsHaUVl94/C0000xIEsjdPRv40
บ้าน Peter White ค.ศ. 1973- 1974 ตั้งอยู่ที่ Pereybere, Mauritius เป็ นเกาะที่ ต้ งั อยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกของแอฟริ กา ซึ่งโครงการนี้ เปิ ดโอกาสให้ Bawa ได้ทางานในสถานที่ต้ งั โครงเป็ นไร่ ออ้ ย
แต่การดาเนิ นงานในโครงการนี้ ยงั มาพร้อมกับความยากลาบากเรื่ องจากการเดินทางที่ใกล้ที่สุดต้อง
ข้า มมหาสมุ ท รอิ น เดี ย เจ้า ของบ้า นคื อ Peter White นั้ นเป็ นเพื่ อ นกั บ Bevis Bawa พี่ ช ายของ
Geoffrey ตัวเขาเองยังชื่ นชอบในบ้านของ Ena de Silva อีก ด้วย Peter White ได้คน้ พบไร้ออ้ ยเก่ า
แห่ งนี้ ในปี ค.ศ. 1972 เขามีความต้องการปรับปรุ งสถานที่แห่ งนี้ ให้เป็ นบ้านพักช่วงสุ ดสัปดาห์ จน
ในปี ค.ศ. 1973 Bawa ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่ งนี้ และใช้เวลาอยู่กบั มันเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อ
ถ่ายรู ป สเก็ต และกาหนดจุดมุ่งหมายของตัวบ้าน เมื่อกลับมายังศรี ลงั กาเนื้ องานทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ที่ ต้ ัง โครงการไปด้ถู ก ส่ ง ผ่ า นไปยัง Ismeth Raheem เพื่ อ งานเขี ย นแบบในระดับ รายละเอี ย ดที่
พอเพียงให้เอกับการทางานใรศรี ลงั กา ดังนั้นการตัดสิ นใจในระหว่างการก่อสร้างจึงเกิดขึ้นบน site
งาน Bawa ได้เดิ นทางไปเยี่ยมที่ ต้ งั โครงการในระหว่างที่ เนื้ องานกาลังดาเนิ นไป จนกระทั้งแบบ
ก่อสร้างเสร็ จแล้วส่ งถึงเจ้าของบ้าน บ้านหลังนี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 9 เดือน ลักษณะของการออกแบบ
ในโครงการนี้ น้ นั ได้ทางานร่ วมกับโครงสร้างเก่าของตัวบ้าน ซึ่ งประกอบไปด้วย mass ที่มีลกั ษณะ
เป็ น vault ยาว 2 ห้อง ซึ่ งถูกออกแบบให้ทาหน้าที่เป็ นห้องหลัก เพิ่มเติมส่ วนครัวและห้องเก็บของที่
อยู่ภายใต้ช้ นั ลอย เหนื อชั้นลอยเป็ นส่ วนของห้องนอนที่ปลายสุ ดของ vault ส่ วนของพักแขกถูกจัด
ให้อยูท่ ี่อีกอาคารที่เล็กกว่า[113]
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ภาพที่ 105 ผังบริ เวณบ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 106 ผังพื้นบ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)
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ภาพที่ 107 ภาพสเก็ตรู ปตัดตามขวาง vault บ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 108 รู ปตัดยาว vault 1 บ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 109 รู ปตัดยาว vault 2 บ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)
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ภาพที่ 110 รู ปด้านบ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 111 ด้านหน้าบ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 112 space ภายในห้องทานอาหารบ้าน Peter White
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)
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บ้าน Lidia Gunasekera เดิมเป็ นบ้าน 2 หลังเก่าที่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1720- 1740 ตั้งอยู่ที่เมือง
Bentota อาคารหลังหนึ่ งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในที่ดิน และอีกหลังอยู่ติดกับถนน ทั้งสองอาคารตั้งอยู่ใน
ที่ดินรกร้าง ซึ่ งอยู่ติดกับถนนหลักจากเมื อง Colombo มาสู่ เมือง Bentota ที่ ดินผืนนี้ มี ขนาดเนื้ อที่
500 ตาราเมตร ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ที่ต้ งั อยู่บนที่ราบจุดสู งสุ ดอยู่ระดับเดียวกับถนนลาดลงไปยังทุ่ง
นาทางทิ ศตะวันออก อาคารหลังแรกหันหลังให้กับหน้าที่ ดิน กาแพงเดิ มได้ถูกรื้ อทิ้งออกไปเพื่ อ
เปลี่ ยนตาแหน่ งประตูทางเข้า และได้เพิ่มระเบี ยงเข้าไปทางทิ ศตะวันตก พร้อมทั้งก่ อกาแพงยาว
ตลอดแนวที่ดินทางด้านขวาอย่างที่เป็ นการขับเน้นถนนภายในโครงการ อาคารหลังที่สองอยู่ตรง
ข้ามกับอาคารหลังแรก นั้นถูกรื้ ออย่างระมัดระวัง และก่อกาแพงขึ้นใหม่ดว้ ยงานก่อปูนขาว ซึ่ งเป็ น
เรื่ องยากมากในโครงการนี้ ที่จะรื้ อกรอบประตู หน้าต่างโดยไร้ซ่ ึ งความเสี ยหาย อาคารทั้งสองหลัง
ได้การเขียนแบบรางวัด และบูรณะ และย้ายตาแหน่ งของทางเข้าภายใน รวมถึงการเพิ่มบันไดเพื่อ
ขึ้นไปยังชั้นสอง ซึ่ งก่อนหน้ามันได้ทาหน้าที่เป็ นบันไดชันขึ้นไปสู่ ที่เก็บของ อีกการเปลี่ยนแปลง
หลักในโครงการนี้ คือการแทนที่กาแพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังระเบียงด้วยแผ่นกระจกขนาดใหญ่
ทาให้เกิดการแยกระหว่างประตู และหน้าต่าง อย่างที่เป้นจุดมุ่งหมายของความงามที่เกิดขึ้นในวัสดุ
ประเภทกระจก โครงการนี้ ได้แสดงให้เห็ นถึ งความชานาญในการนาที่ ว่างเชิ งขนบประยุกต์เพื่ อ
กลับมาใช้ใหม่[114]

ภาพที่ 113 ผังบริ เวณบ้าน Lidia Gunasekera
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)
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ภาพที่ 114 รู ปตัด 1 บ้าน Lidia Gunasekera
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 115 รู ปตัด 2 บ้าน Lidia Gunasekera
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

ภาพที่ 116 รู ปตัด 3 บ้าน Lidia Gunasekera
ที่มา: หนังสื อ Geoffrey Bawa (White book)

140

ภาพที่ 117 ภายในชั้น 2 บ้าน Lidia Gunasekera
ที่มา: https://archnet.org/sites/3026/media_contents/29675

ภาพที่ 118 ภายในชั้น 1 บ้าน Lidia Gunasekera
ที่มา: http://sevenby3.blogspot.com/2009/06/no-87-lydia-gunasekera-house.html
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ยุคสู งสุ ดของ Geoffrey Bawa ระหว่างปี ค.ศ. 1978- 1988
ในปี ค.ศ. 1977 พรรค United Nation Party ภายใต้ ก ารน าของนายกรั ฐ มนตรี J. R.
Jayewardene กลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่ งดาเนิ นการบริ หารประเทศด้วยนโยบายที่แข็งแกร่ ง
อย่างเช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้ ากาลังน้ า การจัดการชลประทาน การพัฒนาสังคม การพัฒนาระดับ
หมู่บา้ นและการขยายการศึกษาขั้นสู ง การไม่เก็บภาษีเพื่อสนับสนุนการผลิตสิ นค้าภายในประเทศ
และการท่องเที่ยว ซึ่ งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นสถาปนิ กที่ชานาญการภายในศรี ลงั กาได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดตลอด 20 ปี ที่ ผ่านมา เป็ นเวลาที่ เหมาะสมที่ จะเปิ ดโรงเรี ย นสถาปั ตยกรรมที่ เมื อ ง
Katubedde โดยทางานร่ วมกับ มหาวิทยา Moratuwa และรับรองหลักสู ตรโดย RIBA กระแสของ
การเรี ยนสถาปั ตยกรรมได้รับความนิ ยมอย่างมากซึ่ งผูท้ ี่ ดาเนิ นการสอนบางคนคืออดีตผูช้ ่วยของ
Bawa นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1969 Bawa ได้ดารงตาแหน่งประธานสมาคมสถาปนิ กของศรี ลงั กา (SLIA)
และได้รับรางวัลจากสมาคมฯ ในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งรัฐบาลได้เชิญให้ SLIA ทาหน้าที่พฒั นาหลักสู ตร
ใหม่ของสมาคมเอง และโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็ นช่องทางเข้าไปยังตัวสมาชิกสมาคมฯ แต่ Bawa
นั้นพยายามหลีกเลี่ยงคาเชิ ญโดยตรงจากรัฐบาล ซึ่ งเขาเองจะชอบรับงานผ่านตัวเองมากกว่าจะรับ
โดยตรงจากรัฐบาล ซึ่ งทาให้ Bawa วางตัวเป็ นกลางเกี่ยวกับการปกครองในสายตาของสาธารณะ
แต่ ย ัง ไงก็ ต าม J. R. Jayewardene ก็ ย ัง คงเป็ นเพื่ อ นเก่ า ของ Bawa ซึ่ งเป็ นคนมอบสั ญ ญาการ
ออกแบบ Bentota Bleach Resort เมื่ อ เขานั้ น ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ว่ า กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วในช่ ว ง
ทศวรรษ 1960- 1979 ซึ่ งต่อมาได้มอบหมายงานออกแบบรัฐสภาแห่ งใหม่ที่เมื่อง Kotte แก่ Bawa
และตามมาด้วยงานรับปรุ งรัฐสภาแห่งเก่า งานปรับปรุ งสานักงานกระทรวงเศษฐกิจ งานวางผังใหม่
มหาวิทยาลัย Ruhunu และบ้านพักต่างอากาศที่เมือง Anuradhapura ต่อมาในปี ค.ศ. 1978 Bawa ได้มี
โอกาสใช้เวลาทั้ง วัน ในการย้ายที่ พ ัก และส านัก งาน และให้ ค าปรึ ก ษาการวางเฟอร์ นิ เจอร์ การ
ตกแต่ง ให้กบั นายกรัฐมนตรี คนใหม่ชื่อ Premadasa ซึ่งโทรศัพท์หา Bawa โดยตรงด้วยความซาบซึ่ง
ที่มีต่อตัว Bawa เขาได้มอบหมายงานตกแต่งสานักงานเลขาของเขาบนถนน Flower ในช่วงเวลา
นั้นเอง Bawa ได้แสดงออกถึ งการไม่ฝัก ไฝ่ ถึงการเข้าข้างฝ่ ายการเมื องฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ส่ งให้ตัว
Bawa เองได้รับงานว่าจ้างออกแบบตามมาในช่วง 2-3 ปี ต่อมา[111]
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ภาพที่ 119 ผังบริ เวณรัฐสภาแห่งใหม่
ที่มา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29588

ภาพที่ 120 รู ปตัดรั ฐสภาแห่ งใหม่
ที่มา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29589
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ภาพที่ 121 ภาพสเก็ตโดย Geoffrey Bawa
ที่มา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29721

