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 วตัถปุระสงค์ของการศกึษา เป็นการพิจารณาการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมภายใต้
เง่ือนไข ของบริบทแวดล้อม เพ่ือเป้าหมายในการสร้างให้เกิดสภาวะสมดลุให้กบัระบบนิเวศของ
พืน้ท่ีกิจกรรมในบริบทแวดล้อมผา่นระบบความสมัพนัธ์ทางการพราง จากการศกึษาพบวา่การ
พรางมีนยัของการอยูร่่วมกบับริบทแวดล้อมโดยปราศจากการรับรู้ถึงตวัตน 
 สมมตุฐิานท่ีว่าการไร้ซึง่ตวัตนทางสถาปัตยกรรมจะสามารถสร้างสภาวะสมดลุให้กบั
ระบบนิเวศของพืน้ท่ีวา่งในบริบทแวดล้อมได้ น าไปสู่การศกึษาทดลองสร้างการปรากฏและไม่
ปรากฏขึน้ของตวัตนทางสถาปัตยกรรมตอ่การรับรู้ 

 ผลจากการศกึษาและทดลอง สามารถจ าแนกขัน้ตอนในการท างานร่วมกนัของ
กระบวนการทางการพรางได้แก่ รูปแบบ วิธีการ และโครงร่าง ในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมท่ีท า
หน้าท่ีตอ่การรับรู้การปรากฏและไมป่รากฏให้กบัตวัตนทางสถาปัตยกรรม ซึง่สามารถเรียก
ลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการทางการพรางได้วา่การพรางทางสถาปัตยกรรม 

 การทดลองออกแบบการพรางทางสถาปัตยกรรม ในพืน้ท่ีท่ีสามารถเกิดการรับรู้ได้
ง่าย  สภาพแวดล้อมท่ีมีความโดดเดน่ และกิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีไมส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อม เป็น
ปัจจยัท่ีน าไปสูก่ารคดัเลือกสถานท่ีตัง้และบริบทแวดล้อมในการศกึษาทดลองสร้างสถาปัตยกรรม
ท่ีไร้ซึง่การรับรู้ถึงตวัตน เพ่ือน ากระบวนการทางการพรางมาท าหน้าท่ีบิดเบือนสิ่งตา่งๆสร้างความ
ไมช่ดัเจนตอ่การรับรู้ทัง้ทางกายภาพและพืน้ท่ีกิจกรรมในการอยูร่่วมกบัสภาพแวดล้อมโดยมี
เง่ือนไขในการออกแบบคือ การก าหนดการรับรู้ทิศทางท่ีไมช่ดัเจน การไมรั่บรู้ถึงการเรียงตวัของ
พืน้ท่ีพกัอาศยั และการสร้างความไมช่ดัเจนของพืน้ท่ีใช้สอยตอ่การรับรู้ เพ่ือสร้างความ
หลากหลายของพืน้ท่ีกิจกรรมผา่นการรับรู้การปรากฏและไมป่รากฏของตวัตนทางสถาปัตยกรรม
ตอ่บริบทแวดล้อม 
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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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