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The purpose of this architectural research is to find out the possibility of architectural
formation under condition of existing context as well as environment. The main target is to create
equilibrium balance within ecological activities through the concept of camouflage relationship, thus
this camouflage methodology could apply to search the significance of environment cohabitation
with perception of absence.
However, the hypothesis of architectural absence could create ecology equilibrium
balance between both environment and context, which leads to the experimentation that could carry
out the results of possibility to define presence and absence of architectural camouflage respectively.
On the other hand, to study on the meaning and configuration of how structure could reflect an idea
of both presence and absence in architectural perception. The appearance of these physical could
be named as “Architectural Camouflage”.
Reasonable space that could be easily recognize, in condition of distinguish between
environment and unconformity activity in place are the factors that lead to the process of the site
selection as we as both location and context, where this camouflage method could be took place.
The architectural absence experimentation would presented in such a way of distortion
and ambiguous in physical and environmental coexistence perception. In order to generate the
blurring direction that user could percept in the sense. The interception of each units and ambiguous
functional could create various activities within the space, to throw-out the sense of presence and
absence methodology in architecture throughout the existing environment and context.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Architecture
Student's signature ........................................
Thesis Advisor's signature ........................................

จ

Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2012

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สามารถสาเร็จไปได้ ด้วยคาแนะนาและความรู้จากอาจารย์ท่าน
ต่างๆในสาขาวิชา ทาให้ เกิดการพัฒนาความรู้และทัศนคติจากการเรี ยนรู้และนาไปใช้ ในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ วีระ อินพันทัง ผู้ซงึ่ เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ตลอดเวลาการศึกษา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย……………………………………………………………………………
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………...
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………..
สารบัญภาพ……………………………………………………………………………………
สารบัญแผนภาพ…...………………………………………………………………………….
บทที่
1 บทนา……………………………………………………………………………………
ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษา…………………………………….
สมมุตฐิ านของการศึกษา…………………………………………………………
ความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา………………………………….
ขอบเขตการศึกษา….…………………………………………………………….
ขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา…..……..……………………………………………...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ……………………………………………………….
2 ข้ อมูลพื ้นฐาน…………………………………………………………………………….
ข้ อมูลพื ้นฐานที่เกี่ยวกับการพราง………………………………………………..
นิยามและความสาคัญเกี่ยวกับการพราง………………………………………..
ปั จจัยทางการพราง………………………………………………………………
ปั จจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้ อม………………………………………………….
ปั จจัยจากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต……………………………………………......
ปั จจัยจากลักษณะทางกายภาพ………………………………………………….
ประเภทของการพราง…………………………………………………………….
การพรางที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ…………………………………………
กระบวนการทาให้ กลมกลืน……………………………………….………
กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน…………………………….…………
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย………………...………………….
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น………………………………………….……

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ช

หน้ า
ง
จ
ฉ
ฏ
ณ

1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
7
9
9
9
11
14
16

บทที่

หน้ า
การพรางที่เกิดจากมนุษย์……………………………………..………………… 18
กระบวนการทาให้ กลมกลืน…………………………..………………….. 18
กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน…………………….………………… 19
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย……………………..…………….. 20
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น…………………………………….………… 20
3 การทดลอง………………………………………………………………………………
การทดลองการพรางทางสถาปั ตยกรรม………………………………………… 22
การพรางทางสถาปั ตยกรรม…………………………………………………….. 22
กระบวนการทางการพราง……………………………………………………….. 22
รูปแบบ……………………………………………………………………. 23
กระบวนการทาให้ กลมกลืน/กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน/
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย/กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น.. 23
วิธีการ………………………………………………………..................... 23
blend / break /override / shad / blur / physical /character /
element…………………………………………………….…….... 23
โครงร่าง……………………………………………………………………
shape / outline /skin / orientation / size / scale / movement /
type / hide……………………………………………………….. 23
การทดลองทางการพราง………………………………………………………… 24
กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance) / orientation / blend……… 24
กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance) / scale / blur…………….... 26
กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance) / shape / blend………….. 27
กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน (Confusion) / character / break….. 28
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform) / size /
type……………………………………………………………………….. 30
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform) /
character / type…………………………………………………………. 30
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment) / outline / shade..……….. 31

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

บทที่

หน้ า
บทสรุปทางการทดลอง………………………………………………………….. 32
4 บทวิเคราะห์บริบทที่ตง…………………………………………………………………..
ั้
การศึกษาถึงเงื่อนไขทางสภาพแวดล้ อมที่มีความต้ องการการก่อรูปทาง
สถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรม……………………….. 34
พื ้นที่ที่สภาพแวดล้ อมมีความโดดเด่น……………..…………………….. 34
พื ้นที่ที่สามารถเกิดการรับรู้ได้ ง่ายจากสภาพแวดล้ อม…………………… 35
พื ้นที่ที่กิจกรรมไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม …………………………. 35
การพิจารณาเลือกบริบทจากเงื่อนไขสภาพแวดล้ อม……………………………. 35
การพิจารณาเลือกพื ้นที่ตงโครงการ………………………………………
ั้
38
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมรอบๆโครงการ…………………………… 41
วิเคราะห์พื ้นที่ตงโครงการ…………………………………............
ั้
41
พื ้นที่อยู่อาศัย…………..………………………………….. 41
พื ้นที่สว่ นกลาง…………………………………….............. 42
พื ้นที่สาหรับการประกอบอาชีพ……………………………. 42
พื ้นที่ค้าขาย………………………………………………… 43
การสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั พื ้นที่ตงด้
ั ้ วยการพรางทางสถาปั ตยกรรม…….. 43
ระดับของการรับรู้ที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมและช่วงเวลาที่แปรเปลี่ยนไป…… 44
การวิเคราะห์ชว่ งเวลาในการเกิดกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละวัน……... 44
การวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ทางการพรางที่สมั พันธ์กบั กิจกรรม
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน………………………………………….……….. 45
ระดับชัดเจน………………………………………………… 45
ระดับการรับรู้บางส่วน……………………………………… 45
ระดับการรับรู้เป็ นอื่น………………………………………. 45
ระดับไม่รับรู้ ………………………………………………… 45
บทสรุปบทวิเคราะห์บริบทที่ตง…………………………………………………..
ั้
46
5 การออกแบบสถาปั ตยกรรม……………………………………………………………..
บทวิเคราะห์ความต้ องการจากพื ้นที่ตง………………………………….………
ั้
48
กาหนดทิศทางที่ไม่ชดั เจนต่อการรับรู้ ………………………………........ 48

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

บทที่

หน้ า
กาหนดทิศทางที่ไม่ชดั เจนต่อการรับรู้ ด้ วยกระบวนการทาให้
กลมกลืน…………………………………………………………… 49
กาหนดการเรี ยงตัวของพื ้นที่พกั อาศัยให้ ไม่ถกู รับรู้ ………………………. 52
การกาหนดการเรี ยงตัวของพื ้นที่พกั อาศัยให้ ไม่ถกู รับรู้ ด้ วย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย……………………………. 52
การสร้ างความไม่ชดั เจนของพื ้นที่ใช้ สอยต่อการรับรู้ …………………….. 57
การสร้ างความไม่ชดั เจนของพื ้นที่ใช้ สอยต่อการรับรู้ ด้วย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย…………………………….. 57
การออกแบบสถาปั ตยกรรม……………………………………………………… 59
กาหนดขอบเขตพื ้นที่กิจกรรมที่สมั พันธ์สภาพแวดล้ อมภายนอก…..…… 59
การพิจารณาแยกพื ้นที่ซ้อนทับด้ วยกระบวนการทาให้ กลมกลืน…. 60
การทดลองผ่านหุ่นจาลองที่ 1……………………………… 61
ผลจากการทดลองผ่านหุน่ จาลองที่ 1……………………… 62
การสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมในแนวราบ……...……………… 63
การสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมในแนวราบด้ วยกระบวนการ
ทาให้ กลมกลืน………………….…………………………………. 63
จากการทดลองผ่านหุน่ จาลองที่ 2………………………… 63
ผลจากการทดลองผ่านหุน่ จาลองที่ 2…………….............. 65
การสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมในแนวตัง……………...…………
้
65
การสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมในแนวตังด้
้ วยกระบวนการ
ทาให้ กลมกลืน…………………………………………………….. 65
จากการทดลองผ่านหุน่ จาลองที่ 3…………………………. 66
ผลจากการทดลองผ่านหุน่ จาลองที่ 3…………….............. 67
การรับรู้พื ้นที่พกั อาศัยภายใน……………………………………............ 68
การสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั พื ้นที่ตงด้
ั ้ วยการพรางทาง
สถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น…………………… 68

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

บทที่

หน้ า

ผลการทดลองการสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั พื ้นที่ตงด้
ั ้ วย
การพรางทางสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น……...
การออกแบบสถาปั ตยกรรมลาดับสุดท้ าย……………………………………….
ผลการทดลองการออกแบบการพรางทางสถาปั ตยกรรม…………………..……
6 บทสรุป………………………………………………………………………………......
บทสรุปการออกแบบสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรม…
ข้ อจากัด………………………………………………………………………….
ข้ อเสนอแนะ………………………………………………………………………
รายการอ้ างอิง…………………………………………………………………......................
ประวัตผิ ้ วู ิจยั ……………………………………………………………………......................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฎ

73
74
86
86
93
93
95
97

สารบัญภาพ
ภาพที่
1 การพรางที่เกิดจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมโดยนาลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิประเทศมาใช้ …………………………………………………………………
2 การพรางที่เกิดจากปั จจัยทางพฤติกรรมโดยไม่ได้ คานึงถึงลักษณะทางกายภาพ
จากสภาพแวดล้ อม………………………………………………………………
3 การพรางที่เกิดจากปั จจัยจากลักษณะทางกายภาพโดยการนาลักษณะทางกายภาพ
4 ของสิ่งมีชีวิตที่คล้ ายกันมาใช้ กบั ตนเพื่ออยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้ อม………………….
4 ภาพปลาชนิดหนึง่ ซึง่ ใช้ กระบวนการของสีทาให้ กลมกลืนไปกับพื ้นหินกรวด………...
5 แสดงความกลมกลืนระหว่างลักษณะกายภาพของงูแอดเดอร์ ทะเลทรายกับ
สภาพแวดล้ อม……………………………………………………………………
6 กิ ้งก่าชนิดหนึง่ ที่ทาให้ สบั สนระหว่าหัวและหาง……………………………………….
7 ลายของม้ าลายสร้ างการรับรู้ให้ เห็นเป็ นมวลขนาดใหญ่เมื่ออยู่รวมกันเป็ นกลุม่ ……..
8 แสดงเฉดสีของปลาฉลาม grey reef shark และปลาหมึกที่สามารถพ่นหมึก
เพื่อลวงการเคลื่อนที่……………………………………………………………..
9 แสดงกระบวนการสร้ างความหมายด้ วยสัญลักษณ์ดวงตาของนกฮูกของผีเสื ้อ..........
10 แสดงการสร้ างความหมายสัญลักษณ์ที่นา่ กลัวของกรงเล็บสัตว์ใหญ่ของหนอนผีเสื ้อ.
11 โครงสร้ างทางร่างกายของงูที่สามารถซ่อนตัวไปกับสภาพแวดล้ อม………………….
12 ที่อยู่อาศัยของนก Japanese Pygmy Woodpecker…………………………………
13 การเลือกใช้ วสั ดุทางธรรมชาติมาห่อหุ้มร่างกายให้ กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้ อม
และการสร้ างสิ่งห่อหุ้มที่เลียนแบบสภาพแวดล้ อมของทหาร……………….......
14 การใช้ หมอกควันในการหลบหนีทางทหาร………………………………………........
15 การสร้ างความหมายใหม่จากการปรากฏขึ ้นของเงา………………………………….
16 การซ่อนองค์ประกอบบางอย่างให้ หายไปจากการรับรู้ ………………………………..
17 แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกิดจากระนาบในแนวนอนที่ขยายตัวออกจาก
ระนาบในแนวตัง…………………………………………………………………
้
ฏ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หน้ า
6
7
8
10
11
12
13
14
15
15
17
17
19
19
20
21
27

18 ไดอะแกรมการสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมในแนวราบด้ วยการสร้ างความ
ไม่ชดั เจนให้ กบั พื ้นที่วา่ งโดยการลบขอบเขตของระนาบให้ หายไปจากการรับรู้ ………
19 แสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นจากการประกอบกันของระนาบทังสองชนิ
้
ด…………….
ภาพที่
20 ภาพแสดงการรับรู้ลกั ษณะเฉพาะของที่วา่ งที่เปลี่ยนไปที่มีลกั ษณะของที่ว่าง
ภายในและที่วา่ งภายนอกสลับกันไป…………………………………………….
21 แสดงการเรี ยงตัวที่เกิดจากการสร้ างการรับรู้มวลรวมจากแต่ละด้ านของหน่วยย่อย…
22 แสดงการเปลี่ยนแปลงความหมายจากความสูงที่เปลี่ยนไปของระนาบในแนวตัง……
้
23 โมเดลการทดลองที่เกิดจากการสร้ างการปรากฏสูก่ ารไม่ปรากฏของขอบเขต
ระนาบในแนวตัง…………………………………………………………………
้
24 แสดงสถานที่สาคัญต่างในสภาพแวดล้ อม……………………………………………
25 แสดงลักษณะการตังอยู
้ ข่ องพื ้นที่ๆขนานไปกับเส้ นทางสัญจรหลัก…………………..
26 แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัย……………………………………………
27 แสดงบริเวณพื ้นที่ตงโครงการและอาคารโดยรอบ…………………………………….
ั้
28 แสดงลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ตงโครงการและสภาพแวดล้
ั้
อมโดยรอบ……….
29 แสดงความสัมพันธ์ที่หายไปจากการปรากฏของพื ้นที่ตง……………………………..
ั้
30 ภาพแสดงกิจกรรมในส่วนที่พกั อาศัย…………………………………………………
31 ภาพแสดงกิจกรรมในพื ้นที่ส่วนกลาง………………………………………………….
32 ภาพแสดงพื ้นที่สาหรับการประกอบอาชีพ…………………………………………….
33 ภาพแสดงกิจกรรมในพื ้นที่ค้าขาย…………………………………………………….
34 แสดงภาพรวมหุน่ จาลองที่1 ผลจากการทดลองกาหนดรูปแบบของการเคลื่อนที่
ทังในแนวนอนและในแนวตั
้
ง…………………………………………………….
้
35 แสดงหุน่ จาลองที่1 ลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการกาหนดความสัมพันธ์ในการ
เคลื่อนที่ระหว่างแนวนอนกับแนวตัง…………………………………………….
้
36 รูปแบบของการเรี ยงตัวโดยปราศจากการรับรู้ทิศทาง…………………………………
37 รูปด้ านและภาพสามมิตแิ สดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดการสร้ างให้ เกิดการรับรู้
องค์รวมขนาดใหญ่โดยปราศจากการรับรู้ตวั ตนและทิศทางของหน่วยย่อย…….
38 ภาพแสดงการรับรู้ความหมายที่แปรเปลี่ยนไปของระดับความสูงที่สมั พันธ์กบั
กิจกรรมในแนวราบ………………………………………………………………

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฐ

28
29
หน้ า
29
30
31
32
36
37
38
39
40
41
41
42
42
43
51
51
53
56
58

39 แสดงรูปด้ านและภาพ3มิตทิ ี่เกิดจากการสร้ างการรับรู้ความหมายที่แปรเปลี่ยนไป.... 59

ภาพที่
หน้ า
40 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการการยืดขยายวัตถุระนาบ
ในแนวนอนเพื่อเชื่อมโยงพื ้นที่วา่ งส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกันกับสภาพแวดล้ อม
ทังในแนวนอนและแนวตั
้
ง……………………………………………………….
้
62
41 ภาพถ่ายด้ านหน้ าหุ่นจาลองที่เกิดจากการยืดขยายวัตถุระนาบในแนวนอนที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระนาบในแนวตัง้ เพื่อสร้ างให้ เกิดความหลากหลาย
ของพื ้นที่วา่ ง……………………………………………………………………… 62
42 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการลบขอบเขตที่ชดั เจนของระนาบ
ต่อการรับรู้เพื่อทาให้ ความมีตวั ตนของพื ้นที่ว่างนันหายไป………………………
้
63
43 หุน่ จาลองแสดงรายละเอียดลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการลบขอบเขตที่ชดั เจน.. 64
44 หุน่ จาลองด้ านหน้ าโครงการที่เกิดจากการลบขอบเขตที่ชดั เจนของระนาบต่อการรับรู้
เพื่อทาให้ ความมีตวั ตนของพื ้นที่วา่ งนันหายไป………………………………….
้
65
44 ภาพแสดงลักษณะการปรากฏของอุปกรณ์สาหรับการประกอบอาชีพ………………. 66
45 ภาพถ่ายหุน่ จาลองด้ านหน้ าโครงการที่เกิดจากการการสร้ างความกลมกลืนให้ กบั
กิจกรรมในแนวตัง………………………………………………………………..
้
66
46 หุน่ จาลองที่เกิดจากการนาทิศทางการเคลื่อนที่แบบสลับข้ างมาพิจารณาให้ กบั
การแทรกตัวของพื ้นที่กิจกรรม…………………………………………………… 67
47 ภาพแสดงลักษณะการปรากฏของอุปกรณ์สาหรับการประกอบอาชีพและผังแสดง
ลักษณะการใช้ พื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบปิ ด…………………… 70
48 ภาพแสดงลักษณะพื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบครึ่งปิ ดครึ่งเปิ ด……….. 71
49 ภาพแสดงลักษณะพื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบเปิ ด…………………… 72
50 ภาพแสดงลักษณะพื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบกึ่งเปิ ดกึ่งปิ ด………….. 73
51 แสดงผังโครงการชันล่
้ าง(ซ้ าย)และชันบน(ขวา)……………………………………….
้
74
52 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันล่
้ างส่วนที่1…………………………………………. 75
53 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันล่
้ างส่วนที่2…………………………………………. 76
54 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันล่
้ างส่วนที่3…………………………………………. 77

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฑ

55
56
57
ภาพที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันบนส่
้
วนที่1………………………………………….. 77
ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันบนส่
้
วนที่2………………………………………….. 78
ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันบนส่
้
วนที่3 ………………………………………… 78
หน้ า
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในจากแนวตัดที่ 1 ถึง 4 เรี ยงจากขวาไปซ้ าย…………… 79
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 1…………………………………………… 79
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 2…………………………………………… 80
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 3ส่วนที่1…………………………………… 80
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 3ส่วนที่2…………………………………… 81
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 3ส่วนที่3…………………………………… 81
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 4ส่วนที่1…………………………………… 82
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 4ส่วนที่ 2…………………………………… 82
รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 4ส่วนที่3…………………………………… 83
หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากกระบวนการทางการพราง…………. 83
หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ของการปรากฏและ
ไม่ปรากฏระหว่างระนาบในแนวนอนและแนวตังที
้ ่สง่ ผลต่อการรับรู้กิจกรรม… 84
69 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้พื ้นที่ว่าง
จากข้ างนอกสูข่ ้ างใน และข้ างบนสูข่ ้ างล่าง…………………………………… 84
70 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพแสดงถึงการรับรู้พื ้นที่กิจกรรมที่สมั พันธ์กบั
บริบทแวดล้ อม…………………………………………………………………. 85
71 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการ………………………………………………………… 86

