
 

 

เพอรสเปคทีฟ 
ชะเอม สายทอง* 

2*โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1061     
ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
เพอรสเปคทีฟ (perspective) เปนเคร่ืองมือ

ของการสรางภาพ 3 มิติ   เปนแขนงหนึ่งของวิชา
คณิตศาสตรท่ีนําไปประยุกตในการออกแบบ การ
สรางส่ือท่ีเคล่ือนไหวไดเชน เกมสคอมพิวเตอร 
ภาพยนตโฆษณา เปนตน โดยใชหลักการเพอรสเปค
ทีฟเปนเครื่องขยายในการมองเห็น วิชาคณิตศาสตร
จัดใหเร่ืองราวของเพอรสเปคทีฟเปนหนวยความรู
สําคัญในวิชาเรขาคณิตเชิงภาพฉาย  (projective 
geometry)  
 

ประวัติทางคณิตศาสตร 
ประมาณ ค.ศ.1415 ฟลิปโป บรูเนลเลสคิ 

(Filippo Brunelleschi : 1377 – April 15, 1446)  
(ภาพท่ี 1) นักสถาปตยกรรมท่ีมีชื่อเสียงของอิตาลีใน
สมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ไดแสดงวิธีการ
ทางเรขาคณิตท่ีเรียกวาเพอรสเปคทีฟซ่ึงศิลปนได
นํามาใชในการเขียนแบบและเขียนภาพ  การแสดง
ของเขาคือการวาดโครงรางของส่ิงกอสรางในสไตล
ศิลปะของเมืองฟลอเรนซ (Florentine) ลงบนกระจก  
เม่ือโครงรางของภาพวาดไดถูกตอเติมเขาสังเกตเห็น
วาเสนตรงท้ังหลายไดลูเขาสูเสนแนวนอน และเขา
ยังไดพบขอเท็จจริงวาภาพเขียนบนกระจกของ

สถานที่ในโบสถท่ียังไมมีประตูเขาออกของโบสถ 
เม่ือมองลอดรูเล็กๆ ออกไปทางขางหลังของภาพจะ
เห็นเปนภาพภายในโบสถ  จึงเกิดแนวคิดของความรู
ทางเพอรสเปคทีฟ (ตัวอยางในภาพท่ี 2) 

นัก ศิลปะของของอิตา ลี ในสมั ยฟ นฟู
ศิลปวิทยาไดใชความรูเรขาคณิตแบบเพอรสเปคทีฟ
ในงานเขียนโดยเฉพาะการเขียนภาพตางๆ ตามวิหาร 
โบสถ และส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ตัวอยางเชน    ภาพวาด
ของ ปเอโตร เปอรูกิโน  (Pietro  Perugino)   แสดง
สถาปตยกรรมท่ีตั้งตระหงานในพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมตาราง
หมากรุกท่ีเปนจุดเร่ิมตนของศาสนาคริสต (ภาพท่ี 3) 
พื้นส่ีเหล่ียมกระดานหมากรุกนี้เปนหลักการเบื้องตน
ของเรขาคณิตแบบเพอรสเปคทีฟ    เสนตรงเหลานี้ลู
เขาสูจุดส้ินสุด และมีอัตราสวนแนวนอนถอยเขาหา
จุดลู เข าดวยระยะทางทางเรขาคณิตท่ีสามารถ
กําหนดได นี่กลายเปนสวนหนึ่งของศิลปะ
ของการออกแบบภาพ  แนวทางของเพอรสเปคทีฟ 
เปนการเขียนภาพท่ีเร่ิมตนจากจุดเดี่ยวๆ ท่ีมองเห็น
และขยายไปยังสวนประกอบอ่ืนๆ ของส่ิงของ  

การใชเพอรสเปคทีฟเขียนภาพในสมัยฟนฟู
ศิลปวิทยาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ฟลิปโป บรูเนลเลสคิ 
เปนคนแรกท่ีเขาใจเพอรสเปคทีฟ โดยมีเพื่อนนัก
คณิตศาสตรอีกหลายคนเปนผูรวมคิดแตไมไดมี