ภาพที่ 122 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เมือง Kotte
ที่มา: https://archnet.org/sites/3033/media_contents/29731
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ในวัยย่าง 60 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดสู งสุ ดของ Bawa หลังจากเหล่าสถาปนิ กรุ่ นเยาว์ที่ เขาได้
รวบรวมไว้เมื่ อ ทศวรรษที่ 1960 ได้แ ยกย้า ยออกไปท างานตามแนวทางตัว เองเหลื อ ไว้แ ค่
Poologasundram และ Vasantha Jacobsen นั้น Bawa ได้ต้ งั ที ม ออกแบบส าหรั บ โครงการรั ฐสภา
แห่ ง ใหม่ โ ดยรวบรวมสถาปนิ ก จาก Bombay ซึ่ งน าโดย Vasantha Jacobsen งานวางผัง ใหม่
มหาวิทยาลัย Ruhunu ที่ดาเนิ นโดย Nihal Bodhinayake ที่ดาเนิ นการเกือบทั้งหมดด้วยคนเดียว ซึ่ ง
ช่วงนั้น Bawa ดูราวกับว่าจะผ่อนคลายมากขึ้น และมักจะหาเวลาพูดคุยกับเพื่อนจากภายนอกบริ ษทั
เพื่อกระตุน้ ความคิด ในช่วงทศวรรษที่ 1980 สถาปนิ กชื่อ Anjalendran มักจะเป็ นคนที่คลุกคลี่กบั
Bawa เป็ นประจ าซึ่ งตัว ของ Anjalendran นั้ น เคยร่ ว มงานกับ E. R.&B. เป็ นช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ใน
ทศวรรษที่ 1970 เขาศึกษามากจาก Moratuwa และสาเร็จการศึกษาจาก Bartllett ในปี ค.ศ. 1977 และ
เริ่ มฝึ กฝนแนวทางกออกแบบของตัวเองจนต่อมาถือได้ว่าเป็ นนักออกแบบที่มีความสามารถมากใน
ยุคของเขา และยังเป็ นครู ที่ให้แรงบันดาลใจ และความลึ กซึ้ งในการสอนประวัติศาสตร์ และทฤษี
ทางสถาปัตยกรรม ความกังวลต่อการไร้ซ่ ึงระบบบันทึกการทางานของ E. R.&B. ทาให้เขาเริ่ มสร้าง
ระบบที่ เฉพาะในการรวบรวมเอกสารที่ สัม พันธ์กับ งานที่ เกิ ดขึ้นในบริ ษทั อี กหนึ่ งคนสนิ ทของ
Bawa ในช่ วงนั้นคื อ สถาปนิ กที่ เคยร่ วมงานกับ E. R.&B. ช่ วงสั้ น ๆ คือ Milroy Perera ซึ่ งส าเร็ จ
การศึกษาจาก North London Polytechnic ในปี ค.ศ. 1975 และทางานเป็ นสถาปนิ กอิสระระหว่าง
London กับ Colombo ในช่วงเวลาที่ร่วมงานกับ Bawa เขามักจะได้รับคาปรึ กษาเนื้ อหาเกี่ยววิธีการ
ออกแบบ และอีกคนสนิทคือ Ena de Silva ผูอ้ อกแบบธงขนาดใหญ่ที่แขวนไว้ที่ลานของรัฐสภาที่
มักจะไปเยี่ยม Bawa ที่ บา้ นบ่อย ๆ ในช่ วงเวลานั้น Bawa มีความสุ ขกับชี วิตส่ วนตัว เขามักจะใช้
เวลากลางสัปดาห์ไปกับงานในบริ ษทั และมักจะชอบทางานโครงการขนาดเล็ก และหาเวลาพูดคุย
เกี่ ยวงานสถาปั ตยกรรมกับ Milroy และAnjalendran และใช้สุ ด สั ป ดาห์ ที่ ส วน Lunuganga[115]
จนในปี ค.ศ. 1983 Christoph Bon และ Jean Chamberlin มีแผนที่จะเผยแพร่ งานออกแบบ
ของ Bawa สู่ ส าธารณะโดยเริ่ ม ในการรวบรวมข้อมู ล เพื่ อจัด พิ ม พ์เป็ นหนัง สื อ โดยได้รับ ความ
ช่วยเหลือจาก Anjalendran แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายบริ ษทั ของ Bawa ไม่เคยบันทึกข้อมูล ทั้งงานเขียน
แบบสถาปั ตยกรรม ภาพถ่ายในช่วงยุคเริ่ มแรกของการทางาน ส่ วนข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ยงั ถูกทา
ล้ายด้วยมดและปลวก จึงแก้ปัญหาโดยการจ้างช่างเขียนแบบชื่อ Vernon Nonis เขียนแบบใหม่เพื่อ
ตีพิมพ์ และมอบให้ Bawa ลงลายเซ็นพร้อมลงวันที่ใกล้เคียงให้ตรงแบบต้นฉบับ ด้วยความบังเอิญ
สานักพิมพ์ Mimar ที่ มีบรรณาธิ การ ณ ขณะนั้นคือ Aga Khan ได้เริ่ มแผนการที่ จะตีพิมพ์งานของ
Bawa พอดีนาไปสู่ การร่ วมมือขึ้นกับทั้ง Christoph Bon และ Jean Chamberlin ที่ลงความเห็นว่าจะ
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ตีพิมพ์หนังสื อโดยตั้งฐานอยูท่ ี่ประเทศสิ งคโปร์ซ่ ึงได้ Brain Brace Taylor บรรณาธิการชาวอเมริ กนั
ซึ่งทางานร่ วมกับ Mimar ที่จะเป็ นผูเ้ ขียนบทนาของหนังสื อเล่มนี้ แต่ดว้ ยความท้าทายที่ยากทั้ง ๆ ที่
มีการอธิ บายนาร่ องถึงวิธีการออกแบบคราว ๆ แต่ Bawa เองนั้นกลับไม่เต็มใจที่ จะอธิ บายวิธีการ
ออกแบบของเขาในเชิ งทฤษฎี เนื้ อหาในหนังสื อจึงเลือกที่รวบรวมข้อมูลจากบ้าน Christoph Bon
และ Jean Chamberlin ในลอนดอนรวมทั้งบทความของ Brain Brace Taylor ที่เขียนถึงประเด็นการ
ออกแบบที่ ค ลุม เครื อของ Bawa จึ งท าให้ งานหนังสื อ เล่ ม นี้ จะเหมื อนงานปะติ ด และได้รับ การ
ตีพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1986 ถึงแม้วา่ ความพยายามของ Tylor ที่จะวิพากษ์ในประเด็นอื่น
ของวิธีการออกแบบของ Bawa แต่ตวั Bawa นั้นยังรู ้สึกดีที่จะอธิ บายงานตัวเองที่เน้นไปที่ลกั ษณะ
ของความเป็ นสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ น ซึ่ งเนื้ อหาในหนังสื อพยายามเน้นการคัดงานที่ มีคุณลักษณะ
เกี่ยวกับมิติของวัตถุ ที่ทาให้เกิดการอภิปรายขยายออกถึงสังคม หรื อความหมายทางวัฒนธรรม และ
กระตุน้ ให้เกิดการอภิปรายที่ตึงเครี ยดเล็กน้อยต่อความหมายที่ แท้จริ งของงานออกแบบของ Bawa
หนัง สื อเล่ ม นี้ เป็ นที่ รู้จัก ดี ใ นการเรี ย กว่า The White Book นั้ น ประสบความส าเร็ จส่ ง ผลให้ งาน
ออกแบบ และตัวของ Bawa มีชื่อเสี ยงในระดับสากล ในขณะที่หนังสื อนั้นเผยแพร่ ไปทัว่ โลกส่ งผล
ให้เกิดผูท้ ี่ สนในวิธีก ารเขียนแบบที่ พิ มพ์ในหนังสื อในวงกว้าง จนเกิ ดการท าซ้ าจนกลายมาเป็ น
มาตราฐานของภู มิ ภาคเอเชี ย เขตร้ อน ทั้งที่ ในช่ วงทศวรรษ 1960 วิธี การเขีย นแบบนี้ ไม่ มี ค่ าเลย
สาหรับทีมนักออกแบบของ Bawa เพราะการทางานส่ วนใหญ่อยู่หน้างาน และแบบที่เขียนมักจะ
เสร็ จหลังจากอาคารก่อสร้างเสร็ จแล้วเพื่อเป็ นตัวอย่างการเขียนแบบที่เน้นไปที่การวาดต้นไม้ และ
บ่อน้ าที่อยู่กบั ตัวอาคาร ไม่ใช่เพื่อแสดงวิธีการออกแบบแต่เป็ นการแสดงให้ถึงว่างานออกแบบชิ้น
นั้นจะเป็ นอย่างไรเมื่ อต้นไม้ป กคลุ ม ทั่วทั้งที่ ต้ งั โครงการ ในช่ วงเวลาเดี ย วกันนั้นสถาปนิ ก ชาว
อังกฤษชื่ อ Christopher Beaver วางแผนที่จดั นิ ทรรศการงานของ Bawa ขึ้นที่ลอนดอน โดยได้รับ
การนานาให้รู้จกั กับงานของ Bawa โดย Plesner เมื่ อทั้งคู่ท างานด้วยกันช่ วงทศวรรษที่ 1970 ซึ่ ง
นิ ทรรศการครั้งนี้ ได้รับการอนุมตั ิจาก RIBA ในปี ค.ศ.1984 เขาได้เดินทางถึงศรี ลงั กาเพื่อขอความ
เห็ น ชอบจาก Bawa ซึ่ งเป็ นเวลาเดี ย วกัน กับ ที่ Bawa นั้ น ได้ก าลัง รวมที ม ท าหนั ง สื อ ต่ อ มานั้ น
นิ ทรรศการเปิ ดขึ้นเป็ นเวลาสี่ สัปดาห์ในลอนดอน ซึ่ งการจัดนิ ทรรศการเป็ นไปตามโครงสร้างของ
หนังสื อ แต่บริ บทของกระแสสถาปั ตยกรรมในช่วงนั้นของอังกฤษได้ให้ความสนใจไปยังกระแส
ของ Post modern จึงท าให้นิท รรศการไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ ควร และนิ ท รรศการได้ยา้ ยไป
แสดงต่อที่นิวยอร์ค และโคลัมโบ และอีกหนึ่งงานเขียนที่อธิบายถึงสวน Lunuganga ปรากฏขึ้นใน
นิ ตยสารของเดนมาร์ ก ในปี ค.ศ. 1959 โดย Ulrik Plesner และงานเขี ย นชิ้ น เดี ยวที่ ถื อว่าเป็ นการ
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ประกาศตัวตนอย่างชัดเจนของ Bawa ที่ตวั เขาเขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1968 ในหนังสื อ Times Annual of
Ceylon[116]
จากภาระงานที่หนัก หน่ วงในช่ วงทศวรรษที่ 1980 เกิดผลกระทบต่อสถาปนิ กที่ ทางาน
ให้ กับ Bawa โดยตรง ความตึ ง เครี ย ดของการดาเนิ น โครงการออกแบบรั ฐสภาแห่ งใหม่ ท าให้
Vasantha Jacobsen ลาออกจากบริ ษ ัท ในปี ค.ศ. 1984 รวมถึ ง Poologasundram ที่ เข้ามาดู แ ลงาน
ออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ และงานวางผังมหาวิทยาลัย Ruhunu ที่เป็ นสาเหตุให้สุขภาพเขาแย่ลง เขา
จึงตัดสิ นใจอุทิศเวลาให้กบั ครอบครัวตัวเองมากขึ้นประจวบกับความตึงเครี ยดในความสัมพันธ์กบั
Bawa ที่ เพิ่ มขึ้นทาให้เขาต้องลาออกไป ในท้ายที่ สุ ดจึ งเหลื อแค่ Bawa คนเดียวที่ ดาเนิ นงานสรุ ป
โครงการวางผังมหาวิทยาลัย Ruhunu ณ ขณะนั้นด้วยวัยย่าง 70 ปี Bawa เริ่ มมี ความคิดที่จะลามื อ
หรื อ ท างานในส่ วนของเขา จนในปี ค. ศ. 1987 งานออกแบบโรงแรม Royal Oceanic ในเมื อ ง
Negombo จบลงไปแต่นามาซึ่งความไม่ประสบความสาเร็ จกับโครงการส่ งผลต่อการปฏิเสธงานที่มี
ต่อบริ ษทั ตามมาจนในปี ค.ศ. 1990 อาคาร City Dispensary เสร็ จสิ้ นลงถือได้ว่าเป็ นงานชิ้นสุ ดท้าย
ก่อนที่ E. R.&B. จะปิ ดตัวลง[117]

ภาพที่ 123 ผังบริ เวณมหาวิทยาลัย Ruhunu
ที่มา: https://archnet.org/sites/3040/media_contents/29590
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ภาพที่ 124 มหาวิทยาลัย Ruhunu
ที่มา: https://archnet.org/sites/3040/media_contents/29752

ภาพที่ 125 ลานภายในมหาวิทยาลัย Ruhunu
ที่มา: https://archnet.org/sites/3040/media_contents/29749
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บ้าน martenstyn ค.ศ. 1977- 1979 ตั้งอยู่ที่ เมื อง Columbo ย้อนกลับ ราวทศวรรษที่ 1960
Bawa ได้เคยออกแบบบ้านขนาดเล็กให้กบั Pin และ Pam Fernando บนที่ดินขนาดเล็กที่อยู่ในตรอก
จนกระทั้ง ค.ศ. 1977 Bawa ได้ถูก เชิ ญ กลับ มาออกแบบบ้านให้ลูก สาวของพวกเขาบนที่ ดิ นผื น
เดียวกัน ในโครงการนี้ Bawa ได้มีโอกาสทดลองการออกแบบบ้านตึก เขาได้วางตาแหน่งของบ้าน
ไว้ที่มุมของสวนหลังบ้าน Fernando ได้ให้ตวั อาคารดูเหมือนเติบโตขึ้นระหว่างต้นโพธิ์ที่อยู่ในสวน
เดิม เมื่อผูม้ าเยือนมาถึงทางเข้าที่เป็ นฉานรับที่สุดตรอก พวกเขาจะต้องเดินผ่านอุโมงค์ที่ผาดผ่าน
หน้าบ้าน Fernando เข้าสู่ ฐานของบ้าน บนชั้นพื้นดินบรรจุไปด้วยห้องครัว และห้องทานอาหาร บน
ชั้นที่ 1 บรรจุห้องนัง่ เล่น ชั้นที่ 2 บรรจุห้องนอน ชั้นบนสุ ดเป็ นระเบียงหลังคาที่อยู่ระหว่างกิ่งของ
ต้นโพธิ์ ทั้ง 4 ชั้นถูกเชื่อมต่อโดยบันไดคอนกรี ต[118]

ภาพที่ 126 ผังบริ เวณบ้าน martenstyn
ที่มา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29706

ภาพที่ 127 รู ปตัดบ้าน martenstyn
ที่มา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29705
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ภาพที่ 128 บ้าน martenstyn
ที่มา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29430

ภาพที่ 129 โถงบันไดบ้าน martenstyn
ที่มา: https://archnet.org/sites/3030/media_contents/29430
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บ้า น Sunethra Bandaranaike ค.ศ. 1984- 1986 ตั้ ง อยู่ ที่ เมื อ ง Horagolla บ้ า นหลั ง นี้ ถู ก
เปลี่ยนแปลงจากคอกม้าของครอบครัว Bandaranaike ซึ่งนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คอกม้าหลังนี้ ต้ งั อยู่
หลังบ้านแบบ Walaawe ซึ่ ง Bawa แยกก้อนอาคารออกแบบ 2 ส่ วนโดยกาแพงคอนกรี ตของสวน
ซึ่ งคอกม้าด้วยตัวของมัน เองมี ค วามสู งภายในเป็ น 2 เท่ าของสั ดส่ วนปกติ จึงบรรจุ ไว้ด้วย น้อ ง
นั่งเล่น ห้องนอน และห้องทางาน ในขณะที่อีกปี กอาคารใหม่ทางขวาบรรจุ ห้องครัวทางเข้าหลัก
รวมถึงห้องพักแขก สร้างให้สวนภายในแห่ งที่สองซึ่ งถูกปิ ดล้อมด้วยม่านของแนวต้นไม้ ระเบียง
ทางเดิน (loggia) เชื่ อมต่อทั้ง 2 ปี กอาคาร และวิ่งจากฉานรับทางเข้า (porte cochere) จากทิศเหนื อ
ไปยังคอกม้า ที่ปลายของระเบียงทางจบลงที่หน้าต่างกลม[119]

ภาพที่ 130 รู ปด้านบ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 131 รู ปตัดบ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 132 บ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000t_XWvGvZ_Kk

ภาพที่ 133 ภายในห้องนัง่ เล่นบ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Sunethra-Bandaranaike-HouseHoragolla/G0000GszBBiEBxGc/I0000ZKFvqQX.e2Q/C0000hh9svIGZmDo
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ภาพที่ 134 บริ เวณสุดระเบียงทางเดินบ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/Sunethra-BandaranaikeHouse-Horagolla/G0000GszBBiEBxGc/I0000Vga9KWqvJ1g/C0000hh9svIGZmDo

ภาพที่ 135 มุมมองจากสวนภายในบ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000BtWr_DCRRSo
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ภาพที่ 136 มุมมองภายในอาคารออกไปยังสวนบ้าน Sunethra Bandaranaike
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/502081058455010457/?lp=true
บ้าน fitzherbert ค.ศ. 1985- 1986 ตั้งอยู่ที่เมือง Dodampahala ที่ ดินของบ้านหลังตั้งอยู่คิด
ชายฝั่งทะเล ซึ่ ง Richard fitzherbert Blockhole ผูเ้ ป็ นเจ้าของต้องการจะสร้างเป็ นบ้านพักตากอากาศ
ซึ่ง Bawa ออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ นวิลล่า 3 หลังที่มีห้องน้ า และลานภายในเป็ นของตัวเอง ที่สอด
ด้วยระเบียงทางเดิน (loggia) สู งที่ นาไปสู่ ห้องทานอาหาร และห้องนั่งเล่น บันไดภายนอกนาลง
ไปสู่ สวนมะพร้าวและสระว่ายน้ าที่อยูใ่ กล้กลับหาดทราย และทะเล[120]

ภาพที่ 137 ผังบริ เวณบ้าน fitzherbert
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 138 บริ เวณบ้าน fitzherbert
ที่มา: https://archnet.org/sites/3037/media_contents/29341

ภาพที่ 139 มุมออกไปยังภายนอกบ้าน fitzherbert
ที่มา: https://archnet.org/sites/3037/media_contents/29343
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บ้าน the de soysa ค.ศ. 1985- 1991 ตั้งอยูท่ ี่เมือง Columbo เจ้าของบ้านคือ Cecil และ Chloe
the de soysa ซึ่ งเป็ นเพื่อนเก่ าของ Bawa ครอบครัว the de soysa เป็ นนักพัฒนาที่ ดิน Chole ผูเ้ ป็ น
ภรรยาได้ ด าเนิ นกิ จ การ boutique และ gallery ในย่ า น Wijerama Mawatha ในกรุ ง Columbo
ครอบครั ว the de soysa เป็ นเจ้า ของบ้า นเก่ า และสวนขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งย่ า น Wijerama
Mawatha กับ ย่า น Boyd Place พื้ น สวนได้ถู ก แบ่ ง ไปเป็ นที่ ส าหรั บ ลู ก สาว ซึ่ ง ตัวบ้าน Bawa ได้
ออกแบบเป็ นบ้านตึกบนชั้นพื้นดินบรรจุสานักงานที่มองข้ามออกไปยังสวน และที่จอดรถ บนชั้น 2
บรรจุด้วยห้องนอนใหญ่ ที่ ล ้อมรอบด้วยหน้าต่างขนาดสู ง 2 เมตร ส่ วนนอนแยกออกจากส่ วน
แต่งตัว บนชั้นหลังคาเป็ นศาลาสาหรับไม้เลื้อยที่เปิ ดมุมมองสู่ ทอ้ งฟ้ า และข้ามพื้นที่ของเพื่อนบ้าน
ออกไป ห้องนั่งเล่น และห้องนอนนั้นถูกแวดล้อมไปด้วยบานเลื่อนอลูมิเนี ยม ตัวบ้านถูกแวดล้อม
ไปด้วยต้นไม้สูง และเต็มไปด้วยพืชพันธ์ กรอบหน้าต่างที่มีลกั ษณะสูงดูราวกลับว่ ากลืนหายเข้าไป
ยังพื้ น หลัง ที่ เป็ นสวนของมัน ด้วยสี ข องก าแพงที่ ข าวบ้านหลังนี้ จึ ง สะท้อ นลัก ษณะความเป้ น
minimalism[121]

ภาพที่ 140 ผนังบ้าน the de soysa
ที่มา: https://archnet.org/media_contents/29345
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ภาพที่ 141 มุมมองจากภายนอกบ้าน the de soysa
ที่มา: https://archnet.org/media_contents/29349

ภาพที่ 142 มุมมองจากภายในบ้าน the de soysa
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000XPsGw7VU4RQ
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บ้าน Currimjee ค.ศ. 1986- 1994 ตั้งอยู่ที่ เมื อง Floreal เกาะ Mauritius ซึ่ งเจ้าของบ้านคือ
Bashir Currimjee ซึ่งเพื่อนกับ Peter White ได้ขอให้เขาติดต่อ Bawa มาเป็ นสถาปนิ กของโครงการ
นี้ จนตุ ลาคมค.ศ. 1986 เจ้าของบ้านไปส่ งรู ป ถ่ายแบบส ารวจความลาดชันของที่ ดินพร้ อมความ
ต้องการเป็ นกระดาษ 3 แผ่น จนกระทั้งธันวาคมปี เดี ยวกัน Bawa ได้เดินทางไปยัง Mauritius เพื่อ
สารวจที่ดินเป็ นครั้งแรก Bawa นาเสนอการออกแบบบ้านหลังเป็ นเนื้อที่ใช้งาน 1000 ตารางเมตรซึ่ ง
ประกอบไปด้วยลักษณะของกลุ่มก้อน mass แบบ cluster วางไปตามระดับความชันของที่ดินที่ถูก
ปิ ดล้อมด้วยชุดของลานภายนอก และสระน้ า วัสดุที่ใช้ปิดผิวในบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่เป็ นวัสดุนาเข้า
อย่างเช่น หิ นอ่อนที่ส่ังมาจากเมือง Carrara บานประตูไม้โบราณ บานหน้าต่างจากตะวันออกไกล
ของประดับจากอิ นเดีย บ้านหลังนี้ เต็มไปด้วยกระท้อนความคิดอย่างที่ เป็ นเรี ยงเรี ยงทั้งรู ปทรงที่
แน่นอน และที่ว่างอย่างไม่สมมาตรบนพื้นที่ลาดอย่างที่เกิดขึ้นในบ้าน A .S. H. de Silva และการใช้
สระน้ าอย่างที่ ข้ ึนในงานประเภทรี สอร์ ท ตัวบ้านกลับสะท้อนถึงความรู ้สึกแบบบ้านสมัยใหม่ใน
ดินเดียเหนือ และมุสลิมในอดีตร่ วมกัน บ้านนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 8 ปี [122]

