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 The purpose of this architectural research is to find out the possibility of architectural 
formation under condition of existing context as well as environment. The main target is to create 
equilibrium balance within ecological activities through the concept of camouflage relationship, thus 
this camouflage methodology could apply to search the significance of environment cohabitation 
with perception of absence. 
 However, the hypothesis of architectural absence could create ecology equilibrium 
balance between both environment and context, which leads to the experimentation that could carry 
out the results of possibility to define presence and absence of architectural camouflage respectively. 
On the other hand, to study on the meaning and configuration of how structure could reflect an idea 
of both presence and absence in architectural perception. The appearance of these physical could 
be named as “Architectural Camouflage”. 
 Reasonable space that could be easily recognize, in condition of distinguish between 
environment and unconformity activity in place are the factors that lead to the process of the site 
selection as we as both location and context, where this camouflage method could be took place.  
 The architectural absence experimentation would presented in such a way of distortion 
and ambiguous in physical and environmental coexistence perception. In order to generate the 
blurring direction that user could percept in the sense. The interception of each units and ambiguous 
functional could create various activities within the space, to throw-out the sense of presence and 
absence methodology in architecture throughout the existing environment and context. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 จากสถาปัตยกรรมท่ีเคยท าหน้าท่ีเป็นสิ่งปกคลมุร่างกายของมนษุย์ในรูปแบบตา่งๆท่ี
ก่อรูปตามแตล่ะภมูิประเทศและภมูิอากาศท่ีแตกตา่งกนั ด้วยภมูิปัญญาของมนษุย์ท่ีเร่ิมต้นหาท่ี
ก าบงัตนด้วยวตัถตุามธรรมชาต ิเชน่ ถ า้ ตอ่มาเม่ือมนษุย์อยูร่่วมกนัมากขึน้ท าให้มนษุย์เร่ิมรู้จกัการ
สร้างสภาพแวดล้อมขึน้เองด้วยเหตผุลพืน้ฐานในการอยูอ่าศยัและท ากิจกรรมร่วมกนัใน
สภาพแวดล้อม เป็นท่ีเข้าใจว่าตวัตนทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นตวัก าหนดพืน้ท่ีวา่งท่ีเอือ้
ประโยชน์ตอ่การท ากิจกรรมในสภาพแวดล้อม  
 ปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์มีควำมหลำกหลำยทับซ้อนกันมำกขึน้ในแต่ละ
ช่วงเวลำ ตวัตนของสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนันัน้ไมส่ามารถรองรับกิจกรรมท่ีทบัซ้อนกนัได้
อยา่งสมบรูณ์ภายใต้บริบทของเวลาท่ีแปรเปล่ียนไปในแตล่ะวนั เน่ืองจากตวัตนของสถาปัตยกรรม
ท่ีเกิดขึน้มานัน้ได้ท าหน้าท่ีเพียงเพ่ือตอบสนองตอ่กิจกรรมในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่เทา่นัน้ และเม่ือ
ความหลากหลายของกิจกรรมมีมากขึน้ สถาปัตยกรรมท่ีเคยก่อรูปด้วยความพยายามสร้างความ
ชดัเจนของตวัตนในสภาพแวดล้อมนัน้ไมส่ามารถท่ีจะท าหน้าท่ีส่ือสารหรือปรับเปล่ียนตวัตนให้เข้า
กบัความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเปล่ียนไปในแตล่ะวนั จากตวัตนทางสถาปัตยกรรมท่ีมี
ประโยชน์ในการสร้างขอบเขตท่ีชดัเจนตอ่การรับรู้ประเภทและหน้าท่ีของกิจกรรมให้กบั
สภาพแวดล้อมกลายเป็นความขดัแย้งระหวา่งตวัตนทางสถาปัตยกรรมกบัสภาพแวดล้อมใน
ปัจจบุนัท่ีรูปแบบของกิจกรรมนัน้มีการเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะชว่งเวลา และความขดัแย้งระหวา่ง
ตวัตนทางสถาปัตยกรรมกบัสภาพแวดล้อมนัน่เองได้สร้างให้เกิดสภาวะท่ีไมส่มดลุของพืน้ท่ีวา่งใน
บริบทแวดล้อมให้เกิดขึน้ 
 จึงน ำไปสู่ค ำถำมที่ว่ำกำรไร้ตัวตนของสถำปัตยกรรมจะสำมำรถสร้ำงสภำวะ
สมดุลให้กับบริบทได้อย่ำงไร เป็นค าถามท่ีผู้ เขียนคิดวา่นา่จะน าไปสูก่ารค้นพบวิธีการท่ีจะ
น ามาซึง่การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมท่ีน าไปสูส่ภาวะสมดลุของพืน้ท่ีว่างกบัสภาพแวดล้อม 

 แล้วอะไรคือความสมดลุของบริบท ในท่ีนีผู้้ เขียนมีความเข้าใจวา่ในความสมดลุของ
บริบทนัน้จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือบริบทมีการเคล่ือนท่ีอยา่งสมดลุเหมือนเป็นการเคล่ือนท่ีออกไปเพ่ือ
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กลบัไปจดุเร่ิมต้น มีลกัษณะความสมัพนัธ์แบบวงกลม การเปล่ียนแปลงใดๆท่ีท าให้บริบทไมส่ามาร
เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมได้นัน้ความสมดลุจะไมส่ามารถเกิดขึน้  
 การพิจารณาการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมจากการเคลื่อนที่ของบริบทเพื่อยังคงรักษาหรือ
สร้างสมดุลใหม่ให้กับบริบทนั้นๆจึงเป็นสิ่งที่ผู้เขียนสนใจที่จะน ามาศึกษาและทดลองในการก่อรูป
ทางสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรมไมใ่ชส่ิ่งมีชีวิตเหมือนกบัมนษุย์ พืช หรือสตัว์ ท่ีมีความสามารถในการ
ปรับตวัให้สอดคล้องไปตามการเคล่ือนท่ีของบริบทนัน้ๆ ในบางบริบทสถาปัตยกรรมมีความชดัเจน
ในตวัตนเป็นอย่างมากซึง่ในบางครัง้ตวัตนของสถาปัตยกรรมได้ไปท าลายสมดลุของบริบทให้ลดลง 
และในบางบริบทความไมช่ดัเจนของสถาปัตยกรรมก็ไมไ่ด้ท าให้สมดลุนัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ภายใต้บริบท จงึจ าเป็นท่ีต้องมีทัง้ความมีตวัตนและปราศจากตวัตนในความสมดลุตา่งๆ ผู้ เขียน
เช่ือวา่ในบางครัง้สถาปัตยกรรมต้องการความชดัเจนในตวัตนและในบางครัง้สถาปัตยกรรมเองก็ไม่
ต้องการความชดัเจนในตวัตนเพ่ือท่ีจะยงัคงหรือสร้างสมดลุตา่งๆไว้ให้กบับริบท 
 แล้ววิธีการใดท่ีจะสามารถน ามาพิจารณาร่วมกบัสถาปัตยกรรมให้มีความสามารถท่ี
จะแสดงและละทิง้ตวัตนได้ การพราง เม่ือเราลองพิจารณาถึงกระบวนการท างาน เราจะพบวา่เป็น
กระบวนการท่ีสามารถท างานได้ทัง้สองลกัษณะทัง้แสดงการมีตวัตนและปราศจากตวัตนเพ่ือให้
การเคล่ือนท่ีของบริบทนัน้เป็นไปอยา่งสมดลุ 
  
สมมุตฐิำน 
 การน ากระบวนการทางการพราง มาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมจะ
สามารถสร้างสถาปัตยกรรมให้อยูร่่วมกบับริบทได้อยา่งสมดลุ 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. ศกึษารูปแบบและปัจจยัท่ีท าให้เกิดกระบวนการของการพราง 
2. ศกึษาทดลองสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งการพรางกบัการก่อรูปทาง

สถาปัตยกรรม 
3. ศกึษากระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ของการมีตวัตนและไร้ตวัตนของ

สถาปัตยกรรม       ท่ีมีผลกบัสมดลุของบริบท 
4. ศกึษาบริบทท่ีมีความต้องการสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการทางการพราง 
5. ศกึษาและพฒันาแนวความคดิทางการพรางสูก่ารออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศกึษามิติตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะการพรางทัง้เชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรมน ามา
สร้างเป็นกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทท่ีสอดคล้องกบัตวัสถาปัตยกรรม 
 
ขัน้ตอนและวิธีกำรศึกษำ 
 1. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูและตัง้สมมตุฐิาน 
 3. ท าการทดลองสมมตุฐิานเก่ียวกบัการพราง 
 4. จดัท าโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกบัการทดลอง 
 5. ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 6. สรุปแบบและน าเสนอแบบขัน้ตอนสดุท้าย หุ่นจ าลอง และเอกสารวิทยานิพนธ์ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การศกึษาเร่ืองการพรางในงานสถาปัตยกรรม คาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงข้อมลูใน
การรออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสามารถอยูร่่วมกบับริบท ด้วยความเข้าใจถึงการมีตวัตนและไร้ซึง่
ตวัตนของสถาปัตยกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์กบับริบทและก่อให้เกิดสภาวะสมดลุท่ีดีตอ่ระบบ
นิเวศให้กบักิจกรรมตา่งๆในสภาพแวดล้อม 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพืน้ฐำนท่ีเก่ียวกับกำรพรำง 
 

 ธรรมชาตปิรับเปล่ียนตวัเองไปตามสภาพแวดล้อมและฤดกูาลท่ีเปล่ียนไป สิ่งมีชีวิตท่ี
ด ารงอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมตา่งๆนัน้ล้วนมีวิธีการปรับสภาพเพ่ือการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมท่ี
ตนอาศยัอยู่ 
 การพรางเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีสิ่งมีชีวิตได้เลือกใช้เพ่ือด ารงอยูซ่ึง่ตวัตนและสาย
พนัธ์ของตนมาเป็นชว่งเวลาหลายร้อยหลายพนัปี เป็นไปได้หรือไมห่ากเราจะกลา่ววา่ธรรมชาตขิอง
การพรางนัน้เป็นวิธีการซึง่น ามาสูก่ารสร้างความสมดลุของวฏัจกัรของการอยูร่่วมกนัโดยปราศจาก
การรับรู้ถึงตวัตน 
 สถาปัตยกรรมเองก็มีนยัยะของการอยูร่่วมกนักบัสภาพแวดล้อมเชน่กนั  หน้าท่ีและ
บทบาทของสถาปัตยกรรมมิใชแ่คก่ารตัง้อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวแล้วสร้างความสมัพนัธ์ตา่งๆเพียงแค่
ภายในตวัมนัเองเทา่นัน้แตย่งัมี บทบาทและหน้าท่ีจะต้องรักษาหรือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เกิด
ขึน้กบัสภาพแวดล้อมท่ีตวัมนัเข้าไปอยูอ่าศยัอีกด้วย 
 การพรางจงึเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจในการน ามาสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมท่ีจะเกิดขึน้
ภายใต้วฏัจกัรของสภาพแวดล้อมท่ีด าเนินมาเป็นชว่งเวลานาน ซึง่การสร้างสถาปัตยกรรมภายใต้
กระบวนการพรางจะสามารถสร้างสถาปัตยกรรมท่ีเข้ามาแทรกซมึหรือซอ่นตวัอยูภ่ายใต้บริบท
ตา่งๆและยงัสามารถสร้างความสมดลุของการอยูร่่วมกนัโดยปราศจากการรับรู้ถึงตวัตนของ
สถาปัตยกรรม 
 
นิยำมและควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรพรำง 
 ความหมายของ พรำง ในพจนานกุรมฉบบัภาษาไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ได้ให้
ความหมายไว้วา่ 
 พรำง  หมายความวา่ ท าให้เข้าใจเป็นอ่ืน , ท าให้เลือน  
 กำรพรำง คือ กระบวนการท่ีสร้างความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมด้วยการสร้าง
ความหมายใหมใ่ห้กบัตวัตน 
 
ปัจจัยท่ีทำงกำรพรำง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตล้ิวนตา่งมีวิธีการพรางท่ีแตกตา่งกนั กระบวนการ
ตา่งๆท่ีสิ่งมีชีวิตน ามาใช้ในการพรางนัน้ล้วนมีปัจจยัตา่งๆจากสภาพแวดล้อมท่ีตนเลือกท่ีจะเข้าไป
อยูอ่าศยั ซึง่ปัจจยัตา่งๆนัน้ล้วนสง่ผลตอ่วิธีการท่ีสิ่งมีชีวิตจะต้องน ามาสร้างกระบวนการทางการ
พรางให้เหมาะสมกบัความสามารถของสิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดหากเราท าความเข้าใจกระบวนการ
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้เราจงึจ าเป็นท่ีจะต้องทราบถึงปัจจยัตา่งๆท่ีมาก าหนดให้เกิดการพรางในลกัษณะ
ตา่งๆซึง่เราสามารถแยกออกได้เป็น 3ปัจจยัด้วยกนัคือ 
 1.  ปัจจยัจากสภาพแวดล้อม 
 2.  ปัจจยัจากพฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิต 
 3.  ปัจจยัจากลกัษณะทางกายภาพ 
 ปัจจัยท่ีเกิดจำกสภำพแวดล้อม ปัจจยัจากสภาพแวดล้อมนัน้จะประกอบไปด้วย 
สภาพภมูิอากาศ เช่น ความร้อน ความชืน้ อณุหภมูิ สภาพภมูิประเทศ เชน่ ทะเลทราย ทุง่หญ้า 
ภเูขา ความแตกตา่งทางสภาพแวดล้อมเหล่านีส้ง่ผลให้กับสิ่งมีชีวิตน ามาใช้กบัลกัษณะทาง
กายภาพของตนในการปรับเปล่ียนสร้างความหมายตา่งๆตอ่ผู้ รับรู้เพ่ือความอยูร่อดใน
สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 การพรางท่ีเกิดจากปัจจยัทางสภาพแวดล้อมโดยน าลกัษณะทางกายภาพของภมูิประเทศ 
             มาใช้ 
ท่ีมา : Zoltan Takacs, Moth, accessed December 15, 2011 available from 
http://zoltantakacs.com/zt/pw/in/album.php?idx=23 

 
ปัจจัยจำกพฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิต ด้วยพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัของสิ่งมีชีวิต บาง

ชนิดต้องอยูเ่ป็นกลุม่ บางชนิดต้องอยู่อยา่งโดดเด่ียว ความแตกตา่งระหวา่งชว่งเวลา กลางวนั 
กลางคืน พฤตกิรรมการกิน สตัว์กินพืช สตัว์กินเนือ้ ความแตกตา่งทางพฤตกิรรมเหลา่นีท้ าให้
วตัถปุระสงค์ในการพรางของสตัว์แตล่ะชนิดต้องแตกตา่งกนั จงึเป็นปัจจยัให้เกิดการพรางท่ีต้อง
สอดคล้องไปกบัพฤตกิรรมของสตัว์แตล่ะชนิดในการอยู่อาศยั 
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ภาพท่ี 2 การพรางท่ีเกิดจากปัจจยัทางพฤตกิรรมโดยไมไ่ด้ค านงึถึงลกัษณะทางกายภาพจาก
สภาพแวดล้อม 

ท่ีมา : Wikipedia, Plains zebra, accessed December 15, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chapman-Zebra 
 

ปัจจัยจำกลักษณะทำงกำยภำพ ในสิ่งมีชีวิตบางประเภทการปรับตวัตาม
ลกัษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมนัน้ไมส่ามารถท่ีจะท าให้อยู่รอดได้สตัว์บางชนิดเรียนรู้ท่ี
จะน าลกัษณะพิเศษทางกายภาพหรือความหมายของสตัว์ชนิดอ่ืนๆมาใช้กบัตวัเองเพ่ือความอยู่
รอดในสภาพแวดล้อมนัน้ๆ ง ูScarlet King Snake เป็นงท่ีูไมมี่พิษแตมี่การสร้างลกัษณะทาง
กายภาพให้มีความหมายเหมือนง ูEastern coral Snake ท่ีมีพิษร้ายแรง โดยเลียนแบบแถบและ
จงัหวะของสีบนล าตวัให้ดคูล้ายกนัเพ่ือพรางความหมายท่ีแท้จริงในสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 3  การพรางท่ีเกิดจากปัจจยัจากลกัษณะทางกายภาพโดยการน าลกัษณะทางกายภาพของ

สิ่งมีชีวิตท่ีคล้ายกนัมาใช้กบัตนเพ่ืออยูอ่าศยัในสภาพแวดล้อม 
ท่ีมา :  Falkenblog, Abatesian mimicry explanation of business cycles, accessed 

December 15, 2011 available from http://falkenblog.blogspot.com/2010/07 
/batesian-mimicry-explanation-of.html 
 

สิ่งมีชีวิตเรียนรู้และเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมขึน้อยูก่บัปัจจยัและวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่ง
กนัท าให้สิ่งมีชีวิตเหลา่นีย้งัคงรักษาสมดลุให้กบัสภาพแวดล้อมได้อยา่งยัง่ยืน มนษุย์ตระหนกัถึง
ความพิเศษของการเรียนรู้ธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิตจงึเกิดความพยายามท่ีเรียนรู้กระบวนการตา่งๆ
จากสิ่งมีชีวิตเพ่ือท่ีจะน ามาปรับใช้กบัการด ารงชีวิตของตน เชน่กนัเราจงึสงัเกตเห็นว่าการพราง
ไมไ่ด้มีเพียงแคก่ระบวนการท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตอิยา่งเดียว ซึง่ในการพิจารณาท าความ
เข้าใจเก่ียวกบัการพรางนัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องน ากระบวนการพรางท่ีเกิดจากมนษุย์มาศกึษาด้วย
เชน่กนั  

 
 
 
 

http://falkenblog.blogspot.com/2010/07


9 

 

ประเภทของกำรพรำง  
การพิจารณาถึงกระบวนการพรางเพื่อให้เกิดความชดัเจนทางความเข้าใจทาง

ความสามารถในการพรางนัน้จงึสามารถท่ีจะแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกัๆคือ 
1. กำรพรำงท่ีเกิดจำกสิ่งมีชีวิตในธรรมชำติ 
2. กำรพรำงท่ีเกิดจำกมนุษย์  

 เน่ืองจากมนษุย์มีความสามารถทางกายภาพท่ีด้อยกวา่สิ่งมีชีวิตในธรรมชาต ิ
กระบวนการพรางทางกายภาพท่ีเกิดจากมนษุย์นัน้จงึแตกตา่งจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาต ิจงึจ าเป็นท่ีจะต้องน าการพรางทัง้ 2 ประเภทมาศกึษาหาความสมัพนัธ์ร่วมกนัเพ่ือท่ีจะ
ท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการได้อยา่งชดัเจนโดยในแตล่ะประเภทสามารถแยกออกได้
เป็นทัง้หมด 4กระบวนการด้วยกนัคือ 

1. กระบวนการท าให้กลมกลืน 
2. กระบวนการท าให้เกิดความสบัสน 
3. กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมาย 
4. กระบวนการปิดบงัซอ่นเร้น  

