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บทที่ 1
บทนา

1.ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ค ำจ ำกัด ควำมของ Tensegrity ได้ถู ก นิ ย ำมโดยผู เ้ ชี่ ย วชำญหลำยๆท่ ำ น ซึ่ ง เนื้ อ หำใน
วิทยำนิ พนธ์ฉบับนี้ จะอธิ บำยให้ง่ำยที่สุดเท่ำที่จะทำได้ โดยเบื่องต้น Tensegrity คือ หลักกำรทำง
โครงสร้ ำ งที่ มี พ้ื น ฐำนจำกกำรใช้อ งค์ป ระกอบแรงอัด และแรงดึ ง แบบต่ อ เนื่ อ งเข้ำ ด้ว ยกัน ทั้ง
โครงสร้ ำง ทำให้โครงสร้ ำงสำมำรถก่อรู ปและทรงตัวอยู่ได้ดว้ ยตัวเอง โดยกำรถู กบีบอัดเกิ ดจำก
แรงภำยในเครื อ ข่ ำ ยของแรงดึ ง และชิ้ น ส่ ว นหลัก ที่ ถู ก บี บ อัด จะไม่ มี ก ำรสั ม ผัส กัน และด้ว ย
คุณลักษณะดังกล่ำว จึงทำให้ Tensegrity มักปรำกฏอยูใ่ นงำนประเภทพำดช่วงกว้ำง อันเนื่ องมำจำก
คุณสมบัติของโครงสร้ำงประเภทนี้ ที่มีควำมยืดหยุน่ และมีน้ ำหนักเบำ แต่ดว้ ยรู ปแบบกำรเชื่ อมต่อ
ของแต่ละชิ้นส่ วนภำยในองค์ประกอบโครงสร้ำง ที่มีควำมซับซ้อนและยำกต่อกำรประกอบติดตั้ง
จึ ง ท ำให้โ ครงสร้ ำ งประเภทนี้ ไม่ เป็ นที่ นิ ย มและเผยแพร่ จึ ง ขำดกำรพัฒ นำต่ อยอด โครงสร้ ำ ง
Tensegrity จึงยังไม่มีควำมหลำกหลำยทำงรู ปแบบที่เพียงพอต่อกำรนำไปใช้กบั งำนบำงประเภทได้
อันเนื่องมำจำกรู ปแบบทิศทำงและวิธีกำรต่อตัวหรื อเชื่ อมต่อของชิ้นส่ วนภำยในตัว Tensegrity ที่จะ
เข้ำมำประกอบกัน ซึ่ งจะเป็ นตัวกำหนดรู ปแบบหรื อรู ปทรงโดยรวมของโครงสร้ำงว่ำจะออกมำเป็ น
ทิศทำงใด จุดๆนี้จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในรู ปแบบของรู ปทรงพื้นที่ที่จะนำ Tensegrity ไปใช้งำน
วิทยำนิ พนธ์ ฉบับนี้ ตอ้ งกำรนำเสนอหลักกำรหรื อวิธีกำรเชื่ อมต่อของชิ้ นส่ วนภำยในตัว
Tensegrity วิ ธี ใ หม่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบทำงโครงสร้ ำ งของ Tensegrity ชนิ ด ใหม่ ที่ จ ะสำมำรถ
นำไปใช้เพื่อตอบสนองต่อรู ปทรงพื้นที่ที่ตอ้ งกำรใช้งำน ที่ถูกปกคลุมด้วย Tensegrity
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2.ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อทบทวนประวัติศำสตร์ และควำมก้ำวหน้ำในโครงสร้ำงลักษณะนี้ ค้นหำแหล่งที่มำ
ของช่ วงเวลำและเน้นไปที่ ผูส้ ร้ ำ งที่ มี ค วำมเกี่ ย วข้อง ผูเ้ ชี่ ย วชำญ และงำนตี พิ ม พ์ซ่ ึ ง ไม่ เพี ย งแต่
เกี่ยวข้องกับสถำปั ตยกรรมเท่ำนั้นแต่ยงั เกี่ยวข้องกับสำยงำนอื่นๆซึ่ งสำมำรถใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ค้นคว้ำต่อไปได้
2.2 เพื่อสร้ำงควำมหมำยของลักษณะทำงโครงสร้ ำงและกรอบควำมคิดพื้นฐำนของสิ่ งที่
เรี ยกว่ำ Tensegrity รวมถึงกำรอธิบำยองค์ประกอบและแสดงให้เห็นถึงข้อดีขอ้ ด้อยของ Tensegrity
2.3 เพื่อสร้ำงควำมหมำยของ Tensegrity ให้มีควำมกระจ่ำงและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
และสร้ำงกำรแบ่งประเภทของระบบ Tensegrity
2.4 เพื่อทำกำรออกแบบ Tensegrity ชนิดใหม่ที่สำมำรถควบคุมกำรขยำยตัวได้ท้ งั แนวกว้ำง
และแนวยำว โดยที่ชิ้นส่ วนองค์ประกอบภำยในโครงสร้ ำงไม่จำเป็ นต้องกันเป็ นระบบปิ ดหรื อต่อ
กับครบระบบ
3.สมมุติฐานของการศึกษา
เมื่อจำแนกรู ปแบบประเภทของโครงสร้ำง Tensegrity โดยพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวหรื อวิธี
ต่อตัวของชิ้นส่ วนภำยในโครงสร้ำง จะสำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ 1.ประเภทที่ขยำยตัว
เป็ นแนวเส้นตรง 2.ประเภทที่ขยำยตัวเป็ นระบบแต่ตอ้ งเป็ นรู ปทรงปิ ด ดังนั้นจึงมีควำมเป็ นไปได้ที่
จะนำคุณสมบัติของ Tensegrity ทั้งสองมำออกแบบผนวกรวมกันเพื่อสร้ ำง Tensegrity ที่สำมำรถ
ขยำยตัวได้ท้ งั ควำมกว้ำงและควำมยำวโดยที่ ชิ้นส่ วนภำยในโครงสร้ ำงไม่จำเป็ นต้องต่อกันเป็ น
ระบบปิ ด
4.ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ศึ ก ษำประวัติ ศ ำสตร์ ค วำมเป็ นมำของโครงสร้ ำ ง Tensegrity ค ำจ ำกัด ควำมของ
Tensegrity รวมถึงแนวคิดในกำรออกแบบและวิเครำะห์คุณสมบัติ Tensegrity แต่ละประเภท เพื่อ
นำมำเป็ นข้อมูลพื้นฐำนในกำรออกแบบ
4.2 ศึ กษำวิธีกำรต่อชิ้ นส่ วนภำยในโครงสร้ ำง Tensegrity ที่ จะสำมำรถต่อขยำยตัวได้ท้ งั
แนวกว้ำงและแนวยำวโดยไม่ตอ้ งต่อชิ้นส่ วนที่เป็ นระบบปิ ดหรื อกำรรัดรอบขำโครงสร้ำง
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5.ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล จำกเอกสำรและหนังสื อต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องรวมทั้งบทควำม
จำกหนังสื อ บทควำมที่เผยแพร่ บน Internet รำยงำน และวิทยำนิพนธ์
5.2 วิเครำะห์ขอ้ มูลที่ได้รวบรวมมำทั้งหมด โดยนำมำจัดหมวดหมู่แยกแยะประเภทข้อมูล
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนของกำรจำแนกประเภท Tensegrity
5.3 สรุ ปข้อมูลและจัดทำโปรแกรมทำงสถำปั ตยกรรม โดยพิจำรณำจำกข้อมู ลทั้งหมดที่
มุ่งเน้นให้เกิดแนวคิดในกำรพัฒนำ Tensegrity ที่มีสำมำรถต่อขยำยตัวได้ท้ งั แนวกว้ำงและแนวยำว
โดยไม่ตอ้ งต่อชิ้นส่ วนที่เป็ นระบบปิ ดหรื อกำรรัดรอบขำโครงสร้ำง
5.4 ทำกำรออกแบบและทดลองด้วยกำรต่อหุ่ นจำลองโมเดล เพื่อทดสอบควำมเป็ นไปได้
ของแบบที่วำงไว้
5.5 สรุ ปแบบและข้อเสนอแนะ จำกกระบวนกำรทดลองและพัฒนำแบบทั้งหมด นำเสนอ
แบบขั้นสุ ดท้ำย หุ่นจำลอง และเอกสำรวิทำนิพนธ์
6. ข้ อตกลงเบื้องต้ น
6.1 วิทยำนิ พนธ์ฉบับนี้ เพียงเพื่อต้องกำรนำเสนองำนรู ปทรงงำนสถำปั ตยกรรมโรงสร้ำง
Tensegrity รู ปแบบใหม่ ที่จะสำมำรถนำไปใช้เพื่อตอบสนองต่อฟั งก์ชนั่ กำรใช้งำนหรื อตอบสนอง
ต่อรู ปทรงพื้นที่ จำกเดิมมีขอ้ จำกัด
6.2 วิทยำนิ พ นธ์ ฉบับนี้ มี ข ้อจำกัดของกำรทดลองเกี่ ยวกับวัสดุ จริ ง ที่ จะนำมำใช้ในกำร
ออกแบบ Tensegrity โดยปั จ จัย ของเรื่ องสถำนที่ ท ดลอง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นกำรทดลอง รวมถึ ง
งบประมำณในกำรทดลอง จึงจะไม่ทำกำรวิจยั ถึ งขั้นละเอียดถึงกำรวิเครำะห์วสั ดุที่นำมำใช้ ต้องมี
ขนำดเท่ำไหร่ ชนิ ดใด และรู ปทรงอย่ำงไร โดยจะทำกำรทดลองในเชิ งกำรแสดงตัวอย่ำง จำกกำร
สร้ำงหุ่นจำลองโดยใช้วสั ดุที่มีอยูต่ ำมท้องตลำด ที่จะสำมำรถนำมำสร้ำงและแสดงให้เห็นถึงวิธีกำร
แนวทำงกำรทดลองของกำรออกแบบได้
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บทที่ 2
ความเป็ นมาและประวัติศาสตร์
Tensegrity คือ ระบบโครงสร้ำงชนิดใหม่ที่กำลังได้รับกำรพัฒนำ เกิดขึ้นมำได้ประมำณ 50
ปี ซึ่ ง ก่ อให้เ กิ ดงำนศิ ล ปะที่ น่ำ อัศ จรรย์ มี น้ ำ หนัก เบำและสำมำรถปรั บ ให้มี ค วำมเหมำะสมได้
ประเภทของโครงสร้ำงนี้ไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั กันสักเท่ำไร ดังนั้นควำมรู ้เรื่ องกลไกและองค์ประกอบที่
สำคัญทำงกำยภำพก็อำจจะไม่ได้เป็ นที่ คุน้ เคยมำกนักในหมู่สถำปนิ กหรื อวิศวกร อย่ำงไรก็ตำม
หนึ่งในแง่มุมที่น่ำแปลกและน่ำสนใจในของโครงสร้ำง Tensegrity ก็คือจุดกำเนิ ดของมันยังคงเป็ น
ที่มีกำรโต้แย้งปรำกฏอยูเ่ มื่อมีกำรพูดถึงกำรคิดค้นโครงสร้ำง Tensegrity
2.1 จุดกาเนิด
มีผชู ้ ำยสำมคนได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นผูค้ ิดค้น Tensegrity ได้แก่ Richard Buckminster
Fuller, David Georges Emmerich และ Kenneth D. Snelson1 แม้วำ่ ทั้งสำมคนจะอ้ำงว่ำตนเองเป็ นผู ้
คิดค้นคนแรก แต่ R. Motro กล่ำวว่ำ Emmerich รำยงำนว่ำระบบโครงสร้ ำง Tensegrity ชิ้ นแรกซึ่ ง
เรี ยกว่ำ "Gleichgewichtkonstruktion" ถูกสร้ำงขึ้นโดย Karl Loganson ในปี 1920

ภาพที่ 1 Structure-Sculpture
โดย Loganson Illustration taken from Gengnagel (2002)
1

https://patents.google.com/patent/US3063521A/en
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จำกรู ปภำพที่ 1 ตำมที่ Emmerich อธิ บำยไว้วำ่ : "Cette curieuse structure, assemblé e de trois barres
et de sept tirants, é tait manipulable à l'aide d'un huitiè me tirant detendu, l'ensemble é tant
dé formable. Cette configuration labile est trè s proche de la protoforme autotendante à trois barres
et neuf tirants de notre invention."
จำกเนื้ อหำที่กล่ำวมำนี้ มีควำมหมำยว่ำมันคือโครงสร้ ำงที่ประกอบด้วยแท่งเหล็กสำมแท่ง
เชือกเจ็ดเส้นและสำยเคเบิ้ลคือลำดับที่แปด โดยที่แม้จะไม่มีแรงดึงที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ำงในระบบ แต่โครงสร้ ำงก็สำมำรถคงควำมสมดุ ลเอำไว้ได้ เขำยังกล่ำวอี กว่ำโครงสร้ ำง
แบบนี้ มีควำมคล้ำยคลึ งกับระบบโครงสร้ ำง Tensegrity ที่คิดค้นขึ้นด้วยตัวเขำเอง “สภำวะสมดุ ล
พื้นฐำน” ที่มีเสำค้ ำ 3 เสำและสำยเคเบิล้ 9 สำย

ภาพที่ 2 Elementary Equilibrium
Illustration drawn by the author.
จำกรู ป ภำพที่ 2 เห็ นได้ว่ำ มี ค วำมคล้ำ ยคลึ ง กันกับ รู ป ภำพที่ 1 แต่ อย่ำ งไรก็ ตำม กำรขำด
หำยไปของแรงอัดซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในลัก ษณะของระบบ Tensegrity ไม่ ได้ท ำให้ “ประติ มำกรรม
โครงสร้ำง” Loganson ได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นประติมำกรรมที่มีกำรใช้โครงสร้ำง Tensegrity
หนึ่ งในจุ ด ที่ เ ป็ นข้อ โต้แ ย้ง มำกที่ สุ ด ของกำรเป็ นบิ ด ำแห่ ง กำรให้ ก ำเนิ ด โครงสร้ ำ ง
Tensegrity ก็คือควำมขัดแย้งส่ วนตัวซึ่ งกินเวลำนำนถึง 30 ปี ระหว่ำง Richard Buckminster Fuller
และ Kenneth D. Snelson ซึ่ งตัวสเนลสันอธิ บำยไว้ในจดหมำยถึง R. Motro ว่ำระหว่ำงหน้ำร้อนใน
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ปี 1948 Richard Buckminster Fuller ซึ่ งขณะนั้นรับตำแหน่ งเป็ นศำสตรำจำรย์ใหม่ในวิทยำลัย
แบล็ค เมำท์เท่น (รัฐนอร์ ท แคโลไลน่ำ สหรัฐอเมริ กำ) ซึ่ งเป็ นอีกบทบำทของเขำอันนอกเหนื อจำก
กำรเป็ นสถำปนิ ก และสำหรั บสเนลสัน ณ ตอนนั้นเป็ นแค่นกั ศึ กษำสำขำศิลปะที่เข้ำเรี ยนในวิชำ
โมเดลทำงเรขำคณิ ตของฟูลเลอร์ และหลังจำกช่วงฤดูร้อนนั้น เขำได้รับแรงบันดำลใจจำกสิ่ งที่เขำ
เรี ยนรู ้มำจำกวิชำของฟูลเลอร์ และอำจำรย์ท่ำนอื่นๆ สเนลสันเริ่ มต้นเรี ยนกำรทำโมเดลสำมมิติ และ
ได้สร้ำงประติมำกรรมที่หลำกหลำย สเนลสันประสบควำมสำเร็ จในประติ มำกรรมแนวใหม่ ซึ่ ง
ได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นโครงสร้ำง Tensegrity แรกที่เขำได้ออกแบบไว้ เมื่อเขำนำประติมำกรรม
นั้นมำแสดงให้ฟูลเลอร์ และถำมควำมเห็ นของเขำ ตัวฟู ลเลอร์ ตระหนักได้ว่ำนั่นคื อคำตอบของ
คำถำมที่เขำรอคอยมำนำนหลำยปี จำกคำพูดของฟูลเลอร์ (1961) ที่วำ่ :
“เป็ นเวลำกว่ำ 21 ปี ก่อนที่ผมจะได้พบกับ Kenneth D. Snelson ผมพยำยำมค้นหำทุกแง่ทุกมุมใน
แนวควำมคิดที่เกี่ยวกับ Tensegrity นอกเหนื อจำกสิ่ งที่ผมค้นพบแล้ว ซึ่ งก็ได้แก่ กำรตั้งชื่ อและกำร
พัฒนำเรขำคณิ ตที่ใช้เวกเตอร์แบบหลำยมิติและโครงสร้ำง Tensegrity แบบสำมมิติ ผมไม่สำมำรถที่
จะผสำนพวกมันเข้ำด้วยกันเพื่อที่จะได้มำซึ่ งกำรค้นพบ Tensegrity แบบหลำยมิติที่มีแกนพิกดั
จำนวน 4 5 6 แบบสมมำตรกัน”
2.2 ข้ อโต้ แย้ง
แม้วำ่ ในตอนเริ่ มต้น ฟูลเลอร์ ได้กล่ำวว่ำสเนลสัน เป็ นผูค้ น้ พบโครงสร้ำง Tensegrity แต่
ในช่วงหลัง เขำเริ่ มที่จะพิจำรณำว่ำมันควรจะเป็ นเขำที่เป็ นผูค้ น้ พบ เพรำะอันที่จริ งแล้ว เขำคิดค้นคำ
นี้ข้ ึนในปี 1955 ซึ่ งเป็ นคำย่อของคำว่ำ “Tensional-Integrity หรื อ กำรรวมเป็ นหนึ่งโดยอำศัยกำรดึง”
ดังนั้น กำรเรี ยกโครงสร้ำงเหล่ำนี้โดยใช้คำที่เขำเลือกไว้ จะทำให้คนคิดว่ำนัน่ คือสิ่ งประดิษฐ์ของเขำ
“กำรสร้ำงชื่อที่แปลกคือกลยุทธ์ของฟูลเลอร์ในกำรสร้ำงควำมคิดที่มีควำมเหมำะสมเหมือนตัวเขำ
เอง” นี่เป็ นคำพูดของสเนลสันในสื่ อหลำยๆฉบับ2
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สิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนต่อจำกนี้ก็คือ นักศึกษำสำขำศิลปะของเขำต้องมีควำมสับสนแน่นอน ใน
ปลำยปี 1949 ฟู ลเลอร์ เขียนถึ งสเนลสันว่ำ ชื่ อของเขำจะได้รับกำรจดจำไว้ในประวัติศำสตร์ แต่
หลำยปี ต่ อ มำเขำได้เ ปลี่ ย นใจและขอให้ ส เนลสั น ไม่ เ ปิ ดเผยตัว เองจนกระทั่ง ช่ ว งเวลำหนึ่ ง
สถำนกำรณ์ น้ ี ท ำให้ ส เนลสั น ต้อ งรบเร้ ำ ให้ ฟู ล เลอร์ ส ร้ ำ งกำรยอมรั บ ในผลงำนของตัว เขำกับ
ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ใ น ช่ ว ง ร ะ ห ว่ ำ ง ง ำ น นิ ท ร ร ศ ก ำ ร แ ส ด ง ผ ล ง ำ น ข อ ง
ฟูลเลอร์ ในปี 1959 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่ วมสมัย (MOMA) ในกรุ งนิ วยอร์ ค นัน่ ทำให้ผลงำนของ
สเนลสันกลำยมำเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
2-3 ปี ต่ อมำ ฟู ล เลอร์ ก ล่ ำวถึ ง สเนลสั นอี ก ครั้ งว่ำ สัญชำตญำณที่ น่ำ อัศจรรย์ช่ วยให้เกิ ด
ช่วงเวลำที่สำคัญระหว่ำงกำรค้นพบโครงสร้ำงที่ใช้แรงอัดต่อเนื่องจำกเพื่อนร่ วมงำนของผม ซึ่ งก็คือ
เคนเนท สเนลสัน และเขำจะต้องได้รับกำรกล่ำวถึงในกำรบรรยำยของผมเรื่ องควำมคิดที่ได้จำกกำร
ค้นหำ "Tensegrity" ของผม"
อย่ำงไรก็ตำม ฟูลเลอร์ มกั คิดว่ำถ้ำหำกเขำไม่ได้เป็ นคนกระตุน้ ให้เกิดกำรค้นพบของสเนล
สัน Tensegrity ก็จะไม่มีทำงได้รับกำรคิดค้นให้เป็ นโครงสร้ำงแบบใหม่ ในควำมเป็ นจริ งแล้ว ฟูล
เลอร์ ไม่เคยกล่ำวถึงสเนลสันในหนังสื อที่เกี่ยวกับ Tensegrity ซึ่ งมีควำมสำคัญและเป็ นที่รู้จกั กันใน
ชื่อ "Synergetics"
งำนวิจยั Tensegrity จำกทั้งสองคนยังคงดำเนิ นต่อไป ในปี 1980 ฟูลเลอร์ เขียนจดหมำยที่มี
ควำมยำว 28 หน้ำเพื่อตอบคำถำมของสเนลสันในจดหมำยที่มีควำมยำว 1 หน้ำ จำกกำรอ้ำงอิงของ
Vesna (2000) เกี่ยวกับเนื้อหำในจดหมำยเหล่ำนั้นได้ใจควำมว่ำ พวกเขำพยำยำมอธิ บำยถึงควำมเป็ น
เจ้ำของกำรคิดค้นโครงสร้ำงแต่ไม่ได้พูดถึงกำรแสดงตนเป็ นผูค้ ิดค้น ทั้งนี้ เพรำะว่ำฟูลเลอร์ ยืนยันว่ำ
ผูค้ ิ ด ค้นไม่ ส ำมำรถประดิ ษ ฐ์ตวั งำนออกมำแสดงเป็ นที่ ป ระจัก ร แต่ ใ นทำงกลับ กันเขำก็ ไ ด้จ ด
สิ ทธิบตั รทำงควำมคิดของผลงำนไว้เรี ยบร้อยแล้ว
แล้วใครกันแน่...ที่เป็ นผูค้ ิดค้น Tensegrity? คำถำมนี้ถึงแม้วำ่ จะมีควำมสำคัญต่อคนทั้งสอง
แต่บำงทีแล้วมันอำจจะดีกว่ำที่จะให้ควำมสนใจทำงด้ำนโครงสร้ำงเหล่ำนี้ มำกกว่ำกำรโต้แย้งที่มีใน
อดีต
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2.3 วิวฒ
ั นาการ
สเนลสันมี ควำมสนใจในกำรทำงำนกับโครงสร้ ำง Tensegrity ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญในงำน
ประติมำกรรมของเขำ และได้รับกำรสร้ำงสรรค์มำจนถึงทุกวันนี้ แม้วำ่ เขำจะเริ่ มต้นศึกษำพื้นฐำน
แนวคิดของ Tensegrity รวบรวมและสรุ ปข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเขำ เขำก็ยงั มุ่งมัน่ ที่จะทำงำนของ
เขำในแง่มุมของประติมำกรรมและงำนเพื่อควำมสุ นทรี ย ์ เขำหลีกเลี่ยงกำรใช้แนวทำงด้ำนกำยภำพ
และคณิ ตศำสตร์ ในเชิ งลึกเนื่ องจำกพื้นฐำนด้ำนควำมเป็ นศิลปิ นในตัวเขำ และควำมคิดเห็นของเขำ
ที่เกี่ ยวข้องกับควำมยำกลำบำกในกำรนำไปประยุกต์ใช้ในระบบ Tensegrity กระบวนกำรนี้ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงแบบที่แตกต่ำงกันและไม่สมมำตรกัน เขำได้นำควำมรู ้ที่มำจำก
สัญชำตญำณของตัวเขำเองมำใช้และประสบควำมสำเร็ จในกำรสร้ำงประติมำกรรมที่ปรำกฎให้เห็น
อยูท่ วั่ โลก