ภาพที่ 143 ผังบริ เวณบ้าน Currimjee
ที่มา: https://archnet.org/sites/4156
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ภาพที่ 144 ภายนอกบ้าน Currimjee
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 145 สระน้ าภายในบ้าน Currimjee
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ช่ วงทางานคนเดียวระหว่างปี ค.ศ. 1988- 2003
หลังจากที่ E. R.&B. ปิ ดตัวลงไป Bawa จึงได้เปลี่ยนห้องพักแขกของบ้านหมายเลข 33 ให้
เป็ นสานักงานขนาดเล็กเพื่อเริ่ มต้นทางานคนเดียว ซึ่ งในช่วงนั้นก็ได้เริ่ มมี สถาปนิ กรุ่ นใหม่ที่เคย
ร่ วมงานกับเขาเข้ามาเป็ นผูช้ ่วย 3 คน Bawa ในช่วงนั้นมีความสุ ขที่ ได้เริ่ มทางานกับที มงานใหม่ที่
ประกอบด้วยสถาปนิกที่ยงั มีความสดใหม่ของการเป็ นนักออกแบบ ตัวเขาเองตั้งใจจะสร้างสตูดิโอ
ออกแบบมากกว่ารู ปแบบบริ ษทั หลังจากหนังสื อ Mimar ได้ตีพิมพ์งานของเขาออกไปนั้นส่ งผลให้
เหล่าบรรดาเจ้าของโครงการทัว่ เอเชี ยเดินทางมาเพื่อให้ Bawa ออกแบบโครงการอย่างไม่ขาดสาย
แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่า โครงการเหล่านั้นมีจุดประสงค์ที่ใช้ชื่อของ Bawa ในเชิงการตลาดมากกว่าที่
จะสนใจวิธีการออกแบบที่แท้จริ งของเขา ตัว Bawa เองนั้นตระหนักได้อย่างดีแต่เขายังมีความสุ ข
กับการทาหน้าที่สถาปนิ ก ซึ่งโครงการมากมายในช่วงนั้นถือเป็ นช่วงที่สาคัญสาหรับ Bawa ที่ทาให้
เขานั้นได้ขจัดแนวคิดในการทางานตลอดสามสิ บปี ที่ผา่ นมาเพื่อเริ่ มชุดแนวคิดใหม่ที่เหมาะสมกว่า
สุ ขภาพของ Bawa เริ่ มแย่ลงสาเหตุมากจากการสู บบุรี่อย่างหนักจนในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ตัว
เขาเริ่ มเคลื่อนไหวลาบากจนต้องพึ่งพารถเข็น ในปี ค.ศ. 1994 เขาได้รับความทรมานจากการล้มลงน
จนต้องพึ่งไม้เท้าในการเดิน และในปี ค.ศ. 1997 การล้มครั้งที่สองทาให้เขาตัดสิ้ นใจเลิกสู บบุรี่ไป
Bawa เริ่ มกังวลปั ญหาสุ ขภาพที่ป่วยเรื่ อรังมาอย่างยาวนาน เขาจึงเริ่ มทยอยสะสางงานที่ยงั คงคัง่ ค้าง
อยู่ในปี ค.ศ. 1997 หลังจากส่ งมอบงานให้ลูกค้า Bawa ได้เดินทางไปยังสวน Lunuganga เพื่อดื่มชา
กับครอบครัวในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นเขาได้รับอาการหัวใจวายครั้งแรก แต่อาการครั้งนั้นยังฟื้ นตัว
กลับมาได้เร็ ว และกลับไปทางานต่อได้ จนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1998 Bawa ได้รับความทรมาน
จากอาการหัวใจวายจนทาให้เขาเป็ นอัมพาต สุ ขภาพของ Bawa ยังคงทรุ ดลงอย่างช้า ๆ ในช่วงปี
ค.ศ. 1999[123] ในช่วงบ้านชีวิตของ Bawa นี้จึงปรากฏงานออกแบบประเภทบ้านได้แก่
บ้าน Jayakody ค.ศ. 1991- 1996 ตั้งอยูท่ ี่เมือง Colombo ที่ดินนั้นมีลกั ษณะเส้นรอบรู ปแบบ
ปากฉลามตั้งอยู่ในตรอกย่านธุ รกิ จ Union Place ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นบ้านตึกควบรวมกับลาน
ภายใน ผนังด้านหน้าอาคารเว้นที่วา่ งสาหรับเป็ นที่จอดรถ สัมพันธ์กบั ทางเข้าหลักที่นาเข้าไปสู่ ลาน
ขนาดเล็กที่อยู่ติดกับโถงหลัก บนชั้นพื้นเป็ นห้องตอนรับ เปิ ดเข้าไปสู่ สวนขนาดเล็กที่เกือบจะเป็ น
บ่อน้ าบาดาล อยูใ่ ต้ปล่องที่ไว้ระบายอากาศ ซึ่ งมีห้องทานอาหารเป็ นสวนหนึ่ งของพื้นที่ บนชั้นที่ 1
บรรจุดว้ ยห้องนอนซึ่ งแต่ละห้องจะมีสวนเป็ นของตัวเอง ในขณะที่ครึ่ งหนึ่ งบนชั้นที่ 2 เป็ นระเบียง
ดาดฟ้ าขนาดใหญ่ ที่ ป ระกอบร่ วมกับระเบี ย งทางเดิ น (loggia) บนชั้นที่ 3 เป็ นสระว่ายน้ าพร้ อม
มุมมองที่เปิ ดกว้างข้ามพื้นที่ขา้ งเคียงออกไป[124]
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ภาพที่ 146 ผังชั้นพื้นบ้าน Jayakody
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 147 ผังพื้นชั้น 3 บ้าน Jayakody
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 148 รู ปด้านหน้าบ้าน Jayakody
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 149 หน้าบ้าน Jayakody
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000I3WtXaICnvw
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ภาพที่ 150 มุมมองภายในห้องนัง่ เล่นบ้าน Jayakody
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/The-JayakodyHouse/G0000B0vIHHSfQSA/I0000P6g0w.ILBZQ/C0000xIEsjdPRv40

ภาพที่ 151 มุมมองบนชั้น 2 บ้าน Jayakody
ที่มา: https://archnet.org/sites/3043/media_contents/62556
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ภาพที่ 152 มุมมองจากลานภายในบ้าน Jayakody
ที่มา: https://archnet.org/sites/3043/media_contents/29305

ภาพที่ 153 บริ เวณปล่องระบายอากาศภายในบ้าน Jayakody
ที่มา: https://archnet.org/sites/3043/media_contents/29305
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บ้าน Pradeep Jayawardene ค.ศ. 1997- 1998 ตั้งอยู่ที่เมือง Mirissa บ้านหลังเดิมบนที่ผืนนี้
เป็ นของครอบครั ว Jayawardene ได้ถู ก ท าล้า ยลงจากอัค คี ภัย ช่ ว งปลายทศวรรษที่ 1980 ทาง
ครอบครัวจึงใช้ที่ดินผืนนี้ เป็ นสวนมะพร้าวลักษณะที่ เดินเป็ นแหลมยื่นออกไปทางทิศตะวันออก
ของอ่าว Weligama ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของเกาะศรี ลงั กา จนกระทั้งค.ศ. 1997 Bawa ได้เอยปาก
กับหลานของครอบครัวคือ Pradeep Jayawardene ที่ทางานออกแบบบนที่ผืนนี้ ลักษณะที่ดินอยู่ลาด
ขึ้นมาจากถนนหลักระหว่างเมือง Galle กับเมือง Matara หลังจากเข้ามาในดินเสี ยงรบกวนจากถนน
ได้ถูกตัดออกไป การเลี้ยวครั้งสุ ดท้ายก่อนเขาที่ ดินได้เผยให้เห็ นมุมมองที่เปิ ดกว้างออกไปสู่ อ่าว
ผ่านช่องระหว่างแนวต้นมะพร้าวเป็ นภาพย้อนแสงตัดกับสี ของท้องฟ้า เมื่อสังเกตใกล้จะเห็นกลุ่ม
ของลาต้นผอมเพรี ยวของต้นมะพร้าวสู งขึ้นไปสู่ เรื อนยอดใบเสมือนขอบเขตหลังคา สร้างให้เกิด
แรงบันดาลใจแก่ Bawa ที่วางก้อน mass ที่ว่างของตัวอาคารไว้ mass ที่เป็ นก้อนฐาน ที่ซึงหลังคาถูก
ปกคลุมด้วยระนาบแบนที่ลาดเพียงเล็กน้อยไปทางทิศใต้ โดยมีจุดรับเป็ นแนวเสาคอนกรี ต 6 แถว
ตามแนวกว้าง และ 3 ตามแนวลึก อาคารหลังนี้ ไม่มีหน้าต่าง ประตู และผนัง ก้อน mass ที่เป็ นฐาน
ถูกทาให้ยกขึ้นเพื่อให้เหมาะสมที่ บรรจุห้องนอน ชั้นบนของก้อน mass นี้ คือส่ วนห้องนั่งเล่น ใน
ระดับที่ต่าลงมาเป็ นส่วนทานอาหาร ส่วนที่อื่นคือส่วนบริ การ และห้องกาเนิดไฟฟ้า[125]

ภาพที่ 154 ผังบริ เวณบ้าน Pradeep Jayawardene
ที่มา: http://www.newyorkgoadiaries.com/2011/06/design-concept.html
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ภาพที่ 155 มุมมองจากสวนบ้าน Pradeep Jayawardene
ที่มา: https://www.picswe.com/pics/bawa-architecture-64.html

ภาพที่ 156 มุมมองภายในบ้าน Pradeep Jayawardene
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/358176976584726736/?lp=true
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ภาพที่ 157 มุมมองภายในสวนนัง่ เล่นบ้าน Pradeep Jayawardene
ที่มา: https://threeblindmen.photoshelter.com/gallery-image/The-JayawardeneHouse/G0000QiGiSXAvJvw/I0000616a_OgttZQ

ภาพที่ 158 มุมมองลงส่วนห้องนอนบ้าน Pradeep Jayawardene
ที่มา: https://archnet.org/sites/3044/media_contents/29399
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บ้านของสถาปนิ ก 33 rd Lane ค.ศ. 1960- 1998 ตั้งอยู่ที่เมือง Colombo ย้อนกลับไปปี ค.ศ.
1959 หลัง จากกลับ มาจาก London ได้ 2 ปี Geoffrey Bawa เช่ าห้องแถวคู หาที่ ส ามจากสี่ คูห าซึ่ ง
ตั้งอยู่ป ลายสุ ดในตรอกแคบของถนน 33 และแปลงมันให้เป็ นหน่ วยของที่ อยู่อาศัย ที่ บรรจุ ด้วย
ห้องนั่งเล่ น ครั วขนาดเล็ก ห้องนอน และห้องพักส าหรับคนรับใช้ ต่อมาภายหลัง Harold Pieris
เจ้าของห้องแถวชุดนี้ เดิม ได้ขายทั้ง 4 คูหานี้ ต่อแก่ Bawa ค.ศ. 1961 เขาได้จดั การผนวกคูหาที่ 3 เข้า
คูหาที่ 4 เพื่อเป็ นห้องทานอาหาร พื้นที่จดั แสดงผลงาน และโรงรถ จนกระทั้งค.ศ. 1968 Bawa ได้
ปรับรู ปแบบของชุดคูหาพร้อมกันทั้งหมด คูหาที่ 3 ได้ถูกหลอมเข้ากับคูหาที่ 2 เพื่อขยายห้องนอน
หลักให้กว้างออกไป และสร้างให้เกิดหน่วยของห้องพักแขก (guest suit) ในคูหาที่ 1 ได้ถูกรื้ อทิ้ง
บางสวนเพื่อเปิ ดเป็ นทางขึ้นไปยังตึกด้านบนที่มีจานวน 4 ชั้น ปกคลุมอยู่เหนื อระดับพื้นดินที่เป็ น
โรงรถ ในชั้นที่ 1 บรรจุห้องสมุด ในชั้นที่ 2 บรรจุระเบียงทางเดิน (loggia) บนชั้นที่3 เป็ นระเบียง
ดาดฟ้ า ทางสัญจรดัง่ เดิมภานในที่มีอยู่มากมายได้ถูกหลอมเข้าเป็ นทางสัญจรยาวเคลื่อนที่ผ่านชุด
ของลานภายในขนาดเล็ก ตลอด 4 ปี บ้านหลังได้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้สู ญเสี ยรู ปแบบ
ดังเดิ ม ของตัวอาคารไป ในแต่ ล ะขั้น ตอนที่ เปลี่ ย นแปลงเกิ ดจากกระบวนการเพิ่ ม เติ ม ที่ ท าตาม
อาเภอใจ หรื อลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดความสนใจ ที่ซ้อนกันอยู่อย่างรู ้สึกถึงการสร้างลาดับ และ
การจัดวางอคง์ป ระกอบ ในบ้านหลัง นี้ Bawa ได้พ ัฒ นาความสนใจในเชิ งสถาปั ตยกรรมแบบ
bricolage หรื อการสร้างให้เกิดการร่ วมกันของวัสดุที่เอื้อให้นามาใช้งานได้ อย่างเช่นองค์ในอาคาร
โบราณทั้งของศรี ลงั กา และอินเดียที่รับรู ้ได้ถึงความงามของศิลปะนามาจัดวางรวมกันสร้างให้เกิด
การจัดองค์ประกอบ ผลที่เกิดขึ้นจากระบวนนี้น้ นั คือห้องที่ถูกร้อยเรี ยงจนมีลกั ษณะเป็ นเขาวงกตอยู่
ร่ วมกับลานภายใน สร้างให้เกิดการรับรู ้ภาพของ space อย่างที่ไม่จากัด จากข้อจากัดของที่ดินขนาด
เล็กในเมืองดูเหมือนคาว่า ภายใน และภายนอก แถบจะสู ญเสี ยความหมาย ในแง่น้ ีบา้ นหลังแสดงให้
เห็นถึง ห้องที่ปราศจากหลังคา หลังคาที่ปราศจากกาแพง ทั้งหมดถูกเชื่อมต่อกันโดยความซับซ้อน
ของแกน และทิวทัศน์ของภายใน การเข้าถึงภายในอาคารลาดับแรกต้องเจอโรงรถที่เป็ นห้องสลัว
เพื่อที่ผ่านเข้าสู่ ภายในต้องเคลื่อนที่ผ่านระเบียงทางเดินสี ขาวยาว ที่ปลายสุ ดระเบียงเป็ นตาแหน่ ง
ของกรอบช่องแสงโดยชุดของเสา Chettinad โบราณ ในตาแหน่งจะเป้ นที่ต้ งั ของประติมากรรมหัว
ม้าที่หัดทิศทางเป็ นแกนนาสายตาไปสู่ ลานภายในที่อยู่อีกฝากของศูนย์กลางของบ้าน ที่ศูนย์กลาง
ของบ้านจะรวมเข้ากับแกนที่วิ่งสู่ ห้องนอนหลักที่มีลานภายในของมันเองในส่ วนของตัวบ้านหลักนี้
เป็ นอะไรที่ แตกต่ า งจากตัว ตึ ก ที่ อ ยู่ส่ วนหน้าของบ้านโดยสิ้ น เชิ ง ในส่ วนของตัว ตึ ก นั้ น Bawa
ต้อ งการน าแนวคิ ด ของ Miason Citrohan ของ Le Cobusier มาใช้จัด การปริ ม าตรที่ ต่ อ เนื่ อ งโดย
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พื้นผิวของระนาบ และเชื่ อมแนวตั้งโดยบันไดเวียนที่พาขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้ า บนชั้นได้เปิ ดมุมมอง
ข้ามพื้นที่ขา้ งเคียงไปยังมหาสุ มทร[126]

ภาพที่ 159 ผังชั้นพื้นบ้าน 33rd Lane
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 160 ผังชั้น 1 และชั้น 2 บ้าน 33rd Lane
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works
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ภาพที่ 161 รู ปตัดตามยาวบ้าน 33rd Lane
ที่มา: หนังสื อ geoffrey bawa: the complete works

ภาพที่ 162 หน้าบ้าน 33rd Lane
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/139330182194842669/?lp=true

ภาพที่ 163 มุมมองภายในทางเดินหลักบ้าน 33rd Lane
ที่มา:https://www.facebook.com/GeoffreyBawaHouseNumber11/photos/a.503881936304993/1938
361052857067/?type=3&theater
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ภาพที่ 164 แนวเสา Chettinad ภายในบ้าน 33rd Lane
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000E1IQMUmKTSk

ภาพที่ 165 มุมมองภายในห้องนัง่ เล่นบ้าน 33rd Lane
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/number-11-colombo-residence/introduction

