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บทคัดย่อ

อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการใช้งานหลากหลาย ทั้งหอศิลป ห้องบรรยาย ร้านกาแฟ 

ส�านกังาน และได้ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบท ผู้ใช้งานและกิจกรรม  แนวทางที่ใช้ในการออกแบบคือใช้ไดอะแกรม เป็น

ส่วนหนึง่ของกระบวนการออกแบบ มกีารค้นคว้าข้อมลูทีเ่กีย่วกบัโครงการ เช่น ทีต่ัง้ ผูใ้ช้งาน มมุมอง ฯลฯ  น�าข้อมลูทีม่ปีระเดน็

น่าสนใจมาสูข่ัน้ตอนการเลอืกเขยีนเป็นไดอะแกรม และน�าไดอะแกรม นัน้มาพฒันาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการออกแบบ ได้

ใช้ Activities Axis Diagram แสดงถึงความต่อเนื่องของแกนกิจกรรมที่ทะลุผ่านชั้น 1 เปิดเป็นทางเข้าใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

ที่นอกจากจะเป็น Physical Connection ที่ชั้น 1 แล้ว ยังเป็น Visual Connection ที่ชั้น 2 และ 3  ซึ่งได้ถูกออกแบบให้มีความ

ยืดหยุ่น ตอบสนองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา โดยมีบันไดกิจกรรม (event stair) เพื่อใช้งานต่างกันตามกิจกรรมที่

เกิดขึ้น เป็นทางเดิน, ที่แสดงงานศิลปะ, ที่ฉายภาพยนตร์  และได้วิเคราะห์ถึงโปรแกรมและวัสดุ โดยใช้ไดอะแกรม เหล่านี้เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ เพื่อให้อาคารหลังนี้มีความพิเศษต่างจากอาคารอื่นทั้งในวิธีการออกแบบและผลลัพธ์          

ที่ได้มา
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Art Gallery, Kluay Nam Tai                                                                                                                                              
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Abstract

Bangkok University International College and Art Gallery is a 6-story building, which is used for mixed-use programs 

such as art gallery, lecture room, cafe, and international college administration.  This building was designed to fit with 

the contexts, users and activities. Its design approach is to use diagrams as part of the design process. Starting 
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บทน�า 
        

มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตกล้วยน�า้ไทเป็นมหาวทิยาลยั

เอกชนที่เก ่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพ และมีการ

สนับสนุนทางด้านศิลปะมาตลอด หอศิลปมหาวิทยาลัย

กรุงเทพเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรงุเทพเป็นแหล่งเรียน

รู้ที่ได้ด�าเนนิงานต่อเนื่อง  นับแต่เริ่มโครงการหอศิลปฯ ใน

ปี พ.ศ. 2539  ได้ เผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยและการ

ออกแบบรวมทัง้ผลงานทางด้านศลิปวฒันธรรมอืน่ๆ เพือ่ให้

นกัศึกษา ประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนกั

และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึง่ของการ

ด�าเนินชีวิตของประชาชนในสังคม รวมทั้งเพื่อตอบสนอง

ภารกิจในการท�านุบ�ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวทิยาลยั โดยจดัแสดงผลงานศลิปและการออกแบบ การ

บรรยาย การสัมมนา โครงการร่วมกับชุมชน และการประ

ชุมเชิงปฎิบัติการ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเชิงศิลป

วัฒนธรรมและจัดแสดงผลงานของศิลปินที่มีความร่วมสมัย

และเพื่อให ้หอศิลปสามารถขยายพื้นที่การจัดแสดง

นทิรรศการ รวมถึงมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้น 

และเพื่อขยายการรองรับผู ้เข ้าร่วมชมงานและเข้าร่วม

กจิกรรมเชงิศลิปวฒันธรรม  มหาวทิยาลยักรงุเทพได้ย้ายหอ

ศิลปจากพื้นที่เดิมซึ่งอยู ่ภายในอาคาร 9 ชั้น 3 ของ

มหาวิทยาลัย ไปยังพื้นที่ใหม่ ณ อาคาร 7 วิทยาลัย

นานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พื้นที่ใหม่แห่ง

นี้เหมาะสมกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัย

บริเวณโดยรอบและประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาได้ดียิ่งขึ้น  

และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในระดับใน

ประเทศและนานาชาต ิโดยเฉพาะมผีลงานบางชิน้จากศลิปิน

ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานไปที่แสดงงานศิลปะนานาชาติ

เวนิส เบียนนาเล่ ได้มาจัดแสดงที่หอศิลปแห่งนี้ 

        

อาคารหลังนี้ได้เริ่มมาจากที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ต้องการหอศิลปแห่งใหม่ในวิทยาเขตกล้วยน�้าไท และ

