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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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กับชวงเวลาที่ตองตอสูกับตันเอง เน่ืองจากวิธีการเรียนการสอนในการใหโจทการบานเพื่อที่เปนการ

ฝกฝน วิธีการคิด การสรางตรรกะ กระบวนการออกแบบ ถือเปนเร่ืองที่แปลกใหมมาก ๆ สําหรับตัว
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และเหลาคณะอาจารยที่คอยสอน คอยใหคําแนะนํา ชี้แนะวิธีการคิด จากการบานที่นํามาสงทุก
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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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บทที ่1 

บทนํา 

1. ความเป็นมา                                                                                                                                

 การรับรูของมนุษยเกิดขึ้นมาพรอมกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรามีตาไวสําหรับการมอง 

จมูกไวสําหรับรับรูกลิ่น หูสําหรับรับฟง ลิ้นไวสําหรับการลิ้มรสชาติ และผิวหนังไวสําหรับสัมผัส 

ตลอดการเจริญเติบโตของชวงชีวิตมนุษยเราใชการทํางานรวมกันของระบบประสาททั้ง 5 มาตลอด 

ทําใหใหมนุษยสามารถเรียนรูโลก จากประสบการณที่ผานเขามาทั้งการ ไดเห็น ไดฟง ไดกลิ่น ได

ลิ้มชิมรส และไดสัมผัส จนเกิดเปนขอมูลสะสมขึ้นในสมองทําใหถึงชวงเวลาหน่ึงมนุษยสามารถ

แยกแยะสิ่งตางๆโดยไมตองใชการเขาไปเรียนรูผานประสาทสัมผัสเหลาน้ีซ้ําอีกคร้ังก็ตาม 

ยกตัวอยางเชน มนุษยเราสามารถรับรสรูรสเปร้ียวของมะนาวไดทันทีแมถึงจะยังไมไดรสชาติ 

สมองจะกระตุนในเกิดการรับรูรสชาติของมะนาวไดในทันที เพราะเกิดขึ้นจากคร้ังหน่ึงที่

ประสบการณการไดชิมรสเปร้ียวในอดีตมาแลวน้ันเอง                                                                          

 มนุษยเราสามารถรับรูระยะ ขนาด ระนาบ ความกวาง ความแคบ ในมิติที่3 จากการนํา

รางกายของตนเองผานเขาไปเพื่อไปใชงานในพื้นที่ตางๆ อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางรูปแบบอ่ืน 

รวมถึงความทรงจําการไดไปเยือนสถานที่ทางธรรมชาติที่มนุษยไมไดเปนผูสรางขึ้น การรับรูจาก

การเขาไปใชงานทําใหเกิดการสรางความทรงจําผานบริบททั้งในและนอกพื้นที่ใชงานน้ันๆ  

บอยคร้ังที่มนุษยจะนิยามหรือใหความหมายของงานสถาปตยกรรมผานประสบการณที่ตนเองได

เคยเรียนรูมากอน ผานรูปทรง พื้นผิว วัสดุ ขนาด ความทึบตัน หรือปริมาณของแสงสวาง เปนตน 

จากการรับรูผานประสบการณเหลาน้ีเอง เราจึงสามารถพบเห็นการกอรูปทางสถาปตยกรรมโดยมี

พื้นฐานจากความรู ความเขาใจในทฤษฏีการรับรูของมนุษยเพื่อสรางสรรคงานออกแบบ ผาน

ประสบการณของตัวผูออกแบบเพื่อสื่อสารไปยังตัวผูใชงาน ยกตัวอยางเชน การเลือกใชวัสดุ

ประเภทหิน กระเบื้อง เพื่ออางอิงถึงความรูสึกหนักแนน มั่นคง การเปรียบเทียบตัวองค

สถาปตยกรรมวาเปนสวนหน่ึงกับธรรมชาติในแถบภูเขา หรือ การเลือกใชวัสดุประเภทโปรงแสง ที่

ใหความรูสึกถึงความเบาลอย ทั้งที่ในความเปนจริงแลวอาจจะไมมีการชั่งนํ้าหนักทางกายภาพ

เกิดขึ้นจริง แตเปนเพียงการใหความหมายธรรมชาติในแถบภูเขา หรือ การเลือกใชวัสดุประเภท

โปรงแสง ที่ใหความรูสึกถึงความเบาลอย ทั้งที่ในความเปนจริงแลวอาจจะไมมีการชั่งนํ้าหนักทาง
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กายภาพเกิดขึ้นจริง แตเปนเพียงการใหความหมาย  ทางความรูสึกจากประสบการณการรับรูที่ผาน

มาในอดีตที่เกี่ยวของกับวัสดุประเภทตางๆที่มนุษยเคยสัมผัสและเรียนรูการใหนิยามมาแลวน้ันเอง

 จากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานการรับรูของมนุษย เราสามารถคนพบชุดการทอลองทาง

วิทยาศาสตรเพื่อหาขอบกพรองในการรับรู และการทํางานรวมกันของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ

มนุษย ชุดเคร่ืองมือการทดลองทางวิทยาศาสตรจะถูกออกแบบใหมีลักษณะการบิดเบือนไป เพื่อให

สงผลตอการรับรูปรกติ จะคนพบวาธรรมชาติของการรับรูของมนุษยเองจะมีขอบกพรองเกิดขึ้น

เปนปรกติ แตไมใชความพิการแตอยางใดจากความสนใจในทฤษฎีการรับรูของมนุษย และการ

บิดเบือนของชุดทดลองทางวิทยาศาสตร จึงเกิดเปนการต้ังคําถามถึงถาการรับรูของมนุษยในงาน

สถาปตยกรรม หากมีการบิดเบือนไปในการเขาใจโลกตามปรกติที่มนุษยเรียนรูมา จะสงใหเกิดผล

หรือสรางใหเกิดปรากฎการณอยางไรกับมนุษยและงานสถาปตยกรรม หรือการสรางการบิดเบือน

ในการเร่ิมตนการออกแบบการกอรูปของงานสถาปตยกรรมจะสงผลใหเกิดพื้นที่การใชงานอยางไร

ไดบาง 

 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา                                                                          

 วิทยานิพนธเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาทฤษฎีการรับรูของมนุษย ซึ่งเปน

พื้นฐานการเขาใจโลกและสภาพแวดลอมรอบกายของมนุษย ศึกษาชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร

ที่เกี่ยวของกับการรับรูของมนุษย และสรางการทดลองในการบิดเบือนการรับรูของมนุษยผาน

ประเด็นหลักคือเร่ือง นํ้าหนัก โดยการสรางการเปรียบเทียบ ความหนัก และ เบา ผานทางการรับรู

และความรูสึกที่ปรกติที่สุด ซึ่งจะมุงเนนไปในการสรางความบิดเบือนการรับรูผานตัววัสดุ และ

องคประกอบพื้นฐาน กอนการกอรูปทางสถาปตยกรรม 

 

3. สมมุติฐานของการศึกษา                                                                                                                 

 มนุษยสามารถเขาใจและใหความรูสึกถึงนํ้าหนักที่หนัก หรือ เบา ผานการประมาณ

การดวยตา ขนาดของมวล สี  การสัมผัสพื้นผิว การยกเพื่อเขาใจนํ้าหนักตอมวลของวัสดุ หรือการ

นิยามวัสดุผานธรรมชาติและสภาพแวดลอม การเปรียบเทียบกันถึงความทึบตันของวัสดุสองชนิด 

กอนนําไปเลือกใชในการกอสรางงานสถาปตยกรรม หากแตวัสดุที่มนุษยเขาใจถึงความหนัก 

สามารถติดต้ังอยูในลักษณะที่ลอยอยูกลางอากาศ หรือวัสดุที่มนุษยเขาใจถึงความเบา ลอย แตติดต้ัง
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อยูในลักษณะที่จมลึกลงไป โดยใชระนาบเดียวกันกับที่มนุษยเปนหลัก ในการรับรูของนํ้าหนักที่ถูก

บิดเบือนไป จะสงผลอยางไรตอการรับรูของมนุษยในงานสถาปตยกรรม 

 

4. ขอบเขตการศึกษา                                                                                                                          

 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรูของมนุษย ศึกษากรณีศึกษาในงานสถาปตยกรรมที่

เกี่ยวของกับการรับรูของมนุษยในการออกแบบ และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของหรือใกลเคียง เพื่อ

นําไปสูการออกแบบการทดลอง 

 

5. ข้ันตอนและวธีิการศึกษา                                                                                                                

 1. ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพืน้ฐานการรับรูของมนุษย เพื่อเขาใจถึงการรับรูของมนุษย

โดยปรกติทั่วไป และขอบกพรองทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับการรับรูของมนุษย เพื่อนําไปวิเคราะห

ลักษณะทางกายภาพของกรณีศึกษา และปรับใชในการออกแบบลักษณะทางสถาปตยกรรมที่มีผล

ตอการรับรูของมนุษย                                                                                                                    

 2. ศึกษานิยามของการบิดเบือน ในทางความหมายของคํา นัยยะที่สื่อถึง กอนนําไป

ออกแบบการทดลอง                                                                                                                            

 3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนํ้าหนัก ความหมายของนํ้าหนัก นิยามในแงมุมตางๆ     

 4. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การนําทฤษฎีการรับรูมาใชในการออกแบบ

สถาปตยกรรมผานกรณีศึกษา โดย เนนไปที่การเลือกใชวัสดุ และการบิดเบือนการรับรูของมนุษย 

 

6. แหล่งข้อมูล                                                                                                                                   

 แหลงขอมูลจากหนังสือ, วารสาร, งานวิจัย                                                            

 แหลงขอมูลจาก wedsite ตางๆ 
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บทที ่2 

การรับรู้ของมนุษย์ และการนําไปใช้ในงานสถาปัตยกรรม 

 

การรับรู้คืออะไร                                                                                                                                

 การรับรู คือ การสัมผัส ที่มีความหมาย (Sensation) การรับรูเปนการแปลหรือตีความ

แหงความสัมผัสที่ไดรับ ออกเปนสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีความหมาย หรือที่รูจักเขาใจซึ่งในการแปลหรือ

ตีความน้ี จําเปนที่อินทรียจะตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม หรือความจัดเจนที่เคยมีมาแต

หนหลัง ถาไมมีความรูเดิมก็ดี หรือลืมเร่ืองน้ันๆ เสียแลวก็ดี ก็จะไมมีการรับรูกับสิ่งน้ันๆ จะมีเพียง

การสัมผัสกับเราเทาน้ัน                                                                                                                                                                

         กระบวนการของการรับรูจะเกิดขึ้นตองประกอบดวย                                                                      

         1. การสัมผัสหรืออาการสัมผัส                                                                                          

         2. ชนิดและธรรมชาติขงสิ่งเราที่มาเรา                                                                                                             

         3. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส                                                                      

         4. การใชความรูเดิม หรือประสบการณเดิมเพื่อแปลความหมาย     

   

อวยัวะรับสัมผสักบัการรับรู้                                                                                                             

 นักจิตวิทยาเชื่อวาบุคคลสามารถเขาติดตอกับธรรมชาติแวดลอมดังกลาวได ก็ โดยผาน

กระบวนการอันหน่ึง ซึ่งเรียกวา การรับรู (Perception)0

1 น้ันก็คือ คนเรารับรูสิ่งตางๆรอบกายผาน

อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เปนตน ทําหนาที่ในการรับสัมผัส 

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส สงเปนประสบการณทางสมอง เพื่อใหเกิดเปนการรับรูตอไป ดังน้ันจึง

กลาวไดวาอวัยวะรับสัมผัสมีความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูโลกรอบกายของมนุษย หากเกิดความ

บกพรองกับอวัยวะ อยางหน่ึงอยางไดก็จะทําใหการเรียนรูโลกของมนุษย ไมสมบูรณ คนที่จะ

                                                           

      1 จําเนียร ชวงโชติ และคณะ, จิตวทิยาการรับรู้และเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 

2516), 2. 

   ส
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เรียนรูโลกรอบกายไดอยางครบถวน จะตองพรอมไปอวัยวะที่ครบถวนสมบูรณดวย อวัยวะรับ

สัมผัสจึงเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับมนุษย                                                                                           

 อวัยวะรับสัมผัส ทําหนาที่สัมผัสกับสิ่งเราเพื่อใหมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งแวดลอม

รอบตัวเขา มนุษยดวยทั่วไปเชื่อวา อวัยวะสามารถทํางานไดอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ การ

สัมผัสจึงมักเปนสิ่งที่จริงแทเสมอไป เรารับรูในสิ่งที่เราเห็นวาอะไรเปนอะไร แตก็มีอีกหลายกรณี 

ที่อวัยวะรับสัมผัสทําหนาที่บกพรอง และผิดพลาดไมเปนจริง เชนการรับรูภาพในลักษณะที่ลวงตา 

ในกรณีเชนน้ีทําใหการรับรูของของเราคลาดเคลื่อนไปดวย 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแสดงการมองเห็นในลักษณะลวงตา                                                                                

ที่มา: Illusions based on embeddedness of lines, accessed January 6, 2015, available from 

http://brisray.com/optill/oeyes1.htm 

 

 จากภาพที่ 1 เมื่อมองจากรูปภาพแลวจะเห็นวา การรับรูของเราน้ันแตกตางจากความ

เปนจริงมาก                                                                                                                                               

 ในภาพที่ 1 จะเห็นวาเสนลางยาวกวาเสนบน ทั้งที่ในความเปนจริงแลวทั้งสองเสนยาว

เทากัน                                                                                                                                               

      ในภาพที่ 2 จะเห็นวาเสนต้ังจะยาวกวาเสนนอน ทั้งที่ในความเปนจริงแลวทั้งสอง

เสนยาวเทากัน 
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 ในภาพที่ 3 จะเห็นวากลองสี่เหลี่ยมยาวกวาเสนทแยง แตถาวัดความยาวดูจะรูวายาว

เทากัน                                                                                                                                                

 ในภาพที่ 4 ในความเปนจริงเสนทั้งสี่เสนขนานกัน แตเพราะเสนขีดเล็กๆทําใหดู

เหมือนไมขนานกัน                                                                                                                 

 ความคลาดเคลื่อนของอวัยวะรับสัมผัส มีผลทําใหเราเกิดการรับรูที่คลาดเคลื่อน

ผิดพลาดไปจากความเปนจริงได มีผลตอการศึกษาจิตวิทยาการรับรู ทําใหเราทราบความเปนจริงวา 

สภาพความเปนจริงอยางหน่ึง แตการรับรูของเราไมไดคลอยตามหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

ถาหากเราไมระวังกับสิ่งเราบางอยาง จะทําใหการรับรูที่คลาดเคลื่อน สงผลตอปฏิกิริยาที่ไม

ตอบสนองตามไปดวย 

 

ธรรมชาติของการรับรู้                                                                                                                      

 โดยปรกติมนุษยเราจะสามารถรับรูสิ่งเราทั้งหมดไดโดยไมตองสัมผัสโดยตรง ตัวเอ

ยางเชน เมื่อเราเห็นมะนาวเราจะสามารถรับรูถึงรสชาติเปร้ียวได โดยไมตองใชลิ้นในการลิ้มรส การ

ไดยินเสียงของสุนัขเหาจากที่ไกลๆ เราก็สามารถระบุเกี่ยวกับสุนัขตัวน้ันได ทั้งน้ีอันเน่ืองมากจาก

ประสบการณที่คร้ังหน่ึงเราไดเรียนรูและรับรูจากในสิ่งแวดลอม สะสมเร่ือยมา จนสามารถเขาใจได

ทันที แมจะสามารถสัมผัสไดถึงสิ่งเราแคบางสวนหรือสวนใดสวนหน่ึง เด็กที่ยังไมมีประสบการณ

มากอนจะไมสามารถแยกแยะประสบการณเหลาน้ีได จนเมื่อถึงเด็กเจริญวัยที่สามารถพัฒนา

ความคิดรวบยอดได เด็กจะเขาสิ่งหน่ึงสิ่งใดไดทันที เชน เสียง “เหมียว เหมียว” เด็กจะเขาใจละ

บอกไดทันที่วาเปนเสียงแมว                                                                                                                   

 เมื่อเวลามนุษยสัมผัสกับสิ่งเราบางอยาง ที่ประกอบไปดวยคุณสมบัติหลายๆอยาง 

มนุษยมักจะแยกแยะสิ่งเราน้ันออกจากภูมิหลังหรือพื้น (Background) อันเปนสวนประกอบ ยิ่งถา

เราสามารถแยกแยะวาอะไรเปนอะไรแลวจะทําใหสิ่งเราน้ันแจมแจงขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 

ภาพที่ 2 The Rubin Vase จุดสนใจในการดูภาพของมนุษย                                                                  

ที่มา:  The Rubin Vase, accessed January 6, 2015, available from 

http://www.mhhe.com/cls/psy/ch04/rubin.mhtml 

          

 จากภาพที่ 2 จะสังเกตเห็นวาถาเรามองเห็นสีขาวเปนภูมิหลัง เราจะเห็นหนาของคน 2 

คนกอน แตถาเราเห็นสีดําเปนภูมิหลัง เราจะเห็นภาพของพานกอน ขึ้นอยูแตละความแตกตางกัน

ของประสบการณน้ันเอง                                                                                                                                                     

 การรับรูของมนุษยมักจะมีสวนประกอบหลายอยาง ในเวลาเดียวกัน ถาเรามองเห็น

ลูกตุมเหล็ก เรามักจะมีความรูสึกวามันหนัก แตถาเรามองเห็นลูกบอลยาง เราจะรูสึกวาเบาแมจะมี

ขนาดที่ใหญกวาก็ตาม น้ันไมใชเพราะแคเรามองเห็น แตเกิดจากประสบการณที่เราไดเคยรับรูเร่ือง

นํ้าหนักมาแลวน้ันเอง                                                                                                                                                       

 มนุษยมักจะถูกเราดวยสิ่งเราจํานวนมากๆ เรามักจะจัดระเบียบสิ่งเราน้ันๆไวอยางเปน

หมวดหมู เพื่อการรับรูที่ชัดเจนขึ้น และทําใหเราเขาสิ่งเราไดสะดวกและรวดเร็ว ปรกติเราจะจัด

ระเบียบสิ่งเราโดยอาศัยคามเคยชินและมักทําไปโดยไมรูสึกตัว เชน เรามักจะสรุปวาสิ่งของที่อยู

ใกลกันมักเปนของในหมวดเดียวกัน สิ่งที่ไปในทิศทางเดียวกันมักจะเปนพวกเดียวกัน การจัด

ระเบียบทําใหเรายอมรับสิ่งเราไดงาย แตถาไมมีการจัดระเบียบสิ่งเราตางๆเลย อาจทําใหเรามองเห็น

ภาพรวมไมชัดเจน  
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การแปลความหมายการสัมผัสกบัการรับรู้                                                                                   

 นักจิตวิทยาบางทานไดใหความหมายของคําวา การรับรูเปนการสัมผัสที่มีความหมาย 

(Sensation)1

2 เปนเพราะวาในการรับรูของมนุษยเราน้ัน ไมเพียงแตแคมองเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ฯลฯ 

เทาน้ัน แตเราสามารถบอกได สิ่งที่เราไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น น้ันคืออะไร อยูทิศทางไหน มีรูปทรง

เปนอยางไร อยูใกลและไกลจากตัวเราแคไหน เปนตน ทั้งหมดที่เราสามารถบอกไดน้ี เปนการใส

ความหมายใหกับสิ่งตาง ๆ ของสิ่งแวดลอมที่ผานเขามาในการรับสัมผัสของเราทั้งสิ้น                                 

 การแปลความหมายของการรับรูทางสัมผัสน้ัน สวนมากมักแปลตามสัมผัสที่ไดรับ 

และเรามักกระทําปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมไปตามการรับรูของเรา ยกตัวอยางเชน 

ถาเราเขาไปคางคืนในปาทึบ เราไดยินเสียงรองของสัตวบางอยาง เราอาจจะสะดุงต่ืน และ

เตรียมพรอมที่จะตอสู แตเมื่อเรารูภายหลังวาเสียงเปนเสียงของสัตวที่ไมสามารถทําอันตรายเราได 

เราจะรับรูสิ่งใหมที่ถูกตอง และทําปฏิกิริยาตอบสนองที่ตางไปจากเดิม กลาวคือ หายกลัวแลว

กลับไปเขานอนตามเดิม                                                                                                                 

 การรับรูเกิดจากการสัมผัสที่ชัดแจง ทําใหการรับรูเปนไปอยางถูกตอง แตบางคร้ัง

ความรูสึกจากการสัมผัสไมชัดแจง เน่ืองจากถูกเราดวยสิ่งเราที่เราไมสามารถสัมผัสได หรือรับ

สัมผัสไดนอย ความสามารถในการรับสัมผัสของเราขึ้นอยูกับ 4 ประการ คือ ลักษณะ ความเขมขน 

ความกวาง และความคงทนของสัมผัส                                                                                             

 ในชีวิตของคนทั่วไป เวลาเรารับสัมผัส เรารับสัมผัสออกมาเปนความหมายไดเลยที่

เดียว ความรูสึกจากการสัมผัสจึงใกลเคียงกับการรับรูมาก ยกตัวอยางเชน เวลาเราไดยินเสียงเรา

สามารถบอกไดทันทีวาเปนเสียงของอะไร หรือมองเห็นสิ่งของเราสามารถบอกไดทันทีวาเปนของ

อะไร เชน หนังสือ หีบ กลอง การแปลความหมาย มักดําเนินไปคูกับการรับสัมผัสเสมอ ถาเราถูกเรา

ดวยสิ่งที่ไมเคยพบเห็นมากอน เรามักจะแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยเห็นพบเห็น

มาแลว 

 

 

 

                                                           

        2 เร่ืองเดียวกัน, 7. 
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ประสบการณ์เดิมกบัการรับรู้                                                                                                           

 ในการแปลความหมาย หรือการตีความหมายของความรูสึกจากการสัมผัสเพื่อใหเปน

การรับรูในสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ัน คนเราจําเปนตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม ถาความรูเดิม

หรือประสบการณเดิมไมปฏิบัติตามหนาที่ อันเน่ืองมาจากลืม หรือไมมีความรูในเร่ืองน้ันๆ มากอน 

ถาเปนในลักษณะน้ีมีคนจะไมมีการรับรูกับสิ่งเราน้ันๆ เลย แตคนจะมีความรูสึกจากการสัมผัสอัน

เกิดจากการเราของสิ่งเราเทาน้ัน                                                                    

 โดยปรกติเวลามนุษยเราเกิดความรูสึกจากการสัมผัส เรามักจะมีการรับรูควบคูไป

ดวยกันไปดวย ที่เปนเชนน้ี ก็เพราะเราไดสะสมความรูเดิมหรือประสบการณเดิมมาต้ังแตเด็ก เมื่อ

เรารับสัมผัสสิ่งเราที่เราเคยพบมากอน เราจึงทราบความหมายของมันควบคูกันไปดวย ยกตัวอยาง

เชน เด็กที่ไมเคยอานหนังสือมากอน ถาไดเห็นตัวหนังสือเปนคร้ังแรก เด็กน้ันก็จะมองเห็นเปนเสน

ขยุกขยิกเฉย ๆ และเสนเหลาน้ันจะไมมีความหมาย ในกรณีน้ี แสดงวาเด็กสามารถสัมผัสได แตเด็ก

ขาดการรับรู ด้ังน้ัน ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเปนปจจัยสําคัญ ชวยในคนแปลความหมาย

ของสิ่งที่รับสัมผัสเปนการรับรูขึ้น คนเรายิ่งมีความจัดเจนในการดํารงชีวิตมากขึ้น ก็ยอมจะแปล

อาการสัมผัสตางๆ ไดมากขึ้นและใกลเคียงไปดวย2

3 

 

การเรียนรู้กบัการรับรู้                                                                                                                         

 การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดรับ

ประสบการณความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ี ทําใหผูเรียนรูเผชิญสถานการณเดียวกัน ในลักษณะที่

แตกตางไปจากเดิม                                                                                                                     

 ตัวอยางเชน เด็กที่ไมรูจักไฟมากอนจะเขาไปสัมผัสกับไฟ แตเมื่อรับรูวารอน เมื่อเด็ก

เจอไฟอีกคร้ังจะไมกลาไปสัมผัสอีกคร้ัง การเรียนรูของคนเราน้ันจะแยกออกเปนสวนยอยไมได 

เวลาคนเรารับรูสิ่งตางๆจะตองรับรูภาพรวมกอน จึงคอยมองเห็นภาพที่ชัดเจนภายหลัง ดังน้ันการ

เรียนรูคือการเปลี่ยนแบบแผนการรูจัก (Cognitive structure) ของผูเรียนใหละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึน 

ยกตัวอยางเชน เด็กเห็นลูกวัวและลูกสุนัข เด็กจะยังแยกแยะไมออกวา ตัวไหนคือลูกวัวตัวไหนคือ

ลูกสุนัข จนเมื่อระยะเวลาผานไปเด็กจะเขาใจวาตัวไหนคืออะไร เกิดจากการเรียนรูผาน

ประสบการณ คือการหยิบเอาสวนประกอบละเอียดมาพิจารณา เพื่อเปนเคร่ืองนําทางไปสูการเรียนรู

                                                           

        3 เร่ืองเดียวกัน, 9. 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพรวม3

4                                                                                                                                          

 เมื่อผูเรียนรูตองเรียนรูในเร่ืองที่ซับซอนแลว ผูเรียนรูจะตองพิจารณาถึงรายละเอียด

ปลีกยอย การเรียนรูที่ซับซอนจะเกี่ยวพันกับกระบวนการทางจิตใจ กับการจัดระเบียบของความคิด 

ความจํา การสังเกต ความคิดรวบยอด ทัศนคติ ความเขาใจ และการแกปญหาอยางใกลชิด การ

เรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากวาไมมีการรับรู หรือไมมีประสบการณมากอน 

 

การรับรู้เป็นการเรียนรู้อย่างหน่ึง                                                                                                    

 การรับรูและการเรียนรูถือเปนสิ่งที่จะตองควบคูไปดวยกัน กลาวคือมีการรับรูแลวจึง

เกิดการเรียนรู หรือมีการเรียนรูแลวจึงเกิดการรับรู โดยทั่วไปเราจะรูวาการเรียนรูคือการรับรูอยาง

หน่ึง และการรับรูคือการเรียนรูอยางหน่ึง เราจะรับรูสิ่งตางๆที่อยูรอบกลายเราวามีลักษณะ รูปราง

หนาตาเปนเชนไร จากการสัมผัสผานอวัยวะตางๆในรางกายเรา การสัมผัสเหลาน้ีถือวาเปนการ

เรียนรูอยางหน่ึง ไมใชวาคนเราเมื่อสัมผัสสิ่งเราน้ันแลวจะเขาวามันคืออะไรไดทันที แตเราจะทราบ

วาสิ่งน้ันคืออะไรหรือมีความหมายอยางไร ถาเรารูจักที่จะเรียนรูควบคูกันไปดวย 

 

การรับรู้กบัความคิดรวบยอด                                                                                                         

 จากการรับรูในเฉพาะสิ่ง รางกายจะกอเปนแบบการรับรูของสิ่งน้ันขึ้นมาจาก

ประสบการณในสิ่งน้ันหลายแงมุมกลายเปนความคิดรวบยอดเขาใจในสิ่งน้ันกวางขวางขึ้นที่เรียน

กวา “ความคิดรวบยอด” (Concept) 4

5 การเรียนรูกับการรับรูและการสรางความคิดรวบยอดเปนยิ่งที่

ตองเกี่ยวของไปดวยกัน มนุษยที่มีการเรียนรูจาดการสรางการรับรู เพื่อกอใหเกอดความคิดรวบยอด

ที่ถูกตอง บุคคลใดที่มีความคิดรวบยอดที่ถูกตอง ยอมเรียนรูในเร่ืองตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การแปลความหมายจากการสัมผัสของมนุษยทําใหมนุษยสามาราเขาใจสภาพแวดลอม

ของเขาเปนประการแรก การรับรูจึงเปนการทําใหมนุษยเรียนรูที่ละสิ่งที่ละอยาง เมื่อมนุษยเขาใจสิ่ง

ตางๆแลวจะเก็บความรูไวในหนวยความจํา ถาบุคคลใดมีความจํามาก ยอมสามารถเรียนรูเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมไดมาก                                                                                                                                                 

                                                           

        
4
 เร่ืองเดียวกัน, 10. 

