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บทคัดย่อ

บทความนีเ้ปน็บทความเกีย่วกบัอาคาร “ซิมมอนส ์ฮอลล ์ (Simmons Hall)” ซึง่เปน็
อาคารหอพักนักศึกษาแห่งใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซ็ตส์ (M.I.T.)
ที่ออกแบบโดยสถาปนิกนักคิดนักออกแบบคนสำคัญ สตีเวน โฮลล์ (Steven Holl)
บทความนี้อธิบายถึง ความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโปรแกรมของโครงการ
แนวความคิดในการออกแบบในระดับต่างๆ (ระดับย่านและชุมชนเมือง ระดับการ
วางผังอาคารในมหาวิทยาลัย แนวความคิดในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและ
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ภายใน รวมถึงแนวความคิดในรายละเอียดด้านต่างๆ) ขั้นตอนการออกแบบและ
การพัฒนาทางเลือก อุปสรรคและความเป็นไปได้ในแนวทางเลือก การออกแบบ
และการกำหนดรูปแบบงานระบบประกอบอาคาร การก่อสร้าง และบทสรุปของ
โครงการเมื่อเปิดใช้งานอาคาร ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอน
การออกแบบและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที ่มีความน่าสนใจ ตั ้งแต่กระบวนการ
ค้นหาแนวความคิดจนไปถึงการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ที่อาศัยความรู้
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกรายละเอียดของ
งานสถาปัตยกรรม

1.  บทนำ (Introduction)

ซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
รูปโฉมหน้าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of
Technology: M.I.T.) ด้วยการสร้างอาคาร สิ ่งอำนวยความสะดวก และศูนย์วิจัยต่างๆ
ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยเชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลกหลากหลายคน
ให้ทำการออกแบบอาคารแต่ละหลัง เพื ่อแสดงถึงความเป็นผู ้นำและการก้าวไป
ข้างหน้าเพื่อเข้าสู ่คริสต์ศตวรรษที่ 21 ของ M.I.T. สถาปนิกคนสำคัญเหล่านั้น
ประกอบด้วย

 แฟรงค ์โอ เกรี ่(Frank O. Gehry) ออกแบบศนูยว์จิยัแซตตา  (Stata Center)

ภาพที่ 1–4 อาคารศูนย์วิจัยแซตตา (Stata Center) โดย แฟรงค์ เกรี่ (Frank O. Gehry)
(ที่มาของภาพที่ 1–4: http://web.mit.edu/evolving/buildings/stata/photos.html)

1 2 3 4
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เควนิ โรช  (Kevin Roche) ออกแบบศนูยกี์ฬา (Athletic Facility)
ฟูมิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki) ออกแบบศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและสื ่อ
คอมพวิเตอร ์ (Media Lab)

5 6 7

 สตเีวน โฮลล ์(Steven Holl) ออกแบบอาคารหอพกั ซมิมอนส ์ฮอลล ์(Simmons Hall)

ภาพที่ 5 อาคารศูนย์กีฬา (Zesiger Sports and Fitness Center) โดยเควิน โรช (Kevin Roche)
(ที่มาของภาพที่ 5:  http://web.mit.edu/evolving/buildings/zesiger/index.html)
ภาพที่ 6-7 ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร์ (Media Lab) โดยฟูมิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki)
(ที่มาของภาพที่ 6: http://alum.mit.edu/ne/whatmatters/200203/images/medialab.jpg)
(ที่มาของภาพที่ 7: http://www.media.mit.edu/about/index.html)

ภาพที่ 8 อาคารหอพักซิมม่อนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) โดยสตีเวน โฮลล์ (Steven Holl)
(ที่มาของภาพที่ 8: http:// www.arup.com/DOWNLOAD/download152.PDF)
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ภาพที่ 9 โบสถ์และอาคารหอประชุม (Kresge Chapel & Auditorium) โดย เอโร ชาริเนน (Eero Saarinen)
(ที่มาของภาพที่ 9: https://alum.mit.edu/postcards/ViewPicture.dyn?id=82&returnLink=%2Fpostcards%
2FViewCollection.dyn%3Fid%3D11)
ภาพที่ 10 อาคารหอพัก เบเกอร์ เฮาส์ (Baker House) โดยอัลวาร์ อัลโต (Alvar Aalto)
(ที่มาของภาพที่ 10: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/fa267/20th/aalto001.jpg)

9 10

กลุ ่มอาคารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที ่สร้างขึ ้นนอกเหนือไปจากเพื ่อรองรับการขยายตัว
ของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเพื่อทดแทนอาคารที่สร้างขึ้นในช่วง 15
ปีก่อนหน้านี้ ซึ่งล้มเหลวในการเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ (symbol) ของ M.I.T.
เหมือนทีเ่คยปรากฎและประสบความสำเรจ็มาแลว้ในชว่งยคุโมเดร์ิน (Modern) คอลนิ
โรว (Colin Rowe) นักทฤษฎีและนักวิจารณ์ด้านสถาปัตยกรรมชาวอังกฤษ
ผู้ใช้ชีวิตในการสอนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ M.I.T.
และการวางผังแม่บทของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ว่าเป็นเสมือน
จุดเปลี่ยนของการวางผังเมืองและการวางผังมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ อันเป็น
ผลพวงมาจากงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิกชื่อดัง ได้แก่ อาคารหอพัก เบเกอร์
เฮาส ์(Baker House: สรา้งในชว่งป ีค.ศ. 1947 – 1949) โดยอลัวาร ์อลัโต (Alvar
Aalto) หรอื โบสถแ์ละอาคารหอประชมุ (Kresge Chapel & Auditorium) โดย เอโร
ชาริเนน (Eero Saarinen: สร้างในปี ค.ศ. 1995) อาคารเหล่านี้ได้สร้างความเป็น
สถาบันให้เกิดขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่มีต่ออาคารในฐานะที่แต่ละ
อาคารแสดงความเป็นปัจเจกของตัวมันออกมาอย่างอิสระ สามารถคงอยู ่ได้ด้วยตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลไปยังการออกแบบและวางผังอาคารในมหาวิทยาลัย
ทั ่วทั ้งประเทศสหรัฐอเมริกา ในแง่ซึ ่งมุ ่งเน้นที ่จะแสดงถึงผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมจากสถาปนิกที่มีชื ่อเสียงมากกว่าที่จะแสดงถึงความกลมกลืนของ
อาคารสว่นใหญเ่อาไวด้้วยกนั อันเปน็แนวความคดิทีนิ่ยมทำกนัในชว่งทศวรรษ 1950
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2.   โปรแกรม (Programming)

โครงการดังกล่าวเป็นอาคารหอพักขนาดใหญ่สำหรับนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
(undergraduate study) ประกอบด้วยห้องพักสำหรับนักเรียนจำนวน 350 เตียง
และส่วนพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางเพื่อใช้เป็นส่วนพักผ่อนของแต่ละ “บ้าน” (house)
ในอาคารดังกล่าวประกอบด้วย “บ้าน” จำนวน 10 บ้านตามระบบการแบ่งนิสิต
เพ่ือดแูลและเขา้พกัในแตล่ะสว่นของหอพกั ในแตล่ะบา้นประกอบดว้ยนกัเรยีน จำนวน
30–40 คน ห้องพักภายในอาคารแบ ่งออกเป็นห้องเต ียงคู ่ (double–bed
room) จำนวน 95 ห้อง  ห้องเตียงเดี่ยว (single bed room) จำนวน 155 ห้อง
ห้องผูด้แูลแตล่ะบา้น จำนวน 10 ห้อง  ห้องพกัสำหรบัโครงการแลกเปลีย่นอกี 5 ห้อง
และห้องพักหัวหน้าตึกและรองหัวหน้าฯ อย่างละ 1 ห้อง รวมถึงสิ ่งอำนวย
ความสะดวกตา่งๆ ไดแ้ก่ ส่วนโรงอาหาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอประชมุขนาด 125
ที่นั่ง จำนวน 1 โรง  โถงพักคอย โถง (atrium) สำหรับพักผ่อนจำนวน 5 โถง
ส่วนอา่นหนงัสือ ห้องคอมพวิเตอร ์ส่วนนนัทนาการภายใน ท่ีประกอบดว้ย ห้องดนตรี
ห้องเล่นเกมส์และห้องออกกำลังกาย และส่วนพื้นที่พักผ่อนภายนอก ส่วนระเบียง
และสวนทัง้ส้ิน 7 แหง่  รวมแลว้มพีืน้ทีป่ระมาณ 195,000 ตารางฟตุ (18,115.5
ตารางเมตร) ความสูงของอาคาร 10 ชั ้น ประมาณ 100 ฟุต (30 เมตร)
ความยาวอาคาร 382 ฟุต (ประมาณ 115 เมตร)  แตล่ะชัน้ประกอบดว้ยสว่นพืน้ท่ี
ใช้สอยต่างๆ ดังปรากฏในภาพที่ 12

ภาพที่ 11 ผังพื้นบริเวณ (site plan)
(ที่มาของภาพที่ 11: A+U no.395, 2003: 12-23)
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ภาพที่ 12 ผังพื้นชั้นที่ 1–10 (1-10 floor plan)
(ที่มาของภาพที่ 12: Gannon, 2004 : 89–92)

3. แนวความคิดในการออกแบบและรปูแบบทางเลือก
(Concept & Schematic Design)

จากสภาพบริบทของเมืองและที ่ต ั ้งซึ ่งถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแบบ “นิวอิงค์แลนด์”
(New England)  อันเนื่องมาจากสภาพอาคารทั่วไปมีลักษณะที่สืบทอดและคง
รูปแบบของอาคารในช่วงการเริ ่มต้นตั ้งอาณานิคมของชาวอังกฤษในประเทศนี ้
ที่เรียกว่าแบบนีโอ–จอร์เจียน (Neo–Georgian style) อาคารส่วนใหญ่มีลักษณะ
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ภาพที่ 13-14 แผนภูมิการทะลุผ่าน (porosity diagram)
(ที่มาของภาพที่ 13, 14: Gannon, 2004 : 22-23)