 
 กำรพรำงท่ีเกิดจำกสิ่งมีชีวิตในธรรมชำติ 
 สิ่งมีชีวิตในธรรมชาตเิป็นต้นแบบในการน ากระบวนการความรู้ทางการพรางมาใช้ใน
การการปรับตวัให้เข้ากบัธรรมชาตติามแตปั่จจยัท่ีเกิดขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั 
สิ่งมีชีวิตเม่ือเข้าใจถึงเหตปัุจจยัแล้ว สิ่งมีชีวิตตา่งมีหน้าท่ีค้นหาวิธีการท่ีแตกตา่งกนัมาสร้างให้เกิด
กระบวนการทางการพรางท่ีเหมาะสมกบัปัจจยันัน้ๆ  
 กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน กระบวนการท าให้กลมกลืนของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
นัน้เป็นการน าลกัษณะกายภาพของสภาพแวดล้อมท่ีตนอยูอ่าศยัมาสร้างเป็นลกัษณะทางกายภาพ
ของตนเองโดยปรับเปล่ียนกระบวนการทาง ผิวหนงั รูปร่าง รูปทรง ขนาด  หรือ สดัสว่น ให้ดู
สอดคล้องไปกบักายภาพของสภาพโดยรอบ ซึง่เราจะเห็นได้จากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตหิลายๆชนิด
เชน่ งแูอดเดอร์ทะเลทรายในทะเลทรายนามิบ (desart death adder) เป็นงใูนตระกลูเก่าแก่ 
วงศ์  Elapidae สายพนัธ์งเูหา่ (Cobra) เป็นงพูิษท่ีมีพิษรุนแรงเป็นอนัดบัสองของ อาศยัอยูบ่ริเวณ
พืน้ท่ีแห้งแล้งมีถ่ินก าเนิดอยูใ่น ทะเลทรายในออสเตรเลียตอนกลางโลก มีสีแดง ส้ม เหลือง 
ลกัษณะล าตวัป้อม สัน้ หางเล็ก สว่นหวัใหญ่  ถ้าไมจ่ าเป็นมนัจะไมใ่ช้พิษ มีบคุลิกท่ีแสนเช่ืองช้า 
อยูน่ิ่งๆ ไมค่อ่ยเคล่ือนไหว เพ่ือรอคอยเหย่ือท่ีมีเบาบางนกัในดนิแดนทะเลทราย  มนัต้องอดทน
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นอนนิ่งๆ พรางตวัให้กลมกลืนไปกบัสภาพแวดล้อมเป็นเวลาเนิ่นนาน  โดยพรางตวัอยู่ใต้ผืนทราย 
ท าตวัให้เข้ากบัสีหินหรือสิ่งแวดล้อม เพ่ือรอคอยเจ้ากระตา่ย หน ูนก หรือกิง้ก่า 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ปลาชนิดหนึง่ซึง่ใช้กระบวนการของสีท าให้กลมกลืนไปกบัพืน้หินกรวด 
ท่ีมา : Wikipedia, camouflage, accessed December 20, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/camouflage 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/camouflage
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ภาพท่ี 5  แสดงความกลมกลืนระหวา่งลกัษณะกายภาพของงแูอดเดอร์ทะเลทรายกบั
สภาพแวดล้อม 

ท่ีมา : The common death Adder, Top ten deadliest snakes in the world, accessed 
December 15, 2011 available from http://www.smashinglists.com/top-10-criteria-based-
deadliest-snakes-in-the-world/2/ 
 
 กระบวนกำรท ำให้เกิดควำมสับสน เป็นกระบวนการท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้เก่ียวกบั 
ต าแหนง่ ทิศทาง ขนาด ชนิด หรือ ประเภท ซึง่สง่ผลให้เกิดการรับรู้ท่ีไมช่ดัเจน เชน่ การเลียนแบบ
อวยัวะบางสว่นของตนเองสร้างความสบัสนให้กบัผู้ รับรู้ กิง้ก่าชนิดนีเ้ลือกท่ีจะสร้างความสบัสนโดย
การเลียนแบบอวยัวะสว่นหวัของตนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมการลา่ของสิ่งมีชีวิตสว่นใหญ่นัน้จะจู่
โจมท่ีอวยัวะสว่นหวัของเหย่ือ การเลียนแบบนีส้ร้างลดความอนัตรายให้กบัตวัเองคร่ึงหนึง่เม่ือผู้ลา่
จูโ่จมผิดต าแหนง่ ในสตัว์ท่ีอาศยัอยูเ่ป็นกลุม่อยา่งเชน่ ม้าลายนัน้ลายของม้าลายสร้างการรับรู้ให้
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เห็นเป็นมวลขนาดใหญ่เม่ืออยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ท าให้เกิดความเข้าใจวา่เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดใหญ่
มากตอ่สิ่งมีชีวิตหลายชนิด 
 

 
 
ภาพท่ี 6 กิง้ก่าชนิดหนึง่ท่ีท าให้สบัสนระหว่าหวัและหาง 
ท่ีมา : แทนไท ประเสริฐกลุ, Mimic ปรำกฏกำรณ์ก๊อบลวงโลก , เข้าถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 2554,
เข้าถึงได้จาก http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693 
 

 
 

http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693
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ภาพท่ี 7 ลายของม้าลายสร้างการรับรู้ให้เห็นเป็นมวลขนาดใหญ่เม่ืออยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ท่ีมา :  Wikipedia, Zebra , accessed December 15, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/zebra 
 
 สิ่งมีชีวิตบางชนิดน ากระบวนการการสร้างความสบัสนมาใช้กบัตนในเพ่ือพรางตวัเอง
ในระหวา่งการเคล่ือนท่ีเพ่ือหลีกหนีการตรวจจบัของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ปลาฉลาม grey reef shark 
สีผิวท่ีเข้มบริเวณหลงัของฉลามชนิดนีน้ัน้เม่ือถกูแสงด้านบนมากระทบจะท าให้ทัง้ตวักลายเป็นสี
เดียวกนัสง่ผลให้ความชดัเจนในการรับรู้ ทิศทางของเหย่ือตอ่การเคล่ือนท่ีของฉลามลดลง  หรือเรา
จะเห็นลกัษณะพิเศษของปลาหมกึท่ีร่างกายสามารถผลิตน า้หมกึสามารถใช้เพ่ือการลวงการ
เคล่ือนท่ีของมนัโดยการพน่ออกมามีลกัษณะฟุ้ งกระจายไปทัว่เพ่ือหลบหนีจากการตรวจจบัของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆให้พ้นจากอนัตราย 
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ภาพท่ี 8 แสดงเฉดสีของปลาฉลาม grey reef shark และปลาหมกึท่ีสามารถพน่หมึกเพ่ือลวงการ  
             เคล่ือนท่ี 
ท่ีมา :  Wikipedia, Countershading , accessed December 15, 2011 available from 
http://de.wikipedia.org/wiki/countershading 
 
 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย ในกรับวนการการสร้างความหมายของ
สิ่งมีชีวิตนัน้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาตบิางชนิดเรียนรู้ท่ีจะน าความหมายจากรูปสญัลกัษณ์ท่ีมีความ
พิเศษมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนแทนการสร้างลกัษณะทางกายภาพให้สอดคล้องไปกบั
สภาพแวดล้อมโดยรอบ ดวงตาเป็นสญัลกัษณ์ทางธรรมชาตท่ีิทรงพลงั ขนาดของดวงตามี
ความสมัพนัธ์กบัสดัสว่นของร่างกาย (ขนาดท่ีใหญ่ให้ความรู้สกึวา่ร่างกายต้องใหญ่)และบางทีก็ให้
ความรู้สกึนา่กลวันา่เกรงขาม Eye spots หรือ ตาปลอม เป็นอาวธุป้องกนัตวัมีผู้ใช้กนัอยา่ง
แพร่หลายมากโดยเฉพาะในหมูผี่เสือ้ (สว่นในสตัว์กลุม่อ่ืนๆ ก็มีเหมือนกนั เชน่พวกปลา พวกกบ 
สญัลกัษณ์นีมี้ผลอยา่งมากตอ่การรับรู้ของนกท่ีเป็นผู้ลา่ ท าให้รู้สกึเข้าใจเป็นสตัว์ใหญ่ท่ีนา่กลวัจงึ
ท าให้ไมก่ล้าเข้ามาใกล้ ผีเสือ้บางชนิดมีตาปลอมจ านวนมากอยู่บนปีกของมนัท าให้รับรู้ได้ถึง
จ านวนท่ีมากขึน้ถึงแม้วา่จริงๆแล้วมนัจะอยูพี่ยงตวัเดียวเทน่ัน้เอง นอกจากดวงตาของผู้ลา่อนันา่
สะพรึงแล้ว บางครัง้อวยัวะอ่ืนๆ ก็ถกูเหย่ือเอาไปลอกเลียนแบบด้วยเหมือนกนั ยกตวัอยา่งเชน่ 
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หนอนผีเสือ้ในรูปข้างลา่ง 2 รูปเป็นไปได้วา่ ใช้กลวิธีท าตวัเลียนแบบกงเล็บของเหย่ียว นกฮกู หรือ 
แมว เพ่ือให้ตวัเองแลดนูา่กลวัมีพิษสง 
 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงกระบวนการสร้างความหมายด้วยสญัลกัษณ์ดวงตาของนกฮกูของผีเสือ้ 
ท่ีมา : แทนไท ประเสริฐกลุ, Mimic ปรำกฏกำรณ์ก๊อบลวงโลก , เข้าถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 2554,
เข้าถึงได้จาก http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693 
 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงการสร้างความหมายสญัลกัษณ์ท่ีนา่กลวัของกรงเล็บสตัว์ใหญ่ของหนอนผีเสือ้ 
ท่ีมา : แทนไท ประเสริฐกลุ, Mimic ปรำกฏกำรณ์ก๊อบลวงโลก , เข้าถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 2554
เข้าถึงได้จาก http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693 
 

http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693
http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693
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 กระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น เป็นกระบวนการท่ีสิ่งมีชีวิตเข้าไปผสานอยูเ่ป็นสว่น
หนึง่แทรกตวัอยูใ่นบริบทของสภาพแวดล้อมโดยใช้ความสามารถจากลกัษณะทางกายภาพท่ี
ธรรมชาตมิอบให้มา ในการปิดบงัซอ่นเร้นตวัตนซอ่นตวัอยู่ภายในบริบทแวดล้อม 

 การพรางตวัของง ูร่างกายของพวกมนั มีความส าคญัท่ีช่วย ในการพรางตวั งสูามารถ
ท่ีจะปรับเปล่ียน ร่างกายได้ง่าย เชน่ การท าล าตวัยาวตรง การขดตวัเป็นม้วน วงกลม การท าล าตวั
เป็นรูปร่าง ท่ีศตัรูของพวกมนั จะยากท่ีจะท าอนัตรายได้ งหูลายชนิดก็จะมีวิธีท่ี ”อยูน่ิ่ง ๆ “  แล้ว
ศตัรู ไมส่ามารถ มองเห็นได้ เชน่ งสูามารถปรับเปล่ียนสีให้คล้ายก้อนหิน หรือต้นหญ้า หรือให้เข้า
กบัสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีมนัอาศยัอยู ่ซึง่งท่ีูสามารถเปล่ียนสี ก็จะมีอยูไ่มม่าก หรืองท่ีูมีสีน า้ตาลขาว 
ก็จะใช้วิธีการพรางตวั โดยใช้วิธีการแกล้งตาย งท่ีูมีสีเข้ม หรือมีจดุเป็นสีขาวสวา่ง เป็นลายตาขา่ย 
สามารถพรางตวั ให้เข้ากบั ใบไม้แห้งหรือสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้ หรือ Japanese Pygmy 
Woodpecker สร้างท่ีอยูอ่าศยัด้วยการเจาะรูเข้าไปซ่อนอยูภ่ายในล าต้นของต้นไม้ แตกตา่งกบันก
หลายๆชนิดท่ีต้องสร้างรังของมนัเองด้วยการใช้ก่ิงไม้และใบไม้มาประกอบเข้าด้วยกนั ท าให้
ปลอดภยัตอ่การถกูค้นพบของพวกนกัลา่ทัง้หลาย 
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ภาพท่ี 11 โครงสร้างทางร่างกายของงท่ีูสามารถซ่อนตวัไปกบัสภาพแวดล้อม   
ท่ีมา : Wikipedia, Eristicophis ,  accessed December 15, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eristicophis 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ท่ีอยูอ่าศยัของนก Japanese Pygmy Woodpecker 
ท่ีมา : Conservation report, Can you see me?, accessed December 20, 2011 available 
from http://conservationreport.com/2008/05/09/can-you-see-me-animal-camouflage-25/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eristicophis
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 เราจะสงัเกตได้ว่ากระบวนการพรางทัง้ 4 รูปแบบนัน้ล้วนเป็นกระบวนการท่ีมีผลมา
จากปัจจยัตา่งๆท่ีสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตติา่งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพทางกายภาพของตน 
มนษุย์เข้าใจถึงความพิเศษทางธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิตเหล่านีจ้งึพยายามเรียนรู้และน ากระบวนการ
ตา่งๆมาปรับใช้ให้เข้ากบัวตัถปุระสงค์ตา่งๆของมนุษย์เอง ฉะนัน้นอกจากการพรางท่ีเกิดจาก
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาตแิล้ว การพรางท่ีเกิดจากมนษุย์นัน้จงึเป็นอีกประเภทหนึง่ท่ีเราต้องศกึษาไป
ด้วยเชน่กนั 
 
 กำรพรำงท่ีเกิดจำกมนุษย์ 
 นอกจากสตัว์แล้วมนษุย์เองก็มีวิธีการตา่งๆเพื่อการด ารงอยูซ่ึง่ตวัตนและสายพนัธุ์ 
เพียงแตล่กัษณะทางกายภาพของมนษุย์ท่ีธรรมชาตมิอบให้มานัน้ไมส่ามารถปรับเปล่ียนได้
เหมือนกบัสิ่งมีชีวิตในธรรมชาต ิมนษุย์จงึต้องสร้างวตัถตุา่งๆมาท างานร่วมกบัลกัษณะทาง
กายภาพและพฤติกรรมของมนษุย์เพ่ือให้กระบวนการทางการพรางเกิดขึน้ โดยกระบวนการตา่งๆท่ี
มนษุย์เลือกใช้นัน้ล้วนมาจากการกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตเิชน่กนั 
 กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน กระบวนการท าให้กลมกลืนของมนษุย์นัน้ก็ไมต่า่ง
อะไรกบัสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนโดยสว่นมมากก็เป็นเหตมุาจากปัจจยัทางสภาพแวดล้อมท่ีตนต้องเข้าไป
อยูอ่าศยัท่ีสง่ผลตอ่วิธีการท่ีมนษุย์เลือกใช้ ซึง่ในกระบวนการสร้างความกลมกลืนของมนษุย์นัน้การ
สร้างวตัถใุห้มีลกัษณะท่ีสอดคล้องไปกบัสภาพโดยรอบก็เป็นวิธีการหนึง่ท่ีมนษุย์เลือกใช้ การน า
วสัดทุางธรรมชาตท่ีิมาจากสภาพโดยรอบมาห่อหุ้มร่างกายให้สอดคล้องไปกบัสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดความแตกตา่งตอ่การรับรู้เป็นวิธีท่ีมนษุย์น ามาใช้ได้โดยง่าย อีกตวัอยา่งหนึง่การสร้างวตัถุ
โดยใช้ลวดลายและพืน้ผิวให้สอดคล้องไปกบัสภาพโดยรอบก็เป็นอีกความสามารถหนึง่ของ
เทคโนโลยีท่ีมนษุย์สามารถท าได้เชน่ ชดุของทหารอเมริกนัท่ีมีลวดลายเหมือนกบัสถานท่ีๆทหาร
ต้องเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ี  
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ภาพท่ี 13 การเลือกใช้วสัดทุางธรรมชาตมิาห่อหุ้มร่างกายให้กลมกลืนไปกบัสภาพแวดล้อมและ
การสร้างสิ่งหอ่หุ้มท่ีเลียนแบบสภาพแวดล้อมของทหาร 

ท่ีมา : Wikipedia, Theory of camouflage, accessed December 15, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage 
 
 กระบวนกำรท ำให้เกิดควำมสับสน ในการป้องกนัไมใ่ห้ถกูรับรู้ทิศทางหรือการ
เคล่ือนท่ีตา่งๆของมนษุย์เองนัน้ มนษุย์เองก็มีวิธีการท่ีไมต่า่งไปจากวิธีของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
เชน่กนั การพน่ควนัทางทหารก็เป็นวิธีหนึง่ท่ีทหารน ามาใช้ในการป้องกนัการรับรู้ทิศทางในการ
เคล่ือนย้ายต าแหนง่ 
 

 
 

ภาพท่ี 14 การใช้หมอกควนัในการหลบหนีทางทหาร 
ท่ีมา : Wikipedia, Theory of camouflage, accessed December 15, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage 
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 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย การสร้างความหมายใหมไ่ด้ถกูน ามาใช้กบั
งานศลิปะหลายๆชิน้งานของมนษุย์ เชน่การพยายามสร้างความหมายใหมเ่ม่ือวตัถถุกูแสงท่ีสอ่งมา
กระทบท าให้เกิดการรับรู้สิ่งท่ีซอ่นอยูข่องวตัถชุนิดหนึง่  
 
 

 
 

ภาพท่ี 15 การสร้างความหมายใหมจ่ากการปรากฏขึน้ของเงา 
ท่ีมา : Todayandtomorrow , untitled , accessed December 1/2, 2011 available from 
http://www.todayandtomorrow.net/ 
 
 กระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น เป็นกระบวนการน าวตัถแุทรกตวัอยูใ่นบริบทของ
สภาพแวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากลกัษณะทางกายภาพจากสภาพแวดล้อมในการปิดบงัซอ่นเร้น
ตวัตนซอ่นตวัอยูภ่ายในบริบทแวดล้อม 

  

http://www.todayandtomorrow.net/
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ภาพท่ี 16 การซอ่นองค์ประกอบบางอย่างให้หายไปจากการรับรู้ 
ท่ีมา : Wikipedia, Theory of camouflage, accessed December 15, 2011 available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage 
 
 จากเหตปัุจจยัรวมไปถึงกระบวนการตา่งๆท่ีท าให้เกิดการพรางนัน้ตา่งก็เกิดขึน้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัไป ไมว่า่จะเป็นการพรางจาก
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาตหิรือการพรางจากมนษุย์นัน้จะประกอบไปด้วยกระบวนการทัง้4รูปแบบคือ 

กระบวนการท าให้กลมกลืน (Accordance)  
กระบวนการท าให้เกิดความสบัสน (Confusion)  
กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมาย (Meaning transform)  
กระบวนการปิดบงัซอ่นเร้น (Concealment)  

 ซึง่เราสามารถน าไปวิเคราะห์ทดลองร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม เพ่ือน าไปสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาปัตยกรรมกบับริบทภายใต้กระบวนการทางการพราง 
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บทที่ 3 
กำรทดลองกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม 

 
 กำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม 
 กระบวนกำรทำงกำรพรำง จากบทสรุปทางการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานทางการพราง
นัน้สรุปได้วา่มีกระบวนการท่ีสร้างให้เกิดการพรางนัน้ทัง้หมด4รูปแบบด้วยกนัซึง่ประกอบด้วย  
 กระบวนการท าให้กลมกลืน (Accordance)  

กระบวนการท าให้เกิดความสบัสน (Confusion)  
กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมาย (Meaning transform)  
กระบวนการปิดบงัซอ่นเร้น (Concealment)   

 ซึง่การเกิดขึน้ของกระบวนการนัน้เกิดขึน้จากวิธีการท่ีแตกตา่งกนัตามแตเ่ง่ือนไขทาง
สภาพแวดล้อมและลกัษณะทางกายภาพซึง่สามารถจ าแนกเป็นหมวดตา่งๆได้ดงันี ้(ท่ีมาจากการ
วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทางการพรางในบทท่ี2) 
 กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน (Accordance) blend /break เป็นวิธีการท่ีสิ่งมีชีวิต
เลือกใช้ในการพราง จากลกัษณะทางกายภาพจะสงัเกตได้วา่ตวัobject มีการท าลายขอบเขตของ
รูปทรง (shape/outline/skin) เพ่ือท่ีจะกลมกลืนไปกบัสภาพแวดล้อม 

 กระบวนกำรท ำให้เกิดควำมสับสน (Confusion) override/shad/blur เป็น
วิธีการท่ีสิ่งมีชีวิตเลือกใช้ในการพราง จากลกัษณะทางกายภาพจะสงัเกตได้วา่ตวัobject มีการ
สร้างการรับรู้ท่ีไมมี่ความชดัเจนตอ่ตวัวตัถหุรือทิศทางในการอ้างอิงต าแหนง่ตา่งกบัสภาพแวดล้อม
ของผู้ รับรู้ (orientation/size/scale) เพ่ือไมใ่ห้เกิดการรับรู้ท่ีถกูต้องของผู้ รับรู้ 
 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย (Meaning transform) physical / 
character เป็นวิธีการท่ีสิ่งมีชีวิตเลือกใช้ในการพรางจากลกัษณะทางกายภาพจะสงัเกตได้ว่าตวั
object มีการปรับเปล่ียนลกัษณะทางกายภาพของตนเองให้เป็นสิ่งอ่ืนรวมไปถึงการเลียนแบบ
ลกัษณะทา่ทางหรือการเคล่ือนไหวจากสิ่งตา่งๆรอบตวัอาจเป็นทัง้สิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิตก็ได้
(movement/type) เพ่ือให้เกิดการรับรู้ท่ีไมใ่ชต่วัตนในสภาพแวดล้อม 

 กระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น (Concealment) element เป็นวิธีการท่ีสิ่งมีชีวิต
เลือกใช้ในการพราง จากลกัษณะทางกายภาพจะสงัเกตได้วา่ตวัobject เลือกใช้สว่นประกอบ
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บางสว่นจากลกัษณะทางกายภาพของตนในการปกปิด (hide) เพ่ือให้เกิดการรับรู้เป็นสิ่งอ่ืนท่ีไมใ่ช่
ตวัตน 

 
โดยเราสามารถจ าแนกขัน้ตอนตา่งๆในการท างานร่วมกนัท่ีสามารถก่อให้เกิดรูปแบบตา่งๆทางการ
พรางได้ดงัตอ่ไปนี ้
 รูปแบบ (Structure) ทัง้4รูปแบบท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ท่ี
แตกตา่งกนัคือ 
 กระบวนการท าให้กลมกลืน (Accordance)   
 กระบวนการท าให้เกิดความสบัสน (Confusion)  
 กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมาย (Meaning transform)  
 กระบวนการปิดบงัซอ่นเร้น (Concealment)  
 วิธีกำร (Means) ท่ีแตกตา่งกนัในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักระบวนการใน
รูปแบบตา่งๆตามความเหมาะสมซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 8 วิธีดงันี ้ blend / 
break /override / shade / blur / physical / character / element  
 โครงร่ำง (Configuration) รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมจะต้องถกูน าไปใช้กบัโครง
ร่างท่ีถกูต้องซึง่สามารถจ าแนกได้ทัง้หมด 9 ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ shape / outline /skin / 
orientation / size / scale / movement / type / hide 

 จาการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ความสามรถทางการพรางจะเกิดขึน้ได้อย่างมี
ศกัยภาพนัน้ต้องมีการท างานร่วมกนัอยา่งเหมาะสมทัง้สามขัน้ตอนจงึจะสร้างให้เกิดกระบวนการท่ี
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการจากกระบวนการพราง ท าให้เราสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนตา่งๆ
ในการสร้างวตัถท่ีุเกิดจากกระบวนการทางการพรางได้ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 1 กระบวนการท่ีน าไปสูล่กัษณะทางกายภาพทางการพรางท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาตแิละสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 

 
 กำรทดลองทำงกำรพรำง 
 จากdiagramบทสรุปขัน้ตอนตา่งท่ีรวมกนัเป็นกระบวนการพรางนัน้เราสามารถน าไป
สร้างให้เกิดลกัษณะตา่งๆทางกายภาพให้กบัวตัถเุพ่ือตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีเราต้องการได้ 
 การทดลองสร้างลกัษณะทางกายภาพด้วยกระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรม การ
ทดลองนีเ้ป็นการทดลองเพ่ือน าขัน้ตอนตา่งๆมาสร้างวตัถท่ีุมีนยัทางสถาปัตยกรรมตอ่การรับรู้ท่ีเกิด
จากกระบวนการทางการพรางโดยน า ค ำส ำคัญ ในแตล่ะขัน้ตอนมาทดลองสร้างการพรางทาง
สถาปัตยกรรมในลกัษณะตา่งๆให้เกิดขึน้ 

 กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน (Accordance) / orientation / blend การสร้าง
ความกลมกลืนด้วยการก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีเข้าไปกบัสภาพแวดล้อม โดยการก าหนดทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีให้มีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีวา่งตอ่การรับรู้
สภาพแวดล้อมได้มากท่ีสดุ และไมส่ร้างการจดจ าต าแหนง่ท่ีตัง้ท่ีชดัเจนให้กบัสภาพแวดล้อมต่อ
การรับรู้  
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แผนภาพท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีท่ีแตกตา่งกนัของการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง 

พืน้ท่ีกบัสภาพแวดล้อม 
 

 
 
แผนภาพท่ี 3  แสดงภาพรวมของการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีกบัสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงของทิศทางในการเคล่ือนท่ี 
  
 จะเห็นได้วา่เม่ือก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ท าให้
สภาพแวดล้อมนัน้สามารถเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีวา่ง ซึง่สงัเกตได้จากพืน้ท่ีในแถบสีท่ีตา่งกนั
นัน้สามารถเข้าสมัผสักบัสภาพแวดล้อมอีกฝ่ังหนึง่ได้และท าสร้างให้เกิดเป็นพืน้ท่ีเดียวกนัตอ่การ
รับรู้ท่ีไมส่ามารถแยกพืน้ท่ีวา่งทัง้สองออกกนัได้ 
 ในการก าหนดทิศทางท่ีแตกตา่งกนัในการเคล่ือนท่ีนัน้  จึงท าการศกึษาเพ่ือก าหนด
รูปแบบของการเคล่ือนท่ีเพ่ือให้เกิดพืน้ท่ีวา่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมในลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนั 
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แผนภาพท่ี 4  แสดงรูปแบบท่ีเกิดขึน้ของเส้นทางการเคล่ือนท่ีท่ีแตกตา่งกนัในการเคล่ือนท่ีผ่าน 
สภาพแวดล้อม 

 
 จากการทดลองได้ข้อสรุปวา่ การก าหนดรูปแบบของการเคล่ือนท่ีทัง้ในแนวราบและ
ในแนวตัง้นัน้สามรถก าหนดได้ทัง้ 3 ลกัษณะด้วยกนัคือ การเคล่ือนท่ีแบบตอ่เน่ือง การเคล่ือนท่ี
แบบย้อนกลบั และการเคล่ือนท่ีแบบสลบัข้าง โดยการเคล่ือนท่ีทัง้ 3 ลกัษณะนัน้หากน ามา
พิจารณาให้เหมาะสมกบัรูปแบบของกิจกรรมและการเคล่ือนท่ีของผู้ใช้สอยในแตล่ะประเภทนัน้จะ
สามารถสร้างความกลมกลืนให้กบักิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัให้อยูร่่วมกนัได้ 
 กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน (Accordance) / scale / blur การยืดขยายวตัถุ
ระนาบในแนวนอนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระนาบในแนวตัง้ เพ่ือสร้างให้เกิดความหลากหลายของ
พืน้ท่ีวา่งซึง่สามารถสร้างให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี โดยปลอ่ยให้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ในแตล่ะชว่งเวลาท าหน้าท่ีสร้างขอบเขตของท่ีวา่งให้กบัประเภทของกิจกรรมด้วยตงัเอง 
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ภาพท่ี 17 แสดงความสมัพนัธ์ของกิจกรรมท่ีเกิดจากระนาบในแนวนอนท่ีขยายตวัออกจากระนาบ 
               ในแนวตัง้ 
 
 จากการทดลองได้ข้อสรุปวา่ ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมท่ีเกิดจากระนาบในแนวนอน
ท่ีขยายตวัออกจากระนาบในแนวตัง้นัน้ได้สร้างความแตกตา่งตอ่การรับรู้ของผู้คนตอ่พืน้ท่ีวา่ง
ก่อให้เกิด รูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีว่าง รูปแบบของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการ
เคล่ือนท่ีของเวลา และ รูปแบบของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม ซึง่ขอบเขตของท่ีวา่งท่ีเกิด
จากความสมัพนัธ์ระหวา่งระนาบทัง้สองลกัษณะนัน้จะปรากฏขึน้พร้อมๆกบัรูปแบบท่ีแตกตา่งของ
กิจกรรมในชว่งเวลาและขอบเขตของท่ีวา่งก็จะหายไปเองเม่ือกิจกรรมได้จบลง 
 กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน (Accordance) / shape / blend  การลบขอบเขตท่ี
ชดัเจนของระนาบสง่ผลตอ่การรับรู้ท าให้การรับรู้ขอบเขตของพืน้ท่ีตอ่กิจกรรมนัน้หายไป สง่ผลให้
เกิดความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีใช้สอยท าให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 
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ภาพท่ี 18 ไดอะแกรมการสร้างความกลมกลืนให้กบักิจกรรมในแนวราบด้วยการสร้างความไม่ 
               ชดัเจนให้กบัพืน้ท่ีวา่งโดยการลบขอบเขตของระนาบให้หายไปจากการรับรู้ 
 
 จากการทดลอง การลบขอบเขตท่ีชดัเจนของระนาบตอ่การรับรู้ท าให้กิจกรรมท่ีถกู
แยกออกจากกนัด้วยความชดัเจนของขอบเขตของระนาบนัน้สามารถรวมเป็นกิจกรรมในพืน้ท่ี
เดียวกนัท าให้ความมีตวัตนของพืน้ท่ีวา่งนัน้หายไป 
 กระบวนกำรท ำให้เกิดควำมสับสน (Confusion) / character / break  เป็น
การสร้างความสบัสนให้กบัการรับรู้คณุลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีวา่งด้วยการสร้างการปิดล้อมท่ีวา่ง
ในแนวตัง้ท่ีเกิดจากการเรียงตวัซ้อนกนัของพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมในลกัษณะเข้าหาจดุศนูย์กลาง ด้วยการ
ลบขอบเขตของพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมท่ีเกิดจากการประกอบกนัของระนาบในแนวตัง้ทัง้ 4 ด้านให้เหลือ
เพียงระนาบท่ีตัง้อยู่ตรงข้ามกนัเพียง 2 ด้านและน าระนาบในแนวนอนมาประกอบเข้าด้วยกนัเพ่ือ
ก่อให้เกิดการรับรู้ถึงคณุลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะตรงกนัข้ามกนัมาเรียงตวัเป็นสว่นหนึง่ของกนั
และกนั 
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ภาพท่ี 19 แสดงความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการประกอบกนัของระนาบทัง้สองชนิด 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพแสดงการรับรู้ลกัษณะเฉพาะของท่ีว่างท่ีเปล่ียนไปท่ีมีลกัษณะของท่ีวา่งภายในและ 
               ท่ีวา่งภายนอกสลบักนัไป 
  
 จากการทดลองได้ข้อสรุปวา่   การสร้างการรับรู้ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะ
ตรงข้ามกนั  (เป็นลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีข้างในและข้างนอก) ท าให้เป็นสว่นหนึง่ของกนัและกนั 
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ท าให้ไมส่ามารถก าหนดหรือแยกทิศทางออกจากกนัได้อยา่งชดัเจนในลกัษณะของการรับรู้หรือ
จดจ าต าแหนง่ท่ีชดัเจนของพืน้ท่ีได้ง่าย 
 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย (Meaning transform) / size / type เป็น
การเปล่ียนแปลงการรับรู้ จากการรับรู้หนว่ยย่อยไปสูห่นว่ยใหญ่ด้วยการสร้างให้เกิดการรับรู้สว่น
ใหญ่โดยปราศจากการรับรู้ตวัตนของหนว่ยยอ่ย โดยพิจารณาจากการเรียงตวัของหน่วยยอ่ยท่ีมีผล
ตอ่การรับรู้ถึงองค์รวมจากหนว่ยใหญ่ 

 
 
ภาพท่ี 21 แสดงการเรียงตวัท่ีเกิดจากการสร้างการรับรู้มวลรวมจากแตล่ะด้านของหน่วยยอ่ย 
 
 จากการทดลองได้ข้อสรุปวา่  การเรียงตวัท่ีเกิดจากการสร้างการรับรู้ในแตล่ะด้านของ
หนว่ยย่อยนัน้สามารถท าให้เกิดการรับรู้เป็นมวลรวมโดยปราศจากการรับรู้ถึงตวัตนของแตล่ะ
หนว่ยย่อยจากสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ เน่ืองจากในแตล่ะด้านของแตล่ะหน่วยย่อยนัน้จะท า
หน้าท่ีเป็นวตัถท่ีุมีความหมายเหมือนกนัเม่ือหนัไปในทิศทางเดียวกนัซึง่จะสง่ผลตอ่การรับรู้จาก
ด้านนอกให้ถกูรับรู้เป็นมวลวตัถท่ีุมีลกัษณะเป็นมวลเดียวและสามารถสร้างให้เกิดความหมายใหม่
เม่ือมีการรับรู้มวลของวตัถใุนด้านอ่ืนๆ  
 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย (Meaning transform) / character / type
 เป็นขัน้ตอนการศกึษาการรับรู้ความหมายท่ีเปล่ียนไปตอ่การรับรู้หน้าท่ีของระนาบใน
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แนวตัง้ เพ่ือน ามาสร้างกำรรับรู้ควำมหมำยท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะชว่งขณะเวลาให้กบัการ
เรียงตวัของระนาบในแนวตัง้ ในการพิจารณาถึงการไมรั่บรู้ซึง่กนัและกนัระหว่างพืน้ท่ีสว่นตวักบั
พืน้ท่ีสาธารณะ 
 

 
 

ภาพท่ี 22 แสดงการเปล่ียนแปลงความหมายจากความสงูท่ีเปล่ียนไปของระนาบในแนวตัง้ 
 
 จากการทดลองได้ข้อสรุปวา่    ความสงูท่ีเปล่ียนไปของระนาบในแนวตัง้นัน้สามารถ
สร้างให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน่ืองจากระนาบในแนวตัง้นัน้ได้สร้างความหมายท่ีแตกตา่งกนั
ในแตล่ะความสงูของตวัวตัถตุอ่การรับรู้ของผู้ใช้สอย ซึง่การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดจาก
ความสงูท่ีแตกตา่งกนันัน้สามารถน าไปสร้างความสมัพนัธ์กบักิจกรรมในอีกด้านหนึง่ของผนงัเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดการรับรู้กิจกรรมจากด้านตรงข้ามได้ 
 กระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น (Concealment) / outline / shade สร้างการรับรู้
ท่ีหายไปของพืน้ท่ีบางสว่นด้วยการน าการเคล่ือนท่ีของเงามาสร้างให้เกิด การปรากฏและการไม่
ปรากฏขอบเขตระนาบในแนวตัง้ด้วยการก าหนดให้เงาเข้ามากระท ากบัระนาบของวตัถใุนแนวตัง้ 
โดยลกัษณะของการจดัวางระนาบในแนวตัง้นัน้จะถกูจดัวางให้มีระยะความลกึท่ีแตกตา่งกนั ซึง่จะ
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สง่ผลให้กบัขอบเขตของวตัถรุะนาบในแนวตัง้นัน้สามารถหายไปจากการรับรู้ เม่ือมีการตกกระทบ
ของเงากบัระนาบในแนวตัง้ 
 

 
 
ภาพท่ี 23 โมเดลการทดลองท่ีเกิดจากการสร้างการปรากฏสูก่ารไมป่รากฏของขอบเขตระนาบใน 
                แนวตัง้ 
 
 จากการทดลองได้ข้อสรุปวา่ การสร้างการปรากฏและไมป่รากฏให้กบัขอบเขตของ
ระนาบในแนวตัง้ท่ีเกิดจากจากการตกกระทบของเงาท่ีพาดผา่นตวัวตัถนุัน้สามารถสร้างให้เกิดการ
รับรู้ขอบเขตของท่ีว่างเปล่ียนไป ซึง่การรับรู้ของเขตท่ีวา่งท่ีเปล่ียนไปในแตล่ะชว่งเวลานัน้ได้สง่ผล
ตอ่การไมรั่บรู้ถึงตวัตนของท่ีว่างหรือสร้างให้เกิดสภาวะท่ีไร้ตวัตนให้กบัตวัพืน้ท่ีนัน่เอง 
 บทสรุปทำงกำรทดลอง จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากการศกึษา
กระบวนการพรางจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตแิละสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ น าไปสูก่ารทดลองสร้าง
กระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมภายใต้ระบบความสมัพนัธ์รูปแบบเดียวกนั จนได้มาซึง่ชดุ
เคร่ืองมือส าหรับการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมภายใต้วตัถปุระสงค์ของ การไมรั่บรู้รูปแบบของ
กิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสมในพืน้ท่ีวา่งหรือเรียกได้วา่กำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม  
 ปรากฏวา่ลกัษณะทางกายภาพท่ีได้มานัน้สามารถน าไปพิจารณาร่วมกบัการก่อรูป
ทางสถาปัตยกรรมท่ีมีผลตอ่การไมรั่บรู้รูปแบบของกิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสมในพืน้ท่ีวา่งได้ หากแต่
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โดยเนือ้หาของของสถาปัตยกรรมเองนัน้เป็นวตัถท่ีุก่อรูปภายใต้เง่ือนไขตา่งๆทางสภาพแวดล้อม 
ท าให้การพิจารณาในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมนัน้
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกบัเนือ้หาท่ีมาจากความต้องการทางสภาพแวดล้อม 
 จงึเป็นประเดน็ส าคญัท่ีจะต้องศกึษาถึงเง่ือนไขทางสภาพแวดล้อมท่ีมีความต้องการ
การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 4 
บทวิเครำะห์บริบทที่ตัง้ 

  
 การศกึษาถึงเง่ือนไขทางสภาพแวดล้อมท่ีมีความต้องการการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรม การเลือกบริบทพืน้ท่ีตัง้โครงการ และการ
สร้างความสมัพนัธ์ใหมก่บัการพรางทางสถาปัตยกรรม  
กำรศึกษำถงึเง่ือนไขทำงสภำพแวดล้อมท่ีมีควำมต้องกำรกำรก่อรูปทำงสถำปัตยกรรมด้วย
กระบวนกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม 
 การสร้างสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการพรางนัน้ เง่ือนไขจากสภาพแวดล้อมถือเป็น
ข้อมลูส าคญัในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมจากกระบวนการทางการพรางเพ่ือการไม่น ามาซึง่
ผลกระทบท่ีไมเ่ป็นท่ีต้องการของสภาพแวดล้อมจากสิ่งตา่งๆท่ีจ าต้องถือก าเนิดขึน้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงบดิเบือนองค์ประกอบตา่งๆภายใต้สภาพแวดล้อม ด้วยการน ากระบวนทางการพราง
มาสร้างความสมัพนัธ์กบับริบท จากความต้องการทางสภาพแวดล้อมท่ีไมต้่องการให้มีการรับรู้ถึง
การปรากฏขึน้ของตวัตนท่ีไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมโดยมีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

พืน้ท่ีท่ีสภาพแวดล้อมมีความโดดเดน่ 
พืน้ท่ีท่ีสามารถเกิดการรับรู้ได้ง่ายจากสภาพแวดล้อม  
พืน้ท่ีท่ีกิจกรรมไมส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อม  

 การพิจารณาพืน้ท่ีจากเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมจะน าไปสู่การศกึษาทดลองทางการ
พรางท่ีเหมาะสมตอ่พืน้ท่ีในสภาพแวดล้อมให้เกิดขึน้ 
 พืน้ท่ีที่สภำพแวดล้อมมีควำมโดดเด่น เป็นความโดดเดน่ทางสภาพแวดล้อมท่ี
สร้างตวัตนให้ปรากฏและเป็นท่ีจดจ าแก่ผู้คนทัง้จากลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
ความเป็นสถานท่ีส าคญัทัง้ในแง่ ประวตัศิาสตร์ ศาสนา และกิจกรรมส าคญัๆ เป็นสถานท่ีๆตวัตน
ของสิ่งตา่งๆร่วมกนัสร้างสภาพแวดล้อมนัน้ให้โดดเดน่ขึน้ ตวัตนตา่งๆท่ีปรากฏขึน้เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีชดัเจนนัน้เป็นการยากท่ีจะยอมให้สิ่งอ่ืนๆเข้ามามีตวัตนและบดิเบือนหรือลดทอน
ความชดัเจนท่ีมีอยูข่องสภาพแวดล้อม การพิจารณาการสร้างตวัตนท่ีไมป่รากฏให้เกิดขึน้นัน้ท าให้
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การบิดเบือนหรือลดทอนดงักลา่วไมเ่กิดขึน้อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างตวัตนท่ีชดัเจนมากขึน้ให้กบั
สภาพแวดล้อม 

 พืน้ท่ีท่ีสำมำรถเกิดกำรรับรู้ได้ง่ำยจำกสภำพแวดล้อม พืน้ท่ีท่ีสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมหรือสามารถรับรู้ได้ง่ายจากเส้นทางสญัจรโดยรอบ เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถ
สร้างการจดจ าตอ่พืน้ท่ีได้อย่างรวดเร็ว การสร้างให้เกิดการรับรู้ของสิ่งท่ีปรากฏท าได้ง่าย สง่ผลให้
การเกิดขึน้ของความไมส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมนัน้สามารถเกิดขึน้ได้หากการปรากฏไมถ่กู
พิจารณาร่วมกบัสภาพแวดล้อม จงึเป็นพืน้ท่ีๆเหมาะสมตอ่การสร้างการไมรั่บรู้ให้กบัพืน้ท่ีท่ี
สามารถรับรู้ได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมท่ีมีความโดดเดน่ สร้างความไมโ่ดดเดน่ในการปรากฏขึน้
ของพืน้ท่ีๆไมส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 