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฒ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
หน้ า
1 กระบวนการที่นาไปสูล่ กั ษณะทางกายภาพทางการพรางที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ
จากสถาปั ตยกรรมที่เคยทาหน้ าที่เป็ นสิ่งปกคลุมร่างกายของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆที่
ก่อรูปตามแต่ละภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ด้ วยภูมิปัญญาของมนุษย์ที่เริ่มต้ นหาที่
กาบังตนด้ วยวัตถุตามธรรมชาติ เช่น ถ ้า ต่อมาเมื่อมนุษย์อยูร่ ่วมกันมากขึ ้นทาให้ มนุษย์ เริ่มรู้จกั การ
สร้ างสภาพแวดล้ อมขึ ้นเองด้ วยเหตุผลพื ้นฐานในการอยูอ่ าศัยและทากิจกรรมร่วมกันใน
สภาพแวดล้ อม เป็ นที่เข้ าใจว่าตัวตนทางสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นตัวกาหนดพื ้นที่วา่ งที่เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ การทากิจกรรมในสภาพแวดล้ อม
ปั จจุบันกิจกรรมของมนุษย์ มีควำมหลำกหลำยทับซ้ อนกันมำกขึน้ ในแต่ ละ
ช่ วงเวลำ ตัวตนของสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั นันไม่
้ สามารถรองรับกิจกรรมที่ทบั ซ้ อนกันได้
อย่างสมบูรณ์ภายใต้ บริบทของเวลาที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละวัน เนื่องจากตัวตนของสถาปั ตยกรรม
ที่เกิดขึ ้นมานันได้
้ ทาหน้ าที่เพียงเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้ และเมื่อ
ความหลากหลายของกิจกรรมมีมากขึ ้น สถาปั ตยกรรมที่เคยก่อรูปด้ วยความพยายามสร้ างความ
ชัดเจนของตัวตนในสภาพแวดล้ อมนันไม่
้ สามารถที่จะทาหน้ าที่สื่อสารหรื อปรับเปลี่ยนตัวตนให้ เข้ า
กับความหลากหลายของกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน จากตัวตนทางสถาปั ตยกรรมที่มี
ประโยชน์ในการสร้ างขอบเขตที่ชดั เจนต่อการรับรู้ประเภทและหน้ าที่ของกิจกรรมให้ กบั
สภาพแวดล้ อมกลายเป็ นความขัดแย้ งระหว่างตัวตนทางสถาปั ตยกรรมกับสภาพแวดล้ อมใน
ปั จจุบนั ที่รูปแบบของกิจกรรมนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และความขัดแย้ งระหว่าง
ตัวตนทางสถาปั ตยกรรมกับสภาพแวดล้ อมนัน่ เองได้ สร้ างให้ เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของพื ้นที่วา่ งใน
บริบทแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้น
จึงนำไปสู่คำถำมที่ว่ำกำรไร้ ตัวตนของสถำปั ตยกรรมจะสำมำรถสร้ ำงสภำวะ
สมดุลให้ กับบริบทได้ อย่ ำงไร เป็ นคาถามที่ผ้ เู ขียนคิดว่าน่าจะนาไปสูก่ ารค้ นพบวิธีการที่จะ
นามาซึง่ การก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมที่นาไปสูส่ ภาวะสมดุลของพื ้นที่ว่างกับสภาพแวดล้ อม
แล้ วอะไรคือความสมดุลของบริบท ในที่นี ้ผู้เขียนมีความเข้ าใจว่าในความสมดุลของ
บริบทนันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อบริ บทมีการเคลื่อนที่อย่างสมดุลเหมือนเป็ นการเคลื่อนที่ออกไปเพื่อ
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กลับไปจุดเริ่มต้ น มีลกั ษณะความสัมพันธ์แบบวงกลม การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทาให้ บริบทไม่สามาร
เคลื่อนที่เป็ นวงกลมได้ นนความสมดุ
ั้
ลจะไม่สามารถเกิดขึ ้น
การพิจารณาการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมจากการเคลื่อนที่ของบริบทเพื่อยังคงรักษาหรือ
สร้างสมดุลใหม่ให้กับบริบทนั้นๆจึงเป็นสิ่งที่ผู้เขียนสนใจที่จะนามาศึกษาและทดลองในการก่อรูป
ทางสถาปัตยกรรม
สถาปั ตยกรรมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ พืช หรื อสัตว์ ที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้ สอดคล้ องไปตามการเคลื่อนที่ของบริ บทนันๆ
้ ในบางบริ บทสถาปั ตยกรรมมีความชัดเจน
ในตัวตนเป็ นอย่างมากซึง่ ในบางครัง้ ตัวตนของสถาปั ตยกรรมได้ ไปทาลายสมดุลของบริบทให้ ลดลง
และในบางบริ บทความไม่ชดั เจนของสถาปั ตยกรรมก็ไม่ได้ ทาให้ สมดุลนัน้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ภายใต้ บริบท จึงจาเป็ นที่ต้องมีทงความมี
ั้
ตวั ตนและปราศจากตัวตนในความสมดุลต่างๆ ผู้เขียน
เชื่อว่าในบางครัง้ สถาปั ตยกรรมต้ องการความชัดเจนในตัวตนและในบางครัง้ สถาปั ตยกรรมเองก็ไม่
ต้ องการความชัดเจนในตัวตนเพื่อที่จะยังคงหรื อสร้ างสมดุลต่างๆไว้ ใ ห้ กบั บริบท
แล้ ววิธีการใดที่จะสามารถนามาพิจารณาร่วมกับสถาปั ตยกรรมให้ มีความสามารถที่
จะแสดงและละทิ ้งตัวตนได้ การพราง เมื่อเราลองพิจารณาถึงกระบวนการทางาน เราจะพบว่าเป็ น
กระบวนการที่สามารถทางานได้ ทงสองลั
ั้
กษณะทังแสดงการมี
้
ตวั ตนและปราศจากตัวตนเพื่อให้
การเคลื่อนที่ของบริ บทนันเป็
้ นไปอย่างสมดุล
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สมมุตฐิ ำน
การนากระบวนการทางการพราง มาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมจะ
สามารถสร้ างสถาปั ตยกรรมให้ อยูร่ ่วมกับบริบทได้ อย่างสมดุล
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. ศึกษารูปแบบและปั จจัยที่ทาให้ เกิดกระบวนการของการพราง
2. ศึกษาทดลองสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างการพรางกับการก่อรูปทาง
สถาปั ตยกรรม
3. ศึกษากระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ของการมีตวั ตนและไร้ ตวั ตนของ
สถาปั ตยกรรม ที่มีผลกับสมดุลของบริบท
4. ศึกษาบริ บทที่มีความต้ องการสถาปั ตยกรรมที่เกิดจากกระบวนการทางการพราง
5. ศึกษาและพัฒนาแนวความคิดทางการพรางสูก่ ารออกแบบทางสถาปั ตยกรรม

3
ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษามิติตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะการพรางทังเชิ
้ งรูปธรรมและเชิงนามธรรมนามา
สร้ างเป็ นกระบวนการออกแบบสถาปั ตยกรรมในบริ บทที่สอดคล้ องกับตัวสถาปั ตยกรรม
ขัน้ ตอนและวิธีกำรศึกษำ
1. การค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและตังสมมุ
้ ตฐิ าน
3. ทาการทดลองสมมุตฐิ านเกี่ยวกับการพราง
4. จัดทาโปรแกรมทางสถาปั ตยกรรมให้ สอดคล้ องกับการทดลอง
5. ออกแบบสถาปั ตยกรรม
6. สรุปแบบและนาเสนอแบบขันตอนสุ
้
ดท้ าย หุ่นจาลอง และเอกสารวิทยานิพนธ์
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ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
การศึกษาเรื่ องการพรางในงานสถาปั ตยกรรม คาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงข้ อมูลใน
การรออกแบบสถาปั ตยกรรมที่สามารถอยูร่ ่วมกับบริบท ด้ วยความเข้ าใจถึงการมีตวั ตนและไร้ ซงึ่
ตัวตนของสถาปั ตยกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์กบั บริ บทและก่อให้ เกิดสภาวะสมดุลที่ดีตอ่ ระบบ
นิเวศให้ กบั กิจกรรมต่างๆในสภาพแวดล้ อม

4
บทที่ 2
ข้ อมูลพืน้ ฐำนที่เกี่ยวกับกำรพรำง
ธรรมชาติปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสภาพแวดล้ อมและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตที่
ดารงอยูภ่ ายใต้ สภาพแวดล้ อมต่างๆนันล้
้ วนมีวิธีการปรับสภาพเพื่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้ อมที่
ตนอาศัยอยู่
การพรางเป็ นกระบวนการหนึง่ ที่สิ่งมีชีวิตได้ เลือกใช้ เพื่อดารงอยูซ่ งึ่ ตัวตนและสาย
พันธ์ของตนมาเป็ นช่วงเวลาหลายร้ อยหลายพันปี เป็ นไปได้ หรื อไม่หากเราจะกล่าวว่าธรรมชาติของ
การพรางนันเป็
้ นวิธีการซึง่ นามาสูก่ ารสร้ างความสมดุลของวัฏจักรของการอยูร่ ่วมกันโดยปราศจาก
การรับรู้ถึงตัวตน
สถาปั ตยกรรมเองก็มีนยั ยะของการอยูร่ ่วมกันกับสภาพแวดล้ อมเช่นกัน หน้ าที่และ
บทบาทของสถาปั ตยกรรมมิใช่แค่การตังอยู
้ อ่ ย่างโดดเดี่ยวแล้ วสร้ างความสัมพันธ์ตา่ งๆเพียงแค่
ภายในตัวมันเองเท่านันแต่
้ ยงั มี บทบาทและหน้ าที่จะต้ องรักษาหรื อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีให้ เกิด
ขึ ้นกับสภาพแวดล้ อมที่ตวั มันเข้ าไปอยูอ่ าศัยอีกด้ วย
การพรางจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการนามาสร้ างสรรค์สถาปั ตยกรรมที่จะเกิดขึ ้น
ภายใต้ วฏั จักรของสภาพแวดล้ อมที่ดาเนินมาเป็ นช่วงเวลานาน ซึง่ การสร้ างสถาปั ตยกรรมภายใต้
กระบวนการพรางจะสามารถสร้ างสถาปั ตยกรรมที่เข้ ามาแทรกซึมหรื อซ่อนตัวอยูภ่ ายใต้ บริบท
ต่างๆและยังสามารถสร้ างความสมดุลของการอยูร่ ่วมกันโดยปราศจากการรับรู้ถึงตัวตนของ
สถาปั ตยกรรม
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นิยำมและควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรพรำง
ความหมายของ พรำง ในพจนานุกรมฉบับภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ ให้
ความหมายไว้ วา่
พรำง
หมายความว่า ทาให้ เข้ าใจเป็ นอื่น , ทาให้ เลือน
กำรพรำง คือ กระบวนการที่สร้ างความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมด้ วยการสร้ าง
ความหมายใหม่ให้ กบั ตัวตน
ปั จจัยที่ทำงกำรพรำง
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สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติล้วนต่างมีวิธีการพรางที่แตกต่างกัน กระบวนการ
ต่างๆที่สิ่งมีชีวิตนามาใช้ ในการพรางนันล้
้ วนมีปัจจัยต่างๆจากสภาพแวดล้ อมที่ตนเลือกที่จะเข้ าไป
อยูอ่ าศัย ซึง่ ปั จจัยต่างๆนันล้
้ วนส่งผลต่อวิธีการที่สิ่งมีชีวิตจะต้ องนามาสร้ างกระบวนการทางการ
พรางให้ เหมาะสมกับความสามารถของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดหากเราทาความเข้ าใจกระบวนการ
ต่างๆที่เกิดขึ ้นเราจึงจาเป็ นที่จะต้ องทราบถึงปั จจัยต่างๆที่มากาหนดให้ เกิดการพรางในลักษณะ
ต่างๆซึง่ เราสามารถแยกออกได้ เป็ น 3ปั จจัยด้ วยกันคือ
1. ปั จจัยจากสภาพแวดล้ อม
2. ปั จจัยจากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
3. ปั จจัยจากลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยที่เกิดจำกสภำพแวดล้ อม ปั จจัยจากสภาพแวดล้ อมนันจะประกอบไปด้
้
วย
สภาพภูมิอากาศ เช่น ความร้ อน ความชื ้น อุณหภูมิ สภาพภูมิประเทศ เช่น ทะเลทราย ทุง่ หญ้ า
ภูเขา ความแตกต่างทางสภาพแวดล้ อมเหล่านี ้ส่งผลให้ กับสิ่งมีชีวิตนามาใช้ กบั ลักษณะทาง
กายภาพของตนในการปรับเปลี่ยนสร้ างความหมายต่างๆต่อผู้รับรู้เพื่อความอยูร่ อดใน
สภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 1 การพรางที่เกิดจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมโดยนาลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ
มาใช้
ที่มา : Zoltan Takacs, Moth, accessed December 15, 2011 available from
http://zoltantakacs.com/zt/pw/in/album.php?idx=23
ปั จจัยจำกพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ด้ วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต บาง
ชนิดต้ องอยูเ่ ป็ นกลุม่ บางชนิดต้ องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ความแตกต่างระหว่างช่วงเวลา กลางวัน
กลางคืน พฤติกรรมการกิน สัตว์กินพืช สัตว์กินเนื ้อ ความแตกต่างทางพฤติกรรมเหล่านี ้ทาให้
วัตถุประสงค์ในการพรางของสัตว์แต่ละชนิดต้ องแตกต่างกัน จึงเป็ นปั จจัยให้ เกิดการพรางที่ต้อง
สอดคล้ องไปกับพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดในการอยู่อาศัย
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ภาพที่ 2 การพรางที่เกิดจากปั จจัยทางพฤติกรรมโดยไม่ได้ คานึงถึงลักษณะทางกายภาพจาก
สภาพแวดล้ อม
ที่มา : Wikipedia, Plains zebra, accessed December 15, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Chapman-Zebra
ปั จจัยจำกลักษณะทำงกำยภำพ ในสิ่งมีชีวิตบางประเภทการปรับตัวตาม
ลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้ อมนันไม่
้ สามารถที่จะทาให้ อยู่รอดได้ สตั ว์บางชนิดเรี ยนรู้ที่
จะนาลักษณะพิเศษทางกายภาพหรื อความหมายของสัตว์ชนิดอื่นๆมาใช้ กบั ตัวเองเพื่อความอยู่
รอดในสภาพแวดล้ อมนันๆ
้ งู Scarlet King Snake เป็ นงูที่ไม่มีพิษแต่มีการสร้ างลักษณะทาง
กายภาพให้ มีความหมายเหมือนงู Eastern coral Snake ที่มีพิษร้ ายแรง โดยเลียนแบบแถบและ
จังหวะของสีบนลาตัวให้ ดคู ล้ ายกันเพื่อพรางความหมายที่แท้ จริงในสภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 3 การพรางที่เกิดจากปั จจัยจากลักษณะทางกายภาพโดยการนาลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งมีชีวิตที่คล้ ายกันมาใช้ กบั ตนเพื่ออยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้ อม
ที่มา : Falkenblog, Abatesian mimicry explanation of business cycles, accessed
December 15, 2011 available from http://falkenblog.blogspot.com/2010/07
/batesian-mimicry-explanation-of.html
สิ่งมีชีวิตเรี ยนรู้และเลือกใช้ วิธีการที่เหมาะสมขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยและวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
กันทาให้ สิ่งมีชีวิตเหล่านี ้ยังคงรักษาสมดุลให้ กบั สภาพแวดล้ อมได้ อย่างยัง่ ยืน มนุษย์ตระหนักถึ ง
ความพิเศษของการเรี ยนรู้ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจึงเกิดความพยายามที่เรี ยนรู้กระบวนการต่างๆ
จากสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะนามาปรับใช้ กบั การดารงชีวิตของตน เช่นกันเราจึงสังเกตเห็นว่าการพราง
ไม่ได้ มีเพียงแค่กระบวนการที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอย่างเดียว ซึง่ ในการพิจารณาทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการพรางนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องนากระบวนการพรางที่เกิดจากมนุษย์มาศึกษาด้ วย
เช่นกัน
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ประเภทของกำรพรำง
การพิจารณาถึงกระบวนการพรางเพื่อให้ เกิดความชัดเจนทางความเข้ าใจทาง
ความสามารถในการพรางนันจึ
้ งสามารถที่จะแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทหลักๆคือ
1. กำรพรำงที่เกิดจำกสิ่งมีชีวิตในธรรมชำติ
2. กำรพรำงที่เกิดจำกมนุษย์
เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถทางกายภาพที่ด้อยกว่าสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
กระบวนการพรางทางกายภาพที่เกิดจากมนุษย์นนจึ
ั ้ งแตกต่างจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ จึงจาเป็ นที่จะต้ องนาการพรางทัง้ 2 ประเภทมาศึกษาหาความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อที่จะ
ทาให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการได้ อย่างชัดเจนโดยในแต่ละประเภทสามารถแยกออกได้
เป็ นทังหมด
้
4กระบวนการด้ วยกันคือ
1. กระบวนการทาให้ กลมกลืน
2. กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน
3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย
4. กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น
กำรพรำงที่เกิดจำกสิ่งมีชีวิตในธรรมชำติ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็ นต้ นแบบในการนากระบวนการความรู้ทางการพรางมาใช้ ใน
การการปรับตัวให้ เข้ ากับธรรมชาติตามแต่ปัจจัยที่เกิดขึ ้นภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน
สิ่งมีชีวิตเมื่อเข้ าใจถึงเหตุปัจจัยแล้ ว สิ่งมีชีวิตต่างมีหน้ าที่ค้นหาวิธีการที่แตกต่างกันมาสร้ างให้ เกิด
กระบวนการทางการพรางที่เหมาะสมกับปั จจัยนันๆ
้
กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน กระบวนการทาให้ กลมกลืนของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
นันเป็
้ นการนาลักษณะกายภาพของสภาพแวดล้ อมที่ตนอยูอ่ าศัยมาสร้ างเป็ นลักษณะทางกายภาพ
ของตนเองโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง ผิวหนัง รูปร่าง รูปทรง ขนาด หรื อ สัดส่วน ให้ ดู
สอดคล้ องไปกับกายภาพของสภาพโดยรอบ ซึง่ เราจะเห็นได้ จากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหลายๆชนิด
เช่น งูแอดเดอร์ ทะเลทรายในทะเลทรายนามิบ (desart death adder) เป็ นงูในตระกูลเก่าแก่
วงศ์ Elapidae สายพันธ์งเู ห่า (Cobra) เป็ นงูพิษที่มีพิษรุนแรงเป็ นอันดับสองของ อาศัยอยูบ่ ริเวณ
พื ้นที่แห้ งแล้ งมีถิ่นกาเนิดอยูใ่ น ทะเลทรายในออสเตรเลียตอนกลางโลก มีสีแดง ส้ ม เหลือง
ลักษณะลาตัวป้อม สัน้ หางเล็ก ส่วนหัวใหญ่ ถ้ าไม่จาเป็ นมันจะไม่ใช้ พิษ มีบคุ ลิกที่แสนเชื่องช้ า
อยูน่ ิ่งๆ ไม่คอ่ ยเคลื่อนไหว เพื่อรอคอยเหยื่อที่มีเบาบางนักในดินแดนทะเลทราย มันต้ องอดทน

10
นอนนิ่งๆ พรางตัวให้ กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้ อมเป็ นเวลาเนิ่นนาน โดยพรางตัวอยู่ใต้ ผืนทราย
ทาตัวให้ เข้ ากับสีหินหรื อสิ่งแวดล้ อม เพื่อรอคอยเจ้ ากระต่าย หนู นก หรื อกิ ้งก่า

ภาพที่ 4 ปลาชนิดหนึง่ ซึง่ ใช้ กระบวนการของสีทาให้ กลมกลืนไปกับพื ้นหินกรวด
ที่มา : Wikipedia, camouflage, accessed December 20, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/camouflage
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ภาพที่ 5 แสดงความกลมกลืนระหว่างลักษณะกายภาพของงูแอดเดอร์ ทะเลทรายกับ
สภาพแวดล้ อม
ที่มา : The common death Adder, Top ten deadliest snakes in the world, accessed
December 15, 2011 available from http://www.smashinglists.com/top-10-criteria-baseddeadliest-snakes-in-the-world/2/
กระบวนกำรทำให้ เกิดควำมสับสน เป็ นกระบวนการที่สง่ ผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
ตาแหน่ง ทิศทาง ขนาด ชนิด หรื อ ประเภท ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการรับรู้ที่ไม่ชดั เจน เช่น การเลียนแบบ
อวัยวะบางส่วนของตนเองสร้ างความสับสนให้ กบั ผู้รับรู้ กิ ้งก่าชนิดนี ้เลือกที่จะสร้ างความสับสนโดย
การเลียนแบบอวัยวะส่วนหัวของตนเอง เนื่องจากพฤติกรรมการล่าของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นนจะจู
ั้ ่
โจมที่อวัยวะส่วนหัวของเหยื่อ การเลียนแบบนี ้สร้ างลดความอันตรายให้ กบั ตัวเองครึ่งหนึง่ เมื่อผู้ลา่
จูโ่ จมผิดตาแหน่ง ในสัตว์ที่อาศัยอยูเ่ ป็ นกลุม่ อย่างเช่น ม้ าลายนันลายของม้
้
าลายสร้ างการรับรู้ให้
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เห็นเป็ นมวลขนาดใหญ่เมื่ออยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ ทาให้ เกิดความเข้ าใจว่าเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่
มากต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิด

ภาพที่ 6 กิ ้งก่าชนิดหนึง่ ที่ทาให้ สบั สนระหว่าหัวและหาง
ที่มา : แทนไท ประเสริฐกุล, Mimic ปรำกฏกำรณ์ ก๊อบลวงโลก , เข้ าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2554,
เข้ าถึงได้ จาก http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693
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ภาพที่ 7 ลายของม้ าลายสร้ างการรับรู้ให้ เห็นเป็ นมวลขนาดใหญ่เมื่ออยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ที่มา : Wikipedia, Zebra , accessed December 15, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/zebra
สิ่งมีชีวิตบางชนิดนากระบวนการการสร้ างความสับสนมาใช้ กบั ตนในเพื่อพรางตัวเอง
ในระหว่างการเคลื่อนที่เพื่อหลีกหนีการตรวจจับของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ปลาฉลาม grey reef shark
สีผิวที่เข้ มบริเวณหลังของฉลามชนิดนี ้นันเมื
้ ่อถูกแสงด้ านบนมากระทบจะทาให้ ทงตั
ั ้ วกลายเป็ นสี
เดียวกันส่งผลให้ ความชัดเจนในการรับรู้ ทิศทางของเหยื่อต่อการเคลื่อนที่ของฉลามลดลง หรื อเรา
จะเห็นลักษณะพิเศษของปลาหมึกที่ร่างกายสามารถผลิตน ้าหมึกสามารถใช้ เพื่อการลวงการ
เคลื่อนที่ของมันโดยการพ่นออกมามีลกั ษณะฟุ้งกระจายไปทัว่ เพื่อหลบหนีจากการตรวจจับของ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆให้ พ้นจากอันตราย
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ภาพที่ 8 แสดงเฉดสีของปลาฉลาม grey reef shark และปลาหมึกที่สามารถพ่นหมึกเพื่อลวงการ
เคลื่อนที่
ที่มา : Wikipedia, Countershading , accessed December 15, 2011 available from
http://de.wikipedia.org/wiki/countershading
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย ในกรับวนการการสร้ างความหมายของ
สิ่งมีชีวิตนันสิ
้ ่งมีชีวิตในธรรมชาติบางชนิดเรี ยนรู้ที่จะนาความหมายจากรูปสัญลักษณ์ที่มีความ
พิเศษมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแทนการสร้ างลักษณะทางกายภาพให้ สอดคล้ องไปกับ
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ ดวงตาเป็ นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่ทรงพลัง ขนาดของดวงตามี
ความสัมพันธ์กบั สัดส่วนของร่างกาย (ขนาดที่ใหญ่ให้ ความรู้สกึ ว่าร่างกายต้ องใหญ่ )และบางทีก็ให้
ความรู้สกึ น่ากลัวน่าเกรงขาม Eye spots หรื อ ตาปลอม เป็ นอาวุธป้องกันตัวมีผ้ ใู ช้ กนั อย่าง
แพร่หลายมากโดยเฉพาะในหมูผ่ ีเสื ้อ (ส่วนในสัตว์กลุม่ อื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่นพวกปลา พวกกบ
สัญลักษณ์นี ้มีผลอย่างมากต่อการรับรู้ของนกที่เป็ นผู้ลา่ ทาให้ ร้ ูสกึ เข้ าใจเป็ นสัตว์ใหญ่ที่นา่ กลัวจึง
ทาให้ ไม่กล้ าเข้ ามาใกล้ ผีเสื ้อบางชนิดมีตาปลอมจานวนมากอยู่บนปี กของมันทาให้ รับรู้ได้ ถึง
จานวนที่มากขึ ้นถึงแม้ วา่ จริงๆแล้ วมันจะอยูพ่ ียงตัวเดียวเท่นนั ้ เอง นอกจากดวงตาของผู้ลา่ อันน่า
สะพรึงแล้ ว บางครัง้ อวัยวะอื่นๆ ก็ถกู เหยื่อเอาไปลอกเลียนแบบด้ วยเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น
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หนอนผีเสื ้อในรูปข้ างล่าง 2 รูปเป็ นไปได้ วา่ ใช้ กลวิธีทาตัวเลียนแบบกงเล็บของเหยี่ยว นกฮูก หรื อ
แมว เพื่อให้ ตวั เองแลดูนา่ กลัวมีพิษสง