        
5
 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
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 บุคคลที่จะเขาใจไดอยางแจมแจง เมื่อตองมีการสรุปผลตองการคิดหาเหตุผลเปนอยาง

มาก การคิดหาเหตุผลยอมตองอาศัยความรูเดิม ถาใครมีความรูเดิมมากยอมตองคิดหาเหตุผลได

อยางถูกตอง การจัดหมวดหมู การแยกแยะใหเกิดขอแตกตาง และการสรุปใหเห็นความคลายคลึง

กันของสิ่งตางๆ หรือเหตุการณตางๆ เหลาน้ีจะชวยใหคนมีความคิดรวบยอดที่สมบูรณ           

 ดังน้ันความคิดรวบยอด จึงเปนผลที่เกิดจากการรับรู ความจํา และการคิดหาเหตุผล ทํา

ใหคุณสมบัติของความคิดรวบยอดกวางกวาการรับรู เรียกไดวา ความคิดรวบยอดคือการเขาใจสิ่ง

ตางๆจากการรับรูมารวมกัน  

 

อาการสัมผสั                                                                                                                                     

 อากาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสกับสิ่งเรา หรือสิ่งเราผานเขามา

สัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัสตางๆ เพื่อใหมนุษยรับรูถึงสภาวะรอบตัว โดยปรกติเมื่อมนุษยอาการ

สัมผัสแลว มนุษยจะแยกแยะอาการสัมผัสออกตามประสบการณที่ตนมีอยูเกือบทุกคร้ังไป จนเมื่อ

โตเปนผูใหญแลว เมื่อมีอาการสัมผัสอะไรก็ตามจะเนนเอาแตความหมายของอาการสัมผัสน้ัน 

หมายความวา แปลความหมายของอาการสัมผัสน้ันเปนสวนใหญจนบางคร้ังดูเหมือนวาความรูสึก

ในอาการสัมผัสอันแทจริงไดคลายความสําคัญไป หรือตนเองเกือบจะไมรูสึกอะไรเลย 5

6 

 

การแปลความหมายจากอาการสัมผสั                                                                                                

 สวนสําคัญที่จะชวยการแปลความหมายไดดีน้ันตองอาศัย                                              

 1. สติปญญา หรือความเฉลียวฉลาด                                                                          

 2. การสังเกตพิจารณา                                                                                                      

 3. ความสนใจและความต้ังใจ                                                                                     

 4. คุณภาพของจิตในขณะน้ัน                                                                            

 สติปญญาเปนองคประกอบสําคัญที่เกื้อหนุนการรับรูของมนุษยไดเปนอยางดี เพราะ

จะชวยใหมนุษยเขาสิ่งตาง ๆ  สถานการณตาง ๆ เหตุการณที่เขาสัมผัส หรือไดประสบมาแลวได

อยางรวดเร็ว ผูที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดยอมเรียนรูจากการสัมผัสไดดีกวา รวดเร็วกวา ผูที่มี

                                                           

        
6
 เร่ืองเดียวกัน, 83. 
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สติปญญาตํ่า                                                                                                                                    

 การสังเกตพิจารณา จะชวยใหมนุษยรับรูในสิ่งเราไดอยางแมนยํา ละเอียดยิ่งขึ้น เชน 

เวลาเราเห็น นก เรารับรูวาเปนนก แตไมรูวาเปนนกชนิดไหน การที่เราจะรูไดน้ันตองอาศัย “การ

สังเกตพิจารณา” ซึ่งการสังเกตน้ันบางคร้ังอาจจะตองใชเวลานาน แตในบางรายบุคคลถามีความ

ชํานาญที่แมนยําก็ไมตองใชเวลานาน สภาพของจิตใจในขณะสังเกตพิจารณาตองมีความต้ังใจ 

หมายถึงตองต่ืนตัวเฉพาะอยางใดอยางหน่ึง และถาจะใหละเอียดถี่ถวนยิ่งขึ้นตองใหความสนใจ

หมกมุนอยูกับสิ่งน้ันโดยเฉพาะ                                                                                                        

 ความสนใจและความต้ังใจ เปนสวนสําคัญในการแปลความหมายจากอาการสัมผัส 

กลาวคือถามนุษยมีความต้ังใจมีสมาธิที่แนวแน การจะแปลความหมายอะไรก็จะถูกตองชัดเจน 

ละเอียดถี่ถวน  ถาคนเราสนใจจดจอในสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลว เขายอมตองสังเกตและพิจารณาอยาง

 ละเอียดถี่ถวน ในทางตรงกันขาม หากขาดซึ่งสมาธิและความต้ังใจ การแปล

ความหมายก็จะขาดตกบกพรอง ไมสมบูรณไปดวย                                                                 

 คุณภาพจิใจในขณะน้ัน ถาคนเรามีความรูสึกเหน่ือยหนายขุนมัว ไมแจมใสยอมจะมีผล

กระทบกระเทือนตอสติปญญา ไมเกิดความคิด ความเขาใจ แปลไมดี แตถามนุษยมีจิตใจที่แจมใส 

กระชุมกระชวย ก็ยอมจะทําใหสติปญญาทํางานไดดีขึ้น ชวยใหแปลสัมผัสไดดี 

 

ทศันภาพ (Vision)                                                                                                                           

 ทัศนภาพหรือภาพที่มองเห็นจากตัวบุคคล เปนการรับรูวัตถุและเหตุการณในขอบขาย

ของที่วางและเวลา (Space and Time) การรับรูในเชิง Space คนเรารับรูจาก 3 มิติ คือ สวนกวาง 

สวนยาว และสวนลึก ซึ่งปรากฏขึ้นในการมองดูภาพน่ิงที่ไมเคลื่อนที่ทั่วๆไป สวนภาพเคลื่อนไหว

น้ัน คนเรารับรูโดยรวมเอาเวลาเขาไปดวย ซึ่งบางคนเรียกวามิติที่ 4 ดังน้ันการรับรูสิ่งที่เคลื่อนไหว

จึงเปนการรับรูทั้ง Space และ Time 
7 

 

 

 

                                                           

            
7
 เร่ืองเดียวกัน, 101. 

   ส
ำนกัหอ
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การจัดหมวดหมู่ของส่ิงทีจ่ะรับรู้                                                                                                   

 ตามหลักการจัดระเบียบการรับรูของนักจิตวิทยา Gestalt กลาววาการรับรูของคนเราจะ

มีลักษณะเปนการจัดระเบียบหมวดหมูเปนกลุมเปนกอน หรือสวนรวมกอน กลาวคือ แทนที่มนุษย

เราจะรับรูรายละเอียดปลีกยอยของสิ่งตาง ๆ เรากลับรับรูสิ่งตาง ๆ ในลักษณะที่เปนสวนรวมกอน 

แบบแผนการรับรูดังกลาว ไดแกการรับรูเกี่ยวกับภาพและพื้นหลัง (Figure and ground) การที่เรา

มองสิ่งตาง ๆ ออกเปนรูปเปนรางขึ้นมาไดน้ัน ก็เพราะเสนตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนรูปตัดกับ

พื้น อยางไรก็ตามการจัดหมวดหมูของภาพและพื้นไมจําเปนตองเกิดจากเสนเสมอไป แตอาจจะเกิด

จากการตัดกันของสีก็ได 

 

 

ภาพที่ 3 รูปแสดงตัวอยางการรับรูภาพและพื้นหลังอยางงาย ๆ                                                           

ที่มา: Figure-Ground Principle, accessed January 6, 2015, available from 

http://www.onextrapixel.com/2015/01/30/theories-of-psychology-and-their-application-in-

designing/ 

  

 จากรูปจะเห็นวารูปกากะบาดสีขาวตัดกับพื้นสีดําไดอยางชัดเจน รูปกากะบาดสีสาวคือ

ภาพ หรือ Figure สวนสีดําคือพื้น หรือ ground หรือ Background สวนที่เรารับรูวาเปนภาพ มี

ลักษณะเดนหลายอยาง ซึ่งมองเห็นแตกตางจากพื้นหลังกลาวคือ 

 

 

   ส
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 ภาพ (Figure) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มนุษยสามารถสัมผัสไดกอน เปนจุดเนนหรือจุ

สําคัญตอผูรับรู หรือภาพที่เปนจุดเดนลอยอยูขางหนา และออกมาจากพื้นหลัง มีลักษณะและเปน

ขอบเขตจํากัด หรือเปนภาพที่มีรูปรางเห็นชัดและรูได สวนพื้นหลังจะไมมีลักษณะดังกลาว         

 พืน้ (Ground) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะที่มีความสําคัญนอยกวา และให

ความหมายนอยกวา หรือใหความรูสึกที่เลือนราง ดังน้ันสวนที่เปนพื้นจึงอยูดานหลังของภาพ และ

เปนสวนที่ปรากฏติดตอแบบไมมีขอบเขต                                                                                       

 ในเร่ืองของภาพและพื้นน้ัน ผูมองอาจจะสามารถมองเห็นสิ่งใดเปนสิ่งใดกอน แตใน

บางคร้ังผูรับรูอาจจะรับรูภาพและพื้นสลับกันไดเรียกวา Reversible figure and ground กลาวคือรับรู

สวนที่ภาพเห็นเปนพื้นหลัง สวนที่เปนพื้นหลังเห็นเปนภาพ 

 

 

ภาพที่ 4 ถาสนใจสีขาวเปนพื้นจะเห็นหนาคนสองคน แตถาสนใจสีดําเปนพื้นจะเห็นเปนพาน         

ที่มา: The Rubin Vase, accessed January 6, 2015, available from 

http://www.mhhe.com/cls/psy/ch04/rubin.mhtml 

 

 

ภาพที่ 5 สวนที่เปนสีขาวและสีดําอาจจะรับรูสลับกันได                                                                    

ที่มา: Figure-Ground, accessed January 6, 2015, available from 

http://graphicdesignjunction.com/2013/05/how-to-use-the-gestalt-principle-in-your-web-design-

projects/ 
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หลกัการจัดหมวดหมู่หรือแบบแผนในการรับรู้ (Organization in Perception)                           

 พวกนักจิตวิทยา Gestalt ไดใหหลักเกณฑที่คนเรามีแนวโนมจะจัดสิ่งตางๆออกเปน

กลุม ๆ  หรือหมวดหมูตามหลักการตอไปน้ี                                                                        

 1.Proximity or Nearest (หลักความใกล้ชิด) มนุษยเราจะจัดการรับรูสิ่งตาง ๆ ที่อยู

ใกลชิดกันใหเปนภาพเดียวกัน หรือเปนหมวดหมูเดียวกัน 

 

A                          B 

ภาพที่ 6 Proximity or Nearness (หลักความใกลชิด)                                                                          

ที่มา: Law of Proximity or Nearest, accessed January 6, 2015, available from            

http://www.online-therapy.com/blog/human-perception-fascinating-facts/ 

 

 จุดตาง ๆ ที่อยูในแถว A และ B จัดวางอยูใกลชิดกันจึงดูเหมือนจัดอยูในหมวดหมู

เดียวกันและเปนของกันและกัน ดังน้ันจุดดําในแถว A จะเปนภาพของแถวเรียงตามแนวนอน และ

จุดดําในแถว B จะเปนภาพของแถวเรียงตามแนวต้ัง                                                                           

 2. Similarity (หลกัความคล้ายคลงึกนั) มนุษยเราจะรับรูภาพที่มีความคลายคลึงกัน

หรือเหมือนกัน เปนภาพเดียว หรือกลุมเดียวกันหมูเดียวกัน 

 

ภาพที่ 7 Similarity (หลักความคลายคลึงกัน)                                                                                      

ที่มา: Similarity, accessed January 6, 2015, available from        

http://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_grouping 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

       แมวาจุดสีขาวละสีดําจะเรียงตัวกันในแนวนอนและแนวต้ังในระยะหางที่เทา ๆ กัน แต

ความใกลชิด (Proximity) ไมใชประเด็นสําคัญที่ทําใหเราเห็นทั้งในแนวต้ังและแนวนอน แตเปนผล

จากความคลายคลึงกัน (Similarity) ทีทําใหเรามองเห็นจุดขาวและจุดดําเปนของกันและกัน จัดอยู

ในหมวดหมูเดียวกัน ทําใหเรามองเห็นทั้งในแนวต้ังและแนวนอน                                                              

 3. Continuity or Common fate (หลกัความต่อเน่ือง) ความตอเน่ืองของสิ่งเราใน

ทิศทางเดียวกัน มักกอใหเกิดภาพไดงานกวาสิ่งเราที่ขาดความตอเน่ือง เพราะมนุษยเรามีแนวโนมที่

จะรวมกลุมกันของภาพที่มีทิศทางเดียวกัน  

 

                                            A                                                       B 

ภาพที่ 8 Continuity or Common fate (หลักความตอเน่ือง)                                                                    

ที่มา: Continuity, accessed January 6, 2015, available from                                          

http://imgarcade.com/1/gestalt-contiguity 

 

 ในภาพ A จะเห็นเสนเหลี่ยมและเสนคลื่นไปในทิศทางเดียวกันอยางตอเน่ือง กลับไป

กลับมาอยางไมสิ้นสุด                                                                                                                      

 ในภาพ B ถึงแมจะแยกสองเสนออกจากกัน ก็สามารถมองเห็นความตอเน่ืองไปใน

ทิศทางเดียวกันจากซายไปขวา ทั้งสองรูปแสดงถึงการรับรูความตอเน่ืองของทั้งเสนคลื่นและเสน

เหลี่ยม จากซายไปขวาอยางไมมีสิ้นสุด 

      4. Closure (หลักการประสานกนัสนิท) ภาพที่ขาดความสมบูรณ หรือใกลจะสมบูรณ

ไปเพียงเล็กนอยไมสามารถทําลายการรับรูที่สมบูรณลงไปได น้ันก็เพราะวามนุษยสามารถตอเติม

สวนที่ขาดใหไปไดของภาพ ทําใหเห็นเปนภาพที่สมบูรณอีกคร้ัง เชน ภาพของสัตว ตัวการตูน หรือ 

อักษร เปนตน 

   ส
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ภาพที่ 9 Closure (หลักการประสานกันสนิท) กับรูปทรงเลขาคณิต                                                    

ที่มา: Closure, accessed January 6, 2015, available from        

http://www.doctordisruption.com/design/principles-of-design-60-closure/ 

 

ภาพที่ 10 Closure (หลักการประสานกันสนิท) กับการประดิษฐตัวอักษร                                           

ที่มา: Feeling the Gaps, accessed January 6, 2015, available from        

https://sites.google.com/site/appsy2b/gestalt-laws-of-perceptual-organization 

 

ภาพที่ 11 Closure (หลักการประสานกันสนิท) กับการประดิษฐตัวการตูน                                             

ที่มา: Closure, accessed January 6, 2015, available from        

http://www.doctordisruption.com/design/principles-of-design-60-closure/ 

 

 หลักการประสานสนิท (Closure) ไมเพียงแตจะทําใหมนุษยมีแนวโนมในการตอเติม

ภาพที่ไมสมบูรณ ใหเปนภาพที่สมบูรณได ยังสามารถนําหลักการน้ีไปใชรวมกันกับการสัมผัสชนิด

อ่ืนไดอีกดวย เชน การตอเติมตัวโนตจากเสียงเพลง หรือจังหวะตางๆที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณได

อีกดวย อยางไรก็ตามแนวโนมของมนุษยที่จะใชหลักการประสานสนิทน้ีใหสมบูรณไมวาจะเปน
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การตอเติมภาพ เสียงเพลง อ่ืน ๆ จะทํางานไดสมบูรณเพียงมากนอยเพียงใด ตองขึ้นอยูกับ

ประสบการณเดิมและการเรียนรูของบุคคลน้ันมากอน ซึ่งถาบุคคลน้ันมีประสบการณเดิมหรือการ

เรียนรูเดิมที่มากเพียงพอ ก็ทําใหการตอเติมสิ่งตาง ๆ ดวยการสัมผัสตาง ๆ สมบูรณเพียงพอตามที่

ตองการ 

 

มายา (Illusion)                                                                                                                                  

 มีปจจัยหลายอยางที่ผลักดันใหมนุษยเกิดการผิดพลาดในการรับรู ลักษณะน้ีเรียกวา 

“Illusion” แปลเปนไทยวา “มายา” ความผิดพลาดอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของอวัยวะรับสัมผัส 

(Sensory organ) อันใดอันหน่ึงก็ได7 8 

ทศันมายาหรือภาพลวงตา (Optical Illusion or Geometric Illusion or Visual Illusion)     

 หมายถึงการรับรูสิ่งตาง ๆ โดยผานอวัยวะสัมผัสทางตาที่ผิดพลาดไปจากขอเท็จจริง 

ซึ่งทั้งน้ีอาจจะเกิดมาจากคุณสมบัติของสิ่งเราเอง หรือองคประกอบปรุงแตงตาง ๆ หรือความคิด

ความเชื่อที่บุคคลน้ันมีอยูในการรับรูสิ่งใดสิ่งหน่ึง อิทธิพลที่กอใหเกิดทัศนมายาหรือภาพลวงตา

ไดแก 

     1. ทศันามายาทีเ่กดิจากการต่อเติมหรือเพิม่เติมส่ิงใดลงไป (Illusions based on 

embeddedness of lines) หมายถึงการตอเติมสิ่งใดลงไป อาจทําใหมนุษยรับรูสิ่งน้ัน ๆ ผิดพลาดไป

จากความเปนจริงได หรืออาจทําใหเกิดภาพลวงตาน้ันเอง 

 

ภาพที่ 12 ภาพของ Muller Lyer Illusion ทัศนามายาที่เกิดจากการตอเติมหรือเพิ่มเติมสิ่งใดลงไป    

   (Illusions based on embeddedness of lines)                                                                                        

ที่มา: Lyer Illusion, accessed January 6, 2015, available from        

http://brisray.com/optill/oeyes1.htm 
                                                           

        
8
 เร่ืองเดียวกัน, 112. 
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จากภาพเราจะรับรูวาเสนตรงดานซายมือมีขนาดที่ยาวกวาเสนตรงดานขวา ทั้งในความเปนจริงมี

ความยาวเทากัน 

       2. ทศันมายาที่เกดิจากการมีขนาดทีสั่มพนัธ์กนั (Illusions based on relative size) 

การมีขนาดที่สัมพันธกันของวัตถุ อาจจะทําใหเกิดการรับรูในขนาดของวัตถุผิดไปจากความเปน

จริง สังเกตในภาพจะเห็นวาวัตถุที่อยูดานบนมีขนาดที่เล็กกวาวัตถูที่อยูดานลาง ทั้งที่ในความเปน

จริงทั้งสองชิ้นมีขนาดที่เท 

 

 

ภาพที่ 13 ทัศนมายาที่เกิดจากการมีขนาดที่สัมพันธกัน (Illusions based on relative size)                         

ที่มา: Jastrow Illusion, accessed January 6, 2015, available from        

http://www.anopticalillusion.com/2012/06/jastrow-illusion/ 

       3. ทศันมายาทีเ่กดิจากการตัดกนัของเส้นตรง หรือการเกดิมุมต่าง ๆ กนัของเส้นที่

นํามาประกอบกนั(Illusion based on intersecting lines) การตัดกันของเสนประกอบ หรือการเกิด

มุมตาง ๆ อาจําทําใหเกิดการรับรูที่ผิดไปจากความเปนจริงได กลาวคือเสนขนาดที่ดูไมขนาดกัน  

 

ภาพที่ 14 ทัศนมายาที่เกิดจากการตัดกันของเสนตรง หรือการเกิดมุมตาง ๆ กันของเสนที่นํามา  

    ประกอบกัน(Illusion based on intersecting lines)                                                                                               

ที่มา: The longer lines really are parallel, accessed January 6, 2015, available from        

http://brisray.com/optill/oeyes1.htm 
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 4. ทศันมายาจากรูปต่างๆ 

 

 

ภาพที่ 15 Ponzo illusion                                                                                                                               

ที่มา: Depth / Size Illusion, accessed January 6, 2015, available from        

http://www.skidmore.edu/~hfoley/PercLabs/Distance.htm 

 จากรูปจะเห็นวาเสนที่อยูขางบนยาวกวาเสนที่อยูขางลาง ทั้งที่ความเปนจริงทั้งสอง

เสนยาวเทากัน น้ันเปนเพราะเสนที่อยูขางบนอยูใกลจุดรวมสายตามากกวา หรือเสนดานลางอยูตรง

บริเวณปลายเกิดมากกวาน้ันเอง 

 

ภาพที่ 16 Poggendorf illusion                                                                                                                 

ที่มา: Which line is longer?, accessed January 6, 2015, available from        

http://www.yorku.ca/slater/TutorialNATS1760October212010.htm 

      กลองสี่เหลี่ยมที่ตัดทับเสนทแยงแบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน คือเสนดานซายและ

เสนดานขวา ถาไมพิจารณาใหดีจะเสมือนวาไมใชเสนเดียวกัน เสนดานจะดูเหมือนอยูเหนือกวาเสน

ดานขวา 
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การับรู้วตัถุและความคงที่ของการรับรู้ (Objective Perception and Perceptual Constancies)    

 ในการรับรูวัตถุของมนุษยเราน้ัน มุงเนนที่จะรับรูคุณภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุ โดย

ลืมนึกไปวามันเปนคุณสมบัติของการสัมผัส (Sensory quality) เชน เราเห็นกุหลาบสีแดง หมอนที่

ออนนุม แทนที่จะเห็นหรือรูสึกเปนสีแดงหรือความออนนุม ทั้งเพราะเราเอาคุณสมบัติของการ

สัมผัสไปใสความหมายใหกบัวัตถุตาง ๆ โดยการสิ่งที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน เขากลุมหรือพวก

เดียวกัน และลักษณะสิ่งที่แตกตางกัน แยกออกจากกัน8

9                                                       

 พัฒนาการรับรูวัตถุของมนุษยเรา เร่ิมตนพัฒนามาพรอมกับการพัฒนาประเภทอ่ืน ๆ 

เชน การพัฒนาทางดานสติปญญา การพัฒนาทางดานรางกายเปนตน เด็กเมื่อแรกเกิดจะพัฒนาการ

รับรูผานทางการสัมผัสวัตถุตาง ๆ สิ่งแรกที่เด็กคุนเคยดวย ก็คือ หัวนมยาง และขวดนม เด็กไมได

รับรูรูปรางหรือคุณสมบัติของวัตถุ แตเด็กจะรับรูวาเขาไดด่ืมนมจากวัตถุดังกลาวตางหาก การมี

สัมพันธใกลชิดกันวัตถุเปนกระบวนการเร่ิมแรกในการรับรูของเด็ก ตอจากกันน้ันเด็กจะเร่ิม

มองเห็นสิ่งที่มีลักษณะคลาย ๆ กันและตามาจะเร่ิมจดจํา และมองเห็นความแตกตางของสิ่งตาง ๆ 

ไดตามลําดับ 

 

ความคงทีใ่นการรับรู้ของวตัถุ (Objective Constancy)                                                        

 คุณสมบัติที่สําคัญอันหน่ึงของการรับรูวัตถุ คือ บุคคลจะรับรูวัตถุโดยใชความคงที่กับ

มันเสมอ โดยไมคํานึงถึงสิ่งประดับหรือสิ่งตกแตงตาง ๆ ตําแหนงหรือระยะทางที่ทําใหวัตถุเปลี่ยน

ลักษณะไป ความคงที่ในการรับรูของวัตถุมีดังตอไปน้ี 

       1. ความคงทีข่องความสว่างหรือความคงทีข่องแสง (Brightness constancy)               

     มนุษยเรามีแนวโนมที่จะใหความคงที่แกการมองเห็นสี และความสวางของวัตถุ ทั้ง 

ๆ ที่สีของวัตถุจะเปลี่ยนไปตามความสวางของแสงก็ตาม แตมนุษยเรายังมองเห็นเปนสีเดิม เชน ผา

กํามะหยี่สีดําจะมองเห็นเปนสีดําดังเดิมไมวาจะอยูในที่ ที่มืดหรือมีความสวางก็ตาม จากการทดลอง 

เราจะพบวาการรับรูความคงที่ของความสวางน้ันจะยังไมสมบูรณเสียที่เดียว กลาวคือการดัดแปลง

สภาพแวดลมบางอยางสามารถทําลายความคงที่ในการรับรูความสวางของแสงได                           

 

                                                           

      
9
 เร่ืองเดียวกัน, 123. 
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       2. ความคงทีข่องสี (Color constancy)                                                                     

     มนุษยเรามีแนวโนมที่จะรับรูความคงที่กับสีของวัตถุเสมอไป ไมวาวัตถุน้ันจะถูก

สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงของสีน้ันไปก็ตาม เชน เสื้อสีขาว ถาไปอยูในที่มีแสงนอยจะกลายเปนสี

เทา แตเรายังรูสึกวาเสื้อตัวน้ันยังเปนสีขาวอยู อยางไรก็ตาม ผลจากการทดลองวา เราอาจทําลาย

ความคงที่ของสีลงได โดยใชไฟสีตาง ๆ สองไปยังวัตถุ เชน ถาใชไฟสีขาวซึ่งประกอบดวยแสงสี

แดงและสีฟาแกมเขียวสองไปยังวัตถุสีเหลือง วัตถุน้ันจะกลายเปนสีแดง เปนตน 

       3. ความคงทีข่องรูปร่างวตัถุ (Shape constancy)                                                     

