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บทคัดยํอ 
งานวิจัยนี้เป็นผลงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  และเพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในเชิงอุตสาหกรรม 

ที่เน๎นวัสดุในการสร๎างสรรค์ผลงานอันเกิดจากแนวความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยํางเป็นระบบ โดยน า
เรื่องราว งานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ การออกแบบสร๎างสรรค์ประติมากรรม จากแรงบันดาลใจแหลํงน้ าล าคลอง ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชน การใช๎ชีวิตเป็นอยูํในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาเป็นแนวคิด เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้ า” ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูล ที่เกี่ยวข๎องจากเอกสาร ต ารา บทความ อินเตอร์เน็ต รวมถึง
ส ารวจนอกสถานที่ จากแหลํงสายน้ าตํางๆ และได๎น าข๎อมูลเหลํานี้มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นประโยชน์ตํอการ
ออกแบบสร๎างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมตามแนวคิด “ประติมากรรมแรงบนัดาลใจจากสายน้ า” 
 การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปกรรม “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” พบวํา สามารถสื่อถึง
วัตถุประสงค์ของการสร๎างสรรค์ผลงาน ที่ตรงกับแนวความคิด โดยชิ้นงานแตํละชิ้นสามารถบํงบอกถึง 
แนวความคิดของผู๎ศึกษา ได๎อยํางเหมาะสม และน าไปพัฒนา ในเชิงอุตสาหกรรมได๎ในวงกว๎างได๎ 

 
ค้าส้าคัญ: แรงบันดาลใจสายน้ า, สูํงานสร๎างสรรค์ 

 
ABSTRACT 

This research aims to study and to create a work of industrial visual art that focuses on 
the materials come up with the systematic concept, analysis, and synthesis. Bringing the 
studied stories to design the sculpture from the inspiration in the water resources, 
communities, and livings from the past to the present in Suphanburi comes as the concept 
of “Sculpture inspired by the river” The researcher collects relevant information from 
documents, textbooks, and internet articles including water resource survey and analyzes 
these data to be beneficial for the creative design of “Sculpture inspired by the river” 

 The creation of “Sculpture inspired by the river”artworks found that it can convey 
the purpose of creating artwork consistent with the concept. Each piece can appropriately 
reflect the concept of the researcher and can be developed extensively in the industry. 
 
Keywords: Inspiration River To creative work 
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บทน้า 
ความเป็นมาและความส้าคัญ 

ความส าคัญของแมํน้ าล าคลองในอดีต กลําวได๎วํา แมํน้ าล าคลองมีบทบาทและความส าคัญตํอวิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีตอยํางมาก ทั้งในด๎านการคมนาคมขนสํงทางน้ า การป้องกันตัวเมืองทางด๎านยุทธศาสตร์ การ
น าน้ าไปหลํอเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร การระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าทํวมขัง ในบริเวณที่ราบลุํม และการน าน้ า
มาใช๎ในการอุปโภคบริโภคของบ๎านเรือน ที่อาศัยอยูํริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งในเขตเมือง และชุมชนใหญํๆ ที่ต๎อง
อาศัยน้ าประปา เพ่ือการด ารงชีวิต วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันผูกพันกับคลอง โดยเห็นได๎จากการ
ปลูกบ๎านเรือนอยูํริมฝั่งคลองตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 แมํน้ าล าคลองคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ า ประกอบด๎วยแมํน้ าล าคลองตํางๆ มีแมํน้ าสายใหญํ 
ๆที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ตํอความเป็นอยูํ และเศรษฐกิจของประชากรซึ่งผู๎วิจัยจะกลําวถึง ได๎แกํ แมํน้ าทําจีน 
หรือแมํน้ าสุพรรณบุรี เขื่อนกระเสียวซึ่งเป็นสาขาที่ส าคัญของแมํน้ าสุพรรณบุรี นอกนั้นเป็นแมํน้ าสายเล็กซึ่ง
สํวนใหญํ จะไหลลงแมํน้ าทําจีนเกือบทั้งสิ้น และยังเป็นแหลํงวัฒนธรรมของชุมชนทั้งสองฝั่งคลองที่ใช๎ประโยชน์ 
ทั้งการเกษตร การประมง และวัฒนธรรมที่อยูํอาศัย ซึ่งแมํน้ าสุพรรณบุรี (ทําจีน) เป็นแมํน้ าที่ไหลแยกจาก
แมํน้ าเจ๎าพระยา ในเขตต าบลทําซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แล๎วไหลผํานจังหวัดชัยนาทเรียกวํา แมํน้ า
มะขามเฒํา แล๎วไหลเข๎าสูํเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผํานอ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอสามชุก อ าเภอศรีประจันต์ 
อ าเภอเมือง ฯ อ าเภอบางปลาม๎า และอ าเภอสองพ่ีน๎องชํวงที่ไหลผํานเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวํา แมํน้ า
สุพรรณบุรี ซึ่งแมํน้ าแมํน้ าสุพรรณบุรี หรือที่เรียกตามพ้ืนถิ่นวํา แมํน้ าทําจีนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
สวยงามทั้งสองฝั่งคลอง เป็นสายน้ าที่ไหลคดเคี้ยวเป็นรูปรํางที่สวยงาม มีแสงกระทบผิวน้ าที่ชวนมองอยําง
นําสนใจ เรียงร๎อยไปด๎วยกันกับวิถีชีวิตของชุมชน อันเป็นวัฒนธรรมแตํอดีตที่ยังคงเหลืออยูํของฝั่งคลอง โดย
สายน้ าเส๎นนี้นําเป็นแรงบันดาลใจให๎หลาย ๆคนที่เกิดแรงบันดาลใจผลักดันในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
มาแล๎วหลายคน ทั้งในการใช๎เทคนิคการเขียนภาพ วาดภาพระบายสีหรืองานศิลปะภาพถํายเลําเรื่องเป็นต๎น 
ล๎วนแล๎วน าเอาต๎นทุนจากแมํน้ าธรรมชาติเส๎นนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงานทั้งสิ้น ซึ่งแรง
บันดาลใจที่กลําวมานี้จึงยังไมํหยุดนิ่งไปจากความรู๎สึกของหลาย ๆ คน สามารถน ามาถํายทอดอารมณ์
ความรู๎สึกจนเป็นผลงานตํางๆได๎หลายชนิด หลายเทคนิค และหลากหลายวัสดุตําง ๆ นาๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ของผู๎วิจัยสร๎างสรรค์ผลงานในครั้งนี้  ด๎วยวิธีการเทคนิคขึ้นรูปประติมากรรม วัสดุโลหะ ที่มีแรงบันดาลใจ
ดังกลําว โดยผู๎วิจัย น าเอาลักษณะการเคลื่อนของผิวน้ า และแสงกระทบผิวน้ าจากแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ
ลักษณะตําง ๆ มาเป็นต๎นแนวคิดในการสร๎างสรรค์ผลงาน ทั้ง 4 ชิ้น เพ่ือให๎ความรู๎สึกทุกคนได๎เข๎าถึงผลงาน
อยํางใกล๎ชิดและสัมผัสได๎ถึงเจตนาของผู๎สร๎างสรรค์ผลงาน 
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วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาแหลํงน้ าธรรมชาติและการใช๎ชีวิตกับสายน้ าในจังหวัดสุพรรณบุรีใช๎เป็นสื่อแรงบันดาลใจ

แนวความคิดและการออกแบบสร๎างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
2. ศึกษารูปแบบ รูปรําง รูปทรง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของผิวน้ า แล๎วจึงน าไปสูํแนวความคิด

หลักชองชิ้นงาน 
3. เพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดหลักออกสูํสาธารณชน ได๎เข๎าใจแนวความคิดของผู๎สร๎างสรรค์ 
4. เพ่ือเป็นการสร๎างสื่อตัวอยํางให๎นักเรียน นักศึกษาได๎เห็นและเข๎าใจในกระบวนการสร๎างสรรค์งาน

ศิลปะอยํางถูกต๎อง 
 

วิธีด้าเนินกาวิจัย 
งานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” ซึ่งน าเรื่องราวของแมํน้ า ล า

คลองและชุมชนที่อาศัยอยูํริมแมํน้ าทําจีนมาเป็นแรงบันดาลใจ  โดยการน าแนวคิด รูปทรง รูปรําง ลักษณะการ
เคลื่อนไหวของผิวน้ าลักษณะตําง ๆ ปฏิกิริยาตํางๆ มาเป็นต๎นแนวคิดในการสร๎างสรรค์ผลงาน ซึ่งผู๎วิจัยได๎ศึกษา
จากแหลํงข๎อมูล จากอินเตอรเน็ตและแหลํงแมํน้ าในจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎ศึกษาวิเคราะห์ และรํางแบบผําน
กระบวนการรํางแบบตามแนวความคิดจนแล๎วเสร็จ ซึ่งมีข้ันตอนตํางๆดังนี้ 

 1. ศึกษาปัญหาและข๎อก าหนดขอบเขตของปัญหา 
 2. ศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูล 
 3. วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการออกแบบตามแนวความคิด 
 4. ขั้นตอนการรํางแบบตามแนวความคิด 
 5. ขั้นตอนการขึ้นรูปสร๎างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด 
 

ศึกษาปัญหาและข้อก้าหนดขอบเขตของปัญหา 
 ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของน้ าด๎วยการรํางลายเส๎น ที่ได๎จากรูปรําง  รูปทรงในการเคลื่อนไหว

ของผิวน้ าแตํละปฏิกิริยา เป็นต๎นแนวความคิดในการออกแบบเป็นรูปรําง รู ปทรงตามแนวความคิด เรื่อง 
“ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า”  และกระบวนการขึ้นรูป จนถึงสถานที่ติดตั้งผลงาน 

 
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 

  เพ่ือน าข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องมาใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบสร๎างสรรค์ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว๎ โดยแบํงข๎อมูลการออกแบบสร๎างสรรค์เป็น 2 สํวนใหญํ ๆ คือ 

  1. ข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตามแนวความคิด 
  2. ข๎อมูลเกี่ยวกับวัสดุในการขึ้นรูปตามแนวความคิด 
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการออกแบบตามแนวความคิด  
  1. วิเคราะห์รูปรําง รูปทรงที่เก่ียวกับรูปรําง รูปทรงของสายน้ า 
  2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก๎ปัญหาในแตํละข้ันตอน 
  3. วิเคราะห์ผลที่คาดวําจะได๎รับจากการรํางแบบตามแนวความคิด 
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ก้าหนดแนวความคิดการออกแบบ 
แมํน้ าทําจีน เป็นแมํน้ าที่แยกตัวออกจากแมํน้ าเจ๎าพระยาท่ีต าบลทําซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับ 

ฝั่งตะวันตกที่อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผํานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสาคร กํอนจะไหลออกสูํอําวไทยที่ต าบลบางหญ๎าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มี
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร   ซึ่งถือได๎วําเป็นแมํน้ าเส๎นเลือดหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เ ป็น
ทั้งใช๎ในการเกษตร การบริโภค และการคมนาคมทางน้ า สายน้ าแหํงน้ ากํอให๎เกิดแรงบันดาลใจแกํผู๎ที่สนใจใน
การสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านศิลปะ วรรณคดี และอีกหลายๆประเภทอีกมากหมาย ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยศึกษาได๎
ก าหนดแนวความคิดหลักในการสร๎างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพ่ือได๎ตามเป้าวัตถุประสงค์ 
 

           
                     ภาพที่  1  ภาพบนสันเขื่อนแมํน้ าทําจีน 

ครูแผน.กิจกรรมวันอนุรักษ์แมํน้ าฯ และวันเยาวชนแหํงชาติ. สืบค๎าจาก: 
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1 (7 มิถุนายน 2561) 

               
ภาพที่ 2  ภาพแมํน้ าทําจีนชํวงฤดูน้ าหลาก 

ครูแผน.กิจกรรมวันอนุรักษ์แมํน้ าฯ และวันเยาวชนแหํงชาติ. สืบค๎าจาก: 
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1 (7 มิถุนายน 2561) 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1
https://nanamfon19.files.wordpress.com/2014/01/e0b897e0b988e0b8b2e0b888e0b8b5e0b8991.jpg
https://nanamfon19.files.wordpress.com/2014/01/e0b897e0b988e0b8b2e0b888e0b8b5e0b8991.jpg


      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (765) 
 

            
ภาพที่ 3  ภาพบ๎านเรือนริมแมํน้ าทําจีน ชุมชนบ๎านแหลม 

ชุมชนต าบลบ๎านแหลม อ าเภอบางปลาม๎า.สืบค๎นจาก : http://www.suphan.biz/banleam.html  
 ( 2 กรกฎาคม 2561) 

ก้าหนดแนวความคิดของการสร้างสรรค์ 
 การออกแบบวิจัยเชิงสร๎างสรรค์เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลในจากสายน้ า” ผู๎วิจัยได๎ก าหนด
แนวความคิดหลักในการสร๎างสรรค์ผลงานดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 ภาพน้ าเทราดเกิดการเคลื่อนไหวเป็นวงกระจายกว๎าง 

สื่อการเรียนการสอน พรพรรณ วงศ์เรือนค า.สืบค๎นจาก: http://tl-tai.blogspot.com/  
( 18 กรกฎาคม 2561) 

  

http://www.suphan.biz/banleam.html
http://tl-tai.blogspot.com/


                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(766)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
ภาพที่ 5  ภาพคลื่นน้ าแผํกระจายวงกว๎าง 

สื่อการเรียนการสอน พรพรรณ วงศ์เรือนค า.สืบค๎นจาก: http://tl-tai.blogspot.com/  
(18 กรกฎาคม 2561) 

 
ภาพที่ 6  ภาพการเคลื่อนของน้ า 

สืบค๎นจาก: www.google.co.th (14 กรกฎาคม  2561)  
 

 
ภาพที่ 7 ภาพการเคลื่อนไหวของคลื่นที่รุนแรงน้ า 

สืบค๎นจาก: http://www.setwalls.ru ( 14   กรกฎาคม  2561) 
 

http://www.google.co.th/
http://www.setwalls.ru/


      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (767) 
 

 
ภาพที่ 8  ภาพกระเซนของน้ า 

สืบค๎นจาก: http://www.fibre.mx ( 14   กรกฎาคม  2561) 
ขั้นตอนการร่างแบบตามแนวความคิด 
 ภาพรํางลายเส๎นการเคลื่อนไหวของคลื่นน้ าและผิวน้ า ลักษณะตํางๆ ซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบที่หลากหลายดังนี้ 

 
ภาพที่ 9 ภาพรํางลายเส๎นการเคลื่อนไหวของคลื่นน้ าหรือผิวน้ า 

 
ภาพที่ 10  ภาพรํางลายเส๎นการเคลื่อนไหวของคลื่นน้ า อยํางรุนแรง 

 

http://www.fibre.mx/


                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(768)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

การรํางแบบการเคลื่อนไหวของผิวน้ า  โดยน าแนวความคิดจากแสงแดด ที่กระทบลงบนผิวน้ าเกิดการ
สะท๎อนระยิบระยับมีประกายสะท๎อน ตามแนวความคิดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 11  ภาพรํางแสงกระทบผิวน้ า 

 
 จากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเส๎น จากการเคลื่อนไหวสายน้ า ผู๎วิจัยน ามารํางแบบตาม
แนวความคิด เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” ดังนี้ 

     
ภาพที่ 12 ภาพแบบรําง ชิ้นที่  1  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (769) 
 

 
ภาพที่ 13 ภาพแบบรําง ชิ้นที่  2  

 
ภาพที่ 14 ภาพแบบรําง ชิ้นที่  3 

  
ภาพที่ 15 ภาพแบบรําง ชิ้นที่  4  



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(770)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

กระบวนการขึ้นรูปผลงานตามแนวคิด 
 กระบวนการขึ้นรูปสร๎างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด ด๎วยวัสดุที่ก าหนด ซึ่งเป็นโลหะแผํนความหนา 2 
mm  เป็นวัสดุที่มีความหนาพอตํอโครงสร๎างหลัก และดัดเป็นรูปรําง รูปทรงตามแบบที่ก าหนดได๎เป็นอยํางดี
และการพํนสีรถยนต์ เพ่ือความคงทนตํอแรงขูดขีดและกันสนิมอยํางถาวร ซึ่งกระบวนการดังตํอไปนี้ 

การข้ึนรูปด๎วยโลหะแผํนตามแนวความคิด 

 
ภาพที่ 16  ภาพการข้ึนรูปตามแบบ ชิ้นที่ 2  

 

 
ภาพที่ 17 ภาพการข้ึนรูปตามแบบชิ้นที่ 1  

 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (771) 
 

 
ภาพที่ 18  ภาพการข้ึนรูปตามแบบชิ้นที่ 4  

 
ภาพที่ 19  ภาพชิ้นงานท าสีรองพ้ืนตามแนวความคิด 

 

 
ภาพที ่20  ภาพชิ้นงานท าสีรองพ้ืนตามแนวความคิด 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(772)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
ภาพที่ 21  ภาพชิ้นงานท าสีรองพ้ืนตามแนวความคิด 

 
ขั้นตอนการติดแผ่นกระเบื้องโมเสค ตามแนวความคิด ทั้ง 4 ชิ้น 

 
ภาพที่ 22  ภาพขั้นตอนการทากาวตะปู เพ่ือติดตั้งกระเบื้องโมเสค ตามแนวความคิด 

 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (773) 
 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพขั้นตอนการปาดกาว เพื่อติดตั้งกระเบื้องโมเสคตามแนวความคิด 
 

ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการออกแบบสร๎างสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก คลื่นสายน้ า เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้ า” ได๎ด าเนินการตามแนวความคิดดังตํอไปนี้ 
  1. ผลการวิจัย “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” ออกแบบสร๎างสรรค์ตามแนวความคิด  
   จากผลงานการวิจัยสร๎างสรรค์ ชุด “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” 
ซึ่งแนวความคิดในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลงานนั้น ได๎รับแรงบันดาลใจจากแมํน้ า ล าคลองและ วิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง ที่อยูํรวมกันมาช๎านาน ซึ่งเป็นแมํน้ าสายหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพ่ือน าเอารูปรําง รูปแบบ รูปทรงของคลื่นและการเคลื่อนไหวของน้ า ในลักษณะ
ตํางๆมาเป็นต๎นแนวคิดในการออกแบบสร๎างสรรค์ได๎จ านวน 4 ชิ้นงาน และจะมีรูปรําง รูปทรงแตกตํางกันทั้ง 4 
ชิ้นงาน ซึ่งผลงานทั้ง 4 ชิ้นนี้  สามารถออกแบบสร๎างสรรค์ตรงกับแรงบันดาลใจของผู๎วิจัย ผลงานจะสื่อถึง
เรื่องราวตามแนวความคิดของผู๎วิจัย และสอดคล๎องกับแนวคิดท่ีให๎ผู๎ที่สนใจ ชื่นชอบในผลงานได๎มาสัมผัสได๎จริง 
ด๎วยการสามารถนั่งทับบนผลงานทั้ง 4 ชิ้น ในรูปรํางที่แตกตํางกัน ให๎ความรู๎สึกที่แตกตํางกันในพ้ืนที่สาธารณะ
ตามแนวความคิดของผู๎วิจัย โดยการจัดวางเป็นกลุํมเดียวกัน เสมือน เป็นทั้งงานประติมากรรมทางด๎านศิลปะ 
และเก๎าอ้ีส าหรับนั่งในพื้นที่สาธารณะของวําได๎ 
  2. ผลการวิเคราะห์การออกแบบสร๎างสรรค์ 
   ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์  ถูกสรรค์สร๎างขึ้นด๎วยสํวนประกอบของชิ้นสํวนที่ใกล๎เคียงกัน  
หากแตํสํวนประกอบเหลํานั้นล๎วนมีความส าคัญและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสมไมํวําจะเป็นที่มาของ
แนวคิด  แนวความคิด ความประทับใจ  การรวบรวมข๎อมูลการสร๎างภาพรําง  รวมถึงการสร๎างสรรค์ผลงานจริง  
ในการสร๎างสรรค์ผลงานให๎สมบูรณ์จนส าเร็จนั้น  จ าเป็นต๎องใช๎สํวนประกอบตํางๆ ที่เรียกวํา  ทัศนธาตุทาง
ศิลปะ (Visual Element) ซึ่งมีอยูํหลายชนิด  อาทิเชํน  จุด  เส๎น  สี  พ้ืนผิว  น้ าหนัก  รูปทรง  รวมถึงพ้ืนที่



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(774)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

วําง  น ามาจัดประกอบกันขึ้นมาใหมํเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมตรงตามเรื่องราวและเนื้อหาของผลงานที่ถูก
ก าหนดขึ้น 
 ในการสร๎างสรรค์ผลงานทั้ง  4  ชิ้นนี้  ได๎สร๎างสรรค์ขึ้นโดยน าความรู๎ความเข๎าใจจากทัศนธาตุและ
องค์ประกอบอื่น ๆ  ซึ่งในการสร๎างสรรค์ครั้งนี้ได๎น ามาเป็นตัวอยํางในการวิเคราะห์ไว๎พอสังเขป  ดังนี้ 
 
วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ  

รูปทรง ผลงานในชุด “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” ประกอบการจัดวางรวมกันของ
รูปรําง รูปทรง และวัสดุที่แข็งแรง และท่ีแตกตํางกันคือรูปทรง รูปทรง กริยาการคลื่นไหวของชิ้นงาน ทั้ง 4 ชิ้น 
ให๎ความรู๎สึกที่มีความเคลื่อนไหวจริง รับความรู๎สึกของแนวความคิด เมื่อน ามาประกอบกันเป็นกลุํม เป็นก๎อน 
เพ่ือให๎เห็นแรงเคลื่อนไหวของคลื่นน้ าที่ไมํเคยหยุดนิ่งทั้ง 4 ชิ้น ผลของการจัดรูปแบบการน าเสนอที่ตรงประเด็น
มีความความสัมพันธ์กับเรื่องราวอยํางสอดคล๎อง  

ในการสร๎างความหมายที่สัมพันธ์กับเรื่องราวของ “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า” ที่ร๎อย
เรียงชีวิตให๎เดินตรงกับแนวความคิดของผู๎สร๎างสรรค์ ที่น าการจัดวางของเรื่องราว สอดคล๎องกับเรื่องราว จนท า
ให๎รู๎สึกเหมือนเราได๎อยูํด๎วยกันในวิถีชีวิตสายน้ าอยํางมีความสุข 

1. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้ า รูปทรงที่ 2   
ขนาดกว๎าง  50 cm ยาว 200 cm  สูง 55 cm 

 
ภาพที่ 24 ภาพผลงานส าเร็จชิ้นที่ 2 

  2. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้ า รูปทรงที่ 4 ขนาดกว๎าง 55 ยาว 200 สูง 55 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานส าเร็จชิ้นที่ 4 

  3. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้ า รูปทรงที่ 3 ขนาดกว๎าง 55 ยาว 230 สูง 70 

 
ภาพที่ 23 ภาพผลงานส าเร็จชิ้นที่ 3 

  4. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้ า รูปทรงที่ 1 ขนาดกว๎าง 55   ยาว 250  สูง 70  

 
ภาพที่ 24 ภาพผลงานส าเร็จชิ้นที่ 1 
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  จากการด าเนินการออกแบบสร๎างสรรค์ตามแนวความคิด เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจาก
สายน้ า”ในครั้งนี้ ได๎ผลงานตามแนวคิดและท าการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบสร๎างสรรค์ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์รูปแบบ รูปรําง รูปทรง จากแรงบันดาลใจจากแมํน้ า ล าคลองจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้ า”  นั้น รูปทรง รูปรํางแตํละชิ้น ตรงกับแนวความคิดของผู๎วิจัย
อยํางกลมกลืน สามารถสื่อถึงคลื่นของคลื่นน้ า ในปฏิกิริยาตําง ๆ การให๎สีของชิ้นงานมีองค์ประกอบตรงกับ
แนวความคิดของผู๎ออกแบบอยํางชัดเจน และการจัดวางนั้น เหมาะแกํการจัดวางในที่สาธารณะ และสถานที่
ราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎อยํางลงตัว 
 
