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นาย พลพิพัฒน์  นากสวาท : ลักษณะการส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม : 
กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในไทย พ.ศ.2501-2530 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จีรศักดิ ์เกื้อสมบัต ิ

 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นตัวกลางในการสื่อสารถึงแนวความคิดในการออกแบบ

และแสดงออกถึงความเป็นลักษณะเฉพาะทางภูมิประเทศและการใช้งานที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
การใช้งานพื้นที่ในทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมยังถูกใช้ในการนำเสนอ
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ด้วย การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นกับสถาปัตยกรรมได้ทุกประเภท 
ตั้งแต่อาคารราชการต่าง ๆ อาคารสำนักงาน ไปจนถึงบ้านพักอาศัย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษามุ่งเน้นศึกษากระบวนการส่งผ่าน  รูปแบบ  คุณค่าของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งประกอบด้วยการรับมา ประยุกต์ใช้ และส่งต่อขององค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม ภายใต้บริบทและช่วงเวลาต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นใน
ประเทศไทย โดยได้ทำการศกึษาสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ และ สถาปัตยกรรมประเภท
อาคารด้านการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2501 – 2530 โดยศึกษาผ่าน องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง 
ๆ และลักษณะการใช้งานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

โดยผลลัพธ์ของการศึกษาแสดงให้ เห็นถึ งลักษณะการส่งผ่ านองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งผ่านปัจจัยแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง  ๆ เช่น การ
ประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับภูมิประเทศ  คุณค่าขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายหลังจากเกิด
กระบวนการส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมยังคงคุณค่าและการใช้งานแบบเดิมไว้ แต่ยังคง
สร้างความประทับใจต่อสถาปนิกในรุ่นถัดไปอีกด้วย 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

630220009 : Major Architecture 
Keyword : Transfiguration Architectural Components Modern Architecture in Thailand 

MR. POLPIPAT NAKSAWAT : THE CHARACTERISTIC OF ARCHITECTURAL 
COMPONENT TRANSFIGURATION: A CASE STUDY OF MODERN ARCHITECTURE IN 
THAILAND 1958-1987 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR JEERASAK 
KUESOMBOT 

Architectural components are mediums to convey a design concept and 
express the peculiarities of the landscape of an architecture including construction 
technology at the time. They are also used as symbolic communication tools to 
express civilization / modernity of each era. They appeared in various typology of 
architecture even the government buildings, office buildings to the residential. 

The objectives of these studies were to study the process of transfiguration, 
patterns, values of architectural components which consists of the acquisition, 
application and transfiguration of architectural components, under the context and 
periods in the history of modern architecture in Thailand during the years 1958 - 
1987. by studying In order to study and understand the value of architectural 
components, the transfiguration of architectural components will be used as tools to 
achieve the objective. 

The results of the study demonstrated the characteristics of the 
transfiguration of architectural components from one to another through various 
environmental factors and conditions, and the value of architectural components 
after the process of architectural composition transmission remains. Values and uses 
are the same or different in many ways as it appears in the past to the present. 
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บทที่  1 
 

บทนำ 

สถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยย่อมมีองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพทางสังคมแลปจัจัย

สภาพแวดล้อมอื่น ๆ และมิติในเชิงประวัติศาสตร์ ในยุคสมัยนั้น ๆ เนือ่งจากสถาปัตยกรรมทำหน้าที่

ในการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม ไม่ว่าสถาปัตยกรรมนั้นจะ

มีการใช้งานเพ่ือสาธารณะหรือเพื่อสำหรับการอยู่อาศัยในครัวเรือน ล้วนแล้วแต่มีสถาปัตยกรรมเป็น

หนึ่งในปัจจัยสี ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิต สถาปัตยกรรมเองนั้นประกอบไปด้วย

องค์ประกอบพื้นฐานในการกอ่สร้าง เช่น เสา คาน พื้น หลังคา หรือบนัได เป็นองค์ประกอบหลักใน

งานสถาปัตยกรรม และในสถาปัตยกรรมเองก็ยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบรอง เช่น แผงเปลือก

อาคาร หรือชายคาหลังคา ส่วนประดับตกแตง่อาคารอื่น ๆ ทีท่ำหน้าที่ในการช่วยแก้ปัญหาหรือ

ส่งเสริมการใชง้านของพื้นที่ในสถาปัตยกรรม ซึ่งองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่ง

สะท้อนถึงแนวความคิดในการออกแบบและการแก้ปัญหาของสถาปนิกต่อสถาปัตยกรรมอีกด้วย 

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของยุคสมัยทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะทาง

กายภาพที่ชัดเจนจนสามารถถูกแบ่งออกเป็นอีกหนึ่งยุคสมัยทางสถาปัตยกรรม และเป็นยุคที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการออกแบบ และเกิดเทคโนโลยีทางการก่อสร้างขึ้นมากมาย เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางสังคมในยุคสมัยนั้นที่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพงนักและสร้างได้

รวดเร็ว โดยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งช้ีคือการใช้โครงสร้างคอนกรีตในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

เนื่องจากคอนกรีตนั้นมีราคาที่ไม่แพงนักและสามารถหาได้ง่าย อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างหลากหลาย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สถาปัตยกรรม

โมเดิร์นได้รับความนิยมและได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วทุกมุมโลก  

 

ความเป็นมาและความสำคญั 

 สถาปัตยกรรมถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถงึความเจริญทางด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ เนื่องด้วยสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพ
บริบททางภูมิประเทศ วัฒนธรรม แนวความคิด และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง จนก่อให้เกิดรูปแบบ
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติหรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภายหลัง
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จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  (Industrial Revolution ) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วัสดุ และการ
ก่อสร้างที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลต่อแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปจาก
เดิมก่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ( Modern Architecture ) ขึ้น คุณค่าของ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความสวยงามแบบเรียบง่ายจะต้องเกิดจากความสามารถในการตอบ
สนองตอบความต้องการของประโยชน์ใช้สอยที่กำหนดไว้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาโดยการ
ประดับประดาตกแต่งอันเกิดความจำเป็นในอดีตได้ถูกตัดทิ้งออกไปทั้งหมด และค่านิยมของงาน
สถาปัตยกรรมที่เน้นประโยชน์ใช้สอยได้ก่อให้เกิดรูปแบบที่เรียกว่า สไตล์สากล (The International 
Style) (มาลากุล 2542) เราจะพบว่าสถาปนิกมีเหตุดลใจจากสื่งอื่นได้ (นอกจากธรรมชาติ) อีกคือ สิ่ง
ที่เคยพบเห็นมาก่อนนั้นเอง อะไรก็ตามทีี่เราเคยเห็นมาในอดีตแล้วเกิดความประทับใจจนจำได้ บางที
เราก็หยิบเอามันมาใช้อย่างไม่รู้ตัวได้เหมือนกัน เรารู้แล้วว่าของที่ทำให้เรารู้สึกสนใจเป็นพิเศษหรือจับ
ใจได้นั้นมีอยู่หลายอย่าง อาจจะเป็นเพราะขนาด เพราะรูปทรง หรือลักษณะซ้ำซากของมัน หรือพลัง
ความเข้มไม่ว่าของแสงของสีหรือของรายละเอียดของมันก็ตาม หรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะการ
เคลื่อนไหวของมันด้วย (วัลลภิากร 2512) ซึ่งในการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์
ใช้สอยอย่างตรงไปตรงมานั้น ผู้ศึกษาเองได้สนใจในประเด็นนี้ เนื่องจากหลายครั้งที่เราอาจจะเห็น
สถาปัตยกรรมสไตล์สากลได้ในชีวิตประจำวัน หากแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดทางกายภาพแล้ว 
อาจจะพบเจอองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาคารหลังอื่น ๆ ทั้งที่
ปรากฏในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองก็ตาม จึงก่อให้เกิดมาซึ่งคำถามว่าอาคารที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่คล้ายคลึงกันเหล่านี้ มีจุดเริ่มตน้และการส่งอิทธิพลมากจากสิ่งใด และมีความแตกต่างกัน
ในแง่คุณค่าทางการใช้งาน การรับรู้และความเข้าใจในการหยิบยืมองค์ประกอบเหล่านั้นมาใช้งานมาก
น้อยเพียงใด เมื่อพิจารณากลับไปยังการตอบสนองต่อการใช้งานอย่างตรงไปตรงมา  
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาลักษณะในการการรับเอามา ประยุกต์ใช้ และส่งผ่านขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมรูปแบบสากลในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาเหตุและปัจจัยในการส่งผ่านขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบสากล

ในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาแนวความคิดและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมรูปแบบสากลในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความแตกต่างขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและส่วนประดับทาง

สถาปัตยกรรมของสถาปัตยกรรมรูปแบบสากล 
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สมมตฐิานของการศึกษา 

 วิทยานานิพนธ์ชิ้นนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เหน็อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมที่เกิด

การรับมาประยุกต์ใช้ และ ส่งต่อกัน ทางกายภาพและแสดงให้เห็นถึงวิธีในการประยุกต์ใช้โดยผ่าน

การตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือการได้รับแรงบันดาลใจที่ส่งต่อกันทางกายภาพของ

ยุคสมัย อีกทั้งอาจยังสามารถช้ีให้เห็นถึงรอยต่อของยุคสมัยในอดีตที่ยังคงส่งผลมาถึงสถาปัตยกรรมใน

ยุคถัดมา และสามารถทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในประเด็นของการใช้งานที่ตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ ( Component ) หรือการใช้งานที่ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ( Ornament ) อีกด้วย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาและเก็บข้อมูลของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบสากลในประเทศไทย ในช่วงปี 

พ.ศ.2501-2530 

2. ศึกษาประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบ

สากลในไทย 

3. ศึกษาประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบสากลในต่างประเทศ 

 

เกณฑ์ในการคดัเลือกอาคาร 

 ในการศึกษาครั้งนีผู้้ศึกษาได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการทำการศึกษาผลงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบสากลที่เกิดขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นช่วงที่รูปแบบ

สากลนั้นได้มีการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย และได้รับความนิยมในการเป็นแนวทางหน่ึงในการ

ออกแบบ โดยมี งานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เรื่อง “พัฒนาการแนวความคิด

และรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในไทย” ที่ได้ทำการศึกษาพัฒนาการทางแนวความคิดการ

ได้รับอิทธิพลการส่งต่ออิทธิพลรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาได้ทำการคัดเลือกอาคารจากบทความ

ของ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา ซึ่งเขียนไว้ในบทความของวารสารอาษาชื่อว่า “ Direction in Thai 

Architecture ” ซึ่งได้มีการแบ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนี้ไว้ว่ามีอยู่ 5 แนวทางในการ

แบ่งรูปแบบประกอบไปด้วย 1. International School 2. Yamasaki-Stone School 3. 

Corbusian School 4. Brazilian School 5. Boston City hall School (อยุธยา 2515) ซึ่งหนึ่งใน

นั้นคือรปูแบบสากล ( International School ) และเนื่องจากผลงานในการออกแบบของแต่ละ
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แนวทางมีความหลากหลายและมีเป็นจำนวนมาก การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมในทุกแนวทาง

จึงทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกอาคารจากข้อมูลที่ผู้ศึกษาสามารถสืบค้นหาขอ้มูลได้ โดยมา

จากแหล่งที่มา ดังนี ้

1. อาคารที่ได้รับการอ้างอิงถึงในเอกสารวิชาการเกี่ยวกับพัฒนาการงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย  

- บทความ “Directions in Thai Architecture”  โดยสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ใน

วารสารอาษาฉบับเดือน มกราคม - ธันวาคม 

- พัฒนาการแนวความคิด และรูปแบบของสถาปัตยกรรม: อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต 

โดยศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ พ.ศ.2536 

- สถาปนิกสยามเล่ม 1-2 โดยผสุดี ทิพทัส พ.ศ.2539 

- เปิดคลังเอกสาร อมร ศรีวงศ์ ( Unpacking the Archives Amorn Srivongse ) 

โดยพินัย สิริเกียรติกุล  

2. อาคารที่ได้รับการบันทึกเก็บข้อมูลและเผยแพร่โดย Docomomo Thailand ในช่วงปี 

พ.ศ.2510-2530  

3. ภาพถ่ายและข้อมูลจากหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมื่อรวบรวมผลงานออกแบบที่มีการกล่าวถงึในเอกสารข้างต้น พบว่ามีผลงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 

1. กลุ่มอาคารเรียน Bauhaus โดย วอลเตอร์ โกรเปียส ประเทศ เยอรมนี  

ปี พ.ศ.2468 

2. กลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดล โดย อมร ศรีวงศ ์ 

จ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2508  

3. กลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อมร ศรีวงศ์  

จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ.2509  

4. กลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตสงขลา 

โดย อมร ศรีวงศ์ จ.สงขลา ป ีพ.ศ.2511  

5. โรงแรมเพรซิเด้นท์ โฮเทล โดย กฤษฎา อรุณวงศ์  จ.กรงุเทพมหานคร  

ปี พ.ศ.2516  
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6. โรงพยาบาลรามาธิบด ีโดย เจน สกลธนารกัษ์ จ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2516 

7. อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล โดย สถาปนิก เยี่ยม วงษ์วาณิชย์  

จ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2529 

8. โรงแรมเอสเมอรัลดา โฮเทล โดย มติ ตั้งพาณิชย์  จ.กรุงเทพมหานคร  

ปี พ.ศ.2525  

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรม  

- ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมของสถาปัตยกรรม

โมเดิร์นในรูปแบบสากล 

- ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแนวและประเภทของรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่ได้รับอิทธิพลในประเทศไทย 

- ศึกษาเหตุและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศไทย 

2. เก็บรวมรวมข้อมูล 

- เหตุและปัจจัยในการได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ามาสู่

ภายในประเทศไทย 

- เก็บรวมรวมข้อมูล ภาพถ่ายและแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความเกี่ยวข้องใน

ประเด็นที่ศึกษาเท่าที่สืบค้นได้จาก หอจดหมายเหตุ หนังสือ วารสาร และ 

อินเตอร์เน็ต 

- บทสัมภาษณ์ตา่ง ๆ ที่ปรากฏในวารสาร และ วีดีโอที่มีการบันทึกไว้ในอินเตอร์เน็ต 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

- ตั้งกรอบแนวคิดในการได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากต้นกำเนิด ไปสู่ลำดับ

ถัดไป ว่ามีลักษณะและรูปแบบอย่าไงร 

- แนวคิดในงานออกแบบของต้นกำเนิดน้ัน ได้ถูกถ่ายถอดผ่านไปยังลำดับถัดไป

อย่างไร และมีเหตุปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน 
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- การแบ่งช่วงเวลาของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลักษณะการใช้งานอาคาร เพื่อ

เปรียบเทียบให้เห็นการรับรู้คุณค่าและการใช้งานสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงค์ทางการใช้งานของผู้ออกแบบ 

4. สรุปผลการศึกษา 

- พัฒนาการของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบสมัยใหม ่

- รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตามการส่งผ่าน

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

- ปัจจัยที่มีผลต่อแนวความคิดและพัฒนาการในการออกแบบ 
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บทที่ 2 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เกิดแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมโมเดิร์น 

 อารยธรรมสมัยใหม่ (Modern Civilization) เริ่มต้นด้วยการปฏิวัติ 2 ประเภทคือ “การ 

ปฏิวัติอุตสาหกรรม” (industrial Revolution) และอีกประการหนึ่งก็คือ “การปฏิวัติ ทางการเมือง” 

(Political Revolution) ส่งผลทำให้เกิดสังคมระบบทุนนยิม (Capitalism) และมีการเปลี่ยนแปลง 

ระบบโครงสร้างทางการเมือง การเลิกทาสในศตวรรษที่ 17 ในอังกฤษ ในช่วงต้นของการเข้าสู่อารย

ธรรมสมัยใหม่ยังไม่มีรูปแบบของศิลปะ และสถาปัตยกรรม ประจำยุค “Period Style” หรือรูปแบบ

ที่ชัดเจน มีแต่ความต่อเนื่องของกระบวนการ (Movements) และกระบวนการตอบโต้ 

(Countermovement) โดยประวัติศาสตร์ของกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Movements) เป็นความ 

ต่อเนื่องของแนวความคิดของนีโอคลาสสิคซิสม ์(Neoclassicism) เป็นแนวทางของการฟื้นฟูคลาสสิค 

โบราณ และ โรมันติคซสิม์ (Romanticism) เป็นแนวทางของการฟื้นฟูศิลปะแบบเก่าแบบที่ไม่ได้ 

เฉพาะเจาะจง โดยเริ่มต้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้คนมีนิยมในเรื่องราวผจญภัยที่ลึกลับตื่นเต้นใน 

วรรณกรรมเกีย่วกับยุคกลางของยุโรป ซึ่งการเสพศิลปะในแนวทางน้ีมีนัยยะของการต่อด้านกฎเกณฑ์ 

ทางสังคม โดยให้อิสระเสรแีก่เขาที่จะปฎิบัติตนตามธรรมชาติ รวมทั้งอิสระเสรีในด้านความคิดความ 

อ่าน และความสุขของมวลมนุษย์ก็จะสมบูรณ์ภายใตช้ื่อว่า “ธรรมชาต”ิ ในด้านศิลปะและ

สถาปัตยกรรม ศิลปินและสถาปนิกโรแมนติคต้องพ่ึงรูปแบบ “Style” เพื่อเป็นการต่อต้านระบบ 

กฎเกณฑ์ที่เชื่อถือปฎิบัติกันเป็นประเพณีในขณะนั้น หากแต่การนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมในยุค 

ก่อนมาใช้น้ัน ไม่ได้ยึดถือรปูโฉมภายนอกของสถาปัตยกรรม หากแตอ่ยู่ที่เจตนารมณ์(Motivation) 

ของผู้สร้างและสถาปนิก มุ้งเน้นการตอบสนองที่มาของเหตุผล (Reasons) ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน 

ในยุคนี้ (เจริญภักตร ์2543) 

แนวความคิดทางสถาปัตยกรรมโมเดิร์น 

เหตุผลนิยม (Rationalism) เป็นหลักการหนึง่หรือรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะสถาปัตยกรรม

โดยยึดถือความมีเหตุผลเป็นหลัก เราอาจเรียกว่ามันเป็น “Style of Reason” ก็ได้ ซึ่งต่อมาหลักการ

ทำนองนี้  ในศตวรรษที่ 19 และ 20 เรียกว่า “Functionalism” Rationalism เกิดขึ้นพร้อมๆ กับโร

โคโค (Rococo) หรือรูปแบบบาโรคตอนปลาย คือประมาณปีค.ศ.1720 และเกี่ยวขอ้งกับทั้งทางด้าน 