 พืน้ท่ีกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรมสภำพแวดล้อม  กิจกรรมท่ีไม่
สอดคล้องกนัภายในสภาพแวดล้อมเดียวกนัสง่ผลให้ศกัยภาพในการใช้สอยพืน้ท่ีขาดหายไป เกิด
ความขดัแย้งซึง่กนัและสร้างขอบเขตของแตล่ะพืน้ท่ีๆท าหน้าท่ีกัน้เขตแดนระหว่างกนัไมก่่อให้เกิด
ความตอ่เน่ืองหรือการเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆเข้าด้วยกนัไมส่ามารถรวมกนัเป็นพืน้ท่ีเดียวกนัได้ 
ความไมส่อดคล้องกนัของกิจกรรมตอ่พืน้ท่ีโดยรอบมกัท าให้ตวัตนท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ปรากฏขึน้และสง่ผลร้ายให้กบัสภาพแวดล้อม 

 เง่ือนไขตา่งๆท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถน าไปเป็นเกณฑ์ในการเลือกสภาพแวดล้อมและพืน้
ท่ีตัง้โครงการในการทดลองท างานร่วมกบักระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมได้ 
 
กำรพจิำรณำเลือกบริบทจำกเงื่อนไขสภำพแวดล้อม 
 จากเง่ือนไขดงักล่าวเม่ือน ามาพิจารณาร่วมกบัลกัษณะทางกายภาพของ
สภาพแวดล้อม พืน้ท่ีบริเวณชุมชนท่ำเตียนมีความเหมาะสมตอ่การศกึษาทดลองด้วย
กระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมในการสร้างตวัตนให้เกิดขึน้จากเง่ือนไขท่ีถกูก าหนดทกุเง่ือนไข
คือ 
 เป็นสถำนที่ที่มีควำมโดดเด่นจำกสภำพแวดล้อม  ประกอบไปด้วยสถานท่ี
ส าคญัตา่งๆ ได้แก่ ทางประวตัศิาสตร์ ศาสนา และกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี โดยในทาง
ประวตัศาสตร์ คือเป็นพืน้ท่ีชมุชนเก่าแก่เตบิโตมาตัง้แตอ่ดีต ในด้านศาสนา เป็นสภาพแวดล้อมท่ี
ประกอบไปด้วยวดัส าคญัๆตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนั ซึง่ประกอบไปด้วย วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดั
พระเชตพุนวิมลมงัคลาราม และ วดัอรุณราชวราราม และทางด้านกิจกรรม เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
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รวมถึงเป็นตลาดค้าสง่ขนาดใหญ่ สถานท่ีส าคญัๆตา่งๆได้ประกอบเข้าด้วยกนัเป็นท่ีท่ีมีความ
ชดัเจนทางสภาพแวดล้อม เป็นตวัตนทางสภาพแวดล้อมท่ีมีความโดดเดน่ 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงสถานท่ีส าคญัตา่งในสภาพแวดล้อม 
 

เป็นพืน้ท่ีๆถูกรับรู้ได้ง่ำยจำกทำงลักษณะทำงกำยภำพ โดยลกัษณะทางกายภาพนัน้
สามารถรับรู้จากเส้นทางสญัจรหลกัทัง้จากทางน า้และทางบก เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีๆตัง้ขนานไปกบั
เส้นทางสญัจรหลกัๆของผู้คน เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งเส้นทางในการเช่ือมโยงเส้นทางสญัจรตา่ง
สญัจรตา่งๆเข้าด้วยกนั 
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ภาพท่ี 25 แสดงลกัษณะการตัง้อยูข่องพืน้ท่ีๆขนานไปกบัเส้นทางสญัจรหลกั 
 
 เป็นพืน้ท่ีกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรมสภำพแวดล้อม นอกจากจะเป็น
พืน้ท่ีๆถกูรับรู้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับบคุคลภายนอกแล้ว ทา่เตียนยงัประกอบไปด้วยพืน้ท่ีอยู่
อาศยัท่ีซอ่นตวัอยูใ่นพืน้ท่ี พืน้ท่ีดงักลา่วได้สร้างความไม่สอดคล้องให้กบัพืน้ท่ีส่วนรวมอ่ืน สร้าง
ขอบเขตทางการรับรู้กัน้ระหว่างพืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีส่วนตวัสง่ผลให้ศกัยภาพในการใช้สอยและ
เช่ือมโยงพืน้ท่ีส าคญัๆเข้าด้วยกนัได้สญูเสียไป 
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ภาพท่ี 26 แสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยั 
 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบริเวณท่าเตียนพบว่ามีความเหมาะสมตอ่การ
พิจารณาสร้างสถาปัตยกรรมจากกระบวนการทางการพรางทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการน ามาซึง่
ศกัยภาพท่ีดีและตวัตนท่ีชดัเจนทางสภาพแวดล้อม จงึน าไปสูก่ารพิจารณาเลือกพืน้ท่ีตัง้โครงการ
เป็นล าดบัตอ่ไป 

 
กำรพจิำรณำเลือกพืน้ที่ตัง้โครงกำร 

 การศกึษาพืน้ท่ีสภาพแวดล้อมบริเวณทา่เตียนนัน้มีการปรากฏให้เห็นถึงความไม่
สอดคล้องของพืน้ท่ีกบับริบทโดยรอบตอ่การรับรู้และการใช้สอยพืน้ท่ี เน่ืองจากมีการใช้สอยพืน้ท่ีท่ี
มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัปรากฏขึน้อยา่งชดัเจนทา่มกลางพืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่การปรากฏของ
พืน้ท่ีอยู่อาศยันัน้ได้ลดทอนศกัยภาพของพืน้ท่ีสาธารณะโดยรอบ การพิจารณาเลือกพืน้ท่ีตัง้จงึ
มุง่เน้นไปท่ีพืน้ท่ีท่ีขดัแย้งกบัสภาพแวดล้อม ซึง่ในพืน้ท่ีบริเวณชมุชนทา่เตียนนัน้มีการปรากฏขึน้
ของชมุชนท่ีอยู่อาศยัในบริเวณตลำดเก่ำท่ำเตียนมีลกัษณะเป็นชมุชนขนาดเล็กปรากฏตวัอยูริ่ม
แมน่ า้เจ้าพระยาซึง่เป็นทางสญัจรไปมาของผู้คนท่ีอาศยัการเดนิทางๆน า้ โดยมีอาคารพาณิชย์อายุ
เก่าแก่ตัง้อยูข้่างหลงัอีกทัง้พืน้ท่ีตัง้ยงัถกูขนาบข้างไปด้วยทา่เรือส าคญัๆทัง้สองข้าง พืน้ท่ีบริเวณ
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ดงักลา่วได้สร้างขอบเขตของการรับรู้ในการใช้สอยพืน้ท่ีตดัขาดจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่าง
ชดัเจน  

 

 
 

ภาพท่ี 27 แสดงบริเวณพืน้ท่ีตัง้โครงการและอาคารโดยรอบ 
 
 เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบทางกายจากพืน้ท่ีตัง้และบริบทโดยรอบ พืน้ท่ีตัง้มี
ความเหมะสมท่ีจะน ากระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมมาสร้างการไมป่รากฏของพืน้ท่ีตอ่การ
รับรู้จากสภาพแวดล้อม 
 
กำรวิเครำะห์ที่ตัง้โครงกำร 

 การวิเคราะห์พืน้ท่ีตัง้โครงการเพ่ือน าไปศกึษาร่วมกบักระบวนการพรางนัน้สามารถ
แบง่ออกเป็นสองสว่นด้วยกนัคือส่วนของสภาพแวดล้อมและสว่นของพืน้ท่ีตัง้โครงการเพ่ือน าความ
ต้องการของทัง้สองสว่นมาสร้างความสมัพนัธ์ร่วมกนัด้วยกระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมใน
การปรากฏขึน้ของตวัตนใหม่ในพืน้ท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 28 แสดงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีตัง้โครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 

 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมรอบๆโครงกำร ด้วยลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีใช้
สอยตา่งๆจากสภาพแวดล้อมท่ีประกอบไปด้วย พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นพืน้ท่ีค้าขายจากบริเวณชัน้
ลา่งของอาคารพาณิชย์ กิจกรรมบริเวณทา่เรือท่องเท่ียว การเช่ือมโยงกิจกรรมจากทา่เรือโดยสาร
ผา่นพืน้ท่ีค้าขายจนถึงทา่เรือทอ่งเท่ียวผา่นบริเวณท่ีพกัอาศยั ความสมัพนัธ์ตา่งๆของกิจกรรม
ดงักลา่วไมส่ามารถมีตวัตนได้เน่ืองจากขอบเขตท่ีชดัเจนของพืน้ท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ีตลำดเก่ำท่ำ
เตียน ขอบเขตของพืน้ท่ีดงักลา่วได้สร้างการรับรู้จากสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เป็นพืน้ท่ีสว่นตวัซึง่
เป็นกิจกรรมท่ีไมส่อดคล้องกบักิจกรรมของสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

พืน้ที่ตัง้โครงการ 
 

ตลาดท่าเตียน 

พืน้ที่ด้านหลังโครงการ 
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ภาพท่ี 29 แสดงความสมัพนัธ์ท่ีหายไปจากการปรากฏของพืน้ท่ีตัง้ 
 
 วิเครำะห์พืน้ท่ีตัง้โครงกำร กิจกรรมภายในพืน้ท่ีตัง้โครงการนัน้เป็นกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลายซึง่ประกอบไปด้วย  พืน้ท่ีอยู่อำศัย / พืน้ท่ีส่วนกลำง / พืน้ท่ีส ำหรับกำร
ประกอบอำชีพ / พืน้ท่ีค้ำขำย 
 พืน้ท่ีอยู่อำศัย มีลกัษณะเป็นหน่วยพกัอาศยัขนาดเล็กใกล้เคียงกนัเรียงตวั
ขนานไปกบัอาคารพาณิชย์และแมน่ า้เจ้าพระยา องค์ประกอบของพืน้ท่ีอยูอ่าศยัแตล่ะหนว่ยนัน้
เป็นพืน้สว่นตวัใช้ส าหรับการนอนและพกัผ่อนเทา่นัน้ โดยมีลกัษณะการแชร์พืน้ท่ีสว่นรวมในสว่น
ของพืน้ท่ีซกัล้าง ห้องน า้ และครัว ประกอบกนัเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัท่ีไมต้่องการการรับรู้จาก
สภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 30 ภาพแสดงกิจกรรมในสว่นท่ีพกัอาศยั  
 
 พืน้ท่ีส่วนกลำง เป็นพืน้ท่ีส าหรับผู้คนภายในชมุชนใช้ท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกนั
โดยส่วนใหญ่พืน้ท่ีจะถกูก าหนดต าแหนง่ไว้ใกล้กบัฝ่ังแมน่ า้เน่ืองจากมีความต้องการรับรู้
สภาพแวดล้อมบริเวณริมฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จงึเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างการ
รับรู้กบัสภาพแวดล้อมได้บางส่วน 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ภาพแสดงกิจกรรมในพืน้ท่ีสว่นกลาง 
 
 พืน้ท่ีส ำหรับกำรประกอบอำชีพ การประกอบกิจกรรมการผลิตปลาตากแห้งซึง่
เป็นกิจกรรมท่ีต้องการพืน้ท่ีส าหรับแล่ปลา ตากแดด และจดัเก็บสินค้าในการประกอบอาชีพ เป็น
ชมุชนท่ีมีเอกลกัษณ์ของการประกอบอาชีพท่ีควรคา่แก่การสง่เสริมให้เกิดการรับรู้จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกยา่งชดัเจน สามารถแสดงความเป็นตวัตนของชมุชนให้ปรากฏขึน้เพ่ือเป็น
ประโยชน์กบัสภาพแวดล้อมโดยสามารถสร้างการรับรู้ถึงตวัตนได้จากระยะใกล้และไกลจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
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ภาพท่ี 32 ภาพแสดงพืน้ท่ีส าหรับการประกอบอาชีพ 
 
 พืน้ท่ีค้ำขำย ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายผกัผลไม้ และร้านขายของ
ช า เป็นสินค้าเพ่ือคนในชมุชนแตเ่ป็นกิจกรรมมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีรอบ
ได้ด้วยการปรากฏเป็นพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับบคุคลภายนอกให้รับรู้ 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพแสดงกิจกรรมในพืน้ท่ีค้าขาย 
 

 จากการวิเคราะห์พืน้ท่ีใช้สอยทัง้จากภายในและภายนอกพืน้ท่ีตัง้ ท าให้เราสามารถ
เห็นถึงระดบัท่ีแตกตา่งกนัของความต้องการการรับรู้ท่ีเกิดจากกิจกรรมในพืน้ท่ีและจาก
สภาพแวดล้อมตอ่พืน้ท่ีใช้สอย ซึง่มีความเหมาะสมของพืน้ท่ีในการน าไปพิจารณาร่วมกบั
กระบวนการพรางเพื่อสร้างการรับรู้ท่ีเหมาะสมให้กบัพืน้ท่ีบริเวณตลาดทา่เตียนและสภาพแวดล้อม
โดยรอบ 

 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ให้กับพืน้ที่ตัง้ด้วยกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม  
 ในการสร้างความสมัพนัธ์ใหมใ่ห้กบัพืน้ท่ีตัง้นัน้เป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้พืน้ท่ีจาก
พืน้ท่ีสว่นตวัให้ถกูรับรู้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะเพ่ือสร้างศกัยภาพของพืน้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
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นัน้จ าเป็นต้องพิจารณาในเร่ืองของการรับรู้พืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัชว่งเวลาท่ีเปล่ียนไปในการปรากฏสู่
การไมป่รากฏตอ่การรับรู้ของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั 

 ระดับของกำรรับรู้ท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรมและช่วงเวลำท่ีแปรเปล่ียนไป การ
พิจารณาระดบัของการรับรู้ท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมในชว่งเวลาท่ีแปรเปล่ียนไปนัน้ สามารถพิจารณา
ได้จากความแตกตา่งของลกัษณะของกิจกรรมการใช้สอยพืน้ท่ีในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนัตอ่ความ
ต้องการรับรู้จากสภาพแวดล้อม ซึง่สามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็นสองสว่นด้วยกนัคือ 

1. การวิเคราะห์ชว่งเวลาในการเกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนั 
2. การวิเคราะห์ระดบัของการรับรู้ทางการพรางท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมท่ีเปล่ียนไปใน

แตล่ะวนั 
 กำรวิเครำะห์ช่วงเวลำในกำรเกิดกิจกรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละวัน กิจกรรม

ภายในพืน้ประกอบไปด้วย พืน้ท่ีอยู่อำศัย / พืน้ที่ส่วนกลำง / พืน้ท่ีส ำหรับกำรประกอบ
อำชีพ / พืน้ท่ีค้ำขำย / พืน้ที่สำธำรณะ 

 ซึง่หากพิจารณาการเกิดขึน้ของกิจกรรมในช่วงเวลาตลอดทัง้วนันัน้จะสงัเกตได้วา่มี
การกิจกรรมท่ีไมส่อดคล้องกนัของกิจกรรมระหวา่งพืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัซึง่สามารถ
สง่ผลกระทบซึง่กนัและกนัในการใช้สอยพืน้ท่ีเน่ืองจากในพืน้ท่ีอยู่อาศยันัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีต้องการ
ความเป็นสว่นตวัสงูไมต้่องการให้เกิดการรับรู้กิจกรรมภายในจากพืน้ท่ีภายนอก ในขณะเดียวกนั
พืน้ท่ีสาธารณะเป็นพืน้ท่ีมีความต้องการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะตลอดเวลา  

 
 

แผนภาพท่ี 5 ตารางแสดงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา 
 

การสร้างให้เกิดการรับรู้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะในพืน้ท่ีอ่ืนๆโดยรอบนัน้จะท าให้การใช้สอยพืน้ท่ีไมเ่กิด
ความขดัแย้งซึง่กนัและกนัเน่ืองจากในตวัพืน้ท่ีอยูอ่าศยันัน้ไมต้่องการให้เกิดการรับรู้ถึงการมีอยู่
ของพืน้ท่ีเชน่กนั ซงึยงัคงมีการใช้สอยพืน้ท่ีตา่งๆได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้วนัโดยไมเ่กิดความ
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ขดัแย้งกนัซึง่กนัและกนัโดยยงัคงมีการแสดงออกของตวัตนในสว่นของพืน้ท่ีประกอบอาชีพหลกัตอ่
สภาพแวดล้อม 
 

 กำรวิเครำะห์ระดับของกำรรับรู้ทำงกำรพรำงท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรมท่ีเปล่ียนไป
ในแต่ละวัน  ส าหรับการสร้างความเหมาะสมของการรับรู้และไมรั่บรู้ให้กบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
แตล่ะวนันัน้ จะต้องค านงึถึงความต้องการของกิจกรรมในแตล่ะรูปแบบตอ่การรับรู้ เน่ืองจากใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนันัน้จะมีความต้องการทางการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ในการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนันัน้
สามารถแยกระดบัทางการรับรู้ท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมออกได้4ระดบัดงันี ้

 ระดับชัดเจน  เป็นระดบัของการรับรู้ตวัตนท่ีชดัเจนทัง้ทางด้าน
กายภาพและความหมาย 

 ระดับกำรรับรู้บำงส่วน เป็นการสร้างให้เกิดความสบัสนตอ่การรับรู้ไมต้่องการ
ให้ตวัตนทัง้หมดปรากฏขึน้เน้นให้สามารถรับรู้ได้แคบ่างสว่นเทา่นัน้ 

 ระดับกำรรับรู้เป็นอ่ืน สร้างการรับรู้ทัง้ทางด้านกายภาพและความหมายใหม ่
ไมส่อดคล้องหรือสามารถอ้างอิงไปถึงตวัตนท่ีแท้จริงในการปรากฏได้ 

 ระดับไม่รับรู้  เป็นการปิดบงัหรือซ่อนเร้นตวัตนไมส่ร้างการรับรู้ใดๆทัง้
ทางด้านกายภาพและความหมายตอ่สภาพแวดล้อม 

ระดบัของการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนันีส้ามารถน าไปพิจารณาร่วมกบัรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของ
พืน้ท่ีใช้สอยในการสร้างการปรากฏตอ่การรับรู้ โดยสามารถแยกพิจารณารูปแบบของกิจกรรมท่ี
สมัพนัธ์ตอ่ระดบัการรับรู้พืน้ท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนัได้ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 6 ตารางแสดงระดบัของการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัตอ่รูปแบบของกิจกรรม 
 
 โดยการรับรู้ในระดบัตา่งๆนัน้จะต้องน าไปพิจารณาให้เหมาะสมกบัชว่งเวลาท่ีสมัพนัธ์
ตอ่การปรากฏของกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือการน าไปสร้างลกัษณะทางกายภาพท่ีสง่ผลตอ่การ
รับรู้ถึงการปรากฏและการไม่ปรากฏของพืน้ท่ีใช้สอยตามชว่งเวลาท่ีแปรเปล่ียนไป 

 บทสรุปบทวิเครำะห์บริบทที่ตัง้ ในการศกึษาถึงเงื่อนไขทำงสภำพแวดล้อมที่มี
ควำมต้องกำรกำรก่อรูปทำงสถำปัตยกรรมด้วยกระบวนกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรมนัน้จะ
เห็นได้วา่ เง่ือนไขจากความต้องการของสภาพแวดล้อมเป็นเง่ือนไขท่ีมีเนือ้หาในทางตรงกนัข้ามกบั
เง่ือนไขในการก่อรูปของสถาปัตยกรรมทัว่ไป โดยเง่ือนไขในการก่อรูปของสถาปัตยกรรมด้วย
กระบวนการพรางนัน้จะต้องค านงึถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลกัและไมพ่ยายามสร้างให้เกิดการรับรู้
ถึงตวัตนทางสถาปัตยกรรมท่ีตัง้ตนอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อม 