สรุปและอภิปลายผล 
 ผลการวิจัยสร๎างสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก คลื่นสายน้ าแมํน้ า สุพรรณบุรี เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้ า” เป็นผลงานการผสมผสานระหวํางสายน้ า กับชีวิตสองฝั่งคลอง เป็นผลงานที่ผํานการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยํางลงตัว สามารถสื่อถึงแนวคิดของผู๎วิจัยและสอดคล๎องกับเรื่องราวที่ค๎นคว๎าหาข๎อมูล
เกี่ยวกับแหลํงแมํน้ า สายน้ าสายหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงได๎เข๎าใจเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชุมชนของทั้งสองฝั่งคลอง ซึ่งวัฒนธรรมนี้ยังคงรักษาและใช๎ชีวิตอยํางเป็นไปตามปกติ เพียงแตํจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ๎างในเรื่องของการคมนาคมทางน้ าจะลดน๎อยลง ความการเปลี่ยนของ เทคโนโลยี  ซึ่งผู๎วิจัย
น าเอาข๎อมูลดังกลําวมาประมวลผล และร๎อยเรียงเรื่องราวมาสร๎างสรรค์เป็นแนวคิดในการท าผลงาน
ประติมากรรม ที่กํอให๎เกิดความงามตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีการออกแบบ คือการสร๎างสรรค์
สิ่งใหมํ ๆ ของผลงานทางศิลปะอันทรงคุณคํา 

 
คุณค่าทางวิชาการ 
 ผลการวิจัยสร๎างสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก คลื่นสายน้ าแมํน้ า สุพรรณบุรี เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้ า” นอกจากจะตอบสนองตามแนวความคิดทางด๎านความงามสุนทรียศาสตร์ และอาจจะมี
ประโยชน์ด๎านอ่ืนอีกทางหนึ่งด๎วย คือผู๎วิจัยได๎มีการสืบค๎นข๎อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต และจากสถานที่จริงของ
แหลํงน้ าและแมํน้ า ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรมสองฝั่งคลอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ที่
อาจเป็นประโยชน์แกํผู๎ที่สนใจ และน าเรื่องราวหรือข๎อมูลดังกลําวนี้ มาใช๎ในการค๎นคว๎าตํอยอดเพ่ือประโยชน์
อยํางใด อยํางหนึ่งก็เป็นได๎ อีกท้ังผลงานวิจัยสร๎างสรรค์ชุดนี้ ผู๎วิจัยยังคงเล็งเห็นถึงภาคอุตสาหกรรมของผลงาน
ชุดนี้ กลําวคือ ผลงานชุดนี้อาจจะน าไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เป็นชิ้นงานชุดเก๎าอ้ีสนามในสวนสาธารณะ เพ่ือ
การพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 

 หุํนกล๎ามเนื้อคนเต็มตัว (Figure Anatomy Sculpture) ที่ใช๎เป็นสื่อการสอนในการศึกษาศิลปะใน
ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น สันนิษฐานวํา ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรีเป็นผู๎น าเข๎ามาจากประเทศอิตาลีใน ชํวงที่
ทํานมาเป็นอาจารย์สอนศิลปะในประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาตลอดจนผู๎ศึกษาศิลปะใน
ประเทศไทยจะใช๎สัดสํวนจากหุํนกล๎ามเนื้อคนเต็มตัวนี้ในการศึกษา ซึ่งเป็นสัดสํวนของชายยุโรป แบบ 
Caucasoid แตํยังไมํมีหุํนต๎นแบบมาตรฐานสัดสํวนความงามตามแบบของผู๎ชายไทย Mongoloid ในการใช๎
ศึกษา ซึ่งหากมีผู๎ท าการศึกษาหาความงามของผู๎ชายไทยเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์ในการศึกษาท้ังทางด๎านศิลปะ
และทางด๎านแขนงอ่ืน ๆ ได๎จะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง  
 โครงการวิจัย “การสร๎างหุํนต๎นแบบกล๎ามเนื้อชายไทยเพ่ือการศึกษาศิลปะ” จึงเกิดข้ึนจากปัญหา
ดังกลําว เพื่อรวบรวมข๎อมูลที่สามารถเป็นบรรทัดฐานของความงามตํอการเรียนรู๎ศิลปะของผู๎เรียนศิลปะและ
บุคคลทั่วไป โดยผู๎วิจัยได๎ท าการหาข๎อมูล สอบถามความเห็นผู๎ชํวยในสาขานาฏศิลป์และประติมากรรม และได๎
ข๎อสรุปเป็น นายฐาปกรณ์ แถวกระตําย อายุ 28 ปี ซึ่งจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เต็มวัยชายไทยมากที่สุด และมีเชื้อ
ชาติไทยไมํมีเจือปนเชื้อชาติอ่ืน ๆ มีคําดัชนีมวลกายที่มีสุขภาพดีเยี่ยม และสัดสํวนความสูง 183 เซนติเมตร 
น้ าหนัก 85.9 กิโลกรัม ซึ่งตัวแปรของความงามในรูปผู๎ชายนั้นขึ้นอยูํกับสํวนของกล๎ามเนื้อและสํวนของไขมันซึ่ง
คําของความงามเหลํานี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตํด๎วยการระบุคําตําง ๆ ไว๎ให๎คงที่พร๎อมกับผลส าเร็จของ
งานวิจัยที่เป็นผลงานประติมากรรม จะเป็นบรรทัดฐานในการวัดคําความงามส าหรับผู๎ศึกษาศิลปะที่ต๎องการรู๎
สัดสํวนและคํามาตรฐานของชายไทย ซึ่งจะชํวยพัฒนา การศึกษาด๎านศิลปะให๎ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งระดับ
สถาบันและระดับประเทศตํอไป 
 
ค้าส้าคัญ: หุนํกล๎ามเนื้อคนเต็มตัว,หุํนกล๎ามเนื้อ,หุํนต๎นแบบเพื่อการศึกษาศิลปะ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 
 Teaching Materials of Teutonic Muscles used in Thailand Art Education is assumed was 
imported by Professor Silpa Bhirasri from Italy during the session he was an Art teacher in 
Thailand. Until now Art educator in Thailand has been using this proportion of a European 
man's Teutonic muscles. But there is no standard prototype in the ideal of Thai men to use 
for Art study and other branches. It is very useful if there is an ideal Thai male prototype for 
Art study. 
 From the problem, the research project "Thai Male Muscle Anatomy Sculpture for Art 
study" was organized to gather information that can be used as a basis for the beauty of the 
Art students and others. The researcher have searched for information and ask for experts 
opinion in the field of Thai Dramatic Arts and sculpture. And the conclusion is Mr. Thapakorn 
Thaew-Kratai 28 years of age, who will be the most complete Thai male figure. He has no 
direct racial ethnicity, has a healthy body mass index also is 183 cm tall and weight 85.9 kg.  
 The variation of male beauty is depended on the muscle and fat. The value of these 
beauty also varies by age but by identifying the values to be consistent with the results of 
the research as a sculpture. That will be the norm to measure beauty for other peoples who 
want to find the beauty of Thai men and for art educators who want to know the ideal 
proportions and standards of Thai men. This will benefit both the institutional and national 
level as the aim of the researcher to improve the art education. 

 
Keywords: Figure Anatomy Sculpture, Ecorché, Sculpture for Art study. 
 
บทน้า 
 สื่อการสอนหุํนกล๎ามเนื้อคนเต็มตัวในปัจจุบัน สันนิษฐานวํา ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรีเป็นผู๎น าเข๎ามา
จากประเทศอิตาลีใน ชํวงที่ทํานมาเป็นอาจารย์สอนศิลปะในประเทศไทย หุํนดังกลําวซึ่งเป็นต๎นแบบการศึกษา
ศิลปะในหลายๆประเทศ โดยประติมากรชาวฝรั่งเศส Jean-Antoine Houdon (1741-1828) เป็นผู๎ปั้นภาพนี้
(Andrea Felice.29 มิถุนายน 2555.[ออนไลน์]) เป็นรูปของนักบุญ John the Baptis ก าลังกระท าพิธีศีลจุํม
ให๎แกํพระเยซู และหุํนดังกลําวถือวํามีความงาม ทางโครงสร๎างและสัดสํวนที่ถือวํามีความงามตามอุดมคติตาม
มาตรฐานของชนชาติยุโรป 
 ปัจจุบันผู๎ศึกษาศิลปะในประเทศไทยใช๎สัดสํวนนี้ซึ่งเป็นของชนชาติยุโรปในการศึกษา แตํยังไมํมีหุํน
ต๎นแบบมาตรฐานสัดสํวนความงามตามแบบของชนชาติไทย หากมีผู๎ท าการศึกษาหาความงามของชายไทยเพ่ือ
น ามาใช๎ประโยชน์ในการศึกษาทั้งทางด๎านศิลปะและทางด๎านแขนงอ่ืน ๆได๎ จะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง 
 ผู๎วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะค๎นหาความงามของสัดสํวนชายไทยเพื่อการศึกษาด๎านศิลปะ  โดยจัดสร๎างหุํน
ต๎นแบบกล๎ามเนื้อชายวัย 25-35 ปีซึ่งเป็นหุํนที่มีสัดสํวนแบบคนไทยและถูกจัดสร๎างใหมํโดยคนไทย โดยศึกษา
จากความงามของชายไทยที่ศาสตราจารย์ศิลป์ได๎คิดค๎นมาแล๎วในการปั้นรูปอนุสาวรีย์ตําง ๆ ในประเทศไทย  



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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จากต าราสอนกายวิภาคของอาจารย์สนั่น ศิลากร(สนั่น ศิลากร. (2558) [ออนไลน์]. ) และจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู๎ศึกษาศิลปะในประเทศไทย เพ่ือท าหุํนต๎นแบบที่ถูกจัดสร๎างขึ้นมาใหมํ  มาใช๎ในการศึกษา
ศิลปะโดยตรง ซึ่งต๎องมีความถูกต๎องของโครงสร๎างกระดูก ต าแหนํงกล๎ามเนื้อ และเพียบพร๎อมไปด๎วยความงาม
ทางสัดสํวนโครงสร๎างที่เป็นมาตรฐานความงามของชายไทย   เพื่อที่จะได๎น าความรู๎เหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์ได๎
หลากหลายและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและชาติอ่ืน ๆ ที่มองหาความงามของชายชนชาติไทย 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพเปรียบเทียบสัดสํวนเส๎นดิ่งและเส๎นนอนของหุํนต๎นแบบ 
รูปหุํนต๎นแบบที่ใช๎ในประเทศไทย(ภาพซ๎าย)และรูปของนักบุญ John the Baptis ก าลังกระท าพิธีศีล

จุํมให๎แกํพระเยซู (ภาพขวา) 
“ที่มา: ผู๎วิจัย”โดยน าภาพจาก https://felicecalchi.blogspot.com/2012/06/story-of-famous-

ecorche.html มาวิเคราะห์เส๎นสัดสํวน 
 

 อนุเคราะห์ภาพจากประติมากร อัษฎายุธ อยูํเย็น ผํานแอลพิเคชั่น Line ที่มาการค๎นหาข๎อมูลเรื่องประติ
มากรผู๎ปั้นภาพนี้ จาก อาจารย์นที ทับทิมทอง ท าภาพเปรียบเทียบเส๎นดิ่งเส๎นนอนผํานโปรแกรม Paint 3D 
โดยผู๎วิจัย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาความงามทางด๎านรูปทรงสัดสํวนของชายไทยที่เป็นที่ยอมรับกันวํามีความงามส าหรับศึกษา
ศิลปะ 
 2. สร๎างหุํนต๎นแบบกล๎ามเนื้อชายไทย วัยระหวําง 25-35 ปี เพ่ือส าหรับใช๎ในการศึกษาศิลปะ 
 3. ศึกษากระดูก กล๎ามเนื้อ ของมนุษย์ที่ถูกต๎องตามหลักวิชากายวิภาค เพ่ือส าหรับใช๎ในการศึกษาศิลปะ 
 
  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (781) 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ผู๎วิจัยได๎แบํงข้ันตอนในกระบวนการวิจัยไว๎6ขั้นตอนโดยเริ่มจาก 
 1. เก็บรวบรวมข๎อมูล    2. วิเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือตั้งสมมุติฐานในการสร๎างสรรค์ผลงาน  
 3. สร๎างสรรค์ผลงาน    4. กระบวนการตรวจสอบจากท่ีปรึกษา  
 5. ประเมินผลการวิจัย    6. ท ารายงานการวิจัย 
 

        
 

ภาพที่ 2 ภาพการบันทึกเก็บข๎อมูลสัดสํวนความกว๎างยาวกระดูก ของแบบ 
“ที่มา: ผู๎วิจัย” 

 

          
ภาพที่ 3 ภาพกระบวนการปั้นจากภายในสูํภายนอก 

                           “ที่มา: ผู๎วจิัย”โดยใช๎ข๎อมูลจาก โปรแกรม Muscula System 3D Atlas AnatoMy 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(782)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 ในลักษณะพิเศษของงานวิจัยชิ้นนี้คือการปั้นจากภายในสูํภายนอกโดยเริ่มจากโครงกระดูกแล๎วใสํ
กล๎ามเนื้อทีละชิ้นที่จ าเป็นตํอการศึกษาศิลปะ โดยมีกลุํมกล๎ามเนื้อที่ใช๎ทั้งหมด 42 ชุด โดยกระบวนการปั้น
ทั้งหมดใช๎ตัวเลขยํอสํวน 4 เทําเป็นหลัก ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นสํวนผสมระหวํางเหตุผลทางข๎อมูลผสมผสานกับ
อารมณ์ความรู๎สึกของความงาม จึงนําจะเรียกได๎วําเป็นผลงานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ เพราะมีสํวนผสมของเหตุผล
และอารมณ์อยูํรํวมกันในผลงานชิ้นนี้ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสัดสํวนและโครงสร๎างทางรํางกาย ของผู๎เป็นแบบตัวอยํางซึ่งถือวํามีความใกล๎เคียงความ
งามสมบูรณ์แบบของชายไทย โดยการระบุกลุํมตัวอยํางมาให๎เลือกเป็นจ านวน 4 คนจาก กลุํมนักศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และได๎ข๎อสรุปเป็น นาย ฐาปกรณ์ แถวกระตําย อายุ 28 ปีความสูง 183 
เซนติเมตร น้ าหนัก 85.9 กิโลกรัม เป็นคนภาคกลางเกิดกรุงเทพ มีปู่เป็นคนอยุธยา ตาเป็นคนสุพรรณ ถือวํามี
เชื้อสายไทยภาคกลางแท๎ มีคําดัชนีมวลกายที่มีสุขภาพดีเยี่ยม จึงได๎ข๎อสรุปวําเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดใน
งานวิจัยนี้ และได๎น าไปให๎ที่ปรึกษาให๎ค าแนะน า และเห็นชอบกับกลุํมตัวอยํางคนนี้  
 
ตารางที่ 1 ตารางค่าดัชนีมวลกายของแบบตัวอย่างชายไทยเพ่ือการศึกษาศิลปะ 
 

ค่าดัชนีมวลกายของแบบตัวอย่างชายไทยเพ่ือการศึกษาศิลปะ 
นาย ฐาปกรณ์ แถวกระตําย อายุ 28 ปี สูง 183 เซนตเิมตร น้ าหนัก 85.9 กิโลกรมั 

เชื้อชาติไทย (จังหวัดกรุงเทพ) 
Weight                   

85.9 
Body Fat %           

18.9 
Body Water %       

58.1 
Muscle Mass           

66.0 
Physique Rating          

6 
BMR                    

2013 
Metabolic Age           

22 
Bone Mass              

3.6 
Visceral Fat               

1 

* คําดัชนีมวลกายของตัวอยํางทีน่ ามาวิจัยโดยใช๎เครื่องวัดองค์ประกอบในรํางกาย ซึ่งมีลักษณะคลา๎ยเครื่องช่ังน้ าหนัก สามารถ
วัดคําเปอรเ์ซ็นต์ของไขมัน น้ า มวลกระดูก มวลกล๎ามเนื้อ อัตราเผาพลาดพลังงานขั้นพื้นฐานและอายเุทียม บอกสัดสํวนของ
กล๎ามเนื้อและไขมันได๎ โดยผู๎วิจัยได๎ท าการบันทึกคําตาํง ๆเหลํานี้ไว๎ในชํวงกระบวนการเก็บข๎อมูล 
ที่มา: ผู๎วิจัย 
 
 และที่สามารถเป็นข๎อสรุปเรื่องของความงามของแบบชายไทยก็คือ ทางผู๎ชํวยด๎านนาฏศิลป์ อาจารย์ 
มรกต ไพรศรี ได๎แนะน าแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด การหาชายไทยที่มีสํวนความสูง183 ถือวําหาได๎ยาก จะมี
ลักษณะที่ใกล๎เคียงความงามของชายไทยมากสุดและได๎รับการยอมรับจากที่ปรึกษา ร.ศ.ฉายณภา เลปาจารย์ 
วําเป็นแบบที่เหมาะสมดูเป็นชายไทยที่สมบูรณ์มากกวํากลุํมตัวอยํางที่เหลืออีกสามคน  
 หลังจากนั้นผู๎วิจัยได๎ท าการบันทึกข๎อมูลของแบบ ในที่สุดกระบวนการสร๎างหุํนต๎นแบบกล๎ามเนื้อ
ชายไทย ก็ยังต๎องพ่ึงพาความรู๎ทางศิลปะของผู๎วิจัยเป็นส าคัญเพราะหุํนคนจริงไมํสามารถยืนในทําทางที่งดงาม
ได๎สมบูรณ์เพราะยังคงเป็นมนุษย์อยูํ ยังต๎องอาศัยการปรุงแตํงด๎านความงามเพ่ิมเข๎าไปด๎วยกระบวนการปรับ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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แบบในผลงานประติมากรรม และท าให๎ในงานวิจัยได๎ค๎นพบความรู๎จากประติมากรยุค  Renaissance วํามี
หลักการออกแบบรูปปั้น ผลงานของประติมากรยุคเกํา ๆจึงดูมีความงดงามเกินกวําจะพบเห็นได๎ในมนุษย์ 

 

 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์เส๎น Chief Line, Plumb Line, Line of Contrast 

ที่มา: ผู๎วิจัย“โดยน าภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo) และ
https://felicecalchi.blogspot.com/2012/06/story-of-famous-ecorche.html มาวิเคราะห์เส๎น 

 
จากภาพเส๎นที่ส าคัญในผลงานยุค Renaissance มีดังนี้ 
 1. Chief Line(เส๎นสีเหลือง)  เส๎นที่ลื่นไหลกลางล าตัวของรูปคน 
 2. Plumb Line (เส๎นสีแดง) เส๎นดิ่ง 
 3. Line of Contrast(เส๎นสีฟ้า) เส๎นที่ขัดแย๎งตรงข๎ามกัน 
 
 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลสัดส่วนความสูงความยาวของกระดูกชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ 
 

ความสูงรวม เมื่อยืนตั้งแต่กะโหลกศีรษะถึงส้นเท้ารวมสูง 183 cm 
การวัดแบบไล่ตั้งแต่งช่วง
ศีรษะลงไปตามล้าดับ 

การวัดกระดูกส่วนขา การวัดกระดูกส่วนแขน 

กะโหลก 
สูง  23 cm 

ต๎นขาทํอนบน Femur  
ยาว 48 cm 

แขนทํอนบน  Humerus  
ยาว 34.8 cm 

กระดูกสันหลัง  
ยาว 71.3 cm 

หน๎าแข๎ง Tibia       
ยาว 46 cm 

แขนทํอนลําง   Ulna  
ยาว 29 cm 

จากกะโหลกถึงกระดูก
หัวหนําว Pubic  สูง 84 cm 

ข๎างแข๎ง Fibula ยาว  
46 cm 

แขนทํอนลําง   Radius  
ยาว 27.5 cm 

จากกระดูกหัวหนําว Pubic 
ถึงส๎นเท๎า  สูง 88.4 cm 

ความสูงเท๎า 8 cm 
ความยาวของเท๎า 30.2 cm 

ความยาวฝ่ามือ 
ยาว 20.6 cm 

จากหัวกระดูกขาทํอนบน 
Femur ถึงส๎นเท๎า  
สูง 102 cm 

  

 * คําความสูงความยาวของกระดูกที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาศิลปะ 
  ที่มา: ผู๎วิจัย 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลสัดส่วนความกว้างของกระดูกชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ 
 

สรุปผลสัดส่วนความกว้างกระดูกชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ 
ความกว๎างกะโหลก 14 cm                                ความกว๎าง สะโพกวัดจาก(Anterior superior 

iliac spine) 25 cm 
ความกว๎าง ไหลํวัดจากกระดูกแขนทั้งสอง
ข๎าง 34 cm                            

ความกว๎าง กระดูกก๎นวัดจาก (Ischial 
tuberosity) 10 cm 

ความกว๎าง กระดูกไหปลาร๎า (clavicle)                                                         
12 cm 

ความกว๎าง  สะโพกลําง วัดจากหัวกระดูกขา
ทํอนบน (Greater trochanter) 30.8 cm 

ความกว๎าง กระดูกซี่โครงวัดจากสํวนกว๎าง
ที่สุด 23 cm 

ความกว๎าง ฝ่าเท๎า 7.2 cm 

 * คําความกว๎างของกระดูกที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาศิลปะ 
 ที่มา: ผู๎วิจัย 
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ตามตารางเป็นผลของการวิจัยในสัดสํวนของกระดูกซึ่งวัดสํวนตามแนวความสูงและความกว๎าง
โดยเฉพาะ เพ่ือให๎กระบวนการบันทึกข๎อมูลเป็นไปอยํางมีระบบไมํสับสน วัดขนาดเฉพาะสํวนที่เป็นกระดูกไมํ
วัดจากแนวของผิวหนังเนื่องจากผิวหนังมีความเปลี่ยนแปลงมากตามมวลของไขมันในรํางกายแตํละคน 

 
ภาพที่ 5 ภาพสัดสํวนความยาวความกว๎างกระดูก 

ที่มา: ผู๎วิจัย 
 ตามภาพเป็นรูปผลของงานวิจัยในเรื่องของขนาดความยาวและความกว๎างกระดูกเทําที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาศิลปะ  
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ภาพที่ 6 ภาพสัดสํวนแบบ 8 สํวน 

“ที่มา: ผู๎วิจัย” 
 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลสัดส่วนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ 
 

สรุปผลสัดส่วนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ 
จากกะโหลกศีรษะจะใช๎เป็น 1 สํวน เมื่อวัดจากบนลงลํางทั้งตัวจะได๎เป็น 8 สํวน 
สัดส่วนทั้งตัว สัดส่วนของแขน 
สํวนที่ 1 จากศีรษะถึงปลายคาง แขนยาวตั้งแตํหัวไหลํถึงปลายนิ้วกลางเทํากับ 3 

สํวนกับอีก 3/4 หรืออาจวัดจากบริเวณใต๎รักแร๎
มาถึงปลายนิ้วจะได๎ 3 สํวนของศีรษะ 

สํวนที่ 2 จากคางถึงเหนือราวนม สํวน 1จากรักแร๎ถึงข๎อศอก 

สํวนที่ 3 จากเหนือราวนมถึงเหนือ
สะดือ 

สํวน 2 จากศอกถึงเหนือข๎อมือ 

สํวนที่ 4 จากเหนือสะดือถึงหัวเหนํา สํวน3จากเหนือข๎อมือถึงปลายนิ้ว 
สํวนที่ 5 จากหัวเหนําถึงขาทํอนบน สัดส่วนของความกว้างไหล่ 

จากกลางคอถึงปลายไหลํเทํากับ 1 สํวนของศีรษะ 
สํวนที่ 6 จากขาทํอนบนถึงใต๎เขํา สัดส่วนความกว้างของเอว 

กว๎างเทํากับ 1 กับอีก 5/16 สํวนของศีรษะ 
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สรุปผลสัดส่วนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ 
สํวนที่ 7 จากใต๎เขําถึงหน๎าแข๎ง สัดส่วนความกว้างของสะโพก  กว๎าง 1 สํวนครึ่ง 