13 14

ภายนอกเป็นอาคารก่ออิฐแสดงแนวสีแดง มีเถาวัลย์เลื ้อยเกาะไปตามอาคาร
สถาปนิกสตีเวน โฮลล์ (Steven Holl: SH.) ตัดสินใจออกแบบอาคารให้มีรูปลักษณ์
ที ่ด ูแตกต่างกับบริบทของอาคารโดยรอบซึ ่งเป็นอาคารก่ออิฐสีแดง ด้วยการนำเสนอ
รูปแบบอาคารหอพักอันมีลักษณะเฉพาะตัวแต่ยังคงรักษาความเชื่อมต่อระหว่าง
ชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบไว้  จากการสร้างสถาปัตยกรรมด้วยการเปิดโล่ง
(openness) เพือ่ใหเ้กิดความเชือ่มโยง ก่อใหเ้กิดแนวความคดิ (theme) หลกัในการ
ออกแบบในเรื่อง“การมีลักษณะเป็นรูพรุน” (porosity) ของสถาปัตยกรรม โดย
พยายามทำให้พื้นที่ของอาคารบางส่วนซึ่งมีปริมาณมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
อาคารทั้งหมดเป็นพื้นที่โล่งว่าง  ทีมผู้ออกแบบได้ทดลองออกแบบแนวทางเลือก
(scheme) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของ  “การทะลุผ่าน”  ของสภาพแวดล้อมภายนอก
ผ่านตะแกรงหรอืรพูรนุในทศิทางตา่งๆ เข้ามายงัภายในอาคารทัง้ในแนวตัง้ แนวนอน
และแนวทแยง ดังที่ปรากฎในภาพร่างบนผังพื้น (plan) และในรูปตัด (section)
จนเกิดเป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ที่ปรากฎดังภาพที่ 15 ได้แก่

แนวทางเลอืกที ่ 1 (Scheme A): แบบถนนพบัซอ้น
 (Folded Street scheme)

แนวทางเลอืกที ่ 2 (Scheme B): แบบกิง่แขนงหรอืแบบตน้ไม้
(Dendritic scheme or Treelike scheme)

แนวทางเลอืกที ่3 (Scheme C): แบบฟองน้ำหรือแบบผสม
(Sponge scheme or Hybrid scheme)

แนวทางเลอืกที ่4 (Scheme D): แบบหอคอย
(Tower scheme)
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แนวทางเลือกที ่ 3 (Scheme C)

แนวทางเลือกที่ 1 (Scheme A) แนวทางเลือกที ่ 2 (Scheme B)

ภาพที่ 15 แนวทางการออกแบบ
(schematic design)
(ที่มาของภาพที่ 15:
Gannon, 2004: 28-31)

นอกเหนือไปจากการออกแบบเพื่อตอบสนองด้านการใช้สอยให้เกิดความเหมาะสม
ต่อปริมาณนักเรียนจำนวนมากที่พักอาศัยในบ้านแต่ละกลุ่มและการหลีกเลี่ยงวิธี
ออกแบบอันจะก่อให้เกิดรูปแบบของอาคารหอพักที่พบเห็นได้ทั ่วไป ซึ่งมีรูปร่าง
หน้าตาคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนๆ กันวางเรียงซ้อนกันขึ ้นไป ดังนั้นในแต่ละ
รูปแบบทางเลือก สถาปนิกได้ทดลองออกแบบที่ว่างซึ่งมีผลต่อผู้พักอาศัยในเรื่อง
การรับรู้ที่ว่าง  ผิวสัมผัส และสีที่จะเกิดขึ้นภายในอาคาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่อาศัย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
แต่ละคนได้มองเห็นโลกในมุมใหม่ที ่แตกต่างออกไป ด้วยการอาศัยลักษณะของ
สถาปัตยกรรม “ที่มีรูพรุน” (porous, permeable) ร่วมกับการใช้ที ่ว่างภายใน
แสงธรรมชาติ และความโปร่งแสงของวัสดุ ทั้งหมดเมื่อนำมารวมกันจะก่อให้เกิด
สภาวะที ่เสมือนหลุดออกจากความวุ ่นวายของชีวิตในเมืองซึ ่งเกิดขึ ้นตลอดแนว
สองข้างถนนที่ติดกับที่ตั้ง  ก่อให้เกิดบรรยากาศในการพักผ่อนและการทำกิจกรรม
ร่วมกันภายในอาคาร แต่ก็ยังคงสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลข่าวสารและความเป็นไป
ภายนอกผ่าน “รูพรุน” เหล่านั ้น ภายใต้บรรยากาศที ่เหมาะสำหรับการพูดคุยพบปะ
สังสรรค์กันผู้คนใช้พื้นที่ว่างภายในเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และความเป็น
ปัจเจกบุคคลของตนกับผู้อื่น จนเกิดเป็นเอกภาพและมิตรภาพให้ปรากฏขึ้นภายใน
หอพัก การคบหาสมาคมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมถือว่าเป็นกิจกรรมที่
สำคัญที ่ส ุดของอาคารพักอาศัยแบบหอพัก เพราะอาคารประเภทนี ้มีล ักษณะ
เฉพาะตัวในแง่การใช้สอยแบบกึ่งชั่วคราว–กึ่งถาวร อันเนื่องจากผู้คนภายในมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การรู้จักพูดจาและการสร้างความคุ้นเคยกันจึง
มีความจำเป็นอย่างยิ ่งยวดสำหรับสภาวะที ่ไม่แน่นอนดังกล่าว ขณะเดียวกัน “รูพรุน”
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ดังกล่าวก็ทำหน้าที่แบ่งพื้นที่ภายในอาคารออกเป็น “บ้าน” (house) แต่ละหลัง
ที่แสดงความเป็นตัวตนของแต่ละกลุ่มและคุณลักษณะเฉพาะตัวอย่างชัดเจน

4. การออกแบบและการพฒันาทางเลอืก  (Design & Development)

4.1 ถนนพับซ้อน  (Folded Street)

ภาพที่ 16 แนวทางเลือก “ถนนพับซ้อน” (Folded Street scheme)
(ที่มาของภาพที่ 16: Gannon, 2004: 35-43)

ในระยะเวลาแรกของโครงการ ทางผู ้บริหารของ M.I.T. และทีมผู ้ออกแบบได้ตัดสินใจ
เลือกแนวทางแบบ “ถนนพับซ้อน” (Folded Street) เป็นตัวเลือกลำดับแรก
เนื ่องจากเป็นแนวทางที ่ม ีแนวคิดชัดเจนและมีความน่าสนใจมากที ่ส ุด สามารถขยาย
กรอบของแนวความคิดจากระดับที่เล็กที่สุดในเรื่องของรายละเอียด (scale of the
details) ไปจนถึงระดับที่ใหญ่ในระดับเมือง (urban scale)  มีมิติของแนวความคิด
ย่อยที่หลากหลายซึ่งแยกออกมาจากแนวความคิด (theme) หลักเรื่อง “รูพรุน”
ด้วยการนำรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองยึดโยงเข้ากับตัวอาคารผ่านแนวถนน
ผสานวิถีช ีว ิตภายนอกเข้าสู ่ภายในอย่างต่อเนื ่องไปตลอดความสูงของอาคาร
ถนนสายดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นทางสัญจรหลักของผู้คนเพื่อเข้าสู่ห้องพักของตนเอง
โดยสร้างอยู ่บนโครงถัก (truss) ขนาดใหญ่ที ่ เร ียงต่อเป็นเส้นตรง แล้วดึง
ให้เหลื ่อมกันเพื ่อให้แสงและการเชื ่อมต่อกับภายนอกสามารถทะลุผ่านจาก “รูพรุน”
ตามแนวช่องว่างที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถมองออกไปเห็นสภาพแวดล้อมและชุมชน
ภายนอก พร้อมกับเปิดโอกาสให้ที่ว่างภายในเต็มไปด้วยแสงธรรมชาติที่สาดส่อง
เข้ามาอย่างเต็มที ่ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายกำหนดให้อาคารที่ก่อสร้างใน
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บริเวณริมถนนดังกล่าวมีความสูงไม่เกิน 100 ฟุต (30 เมตร) จากระดับถนน  ทำให้
รูปแบบทางเลือกนี้ซึ ่งจำเป็นต้องใช้ความสูงของอาคารถึง 180 ฟุต (54 เมตร)
อันเป็นผลมาจากการยกอาคารเหล ื ่อมกันมีป ัญหาเกิดข ึ ้น ทีมผู ้ออกแบบมี
ความเห็นว่า ถ้าหากต้องเลือกที่จะประนีประนอมการออกแบบด้วยการดัดแปลง
อาคารให้มีความสูงผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะทำให้คุณค่าของแนวทางเลือกนี้
หมดไป ด้วยเหตุนี้ทีมผู้ออกแบบจึงตัดสินใจนำแนวทางเลือกอื่นๆ ซึ่งเคยนำเสนอไว้
มาพิจารณากันอีกครั ้ง และได้ทำการตัดสินใจเลือกแนวทางอื่นที่มีแนวโน้มและ
ความน่าสนใจไม่ยิ ่งหย่อนไปกว่ากันขึ ้นมาแทน  นั่นก็คือแนวทางเลือกแบบ “ฟองน้ำ”
(sponge)

การเปลี ่ยนแปลงแบบอย่างฉุกละหุกเช่นนี ้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในขั ้นตอนอื ่นๆ
ตามมาด้วยอย่างมากอันมีสาเหตุจากทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดตารางเวลา
ในการก่อสร้างและกำหนดการต่างๆ ที ่เกี ่ยวกับการใช้งานอาคารไว ้ค่อนข้างแน่นอน
ทำให้ทีมสถาปนิกที่โดนล้มแบบนอกจากจำต้องพัฒนาและออกแบบทางเลือกใหม่
ให้มีคุณภาพและมีแนวความคิดที่ดีแล้ว ยังต้องคิดหาหนทางในการชดเชยเวลาส่วน
หนึ่งที่เสียไปกับการพัฒนาแบบร่างเดิมซึ่งถูกยกเลิกไป พวกเขาจึงได้คิดค้นวิธีแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยการออกแบบงานสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับการเลือกวิธีการ
ก่อสร้างที่สามารถย่นย่อเวลาและกระบวนในการก่อสร้าง เพื่อให้ส่งมอบงานได้ทัน
ตามกำหนดการเดิมที่มีอยู่ โดยการเลือกวิธีการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปให้เข้ามามี
บทบาทในระหว่างการพัฒนาแบบทางเลือกที่สองไปพร้อมๆ กัน

