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วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็ นการพิจารณาการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมภายใต้
เงื่อนไข ของบริบทแวดล้ อม เพื่อเป้าหมายในการสร้ างให้ เกิดสภาวะสมดุลให้ กบั ระบบนิเวศของ
พื ้นที่กิจกรรมในบริบทแวดล้ อมผ่านระบบความสัมพันธ์ทางการพราง จากการศึกษาพบว่าการ
พรางมีนยั ของการอยูร่ ่วมกับบริบทแวดล้ อมโดยปราศจากการรับรู้ถึงตัวตน
สมมุตฐิ านที่ว่าการไร้ ซงึ่ ตัวตนทางสถาปั ตยกรรมจะสามารถสร้ างสภาวะสมดุลให้ กบั
ระบบนิเวศของพื ้นที่วา่ งในบริบทแวดล้ อมได้ นาไปสู่การศึกษาทดลองสร้ างการปรากฏและไม่
ปรากฏขึ ้นของตัวตนทางสถาปั ตยกรรมต่อการรับรู้
ผลจากการศึกษาและทดลอง สามารถจาแนกขันตอนในการท
้
างานร่วมกันของ
กระบวนการทางการพรางได้ แก่ รูปแบบ วิธีการ และโครงร่าง ในการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมที่ทา
หน้ าที่ตอ่ การรับรู้การปรากฏและไม่ปรากฏให้ กบั ตัวตนทางสถาปั ตยกรรม ซึง่ สามารถเรี ยก
ลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทางการพรางได้ วา่ การพรางทางสถาปั ตยกรรม
การทดลองออกแบบการพรางทางสถาปั ตยกรรม ในพื ้นที่ที่สามารถเกิดการรับรู้ได้
ง่าย สภาพแวดล้ อมที่มีความโดดเด่น และกิจกรรมในพื ้นที่ที่ไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม เป็ น
ปั จจัยที่นาไปสูก่ ารคัดเลือกสถานที่ตงและบริ
ั้
บทแวดล้ อมในการศึกษาทดลองสร้ างสถาปั ตยกรรม
ที่ไร้ ซงึ่ การรับรู้ถึงตัวตน เพื่อนากระบวนการทางการพรางมาทาหน้ าที่บิดเบือนสิ่งต่างๆสร้ างความ
ไม่ชดั เจนต่อการรับรู้ทงทางกายภาพและพื
ั้
้นที่กิจกรรมในการอยูร่ ่วมกับสภาพแวดล้ อมโดยมี
เงื่อนไขในการออกแบบคือ การกาหนดการรับรู้ ทิศทางที่ไม่ชดั เจน การไม่รับรู้ถึงการเรี ยงตัวของ
พื ้นที่พกั อาศัย และการสร้ างความไม่ชดั เจนของพื ้นที่ใช้ สอยต่อการรับรู้ เพื่อสร้ างความ
หลากหลายของพื ้นที่กิจกรรมผ่านการรับรู้การปรากฏและไม่ปรากฏของตัวตนทางสถาปั ตยกรรม
ต่อบริบทแวดล้ อม
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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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