ภาพที่ 3 “Dragon”
Illustration taken from Snelson (2004)
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มำกไปกว่ำนั้น กำรสร้ำงระบบ Tensegrity จำเป็ นต้องอำศัยเทคนิคที่ละเอียด ซึ่ งสเนลสัน
ได้ทำกำรปรับปรุ งมำเป็ นเวลำหลำยปี กระบวนกำรที่แท้จริ งที่สเนลสันสร้ำงขึ้นในงำนของเขำถื อ
เป็ นศำสตร์ และศิลป์ ในตัวของมันเอง อันที่ จริ งแล้ว ตำมที่ Fox (1981) ได้กล่ ำวไว้ สเนลสันคื อ
บุคคลเดียวที่มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนจัดกำรงำนก่อสร้ำงของเขำ
ในทำงตรงกัน ข้ำ ม ฟู ล เลอร์ เลื อ กใช้ค นละแนวทำงกับ สเนลสั น พวกเขำท ำกำรศึ ก ษำ
รู ปแบบและสัญลักษณ์ที่เป็ นไปได้หลำยๆแบบ โดยเฉพำะระบบที่มีรูปทรงเป็ นทรงกลม พวกเขำ
สร้ำงมันโดยใช้โมเดลและกำรทดลองเชิงประจักษ์ซ่ ึ งถือเป็ นเครื่ องมือหลักของพวกเขำ และตรงกัน
ข้ำมกับสเนลสัน พวกเขำมองหำกำรประยุกต์ที่เป็ นไปได้ในงำนด้ำนสถำปั ตยกรรมและวิศวกรรม
หลังจำกได้ใช้เวลำในกำรพิจำรณำประติมำกรรมของสเนลสัน ผูค้ ิดค้นสิ่ งประดิษฐ์จำกรัฐ
แมสซำชู เ ซตส์ ก็ ไ ด้ท ำกำรศึ ก ษำองค์ ป ระกอบแบบง่ ำ ยๆ และสร้ ำ งเสำกระโดงตำมแนวคิ ด
Tensegrity ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสำมเสำ สี่ เสำ ห้ำเสำ หกเสำ แนวตั้งหันออกด้ำนข้ำงตำมลำดับ ใน
ปี 1961 ฟูลเลอร์ ได้คิดค้น เสำค้ ำหกเสำทรงยี่สิบหน้ำแบบ tensegrity six-islanded-strut icosahedron
Tensegrity (expanded octahedron)3หลังจำกนั้น งำนชิ้ นนี้ ได้ถูกพัฒนำโดยคนอื่นๆ จนกลำยเป็ น
ระบบ Tensegrity ที่ เ รี ย กว่ำ สภำวะสมดุ ล ของเวกเตอร์ จุ ด ๆนี้ จึ ง ท ำให้ รู ป แบบที่ ส ำคัญของ
โครงสร้ำง Tensegrity ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมำ

ภาพที่ 4 Geodesic Tensegrity Dome
Illustration taken from Gengnagel (2002)
3
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ด้วยเหตุน้ ี เอง บัคกี้ (ซึ่ งเป็ นชื่ อที่รู้จกั กันในนำมของ บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์ ) พยำยำมที่จะ
มองหำกำรออกแบบ กำรประยุกต์และวิธีกำรในกำรสร้ำงงำนรู ปแบบใหม่ เขำใช้ควำมพยำยำมสอง
สำมครั้งในกำรออกแบบโดมแบบ Geodesic ตำมแบบ Tensegrity ในรู ปภำพที่ 4 และจดทะเบียน
สิ ทธิบตั ร และงำนชิ้นนี้ก็ถือเป็ นต้นแบบของกำรพัฒนำแนวทำง Tensegrity ของฟูลเลอร์

ภาพที่ 5 U.S. Pavilion for Expo ‘67
Illustration taken from CISC (2003)
อย่ำงไรก็ตำมฟูลเลอร์ ต้ งั ใจที่จะทำโดมโครงสร้ำง Tensegrity ที่สำมำรถปกคลุมพื้นที่ได้ท้ งั
เมือง แต่กลับไม่ประสบควำมสำเร็ จเท่ำที่เขำคิดเอำไว้ และนอกจำกนี้ เขำถู กบังคับให้สร้ ำง ฟอง
มอนทรี อลั (Montreal bubble) ที่งำนแสดงนิทรรศกำรปี 1967 ซึ่ งเป็ นประติมำกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงโดมที่เกี่ ยวกับรู ปร่ ำงและเนื้ อที่ของโลกโดยที่เขำไม่ได้ใช้พ้ืนฐำนของ Tensegrity ในกำรสร้ำง
เนื่องจำกเหตุผลด้ำนเวลำและเงินทุน
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ต่อจำกนี้ ไป จะกล่ำวถึ งผูส้ ร้ ำงสรรค์งำนบำงท่ำนที่ ได้รับแรงบันดำลใจจำกงำนของฟู ล
เลอร์ โดยเริ่ มต้น ที่ จ ะค้น หำระบบโครงสร้ ำ งแนวใหม่ มองหำกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ งำนทำง
สถำปัตยกรรมและวิศวกรรม
และ René Motro อำจจะเป็ นหนึ่งในผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน Tensegrity ในปั จจุบนั เขำเริ่ มต้นตีพิมพ์งำน
ศึกษำของเขำในหัวข้อนี้ ในปี 1973: Topologie des structures discrè tes. Incidence sur leur
comportement mé canique. Autotendanticosaé drique ซึ่ งบทควำมนี้ คือบันทึกภำยในห้องทดลอง
ของคณะวิศวกรรมโยธำของมหำวิทยำลัย Montepelier (ประเทศฝรั่งเศส) เกี่ ยวกับพฤติกรรมด้ำน
เครื่ องกลในโครงสร้ ำ งเหล่ ำนี้ จำกช่ วงเวลำนั้นต่ อมำ ห้องทดลองและวิศวกรจำกที่ นี่ได้รับกำร
อ้ำงอิงที่และมักปรำกฎในงำนวิจยั ทำงด้ำน Tensegrity
ในระหว่ำงปี 1980 ผูค้ ิดค้นบำงท่ำนพยำยำมที่จะพัฒนำกำรศึกษำด้ำนนี้ ซึ่ งถู กบุกเบิกโดย
คนรุ่ นก่อนๆ Robert Burkhardt เริ่ มต้นกำรตรวจสอบเชิ งลึกและพยำยำมเขียนจดหมำยติดต่อกับฟูล
เลอร์ (ในปี 1982) เพื่ อ ที่ จ ะหำข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ เรขำคณิ ต และคณิ ต ศำสตร์ ใ นโครงสร้ ำ ง
Tensegrity

ภาพที่ 6 T-Octahedron Dome
Illustration taken from Burkhardt (1994-2004)
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ผลงำนสุ ดท้ำยที่ เกี่ ยวกับ Tensegrity เกิ ดขึ้ นเมื่อ 20 ปี ต่อมำ ถื อเป็ นผลงำนที่สมบู รณ์ มี
ประโยชน์และได้รับกำรปรับปรุ ง ผลงำนนั้นชื่ อว่ำ Practical Guide to Tensegrity Design (เบิร์ก
คำร์ ด, 1994-2004) โดยจะกล่ำวถึงบุคคลสำคัญได้แก่ Ariel Hanaor ผูซ้ ่ ึ งให้คำนิยำมกำรสร้ำงโพรง
หรื อช่ องเล็ กๆสองมิ ติที่ อยู่ใ นสภำวะสมดุ ล ด้วยตัวมันเองได้และ Nestorovic ซึ่ งเป็ นผูเ้ สนอกำร
ออกแบบหลังคำทรงโดมโลหะที่ผสำนแรงดึงเอำไว้
Connelly and Back (1998a, 1998b) มี ควำมตั้ง ใจในกำรหำหลัก เกณฑ์โดยทัว่ ไปที่
เหมำะสมกับโครงสร้ำง Tensegrity แบบสำมมิติ กำรใช้เครื่ องมือทำงคณิ ตศำสตร์ และควำมสำมำรถ
ของคอมพิวเตอร์ ที่ก่อให้เกิดแคตำล็อกที่สมบูรณ์ของ Tensegrity อันประกอบไปด้วยรำยละเอียด
ของประเภทของควำมเสถียรและควำมสมมำตร
และรวมถึงผูเ้ ขียนคนอื่นๆ (S. Pellegrino, A.G. Tibert, A.M. Watt, W.O. Williams, D.
Williamson, R.E. Skelton, Y. Kono, Passera, M. Pedretti, เป็ นต้น) ได้ทำกำรศึกษำฟิ สิ กส์
คณิ ตศำสตร์ (จำกมุมมองเชิ งเรขำคณิ ต เชิ งกำรเชื่ อมต่อ และเชิ งพีชคณิ ต) และเครื่ องกลที่เกี่ ยวข้อง
กับ โครงสร้ ำ ง Tensegrity อย่ำ งไรก็ ตำม นอกเหนื อจำกสิ่ ง ที่ ผูเ้ ขี ย นได้ก ล่ ำ วถึ ง กลุ่ ม ของจำก
มหำวิทยำลัย Meontpellier ก็ไม่ค่อยมีงำนวิจยั ทำงด้ำนนี้ที่สำมำรถนำเอำควำมรู ้ใหม่ๆมำประยุกต์ใช้
ได้
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บทที่ 3
แบบอย่างทีม่ ีมาก่อนและการศึกษาทีส่ าคัญ
แม้วำ่ ต้นกำเนิดของ Tensegrity ที่ได้รับกำรกล่ำวถึงในบทก่อนหน้ำนี้ วิวฒั นำกำรและกำร
พัฒนำและได้ถูกเชื่อมต่อเข้ำกับเหตุกำรณ์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เนื้ อหำในบทนี้ พยำยำมที่จะอธิ บำยให้
เห็นว่ำมีควำมเป็ นไปได้อย่ำงไรที่จะทำให้โครงสร้ำงสมัยใหม่และร่ วมสมัยประสบควำมสำเร็ จได้
จำกจุดกำเนิดเริ่ มต้นของ Tensegrity
3.1 วัสดุและแรงดึง
จำกควำมจริ งที่ว่ำตัวตัวรับแรงอัดของโครงสร้ ำง Tensegrity เหล่ำนี้ ก็คือหนึ่ งในควำม
ต่อเนื่องของแรงดึง กำรค้นคว้ำหำวัสดุที่มีควำมเหมำะสมสำหรับกำลังของแรงดึงจึงเป็ นสิ่ งที่สำคัญ
มำก กำรใช้โครงสร้ำงที่มีประสิ ทธิ ภำพในแรงอัดและแรงดึง อำจจะดู เป็ นสิ่ งที่ไม่เชื่ อว่ำจะเป็ นไป
ได้ในช่ วงก่อนศตวรรษที่ 18 ทั้งนี้ ก็เพรำะกำรไร้ ควำมสำมำรถในประสิ ทธิ ภำพของตัววัสดุ ในปี
1985 ซึ่ งในช่วงศตวรรษที่ 18 มีเพียงไม้ที่สำมำรถทนแรงอัดและแรงดึงได้ จึงถูกนำใช้ประโยชน์
(โดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงเรื อ) ซึ่ งสำมำรถรับแรงได้ 10,000 psi 1
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในกำรผลิ ต เหล็ ก ที่ มี ป ริ มำณมำกครั้ งแรกในปี 1851 ก่ อ ให้ เ กิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงขนำดใหญ่ เหล็กนั้นสำมำรถรับแรงไปถึ งจุดที่ 50,000 psi ของทั้งแรงอัดและแรงดึ ง
นำมำซึ่ งควำมเป็ นไปได้หลำยๆอย่ำงในกำรก่อสร้ ำง และจำกกำรอ้ำงอิงของเอ็ดมอนสัน กำรสร้ำง
สะพำน Brooklyn Bridge เป็ นกำรเปิ ดประตูสู่ยุคสมัยของนวัตกรรมกำรออกแบบที่ใช้แรงดึง และ
จำกคำพูดของฟูลเลอรได้กล่ำวไว้วำ่ “แรงดึงคือสิ่ งที่ใหม่มำก”
แต่จำกมุมมองข้ำพเจ้ำ มีควำมคิดเห็ นว่ำคำพูดนั้นไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียว เพรำะเรำไม่ควร
ลื มว่ำสะพำนแขวนแห่ งแรกถู กสร้ ำงมำจำกแนวคิดโครงสร้ ำงกำรใช้แรงดึงมำเมื่อหลำยศตวรรษ
ก่อนหน้ำนี้ แม้วำ่ สะพำนพวกนั้นจะถู กสร้ ำงมำจำกเชื อกและไม้ ถึ งแม้จะยังไม่มีควำมสำมำรถใน
กำรรับน้ ำหนักที่ มำกๆได้ สะพำนพวกนั้นก็น่ำจะเป็ นระบบแรกที่ใช้ประโยชน์จำกองค์ประกอบ
ของแรงดึงจำกวัสดุอุปกรณ์ที่สร้ำง

1

psi = pounds per square inch. (1 psi = 0.069 bar = 6.89 KPa = 0.068 Atm)
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ภาพที่ 7 Bridge, in Kuanshien (China)

ภาพที่ 8 Bridge, in Kuanshien (China)
ตัวอย่ำงสะพำน An-Lan Bridge, in Kuanshien (China) ซึ่ งเป็ นสะพำนแขวนที่เก่ำแก่ที่สุดที่
ยังคงมีกำรใช้งำน (ถูกสร้ำงประมำณ ค.ศ. 300) เป็ นสะพำนที่สร้ำงมำจำกเชื อกที่ร้อยมำจำกไม้ไผ่
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และถูกแขวนโดยใช้เสำ 7 ต้น โดยที่เสำ 6 ต้นถูกสร้ำงมำจำกไม้ชนิดแข็งและสำหรับเสำตรงกลำง
ถูกสร้ำงมำจำกหิ นแกรนิต
แต่อย่ำงไรก็ตำม มีหลักฐำนว่ำกำรพัฒนำเหล็กและอัลลอยด์ต่ำงๆ นำมำสู่ ผลลัพธ์ที่ทำให้
วิศวกรและสถำปนิกสำมำรถสร้ำงงำนออกแบบใหม่ๆรวมถึงแนวคิดใหม่ๆได้ วัสดุใหม่ๆเหล่ำนั้น
ไม่ได้ทำหน้ำที่ เพียงแค่เพิ่มควำมต้ำนทำนขององค์ประกอบเหล่ ำนั้นแต่มนั ยังช่ วยลดขนำดเนื้ อที่
ของตัววัสดุและน้ ำหนักของวัสดุ