 เชน่เดียวกบักำรพจิำรณำเลือกบริบทพืน้ท่ีตัง้โครงกำร พืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมีความ
ขดัแย้งตอ่พืน้ท่ีกิจกรรมโดยรอบเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องน ามาพิจารณาในการเลือกในการเลือกพืน้ท่ีใน
การน ากระบวนการพรางเข้าไปพิจารณาร่วมกบัพืน้ท่ีท่ีขดัแย้งดงักลา่ว เน่ืองจากพืน้กิจกรรมท่ีๆ

รับรู้ชดัเจน รับรู้บางสว่น รับรู้เป็นอื่น ไมถ่กูรับรู้ 

ตวัตน กระบวนการทางการพราง 

กิจกรรม 

ระดบัทางการพราง 

พืน้ท่ีประกอบ พืน้ท่ีร้านค้า พืน้ท่ีสว่นกลาง พืน้ท่ีพกัอาศยั 
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สร้างความขดัแย้งให้กบัสภาพแวดล้อมนัน้ได้ท าให้ศกัยภาพของพืน้ท่ีตา่งๆในสภาพแวดล้อม
โดยรอบถกูลดทอนลง กิจกรรมท่ีควรจะเป็นไปก็ไมส่ามารถด ารงอยูเ่น่ืองจากความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้
ของกิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสม ส่งผลให้สิ่งท่ีเราอาจเรียกวา่ความสมบรูณ์ของระบบนิเวศในเชิงพืน้ท่ี
จากสภาพแวดล้อมนัน้ได้ขาดหายไป 

 น าไปสูก่ำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ให้กับพืน้ที่ เป็นการจดัการกบัพืน้ท่ีวา่งด้วย
กระบวนการพรางทางสถาปัตยกรรมในการสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์ตอ่
ระดบัการรับรู้พืน้ท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือลดความขดัแย้งของกิจกรรมภายในพืน้ท่ีตัง้ตอ่การรับรู้
จากสภาพแวดล้อมและจะน ามาซึง่ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมให้กบัพืน้ท่ีว่างในสภาพแวดล้อม 
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บทที่ 5 
กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

 
บทวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำกพืน้ท่ีตัง้ 
 แนวความคิดในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งการพรางกบัการรับรู้พืน้ท่ีทาง
สถาปัตยกรรม ในการศกึษาถึงเง่ือนไขทำงสภำพแวดล้อมท่ีมีควำมต้องกำรกำรก่อรูปทำง
สถำปัตยกรรมด้วยกระบวนกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรมนัน้จะเห็นได้วา่ เง่ือนไขจากความ
ต้องการของสภาพแวดล้อมเป็นเง่ือนไขท่ีมีเนือ้หาในทางตรงกนัข้ามกบัเง่ือนไขในการก่อรูปของ
สถาปัตยกรรมทัว่ไป จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพืน้ท่ีตัง้โครงการผู้ศกึษาเห็นวา่การสร้าง
ศกัยภาพท่ีดีให้กบัพืน้ท่ีตัง้นัน้มีความต้องการของการรับรู้ด้วยกนั3ประการคือ  

ก าหนดทิศทางท่ีไมช่ดัเจนตอ่การรับรู้ (un directionality of perception) 
ก าหนดการเรียงตวัของพืน้ท่ีพกัอาศยัให้ไมถ่กูรับรู้ (unit arrangement)  
สร้างความไมช่ดัเจนของพืน้ท่ีใช้สอยตอ่การรับรู้ (indefinable space) 

 โดยหลกัการพิจารณาการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการพรางนัน้สามารถ
พิจารณาได้จากไดอะแกรมของกระบวนการพรางท่ีมาจากการวิเคราะห์ (ดหูน้าท่ี17แผนภาพท่ี1)
โดยมีขัน้ตอนในการทดลองดงัตอ่ไปนี ้
 กำรก ำหนดทศิทำงที่ไม่ชัดเจนต่อกำรรับรู้ (un directionality of perception)
เน่ืองจากสภาพท่ีตัง้นัน้ถกูล้อมรอบไปด้วยพืน้ท่ีสาธารณะ พืน้ท่ีค้าขาย และแมน่ า้ท่ีส าคญั การ
เช่ือมโยงการรับรู้และการใช้สอยพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมโดยรอบเข้าด้วยกนั และการสร้าง
ความตอ่เน่ืองทางการใช้สอยพืน้ท่ีผา่นพืน้ท่ีตัง้โครงการจะเป็นการสร้างให้เกิดศกัยภาพท่ีดีให้กบั
พืน้ท่ี การสร้างให้เกิดการเคล่ือนท่ีผา่นพืน้ท่ีอยู่อาศยัซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการความเป็นสว่นตวั
สงูโดยไมส่ร้างให้เกิดการรับรู้ซึง่กนัและกนันัน้ ผู้ศกึษาเลือกท่ีการสร้างการรับรู้ทิศทาง เน่ืองจาก
การรับรู้ทิศทางนัน้จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีการอ้างอิงตนเองกบัสภาพแวดล้อมรอบๆตวั การท่ีจะ
สร้างไมใ่ห้เกิดการรับรู้ถึงพืน้ท่ีอยู่อาศยันัน้การสร้างให้เกิดการรับรู้ทิศทางท่ีไมส่ามารถก าหนดการ
รับรู้ต าแหนง่ของพืน้ท่ีได้ชดัเจนนัน้สามารถสร้างการไมป่รากฏของพืน้ท่ีอยูอ่าศยัตอ่พืน้ท่ีโดยรอบ 
โดยมีวตัถปุระสงค์ของการก าหนดทิศทางคือ 
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-ทิศทางท่ีเกิดขึน้จะต้องมีการเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยจากพืน้ท่ีโดยรอบเข้ากบัพืน้ท่ีสาธารณะใน
บริเวณโครงการและยงัสามารถสร้างให้เกิดการรับรู้พืน้ท่ีรอบๆจากพืน้ท่ีอยูอ่าศยัภายในโครงการ 
-ทิศทางท่ีเกิดขึน้จะต้องไมเ่กิดการรับรู้กิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสมระหวา่งพืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่
อาศยัทัง้จากบริเวณโครงการและจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 ก ำหนดทศิทำงท่ีไม่ชัดเจนต่อกำรรับรู้ด้วยกระบวนกำรท ำให้กลมกลืน จาการ
ทดลอง ในเนือ้หาของการพรางเร่ือง กระบวนการท าให้กลมกลืน (Accordance) / orientation / 
blend เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ศกึษาเลือกใช้ในการน ามาสร้างการไมก่ าหนดทิศทางท่ีชดัเจนตอ่การรับรู้ของ
ผู้ใช้สอยพืน้ท่ี เพ่ือไมใ่ห้เกิดการรับรู้ซึง่กนัและกนัระหว่างพืน้ท่ีสว่นตวั(พืน้ท่ีส าหรับการอยู่อาศยั) 
กบัพืน้ท่ีสาธารณะ(พืน้ท่ีกิจกรรมสาธารณะส าหรับนกัท่องเท่ียว) การก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ี
ของผู้ใช้สอยพืน้ท่ีทัง้สองในลกัษณะไมใ่ห้เกิดการรับรู้ซึง่กนัและกนัโดยการปรับเปล่ียนทิศทางการ
เคล่ือนท่ี จากซ้ายไปขวา จากบนลงลา่ง จากข้างนอกสูข้่างใน ให้กบัพืน้ท่ีสาธารณะนัน้จะสามารถ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ในตอนแรกได้ จงึน าการทดลองในขัน้ตอนดงักลา่วมาพิจารณาใน
การออกแบบดงัตอ่ไปนี ้ 
 จากบทสรุปทางการการทดลองในเร่ืองของกระบวนการท าให้กลมกลืน
(Accordance) / orientation / blend (ดแูผนภาพท่ี4หน้า20)ได้ข้อสรุปวา่ การก าหนดรูปแบบของ
การเคล่ือนท่ีทัง้ในแนวราบและในแนวตัง้นัน้สามรถก าหนดได้ทัง้ 3 ลกัษณะด้วยกนัคือ การ
เคล่ือนท่ีแบบตอ่เน่ือง การเคล่ือนท่ีแบบย้อนกลบั และการเคล่ือนท่ีแบบสลบัข้าง โดยการเคล่ือนท่ี
ทัง้ 3 ลกัษณะนัน้หากน ามาพิจารณาให้เหมาะสมกบัรูปแบบของกิจกรรมและการเคล่ือนท่ีของผู้ใช้
สอยในแตล่ะประเภทนัน้จะสามารถสร้างความกลมกลืนให้กบักิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัให้อยูร่่วมกนั
ได้ จงึได้น าลกัษณะการเคล่ือนท่ีทัง้ 3 ลกัษณะมาพิจารณาให้เกิดความหลากหลายในการเคล่ือนท่ี
โดยให้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ในตอนแรก 

 โดยเร่ิมการพิจารณาร่วมกบัพืน้ท่ีตัง้โครงการและสภาพแวดล้อมด้วยการก าหนดการ
เคล่ือนท่ีให้มีลกัษณะของการเคล่ือนท่ีทัง้หมด 2 ลกัษณะด้วยกนัคือ 
เคล่ือนท่ีสลับ จะท าให้ทิศทางในการเคล่ือนท่ีนัน้จะต้องมีการเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยจากพืน้ท่ี
โดยรอบเข้ากบัพืน้ท่ีสาธารณะในบริเวณโครงการและยงัสามารถสร้างให้เกิดการรับรู้พืน้ท่ีรอบๆ
จากพืน้ท่ีอยูอ่าศยัภายในโครงการ เน่ืองด้วยสภาพท่ีตัง้โครงการนัน้ได้ไปแทรกตวัอยูร่ะหวา่ง
สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีให้แก่กนัและกนัอยูแ่ล้ว จงึต้องน าทิศทางการเคล่ือนท่ีแบบ
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สลบัข้างมาพิจารณาให้กบัการแทรกตวัของพืน้ท่ีกิจกรรมใหมท่ี่เกิดขึน้ ด้วยการคงลกัษณะของการ
เคล่ือนท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมให้ได้มากท่ีสดุ 
 

 
 
แผนภาพท่ี 7 แสดงการเคล่ือนท่ีแบบสลบัข้างท าหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ร่วมกบัสภาพแวดล้อม 
                    โดยรอบ 
 

กำรเคล่ือนท่ีแบบต่อเน่ือง จะท าให้ไมเ่กิดการรับรู้กิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสมระหวา่ง
พืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัทัง้จากบริเวณโครงการและจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เน่ืองจาก
ในพืน้ท่ีตัง้โครงการนัน้ประกอบไปด้วยผู้ใช้สอยท่ีแตกตา่งกนัคือ ผู้อยูอ่าศยัและผู้สญัจรไปมาจงึ
จ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีของผู้ใช้สอยทัง้สองรูปแบบให้ไมเ่กิดการรับรู้ท่ีไม่
เหมาะสมซึง่กนัและกนั 
 

 
 
แผนภาพท่ี 8 แสดงการเคล่ือนท่ีแบบตอ่เน่ืองท าหน้าท่ีแยกกิจกรรมภายในและภายนอกออกจากนั 
                    โดยท่ียงัสร้างความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 

ส่วนกำรเคล่ือนที่แบบย้อนกลับนัน้ไมมี่ความเหมาะสมตอ่สภาพแวดล้อมเน่ืองจาก
สภาพท่ีตัง้นัน้มีลกัษณะเป็นเหมือนกลบัจดุเปล่ียนผา่นจากสถานท่ีหนึง่ไปยงัอีกสถานท่ีหนึง่จงึไม่
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จ าเป็นต้องน าลกัษณะของการเคล่ือนท่ีแบบย้อนกลบัมาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปในเนือ้หาของ
การก าหนดทิศทาง 

    
ภาพท่ี 34 แสดงภาพรวมหุน่จ าลองท่ี1 ผลจากการทดลองก าหนดรูปแบบของการเคล่ือนท่ีทัง้ใน 
               แนวนอนและในแนวตัง้ 
 

 
 
ภาพท่ี 35 แสดงหุน่จ าลองท่ี1 ลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากการก าหนดความสมัพนัธ์ในการ 
               เคล่ือนท่ีระหวา่งแนวนอนกบัแนวตัง้ 
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 ผลจำกกำรทดลอง การก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีให้กบัพืน้ท่ีสาธารณะนัน้สามารถ
ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้โดยท่ี การเคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีสาธารณะท าให้ไมเ่กิดการรับรู้กิจกรรม
ท่ีไมเ่หมาะสมระหวา่งพืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัทัง้จากบริเวณโครงการและจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบและยงัมีการเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยจากพืน้ท่ีโดยรอบเข้ากบัพืน้ท่ีสาธารณะ
ในบริเวณโครงการอีกด้วย 

 
 

 กำรก ำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ที่พักอำศัยให้ไม่ถูกรับรู้ (unit arrangement) 
จากเดมิการรับรู้ถึงตวัตนของพืน้ท่ีอยูอ่าศยัจากสภาพแวดล้อมนัน้ได้สร้างให้เกิดความขดัแย้งกบั
พืน้ท่ีสาธารณะโดยรอบ การพิจารณาถึงการไมรั่บรู้ถึงตวัตนของพืน้ท่ีอยู่อาศยัจากสภาพแวดล้อม
จะท าให้เกิดการรับรู้ถึงตวัตนของพืน้ท่ีสาธารณะมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้กิจกรรมท่ีหลากหลาย
เกิดขึน้ การเรียงตวัของแตล่ะ unit ในพืน้ท่ีอยูอ่าศยันัน้จงึมีความส าคญัท่ีจะต้องน ามาพิจารณา 
โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเรียงตวัคือ การเรียงตวัของหน่วยยอ่ยซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยันัน้ต้องไมใ่ห้เกิด
การรับรู้พืน้ท่ีภายในจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 กำรก ำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ท่ีพักอำศัยให้ไม่ถูกรับรู้ด้วยกระบวนกำร
เปล่ียนแปลงควำมหมำย จาการทดลองในเนือ้หาของกำรพรางเร่ืองกระบวนการเปล่ียนแปลง
ความหมาย (Meaning transform) / size / type (ดภูาพท่ี24หน้า26) เป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้ 
จากการรับรู้หน่วยย่อยไปสู่หนว่ยใหญ่ด้วยการสร้างให้เกิดการรับรู้สว่นใหญ่โดยปราศจากการรับรู้
ตวัตนของหน่วยย่อย โดยพิจารณาจากการเรียงตวัของหนว่ยย่อยท่ีมีผลตอ่การรับรู้ถึงองค์รวมจาก
หนว่ยใหญ่ ได้ข้อสรุปว่ากำรเรียงตัวท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงกำรรับรู้ในแต่ละด้ำนของหน่วยย่อย
นัน้สำมำรถท ำให้เกิดกำรรับรู้เป็นมวลรวมโดยปรำศจำกกำรรับรู้ถงึตัวตนของแต่ละหน่วย
ย่อยจำกสภำพแวดล้อมโดยรอบได้ เน่ืองจากในแตล่ะด้านของแตล่ะหน่วยย่อยนัน้จะท าหน้าท่ี
เป็นวตัถท่ีุมีความหมายเหมือนกนัเม่ือหนัไปในทิศทางเดียวกนัซึง่จะสง่ผลตอ่การรับรู้จากด้านนอก
ให้ถกูรับรู้เป็นมวลวตัถท่ีุมีลกัษณะเป็นมวลเดียวและสามารถสร้างให้เกิดความหมายใหมเ่ม่ือมีการ
รับรู้มวลของวตัถใุนด้านอ่ืนๆ  

 โดยเร่ิมการพิจารณาร่วมกบัพืน้ท่ีตัง้โครงการและสภาพแวดล้อม เป็นขัน้ตอนของการ
พยายามซอ่นตวัของพืน้ท่ีอยู่อาศยัโดยไมใ่ห้เกิดการรับรู้กิจกรรมภายในจากพืน้ท่ีสาธารณะ
โดยรอบ ด้วยการเรียงตวัของหนว่ยย่อยซึง่มีลกัษณะเป็นท่ีอยู่อาศยัในลกัษณะปิดล้อมพืน้ท่ีจาก
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สภาพแวดล้อมโดยสร้ำงให้กำรรับรู้ทศิทำงทัง้ทำงด้ำน หน้ำ หลัง และ ข้ำง นัน้หำยไปจำก
กำรรับรู้ 

 

 
ภาพท่ี 36 รูปแบบของการเรียงตวัโดยปราศจากการรับรู้ทิศทาง 
 

 ผลกำรทดลอง ในการศกึษาการเรียงตวัของหนว่ยย่อยนัน้สามารถก าหนด
รูปแบบของการเรียงตวัโดยปราศจากการรับรู้ทิศทางได้ด้วยการสร้างความเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั
ตอ่การรับรู้ในแตล่ะด้านของการปิดล้อมได้หลากหลายรูปแบบ การคดัเลือกน าไปใช้นัน้จงึขึน้อยู่กบั
พืน้ท่ีของท่ีตัง้โครงการเป็นตวัก าหนดความเหมาะสมของการเรียงตวั 
 การก าหนดการเรียงตวัของพืน้ท่ีพกัอาศยัให้ไมถ่กูรับรู้เป็นการน าการเรียงตวัของ
หนว่ยย่อยมาคล่ีคลายลงไปในท่ีพืน้ท่ีตัง้โครงการพร้อมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้อยู่อาศยั 
กิจกรรมการค้า และนกัท่องเท่ียวผู้สญัจรไปมาในโครงการ โดยการก าหนดต าแหนง่ท่ีตัง้ของแตล่ะ
กิจกรรมด้วย วิธีการพรางท่ีได้มาจากผลของการทดลองในเร่ืองของกำรเรียงตัวของหน่วยย่อย    

 เร่ิมต้นด้วยการก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีใช้สอยและน าการเรียงตวัของหนว่ยย่อยใน
ลกัษณะปิดล้อมพืน้ท่ีจากสภาพแวดล้อมโดยสร้ำงให้กำรรับรู้ทศิทำงทัง้ทำงด้ำน หน้ำ หลัง 
และ ข้ำง นัน้หำยไปจำกกำรรับรู้ 
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แผนภาพท่ี 9 การก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีด้วยจ านวนการเรียงตวัของหนว่ยย่อยแบบปิดล้อม 
 

เน่ืองจากกิจกรรมในพืน้ท่ีตัง้นัน้ประกอบด้วยกิจกรรมในสว่นการพกัอาศยัจงึจ าเป็นต้อง
พิจารณาในเร่ืองของการเข้าถึงในแตล่ะหน่วยย่อยและการใช้สอยพืน้ท่ีภายในท่ีเกิดจากการปิด
ล้อม การคล่ีคลายการเรียงตวัของหนว่ยย่อยให้สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมรอบๆพืน้ท่ีตัง้โดยยงัคง
ได้มาซึง่คณุประโยชน์ของพืน้ท่ีวา่งภายในท่ีเกิดจากการเรียงตวัแบบปิดล้อมของแตล่ะหนว่ยย่อย
นัน้ท าให้ลกัษณะของการก่อรูปจากการเรียงตวัต้องแปรเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อม 
 

 
 
แผนภาพท่ี 10 การก าหนดการเรียงตวัให้สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมโดยค านงึถึงพืน้ท่ีใช้สอยภายใน 
                      และการเข้าถึงในแตล่ะหนว่ยยอ่ย 
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 การอยูร่่วมกนักบัสภาพแวดล้อมโดยรอบนัน้เป็นเนือ้หาหลกัในการเร่ิมต้นพิจารณา

พืน้ท่ีตัง้ การก่อรูปของหนว่ยยอ่ยนัน้จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องค านงึถึงทิศทางในการเคล่ือนท่ีท่ี
เกิดจากการเช่ือมโยงกิจกรรมตา่งๆจากสภาพแวดล้อมโดยรอบพืน้ท่ีตัง้ การเรียงตวัของหนว่ยยอ่ย
จงึต้องเป็นการเรียงตวัท่ีสอดคล้องไปกบัทิศทางจากสภาพแวดล้อม 

 

 
 

แผนภาพท่ี 11 การเรียงตวัท่ีเกิดจากการก าหนดทิศทางในการเคล่ือนท่ีให้สมัพนัธ์กบั 
                      สภาพแวดล้อม  
 

