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  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การทดลองสรางที่วางทางสถาปตยกรรมจากสิ่งที่จับตอง

ไมได(Intangible)ซึ่งในที่นี้ไดแก“เงา” และรวบรวมลักษณะทางดานตางๆที่เกี่ยวของกับเงาทั้ง ลักษณะทางกายภาพ
(Physical), ลักษณะทางจิตวิทยา(Psychology) และลักษณะทางสัญลักษณ(Signification)ที่เกี่ยวของกับความหมายใน
เชิงนามธรรมของเงา  จากนั้นจึงนําเอาลักษณะทั้งสามนี้มาวิเคราะหเพ่ือนําไปกําหนดเปนแนวความคิดในการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม และการออกแบบงานสถาปตยกรรมเชิงทดลองที่สอดคลองกับบริบทแหงที่ต้ังโครงการ 
เพ่ือนําเสนอเปนทางเลือกของการคนหารูปแบบทางสถาปตยกรรมและที่วางรวมสมัยที่เกิดจากองคประกอบที่ไมมี
ตัวตนในบริบททางสังคมที่เราอาศัยอยู อันเปนที่มาที่ไปของการศึกษาในครั้งนี ้

การวิเคราะหและสังเคราะห ไดเลือกที่จะนําเอาการรับรูทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับเงามาเปนเครื่องมือ
หลักในการออกแบบทดลอง โดยพิจารณาจากพื้นฐานที่วาการรับรูเปนปฏิกิริยาที่มนุษยมีตอลักษณะทางกายภาพของ
เงา และยังเปนตนกําเนิดของลักษณะทางสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเงาอีกดวย ดังนั้น การรับรูของมนุษยจึงมีความเปน
ตัวกลางที่จะเช่ือมโยงใหเห็นถึงโครงสรางของความสัมพันธระหวางมนุษยและเงาไดอยางแทจริง เมื่อมีเงาเกิดข้ึนเงา
ไดสรางความสัมพันธที่เกี่ยวของกับมนุษย 2 ประการไดแก  การปรากฏแกการรับรูทางสายตา เชน การมองเห็น,เงา
เปนภาพเสมือนของความเปนจริง ,การบอกเวลา ,ความกลัว เปนตน ลักษณะที่สองไดแกการสรางขอบเขตในเชิงที่
วางใหมนุษยเขาไปใชสอย ดังนั้นเงาในลักษณะที่สองจึงมีหนาที่เหมือนดังที่วางประเภทหนึ่ง เชน การกําหนดขอบเขต
,การเชื่อมตอ เปนตน 

แนวความคิดในการออกแบบงานสถาปตยกรรมเชิงทดลอง ไดสรางการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางที่วาง 2 แบบไดแก ที่วางที่เกิดจากประโยชนใชสอยซึ่งถูกกําหนดใหแสดงตัวตน เกี่ยวของกับการใชสอยที่
ชัดเจนและมีความตองการแสงสวาง กับที่วางแหงเงาซึ่งจะมีลักษณะตรงกันขามทั้งในดานของการใชสอย และการ
แสดงตัวตน โดยทดลองออกแบบสิ่งปดลอม(Enclosure)รวมระหวางที่วางทั้งสอง ที่สามารถสรางใหที่วางทั้งสองชนิด
เกิดข้ึนซอนทับกันหรืออยูคนละตําแหนง แตกตางตามรอบของเวลาในชวง 1 ปและในรอบ 1 วัน การปรากฏขึ้นและ
หายไปของที่วางทั้งสองชนิดกอใหเกิดการรับรูเชิงเปรียบเทียบ เปนเสมือนจังหวะของดนตรี 2 ประเภทที่ทําปฏิกิริยา
ตอกัน เปนดังชีวิตของสถานที่นั้นๆ และเปนดังบทรอยกรองของสิ่งที่ตองการใหเห็นและสิ่งที่ซอนอยู(Explicit&/Implicit) 
นอกจากนี้ยังนําเอาองคประกอบของที่ต้ังโครงการบริเวณปอมพระสุเมรุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับของเงาในแงของการสราง
การระลึกถึงตัวตนของสิ่งสําคัญที่เคยมีอยูในสถานที่นั้นไดแก แนวกําแพงเมือง และตนไมด้ังเดิม นํามาสรางเปนสิ่งปก
คลุม(Shelter)ที่แสดงเรื่องราวของการรับรูการปรากฏขึ้นของเงาทางสายตาอีกดวย 