ภาพที่ 9 Deformation under compression and under tension.
โดยพฤติกรรมขององค์ประกอบภำยใต้น้ ำหนักมีควำมแตกต่ำงกันตำมประเภทของสิ่ งของ
ที่บรรทุก ดังที่แสดงไว้ในภำพประกอบที่ 3.3 เมื่อชิ้นส่ วนแนวเส้นตรงถูกกดอัดเข้ำไปตำมแนวแกน
กลำง จะทำให้เกิดกำรถูกบีบอัดเข้ำไปของเนื้ อวัตถุมำรวมกันที่ตรงกลำงและกำรทำให้วตั ถุเกิดกำร
โค้งงอ ในทำงตรงกันข้ำม เมื่อองค์ประกอบที่เหมือนกันได้รับแรงดึงในลักษณะเดียวกันนี้ เนื้ อของ
วัตถุจะบำงลงและยืดออก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันยังคงรู ปเป็ นแนวแกนเส้นตรงด้วยเหตุผลนี้ เอง
นวัตกรรมในวัสดุอุปกรณ์ จึงเป็ นสิ่ งที่สำคัญสำหรับโครงสร้ ำงที่มีกำรบีบอัด ซึ่ งเป็ นโครงสร้ ำงที่มี
ส่ วนประกอบที่แรงกดจะต้องต้ำนรับกำรโค้งงอได้ และส่ วนที่มีแรงดึงจะต้องต่อต้ำนแรงลำกดึงได้
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3.2 แบบอย่างทีม่ ีมาก่อน
จำกกำรค้นพบ Tensegrity ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่ งทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
วงกำรกำรออกแบบสถำปั ตยกรรมและวิศวกรรม ในปี 1948 งำนบำงส่ วนถู กเข้ำใจว่ำเป็ นงำน
ประเภท Tensegrity โดยเฉพำะงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้หลักกำรแรงอัด-แรงดึง

ภาพที่ 10 Suspension bridge

ภาพที่ 11 Cable-stayed bridge
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จำกสะพำนแขวนในประเทศจีนที่กำรกล่ำวถึงในย่อหน้ำด้ำนบนจะแสดงให้เห็นในรู ปภำพ
ประกอบที่ 10 และสะพำนแบบอื่ น ๆก็ ไ ด้ย กระดับ ควำมส ำคัญ ของแรงดึ ง และแรงอัด ในช่ ว ง
ศตวรรษก่อนหน้ำนี้ สิ่ งนี้ ก็คือกรณี ของสะพำนขึงเคเบิล ซึ่ งใช้สำยเคเบิลในกำรรองรับพื้นภำยใต้
แรงอัด ดังนั้น พื้นจะถูกอัดแรงเพื่อให้เกิดควำมสมดุล ตำมรู ปภำพที่ 11

ภาพที่ 12 Barrios de Luna Bridge
by J. Manterola. World record of cable-stayed bridges in 1983.
ภำพตัวอย่ำงจะแสดงเห็ น คือ สะพำนบำริ ออส เดอ ลู น่ำ ในประเทศสเปน สร้ ำงโดย ฮำ
เวียร์ แมนเทโรลำ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงกำรใช้ท้ งั แรงอัด-แรงดึง ได้อย่ำงดีเยี่ยมในเรื่ อง โดยตัวหอคอย
ทั้งสองมีควำมกว้ำงขนำด 440 เมตร
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3.2.1 สไกลอน (The Skylon)
ในปี 1951 ซึ่ งเป็ นสำมปี หลังจำกกำรค้นพบ Tensegrity อย่ำงเป็ นทำงกำร ณ งำน
นิ ทรรศกำรที่จดั ขึ้น ณ กรุ งลอนดอน ในงำนนั้น มีกำรจัดกำรแข่งขันกำรสร้ำงงำนในแกน
แนวตั้ง ซึ่ ง เป็ นส่ วนส ำคัญของพื้ นฐำนงำนนิ ท รรศกำรระดับ นำนำชำติ ฟิ ลลิ ป โพเวล
และฮิลเดลโก โมยำ (ได้รับควำมช่ วยเหลื อและแรงบันดำลใจจำกฟี ลิ กซ์ ซำมูเอลลี) ออก
แบบสไกลอน

ภาพที่ 13 Skylon
สไกลอนได้รับกำรเลือกให้เป็ นงำนสร้ำงสรรที่ดีที่สุด โดยหลังจำกนั้น 4-5 ปี ครู ก
แชงค์และเบอร์ สโตว กล่ำวว่ำโครงสร้ำงที่คล้ำยกับเข็มนี้ คือ อนุ สำวรี ยท์ ี่ไม่มีจุดประสงค์
เพื่อใช้ในกำรทำงำนใดๆ หำกแต่มนั กลำยมำเป็ นสัญลักษณ์ ของงำนนิ ทรรศกำร สัญญำณ
แห่ งควำมเป็ นไปได้ดำ้ นเทคโนโลยีและสังคม และสุ ดท้ำยมันก็ได้กลำยมำเป็ น สิ่ งอ้ำงอิง
สำหรับวิศวกรและสถำปนิกในอนำคต ยอดแหลมที่สูง 300 ฟุต คือ ส่ วนที่มีลกั ษณะคล้ำย
กับซิ กำร์ ที่ถูกสร้ ำงมำจำกอลู มิเนี ยมซึ่ งสำมำรถถู กแขวนได้อย่ำงแทบไม่น่ำเชื่ อจำกสำย
เคเบิลเพียงสำมเส้น และดูเหมือนจะลอยได้ดว้ ยควำมสู ง 40 ฟุตจำกพื้น
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ภาพที่ 14 Skylon
โครงสร้ ำงที่แสดงในภำพประกอบที่ 3.8 ประกอบด้วยเส้นลวดเหล็กที่มีแรงดึ ง
จำกเสำตั้งปลำยแบบขยำยออกสำมเส้นที่ใช้พำดเส้นลวด จำกกำรอ้ำงอิงของโมยำ ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
เสมือนบิดำของแนวควำมคิดนี้
“ด้วยควำมอัจฉริ ยะที่ น่ำอัศจรรย์ใจที่ เกิ ดจำก ฟี ลิ กซ์ ซำมูลเอลลี่ ผูซ้ ่ ึ งจัดสรรให้
ระบบตัวเชื่ อมต่อแรงที่อยู่ภำยใต้เสำสำมเส้นที่ใช้พำดด้วยเส้นลวด เมื่อโครงสร้ำงทั้งหมด
ถูกประกอบขึ้น เขำก็จะตรึ งเส้นลวดตัวเชื่ อมต่อเหล่ำนี้ และยกเสำเหล่ำนี้ ให้สูงขึ้น สิ่ งนี้ คือ
กำรใส่ แรงดึงเข้ำไปในเคเบิลทั้งหมด และกำรทำแบบนั้นทั้งหมดก็กลำยมำเป็ นโครงสร้ำงที่
มีแรงอัด กำรทำเช่นนี้สำมำรถลดกำรใช้จำนวนเส้นลวดที่ตอ้ งยึดสไกลอนเพื่อลดกำรแกว่ง
ไปมำได้กว่ำครึ่ งหนึ่ ง กำรขำดหำยไปของเส้ นลวดที่ คอยดึ งพยุงโครงสร้ ำงตั้งตรง มันดู
เหมือนจะมีควำมอันตรำยมำก คุ ณอำจรู ้ สึกว่ำมันไม่มีเส้นลวดมำกพอที่จะค้ ำชู โครงสร้ ำง
ไว้ได้ แต่นี่คือสิ่ งที่ทำให้เกิดควำมน่ำสนใจมำกยิง่ ขึ้น” (ครู แชก, 1995)
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3.2.2 หลังคาแบบแขวนและโครงสร้ างทีใ่ ช้ แรงดึง
ในระหว่ำงปี 1950 กำรใช้สำยเคเบิลในงำนลักษณะที่ใช้ดึงวัสดุ เมมเบรนต่ำงๆ
และในปี 1950 ที่งำน Fair Arena (รัฐนอร์ ท แคโลไลน่ำ) มีกำรนำเสนอกำรออกแบบงำน
ลักษณะนี้โดยแมททิว โนวิกกี้ ซึ่ งเกิดขึ้นจำกแนวควำมคิดของกำรสร้ำงหลังคำแบบแขวน

ภาพที่ 15 Raleigh Arena
โดย Nowicki
ในปี เดี ยวกัน นักศึกษำคณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ ชำวเยอรมันได้สังเกตเห็ นแบบ
ร่ ำ งตัวนี้ ในระหว่ำ งกำรเข้ำ โครงกำรแลกเปลี่ ย นที่ ส หรั ฐอเมริ ก ำ เขำรู ้ สึ ก ตื่ น เต้น และ
ประทับใจในแนวคิดเชิ งนวัตกรรมชิ้ นนี้ เป็ นอย่ำงมำก ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ เขำเริ่ มต้นศึกษำ
งำนลักษณะนี้ อย่ำงเป็ นระบบและนำข้อมูลมำเสนอในวิทยำนิ พนธ์ระดับปริ ญญำเอกของ
เขำในปี 1952 ชื่อของเขำก็คือ เฟร ออตโต้
ศูนย์พฒั นำแห่งกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงน้ ำหนักเบำถูกตั้งขึ้นโดยตัวเขำเอง 5 ปี ต่อมำในกรุ ง
เบอลินและในปี 1964 มันถู กรวมเข้ำกับสถำบันแห่ งโครงสร้ ำงพื้นผิวเบำแห่ งมหำวิทยำลัยสตุ๊ต
กำร์ ทเพื่อเพิ่มงำนวิจยั ในสถำปั ตยกรรมที่ใช้แรงดึ ง ดังนั้น งำนบำงชิ้นที่มีควำมสำคัญได้ถูกพัฒนำ
เพื่อใช้เป็ นคุ ณสมบัติดำ้ นแรงดึ งในวัสดุ ต่ำงๆ โดยเฉพำะ เหล็ก และก็รวมถึ งโพลี ยูรีเทน โพลี เอ
สเตอร์ พีวีซี ไฟเบอร์ ชนิ ดแก้วและฝ้ำย เป็ นต้น จำกโปรเจคเหล่ำนั้น มีหนึ่ งโปรเจคที่มีโครงสร้ำง
คล้ำยเต็นท์ลกั ษณะตรึ งสี่ จุดที่ ใ ช้ใ นงำนเทศกำลดนตรี แห่ ง Bundesgartenschau เมื องแคสเซล
ประเทศเยอรมันในปี 1955
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ภาพที่ 16 Music Pavilion
โดย Frei Otto (1955)

ภาพที่ 17 German Pavilion for Expo'67
โดย F. Otto (1967)
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และโครงสร้ำงข่ำยเคเบิลขนำดใหญ่อนั แรกที่ทำมำจำกวัสดุหุม้ ประเภทไฟเบอร์ เกิดขึ้นที่
หอแสดงของเยอรมันที่งำนแฟร์ ระดับโลกที่มอนทรี อลั และรวมถึงสนำมโอลิมปิ ก ณ กรุ ง
มิวนิคในปี 1972 ถูกสร้ำงขึ้นโดยจอร์ ก ชเลค (Jörg Schlaich)
ถึ ง แม้โ ปรเจคเหล่ ำ นี้ จ ะยัง ไม่ ถื อว่ำ เป็ นโครงสร้ ำ งระบบ Tensegrity แต่ ก็ มี
ควำมสำคัญกับกำรช่วยพัฒนำวงกำรโครงสร้ำง Tensegrity เพรำะเมมเบรนชนิ ดนี้ สำมำรถ
นำมำใช้เป็ นองค์ประกอบของโครงสร้ำงใน่สวนของแรงดึงได้
3.2.3 โดมเคเบิล
โดมเคเบิล หรื อ โดมที่มีลกั ษณะเป็ นวงล้อลวด ซึ่ งถูกคิดค้นขึ้นโดยเดวิด ไกเกอร์
ในปี 1986 นับ ตั้ง แต่ น้ ัน มำ โดมอี ก สองถึ ง สำมอัน ก็ ถู ก สร้ ำ งขึ้ น ด้ว ยเทคนิ ค นี้ โดยใช้
หลักกำรคำนที่รับน้ ำหนัก ที่เป็ นเหมือนตัวรัศมีวงตำมแนวโครงสร้ำง ถูกเชื่ อมต่อเข้ำกับวง
แหวนภำยนอกใน และค่ อ ยๆบรรจบกับ วงแหวนภำยในเพื่ อ ที่ จะเชื่ อมต่ อทุ ก อย่ำ งเข้ำ
ด้วยกัน
แม้ว่ำจะมีสถำปนิ กและวิศวกรบำงส่ วนพิจำรณำว่ำโครงสร้ ำงของหลังคำเหล่ำนี้
เป็ น Tensegrity แต่เมื่อทำกำรวิเครำะห์ตำมหลักกำรของ Tensegrity โดมเคเบิลไม่ถือว่ำเข้ำ
ข่ำยโครงสร้ ำงประเภทนี้ เนื่ องจำกโครงสร้ำง Tensegrity จะมีองค์ประกอบของแรงอัดอยู่
ในขอบเขตของมัน
โดยเหตุผลที่เป็ นข้อโต้แย้งนี้ จะถูกนำมำเสนอในบทถัดไป ซึ่ งในควำมเป็ นจริ งแล้ว สเนล
สั น ไม่ ไ ด้คิ ด ว่ำ มันคื อ ระบบโครงสร้ ำ ง Tensegrity เมื่ อ ถู ก ถำมถึ ง หัวข้อ นี้ ตัวเขำตอบ
กลับมำอย่ำงสุ ขุมว่ำ “โดมที่คุณพูดถึ งไม่สำมำรถถูกพิจำรณำว่ำเป็ น Tensegrity ได้ แม้ว่ำ
ผูค้ นอยำกที่จะเรี ยกมันว่ำยังงั้นก็เถอะ อันที่จริ งแล้ว พวกมันคือล้อจักรยำน โลกต้องกำรชื่ อ
ที่แตกต่ำงสำหรับขอบล้อที่แข็งหรื อ”
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ภาพที่ 18 หุ่นจำลองโครงสร้ำงโดมเคเบิล
กำรยอมรั บ ว่ำ โครงสร้ ำ งนี้ มี ค วำมแตกต่ ำ งกับ Tensegrity สำมำรถดู ไ ด้จ ำก
หลักฐำนกฎพื้นฐำนของ Tensegrity โดยชิ้นส่ วนที่รับแรงอัดพวกนี้ จะไม่อยูต่ ิดหรื อสัมผัส
กัน และพวกมันก็ถูกเชื่ อมต่อด้วยชิ้นส่ วนที่รับแรงดึงที่มีควำมต่อเนื่ อง เช่ นสำยเคเบิล ซึ่ ง
ในกรณี ของโครงสร้ำงโดมเคเบิล เปรี ยบเสมือนโครงวงแหวนรอบนอกของโครงสร้ำงคือ
ชิ้นส่ วนที่รับแรงอัดแบบมีควำมต่อเนื่ องต่ำงหำก1
โดมเคเบิลตัวแรกถูกออกแบบโดยไกเกอร์ สำหรับใช้ในโอลิมปิ ก ณ กรุ งโซล ปี
1986 ตำมมำด้วยสนำมเรดเบิ ร์ดในเมื องอิ ลลิ นอยส์ ซ่ ึ ง เป็ นโดมเคเบิ ลวงรี แห่ งแรก ในปี
1988 โดมฟลอริ ดำ้ ซันโคสท์ใน เซ็นท์ปีเตอร์สเบิร์ก ปี 1988 และสนำมเทหยวนในประเทศ
ไต้หวัน ปี 1993
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ภาพที่ 19 Roof diagram for a Cable-Dome
อัน ที่ จ ริ ง แล้ว โดมที่ มี ข นำดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
โครงสร้ำงประเภทนี้ คือ จอร์ เจียโดมในแอตแลนต้ำ (1992) โดยบริ ษทั เลวีและเวดลิงเกอร์

ภาพที่ 20 Georgia Dome by Levy and Weidlinger Associates
1

Tensegrity Structures and their Application to Architecture หน้ า 28
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3.3 Tensegrity ที่เปรี ยบเสมือนกฎสากล