     มนุษยเรามีแนวโนมที่จะรับรูความคงที่ของรูปรางของวัตถุเสมอ แมวารูปรางน้ันจะ

เปลี่ยนไปตามแงมุมตาง ๆ จะเปลี่ยนไปก็ตาม แตเราจะยึดรูปรางมาตรฐานเดิมเสมอ เชน ปากขวด

จะกลมเสมอไป ไมวาเราจะมองมาจากมุมไหนก็ตาม น้ีแสดงใหเห็นวา มนุษยเรารับรูรูปรางอยางใด

อยางหน่ึงแนนอนแลว เรามักจะรับรูรูปรางน้ันเปนรูปรางเดียวกับที่เรารูมา โดยไมคํานึงวารูปราง

น้ันมีลักษณะสภาพแวดลอมเปนเชนไร จะอยูไกลหรือใกลสายตาเรา และมุมตาง ๆ ที่เรามองจะอยู

ทาใดก็ตาม 

       4. ความคงทีข่องขนาดของวตัถุ (Size constancy)                                                 

     มนุษยเรามีแนวโนมที่รับรูขนาดของวัตถุ ทั้ง ๆ ที่ขนาดของวัตถุที่ตกลงบนเรตินาจะ

เปลี่ยนไปก็ตาม เชน เวลาเราเห็นรูปถายตึกแถว เราจะเห็นวาสวนที่ไกลออไปจะมีขนาดเล็กลง แต

เราจะเขาใจไดทันทีวาทุกอยางมีขนาดเทากันหมด ทั้งน้ีเปนเพราะวาเราใหความคงที่ของการรับรู

ของขนาดวัตถุ ทั้งๆที่ขนาดของวัตถุบนเรตินาเราจะนัยนตาเราจะเปลี่ยนไปก็ตาม การรับรูความ

คงที่ของขนาดวัตถุมีองคประกอบอยู 3 ลักษณะ คือ 

      4.1 Object size การรับรูขนาดของวัตถุตามที่วัดได และถาความคงที่ขนาดวัตถุ

สมบูรณแลว เราจะตัดสินขนาดของวัตถุตามขนาดที่เรารับรูเสมอ ไมวาวัตถุน้ันจะอยูหางจากเรา

มากนอยเพียงใด 

      4.2 Perspective size เปนการรับรูขนาดของวัตถุ ที่นําระยะทางเขามาพิจารณา

ดวย เราจะรับรูขนาดของวัตถุที่อยูใกลตัวเราขนาดที่ใหญกวาวัตถุที่อยูไกลตัวเราออกไป ซึ่ง

สอดคลองกับวัตถุที่ตกลงบนเรตินาของเราดวย 
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 4.3 การรวมกันระหว่าง Object size และ Perspective size คือเราจะรับรูวัตถุที่อยูไกล

เราออกไปวามีขนาดเล็ก แตจะไมเล็กเทาภาพที่ปรากฏแกตาเรา ถาเราไดรับรูขนาดของวัตถุน้ันมา

กอน เชนภาพเคร่ืองบินบนทองฟา หรือภาพของคน ถาเรามองลงมาจากตึกสูง                               

 5. ความคงทีข่องตําแหน่งของวตัถุ (Location constancy)  

           การที่มนุษยเราน้ันรับรูตําแหนงของวัตถุน้ันอยูหางจากเราเทาได และมีลักษณะการ

ทรงตัวอยางไร ดานใดเปนหัว เปนทาย เปนซายหรือขาวไดน้ัน ไมใชเกิดจากการรับรูดวยสายตา

เพียงอยางเดียว แตเปนการรับรูตําแหนงของวัตถุอีกดวย ซึ่งเปนการรับรูที่ตองมาจากการเรียนรู โดย

มีประสบการณในการจับตอง เกี่ยวของ และคุนเคยกับสิ่งเหลาน้ีมากอน หลังจากน้ันเราจึงใหความ

คงที่กับวัตถุโดยไมเปลี่ยนแปลง ระยะเร่ิมแรกทีเราเรียนรูตําแหนงจองวัตถุน้ัน จะมีการเคลื่อนไหว

จับตองสัมผัสวัตถุน้ัน ๆ และเปนไปอยางชา ๆ ความถูกตองแมนยําจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อคน

มีการปรับตัวที่ดี และคุนเคยกับวัตถุน้ันมากขึ้น                                                                              

 การที่มนุษยเรารับรูวัตถุความคงที่และคงรูปเดิมอยูเสมอ ก็เพราะในการเห็นวัตถุ 

คนเราเอาสิ่งและเหตุการณแวดลอมมารวมอยูอยูในการรับรูดวยทุกคร้ังไป ตราบใดที่เหตุการณ

แวดลอมไมเปลี่ยนแปลง วัตถุน้ันก็ไมเปลี่ยนแปลงในการรับรูของคนน้ัน ไมวาคนน้ันจะมองวัตถุ

น้ันในแงใดก็ตาม ถาวัตถุน้ันอยูไกลไปจากคน จนสิ่งและภาวะแวดลอมหมดกําลังที่จะเรานัยนตา

ของคน วัตถุน้ันจึงเปลี่ยนความคงที่ไป ซึ่งอาจไดแกการเปลี่ยนขนาดรูปราง และ อ่ืน ๆ การที่คนเรา

ใหความคงที่ของการรับรูวัตถุอาจเปนเหตุแสดงใหเห็นวา จิตใจของคนไมไดเปลี่ยนไปตามภาวะ

ของการเราของวัตถุเสมอไปก็ได 

 

การรับรู้ระยะทางหรือความลกึ (Distance or Depth Perception)                                    

 จากความเปนจริงภาพวัตถุบนแผนกระดาษเกิดจาก 2 มิติเทาน้ัน คือความกวางและ

ความยาว แตแลกที่มนุษยเราสามารถรับรูไดมากกวา 2 มิติ เราสามารถรับรูมิติที่สามของภาพดวย 

น้ันคือ เรารับรูระยะทางความลึก ไดจากภาพแตละภาพ การเห็นสวนลึกของวัตถุ หรือการรูสึกใน

ระยะใกลไกลของวัตถุ เปนสิ่งที่เราไดมาจากการเรียนรูโดยไมรูสึกตัว การเรียนรูน้ีเกิดจากสิ่งชักนํา

ทางการสัมผัส (Sensory cues) บางอยางของคนเรา สิ่งชักนํา (Cues) ที่ทําใหเกิดการรับรูในสวนลึก

และระยะทางของวัตถุมี 2 ชนิด คือ 
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       1. Monocular cues เกิดจากการเห็นของดวงตาขางเดียว ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดและเงา

ของวัตถุในเรตินา 

        2. Binocular cues เกิดจากการเห็นดวยดวงตาทั้งสองขาง ซึ่งเน่ืองจากจุดรวมคูของ

นัยนตาทั้งสองขาง คนตาบอดขางหน่ึงจะเห็นสวนลึกของวัตถุไดโดย Monocular cues เทาน้ัน สวน

คนตาปรกติดีทั้งสองขาง จะเห็นสวนลึกไดโดย Monocular cues และ Binocular cues  9

10 

  

Monocular cues กบัระยะทางหรือความลกึ 

      1. Super-position of objects                                                                                    

    สภาพการซอนกันของวัตถุ หรือการใชตําแหนงที่เลื่อมกันของวัตถุ ถาเอาวัตถุที่

ซอนทับกัน เราจะรูสึกวาวัตถุที่โดนซอนทับอยูไกล และวัตถุที่อยูขางหนาอยูใกลกวา เน่ืองจากคน

มองไมเห็นเต็มสวน  

 

 

ภาพที่ 17 Super-position of objects การวางตําแหนงที่เหลื่อมกันของวงกลมสีแดง และ สีนํ้าเงินทํา

   ใหวงกลมสีนํ้าเงินดูใกลกวาวงกลมสีแดง                                                                                

ที่มา: Interposition, accessed January 7, 2015, available from        

http://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/perception-of-depth/                     

 

 

                                                           

           
10

 เร่ืองเดียวกัน, 128. 
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 2. Perspective                                                                                                          

     สวนระยะของวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏแกสายตาน้ัน มักใหคนเรามองวัตถุน้ัน ใกล ไกล 

เล็กใหญ หนักเบาได เชนกัน ตัวอยางการที่เรามองทางรถไฟ จะพบวาปลายทางจากระยะที่ไกล

ออกไปจะลีบเขาหากัน ยอมทําใหเราเห็นระยะทางที่ไกลออกไปจากตัวเรา เรียกวา Linear 

perspective  

 

ภาพที่ 18 Linear perspective                                                                                                                           

ที่มา: Linear perspective, accessed January 7, 2015, available from        

http://epsfiles.net/linear/linear-perspective-art.html 

       

        หลักของ Perspective น้ี ไดนํามาใชเขียนภาพที่ใหความรูสึกของการรับรูที่เกี่ยวกับ

ระยะใกลไกลและความลึกของวัตถุ โดยใชขนาดสัมพันธ (Relative size) ระดับที่ตางกันของวัตถุ

บนแนวระนาบ (Height in plane) และความหนาแนนบนผิวพื้น (Gradient of texture)  

 

ภาพที่ 19 ขนาดสัมพันธ (Relative size) วงกลมขนาดตางกันจะมองเห็นใกลไกลตางกัน                            

ที่มา: Size arrival effect, accessed January 7, 2015, available from        

http://today.ttu.edu/2013/09/psychologist-vehiclemotorcycle-accidents-possibly-linked-to-brain-

miscalculations/ 
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ภาพที่ 20 ระดับที่ตางกันของวัตถุแนวระนาบ ในที่ราบวัตถุอยูไกลจะอยูสูงกวาวัตถุอยูใกล                        

ที่มา: Monocular cues, accessed January 7, 2015, available from                     

http://imgkid.com/monocular-cues-relative-height.shtml 

 

 

ภาพที่ 21 ความหนาแนนของพื้นผิว Gradient of texture วัตถุที่ไกลออกไปจะดูละเอียด สวนวัตถุที่

    อยูใกลจะดูหยาบ                                                                                                                               

ที่มา: Monocular cues, accessed January 7, 2015, available from                     

http://imgkid.com/monocular-cues-relative-height.shtml                                                                              

  

 3. Light and Shadow (แสงและเงา)                                                                         

     แสงและเงาชวยใหการรับรูภาพเปนสามมิติ โดยทําใหภาพน้ันเวาเขาไปและนูน

ออกมา แสงและเงาเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหมนุษยเราเขาใจความลึกของวัตถุกลาวคือ วัตถุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

ที่สวางมากจะดูวาใกล และวัตถุที่มืดกวาขมุกขมัวยิ่งดูวาไกล เงาที่ใชแลเงารูปภาพ หรือเงาที่เกิดจาก

แสงสองไปไมถึง มีอิทธิพลทาํใหการรับรูเกี่ยวกับความลึก ความใกลไกลของวัตถุผิดไปจากความ

เปนจริงได  

 

ภาพที่ 22 Light and Shadow (แสงและเงา) อิทธิพลของแสงและเงาที่มีผลตอความลึกของวัตถุ             

ที่มา: Cast shadow, accessed January 7, 2015, available from                     

http://www.cns.nyu.edu/~david/courses/perception/lecturenotes/depth/depth-size.html 

 

การนําทฤษฎกีารรับรู้มาใช้ในงานสถาปัตยกรรม                                                                        

 พื้นฐานการรับรูในงานสถาปตยกรรมโดยพื้นฐานทางดานการมองเห็น ซึ่งประกอบไป

ดวยคุณลักษณะทางสถาปตยกรรม เชน ความเปนมวล ความเปนภาพ ที่วางในสถาปตยกรรม 

รวมทั้งการอานและการรับรูองคประกอบทางสถาปตยกรรม                                                         

 กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูในงานสถาปตยกรรม เปนการศึกษาถึงการนํา

ทฤษฎีการรับรูมาทําความเขาใจในการรับรูถึงองคประกอบในงานสถาปตยกรรม ซึ่งประกอบไป

ดวยลักษณะตาง ๆ 9 ลักษณะหลัก ไดแก                                                                                                            

 1. การจําแนกภาพและพื้น (Figure and Ground)                                                             

 2. การจัดรวมกลุม (Proximity)                                                                                               

 3. การหาความเหมือนและความแตกตาง (Similarity and Difference)                                            

 4. การปดลอมและการสรางความตอเน่ือง (Closure and Continuation)                                  

 5. แนวแกน (Axis)                                                                                                                    

 6. ดุลยภาพ (Balance and Symmetry)                                                                                         

 7. ลักษณะของการจัดวาง (Orientation)                                                                                                
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 8. สัณฐานหรือรูปลักษณะ (Configuration)                                                                                    

 9. การสรางภาพซ้ํา (Form Reproduction) 

 

พืน้ฐานการรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม                                                                                             

 ในหลักการขั้นพื้นฐานของการรับรูถึงเร่ืองราวหรือเน้ือหาตาง ๆ ทางสถาปตยกรรม

น้ัน โดยภาพรวมจะมีความเกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการหยุดน่ิงอยูกับที่เพื่อสังเกตการณในสิ่งที่ปรากฏ

อยูโดยรอบหรือมีการเคลื่อนที่ผานเขาไปในมิติ (Dimension) ปริมาตร (Volume) และที่วาง (Space) 

ของงานสถาปตยกรรมน้ัน และไดสัมผัสรับรูถึงลักษณะและความตอเน่ืองกันของมวล ที่วาง 

ปริมาตร และบรรยากาศ รวมทั้งองคประกอบและปรากฏการณอ่ืน ๆ โดยรอบที่ประกอบกันขึ้น

ผานประสาทสัมผัสทางมองเห็นเปนหลัก10

11                                                                                       

 การมองเห็นภาพและวัตถุเปนลักษณะของการรับรูที่สําคัญและใหมุมมองที่มีความ

หลากหลายมากที่สุด โดยที่มนุษยเราสามารถรับรูและเขาใจในคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ ไดอยาง

ชัดเจน และมีความหลากหลายมากกวาประสาทสัมผัสสวนอ่ืน ๆ ดังน้ันการศึกษาการรับรูเร่ืองการ

รับรูทางสถาปตยกรรมจึงมุงเนนการศึกษาเร่ืองราวผานทางการรับรูดวยการมองเห็นมากที่สุด    

 การรับรูเร่ืององคประกอบทางสถาปตยกรรมน้ัน เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับทาง

กายภาพและสวนประกอบตาง ๆ ซึ่งไดแก รูปราง (Shape) ระนาบ (Plane) รูปทรง (Form) มวล 

(Mass) ที่วาง (Space) และลายละเอียดอ่ืน ๆ ของลักษณะทางกายภาพของสิ่งน้ัน เชน สี (Color) 

วัสดุ (Material) รูปแบบ (Pattern) พื้นผิว (Texture) เปนตน โดยปจจัยที่ทําใหการมองเห็นสิ่งเหลาน้ี

มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการรับรูสภาพแวดลอมพื้นฐาน 3 ประการคือ                                                                                              

 1. ส่ิงเร้าหรือสภาพแวดล้อม                                                                                                                

     หมายถึงสวนที่เปนระนาบ มวล หรือปริมาตรขององคประกอบและสวนประกอบที่

รวมอยูในองคประกอบสถาปตยกรรมน้ัน เชน สีสัน รูปแบบและลวดลาย วัสดุ เปนตน                  

 2. ตัวกลางในการส่ือสาร                                                                                            

     หมายถึงสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมที่แฝงตัวอยูโดยรอบของงานสถาปตยกรรม

น้ัน เชน สภาพของแสงที่ตกกระทบลงบนพื้นผิว ทําใหเกิดการรับรูเร่ืองมิติของ แสงและเงา 

                                                           

       11ชินศักด์ิ ตัณฑิกุล, (การรับรู้ทางสถาปัตยกรรม เอกสารคําสอนรายวชิา 261 427 การ

รับรู้ทางสถาปัตยกรรม ภาควชิาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2546), 89. 
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(Dimension Shade and Shadow) หรือ สภาพแวดลอมบรรยากาศอันเน่ืองมาจากปรากฏการณรอบ 

ๆองคประกอบน้ันดวย                                                                                                                                                       

 3. ประสาทสัมผสักบัการรับรู้                                                                                        

     นอกจากการรับรูดวยการมองเห็นแลวยังรวมถึงตําแหนงจากการมองเห็น หรือ

มุมมองตาง ๆ ในการสังเกตการณองคประกอบของสถาปตยกรรมชิ้นน้ัน เงือนไขสําคัญอีกสวน

หน่ึงที่สงผลตอการรับรูและการประเมินคาทางสถาปตยกรรม คือการที่มนุษยเราไดมีโอกาสในการ

สัมผัสรับรูถึงมิติและลักษณะเฉพาะตัวของงานสถาปตยกรรมน้ันโดยตรงจากสถานที่จริงโดยการที่

เราไดใชเวลาในการเดินหรือเคลื่อนที่ผานไปรอบ ๆ หรือผานเขาไปในที่วางหรือปริมาตรสวนตาง 

ๆ หรืออาจจะหยุดอยูเพื่อสังเกตการณในบริเวณที่เราสนใจ เชน การสังเกตลักษณะของแสงและเงา 

การทํากิจกรรมตาง ๆ ของผูเขาๆปใชงาน เปนตน ซึ่งการรับรูเหลาน้ีทําใหเราสามารถประเมินคา

หรือรับรูถึงคุณคาของงานน้ันออกมาได  

 

การอ่านและการรับรู้ภาพขององค์ประกอบ                                                                                     

 ในการับรูภาพและองคประกอบน้ันมีแนวโนมที่มนุษยเราจะทําเขาใจกับสิ่งที่เห็นโดย

แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี                                                                                                           

 1. การเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารูจัก                                                                                  

 2. การแบงสวน การจัดกลุม และการเชื่อมโยงขององคประกอบเขาดวยกัน 

 

การเปรียบเทยีบงานสถาปัตยกรรมกบัส่ิงทีเ่รารู้จัก                                                                          

 ในการที่มนุษยเราน้ันนําสิ่งที่พบเห็น สิ่งที่เรามองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารูจักใน

ความทรงจําน้ัน กลาวไดวาเปนกระบวนการจัดระเบียบการรับรูในลักษณะหน่ึง ที่อางอิงจาก

ประสบการณเดิมที่มนุษยเคยไดเรียนรูมากอน ทั้งน้ีก็เพื่อใหเกิดความเขาใจและการใหความหมาย

ของงานสถาปตยกรรมน้ัน 
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ภาพที่ 23 ภาพวาดเปรียบเทียบงานสถาปตยกรรมกับประสบการณเดิม                                             

ที่มา: Le Corbusier, Church of Notre Dame du Haut, accessed January 7, 2015, available from                     

http://www.architectural-review.com/essays/reassessing-postmodernism/8621635.article 

 

การนําทฤษีฎกีารรับรู้เกีย่วกับภาพมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม                                               

 โดยทั้วไปการรับรูเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมน้ัน ก็นําทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูภาพใน

การจัดระเบียบการรับรูหรือจัดกลุมขอมูลของภาพที่เรามองเห็นน้ัน โดยทําการเปรียบเทียบกับ

ขอมูลของสิ่งที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน และจําแนกความแตกตางของสิ่งอ่ืน ๆ ใหมีความ

ชัดเจนขึ้น ในการเก็บของมูลน้ันสมองของเราจะดําเนินการลดทอนความซับซอนของขอมูลลงใหมี

ลักษณะความเรียบงาย (Simplify) มากที่สุด เพื่อใหเปนการรับรูโดยสะดวก ซึ่งทฤษฎีการดังกลาว

จะเปนประเด็นที่ผูออกแบบจะนําไปใชในการพิจารณาออกแบบองคประกอบสถาปตยกรรม 2 

สวนคือ การใชสรางความมันใจในการคัดสรรสวนประกอบองคประกอบของผูออกแบบที่ตองการ

ใหเกิดการรับรู และใชวิเคราะหในเชิงแนวคิดในการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม การนํา

ทฤษฎีการรับรูทั้งหมดน้ีผูออกแบบจะตองคํานึงการที่คนสามารถเขาไปใชสอยอาคาร วาผูที่เขาไป

ใชจะสามารถเคลื่อนที่ไปในสวนตาง ๆ อยางไร โดยสามารถนําไปออกเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว

ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ผานบริบทดังกลาว 

 

ความเป็นภาพและพืน้ในงานสถาปัตยกรรม (Figure and Ground)                                            

 โดยปรกติประสามสัมผัสของมนุษยเราน้ันสามารถแยกแยะ หรือจําแนกความเปนภาพ

และพื้นออกจากกันได โดยลักษณะรูปลักษณะของสิ่งตาง ๆ โดยที่รูปลักษณะของสวนที่เปนภาพ
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หรือวัตถุที่เรารับรูน้ันจะมีขอบเขต (Boundary) ที่ตัดกับสวนขององคประกอบที่เปนพื้น ซึ่ง

โดยทั่วไปสวนที่เปนพื้นมักจะไมแสดงขอบเขตของพื้นที่อยางชัดเจน ในเร่ืองเร่ืองของภาพและพื้น

น้ันเราสามารถสังเกตไดในอีกกรณีหน่ึงคือ การแสดงออกถึงมิติของภาพที่เรามองน้ัน จะแสดงโดย

การบดบังกันทําใหเห็นถึงดานหนาหรือดานหลังในองคประกอบน้ัน และยังสามารถแสดงถึง

ระยะใกลไกลในสวนประกอบที่แตกตางกันได 

 

ภาพที่ 24 การแยกความเปนภาพและพื้นในงานสถาปตยกรรม (Figure and Ground)                         

ที่มา: Peter Zumthor, Bruder, Klaus Field Chapel, accessed January 7, 2015, available from                     

http://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor/ 

 

 

ภาพที่ 25 ความแบบภาพและพื้นในการออกแบบชองเปดอาคาร                                                              

ที่มา: SANAA Architects, Zollverein School of Management & Design, accessed January 7, 

2015, available from http://archidialog.com/2010/12/07/sanaa-inspired-by-a-hole/ 
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 จากหลักการความเปนภาพและพื้น (Figure and Ground) ทําใหมนุษยเราสามารถ

แยกแยะความเปนองคประกอบของอาคารคือสวนที่เปนภาพ ออกจากสิ่งแวดลอมโดยรอบคือความ

เปนพื้น หรือรูปลักษณะของชองเปดที่ทําหนาที่ตางกัน เชน ประตูกับหนาตาง ซึ่งเปนสวนที่ปรากฏ

อยูบนผนังอาคาร จากหลักการน้ีผูออกแบบสามารถนําไปประยุกตในการออกแบบเพื่อเกิดจุดเนนที่

นาสนใจของของการรับรูได 

 

การจัดรวมกลุ่ม (Proximity)                                                                                                          

 จากทฤษฎีการจัดรวมกลุมเราจะสังเกตเห็นไดวา มนุษยจะมีแนวโนมแยกแยะสิ่งที่วาง

อยูใกลกันเปนหมวดหมูเดียวกัน เมื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบหรือวิเคราะหงาน

สถาปตยกรรมจะแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ การจัดรวมกลุมของอาคารที่ตองการใหเกิดการรับรูถึง

ความเปนกลุมกอน ความกลมกลืนกันของรูปทรงของอาคารที่แตกตางกัน อาจจะแสดงออกดวย

ละเอียดอาคารที่มีความเหมือนกัน ในกรณีการจัดรวมกลุมก็อาจจะตองการใหเกิดการเนนความ

แตกตางตามองคประกอบเพื่อใหเกิดความชัดเจน มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ชัดเจน 

 

ภาพที่ 26 การจัดรวมกลุม (Proximity) โดยแสดงออกทางลักษณะองคประกอบที่คลายกัน                

ที่มา: Santiago Calatrava, City of Arts and Sciences (Valencia), accessed January 7, 2015, 

available from  http://www.bestplacesinspain.com/what-to-visit-in-spain/ 

 

การหาความเหมือนและความแตกต่าง (Similarity and Difference)                                        

 การทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยเรารับรูน้ัน โดยปรกติจะมีแนวโนมที่เราจะ

จําแนกความแตกตางสิ่งที่เหมือนกันออกจากกัน และจัดรวมกลุมไวเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ 
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การพิจารณาสิ่งตาง ๆ ก็ขึ้นอยูกับขอมูลในสิ่งที่เราไดรับรู โดยขอมูลเหลานน้ันในงาน

สถาปตยกรรมจะขึ้นอยูกับลักษณะภายนอก เชน รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) สีสัน (Color) 

ลักษณะของพื้นผิว (Texture) และลักษณะความเปนกลุมกอน (Sense of Mass) นักออกแบบสารา

รถนําหลักการน้ีมาประยุกตใชไดในการออกแบบสถาปตยกรรม คือ  

 

ภาพที่ 27 ตัวอยางการหาความเหมือนและความแตกตาง (Similarity and Difference)                        

ที่มา: Sport item, accessed January 7, 2015, available from http://imgarcade.com/1/sports-

equipment-pictures/ 

 

ความเหมือนเพือ่สร้างความมีเอกภาพ (Unity) และความกลมกลนื (Harmony) ในองค์ประกอบ

 เราสามารถใชความเหมือนในการสรางความกลมกลืนเพื่อเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของ

องคประกอบเขาไวดวยกัน เพื่อใหเกดเอกภาพและความกลมกลืนขององครวมในงาน

สถาปตยกรรม เปนการสรางความสัมพันธ การจัดลําดับความตอเน่ืองในอาคาร อาจทําไดโดยการ

เชื่อมสองสิ่งเขาดวยกันโดยการทําใหมีลักษณะขององคประกอบที่คลายกัน                                

 นอกจากนน้ีเรายังสามารถเชื่อมโยงบริบท (Context) โดยรอบอาคารเพื่อใหเกิดความ

สอดคลองกันกับตัวอาคาร เปนการสรางลักษณะการประสานกันระหวางอาคารกับสิ่งแวดลอมที่

อาคารน้ันต้ังอยู (Sense of Belonging or Sense of Place) 
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ภาพที่ 28 การสรางความกลมกลืน (Harmony) ระหวางงานสถาปตยกรรมกับบริบท (Context)        

ที่มา: Junya Ishigami, Venice Architecture Biennale 08 Japanese pavilion, accessed January 7, 

2015, available from http://www.designboom.com/architecture/venice-architecture-biennale-08-

japanese-pavilion/ 

 

การใช้ความแตกต่างเพือ่สร้างเอกภาพ หรือจุดสนใจ (Focal Point) ในองค์ประกอบ                      

 ในบานกรณีเราสารมารถนําการสรางความแตกตางมาใชในการออกแบบองคประกอบ

สถาปตยกรรมเพื่อเปนการสรางใหเกิดจุดสนใจของอาคาร หรือการสรางใหเกิดการรับรูถึงการแยก