4.2 ฟองน้ำ (Sponge)

ในการออกแบบทางเลือก “ฟองน้ำ” SH.ได้ร่างภาพสเก็ตช์ (sketch) สีน้ำ แสดง
ระบบและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่าง ตามแนวความคิดที่ว่าด้วยการนำ
“ฟองน้ำ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ ่งของอาคารหนึ ่ง โดยแทรกตัวอยู ่ภายในสถาปัตยกรรม
ผู ้ออกแบบมิได้ออกแบบให้มีทางสัญจร (corridor) แสดงปรากฎอยู่ในภาพร่าง
ดังกล่าว จากในภาพร่างการสัญจรภายในเกิดจากการเคลื่อนที่ทะลุผ่านส่วนพื้นที่
ซึ่งดูคล้ายฟองน้ำเหล่านั้นไปยังส่วนของห้องพักต่างๆ
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  ภูมิหลังและวิธีการออกแบบ (Background & Design Method)

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในวิธีคิดและกระบวนการออกแบบของ SH. นั้นควรจะรู้จัก
และเข้าใจในตัวสถาปนิกเป็นลำดับแรกสุด SH.นั้นมีความต้องการสร้างงานสถาปัตยกรรม
ที่ดีและน่าสนใจให้เกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า หากต้องการกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่ดี บางครั้งควรหลีกเลี่ยงความซ้ำซากที่
น่าเบื่อหน่าย (clich é ) บางอย่างของกระบวนการออกแบบอันเกิดจากความเคยชิน
ซึ่งมักจะทำให้เป้าหมายที่แท้จริงของการออกแบบที่ตั้งใจไว้ลบเลือนหายไป

ในอดีต SH. จะเริ ่มต้นกระบวนการออกแบบด้วยการศึกษาและค้นคว้าเกี ่ยวกับ
รูปแบบหรือต้นแบบทางสถาปัตยกรรม (typology) และลักษณะรูปทรง (morphology)
ของงานสถาปัตยกรรม แต่ภายหลังเขาพบว่ากระบวนการออกแบบอาจจะเริ่มต้น
จากสิ่งที่นอกเหนือไปจากตัวสถาปัตยกรรมเองก็ได้ เช่น การนำแนวความคิดทาง
ด้านปรัชญาเรื่องของการรับรู้ (perception) และด้านวิทยาศาสตร์ (sciences)
เข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด ไม่จำเป็นจะต้องตั้งต้นจากการแก้ไขปัญหาด้าน
การใช้สอย (function) และการจัดกลุ่มที่ว่างซึ่งมักทำจนกลายเป็นความเคยชิน
เขาได้เริ่มต้นกระบวนการออกแบบด้วยการเขียนทัศนียภาพ 3 มิติขึ้นมาก่อน โดย
กลับกระบวนการออกแบบที่นิยมเริ่มต้นจากการออกแบบผังพื้น (plan) การร่าง
ทัศนียภาพเหล่านั้นขึ้นมาก่อนก็เพื่อใช้กำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะออกแบบ
ในผังพื้น รวมถึงเพื่อลดการยึดติดกับความเป็นนามธรรมของผังพื้นมิให้มีมากจน
เกินไป

ภาพที่ 17-18 ภาพร่างแนวทางเลือก “ฟองน้ำ” (sponge scheme) และภาพพิมพ์ฟองน้ำทะเล (sea sponge)
(ที่มาของภาพที่ 17, 18: Holl, 2000: 304-305)

17 18
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บางครั้งก่อนที่จะมีความคิดที่เป็นรูปร่างชัดเจน SH. ทำการเขียนภาพร่าง (sketch)
ของที่ว่างขึ้นก่อนที่โครงการทั้งหมดจะปรากฏขึ้น โดยผ่านกระบวนการความนึกคิด
ภายในของผู้ออกแบบ เช่น เดียวกับคีตกวีดนตรีคลาสสิคชื่อก้องโลก สตราวินสกี
(Stravinsky) มักจะแต่งท่อนย่อยของบทเพลงท่อนสำคัญเอาไว้ก่อนที ่จะนำมา
รวมกันเป็นบทเพลงชิ้นใหญ่ SH. ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าในการเริ่มต้นการออกแบบ
โครงการเป็นเรื ่องยากที่จะกำหนดจุดเริ ่มต้นที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามความสำคัญ
ในการเริ่มต้นการออกแบบไม่ได้อยู่ที ่การกำหนดรูปทรง แนวความคิด หรือการ
เขียนภาพร่าง แต่ขึ ้นอยู่กับการนำชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้นมาประกอบกันในช่วง
เวลาหนึ่ง นั่นต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ  การออกแบบไม่จำเป็นต้องยึดมั่นอยู่กับการ
กำหนดการออกแบบด้วยการศึกษารูปแบบหรือต้นแบบทางสถาปัตยกรรม (typology)
ก่อนเรื ่องอื ่นๆ ดังที ่เคยทำมาอีกต่อไป รูปแบบหรือต้นแบบทางสถาปัตยกรรม
เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งในกระบวนการออกแบบซึ่งบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้อง
ใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนของกระบวนการออกแบบอีกต่อไป

  เทคนิคฟองน้ำ  (Sponge Technique)

SH. มีวิธีคิดและวิธีการจัดการกับโจทย์การออกแบบของแต่ละโปรเจคที่แตกต่างกัน
ด้วยการกำหนดวิธีและเทคนิคในการออกแบบเฉพาะอย่างสำหรับแต่ละโครงการ
ในการออกแบบ ซิมม่อนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) ก็เช่นเดียวกัน เขาได้คิดค้นวิธี
การออกแบบที่เรียกว่า “เทคนิคฟองน้ำ” (Sponge Technique) ด้วยการศึกษา
ลักษณะของฟองน้ำทะเลและการสร้างภาพพิมพ์ที่เกิดจากแม่แบบฟองน้ำทะเล เพื่อ

ภาพที่ 19 แผนภูมิ (diagram) และภาพร่างทัศนียภาพ (perspective) 3 มิติที ่ใช้ในการออกแบบตัวอย่างงาน
โปรเจคงานประกวดแบบที่ Porta Vittoria
(ที่มาของภาพที่ 19: Gannon, 2004: 54-55)
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วิเคราะห์หาความเป็นไปได้อันจะนำมาซึ่งรูปแบบทางเลือกที่ช่วยในการสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมและผลงานออกแบบที่ดีกว่าเดิม

ภาพที่ 20-21 ฟองน้ำทะเลและการสร้างงานด้วยเทคนิคฟองน้ำ
(ที่มาของภาพที่ 20, 21: Gannon, 2004: 58 - 59)

20 21

เนื่องจากผู้ออกแบบนิยมที่จะเลือกทางเดินหรือวิธีในการออกแบบที่แตกต่างไปจาก
ทางที ่ง ่ายกว่าซึ ่งมักพบเห็นได้ในอาคารทั ่วไป SH. ได้เริ ่มต้นการออกแบบในลักษณะ
เดียวกับศิลปินในยุค’ 70 ทำการออกแบบงานศิลปะโดยการทดลองและสนใจการ
สร้างงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน ด้วยการขุดเจาะให้เกิดช่องว่างต่างๆ
ขึ้นในงานประติมากรรม งานศิลปะดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากความบริสุทธิ์
และความเป็นกลางของตัววัสดุที ่เลือกใช้ อันส่งผลให้ผลงานที ่เกิดขึ ้นมีความแตกต่าง
และเปลี่ยนมุมมองในการสร้างงานศิลปะไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  ในกรณีของ SH.
ก็เช่นเดียวกัน จากวัสดุธรรมชาติที่เลือกขึ้นมา คือ “ฟองน้ำทะเล” (sea sponge)
เขาได้ทำการศึกษาและค้นพบว่า ฟองน้ำทะเลมีระบบโครงสร้างทางชีวภาพที ่ซ ับซ้อน
สะท้อนให้เห็นถึงที่ว่างที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งแตกต่างจากระบบโครงสร้างและที่ว่าง
ภายในของฟองน้ำที ่ใช้ในห้องน้ำหรือในห้องครัว SH. ทำการออกแบบโดยการ
กำหนดโครงตาข่ายตารางสามมิติ ซึ่งกำหนดขอบเขตและเส้นรอบรูปของอาคาร
ลงบนกระดาษ แล้วทำการสร้างภาพพิมพ์จากหมึกดำด้วยการขว้างฟองน้ำเหล่านั้น
ลงบนกระดาษ บริเวณรอยพิมพ์ที ่เกิดขึ ้นจะถูกทดลองเจาะและเชื ่อมร่องรอยเหล่านั ้น
ตามแกนแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงอย่างอิสระ จนเกิดเป็นช่องโล่งภายใน
ขนาดใหญ่ที่ดูเคลื่อนไหวไปมา ผู้ออกแบบได้เรียกช่องโล่งขนาดใหญ่นี้ว่าเป็น “ปอด” (lung)
ที่ตั ้งอยู ่ภายในอาคารซึ่งใช้ในการนำแสงธรรมชาติและการระบายอากาศเข้ามา
ยังส่วนใช้สอยภายใน ปอดเหล่านี ้จะกระจายอยู ่ทั ่วตามที ่ปรากฏในรูปตัดที ่ได้
ร่างภาพไว ้ดังภาพที ่22 และ 23



28

ซิมมอนส ์ฮอลล,์ เอ็ม.ไอ.ที.
Simmons Hall, M.I.T.