จุดเริ่ มต้นของ Tensegrity ถูกเชื่อมโยงเข้ำกับงำนประติมำกรรม ต่อมำก็มีควำมเกี่ยวข้องกับ
สถำปั ตยกรรมและคณิ ตศำสตร์ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง วิศ วกรรมโยธำและเครื่ อ งกลพยำยำมที่ จ ะ
ท ำกำรศึ ก ษำถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงสร้ ำ งนี้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในเวลำนั้ น
นักวิทยำศำสตร์ บำงคนเริ่ มต้นจำกฟูลเลอร์ สเนลสัน พิจำรณว่ำ Tensegrity เป็ นเสมือนกฎพื้นฐำน
ของ space ที่จำกโครงสร้ำงขนำดใหญ่สำมำรถจะแยกย่อยไปยังขนำดโครงสร้ำงขนำดเล็กได้ คล้ำย
ดังกับโครงสร้ำงของสิ่ งต่ำงๆในธรรมชำติ ตัวอย่ำงเช่น เมื่อพิจำรณำแรงอัดและแรงดึงตำมแนวแรง
ของโครงสร้ำง Tensegrity พบว่ำมีควำมคล้ำยคลึงกับโครงสร้ ำงอะตอม ณ จุดภำยใต้แรงโน้มถ่วง
ในควำมคิ ดเห็ นของผูเ้ ขี ย นวิท ยำนิ พ นธ์ เล่ ม นี้ มี ค วำมคิ ดเห็ นคิ ดว่ำ Tensegrity น่ ำ จะเป็ นระบบ
โครงสร้ำงอีกหนึ่งระบบที่ดี เสมือนสิ่ งต่ำงๆในธรรมชำติที่ถูกกำรคัดเลือกสรรสร้ำงมำแล้ว
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บทที่ 4
คาจากัดความและกฎพืน้ ฐาน
นับเป็ นเวลำหลำยปี ที่เรำพยำยำมหำคำจำกัดควำมที่ชดั เจนของ Tensegrity ให้ไม่มีควำม
ก ำกวมและถู ก ยอมรั บ ในหลำยๆสำขำ มัน เป็ นสิ่ ง จ ำเป็ นในกำรระบุ ใ ห้ แ น่ ชัด ว่ ำ โครงสร้ ำ ง
Tensegrity นี้ คื อ อะไร ทั้ง นี้ เพรำะเรำจะสำมำรถพิ จ ำรณำโครงสร้ ำ งบำงประเภทได้ว่ำ เป็ น
โครงสร้ำง Tensegrity ที่แท้จริ งหรื อไม่โดยกำรพิจำรณำจำกคำจำกัดควำมที่แตกต่ำงกัน
ดังที่ ได้กล่ำวไว้ในบทก่ อนหน้ำนี้ มี หลำยกรณี ที่คำว่ำ Tensegrity ถู กใช้แบบผิดๆเพื่อใช้
นิยำมประเภทของโครงสร้ำงที่มีพ้ืนฐำนมำจำกองค์ประกอบที่เกิดจำกแรงอัดและแรงดึง จะเห็นได้
ชัดว่ำ นี่คือควำมผิดพลำด เพรำะ Tensegrity มีกฎของตัวมันที่มีควำมแตกต่ำงอย่ำง
4.1 คาจากัดความ
เพื่อที่จะแสดงให้เห็ นถึ งกำรเปลี่ ยนแปลงทำงกำรวิเครำะห์ในระบบโครงสร้ ำงเหล่ำนี้ คำ
จำกัดควำมที่แตกต่ำงกันจะถูกนำมำเสนอแบบเรี ยงตำมลำดับก่อนหลังของช่วงเวลำ
คำอธิบำยแรก ซึ่งได้ถูกอธิบำยมำแล้วในบทที่ 2 ได้รับกำรให้คำนิยำมจำกเจ้ำของสิ ทธิ บตั ร
ซึ่ งเขำพยำยำมที่จะอธิ บำยให้เห็ นถึ งสิ่ งที่พวกเขำคิดค้น เห็ นได้ชดั ว่ำในช่วงเวลำนั้น มันเป็ นสิ่ งที่
ยำกในกำรสร้ ำงควำมเข้ำใจและหำคำจำกัดควำมที่สมบูรณ์ ที่สำมำรถสรุ ปแต่ละองค์ประกอบที่มี
ควำมซับซ้อนของ Tensegrity ได้
ในบทควำมที่ชื่อว่ำ Tensegrity ซึ่ งเขียนโดย บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์ ในปี 1961 ซึ่ งอธิ บำย
ให้ทรำบเกี่ยวกับกฎ และแนวคิดหลักที่ใช้ควบคุมระบบควำมสมบูรณ์ของแรงดึง แต่เขำไม่ได้ให้คำ
นิยำมที่แน่ชดั ในสิ ทธิ บตั รของเขำ เขำได้อธิ บำยว่ำโครงสร้ำงแบบนี้ คือ “ควำมมำกมำยของเสำที่มี
กำรอัด แรงที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง โดยถู ก จัด สรรไว้ใ นกลุ่ ม ของสำมเสำขึ้ นไป ซึ่ งถู ก เชื่ อ มต่ อ โดย
องค์ประกอบของแรงดึงที่ใช้ในกำรสร้ำงสำมเหลี่ยมที่มีแรงดึง ” อย่ำงไรก็ตำม เขำก็ได้ให้คำอธิ บำย
อย่ำงสั้นๆที่ถูกนำมำใช้ในประวัติศำสตร์ ของ Tensegrity “องค์ประกอบที่มีกำรบีบอัดจนกลำยมำ
เป็ นเกำะเล็ ก ๆที่ ร ำยล้อ มไปด้ว ยทะเลแห่ ง แรงดึ ง ” หลำยปี ต่ อ มำ ฟู ล เลอร์ เ ขี ย นไว้ใ นหนัง สื อ
Synergetics ถึงคำอธิ บำยเพิ่มเติม ดังนี้:
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ภาพที่ 21 Some Fuller’s tensegrities
“Tensegrity อธิ บำยให้เห็นถึงกฎควำมสัมพันธ์กบั โครงสร้ ำงโดยที่รูปทรงของโครงสร้ำง
คือสิ่ งที่กำรันตีได้โดยพฤติกรรมที่ตำยตัว ควำมต่อเนื่ องที่ครบถ้วนของแรงดึงในระบบ และไม่ใช่
จำกพฤติกรรมขององค์ประกอบที่มีกำรอัดตัวแบบต่อเนื่องหรื อแบบเฉพำะตัวเฉพำะที่”
บิดำแห่ ง Tensegrity อี กคนก็คือ เดวิด จี เอ็มเมอริ ช เขำประกำศไว้ในสิ ทธิ บตั รสิ่ งที่ เขำ
คิดค้นว่ำนวัตกรรมที่เขำประดิ ษฐ์ข้ ึ นมำสำมำรถนำมำใช้อธิ บำยได้ถึงรู ปแบบเฉพำะของกำรเป็ น
โครงสร้ำง Tensegrity ซึ่ งถูกแสดงด้วยภำพวำด ด้วยวิธีน้ ี เอง เขำหลีกเลี่ยงภำระในกำรให้คำอธิ บำย
ที่มีควำมจำกัด
ส่ วน เคนเนท สเนลสัน สำมำรถให้คำจำกัดควำมของเขำที่มีควำมกระจ่ำง ในงำนสิ ทธิ บตั ร
ของเขำเองในปี 1965 โดยเขำอธิ บำยไว้วำ่
“นวัตกรรมในปั จจุ บนั เกี่ ย วข้องกับกรอบแนวคิ ดด้ำ นโครงสร้ ำ ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
โครงสร้ ำ งใหม่ ๆ ซึ่ ง Tensegrity คื อ ชิ้ น ส่ วนที่ มี ก ำรบี บ อัด โดยไม่ อยู่ติ ด หรื อสั ม ผัส กัน และอี ก
ชิ้นส่ วนที่มีแรงดึงถูกนำมำเชื่อมต่อกันเพื่อสร้ำงโครงข่ำยที่มีแรงดึงอย่ำงต่อเนื่อง”
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ภาพที่ 22 Snelson with a double planar structure
และถึงแม้วำ่ เขำจะชอบเรี ยกมันว่ำ “โครงสร้ำงที่มีกำรบีบอัดแบบลอยตัว ” เขำได้อธิ บำยสิ่ ง
เหล่ำนั้นไว้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
“Tensegrity อธิ บำยให้เห็นถึงระบบโครงสร้ำงที่ประกอบด้วยกลุ่มเสำค้ ำที่สำมำรถยืดขยำย
ได้และมีกำรบีบอัดในตัวอยูภ่ ำยในโครงข่ำยของเส้นเอ็นที่มีแรงดึง โดยที่เสำค้ ำไม่จำเป็ นต้องสัมผัส
ซึ่ งกันและกัน” (สเนลสัน, 2004)
นอกจำกนี้ ดังที่ได้กล่ำวถึงในบทก่อนหน้ำนี้ สเนลสันได้ให้คำอธิ บำยที่กระจ่ำงของเขำว่ำ
“โครงสร้ ำง Tensegrity คื อ โครงสร้ ำงแข็งแรงที่ มีกำรอัดแรงภำยในตัว และข้อจำกัด
เช่นนั้นทำให้โครงสร้ำงอีกหลำยๆตัวไม่ถูกพิจำรณำว่ำเป็ นโครงสร้ำง Tensegrity”
ในปี 1976 แอนโทนี่ พิวจ์ ได้อธิ บำยลักษณะของ Tensegrity ซึ่ งได้รับกำรยอมรับในระดับ
สำกลสำหรับควำมหมำยที่ถูกเพิ่มเติมเข้ำมำคือ
“ระบบ Tensegrity ถู กสร้ ำงเมื่อมีกลุ่มของส่ วนประกอบที่มีกำรบีบอัดแบบไม่ต่อเนื่ องที่มี
ปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มของส่ วนประกอบที่มีแรงดึงแบบต่อเนื่องเพื่อกำหนดปริ มำตรแรงที่เสถียรกัน”
จนกระทัง่ ในช่วงปี 1993 ที่ Schodeck ตระหนักได้วำ่ คำจำกัดควำมที่อำ้ งอิงอยูภ่ ำยใต้ควำม
ซ้ ำซ้อนและมิติของกำรเคลื่อนที่อำจจะเป็ นกำรอธิ บำยที่ดีกว่ำกำรให้คำจำกัดควำมที่กำกวมที่มีอยู่ ณ
ตอนนั้น ดังนั้น เขำบรรยำย Tensegrity ว่ำเป็ นโครงสร้ ำงแข็งที่ทำจำกโลหะเส้นยำวที่ขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรบีบอัดและมีเส้นที่มีควำมต่อเนื่ องในแรงดึง แต่ละส่ วนประกอบมีหนึ่ งมิติของควำม
ซ้ ำซ่อนในชิ้นส่ วน
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Bin-Bing Wang (1998) ให้คำจำกัดควำมที่ไปไกลกว่ำควำมหมำยที่มีอยู่ เขำระบุลกั ษณะ
อื่นๆที่มีควำมสำคัญ ดังนี้: โครงสร้ำง Tensegrity คือ กำรค้ ำหรื อสนับสนุ นด้วยตัวมันเอง และทำให้
แข็งแรงได้ดว้ ยกำรกดอัดตัวมันเอง และคำจำกัดควำมที่กว้ำงมำกขึ้นถูกอธิ บำยโดย Wang และ Li
(1998, 2003) มีดงั ต่อไปนี้
“ระบบ Tensegrity คือ โครงสร้ำงเคเบิลที่ใช้กำรเชื่ อมต่อระหว่ำงจุด มีกำรคงตัวแบบอิสระ
ตัวระบบถูกเชื่อมต่อด้วยสำยเคเบิลโดยกำรกดอัดกับระบบที่ไม่มีควำมต่อเนื่ องของเสำค้ ำที่ยืดขยำย
ได้ และโครงสร้ำงเคเบิลที่ใช้กำรเชื่อมต่อระหว่ำงจุดมีกำรคงตัวแบบอิสระ
ยัง มี ค ำจ ำกั ด ควำมที่ ซั บ ซ้ อ นและมำกกว่ ำ นี้ ซึ่ งล้ ว นขึ้ นอยู่ ก ั บ มุ ม มองของผู ้เ ขี ย น
Kanchanasaratool และ Williamson ในปี 2002 กล่ำวว่ำระบบ Tensegrity คือ กำรเชื่อมโยงที่เสถียร
ของชิ้นส่ วนที่รับน้ ำหนักตำมแกน กำรเป็ นโครงสร้ำง Tensegrity ของลำดับชั้น k เปรี ยบเสมือนกับ
กำรที่ชิ้นส่ วนที่มีกำรบีบอัดจำนวน k ชิ้นถูกเชื่ อมต่อเข้ำกับปม หรื อ node ตัวอย่ำงเช่น โครงสร้ำง
Tensegrity โดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ลำดับชั้นที่ 1 เพรำะว่ำชิ้นส่ วนที่ถูกบีบอัดเพียง 1 ชิ้นที่ทำให้เกิดปม
แอเรี ยล ฮำเนอร์ อธิ บำยว่ำโครงสร้ ำง Tensegrity คือ “โครงสร้ ำงเคเบิลที่ใช้กำรเชื่ อมต่อ
ระหว่ำงจุดแบบมีกำรคงตัวแบบอิสระและมีกำรบีบอัดภำยใน ซึ่ งสำยเคเบิลและเอ็นถูกดึ งเพื่อต้ำน
ระบบของเสำค้ ำหรื อแท่งรับแรงอัด” ในขณะที่ Miura และ Pellegrino ให้คำอธิ บำยอย่ำงคร่ ำวๆว่ำ
โครงสร้ำง Tensegrity คือ โครงสร้ำงที่มีสำยเคเบิลและเสำค้ ำ ซึ่ งกำรอัดแรงถูกใส่ เข้ำไปจำกแรงดึง
ที่ถูกส่ งไปยังสำยเคเบิลทุกสำย” และเพิ่มเติมอีกว่ำ “เช่ นเดี ยวกับกำรส่ งแรงดึ งไปยังสำยเคเบิลทุก
เส้น สถำนะแรงอัดแรงของเสำค้ ำจะทำหน้ำที่ให้โครงสร้ำงมีควำมมัน่ คงและเสถียร”
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4.2 ลักษณะโดยทัว่ ไป
หำกคำจำกัดควำมของ Tensegrity ได้รับกำรยอมรับแล้วว่ำมีควำมครอบคลุมอย่ำงเพียงพอ
ก็ถึงเวลำที่จะแยก Tensegrity ที่จริ งแท้กบั ไม่แท้จริ งออกได้โดยกำรพิจำรณำจำกลักษณะดังต่อไปนี้
ระบบ จำกควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีในระบบ มันมีส่วนประกอบได้แก่ แรงอัดและแรงดึง
โดยโครงสร้ำงมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่ วนประกอบที่แตกต่ำงกัน
สถานะของความเสถียรที่เกิดจากความสมดุ ลในตัวมันเอง เพรำะว่ำระบบสำมำรถสร้ ำง
ควำมสมดุลหลังจำกที่เสี ยกำรทรงตัว และควำมสมดุลในตัวมันเองเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็ นต้องใช้
เงื่อนไขภำยนอกอย่ำงอื่น มันมีควำมเป็ นอิสระจำกแรงภำยนอก หรื อแม้แต่แรงโน้มถ่วง
ส่ วนวัสดุประกอบ มันอำจจะเป็ นเสำค้ ำ สำยเคเบิล เมมเบรน เป็ นต้น
แรงดึงที่ต่อเนื่ องและแรงอัดที่ไม่ ต่อเนื่ อง เพรำะว่ำส่ วนประกอบของแรงอัดจะต้องไม่มี
ควำมต่อเนื่องกัน(ไม่สัมผัสกัน) และส่ วนประกอบของแรงดึงจะต้องเป็ นแรงดึงที่ต่อเนื่ องที่เชื่ อมต่อ
กัน
ระบบที่เ คร่ งครั ด นี่ คื อ จุ ด ส ำคัญ เพรำะมัน เป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นกำรแยกควำมแตกต่ ำ งของ
โครงสร้ ำงสองประเภท คือโครงสร้ ำงแรงอัด -แรงดึ งธรรมดำกับโครงสร้ ำง Tensegrity โดยมีขอ้
โต้แย้งในระบบบำงอย่ำง เช่ น โครงสร้ ำงรู ปทรงห่ วงยำง จะถื อว่ำเป็ นโครงสร้ ำงหนึ่ งในระบบ
Tensegrity หรื อไม่

ภาพที่ 23 Octahedron
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สิ่ งนี้ดูผวิ เผินแล้วก็อำจจะเหมือนโครงสร้ำง Tensegrity ทัว่ ๆไป แต่จุดๆนี้ คือสิ่ งที่ทำให้เรำ
สำมำรถพิ จำรณำได้ว่ำ "จอร์ เจี ย โดม" ซึ่ ง เป็ นโดมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในโลกในเมื องแอตแลนต้ำ คื อ
Tensegrity ที่ไม่แท้จริ ง

ภาพที่ 24 Georgia Dome
Illustration taken from Setzer (1992)

ภาพที่ 25 Georgia Dome
Detail of the compressed ring.
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เมื่อพิจำรณำอย่ำงถี่ถว้ นแล้ว โดมแห่ งนี้ จะไม่ถือว่ำเป็ นงำนระบบ Tensegrity เนื่องจำกตัว
วงแหวนรอบนอกที่มีกำรบีบอัดล้อมรอบตำข่ำยเคเบิลและเสำค้ ำนัน่ มันหมำยถึงว่ำ ตัวมันทำหน้ำที่
เป็ นชิ้ นส่ วนที่ รับ แรงอัดที่ มี ล ัก ษณะกำรรั บ แรงแบบต่ อเนื่ อง จึ ง ไม่ ถื อว่ำ เป็ นโครงสร้ ำ งนี้ เป็ น
โครงสร้ำงระบบ Tensegrity
4.3 กฎพืน้ ฐาน
ตั้งแต่กลำงศตวรรษที่ 20 เป็ นที่ ยอมรั บกันว่ำ Tensegrity เป็ นกฎโครงสร้ ำงเฉพำะที่ ใหม่
หนึ่งในแง่มุมที่เด่น คือ ควำมสมดุลที่น่ำประหลำดใจและไม่ค่อยเป็ นที่เข้ำใจนัก ในเรื่ องของเสำค้ ำ
ที่สำมำรถลอยตัวอยู่ในอำกำศ โดยที่ เสำพวกนี้ สำมำรถคงรู ปอยู่ในตำแหน่ งที่ ติดกับสำยลวดได้
อย่ำงไร
4.3.1. การวิเคราะห์ ความสมดุล
เมื่ อ ได้อ ธิ บ ำยตัว อย่ำ งแบบพื้ น ฐำนของ Tensegrity ว่ำ ถู ก สร้ ำ งขึ้ น ได้อ ย่ ำ งไร
รวมถึงกำรหำแนวคิดของกฎ เพื่อที่จะใช้ในกำรควบคุม

ภาพที่ 26 Author’s derivation of the “Simplex”
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของควำมสมดุ ลด้วยตัวมันเองของระบบ แรง
ดึงที่ต่อเนื่องและแรงกดอัดที่ไม่ ต่อเนื่อง มันจึงเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นในกำรวิเครำะห์แรงอัดและ
แรงดึงที่ทำหน้ำที่ในแต่ละจุด อีกทั้งแรงทั้งสองยังต้องสมดุลกันเพื่อที่จะทำให้โครงสร้ำงมี
ควำมเสถียร ซึ่ งบำงครั้งกำรศึกษำกลศำสตร์ อำจจะมีควำมซับซ้อนเนื่ องด้วยเรขำคณิ ตและ
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จำนวนองค์ประกอบของโครงสร้ำง จึงมีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
กำรทำให้งำนนี้สำเร็ จได้