โดยวัดจากปลายกระดูก Anterior superior iliac 
spine 

สํวนที่ 8 จากหน๎าแข๎งถึงส๎นเท๎า 

 ที่มา: ผู๎วิจัย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลของการวิจัยทั้งสํวนที่เป็นกล๎ามเนื้อซึ่งเป็นสํวนที่อยูํด๎านในรํางกาย มองไมํเห็นได๎ด๎วยตา อาศัย
จากหลักการความรู๎ของกระดูกและจุดยึดเกาะกล๎ามเนื้อเป็นตัวการในการสร๎างรูป สํวนนี้จึงยังถือเป็นสํวนของ 
นามธรรมคืออาศัยความรู๎และจินตนาการในการสร๎างรูปขึ้นมา และสํวนที่เป็นรูปธรรมคือข๎อเท็จจริงทางข๎อมูล
สัดสํวนตําง ๆ ของกระดูก จากการวัดขนาดจากแบบ การบันทึกภาพถําย การมองแบบตามท่ีตาเห็น สํวนนี้จะ
มีหลักฐานชัดเจนในการวัดและหาข๎อสรุปได๎มากกวํา ในการวิจัยลักษณะนี้จึงเป็นสํวนผสมระหวํางข๎อเท็จจริง
ตามท่ีตามองเห็นและจินตนาการความรู๎จากหลักการทางกายวิภาค   

 
ภาพที่ 7 ภาพผลงานหุํนกล๎ามเนื้อชายไทยในอุดมคติเพ่ือการศึกษาศิลปะ 

“ที่มา: ผู๎วิจัย” 
 

 ในวิธีการที่จะน ามาใช๎ในการศึกษาศิลปะควรเริ่มจากข๎อเท็จจริงทางสัดสํวนกํอนซึ่งเป็นสํวนส าคัญที่หา
ข๎อโต๎แย๎งข๎อเท็จจริงได๎ยากเมื่อเริ่มจากข๎อมูลที่ถูกต๎องแล๎วทั้งการวัดและการยํอสํวนให๎เป็นเลขงําย ๆ และ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบความถูกต๎องได๎แล๎ว แล๎วจึงคํอยปรับขึ้นรูปตามหลักการความรู๎ทางกายวิภาค เพ่ือให๎
เกิดรูปทรงจากภายใน หลังจากขึ้นรูปด๎วยวิธีการดังกลําวได๎ครบทั้งรูปแล๎วจึงคํอยย๎อนกระบวนการมาดูรูป
ภายนอก วําตรงตามแบบที่เก็บข๎อมูลไว๎หรือไมํ สํวนนี้จ าเป็นต๎องปรับให๎รูปตรงตามแบบ พร๎อมทั้งจะได๎ความรู๎
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เพ่ิมเติมในเรื่องของการเกิดเป็นรูปรํางนั้น ๆได๎อยํางไรอยํางแท๎จริง การเกิดรูปทรงของมนุษย์นั้นเกิดจากการ
รวมตัวกันของกระดูกกล๎ามเนื้อไขมันและผิวหนัง ตัวกระดูกนั้นมีความแนํนอนในการคงรูปรํางตามเดิมที่สุด
สํวนกล๎ามเนื้อไขมันและผิวหนังจัดเป็นรูปรํางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ผู๎ศึกษาจ าเป็นต๎องสังเกต
ให๎มาก เชํนเมื่อกล๎ามเนื้อเกร็งตัวจะปรากฏเป็นรูปรํางอยํางหนึ่ง เมื่อคลายตัวกลับเปลี่ยนรูปรํางเป็นอีกแบบ
หนึ่ง หน๎าอกของคนอ๎วนมีรูปรํางอยํางหนึ่ง คนผอมกลับมีรูปรํางหน๎าอกอีกแบบหนึ่ง เป็นต๎น 
 ผลการวิจัยในเรื่องของสัดสํวนชายไทยเพ่ือการศึกษาศิลปะ จากการวัดจากแบบที่เลือกมาได๎สัดสํวน ซึ่ง
ใช๎   กะโหลกศีรษะเป็นสํวนหลักในการวัดผลสํวนตามความสูงของแบบคือ 183 cm ได๎ผลของสํวนเป็น 8 สํวน 
ซึ่งอาจตํางจากผู๎ชายไทยทั่วไปที่มีสํวน 6 สํวนครึ่ง 7 สํวน หรือ 7 สํวนครึ่ง ตัวแปรส าคัญอยูํที่ความสูงและ
ขนาดกะโหลกศีรษะ ชายไทยทั่วไปที่สูง 175 มีขนาดกะโหลกที่ 23 cm แตํของแบบขนาดความสูงถึง183 cm 
แตํศีรษะยังมีขนาดอยูํที่ 23 cm ท าให๎สัดสํวนมีความงามมากกวําคนทั่วไป ลักษณะของคนที่มีกะโหลกศีรษะ
เล็กจะพบได๎จากดารา นักแสดง ซึ่งก็จะมีสํวนศีรษะเล็กเชํนกัน  
 ตัวแปรของความงามในรูปคนเต็มตัวนั้นขึ้นอยูํกับสํวนของกระดูก กล๎ามเนื้อและสํวนของไขมันซึ่งคําของ
ความงามเหลํานี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตัวแปรเรื่องสัดสํวนนี้อาจผันแปรไปตามความต๎องการของผู๎สร๎าง
ศิลปะ อาจลดลง หรือเพ่ิมขึ้น แตํแตํด๎วยการระบุคําตําง ๆ ไว๎ให๎คงที่พร๎อมกับผลส าเร็จของงานวิ จัยที่เป็น
ผลงานประติมากรรม จะเป็นบรรทัดฐานในการวัดคําความงาม ส าหรับทั้งชนชาติอ่ืน ๆที่ต๎องการหาคําความ
งามของชายไทยและส าหรับผู๎ศึกษาศิลปะที่ต๎องการรู๎สัดสํวนและคํามาตรฐานของชายไทยเพ่ือศึกษาด๎านความ
งามทางศิลปะ ซึ่งเป็นความมุํงหมายของผู๎วิจัย ที่จะชํวยพัฒนาการศึกษาด๎านศิลปะ ให๎ดียิ่งขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ ทั้งระดับสถาบัน และระดับประเทศตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ในการน าผลของงานวิจัยนี้ไปใช๎ในการศึกษาศิลปะ หากน าไปใช๎สอนควรเริ่มต๎นจากการวัดสัดสํวนของ
แบบจริง แตํหากไมํได๎เริ่มจากข๎อเท็จจริงเหลํานี้แล๎ว การสอนจะไมํสามารถจะรู๎ได๎เลยวําอะไรคือถูกอะไรคือผิด 
จะเป็นเพียงการโต๎แย๎งทางความคิดเห็นระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน เมื่อด าเนินการไปในสํวนการเรียนรู๎ทาง
ข๎อเท็จจริงเรียบร๎อยแล๎ว สํวนนามธรรมของความงามของกล๎ามเนื้อและรูปรํางกระดูกผู๎สอนอาจแนะน าตาม
ความคิดเห็น ความรู๎และประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎ สํวนผู๎เรียนจะตัดสินใจอยํางไรต๎องปลํอยให๎เป็นไปตาม
ธรรมชาติ และประสบการณ์ของผู๎เรียนเอง ข๎อคิดเห็นจากงานวิจัยนี้จึงแนะน าวําแยกให๎ออกระหวํางการสอน
ในสํวนข๎อเท็จจริงและการสอนในสํวนของความคิดเห็น ในสํวนของนามธรรมคือทัศนธาตุทางศิลปะผู๎สอนควร
ท าเพียงแคํสอนแนะน า สํงเสริม สร๎างบริบทตําง ๆ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎สํวนนี้และอยําไปบังคับให๎ผู๎เรียนเห็นใน
สํวนของทัศนธาตุทางศิลปะตําง ๆ ที่ผู๎สอนเห็น ต๎องปลํอยให๎ประสบการณ์และการรับรู๎ของผู๎เรียนเกิดขึ้นเอง
แม๎จะใช๎เวลามากข้ึนก็ตาม แตํสํวนนี้หากผู๎ศึกษาเห็นเองจึงจะเป็นความรู๎อยํางแท๎จริงและยั่งยืน 
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การเรียนรู้วิชาวาดเส้นโดยใช้แผ่นภาพและวีดทีัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
LEARNING TO DRAWING WITH PICTURE SHEETS AND A VIDEO  

SHOWING THE PROCESS 
 

บุญพาด  ฆังคะมะโน  
BOONPARD  CANGKAMANO  

 

บทคัดย่อ 
           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย โดยการค๎นคว๎า 
รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการวาดเส๎น เรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ประกอบด๎วยทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีการ
และข้ันตอนการวาดเส๎น ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการวาดเส๎น แล๎วน ามาจัดท าเป็นสื่อนวัตกรรมแสดงวิธีการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในรูปแบบของแผํนภาพและวีดีทัศน์ กรณีศึกษา : การวาดเส๎นหุํนนิ่งรูปทรง
กรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม ส าหรับใช๎เป็นสื่อในการสร๎างความเข๎าใจและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการวาด
เส๎นของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ :  การเรียนรู้ , การวาดเส้น , แผ่นภาพ , วีดีทัศน์ , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

Abstract 
               This research is aimed at researching. Gather information related to drawing and 
analyze data and compile it into drawing that contains theories, principles, techniques, 
methods and procedures for drawing, problems and suggestions for drawing. Provides 
innovative media to explain the methods and basic steps to drawing in the picture sheets 
and videos showing the methods and procedures for drawing. Case Study: Drawing a Conical, 
Cone, and Pyramid shape. Hexagon Include explane and suggestions to draw. To use as a 
medium for understanding and developing basic skill to draw for students. 
 
Keywords : Learning , Drawing, Picture sheets , Video showing , The process 
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บทน้า 

             การวาดเส๎นเริ่มมีมาตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ (พิษณุ ประเสริฐผล, 2549 : 5) และมีวิวัฒนาการ
มาโดยตลอด มนุษย์โบราณใช๎วัสดุที่สามารถหาได๎ มาขูด ขีด บนผนังถ้ า ให๎เกิดรํองรอยเป็นสัญลักษณ์ 
เครื่องหมายหรือภาษา ตํอมามีการวาดรูปมนุษย์ สัตว์ ต๎นไม๎ อาวุธ หรือเพ่ือจุดประสงค์ตํางๆเชํน แสดงออกซึ่ง
ความรู๎สึกนึกคิด การติดตํอสื่อสารระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน  เป็นเครื่องหมายแสดงความเชื่อ ข๎อตกลง ขําวสาร 
เป็นภาพวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หรือภาพที่เกิดจากความศรัทธาและความเชื่อที่อยูํเหนือธรรมชาติ แสดง
ให๎เห็นถึงความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์แตํละยุคสมัยในการใช๎การวาดเส๎นตอบสนองความเชื่อและความคิด
ของตน   
             เมื่อมนุษย์สามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบตําง ขึ้นมาใช๎เพ่ือตอบสนองความต๎องการในการวาด
เส๎นได๎หลากหลายแปลกใหมํมากขึ้น รวมทั้งความคิดความเชื่อที่มีอิทธิพลตํอผลงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ยิ่งสํงผลให๎ผลงานวาดเส๎นมีความนําสนใจมากขึ้น จนกระทั่งมนุษย์มีกระดาษใช๎ เชื่อกันวํา ชาวจีนเป็น
กลุํมแรกที่ผลิตกระดาษและหมึกขึ้นมา (อนันต์ ประภาโส, 2553 : 6) ใช๎ในการเขียนอักษรและภาพตํางๆ   
             ในด๎านศิลปะนั้น การวาดเส๎นเป็นปัจจัยและข้ันตอนส าคัญในการน าเสนอความคิดและชํวยให๎ศิลปิน
สามารถศึกษาและพัฒนาการสร๎างสรรค์ศิลปะให๎ก๎าวหน๎าอยํางแท๎จริง การวาดเส๎นจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญและ
จ าเป็นมากส าหรับการสร๎างสรรค์งานศิลปะ นักศึกษาศิลปะจึงต๎องฝึกทักษะการวาดเส๎นจนเกิดความช านาญ 
เพ่ือน าไปใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แตํการฝึกทักษะนั้นนักศึกษาต๎อง
เข๎าใจหลักวิชาและขั้นตอนการปฏิบัติอยํางถํองแท๎และฝึกฝนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎ต าราหรือสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึก ผู๎วิจัยพิจารณาเห็นวําในการ
เรียนการสอนวิชาวาดเส๎นในประเทศไทย ยังขาดแคลนสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนและการเรียนรู๎ทักษะการ
วาดเส๎น จึงจัดท าโครงการวิจัยนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย โดยการค๎นคว๎า
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการวาดเส๎น เรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ประกอบด๎วยทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการวาดเส๎น ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการวาดเส๎น แล๎วน ามาพัฒนาสื่อนวัตกรรมแสดงวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในรูปแบบของแผํนภาพและวีดีทัศน์ กรณีศึกษา : การวาดเส๎นหุํนนิ่งรูปทรง
กรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม ส าหรับใช๎เป็นสื่อในการสร๎างความเข๎าใจและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการวาด
เส๎นของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

               1. ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและเทคนิควิธีการวาดเส๎น 
               2. เพ่ือพัฒนาสื่อแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นประกอบการ
เรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย โดยการสาธิตตัวอยํางการวาดเส๎นและอธิบายรายละเอียดของวิธีการทุก
ขั้นตอน บันทึกเป็นแผํนภาพและวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น 
               3. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(792)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

กรอบความคิดและสมมุติฐานของการวิจัย  
              ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการของการวาดเส๎น ท าการวิเคราะห์และเพ่ิมเติมข๎อมูลที่มาจาก
ประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานและการสอนวิชาวาดเส๎น มาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาการวาดเส๎น 
วิเคราะห์ปัญหาจากการสอนวิชาวาดเส๎น เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎น  
ในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น พร๎อมค าอธิบายอยํางละเอียด เพ่ือให๎
นักศึกษาเข๎าใจอยํางชัดเจน น าไปใช๎หลักในการฝึกปฏิบัติทักษะการาดเส๎นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบความคิดของการวิจัย 

  1.การเรียบเรียงเนื้อหาการวาดเส๎น  

 

2.การวิเคราะห์ปัญหาจากการสอนวิชาวาดเส๎น 

 

3.การท าสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
    การวิจัยนี้มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
         1. ศึกษาค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลทางวิชาการของการวาดเส๎นจากเอกสาร หนังสือ ต ารา ข๎อมูล
จากผู๎ทรงคุณวุฒิศิลปินและจากประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะและการสอนวิชาวาดเส๎น 
รวมทั้งศึกษาค๎นคว๎าสื่อตํางๆ ที่ใช๎ประกอบการเรียนรู๎วิธีการวาดเส๎นโดยทั่วไป  
              2. วิเคราะห์ข๎อมูลจากการศึกษาค๎นคว๎าเอกสารวิชาการ ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แบบรํางสื่อประกอบการเรียนรู๎จากผู๎ทรงคุณวุฒิ ข๎อมูลที่มาจากประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะและการสอนวิชาวาดเส๎น ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาและปัญหา
จากการสอนวิชาวาดเส๎น เรียบเรียงเป็นเนื้อหาการวาดเส๎นเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสื่อ
ประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎น 
              3. จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพแบบตั้งโต๏ะและวีดีทัศน์สาธิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น พร๎อมค าอธิบายขั้นตอนและหลักวิชาในแตํละขั้นตอนอยํางละเอียด โดย
หลังจากท าภาพรํางแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นและรูปแบบของสื่อแล๎ว น าไปปรึกษาขอค าชี้แนะจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงและจัดท าสื่อจริงตํอไป 
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             ในการวิจัยนี้ได๎อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการวาดเส๎น ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ โดยใช๎
กรณีศึกษาจากหุํนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งได๎อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องไว๎โดยละเอียดพอที่จะให๎นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช๎และตํอยอดกับกับรูปทรงอ่ืนๆตามต๎องการได๎  
          การอธิบายวิธีการและขั้นตอนการรํางภาพ ใช๎วิธีวิเคราะห์จากปัญหาการรํางภาพของนักศึกษา แล๎ว
เพ่ิมข้ันตอนแสดงการอธิบายเพิ่มเติม เชํน  เส๎นแกนกลางแนวนอน เมื่ออยูํในระยะแตกตํางกันเส๎นแกนจะเลื่อน
ต าแหนํงคํอนไปทางด๎านหลัง ไมํได๎อยูํตรงกลางของพ้ืนที่ โดยได๎แสดงขั้นตอนไว๎ในภาพแสดงขั้นตอนการรําง
ภาพ  
 
ผลการวิจัย 
               จากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการของการวาดเส๎นจากเอกสาร หนังสือต ารา ข๎อมูลจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ศิลปินและจากประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะและจากการสอนวิชาวาด
เส๎น รวมทั้งศึกษาค๎นคว๎าสื่อตํางๆ ที่ใช๎ประกอบการเรียนรู๎วิธีการวาดเส๎นโดยทั่วไป มีข๎อมูลพอสรุปโดยสังเขป
ดังนี้                                     
             1. การวาดเส๎นเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับนักศึกษาศิลปะ เพ่ือน าไปใช๎ในการ
สร๎างสรรค์งานศิลปะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                 2. วิธีการหรือรูปแบบในการสร๎างความเข๎าใจแกํนักศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการเรียน
วิชาปฏิบัติ เพื่อให๎การเรียนรู๎เกิดประสิทธิภาพ  
             3. การวาดเส๎น(Drawing)คือ การขูด ขีด ลาก วาด ด๎วยวัสดุหรือเครื่องมืออยํางใดอยํางหนึ่งที่ 
สามารถหาได๎ เชํน ก๎อนหิน กระดูกสัตว์ ถํานไม๎ เปลือกไม๎ เลือดสัตว์ ดินสอปากกา หมึกฯลฯ ลงบนพ้ืนระนาบ
ของวัสดุอีกอยํางหนึ่ง เชํน ผนังถ้ า พ้ืนดิน ต๎นไม๎ แผํนกระดาน กระดาษ ฝาผนังฯลฯ ให๎เกิดเส๎น รํองรอย 
สัญลักษณ์หรือรูปรํางรูปทรง เพ่ือการสื่อความหมาย บันทึกเรื่องราว ความคิด จินตนาการหรืออารมณ์
ความรู๎สึกของมนุษย์ 
                4. ในการศึกษาด๎านศิลปะ การวาดเส๎นถือเป็นพื้นฐานส าคัญของงานศิลปะทุกแขนง ในงานวิจิตร
ศิลป์ ศิลปินสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานวาดเส๎นไปสูํความสมบูรณ์และมีคุณคําทางศิลปะจนถึงเป็น
ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งได๎โดยไมํจ าเป็นต๎องอาศัยการสร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุชนิดอ่ืน“ขอเพียงศิลปินมีความรู๎ความ
เข๎าใจในศิลปะอยํางถํองแท๎และมีความคิดสร๎างสรรค์ก็สามารถสร๎างสรรค์งานวาดเส๎นให๎มีสุนทรียภาพได๎” 
(อนันต์ ประภาโส, 2553:6) การวาดเส๎นจึงเป็นการน าเอาเส๎นมาสร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ                                                     
             5. การวาดเส๎นโดยทั่วไป มีเทคนิคและขั้นตอนดังนี้ 
                     5.1 สังเกตลักษณะของหุํน ในการวาดเส๎นทุกครั้ง สิ่งแรกที่ต๎องท าหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล๎ว 
คือ การสังเกตลักษณะของหุํนกํอนวําเป็นหุํนประเภทใด เชํน เป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ มีขนาด
เทําไร เชํน สูง เตี้ย อ๎วน ผอม มีผิวอยํางไร เชํน ผิวหยาบ ผิวมัน โปรํงใส ผิวด๎าน จัดวางในลักษณะใด เชํน ตั้ง
เอียง ตั้งนอน หรืออยูํในที่ต่ าหรือท่ีสูง เป็นต๎น 
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                     5.2 สังเกตองค์ประกอบของหุํนต๎นแบบโดยรวม รํางภาพโครงสร๎างสัดสํวนให๎เหมาะสมกับ
หน๎ากระดาษด๎วยเส๎นเบาๆ ซึ่งมีหลายวิธี เชํน เริ่มจากการวาดหุํนที่อยูํตรงกลางภาพกํอน แล๎วจึงเขียนทางด๎าน
ซ๎ายและด๎านขวา วาดภาพหุํนที่อยูํใกล๎ตัวกํอน แล๎วจึงคํอยๆวาดในระยะหลังลงไป อาจใช๎กระดาษมาตีกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า สเก็ตช์ภาพลงในกรอบสี่เหลี่ยม เพ่ือก าหนดต าแหนํงของหุํนในภาพ กํอนที่จะเขียนจริงใน
กระดาษแผํนใหญํ จากนั้นรํางภาพโครงสร๎างและสัดสํวน มีวิธีการดังนี้ คือ 1) ลากเส๎นตรงแนวดิ่งหนึ่งเส๎น 2) 
ก าหนดต าแหนํงสูงที่สุดและต่ าที่สุดของหุํน โดยการลากเส๎นในแนวนอนท ามุมฉากกับเส๎นดิ่ง 3) ก าหนดความ
กว๎างของหุํนโดยก าหนดให๎ด๎านซ๎ายและขวามีขนาดเทํากัน 
                   5.3 ปรับปรุงหาเส๎นที่ถูกต๎องของรูปทรง หลังจากก าหนดโครงสร๎างรวมของหุํนแล๎ว โดยวาด
เส๎นโค๎งเส๎นเว๎าให๎โครงสร๎างใกล๎เคียงกับหุํนมากท่ีสุด ด๎วยเส๎นน้ าหนักอํอนในพ้ืนที่แสงถึงปานกลางในสํวนพื้นที่
เงา 
                     5.4 แรน้ าหนักโดยรวมของหุํน โดยสังเกตแสงและเงาโดยรวมของหุํนกํอน จากนั้นให๎แบํง
พ้ืนที่เงาและเงาตกทอด จากนั้นจึงก าหนดคําแสงเงาเป็น 3 ระดับ คือ ขาว เทา เทาเข๎ม โดยเว๎นขาวในพ้ืนที่ที่
เป็นแสง และลงน้ าหนักเทาอํอนในพ้ืนที่เงา ลงน้ าหนักเข๎มในสํวนที่เป็นเงาและเงาตกทอดโดยเว๎นสํวนที่มีแสง
สะท๎อน 
                   5.5 แรเงาน้ าหนักเข๎ม พร๎อมทั้งเก็บรายละเอียด เกลี่ยน้ าหนักเงาและลงเงาอํอนในสํวน 
ที่เป็นแสง โดยเว๎นสํวนที่เป็นแสงจัด เก็บรายละเอียดให๎ใกล๎เคียงกับหุํนมากท่ีสุด ตรวจสอบความเรียบร๎อยของ
งานวาดเส๎นอีกครั้งเพ่ือให๎งานสมบูรณ์ที่สุด 
 