ภาพที่ 9 แสดงกระบวนการสร้ างความหมายด้ วยสัญลักษณ์ดวงตาของนกฮูกของผีเสื ้อ
ที่มา : แทนไท ประเสริฐกุล, Mimic ปรำกฏกำรณ์ ก๊อบลวงโลก , เข้ าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2554,
เข้ าถึงได้ จาก http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693

ภาพที่ 10 แสดงการสร้ างความหมายสัญลักษณ์ที่นา่ กลัวของกรงเล็บสัตว์ใหญ่ของหนอนผีเสื ้อ
ที่มา : แทนไท ประเสริฐกุล, Mimic ปรำกฏกำรณ์ ก๊อบลวงโลก , เข้ าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2554
เข้ าถึงได้ จาก http://onopen.dreamhosters.com/2006/02/693
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กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น เป็ นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเข้ าไปผสานอยูเ่ ป็ นส่วน
หนึง่ แทรกตัวอยูใ่ นบริบทของสภาพแวดล้ อมโดยใช้ ความสามารถจากลักษณะทางกายภาพที่
ธรรมชาติมอบให้ มา ในการปิ ดบังซ่อนเร้ นตัวตนซ่อนตัวอยู่ภายในบริบทแวดล้ อม
การพรางตัวของงู ร่างกายของพวกมัน มีความสาคัญที่ช่วย ในการพรางตัว งูสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยน ร่างกายได้ ง่าย เช่น การทาลาตัวยาวตรง การขดตัวเป็ นม้ วน วงกลม การทาลาตัว
เป็ นรูปร่าง ที่ศตั รูของพวกมัน จะยากที่จะทาอันตรายได้ งูหลายชนิดก็จะมีวิธีที่ ”อยูน่ ิ่ง ๆ “ แล้ ว
ศัตรู ไม่สามารถ มองเห็นได้ เช่น งูสามารถปรับเปลี่ยนสีให้ คล้ ายก้ อนหิน หรื อต้ นหญ้ า หรื อให้ เข้ า
กับสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ที่มนั อาศัยอยู่ ซึง่ งูที่สามารถเปลี่ยนสี ก็จะมีอยูไ่ ม่มาก หรื องูที่มีสีน ้าตาลขาว
ก็จะใช้ วิธีการพรางตัว โดยใช้ วิธีการแกล้ งตาย งูที่มีสีเข้ ม หรื อมีจดุ เป็ นสีขาวสว่าง เป็ นลายตาข่าย
สามารถพรางตัว ให้ เข้ ากับ ใบไม้ แห้ งหรื อสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ได้ หรื อ Japanese Pygmy
Woodpecker สร้ างที่อยูอ่ าศัยด้ วยการเจาะรูเข้ าไปซ่อนอยูภ่ ายในลาต้ นของต้ นไม้ แตกต่างกับนก
หลายๆชนิดที่ต้องสร้ างรังของมันเองด้ วยการใช้ กิ่งไม้ และใบไม้ มาประกอบเข้ าด้ วยกัน ทาให้
ปลอดภัยต่อการถูกค้ นพบของพวกนักล่าทังหลาย
้
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ภาพที่ 11 โครงสร้ างทางร่างกายของงูที่สามารถซ่อนตัวไปกับสภาพแวดล้ อม
ที่มา : Wikipedia, Eristicophis , accessed December 15, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Eristicophis

ภาพที่ 12 ที่อยูอ่ าศัยของนก Japanese Pygmy Woodpecker
ที่มา : Conservation report, Can you see me?, accessed December 20, 2011 available
from http://conservationreport.com/2008/05/09/can-you-see-me-animal-camouflage-25/
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เราจะสังเกตได้ ว่ากระบวนการพรางทัง้ 4 รูปแบบนันล้
้ วนเป็ นกระบวนการที่มีผลมา
จากปั จจัยต่างๆที่สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติตา่ งเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับศักยภาพทางกายภาพของตน
มนุษย์เข้ าใจถึงความพิเศษทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้จึงพยายามเรี ยนรู้และนากระบวนการ
ต่างๆมาปรับใช้ ให้ เข้ ากับวัตถุประสงค์ตา่ งๆของมนุษย์เอง ฉะนันนอกจากการพรางที
้
่เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติแล้ ว การพรางที่เกิดจากมนุษย์นนจึ
ั ้ งเป็ นอีกประเภทหนึง่ ที่เราต้ องศึกษาไป
ด้ วยเช่นกัน
กำรพรำงที่เกิดจำกมนุษย์
นอกจากสัตว์แล้ วมนุษย์เองก็มีวิธีการต่างๆเพื่อการดารงอยูซ่ งึ่ ตัวตนและสายพันธุ์
เพียงแต่ลกั ษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่ธรรมชาติมอบให้ มานันไม่
้ สามารถปรับเปลี่ยนได้
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ มนุษย์จงึ ต้ องสร้ างวัตถุตา่ งๆมาทางานร่วมกับลักษณะทาง
กายภาพและพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้ กระบวนการทางการพรางเกิดขึ ้น โดยกระบวนการต่างๆที่
มนุษย์เลือกใช้ นนล้
ั ้ วนมาจากการกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่นกัน
กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน กระบวนการทาให้ กลมกลืนของมนุษย์นนก็
ั ้ ไม่ตา่ ง
อะไรกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยส่วนมมากก็เป็ นเหตุมาจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมที่ตนต้ องเข้ าไป
อยูอ่ าศัยที่สง่ ผลต่อวิธีการที่มนุษย์เลือกใช้ ซึง่ ในกระบวนการสร้ างความกลมกลืนของมนุษย์นนการ
ั้
สร้ างวัตถุให้ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องไปกับสภาพโดยรอบก็เป็ นวิธีการหนึง่ ที่มนุษย์เลือกใช้ การนา
วัสดุทางธรรมชาติที่มาจากสภาพโดยรอบมาห่อหุ้มร่างกายให้ สอดคล้ องไปกับสภาพแวดล้ อมเพื่อ
ไม่ให้ เกิดความแตกต่างต่อการรับรู้เป็ นวิธีที่มนุษย์นามาใช้ ได้ โดยง่าย อีกตัวอย่างหนึง่ การสร้ างวัตถุ
โดยใช้ ลวดลายและพื ้นผิวให้ สอดคล้ องไปกับสภาพโดยรอบก็เป็ นอีกความสามารถหนึง่ ของ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สามารถทาได้ เช่น ชุดของทหารอเมริกนั ที่มีลวดลายเหมือนกับสถานที่ๆทหาร
ต้ องเข้ าไปปฏิบตั หิ น้ าที่
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ภาพที่ 13 การเลือกใช้ วสั ดุทางธรรมชาติมาห่อหุ้มร่างกายให้ กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้ อมและ
การสร้ างสิ่งห่อหุ้มที่เลียนแบบสภาพแวดล้ อมของทหาร
ที่มา : Wikipedia, Theory of camouflage, accessed December 15, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage
กระบวนกำรทำให้ เกิดควำมสับสน ในการป้องกันไม่ให้ ถกู รับรู้ทิศทางหรื อการ
เคลื่อนที่ตา่ งๆของมนุษย์เองนัน้ มนุษย์เองก็มีวิธีการที่ไม่ตา่ งไปจากวิธีของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
เช่นกัน การพ่นควันทางทหารก็เป็ นวิธีหนึง่ ที่ทหารนามาใช้ ในการป้องกันการรับรู้ทิศทางในการ
เคลื่อนย้ ายตาแหน่ง

ภาพที่ 14 การใช้ หมอกควันในการหลบหนีทางทหาร
ที่มา : Wikipedia, Theory of camouflage, accessed December 15, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage
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กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย การสร้ างความหมายใหม่ได้ ถกู นามาใช้ กบั
งานศิลปะหลายๆชิ ้นงานของมนุษย์ เช่นการพยายามสร้ างความหมายใหม่เมื่อวัตถุถกู แสงที่สอ่ งมา
กระทบทาให้ เกิดการรับรู้สิ่งที่ซอ่ นอยูข่ องวัตถุชนิดหนึง่

ภาพที่ 15 การสร้ างความหมายใหม่จากการปรากฏขึ ้นของเงา
ที่มา : Todayandtomorrow , untitled , accessed December 1/2, 2011 available from
http://www.todayandtomorrow.net/
กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น เป็ นกระบวนการนาวัตถุแทรกตัวอยูใ่ นบริ บทของ
สภาพแวดล้ อมโดยใช้ ประโยชน์จากลักษณะทางกายภาพจากสภาพแวดล้ อมในการปิ ดบังซ่อนเร้ น
ตัวตนซ่อนตัวอยูภ่ ายในบริ บทแวดล้ อม
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ภาพที่ 16 การซ่อนองค์ประกอบบางอย่างให้ หายไปจากการรับรู้
ที่มา : Wikipedia, Theory of camouflage, accessed December 15, 2011 available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_camouflage
จากเหตุปัจจัยรวมไปถึงกระบวนการต่างๆที่ทาให้ เกิดการพรางนันต่
้ างก็เกิดขึ ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการดารงชีวิตภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันไป
ไม่วา่ จะเป็ นการพรางจาก
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหรื อการพรางจากมนุษย์นนจะประกอบไปด้
ั้
วยกระบวนการทัง4รู
้ ปแบบคือ
กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance)
กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน (Confusion)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform)
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment)
ซึง่ เราสามารถนาไปวิเคราะห์ทดลองร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม เพื่อนาไปสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปั ตยกรรมกับบริบทภายใต้ กระบวนการทางการพราง
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บทที่ 3
กำรทดลองกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
กำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
กระบวนกำรทำงกำรพรำง จากบทสรุปทางการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานทางการพราง
นันสรุ
้ ปได้ วา่ มีกระบวนการที่สร้ างให้ เกิดการพรางนันทั
้ งหมด4รู
้
ปแบบด้ วยกันซึง่ ประกอบด้ วย
กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance)
กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน (Confusion)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform)
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment)
ซึง่ การเกิดขึ ้นของกระบวนการนันเกิ
้ ดขึ ้นจากวิธีการที่แตกต่างกันตามแต่เงื่อนไขทาง
สภาพแวดล้ อมและลักษณะทางกายภาพซึง่ สามารถจาแนกเป็ นหมวดต่างๆได้ ดงั นี ้ (ที่มาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานทางการพรางในบทที่2)
กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน (Accordance) blend /break เป็ นวิธีการที่สิ่งมีชีวิต
เลือกใช้ ในการพราง จากลักษณะทางกายภาพจะสังเกตได้ วา่ ตัวobject มีการทาลายขอบเขตของ
รูปทรง (shape/outline/skin) เพื่อที่จะกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้ อม
กระบวนกำรทำให้ เกิดควำมสับสน (Confusion) override/shad/blur เป็ น
วิธีการที่สิ่งมีชีวิตเลือกใช้ ในการพราง จากลักษณะทางกายภาพจะสังเกตได้ วา่ ตัวobject มีการ
สร้ างการรับรู้ที่ไม่มีความชัดเจนต่อตัววัตถุหรื อทิศทางในการอ้ างอิงตาแหน่งต่างกับสภาพแวดล้ อม
ของผู้รับรู้ (orientation/size/scale) เพื่อไม่ให้ เกิดการรับรู้ที่ถกู ต้ องของผู้รับรู้
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย (Meaning transform)
physical /
character เป็ นวิธีการที่สิ่งมีชีวิตเลือกใช้ ในการพรางจากลักษณะทางกายภาพจะสังเกตได้ ว่าตัว
object มีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของตนเองให้ เป็ นสิ่งอื่นรวมไปถึงการเลียนแบบ
ลักษณะท่าทางหรื อการเคลื่อนไหวจากสิ่งต่างๆรอบตัวอาจเป็ นทังสิ
้ ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้
(movement/type) เพื่อให้ เกิดการรับรู้ที่ไม่ใช่ตวั ตนในสภาพแวดล้ อม
กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น (Concealment)
element เป็ นวิธีการที่สิ่งมีชีวิต
เลือกใช้ ในการพราง จากลักษณะทางกายภาพจะสังเกตได้ วา่ ตัวobject เลือกใช้ สว่ นประกอบ
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บางส่วนจากลักษณะทางกายภาพของตนในการปกปิ ด (hide) เพื่อให้ เกิดการรับรู้เป็ นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่
ตัวตน
โดยเราสามารถจาแนกขันตอนต่
้
างๆในการทางานร่วมกันที่สามารถก่อให้ เกิดรูปแบบต่างๆทางการ
พรางได้ ดงั ต่อไปนี ้
รู ปแบบ (Structure)
ทัง4รู
้ ปแบบที่เกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันคือ
กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance)
กระบวนการทาให้ เกิดความสับสน (Confusion)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform)
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment)
วิธีกำร (Means) ที่แตกต่างกันในการเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมซึง่ สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ ทงหมด
ั้
8 วิธีดงั นี ้ blend /
break /override / shade / blur / physical / character / element
โครงร่ ำง (Configuration) รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมจะต้ องถูกนาไปใช้ กบั โครง
ร่างที่ถกู ต้ องซึง่ สามารถจาแนกได้ ทงหมด
ั้
9 ลักษณะดังต่อไปนี ้ shape / outline /skin /
orientation / size / scale / movement / type / hide
จาการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ วา่ ความสามรถทางการพรางจะเกิดขึ ้นได้ อย่างมี
ศักยภาพนันต้
้ องมีการทางานร่วมกันอย่างเหมาะสมทังสามขั
้
นตอนจึ
้
งจะสร้ างให้ เกิดกระบวนการที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากกระบวนการพราง ทาให้ เราสามารถสรุปเป็ นขันตอนต่
้
างๆ
ในการสร้ างวัตถุที่เกิดจากกระบวนการทางการพรางได้ ดงั นี ้
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการที่นาไปสูล่ กั ษณะทางกายภาพทางการพรางที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
กำรทดลองทำงกำรพรำง
จากdiagramบทสรุปขันตอนต่
้
างที่รวมกันเป็ นกระบวนการพรางนันเราสามารถน
้
าไป
สร้ างให้ เกิดลักษณะต่างๆทางกายภาพให้ กบั วัตถุเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่เราต้ องการได้
การทดลองสร้ างลักษณะทางกายภาพด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรม การ
ทดลองนี ้เป็ นการทดลองเพื่อนาขันตอนต่
้
างๆมาสร้ างวัตถุที่มีนยั ทางสถาปั ตยกรรมต่อการรับรู้ที่เกิด
จากกระบวนการทางการพรางโดยนา คำสำคัญ ในแต่ละขันตอนมาทดลองสร้
้
างการพรางทาง
สถาปั ตยกรรมในลักษณะต่างๆให้ เกิดขึ ้น
กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน (Accordance) / orientation / blend การสร้ าง
ความกลมกลืนด้ วยการกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่เข้ าไปกับสภาพแวดล้ อม โดยการกาหนดทิศ
ทางการเคลื่อนที่ให้ มีความหลากหลายเพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่วา่ งต่อการรับรู้
สภาพแวดล้ อมได้ มากที่สดุ และไม่สร้ างการจดจาตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่ชดั เจนให้ กบั สภาพแวดล้ อมต่อ
การรับรู้

25

แผนภาพที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
พื ้นที่กบั สภาพแวดล้ อม

แผนภาพที่ 3 แสดงภาพรวมของการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่กบั สภาพแวดล้ อมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของทิศทางในการเคลื่อนที่
จะเห็นได้ วา่ เมื่อกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ทาให้
สภาพแวดล้ อมนันสามารถเข้
้
ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่วา่ ง ซึง่ สังเกตได้ จากพื ้นที่ในแถบสีที่ตา่ งกัน
นันสามารถเข้
้
าสัมผัสกับสภาพแวดล้ อมอีกฝั่ งหนึง่ ได้ และทาสร้ างให้ เกิดเป็ นพื ้นที่เดียวกันต่อการ
รับรู้ที่ไม่สามารถแยกพื ้นที่วา่ งทังสองออกกั
้
นได้
ในการกาหนดทิศทางที่แตกต่างกันในการเคลื่อนที่นนั ้ จึงทาการศึกษาเพื่อกาหนด
รูปแบบของการเคลื่อนที่เพื่อให้ เกิดพื ้นที่วา่ งที่มีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมในลักษณะที่
แตกต่างกัน

26

แผนภาพที่ 4 แสดงรูปแบบที่เกิดขึ ้นของเส้ นทางการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันในการเคลื่อนที่ผ่าน
สภาพแวดล้ อม
จากการทดลองได้ ข้อสรุปว่า การกาหนดรูปแบบของการเคลื่อนที่ทงในแนวราบและ
ั้
ในแนวตังนั
้ นสามรถก
้
าหนดได้ ทงั ้ 3 ลักษณะด้ วยกันคือ การเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง การเคลื่อนที่
แบบย้ อนกลับ และการเคลื่อนที่แบบสลับข้ าง โดยการเคลื่อนที่ทงั ้ 3 ลักษณะนันหากน
้
ามา
พิจารณาให้ เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมและการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ สอยในแต่ละประเภทนันจะ
้
สามารถสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมที่แตกต่างกันให้ อยูร่ ่วมกันได้
กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน (Accordance) / scale / blur การยืดขยายวัตถุ
ระนาบในแนวนอนที่มีความสัมพันธ์กบั ระนาบในแนวตัง้ เพื่อสร้ างให้ เกิดความหลากหลายของ
พื ้นที่วา่ งซึง่ สามารถสร้ างให้ เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ โดยปล่อยให้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละช่วงเวลาทาหน้ าที่สร้ างขอบเขตของที่วา่ งให้ กบั ประเภทของกิจกรรมด้ วยตังเอง
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ภาพที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกิดจากระนาบในแนวนอนที่ขยายตัวออกจากระนาบ
ในแนวตัง้
จากการทดลองได้ ข้อสรุปว่า ความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกิดจากระนาบในแนวนอน
ที่ขยายตัวออกจากระนาบในแนวตังนั
้ นได้
้ สร้ างความแตกต่างต่อการรับรู้ของผู้คนต่อพื ้นที่วา่ ง
ก่อให้ เกิด รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื ้นที่ว่าง รูปแบบของกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั การ
เคลื่อนที่ของเวลา และ รูปแบบของกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อม ซึง่ ขอบเขตของที่วา่ งที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างระนาบทังสองลั
้
กษณะนันจะปรากฏขึ
้
้นพร้ อมๆกับรูปแบบที่แตกต่างของ
กิจกรรมในช่วงเวลาและขอบเขตของที่วา่ งก็จะหายไปเองเมื่อกิจกรรมได้ จบลง
กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน (Accordance) / shape / blend การลบขอบเขตที่
ชัดเจนของระนาบส่งผลต่อการรับรู้ทาให้ การรับรู้ขอบเขตของพื ้นที่ตอ่ กิจกรรมนันหายไป
้
ส่งผลให้
เกิดความต่อเนื่องของพื ้นที่ใช้ สอยทาให้ เกิดความหลากหลายของกิจกรรมต่อพื ้นที่ใช้ สอย
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ภาพที่ 18 ไดอะแกรมการสร้ างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมในแนวราบด้ วยการสร้ างความไม่
ชัดเจนให้ กบั พื ้นที่วา่ งโดยการลบขอบเขตของระนาบให้ หายไปจากการรับรู้
จากการทดลอง การลบขอบเขตที่ชดั เจนของระนาบต่อการรับรู้ทาให้ กิจกรรมที่ถกู
แยกออกจากกันด้ วยความชัดเจนของขอบเขตของระนาบนันสามารถรวมเป็
้
นกิจกรรมในพื ้นที่
เดียวกันทาให้ ความมีตวั ตนของพื ้นที่วา่ งนันหายไป
้
กระบวนกำรทำให้ เกิดควำมสับสน (Confusion) / character / break
เป็ น
การสร้ างความสับสนให้ กบั การรับรู้คณ
ุ ลักษณะเฉพาะของพื ้นที่วา่ งด้ วยการสร้ างการปิ ดล้ อมที่วา่ ง
ในแนวตังที
้ ่เกิดจากการเรี ยงตัวซ้ อนกันของพื ้นที่สี่เหลี่ยมในลักษณะเข้ าหาจุดศูนย์กลาง ด้ วยการ
ลบขอบเขตของพื ้นที่สี่เหลี่ยมที่เกิดจากการประกอบกันของระนาบในแนวตังทั
้ ง้ 4 ด้ านให้ เหลือ
เพียงระนาบที่ตงอยู
ั ้ ่ตรงข้ ามกันเพียง 2 ด้ านและนาระนาบในแนวนอนมาประกอบเข้ าด้ วยกันเพื่อ
ก่อให้ เกิดการรับรู้ถึงคุณลักษณะของพื ้นที่ที่มีลกั ษณะตรงกันข้ ามกันมาเรี ยงตัวเป็ นส่วนหนึง่ ของกัน
และกัน
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ภาพที่ 19 แสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นจากการประกอบกันของระนาบทังสองชนิ
้
ด