สถาปัตยกรรม และ การออกแบบอุตสาหกรรม ในด้านนิยามกับสถาปัตยกรรม นยิามที่ดีที่สุดของ 

“Rationalism” จะ พบได้ในบทความที่เขยีนโดย เซซาร์ ดาลี (Cesar Daly) ในปี ค.ศ. 1864 และ 

ตีพิมพ์ลงในวรสารสถาปัตยกรรมของอังกฤษสมัยหนึ่งที่มชีื่อว่า “The Builder” ของปีน้ัน ซึ่ง ดาล ี 
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กล่าวว่า “Rationalists” มีความเช่ือว่ารูปทรงทางสถาปัตยกรรม ไม่ใชแ่ต่ต้องการการพิจารณาอย่าง

มีเหตุผลเท่านัน้ แต่จะเป็นการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลได้ก็ต่อเมื่อรูปทรงทางสถาปัตยกรรมนั้น เกิด

จากวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน” นี่คือที ่ ดาลี กล่าวไว้ และยังกล่าวต่อไปอีกว่า “Rationalist 

Architects” หมายถึงกลุม่สถาปนิกกลุม่ใหม่ที่มีความเชื่อว่ารูปทรงสถาปัตยกรรมจะต้อง เกิดจาก 

โครงสร้าง คือ จะต้องเป็น “Structural Forms” พวกนี้เปรียบเทียบ “สัจจะ” (Truth) และ “ความ 

งาม” (Beauty) ไว้ในฐานทดัเทียมกัน เช่น "Nothing is beautiful but what is true” เป็นต้น จาก

ที่กล่าวนี้เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำไมพวก Rationalists จึงผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (ของต้น  

ศตวรรษที่ 18) วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และอุตสหกรรมสมัยใหม่เข้า (เจริญภักตร ์2543) 

ฟังก์ชันนัลลิสม์ (Functionalism) ที่เราคุ้นกับคำนี้มานานและเป็นรากฐานสำคัญของ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ “Functionalism” นี้ได้ก่อตัวอย่างมั่นคงมาแล้วในศตวรรษที ่19 ไมใ่ช่ของที่

ใหม่ที่พึ่งเกิดขึน้ในศตวรรษที ่ 20 โดย "Functionalism” เป็นทัศนคติหรือหลักการที่เกี่ยวกบั

สถาปัตยกรรม ซึ่งหมายความว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมต้องยึดถือหน้าที่ ใช้สอยของอาคารเป็น

หลัก โดยที ่  “รูปทรง” (Form) ภายนอกต้องสะท้อน ถึงหน้าที่ใช้สอยภายใน และองค์ประกอบ

สถาปัตยกรรมต่างๆ ควรแสดงให้ เห็นถึงหน้าที่ของมันอย่างชัดเจน ทั้งนี้รวมทั้งองค์ประกอบทางด้าน 

โครงสร้างและวัสดุ สถาปนกิที่มีคตินิยมในรูปแบบ Functionalism จะต้องเป็นกลุ่มที่นิยมชมชอบ

รูปทรงเราชาคณิตอันก่อกำเนิดจากหน้าที่ใช้สอย และเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา หากลอง

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของบูลีและเลอดูส์ กับผลงานของสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ 20 น้ี

คือ เลอ คอร์บซูิเอร์ (Le Corusier) แฟรงค ์ลอยด์ ไรท์ (Frank Llouyd Wright) และ มีส แวน เดอร์

โรห์ (Mies Van der Rohe) ซึ่งมีอายุห่างกันประมาณ 100 ปีกว่าๆ เราจะเห็นว่ามี ลักษณะสำคัญ

หลายประการที่ บูล ี และ เลอดูส์ ทำนายคาดคะเนล่วงหน้าไว้ และเกิดขึ้นจริงๆ ในผลงานของ

สถาปนิกรุ่นหลังเหล่านี้ เป็นต้นว่า ประการแรกทีเดียวก็คือ การนิยมใช้รูปทรงเรขาคณิต เรียบง่าย

ตรงไปตรงมา (Geometric Simplicity) และนิยมพ้ืนผิวที่ต่อเนื่องเป็นช้ินเดียวตลอดโดยไม่มีการ

ประดับประดาตกแต่ง ในการนี้ แม้ผลจะออกมาทำนองเดียวกัน แต่จุดประสงค์ในการใช้ผนังราบเรียบ

ต่อเนื่องนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ บูลี และ เลอดูส์ นั้นจงใจต่อต้านผนังที่มีการตกแต่งประดับประดา

จนเปรอะ ของบาโรคและโรโคโค แตส่ถาปนิกสมัยใหม่ใช้พ้ืนผิวผนังเรียบเพ่ือให้ สะท้อนถึงที่ว่าง 

(Space) และปริมาณกลวง (Hollow volume) ภายในออกมาในรูปโฉมภายนอก ประการต่อไปที่

ผลงานของบูลีและเลอดูส ์ คาดคะเนถึงผลงานของสถาปนิกแห่งศตวรรษที่ 20 ก็คือ การออกแบบที่ 

ยึดถือประโยชน์ใช้สอยขององค์ประกอบอาคารเป็นหลัก (เจริญภักตร ์2543) 
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Figure  1 Cenotaph to Newton, Etienne-Louis Boullee, 1784 ท่ีมา (เจริญภักตร์ 2543) 
Figure  2 House for a River Superintendent, Late 18th Century. Claude-Nicolas ท่ีมา(เจริญภักตร์ 
2543) 

โมเดิร์นิสม ์“Modernism” จอห์น รัสกิน (1819-1900) เป็นอีกคนหนึง่ที่กระตุ้นให้เกิดการ

คิดค้นอุดมการและปรัชญาใหม่ๆ ทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 19 และอทิธิพลของรัสกิน เรา

สามารถสืบหาได้ในทฤษฎีสถาปัตยกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับคุณค่าของ

สถาปัตยกรรมในด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ และในด้านสงัคมในหนังสือ The seven Lamps of 

Architecture (1849) และ The stone of Venice (1851-1853) เป็น 2 เล่มที่มีความยาวที่สุดที่เขา

เขียนเกี่ยวกับ ศิลปะและสถาปัตยกรรม ของสถาปนิกผู้ที่หัวก้าวหน้าของปลายศตวรรษที่ 19 รสักิน

สนับสนุนแนวความคิดสถาปัตยกรรมที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักที่สร้างขึ้น โดยมีศีลธรรม

จรรยาบรรณเป็นรากฐาน การปฏิเสธที่จะยอมรับว่า “the beautiful is the useful" ในทางตรงข้าม

เขาเช่ือถือ และสนับสนุน "from should follow function" ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทฤษฎี

สถาปัตยกรรมของรัสกินพอแยกได้ดังนี ้ 

1. ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับหน้าที่ใชส้อย เขากล่าวในหนังสือ The stone of 

Venice ว่า สถาปนิกควรจะ “ออกแบบสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบนามธรรมตรงไปตรงมาที่สุด” 

2. ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติน้ัน เขากล่าวไว้ชัดเจนในหนังสือ seven 

Lamps of Architecture" กล่าวคือเขามีความเชือ่มั่นว่า ความงามทั้งหลายน้ันจะต้องสร้างขึ้นมาจาก 

รากฐานกฎแห่งรูปทรงในธรรมชาติ และ สถาปนิกควรใช้วัสดุธรรมชาติและต้องมีความเคารพต่อ 

ลักษณะเฉพาะตัวของมัน 

3. ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับคุณคา่ทางศีลธรรมจรรยาบรรณรสักินมีวิธี เขา้สู่ 

ปัญหานี้ 3 วิธีคือ 1. เมื่อมองในแง่ของสังคม 2. เมืองในแง่ของสถาปนิก และ 3. เมือ่มองในแง่ของ 

ตัวสถาปัตยกรรมเอง เขาเช่ือว่างานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นผลิตผลของมนุษยท์ี่ยิ่งใหญ่เช่นกัน  
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และเขายังเชื่อว่าศิลปินและสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นคนดี และจะตอ้งมีองค์ประกอบของความดี 

เสนออยู่ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทีส่ถาปนิกผู้นั้นสร้างสรรค์ขึ้นมา จอห์น รัสกิน เป็น 

ฟังก์ชันนัลลิสม์ คนหนึ่งที่เรยีกร้องความต้องการสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองประโยชน์การ 

ใช้สอย เพื่อความสุขในจรยิธรรมของมวลมนุษย์ และเขายังเป็นผู้สร้างแรงบรรดาลใจต่อสถาปนกิ 

ฟังก์ชันนัลลิสม์ในรุ่นต่อไปด้วย(เจริญภักตร ์2543) 

ในปลายศตวรรษที่19 ซัลลแิวนได้ขยายทฤษฎีฟังก์ชันนัลลิสม์ของเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ

บรรจุมันลงไว้ในวลีที่คุ้นหูเราทุกคนคือ "Form follows function" ในวลีดังกล่าว มีความหมาย 

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายประการคือ “Form” อาจ “follows Functional” ในแง่หนา้ที่ใช้สอยของ 

อาคาร คือ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม รูปทรง (From) ของอาคารจะต้องสะท้อนให้เห็นถงึ 

กิจกรรมภายในที่อาคารนั้นห่อหุ้มอยู่ นี่เป็นความหมายแรก ความหมายต่อไปคือ “Form” อาจ 

“follows Function” ในแง่ของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กล่าวคือรูปทรงภายนอกของ 

อาคารจะต้องสะท้อนถึงโครงสร้างที่แท้จริง ตลอดจนแสดงสัจจะของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง โดยไม่ปิดบัง 

ซ่อนเร้นหรือ บิดเบือน และในที่สุดความหมายสุดท้าย “Form” อาจ “follows function” ในแง่ของ 

สุนทรียภาพที่แตกต่างจากโรงเรียนหรือโรงงานเป็นต้น อันที่จริง ฟังก์ชันนัลลิสม์ของซลัลิแวนที่กล่าว 

มานี้ มิใช่ของใหม่อย่างสิ้นเชิง เคยมี ผู้กล่าวทำนองนี้มาตลอด(เจริญภักตร์ 2543) 

 

ฟังก์ชันและการสะท้อนวัตถุประสงค์ทางการใช้งาน 

  ฟังก์ชัน (Function) เป็นคำในหมวดหมู่ที่เป็นแนวความคิดในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แต่

เหนือสิ่งอื่นใดคือการวิพากษ์วิจารณ์สมัยใหม่ที่มันมีในตัวของมันเอง มีขอบเขตในนิยามและ

ความหมายที่หลากหลาย (เกือ้สมบัต ิ 2561) ฟังก์ชันในโลกที่พูดภาษาอังกฤษในช่วงปี 1930-1960 

ฟังก์ชันกลายเป็นคำเรียกสำหรับสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่ ในขณะที่ผูอ้พยพสถาปนิกชาวเยอรมันต้อง

พบความราบเรียบของคำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่ไม่เพียงพอจะอธิบายถึงช่วงเวลาของแนวคิดที่

พัฒนาขึ้นในประเทศเยอรมนใีนช่วงสามทศวรรษแรกของศตวรรษที่ดูเหมือนส่วนใหญจ่ะหลีกเลี่ยงการ

ใช้คำเหล่านี้โดยสิ้นเชิงซึ่งชาวอังกฤษพื้นเมืองและชาวอเมริกันใช้มันอย่างไม่อ้อมค้อม สำหรับช่วงเวลา

นี้มากมันเป็นคำหลักที่ผ่านการโต้เถียงเก่ียวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดังนั้นจึงถูกใช้อย่างเท่าเทียม

กันโดยทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามของสถาปัตยกรรมใหม่ ตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

บทบาทที่คลุมเครือใน “The International Style” ของ Hitchcock และ Johnson ซึ่งเป็นหนังสือ



  11 

ที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งนิวยอร์กปี 1952 วตัถุประสงค์ของ 

Hitchcock และ Johnson ได้รับการยอมรับในแนวทางของความคิดสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดย

การทำปลดเปลื้องเน้ือหาทางการเมืองในลักษณะเหมือนกับมุมมองฟังก์ชันสมัยใหม่ของยุโรปที่พวก

เขาต้องการที่จะละทิ้งการเรียกร้องสิทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาและการเมือง แต่เพื่อที่จะ

นำเสนอสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้เป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากการปฎิวัติทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงลักษณะของ functionalists เหมือนกับหลักการเกี่ยวกับ

สไตล์ทางสุนทรียศาสตร ์ (เกื้อสมบัต ิ 2561) ความเข้าใจในนิยามและความหมายของฟังก์ชัน 

(Function) ในความคิดแบบโมเดิร์นในสถาปัตยกรรมไทยนั้น หากเราสังเกตุจากกายภาพภายนอก

แล้วคล้ายกับวา่มีการแสดงออกที่คล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบโมเดิรน์ตะวันตก แต่การตีความ

เรื่องของฟังก์ชัน (Function) นั้นมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อของบุคคลรวมถึงที่มาของ

แนวคิด โดยสามารถอ้างอิงผ่านบทความที่อธิบายถึงแนวคิด และตัวผลงานในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมของสถาปนิกที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา (เกื้อสมบัต ิ2561) 

 

พัฒนาการของแนวความคิดของรูปแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 

 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมในประเทศไทยนั้น เป็น 

การศึกษาสืบเนื่องต่อจากงานทางโบราณคดีที่มีผู้ศึกษาไวก้่อน นับเป็นแนวการศึกษาที่มีการ

ศึกษาวิจัยกันกว้างขวางที่สุด โดยมีแง่มุมและขอบเขตที่มักศึกษากันมาก่อน อาทิ การศึกษา

ประวัติศาสตร์ รูปแบบและพัฒนาการสถาปัตยกรรมไทยตามลำดับเวลา และ การศกึษาพัฒนาการ

ด้วยวิธีเดียวกันแต่จำเพาะศึกษาเป็นชนิดอาคาร เช่น บ้านเรือน ตึกแถว หรือ วัง(ชโนวรรณะ 2555) 

ความคิดในเรื่องเอกลักษณ์หรอืลักษณะอันเป็นการเฉพาะของสถาปัตยกรรมลักษณะไทยใน 

ส่วนของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแบบกระแสหลัก มักมีการศึกษาผ่านการคลี่คลายของ 

รูปแบบในแง่มมุหนึ่ง ประวัติศาสตร์นิพนธ์จำนวนมากมักเห็นพ้องกันว่าวิวัฒนาการของรูปแบบมิได้ 

สร้างสรรค์จากความว่างเปล่าจากวัฒนธรรมภายใน โดยลำพัง ทว่าเป็นการรับเอากระบวนแบบ 

สถาปัตยกรรมจากเพ่ือนบ้านต่างชาติเข้ามาและปรับใช้กับของตนเอง เป็นการผสมผสานของรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมของหลายๆ ชนชาติเข้ามาในสถาปตัยกรรมไทยและการวิเคราะห์งานเขียนของนัก 

ประวัติศาสตร์ในยุคเก่าก็จะเห็นได้ว่า มีทัศนคติทางบวกกับการรับอิทธิพลภายนอกเข้ามางานในแนว 
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นี้ เช่น นารถ โพธิประสาท, Clarence Aasen (Architecture of Siam: A Cultural History 

Interpretation – August 27, 1998) และ น. ณ ปากนำ้ เป็นต้น(ชโนวรรณะ 2555) 

นารถ โพธิประสาท กล่าวไว้ว่า “พึงสังเกตเห็นอุปนิสัยชนชาติไทยได้ว่าไม่ทิ้งของดีของงาม  

แม้เกิดขึ้นในลัทธิอื่นยังคิดเลือกลักษณะที่ดีงามจากช่างต่างสำนักมาผสมกัน เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็น 

แบบอย่างพุทธเจดีย์สุโขทัย”(โพธิประสาท 2513) ซึ่งพอ่ขุนรามคำแหงเคยเสด็จไปยัง 

เมืองจีนถึง 2 ครั้ง ก็ได้นำเอารูปแบบเจดีย์อย่างจีนเข้ามาเป็นแบบและแก้ไขให้เข้ากับกระบวน ช่าง

ของไทย จึงเกิดเป็นเจดีย์รูปแบบสุโขทัยขึ้น อันมีลักษณะทำเป็นฐานสี่เหลี่ยมสามชั้นตั้งซ้อนขึ้นไปแล้ว

ถึงองค์พระเจดีย์ เหลี่ยมยอดเป็นทรงข้าวบิณฑ์ ซึ่งกินความย้อนไปถึงตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วการ

เกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมลักษณะไทยมีที่มาจากมูลเหตุต่าง ๆได้แก่ ภูมิศาสตร์ วัตถุก่อสร้าง ดินฟ้า

อากาศในประเทศไทย ศาสนา และสังคม สถาปัตยกรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลกัการสำคัญแต่

อย่างใดนับแต่โบราณจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น ลักษณะสถูปเจดีย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามลัทธินิยม

แห่งยุคและสมัย “แต่ก็หาได้ละทิ้งสถาปัตยกรรมลักษณะอันเป็นประจำไม่”(โพธิประสาท 2513) แต่

กลับทำให้เกิดคุณลักษณะในงานสถาปัตยกรรมพอกพูนทวียิ่งขึ้นเป็นลำดับมาจนถึงบัดนี้ เช่นเดียวกัน 

Clarence Aasen และ น.ณ ปากน้ำ ย้ำให้เห็นถึงอิทธิพลของต่างชาติที่เข้ามาอยู่ใน 

สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานของ น. ณ ปากน้ำ ที่ชี้ให้เห็นถึงความดีงามที่สถาปัตยกรรม 

ไทยเป็นการผนวกเอาสิ่งที่ดีงามมาจากเพ่ือนบ้าน(ชโนวรรณะ 2555) 

 

อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทย 

 ในอดีตนั้นประเทศไทยที่ได้รบัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกมาต้ังแต่สมัยอยุธยาแล้ว

โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทรช์่วงรัชกาลที่ 5 และ 6 ต่างก็มีสถาปนิกจากประเทศตะวันตกเข้ามา 

ทำงานมากมาย แต่สำหรับครั้งน้ีเป็นครั้งแรกที่ชาวไทยได้ไปศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมในประเทศ 

ตะวันตกและกลับมาทำการออกแบบอาคารเอง โดยทำหน้าที่เป็นสถาปนิกเสียเอง(จันทร์สิน 2549) 

 จุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย จาก 

ลักษณะประเพณีนิยมเปลี่ยนเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างชาติตะวันตก 

โดยสถาปนิกชาวไทยนั้น ส่วนมากมักจะเขา้ใจกันว่าเริ่มต้นต้ังแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 

พ.ศ. 2475(ทพิทัส 2539) หากแต่ในความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เริ่มมาต้ังแต่ช่วงเวลา

ก่อนพ.ศ. 2475 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพัฒนาเป็นกระบวนการ 
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ต่อเนื่องจนมาเบ่งบานในช่วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างชัดเจน(เจริญศุภกุล 2512) 