ภาพที่ 27 Set of forces acting on a strut.
ภำพที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงแรงที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์น้ ี เสำแต่ละต้นสำมำรถ
อยู่ได้ดว้ ยแรงดึ งจำกจำกสำยเคเบิลแต่ละเส้น เนื่ องจำกมันเป็ นระบบสำมมิติ ที่ปลำยของ
เสำแต่ละตัวควรจะมีสำยเคเบิล 3 เส้นติดอยูผ่ ลลัพธ์ของแรงสำมจุดในแต่ละปมที่ถูกใส่ เข้ำ
ไปกับ ปลำยเสำทั้ง สองด้ำ น จะต้อ งอยู่ใ นทำงเดี ย วกันกับ แกนของเสำ มิ เช่ น นั้นจะไม่
ก่อให้เกิ ดควำมสมดุ ล เหมือนเรำใช้นิ้วชี้ และนิ้ วโป้ งจับที่ปลำยไม้จิ้มฟั นแต่ละด้ำนให้ไม่
หลุดมือ แรงจำกนิ้วทั้งสองที่มำกระทำลงบนปลำยไม้จิ้มฟั นจะเป็ นในลักษณะทิศทำงตำม
แกนควำมยำวของไม้จิ้มฟันตัวนั้น
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ภาพที่ 28 Set of forces acting on a cable.
หรื อเหตุผลเดี ยวกันสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้กบั เส้นลวดในภำพที่ 4.9 ซึ่ งถูกผูกเข้ำกับ
ปลำยของเสำทั้งสองต้น และได้รับอิทธิ พลจำกแรงดึงในสำยเคเบิลอย่ำงน้อยสองเส้นในแต่ละปม
ผลที่ได้ก็คือ เส้นลวดแต่ละเส้นจะอยูใ่ นสภำวะสมดุลถ้ำมันอยูภ่ ำยใต้แรงดึงที่เหมำะสม
4.4 โครงสร้ างหลัก
ด้วยรำยละเอียดองค์ประกอบของโครำงสร้ำง Tensegrity ทำให้เกิ ดกำรยอมรับข้อสรุ ปว่ำ
พวกมันมีลกั ษณะที่พิเศษ โดยต่อจำกนี้ จะมีกำรอธิ บำยให้เข้ำใจถึ งข้อดี และข้อเสี ยของโครงสร้ ำง
ชนิดนี้
4.4.1. คุณลักษณะทัว่ ไป
 โครงสร้ำงมีน้ ำหนักเบำเมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ำงชนิ ดอื่นๆที่มีแรงอัดและแรง
ดึ ง ที่ ค ล้ำยๆกัน หรื อกล่ ำ วอี ก นัย หนึ่ ง ก็ คือ โครงสร้ ำงนี้ มีค วำมต้ำนทำนสู งเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับโครงสร้ำงอื่นที่มีน้ ำหนักเบำคล้ำยๆกัน
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 โครำงสร้ำงเหล่ำนี้ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั แรงโน้มถ่วงของโลกเนื่ องจำกมันมีควำมเสถียร
ในตัวมันเอง ดังนั้นมันไม่จำเป็ นต้องถูกปั ก,ยึดหรื อตั้งแนบขนำนกับพื้นผิว ระบบ
เหล่ ำ นี้ มี ค วำมเสถี ย รในทุ ก ต ำแหน่ ง แรงโน้ ม ถ่ ว งซึ่ งเป็ นพื้ น ฐำนของ
สถำปั ตยกรรมแบบปั จจุบนั ไม่มีผลกับโครงสร้ำงลักษณะนี้ (Perlberg, 1977)

ภาพที่ 29 Right-handed and Left-handed Simplex
( dextrorse and Sinistrorse )
 โครงสร้ ำ งส่ วนใหญ่ ข อง Tensegrity เป็ นโครงสร้ ำ งที่ เ ปรี ยบเสมื อ นกั บ
enantiomorphic หมำยถึ ง โครงสร้ ำงในหน่ วยย่อยเข้ำ มำประกอบกัน มันจะอยู่
ด้วยกันในลักษณะคู่ที่สะท้อนกลับด้ำนเข้ำหำกันจำกด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ ดังเช่น
dextrorse and Sinistrorse ตำมลำดับ
 โครงสร้ ำ งแบบโมดู ล ของ Tensegrity สำมำรถเชื่ อ มต่ อ กัน เพื่ อ สร้ ำ งเป็ น
เสำกระโดง หรื อเป็ บกริ ดตำรำง รวมถึ ง กลุ่ ม ก้อนในรู ป แบบที่ เหมื อนกันหรื อ
แตกต่ำงกันออกไป
 ถ้ำแรงบีบอัดในตัวมันเองค่อนข้ำงสู งในโครงสร้ ำง Tensegrity ควำมสำมำรถใน
กำรรับน้ ำหนักก็จะสู งตำมไปด้วยเช่นกัน
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 โครงสร้ำงนี้มีคุณสมบัติของกำรทำงำนร่ วมกันซึ่ งพฤติกรรมทั้งหมดของระบบไม่
สำมำรถคำดเดำได้จำกพฤติกรรมขององค์ประกอบใดๆที่นำมำใช้แบบแยกส่ วน
กัน (ฟูลเลอร์ , 75; เลอร์วนิ ,82)
 ควำมยืดหยุน่ หรื อควำมแข็งของโครงสร้ำงขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่ถูกนำมำใช้ และวิธีกำร
ในกำรประกอบ
 โครงสร้ำงเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อองค์ประกอบทั้งหมด เพรำะ
แรงจะถูกถ่ำยโอนไปทัว่ ทั้งโครงสร้ำงอย่ำงทัว่ ถึง
 กำรตอบสนองต่อน้ ำหนัก ไม่ไ ด้เป็ นลักษณะทำงตรง โครงสร้ ำงเหล่ ำนี้ มีค วำม
ยืดหยุน่ ภำยใต้น้ ำหนักที่เบำ แต่ควำมแข็งของมันจะเพิ่มสู งอย่ำงทันทีที่มีน้ ำหนัก
เพิ่มมำกขึ้น เฉกเช่นกับสะพำนแขวน
4.4.2 ข้ อดีของโครงสร้ าง
 จำกโครงข่ำยของแรงดึงที่มีอยูท่ ุกทิศทำง ทำหน้ำที่เป็ นเหมือนตัวที่ห่อหุ ้มแรงอัด
ดังนั้นโครงสร้ำงจึงมีควำมยืดหยุน่ แต่ก็ยงั คงควำมเสถียรไว้ในตัวได้เช่นกัน
 เนื่องด้วยควำมสำมำรถดึงทุกศักยภำพในตัวโครงสร้ำง จึ งทำให้ Tensegrity เป็ น
โครงสร้ำงที่ใช้วสั ดุนอ้ ย แต่ให้ควำมแข็งแรงที่มำก
 จำกควำมจริ งที่ว่ำโครงสร้ำงเหล่ำนี้ สั่นอย่ำงทันทีทนั ใดเมื่อมีแรงมำกระทำ มัน
หมำยถึงว่ำ โครงสร้ำงพวกนี้มนั สำมำรถถ่ำยโอนน้ ำหนักได้อย่ำงทันที ดังนั้น สิ่ ง
นี้ มี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องกำรรั บกำรสั่ นสะเทื อนและกำรสั่ นสะเทื อนที่ ม ำจำก
แผ่นดินไหว โครงสร้ำงเหล่ำนี้ จึงมีควำมเหมำะสมที่จะเข้ำไปจัดกำรในพื้นที่ที่มี
ปั ญหำเรื่ องแผ่นดินไหว
4.4.3 ข้ อด้ อย
 ควำมซั บ ซ้ อ นของกำรประดิ ษ ฐ์ ก็ เ ป็ นอุ ป สรรคในกำรพัฒ นำโครงสร้ ำ งที่
Tensegrity รวมถึงกำรนำมำสู่ ปัญหำในกำรก่อสร้ำงอีกด้วย
 อุปกรณ์และเครื่ องมือในกำรออกแบบที่ยงั มีไม่มำกพอหรื อมีอยูจ่ ำกัด ทำให้เกิ ด
อุปสรรคกำรออกแบบและเทคนิคกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงเหล่ำนี้
 กำรที่ จะท ำให้ครงสร้ ำงสำมำรถรองรั บน้ ำหนักได้มำกๆ จะต้องใช้แรงอัดที่ มี
กำลัง ซึ่ งในกรณี งำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่จะมีควำมยำกในกำรก่อสร้ำง
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บทที่ 5
การจัดกลุ่มแบ่ งประเภท
สิ่ งสำคัญในกำรพัฒนำควำมรู ้ในสำขำใหม่น้ นั คือ กำรอธิ บำย กำหนด และแบ่งประเภทเพื่อ
พัฒนำจัดแบ่ง ประเภทให้สมบู รณ์ และสำมำรถขยำยหัวข้อค ำถำมได้ เช่ นเดี ย วกัน Tensegrity ที่
อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดแบ่งประเภทในปั จจุบนั ยังคงมีควำมขัดแย้งและข้อมูลที่ไม่ตรงกันซึ่ งล้วนมำ
จำกผูเ้ ชี่ ยวชำญหลำยๆที่ แต่ในวิทยำนิ พนธ์เล่นนี้ จะนำเสนอกำรจัดแบ่งประเภทตำมควำมคิดเห็ น
ของผูแ้ ต่งเอง โดยพิจำรณำจำกทิศทำงกำรขยำยตัวของรู ปแบบฟอร์ มโครงสร้ำงเป็ นหลัก
5.1 ระบบโดม
ระบบเหล่ำนี้ ถือว่ำมีรูปทรงเป็ นทรงกลม เพรำะเมื่อทำกำรต่อองค์ประกอบยูนิตย่อยเข้ำไป
จนครบระบบหรื อต่อไปเรื่ อยๆจนระบบครบเต็มไม่สำมำรถเพิ่มยูนิตย่อยเข้ำไปได้อีก รู ปทรงที่
เกิ ดขึ้ นจะได้เป็ นทรงกลม และรู ปแบบของยูนิตย่อยที่ เข้ำ มำประกอบกันจะเป็ นรู ปทรงพื้ นฐำน
(Geodesic) ยกตัวอย่ำงผลงำนของ บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์

ภาพที่ 30 buckminster fuller
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ภาพที่ 31 U.S. Pavilion for Expo ‘67

ภาพที่ 32 Geodesic Tensegrity Dome
โดย Tensegrity ประเภทนี้ จะมีคุณลักษณะของกำรกระกอบตัวหรื อกำรเชื่ อมต่อกันของแต่
ละยูนิตที่มีลกั ษณะกำรยึดโยงกันที่เป็ นแบบแผ่นผืนช่วยกันดึง ด้วยเหตุน้ ี Tensegrity ระบบโดมจึง
จำเป็ นจะต้องมี รูป ทรงที่ เป็ นทรงกลมเพรำะต้องอำศัยแรงที่ ค อยบี บรั ดโดยทัว่ กัน เพื่ อดันตัวให้
โครงสร้ำงสำมำรถคงรู ปทรงตัวอยูไ่ ด้
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5.1.1 ยูนิตย่ อยของ Tensegrity ระบบโดม

ภาพที่ 33 ยูนิตย่อยของ Geodesic Tensegrity Dome

ภาพที่ 34 ยูนิตย่อยของ Geodesic Tensegrity Dome
จำกภำพที่แสดงยูนิตย่อยของ Tensegrity ประเภทโดม ประกอบไปด้วยแรงดึงและเสำรับ
แรงอัด 3 เสำเมื่อเส้นสี แดงคือเส้นที่ทำหน้ำที่บีบรัดเสำสี เทำ จึงทำให้โครงสร้ำงโดยรวมของยูนิต
ย่อยเกิดกำรดันตัวเองขึ้นมำจำกเสำทั้ง 3 เสำที่โดยแรงอัดเข้ำมำกระทำ
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5.1.2 การเชื่ อมต่ อของยูนิตย่ อย Tensegrity ระบบโดม

ภาพที่ 35 การต่ อยูนิตย่ อยเข้ าด้ วยกัน Geodesic Tensegrity Dome
โดยกำรเชื่ อมต่อของแต่ละยูนิตย่อยจะเข้ำมำเชื่ อต่อกันตรงจุ ดเครื่ องหมำยสี น้ ำเงิ น โดย
Tensegrity ประเภทนี้ ใน 1 ยูนิตจะสำมำรถเชื่ อมต่อกับยูนิตอื่นอีก 3 ตัว และเมื่อทำกำรเชื่ อมต่อยู
นิตไปเรื่ อยๆ โครงสร้ำงโดยรวมจะวนครบมำเป็ นรู ปทรงกลม ด้วยทิศทำงฮงศำควำมโค้งของกำร
ดันตัวจำกเสำสี เทำในแต่ละยูนิต

ภาพที่ 36 Geodesic Tensegrity Dome
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เช่นเดียวกับรู ปภำพที่ 32 โครงสร้ำงเป็ นรู ปทรงโดม เกิดจำกกำรต่อยูนิตย่อยที่ไม่เต็มครบ
เต็มระบบเป็ นทรงกลม โดยวิธีกำรต่อเป็ นทรงโดมหรื อครึ่ งของทรงกลม โดยปกติแล้วโครงสร้ ำง
โดยรวมจะไม่สำมำรถคงรู ปหรื อพยุงตัวเองได้ อันเนื่ องมำจำกขำดแรงบีบรัดรอบโครงสร้ำง ดังนั้น
จึงต้องอำศัยแรงดึงจำกเส้นสี น้ ำเงินตำมภำพตัวอย่ำงด้ำนล่ำงที่เป็ นจุดที่ทำให้โครงสร้ำงสำมำรถดัน
ตัวขึ้นไปได้

ภาพที่ 37 Geodesic Tensegrity Dome
5.1.3 จุดเด่ นจุดด่ อยของ Tensegrity ระบบโดม
ควำมสำมำรถในกำรโอบล้อมปกคลุมพื้นที่ในเชิ ง space ของ Tensegrity ประเภทนี้ ถื อว่ำ
เป็ นจุดเด่นที่สำคัญโดยเฉพำะกับพื้นที่ในลักษณะปิ ด ( end closure space )
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ภาพที่ 38 Geodesic Tensegrity Dome
แต่ Tensegrity ระบบโดม ก็มีขอ้ แม้ของวิธีกำรต่อยูนิตย่อย จำกรู ปภำพที่ 38 จะเห็ นได้ว่ำ
เสำด้ำนล่ำงโครงสร้ ำงที่ทำหน้ำที่ยกโครงสร้ำงทั้งหมดขึ้นจำกพื้นมี 4 เสำ จำกรู ปภำพก่อนหน้ำที่
5.7 ที่มี 5 เสำ โดยกรณี น้ ี เรำจะทำกำรถอดยูนิตย่อยบริ เวณขำโครงสร้ำงที่เชื่ อมต่อกับพื้นออกไป 1
ยูนิต และถึงแม้จะมีเส้นสี น้ ำเงิ นที่เป็ นตัวคอยบีบรัดให้โครงสร้ ำงรักษำแรงดันของตัวเอง แต่ก็ไม่
อำจรั กษำควำมสเถี ย รของโครงสร้ ำงไว้ไ ด้ รวมไปถึ งกำรรั ก ษำรู ปแบบฟอร์ มของโครงสร้ ำงที่
ผิดเพี้ยนไปจำกกำรขำดควำมควำมสุ มดุลอันเนื่องมำจำก “กำรต่อยูนิตไม่ครบระบบ”
กล่ำวคือ เมื่อกำรต่อยูนิตย่อยที่ไม่มีควำมสมมำตรกัน จึงส่ งผลทำให้แรงดึงในเชื อกเส้นสี
น้ ำที่ทำกับปลำยเสำมีค่ำไม่เท่ำกัน เมื่ อแรงแต่จุดที่ไม่เท่ำกันนี้ ถู กส่ งต่อเนื่ องไปยังส่ วนอื่นๆของ
โครงสร้ำง ควำมสมดุลที่เกิดจำกกำรหักล้ำงกันของแรงจึงไม่เกิดขึ้น โครงสร้ำงจึงขำดควำมสเถียร
ภำพไม่อำจรักษำสมดุลได้เต็มประสิ ทธิ ภำพเหมือนดังเดิม
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5.2 ระบบเส้ น
ระบบเหล่ำนี้ ถือว่ำมีรูปทรงที่เป็ นเส้น เพรำะ Tensegrity ประเภทนี้ มีลกั ษณะกำรเชื่ อมต่อ
ของยูนิตย่อยแบบมีทิศทำง ซึ่ งจะแตกต่ำงกับระบบโดมที่มีลกั ษณะของกำรเชื่ อมต่อของยูนิตย่อย
เป็ นแบบแผ่นผืน โดยโครงสร้ำงในหน่วยยูนิตย่อยของ Tensegrity ประเภทนี้ จะมีมิติของกำรรักษำ
รู ปทรงได้มำกกว่ำ Tensegrity แบบโดม กล่ ำวคือ Tensegrity ประเภทนี้ ไม่จำเป็ นต้องต่อให้ครบ
ระบบก็สำมำรถทรงตัวคงรู ปอยูไ่ ด้ดว้ ยควำมสเถียร

ภาพที่ 39 Tensegrity ระบบเส้น
ลัก ษณะกำรเชื่ อ มต่ อ ของยู นิ ต ย่ อ ยจะใช้ วิ ธี ค ล้ำ ยกับ กำรดี ด ตัว เพื่ อ เพิ่ ม ระยะ ดัง นั้ น
Tensegrity ประเภทนี้ จึง ต้องมี ทิ ศ ทำงของแรงดี ดตัว เพื่ อกำรถ่ ำ ยแรงให้ก ระจำยไปได้ท ั่วถึ ง ทั้ง
โครงสร้ำง จึงทำให้รูปลักษณ์โดยรวมของโครงสร้ำงมีลกั ษณะเป็ นเส้น และบุคคลที่ถือว่ำมีอิทธิ พล
มำกกับ Tensegrity ประเภทนี้คือ เค็นเน็ธ สเนลสัน

ภาพที่ 40 Kenneth Snelson
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แม้ผลงำนของเขำทั้งหมดจะเป็ นไปในทำงงำนสำยประติมำกรรม แต่ในชุ ดควำมคิดของ
งำนต้นแบบแต่ละตัวของเขำที่ได้ออกแบบขึ้นมำ ถือเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรนำแนวคิดนี้ ไปพัฒนำต่อ
ยอดเป็ น Tensegrity ในทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม
5.2.1 ความหลากหลายของยูนิตย่ อย Tensegrity ระบบเส้ น

ภาพที่ 41 Tensegrity ระบบเส้น
ยูนิตย่อยของ Tensegrity ระบบเส้นสำมำรถจะมีได้หลำกหลำยรู ปแบบ ทั้งขนำดหรื อทิ ศ
ทำงกำรกำรต่อตัว แต่ท้ งั หมดยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรบีบอัดแรงเพื่อดีดตัวในกำรเพิ่มระยะ
ควำมยำวของโครงสร้ำง ซึ่ งแรงกำรกระจัดภำยในโครงสร้ำงทั้งหมดจะวิง่ เป็ นแนวตำมทิศทำงของ
โครงสร้ำงอย่ำงชัดเจน
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5.2.2 การเชื่ อมต่ อของยูนิตย่ อย Tensegrity ระบบเส้ น

ภาพที่ 42 Tensegrity ระบบเส้น
เมื่ อพิจำรณำเข้ำ ไปในยูนิตย่อยของ Tensegrity ระบบเส้ น จะมี หลัก กำรท ำงำนพื้นฐำน
เบื้ องต้นคื อ กำรใช้หลักกำรแรงดึ งต่อเนื่ องและแรงอัดมำประกอบกันตำมนิ ยำมของ Tensegrity
ตำมปกติ แต่จุดที่ สำคัญของ Tensegrity ระบบนี้ คือลักษณะของกำรเชื่ อมต่อยูนิตย่อยเข้ำด้วยกัน
โดย Tensegrity ระบบเส้นจะมีลกั ษณะทำงควำมเป็ น 3 มิติ มำกกว่ำระบบโดมที่เป็ นเหมือน 2 มิติ
เพียงหนึ่ งหน่ วยยูนิตย่อยของ Tensegrity ระบบเส้น ก็สำมำรถที่ จะคงรู ปอยู่ได้และมี ควำมสเถี ยร
สมบรู ณ์ ในกำรกรณี กำรเพิ่มจำนวนยูนิต ยูนิตที่เพิ่มขึ้นมำจะวิธีกำรเข้ำมำประกอบกับยูนิตเดิมด้วย
กำรใช้วิธีเหมื อนกำรวำงทับ ยูนิตตัวเก่ ำ จำกนั้นเส้ นที่ รับ แรงดึ ง ในแต่ล ะยูนิตจะมำเชื่ อมต่อเข้ำ
ด้วยกัน ทำให้ยูนิตทั้งสองเชื่ อมต่อเป็ นโครงสร้ำงชิ้ นเดี ยวกันและทำอย่ำงนี้ ต่อไปเรื่ อยๆกับยูนิตที่
เพิม่ เข้ำมำใหม่
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5.2.3 การควบคุมทิศทางของยูนิตย่ อย Tensegrity ระบบเส้ น