ภาพที่ 166 มุมมองภายในห้องนัง่ เล่นบนชั้น 1 บ้าน 33rd Lane
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/gallery-number-11
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บ้า น Lunuganga ค.ศ. 1948- 1998 ตั้ ง อยู่ ที่ เมื อ ง Bentota อย่ า งที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไปก่ อ นนี้
Lunuganga คือที่ ดินที่ ต้ งั อยู่บ นเนิ นซึ่ งถูกขนาบด้วยด้านหนึ่ งเป็ นแม่น้ า Bentota และอีกด้านเป็ น
ทะเลสาบ Dedduwa ตัว ที่ ดิ น ตั้ง คร่ อ มอยู่ บ นเนิ น เขาเตี่ ย ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นแหลมขยายเข้า ไปใน
ทะเลสาปน้ ากร่ อย ซึ่ งได้รับน้ าจากปากแม่น้ าที่ อยู่ห่างออกกว่ากิโลทางทิศตะวันตก ที่ซ่ ึ งระลอก
คลื่นของมหาสมุทรอินเดียพัดกลับเข้ามา ทางทิศตะวันออกคือสวนยาง และนาข้าวที่ปกคลุมทัว่ ทั้ง
เนิ นเขาของป่ า Sinharaja พื้นที่ ป่าฝนแหล่งสุ ดท้ายของศรี ลงั กา ดังนั้นบริ เวณรอบ Lunuganga จึง
เป็ นพื้นที่ชุ่มและอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อุณภูมิอุ่นเหมาะแกการเพาะปลูกพืชที่นาเข้า พื้นที่บริ เวณ
โดยส่ วนมากแล้วเกิ ดจากการดัดแปลงของมนุ ษย์จากการทาสวนอบเชยตั้งแต่ยุคที่ชาวดัตช์เข้ามา
และสวนยางในยุคของชาวอังกฤษ การเข้าถึงที่ดินต้องเข้าจากทางทิศใต้ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ระเบียงตอนรับ
ในตาแหน่งได้นาเสนอทิวทัศน์ที่สามารถมองข้ามไปยังสวนอบเชย และวิหารที่อยู่ไกลออกไป จาก
ตาแหน่งเดียวกันสามารถมองเห็นกลุ่มของบ้านที่อยู่ยอดเนิน ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลสาปทางด้าน
ทิศเหนื อของที่ดินได้จากระเบียงของบ้าน ซึ่ งในค.ศ. 1948 ตัวที่ดินและ สภาพแวดล้อมยังคงเป็ น
เนื้ อเดียวกันอย่างแยกไม่ออก ความพอใจเดียวของที่ดินคือมุมมองที่ถูกจากัดให้เปิ ดไปยังทะเลสาบ
ซึ่งต่อมา Bawa ได้ทาการปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยเคลื่อนย้ายดินบางส่วนของเนินเขา และตัดแต่งความ
ลดหลั่นของพื ช พันธ์ เปิ ดให้ เห็ น มุ ม มองใหม่ ตัวบ้านถู ก ปรั บ ให้มี ล ัก ษณะภายในเป็ นภายนอก
เปลื อกอาคารเดิ ม ถูก หุ้ม ด้วยแนวชาน ระเบี ยงทางเดิ น และสวนที่ เพิ่ ม ขึ้น มาใหม่ ในช่ วงเวลานี้
Bawa ได้พฒั นาวิธีการใหม่ที่สร้างให้เกิดการปิ ดล้อม และ กึ่งปิ ดล้อม ของ space ที่เชื่อมต่อระหว่าง
ภายใน และภายใน จนกระทั้งช่วงทศวรรษที่ 1950 Bawa ยังคงปรับปรุ งตัวบ้านโดยการหันทางเข้า
หลักไปไว้ทางทิ ศใต้อย่างที่อธิ บายตอนต้น และแปลงชานเก่าทิศตะวันตกให้เป็ นระเบียงที่เคลือบ
เงา ที่ จอดรถถู กย้ายออกไปพื้ นที่ ใกล้เคี ยงให้ซ่อนอยู่ในพงไม้บ นระดับ ที่ ต่ ากว่า เขาได้ยกระดับ
ระเบี ย งทิ ศ เหนื อ และเริ่ ม ตัดเรื อนยอดอบเชยเพื่ อเปิ ดสู่ ทิ วทัศ น์ จนกระทั้งค.ศ. 1958 มุ ม มองที่
ต้องการนี้ จึงเสร็ จสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีการขุดดินที่หน้าผาที่อยู่ต่าลงไปจากระเบียงทางทิศเหนื อเพื่อ
สร้างให้เกิดลักษณะการลดลัน่ กันของชั้นดิน (scala danese) จนกรทั้งต้นทศวรรษที่ 1970 Bawa ได้
เพิ่มศาลาสี่ เหลี่ยมขนาดเล็กทางทิศตะวันออกซึ่ งเขาเรี ยกมันว่า “hen house” ด้วยโครงสร้างฐานเป็ น
อิ ฐก่ อ ตัวศาลาเป้ นโครงสร้ างไม้พ ร้ อมทั้งกรอบประตูท้ งั 4 ด้าน รองรั บ หลังคาปู ด้วยกระเบื้ อง
ครอบแบบ Portuguese ค.ศ. 1983 Garden Room หรื อ Sandella ได้ถู ก สร้ างขึ้ น บนมุ ม ทิ ศ ใต้ข อง
ระเบียงทางทิศตะวันออก ศาลาหลังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยสัดส่ วนที่วิจิตรเพื่อแก้ปัญหาของแกนมากมาย
ที่ตดั ข้ามกัน ในตาแหน่งนี้ Bawa สามารถนั่งทางานและ ถอดสายตาไกลออกไปโดยปราศจากการ
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มองเห็นจากบุคคลภายนอก ถัดจากศาลานี้ ถูกสร้างให้เป็ นลานแบบ Gothic ที่ปลายสุ ดของแกนที่
เป็ นตาแหน่งตั้งประติมากรรมเพื่อหยุดสายตาทางทิศตะวันออก[127]
ณ ตอนนี้ บริ เวรอาคารทางทิ ศตะวันออกไปถูกแปลงไปเป็ นส่ วนห้องครัว พื้นที่ ภายนอก
บ้าน ส่ วนของคนรับใช้ ห้องพักแขก ส่ วนทางาน และที่แสดงงานประติมากรรม ที่สนามหญ้าทิศ
เหนื อถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธ์ไปทัว่ แนวลาดของชะงอนหิ น ซึ่ งนาเสนอมุมมองจากทิศเหนือจรด
ทิศตะวันตกข้ามทะเลสาบ ในที่นี่ได้ทาเป็ นทางขนาดเล็กที่คดเคียวระหว่างก้อนหิ นลาดลงสู่ พ้ืนที่
เพราะปลูกเบื่องล่างโดยบันได ที่เบื่องล่างของชะงอนหิ นเป็ นแนวของบ่อน้ ากว้าง ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็ น
แปลงพื ช น้ า แยกออกจากแปลงข้าวที่ มี ล ัก ษณะเป็ นแปลงสี่ เหลี่ ยม น าสายตาไปสู่ มุ ม ของขอบ
ทะเลสาบ จนกระทั้งค.ศ. 1992 ได้ทาการสร้างอาคารหลังสุ ดท้ายไว้ที่เนินอีกด้านที่ไกลออกไป เป็ น
บ้านรับรองแขก ที่เรี ยกว่า the Cinnamon Hill Houseโดยการใช้โครงสร้างที่ง่าย ซึ่ งบรรจุได้ดว้ ย 2
ห้องนอน ห้ องน้ าที่ เปิ ดให้เห็ นท้องฟ้ า ระเบี ย งทางเดิ น ห้อนนอนคนรั บ ใช้ ซึ่ งเชื่ อมต่ อกัน โดย
หลังคา ในพื้นที่น้ ี สวน และพืชพันธ์น้ นั ใช่สิ่งที่คงที่ตลอดเวลา มันคือการเคลื่อนไหวของภาพ ชุด
ของภาพฉากที่ เปลี่ ย นแปลงไปตามฤดู ก าล มุ ม มองต่ าง ๆ ขึ้ น อยู่กับ เวลา และความรู ้ สึ ก ดังนั้น
Lunuganga จึงเป็ นที่เข้าถึงลักษณะของ space ที่แยกออกเป็ นส่ วน ๆ ที่สามารถเคลื่อนไปพร้อมกับ
ความพอใจ จากตัวบ้านที่สร้างให้เกิดทิศทางที่รวมกัน หรื อแยกกันในสวนต่าง ๆ ของสวน เข้าสู่
ที่วา่ งอย่างไม่จากัดความเป็ นได้ของลาดับ space ซึ่งหากวัดเป็ นความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ได้
กว่า 500 เมตร และทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกกว่า 300 เมตร จากระยะเวลากว่า 50 ปี ที่บา้ นหลัง
นี้ ค่อยประกอบขึ้นมาจนสมบูรณ์ในแบบที่มนั เป็ นนั้น ซึ่ ง Bawa ไม่เคยเก็บบันทึกข้อมูลการพัฒนา
ระบบของมันจึงเป็ นการที่จะอธิบายอย่างชัดเจน[128]

ภาพที่ 167 มุมมองนอก
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour
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ภาพที่ 168 ผังบริ เวณ Lunnuganga
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/358176976584726698/?lp=true
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ภาพที่ 169 มุมมองที่เปิ ดทิวทัศน์ไปทางทิศใต้
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour

ภาพที่ 170 มุมมองจากลานไปทางทิศตะวันตก
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour

ภาพที่ 171 ตัวบ้านหลัก
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/575194183633071740/?lp=true
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ภาพที่ 172 the Cinnamon Hill House
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour

ภาพที่ 173 มุมมองภายใน gallery
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/introductionpage

ภาพที่ 174 มุมมองภายนอกเข้าสู่ gallery
ที่มา: http://www.geoffreybawa.com/lunuganga-country-estate/virtual-garden-tour
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ภาพที่ 175 ปลายสุดลานทิศตะวันตกประติมากรรมทาหน้าที่กาหนดขอบเขต
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/145381894191352032/?lp=true

ภาพที่ 176 ภายในห้องพักแขก
ที่มา: https://madoken.jp/en/research/window-behaviorology/1185/
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ space ในงานออกแบบบ้ านของ Geoffrey Bawa
จากการรวบรวมข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์การทางานส่ วนตัวของ Geoffrey Bawa ตลอด
ช่วง 40 ปี ของการทาหน้าที่ เป็ นสถาปนิ ก สิ่ งหนึ่ งที่ เป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความยาก และการขาด
แคลนในการค้น หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เอกสาร งานเขี ย นแบบ ภาพถ่ าย หุ่ น จาลอง ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
โครงการต่า ง ๆ ที่ Bawa ได้เคยท างานไว้น้ ันบางส่ วนได้ถูก ท าลาย และสู ญ หาย บางส่ วนได้น า
กลับมาซ่อมแซม และทาขึ้นมาใหม่อย่างที่ Christoph Bon และ Jean Chamberlin ตั้งใจรวบรวมเพื่อ
จัด แสดง และเผยแพร่ นิ ท รรศการในช่ วงทศวรรษที่ 1980 นั้ น ในแง่ น้ ี ยังคงไว้ซ่ ึ ง การเผยแพร่
เกี่ ย วกับ โครงการประเภทบ้า นพัก อาศัย รวม 24 โครงการซึ่ งในบางโครงการยัง คงไว้ด้ ว ย
แหล่งข้อมูลที่ สาคัญอย่างเช่น ผังพื้น รู ปตัด แต่ในบางโครงการเหลือเพียงภาพถ่ายในบางมุมของ
บ้าน จากการบรรยายถึงลักษณะโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับบ้านหลังต่าง ๆ ในบทก่อนหน้านี้ น้ นั ในขั้นต้น
เราสามารถแยกแยะความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั เกี่ยวกับลักษณะบ้าน โดยอ้างอิงจากที่ต้ งั โครงการ
ได้เป็ น 2 หมวดหมู่ คื อ บ้า นที่ ส ร้ างขึ้ น ในเมื อ ง Colombo โดยที่ เรารั บ รู ้ ไ ด้จากการช าเลื อ งแถบ
ในทันทีวา่ ลักษณะของบ้านมีความอัดแน่น (compact) เป็ นก้อนเดียว เป็ นบ้านที่มีลาน ลักษณะคล้าย
บ้านแบบ walaawe ในขณะที่ บา้ นที่ ต้ งั อยู่นอกเมือง Colombo นั้นมีลกั ษณะแผ่ออกไป ตั้งอยู่กลาง
สวนคล้ายบ้านแบบที่สร้างในยุคที่องั กฤษเข้ามาปกครอง ในพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
ศรี ลงั กาได้บ่งชี้ถึงข้อมูลของประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็ นหลายเท่าตัวตลอดช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ น
ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการขาดแคลนที่ ดิ น ส าหรั บ อยู่ อ าศัย นั้ น ค่ อ นข้า งเป็ นตัวแปรที่ ส าคัญ ที่ ท าให้
สถาปนิ กอย่าง Bawa ต้องค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาของการอยู่อาศัยในเมืองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งานที่เหมาะสมที่สุด แต่น้ ี ไม่ใช่การพยายามสรุ ปง่าย ๆ ถึงผลลัพธ์ของการออกแบบที่ปรากฏ
ขึ้นในงานของ Bawa ในบทนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับ space ที่เกิดขึ้น
ในบ้า นหลัง ต่ า ง ๆ เพื่ อ อธิ บ าย และยื น ยัน ถึ ง ความเป็ นกายภาพเกี่ ย วกับ ภาษาของ space ใน
สถาปัตยกรรมที่เป็ นผลลัพธ์จากการออกแบบของ Bawa
space plan: rhythm
ในการพิจารณาถึงการปรากฏขึ้นของอาคารนั้นปั จจัยหลายอย่างที่ทาให้เกิดความน่าสนใจ
ส่ วนหนึ่ งเกิดขึ้นจากการศึ กษา plan, section, elevation และสิ่ งที่ บรรจุอยู่ภายในมัน มันจึ งมีความ
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เป็ นไปได้ที่ จะอธิ บายได้อย่างชัดเจนถึ งสิ่ งที่ ม ันเป็ น และจากัดความหมายของมันได้อย่างดี แต่
แท้จริ งแล้วสถาปั ตยกรรมควรเป็ นการได้รับประสบการณ์ แต่แง่ของการอธิบายมันจึงเป็ นไปได้ที่
จะช่วยให้เข้าใจถึงประสบการณ์อื่น ๆ[129]
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของ Bawa พบว่า 17 จาก 24 โครงการยังคงลงเหลือผังพื้นที่
สามารถนามาวิเคราะห์เกี่ ยวกับ space ได้ ดังนั้นเราสามารถสร้ างข้อสั งเกตได้ถึงบ้านเหล่านั้นที่
ปรากฏขึ้นจากการศึกษาผังพื้นในงานออกแบบของ Bawa นั้น ผังคือต้นกาเนิ ด ในแง่น้ ี ความสอด
คล่ อ งกั บ Theodor Lipps ที่ ได้ อ ธิ บายเกี่ ย วกั บ การมองเห็ น (optical) และการสั ง เกตเห็ น
(observation) จากแนวคิ ดนี้ นั้ น ดวงตาของเรามองไปที่ ผ งั เพื่ อที่ ค ้น พบการประกอบขึ้ น ในที่ ต้ ัง
โครงการ ถนน และตัวอาคาร ทาให้ได้รับจินตภาพของ mass ที่ต้ งั ขึ้นอยู่บนมัน แสดงออกให้เห็น
ทั้งจังหวะ (rhythm) ที่ชดั เจนในการจัดวางตาแหน่งของกลุ่มก้อน (grouping) และความไม่ต่อเนื่อง
ที่อยู่รวมกัน หรื อถ้าความสัมพันธ์ของ mass กับ space อยู่ในสัดส่ วน (proportion) การมองเห็นของ
เราได้ส่งผ่านไปยังสมองที่ทางานร่ วมกันกับความรู ้สึก และความเข้าใจได้ถูกขับเคลื่อนจากความ
พอใจในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผังเป็ นสิ่ งที่สร้างให้เกิดจินตภาพมากที่สุด มันเป็ นสิ่ งที่
กาหนดการสร้างระบบของจังหวะ (rhythm) อย่างที่สามารถมองเห็นและรู ้สึกได้ ผังได้แสดงให้เห็น
ถึงพื้นฐานของการกาหนดจังหวะไว้ล่วงหน้ากับผลลัพธ์ในช่วงระหว่างความเรี ยบง่ายที่สุดไปจนถึง
ความซับซ้อนที่สุดในวิธีการเดียวกัน ในแง่น้ ี จงั หวะคือสถานะที่สร้างให้เกิดความสมดูลซึ่ งดาเนิ น
ต่อจากทั้งความสามมาตร (symmetries) ความเรี ยบง่าย (simple) ความซับซ้อน (complex) หรื อทั้ง
จากความสมดุลที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นจังหวะคือความเท่ากัน[130]
For myself a building can only be understood by moving around and though it and by
experiencing the modulation and feel of the space one move though form the outside into
verandahs, the rooms, passages, courtyard the view from these space into other, view through to
the landscape beyond, and outside the building , view back through rooms into inner rooms and
court.[131]
นี้ คื อ ส่ ว นหนึ่ งจากบทความ Statement by The Architect ที่ Bawa ได้เขี ย นอธิ บ ายความ
เข้าใจที่สะท้อนถึงแนวคิดของตัวเขาเองในสถาปัตยกรรมที่ให้ความสาคัญไปยังการเคลื่อนที่ อย่างที่
เข้าใจสถาปั ตยกรรมนั้นมีรากตั้งอยู่บน 3 มิ ติซ่ ึ งเป็ นความต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่ของร่ างกาย
มันจึงถูกพิจารณาอย่างที่เป็ นการสร้าง space ดังนั้นการได้รับประสบการณ์ในสถาปัตยกรรมเกิดขึ้น
จากการรวบรวมประสบการณ์ มากมายที่ในแต่ละประสบการณ์ น้ นั เข้ามาสู่ การมองเห็น ตลอดจน
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เข้าไปสู่การรับรู ้อื่น ๆ จิตวิทยาแบบ Gestalt ได้แสดงให้เห็นถึงข้อสรุ ปที่ชดั เจนเกี่ยวกับความเข้าใจ
ขึ้นอยู่กบั แก่นแท้ที่เรี ยบง่ายของสัณฐาน (configuration) อย่างเช่น สี่ เหลี่ยม สี่ เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม
เมื่ อ สั ณ ฐานเหล่ า นี้ เชื่ อ มโยงไปยัง ความเป็ น 3 มิ ติ พ วกมั น จะเปลี่ ย นเป็ น ลู ก บาศ์ กล่ อ ม
สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ทรงกลม ซึ่ งพวกมั น นั้ นได้ ท าให้ เกิ ด form ในสถาปั ต ยกรรมซึ่ งต้ อ งเป็ น
ประสบการณ์ จากทั้งภายใน และภายนอก ผลรวมทั้งหมดของความเข้าใจเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นจาก
กระบวนการของการเคลื่อนที่ ในแง่น้ ีการเคลื่อนที่จึงสามารถเป็ นวิธีคิดได้ท้ งั ปริ มาตรที่มีขนาดและ
ทิศทางของรู ปทรงเลขาคณิตหรื อแรงภายนอก ซึ่งสามารถเป็ นการได้รับมาซึ่งขนาด, ความหนาแน่,
และทิศทาง[132] ดังนั้นการเคลื่อนที่อย่างที่เป็ นทิศทางจึงเป็ นเครื่ องมือเริ่ มแรกที่ใช้เข้าไปวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการสร้างลาดับของ space ที่เกิดขึ้นในผังพื้นของบ้านที่ออกแบบโดย Bawa