 ความเหมาะสมของต าแหนง่ท่ีตัง้ของกิจกรรมท่ีสอดคล้องไปกบัการรับรู้นัน้ จะต้อง
เกิดขึน้จากการค านงึถึงทิศทางในการเคล่ือนท่ีของประเภทท่ีแตกตา่งกนัของผู้ใช้สอย ซึง่ในบริเวณ
พืน้ท่ีตัง้นัน้จะประกอบไปด้วยผู้ใช้สอย 2 ประเภทหลกัๆด้วยกนัคือ ผู้อยู่อาศยัและผู้สญัจรไปมา 
และจากวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาพืน้ท่ีตัง้นัน้เป็นการพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้ของผู้สญัจรไป
มาตอ่ผู้อยู่อาศยั ในเนือ้หาของการไมก่่อให้เกิดการรับรู้พืน้ท่ีอยู่อาศยัในการเกิดขึน้ของรูปแบบ
กิจกรรมใดๆทัง้จากภายในและภายนอกพืน้ท่ีตัง้โครงการ ดงันัน้การพิจารณาก าหนดทิศทางในการ
เคล่ือนท่ีจงึถกูแบง่ออกเป็นสองเส้นทางด้วยกนัคือเส้นทางหลกัและเส้นทางรอง ในสว่นของเส้นทาง
หลกันัน้เป็นการพิจารณาให้กบัผู้สญัจรไปมาจงึท าให้ต าแหนง่ท่ีตัง้ของกิจกรรมนัน้ต้องไปอยูใ่น
ต าแหนง่ท่ีสามารถเกิดการรับรู้ได้ง่ายทัง้จากภายในและภายนอกและยงัสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีกลมกลืนไปกบัสภาพแวดล้อมตอ่การรับรู้อีกด้วย ในรูปแบบของเส้นทางรองนัน้
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จะต้องไมโ่ดดเดน่มากนกัหรือเป็นการก าหนดให้ถกูรับรู้ได้ยากจากเส้นทางหลกั ต าแหนง่ท่ีตัง้ของ
กิจกรรมจงึต้องสร้างความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมด้วยการปิดบงัตวัตนไมใ่ห้เกิดการรับรู้ได้ง่าย 

 

 
 

แผนภาพท่ี 12 แสดงการก าหนดกิจกรรมภายในแตล่ะหนว่ยย่อยให้สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและ 
                      ทิศทางการเคล่ือนท่ี  

           

 
 

ภาพท่ี 37 รูปด้านและภาพสามมิตแิสดงลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดการสร้างให้เกิดการรับรู้องค์ 
               รวมขนาดใหญ่โดยปราศจากการรับรู้ตวัตนและทิศทางของหนว่ยยอ่ย 
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 ผลกำรทดลอง กำรก ำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ที่พักอำศัยให้ไม่ถูกรับรู้ 
(unit arrangement) ด้วยการเรียงตวัในลกัษณะของการปิดล้อมการก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีใช้
สอยและน าการเรียงตวัของหนว่ยย่อยในลกัษณะปิดล้อมพืน้ท่ีจากสภาพแวดล้อมโดยสร้ำงให้
กำรรับรู้ทศิทำงทัง้ทำงด้ำน หน้ำ หลัง และ ข้ำง นัน้หำยไปจำกกำรรับรู้ สง่ผลให้การรับรู้และ
จดจ าต าแหนง่ท่ีชดัเจนของพืน้ท่ีกิจกรรมเป็นไปได้ยากซึง่สง่ผลดีตอ่ผู้อยู่อาศยัและผู้สญัจรไปมา 
เน่ืองจากพืน้ท่ีว่างตา่งๆสามารถเกิดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและผู้ใช้สอยพืน้ท่ีโดย
ปราศจากการรับรู้ท่ีขดัแย้งซึ่งกนัและกนั อีกทัง้การเรียงตวัของหนว่ยย่อยยงัคงรักษาเนือ้หาของการ
พรางเร่ือง กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้จากการรับรู้
หนว่ยย่อยไปสู่หนว่ยใหญ่ด้วยการสร้างให้เกิดการรับรู้องค์รวมขนาดใหญ่โดยปราศจากการรับรู้
ตวัตนของหน่วยย่อย 

 จากการเรียงตวัของหนว่ยย่อยให้เกิดการรับรู้เป็นองค์รวมขนาดใหญ่ท่ีสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมด้วยกระบวนการพราง ในขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการน ากระบวนการ
พรางมาสร้างลกัษณะทางกายภาพด้วยการพิจารณาสร้างการรับรู้ความหมายใหมใ่ห้กบัองค์รวม
ขนาดใหญ่ โดยท าให้การรับรู้ถึงองค์รวมขนาดใหญ่นัน้หายไปด้วยการสร้างการรับรู้ใหมใ่ห้กบั
ระนาบในแนวตัง้ 

 
 กำรสร้ำงควำมไม่ชัดเจนของพืน้ท่ีใช้สอยต่อกำรรับรู้ (indefinable space)  
ความหลากหลายทางการรับรู้พืน้ท่ีใช้สอยสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั ความไมช่ดัเจน
ของพืน้ท่ีนัน้เป็นทางหนึง่ท่ีจะ ไมก่่อให้เกิดความถาวรของพืน้ท่ีใช้สอยท าให้กิจกรรมตา่งๆนัน้
สามารถท่ีจะปรากฏขึน้และหายไปเพ่ือสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์ใหมใ่ห้กบัพืน้ท่ีโดยรอบ  

 กำรสร้ำงควำมไม่ชัดเจนของพืน้ท่ีใช้สอยต่อกำรรับรู้ด้วยกระบวนกำร
เปล่ียนแปลงควำมหมำย การพิจารณาสร้างการรับรู้ความหมายใหมใ่ห้กบัระนาบใน
แนวตัง้ กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมาย (Meaning transform) / character / type (ดภูาพท่ี
25หน้า27)ได้ข้อสรุปวา่ ความสงูท่ีเปล่ียนไปของระนาบในแนวตัง้นัน้สามารถสร้างให้เกิดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เน่ืองจากระนาบในแนวตัง้นัน้ได้สร้างความหมายท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะความสงูของ
ตวัวตัถตุอ่การรับรู้ของผู้ใช้สอย ซึ่งการเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดจากความสงูท่ีแตกตา่งกนันัน้
สามารถน าไปสร้างความสมัพนัธ์กบักิจกรรมในอีกด้านหนึง่ของผนงัเพ่ือไมใ่ห้เกิดการรับรู้กิจกรรม
จากด้านตรงข้ามได้ 
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 การน ารูปแบบท่ีได้จากการทดลองมาพิจารณาสร้างให้เกิดความตอ่เน่ืองของการ
เปล่ียนแปลงความสงูของระนาบในแนวตัง้ แสดงให้เห็นว่ามีความแตกตา่งของกิจกรรมเกิดขึน้ใน
แตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีความสงูของระนาบท่ีแตกตา่งกนั  
 

  
 

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงการรับรู้ความหมายท่ีแปรเปล่ียนไปของระดบัความสงูท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมใน 
               แนวราบ  
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ภาพท่ี 39 แสดงรูปด้านและภาพ3มิตท่ีิเกิดจากการสร้างการรับรู้ความหมายท่ีแปรเปล่ียนไป 
  

 จำกกำรทดลอง การพิจารณาสร้างให้เกิดความตอ่เน่ืองของการเปล่ียนแปลง
ความสงูของระนาบในแนวตัง้ ได้ท าให้ความหมายเดมิท่ีท าหน้าท่ีปิดล้อมพืน้ท่ีอยูอ่าศยันัน้ถกู
ลดทอนลงตอ่การรับรู้ แทนท่ีด้วยความหมายใหมท่ี่เป็นระนาบในแนวตัง้ให้กบัพืน้ท่ีสาธารณะและ
สร้างให้เกิดความหลากหลายทางการรับรู้พืน้ท่ีใช้สอยท่ีสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั 

 
กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
กำรก ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีกิจกรรมที่สัมพันธ์สภำพแวดล้อมภำยนอก  
 จากการทดลองสร้างลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลง
ความหมายท าให้ได้ผลการทดลองท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์คือ ลักษณะทำงกำยภำพท่ีได้มำ
จำกกำรทดลองนัน้สำมำรถสร้ำงให้เกิดควำมหลำกหลำยของกิจกรรมที่สัมพันธ์กับ
สภำพแวดล้อมโดยปรำศจำกกำรรับรู้ถงึวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงในกำรก่อรูปของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีเกิดขึน้ แตล่กัษณะกายภาพท่ีเกิดขึน้เห็นได้วา่ยงัคงมีลกัษณะท่ีขาดความสมัพนัธ์
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กบักิจกรรมตา่งๆภายในบริบทโดยรอบ จงึน ามาซึง่การพิจารณาในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่สภาพแวดล้อมทัง้ในการรับรู้และการเกิดขึน้ของกิจกรรมในพืน้ท่ีวา่ง 

 กำรพจิำรณำแยกพืน้ท่ีซ้อนทับด้วยกระบวนกำรท ำให้กลมกลืน จากการทดลอง
ในเร่ืองของ กระบวนกำรท ำให้กลมกลืน (Accordance) / scale / blur (ดภูาพท่ี17และ18หน้า
21) การยืดขยายวตัถรุะนาบในแนวนอนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระนาบในแนวตัง้ เพื่อสร้างให้เกิด
ความหลากหลายของพืน้ท่ีว่างซึง่สามารถสร้างให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี โดย
ปลอ่ยให้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาท าหน้าท่ีสร้างขอบเขตของท่ีวา่งให้กบัประเภทของ
กิจกรรมด้วยตงัเองได้ข้อสรุปวา่ ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมท่ีเกิดจากระนาบในแนวนอนท่ีขยายตวั
ออกจากระนาบในแนวตัง้นัน้ได้สร้างความแตกตา่งตอ่การรับรู้ของผู้คนตอ่พืน้ท่ีวา่งก่อให้เกิด 
รูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีวา่ง รูปแบบของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของเวลา 
และ รูปแบบของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม ซึง่ขอบเขตของท่ีวา่งท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์
ระหวา่งระนาบทัง้สองลกัษณะนัน้จะปรากฏขึน้พร้อมๆกบัรูปแบบท่ีแตกตา่งของกิจกรรมใน
ชว่งเวลาและขอบเขตของท่ีว่างก็จะหายไปเองเม่ือกิจกรรมได้จบลง 
 

 กำรพจิำรณำแยกพืน้ท่ีซ้อนทับ  ในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมท่ี
สามารถสร้างความสมัพนัธ์โดยรอบนัน้ การก าหนดหน้าท่ีใช้สอยให้กบัพืน้ท่ีในแตล่ะสดัสว่น 
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แผนภาพท่ี 13 ภาพแสดงขอบเขตของพืน้ท่ีวา่งชัน้ลา่งท่ีสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมได้ระหวา่งพืน้ท่ี 
                      ส่วนตวักบัพืน้ท่ีสาธารณะและภาพแสดงขอบเขตของพืน้ท่ีวา่งชัน้บนท่ีสามารถ 
                      ก่อให้เกิดกิจกรรมได้ 
 

 หลงัจากการก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีใช้สอยในรูปแบบตา่งๆแล้วจงึท าการทดลอง
การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมให้สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมโดยในการก่อรูปนัน้จะต้องไมท่ าให้เกิด
การรับรู้ถึงกิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ  

 
 กำรทดลองผ่ำนหุ่นจ ำลองที่ 1 น าผลการทดลองในเร่ืองของกระบวนกำรท ำ

ให้กลมกลืน (Accordance) / scale / blur มาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี 40 หุน่จ าลองแสดงลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากการการยืดขยายวตัถรุะนาบในแนวนอน 
               เพ่ือเช่ือมโยงพืน้ท่ีวา่งสว่นตา่งๆเข้าด้วยกนักบัสภาพแวดล้อมทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้ 
 

 
 

ภาพท่ี 41 ภาพถ่ายด้านหน้าหุน่จ าลองท่ีเกิดจากการยืดขยายวตัถรุะนาบในแนวนอนท่ีมี 
               ความสมัพนัธ์กบัระนาบในแนวตัง้ เพื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายของพืน้ท่ีวา่ง 
 

 ผลจำกกำรทดลองผ่ำนหุ่นจ ำลองที่ 1 นัน้ผลท่ีได้คือขอบเขตของท่ีอยูอ่าศยั
นัน้คอ่ยๆหายไปจากการรับรู้ตลอดการเคล่ือนท่ีผา่นส่วนตา่งๆของโครงการ อีกทัง้ระนาบทาง
แนวนอนยงัท าหน้าท่ีเช่ือมโยงพืน้ท่ีวา่งสว่นตา่งๆเข้าด้วยกนักบัสภาพแวดล้อมทัง้ในแนวนอนและ
แนวตัง้ แตย่งัคงมีความชดัเจนของขอบเขตของพืน้ท่ีตอ่การรับรู้จากขอบท่ีท ามมุฉากเข้าหากนัของ
ระนาบในแนวตัง้ ท าให้พืน้ท่ีกิจกรรมในแนวราบยงัคงถกูแยกออกจากกนัเป็นผลให้กิจกรรมท่ี
เกิดขึน้นัน้ถกูแยกออกจากกนัได้ง่ายตอ่การรับรู้ 
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กำรสร้ำงควำมกลมกลืนให้กับกิจกรรมในแนวรำบ 
กำรสร้ำงควำมกลมกลืนให้กับกิจกรรมในแนวรำบด้วยกระบวนกำรท ำให้กลมกลืน 

(Accordance) / shape / blend  (ดแูผนภาพท่ี19หน้า23) การลบขอบเขตท่ีชดัเจนของระนาบ
สง่ผลตอ่การรับรู้ท าให้การรับรู้ขอบเขตของพืน้ท่ีตอ่กิจกรรมนัน้หายไป สง่ผลให้เกิดความตอ่เน่ือง
ของพืน้ท่ีใช้สอยท าให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมตอ่พืน้ท่ีใช้สอยการลบขอบเขตท่ีชดัเจน
ของระนาบตอ่การรับรู้ท าให้กิจกรรมท่ีถกูแยกออกจากกนัด้วยความชดัเจนของขอบเขตของระนาบ
นัน้สามารถรวมเป็นกิจกรรมในพืน้ท่ีเดียวกนัท าให้ความมีตวัตนของพืน้ท่ีว่างนัน้หายไป 

จำกกำรทดลองผ่ำนหุ่นจ ำลองท่ี 2 น าผลการทดลองในเร่ืองของกระบวนกำรท ำ
ให้กลมกลืน (Accordance) / shape / blend มาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม    

 

 
 
ภาพท่ี 42 หุน่จ าลองแสดงลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากการลบขอบเขตท่ีชดัเจนของระนาบตอ่ 
               การรับรู้เพ่ือท าให้ความมีตวัตนของพืน้ท่ีว่างนัน้หายไป 
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ภาพท่ี 43 หุน่จ าลองแสดงรายละเอียดลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากการลบขอบเขตท่ีชดัเจน 
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ภาพท่ี 44 หุน่จ าลองด้านหน้าโครงการท่ีเกิดจากการลบขอบเขตท่ีชดัเจนของระนาบตอ่การรับรู้ 
               เพ่ือท าให้ความมีตวัตนของพืน้ท่ีวา่งนัน้หายไป 
 

 ผลจำกกำรทดลองผ่ำนหุ่นจ ำลองที่ 2 ท าให้เห็นว่ากิจกรรมในแนวราบนัน้ถกู
ลดระดบัความชดัเจนทางการรับรู้ขอบเขตของพืน้ท่ีกิจกรรมในแนวราบได้ แตย่งัคงมีความชดัเจน
ของขอบเขตพืน้ท่ีของกิจกรรมในแนวตัง้ ซึง่สง่ผลตอ่การรับรู้พืน้ท่ีใช้สอยจากสภาพแวดล้อมท่ีมี
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัทางการใช้งาน การสร้างให้เกิดความกลมกลืนให้กบัพืน้ท่ีใช้สอยทางแนวตัง้
นัน้จะสง่ผลให้การรับรู้ความแตกตา่งกนัของพืน้ท่ีใช้สอยนัน้หายไปจากการรับรู้ 

 
กำรสร้ำงควำมกลมกลืนให้กับกิจกรรมในแนวตัง้ 

กำรสร้ำงควำมกลมกลืนให้กับกิจกรรมในแนวตัง้ด้วยกระบวนกำรท ำให้กลมกลืน 
การเช่ือมโยงกิจกรรมเข้าหากนัในแนวตัง้นัน้ท าให้การรับรู้ตวัอาคารจากสภาพแสดล้อมภายนอก
นัน้สามารถแยกแยะกิจกรรมทางแนวตัง้ได้ยากขึน้เน่ืองจากกิจกรรมนัน้จะถกูเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอย
เข้าหากนั จงึเป็นการน าการทดลองในเร่ืองของ กระบวนการท าให้กลมกลืน (Accordance) / 
orientation / blend มาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม โดยเร่ิมการพิจารณาร่วมกบั
พืน้ท่ีตัง้โครงการและสภาพแวดล้อมด้วยการก าหนดการเคล่ือนท่ีให้มีลกัษณะของกำรเคล่ือนที่
แบบสลับ กล่าวคือสามารถเคล่ือนท่ีสลบัทิศทางจาก ซ้ายสูข่วา บนสูล่า่ง และ ในสูน่อก เพ่ือเป็น
การสร้างความกลมกลืนให้กบัทิศทางการเคล่ือนท่ีและการรับรู้ของผู้ใช้สอยโครงการ  
กำรเคล่ือนท่ีสลับ จะท าให้ทิศทางในการเคล่ือนท่ีนัน้มีการเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยจากพืน้ท่ี
โดยรอบเข้ากบัพืน้ท่ีสาธารณะในบริเวณโครงการและยงัสามารถสร้างให้เกิดการรับรู้พืน้ท่ีรอบๆ
จากพืน้ท่ีอยูอ่าศยัภายในโครงการ เน่ืองด้วยสภาพท่ีตัง้โครงการนัน้ได้ไปแทรกตวัอยูร่ะหวา่ง
สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีให้แก่กนัและกนัอยูแ่ล้ว จงึต้องน าทิศทางการเคล่ือนท่ีแบบ
สลบัข้างมาพิจารณาให้กบัการแทรกตวัของพืน้ท่ีกิจกรรมใหมท่ี่เกิดขึน้ ด้วยการคงลกัษณะของการ
เคล่ือนท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมให้ได้มากท่ีสดุ 
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แผนภาพท่ี 14 แสดงการเคล่ือนท่ีแบบสลบัข้างท าหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ร่วมกบัสภาพแวดล้อม 
                     โดยรอบ 
 
 จำกกำรทดลองผ่ำนหุ่นจ ำลองท่ี 3 น าผลการทดลองในเร่ืองของกระบวนกำรท ำ
ให้กลมกลืน (Accordance) / orientation / blend (ดแูผนภาพท่ี32หน้า46)  มาพิจารณาร่วมกบั
การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม  
 

 
 
ภาพท่ี 45 ภาพถ่ายหุน่จ าลองด้านหน้าโครงการท่ีเกิดจากการการสร้างความกลมกลืนให้กบั
กิจกรรมในแนวตัง้ 
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ภาพท่ี 46 หุน่จ าลองท่ีเกิดจากการน าทิศทางการเคล่ือนท่ีแบบสลบัข้างมาพิจารณาให้กบัการแทรก 
               ตวัของพืน้ท่ีกิจกรรม 
 

 ผลจำกกำรทดลองผ่ำนหุ่นจ ำลองที่ 3 ท าให้เห็นว่าการน าทิศทางการเคล่ือนท่ี
แบบสลบัข้างมาพิจารณาให้กบัการแทรกตวัของพืน้ท่ีกิจกรรมนัน้ได้สร้างให้เกิดความกลมกลืน
ให้กบัพืน้ท่ีใช้สอยทางแนวตัง้และสง่ผลให้การรับรู้เส้นแบง่ของพืน้ท่ีใช้สอยในลกัษณะของ บนและ
ลา่ง ข้างในและข้างนอก นัน้หายไปจากการรับรู้ 
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กำรรับรู้พืน้ท่ีพักอำศัยภำยใน 
 ล าดบัสดุท้าย เป็นการพิจารณาในเนือ้หาของการรับรู้ถึงกิจกรรมภายในหน่วยพกั

อาศยัจากพืน้ท่ีสาธารณะ ซึง่ถือเป็นเนือ้หาหลกัของการศกึษา ภำยใต้เง่ือนไขท่ีว่ำกำรรับรู้
ระหว่ำงพืน้ท่ีท่ีขัดแย้งกันระหว่ำงพืน้ท่ีสำธำรณะกับพืน้ท่ีอยู่อำศัยจะสร้ำงควำมสมดุล
ให้แก่กันและกัน  