ต้องการได้อาคารที่มีแนวความคิดในการออกแบบที่มีความ

สร้างสรรค์ จงึได้จดัการประกวดออกแบบอาคารหอศลิป โดย

เริ่มต้นเป็นเพียงอาคารหอศิลป 2 ชั้น พื้นที่รวมอาคาร

ประมาณ 1,000 ตารางเมตร โดยในขั้นตอนนี้โปรแกรม

ทั้งหมดจะเป็นหอศิลปและส่วนที่มีเพื่อรองรับโครงการหอ

ศิลป  โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าของการท่าเรือซึ่งมีด้านหน้า

ตดิถนนใหญ่ด้านถนนเลยีบทางรถไฟสายตะวนัตก  และด้าน

หลังติดรั้วของมหาวิทยาลัยบริเวณสนามเปตองเดิม (ตรง

บรเิวณทีต่ัง้รปูสามเหลีย่มของอาคารวทิยาลยันานาชาตแิละ

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปัจจุบัน)  ในการประกวด

ออกแบบสถาปัตยกรรมครั้งนี้ได้มีการเชิญสถาปนกิรุ่นใหม่

ที่มีชื่อเสียงถึง 5 ทีมเข้าร่วม ในฐานะสถาปนกิและอาจารย์

ผูส้อนทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะในวชิาแนวความคดิ

ทางสถาปัตยกรรม จึงมีความสนใจที่จะประยุกตร์ใช้แนว

ความคิดทางสถาปัตยกรรมมาใช้ในงานออกแบบโครงการ

จริง และเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยที่

มีวิสัยทัศน์ไปทางด้าน “Creativity University” ซึ่งท�าให้การ

ตอบสนองของทางมหาวทิยาลยักบังานออกแบบทีม่ลีกัษณะ

สร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆเพื่อให้เป็นอาคารที่มีความ

พิเศษกว่าอาคารอื่นทั่วไปได้เป็นอย่างดี จึงท�าให้ได้มีโอกาส

น�าเสนองานออกแบบ ที่มีการใช ้แนวความคิดทาง

สถาปัตยกรรมมาใช้กับการออกแบบและยังได้มีโอกาส

ท�างานออกแบบผ่านการศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านบริบท 

from researching about the project’s information such as site, circulation, view and activities, etc., selecting the 

information with interesting points to write up diagrams and using the diagrams as a part of the design process, the 

strategy is to connect the activity axis through the first floor space and create the space to be a new gateway for the 

university. It is not only a physical connection on the first floor, but also a visual connection at the open space on the 

second and the third floors, which is flexible for any activities by designing the space as steps called “Event Stair” for 

different activities such as walkways, art exhibition space, movie theater, etc. Moreover, analyzing the programs and 

materials by using diagrams as a part of the design process makes this building special and different from other 

buildings in both design process and result. 
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สภาพแวดล้อมรอบข้าง จนถงึพฤตกิรรมผูใ้ช้อาคาร  โดยทมี

ของผูอ้อกแบบกเ็ป็นหนึง่ใน 5 ทมีทีเ่ข้าร่วมประกวดแบบและ

ได้ชนะที ่1 ในการประกวดแบบครัง้นัน้ จงึได้เป็นผูอ้อกแบบ

อาคารหลังนี้  โดยได้มีการใชไ้ดอะแกรม มาเป็นส่วนหนึง่

ของกระบวนการออกแบบ โดยเน้นการค�านงึถงึการเชือ่มต่อ

ระหว่างอาคารนี้กับแกนกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพและถนนด้านหน้า  และค�านึงถึงพื้นที่ที่มีความ

ยืดหยุ่นต่อการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้อาคารประเภท

ต่างๆ

        

จากนัน้ทมีของผูอ้อกแบบได้ท�าการพฒันาแบบจนเสรจ็แบบ

ก่อสร้างเพื่อเตรียมจัดประมูลราคาของผู้รับเหมา  ทางผู้

บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในขณะนัน้ได้มีการเปลี่ยน

นโยบายไม่สร้างอาคารบนทีด่นิทีเ่ป็นทีเ่ช่า จงึมนีโยบายใหม่

ว่าให้ใช้ที่ดิน ที่เป็นบริเวณสนามเปตองเดิม ที่เป็นรูป

สามเหลีย่มอยูต่ดิกบัพืน้ทีเ่ช่าของการท่าเรอืซึง่กจ็ะยงัคงเช่า

อยูเ่พือ่จดัภมูทิศัน์และเป็นพืน้ทีพ่ลาซ่า หน้าอาคารแห่งใหม่

ให้เชือ่มต่อกบัถนนใหญ่ด้านหน้าซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ

สายตะวนัตก เพือ่เป็นทางออกสูถ่นนใหญ่ได้อกีทีห่นึง่ อาคาร

หลังนีจ้ึงเปรียบเสมือนมีด้านหน้า 2 ด้าน ด้านแรกเป็นทาง

เข้าอันใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนอีกด้านเป็นด้านที่เชื่อม