ภาพที่ 43 Tensegrity ระบบเส้น
อีกหนึ่ งควำมสำมำรถของ Tensegrity ระบบเส้ น คื อกำรกำหนดทิ ศทำงของกำรต่อเพิ่ ม
จำนวนยูนิตย่อยได้ โดยในหัวข้อนี้ จะแบ่งกำรควบคุมทิศทำงของ Tensegrity ระบบเส้นออกเป็ น 2
แบบ คือ 1.กำรบิดหมุน 2.กำรเลี้ ยว ซึ่ งกำรควบคุ มทั้ง 2 แบบนี้ คือสวนสำคัญที่ตอ้ งใช้ร่วมกันใน
กำรที่จะบังคับควบคุม Tensegrity ระบบนี้
5.2.3.1 การควบคุมทิศทางการบิดหมุนของยูนิตย่ อย Tensegrity ระบบเส้ น

ภาพที่ 44 กำรบิดหมุน Tensegrity ระบบเส้น
กำรบิ ดหมุนของ Tensegrity ระบบเส้ น คื อกำรที่องศำของแนวแกนโครงสร้ ำง
โดยรวมเปลี่ยนไป แต่ยงั คงมีทิศทำงจำกหัวถึงปลำยโครงสร้ำงเหมือนเดิม
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โดยกำรบิดหมุนของตัวยูนิตจะใช้วิธีกำรกำหนดองศำระหว่ำงชิ้นส่ วนที่รับแรงอัด
ภำยในหน่วยยูนิตด้วยกัน ให้ทำมุมกันแล้วเกิดรู ปทรงที่ไม่สมมำตรกัน

ภาพที่ 45 กำรบิดหมุน Tensegrity ระบบเส้น

ภาพที่ 46 กำรบิดหมุน Tensegrity ระบบเส้น
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ภาพที่ 47 กำรบิดหมุน Tensegrity ระบบเส้น

ภาพที่ 48 กำรบิดหมุน Tensegrity ระบบเส้น
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5.2.3.2 การควบคุมทิศทางการเลีย้ วของยูนิตย่ อย Tensegrity ระบบเส้ น

ภาพที่ 49 กำรเลี้ยวของ Tensegrity ระบบเส้น
กำรเลี้ ยวของ Tensegrity ระบบเส้น คื อกำรที่ทิศทำงจำกตำแหน่ งของยูนิตที่เพิ่ม
เข้ำมำใหม่ไม่อยูบ่ นแนวแกนเส้นตรงของยูนิตที่เป็ นตัวเริ่ ม

ภาพที่ 50 กำรเลี้ยวของ Tensegrity ระบบเส้น
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โดยกำรเลี้ ยวของตัวยูนิตจะใช้วิธีกำรกำหนดระยะควำมยำวชิ้ นส่ วนที่รับแรงอัด
ภำยในหน่ ว ยยู นิต ไม่ ใ ห้ เท่ ำ กัน จึ ง ท ำให้ ยู นิต ที่ เ พิ่ ม เข้ำ ไปใหม่ มี ทิ ศ ทำงหลุ ด ออกจำก
แนวแกนเดิม
5.2.4 จุดเด่ นจุดด่ อยของ Tensegrity ระบบเส้ น
จำกคุ ณลักษณะของกำรเชื่ อมต่อยูนิตที่มีควำมหลำกหลำยทำงมิติกำรเชื่ อมต่อ (
เกิ ดแรงดึ งของเส้นเชื อกกับเสำรั บแรงอัดหลำยทิศทำง ) ทำให้โครงสร้ ำงระบบนี้ มีควำม
แข็งแรง และด้วยคุ ณสมบัติน้ ี จึงทำให้ Tensegrity ระบบเส้น มีควำมเหมำะสมกับงำนใน
ลักษณะกำรพำดช่วงกว้ำง ซึ่ งกำรเพิ่ม-ลดจำนวนยูนิตสำมำรถทำได้เรื่ อยๆโดยที่โครงสร้ำง
ยังรักษำควำมสเถียรไว้ได้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรบิดหมุนหรื อเลี้ยวของโครงสร้ำงได้
อี ก หนึ่ ง จุ ดที่ ค วรเป็ นข้อพิ จำรณำในกำรเลื อกใช้โครงสร้ ำ งระบบนี้ คื อ ขั้นตอนในกำร
ประกอบติดตั้งที่มีควำมซับซ้อนและยำกในกำรจัดชิ้นส่ วนให้เข้ำรู ป โดยเฉพำะงำนที่เกี่ยวกับกำร
รับน้ ำหนักมำกๆ

ภาพที่ 51 Tensegrity ระบบเส้น
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5.3 ระบบเดี่ยว
Tensegrity ระบบนี้ถือเป็ นระบบที่มีควำมซับซ้อนในโครงสร้ำงน้อยที่สุด เข้ำใจได้ง่ำย เป็ น
ระบบที่ จบภำยในตัวเอง กล่ ำวคือ ทั้งระบบจะมี เพียงแค่ยูนิตย่อยยูนิตเดี ยว ส่ วนกำรเพิ่มจำนวน
ชิ้นส่ วนหรื อกำรขยำยขนำดจะกระทำภำยในชุดโครงสร้ำงแรงดึงชุ ดเดียวกัน กำรเพิ่มจำนวน ณ ที่น้ ี
คือกำรเพิ่มจำนวนชิ้ นส่ วนที่รับแรงอัดเพิ่มเข้ำไปในโครงสร้ ำงชุ ดเดี ยวกัน และมีวิธีกำรในกำรรับ
แรงอัดในแนวแรงเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติน้ ี ขำ้ พเจ้ำจึงขอเรี ยกชื่ อ Tensegrity ระบบนี้ วำ่ Tensegrity
ระบบเดี่ ยว อันเนื่ องมำจำกกำรใช้รูปแบบกำรซ้ ำในกำรเพิ่มจำนวนของชิ้ นส่ วนรับแรงอัด ภำยใน
โครงสร้ำงตัวเองเพียงชุดเดียว ซึ่งผลงำนโดยมำกของ Tensegrity ระบบนี้ จะเป็ นไปในทำงสำยงำน
สำยประติมำกรรมหรื อหุ่ นจำลองโครงสร้ำงเพื่อใช้ศึกษำกับผูท้ ี่เริ่ มต้นงำน Tensegrity เพรำะระบบ
ที่เข้ำใจได้ง่ำย
5.3.1 รู ปแบบของโครงสร้ าง Tensegrity ระบบเดี่ยว

ภาพที่ 52 Tensegrity ระบบเดี่ยว
รู ปแบบของโครงสร้ ำง Tensegrity ระบบเดี่ยวสำมำรถมีได้หลำกหลำยรู ปแบบรู ปทรง แต่ท้ งั หมดยังต้องอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขสำคัญของกำรเป็ น Tensegrity ระบบเดี่ ยว นัน่
คือกำรที่ท้ งั โครงสร้ ำงไม่สำมำรถแบ่งแยกเป็ นยูนิตที่มีแรงอัด-แรงดึ งต่อเนื่ องได้ โดยทั้ง
โครงสร้ ำ งจะมี รู ป แบบของกำรอัด -ดึ ง แรงที่ จ บในตัว เพี ย งชุ ด เดี ย ว ซึ่ งจะแต่ ก ต่ ำ งกับ
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โครงสร้ ำง Tensegrity อี ก 2 ระบบข้ำงต้นที่เคยกล่ำวมำ และไม่ว่ำเป็ น Tensegrity ระบบ
โดมหรื อ Tensegrity ระบบเส้น ในกำรขยำยขอบเขตโครงสร้ ำงของ Tensegrity ทั้งสอง
ระบบนี้ คือกำรเพิ่มจำนวนยูนิตย่อยเข้ำไป แต่สำหรับ Tensegrity ระบบเดี่ยว จะใช้วิธีกำร
เพิ่ ม จ ำนวนของตัว เสำรั บ แรงอัด เข้ำ ไปในโครงสร้ ำ งชุ ด เดิ ม ด้ ว ยเหตุ น้ ี โครงสร้ ำ ง
Tensegrity ระบบเดี่ยวจึงไม่จำเป็ นที่จะต้องให้ควำมสนใจถึ งวิธีกำรเชื่ อมต่อกับยูนิตอื่นๆ
เส้ นทำงของแรงดึ ง ภำยในโครงสร้ ำ งจึ ง ไม่ซับ ซ้อน ท ำให้โครงสร้ ำ งประเภทนี้ ง่ ำ ยต่ อ
กำรศึกษำ
5.3.2 การเพิม่ จานวนชิ้นส่ วนรับแรงอัดของ Tensegrity ระบบเดี่ยว
โครงสร้ ำง Tensegrity ระบบเดี่ ยว มี หลักกำรในกำรเพิ่มชิ้ นส่ วนที่ รับแรงอัดคื อ
กำรแบ่งตัวอยู่ในโครงสร้ ำงให้สมดุ ล จำกตัวอย่ำงรู ปภำพจะแสดงให้เห็ นถึ ง Tensegrity
รู ป ทรงพื้ นฐำนที่ มี เสำรั บ แรงอัด 3 เสำอยู่ภ ำยในโครงสร้ ำ ง และเมื่ อระบบท ำกำรเพิ่ ม
จำนวนเสำรับแรงอัด รู ปทรงของโครงสร้ ำงเริ่ มมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปลำยเสำรับแรงอัด
ภำยในโครงสร้ำงที่กระทำต่อเชือกที่บีบรัดโครงสร้ำงไว้ ซึ่ งเมื่อทำกำรพิจำรณำรู ปแบบกำร
วำงตัวของเสำรับแรงอัดที่เพิ่มจำนวนเข้ำมำ เปรี ยบเสมือนกำรคัดลอกรู ปแบบกำรวำงตัว
จำกเสำรับแรงอัดที่มีอยูเ่ ดิม เพียงขยับองศำเพิ่มเติมให้เสำรับแรงอัดที่เพิ่มเข้ำมำใหม่มีพ้ืนที่
ให้สำมำรถค้ ำโครงสร้ำงได้

ภาพที่ 53 Tensegrity ระบบเดี่ยว
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5.3.3 จุดเด่ นจุดด่ อยของ Tensegrity ระบบเดี่ยว
ด้วยคุณลักษณะของกำรเพิ่มชิ้นส่ วนที่ทำหน้ำที่รับแรงอัดภำยในโครงสร้ำง โดยที่แนวเส้น
รับแรงดึ งยังมีจำนวนเท่ำเดิ ม ผลคือกำรที่ทำให้โครงสร้ ำงประเภทนี้ มีควำมมัน่ คงแข็งแรง และถื อ
เป็ นข้อดี ข องโครงสร้ ำ งระบบนี้ แต่ใ นบำงครั้ งกำรเพิ่ ม จำนวนเสำรั บ แรงอัดในโครงสร้ ำ งบำง
รู ปแบบ อำจทำให้พ้ืนที่โล่งภำยในโครงสร้ำงลดลง อันเนื่ องมำจำกเสำรับแรงอัดที่พำดไปมำ จึงทำ
ให้ไม่สำมำรถใช้พ้ืนที่ประกอบกิ จกรรมได้อย่ำงเต็มที่ สิ่ งนี้ จึงถื อว่ำเป็ นจุดที่ ตอ้ งพิจำรณำในกำร
เลือกรู ปทรง Tensegrity ที่จะนำมำใช้งำนในแง่สถำปั ตยกรรม

ภาพที่ 54 Tensegrity ระบบเดี่ยว

ภาพที่ 55 Tensegrity ระบบเดี่ยว
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บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบ และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมจาก Tensegrity
ในบทนี้ จะอธิ บ ำยถึ ง แนวควำมคิ ดในกำรออกแบบรวมถึ ง ขั้น ตอนวิธี ก ำรทดลองกำร
ออกแบบโครงสร้ำง Tensegrity ที่ได้จำกกำรศึกษำรู ปแบบกำรทำงำนของโครงสร้ำงแรงดึงต่อเนื่ อง
ชนิ ดต่ำงๆ โดยนำวิธีกำรเหล่ำนั้นมำผสมผสำนพัฒนำต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็ นโครงสร้ำง Tensegrity
ระบบใหม่ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำงรู ปแบบหรื อรู ปทรงในทำงสถำปัตยกรรมได้
6.1 แนวคิดการออกแบบ
จำกเนื้ อหำกำรแบ่ง ประเภทของ Tensegrity ในบทที่ 5 จะสำมำรถจัดระบบ Tensegrity
ออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ
1.ระบบโดม 2.ระบบเส้นตรง และ3.ระบบเดี่ยว เมื่อทำกำรวิเครำะห์ในเชิ งลักษณะในทำงกำรปก
คลุมพื้นที่เหมือนหลังคำหรื อเปลือกอำคำรของ Tensegrity ทั้ง 3 ระบบ จะพบว่ำ Tensegrity บำงตัว
มี ควำมสำมำรถในกำรปกคลุ ม พื้นที่ ได้ดี แต่ใ นแง่ ของกำรปรั บเปลี่ ย นรู ปทรงเพื่อให้รองรั บกับ
กิจกรรมกำรใช้งำนที่จะเกิดขึ้นภำยในตัวโครงสร้ำงนั้นยังมีขอ้ จำกัดอยู่ ขณะที่ Tensegrity บำงตัวก็
มีสำมำรถปรับเปลี่ยนหรื อบังคับทิศทำงได้ แต่ก็ไม่สำมำรถเป็ นตัวที่ใช้แบ่งกันหรื อปกคลุมพื้นที่ได้
ดี หรื อ Tensegrity บำงตัวก็มี ค วำมสำมำรถที่ จะเป็ นตัวปกคลุ มพื้ นที่ ไ ด้ รวมถึ ง กำรปรั บ เปลี่ ย น
บังคับรู ปทรง แต่ในแง่ของกำรขนส่ งประกอบติดตั้งชิ้นส่ วนของโครงสร้ำง ก็กลำยเป็ นอุปสรรคใน
กำรเลือกใช้
วิทยำนิพนธ์เล่มนี้จึงต้องกำรนำเสนอ Tensegrity ที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับพื้นที่ที่
ใช้ง ำน ทั้ง เรื่ อ งกำรเป็ นสิ่ ง ปกคลุ ม หรื อ กำรเป็ นผิ ว ตัว อำคำร รวมไปถึ ง ควำมสำมำรถในกำร
ปรั บเปลี่ ยนรู ปทรงไปตำมพื้นที่ ที่ตอ้ งกำรใช้งำน และในแง่ กำรขนส่ งหรื อกำรประกอบชิ้ นส่ วน
โครงสร้ ำงที่ไม่เกิ ดอุปสรรคควำมยำกหรื อซับซ้อนจนเกินไป ทั้งหมดนี้ คือกำรนำคุ ณลักษณะบำง
ประกำรจำก Tensegrity แต่ละระบบเข้ำมำผสมรวม เพื่อให้เกิ ดเป็ นผลงำนที่ว่ำ Tensegrity ระบบ
ผสม
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6.2 กระบวนการทดลอง
ในกำรทดลองกำรออกแบบโครงสร้ำง Tensegrity ในวิทยำนิ พนธ์เล่มนี้ จะขอตั้งชื่ อให้กบั
โครงสร้ ำง Tensegrity ชนิ ดนี้ ว่ำ Tensegrity ระบบผสม อันเนื่ องมำจำกเป็ นกระบวนที่กำรนำองค์
ควำมรู ้ ท ำงด้ำน Tensegrity ที่ มีอยู่เดิ ม นำมำพัฒนำต่อยอด โดยกำรนำคุ ณลัก ษณะบำงอย่ำงจำก
Tensegrity หลำยๆประเภทเข้ำมำรวมกัน เพื่อเป็ นกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงรู ปแบบหรื อ
รู ปทรงในงำนทำงสถำปั ตยกรรม และในขั้นตอนกำรทดลองออกแบบ Tensegrity ระบบผสม จะใช้
วิธี ก ำรสร้ ำ งหุ่ น จำลองเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมต่ ำ งๆที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ในโครงสร้ ำ ง โดยรู ป
แบบฟอร์มของโครงสร้ำงที่วำงแผนไว้ขำ้ งต้น คือกำรออกแบบโครงสร้ำง Tensegrity ให้มีลกั ษณะ
เป็ นศำลำรู ปทรงหลังคำโค้ง อันเนื่องมำจำกด้วยคุณลักษณะของรู ปทรงหลังคำโค้ง ถือเป็ นรู ปทรงที่
Tensegrity ทั้ง 3 ระบบที่ เคยกล่ ำ วถึ ง ในบทที่ 5 ไม่ ส ำมำรถจัด กำรโครงสร้ ำ งให้มี รู ป ทรงเป็ น
ลักษณะนี้ ได้ภำยใต้โครงสร้ ำงชิ้ นเดี ยวกันทั้งหมด และรู ปทรงหลังคำโค้งยังถื อว่ำเป็ นรู ปทรงที่
สำมำรถปรับเปลี่ยนขนำดได้ในระดับหนึ่งคือ ขนำดควำมกว้ำง-สู งของควำมโค้งที่โครงสร้ำงต้อง
ทำกำรพำดช่วงกว้ำง ต่อมำเป็ นขนำดควำมยำวของโครงสร้ำงที่สำรถเพิ่ม-ลดได้ตำมที่ตอ้ งกำร และ
อีกนัยยะของกำรออกแบบโครงสร้ำง Tensegrity ให้มีลกั ษณะรู ปทรงเป็ นแบบหลังคำโค้ง คือกำร
หยิบยืมคุณสมบัติพิเศษบำงประกำรจำก Tensegrity ระบบอื่นๆเข้ำมำผนวกกัน

ภาพที่ 56 กำรเพิ่ม-ลดขนำดทำงหน้ำตัด
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ภาพที่ 57 กำรเพิ่ม-ลดขนำดควำมยำว
6.2.1 การทดลองครั้งที่ 1

