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Experience in architecture established by sensations of body. The touching 

sensation intimate with individuals because it not only what ones see through eyes, 

but touch through heart. It has meaningful power to strengthen perception that 

provides intensive experience.  Essentially, materials are presence of thing and 

intermediate between architecture and individuals, that can influenced to physical 

perception, emotion and behavior. It is obvious that architecture is not only conveys 

through form and function. This research aims to study the materials significantly 

plays the important role in touching sensation that established efficiency in 

experience. Tactile architecture is born out from correlation of form, function, space 

and materials in process design by appropriate, that results the uniqueness of quality 

in space of architecture.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

ระบบการรับรูของรางกายมนุษยท่ีใชในการสรางประสบการณทางสถาปตยกรรม

ประกอบดวย ระบบการรับรูทางสายตา ระบบการไดยิน ระบบการรับรูทางกลิ่น ระบบการปรับตัว

โดยธรรมชาติของมนุษย และระบบทางการสัมผัส ทุกระบบนั้นลวนมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน 

รวมถึงผลท่ีไดจากการรับรูจากแตละระบบนั้น ก็มีระดับความชัดเจนหรือผลลัพธท่ีไดจากการรับรูท่ี

แตกตางกัน แตระบบการรับรูท่ีมีระดับผลของการรับรูท่ีชัดเจนมากท่ีสุดนั้น คือ ระบบการสัมผัส 

เนื่องจากเปนระบบการรับรูท่ีมีความใกลชิดตอผูรับรูมากท่ีสุด  

หากเราพิจารณาสถาปตยกรรมในปจจุบันท่ีอยูรอบๆตัวเรานั้น อาจมีความเขาใจวา

สถาปตยกรรมนั้นสื่อสารทํางานผานเพียงรูปทรงเทานั้น เพราะผูออกแบบสวนใหญนั้นมักมองขาม

ความสําคัญของการรับรูทางการสัมผัส ทําใหงานสถาปตยกรรมท่ีเกิดข้ึนมานั้นสื่อสารทํางานผานเพียง

การรับรูดวยสายตาเทานั้น มีระดับการรับรูแบบเพียงเปลือกนอก หรือเปรียบเสมือนเสื้อผาท่ีสวยงาม

แตเม่ือสวมใสกลับรูสึกไมสบายตัว 

ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของระบบสัมผัสท่ีมีในงาน

สถาปตยกรรม โดยศึกษาผานเครื่องมือสําคัญท่ีทําหนา ท่ีเปนสื่อกลางของการรับรูระหวาง

สถาปตยกรรมและผูใชสถาปตยกรรม คือ วัสดุ โดยเปนองคประกอบท่ีมีบทบาทในการสรางตัวตน 

แสดงหนาท่ี หรือนําเสนอสิ่งตางๆในงานสถาปตยกรรมนั้น เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอันเปน

ประโยชนตอการออกแบบสถาปตยกรรม 

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค คนหาบทบาทความสําคัญและความสัมพันธของระบบการ

สัมผัสกับวัสดุในงานสถาปตยกรรม ท่ีสงผลตอการใชงานสถาปตยกรรมท้ังทางกายภาพและความรูสึก 

เพ่ือสรางสถาปตยกรรมท่ีมีความเฉพาะตัวและมีสัมพันธภาพระหวางสถาปตยกรรมและผูใช

สถาปตยกรรม 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 

การออกแบบท่ีคํานึงถึงการทํางานของสถาปตยกรรมและการรับรูของผูใชสถาปตยกรรม

ท้ังในทางกายภาพและความรูสึกเปนสําคัญ โดยมุงเนนเรื่องของการรับรูทางการสัมผัส ระบบการรับรู

ท่ีมีความใกลชิดตอผูรับรูและมีระดับการรับรูท่ีชัดเจนมากท่ีสุด ซ่ึงทํางานดวยเครื่องมือหลักคือ วัสดุ 

องคประกอบสําคัญในการนําเสนอสิ่งตางๆทางสถาปตยกรรม จะสามารถสรางสถาปตยกรรมท่ีให

ประสบการณใหมท่ีมีความแตกตางจากเดิม รวมท้ังการเพ่ิมระดับการรับรูในงานสถาปตยกรรมให

เขมขนและชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความเฉพาะตัวของสถาปตยกรรมเปนสถาปตยกรรม

ท่ีสามารถสัมผัสไดท้ังทางกายภาพและความรูสึก 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1 เรื่องการรับรู ศึกษาระบบการทํางาน ความสําคัญของการรับรูผานสัมผัสของมนุษย

และปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 

4.2 เรื่องวัสดุ 

 4.2.1 ศึกษาเรื่องวัสดุตางๆท่ีใชในงานสถาปตยกรรม 

 4.2.2 ศึกษาความสัมพันธของรูปทรง การใชสอย และวัสดุในสถาปตยกรรม 

 4.2.3 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การรับรูบรรยากาศหรือปรากฏการณตางๆท่ีเกิด

จากคุณสมบัติของวัสดุ 

ศึกษาขอมูลตางๆท่ีมีความสําคัญในการสรางโปรแกรมและออกแบบงานสถาปตยกรรมท่ี

เนนการรับรูผานการสัมผัสเพ่ือสราง Tactile Architecture  

5. ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 

 5.1 เก็บขอมูล  

  5.1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและปรัชญา ของการรับสัมผัสและรับรู 

  5.1.2 ศึกษาเรื่องวัสดุในลักษณะกายภาพและคุณสมบัติตางๆ 

 5.2 การวิเคราะห 

  5.2.1 วิเคราะหความสัมพันธเรื่องรูปทรง การใชสอยและคุณสมบัติของวัสดุ 

  5.2.2 วิเคราะหปจจัยการรับรูตางๆท่ีเกิดในสถาปตยกรรม 

  5.2.3 วิเคราะหกรณีศึกษาในประเด็นของเรื่องบทบาทของวัสดุการเลือกใชวัสดุใน

งานสถาปตยกรรม 

 5.3 สังเคราะห สรางโปรแกรมและออกแบบงานสถาปตยกรรมบนพ้ืนฐานของหลักการท่ี

เรียนรูไดจากขอมูลดังกลาว  



3 

 

 
 

6. แหลงขอมูล  

  6.1 แหลงขอมูลจาก Websites ตางๆ  

 6.2 แหลงขอมูลจากบทความ, สื่อสิ่งพิมพ, หนังสือ, วารสารตางๆ 

 6.3 แหลงขอมูลจากวิทยานิพนธตางๆ 
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บทที่ 2 

การรับรูในงานสถาปตยกรรม 

 เนื้อหาในบทนี้ เปนการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการรับรูซ่ึงเกิดจากหรือ

เก่ียวของกับระบบการสัมผัสทุกรูปแบบ เพ่ือนําไปสูความเขาใจพ้ืนฐานท้ังหมดในการรับรู เนื่องจาก

การรับรูใน Tactile Architecture นั้น จะตองมีระดับความเขมขนและชัดเจนในการรับรูมากกวางาน

สถาปตยกรรมท่ัวไป จึงสงผลใหไมสามารถรับรูไดดวยระบบสัมผัสใดระบบหนึ่งเทานั้น เพราะ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการรับรูนั้นจะตองเกิดจากการรับรูดวยการทํางานรวมกันระหวางสองระบบ

สัมผัสเปนอยางนอยหรือมากกวาสองระบบข้ึนไป แมวา Tactile Architecture นั้นจะเปนงาน

สถาปตยกรรมท่ีออกแบบโดยมุงเนนระบบการสัมผัส (Touching) เปนองคประกอบหลักสําคัญ แตก็

ไมสามารถตัดระบบการรับสัมผัสระบบอ่ืนๆออกไปได ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความเห็นวาควรมีศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับระบบสัมผัสอ่ืนดวยเพ่ือสรางความเขาใจพ้ืนฐานท่ีจะนําไปใชในงาน

ออกแบบ 

 

ภาพท่ี 1 พีทากอรัส (Pythagoras) 

ท่ีมา: Galilea, Kapitolinischer Pythagoras, เขาถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Kapitolinischer_Pythagoras.jpg 
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 พีทากอรัส (Pythagoras) นักปราชญชาวกรีกไดกลาวไวเม่ือ 450 ปกอนคริสตศักราชวา 

“ชีวิตมนุษยจะหาความหมายมิไดเลย ถาปราศจากการสัมผัส” เพราะการติดตอระหวางตัวเรากับ

สิ่งแวดลอมจะตองผานประสาทสัมผัส แตการสัมผัสเพียงอยางเดียวก็คงไมทําใหมีการตอบสนองอยาง

ถูกตองถาปราศจากการรับรูในสิ่งท่ีสัมผัส ดังนั้นการสัมผัสท่ีผานเขามาทางอวัยวะสัมผัสจึงตองมีการ

แปลความหมายหรือการรับรูจากมนุษยดวยเสมอ จึงจะทําใหการสัมผัสนั้นมีความสมบรูณยิ่งข้ึน 

1. ความแตกตางระหวางการสัมผัสและการรับรู 

 การสัมผัส เปนกระบวนการท่ีเกิดจากสิ่งเราจากภายนอกมากระทบประสาทสัมผัสของ 

อินทรียเปนครั้งแรก เชน แสงกระทบตา เสียงมากระทบหู กลิ่นมากระทบจมูก ฯลฯ หรือเปน

กระบวนการท่ีประสาท สัมผัสรับสิ่งเราจากภายนอกมาสูระบบประสาทแลวทําการเปลี่ยนขอมูลดิบ 

เพ่ือสงใหสมองและเปลี่ยนเปนการรับรู โดย มนุษยมีการรับสัมผัสได 5 ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ 

ผิวหนังหรือผิวกาย แตมนุษยมีขอจํากัดในการรับสัมผัสสิ่งเราตางๆจึงไมสามารถรับสัมผัสทุกอยางใน

โลกได  

 

ภาพท่ี 2 ระบบสัมผัสท้ัง 5 ของรางกาย 

ท่ีมา: Alimentary Pharmabiotic Centre, 5 senses, เขาถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก 

http://microbemagic.ucc.ie/explore_body/five_senses.html 

การรับรู เปนกระบวนการตอเนื่องมาจากการสัมผัส ซ่ึงมุงไปท่ีการทําความเขาใจและ

การแปลความหมายของสิ่งเราท่ีมากระทบอวัยวะรับสัมผัสหรือประสาทสัมผัส รวมท้ัง 2 

ความสัมพันธตางๆของวัตถุนั้น ดังนั้นกระบวนการรับรู จึงเปนการเลือก จัด และตีความ ขอมูลจาก

การสัมผัสโดยการแปลความหมายของสิ่งท่ีรับรูนั้นข้ึนอยูกับประสบการณในอดีต การเรียนรูและ

สภาพจิตใจในปจจุบัน ตลอดจนการจัดรูปแบบของสิ่งเรานั้นๆเปนสําคัญ 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการทํางานของระบบการรับรูและการสัมผัส 
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2. วิธกีารรับสัมผัส  

 2.1 การรับรูความเปล่ียนแปลงของการสัมผัส ปญหาพ้ืนฐาน คือ ความสามารถท่ีจะ

รับรูความเปลี่ยนแปลงของพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งแวดลอมไมวาจะมากนอยเพียงใด เรียกวา 

จิตวิทยาฟสิกส (Psychophysics) ระดับเทรชโฮลด(Threshold) คือ แรงกระตุนนอยท่ีสุดท่ีมนุษย

สามารถรับรูไดและ ตอบสนองออกไป มี 2 ชนิด  

  2.1.1 เทรชโฮลดสมบูรณ (Absolute Threshold) หมายถึง จํานวนพลังงานท่ีมี

ความถ่ีตํ่าสุดท่ีอินทรียสามารถรับรูไดเม่ือสิ่งเราปรากฏบนผนังหรือสิ่งแวดลอมเปนครั้งแรก เชน การ

ฉายแสงท่ีมีปริมาณตํ่าสุดบนจอมืดแลวคอยๆเพ่ิมปริมาณความเขมข้ึนและผูท่ีดูรายงานวาเริ่มเห็นแสง

เม่ือใด ฯลฯ 

  2.1.2 เทรชโฮลดความแตกตาง (Difference Threshold) หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งเราท่ีมีอยูแลว โดยการเพ่ิมหรือลดความเขมในจํานวนนอยท่ีสุดท่ีสามารถทําใหผูดู

หรือผูฟงรูสึกได เชน การท่ีเรายกของหนักแลวมีคนเอาของมาเพ่ิมทีละนอยจะยังไมรูสึกจนถึงจุดหนึ่ง 

จึงสามารถรูสึกไดวามีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 2.2. การปรับตัวในการรับสัมผัส (Sensory Adaptation) จะชวยใหชีวิตของเรามี

ความสะดวกสบายงายข้ึน เชน หากเราใสรองเทาครั้งแรกอาจรูสึกถึงความแข็งหรือความนุมของพ้ืน

รองเทาในชวงท่ีสอดเทาเขาไป และเม่ือเดินไปสักพักอาจไมรูเลยวากําลังสวมรองเทาอยู ท้ังนี้เพราะ

เทาของเรามีการปรับตัวกับรองเทานั่นเอง 

3. การรับรูและการแปลความหมาย  

 3.1 ปรากฏการณคงท่ี (Constancy) เปนธรรมชาติของเรื่องการรับรูการมองเห็น คือ 

การท่ีตาเรามองเห็นเพียงสวนหนึ่ง แตความเขาใจในการรับรูอยูในสภาพเดิม ซ่ึงแบงออกเปนดังนี้  

  3.1.1 การคงท่ีของสี เกิดจากการท่ีเรามีความทรงจําเกาๆเก่ียวกับสีของวัตถุ แมวา

วัตถุนั้นจะอยูในสิ่งแวดลอมใหมท่ีทําใหสีเปลี่ยนไปจากเดิม แตความคุนเคยทําใหเรายังเห็นวัตถุเปนสี

เดิมไมเปลี่ยนแปลง เชน การท่ีเรามองเห็นหาดทรายในเวลากลางคืนยังคงเปนสีขาว  

  3.1.2 การคงท่ีของขนาด เกิดจากการท่ีเราจดจําขนาดของวัตถุไดวา มีขนาดเทาเดิม

ถึงแมวาเราจะเห็นวามันเล็กลงหรือใหญข้ึน เชน มองจากตึกสูงจะเห็นคนตัวมีขนาดเล็กมากแตเราก็ยัง

รูวาคนมีขนาดเทาเดิม  

  3.1.3 การคงท่ีของรูปราง เกิดจากการท่ีจดจําไดวาวัตถุนั้นๆ มีรูปรางเปนอยางไร 

ถึงแมวาเราจะเห็นเพียงสวนใดสวนหนึ่งของวัตถุ เชน การเห็นเพียงแคสันหนังสือ ไมวาจะเปนดาน

ตรงหรือดานเฉียง เราก็รับรูวาเปนหนังสือไมเปลี่ยนแปลงโดยไมจําเปนตองเห็นหนังสือท้ังเลม 
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 3.2 การรับรูความลึกและระยะทาง นักจิตวิทยาทําการศึกษาทดลองเก่ียวกับการรับรู

ระยะทางและความลึกโดยอาศัยเครื่องมือท่ีเรียกวา “หนาผามายา” (Visual Cliff) พบวาการรับรู

ความลึกเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติโดยไมตองเรียนรู ท้ังนี้เพราะจากการทดลอง เม่ือเด็กทารกคลาน