สวนของอาคาร เพื่อบงบอกถึงประโยชนใชสอยของอาคาร ทั้งน้ีในการเลือกใชการสรางความ

แตกตางตัวผูออกแบบเองอาจจะตองคํานึงถึง ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม บริบท (Context) 

ของที่ต้ังของอาคารหรือไม หากสรางความแตกตางที่มากเกินไปแลวอาจกอใหเกิดความแปลกแยก

จากสภาพแวดลอมโดยรวมอีกดวย 

 

ภาพที่ 29 การสรางจุดสนใจ (Focal) ระหวางอาคารกับบริบท (Context)                                            

ที่มา: Zaha Hadid, TERMINAL HOENHEIM-NORTH, accessed January 7, 2015, available 

from http://abduzeedo.com/architect-day-zaha-hadid 
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การปิดล้อมและการสร้างความต่อเน่ือง (Closure and Continuation)                                           

 การรับรูถึงรูปลักษณะในงานสถาปตยกรรมน้ันเกดจากการปดลอมทําใหเกิด Space ที่

มีมวล รูปทรงหรือปริมาตรขึ้น โดยการปดลอมอาจมีทั้งการปดลอมที่สมบูรณ (Complete) หรือไม

สมบูรณ (Incomplete) แตมีความตอเน่ืองของสวนประกอบที่ปดลอมในปริมาณที่เพียงพอ (Good 

Continuation of Closer) จะทําใหมนุษยสามารถรับรูและคาดคะเนถึงรูปลักษณที่สมบูรณได 

ยกตัวอยางเชน หองที่มีรูปรางสี่เหลี่ยม หากมีการปดลอมทั้งหมดเรายังสามารถรับรูปริมาตรได

อยางสมบูรณ แตหากมีการเจาะชองเพิ่มลงไปแตยังคงเหลือสวนที่ทึบตันมากพอเราก็ยังสามารรับ

รูปถึงปริมาตรที่สมบูรณได 

 

ภาพที่ 30 ความสัมพันธระหวางการปดลอม (Closure) กับพื้นที่                                                         

ที่มา: Manuel Aires Mateus, Leiria House, accessed January 7, 2015, available from 

http://ideasgn.com/architecture/leiria-house-aires-mateus/ 

         

 ในอีกกรณีหน่ึงของการปดลอมคือการปดลอมที่ไมสมบูรณที่มากกวาชองเปดคือการ

สรางความปดลอมในลักษณะภาพรวมทั้งโครงการ ซึ่งจะสรางใหเกิดความสัมพันธกันระหวาง

อาคารเปนแนวแกนชี้นําสายตา สรางความตอเน่ืองทางสายตาทําใหเกิดแรงดึงดูดเขาหากันของ

รูปทรง ยิ่งมีปริมาณการเรียงตัวมากทาไหรยิ่งสรางความชัดเจนมากขึ้นเทาน้ัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

 

ภาพที่ 31 การสรางปดลอมที่ไมสมบูรณ (Incomplete) กับความสัมพันธระหวางอาคาร                     

ที่มา: Bernard Tschumi, Parc de la Villette, accessed January 7, 2015, available from 

https://ksacommunity.osu.edu/image/diagrammatic-seminar/tschumi-parc-de-la-villette-

perspective 

 

แนวแกน (Axis)                                                                                                                              

 โดยธรรมชาติของมนุษยเราจะมีลักษณะการรับรูถึงองคประกอบตาง ๆ โดยการรวม

ภาพที่มองเห็นไดดวยดวงตาทั้งสองขาง โดยมีแกนสมมุติคือแนวแกนทางต้ังที่เราสรางขึ้นเปน

แกนกลางเพื่อแยกสิ่งที่เรารับรูออกเปนซายและขวาเปนแกนหลัก มนุษยเราจึงจําแนกองคประกอบ

ตาง ๆ ตามแนวแกนหลัก สําหรับแนวแกนในแนวอ่ืนน้ัน เชน แนวแกนทแยงมุม แนวแกนนอน 

มักจะไมคอยมีอิทธิพล ลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยเราน้ันจะรับรูการมองเห็นไปที่จุดรวม

สายตา จะกลาวไดวาเรามักจะใหความสนใจไปยังจุดที่เราสนใจมากกวาสวนอ่ืน ๆ ในขณะที่เรา

มองภาพ เรามักจะวางจุดตําแหนงที่เราสนใจไวตรงกลางของภาพที่เรามองเห็นโดยอัตโนมัติ 

 

ภาพที่ 32 แนวแกน (Axis) ในงานสถาปตยกรรม                                                                               

ที่มา: Louis Kahn, Salk Institute, accessed January 7, 2015, available from 

http://www.archdaily.com/61288/ad-classics-salk-institute-louis-kahn/ 

   ส
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ดุลยภาพ (Balance and Symmetry)                                                                                             

 ดุลยภาพเปนสิ่งที่มนุษยรับรูโดยอาศัยความสัมพันธกับการรับรูแนวแกน (Axis) ใน

การจัดวางองคประกอบใด ๆ จะมีเร่ืองของแนวแกนเขามาเกี่ยวของกับการรับรูมากกวา 1 แนวแกน 

ซึ่งอิทธิพลของแนวแกนตาง ๆ จะมีผลตอองคประกอบทางสถาปตยกรรม ดุลยภาพสามารถแบง

ออกเปน 2 ลักษณะ 

      1. ดุลยภาพทีอ่งค์ประกอบทั้งสองข้างมีความเหมือนกัน (Symmetrical Balance)   

    องคประกอบในลักษณะน้ีเปนสิ่งที่สามารถรับรูไดงาย เพราะรายละเอียดทั้งสองขาง

ของแนวแกนจะมีความเหมือนกัน เราจึงไมตองใชความพยายามในการวิเคราะหหรือสํารวจ เพื่อหา

ความแตกตางขององคประกอบน้ัน ๆ หากแตเห็นแคบางสวนของอาคาร เราก็สามารถคาดคะเน

ความเหมือนไดทั้งอาคาร 

 

ภาพที่ 33 ความสมดุลในองคประกอบอาคาร (Symmetry)                                                                   

ที่มา: Tadao Ando, Modern Art Museum of Fort Worth, accessed January 7, 2015, available 

from http://nomadicpursuits.com/blog/2012/4/9/modern-symmetry.html                                                         

 

 2.  องค์ประกอบทีดุ่ลยภาพทั้งสองข้างของแนวแกนไม่เหมือนกนั ( Asymmetrical 

Balance)                                                                                                                                         

       องคประกอบน้ีจะมีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น ทําใหเวลาเราวิเคราะหถึง

องคประกอบตองใชความเขาใจ โดยสวนประกอบทั้งสองขางของแนวแกนจะมีองคประกอบที่

   ส
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แตกตางกัน ในการรับรูถึงองคประกอบชนิดน้ีจะตองใชเวลาเก็บรายละเอียด ถาเขาใจแคบางสวน

จะไมสามารถเขาใจภาพรวมขององคประกอบไดเลย 

 

ภาพที่ 34 ความไมสมดุลในองคประกอบอาคาร ( Asymmetrical Balance)                                        

ที่มา: Daniel Libeskind, Royal Ontario Museum, accessed January 7, 2015, available from 

http://blog.mycondomylife.com/cityzen-developments/2013/10/the-work-of-daniel-libeskind.html 

 

การจัดวาง (Orientation)                                                                                                           

 หลักการในเร่ืองการจัดวางจะเกี่ยวของกับการรับรูแนวแกนเชนกัน แตจะเกี่ยวของกัน

เชิงของการสรางใหเกิดแบบแผน (Order) ในการออกแบบ โดยปรกติมนุษยเราจะคุนเคยและรับรู

เกี่ยวกับรูปลักษณะและรูปแบบในการจัดวางสิ่งตาง ๆ ทังที่มีความสัมพันธตอเน่ืองกับ

สภาพแวดลอม ที่เปนการจัดวางในลักษณะที่เปนแถวหรือเปนแนวเหลี่ยมหรือเปนฉาก หรือ

รูปแบบที่มีความเกี่ยวของกับรูปทรงเลขคณิต ดังน้ันเมื่อมีการจัดวางที่แตกตางไปจากปรกติ เราจะ

รับรูไดถึงรูปแบบใหมที่เกิดขึ้น                                                                                                        

 ในงานการออกแบบสถาปตยกรรมเราจึงสามารถนําหลักการน้ีมาปรับใชในการ

ออกแบบอาคาร ที่ตองการใหดูมีระเบียบแบบแผนแสดงออกถึงความมั่นคง หนักแนน ก็ควรจะมี

ลักษณะการจัดวางอาคารเปนไปตามแนวแกนราบขนาดกับพื้นโลก หรือการออกแบบที่ตองการให

อาคารดูโดดเดนมีความชัดเจน ก็ควรจะจัดวางอาคารใหมีลักษณะแนวต้ังฉาก ทําใหรับรูถึงอาการ

พุงขึ้นไปสูเบื้องสูง ลักษณะการจัดวางที่เปนแนวทแยงจะใหการรับรูถึงความเคลื่อนไหว ไมหยุดน่ิง 

กอใหเกิดความนาสนใจ 

   ส
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ภาพที่ 35 การจัดวางอาคารโดยทํางานรวมกับโครงสรางหลักทําใหรูสึกเหมือนเบาลอย                             

ที่มา: Coop Himme(l)blau, Musée des Confluences, accessed January 7, 2015, available from 

http://www.wallpaper.com/architecture/coop-himmelblaus-crystalline-muse-des-confluences-

opens-in-lyon/8270 

 

สัณฐานหรือรูปลกัษณะ (Configuration)                                                                          

 โดยทั่วไปแลวในการรับรูที่เกี่ยวของรูปทรงของมนุษยเราน้ัน เราจะมีความเขาใจและ

สามารถอธิบายรูปทรงพื้นฐานอยางรูปทรงเลขาคณิต (Geometrical Form) ไดดีกวารูปทรงอิสระ 

(Free Form) เปนเพราะวาประสาทสัมผัสของมนุษยเราจะพยายามเอาภาพมาเปรียบเทียบกับรูปทรง

งาย ๆ เพื่อสามารถอธิบายความคิด ทําใหเกิดการรับรู เขาใจ ความหมายของรูปทรงน้ัน ดังน้ันใน

การออกแบบสถาปตยกรรมควรจะสามารถทําใหรับรูงาย เขาใจ และอธิบายความคิดไดอยาง

รวดเร็ว สามารถสื่อสารไดอยางตรงไปตรงมาหรือจัดระเบียบของรูปทรงที่เปนแกนของอาคาร แต

ยังมีองคประกอบที่เกี่ยวของและสงผลกระบทตอการรับรูอีก 4 ประการ ไดแก                                          

 1. มิติ (Dimension)                                                                                                          

 2. ขนาดและสัดสวน (Size and Proportion)                                                                   

 3. ลักษณะทางทัศนียภาพ (Perspective)                                                                         

 4. การสื่อความหมาย (Meaning)  

   ส
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ภาพที่ 36 อาคารที่ออกโดยใชรูปทรงเลขาคณิตงายตอการรับรู                                                                 

ที่มา: Morphosis, Perot Museum of Nature and Science, accessed January 8, 2015, available 

from http://www.architectural-review.com/buildings/perot-museum-of-nature-and-science-by-

morphosis-dallas-usa/8639846.article 

 

การสร้างภาพซ้ํา (Form Reproduction)                                                                                         

 คือกระบวนการสรางการรับรูที่เกี่ยวของกับความทรงจํา โดยการทําใหรับรูถึงภาพรวม

ที่สมบูรณแบบกอน แลวในเวลาตอถึงแมนจะรับรูแคบางสวนก็สามารถใชความคิดรวบยอด

ประกอบเปนภาพรวมอีกคร้ัง จากหลักการการสรางภาพซ้ําทําใหเราสามารถนํามาใชออกแบบ โดย

การสรางองคประกอบสถาปตยกรรมที่ตองการใหงายตอการจดจํา คือการเลือกรูปทรงที่งายตอการ

จดจํา หรืออาจจะใชรูปทรงแตกตางไปจากสภาพแวดลอม เพื่อใหเปนจุดเดน เชนการสราง 

Landmark ในยานชุมชนหรือเมือง  

 

ภาพที่ 37 การสรางอาคารรูปทรงที่แตกตางไปจากบริบทเพื่อสรางจุดเดนของยาน                             

ที่มา: Sir. Norman Foster, The Gherkin, accessed January 8, 2015, available from 

http://www.geograph.org.uk/photo/1280849  

   ส
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บทที ่3 

การออกแบบสร้างสถาปัตยกรรมจากนิยามของการบิดเบือน และ การรับรู้นํา้หนัก 

 

การบิดเบือนในการรับรู้คือ                                                                                                               

 การบิดเบือนในการรับรูคือ การแปลสิ่งเราผิดหมายถึงความผิดพลาดหรือการบิดเบือน

ทางประสาทสัมผัส ของสมองที่ทําการจัดระเบียบและแปลผลขอมูลทางประสาทสัมผัส ถึงแมนวา

การแปลสิ่งเราผิดจะบิดเบือนความเปนจริง แตเปนปรากฏการณปรกติสามารถเกิดขึ้นกับมนุษย

โดยทั่วไป                                                                                                                                        

 การแปลสิ่งเราผิดสามารถเกิดขึ้นไดกับประสารทสัมผัสใด ๆ ของมนุษย แตการแปล

ความหมายสิ่งเราผิดที่มีอิทธิผลมากที่สุดคือภาพลวงตา (Illusion) เพราะเปนสิ่งที่มนุษยรูจักดีและ

เขาใจไดงาย สาเหตุที่ภาพลวงตามีมีการใหวามสนใจมากที่สุด เปนเพราะวาการรับรูทางประสาท

สัมผัสทางสาย หรือการมองเห็นทรงอิทธิผลมาที่สุดกวาการรับรูในประเภทอ่ืน 

 

 ภาพที่ 38 การลวงตา (Illusion) ทําใหเกิดการแปลสิ่งเราผิด                                                                   

ที่มา: Save us, accessed January 8, 2015, available from 

http://deviantart.tumblr.com/post/1216904460/save-us-by-lovers-and-fighters-this-image-was-a 
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 การแปลสิ่งเราผิดบางอยางมีเหตุจากขอสันนิษฐานที่สมองมีเกี่ยวกับความเปนจริงเมื่อ

เกิดการรับรู ขอสันนิษฐานเหลาน้ันเกิดขึ้นอาศัยรูปแบบของสิ่งที่รับรู, ความสามารถในการรับรู

ความลึกและการรับรูความเคลื่อนไหว, และความรูสึกที่เปนอัตวิสัยวา วัตถุหรือลักษณะตาง ๆ ของ

วัตถุน้ันไมมีความเปลี่ยนแปลงแมความรูสึกทางประสาทสัมผัสเกี่ยวกับวัตถุน้ันจะไดเปลี่ยนไปแลว 

สวนการแปลสิ่งเราผิดอ่ืน ๆ เกิดขึ้นอาศัยความเปนไปในระบบการรับรูภายในรางกาย หรือ

องคประกอบอ่ืน ๆ ภายนอกรางกายในสิ่งแวดลอม0

12                                                                                        

 การแปลสิ่งเราผิด หมายถึงการบิดเบือนความเปนจริงทางการรับรูที่มีลักษณะเฉพาะ 

โดยที่ไมเหมือนกับอาการประสาทหลอน (Hallucination) ซึ่งเปนความบิดเบือนความเปนจริงโดย

ไมมีสิ่งเรา การแปลสิ่งเราผิดเปนการแปลผลความรูสึกอาศัยสิ่งเรา ที่มีขึ้นจริง ๆ ผิด ยกตัวอยางเชน 

การไดยินเสียงโดยไมมีเสียงจริง ๆ ในสิ่งแวดลอมเปนอาการประสาทหลอน แตวา การไดยินเสียง

คนในเสียงนํ้าที่กําลังไหลอยู (หรือในเสียงอ่ืน ๆ) เปนการแปลสิ่งเราผิด 

 

นิยามของนํา้หนัก                                                                                                                            

 โดยทั่วไปการใหความหมายของนํ้าหนักจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ การให

ความหมายทางวิทยาศาสตร และการใหความหมายทางนิติศาสตร                                                       

 ในทางวิทยาศาสตรนํ้าหนัก หมายถึงแรงบนวัตถุอันเน่ืองมาจากความโนมถวง ขนาด

ของนํ้าหนักในปริมาณสเกลาร มักเขียนแทนดวย W แบบตัวเอน คือผลคูณของมวลของวัตถุ m กับ

ขนาดของความเรงเน่ืองจากความโนมถวง g น่ันคือ W = mg ถาหากพิจารณานํ้าหนักวาเปน

เวกเตอร จะเขียนแทนดวย W แบบตัวหนา หนวยวัดของนํ้าหนักใชอยางเดียวกันกับหนวยวัดของ

แรง ซึ่งหนวยเอสไอก็คือนิวตัน ยกตัวอยาง วัตถุหน่ึงมีมวลเทากับ 1 กิโลกรัม มีนํ้าหนักประมาณ 

9.8 นิวตันบน                                                                                                                                    

 พื้นผิวโลก มีนํ้าหนักประมาณหน่ึงในหกเทาบนพื้นผิวดวงจันทร และมีนํ้าหนักที่

เกือบจะเปนศูนยในหวงอวกาศที่ไกลออกไปจากเทหวัตถุอันจะสงผลใหเกิดความโนมถวง              

  

                                                           

        
12

 จําเนียร ชวงโชติ และคณะ, จิตวทิยาการรับรู้และเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 

2516), 112. 
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 ในทางนิติศาสตรและการพาณิชย นํ้าหนัก มีความหมายเดียวกันกับมวล ดังเชนที่

ปรากฏบนฉลากบรรจุภัณฑและขอมูลโภชนาการ การใชในชีวิตประจําวันทั่วไป มักจะถือวา

นํ้าหนักก็หมายถึงมวล  และใชหนวยวัดของมวลเปนหนวยวัดของนํ้าหนัก ดวยเหตุวา ความเรง

เน่ืองจากความโนมถวงบนพื้นผิวโลกแทบจะเปนคาคงตัว หมายความวา อัตราสวนระหวางนํ้าหนัก

ของวัตถุน่ิงบนพื้นผิวโลกตอมวลของวัตถุน้ัน แทบจะเปนอิสระจากตําแหนงที่วัตถุน้ันต้ังอยู ดังน้ัน

นํ้าหนักของวัตถุจึงเปนตัวแทนของมวลได และในทางกลับกันดวย 1

13  

 

การรับรู้นํา้หนักในงานสถาปัตยกรรม                                                                                               

 โดยทั่วไปมนุษยเรามีแนวโนมที่จะรับรูและเขาใจเร่ืองของวัสดุผานการสัมผัส การยก 

การแบก การรับนํ้าหนักของวัตถุตาง ๆ ต้ังแตเร่ิมตนชวงในวัยเด็กเร่ือยมา จนสามารถเขาใจถึงความ

แตกตางของวัสดุแตละชนิดโดยการคาดคะเนถึงความหนักเบาผานการมอง แตในองคประกอบของ

งานสถาปตยกรรมน้ันนอกจากเร่ืองของวัสดุ แลวยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ ที่ทําใหมนุษยสามารถให

ความหมายในเร่ืองนํ้าหนัก กับตัวงานสถาปตยกรรม เชน รูปทรง (Mass) รูปลักษณะ 

(Configuration) ชองเปด (Void) การปดลอม (Closer) สี (Color) เปนตน  

 

 

ภาพที่ 39 การคาดคะเนนํ้าหนักของวัสดุผานการรับรูทางสายตา  

 

                                                           

       13 วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี, นํา้หนัก, เขาถึงไดจาก : 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8

%99%E0%B8%B1%E0%B8%81 (วันที่คนขอมูล: 11 มีนาคม 2558)  

   ส
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รูปทรงกบัการรับรู้นํา้หนักในงานสถาปัตยกรรม (Mass)                                                                      

 รูปทรง (Mass) สามารถทรงผลตอการรับรูทางสายตา รูปทรงที่ตางกันก็จะใหขอมูลที่

ตางกัน การรับรูรูปทรงที่แตกตางกันจะสงผลใหรูสึกนํ้าหนักที่ตางกันไป ยกตัวอยางเชน รูปทรง

สี่เหลี่ยมจะดูหนักแนนมันคงกวารูปทรงวงกลม ทั้งน้ีเปนเพราะวา รูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดเทากันทั้ง

มวล และมีสวนที่สัมผัสกับพืน้มากกวา ในขณะที่รูปทรงกลมมีลักษณะมนกลม และดานที่สัมผัส

กับพื้นนอยกวา จึงดูเหมือนวาไมมั่นคง พรอมที่เคลื่อนที่ไดตลอดเวลา แตกตางจากรูปทรงสี่เหลี่ยม

ที่ใหความรูสึกถึงความหนักแนนมั่นคง  

 

 

ภาพที่ 40 รูปทรงสี่เหลี่ยมของอาคารจะสงผลใหรูสึกถึงความหนักแนนมั่นคง                                      

ที่มา: SANAA Architects, Zollverein School of Management & Design, accessed March 16, 

2015, available from http://archidialog.com/2010/12/07/sanaa-inspired-by-a-hole/ 

 

 

ภาพที่ 41 รูปทรงสามเหลี่ยมจะใหความรูสึกที่เบากวา เพราะสัดสวนของยอดที่เล็กลง                       

ที่มา: Robert Venturi, Vanaa Venturi house, accessed March 16, 2015, available from 

http://www.archdaily.com/370306/landmark-preservation-versus-

ownership/5189a9dcb3fc4b6201000043_landmark-preservation-versus-ownership_-

_maria_buszek-jpg/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42 รูปทรงกระบอกที่คอย ๆ สอบลงไปยังฐาน จะใหความรูสึกที่เบาลอยในการรับรู               

ที่มา: Frank Lloyd Wright, The Guggenheim museum, accessed March 8, 2015, available from 

http://www.guggenheim.org/new-york/education/school-educator-programs/teacher-

resources/arts-curriculum-online?view=item&catid=730&id=117   

 

การจัดองค์ประกอบ (Organization)                                                                                                

 การจัดองคประกอบสามารถสงผลตอการรับรู ในตัวองคประกอบของงาน

สถาปตยกรรมที่ไมใชองคประกอบเดียว หากมีความแตกตางกันมากในงานอาคารจะกอใหเกิด

ความขัดแยงตอการรับรูภาพรวมของอาคาร ทําใหเกิดความขัดแยงในการรับรู ความตอเน่ือง 

(Continuity), ความใกลชิด (Proximity) ซึ่งเปนคุณสมบัติของความเปนกลุมกอนเดียวกัน จะทําใหผู

ที่มองจะรูสึกถึงความไมหนักแนนมั่นคงขององคประกอบ แตจะถูกแทนที่ดวยความไมตอเน่ือง 

(Discontinuity), ระยะหาง (Distance) ซึ่งเปนคุณสมบัติของการรับรูภาพรวมที่มีลักษณะของการกิน

พื้นที่ในอากาศ ความเปนพื้น (Ground) จะแทรกเขาไประหวางมวล (Mass) กอใหเกิดการรับรูถึง

ความเบาลอยของอาคารทั้งหมด 

 

 

ภาพที่ 43 การใชองคประกอบที่เหมือนกันจะสงผลใหรับรูถึงความมีนํ้าหนัก                                                

ที่มา: Tadao Ando, Modern Art Museum of Fort Worth, accessed March 16, 2015, available 

from http://minimalissimo.com/2013/05/modern-art-museum-of-fort-worth/ 

   ส
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ภาพที่ 44 การใชองคประกอบที่แตกตางกันจะสงผลใหรับรูถึงความเบาลอย                                                    

ที่มา: Frank Gehry, city of wine complex marques de riscal hotel, accessed March 16, 2015, 

available from http://www.designboom.com/architecture/frank-gehry-city-of-wine-complex-

marques-de-riscal-hotel/ 

 

ชองเปดหรือชองเจาะ (Void)                                                                              

 โดยปรกติมนุษยเราจะรับรูถึงนํ้าหนักของรูปทรงจากการคาดคะเน จากการมองผาน

พื้นผิวของกอนมวลน้ัน โดยเราจะตีความวารูปทรงที่ดูทึบตันมักจะมีนํ้าหนักมากกวารูปทรงที่มีรู

พรุนมากกวาเสมอ ในองคประกอบทางสถาปตยกรรมก็เชนเดียวกัน เรามักจะตีความหรือให

ความหมายกับการมองหรือการอานสถาปตยกรรมผานจากการมองรูปดานของอาคาร โดยเราจะ

รับรูทันทีวาอาคารที่มีชองเปดในปริมาณนอยน้ันจะสงผลใหเกิดการรับรูที่หนักกวา สวนอาคารที่มี

ชองเปดเยอะกวาจะทําใหเรารับรูวามีความเบามากกวา น้ันเปนเพราะวา การที่มนุษยเราสามารถ

มองเห็นความเคลื่อนไหวภายในอาคารไดทะลุปรุโปรงมากวาน้ันเอง 

 

 

ภาพที่ 45 รูปดานอาคารที่ไรชองเปดจะสงผลใหรูสึกถึงความหนัก                                                                  

ที่มา: Tai and Associates, House in Shiniharadai, accessed March 16, 2015, available from 

http://www.dezeen.com/2013/10/28/house-in-shinoharadai-by-tai-and-associates/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 46 รูปดานอาคารที่มีชองเปดเยอะจะสงผลใหอาคารดูเบา                                                                    

ที่มา: Parisian Antonini Darmon Architectes firm, Oiseau des Iles housing, accessed March 16, 

2015, available from http://www.hexapolis.com/2014/10/08/oiseau-des-iles-a-tower-with-grid-

work-of-solids-and-voids/ 

 

ตําแหน่งของการรับรู้ (Position) 

 โดยปรกติเมื่อมนุษยเราพบหรือมองเห็นกอนมวลที่วางอยูกับพื้น เราจะใชการมองภาพ

รวมเขามามีสวนในการพิจารณาถึงความหนักหรือความความเบาของกอนมวลน้ัน โดยอาศัย

ประสบการณเดิมเขามามีสวนรวมในการคาดคะเน แตเมื่อเรามองเห็นกอนมวลที่สามารถลอยอยูใน

อากาศเราจะทราบไดทันทีวากอนมวลน้ันมีนํ้าหนักที่เบา หรือเรามองเห็นกอนมวลที่จมลงในพื้นเรา

จะคาดคะเนไวกอนวากอนมวลน้ันจะตอมีนํ้าหนักมาก                                                                     

 ในองคประกอบทางสถาปตยกรรมเชนกัน มนุษยเราจะอานหรือรับรูองคประกอบผาน

การมองรูปทรง (Mass) ภาพรวมกอนที่จะใหความหมายถึงนํ้าหนักในองคประกอบน้ัน หากเราเห็น

