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  รชานนท  มีเอ่ียม: การรับรูในงานสถาปตยกรรมและการบิดเบือนที่สงผลตอการรับรู.  

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ.ดร.ตนขาว  ปาณินท. 110 หนา. 
 

      วิทยานิพนธน้ีมุงเนนที่จะศึกษาทฤษฎีการรับรูในงานสถาปตยกรรม ทั้งทางดาน

กายภาพของพื้นที่และความรูสึก ตลอดจนการพยายามที่บิดเบือนการรับรูเหลาน้ัน เปนการทดลอง

การสรางงานสถาปตยกรรมในกรณีที่มีขอจํากัดตาง ๆ  เพื่อเปนการตอบสนองการรับรูถึงที่วางใน

งานสถาปตยกรรม หนาที่การใชงาน ลําดับการเขาถึง และความสัมพันธตางๆที่เกิดขึ้น โดยที่มนุษย

เองเปนผูใชรางกาย และ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสัมผสัและจดจําประสบการณเหลาน้ันเมื่อเขา

ไปในพื้นที่ดังกลาว 

       อีกเหตุผลของงานวิจัยตองเร่ิมทําความเขาใจเกี่ยวกับคําสําคัญในงานชิ้นน้ีคือ การ

บิดเบือน หมายถึง การทําใหผิดแผกไปจากความเปนจริง ในงานวิจัยชิ้นน้ีตองการสรางงาน

สถาปตยกรรมที่บิดเบือนการรับรูปรกติทั่วไปของมนุษย จากความหลากหลายในการรับรูของ

มนุษยจึงไดมีการกําหนดกรอบของการทดลองใหชัดเจนขึ้น โดยมุงเนนการทดลองเกี่ยวกับการ

บิดเบือนเร่ืองของนํ้าหนักที่มีผลตอการรับรูของมนุษยในงานสถาปตยกรรม องคประกอบของ

นํ้าหนักที่มีนัยยะทางสถาปตยกรรมจะประกอบไปดวย วัสดุ สีของวัสดุ ความทึบตันของมวล พื้นผิว 

ระยะ ตําแหนง ที่มีความสัมพันธกันกับพื้นที่และมนุษย ตัวอยางเชน มนุษยการสามารถรับรูไดทันที

วาคอนกรีตมีนํ้าหนักที่หนักกวาไมในมวลที่เทากัน จากพื้นฐานการรับรูเร่ืองของวัสดุเหลาน้ี จึงเร่ิม

ออกแบบชุดการทดลองโดยการสรางการบิดเบือน เพื่อใหเกิดความหลากหลายของชุดเคร่ืองมือทาง

ความคิด เพื่อนําไปใชในการกอรูปทางสถาปตยกรรม ซึ่งชุดเคร่ืองมือทางความคิดไดกอใหเกิด

ปรากฏการณการรับรูในงานสถาปตยกรรมรูปแบบใหมที่ถูกบิดเบือนจากความเปนจริง 
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 This thesis aims to study the perception theory in architecture through the physical of 

area, the emotion, and the effect of distortion on the perception. The experiment is to create 

architecture under several of limitations. This is to response the perception of spaces in 

architecture, for example functions, hierarchy of levels and relationships. The experiences of 

sensation and recognition from accessing the architecture area are sensed by human’s body and 

his five senses.                                                                                                                              

 Thus, the distortion in this aspect is defined as the way to make things away from 

their actuality. This research aims to create architecture that is distorted from human visualization. 

The distortion of weight is interested as the scope of the study. The compositions of weight which 

has significance in architecture including materials, colours of materials, rigid of mass, surface, 

distance, location that relate to space and human. For example, human can immediately recognize 

that the concrete made thing has more weight than the thing of the same mass but made of wood. 

however still can be sensed for the compression. The experiment is done with several materials 

aspect to the thinking tools used. The results from this experiment can be applied for the 

architecture design. The thinking tool provides the perception in modern architecture based on 

distortion. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 หลังจากที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในตอนน้ันตัว

ขาพเจาเองไดรูสึกกับตัวเองวาตนยังไมพรอมที่จะเปนสถาปนิก เน่ืองจากตองการที่พัฒนาระบบ

วิธีการคิด ตรรกะในการสรางสรรคแนวคิดที่นําไปสูการสรางงานสถาปตยกรรมที่ดีกวาเปนอยูใน

ตอนน้ัน จึงตัดสินใจที่จะศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคําแนะนําของเพื่อนและรุนพี่หลาย ๆ ทาน

ที่สําเร็จการศึกษาออกมา                                                                                                                        

 ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาอยูในคณะแหงน้ี สําหรับขาพเจาถือวาเปนชวงเวลาที่ดีผสม

กับชวงเวลาที่ตองตอสูกับตันเอง เน่ืองจากวิธีการเรียนการสอนในการใหโจทการบานเพื่อที่เปนการ

ฝกฝน วิธีการคิด การสรางตรรกะ กระบวนการออกแบบ ถือเปนเร่ืองที่แปลกใหมมาก ๆ สําหรับตัว

ขาพเจา แมแตกระทั้งการใชคําศัพทในการนําเสนอผลงาน แตเน่ืองดวยบรรยากาศของเพื่อนรวมรุน 

และเหลาคณะอาจารยที่คอยสอน คอยใหคําแนะนํา ชี้แนะวิธีการคิด จากการบานที่นํามาสงทุก

สัปดาห ทําใหขาพเจารูสึกมีความสุขกับการไดเร่ิมหัดสรางระบบความคิดใหม ๆ ในการสราง

กระบวนการคิดงานทางสถาปตยกรรม                                                                                                       

 จนกระทั้งถึงชวงการทําวิทยานิพนธฉบับน้ีซึ่งถือวาเปนชวงเวลาที่ยากลําบากที่สุด แต

กลับทําใหขาพเจาเขาใจถึงเน้ือหาทั้งหมดตลอด ระยะเวลาการศึกษาที่ผานมา จากคําแนะนําและ

คําปรึกษาที่ดีของอาจารยทานตาง ๆ ในหองตรวจวิทยานิพนธ วิทยานิพนธเลมจะสําเร็จไมหาก

ไมไดคําแนะนําจากอาจารย อดิศร (อ.ตอม) ตองขอขอบคุณอาจารยมา ณ โอกาสน้ี และตอง

ขอขอบพระคุณครู ตนขาว ปาณินท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยแนะนํา ผลักดันใหวิทยานิพนธเลม

น้ีสําเร็จได รวมถึงขอบพระคุณอาจารยในคณะสถาปตยกรรมทุกทานที่ไมไดเอยนาม สําหรับ

ชวงเวลาที่ดีในหองเรียน และขอขอบคุณครอบครัวมีเอ่ียม ที่คอยสนับสนุน และกําลังใจจากหลาย

ดานที่คอยชวยผลักดัน หลังจากชวงเวลาน้ีไปขาพเจารูสึกมีความมั่นใจในการสําเร็จการศึกษาไป

พัฒนาตนเองและทําในสิ่งที่ขาพเจารัก “สถาปนิก”   
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