ไปถึงก่ีงกลางโตะท่ีเปนรอยตอระหวางกระจกโปรงใสกับบริเวณท่ีทาสีตาหมากรุก (ทําใหเห็นเปนพ้ืนท่ี 

2 ระดับท่ีมีความสูงตํ่าตางกัน) ผลปรากฏ คือ เด็กไมกลาคลานออกไป   

 

ภาพท่ี 4 ภาพจําลองการทดลองการรับรูความลึกและระยะทางของทารก 

ท่ีมา: อัปสรสิริ  เอ่ียมประชา, การสัมผัสและการรับรู, เขาถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.educ-bkkthon.com/blog/apsornsiri/wp-content/uploads/2014/02/บทท่ี-5-

การสัมผัสและการรับรู.pdf    

  Stereoscopic Vision คือ เม่ือมองวัตถุใดวัตถุหนึ่งดวงตาแตละขางจะมองเห็นภาพ

ในแงมุมท่ีตางกันไปเล็กนอย ทําใหเราสามารถรับรูความลึกได เชน ตาขวาจะเห็นซีกขวาของวัตถุได

มากกวาตาซาย สวนตาซายจะเห็นซีกซายของวัตถุไดมากกวาตาขวา จึงเปนสาเหตุของการเห็นความ

ลึกและทําใหการรับรูของเราเปนภาพ 3 มิติ  

  Convergence คือ การลูเขาออกของตาดํามีความสัมพันธกับความใกลไกลหรือ

ความลึกของวัตถุ เชน ถาเรามองเห็นแมลงวันท่ีบินมาเกาะท่ีปลายจมูกเรา ลูกตาดําก็จะกลิ้งเขาหากัน

หรือเปนการลูเขาหากันของลูกตาดําท้ัง 2 ขาง แตเม่ือมองแมลงวันท่ีบินออกไป ลูกตาดําจะลูหาง

ออกไปตามการถอยหางของแมลงวัน 

  สิ่งท่ีทําใหเราสามารถรับรูความลึกไดดวยตาเพียงขางเดียว มีดังนี้  

  3.2.1 เพอรสเปคทีฟ (Perspective) เชน หากเรามองทางรถไฟจะมีความรูสึกวา

รางรถไฟคอยๆเรียวลงทุกทีจนคลายจะบรรจบกัน ณ ท่ีหางไกลออกไปแทนท่ีจะเปนเสนคูขนาน จึง

กอใหเกิดความรูสึกถึงความใกลไกล  
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ภาพท่ี 5 ภาพเพอรสเปคทีฟรางรถไฟท่ีแสดงความใกลไกล 

ท่ีมา: อัปสรสิริ  เอ่ียมประชา, การสัมผัสและการรับรู, เขาถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.educ-bkkthon.com/blog/apsornsiri/wp-content/uploads/2014/02/บทท่ี-5-

การสัมผัสและการรับรู.pdf    

 3.2.2 ขนาด (Size) เชน ของ 2 สิ่งท่ีมีขนาดเทากัน ถาวาดใหรูปหนึ่งดูมีขนาดเล็ก

กวาอีกรูปหนึ่ง อาจกอใหเกิดความรูสึกวารูปเล็กอยูไกลกวารูปใหญได  

  3.2.3 แสงและเงา (Light and Shadow) จะชวยในการรับรูเก่ียวกับความลึก โดย

ความแจมชัดของแสงทําใหเรามองวาวัตถุสวางอยูใกล สวนวัตถุขมุกขมัวจะอยูไกลออกไป  

  3.2.4 การซอนกัน (Interposition) เปนวิธีของการสรางใหเกิดความรูสึกลึก คือ 

การใหวัตถุมีการบังกันหรือซอนกัน เชน ถาเอามือขวาซอนทับมือซายก็จะดูวามือขวาอยูใกลกวามือ

ซาย  

  3.2.5 พ้ืนผิว (Texture Gardients) เชน ถาเรายืนบนพ้ืนดินลูกรังท่ีขรุขระแลวมอง

ออกไปไกลสุดตาพ้ืนดินลูกรังท่ีไกลออกไปจะดูเรียบกวาท่ีเรายืนอยูมาก 

  3.2.6 การเคลื่อนไหว (Movement) เชน ถาเรานั่งรถแลวมองออกไปนอกหนาตาง

จะเห็นเสาไฟฟาท่ีอยูใกลดูเหมือนกับวิ่งสวนทางกับเรา แตภูเขาท่ีอยูไกลออกไปดูเหมือนวิ่งไปใน

ทิศทางเดียวกับเรา ซ่ึงจากความสัมพันธของการเคลื่อนไหวนี้เองทําใหเรารับรูความใกลไกลของวัตถุ

ได 

 3.3 การจัดหมวดหมูของการรับรู นักจิตวิทยากลุมเกสตัลท (Gestalt) ไดใหความสนใจ

ในเรื่องการจัดหมวดหมูของการรับรูนี้เปนพิเศษ ไดตั้งทฤษฎีอธิบายความหมายของการรับรูไวหลาย

เรื่องดังนี้  
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  3.3.1 ภาพและพ้ืน (Figure-Ground) คือการรับรูท่ีมีสวนหนึ่งชัดเจนในขณะท่ีสวน

ท่ีเหลือจะรับรูไดเลือนลาง ท้ังนี้ทุกสิ่งท่ีเรามองเห็นจะเปนสวนหนึ่งของพ้ืนท้ังสิ้น หมายความวาการท่ี

เรามองเห็นสิ่งตางๆออกมาเปนรูปรางข้ึนมาไดนั้นจริงๆแลวตัวของมันเปนสวนยอยๆของพ้ืน เพียงแต

เราไปเพงพินิจพิจารณาสวนนั้นจึงเดนเปนภาพข้ึน และถาความสนใจของเราเปลี่ยนไปจุดอ่ืน จุดอ่ืน

จะปรากฏเปนภาพข้ึน ในขณะท่ีจุดเดิมท่ีเราเคยมองอยูจะกลายเปนพ้ืนไปทันที แตในสถานการณ 

“ภาพสองนัย”( Reversible Figures) จะเปนภาพท่ีมองเห็นสลับกันไดท้ังภาพและพ้ืน เชน บางครั้ง

จะมองเห็นเปนรูปหนาคน 2 คนแตบางครั้ง ก็มองเห็นเปนรูปแกวไวน  

 

ภาพท่ี 6 ภาพสองนัย 

ท่ีมา: อัปสรสิริ  เอ่ียมประชา, การสัมผัสและการรับรู, เขาถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.educ-bkkthon.com/blog/apsornsiri/wp-content/uploads/2014/02/บทท่ี-5-

การสัมผัสและการรับรู.pdf    

  3.3.2 การตอเติมใหสมบูรณ (Closure) คือ แนวโนมท่ีจะรับรูความสมบูรณของวัตถุ

ท้ังท่ีบางสวนขาดหายไปโดยการมองเห็นเปนลักษณะสวนรวมหรือความสมบูรณของวัตถุมากกวาการ

มองเห็นวัตถุเปนชิ้นเล็กๆ เพราะถามองสิ่งใดท่ียังขาดอยู จิตของมนุษยมักจะเติมสวนท่ีขาดไปนั้นให

เปนรูปเต็ม 

  3.3.3 ความคลายคลึง (Similarity) คือ แนวโนมท่ีจะรับรูความคลายคลึงกันของ

วัตถุและจัดใหเปนพวกเดียวกัน โดยการมองเห็นสิ่งตางๆ เปนหมวดหมูตามลักษณะของสิ่งท่ีปรากฏ

รูปราง สัณฐาน หรือสีเดียวกันไวเปนพวกเดียวกัน  

  3.3.4 ความใกลชิดกัน (Proximity) คือ แนวโนมท่ีจะรับรูสิ่งตางๆท่ีวางอยูใกลชิดกัน

เปนพวกเดียวกันหรือเปนหมวดหมูเดียวกัน  

  3.3.5 ความตอเนื่อง (Continuity) คือ แนวโนมท่ีจะรับรูองคประกอบของภาพท่ี

แสดงความตอเนื่องกันเปนองคประกอบของกันและกันโดยการรับรูสิ่งท่ีตอเนื่องกันไปในทิศทาง

เดียวกัน เพราะความตอเนื่องทําใหเกิดเปนภาพไดงายกวาสิ่งท่ีขาดออกจากกัน  
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  3.3.6 ภาพลวงตา (Illusion) คือ แนวโนมท่ีจะรับรูภาพใหเห็นผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ไปจากความเปนจริงโดยอาจเกิดจากการตัดกันของเสนตรงหรืออาจเกิดจากขนาดเปรียบเทียบท่ีอยู

ตางสิ่งแวดลอมกัน 

4. อิทธิพลตางๆท่ีมีผลตอการรับรู  

 สิ่งสําคัญของการรับรู คือ ประสบการณ เพราะการรับรูจะมีความหมายเพียงใดข้ึนอยูกับ

การแปลความหมาย โดยเฉพาะการจดจําจากประสบการณในอดีตจะมีผลตอการรับรูในปจจุบันมาก 

ไดแก  

 4.1 คุณสมบัติภายในจิตใจของผูรับรู ไดแก ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติและ

ความใสใจ ฯลฯ เชน ถาเรามองภาพท่ีไมชัดเจน เรามักจะปรับสิ่งเราท่ีไมชัดเจนนั้นใหเขากับความ

ตองการภายในของเรา หรือแมท่ีนอนหลับอาจตื่นข้ึนทันทีทีไดยินเสียงลูกรอง เพราะความใสใจในตัว

ลูก  

 4.2 คุณสมบัติของส่ิงเราภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา ขนาดของสิ่งเรา 

เชน ปายโฆษณาขนาดใหญสะดุดตามากกวาปายขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวของสิ่งเราและการเกิดซ้ํา

กันของสิ่งเรา เชน การโฆษณาซ้ําๆทําใหผูชมจําไดและสนใจสินคายี่หอนั้นมากข้ึน 

5. การรับรูในงานสถาปตยกรรม 

 ประสบการณท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปตยกรรม คือ การรับรูผานการทํางานรวมกันของ

ระบบการสัมผัสหลายระบบ คุณภาพของพ้ืนท่ี วัสดุ และขนาดสามารถรับรูดวย ตา หู จมูก ผิวหนัง 

ลิ้น กระดูก และกลามเนื้อ ซ่ึงนักจิตวิทยา เจมส เจ ก๊ิบสัน (James J Gibson) ไดจําแนกระบบการ

รับรูออกเปน 5 ระบบ ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 7 เจมส เจ ก๊ิบสัน (James J Gibson)  

ท่ีมา: Historyofperception, James J. Gibson Biography & Contributions,  

เขาถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจากhttps://historyofperception.wikispaces.com/ 

James+J.+Gibson+Biography+%26+Contributions 

https://historyofperception.wikispaces.com/James+J.+Gibson+Biography+%26+Contributions
https://historyofperception.wikispaces.com/


11 
 

 

 

  5.1 ระบบการรับรูดวยสายตา (Visual System)  

   การมองเห็นมักเผยถึงสิ่งท่ีเคยสัมผัสมากอน และสามารถนําไปสูระบบการ

สัมผัสผานความคิดอยางไมรูตัว การมองเห็นทําใหเรารับรูเรื่องระยะ พ้ืนผิว เสนแสดงรูปราง และขอบ

ของวัตถุตางๆ ดวงตาเปนเครื่องมือของการรับรูระยะและการแบงแยก ในขณะท่ีระบบการสัมผัสคือ

การรับรูในระยะใกล ดวงตานั้นจะทําหนาท่ีเสมือนเปนผูควบคุม นําทาง และคอยสอดสอง นอกจากนี้

แลวยังมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับความตองการของมนุษยท่ีเก่ียวของกับการรับรูทางสายตา  

5.1.1 ความตองการในเรื่องตําแหนงทิศทาง 

5.1.2 ความตองการในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของเวลา 

5.1.3 ความตองการรับรูความเปนรูปทรงของวัตถุท่ีเกิดจากคาแสง-เงา 

5.1.4 ความตองการปฏิสัมพันธกับแสงอาทิตย 

5.1.5 ความตองการมองเห็นเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ 

5.1.6 ความตองการในการกําหนดขอบเขตของแตละบุคคล 

 

 

 

ภาพท่ี 8 Koshino House        

ท่ีมา: AD Classics, Koshino House by Tadao ando, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558,  

เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/161522/ad-classics-koshino-house-tadao-ando 
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ภาพท่ี 9 Tom Ford Ranch        

ท่ีมา: Alex Garkavenko, Tadao Ando Builds A Ranch For Tom Ford's Inner Cowboy, 

เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://architizer.com/blog/tom-ford-ranch/ 

 

 

ภาพท่ี 10 Church of light        

ท่ีมา: Detail11/2011, Discussion: A Second Look Tadao Andos Church of Light in 

Ibaraki, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.detail-online.com/ 

inspiration/discussion-a-second-look-tadao-andos-church-of-light-in-ibaraki-

107219.html 

  จากภาพตัวอยาง ผลงานการออกแบบของ Tadao Ando ท่ีใชชองเปดทํางาน

รวมกับแสง เงาโดยใชความเขมของเงากับความมืดเปนปจจัยสําคัญในงานออกแบบ เชน การ

ออกแบบชองเปดท่ีทําใหเกิดความสลัวหรือความคมชัดในการรับรูดวยสายตา ท่ีทําใหเกิดความหนา 

ความลึก จุดนําสายตาท่ีสรางการเชิญชวนใหมองเห็นท้ังอยางรูตัวและไมรูตัว หรือการใชแสงและเงา

มาเปนตัวกําหนดอาณาเขตพ้ืนท่ี เปนตน 

  

 

 

 

   

   

http://www.detail-online.com/
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 5.2 การรับรูดวยเสียง  

  เสียงและการไดยิน การไดยินจะตองประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ ตนเสียงหรือจุด

กําเนิดเสียง สื่อในการเคลื่อนท่ีของเสียง และเครื่องรับเสียง เชน หู ไมโครโฟน เปนตน การรับรูดวย

สายตานั้นบงบอกใหรับรูสิ่งภายนอก แตเสียงนั้นสรางประสบการณของสิ่งท่ีเปนภายใน อาคารหรือ

สถานท่ีตางๆจะไมมีปฎิกิริยาตอบกลับการรับรูดวยสายตาของเรา แตจะมีเสียงท่ีสงกลับมาผานการ

รับรูใหเราไดยิน ดังนั้นพ้ืนท่ีหรืออาคารตางๆลวนมีเสียงเฉพาะท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงการรับรูเรื่อง

เสียงนั้นมีบทบาทตอผูใชงานในเรื่องของอารมณและพฤติกรรม 

  โดยสวนมากประสบการณทางการรับรู ด วย เสี ยง ท่ีสํ า คัญท่ี ถูกสร าง โดย

สถาปตยกรรม คือ ความสงบ สถาปตยกรรมนําเสนอความนาสนใจของการสรางความเงียบ นิ่ง สงบ 

ผานวัสดุ ท่ีวาง และแสง สถาปตยกรรมท่ีเก่ียวของกับความเชื่อ ศาสนา ลวนแลวมีมีเสียงเฉพาะ

อาคารท่ีสามารถนําผูใชอาคารไปถึงความหมายเฉพาะของอาคาร  
 

 