บทความวิชาการ
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ภาพท่ี 1. รูปปนของฟลิปโป บรูเนลเลสคิ ภาพท่ี 2.  ภาพภายในโบสถซานลอเรนโซ (Nave  
ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org)                 of  the San Lorenzo : ค.ศ.1421-1440)  

                 แสดงถึงภาพเพอรสเปคทีฟ 
ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org) 

 

ภาพท่ี 3. ภาพวาดโบสถโรมัน (the Sistine  
Chapel)  โดย ปเอโตร เปอรูกิโน วาด
ดวยปูนเปยกในป ค.ศ.1481-1482   

           ภาพท่ี 4. รังสีของแสงผานวัตถุไปตกยังระนาบ 
                            ของภาพและผานสายตา เปนหลัก      
                             การเบ้ืองตนของเพอรสเปคทีฟ  

ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org)           ท่ีมา :  (http://en.wikipedia.org) 
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   ภาพท่ี 5. ยูคลิด (300 ปกอนคริสตศักราช) 
   

            ภาพท่ี 6. ขอบเขตการมองเห็นดวยสายตาคนปกติ 
ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org)             ท่ีมา : (Henle, 2001,  p.137) 

 
หลักการของเพอรสเปคทีฟ 
 สามารถอธิบาย เพอรส เปคทีฟไดโดย
ประยุกตหลักการศิลปะเชิงกราฟ พิจารณาจากภาพท่ี 
6 สายตาที่มองเห็นมีขอจํากัดใน 2 ทาง คือ  

1. 

2.  สายตามองไปท่ีจุดในแนวเสนตรง ไม
สามารถมองเห็นดานหลังของวัตถุ เพราะฉะน้ัน
จุดประสงคของการมองเห็นหุนหรือส่ิงของคือจุด
ท้ังหมดจะอยูในรังสีจากสายตาเทากัน เพราะวา
สายตามองเห็นจุด เหล านั้น เพียงครั้ ง เดียว  ใน
หลักการทางคณิตศาสตรจุดเหลานี้สามารถกําหนด
เปนจุดตรงกันขามกับวัตถุได ดังรูปตัวอยางในภาพ
ท่ี 7 

มองเห็นวัตถุภายในขอบเขตท่ีเห็น  (field 
of vision) ซ่ึงอยูในวงรีท่ีวงไว จุดยอดของกรวยกลม
อยูท่ีดวงตา ภาพท่ีมองออกไปสําหรับคนปกติ จะวัด
ขนาดของมุมท่ีจุดยอดของกรวยไดประมาณ 120 
องศา  ซ่ึงมุมนี้วัดไดจากขนาดของเรตินา  และ
ระยะทางจากวัตถุ    

 

 

 

 

 

ก ข 

ภาพท่ี 7.   (ก) และ (ข) รังสีของแสงฉายไปยังภาพ ไปปรากฏบนจอ 
                                             ในแนววงเดยีวกันกับการท่ีตามองเห็น 
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หลักการทางคณิตศาสตรท่ีคนพบและนําไป
ประยุกตของเพอรสเปคทีฟ  มีบทนิยามและทฤษฎี
บทท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

บทนิยาม 1.  ปริภูมิยูคลิตสามมิติ V (Three 
– dimensional Euclidean space V)     คือเซตของจุด  
p = (x, y, z) ซ่ึงแทนดวยพิกัดจํานวนจริง 3 จํานวน
หลายจุด   ระนาบจํานวนจริง เชิงภาพฉาย (real 
projective plane) P2 คือเซตของจุดท้ังหมดใน V 
ยกเวนจุดกําเนิด นั่นคือ 
 P2 = { p = (x, y, z) |  x, y, z  เปนจํานวนจริง
ยกเวนทุกคาเปน 0}  

ภายใตเงื่อนไขท่ีวาแตละจุดคือจุดเอกเทศ
ดวยคาสเกลาท่ีไมเปน 0 คูณกับตัวของมันเอง ดังนั้น 
p ก็คือ kp เม่ือ k เปนจํานวนจริงไมเปน 0  