22 23

ที่ว่างภายใน (ปอด) ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อการพักผ่อน
และพบปะสังสรรค์ของผู้คนในแต่ละบ้าน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นสิบแห่งตามจำนวนของ
“บ้าน” ในหอพัก แต่มีรูปร่างของที่ว่างแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้น
ในระหว่างกระบวนการออกแบบ และตามความเหมาะสมของวิธีการก่อสร้าง
ผู้ออกแบบได้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องกังวลใจว่ารูปทรงที่เกิดขึ้นเป็นรูปทรง
ที่เหมาะสมถูกต้องแล้วหรือไม่ แต่จะต้องมุ่งมั่นและมั่นใจกับกระบวนการออกแบบที่
ได้กำหนดไว้และใช้มันเป็นแรงผลักดันให้บรรลุถึงผลงานออกแบบขั้นสุดท้ายให้ได้

ภาพที่ 22-23 “ปอด” (lungs) ที่กระจายตัวอยู่ภายในอาคาร
(ที่มาของภาพที่ 22, 23: Gannon, 2004: 56-57)

ภาพที่ 24 หุ่นจำลอง ศึกษาการออกแบบ “ปอด” (lungs)
(ที่มาของภาพที่ 24: Gannon, 2004: 62-66)
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นอกเหนือไปจากการสร้างงานด้วยการเขียนภาพร่างและการสร้างหุ ่นจำลองที ่
เกิดจากแนวความคิดขั้นต้นแล้ว สถาปนิกต้องดำเนินการออกแบบและแก้ไขปัญหา
ในเรื่องการใช้สอยในด้านต่างๆ ตั้งแต่ปริมาณพื้นที่ใช้สอยตามโปรแกรมการเลือก
วัสดุและวิธีการก่อสร้างที ่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านงบประมาณและเวลาการก่อสร้าง
รูปทรงที่ซับซ้อนเหล่านี้จะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ในปัจจุบัน รวมถึงข้อกำหนดต่างๆตามกฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อ
การก่อสร้างที่ว่างสามมิติ จากเดิมที่สถาปนิกตั้งใจจะเชื่อมที่ว่างของอาคารทุกชั้น
เข้าด้วยกัน เพื่อให้แสงและการระบายอากาศแบบธรรมชาติทะลุต่อเนื่องตามแนว
ตั้งของอาคาร ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นเพียงการตัดเจาะหุ่นจำลองเพื่อเชื่อมที่ว่าง
ระหว่างชั้นทีละสองชั้นที่ความสูงประมาณ 20 ฟุต (6 เมตร)  อันเป็นผลพวงจาก
ข้อกำหนดในเทศบัญญัติด้านการกันไฟ รวมถึงจะต้องคิดวิธีสร้างและซ่อนผนังกั้น
ควันไฟที่อยู่ระหว่างผนังของรูปทรงสามมิติ และการสร้างผนังกันไฟบางส่วนของ
พื้นที่โถงกลาง  นอกจากนี้ผู ้ออกแบบยังต้องชี้แจงและหาเหตุผลสนับสนุนในการ
สร้างที่ว่างสามมิตินี ้ต่อคณะกรรมการผู้บริหารหอพัก ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่มี
รูปทรงเหล่านี้ปรากฎอยู่ในหอพัก SH. ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า เจ้าของหอพัก
จะยินดีและเต็มใจที่ได้พักอาศัยภายในห้องร่วมกับผนังดังกล่าวและพร้อมที่จะอวด
สภาพภายในห้องพักให้กับผู ้มาเยี ่ยมชม เป็นการสร้างความสุขและความภูมิใจให้กับ
เจ้าของหอพักเหล่านี ้ซึ ่งมีปริมาณห้องพักเพียงบางส่วนเท่านั ้นที ่มี เพราะพื้นที ่
ส่วนมากที่รูปทรงสามมิติจะผ่านเข้าไปมักเป็นส่วนพื้นที่สัญจรหรือพื้นที่พักผ่อน
ร่วมกันของนักเรียนในแต่ละบ้าน  อย่างไรก็ดีด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาทำให้ทีม
ผู้ออกแบบยังคงรักษาแนวความคิดเหล่านี้ไว้ได้โดยไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนแบบ
เพื่อประนีประนอมและทำตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร

ภาพที่ 26 รูปตัดศึกษาการออกแบบ“ปอด”
(ที่มาของภาพที่ 26: Gannon, 2004: 67)

ภาพที่ 25 ทัศนียภาพ แสดง“ปอด” (lungs) ที่ทะลุผ่านส่วนทางเดิน
(ที่มาของภาพที่ 25: Gannon, 2004: 63)
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คุณลักษณะที่โดดเด่นของอาคารหลังนี้คือการออกแบบที่ว่างฟองน้ำซึ ่งแทรกอยู่
ภายในพื้นที่ของทั้งสิบบ้าน บางส่วนก็เชื่อมต่อระหว่างบ้านเข้าด้วยกัน บางส่วนก็
สร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่ภายนอกที่สามารถเห็นความต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อม
โดยรอบซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละมุมมองเฉพาะของตนเอง รวมไปถึงวิธี
ที่ก้อนที่ว่างฟองน้ำเหล่านี้เข้าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้อาคารและการใช้งานทาง
สัญจรกลาง (double-loaded corridor) ลงอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าในบางครั้งจะมีเสียง
วิจารณ์จากผู้อยู่อาศัยที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมถึงที่ว่างอันแปลกประหลาด
เหล่านั ้นว่าเป็นเสมือนควันหรือปล่องสีเทาทะมึนก็ตาม ผู ้ออกแบบกลับพบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ที ่อาศัยอยู ่ในหอพักมีความรื ่นรมย์ (joy) ในการใช้ช ีว ิตและสัมผัส
ประสบการณ์ที ่สร้างแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแห่งนี ้ เฉกเช่นเดียวกับความสุข
ที่พวกเขาได้รับทุกครั้งในการทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ของตนเอง

ภาพที่ 27 ที่ว่างภายใน 3 มิติ “ปอด” (lungs) ที่กระจายอยู่ในอาคาร
(ที่มาของภาพที่ 27: Gannon, 2004: 136-139)

  สถาปนิกรุ่นเก่า-สถาปนิกรุ่นใหม่ (Former Architect-Recent Architect)

จากเบเกอร์ เฮาส์ (Baker House) ถึงซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) ที่ตั้งเยื้อง
อยู ่ตรงข้ามกัน  SH.ในฐานะสถาปนิกหลักของโครงการได้รับมอบหมายภารกิจ
ด้านการออกแบบที่ครั้งหนึ่งเคยมอบหมายให้บรมครูนักออกแบบอย่าง อัลวาร์ อัลโต้
(Alvar Alto) ซึ ่งได้ทำการออกแบบและประสบความสำเร ็จมาแล้วทั ้งในด้าน
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ที ่เป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่ตอบสนองต่อการใช้สอยและบริบทของที่ตั ้งเป็น
อย่างดี และการเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของ M.I.T. ของคนรุ่นหนึ่งมาแล้ว นับว่า
เป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดต่อสถาปนิกผู้มารับงานผู้ซึ่งต้องแสดงศักยภาพของตน
ให้เห็นในฐานะผู้ออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมกับแบกรับความกดดันและความคาดหวัง
อันมีบรรทัดฐานของการออกแบบจากคนรุ่นก่อนเป็นตัวเปรียบเทียบในการตอบ
โจทย์ด้านการออกแบบเดียวกัน แต่มีความซับซ้อนของบริบทเมืองและสังคมที ่
เปลี ่ยนแปลงไปจากเมื ่อห้าสิบปีก่อน โดยที ่คำตอบดังกล่าวต้องสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการใช้สอยและการเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมอีกรุ่น ซึ่งนำพา
M.I.T. ไปสู่ศตวรรษใหม่ที่กำลังจะมาถึงในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของโลก
SH. ก็ได้พิสูจน์และแสดงคำตอบด้วยกระบวนการออกแบบที ่มีความน่าสนใจ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่คนรุ่นก่อนเคยรังสรรค์ไว้

ภาพที่ 28 ผังพื้น (plan) และรูปด้าน (elevation) อาคารหอพัก เบเกอร์เฮาส์ (Baker House)
(ที่มาของภาพที่ 28: Schildt, 1994: 217)

การตอบโจทย์ในคราวนี้ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงผู้ใช้สอยเป็นหลัก แม้ว่ากลุ่มผู้ใช้สอย
ภายในอาคารส่วนใหญ่จะอยู ่เพียงชั ่วคราวมิได้อยู ่ถาวรก็ตามที สำหรับตัว SH. คิดว่า
ประสบการณ์ของผู ้อยู ่อาศัยภายในสถาปัตยกรรมต่างหากที่สำคัญกว่าตัวสถาปัตยกรรม
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเบเกอร์ เฮาส์ ( ฺBaker House) แล้วจะพบว่าเบเกอร์ เฮาส์
ถูกออกแบบภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งเน้นออกแบบให้อาคารหอพักมีลักษณะค่อนไป
ในเชิงอุดมคติ (idealized) มากกว่าอาคารอีกหลัง ด้วยการออกแบบอาคารให้มี
ลักษณะโค้งงอไปมา เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารและลดการปะจันหน้ากับ
ถนนที่วุ่นวายเลียบริมแม่น้ำชารล์ส (Charles river) แต่ยังคงสามารถเห็นมุมมอง
โดยรอบจากส่วนพื้นที่พักอาศัยภายในออกไปในแนวทแยงไปยังสภาพแวดล้อมที่
งดงามของริมแม่น้ำ พร้อมกับรักษาความเป็นส่วนตัวของห้องพักทุกห้องไว้ได้อย่าง
ดีเยี่ยม และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวโดยรอบ ตัวสถาปัตยกรรมจึงมีลักษณะรูปทรง
ที ่เลื ้อยไปมาตอบรับกับความต้องการของสถาปนิกที ่ต้องการให้ห้องพักทุกห้อง
สามารถรบัแดดและเหน็ววิจากภายนอกใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำได ้  ซึง่แตกตา่งจาก
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SH. ที ่สนใจประสบการณ์ที ่เก ิดขึ ้นระหว่างผู ้ใช ้สอยกับสถาปัตยกรรมและบริบทของ
สังคมในขณะนั้นๆ  การออกแบบอาคารหลังนี ้จึงมิได้ถูกออกแบบขึ ้นเพียงเพื ่อ
ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้สอยอาคาร หรือสร้างขึ้นเพียงเพื่อให้มีรูปร่างหน้าตา
ของอาคารที่แปลกสะดุดตา หรือเพื่อใช้เป็นเสมือนรูปที่แสดงสัญลักษณ์ (icon)
เท่านั ้น ผู ้ออกแบบให้ความสนใจด้านอารมณ์ ความรู ้ส ึกและจิตวิญญาณของ
สถาปัตยกรรมต่อผู ้อยู ่อาศัยซึ ่งมิได้ปรากฏอยู ่ในโปรแกรมการออกแบบ โดยต้องการ
ให้สถาปัตยกรรมดังกล่าวเป็นสถานที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียน
ผู ้อยู ่อาศัยตลอดปีการศึกษา ที ่จะต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากการเร ียนภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้  อาคารดังกล่าวควรบ่ายเบนความกดดันตึงเครียด
เหล่านี้ออกไปจากชีวิตของนักเรียนบ้าง ด้วยการสร้างความสุขและความประหลาดใจ
ที ่มิได้คาดหมายไว้เพื ่อให้เกิดความผ่อนคลายในการใช้ชีวิตประจำวันและเป็น
ประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่น่าประทับใจของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้ต่างหาก
ที ่ผ ู ้ออกแบบเห็นว ่าเป ็นสิ ่งท ี ่ยากที ่จะเก ิดข ึ ้นและมีความสำคัญอย่างย ิ ่งต ่อ
สถาปัตยกรรมแห่งนี้