ภาพท่ี 11  Meditation space of UNESCO in Paris by Tadao Ando 

ท่ีมา: Mridul Kabra, Meditation Space UNESCO, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://architectboy.com/meditation-space-unesco-paris/ 
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ภาพท่ี 12 Grundtivg’s Kirke Church 

ท่ีมา: Penelope’s Loom, Grundtvig’s Church, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.penelopesloom.com/post/33893682498/grundtvigs-church-copenhagen-

denmark-9912  

  ภาพท่ี 11 และ 12 แสดงตัวอยางสถาปตยกรรมท่ีมีการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีให

ความรูสึกเงียบสงบ เชน การยกระดับเพดานท่ีสูง เพ่ือสรางความกังวานใหชี้นําผูท่ีมาใชอาคารนั้น มี

ความระมัดระวังในการทํากิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดเสียงรบกวน หรือการปดลอมพ้ืนท่ีแบบทึบตันเพ่ือ

ปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก 

  
 

ภาพท่ี 13 Serpentine Pavilion 2013 by Sou Fujimoto 

ท่ีมา: George Rex, Serpentine Pavilion 2013, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serpentine_Gallery_Pavilion_2013.jpg  

  ภาพท่ี 13 แสดงภาพตัวอยางการออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมีความพรุนหรือชองเปด

เพ่ือสรางการรับรูกิจกรรม ความเคลื่อนไหวผานระบบการรับรูทางการไดยิน ผานเสียง ซ่ึงสงผลใหเกิด

ความนาสนใจหรือแรงดึงดูดการรวมกิจกรรมภายในสถาปตยกรรม 
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 5.3 การรับรูดวยกล่ิน 

  การรับรูทางกลิ่น เปนหนึ่งในระบบประสาทสัมผัสของมนุษย กลิ่นสามารถสงผลตอ

พฤติกรรมหลายๆอยางของสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนอาการน้ําลายไหลเม่ือไดกลิ่นอาหารท่ีชอบ การอุด

จมูกหรือเบือนหนาหนีกลิ่นเหม็นท่ีรุนแรง การรับกลิ่นเปนผลงานการทํางานรวมกันระหวางจมูกและ

สมอง กลิ่นจะคงอยูในความทรงจําไดดีกวาภาพหรือเสียง หลายครั้งท่ีเราจําภาพหรือคําพูดผิดเพ้ียน

เม่ือเวลาผานไป-แตกลิ่น-เราไมเคยลืมแตละชั้นของกลิ่นจะแบงแยกดวยความเขมขนของกาลเวลา แม

กลิ่นอดีตจะจางลงจนแทบหายไป แตมันยังคงท้ิงรองรอยไวเสมอ0

1 

  การรับรูดวยกลิ่นสามารถนําเรากลับไปสูพ้ืนท่ีท่ีเราหลงลืมไปแลว และสามารถสราง

จินตนาการและกระตุนความทรงจําแกการรับรูดวยสายตาได ซ่ึงในงานสถาปตยกรรมนั้นบริบทถือ

เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการสรางกลิ่นเฉพาะของสถาปตยกรรมนั้นๆ 

     

ภาพท่ี 14 Waterfall by Frank Lloyd Wright  

ท่ีมา: Denis C, Fallingwater, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก

https://www.pinterest.com/cjhnexus/fallingwater/  

                                           
1 วิศิษฎ ศาสนเท่ียง, รุนพ่ี (สถาพรบุคส: 2558), 51. 
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ภาพท่ี 15 Naoshima Contempory art museum by Tadao Ando 

ท่ีมา: Sugarmeows, Inspiration and Delight, เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก

http://sugarmeows.tumblr.com/post/27527042237/calyx-tadao-ando-the-oval-

benesse-arts 

  จากภาพท่ี 14 และ 15 แสดงถึงตัวอยางสถาปตยกรรมท่ีมีการรับรูกลิ่นเฉพาะจาก

บริบท ซ่ึงเกิดจากความพยายามของสถาปนิกท่ีตองการดึงเอกลักษณของบริบทมาใช เพ่ือใหเกิดสวน

รวมกันและกันระหวางตัวสถาปตยกรรมและบริบท 

  
 

ภาพท่ี 16 Serpentine Gallery Pavilion 2011  

ท่ีมา: Amy frearson, Dezeen: Serpentine Gallery Pavilion 2011 by Peter Zumthor 

เขาถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.dezeen.com/2011/06/27/ 

serpentine-gallery-pavilion-2011-by-peter-zumthor-2/ 

  Serpentine Gallery Pavilion 2011 ผลงานการออกแบบของ Peter Zumthor 

ท่ีออกแบบเพ่ือการพักผอน โดยเนนการรับรูและสรางประสบการณแกผูใช ซ่ึงมีแนวคิดใชตัว

สถาปตยกรรมเปนเสมือนฉากหลังของสวนซ่ึงสรางซอนทับในสวน มีการใชดอกไมและธรรมชาติมา

เปนเครื่องมือในการสรางบรรยากาศทําหนาท่ีผอนคลายผูท่ีมาใชพาวิลเลี่ยนแหงนี้ 

 

  

  

http://www.dezeen.com/2011/06/27/
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 5.4 การรับรูดวยการปรับตัวของมนุษย 

  ดาวิน (Darwin) เปนผูเริ่มใชคําวา “การปรับตัว” (Adaptation) ในทฤษฎีวาดวย

การวิวัฒนาการใน ค.ศ. 1859 โดยไดสรุปความคิดวาสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะ

แวดลอมของโลกท่ีเต็มไปดวยภยันตรายไดเพ่ือท่ีจะดํารงชีวิตอยูได ตอมานักจิตวิทยาไดนําคําวาการ

ปรับตัวมาใชในความหมายทางจิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใชคําวา Adjustment ในการศึกษาและเขาใจ

พฤติกรรมของมนุษย จําเปนตองศึกษาท้ังในแงชีววิทยาและจิตวิทยา ในแงชีววิทยา ไดแก การปรับตัว

ใหเปนไปตามความตองการของรางกาย สวนในแงของจิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวใหเปนไปตาม

ความตองการของจิตใจ 

  การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย (human systems) เพ่ือตอบสนอง

ตอสิ่งเรา (stimuli) ทางภูมิอากาศหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงชวยบรรเทาความเสียหายหรือใชโอกาส

ใหเปนประโยชนคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) 

จําแนกประเภทของการปรับตัว ดังตอไปนี้ 

  5.4.1 การปรับตัวลวงหนา (Anticipatory adaptation) การปรับตัวท่ีเกิดข้ึนกอนท่ี

ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะสามารถสังเกตเห็นได และ

ยังอาจหมายถึงการปรับตัวเชิงรุกดวย 

  5.4.2 การปรับตัวท่ีเกิดข้ึนเอง (Autonomous adaptation) การปรับตัวท่ีไมไดเกิด

จากการตอบสนองอยางรูตัวตอสิ่งเรา (stimuli) ทางภูมิอากาศ แตไดรับการกระตุนจากการ

เปลี่ยนแปลงทางนิ เวศวิทยาในระบบธรรมชาติและจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือ

สวัสดิการ (welfare) ในระบบมนุษยและยังอาจหมายถึงการปรับตัวท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 

  5.4.3 การปรับตัวท่ีมีการวางแผน (Planned adaptation) การปรับตัวท่ีเปนผลมา

จากการตัดสินใจทาง นโยบายอยางรอบคอบโดยอยูบนพ้ืนฐานของการตระหนักวาเง่ือนไขตาง ๆ ได

เปลี่ยนแปลงไปแลว หรือกําลังจะเปลี่ยนแปลงและมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหกลับไปสู

ดํารงไว หรือบรรลุซ่ึงสภาวะท่ีตองการ 

  5.4.4 การปรับตัวโดยเอกชน (Private adaptation) การปรับตัวท่ีริเริ่มและ

ดําเนินการโดยบุคคล ครัวเรือนหรือบริษัทเอกชน โดยปกติแลวการปรับตัวโดยเอกชนเกิดข้ึนเพ่ือ

ผลประโยชนสวนตัวอยางมีเหตุผลของผูปรับตัว 

  5.4.5 การปรับตัวสาธารณะ (Public adaptation) การปรับตัวท่ีริเริ่มหรือ

ดําเนินการโดยรัฐบาลทุกระดับ โดยปกติแลวการปรับตัวสาธารณะเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการ

สวนรวม 
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  5.4.6 การปรับตัวท่ีเปนปฏิกิริยาตอบสนอง (Reactive adaptation) การปรับตัวท่ี

เกิดข้ึนหลังจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)   

 

ภาพท่ี 17 Nude in bath 

ท่ีมา: Tony Thomas, Pierre Bonnard: the Intimiste, เขาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2558,  

เขาถึงไดจาก http://www.escapeintolife.com/essays/pierre-bonnard-the-intimiste/     

  

 

ภาพท่ี 18 Casa Batllo 

ท่ีมา: Amadalvarez, Casa Batllo, เขาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaudi-Batllo-Xemeneia_0902.jpg     

   ภาพท่ี 17 และ 18 แสดงถึงการปรับตัวโดยธรรมชาติของมนุษย เม่ือเวลาท่ีรางกาย

เจอสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น มนุษยจะพยายามสรางความอบอุนแกรางกาย เชน การแชน้ํารอน หรือ

การสรางเตาผิงไฟข้ึน เปนตน  
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ภาพท่ี 19 Final wooden house  

ท่ีมา: Archdaily, Final Wooden House, เขาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.archdaily.com/7638/final-wooden-house-sou-fujimoto 

   

ภาพท่ี 20 Tencal tower 

ท่ีมา: Archdaily, 10cal tower, เขาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.archdaily.com/594809/10cal-tower-supermachine-studio     

   ภาพท่ี 19 และ 20 แสดงถึงการรับรูโดยธรรมชาติของมนุษย เม่ือเขาไปภายใน

สถาปตยกรรมท่ีมีการออกแบบเพ่ือการใชงานท่ีอิสระ ผูใชจะปรับตัว ปรับการใชงานใหเขากับ

สถาปตยกรรมเอง เชน 10cal tower ท่ีหาดวอนนภา บางแสน จ.ชลบุรี ประเทศไทย ผลงานการ

ออกแบบของ Supermachine studio มีจุดประสงคในการออกแบบเพ่ือเปนสนามเด็กเลน แตดวย

ความอิสระของตัวสถาปตยกรรมท่ีไมไดชี้นําหนาท่ีการใชงาน ทําใหนอกจากจะเปนท่ีวิ่งเลนของเด็ก

แลวยังเปนจุดนัดพบท่ีนั่งเลนของผูใหญท่ีสามารถมาปกนิก หรือออกกําลังกายดวยการข้ึนลงบันได

ของอาคารนี้ได  
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  5.5 การรับรูดวยสัมผัส ความหมายของการสัมผัส (Meaning of Haptics) ซ่ึงแบง

ออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

  5.5.1 การสัมผัสโดยตรง (Direct Dimension) การสัมผัสโดยตรงเปนการใชสวนใด

สวนหนึ่งของรางกายเขาไปสัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งแวดลอมโดยตรง  ซ่ึงเปนการลดระยะจากการ

มองเห็นเขาไปมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด เกิดจากการกระทํารวมดวยของผูสัมผัสกับสิ่งท่ีถูกสัมผัส เปน

การตอบสนองการใชงานในชีวิตประจําวัน เชน สัมผัสเพ่ือเปด-ปด หยิบ จับ เดิน นั่ง นอน ยืน หรือ

การสัมผัสท่ีเกิดจากการตอบสนองการรองรับอิริยาบถตางๆของมนุษย เปนการสัมผัสโดยมีเหตุปจจัย

ซ่ึงเปนการสัมผัสรับรูในระยะใกล กระทําโดยความตั้งใจหรือจงใจ 

  5.5.2 การสัมผัสทางออม (Indirect Dimension) การสัมผัสโดยทางออมเปนการ

สัมผัสผานตัวกลาง เชน อากาศ แสงแดด เงาตางๆ ไมใชการสัมผัสทางรางกายโดยตรง แตเปนการ

รับรูผานตัวกลางผานผิวหนัง เชน อุณหภูมิตางๆ ความรอน ความเย็น แดด ลม เปนตน และยังเปน

การสัมผัสถึงบรรยากาศ เชน กลิ่นท่ีโชยเขาจมูก เสียงท่ีเดินทางผานอากาศมา เชน เสียงน้ําไหล เสียง

ใบไมพัด นอนจากนี้ยังเปนการสัมผัสผานประสบการณ ปรากฎการณ ความเชื่อ วัฒนธรรม เชน 

กระจกหองเยี่ยมผูตองหาภายในคุก ท่ีกระจกก้ันการสัมผัสโดยตรงแตไมสามารถก้ันความสัมพันธหรือ

การสื่อสารทางจิตใจได หรือพ้ืนท่ีบริเวณสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ตางๆท่ีมีการก้ันอาณาเขตเพ่ือปองกันการ

เขาถึง แตเรายังสามารถรับรูความเคารพ ความศรัทธาท่ีทําใหเราไมกลาเขาไปสัมผัสโดยตรง ซ่ึงการ

กระทําในกลุมนี้จะเปนไปอยางจงใจและไมจงใจ 

  5.5.3 การสัมผัสโดยบังเอิญ (Accidental Dimension) เปนท้ังการสัมผัสโดยตรง

และทางออม ข้ึนอยูกับเหตุการณซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมเคยคาดคิดมากอน การสัมผัสโดยบังเอิญเปน

การสรางประสบการณใหม ( Experience) สัมพันธโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของเวลา (Temporal 

Experience) ซ่ึงสงผลตอวัตถุ ท่ีวาง และความเปนสถานท่ี หรือเปนผลของการเปลี่ยนแปลงจากการ

สัมผัสโดยตรงกับการสัมผัสทางออม ลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนไปอยางไมจงใจ เชน การเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาล ปรากฎการณ น้ําข้ึน น้ําลง เปนตน โดยลักษณะท่ีเกิดข้ึนนี้ยังกอใหเกิดความรูสึกไมจีรังยั่งยืน 

(Emphemeral Dimension of time) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ12 

 

 

 

                                           

 
2 พีรณัฏฐ  อุไรรัตน, การสัมผัสในงานออกแบบสถาปตยกรรม (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร: 2550), 36-39. 
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ภาพท่ี 21 Moorish Wall in Alto Albaicín 

ท่ีมา: Archdaily, Moorish Wall in Alto Albaicín, เขาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.archdaily.com/601542/moorish-wall-in-alto-albaicin-antonio-jimenez-

torrecillas     

  ภาพท่ี 21 ผลงาน Moorish Wall in Alto Albaicín ออกแบบโดย Antonio 

Jiménez Torrecillas เปนตัวอยางผลงานการออกแบบท่ีใชระบบสัมผัสทางสายตารวมกับระบบการ

สัมผัสพ้ืนผิวใหเกิดความกลมกลืมกับบริบท โดยสถาปตยกรรมนี้สรางข้ึนเพ่ือเชื่อมโยงรอยตอของ

อาณาเขตสองเมืองท่ีเขาซานมิกูเอล โดยพยายามรักษาคุณคาของเรื่องราวทางประวัติศาสตรและให

สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงเครื่องมือหลักในการออกแบบนั้นคือการสรางสถาปตยกรรมท่ี

เกิดข้ึนใหมใหมีสัมผัสท่ีกลมกลืนเหมือนกับสัมผัสท่ีมีอยูเดิมในบริบทสภาพแวดลอมนั้น เพ่ือใหผูใชนั้น

