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 การศึกษาในคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคในการเขียน ทัศนียภาพ ทัศนะภาพ หรือ 
Perspective เพื่อนํามาสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรม เนื่องจากเทคนิคนี้เปนการแปลง 3 มิติ ลงสูระนาบ 2 
มิติ โดยที่ยังสามารถทําใหเขาใจลักษณะ 3 มิตินั้นในความหมายเดิมได ซึ่งถาเรานํา 
เทคนิคนี้มาสรางสถาปตยกรรมพื้นที่ที่เกิดข้ึนจะมีแตกตางจากพื้นที่ที่เคยมีอยูไดอยางไร 
 เทคนิคการเขียนทัศนะภาพ มีแนวความคิดหลักคือ “การบิดเบือน” รูปรางของวัตถุตาม 
เทคนิคการเขียนทัศนะภาพ เมื่อเรานําเทคนิคนี้มาสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรม พื้นที่ที่เกิดข้ึนจะม ี
ความบิดเบือนไปจากพื้นที่ที่เราสามารถรับรูโดยปกติ เกิดการลวงตา หรือการเขาใจผิดในพื้นที่นั้น 
จะทําใหเกิดการรับรูพื้นที่ใหม โดยการสรางพื้นที่เหลานีอ้าจจะเกิดจากความตองการที่วาตองการ 
ใหรับรูอะไรเปนตัวกําหนดการสรางพื้นที่ หรือการหาลําดับความตอเนื่อของบริบทเพื่อนํามาสราง 
เร่ือราวและกอใหเกิดพื้นที่ก็ได 
 ลักษณะภาพรวมของการสรางพื้นที่จากมุมมองทัศนียภาพนั้น ไดแสดงใหเห็นถึงลัก 
ษะพื้นที่ที่จะเกิดข้ึนซึ่งจากเทคนิคการสรางทัศนะมิติโดยนําเทคนิคนี้มารวมกับกระบวนการการสรางพื้นที่
ทางสถาปตยกรรม โดยจะเห็นความสัมพันธของการเกิดพื้นที่ทางสถาปตยกรรมแบบใหมที ่
แตกตางจากพื้นที่ที่มีอยูเดิมโดยพื้นที่ที่เกิดข้ึนจะสรางประสบการณใหมใหแกผูใชสอย ที่มีความ 
สอดคลองกับการรับรูทางสายตาตามบริบทอยางตอเนื่องและเปนลําดับ จากการกําหนดตําแหนง 
ของกิจกรรมตามลําดับการรับรู การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ ซึ่งบทสรุปของแนวความคิดจะมุงเนนที ่
จะเปนแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมรองรับการมองเห็นตามทัศนะภาพ 
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 This study aims to study techniques for painting landscapes or Perspective view to 
create architectural space. Because this technique converts 3D into 2D and still make it look 
3D, in its original meaning, which, if we adopt this technique to create an architectural space 
that happens to be different from the space that used to exist. How? 
     Technical writing opinion photos The idea is "Distortion" of the object shape.Technical 
writing opinion photos When we apply this technique to create anarchitectural space. Area 
happens to be the distortion of the areas we usually can recognize the fallacy in the camouflage 
that area.Will cause the recognition of new areas. By creating these areas may be due to that 
need. What determines the perceived create space. The sequencing of the contents of the 
context to be created. Faded as and causing the area. 
      Overall appearance of the created panoramic view of the area. Luxembourg has 
demonstrated. Finals will take place in the area of building techniques by applying this 
technique to the subjective dimension to the process of creating architectural space. You will 
see the relationship of the area to the new architecture.Unlike the existing area by area 
happens to be a new experience to the living. A corresponding to visual perception, contextual, 
continuous and sequential. By positioning the recognition sequence of events. The change of 
The conclusion of the concept to focus on.Design guidelines are supported by subjective visual 
image. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนีส้ามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจาก 
รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธซึ่งทานไดใหคําปรึกษา และแนะนํา
อันเปนประโยชนตองานวิจัยมาโดยตลอด บุคคลที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมากคือ รองศาสตราจารย 
ดร.วีระ  อินพันทงั และ ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท 
อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดกรุณาสละเวลาใน 
การสอบวิทยานิพนธคร้ังนี ้

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ นางสาวดลพร ชนะชัย นางสาวดาลัด ลีลาลํ้าเลิศ 
และนายธีระวัฒนเมษาะสิทธิวิทย สําหรับกําลังใจและความชวยเหลือเปนอยางดีมาโดยตลอด 
อีกทั้งเพื่อนๆรุน 9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานสําหรับคําปรึกษา 
ทุกๆดานในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี ้

ทายนี้ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สําหรับโอกาสดานการศึกษา 
พรอมกับความรักที่มีใหแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดจนบุคคลที่ไดใหความชวยเหลือซึ่งไมไดกลาว 
ถึงในที่นี้ดวย 
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