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บทคัดย่อภาษาไทย 
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นาย ณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม: การศึกษาความหมายเชิงนามธรรมในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร 

  
               นามธรรม (abstract) คือ ความคิด ความเห็นหรือข้อความท่ีอ้างถึงปรากฏการณ์ 

ท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งๆ ท่ีออกมาเป็น รูปธรรม1   นามธรรม คือกระบวนการคิดท่ีไม่ได้ก่อเกิดจากตัวตน
ของวัตถุนั้นจริงและไม่มีรูปร่าง นามธรรมเกิดมาจากความคิด และอารมณ์เข้าสัมผัส ปรุงแต่งด้วยจิตก่อเกิด
ความรู้สึก เข้าใจได้ตามลักษณะจากรูปธรรมนั้น ซึ่งเกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ รูปแบบนามธรรมยากต่อการ
พูด หรือยากต่อการเข้าใจ ต้องเข้าใจจากทั้งผู้ท่ีต้องการสื่อสาร และผู้ท่ีต้องการรับสาร ดังนั้นความแตกต่าง
ของรูปธรรมและนามธรรมคือ  สิ่งท่ีเป็นรูปร่าง ตรงข้ามกับนามธรรมคือความคิดท่ีจับต้องยาก      

               การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ(รูปธรรม) สู่ความเป็นนามธรรม การสร้าง
องค์ประกอบของความคิด สู่การท างานในรูปแบบสามมิติ  แสดงถึง ภาวะนามธรรม(abstraction)  ท่ีเกิดข้ึน
ในงานสถาปัตยกรรมในอดีต  และยังคงมีปรากฏเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม
รูปแบบใดๆ ท้ังนี้ ความเป็นนามธรรม ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี หรือ แบบร่วมสมัย  ก็ยังคงปรากฏในรูปแบบของ คติความเชื่อ เชิง
สัญลักษณ์ ประเพณี และหลักศาสนา ท่ีสอดแทรกอยู่ในงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ    

               การศึกษาความหมายเชิงนามธรรมในงานสถาปัตยกรรมนั้น  เพื่อต้องการรับรู้
ข้อจ ากัดในการออกแบบสถาปัตยกรรม และท่ีว่าง(Space) ด้วยแนวความคิด และคติเชิงนามธรรม โดยมี
สถาปัตยกรรม ท่ีว่าง(Space) และบริบท ในการทดลอง เพื่อสร้างสถานการณ์ ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ หรือ
ความรู้สึกร่วมกัน ระหว่าง มนุษย์ , สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม  โดยนัยยะเชิง
นามธรรม                                             

                1รูปธรรม คือ สิ่งท่ีรู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งท่ี
สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย.  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58054209 : Major (Architecture) 
Keyword : ABSTRACTION, PHYSICAL, PERCEPTION 

MR. NATTAPONG PRADISTHUM : ABSTRACTION  IN  ARCHITECTURE THESIS 
ADVISOR :  PIMOLSIRI PRAJONGSAN, Ph.D. 

              Abstract is the thought, opinion or text that refer to the 
phenomenon. Causing one event, as the substantial. Abstract is the thought process, 
that does not the identity of the object is real and intangible. Abstract from thoughts 
and emotional garnish with the spiritual sense. Understanding to the characteristics 
of the substantial, that arise naturally. Abstract forms, sometimes used to the events 
difficult to talk or difficult to understand. Must be understood by those want to 
communicate and listener. Therefore, the difference of the substantial and the 
abstract is the different. Substantial is the shape. Contrast with abstract is the 
idea.     Creating elements of thought Into the work in a three-dimensional model 
represents the abstraction that occurs in the architecture. And still appear in 
architecture ever. Until now Whether the architectural style of any such abstraction. 
It is also relevant to the style of architecture in Thailand .Whether traditional or 
contemporary architectural Thailand have also appeared in the form of beliefs, 
traditions and religion to interfere in the architecture.                   The study of 
abstract meanings in architecture.  To want to know the limitations of architectural 
design, space by concept and abstract motto. The architecture space and the 
intermediary in the context of the experiment. The interaction between man, 
architecture and the environment. The implications abstract. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นได้จากความสนใจในเนื้อหาเรื่องของความเป็นนามธรรม ความหมาย
ของส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ ไม่มีตัวตน จะสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์จนสามารถท าให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้หรือไม่ และผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไร สามารถตอบสนองหรือส่ือสารออกมาในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดการรับรู้จากผู้ใช้งานได้มากน้อยเพียงใด และผู้คนท่ัวไปจะสามารถเข้าถึงความ
เป็นนามธรรมในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัย 

ขอขอบคุณ อ. ดร. พิมลศิริ ประจงสาร , รศ. ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ , ศ. ดร. วีระ อินพันทัง , 
ศ. เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ อ.จิรศักด์ิ เกื้อสมบัติ ท่ีปรึกษาใน
กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้และค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการท า
วิทยานิพนธ์ ผู้ให้ค าแนะน าท่ีจะน าไปต่อยอดในการท างานในอนาคต ขอบคุณพ่อกับแม่ และครอบครัว 
ท่ีเป็นก าลังสนับสนุนหลักในการศึกษา ขอบคุณ พฤกษ์ จอร์น และน้องๆ Thangthai Studio ท่ีเป็น
ก าลังในการผลิตหุ่นจ าลอง และเอื้อเฟื้อสถานท่ี ขอบคุณพี่โอ๋ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้คล่ีคลายให้รอดพ้นจาก
ระบบ iThesis จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย หาก
ผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

 ในสภาวะสังคมในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมมีวิวัฒนาการการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้

งานในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย ท้ังยังรองรับการเติบโตในบริบทของเมือง สถาปัตยกรรมท่ี

เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ จึงมุ่งเน้นไปท่ีประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก จะมีก็เป็นส่วนน้อย ท่ี

สถาปัตยกรรมจะถูกรังสรรค์โดยมุ่งเน้นไปท่ีต้นทุนทางความคิด เพื่อท่ีสถาปัตยกรรมจะสามารถท า

หน้าท่ีตอบสนองมิติทางความคิด อารมณ์ ไปจนถึงสภาวะจิต  และสามารถสนองรูปแบบการใช้งาน

โดยท่ัวไป แต่ในสภาวการณ์ท่ีสังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดทางด้านวัตถุ โครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เกิดข้ึนมากมาย ผู้คนใช้ชีวิตประจ าวันอย่างรีบเร่ง การเกิดมนุษยสัมพันธ์ของผู้คนใน

สังคมจึงลดน้อยลง  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาปัตยกรรม เป็นส่ิงหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

สังคม และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นท่ีปฏิสัมพันธ์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน แสดงให้เห็นว่า

สถาปัตยกรรมมีบทบาทเกี่ยวข้องกับมวลมนุษยชาติ ต้ังแต่เกิดจนตาย ก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้านพัก

อาศัย สถานท่ีท างาน , ห้างสรรพสินค้า , สถานพยาบาล ไปจนถึงศาสนสถาน  และบทบาทของ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จึงถูกลดทอนองค์ประกอบท่ีไม่จ าเป็นลง ลดการตกแต่งประดับประดา  เหลือ

ไว้เพียงแก่นหรือสาระส าคัญท่ีท าหน้าท่ีตามประเภทของการใช้สอยอาคารนั้นๆ และให้ความส าคัญกับ

พื้นท่ีระหว่าง หรือพื้นท่ีร่วม (Common Area)  เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ีและผู้คนในบริบท

นั้นๆ ตัว สถาปัตยกรรมเองจึงเป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อสร้างสถานการณ์ (Scenario) ให้เกิดอารมณ์

ร่วมกัน ระหว่าง คน สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์โดยรอบ  

บทบาทระหว่างสถาปัตยกรรมกับพื้นท่ีว่าง น ามาซึ่งแนวคิดในการออกแบบพื้นท่ีว่างซึ่ ง

สามารถเป็นได้ท้ังรูปแบบท่ีเป็นศิลปะรูปธรรม (concrete)  ศิลปะกึ่งนามธรรม (semi-abstract) 

หรือท้ังท่ีมีลักษณะของการไร้รูปแบบ คือ นามธรรม (abstract)  ด้วยข้อก าหนดของรูปทรง ภาษา 

และระบบสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามจะพบว่าการอ้างถึงสัญลักษณ์ในท้องถิ่น จากชาดก หรือจาก

คติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ท่ัวไป  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองคล่ีคลายความหมายเชิงนามธรรม

(Abstraction) ในงานสถาปัตยกรรม ท่ีแตกต่างจากไปจากระบบคติ-สัญลักษณ์ในสถาปัตยกรรมไทย 

ให้เกิดการรับรู้ เป็นรูปธรรม(Concrete) โดยมุ่งเน้นไปท่ีขอบเขตและขีดจ ากัดการรับรู้มิติทาง

สถาปัตยกรรม การเปล่ียนแปลงท่ีว่าง(Space) จากมิติท่ีเป็นนามธรรม ให้เกิดความสัมพันธ์และส่งผล

ต่ออารมณ์ความรู้สึกและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยท่ีสถาปัตยกรรมท าหน้าท่ีเป็น

เพียงองค์ประกอบและเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์(Scenario) เช่ือมโยงระหว่าง มนุษย์ 

สถาปัตยกรรม บริบท และกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันในองค์ประกอบต่างๆท่ี

ต้องการส่ือสารสถานการณ์นั้นๆออกมาโดยปัจจัยท่ีสามารถบ่งบอกหรือท าให้เห็นเป็นรูปธรรม

(Concrete) ได้ตามระดับความชัดเจนของการส่ือสารนั้นๆ   

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 เมื่อสถาปัตยกรรมท าหน้าท่ีเพียงสร้างสถานการณ์เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆในบริบท

นั้นๆ การสร้างองค์ประกอบท่ีไม่จ าเป็นจึงขัดต่อวัตถุประสงค์ ตัวสถาปัตยกรรมจึงคงเหลือไว้เพียงแก่น

หรือสาระส าคัญท่ีตัวสถาปัตยกรรมเองต้องการท่ีจะส่ือสาร การเปล่ียนแปลงท่ีว่างในแต่ละล าดับขั้นจึง

ส าคัญ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้วยความละเอียดอ่อน จึงต้องใช้ล าดับการ

เข้าถึงเป็นเครื่องมือเช่ือมต่อล าดับเหตุการณ์ท่ีจะส่ือสาร เพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในสถานการณ์

เดียวกัน จึงจะส่งผลให้เกิดการรับรู้เนื้อหาของงานในทิศทางเดียวกัน เมื่อสถาปัตยกรรมสามารถสร้าง

สถานการณ์ร่วมกับบริบทได้ในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนท่ีเหลือนั้นก็เป็นหน้าท่ีของผู้ใช้งาน ท่ีจะเข้ามารับรู้

การส่ือสารและเข้ามาใช้งาน ก็จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้งานตามมา และความเป็น

นามธรรมในงานสถาปัตยกรรม ท่ีว่าง และองค์ประกอบโดยรวมของบริบทนั้นๆ จะสามารถส่ือสาร

เรื่องราวตามล าดับขั้นตอนประกอบกับการใช้งานของผู้คนให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะมากน้อย

หรือครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาทดลองขั้นต่อไป 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 - ศึกษาค้นคว้าและคล่ีคลายความหมายเชิงนามธรรมในงานสถาปัตยกรรมเพื่อน าไปสู่การ

ออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  

 - ศึกษาวิเคราะห์หลักการการออกแบบ ด้วยระดับการรับรู้ของพฤติกรรมมนุษย์ผ่านท่ีว่าง 

สถาปัตยกรรม บริบท และกิจกรรม  

 - ศึกษาแนวความคิดเชิงนามธรรม เพื่อพัฒนาสู่แนวทางการออกแบบ ด้วยข้อจ ากัดของ

การส่ือสารด้วยมิติทางสถาปัตยกรรม 

 - สรุปและอภิปรายผลการศึกษาความหมายเชิงนามธรรมในงานสถาปัตยกรรม 

 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 - ศึกษาหลักการทฤษฎีและปรัชญาของ ภาวะนามธรรม (Abstraction) หลักการและ

เหตุผลจากนามธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์และพฤติกรรม 

  - ศึกษาและวิเคราะห์ คติ-สัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย และศึกษาความเป็นไปได้

ในการคล่ีคลายนามธรรมสู่งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

 - ศึกษาทดลองกระบวนการรับรู้ พฤติกรรมของมนุษย์และการเกิดปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ี

และบริบทในลักษณะต่างๆ ท่ีมีความเข้มข้นของเนื้อหาแตกต่างกันออกไป 

 - ศึกษาและวิเคราะห์ท่ีต้ัง และบริบท เพื่อพัฒนาไปสู่โปรแกรมการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

 - สรุปและอภิปรายผลการทดลอง และการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  สถาปัตยกรรมในสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบัน มักมีข้อจ ากัดด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ท าให้

สถาปัตยกรรมเป็นเพียงตึก อาคารท่ีก่อสร้างด้วยมวลคอนกรีตขนาดใหญ่โต ท่ีท าหน้าท่ีตามการใช้งาน

รูปแบบต่างๆ หากสถาปัตยกรรมสามารถส่ือสารได้ด้วยองค์ประกอบเล็กๆส่วนใดส่วนหนึ่ง ด้วย

การศึกษานัยยะเชิงลึกในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม และพัฒนาไปสู่การออกแบบท่ีเอื้อต่อ

ประโยชน์ใช้สอย และเข้าถึงจิตวิญาณการรับรู้ของมนุษย์ได้ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นอาคารใหญ่โตเสมอ

ไป ท่ีว่าง(Space) หรือพื้นท่ีเล็กๆ หากได้รับการเอาใจใส่ในกระบวนการคิด ก็สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์

กับมนุษย์และกิจกรรมได้ สถาปัตยกรรมก็จะมีคุณค่าให้ตระหนักและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งอาจจะ

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาตึกอาคารถูกท้ิงร้าง หรือเกิดพื้นท่ีรกร้างดังท่ีปรากฏสภาวการณ์สังคมปัจจุบัน 

เมื่อมนุษย์สามารถเข้าใจอารมณ์ของสถาปัตยกรรม และเกิดการปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ีนั้นๆ อาจท าให้

เกิดการเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีรกร้าง หรืออาคารท่ีถูกปล่อยท้ิงร้าง และหันกลับมามองหา

คุณค่าจากส่ิงต่างๆเหล่านั้น และท าให้เกิดกระบวนการชุบชีวิตให้กับพื้นท่ี อาคาร ฯลฯ ให้กลับมามี

ชีวิตชีวาได้อีกครั้งอย่างยั่งยืนต่อไป  
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บทที่ 2 

การศึกษา ภาวะนามธรรม และทฎษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

 

ภาวะนามธรรม(Abstraction) 

  นามธรรม (abstract) คือ ความคิด ความเห็นหรือข้อความท่ีอ้างถึงปรากฏการณ์ ท่ี

ก่อให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งๆ ท่ีออกมาเป็น รูปธรรม   ; นามธรรม คือกระบวนการคิดท่ีไม่ได้ก่อเกิดจาก

ตัวตนของวัตถุนั้นจริงและไม่มีรูปร่าง นามธรรมเกิดมาจากความคิด และอารมณ์เข้าสัมผัส ปรุงแต่ง

ด้วยจิตก่อเกิดความรู้ สึก เข้าใจได้ตามลักษณะจากรูปธรรมนั้นๆ ซึ่งเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

รูปแบบนามธรรมยากต่อการพูด หรือยากต่อการเข้าใจ ต้องเข้าใจจากท้ังผู้ท่ีต้องการส่ือสาร และผู้ท่ี

ต้องการรับสาร ดังนั้นความแตกต่างของรูปธรรมและนามธรรม คือ  รูปธรรมเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปร่าง ซึ่ง

ตรงข้ามกับ นามธรรม คือความคิดท่ีจับต้องได้ยาก ไร้รูปแบบ ไร้ตัวตน 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพช่วงเวลาของยุคศิลปะนามธรรม        
 
ท่ีมา : The Art Story, accessed May 23,2016, available form 
http://www.theartstory.org/movement-abstract-expressionism.htm 
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  ศิลปะกึ่งนามธรรม (semi-abstract) หรือ ศิลปะท่ีมีรูปแบบ และการไร้รูปแบบ (รูปธรรม

และนามธรรม) ในประเทศไทยมักวนเวียนอยู่กับการค้นหาอิสรภาพจากเรื่องเล่า ข้อก าหนดของ

รูปทรง ภาษา และระบบสัญลักษณ์ต่างๆอย่างไรก็ตามจะพบว่าการอ้างถึงสัญลักษณ์ในท้องถิ่น จาก

ชาดก หรือจากคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ท่ัวไป นอกจากนั้นจะเป็นสัญลักษณ์จาก

ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม หรือเรือนร่างสัตว์และมนุษย์ท่ีถูกลดรูป ผ่านขั้นตอนของการประดิษฐ์ด้วย

หลักองค์ประกอบศิลป์ตามธรรมเนียมของ ศิลปะวิทยาการหลังยุคฟื้นฟู ศิลปะวิทยาการ

(Renaissance)ในตะวันตก ส่ิงท่ีปรากฏโดยมากในผลงานศิลปะนามธรรมในประเทศไทย คือการท่ีตัว

ผลงานสามารถยกระดับจิตของผู้ดู ให้บริสุทธิ์ขึ้น(sublime) ท่ีมีพัฒนาการจากหลักทางคริสต์ศาสนา

ในยุคกลาง และถูกพัฒนาเป็นปรัชญาศิลปะในยุคโรแมนติก(Romantic) ท้ังนี้ หลักคุณธรรมตามพุทธ

ศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งเป็นเสมือนบรรทัดฐานเชิงวัฒนธรรมให้กับสังคมไทย ได้ถูกฉายแสดงออกมา

ในผลงานศิลปะนามธรรมเหล่านั้น โดยท่ีศิลปินมิทันได้สังเกตด้วยตัวเองด้วยซ้ า ท้ังทางหลักคุณธรรม

และหลักองค์ประกอบศิลปะ ท่ีศิลปินได้รับมาจากวัฒนธรรมท่ีตนอาศัยและจากการส่ังสมด้วยการ

เรียนรู้ในระบบโรงเรียน ท าให้ภาวะ"นามธรรม" ท่ีเกิดขึ้นในผลงานเหล่านั้น เต็มไปด้วยกรอบจ ากัด 

และบัญญัติมากมาย ท่ีกีดขวางการไปสู่อิสรภาพได้อย่างแท้จริง  ยิ่งไปกว่านั้น "ภาวะนามธรรม" 

ดังกล่าวนอกจากเต็มไปด้วยบัญญัติและโครงสร้างท่ีไม่อิสระแล้ว ยังเอื้อให้เกิดการผลิตซ้ าตัวโครงสร้าง

ดังกล่าว ท้ังในจ านวนของผลงานและวิธีคิดในการท างานอีกด้วย ดังนี้แล้ว "ภาวะนามธรรม" ในศิลปะ

ไทย จึงมีส่วนในการค้ าจุนระบบคุณธรรมแบบไทยและโครงสร้างข้อจ ากัดอื่นๆ ทางวัฒนธรรมไป

พร้อมกันด้วย2 

 

 2ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี.(2013). "ภาวะนามธรรม" ในศิลปะไทย. เข้าถึงเมื่อ 23 

พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com 
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ภาพท่ี 2 แสดงภาพสภาพการณ์ของการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ไทยแนวทางศิลปะนามธรรมใน
ประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2506 (จ่าง แซ่ตั้ง)         
 
ท่ีมา : สุริยะ ฉายะเจริญ. กระแสศิลปะนามธรรมในบริบทของสังคมไทย. เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. 
เข้าถึงได้จาก http://jumpsuri.blogspot.com 
 

 จิตรกรรมนามธรรม(Abstract Paintings) 

  จิตรกรรม (Painting) เป็นงานศิลปะท่ีแสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัด

องค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่ง

ของทัศนศิลป์ ผู้ท างานจิตรกรรม มักเรียกว่า จิตรกร3 

  นามธรรม (Abstraction) คือ ความคิด ความเห็น หรือข้อความท่ีอ้างถึงปรากฏการณ์ท่ี

ก่อให้เกิด เหตุการณ์หนึ่งหนึ่ง ท่ีออกมาเป็น รูปธรรม นามธรรมคือกระบวนการคิดท่ีไม่ได้ก่อเกิดจาก

ตัวตนของวัตถุนั้นจริงและไม่มีรูปร่าง นามธรรมเกิดมาจากความคิด และอารมณ์ เข้าสัมผัส ปรุงแต่ง

ด้วยจิตก่อเกิดความรู้สึก อารมณ์ รวมก่อเกิดความหมาย เข้าใจได้ตามลักษณะจากรูปธรรมนั้น ซึ่งเกิด

ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ในรูปแบบนามธรรมในบางครั้งใช้ในการกล่าวถึง เหตุการณ์ต่างๆ ท่ียกขึ้นมา

ในบางกรณีเหตุการณ์จริงท่ีเป็นรูปธรรมยากต่อการพูด หรือยากต่อการเข้าใจ โดยการกล่าวถึงในทาง

นามธรรมนั้น จะต้องมีการกล่าวโดยให้เข้าใจกันท้ังสองฝ่าย จากท้ังผู้พูดและผู้ฟัง4 

  ศิลปะนามธรรม ศิลปะไร้รูปแบบตายตัว ศิลปะไร้รูปธรรม และศิลปะไม่แสดงลักษณะ คือ

ศิลปะที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลวมๆ แม้ในความหมายเชิงลึกอาจมีความแตกต่างกันก็ตาม 
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  ศิลปะนามธรรมช้ีให้เห็นการละท้ิงค่านิยมในการสร้างสรรค์ภาพให้มีความสมจริงของ

วงการศิลปะ การวาดภาพโดยท่ีไม่เน้นความสมจริงนี้อาจแสดงไว้เพียงเล็กน้อย บางส่วน หรืออาจจะ

แสดงไว้โดยสมบูรณ์ท้ังช้ินงาน ศิลปะนามธรรมคงอยู่ต่อเนื่องเรื่อยมา แม้แต่ศิลปะท่ีพยามยามจะท า

ให้มีองศามากท่ีสุดก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะนามธรรม และต้ังแต่การแสดงภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มมีความยุ่งยากท่ีจะเข้าถึงแก่นแท้ งานศิลปะที่ใช้ความเป็นอิสระและแตกต่างไปจากเดิมท้ังรูปแบบ