ไมรูสึกถึงความแตกตางระหวางสิ่งท่ีสรางข้ึนมาใหมกับสิ่งเดิมท่ีมีอยูแลว 
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ภาพท่ี 22 Kolumba Museum 

ท่ีมา: Archdaily, Kolumba Museum, เขาถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor 

  ภาพท่ี 22 ผลงาน Kolumba Museum ซ่ึงออกแบบโดย Peter Zumthor ท่ีมี

แนวคิดในการออกแบบใหรักษาความสําคัญทางประวัติศาสตรของโบสถเกาแกคงไว และมีการ

เลือกใชพ้ืนผิวของเกาและใหมใหทํางานรวมกันเปนเครื่องมือในการออกแบบและเลาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร 

  สรุปจากการศึกษาพบวาพ้ืนผิวในงานสถาปตยกรรมนั้นสามารถทําใหรับรูลักษณะ

ความหยาบ ความเรียบ น้ําหนัก ความถ่ี กาลเวลา อายุ และอุณหภูมิของสิ่งนั้นๆ เชน พ้ืนผิวของวัตถุ

ท่ีมีความเกา หรือ วัตถุท่ีมีการขัดเงาอยางสมบูรณแบบโดยเครื่องมือของชางฝมือ ลวนแลวแตสามารถ

สรางการรับรูทางการสัมผัสท่ีนําไปสูความรูสึกหรือพฤติกรรมการใชงานท่ีแตกตางกันออกไป 
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บทที่ 3 

ความสําคัญของวัสดุในงานสถาปตยกรรม 

  วัสดุ (Material) นําเสนอและแสดงสิ่งตางๆในงานสถาปตยกรรมตามรูปแบบของมัน 

และสามารถกระตุนความรูสึกตอตัวเราได ดังนั้นการเลือกใชวัสดุท่ีมีมากมายแตกตางกันในโลกนี้ การ

เลือกใชแบบประสมประสาน เพ่ือสรางคุณภาพของพ้ืนท่ีจึงถือไดวาเปนความลับท่ีสําคัญในงาน

สถาปตยกรรม ซ่ึงหากเปรียบงานสถาปตยกรรมเปนรางกายของมนุษยนั้น ควรเปนรางกายท่ีแทจริง 

กลาวคือรางกายท่ีเกิดข้ึนจากตัวมันเอง รางกายท่ีเราสามารถสัมผัสกันได ไมใชเพียงเสื้อผาหรือสิ่งท่ี

ปกคลุมรางกายเทานั้น 
 

  

                                 (ก)                                  (ข) 

ภาพท่ี 23  ภาพการเปรียบเทียบความรูสึกในการใชพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการเลือกใชวัสดุท่ีแตกตางกัน 

             (ก) Roca London Gallery         (ข) Tverrfjellhytta  

ท่ีมา: Archdaily, Tactile Architecture does it matter?, เขาถึงเม่ือ 8 กรกฎาคม 2558, 

เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/186499/tactile-architecture-does-it-matter 

  ภาพแสดงการเปรียบเทียบการเลือกใชวัสดุท่ีตางกันของสถาปนิกภายใตการออกแบบท่ีมี

ลักษณะทางรูปทรงท่ีใกลเคียงกัน แตใหการรับรูทางความรูสึกเพ่ือการใชงานท่ีแตกตางกัน โดยภาพ

แรกดานซาย คือ Roca London Gallery ผลงานของ Zaha Hadid และภาพดานขวา คือ 

Tverrfjellhytta ของ Daniel Libeskind หากสังเกตจะพบวาสถาปนิกท้ังสองนั้นมีความตองการ

ออกแบบการรับรูทางสายตาใหมีความรูสึกเราใจดวยการเลือกใชเสนสายของรูปทรงท่ีโคงเวา แตการ

รับรูดานสัมผัสท่ีเกิดจากการเลือกใชวัสดุท่ีแตกตางกันนั้น กลับสรางผลลัพธตอพฤติกรรมและอารมณ

ของผูใชงานท่ีตางกันอยางสิ้นเชิง 
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1. ประเภทของวัสดุ 

  1.1 ท่ีมาของวัสดุ สามารถจําแนกประเภทไดตามแหลงท่ีมาเปน 2 กลุมดังนี้ 

   1.1.1 วัสดุธรรมชาต ิเชน ไม หิน ดิน อิฐ ทราย เปนตน 

   1.1.2 วัสดุสังเคราะห เชน โฟม พลาสติก ยาง กระจก เปนตน 

นอกจากวัสดุท่ีใชในงานสถาปตยกรรมแลว ในโลกเรานี้ยังคงมีวัสดุอีกมากมายรอบๆตัวเรา ท่ี

สามารถวิเคราะหไดจากคุณสมบัติของวัสดุดังนี้ 

  1.2 รูปทรงของวัสดุ แบงตามลักษณะ รูปพรรณของวัสดุ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ 

   1.2.1 วัสดุท่ีมีลักษณะเปนเสน (Line) เชน ดาย เหล็กเสน สายเคเบิล เปนตน 

 

ภาพท่ี 24  ตัวอยางวัสดุท่ีมีลักษณะเปนเสน 

   1.2.2 วัสดุมีท่ีลักษณะเปนแผน (Sheet) เชน กระดาษ ผา เหล็กแผน ไวนิล หนัง

สัตว กระเบื้อง เปนตน 

 

ภาพท่ี 25 ตัวอยางวัสดุมีท่ีลักษณะเปนแผน 
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   1.2.3 วัสดุท่ีมีรูปทรงทางเรขาคณิต (Geometry) เชน ทรงกลม ทรงพีระมิด ทรง

โคน ทรงลูกบาศก  

 

ภาพท่ี 26 ตัวอยางวัสดุท่ีมีรูปทรงทางเรขาคณิต 

   1.2.4 วัสดุท่ีมีรูปทรงอิสระ 

 

ภาพท่ี 27 ตัวอยางวัสดุท่ีมีรูปทรงอิสระ 

1.3 ขนาดของวัสดุ แบงตามหนวยของวัสดุดังนี้ 

   1.3.1 Pixel 

 

ภาพท่ี 28 ตัวอยางวัสดุท่ีมีขนาดเปนพิกเซลหรือหนวยยอยขนาดเล็ก 
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   1.3.2 Piece 

 

ภาพท่ี 29 ตัวอยางวัสดุท่ีมีขนาดเปนชิ้น 

   1.3.3 Unit 

   

ภาพท่ี 30 ตัวอยางวัสดุท่ีมีขนาดเปนชุด,หนวย 

   1.3.4 Mass 

 

ภาพท่ี 31 ตัวอยางวัสดุท่ีไมมีขนาดแตมีความเปนมวล 
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  1.4 พ้ืนผิวของวัสดุ แบงตามลักษณะการรับรูเปน 2 กลุม คือ  

   1.4.1 กลุมท่ีสามารถมองเห็นพ้ืนผิวได แตสัมผัสพ้ืนผิวไมได 

 
 

ภาพท่ี 32 ตัวอยางวัสดุท่ีสามารถมองเห็นพ้ืนผิวได แตสัมผัสพ้ืนผิวไมได 

   1.4.2 กลุมท่ีสามารถมองเห็นพ้ืนผิวได และสัมผัสพ้ืนผิวได 

 

ภาพท่ี 33 ตัวอยางวัสดุท่ีผิวสัมผัสเรียบ 

 

ภาพท่ี 34 ตัวอยางวัสดุท่ีผิวสัมผัสหยาบ 
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ภาพท่ี 35 ตัวอยางวัสดุท่ีมีผิวสัมผัสขรุขระ 

  1.5 มวลของวัสดุ แบงตามลักษณะการรับรูทางการสัมผัสดังนี้ 

   1.5.1 วัสดุท่ีใหสัมผัสแบบนิ่ม 

 

ภาพท่ี 36 ตัวอยางวัสดุท่ีใหสัมผัสแบบนิ่ม 

   1.5.2 วัสดุท่ีใหสัมผัสแบบนุม 

 

ภาพท่ี 37 ตัวอยางวัสดุท่ีใหสัมผัสแบบนุม 
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   1.5.3 วัสดุท่ีใหสัมผัสแบบยืดหยุน 

 

ภาพท่ี 38 ตัวอยางวัสดุท่ีใหสัมผัสแบบยืดหยุน 

   1.5.4 วัสดุท่ีใหสัมผัสแบบแข็ง 

 
 

ภาพท่ี 39 ตัวอยางวัสดุท่ีใหสัมผัสแบบแข็ง 
 

1.6 ความโปรงทึบของวัสดุ 

   1.6.1 มองเห็นและรับรูแบบชัดเจน 

 
 

ภาพท่ี 40 ตัวอยางวัสดุท่ีสามารถสรางการมองเห็นและรับรูแบบชัดเจน 
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   1.6.2 มองเห็นและรับรูแบบเบลอ 

 

ภาพท่ี 41 ตัวอยางวัสดุท่ีสามารถสรางการมองเห็นและรับรูแบบเบลอ,เลือนลาง 

   1.6.3 มองเห็นและรับรูแบบบิดเบือน 

 

ภาพท่ี 42 ตัวอยางวัสดุท่ีสามารถสรางการมองเห็นและรับรูแบบบิดเบือนไปจากความจริง 

    1.6.4 มองเห็นและรับรูแบบทึบตัน 

 

ภาพท่ี 43 ตัวอยางวัสดุท่ีสามารถสรางการมองเห็นและรับรูแบบทึบตัน 
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2. บทบาทของวัสดุในงานสถาปตยกรรม  

  ผูศึกษาแบงออกเปน 2 อยาง คือ บทบาททางกายภาพ และ บทบาททางความรูสึก โดย

เนื้อหาขอมูลการวิเคราะหในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหประเด็นความสําคัญ บทบาทของวัสดุท่ีมีใน

งานสถาปตยกรรมท้ังหมด ซ่ึงเปนการรับรูดวยระบบสัมผัสทุกรูปแบบ เพ่ือคนหาประเด็นความสําคัญ

ของวัสดุอยางแทจริง เพ่ือท่ีจะนําขอมูลในสวนนี้ไปปรับใชกับงานออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมุงเนน

เรื่องการสัมผัสโดยใชวัสดุเปนเครื่องมือสําคัญ (Tactile Architecture) 
 

 

ภาพท่ี 44 บทบาทของวัสดุในงานสถาปตยกรรม 

  2.1 บทบาททางกายภาพนั้น สามารถแบงยอยออกเปน 2 บทบาท คือ บทบาทตอการ

รับรูมิติ, รูปทรง ซ่ึงเปนการรับรูดวยระบบทางสายตาเทานั้น และบทบาทตอพฤติกรรมการใชงาน จะ

เปนบทบาทท่ีเกิดจากการรับรูดวยระบบท้ังหมดของรางกายท่ีมีปฏิกิริยาตอวัสดุ  

 2.1.1 บทบาทตอการรับรูมิติรูปทรง 

           2.1.1.1 ความสัมพันธของบริบทกับอาคาร (การปรากฏตัว) ซ่ึงสามารถแบง

ลักษณะการปรากฏตัวของอาคารได 2 ลักษณะ คือ แบบกลมกลืนกับแบบโดดเดน เนื่องดวยท่ีตั้งของ

โครงการนั้นมีลักษณะความเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันออกไป สงผลใหเกิดการปรากฏตัวของอาคารท่ี

แตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม บริบทท่ีมีความเปนธรรมชาติหรือมีความเฉพาะตัวสูง มักจะ

เรียกรองการปรากฏตัวท่ีมีความกลมกลืน สถาปนิกจะพยายามออกแบบสถาปตยกรรมท่ีสามารถ

เติบโตรวมไปกับบริบทอยางเปนธรรมชาติ เพ่ือไมใหอาคารนั้นดูเหมือนวัตถุแปลกปลอมท่ีถูกวางลงไป

ในพ้ืนท่ี เชน Mirror House ท่ีออกแบบโดย Peter Pichler ท่ีแมรูปทรงของอาคารจะมีความขัดแยง

กับสภาพแวดลอมแตสถาปนิกนั้นมีการเลือกใชวัสดุท่ีใหคุณสมบัติสรางความกลมกลืนแกตัวอาคาร 

โดยเลือกใชกระจกเงามาเปนเปลือกอาคาร  ทําใหเกิดภาพสะทอนของทัศนียภาพท่ีเปนภูเขาโดยรอบ

อาคาร ทําใหสามารถสรางการรับรูท่ีกลมกลืมกับสภาพบริบทไดอีกรูปแบบหนึ่งหรือผลงาน Bruder 
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Klaus Field Chapel  ท่ีออกแบบโดย Peter Zumthor ซ่ึงเลือกใชวัสดุท่ีมาจากทองถ่ินของท่ีตั้ง

อาคาร ทําใหเกิดการรับรูและสัมผัสของอาคารท่ีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกับสภาพแวดลอมท่ี

เปนทุงนาธรรมชาติ เปนตน 

                                 

ภาพท่ี 45 Mirror House 

ท่ีมา: Designboom, Mirror houses by peter pichler reflect the mountains of northern 

italy, เขาถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.designboom.com/ 

architecture/peter-pichler-mirror-houses-italy-12-12-2014/ 

 

ภาพท่ี 46 Bruder Klaus Field Chapel  

ท่ีมา: Archdaily, Bruder Klaus Field Chapel by Peter Zumthor, 

เขาถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/106352/bruder-

klaus-field-chapel-peter-zumthor 
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  การปรากฏของอาคารอีกรูปแบบท่ีตองการแสดงความโดดเดนของอาคาร เพ่ือให

ตอบสนองตอแนวคิดในการสรางความนาสนใจหรือจุดเดนของอาคารใหเกิดในบริบทนั้นๆ เชน 

พิพิธภัณฑกลางทะเลสาบท่ีเปนอาคารทรงกลองเหล็กทรงลูกบาศกขนาด 34 ฟุต Monolith ท่ี

ออกแบบโดย Jean Nouvel ซ่ึงถูกใชเปนสวนสําคัญในการสรางความสนใจของงานเอ็กโปของเมือง

โมแรท ประเทศสวิสเซอรแลนด โดยมีการเลือกใชวัสดุผิวอาคารท่ีเปนเหล็กเกาท่ีแตงใหดูเหมือน

สกปรกเต็มไปดวยคราบสนิม ท่ีมีความโดดเดนแบบขัดแยงกับบริบทท่ีเปนทะเลสาบท่ีเปนแหลง

ธรรมชาติ เพ่ือใหตอบแนวคิดท่ีตองการปลุกระดมใหเกิดการตื่นตัวของการตระหนักถึงความสําคัญ

ของธรรมชาติ 

 

ภาพท่ี 47 Monolith 

ท่ีมา: Architectuul, Monolith, เขาถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2558,  

เขาถึงไดจาก http://architectuul.com/architecture/monolith 

 

 

   

 

http://architectuul.com/architect/jean-nouvel
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           2.1.1.2 ความสัมพันธของภายนอกและภายในอาคาร การเลือกใชวัสดุท่ีมี

คุณสมบัติท่ีสรางการรับรูตางๆนั้น สามารถสรางใหเกิดกําแพง หรือระนาบท่ีแบงอาณาเขตลักษณะ

พิเศษตางๆกันไป เชน การใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติความใส นอกจากทําใหเกิดการรับรูของมิติแบบซอน