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการรับรู้ลกั ษณะเฉพาะของที่ว่างที่เปลี่ยนไปที่มีลกั ษณะของที่วา่ งภายในและ
ที่วา่ งภายนอกสลับกันไป
จากการทดลองได้ ข้อสรุปว่า การสร้ างการรับรู้ลกั ษณะเฉพาะของพื ้นที่ที่มีลกั ษณะ
ตรงข้ ามกัน (เป็ นลักษณะเฉพาะของพื ้นที่ข้างในและข้ างนอก) ทาให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน
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ทาให้ ไม่สามารถกาหนดหรื อแยกทิศทางออกจากกันได้ อย่างชัดเจนในลักษณะของการรับรู้หรื อ
จดจาตาแหน่งที่ชดั เจนของพื ้นที่ได้ ง่าย
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย (Meaning transform) / size / type เป็ น
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ จากการรับรู้หน่วยย่อยไปสูห่ น่วยใหญ่ด้วยการสร้ างให้ เกิดการรับรู้สว่ น
ใหญ่โดยปราศจากการรับรู้ตวั ตนของหน่วยย่อย โดยพิจารณาจากการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยที่มีผล
ต่อการรับรู้ถึงองค์รวมจากหน่วยใหญ่

ภาพที่ 21 แสดงการเรี ยงตัวที่เกิดจากการสร้ างการรับรู้มวลรวมจากแต่ละด้ านของหน่วยย่อย
จากการทดลองได้ ข้อสรุปว่า การเรี ยงตัวที่เกิดจากการสร้ างการรับรู้ในแต่ละด้ านของ
หน่วยย่อยนันสามารถท
้
าให้ เกิดการรับรู้เป็ นมวลรวมโดยปราศจากการรับรู้ถึงตัวตนของแต่ละ
หน่วยย่อยจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบได้ เนื่องจากในแต่ละด้ านของแต่ละหน่วยย่อยนันจะท
้ า
หน้ าที่เป็ นวัตถุที่มีความหมายเหมือนกันเมื่อหันไปในทิศทางเดียวกันซึง่ จะส่งผลต่อการรับรู้จาก
ด้ านนอกให้ ถกู รับรู้เป็ นมวลวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นมวลเดียวและสามารถสร้ างให้ เกิดความหมายใหม่
เมื่อมีการรับรู้มวลของวัตถุในด้ านอื่นๆ
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย (Meaning transform) / character / type
เป็ นขันตอนการศึ
้
กษาการรับรู้ความหมายที่เปลี่ยนไปต่อการรับรู้หน้ าที่ของระนาบใน
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แนวตัง้ เพื่อนามาสร้ างกำรรั บรู้ควำมหมำยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงขณะเวลาให้ กบั การ
เรี ยงตัวของระนาบในแนวตัง้ ในการพิจารณาถึงการไม่รับรู้ซงึ่ กันและกันระหว่างพื ้นที่สว่ นตัวกับ
พื ้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 22 แสดงการเปลี่ยนแปลงความหมายจากความสูงที่เปลี่ยนไปของระนาบในแนวตัง้
จากการทดลองได้ ข้อสรุปว่า ความสูงที่เปลี่ยนไปของระนาบในแนวตังนั
้ นสามารถ
้
สร้ างให้ เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากระนาบในแนวตังนั
้ นได้
้ สร้ างความหมายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละความสูงของตัววัตถุตอ่ การรับรู้ของผู้ใช้ สอย ซึง่ การเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกิดจาก
ความสูงที่แตกต่างกันนันสามารถน
้
าไปสร้ างความสัมพันธ์กบั กิจกรรมในอีกด้ านหนึง่ ของผนังเพื่อ
ไม่ให้ เกิดการรับรู้กิจกรรมจากด้ านตรงข้ ามได้
กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น (Concealment) / outline / shade
สร้ างการรับรู้
ที่หายไปของพื ้นที่บางส่วนด้ วยการนาการเคลื่อนที่ของเงามาสร้ างให้ เกิด การปรากฏและการไม่
ปรากฏขอบเขตระนาบในแนวตังด้
้ วยการกาหนดให้ เงาเข้ ามากระทากับระนาบของวัตถุในแนวตัง้
โดยลักษณะของการจัดวางระนาบในแนวตังนั
้ นจะถู
้ กจัดวางให้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกัน ซึง่ จะ
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ส่งผลให้ กบั ขอบเขตของวัตถุระนาบในแนวตังนั
้ นสามารถหายไปจากการรั
้
บรู้ เมื่อมีการตกกระทบ
ของเงากับระนาบในแนวตัง้

ภาพที่ 23 โมเดลการทดลองที่เกิดจากการสร้ างการปรากฏสูก่ ารไม่ปรากฏของขอบเขตระนาบใน
แนวตัง้
จากการทดลองได้ ข้อสรุปว่า การสร้ างการปรากฏและไม่ปรากฏให้ กบั ขอบเขตของ
ระนาบในแนวตังที
้ ่เกิดจากจากการตกกระทบของเงาที่พาดผ่านตัววัตถุนนสามารถสร้
ั้
างให้ เกิดการ
รับรู้ขอบเขตของที่ว่างเปลี่ยนไป ซึง่ การรับรู้ของเขตที่วา่ งที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลานันได้
้ สง่ ผล
ต่อการไม่รับรู้ถึงตัวตนของที่ว่างหรื อสร้ างให้ เกิดสภาวะที่ไร้ ตวั ตนให้ กบั ตัวพื ้นที่นนั่ เอง
บทสรุปทำงกำรทดลอง จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการศึกษา
กระบวนการพรางจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น นาไปสูก่ ารทดลองสร้ าง
กระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมภายใต้ ระบบความสัมพันธ์รูปแบบเดียวกัน จนได้ มาซึง่ ชุด
เครื่ องมือสาหรับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมภายใต้ วตั ถุประสงค์ของ การไม่รับรู้รูปแบบของ
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื ้นที่วา่ งหรื อเรี ยกได้ วา่ กำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
ปรากฏว่าลักษณะทางกายภาพที่ได้ มานันสามารถน
้
าไปพิจารณาร่วมกับการก่อรูป
ทางสถาปั ตยกรรมที่มีผลต่อการไม่รับรู้รูปแบบของกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื ้นที่วา่ งได้ หากแต่
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โดยเนื ้อหาของของสถาปั ตยกรรมเองนันเป็
้ นวัตถุที่ก่อรูปภายใต้ เงื่อนไขต่างๆทางสภาพแวดล้ อม
ทาให้ การพิจารณาในการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมนัน้
จาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาที่มาจากความต้ องการทางสภาพแวดล้ อม
จึงเป็ นประเด็นสาคัญที่จะต้ องศึกษาถึงเงื่อนไขทางสภาพแวดล้ อมที่มีความต้ องการ
การก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรม
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บทที่ 4
บทวิเครำะห์ บริบทที่ตัง้
การศึกษาถึงเงื่อนไขทางสภาพแวดล้ อมที่มีความต้ องการการก่อรูปทาง
สถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรม การเลือกบริ บทพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
และการ
สร้ างความสัมพันธ์ใหม่กบั การพรางทางสถาปั ตยกรรม
กำรศึกษำถึงเงื่อนไขทำงสภำพแวดล้ อมที่มีควำมต้ องกำรกำรก่ อรู ปทำงสถำปั ตยกรรมด้ วย
กระบวนกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
การสร้ างสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางนัน้ เงื่อนไขจากสภาพแวดล้ อมถือเป็ น
ข้ อมูลสาคัญในการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมจากกระบวนการทางการพรางเพื่อการไม่นามาซึง่
ผลกระทบที่ไม่เป็ นที่ต้องการของสภาพแวดล้ อมจากสิ่งต่างๆที่จาต้ องถือกาเนิดขึ ้นหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงบิดเบือนองค์ประกอบต่างๆภายใต้ สภาพแวดล้ อม ด้ วยการนากระบวนทางการพราง
มาสร้ างความสัมพันธ์กบั บริ บท จากความต้ องการทางสภาพแวดล้ อมที่ไม่ต้องการให้ มีการรับรู้ถึง
การปรากฏขึ ้นของตัวตนที่ไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
พื ้นที่ที่สภาพแวดล้ อมมีความโดดเด่น
พื ้นที่ที่สามารถเกิดการรับรู้ได้ ง่ายจากสภาพแวดล้ อม
พื ้นที่ที่กิจกรรมไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม
การพิจารณาพื ้นที่จากเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อมจะนาไปสู่การศึกษาทดลองทางการ
พรางที่เหมาะสมต่อพื ้นที่ในสภาพแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้น
พืน้ ที่ท่ สี ภำพแวดล้ อมมีควำมโดดเด่ น เป็ นความโดดเด่นทางสภาพแวดล้ อมที่
สร้ างตัวตนให้ ปรากฏและเป็ นที่จดจาแก่ผ้ คู นทังจากลั
้
กษณะทางกายภาพที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
ความเป็ นสถานที่สาคัญทังในแง่
้
ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และกิจกรรมสาคัญๆ เป็ นสถานที่ๆตัวตน
ของสิ่งต่างๆร่วมกันสร้ างสภาพแวดล้ อมนันให้
้ โดดเด่นขึ ้น ตัวตนต่างๆที่ปรากฏขึน้ เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่ชดั เจนนันเป็
้ นการยากที่จะยอมให้ สิ่งอื่นๆเข้ ามามีตวั ตนและบิดเบือนหรื อลดทอน
ความชัดเจนที่มีอยูข่ องสภาพแวดล้ อม การพิจารณาการสร้ างตัวตนที่ไม่ปรากฏให้ เกิดขึ ้นนันท
้ าให้
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การบิดเบือนหรื อลดทอนดังกล่าวไม่เกิดขึ ้นอีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างตัวตนที่ชดั เจนมากขึ ้นให้ กบั
สภาพแวดล้ อม
พืน้ ที่ท่ สี ำมำรถเกิดกำรรับรู้ได้ ง่ำยจำกสภำพแวดล้ อม พื ้นที่ที่สามารถเข้ าถึง
ได้ ง่ายจากสภาพแวดล้ อมหรื อสามารถรับรู้ได้ ง่ายจากเส้ นทางสัญจรโดยรอบ เป็ นพื ้นที่ที่สามารถ
สร้ างการจดจาต่อพื ้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว การสร้ างให้ เกิดการรับรู้ของสิ่งที่ปรากฏทาได้ ง่าย ส่งผลให้
การเกิดขึ ้นของความไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ หากการปรากฏไม่ถกู
พิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้ อม จึงเป็ นพื ้นที่ๆเหมาะสมต่อการสร้ างการไม่รับรู้ให้ กบั พื ้นที่ที่
สามารถรับรู้ได้ ง่ายจากสภาพแวดล้ อมที่มีความโดดเด่น สร้ างความไม่โดดเด่นในการปรากฏขึ ้น
ของพื ้นที่ๆไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม
พืน้ ที่กิจกรรมไม่ สอดคล้ องกับกิจกรรมสภำพแวดล้ อม
กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้ องกันภายในสภาพแวดล้ อมเดียวกันส่งผลให้ ศกั ยภาพในการใช้ สอยพื ้นที่ขาดหายไป เกิด
ความขัดแย้ งซึง่ กันและสร้ างขอบเขตของแต่ละพื ้นที่ๆทาหน้ าที่กนเขตแดนระหว่
ั้
างกันไม่ก่อให้ เกิด
ความต่อเนื่องหรื อการเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยต่างๆเข้ าด้ วยกันไม่สามารถรวมกันเป็ นพื ้นที่เดียวกันได้
ความไม่สอดคล้ องกันของกิจกรรมต่อพื ้นที่โดยรอบมักทาให้ ตวั ตนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
ปรากฏขึ ้นและส่งผลร้ ายให้ กบั สภาพแวดล้ อม
เงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ ้นนันสามารถน
้
าไปเป็ นเกณฑ์ในการเลือกสภาพแวดล้ อมและพื ้น
ที่ตงโครงการในการทดลองท
ั้
างานร่วมกับกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมได้
กำรพิจำรณำเลือกบริบทจำกเงื่อนไขสภำพแวดล้ อม
จากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อนามาพิจารณาร่วมกับลักษณะทางกายภาพของ
สภาพแวดล้ อม พื ้นที่บริเวณชุมชนท่ ำเตียนมีความเหมาะสมต่อการศึกษาทดลองด้ วย
กระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมในการสร้ างตัวตนให้ เกิดขึ ้นจากเงื่อนไขที่ถกู กาหนดทุกเงื่อนไข
คือ
เป็ นสถำนที่ท่ มี ีควำมโดดเด่ นจำกสภำพแวดล้ อม ประกอบไปด้ วยสถานที่
สาคัญต่างๆ ได้ แก่ ทางประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และกิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของพื ้นที่ โดยในทาง
ประวัตศาสตร์ คือเป็ นพื ้นที่ชมุ ชนเก่าแก่เติบโตมาตังแต่
้ อดีต ในด้ านศาสนา เป็ นสภาพแวดล้ อมที่
ประกอบไปด้ วยวัดสาคัญๆตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั ซึง่ ประกอบไปด้ วย วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ วัดอรุณราชวราราม และทางด้ านกิจกรรม เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว

36
รวมถึงเป็ นตลาดค้ าส่งขนาดใหญ่ สถานที่สาคัญๆต่างๆได้ ประกอบเข้ าด้ วยกันเป็ นที่ที่มีความ
ชัดเจนทางสภาพแวดล้ อม เป็ นตัวตนทางสภาพแวดล้ อมที่มีความโดดเด่น

ภาพที่ 24 แสดงสถานที่สาคัญต่างในสภาพแวดล้ อม
เป็ นพืน้ ที่ๆถูกรั บรู้ได้ ง่ำยจำกทำงลักษณะทำงกำยภำพ โดยลักษณะทางกายภาพนัน้
สามารถรับรู้จากเส้ นทางสัญจรหลักทังจากทางน
้
้าและทางบก เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ๆตังขนานไปกั
้
บ
เส้ นทางสัญจรหลักๆของผู้คน เป็ นพื ้นที่ที่อยูร่ ะหว่างเส้ นทางในการเชื่อมโยงเส้ นทางสัญจรต่าง
สัญจรต่างๆเข้ าด้ วยกัน
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ภาพที่ 25 แสดงลักษณะการตังอยู
้ ข่ องพื ้นที่ๆขนานไปกับเส้ นทางสัญจรหลัก
เป็ นพืน้ ที่กิจกรรมไม่ สอดคล้ องกับกิจกรรมสภำพแวดล้ อม นอกจากจะเป็ น
พื ้นที่ๆถูกรับรู้เป็ นพื ้นที่สาธารณะสาหรับบุคคลภายนอกแล้ ว ท่าเตียนยังประกอบไปด้ วยพื ้นที่อยู่
อาศัยที่ซอ่ นตัวอยูใ่ นพื ้นที่ พื ้นที่ดงั กล่าวได้ สร้ างความไม่สอดคล้ องให้ กบั พื ้นที่ส่วนรวมอื่น สร้ าง
ขอบเขตทางการรับรู้กนระหว่
ั้
างพื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่ส่วนตัวส่งผลให้ ศกั ยภาพในการใช้ สอยและ
เชื่อมโยงพื ้นที่สาคัญๆเข้ าด้ วยกันได้ สญ
ู เสียไป
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ภาพที่ 26 แสดงที่ตงพื
ั ้ ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัย
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมบริเวณท่าเตียนพบว่ามีความเหมาะสมต่อการ
พิจารณาสร้ างสถาปั ตยกรรมจากกระบวนการทางการพรางทางสถาปั ตยกรรมเพื่อการนามาซึง่
ศักยภาพที่ดีและตัวตนที่ชดั เจนทางสภาพแวดล้ อม จึงนาไปสูก่ ารพิจารณาเลือกพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
เป็ นลาดับต่อไป
กำรพิจำรณำเลือกพืน้ ที่ตงั ้ โครงกำร
การศึกษาพื ้นที่สภาพแวดล้ อมบริเวณท่าเตียนนันมี
้ การปรากฏให้ เห็นถึงความไม่
สอดคล้ องของพื ้นที่กบั บริบทโดยรอบต่อการรับรู้และการใช้ สอยพื ้นที่ เนื่องจากมีการใช้ สอยพื ้นที่ที่
มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่อยู่อาศัยปรากฏขึ ้นอย่างชัดเจนท่ามกลางพื ้นที่สาธารณะ ซึง่ การปรากฏของ
พื ้นที่อยู่อาศัยนันได้
้ ลดทอนศักยภาพของพื ้นที่สาธารณะโดยรอบ การพิจารณาเลือกพื ้นที่ตงจึ
ั้ ง
มุง่ เน้ นไปที่พื ้นที่ที่ขดั แย้ งกับสภาพแวดล้ อม ซึง่ ในพื ้นที่บริเวณชุมชนท่าเตียนนันมี
้ การปรากฏขึ ้น
ของชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณตลำดเก่ ำท่ ำเตียนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนขนาดเล็กปรากฏตัวอยูร่ ิม
แม่น ้าเจ้ าพระยาซึง่ เป็ นทางสัญจรไปมาของผู้คนที่อาศัยการเดินทางๆน ้า โดยมีอาคารพาณิชย์อายุ
เก่าแก่ตงอยู
ั ้ ข่ ้ างหลังอีกทังพื
้ ้นที่ตงยั
ั ้ งถูกขนาบข้ างไปด้ วยท่าเรื อสาคัญๆทังสองข้
้
าง พื ้นที่บริเวณ
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ดังกล่าวได้ สร้ างขอบเขตของการรับรู้ในการใช้ สอยพื ้นที่ตดั ขาดจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบอย่าง
ชัดเจน

ภาพที่ 27 แสดงบริเวณพื ้นที่ตงโครงการและอาคารโดยรอบ
ั้
เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทางกายจากพื ้นที่ตงและบริ
ั้
บทโดยรอบ พื ้นที่ตงมี
ั้
ความเหมะสมที่จะนากระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมมาสร้ างการไม่ปรากฏของพื ้นที่ตอ่ การ
รับรู้จากสภาพแวดล้ อม
กำรวิเครำะห์ ท่ ตี ัง้ โครงกำร
การวิเคราะห์พื ้นที่ตงโครงการเพื
ั้
่อนาไปศึกษาร่วมกับกระบวนการพรางนันสามารถ
้
แบ่งออกเป็ นสองส่วนด้ วยกันคือส่วนของสภาพแวดล้ อมและส่วนของพื ้นที่ตงโครงการเพื
ั้
่อนาความ
ต้ องการของทังสองส่
้
วนมาสร้ างความสัมพันธ์ร่วมกันด้ วยกระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมใน
การปรากฏขึ ้นของตัวตนใหม่ในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
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ตลาดท่ าเตียน

พืน้ ที่ด้านหลังโครงการ

พืน้ ที่ตงั ้ โครงการ

ภาพที่ 28 แสดงลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ตงโครงการและสภาพแวดล้
ั้
อมโดยรอบ
วิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมรอบๆโครงกำร ด้ วยลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ใช้
สอยต่างๆจากสภาพแวดล้ อมที่ประกอบไปด้ วย พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพเป็ นพื ้นที่ค้าขายจากบริเวณชัน้
ล่างของอาคารพาณิชย์ กิจกรรมบริเวณท่าเรื อท่องเที่ยว การเชื่อมโยงกิจกรรมจากท่าเรื อโดยสาร
ผ่านพื ้นที่ค้าขายจนถึงท่าเรื อท่องเที่ยวผ่านบริเวณที่พกั อาศัย ความสัมพันธ์ตา่ งๆของกิจกรรม
ดังกล่าวไม่สามารถมีตวั ตนได้ เนื่องจากขอบเขตที่ชดั เจนของพื ้นที่พกั อาศัยในพื ้นที่ตลำดเก่ ำท่ ำ
เตียน ขอบเขตของพื ้นที่ดงั กล่าวได้ สร้ างการรับรู้จากสภาพแวดล้ อมโดยรอบให้ เป็ นพื ้นที่สว่ นตัวซึง่
เป็ นกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับกิจกรรมของสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
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ภาพที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ที่หายไปจากการปรากฏของพื ้นที่ตงั ้
วิเครำะห์ พืน้ ที่ตัง้ โครงกำร กิจกรรมภายในพื ้นที่ตงโครงการนั
ั้
นเป็
้ นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายซึง่ ประกอบไปด้ วย
พืน้ ที่อยู่อำศัย / พืน้ ที่ส่วนกลำง / พืน้ ที่สำหรับกำร
ประกอบอำชีพ / พืน้ ที่ค้ำขำย
พืน้ ที่อยู่อำศัย มีลกั ษณะเป็ นหน่วยพักอาศัยขนาดเล็กใกล้ เคียงกันเรี ยงตัว
ขนานไปกับอาคารพาณิชย์และแม่น ้าเจ้ าพระยา องค์ประกอบของพื ้นที่อยูอ่ าศัยแต่ละหน่วยนัน้
เป็ นพื ้นส่วนตัวใช้ สาหรับการนอนและพักผ่อนเท่านัน้ โดยมีลกั ษณะการแชร์ พื ้นที่สว่ นรวมในส่วน
ของพื ้นที่ซกั ล้ าง ห้ องน ้า และครัว ประกอบกันเป็ นพื ้นที่อยู่อาศัยที่ไม่ต้องการการรับรู้จาก
สภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงกิจกรรมในส่วนที่พกั อาศัย
พืน้ ที่ส่วนกลำง เป็ นพื ้นที่สาหรับผู้คนภายในชุมชนใช้ ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
โดยส่วนใหญ่พื ้นที่จะถูกกาหนดตาแหน่งไว้ ใกล้ กบั ฝั่ งแม่น ้าเนื่องจากมีความต้ องการรับรู้
สภาพแวดล้ อมบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยา กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นกิจกรรมที่สามารถสร้ างการ
รับรู้กบั สภาพแวดล้ อมได้ บางส่วน

ภาพที่ 31 ภาพแสดงกิจกรรมในพื ้นที่สว่ นกลาง
พืน้ ที่สำหรับกำรประกอบอำชีพ การประกอบกิจกรรมการผลิตปลาตากแห้ งซึง่
เป็ นกิจกรรมที่ต้องการพื ้นที่สาหรับแล่ปลา ตากแดด และจัดเก็บสินค้ าในการประกอบอาชีพ เป็ น
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของการประกอบอาชีพที่ควรค่าแก่การส่งเสริมให้ เกิดการรับรู้จาก
สภาพแวดล้ อมภายนอกย่างชัดเจน สามารถแสดงความเป็ นตัวตนของชุมชนให้ ปรากฏขึ ้นเพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั สภาพแวดล้ อมโดยสามารถสร้ างการรับรู้ถึงตัวตนได้ จากระยะใกล้ และไกลจาก
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงพื ้นที่สาหรับการประกอบอาชีพ
พืน้ ที่ค้ำขำย
ประกอบไปด้ วยร้ านอาหาร ร้ านขายผักผลไม้ และร้ านขายของ
ชา เป็ นสินค้ าเพื่อคนในชุมชนแต่เป็ นกิจกรรมมีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั พื ้นที่รอบ
ได้ ด้วยการปรากฏเป็ นพื ้นที่สาธารณะสาหรับบุคคลภายนอกให้ รับรู้