และการใช้สีซึ่งมีความเด่นสะดุดตาก็อาจถูกเรียกว่าเป็นศิลปะนามธรรมได้ด้วยเช่นกัน ศิลปะ

นามธรรมโดยสมบูรณ์คือศิลปะที่ไม่สามารถโยงเข้ากับแหล่งอ้างอิงรูปธรรมใดได้เลย ตัวอย่างเช่น ใน

ศิลปะนามธรรมทรงเรขาคณิตน้อยครั้งท่ีจะพบแหล่งต้นตอของแนวคิดหรือรูปทรงท่ีปรากฏเป็น

รูปธรรมในธรรมชาติ ซึ่งท้ังศิลปะรูปแบบตายตัวและศิลปะนามธรรมโดยสมบูรณ์ต่างก็มีความ

เฉพาะตัวท่ีเหมือน แต่ศิลปะรูปแบบตายตัวและศิลปะเสมือนจริง (หรือศิลปะสัจนิยม) มักจะมี

บางส่วนท่ีเป็นนามธรรมปรากฏด้วยอยู่บ่อยครั้ง5 

 

 3วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. จิตรกรรม. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/จิตรกรรม 

 4วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ภาวะนามธรรม. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org /wiki/ภาวะนามธรรม 

 5วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ศิลปะนามธรรม. เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/ wiki/ศิลปะนามธรรม 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงช่วงเวลาของลัทธิการแสดงออกเชิงนามธรรม (Abstract Expressionism) 
 

ท่ีมา : the-artists.org, Timeline modern and contemporary art, accessed July 

15,2016, available form http://the-artists.org/movement/timeline 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพ Black Square ในปี 1915                  
 
ท่ีมา : Kazimir Malevich,The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism, 
accessed July 21,2016, available form https://books.google.co.th 

 

 ภาพจิตรกรรมนามธรรม ภาพวาดอันโด่งดัง ‘Black Square’ ในปี 1915 โดยศิลปิน 

Kazimir Malevich เป็นภาพวาดส่ีเหล่ียมสีด าบนผ้าลินิน ศิลปินพยายามจะส่ือสารหรือแฝงนัยยะ

บางอย่าง ซึ่งเกิดจากความต้ังใจของศิลปินเอง หลังจากท่ีเหล่าผู้เช่ียวชาญได้ท าการน าภาพนี้มาส่อง
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กล้องจุลทรรศน์ ก็พบข้อความภายในภาพท่ีว่า  ‘Battle of negroes in a dark cave.’ แปลว่า 

‘การต่อสู้ของเหล่าไอ้มืด ในถ้ าอันแสนมืดมิด’ ซึ่งเห็นได้ว่าศิลปินมีกระบวนการคิดมาในระดับหนึ่ง

แล้ว ถึงสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมา ศิลปะนามธรรม จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดจากบังเอิญ โดยหลักการของการ

ส่ือสารภาพนี้คือ เราไม่สามารถมองเห็นคนด าได้ในท่ีมืดนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพ The basic suprematis element : the square ในปี 1913      
 
ท่ีมา : Kazimir Malevich,The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism, 
accessed July 21,2016, available form https://books.google.co.th 

 

 ภาพ The basic suprematis element : The square เป็นอีกหนึ่งในจ านวนหลายๆ

ภาพ ของ Kazimir Malevich ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับภาพ Black Square ในปี 1915 ซึ่งพบว่า

ตัวศิลปินได้วาดภาพในลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่ง ภาพ The basic suprematis 

element : The square เกิดขึ้นในปี 1913 แสดงให้เห็นว่าภาพ ส่ีเหล่ียมสีด าบนพื้นสีขาว มี

กระบวนการคิดในเชิงนามธรรม(Abstract) จากตัวศิลปินที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้น

จากความบังเอิญหรือเพียงแค่ช่ัวขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น 
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ภาพท่ี 5 แสดงภาพ The Last Futurist Exhibition of Paintings 0.10     
 
ท่ีมา : A Comparative Religion inquiry into Modern Art, Holy Black Square, accessed 
July 21,2016, available form http://reverent.org/holy_black_square 
 

 จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า Kazimir Malevich ได้ยึดถือในแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการ

เดียวกันนี้เรื่อยมา ภาพในเชิงนามธรรม(Abstract) จึงมีลักษณะเทคนิคและกระบวนการในทิศทาง

เดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันออกไป ในเรื่องของรูปทรงเรขาคณิต และทฤษฎีทางองค์ประกอบศิลปะ 

 สรุปได้ว่า Kazimir Malevich เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งกระบวนการ 

วิธีการ และผลลัพธ์ ล้วนแต่มีความเป็น นามธรรม (Abstract) ท้ังส้ิน 
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ภาพท่ี 6 แสดงภาพ Detail of one of Park Seo-Bo’s Ecriture paintings     
 
ท่ีมา : ZEFFADELICA, The mindful artist Park Seo-Bo, accessed July 21,2016, 
available form https://zeffadelica.com /2016/01/18/the-mindful-artist-park-seo-bo/ 
 

  จากภาพท่ี 6 แสดงภาพวาดท่ีเกิดจากวิถีของศิลปิน Park Seo-Bo ศิลปินชาวเกาหลี ผู้ท่ี

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยวิถีปฏิบัติและกิจกรรมด้วยแนวทางท่ีเป็นนามธรรม(Abstract) จาก

การฝึกฝนและควบคุมกิจกรรมของตนเองอย่างแม่นย าและแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดขึ้นใช้

ระยะเวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมายาวนาน เป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์

จนตกผลึก ท าให้ วิธีการ วิถีการด าเนินงาน และกิจรรม ของศิลปิน ผสานกันจนเกิดเป็น ศิลปะ

นามธรรม(Abstract) โดยสมบูรณ์ โดยด าเนินการด้วยวิธีเขียนเส้นดินสอลงบนพื้นผิวสีขาว แสดงให้

เห็นถึงการปฏิบัติด้วยการฝึกฝนและสมาธิในการเขียนด้วยระยะและช่องไฟท่ีไปในทิศทางเดียวกัน

ตลอดช่วงผนังท่ียาว 3 เมตร บ่งบอกถึงลักษณะปฏิบัติของศิลปินท่ีเป็นในเชิงนามธรรม (Abstract) 

ท้ังกระบวนการและผลลัพธ์ 

 

 

 

 



  13 

 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพ "ECRITURE NO.140106" 2014 Artist : Park Seo-Bo               
 
ท่ีมา : Perrotin, Park Seo-Bo, accessed July 21,2016, available form 
https://www.perrotin.com/artists/Seo-Bo_Park 
 

  จากภาพท่ี 7 แสดงถึงความสามารถของศิลปิน ในการดึงคุณสมบัติของสีเพื่อให้สีท าหน้าท่ี

แสดงตัวตนของมันเอง ด้วยคุณลักษณะของเม็ดสี(Pigment) สามารถสร้างมิติท่ีแตกต่างไปจากการ

วาดภาพท่ัวไป โดยการละเลงสีลงไปบนผ้าใบ ท าให้เนื้อสีมีความนูนเด่นออกมาชัดเจน และสร้าง

องค์ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต ท าให้เกิดความน่าสนใจในผลงาน และศิลปินยังคงปฏิบัติเฉก

เช่นเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องในหลายๆผลงาน แสดงถึงกระบวนการ วิธีการ และผลลัพธ์ในเชิง

นามธรรม 
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ภาพท่ี 8 แสดงภาพผลงานศิลปะนามธรรม ของ Park Seo-Bo                 
 
ท่ีมา : Perrotin, PARK, SEO-BO 'SOLO EXHIBITION', accessed July 21,2016, available 
form https://www.perrotin.com/artists/Seo-Bo_Park 
   
  สรุปผลการศึกษาจากผลงานศิลปะ ของ Park Seo-Bo ศิลปินมี วิธีการ วิถีด าเนินงาน 

และกิจกรรมท่ีท าโดยต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลลัทธ์ และกระบวนการ แสดงออกมาในรูปแบบท่ีแสดงถึง

ความเป็น นามธรรม (Abstract) 

ประติมากรรมนามธรรม(Abstract Sculpture) 

  ประติมากรรม  น. ศิลปะสาขาหนึ่งในจ าพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน 

โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ6 

  ประติมากรรมนามธรรม (Abstract) เป็นงานประติมากรรมรูปนามธรรม คือ ไม่มีความ

จริงเหลืออยู่ เพราะถูกตัดทอนให้เหลือแต่รูปทรงท่ีก่อให้เกิดความงาม อารมณ์ และความรู้สึก เป็น

ศิลปะที่เหนือความเป็นจริง เนื้อหาสาระแสดงออกในรูปนามธรรม จึงยากท่ีเข้าใจ ผู้ดูจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างเรื่องราวของภาพนามธรรมออกมาได้   

 

  6พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔.  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม. เข้าถึงได้

จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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ภาพท่ี 9 แสดงภาพ Sculpture for the Blind,1920          
 

ท่ีมา : Philadelphia Museum of Art, , available http://www.philamuseum.org

 form http://www.philamuseum.org 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพLeCommencement du monde,1924 
 

ท่ีมา : Philadelphia Museum of Art,  Sculpture for the Blind [I],        

accessed  LeCommencement du monde, July 22,2016, available formaccessed July 

22,2016 
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  ผลงานประติมากรรมของ Constantin Brancusi เป็นประติมากรชาวโรมาเนีย ท่ีเล่ือมใส

ในพุทธปรัชญาธิเบต ของศาสดามิระเลปะ งานประติมากรรมของเขานั้น อยู่เหนือธรรมชาติ แสดงถึง

เนื้อหาภายในของสรรพส่ิง มิใช่รูปกาย ประติมากรรมของเขานั้นแสดงถึงรูปทรงทางราขาคณิต ท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างในรูปทรงแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

  ภาพท่ี 9-10 ประติมากรรมท้ังท้ังสองช้ินนี้เกิดจากศิลปินคนเดียวกัน รูปทรงเหมือนกัน 

ขนาดเท่ากัน ศิลปินใช้ระยะเวลาสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินห่างกัน 2 ปี โดยท่ีศิลปินพยายามจะ

ส่ือสารวัตถุสองช้ินนี้ด้วยพื้นผิวที่แตกต่างกัน หากใส่วัตถุสองช้ินนี้ไว้ในกล่อง เพื่อให้สัมผัสด้วยมือโดย

ปราศจากการมองเห็น ก็คงตอบได้ว่าเป็นวัตถุรูปทรงไข่เหมือนกัน แต่เมื่อได้สัมผัสด้วยการมอง ใน

พื้นผิวที่แตกต่างกัน กระสะท้อนของพื้นผิวท าให้เกิดมุมมองมิติท่ีแตกต่างกัน มีความบิดเบี้ยวของเงา

สะท้อน โดยใช้ความเป็นนามธรรม(Abstract) ส่ือสารให้เกิดการรับรู้วัตถุท้ังสองช้ินนี้ยิ่งแตกต่างกัน  

  ศิลปินได้ให้ช่ือผลงานช้ินแรกว่า “ประติมากรรมส าหรับคนตาบอด” และให้ช่ือผลงานช้ิน

ท่ีสองว่า “จุดเริ่มต้นของโลก” ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง ในขณะท่ีใช้รูปทรงเหมือนกัน ศิลปิน