กัน (Space within space) สามารถสรางการรับรูระหวางภายนอกและภายในแบบท้ังหมด สามารถ

รับรูการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนแบบชัดเจน  

 

ภาพท่ี 48 Tree installation by Sou Fujimoto 

ท่ีมา: Views building and architecture, Inside and outside, เขาถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2558,  

เขาถึงไดจาก http://www.viewpictures.co.uk/Details.aspx?ID=146966&TypeID=1 

    การเลือกใชวัสดุ ท่ีสรางความสัมพันธระหวางภายนอกและภายในของ

สถาปตยกรรมแบบท่ีสามารถรับรูถึงกันไดบางสวน    

 

ภาพท่ี 49 Illinois Institute of Technology Kiosk  

ท่ีมา: Design news, Chicago Architecture Biennial Announces Lakefront Kiosk 

Winners, เขาถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.icmimarlikdergisi.com/ 

en/2015/08/05/chicago-architecture-biennial-announces-lakefront-kiosk-winners/ 
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     การเลือกใชวัสดุ ท่ีสรางความสัมพันธระหวางภายนอกและภายในของ

สถาปตยกรรมแบบท่ีสามารถรับรูไดแบบนอย 

 

ภาพท่ี 50 Project Jello Pavilion 

ท่ีมา: AAP, The jello pavilion, เขาถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

https://aap.cornell.edu/student-work/jello-pavilion    

 2.1.1.3 มิติสัมพันธภายในอาคาร การเลือกใชวัสดุท่ีทํางานรวมกับรูปทรงเพ่ือ

เนนการรับรูมิติของพ้ืนท่ี ซ่ึงผูศึกษาแบงการรับรูมิติสัมพันธเปน 2 แบบ คือ การรับรูแบบท่ีเนนนํา

ชัดเจน กับ การรับรูแบบท่ีไมมีความชัดเจนหรือเบลอ ตัวอยางผลงาน San Giovanni Battista 

Church ท่ีออกแบบโดยมาริโอ บอตตา (Mario Botta) นั้นมีการเลือกใชวัสดุหลักเปนอิฐ และใช

คุณสมบัติลักษณะความเปนกอนในการกอตัวทํางานรวมกับสีของอิฐ ใหเกิดมิติท่ีมีน้ําหนัก สราง

จุดเนนนําในการรับรูทางสายตา 

  

ภาพท่ี 51 San Giovanni Battista Church 

ท่ีมา: MAA, San Giovanni Battista Church, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก

http://www.maa.immcarrara.com/uk/MAA/projects/progetto.asp?codice=37&idsezione

=92 

  

   

http://www.archdaily.com/tag/pavilion
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    สวนตัวอยางของลักษณะการรับรูอีกแบบซ่ึงคือ การรับรูแบบท่ีไมมีความ

ชัดเจนหรือเบลอ เชน ผลงาน Labyrinth Installation ท่ีถูกออกแบบโดย Gijs Van Vaerenbergh 

ใชคุณสมบัติความมันเงาของเหล็กมาสรางกําแพงและชองเปดท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ทําใหเกิดการรับรู

มิติภายในท่ีตางออกไป 

   

ภาพท่ี 52 Labyrinth Installation 

ท่ีมา: Archdaily, Gijs Van Vaerenbergh Install a Labyrinth of Boolean Voids in genk,  

เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/770787/an-

experimental-labyrinth-of-boolean-voids-is-assembled-in-genk 

     

ภาพท่ี 53 Arab World Institute 

ท่ีมา: Dootdot, Living: Essential Architects that You Must Know,  

เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.dooddot.com/essential-

architects-that-you-must-know/ 
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   2.1.2 บทบาทตอพฤติกรรมการใชงาน 

    2.1.2.1 หนาท่ีของพ้ืนท่ี เม่ือคุณสมบัติของวัสดุทํางานรวมกับรูปทรง ระบบ

การปรับของผูใชจะสามารถทราบไดวา ควรใช หรือควรทําอยางไรใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 

ภาพท่ี 54 ตัวอยางคุณสมบัติของวัสดุท่ีทํางานรวมกับรูปทรง 

    2.1.2.2 การแบงอาณาเขตพ้ืนท่ี 

      

ภาพท่ี 55 ตัวอยางการเลือกใชวัสดุท่ีตางกันเพ่ือแบงอาณาเขต  
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    2.1.2.3 การควบคุมระบบสัญจร 

 
 

ภาพท่ี 56 ตัวอยางการเลือกใชวัสดุเพ่ือชี้นําระบบสัญจร 

 

ภาพท่ี 57 การเลือกใชวัสดุเพ่ือท่ีไมชี้นําระบบสัญจร 
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  2.2 บทบาทตอความรูสึก ซ่ึงผูศึกษานั้นแบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ บทบาทตอ

ความรูสึกเชิงความหมาย หมายถึง การสรางนัยยะแฝง ซ่ึงอาจเปนสัญลักษณเชิงสัญลักษณหรือสิ่งท่ีมี

ความหมายตอจิตใจ ตอวัฒนธรรม ตอประวัติศาสตร เปนตน อีกกลุมยอย คือ บทบาทตอความรูสึก

เชิงเพ่ือการใชงาน หมายถึง ความรูสึกท่ีชวยสงเสริมการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนนั่นเอง 

   2.2.1 เชิงความหมาย Bruder Klaus Field Chapel  ผลงานของ Peter 

Zumthor ไดรับการออกแบบโดยยึดแนวคิด การเชื่อมตอความรูสึกถึงความเปนชีวิต ซ่ึงสิ่งท่ีคิด

จะตองเปนมากกวาแครูปทรงหรือสิ่งกอสราง ซ่ึงจุดเดนของอาคารนี้คือการเลือกใชวัสดุ และศิลปะ

การกอสรางชั้นสูงท่ีทําใหเกิดลักษณะของพ้ืนผิวภายในท่ีมีความโดดเดนเฉพาะตัว ซ่ึงนอกจากนี้แลว

สถาปนิกยังระบุวา สถาปตยกรรมจะตองสามารถอยูไดดวยตัวของมันเอง เปนอาคาร โดยไมพยายาม

แสดงออกทางภาษาใดๆ เปนเพียงสิ่งท่ีมันควรเปน ซ่ึงผูศึกษามีความเห็นวา หากในกระบวนการ

ออกแบบผูออกแบบไดวางแผนเลือกใชวัสดุอยางประณีตและเหมาะสม รูปทรงของอาคารถึงแมจะมี

ความเรียบงายอยางไร สถาปตยกรรมก็จะสามารถมีความเฉพาะตัว โดดเดน ไดอยางกรณีศึกษานี้ 

 

ภาพท่ี 58 Interior ‘s Bruder Klaus Field Chapel  

ท่ีมา: Archdaily, Bruder Klaus Field Chapel by Peter Zumthor, 

เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/106352/bruder-

klaus-field-chapel-peter-zumthor 
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   Memorial to Victims of Violence ผลงาน Gaeta-Springall Arquitectos 

สถาปนิกและผูออกแบบไดมีการเลือกใชวัสดุท่ีสามารถเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรถึงเหตุการณ

ความรุนแรงในเม็กซิโกท่ีสงผลใหมีผูเคราะหราย ท้ังนี้เพ่ือใหสถานท่ีแหงนี้เปนคอยย้ําเตือนถึงความ

ทรงจําและเปนการระลึกถึงผูเคราะหรายเหลานั้น วัสดุท่ีเลือกมาใช คือ เหล็ก โดยถูกออกแบบเปน

กําแพงเหล็กสูง ซ่ึงหากเราเปรียบความรุนแรงคือการทําลาย การรับรูท่ีไดจากกําแพงเหล็กนี้ท่ีเกิดข้ึน

สามารถใหความรูสึกถึงการตอตานการใชความรุนแรงไดเปนอยางดี นอกจากนี้พ้ืนผิวท่ีหลากหลาย

ของกําแพงเหล็กท่ีมีท้ังแบบเกา หยาบ หรือแบบเงาสะทอนจนกลายเปนกระจกนี้ยังมีความหมายแฝง

ท่ีตางกันไป เชน พ้ืนผิวท่ีมีรองรอยสนิม เกาและหยาบหมายถึง เครื่องหมายและแผลเปนท่ีติดตัวเรา

ไปตลอดชีวิต พ้ืนผิวท่ีเปนสแตนเลสเงาสะทอนถูกใชเพ่ือสะทอนถึงการเพ่ิมพูนของการอยูอาศัย 

 
 

ภาพท่ี 59 Memorial to Victims of Violence 

ท่ีมา: Archdaily, Memorial to Victims of Violence, 

เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/359698/memorial-

to-victims-of-violence-gaeta-springall-arquitectos 
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  Vertical Glass House ผลงาน Atelier FCJZ ซ่ึงพัฒนามาจากแนวคิดของ Yung 

Ho Chang เปนอาคารสามชั้นท่ีออกแบบพ้ืนท้ังหมดใหเปนวัสดุกระจกใส ซ่ึงถูกปดลอมดวยคอนกรีต

หนาทึบ ไรหนาตางหรือชองเปดจากดานขางของตัวอาคาร มีเพียงชองเปดจากดานบนเทานั้น สงผล

ใหอาคารนี้ตัดขาดการรับรูจากภายนอกเกือบท้ังหมด ท้ังนี้เพราะอาคารนี้ออกแบบเพ่ือเปนท่ีสําหรับ

นั่งสมาธิ การเลือกใชกระจกมาทําเปนพ้ืนนั้นจึงเปนการสื่อนัยในการสรางสมาธิเพ่ือสรางความ

ระมัดระวังในการทํากิจกรรมทุกอยาง  

 

ภาพท่ี 60 Vertical Glass House 

ท่ีมา: Archdaily, Memorial to Victims of Violence, 

เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/359698/memorial-

to-victims-of-violence-gaeta-springall-arquitectos 
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   2.2.2 เชิงเพ่ือการใชงาน การเลือกใชวัสดุท่ีสามารถทํางานรวมกับลักษณะกิจกรรม

การใชงานไดอยางเหมาะสม สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพทางการรับรูไดมากข้ึน ผลงาน Therme 

Vals ของ Peter Zumthor มีแนวคิดการออกแบบท่ีมีความตองการใหกลมกลืนกับบริบท และตอบ

วัตถุประสงคการใชงานของอาคาร ซ่ึงเปน โรงแรมท่ีมีสปาเปนองคประกอบสําคัญของโครงการ วัสดุท่ี

นํามาใชจึงเปนวัสดุธรรมชาตินั้นคือ หิน ใหทํางานรวมกับน้ําซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของกิจกรรม 

เพ่ือสรางบรรยากาศใหเสมือนอาบน้ําในถา ทําใหการรับรูเม่ืออยูภายในอาคารนั้น จึงมีความรูสึกเชื้อ

เชิญการใชงานอยางไมรูตัว ท้ังทางการรับรูทางสายตา กลิ่น เสียง สัมผัส 
 

 

ภาพท่ี 61 Therme Vals 
ท่ีมา: Archdaily, The Therme Vals by Peter Zumthor, เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2558,  

เขาถึงไดจาก http://www.archdaily.com/13358/the-therme-vals 

  

  



43 

 

 

บทที่ 4 

แนวความคิดและการออกแบบทดลอง 

 ในบทนี้จะอธิบายถึง การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ การเลือกท่ีตั้งโครงการให

สอดคลองกับแนวความคิดในการออกแบบ การวิเคราะหบริบทตางๆท่ีมีผลตอพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

และการออกแบบสถาปตยกรรม 

1. การสังเคราะหและแนวความคิดในการออกแบบ 

 

ภาพท่ี 62 ภาพแสดงกระบวนการสังเคราะหและออกแบบแนวคิดในการออกแบบ 

 จากภาพแสดงกระบวนการออกแบบ โดยเริ่มจากการตั้งคําถามวา วิธีการสื่อสารระหวาง

สถาปตยกรรมและผูใชนั้นมีเพียงแครูปทรงหรือหนาท่ีการใชงานพ้ืนท่ีเทานั้นหรือไม และทําใหพบวามี

องคประกอบทางสถาปตยกรรมหนึ่งท่ีทําหนาท่ีเพ่ือเปนตัวกลางท่ีชวยสื่อสาร และเพ่ิมระดับการรับรู

ใหเขมขนข้ึนนั่นคือ วัสดุ (Material)  
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ภาพท่ี 63 วัตถุประสงคของโครงการ 

 

ภาพท่ี 64 ข้ันตอนการเลือกพ้ืนท่ีตั้งโครงการและโปรแกรมการใชงานโครงการ 
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 หลังจากสามารถกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนแลว ข้ันตอนตอไปคือการกําหนด

แนวความคิดในการออกแบบ โดยใชเรื่องการพักผอน เนื่องจากดวยการตีความจากหัวขอและ

วัตถุประสงคของการสรางประสบการณเชิงพ้ืนท่ีผานวัสดุ หรือ การรับรูประสบการณใหมๆท่ีตาง

จากเดิมออกไป ดังนั้นโปรแกรมของการออกแบบจะเปนสถานท่ีพักผอนท่ีใชน้ําเปนองคประกอบ

สําคัญ ท้ังนี้เพราะ น้ํา เปนวัสดุอยางหนึ่งท่ีสามารถสรางการรับรูไดครบทุกประสาทสัมผัส คือ การ

มองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การสัมผัส  

 โดยรูปแบบการทดลองเพ่ือการศึกษานั้นจะเปนในเชิงเปรียบเทียบระหวางบริบทท่ีมี

ความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง คือ สังคมเมือง กับ สังคมธรรมชาติ โดยใหบริบทเปนตัวกําหนดการ

สรางเง่ือนไขในการออกแบบท่ีมีความสอดคลองและเหมาะสมตอการรับรูและตรงตามวัตถุประสงค 
 

 

ภาพท่ี 65 รูปแบบการทดลอง 
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2. ท่ีตั้งโครงการ 

 ดวยเนื้อหาการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหวางสังคมเมืองกับสังคมธรรมชาติท่ีมีบริบทท่ี

แตกตางอยางสิ้นเชิง  

 2.1 สังคมเมือง  

  เลือกยานธุรกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย คือ ยานอโศก กรุงเทพมหานคร โดย

ตําแหนงท่ีเลือกจะเปนทําเลท่ีติดกับคลองแสนแสบ เปนจุดท่ีไมมีความจอแจมากเทาสวนอ่ืนบนถนน

อโศก ท้ังนี้ความสูงของสะพานขามคลองยังมีสวนชวยในการพรางมุมมองและความสนใจแกพ้ืนท่ีใน

โครงการ ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของโปรแกรมโครงการท่ีเปนสถานท่ีพักผอนเพ่ือสรางความ

สงบจากสังคมเมือง 

 

ภาพท่ี 66 แผนท่ีท่ีตั้งโครงการทดลองสังคมเมือง 
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ภาพท่ี 67 สภาพแวดลอมบริเวณท่ีตั้งโครงการทดลองสังคมเมือง 

 

ภาพท่ี 68 สภาพแวดลอมบริเวณท่ีตั้งโครงการทดลองสังคมเมือง 
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  2.1.1 ลักษณะบริบทของท่ีตั้งโครงการ ลักษณะเดนของบริบทท่ีสามารถสังเกตได

อยางชัดเจน คือ สภาพแวดลอมดวยอาคารสูง ตึกสํานักงาน ท่ีใชวัสดุประเภท คอนกรีต กระจก เหล็ก 