4.3 การมีลักษณะเป็นรูพรุน  (Porosity)

การแสดงออกถึงแนวความคิดเรื่อง “รูพรุน” ของอาคารไม่เพียงแต่เกิดจากการสร้าง
“ฟองน้ำ” ภายในตามที ่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ยังปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ด้วยการออกแบบช่องแสงบริเวณภายนอกของอาคารซึ ่งสามารถแบ่งออกเป็น
สองส่วนคือ ช่องแสงขนาดใหญ่ที ่มีรูปร่างประหลาดจำนวนห้าช่องที่เน้นให้เห็น
ความสำคัญของการเชื่อมต่อของที่ว่างภายนอกกับส่วนต่างๆ ที่สำคัญของอาคาร เช่น
ทางเขา้หลกั ทางสญัจร และ ระเบยีงดาดฟา้ดา้นนอกทีใ่ชท้ำกิจกรรมตา่งๆ ในหอพกั
กับชอ่งเปดิขนาดเลก็ท่ีเปน็บานหนา้ตา่งรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัขนาด 2 x 2 ฟตุ (0.60 x
0.60 เมตร) ซึ ่งถอยร่นเข้าไป 18 นิ ้ว (0.45 เมตร) จากผิวผนังภายนอก
จำนวนสามพันกว่าช่อง ทำหน้าที่เป็นเสมือนตะแกรงโปร่งสามารถมองเห็นออกไป
ยังภายนอกและสร้างความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
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ช่องหน้าต่างเหล่านี้ช่วยให้แนวความคิดเรื่องรูพรุนของอาคารบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในตอนต้นของการออกแบบ รวมถึงแสดงความตั้งใจบางประการของผู้ออกแบบ
ออกมาด้วยการออกแบบรูปลักษณ์ของอาคารภายนอกให้ดูตรงข้ามกับความซับซ้อน
ของที่ว่างที่ซ่อนอยู่ภายใน  จากการเน้นให้เห็นมวล (mass) ของอาคารเป็นก้อน
อย่างชัดเจน และเจาะรูพรุนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลต่อการรับรู้ปริมาตร (volume)
และมวล (mass) ของอาคารที่แตกต่างจากการรับรู้แบบปกติของคนทั่วไปที่มักจะ
คาดเดาได้ว่าอาคารแต่ละหลังจะมีความสูงกี่ชั้นจากการดูลักษณะของช่องหน้าต่าง
รวมถึงการจงใจออกแบบให้ความหนาของพื ้นและความหนาของโครงสร้างผนัง
ภายนอกที่มีความหนาเดียวกันทั ้งหมด ซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) นั้น ไม่ว่า
จะด้วยการออกแบบที่พยายามให้ดูเป็นอาคารก้อนเดียวซึ่งมีขนาดใหญ่โตหรือด้วย
วิธีของการเจาะช่องเปิดก็ตาม สถาปนิกตั้งใจออกแบบเพื่อทำลายการรับรู ้เรื ่อง
ขนาดส่วน (scale) ของอาคารโดยต้องการให้เกิดสภาวะที่ปราศจากขนาดส่วน
(scalelessness) เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนรับรู้หรือมองเห็นอาคารในภาพรวมมากกว่า
ที่จะมองแยกอาคารออกเป็นชั้นๆ การรับรู้ขนาดส่วนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในกรณีเดียว
คือ เมื่อนำมาเทียบขนาด (size) กับขนาดของผู้ใช้สอยเท่านั้น เพราะไม่สามารถ
มองเทียบกับขนาดส่วนขององค์ประกอบอื่นๆ ได้เลยเนื่องจากลักษณะที่ไม่มีขนาด
ส่วนชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ เฮอร์ซอก และ เดอ เมอ รอน (Herzog & de Meuron)
ได้ออกแบบไว้ที่อาคาร Basel Signal Boxes ด้วยการทำอาคารให้ดูเป็นมวลตัน
ปราศจากช่องหน้าต่างเพื่อให้เกิดสภาวะการไม่ปรากฎขนาดส่วนที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน
แต่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการออกแบบที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 29 ช่องเปิดบนอาคารหอพักซิมม่อนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) โดยสถาปนิกสตีเวน โฮลล์ (Steven Holl)
(ที่มาของภาพที่ 29:  http://www.stevenholl.com/PT173_1CR.htm)
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4.4 ห้องพักนักศึกษา (Student Room)

ภายในห้องพักแต่ละห้องของซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) มีห้องน้ำในตัว
ขนาดของห้องพักมีขนาดเท่ากับห้องพักปกติในมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่มีปริมาตร
(volume) ของห้องที ่มากกว่า เนื ่องจากการเพิ ่มระดับความสูงจากปกติ โดยมีความสูง
จากพื้นถึงฝ้าเพดานเท่ากับ 9 ฟุต 2 นิ้ว (2.75 เมตร) ซึ่งเป็นความสูงที่เกิดจาก
การแบ่งช่องหน้าต่างจัตุรัสเก้าช่องลงบนตารางขนาด 3 x 3 แถวตามแนวตั้งและ
แนวนอนบนผนังด้านที่ติดกับภายนอก เพื่อให้ห้องพักแต่ละห้องสามารถเห็นมุมมอง
ที่ดีจากทุกส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพัก

ผู้ออกแบบไดใ้ช้สัดส่วนทอง (golden section) ในการกำหนดและปรบัขนาดความสงู ของห้องพัก
ทำให้ห ้องพักดังกล่าวมีล ักษณะเป็นห้องโล ่งท ี ่ม ีเพดานสูง (loft) ขนาดย่อม
ในขณะที่หอพักทั่วไปจะมีความสูงของห้องพักโดยประมาณแค่ 8 ฟุต (2.40 เมตร)
การเพิ่มความสูงเพียง 14 นิ้ว (0.35 เมตร) ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากกับ
พื้นที่ว่างภายใน ทำให้สามารถตั้งเตียงสองชั้นภายในห้อง โดยปราศจากความรู้สึก
อึดอัด อีกทั้งช่องหน้าต่างที่มีจำนวนมากเหล่านี้ช่วยให้อุณหภูมิภายในอยู่ในสภาวะ
ที่เหมาะสม เนื ่องจากความลึกของช่องหน้าต่างที ่มากถึง 18 นิ้ว (0.45 เมตร) ทำให้
แสงแดดในหน้าหนาวที่มีองศาต่ำสามารถส่องเข้าไปได้ ช่วยทำให้ห้องพักอบอุ่นขึ้น

ภาพที่ 30–31 ภาพร่างแสดงรายละเอียดเรื่องการเจาะช่องเปิด
(ที่มาของภาพที่ 30, 31: Gannon, 2004: 70-71)
ภาพที่ 32 ภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์แสดงองศาของแสงแดดในฤดูต่างๆ
(ที่มาของภาพที่ 32: Gannon, 2004: 72)

30 31 32



35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล

ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่กันแสงแดดในหน้าร้อนที่มีองศาสูงและให้ร่มเงาแก่พื้นที่
ภายใน อีกทั ้งย ังช่วยให้มีลมถ่ายเทจากทุกส่วนภายในอาคารได้สะดวกร่วมกับระบบ
ปรับอากาศซึ่งได้ออกแบบไว้ใช้เฉพาะในหน้าร้อน โดยจะทำความเย็นให้กับอาคาร
ประมาณแค่ 15 เปอร์เซนต์ของพื ้นที ่อาคารทั ้งหมด เพื ่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
ที่ใช้ภายในอาคาร

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก สถาปนิกได้ออกแบบทุกรายละเอียดของงาน
ออกแบบลงไปจนถึงขั ้นการออกแบบครุภัณฑ์ที ่ใช ้ภายในห้องพัก เครื ่องเร ือนเหล่านี ้
มีลักษณะพิเศษสามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ที่ตั ้งอยู่ภายในห้อง
เพื ่อให้เกิดความยืดหยุ ่นสูงสุด สามารถจับคู ่หรือสลับเปลี ่ยนให้เข้าชุดกันได้
หลากหลายแบบตามลักษณะการใช้สอยและตามลักษณะพื้นที่ที่ว่างในแต่ละห้องพัก
เช่น เตียงสามารถต่อเป็นสองชั้นหรือแยกยกลงมาตั้งเป็นชั้นเดียวได้ วัสดุที่เลือกใช้
ส่วนใหญ่เป็นไม้และไม้อัด (plywood) เนื ่องจากมีความทนทานมากกว่าวัสดุสังเคราะห์
จำพวกพลาสติก รวมถึงมีอายุการใช้ที่ยาวนานกว่า สามารถซ่อมแซมเมื่อเสียหาย
และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ง่าย

ภาพที่ 33 ทัศนียภาพภายในห้องพัก
(ที่มาของภาพที่ 33: Gannon, 2004: 80-81)
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ภาพที่ 34 แบบขยายห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักแบบห้องเตียงเดี่ยวและคู่ ชนิดมีผนัง 3 มิติและไม่มีผนัง 3
มิติแทรกอยู่ภายใน
(ที่มาของภาพที่ 34: Gannon, 2004: 82-83)

5. การก่อสร้าง (Construction)

การก่อสร้างอาคารซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) ไม่เพียงแต่จะเป็นการทดสอบ
เทคโนโลยีด้านวัสดุและการก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์
ความสามารถในด้านการบริหารจัดการโครงการและควบคุมการก่อสร้างภายในระยะ
เวลาที่จำกัด ด้วยวิธีแบบเร่งรัด (Fast–track) เพื่อให้งานสามารถเสร็จได้ทันตาม
กำหนดการเปดิอาคารเพือ่ใชพ้ืน้ทีใ่นชว่งฤดใูบไมร้ว่งป ีค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