พยายามท่ีจะใช้พื้นผิวที่สัมผัสโดยการมองเห็น สร้างความหมายในเชิงนามธรรมให้กับผลงานท้ังสอง

ช้ินนี้ และยังมีผลงานในลักษณะเช่นนี้อีกหลากหลายช้ิน ท่ีศิลปินได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนเป็น

วิถีปฏิบัติของศิลปินเอง 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 แสดงภาพ Jan van der Laan,alabaster, 2003                                            
 

ท่ีมา : krollermuller,Constantin Brancusi (1876 - 1957), accessed July 22,2016, 

available form  https://krollermuller.nl  
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ภาพท่ี 12 แสดงภาพ Muza adormita         

ท่ีมา : krollermuller,Constantin Brancusi(1876 - 1957), accessed July 22,2016 , 

available form https://krollermullerl     

                        

  ผลงานอีกหลายๆช้ินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันของศิลปิน Constantin Brancusi เกิดจาก

การบิดเบือนพื้นผิวระนาบและพื้นผิววัตถุ ในมุมมองและแนวคิดในเชิงนามธรรม(Abstract) ท่ีศิลปิน

ต้องการจะส่ือสารผ่านรูปทรง ปริมาตร พื้นผิว และผิวสัมผัส ท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 

  สรุปผลการศึกษา การใช้รูปแบบนามธรรมในงานสถาปัตยกรรม สามารถท าให้คุณภาพใน

การส่ือสาร มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ด้วยองค์ประกอบทางศิลปะต่างๆ สามารถบิดเบือนมิติ

การรับรู้ได้ แม้กระท่ัง วัตถุท่ีมีปริมาตรและรูปทรงเหมือนกัน หรือคล้ายกัน เมื่อแทนค่าวัสดุหรือ

พื้นผิว ในคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน ก็ท าให้ความหมายของประติมากรรมนั้นๆ เปล่ียนแปลงไปด้วย 
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 ศิลปะจัดวางแบบนามธรรม (Abstract Installation Art) 

  ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดต้ัง (อังกฤษ: Installation art) หมายถึงประเภทของงาน

ศิลปะท่ีมีท่ีต้ังเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ ท่ีออกแบบเพื่อท่ีจะแปรสภาพการรับรู้ของส่ิงแวดล้อม 

(perception of a space)8 

   

 

  8วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ศิลปะจัดวาง. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะจัดวาง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงภาพ ‘Inside Out’, 2013                   
 
ท่ีมา : pinterest. Richard Serra, accessed July 22,2016, available form 

https://nz.pinterest.com/2ice/richard-serra/ 
 
  ผลงานศิลปะจัดวางของ Richard Serra มีขนาดใหญ่ และมักใช้วัสดุเป็นแผ่นโลหะท่ี

สามารถเปล่ียนสภาพเป็นสนิมตามสภาพแวดล้อม ผลงานมีลักษณะโค้งเว้า เมื่อเข้าไปใน Space     

(ท่ีว่าง) จะเห็นของเขตท่ีไม่ส้ินสุดของผลงาน ท าให้เกิดความล่ืนไหลอย่างต่อเนื่องและสามารถตรึงใจ

ผู้คนท่ีเข้าไปสัมผัส ให้ความสนใจไปท่ีผลงานของเขาได้ด้วยท่ีว่าง(Space) ท่ีเป็นนามธรรม(Abstract) 

และเขาได้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องอีกหลายผลงาน 
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ภาพท่ี 14 แสดงภาพ Double Ellipsis                    
 
ท่ีมา : Patternity, Research Pattern inspiration + curation, accessed July 22,2016, 
available form https://patternity.org/research/doubleellipsisrichardserra/ 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 แสดงภาพ Intervals ,2013         
 
ท่ีมา : Art Observed, Richard Serra : “NEW SCULPTURE”, accessed July 22,2016, 
available form http://artobserved.com/2013/11/new-york-richard-serra 
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ภาพท่ี 16 แสดงภาพ The Matter of Time         
 
ท่ีมา : Art Observed, Richard Serra : “NEW SCULPTURE”, accessed July 22,2016, 
available form http://artobserved.com/2013/11/new-york-richard-serra 
 

  Richard Serra ศิลปินชาวอเมริกัน เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ในแวดวงศิลปะสมัยใหม่ ผลงาน

ท่ีโดดเด่นของเขามักเป็นผลงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ และมักใช้วัสดุท่ีเป็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานของเขาสร้างปฏิสัมพันกับการรับรู้ของผู้คนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น

ช้ินงานจัดวาง(Installation) ท าให้ผู้คนท่ีต้องการเสพย์ผลงานต้องเข้าไปสัมผัส Space (ท่ีว่าง) ของ

ผลงาน จึงจะสัมผัสศักยภาพของงานศิลปะของเขาได้อย่างสมบูรณ์ 

 

  สรุปผลการศึกษา ศิลปินใช้การปิดล้อม(Enclosure) ด้วยระนาบ และรูปทรงเรขาคณิต 

ส่ือสารความเป็นนามธรรม(Abstract) ผ่านวัสดุ และการล่ือสารผ่านท่ีว่าง(Space) ด้วยขอบเขตของ

ท่ีว่าง(Space) ท่ีล่ืนไหล เมื่อเข้าไปใช้งาน ณ ต าแหน่งหนึ่งใดๆ จะค่อยๆเกิดการรับรู้ ไม่สามารถรับรู้

ขอบเขตของ ท่ีว่าง(Space) ได้ท้ังหมด ณ จุดใดจุดหนึ่ง สร้างประสบการณ์การรับรู้ในมิติใหม่ๆในงาน

ศิลปะ 
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 คติ-สัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย 

  สถาปัตยกรรมไทยหรือสถาปัตยกรรมประเพณีไทยนั้น มีรูปแบบ รูปทรง ขนาด 

องค์ประกอบ วัสดุท่ีใช้ สะท้อนถึงประโยชน์ใช้สอย คติ สัญลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสมดุลท่ีสุด

ประเภทหนึ่ง และส่วนใหญ่ของสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันท่ีตกทอดเป็นมรดกรวมท้ังท่ีก าลัง

สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่น วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร และบ้านเรือนประชาชน อย่างมีสัดส่วน รูปทรงหรือ

ขนาดท่ีต่างกันไป  ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถจะมีรูปทรง รูปแบบ องค์ประกอบ แตกต่างจากศาลาการ

เปรียญ แต่เมื่อรวมอยู่ด้วยกันแล้วจะสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ความสูง ความกว้างของตัว

พระอุโบสถจะแตกต่างกันออกไปและจะไปสัมพันธ์กับรูปแบบของหลังคา9 

 

  9ชวพงศ์ ช านิประศาสน์.(2557).คติ-สัญลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย. เข้าถึงเมื่อ 22 

กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.sookjai.com/index.php?topic=105930.0  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดงภาพไตรภูมิ ตามคติความเช่ือในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ                          
 
ท่ีมา : พิษณุ ศุภ (2551). ปริศนาแห่งหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง). เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้
จาก https://group.dek-d.com/himaphan/ 
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  รูปแบบสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย แฝงไปด้วยคติความเช่ือ ตามคติไตรภูมิ    

พูดถึง ภพภูมิซึ่งเป็นคติเกี่ยวกับโลกสัณฐานตามความเช่ือในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ซึ่งมีเขาพระ

สุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาล 

พุทธปรัชญาในงานสถาปัตยกรรมไทย 

  เอกลักษณ์ในสถาปัตยกรรมไทย พระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมไทย มีความเช่ือมโยง

กับไตรภูมิพระรว่ง พระพุทธศาสนาลัทธิมหายานและศาสนาพราหมณ์ พุทธปรัชญาท่ีปรากฏในงาน

สถาปัตยกรรมในสมัยต่างๆ เกี่ยวข้องกับคติเทวราชา หรือ สมมติเทพ 

  แม่บทของสถาปัตยกรรมไทยตามท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนัน้ เป็นแม่บทท่ียึดถือพุทธ

ศาสนาลัทธิเถรวาท หรือหีนยานเป็นหลัก แต่สถาปัตยกรรมท่ียังเหลือให้เราได้ เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

นั้นเป็นสถาปัตยกรรมท่ีได้สร้างขึ้นในหลายยุคหลายสมัยในประวัติศาสตร์ เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า 

คนไทยในอดีตมิได้ประพฤติปฏิบัติทางศาสนาตามลัทธิ เถรวาทเพียงลัทธิเดียว คนไทยมีความ

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในลัทธิอื่นๆ ด้วย เช่น ลัทธิมหายานและมนตรยาน ตามท่ีมีพยานวัตถุ

เป็นเครื่องยืนยัน และนอกจากนั้นก็ยงัมี ศาสนาพราหมณ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างส าคัญ 

ฉะนั้นจึงจ าเป็นจะต้องอ่านให้ออกว่าลัทธิใดเข้ามามีความส าคัญ ต่อสถาปัตยกรรมไทยในส่วนใดบ้าง 

และหากองค์ประกอบต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรมไทยเป็นส่ิงท่ีอ่านออกได้10 

 

  10ภูมิหลัง.พื้นฐานทางปรัชญาของสถาปัตยกรรมไทย.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้

จาก http://www.laksanathai.com/book2/p311.aspx 
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ภาพท่ี 18 แสดงภาพดอกบัวกับสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 1                          
 
ท่ีมา : สิทธิโชค หน่อย ไทรนิ่มนวล.ลายกระหนก.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/338616 
 

ภาพท่ี 19 แสดงภาพดอกบัวกับสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 2                          
 
ท่ีมา : สิทธิโชค หน่อย ไทรนิ่มนวล.ลายกระหนก.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/338616 

   

  ดอกบัวท่ีเป็นสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาหมายถึง ความบริสุทธิ์ไม่ข้องติดกับกิเลสหรือ

ความสกปรกใดๆ แม้พัวพันอยู่กับส่ิงนั้นก็ตาม 

  บัวท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์บูชาพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป จะใช้บัวหลวงดอกใหญ่ เช่น บัว

สัตตบุษย์สีขาวดอกใหญ่ 
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  นอกจากนี้บัวยังใช้เป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมก็คือ การน ารูปแบบของบัวมาประดับ

เป็นยอดเสา พระอุโบสถหรือมหาวิหาร เรียกว่า บัวกลุ่มหัวเสาส าหรับเสากลาง และเรียกบัวแวงหรือ

บัวเกสรหัวเสา ส าหรับเสารูปทรงเหล่ียม การน าสัญลักษณ์ของดอกบัวมาเป็นส่วนประกอบของหัวเสา

ก็คือความหมายของการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวหรือด้วยความ บริสุทธิ์11 

 

  11ชวพงศ์ ช านิประศาสน์.(2557).คติ-สัญลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย. เข้าถึงเมื่อ 22 

กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.sookjai.com/index.php?topic=105930.0  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แสดงภาพลักษณะบัวหัวเสาในสถาปัตยกรรมไทย 1      
 
ท่ีมา : บ้านจอมยุทธ.การใช้ฐานบัวกับอาคารพระอุโบสถและพระวิหาร.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. 
เข้าถึงได้จาก https://www.baanjomyut.com/library_2 
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ภาพท่ี 21 แสดงภาพลักษณะบัวหัวเสาในสถาปัตยกรรมไทย 2      
 