ต่อกับอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

       

เนื่องจากที่ตั้งอาคารอยู ่ที่วิทยาเขตกล้วยน�้าไท ซึ่งเป็น

วิทยาเขตที่มีความหนาแน่น จึงท�าให้เหลือพื้นที่ที่จะน�ามาส

ร้างอาคารไม่มากนกั จึงได้มีการเพิ่มโปรแกรมจากหอศิลป

และองค์ประกอบเสริมของหอศิลป ได้มีการเพิ่มส่วนที่เป็น

วทิยาลยันานาชาตขิึน้มา มสี�านกังานของวทิยาลยันานาชาติ 

ห้องบรรยายฯลฯ  และหอศิลปก็ได้มีการขยายขนาดให้ใหญ่

ขึ้นด้วย   

        

อาคารหลังนี้ได้เริ่มออกแบบเมื่อปี พศ. 2547 และก่อสร้าง

แล้วเสรจ็เมือ่ปี พศ. 2549 พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 3,641 

ตารางเมตร เป็นโครงสร้างคสล. สูง 6 ชั้น โดยมีบางส่วน

เป็นโครงสร้างเสาคาน และบางส่วนเป็นโครงสร้าง Flat Slab  

งบประมาณก่อสร ้างอาคาร ตกแต่งภายใน และภูมิ

สถาปัตยกรรมรวมประมาณ 120 ล้านบาท       

ภาพที่ 1: แสดงถึงผังรวมและแกนกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ภาพที่ 2: รปูทศันยีภาพตอนกลางคนือาคารหอศลิปมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ (ประกวดแบบ)

ภาพที่ 3: ภาพไดอะแกรม แสดงการใช้พื้นที่ Circulation ที่ใหญ่
เป็นอันดบั 2 สามารถใช้เป็น Gallery ได้ด้วย
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วิธีการออกแบบ
        
1.  การตั้งประเด็นค�าถามเพื่อการออกแบบ

                

การที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยให้มีแนวคิดทาง

สถาปัตยกรรม  โดยในขณะเดียวกันก็ค�านงึ ถึงการใช้งาน ผู้

ใช้สอย ฯลฯ นัน้ จะมกีารใช้กระบวนการออกแบบอย่างไรให้

เหมาะสม

         

2.  ประเด็นที่น�าเสนอ  

                

แนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันนี้ได้มี

การพัฒนาเป็นหลายแนวทางขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง 

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวทางหนึ่ง คือ แนวทางการใช้ 

ไดอะแกรม มาเป็นส่วนหนึง่ของ กระบวนการออกแบบ  โดย 

ไดอะแกรม ไม่ใช่พิมพ์เขียว (blueprint) ไม่ใช่การลอกแบบ 

(tracing) คอืการแสดงถงึ (represent) สิง่ทีม่อียู ่แต่เป็นการ

น�าเสนอสิ่งใหม่ ซึ่งบางครั้งสิ่งใหม่ที่ได้ก็อาจเป็นสิ่งที่เราไม่

เคยคาดคิดมาก่อน โดยมี ระบวนการออกแบบเป็นตัวผลัก

ดันไป (bottom up process) หรือบางครั้งอาจได้สิ่งใหม่ที่

ท�าให้เราเข้าใจงานได้ดีขึ้น หรือชัดเจนขึ้น  ตัวอย่างงาน

ออกแบบประเภทนี้เช่นงาน Yokohama Port Terminal 

ประเทศญีปุ่น่ คศ. 2007 ออกแบบโดย FOA (Foreign Office 

Architects) ซึง่พวกเขาได้ออกแบบโดยเริม่จากไดอะแกรม ที่

มจีดุเริม่จาก City (เมอืง) ไปสู ่ Port (ท่าเรอื) เป็น Diagram 

of no Return  ทางเดินที่ FOA ออกแบบให้มีการ Interlock 

กันระหว่าง Circulation Loops ซึ่งท�าให้การเดิน หรือการ

เชื่อมต่อของ Space และ Program ของอาคารนี้ไปได้หลาย

ทาง และผู้ใช้สามารถเลือกเดินไปกลับ ได้โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ซ�้าเส้นทางหรือ Program เดิม  เกิดทางเลือกได้โดยตลอด  