ในการพิจารณาในสว่นของการสร้างการรับรู้ระหว่างพืน้ท่ีท่ีขดัแย้งกนัระหวา่งพืน้ท่ี
สาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัให้สามารถอยูร่่วมกนัได้โดยไมส่ร้างความขดัแย้งให้แก่กนันัน้ 
กระบวนการปิดบงัซอ่นเร้น (Concealment) / outline / shad) มีความนา่สนใจท่ีจะน ามาพิจารณา
ร่วมกบัการก่อรูปของ element ภายในหนว่ยพกัอาศยั 

 กระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น (Concealment) / outline / shade) (ดภูาพท่ี26
หน้า28) สร้างการรับรู้ท่ีหายไปของพืน้ท่ีบางสว่นด้วยการน าการเคล่ือนท่ีของเงามาสร้างให้เกิด 
การปรากฏและการไมป่รากฏขอบเขตระนาบในแนวตัง้ด้วยการก าหนดให้เงาเข้ามากระท ากบั
ระนาบของวตัถใุนแนวตัง้ โดยลกัษณะของการจดัวางระนาบในแนวตัง้นัน้จะถกูจดัวางให้มีระยะ
ความลกึท่ีแตกตา่งกนั ซึง่จะสง่ผลให้กบัขอบเขตของวตัถรุะนาบในแนวตัง้นัน้สามารถหายไปจาก
การรับรู้ เม่ือมีการตกกระทบของเงากบัระนาบในแนวตัง้ได้ข้อสรุปวา่ การสร้างการปรากฏและไม่
ปรากฏให้กบัขอบเขตของระนาบในแนวตัง้ท่ีเกิดจากจากการตกกระทบของเงาท่ีพาดผา่นตวัวตัถุ
นัน้สามารถสร้างให้เกิดการรับรู้ขอบเขตของท่ีว่างเปล่ียนไป ซึง่การรับรู้ของเขตท่ีว่างท่ีเปล่ียนไปใน
แตล่ะชว่งเวลานัน้ได้สง่ผลตอ่การไมรั่บรู้ถึงตวัตนของท่ีว่างหรือสร้างให้เกิดสภาวะท่ีไร้ตวัตนให้กบั
ตวัพืน้ท่ีนัน่เอง 

 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ให้กับพืน้ที่ตัง้ด้วยกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรมด้วย
กระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น จงึได้น าผลของการทดลองในเร่ืองของ กระบวนกำรปิดบังซ่อน
เร้น (Concealment) / outline / shade) มาพิจารณาลงไปในแตล่ะหน่วยย่อย โดยลกัษณะทาง
กายภาพท่ีเกิดขึน้จาการทดลองนัน้ สามารถสร้างให้เกิดการรับรู้ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมทัง้หมด 4 
รูปแบบด้วยกนั โดยแบง่ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้
ในเนือ้หาของ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ให้กับพืน้ท่ีตัง้ด้วยกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม 
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แผนภาพท่ี 15 ตารางแสดงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาท่ีสมัพนัธ์กบัการรับรู้พืน้ท่ีและการ 
                      รับรู้ถึงตวัตนของพืน้ท่ี 
 
 โดยรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้จะสมัพนัธ์กบักิจกรรมท่ีตัง้ไว้ในตอนแรก 

 กิจกรรมประกอบอำชีพ เร่ิมต้นด้วยการพิจารณาในส่วนของกิจกรรมประกอบ
อาชีพซึง่เป็นกิจกรรมท่ี สามารถแสดงความเป็นตวัตนของชมุชนให้ปรากฏขึน้เพ่ือเป็นประโยชน์กบั
สภาพแวดล้อมโดยสามารถสร้างการรับรู้ถึงตวัตนได้จากระยะใกล้และไกลจากสภาพแวดล้อม
โดยรอบ   
 ซึง่ในการออกแบบนัน้ได้น าลกัษณะทางกายภาพของอปุกรณ์มาพิจารณาร่วมกบัการ
ออกแบบ เพ่ือสร้างการปรากฏของกิจกรรมให้กบัสภาพแวดล้อม โดยสร้างการเรียงตวัแบบปิดของ
การจดัวางระนาบในแนวตัง้ให้มีระยะความลึกท่ีแตกตา่งกนัในชว่งเวลาของกิจกรรมประกอบอาชีพ
เพ่ือให้เกิดการรับรู้กิจกรรมจากสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 47 ภาพแสดงลกัษณะการปรากฏของอปุกรณ์ส าหรับการประกอบอาชีพและผงัแสด 
               ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีภายในท่ีเกิดขึน้จากการเรียงตวัแบบปิด  
 

 กิจกรรมพืน้ท่ีค้ำขำย ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายผกัผลไม้ และร้านขาย
ของช า เป็นสินค้าเพ่ือคนในชมุชนแตเ่ป็นกิจกรรมมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี
รอบได้ด้วยการปรากฏเป็นพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับบคุคลภายนอกให้รับรู้ 
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ในการออกแบบนัน้ได้มีการก าหนดให้พืน้ท่ีภายในสามารถปรับเปล่ียนตวัเองให้เป็นพืน้ท่ี
ส าหรับการค้าท่ีสามรถสร้างความสมัพนัธ์ให้กบับคุคลภายนอกสามารถรับรู้กิจกรรมได้ โดยสร้าง
การเรียงตวัแบบคร่ึงปิดคร่ึงเปิดของการจดัวางระนาบในแนวตัง้ให้มีระยะความลึกท่ีแตกตา่งกนั 
ในชว่งเวลาของกิจกรรมการค้าขายเพ่ือให้มีพืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมค้าขายในการปฏิสมัพนัธ์กบั
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 48 ภาพแสดงลกัษณะพืน้ท่ีภายในท่ีเกิดขึน้จากการเรียงตวัแบบคร่ึงปิดคร่ึงเปิด 
 

 กิจกรรมพืน้ท่ีส่วนกลำง เป็นพืน้ท่ีส าหรับผู้คนภายในชมุชนใช้ท ากิจกรรมตา่งๆ
ร่วมกนั กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จงึเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างการรับรู้กบัสภาพแวดล้อมได้บางสว่น 

 ในสว่นของพืน้ท่ีส่วนกลางนัน้ได้มีการก าหนดให้พืน้ท่ีภายในสามารถปรับเปล่ียน
ตวัเองให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมของคนในชมุชนให้มีพืน้ท่ีส าหรับสร้างความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 
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ด้วยดารสร้างการเรียงตวัแบบเปิดของการจดัวางระนาบในแนวตัง้ให้มีระยะความลกึท่ีแตกตา่งกนั 
ในชว่งเวลาของกิจกรรมส าหรับคนในพืน้ท่ี เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมจากกิจกรรม
สาธารณะให้เป็นlพืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมของการอยู่อาศยั 

 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงลกัษณะพืน้ท่ีภายในท่ีเกิดขึน้จากการเรียงตวัแบบเปิด 
 

กิจกรรมพืน้ท่ีพักอำศัย องค์ประกอบของพืน้ท่ีอยูอ่าศยัแตล่ะหนว่ยนัน้เป็นพืน้สว่นตวัใช้
ส าหรับการนอนและพกัผอ่น เป็นกิจกรรมท่ีไมต้่องการการรับรู้ซึง่กนัและกนัแตส่ามารถใช้
สภาพแวดล้อมร่วมกนั 
 ในการออกแบบนัน้จงึได้ก าหนดให้กิจกรรมภายในสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้โดย
ไมเ่กิดการรับรู้ซึง่กนัและกนัของผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ีด้วยการการเรียงตวัแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดของการจดั
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วางระนาบในแนวตัง้ให้มีระยะความลึกท่ีแตกตา่งกนัในชว่งเวลาของกิจกรรมในการพกัอาศยั ใน
การปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมของการอยู่อาศยัให้มีการปรากฏตอ่สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ภาพแสดงลกัษณะพืน้ท่ีภายในท่ีเกิดขึน้จากการเรียงตวัแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด 
 
  
 ผลกำรทดลองกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ให้กับพืน้ที่ตัง้ด้วยกำรพรำงทำง
สถำปัตยกรรมด้วยกระบวนกำรปิดบังซ่อนเร้น จาการทดลองในเร่ืองของกระบวนการปิดบงั
ซอ่นเร้น (Concealment) / outline / shad) เพ่ือท่ีจะสร้างการไมรั่บรู้ถึงตวัตนของท่ีวา่งให้กบัท่ีอยู่
อาศยัภายในนัน้ ได้ผลว่าการจดัวางระนาบในแนวตัง้ให้มีระยะความลกึท่ีแตกตา่งกนันัน้ได้สร้างให้
เกิดการรับรู้ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมทัง้หมด 4 รูปแบบด้วยกนั ตามลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัของการ
เปิดและปิดของระนาบ โดยสามารถแบง่ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัให้สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในเนือ้หาของ การสร้างความสมัพนัธ์ใหม่ให้กบัพืน้ท่ีตัง้ด้วยการพรางทาง
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สถาปัตยกรรมซึง่กระบวนการทัง้หมดจะถกูน าไปพิจารณาในการก่อรูปของสถาปัตยกรรมด้วย
กระบวนการพรางในขัน้ตอนสดุท้าย 
 
กำรออกแบบสถำปัตยกรรมล ำดับสุดท้ำย  

การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิทางการพราง ท่ีเกิดจากความ
ต้องการทางการพรางในแตล่ะเง่ือนไขมาประกอบกนัเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีส่งผลตอ่
กิจกรรมตา่งๆทัง้จากภายในและภายนอกอาคารในแง่ของการใช้พืน้ท่ีและการรับรู้ประเภทของ
กิจกรรม 

 
 

ภาพท่ี 51 แสดงผงัโครงการชัน้ลา่ง(ซ้าย)และชัน้บน(ขวา) 
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ภาพท่ี 52 ภาพขยายผงัโครงการบริเวณชัน้ลา่งสว่นท่ี1 
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ภาพท่ี 53 ภาพขยายผงัโครงการบริเวณชัน้ลา่งสว่นท่ี2 
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ภาพท่ี 54 ภาพขยายผงัโครงการบริเวณชัน้ลา่งสว่นท่ี3 
 

 
 

ภาพท่ี 55 ภาพขยายผงัโครงการบริเวณชัน้บนส่วนท่ี1 
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ภาพท่ี 56 ภาพขยายผงัโครงการบริเวณชัน้บนส่วนท่ี2 
 

 
 

ภาพท่ี 57  ภาพขยายผงัโครงการบริเวณชัน้บนสว่นท่ี3    
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ภาพท่ี 58 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในจากแนวตดัท่ี 1 ถึง 4 เรียงจากขวาไปซ้าย 
 

 
 

ภาพท่ี 59 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 1 
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ภาพท่ี 60 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 61 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 3สว่นท่ี1 
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ภาพท่ี 62 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 3สว่นท่ี2 
 

 
 

ภาพท่ี 63 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 3สว่นท่ี3 
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ภาพท่ี 64 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 4สว่นท่ี1 

 
 
ภาพท่ี 65 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 4สว่นท่ี2 
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ภาพท่ี 66 รูปตดัแสดงพืน้ท่ีใช้สอยภายในแนวตดัท่ี 4สว่นท่ี3 
 

 
 

ภาพท่ี 67 หุน่จ าลองแสดงลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากกระบวนการทางการพราง 
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ภาพท่ี 68 หุน่จ าลองแสดงลกัษณะทางกายภาพแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการปรากฏและไม่ 
               ปรากฏระหวา่งระนาบในแนวนอนและแนวตัง้ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้กิจกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 69 หุน่จ าลองแสดงลกัษณะทางกายภาพแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการรับรู้พืน้ท่ีวา่งจาก 
               ข้างนอกสู่ข้างใน และข้างบนสูข้่างลา่ง 



85 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 70 หุน่จ าลองแสดงลกัษณะทางกายภาพแสดงถึงการรับรู้พืน้ท่ีกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบับริบท 
               แวดล้อม 
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ภาพท่ี 71 ภาพแสดงทศันียภาพโครงการ 
 

 ผลกำรทดลองกำรออกแบบกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม  กระบวนการทางการ
พรางนัน้เป็นกระบวนการท่ีสามารถน ามาก าหนดให้เกิดความหลากหลายทางการรับรู้ ท าหน้าท่ี
บดิเบือนสิ่งตา่งๆให้สอดคล้องไปกบัสภาพแวดล้อมท าลายความชดัเจนให้กบัวตัถใุน
สภาพแวดล้อม เม่ือถกูน ามาพิจารณาการก่อรูปร่วมกบัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
ความสามารถของการพรางได้สร้างให้เกิดการปรากฏและไมป่รากฏตอ่การรับรู้พืน้ท่ีว่างผา่น
องค์ประกอบตา่งๆทางสถาปัตยกรรม ซึง่การการปรากฏและไมป่รากฏขึน้ของตวัตนทาง
สถาปัตยกรรมได้สร้างให้เกิดความความหลากหลายของกิจกรรมภายในพืน้ท่ีวา่ง สง่ผลท่ีดีตอ่
ความสมดลุของระบบนิเวศเชิงท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมในบริบทแวดล้อม  
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บทที่ 6 
บทสรุป 

 
บทสรุปกำรออกแบบสถำปัตยกรรมด้วยกระบวนกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม 

 การศกึษาการพรางทางสถาปัตยกรรมนัน้ผู้ศกึษาเร่ิมต้นจากการท่ีผู้ศกึษาตัง้ขอ
สงัเกตท่ีวา่ ในปัจจบุนัการใช้สอยพืน้ท่ีว่างในการท ากิจกรรมนัน้มีความต้องการท่ีหลากหลากและมี
การซ้อนทบักนัของกิจกรรมในแตล่ะชว่งเวลา แตรู่ปแบบทางสถาปัตยกรรมในปัจจบุนันัน้เอือ้ตอ่
การเกิดขึน้ของกิจกรรมเพียงกิจกรรมหนึง่ในแตล่ะชว่งเวลาเทา่นัน้ อนัเป็นสาเหตมุาจากความ
ชดัเจนของตวัตนทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อม ซึง่โดยแท้จริงแล้ว
สภาพแวดล้อมนัน้มีกระบวนการในการสร้างให้เกิดความหลากหลายของการใช้สอยพืน้ท่ีวา่งใน
การท ากิจกรรม ความชดัเจนของตวัสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ได้ท าให้ความหลากหลายของพืน้ท่ี
วา่งในการท ากิจกรรมนัน้ลดลงสง่ผลตอ่ความสมดลุทางสภาพแวดล้อมนัน้ถกูลดทอนลง สภาวะ
การลดทอนของสมดลุทางสภาพแวดล้อมนัน้ได้น าไปสู่ค าถามท่ีวา่  
ตัวตนทำงสถำปัตยกรรมจะสำมำรถสร้ำงสมดุลให้กับสภำพแวดล้อมได้อย่ำงไร 
 การพิจารณาการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมจากการเคล่ือนท่ีของบริบทเพ่ือยงัคงรักษา
หรือเป็นการสร้างสมดลุใหม่ให้กบับริบทนัน้ จงึเป็นเนือ้หาสาระส าคญัของการศกึษาโดยมีวิธี
การศกึษาดงันี ้
 ผู้ศกึษาเร่ิมต้นสนใจในทฤษฎีทำงกำรพรำงซึง่เป็นวิธีการหนึง่ของสิ่งมีชีวิตหลายๆ
ชนิดนารอยูร่่วมกบัสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนภายใต้ความสมดลุของสภาพแวดล้อม จงึเป็นท่ีมาของการ
เร่ิมต้นท าการศกึษาทฤษฏีทางการพรางในการน าไปพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม
ให้อยูร่่วมกบับริบทในสภาพแวดล้อม 
 จากการศกึษาท าความเข้าใจในทฤษฎีทางการพรางนัน้ผู้ เขียนพบวา่มีเหตปัุจจยัท่ีท า
ให้เกิดกระบวนการพรางทัง้หมด3ปัจจยัด้วยกนัสามารถแบง่ออกได้คือ สภาพแวดล้อม พฤตกิรรม 
และลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งปัจจยัทัง้3ประการนัน้สง่ผลให้เกิดการพรางอยู่2ประเภทใหญ่ๆ
ด้วยกนัคือ เกิดจำกสิ่งมีชีวิตในธรรมชำต ิและ เกิดจำกมนุษย์เป็นผู้สร้ำง โดยการพรางทัง้
สองประเภทนัน้ตา่งมีกระบวนการในการพรางร่วมกนัทัง้หมด4ลกัษณะคือ ควำมกลมกลืน ควำม
สับสน กำรเปล่ียนควำมหมำย และกำรซ่อนเร้น และจากการวิเคราะห์ทัง้4กระบวนการผู้ เขียน
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พบวา่การพรางมีความหลากหลายในแตล่ะขัน้ตอนในการสร้างการพรางให้เกิดรูปแบบท่ีเหมาะสม
ได้อยา่งหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องไปกบับริบทท่ีแตกตา่งกนัโดยสามารถจ าแนกออกเป็นขัน้ตอน
ทัง้หมด3ขัน้ตอนดงันี ้ รูปแบบ (Structure)  วิธีกำร (Means)  และโครงร่ำง (Configuration) 

 บทสรุปจากการศกึษารูปแบบทางกายภาพท่ีเกิดขึน้จากทฤษฎีทางการพรางนัน้ผู้
ศกึษาเห็นวา่ ความสามารถทางการพรางจะเกิดขึน้ได้อย่างมีศกัยภาพนัน้ต้องประกอบไปด้วยการ
ท างานร่วมกนัอย่างเหมาะสมของทัง้สามขัน้ตอนในการอยูร่่วมกบัเง่ือนไขตา่งๆทางสภาพแวดล้อม
เพ่ือตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ในการเกิดลกัษณะทางกายภาพทางการพรางอย่างมีศกัยภาพ 
 หลงัจากการศกึษาท าความเข้าใจกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆของการเกิดลกัษณะ
ทางกายภาพ ในขัน้ตอนตอ่มาการท่ีน าทฤษฎีทางการพรางมาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมนัน้จ าเป็นจะต้องทราบถึงเง่ือนไขตา่งๆทางสภาพแวดล้อมในการเลือกพืน้ท่ีส าหรับ
การทดลองสร้างการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมด้วยการพราง เพ่ือการไมน่ ามาซึง่ผลกระทบท่ีไมเ่ป็น
ท่ีต้องการของสภาพแวดล้อมจากสิ่งตา่งๆท่ีจ าต้องถือก าเนิดขึน้หรือมีการเปล่ียนแปลงบดิเบือน
องค์ประกอบตา่งๆภายใต้สภาพแวดล้อม โดยเง่ือนไขตา่งๆประกอบด้วย สภำพแวดล้อมมีควำม
โดดเด่น เกิดกำรรับรู้ได้ง่ำยจำกสภำพแวดล้อม กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม 
 จากเง่ือนไขดงักล่าวท าให้ผู้ศกึษาเลือกพืน้ท่ีตัง้ในสภาพแวดล้อม บริเวณตลำดท่ำ