องคประกอบที่วางอยูบนพื้นโลก เราจะพิจารณาจากภาพรวมกอน แลวจึงคอย ๆ ใชลักษณะอ่ืน ๆ 

มาพิจารณาถึงนํ้าหนักของอาคารน้ัน แตทันทีที่เรามองเห็นสวนยื่น (Cantilever) ของอาคารที่ยื่นเลย

ออกมาจากองคประกอบหลักโดยไมมีโครงสรางมารองรับ หรือยื่นเลยอยูเหนือหัวเรา เราจะให

ความหมายไดเกือบทันทีวาสวนน้ันมีนํ้าหนักที่เบา หรือการที่เราเห็นสวนหน่ึงของอาคารมีลักษณะ

จมลงในพื้นที่ต้ัง หรือลึกลงไปกวาระดับที่ตําแหนงที่เราอยู เราก็จะสงผลใหเรารูสึกถึงนํ้าหนักที่

มหาศาลกดลงไปบนพื้น 

   ส
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ภาพที่ 47 สวนยื่นของอาคารโดยไรโครงสรางสงใหรูสึกวาเบา                                                        

ที่มา:  MVRDV and Mole Architects, Balancing Barn, March 16, 2015, available from 

http://www.dezeen.com/2010/10/14/balancing-barn-by-mvrdv-and-mole-architects-

photographed-by-edmund-sumner/  

 

 

ภาพที่ 48 ลักษณะของการรับรูตําแหนงที่สงผลใหรูสึกถึงนํ้าหนักมหาศาล                                                        

ที่มา: Matteo Cainer Architects, Timeless Cube National Museum of Afghanistan, March 16, 

2015, available from http://artboom.info/architecture/matteo-cainer-architects-timeless-cube-

national-museum-of-afghanistan.html  
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สมุดกลาง



49 

 

การรับรู้แบบมวลรวมและการรับรู้แบบแยกส่วน                                                                                          

 การออกแบบองคประกอบในงานสถาปตยกรรมเราจะสามารถสังเกตไดวา ในบางคร้ัง

เราจะสามารถรับรูความเปนกลุมกอนเดียวกันหรือความเหมือนกัน กลาวไดวาใชองคประกอบที่

เหมือนกันหรือใกลเคียงกันในอาคารหลังเดียวกัน แตในคร้ังก็มีการใชองคประกอบที่หลากหลาย

แตกตางกันโดยสิ้นเชิงในอาคารหลังเดียวกัน จะสงผลทําใหเกิดการรับรูที่เปนสวนยอย ในภาพรวม

ของอาคารหลังน้ัน จึงสามารถแยกวิเคราะหถึงการรับรูนํ้าหนักไดดังน้ี                                                               

 1.การรับรู้แบบแยกส่วน                                                                                                     

 การรับรูแบบแยกสวนน้ันเกิดจากการที่ ในองคประกอบของงานสถาปตยกรรมหลัง

เดียวกัน มีความหลากหลายในการใชองคประกอบที่แตกตางกัน มาประกอบกันขึ้นเปนอาคารหลัง

น้ัน การรับรูแบบแยกสวนน้ีจะสงผลใหเกิดการรับรูที่เบาลอย เพราะเกิดจะความไมตอเน่ืองของ

รูปทรง (Mass) อาคาร เสมือนวาสวนตาง ๆ สามารถแยกออกจากันได  

 

 

ภาพที่ 49 การใชองคประกอบที่แตกตางกัน สงผลใหรูสึกเหมือนทั้งสองเบาลอยแยกจากกัน                       

ที่มา: KMD Architects,  Anchors Green Campus, March 16, 2015, available from 

http://inhabitat.com/cantilevered-office-anchors-green-campus-in-mexico/ 

 

   ส
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 2. การรับรู้แบบมวลรวม                                                                                                

 การใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมแบบเดียวกันในอาคารหลังเดียวกัน จะสงผลให

เกิดความรูทึบและหนัก เปนเพราะการใชองคประกอบแบบเดียวกันจะสงเสริมใหรูปทรง (Mass) 

ของอาคารดูเปนเอกภาพ และดูเปนงานชิ้นเดียวกัน ดูมีขนาดใหญมาก ทําใหเกิดความมั่นคงของ

อาคารหลังน้ัน 

  

    

ภาพที่ 50 การใชองคประกอบเดียวกันทั้งรูปทรงจะสงผลใหเกิดความรูสึกถึงความหนัก                                    

ที่มา: Peter Zumthor, Bruder Klaus Field Chapel, March 16, 2015, available from 

http://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor/ 

 

การรับรู้แสงและสีกบัการรับรู้นํา้หนักในงานสถาปัตยกรรม 

      การรับรู้สีกบันํา้หนัก                                                                                                     

 การรับรูเกี่ยวกับสีของมนุษยน้ันเกี่ยวกับของกับการมองเห็น อารมณ ความรูสึก การ

ใหความหมายของสีน้ันขึ้นอยูแตละประสบการณของบุคคล หรือสิ่งแวดลอมแตสิ่งที่เปนสากลและ

เกี่ยวขอกับการรับรูน้ันคือ มนุษยเรามีแนวโนมที่จะรับรูสีในโทนสวางและจะใหความรูสึกถึง

นํ้าหนักที่เบากวา การรับรูสีในโทนมืดกวาจะใหสงผลตอความรูสึกที่หนักอ่ึงกวา ในงาน

สถาปตยกรรมน้ันการใหสี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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       ขึ้นอยูตัวผูออกแบบเองน้ัน และสีเดิมของวัสดุที่ไมผานการปรับเปลี่ยนแตอยางใด สี

เหลาน้ีสามารถสงผลใหใหบุคคลที่มองเห็นอาคารน้ัน ๆ วามีนํ้าหนักมากนอยขนาดไหนตาม

ความรูสึก และประสบการณที่เรียนรูมา  

 

 

ภาพที่ 51 อาคารที่มีโทนสวางจะใหความรูสึกที่เบาลอย                                                                            

ที่มา: Richard Meier & Partners Architects, Jubilee Church, March 16, 2015, available from  

http://www.living-architectures.com/xmas_meier.php 

 

 

ภาพที่ 52 อาคารที่มีสีโทนมืดจะใหความรูสึกที่ดูหนัก                                                                                

ที่มา: Jun Igarashi, House O, March 16, 2015, available from 

http://www.homedsgn.com/tag/black-exteriors/page/3/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

 การรับรู้แสงสว่างกบันํา้หนัก                                                                                    

 องคประกอบหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการรับรูในงานสถาปตยกรรมคือแสงสวาง แสงสวาง

มีสวนสําคัญในการรับรูถึงที่วาง (Space) ขนาดของที่วาง การจัดลําดับองคประกอบ ทิศทาง วัสดุ 

และภาพรวมของอาคาร เปนตน เราจะสามารถสังเกตเห็นวา บอยคร้ังที่แสงมีอิทธิผลมากตอการ

ออกแบบอาคาร นักออกแบบบางรายเลือกใหความความสําคัญกับการรับแสงเปนอันดับตน ๆ ใน

กระบวนการออกแบบ                                                                                                                     

 การรับรูถึงแสงสวางสงผลใหมนุษยสามารรับรูถึงนํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม 

กลาวคือแสงสวางสามารถทําใหมนุษยรับรูภาพรวมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคาร ยิ่งแสงสวางในอาคาร

มากยิ่งทําใหที่วาง (Space) น้ันมีความรูสึกเบา เปนเพราะวาการรับรูที่ชัดเจนทําใหเกิดความ

เคลื่อนไหวในพื้นที่ใชงานไดดีกวา แตก็มีงานออกแบบบางประเภทที่เลือกใชแสงสวางนอย แสงที่

สลัวหรือแสงสวางนอยน้ัน สงผลใหเกิดเวลาที่มนุษยเขาไปงานอาคารจะตองคาดเดา ถึง

องคประกอบตาง ๆ จึงมองเห็นภาพรวมไมชัด จึงทําใหเกิดการรับรูวาที่วางน้ันรูสึกหนัก อีก

ประการหน่ึงแสงสวางสามารถเปนตัวกําหนดความเร็ว การเคลื่อนผานองคประกอบ ๆ ตางใน

อาคาร จะกลาวไดวาแสงมีอิทธิพลตอการรับรูนํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการ

ทํางานรวมกันกับองคประกอบอ่ืน ๆ เชน ขนาดของที่วาง วัสดุ หรือมิติอ่ืน ๆ เปนตน 

 

 

ภาพที่ 53 การใหแสงสวางที่มากพอกับการทํางานรวมกันกับองคประกอบอ่ืนจะทําใหรูสึกเบา                        

ที่มา: Richard Meier & Partners Architects, Jubilee Church, March 16, 2015, available from  

http://www.architravel.com/architravel/architects/richard-meier-and-partners-architects/ 
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ภาพที่ 54 การใหแสงสวางที่นอยกับการทํางานรวมกันกับองคประกอบอ่ืนจะทําใหรูสึกหนัก                          

ที่มา: Denial Libeskind, Jewish Museum, March 16, 2015, available from 

http://www.katrinkalden.net/?p=1075 

 

ออกแบบการทดลองการบิดเบือนการรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม                                                    

 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรู การรับรูในงานสถาปตยกรรม และเร่ือง

เกี่ยวกับนํ้าหนัก จะกลาวไดวามนุษยจะมีแนวโนมในการจัดลําดับการรับรูองคประกอบตาม

ธรรมชาติของการรับรู และการเรียนรู จากประสบการณที่สะสมมาต้ังแตในวัยเด็ก น้ันคือเวลาที่

มนุษยจะเร่ิมอานหรือทําความเขาใจกับอาคารหลังหน่ึง มนุษยเราจะเร่ิมจากการมองภาพรวมของ

อาคารทั้งหลังกอน แลวคอย ๆ พิจารณาลายละเอียดลงตามองคประกอบของอาคาร มนุษยจะรับรู

รูปทรง (Mass) ของอาคารกอน แลวจึงคอย ๆ รับรูลักษณะการจัดองคประกอบ (Organization) ไป

พรอม ๆ กับการที่มนุษยเองเอาตัวเองเขาไปรับรู หรือ ใชสัมผัสประเภทอ่ืนในการทําความเขาใจกับ

อาคารหรือสถานที่ กลาวคือมนุษยเองจะเร่ิมสังเกตลายละเอียดอยางอ่ืนไปพรอม ๆ กันในเวลาเดียว 

เชน เร่ืองของวัสดุ สี แสง บรรยากาศ เปนตน                                                                                  

 ในการรับรูเร่ืองของนํ้าหนักในงานสถาปตยกรรมเองเชนกัน มนุษยจะเขาใจหรือให

ความหมายเกี่ยวกับเร่ืองของนํ้าหนัก ผานการรับรูรูปทรง (Mass) การเปรียบเทียบตําแหนงของ

ตัวเองกับการจัดองคประกอบ (Organization) เชน ถาสวนขององคประกอบทางสถาปตยกรรมลอย

อยูเหนือศีรษะเราจะใหความหมายวาดูเบาลอย หรือ ถาอยูตํ่ากวาตําแหนงที่ต้ังของตัวเอง เราจะให

ความหมายวาดูหนัก เปนตน แลวจึงรับรูเร่ืองของวัสดุ สี พื้นผิว ที่ใชเปนสวนประกอบของงาน

สถาปตยกรรม การรับรูทั้งหมดแทบจะเกิดขึ้นไปในเวลาเดียวกัน แตความเขาใจหรือการให
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ความหมายเร่ืองของนํ้าหนัก มนุษยจะเขาใจไดทันทีหรือตองใชเวลาขึ้นอยูกับประสบการณการรับรู

และเรียนรูของแตละตัวบุคคลดวย 

 

การรับรู้นํา้หนักด้วยทั่วไปของมนุษย์กบังานสถาปัตยกรรม                                                             

 ในหัวขอน้ีจะเปรียบเทียบองคประกอบทางสถาปตยกรรมคือกอนมวล (Mass) 

โดยปรกติแลวมนุษยเราจะเขาใจเร่ืองนํ้าหนักตามการรับรูไดทันทีต้ังแตจําความได ทั้งที่ไมตอง

เรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎีเพราะความเคยชินเกี่ยวกับเร่ืองของแรงดึงดูดของโลก กลาวคือเมื่อมนุษย

มองเห็นกอนมวลวางอยูบนพื้นโลก มนุษยสามารถรับรูไดทันทีวากอนมวลชิ้นตองมีนํ้าหนัก โดย

การคาดคะเนจากการรับรูทางสายแตยังไมทราบวาจะมีนํ้าหนักเทาไหร  มนุษยมีแนวโนมจะเขาใจ

เร่ืองนํ้าหนักไดวา กอนมวลที่เบากวาอากาศจะสามารถลอยตัวอยูกลางอากาศ หรืออยูในทิศทางที่

อยูสูงกวาตัวเอง และ กอนมวลที่มีลักษณะทรุดหรือจมลงจะสงถึงนํ้าหนักที่มีมากของกอนมวลน้ัน  

 

 

ภาพที่ 55 แสดงตัวอยางความเคยชินของมนุษยและนํ้าหนัก 

 

 

ภาพที่ 56 แสดงตัวอยางถึงการรับรูและคาดคะเนนํ้าหนักกับวัตถุ 
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ภาพที่ 57 แสดงตัวอยางการรับรูถึงนํ้าหนักของมวลที่เบากวาอากาศ 

 

 

ภาพที่ 58 แสดงตัวอยางการรับรูถึงนํ้าหนักของมวลที่จมอยูวาหนัก 

 

       ในองคประกอบทางสถาปตยกรรมน้ันจะกลาวไดวา อาคารทั้งหลังก็คือรูปทรง หรือ

กอนมวล (Mass) ก็วาไดซึ่ง อาคารหน่ึงหลังไมไดมีแคกอนมวลเปลา ๆ แตยังมีประกอบไปดวย 

วัสดุ สี การจัดองคประกอบ ที่วาง เปนตน ดังที่ไดกลาวมาแลวเกี่ยวกับการรับรูนํ้าหนักในงาน

สถาปตยกรรมของมนุษย สามารถแยกทําความเขาอะไรไดบาง แตในความเปนจริงแลวการรับรู

ทั้งหมดแทบจะเกิดขึ้นกันในเวลาเดียว ทันทีที่มนุษยสามารถรับสัมผัสจากการเห็นอาคารหน่ึงหลัง

 ประเด็นของการเร่ิมตนการออกแบบคือ การต้ังคําถามวาถามถาองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมเกิดการบิดเบือนเกี่ยวกับการรับรูนํ้าหนักจะสงผลตอมนุษยซึ่งเปนผูรับสัมผัสอยางไร

บาง ยกตัวอยางเชน มนุษยจะใหความหมายของอาคารที่ใชวัสดุประเภทคอนกรีต วารูสึกหนัก

มั่นคง และในขณะเดียวกันมนุษยจะใหความหมายอาคารที่ใชวัสดุประเภทโปรงแสง กระจก วา

รูสึกเบา แตถาหากเกิดการบิดเบือนการรับรูในเน้ือหาสวนน้ีของมนุษย เชน คอนกรีตที่ดูหนัก แต

สามารถเบาลอย หรือกระจกที่ดูเบา เปราะกลับดูหนักมั่นคง เปนตน จึงนําไปสูกระบวนการทดลอง

ออกแบบเคร่ืองมือทางความคิดในการสรางการบิดเบือนการรับรูเกี่ยวกับการรับรูนํ้าหนักในงาน

สถาปตยกรรมตอไป 
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ภาพที่ 59 ตัวอยางนิทรรศการที่ใชวัสดุที่ดูหนักแตทําใหเบาลอยเหมือนบอลลูน                                             

ที่มา: Junya Ishigami, Cuboid balloon, March 16, 2015, available from 

http://thefoxisblack.com/2012/10/18/junya-ishigamis-cuboid-balloon-a-helium-filled-floating-

monolith/ 

 

การออกแบบเคร่ืองมือ (Tool) 

      เคร่ืองมือที1่                                                                                                                              

 กอนการบิดเบือนจะสงผลตอการรับรูของมนุษย มนุษยเองตองเขาใจความปรกติ

ธรรมดาของวัสดุ การจัดวาง องคประกอบอยางอ่ืนกอนของนํ้าหนักแลวจึงคอย ๆ รับรูเกี่ยวกับการ

บิดเบือนที่เกิดโดยการเปรียบเทียบระหวางความธรรมดากับการบิดเบือนที่เกิดขึ้นในองคประกอบ

สถาปตยกรรม เคร่ืองมือที่ 1 จึงเร่ิมตนดวยการศึกษาหุนจําลองโดยการใชการหลอปูนปลาสเตอร 

จําลองการใหความความรูสึกถึงนํ้าหนัก โดยตัวหุนจําลองจะมีการจัดวางองคประกอบอยู 2 หนวย

คือการทําใหหนวยยอยใหดูเหมือนมีนํ้าหนัก จมลงไปในหนวยใหญของหุนจําลอง 
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ภาพที่ 60 การจัดวางหนวยยอยใหดูเหมือนจมลงไปในหนวยใหญ 

 

       การใหตัวของปูนปลาสเตอรสงผลใหมนุษยสามารถรับรูไดทันถึงความมีนํ้าหนักของ

วัสดุชนิดน้ี มนุษยจึงสามารถเขาใจความปรกติจากการรับรูดวยขนาดของ กอนมวล (Mass) การจัด

วาง (Organization) ความสมดุล (Balance) แตเหมือนศึกษาตอไปจะพบวา เมื่อถอดชิ้นสวน

ประกอบของหุนจําลองออกจะพบวา แทจริงแลวหนวยยอยที่ดูเหมือนหนักจมอยูในหนวยใหญ 

กลับลอยตัวอยูโดยไดโครงสรางมารองรับ จึงทําใหเกิดการบิดเบือนของนํ้าหนักโดยการ

เปรียบเทียบภาพของหุนจําลองระหวางที่แรกเห็นกับเขาไปใชงานจริง 

 

 

ภาพที่ 61 หนวยยอยที่แรกเห็นเหมือนมีนํ้าหนัก แตกลับลอยตัวอยู 
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ภาพที่ 62 ภาพขยายหนวยยอยที่ลอยตัวอยู 

  

      การรับรูแรกของมนุษยเกิดจากการเรียนรูและเขาใจเน้ือหาของวัสดุเชน ปูนปลาสเตอร 

คอนกรีต เปนตน วามีเปนวัสดุมีนํ้าหนักอยูแลว รวมทั้งการรับรูภาพ (Figure) ที่องคประกอบ

เหมือนจมอยูในตัวเองจึงเขาใจความปรกติ แตเมื่อองคประกอบทั้งหมดถูกเปดเผยตามลําดับ 

(Sequence) จะเผยใหเห็นองคประกอบที่ดูหนักลอยตัวอยูจึงเกิดการเปรียบเทียบระหวางการรับรู

แรกและการรับรูตอมาทําใหตระหนักไดถึงการบิดเบือนของนํ้าหนัก 

 

     เคร่ืองมือที ่2                                                                                                                            

 การทําความเขาใจและรับรูองคประกอบทางสถาปตยกรรมโดยปรกติ มนุษยจะเร่ิมจาก

การรับรูและเรียนรูภายนอกของอาคารกอน แลวจึงคอย ๆ เอาตัวเองเขาไปภายในของอาคารสิ่งที่

เกิดขึ้นระหวางการนําตัวเองเขาไปจึงเปนลําดับการรับรู (Sequence ) ของการรับรูจากภาพแรกที่

เห็นไปยังจุดตอ ๆ ไป เคร่ืองมือที่ 2 จึงสรางการเรียนรูภาพแรกจากองคประกอบภาพรวมของ

หุนจําลองกอน 
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ภาพที่ 63 ภาพรวมที่ดูปรกติของหุนจําลอง 

 

 แตเมื่อเปดดานหนาของหุนจําลองออกภายในแบงออกเปน หนวยตาง ๆ โดยหนวยตาง 

ๆ จะมีหองโปรงแสงลอยตัวอยูระหวางหนวยยอยเหลาน้ี เมื่อจําลองการผานเขาไปโดยใชรางกาย

ของมนุษยเองจะสังเกตเห็นวา หองโปรงแสงที่ลอยตัวอยูจะคอยเคลื่อนที่ลงในแนวด่ิง เปลี่ยน

ตําแหนงของตัวมันเอง เสมือนกําลังจมลงเพราะนํ้าหนักที่ถวงลงมา โดยปรกติมนุษยมีแนวโนมที่จะ

เขาใจและเรียนรูวาวัสดุประเภทโปรงแสง เชน กระจก หรือวัสดุโปรงสงประเภทอ่ืน ๆ จะมีความ

เบาตัว เมื่อเปรียบเทียบการเรียนรูแรกกับการนํารางกายผานเขาไปยังหนวยยอยตาง ๆ ของเคร่ืองมือ

น้ีจะทําใหเกิดการรับรูการบิดเบือนในเร่ืองของวัสดุที่ใหความรูสึกวาเบาลอยแตกลับจมลงดวย

นํ้าหนัก 

 

 

ภาพที่ 64 เมื่อเปดดานในจะเผยใหเห็นหนวยยอย 
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ภาพที่ 65 ภาพขยายหองโปรงแสงที่คอย ๆ จมลงตามลําดับ 

  

       จากการศึกษาเคร่ืองมือที่ 2 จะพบวาลําดับ (Sequence) มีอิทธิพลในการเขาในการ

บิดเบือนเร่ืองนํ้าหนัก เพราะในความเปนจริงแลวเมื่อมนุษยไมสามารถรับรูลําดับตอไปใน

องคประกอบอาคาร หากยังไมเคยนํารางกายเขาไปสัมผัสเพื่อรับรู การคอย ๆ นําตัวเองผานเขาไป

ตามลําดับจนถึงที่สุด การรับรูจากภาพแรกจะสะสมขอมูลลงในสมองสวนความจําจนเมื่อถึงการ

รับรูภาพสุดทาย มนุษยสามารถรับรูการบิดเบือนเร่ืองนํ้าหนักที่เกิดจากลําดับ (Sequence) ได 

ตัวอยาง มนุษยจะรับรูวาหองโปรงแสงที่ดูเบาลอยที่คอย ๆ จมลงเมื่อถึงลําดับสุดทายของหนวยยอย 

เปนตน  

 

     เคร่ืองมือที ่3                                                                                                                          

 การรับรูภาพ (Figure) รวมของกอนมวลที่มีลักษณะเปนกลุมหรือหมวดหมูเดียวกัน 

(Proximity) การจะเขาใจถึงนํ้าหนักที่ตางกันของสิ่งที่อยูกลุมเดียวกันน้ัน มนุษยมีแนวโนมที่จะใช

การเปรียบเทียบขนาดของกอนมวลเหลาน้ัน เพื่อคาดคะเนถึงนํ้าหนัก โดยการมองภาพน้ันเราจะใช

วิธีการมองกรอบของภาพเพื่อเขาใจขนาดของกอนมวลใน 3 มิติ                                                              

 ในการออกแบบเคร่ืองมือที่ 3 น้ันจึงออกแบบการรับรูทางการมองเห็นภาพ (Figure) 

ของกอนมวล โดยการขึ้นรูปกอนมวลของปูนปลาสเตอรจํานวน 3 กอน แบงเปนขนาดใหญ ขนาด
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กลาง และขนาดเล็ก แลวนํากอนมวลทั้ง 3 กอนจัดองคประกอบ (Organization) ใหเกิดความขัดแยง

กับกรอบของที่วาง ในแตละชั้นเพื่อทดสอบถึงการรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนัก  

 

 

ภาพที่ 66 เคร่ืองมือที่ 3  

 

 

ภาพที่ 67 การจัดองคประกอบสลับกันระหวางกอนมวลกับวาง 

 

 จากการทดลองเคร่ืองมือที่ 3 จะพบวาที่วางที่เกิดจากการจัดองคประกอบของกอนมวล 

(Mass) น้ันทําใหเกิดการรับรูกรอบของที่วางที่มีขนาดใกลเคียงกับกรอบของกอนมวล คือการรับรู

กรอบที่วางขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สงผลใหเกิดอิทธิพลตอการรับรูที่บิดเบือนของ
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นํ้าหนักคือ การรับรูที่วางขนาดใหญจะใหความรูสึกที่เบากวา การรับรูที่วางขนาดเล็กที่ให

ความรูสึกที่หนักกวา สาเหตุมาจากมีแนวโนมที่จะเขาใจระยะของที่วางระหวางพื้นกับเพดาน โดย

การใชรางกายเขาไปวัดกับวัตถุที่อยูใกล หรือใกลตัว มนุษยจะใหความหมายกับระนาบที่อยูใกล

ศีรษะมากจะทําใหรูสึกอึดอัด รูสึกหนักมากกวาระนาบที่อยูสูงเหนือศีรษะขึ้นไปจะใหความรูสึกที่

เบากวา แตขัดแยงกับวัสดุมวล (Mass) รวมที่ใหความรูสึกวาถึงความหนัก 

 

 

ภาพที่ 68 ระนาบที่อยูเหนือศีรษะใหการรับรูนํ้าหนักที่ตางกัน 

 

       เคร่ืองมือที ่4                                                                                                               

 โดยสวนมากมนุษยเราจะมีแนวโนมและใหความหมายการรับรูแนวแกน (Axis) ใน

แกนต้ังฉากหรือแนวด่ิง วาสงผลตอการรับรูและสงผลใหเกิดความรูสึกถึงนํ้าหนักที่มากกวา

แนวแกนในแนวนอนหรือ ขนานกับพื้น การออกแบบเคร่ืองมือที่ 3 คือการเปรียบเทียบ

องคประกอบทางสถาปตยกรรมในทั้งสองแนวแกน โดยการจัดองคประกอบแบบเปนกลุม 

(Proximity) ของหุนจําลองของทั้งแนวแกนต้ังและแนวแกนนอน การทดลองจึงพยายามจัด

องคประกอบในแนวต้ังใหดูละเอียดและมีจํานวนที่มากกวา หุนจําลองที่เปนองคประกอบใน

แนวนอน เพื่อตองการใหเกิดการรับรูที่บิดเบือนวาองคประกอบแนวนอนจะดูมีนํ้าหนักที่เยอะกวา

องคประกอบในแนวต้ัง   
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ภาพที่ 69 หุนจําลองการเปรียบเทียบองคประกอบในแนวนอนและแนวต้ัง 

 

 จากการทดลองเคร่ืองมือที่ 3 จะพบการสรางการบิดเบือนในองคประกอบทั้งสองยังไม

สามารถสงผลตอการรับรูที่บิดเบือนเน่ืองจาก การรับรูภาพ (Figure) แรกจากองคทั้งสองหรือการ

รับรูกรอบของหุนจําลองมีความขนาดของกรอบการรับรูภาพที่ใกลเคียงกัน เคร่ืองมือที่ 3 จึงยังไมมี

อิทธิพลตอการรับรูที่บิดเบือนในเร่ืองของนํ้าหนัก 

 

 

ภาพที่ 70 การรับรูภาพรวมที่ใกลที่เคียงกันไมอาจสงอิทธิพลตอการรับรูที่บิดเบือนนํ้าหนัก 
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 เคร่ืองมือที ่5                                                                                                               