มากกว่าที่จะเป็นทาง หรือโถงใหญ่ๆ อย่างอาคารประเภทนี้

ทั่วไปซึ่งโดยมากมีการก�าหนดเส้นทางเดินที่แน่นอนไว้ การ

ใช้ Circulation Diagram มาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

ออกแบบ  และได้ใช้พื้นผิวอาคารเป็นผิวใหญ่ๆ ไหลต่อเนื่อง

กันตาม Circulation และห่อหุ้ม Space ที่เกิดขึ้น เป็นการ

ผสมผสานระหว่างไดอะแกรม และพื้นผิวที่ไหลต่อเนื่องกัน 

เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ 

ไดอะแกรมเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการออกแบบนัน้ เป็น  

สิ่งที่ท�าให้อาคารมีความพิเศษ โดยผ่านการวิเคราะห์และ

สามารถหยบิยกปมประเดน็ปัญหาต่างๆ  สิง่ทีน่่าสนใจทีเ่กดิ

จากการวิเคราะห์ที่ตั้ง  โปรแกรม Circulation  ผู้ใช้อาคาร

ฯลฯ มาเป็น Diagram และกระบวนการออกแบบได้ทั้งนัน้

                

ขัน้ตอนการออกแบบด้วยการใช้ไดอะแกรม มาเป็นส่วนหนึง่

ของขั้นตอนในการออกแบบ

                

2.1  การเลือก (Selection) ที่จะเขียนไดอะแกรม โดยการ

เลือกที่จะเขียนถึงปัญหา ความพิเศษ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

โครงการนี้    

                

2.2  การเขียน (Application) คือ การเขียนปัญหา ความ

พเิศษ สิง่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัโครงการนีท้ีเ่ราได้เลอืกแล้วว่ามี

ประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจ น�ามาเขียนเป็นไดอะแกรม เพื่อที่

จะได้ท�าให้เกดิเป็นระบบความคดิทีเ่ข้าใจได้ง่ายและสามารถ

น�าไปสู่การใช้เป็นกระบวนการในการออกแบบได้ต่อไป

                

2.3  การปฏิบัติการ (Operation) คือการน�า Diagram        

ที่ ได ้ เขียนขึ้นมา  แล ้วน�ามาใช ้ในการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพืน้ทีท่ีม่คีวามพเิศษ

ส�าหรับโครงการนี้โดยเฉพาะซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการในเบื้องต้น หรือน�ามาเป็นกระบวนการ

ออกแบบแกนทางสญัจร หรอืมมุมองหลกั หรอืการออกแบบ

การใช้วัสดุต่างๆ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล
        

การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การออกแบบนัน้ วเิคราะห์จากข้อมลู

ทีไ่ด้ค้นคว้ามาด้านทีต่ัง้โครงการ ด้านกายภาพ ด้านกจิกรรม 

ด้านโปรแกรมการใช้งาน  ด้านการใช้วัสดุ  ด้านการใช้งาน

ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร โดยข้อมูลบางส่วนเป็นการ

วิเคราะห์ในขณะที่ท�าการประกวดแบบและได้น�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดในการออกแบบหลักๆ มา

ใช้ในกระบวนการออกแบบอาคารหลังนี้
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1.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ตั้งโครงการ 

        

ที่ตั้งโครงการตั้งอยู ่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต

กล้วยน�้าไท ที่ดินบริเวณที่จะสร้างอาคารเป็นรูปสามเหลี่ยม 

มีขนาดพื้นที่ดิน 1,032 ตารางเมตร มีทางเข้าออกติดถนน

ใหญ่ได้โดยตรงโดยผ่านที่ดินเช่าจากการท่าเรือ และอีกด้าน

ติดกับภายในมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะ

เห็นว่ามีเล้นทางเดินหลักของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนกัศึกษาจะ

ใชใ้นการท�ากจิกรรมต่างๆ อย่างมากมาย จงึเรยีกเส้นทางนี้

ว่าแกนกิจกรรม (activities axis)

       

แกนกิจกรรม (Activities Axis)

ขณะท�าการประกวดแบบนั้นได้ท�าการศึกษาผังแม่บทของ

มหาวิทยาลัยฯ พบว่ากิจกรรมโดยมากเกิดขึ้นตามแกนหลัก

แกนหนึง่ซึ่งเราเรียกมันว่า แกนกิจกรรม (activities axis) 

และได้น�าแนวคิดเรื่องแกนกิจกรรมนี้มาใช้เมื่อท�าการ

ออกแบบอาคารหลงันี ้โดยทีป่ลายสดุของแกนนีด้้านทีต่ดิกบั

ถนนใหญ่เป็นที่ตั้งของอาคารแห่งใหม่ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม  

ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะแสดงความต่อเนื่องของกิจกรรม

ต่างๆ เข้าไปในอาคารแห่งใหม่นี้และออกไปสู่ภายนอกอีก

ด้วย

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ
       

การใช้อาคารเต็มพื้นที่ (Maximum Volume)

        