ภาพที่ 177 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน deraniyagala
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ภาพที่ 178 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน wimal fernabdo
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ภาพที่ 179 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน a. s. h. de silva

ภาพที่ 180 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Manager’s bungalow

ภาพที่ 181 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Ena de silva
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ภาพที่ 182 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน p .c.
de saram

ภาพที่ 183 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Dr. Bartholomeusz
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ภาพที่ 184 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Stanley de saram

ภาพที่ 185 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Peter White
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ภาพที่ 186 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Lidia Gunasekera

ภาพที่ 187 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน martenstyn
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ภาพที่ 188 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน fitzherbert

ภาพที่ 189 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Currimjee
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ภาพที่ 190 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Jayakody

ภาพที่ 191 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Pradeep Jayawardene
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ภาพที่ 192 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน 33rd Lane
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ภาพที่ 193 ลาดับการเคลื่อนที่ผา่ น space ในบ้าน Lunnuganga
จากการอ้างอิงบทความบางส่ วนของ Bawa นามาสู่ การวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ผ่าน
การศึกษาการปิ ดล้อมที่ เกิดขึ้นผังของบ้านในแต่ละโครงการนั้น แสดงผลลัพธ์อย่างชัดถึงจังหวะ
ของรู ปแบบลาดับชั้น (hierachy) เกี่ยวกับกระบวนการของการเคลื่อนที่เข้าไปสู่ space อย่างที่เป็ น
space ภายนอก (OS) space ภายใน (IS) และ space ก่ ากึ่ ง (Se) ซึ่ งสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ระบบ
ระบบที่ 1 จุดเริ่ มต้นจาก space ภายนอก (OS) --> semi (Se) (space อย่างที่เป็ นความก่ากึง
ระหว่าง ภายใน และ ภายนอก) --- > space ภายใน (IS) อย่างที่ ปรากฏขึ้นในบ้าน wimal fernabdo
(ภาพที่ 172) Manager’s bungalow (ภาพที่174) Ena de silva (ภาพที่175) Dr. Bartholomeusz (ภาพที่
176) p. c. de saram (ภาพที่ 1 77) Lidia Gunasekera (ภาพที่ 1 80) Jayakody (ภาพที่ 1 84) Pradeep
Jayawardene (ภาพที่185)
ระบบที่ 2 จุดเริ่ มต้นจาก space ภายนอก (OS) ---> space ภายใน (IS) ---> semi (Se) (space
อย่างที่เป็ นความก่ากึงระหว่าง ภายใน และ ภายนอก) อย่างที่ปรากฏขึ้นในบ้าน deraniyagala (ภาพ
ที่ 171) a. s. h. de silva (ภาพที่ 173) Stanley de saram (ภาพที่ 178) Peter White (ภาพที่ 179)
martenstyn (ภาพที่ 181) fitzherbert (ภาพที่ 182) Currimjee (ภาพที่ 183) 33 rd Lane (ภาพที่ 186)
Lunnuganga (ภาพที่ 187)
รู ปแบบลาดับชั้นของการเคลื่อนที่ ท้ งั 2 ระบบนี้ นาไปสู่ การตั้งข้อสังเกตถึงระบบ (order)
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ขององค์ประกอบเพื่อแสดงให้เข้าใจถึง space ที่ เกิ ดขึ้นใน 3 มิ ติ ในแง่น้ ี ระบบ (order) จึ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญเกี่ ยวกับการกระทาของมนุ ษย์ ระบบจึ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ แม่นยาและชัดเจน ท าให้มนุ ษย์รู้สึ ก
มัน่ คงต่อการสร้ างกรอบของการก่ อสร้ างที่ เป็ นพื้ นฐานของระบบ ซึ่ งถู กก าหนดให้มี อยู่ในการ
สร้ า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ ในทุ ก การท างานที่ บ รรลุ ถึ ง ผลส าเร็ จ ของมนุ ษ ย์คื อ การสร้ า งร ะบบ
(ordering)[133]
กาแพงอย่างที่หน้ าที่โอบล้อม space
อย่างที่ได้อธิบายไปถึงความแตกต่างระหว่างสัณฐานเบื่องต้นของโครงการบ้านที่ ต้ งั อยู่ใน
เมือง Colombo นั้นจะมีลกั ษณะที่เป็ นกะทัดรัด และการจัดวาง mass อาคารที่อดั แน่ นเต็มพื้นที่ ซึ่ ง
ต่างจากโครงการบ้านที่ต้ งั อยู่เมืองอื่น ๆ ในแง่ของพื้นที่เปิ ดโล่ง เมื่อพิจารณาถึงบ้านที่ต้ งั อยู่ในเมือง
Colombo นั้ น เราสามารถมองเห็ น เส้ น รอบรู ป ของผัง พื้ น คื อ แนวเส้ น เดี ย วกับ ขอบเขตที่ ดิ น ใน
ความหมายสถาปั ตยกรรมมันคือกาแพงที่ทาหน้าที่โอบล้อม (Einfasuungmauer) space อย่างที่เป็ น
องค์ป ระกอบแรกเริ่ ม ตามแนวคิ ด ของ Semper จุ ด มุ่ ง หมายหลัก ของก าแพงนั้ น คื อ การก าหนด
ขอบเขตของ space และเป็ นจุดรับแรงจากหลังคา มันคือสิ่ งที่แยก space ออกเป็ นสองส่วนในแต่ละ
ส่ วนนั้นมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป กาแพงของอาคารแสดงให้เห็นถึงวิธีตามความเป็ นจริ งที่สองพื้นที่
เข้า มาบรรจบกัน โดยการทะลุ ผ่ านความสั ม พัน ธ์ ที่ แ ข็ งแกร่ ง ของพวกมัน ในสถาปั ต ยกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างภายใน- ภายนอก ความหมายนี้ ถูกขยายออกไปโดยกาแพงได้เชื่อมโยง space
ภายนอกที่อยูภ่ ายใน และ space ภายในที่อยู่ภายนอก นัยของกาแพงในสถาปัตยกรรมคือความเข้าใจ
อย่างเป็ นรู ปธรรมของความพยายามที่ดารงอยู่ระหว่าง “การกล่ากลาย” จากภายนอก และ “ความ
มัน่ คง” ภายใน[134]
ผังพื้นได้แสดงให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงมุมมองของ Bawa ที่มีต่อที่ต้ งั อาคารว่าขอบเขตที่ดิน
ทั้งหมดคือที่ รวบรวม และบรรจุ space ดังนั้นเราสามารถจินตภาพถึ งการลดทอนกาแพง ไปเป็ น
เพียง form ของระนาบที่จะปรากฏออกมานั้นคือขอบเขตของ space ที่เป็ นขอบเขตเดียวกับ surface
ด้านนอกสุ ดของกาแพงที่อยู่รอบนอกสุ ดจึงนิ ยามได้ถึง exterior space ที่ ปรากฏขึ้นมา ในจังหวะ
ต่อเนื่ องของการเคลื่อนที่ ท ะลุผ่านก าแพงเข้ามา ด้านหลังของ surface ของก าแพงจึงสามารถให้
ความหมาย space ที่มีลกั ษณะก่ากึ่งที่ตวั มันเอง นั้นอยู่ภายในขอบเขตที่ดิน แต่ในขณะเดียวกันมันก็
อยู่ด้านนอกของอาคาร ในขอบเขตนี้ เราสามารถสร้างให้เกิ ด spatial idea จากการที่ space มันได้
รวบรวมตัวมัน เองไว้ (self- contained) อย่างที่ เป็ น form ของเรขาคณิ ต ที่ แตกต่ างจากการขยาย
ออกไปอย่างไม่สิ้นสุ ดของ space ภายนอก ในประเด็นเดี ยวกันนี้ เมื่ อลองพิจารณาถึ งบ้านที่ ต้ งั อยู่
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นอกเมือง Colombo ซึ่งค่อนข้างแสดงให้เห็นถึงการไร้ขอ้ จากัดของขนาดที่ดินตามที่ปรากฏบนผัง
บริ เวณ แต่อย่างไร้ก็ตามจากการวิเคราะห์ลาดับชั้น (hierachy) ของการเข้าถึงยังคงแสดงให้เข้าใจถึง
ความเคร่ งครัดต่อการเคลื่อนที่ของ Bawa ที่มีอยูใ่ นระบบ (order) เดียวกันอย่างที่สังเกตได้จากบ้าน
Lidia Gunasekera (รู ปที่180) ที่ทางสัญจรภายในโครงการจะสิ้ นสุ ดตรงบริ เวณ exterior space ที่จุด
ศูนย์กลางก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ ขอบเขต (boundary) ใต้ชายคาของอาคารตามลาดับ ในแง่น้ ี หาก
พิจารณาจากการจัดวาง mass อาคารที่โอบล้อม space นี้ ซ่ ึ งตัวมันเองได้ถือได้ว่าเป็ น interior space
ในเวลาเดี ย วกั น ซึ่ งเป็ นเหตุ ผ ลเดี ย วกั บ ที่ เกิ ด ขึ้ นในบ้ า น Pradeep Jayawardene (รู ปที่ 1 85)
สาหรับบ้าน Lunnuganga ค่อนข้างเป็ นอะไรที่ แตกต่างแต่ยงั คงอยู่ในระบบลาดับชั้นของ
การเคลื่อนที่ผา่ น space แบบเดียวกับบ้านทั้งสองหลังก่อนหน้านี้ เมื่อพิจารณาถึง Lunnuganga (ภาพ
ที่ 187) เงื่อนไขอย่างแรกเริ่ มนั้นคือเนื้ อที่ของโครงการนั้นมีขอบเขตมหาศาล เมื่อเทียบกับตัวบ้าน
แต่ Bawa ยังคงประสานลาดับชั้นของการเคลื่อนที่ผ่าน space ขององค์ประกอบในสถาปั ตยกรรม
ร่ ว มกับ ธรรมชาติ โดยการสลับ จัง หวะกัน ไประหว่ า ง space ภายในอย่า งที่ เป็ นอาคาร space
ภายนอกอย่างที่ เป็ นภู มิท ัศน์ ในแง่น้ ี space ภายนอกของ Lunnuganga ยังสามารถให้ความหมาย
อย่า งที่ เป็ น space ก่ า กึ่ ง ในเวลาเดี ย วกัน หลัก ฐานที่ ป รากฏชัด ที่ สุ ด คื อ การที่ Bawa ตัด สิ น ใจ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศของเนินเขาโดยการโค่นป่ าอบเชย สร้างให้เกิดระนาบของกาแพง
ธรรมชาติ ที่ ป รากฏตัวออกมาในลักษณะของชายป่ านั่งคือสาเหตุอย่างแรกสุ ดที่ ให้ส ายตาของผู ้
รับชมฉวยจับการไหล space จากทิศตะวันทิศเหนื อลงไปสู่ ทิศใต้ ในการรับรู ้ space ของระนาบนี้
สามารถเปรี ยบเทียบเทียบได้กบั การรับรู ้ระนาบที่เกิดขึ้นในงาน Salk Institute โดย Luis I Khan แต่
ต่างกันตรงที่ใน Lunnuganga มันได้แสดงออกถึงการประสาน space ของธรรมชาติร่วมกับ space ที่
มนุ ษย์เป็ นคนสร้างขึ้น ในขณะที่ลานทางทิศเหนื อของบ้านซึ่ งอยู่ในตาแหน่ งที่ใกล้กบั เนินเขาและ
มองออกไปเห็ นทะเลสาป ในตาแหน่ งของแนวขอบที่ ดิน นั้น ยังคงปรากฏแนวก าแพงที่ ต้ งั งาน
ประติมากรรมเพื่อเป็ นการกาหนดขอบเขต (boundary) ของ space ดังนั้นองค์ประกอบอย่างแรกที่
ทาหน้าที่แบ่งแยกความแตกต่างเกี่ยวกับ space ภายนอก และ space ภายใน และความสัมพันธ์ของ
พวกมัน รวมถึงการสร้างให้เกิดการเข้าใจ spatial form อย่างเป็ นรู ปธรรมนั้นคือกาแพง
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ภาพที่ 194 space form ภายนอก- ภายใน ของกาแพง

ภาพที่ 195 space ก่ากึงของชายป่ าอบเชย
ที่มา: https://www.synotrip.com/photos/bentota-sri-lanka/pradiip/lunu-gangathe-garden-goeffrybava
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ภาพที่ 196 Salk Institute โดย Luis I Khan
ที่มา: https://www.salk.edu/about/buildings-of-wonder/

ภาพที่ 197 boundary แนวกาแพงทิศเหนือ
ที่มา: https://www.yamu.lk/place/lunuganga-bentota/review-25032
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หลังคาอย่างที่ทาหน้ าที่โอบล้อม space
One unchanging of all building is the roof- protective, emphatic, and all importantgoverning the aesthetic whatever the period, whatever the place. Often a building is only roof,
column, floors- the roof dominant, shielding, giving the contentment of shelter. Ubiquitous,
pervasively present, the scale or pattern shaped by the building beneath. The roof, its shape,
texture and proportion is the strongest visual factor. …an answer a way of life- a great roof to
drive shade and shelter, open to the drift of air and encompassing view More than functional
building it is first rational building, for it is rational to give presence to both function and form,
to admit beauty and pleasure as well as purpose.[62]
อีกส่ วนหนึ่ งจากบทความ Statement by The Architect ที่ Bawa ที่ประกาศอย่างชัดเจนถึง
การให้ความสนใจที่หนักแน่นต่อองค์ประกอบในสถาปัตยกรรมของหลังคา ซึ่ งสามารถเชื่อมโยง
กับแนวคิดของ Semper เกี่ยวกับการโอบล้อม space อย่างแรกสุ ดนั้นคือหน้าที่ของหลังคา จากการ
สารวจงานโครงการบ้านพักอาศัยในบทก่อนหน้านี้ ทั้งจากหลักฐานภาพถ่าย และผังหลังคาที่ยงั พอ
ปรากฏออกมาให้เห็น ทาให้เพียงพอที่จะยืนยันข้อเท็จจริ งถึงการมีอยูข่ องหลังคาที่ Bawa สร้างไว้ 4
รู ป แบบคื อ แบบ หลัง คาแบน (mono- pitch) แบบหลัง คาจั่ว (duo- pitch) หลังคาลาดเอี ย ง (shed
roof) หลังคาโค้งต่อเนื่ อง (barrel vault) แท้จริ งแล้วหลังคาระนบคือ 2 มิติ ในความหมายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภายใน – ภายนอกนี้ หลังคาได้ปกป้ อง space ภายในที่ติดกับ space ภายนอก
ซึ่ ง space ทั้ง 2 นี้ อยู่ดา้ นบน และอยู่โอบล้อมมัน space ที่ อยู่ดา้ นบนคือมิติบนแนวตั้ง เช่ นท้องฟ้ า
ในขณะที่ space ที่ โอบล้อมคื อมิ ติบนแนวนอนเช่ น surface ของพื้ นผืน ดิ น ในความสั ม พันธ์ กับ
space ภายนอก หลังคาอาจจะชี้ นาการเคลื่อนที่เข้าไปสู่ ขา้ งใต้หลังคาด้วยเหตุน้ ี จึงเกิดการปิ ดล้อม
space และในขณะเดีย วที่ แนวเส้น รอบนอกทาให้เกิ ดการเปิ ดของ space ซึ่ งทั้งสองผลกระทบนี้
อาจจะดาเนินการขึ้นในเวลาเดียวกัน[135]
หลังคาอย่างที่ทาหน้ าเป็ นรอยต่อเขบเขตระหว่าง space ภายนอก- ภายใน
หลังคาจัว่ (gable roof) คือผลลัพธ์ของความต้องการระบายน้ าฝน รวมถึง form ของมันที่มี
ลักษณะแบนเรี ยบ และยกสันขึ้นจากตรงกลาง ในลักษณะของความโด่งขึ้นนี้ เป็ นเหตุผลให้ space
ลอยขึ้ นบนแนวตั้ง ในขณะเดี ยวกันท าให้เกิ ดความลาดเอี ยงของ surface ของตัวมัน เอง นาไปสู่
ความรู ้สึกของคุณลักษณะของการปกป้ อง ในยุค modern ได้มีการศึกษาเชิงจิตวิทยาว่า form ของ