 การรับรูภาพ (Figure) ของกอนมวลที่จัดอยูในกลุมหรือหมวกหมูเดียวกัน จะทําให

มนุษยเขาใจภาพรวมขององคประกอบในงานสถาปตยกรรมไดงาย และการรับรูความตอเน่ืองของ

วัตถุในตําแหนงที่เปลี่ยนไปจะทําใหมนุษยรวบรวมภาพเหลาน้ันขึ้นในประสบการณและรอยเรียง

กันในสมอง เกิดเปนการเขาใจความเคลื่อนไหวของกอนมวลกลุมน้ัน                                      

 เคร่ืองมือที่ 5 จึงออกแบบการทดลองดวยสรางหุนจําลองที่ประดิษฐขึ้นจากวัสดุชนิด

เดียวกันคือแทงไม แลวนําไปจัดองคประกอบ (Organization) ในแนวต้ังดวยการจัดวางตําแหนงที่

ตอเน่ืองกันไปเร่ือย ๆ   

 

 

ภาพที่ 71 เคร่ืองมือที่ 5 

 

       การใชองคประกอบในปลีกยอยดวยการใชวัสดุที่เปนชนิดเดียวกันทําใหเกิดการรับรู

ภาพรวมของกอนมวลไดงาย ทําใหหุนจําลองมีความเปนเอกภาพ (Unity) และการจัดตําแหนงที่รอย

เรียงขึ้นไปในแนวด่ิง จึงเกิดการับรูเปนความตอเน่ือง องคประกอบเหลาน้ีจะสงผลใหเกิดการรับรูที่

บิดเบือน กลาวคือเราจะรับรูไดวากอนมวล (Mass) ทั้งหมดใหคามรูสึกวามีนํ้าหนักที่เบา และความ

ตอเน่ืองขององคประกอบปลีกยอยเปนตัวสงเสริมใหภาพรวมทั้งหมดของกอนมวลเหมือนลอยตัว

ขึ้นไปในอากาศ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวกอนมวลน้ันไมไดมีความเคลื่อนไหวใด  
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ภาพที่ 72 กอนมวลที่ใหความรูสึกเหมือนมวนตัวขึ้นไปในอากาศ 

 

       เคร่ืองมือที ่6                                                                                                                    

 มนุษยเรามีสามารถจะรับรูไดถึงนํ้าหนักผานการมองภาพรวม (figure) ผานวิธีการจัด

วาง (Organization) และวัสดุผานองคประกอบทางสถาปตยกรรม ในภาพแรกที่มนุษยเห็นถา

เปรียบเทียบกันระหวางกอนมวล (Mass) สองชิ้นที่มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน มนุษยจะจะเขาใจได

ทันทีแรกกวากอนมวลที่มีขนาดใหญจะมีนํ้าหนักมากกวาเสมอ และถาองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมน้ันมีวัสดุที่ตางกัน เชน ไมกับโลหะ มนุษยก็จะเขาใจไดทันทีวาโลหะมักมีนํ้าหนัก

กวาเสมอ                                                                                                                                         

 การทดลองเคร่ืองมือที่ 4 จึงออกแบบหุนจําลองดวยการสรางกอนมวล (Mass) ที่มี

ขนาดตางกันโดยเลือกใหกอนมวลกอนใหญใชวัสดุที่เปนโลหะ และกอนมวลกอนเล็กใชวัสดุที่เปน

ไม โดยการซอนกอนมวลขนาดใหญไวบนกอนมวลขนาดเล็ก และใชการจัดวางแบบไมสมดุล 

(Asymmetrical Balance) ทําใหเกิดสวนยืนลอยออกไปในอากาศของกอนมวลขนาดใหญ 

 

 

ภาพที่ 73 เคร่ืองมือที่ 6 การจัดวางที่ไมสมมาตร (Asymmetrical Balance)  
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ภาพที่ 74 การจัดองคประกอบแบบไมสมดุล (Asymmetrical Balance) กอนมวลใหญดูเบาลอย    

 

 จากการทดลองเคร่ืองมือที่ 4 จะพบวาการจัดองคประกอบแบบไมสมดุล  

(Asymmetrical Balance) สามารถสงผลตอการบิดเบือนการรับรูเร่ืองของนํ้าหนักได เน่ืองจากการ

จัดวางองคประกอบโดยการมีสวนที่ยืนเกินออกมาในอากาศ ชวยลดทอนความมีนํ้าหนักของกอน

มวลขนาดใหญที่ใชวัสดุโลหะเปนสวนประกอบ สงผลทําใหกอนมวลใหญเกิดการรับรูถึงนํ้าหนักที่

เบาลอยไปจากปรกติ ผิดไปจากธรรมชาติความเปนจริง 

 

 เคร่ืองมือที ่7                                                                                                                  

 ในการทดลองเคร่ืองมือที่ 5 จะเร่ิมตนทดลองการสรางหุนจําลองดวยการแบงวัสดุ

ออกเปน 3 ชนิด ไดแก ปูนปลาสเตอร ไม และ พลาสติกโปรงแสง เพื่อการสรางกอนมวล (Mass) 

ออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แลวจึงจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม

ดวยการจัดวางใหกอนมวลขนาดกลางเปนพลาสติกโปรงแสงอยูในตําแหนงที่เสมือนจมอยูในดิน 

กอนมวลขนาดเล็กที่ทําจากไมอยูเหนือขึ้นมาอยูในระดับพื้นผิว และนํากอนมวลขนาดใหญคือปูน

ปลาสเตอรอยูเหนือสุดขึ้นไปขององคประกอบ โดยมีกอนมวลโปรงแสงเชื่อมรอยตอระหวางกอน

มวลสองกอนน้ีไว 
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ภาพที่ 75 เคร่ืองมือที่ 7  

 

 จากการทดลองเคร่ืองมือที่ 7 จะสังเกตวาการรับรูภาพ (Figure) การจัดวาง

องคประกอบทางสถาปตยกรรมโดยการใหกอนมวลที่ใหความรูสึกวาหนักอยูดานบนสุด กอนมวล

ขนาดเล็กที่ทําจากไมอยูระหวางกอนมวลที่ทําจากพลาสติกโปรงแสงที่อยูจมลงไปจากระดับพื้น 

สงผลใหเกิดการรับรูที่บิดเบือนไปของนํ้าหนักที่อยูในกอนมวลของปูนปลาสเตอร และดวยการ

เชื่อมวัสดุโปรงแสงระหวางกอนไมกับกอนปูนปลาสเตอรจึงเปนจุดชวยเนนใหเกิดการรับรูวา กอน

มวลของปูนปลาสเตอรเหมือนเบาลอยอยูในอากาศไดเอง   

 

 

ภาพที่ 76 กอนมวลของปูนปลาสเตอรใหความรูสึกเหมือนเบาลอย 

 

 เคร่ืองมือที ่8                                                                                                                 

 มนุษยเรารับรูภาพรวมของนํ้าหนัก (Figure) โดยการคาดคะเนจากลักษณะกอนมวล 

(Mass) ที่วางอยูบนพื้น โดยมนุษยจะเขาใจไดวานํ้าหนักของกอนมวลจะมีทิศทางเปนแนวด่ิงลงไป

ยังพื้น หากกอนมวลลอยอยูเหนือพื้นเราจะเขาไดทันทีวามีนํ้าหนักที่เบา หรือกอนมวลน้ันจมลงไป

จะใหความรูสึกที่หนัก ประเด็นของการต้ังคําถามของเคร่ืองมือที่ 6 คือ หากกอนมวลลอยอยูเหนือ
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พื้นแตไมลอยสูงเหนือขึ้นไปจากระดับหัวของมนุษย (Over head) จะสามารถสรางการรับรูที่

บิดเบือนของนํ้าหนักไดอยางไร                                                                                                      

 การออกแบบเคร่ืองมือที่ 6 จึงเร่ิมทดลองสรางหุนจําลองโดยใชปูนปลาสเตอรหลอเปน

กอนมวลลูกบาศก ที่ทําใหรูสึกวามีนํ้าหนัก แลวจัดองคประกอบโดยการวางบนฐานขนาดเล็ก

เพื่อใหลูกบาศกลอยจากพื้น เพื่อสรางความกํากวมของนํ้าหนักในลูกบาศก ลูกบาศกปนูปลาสเตอร

จะวางอยูดานบนของที่วางที่ เพื่อจําลองที่วางที่มนุษยสามารถลงไปใชงานได เพื่อสังเกตการณการ

รับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนักที่เกิดขึ้น 

 

 

ภาพที่ 77 ลูกบาศกปูนปลาสเตอรจะลอยอยูเหนือพื้นเล็กนอย 

 

         จากการสังเกตจะพบวาเกิดความกํากวมของนํ้าหนักในลูกบาศกกับการจัด

องคประกอบที่ใหลูกบาศกลอยขึ้นจากพื้น ทําใหเกิดอิทธิพลของการรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนัก คือ

ลูกบาศกปูนปลาสเตอรที่ตัวมันเองดูมีนํ้าหนักแตกลับดูเบาลอย แตในขณะที่ตัวลูกบาศกเองก็ยังให

ความรูสึกที่หนักเพราะการลอยตัวเหนือพื้นไมมาก อีกทั้งการมีที่วางที่จําลองใหมนุษยสามารถเขา

ไปสํารวจขางใตลูกบาศกก็มีสวนชวยใหลูกบาศกดูเบาลอย แตดวยขนาดของพื้นที่วาง พื้นปรกติกับ

ใตทองลูกบาศกมีระยะไมมากก็สงผลใหเกิดความกํากวมถึงความมีนํ้าหนักอยู 
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ภาพที่ 78 ที่วางที่อยูดานลางของลูกบาศก 

 

       เคร่ืองมือที ่9                                                                                                                   

 สวนหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการรับรูเร่ืองของนํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม คือโครงสราง

ที่เกิดจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับนํ้าหนัก ใหกับหนาที่การใชงาน 

(Function) ตาง ๆ นักออกแบบโดยสวนมากมักนิยามใหโครงสรางเหล็กดูมีนํ้าหนักเบากวาโครส

รางคอนกรีต น้ันเปนเพราะวาโครงสรางเหล็กสามารถมีสวนยืน (Cantilever) ไดมากกวาโครงสราง

คอนกรีต ถาเปรียบเทียบในขนาดของโครงสรางที่เทากัน                                                             

 เคร่ืองมือที่ 7 จึงเร่ิมตนการออกแบบดวยการเปรียบเทียบกอนมวล (Figure) ที่ประดิษฐ

ขึ้นจากวัสดุสองชนิดคือ ปูนปลาสเตอร และไม โดยการหลอปูนปลาสเตอรเปนกอนมวล (Mass) 

ทึบตัน แตมีการลดทอนผิวดานขางออกไป เพื่อใหเกิดผิวที่ตางระดับในดานขาง และการใชไมตอ

กันเปนการจําลองโครงสรางหน่ึงเพื่อใชสําหรับเปนฐานรับกอนมวลของปูนปลาสเตอร   

  

 

ภาพที่ 79 เคร่ืองมือที่ 9  
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 เมื่อนํากอนมวล (Mass) ทั้งสองมาจัดองคประกอบรวมกันโดยนํากอนมวลของปูน

ปลาสเตอรไปวางไวบนโครงสรางไม จะสังเกตไดวากอนมวลของปูนปลาสเตอรจะใหความรูสึกที่

เบากวาปรกติ เน่ืองจากเมื่อพิจารณาจากความแตกตางของวัสดุระหวางไม กับปูนปลาสเตอร 

โครงสรางไมที่ธรรมชาติโดยปรกติจะใหความรูสึกที่เบากวา วัสดุจําพวกปูนซีเมนต หรือคอนกรีต 

แตหุนจําลองแสดงใหเห็นวาโครงสรางที่ดูเบาสามารถรับนํ้าหนักกอนมวลที่ดูทึบตันของปูน

ปลาสเตอร จึงสามารถชวยสงอิทธิพลใหเกิดการรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนักไปดวย กลาวคือกอน

มวลที่ทึบตันของปูนปลาสเตอรจะดูเบาและลอยตัว 

 

 

ภาพที่ 80 กอนมวลที่ดูเบาลอยเปนผลจากโครงสรางไมที่ดูเบาอยูแลว 

         

 เคร่ืองมือที ่10                                                                                                             

 การเร่ิมตนออกแบบเคร่ืองมือที่ 8 คือการตองการทดลองการจัดองคประกอบ 

(Organization) กับโครงสรางแบบห้ิว หรือ แบบแขวน โดยการเร่ิมตนทําหุนจําลองดวยการหลอ

กอนมวล (Mass) จากปูนปลาสเตอรใหเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบไมสมมาตร (Asymmetrical 

Balance) แลวนําไปแขวนไวกับโครงสรางหลักดวยการใชเสนเอ็นรอยตัวกอนมวลใหแขวนลอยอยู

ในอากาศ ในลักษณะไมสมดุลกันทั้งสองขาง 
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ภาพที่ 81 เคร่ืองมือที่ 10                                     

 

 จากการทดลองและสังเกตหุนจําลองจะพบวา ลักษณะการจัดองคประกอบ 

(Organization) มีอิทธิผลตอการรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนัก คือการที่โครงสรางหลักประดิษฐมากจา

วัสดุที่มีขนาดเล็กกวาตัวกอนมวล แตะสามารถห้ิวกอนมวลที่ใหความรูสึกหนักไวในในอากาศได 

อีกทั้งลักษณะรูปทรงของกอนมวลที่ไมสมมาตร กับการนําไปติดต้ังในลักษณะเสียสมดุล จึงผลให

เกิดรับรูวากอนมวลที่ดูหนักและทึบใหความรูสึกที่เบาลอย การแขวนกอนมวลไวกับโครงสราง

ประเภทน้ีทําใหกอนมวลเกิดความเคลื่อนไหว แกวงไปมาไดเสมือนบอลลูน 

 

 

ภาพที่ 82 กอนมวลที่แกวงไปมาไดเสมือนบอลลูน 

                  

  เคร่ืองมือที ่11                                                                                                             

 ชองเปด (Void) ในงานสถาปตยกรรมเปนอีกองคประกอบหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการรับรู

นํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนมวล (Mass) ที่ทึบตันกับกอนมวลที่มีรู
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พรุนเยอะกวา มนุษยเรามีแนวโนมใหความรูสึกวากอนมวลที่มีรูพรุนเยอะกวาจะเบากวา               

 การทดลองในเคร่ืองมือที่ 9 จึงทําการออกแบบหุนจําลองดวยการใชวัสดุหลักเปนปูน

ปลาสเตอรขึ้นรูปเปนกอนมวล (Mass) แลวจึงเจาะดานตาง ๆ ของกอนมวลใหเกิดรูพรุน เพื่อ

ตองการลดทอนนํ้าหนักของกอนมวลเดิมที่ดูทึบตันใหความรูสึกวามีนํ้าหนักมาก แลวจึงนําไปกอน

มวลไปจัดองคประกอบ (Organization) ไวบนฐานรองรับที่ประดิษฐขึ้นจากไม โดยการวางแบบไม

สมดุล (Asymmetrical Balance)  

 

 

ภาพที่ 83 เคร่ืองมือที่ 11 

 

 จากการสังเกตหุนจําลองจะพบวาการเจาะลองเปด (Void) บนกอนมวลมีขนาดเล็กไป 

จึงไมสามารถสงผลตอการรับรูที่บิดเบือนในเร่ืองของนํ้าหนักของกอนมวลได ลองพิจาณาถึงความ

เปนไดวาถาลองชองเจาะมีขนาดที่ใหญกวาน้ีอาจะทําใหการรับรูที่บิดเบือนจะชัดเจนไดมากขึ้น แต

การจัดวางองคประกอบ (Organization) แบบไมสมดุลจะสงผลตอการบิดเบือนเร่ืองของนํ้าหนักได

มากกวา เน่ืองมากจากจุดลองรับกอนมวลมีขนาดที่เล็ก และอยูในตําแหนงที่ไมสมมาตรกันกัน 

กอนมวลที่วางอยูจึงเกิดลักษณะมีการยื่นออไปในอาการ ใหความรับรูวาเหมือนกอนมวลที่มีขนาด

ใหญแตเบาลอยตัวอยู 
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ภาพที่ 84 การจัดองคประกอบที่ไมสมดุลสงผลตอการรับรูที่บิดเบือนมากกวา 

 

     เคร่ืองมือที ่12                                                                                                                     

 ในการทดลองเคร่ืองมือที่ 10 ยังคงเปนการทอลองเร่ืองของกอนมวล (Mass) กับ ชอง

เปด (Void) อยูโดยการเร่ิมทําหุนจําลองจากการขึ้นรูปปูนปลาสเตอรโดยกําหนดชองเปดที่ใหญขึ้น 

กลาวคือทําใหพื้นที่วางของชองเปดมีปริมาณมากกวาเน้ือของกอนมวล แลวนําไปจัดองคประกอบ 

(Organization) ในลักษณะทีตั่วกอนมวลจมลงไปในระดับพื้น  

 

 

ภาพที่ 85 เคร่ืองมือที่ 12 

  

 จากทดลองจะพบวาการเพิ่มชองเปดใหมีปริมาณมากกวาเน้ือของกอนมวลทําใหลด

ความรูสึกถึงนํ้าหนักของวัสดุประเภทปูน คอนกรีต ไดทําใหรูสึกถึงความเบา แตการจัด

องคประกอบที่นํากอนมวล (Mass) จมลงมากกวารับระดับพื้นจะสงผลใหเกิดการรับรูนํ้าหนักที่

บิดเบือนไปของกอนมวลเดิมที่ดูมีนํ้าหนักเบาแลว แตกลับทําใหรูสึกวามีนํ้าหนักมากขึ้นกวาปรกติ  
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ภาพที่ 86 กอนมวลที่ดูเบาแตใหความรูสึกหนักหนักกวาปรกติ 

 

       เคร่ืองมือที ่13                                                                                                            

 โดยปรกติมนุษยจะใหความหมายกับกอนมวล (Mass) ที่มีความโปรงแสงวามีนํ้าหนัก

ที่เบากวา กอนมวลที่มีความทึบตัน เปนผลเน่ืองมากจากการรับรูที่มนุษยสามารถรับรูไดถึงขอบเขต

ทั้งภายในและภายนอกของกอนมวล โดยที่ไมตองคาดเดาสิ่งที่บรรจุอยูขางในกอนมวลน้ัน                  

 การทดลองเคร่ืองมือที่ 13 จึงเร่ิมตนออกแบบโดยการประดิษฐกอนมวลจากวัสดุโปรง

แสงเพื่อจําลองที่วางที่มนุษยสามารถเขาไปใชงานได แลวจึงนําไปจัดองคประกอบใหมีลักษณะฝง

หรือจมอยูในระดับพื้นดิน และไดมีมีการแบงพื้นที่สําหรับศึกษาไว 2 หนวยคือ ภายในกอนมวล

และดานใตของกอนมวล แตละกอนมวลจะจําลองใหมีระนาบที่กระชันกับศีรษะของมนุษยเพื่อ

สังเกตการณรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนัก 

 

 

ภาพที่ 87 เคร่ืองมือที่ 13 
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 จากการทดลองจะพบวาการรับรูภาพ (Figure) จากภายนอกจะสังเกตไดวา กอนมวลที่

โปรงแสงที่ใหความรูสึกวาเบาจะดูมีนํ้าหนัก เน่ืองมาจากการจัดองคประกอบ (Organization) ที่ทํา

ใหเหมือนหองกระจกจมฝงอยูในดิน แตจากการสังเกตถึงพื้นที่ภายในกอนมวลจะยังไมสงผลตอ

การรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนักเทาที่ควร เพราะวาถึงจะสรางการจําลองระนาบเหนือศีรษะใหกด

ตํ่าลงมา แตดวยวัสดุที่โปรงแสงทําใหมนุษยสามารถรับรูภาพรวมทั้งหมดไดงายโดยไมตองคาดเดา 

กลาวคือความโปรงโลงทําทําใหมนุษยรูสึกถึงความสบาย ไมรูสึกถูกกดทับจากระนาบดานบนของ

ศีรษะ 

 

 

ภาพที่ 88 ความโปรงแสงของกอนมวลไมอาจสงอิทธิพลตอการรับรูนํ้าหนัก 

 

       เคร่ืองมือที ่14                                                                                                           

 ยังคงเปนการทดลองเกี่ยวกับการรับรูภาพ (Figure) ของกอนมวลที่โปรงแสงโดยการ

ทดลองประดิษฐหุนจําลอง จะแบงกอนมวลโปรงแสงออกเปน 4 หนวย แลวฝงลงไปในระนาบที่

ขึ้นรูปดวยปูนปลาสเตอร กอนมวลโปรงแสงจะฝงอยูในระดับที่ลดลั่นกันไป แลวองคทั้งหมดจะฝง

ตัวตํ่าลงไปจากระดับพื้นสมมุติขององคประกอบที่เปนหนวยใหญที่ประดิษฐจากไมเพื่อสังเกตการ

สงผลตอการรับรูการบิดเบือนนํ้าหนักที่เกิดขึ้น 

 

 

ภาพที่ 89 เคร่ืองมือที่ 14 
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        จะสังเกตไดวาเมื่อลดปริมาณของความโปรงแสงลง และการสงเสริมจะระนาบของปูน

ปลาสเตอรจะทําใหกอนมวลโปรงแสงใหความรูสึกที่มีนํ้าหนักมากกขึ้นจากความเปนจริง อัน

เน่ืองมาจากความแตกตางกันของวัสดุในองคประกอบปลีกยอยของภาพรวมหุนจําลอง เหมือนวา

กอนมวลที่ใหความรูสึกที่เบากดจมลงไปบนกอนมวลที่ดูแข็งแรงกวา และจะเห็นไดวาเมื่อมีระยะ

การกดทับหรือจมลงมากกวา 1 ระดับจะชวยเพิ่มการรับรูของนํ้าหนักมากขึ้น และการสรางที่วาง

จําลองใหมีระนาบที่สงผลตอการรับรูวามีอาการกดทับ จะใหความรูสึกที่อึดอัดและถูกกดทับจาก

นํ้าหนักขององคประกอบทางสถาปตยกรรมทั้งหมด 

 

 

ภาพที่ 90 ระดับที่กดตํ่าลงไปมากกวา 1 ระดับ  

 

       เคร่ืองมือที ่15                                                                                                            

 จากการทดลองเคร่ืองมือที่ผานมาจะพบวาที่วาง (Space) เปนอีกสวนประกอบหน่ึงที่

ทําใหมนุษยเขาใจเร่ืองนํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม เปนเพราะวาในความเปนจริงแลวหลักจากการ

มองภาพรวม (Figure) แลว คือการมองเห็นอาคารจากภายนอกเพื่อเขาใจถึงองคประกอบตาง ๆ 

มนุษยยังตองสามารถเขาไปใชงานในที่วางภายในอาคารเหลาน้ันไดดวย กลาวไดวาการรับรู

นํ้าหนักของอาคารสามารถเกิดไดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก โดยที่องคประกอบตาง ๆ ที่ผาน

การออกแบบสงผลใหเกิดการรับรูเหลาน้ัน                                                                                    

 การทดลองเคร่ืองมือที่ 15 จึงไดเร่ิมการทดลองจําลองที่วาง (Space) ภายใน คือการ

คอย ๆ ใหการลําดับการรับรูจากภายนอกกอน โดยการขึ้นรูปกอนมวล (Mass) จากปูนปลาสเตอร

เพื่อใหความรูสึกที่หนักของตัววัสดุแลวจึงจัดองคประกอบ (Organization) ใหเหมือนวาจมตํ่าลงไป

กวาระดับพื้น แลวจึงสรางการเขาถึงที่วางดวยการสรางเสนทางลาดลงไปยังภายใตของกอนมวลน้ัน 
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ภายในกอนมวลจํากําหนดใหมีปริมาณที่นอยกวาเน้ือวัสดุและเคลือบดวยสีดําเพื่อใหที่วางสงผลตอ

การรับรูที่มีนํ้าหนัก 

 

 

ภาพที่ 91 เคร่ืองมือที่ 15 

 

        การทดลองจะพบวาการรับรูภาพแรก (Figure) ของวัสดุที่ดูมีนํ้าหนัก แลวการลําดับที่

ใหการเขาไปสํารวจที่วาง (Space) ภายใตกอนมวลจะสงผลการรับรูถึงนํ้าหนักในชวงแรก เน่ืองจาก

การรับรูของมนุษยจะตองคาดคะเนไปกอนถึงการกดทับของกอนมวลที่อยูขางใต อีกทั้งความมืด

และสีดําที่เคลือบไปทั้งที่วาง จึงทําใหรูสึกอึดอัด แตเมื่อการเขาไปถึงที่วางแลวจะพบวา อาการที่

รูสึกถึงนํ้าหนักที่กดทับในชวงแรกจะถูกบิดเบือนไปดวยที่วางภายในกอนมวลน้ัน เน่ืองจากมนุษย

สามารถรับรูระนาบเหนือหัวที่สูงขึ้นไป ทําใหแทจริงแลวที่วางที่ดูหนักจากองคประกอบปลีกยอย

ทั้งหมด กลับโปรงโลงและสงผลใหเกิดการรับรูที่เบา และลอยตัว 

 

 

ภาพที่ 92 ที่วาง (Space) ที่ใหความการรับรูที่หนัก และกดทับ 
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ภาพที่ 93 เมื่อเผยออกที่วากลับใหการรับรูที่เบากวาความเปนจริง 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์โครงการ และการวเิคราะห์พืน้ทีต่ั้งโครงการ 

 

การวเิคราะห์โครงการ                                                                                                                                 

 จากการทําความเขาใจในเน้ือหาและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรู การบิดเบือน และ

นํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม จนนําไปสูกระบวนการออกแบบเคร่ืองมือทางความคิดเพื่อนําไปสู

การกอรูปทางสถาปตยกรรม จากการทดลองประดิษฐหุนจําลองทั้ง 15 ตัวเพื่อศึกษาวิเคราะหพื้นที่ 

จะพบวาการทํางานของเคร่ืองมือทางความคิดทั้ง 15 ชิ้นน้ันจะสัมฤทธิ์ผลกับการบิดเบือนการรับรู

นํ้าหนักในงานสถาปตยกรรมน้ันได จะตองสงผลตอการรับรูของมนุษยมาเปนอันดับแรก กลาวคือ

จะตองมีการจัดลําดับ (Sequence) การรับรูความเปนธรรมดา มนุษยจะตองเขาใจสภาพ และบริบท

ด้ังเดิมของพื้นที่ต้ังโครงการกอน แลวจึงจะคอยนําตัวเองเขาไปยังพื้นที่ต้ังโครงการเพื่อเรียนรูและ

รับการบิดเบือนที่เกิดขึ้นของโครงการ                                                                                                    

 จากการวิเคราะหการลําดับ (Sequence) การรับรู และการนําตัวผูใชพื้นที่เขาไปสูพื้นที่