ภายใต้สภาวะการออกแบบและการก่อสร้างรูปทรงสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน
แบบนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากสถาปนิกหลายๆคนได้แก่ มอร์ฟอชิส
(Morphosis) หรือ แฟรงค์ โอ เกรี่ (Frank O. Gehry) รวมถึงสถาปนิกอีกหลายคน
ได้ทดลองออกแบบอาคารในลักษณะเดียวกันแต่อยู่บนพื้นฐานและวิธีคิดที่ต่างกัน
ภายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดแรงผลักดันใหญ่หลวงในการเปลี่ยนวิธีและ
กระบวนการคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมในวิถีทางใหม่ พร้อมกันนั้นก็คล้ายกับ
เป็นการทดสอบวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่าสามารถรองรับและผลักดันให้เกิด
การสร้างอาคารที่ยุ่งยากเหล่านี้ ให้เป็นจริงได้ตามความตั้งใจของผู้ออกแบบ ซึ่งผล
ที่ออกมาอาจนำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ที่ก้าวไปข้างหน้า
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สำหรับอาคารหลังนี้ สถาปนิกได้ออกแบบความสัมพันธ์ของพื้นที่ห้องพักกับขนาด
โครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุ พร้อมกับคำนึงถึงวิธีการก่อสร้างไปด้วยกันทั้งหมด
ผลลัพธ์สุดท้ายรูปร่างภายนอกอาคาร จึงเกิดจากการแสดงออกทางโครงสร้างที่
สัมพันธ์กับวิธีการเจาะช่องเปิดจำนวนมากซึ่งมีขนาดซ้ำกัน SH. ยอมรับว่าตนเอง
ได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องการออกแบบและโครงสร้างจากสถาปนิกคนสำคัญ
ในยุคโมเดิร์น (Modern) เช่น เลอ คอร์บูซิเอร์ (Le Corbusier) มีส ฟาน เดอร์โรห์
(Mies van de Rohe) และ หลยุส ์คาน (Louis Kahn)  ซึง่มักใหค้วามสำคญักบัการ
ออกแบบที่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ของโครงสร้าง ที่ว่าง และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในงานสถาปัตยกรรม และสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม ่บ ิดเบือน
ในมุมมองของ SH. ซึ่งสะท้อนอิทธิพลเหล่านี้ออกมาได้แสดงถึงจุดยืนในการสร้าง
งานสถาปัตยกรรมที่มิใช่เป็นเพียงแค่เปลือก (skin) ที่ใช้ห่อหุ้มที่ว่างภายในเพียง
อย่างเดียว สำหรับอาคารส่วนใหญ่ โครงสร้างของอาคารมีสัดส่วนประมาณ 25
เปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้าง และเทียบเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของวัสดุที ่ใช้ในการก่อสร้าง
ตามทัศนคติของเขาถ้าหากผู้ออกแบบหากไม่สนใจและไม่ให้ความสำคัญกับโครงสร้าง
แล้ว เขาเหล่านั้นจะทำงานสถาปัตยกรรมในฐานะสถาปนิกได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้
บทบาทของโครงสร้างอันเป็นส่วนหนึ ่งของงานสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่งเสมอในงานออกแบบ

SH. ในฐานะหัวหน้าทีมออกแบบ และสถาปนิกจากบริษัท Perry Dean Rogers
ในฐานะสถาปนกิผู้ชว่ยประจำโครงการ ร่วมกบัทมีวศิวกรจากบรษัิท Guy Nordenson
& Associates ได้ปรึกษาหารือและตกลงตัดสินใจที่จะเลือกวัสดุของโครงสร้างเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) แทนเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถก่อสร้างได้เร็วในเวลา
ที่จำกัด เพราะความต้องการให้อาคารมีลักษณะมวลตัน เพื่อผลทางด้านรูปลักษณ์
ภายนอกและผลทางด้านความมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเนื่องจาก
สามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนโดยธรรมชาติ และสามารถถอยร่นช่องเปิดเข้าไปซ่อน
อยู่ด้านในได้มากถึง 18 นิ้ว (0.45 ม.)  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเหล็กซึ่งไม่สามารถ
จะสร้างมิติของความลึกได้มากเท่านี้ ทำให้ ค.ส.ล. มีความเหมาะสมมากกว่า รวมถึง
ราคาค่าก่อสร้างก็ประหยัดกว่า

ทีมผู้ออกแบบได้เลือกวิธีการก่อสร้างด้วยการแบ่งระบบโครงสร้างออกเป็นรูปตาราง
โดยหล่อเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เรียกว่า “Perfcon.” (ย่อมาจาก Prefabricated, per-
forated, reinforced concrete Panel) ประกอบด้วยแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
หล่อเป็นรูปตารางดังที่ปรากฎในรูปภาพที่ 35 และ 36 จำนวนหกพันกว่าชิ้นที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน แต่เกิดจากแม่แบบที่ใช้หล่อชุดเดียวกัน แต่ละชิ้นมี
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นำ้หนกัประมาณ 10,000 ปอนด ์ (22,000 กิโลกรมั) เม่ือนำมาประกอบกนัจะเกดิ
เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า “Exaskeleton” ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงถักแบบ วีรันดีล
(vierendeel truss) ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่หลักในการรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด
เหล็กเสริมภายในแท่งคอนกรีตแต่ละตัวถูกนำมาเชื่อมต่อกันแล้วหุ้มด้วยคอนกรีต
จนเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้สามารถรับแรงในลักษณะที่คล้ายกับเสาและคานซึ่งมี
ความต่อเนื่องกันทางโครงสร้าง ขนาดโครงสร้างโดยรวมมีความลึกประมาณ 53 ฟุต
(15.90 เมตร) ยาวประมาณ 385 ฟุต (115.50 เมตร) และสงูประมาณ 100 ฟุต
(30 เมตร)

ชิ ้นส่วนสำเร็จรูปเหล่านี ้ถ ูกผลิตขึ ้นโดยบริษัท Beton Bolduc. ในประแทศแคนนาดา
แล้วส่งกลับมาเพื่อทำการติดตั้งในสถานที่ก่อสร้างร่วมกับงานคอนกรีตหล่อกับที่
ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้รับเหมางานคอนกรีตบริษัท S&F Concrete Contractors, Inc.,

ภาพที่ 35-36 ชิ้นส่วนสำเร็จรูปและกระบวนการก่อสร้างชิ้นส่วนแบบ “Perfcon.” และการประกอบชิ้นส่วนเข้ากับ
อาคาร
(ที่มาของภาพที่ 35, 36: Gannon, 2004: 98-99)
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ทำหน้าที่รับผิดชอบงานตั้งแต่ส่วนฐานราก งานพื้น และงานหล่อผนังและชิ้นส่วน
บางชิ้นที่เป็นหล่อขึ้นรูปกับที่ ในส่วนของงานพื้นและผนังบางส่วนมีความยุ่งยาก
ในการก่อสร้างอันเสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลักสองประการด้วยกัน ประการแรก คือ
เรื ่องวิธ ีการก่อสร้างของรูปทรงที ่ซ ับซ้อน จากการสร้างที ่ว ่างสามมิติร ูปทรง
อิสระภายในอาคารทำให้ปริมาณเหล็กเสริมภายในพื้นและผนังของรูปทรงสามมิติ
ที่ซับซ้อนมีมากและสร้างปัญหาในระหว่างการเทคอนกรีตลงไป ทำให้เทได้ยากกว่า
งานปกติ รวมถึงปัญหาในการประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำนวนมากเข้ากับส่วนอื่นๆ
ของอาคาร ส่วนประการหลัง คือ เร ื ่องความถูกต้องแม่นยำในการก่อสร้าง
การสร้างอาคารหลังนี้จำเป็นต้องสร้างให้ได้ขนาดตรงตามแบบซึ่งโดยปกติมักมี
ความคลาดเคลื ่อนไปจากแบบ แต่ในการก่อสร้างดังกล่าว ปริมาณชิ ้นส่วนของอาคาร
ครึ่งหนึ่งได้แก่ โครงสร้างที่ประกอบเป็นส่วนของผนังภายนอกและผิวโลหะที่ใช้หุ้ม
ผนังภายนอกถูกผลิตในลักษณะที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ทำให้ต้องมีการประสานงาน
กับผ ู ้ผล ิตช ิ ้นส ่วนและตรวจสอบตรวจทานขนาดก ับระยะจากอาคารท ี ่กำล ัง
ดำเนินการก่อสร้างอยู่หลายหน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการก่อสร้างซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบกันกับชิ้นส่วนที่ได้สร้างไว้แล้ว
ในสถานที่ก่อสร้าง

ในการก่อสร้างชิ ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น การหล่อแบบและการเสริมเหล็กภายในถูก
คำนวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแน่นอนในการควบคุม
คุณภาพของการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการหล่อ ชิ้นส่วนและขั้นตอนการประกอบและ
การก่อสร้างให้เป็นไปโดยราบรื่น ซึ่งพบว่ามีชิ้นส่วนเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่มีปัญหา
ในทางกล ับก ันการก ่อสร ้างช ิ ้นส ่วนอาคารท ี ่ เป ็นคอนกร ีตเสร ิมเหล ็กซ ึ ่ ง
หล่อกับที ่กลับประสบปัญหามากกว่าในเรื ่องของความประณีต ผู้ออกแบบจึงใช้
ประโยชน์จากความหยาบของผิวคอนกรีตดังกล่าว โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแตกต่างของระบบการก่อสร้างทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน จากการเน้นให้เห็น
แนวไม้แบบที่ไม่มีระเบียบไปพร้อมกับการแสดงผิวแท่งคอนกรีตที่หล่อสำเร็จซึ่งมี
ผิวหน้าที่เรียบร้อย ส่วนบริเวณภายนอกอาคารไม่สามารถเผยให้เห็นผิวคอนกรีต
หล่อสำเร็จเหล่านี ้ได้เนื ่องจากปัญหาในการติดตั ้งฉนวนบริเวณภายนอกอาคาร
เพื ่อใช้ป้องกันสภาพอากาศที ่ร ุนแรงในช่วงฤดูหนาวของเมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)
ทำให้พื้นผิวคอนกรีตถูกห่อหุ้มด้วยผิวอลูมิเนียม (aluminum cladding) อีกชั้นที่
บริเวณด้านหน้า ส่งผลให้เมื่ออาคารทำการก่อสร้างเสร็จแล้วมองเห็นอาคารเป็น
สีเทาตลอดทั้งอาคาร ส่วนสาเหตุที่เลือกผิวหน้าเป็นผิวอลูมิเนียมนั้นเป็นเพราะ
เหตุผลด้านงบประมาณและความต้องการให้เกิดความกลมกลืนกับช่องหน้าต่าง
ที่เป็นวัสดุเดียวกันแต่ใช้รูปแบบผิวสัมผัส (texture) ที่แตกต่างกัน โดยผนังด้าน
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หน้ามีลักษณะการทำผิวสัมผัสแบบหยาบ ส่วนบริเวณช่องหน้าต่างมีผิวสัมผัสแบบ
เรียบที่เกิดจากการเคลือบสีด้วยวิธีแอนโนไดซ์ (anodized) เมื่อดูโดยรวมแล้วยังคง
สื่อให้เห็นถึงความเป็นมวลตันของอาคารที่ดูเป็นก้อนเดียวไว้ได้