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้วิชาวาดเส้น 
        การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานวาดเส๎น พร๎อมค าอธิบายขั้นตอนและหลักวิชาในแตํละขั้นตอน โดยใช๎กรณีศึกษาการปฏิบัติงานวาด
เส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปทรงที่มีความยากปานกลางสามารถอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เชี่ยมโยงกับการวาดเส๎นรูปทรงที่มีวิธีการงํายกวําและยากกวําได๎ มีรายละเอียดดังนี้ 
           1.  แผ่นภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานวาดเส้นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม                        
                    1.1 แนวคิดในการท าแผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น แบํงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
เรียงกันตามล าดับ และการอธิบายให๎เห็นความเปลี่ยนแปลงของงานวาดเส๎นรูปทรง ให๎ผู๎เรียนท าความเข๎าใจ 
แล๎วน ามาปฏิบัติตามขั้นตอนนั้น  ตั้งแตํเริ่มต๎นจนส าเร็จเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ซึ่งการแบํงจ านวนขั้นตอนอาจ
มากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับความยากงําย ซับซ๎อนของรูปทรงที่ต๎องการวาด และความต๎องการความละเอียดในการ
อธิบายวิธีการวาดเส๎นของผู๎จัดท าแผํนภาพ ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความเข๎าใจของนักศึกษาในแตํละระดับของ
พ้ืนฐานเป็นส าคัญ   
                    1.2 รูปแบบของแผํนภาพ  แผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและ
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมในโครงการวิจัยนี้ เป็นการวาดเส๎นโดยตรงลงบนแผํนกระดาษ ได๎แบํงหลักการอธิบาย
ออกเป็น 4 ชํวงใหญํๆ คือ การรํางโครงสร๎างของรูปทรง การปรับปรุงเส๎นรํางรูปทรง การแรเงาและการเก็บ
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รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยแบํงเป็น 12 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 แผํนภาพ สํวน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม แบํงเป็น 13 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 แผํนภาพ โดยการ
สาธิตการปฏิบัติงานแล๎วถํายภาพการสาธิตเป็นตอนๆ 
               การรํางโครงสร๎างของรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม เริ่มต๎นด๎วยวิธีการที่เหมือนกัน แตํ
ในขั้นตอนการแบํงฐานรูปทรงปีระมิดเป็นรูปหกเหลี่ยมและการลากเส๎นด๎านข๎างแนวตั้งจากฐานถึงยอดของ
รูปทรงตํางกัน คือ เส๎นด๎านข๎างของรูปทรงกรวยมีเฉพาะเส๎นด๎านซ๎ายและขวาเทํานั้น แตํเส๎นด๎านข๎างของ
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมมีจ านวน 6 เส๎นซึ่งลากจากเหลี่ยมทั้งหกจุดของฐานขึ้นไปยังยอดของรูปทรง จึงท าให๎
การวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมมีขั้นตอนมากกวําการวาดเส๎นรูปทรงกรวย 
               เมื่อได๎แผํนภาพครบทุกขั้นตอนแล๎ว จึงใสํค าอธิบายเพ่ือให๎ทราบรายละเอียดของการปฏิบัติให๎ได๎
ภาพในขั้นตอนนั้นๆ แล๎วจึงน าไปประกอบเป็นชุดแผํนภาพโดยใช๎วิธีการเข๎าเลํมด๎วยหํวงโลหะ มีกระดาษแข็ง
เป็นโครงสร๎างให๎ความแข็งแรง สามารถวางตั้งบนโต๏ะได๎ลักษณะเดียวกับปฏิทินตั้งโต๏ะ เพ่ือให๎สามารถเปิดดูได๎
งํายและสะดวกในการเคลื่อนย๎าย หากเป็นแผํนภาพที่ใช๎กันทั่วไปจึงไมํสะดวกในการน าไปใช๎  
                    1.3 วิธีการใช๎แผํนภาพ  เนื่องจากแผํนภาพนี้มีลักษณะเหมือนปฏิทินตั้งโต๏ะ จึงใช๎ได๎อยําง
สะดวก สามารถเปิดดูเรียงล าดับทีละแผํนหรือเลือกดูได๎ตามต๎องการ เมื่อเลิกใช๎สามารถเก็บเข๎าที่ให๎เรียบร๎อยได๎ 
ซึ่งแผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น เป็นการแสดงขั้นตอนโดยท าทีละขั้นเรียงกันไป ตั้งแตํเริ่มต๎น
จนถึงขั้นตอนสุดท๎ายได๎ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ในการวาดเส๎นรูปทรงตํางๆ อาจมีขั้นตอนที่ไมํเหมือนกัน ขึ้นอยูํ
กับลักษณะของรูปทรง ความยากงํายและการค านึงถึงพ้ืนฐานของผู๎เรียน  แผํนภาพที่ใช๎ส าหรั บผู๎เรียนที่มี
พ้ืนฐานน๎อย อาจมีขั้นตอนที่ละเอียดมากเพ่ืออธิบายให๎เกิดความเข๎าใจ แตํส าหรับผู๎เรียนที่มีความรู๎พ้ืนฐาน
ระดับหนึ่งแล๎ว ก็อาจลดขั้นตอนลงเหลือเฉพาะที่จ าเป็นหรือเน๎นเป็นพิเศษเทํานั้น 
               ส าหรับแผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในโครงการวิจัยนี้ ได๎อธิบายขั้นตอนและ
ข๎อสังเกตอยํางละเอียด เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจมากที่สุด โดยการยกตัวอยํางการวาดเส๎นรูปทรงกรวยและ
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมเป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู๎เรียนสามารถประยุกต์ใช๎เพ่ือการวาดเส๎นรูปทรงอ่ืนๆได๎ โดยมี
ขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการจัดองค์ประกอบภาพ2) ขั้นตอนการรํางภาพ 3) ขั้นตอนการแรเงา
โดยรวม 4) ขั้นตอนการแรเงาน้ าหนัก 5) ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ในแผํนภาพแสดงแผํนภาพแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวย  ได๎แบํงขั้นตอนยํอยๆ ออก เป็น 12 ขั้นตอน สํวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมนั้น แบํงข้ันตอนยํอยเป็น 13 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นเรขาคณิตรูปทรงกรวย  
               เริ่มต๎นจากการจัดภาพสํวนรวมหรือองค์ประกอบภาพ ให๎เหมาะสมกับหน๎ากระดาษ กํอนการวาง
องค์ ประกอบของภาพ จะต๎องพิจารณาดูวําจะวางภาพในแนวตั้งหรือแนวนอน สัดสํวนของหุํนแนวตั้งและ
แนวนอนเป็นอยํางไร  หุํนทรงกรวยนี้มีขนาดแนวตั้งหรือความสูงจากฐานถึงยอดมากกวําความกว๎างของฐาน 
จึงจัดวางกระดาษในแนวตั้ง (ถ๎าจัดหุํนเป็นกลุํมต๎องดูสัดสํวนของกลุํมหุํนในพ้ืนที่ที่จะวาดวําถ๎าความสูงมากกวํา
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ให๎จัดกระดาษในแนว ตั้งแตํถ๎าความกว๎างมากกวําให๎จัดกระดาษในแนวนอน) แล๎วจึงก าหนดต าแหนํงให๎อยูํ
กึ่งกลางหน๎ากระดาษ และก าหนดขนาดให๎เหมาะสม ไมํเล็กหรือใหญํเกินไป (ภาพท่ี 1) มีข้ันตอนการวาดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

                           

ภาพที่ 1   การจัดภาพรูปทรงกรวย 
ที่มา : ผู๎วิจัย                     

              1.  เริ่มรํางภาพ โดยการลากเส๎นโครงรํางน้ าหนักเบาๆ ก าหนดขนาดสัดสํวน ให๎สัมพันธ์กันกับ
ขนาดสัดสํวนของหุํนหรือแบบ ซึ่งอาจวิธีการเล็งวัด เปรียบเทียบความกว๎างยาว ด๎วยการจับดินสอยืดแขนไปให๎
สุดแขนให๎ปลายดินสอเสมอแนวขอบข๎างหนึ่งของรูปทรงและใช๎ปลายนิ้วหัวแมํมือขยับให๎ตรงกับแนวขอบอีก
ข๎างหนึ่ง ท าแบบเดียวกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน เปรียบเทียบสัดสํวนกันวํากว๎างยาว แล๎วขยายอัตราสํวนให๎มี
ขนาดเหมาะสมกับหน๎ากระดาษ ลากเส๎นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าแนวตั้งแล๎วลากเส๎นกึ่งกลางแนวตั้ง ของรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า (ภาพที่ 2)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2   การลากเส๎นโครงรํางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าและเส๎นกึ่งกลาง 
ที่มา : ผู๎วิจัย                     



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (797) 
 

 

                2.  ลากเส๎นแนวแนวนอนแสดงความกว๎างของขอบฐานด๎านลํางของรูปทรงกรวยจากด๎านหน๎าถึง
ด๎านหลัง ซึ่งระยะหํางของขอบฐานนี้ขึ้นอยูํกับระยะหํางและความสูงของระดับตา  จึงใช๎ความกว๎างของเส๎น
ขอบฐานตามขนาดที่มองเห็นจากต าแหนํงที่วาดนั้น  หากเปลี่ยนต าแหนํงจุดมอง ขนาดฐานก็จะเปลี่ยนไป ใน
การตรวจสอบขนาดสัดสํวนและองค์ประกอบภาพผู๎วาดจะต๎องอยูํในจุดเดิมเสมอ (ภาพที่ 3)    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3   การลากเส๎นโครงรํางระยะหํางของขอบฐานจากด๎านหน๎าถึงด๎านหลัง 
ที่มา : ผู๎วิจัย 

               3.  เขียนรํางฐานสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะ Perspective  โดยลากเส๎นเฉียง  เชื่อมระหวํางเส๎นแนว
ขอบฐานทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวา ซึ่งความเอียงของเส๎นเฉียงมากน๎อยขึ้นอยูํกับมุมมองใกล๎ไกลหรือสูงต่ ากรอบ
ฐาน จะกลาย เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อแสดงระยะของขอบฐานซึ่งเป็นระนาบในแนวนอนให๎มีระยะใกล๎ไกล 
(ภาพท่ี 4)    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4   การลากเส๎นสร๎างระยะของขอบฐาน 
ที่มา : ผู๎วิจัย  

                      



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(798)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

               4.  หาจุดกึ่งกลางของฐานโดยลากเส๎นทแยงเป็นกากบาทภายในฐานสี่เหลี่ยมคางหมู จุดที่เส๎น
ทแยงและเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งตัดกันจะเป็นจุดกึ่งกลางของฐาน (ภาพท่ี 5)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5   การลากเส๎นทแยงหาจุดกึ่งกลางของฐาน  
  ที่มา : ผู๎วิจัย                  

               5.  ลากเส๎นแนวนอน ผํานจุดศูนย์กลาง จะเห็นวํา ขนาดของพ้ืนที่สํวนหน๎าของเส๎นผํานจุดกึ่งกลาง
มาก กวําสํวนหลัง เนื่องจากภาพ Perspective พ้ืนที่สํวนที่อยูํใกล๎จะมีขนาดใหญํหรือกว๎างกวําพ้ืนที่ที่อยูํไกล 
การหาเส๎นแกนกลางจึงไมํใชํการแบํงครึ่งหน๎าหลังเทํากัน (ภาพที่ 6)    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6   การลากเส๎นผํานจุดกึ่งกลางของฐาน  
ที่มา : ผู๎วิจัย             

 

        



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (799) 
 

               6.  รํางแนวขอบด๎านข๎างท้ัง 2 ข๎าง โดยลากเส๎นแนวเฉียงจากสํวนยอดที่เส๎นกึ่งกลางแนวตั้งตัดกับ
เส๎นโครงรํางด๎านบนถึงจุดตัดของเส๎นกึ่งกลางแนวนอนของฐานกับเส๎นโครงรํางด๎านข๎างทั้ง 2 ข๎าง (ภาพที่ 7)    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7   การลากเส๎นโครงรํางด๎านข๎างของรูปทรงกรวย 
ที่มา : ผู๎วิจัย                  

                7.  ลากเส๎นทแยงมุมผํานจุดตัดของเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งและแนวนอนกับเส๎นกรอบฐานสี่เหลี่ยม 
และเส๎นโครงรํางด๎านข๎าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (ภาพท่ี 8)    

 

 

 

 

 

 

                   

ภาพที่ 8   การลากเส๎นโครงรํางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในกรอบของฐาน 
ที่มา : ผู๎วิจัย                  

                   



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(800)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 

 

              8.  รํางโครงรํางฐานรูปทรงกรวย โดยลากเส๎นรูปวงรี ภายในกรอบฐานผํานมุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน (ภาพท่ี 9)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9   การลากเส๎นโครงรํางวงรีในกรอบของฐาน 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                      

             9.  คัดเส๎นโครงรํางรูปทรงให๎ชัดเจนถูกต๎องคมชัดขึ้น และมีน้ าหนักของเส๎นสัมพันธ์กับระยะและ
น้ าหนักแสงเงา แสงสํองทางด๎านขวาบน ท าให๎เกิดเงาทางด๎ายซ๎าย จึงให๎น้ าหนักเส๎นด๎านซ๎ายเข๎มกวําด๎านขวา 
(ภาพท่ี 10)    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10   การคัดเส๎นโครงรํางให๎คมชัด  
ที่มา : ผู๎วิจัย                     

                   



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (801) 
 

             10.  รํางพ้ืนหลัง หรือ Background ก าหนดเขตพ้ืนที่เงาในรูปทรง แสงสํองทางด๎านขวาบน ท าให๎
เกิดเงาทางด๎ายซ๎าย ลงเส๎นแรเงาน้ าหนักสํวนรวมของรูปทรง เงาสะท๎อน เงาตกกระทบ จากนั้นรํางพ้ืนหลัง 
หรือ Background และลงเส๎นน้ าหนักเป็นภาพรวม (ภาพท่ี 11)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11   การลงเงาสํวนรวมของภาพ  
ที่มา : ผู๎วิจัย                                         

             11. ลงน้ าหนักเงาเข๎ม ท าให๎เห็นสํวนสะท๎อนแสงและเงาตัดกันชัดเจนขึ้น เริ่มลงเงาอํอนที่พ้ืน และ
เพ่ิมน้ าหนักเงาตกทอด ท าให๎รูปทรงมีมิติมากขึ้นและเริ่มเกลี่ยน้ าหนักเงาของพ้ืนหลังให๎ เรียบขึ้น โดยต๎องดู
ความเข๎มของน้ าหนักพ้ืนหลังให๎สัมพันธ์กับน้ าหนักเงาของรูปทรง ภาพนี้น้ าหนักเงาของพ้ืนหลังเข๎มปานกลาง
(ภาพท่ี 12)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12   การลงน้ าหนักเงาเข๎ม เงาอํอนที่พ้ืน เงาตกทอดและพ้ืนหลัง 
ที่มา : ผู๎วิจัย                       



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(802)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

                      

             12.  คัดรูปทรงให๎คมชัดขึ้นอีก เกลี่ยเงาอํอนในบริเวณพ้ืนที่แสง เน๎นน้ าหนักเงาให๎ชัดเจนถูกต๎อง 
และเพ่ิมเติมรายละเอียดและเกลี่ยน้ าหนักของพ้ืนและ Background มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งภาพ จะได๎
ภาพงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยที่เสร็จสมบูรณ์ (ภาพที่ 13)   

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13   งานวาดเส๎นรูปทรงกรวยที่เสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                          

ขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นเรขาคณิต รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม             

             รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม มีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด๎านเทํา ด๎านข๎างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมตั้งขึ้น
ประกอบเอียงเข๎าปลายบนรวมกันที่ยอด ตั้งฉากกับจุดกึ่งกลางของฐาน การรํางโครงรํางเริ่มต๎นแบบเดียวกับ
การรํางรูปทรงกรวย ตํางกันในขั้นตอนของการเปลี่ยนฐานจากวงรีเป็นหกเหลี่ยม โดยเริ่มจากการจัดภาพ
สํวนรวมหรือองค์ประกอบภาพให๎เหมาะสมกับหน๎ากระดาษ  กํอนการวางองค์ประกอบของภาพ จะต๎อง
พิจารณาดูวําจะวางภาพในแนวตั้งหรือแนวนอน  สัดสํวนของหุํนแนวตั้งและแนวนอนเป็นอยํางไร  หุํนทรงปีระ
มิดหกเหลี่ยมนี้ มีขนาดแนวตั้งหรือความสูงจากฐานถึงยอดมากกวําความกว๎างของฐาน จึงจัดวางกระดาษใน
แนวตั้ง (ถ๎าจัดหุํนเป็นกลุํมต๎องดูสัดสํวนของกลุํมหุํนในพ้ืนที่ที่จะวาดวําถ๎าความสูงมากกวํา ให๎จัดกระดาษใน
แนวตั้งแตํถ๎าความกว๎างมากกวําให๎จัดกระดาษในแนวนอน) แล๎วจึงก าหนดต าแหนํงให๎อยูํกึ่งกลางหน๎ากระดาษ
และก าหนดขนาดให๎เหมาะสม ไมํเล็กหรือใหญํเกินไป (ภาพท่ี 14)  มีขั้นตอนการวาดดังนี้ 

 

 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (803) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14   การจัดภาพรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม 
ที่มา : ผู๎วิจัย                       

               1. เริ่มรํางภาพ โดยการลากเส๎นโครงรํางน้ าหนักเบาๆ ก าหนดขนาดสัดสํวนให๎ความสูงและความ
กว๎างสัมพันธ์กันกับขนาดสัดสํวนของหุํน ซึ่งอาจเปรียบเทียบสัดสํวนโดยการจับดินสอยืดไปสุดแขน ให๎ปลาย
ดินสอเสมอแนวขอบข๎างหนึ่งของรูปทรงและใช๎ปลายนิ้วหัวแมํมือขยับให๎ตรงกับแนวขอบอีกข๎างหนึ่ง ท าแบบ
เดียวกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน แล๎วขยายอัตราสํวนให๎มีขนาดเหมาะสมกับหน๎ากระดาษ ลากเส๎นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าแนวตั้ง แล๎วลากเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (ภาพท่ี 15)     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15    การลากเส๎นโครงรํางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าและเส๎นกึ่งกลาง 
ที่มา : ผู๎วิจัย      

                                      



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(804)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

              2. ลากเส๎นแนวแนวนอน แสดงความกว๎างของขอบฐานด๎านลํางของรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม จาก
ด๎าน หน๎าถึงด๎านหลัง (หรือขอบด๎านใกล๎ถึงด๎านไกล) ในการตรวจสอบขนาดสัดสํวนและองค์ประกอบภาพ ผู๎
วาดจะต๎องอยูํในจุดเดิมเสมอ  ในขั้นตอนนี้อาจใช๎อุปกรณ์ที่เป็นเส๎นตรงหรือแถบกระดาษวางทับขอบฐานทั้ง 4 
ด๎านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ือให๎ทราบขนาดกว๎างยาวของฐานได๎งํายขึ้น (ภาพท่ี 16)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16   การลากเส๎นโครงรํางระยะหํางของขอบฐานจากด๎านหน๎าถึงด๎านหลัง 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                           

              3. เขียนรํางฐานสี่เหลี่ยม เป็นลักษณะ Perspective โดยลากเส๎นเฉียง เชื่อมระหวํางเส๎นแนวขอบ
ฐานทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวา ซึ่งความเอียงของเส๎นเฉียงมากน๎อยขึ้นอยูํกับมุมมองใกล๎ไกลหรือสูงต่ า กรอบฐาน
จะกลาย เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เพ่ือแสดงระยะของขอบฐานซึ่งเป็นระนาบในแนวนอนให๎มีระยะใกล๎ไกล(ภาพที่ 
17)    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17   การลากเส๎นสร๎างระยะของขอบฐาน 
ที่มา : ผู๎วิจัย                          



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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              4. หาจุดกึ่งกลางของฐานโดยลากเส๎นทแยงเป็นกากบาทภายในฐานสี่เหลี่ยมคางหมู จุดที่เส๎นทแยง
และเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งตัดกัน จะเป็นจุดกึ่งกลางของฐาน (ภาพท่ี 18)    

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 18   การลากเส๎นทแยงหาจุดกึ่งกลางของฐาน 
                                             ที่มา : ผู๎วิจัย                                           

             5. ลากเส๎นแนวนอน ผํานจุดศูนย์กลาง จะเห็นวําขนาดของพ้ืนที่สํวนหน๎าของเส๎นผํานจุดกึ่งกลาง
มาก กวําสํวนหลัง เนื่องจากภาพ Perspective พ้ืนที่สํวนที่อยูํใกล๎จะมีขนาดใหญํหรือกว๎างกวําพ้ืนที่ที่อยูํไกล 
การหาเส๎นแกนกลางจึงไมํใชํการแบํงครึ่งหน๎าหลังเทํากัน (ภาพท่ี 19)    

 

 

 

 

 

 

       

ภาพที่ 19   การลากเส๎นผํานจุดกึ่งกลางของฐาน  
ที่มา : ผู๎วิจัย                        

                      



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(806)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

             6. ลากเส๎นทแยงมุมผํานจุดตัดของเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งและแนวนอนกับเส๎นกรอบฐานสี่เหลี่ยม และ
เส๎นโครงรํางด๎านข๎าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (ภาพท่ี 20)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20   การลากเส๎นโครงรํางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในกรอบของฐาน 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                               

             7. รํางโครงรํางฐานโดยลากเส๎นรูปวงรี ภายในกรอบฐานผํานมุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน      
(ภาพท่ี 21)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21   การลากเส๎นโครงรํางวงรีในกรอบของฐาน  
ที่มา : ผู๎วิจัย         
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             8. ก าหนดต าแหนํงของเหลี่ยมทั้งหกของฐานบนเส๎นวงรีให๎ตรงกับต าแหนํงเหลี่ยมตามมุมมองของผู๎
วาด ภาพนี้เหลี่ยมท ามุมเอียงจากเส๎นกึ่งกลางเล็กน๎อย โดยเริ่มก าหนดต าแหนํงเหลี่ยมด๎านหน๎าที่มองเห็นกํอน 
แล๎วลาก เส๎นผํานจุดกึ่งกลางไปยังเส๎นวงรีอีกด๎านหนึ่ง  เพราะมุมจะอยูํตรงข๎ามกันเป็นคูํ  แม๎วําเราจะมองมุม
ด๎านหลังไมํเห็น แตํในข้ันตอนการรํางโครงสร๎างจะต๎องท าให๎เห็นเหมือนมองทะลุไปด๎านหลังได๎ เพ่ือให๎เกิดความ
ถูกต๎องของเส๎นและระนาบที่ตํอเนื่องสัมพันธ์กันทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง จะสังเกตเห็นวํา ขนาดของฐานจะ
แคบกวําพ้ืนที่วงรีเล็กน๎อย เพราะรูปทรงที่มีฐานเหลี่ยมในแตํละมุมมอง จะมองเห็นขนาดฐานไมํเทํากัน  มุมที่
เห็นฐานกว๎างที่สุด จะเป็นมุมที่ระนาบด๎านหนึ่ง อยูํในต าแหนํงกึ่งกลางพอดี  และมุมที่เห็นฐานแคบที่สุดเป็นมุม
ที่เหลี่ยมหนึ่งอยูํในต าแหนํงจุดกึ่งกลาง (ภาพท่ี 22)    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22   การก าหนดต าแหนํงเหลี่ยมของฐานหกเหลี่ยม 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                                

             9. รํางแนวระนาบด๎านข๎างของรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม โดยลากเส๎นแนวเฉียง จากสํวนยอด ที่เส๎น
กึ่ง  กลางแนวตั้งตัดกับเส๎นโครงรํางด๎านบน ถึงต าแหนํงเหลี่ยมทั้งหกบนเส๎นวงรี จุดตัดของเส๎นกึ่งกลาง
แนวนอนของฐานกับเส๎นโครงรํางด๎านข๎างทั้ง 2 ข๎าง (ภาพที่ 23)    

 

 

 

 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(808)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23   การลากเส๎นโครงรํางระนาบด๎านข๎างของรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                                                      

             10. คัดเส๎นโครงรํางรูปทรงให๎ชัดเจนถูกต๎องคมชัดขึ้น โดยให๎น้ าหนักของเส๎นสัมพันธ์กับระยะและ
น้ าหนักแสงเงา แสงสํองทางด๎านขวาบน ท าให๎เกิดเงาทางด๎ายซ๎าย จึงให๎น้ าหนักเส๎นด๎านซ๎ายเข๎มกวําด๎านขวา
และน้ าหนักด๎านหน๎าเข๎มกวําด๎านหลัง (ภาพท่ี 24)    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24   การคัดเส๎นโครงรํางให๎คมชัด 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                                                        
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    11. รํางพ้ืนหลัง หรือ Background ก าหนดเขตพ้ืนที่เงาในรูปทรง แสงสํองทางด๎านขวาบน ท าให๎เกิดเงา
ทางด๎ายซ๎าย ลงเส๎นแรเงาน้ าหนักสํวนรวม บนระนาบสองระนาบทางด๎านซ๎ายของรูปทรง  เงาสะท๎อน  เงาตก
กระทบ จากนั้นรํางพื้นหลัง หรือ Background และลงเส๎นน้ าหนักเป็นภาพรวม (ภาพท่ี 25)    

