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การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการและปจจัย ที่จะนําไปสูการ
ออกแบบสถาปตยกรรมแหงธรรมชาติ โดยผานการสังเกตพฤติกรรมในการสรางรังของสัตวตางๆ
รอบตัว ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย ในภาพรวมถึงการ
กําหนดแนวคิดของสถาปตยกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมของโลกในอนาคตทั้งองคาพยพ หรือแนวทาง
การสรางงานสถาปตยกรรมที่มีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวอยางแนบแนนกับบริบท ณ
ที่ตั้งใดๆ เปนหลักในการกระบวนการคิดในทุกขั้นตอน
แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมธรรมชาติไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดใน
เรื่องหลักการ ปจจัยและเทคนิคพื้นฐานในการสรางตามกระบวนการธรรมชาติที่ไดจากการศึกษารัง
ของสัตวตางๆ เปนเบื้องตนและไดทดลองออกแบบในกรณีศึกษารานคาชุมชนในพื้นที่ทําการศึกษา
เพื่อทดลองแนวความในการออกแบบสถาปตยกรรมธรรมชาติเพื่อไวเปนหลักการโดยผานกระบวน
ความคิดในเรื่อง “การปลูก” และ ”การสราง” ซึ่งเปนแนวคิดขั้นพื้นฐานที่ทําใหเราเห็นภาพของ
งานสถาปตยกรรมแหงธรรมชาติใหเกิดความชัดเจน ซึ่งแนวความคิดดังกลาวไดเชื่อมโยงความ
เปนสถาปตยกรรมและธรรมชาติใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแนบแนน
ภาพรวมแนวความคิดของสถาปตยกรรมแหงธรรมชาตินั้นแสดงใหเห็นคุณลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมที่เปนอุดมคติ ในแงที่นอบนอมตอธรรมชาติ โดยไดกลาวไปมากกวาการลดการ
ใชพลังงานหรือทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องใหนอยลงในหลายๆ วิธีที่เคยปฎิบัติกันมา มากกวาการลดการ
ปลอยมลภาวะที่เปนพิษกับคืนใหกับสภาพแวดลอมรอบขาง มากกวารูปทรงทางธรรมชาติที่หวือ
หวาสะดุดตา มากกวาเทคโนโลยีอาคารที่ทันสมัยที่สามารถสรางอาคารอัจฉริยะได แตกลาวถึง
หลักการคิดและสรางสถาปตยกรรมที่เรียบงายเปนธรรมชาติที่สุด และรวบรวมแนวคิดขางตนไว
ทั้งหมดทั้งองคาพยพ แลวหวังใหผลลัพธของสถาปตยกรรมธรรมชาติเปนสิ่งที่ถูก “ปลูก+สราง”
ขึ้นมาเปนทรัพยากรเปนตัววัตถุดิบที่จะมอบหลายสิ่งหลายอยางกับมายังโลกใบนี้ตอไป
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ASSOC. PROF. VEERA INPUNTANG. 99 pp.
The objective of this education have purposed for study principle and factor
conduce to architecture of nature design. Apply by behavior and observation , study the
principle and factor to build the nest of varieties animals around the surroundings nature. In
both the consciousness in combine fix concept of architecture for environment’s world in
almost the future, or the method’s performance in proportion to create architecture that agree
in one and intimately with context at any location are basis for procession of consider in every
level.
Concept of architecture of nature design to get formulation fixed concept about
the principle factor and basis technic for build the method of nature that response from study
the nest of varieties animals elementary and experiment from case study design, for instance
the community shop at study location for experiment concept of architecture of nature to get
principle. The combine precession of consider about the plantation and construction are basis
concept to make us out look the architecture of nature to occur its clear. The concept to be
link with architecture (building) and nature that agree in are and intimately , Also this concept
can be use to develop with idea about the modern architecture design its concrete.
Appearance’s combine concept of architecture of nature that to make you out
look idea of architecture in respect for nature, So more than abate energy or nature result that
more than abate this charge some contamination for turn back to around the environment as
well the figure of nature so striking and eye-catching, more than technology of future as
modern that can be create intelligent building. How ever the concept and smooth architecture
as nature and almost include any concept . Then hope to result of architecture of nature to be
plantation create for raw material and will be give many things for this world.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งของ
รองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่งทานไดใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําอันเปนประโยชนตองานวิจัยมาโดยตลอด บุคคลที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ
รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุลอาจารยประจํา
ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิยาลัยศิลปากร ที่ไดกรุณาสละเวลาในการสอบวิทยานิพนธใน
ครั้งนี้
นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณนางสาวน้ําทิพย อินทับ นายพรภักดิ์ พลังมณทิพย
สําหรับความชวยเหลือเปนอยางดีมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อนๆรุน 4 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานสําหรับคําปรึกษาทุกๆ ดานในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้
ทายนี้ ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สําหรับโอกาสดานการศึกษา
พรอมกับความรักที่มีใหแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลือซึ่งไมไดกลาวถึงใน
ที่นี้ดวย
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