
 ง

K 44054202 : สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
คําสําคัญ : การรับรูความเคล่ือนไหวทางสายตา / การออกแบบสถาปตยกรรม 

เกียรติศักด์ิ ฤกษบุตรศรี : การรับรูความเคล่ือนไหวทางสายตากับการออกแบบสถาปตยกรรม 
(VISUAL PERCEPTION OF THE MOVEMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN) อาจารยผูควบคุม   
วิทยานิพนธ : รศ.วีระ อินพันทัง และ ผศ.เดน วาสิกศิริ. 83 หนา. ISBN 974 – 11 – 5421 – 6 

 
การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงทดลองดานกระบวนวิธีในการออกแบบงานสถาปตยกรรม เพื่อชวยใน

การสรางสรรคอาคารที่แสดงออกซ่ึง “อัตลักษณ” อันสงผลใหเกิดความเคลื่อนไหวทางความรูสึกของผูรับรู การศึกษา
นี้มุงความสนใจไปที่  “อัตลักษณเชิงนามธรรม” โดยใชกระบวนการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง การรับรูทาง
สายตา และ ลักษณะความเคลื่อนไหวเชิงนามธรรมที่แฝงอยูในตัวสถาปตยกรรม อันกอใหเกิดความเคลื่อนไหวทาง
ความรูสึก   ความเคลื่อนไหวทางความรูสึกที่เกิดจากการรับรูทางสายตา เกิดจาก สอง องคประกอบคือ 1) ภาพรวม
ขององคประกอบพื้นฐาน (Composition of Fundamental elements) 2) แบบแผนการสรางภาพรวม (Rationale 
behind the compositions) หลักการอยางงายนี้ประยุกตมาจาก ภาษาคณิตศาสตรช้ันสูง ซ่ึงสามารถใชอธิบายและ
ชวยสรางความเขาใจเรื่องการดํารงอยูของธรรมชาติที่ซับซอนไดคอนขางดี รวมถึงเรื่องการปรากฏอยูของ อัตลักษณ
ไทยในสถาปตยกรรม  

การศึกษาการออกแบบเชิงทดลองนี้ ประยุกตหยิบยืมหลักการทางคณิตศาสตรช้ันสูงมาใชชวยในการ
สรางความเขาใจ และพัฒนาเทคนิควิธีการออกแบบ เพื่อสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่แสดงออกซ่ึง ความเคลื่อน
ไหว อันจัดเปนอัตลักษณเชิงนามธรรม หลักประยุกตดังกลาวไดแก 1.“เรขาคณิตเศษสวน” (Fractal Geometry) ที่
ปรากฏออกมาในรูปของ “อัตราสวนทองคํา” (Golden Ratio หรือ φ), 2.“ความคลายคลึงตัวเอง” (Self - Similarity) 
และ 3. เสนที่มีลักษณะแสดงการเคลื่อนไหว (ในบริบทสถาปตยกรรมไทย) หลักดังกลาวนี้ถูกนํามาใชสรางการรับรู
ทางสายตา โดยการทดลองใชออกแบบสรางภาพ 2 มิติ ที่แสดงออกถึง ความรูสึกเคลื่อนไหว ซ่ึงไดผลสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ต้ังไว คือ อัตลักษณที่กําหนดขึ้น (ลักษณะความเคลื่อนไหวเชิงนามธรรม) ปรากฏชัดเจนในงานออกแบบ  

ในสวนการศึกษาขั้นสุดทายเปนการออกแบบสถาปตยกรรมเชิงทดลอง โดยใชหลักการประยุกตมาเปน
ตัวกําหนดตรรกะของกระบวนการออกแบบ อธิบายสรุปไดดังนี้ 1) การกําหนดองคประกอบพื้นฐาน 2) การกําหนด
หลักกระบวนวิธีการจัดองคประกอบสถาปตยกรรม และ 3) การทดสอบการรับรูเชิงสามมิติโดยการใหแสงเงาจาก
การทดลองออกแบบสถาปตยกรรมขั้นสุดทาย ผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ การปรากฏอยูของอัตลักษณ 
กับ ความเขาใจบริบทเบื้องหลังการรับรูอัตลักษณนั้นๆ โดยแมวามิไดมุงสื่อความหมายในเชงิสัญลักษณ หรือมุงใหผู
รับรูเกิดการตีความ (Interpretation) รูปแบบกายภาพที่ปรากฏแตอยางใด แตความเขาใจ หลักกระบวนวิธีการจัด
องคประกอบ หรือ หลักการดํารงอยูของสิ่งตางๆ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมเฉพาะ หรือ เชิงนามธรรม ก็ตาม เปนปจจัยที่สง
ผลใหเกิดความเคลื่อนไหวทางอารมณของผูรับรูไดชัดเจนมากขึ้น 
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This is an architectural design study aiming to understand ways in which identity of buildings are 

existed and perceived with reference to visual perception.  Understanding of its nature will help designer to 

recreate the identity for other buildings.  Identity exists within cultural and psychological modes of recognition.  

This study focuses on the identity that has psychological impacts on observers regardless of their cultural 

backgrounds.  Great complexity of identity allows analysts merely to have some elementary explanations of its 

actual nature, one of which is via modern mathematical language.  This study adopts a simplified 

mathematical explanation based on Fractal Geometry.  Assumption of this study is that identity of buildings 

consists of 1) Composition fundamental elements and 2) Rationale behind the compositions.  Recognitions of 

these components enable designers to approach scientifically toward creation of identity for buildings. 

In the experimental design process, visual movement in buildings is set as the rationale behind 

the composition. Spiral square shape is chosen as a representative element which has non-specific cultural 

characteristic.  In reality, visual perception can only be conducted with existence of light and shadow.  With 

computer aided design technology, the experiments on impacts of light and shadow on the final design 

generate an interesting phenomenon that is visual movement in buildings is clearly existed with the 

recognition of the passing of time (changing angles of sunlight).  Existence of identity of buildings may be 

explained convincingly insofar as observers share background of their perception or principles of composition. 
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ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช และ อ.ชเนนทร ม่ันคง อาจารยผูใหเกียรติเปนกรรมการ
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บรมครูชางทั้งหลายที่บรรจงสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยอันยิ่งใหญ อันเปนแรง
บันดาลใจใหผูเขียนมีความพยายามที่จะสานตอลมหายใจอันยิ่งใหญนั้นใหคงอยูตอไปอยางมั่น
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