ภาพที่ 58 กำรทดลองครั้งที่ 1
เริ่ มจำกยูนิตย่อยของหุ่ นจำลองหมำยเลย 1 ชิ้ นส่ วนสี ดำทำหน้ำที่รับแรงอัด และ
หนังยำงทำหน้ำที่ รับแรงดัง ถึ งขั้นตอนนี้ อำจจะสงสัยว่ำ เหตุชิ้นส่ วนสี ดำถึ งอยู่ติดกันได้
โดยไม่ผดิ นิยำมของ Tensegrity ที่ชิ้นส่ วนรับแรงอัดห้ำมสัมผัสกัน
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ภาพที่ 59 กำรทดลองครั้งที่ 1
โดยกรณี น้ ีจะขอเปรี ยบเปรยว่ำ ชิ้นส่ วนสี ดำดัดโค้งชิ้นนี้ คือวัตถุที่นบั เป็ น 1 ชิ้น มี
องค์ประกอบเป็ นชิ้ นเดี ยวกัน ซึ่ งในจุ ดนี้ จะขออ้ำงอิ งจำกรู ปแบบโครงสร้ ำง X- Module
Tensegrity ที่ถูกออกแบบโดยสเนลสันในปี 1948 หรื อ X-tree Tensegrity โดย Konstantin
ซึ่ งรู ปแบบยูนิตย่อย
จำกทั้งสองตัวอย่ำงที่อำ้ งอิงนี้ มีหลักกำรทำงำนที่คล้ำยกันคือ กำรมีณุปทรงคล้ำยกับตัว X
และปลำยขำทั้ง 4 ทำหน้ำที่ถูกบีบรัดด้วยแรงดึง

ภาพที่ 60 X- Module Tensegrity
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ภาพที่ 61 X-tree Tensegrity
ขั้นตอนต่อมำคือกำรเชื่ อมต่อระหว่ำงยูนิตย่อยเข้ำด้วยกัน ซึ่ งรู ปทรงโดยรวมของ
โครงสร้ำงจะต้องเป็ นไปในลักษณะศำลำหลังคำโค้ง

ภาพที่ 62 กำรทดลองครั้งที่ 1
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ภาพที่ 63 กำรทดลองครั้งที่ 1

ภาพที่ 64 กำรทดลองครั้งที่ 1
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สรุ ปผลการทดลองครั้งที่ 1
จำกกำรทดลองครั้งที่ 1 พบว่ำ หุ่นจำลองตัวนี้ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรรู ปทรง
ให้เป็ นตำมรู ป แบบที่ ก ำหนดไว้ไ ด้ใ นระดับ หนึ่ ง แต่ ค วำมเสถี ย รมัน่ คงของโครงสร้ ำ ง
โดยรวมยังทำได้ไม่ดีพอ อันเนื่ องมำจำกโครงสร้ ำงมีควำมสำมำรถรับแรงได้เพียงทิศทำง
เดี ย วคื อแนวกำรพำดช่ วงกว้ำ ง แต่ ใ นอี ก ทิ ศทำงที่ เป็ นแนวกำรเพิ่ ม ระยะควำมยำวของ
โครงสร้ำง จุดๆคือสิ่ งที่ทำให้โครงสร้ำงตัวนี้ ขำดควำมสมบรู ณ์อนั เนื่ องมำจำกกำรไม่มีแรง
มำคอยค้ ำระหว่ำงกำรเชื่อมยูนิตในแนวตัดขวำง

ภาพที่ 65 ควำมสำมำรถรับแรงตำมแนวยำว

ภาพที่ 66 ไม่สำมำรถรับแรงตำมแนวตัดขวำง
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ภาพที่ 67 ภำพแสดงแนวแรงทำงตัดขวำงของโครงสร้ำง
ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะรู ปแบบกำรเชื่ อมต่อของยูนิตย่อยที่ใช้วิธีกำรแบบเดี ยวกันกับ
Tensegrity ระบบโดม ซึ่ ง เป็ นระบบที่ ต้องต่ อยู นิต ย่อยให้ค รบระบบ (ต่ อ ยูนิต ครบเต็ ม
ฟอร์ ม) และต้องมี รูปทรงเป็ นทรงกลมหรื อทรงโดมเท่ำนั้น อันเนื่ องมำจำกรู ปแบบกำร
เชื่ อมต่อยูนิตที่ เป็ นเหมื อน 2 มิ ติ จึ ง ทำให้หุ่นจำลองในกำรทดลองครั้ ง ที่ 1 ไม่ส มบรู ณ์
เพรำะขำดมิติของกำรเชื่อมต่อยูนิตย่อยไปบำงส่ วน

ภาพที่ 68 กำรทดลองครั้งที่ 1
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6.2.2 การทดลองครั้งที่ 2
จำกผลกำรทดลองครั้งที่ 1 ทำให้ทรำบถึงขั้นตอนในกำรออกแบบ Tensegrity ที่มี
รู ปทรงในลักษณะเป็ นรู ปทรงเปิ ด หรื อกำรที่ยูนิตทั้งระบบไม่ได้เข้ำมำเชื่ อมต่อบรรจบกัน
เหมือน Tensegrity ระบบโดม จะต้องทำกำรออกแบบรู ปแบบมิติของแรงยึดหรื อแรงดึ ง
ระหว่ำงยูนิตในโครงสร้ำงให้มี 2 ทิศทำงขึ้นไป เพื่อควำมเสถียรสมดุลในตัวโครงสร้ำงให้
และทำให้โครงสร้ำงตั้งตัวคงรู ปอยูไ่ ด้
ในกำรทดลองครั้งที่ 2 จึงทำกำรออกแบบด้วยกำรเพิ่มเติมมิติของแรงดึงระหว่ำงยู
นิ ตเข้ำไป โดยยังคงใช้ชิ้นส่ วนที่เป็ นตัวรับแรงอัดในลักษณะที่มีปลำยขำ 4 จุด และมีกำร
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบลักษณะของชิ้นส่ วนตัวรับแรงอัดในเรื่ องทิศทำงกำรปิ ดมุมจุดปลำยขำ
ให้ต้ งั ฉำกกัน

ภาพที่ 69 กำรทดลองครั้งที่ 2
กำรเลือกใช้วธิ ี กำรที่กำหนดให้ชิ้นส่ วนตัวรับแรงอัดทำมุมที่ปลำยขำให้ต้ งั ฉำกกัน
เพื่อเป็ นกำรเพิ่มมิติทิศทำงของแรงดึ งระหว่ำงยูนิต ทำให้โครงสร้ ำงมีควำมแข็งแรงและมี
ควำมสเถียรมำกขึ้น
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ภาพที่ 70 กำรทดลองครั้งที่ 2

ภาพที่ 71 กำรทดลองครั้งที่ 2
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ภาพที่ 72 กำรทดลองครั้งที่ 2
สรุ ปผลการทดลองครั้งที่ 2
จำกกำรทดลองครั้งที่ 2 พบว่ำ หุ่นจำลองตัวนี้ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรรู ปทรง
ให้เป็ นตำมรู ป แบบที่ กำหนดไว้ไ ด้ใ นระดับ หนึ่ ง แต่ ย งั ระดับ ที่ ไ ม่น่ำ พอใจ โครงสร้ ำ ง
โดยรวมมีควำมแข็งแรงและควำมสเถียร ซึ่ งโครงสร้ำงตัวนี้ ถือว่ำมีจุดเด่นในเรื่ องของควำม
แข็ง แรงอันเนื่ องมำจำกกำรเพิ่ ม มิ ติก ำรเชื่ อมต่ อทิ ศ ทำงของแรงดึ ง ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ในกำร
ทดลองหุ่ นจำลองตัวนี้ ไ ด้มี กำรดึ งเอำลัก ษณะบำงส่ วนของกำรเชื่ อมต่ อแรงดึ ง มำกจำก
Tensegrity ระบบเส้น ซึ่ งโดยปกติของ Tensegrity ระบบเส้น จะทำกำรเชื่ อมต่อระหว่ำงยู
นิตกับยูนิตออกไปในทำงแกนเดียวคือกำรเพิ่มระยะควำมยำว แต่ใน Tensegrity ระบบผสม
นั้นจะต้องมี กำรเชื่ อมต่อกันระหว่ำงยูนิตทั้งสองแนวแกนคื อทั้งแนวกว้ำ งและแนวยำว
ด้วยจุดๆนี้จึงทำให้หุ่นจำลองในกำรทดลองครั้งที่ 2 มีจำนวนจุดเชื่ อมต่อระหว่ำงยูนิตหลำย
จำนวน ซึ่ งทำให้เกิดควำมยำกลำบำคในขั้นตอนกำรประกอบติดตั้งโครงสร้ำง โดยเฉพำะ
กำรควบคุมให้แรงดึงในแต่ละยูนิตย่อยมีค่ำที่กระจำยไปเท่ำๆกัน
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ภาพที่ 73 กำรทดลองครั้งที่ 2
ด้วยควำมซับซ้อนของกำรกระกอบโครงสร้ำงจึงทำให้กำรควบคุมแรงดึงในแต่ละ
ยูนิตเป็ นไปได้ยำก ผลจึงทำให้โครงสร้ ำงโดยรวมมีรูปร่ ำงหรื อรู ปทรงที่ผิดเพี้ยนออกไป
จำกแบบที่ กำหนดไว้ แม้ค วำมจริ งแล้วเรำสำมำรถทำโครงสร้ ำงตัวนี้ ออกมำให้มีค วำม
เที่ ย งตรงตำมแบบที่ กำหนดไว้ แต่ จุดประสงค์อีก ข้อหนึ่ งของกำรออกแบบโครงสร้ ำง
Tensegrity ในวิทยำนิ พนธ์เล่มนี้ คือกำรพัฒนำให้ให้โครงสร้ำงประเภทนี้ มีควำมซับซ้อน
ในกำรประกอบติ ด ตั้ง ที่ น้ อ ยลง เพรำะด้ว ยอุ ป สรรคเหล่ ำ นี้ ถื อ ว่ ำ เป็ นปั ญ หำที่ ท ำให้
โครงสร้ำง Tensegrity ไม่ได้รับควำมนิยมรวมถึงกำรขำดกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง
ดังนั้น ในกำรทดลองหุ่ นจำลองครั้งที่ 2 ถือว่ำโครงสร้ำงตัวนี้ ยงั ไม่บรรลุเป้ ำหมำย
ของโครงกำร และข้อ สั ง เกตุ จำกกำรทดลองครั้ งที่ 2 คื อ กำรใช้ชิ้ น ส่ ว นแรงดึ ง ที่ เ ป็ น
ลัก ษณะแบบเส้ น หรื อ สำยเคเบิ ล เมื่ อเรำเพิ่ ม มิ ติทิ ศ ทำงของกำรเชื่ อ มต่ อระหว่ำ งยู นิ ต
แน่ นอนว่ำสิ่ งที่เพิ่มขึ้นนัน่ คือจำนวนเส้นแรงดึ ง และกำรที่จะควบคุ มให้ควำมตึงเชื่ อกใน
เส้นแรงดึงแต่ละเส้นให้มีควำมเท่ำกันนัน่ เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ยำกแล้ว เมื่อยูนิตหลำยๆยูนิต
มำรวมกัน ผลลัพ ธ์ จึงทำให้รูป ทรงของโครงสร้ ำงมี ค วำมบิ ดเบี้ ยว และยังรวมไปถึ งจุ ด
เชื่อมต่อระหว่ำงปลำยเชื่อกกับปลำยขำตัวรับแรงก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ทำให้โครงสร้ำงตัวนี้
มีควำมยำกและซับซ้อนในกำรที่จะประกอบติดตั้งให้มีควำมสมบรู ณ์
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6.2.3 การทดลองครั้งที่ 3
จำกผลกำรทดลองครั้งที่ 1 ที่ทำให้ทรำบถึงขั้นตอนในกำรออกแบบ Tensegrity ที่
มีรูปทรงในลักษณะเป็ นรู ปทรงเปิ ด หรื อกำรที่ยนู ิตทั้งระบบไม่ได้เข้ำมำเชื่ อมต่อบรรจบกัน
เหมือน Tensegrity ระบบโดม จะต้องทำกำรออกแบบรู ปแบบมิติของแรงยึดหรื อแรงดึ ง
ระหว่ำงยูนิตในโครงสร้ำงให้มี 2 ทิศทำงขึ้นไป เพื่อควำมเสถียรสมดุลในตัวโครงสร้ำงให้
และทำให้โครงสร้ำงตั้งตัวคงรู ปอยูไ่ ด้

ภาพที่ 74 แบบกำรทดลองครั้งที่ 1-2
ในกำรทดลองครั้งที่ 2 จึงทำกำรออกแบบด้วยกำรเพิ่มเติมทิศทำงกำรเชื่ อมต่อของ
แรงดึงระหว่ำงยูนิตเข้ำไป แต่ดว้ ยทิศทำงของกำรเชื่ อมต่อระหว่ำงตัวยูนิตที่มีหลำยจุด บวก
กับชิ้ นส่ วนที่ รับแรงดึ งมี ลกั ษณะเป็ นเส้ น จึ งทำให้เกิ ดควำมยำกลำบำคในกำรประกอบ
ติดตั้งโครงสร้ำง
ในกำรทดลองครั้งที่ 3 เพื่อให้เป็ นกำรลดอุปสรรคยุง่ ยำกในกำรประกอบชิ้ นส่ วน
ของโครงสร้ำง จึงใช้วธิ ี กำรนำชิ้นส่ วนที่รับแรงดึงจำกลักษณะที่เป็ นเส้นเพียงอย่ำงเดียว มำ
ผนวกกับชิ้ นส่ วนที่ มีลกั ษณะเป็ นพื้นผิวแบบที่มีควำมยืดหยุ่น เพื่อช่ วยลดปั ญหำในกำร
ควบคุ ม แรงดึ งในเส้ นเชื อก อี กทั้งยังเป็ นกำรช่ วยในเรื่ องกำรปิ ดบังพื้ นที่ ภำยในของตัว
สถำปั ตยกรรม ทั้งเรื่ องแสงแดด ลม หรื อแม้กระทั้งควำมเป็ นสวนตัว
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ในกำรทดลองครั้งที่ 3 จะใช้วิธีกำรวำงชิ้นส่ วนตัวที่รับแรงอัดในลักษณะคล้ำยกับ
ขั้นตอนกำรทดลองครั้ งที่ 1 คื อกำรวำงแบบเป็ นระนำบแบน 2 มิ ติ อันเนื่ องมำจำกกำร
วำงตัวของชิ้นส่ วนรับแรงอัดในลักษณะนี้ จะมีควำมซับซ้อนในกำรประกอบชิ้นส่ วนน้อย
กว่ำกำรวำงชิ้นส่ วนรับแรงอัดแบบกำรทดลองครั้งที่ 2 หรื อเรี ยกว่ำกำรต่อตัวแบบดีดตัวเอง
ขึ้นไปเรื่ อยๆ

ภาพที่ 75 แบบแสดงกำรพัฒนำโครงสร้ำง Tensegrity

ภาพที่ 76 โครงสร้ำงกำรทดลองครั้งที่ 3
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ภาพที่ 77 โครงสร้ำงกำรทดลองครั้งที่ 3

ภาพที่ 78 แบบจำลองกำรทดลองครั้งที่ 3
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ในกำรทดลองครั้ งที่ 3 ชิ้ นส่ วนตัวที่ ท ำหน้ำ ที่ รับ แรงอัด จะก ำหนดให้ล ัก ษณะ
ทิศทำงของกำรถูกรับแรงเป็ นไปในแนวควำมลึกของระนำบ ซึ่ งจะแตกต่ำงกับกำรทดลอง
ในครั้งที่ 1 ที่กำหนดให้ชิ้นส่ วนที่รับแรงอัดมีกำรรับแรงในระนำบด้ำนข้ำงของชิ้นส่ วน

ภาพที่ 79 แบบจำลองกำรทดลองครั้งที่ 3

ภาพที่ 80 กำรทดลองครั้งที่ 1

ภาพที่ 81 กำรทดลองครั้งที่ 3
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ในขั้นตอนนี้ คื อกำรทดลองสร้ ำ งหุ่ นจำลองตำมแบบ ซึ่ ง เป็ นขั้นตอนที่ ต้องนำ
ชิ้ นส่ วนรั บ แรงดึ ง ที่ เป็ นลัก ษณะแผ่นผืนมำประกอบเข้ำ กับ ชิ้ นส่ วนรั บ แรงอัด พบว่ำ มี
ขั้นตอนในกำรประกอบที่ง่ำยและประหยัดเวลำขึ้น แต่โครงสร้ ำงโดยรวม ณ ตอนนี้ ยงั ไม่
เสร็ จสมบรู ณ์ จึงยังไม่สำมำรถทรงตัวได้
อันเนื่องมำจำกกำรมีทิศทำงของแรงดึงภำยในโครงสร้ ำงเพียงแค่ทิศเดียว ซึ่ งเป็ น
ผลลัพธ์เป็ นไปตำมที่คำดกำรไว้แบบเดียวกันกับกำรทดลองครั้งที่ 1

ภาพที่ 82 ภำพแสดงกำรพำดช่วงกว้ำงทำงแนวยำวของโครงสร้ำง

ภาพที่ 83 ภำพแสดงกำรพับงอทำงแนวตัดขวำงของโครงสร้ำง
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จึ ง ทำให้ต้องมี กำรเพิ่ ม มิ ติของแรงดึ ง เข้ำ ไปอี ก 1 ชั้น ตำมแนวตัดขวำง เพื่อให้
โครงสร้ำงสำมำรถทรงตัวคงรู ปอยูไ่ ด้ท้ งั สองด้ำน

ภาพที่ 84 ภำพแสดงกำรเพิ่มแนวแรงดึง

ภาพที่ 85 กำรทดลองครั้งที่ 3
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ภาพที่ 86 กำรทดลองครั้งที่ 3