และวัสดุสังเคราะห เชน โฟม พลาสติก เปนตน อาคารสวนมากเกือบท้ังหมดใชวัสดุท่ีใหความรูสึก

หนัก ทําใหผูใชท่ีตองทํางานหรืออยูในอาคารนั้นเกิดอาการสะสมความเครียด บวกกับสภาพ

การจราจรบนถนนอโศกท่ีมีความวุนวายและแออัดตลอดเวลา กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบริบทเปนลักษณะ

กิจกรรมของการทํางานท่ีเรงรีบ 
 

 

ภาพท่ี 69 สภาพแวดลอมบริเวณท่ีตั้งโครงการทดลองสังคมเมือง 
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 2.2 สังคมธรรมชาติ  

  เลือกยานวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากนครราชสีมา ภูมิประเทศ

โดยท่ัวไปเปนภูเขาสูงลักษณะพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นสลับกับพ้ืนท่ีราบเนินเขาความสูงเฉลี่ย 200-700 เมตร 

ประชากรสวนมากจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหทรัพยากรและธรรมชาติยังคงมีความสมบูรณ 

และวังน้ําเขียวยังติดแหลงโอโซนอันดับ 7 ของโลก รวมถึงยังใชเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯไม

ไกลมาก เพียง 2-3 ชั่วโมงเทานั้น พ้ืนท่ีตั้งโครงการนี้ตั้งอยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติท่ีชื่อวา ทะเลสาบ

ลุงมี มีการคมนาคมท่ีเขาถึง มีทัศนียภาพลอมรอบดวยภูเขา มีความสงบ เนื่องจากอยูหางจากตัวเมือง 

มีบานพักอาศัยบริเวณนั้นเปนจํานวนคอนขางนอย ทําใหพ้ืนท่ีตั้งโครงการนี้มีความเหมาะสมกับ

โปรแกรมการออกแบบท้ังในเรื่องของทําเลและบริบท 
 

 

ภาพท่ี 70 แผนท่ีท่ีตั้งโครงการทดลองสังคมธรรมชาติ 
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  2.2.1 ลักษณะบริบทของท่ีตั้งโครงการ ลักษณะเดนของบริบทท่ีสามารถสังเกตได

ชัดเจน คือ สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของตนไมท่ีทําใหอากาศบริสุทธิ์ 

กลิ่นของดินและตนไม ซ่ึงอาคารท่ีมีในบริบทนั้นมีบานพักอาศัยเปนสวนนอย สงผลบริบทมีความสงบ

เหมาะแกการพักผอน ซ่ึงวัสดุท่ีใชในการสรางอาคารสวนมากเปนไมใชผสมกับคอนกรีตบางสวน  

 

ภาพท่ี 71 สภาพแวดลอมท่ีตั้งโครงการทดลองสังคมธรรมชาติ 
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3. ลักษณะของกิจกรรมและการใชสอย 

  ลักษณะกิจกรรมและการใชสอยในโครงการผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและเลือกตาม

ความเหมาะสมกับบริบท 

  3.1 โครงการ Water Spa (สังคมเมือง)  

   เปนโครงการสถานใหบริการแบบก่ึงสาธารณะ กิจกรรมในโครงการเปนกิจกรรมการ

พักผอนโดยการใชน้ําเปนองคประกอบ เชน การวายน้ํา การสปา การอบซาวนา เปนตน โดยมีการ

วิเคราะหและแบงโซนนิ่งตามลักษณะของกิจกรรม 4 สวน คือ 

  3.1.1 สวนตอนรับ ประกอบดวย พ้ืนท่ีตอนรับ พ้ืนท่ีนั่งคอย พ้ืนท่ีรานอาหารสําหรับ

เปนจุดนัดพบ พ้ืนท่ีทํางานสําหรับเจาหนาฝายบริหาร  

  3.1.2 สวนเปลี่ยนถาย ประกอบดวย พ้ืนท่ีเก็บของ พ้ืนท่ีเปลี่ยนเสื้อผา พ้ืนท่ี

แตงหนา พ้ืนท่ีนั่งคอย พ้ืนท่ีอาบน้ําโดยแบงสวนเปยก-แหง 

  3.1.3 สวนการพักผอนเชิงบําบัด ประกอบดวย ซาวนา บอน้ํารอน บอน้ําเย็น 

  3.1.4 สวนการพักผอนเชิงออกกําลังกาย ประกอบดวย สระวายน้ําท่ัวไป สระวายน้ํา

แบบทางยาว (Lap Pool) สระน้ําวน 
 

 
ภาพท่ี 72 ภาพแสดงการแบงประเภทกิจกรรมโครงการ Water Spa 

  โดยลักษณะของการใชสอยของโครงการ เนื่องจากโปรแกรมลักษณะกิจกรรมนั้น มี

กิจกรรมท่ีมีความจําเปนตองใสชุดวายน้ํา หรือการเปลือยบางสวนของรางกาย โครงการจึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองวางแผนการสัญจรสําหรับกิจกรรมอยางชัดเจน โดยแบงเสนทางการสัญจรของชาย 

หญิง ในสวนเปลี่ยนถายซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําหรับเก็บของ เปลี่ยนเสื้อผา อาบน้ํา สวนการพักผอนเชิงบําบัด 

ดังนั้นการเขาถึงแตละสวนของโครงการจึงมีลําดับการเขาถึงท่ีแนนอนและรัดกุม  
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ภาพท่ี 73 ระบบสัญจรและการเขาถึงของกิจกรรมโครงการ Water Spa 

  3.2 โครงการ Water House (สังคมธรรมชาติ) 

   เปนโครงการอาคารพักอาศัยเพ่ือตากอากาศแบบสวนตัว  กิจกรรมในโครงการเปน

กิจกรรมการพักผอนโดยการใชน้ําเปนองคประกอบ เชน การวายน้ํา การสปา การอบซาวนา เปนตน 

โดยมีการวิเคราะหและแบงโซนนิ่งตามลักษณะของกิจกรรม 4 สวน คือ 

  3.2.1 สวนพักอาศัย ประกอบดวย พ้ืนท่ีนั่งเลน-รับแขก พ้ืนท่ีเตรียม-ทําอาหาร-ทาน

อาหาร พ้ืนท่ีพักผอน-นอนหลับ พ้ืนท่ีอาบน้ํา-แตงตัว 

  3.2.2 สวนเปลี่ยนถาย ประกอบดวย ชาน ระเบียง  

  3.2.3 สวนการพักผอนเชิงบําบัด ประกอบดวย ซาวนา บอน้ํารอน บอน้ําเย็น 

  3.2.4 สวนการพักผอนเชิงออกกําลังกาย ประกอบดวย สระวายน้ําท่ัวไป สระวายน้ํา

แบบทางยาว (Lap Pool) สระน้ําวน 
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  ดวยโปรแกรมเปนอาคารพักอาศัยตากอากาศ ลําดับการเขาถึงจะมีความเปนอิสระ

มากกวา Water Spa ซ่ึงมีผูใชท่ีหลากหลายกวา ท้ังนี้เพ่ือสรางความอิสระและกระตุนใหผูใชอาคาร

นั้นออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ หลังจากวิเคราะหแบงโซนนิ่งตามกิจกรรมแลว ดวยความท่ีบริบทนั้น

เปนสังคมธรรมชาติและแนวความคิดหลักในการออกแบบคือ การสรางสถาปตยกรรมท่ีสามารถผสาน

การรับรูความเปนสถาปตยกรรมกับบริบทไดอยางกลมกลืนและละมุนละไม ดังนั้นในข้ันตอนการแบง

โซนนิ่งกิจกรรม จึงมีการวิเคราะหกิจกรรมท่ีทําในรม (Indoor) และกิจกรรมท่ีทํากลางแจง 

(Outdoor) อีกข้ันตอนดังท่ีแสดงการแบงสีในแผนภูมิตอไปนี้  

 

 

ภาพท่ี 74 ระบบสัญจรและการเขาถึงของกิจกรรมโครงการ Weekend House 
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4. การวิเคราะหกิจกรรมกับการรับรู 

 เนื่องจากวิทยานิพนธนี้ตองการศึกษาความสัมพันธของรูปทรง การใชสอยพ้ืนท่ี และวัสดุ

วามีบทบาทและผลตอการรับรูหรือการสรางประสบการณในสถาปตยกรรมอยางไร จึงจําเปนตองมี

ข้ันตอนของการวิเคราะหกิจกรรมกับการรับรูอยางละเอียด 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหลักษณะกิจกรรมกับระบบสัมผัสท่ีใชในโครงการ Water spa 

พ้ืนที่ กิจกรรม อวัยวะที่มีการสัมผัส หมายเหตุ 

สวนตอนรับ 

ทางเดินเขาโครงการ เดินเขาสวนตอนรับ เทา 
การใชงานในสวน

นี้ผูใชมีการแตง

กายแบบปกติ 

และสวมรองเทา 

สวนตอนรับ ติดตอเจาหนาที่ เทา/มือ/แขน 

โถง นั่งพักคอย เทา/มือ/หลัง/สะโพก 

หองธุรการ ทํางานฝายบริหาร เทา/มือ/แขน/หลัง/สะโพก 

รานอาหาร นั่ง/รับประทานอาหาร  เทา/มือ/แขน/หลัง/สะโพก 

สวนเปล่ียนถาย 

สวนล็อคเกอร เก็บของเขาล็อคเกอร เทา/มือ ผูใชมีการเปล่ียน

ชุด และถอด

รองเทา 

สวนเปล่ียนเส้ือผา เปล่ียนเส้ือผา/แตงตัว เทา/มือ 

หองน้ํา อาบน้ํา เทา/มือ/ลําตัว 

สวนการพักผอนเชิงบําบัด 

โถง/ทางเดิน เดินเขาสวนบริการ เทา/มือ/ลําตัว 
ผูใชมีการเปล่ียน

ชุด และถอด

รองเทา 

หองซาวนา นั่งซาวนา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สระน้ํารอน นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สระน้ําเย็น นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สวนการพักผอนเชิงออกกําลังกาย 

โถง/ทางเดิน เดินเขาสวนบริการ เทา/มือ/ลําตัว 

ผูใชมีการเปล่ียน

ชุด และถอด

รองเทา 

สระวายน้ํา วายน้ํา/นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สระวายน้ําแบบ 

ทางยาว 

วายน้ํา 
เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สระน้ําวน นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สวนพักผอน นั่งพักผอน เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหลักษณะกิจกรรมกับระบบสัมผัสท่ีใชในโครงการ Weekend House 
 

พ้ืนที่ กิจกรรม อวัยวะที่มีการสัมผัส หมายเหตุ 

สวนพักอาศัย 

ทางเขาโครงการ เดินเขาโครงการ เทา/มือ สวมรองเทา 

สวนนั่งเลน-รับแขก นั่งพักคอย / นั่งเลน เทา/มือ/แขน/ขา/สะโพก/หลัง 

การใชงาน 

ในสวนนี ้

ผูใชแตงกายแบบ

ปกติและถอด

รองเทา 

สวนรับประทาน

อาหาร 

รับประทานอาหาร 
เทา/มือ/แขน/หลัง/สะโพก 

ครัว ทํา-เตรียมอาหาร เทา/มือ/แขน 

หองนอน นอนหลับ,พักผอน เทา/มือ/แขน/ขา/สะโพก/

ลําตัว/ศีรษะ 

หองเส้ือผา แตงตัว,เปล่ียนเสือผา เทา/มือ/แขน 

หองน้ํา อาบน้ํา เทา/มือ/ลําตัว 

สวนเปล่ียนถาย 

โถง เดิน เทา/มือ ในสวนนี้ผูใชอาจ

สวมหรือถอด

รองเทา 

ระเบียง นั่งเลน 
เทา/มือ 

สวนการพักผอนเชิงบําบัด 

หองซาวนา นั่งซาวนา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา การใชงานใน 

สวนนี้ผูใชมีการ

เปล่ียนชุด 

และถอดรองเทา 

สระน้ํารอน นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สระน้ําเย็น นั่งแชน้ํา 
เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สวนพักผอน นั่งสมาธิ/อานหนังสือ เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา ในสวนนี้ผูใชอาจ

สวมหรือถอด

รองเทา 

สวนการพักผอนเชิงออกกําลังกาย 

สระวายน้ํา วายน้ํา/นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา การใชงานในสวน

นี้ผูใชมีการเปล่ียน

ชุดและถอด

รองเทา 

สระวายน้ําแบบทาง

ยาว 

วายน้ํา 
เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สระน้ําวน นั่งแชน้ํา เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา 

สวนพักผอน นั่งพักผอน/เลนโยคะ เทา/มือ/สะโพก/หลัง/แขน/ขา ในสวนนี้ผูใชอาจ

สวมหรือถอด

รองเทา 
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5. การออกแบบทดลอง 

 จากกระบวนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมา ทําใหสามารถจับใจความสําคัญท่ีจะ

นํามาเปนเง่ือนไขในการออกแบบได โดยหัวใจหลักของการออกแบบ คือ การออกแบบสถาปตยกรรม

ท่ีสามารถสรางสัมพันธภาพกับผูใชอยางมีคุณภาพ หรือสามารถเพ่ิมระดับการรับรูใหมีความเขมขน

และมากข้ึน โดยคํานึงถึงการทํางานรวมกันของรูปทรง หนาท่ีการใชงาน และวัสดุของอาคาร 

 วิธีการออกแบบ Tactile Architecture หรือการสรางประสบการณเชิงพ้ืนท่ีนั้น เริ่มจาก

การวิเคราะหขอมูลเรื่องกิจกรรมและลักษณะการใชสอย ท่ีตั้งโครงการ และนําผลท่ีไดจากการ

วิเคราะหมาออกแบบการใชงาน การสรางบรรยากาศของพ้ืนท่ีและลําดับสวนการเขาถึงอยางประณีต  

 

 

ภาพท่ี 75 ภาพแสดงวิธีการวางโครงรางวิธีการออกแบบ 
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 5.1 โครงการ Water Spa (สังคมเมือง) 

  จากการวิเคราะหบริบทบวกกับการวิเคราะหถึงประเภทโครงการ และลักษณะของ

กิจกรรมการใชสอยในโครงการ ท่ีตองการสรางการพักผอนแบบสงบเพ่ือหลีกหนีความวุนวายจาก

สังคมเมืองทํางานท่ีเรงรีบ ทําใหเกิดแนวความคิดเรื่องการแยกตัวออกจากบริบท (Isolated)  ดวย

วัตถุประสงคของการทดลองการศึกษาท่ีตองการสรางประสบการณเชิงพ้ืนท่ีผานวัสดุ หรือ การเพ่ิม

ระดับการรับรูท่ีเขมขนข้ึนนั้น การออกแบบโครงการนี้จึงมุงเนนไปท่ีการเนนการรับรูท่ีชัดเจน หรือ

สรางสัมผัสท่ีตางออกไปจากบริบท ผูศึกษาจึงไดทดลองออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมีการรับรูแบบตรง

ขามกัน (Contrast Perception) เนื่องจากผูศึกษามีสมมติฐานวาการรับรูใดๆ ไมวาจะเปนเรื่องการ

รับรูทางสายตา การไดยิน กลิ่น  การใชงาน หรือสัมผัสนั้น หากมีการรับรูแบบ ก กับ แบบ ข ท่ี