ภาพที่ 37 การประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบ “Perfcon.” เข้ากับชิ้นส่วนที่ก่อสร้างภายในสถานที่ก่อสร้าง
(ที่มาของภาพที่ 37: Gannon, 2004: 100)

ภาพที่ 38–39 การก่อสร้างส่วนพื้นและผนังค.ส.ล. หล่อกับที่จาก “เทคนิคฟองน้ำ” เพื่อให้เกิดที่ว่างรูปทรงอิสระ
สามมิติที่แทรกอยู่ตามที่ต่างๆภายในอาคาร
(ที่มาของภาพที่ 38, 39: Gannon, 2004: 106-108)

38 39
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บริเวณด้านข้างโดยรอบช่องเปิดที่ติดกับวงกบของหน้าต่าง มีการทาสีอาคารด้วย
แม่สีขั ้นต้นที่มีสีสันสดใส ในตอนแรกผู้ออกแบบกำหนดให้สีของผนังบริเวณขอบ
หน้าต่างที่ดันเข้าไปนี้เป็นตัวแทนทางสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบ้านทั้งสิบแห่งภายในหอพัก
แต่นักศึกษาผู้อยู่อาศัยภายในส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว พวกเขา
มีความต้องการที่จะอยู่กันอย่างกลมกลืนโดยไม่ต้องการแสดงตัวตนให้คนภายนอก
รับรู้อย่างชัดเจน SH. จึงทดแทนสีเหล่านี้ด้วยการแสดงและสะท้อนให้เห็นถึงแรง
ทางโครงสร้างที่กระทำต่อตัวอาคารและบ่งบอกถึงขนาดเหล็กที่เสริมอยู่ภายในผนัง
คอนกรีตสำเร็จรูป ด้วยการซ้อนแผนภูมิ (diagram) ของการรับแรงจากการกำหนด
สีตา่งๆ ดงันี ้สีฟา้เทา่กบั # 5  สีเขียวเทา่กบั # 6  สีเหลอืงเทา่กบั # 7  สีส้มเท่ากบั
# 8  สีแดงเทา่กบั # 9 และ # 10  และสว่นทีไ่ม่มีสีเท่ากบั # 5 หรอืนอ้ยกวา่  (สีท่ี
เป็นสีโทนร้อนจะมีแรงกระทำและการเสริมเหล็กเกิดขึ ้นภายในมากที ่ส ุด โดยเริ ่มต้น
จากสีแดงและลดลงตามความร้อนของสีเป็นลำดับ) เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าใจถึง
กำลังและแรงภายในโครงสร้างอาคาร ยิ่งไปกว่านี้ผู ้ออกแบบจงใจทาสีเฉพาะส่วน
พื้นผิวที ่ตั ้งอยู ่ระหว่างส่วนของอาคารภายนอกและภายในเท่านั ้น ในบริเวณอื่น
แทบจะไม่มีสีปรากฏอยู่เลยทั้งในอาคารและภายนอก สีที่ทาลงบนระนาบระหว่าง
ภายนอกและภายในเหล่านี้จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดด
กระทบโดนอาคาร แสงและเงาจะทำหน้าที่เน้นให้เห็นมิติความลึกของช่องหน้าต่าง
ซึ่งมีสีสันล้อมรอบ หรือ ในช่วงเวลาค่ำคืนเมื่อแสงจากดวงโคมสาดส่องไปยังพื้นผิว
สีต่างๆ ให้ดูเรืองรองมีชีวิตชีวาขึ้นมา

ภาพที่ 40 แผนภูมิ (diagram) การรับแรงทางโครงสร้างที่นำมาซ้อนลงบนรูปตัดของอาคาร เพื่อกำหนดสีของช่องเปิด
(ที่มาของภาพที่ 40: Cohen and Moeller, 2006: 84)
ภาพที่ 41 การใช้สีขั้นต้นทาโดยรอบผนังที่ติดกับช่องเปิดซึ่งดูสว่างสดใสด้วยแสงของห้องพักในเวลากลางคืน
(ที่มาของภาพที่ 41: Cohen and Moeller, 2006: 84)

40 41
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6. งานระบบประกอบอาคาร (Building System)

ในสว่นของงานระบบประกอบอาคารอืน่ๆทัง้หมด บรษัิท Ove Arup & Partners เปน็
บริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานออกแบบในส่วนของงานระบบวิศวกรรม
เครื่องกลและปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิง รวมถึง
ระบบเสียงและระบบติดต่อสื่อสารภายในโครงการทั้งหมด

6.1 ระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติและระบบปรับอากาศ
(Natural Ventilation & Air – conditioning System)

ในส่วนของงานระบบปรับอากาศ ทีมวิศวกรได้เล ือกใช้ระบบทำความเย็นและระบาย
อากาศแบบผสม (A Mixed Mode HVAC) ซึ่งสามารถใช้การระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติร่วมกับระบบทำความเย็นในฤดูร้อนและระบบทำความร้อนในฤดูหนาว
ในช่วงระหว่างการออกแบบและการพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม ทีมสถาปนิกได้ตั้ง
เป้าหมายและแจ้งกับทีมวิศวกรว่าอาคารดังกล่าวควรเป็นอาคารประหยัดพลังงาน
ด้วยการลดปริมาณพลังงานที่ใช้ไปกับระบบปรับอากาศให้เหลือเท่าที่จำเป็น และ
ใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งซึ่งมีลมพัดผ่านจากริมแม่น้ำสำหรับใช้ในการระบายอากาศ
และความร้อนของอาคาร จึงได้มีการศึกษารูปแบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
ด้วยการจำลองสภาวะจากโปรแกรม E+TA ในคอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์ทุกรูปแบบ
ของสภาพอากาศและการระบายอากาศ ตั้งแต่การระบายอากาศด้วยช่องเปิดเพียง
ด้านเดียวด้วยการเปิดเฉพาะส่วนหน้าต่างแต่ส่วนประตูที่ทางเดินกลางยังคงปิดไว้
พรอ้มกำหนดคา่อณุหภูมิห้องที ่ 90๐ F (32๐ C) และคา่ความชืน้ทีร่ะดบั 50 % RH
แต่ไม่เพียงพอต่อการสร้างภาวะน่าสบายให้เกิดขึ้น และไม่สามารถผ่านตามเกณฑ์
เทศบัญญัติที ่ระบุไว้ใน มาตรฐาน ASHARE (American Society of Heating
Refrigeration and Air Conditioning Engineering) ท่ี 55 (ANSI/ASRAE 55-1992
–Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy)  หรือ การระบาย
อากาศด้วยการทะลุผ่านอาคารทั้งสองด้าน (cross ventilation) ซึ่งติดปัญหาด้าน
กฎหมายข้อบังคับเรื่องการป้องกันไฟไหม้

 ทางทีมวิศวกรจึงสบโอกาสในการนำนวัตกรรมทางด้านระบบปรับอากาศที่เริ่มใช้
ในแถบยุโรปมาผสมผสาน ทำให้เกิดการออกแบบและทดสอบทางเลือกที่สามขึ้น คือ
ระบบทำความเย็นและระบายอากาศแบบผสม (A Mixed Mode HVAC) ซึ่งเกิด
จากทำงานร่วมกันระหว่างระบบทำความเย็นด้วยอุปกรณ์ จากการสร้างให้เกิดปริมาณ
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ความเย็นเกิดขึ ้นกับอากาศภายนอก (pre–cooled out door air)ที ่นำเข้ามา
โดยในช่วงฤดูร้อนอากาศจากภายนอกจะถูกลดความชื้นและทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิ
65๐ F (18.3๐ C) เปน็ปรมิาณ 50 ลกูบาศก์ฟตุ (1.43 ลกูบาศก์เมตร)/นาท/ีคน
หรอื 2AC/h (Air Change per hour) ก่อนจะกระจายจาก AHU (Air Handling Unit)
ขนาดใหญ่ 3 ตัวที่ตั้งอยู่ในแต่ละปีกของอาคารที่ห่างกัน ไหลไปตามท่อของระบบ
ปรับอากาศซึ่งซ่อนอยู่ในช่องท่อทางตั้งที่ติดกับส่วนห้องน้ำเพื่อกระจายไปยังจุดต่างๆ
ของอาคาร ผ่านตามท่อลมที ่ขนาดเล็กกว่าท่อปกติทั ่วไปเข้าสู ่ห้องพักโดยตรง
เพื่อเพิ่มภาวะน่าสบายให้เกิดขึ้นภายในห้องพักของนักเรียนที่ใช้งานค่อนข้างน้อย
เนือ่งจากเปน็ชว่งปดิภาคการศกึษา ส่วนในชว่งระหวา่งฤดรูอ้นและฤดหูนาว  อณุหภูมิ
และความชื้นภายนอกอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อสภาวะน่าสบาย ระบบทำความเย็น
จะหยดุทำงาน โดยอาศยัเครือ่งตรวจจบั (sensor) อุณหภูมิและความชืน้ท้ังส้ิน อย่างละ
16 ตัวต ิดต ั ้งกระจายทั ่วอาคาร แล้วเปล ี ่ยนมาใช ้ระบบการระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติแทนซึ่งจะหยุดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศทั้งหมดลงในช่วง
เวลาดังกล่าว ในช่วงเวลาหน้าหนาวระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้ง  เพื่อจ่ายอากาศ
บริสุทธิ์เข้ามาใหม่ที่ปรับให้มีอุณหภูมิสูงขึ ้น (pre–heated fresh air) ประมาณ 2AC/h
ซึ ่งมีความเหมาะสมกับอุณหภูมิภายในห้องและภายในหอพัก ร่วมกับระบบทำ
ความร้อนด้วยการแผ่ร ังสีความร้อนจากท่อน้ำร้อน พร้อมกับปิดหน้าต่างที ่ใช ้ในการ
ถ่ายเทและระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติลง เพื่อควบคุมสภาวะน่าสบายภายใน
อาคารให้เกิดขึ้น เมื่อประเมินและทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual DOE
พบว่าสามารถประหยัดพลังานได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณการใช้พลังงาน
ทั้งหมดที่ใช้ในระบบปรับอากาศทั่วไป และสามารถลดการบริโภคพลังงานภายใน
อาคารจากค่าเฉลี่ยปกติได้ถึง 40เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอาคารประเภทเดียวกัน
ในทวีปอเมริกาเหนือ