โดยในช่วงเวลาสำคัญนี้มีกลุม่สถาปนิกไทย 6 ท่านที่มบีทบาทในการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ได้แก่ 

หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค ์ กฤดากร หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร นายจิตรเสน อภัยวงศ์ นายนารถ 

โพธิประสาท พระสาโรชรัตนนิมมานก์ และ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ทั้ง 6 ท่านนี้เป็นกลุ่ม

นักเรียนไทยท่ีได้รับการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมในระดับปริญญาตรี ทีป่ระเทศอังกฤษ และฝรั่งเศสใน

สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้รับการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมตาม

แนวทางการศึกษาของชาติตะวันตกที่ปฏิบัติเป็นกระบวนการอย่างมีขั้นตอนและกลับมาปฏิบัติวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมในประเทศไทย(กัลยาณมิตร 2525) นับเป็นการบุกเบิกการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ตามแนวการศึกษาของชาติตะวันตก จึงเรียกได้ว่า กลุ่มสถาปนิกไทยทั้ง 6 ท่านนี้ เป็น “กลุ่มสถาปนิก

ไทยรุ่นบุกเบิกตามแนวการศึกษาของชาติตะวันตก”(จันทร์สิน 2549) 

 

Figure  3 ภาพกลุ่มสถาปนิกไทยท้ัง 6 ท่านท่ีได้รับการศึกษาจากต่างประเทศประกอบไปด้วย 
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร, หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร, นายจิตรเสน อภัยวงศ์, นายนารถ 
โพธิประสาท, พระสาโรชรัตนนิมมานก์ และ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ 
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ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อแนวความคิดสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในไทยช่วงปี พ.ศ. 2500-2530 

 ช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างมากในช่วงปี พ.ศ.2508-2512 เป็นช่วงที่มีชาวต่างชาติเดิน

ทางเข้ามาสู่ภายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทหารอเมริกัน และนกัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

พัฒนาต่าง ๆ และโครงการในภาคการอุตสหากรรม ซึ่งได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตามการส่งเสริม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มคีวามเช่ือมโยงกับ

อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ และธุรกิจทีม่ีความเกี่ยวข้องกัน ในการที่ประเทศไทยมีชาวต่างชาติ

จำนวนมากนั้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ บริษทัสายการบิน บริษัท

นำเที่ยว และธุรกิจโรงแรม อีกทั้งยังส่งผลไปยังกิจการที่เกี่ยวข้องทางอ้อมเช่น งานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การธนาคาร การสื่อสารและการคมนาคมตา่ง ๆ การขยายตัวจากกิจการ

เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศอย่างรวดเร็วจากจำนวนประชากร 24 ล้านคน 

ในปี พ.ศ.2501 เป็นจำนวนประชากร 37 ล้านคน ในป ีพ.ศ.25015  (คณะ 2536)  

 

Figure  4 ด้านหน้าอาคารโรงแรมเพรซิเดนท์โฮเทล สถาปนิก กฤษฎา อรุณวงศ์ สร้างเสร็จ 2519 
ท่ีมา (โพธิวนากลุ 2565) 
 

ในส่วนนี้เองเมื่อสภาพความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการขยายตัวของจำนวนประชากรข้างต้น 

ได้เอ้ืออำนวยให้วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีความรุ่งเรืองขึ้น มีสถาปนิกจำนวนมากที่จบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามแนวถาปัตยกรรมโมเดิร์น ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่านได้จบการศึกษาหรือผ่าน

การฝึกฝนโดยตรงจากเหล่าสถาปนิกบรมคร ู(Great Master) เช่น แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Lloyd 

Wright) วอลเตอร์ โกรเปียส (Walter Gropius) มีส แวน เดอร์ โรห์ และคนอื่นๆอีกมากมาย ในช่วง

เวลาเดียวกันนี้ได้มีการเปิดการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ทีม่หาวิทยาลัยศิลปากร 
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หลักสูตรอุดมศึกษา มีการสอนทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมโมเดิร์น จนกลา่วได้ว่า ในช่วง

ปี พ.ศ.2501-2515 เป็นยุคทองยุคแรกของสถาปัตยกรรมก็ว่าได้ (คณะ 2536) เมื่อลองพิจารณาไปที่

ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่นกิจการทางการเกษตร ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมการเกษตรเป็นอาชีพหลัก

ของประชาชนและได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่งผลให้เกิด

การจัดหน่วยงานสำคัญอย่างเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ขยายหน่วยงานต่าง ๆ 

ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในส่วนด้านการศึกษาได้มีการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 

เป็นครั้งแรก ส่งผลให้เกดิ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(คณะ 2536)   

 

Figure  5 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ Sc01 มหาวิทยาลยัขอนแก่น สถาปนิก อมร ศรีวงศ์ สร้าง
เสร็จ 2507 ท่ีมา หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Figure  6 ตึกภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาปนิก อมร ศรีวงศ์ สร้างเสร็จ 2508 ท่ีมา 
พินัย สิริเกียรติกลุ 
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การที่เกิดการขยายตัวของเมืองด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ในข้างต้นนั้น ย่อมสง่ผลให้เกิดการ

ขยายตัวและการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย เช่น

สถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัย สถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ เพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของจำนวน

ประชากรในพื้นที่ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนในประเทศเอง หรือกลุ่มนักลงทนุเอกชนที่ได้เข้า

มาทำการพาณิชย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 

 

Figure  7 อาคารโรงแรมรถไฟเชียงใหม่ ใกล้สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ สถาปนิก พล จุลเสวก 
สร้างเสร็จ 2507 ท่ีมา พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบัน 
และ อนาคต, วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2536  

 

Figure  8 บ้านพักอาจารย์ริมอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาปนิก อมร ศรีวงศ์ สร้างเสร็จ 2507 
ท่ีมา พินัย สิริเกียรติกลุ 
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รูปแบบและแนวทางของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศไทย 

 สถาปัตยกรรมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ซึ่งทำให้ เข้าใจ

กันได้ว่า สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแนวทางการเติบโตที่แน่ชัดด้วย อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจาก 

ข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโครงการซึ่งได้กระทำไปแล้ว ปรากฏว่าสถาปัตยกรรมของ 

ไทยเริ่มมีแนวทางของการเปลี่ยนแปลงหลายแนวด้วยกัน โดยไม่สามารถสรุปได้ว่ามีแนวทางที่ถูกต้อง 

ในทางใดทางหนึ่งหรือหลายแนวทางรวมกัน แต่พอที่จะเป็นเครื่องมือกำหนดระบบหลักการของการ 

เติบโตและความมีระเบียบของสภาพแวดล้อมใหม่ของเราได้ (อยุธยา 2515)  

การศึกษาเรื่องพัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทยยุคโมเดิร์นที่ผ่านมานั้น โดยภาพรวมเป็นการ 
วิเคราะห์ผ่านรูปแบบภายนอกของสถาปัตยกรรมเท่านั้น ดังจะเห็นจากการแบ่งประเภทของ 
สถาปัตยกรรมไทยยุคโมเดิร์นด้วยลักษณะทางกายภาพ เช่น แนวสากลแบบเรียบง่าย แนวสากลแบบ 
จัดรูปด้าน และ แนวสากลแบบเจาะช่อง โดย วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ในหนังสอืเรื่องพัฒนาการ
แนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ บทความของ สุเมธ  
ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่อง Direction in thai architecture ที่ชี้ให้เหน็ทิศทางในการออกแบบผ่าน  
สไตล์ (Style) ของสถาปนิกต้นแบบที่มีชื่อเสียง จึงมิได้มองเห็นถึงความใจในความหมายของ 
แนวความคิดเรื่องฟังก์ชันที่เป็นเนื้อหาสำคัญของสถาปัตยกรรมยุคโมเดริ์นอย่างชัดเจน หากแต่ความ 
แตกต่างของรูปแบบ และ สไตล์ (Style) ที่สื่อสารผ่านรูปทรงที่เรียบง่านนั้นเป็นเพี่ยงส่วนหนึ่งของ 
สถาปัตยกรรมโมเดิร์นเท่านั้น(เกื้อสมบัต ิ 2561) การศึกษาของ สุเมธชุมสาย ณ อยุธยา ได้แบ่ง
แนวทางในการพัฒนาของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมออกเป็นทั้งสิ้น 5 แนวทาง

 
Table  1 5 แนวทางท่ีมอิีทธิพลต่อสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศไทย 
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แนวทางที่ 1 (International School) 

สถาปัตยกรรมประเภทนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 และ 1930 และยึดถือคุณค่าทาง 

เทคนิคและความถูกต้องของวิทยาการเป็นเครื่องบ่งถึงความงาม สถาปตัยกรรมประเภทนี้แตกแขนง 

มาจากเค้าโครงซึ่งเคยมีมาก่อน จึงมิได้สร้างสรรค์สิ่งใดซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางของตนเอง อย่างไรก็ดี 

สังคมก็ยังเป็นหนี้บุญคุณสถาปัตยกรรมประเภทนี้อยู่มาก เนื่องจากได้เป็นสื่อให้สถาปัตยกรรม 

สมัยใหม่ขยายตัวไปอย่างแพร่หลาย และเป็นสื่อให้เกิดทัศนคติใหมใ่นอุตสาหกรรมกอ่สร้างโดยการ 

ยึดถือหลักเกณฑ์ของความจ าเป็นและการใช้ประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกัน รักษาความสวยงามของ 

ภูมิประเทศไว ้

สถาปัตยกรรมประเภทนี้แพร่หลายที่สุดในนครหลวงฯ และมีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะ 

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แก่ประเทศไทย ตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมประเภทนี้ได้แสดงถึง 

ความสำเร็จในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศ วัตถุและเทคนิคการก่อสร้างพ้ืนเมือง มีผู้กล่าว 

ว่าสถาปัตยกรรมประเภทนี้ได้พัฒนามาจนเรียกได้ว่าเป็นแบบของชาติแล้ว อย่างไรก็ดี หากพิจารณา 

ให้แน่ชัดก็ยังไม่สามารถบ่งให้เห็นถึงการมีสัญลักษณ์ของตนเอง(อยุธยา 2515) 

 

Table  2 แสดงแนวทางท่ี 1 ( International School ) โดยเปรียบเทียบระหว่างงานออกแบบของ 
Walter Gropius, อมร ศรีวงศ์ และ จิระ ศิลป์กนก 
 



  19 

แนวทางที่ 2 (Yamasaki-Stone School) 

สถาปัตยกรรมประเภทนี้ก่อกำเนิดโดยสถาปนิกยามาซากิ และ เอ็ดเวอร์ด ดูเริล สโตน โดยมี 

แนวทางการออกแบบ ดังนี้ ยามาซาก ิ เป็นผู้ที่พยายามหาสถาปัตยกรรมซึ่งคำนึงถึงคุณค่าและ 

ความสำคัญของมนุษย์ สถาปัตยกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการผสมผสานกัน 

ระหว่างมนุษย์ และอาคารเขาให้เห็นด้วยกับสถาปัตยกรรมที่ถือผู้อาศัยในฐานะเสมือนตัวเลขทางสถิติ 

เท่านั้น 

สโตน มีทศันทางสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างสรรค์ความสง่างามที่ยั่งยืน เขามีความคิดและการ 

แสดงออกซึ่งจินตนาการ อารมณ์ และความเป็นตัวของตัวเอง เขาเคยกล่าวว่า “ ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่ 

จะสร้างภาระต่อลูกค้าด้วยความคิดที่ชั่วแล่น ข้าพเจ้าต้องการที่จะสร้างสรรค์อาคารที่ให้ประโยชน์ 

จริงจังและมีความสวยงามซึ่งผู้เป็นเจ้าของจะภูมิใจ” 

สถาปัตยกรรมประเภทนี้มีผู้ติมตามทั่วโลก สำหรับประเทศไทยก็มสีถาปัตยกรรมดังกล่าว 

ปรากฏอยู่ สถาปัตยกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถงึความอ่อนช้อยทางศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย อย่างไร 

ก็ดี มีผู้กล่าวกันว่า ได้มีการคำนึงถึงประโยชน์ด้านการค้ามากเกินไป โดยยอมถึงกับเสียสละหลักการ 

เพื่อให้อาคารเข้ากับรสนิยมของมหาชนทั่วไป(อยุธยา 2515) 

 

Table  3 แสดงแนวทางท่ี 2 (Yamasaki-Stone School) โดยเปรียบเทียบระหว่างงานออกแบบของ 
Minoru Yamasaki, Edward Durell Stone และ อมร ศรีวงศ์ 
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แนวทางที่ 3 (Corbusian School) 

ในระหว่างปี 1920 เลอ คอรบ์ูซิเอ ได้เน้นถงึหลักห้าประการ ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของ 

เขาเป็นครั้งแรก คือ อาคารมีเสาอิสระจากผนังเป็นการปล่อยระดับพ้ืนล่างให้โล่ง ผนงัภายนอกและ 

ภายในแยกเป็นอิสระจากโครงสร้าง ผังปล่อยโล่งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดเนื้อที่ รูปตั้งของ 

อาคารแยกเป็นอิสระจากโครงสร้างเช่นเดียวกัน และให้มสีวนบนดาดฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์จากตัว 

อาคารได้อย่างเต็มที่ 

จากหลักห้าประการข้างต้น เลอ คอรบ์ูซิเอ จึงสามารถเพิ่มปฏิมากรรมให้เกิดขึน้ในงาน 

สถาปัตยกรรมของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเปน็สื่อที่สำคญัที่สุด อาคารของ  

เลอ คอร์บูซเิอ จึงมีรูปลกัษณะอิสระในทำนองเดียวกับประติมากรรมอื่น ๆ นอกจากนี้เขาใช้

ความสำคัญของแสงและเงาเข้าช่วยเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างศิลปะ

วิทยาศาสตร์ เครื่องจักร ธรรมชาติ และชีวิตมนุษย์ ในอาคารของเขาอีกด้วย สถาปัตยกรรมของเขา

ก่อให้เกิดความตื่นตัว(อยุธยา 2515) 

  

Table  4 แสดงแนวทางท่ี 3 (Corbusian School) โดยเปรียบเทียบระหว่างงานออกแบบของ Le 
Corbusier และ องอาจ ศาสตรพันธ์ุ 
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แนวทางที่ 4 (Brazilian School) 

ถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรม บราซิลโดยทั่วไปมคีวามใกล้ชิดกับปรัชญาการออกแบบของ ออสการ์ 

นีเมอีเยอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครบราซิลเลีย ก็ปรากฏว่าสถาปัตยกรรมบราซิลสมยัใหม่นี้  

สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแนวทางสถาปัตยกรรมซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะสังคม วัฒนธรรมแห่งชาติ  

กล่าวได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเห็นได้ทันทีว่าเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติ สถาปัตยกรรมดังกลา่ว 

อ้างอิงหลักการของ เลอ คอร์บูซิเอ และได้รวมความงดงามทางเทคนิคของสถาปัตยกรรมนานาชาติ  

และศิลปสถาปัตยกรรมแบบยามาซาก-ิสโตนเข้าไว้ด้วย สถาปัตยกรรมบราซิลเลี่ยนนี้ไดร้ับความนิยม 

ในหลายภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย(อยุธยา 2515) 

 

Table  5 แสดงแนวทางท่ี 4 (Brazilian School) โดยเปรียบเทียบระหว่างงานออกแบบของ Oscar 
Niemeyer, อมร ศรีวงศ์ และ เจน สกลธนารักษ์ 
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แนวทางที่ 5 ( Boston City Hall School ) 

แบบของศาลากลางนครบอสตัน ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง มีผู้ไม่นิยมกล่าวว่า  

อาคารนี้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง ฟุ่มเฟือย และแรงเกินไป และอีกประการหนึ่ง ผู้ออกแบบได้เล่นรูปร่างมาก 

จนเกินความจำเป็นทำให้ขาดความสมดุลระหว่างรูปร่างและประโยชน์ 

อย่างไรก็ดี แบบของอาคารนี้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากว่าอาคารนี้สวยสง่างามความสมดุลย์

และแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ของความมั่นคงของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วกล่าวกันว่าอาคารนี้

แสดงออกถึงปรัชญาการออกแบบของสถาปนิก ฮอลแมน และ แม็กคิมล ี ซึ่งกล่าวว่าในการออกแบบ

อาคารนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงปัญหาทางสถาปัตยกรรมแต่ละปัญหาโดยการไม่มีแนวคิดอื่นใดในใจ

มาก่อนสถาปัตยกรรมนั้นๆ จึงจะสามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาและทางออกของโครงการนั้นๆ

โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีสถาปัตยกรรมแบบศาลากลางนครบอสตันน้ีได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคญั

ของโลกแบบหนึ่ง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งในประเทศไทยด้วย(อยุธยา 2515) 

 

Table  6 แสดงแนวทางท่ี 5 (Boston City Hall School) โดยเปรียบเทียบระหว่างงานออกแบบของ 
Kallmann McKinnell & Knowles Campbell, Aldrich & Nutty และ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ 
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรม 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในรูปแบบสากล 

ในช่วงปี พ.ศ.2500-2530 ของสถาปนิกในประเทศไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปนิกจากตะวันตก 

ผลงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่เกิดในยุคสมยันี้มีค่อนข้างมาก ผู้ศึกษาจึงได้ทำการสืบค้นข้อมูลเท่าที่

สามารถสืบค้นได้จากหนังสือ วารสาร พบว่ามีงานออกแบบสถาปัตยกรรมจำนวนหนึ่ง ที่มีข้อมูล

เพียงพอให้นำไปเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตามที่ได้ตั้งไว้ในวัตถุประสงค์ โดยในการสบืค้นแล้วจึงต้ัง

กรอบแนวคิดมาเพ่ือให้เป็นต้นแบบในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมในลำดับ (Root) ถัดไป โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 หัวข้อหลักคือ 

1. การใช้งานภายใต้แนวคิดของโมเดิร์น  

1.1 วัตถุประสงค์ของฟังก์ชัน กับ การสะท้อนออกมายังกายภาพภายนอก (รูปด้าน

อาคาร) พิจารณาการใช้งานของฟังก์ชันว่าสัมพันธ์กับการเลือกใช้องค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมในการออกแบบรูปด้านอาคารหรือแผงเปลอืกอาคารอย่างไร และมี

วิธีการในการออกแบบช่องเปิด ช่องแสงให้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

2. การปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ 

2.1 ทิศทางในการจัดวางผังอาคารให้สัมพันธ์กับบริบทโดยรอบเช่น การวางทิศทาง

อาคารและฟังก์ชันให้สอดคลอ้งกับความต้องการในการใช้แสงธรรมชาติให้เข้าสู่

อาคาร 

2.2 วิธีการเลือกใช้ รูปแบบของ ส่วนยื่นของอาคารให้เป็น Shading ในการออกแบบ

แผงเปลือกอาคาร 

2.3 การประยุกต์ใช้หลังคาแบบจั่วแล้วมีการก่อแนวผนังปิด (Parapet) เพือ่ให้สัมพันธ์

กับลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน (Tropical) 

2.4 การจัดการทิศทางในการระบายอากาศ (Ventilation) 

3. ความเป็น ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม (Component) และ ส่วนประดับทาง

สถาปัตยกรรม (Ornament) 

การออกแบบรูปด้านสถาปตัยกรรมในโลกตะวันตกภายใต้แนวคิดโมเดิร์นนิสม ์

 ในการเลือกสถาปัตยกรรมอ้างอิงจากในการแบ่งรูปแบบและแนวทางในการจำแนกโดย ดร.