[] 
บทนิยาม 2. จุดในระนาบจํานวนจริงเชิง

ภาพฉาย P2 คือเสนในปริภูมิยูคลิตสามมิติ V ท่ีผาน
ไปตลอด ยกเวนจุดกําเนิด เสนในระนาบจํานวนจริง
เชิงภาพฉาย P2 คือระนาบในปริภูมิยูคลิตสามมิติ V 
ท่ีผานไปตลอด ยกเวนจุดกําเนิด 

[] 
ทฤษฎีบท 1.  ในระนาบจํานวนจริงเชิงภาพ

ฉาย  จุด 2 จุดท่ีแตกตางกันจะกําหนดเสนไดเสน
เดียวท่ีผานจุด 2 จุดนี้   เสน 2 เสนท่ีแตกตางกันจะ
กําหนดจุดไดจุดเดียวท่ีผานเสน 2 เสนนี้   

[] 

 ทฤษฎีท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวกับเพอรสเปคทีฟของ
จุดและเสนมีดังนี้ 

บทนิยาม 3. สามเหล่ียมใดๆ 2 รูป เปนเพอร
สเปคทีฟจากจุด (perspective from a point) ถา
กําหนดใหเสนตรงท่ีสอดคลองกับจุดยอดเขาคูกันมี
จุดตัดรวมกันได 
 สามเหล่ียมใดๆ 2 รูป เปนเพอรสเปคทีฟ
จากเสน (perspective from a line) ถากําหนดใหจุดท่ี
สอดคลองกับเสนเขาคูกันจะมีดานตัดรวมกันได 

[] 
เพอรสเปคทีฟจากจุดและเพอรสเปคทีฟจาก

เสนอธิบายไดดังภาพตอไปนี้ ภาพท่ี 8 เปนเพอร
สเปคทีฟจากจุด abc และ efg  มีเสนตรงท่ี
สอดคลองกับจุดยอดเขาคูกันคือ ab กับ gf , ac กับ 
ge และ bc กับ  fe  เขาคูกัน  จุด k เปนจุดท่ี abc 
และ efg  เปนเพอรสเปคทีฟกัน 

Δ Δ

Δ

Δ

ภาพท่ี 9 เปนเพอรสเปคทีฟจากเสน abc 
และ efg  มีจุด s, t และ u เปนจุดท่ีกําหนดโดยดาน
ท่ีสอดคลองของสาม เห ล่ียม ท้ัง  2  นั้นตั ดกัน 
ดังนั้น abc และ efg  เปนเพอรสเปคทีฟกัน 

Δ

Δ

Δ Δ

 เพอรสเปคทีฟจากจุดและเพอรสเปคทีฟจาก
เสนเกิดข้ึนไดท้ัง 2 แบบ โดยมีทฤษฎีกลาวไดดัง
ทฤษฎีบทท่ี 2 ดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีบท 2.  สามเหล่ียมใดๆ 2 รูป เปน
เพอรสเปคทีฟจากจุด ก็ตอเม่ือสามเหล่ียม 2 รูปนั้น
เปนเพอรสเปคทีฟจากเสน 

[] 
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ภาพท่ี 8. แสดงเพอรสเปคทีฟจากจดุ ภาพท่ี 9. แสดงเพอรสเปคทีฟจากเสน 
 

ภาพท่ี 10. แสดงองคประกอบท่ีสําคัญของเพอรสเปคทีฟ 
                            ท่ีมา: (Henle, 2001,  p.145) 
 

สวนประกอบของภาพเพอรสเปคทีฟ 
ภาพเพอรสเปคทีฟเปนภาพท่ีใหความรูสึกมี

ความลึกใหความคุนตาเปนไปตามธรรมชาติท่ี
มองเห็น   สวนประกอบของภาพเพอรสเปคทีฟ 
ประกอบดวย (ภาพท่ี 10) 
              1. เสนแผนระนาบ (picture plane)  คือเสน
ระนาบเพ่ือท่ีจะเขียนภาพ หรือระนาบท่ีจะเขียนภาพ 
หรือ คือแผนกระดาษน่ันเอง 

2. เสนพื้น (ground line) คือพื้นหอง หรือ
เสนพื้นโลกท่ีวัตถุวางอยู 

3. 