เตียน ซึง่เป็นพืน้ท่ีๆมีความหลากหลายของกิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกนัเน่ืองจากมีการใช้เป็นพืน้ท่ี
อยูอ่าศยัของผู้คนในบริบทท่ีเหมาะสมเป็นพืน้ท่ีการค้าและการทอ่งเท่ียวในบางชว่งเวลาซึง่สง่ผลให้
เกิดความไมส่อดคล้องของกิจกรรมในชว่งเวลาเดียวกนั  โดยมีเง่ือนไขตรงตามท่ีตัง้ไว้คือ เป็น
พืน้ท่ีๆอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีความโดเดน่สามารถรับรู้ได้ง่ายจากบริเวณโดยรอบและเกิดกิจกรรม
ท่ีไมส่อดคล้องกบับริบทโดยรอบ 
 ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีตัง้โครงการพบวา่พืน้ท่ีตัง้โครงการเดิมนัน้มีลกัษณะเป็นท่ีพืน้ท่ี
ส าหรับการอยูอ่าศยัแตเ่ป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัท่ีมีรูปแบบของกิจกรรมในการด าเนินชีวิตท่ีมีเอกลกัษณ์
ตอ่พืน้ท่ีแวดล้อมเหมาะสมตอ่การสร้างให้เกิดการรับรู้รูปแบบของกิจกรรมจากพืน้ท่ีโดยรอบซึง่ใน
สว่นของพืน้ท่ีโดยรอบนัน้มีศกัยภาพในการเป็นพืน้ท่ีส าหรับการค้าและการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณา
ถึงการอยูร่่วมกนัของกิจกรรมตา่งๆในพืน้ท่ีตัง้และพืน้ท่ีโดยรอบแล้วพืน้ท่ีในบริเวณพืน้ท่ีตัง้โครงการ
นัน้มีความไมเ่หมาะสมตอ่การรับรู้ถึงกิจกรรมการอยูอ่าศยัจากสภาพแวดล้อมในบางชว่งเวลาจงึ
เกิดการพิจารณาถึงระดบัของการรับรู้ตอ่พืน้ท่ีกิจกรรมในระดบัท่ีแตกตา่งกนัโดยแบง่ออกเป็น
ทัง้หมด 4 ระดบัด้วยกนัคือ กำรรับรู้ชัดเจน กำรรับรู้บำงส่วน กำรรับรู้เป็นอ่ืน กำรไม่ถูกรับรู้ 
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ซึง่การรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัทัง้4ระดบันัน้สามารถน าไปพิจารณาร่วมกบัความแตกตา่งกนัของพืน้ท่ีใช้
สอยในการปรากฏขึน้ของพืน้ท่ี 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพืน้ท่ีตัง้โครงการผู้ศกึษาเห็นวา่การสร้าง
ศกัยภาพท่ีดีให้กบัพืน้ท่ีตัง้นัน้มีความต้องการการรับรู้ด้วยกนั 3 ประการคือ  

Structure (รูปแบบ)  
Means (วิธีการ)  
Configuration (โครงร่าง)  

 โดยเนือ้หาแตล่ะหวัข้อนัน้จะต้องน าไปพิจารณาร่วมกบักระบวนการพรางในลกัษณะ
ท่ีแตกตา่งกนัตามความเหมาะสม 

 ล าดบัตอ่มาเป็นการเป็นการน าทฤษฎีทางการพรางนัน้มาพิจารณาออกแบบร่วมกบั
กิจกรรมในพืน้ท่ีตัง้โครงการและกิจกรรมโดยรอบเพ่ือให้เกิดระดบัของการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัตอ่
กิจกรรมในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมในบริเวณพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

  
แนวควำมคิดในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

 บทวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำกพืน้ท่ีตัง้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพืน้
ท่ีตัง้โครงการผู้ศกึษาเห็นว่าการสร้างศกัยภาพท่ีดีให้กบัพืน้ท่ีตัง้นัน้มีความต้องการการรับรู้พืน้ท่ี
ด้วยกนั 3ประการคือ 

ก าหนดทิศทางท่ีไมช่ดัเจนตอ่การรับรู้ (un directionality of perception) 
ก าหนดการเรียงตวัของพืน้ท่ีพกัอาศยัให้ไมถ่กูรับรู้ (unit arrangement)  
สร้างความไมช่ดัเจนของพืน้ท่ีใช้สอยตอ่การรับรู้ (indefinable space) 

  
 จากการทดลองการก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีให้กบัพืน้ท่ีสาธารณะนัน้ท าให้ไมเ่กิด

การรับรู้กิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสมระหวา่งพืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัทัง้จากบริเวณโครงการและ
จากสภาพแวดล้อมโดยรอบและยงัมีการเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยจากพืน้ท่ีโดยรอบเข้ากบัพืน้ท่ี
สาธารณะในบริเวณโครงการอีกด้วย 
 กำรก ำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ท่ีพักอำศัยให้ไม่ถูกรับรู้ (unit arrangement) การ
พิจารณาถึงการไมรั่บรู้ถึงตวัตนของพืน้ท่ีอยู่อาศยัจากสภาพแวดล้อมจะท าให้เกิดการรับรู้ถึงตวัตน
ของพืน้ท่ีสาธารณะมากขึน้ การเรียงตวัของแตล่ะหนว่ยย่อยในพืน้ท่ีอยู่อาศยัไมใ่ห้เกิดการรับรู้พืน้ท่ี
ภายในจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

 

 กำรก ำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ที่พักอำศัยให้ไม่ถูกรับรู้ด้วยกระบวนกำร
เปล่ียนแปลงควำมหมำย จาการทดลองในเนือ้หาของการพรางเร่ืองกระบวนการเปล่ียนแปลง
ความหมาย (Meaning transform) / size / type สร้างให้เกิดการรับรู้ส่วนใหญ่โดยปราศจากการ
รับรู้ตวัตนของหนว่ยย่อย  

 จากการทดลองการก าหนดการเรียงตวัของพืน้ท่ีพกัอาศยัให้ไมถ่กูรับรู้ (unit 
arrangement) การเรียงตวัในลกัษณะของการปิดล้อม ท าให้การรับรู้ทิศทางทัง้ทางด้าน หน้า หลงั 
และ ข้าง นัน้หายไปจากการรับรู้ สง่ผลให้การรับรู้และจดจ าต าแหนง่ท่ีชดัเจนของพืน้ท่ีกิจกรรม
เป็นไปได้ยากซึง่สง่ผลดีตอ่ผู้อยูอ่าศยัและผู้สญัจรไปมา อีกทัง้การเรียงตวัของหนว่ยยอ่ยยงัคง
รักษาเนือ้หาของการพรางเร่ือง กระบวนกำรเปล่ียนแปลงควำมหมำย ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลง
การรับรู้จากการรับรู้หนว่ยย่อยไปสูห่น่วยใหญ่ด้วยการสร้างให้เกิดการรับรู้องค์รวมขนาดใหญ่โดย
ปราศจากการรับรู้ตวัตนของหนว่ยย่อย 

 ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการน ากระบวนการพรางมาสร้างลกัษณะทางกายภาพด้วยการ
พิจารณาสร้างการรับรู้ความหมายใหมใ่ห้กบัองค์รวมขนาดใหญ่ โดยท าให้การรับรู้ถึงองค์รวม
ขนาดใหญ่นัน้หายไปด้วยการสร้างการรับรู้ใหมใ่ห้กบัระนาบในแนวตัง้ 
 กำรสร้ำงควำมไม่ชัดเจนของพืน้ท่ีใช้สอยต่อกำรรับรู้ (indefinable space)  

ความไมช่ดัเจนของพืน้ท่ีนัน้เป็นทางหนึง่ท่ีจะ ไมก่่อให้เกิดความถาวรของพืน้ท่ีใช้สอยท า
ให้กิจกรรมตา่งๆนัน้สามารถท่ีจะปรากฏขึน้และหายไปเพ่ือสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์ใหมใ่ห้กบั
พืน้ท่ีโดยรอบ  

 กำรสร้ำงควำมไม่ชัดเจนของพืน้ท่ีใช้สอยต่อกำรรับรู้ด้วยกระบวนกำร
เปล่ียนแปลงควำมหมำย การพิจารณาสร้างการรับรู้ความหมายใหมใ่ห้กบัระนาบใน
แนวตัง้ กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมาย (Meaning transform) / character / type น ามา
สร้างการรับรู้ความหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะชว่งขณะเวลาให้กบัการเรียงตวัของระนาบใน
แนวตัง้ ในการพิจารณาถึงการไมรั่บรู้ซึง่กนัและกนัระหวา่งพืน้ท่ีสว่นตวักบัพืน้ท่ีสาธารณะ 

 จากการทดลองการสร้างความตอ่เน่ืองของการเปล่ียนแปลงความสงูของระนาบใน
แนวตัง้ ท าให้ความหมายเดิมท่ีท าหน้าท่ีปิดล้อมพืน้ท่ีอยู่อาศยันัน้ถกูลดทอนลงตอ่การรับรู้ แทนท่ี
ด้วยความหมายใหมท่ี่เป็นระนาบในแนวตัง้ให้กบัพืน้ท่ีสาธารณะและสร้างให้เกิดความหลากหลาย
ทางการรับรู้พืน้ท่ีใช้สอยท่ีสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั 
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กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
 กำรก ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีกิจกรรมที่สัมพันธ์สภำพแวดล้อมภำยนอก

 ลกัษณะทางกายภาพท่ีได้มาจากการทดลองนัน้สามารถสร้างให้เกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมโดยปราศจากการรับรู้ถึงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริง
ในการก่อรูปของลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดขึน้ น ามาซึง่การพิจารณาในการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่สภาพแวดล้อมทัง้ในการรับรู้และการเกิดขึน้ของกิจกรรมในพืน้ท่ี
วา่ง 

 กำรก ำหนดกำรก ำหนดขอบเขตของพืน้ท่ีใช้สอย น าชดุเคร่ืองมือท่ีมาจาก
ลกัษณะทางกายภาพไปพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม โดยสร้างให้เกิดการรับรู้
ขอบเขตของท่ีวา่งตา่งๆในพืน้ท่ีตัง้ท่ีสามารถน าไปก าหนดพืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อม 

 จากการก าหนดหน้าท่ีใช้สอยให้กบัพืน้ท่ีในแตล่ะสดัสว่นนัน้จะเห็นวา่มีพืน้ท่ีทบัซ้อน
กนัของกิจกรรมในบางสว่นของพืน้ท่ี ซึง่จ าเป็นจะต้องน าไปพิจารณาในการแยกพืน้ท่ีท่ีซ้อนทบักนั
ออกจากกนัพร้อมๆกบัการท าให้การรับรู้ขอบเขตท่ีชดัเจนของพืน้ท่ีในแตล่ะสว่นนัน้หายไปจากการ
รับรู้ 

 กำรพจิำรณำแยกพืน้ท่ีซ้อนทับ โดยการพิจารณาน าผลการทดลองมาใช้ร่วมกบั
พืน้ท่ีซ้อนทบันัน้ ผู้ศกึษาได้เลือกผลของการทดลองในเร่ืองของ กระบวนการท าให้กลมกลืน 
(Accordance) / scale / blur การยืดขยายวตัถรุะนาบในแนวนอนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระนาบใน
แนวตัง้ เพื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายของพืน้ท่ีว่างซึง่สามารถสร้างให้เกิดกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั
ในแตล่ะพืน้ท่ี โดยปล่อยให้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาท าหน้าท่ีสร้างขอบเขตของท่ีวา่ง
ให้กบัประเภทของกิจกรรมด้วยตงัเอง  

 จากการทดลองผา่นหุน่จ าลองท่ี1นัน้ผลท่ีได้คือขอบเขตของท่ีอยู่อาศยันัน้คอ่ยๆ
หายไปจากการรับรู้ตลอดการเคล่ือนท่ีผา่นสว่นตา่งๆของโครงการ อีกทัง้ระนาบทางแนวนอนยงัท า
หน้าท่ีเช่ือมโยงพืน้ท่ีวา่งสว่นตา่งๆเข้าด้วยกนักบัสภาพแวดล้อมทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้ แตย่งัคง
มีความชดัเจนของขอบเขตของพืน้ท่ีตอ่การรับรู้จากขอบท่ีท ามมุฉากเข้าหากนัของระนาบในแนวตัง้ 
ท าให้พืน้ท่ีกิจกรรมในแนวราบยงัคงถกูแยกออกจากกนัเป็นผลให้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ถกูแยกออก
จากกนัได้ง่ายตอ่การรับรู้ 
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 กำรสร้ำงควำมกลมกลืนให้กับกิจกรรมในแนวรำบ จากการทดลอง การลบ
ขอบเขตท่ีชดัเจนตอ่การรับรู้จากแนวตัง้ฉากของ element ทางแนวตัง้ท าให้การรับรู้ขอบเขตของ
พืน้ท่ีตอ่กิจกรรมนัน้หายไปจากการรับรู้ สง่ผลให้เกิดความตอ่เน่ืองของพืน้ท่ีใช้สอยท าให้เกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 

จากการทดลอง ท าให้เห็นวา่กิจกรรมในแนวราบนัน้ถกูลดระดบัความชดัเจนทางการรับรู้
ขอบเขตของพืน้ท่ีกิจกรรมในแนวราบได้ แตย่งัคงมีความชดัเจนของขอบเขตพืน้ท่ีของกิจกรรมใน
แนวตัง้ ซึง่สง่ผลตอ่การรับรู้พืน้ท่ีใช้สอยจากสภาพแวดล้อมท่ีมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัทางการใช้งาน 
การสร้างให้เกิดความกลมกลืนให้กบัพืน้ท่ีใช้สอยทางแนวตัง้นัน้จะสง่ผลให้การรับรู้ความแตกตา่ง
กนัของพืน้ท่ีใช้สอยนัน้หายไปจากการรับรู้ 

 กำรสร้ำงควำมกลมกลืนให้กับกิจกรรมในแนวตัง้ การเช่ือมโยงกิจกรรมเข้าหากนั
ในแนวตัง้นัน้ท าให้การรับรู้ตวัอาคารจากสภาพแสดล้อมภายนอกนัน้สามารถแยกแยะกิจกรรมทาง
แนวตัง้ได้ยากขึน้เน่ืองจากกิจกรรมนัน้จะถกูเช่ือมโยงพืน้ท่ีใช้สอยเข้าหากนั 

 จากการทดลอง ท าให้เห็นว่าการน าทิศทางการเคล่ือนท่ีแบบสลบัข้างมาพิจารณา
ให้กบัการแทรกตวัของพืน้ท่ีกิจกรรมนัน้ได้สร้างให้เกิดความกลมกลืนให้กบัพืน้ท่ีใช้สอยทางแนวตัง้
และสง่ผลให้การรับรู้เส้นแบง่ของพืน้ท่ีใช้สอยในลกัษณะของ บนและล่าง นัน้หายไป 

 กำรรับรู้พืน้ท่ีพักอำศัยภำยใน ในการพิจารณาในสว่นของการสร้างการรับรู้ระหวา่ง
พืน้ท่ีท่ีขดัแย้งกนัระหวา่งพืน้ท่ีสาธารณะกบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัให้สามารถอยูร่่วมกนัได้โดยไมส่ร้างความ
ขดัแย้งให้แก่กนันัน้ กระบวนการปิดบงัซ่อนเร้น (Concealment) / outline / shad) มีความนา่สนใจ
ท่ีจะน ามาพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปของ element ภายในหนว่ยพกัอาศยั 

 จาการทดลองในเร่ืองของ กระบวนการปิดบงัซอ่นเร้น (Concealment) / outline / 
shad) เพ่ือท่ีจะสร้างการไมรั่บรู้ถึงตวัตนของท่ีวา่งให้กบัท่ีอยูอ่าศยัภายในนัน้ ได้ผลว่าการจดัวาง
ระนาบในแนวตัง้ให้มีระยะความลกึท่ีแตกตา่งกนันัน้ได้สร้างให้เกิดการรับรู้ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม
ทัง้หมด 4 รูปแบบด้วยกนั ตามลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัของการเปิดและปิดของระนาบ โดยสามารถ
แบง่ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในเนือ้หาของ กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ใหม่ด้วยกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม 

 สรุปผลกำรทดลองออกแบบกำรพรำงทำงสถำปัตยกรรม เคร่ืองมือทางการการ
พรางนัน้สามารถสร้างให้เกิดการปรากฏและไมป่รากฏขึน้ตอ่การรับรู้ท่ีวา่งผา่นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม ซึง่การไร้ตวัตนทางสถาปัตยกรรมตอ่การรับรู้ได้ก่อให้เกิดความความหลากหลาย
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ของกิจกรรมภายในพืน้ท่ีวา่งจงึเป็นการน ามาซึง่สภาวะสมดลุตอ่ระบบนิเวศเชิงท่ีวา่งทาง
สถาปัตยกรรมในบริบทแวดล้อม 

 
ข้อจ ำกัด  
 ลกัษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการพรางนัน้มีความ
แตกตา่งจากลกัษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆด้วย องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนัน้
ไมส่ามารถปรับเปล่ียนตนเองได้เหมือนกบัการพรางท่ีเกิดจากลกัษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาต ิและด้วยการเกิดขึน้ของลกัษณะทางกายทางการพรางนัน้เกิดขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ี
พยายามจะอยู่ร่วมกบัสภาพแวดล้อม จงึท าให้เกิดข้อจ ากดัในการอยู่ร่วมกนัระหวา่งสถาปัตยกรรม
กบัสภาพแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียนไปตามแตช่ว่งเวลา เน่ืองจากสถาปัตยกรรมนัน้ไมส่ามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนลกัษณะทางกายภาพให้สอดคล้องไปกบัสภาพแวดล้อมท่ีไมส่ามารถก าหนดได้ใน
อนาคต 

 ในการศกึษาทดลองสร้างสถาปัตยกรรมผา่นกระบวนการพรางนัน้ ในขัน้ตอนของการ
ค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ ขาดการศกึษาถึงความสมัพนัธ์เชิงระบบนิเวศของพืน้ท่ี
แวดล้อมทัง้ในเชิงนามธรรมและรูปธรรมในรูปแบบตา่งๆ ซึง่เป็นเนือ้หาส าคญัตอ่วตัถปุระสงค์ใน
การออกแบบการพรางทางสถาปัตยกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศกึษา แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการพราง 
โดยเร่ิมต้นด้วยการศกึษาทฤษฏีตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนท าการทดลองกระบวนการพรางตา่งๆให้
ได้มาซึง่เคร่ืองมือท่ีมาจากกระบวนการพราง จนถึงการน าชดุเคร่ืองมือไปพิจารณาร่วมกบัการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมนัน้ ได้มีข้อเสนอแนะในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการศกึษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้สนใจ ในการศกึษาความสมัพนัธ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการพราง 
 ในการศกึษาถึงข้อมลูพืน้ฐานทางทฤษฏีในการพรางนัน้ ควรจะต้องศกึษาท าความ
เข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ในการเกิดขึน้ของการพราง รวมไปถึงวิธีการตา่งๆท่ีถกูน ามาสร้างให้เกิด
ลกัษณะทางกายภาพทางการพราง เน่ืองจากจะท าให้เกิดความเข้าใจถึงเหตผุลของการพรางท่ี
แท้จริง และจะท าให้เราสามารถแยกแยะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจาก วตัถปุระสงค์ วิธีการ และลกัษณะ
ทางกายภาพ ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะขัน้ตอน ซึง่ส าหรับผู้ศกึษาเองนัน้ตัง้ข้อสงัเกตได้วา่ วิธีการท่ี
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แตกตา่งกนันัน้จะท าให้เกิดผลลพัธ์ทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนัแต ่ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่ง
กนันัน้สามารถเกิดจากวตัถปุระสงค์เดียวกนัทางการพราง 
 เม่ือเข้าใจถึงกระบวนการและความส าคญัในแตล่ะขัน้ตอนท่ีก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
ทางการพรางแล้ว การทดลองสร้างลกัษณะตา่งๆทางการพรางให้เป็นรูปธรรมผ่านทาง
องค์ประกอบตา่งๆและเนือ้หาทางสถาปัตยกรรมจะท าให้ ได้มาซึง่ชดุเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไป
พิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ตา่งๆได้ 
 การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการพรางในการพิจารณาร่วมกบัการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมนัน้จะต้องศกึษาท าความเข้าใจถึงความต้องการทาง สภาพแวดล้อม กิจกรรม และ
ประเภทของผู้ใช้สอยโครงการ ซึง่จะท าให้ทราบถึงเง่ือนไขตา่งๆท่ีเหมาะสมตอ่การก่อรูป ซึง่จะเป็น
ผลให้ก่อรูปทางสถาปัตยกรรมนัน้มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนของการก่อรูปด้วยการพราง 
 ในสว่นของเคร่ืองมือท่ีจะน ามาทดลองให้สอดคล้องไปกบัวตัถปุระสงค์นัน้ ไม่
จ าเป็นต้องมาจากชดุเคร่ืองมือท่ีผู้ศกึษาได้ก าหนดไว้เทา่นัน้ อาจจะมาจากสิ่งตา่งๆท่ีผู้สนใจ
มองเห็นและสามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ของการพรางได้ ก็สามารถน ามาพิจารณาร่วมกบั
การออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 

 ในการพิจารณาออกแบบการพรางทางสถาปัตยกรรมนัน้จะต้องพิจารณาถึงระบบ
ความสมัพนัธ์ของระบบนิเวศในบริบทแวดล้อมให้เข้าใจถึงสภาวะสมดลุภายในสภาพแวดล้อมนัน้ๆ
ก่อนการพิจารณาออกแบบสถาปัตยกรรม 
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