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา โดยผู้ศึกษาเลือกแนวทางสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบสากล 
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(International School) มาเป็นตัวต้ังต้นการศึกษา โดยอาคารที่เป็นต้นกำเนิดอิทธิพล (Origin) 

ได้แก่ อาคาร Bauhaus ออกแบบโดยสถาปนิก Walter Gropius ซึ่งได้มีความน่าสนใจในประเด็น

ที่ว่า ในยุคสมัยใกล้เคียงกันนั้น การออกแบบรูปด้านอาคารนิยมให้มีการใช้รูปแบบของรูปด้านอาคาร

ที่เป็นรูปแบบเดียวกันในการใช้งานต่ออาคาร 1 หลัง แต่สำหรับ Walter Gropius ในการออกแบบรูป

ด้านอาคารนั้นไม่ได้คิดเช่นเดียวกันกับสถาปนิกคนอื่น เนื่องจากต้องการให้ทุกฟังก์ชันในการใช้งานนั้น

มีการใช้ลักษณะของช่องแสง ช่องระบายอากาศที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ทางการใช้งาน 

Bauhaus  

สถาปนิก : Walter Gropius 

สถานที่ตั้ง : Dessau, Germany 

ประเภทอาคาร : อาคารเพื่อการศึกษา 

สร้างเสร็จในป ี: ค.ศ.1926 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 32,450 ตารางเมตร 

 

Figure  9 ภาพบรรยากาศโดยรอบอาคารเรียน Bauhaus ท่ีมา https://www.archdaily.com/87728/ad-
classics-dessau-bauhaus-walter-gropius 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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ความเป็นมา (History) 

 โรงเรียน Bauhaus ตั้งอยู่ที่เมือง Dessau ของประเทศเยอรมนี โดยสถาปนิก Walter 

Gropius และยังเป็นผู้ก่อต้ังโรงเรียนศิลปะ Bauhaus แห่งใหม่ในปี 1919 โรงเรียนเนน้หลักสูตรการ 

สอนในเชิงความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสมัพันธ์ระหว่างศิลปะ เทคโนโลยีและสุนทรียภาพ Gropius 

มีจุดมุ่งหมายทีจ่ะสร้างศูนย์รวมการเรียนการสอนศิลปะ และดีไซน์ประเภทต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรม  

ศิลปะ การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบกราฟฟิกและการออกแบบตกแต่งภายใน เอกลักษณ์

ของโรงเรียนแห่งนี้คือการผสมผสาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น

กุญแจสำคัญในปรัชญาของ Bauhaus สถาปนิกได้เพิ่มคุณค่าของโรงเรียนผ่านมุมมองทาง

สถาปัตยกรรม คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ทั้งพื้นที่สำหรบันักศึกษาและคณาจารย์ ห้องประชุมและ

สำนักงาน รวมไปถึงระบบก่อสร้างสำเร็จรูป และใช้วัสดุที่ทันสมัยเน้นความสำคัญของกระจกและ

เหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่แสดงความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม 

ภายหลังโรงเรียนที่ Dessau ได้ถูกรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งทีส่อง ทำให้ต้องมีการ 

ปรับปรุงบางส่วนในปีต่อ ๆ มา อาคารดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนครั้งแรกในปี 1972 และได้รบั 

รางวัลมรดกโลกของ UNESCO ในป ี1996 โรงเรียน Bauhaus ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที ่และเปิดสู่ 

สาธารณะ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ Bauhaus movement มากมาย มีการเพิ่มการจัดนิทรรศการ 

และหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้ The Bauhaus คือ โรงเรียนสอนวิชาศิลปะและการออกแบบ ที่มี 

อิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร(์เกื้อสมบตั ิ2561) 

 

Figure  10 ภาพบรรยากาศภายนอก Bauhaus ท่ีมา https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-
dessau-bauhaus-walter-gropius 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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ฟังก์ชันการใชง้าน (Functional) 

โรงเรียน Bauhaus เองได้มีการแบ่งอาคารหลักออกเป็นทั้งสิ้น 5 อาคาร คือ Laboratory 

Workshop Block, Collective Block, Studio Accommodation, Administration bridge และ 

Technical College 

 

Figure  11 ภาพแสดงการแบ่งอาคารท้ัง 5 ส่วนของ Bauhaus  
 

1. Workshop Block 

อาคารสำหรับทำงานของนักเรียนศิลปะ มีทั้งหมด 4 ชั้น ในแตล่ะชั้นถูกแบ่งแยกการใช้งาน

อย่างชัดเจน คือ ชั้นใต้ดิน พื้นที่ของวิชาจิตรกรรมที่มทีั้งเตาเผา dye-work, printing plant และ 

ห้องเก็บของ ชั้น 1 พื้นที่จัดนิทรรศการ ร้านขายอุปกรณ์ไม้และห้องโถงที่เช่ือมกับโรงละครของอาคาร

Collective block ชั้น 2 พืน้ที่ห้องทำงานขนาดใหญ ่ชั้น 3 พื้นที่ทำงานและห้องประชุม(เกื้อสมบัต ิ

2561) 

2. Collective Block 

อาคารส่วนกลางที่ประกอบด้วยหอประชุมและโรงอาหาร มีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นใต้ดิน พื้นที่

ทำงานย้อมสี สตูดิโองานปั้น ห้องน้ำและห้องเก็บของ ของนักเรียนศิลปะที่เช่ือมต่อกับอาคาร 

Workshop block ชั้น 1 พื้นที่โรงละคร เวที และโรงอาหาร(เกื้อสมบัต ิ2561) 
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3. Accommodation 

หอพักนักเรียนและคณาจารย์ มีทั้งหมด 6 ชั้น 28 ห้อง ชั้นใต้ดิน พื้นที่สำหรับสิ่งอำนวย

ความสะดวกของหอพัก เช่น ห้องน้ำรวม ห้องออกกำลังกาย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องซักรีด ชั้น 1

พื้นที่ห้องครัวที่เช่ือมต่อกับโรงอาหารของอาคาร Collective block ชั้น 2 - 6 พื้นที่พักอาศัยของ 

นักเรียนและคณาจารย์ ท่ีเป็นรูปแบบ 1 เตียงโดยแต่ละชั้นจะมีห้องนำ้และพื้นที่ครัวเล็ก ๆ(เกื้อสมบตัิ 

2561) 

4. Administration Bridge 

อาคารฝ่ายบริหารและสะพานทางเดินเชื่อมต่ออาคารต่าง ๆ มีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นพ้ืนดิน พื้นที่

ทางเดินนอกอาคาร ชั้น 2-3 พื้นที่ฝ่ายบรหิารและทางเดินเช่ือมระหว่างพื้นที่ทำงานกับห้องเรียน(เกื้อ

สมบัติ 2561) 

5. Technical College 

อาคารเรียนมีทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องบรรยาย ห้องปฎิบัติการสำหรับนักเรียน

(เกื้อสมบัต ิ2561) 

 

Figure  12 มมุมองภายนอกแสดงให้เห็นถึงส่วน Accommodation และ Administrator bridge ท่ีมา 
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius 
 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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Figure  13 ภาพแสดงรูปด้านอาคาร Bauhaus ท่ีมา https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-
dessau-bauhaus-walter-gropius 

 

Figure  14 ภาพแสดงรูปด้านอาคารส่วน Acommodation ท่ีมา 
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius 
 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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Figure  15 ภาพแสดงรูปตัดแนวส้ันและแนวยาวของ อาคาร Bauhaus ท่ีมา
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius 

 

Figure  16 ผังพืน้ช้ันใต้ดินอาคาร Bauhaus ท่ีมา https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-
dessau-bauhaus-walter-gropius 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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Figure  17 ผังพืน้ช้ัน 1 อาคาร Bauhaus ท่ีมา https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-
dessau-bauhaus-walter-gropius 

 
Figure  18 ผังพืน้ช้ัน 2 อาคาร Bauhaus ท่ีมา https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-
dessau-bauhaus-walter-gropius 
 
 

 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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ระบบความสัมพันธข์องพื้นที่ (Space Organisation) 

 โครงสร้างของอาคารเป็นการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายใน 

การก่อสร้าง แต่ยังคำนึงถึงแนวความคิดปรัชญาของ Bauhaus ทีค่ำนึงถึงมุมมองในการใช้งานของ 

อาคารรูปแบบของระบบอาคารสมัยนั้น เนน้ไปที่รูปทรงสมมาตร ทางเข้าหลักอยู่บริเวณกลางอาคาร  

แต ่ The Bauhaus ได้แสดงตัวตนของ Modernity ได้อย่างชัดเจนโดยการวางระบบอาคารแบบ 

อสมมาตร ให้ความสำคัญกับกรอบอาคารและทางเดิน สถาปนกิออกแบบอาคารโดยสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันในส่วนต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ตามประโยชน์ใช้สอยภายในอาคาร โดยมี 

พื้นที่เฉพาะเช่น ห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงานและที่อยู่อาศัยสำหรับนักเรียนและคณาจารย์ ที่ 

กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งสามปีกของโรงเรียน ที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานทางเดิน(เกื้อสมบัต ิ2561) 

 

Table  7 Axonometric diagram แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มอาคารท่ีเช่ือมต่อกัน ท่ีมา
https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius 
ลักษณะของพืน้ที่ว่างภายในที่สัมพนัธ์กับการใช้งาน 

https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
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 ในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในแต่ละฟังก์ชันของ Bauhaus นั้น ได้แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ทางการใช้งานของพื้นที่นั้น ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละส่วนของอาคารนั้น

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นมีการใช้งานที่แตกต่างกันจึงทำให้สถาปนิกผู้ออกแบบเลือกใชล้ักษณะของช่อง

แสงและช่องเปิดที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานที่แตกกต่างกัน 

1. Workshop Block 

ภายในอาคารเมื่อเราพิจารณาจากภาพถ่ายจะพบว่ามีการเลือกให้ตัวเสาของอาคารเขยิบร่น

เข้ามาภายในแนวผนัง เพื่อให้ตัวหน้าต่างที่ทำจากเหล็กนั้น สามารถได้รับแสงได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง

ยังเปิดโล่ง ไม่มีผนังในการแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่ ส่งผลให้สามารถขยับขยายหรือการปรับเปลี่ยน

การใช้งานพ้ืนที่ภายในได้อย่างอิสระ และ ในขณะเดียวกันยังสามารถที่จะได้รับแสงจากภายใน

เข้ามาสู่ภายในอาคารได้อย่างเต็มที่ โดยมีม่านติดไว้ที่ผนังเพื่อที่จะให้สามารถกำหนดปริมาณแสง

ที่จะเข้ามาภายห้องระหว่างในการใช้งานพ้ืนที่นั้น ๆ ให้เหมาะสมกับกจิกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ได้

อย่างยืดหยุ่น  

 

Figure  19 ภาพภายในอาคารส่วน Workshop block ท่ีสะท้อนให้เห็นแนวคิดในการออกแบบผนัง
กระจกเพ่ือรับแสงจากภายนอกอาคาร ท่ีมา
https://www.penccil.com/museum.php?p=835960130054 
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Figure  20 ภาพภายในอาคารส่วน Workshop block ท่ีสะท้อนให้เห็นแนวคิดในการออกแบบผนัง
กระจกเพ่ือรับแสงจากภายนอกอาคาร ท่ีมา https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-
building-in-dessau/ 

 

2. Collective Block 

อาคารหลังนี้คือพ้ืนที่ส่วนกลางของนักเรียนและอาจารย์ในการพบเจอพูดคุยกันภายในอาคาร

รวมถึงรองรับการจดังานสัมนา และ จัดงานรื่นเริง พักผ่อน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน

ภายในได้ด้วยประตูบานเฟ้ียม พื้นที่ทีข่องนักเรียนและอาจารย์เพ่ือใช้ในการรับประทานอาหาร

และพูดคุย เปน็การจัดโต๊ะแนวยาว เพื่อรองรับการใช้งานของคนที่หลากหลาย และมีการจัดวาง

ให้สัมพันธ์ไปกบัแนวช่องเปิดอาคาร ทำให้ได้รับคุณภาพของแสงและมุมมองที่ดีตามแนวคิดของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ รับรู้พื้นที่ภายในและภายนอกไปพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ในส่วน

หอประชุมเป็นเสมือนหัวใจหลักของอาคาร Bauhaus เนื่องจากสามารถมองเห็นส่วนน้ีได้จากทุก

ส่วนของทางเดินภายนอก 
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Figure  21 ภาพแสดงพืน้ท่ีส่วนกลางในการรับประทานอาหารและพดูคุยกันภายในส่วน Collective 
Block ของอาคาร Bauhaus ท่ีมา https://www.flickr.com/photos/epha/4251581378 

 

Figure  22 ภาพแสดงพืน้ท่ีส่วนกลางในการรับประทานอาหารและพดูคุยกันภายในส่วน Collective 
Block ของอาคาร Bauhaus ท่ีมา https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-building-in-
dessau/ 
 

 

https://www.flickr.com/photos/epha/4251581378
https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-building-in-dessau/
https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-building-in-dessau/
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Figure  23ภาพแสดงพืน้ท่ีส่วนกลางในการใช้ประชุมสัมนาในส่วน Collective Block ของอาคาร 
Bauhaus ท่ีมา https://www.bauhaus-dessau.de/en/architecture/bauhaus-building.html 

 

3. Accommodation 

พื้นที่ส่วนพักอาศัยภายในกลุ่มอาคาร Bauhaus ที่เป็นสว่นสำหรับพักอาศัยของนักเรียน ซึ่ง

ในแต่ละชั้นแบง่ออกเป็นพื้นที่สำหรับส่วนตัว และมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ในห้องพัก

แต่ละห้องจะมีขนาด 20 ตารางเมตร ภายในใช้วัสดุที่เรียบง่าย ในการเลือกจัดสรรประโยชน์ใช้

สอย สถาปนิกกำหนดให้มีเพียงเตียง โต๊ะทำงาน และ อ่างล้างมือ และจัดวางให้ห้องน้ำ เป็นการ

ใช้ในห้องน้ำส่วนกลางของแต่ละชั้น ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองใน

แตล่ะชั้น ที่บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ในการออกแบบช่องแสงปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานภายใน

ห้องพัก และเพื่อไม่ให้รู้สึกอดึอัดจนเกินไป 
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Figure  24 ภายในห้องพักของนักเรียน ส่วน Accommodation ของอาคาร Bauhaus ท่ีมา 
http://unalhistoria3.blogspot.com/2013/07/residencias-para-estudiantes-bauhaus.html 
 

4. Administration Bridge 

สถาปนิกต้องการแบ่งทางสัญจรของคนในเมอืงและทางสัญจรภายในของนักเรียนออกจากกัน

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้งาน โดยการสร้างอาคารที่มีทางเดินเช่ือมอาคารแต่ละหลัง 

ยกระดับให้เหนือกับถนนของเมือง ให้การสัญจรของถนนสามารถทำได้โดยปกติ นอกเหนือจาก

การเป็นสะพานในการเช่ือมต่อและข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งแล้ว สถาปนิกเองได้ทำการแทรกพื้นที่ใช้

งานที่เหมาะสมเข้าไปในแต่ละพื้นที่อีกด้วย รวมถึงการเปิดมุมมองด้วยช่องแสงเอง ทำให้พื้นที่

ภายในและพื้นที่ภายนอกสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างอิสระ และได้รับแสงธรรมชาติจากภายนอก 

 

Figure  25ภายในโถงทางเดิน ส่วน Administration Bridge ของอาคาร Bauhaus ท่ีมา 
https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-building-in-dessau/ 

http://unalhistoria3.blogspot.com/2013/07/residencias-para-estudiantes-bauhaus.html
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5. Technical College 

พื้นที่ในการใชง้านอาคารส่วนนี้ประกอบไปด้วยห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ รปูแบบการจัดห้องเรียน 

จึงเป็นการจัดการให้ทางเดิน(Corridor)ภายในอาคารอยู่ตรงกลาง และให้ห้องเรียนได้อยู่ติดกับแนว

อาคารภายนอก เพื่อให้นักเรยีนได้รับแสงธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

 

Figure  26 ภายในห้องเรียน ส่วน Technical College ของอาคาร Bauhaus ท่ีมา 
http://www.galinsky.com/buildings/bauhaus/indax.htm 
 

6. Staircase 

บันไดเป็นหนึ่งในพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างทางเดินแต่ละชั้นของอาคารไปยังพื้นที่ใช้งานส่วนอื่น ๆ 

สถาปนิกต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ของบันไดที่มีทางขึ้น 1 ทาง โดยลักษณะเฉพาะของบันไดมี

ทางขึ้นขนาบ 2 ข้าง มีชานพักตรงกลางระดับครึ่งช้ัน (Vestibule) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบันได

สมัยบาโรค และนำสายตาไปสู่หน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ถึงเพดาน ซึ่งกว้างเท่ากับบันได โดยที่

สถาปนิกต้องการให้บันไดเป็นเสมือนพืน้ทีพ่บปะของนักเรียน จะเห็นไดว้่าช่องแสงที่นำเข้ามาสู่ภายใน

โถงบันได เพื่อตอบสนองการใช้งานพื้นที่ให้เห็นพื้นทีพ่บปะของนักเรียน ให้มีแสงธรรมชาติจาก

ภายนอกเข้ามาสู่ภายใน 

 

 

http://www.galinsky.com/buildings/bauhaus/indax.htm
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Figure  27 ภาพภายในโถงบนัไดอาคาร Bauhaus ท่ีมา 
https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-building-in-dessau/ 

 

Figure  28 ภาพช่องเปิดท่ีน าแสงจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในโถงบันได ท่ีมา https://www.bauhaus-
dessau.de/en/architecture/bauhaus-building.html 

https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-building-in-dessau/
https://www.bauhaus-dessau.de/en/architecture/bauhaus-building.html
https://www.bauhaus-dessau.de/en/architecture/bauhaus-building.html
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เปลือกอาคาร (Facade) 

อาคารทุกหลังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า The Bauhaus เป็นอาคารที่บ่งบอกถึงยุค Modernism 

ได้อย่างชัดเจน ด้วยองค์ประกอบของกรอบอาคารที่แตกต่างกันในแต่ละอาคาร สื่อถึงความต้ังใจที่ว่า 

ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารสอดคล้องและสะท้อนต่อรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมภายนอกได้อย่าง 

ชัดเจน จากคำพูดที่ว่า “Form Follow Function” (เกื้อสมบัต ิ2561) 

 

Table  8 Diagram แสดงการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดในแต่ละส่วนอาคาร Bauhaus  
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อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาปนิก : อมร ศรีวงศ ์

สถานที่ตั้ง : พญาไท, กรุงเทพมหานคร 

ประเภทอาคาร : อาคารมหาวิทยาลัย 

สร้างเสร็จในป ี: พ.ศ. 2508-2511 

 

Figure  29 ภาพหุ่นจ าลองอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สิริเกียรติกลุ 
2563) 
 

ประวัติความเป็นมา (History) 

 ภายหลังการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรกที่ถนนศรีอยุธยาสำเร็จไปได้ด้วยดี ดร.