 

 

 

 

              

 

 

 

ภาพที่ 25   การรํางพ้ืนหลังและลงเงาสํวนรวมของภาพ 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                                                      

             12. ลงน้ าหนักเงาเข๎ม ท าให๎เห็นสํวนสะท๎อนแสงและเงาตัดกันชัดเจนขึ้น เริ่มลงเงาอํอนที่พ้ืนและ
เพ่ิมน้ าหนักเงาตกทอด ท าให๎รูปทรงมีมิติมากขึ้น และเริ่มเกลี่ยน้ าหนักเงาของพ้ืนหลังให๎เรียบขึ้น โดยต๎องดู
ความเข๎มของน้ าหนักพ้ืนหลังให๎สัมพันธ์กับน้ าหนักเงาของรูปทรง ภาพนี้มีน้ าหนักเงาของพ้ืนหลังเข๎มปานกลาง
(ภาพท่ี 26)   

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 26   การลงน้ าหนักเงาเข๎ม เงาอํอนที่พ้ืน เงาตกทอดและพ้ืนหลัง 
                                                 ที่มา : ผู๎วิจัย                                                    



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(810)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

           

   13. คัดรูปทรงให๎คมชัดขึ้นอีก เกลี่ยเงาอํอนในบริเวณพ้ืนที่แสง เน๎นน้ าหนักเงาให๎ชัดเจนถูกต๎องและเพ่ิมเติม
รายละเอียด เกลี่ยน้ าหนักของพ้ืนลํางและพ้ืนหลัง หรือ Background มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งภาพ จะ
ได๎ภาพงานวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมที่เสร็จสมบูรณ์ (ภาพท่ี 27)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27  งานวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมที่เสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา : ผู๎วิจัย 
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ภาพที่ 28  แผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                                               

       
 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(812)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
2.  วีดีทัศน์การสาธิตขั้นตอนการวาดเส้นการวาดเส้นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม 
                 2.1 แนวคิดในการท าวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น  การสาธิตให๎เห็นกระบวนการ
วาดเส๎นทุกขั้นตอนเป็นวิธีที่ท าให๎เกิดความเข๎าใจแกํนักศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด แตํการสาธิตนั้นมีข๎อจ ากัด
ที่อาจท าในขั้นตอนหนึ่งได๎เพียงครั้งเดียว การบันทึกกระบวนการวาดเส๎นทุกขั้นตอนด๎วยวีดีทัศน์จึงเป็นการ
แก๎ปัญหาได๎ดี เพราะนักศึกษาสามารถเปิดดูซ้ าในขั้นตอนที่ไมํเข๎าใจได๎ไมํจ ากัด และสามารถฟังเสียงหรือ
ข๎อความค าอธิบายขั้นตอนตํางๆได๎อีกด๎วย 
                2.2 รูปแบบของวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในโครงการวิจัยนี้ จัดท าโดยการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม ตั้งแตํ
ขั้นตอนเริ่มต๎นจนถึงขั้นตอนสุดท๎ายที่ส าเร็จเป็นผลงานที่สมบูรณ์ มีการตัดตํอสํวนที่ไมํจ าเป็นออกบ๎าง เพ่ือให๎
การแสดงขั้นตอนกระชับยิ่งขึ้น พร๎อมข๎อความบรรยายขั้นตอนการวาดเส๎นทุกขั้นตอน บันทึกไว๎ในรูปแบบของ
แผํนซีดี                            
              2.3 วิธีการใช๎วีดีทัศน์  ใช๎เปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายวีดีทัศน์โดยทั่วไป ส าหรับการ
เรียนการสอนทักษะพ้ืนฐานการวาดเส๎นหุํนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต ถึงแม๎วีดีทัศน์นี้จะแสดงการวาดเส๎นรูปทรง
กรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม แตํสามารถประยุกต์กระบวนการวาดเส๎นกับการวาดเส๎นรูปทรงอื่นๆ ได๎ 
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ภาพที่ 29  วีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม 
ที่มา : ผู๎วิจัย                                      

 
 
 
 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(814)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข๎อมูลการวาดเส๎นจากต ารา หนังสือ เอกสาร ผู๎ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน และจาก
ประสบการณ์ของผู๎วิจัย ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลเปรียบเทียบกับปัญหาตํางๆในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วาดเส๎น เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก๎ปัญหา ให๎นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให๎มีทักษะพ้ืนฐานการวาดเส๎น  
ที่สูงขึ้น จากประสบการณ์การสอนนักศึกษาในรายวิชาวาดเส๎นหุํนนิ่ง พบวํา นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานต่ าจะมีปัญหา 
ในการท าความเข๎าใจขั้นตอนในการวาดเส๎นในชํวงเวลาสั้นๆ จ าเป็นต๎องให๎เวลาในการท าความเข๎าใจและฝึกฝน
ซ้ าๆหลายๆครั้ง  
 ผู๎วิจัยเห็นวําการจัดท าสื่อประกอบการสาธิตให๎เห็นขั้นตอนการวาดเส๎นจะเป็นเครื่องมือส าหรับนักศึกษา
กลุํมนี้น ามาใช๎ในการพัฒนาตนเองได๎ จึงจัดท าโครงการวิจัยนี้ เพ่ือจัดท าสื่ออธิบายขั้นตอนการวาดเส๎นใน
รูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการวาดเส๎นรูปทรงเรขาคณิต โดยเลือกรูปทรงกรวยและรูปทรง  
ปีระมิดหกเหลี่ยมเป็นตัวอยํางที่สามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติงานวาดเส๎นได๎เป็นอยํางดี จากการทดลองน าแผํน
ภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการวาดเส๎นนี้ไปใช๎กับนักศึกษาในรายวิชาวาดเส๎นหุํนนิ่ง พบวํา สามารถชํวย
สร๎างความเข๎าใจแกํนักศึกษาได๎เป็นอยํางดี นักศึกษาสํวนใหญํสามารถรํางภาพได๎ถูกต๎องมากขึ้น   
 
ข้อเสนอแนะ              
     ในการฝึกวาดเส๎นรูปทรงใดก็ตาม มีหลักการที่จะยึดถือปฏิบัติดังนี้ 
        1. ลากเส๎นก าหนดต าแหนํงรูปรํางครําวๆ คล๎ายคลึงกับแบบโดยใช๎น้ าหนักเส๎นเบาๆ  
             2. ลากเส๎นรอบนอกรูปทรงด๎วยเส๎นที่มีน้ าหนักเบา เพ่ือก าหนดขนาดสัดสํวนของรูปทรง 
             3. ลากเส๎นแกนภายในเส๎นรํางรอบนอกรูปทรง เป็นโครงสร๎างของรูปทรงแตํละชนิด 
             4. ก าหนดพ้ืนที่แสงเงาโดยรวมของรูปทรง ตามทิศทางของแสงที่สํองหุํน 
            5. เก็บรายละเอียดของรูปทรงทั้งเส๎นและน้ าหนักแสงเงา 
      นักศึกษาที่เข๎าใจหลักการดังกลําวนี้จะสามารถรํางรูปทรงตํางๆ ได๎ทุกชนิด และการฝึกหัดรํางภาพบํอยๆ
จะเข๎าใจลักษณะโครงสร๎างรูปทรง ดังนั้นวิธีการและขั้นตอนการวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหก
เหลี่ยม จึงเป็นตัวอยํางการปฏิบัติงานวาดเส๎นที่นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช๎ในการวาดเส๎นรูปทรงอ่ืนๆ ได ๎
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
               1. ได๎องค์ความรู๎ใหมํเพ่ือการท าสื่อประกอบการเรียนรู๎ในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับวิชาวาดเส๎น น ามาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎น 
               2. ได๎สื่อวิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับวิชาวาด
เส๎นประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย 
               3. การเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นมีประสิทธิภาพมากขึ้น               
 
กิตติกรรมประกาศ 
               งานวิจัยด๎านการเรียนการสอน เรื่อง การเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นโดยใช๎แผํนภาพและวีดีทัศน์แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ผู๎วิจัยด าเนินการโดยได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
การมีสํวนรํวมของบุคคลที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงผู๎บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร คณาจารย์ 
เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษาท่ีมีสํวนท าให๎งานวิจัยนี้ส าเร็จได๎เรียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อาจารย์
สมควร อุํมตระกูล และอาจารย์ณัฐวุฒิ แตํงวัฒนไพบูลย์ ผู๎วิจัยขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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โครงสร้างของพื้นที่และเวลากับวิถีชีวิตคนเมอืง 
STRUCTURE OF THE PLACE AND TIME WITH URBAN LIFE 

 
พณิช ผู้ปรารถนา* 

PANICH PHUPRATANA 
 

บทคัดย่อ 
 “เวลา” มีผลตํอชีวิตมนุษย์ เพราะมันเป็นตัวก าหนดความเป็นไป เวลาท าให๎ได๎สัมผัสถึงทุกสิ่งเกิดขึ้น 
และท าให๎สัมผัสถึงสิ่งที่ก าลังพังทลายลง เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสภาพของการมีอยูํตลอดจน
ฤดูกาลที่สํงผลตํอสิ่งตํางๆและมีวาระให๎กับทุกสิ่งทุกอยํางเชํนเดียวกันเวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุ ยุค
สมัย และวัฒนธรรม 
 ข๎าพเจ๎ามีความประทับใจและมีความคิดเห็นตํอสิ่งที่นําสนใจในเ รื่องของเวลาที่สํงผลตํอ“ความ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่” และศึกษาเรื่องราวของสีสันในชํวงเวลาตํางๆ รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ 
เชํน น้ า หรือหมูํเมฆที่มีการเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนอยูํตลอดเวลา 
 ในผลงานสร๎างสรรค์ชุดนี้ได๎แสดงถึงจังหวะความเคลื่อนไหวของเวลาเป็นชํ วงๆ แบบเฟรมตํอเฟรม
เพ่ือให๎รู๎สึกถึงการเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่องในจังหวะที่เทํากันในรูปแบบของทิวทัศน์แตํละชํวงเวลาอันมีความ
เชื่อมโยงกันและสะท๎อนให๎เห็นถึงการเคลื่อนที่ของเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่งโดยมีเนื้อหาในภาพแสดง
ถึงภาพทิวทัศน์ที่ผสมผสานกับการประกอบกันของรูปทรงภายนอกของเฟรม และเนื้อหาของภาพที่มีจุดตําง
จุดเชื่อมกันอยํางชัดเจน 
 
ค้าส้าคัญ:  จิตรกรรมแนวความคิด, พื้นที,่ เวลา 
 

ABSTRACT 
 The time had an affection for everything. It is defined as. The time make it all happen 
things. There is season foe everything. The agenda for each sample. The time like to have 
personal history and culture. I have impresstioned that in the time of change. I studied the 
theory of the color over time. The movement in nature,such as water or clouds are moving 
and change the convertion time. 
 Painting this series represents the beat movement. Time interval to make sense the 
movement continues in the same rhythm in the landscape over time. Shoe the movement 
of the continuously changing dynamic.  
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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The content of the image shows the landscape of city combined with the assembly of the 
time external shape of the frame and image content with a point and the point clearly. 
  
Keyword: CONCEPSUAL ART, PLACE, TIME 
 
บทน้า 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 เริ่มจากความประทับใจแตํแรกที่ข๎าพเจ๎าได๎ชื่นชอบศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์  คือการใช๎พํูกันตวัดสี
อยํางเข๎ม ๆ ใช๎สีสวํางๆ มีสํวนประกอบของภาพที่ไมํถูกบีบเน๎นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง ”มักจะเน๎นไป
ยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา” เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษ 
 จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ได๎ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแตํอดีตมักจะวาดภาพกลางแจ๎งมากกวําในห๎อง
สตูดิโออยํางที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพ่ือที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยูํเสมอในมุมมองตําง ๆ 
ภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ประกอบด๎วยการตวัดพํูกันแบบเป็นเส๎นสั้นๆ ของสีไมํได๎ผสมหรือแยกเป็นสีใดสี
หนึ่งซึ่งได๎ให๎ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวาพ้ืนผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบ
หนาๆ องค์ประกอบของอิมเพรสชั่นนิสม์ยังถูกท าให๎งํายและแปลกใหมํและจะเน๎นไปยังมุมมองแบบกว๎าง
มากกวํารายละเอียด  
 จากการที่ได๎ศึกษาศิลปะแนวดังกลําวข๎าพเจ๎าจึงเกิดความสนใจในเรื่องของชํวงเวลาและได๎หยิบยก
แนวคิดในรูปแบบศิลปะอิมเพลสชั่นนิสที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องการแยกสีและรูปทรงที่มีลักษณะแตกตําง
กันไปรวมทั้งการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลมหรือสายน้ าแตํที่ลึกลงไปกวํานั้นคือเวลาที่อยูํในความ
ทรงจ าและความรู๎สึกที่มนุษย์ทุกคนยํอมมีประสบการณ์ที่ คล๎ายคลึงกันข๎าพเจ๎าเรียกเวลานั้นวํา  "จิตส านึกของ
เวลา”  คือปัจจัยส าคัญที่ท าให๎พ้ืนที่หนึ่งมีชีวิตชีวาได๎กลําวคือเวลาในลักษณะดังกลําวเป็นแหลํงก าเนิดของ
ความจริงแท๎เขาเรียก “เวลาในจิตส านึก” นี้วําเวลาที่ทุกคนส านึกรู๎ได๎ตรงกันเวลาที่เป็นกลางแบบนี้ไมํใชํเวลาที่
วัดได๎จากการใช๎เครื่องมือทางกายภาพไมํวําจะเป็นนาฬิกาหรือปฏิทินแตํเป็นการปรากฏของสิ่งเดียวกันปรากฏ
ขึ้นเชํนนั้น ณ ชั่วขณะหนึ่ง ในกระแสของจิตส านึกเรื่องเวลาจิตส านึกซึ่งมีความเป็น อัตวิสัยเป็นพ้ืนฐานของวัตถุ
วิสัยดังเห็นได๎จากถึงทุกคนจะมีเวลาสํวนตัวแตํทุกคนก็สามารถระบุถึงสิ่งที่  เกิดขึ้นในความตํอเนื่องของเวลาได๎
เพราะทุกๆ เรื่องในความทรงจ ามีต าแหนํงของเวลาก ากับอยูํ  เราสันนิษฐานการเลื่อนไหลของเวลาที่ท าให๎เรา
ส านึกได๎ตรงกันและศึกษาปัจจัยการเกิดขึ้นของการรู๎แจ๎งแหํงเวลา และความรู๎ที่แท๎จริงของเวลาอยํางไรก็ตาม
สิ่งที่เรายอมรับคือการปรากฏขึ้นของเวลาและชํวงเวลาเชํนนั้น เราสันนิษฐานถึงเวลาที่มีอยูํชั่วขณะหนึ่งอยํางไร
ก็ตามสิ่งนี้ไมํใชํเวลาในโลกแหํงประสบการณ์แตํเป็นเวลาที่ด ารง อยูํถาวรในการเลื่อนไหลของจิตส านึก เมื่อตอน
เป็นเด็กเรารู๎สึกวําเวลาในแตํละวันผํานไปช๎ามากโดยเฉพาะในชํวงเวลาเรียนวิชาที่ไมํชอบแตํในชํวงเวลาแหํง
ความสนุกสนานและการเลํนกีฬานั้นเรารู๎สึกวํามันผํานไปอยํางรวดเร็วทั้งๆท่ีเข็มนาฬิกามันก็เดินบอกเวลาอยําง
เที่ยงตรงเหมือนเดิมแตํพอโตเป็นผู๎ใหญํเรารู๎สึกวําเวลามันชํางผํานไปเร็วเหลือเกินยิ่งมีอายุมากขึ้นเราก็รู๎สึกวํา
เวลามันผํานไปเร็วยิ่งขึ้นและยิ่งท าให๎รู๎สึกอยูํบํอยๆ วําเวลาส าหรับเราบนโลกนี้เริ่มเหลือน๎อยลงทุกวันทั้งที่เวลา
หนึ่งวันในตอนเป็นเด็กกับในตอนเป็นผู๎ใหญํก็ยังคงมี 24 ชั่วโมงเทํากัน 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (819) 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นสิ่งที่ข๎าพเจ๎าชอบสังเกตและศึกษามาโดย
ตลอดเชํนสภาวะทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งตํางๆ ในสภาวะแวดล๎อมที่ผํานพ๎น
กาลเวลาสิ่งเหลํานี้มีสาระและความงามที่ปรากฏขึ้นในลักษณะตําง ๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นเร๎าความคิดและ
ความรู๎สึกท่ีท าให๎ข๎าพเจ๎าต๎องการแสดงออกและถํายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ เวลามีผลตํอชีวิตของมนุษย์
เพราะมันเป็นตัวก าหนดความเป็นไปเวลาท าให๎ทุกสิ่งเกิดขึ้นและท าให๎ทุกสิ่งพังลง เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต 
เปลี่ยนแปลงสภาพมี ฤดูกาลส าหรับทุกสิ่ง และมีวาระส าหรับทุกอยํางเวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุยุค
สมัยและวัฒนธรรม 
 ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องการน าเสนอผลงานโดยการบันทึกมุมมองในชํวงเวลาตํางๆของสิ่งแวดล๎อมทั้งในสังคม
และธรรมชาติและศึกษาเรื่องราวของสีในชํวงเวลาที่ตํางกัน ในรูปแบบเหมือนจริงโดยอิงเนื้อหาและเทคนิค
วิธีการแบบอิมเพลชชั่นนิส และการจัดภาพในมุมมองแบบกว๎างๆ ในผลงานชุดนี้ได๎แสดงถึงจังหวะความ
เคลื่อนไหวของเวลาเป็นชํวงๆ ด๎วยการตํอเฟรมเพ่ือแสดงให๎รู๎สึกถึงการเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่องในจังหวะที่
เทําๆกันในรูปแบบทิวทัศน์ของเมืองในแตํละชํวงเวลา 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือน าเสนอแงํมุมสาระการเปลี่ยนแปลงของเวลาและการเคลื่อนที่ของเวลาที่ได๎สัมผัสจากภาพ
สิ่งแวดล๎อมในธรรมชาติ ในชํวงเวลาตํางๆ 
 2. เพ่ือน าเสนอรูปแบบผลงานที่ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง โดยมีการเขียนภาพ
เป็นเฟรมตํอกัน เพ่ือน าเสนอภาพทิวทัศน์ที่ไมํสามารถมองเห็นได๎ตามปกติ 
 3. เพ่ือแสดงถึงการใช๎ภาพถํายในมุมมองของพ้ืนที่ที่ข๎าพเจ๎ารู๎สึกประทับใจมาสร๎างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรม 2 มิต ิ
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ข๎าพเจ๎าก าหนดรูปแบบสมมติฐานของการศึกษาในการสร๎างสรรค์ให๎ออกมาดังนี้ 
 สิ่งท่ีข้าพเจ้าคาดหวังในผลงาน กลําวคือข๎าพเจ๎าต๎องการแสดงการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีผู๎ชม
เป็นสํวนรํวมและแสดงออกในเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเวลา โดยการจัดวางรูปแบบของเฟรม
ที่มีขนาดเทํากันมาจัดวางโดยมีชํองวํางที่เทํากันและไมํเทํากันโดยบางชิ้นไมํได๎เขียนลงไปเพ่ือให๎เกิดชํองวํางที่
สังเกตได๎และเป็นค าถามตํอผู๎ชมผลงานและยังเป็นชํองวํางเพ่ือให๎คิดและเกิดจินตนาการปะติดปะตํอภาพให๎
สมบูรณ์โดยสามารถสร๎างให๎เกิดความรู๎สึกโต๎ตอบตํอผู๎ที่ได๎สัมผัสผลงาน 
 สิ่งที่คาดหวังต่อผู้ชมผลงานของข้าพเจ้า กลําวคือข๎าพเจ๎าคาดหวังวําผู๎ที่ได๎ชมผลงานอาจจะท าให๎
บุคคลเหลํานั้นเกิดแรงบันดาลใจและเห็นสาระส าคัญของชํวงเวลาตํางๆ เชํนเวลาสุข เวลาทุกข์ เวลาหิว เวลา
อ่ิม เวลาเหงา เวลาเหนื่อย และเวลาคิดถึง เป็นต๎น เวลาเหลํานี้เป็นเวลาที่ทุกคนล๎วนเคยมีประสบการณ์ทั้งสิ้น
ซึ่งข๎าพเจ๎ามุํงหวังให๎ผู๎ชมมีความรู๎สึกรํวมตํอเติมแตํงแต๎มภาพและเกิดการประจักษ์ถึงจินตนาการของเวลาใน
ผลงานของข๎าพเจ๎า 
 
  



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(820)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

การก้าหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ 
รูปแบบในการน าเสนอเป็นผลงาน 2มิติในลักษณะจิตรกรรมเชิงความคิดเป็นการแสดงออกถึง การ

แปรเปลี่ยนและการเคลื่อนที่ของเวลาในชํวงเวลาที่ตํางกันเช๎า กลางวันเย็นและกลางคืนของสภาพสังคม และ
สิ่งแวดล๎อมในปัจจุบันโดยมีขั้นตอนในการสร๎างสรรค์ดังนี้ คือการหาข๎อมูลรูปแบบในการสร๎างสรรค์วิธี การใน
การสร๎างสรรค์การหาข๎อมูลจากสถานที่จริง ( แมํน้ า,ตึก,วัดและอาคารบ๎านเรือน ) โดยการถํายภาพ ค๎นคว๎าหา
ข๎อมูลจากสื่อตํางๆ เชํน อินเตอร์เน็ตหนังสือภาพผลงานศิลปินไทยและตํางประเทศศึกษา บรรยากาศนั้นจาก
สถานที่จริง เพ่ือน ามาวิเคราะห์คําน้ าหนักของสีและปริมาณเพ่ือน ามาเป็นข๎อมูลในการ สร๎างสรรค์ผลงานหา
ข๎อมูลของรูปทรง และความเป็นไปได๎ของพ้ืนที่วําง และการจัดเรียงเฟรม ขั้นตอนการศึกษาข๎อมูล    การ
สร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎า มีข้ันตอนในการศึกษาข๎อมูลดังนี้ คือ                     
1.    การหาข๎อมูลในสํวนที่เป็นเรื่องราวที่สนใจทั้งในด๎านรูปแบบและเนื้อหาทั้งสองสํวนต๎อง สัมพันธ์กันในเชิง
ความคิดและขัดแย๎งกันในด๎านรูปแบบโดยใช๎ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในแตํละวัน และเฝ้าสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ตํางๆ ในแตํลํะชํวงเวลาน าเอาสองสิ่งมาเชื่อมโยงกันแล๎วจึงน ามาก ลั่นกรองเรื่องที่สนใจ
และมุมมองที่ประเด็นตํอเนื่องไปกับความคิดและความรู๎สึก                          
2.    การเก็บบันทึกข๎อมูลโดยใช๎ภาพถํายและการเขียนภาพจากที่จริงและน าไปสูํการ สร๎างแบบรํางจริงคิดและ
วิเคราะห์รูปแบบในการจัดเรียงเฟรม                       
3.    หาความเป็นไปได๎ในการจัดวางรูปแบบของเฟรมเพ่ือโต๎ตอบกับผู๎ที่ชมผลงานให๎คิด ตามหรือย๎อนแย๎งกับ
สาระและเนื้อหาที่มีในภาพผลงาน รูปแบบในการสร๎างสรรค์  
         รูปแบบในการสร๎างสรรค์ประกอบไปด๎วยสีที่สื่อทางด๎านอารมณ์ความรู๎สึก ที่ใกล๎เคียงกับความ จริงมาก
ที่สุด วัสดุที่สร๎างเรื่องราว ความจริง ความหมายในตัว  สี ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหวเป็นระนาบมีทิศทางที่ขัดแย๎ง
และตํอเนื่องแสดงความรู๎สึกแบบไหลเอ่ือยๆจนไปถึง การเคลื่อนไหวที่สลับซับซ๎อนขึ้นสีนั้นอาจมีอยูํจริงตาม
ธรรมชาติหรืออาจปรับเปลี่ยนการใช๎สีไมํเป็นจริงก็ได๎ เพ่ือเน๎นแทนอารมณ์ความรู๎สึกสํวนน้ าหนักเกิดจากการ
ทับซ๎อนให๎มิติลวงตาท าให๎รู๎สึกถึงความเคลื่อนไหว และแปลเปลี่ยน  วัสดุ คือเฟรมสื่อความหมายในตัวมันเอง
และอาจจะคล๎อยตามสีหรือสีอาจคล๎อยตามวัสดุผลงานบางชิ้นใช๎ วัสดุปูพ้ืนกํอนแล๎วจึงคํอยวํางสีวางน้ าหนักที
หลังขึ้นอยูํกบัความเหมาะสมของแตํลํะชิ้นงานนั้น ๆ  
 