เนือ่งจากทีต่ัง้นีเ้ป็นทีว่่างซึง่เหลอือยูน้่อยมากในมหาวทิยาลยั 

เราจึงต้องการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยใช้พื้นที่

เต็มที่เมื่อหักแนวระยะร่นต่างๆ ตามที่กฎหมายควบคุม

อาคารก�าหนดแล้ว  ซึง่สามารถสร้างได้ทัง้สิน้ 6 ชัน้เป็นพืน้ที่

อาคารรวมประมาณ 3,641 ตารางเมตร  และเพื่อต้องการ

ความต่อเนื่องของแกนกิจกรรมจึงน�าพื้นที่ที่อยู ่บนแกน

กิจกรรมบนชั้นแรกออกเปิดเป็นทางเข้าอันใหม่ให้กับ

มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4: แสดงถึงผังรวม  แกนกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และที่ตั้งอาคาร

ภาพที่ 5: ภาพ Diagram แสดง Maximum Volume และ 
Hole & Access

       

การเปิดมุมมอง (View)

        

บริเวณพื้นที่ชั้น 2 และ 3 เหนือช่องเปิดของแกนกิจกรรม มี

ช่องเปิดทะลุอาคารขนาดใหญ่อีกช่องหนึง่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่

ที่มีความยืดหยุ่น (flexibility) ช่องเปิดนี้เป็นช่องที่เชื่อมต่อ

มุมมองภายในมหาวิทยาลัยกับภายนอกหรือในทางกลับกัน 

บริเวณพื้นที่แห่งนี้ผู้ใช้สามารถมองเห็นมหาวิทยาลัยผ่าน

แกนกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 

บริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก 

โดยที่ช่องที่ชั้นหนึง่จะเป็นการเชื่อมทาง Physical และ ช่อง

ที่ชั้น 2 และ 3 จะเป็นการเชื่อมทาง Visual
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โครงการออกแบบอาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน�้าไท

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกิจกรรม
       

บันไดกิจกรรม (Event Stair)

        

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนประกวดแบบนั้น ได้

วิเคราะห์ถึงความต้องการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย เพื่อตอบ

สนองกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา เมื่อ

ท�าการออกแบบอาคารนี้ ตัวอาคารจึงมีพื้นที่พิเศษระหว่าง

ช่องทะลุอาคารที่ชั้น 2 และ 3  เรียกว่า  Event Stair เป็น 

Flexible Space ที่มีลักษณะเป็น Step  คล้ายขั้นบันได ซึ่งใช้

งานแตกต่างจากพืน้ทีต่ามแบบเดมิๆ ทีเ่คยใช้  โดยพืน้ทีแ่ห่ง

นี้เป็นการเชื่อมกิจกรรมต่อเนื่องกับแกนกิจกรรมหลัก พื้นที่

แห่งนืจ้ะใช้ในโอกาสต่างๆกนัตามแต่กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ เช่น 

ในเวลาปกติก็จะใช้เป็น Circulation ของอาคารหรือใช้เป็นที่

แสดงงานศลิปะ  ในวนัทีเ่ปิดตวังานของหอศลิปอาจใช้เป็นที่

รับรอง จัดงานเปิดตัว ฉายภาพยนต์ บรรยาย เป็นต้น 

        

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านโปรแกรมการใช้งาน 

       

โปรแกรม (Program)

        

เนือ่งจากพืน้ทีท่ีค่่อนข้างจ�ากดั ความเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติ 

วัฒนธรรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ ปัจจุบันท�าให้เกิดอาคารที่มี

การใช้สอยแตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันในอาคารเดียวกันเกิด

ขึ้น ซึ่งอาคารนีก้็เช่นเดียวกัน  Program หลักของอาคารจึง

ประกอบด้วย 2  ส่วนหลักได้แก่ ส่วน  Gallery และวิทยาลัย

นานาชาติ (BUIC)  ส่วน  Gallery ประกอบด้วย ร้านกาแฟ 

ร้านขายหนงัสือ ที่ชั้น 1 ส�านกังานหอศิลป ห้องแสดงงาน

ศิลปะ 2 ห้อง ขนาด  160 ตรม. 2 ห้อง  โดยทั้ง 2 ห้อง

เป็นห้องสี่เหลี่ยมสีขาว (white box) สามารถแสดงงานได้

หลายรปูแบบ  เปิดโล่ง เมคีวามสงู ประมาณ  5.5 และ 4.5 ม. 