สตางค์ มงคลสุข มีความต้องการที่จะผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งนี้กา้วขึ้นมาเป็นผู้นำ

ในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยขยายฐานการศึกษาให้คลอบคลุมคณะวิชาสาขาต่าง 

ๆ มากขึ้น ทั้งด้าน พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์ จนกระทั่งได้รับการ

ช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ ซึ่งไดส้่งเงินทุนในการช่วยเหลือโครงการมาจำนวนหนึ่ง และได้ส่ง 

Dr. James S. Dinning มาเป็นอาจารย์ช่วยสอนและภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนของมลูนิธิ 

ประจำประเทศไทย และไดร้่วมกับรัฐบาลไทยในการจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยต่อไป และเนื่องด้วย
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ความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการนำเสนอให้จัดตั้งมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ขึ้นมาใหม่บนที่ดินถนนพระรามหก จำนวน 40 ไร ่ และได้ให ้ อมร ศรีวงศ์เริ่มตน้การออกแบบ

กลุ่มอาคารเหล่านี้ในช่วงปี พ.ศ. 2508 

 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบัการออกแบบในลักษณะกลุ่มอาคาร ซึ่งประกอบ

ไปด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 7 หลังอาคาร 4 หลังแรกเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แยกตาม

ภาควิชา (Multidiscliplinary laboratories) ได้แก่อาคารพรีคลินิก อาคารฟิสิกส์ อาคารชีววิทยา 

และ อาคารเคมีและสำนักงานเลขานุการ อาคารหลังที่ 6 ได้แก่อาคารปาฐกถาหรือตึกกลม เป็นศูนย์

เรียนรวม และสุดท้ายอาคารผ่าศพ (Dissecting Room) อาคารทั้งหลายได้รับการจัดวางแบบ

กระจายตัวแยกเป็นหลัง ๆ ทีเ่ป็นอิสระต่อกันในผังบริเวณ และเช่ือมต่อกันด้วยทางเดินระหว่างอาคาร 

 คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้นับเป็นผลงานออกแบบของ อมร ศรีวงศ์ ที่ประสบความสำเร็จ

กว้างขวางที่สุด เพราะเป็นผลงานช้ินแรกของ อมร ศรีวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาปัตยกรรม 

แสดงให้เห็นถึงการถูกยอมรับจากผู้เช่ียวชาญ และได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคม

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์(สิริเกยีรติกุล 2563) 

ฟังก์ชันการใชง้าน (Functional)  

 

Table  9 แผนภาพแสดงต าแหน่งของอาคารต่างๆ ในกลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 
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1. อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ความสูง 6 ชั้น ที่วางตัวแยกกระจายเว้นห่างจากกัน เพื่อ

สร้างพ้ืนที่ปิดล้อม (Enclosure) สำหรับในการปลกูต้นไม้ระหว่างอาคารความกว้างของอาคาร

ปฏิบัติการมีขนาดเท่ากันทุกหลังที่ 16 เมตร แต่ขนาดความยาวแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ

ใช้สอย ตั้งแต่ 60 เมตร (อาคารพรีคลินิคและอาคารฟิสิกส์), 78 เมตร (อาคารชีววิทยา) และ ยาวที่สุด 

84 เมตร ( อาคารเคมีและสำนักงานเลขานุการ) 

 

Figure  30 ภาพล าดับของอาคาร ในกลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีมา (วารสารอาษา,2510) 

 

Figure  31 ภาพแสดงอาคารปาฐกถาท่ีตั้งอยู่ริมถนน พระรามหก ท่ีมา (วารสารอาษา,2510) 
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Figure  32 ภาพแสดงการสร้างพืน้ท่ีปิดล้อมระหว่างกลุ่มอาคารเพ่ือปลกูต้นไม้ ท่ีมา (วารสารอาษา
,2510) 
 

2. อาคารปาฐกถารวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม มีลักษณะเด่นชัดโดยจะเห็นเป็นลูกษณะถ้วยชามคอนกรีตลอยเหนือยู่

บนระดับพื้น และมีการกดพื้นอาคารลงไปใต้ระดับพื้นดิน ประมาณ 1.2 เมตร สำหรับเปน็ลานเพ่ือทำ

กิจกรรมเอนกประสงค์ และตรงบริเวณโถงตรงกลางนั้นได้มีการเจาะช่องช่องแสง รูปวงกลมเพื่อนำ

แสงจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในพื้นที่บริเวณโถงตรงกลาง พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่จะถกูใช้เพื่อทำ

กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา  

 

Figure  33 ภาพอาคารปาฐกถาท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะภายนอกโดยรวม ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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ระบบความสัมพันธข์องพื้นที่ (Space Organisation) 

 แนวทางที่สถาปนิกได้ให้ความสำคัญอย่างมากคือการนำแสงสว่างเข้าสู่ห้องปฎิบัติการแบบ

ทางอ้อม (Indirect Light) ยังคงเป็นแนวทางทีส่ถาปนิกเอง ให้ความสำคัญ และช้ีให้เห็นว่าการให้

ความสำคัญในการควบคุมแสงเข้าสู่อาคารนั้นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำใหส้ถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน

เขตประเทศร้อนอย่างไทยไม่สามารถหยิบยมืวิธีการออกแบบของสถาปัตยกรรมในประเทศเขตหนาวที่

เน้นการเปิดรับแสงเข้ามาเพื่อสร้างความอบอุ่นขึ้นภายในอาคาร จะเห็นได้จากในการวางแนวอาคาร

นั้น สถาปนกิวางตัวอาคารโดยการหันด้านแคบไปทางทิศตะวันและตะวันตกเพื่อให้พื้นที่ผนังรับแดด

น้อยที่สุด ผนังด้านแคบของอาคารถูกออกแบบโดยการออกแบบให้เป็นผนังทึบแทนทั้งหมด เว้นแต่ว่า

เปิดเป็นหน้าต่างเฉพาะช่วงที่ตรงกับทางเดินหรือโถงบันไดเท่านั้น เพื่อให้แสงสว่างและการระบาย

อากาศกับทางเดิน ส่วนด้านที่เป็นผนังยาว ได้ออกแบบให้มีหน้าต่างตลอดทั้งแนวเพื่อดึงแสงเข้ามาสู่

ภายในอาคาร และเปิดทัศนยีภาพไปสู่สวนที่ได้ทำการออกแบบไว้ และเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้สาด

เข้ามาภายในห้องปฎิบัติการโดยตรง จึงได้ทำการออกแบบระเบียงยื่น(Shading Corridor)จากแนว

หน้าต่างออกไป 3 เมตร และติดตั้งแผงบังแดดขึ้นตลอดทั้งด้านอาคาร 

 

Table  10 แผนภาพให้เห็นทิศทางการวากลุ่มอาคารให้สัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ 
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ลักษณะของพืน้ที่ว่างภายในที่สัมพันธ์กับการใช้งาน 

ในแนวทางของการออกแบบจัดวางฟังก์ชันภายในของอมร ศรีวงศ์นั้นในฐานะที่เป็นสถาปนิก

ผู้รับผิดชอบโครงการออกแบบกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์นั้น นิธิ เอี่ยวศรวีงศ์เคยกล่าวถึงไว้ว่า “เขาไม่

เชื่อในการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นเชื่อว่าความงามมันจะต้องเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์ใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่

ออกแบบเนี่ย ทุกอย่างมีฟังก์ชันหมด แล้วบอกว่าถ้าคุณทำให้ได้มีฟังก์ชันหมดจริงนะ มันสวยเองไม่

ต้องไปคิดก่อน ไม่ต้องไปเริ่มต้นออกแบบให้มันงาม แต่ออกแบบให้มันมีฟังก์ชันทั้งหมด มีเหตุผล

ในทางเศรษฐศาสตร์ มีเหตุมีผลอะไร มันจะงามของมันเอง” ที่มา (สิริเกียรติกุล 2563)  

 

Figure  34 ภาพแสดงการน าแสงเข้ามาสู่ภายในโถงบันไดอาคาร โดยมแีนวแผงบังแดดในการช่วย
กรองแสง ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
 

 



  46 

 

Figure  35 ภาพระหว่างการก่อสร้างตรงทางเดินภายในอาคาร ท่ีมคีวามกว้างอยู่ท่ี 3 เมตร เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้แสงแดดสาดเข้าสู่ภายในห้องปฎิบัติการได้โดยตรง ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
 

เปลือกอาคาร (Facade) 

1. อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ 

จะเห็นได้ว่ามีแผงบังแดดแนวนอนวางตัวอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ แผงบังแดดแนวล่าง ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณ

ปลายคานโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากแนวผนังอาคาร แต่ว่าไม่ได้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งปลายสุด แต่มี

การถอยร่นเข้ามาประมาณ 0.50 เมตร ทำให้เห็นคานยื่นทะลุแผงกันแดดแนวนอนออกมาเป็นจังหวะ

ทุก ๆ ช่วงเสาระยะ 6 เมตร ส่วนแผงกันแดดแนวบาน วางอยู่ในระนาบเดียวกันกับแนวล่าง แต่ติดตั้ง

ให้อยู่ในระดับสูงเหนือแนวหน้าต่างของห้องปฎิบัติการขึ้นไป โดยติดต้ังให้ห้อยตัวลงมาจากคานของ

ชั้นบนที่อยู่ถัดขึ้นไป ระหว่างแผงบังแดดทั้งสองระดับนี้แล้วนั้น ยังถูกคั่นด้วยแผงบังแดดแนวต้ังเป็น

จังหวะทุก ๆ ระยะกึ่งกลางช่วงเสาโดยติดตั้งให้ขอบด้านของของแผงบังแดดแนวต้ังนื้ยื่นออกมาเสมอ

แนวเดียวกับปลายคานยื่น ซึ่งทำให้เกิดการขบกัน (Interlock) การขบกันเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นๆ ทุกๆ 

ระยะ 6 เมตรตามระยะช่วงเสา และเปน็การแสดงให้เห็นถึงการตั้งใจเพื่อให้แสงแดดนั้นไม่สามารถ

สาดเข้าสู่อาคารได้โดยตรง 



  47 

 

Figure  36 ภาพแสดงแผงกนัแดดแนวตั้งและแนวนอนผ่านการ interlock กันในทุกๆระยะช่วงเสา 6
เมตร ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
 

 
Figure  37 แผงกันแดดแนวตั้งและแนวนอนท่ีได้ถกูน ามาใช้ตลอดแนวอาคารปฎิบติัการ ท่ีมา (สิริ
เกียรติกลุ 2563) 
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2. อาคารวิจัย 

อาคารวิจัยเป็นอาคารเพียงหลังเดียวในกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่วางหันด้าน

ยาวของอาคารไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก สถาปนิกได้ทำการออกแบบโดยคำนึงถึงการแก้ไข

ปัญหาความร้อนที่เข้ามาสู่ภายในอาคารด้วยใช้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเคมีและอาคารชีววิทยาที่

วางตัวอยู่ด้านทิศตะวันออกของอาคารวิจัยเพื่อใช้เป็นตัวบังแดด และเนื่องจากทางเดินเชื่อมระหว่าง

อาคารนั้นมีความกว้างอยู่ที่ 4 เมตร จึงเพียงพอให้เป็นระเบียงกันแดดให้กับผนังดานทิศตะวันออก

ของอาคารวิจัยได้เป็นอย่างดี ในส่วนของด้านทิศตะวันซึ่งเป็นฝั่งที่จะโดนแสงตลอดในช่วงบ่ายน้ัน 

สถาปนิกเองได้ออกแบบแผงบังแดดแนวตั้งขึ้นเพื่อป้องกันแสงที่จะสาดเข้ามาโดนตรงตลอดผนัง ซึ่ง

แต่ละชิ้นของแผนบังแดดแนวต้ังนั้น มีขนาด 0.40 x 2.50 เมตร โดยทำการบิดองศาเล็กน้อย ใน

ลักษณะที่ทำให้แผงบังแดดนั้นมีการเหลื่อมกันระหว่างชิ้น ส่งผลให้มีแสงสามารถเข้าสู่อาคารได้

เล็กน้อยเพียงพอในการให้แสงสว่างภายในห้องพักอาคารและห้องทำงานเจ้าหน้าที่อีกด้วย 

 

Figure  38 ภาพแสดงการน าแสงเข้ามาสู่ภายในโถงบันไดอาคารวิจัย โดยมีแนวแผงบังแดดในการ
ช่วยกรองแสง ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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Figure  39 ภาพแสดงรูปด้านอาคารด้านทิศตะวันตกของอาคารวิจัย ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 

 

Figure  40 ภาพแสดงให้เห็นถึงรูปด้านอาคารด้านทิศตะวันตกของอาคารวิจัยท่ีมคีวามแตกต่างจาก
รูปด้านอาคารด้านอ่ืน ๆ ภายในกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถาปนิก : อมร ศรีวงศ ์

สถานที่ตั้ง : ขอนแก่น, ประเทศไทย 

ประเภทอาคาร : อาคารมหาวิทยาลัย 

สร้างเสร็จในป ี: พ.ศ. 2507-2509 

 

Figure  41 ภาพถ่ายทางอากาศให้เห็นผังโดยรอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ท่ีมา หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ประวัติความเป็นมา (History) 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในอาคารชุดแรกของโครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมทีเรียกว่าคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เนื่องจากใน

ระยะแรกได้มีการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ไว้ที่คณะวิทยาศาตร์ด้วย โดยในช่วงแรกได้ทำ

การเปิดขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้มีการเปิดรับให้

เข้าศึกษาไปก่อนหน้า และในช่วงแรกของการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษากลุ่มแรกจึงได้
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เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่ออาคารหลังนี้สร้างเสร็จในป ี พ.ศ.

2509 นักศึกษากลุ่มแรกจึงได้ถูกย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างถาวร บทบาทของคณะ

วิทยาศาสตร์ในช่วงแรกจึงเป็นการเปิดการเรียนการสอนให้แก่ นักศึกษารุ่นแรก ๆ ของทั้งสองคณะ 

(คณะเกษตรศาสตร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร)์ โดยมีการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยภายหลัง ในช่วงปี พ.ศ. 2516 ได้มีการเปิดรับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์รุ่นแรกของตนเอง (สิริเกียรตกิุล 2563) 

 

ฟังก์ชันการใชง้าน (Functional)  

 

Table  11 แผนภาพแสดงต าแหน่งของอาคารส่วนต่างๆ ในกลุ่มอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์(สิริ
เกียรติกลุ 2563) 

 

1. อาคารปาฐกถาทรงกลม  

ความจุที่นั่งฟังบรรยาย ได้ 500 คน จัดอยู่ในตำแหน่งอาคารที่โดดเด่นรับมุมมองที่มาจากทาง

ถนนหลักด้านทิศตะวันตกของกลุ่มอาคารและคณะวิทยาศาสตร ์
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Figure  42 ภาพมมุสูงอาคารปาฐกถาทรงกลม ท่ีมา วีรพล สิงห์น้อย 
 

 

Figure  43 ภาพบรรยากาศโดยรอบอาคารปาฐกถาทรงกลม ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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2. อาคารเรียนและสำนักงานอธิการบดี 

วางตัวเยื้องไปทางทิศเหนือของอาคารปาฐกถาประกอบด้วยห้องเรียนและส่วนสำนักงาน

อธิการบดีประกอบไปด้วยห้องเรียน และส่วนสำนักงานอธิการบดีรวมอยู่ในหลังเดียวกัน ขนาดความ

สูง 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร และมีความยาวอยู่ที่ 120 เมตร อาคารเป็นลักษณะแคบยาวหลังน้ีวางตัว

ยางเป็นแนวตรง เริ่มจากทศิตะวันกมุ่งไปยังทิศตะวันออก จนเมื่อเริ่มเข้าใกล้อาคารปาฐกถาทรงกลม 

อาคารจะค่อยๆ เบี่ยงตัวหลบอาคารปาฐกถาเป็นแนวโค้งไปทางทิศเหนือ โดยทิ้งระยะห่างระหว่าง

อาคารทั้งสอง ประมาณ 3 เมตร และทำทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารทั้งสองเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ที่

บริเวณชั้นสองด้านฝั่งตะวันออกของอาคารซึ่งเป็นที่ต้ังของสำนักงานอธิการบดียังมีการต่อตัวอาคาร

ออกไปทางทิศเหนือ เพื่อเชื่อมกับอาคารปฎิบัติการที่วางตัวห่างออกไป 21 เมตร อาคารเชื่อมต่อนี้

สามารถทำใหส้ามารถเดินจากสำนกังานอธิการบดีไปยังอาคารปฎิบัติการได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินออก

นอกบริเวณอาคาร 

 

Figure  44 ภาพแสดงให้เห็นถึงแนวอาคารของอาคารเรียนท่ีมลีักษณะโค้งเพ่ือเบี่ยงให้กับอาคาร
ปาฐกถาทรงกลม ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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3. อาคารปฎิบัติการ 

ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาคาร SC01 มีขนาด 4 ชั้นสูงสุดในบรรดาอาคารทั้งหมด วางตัวใน

แนวขนานเป็นเส้นตรงกับอาคารเรียนและสำนักงานอธิการบดี ตัวอาคารมีขนาดความกว้างเท่ากันที่

ระยะ 10 เมตร แต่มคีวามยาวเพียงครึ่งเดียวของอาคารเรียนและสำนักงานอธิการบดีคือ 60เมตร บนั

ได้สร้างยื่นออกไปทางด้านทิศเหนือ ณ ตำแหน่งกึ่งกลางอาคาร ทำให้แผนผังของอาคารโดยรวมมี