ภาพที่ 87 กำรทดลองครั้งที่ 3
ผลจำกกำรทดลองหุ่ นจำลองขนำดเล็กพบว่ำ โครงสร้ำงสำมำรถทรงตัวได้และมี
ควำมเสถี ยรสมดุ ล อีกทั้งในกำรประกอบชิ้ นส่ วนก็มีข้ นั ตอนที่ง่ำยและประหยัดเวลำมำก
กว่ำเดิ ม และขั้นตอนต่อมำคือกำรทดลองกับหุ่ นจำลองในขนำดจริ ง มำตรำส่ วน 1:1 แต่
เป็ นกำรใช้ชิ้นส่ วนที่รับแรงอัดในลักษณะเส้น อันเนื่องมำจำกกำรปัญหำในกำรจัดหำวัสดุ
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ภาพที่ 88 กำรทดลองครั้งที่ 3
ชิ้ นส่ วนรั บแรงอัดของหุ่ นจำลองมำตรำส่ วน 1:1 ทำมำจำกท่อ PVC ขนำด ¾”
ควำมหนำ
13.5 มม. เหตุ ผลในกำรเลื อกใช้วสั ดุ ประเภทนี้ อันเนื่ องมำจำกในขั้นตอนกำรประกอบ
ชิ้ นส่ วนโครงสร้ ำง ยังต้องอำศัยแรงงำนคนเป็ นส่ วนหลัก และแรงคนสำมำรถจัดกำรกับ
วัสดุท่อ PVC ในกำรรับแรงอัดได้ในระดับหนึ่ ง เมื่อใช้คนในกำรทำงำน สิ่ งต่อมำที่สำคัญ
คื อ เรื่ อ งควำมปลอดภัย ซึ่ งเนื้ อ วัส ดุ มี ค วำมเหนี่ ย วยำกต่ อ กำรแตกหัก อัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด
อัน ตรำยต่ อ ผู ้ติ ด ตั้ง โครงสร้ ำ ง และวัส ดุ ต ัว นี้ ยัง มี น้ ำหนัก เบำประกอบกับ เรื่ อ งของ
งบประมำณและกำรจัดหำวัสดุที่สำมำรถหำได้ตำมท้องตลำดทัว่ ไป โดยวัสดุอีกประเภทที่
ทำหน้ำที่รับแรงดึงคือเชือกที่มีลกั ษณะเส้นใยทอแบบผ้ำ อันเนื่ องมำจำกเชื อกประเภทนี้ มี
ควำมอ่อนตัวสู งและผิวหยำบ เมื่อทำกำรมัดปมในกรณี ที่ตอ้ งทำกำรต่อควำมยำวเชื อก ปม
จะหลุดยำกกว่ำเชือกชนิดอื่นๆ ประกอบกับเชือกชนิดนี้มีน้ ำนักเบำและรำคำถูก สำมำรถหำ
ซื้ อได้ตำมท้องตลำดทัว่ ไป
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ภาพที่ 89 กำรทดลองครั้งที่ 3
จำกกำรทดลองพบว่ำหุ่นจำลองโครงสร้ำงตัวนี้ สำมำรถรักษำรู ปทรงอยูไ่ ด้ มีควำม
แข็งแรงอยู่ในจุ ดที่ สำมำรถทนต่อแรงสั่นสะเทือนจำกภำยนอกได้ โดยควำมแข็งแรงใน
โครงสร้ ำงตัวนี้ สำมำรถสังเกตุจำกภำยนอกได้ดว้ ยกำรพิจำรณำจุดที่เชื่ อมต่อกันระหว่ำงยู
นิ ตย่อย ซึ่ งจะปรำกฎควำมโค้งที่เกิ ดจำกกำรอ่อนตัวของวัสดุ โดยเริ่ มจำกแรงดึ งของเส้น
เชื อกในยูนิต เมื่อเส้นเชื อกมีแรงดึงที่ต่ ำเกินไปก็จะไม่สำมำรถดันตัวยูนิตที่เข้ำมำเชื่ อมต่อ
จำกด้ำนบนให้ลอยขึ้นไปได้ และแรงดึงในเส้นเชื อกตัวนี้ ก็เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรรับ
แรงอัดของวัสดุท่อ PVC ที่จะทำได้ กล่ำวคือ แรงดึงในเส้นเชื อกจะแปรผันตรงกับแรงอัด
ของท่อ ทั้งนี้ ไม่ควรใส่ แรงอัดในท่อ PVC มำกจนเกิ นไป เพรำะจะทำให้ตวั วัสดุ ศูนย์เสี ย
กำรรับแรง ยกตัวอย่ำงท่อ PVC ที่ใช้ในกำรทดลองมีขนำด ¾” ควำมหนำ 13.5 มม. เมื่อท่อ
โดนแรงอัดก็จะโค้งตัวขึ้นเรื่ อยๆ โดยท่อ PVC ตัวนี้ สำมำรถโค้งตัวออกไปจำกแนวเดิมได้
ที่ระยะประมำณ 20 ซม.
หำกโค้งตัวมำกกว่ำนี้ จะทำให้ตวั วัสดุไม่สำมำรถคืนรู ปกลับเป็ นรู ปทรงเดิมได้ ถึงจุดนี้ ท่อ
จะไม่สำมำรถรั บแรงอัดได้ดีเท่ำเดิ ม หรื อเรี ยกกรณี น้ ี ว่ำกำรเลยขี ดจำกัดสภำพยืดหยุ่น (
elastic limit )
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ภาพที่ 90 กำรทดลองครั้งที่ 3

ภาพที่ 91 กำรทดลองครั้งที่ 3
สรุ ปผลการทดลองครั้งที่ 3
จำกกำรทดลองครั้งที่ 3 พบว่ำ หุ่นจำลองตัวนี้ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรรู ปทรง
ให้เป็ นตำมรู ปแบบที่กำหนดไว้ได้ โครงสร้ำงโดยรวมมีควำมแข็งแรงและควำมสเถียร ขั้นตอนของ
กำรประกอบชิ้นส่ วนโครงสร้ำงไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป จึงทำให้กำรควบคุมรู ปทรงให้เป็ นได้ง่ำยขึ้น
และด้วยคุ ณสมบัติกำรต่ อยูนิตเพิ่ ม จำนวนไปได้เรื่ อยๆโดยไม่ มี ก ำรครบระบบแบบ Tensegrity
ระบบเส้น บวกกับควำมสำมำรถในกำรปกคลุมพื้นที่แบบ Tensegrity ระบบโดม โดยที่ยงั สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรู ปทรงโครงสร้ำงบำงส่ วนได้ ทำให้โครงสร้ำง Tensegrity ตัวนี้ เป็ น Tensegrity ระบบ
ผสมที่เกิดจำกกำรนำคุณสมบัติจำก Tensegrity ประเภทต่ำงๆเข้ำมำรวมกันไว้ให้มีควำมสมบรู ณ์
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บทที่ 7
บทสรุ ป
สรุ ปผลการศึกษา
กำรศึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำควำมหมำยของลัก ษณะทำง
โครงสร้ำงและกรอบควำมคิดพื้นฐำนของสิ่ งที่เรี ยกว่ำ Tensegrity รวมถึงกำรอธิ บำยองค์ประกอบ
และแสดงให้เห็นถึงข้อดีขอ้ ด้อยของ Tensegrity รวมไปถึ งกำรแบ่งประเภทของระบบ Tensegrity
และนำข้อมู ล เหล่ ำ นี้ ม ำรั ง สรรค์ผ ลงำนทำงสถำปั ตยกรรมให้ออกมำเป็ นโครงสร้ ำ ง Tensegrity
ระบบผสม ที่เกิ ดจำกกำรหยิบยืมคุ ณลักษณะบำงประกำรจำก Tensegrity แต่ละประเภท มำทำกำร
ออกแบบให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนรู ปทรงโครงสร้ำงได้ เพื่อให้รองรับกับกำรใช้งำนได้
ในทุกๆพื้นที่ที่ติดตั้งโครงสร้ำงหรื อรองรับรู ปแบบลักษณะกิจกรรมภำยในโครงสร้ำงที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งประเดนจำกกระบวนกำรศึกษำทดลองจนออกมำเป็ นโครงสร้ำง Tensegrity ระบบผสม
ที่อยูใ่ นกรอบของแนวควำมคิดสถำปั ตยกรรม สำมำรถแบ่งออกเป็ นได้ดงั นี้
1.นิยามความหมายหรื อคาจากัดความของ Tensegrity คือ โครงสร้ำงที่ประกอบไปด้วย
แรงอัดและแรงดึ งแบบต่อเนื่ องเข้ำด้วยกัน ทำให้โครงสร้ ำงสำมำรถก่ อรู ปและทรงตัวอยู่ได้ด้วย
ตัวเองจึงมีชื่อเรี ยกว่ำ โครงสร้ำงระบบแรงดึงสมบูรณ์ ซึ่ งกำรถูกบีบอัดเกิดจำกแรงภำยในเครื อข่ำย
ของแรงดึง และชิ้นส่ วนหลักที่ถูกบีบอัดจะไม่มีกำรสัมผัสกัน จึงทำให้มีชื่อเรี ยกอีกชื่ อว่ำโครงสร้ำง
ลอย จำกคุ ณสมบัติเฉพำะในกำรประกอบชิ้ นส่ วนของโครงสร้ ำงประเภทนี้ จึงทำให้โครงสร้ ำงมี
ควำมยืดหยุน่ และมีน้ ำหนักเบำเมื่อเทียบควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักกับโครงสร้ำงประเภทอื่น
2.การแบ่ งประเภทของ Tensegrity ซึ่ งในวิทยำนิ พนธ์เล่ นนี้ จะแบ่งประเภทโดยพิจำรณำ
จำกทิศทำงกำรขยำยตัวของรู ปแบบฟอร์ มโครงสร้ ำงเป็ นหลัก โดยสำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 ระบบ
หลักๆ ได้แก่
2.1 Tensegrity ระบบโดม ระบบเหล่ำนี้ ถือว่ำมีรูปทรงเป็ นทรงกลม เพรำะเมื่อทำ
กำรต่อองค์ประกอบยูนิตย่อยเข้ำไปจนครบระบบหรื อต่อไปเรื่ อยๆจนระบบครบเต็มไม่
สำมำรถเพิ่มยูนิตย่อยเข้ำไปได้อีก รู ปทรงที่เกิดขึ้นจะได้เป็ นทรงกลม และรู ปแบบของยูนิต
ย่อยที่เข้ำมำประกอบกันจะเป็ นรู ปทรงพื้นฐำน (Geodesic) โดย Tensegrity ประเภทนี้ จะมี
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คุณลักษณะของกำรกระกอบตัวหรื อกำรเชื่ อมต่อกันของแต่ละยูนิตที่มีลกั ษณะกำรยึดโยง
กันที่เป็ นแบบแผ่นผืนช่วยกันดึง ด้วยเหตุน้ ี Tensegrity ระบบโดมจึงจำเป็ นจะต้องมีรูปทรง
ที่เป็ นทรงกลมเพรำะต้องอำศัยแรงที่คอยบีบรัดโดยทัว่ กัน เพื่อดันตัวให้โครงสร้ำงสำมำรถ
คงรู ปทรงตัวอยูไ่ ด้
แต่ Tensegrity ระบบโดม ก็มีขอ้ แม้ของวิธีกำรต่อยูนิต เมื่อกำรต่อยูนิตย่อยที่ไม่มี
ควำมสมมำตรกัน ควำมสมดุ ล ที่ เ กิ ด จำกกำรหั ก ล้ำ งกัน ของแรงภำยในจึ ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น
โครงสร้ำงจึงขำดควำมสเถียรภำพไม่อำจรักษำสมดุลได้เต็มประสิ ทธิ ภำพเหมือนดังเดิม
2.2 Tensegrity ระบบเส้น ระบบเหล่ำนี้ ถือว่ำมีรูปทรงที่เป็ นเส้น เพรำะ Tensegrity
ประเภทนี้มีลกั ษณะกำรเชื่ อมต่อของยูนิตย่อยแบบมีทิศทำง โดยลักษณะกำรเชื่ อมต่อของยู
นิ ตย่อยจะใช้วิธี ค ล้ำ ยกับ กำรดี ดตัวเพื่ อเพิ่ ม ระยะ ดัง นั้น Tensegrity ประเภทนี้ จึง ต้องมี
ทิ ศ ทำงของแรงดี ด ตัว เพื่ อ กำรถ่ ำ ยแรงให้ ก ระจำยไปได้ท ั่ว ถึ ง ทั้ง โครงสร้ ำ ง จึ ง ท ำให้
รู ปลักษณ์โดยรวมของโครงสร้ำงมีลกั ษณะเป็ นเส้น และเมื่อพิจำรณำเข้ำไปในยูนิตย่อยของ
Tensegrity ระบบเส้น จะมีจุดที่สำคัญของกำรเชื่ อมต่อยูนิตย่อยเข้ำด้วยกัน โดย Tensegrity
ระบบเส้นจะมีลกั ษณะในกำรเชื่อมต่อที่เป็ น 3 มิติ เพียงหนึ่ งหน่วยยูนิตย่อยของ Tensegrity
ระบบเส้น ก็สำมำรถที่จะคงรู ปอยูไ่ ด้และมีควำมสเถียรสมบรู ณ์ และอีกหนึ่ งควำมสำมำรถ
ของ Tensegrity ระบบเส้น คือกำรกำหนดทิศทำงของกำรต่อเพิ่มจำนวนยูนิตย่อยได้ดว้ ย
กำรกำรบิดหมุนหรื อกำรเลี้ยว ซึ่ งสองสิ่ งนี้ คือสวนสำคัญที่ตอ้ งใช้ร่วมกันในกำรที่จะบังคับ
ควบคุม Tensegrity ระบบนี้
จำกคุณลักษณะของกำรเชื่ อมต่อยูนิตที่มีควำมหลำกหลำยทำงมิติกำรเชื่ อมต่อ ทำ
ให้โครงสร้ำงระบบนี้มีควำมแข็งแรง และโครงสร้ำงระบบนี้ ยงั สำมำรถกำหนดทิศทำงกำร
บิดหมุนหรื อเลี้ยวได้ แต่อีกหนึ่งจุดที่ควรเป็ นข้อพิจำรณำในกำรเลือกใช้โครงสร้ำงระบบนี้
คือ ขั้นตอนในกำรประกอบติ ดตั้งที่ มีควำมซับซ้อนและยำกในกำรจัดชิ้ นส่ วนให้เข้ำรู ป
โดยเฉพำะงำนที่เกี่ยวกับกำรรับน้ ำหนักมำกๆ
2.3 Tensegrity ระบบเดี่ยว ถือเป็ นระบบที่มีควำมซับซ้อนในโครงสร้ำงน้อยที่สุด
เข้ำใจได้ง่ำย เป็ นระบบที่จบภำยในตัวเอง กล่ำวคือ ทั้งระบบจะมีเพียงแค่ยูนิตย่อยยูนิตเดียว
ส่ วนกำรเพิ่มจำนวนชิ้ นส่ วนหรื อกำรขยำยขนำดจะกระทำภำยในชุ ดโครงสร้ ำงแรงดึ งชุ ด
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เดี ย วกัน กำรเพิ่ ม จ ำนวน ณ ที่ น้ ี คื อ กำรเพิ่ ม จ ำนวนชิ้ น ส่ ว นที่ รั บ แรงอัด เพิ่ ม เข้ำ ไปใน
โครงสร้ำงชุดเดียวกัน และมีวธิ ี กำรในกำรรับแรงอัดในแนวแรงเดียวกัน
และด้วยคุ ณลักษณะของกำรเพิ่มชิ้ นส่ วนที่ทำหน้ำที่รับแรงอัดภำยในโครงสร้ ำง
โดยที่แนวเส้นรับแรงดึงยังมีจำนวนเท่ำเดิม ผลคือกำรที่ทำให้โครงสร้ำงประเภทนี้ มีควำม
มัน่ คงแข็งแรง แต่ในบำงรู ปทรงของ Tensegrity ระบบนี้ กำรเพิ่มจำนวนเสำรับแรงอัดใน
โครงสร้ำงบำงรู ปแบบ อำจทำให้พ้นื ที่ใช้งำนภำยในโครงสร้ำงลดลง อันเนื่ องมำจำกเสำรับ
แรงอัดที่พำดไปมำ จึงทำให้ไม่สำมำรถใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่ สิ่ งนี้ จึงถือ
ว่ ำ เป็ นจุ ด ที่ ต้ อ งพิ จ ำรณำในกำรเลื อ กรู ปทรง Tensegrity ที่ จ ะน ำมำใช้ ง ำนในแง่
สถำปัตยกรรม
3. ผลการทดลอง Tensegrity ระบบผสม

ภาพที่ 92 แบบจำลอง Tensegrity ระบบผสม
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ภาพที่ 93 หุ่นจำลอง Tensegrity ระบบผสม

ภาพที่ 94 หุ่นจำลอง Tensegrity ระบบผสม
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ภาพที่ 95 หุ่นจำลอง Tensegrity ระบบผสม
จำกกระบวนที่กำรนำองค์ควำมรู ้ ทำงด้ำน Tensegrity ที่ มีอยู่เดิ ม นำมำพัฒนำต่อ
ยอด โดยกำรนำคุณลักษณะบำงอย่ำงจำก Tensegrity หลำยๆประเภทเข้ำมำรวมกัน เพื่อเป็ น
กำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงรู ปแบบหรื อรู ปทรงในงำนทำงสถำปั ตยกรรม โดยกำร
ออกแบบโครงสร้ำง Tensegrity ให้มีลกั ษณะเป็ นศำลำรู ปทรงหลังคำโค้ง อันเนื่ องมำจำก
ด้วยคุณลักษณะของรู ปทรงหลังคำโค้ง ถือเป็ นรู ปทรงที่ Tensegrity ทั้ง 3 ระบบที่เคยมีมำ
ไม่สำมำรถทำให้มีรูปทรงเป็ นลักษณะนี้ ได้ และรู ปทรงหลังคำโค้งยังถื อว่ำเป็ นรู ปทรงที่
สำมำรถปรับเปลี่ยนขนำดได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่ งจำกผลกำรทด Tensegrity ระบบผสม จะใช้แนวทำงในกำรวำงตัวยูนิตเมื่ อเพิ่ม
จำนวนแบบ Tensegrity ระบบโดม แต่มีระบบที่ยึดโยงแรงดึ งแบบ Tensegrity ระบบเส้น
ซึ่ งด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะที่ ง สองประกำรนี้ จึ ง ท ำให้ Tensegrity ระบบผสมสำมำรถเพิ่ ม ลด
จำนวนยูนิตได้ตำมที่ตอ้ งกำรและส่ งผลให้ทำกำรควบคุมรู ปทรงโครงสร้ำงได้
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ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาและการออกแบบ
ข้อ เสนแนะในที่ น้ ี ถื อ เป็ นแนวทำงต่ อ ไปส ำหรั บ ผู ้ที่ ส นใจโครงสร้ ำ ง Tensegrity มี
ดังต่อไปนี้
1. หลักกำรทำงำนของโครงสร้ำง Tensegrity คือกำรใช้แรงอัดและแรงดึงในกำรทำงำนร่ วมกัน กำร
กำหนดควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง จะขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่เลือกใช้ท้ งั ชิ้นส่ วนที่รับแรงอัดและแรงดึงที่
สั ม พัน ธ์ ก ัน ในทำงกลับ กัน ควำมแข็ ง แรงของเนื้ อ วัส ดุ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ พิ่ ม อุ ป สรรคในกำรติ ด ตั้ง
โครงสร้ำงเช่นเดียวกัน
2. Tensegrity คือโครงสร้ำงที่ประกอบไปด้วยแรงดึงแบบต่อเนื่ อง หำกจุดใดจุดหนึ่ งของโครงสร้ำง
เกิ ด กำรช ำรุ ด เสี ย หำย ไม่ ว่ ำ จะเป็ นชิ้ น ส่ ว นที่ รั บ แรงอัด หรื อ โดยเฉพำะกับ ชิ้ น ส่ ว นที่ รั บ แรง
โครงสร้ำงโดยรวมจะไม่สำมำรถรักษำสมดุลได้อีกต่อไป
3. ควรมีกำรเลื อกใช้วสั ดุในกำรประกอบชิ้นส่ วนให้มีควำมแข็งแรงยิ่งขึ้น จำกผลงำนกำรทดลอง
ครั้งนี้ จะสำมำรถทำให้โครงสร้ำงมีควำมแข็งแรงมัน่ คงยิง่ ขึ้น
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