ผลที่ไดจากการทดลองทําใหเกิดงานสถาปตยกรรมเชิงทดลองที่เกิดจากที่วางเงา ที่แสดงใหเห็นถึงความ 
สัมพันธของ เงา,ที่วาง,เวลา และ การรับรู  รวมไปถึงเงาไดเปนตัวกําหนดรูปแบบทางกายภาพที่สรางมันข้ึนมา  
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 The design process employs the notion of human perception as a main tool to 

explore shadow architecture. Perception in this sense involves interaction between human and the 
physical aspects of shadow, through human cognition process, shadow’s physical aspects are 
translated into abstract meaning. Perception acts as a medium for our understanding of shadow. 
Human is related to shadow in 2ways. Firstly, through visual perception such as our sight that 
recognizes shadow and relates it to other aspect and concepts such as time, fear. Secondary, 
shadow also play a crucial role in the creation of spatial boundary. Thus shadow acts as the creator 
of architecture space, generating  spatial direction and continuity as well 

 This process design picked the perception of shadow to be main tool for this trial. By 
considered perception is interaction between human and shadow’s physical and it is also the basic 
of human cognition process and became abstract meaning at last. The perception itself is indeed 
medium for human’s realize through structure of shadow. Human has been related to perception by 
2 ways. Firstly, by visual field which appeared to human’s eye such as the represent of virtuality, 
memorial, time and sublime. Another one is spatiality issue, shadow as a kind of space which has its 
task of space as well. 

 The conceptual design of this experiment is to differentiate space from shadow 
space. The space in this study refer to functional (which related to light), positive and also exposed 
space. On the other hand, shadow is related to negative and concealed space. By design Co-shelter 
which define both spaces to be appearing at the same and different time. The appearance of two 
spaces seem like rhythm of two different beat in music which can be seen as a poetic of explicit and 
implicit that create a particular sense of place. Otherwise, the design still use existing shelter of 
place like ancient wall and local tree to be innovated new kind of shelter which create the shadow of  
memorial  as well. 

 The conclusion of this study is presented with the final design of experimental 
architecture demonstrating which shown the relationship between shadow, space, time and 
perception, as well as  the way shadow can create it own shelter. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งของ 

ผูชวยศาสตราจารย ตนขาว ปาณินท  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธซึ่งทานไดใหคําปรึกษาที่
เปนประโยชนและนาสนใจมาตั้งแตเริ่มตนศึกษา บุคคลอื่นที่ตองขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ ไดแก 
ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดใหคําแนะนําที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเงาและที่วาง รองศาสตราจารย วีระ 
อินพันทัง อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   ผูเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจามีความรักในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมมาโดย
ตลอด    อาจารยอนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ  ที่ไดสละเวลามาใหคําแนะนําอันมีประโยชนแกขาพเจา
และเพ่ือนผูรวมตรวจทานอ่ืน อาจารยดร.อภิรดี เกษมสุข อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหขอคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบที่
ดียิ่งตลอดเวลาที่เรียนอยูในหลักสูตรน้ี 

 นอกจากนี้ผูศึกษายังตองขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุน 4 หลักสูตร สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกๆทานที่ไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือในการทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้มาโดยตลอด 

     ทายนี้ผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่คอยสนับสนุนและให
กําลังใจอยางเขาใจสําหรับการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด รวมไปถึงบุคคลผูซึ่งมีสวนชวยเหลือ
อ่ืนๆซึ่งไมไดกลาวถึงในที่นี้ทุกทานดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