ลักษณะเป็นตัว ทีคว่ำ ภายในประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และ ห้องปฏิบัติการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นหน้าที่ใช้สอยหลักของอาคารหลังนี ้

 

Figure  45 ภาพแสดงมมุมองด้านข้างอาคารปฏิบัติการเม่ือมองจากทางทิศเหนือ แสดงให้เห็นถึง
ต าแหน่งของบันไดในอาคาร ท่ีมา หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
Figure  46 ภาพแสดงให้เห็นอาคารปฏิบัติการท่ีมคีวามสูงท่ีสุดในกลุ่มอาคาร มมุมองจากถนนด้าน
รองด้านหลงัอาคาร ท่ีมา หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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4. อาคารห้องทดลองทางเคมี 

เป็นอาคารช้ันเดียว ตั้งอยู่ด้านหน้าเยื้องไปทางทิศตะวันออกของอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการ แต่มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตเปลือกโค้งพาราโบลิค ที่วางตัวตัวเนื่องกนั 5 โค้ง 

 

Figure  47 ภาพแสดงอาคารห้องทดลองทางเคมีในปัจจุบันซ่ึงถูกทิง้ร้าง ท่ีมา วีรพล สิงห์น้อย 
 

ระบบความสัมพันธข์องพื้นที่ 

อาคารทั้งหมด 4 หลังนี้ ไดว้างตัวทิ้งระยะห่างกันอย่างเป็นอิสระ โดยมีทางเดินเช่ือมต่อเพื่อ

เชื่อมโยงทางสัญจรระหว่างอาคารเข้าด้วยกัน ยกเว้นแต่อาคารห้องทดลองเคมี ซึ่งเป็นอาคารหลัง

เดียวในกลุ่มนี้ที่ไม่มีทางเดินเช่ือมเข้าสู่อาคาร แต่หากพิจารณาการจัดวางและหน้าที่ใช้สอยอาคารแล้ว

ก็ต้องนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจากแผนผังเดียวกัน  

 

Table  12 แผนภาพให้เห็นทิศทางการวางกลุ่มอาคารให้สัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ 
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ลักษณะของพืน้ที่ว่างภายในที่สัมพันธ์กับการใช้งาน 

ความต้องการใช้สอยพ้ืนที่ภายในห้องปฎิบตัิการ ซึ่งประกอบไปด้วยโต๊ะและเคาน์เตอร์การ

ทดลองว฿งมีขนาดและรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน เป็นประเด็นหลักที่สถาปนิกผู้ออกแบบ

คำนึงถึง 

1. การจัดการด้านพื้นที่ใช้สอย 

พื้นที่ส่วนปฏิบัติการจำเป็นต้องใช้พื้นที่ห้องที่เป็นโถงโล่งโดยตลอด เพื่อความสะดวกในการเรียน

การสอนทีมุ่่งเน้นการสาธิตให้นักศึกษาดูและเรียนรู้จากการลงมือทำ เพราะฉะนั้นหากเกิดมีเสา

ปรากฏขึ้นกลางห้อง จะทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในขาดความคล่องตัวและยังอาจทำให้บดบังมุมมอง

สร้างความรำคาญทางสายตาในระหว่างการเรียน จากเหตุปัจจัยดังนี้ สถาปนิกจึงได้ออกแบบอาคาร

ปฏิบัติการโดยการนำเสาโครงสร้างไว้ที่ด้านริมผนังภายนอกทั้งหมด โดยมีเสาที่เรียงตัวกันถี ่ ๆ ทกุ

ระยะ 2 เมตร ที่หัวเสาจะวางคานคอนกรีตที่มีความลึกประมาณ 1 เมตร โดยพาดช่วงกว้างระยะ 10 

เมตร จากเสาด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง และไม่มีการเสิรมเสารับน้ำหนักระหว่างเสาทั้งสองฝั่งให้กีด

ขวางพื้นที่ใช้สอยภายใน 

 

Figure  48 ภาพแสดงช่วงเสาและคานคอนกรีตเหนือหัวเสาเพ่ือให้เกิดพืน้ท่ีใช้สอยได้อย่างอิสระ 
ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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2. การจัดการเรื่องคุณภาพแสงที่สัมพันธ์กับการใช้งานภายในห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาตร์น้ันต้องการคุณภาพแสงที่ดีในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะแสงที่สาด

เข้ามาจนมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนขณะกำลังทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ส่วนห้องปฏิบัติการที่มีแสงนอ้ยเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสายตา ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานมากเกินจนต้อง

ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟภายในอาคาร 

 

Figure  49 ภาพบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 

 

Figure  50 ภาพบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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เปลือกอาคาร (Facade) 

1. อาคารปฎิบัติการ 

หากเราอยู่ภายในห้องปฏิบัติการแล้วมองออกไปทางหน้าต่างเราจะพบว่าเห็นเป็นช่องแสงสอง

ระดับ เกิดจากชุดหน้าต่างเหนือเคาน์เตอร์ยาว ติดต้ังตามจังหวะของช่วงเสา ซึ่งในชุดหน้าต่างเหนือ

เคาน์เตอร์ก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองระดับอีกทีหนึ่ง เป็นช่องแสงติดตายแนวนอน 2 ช่อง ช่วยทำหน้าที่

ให้แสงสว่างบรเิวณพ้ืนที่เคาน์เตอร์ยาว ซึ่งมีการติดต้ังอ่างล้างอุปกรณ์เอาไว้ ช่องแสงนี้จะช่วยนำแสง

เข้ามาให้ตัวอ่างสามารถแห้งได้ง่ายและไม่ชื้นจนเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค ส่วนระดับสูงขึ้นมาอีกจะ

เป็นหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว เรียง 3 บานต่อเนื่องกันในการช่วยเรื่องการระบายอากาศ และช่องแสงใน

ระดับเหนือหัวขึ้นไป คือช่องแสงใต้คานมีลกัษณะเป็นแนวยาววางตัวต่อเนื่องระหว่างช่วงเสา โดย

ระหว่างช่องแสงทั้งสองระดับนั้นได้ถูกแบ่งด้วยองค์ประกอบทางโครงสร้างคือ ครีบคานแนวนอน 

(Transom) ซึ่งอยู่ในระนาบที่แตกต่างกัน  

 ชุดหน้าต่างเหนือเคาน์เตอร์ติดตั้งระหว่างเสาชิวแนวเสาด้านนอก ส่วนช่องแสงใต้คานติดตั้ง

บนตัวครีบคานแนวนอน (Transom) โดยมีการร่นระยะเข้าห่างจากเสาเข้ามา 20 เซนติเมตร ทำให้

เกิดช่องแสงแนวนอนโดยไม่มีเสามาคั่น ซึ่งเป็นวิธีการที่สถาปนิกดึงแสงสว่างจากภายนอกขึ้นไป

กระจายบนฝ้าเพดานทำให้ได้รับแสงสว่างเพียงพอ โดยพื้นที่ในห้องปฏิบัติการทั้งหมดจะได้รับแสง

สว่างภายนอกแบบแสงทางอ้อม (Indirect light) 

 

Table  13 แผนภาพแสดงแนวการวางครีบคานแนวนอน และแสดงต าแหน่งของช่องแสงภายใน
ห้องปฏิบัติการ  
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Figure  51 ภาพแสดงการใช้งานช่องแสงในการน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานบริเวณเคาน์เตอร์
ทดลอง ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 

 

Figure  52 รูปด้านอาคารปฎิบัติการแสดงให้เห็นการออกแบบรูปด้านอาคารท่ีสัมพันธ์กับ
วัตถปุระสงค์การใช้งานพืน้ท่ีภายในห้องปฏิบัติการ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

สถาปนิก : อมร ศรีวงศ ์

สถานที่ตั้ง : สงขลา, ประเทศไทย 

ประเภทอาคาร : อาคารมหาวิทยาลัย 

สร้างเสร็จในป ี: พ.ศ. 2507-2509 

 

Figure  53 ภาพแสดงหุ่นจ าลองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สิริเกียรติกลุ 
2563) 
 

ประวัติความเป็นมา (History) 

 ภายหลังการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ 

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุขก็ได้เกิดการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วย

แนวคิด มหาวิทยาลัยเดียว หลายวิทยาเขต ที่ประยุกต์มาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนยีร์ ถูกนำมาปรับ

ใช้เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตนี้ขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยโอนย้ายโรงการจัดตั้งคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จากวิทยาเขตปัตตานี มายังวิทยาเขตสงขลาแทน บนเนื้อที่ 690 ไร ่ที่ได้รับบริจาค

จากคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร บนที่ดินสวนยางเดิมจึงได้เริ่มเปลี่ยนสภาพมาเป็นที่ดินเพื่อ

การศึกษาแทน ในช่วงปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ ได้ผลักดันคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติจัด
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จ้างทีมวิศวกรและสถาปนิก รชฎ กาญจนะวณิชย์ และ อมร ศรีวงศ์ ให้วางผังแม่บท (Master Plan) 

ทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นครัง้แรกสำหรับหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัย ที่มีการทำผังแม่บทอย่าง

ชัดเจน และเป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผิดชอบการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 

 คณะวิทยาศาสตร์ถูกจัดให้อยูใ่นตำแหน่งใจกลางมหาวิทยาลัย อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ

ของคณะวิทยาศาสตร์ในเชิงกายภาพและสัญลักษณ์ ในส่วนงานก่อสร้างนั้นต้องใช้งบประมาณที่สูงจงึ

ทำให้มีการต้องเบิกแบบปีต่อปี และเนื่องจากความลาดชันของพ้ืนที่ทำให้การระบุระดับความสูงต่ำที่

แน่นอนแต่ละหลังทำได้ยาก สถาปนิกและวิศวกรจึงจำเป็นต้องคิดค้นวิธีและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ

ตอบสนองเงื่อนไขของแต่ละอาคารให้สำเร็จลุล่วงไปได้  

ฟังก์ชันการใชง้าน (Functional)  

 

Table  14 ภาพแสดงผงัการใช้งานส่วนต่างของกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(สิริเกียรติกลุ 2563) 

 

1. อาคารจำลองคลีนิค 

อาคารจำลองคลีนิค หรอื ส่วนพรีคลีนิค นั้นแท้จริงแล้วเป็นอาคารเรียนของคณะ

แพทยศาสตร์ ที่สถาปนิกออกแบบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารเรียนทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก

การเรียนการสอนของทั้งสองคณะนั้นมีความเช่ือมโยงถึงกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดการพื้นที่ใช้

สอยภายในอาคารมีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากแต่ละห้องมีความต้องการใช้พ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน  
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2. อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย อาคารเคมี อาคารชีววิทยา อาคารฟิสิกส์ 

อาคารคณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ มีลักษณะการออกแบบที่คล้ายคลึงกับอาคารปฎิบัติการของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คืออาคารทุกหลังหันด้านแคบไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

โดยมีขนาดความกว้างอาคารเท่ากันหมดทุกหลังที่ 16 เมตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเสา ช่วงเสาละ 8 

เมตร ส่วนความยาวอาคารอยู่ที่ 60 เมตร เท่ากันทุกหลัง ยกเว้นอาคารเคมีหลังเดียวที่มีความยาวเป็น 

2 เท่า คือ 120 เมตร ความคล้ายคลึงระหว่างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสองหลังนี้อีกอย่างหนึ่งคือ 

เทคนิคการออกแบบเพ่ือควบคุมแสงเข้าสู่อาคาร ซึ่งเลอืกใช้เป็นวัสดุคอนกรีตและมแีนวคิดในการ

ออกแบบใกล้เคียงกัน 

 

Figure  54 ภาพแสดงรูปด้านอาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีมา 
(สิริเกียรติกลุ 2563) 
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Figure  55 ภาพแสดงให้เห็นการเช่ือมต่อของพืน้ระหว่างอาคารภายในกลุ่มอาคารเดียวกัน ท่ีมา (สิริ
เกียรติกลุ 2563) 

 

3. อาคารปาฐกถา คณะวิทยาศาสตร ์

อาคารปาฐกถาคณะวิทยาศาสตร์ หรือชื่อเล่นว่า ตึกฟักทอง อาคารหลังนี้ถูกออกแบบเมื่อปี 

พ.ศ. 2512 ถอืเป็นประธานของอาคารในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ การวางอาคารปาฐกถาเป็นประธาน

โดยออกแบบเป็นผังรูปวงกลมเป็นแนวคิดที ่ อมร ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากการออกแบบ คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหดิล อาคารกลมหลังนี้ไม่เพยีงแต่มีรูปแบบ

ของโครงสร้างที่พิสดารที่สุด แต่ยังแสดงออกให้เห็นถึงการบรรลุซึ่งวุฒิปัญญา ในการผสมผสาน

ระหว่างปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย และ ทิศทางของแสงรวมถึงการประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมอย่างลงตัว 

โดยการใช้งานอาคารหลังน้ีนั้น มีที่นั่งทั้งสิน้ 1,500 ที่นัง่ และแบ่งออกเป็นห้องบรรยาย 4 

ห้องเล็ก แต่ละห้องสามารถจุคนได้ ห้องละ 250 ที่นั่ง และ 1 ห้องใหญ่ ห้องละ 500 ที่นั่ง โดยจะมี

การเว้นช่องว่างระหว่างห้องบรรยายไว้ เพื่อเปน็ทางเดินจากภายนอกเข้าสู่อาคาร โดยมีทิศทางมุ่งไป

จบที่โถงศูนย์กลางอาคาร ซึ่งมีรูปแบบเป็นรูป 5 เหลี่ยมด้านไม่เท่า ซึ่งเกิดจากการที่ผนังของห้อง

บรรยายแต่ละห้องมาประกอบกัน 
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Figure  56 ภาพแสดงรูปบรรยากาศโดยรอบตึกฟักทอง ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 

 

Figure  57 ภาพแสดงบรรยากาศภายในห้องบรรยายเลก็ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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ระบบความสัมพันธข์องพื้นที่ 

จากที่เราจะเห็นได้ว่าการออกแบบกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์น้ันมี การออกแบบอาคาร

เป็นลักษณะกลุ่มอาคาร ซึ่งแต่ละอาคารจะมีความยาวที่เท่ากันยกเว้นเพียงตึกอาคารเคมี ที่มีความ

ยาวมากกว่าอาคารหลังอื่น แต่ละอาคารถูกเช่ือมโยงกันด้วยทางเดินที่เปิดโล่งด้านข้างให้ลมสามารถ

ถ่ายเทและพัดผ่านได้โดยง่าย และจะเห็นได้ว่าสถาปนิกมีการคิดถึงสภาพอากาศโดยรอบ จากการที่

วางแนวอาคารเพื่อให้การปะทะกับแสงแดดเป็นไปได้โดยน้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ และเรื่องสำคัญ

คือการที่พ้ืนที่ก่อสร้าง มีความเป็นระดับลาดชัน จึงทำให้อาคารทุกหลังมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจ

ระดับพื้นที่แตกต่างกัน  

 

Figure  58 ภาพแสดงโถงทางเดินท่ีเปิดโล่งท าหน้าท่ีในการเช่ือมต่ออาคารสู่อีกอาคาร ท่ีมา(สิริ
เกียรติกลุ 2563) 
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Figure  59 ภาพแสดงรูปด้านส้ันของอาคารท่ีโดนแสงแดดกระทบโดยตรง ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 
2563) 
ลักษณะของพืน้ที่ว่างภายในที่สัมพันธ์กับการใช้งาน 

การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดสถาปนิกในความต้องการ

แสงภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร และเพื่อให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การใช้งานภายในพื้นที่ จะเห็นได้

จากการออกแบบพื้นที่โถงบันไดให้มีความสัมพันธ์กับแสงที่เข้ามาสู่บริเวณโถงบันได โดยมีเปลือก

อาคารห่อหุ้มอยู่ที่ช้ันภายนอกเพื่อช่วยในการกรองแสงไม่ให้เข้ามามากจนเกินไป และจะเห็นได้จาก

กระบวนการในการออกแบบอาคารปาฐกถา ในจุดเริ่มต้นของแนวคิดนั้นไม่ได้มีการวางรูปทรงอาคาร

หลังนี้มาเป็นรูปฟักทองดังช่ือเล่นของอาคารหลังนี้ แต่เกิดจากการพยายามจัดการพ้ืนที่ใช้สอย 

สำหรับห้องบรรยาย ให้มีจำนวนที่นั่งเพียงพอต่อการใช้งาน และคณุภาพของการมองเห็นอีกด้วย 

 

Figure  60 ภาพแสดงโถงบนัได ของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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Figure  61 ภาพร่างของไอเดียการออกแบบอาคารปาฐกถา ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
เปลือกอาคาร (Facade) 

เทคนิคการออกแบบเพ่ือควบคุมแสงเข้าสู่อาคารไม่ว่าจะเป็นการยื่นระเบียงตลอดผังด้านยาว

อาคารและการออกแบบแผงบังแดด ในอาคารหลังนี้ สถาปนิกได้ออกแบบแผงบังแดดขึ้นใหม่จากเดิม

ที่เคยออกแบบ เป็นแนวนอนสลับแนวต้ังที่มหาวิทยาลัยมหิดล เปลีย่นเป็นแบบแนวต้ังทั้งหมดที่

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร ์ ด้วยวิธีการหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปในที ่ ( Site Cast Concrete ) มีการ

เรียงตัวกันในแนวต้ังและทอดยาวไปในรูปด้านอาคาร เพื่อชว่ยกรองแสงแดดให้เข้ามาสู่อาคารได้ใน

ปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานภายใน 

 

Figure  62 ภาพแสดงแผงกนัแดดท่ีทอดเรียงไปบนรูปด้านยาว ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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กลุ่มอาคารโรงพยาบาลรามาธิบด ี

สถาปนิก : เจน สกลธนารักษ ์

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

ประเภทอาคาร : อาคารโรงพยาบาล และ อาคารเพื่อการศึกษา 

สร้างเสร็จในป ี: พ.ศ. 2516 

 

Figure  63 ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคารมมุมองจากถนนหลกั ท่ีมา (โพธิวนากลุ 2565) 
ประวัติความเป็นมา (History) 

โรงพยาบาลรามาธิบด ีเป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ มีอาคารรวม 20 อาคาร โดยมีหนา้ที่

หลักคือ  การปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 1,367 คน  
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Figure  64 ภาพแสดงตึกคนไข้นอก โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีมา (โพธิวนากลุ 2565) 

 

Figure  65 ภาพการเปิดใช้งานอาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีมา (หอจดหมาย
เหตแุละพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี) 
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ฟังก์ชันการใชง้าน (Functional)  

 

Table  15 แผนภาพท่ีตั้งอาคารในโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีมา 
https://www.rama.mahidol.ac.th/th/communication/map-th 