ใชงาน จึงจะสรุปไดวาการทํางานของเคร่ืองมือทางความคิดทั้งหมด เหมาะที่จะนําไปสูการสราง

รูปแบบการใชงาน (Function) ของพื้นที่ประเภท พิพิธภัณฑ หรือ หอศิลป ในการจัดแสดงงาน

ศิลปะและนิทรรศการตาง ๆ เพราะประโยชนใชสรอยของพื้นที่ใชงานอาคารประเภทน้ีมีความ

เหมาะสมที่นําเร่ืองของการรับรูเขาไปเกี่ยวของ เพื่อสรางระบบการเขาถึง การรับรู การเรียนรูและ

สรางความเขาใจในองคประกอบทางสถาปตยกรรม งานศิลปะประเภทตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนองค

ความรูในหมวดเดียวกัน                        

 การเลือกที่ต้ังโครงการจึงเร่ิมวิเคราะหหาจากตัวบริบทที่มีความด่ังเดิมอยูแลวในพื้นที่ 

และเลือกนําเคร่ืองมือทางความคิดไปสรางนัยยะทางสถาปตยกรรมในอาคารหลังเดิมที่มีอยูแลว 

เพราะโดยปรกติอาคารหลังเดิมจะสรางความทรงจําเกี่ยวกับการรับรูของเดิมไวในประสบการณ

ของมนุษยแลว ทําใหการสรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมจึงมีความสอดคลอง กับเน้ือหาการ

บิดเบือนการมนุษยแลว ทําใหการสรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมจึงมีความสอดคลอง กับ

เน้ือหาการบิดเบือนการรับรูการวิเคราะหหาพื้นที่ต้ังจึงเลือกอาคารหอศิลปราชดําเนินเปนที่ต้ัง

โครงการ อีกทั้งบริบทเดิมโดยรอบอาคารหลังเกาน้ีมีความหนาแนนในการสัญจรไปมา จึงสามารถ
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สรางนิยามถึงบริบทที่ดูหนัก หนาแนน เพื่อใหตัวโครงการที่ตองการบิดเบือนเร่ืองการรับรูนํ้าหนัก

เกิดการยอนแยงกับตัวบริบทดวยเชนกัน  

  

ทีต่ั้งโครงการ                                                                                                                                   

 ที่ต้ังโครงการปจจุบันคือ อาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน อาคารแหงน้ีต้ัวอยูที่ถนน

ราชดําเนินกลาง  

 

 

ภาพที่ 94 ภาพถายทางอากาศของที่ต้ังโครงการปจจุบัน                                                                                         

ที่มา: Map, March 29, 2015, available from 

https://www.google.co.th/maps/@13.7558317,100.5027338,284m/data=!3m1!1e3?hl=en  

 

วเิคราะห์บริบทรอบทีต่ั้งโครงการ                                                                      

 สภาพบริบททางด้านหน้าอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน                          

 สภาพการณที่ต้ังโครงการปจจุบันดานหนาอาคารหอศิลปรวมสมัยจะติดกับถนนราช

ดําเนินกลาง การสัญจรในปจจุบันจะมีความหนาแนนของยานพาหนะบนถนนราชดําเนินกลาง

ตลอดทั้งวัน ดานหนาของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินจึงไดรับผลกระทบของมลภาวะทาง
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อากาศ และมลภาวะทางเสียงมากกวาดานอ่ืน ๆ ของอาคาร แตขอดีของอาคารดานน้ีคือผูคนที่

สัญจรไปมาสามารถเห็นดานหนาของอาคารหอศิลปรวมสมัยไดอยางชัดเจนตลอดแนวอาคาร และ

แนวของบาทวิถีที่มีขนาดกวางทําใหสะดวกตอการสัญจรบนทางเทาและมีแนวตนไมใหรมเงาได

ในระดับ เสมือนเปนที่วางสาธารณะกอนเขาสูตัวอาคาร 

 

 

ภาพที่ 95 สภาพดานหนาปจจุบันของหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

 

          

ภาพที่ 96 สภาพบาทวิถีดานหนาหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

 

 

ภาพที่ 97 สภาพการจารจรที่คับคลั่งตลอดทั้งวันดานหนาหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 
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 สภาพบริบททางด้านซ้ายของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน                          

 สภาพปจจุบันทางดานซายของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินจะติดกับอาคารแสดง

นิทรรศการณรัตรโกสินทร โดยมีถนนเขาซอยดําเนินกลางไทย ไวใชสําหรับผานเขาออกระหวาง

ชุมชนทางดานหลังของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน โดยปรกติจะมีรถยนตเขาออกตามเวลา

ทําการแตไมพลุกพลานมาก สวนใหญจะเปนการสัญจรบนทางเทามากกวา รถที่เขาออกจะเปนรถ

ที่มาใชบริการหรือเที่ยวชมงานของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จึงไมคอยเกิดมลภาวะทาง

อากาศ และมลภาวะทางเสียงมากนัก 

 

 

ภาพที่ 98 ซอยระหวางหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินกับนทรรศการณรัตรโกสินทร 

 

 

ภาพที่ 99 ทางสัญจรทางดานซายของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 
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 สภาพบริบทด้านหลงัอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน                                   

 สภาพปจจุบันทางดานหลังของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินจะติดกับแนวของ

อาคารพานิชย และชุมชนที่อาศัยอยูในซอยดําเนินกลางไทย โดยมาทางสัญจรขนาดเล็กเชื่อม

ระหวางถนนราชดําเนินกลาง ผานทะลุไดโดยรอบของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน ผูใชทาง

สัญจรสวนใหญคือคนที่อาศัยอยูในชุมชนและผูที่มาเที่ยวชมนิทรรศการณ เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญ

ในบริเวณน้ีเปนบานพักอาศัย ในชวงเวลาปรกติการสัญจรึจงไมพลุกพลาน ทําใหดานหลังของ

อาคารไมคอยไดรับมลภาวะสักเทาไหร 

 

 

ภาพที่ 100 ทางสัญจรระหวางดานหลังอาคารและชุมชน 

 

 

ภาพที่ 101 สภาพปจจุบันของชุมชนที่อยูหลังอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 
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 สภาพบริบทด้านขวาอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน                                       

 สภาพปจจุบันทางดานขวาของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินจะเชื่อมตอกับถนน

ในซอยดําเนินกลางไทยจากทางดานซายของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินกลาง สูบริเวณวง

เวียนของอนุสาวรียประชาธิปไตย และติดกับรานอาหารเมธาวลัย ศรแดง ทางดานขวาของอาคารมี

สภาพคลายกลับทางดานซาย และดานหลังของอาคารหอศิลปรวมสมัย การสัญจรจะไมพลุกพลาน 

มีเฉพาะยานพาหนะเขาออกจากในชุมชน และที่เขามาเที่ยวชมนิทรรศการณ และผูที่มาใชบริการ

รานอาหารเมธาวลัยศรแดง ทางดานขวาของของอาคารหอศิลปรวมสมัยจึงไมคอยไดรับมลภาวะ

จากทั้งทางเสียง และ มลภาวะทางอากาศมากเทาไหรนัก 

 

 

ภาพที่ 102 ทางสัญจรที่ทะลุไปสูบริเวณวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย 

 

 

ภาพที่ 103 ทางสัญจรในซอยที่เชื่อมตอไปยังทางออกบริเวณวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย 
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วเิคราะห์ทีต่ั้งโครงการ                                                                                                      

 ประวตัิอาคารหิศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน                                                                         

 อาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จัดเปนอาคารกลุมคสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

ความสูง 3 ชั้น (ไมรวมชั้นลอย) และสูง 4 ชั้นที่ปลายอาคาร ขนาดพื้นที่ใชสอยรวม ประมาณ 4,800 

ตรารางเมตร เร่ิมกอสรางบนถนนราชดําเนินกลางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442 ภายใตพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เพื่อปลูกสรางอาคารสาธารณะประเภทตาง ๆ 

ประกอบไปดวย อาคารพานิชย โรงมหรสพ และโรงแรม กลุมสถาปนิกผูออกแบบมีหลายทาน เชน 

ม.ล.ปุม มาลากุล และคุณหมิว อภัยวงศ งานกอนสรางอาคารทั้งหมด 15 หลังบนถนนราชดําเนิน

กลางใชเวลาระหวางพ.ศ. 2580 – 2491 ใชงบประมาณกอสรางทั้งหมดประมาณ 10 ลานบาท 

ปจจุบันกลุมอาคารทั้งหมด อยูภายใตการดูแลของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย0 14 

 

 

ภาพที่ 104 ลักษณะของโครงสรางคสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

 

       รูปแบบสถาปัตยกรรม                                                                                                    

 กลุมอาคารสองฟากถนนราชดําเนิน เปนสถาปตยกรรมที่กอสรางขึ้นในชวงป พ.ศ. 

2482 – 2491 ซึ่งตรงกับชวงสมครามโลกคร้ังที่ 2 สถาปนิกในสมัยน้ันหลายทานสําเร็จการศึกษา

                                                           

            
14

 สมาคมนิสิตเกาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, A+A นิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ชองเปด, 2555), 22. 
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จากตางประเทศ จึงไดรับอิทธิพลของงานสถาปตยกรรมสากล ซึ่งในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 มี

แนวความคิดที่เปนสถาปตยกรรมแบบโมเดิรน สถาปนิกไทยกลุมดังกลาวจึงถายทอดแนวความคิด

แบบโมเดิรนลงไปในสถปตยกรรมไทยในยุคน้ัน                                                                          

 การกอสรางในชวงเปลี่ยนระบอบการปกครอง (พ.ศ.2475) จนถึงชวงสงคราม (พ.ศ. 

2482 – 2488) ยังคงยึดติดกับแนวสถาปตยกรรมแบบคลาสสิคตะวันออก ซึ่งในความสําคัญกับ

สัดสวนที่ถูกตองของอาคาร โดยเฉาะเร่ืองของแนวแกน (Axis) เพื่อใหเกิดความสมดุลของการวาง

ผัง ตามแนวแกนของถนน และยังผสมรูปแบบที่หลากหลาย เชน แนวอารต เดคอร แนวนีโอ – 

คลาสสิค แนวนีโอ- พลาสติก และแนวโมเดิรน เปนตน ซึงมีลักษณะที่ชัดเจน ไดแก หลังคาที่ตัด

แบบเรียบ ซึ่งอาจเปนหลังคาคอนกรีตปดกั้นดวย parapet  

 

 

ภาพที่ 105 รูปแบบโมเดิรนของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

        

       กลุมอาคารสองฟากราชดําเนินยังไดรับอิทธิพลแนวนีโอ – พลาสติก ที่แนวการจัด

องคประกอบตามแนวศิลปกรรมแบบ มองเดรียน (Mondrian) ที่มีลักษณะเฉพาะบางประการ เชน 

การจัดใหผนังในแนวต้ังมีระนาบทางต้ังในระนาบตาง ๆ กันมีกันสาดบาง ๆ คลุมสวนหนาตาง ซึ่ง

ใชหนาตางสีเขมตัดกับผนังสีออน สถาปนิกออกแบบใหแกนสมดุลอยูกึ่งกลางอาคาร โดย

กําหนดใหมีทางเขาหลักตรงกลาง มีแนวคลีบ คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ทางต้ังระหวางหนาตาง

และกันสาด ยื่นออกจากแนวผนังเพื่อเนนเฉพาะทางเขา สวนหนาตางอ่ืน ๆ มีเพียงกันสาดคสล. ที่

ออกแบบไว สวนผิวผนังภายนอกอาคารเปนผนังกอิฐฉาบปูนทําผิวไมเรียบ (Texture) เซาะรอง

เลียนแบบการเรียงหิน เปนการเนนแนวขอบครีบ คสล. และขอบปูนปนกรอบหนาตางใหเดนชัด
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ยิ่งขึ้น หลังคาดาดฟาอาคารในสวนโคงของปลายอาคารทั้งสองดาน เปนพื้นคสล. กลางอาคาร

ระหวางโคงทําเปนหลังคาจ่ัว โครงไมมุงกระเบื้องยกขอบสูง (parapet) เพื่อบังหลังคากระเยื่อง และ

ทําเปนกันสาด 

 

 

ภาพที่ 106 การใชสีบนผนังที่ไดรับอิทธิพลแบบมองเดรียน (Mondria) 

 

 

ภาพที่ 107 สวนหนาของอาคารที่เนนความสมดุล 

 

 

ภาพที่ 108 สวนโคงที่ปลายอาคาร 
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สภาพปัจจุบันของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน                                                                       

 ในปจจุบันอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินไดมีการบูรณะซอมแซมจากอาคาร

พานิชย มาเปนการใชงานเพื่อจัดแสดงงานศิลปะ นิทรรศการณ ตาง ๆ ภายนอกของอาคารไดมีการ

ซอมแซมแตไมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณภายนอกแตอยางใด ยังคงไวซึ่งรูปแบบ

สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากตะวันและรูปแบบตาง ๆ ที่ไดกลาวมา จากการออกแบบต้ังแต

ยุคเร่ิมแรกของกลุมอาคารสองฟากถนนราชดําเนิน                                                                       

 พื้นที่ภายในไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

ใหมที่ ซึ่งประกอบไปดวย หองจัดแสดงงาน หองสมุด หองประชุมสัมมนา การแสดงงานศิลปะ

หรือนิทรรศการ สวนใหญงานที่จัดแสดงที่หอศิลปรวมสมัยราชดําเนินจะเปนนิทรรศการชั่วคราว 

ลักษณะของผังพื้นปจจุบันจึงไมมีการกั้นหองเปนสัดสวนแตอยางใด เพื่อความสะดวกในการ

จัดรูปแบบการแสดงงานที่ตางกันไป ของแตละงานที่เขามาใชสถานที่  

 

 

ภาพที่ 109 พื้นที่ใชงานปจจุบันที่เปนสวนจัดแสดงงานนิทรรศการตาง ๆ 

 

             

ภาพที่ 110 การจัดผังแบบเปดทําใหสะดวกตอการจัดรูปแบบของการแสดงงาน 
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 ในสวนของโครงสรางหลักที่เปนเดิมเปนโครงสรางคสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ไดมมี

การทุบพื้นออกไปบางสวนเพื่อเปนการขยายขอบเขตของที่วางภายใน (Space) ใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับหนาที่ใชงาน (Function) ในปจจุบัน บางสวนของโครงสรางไดมีการเพิ่มชั้นลอยเขา

ไปเพื่อเพิ่มพื่นที่ ที่ใชสําหรับแสดงงาน และมีการเพิ่มโครงสรางบางสวนที่ใชเพื่อการสัญจรภายใน 

ทางสัญจรหลักในทางต้ังยังคงของเดิมไวคือบันไดหลักจํานวน 5 ชุดแตไดเพิ่มลิฟทเขาไปในอาคาร

อีกจํานวน 3 ชุด  

     

ภาพที่ 111 โครงสรางคสล. ที่ขยายที่วาง (Space) ในทางต้ัง 

 

 

ภาพที่ 112 หองจัดแสดงงานที่ชั้น 2 

 

 

ภาพที่ 113 การเชื่อมตอของที่วางในปจจุบันของการจัดแสดงงาน 
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บทที ่5 

  การออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ                                                                                             

 จากการศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู การรับรูในงานสถาปตยกรรม 

นิยามของการบิดเบือน การทําความเขาใจเร่ืองการรับรูนํ้าหนักของมนุษย จนสามารถเขาใจการ

ทํางานรวมกันของเน้ือหาตาง ๆ นําไปสูกระบวนการออกแบบเคร่ืองมือ (Tool) ในการผลิตชิ้นสวน

ที่มีนัยยะขององคประกอบทางสถาปตยกรรม จะพิจารณาไดถึงความสอดคลองของการกอรูปของ

งานสถาปตยกรรม กลาวไดวาการทํางานรวมกันจากการศึกษาและทดลองเคร่ืองมือ จะเห็น

ความสัมพันธระหวางการสรางพื้นที่ ที่บิดเบือนการรับรูนํ้าหนักของมนุษย จากการที่มนุษยเองเอา

รางกายเขาไปรับรูมวล (Mass) ในพื้นที่การใชงาน (Function) โดยใชประสบการณเดิมที่แตละตัว

บุคคลมีอยูเดิม เพื่อเขาใจการบิดเบือนของนํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม ความเขาใจตอการบิดเบือน

ดังกลาว สามารถอางอิงไดจากหลักการพื้นฐานของการรับรูในงานสถาปตยกรรม เชน การรับรูภาพ 

(Figure) การลําดับการรับรู (Sequence) การรับรูการจัดองคประกอบ (Organization) ความเขาใจ

เน้ือหาของวัสดุ เปนตน เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองของเน้ือหาทฤษฎี และออกแบบศึกษา

เคร่ืองมือ (Tool) และประเภทของหนาที่การใชงาน (Function) ที่สามารถนําไปกอรูปทาง

สถาปตยกรรมได และมีความเหมาะสมคือ พิพิธภัณฑ หอศิลป                                                                                         

 โดยทั่วไปงานศิลปะสามารถแบงไดออกเปน 8 ประเภทดังน้ี                                         

 1. จิตรกรรม (Painting)                                                                                                  

 2. ประติมากรรม (Sculpture)                                                                                          

 3. สถาปตยกรรม (Architecture)                                                                                     

 4. วรรณกรรม (Literature)                                                                                            

 5. คีตกรรม (Music)                                                                                                       

 6. นาฏกรรม (Drama)                                                                                                     

 7. หนัง (Cinema)                                                                                                            
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 8. ถายภาพ (Photo)                                                                                                      

 หากลองจัดหมวดหมูในการผลิตชิ้นงาน และ แสดงงานศิลปะประเภทตาง ๆ จะ

สามารถสังเกตถึงความสอดคลองกันในเน่ือหาของเร่ืองนํ้าหนัก กลาวคือมนุษยเรามักจะนิยมให

นิยามในเร่ืองของนํ้าหนักผานการชมงานศิลปะ ประเภทตาง ๆ จากทั้งการพิจารณาวัสดุที่นํามาผลิต

ชิ้นงาน การใหแสงและสี เน้ือหา และการแสดงออกของงานศิลปะประเภทน้ัน ๆ ที่มีปฎิสัมพันธกับ

การรับรูและประสบการณเดิมโดยทั่วไปของมนุษย แตเมื่อพิจารณาเฉพาะการรับรูภาพ (Figure) 

ของกอนมวล (Mass) ชิ้นงานศิลปะ จะสามารถแบงวิธีการชมงานออกเปน 2 วิธีคือ   

1. การรับรู้ภาพ (Figure) แบบ 2 มิติ                                                                                                

 การรับรูประเภทน้ีจะเกิดขึ้นกับการชมงานประเภท งานจิตรกรรม ภาพพิมพ ภาพถาย 

หรืองานศิลปะที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่บาง เชน กระดาษ ผาใบ เปนตน และจะตองจัดแสดงดวยวิธีการ

เขากรอบรูป งานศิลปะประเภทน้ีจะสงผลตอการรับรูของตัวกอนมวล (Mass) ของงานศิลปะที่มี

นํ้าหนักที่เบา  

2. การรับรู้ภาพ (Figure) แบบ 3 มิติ                                                                                               

 การรับรูประเภทน้ีจะเกิดขึ้นกับการชมงานประเภท งานประติมากรรมรูปหลอ รูปปน 

งานเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑที่เปน 3 มิติ การผลิตชิ้นงานประเภทน้ีจะผลิตขึ้นจากวัสดุที่

หลากหลาย เชน ดินเหนียว โลหะ ไม หรือวัสดุประเภทอ่ืนทั่วไปเปนตน งานศิลปะแบบ 3 มิติจะ

สงผลตอการรับรูในเน้ือหาของนํ้าหนักกับมนุษยไดชัดเจนกวาการชมงานประเภท 2 มิติ เพราะ

มนุษยเราจะรับรูนํ้าหนักของศิลปะประเภทน้ีจากวัสดุที่ผลิตกอนมวล (Mass) การจัดวาง ขนาดของ

ชิ้นงานศิลปะ ทําใหงานศิลปะประเภทน้ีจะสงผลตอการรับรูนํ้าหนักไดแจมชัดกวาการชมงาน

ศิลปะประเภทอ่ืน ๆ                                                                                                                        

 การรับรูการชมงานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ เชนการชมการแสดงละเวที การชมการแสดง

ดนตรี การน่ังอานวรรณกรรม เปนตน ถือวาการรับรูภาพรวมของการจัดแสดง การชมงานประเภท

ดังกลาวจะไมใชวิธีการรับรูภาพ (Figure) ของกอนมวล (Mass) ที่จัดแสดง แตเปนการรับรูภาพรวม

ของการแสดง โดยรับชมจากการวิธีการเลาเร่ืองราวตาง ๆ แตการจัดแสดงงานประเภทน้ีมีความ

ตองการเรียกรองพื้นที่สําหรับใชงานในการจัดแสดง เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผู

เขาชม และสวนของการจัดแสดงบนเวที รวมไปถึงพื้นที่สําหรับเก็บงานศิลปะประเภทวรรณกรรม 

เชน พื้นที่สําหรับการอาน พื้นที่สําหรับการเก็บหนังสือ เปนตน 
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       จากการจัดกลุมแยกประเภทวิธีการจัดแสดงชิ้นงานศิลปะ จะสังเกตไดวามีความ

สอดคลองกันในเน้ือหาเร่ืองการรับรูนํ้าหนักระหวางการรับรูนํ้าหนักในงานศิลปะ และการรับรู

นํ้าหนักในงานสถาปตยกรรม สามารถนําไปสูแนวคิดในการจับคูวิธีการรับรูกอนมวล (Mass) ของ

งานศิลปะกับเคร่ืองมือ (Tool) ทางความคิดที่ไดมีการออกแบบทดลองไว โดยการสรางสวนตาง ๆ 

ของการจัดแสดงงานศิลปะ จากเคร่ืองมือ (Tool) ที่จะเปนลําดับการเขาถึงพื่นที่ตาง ๆ ภายใน

โครงการ เพื่อสงผลตอการรับรูและเรียนรูการบิดเบือนนํ้าหนักที่เกิดขึ้นจากหนวยยอยของพื้นที่ ที่

ใชเปนพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ โดยจะแบงพื้นที่เปน 4 หนวยคือ  

   1. พื้นที่สําหรับแสดงงานศิลปะประเภทจิตรกรรม (Painting) ภาพถาย (Photo)  

   2. พื้นที่สําหรับแสดงงานศิลปะประเภทประติมากรรม (Sculpture)  

   3. พื้นที่สําหรับแสดงงานศิลปะประเภทวรรณกรรม (Literature) 

   4. พื้นที่สําหรับแสดงงานศิลปะประเภทคีตกรรม (Music) นาฏกรรม (Drama) หนัง    

 (Cinema)  

 

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                                         

 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมคร้ังที ่1                                                               

 กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 1 เร่ิมตนกระบวนการออกแบบดวยการ

เลือกใชเฉพาะที่ต้ังของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน โดยการเร่ิมตนรูปแบบขององคประกอบ

ของสถาปตยกรรมใหมทั้งหมดจากจากการเลือกใชชิ้นสวนของเคร่ืองมือ (Tool) ที่เหมาะสมกับ

ที่ต้ังโครงการ นํามาทดลองรอยเรียงเขาไวดวยกันในกระบวนการออกแบบคร้ังที่ 1 ในการรับรูภาพ 

(Figure) แรกของการออกแบบสถาปตยกรรม จะเปนการวางแนวอาคารขนาดไปกับที่ต้ัง เพื่อ

ตองการใหเกิดการรับรูที่ใกลเคียงกับตัวอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน การรับรูแรกที่เห็นตัว

อาคารจากการประดิษฐหุนจําลอง ภายนอกอาคารจะมีลักษณะของมวล (mass) ที่มีความทึบตันแต

ถูกลดทอนความทึบตันดวย การเจาะชองเปดขนาดเล็กและการเซาะลายลงบนผนังอาคาร เพื่อ

ตองการใหสงผลตอการรับรูที่มีนํ้าหนักมีความหนักจากภาพรวมของอาคารภายนอก กอนที่จะเขา

ไปยังดานใน 
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ภาพที่ 114 รูปดานอาคารที่ตองการใหรับรูถึงนํ้าหนัก 

 

        ดานในของการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 1 จะเปนการทดลองนําเคร่ืองมือ (Tool) 

มาวางรอยเรียงกันของพื้นที่ใชงาน พื้นที่แสดงงานศิลปะตาง ๆ โดยใชทางสัญจร (Circulation) ไป

ในเปนการเชื่อมตอแตละหนวยของพื้นที่ ทางสัญจรภายในที่เชื่อมหนวยของพื้นที่ตาง ๆ จะมี

ลักษณะเปนแนวเรียง (Linear) เพื่อการลําดับการเขาถึงที่เปนขั้นเปนตอน การลําดับของการเขาไป

รับรูเร่ืองของนํ้าหนักในพื้นที่ จะเร่ิมรอยเรียงพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่เกิดจากวัสดุที่เบาแตจะ

บิดเบือนใหรูสึกวาหนัก  

 

 

ภาพที่ 115 ลําดับการเขาถึงพื้นที่ภายใน 

         

 จากภาพที่ 116 จะแสดงลําดับการเขาถึงพื้นที่ ที่ใชสําหรับรองรับการจัดแสดงงาน

ศิลปะ โดยแตละพื้นที่จะเปนการทําความเขาใจแนวคิด (Concept) ในเร่ืองของการบิดเบือนนํ้าหนัก

จากการออกแบบทดลองเคร่ืองมือ (Tool) ในบทที่ 3 โดยสามารถจัดลําดับการเขาถึงไดด้ังน้ี                 

 หมายเลข 1 เคร่ืองมือที่ 2                                                                                        

 หมายเลข 2 เคร่ืองมือที่ 14                                                                                   
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 หมายเลข 3 เคร่ืองมือที่ 13                                                                                  

 หมายเลข 4 เคร่ืองมือที่ 8                                                                                    

 หมายเลข 5 เคร่ืองมือที่ 15                                                                                

 หมายเลข 6 เคร่ืองมือที่ 10                                                                               

 หมายเลข 7 เคร่ืองมือที่ 1                                                                                     

 หมายเลข 8 เคร่ืองมือที่ 7                                                                                            

 จากการทดลองออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 1 น้ีจะประเมินรูปแบบไดวา ภาพรวม

ขององคประกอบของการออกแบบสถาปตยกรรมในคร้ังน้ียังมีความเหนือจริง (Fantacy) ในงาน

มากเกินไป โดยผานการแสดงออกของการจัดเรียงพื้นที่ตาง ๆ ใหความรูสึกที่เหมือนสวนสนุก

มากกวาที่จะเปนพิพิธภัณฑ ทางสัญจร (Circulation) ภายในที่ทําหนาที่เปนทางสัญจรหลัก มีความ