โดยจะอยูท่ีช่ัน้ 2 และ 4 ตามล�าดบั  ส่วนวทิยาลยันานาชาติ 

(BUIC)  ประกอบด้วย  ส�านกังาน ที่ชั้น 3 และ 4  ห้องพัก

ผ่อนนกัศกึษา ทีช่ัน้ 5 โดยจะเป็นห้องทีเ่ปิดมมุมองรอบด้าน  

และชัน้บนสดุทีช่ัน้ 6 เป็นห้องบรรยาย ขนาด 80 ทีน่ัง่ และ 

96 ที่นัง่

ภาพที่ 6:  ภาพ Diagram แสดง Physical Connection และ 
Visual Connection

ภาพที่ 8 :  ภาพ Diagram แสดง Program Analysisภาพที่ 7:  ภาพ Diagram แสดง Event Stair Flexibility
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้วัสดุ
       

วัสดุ (Material)

        

ผนงัอาคารส่วนใหญ่ของส่วนหอศิลปเป็นผนงัคอนกรีตหล่อ

ส�าเร็จเปลือยผิว  (exposed precast concrete) และผนงั 

Aluminum Cladding ในส่วนของ Circulation ส่วนวิทยาลัย

นานาชาตเิป็นกระจกใสและ Aluminum Fin ซึง่ Interlock กบั

ผนงัคอนกรตีของส่วนหอศลิป ชัน้ 5 เป็นกระจกใสเพือ่ชมววิ

และทีช่ัน้ 6 เป็นผนงักระจกฝ้าโดยรอบ ในส่วนช่องตรงกลาง

บรเิวณ Event Stair จะใช้ผนงั Aluminum Perforated บรเิวณ

ภายนอกและต่อเชื่อมเข้าสู่ภายใน

        

ขั้นตอนการสรุปแบบเพื่อเขียนแบบ
ก่อสร้างอาคาร
        

ก่อนที่จะถึงขั้นตอนเขียนแบบก่อสร้างจะมีกระบวนการ

ออกแบบร่างขั้นต้นและขั้นพัฒนา ซึ่งได้มีการน�าโปรแกรม  

ที่ได้มา และไดอะแกรมที่ได้วิเคราะห์เบื้องต้น น�ามาสู ่

กระบวนการออกแบบร่าง โดยได้ค�านงึถงึการเปิดพืน้ทีช่ัน้ 1 

ให้เชื่อมกับแกนกิจกรรม (activities axis) เป็น Physical 

Connection ส่วนชั้น 2 เป็นการเชื่อมทางมุมมอง เป็น  

Visual Connection อยู่บริเวณ Event Stair ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท�า

กิจกรรมได้หลากหลาย เป็นทั้งที่แสดงงานศิลปะ ฉายหนงั 

เปิดตวัหอศลิป หรอืเป็นทางเดนิหลกั โดยมหีอศลิปอยูช่ัน้ 2 

และ 4 และอยู่ทางด้านทิศเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใหญ่

ทีส่ดุในทีต่ัง้รปูสามเหลีย่ม ด้วยความต้องการหอศลิปทีใ่หญ่

ที่สุดที่จะเป็นไปได้  ส่วนส�านกังานจะอยู่อีกด้านของ Event 

Stair และได้จดัห้องพกัผ่อนนกัศกึษาอยูช่ัน้ 5 เพือ่ความเป็น

ส่วนตัว และได้เห็นวิวรอบด้านโดยเฉพาะวิวทางด่วน  ส่วน

ห้องบรรยายจะอยู่ที่ชั้น 6 เพื่อความเป็นส่วนตัว  นอกจาก

นีย้งัมกีารใส่รายละเอยีดมากขึน้ รวมทัง้ด้านการใช้วสัดตุ่างๆ  

ภาพที่ 9:  ภาพ Diagram แสดงการใช้วัสดุ

6.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลานกิจกรรม
ด้านหน้าอาคาร
       

ลานกิจกรรม (Landscape Plaza)

        

ลานกิจกรรมเป็นพื้นที่ด้านหน้าอาคาร ซึ่งเป็นที่ดินที่ทาง

มหาวิทยาลัยฯ เช่าจากการท่าเรือเพื่อเป็นลานกิจกรรมและ

ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นส่วนที่เปิดเชื่อมมหา

วิทยาลัยฯสู่ภายนอกได้อีกทางด้วย โดยได้ออกแบบให้เน้น

ถึงการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา จาก

ภายในอาคาร เชือ่มต่อสูภ่ายนอกอาคาร และเชือ่มต่อสูถ่นน

ใหญ่ด้านหน้า โดยเปิดโล่งสู ่Public Space เพือ่ให้เป็นเหมอืน

สวนพักผ่อนหย่อนใจและที่ท�ากิจกรรมของชุมชนร่วมกับ

นกัศึกษาอีกด้วย โดยจะเน้นการเปิดโล่ง ไม่มีรั้วกั้น แต่เพื่อ

การรักษาความปลอดภัยจึงใช้เนนิหญ้าและ Reflecting Pool 

กั้นแทนรั้วในบางส่วน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่แสดงงานหรือ

จัดกิจกรรมทางศิลปะ

ภาพที่ 10:  ภาพ Circulation Diagram 

ภาพที่ 11:  ภาพ Space Character Diagram 
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ผนงัอาคารส่วนทีเ่ป็นหอศลิป หุม้ด้วยผนงั Precast Concrete  