ภาพที่ 33 ภาพแสดงกิจกรรมในพื ้นที่ค้าขาย
จากการวิเคราะห์พื ้นที่ใช้ สอยทังจากภายในและภายนอกพื
้
้นที่ตงั ้ ทาให้ เราสามารถ
เห็นถึงระดับที่แตกต่างกันของความต้ องการการรับรู้ที่เกิดจากกิจกรรมในพื ้นที่และจาก
สภาพแวดล้ อมต่อพื ้นที่ใช้ สอย ซึง่ มีความเหมาะสมของพื ้นที่ในการนาไปพิจารณาร่วมกับ
กระบวนการพรางเพื่อสร้ างการรับรู้ที่เหมาะสมให้ กบั พื ้นที่บริเวณตลาดท่าเตียนและสภาพแวดล้ อม
โดยรอบ
กำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใหม่ ให้ กับพืน้ ที่ตงั ้ ด้ วยกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
ในการสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั พื ้นที่ตงนั
ั ้ นเป็
้ นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้พื ้นที่จาก
พื ้นที่สว่ นตัวให้ ถกู รับรู้เป็ นพื ้นที่สาธารณะเพื่อสร้ างศักยภาพของพื ้นให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
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นันจ
้ าเป็ นต้ องพิจารณาในเรื่ องของการรับรู้พื ้นที่ที่สมั พันธ์กบั ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปในการปรากฏสู่
การไม่ปรากฏต่อการรับรู้ของพื ้นที่ที่แตกต่างกัน
ระดับของกำรรั บรู้ท่ ีสัมพันธ์ กับกิจกรรมและช่ วงเวลำที่แปรเปลี่ยนไป การ
พิจารณาระดับของการรับรู้ที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมในช่วงเวลาที่แปรเปลี่ยนไปนัน้ สามารถพิจารณา
ได้ จากความแตกต่างของลักษณะของกิจกรรมการใช้ สอยพื ้นที่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันต่อความ
ต้ องการรับรู้จากสภาพแวดล้ อม ซึง่ สามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็ นสองส่วนด้ วยกันคือ
1. การวิเคราะห์ชว่ งเวลาในการเกิดกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละวัน
2. การวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ทางการพรางที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมที่เปลี่ยนไปใน
แต่ละวัน
กำรวิเครำะห์ ช่วงเวลำในกำรเกิดกิจกรรมที่แตกต่ ำงกันในแต่ ละวัน กิจกรรม
ภายในพื ้นประกอบไปด้ วย
พืน้ ที่อยู่อำศัย / พืน้ ที่ส่วนกลำง / พืน้ ที่สำหรับกำรประกอบ
อำชีพ / พืน้ ที่ค้ำขำย / พืน้ ที่สำธำรณะ
ซึง่ หากพิจารณาการเกิดขึ ้นของกิจกรรมในช่วงเวลาตลอดทังวั
้ นนันจะสั
้ งเกตได้ วา่ มี
การกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกันของกิจกรรมระหว่างพื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัยซึง่ สามารถ
ส่งผลกระทบซึง่ กันและกันในการใช้ สอยพื ้นที่เนื่องจากในพื ้นที่อยู่อาศัยนันเป็
้ นพื ้นที่ที่ต้องการ
ความเป็ นส่วนตัวสูงไม่ต้องการให้ เกิดการรับรู้กิจกรรมภายในจากพื ้นที่ภายนอก ในขณะเดียวกัน
พื ้นที่สาธารณะเป็ นพื ้นที่มีความต้ องการรับรู้สภาพแวดล้ อมที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะตลอดเวลา

แผนภาพที่ 5 ตารางแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลา
การสร้ างให้ เกิดการรับรู้เป็ นพื ้นที่สาธารณะในพื ้นที่อื่นๆโดยรอบนันจะท
้ าให้ การใช้ สอยพื ้นที่ไม่เกิด
ความขัดแย้ งซึง่ กันและกันเนื่องจากในตัวพื ้นที่อยูอ่ าศัยนันไม่
้ ต้องการให้ เกิดการรับรู้ถึงการมีอยู่
ของพื ้นที่เช่นกัน ซึงยังคงมีการใช้ สอยพื ้นที่ตา่ งๆได้ อย่างต่อเนื่องตลอดทังวั
้ นโดยไม่เกิดความ
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ขัดแย้ งกันซึง่ กันและกันโดยยังคงมีการแสดงออกของตัวตนในส่วนของพื ้นที่ประกอบอาชีพหลักต่อ
สภาพแวดล้ อม
กำรวิเครำะห์ ระดับของกำรรับรู้ ทำงกำรพรำงที่สัมพันธ์ กับกิจกรรมที่เปลี่ยนไป
ในแต่ ละวัน สาหรับการสร้ างความเหมาะสมของการรับรู้และไม่รับรู้ให้ กบั กิจกรรมที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละวันนัน้ จะต้ องคานึงถึงความต้ องการของกิจกรรมในแต่ละรูปแบบต่อการรับรู้ เนื่องจากใน
รูปแบบที่แตกต่างกันนันจะมี
้ ความต้ องการทางการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึง่ ในการรับรู้ที่แตกต่างกันนัน้
สามารถแยกระดับทางการรับรู้ที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมออกได้ 4ระดับดังนี ้
ระดับชัดเจน
เป็ นระดับของการรับรู้ตวั ตนที่ชดั เจนทังทางด้
้
าน
กายภาพและความหมาย
ระดับกำรรั บรู้บำงส่ วน เป็ นการสร้ างให้ เกิดความสับสนต่อการรับรู้ไม่ต้องการ
ให้ ตวั ตนทังหมดปรากฏขึ
้
้นเน้ นให้ สามารถรับรู้ได้ แค่บางส่วนเท่านัน้
ระดับกำรรั บรู้เป็ นอื่น
สร้ างการรับรู้ทงทางด้
ั้
านกายภาพและความหมายใหม่
ไม่สอดคล้ องหรื อสามารถอ้ างอิงไปถึงตัวตนที่แท้ จริงในการปรากฏได้
ระดับไม่ รับรู้
เป็ นการปิ ดบังหรื อซ่อนเร้ นตัวตนไม่สร้ างการรับรู้ใดๆทัง้
ทางด้ านกายภาพและความหมายต่อสภาพแวดล้ อม
ระดับของการรับรู้ที่แตกต่างกันนี ้สามารถนาไปพิจารณาร่วมกับรูปแบบที่แตกต่างกันของ
พื ้นที่ใช้ สอยในการสร้ างการปรากฏต่อการรับรู้ โดยสามารถแยกพิจารณารูปแบบของกิจกรรมที่
สัมพันธ์ตอ่ ระดับการรับรู้พื ้นที่วา่ งที่แตกต่างกันได้ ดงั นี ้
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ระดับทางการพราง
รับรู้ชดั เจน

รับรู้บางส่วน

ตัวตน

พื ้นที่ประกอบ

รับรู้เป็ นอื่น

ไม่ถกู รับรู้

กระบวนการทางการพราง

พื ้นที่ร้านค้ า

พื ้นที่สว่ นกลาง

พื ้นที่พกั อาศัย

กิจกรรม
แผนภาพที่ 6 ตารางแสดงระดับของการรับรู้ที่แตกต่างกันต่อรูปแบบของกิจกรรม
โดยการรับรู้ในระดับต่างๆนันจะต้
้ องนาไปพิจารณาให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาที่สมั พันธ์
ต่อการปรากฏของกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อการนาไปสร้ างลักษณะทางกายภาพที่สง่ ผลต่อการ
รับรู้ถึงการปรากฏและการไม่ปรากฏของพื ้นที่ใช้ สอยตามช่วงเวลาที่แปรเปลี่ยนไป
บทสรุปบทวิเครำะห์ บริบทที่ตงั ้ ในการศึกษาถึงเงื่อนไขทำงสภำพแวดล้ อมที่มี
ควำมต้ องกำรกำรก่ อรู ปทำงสถำปั ตยกรรมด้ วยกระบวนกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรมนันจะ
้
เห็นได้ วา่ เงื่อนไขจากความต้ องการของสภาพแวดล้ อมเป็ นเงื่อนไขที่มีเนื ้อหาในทางตรงกันข้ ามกับ
เงื่อนไขในการก่อรูปของสถาปั ตยกรรมทัว่ ไป โดยเงื่อนไขในการก่อรูปของสถาปั ตยกรรมด้ วย
กระบวนการพรางนันจะต้
้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมเป็ นหลักและไม่พยายามสร้ างให้ เกิดการรับรู้
ถึงตัวตนทางสถาปั ตยกรรมที่ตงตนอยู
ั้
ภ่ ายใต้ สภาพแวดล้ อม
เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำเลือกบริบทพืน้ ที่ตงั ้ โครงกำร พื ้นที่กิจกรรมที่มีความ
ขัดแย้ งต่อพื ้นที่กิจกรรมโดยรอบเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องนามาพิจารณาในการเลือกในการเลือกพื ้นที่ใน
การนากระบวนการพรางเข้ าไปพิจารณาร่วมกับพื ้นที่ที่ขดั แย้ งดังกล่าว เนื่องจากพื ้นกิจกรรมที่ๆ
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สร้ างความขัดแย้ งให้ กบั สภาพแวดล้ อมนันได้
้ ทาให้ ศกั ยภาพของพื ้นที่ตา่ งๆในสภาพแวดล้ อม
โดยรอบถูกลดทอนลง กิจกรรมที่ควรจะเป็ นไปก็ไม่สามารถดารงอยูเ่ นื่องจากความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
ของกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ สิ่งที่เราอาจเรี ยกว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในเชิงพื ้นที่
จากสภาพแวดล้ อมนันได้
้ ขาดหายไป
นาไปสูก่ ำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใหม่ ให้ กับพืน้ ที่ เป็ นการจัดการกับพื ้นที่วา่ งด้ วย
กระบวนการพรางทางสถาปั ตยกรรมในการสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่สมั พันธ์ตอ่
ระดับการรับรู้พื ้นที่วา่ งที่แตกต่างกัน เพื่อลดความขัดแย้ งของกิจกรรมภายในพื ้นที่ตงต่
ั ้ อการรับรู้
จากสภาพแวดล้ อมและจะนามาซึง่ ระบบนิเวศที่เหมาะสมให้ กบั พื ้นที่ว่างในสภาพแวดล้ อม
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บทที่ 5
กำรออกแบบสถำปั ตยกรรม
บทวิเครำะห์ ควำมต้ องกำรจำกพืน้ ที่ตงั ้
แนวความคิดในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างการพรางกับการรับรู้พื ้นที่ทาง
สถาปั ตยกรรม ในการศึกษาถึงเงื่อนไขทำงสภำพแวดล้ อมที่มีควำมต้ องกำรกำรก่ อรู ปทำง
สถำปั ตยกรรมด้ วยกระบวนกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรมนันจะเห็
้
นได้ วา่ เงื่อนไขจากความ
ต้ องการของสภาพแวดล้ อมเป็ นเงื่อนไขที่มีเนื ้อหาในทางตรงกันข้ ามกับเงื่อนไขในการก่อรูปของ
สถาปั ตยกรรมทัว่ ไป จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและพื ้นที่ตงโครงการผู
ั้
้ ศกึ ษาเห็นว่าการสร้ าง
ศักยภาพที่ดีให้ กบั พื ้นที่ตงนั
ั ้ นมี
้ ความต้ องการของการรับรู้ด้วยกัน3ประการคือ
กาหนดทิศทางที่ไม่ชดั เจนต่อการรับรู้ (un directionality of perception)
กาหนดการเรี ยงตัวของพื ้นที่พกั อาศัยให้ ไม่ถกู รับรู้ (unit arrangement)
สร้ างความไม่ชดั เจนของพื ้นที่ใช้ สอยต่อการรับรู้ (indefinable space)
โดยหลักการพิจารณาการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพรางนันสามารถ
้
พิจารณาได้ จากไดอะแกรมของกระบวนการพรางที่มาจากการวิเคราะห์ (ดูหน้ าที่17แผนภาพที่1)
โดยมีขนตอนในการทดลองดั
ั้
งต่อไปนี ้
กำรกำหนดทิศทำงที่ไม่ ชัดเจนต่ อกำรรับรู้ (un directionality of perception)
เนื่องจากสภาพที่ตงนั
ั ้ นถู
้ กล้ อมรอบไปด้ วยพื ้นที่สาธารณะ พื ้นที่ค้าขาย และแม่น ้าที่สาคัญ การ
เชื่อมโยงการรับรู้และการใช้ สอยพื ้นที่ที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมโดยรอบเข้ าด้ วยกัน และการสร้ าง
ความต่อเนื่องทางการใช้ สอยพื ้นที่ผา่ นพื ้นที่ตงโครงการจะเป็
ั้
นการสร้ างให้ เกิดศักยภาพที่ดีให้ กบั
พื ้นที่ การสร้ างให้ เกิดการเคลื่อนที่ผา่ นพื ้นที่อยู่อาศัยซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีความต้ องการความเป็ นส่วนตัว
สูงโดยไม่สร้ างให้ เกิดการรับรู้ซงึ่ กันและกันนัน้ ผู้ศกึ ษาเลือกที่การสร้ างการรับรู้ทิศทาง เนื่องจาก
การรับรู้ทิศทางนันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการอ้ างอิงตนเองกับสภาพแวดล้ อมรอบๆตัว การที่จะ
สร้ างไม่ให้ เกิดการรับรู้ถึงพื ้นที่อยู่อาศัยนันการสร้
้
างให้ เกิดการรับรู้ทิศทางที่ไม่สามารถกาหนดการ
รับรู้ตาแหน่งของพื ้นที่ได้ ชดั เจนนันสามารถสร้
้
างการไม่ปรากฏของพื ้นที่อยูอ่ าศัยต่อพื ้นที่โดยรอบ
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการกาหนดทิศทางคือ
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-ทิศทางที่เกิดขึ ้นจะต้ องมีการเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยจากพื ้นที่โดยรอบเข้ ากับพื ้นที่สาธารณะใน
บริเวณโครงการและยังสามารถสร้ างให้ เกิดการรับรู้พื ้นที่รอบๆจากพื ้นที่อยูอ่ าศัยภายในโครงการ
-ทิศทางที่เกิดขึ ้นจะต้ องไม่เกิดการรับรู้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างพื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่
อาศัยทังจากบริ
้
เวณโครงการและจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
กำหนดทิศทำงที่ไม่ ชัดเจนต่ อกำรรับรู้ ด้วยกระบวนกำรทำให้ กลมกลืน จาการ
ทดลอง ในเนื ้อหาของการพรางเรื่ อง กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance) / orientation /
blend เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ ศู กึ ษาเลือกใช้ ในการนามาสร้ างการไม่กาหนดทิศทางที่ชดั เจนต่อการรับรู้ ของ
ผู้ใช้ สอยพื ้นที่ เพื่อไม่ให้ เกิดการรับรู้ซงึ่ กันและกันระหว่างพื ้นที่สว่ นตัว(พื ้นที่สาหรับการอยู่อาศัย)
กับพื ้นที่สาธารณะ(พื ้นที่กิจกรรมสาธารณะสาหรับนักท่องเที่ยว) การกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่
ของผู้ใช้ สอยพื ้นที่ทงสองในลั
ั้
กษณะไม่ให้ เกิดการรับรู้ซงึ่ กันและกันโดยการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่ จากซ้ ายไปขวา จากบนลงล่าง จากข้ างนอกสูข่ ้ างใน ให้ กบั พื ้นที่สาธารณะนันจะสามารถ
้
ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ในตอนแรกได้ จึงนาการทดลองในขันตอนดั
้
งกล่าวมาพิจารณาใน
การออกแบบดังต่อไปนี ้
จากบทสรุปทางการการทดลองในเรื่ องของกระบวนการทาให้ กลมกลืน
(Accordance) / orientation / blend (ดูแผนภาพที่4หน้ า20)ได้ ข้อสรุปว่า การกาหนดรูปแบบของ
การเคลื่อนที่ทงในแนวราบและในแนวตั
ั้
งนั
้ นสามรถก
้
าหนดได้ ทงั ้ 3 ลักษณะด้ วยกันคือ การ
เคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง การเคลื่อนที่แบบย้ อนกลับ และการเคลื่อนที่แบบสลับข้ าง โดยการเคลื่อนที่
ทัง้ 3 ลักษณะนันหากน
้
ามาพิจารณาให้ เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมและการเคลื่อนที่ของผู้ใช้
สอยในแต่ละประเภทนันจะสามารถสร้
้
างความกลมกลืนให้ กบั กิจกรรมที่แตกต่างกันให้ อยูร่ ่วมกัน
ได้ จึงได้ นาลักษณะการเคลื่อนที่ทงั ้ 3 ลักษณะมาพิจารณาให้ เกิดความหลากหลายในการเคลื่อนที่
โดยให้ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ในตอนแรก
โดยเริ่มการพิจารณาร่วมกับพื ้นที่ตงโครงการและสภาพแวดล้
ั้
อมด้ วยการกาหนดการ
เคลื่อนที่ให้ มีลกั ษณะของการเคลื่อนที่ทงหมด
ั้
2 ลักษณะด้ วยกันคือ
เคลื่อนที่สลับ จะทาให้ ทิศทางในการเคลื่อนที่นนจะต้
ั ้ องมีการเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยจากพื ้นที่
โดยรอบเข้ ากับพื ้นที่สาธารณะในบริเวณโครงการและยังสามารถสร้ างให้ เกิดการรับรู้พื ้นที่รอบๆ
จากพื ้นที่อยูอ่ าศัยภายในโครงการ เนื่องด้ วยสภาพที่ตงโครงการนั
ั้
นได้
้ ไปแทรกตัวอยูร่ ะหว่าง
สภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีให้ แก่กนั และกันอยูแ่ ล้ ว จึงต้ องนาทิศทางการเคลื่อนที่แบบ
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สลับข้ างมาพิจารณาให้ กบั การแทรกตัวของพื ้นที่กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้น ด้ วยการคงลักษณะของการ
เคลื่อนที่ที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมให้ ได้ มากที่สดุ

แผนภาพที่ 7 แสดงการเคลื่อนที่แบบสลับข้ างทาหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ร่วมกับสภาพแวดล้ อม
โดยรอบ
กำรเคลื่อนที่แบบต่ อเนื่อง จะทาให้ ไม่เกิดการรับรู้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่าง
พื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัยทังจากบริ
้
เวณโครงการและจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบ เนื่องจาก
ในพื ้นที่ตงโครงการนั
ั้
นประกอบไปด้
้
วยผู้ใช้ สอยที่แตกต่างกันคือ ผู้อยูอ่ าศัยและผู้สญ
ั จรไปมาจึง
จาเป็ นที่จะต้ องกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ สอยทังสองรู
้
ปแบบให้ ไม่เกิดการรับรู้ที่ไม่
เหมาะสมซึง่ กันและกัน

แผนภาพที่ 8 แสดงการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องทาหน้ าที่แยกกิจกรรมภายในและภายนอกออกจากัน
โดยที่ยงั สร้ างความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมโดยรอบ
ส่ วนกำรเคลื่อนที่แบบย้ อนกลับนันไม่
้ มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมเนื่องจาก
สภาพที่ตงนั
ั ้ นมี
้ ลกั ษณะเป็ นเหมือนกลับจุดเปลี่ยนผ่านจากสถานที่หนึง่ ไปยังอีกสถานที่หนึง่ จึงไม่
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จาเป็ นต้ องนาลักษณะของการเคลื่อนที่แบบย้ อนกลับมาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปในเนื ้อหาของ
การกาหนดทิศทาง

ภาพที่ 34 แสดงภาพรวมหุน่ จาลองที่1 ผลจากการทดลองกาหนดรูปแบบของการเคลื่อนที่ทงใน
ั้
แนวนอนและในแนวตัง้

ภาพที่ 35 แสดงหุน่ จาลองที่1 ลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการกาหนดความสัมพันธ์ในการ
เคลื่อนที่ระหว่างแนวนอนกับแนวตัง้
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ผลจำกกำรทดลอง การกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ กบั พื ้นที่สาธารณะนันสามารถ
้
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยที่ การเคลื่อนที่ในพื ้นที่สาธารณะทาให้ ไม่เกิดการรับรู้กิจกรรม
ที่ไม่เหมาะสมระหว่างพื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัยทังจากบริ
้
เวณโครงการและจาก
สภาพแวดล้ อมโดยรอบและยังมีการเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยจากพื ้นที่โดยรอบเข้ ากับพื ้นที่สาธารณะ
ในบริเวณโครงการอีกด้ วย

กำรกำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ ที่พักอำศัยให้ ไม่ ถกู รั บรู้ (unit arrangement)
จากเดิมการรับรู้ถึงตัวตนของพื ้นที่อยูอ่ าศัยจากสภาพแวดล้ อมนันได้
้ สร้ างให้ เกิดความขัดแย้ งกับ
พื ้นที่สาธารณะโดยรอบ การพิจารณาถึงการไม่รับรู้ถึงตัวตนของพื ้นที่อยู่อาศัยจากสภาพแวดล้ อม
จะทาให้ เกิดการรับรู้ถึงตัวตนของพื ้นที่สาธารณะมากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ กิจกรรมที่หลากหลาย
เกิดขึ ้น การเรี ยงตัวของแต่ละ unit ในพื ้นที่อยูอ่ าศัยนันจึ
้ งมีความสาคัญที่จะต้ องนามาพิจารณา
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเรี ยงตัวคือ การเรี ยงตัวของหน่วยย่อยซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัยนันต้
้ องไม่ให้ เกิด
การรับรู้พื ้นที่ภายในจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
กำรกำหนดกำรเรี ยงตัวของพืน้ ที่พักอำศัยให้ ไม่ ถูกรั บรู้ ด้วยกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงควำมหมำย จาการทดลองในเนื ้อหาของกำรพรางเรื่ องกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย (Meaning transform) / size / type (ดูภาพที่24หน้ า26) เป็ นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้
จากการรับรู้หน่วยย่อยไปสู่หน่วยใหญ่ด้วยการสร้ างให้ เกิดการรับรู้สว่ นใหญ่โดยปราศจากการรับรู้
ตัวตนของหน่วยย่อย โดยพิจารณาจากการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยที่มีผลต่อการรับรู้ถึงองค์รวมจาก
หน่วยใหญ่ ได้ ข้อสรุปว่ากำรเรี ยงตัวที่เกิดจำกกำรสร้ ำงกำรรับรู้ ในแต่ ละด้ ำนของหน่ วยย่ อย
นัน้ สำมำรถทำให้ เกิดกำรรั บรู้เป็ นมวลรวมโดยปรำศจำกกำรรับรู้ถงึ ตัวตนของแต่ ละหน่ วย
ย่ อยจำกสภำพแวดล้ อมโดยรอบได้ เนื่องจากในแต่ละด้ านของแต่ละหน่วยย่อยนันจะท
้ าหน้ าที่
เป็ นวัตถุที่มีความหมายเหมือนกันเมื่อหันไปในทิศทางเดียวกันซึง่ จะส่งผลต่อการรับรู้จากด้ านนอก
ให้ ถกู รับรู้เป็ นมวลวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นมวลเดียวและสามารถสร้ างให้ เกิดความหมายใหม่เมื่อมีการ
รับรู้มวลของวัตถุในด้ านอื่นๆ
โดยเริ่มการพิจารณาร่วมกับพื ้นที่ตงโครงการและสภาพแวดล้
ั้
อม เป็ นขันตอนของการ
้
พยายามซ่อนตัวของพื ้นที่อยู่อาศัยโดยไม่ให้ เกิดการรับรู้กิจกรรมภายในจากพื ้นที่สาธารณะ
โดยรอบ ด้ วยการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยซึง่ มีลกั ษณะเป็ นที่อยู่อาศัยในลักษณะปิ ดล้ อมพื ้นที่จาก
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สภาพแวดล้ อมโดยสร้ ำงให้ กำรรั บรู้ทศิ ทำงทัง้ ทำงด้ ำน หน้ ำ หลัง และ ข้ ำง นัน้ หำยไปจำก
กำรรั บรู้

ภาพที่ 36 รูปแบบของการเรี ยงตัวโดยปราศจากการรับรู้ทิศทาง
ผลกำรทดลอง ในการศึกษาการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยนันสามารถก
้
าหนด
รูปแบบของการเรี ยงตัวโดยปราศจากการรับรู้ทิศทางได้ ด้วยการสร้ างความเท่ากันหรื อใกล้ เคียงกัน
ต่อการรับรู้ในแต่ละด้ านของการปิ ดล้ อมได้ หลากหลายรูปแบบ การคัดเลือกนาไปใช้ นนจึ
ั ้ งขึ ้นอยู่กบั
พื ้นที่ของที่ตงโครงการเป็
ั้
นตัวกาหนดความเหมาะสมของการเรี ยงตัว
การกาหนดการเรี ยงตัวของพื ้นที่พกั อาศัยให้ ไม่ถกู รับรู้ เป็ นการนาการเรี ยงตัวของ
หน่วยย่อยมาคลี่คลายลงไปในที่พื ้นที่ตงโครงการพร้
ั้
อมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัย
กิจกรรมการค้ า และนักท่องเที่ยวผู้สญ
ั จรไปมาในโครงการ โดยการกาหนดตาแหน่งที่ตงของแต่
ั้
ละ
กิจกรรมด้ วย วิธีการพรางที่ได้ มาจากผลของการทดลองในเรื่ องของกำรเรี ยงตัวของหน่ วยย่ อย
เริ่มต้ นด้ วยการกาหนดขอบเขตของพื ้นที่ใช้ สอยและนาการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยใน
ลักษณะปิ ดล้ อมพื ้นที่จากสภาพแวดล้ อมโดยสร้ ำงให้ กำรรับรู้ ทศิ ทำงทัง้ ทำงด้ ำน หน้ ำ หลัง
และ ข้ ำง นัน้ หำยไปจำกกำรรั บรู้
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แผนภาพที่ 9 การกาหนดขอบเขตของพื ้นที่ด้วยจานวนการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยแบบปิ ดล้ อม
เนื่องจากกิจกรรมในพื ้นที่ตงนั
ั ้ นประกอบด้
้
วยกิจกรรมในส่วนการพักอาศัยจึงจาเป็ นต้ อง
พิจารณาในเรื่ องของการเข้ าถึงในแต่ละหน่วยย่อยและการใช้ สอยพื ้นที่ภายในที่เกิดจากการปิ ด
ล้ อม การคลี่คลายการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยให้ สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมรอบๆพื ้นที่ตงโดยยั
ั้
งคง
ได้ มาซึง่ คุณประโยชน์ของพื ้นที่วา่ งภายในที่เกิดจากการเรี ยงตัวแบบปิ ดล้ อมของแต่ละหน่วยย่อย
นันท
้ าให้ ลกั ษณะของการก่อรูปจากการเรี ยงตัวต้ องแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้ อม

แผนภาพที่ 10 การกาหนดการเรี ยงตัวให้ สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมโดยคานึงถึงพื ้นที่ใช้ สอยภายใน
และการเข้ าถึงในแต่ละหน่วยย่อย
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การอยูร่ ่วมกันกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบนันเป็
้ นเนื ้อหาหลักในการเริ่มต้ นพิจารณา
พื ้นที่ตงั ้ การก่อรูปของหน่วยย่อยนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องคานึงถึงทิศทางในการเคลื่อนที่ที่
เกิดจากการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบพื ้นที่ตงั ้ การเรี ยงตัวของหน่วยย่อย
จึงต้ องเป็ นการเรี ยงตัวที่สอดคล้ องไปกับทิศทางจากสภาพแวดล้ อม

แผนภาพที่ 11 การเรี ยงตัวที่เกิดจากการกาหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ให้ สมั พันธ์กบั
สภาพแวดล้ อม
ความเหมาะสมของตาแหน่งที่ตงของกิ
ั้
จกรรมที่สอดคล้ องไปกับการรับรู้นนั ้ จะต้ อง
เกิดขึ ้นจากการคานึงถึงทิศทางในการเคลื่อนที่ของประเภทที่แตกต่างกันของผู้ใช้ สอย ซึง่ ในบริเวณ
พื ้นที่ตงนั
ั ้ นจะประกอบไปด้
้
วยผู้ใช้ สอย 2 ประเภทหลักๆด้ วยกันคือ ผู้อยู่อาศัยและผู้สญ
ั จรไปมา
และจากวัตถุประสงค์ในการพิจารณาพื ้นที่ตงนั
ั ้ นเป็
้ นการพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู้ ของผู้สญ
ั จรไป
มาต่อผู้อยู่อาศัย ในเนื ้อหาของการไม่ก่อให้ เกิดการรับรู้พื ้นที่อยู่อาศัยในการเกิดขึ ้นของรูปแบบ
กิจกรรมใดๆทังจากภายในและภายนอกพื
้
้นที่ตงโครงการ
ั้
ดังนันการพิ
้
จารณากาหนดทิศทางในการ
เคลื่อนที่จงึ ถูกแบ่งออกเป็ นสองเส้ นทางด้ วยกันคือเส้ นทางหลักและเส้ นทางรอง ในส่วนของเส้ นทาง
หลักนันเป็
้ นการพิจารณาให้ กบั ผู้สญ
ั จรไปมาจึงทาให้ ตาแหน่งที่ตงของกิ
ั้
จกรรมนันต้
้ องไปอยูใ่ น
ตาแหน่งที่สามารถเกิดการรับรู้ได้ ง่ายทังจากภายในและภายนอกและยั
้
งสามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้ อมต่อการรับรู้อีกด้ วย ในรูปแบบของเส้ นทางรองนัน้
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จะต้ องไม่โดดเด่นมากนักหรื อเป็ นการกาหนดให้ ถกู รับรู้ได้ ยากจากเส้ นทางหลัก ตาแหน่งที่ตงของ
ั้
กิจกรรมจึงต้ องสร้ างความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมด้ วยการปิ ดบังตัวตนไม่ให้ เกิดการรับรู้ ได้ ง่าย

แผนภาพที่ 12 แสดงการกาหนดกิจกรรมภายในแต่ละหน่วยย่อยให้ สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมและ
ทิศทางการเคลื่อนที่

ภาพที่ 37 รูปด้ านและภาพสามมิตแิ สดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดการสร้ างให้ เกิดการรับรู้องค์
รวมขนาดใหญ่โดยปราศจากการรับรู้ตวั ตนและทิศทางของหน่วยย่อย
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ผลกำรทดลอง กำรกำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ ที่พักอำศัยให้ ไม่ ถูกรั บรู้
(unit arrangement) ด้ วยการเรี ยงตัวในลักษณะของการปิ ดล้ อมการกาหนดขอบเขตของพื ้นที่ใช้
สอยและนาการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยในลักษณะปิ ดล้ อมพื ้นที่จากสภาพแวดล้ อมโดยสร้ ำงให้
กำรรั บรู้ทศิ ทำงทัง้ ทำงด้ ำน หน้ ำ หลัง และ ข้ ำง นัน้ หำยไปจำกกำรรับรู้ ส่งผลให้ การรับรู้และ
จดจาตาแหน่งที่ชดั เจนของพื ้นที่กิจกรรมเป็ นไปได้ ยากซึง่ ส่งผลดีตอ่ ผู้อยู่อาศัยและผู้สญ
ั จรไปมา
เนื่องจากพื ้นที่ว่างต่างๆสามารถเกิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและผู้ใช้ สอยพื ้นที่โดย
ปราศจากการรับรู้ที่ขดั แย้ งซึ่งกันและกัน อีกทังการเรี
้
ยงตัวของหน่วยย่อยยังคงรักษาเนื ้อหาของการ
พรางเรื่ อง กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากการรับรู้
หน่วยย่อยไปสู่หน่วยใหญ่ด้วยการสร้ างให้ เกิดการรับรู้องค์รวมขนาดใหญ่โดยปราศจากการรับรู้
ตัวตนของหน่วยย่อย
จากการเรี ยงตัวของหน่วยย่อยให้ เกิดการรับรู้เป็ นองค์รวมขนาดใหญ่ที่สร้ าง
ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมด้ วยกระบวนการพราง ในขันตอนต่
้
อไปเป็ นการนากระบวนการ
พรางมาสร้ างลักษณะทางกายภาพด้ วยการพิจารณาสร้ างการรับรู้ความหมายใหม่ให้ กบั องค์รวม
ขนาดใหญ่ โดยทาให้ การรับรู้ถึงองค์รวมขนาดใหญ่นนหายไปด้
ั้
วยการสร้ างการรับรู้ใหม่ให้ กบั
ระนาบในแนวตัง้
กำรสร้ ำงควำมไม่ ชัดเจนของพืน้ ที่ใช้ สอยต่ อกำรรับรู้ (indefinable space)
ความหลากหลายทางการรับรู้พื ้นที่ใช้ สอยสามารถก่อให้ เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกัน ความไม่ชดั เจน
ของพื ้นที่นนเป็
ั ้ นทางหนึง่ ที่จะ ไม่ก่อให้ เกิดความถาวรของพื ้นที่ใช้ สอยทาให้ กิจกรรมต่างๆนัน้
สามารถที่จะปรากฏขึ ้นและหายไปเพื่อสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั พื ้นที่โดยรอบ
กำรสร้ ำงควำมไม่ ชัดเจนของพืน้ ที่ใช้ สอยต่ อกำรรับรู้ ด้วยกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงควำมหมำย
การพิจารณาสร้ างการรับรู้ความหมายใหม่ให้ กบั ระนาบใน
แนวตัง้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform) / character / type (ดูภาพที่
25หน้ า27)ได้ ข้อสรุปว่า ความสูงที่เปลี่ยนไปของระนาบในแนวตังนั
้ นสามารถสร้
้
างให้ เกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย เนื่องจากระนาบในแนวตังนั
้ นได้
้ สร้ างความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละความสูงของ
ตัววัตถุตอ่ การรับรู้ของผู้ใช้ สอย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกิดจากความสูงที่แตกต่างกันนัน้
สามารถนาไปสร้ างความสัมพันธ์กบั กิจกรรมในอีกด้ านหนึง่ ของผนังเพื่อไม่ให้ เกิดการรับรู้กิจกรรม
จากด้ านตรงข้ ามได้
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การนารูปแบบที่ได้ จากการทดลองมาพิจารณาสร้ างให้ เกิดความต่อเนื่องของการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของระนาบในแนวตัง้ แสดงให้ เห็นว่ามีความแตกต่างของกิจกรรมเกิดขึ ้นใน
แต่ละพื ้นที่ที่มีความสูงของระนาบที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการรับรู้ความหมายที่แปรเปลี่ยนไปของระดับความสูงที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมใน
แนวราบ
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ภาพที่ 39 แสดงรูปด้ านและภาพ3มิตทิ ี่เกิดจากการสร้ างการรับรู้ความหมายที่แปรเปลี่ยนไป
จำกกำรทดลอง การพิจารณาสร้ างให้ เกิดความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลง
ความสูงของระนาบในแนวตัง้ ได้ ทาให้ ความหมายเดิมที่ทาหน้ าที่ปิดล้ อมพื ้นที่อยูอ่ าศัยนันถู
้ ก
ลดทอนลงต่อการรับรู้ แทนที่ด้วยความหมายใหม่ที่เป็ นระนาบในแนวตังให้
้ กบั พื ้นที่สาธารณะและ
สร้ างให้ เกิดความหลากหลายทางการรับรู้พื ้นที่ใช้ สอยที่สามารถก่อให้ เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกัน
กำรออกแบบสถำปั ตยกรรม
กำรกำหนดขอบเขตพืน้ ที่กิจกรรมที่สัมพันธ์ สภำพแวดล้ อมภำยนอก
จากการทดลองสร้ างลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความหมายทาให้ ได้ ผลการทดลองที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์คือ ลักษณะทำงกำยภำพที่ได้ มำ
จำกกำรทดลองนัน้ สำมำรถสร้ ำงให้ เกิดควำมหลำกหลำยของกิจกรรมที่สัมพันธ์ กับ
สภำพแวดล้ อมโดยปรำศจำกกำรรับรู้ถงึ วัตถุประสงค์ ท่ แี ท้ จริงในกำรก่ อรู ปของลักษณะ
ทำงกำยภำพที่เกิดขึน้ แต่ลกั ษณะกายภาพที่เกิดขึ ้นเห็นได้ วา่ ยังคงมีลกั ษณะที่ขาดความสัมพันธ์
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กับกิจกรรมต่างๆภายในบริ บทโดยรอบ จึงนามาซึง่ การพิจารณาในการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมที่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ สภาพแวดล้ อมทังในการรั
้
บรู้และการเกิดขึ ้นของกิจกรรมในพื ้นที่วา่ ง
กำรพิจำรณำแยกพืน้ ที่ซ้อนทับด้ วยกระบวนกำรทำให้ กลมกลืน จากการทดลอง
ในเรื่ องของ กระบวนกำรทำให้ กลมกลืน (Accordance) / scale / blur (ดูภาพที่17และ18หน้ า
21) การยืดขยายวัตถุระนาบในแนวนอนที่มีความสัมพันธ์กบั ระนาบในแนวตัง้ เพื่อสร้ างให้ เกิด
ความหลากหลายของพื ้นที่ว่างซึง่ สามารถสร้ างให้ เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ โดย
ปล่อยให้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาทาหน้ าที่สร้ างขอบเขตของที่วา่ งให้ กบั ประเภทของ
กิจกรรมด้ วยตังเองได้ ข้อสรุปว่า ความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกิดจากระนาบในแนวนอนที่ขยายตัว
ออกจากระนาบในแนวตังนั
้ นได้
้ สร้ างความแตกต่างต่อการรับรู้ของผู้คนต่อพื ้นที่วา่ งก่อให้ เกิด
รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื ้นที่วา่ ง รูปแบบของกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั การเคลื่อนที่ของเวลา
และ รูปแบบของกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อม ซึง่ ขอบเขตของที่วา่ งที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างระนาบทังสองลั
้
กษณะนันจะปรากฏขึ
้
้นพร้ อมๆกับรูปแบบที่แตกต่างของกิจกรรมใน
ช่วงเวลาและขอบเขตของที่ว่างก็จะหายไปเองเมื่อกิจกรรมได้ จบลง
กำรพิจำรณำแยกพืน้ ที่ซ้อนทับ
ในการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมที่
สามารถสร้ างความสัมพันธ์โดยรอบนัน้ การกาหนดหน้ าที่ใช้ สอยให้ กบั พื ้นที่ในแต่ละสัดส่วน
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้ างที่สามารถก่อให้ เกิดกิจกรรมได้ ระหว่างพื ้นที่
แผนภาพที่ 13 ภาพแสดงขอบเขตของพื ้นที่วา่ งชันล่
ส่วนตัวกับพื ้นที่สาธารณะและภาพแสดงขอบเขตของพื ้นที่วา่ งชันบนที
้
่สามารถ
ก่อให้ เกิดกิจกรรมได้
หลังจากการกาหนดขอบเขตของพื ้นที่ใช้ สอยในรู ปแบบต่างๆแล้ วจึงทาการทดลอง
การก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมให้ สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมโดยในการก่อรูปนันจะต้
้ องไม่ทาให้ เกิด
การรับรู้ถึงกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
กำรทดลองผ่ ำนหุ่นจำลองที่ 1 นาผลการทดลองในเรื่ องของกระบวนกำรทำ
ให้ กลมกลืน (Accordance) / scale / blur มาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม

62

ภาพที่ 40 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการการยืดขยายวัตถุระนาบในแนวนอน
เพื่อเชื่อมโยงพื ้นที่วา่ งส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกันกับสภาพแวดล้ อมทังในแนวนอนและแนวตั
้
ง้

ภาพที่ 41 ภาพถ่ายด้ านหน้ าหุน่ จาลองที่เกิดจากการยืดขยายวัตถุระนาบในแนวนอนที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระนาบในแนวตัง้ เพื่อสร้ างให้ เกิดความหลากหลายของพื ้นที่วา่ ง
ผลจำกกำรทดลองผ่ ำนหุ่นจำลองที่ 1 นันผลที
้
่ได้ คือขอบเขตของที่อยูอ่ าศัย
นันค่
้ อยๆหายไปจากการรับรู้ตลอดการเคลื่อนที่ผา่ นส่วนต่างๆของโครงการ อีกทังระนาบทาง
้
แนวนอนยังทาหน้ าที่เชื่อมโยงพื ้นที่วา่ งส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกันกับสภาพแวดล้ อมทังในแนวนอนและ
้
แนวตัง้ แต่ยงั คงมีความชัดเจนของขอบเขตของพื ้นที่ตอ่ การรับรู้จากขอบที่ทามุมฉากเข้ าหากันของ
ระนาบในแนวตัง้ ทาให้ พื ้นที่กิจกรรมในแนวราบยังคงถูกแยกออกจากกันเป็ นผลให้ กิจกรรมที่
เกิดขึ ้นนันถู
้ กแยกออกจากกันได้ ง่ายต่อการรับรู้

63
กำรสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ กับกิจกรรมในแนวรำบ
กำรสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ กับกิจกรรมในแนวรำบด้ วยกระบวนกำรทำให้ กลมกลืน
(Accordance) / shape / blend (ดูแผนภาพที่19หน้ า23) การลบขอบเขตที่ชดั เจนของระนาบ
ส่งผลต่อการรับรู้ทาให้ การรับรู้ขอบเขตของพื ้นที่ตอ่ กิจกรรมนันหายไป
้
ส่งผลให้ เกิดความต่อเนื่อง
ของพื ้นที่ใช้ สอยทาให้ เกิดความหลากหลายของกิจกรรมต่อพื ้นที่ใช้ สอยการลบขอบเขตที่ชดั เจน
ของระนาบต่อการรับรู้ทาให้ กิจกรรมที่ถกู แยกออกจากกันด้ วยความชัดเจนของขอบเขตของระนาบ
นันสามารถรวมเป็
้
นกิจกรรมในพื ้นที่เดียวกันทาให้ ความมีตวั ตนของพื ้นที่ว่างนันหายไป
้
จำกกำรทดลองผ่ ำนหุ่นจำลองที่ 2 นาผลการทดลองในเรื่ องของกระบวนกำรทำ
ให้ กลมกลืน (Accordance) / shape / blend มาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม

ภาพที่ 42 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการลบขอบเขตที่ชดั เจนของระนาบต่อ
การรับรู้เพื่อทาให้ ความมีตวั ตนของพื ้นที่ว่างนันหายไป
้
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ภาพที่ 43 หุน่ จาลองแสดงรายละเอียดลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการลบขอบเขตที่ชดั เจน
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ภาพที่ 44 หุน่ จาลองด้ านหน้ าโครงการที่เกิดจากการลบขอบเขตที่ชดั เจนของระนาบต่อการรับรู้
เพื่อทาให้ ความมีตวั ตนของพื ้นที่วา่ งนันหายไป
้
ผลจำกกำรทดลองผ่ ำนหุ่นจำลองที่ 2 ทาให้ เห็นว่ากิจกรรมในแนวราบนันถู
้ ก
ลดระดับความชัดเจนทางการรับรู้ขอบเขตของพื ้นที่กิจกรรมในแนวราบได้ แต่ยงั คงมีความชัดเจน
ของขอบเขตพื ้นที่ของกิจกรรมในแนวตัง้ ซึง่ ส่งผลต่อการรับรู้พื ้นที่ใช้ สอยจากสภาพแวดล้ อมที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกันทางการใช้ งาน การสร้ างให้ เกิดความกลมกลืนให้ กบั พื ้นที่ใช้ สอยทางแนวตัง้
นันจะส่
้ งผลให้ การรับรู้ความแตกต่างกันของพื ้นที่ใช้ สอยนันหายไปจากการรั
้
บรู้
กำรสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ กับกิจกรรมในแนวตัง้
กำรสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ กับกิจกรรมในแนวตัง้ ด้ วยกระบวนกำรทำให้ กลมกลืน
การเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ าหากันในแนวตังนั
้ นท
้ าให้ การรับรู้ตวั อาคารจากสภาพแสดล้ อมภายนอก
นันสามารถแยกแยะกิ
้
จกรรมทางแนวตังได้
้ ยากขึ ้นเนื่องจากกิจกรรมนันจะถู
้ กเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอย
เข้ าหากัน จึงเป็ นการนาการทดลองในเรื่ องของ กระบวนการทาให้ กลมกลืน (Accordance) /
orientation / blend มาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม โดยเริ่มการพิจารณาร่วมกับ
พื ้นที่ตงโครงการและสภาพแวดล้
ั้
อมด้ วยการกาหนดการเคลื่อนที่ให้ มีลกั ษณะของกำรเคลื่อนที่
แบบสลับ กล่าวคือสามารถเคลื่อนที่สลับทิศทางจาก ซ้ ายสูข่ วา บนสูล่ า่ ง และ ในสูน่ อก เพื่ อเป็ น
การสร้ างความกลมกลืนให้ กบั ทิศทางการเคลื่อนที่และการรับรู้ของผู้ใช้ สอยโครงการ
กำรเคลื่อนที่สลับ
จะทาให้ ทิศทางในการเคลื่อนที่นนมี
ั ้ การเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยจากพื ้นที่
โดยรอบเข้ ากับพื ้นที่สาธารณะในบริเวณโครงการและยังสามารถสร้ างให้ เกิดการรับรู้พื ้นที่รอบๆ
จากพื ้นที่อยูอ่ าศัยภายในโครงการ เนื่องด้ วยสภาพที่ตงโครงการนั
ั้
นได้
้ ไปแทรกตัวอยูร่ ะหว่าง
สภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีให้ แก่กนั และกันอยูแ่ ล้ ว จึงต้ องนาทิศทางการเคลื่อนที่แบบ
สลับข้ างมาพิจารณาให้ กบั การแทรกตัวของพื ้นที่กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้น ด้ วยการคงลักษณะของการ
เคลื่อนที่ที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมให้ ได้ มากที่สดุ
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แผนภาพที่ 14 แสดงการเคลื่อนที่แบบสลับข้ างทาหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ร่วมกับสภาพแวดล้ อม
โดยรอบ
จำกกำรทดลองผ่ ำนหุ่นจำลองที่ 3 นาผลการทดลองในเรื่ องของกระบวนกำรทำ
ให้ กลมกลืน (Accordance) / orientation / blend (ดูแผนภาพที่32หน้ า46) มาพิจารณาร่วมกับ
การก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม

ภาพที่ 45 ภาพถ่ายหุน่ จาลองด้ านหน้ าโครงการที่เกิดจากการการสร้ างความกลมกลืนให้ กบั
กิจกรรมในแนวตัง้
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ภาพที่ 46 หุน่ จาลองที่เกิดจากการนาทิศทางการเคลื่อนที่แบบสลับข้ างมาพิจารณาให้ กบั การแทรก
ตัวของพื ้นที่กิจกรรม
ผลจำกกำรทดลองผ่ ำนหุ่นจำลองที่ 3 ทาให้ เห็นว่าการนาทิศทางการเคลื่อนที่
แบบสลับข้ างมาพิจารณาให้ กบั การแทรกตัวของพื ้นที่กิจกรรมนันได้
้ สร้ างให้ เกิดความกลมกลืน
ให้ กบั พื ้นที่ใช้ สอยทางแนวตังและส่
้
งผลให้ การรับรู้เส้ นแบ่งของพื ้นที่ใช้ สอยในลักษณะของ บนและ
ล่าง ข้ างในและข้ างนอก นันหายไปจากการรั
้
บรู้
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กำรรั บรู้พืน้ ที่พักอำศัยภำยใน
ลาดับสุดท้ าย เป็ นการพิจารณาในเนื ้อหาของการรับรู้ถึงกิจกรรมภายในหน่วยพัก
อาศัยจากพื ้นที่สาธารณะ ซึง่ ถือเป็ นเนื ้อหาหลักของการศึกษา ภำยใต้ เงื่อนไขที่ว่ำกำรรับรู้
ระหว่ ำงพืน้ ที่ท่ ขี ัดแย้ งกันระหว่ ำงพืน้ ที่สำธำรณะกับพืน้ ที่อยู่อำศัยจะสร้ ำงควำมสมดุล
ให้ แก่ กันและกัน
ในการพิจารณาในส่วนของการสร้ างการรับรู้ระหว่างพื ้นที่ที่ขดั แย้ งกันระหว่างพื ้นที่
สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัยให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ โดยไม่สร้ างความขัดแย้ งให้ แก่กนั นัน้
กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment) / outline / shad) มีความน่าสนใจที่จะนามาพิจารณา
ร่วมกับการก่อรูปของ element ภายในหน่วยพักอาศัย
กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น (Concealment) / outline / shade) (ดูภาพที่26
หน้ า28) สร้ างการรับรู้ที่หายไปของพื ้นที่บางส่วนด้ วยการนาการเคลื่อนที่ของเงามาสร้ างให้ เกิด
การปรากฏและการไม่ปรากฏขอบเขตระนาบในแนวตังด้
้ วยการกาหนดให้ เงาเข้ ามากระทากับ
ระนาบของวัตถุในแนวตัง้ โดยลักษณะของการจัดวางระนาบในแนวตังนั
้ นจะถู
้ กจัดวางให้ มีระยะ
ความลึกที่แตกต่างกัน ซึง่ จะส่งผลให้ กบั ขอบเขตของวัตถุระนาบในแนวตังนั
้ นสามารถหายไปจาก
้
การรับรู้ เมื่อมีการตกกระทบของเงากับระนาบในแนวตังได้
้ ข้อสรุปว่า การสร้ างการปรากฏและไม่
ปรากฏให้ กบั ขอบเขตของระนาบในแนวตังที
้ ่เกิดจากจากการตกกระทบของเงาที่พาดผ่านตัววัตถุ
นันสามารถสร้
้
างให้ เกิดการรับรู้ขอบเขตของที่ว่างเปลี่ยนไป ซึง่ การรับรู้ของเขตที่ว่างที่เปลี่ยนไปใน
แต่ละช่วงเวลานันได้
้ สง่ ผลต่อการไม่รับรู้ถึงตัวตนของที่ว่างหรื อสร้ างให้ เกิดสภาวะที่ไร้ ตวั ตนให้ กบั
ตัวพื ้นที่นนั่ เอง
กำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใหม่ ให้ กับพืน้ ที่ตงั ้ ด้ วยกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรมด้ วย
กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น จึงได้ นาผลของการทดลองในเรื่ องของ กระบวนกำรปิ ดบังซ่ อน
เร้ น (Concealment) / outline / shade) มาพิจารณาลงไปในแต่ละหน่วยย่อย โดยลักษณะทาง
กายภาพที่เกิดขึ ้นจาการทดลองนัน้ สามารถสร้ างให้ เกิดการรับรู้ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมทังหมด
้
4
รูปแบบด้ วยกัน โดยแบ่งตามกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในเนื ้อหาของ กำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใหม่ ให้ กับพืน้ ที่ตงั ้ ด้ วยกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
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แผนภาพที่ 15 ตารางแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่สมั พันธ์กบั การรับรู้พื ้นที่และการ
รับรู้ถึงตัวตนของพื ้นที่
โดยรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นนันจะสั
้ มพันธ์กบั กิจกรรมที่ตงไว้
ั ้ ในตอนแรก
กิจกรรมประกอบอำชีพ เริ่มต้ นด้ วยการพิจารณาในส่วนของกิจกรรมประกอบ
อาชีพซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ สามารถแสดงความเป็ นตัวตนของชุมชนให้ ปรากฏขึ ้นเพื่อเป็ นประโยชน์กบั
สภาพแวดล้ อมโดยสามารถสร้ างการรับรู้ ถึงตัวตนได้ จากระยะใกล้ และไกลจากสภาพแวดล้ อม
โดยรอบ
ซึง่ ในการออกแบบนันได้
้ นาลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์มาพิจารณาร่วมกับการ
ออกแบบ เพื่อสร้ างการปรากฏของกิจกรรมให้ กบั สภาพแวดล้ อม โดยสร้ างการเรี ยงตัวแบบปิ ดของ
การจัดวางระนาบในแนวตังให้
้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกันในช่วงเวลาของกิจกรรมประกอบอาชีพ
เพื่อให้ เกิดการรับรู้กิจกรรมจากสภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงลักษณะการปรากฏของอุปกรณ์สาหรับการประกอบอาชีพและผังแสด
ลักษณะการใช้ พื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบปิ ด
กิจกรรมพืน้ ที่ค้ำขำย ประกอบไปด้ วยร้ านอาหาร ร้ านขายผักผลไม้ และร้ านขาย
ของชา เป็ นสินค้ าเพื่อคนในชุมชนแต่เป็ นกิจกรรมมีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั พื ้นที่
รอบได้ ด้วยการปรากฏเป็ นพื ้นที่สาธารณะสาหรับบุคคลภายนอกให้ รับรู้
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ในการออกแบบนันได้
้ มีการกาหนดให้ พื ้นที่ภายในสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ เป็ นพื ้นที่
สาหรับการค้ าที่สามรถสร้ างความสัมพันธ์ให้ กบั บุคคลภายนอกสามารถรับรู้กิจกรรมได้ โดยสร้ าง
การเรี ยงตัวแบบครึ่งปิ ดครึ่งเปิ ดของการจัดวางระนาบในแนวตังให้
้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกัน
ในช่วงเวลาของกิจกรรมการค้ าขายเพื่อให้ มีพื ้นที่สาหรับกิจกรรมค้ าขายในการปฏิสมั พันธ์กบั
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ

ภาพที่ 48 ภาพแสดงลักษณะพื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบครึ่งปิ ดครึ่งเปิ ด
กิจกรรมพืน้ ที่ส่วนกลำง เป็ นพื ้นที่สาหรับผู้คนภายในชุมชนใช้ ทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นกิจกรรมที่สามารถสร้ างการรับรู้กบั สภาพแวดล้ อมได้ บางส่วน
ในส่วนของพื ้นที่ส่วนกลางนันได้
้ มีการกาหนดให้ พื ้นที่ภายในสามารถปรับเปลี่ยน
ตัวเองให้ เป็ นพื ้นที่สาหรับกิจกรรมของคนในชุมชนให้ มีพื ้นที่สาหรับสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
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ด้ วยดารสร้ างการเรี ยงตัวแบบเปิ ดของการจัดวางระนาบในแนวตังให้
้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกัน
ในช่วงเวลาของกิจกรรมสาหรับคนในพื ้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมจากกิจกรรม
สาธารณะให้ เป็ นlพื ้นที่สาหรับกิจกรรมของการอยู่อาศัย

ภาพที่ 49 ภาพแสดงลักษณะพื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบเปิ ด
กิจกรรมพืน้ ที่พักอำศัย องค์ประกอบของพื ้นที่อยูอ่ าศัยแต่ละหน่วยนันเป็
้ นพื ้นส่วนตัวใช้
สาหรับการนอนและพักผ่อน เป็ นกิจกรรมที่ไม่ต้องการการรับรู้ซงึ่ กันและกันแต่สามารถใช้
สภาพแวดล้ อมร่วมกัน
ในการออกแบบนันจึ
้ งได้ กาหนดให้ กิจกรรมภายในสามารถรับรู้สภาพแวดล้ อมได้ โดย
ไม่เกิดการรับรู้ซงึ่ กันและกันของผู้อยู่อาศัยในพื ้นที่ ด้วยการการเรี ยงตัวแบบกึ่งเปิ ดกึ่งปิ ดของการจัด

73
วางระนาบในแนวตังให้
้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกันในช่วงเวลาของกิจกรรมในการพักอาศัย ใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของการอยู่อาศัยให้ มีการปรากฏต่อสภาพแวดล้ อมโดยรอบ

ภาพที่ 50 ภาพแสดงลักษณะพื ้นที่ภายในที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยงตัวแบบกึ่งเปิ ดกึ่งปิ ด

ผลกำรทดลองกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใหม่ ให้ กับพืน้ ที่ตงั ้ ด้ วยกำรพรำงทำง
สถำปั ตยกรรมด้ วยกระบวนกำรปิ ดบังซ่ อนเร้ น จาการทดลองในเรื่ องของกระบวนการปิ ดบัง
ซ่อนเร้ น (Concealment) / outline / shad) เพื่อที่จะสร้ างการไม่รับรู้ถึงตัวตนของที่วา่ งให้ กบั ที่อยู่
อาศัยภายในนัน้ ได้ ผลว่าการจัดวางระนาบในแนวตังให้
้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกันนันได้
้ สร้ างให้
เกิดการรับรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมทังหมด
้
4 รูปแบบด้ วยกัน ตามลักษณะที่แตกต่างกันของการ
เปิ ดและปิ ดของระนาบ โดยสามารถแบ่งตามกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในเนื ้อหาของ การสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั พื ้นที่ตงด้
ั ้ วยการพรางทาง
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สถาปั ตยกรรมซึง่ กระบวนการทังหมดจะถู
้
กนาไปพิจารณาในการก่อรูปของสถาปั ตยกรรมด้ วย
กระบวนการพรางในขันตอนสุ
้
ดท้ าย
กำรออกแบบสถำปั ตยกรรมลำดับสุดท้ ำย
การก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมที่สมั พันธ์กบั แนวความคิดทางการพราง ที่เกิดจากความ
ต้ องการทางการพรางในแต่ละเงื่อนไขมาประกอบกันเป็ นรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมต่างๆทังจากภายในและภายนอกอาคารในแง่
้
ของการใช้ พื ้นที่และการรับรู้ประเภทของ
กิจกรรม

ภาพที่ 51 แสดงผังโครงการชันล่
้ าง(ซ้ าย)และชันบน(ขวา)
้
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ภาพที่ 52 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันล่
้ างส่วนที่1
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ภาพที่ 53 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันล่
้ างส่วนที่2
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ภาพที่ 54 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันล่
้ างส่วนที่3

ภาพที่ 55 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันบนส่
้
วนที่1
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ภาพที่ 56 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันบนส่
้
วนที่2

ภาพที่ 57 ภาพขยายผังโครงการบริเวณชันบนส่
้
วนที่3
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ภาพที่ 58 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในจากแนวตัดที่ 1 ถึง 4 เรี ยงจากขวาไปซ้ าย

ภาพที่ 59 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 1
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ภาพที่ 60 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 2

ภาพที่ 61 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 3ส่วนที่1
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ภาพที่ 62 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 3ส่วนที่2

ภาพที่ 63 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 3ส่วนที่3
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ภาพที่ 64 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 4ส่วนที่1

ภาพที่ 65 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 4ส่วนที่2
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ภาพที่ 66 รูปตัดแสดงพื ้นที่ใช้ สอยภายในแนวตัดที่ 4ส่วนที่3

ภาพที่ 67 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากกระบวนการทางการพราง
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ภาพที่ 68 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ของการปรากฏและไม่
ปรากฏระหว่างระนาบในแนวนอนและแนวตังที
้ ่สง่ ผลต่อการรับรู้กิจกรรม

ภาพที่ 69 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้พื ้นที่วา่ งจาก
ข้ างนอกสู่ข้างใน และข้ างบนสูข่ ้ างล่าง
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ภาพที่ 70 หุน่ จาลองแสดงลักษณะทางกายภาพแสดงถึงการรับรู้พื ้นที่กิจกรรมที่สมั พันธ์กบั บริ บท
แวดล้ อม