4. จุดมอง (station point) คือตําแหนงท่ี
มอง ถาจุดมองอยูใกลวัตถุเกินไปจะทําใหเกิดภาพ
ประหลาดได 
 
ภาพเพอรสเปคทีฟมีลักษณะ 3 แบบ  (ภาพท่ี 

11– 15) คือ 
 แบบท่ี 1. เพอรสเปคทีฟจุดเดียว (one - 
point perspective) หรือแบบขนาน (parallel 
perspective) จะมีเสนขนาน 2 ชุด คือชุดท่ี 1 จะ
ขนานกับเสนแผนระนาบ และชุดท่ี 2 จะต้ังฉากกับ
เสนแผนระนาบ เสนระดับตา (horizon line) คือเสนท่ี

ขนานกับเสนพื้นและจะข้ึนลงได ถามองจากท่ีสูง 
หรือตํ่า  เปนเสนสําคัญท่ีจุดรวมสายตา (vanishing 
point) จะอยูบนเสนนี้ 

 แบบท่ี 2.  เพอรสเปคทีฟ 2 จุด (two - point 
perspective) จะมีจุดรวมสายตา 2 จุด สําหรับเสน
คูขนาน 2 ชุด  แตละชุดไปบรรจบท่ีจุดรวมสายตา
ของแตละจุด 
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แบบท่ี 3. เพอรสเปคทีฟ 3 จุด (three - point 
perspective) จะมีเสนขนาน 3 ชุด ทํามุมกับเสนแผน

ระนาบทั้ งหมด  จึ ง เ กิ ด จุ ด รวมสายตา  3  จุ ด

 
 

                                        
 

     ภาพท่ี 11. แสดงเพอรสเปคทีฟจุดเดยีว ภาพท่ี 12. แสดงเพอรสเปคทีฟจุดเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 13. อาหารเย็นม้ือสุดทาย (The Last Supper) โดยเลโอนารโด ดา วินชิ (Leonardo Da Vinci) 
                   แสดงเพอรสเปคทีฟจุดเดยีว 
     ท่ีมา : (Horst de la Croix, 1975, p. 479) 
 

 
ก ข ค 

ภาพท่ี 14.  ก. เพอรสเปคทีฟจุดเดยีว  ข. เพอรสเปคทีฟ 2 จุด   ค. เพอรสเปคทีฟ  3  จุด 
             ท่ีมา : (http://www.termespheres.com) 
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                                                    ก                                                                     ข 
                                  ภาพท่ี 15. (ก) และ (ข) แสดงเพอรสเปคทีฟ 3 จุด 

ท่ีมา : (http://studiochalkboard.evansville.edu/lp-ex3.html) 
  

บทสรุป 
เอกสารอางอิง เพอรสเปคทีฟเปนเร่ืองของภาพท่ีมองเห็น

ดานตางๆ ทุกดาน โดยเฉพาะภาพทิวทัศนจะเห็น
เปนภาพลึกสมจริงตามธรรมชาติมา  เพอรสเปคทีฟ
เปนการประยุกตทางเรขาคณิตภาพฉายซ่ึงเปนสาขา
หนึ่ ง คณิ ต ศ า ส ต ร  มี ป ร ะ โ ย ชน สํ า ห รั บนั ก
คอมพิวเตอรท่ีนําไปใชเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับภาพ 
3 มิติ เพื่อชวยออกแบบโดยเฉพาะดานการสราง
ภาพยนตร และการโฆษณา  นอกจากนี้นักเขียนแบบ
ออกแบบมีการใชเพอรสเปคทีฟเขียนภาพ  เขียน
แบบโครงสรางอาคาร และเขียนรูปภาพ ซ่ึงไดภาพ
มองเห็นไดทุกดาน   
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