ท่ีมา : บ้านจอมยุทธ.การใช้ฐานบัวกับอาคารพระอุโบสถและพระวิหาร.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. 
เข้าถึงได้จาก https://www.baanjomyut.com/library_2 
 

  เนื่องจากสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ 

ศาสนาพราหมณ์ จึงมีความสัมพันธ์กับพุทธปรัชญาท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ 

หอระฆัง กุฏิ และเมรุเผาศพ นอกจากนี้ยังมีลักษณะขององค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทย ท่ีมีคติ

ความเช่ือตามหลักไตรภูมิ ท่ีมีนัยยะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเชิงนามธรรม(Abstract) โดยอ้างอิงจาก ไตร

ภูมิจักรวาล ถ่ายทอดสู่งานสถาปัตยกรรม  

  สรุปผลการศึกษา คติ-สัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย  และ พุทธปรัชญาใน

สถาปัตยกรรมไทย พบว่า สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี มีระบบคติ-สัญลักษณ์ ท่ีมีท้ังอ้างอิงจาก

ธรรมชาติ และคติเทวราชา เกี่ยวเนื่องกับ ไตรภูมิ12  ท้ังการวางผังและองค์ประกอบต่างๆของงาน

สถาปัตยกรรมไทยประเพณี ท้ังท่ีเป็นรูปธรรม(Concrete) และ นามธรรม(Abstract)  

 

  12ไตรภูมิ หรือ ไตรโลก (หมายถึง สามโลก) ซึ่งเป็นคติเกี่ยวกับโลกสัณฐานตามความเช่ือ

ในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ 
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 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับความเป็นนามธรรม 

  ในด้านผลงานทางวิชาชีพท่ีปรากฏปัจจุบันก็ยังหลีกเล่ียงไม่พ้น ความคิดของยุค 

“ทันสมัย”( Modern) ครอบคลุมไปท่ัว ไม่เฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะท่ีคุ้นเคยกัน แต่ยัง

แผ่ไปถึงทัศนะคติและความคิดในด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และท่ีส าคัญคือใน

ด้านการศึกษา ทางการศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีแพร่หลายไปทุกประเทศ ทฤษฎีทางจิตวิทยา เป็นบริบท

ส าคัญในการเรียนรู้ด้าน Visual art หรือ ศิลปะนิยมเบื้องต้น ของโรงเรียนสถาปัตยกรรมรวมท้ังใน

เมืองไทย ศิลปะแบบนามธรรม เน้นความรู้สึกทางเส้นต้ัง เส้นนอน เส้นทแยง และสีสันท่ีส่ือ

ความหมายง่ายๆทางอารมณ์ความรูสึก  

  อาคารสถาปัตยกรรมส่อไปทางศิลปะแบบนามธรรมตามความเข้าใจเฉพาะของกลุ่ม

วิชาชีพสถาปนิกและศิลปินน าสมัย หลายงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้ถูกเปล่ียนแปลงจากผู้ใช้

ในกาลต่อมา ท่ีแสดงความจริงท่ีล้มเหลวส าหรับบุคคลท่ัวไป เช่นเดียวกับกระบวนความคิดได้เริ่มการ

เปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุค “หลังทันสมัย” ต่อมา13 

 

  13อิทธิพลของ Bauhaus และแนวคิดทันสมัย.แนวความคิด “ทันสมัย” -Modernism". 

เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก http://pioneer.chula.ac.th/~yongyudh/book1/ 

modern.html 
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ภาพท่ี 22 แสดงภาพ Steilneset Memorial 1                 
 
ท่ีมา : archdalily, Steilneset Memorial. accessed July 22,2016, available form 

http://www.archdaily.com 
 
 
 
 
   

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงภาพ Steilneset Memorial 2        
 
ท่ีมา : archdalily, Steilneset Memorial. accessed July 22,2016, available form 
http://www.archdaily.com 
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  ด้วยแนวความคิดเรื่องวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างโดยสถาปนิก Peter Zumthor ท าให้

เกิดความเบาโดยการใช้โครงสร้างไม้เป็นโครงสร้างหลัก และวัสดุท่ีสร้างท่ีว่าง(Space)ภายใน คือผ้าใบ

ในรูปทรงรังไหม ซึ่งถูกขึงด้วยลวดสลิงเพื่อท าให้ตัวอาคารเกิดการเคล่ือนไหว เมื่อลมทะเลพั ดตัว

อาคาร ประจวบกับการใช้งาน ท าให้เมื่อมีการเคล่ือนไหวของผู้คนบนพื้นท่ีท าด้วยไม้ และอาคารผ้าใบ

จะท าให้เกิดการส่ันไหว สร้างการรับรู้ถึงส่ิงท่ีอนุสรณ์สถานแห่งนี้ต้องการส่ือสาร ให้เกิดความหดหู่ 

สะเทือนอารมณ์ แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี และปลายทางตัวอาคาร  จะพบกับผลงานศิลปะติดต้ัง 

(Installation Art) ของศิลปิน Louise Bourgeois มีลักษณะเป็นอาคารกระจกรูปทรงส่ีเหล่ียม 

ภายในมีงานติดต้ังเป็นเก้าอี้เหล็กท่ีมีไฟติดอยู่ตลอดเวลา ประหนึ่งว่าสะท้อนการร าลึกถึงเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นในอดีต 

  สรุปผลการศึกษาพบว่า มนุษย์เกิดการรับรู้อารมณ์และการส่ือสารของสถาปัตยกรรม ท่ี

ท างานร่วมกับบริบทได้ และ ท่ีว่าง(Space) สามารถท าให้เกิดการจูงใจและส่งผลต่อการรับรู้ด้าน

อารมณ์ได้หรืออาจกล่าวได้ว่า การรับรู้จากความเป็นรูปธรรม(กายภาพ)ส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ 

ท่ีเป็นการรับรู้ความเป็นนามธรรม(Abstract) ได้ 

 

รูปธรรม : กายภาพ (Concrete : Physical) 

  รูปธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีรู้ได้ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย อันได้แก่ รูปเสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ี

สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, คู่กับ นามธรรม คือส่ิงท่ีรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้น; ส่ิงท่ีสามารถแสดงออกมา

ให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น หรือส่ิงท่ีสามารถปฏิบัติได้ 

  กายภาพ หมายถึง เกี่ยวกับส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เกี่ยวกับสสารและพลังงาน เช่น วิทยาศาสตร์

กายภาพ (physical science) ศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงานเกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของ

โลก เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ (physical geography) ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวดิน บรรยากาศ 

อากาศ พืช และสัตว์ในถิ่นต่างๆ 
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การรับรู้ (Perception) 

  การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มต้ังแต่ การมีส่ิงเร้ามา 

กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสท้ังห้า และส่งกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปลความ 

 กระบวนการรับรู้(Process) 

  เป็นกระบวนการท่ีคาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องความเข้าใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) 

ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision making) 

  Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 

   

 กระบวนการของการรับรู้ เกิดขึ้นเป็นล าดับดังนี้ 

  ส่ิงเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ หรือสถานการณ์มาเร้าอินทรีย์ ท าให้เกิดการสัมผัส 

(Sensation) และเมื่อเกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปลการสัมผัสและมีเจตนา(Conation) ท่ี

จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัสจะเกิดขึ้นในสมองท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การท่ีเราได้ยินเสียง

ดัง ปัง ปัง ๆ สมองจะแปลเสียงดังปัง ปัง โดยเปรียบเทียบกับเสียงท่ีเคยได้ยินว่าเป็นเสียงของอะไร 

เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ หรือเสียงอะไร ในขณะเปรียบเทียบจิตต้องมีเจตนาปนอยู่ท าให้เกิดการ

แปลความหมาย และต่อไปก็รู้ว่าเสียงท่ีได้ยินนั่นคือเสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน  เพราะบุคคลจะ

สามารถแปลความหมายได้ ถ้าบุคคลเคยมีประสบการณ์ในเสียงปืนมาก่อน และอาจแปลได้ว่า ปืนท่ี

ดังเป็นปืนชนิดใด ถ้าบุคคลเป็นต ารวจ หรือเป็นผู้ท่ีมีความรู้เรื่องปืนมาก่อน จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เรา

อาจสรุป กระบวนการรับรู้ จะเกิดได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้14 

 

  14Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
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  สิ่งเร้า (Stimulus) ท่ีจะท าให้เกิด การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดล้อม รอบ

กาย ท่ีเป็น คน สัตว์ และส่ิงของ 

  ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได้ 

กล่ิน ล้ินรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว 

  ประสบการณ์  (Experience)  หรือความรู้ เ ดิมท่ี เกี่ ยวข้อ งกับ ส่ิง เร้ า ท่ี เราสัมผัส           

การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผัส ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจ าของสมอง 

เมื่อบุคคลได้รับส่ิงเร้าสมองก็จะท าหน้าท่ีทบทวนกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่าส่ิงเร้านั้นคืออะไร เมื่อมนุษย์

เราถูกเร้าโดยส่ิงแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส(Sensation) โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสท้ัง 5 

คือ ตา ท าหน้าท่ีดูคือ มองเห็น หู ท าหน้าท่ีฟังคือ ได้ยิน ล้ิน ท าหน้าท่ีรู้รส จมูก ท าหน้าท่ีดม คือได้

กล่ิน ผิวหนัง ท าหน้าท่ีสัมผัส คือรู้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้ก็สมบูรณ์ แต่จริงๆแล้วยังมีการ

สัมผัสภายในอีก 3 อย่างด้วยที่จะช่วยให้เรารับสัมผัสส่ิงต่างๆ 

 

 องค์ประกอบการรับรู้ 

    -ส่ิงเร้าได้แก่วัตถุ แสง เสียง กล่ิน รสต่างๆ 

  -อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะท าให้สูญเสียการรับรู้ได้ 

  -ประสาทในการรับสัมผัสเป็นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมอง

ส่วนกลาง เพื่อการแปลความต่อไป 

  -ประสบการณ์เดิม การรู้จัก การจ าได้ ท าให้การรับรู้ได้ดีขึ้น 

  -ค่านิยม ทัศนคติ 

  -ความใส่ใจ ความต้ังใจ 

  -สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ 

  -ความสามารถทางสติปัญญา ท าให้รับรู้ได้เร็ว 
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 การจัดระบบการรับรู้ 

มนุษย์เมื่อพบส่ิงเร้า ไม่ได้รับรู้ตามท่ีส่ิงเร้าปรากฏแต่จะน ามาจัดระบบตามหลักดังนี้ 

  กฎแห่งความคล้ายคลึง (the law of Similarity) ว่าส่ิงใดก็ตามท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 

หรือมีลักษณะส าคัญร่วมกัน อาจเป็นรูปร่าง หรือขนาดหรือสีเหมือนกันคนเรามักจะรับรู้รวมกันเป็น

ส่ิงเดียวกัน รับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน กล่าวคือจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น นักฟุตบอลท่ีแต่งกาย

เหมือนกัน ถูกจัดเป็นพวกเดียวกัน เราจะรับรู้ภาพท่ีแล้วนี้ในแบบเรียงเป็นแถวนอน (Rows) มากกว่า

ในแนวต้ัง (Columns) เราจะรับรู้ว่ารูปนี้มีอยู่ 2 พวก คือ ตัวอักษร ก และตัวเลข 1 เพราะเรา