194
หลัง คาจั่ว นี้ ได้ร วบรวมไว้ซ่ ึ งความรู ้ สึ ก ปลอดภัย และมั่น คง ดัง นั้ น form ของหลัง คาจั่ว จึ ง มี
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของความเป็ นบ้าน[136]
ซึ่งลักษณะของการกาหนดทิศทางของหลังคาจัว่ ตามแนวกว้างได้ปรากฏให้เห็นภายในของ
แนวสันหลังคาของมันได้เป็ นตัวนาร่ องการเคลื่อนที่บนแนวนอนจากปลายสุ ดด้านหนึ่ งสู่ อีกด้าน
หนึ่ ง ซึ่ งองค์ประกอบนี้ ได้กลายเป็ นแนวแกนของการเชื่ อมต่อไปโดยปริ ยาย ในขณะที่ ภายนอก
อาจจะเป็ นการเน้นไปที่สันหลังคาถึงการเคลื่อนที่บนแนวนอนเช่นเดียวกัน ลักษณะเด่นของภายใน
หลังคาจัว่ ขึ้นอยู่กบั มุมที่สูงที่สุดของอดไก่ หรื อสันหลังคา ที่จะเป็ นการกาหนดที่เกือบจะเป็ น form
ที่ ชัดเจนที่ แสดงให้เห็ นถึ งการลาดเอี ยงลง หรื อยกสู งขึ้น รวมทั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของทิ ศทางที่
ชัดเจน หรื อการตั้งอยูก่ บั กาแพงของมันด้วย[137]

ภาพที่ 198 ทิศทางของหลังคาจัว่ ทั้ง แนวตั้ง แนวนอน แนวลาด
ในขณะที่หลังคาลาดเอียง (shed roof) คือมี ลกั ษณะครึ่ งหนึ่ งของหลังคาจัว่ และตั้งอยู่ใน
ทิ ศทางเดี ย วเท่ านั้น มัน ได้ส ร้ างให้ เกิ ดความไม่ส มมาตรของ space มัน ได้ให้ความหมายถึ งการ
เคลื่อนที่ไปตามแนวยาว หรื อตัดผ่านข้ามผิวรอบนอกที่ลาดเอียงของมัน เส้นทแยงมุมตามแนวกว้าง
ของมันได้เน้นไปที่ แรงตึ งระหว่างด้านที่ ยกขึ้น และด้านที่ ลาดเอียงลง หรื อระหว่างแนวตั้ง และ
แนวนอน ดังนั้นตามขวางของหลังคาลาดเอี ยงเป็ นได้ท้ งั เปิ ดออก หรื อ ปิ ดลง ทั้งยกขึ้นสู่ space
ภายนอก และ ลาดเอียงไปสู่ พ้ืนดิน ลักษณะที่ สาคัญของหลังคาลาดเอียงคือ form ของการเปลี่ ยน
ถ่าย (transition) ระหว่าง การเปิ ดเผย และการปิ ดกัน่ ทาใหเกิดความเหมาะสมที่เฉพาะของการเน้น
ไปที่ทางเข้า อย่างที่เป็ นแนวกันสาด หรื อประตูกนั ระเบียง มันได้ทาให้เกิดผลลัพธ์ของการเปลี่ยน
ถ่ายระหว่างภายใน และภายนอก ระหว่างอาคารสู่ space ข้างนอก หรื อ ความรู ้สึกถึง สถาณะการ
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เปลี่ยนถ่ายระหว่าง 2 ทางเดิน[138] อย่างที่เป็ นการเปลี่ยนถ่าย (transition space) หลังคาลาดเอียงจึง
ควรถูกเข้าใจอย่างกว้าง ๆ อย่างที่เป็ นส่ วนหนึ่ง (fragment) ของ form ทั้งหมดไม่ใช่แค่มนั เป็ นส่ วน
หนึ่ งของหลั ง คาจั่ว นอกจากนี้ หลั ง คาลาดเอี ย งนั้ นสามารถพั ฒ นาไปต่ อ ได้ จ ากตั ว มั น เอง
ตัวอย่างเช่น ถ้านาหลังคาลาดเอียง 2 แผ่นมาประสานกันด้านต่อด้าน โดยให้ ดา้ นที่ยกสู งขึ้นปะทะ
กันจะทาให้เกิด space จาก 2 ตาแหน่งเปิ ดเข้าหากัน ซึ่งมวลของ space ได้ประสานรวมกันทั้งขนาด
และระยะห่ างของพวกมัน ในแง่น้ ีสามารถนิ ยามได้ถึงปริ มาตรในแต่ละหน่วยของ space นั้นได้เกิด
การรวมกัน มันอาจจะนาปสู่ การเลือก function หรื อ ภูมิทศั น์ที่เหมาะสม ที่ไม่ทาให้เกิดการสู ญเสี ย
เอกภาพของการจัด องค์ ป ระกอบของมัน ในอี ก กรณี หนึ่ งถ้า น าหลัง คาลาดเอี ย ง 2 แผ่ น มา
ประสานกันโดยให้ดา้ นที่ลาดลงปะทะกัน อีกด้านของระนาบหลังคาจะเปิ ดออก ซึ่งจะสร้างให้เกิด
รู ปแบบที่หลากหลายของ space ภายนอก หรื อมันสามารถใช้ประโยชน์ในอีกทางหนึ่ งของแรงตึง
ต่อภายในที่ตอ้ งการแยก space ภายนอกออกไป โดยเปิ ดด้านที่อยู่ต่ากว่า และปิ ดด้านที่อยู่สูงกว่า
[139]

ภาพที่ 199 ทิศทางของที่วา่ งของหลังคาลาดเอียงทั้งแนวยาว และแนวตัดขวาง

ภาพที่ 200 วิธีอื่น ๆ ของการหลอม space ในหลังคาลาดเอียง
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หลังคาแบน (flat roof) ลักษณะภายนอกของหลังคาแบนเปรี ยบเที ยบได้กับชั้นพื้นที่ ยก
สู งขึ้นซึ่ งสามารถขึ้นไปเดินได้ หรื ออยู่อาศัยได้ท้ งั หมดอย่างเช่นตัวอย่างของ Le Corbusier ที่แทน
แผนหลัง คาด้ว ยภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมในโคงการ I’ Unite’ d’ Habitation ซึ่ งหลังคาเป็ นที่ ส ถานที่
ประกอบกิจกรรมอย่างที่เป็ นศูนย์กลางของการอยูอ่ าศัยในส่ วนมุมมองภายใต้หลังคาแบบน หรื อฝา
เพดานนั้นจะแสดงให้ space ที่เท่ากันในทุกทิศทาง การเคลื่อนที่แพร่ ขยายออกไปขอบเขต และใน
ความสัมพันธ์ของข้างบนกับข้างล่างของหลังคาแบนจะมีลกั ษณะเหมือนฝาครอบ ผลลัพธ์ที่ตามมา
ของหลังคาคาแบนคือความตรงตรงมาโดยสภาพแวดล้อม ดังนั้นในประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมมี
ความพยายามที่จะสร้าง place บนหลังคาแบน และ space ที่อยูข่ า้ งใต้มนั [140]

ภาพที่ 201 spatial form ของหลังคาแบน
หลังคาโค้งต่อเนื่ อง (barrel vault) Form ของมันก่ อรู ปจากชุดของหลังโค้ง (dome) ที่เรี ยง
ต่อกันไปตามแนวเส้นอย่างไรก็ตามมันยังคงมีลกั ษณะอย่างที่เป็ น dome ผลกระทบอย่างแรกของ
หลังคาโค้งต่อเนื่องคือการเน้นไปที่การเคลื่อนที่ไปบนแนวนอนซึ่งในณะเดียวกันสายตาของเรายัง
จับจ้องไปที่แนวเส้นโค้งที่อยู่ดา้ นบน มันได้สร้างให้เกิดรอยประทับของการเคลื่อนที่ คุณลักษณะ
ของหลังคาโค้งต่อเนื่ องนั้นสามารถแยกออกเป็ น 2 ประเด็นที่สาคัญที่แสดงออกเกี่ยวกับทิศทางใน
ประเด็นแรกมันถูกบรรจุไว้ในอิทธิ พลของทรงกระบอกของหลังคา ซึ่ งทาให้เกิดลักษณะครึ่ งซี ก
ของทรงกระบอก หลัง คาโค้งต่ อเนื่ อ งได้เอื้ อ ให้ space เปิ ดขึ้ น สู่ ด้านบนในแต่ ล ะปลายสุ ด ของ
หลังคา แต่มนั กลับปิ ดล้อมในด้านข้าง ในประเด็นที่สองทั้งหลังคาและกาแพงคือความต่อเนื่ องที่มี
ร่ วมกันแสดงให้เห็นถึงความคงที่เกี่ยวกับสายตา ซึ่ งกาแพงด้านข้างของมันคือองค์ประกอบที่เป็ น
ทั้งการรองรับ และการปิ ดล้อม[141]
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ภาพที่ 202 spatial form ของหลังคาโค้งต่อเนื่อง
เมื่อวิเคราะห์ไปตามจังหวะของลาดับชั้นการเคลื่อนที่เข้าสู่ space ในระดับรายละเอียดที่
เพิ่ ม ขึ้ น เราสามารถนิ ย ามได้ถึ งลัก ษณะการเชื่ อมต่ อจาก space หนึ่ งไปสู่ อีก space หนึ่ ง ในงาน
ออกแบบของ Bawa นั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบของระนาบที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งในรู ปแบบ
แรกนั้นคือการประสานรวมกันเสมอระหว่างระนาบของหลังคาจัว่ และหลังคาลาดเอียง ระนาบขอ
หลังคาจัว่ ได้สร้างให้เกิด spatial construct (ภาพที่ 192) นี้ ค่อนข้างจะมี นัยรวมไปถึงการที่ระนาบ
หลังคาจัว่ นั้นทาหน้าที่ปิดล้อมบนแนวตั้งสร้างให้เกิดการจากัด form ของตัวอาคารหลัก (ภาพที่ 97)
และบรรจุ form ของ space ที่อยูภ่ ายใต้มนั ด้วย (ภาพที่ 116) ในขณะเดียวกันหลังจัว่ ได้ทาหน้าที่แบ่ง
ขอบเขตเพื่อเน้นให้เกิดความแตกต่างที่ชดั เจนของ space ภายในโดยระนาบของกาแพงที่มีความทับ
ตันซึ่ งเป็ นโครงสร้างรองรับมันอยู่ ดังนั้นชัว่ ขณะจังหวะปะทะกันระหว่าง space ภายใน และspace
ภายนอกจึงถูกเชื่อมต่อด้วยหลังคาแบบลาดเอียง อย่างที่สังเกตได้หลังคาลาดเอียงในงานออกแบบ
ของ Bawa นั้นค่อนข้างแสดงให้เห็นอย่างที่องค์ประกอบรองอย่างที่เป็ นระเบียงทางเดิน แต่ตวั มัน
เองนั้นได้ทาให้เกิดความหมายของ transition space ที่เพิ่มรายละเอียดของประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ทะลุผ่าน space ภายใต้หลังลาดเอี ยงนี้ องค์ประกอบอย่างหนึ่ งที่ ช่วยให้ขบั เน้นให้เข้าใจถึ งความ
แตกต่ างอย่า งเห็ น ได้ชัดระหว่า ง space ภายนอก transition space และ space ภายในคือ แนวเสา
โครงสร้างที่เรี ยงบนแนวเส้นอย่างเป็ นจังหวะที่เท่ากัน แนวเสาเหล่านี้ ได้สร้างให้เกิดการลอดถอน
หน่วยย่อยของ space ในระหว่างการเคลื่อนที่ขา้ มระหว่าง space (interval) ของตัวเสาเอง สร้างให้
เกิดการการรับรู ้การห่ อหุ้มของ space ในสัดส่ วนที่ ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อประสบการณ์ ของการเปลี่ยน
space ภายนอกเข้าสู่ space ภายใน ดังนั้นหลังคาจัว่ และหลังคาลาดเอียงจึ งเป็ นองค์ประกอบทาง
กายภาพที่ อยู่คู่กนั เสมอนั้นส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นเหตุผลด้านความงาม และส่ งเสริ มความเป็ นเอกภาพ
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ของตัวอาคาร แต่ประเด็นที่ สาคัญที่สุดนั้นเพื่อสร้างให้เกิดการนิ ยามขอบเขตขอบ space และรับรู ้
ประสบการณ์ของการเคลื่อนที่ผ่านโดยการลดถอนสัดส่ วนของ space ภายนอกเข้าสู่ space ภายใน
อย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างที่ปรากฏอยู่ในบ้าน a. s. h. de silva, Ena de silva, Dr. Bartholomeusz, p. c.
de saram, Lidia Gunasekera

ภาพที่ 203 spatial idea ระหว่างหลังคาจัว่ และหลังคาลาดเอียง

ภาพที่ 204 หลังคาลาดเอียง และแนวเสาของ transition space
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000LE9pDzD5434
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สาหรับรู ปแบบที่ 2 นั้นสามารถเป็ นการวิเคราะห์เกี่ยวกับระนาบหลังคาแบน จากผังพื้นจะ
สั ง เกตได้ว่ า บ้า นที่ ใ ช้ ห ลัง คาแบนนั้ น ไม่ มี อ งค์ ป ระกอบรองอย่ า งหลัง คาลาดเอี ย งเข้า มาเป็ น
ส่ วนประกอบอาคาร แต่น้ ี ไม่ได้หมายความถึงลาดับชั้นของจังหวะการเคลื่อนที่ผา่ น space นั้นไร้ซ่ ึ ง
transition space หากนิ ยามไปที่ ห ลังคาจัว่ และหลังลาดเอี ยงคื อการประสานรวมกันของระนาบ
เหนื อหัว 2 ระนาบที่อยู่ต่างระดับเพื่อสร้างให้เกิดจังหวะเคลื่อนที่ผ่าน space ภายนอกเข้าสู่ ภายใน
ในวิธีการเดี ยวกันนี้ สามารถนิ ยามเกี่ ยวกับ หลังคาแบนว่าเป็ นระนาบเหนื อหัวที่ ประสานรวมกับ
ระนาบแนวตั้ง ที่ สร้ างให้เกิ ดการบรรจุ space ในจังหวะเปลี่ยนผ่าน space ระนาบแนวตั้งนั้นคื อ
ก าแพงที่ ห่ อ หุ้ม space ในสั ด ส่ วนที่ ป ระสบการณ์ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้ถึ งการปิ ดล้อ มที่ ใกล้ม ากขึ้ น
เช่นเดียวกับความรู ้สึกต่อหลังคาลาดเอียง แต่เรามักรู ้จกั กันในรู ปแบบของลาน (court) หรื อ foyer
องค์ประกอบกายภาพนี้ ของลานยังคงมีหน้าที่เป็ น transition space แต่การอ้างอิงของประสบการณ์
เกี่ยวกับการรับรู ้ space นั้นจะอยู่บนแนวตั้งซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการห่ อหุ ้มที่ชดั เจนกว่าเนื่ องจากมัน
ได้ถูกแสดงตัวผ่านกาแพงที่มี ความทึบตัน ในขณะการห่ อหุ้มของ transition space ที่เป็ นระนาบ
เหนือหัวซึ่งการอ้างอิงของประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู ้ space นั้นจะอยู่บนแนวนอน เนื่ องจากแรง
ตึงบน surface ของมันเป็ นไปตามแนวกว้าง และแนวเสาของโครงสร้างที่ระหว่างตัวเสาเองยังคง
แสดงให้เห็ นถึ งการไหลของ space ที่ มากกว่า ดังนั้นเมื่อพิ จารณาถึ งลาดับ ชั้นการเคลื่ อนที่ เข้าสู่
space สามารถเพิ่มรายละเอียดได้เป็ น
ระบบที่ 1 สามารถเพิ่ ม รายละเอี ยดได้เป็ น space ภายนอก (OS) --> semi (Se) (space อย่างที่ เป็ น
ความก่ ากึ งระห ว่ า ง ภายใน และ ภายน อก) --- > transition space --- > space ภายใน (IS)
ระบบที่ 2 จุ ด เริ่ ม ต้น จาก space ภายนอก (OS) ---> transition space --- > space ภายใน (IS) --->
semi (Se) (space อย่างที่เป็ นความก่ากึงระหว่าง ภายใน และ ภายนอก)
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ภาพที่ 205 transition space ระหว่างหลังคาแบน และกาแพง