แตกตางกันโดยสิ้นเชิง จะชวยสรางการรับรูท่ีชัดเจนข้ึน หรือเนนใหระดับการรับรูนั้นเขมขนข้ึน  

 

 

ภาพท่ี 76 แนวคิดการออกแบบเรื่องการรับรูในโครงการ Water Spa 
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  การวิเคราะหและจัดกลุมพ้ืนท่ีใชสอยตามความเหมาะสมของการใชงานและนํามา

ทํางานรวมกับแนวความคิดการรับรูแบบตรงขามกัน (Contrast Perception) โดยมีการเพ่ิมพ้ืนท่ี 

เชน พ้ืนท่ีพักผอน (Relaxation area) เขาไปเพ่ือใหโครงสรางทางพ้ืนท่ีของโครงการนั้นเปนไปตาม

แนวความคิดการออกแบบ โดยยังคํานึงถึงความเหมาะสมของระบบการสัญจรภายในโครงการ โดย

แบงข้ัวความแตกตางออกเปน 2 ข้ัว คือ  

  ข้ัวท่ีสามารถสัมผัสไดนอย (Less Tactile) คือ สวนพ้ืนท่ีท่ัวไป เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการใช

งานหรือทํากิจกรรมท่ีแหง และมีความตองการสัมผัสท่ีเรียบงาย และมีความตองการใชแสงธรรมชาติ

ในการทํากิจกรรม เชน พ้ืนท่ีสวนตอนรับ พ้ืนท่ีเปลี่ยนเสื้อผา พ้ืนท่ีนั่งพักผอนเพ่ือรับไอความรอนจาก

แสงอาทิตยหลังจากทํากิจกรรมทางน้ํามา 

  ข้ัวท่ีสามารถสัมผัสไดมาก (More Tactile) คือ สวนพ้ืนท่ีหลักของโครงการ เปน

พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําเปนสําคัญและมีการใชงานหรือทํากิจกรรมท่ีเปยก ดังนั้นสัมผัสของพ้ืนท่ีสวนนี้จะตองมี

ผิวสัมผัสท่ีหยาบ เพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทาน ปองกันการลื่นลม เชน ซาวนา บอน้ํารอน-เย็น สระวายน้ํา 

สระน้ําวน สระวายน้ําแบบทางยาว  

 

 

ภาพท่ี 77 การจัดกลุมพ้ืนท่ีกิจกรรมโครงการ Water Spa  
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 5.2 โครงการ Water House (สังคมธรรมชาติ) 

  จากการวิเคราะหบริบทบวกกับการวิเคราะหถึงประเภทโครงการ และลักษณะของ

กิจกรรมการใชสอยในโครงการ ท่ีตองการสรางการพักผอนแบบสงบเพ่ือหลีกหนีความวุนวายจาก

สังคมเมืองทํางานท่ีเรงรีบ ทําใหเกิดแนวความคิดเรื่องการผสานความเปนสถาปตยกรรมเขากับบริบท 

(Integrated) ดวยวัตถุประสงคของการทดลองการศึกษาท่ีตองการสรางประสบการณเชิงพ้ืนท่ีผาน

วัสดุ หรือ การเพ่ิมระดับการรับรูท่ีเขมขนข้ึนนั้น การออกแบบโครงการนี้จึงมุงเนนไปท่ีการเนนการ

รับรูไมชัดเจน หรือมีความเบลอเขาหากันระหวางการรับรูของตัวสถาปตยกรรมและบริบทธรรมชาติ 

โดยออกแบบมุงเนนใหผูใชรับสัมผัสจากบริบทโดยมีตัวสถาปตยกรรมเปนสื่อกลางใหความสนับสนุน 

ผูศึกษาจึงไดทดลองออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมีการรับรูแบบไลระดับ (Gradient Perception) 

กลาวคือ การรับรับรูแบบคอยๆเปลี่ยนเปนลําดับอยางกลมกลืนโดยไมรูสึกตัว 

 

ภาพท่ี 78 แนวคิดการออกแบบเรื่องการรับรูในโครงการ Weekend House 
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  การวิเคราะหและจัดกลุมพ้ืนท่ีใชสอยตามความเหมาะสมของการใชงานและนํามา

ทํางานรวมกับแนวความคิดการรับรูแบบไลระดับ (Gradient Perception) โดยมีการจัดกลุมตาม

ระดับความสวนตัวของพ้ืนท่ีจากมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุด และตามระดับของกิจกรรมท่ีมีความ

เหมาะสมกับการใกลชิดธรรมชาติของบริบทตามท่ีแสดงการแรเงาในแผนภูมิดานลาง โดยสามารถ

สรุปเรียงลําดับการใกลชิดจากนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุดของกิจกรรมกับธรรมชาติไดดังนี้ พ้ืนท่ีพักผอน

สวนตัว, พ้ืนท่ีนั่งเลนและรับแขก, พ้ืนท่ีรับประทานอาหารและทําอาหาร, พ้ืนท่ีชานระเบียง, สระวาย

น้ําและสระน้ําเย็น-รอน, พ้ืนท่ีพักผอนแบบสงบ 
 

 

ภาพท่ี 79 การจัดกลุมพ้ืนท่ีกิจกรรมโครงการ Weekend House 

 

 

   
  

    หมายเหตุ : (5) = มากท่ีสุด    

                                                                                            (4) = มาก  

          (3) = ปานกลาง  

                                                                                                 (2) = นอย  

                                                                                         (1) = นอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 80 ภาพแสดงเครื่องมือเรื่องความพรุน ความถ่ี ท่ีนํามาทํางานกับระนาบทางนอน 

 

ภาพท่ี 81 ภาพแสดงเครื่องมือเรื่องความพรุน ความถ่ี ท่ีนํามาทํางานกับระนาบทางตั้ง 
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6. ผลการออกแบบทดลอง 

 6.1 โครงการ Water Spa 

 

ภาพท่ี 82 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันตนโครงการ Water Spa 

 

ภาพท่ี 83 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันท่ีสองโครงการ Water Spa 
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ภาพท่ี 84 ภาพโมเดลการพัฒนาแบบข้ันสุดทายของโครงการ Water Spa 
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ภาพท่ี 85 ผังพ้ืนการพัฒนาแบบข้ันสุดทายของโครงการ Water Spa 

 

ภาพท่ี 86 ภาพแสดงการเลือกใชวัสดุตามกิจกรรมในผังพ้ืนโครงการ Water Spa 
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ภาพท่ี 87 รูปตัดแสดงระดับการสัมผัสของกิจกรรมตางๆในโครงการ Water Spa 

  ในโครงการ Water Spa นั้น ดวยลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีเปนการพักผอน

ดวยการใชน้ําเปนองคประกอบหลัก ดังนั้นผูออกแบบจึงมีความพยายามในการลําดับการเขาถึงสวน

บริการท่ีมีน้ําเปนองคประกอบหลักอยางคอยเปนคอยไป ท้ังนี้เนื่องจากท่ีตั้งโครงการนั้นตั้งอยูใจกลาง

ยานธุรกิจ ผูใชโครงการสวนใหญเปนพนักงานออฟฟศ ผูออกแบบจึงมีความพยายามสรางการเชื้อเชิญ

ใหสัมผัสน้ําตามลําดับจากนอยไปมาก เพ่ือใหผูท่ีมาใชโครงการนั้นมีความรูสึกกลาหรือไมกลัวท่ีจะ

เปยก โดยพ้ืนท่ี 3 สวนท่ีมีหนาท่ีหลักในการสรางแรงจูงใจหรือเชื้อเชิญการสัมผัสน้ํา ไดแก Hand 

Pool, Floor Pool และ Water wall 

  Hand Pool นั้น เปนสวนแรกของโครงการท่ีผูเขามาใชโครงการจะไดมีการสัมผัสน้ํา 

ผูออกแบบไดออกแบบทางเดินยาว (Corridor) ท่ีมีสระน้ําทีมีระดับน้ําสูงเทากับราวจับมือ หรือ

ประมาณ 90 เซนติเมตรขนาบท้ังสองขาง เพราะในสวนนี้เปนพ้ืนท่ีท่ีผูใชนั้นยังสวมใสรองเทาและ

เครื่องแตงกายท่ีไมสามารถเปยกได ผูออกแบบจึงใชเปนการสัมผัสดวยมือเทานั้น 

  Floor Pool เปนพ้ืนท่ีสําหรับสรางแรงจูงใจและความคุนชินกับการสัมผัสน้ําลําดับท่ี

สอง เนื่องจากสวนนี้เปนพ้ืนท่ีหลังจากผูใชมีการเปลี่ยนชุดสําหรับใชโครงการแลว และไมมีการสวม

รองเทา ดังนั้นการสัมผัสน้ําในสวนนี้ดวยเทาจึงเปนการเชื้อเชิญและสรางความคุนเคยกับการสัมผัสน้ํา

ระดับท่ีสอง โดยผูออกแบบไดออกแบบสระน้ําท่ีมีระดับน้ําสูงเทากับพ้ืนทางเดินดังท่ีแสดงในรูปตัด 

  Water Wall เปนพ้ืนท่ีสําหรับสรางแรงจูงใจและความคุนชินกับการสัมผัสน้ําลําดับ

สุดทาย ดวยการสรางกําแพงน้ําตกแลวปลอยใหละอองน้ําและน้ํานั้นกระเด็นมาสัมผัสกับผิวหนังท้ัง

รางกายของผูใช เพ่ือสรางความคุนชินของรางกายกับอุณหภูมิของน้ํากอนท่ีจะไปใชพ้ืนท่ีสระวายน้ํา 

 

 

 



66 
 

 

 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดวัสดุท่ีใชในโครงการ Water Spa 

ชื่อหอง/พ้ืนท่ี วัสดุปดผิวสวนพ้ืน วัสดุปดผิวสวนกําแพง หมายเหตุ 

Context คอนกรีตปูทางเทาท่ัวไป คอนกรีต,กระจก,เหล็ก - 

ทางเขาโครงการ คอนกรีตบล็อคหญา, 

หินกรวด 

คอนกรีต,หินกร ุ - 

สวนตอนรับ กระเบ้ืองporcelain  

สีขาวแบบเรยีบดาน 

คอนกรีตผิวเรียบ 

ทาสีขาว 

มีการใชวัสดุท่ีใหพ้ืนผิวเรียบเพ่ือ

ตัดกับสมัผสัของหญาท่ีปูขนาบ

สวนตอนรับ 

Hand Pool หินกร ุ หินกร ุ เพราะหินเมื่อสมัผสักับนํ้าจะเกิด

ความมันวาวท่ีสรางแรงจูงใจให

สัมผสั และยังมผีิวสัมผัสท่ีหยาบ

สรางแรงเสียดทานปองกันการ

ลื่นลม 

Break Area กระเบ้ืองporcelain  

สีขาวแบบดาน 

คอนกรีตผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชวัสดุท่ีใหพ้ืนผิวเรียบเพ่ือ

ตัดกับสมัผสัของหญาและตนไมท่ี

ขนาบสวนน้ี 

หองล็อคเกอรและ

สวนเปลีย่นเสื้อผา 

ไม,กระเบ้ืองporcelain  

สีขาวแบบเรยีบดาน 

ไม,คอนกรีตผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชแนวปูไมและความตาง

ของวัสดุปูพ้ืนเปนการนําระบบ

สัญจร 

Floor Pool หินกร ุ หินกร ุ เพราะหินเมื่อสมัผสักับนํ้าจะเกิด

ความมันวาวท่ีสรางแรงจูงใจให

สัมผสั และยังมผีิวสัมผัสท่ีหยาบ

สรางแรงเสียดทานปองกันการ

ลื่นลม 

Relax Area ไม ไม,คอนกรีตผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชไมเพ่ือปองกันการสัมผัส

ความรอนท่ีสะสมบนคอนกรีต 

หองซาวนา ไม,หินกร ุ หินกร ุ มีการใชไมเพ่ือปองกันรางกาย

สัมผสัความรอนท่ีสะสมบนผนัง

หรือพ้ืนหิน 

บอนํ้ารอน-เย็น หินกร ุ หินกร ุ เพราะหินเมื่อสมัผสักับนํ้าจะเกิด

ความมันวาวท่ีสรางแรงจูงใจให

สัมผสั และยังมผีิวสัมผัสท่ีหยาบ

สรางแรงเสียดทานปองกันการ

ลื่นลม 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดวัสดุท่ีใชในโครงการ Water Spa (ตอ) 

ชื่อหอง/พ้ืนท่ี วัสดุปดผิวสวนพ้ืน วัสดุปดผิวสวนกําแพง หมายเหตุ 

Terrace กระเบ้ืองporcelain  

สีขาวแบบดาน 

คอนกรีตผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชวัสดุท่ีใหพ้ืนผิวเรียบเพ่ือ

ตัดกับสมัผสัของหญาและตนไมท่ี

ขนาบสวนน้ี 

Relax Area ไม ไม,คอนกรตีผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชไมเพ่ือปองกันการสัมผัส

ความรอนท่ีสะสมบนคอนกรีต 

Water Wall หินกร ุ หินกร ุ เพราะหินเมื่อสมัผสักับนํ้าจะเกิด

ความมันวาวท่ีสรางแรงจูงใจให

สัมผสั และยังมผีิวสัมผัสท่ีหยาบ

สรางแรงเสียดทานปองกันการ

ลื่นลม 

สระวายนํ้า กระเบ้ืองปูสระนํ้า, 

หินกร ุ

หินกร ุ

Relax Area ไม ไม,คอนกรีตผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชไมเพ่ือปองกันการสัมผัส

ความรอนท่ีสะสมบนคอนกรีต 

สระนํ้าวน กระเบ้ืองปูสระนํ้า, 

หินกร ุ

หินกร ุ เพราะหินเมื่อสมัผสักับนํ้าจะเกิด

ความมันวาวท่ีสรางแรงจูงใจให

สัมผสั และยังมผีิวสัมผัสท่ีหยาบ

สรางแรงเสียดทานปองกันการ

ลื่นลม 

Terrace กระเบ้ืองporcelain  

สีขาวแบบดาน 

คอนกรีตผิวเรียบทาสี

ขาว 

มีการใชวัสดุท่ีใหพ้ืนผิวเรียบเพ่ือ

ตัดกับสมัผสัของหญาและตนไมท่ี

ขนาบสวนน้ี 

สระวายนํ้าแบบทาง

ยาว 

กระเบ้ืองปูสระนํ้า, 

หินกร ุ

หินกร ุ เพราะหินเมื่อสมัผสักับนํ้าจะเกิด

ความมันวาวท่ีสรางแรงจูงใจให

สัมผสั และยังมผีิวสัมผัสท่ีหยาบ

สรางแรงเสียดทานปองกันการ

ลื่นลม 
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 6.2 โครงการ Weekend House 

 

ภาพท่ี 88 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันตนโครงการ Weekend House 

 

ภาพท่ี 89 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันท่ีสองโครงการ Weekend House 
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ภาพท่ี 90 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันสุดทายโครงการ Weekend House 

 

ภาพท่ี 91 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันสุดทายโครงการ Weekend House 



70 
 

 

 

 

ภาพท่ี 92 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันสุดทายโครงการ Weekend House 

 

 

ภาพท่ี 93 ภาพโมเดลทดลองการออกแบบข้ันสุดทายโครงการ Weekend House 
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ภาพท่ี 94 ภาพแสดงระดับความสงบของพ้ืนท่ีกิจกรรมโครงการ Weekend House 