ส่วนที่เป็นส�านกังานใช้กระจกและมี Aluminum Fin ไว้กรอง

แสงและความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร  ส่วนชั้น 6 บริเวณ

ห้องบรรยายจะใช้กระจกฝ้าเพื่อให้มีแสงสว่างเหมาะสมกับ

การใช้งาน  พืน้ทีห่อศลิปทีช่ัน้ 4 มกีารออกแบบเป็น Skylight 

ให้แสงส่องที่ห้องแสดงงาน  ซึ่งในชั้นนีจ้ะได้แสงธรรมชาติ

ส�าหรับงานที่เหมาะสมกับแสงชนดินี้ แต่หากต้องการแสดง

งานโดยที่ไม่ต้องการแสงธรรมชาตินัน้จะมีม่าน Blackout ที่

สามารถเลื่อนเปิด-ปิดได้  ส่วนพื้นที่หอศิลปที่ชั้น 2 จะเป็น

ห้องทีเ่หมาะสมกบังานทีต้่องการการควบคมุแสงโดยในห้อง

นี้จะเน้นใช้แสงประดิษฐ์  ในขั้นตอนนี้มีการเตรียมพื้นที่

ส�าหรับงานระบบให้เหมาะสม  อาคารหลังนีน้อกจากมีงาน

วิศวกรรมระบบทั่วไปแล้ว ยังมีการใช้ระบบ BAS Control 

(Building Automation System) ซึ่งสามารถควบคุมการปิด

เปิดไฟฟ้าและอื่นๆได้จากห้องควบคุมที่จุดเดียวก็ได้อีกด้วย  

นอกจากนี้เริ่มมีการวางผังออกแบบ Landscape ด้านหน้า

ให้เหมาะสมและต่อเนือ่งกบักจิกรรมของผูใ้ช้งานอาคารจาก

ภายในสู่ภายนอก และจากภายนอกสู่ภายในอาคาร  

โดยในขัน้ตอนนีไ้ด้มกีารสรปุพืน้ทีใ่ช้สอยอาคาร วสัดอุปุกรณ์

ทีเ่ลอืกใช้ งานวศิวกรรมโครงสร้างและวศิวกรรมระบบต่างๆ

กับเจ้าของโครงการและทีมวิศวกรที่ออกแบบโครงการ  เพื่อ

เข้าไปสู่ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร  ขั้นตอนนี้

ส�าคัญมากควรมีการออกแบบรายละเอียดต่างๆในทุกส่วน

ของอาคาร  หากไม่ได้ให้ความใส่ใจกบัรายละเอยีดต่างๆ การ

จบกันของวัสดุในทุกมิติ งานวิศวกรรมโครงสร้างและระบบ

ต่างๆ ศึกษาถึงขั้นตอนและระบบการก่อสร้างอย่างเพียง

พอแล้ว  แบบที่ได้อาจไม่สามารถสื่อสารกับผู ้รับเหมา

ก่อสร้างและ Supplier ได้ดพีอจนเป็นเหตใุห้มปัีญหาระหว่าง

การก่อสร้าง ดงันัน้จงึให้ความใส่ใจในการเขยีนแบบก่อสร้าง

ค่อนข้างมากเพื่อให้ลดปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร

และได้อาคารที่มีคุณภาพสูง

ภาพที่ 12:  ภาพแบบร่างที่น�าเสนอระหว่างกระบวนการออกแบบ

ภาพที่ 13:  ภาพแบบร่างที่น�าเสนอระหว่างกระบวนการออกแบบ ภาพที ่14:  แสดงตวัอย่างแบบรายละเอยีดบางส่วนของแบบก่อสร้าง
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ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง
       

ระหว่างที่ท�าการก่อสร้างอาคารก็มีการประชุมหน้างานทุก

สัปดาห์เพื่อติดตามผลการก่อสร้าง และแก้ปัญหาที่อาจเกิด

ขึ้นที่หน้างาน หรือจากการท�าแบบ Shop Drawing ของ 

Supplier  การผสานแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม วิศวกรรม

โครงสร้าง วิศวกรรมระบบต่างๆ แบบตกแต่งภายใน และ 

Landscape เป็นต้น  โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร

รวมตกแต่งภายใน และ Landscape ประมาณหนึง่ปีครึ่ง  

และก่อนทีจ่ะถงึขัน้ตอนการเปิดใช้อาคารนัน้ ได้มกีารทดลอง

งานระบบอาคารก่อนว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่  โดยได้

ท�าการทดลองเปิดใช้งานระบบทุกระบบในอาคาร และแก้ 

Deflect ก่อนทีผู่ร้บัเหมาก่อสร้างจะท�าการส่งมอบอาคารในปี 

พ.ศ. 2549  หลังจากส่งมอบอาคารแล้วก็มีการทดลองใช้

อาคารอยู่ระยะเวลาหนึง่ก่อนที่จะท�าพิธีเปิดใช้อาคารในปี 

พ.ศ. 2550

ภาพที ่14:  แสดงตวัอย่างแบบรายละเอยีดบางส่วนของแบบก่อสร้าง

บทสรุปและการอภิปราย
ผลการออกแบบ
        

นอกจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบที่ต้องการออกแบบ

อาคารที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดูแลรักษาได้

ง่ายและคงทน และอาคารมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วนัน้  ยังมี