พิจารณาความคล้ายคลึงเป็นหลัก 

 

   

 

ภาพท่ี 24 แสดงภาพกฎแห่งความคล้ายคลึง                                                                
 
ท่ีมา : Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
 

  กฎแห่งความใกล้ชิด หรืออยู่ภายในขอบเขตท่ีใกล้เคียงกัน (The law of Proximity) ว่า

ส่ิงท่ีอยู่ใกล้กันคนเรามักจะรับรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าส่ิงท่ีเหมือนกันแต่อยู่ไกลกันออกไป 

คนเรามีแนวโน้มท่ีจะรับรู้สึกท่ีใกล้กันให้เป็นภาพเดียวกัน หรือเป็นหมวดหมู่เดียวกัน พวกเดียวกัน 

เช่น เราจะรับรู้ว่าอักษรมีอยู่ 2 พวกคือ พวกแนวนอน กับพวกแนวต้ัง เรามักจะจัดเส้นหรือจุดท่ีอยู่

ใกล้กันเข้าด้วยกันและดูจ านวนท่ีอยู่ห่างไกลออกไปเป็นคนละพวก เสียงก็เช่นกันถ้าเราได้ยินเสียงปืน

ติดๆ กัน 2-3 นัด เรามักจะเข้าใจว่าเป็นเสียงปืนกระบอกเดียวกัน หรือเป็นเสียงท่ีมาจากแห่งเดียวกัน

ในชีวิตจริงจึงถือเป็นธรรมดา ถ้าเราใกล้ชิดไปไหนมาไหนกับเจ้านาย หรือหญิง–ชาย  คนจะเข้าใจว่า 

สนิทชิดเช้ือและเป็นพวกเดียวกัน  
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ภาพท่ี 25 แสดงภาพกฎแห่งความใกล้ชิด                                                                 
 
ท่ีมา : Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
 

  กฎแห่งความสมบูรณ์ หรือ กฎแห่งความส้ินสุด (The law of Closure) เป็นไปตาม

แนวคิดของ Gestalt Psychology ท่ีว่ามนุษย์เรารับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าท่ีจะรับรู้เป็นส่วนย่อยๆ 

ส่วนรวมมีความส าคัญมากกว่าส่ิงย่อยท่ีมารวมกัน และการรับรู้ประเภทนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม 

จิตใจของคนเราจะรู้สึกผิดปกติเมื่อมองเห็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดขาดตกบกพร่องไปจากส่ิงท่ีเราคิด และ

ความคิดของเราก็จะหลอกให้เรารับรู้ว่ามันเต็มสมบูรณ์โดยท่ีเราไม่ได้ต้ังใจ 

  Closure เป็นภาพท่ีใกล้จะสมบูรณ์ขาดความสมบูรณ์ไปเพียงเล็กน้อย แต่มนุษย์เรามี

แนวโน้มท่ีจะต่อเติม ส่วนท่ีขาดหายไปของภาพ ให้เกิดภาพท่ีสมบูรณ์โดยพยายามมองให้ภาพท่ีไม่

สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นมาเนื่องจากการรับรู้ซึ่งมีแนวโน้มเกี่ยวกับการประสานสนิท (Closure) ดังรูป

ภาพประกอบต่อไปนี้ 

  

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงภาพกฎแห่งความสมบูรณ์                                                                  
 
ท่ีมา : Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
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  กฎแห่งความต่อเนื่อง (The law of Good Continuation) ถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางแล้ว 

คนเรามักจะรับรู้ในลักษณะเดียวกัน ต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบ ถ้าเราเห็นเส้นตรงต้ังแต่ต้น เราก็มัก

สรุปเอาว่า มันเป็นเส้นตรงตลอด ความต่อเนื่อง (Continuity) เกิดจากส่ิงเร้ามีทิศทางไปทางเดียวกัน 

เช่น เราดูไฟกระพริบตามป้ายโฆษณา 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 แสดงภาพกฎแห่งความต่อเนื่อง                                                                  
 
ท่ีมา : Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
 

 ความคงที่ของการรับรู้ (Perceptual constancy) 

 ความคงท่ีของการรับรู้ ( Perceptual constancy ) ความคงท่ีในการรับรู้มี 3 ประเภท  

การคงที่ของขนาด 

 

 

 

ภาพท่ี 28 แสดงภาพการคงท่ีของขนาด                                                                       
 
ท่ีมา : Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
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 การคงที่ของรูปแบบรูปทรง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 แสดงภาพการคงท่ีรูปทรง                                                                         
 
ท่ีมา : Novabizz.การรับรู้ Perception.เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 
 

 การคงที่ของสีและแสงสว่าง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 แสดงภาพการคงท่ีของสีและแสงสว่าง                                                                         
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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 พฤติกรรมของมนุษย์ 

  พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์หรือท่ีมนุษย์ได้แสดง หรือ

ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อได้เผชิญกับส่ิงเร้า พฤติกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว อาจจะจ าแนกออก

ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

  1. พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้งเมื่อถูก

เข็มแทง การกระพริบตา เมื่อมีส่ิงมากระทบกับสายตา ฯลฯ 

  2. พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญา และ

อารมณ์ (Emotion) เมื่อมีส่ิงเร้ามากระทบ สติปัญญาหรืออารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อย

กิริยาใดออกไป ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระท าตามความคิดหรือ ท า

ด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุมเรียกว่า เป็นการท าตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วน

ใหญ่เช่ือว่า อารมณ์มีอิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา ท้ังนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ท าให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐาน 

 

 พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 

   พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ี

บุคคลแสดงออกมา ท าให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ สังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 

 พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)  

   พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล

แสดงแล้ว แต่ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บอกหรือแสดง

บางอย่างเพื่อให้คนอื่นรับรู้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ 

 

 การศึกษาเก่ียวกับการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์ 

  มนุษย์ได้พยายามท่ีจะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการ

ท่ีจะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดี และมีความสุข จึงท าให้เกิดมีความเช่ือหลักการและ
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ทฤษฎีต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จากบรรดาผู้รู้และนักการศึกษาท้ังหลายท่ีพยายามหาหลักเกณฑ์

มาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 

  - พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ 

  - พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของส่ิงแวดล้อม 

  - พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
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บทที่ 3 

การศึกษาโปรแกรมการทดลองที่มีความเชื่อมโยงกับ “ภาวะนามธรรม”  
 

การศึกษาหลักพระพุทธศาสนา 

      การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้น มีความสอดคล้องกัน

เป็นอันมากจนมีค ากล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจ (Spiritual / Mental 

Science) หลักการและวิธีการของวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบดังนี้ 

 

วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา 
สรรพส่ิงในจักรวาลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 
องค์ประกอบ คือ 
     1.สสาร  
     2.พลังงาน 

สรรพส่ิงในจักรวาลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 
องค์ประกอบ คือ 
     1. รูป  
     2. นาม 

. สสาร แบ่งเป็น 3 สถานะ 
     1.ของแข็ง 
     2.ของเหลว 
     3.ก๊าช 

รูปต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น “ธาตุ” หรือ 
“ธรรมชาติ” 4 ประเภท 
      1.ดิน 
      2.น้ า 
      3.ลม 
      4.ไฟ 

พลังงาน เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ นามหรือ “จิต” หรือ “วิญญาณ” เป็น “ธาตุรู้” 
หรือธรรมชาติท่ีรู้ได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของชีวิต 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงองค์ประกอบตามหลักพุทธศาสนาและหลักวิทยาศาสตร์                               
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงความเช่ือมโยงของหลักพุทธศาสนา               
 
 ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงความเช่ือมโยงของหลักพุทธศาสนา (ต่อ)       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงความเช่ือมโยงของหลักพุทธศาสนา (ต่อ)       
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงความเช่ือมโยงและการสรุปหลักพุทธศาสนา (ต่อ)                 
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ความเก่ียวเนื่องระหว่างความเป็นนามธรรมกับพุทธศาสนา (ขันธ์๕)    

  ความสัมพันธ์ของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าทุก ข้อท่ีเป็นหลัก   

ปรมัตถธรรม15 ต่างเป็นหลักธรรมท่ีมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ นิพพาน16   

   

  15ปรมัตถธรรม คือ สภาพธรรมตามความเป็นจริง เป็นอภิธรรม (อภิธรรม คือ ธรรมท่ี

ยิ่งใหญ่) เป็นสภาพธรรมท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัย         

ท่ีมา : สุจินต์ บริหารวนเขตต์. ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก. (2536). เข้าถึงเมื่อ 

23 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ปรมัตถธรรม   

  16นิพพาน คือ สภาวะท่ีพ้นจากรูปขันธ์และนามขันธ์ทั้งปวง หรือสภาวะจิตท่ีพ้นจากความ

ยึดมั่นผูกมั่นในส่ิงท้ังปวงรวมถึงไม่ยึดมั่นในนพิพานด้วย เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/นิพพาน  

  

  องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดร่างกายและสภาวะจิตใจของมนุษย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ

ความเป็นรูปธรรม นามธรรม และเกี่ยวเนื่องกับพืน้ฐานความเป็นมนุษย์ได้ชัดเจนท่ีสุด คือเรื่อง ขันธ์ 5 

(หรือ เบญจขันธ์) พูดถึง กายและจิต ท่ีประกอบกันท าให้เกิดมีตัวตนความเป็นมนุษย์ ผู้วิจัยจึงได้น า

เรื่อง ขันธ์ 5 มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาความหมายเชิงนามธรรม และองค์ประกอบงาน

สถาปัตยกรรม 
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การศึกษาทดลองรูปแบบที่ว่างทางความรู้สึกจากองค์ประกอบของ ขันธ์๕                        

(Five Aggregates Study Scene Space) 

   

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงองค์ประกอบของ ขันธ์ 5         
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

  ขันธ์ แปลว่า กอง, หมวด, หมู,่ ส่วน ในทางพุทธศาสนาหมายถึงร่างกายของมนุษย์ คือ 

แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ ตามสภาพได้ 5 ส่วน หรือ 5 ขันธ์ คือ                                        

รูป (รูปธรรม)       ได้แก่ กายเนื้อ ส่วนท่ีผสมกันของธาตุดิน น้ า ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต                 

เวทนา (นามธรรม) ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึก รู้สึกทุกข์ รู้สึกสุข และรู้สึกเฉยๆ                                

สัญญา (นามธรรม) ได้แก่ การจดจ าส่ิงท่ีได้รับ และเกิดความรู้สึกนั้นๆ คือ ความทรงจ า            

สังขาร (นามธรรม) ได้แก่ ระบบความคิดปรุงแต่งแยกแยะส่ิงท่ีรับรู้และจ าได้นั้นๆเช่นความกลัว 

                            ความชอบ ความหิว ฯลฯ           

วิญญาณ (นามธรรม) ได้แก่ ระบบรู้ส่ิงนั้นๆ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ คือการมองเห็น ได้ยิน กล่ิน 

รสสัมผัส ความรู้สึกทางกายและใจ การหมดเหตุปัจจัยของ นาม,รูป จัดเข้าในนิพพานในปรมัตถธรรม 
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บทที่ 4 

การศึกษาทดลององค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม 

 

 

ที่ต้ังโครงการ 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 แสดงภาพเกณฑ์ในการเลือกท่ีต้ังโครงการ          
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