วิธีการสร้างสรรค์     
 1. ศึกษาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งจากธรรมชาติจริงพร๎อมถํายภาพ     
 2. บันทึกข๎อมูลโดยตรงจากสถานที่จริงในชุมชนเมือง 
 3. ท า Sketch แก๎ปัญหาและพัฒนาหาความเป็นไปได๎ในทุกทาง (จ านวนมาก)     
 4. วิเคราะห์และสังเกตเพ่ือหาความลงตัวของผลงานกํอนลงมือปฏิบัติงานจริง     
 5. ปฏิบัติงานจริงโดยใช๎วิธีการเขียนสีทีลํะชั้น     
 6. วิเคราะห์และน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 
 
  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (821) 
 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์     
 เพ่ือให๎บรรลุถึงจุดเป้าหมายของการปฏิบัติหลังจากที่ได๎ภาพต๎นแบบที่มีการก าหนดสัดสํวน และพร๎อมที่
จะน ามาใช๎เป็นต๎นแบบในการสร๎างสรรค์ ขั้นตอนตํอไปคือลงมือปฏิบัติผลงานจริง โดยมีราย ละเอียดซึ่งสรุปได๎
เป็นขั้นตอนดังนี้      
 1. ก าหนดรูปแบบการจัดเรียงเฟรมและขนาดเพ่ือท าแมํแบบตามรูปทรงตําง  ๆ ที่ก าหนดไว๎ แล๎ว จึง
ประกอบโครงเฟรมออกมาตามแบบที่รํางไว๎                      
 2. การเตรียมผ๎าใบจะต๎องเป็นผ๎าใบผิวเรียบที่ขึงบนกรอบไม๎จากนั้นจึงใช๎สีอะคลิริคผสมน้ า ทารองพ้ืนลง
ไปในบางชิ้นมีการเตรียมพ้ืนให๎มีพ้ืนผิวที่ขรุขระเพ่ือตอบสนองและสอดคล๎องไปกับต๎นแบบ                                           
 3. เริ่มรํางภาพลงบนชิ้นเฟรมทีละชิ้นแล๎วจึงน ามาตํอกันเพ่ือดูภาพรวมในบาง ชิ้นไมํน ามาตํอกันในขณะ
ขึ้นรูปเพื่อให๎ได๎ภาพที่บิดเบียนไปจากความถูกต๎องเล็กน๎อย     
 4. การลงสีคือเริ่มจากการลงสีจากเข๎มไปสวํางในสํวนของพ้ืนที่ที่เป็นเงาจะเป็นชั้นแรกจึงมี ความบาง
และโปรํงแสงจากนั้นก็เริ่มลงสีที่มีลักษณะของน้ าหนักที่อํอนลงมาเรื่อยๆจนถึงสีที่อํอนที่สุด                    
 5. การติดตั้งผลงานในแตํลํะชิ้นจะมีขั้นตอนและระดับการมองที่แตกตํางกันเพ่ือให๎เหมาะ สมกับภาพที่
วาดไว๎ให๎มากที่สุดในบางชิ้นจะติดตั้งสูงกวําระดับสายตาและในบางชิ้นจะต่ ากวําระดับตา ทั้งนี้ เพ่ือความ
ประสานกลมกลืนกับระหวํางตัวผลงานและผู๎ที่ชมผลงานให๎สอดคล๎องกัน  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์ 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 2 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์ 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพข๎อมูล 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 4 ภาพสเก็ตโครงสร๎างเฟรม 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 ภาพรําง 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 6 ภาพผลงานจริง 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพต๎นแบบ 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนการเขียนผลงาน 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการเขียนผลงาน 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 10 ภาพผลงานจริง 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 

สรุปผลการหาข้อมูลในการสร้างสรรค์        
 ในผลงานของข๎าพเจ๎าที่กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํามีการประกอบกันสองสํวน คือสํวนที่เป็น งาน
จิตรกรรมแบบเหมือนจริงและ อีกสํวนที่เป็นการประกอบกันของรูปแบบเฟรมภายนอกที่ให๎ความรู๎สึก โน๎มน า
คนดูให๎มีสํวนรํวมกับงานจิตรกรรมของข๎าพเจ๎าเพ่ือตอกย้ าความเป็นรูปธรรมภายในและ ความเป็น นามธรรม
ภายนอกของภาพและ น าสองสํวนมาประสานกันให๎กลมกลืนที่สุดเพื่อให๎สอดรับกันในเรื่องราว พ้ืนที่และเวลา  
 ผลงานสร๎างสรรค์ชุดนี้เป็นการสรุปทางความคิดรูปแบบทางศิลปะเทคนิควิธีการ ค๎นคว๎าทดลองที่มีความ
สืบเนื่องพัฒนาการมาจากการสร๎างสรรค์ในระยะกํอนหน๎านี้ และจนตลอดระยะเวลา ของการศึกษาผลงาน
สร๎างสรรค์ดังกลําวถูกวิเคราะห์สังเคราะห์อยํางมีระเบียบเป็นขั้นตอนผนวกกับการ รวบรวมองค์ความรู๎ที่
เกี่ยวข๎องน ามาสนับสนุนให๎เกิดความชัดเจนเหมาะสมปัญหาข๎อบกพรํองที่ประสบมา ตลอดระยะเวลาของการ
สร๎างสรรค์ได๎ถูกปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือลดข๎อผิดพลาดเทําที่จะท าได๎ อีกทั้งยังเป็นการ ยืนยันถึงเจตนาและ
วัตถุประสงค์ของการสร๎างสรรค์อยํางแท๎จริงที่เป็นความพยายามน าเสนอผลงาน สร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ตํอไป 
 
วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 หากกลําวถึงผลงานสร๎างสรรค์ชุด “โครงสร๎างของพ้ืนที่และเวลากับวิถีชีวิตคนเมือง”ได๎ถูกกลั่นกรองทาง 
ความคิด หาเหตุผลที่สัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกันมาประกอบสนับสนุน ผํานกระบวนการวิเคราะห์มาพอสมควร 
เพราะพัฒนาการทางศิลปะของข๎าพเจ๎าเดินทางควบคูํมากับประสบการณ์เสมอ ล๎วนเกิดจากการลองผิดลอง 
ถูก หาจุดเหมาะสม ลงตัวในทุกขั้นตอนของการสร๎างสรรค์นั้น นับวํามีความส าคัญตั้งแตํจุดเริ่มต๎นไปจนถึง จุด
ที่เกิดผลงานสร๎างสรรค์ท่ีเป็นรูปธรรมขึ้นมา เทคนิควิธีการที่ทดลองแสวงหาน ามาใช๎กับการสร๎างสรรค์ผล งานก็
เป็นการผสมผสานค๎นคว๎าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งนอกเหนือรูปแบบทางศิลปะที่ เป็นวิถีแนวทาง เฉพาะตัว
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แล๎ว เทคนิควิธีการนับวํามีความส าคัญอยํางยิ่งภาพวิวทิวทัศน์ในผลงานข๎าพเจ๎าแสดงถึงเรื่องราว ของชํวงเวลา
แหํงความประทับใจที่สร๎างขึ้นโดยกระบวนการทางความคิดที่ประกอบกันสองสํวนอันได๎แกํ      
 สํวนที่เป็นภายในที่เป็นภาพวิวทิวทัศน์ธรรมดาๆ แตํเน๎นมุมมองที่มีลักษณะเดํนไปท่ีภาพ บรรยากาศของ
ความขัดแย๎งกันของธรรมชาติ เชํนท๎องฟ้า กับมุมมองของเมือง ตึกและเส๎นทางเดินรถโดยใช๎ การปรุงแตํงภาพ
ด๎วยบรรยากาศของสีที่มีความเหมือนจริงและในบ๎างชิ้นเป็นสีบรรยากาศที่เป็นอุดมคติสํวนตัวเพ่ือเพ่ิมเนื้อหา
สาระให๎สอดคล๎องกับแนวความคิดหลักคือเรื่องราวของเวลาและในสํวนที่สอง คือเรื่องราวการจัดองค์ประกอบ
ของพ้ืนที่ภายนอกของภาพ เนื่องจากผลงานของข๎าพเจ๎าทุกชิ้นเป็นเฟรมชิ้นเล็กหลายชิ้น มาประกอบกันจึงต๎อง
มีการคิดและออกแบบให๎มีความสอดคล๎องกับเนื้อหาที่อยูํภายในภาพ ในรูปแบบของ ภาพที่มีลักษณะเป็น
ทิวทัศน์เมืองข๎าพเจ๎ามีความสนใจในเรื่องราวของเส๎นที่แสดงถึงระยะใกล๎ กลาง ไกล เพราะฉะนั้นจึงต๎อง
จัดรูปแบบของเฟรมให๎มีลักษณะให๎เป็นในรูปแบบของเส๎นที่เฉียง เอียงและตะแคงข๎าง เพ่ือโน๎มน าสายตาของ
ผู๎ชมภาพให๎เกิดจินตนาการคล๎อยตามและขัดแย๎งกันในเนื้อหาของภาพที่แสดงความ คิดแบบสองประเด็นคือแงํ
ที่ดีงามและในแงํที่เสื่อมถอยของชํวงเวลาอันเป็นสัจธรรมความจริงที่วําทุกสิ่งทุก อยํางไมํมีอะไรจีรังยั่งยืน แตํ
สิ่งที่ยั่งยืนคือความไมํแนํนอน  
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์     
 “เวลา” มีผลตํอชีวิตของมนุษย์ เพราะมันเป็นตัวก าหนดความเป็นไป เวลาท าให๎ได๎สัมผัสถึงทุก สิ่ง
เกิดข้ึน และท าให๎สัมผัสสิ่งที่ก าลังพังทลายลงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสภาพของการมีอยูํตลอด จน
ฤดูกาลที่สํงผลตํอสิ่งตําง ๆ และมีวาระให๎กับทุกสิ่งทุกอยํางเชํนเดียวกัน เวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอก อายุ 
ยุคสมัย และวัฒนธรรม ข๎าพเจ๎ามีความประทับใจและมีความคิดเห็นตํอความนําสนใจในเรื่องขอเวลาที่สํงผลตํอ 
”ความ เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่” ในสิ่งแวดล๎อมท้ังในรูปแบบพ้ืนที่ของเมืองรูปแบบพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และศึกษา
เรื่อง ราวของสีสันในชํวงเวลาตําง ๆ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวในธรรมชาติ เชํนน้ าหรือหมูํเมฆที่มีการเคลื่อนไหว 
และแปรเปลี่ยนตลอดเวลา 
  
สรุปผล     
 ในการท าผลงานในหัวข๎อ “โครงสร๎างของพ้ืนที่และเวลากับวิถีชีวิตคนเมือง”เป็นการ ศึกษาถึง
กระบวนการสร๎างสรรค์ทางด๎านรูปแบบเนื้อหาเทคนิควิธีการเพ่ือแสดงจุดประสงค์ของการ สร๎างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมในชํวงเวลาหนึ่งอยํางเป็นขั้นตอนโดยมีการรวบรวมข๎อมูล องค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง มาวิเคราะห์
สนับสนุนอ๎างอิง ประกอบกับหลักการทางทัศนศิลป์ใช๎สื่อความหมาย ความรู๎สึกที่เป็นอุดมคติ สํวนตัวที่มีตํอ
เหตุการณ์ในสังคมและธรรมชาติเข๎ามามีผลกระทบทางจิตใจและความรู๎สึกของข๎าพเจ๎าน ามา ซึ่งการแทนคํา
ด๎วยรูปแบบของทิวทัศน์เมืองและธรรมชาติที่ข๎าพเจ๎าก าหนดและสร๎างสรรค์ขึ้นมาตาม ประสบการณ์ทางศิลปะ 
อยํางมีขอบเขต     
 ข๎าพเจ๎าพยายามเรียนรู๎และท าความเข๎าใจถึงวัตถุประสงค์ในการสร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎า ผลลัพธ์
ในเบื้องต๎นคือความเข๎าใจและรู๎จักตนเองมากขึ้นในเรื่องของความมุํงหมายในผลงานและถํายทอด ออกมาสูํ
บุคคลภายนอกโดยอาศัยการสร๎างสรรค์ผลงานทางศิลปะเป็นสื่อถํายทอดความรู๎สึกและความส าคัญ ของพ้ืนที่
และเวลาและได๎สอดแทรกสัจธรรมความจริงในเรื่องของ “ความไมํแนํนอนและแปรเปลี่ยนของ สรรพสิ่งบน
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โลก” เพ่ือกระตุ๎นการรับรู๎และเกิดความคิดมีความเข๎าใจที่เกี่ยวกับปัจจัยในการแปรเปลี่ยนของ ทุกสิ่งบนโลก
ตลอดจนสามารถเข๎าถึง “สัจจะ” ความเป็นจริงของ พ้ืนที่และเวลาในปัจจุบัน ท าให๎ชีวิตพัฒนา ไปอยํางมี
คุณภาพอยํางที่ควรจะเป็น     
 จากการสร๎างสรรค์ยังแสดงให๎เห็นถึงวิถีทางการพัฒนาผลงานศิลปะและพัฒนาจิตใจของ ข๎าพเจ๎า ให๎
ผสานกับวิธีคิดที่มีความสัมพันธ์ สอดคล๎องกับการเลือกรูปแบบทางศิลปะและวิธีในการด ารงชีวิต อยํางไมํ
ประมาทนอกจากภาพทิวทัศน์ที่ข๎าพเจ๎าถํายทอดออกมาแล๎วยังมีเนื้อหาของรูปทรงภายนอกที่ ข๎าพเจ๎าต๎องการ
น าเสนอให๎เหมาะสมและสอดรับกับเนื้อหาภายในน ามาแสดงออกเป็นรูปแบบหนึ่งทาง จิตรกรรมในชํวง
ระยะเวลาหนึ่งของข๎าพเจ๎าเพ่ือสื่อสารความหมายความต๎องการออกไปสูํผู๎คนภายนอก ให๎ ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัจจุบันที่มีผลตํออนาคตอยํางตํอเนื่องและไมํสามารถที่จะหยุดนิ่งได๎ เพราะ ฉะนั้ นจึงต๎องให๎
ความส าคัญกับตัวตนและความมีสติอยูํตลอดเวลา และข๎าพเจ๎ามุํงหวังวําการสร๎างสรรค์ดัง กลําวนี้จะเป็น
ประโยชน์ตํอการศึกษาและผู๎สนใจทางด๎านศิลปะตํอไป  
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สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย 
THE SYMBOL DAINTINESS OF SRIVIJAYA 

 
วรรณวิสา พัฒนศิลป์* 

WANWISA PHATTANASIN 
 

บทคัดย่อ 
 ความงามของศิลปะศรีวิชัยในอดีต ได๎สํงอิทธิพลตํอความเจริญรุํงเรือง ทางด๎านวิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรม ความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน จากรํองรอยจารึกและหลักฐานอันปรากฏในรูปแบบ 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ตระหนักถึงคุณคํา
ทางความงามในรูปแบบสัญญะของแหํงศรีวิชัย จากความประทับใจ ความทรงจ าและความผูกพันของผู๎
สร๎างสรรค์ ได๎เกิดเป็นแรงบันดาลในการศึกษาลวดลายศิลปะศรีวิชัย ถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอด
ลวดลายที่ศึกษาออกมาเป็นลายเส๎น  สร๎างสัญญะในรูปแบบเฉพาะตน สร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมลายรด
น้ ารํวมสมัย ชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย” เพ่ือจดบันทึก ความงามในมุมมองทางสัญญะอันพิเศษของผู๎
สร๎างสรรค์ กระตุ๎นเตือนให๎เห็นถึงคุณคํา อัตลักษณ์ ความงามเฉพาะถิ่นซึ่งควรคําแกํการรักษาไว๎ 
 
ค าส าคญั: สัญญะ, ความงาม, ศรีวิชัย 
 

ABSTRACT 
 The beauty of Srivijaya art in the past has influenced the prosperity of lifestyle, art, 
culture and unique beliefs. From trail of inscriptions and evidences appearing in the form of 
painting, sculpture, architecture, vegetation, flora and community lifestyle. The creator 
realized the beauty value in the form of the symbol of Srivijaya empire from the impression, 
memories and affiliations. Be the cause of inspiring creators studied the Srivijaya art pattern 
and conveying feelings and experiences pass lines. Create symbols in their own form Created 
as contemporary Thai lacquer works, there are set name 
  "The symbol daintiness of Srivijaya". For take notes Beauty in a special symbolic 
perspective of the creator. Stimulate to see the unique aesthetic identity value that should 
be worth keeping.  
 
Keywords: symbol, daintiness, Srivijaya 
 
____________________________________________________________________________________________ 
*วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์  
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บทน้า 
 ในอดีตมีเชื่อวําเมืองไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย มีความเจริญรุํงเรือง
ทางด๎าน วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ปรากฏหลักฐานจากปูนปั้น โบราณสถานพระบรมธาตุไชยา ลายปูนปั้น
พระพุทธรูปปางเทศนาทํามกลางพันธุ์พฤกษาของผนังวัดถ้ าคูหา  พระพุทธรูปประติมากรรม  พระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวร สลักด๎วยศิลาค๎นพบที่อ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลวดลายปูนปั้นจากวัดเถ๎าสิงขร ลวดลายพืช
พันธุ์พฤกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ศรีวิชัยมาจากพันธุ์ไม๎พืชพันธุ์ตํางๆทางภาคใต๎ของประเทศไทย เชํนดอกบัวผุดหรือ
อีกชื่อท่ีเรียกวํากระโถนฤษี ซึ่งเป็นดอกไม๎ที่ถูกค๎นพบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยอดผักกูดและพืชพันธุ์ที่พบเห็นได๎
โดยทั่วไป ลวดลายจากจากวิถีชีวิตชุมชน เป็นเนื้อหาและเรื่องราวที่บอกถึงอัตลักษณ์ของศรีวิชัย จากหลักฐาน
ปรากฏเป็นเรื่องราวและลวดลาย  
 จากลวดลายศรีวิชัยเป็นแรงบันดาลใจในให๎ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ศึกษาลวดลาย โดยถอดลวดลายที่ศึกษา
ออกมาเป็นลายเส๎น  แสดงออกถึงความพริ้งไหวด๎วยเส๎นที่มีความอํอนช๎อยตามรูปแบบศิลปกรรมศรีวิชัย และ
ใช๎เส๎นแทนคําของพืชพันธุ์พฤกษาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงถอดลายเส๎นจากวิถีชีวิตชุมชลที่แสดงออกถึง
ความเรียบงําย สร๎างสรรค์เป็น สัญญะ ในรูปแบบเฉพาะตน ในผลงานชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย” ด๎วย
เทคนิคศิลปกรรมลายรดน้ ารํวมสมัยเป็นหนึ่งในงานชํางสิปปหมูํ ประเภทชํางรัก และเป็นงานศิลปะไทยที่มี
เอกลักษณ์โดย จะปรากฏสีแคํสองสี ได๎แกํ สีด าของยางรัก และ สีทองของทองค าเปลว ที่แสดงถึงความ
เจริญรุํงเรืองดั่งยุคทองของอาณาจักรศรีวิชัยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือตระหนักในคุณคําของความงาม
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดตํอคนรุํนหลังสืบไป 
 
วัตถุประสงค์     

1. วิเคราะห์ค๎นหา “สัญญะ” ของศรีวิชัย จากความพริ้งไหว ความอํอนช๎อยตามรูปแบบงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมศรีวิชัย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์พฤกษา และวิถีชีวิตชุมชลที่แสดงออกถึง
ความเรียบงําย สร๎าง สัญญะ อันพิเศษเฉพาะตน 

2. สร๎างสรรค์ผลงานศิลปกรรมลายรดน้ ารํวมสมัย ชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย” 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
1. ศึกษาภาคเอกสาร องค์ความรู๎ที่เก่ียวข๎อง  
2. เก็บข๎อมูลภาคสนามจากสถานที่จริงเพ่ือบันทึกภาพและบันทึกออกมาเป็นลายเส๎น  
3. ประมวลแนวคิดสร๎างภาพรําง สูํขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายรดน้ าชุด 

              “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย” 
4. วิเคราะห์ผลงานการสร๎างสรรค์  
5. สรุปและอภิปรายผลการสร๎างสรรค์ 
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กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาภาคเอกสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ศิลปะไทยได๎รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเดํน คือ ความงาม
อยํางนิ่มนวลมีความละเอียดปราณีต แสดงให๎เห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนไทยที่ได๎สอดแทรกไว๎ใน
ผลงานที่สร๎างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติของไทย อาจ
กลําวได๎วําศิลปะไทยสร๎างข้ึนเพ่ือสํงเสริมพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมโยงและโน๎มน๎าวจิตใจของประชาชนให๎เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาศิลปะไทยได๎รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย ซึ่งมี
ลักษณะเดํน คือ ความงามอยํางนิ่มนวลมีความละเอียดปราณีต แสดงให๎เห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคน
ไทยที่ได๎สอดแทรกไว๎ในผลงานที่สร๎างสรรค์ ขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนา
ประจ าชาติของไทย  
 ศรีวิชัยเจริญรุํงเรืองบริเวณเกาะสุมาตราและแหลมมลายูในชํวงพุทธศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันยังไมํมี
ข๎อสรุปเรื่องศูนย์กลางของอาณาจักรแตํพ้ืนที่บริเวณภาคใต๎ของประเทศไทยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่
แสดงให๎เห็นถึงความรุํงเรือง ของอารยธรรมศรีวิชัยอยํางชัดเจน (อมราศรีสุขาติ , 2557 น. 61) จึงนําจะเป็น
จุดเริ่มต๎นของการศึกษาเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมในลวดลายประดับที่กํอรํางและพัฒนาขึ้นในบริเวณภาคใต๎
ของไทย อันปรากฏในรูปแบบ จิตรกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน 
 จิตรกรรมสมัยศรีวิชัย ได๎ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังถ้ าศิลป์ บ๎าน บันนังลูวา หมูํที่ 2 ต าบลหน๎าถ้ า อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ภาพที่เขียน เป็นภาพพระพุทธเจ๎าปางมารวิชัย ภาพพระพุทธเจ๎าประทับนั่ง เป็นแถวเบื้อง
ซ๎ายและขวา มีสาวกหรือาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานั่งประนมมืออยูํ  พระพุทธเจ๎าปางลีลาและมีรูปผู๎หญิงยืน
เป็นหมูํสามคน สํวนสีที่เขียนเป็นสีดินเหลือง เป็นหลัก ซึ่งประกอบด๎วยสีน้ าตาลและแดง เพ่ือแยกน้ าหนักอํอน
แกํ ตัดเส๎นด๎วนสีด า สํวนสีเขียวปรากฏให๎เห็นในภาพเป็นสิ่งที่เกิดขี้นภายหลังเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของ
สารที่ผสมอยูํในสี ภาพเขียนสีเหลํานี้เป็นฝีมือสกุลชํางท๎องถิ่น ที่ไดรับอิทธิพลด๎านรูปแบบของภาพโดยตรงจาก
อินเดีย พิจารณารูปแบบและควรจะเป็นภาพเขียนสมัยศรีวิชัยตอนปลาย คือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ 