กลุ่มอาคารโรงพยาบาลรามาธิบด ี หน้าที่หลักคือการให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วย

เฉพาะทาง รวมถึงยังเป็น สถานศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศกึษาพยาบาลอีกด้วย ซึ่งทำให้

การใช้งานอาคาร ประกอบไปด้วยอาคารจำนวนทั้งสิ้น 9 หลัง ดังนี้ 

1. อาคารหลัก 

2. อาคาร 4 (ตึกผู้ป่วยนอก) 

3. อาคาร 3 (ตึกผู้ป่วยใน) 

4. อาคารเรียนและปฎิบัติการด้านการแพทย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

5. อาคารเรียนรวม 

6. ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ 

7. มูลนิธิรามาธิบด ี

8. อาคารโรงอาหาร 

9. ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เพิ่มมาภายหลัง) 
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เปลือกอาคาร (Facade) 

ทิศทางการวางตัวอาคาร อาคารหลักวางตัวทอดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่ามีแนวคิดใกล้เคียงกับ อาคารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื่องจากพื้นที่ตั้งอาคารอยู่ถัดจากกันไปเพียงไม่มาก เนือ่งจากมีการใช้งานที่หลากหลาย ภายในกลุ่ม

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงส่งผลให้การออกแบบแผงบังแดดอาคาร รูปด้านอาคารมีความ

แตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ในส่วนที่จะสงัเกตุเห็นได้ชัดเจนที่สุด จะเป็นในส่วนของอาคารหลักที่มี

ลักษณะของรูปแบบเป็นการ Interlocking กัน เพื่อช่วยในเรื่องการกรองแสงจากภายนอกเข้ามาสู่

ภายในพื้นที่ใช้งานภายใน และในบริเวณที่เป็นห้องพักของผู้ป่วยนอก มีการเลือกใช้รูปแบบของรูป

ด้านแบบเปิดโล่งเพ่ือให้อากาศสามารถถ่ายเทไปยังห้องพักคนไข้ได้สะดวก และเป็นการให้แสง

ธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ห้องพักฟื้นได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ในส่วนของด้านหลังอาคารจะเห็นลักษณะของ

การเปิดโล่งของช่องเปิดมากกว่าในด้านหน้าอาคาร เนื่องจากเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือจึงอาจส่งผล

ให้ด้านหลังของอาคารได้รับแสงที่น้อยกว่าในด้านหน้าอาคาร และยังมีอาคารโรงอาหารที่เป็นจุดที่

อาคารหลายหลังโดยรอบสามารถชว่ยในการลดปริมาณแสงแดดที่จะเข้าถึงภายในอาคาร จึงทำให้มี

ความสามารถในการเปิดมุมมองด้วยวัสดุกระจก เพื่อให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้โดยง่าย 

แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงด้านที่มีแสงแดดตกกระทบอยู่บ้าง จะเห็นได้ดั่งในภาพประกอบ

ต่อไป 

 

Figure  66 ภาพแสดงวิธีการเลือกใช้รูปแบบแผงบังแดดด้านหน้าอาคารหลกัท่ีสัมพันธ์กับการใช้
งาน ท่ีมา (โพธิวนากลุ 2565) 
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Figure  67 ภาพถ่ายโฆษณาในอดีต ท่ีแสดงให้เห็นมมุมองด้านหลงัของอาคารหลกั ท่ีมา (โพธิวนา
กลุ 2565) 

 

Figure  68 ภาพถ่ายโดยรอบของอาคารโรงอาหาร (โพธิวนากลุ 2565) 
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โรงแรมเพรซเิดนท์ โฮเทล 

สถาปนิก : กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยประเภทโรงแรม 

สร้างเสร็จในป ี: พ.ศ. 2516 

 

Figure  69 ภาพทัศนียภาพโดยรอบ มมุมองจากถนน (โพธิวนากลุ 2565) 
ประวัติความเป็นมา (History) 

โรงแรมเพรซิเดนท์นั้นได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมธุรกจิ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านกิจการโรงแรม ซึ่งในช่วงนั้นเอง องค์การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวได้ให้ข้อมูลไว้ว่ายังขาดสถานที่พักและขาดโรงแรมชั้นหนึ่งอีกมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง

จะเป็นอุปสรรคต่อประเทศในการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กรุงเทพ 

มีโรงแรมชั้นหนึ่ง อยู่เพียง 5 แห่ง และสามารถรับรองแขกได้เพียง 1,500 ห้องเท่านั้น จึงมีความ

จำเป็นในการต้องสร้างโรงแรมชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้น 

โรงแรมเพรซิเดนท์เดิมทีนั้นในช่วงโครงการระยะแรกนั้นมอีาคารใหญ่แคเ่พียงหลังเดียว สูง 8 

ชั้น (ไม่รวมห้องเก็บของใต้ดินและห้องลิฟต์บนหลังคา) นำทีมโดย กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา เป็น
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สถาปนิกและ ดร. รชฏ กาญจนวนิช เป็นวิศวกรโครงสร้าง จะเห็นได้ว่าหลักฐานหนึ่งของการ

สนับสนุนโดยรัฐบาลคือการยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น 

กรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมของ Arcadia, ฝ้าเพดาน Acoustic ของ Armstrong เป็นต้น 

 

Figure  70 ภาพทัศนียภาพโดยรอบโรงแรมเพรซิเดนท์ ซ่ึงภายหลังถูกเปลี่ยนช่ือเป็น ฮอลิเดย์ อินน์ 
ทีมา (โพธิวนากลุ 2565) 

 

Figure  71 ภาพแสดงรูปตัดอาคารตามแนวยาว ท่ีมา (โพธิวนากลุ 2565) 
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ฟังก์ชันการใชง้าน (Functional)  

ฟังก์ชันการใช้งานภายในของโรงแรมเพรซิเดนท์ ประกอบไปด้วยอาคารหลักซึ่งทำหน้าที่เป็น

ส่วนห้องพัก 2 อาคาร และสว่นช้ัน 1 ที่เชื่อมต่อกัน ผ่านตัวสระว่ายน้ำและพื้นที่สนับสนุนโครงการ 

ตัวอาคารทั้งสอง วางตัวเป็นรูปตัว L ล้อมคอร์ทที่มีพื้นที่ใช้สอยเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็ก ( Shopping 

Arcade )  

 

Table  16 แผนผังการใช้งานพืน้ท่ีโดยรวมท่ีสัมพันธ์กับการใช้งาน  

 

Figure  72 ผังการใช้งานส่วนสนับสนุนโครงการในช้ันท่ี 1 ท่ีมา (โพธิวนากลุ 2565) 
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Figure  73 ภาพบรรยากาศห้องพักภายใน ท่ีมา https://www.agoda.com/th-th/holiday-inn-bangkok 
 

เปลือกอาคาร (Facade) 

 เนื่องจากอาคารทั้งสองหลังข้างต้นวางตัวด้านยาวอาคารหันเข้ารับแดดจากทางทิศตะวันออก

และทิศตะวันตกจึงทำให้สถาปนิกต้องออกแบบ แผงบังแดดขึ้นมา และมีส่วนผนังทึบสลับกันไป และ

เพื่อให้แขกในห้องพักได้รับทัศนวิสัยที่กว้าง จึงใช้ผนังกระจกกรองแสงบรรจุในช่องว่างของผนัง โดย

ถอยร่นผนังกระจกให้อยูล่ำดับลึกกว่าแนวผนังทึบ จึงได้รูปแบบการวางตัวของแผงบังแดด และเกิด

เป็นรูปด้านอาคารทอดยาวไปทั้งอาคาร การเลือกใช้วัสดุกระจกเป็นแบบกระจกตัดแสงสีเข้ม ซึ่งมี

กรอบอลูมิเนียมสีขาว การใชผ้นังทึบคอนกรีตฉาบผิวด้วยหินล้างสีขาว 

 

Figure  74 ภาพแสดงรูปทัศนียภาพภายนอกโดยเห็นอาคารท้ังสองหลังตามยาว ท่ีมา (โพธิวนากลุ 
2565) 

https://www.agoda.com/th-th/holiday-inn-bangkok
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บทที่ 4 

การวิเคราะหล์ำดับการส่งผา่นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรูปแบบสากล 

 

เมื่อได้ทำการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมตามบบทก่อนหน้า แล้วจึงได้เข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์ของอาคารแต่ละหลงั ตามกรอบแนวคิดที่ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์บริบท

ที่ตั้งอาคาร รูปแบบขององค์ประกอบที่ใช้งานในอาคาร และ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยกบั

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่บนอาคาร ผ่านช่วงเวลา และนำไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

 

การวิเคราะหอ์าคารตามลำดับการส่งผ่านองค์ประกอบ 

Bauhaus 

อาคาร Bauhaus ถูกแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นส่วนๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปฎิบัติการ อาคาร

สำนักงาน โรงเรียนช่างฝีมือ พื้นที่จัดแสดงงาน และหอพักนักศึกษา ซึ่งทัง้หมดประกอบกันอยู่ภายใน

อาคาร Bauhaus หลังนี้  
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Table  17 ภาพแสดง Axonometric ส่วนต่างๆใน Bauhaus และการจัดวางผังอาคารกับพืน้ท่ีบริบท
โดยรอบ 
 

ในพื้นที่ของชั้นใต้ดิน ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ทำกิจกรรม และ ทำงานเวิร์คชอปทางศิลปะต่าง ๆ อาทิ

เช่น พื้นที่โรงยิม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องซักล้าง พื้นที่เวิร์คชอปงานปั้น งานภาพพิมพ์ หรืองานจัด

แสดงเวทีต่าง ๆ ซึ่งในชั้นใต้ดนิจะอยู่ในระดับที่ต่ำไปกว่าระดับพื้นดิน แต่ก็ยังมีช่องแสงเพียงพอให้แสง

สามารถลอดผา่นลงไปได้จากด้านบน ซึ่งลักษณะวัสดุที่ใช้งานเป็นกระจกและติดตะแกรงไว้ ตลอดทั้ง

แนว จะปรากฏในแผนภาพ เส้นสีแดงตามแผนภาพด้านล่าง ตลอดทั้งแนวพ้ืนชั้นใต้ดิน เป็นรูปแบบ

เดียวกัน ตามการใช้งาน ประกอบกับการที่อยู่ชั้นใต้ดินแต่ยังมีความต้องการแสงธรรมชาติ สถาปนิก

จึงวิธีการนี้ในการใช้งานช่องเปิดอีกด้วย 

 

Table  18 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่าง ๆ ในผงัพืน้ช้ันใต้ดิน 
 

ในผังพื้นช้ัน 1 จนถึงผังพื้นช้ัน 3 การใช้งานจะถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียน 

ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องครัว ห้องปฎิบัติการทางศิลปะ เวทีสำหรับจัดงานแสดงต่าง ๆ ซึ่ง

ในชั้น 1 การใช้งานพ้ืนที่ปฏิบัติการทางศิลปะนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องนำแสงจากภายนอกเข้ามาสู่

ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ดังปรากฏให้เห็นเป็นเส้นสีน้ำเงิน ในแผนภาพ และส่วนเส้นสีแดงใน
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แผนภาพจะเห็นได้ว่าเป็นพ้ืนที่ใช้งานภายในอาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร และห้องพักครูหรือห้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ มีความต้องการในการใช้แสงเข้ามาภายในอาคาร ที่แตกต่างกันกับเส้นสีน้ำเงิน จึงทำ

ให้รูปแบบที่ปรากฏ เกิดขึ้นแตกต่างกันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการใช้งาน 

 

Table  19 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่างๆในผังช้ัน 1 

 

Table  20 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่างๆในผังพืน้ช้ัน2-3-4 
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รูปแบบการใช้งานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏบนรูปด้านอาคารของ Bauhaus มี

ลักษณะที่สะทอ้นวัตถุประสงค์ทางการใช้งานอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา เห็นได้จากในแผนภาพ

ด้านล่างว่าแต่ละส่วนที่มีการใช้งานแตกต่างกันออกไป มีการใช้งานที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การใช้

งาน สิ่งนี้จึงเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม มิใช่ ส่วนประดับทางสถาปัตยกรรม 

 

Table  21 ภาพแสดงการวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ท่ีสัมพันธ์กับรูปด้านอาคาร 

 
Table  22 ภาพแสดงรูปแบบของการใช้งานรูปด้านท่ีสัมพันธ์กับอาคารมมุ Axonometric 
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อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นลำดับต่อมาในกระบวนการวิเคราะห์ 

จะเห็นทิศทางการวางอาคารให้กลุ่มอาคารวางตัวทอดไปในทิศตะออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียง

เหนือ และแยกส่วนการใช้งานอาคาร ภาควิชาต่าง ๆ เป็นหลัง ๆ แยกออกจากกันโดยเชื่อมต่อกันผ่าน

ทางเดินต่ออาคาร 

 

Table  23 แผนภาพแสดง Masterplan ส่วนต่าง ๆ ใน กลุ่มอาคาร และการจัดวางผังอาคารกับพืน้ท่ี
บริบทโดยรอบ 
 

อาคารวิจัยเป็นอาคารหลังเดียวในกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ที่วางตัวแตกต่างจังอาคารหลังอ่ืน ๆ 

ในส่วนนี้สถาปนิกได้พบว่าเนื่องจากเรื่องความร้อนที่ปะทะจากแสงแดดในช่วงบ่าย จะส่งผลต่อการ

ทำงานในพื้นที่ใช้งานด้านใน จึงทำการเลือกใช้รูปแบบของแผงบังแดดที่มาลักษณะกึ่งทึบกึ่งโปร่ง เพ่ือ

กรองแสงที่จะเข้ามาสู่ภายในอาคาร แต่ในขณะเดียวกันด้านที่ไม่ได้ปะทะกับแสงแดดโดยตรง หรือเส้น

สีเขียวบนผังบริเวณ จะเห็นได้ว่ามีการนำแผงบังแดดลักษณะเดียวกันออกไป และเพิ่มระยะทางเดิน 

เป็น 4 เมตร เพื่อลดการสะท้อนจากพ้ืนเข้าสู่พื้นที่ใช้งานภายใน และเพื่อเปิดมุมมองไปยังพื้นที่สวน

โดยรอบอาคาร 



  82 

 

Table  24 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่าง ๆในส่วนอาคารวิจัย 
อาคารส่วนใหญ่ในกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียงตัวไปในทิศตะออกเฉียงใต้

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีรูปแบบการใช้แผงกันแดด เป็นลักษณะของการ Interlocking กันซึ่ง

อาศัยความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนื่องจากส่วนแผงกันแดดนั้นมีการเชื่อมต่อ

กันจากคานสู่คานในแนวตั้ง และสามารถใช้งานในการกรองแสงจากภายนอกอาคารที่ปะทะลงมายัง

พื้นทางเดินก่อนสะท้อนเข้าสู่ภายในห้องใช้งานต่าง ๆ ภายใน จะเห็นได้จากการวางแนวแผงกันแดดนี้

บนเส้นสีแดงบนแผนภาพด้านล่าง ในส่วนที่เป็นทางเดินเชื่อมต่ออาคาร จะเห็นได้ว่ามีการเปิดให้เป็น

ช่องว่างทางเดินเผื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 

Figure  75 ภาพแสดงแผงกนัแดดท่ีมลีักษณะการ interlock กัน ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
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Table  25 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่าง ๆในส่วนอาคารปฏิบัติการ 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์นั้น เมื่อถูกนำมาแบ่งให้เห็นถึง

การใช้งานแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ใช้สอยจะเห็นได้ว่า มีลักษณะเลอืกใช้คล้ายคลงึกับแนวทางใน

การออกแบบ อาคาร Bauhaus แต่ในส่วนรายละเอียดจะพบว่า สถาปนิกเองมีการประยุกต์ใช้

องค์ประกอบให้มีความสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยด้วย เช่นเรื่องของการถ่ายเทอากาศ 

และทิศทางของแสงแดดที่สร้างแสงสว่างจนเกินความต้องการของพื้นที่ใช้สอยภายใน  

 

Table  26 ภาพแสดงการวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ท่ีสัมพันธ์กับรูปด้านอาคาร 
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Table  27 ภาพแสดงการวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ท่ีสัมพันธ์กับรูปด้านอาคาของอาคาร Bauhaus และ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนงานใช้งานทั้งหมดภายในกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

อาคารปฎิบัติการ และ อาคารเรียน 

 

Table  28 แผนภาพ Axonometric แสดง ส่วนต่าง ๆใน กลุ่มอาคาร และการจัดวางผังอาคารกับพืน้ท่ี
บริบทโดยรอบ 
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การวางตัวของอาคารนีจ้ะมีอาคารปาฐกถาอยู่ที่ด้านหน้า เพ่ือเป็นจุดเด่น ส่วนอาคารเรียนและส่วน

อาคารปฎิบัติการนั้น วางตัวขนานจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 

 

Table  29 แผนภาพแสดง Masterplan ส่วนต่างๆใน กลุ่มอาคาร และการจัดวางผงัอาคารกับพืน้ท่ี
บริบทโดยรอบ 
 

ในส่วนนี้จะสังเกตุเห็นว่าการเลือกใช้แผงกันแดดแบบ Transom ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทก่อน ๆ 

เพื่อใช้ในการนำแสงจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอาคาร ซึง่มีฟังก์ชันการใช้งานคือห้องปฎิบัติการ ที่

ต้องการแสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็น และช่วยในการให้อ่างล้างเครื่องมือสามารถแห้งได้ไว เพื่อ

ลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่ใช้สอย โดยรูปแบบของ Transom นั้นทอดยาวปรากฏตลอด

ทั้งรูปด้านแนวยาวของอาคาร และในส่วนของด้านที่มีการปะทะกับแสงแดดมากที่สุด จะเห็นได้ว่า

สถาปนิกเองเลือกใช้ผนังทึบเช่นเดียวกันกับตัวอาคารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล ข้อ

แตกต่างของโถงบันไดอาคารหลังนี้กับอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคือ ในด้านทิศ

เหนือของอาคาร เนื่องจาก ไมได้ปะทะกับแสงแดดโดยตรงสถาปนิกจึงได้ทำการเลือกใช้ผนังกระจก 

เพื่อเปิดมุมมองทางสายตา ให้สามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ระหว่างการเดินขึ้นลง

อาคาร และช่วยในการดึงแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในอาคาร 
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Table  30 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่างๆในส่วนอาคารปฏิบัติการ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีลักษณะการวางผังอาคารเป็นแบบกลุ่ม

เช่นเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมีการใช้งานอาคารคล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบไป

ด้วย อาคารจำลองคลินิก อาคารฟิสิกส์ ห้องสมุด อาคารชีววิทยา และ อาคารปาฐกถา 

 