  หลักการเลือกท่ีต้ังโครงการ ศึกษาโดยทดลองสุ่มท่ีต้ังโครงการในรูปแบบต่างๆ เพื่อหา

ท่ีต้ังโครงการท่ีมีศักยภาพและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของท่ีต้ังโครงการเพื่อสนับสนุนเนื้อหาประเด็น

หลักท่ีต้องการศึกษา  คือการเลือกพื้นท่ีท่ีสามารถส่ือสารและมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงานวิจัย 

โดยให้สอดคล้องกับ ขันธ์ 5 และสามารถบ่งช้ีให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงตามสภาวธรรม  ไม่ได้

คัดเลือกโดยแบ่งแยกหลักทางศาสนา ใช้บริบทและเรื่องราวเพื่อสนับสนุนการศึกษาและทดลอง ซึ่ง

หยิบยกความเป็นปัจเจก ท่ีเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงในสากลโลก ศึกษาเรื่องบริบทของท่ีต้ัง

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาความเป็นนามธรรมและเช่ือมโยงไปถึงการออกแบบองค์ประกอบในงาน

สถาปัตยกรรม ผู้วิจัยได้เลือกท่ีต้ังท่ีมีคุณภาพตามรูปแบบข้างต้น มาดังนี้  

3 
 

2 
 

4 
 

1 
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ภาพท่ี 32 แสดงภาพอธิบายรูปแบบบริบทของท่ีต้ังโครงการ       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 บริบทของที่ต้ังโครงการ         

  ภาพหมายเลข 1         

   ท่ีต้ังเป็นสุสาน โปรเตสแตนท์  (สุสานฝรั่ง) ย่านเจริญกรงุ เป็นท่ีฝังศพของบุคคล

ส าคัญในอดีต ท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชน โดยด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา และ

วัดราชสิงขร ซึ่งต้ังอยู่ใจกลางเมือง การเข้าถึงสะดวกท้ังทางน้ าและทางบก เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ

เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ สถานท่ีท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะใช้เป็นท่ีต้ังโครงการ    

  ภาพหมายเลข 2         

   ท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การคมนาคมเข้าถึงสะดวก แต่

การจราจรค่อนข้างแออัด เนื้อหาของท่ีต้ังไม่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการทดลอง

สถาปัตยกรรมเชิงนามธรรม    

1 
 

2 
 

3 
 

4 
4 
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  ภาพหมายเลข 3         

   ท่ีต้ังอยู่ใจกลางย่างเมืองเก่า และพระบรมมหาราชวัง บริบทต้ังอยู่ท่ามกลาง วัด วัง 

และ ชุมชน การเข้าถึงสะดวก การคมนาคมแออัด มีศักยภาพในเนื้อหาและประเด็นท่ีเพียงพอท่ีจะใช้

เป็นท่ีต้ังโครงการ                          

  ภาพหมายเลข 4         

   ท่ีต้ังคือสวนสันติชัยปราการ อยู่ย่านถนนพระอาทิตย์ ใจกลางย่านเมืองเก่าและแนว

ก าแพงเมืองเก่า ทิศเหนือติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา การเข้าถึงสะดวกท้ังทางน้ าและทางบก แต่การ

คมนาคมค่อนข้างแออัดเนื่องจากอยู่ใกล้กับถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยามค่ าคืนท่ีได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 จากเกณฑ์การเลือกท่ีต้ังโครงการข้างต้น ท าให้ได้ท่ีต้ังท่ีมีศักยภาพเอื้อต่อโครงการและ

เนื้อหา หลักของการศึกษา คือ ท่ีต้ังโครงการ ภาพหมายเลข 1 คือ สุสานโปรเตสแตนท์  (สุสานฝรั่ง) 

 “สุสานโปรเตสแตนท์”  ท่ีต้ังอยู่บนถนนเจริญกรงุ ริมแม่น้ า เจ้าพระยา  สุสานแห่งนี้สร้าง

ขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในช่วงเวลานั้นได้มีชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

ไทยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งบางคนได้ใช้ชีวิตอยู่และสร้างคุณงามความดี 

อีกท้ังยังเป็นบุคคลส าคัญผู้บุกเบิกการแพทย์และกิจการต่างๆในประเทศไทยจนถึงบั้นปลายของชีวิต 

ร. 4 จึงพระราชทานท่ีดินสร้างสุสานส าหรับฝังศพตามขนบธรรมเนียมประเพณี17 

 

 17ไก่ สุรชัย. (2016). สุสานฝรั่ง. เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก

ttps://www.facebook.com /pages/สุสาน-ฝรั่ง/280350388643525 
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ภาพท่ี 33 แสดงภาพผังบริเวณท่ีต้ังโครงการ        
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 แสดงภาพท่ีต้ังโครงการ              
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 35 แสดงภาพถ่ายภายในท่ีต้ังโครงการ            
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36 แสดงภาพถ่ายภายในท่ีต้ังโครงการ (ต่อ)            
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 

 



  49 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 แสดงภาพ Key Plan ภาพถ่ายภายในท่ีต้ังโครงการ      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 แสดงภาพถ่ายภายในท่ีต้ังโครงการ (ต่อ)          
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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  สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ เนื่องด้วยที่ต้ังโครงการท่ีเลือกมานี้มีความเช่ือมโยงกับ

อดีตและมีเรื่องราวหลายอย่างท่ีผ่านประวิติศาสตร์มายาวนาน อีกท้ังยังเป็นสถานท่ีสุดท้ายของชีวิตจึง

ท าให้มีเนื้อหาท่ีพอจะช่วยสนับสนุนโครงการให้สามารถส่ือสารได้เด่นชัดขึ้น และเหมาะกับการศึกษา

และออกแบบตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิทยานิพนธน์ี้ พื้นท่ีและตัวบริบทเอง ยังช่วยส่งเสริมให้ตัว

อาคารเดิมสามารถออกแบบท่ีว่างท่ีได้ทดลองการออกแบบไว้ และร้อยเรียงเรื่องราวการเข้าถึงแต่ละ 

ท่ีว่าง(Space) ด้วยบริบทและตัวสถาปัตยกรรมเองโดยสร้างความเช่ือมโยงด้วย Circulation ให้เกิด

ความสัมพันกันระหว่างตัวโปรแกรมกับอาคารและพื้นท่ีนั้นๆ 
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การศึกษาความหมายเร่ืองขันธ์5 และการตีความหมายเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

รูปขันธ ์(Corporeality) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องรูปขันธ์ (Corporeality)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
  

 จากการศึกษาเรื่อง รูปขันธ์ คือความเป็นรูปธรรมเพียงหนึ่งเดียวในจ านวนขันธ์ท้ัง 5 อธิบาย

ถึงความเป็นกายเนื้อท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น อวัยวะต่างๆ แขน ขา ล าตัว ศีรษะ รวมไปถึงอวัยวะ

ภายในท่ีมีอยู่ตามสภาพความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลว กายเนื้อหรือกายหยาบนี้จะ

รับรู้ความรู้สึกจากปัจจัยหรือส่ิงเร้าภายนอกต่างๆ และแสดงออกท่าทางหรืออาการตามค าส่ังการของ

สมองและจิตใจ ซึ่งลักษณะการส่ังการหรือกระบวนการคิดเกิดจากขันธ์อื่นๆ ท่ีจัดได้ว่าเป็นรูปแบบ

ของความเป็นนามธรรม ท่ีได้ศึกษาและอธิบายในล าดับต่อไป 
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ภาพท่ี 40 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 
 

 

 

 

    

 

 

ภาพท่ี 41 ภาพแสดงสัดส่วนมนุษย์ (Human Scale)                                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 42 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality) (ต่อ)                                     
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 43 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality) (ต่อ)                                     
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 การการศึกษาและออกแบบท่ีว่าง(Space) ของรูปขันธ์ ได้น าความเป็นสัดส่วนมาตรฐานของ

มนุษย์ (Human Scale) มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารความเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ขนาดความ

กว้างของก าแพงตามระยะกางแขนของมนุษย์ ระยะการนั่ง การมองเห็น และความสูงตามระยะเหนือ

ศีรษะและการกางแขน เพื่อให้ผู้ใช้งาน เข้าใจถึงระยะของร่างกาย ว่ามีขนาดและสัดส่วนใดๆบ้าง 
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ภาพท่ี 44 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality) (ต่อ)                                     
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 45 ภาพแสดงต าแหน่งล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality)                                    
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 46 ภาพแสดงต าแหน่งล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality)                                    
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องรูปขันธ์ (Corporeality)                                    
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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เวทนาขันธ์ (Feeling) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 จากการศึกษาเรื่อง เวทนาขันธ์ คือความรู้สึกต่างๆ เป็นการรับรู้ผ่านอารมณ์ มีจ านวน 5 

อย่างคือ            

  สุข  ได้แก่ ความสบายกาย       

 ทุกข์  ได้แก่ ความไม่สบายกาย เจ็บปวด      

 โสมนัส  ได้แก่ ความสบายใจ ช่ืนใจ 

 โทมนัส  ได้แก่ ความไม่สบายใจ เสียใจ 

  อุเบกขา  ได้แก่ เฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 

หรือสรุปรวบอย่างส้ันๆคือ 

 ความทุกข์  ความเฉยๆ  ความสุข 

 



  57 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 ภาพแสดงต าแหน่งล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling)             
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 51 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling)                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 53 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 จากการออกแบบและทดลอง ใช้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม ค่อยบีบระยะ และกดระดับ

พื้นวนลงเป็นลูป ใช้ผนังเป็นกระจกให้สะท้อนรูปทรงท่ีบิดเบ้ียว เพื่อให้ผู้ใช้งานพิจารณาถึงความทุกข์ 

และความไม่เท่ียงของสังขาร เมื่อพ้นจากลูปนี้ก็จะพบขนาดห้องท่ีเป็นปกติ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะสะท้อน

ความรู้สึกในบริเวณนั้น ท าให้รู้สึกเฉยๆ กับ ท่ีว่างท่ีคุ้นเคย  จากนั้นจึงก าหนดทางเดินให้ขึ้นไปสู่ห้อง

โถงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่ีว่างโล่ง ลักษณะภายในคล้ายโบสถ์ของคริสตจักร ส่ือถึงความรู้สึกมีความสุข   
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ภาพท่ี 55 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling)               
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 56 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องเวทนาขันธ์ (Feeling)               
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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สัญญาขันธ์ (Perception) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องสัญญาขันธ์ (Perception)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

  สัญญาขันธ์ พูดถึงความทรงจ า ท่ีเราสามารถนึกถึงได้ว่าเคยรับรู้ หรือคุ้นเคยมาก่อน  

เช่น               

 ความหมายรู้รูป (รูปสัญญา)       

 ความหมายรู้เสียง (สัททสัญญา)       

  ความหมายรู้กล่ิน (คันธสัญญา)       

 ความหมายรู้รส (รสสัญญา)       

 ความหมายรู้สัมผัส (โผฎฐัพพสัญญา)      

 ความหมายรู้ความคิดและส่ิงท่ีถูกคิด (ธัมมสัญญา) 
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ภาพท่ี 58 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) การเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 59 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 การการศึกษาได้ทดลองความเกี่ยวเนื่อง ของสัญญาขันธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็น 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การออกแบบใช้แนวคิดการเดินวนเป็นลูป อย่างไม่รู้จบ แสดงถึงการเวียน