ศิลปะศรีวิชัยมีความเจริญ 
รุํงเรือง ทางด๎านวิถีชีวิต ศิลปะ
และวัฒนธรรม ความเช่ืออัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน   

ศึกษาลวดลายศิลปะศรีวิ ชัย 
โดยถอดลวดลาย  จาก
จิต รกรรม  ประติม ากรรม 
สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษา
และวิถีชีวิตชุมชน ออกมาเป็น
ลาย เ ส๎ น   ส ร๎ า งสัญญะ ใน
รูปแบบเฉพาะตน 

ศิลปกรรมลายรดน้ ารํวม
สมัย ชุด “ สัญญะความ
งามแหํงศรีวิชัย ” 

เพื่อจดบันทึก ความงามในมุมมองทางสัญญะอันพิเศษของผู๎สร๎างสรรค์  กระตุ๎นเตือนให๎เห็นถึง
คุณคํา อัตลักษณ์ ความงามเฉพาะถิ่น 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(832)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ภาพเขียนสีทั้งหมดนี้ในปัจจุบันลบเลือนไปตามสภาพธรรมชาติ ซ้ ายังมีการเขียนตํอเติม มี การขูดขีดให๎สูญ
หายไปเสียมาก  
 ประติมากรรมสมัยศรีวิชัย พระพุทธรูปประติมากรรมในศิลปะแบบศรีวิชัยได๎แกํ พระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรสลักด๎วยศิลาและค๎นพบที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประติมากรรมที่นําจะเกําที่สุด และยังมี
อิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะปะปนอยูํมาก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีก ๒ องค์ ซึ่งหลํอ
ด๎วยสัมฤทธิ์และค๎นพบที่อ าเภอไชยาเชํนเดียวกัน อยูํในสมัยตํอมา และดูจะมีอิทธิพลของศิลปะแบบหลังคุปตะ
และปาละ-เสนะเข๎ามาปะปนแล๎ว องค์แรกที่เหลือเพียงครึ่งองค์ ถือกันวําเป็นโบราณวัตถุที่งามที่สุดชิ้นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร แม๎พระธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิองค์เล็กบนศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว์
องค์นี้จะหักหายไป แตํการที่รูปนี้ครองหนังกวางก็อาจหมายความได๎วําเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในศิลปะศรีวิชัยแปลกกวําที่อ่ืน ที่มักมีหนัง เสือคาดอยูํรอบพระโสณี (ตะโพก) ซึ่งใน
ประเทศอินเดียไมํเคยปรากฏตั้งแตํแรก ลักษณะดังกลําวบนเกาะสุมาตราและชวา  
 สถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัย นั้นเหลืออยูํน๎อยมากเชํนที่ เจดีย์พระบรมธาตุไชยยา วัดมหาธาตุ อ าเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อ าเภอไชยาคงเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่ส าคัญในสมัยศรีวิชัย เพราะเหตุวําบรรดา
โบราณวัตถุท่ีกลําวมาข๎างต๎นสํวนมากก็ค๎นพบที่ไชยาทั้งสิ้น จนถึงมีการกลําววําเมืองไชยาอาจเป็นราชธานีของ
อาณาจักรศรีวิชัยก็ได๎ 
 พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน  วิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมของการตั้งถิ่นฐานทางภาคใต๎จะแบํง
ลักษณะชุมชนออกเป็น 3 แบบคือ 1 ชุมชนหรือหมูํบ๎านที่ท านา 2 ชุมชนหรือหมูํบ๎านที่ท าการประมง และ 3 
ชุมชนหรือหมูํบ๎านที่ท าสวน แบํงตามลักษณะภูมิประเทศ ส าหรับการปลูกพืชบริเวณกลุํมลุํมน้ าหรือทะเลสาบ
มักจะท านา ปลูกข๎าว การ พืชพันธ์ทางภาคใต๎ ได๎แกํ ยางพารา,ปาล์มน้ ามัน,เงาะ, ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง,
มะมํวงหิมพานต์,ลางสาด,สะตอ,มะพร๎าว,ผักกูด,ต๎นจาก,ดอกบัวผุดและอ่ืนๆอีกมากมาย 
 "ศรีวิชัย" ตามจารึกที่ค๎นพบท่ีกลําวมา ได๎สํงผลให๎มีการเรียกชื่อศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในภาคใต๎ของประเทศ
ไทยในชํวง ระยะเวลานั้นวํา "ศิลปะแบบศรีวิชัย"ศิลปกรรมสกุลชํางนี้สํวนใหญํสร๎างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน และมีรูปแบบที่แสดงให๎เห็นถึงอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ 
 
เก็บข้อมูลภาคสนามจากสถานที่จริงเพื่อบันทึกภาพและบันทึกออกมาเป็นลายเส้น 
 ศึกษาโดยการส ารวจรูปแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จากวัดถ้ าสิงขร,ลายปูนปั้นวัดถ้ า
สิงขร ,พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร,พระบรมธาตุไชยยา,ซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา 
ลวดลายพืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน เก็บข๎อมูลจาก ดอกบัวผุด,ยอดผักกูด,ต๎นจาก, 
ดอกบัว,ใบมะขาม,สายน้ า,ชุมชลประมงติดทะเล ,การประกอบอาชีพชาวสวน และวิถีอ่ืนๆในภาคใต๎ จาก
สถานที่จริงเพื่อบันทึกภาพและบันทึกความรู๎สึกท่ีประทับใจ ถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึก โดยถอดลวดลาย
ที่ศึกษาออกมาเป็นลายเส๎น  สร๎าง สัญญะ ในรูปแบบเฉพาะตน  

 
 
 
 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาลวดลายศรีวิชัย จากจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  

ชื่อภาพที่มาของลาย ถอดรูปแบบเป็นลายเส้น น้าไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 

วัดถ้ าสิงขร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ลายปูนปั้นวัดถ้ าสิงขร 

  

 
 
 

 
 

 
   พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

   

 
 
 
 
 
 
พระบรมธาตุไชยยา  

 

 
 
 
 
ซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา 

 
 

 

 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(834)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ตารางท่ี 2  ผลการศึกษาลวดลายศรีวิชัย จากพืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน 
ชื่อภาพที่มาของลาย ถอดรูปแบบเป็นลายเส้น น้าไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 

ยอดผักกูด 

   

 
 
 
 
 
 

ดอกบัวผุด 

  

 
 
 
 
 

ต๎นจาก 

  

 
 
 
 
 

ดอกบัว 

  

 
 
 
 

 
ใบมะขาม 

 

 
 

 
 

 
 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ประมวลแนวคิดสร้างภาพร่าง สู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายรดน้้าชุด 
“สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย” 
 
 
 

 
 
                          (ก)                                           (ข )                                       (ค) 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมพื้น 
 (ก)  เตรียมพ้ืนผิวที่จะเขียนลายรดน้ า โดยจะต๎องขัดผิวให๎เรียบ น ารักน้ าเกลี้ยงมาทาพ้ืนให๎ทั่วเพื่ออุด
รอยเสี้ยนและผึ่งไว๎จนแห๎ง 
 (ข)  น ารักน้ าเกลี้ยงผสมสมุก บดให๎เข๎ากันจนละเอียด น าไปทาที่พ้ืนผิวจากนั้นปลํอยทิ้งไว๎จนแห๎งสนิท 
น าหินหรือกระดาษทรายมาขัดผิวให๎เรียบเสมอกัน 
 (ค) เมื่อทารักและขัดผิวจนได๎พ้ืนผิวที่มีความหนาเหมาะสมแล๎ว ให๎ทาด๎วยรักน้ าเกลี้ยง และน าไปเก็บใน
ที่มิดชิดไมํมีฝุ่นจับได๎ จนแห๎งสนิท น าพื้นผิวนั้นมาเช็ด ปัด ท าความสะอาด 
 ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
 

             
                         (ก)                                                                (ข )  

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมน้ ายาหรดาล 

  (ก) เตรียมน้ ายาหรดาล ได๎แกํ หินสีเหลืองที่น ามาบดให๎ละเอียด แชํน้ า ล๎างให๎สะอาด น ามาบดรวมกับ
น้ าส๎มป่อย แล๎วน าไปตากแดดให๎แห๎ง 
  (ข) น้ าต๎มฝักส๎มป่อย ใช๎ผสมกับหรดาล บดจนละเอียดแล๎วตากแดดอีก  ท าเชํนนี้ซ้ า ๒-๓ ครั้งจากนั้น
น ายางกาวกระถินมาแชํน้ าให๎ละลายผสมเป็นน้ ายาหรดาลไว๎ส าหรับเขียนลาย 

ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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       (ก)                                                                      (ข) 

 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมแบบแผํนปรงุ 
 (ก) น ากระดาษไขมาวางซ๎อนไว๎บนตัวลายต๎นแบบที่จะใช๎เขียน  ใช๎เข็มแหลมปรุตามเส๎นลายที่เขียนไว๎ 
กํอนที่จะน ากระดาษลายไปทาบพ้ืนผิวที่จะเขียน  
 (ข) น ากระดาษปรุลายมาทาบเอาฝุ่นดินสอพองเผาใสํลูกประคบ น ามาตบบนกระดาษตามรอยปรุ 
เพ่ือให๎ฝุ่นนั้นผํานรูปรุ ไปติดบนพื้นผิวเป็นลวดลาย 

ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
 

                               
                                 (ก)                                                                            (ข)    
          ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมเขียนลาย 
 (ก) น าน้ ายาหรดาลที่เตรียมไว๎มาเขียนตามรอยที่ใช๎ลูกประคบโรยแบบปรุไว๎ และถมชํองไฟที่ต๎องการให๎
เห็นพื้นรักสีด า 
 (ข) เมื่อเขียนเสร็จใช๎ผ๎านุํมเช็ดฝุ่นออกแล๎วน าผ๎าชุบยางรักที่เค่ียวไฟไว๎จนเหนียวเช็ดรัก  การเช็ดรัก คือ 
เช็ดยางรักลงบนพื้นที่ไมํได๎ลงหรดาล (พ้ืนที่จะปิดทอง) และเช็ดออกให๎เหลือบางที่สุด เรียกวํา การถอนรัก 
 ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
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                            (ก)                                       (ข)                                     (ค) 
      
 
 
 
       ภาพที่ 5 ขั้นตอนการปิดทองรดน้ า 
 
 (ก) ปิดทองลงบนพ้ืนที่เช็ดรักไว๎ 
 (ข) น ากระดาษท่ีหุ๎มแผํนทองมาชุบน้ า และปิดทับทองที่ลงไว๎ พรมน้ าให๎ชุํมพ้ืนผิวทั้งหมด ทิ้งไว๎ ๒-๓ 
นาที ให๎หรดาลละลาย และเช็ดออกด๎วยส าลีชุบน้ าเบา ๆ น าน้ ามารดและล๎างจนน้ ายาหรดาลออกจนหมด 
 (ค) ผลงานลายรดน้ าที่เสร็จสมบูรณ์ 
 ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
 
วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์  
 ผลงานการสร๎างสรรค์ ชุด “ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” สร๎างขึ้นจากความประทับใจ ความทรงจ า
และความผูกพันที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู๎สร๎างสรรค์ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ท าการศึกษาลวดลายศรีวิชัยที่มาจาก 
จิตรกรรม ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ในพ้ืนที่
ทางภาคใต๎ของประเทศไทย น าลวดลายที่ศึกษาได๎นั้นมาถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอดลวดลายที่
ศึกษาออกมาเป็นลายเส๎น   
ในรูปแบบเฉพาะตน   

ผู๎สร๎างสรรค์ได๎น าลายเส๎นของรูปทรงที่ได๎นั้น มาผูกลายในรูปแบบของลายไทย เพ่ิมเติมเสริมสร๎าง
ลวดลายขึ้นมาใหมํ ประกอบสร๎างโดยมีพ้ืนฐานแนวคิดจากลวดลายศรีวิชัย สร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรม
ลายรดน้ ารํวมสมัย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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(ก)                                                               (ค) 

 
 

ภาพที่ 6 ผลงานชุด“ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ชิ้นที่ 1 
 

(ก)  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์     (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน     (ค) ภาพรายละเอียดผลงาน 
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 

 ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ลวดลายศรีวิชัยที่มาจาก จิตรกรรม ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยยา พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ที่พบเห็นได๎งํายในพ้ืนที่ทางภาคใต๎ของ
ประเทศไทย น าลวดลายที่ศึกษาได๎นั้นมาถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอด ในรูปแบบเฉพาะตน  ผูก
ลายในรูปแบบของลายไทย เพ่ิมเติมเสริมสร๎างลวดลายขึ้นมาใหมํ ประกอบสร๎างโดยมีพ้ืนฐานแนวคิดจาก
ลวดลายศรีวิชัย 
รูปทรงของชิ้นงานภายนอกเป็น รูปทรงพํุมข๎าวบิณฑ์มีที่มาจากลวดลายประดับพระวรกายพระโพธิสัตว์อวโลกิ
เตศวร ในชํวงรัดแขน เป็นโครงสร๎างหลัก มีเรื่องราวพุธบูชาที่เป็นที่เคารพของผู๎คนคือพระบรมธาตุไชยยา ราย
ล๎อมด๎วยการผูกลายพืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน 
 

(ข) 
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ภาพที่ 7 ผลงานชุด“ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ชิ้นที่ 2 
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์     (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน     (ค) ภาพรายละเอียดผลงาน 

ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์ 
 

ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ลวดลายศรีวิชัยที่มาจาก จิตรกรรม ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลวดลาย
ปูนปั้นจากถ้ าสิงขร สถาปัตยกรรมซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา พืชพันธุ์พฤกษาจากดิกบัวผุด ยอดผักกูดและ
วิถีชีวิตชุมชน ที่พบเห็นได๎งํายในพ้ืนที่ทางภาคใต๎ของประเทศไทย น าลวดลายที่ศึกษาได๎นั้นมาถํายทอด
ประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอด ในรูปแบบเฉพาะตน  ผูกลายในรูปแบบของลายไทย เพ่ิมเติมเสริมสร๎าง
ลวดลายขึ้นมาใหมํ ประกอบสร๎างโดยมีพ้ืนฐานแนวคิดจากลวดลายศรีวิชัย 

รูปทรงของชิ้นงานภายนอกเป็น รูปทรงของซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา เป็นโครงสร๎างหลัก มี
เรื่องราวพุธบูชาและความงามที่เป็น พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ผูกลายในรูปแบบศิลปะไทยให๎เกิดความ
งามท่ีสร๎างข้ึนใหมํโดยผู๎สร๎างสรรค์ 
 
 
  

(ข) 

(ก) 

(ค) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องการแสดงออกในแนวคิดจากความประทับใจ ความทรงจ า
และความผูกพันของผู๎สร๎างสรรค์ จากความงามของศิลปะศรีวิชัยที่ ได๎สํงอิทธิพลตํอความเจริญรุํงเรือง ทางด๎าน
วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ศึกษาลวดลายจาก
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ถอดลวดลายที่ศึกษาออกมาเป็น
ลายเส๎น  สร๎างสัญญะในรูปแบบเฉพาะตน ด๎วยเทคนิคศิลปกรรมลายรดน้ ารํวมสมัย ชุด “ สัญญะความงาม
แหํงศรีวิชัย ”เพ่ือจดบันทึก ความงามในมุมมองทางสัญญะอันพิเศษของผู๎สร๎างสรรค์ กระตุ๎นเตือนให๎ผู๎คนเห็น
ถึงคุณคําทางความงาม  อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นทางภาคใต๎ 
 สรุปแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด“ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ได๎ให๎ความส าคัญกับความ
ประทับใจ ความผูกพัน ความสุขและความทรงจ าของผู๎สร๎างสรรค์ จากสิ่งรอบๆ ตัวและสิ่งที่พบเห็นความ
ผูกพันที่มีอยูํกับครอบครัว ทํามกลางศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จากจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืช
พันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ได๎แสดงออกถึงเรื่องราวโดยผํานจินตนาการและประสบการณ์ตรง   น า
เอกลักษณ์และจุดเดํนศิลปะศรีวิชัยของชาวใต๎ออกมาน าเสนอในรูปแบบที่เรียบงําย ด๎วยเทคนิคจิตรกรรมลาย
รดน้ า น าเอาประสบการณ์ และความประทับใจนั้น มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน ถํายทอด
เรื่องราว บอกเลําอารมณ์ ความรู๎สึก แสดงถึงความสุข ความงาม ความเจริญรุํงเรือง ของวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม  
 สรุปเทคนิคในการสร้างสรรค์ ชุด “ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” จ านวน 1 ชุด 2 ชิ้น 
สร๎างสรรค์ด๎วยเทคนิคจิตรกรรมลายรดน้ ารํวมสมัย โดยใช๎เทคนิคในการปิดทองหลายน้ าหนักเพ่ือสร๎างมิติของ
ชิ้นงาน วางแผนก าหนดการเขียนลายในแตํละชั้น เพ่ือให๎น าหนักของการปิดทองในชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ผู๎
สร๎างสรรค์ได๎น าลวดลายที่ศึกษา มาถอดลวดลายออกเป็นลายเส๎น ผูกลายในรูปแบบของลายไทย เพ่ิมเติม
เสริมสร๎างลวดลายขึ้นมาใหมํ สร๎างสัญญะในรูปแบบเฉพาะตน ประกอบสร๎างโดยมีพ้ืนฐานแนวคิดจากลวดลาย
ศรีวิชัย  
 สรุปการน้าเสนอ ผลงานชุดนี้มีลักษณะ 2 มิติ ลักษณะการติดตั้งผลงานจะมีการติดตั้งกับฝาผนังให๎เข๎า
กันกับพ้ืนที่ของห๎อง โดยใช๎ผนังห๎องเป็นเฟรมใหญํที่ใช๎ติดตั้งและน าเสนอชิ้นงาน  โดยมีการจัดการกับทิศทาง
ของแสงไฟที่สํองผลงาน  เพ่ือให๎เห็นน้ าหนักและความตํางกันของพ้ืนทอง ซึ่งสร๎างความโดดเดํนเพ่ือความ
สมบูรณ์ ในการน าเสนอชิ้นงาน 
 สรุปองค์ความรู้ “ สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย ” 

1. ลวดลายศรีวิชัย จากงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ให๎รูปทรง ลายเส๎นที่มีความพริ้ง
ไหว ความอํอนช๎อยงดงาม นิ่มนวลมีความละเอียดปราณีต 

2. พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชล ทางภาคใต๎ มีความโดดเดํน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์และความเรียบงํายของวิถีความเป็นอยูํ 

3. สร๎างผลงานศิลปกรรมลายรดน้ ารํวมสมัย ชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย” ในรูปแบบเฉพาะตน 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” 
  กระตุ๎นเตือนให๎ผู๎คนเห็นถึงคุณคําของความงาม อันเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมศรีวิชัย ทั้งนี้
เพ่ือให๎มีการอนุรักษ์ รักษาไว๎ให๎คงอยูํตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู๎ที่สนใจศึกษาลวดลายศรีวิชัย สามารถศึกษาภาคสนามได๎จาก จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชนทางภาคใต๎ของประเทศไทย 
 2. ผู๎ที่สนใจสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยเทคนิคลายรดน้ า การให๎คําน้ าหนักของแผํนทอง ควร 
วามแผนการเขียนลายแตํละชั้น เพ่ือจะได๎ปิดทองรดน้ าเป็นชั้นๆไปถึงจะได๎คําของน้ าหนักทองที่ตํางกัน 
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บทคัดย่อ 
 วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาหลักและส าคัญในการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ทั้งในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง 
มีการจัดการเรียนรู๎ศิลปะที่มุํงเน๎นความส าคัญของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนบทเรียน ได๎เลือก
ตัดสินใจ ในด๎านเนื้อหา แนวเรื่อง รวมทั้งมีอิสระการค๎นคว๎า ทดลอง กรรมวิธี กระบวนการสร๎างสรรค์   เพ่ือให๎
สัมพันธ์กับศักยภาพ ทัศนคติ และความต๎องการของตนเอง อีกทั้งยังจัดการเรียนรู๎ที่เสริมการพัฒนาปัญญาใน
หลายๆ ด๎าน เชํน ปัญญาด๎านมิติสัมพันธ์ ปัญญาด๎านธรรมชาติ  ปัญญาด๎านวิทยาศาสตร์  ปัญญาด๎านการรู๎จัก
ตนเอง เป็นต๎น โดยผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนรู๎ความรู๎ด๎านอ่ืนๆในศิลปะสาขาทัศนศิลป์ 
สามารถใช๎หลักทักษะดังกลําวเพ่ือค๎นหาสิ่งส าคัญที่สุดที่ผู๎เรียนคัดสรร และเป็นสิ่งที่มีความหมายตํอผู๎เรียน
สามารถแสดงออกให๎ปรากฏในภาพได๎อยํางมีเอกภาพด๎วยหลักวิธีการในวิชาองค์ประกอบศิลป์   เพ่ือให๎เกิดการ
พัฒนาขึ้นในตัวผู๎เรียน ทั้งด๎านทักษะความช านาญ แนวคิด สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสามารถน าความรู๎
และทักษะความช านาญไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม       
 จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานมาได๎เห็นถึงปัญหาทางด๎านศักยภาพของผู๎เรียน เชํน การ
ขาดความรู๎และความเข๎าใจพ้ืนฐานทางทฤษฎี ขาดทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีปัญหา
ทางด๎าน สภาพด๎านจิตใจ การขาดความเชื่อมั่น ความเพียรพยายาม ความมุํงมั่น ไมํมีความศรัทธาในตนเอง
และสังคม รวมถึงธรรมชาติของวัยและอารมณ์ของผู๎เรียน  และอีกปัญหาที่ส าคัญคือ การขาดทักษะทางด๎าน
รํางกาย  โดยมีผู๎เรียนบางคนมีปัญหาด๎านได๎ยิน และปัญหาการรับรู๎ทางสติปัญญา สภาพปัญหาดังกลําวท าให๎
การจัดการเรียนรู๎และการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ไมํสามารถท าได๎ด๎วยวิธีปกติ การวิจัยในเรื่องสื่อการเรียนรู๎
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์โดยให๎สัมพันธ์กับศักยภาพและธรรมชาติของผู๎เรียนจึงมีความจ าเป็น 
และความส าคัญที่สามารถมีพ้ืนที่และมิติในการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยข๎อมูลด๎านการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์
ของนักเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึงกลุํมตัวอยํางผู๎เรียนในสถาบันศิลปะทั่วประเทศ และการรํวมมือ
กันระหวําง ครูอาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนวิชา
องค์ประกอบศิลป์ ด๎วยการสัมภาษณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลส าคัญในการ
น ามาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ ที่หลากหลายทั้งด๎านลักษณะ รูปแบบ และกรรมวิธี   
 
____________________________________________________________________________________________ 
*วิทยาลัยช่างศิลป 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
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สอดคล๎องสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสภาพสังคมโดยสามารถแก๎ปัญหาในการ
เรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ของผู๎เรียนทั้งข้ันพื้นฐานและขั้นสูงได๎ตามศักยภาพและเกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆตาม
จุดประสงค์ของการเรียนรู๎ศิลปะที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ               
       การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ท าให๎เกิดการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ที่สัมพันธ์กับผู๎เรียน เป็นสื่อการเรียนรู๎
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและข้ันสูงที่ถูกออกแบบจากปัญหา ระบบการเรียนรู๎ และ
ศักยภาพ ธรรมชาติของผู๎เรียน  เป็นการทดลอง แก๎ไข พิสูจน์ สรุปผล ผํานขั้นตอน ทฤษฎี ทั้งแบบจ าลอง และ
สื่อการเรียนรู๎ที่เสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 โดยสามารถน าไปบูรณาการใช๎จัดการเรียนการ
สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์  ให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจในทฤษฎี หลักเกณฑ์ สามารถประยุกต์ใช๎น าไปสร๎างสรรค์  
ปฏิบัติงานศิลปะ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎  และมีความพึงพอใจตํอกระบวนการเรียนรู๎ที่เกิดจากการใช๎สื่อ
การเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์  
 
ค้าส้าคัญ : สื่อการเรียนรู๎, องค์ประกอบศิลป์, ผู๎เรียน, ผู๎สอน, ทัศนศิลป์ 
 

ABSTRACT 
 Art composition is a major and important subject in visual arts education at both 
elementary and advanced levels. There is learning management that emphasizes the 
importance of the learner. By giving students participates in lesson planning, decides theme 
and story. They also have the freedom to research, an experiment in the method, process 
and creativity procedure in order to associate with their potential, attitude, and needs. There 
is the management of learning to enhance the development of intelligence in many aspects 
such as Dimension relationship intelligence, Natural intelligence, Science intelligence, Self-
knowledge intelligence. The learners can apply to learn other aspects of art in visual arts and 
use these skills to find the most important ones that the learners select and to find what is 
meant to them. Moreover, students can express the image in a unified way with the principle 
in composition art subject to develop students in the classroom such as skills, expertise, 
ideas, intellect, emotion, and apply knowledge and skills to benefit themselves and their 
society.  
 From experiences in learning management has seen the students potential problems 
such lack of knowledge, basic theoretical understanding, and skill in the works practice. 
There are problems of mental condition, the lack of confidence perseverance and 
earnestness. They have no self and social faith, Including the nature of the age and emotions 
of the learner. Furthermore, another important problem is the lack of physical skills. Some 
students have hearing problems and the problem of intellectual perception. The problem is 
that learning and the learning process cannot be done in the normal way. Research in 
Learning Materials in Composition Art for Fine Arts student, in relation to the potential and 
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nature of the students, are essential, important and be able to have space and dimension in 
studying and researching the students artistic knowledge in Bunditpattanasilp Institute, as 
well as the sample of students in art institutes nationwide.  
 The collaboration between the teachers and the experts of the Visual Arts Institute in 
Thailand has taught art subjects. By interview, talk, exchange knowledge, and sharing 
experience in order to gains important information in creating a learning media which have 
the variety of styles, pattern, and processes of Medias, and be associated with changes in 
technology, innovation, and social conditions. Therefore the learning media can solve the 
problem of learning Composition Art either basic and advanced learners according to the 
potential and development in various areas and the purpose of learning the art that focuses 
on student-centered learning.  
 This study and research resulted in the creation of learning materials related to 
learners. The Learning Materials in Composition Art for Fine Arts Student in Basic Level and 
Advanced Level are designed from problems Learning system and natural potential of 
learners. There is an experiment, prove, summarize through the theoretical steps, both 
models and learning materials completed base on the efficiency criteria by using E1 / E2 
formula. The learning materials can be integrated into the teaching of composition art 
subject by allowing learners to understand the theory, principles, and applications. The 
procedure can be used to create artworks which bring about the resulting in learning 
achievement, and students are satisfied with the learning process from the use of learning 
materials in composition art.  
 