ภาพที่ 206 transition space ในบ้าน Jayakody
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/The-JayakodyHouse/G0000B0vIHHSfQSA/I0000QdeDxz5tBLQ/C0000xIEsjdPRv40
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จากการศึกษาผังพื้นได้นาไปสู่ อีกข้อสังเกตหนึ่ งที่ปรากฏขึ้นในเกือบทุกผังคือการอยู่คู่กนั
เสมอระหว่าง space ภายใน และ space ก่ากึ่ง จากการประสานกันของระนาบเหนื อหัวอย่างที่เป็ น
ทั้ง หลังคาจั่ว และหลัง คาแบน กับ ระนาบในแนวตั้งอย่างที่ เป็ นก าแพง ในแง่น้ ี surface ที่ อยู่ใ ต้
ระนาบเหนื อหั วซึ่ ง เรารู ้ จัก มัน อย่า งที่ เป็ นฝ้ าเพดาน ระนาบแนวนอนนี้ ได้ท าหน้าที่ อย่างที่ เป็ น
ตัวกาหนดปริ มาณของ space บนแนวตั้งในขณะที่ระนาบแนวตั้งอย่างที่เป็ นกาแพงซึ่ งอยูอ่ ยู่คู่กนั นั้น
ทาหน้าที่เป็ นตัวกาหนดปริ มาณของ space บนแนวนอน ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ surface ของ space ทั้ง
สองบรรจบกันนั้นได้ทาให้มวลของ space เหล่านี้ กลายเป็ นก้อนเดียวกันโดยปริ ยาย วิธีการของการ
ประสานกันทางกายภาพของสองระนาบได้แสดงออกถึงความย้อนแย้งที่ ปรากฏขึ้นเสมอในงาน
ออกแบบของ Bawa อย่างที่ภายนอกเป็ นภายใน และภายในเป็ นภายนอก ซึ่ งกายภาพของมันนั้นคือ
ในทุกห้องนั้นจะมีลานเป็ นของตัวเองเสมอ หรื อในทุกห้องที่วางเรี ยงบนแนวเส้นเดียวกันสามารถ
สัมผัสกับลานได้เสมอในทุกห้อง ในองค์ประกอบนี้ ยงั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ แบบวางไว้
คู่กัน และแบบประกบกันโดย space ภายในอยู่ที่ ศูนย์ก ลาง นอกจากนี้ ก ารก าหนดตาแหน่ งของ
space ก่ า กึ่ ง อย่า งที่ เป็ นลาน (court) นั้ น ค่ อ นจากถู ก วางอยู่ ใ นต าแหน่ ง เปลี่ ย นทิ ศ ทางของการ
เคลื่ อนที่ ซึ่ งท าหน้าเป็ นการก าหนดขอบเขตของ space ภายใน และเป็ นจุ ด พัก สายตาก่ อนการ
เคลื่อนที่ผ่าน space ในจังหวะต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในเชิงของการรับรู ้ space อย่างที่ปรากฏชัดใน
บ้าน 33rd Lane

ภาพที่ 207 การประสานกันของ space ระหว่างระนาบหลังคา และระนาบกาแพงแบบคู่กนั
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ภาพที่ 208 space ที่ประสานกันในบ้าน 33rd Lane
ที่มา: http://picssr.com/photos/29821096@N02/interesting?nsid=29821096@N02

ภาพที่ 209 การประสานกันของ space ระหว่างระนาบหลังคา และระนาบกาแพงแบบประกบ
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ภาพที่ 210 space ที่ประสานกันแบบประกบในบ้าน Jayakody
ที่มา: https://sebastianposingis.photoshelter.com/gallery-image/The-JayakodyHouse/G0000B0vIHHSfQSA/I0000P6g0w.ILBZQ/C0000xIEsjdPRv40
การเคลื่อนที่และการเข้าใจถึงการจัดองค์ประกอบเกีย่ วกับ space
อย่างที่ได้อธิ บายนั้นการเคลื่อนที่ในสถาปั ตยกรรมนั้นเป็ นมากกว่าการนิ ยามถึงทางสัญจร
ซึ่ งมันเป็ นแรงที่มีคุณสมบัติของขนาด ความหนาแน่ น และทิศทาง นอกจากกว่านี้ การเคลื่อนที่ไม่
เพียงแค่แสดงให้เข้าใจถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรา มันยังมอบให้ซ่ ึงความหมาย และ
ความสามารถที่จะเข้าผลรวมของการเรี ยบเรี ยงองค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งในบริ บทนี้การเคลื่อนที่ตอ้ ง
เป็ นวิธีคิดอย่าที่เป็ นคุณสมบัติของ form เชิงเรขาคณิ ตทัว่ ไป ในแง่น้ ี ปริ มาณของ space ไม่สามารถ
เป็ นวิธีคิดที่ ป ราศจากการเคลื่ อนที่ เข้าไปในมัน ซึ่ งในทุก กายภาพของปริ มาณนั้นเป็ นการได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากการเคลื่ อนที่ ดังนั้ น การเคลื่ อนที่ ส่ ง ผลกระทบ และเปลี่ ย นแปลงความสมดุ ล ของ
form[132] ในประเด็นนี้ เมื่ อพิจารณาไปที่ ผ งั ของบ้านในทุ กหลัง จากจุ ดเริ่ ม ต้นของแนวแรงการ
เคลื่อนที่หลัก ที่ space ภายนอกเราสามารถสังเกตได้ถึงการเผชิญหน้ากับองค์ประกอบทางกายภาพ
อย่างแรกสุ ดนั้น คื อระนาบบนแนวของก าแพง ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นผื น ทึ บ ตัน (ในบางหลังอาจจะ
เปลี่ ยนผิวสัม ผัส และสัดส่ วนในส่ วนของช่ องเปิ ดที่ แตกต่างไป) ซึ่ งก าแพงเหล่ านี้ ส ามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 แบบ ในแบบแรกนี้ เรี ยกว่า breadth motif ซึ่ งเป็ นลักษณะของการได้รับอิ ทธิ พ ลของ
ระนาบที่แตกต่างในตัวของมันเองจากศูนย์กลาง อิทธิ พลนี้ สามารถเป็ นการเน้นให้เกิดความชัดเจน
ได้หลายวิธีอย่างเช่น ช่องเปิ ดที่มีสัดส่ วนที่มีขนาดใหญ่ที่ศูนย์กลางมากกว่าช่องเปิ ดที่อยู่ถดั ไปทาง
หัวมุมของระนาบ ซึ่งมีล ักษณะของการแพร่ ออกไปได้ท้ งั การผลักหัวมุมออกไปด้านข้าง หรื อหรื อ
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โผล่ข้ ึนมาตามลาดับจนบรรจบกับเรา ระนาบแบบนี้ ได้เน้นความเป็ นสาธารณะของอาคาร เป็ นการ
สื่ อสารระหว่างภายในและภายนอกที่ เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้ความรู ้ สึกถึ งการต้อนรับ (ภาพที่ 87) ใน
แบบที่สองคือ split motif ซึ่ งจะตรงข้ามกับแบบแรก ระนาบแบบนี้ น้ นั จะได้รับอิทธิพลจากด้านข้าง
เข้าสู่ ศูนย์กลาง ขอบเขตของช่องเปิ ดถูกผลักมาอยู่ร่วมกัน ในขณะะที่ช่องเปิ ดแบบแรกนั้นกระจาย
ออกไปสู่ ดา้ นข้าง ลักษณะเด่นของระนาบนี้เกี่ยวข้องกับการปิ ดล้อมที่มากขึ้นทั้งการบีบให้ส่วนช่อง
เปิ ดอั ด ที่ ศู น ย์ ก ลาง หรื อการผลั ก ช่ อ งเปิ ดนี้ ไปสู่ มุ ม ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง (ภาพที่ 147)[142]
องค์ประกอบของระนาบ 2 แบบนี้ เกี่ยวข้องอย่างไรกับ space ของการเคลื่อนที่ ในประเด็น
นี้ เมื่อเรารับรู ้ถึงความเป็ น positive ของวัสดุที่ปรากฏตัวอย่างที่เป็ นความทึบของกาแพง และความ
เป็ น negative ของ space อย่ า งที่ เป็ นช่ อ งเปิ ดในแนวระนาบนี้ นั้ น เมื่ อ มองจากผัง เราสามารถ
มองเห็นระนาบในชั้น (layer) ที่ซ้อนอยู่ถดั ไปในมิติความลึก ที่แ สดงออกมาอย่างชัดเจนถึงความ
เป็ นกายภาพอย่างระนาบกาแพงทึบตันที่ปรากฏบนผังของบ้าน a. s. h. de silva (ภาพที่ 173) หรื อ
การเชื่อมต่อการมองเห็นด้วยมุมขอบกาแพง ร่ วม กับชุดเสาที่เรี ยงตัวอยู่บนแนวเส้นเดียวกันอย่างที่
ปรากฏอยู่ในผังบ้าน Dr. Bartholomeusz (ภาพที่ 176) หรื ออย่างที่เป็ นระนาบกาแพงทึบตันสลับกับ
จังหวะของลานภายในอย่างที่ ป รากฏในบ้าน 33 rd Lane (ภาพที่ 186) องค์ป ระกอบทางกายภาพ
ทั้งหมดนี้ ไ ด้ท าให้ เกิ ดการห่ อหุ ้ ม ของ space อย่างเป็ นลัก ษณะของอุโมงค์ของการเคลื่ อนที่ จาก
space ภายนอกเข้าสู่ space ภายใน ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นระยะทางใกล้ หรื อไกลเท่าไหร่ ของการเคลื่อนที่
แต่ spatial idea ยังคงมีลกั ษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของการรับรู ้ความความลึกอย่าง
เป็ นรู ปธรรมโดยการห่อหุม้ space จากการเรี ยบเรี ยงองค์ประกอบต่าง ๆ
เมื่ อพิ จารณาเพิ่ ม เติ ม จากการศึ ก ษาผังบ้าน การเคลื่อนที่ จาก space ภายนอก เข้าสู่ space
ภายในที่เป็ นไปตามจังหวะของลาดับชั้นที่เกิดขึ้นนี้ ค่อนข้างจะไปสิ้ นสุ ดลงตาแหน่ งของลานที่อยู่
ศูนย์กลางบ้าน จากผังเราสามารถรับรู ้ได้ทนั ทีถึงสัดส่ วน และแนวกาแพงที่สร้างให้เกิดการห่ อหุ้ม
space ที่ แ สดงให้ เห็ น อย่ า งชัด เจนเกี่ ย วกับ กายภาพของระนาบผนัง หรื อ ระนาบของแนวเสาที่
แวดล้อมมันอยู่ ความเป็ นศู นย์กลางคือการรับรู ้เกี่ ยวกับ space อย่างแรกที่ เราได้รับมาเมื่ อเราอยู่
ภายในมัน ซึ่ งหมายถึงเมื่อเราอยู่ใน space เราได้รับรู ้ถึงตัวเราเองที่จุดศูนย์กลางระหว่างมุมต่าง ๆ
ของมัน เราได้ค ้น พบเส้ น รอบรู ป ของ space จากก าแพง และมุ ม ต่ า ง ๆ space คื อ การได้รั บ
ประสบการณ์ พ้ื น ฐานอย่ างที่ เป็ นส่ ว นหนึ่ งซึ่ ง วางอยู่ ต รงหน้ า เรา ไหลผ่ า นหรื อ เข้า มาสู่ เรา ที่
ศูนย์กลางเราสามารถเข้าใจลาดับ (order) ของ space ซึ่งมีนยั ถึงเอกลักษณ์ของ space ที่มาบรรจบกัน
บ้านหรื อ space ส่ วนตัวจะค้นพบได้เสมอถึงการเอื้อมไปใน space เหล่านี้ โดยการเชื่ อมโยงตัวเรา
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เองเข้าไปสู่ ศูนย์กลาง เส้นรอบรู ปของ space จะยังคงอยู่เสมอในระนาบของมันจนเมื่อเราไปถึงจุด
ศูนย์กลางและรั บรู ้ ถึงมัน ไม่เท่านี้ จุดศูนย์กลางยังมี หน้าที่ในทางตรงกันข้าม อี กความหมายหนึ่ ง
หลักจากที่มนั ได้ถูกรับรู ้ไปแล้วนั้นมันได้ให้นิยามต่อการรับรู ้ space ภายใน หลังจากนั้นความเป็ น
ศูนย์กลางได้กลายมาเป็ นจุดเริ่ มต้นการแผ่ออกไปสู่ ภายนอก ดังนั้นที่จุดศูนย์กลางมันคือการสื่ อสาร
ของ space กับ การแวดล้อ มของมัน ทั้ง การเคลื่ อ นที่ สู่ ภ ายใน และจุ ด เริ่ ม ต้น การเคลื่ อ นที่ ไ ปสู่
ภายนอก[143] ดังนั้นจากกายภาพของการแวดล้อม และหน่วยของ space ที่ตวั มันเองได้แวดล้อมซึ่ง
กันละกันอยู่น้ นั สามารถนิ ยามให้เข้าใจถึงการจัดองค์ประกอบที่สาคัญนั้นคือความเป็ นศูนย์กลาง
(centralize) ในประเด็นนี้ ท าให้ส ามารถเข้าใจถึ ง spatial idea ความเป็ นศูนย์กลางที่ เกิดขึ้นในงาน
ออกแบบของ Bawa นั้ น ประกอบขึ้ น จากหน่ ว ยย่ อ ยของ space แสดงให้ เห็ น อย่างชัด เจนผ่า น
กายภาพของระนาบจากทั้งกาแพง แนวเสา หรื อชุดของห้องต่าง ๆ ที่อยู่แวดรอบความเป็ นศูนย์กลาง
นี้ อยู่ ทาให้เกิดการส่ งเสริ มอิทธิ พลไปที่ศูนย์กลาง ในขณะเดียวกัน space ที่มีความเป็ นศูนย์กลางนี้
ยังเป็ น form ที่ มีค วามต่อเนื่ อง และสัดส่ วนที่ ใหญ่ กว่าหน่ วยของ space ย่อยที่ เป็ นองค์ประกอบ
จากผังเราจะสังเกตได้ถึงสัดส่ วนของ space ที่ เป็ นองค์ประกอบนี้ จะมี สั ดส่ วนที่ ใกล้เคียงกัน อี ก
เหตุผลที่ส่งเสริ มความเข้าใจถึง form อย่างเป็ นศูนย์กลาง โดยธรรมชาติ ของมันนั้นไร้ ซ่ ึ งทิ ศทาง
และเงื่อนไขของการนาเข้ามาสู่ (approach) ดังนั้นการเข้าถึงจึงต้องระบุเน้นเฉพาะไปที่ space ย่อยที่
เป็ นองค์ประกอบของมันอย่างที่เป็ นระนาบที่บรรจุไว้ซ่ ึ ง space ของการเข้าถึงอย่างที่ได้อธิ บายนั้น
และทางสัญจรภายในของการจัดองค์ประกอบแบบศูนย์กลางนี้ มกั จะเป็ นแบบรัศมี วนรอบ หรื อก้น
หอย โดยส่ วนมากการเคลื่อนที่ตามรู ปแบบนี้ จะสิ้ นสุ ดลงที่ space ที่เป้นศูนย์กลาง อย่างที่ปรากฏใน
ผังของค่อนข้างทั้งหมดของงานออกแบบ Bawa

ภาพที่ 211 breadth motif และ split motif
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ภาพที่ 212 ระนาบที่ห่อหุม้ space การเคลื่อนแบบกาแพงทึบ

ภาพที่ 213 ระนาบที่ห่อหุม้ space การเคลื่อนแบบกาแพงทึบสลับ court
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ภาพที่ 214 ระนาบที่ห่อหุม้ space การเคลื่อนแบบเชื่อมโยงองค์ประกอบ