6.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Safety System)

เนื่องจากถูกจัดเป็นอาคารสูง (high–rise building) สำหรับพักอาศัยที่ต้องผ่าน
เกณฑ์ตามเทศบัญญัติด้านการป้องกันอัคคีภัย  ทางบริษัท Ove Arup ได้ทำการ
ออกแบบให้อาคารดังกล่าวสามารถเตรียมตัวรับมือกับสภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เกิด
ไฟไหม้ ทั้งในเรื่องระบบการหนีไฟและระบบสัญญาณเตือนภัยในลักษณะที่แตกต่าง
ออกไปจากตึกสูงปกติทั่วไป ที่มักทำการออกแบบในลักษณะที่เป็นอาคารเดี่ยว แต่
สำหรับซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) ถูกออกแบบให้ระบบทำงานในลักษณะ
ที่เป็นกลุ่มอาคารสิบหลัง ความสูงสองชั ้นซึ ่งมีช่องโล่งตรงกลางมากกว่าจะเป็น
อาคารเดียวที่มีความสูงสิบชั ้น  หนำซ้ำด้วยรูปแบบโถงโล่งตรงกลางที่มีรูปทรง
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คดเคี้ยวไปมา ทางวิศวกรต้องการทำการคำนวณและจำลองทิศทางของเปลวไฟและ
ควันที่อาจเกิดขึ้นในกรณีไฟไหม้ในคอมพิวเตอร์ด้วยโปแกรม CFD เพื่อให้สามารถ
กำหนดตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสัญญาณเตือนไฟได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้
ทำการติดตั้งตามแนวตั้งแทนที่จะเป็นแนวนอนตามปกติทั่วไปเนื่องจากภายในอาคาร
ไม่มีฝ้าเพดานมเีพยีงสว่นทีเ่ปน็คอนกรตี  ดงันัน้จงึซอ่นหวัจา่ยนำ้อยูด้่านหลงักลอ่งไฟ
ในบริเวณทางเดินและซ่อนไว้ตามผนังรวมถึงในพื้นที ่โล่งใต้ช่องแสง (skylight)
ตรงด้านบนของโถงกลาง ในเรื ่องของการหนีไฟตามเทศบัญญัติแห่งชาติ NFPA
(National Fire Protection Association) 72 & IEC 60849 ไดก้ำหนดใหอ้าคารทีมี่
ลักษณะทางสัญจรหลักตรงกลาง (double–loaded corridor) จะต้องมีบันไดอย่างน้อย
สองตำแหน่งที ่สามารถอพยพผู ้คนออกสู ่ภายนอกได้สะดวก ทีมสถาปนิกได้ออกแบบ
และจัดเตรียมบันไดภายในอาคารไว้ทั้งสิ้นหกจุด (ซึ่งสองในหกจุดนั้นถูกเชื่อมเข้า
ด้วยกันในบางตำแหน่ง) เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นในการหนีไฟพร้อมระบบอัดอากาศ
ภายใน  ส่วนระบบสัญญาณเตือนภัยนั ้น แยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที ่หนึ ่งติดตั ้ง
ประจำแต่ละจุดภายในห้องพัก และส่วนที่สองติดตั้งในบริเวณส่วนพื้นที่ส่วนกลาง
ซึ ่งในจุดหลังจะเชื ่อมเข้ากับระบบสัญญาณเตือนภัยกลางของมหาวิทยาลัย และ
สถานีดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียง

ภาพที่ 42
ภาพจำลองจากคอมพิเตอร์แสดงการคำนวนเรื่องการระบายอากาศและการประหยัดพลังงานภายในโถงโล่งตรงกลาง
(atrium) ด้วยโปรแกรม (software) E+TA
ภาพที่ 43
ภาพจำลองจากคอมพิเตอร์แสดงความเร็วและอุณหภูมิของของควันไฟในกรณีเกิดไฟไหม้ด้วยภายในโถงโล่งตรงกลาง
(atrium) จากโปรแกรม (software) CFD
(ที่มาของภาพที่ 42, 43: http://www.arup.com/DOENLOADBANK/download152.pdf)

42 43



45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล

7. บทสรปุ  (Conclusion)

คำต่างๆ เช่นคำว่า “ที่มีรูพรุน (porous)”  “ที่สามารถทะลุผ่าน (permeable)”
“ฉากกัน้ (screen)”  “ตาขา่ย (net)”  “การมลีกัษณะรพูรนุ (porosity)”  “รเูลก็ๆ
(pore)”  “ชอ่ง (aperture)”  “ทางผา่น (passage way)”  “ตะแกรง (sieve)”  “รังผ้ึง
(honey comb)”  “กระชอน (riddle)”  “ฟองน้ำ (sponge)”  “ช่องเปิด (opening)” และ
“หลุม (hole)” เป็นกลุ ่มคำที ่ใช ้เสมอตลอดการออกแบบเพื ่อย ืนยันในแนว
ความคิดเบื ้องต้นที ่ใช้อธิบายอาคารหลังนี ้ ซึ่งเป็นผลพวงของแนวความคิดและ
ความรู ้ในศาสตร์อื ่นๆ ที ่นอกเหนือไปจากสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยตรง  โดยมุ ่งเน้น
ไปยังความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุดของอดีตกับปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของความจริง
กับความเป็นไปได้ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานศิลปะ ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และบริบททางสังคมด้านต่างๆ ที่ถูกบรรจุอยู ่รวมกันในงานสถาปัตยกรรม
ชิ้นดังกล่าว

หอพักแห่งนี้มิได้เป็นเพียงเครื่องจักรเพื่อการอยู่อาศัย แต่เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของ
สังคมเมืองที่ถูกย่อส่วนเข้ามาเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ลองเผชิญหน้าและแสวงหาคำตอบ
ด้วยตนเองดังเช่นที่ เฮนรี เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau) นักคิดและนักเขียน
ท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดังชาวอเมรกัินไดเ้คยกลา่วไวว่้า “จะดกีวา่ไหม ถ้าเยาวชนคนหนุม่สาว
สามารถเรียนรู้ที่จะดำรงชีพด้วยการลองทดสอบใช้ชีวิตอย่างจริงจังในช่วงชีวิตที่อยู่
ภายในหอพักมากกว่าจะต้องไปศึกษาหรือเล่นเกมส์ชีวิตจริงนี้ภายหลัง ซึ่งอาจจะ
ต้องจ่ายด้วยราคาของบทเรียนที่แพงพอดู”  อาคารดังกล่าวจึงเป็น “ฉาก” ที่ใช้ใน
การซ้อมการใช้ชีว ิตในอนาคตที ่บริบทของสังคมเปลี ่ยนแปลงไป คล้ายกับการ
ปลดปล่อยตัวเองออกจากการใช้ชีวิตบนถนนธรรมดาเข้าสู ่โลกแห่งการทดลองที่
ต้องการให้นักศึกษาผู้อาศัยอยู่เข้าไปสัมผัสรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิม

ในปัจจุบัน ซิมมอนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) ได้กลายเป็นอาคารที่ผู้คนกล่าวขวัญ
กันมากที่สุดหลังหนึ่งใน M.I.T. จนมีชื่อเล่นที่รู้จักกันในนามว่า “อาคารวัฟเฟิล (waffle)”
อันเนื่องมากจากตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆจำนวนมากของมัน แม้ว่าจะมีกลุ่มคนจำนวน
มากที ่ชอบและไม่ชอบอาคารหลังนี ้ก ็ตาม แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า อาคารหลังนี ้
ได้แสดงจุดยืนและส่งเสียงแสดงเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบออกมาอย่างชัดเจนใน
เรื่องของแนวความคิด ตั้งแต่แนวความคิดหลักของตัวอาคาร แนวความคิดในเรื่อง
รายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม แนวความคิดในเรื ่ององค์ประกอบสถาปัตยกรรม
แนวความคิดในเรื่องการวางผังในมหาวิทยาลัย จนไปถึงแนวความคิดในระดับย่าน
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และชุมชนเมืองโดยรอบ ผู้คนรับรู้และสัมผัสได้ถึงการมีตัวตนของอาคารซึ่งตั้งอยู่
อย่างเด่นเป็นสง่าเหมือนงานประติมากรรมกลางแจ้งที ่ดึงดูดให้ผู ้คนเดินเข้าไป
พิจารณาใกล้ๆ โดยรอบอาคารไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม

ภาพที่ 44 อาคารหอพักซิมม่อนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) โดยสตีเวน โฮลล์ (Steven Holl)
(ที่มาของภาพที่ 44: Gannon, 2004: 118-126)

ภาพที่ 45 อาคารหอพักซิมม่อนส์ ฮอลล์ (Simmons Hall) โดยสตีเวน โฮลล์ (Steven Holl)
(ที่มาของภาพที่ 45: http://www.stevenholl.com/PT173_2CR.htm)
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