ตายตัวไปคือ ไมมีความหลากหลายในการเคลื่อนตัวผานไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ ทางสัญจรภายในควร

จะตองมีการเชื่อมโยง (Shot cut) ของพื้นที่ตาง ๆ ที่หลากหลายมากกวากวาน้ี ความตองการที่จะนํา

เคร่ืองมือ (Tool) มาใชสรางพื้นที่การใชงานที่มากไปทําใหเกิดความแออัด และการใชพื้นที่ที่ไม

เหมาะสมและไมลงตัวในการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 1 

 

 

ภาพที่ 116 พื้นที่ภายใน 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 
 

 

ภาพที่ 117 พื้นที่ภายใน 2 

 

 

ภาพที่ 118 พื้นที่ภายใน 3 

 

       กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมคร้ังที ่2                                                                      

 ในการเร่ิมตนกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 2 น้ีไดกลับไปเร่ิมตนทํา

ความเขาใจกับเน้ือหาของโครงสรางเดิมอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จากการศึกษาเน้ือหาที่

เกี่ยวของกับการรับรูและประสบการณเดิม จะพบวาดวยประวัติศาสตรและรูปแบบของอาคารหลัง

เดิม น้ันไดมีปฎิสัมพันธที่เกี่ยวของกับประสบการณเดิมของมนุษยที่เคยเขาไปใชงาน หรือมองเห็น

อาคารจากภายนอกอยูแลว การออกแบบในคร้ังจึงไดใชวิธีการนําเคร่ืองมือ (Tool) ที่ทดลองไวแลว

มาทํางานรวมกับกรอบของโครงสรางอาคารหลังเดิม                                                                               

 จากการศึกษารูปแบบเดิมของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จะเปนการออกแบบ

ในรูปแบบของโมเดิรน วัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารสวนมากจะใชวัสดุประเภทคอนกรีต และ

การจัดวางผังอาคารที่ขนาดไปตามแนวถนนราชดําเนินกลาง โดยไมมีการลดทอนองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมของอาคาร จึงทําใหการรับรูมวล (Mass) ของอาคารสงผลใหความรูสึกที่มีนํ้าหนักอยู

แลว ประกอบกับบริบททางดานหนาอาคารที่มีความพลุกพลานของการสัญจรบนถนนราชดําเนิน 
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สงผลใหภาพรวมของบริเวณน้ีดูมีความหนัก หนาแนน ทางความรูสึก แนวคิดการออกแบบ

สถาปตยกรรมในคร้ังจึงเห็นความสอดคลองของการออกแบบงานประเภท พิพิธภัณฑ หอศิลป ที่

พื้นที่การใชงานเพื่อการเรียนรูและชมงานศิลปะ จะใหความรูสึกถึงความเบาของพื้นที่ใชงาน ทําให

เกิดการยอนแยง (Sarcastic) กันระหวางภายในและภายนอกอาคาร 

 

 

ภาพที่ 119 กรอบของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

          

        การจัดสรรพื้นที่ภายในจะแบงออกเปน 6 หนวยของพื้นที่ในการใชงาน โดยแตละ

พื้นที่จะทําหนาที่เปนพื้นที่แสดงงานศิลปะประเภทตาง แบงเปน 2 ชั้นทางสัญจรภายในยังคงยึดทาง

สัญจรหลักในแนวต้ังในการสัญจรแนวด่ิง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสัญจรในทางราบเพื่อให

เหมาะสมกับการเขาไปใชพื้นที่ตาง ๆ  

 

 

ภาพที่ 120 พื้นที่ภายในแบงออกเปน 6 หนวย 

 

 การแบงพื้นที่ในสวนการจัดแสดงงานศิลปะในการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 2 น้ี

ยังคงยึดหลักเน้ือหาของการบิดเบือนการรับรูนํ้าหนักจากการทดลองออกแบบเคร่ืองมือ (Tool) 
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นํามาปรับใชใหเกิดความสอดคลองในการจัดพื้นที่ดานในโดยตองการให พื้นที่ใชงานบนชั้น 1 

และชั้น 2 มีความสัมพันธในการรับรูมวล(Mass) จากมุมมองตาง ๆ ของการใชงาน โดยวิธีการคือ 

ในสวนของพื้นที่การจัดแสงงานศิลปะชั้น 2 จะมีลักษณะที่เปนหองการจัดแสดงที่ประกอบขึ้นจาก

วัสดุที่ใหความรูสึกวาหนัก เชน คอนกรีต โลหะ ไม เปนตนโดยการจัดวาง (Organization) ให

เหมือนลอยอยูเหนือหัว (Over – head) สงผลใหเกิดการรับรูนํ้าหนักที่บิดเบือนที่วา กอนมวล 

(Mass) ที่ประกอบจากวัสดุที่มีนํ้าหนักและทึบตัน สามารถลอยตัวอยูในอากาศที่สงผลใหความรูสึก

เบา หองจัดแสดงที่ชั้นสองจะจัดแสดงงานประเภทศิลปะที่ใหการรับรูแบบ 3 มิติ เชน งาน

ประติมากรรม (Sculpture) เปนตน สวนในชั้นหน่ึงจะเปนหองจัดแสดงงานศิลปะที่ประกอบขึ้นจาก

วัสดุที่เบา สงผลตอการรับรูที่ดูเปราะ ไมมีนํ้าหนัก เชน กระจก วัสดุโปรงแสง เปนตน การจัดแสดง

งานที่ชั้นหน่ึงจะเปนจัดแสดงงานประเภทการรับรูแบบ 2 มิติ เชน จิตรกรรม (Painting) ภาพถาย 

(Photo) เปนตน จากการจัดวางใหองคประกอบของพื้นที่ระหวางชั้น 1 และ ชั้น 2 มีปฎิสัมพันธกัน

ทางดานมุมมอง โดยใชการมองเห็นซึ่งถือวาเปนประสาทสัมผัสแรกที่มนุษยใชในการรับรู จะขับ

ใหเกิดการเปรียบเทียบถึงนํ้าหนักในประสบการณเดิมของแตละบุคคลของกอนมวล (Mass) ที่ทํา

หนาที่เปนหองจัดแสดงงานศิลปะระหวางชั้น 1 และชั้น 2 กลาวคือ เมื่อผูใชพื้นที่อยูที่ชั้น 1 จะรับรู

มวลของหองจัดแสดงที่ชั้น 2 ซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุที่มีนํ้าหนักในความเปนจริง แตกลับลอยตัว

อยูในอากาศ ในขณะที่ผูใชพื้นที่อยูที่ชั้น 2 จะเห็นหองจัดแสดงที่ชั้น 1 ซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุที่มี

นํ้าหนักเบาในความความเปนจริง แตกลับติดต้ัง สงบน่ิง สงผลใหการรับรูที่หนัก การรับรูใน

ภาพรวม (Figure) ของพื้นที่ภายในทั้งหมดจะสงผลใหเกิดการับรูที่บิดเบือนในเร่ืองของนํ้าหนัก 

 จากกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 2 ประเมินไดวาการทํางานรวมกันของ

การรับรูกรอบของอาคารเดิม ในบริบทของที่ต้ังเดิมทําใหมีเหตุผลสอดคลองในการสรางพื้นที่ 

(Function) การใชงานที่ดูเบาตัว ทําใหเกิดการยอนแยงในแงของความรูสึกเกี่ยวกับการนิยาม

นํ้าหนักในบริบทที่ต้ัง แตการทดลองในคร้ังน้ียังไมไดมีการศึกษาความสอดคลองของชองเปด

อาคารเดิม ที่ชวยใหการเขาใจภายนอกกอนเขาไปใชงานไดดีขึ้นการแบงพื้นที่ภายในของหองจัด

แสดงงานศลิปะ ที่มีปฏิสัมพนัธกันระหวางชั้นที่ 1 และชั้นที่  2 สงผลใหเกิดการเปรียบเทียบของ

กอนมวล (Mass) ระหวางชั้นสงผลใหเกิดการรับรูและเขาใจการรับรูการบิดเบือนในเร่ืองของ

นํ้าหนักที่ชัดเจนขึ้น แตการจัดสรรพื้นที่ภายในยังมีความเปนหองที่เปนขอบเชตชัดเจนมากเกินไป 

จึงทําใหเกิดความหนาแนนของหนวยตาง ๆ ของพื้นที่ภายในยังคงใหความรูสึกที่ไมเบาตัว

เทาที่ควร 
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ภาพที่ 121 การมีปฏิสัมพันธของมวลระหวางชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 

 

 

ภาพที่ 122 บริเวณโถงที่มีวัตถุที่มีนํ้าหนักลอยตัว 

 

 

ภาพที่ 123 กอนมวลขนาดใหญลอยตัว ในขณะที่กอนมวลขนาดเล็กสงบน่ิง  

 

   ส
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ภาพที่ 124 ภาพรวมของพื้นที่ภายในที่มีปฏิสัมพันธกัน 

 

     กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมคร้ังที ่3                                                           

 กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 3 เปนการพัฒนาแนวคิดตอมาจาก

กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 2 ในการออกแบบคร้ังน้ีไดทําการศึกษาชองเปดทาง

ดานหนาอาคารหอศิลปรวมราชดําเนิน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการจัดสรรคพื้นที่สําหรับใช

งานภายใน และสอดคลองไปแนวความคิดของการรับรูที่จะคอย ๆ ลําดับการรับรูจากภายนอกสู

ภายในอาคารและพื้นที่ใชงาน                                                                                                        

 จากการศึกษาชองเดิมของอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนินจะพบวา ชองเปดเดิมจะ

แบงออกเปน 3 ชุดตามโครงสรางเดิมของของอาคาร ในชุดที่ 1 จะเปนชองเปดขนาดใหญสูง

ประมาณ 4 เมตร กวางประมาณ 5.5 เมตร อยูตลอดทั้งแนวดานหนาอาคาร ชองเปดชุดที่ 2 เปนชอง

เปดที่อยูเหนือชองเปดชุดที่ 1 ทําหนาเปนชองแสง และ ชองเปดชุดที่ 3 เดิมเปนหนาตางของอาคาร

จะติดต้ังอยูบนชั้น 2 และ ชั้น 3 ของอาคาร ยาวตลอดทั้งแนวดานหนาอาคารหอศิลปรวมสมัยราช

ดําเนิน ชองเปดเหลาน้ีจะมีปฏิสัมพันธกับการรับรูในการมองเห็น กลาวคือชองเปดเหลาน้ีจะทําใหผู

ที่มองเห็นดานหนาอาคาร สามารถอานและเขาใจความปรกติของอาคาร สามารถคาดคะเนพื้นที่ใช

สรอยภายใน (Function) จากความเขาใจความปรกติของภาพรวม (Figure) เดิมของอาคารหอศิลป

รวมสมัยราชดําเนิน น้ีจะเปนการเร่ิมตนลําดับแรกของการรับรูความปรกติกอนจะคอย ๆ ลําดับการ

บิดเบือนการรับรูไปพรอม ๆ กับการเขาไปใชงานในพื้นที่ตามวิธีการออกแบบเคร่ืองมือที่ 1 (Tool)  

จะอธิบายไดวาจากการอานองคประกอบสถาปตยกรรม จากชองเปดเดิมของอาคารหอศิลปรวม

สมัยราชดําเนิน เราจะสามารถรับรูและเขาใจรูปแบบของอาคารวามี 4 ชั้น ตามลักษณะของชองเปด

ที่ปรากฏอยูบนผนังอาคารในสภาพความเปนจริง แตเมื่อลําดับจากภายนอกเขาไปสูการใชงานพื้นที่
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ภายในอาคาร ความเปนชั้นของอาคารไดถูกบิดเบือนสลายไปดวยการแบงพื้นที่ภายในใหมตาม

แนวความคิดในการออกแบบ ดวยกอนมวล (Mass) ของพื้นที่ใชสรอย (Function) ภายใน จากความ

เปนชั้นความเปนพื้นที่ซอนกันในแนวด่ิง จะถูกสลายไปเปนระดับของพื้นที่ลอยอยูเหนือหัว (Over 

– head) เกิดความไมชัดเจนของความเปนชั้นตามความเขาใจจากประสบการณเเดิม ในการอานงาน

สถาปตยกรรมจากภายนอก 

 

 

ภาพที่ 125 ชองเปดดานหนาอาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

  

       การจัดสรรพื้นที่ใชงาน (Fuction) ภายในจะแบงออกเปน 6 หนวยยอยของพื้นที่

สําหรับเปนพื้นที่การจัดแสดงงานศิลปะประเภทตาง ๆ โดยจะแบงดัง                                                       

 1. พื้นที่โถงสวนกลาง                                                                                                   

 2. พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะประเภทจิตรกรรม (Painting)                                               

 3. พื้นที่จัดแสงงานประเภทประติมากรรม (Sculpture)                                                   

 4. พื้นที่โรงมหรศพ สําหรับจัดฉายหนัง (Cenima) หรือ ละคร (Drama)                       

 5. พื้นที่สําหรับหองสมุด                                                                                               

 6. พื้นที่ยอย ๆ ทั่วไปบริเวณสวนโคงปลายอาคาร                                                          

 วิธีการจัดสรรพื้นที่แสดงงานจะใชแนวคิดในการออกแบบคือการจับคูของการรับรู

มวล (Mass) ในการชมงานศิลปะเขากับการสรางมวล (Mass) ของหนวยของพื้นที่การจัดแสดงงาน

ศิลปะ โดยวิธีการคือในระดับชั้นที่ 1 จะประกอบหองจัดแสดงงานศิลปะที่ใชการรับรูมวลแบบ 2 

มิติ เชน จิตรกรรม (Painting) ภาพถาย (Photo) เปนตน หนวยพื้นที่จัดแสดงน้ีจะประกอบขึ้นจาก

วัสดุที่โปรงแสง ใหความรับรูนํ้าหนักที่เบา แตจะถูกจัดองคประกอบ (Organization) ใหอยูตํ่ากวา
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ระดับพื้นชั้น 1 หรือเขาใจไดวาทําใหลักษณะของพื้นที่น้ีจมลึกลงไปกวาความเปน เพื่อใหสงผลตอ

การรับรูที่บิดเบือนจากวัสดุที่เบา แตใหความรูสึกที่หนัก  

  

 

ภาพที่ 126 การจัดสรรพื้นที่ใชสรอยภายใน 

 

 

ภาพที่ 127 การจัดองคประกอบของพื้นจัดแสดงงานชั้นที่ 1  

 

       อีกหน่ึงสวนพื้นที่ในระดับชั้นที่ 1 คือสวนของพื้นที่หองสมุดจะถูกจัดองคประกอบ

ดวยการใหเกิดการรับรูแบบเปรียบเทียบกอนมวล (Mass) ในพื้นที่เดียวกันคือ ใหสวนของสมุดจะ

แบงพื้นที่ในตัวออกเปน 3 หนวยยอย แตละหนวยยอยจะประกอบขึ้นจากวัสดุที่มีลักษณะโปรงแสง

ที่ใหการรับรูที่เบา และวัสดุที่เปนโลหะที่ใหการรับรูที่หนัก ทั้ง 3 หนวยมีลักษณะกอนมวล (Mass) 

เปนลูกบาศก การจัดวางองคประกอบ (Organization) จะมีลักษณะที่หนวยของพื้นที่ที่ประกอบขึ้น

จากวัสดุโปรงแสงแยกเปน 2 หนวยจะอยูตําลงไปจากรับดับพื้นชั้น 1 ความลึกเทียบเทากับหนวย

พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะประเภทจิตรกรรม และอีก 1 หนวยพื้นที่ที่ประกอบขึ้นจากวัสดุประเภท
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โลหะจะวางตัวอยูในระดับเดียวกับชั้นที่ 1 ในลักษณะที่ลอยตัวอยูเหนือตรงกลางระหวางอีก 2 

หนวยยอยของในพื้นที่เดียวกันของหองสมุด การสรางพื้นที่ใชงานในสวนของสมุดจะทําใหเกิดการ

เปรียบเทียบในแงของการรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนัก โดยวัสดุมนุษยเขาใจวามีนํ้าหนักแตลอยตัว

อยูเหนือกวา วัสดุที่มนุษยเขาใจวามีนํ้าหนักที่เบากวา เปนแนวความคิดเดียวกับการทดลอง

เคร่ืองมือที่ 1 (Tool) 

 

 

ภาพที่ 128 หารจัดวางองคประกอบในพื้นที่หองสมุด 

  

       พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะในระดับชั้นที่ 2 จะเปนพื้นที่การจัดแสดงงานศิลปะประเภทที่

ใชการรับรูแบบ 3 มิติ เชน ประติมากรรม (Sculpture) เปนตน โดยในหนวยของพื้นที่การใชงานน้ี

จะแบงออกเปน 2 หนวยยอยที่ประกอบขึ้นจากวัสดุที่ตางชนิดกัน คือ หนวยแรกประกอบขึ้นจากไม 

และ อีกหนวยประกอบขึ้นจากการหลอปูนปลาสเตอร ทั้ง 2 หนวยน้ีจะลอยตัวอยูเหนือพื้นที่การจัด

แสดงงานจิตรกรรมที่อยูในระดับชั้นที่ 1 ในลักษณะที่ลดลั่นกันขึ้นไป สาเหตุที่ทั้ง 2 หนวย

ประกอบขึ้นจากวัสดุที่ตางกันคือ ตองการใหเกิดการเปรียบเทียบการรับรูนํ้าหนักของวัสดุจาก

ประสบการณเดิมของมนุษย ระหวางกอนมวล (Mass) ที่วัสดุหลักเปนไม และกอนมวลที่วัสดุหลัก

เปนปูนปลาสเตอร ในขนาดมวลที่เทากันถาอยูในการจัดวางแบบปรกติบนพื้นโลก มนุษยมีแนวโน

วที่จะเขาใจวากอนมวลของปูนปลาสเตอรจะมีนํ้าหนักที่มากกวากอนมวลของไม แตในการจัด

องคประกอบ (Organization) ของพื้นที่น้ีจะจัดวางใหกอนมวลของปูนปลาสเตอรลอยอยูสูงขึ้นกวา 

กอนมวลของไม เพื่อที่จะสงผลตอการรับรูที่บิดเบือนของนํ้าหนักวา วัสดุที่ใหการรับรูที่หนักที่
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สุดแตลอยตัวอยูเหนือกวาวัสดุที่ใหการรับรูที่เบากวา ในหนวยของพื้นที่น้ีจะเปนการประยุกตการ

นําเคร่ืองมือที่ 6 และเคร่ืองมือที่ 10 มาใชในการสรางพื้นที่ 

 

 

ภาพที่ 129 หนวยของพื้นที่จัดแสดงงานระดับชั้นที่ 2 

 

 

ภาพที่ 130 ดานในของพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะประเภทการรับรูแบบ 3 มิติ 

 

       พื้นที่การจัดแสดงศิลปะประเภทการแสดงเชน หนัง (Cinema) ละคร (Drama) เปนตน 

จะอยูในระดับพื้นชั้นที่ 2 พื้นที่ใชงานดังกลาวเปนพื้นที่ที่ตอสามารถรองรับจํานวนของผูคนที่จะเขา

มาใชงานเพื่อการชมการแสดง การจัดสรรพื้นที่ในสวนน้ีจะถูกประกอบขึ้นจากวัสดุประเภทโลหะ 

จากลักษณะความตองการของพื้นที่ใชสรอย (Function) ที่ตองรองรับกิจกรรมได ทําใหกอนมวล 

(Mass) ของพื้นที่น้ีมีขนาดใหญที่สุดในโปรแกรม และจากการประกอบขึ้นจากวัสดุที่ใหการรับรูที่

มีนํ้าหนัก การจัดองคประกอบ (Organization) ของพื้นที่สวนน้ีจะเปนการจัดองคประกอบแบบไม

สมดุล (Asymmetrical Balance) เพื่อใหดูขัดแยงกับลักษณะความใหญและทึบตันของพื้นที่จัดแสดง 
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สงผลใหเกิดรับรูที่บิดเบือนของการรับรูนํ้าหนัก จากการเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดวาง

องคประกอบ 

 

 

ภาพที่ 131 ขนาดของกอนมวล (Mass) ในสวนจัดแสดง 

         

      ในสวนการทางสัญจรภายยังคงไวดวยทางสัญจรหลังในแนวต้ังของเดิมที่มีอยูแลว

อาคารหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จากการพัฒนาแบบการแบงพื้นที่การใชงานภายในของการ

ออกแบบสถาปตยกรรมคร้ังที่ 3 ทําใหการสัญจรภายใน เกิดความงายและสะดวกมากขึ้นในการ

เคลื่อนไปยังพื้นที่ใชงานตาง ๆ ภายในอาคาร และยังสอดคลองกับมุมมองจากจุดตาง ๆ ทําใหงาย

ตอการรับรูในการมองเห็นความบิดเบือนของนํ้าหนักที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ใชงาน ในการออกแบบ

สถาปตยกรรมคร้ังที่ 3 น้ีไดพยายามสรางพื้นที่ใชงานใหมใหทํางานรวมกับระบบโครงสรางหลัก

เดิมของอาคารใหมากที่สุด เน่ืองดวยขอจํากัดของแนวเสาและแนวคานเดิมตอลดชวงตึกที่เดิมมี

จํานวนมากและระยะหางระหวางเสานอย ไมเอ่ือตอการสรางพื้นที่ในการใชงานตามแนวคิด จึงไดมี

การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของโครงสรางเดิมของอาคารไปบาง แตยังพยายามที่จะรักษาสภาพเดิมของ

โครงสรางไวใหมากที่สุด 

 

 

ภาพที่ 132 ทางสัญจรภายใน 
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ภาพที่ 133 แปลนทางสัญจรภายใน 

 

 

ภาพที่ 134 ภาพรวมของทางสัญจร 

 

       จากการออกแบบสถาปตยกรรมในคร้ังที่ 3 น้ีจะประเมินไดวาการเร่ิมตนการศึกษา

องคประกอบเดิมของอาคารหอศิลปราชดําเนิน เชน ชองเปดเดิม โครงสรางเดิม เปนตน เปนสวน

ชวยใหเกิดการกระตุนการรับรูภาพรวม (Figure) เดิมของอาคารเปนการสอดคลองในสวนของ

เน้ือหาการทําความเขาใจรูปแบบที่ปรกติกอน เกิดการบิดเบือนใด ๆ ก็ตาม ทําใหเกิดการลําดับการ

รับรูแรกที่ชัดเจน กอนนําเขาไปสูพื้นที่ใชงาน (Function) ภายในอาคาร ที่ถูกเปลี่ยนพื้นที่ไปจาก

สภาพเดิมแลว                                                                                                                            

 ภายในอาคารไดมีการพัฒนาการจัดสรรพื้นที่จากแนวความคิดในการออกแบบ

สถาปตยกรรมคร้ังที่ 2 จะสังเกตเห็นไดวา การสลายความเปนหองหรือขอบเขตที่ชัดเจน และการ

สลายความเปนชั้นทําใหพื้นที่ภายใน มีปฏิสัมพนธกันในแงของการรับรู ความตอเน่ืองของที่วาง 

(Space) ทําใหเกิดการเปดมุมมองที่กวางขึ้นซึ่งถือวาเปนประสาทสัมผัสแรกที่มนุษยใชในการรับรู

และเรียนรู นําไปสูการเปรียบเทียบในเน้ือหาขององคประกอบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพื้นที่ใชงาน จนเกิด
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ความเขาใจถึงเน้ือหาการบิดเบือนการรับรูนํ้าหนักที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ใชงานและสวนจัดแสดง

งานตาง ๆ  ไดในทันที 

 

 

ภาพที่ 135 การจัดวางองคประกอบใหลอยตัว 

 

 

ภาพที่ 136 ภาพรวมของพื้นที่ใชงานภายใน 

 

 

ภาพที่ 137 องคประกอบที่ใหความรูสึกลอยตัว 
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ภาพที่ 138 การเปรียบเทียบนํ้าหนักของกอนมวล 
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บทที ่6 

สรุปผลการออกแบบและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการรับรูและการเรียนรูของมนุษย ทําให

เขาใจถึงวิธีการวิธีที่มนุษยสามารถรับรูและเรียน ทําความเขาใจเกี่ยวกับการมองโลกผานประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ที่ติดตัวมาต้ังแตกําเนิด จนสะสมเปนประสบการณของแตละตัวบุคคลใหการใหนิยาม 

หรือการใหความหมายตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว นําเปนสูการศึกษาทฤษฎีการรับรูในงานสถาปตยกรรม

เพิ่มเติม จะพบวาในการออกแบบงานสถาปตยกรรมหากมีการนําทฤษฏีการรับรูมาประยุกตใชใน

สวนหน่ึงขั้นตอนของการออกแบบ จะชวยใหงานออกแบบงานสถาปตยกรรมมีปฏิสัมพันธกับ

มนุษยผูซึ่งเปนผูเขาไปใชงานในพื้นที่ของการออกแบบไดมากขึ้น ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

งานสถาปตยกรรม จะนําไปสูการเขาใจที่วาง (Space) จนอาจจะเกิดเปนปรากฏการณในงาน

สถาปตยกรรมชิ้นน้ัน ๆ                                                                                                                    

 ในสวนของขั้นตอนการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของการรับรู มาปรับใชในกระบวนการ

ออกแบบตัวองคสถาปตยกรรมของวิทยาพนธฉบับน้ี ทําใหเขาใจถึงกระบวนการเร่ิมตนศึกษา

ทฤษฎีที่สนใจ กอนนําไปกลั่นกรองเพื่อนําเขาสู (Approach) การสรางตรรรกะของกระบวนการ

ออกแบบ จนนําไปสูขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองมือ (Tool) ที่นําไปกอรูปทางสถาปตยกรรม ที่มี

ภาษา ( Vocabulary) ของตัวองคสถาปตยกรรมเอง การคนควาเน้ือหาในวิทยานิพนธฉบับน้ีจึงถือ

เปนการพัฒนาทักษะ ในการเร่ิมต้ังคําถามถึงการกอรูปทางสถาปตยกรรม และเปนการพัฒนาทักษะ

ในการทดลองสรางเคร่ืองมือ (Tool) ที่นําไปสูการออกแบบองคสถาปตยกรรม เปนการตอยอดทาง

ความคิด และตอบขอสงสัยของตนเองในการเร่ิมออกแบบงานสถาปตยกรรม                                      

 ขาพเจาหวังวาการศึกษาคนควา และการทดลองเคร่ืองมือ (Tool) จนสามารถนําไปกอ

รูปเปนงานสถาปตยกรรมที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการรับรูและเรียนรูของมนุษย จะสามารถนําไป

ตอยอดทางความคิด หรือสรางประโยชนไดในศึกษาหรืออางอิงและการออกแบบงาสถาปตยกรรม

ไมมากก็นอยในอนาคต 
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