ภาพที่ 215 diagram ลักษณะความเป็ นศูนย์กลางในงานออกแบบของ Bawa
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Raum และผลสรุปการค้ นพบ space อย่ างที่เป็ นอุดมคติในงานออกแบบบ้ านของ Geoffrrey Bawa
ในบทก่ อนหน้านี้ ได้อธิ บายถึ งความเข้าใจที่ เรี ยบง่ายซึ่ งสัมพันธ์ในเชิ งภาษาศาสตร์ ของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้ภาษาเยอรมันนั้นมีความเข้าใจความหมายของคาว่า ruam อย่างที่เป็ นส่ วนย่อย ๆ
หรื อห้อง (room) ในเชิงสถาปั ตยกรรม ในแง่ของภาษามันได้นาเสนอถึงความเป็ นไปได้ที่จะระบุ
เอกลักษณ์ของความเป็ นภายในที่รวบรวมไว้ซ่ ึง space อย่างที่เป็ นตัวแทนของสติปัญญาสร้างสรรค์
ที่ความเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมมากขึ้น ในที่นี่ความรู ้สึกถึงการรับรู ้เกี่ยวข้องกับความเป็ นจริ ง
และความเข้าใจทางสติ ปั ญ ญาถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน [144] การรับรู ้เกี่ยวกับ space นั้นคื อการ
สัมผัส (tactile) ที่มีผลต่อประสบการณ์ใน 3 มิติ ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ที่สัมพันธ์กบั
การเคลื่อนไหวจากร่ างกาย และผสานเข้ากับภาพความเป็ นจริ งที่ปรากฏบนม่านตาเรา สร้างให้เกิด
ความรู ้ สึ กที่ เชื่ อมเราเข้ากับวัตถุที่ แวดล้อมเรา ดวงตาของเราจึ งเป็ นเครื่ องมื อแรกเริ่ มที่ ท าให้เรา
มองเห็ น (optical) รู ป ร่ างของวัตถุ อย่างที่ เป็ น form ในเชิ งสถาปั ตยกรรม ในแง่น้ ี องค์ป ระกอบ
แรกเริ่ มอย่างที่เป็ น form จึงมีความหมายถึงการเป็ นระนาบของ หลังคา และ กาแพง ที่สร้างให้เกิด
การปิ ดล้อมของ space และแบ่งแยกความเป็ นเป็ นภายใน และภายนอก เมื่อร่ างกายของเราอาศัยอยู่
อย่างหยุดนิ่ งใน space บนระยะห่างที่เหมาะสมกับดวงตาของเรา เราจะรับรู ้ถึงรู ปร่ างของวัตถุอย่าง
ที่ เป็ นระนาบ 2 มิ ติ เหมื อนภาพวาดโครงร่ าง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสถานะการณ์ จ ริ ง ของการเผชิ ญ หน้ า
ระหว่างเรากับ อาคาร แต่ในอี กกรณี หนึ่ งเกี่ ยวกับการมองไปยังผังของอาคาร ผังคือตั วแทนของ
ระนาบบนแนวนอนที่แสดงการปิ ดล้อมผ่านจุดที่เรี ยงต่อกันบนแนวเส้นอย่างที่สัญลักษณ์ของแนว
เสา หรื อ แนวเส้น อย่างที่สัญลักษณ์ของแนวกาแพง ผังจึงเป็ นแหล่งกาเนิ ดที่แสดงให้เราเข้าใจถึง
การจัดเรี ยงองค์ป ระกอบระหว่างวัตถุทึ บตัน กับ space อย่างที่ เป็ นจังหวะ อี กทั้งมันยังแสดงให้
เข้าใจถึงความสามารถเกี่ ยวกับ จังหวะการเคลื่อนที่ผ่านทะลุเข้าไปยังหน่ วยของ space ที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในอาคารหลังต่าง ๆ ซึ่ งส่ งผลให้เราเกิดภาพร่ างในความคิดของวัตถุ 3 มิติ อย่างที่ เป็ น form
โดยที่เราอาจจะยังไม่ตอ้ งเผชิญหน้ากับอาคารหลังนั้น
ในประเด็นของการศึก ษา space อย่างที่ เป็ นมวลรวมนี้ (spatial addition) เกิ ดขึ้นจากการ
สังเกต (observation) ได้เกี่ ยวกับ สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในงานออกแบบบ้านของ Bawa เช่ นเดีย วกัน ผังคือ
ตัวแทนที่สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเคร่ งครัดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของผูท้ ี่อยูอ่ าศัย และผู ค้ นที่เข้า
ไปเยือนในบ้านแต่ละหลัง การปรากฏที่ ชดั เจนเกิดขึ้นจากการศึ กษาผังโดยการแบ่งส่ วนของการ
มองไปยังการปิ ดล้อมหน่ วยย่อยของ space ทาให้สามารถเข้าใจวิธีการ (technic) ของการปิ ดล้อม
วิธี ก ารเปลี่ ย นถ่า ย (transition) และความต่ อ เนื่ อง (continuum) ของ space ซึ่ งปรากฏขึ้ น ในผัง ที่
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เกิดขึ้นอย่างคล้ายคลึงกันจากองค์ประกอบที่เรี ยบง่ายอย่างหลังคา และกาแพง ซึ่ งนามาประสานกัน
สร้างให้เกิดสัณ ฐาน (configuration) ของเครื่ องมื อกายภาพในการออกแบบอย่างเป็ นรู ปธรรมที่
สามารถสรุ ปออกมาได้เป็ น
1. ระนาบแนวตั้ง อย่างที่เป็ นกาแพงซึ่ งมีหน้าที่ในการแบ่งแยก space ภายนอกอย่างที่เป็ น
space ของสภาพแวดล้อมรอบที่ ต้ งั โครงการ เครื่ องมือนี้ จึงมี หน้าที่ กาหนดขอบเขต space ภายใน
การเคลื่ อนที่ ผ่านมัน จึ ง เป็ นเหมื อนจุ ดเริ่ ม ต้น ของรอยต่ อระหว่า ง space ภายนอกเข้ามาสู่ space
ภายใน ที่ แ สดงตั ว ออกมาอย่ า งที่ เป็ น ลานภายในที่ อ ยู่ ห น้ า บ้ า น (court) ในขณะเดี ย วกั น
องค์ประกอบนี้ยงั มีคุณสมบัติของความก่ากึ่งของ space ภายนอกอีกด้วย
2. พื้ น ที่ เปลี่ ย นถ่ าย (transition space) องค์ป ระกอบนี้ แสดงตัว มัน เองออกมาอย่า งเป็ น
กายภาพ จากการประสานกันของระนาบ 2 แบบคือระนาบแนวนอนอย่างที่เป็ นหลังคา และระนาบ
แนวตั้งอย่างที่เป็ นกาแพง เครื่ องมือนี้จากการศึกษาสามารถพิจารณาได้วา่ ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดการ
ทาหน้าที่ร่วมกันนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการเน้นไปที่ความเป็ นเอกภาพ (unity) ของ mass อาคาร
ดังนั้นในรู ป แบบขององค์ประกอบนี้ จึงสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 รู ปแบบคือการประสานของ
หลังคาจัว่ กับหลังคาลาดเอียง โดยที่ระนาบของหลังคาลาดเอียงเป็ นตัวบรรจุปริ มาตร space แนวเสา
โครงสร้างที่ รองรับมันเป็ นสิ่ งกาหนดขอบเขตของ space อีกรู ปแบบหนึ่ งคือการประสานกันของ
หลังคาแบนกับกาแพง ในรู ปแบบนี้ อิทธิ พลของการจากัดขอบเขตของ transition space เกิดขึ้นจาก
ระนาบแนวตั้งของกาแพงที่ลอ้ มรอบมันอยู่ ทั้งสองรู ปแบบของ transition space นี้ มีหน้าที่ของการ
สร้างให้เกิดหน่วยย่อยของ space ที่มีสัดส่ วนที่เล็กลงมาจาก space ก่ากึ่งอย่างที่เป็ นลาน ทาให้เกิด
การลดถอนสัดส่ วนของ space ที่มี ผลต่อประสบการณ์ ในการรับรู ้จงั หวะปะทะ และเปลี่ยนถ่าย
ขอบเขตของ space ก่อนที่จะเข้าสู่ space ภายในอย่างแท้จริ ง
3. space ของการเคลื่อนที่หลักเข้าสู่ ภายในอาคาร ความหลากหลายของเครื่ องมือนี้ เกิดขึ้น
จากลักษณะกายภาพของการห่ อหุ้ม space โดยความแตกต่างทางกายภาพขององค์ประกอบซึ่ ง
สามารถแบ่งย่อยออกไปได้เป็ น 3 รู ปแบบคือ แบบที่ 1 ระนาบของกาแพงทึบที่แสดงให้อย่างชัดเจน
อย่างที่ เป็ นอุโมงค์ แบบที่ 2. ระนาบของก าแพงที่ วางเรี ยงสลับจังหวะกับลานเล็ก ระห ว่างแนว
ระนาบมัน แบบที่ 3 . ระนาบที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยของการเชื่ อมต่อทางสายตาเกี่ยวกับจุด
เส้น ระนาบ ถึงแม้วา่ กายภาพขององค์ประกอบทั้ง 3 แบบนี้ จะมีความแตกต่างกันแต่มนั ได้สร้างให้
เกิดการวบรวม space ใน form ของเลขาคณิ ตเดียวกัน ทาให้เกิดการรับรู ้แนวแกนเข้าสู่ (approach)
ภายในอาคาร
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4. space ที่ศูนย์กลางภายใน อย่างที่ เป็ นลาน (court) กายภาพเครื่ องมื อนี้ แสดงตัวออกมา
อย่างที่เป็ นการห่อหุ้ม space โดยระนาบแนวเสารับโครงสร้าง หรื อระนาบของกาแพง หรื อผสมกัน
ทั้ง 2 ระนาบ มันได้ทาหน้าที่เป็ นทั้งจุดสิ้ นสุ ดของการเคลื่อนที่จากแนวแกนการเคลื่อนที่หลัก แต่ใน
ขณะเดียวกันมันยังทาหน้าที่เป็ นจุดเริ่ มต้นการเคลื่อนที่เข้าไปสู่ หน่วยย่อยของ space ที่อยู่แวดล้อม
มันอยูอ่ ย่างที่เป็ นห้องต่าง ๆ
5. ความต่อเนื่ องระหว่าง space ภายใน และ space ภายนอก เครื่ องมื อนี้ แสดงความเป็ น
กายภาพโดยระนาบเหนื อหัวอย่างที่เป็ นผ้าเพดาน หรื อ surface ใต้หลังคา อย่างที่ เป็ นสิ่ งกาหนด
ขอบเขต space ภายใน ที่ประสานรวมกับระนาบแนวตั้งอย่างที่เป็ นกาแพงภายนอกซึ่ งนิ ยามให้เกิด
ลานเล็ก ๆ ที่อยู่คู่กนั เสมอ ผลลัพธ์ที่ได้คือ space ที่ไหลผ่านกัน ปะทะกัน รวมมันเข้าเป็ นสสารที่มี
มวลเดียวกันท าให้ความย้อนแย่งระหว่างความเป็ นภายใน ภายนอก อีกองค์ประกอบย่อยหนึ่ งที่
สามารถตั้งข้อสังเกตได้ในขอบเขต space นี้จากภาพถ่าย คืองานพื้นผืนดินที่มีระดับใกล้เคียงกันของ
2 surface ขับ เน้น ให้เกิ ด การหลอมกัน ของ space ยิ่ ง ชัด เจนขึ้ น ในขอบเขตของ space สามารถ
พิจารณาแยกย่อยได้ 2 รู ปแบบคือ แบบอยูค่ ู่กนั และแบบประกบ
จากการศึ ก ษา space แบบแยกส่ ว นนี้ สามารถท าให้ เข้า ใจถึ ง พื้ น ฐานของ form ย่อ ย ๆ
(spatial division) จึงนามาสู่ การนิ ยามได้ถึงการแยกประเภทองค์ประกอบกายภาพของการห่ อหุ้ม
space จากการศึ ก ษาการปิ ดล้อ ม space บนระนาบแนวนอนที่ ป รากฏบนผัง ออกเป็ น 5 อย่า ง
ในขณะนี้ เรากาลังเริ่ มเข้าใจ form ที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ งเกี่ยวกับปริ มาตรของวัตถุที่ไม่ปรากฏ
ตัวอย่าง space ได้จากขอบเขตของการปิ ดล้อม (idea of space) เป็ นหน่ วยย่อย ๆ เมื่อ form ย่อย ๆ
เหล่านั้นมาร่ วมกันโดยอ้างอิงไปยังความสัมพันธ์ของลาดับชั้นจังหวะการเคลื่อนที่ ตามลาดับการ
จัดเรี ยงเครื่ องมือกายภาพเหล่านี้ สัญชาติญาณของเราเกี่ยวกับ space สามารถรับรู ้ และเข้าใจได้ถึง
การขยายออกไปของ space อย่างที่เป็ นองค์ร่วมของ space ที่ ปรากฏขึ้นใบบ้านแต่ละหลัง (spatial
imagination) เมื่ อเราสามารถเข้าใจได้ดังนี้ แล้ว จึ งสามารถน าความเข้าใจเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบ
กายภาพของเครื่ องมือทั้ง 5 อย่างนี้ นาเข้าสู่ กรบวนการศึกษาเปรี ยบเทียบบนผังที่ยงั มีอยู่จึงนาไปสู่
ความเข้าใจ spatial construct ของการเปิ ดล้อมที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันค่อนข้างจะทุกหลัง จึงเป็ น
ความเพียงพอที่ยืนยันได้ถึงการเปิ ดเผยให้เข้าใจ form ในเชิงของการรับรู ้ (Wirkungsform) อย่างที่
เป็ นอุดมคติของ Bawa ซึ่ งปรากฏขึ้นในงานออกแบบบ้านของเขานั้นคือ การจัดวางองค์ประกอบ
ของ form อย่างที่เป็ นศูนย์กลาง (centralize) ที่สร้างในเกิดรู ปแบบ (order) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และเคร่ งครัดต่อลาดับการเคลื่อนที่ทะลุ space ต่าง ๆ ผ่านการจัดเรี ยงของเครื่ องทางกายภาพเหล่านี้
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อย่างที่เป็ นองค์ประกอบในสถาปัตยกรรมที่เป็ นตัวกาหนดจังหวะ หรื อทิศทางของ space ถึงแม้ว่า
การมองไปยัง ทั้ง ผัง รู ป ตัด และภาพถ่ าย ซึ่ งเป็ นหลัก ฐานที่ เหลื อ อยู่ เราจะสั งเกตได้ถึ งความ
หลากหลายของ form ที่เกิดขึ้นจริ ง (Daseinsform) ของอาคารที่แตกต่างกันในบ้านแต่ละหลัง ที่เกิด
จากปั จจัย ซึ่ ง สามารถคาดคะเนได้จากความแตกต่ างกัน ในกระบวน หรื อขั้น ตอนระหว่า งการ
ออกแบบที่ ตัว สถาปนิ ก มี มุ ม มองในแต่ ล ะโครงการ ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งปกติ ใ นการสร้ า งสรรค์ง าน
สถาปั ตยกรรม แต่ท้ งั นี้บา้ นเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นจริ งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็ นเอกภาพของความ
เข้าใจเกี่ยวกับ space อย่างที่เป็ นภาษาเดียวกันที่เกิดขึ้นจาก Geoffrrey Bawa
ดังนั้นการทาความเข้าใจ space อย่างที่เป็ นความเข้าใจเดียวกับ raum นั้นเป็ นเครื่ องมือทาง
ความคิ ด ที่ ช่ ว ยให้ เราแยกแยะ space ที่ โอบล้อ ม ไหลผ่านตัด ขวางตัว เรา ซึ่ งอยู่เป็ นก้อ นมวล
เดียวกันออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ หรื อในอีกนัยนึ ง ruam นั้นเป็ นวิธีการของความคิดที่เป็ นทั้งการแยก
ส่ วนความคิด หรื อร่ วมกันเป็ นหนึ่ งเดียว ที่ เกิ ดขึ้นในเวลาเดี ยวกันของความเข้าใจนั้น ขึ้นอยู่การ
มองเห็น และการสังเกตุได้ที่สัมพันธ์ประสบการณ์ภายนอกของแต่ละบุคคล มันจึงเป็ นเงือนไข
สาคัญกว่าการเข้าใจ space อย่างที่เป็ นการขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุ ด หรื อความเข้าใจ space อย่าง
ที่ เป็ นสุ ญ ญากาศ (void) เพื่ อที่ ส ามารถนาเราไปสู่ การส ารวจสิ่ งแวดล้อมในสถาปั ตยกรรมที่ อยู่
รอบตัวเรา ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 3 มิติน้ ีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศ
ร่ างกายของเรา เราเคลื่อนตัวเราผ่าน space ดวงตาของเราสัมผัสไปที่วตั ถุ 3 มิติ เราสังเกตได้ถึงการ
ปิ ดล้อมจากระนาบทั้ง 4 ด้าน ที่ สร้างให้เกิ ดการบรรจุ space ไว้ ซึ่ งทาให้เราสามารถรับรู ้ปริ มาตร
ของ space จากสัดส่ วนของระนาบทั้งบนความกว้าง ความสู ง และความลึก จากการเคลื่อนที่ ผ่าน
หน่ วยย่อยของ space ประสบการณ์ ที่ได้รับมาจากการเคลื่ อนที่ น้ ันเป็ นเสมื อนชั้นของความคิดที่
ซ้อนกันจากแผ่นบาง ๆ จนกลายเป็ น form องค์รวมในสถาปั ตยกรรม raum จึงสามารถนาเราไปสู่
การค้นพบ สารวจ อาคาร หรื อ place ต่าง ๆ เพื่อที่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งในการสื่ อสารถึงภาษา
ที่เกี่ยวกับ space ในสถาปัตยกรรมผ่านองค์ประกอบกายภาพของสถานที่น้ นั
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