86

ภาพที่ 71 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการ
ผลกำรทดลองกำรออกแบบกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม กระบวนการทางการ
พรางนันเป็
้ นกระบวนการที่สามารถนามากาหนดให้ เกิดความหลากหลายทางการรับรู้ ทาหน้ าที่
บิดเบือนสิ่งต่างๆให้ สอดคล้ องไปกับสภาพแวดล้ อมทาลายความชัดเจนให้ กบั วัตถุใน
สภาพแวดล้ อม เมื่อถูกนามาพิจารณาการก่อรูปร่ วมกับองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
ความสามารถของการพรางได้ สร้ างให้ เกิดการปรากฏและไม่ปรากฏต่อการรับรู้พื ้นที่ว่างผ่าน
องค์ประกอบต่างๆทางสถาปั ตยกรรม ซึง่ การการปรากฏและไม่ปรากฏขึ ้นของตัวตนทาง
สถาปั ตยกรรมได้ สร้ างให้ เกิดความความหลากหลายของกิจกรรมภายในพื ้นที่วา่ ง ส่งผลที่ดีตอ่
ความสมดุลของระบบนิเวศเชิงที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรมในบริบทแวดล้ อม
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บทที่ 6
บทสรุป
บทสรุปกำรออกแบบสถำปั ตยกรรมด้ วยกระบวนกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
การศึกษาการพรางทางสถาปั ตยกรรมนันผู
้ ้ ศกึ ษาเริ่มต้ นจากการที่ผ้ ศู กึ ษาตังขอ
้
สังเกตที่วา่ ในปั จจุบนั การใช้ สอยพื ้นที่ว่างในการทากิจกรรมนันมี
้ ความต้ องการที่หลากหลากและมี
การซ้ อนทับกันของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา แต่รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมในปั จจุบนั นันเอื
้ ้อต่อ
การเกิดขึ ้นของกิจกรรมเพียงกิจกรรมหนึง่ ในแต่ละช่วงเวลาเท่านัน้ อันเป็ นสาเหตุมาจากความ
ชัดเจนของตัวตนทางสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นภายใต้ สภาพแวดล้ อม ซึง่ โดยแท้ จริงแล้ ว
สภาพแวดล้ อมนันมี
้ กระบวนการในการสร้ างให้ เกิดความหลากหลายของการใช้ สอยพื ้นที่วา่ งใน
การทากิจกรรม ความชัดเจนของตัวสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นนันได้
้ ทาให้ ความหลากหลายของพื ้นที่
ว่างในการทากิจกรรมนันลดลงส่
้
งผลต่อความสมดุลทางสภาพแวดล้ อมนันถู
้ กลดทอนลง สภาวะ
การลดทอนของสมดุลทางสภาพแวดล้ อมนันได้
้ นาไปสู่คาถามที่วา่
ตัวตนทำงสถำปั ตยกรรมจะสำมำรถสร้ ำงสมดุลให้ กับสภำพแวดล้ อมได้ อย่ ำงไร
การพิจารณาการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมจากการเคลื่อนที่ของบริ บทเพื่อยังคงรักษา
หรื อเป็ นการสร้ างสมดุลใหม่ให้ กบั บริบทนัน้ จึงเป็ นเนื ้อหาสาระสาคัญของการศึกษาโดยมีวิธี
การศึกษาดังนี ้
ผู้ศกึ ษาเริ่มต้ นสนใจในทฤษฎีทำงกำรพรำงซึง่ เป็ นวิธีการหนึง่ ของสิ่งมีชีวิตหลายๆ
ชนิดนารอยูร่ ่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นภายใต้ ความสมดุลของสภาพแวดล้ อม จึงเป็ นที่มาของการ
เริ่มต้ นทาการศึกษาทฤษฏีทางการพรางในการนาไปพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม
ให้ อยูร่ ่วมกับบริบทในสภาพแวดล้ อม
จากการศึกษาทาความเข้ าใจในทฤษฎีทางการพรางนันผู
้ ้ เขียนพบว่ามีเหตุปัจจัยที่ทา
ให้ เกิดกระบวนการพรางทังหมด3ปั
้
จจัยด้ วยกันสามารถแบ่งออกได้ คือ สภาพแวดล้ อม พฤติกรรม
และลักษณะทางกายภาพ ซึ่งปั จจัยทัง3ประการนั
้
นส่
้ งผลให้ เกิดการพรางอยู่2ประเภทใหญ่ๆ
ด้ วยกันคือ เกิดจำกสิ่งมีชีวิตในธรรมชำติ และ เกิดจำกมนุษย์ เป็ นผู้สร้ ำง โดยการพรางทัง้
สองประเภทนันต่
้ างมีกระบวนการในการพรางร่วมกันทังหมด4ลั
้
กษณะคือ ควำมกลมกลืน ควำม
สับสน กำรเปลี่ยนควำมหมำย และกำรซ่ อนเร้ น และจากการวิเคราะห์ทง4กระบวนการผู
ั้
้ เขียน
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พบว่าการพรางมีความหลากหลายในแต่ละขันตอนในการสร้
้
างการพรางให้ เกิดรู ปแบบที่เหมาะสม
ได้ อย่างหลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องไปกับบริบทที่แตกต่างกันโดยสามารถจาแนกออกเป็ นขันตอน
้
ทังหมด3ขั
้
นตอนดั
้
งนี ้ รู ปแบบ (Structure) วิธีกำร (Means) และโครงร่ ำง (Configuration)
บทสรุปจากการศึกษารูปแบบทางกายภาพที่เกิดขึ ้นจากทฤษฎีทางการพรางนันผู
้ ้
ศึกษาเห็นว่า ความสามารถทางการพรางจะเกิดขึ ้นได้ อย่างมีศกั ยภาพนันต้
้ องประกอบไปด้ วยการ
ทางานร่วมกันอย่างเหมาะสมของทังสามขั
้
นตอนในการอยู
้
ร่ ่วมกับเงื่อนไขต่างๆทางสภาพแวดล้ อม
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการเกิดลักษณะทางกายภาพทางการพรางอย่างมีศกั ยภาพ
หลังจากการศึกษาทาความเข้ าใจกระบวนการและขันตอนต่
้
างๆของการเกิดลักษณะ
ทางกายภาพ ในขันตอนต่
้
อมาการที่นาทฤษฎีทางการพรางมาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทาง
สถาปั ตยกรรมนันจ
้ าเป็ นจะต้ องทราบถึงเงื่อนไขต่างๆทางสภาพแวดล้ อมในการเลือกพื ้นที่สาหรับ
การทดลองสร้ างการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมด้ วยการพราง เพื่อการไม่นามาซึง่ ผลกระทบที่ไม่เป็ น
ที่ต้องการของสภาพแวดล้ อมจากสิ่งต่างๆที่จาต้ องถือกาเนิดขึ ้นหรื อมีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือน
องค์ประกอบต่างๆภายใต้ สภาพแวดล้ อม โดยเงื่อนไขต่างๆประกอบด้ วย สภำพแวดล้ อมมีควำม
โดดเด่ น เกิดกำรรั บรู้ได้ ง่ำยจำกสภำพแวดล้ อม กิจกรรมไม่ สอดคล้ องกับสภำพแวดล้ อม
จากเงื่อนไขดังกล่าวทาให้ ผ้ ศู กึ ษาเลือกพื ้นที่ตงในสภาพแวดล้
ั้
อม บริเวณตลำดท่ ำ
เตียน ซึง่ เป็ นพื ้นที่ๆมีความหลากหลายของกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกันเนื่องจากมีการใช้ เป็ นพื ้นที่
อยูอ่ าศัยของผู้คนในบริบทที่เหมาะสมเป็ นพื ้นที่การค้ าและการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลาซึง่ ส่งผลให้
เกิดความไม่สอดคล้ องของกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขตรงตามที่ตงไว้
ั ้ คือ เป็ น
พื ้นที่ๆอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีความโดเด่นสามารถรับรู้ได้ ง่ายจากบริเวณโดยรอบและเกิดกิจกรรม
ที่ไม่สอดคล้ องกับบริ บทโดยรอบ
ในการวิเคราะห์พื ้นที่ตงโครงการพบว่
ั้
าพื ้นที่ตงโครงการเดิ
ั้
มนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นที่พื ้นที่
สาหรับการอยูอ่ าศัยแต่เป็ นพื ้นที่อยู่อาศัยที่มีรูปแบบของกิจกรรมในการดาเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์
ต่อพื ้นที่แวดล้ อมเหมาะสมต่อการสร้ างให้ เกิดการรับรู้รูปแบบของกิจกรรมจากพื ้นที่โดยรอบซึง่ ใน
ส่วนของพื ้นที่โดยรอบนันมี
้ ศกั ยภาพในการเป็ นพื ้นที่สาหรับการค้ าและการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณา
ถึงการอยูร่ ่วมกันของกิจกรรมต่างๆในพื ้นที่ตงและพื
ั้
้นที่โดยรอบแล้ วพื ้นที่ในบริเวณพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
นันมี
้ ความไม่เหมาะสมต่อการรับรู้ถึงกิจกรรมการอยูอ่ าศัยจากสภาพแวดล้ อมในบางช่วงเวลาจึง
เกิดการพิจารณาถึงระดับของการรับรู้ ตอ่ พื ้นที่กิจกรรมในระดับที่แตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็ น
ทังหมด
้
4 ระดับด้ วยกันคือ กำรรั บรู้ชัดเจน กำรรับรู้บำงส่ วน กำรรับรู้เป็ นอื่น กำรไม่ ถูกรับรู้
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ซึง่ การรับรู้ที่แตกต่างกันทัง4ระดั
้
บนันสามารถน
้
าไปพิจารณาร่วมกับความแตกต่างกันของพื ้นที่ใช้
สอยในการปรากฏขึ ้นของพื ้นที่
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและพื ้นที่ตงโครงการผู
ั้
้ ศกึ ษาเห็นว่าการสร้ าง
ศักยภาพที่ดีให้ กบั พื ้นที่ตงนั
ั ้ นมี
้ ความต้ องการการรับรู้ด้วยกัน 3 ประการคือ
Structure (รูปแบบ)
Means (วิธีการ)
Configuration (โครงร่าง)
โดยเนื ้อหาแต่ละหัวข้ อนันจะต้
้ องนาไปพิจารณาร่วมกับกระบวนการพรางในลักษณะ
ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม
ลาดับต่อมาเป็ นการเป็ นการนาทฤษฎีทางการพรางนันมาพิ
้
จารณาออกแบบร่วมกับ
กิจกรรมในพื ้นที่ตงโครงการและกิ
ั้
จกรรมโดยรอบเพื่อให้ เกิดระดับของการรับรู้ที่แตกต่างกันต่อ
กิจกรรมในการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมในบริเวณพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
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แนวควำมคิดในกำรออกแบบสถำปั ตยกรรม
บทวิเครำะห์ ควำมต้ องกำรจำกพืน้ ที่ตงั ้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและพื ้น
ที่ตงโครงการผู
ั้
้ ศกึ ษาเห็นว่าการสร้ างศักยภาพที่ดีให้ กบั พื ้นที่ตงนั
ั ้ นมี
้ ความต้ องการการรับรู้พื ้นที่
ด้ วยกัน 3ประการคือ
กาหนดทิศทางที่ไม่ชดั เจนต่อการรับรู้ (un directionality of perception)
กาหนดการเรี ยงตัวของพื ้นที่พกั อาศัยให้ ไม่ถกู รับรู้ (unit arrangement)
สร้ างความไม่ชดั เจนของพื ้นที่ใช้ สอยต่อการรับรู้ (indefinable space)
จากการทดลองการกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ กบั พื ้นที่สาธารณะนันท
้ าให้ ไม่เกิด
การรับรู้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างพื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัยทังจากบริ
้
เวณโครงการและ
จากสภาพแวดล้ อมโดยรอบและยังมีการเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยจากพื ้นที่โดยรอบเข้ ากับพื ้นที่
สาธารณะในบริเวณโครงการอีกด้ วย
กำรกำหนดกำรเรี ยงตัวของพืน้ ที่พักอำศัยให้ ไม่ ถูกรั บรู้ (unit arrangement) การ
พิจารณาถึงการไม่รับรู้ถึงตัวตนของพื ้นที่อยู่อาศัยจากสภาพแวดล้ อมจะทาให้ เกิดการรับรู้ถึงตัวตน
ของพื ้นที่สาธารณะมากขึ ้น การเรี ยงตัวของแต่ละหน่วยย่อยในพื ้นที่อยู่อาศัยไม่ให้ เกิดการรับรู้พื ้นที่
ภายในจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
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กำรกำหนดกำรเรียงตัวของพืน้ ที่พักอำศัยให้ ไม่ ถูกรั บรู้ด้วยกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงควำมหมำย จาการทดลองในเนื ้อหาของการพรางเรื่ องกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย (Meaning transform) / size / type สร้ างให้ เกิดการรับรู้ส่วนใหญ่โดยปราศจากการ
รับรู้ตวั ตนของหน่วยย่อย
จากการทดลองการกาหนดการเรี ยงตัวของพื ้นที่พกั อาศัยให้ ไม่ถกู รับรู้ (unit
arrangement) การเรี ยงตัวในลักษณะของการปิ ดล้ อม ทาให้ การรับรู้ทิศทางทังทางด้
้
าน หน้ า หลัง
และ ข้ าง นันหายไปจากการรั
้
บรู้ ส่งผลให้ การรับรู้และจดจาตาแหน่งที่ชดั เจนของพื ้นที่กิจกรรม
เป็ นไปได้ ยากซึง่ ส่งผลดีตอ่ ผู้อยูอ่ าศัยและผู้สญ
ั จรไปมา อีกทังการเรี
้
ยงตัวของหน่วยย่อยยังคง
รักษาเนื ้อหาของการพรางเรื่ อง กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลง
การรับรู้จากการรับรู้หน่วยย่อยไปสูห่ น่วยใหญ่ด้วยการสร้ างให้ เกิดการรับรู้องค์รวมขนาดใหญ่โดย
ปราศจากการรับรู้ตวั ตนของหน่วยย่อย
ขันตอนต่
้
อไปเป็ นการนากระบวนการพรางมาสร้ างลักษณะทางกายภาพด้ วยการ
พิจารณาสร้ างการรับรู้ความหมายใหม่ให้ กบั องค์รวมขนาดใหญ่ โดยทาให้ การรับรู้ถึงองค์รวม
ขนาดใหญ่นนหายไปด้
ั้
วยการสร้ างการรับรู้ใหม่ให้ กบั ระนาบในแนวตัง้
กำรสร้ ำงควำมไม่ ชัดเจนของพืน้ ที่ใช้ สอยต่ อกำรรับรู้ (indefinable space)
ความไม่ชดั เจนของพื ้นที่นนเป็
ั ้ นทางหนึง่ ที่จะ ไม่ก่อให้ เกิดความถาวรของพื ้นที่ใช้ สอยทา
ให้ กิจกรรมต่างๆนันสามารถที
้
่จะปรากฏขึ ้นและหายไปเพื่อสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ใหม่ให้ กบั
พื ้นที่โดยรอบ
กำรสร้ ำงควำมไม่ ชัดเจนของพืน้ ที่ใช้ สอยต่ อกำรรับรู้ ด้วยกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงควำมหมำย
การพิจารณาสร้ างการรับรู้ความหมายใหม่ให้ กบั ระนาบใน
แนวตัง้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย (Meaning transform) / character / type นามา
สร้ างการรับรู้ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงขณะเวลาให้ กบั การเรี ยงตัวของระนาบใน
แนวตัง้ ในการพิจารณาถึงการไม่รับรู้ซงึ่ กันและกันระหว่างพื ้นที่สว่ นตัวกับพื ้นที่สาธารณะ
จากการทดลองการสร้ างความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงความสูงของระนาบใน
แนวตัง้ ทาให้ ความหมายเดิมที่ทาหน้ าที่ปิดล้ อมพื ้นที่อยู่อาศัยนันถู
้ กลดทอนลงต่อการรับรู้ แทนที่
ด้ วยความหมายใหม่ที่เป็ นระนาบในแนวตังให้
้ กบั พื ้นที่สาธารณะและสร้ างให้ เกิดความหลากหลาย
ทางการรับรู้พื ้นที่ใช้ สอยที่สามารถก่อให้ เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกัน
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กำรออกแบบสถำปั ตยกรรม
กำรกำหนดขอบเขตพืน้ ที่กิจกรรมที่สัมพันธ์ สภำพแวดล้ อมภำยนอก
ลักษณะทางกายภาพที่ได้ มาจากการทดลองนันสามารถสร้
้
างให้ เกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมโดยปราศจากการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริง
ในการก่อรูปของลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ ้น นามาซึง่ การพิจารณาในการก่อรูปทาง
สถาปั ตยกรรมที่มีความสัมพันธ์ตอ่ สภาพแวดล้ อมทังในการรั
้
บรู้และการเกิดขึ ้นของกิจกรรมในพื ้นที่
ว่าง
กำรกำหนดกำรกำหนดขอบเขตของพืน้ ที่ใช้ สอย นาชุดเครื่ องมือที่มาจาก
ลักษณะทางกายภาพไปพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรม โดยสร้ างให้ เกิดการรับรู้
ขอบเขตของที่วา่ งต่างๆในพื ้นที่ตงที
ั ้ ่สามารถนาไปกาหนดพื ้นที่ใช้ สอยต่างๆให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อม
จากการกาหนดหน้ าที่ใช้ สอยให้ กบั พื ้นที่ในแต่ละสัดส่วนนันจะเห็
้
นว่ามีพื ้นที่ทบั ซ้ อน
กันของกิจกรรมในบางส่วนของพื ้นที่ ซึง่ จาเป็ นจะต้ องนาไปพิจารณาในการแยกพื ้นที่ที่ซ้อนทับกัน
ออกจากกันพร้ อมๆกับการทาให้ การรับรู้ขอบเขตที่ชดั เจนของพื ้นที่ในแต่ละส่วนนันหายไปจากการ
้
รับรู้
กำรพิจำรณำแยกพืน้ ที่ซ้อนทับ โดยการพิจารณานาผลการทดลองมาใช้ ร่วมกับ
พื ้นที่ซ้อนทับนัน้ ผู้ศกึ ษาได้ เลือกผลของการทดลองในเรื่ องของ กระบวนการทาให้ กลมกลืน
(Accordance) / scale / blur การยืดขยายวัตถุระนาบในแนวนอนที่มีความสัมพันธ์กบั ระนาบใน
แนวตัง้ เพื่อสร้ างให้ เกิดความหลากหลายของพื ้นที่ว่างซึง่ สามารถสร้ างให้ เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื ้นที่ โดยปล่อยให้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาทาหน้ าที่สร้ างขอบเขตของที่วา่ ง
ให้ กบั ประเภทของกิจกรรมด้ วยตังเอง
จากการทดลองผ่านหุน่ จาลองที่1นันผลที
้
่ได้ คือขอบเขตของที่อยู่อาศัยนันค่
้ อยๆ
หายไปจากการรับรู้ตลอดการเคลื่อนที่ผา่ นส่วนต่างๆของโครงการ อีกทังระนาบทางแนวนอนยั
้
งทา
หน้ าที่เชื่อมโยงพื ้นที่วา่ งส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกันกับสภาพแวดล้ อมทังในแนวนอนและแนวตั
้
ง้ แต่ยงั คง
มีความชัดเจนของขอบเขตของพื ้นที่ตอ่ การรับรู้จากขอบที่ทามุมฉากเข้ าหากันของระนาบในแนวตัง้
ทาให้ พื ้นที่กิจกรรมในแนวราบยังคงถูกแยกออกจากกันเป็ นผลให้ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นนันถู
้ กแยกออก
จากกันได้ ง่ายต่อการรับรู้
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กำรสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ กับกิจกรรมในแนวรำบ จากการทดลอง การลบ
ขอบเขตที่ชดั เจนต่อการรับรู้จากแนวตังฉากของ
้
element ทางแนวตังท
้ าให้ การรับรู้ขอบเขตของ
พื ้นที่ตอ่ กิจกรรมนันหายไปจากการรั
้
บรู้ ส่งผลให้ เกิดความต่อเนื่องของพื ้นที่ใช้ สอยทาให้ เกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมต่อพื ้นที่ใช้ สอย
จากการทดลอง ทาให้ เห็นว่ากิจกรรมในแนวราบนันถู
้ กลดระดับความชัดเจนทางการรับรู้
ขอบเขตของพื ้นที่กิจกรรมในแนวราบได้ แต่ยงั คงมีความชัดเจนของขอบเขตพื ้นที่ของกิจกรรมใน
แนวตัง้ ซึง่ ส่งผลต่อการรับรู้พื ้นที่ใช้ สอยจากสภาพแวดล้ อมที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันทางการใช้ งาน
การสร้ างให้ เกิดความกลมกลืนให้ กบั พื ้นที่ใช้ สอยทางแนวตังนั
้ นจะส่
้ งผลให้ การรับรู้ความแตกต่าง
กันของพื ้นที่ใช้ สอยนันหายไปจากการรั
้
บรู้
กำรสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ กับกิจกรรมในแนวตัง้ การเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ าหากัน
ในแนวตังนั
้ นท
้ าให้ การรับรู้ตวั อาคารจากสภาพแสดล้ อมภายนอกนันสามารถแยกแยะกิ
้
จกรรมทาง
แนวตังได้
้ ยากขึ ้นเนื่องจากกิจกรรมนันจะถู
้ กเชื่อมโยงพื ้นที่ใช้ สอยเข้ าหากัน
จากการทดลอง ทาให้ เห็นว่าการนาทิศทางการเคลื่อนที่แบบสลับข้ างมาพิจารณา
ให้ กบั การแทรกตัวของพื ้นที่กิจกรรมนันได้
้ สร้ างให้ เกิดความกลมกลืนให้ กบั พื ้นที่ใช้ สอยทางแนวตัง้
และส่งผลให้ การรับรู้เส้ นแบ่งของพื ้นที่ใช้ สอยในลักษณะของ บนและล่าง นันหายไป
้
กำรรั บรู้พืน้ ที่พักอำศัยภำยใน ในการพิจารณาในส่วนของการสร้ างการรับรู้ระหว่าง
พื ้นที่ที่ขดั แย้ งกันระหว่างพื ้นที่สาธารณะกับพื ้นที่อยู่อาศัยให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ โดยไม่สร้ างความ
ขัดแย้ งให้ แก่กนั นัน้ กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment) / outline / shad) มีความน่าสนใจ
ที่จะนามาพิจารณาร่วมกับการก่อรูปของ element ภายในหน่วยพักอาศัย
จาการทดลองในเรื่ องของ กระบวนการปิ ดบังซ่อนเร้ น (Concealment) / outline /
shad) เพื่อที่จะสร้ างการไม่รับรู้ถึงตัวตนของที่วา่ งให้ กบั ที่อยูอ่ าศัยภายในนัน้ ได้ ผลว่าการจัดวาง
ระนาบในแนวตังให้
้ มีระยะความลึกที่แตกต่างกันนันได้
้ สร้ างให้ เกิดการรับรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรม
ทังหมด
้
4 รูปแบบด้ วยกัน ตามลักษณะที่แตกต่างกันของการเปิ ดและปิ ดของระนาบ โดยสามารถ
แบ่งตามกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในเนื ้อหาของ กำร
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ใหม่ ด้วยกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม
สรุปผลกำรทดลองออกแบบกำรพรำงทำงสถำปั ตยกรรม เครื่ องมือทางการการ
พรางนันสามารถสร้
้
างให้ เกิดการปรากฏและไม่ปรากฏขึ ้นต่อการรับรู้ที่วา่ งผ่านองค์ประกอบทาง
สถาปั ตยกรรม ซึง่ การไร้ ตวั ตนทางสถาปั ตยกรรมต่อการรับรู้ได้ ก่อให้ เกิดความความหลากหลาย
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ของกิจกรรมภายในพื ้นที่วา่ งจึงเป็ นการนามาซึง่ สภาวะสมดุลต่อระบบนิเวศเชิงที่วา่ งทาง
สถาปั ตยกรรมในบริ บทแวดล้ อม
ข้ อจำกัด
ลักษณะทางกายภาพของสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการพรางนันมี
้ ความ
แตกต่างจากลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้ วย องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมนัน้
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ เหมือนกับการพรางที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ และด้ วยการเกิดขึ ้นของลักษณะทางกายทางการพรางนันเกิ
้ ดขึ ้นด้ วยวัตถุประสงค์ที่
พยายามจะอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้ อม จึงทาให้ เกิดข้ อจากัดในการอยู่ร่วมกันระหว่างสถาปั ตยกรรม
กับสภาพแวดล้ อมที่แปรเปลี่ยนไปตามแต่ชว่ งเวลา เนื่องจากสถาปั ตยกรรมนันไม่
้ สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพให้ สอดคล้ องไปกับสภาพแวดล้ อมที่ไม่สามารถกาหนดได้ ใน
อนาคต
ในการศึกษาทดลองสร้ างสถาปั ตยกรรมผ่านกระบวนการพรางนัน้ ในขัน้ ตอนของการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ ขาดการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศของพื ้นที่
แวดล้ อมทังในเชิ
้ งนามธรรมและรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ ซึง่ เป็ นเนื ้อหาสาคัญต่อวัตถุประสงค์ใน
การออกแบบการพรางทางสถาปั ตยกรรม
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา แนวความคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรมด้ วยกระบวนการพราง
โดยเริ่มต้ นด้ วยการศึกษาทฤษฏีตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนทาการทดลองกระบวนการพรางต่างๆให้
ได้ มาซึง่ เครื่ องมือที่มาจากกระบวนการพราง จนถึงการนาชุดเครื่ องมือไปพิจารณาร่วมกับการ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรมนัน้ ได้ มีข้อเสนอแนะในแต่ละขันตอนของกระบวนการศึ
้
กษา เพื่อเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้สนใจ ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางสถาปั ตยกรรมที่เกิดจากกระบวนการพราง
ในการศึกษาถึงข้ อมูลพื ้นฐานทางทฤษฏีในการพรางนัน้ ควรจะต้ องศึกษาทาความ
เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดขึ ้นของการพราง รวมไปถึงวิธีการต่างๆที่ถกู นามาสร้ างให้ เกิด
ลักษณะทางกายภาพทางการพราง เนื่องจากจะทาให้ เกิดความเข้ าใจถึงเหตุผลของการพรางที่
แท้ จริง และจะทาให้ เราสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ที่เกิดจาก วัตถุประสงค์ วิธีการ และลักษณะ
ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันในแต่ละขันตอน
้
ซึง่ สาหรับผู้ศกึ ษาเองนันตั
้ งข้
้ อสังเกตได้ วา่ วิธีการที่
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แตกต่างกันนันจะท
้ าให้ เกิดผลลัพธ์ทางกายภาพที่แตกต่างกันแต่ ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่าง
กันนันสามารถเกิ
้
ดจากวัตถุประสงค์เดียวกันทางการพราง
เมื่อเข้ าใจถึงกระบวนการและความสาคัญในแต่ละขันตอนที
้
่ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์
ทางการพรางแล้ ว การทดลองสร้ างลักษณะต่างๆทางการพรางให้ เป็ นรูปธรรมผ่านทาง
องค์ประกอบต่างๆและเนื ้อหาทางสถาปั ตยกรรมจะทาให้ ได้ มาซึง่ ชุดเครื่ องมือที่สามารถนาไป
พิจารณาร่วมกับการก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตา่ งๆได้
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพรางในการพิจารณาร่วมกับการก่อรูปทาง
สถาปั ตยกรรมนันจะต้
้ องศึกษาทาความเข้ าใจถึงความต้ องการทาง สภาพแวดล้ อม กิจกรรม และ
ประเภทของผู้ใช้ สอยโครงการ ซึง่ จะทาให้ ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสมต่อการก่อรูป ซึง่ จะเป็ น
ผลให้ ก่อรูปทางสถาปั ตยกรรมนันมี
้ วตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนของการก่อรูปด้ วยการพราง
ในส่วนของเครื่ องมือที่จะนามาทดลองให้ สอดคล้ องไปกับวัตถุประสงค์นนั ้ ไม่
จาเป็ นต้ องมาจากชุดเครื่ องมือที่ผ้ ศู กึ ษาได้ กาหนดไว้ เท่านัน้ อาจจะมาจากสิ่งต่างๆที่ผ้ สู นใจ
มองเห็นและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพรางได้ ก็สามารถนามาพิจารณาร่วมกับ
การออกแบบสถาปั ตยกรรมได้
ในการพิจารณาออกแบบการพรางทางสถาปั ตยกรรมนันจะต้
้ องพิจารณาถึงระบบ
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในบริบทแวดล้ อมให้ เข้ าใจถึงสภาวะสมดุลภายในสภาพแวดล้ อมนันๆ
้
ก่อนการพิจารณาออกแบบสถาปั ตยกรรม
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