 

 

ภาพท่ี 95 ภาพแสดงการแทรกซึมของโครงการกับธรรมชาติกับบริบทโครงการ Weekend House 
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ภาพท่ี 96 ผังพ้ืนโครงการ Weekend House สวนท่ีพักอาศัย 

 

 

ภาพท่ี 97 ผังพ้ืนโครงการ Weekend House สวนพักผอน 
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ภาพท่ี 98 รูปตัดแสดงระดับการสัมผัสของแตละกิจกรรมในโครงการ Weekend House 

 โครงการ Weekend House มีแนวคิดหลักท่ีตองการใหผูใชโครงการนั้นไดสัมผัสกับ

ธรรมชาติจริงท่ีมีในบริบทและท่ีตั้งโครงการ ดังนั้นผูออกแบบจึงมีความพยายามท่ีจะออกแบบ

สถาปตยกรรมท่ีเชื้อเชิญใหผูใชสัมผัสกับธรรมชาติจริงมากท่ีสุด ดังท่ีแสดงในรูปตัดสวนตางๆท่ี

ผูออกแบบไดเพ่ิมพ้ืนท่ีเขาไปในแตละสวนใหเกิดมุมดึงดูดและเชื้อเชิญการสัมผัสจริงจากบริบท  

 Pond เปนสระน้ําท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการปรับตัวระหวางการสัมผัสน้ําจากสระและจาก

ทะเลสาบลุงมี เนื่องจากผูออกแบบนั้นมีความเห็นวา โดยแรกผูใชอาจจะไมกลาท่ีจะสัมผัสน้ําจาก

ทะเลสาบเนื่องจากความกลัวตางๆ ดังนั้นสระน้ํานี้จะเปนสระท่ีใชปรับสภาพความคุนชินของรางกาย 

ระหวางสระน้ําท่ีสรางข้ึนเองกับสระน้ําท่ีเกิดตามธรรมชาติ ซ่ึงตําแหนงของสระน้ํานี้จะอยูติดกับ

ทะเลสาบเพ่ือเอ้ืออํานวยใหเกิดความคุนชินและสามารถเปลี่ยนลงเลนน้ําในทะเลสาบไดอยางสะดวก 

 Pool Step เปนเครื่องมือท่ีผูออกแบบใชเปนสิ่งเชื่อมโยงระหวางตัวอาคารและทะเลสาบ 

โดยการใชระดับท่ีคอยๆลดหลั่นเหมือนบันไดลงสูทะเลสาบ เพ่ือใหเกิดการปรับตัวกอนลงสัมผัสน้ํา

อยางคอยเปนคอยไป 

 Pool Terrace at Calm space เปนระเบียงแบบคอรท (Court) ลอมกันเปนสี่เหลี่ยม

สองระดับ โดยระดับแรกยกระดับสูงข้ึนจากผิวน้ําประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือใหเทาของผูใชนั้น

สามารถแกวงเลนน้ําได และเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหสัมผัสน้ํา สวนในระดับท่ีสองอยูต่ํากวาระดับ

ผิวน้ําลงไป 30 เซนติเมตร ท้ังนี้เพ่ือเปนการปรับสภาพความคุนชินกอนสัมผัสน้ํา 
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ภาพท่ี 99 ภาพโมเดลสวน Pool Terrace at Calm space 

 

ภาพท่ี 100 รูปตัดแสดงการใชระดับความสูงของเนินเขาเปนเครื่องมือในการรับรูทางสายตา 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดวัสดุท่ีใชในโครงการ Weekend House 

ชื่อหอง/พ้ืนท่ี วัสดุปดผิวสวนพ้ืน วัสดุปดผิวสวนกําแพง หมายเหตุ 

Context ดิน, ทราย, หญา ตนไม, ธรรมชาต ิ - 

ทางเขาโครงการ

สวนแรก 

ไม ตนไม, ธรรมชาต ิ เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูถึงความ

นุมของดินผานการสัมผัสบนแผน

ไมท่ีวางฝงไวระดับเดียวกับผิวดิน 

ทางเขาโครงการ

สวนท่ีสอง 

หินกาบ ตนไม, ธรรมชาต ิ เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูถึงสมัผสั

แบบตะปุมตะปาคลายกับการ

เดินบนพ้ืนธรรมชาต ิ

Stone Pond หินแมนํ้าหลายขนาด 

หินกรวด, หินกาบ 
- 

เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูถึงสมัผสั

แบบตะปุมตะปาคลายกับการ

เดินบนพ้ืนธรรมชาต ิโดยในสวน

น้ีจะมีการเพ่ิมความละเอียดของ

ความหยาบคละกัน เพ่ือเปนการ

ปรับความคุนชินการสัมผัสกอน

เขาสูตัวบาน 

สวนน่ังเลน  

(Front Terrace) 

หินกาบ,  

กระเบ้ือง Porcelain 

ผิวหยาบ Size 25x25, 

50x50 

- 

Pond,  

Pond Border 

กระเบ้ือง,หินกาบกร ุ

- 

เพ่ือใหหินน้ันนําอุณหภมูิจาก

ทะเลสาบมาสูสระนํ้า ผูใชได

สามารถปรับสภาพความคุนชิน

ได 

Living Border ไม 

- 

ใชพ้ืนระแนงไมเพ่ือ Drain นํ้า

เปนสวนแรก เมื่อผูใชเลนนํ้าเสร็จ

กอนท่ีจะเขาสูตัวบาน 

สวนรับแขก 

(Living area) 

กระเบ้ือง Porcelain 

ผิวหยาบ  

Size 25x25, 50x50 

- 

ใชความถ่ีท่ีเกิดจากการปู

กระเบ้ืองเพ่ือลดแรงเสียดทาน

ปองกันลื่นเมื่อผูใชเปยกจากสวน  

Living Border และ Pool 

Terrace 

สวนทานอาหาร,

เตรียมอาหาร 

(Dinning,Pantry) 

กระเบ้ือง Porcelain 

ผิวหยาบ  

Size 25x25, 50x50 

- 

ครัว คอนกรีตผิวขัดมัน คอนกรีตผิวขัดมัน - 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดวัสดุท่ีใชในโครงการ Weekend House (ตอ) 

ชื่อหอง/พ้ืนท่ี วัสดุปดผิวสวนพ้ืน วัสดุปดผิวสวนกําแพง หมายเหตุ 

ระเบียงสระวายนํ้า 

(Pool Terrace) 

ไม  ใชพ้ืนระแนงไมเพ่ือ Drain นํ้า

เปนสวนแรก เมื่อผูใชเลนนํ้าเสร็จ

กอนท่ีจะเขาสูตัวบาน 

โถงหนาหองนอน กระเบ้ืองหิน Porcelain 

ผิวหยาบ  

Size 50x50 

คอนกรีตผิวขัดมัน 

- 

หองนอน คอนกรีตผิวขัดมัน คอนกรีตผิวขัดมัน - 

ทางเดินไปสวน 

ซาวนา 

หินกาบกร,ุ อิฐ หินกาบกร,ุ อิฐ เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูถึงสมัผสั

แบบตะปุมตะปาคลายกับการ

เดินบนพ้ืนธรรมชาต ิ

ซาวนา กระเบ้ือง Porcelain 

ผิวหยาบ  

Size 25x25, 50x50 

คอนกรีต มีการใชวัสดุท่ีใหพ้ืนผิวเรียบเพ่ือ

ตัดกับสมัผสัของหญาและตนไมท่ี

ขนาบสวนน้ี 

บอนํ้ารอน-นํ้าเย็น หินกาบกร ุ หินกาบกร ุ เพ่ือใหหินน้ันนําอุณหภมูิจาก

ทะเลสาบมาสูสระนํ้า ผูใชได

สามารถปรับสภาพความคุนชิน

ได 

ทางเดินไปสวนสระ

วายนํ้าทางยาว 

หินกาบกร,ุ อิฐ หินกาบกร,ุ อิฐ เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูถึงสมัผสั

แบบตะปุมตะปาคลายกับการ

เดินบนพ้ืนธรรมชาต ิ

สระวายนํ้าทางยาว กระเบ้ือง,หินกาบกร ุ

- 

เพ่ือใหหินน้ันนําอุณหภมูิจาก

ทะเลสาบมาสูสระนํ้า ผูใชได

สามารถปรับสภาพความคุนชิน

ได 

ทางเดินไปสวน 

Calm area 

หินกาบกร,ุ อิฐ หินกาบกร,ุ อิฐ เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูถึงสมัผสั

แบบตะปุมตะปาคลายกับการ

เดินบนพ้ืนธรรมชาต ิ

Calm area ไม,หินกาบกร ุ  ในสวนของ Border ช้ันแรกน้ัน 

ใชเปนระแนงไมเพ่ือ Drain นํ้า

ปองกันการลื่น และ Border ช้ัน

สองน้ันใชเปนหินเพ่ือตัวนํา

อุณหภูมจิากนํ้าในทะเลสาบ 



77 
 

 

 

7. สรุปผลจากการออกแบบทดลอง 

   7.1 จากการทดลองนั้นพบวาข้ันตอนการเลือกใชวัสดุนั้นจะเกิดข้ึนหลังจากมีการ

วิเคราะหกิจกรรม ลักษณะของการใชงานและหนาท่ีของพ้ืนท่ีนั้นอยางละเอียด วามีความเหมาะสมตอ

พ้ืนผิวสัมผัสลักษณะใด วัสดุชนิดใดท่ีเอ้ืออํานวยตอการใชงานและเหมาะสมกับบริบทนั้น 

   7.2 จากการทดลองนั้นพบวา เม่ือเกิดการเปลี่ยนถายลักษณะของพ้ืนผิวสัมผัสแบบ

ฉับพลัน หรือการเปลี่ยนถายลักษณะพ้ืนผิวสัมผัสท่ีมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง การเพ่ิมพ้ืนท่ีจุด

เปลี่ยนถายหรือพ้ืนท่ีระหวางเพ่ือการเปลี่ยนถายในการปรับการรับรู จะชวยเพ่ิมระดับการรับรูความ

แตกตางของพ้ืนผิวสัมผัสใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนและสรางความลื่นไหลในการรับรูดวย 

   7.3 จากการทดลองนั้นพบวาการเลือกใชวัสดุในอาคารนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึง

ความสัมพันธของวัสดุ กับกิจกรรมภายในโครงการแลว อีกปจจัยหนึ่ ง ท่ีตองคํานึงดวย คือ 

ความสัมพันธของวัสดุในอาคารกับวัสดุของบริบทท่ีมีอยูเดิมแลว เพราะเปนปจจัยสําคัญตอการแสดง

ตัวตนของสถาปตยกรรม 

   7.4 จากการทดลองนั้นพบวาผูออกแบบควรใหความสําคัญกับพ้ืนผิวสัมผัสท้ังใน

ระนาบทางนอนและตั้ง 

   7.5 จากการทดลองนั้นพบวาการลําดับการรับรู (Sequence) ในโครงการตองมีการ

วิเคราะหและวางแผนอยางละเอียด เพราะเปนปจจัยสําคัญในการรับรูบรรยากาศ (Atmosphere) 
 

 



 

บทที่ 5 

บทสรุปการศึกษา 

1. สรุปข้ันตอนการออกแบบ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาทดลองสรางสถาปตยกรรมท่ีสัมผัสได (Tactile 

Architecture) ซ่ึงเกิดจากกระบวนการออกแบบท่ีใหความสําคัญเรื่องของการรับรูทางการสัมผัส โดย

เกิดจากการทํางานรวมกันระหวางรูปทรง หนาท่ีการใชงาน และวัสดุอยางสัมพันธกัน เพ่ือใหเกิดการ

รับรู ท่ีเขมขนข้ึนหรือการสรางประสบการณใหมๆในงานสถาปตยกรรม รวมท้ังการสรางความ

เฉพาะตัวของสถาปตยกรรม โดยมีวิธีการศึกษาโดยยอดังนี้ 

 1.1 ศึกษารวมรวมขอมูลตางๆท่ีมีความเก่ียวของจากเอกสาร หนังสือ บทความ 

วิทยานิพนธ กรณีศึกษางานสถาปตยกรรม ท้ังจากสื่อสิ่งพิมพ สื่อมีเดีย อินเตอรเนต หรือการเดินทาง

ไปสัมผัสคนหาขอมูลตางๆจากสถานท่ีจริง โดยมุงเนนศึกษาประเด็นเรื่องการรับรูของมนุษยและวัสดุ

ในงานสถาปตยกรรม 

 1.2 ศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษางานสถาปตยกรรมในประเด็นของเรื่องการเลือกใช

วัสดุ ปจจัยท่ีมีบทบาทตอการเลือกใชวัสดุ และผลลัพธตางๆท่ีเกิดจากการเลือกหรือจงใจใชวัสดุใดๆ

เพ่ือสรางความหมายเฉพาะแกอาคาร 

 1.3 ศึกษา รวบรวมขอมูลท้ังหมด วิเคราะหและจัดหมวดหมูชุดขอมูล สังเคราะหผลลัพธ

มาใชเปนแนวคิดในการออกแบบ 

 1.4 กําหนดท่ีตั้งโครงการ และรายละเอียดโครงการ โดยเลือกประเภทของโครงการท่ี

สนับสนุนเนื้อหาการออกแบบ เพ่ือวัตถุประสงคในการศึกษาทดลอง 

 1.5 ออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมุงเนนเรื่องการรับรูซ่ึงเกิดจากกระบวนการออกแบบท่ีให

ความสําคัญเรื่องรูปทรง หนาท่ีการใชงาน และวัสดุอยางสัมพันธกัน เพ่ือสรางสถาปตยกรรมท่ีสัมผัส

ได (Tactile Architecture) หรือการสรางประสบการณเชิงพ้ืนท่ีผานวัสดุ 

 1.6 สรุปผลการเสนอแนะท้ังขอดีและขอเสียในการออกแบบ ปญหาและอุปสรรค 

ตลอดจนแนวทางในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตอผูท่ีสนใจศึกษาหัวขอวิทยานิพนธนี้ 
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2. สรุปผลการศึกษา 

 จากการทดลองตามสมมติฐาน ทําใหผูศึกษาพบวา เม่ือสถาปตยกรรมนั้นถูกออกแบบ

โดยใหความสําคัญเรื่องการรับรูทางการสัมผัสเปนสําคัญผานการใชเครื่องมือ ซ่ึงคือ วัสดุอยางมี

ความสัมพันธกับการใชงานอยางเหมาะสมนั้น จะสามารถสรางความเฉพาะตัวทางสถาปตยกรรมให

เกิดข้ึนจริง รวมถึงระดับการรับรูในพ้ืนท่ีท้ังในทางกายภาพและความรูสึกจะมีความชัดเจนมากข้ึน 

สงผลใหเกิดการใชงาน การใชพ้ืนท่ีท่ีมีความคลองตัว ลื่นไหลในการทํากิจกรรม นอกจากนี้การให

ความสําคัญกับการรับรูทางการสัมผัสนั้น สามารถสงผลในกระบวนการออกแบบตั้งแตข้ันตอนการจัด

กลุมพ้ืนท่ีกิจกรรม ระบบสัญจรภายในโครงการ รูปแบบการเขาถึงพ้ืนท่ีแตละสวนในโครงการ รวมถึง

การแสดงตัวตนของสถาปตยกรรมท่ีมีตอบริบท 
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