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญที่ไม่น้อยกว่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ  

ความตัง้ใจทีจ่ะประยกุตร์ใช้แนวความคดิทางสถาปัตยกรรม

มาใช้ในงานออกแบบโครงการจรงิ โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการ

ออกแบบที่ให้ความส�าคัญกับการวิจัยค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ

ออกแบบ  และน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือประเด็นปัญหา 

หรือสิ่งที่มีความน่าสนใจที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลเหล่านัน้ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกนกิจกรรม พฤติกรรมผู้ใช้อาคาร 

โปรแกรม มุมมอง วัสดุที่เลือกใช้ ฯลฯ  โดยน�ามาวิเคราะห์

และเขียนเป็นไดอะแกรม และใช้ไดอะแกรม นัน้ๆ เป็นส่วน   

หนึ่งของกระบวนการออกแบบ เพื่อให้อาคารตอบสนอง

วัตถุประสงค์ต่างๆ เหล่านี้ และมีความพิเศษที่ดีต่างจาก

อาคารประเภทเดียวกันทั่วไป  ซึ่งจากต้นกระบวนการ

ออกแบบและเขยีนแบบก่อสร้างจนถงึการก่อสร้างทีแ่ล้วเสรจ็

นัน้ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักนี้ เป็นอย่างดี ท�าให้เมื่อมี

การใช้งานจริงแล้วประสบผลส�าเร็จ ตัวอย่างโดยเฉพาะ

บริเวณ Event Stair ที่ต้องการออกแบบเพื่อตอบสนอง

กิจกรรมที่หลากหลายในอาคารประเภท Mix-used ซึ่งผู้ใช้

อาคารนี้ก็ได้ใช้พื้นที่นี้และทั่วไปในตึกในการจัดกิจกรรม

หลายประเภท เช่น แสดงงาน Installation Art หรือใช้เป็นที่

ฉายหนงั หรือตัดสินประกวดหนงัสั้น หรือใช้เปิดตัวหอศิลป  

หรือเป็นที่เปิดตัว Album ของศิลปินบางท่านเป็นต้น 

นอกจากยามปกติที่ใช้พื้นที่นี้เป็นทางเดินหลัก  

        

มีการเปิดใช้แสดงนทิรรศการของศิลปินทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง เช่น นทิรรศการแสดงผลงานทีไ่ด้

รบัการคดัเลอืกไปแสดงงานศลิปะนานาชาตเิวนสิ เบยีนนาเล่ 

นทิรรศการหลงหหูลงตา  นทิรรศการ Brandnew  ภาพยนตร์

สารคดี Comrade Couture โดย Marco Wilms  นทิรรศการ 

Zeitgeist Becomes Form จากประเทศเยอรมัน ฯลฯ  

นอกจากนี้ยังมีผู ้ที่ขอเข้าชมศึกษาดูงานอาคารหอศิลป     

แห่งนีท้ัง้จากหอศลิปต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ  จาก

สถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อศึกษางานทั้งทางด้าน

วทิยาลยันานาชาตแิละหอศลิป  จากองค์กรเอกชน เช่น ส่วน

ภาพที่ 15:  รูประหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง
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งานพพิธิภัณฑ์ของมลูนธิซิเีมนต์ไทย  จากส�านกังานสถาปนกิ

ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น บรษิทั A49 จ�ากดั, บรษิทัอาคเิทคส์ 

แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เป็นต้น  

        

ภาพที่ 18:  รูปภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริเวณ Event Stair

ภาพที่ 17:  รูปภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับหอศิลป 1 และ 2ภาพที่ 16:  รูปภาพภายนอกอาคาร 

ในปี พ.ศ. 2551 อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สถาปัตยกรรมทีส่มควรเผยแพร่ ประเภทอาคารสถาบนั จาก

สมาคมสถาปนกิสยาม  ได้ถูกตีพิมพ์ในหนงัสือ นติยสารทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น  Art4D  วารสาร

อาษา  คุยกับต้นกล้าสถาปนกิ Architecture Asia ASA 

Awards 2006 and 2008  เป็นต้น 
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ภาพที่ 19:  รูปภาพภายในอาคาร
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