Table  31 แผนภาพ Axonometric แสดง ส่วนต่างๆใน กลุ่มอาคาร และการจัดวางผังอาคารกับพืน้ท่ี
บริบทโดยรอบ 
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ในทิศทางการวางผังอาคารจะเห็นได้ว่ามีการวางแนวอาคารทอดยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศ

ตะวันตก เป็นกลุ่มอาคารที่มกีารเช่ือมต่อกันด้วย ทางเดินเปิดโล่ง จากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่ง 

และมีอาคารปาฐกถาวางอยู่ตรงกลาง เพ่ือเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ถึงการเชิดชู องค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์  

 

Table  32 แผนภาพแสดง Masterplan ส่วนต่าง ๆ ใน กลุ่มอาคาร และการจัดวางผังอาคารกับพืน้ท่ี
บริบทโดยรอบ 
 

ลักษณะวิธีการเลือกใช้แผงกันแดดมีลักษณะใกล้เคียงกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่มี

ความแตกต่างกันในรูปแบบการใช้เพียงแค่แนวต้ังเพียงอย่างเดียว แต่มีการบิดแกน เพื่อช่วยในเรื่อง

ของการกรองแสงธรรมชาติที่จะเข้ามาสู่ภายในอาคาร จะพบว่ามีการคำนึงถึงเรื่องทิศทางแดด ลมฝน 

ที่จะเข้ามาสู่ภายในอาคาร และขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ต่อยอดจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ในการ

ออกแบบแผงกันแดดนี้ขึ้นมา 
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Table  33 ภาพแสดงต าแหน่งของการใช้งานรูปแบบของช่องเปิดต่าง ๆ ในส่วนอาคารปฏิบัติการ 
 

 

Figure  76 การเช่ือมต่อกันของแผงกันแดดแนวตั้งของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 
2563) 
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โรงแรมเพรซเิดนท์ โฮเทล 

โรงแรมเพรซิเดนท์โฮเทลมีการวางรูปอาคารไปตามแนวยาวของที่ดิน ทำให้ห้องพักแขกทั้ง

สองด้านจำเป็นจะต้องหันเข้ารับแดดจาก 2 ด้าน คือดา้นทิศตะวันตกและตะวันออก จะเห็นได้จาก

แผนภาพแสดงทิศทางการวางแนวอาคาร จึงส่งผลให้จำเป็นต้องออกแบบให้มีทั้งกันสาดและแผงบัง

แดด และมีส่วนของการใช้ผนังทึบ เพื่อที่จะได้ให้แขกภายในห้องพักมีทัศนวิสัยที่จะรบัวิวภายนอกได้

กว้างขวางขึ้น 

 

Table  34  แผนภาพแสดงตำแหน่งการใช้สอยอาคารและการวางทิศทางอาคาร 
จะเห็นได ้

การเลือกใช้รูปแบบแผงกันแดดน้ันสาเหตุคือเรื่องของการช่วยป้องกันแสงแดดที่เข้ามาสู่

ภายในอาคารซึ่งในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาที่ด้านข้างอาคารนั้นโดนแสงแดดต่างกันไปตามในแต่ละ

ช่วงเวลา อย่างไรก็ดีเราจะพบว่าด้วยสัดส่วนการใช้แผงบังแดดกับส่วนที่เป็นกระจกเพ่ือเปิดทัศนวิสัย

นั้นมีสัดส่วนทีแ่ตกต่างกันพอสมควรจนสังเกตุเห็นได้ จึงสันนิษฐานว่าผูอ้อกแบบต้องการเน้นชัดเรื่อง

การเปิดมุมมองออกสู่ภายนอกเป็นประเด็นสำคัญ และเนื่องจากตัวห้องพักเองไม่ได้มีระเบียงที่

สามารถทำใหผู้้เข้าพักสามารถออกไปรับลมและแสงแดดได้โดยตรง จึงส่งผลให้ขนาดของแผงกันแดด

ที่เมื่อมองดูจากภายนอกมีรูปแบบต่อเนื่องกันตลอดทั้งแนวอาคารมีขนาดใหญ่ และดูโดดเด่นมากกว่า

ช่องแสงของห้องพัก  
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Table  35 แผนภาพแสดงให้เห็นถึงการใช้งานแผงบังแดดในอาคาร 
แต่ในส่วนของทางเข้าอาคาร ทีท่ำหน้าที่เป็นทั้งทางเข้าและเป็นจุด Drop off ของบริเวณ

หน้าโรงแรมจะเห็นได้ว่าสถาปนิกมีความตั้งใจในการใช้หลังคาที่มีลักษณะโครงสร้างหลังแบบ 

Folding ยื่นออกมาในลักษณะที่ว่าสามารถช่วยในเรื่องของการกันแดดและฝนได้ และเป็นการเปิด

มุมมองจากภายในออกสู่ภายในอย่างเต็มความสามารถ 

 

Figure  77 ภาพแสดงบรรยากาศภายนอกอาคารและหลงัคาของจุด Drop Off ท่ีมา (โพธิวนากลุ 
2565) 
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เอสเมอรัลดา โฮเทล 

โครงการอาคารชุดพักอาศัย โรงแรมเอสเมอรัลดาโฮเทล ประกอบด้วย แฟลตขนาด 2 

ห้องนอน 3 หอ้งนอน และ Penthouse รวมทั้งสิ้น 62 หน่วย ในการออกแบบสถาปนิกผู้ออกแบบได้

คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก โดยสะท้อนออกมาให้

เห็นได้จากการวางผังอาคารให้มีอาคารสองหลังวางตัวอิสระจากกัน มีเพียงชั้น 1 ทีเ่ชื่อมต่อกันเพื่อ

เป็นพ้ืนที่ของส่วนงานสนับสนุนโครงการได้แก่ ส่วนต้อนรับ หรือพื้นที่ทำงานของแม่บ้าน โดยในการ

วางผังอาคารนั้นจะเห็นได้ว่า อาคารหลังนี้จะได้รับแสงธรรมชาติจากภายนอก เกือบทุกด้านของ

อาคาร และทุกด้านของอาคารจะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่จะสามารถมองเห็นส่วนที่เป็น

พื้นที่ส่วนกลางอย่างเช่น สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น หรือ สวนในโครงการ อย่างอิสระ  

 

Table  36 แผนภาพแสดงการจัดวางแนวอาคารท่ีสัมพันธ์กับวิธีการในการออกแบบ 
 

ในการวางผังส่วนห้องพักอาคารนั้น เนื่องจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น สถาปนิกเองมีความ

คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องความเป็นส่วนตัว อาคารหลัง

นี้แยกให้ผนังของห้องพักแต่ละหน่วยให้ไม่มีการใช้ผนังร่วมกันอยู่เลย เป็นการแยกความเป็นส่วน
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ตัวอย่างเด็ดขาด จะเห็นได้จากการที่ห้องพักอาศัยนั้น วางอยู่คนละทิศทางกัน ในแต่ละ Tower เมื่อ

ออกจากลิฟตส์่วนกลางแล้ว ผู้เข้าพักอาศัยจะถูกจ่ายไปยังห้องพักของตนเอง โดยที่ไม่ได้ก้าวล่วงไปใน

พื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน มีลักษณะของการ เข้าหลืบหลบมุมกัน เพื่อบดบังการมองเห็นห้องพักของ

คนอื่นในชั้นเดียวกัน 

ลักษณะของการใช้งานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างกันสาดที่ทำหน้าทีเ่ป็นระเบียง

ด้วยในตัว มีการยื่นระเบียงออกมาขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลดการสะท้อนจากแสงแดดเข้าสู่ภายในห้องพัก

อาศัยและมีการออกแบบให้ส่วนของราวกันตกมีการลดระดับลงเพ่ือช่วยเพิ่มให้สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพจากภายนอกได้มากขึ้นเล็กน้อย ในด้านมีการใช้งานพื้นที่ที่ไม่ต้องการแสงอาทิตย์สถาปนิก

จะเลือกใช้ช่องเปิดขนาดเล็ก เนื่องจากการที่อาคารทุกด้านสามารถรับแดดได้ทุกทิศทาง เหตุผลนี้

นำไปสู่วิธีการที่สถาปนิกใช้ออกแบบช่องแสงบริเวณโถงบันได ที่ดูผ่านแบบผิวเผินจะพบว่าเป็นเพียง

ผนังทึบ แต่เมือ่พิจารณาดีดีแล้วจะพบว่ามีช่องแสงแนวต้ังเพ่ือดึงแสงจากภายนอกเข้าไปสู่ภายใน 

บริเวณโถงบันไดหนีไฟ

 

Table  37 แผนภาพแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของพืน้ท่ีใช้สอยท่ีสัมพันธ์กับวิธีการเลือกใช้
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ 

เมื่อนำข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ มาประกอบกระบวนการวิเคราะห์แล้วนำมามาเรียบเรียง

โดยแบ่งเป็นประเภทการใช้งานอาคาร และเรียงตามช่วงปี โดยแบ่งเป็น Origin, 1st  Root, 2nd 

Root, 3rd Root, 4th Root จะได้ถูกแบ่งออกเป็น การใช้งานอาคารราชการและอาคารสาธารณะใน

สองแถวบน และการใช้งานอาคารพักอาศัยในแถวล่าง และตามช่วงปีจะได้เป็น ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 

2501 - 2510 ช่วงที่ 2 ป ีพ.ศ. 2510 – 2520 ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2520 – 2530 และ ช่วงที่ 4 ปี.ศ. 

2530 เป็นต้นไป  

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่พบในทุกช่วงอาคารมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการออกแบบ และ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ซึ่งอาคารราชการเกือบทั้งหมดในช่วงที่ 1 จะเกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการ

ช่วยเหลือหรือจัดหาในการก่อสร้าง เช่นเดียวกับใน ช่วงที่ 2 และ 3 เป็นอาคารที่ได้รับการสนับสนนุ

จากรัฐบาลอยู่ ตามแผนพัฒนาประเทศไทย ที่รัฐบาลประกาศขึ้นมา 

วิธีการในการออกแบบส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นลักษณะของการเป็นแผงกันแดดแบบยื่นออกมา 

มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงหรือความตั้งใจของสถาปนิกที่จะสะทอ้นให้เห็นถึง

ความพยายามในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ในการออกแบบ วัสดุส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นคอนกรีต ซึ่ง

ประกอบไปด้วยแบบหล่อในที่ และ ระบบชิ้นส่วนสำเร็จ มาประกอบ 

 

Figure  78 ภาพการเรียงล าดบัอาคารตามช่วงเวลาและประเภทการใช้งานอาคาร 
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Figure  79 ภาพการจัดเรียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ของอาคารตามช่วงเวลาและ
ประเภทการใช้งานอาคาร 
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

การส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยใดบา้ง 

ในประการแรกเกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและความต้องการใช้สถาปนิกในการ

ออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความต้องการนั้น โดยที่อาคารหน่วยงานราชการมีส่วนใน

การขยายตัวของเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากนโยบายการกระจาย สถานที่ราชการไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิด การขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะการพัฒนาประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2501-

2530 นั้นมีการพัฒนาด้วยกันหลายด้าน เช่นการคมนาคมทางบก และการคมนาคมทางอากาศ ส่งผล

ให้เกิดโรงแรมในบริเวณใกล้สนามบิน หรือ สถานีรถไฟเป็นจำนวนมาก และในด้านสาธารณสุขเองก็มี

การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากทั้งใน กรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัดเอง อาคารเพื่อ

การศึกษาก็ได้รับการสนับสนนุการก่อสร้างจากรัฐบาลภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศ ในการ

เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ในต่างจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการขยายตัวน้ี ซึ่งส่งผลให้สถาปนิกอย่าง อมร 

ศรีวงศ์ ได้มีการเดินทางไปออกแบบอาคารเหล่านี้ให้เกิดขึน้ และ มีการใช้แนวคิดในวิธีการคล้ายคลึง

กัน แต่มีการประยุกต์ใช้ให้เหน็ ไปตามบริบทของพื้นที่ตั้งอาคาร   

การส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมน้ันเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานประการแรกคือ 

เมื่อเกิดการใช้งานรูปแบบที่มีขนาดใหญ่และเรียงตัวกันสวยงาม บนอาคารที่มีลักษณะการใช้งานเป็น

อาคารราชการ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ความประทับใจต่อสิ่งที่เห็นต่อหน้า อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้

เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือการใช้งานที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ที่สถาปนิกในช่วงแรกนั้น ได้

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 

3 แห่ง ( มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ) การใช้ผนังทีบ

ในด้านที่ไม่ได้ใช้สอยพื้นที่อะไรนอกจากการเป็นโถงบันได การทำผนังทึบเพื่อช่วยป้องกันแสงในการ

เข้าสู่ผนังช้ันในอาคาร เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดนี้ และการใช้แผงกันแดดเพ่ือช่วยในการ

บดบังแสงแดดที่สาดเข้ามาที่ผนังช้ันในอาคาร และการใช้ขนาดของพ้ืนที่ทางเดินที่มีขนาดใหญ่ลดการ

ที่แสงแดดสะทอ้นลงพ้ืนเข้าสู่ผนังอาคารช้ันใน  
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การส่งผ่านองค์ประกอบไปยงัลำดบัที่ 4 ชว่งปี พ.ศ.2530 

การเกิดขึ้นของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เกิดการรับมา ประยุกต์ใช้ ส่งต่อ ตั้งแต่ในอาคาร

ต้นกำเนิด มายังในช่วงแรกจนถึงช่วงที่ 3 พบว่าเกิดเป็นรูปแบบที่พอจะสังเกตเห็นได้จากกายภาพ

ภายนอกอาคาร ในช่วงที่ 4 ของผู้ศึกษาน้ัน จึงได้เลือกใช้อาคารที่เป็นลักษณะตึกแถว ที่สามารถพบ

เห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะการใช้ คอนกรีตนำมาเป็นแผงบังแดดในการกันแสงแดดเข้าสู่

ภายในอาคาร 

 

Figure  80 ภาพอาคารตึกแถวในช่วงล าดับการส่งต่อ ท่ี 4 
เราจะพบว่ามีลักษณะการใชรู้ปแบบที่สามารถย้อนกลับไปมองรูปแบบของเปลือกอาคาร

ในช่วงที่ 1 / 2 / 3  ก็จะพบว่ามีลักษณะหรือเส้นสายรูปแบบวิธีการในการใช้งานเช่นเดียวกัน และใน

การใช้งานเพ่ือตอบวัตถุประสงค์เดียวกัน    คือเรื่องของการป้องกันแสงแดดให้เข้ามาสูภ่ายในอาคาร 

แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่ปรากฏนั้น จะพบว่ามีบางอาคารที่ตัวแผงกันแดดนั้น ตอบสนอง
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วัตถุประสงคท์างการใช้ งาน และบางอาคารอาจจะไม่ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือ

ปกป้องอาคารจากแสงแดดตามแนวคิดที่ได้ส่งผ่านกันต่อมา    

รูปแบบการใช้งานแผงกันแดดแบบนี้สามารถพบเห็นได้ในอาคารประเภทการพักอาศัยแบบ

ตึกแถว ซึ่งพบได้ในทุกจังหวัดของประเทศไทย เช่น ลพบุรี เชียงใหม่ ชลบุร ี ไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่า 

ปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของรูปแบบสถาปัตยกรรมลักษณะที่เกิดขึ้นไปทั่วประเทศไทยนี้มีจุดเริ่มต้น

อย่างไร ผู้วิจัยจึงได้ใช้คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา รปูแบบลักษณะของการเกิดขึ้นของรูปแบบนี้ 

แต่อย่างไรก็ดี อาจจะได้รับคำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมด แต่หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้ง

คำถามสำหรับผู้ศึกษาท่านอืน่  ๆ ที่มีคำถามใกล้เคียงกันสามารถตอบคำถามนี้ได้ครบทุกมิติการใช้งาน 

รูปแบบวิธีคิดเฉพาะตัวของสถาปนิกต่อการส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนกิคนเดียวกันนั้นสามารถบ่งบอกถึงวิธีการใน

การออกแบบของสถาปนิกในช่วงเวลาหนึ่ง ไปยังอีกช่วงเวลาหน่ึง โดยเราจะเห็นได้จาก ผลงาน 

ออกแบบ ของ อ.อมร ศรีวงศ์ ซึ่งได้ทำการออกแบบ ชุดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จาก 3 มหาวิทยาลัย 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  เมือ่เรียบเรียงตาม

เวลาในการก่อสร้าง และการเกิดขึ้นของโครงการจะพบว่า  อาคารทั้ง 3 หลังนั้นมีลักษณะการวางผังที่

คล้ายคลึงกันทัง้การเลือกใช้อาคารทรงกลมที่มีการใช้งานภายในเป็นห้องบรรยายรวม โดยถือเอา

ประโยชน์ใช้สอยจากการเป็นห้องเรียน โดยการให้มีการลดหลั่นของระดับที่นั่งเพื่อให้สามารถมองเห็น

หน้าจอได้โดยง่าย โดยการเลือกวางทิศทางอาคารให้มีการปะทะกับแสงแดดตามความจำเป็นต่อการ

ใช้งาน นั้นคือการใช้งานที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์นั่นเอง  ในการออกแบบแผงบังแดดเองนั้น เมื่อ

พิจารณาตามส่วนการวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่า มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้ครีบ

คอนกรีตแนวตั้ง แนวนอนหรือการใช้งาน แบบ ทรานซอม (Transom)  ล้วนแล้วแต่สื่อสารว่า

สถาปนิกมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะโครงสร้างทางวิศวกรรม โดย อ.

อมร สามารถใช้การผสมผสานระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์

ทางการใช้งาน และการออกแบบโครงสร้างรับน้ำหนักที่ช่วยในการวางตัวของแผงบังแดดที่ช่วยในการ

ใช้สอยพื้นทีภายในอาคารได้อย่างดี หรือ อาจจะด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่

ละโครงการ เช่น อาคารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทีม่ีการแบ่งช่วงระยะเวลาของการ

ก่อสร้างออกเป็นช่วง ๆ เนื่องจากการก่อสร้างขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก สิ่ง

นี้สะท้อนออกมาในวิธีคิดของ อ.อมร กับการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเด่นชัดด้วยหลักฐานที่

ปรากฏในบทความที่สืบค้นขอ้มูลได ้
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Figure  81 ภาพแสดงล าดับการก่อสร้างตามแผนงานงบประมาณการก่อสร้าง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 2563) 
 

 
 

Figure  82 ภาพแสดงส่วนขยายของอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมา (สิริเกียรติกลุ 
2563)
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สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา 2547-2552 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ระยอง  
2552-2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม  
2558-2562 ปริญญาศาสตรส์ถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
2563 ศกึษาต่อระดับ ปริญญาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชา แนวความคิดใน
การออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 64/60 หมู่ 6 ซ.สุขุมวิท 93 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี20180   
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