ว่ายตายเกิดใน วัฏสงสาร 
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ภาพท่ี 60 ภาพแสดงต าแหน่งล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception)        
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 61 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception)                  
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 62 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) (ต่อ)                  
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

ภาพท่ี 63 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) (ต่อ)                
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 64 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception)  (ต่อ)                               
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

ภาพท่ี 65 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) (ต่อ)                  
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 66 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) (ต่อ)                  
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

ภาพท่ี 67 ภาพทัศนียภาพท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception)                                
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 68 ภาพหุ่นจ าลองแสดงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception)                         
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69 ภาพหุ่นจ าลองแสดงท่ีว่าง(Space) เรื่องสัญญาขันธ์ (Perception) (ต่อ)                        
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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สังขารขันธ์ (Mental Formations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องสังขารขันธ์ (Mental Formations)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 71 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องสังขารขันธ์ (Mental Formations) จิตปรุงแต่ง                                     
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 72 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) สังขารขันธ์ (Mental Formations)        
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 73 ภาพแสดงต าแหน่งล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสังขารขันธ์ (Mental 
Formations)                               
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 



  70 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 74 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสังขารขันธ์ (Mental Formations)            
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 75 ภาพแสดงล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องสังขารขันธ์ (Mental Formations) (ต่อ)           
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 76 ภาพแสดงพื้นท่ีเอนกประสงค์ใช้เป็นท่ีเปล่ียนถ่าย ท่ีว่าง(Space) ไปสู่ Scenery             
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 77 ภาพแสดงพื้นท่ีเอนกประสงค์ใช้เป็นท่ีเปล่ียนถ่าย ท่ีว่าง(Space) ไปสู่ Scenery (ต่อ)            
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 78 ภาพแสดงพื้นท่ีเอนกประสงค์ใช้เป็นท่ีเปล่ียนถ่าย ท่ีว่าง(Space) ไปสู่ Scenery  (ต่อ)           
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 

 

  จากการศึกษาเรื่อง สังขารขันธ์ เป็นการปรุงแต่งจิต น าไปสู่ส่ิงต่างๆท่ีจิตเราปรุงแต่งขึ้นมา 

ในการทดลองออกแบบ โดยออกแบบให้เกิดห้องจ านวน 2 ห้อง โดยท่ีมีขนาดและรูปแบบคล้ายๆกัน 

แต่ท้ังสองห้องจะออกแบบให้ห้องหนึ่งมีแสงสว่าง และอีกห้องมืดสนิท มีเพียงแสงท่ีลอดช่องพอให้

มองเห็นทางเดินเท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าสัมผัสท้ังสองห้องนี้ จะท าให้เกิดความรู้สึกต่างกัน เพราะ

เกิดจากจิตท่ีปรุงแต่งโดยรับรู้ผ่านบริบท ความกลัว ความชอบ ความอึดอัด ความสบายใจ ส่ิงเหล่านี้

จะเกิดขึ้นโดยการท่ีเราปรุงแต่งมันขึ้นมา ในขณะท่ีอยู่ในบริบทเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานท่ี

นั้นๆ 
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วิญญาณขันธ์ (Consciousness) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 79 ภาพแสดงการศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 วิญญาณขันธ์ คือการสัมผัสด้วยโสตทัศนะ สอดคล้องกับ อายตนะท้ัง 6 เช่น   

  การรับรู้ทางตา (จักษุวิญญาณ) คือการมองเห็น     

  การรับรู้ทางหู (โสตวิญญาณ) คือการได้ยินเสียง    

  การรับรู้ทางจมูก (ฆานวิญญาณ) คือการดมกล่ิน    

  การรับรู้ทางล้ิน (ชิวหาวิญญาณ) คือการล้ิมชิมรสชาติ   

  การรับรู้ทางกาย (กายวิญญาณ) คือการสัมผัส    

  การรับรู้ทางใจ (มโนวิญญาณ) คือการรู้สึกนึกคิด    

 การสัมผัสด้วยส่ิงท่ีกล่าวมานี้ ส่งผลต่อการท างานท่ีสัมพันกันกับขันธ์ต่างๆ ท าให้เกิดกิริยา

อาการหรือความรู้สึก ความเกิดแก่เจ็บตาย ความทุกข์ความสุข ฯลฯ และนี่คือองค์ประกอบของ

ร่างกายและจิตใจมนุษย์นั่นเอง  
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ภาพท่ี 80 ภาพแสดงต าแหน่งล าดับการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 81 ภาพแสดงการทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 82 ภาพแสดงการทดลองออกแบบและการเข้าถึง ท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ 
(Consciousness)                                              
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 วิญญาณขันธ์นี้ ได้ทดลองออกแบบท่ีว่าง(Space) ให้เป็นร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับ

สัมผัสท้ัง 6 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้พิจารณาต้ังแต่กล่ิน ผิวสัมผัส ไปจนถึงรสชาติ  

  จากการศึกษา ภายในกรอบสีแดง ผู้ใช้งานจะได้รับสัมผัสของ กล่ิน เมื่อเดินเข้าไปตาม

แนวลูกศรสีฟ้า ภายในกรอบสีเหลือง จะเริ่มได้ยินเสียงการปรุงอาหาร และการมองเห็น จนไปถึงด้าน

ในสุด ในกรอบสีม่วง ผู้ใช้งานจะเปิดประสาทสัมผัสครบท้ัง 6 เพราะเป็นโซนรับประทานอาหาร จะ

ได้รับท้ัง รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส และการนึกคิด ผู้วิจัยจึงน าเสนอ ท่ีว่างนี้ ผ่านโปรแกรมการท างาน

ของร้านอาหาร 
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ภาพท่ี 83 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness)                                       
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 84 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 85 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 86 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
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ภาพท่ี 87 ภาพแสดงหุ่นจ าลองการเข้าถึงท่ีว่าง(Space) เรื่องวิญญาณขันธ์ (Consciousness) (ต่อ)                                      
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560 
 

 จากการทดลองออกแบบท่ีว่างในงานสถาปัตยกรรม ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาเรื่องความหมาย

เชิงนามธรรม ได้ออกแบบท่ีว่างท้ัง 5 โซนในบริบทเดียวกัน โดยการออกแบบท่ีว่างให้มีความต่อเนื่อง

ท้ังในด้านเนื้อหา และการเข้าใช้งาน สามารถช่วยให้การส่ือสารเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกันได้ไม่มาก

ก็น้อย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากรายบุคคลด้วยจึงจะท าให้เนื้อหาท่ีต้องการส่ือสารสอดคล้องกัน 

 

 

 

 

 



  79 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 88 แสดงการล าดับการเข้าถึงประสบการณ์การใช้งาน space  (Scenario Sequence)   
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560       
 

 

 การเข้าถึงการใช้งาน เรียงตาม  Z1 - Z2 - Z3 - Z4 – Z5 ตามล าดับของ ขันธ์ 5  

  Z1  -  รูปขันธ์  คือ Space(ท่ีว่าง) ของร่างกาย ส่ิงท่ีจับต้องได้ในระยะของมนุษย์

(Human Scale) เพื่อส ารวจกายหยาบ มีส่วนผนังโปร่งแสงเพื่อให้เงาของร่ายกายมนุษย์ทาบลงบน

ผนัง เพื่อให้เกิดการรับรู้ว่าร่างกาย เป็นรูปธรรม จับต้องได้ แสงไม่สามารถเดินทางผ่านร่างกายได้ 

  Z2 – เวทนา คือ Space(ท่ีว่าง) ท่ีท าให้เกิดการรับรู้ความรู้สึก ทุกข์ , เฉยๆ , สุข ด้วยการ

ปิดล้อม Space(ท่ีว่าง) บีบทางเดิน กดระนาบเหนือศีรษะ และค่อยๆเปิดพื้นท่ี ตามล าดับ จนกระท่ัง

กลายเป็น Space(ท่ีว่าง) โล่งธรรมดา 

Z1 

Z4 

Z4 
Z2 

Z3 
Z5 

 



  80 

  Z3 – สัญญา คือ Space(ท่ีว่าง) ท่ีท าให้เกิดการรับรู้ความทรงจ า ท่ีพูดถึงเรื่องราวของ

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ด้วยทางเดินแคบ วนเป็นลูป โดยมีส่วนท่ียกขึ้นไปเช่ือมต่อกับอาคารเก่า 

และส่วนท่ีถูกกดลงไปสัมผัสกับหลุมศพ เพื่อให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิด 

  Z4 – สังขาร คือ Space(ท่ีว่าง) ท่ีท าให้เกิดการรับรู้ด้วยการคิดปรุงแต่งจิต ใน Space(ท่ี

ว่าง)ท่ีถูกปิดล้อมท าให้เกิดความมืด จนท าให้เกิดการจินตนาการไปในทิศทางต่างๆในขณะท่ีอยู่ภายใน  

Space(ท่ีว่าง) นั้นๆ และ มี Space(ท่ีว่าง) ท่ีให้แสงสว่างเข้าถึง เพื่อปรับให้ความคิดกลับมาท่ีตนเอง 

  Z5 – วิญญาณ คือ Space(ท่ีว่าง) ท่ีสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสัมผัสท้ัง 6 โดย

ก าหนดการใช้งาน(Function)เป็นร้านอาหาร เพื่อให้เกิดกิจกรรมการรับรู้ กล่ิน เสียง รูป รส สัมผัส 

และความคิด  ด้วยการ ดมกล่ิน ได้ยิน มองเห็น ล้ิมรส สัมผัส  และคิดถึงรสชาติ  ตามล าดับการ

เข้าถึงใน Space(ท่ีว่าง) เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 89 แสดงการล าดับการเข้าถึงประสบการณ์การใช้งาน space  (Scenario Sequence) (ต่อ) 
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560       
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ภาพท่ี 90 แสดงการล าดับการเข้าถึงประสบการณ์การใช้งาน space  (Scenario Sequence) (ต่อ) 
 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์.2560       
 

  สรุปผลการศึกษาทดลอง เรื่อง การศึกษาความหมายเชิงนามธรรมในงานสถาปัตยกรรม 

ได้คิดวิเคราะห์จามความเป็นนามธรรมท่ีเช่ือมโยงมาสู่การรับรู้ได้ของมนุษย์ จึงได้ประเด็นเรื่อง ขันธ์ 5 

มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการศึกษา เพราะมีความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงจาก รูปธรรม 

นามธรรม ไปสู่งานสถาปัตยกรรม โดยอาศัยการท างานร่วมกับบริบท และเนื้อหาของพื้นท่ีนั้นๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่ือสาร ท้ายนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาไปจนถึงกระบวนการออกแบบแล้ว หวังว่า

การศึกษาในครั้งนี้ จะส่งผลต่อผู้ใช้งานในโครงการ โดย ณ ท่ีนี้คือผู้อ่านนั่นเอง ให้สามารถรับรู้ส่ิงท่ี

ผู้วิจัยต้องการส่ือสารได้ไม่มากก็น้อย ท้ังนี้ต้องท าความเข้าใจว่า ระดับการรับรู้ในขั้นตอนต่างๆ ข้ึนอยู่

กับฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจเจกบุคคล จึงอาจจะท าให้ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันออกไป หรือไปในทิศทาง

เดียวกันแต่ระดับความเข้มข้นของเนื้อหาต่างกัน  
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