 บทน้า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว๎วํา  การจัดการศึกษายึดหลัก
วํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุดฉะนั้น 
ครูผู๎สอนและผู๎จัดการศึกษาจะต๎องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู๎ชี้น า ผู๎ถํายทอดความรู๎ ไปเป็นผู๎
ชํวยเหลือ สํงเสริม และสนับสนุนผู๎เรียนในการแสวงหาความรู๎จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ และให๎
ข๎อมูลที่ถูกต๎องแกํผู๎เรียนเพ่ือน าข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎สร๎างสรรค์ความรู๎ของตน ประกอบกับแนวคิดที่วําผู๎เรียน
ทุกคนมีสทิธิในการพัฒนาตนเองด๎วยเหตุผลส าคัญท่ีวํา มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง ได๎จากการเรียนรู๎ ทั้งด๎าน
ประสบการณ์ การพัฒนาทักษะความช านาญ การพัฒนาแนวคิด สติปัญญา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประยุกต์น าไปสูํการสร๎างสรรค์  รวมถึงการพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ การเข๎าใจตนเองและการเห็น
อกเห็นใจผู๎อ่ืน  วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาหลักและส าคัญในการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ทั้งในระดับพ้ืนฐาน
และระดับสูง มีการจัดการเรียนรู๎ศิลปะที่มุงเน๎นความส าคัญของผู๎เรียน ทั้งด๎านการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการ
วางแผนบทเรียน การให๎ผู๎เรียนได๎เลือกตัดสินใจ ในด๎านเนื้อหา แนวเรื่อง  รวมทั้งมีอิสระการค๎นคว๎า ทดลอง 
กรรมวิธี กระบวนการสร๎างสรรค์เพ่ือให๎สัมพันธ์ กับศักยภาพ ทัศนคติ และความต๎องการของตนเอง อีกทั้งยัง
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จัดการเรียนรู๎ที่เสริมการพัฒนาสติปัญญาในหลาย ๆ ด๎าน เชํน ด๎านมิติสัมพันธ์ ด๎านรอบรู๎ธรรมชาติ  ปัญญา
ด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์  ด๎านการรู๎จักตนเอง เป็นต๎น  การเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ ที่ผู๎เรียนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนรู๎ความรู๎ด๎านอ่ืน ๆ ในศิลปะ
สาขาทัศนศิลป์เชํน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เป็นต๎น หลักทฤษฎี และการปฏิบัติงานใน
องค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด๎วย เรื่อง ทัศนธาตุ (Elements) จังหวะ (Rhythm) สัดสํวน(Proportion) 
ความหลากหลาย และการผันแปร (Varietyand Variation) ความกลมกลืน (Harmony) ความขัดแย๎ง 
(Contrast) ความสมดุล(Balance) เอกภาพ (Unity) รวมทั้งการสร๎างจุดเดํนในภาพ (Dominance) อันเป็น
จุดรวมความส าคัญที่ปรากฏในภาพเป็นสิ่งแรกที่ปรากฏตํอสายตาผู๎ดู โดยผู๎เรียนจะสามารถใช๎หลักทักษะ
ดังกลําวเพ่ือค๎นหาสิ่งส าคัญที่สุดที่ผู๎เรียนคัดสรร และเป็นสิ่งที่มีความหมายตํอผู๎เรียนสามารถแสดงออกให๎
ปรากฏในภาพได๎อยํางมีเอกภาพด๎วยหลักวิธีการในวิชาองค์ประกอบศิลป์ จึงกลําวได๎วําด๎วยธรรมชาติของ
เนื้อหาของวิชาเอ้ือตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาขึ้นในตัวผู๎เรียน ทั้งด๎านทักษะ
ความช านาญ แนวคิด สติปัญญา  อารมณ์ จิตใจ และสามารถน าความรู๎และทักษะความช านาญไปประยุกต์ใช๎
ให๎เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมซึ่งจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานมาได๎เห็นถึงปัญหา
ทางด๎านศักยภาพของผู๎เรียน เชํน การขาดความรู๎และความเข๎าใจพ้ืนฐานทางทฤษฎี  ขาดทักษะความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีปัญหาทางด๎านสภาพจิตใจ  การขาดความเชื่อมั่น ความเพียรพยายาม ความมุํงมั่น  
ไมํมีความศรัทธาในตนเองและสังคมรวมถึงธรรมชาติของวัยและอารมณ์ของผู๎เรียน  และอีกปัญหาที่ส าคัญ 
คือ การขาดทักษะทางด๎านรํางกาย เชํน มีผู๎เรียนบางคนมีปัญหาด๎านการได๎ยิน ปัญหาการรับรู๎ทางสติปัญญา 
เป็นต๎น จากสภาพปัญหาดังกลําวท าให๎การจัดการเรียนรู๎และการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ไมํสามารถท าได๎
ด๎วยวิธีปกติ     การวิจัยในเรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ส าหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์โดยให๎สัมพันธ์กับ
ศักยภาพและธรรมชาติของผู๎เรียนจึงมีความจ าเป็น และความส าคัญที่สามารถมีพ้ืนที่และมิติในการศึกษา 
ค๎นคว๎า วิจัยข๎อมูลด๎านการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงกลุํม
ตัวอยํางผู๎เรียนในสถาบันศิลปะทั่วประเทศ  และการรํวมมือกันระหวําง ครู อาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญของ
สถาบันการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ ด๎วยการสัมภาษณ์ 
พูดคุย  แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์  เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลส าคัญในการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ ที่หลากหลายทั้ง
ด๎านลักษณะ รูปแบบ และกรรมวิธี  สอดคล๎องสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สภาพสังคมโดยสามารถแก๎ปัญหาในการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ของผู๎เรียนทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงได๎ตาม
ศักยภาพและเกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆตามจุดประสงค์ของการเรียนรู๎ศิลปะท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางกระบวนการการจัดการเรียนรู๎และการใช๎สื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง 
ทัศนธาตุ (Elements) จังหวะ (Rhythm) สัดสํวน (Proportion) จุดเดํน (Dominance) ความหลากหลาย 
และการผันแปร (Variety and Variation) ความกลมกลืน (Harmony) ความขัดแย๎ง (Contrast)ความสมดุล 
(Balance) เอกภาพ (Unity) โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่ได๎พัฒนาขึ้นในวิชาองค์ประกอบศิลป์  ของผู๎ศึกษา
ทัศนศิลป์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและในระดับปริญญาตรี  
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 2. เพ่ือสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู๎เรียนทัศนศิลป์ทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงที่
หลากหลายทั้งด๎านลักษณะ รูปแบบ และกรรมวิธี สอดคล๎องสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสภาพสังคม โดยสามารถแก๎ปัญหาในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ตามศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 และเกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรีของแตํละสถาบัน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ในวิชาองค์ประกอบศิลป์ จากการพัฒนาและสร๎างสื่อการ
เรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู๎เรียนทัศนศิลป์ทั้งขั้นพ้ืนฐานและข้ันสูง ทั้งกํอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ ด๎วยสื่อการเรียนรู๎
องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู๎เรียนทัศนศิลป์ 
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 
วิธีการเก็บข้อมูล  
 - ใช๎เอกสารและวัตถุที่เก่ียวข๎อง  
 - สังเกต บันทึก เก็บข๎อมูลในกระบวนการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ ทั้งผู๎เรียนระดับ ศ .ปวช.3 
จ านวน 77 คน และปริญญาตรีขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 90 คน การใช๎แบบทดสอบ แบบสอบถามแบบกลุํม และ
รายบุคคล เชํน แบบทดสอบวัดเจตคติ แบบทดสอบวัดความสนใจ แบบทดสอบวัดการปรับตัว เป็นต๎น  
 - สัมภาษณ์ พูดคุย ภาพถําย ภาพเคลื่อนไหว การส ารวจชั้นเรียนในสถาบันศึกษาอ่ืนๆ 
 - การสัมภาษณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ในการเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์
ศึกษา โดยศึกษาข๎อมูลจากครู อาจารย์ ที่สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์หรือศิลปะ และ ในสถาบันการศึกษาที่มี
การศึกษาด๎านทัศนศิลป์ จ านวน 18 คน   
 - การออกแบบ พัฒนาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ เชํนการรํางแบบสื่อการเรียนรู๎การสร๎างแบบจ าลอง การสร๎าง
แบบทดลอง 
 - การน าแบบจ าลอง หรือแบบทดสอบไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงเพ่ือศึกษาข๎อมูล
เพ่ิมเติม 
 - การสร๎างสื่อการเรียนรู๎ที่เสร็จสมบูรณ์ได๎รับการพัฒนาแล๎ว ที่มีความหลากหลายทั้งลักษณะและวิธีการ 
เชํน แผํนภาพ ภาพวาด สิ่งเคลื่อนที่ไหวด๎วยกลไกแบบโบราณ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อ
อิเลคทรอนิคส์ สื่อที่ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1  แผนภาพ A กรอบแนวคิดท่ีใช๎ในการวิจัย 

 
แผนภาพ B กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
       
 
 
 
 
 
 
  

            
 

ภาพที่ 2  แผนภาพ B กรอบแนวคิดท่ีใช๎ในการวิจัย 
 
 

ความหลากหลาย 

สื่อการเรียนรู้ 

รูปแบบ กรรมวิธี 

 

กระบวนการเรียนรู้ 

เนือ้หาวิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ปัญญาด้านต่างๆ  ทักษะ
ความสามารถ 

 ศักยภาพผู้เรียน  

   อุปสรรคในการเรียนรู้ 

อุปสรรคในการเรียนรู้ 

น้าสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบ
ศิลป์ ส้าหรับผู้ศึกษาทัศนศิลป์ 
ข้ันพื้นฐานและข้ันสูง ไปใช้
ทดลองการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนในระดับชั้น 
ปวช.3 และนักเรียน นักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี จากสถาบันศิลปะ
ทั่วประเทศ  รวมทั้งครูอาจารย์ผู้สอน

วิชาองค์ประกอบศลิป์ 

การทดลองพัฒนาสื่อการเรียนรู้
องค์ประกอบสิลป์  สื่อการเรียนรู้

จ้าลอง  ชุดทดสอบ 

กระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส้าคัญ และกระบวนการ

เรียนรู้ที่มีลักษระเฉพาะในระดบั
ปริญญาตรีของแต่ละสถาบัน

ศิลปะ  ในวิชาองค์ประกอบศลิป์ 

สรุปผลการพัฒนาและสร้าง
สื่อการเรียนรู้องคป์ระกอบ

ศิลป ์ส้าหรับผูศ้กึษา
ทัศนศิลป์ทั้งขัน้พืน้ฐานและ
ขัน้สูง ที่เสร็จสมบูรณต์าม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชาองค์ประกอบศิลป์ส้าหรบัผู้ศึกษาทัศนศิลป์ 
ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 
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การตรวจสอบข้อมูล    
 1. การตรวจสอบข๎อมูลเชิงแนวคิดทฤษฎี    
 2. การตรวจสอบโดยครูอาจารย์ จากสถาบันตํางๆที่มีการศึกษาทางด๎านทัศนศิลป์    
 3. การตรวจสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ เชํน ในขั้นตอนการตรวจชุดทดสอบที่สร๎างขึ้นโดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญหรือ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ทําน ทั้งด๎านศิลปกรรม ด๎านคณิตศาสตร์สถิติ และด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ 
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความชัดเจนของข๎อค าถาม เพ่ือให๎ข๎อเสนอแนะแกํผู๎วิจัย ในการ
ปรับปรุงการใช๎ภาษา ทักษะ วัตถุประสงค์ หลักการชี้วัดคําคะแนนของการท าชุดทดสอบ และรายละเอียดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ลักษณะในการศึกษา 
 1. กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในวิชาองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง  
  1.1 ทัศนธาตุ (Elements) 1.2 จังหวะ (Rhythm) 1.3 สัดสํวน (Proportion) 1.4 จุดเดํน 
(Dominance) 1.5 ความหลากหลาย และการผันแปร (Variety and Variation) 1.6 ความกลมกลืน 
(Harmony)1.7 ความขัดแย๎ง (Contrast)1.8 ความสมดุลย์ (Balance)1.9 เอกภาพ (Unity)     
 2. การทดลอง พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ต๎นแบบ สื่อการเรียนรู๎จ าลอง ชุดทดสอบการสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎
เป็นการน าผลของการสร๎างสื่อในแตํละเรื่องมาหาข๎อสรุปในการบูรณาการ สามารถประยุกต์ใช๎สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนในเนื้อหาที่หลากหลายได๎ 
 3. น าสื่อการเรียนรู๎ต๎นแบบไปใช๎ทดลองในการจัดการเรียนรู๎ทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงโดยศึกษา วิจัย หา
ผลสรุปในการทดลองใช๎สื่อการเรียนรู๎ 
 4. สร๎างสื่อการเรียนรู๎ที่เสร็จสมบูรณ์น าไปใช๎ทดลองใช๎ในการจัดการเรียนรู๎อีกครั้งพร๎อมทั้งสรุปหา
ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ด าเนินการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ในการเก็บรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแตํละ
กลุํม และการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบ โควตา (Quota Sampling) โดยเลือกจากผู๎ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 
และก าหนดจ านวนกลุํมตัวอยําง (ภูริ วงศ์วิเชียร, 2560 : หน๎า45)   
ด้านข้อมูล จากการท างานวิจัยมีการรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
          กลุ่มที่ 1 นักเรียน ระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยชํางศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒฯศิลป์จ านวน5 ห๎องห๎องละ 15 คน จ านวน75 คน โดย แบํงกลุํม
ผู ๎เรียน ตามลักษณะของปัญหาในการเรียนรู๎  เชํน ด๎านทักษะ  การรับรู๎ ความเข๎าใจในด๎านตํางๆด๎าน
อารมณ์ จิตใจและผู๎เรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาทักษะทางรํางกาย ด๎านการได๎ยิน 1 คน  และปัญหาทาง
สติปัญญาด๎านการรับรู๎ 1 คน รวมจ านวนทั้งหมด 77 คน  
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ภาพที่ 3 ภาพกลุํมตัวอยํางนักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรศิลปกรรม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยชํางศิลป 
 

 กลุ่มที ่2 ครู อาจารย์ ที่สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์หรือศิลปะ ในสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาด๎าน
ทัศนศิลป์ จ านวน 18 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  ครูอาจารย์ จ านวน 2 คน จากคณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยชํางศิลป กรุงเทพ วิทยาลัยชํางศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชํางศิลปสุพรรณบุรี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทารลาดกระบัง  คณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครูอาจารย์ 
จ านวน1คน จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน  
คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัย เชียงใหมํ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะชําง   โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร /แผนศิลปกรรม    
 กลุ่มที่ 3 กลุํมตัวอยํางผู๎เรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันศิลปะทั่วประเทศ  โดยครูผู๎สอนในแตํละ
สถาบันเป็นผู๎เลือกเข๎ารํวมโครงการ จ านวนที่ละ 5 คน จ านวนทั้งหมด  90 คน 
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ภาพที่ 4 ภาพการสัมภาษณ์ กลุํมตัวอยําง  นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ที่สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
หรือวิชาศิลปะ ในสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ 

 

สรุปผลการวิจัย 
  การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้งจากการศึกษา ข๎อมูลจากเป้าหมาย ประชากรและกลุํมตัวอยํางจาก
ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎เกี่ยวข๎องด๎านทัศนศิลป์ และผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ นักเรียน  นักศึกษา ด๎วยเครื่องมือในการ
ด าเนินการวิจัย ท าให๎ได๎ข๎อมูลในเชิงลึก ได๎เห็นถึงข๎อเดํน และปัญหาในการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์  ทั้งใน
ด๎านความคิดเห็น การน าเสนอมุมมอง ทัศนคติ รสนิยม  ด๎านองค์ความรู๎ หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการชี้ให๎
แนวทางแก๎ไข ที่เป็นทั้งหลักการ และลักษณะตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงผลส ารวจ ชุดทดสอบที่แปลงคํา
เป็นข๎อมูลด๎านสถิติตัวเลขท่ีสะท๎อนการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอนในคําเฉลี่ย และภาพรวม ของการศึกษา
วิชาทัศนศิลป์ทั่วประเทศท่ีแยกเป็นประเด็นส าคัญ ในแตํละด๎านอยํางละเอียด  น ามาซึ่งฐานข๎อมูลในการน าไป
สร๎างชุดทดสอบ เพ่ิมเติม และการออกแบบสื่อการเรียนรู๎จ าลอง  ที่ผํานกระบวนการแก๎ไข ทดลองซ้ าเพ่ือหา
คําสถิติ และค าตอบทั้งในมุมของผู๎วิจัย  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  และผู๎เรียน  โดยกระบวนการและกรรมวิธีสร๎างสื่อการ
เรียนรู๎บางตัว  ต๎องอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด๎านเทคนิคเป็นการเฉพาะ เพ่ือให๎ขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สามารถตอบปัญหา และลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
ผู๎เรียน และผู๎สอนในเบื้องต๎น การน าสื่อการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ในห๎องเรียนและจัดการเรียนการสอน  เพ่ือหา
ข๎อสรุปในขั้นสรุปท๎ายกํอนสร๎างสื่อการเรียนรู๎จริง  น ามาซึ่งข๎อมูลทั้งที่คาดการไว๎ในผลส าเร็จตามแผนงานและ 
ปัญหาที่มีประเด็นและนัยส าคัญ ที่ไมํสามารถละเลยไปโดยไมํน ามาหาข๎อสรุปและแก๎ปัญหา   การสร๎างสื่อการ
เรียนรู๎ที่สมบูรณ์และใช๎ในการทดสอบจัดการเรียนรู๎จริง  ประกอบด๎วยชุดสื่อการเรียนรู๎ที่ประกอบไปด๎วย  
การบูรณาการของสื่อการเรียนรู๎แตํละชุดในการจัดการเรียนรู๎ ที่ประกอบไปด๎วย สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
รูปแบบ และกรรมวิธี การใช๎เอกสาร ข๎อมูล ใบความรู๎  รวมทั้งการตรวจสอบข๎อมูล จากชุดทดสอบ แบบฝึกหัด 
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การทดสอบความรู๎ การปฏิบัติงาน ผลงานสรุปเพ่ือให๎คําทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎  คําประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนรู๎  เที่ยงตรงตามหลักการ และจริยธรรมในการวิจัย 

 ผลจากการทดสอบในเชิงสถิติ เกิดผลเป็นที่นําพอใจทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจาก
การเปรียบเทียบผลการเรียนกํอนและหลังใช๎สื่อการเรียนรู๎มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  .01 
เปรียบเทียบตาราง1 คําวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t สรุปได๎วําผลการสอนโดยวิธีใช๎สื่อการเรียนรู๎
องค์ประกอบศิลป์ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎มากขึ้น  สูตรที่ใช๎ค านวนคํา t ได๎แกํ 
t =    

1

)( 22



 



n

DDn

D       เมื่อ   t   แทน คําสถิติที่จะใช๎เปรียบเทียบกับคําวิกฤต  เพื่อทราบความมี

นัยส าคัญ  D  แทน  คําผลตํางระหวํางคํูคะแนน  n  แทนจ านวนกลุํมตัวอยํางหรือจ านวนคูํคะแนน (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด,2554 : 133) 
เปรียบเทียบตาราง 1 คําวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t    
ระดับนัยส าคัญ  จ านวนกลุํมตัวอยําง 18 คน เมื่อ df เทํากับ n-1 =17 ระดับนัยส าคัญ .01  
 

 
 

 ภาพที่ 5 ตัวอยํางตารางคะแนน กลุํมตัวอยํางไมํเป็นอิสระแกํกัน (Dependent Sample) 
ตารางการทดสอบ t-test สื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปร 

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3/2  (จ านวน 18 คน) 
ผลคํา t =    4.077    จากตารางที ่1 คําวิกฤตของ t = 2.567    เปรียบเทียบคํา t ที่ค านวณได๎คือ 4.077     
มีคํามากกวําคําวิกฤตของ t  นั่นคือ  คําเฉลี่ยหลังสอนมีคํามากกวําคําเฉลี่ยกํอนสอนอยํางมีนัยส าคัญ   สรุปได๎
วําผลการสอนโดยวิธีนี้ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎มากข้ึน 
 

การตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ  ที่เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75:75 มี
คําเฉลี่ยของชุดสื่อการเรียนรู๎ สูงกวําเกณฑ์ท่ีตั้งไว๎  โดยใช๎สูตรดังนี้    

เกณฑ์ประสิทธิภาพ  สูตรที่ 1   E1=    X  100  และสูตรที่ 2 E2=  x 100 
E1/E2      (E1 =Efficiency of Process  E2 =Efficiency of Product ) 
 (ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์. [ออนไลน์ ]เข๎าถึงจาก.http://www.educ.su.ac.th/ 2013) 
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ภาพที่ 6 ภาพตัวอยํางตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรงและ

พ้ืนผิวนักเรียระดับ ปวช. ห๎อง 3/1 (จ านวน 16 คน ) 
คําประสิทธิภาพ E1/E2 =  86.68/ 94.51 

 
การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 75/75 เรื่องสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ ส้าหรับผู้ศึกษา

ทัศนศิลป์ข้ันพื้นฐานและข้ันสูง จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ้านวน 77 คน 

 
ภาพที่ 7  ภาพการหาคําประสิทธิภาพ E1/E2 =  80.856 / 79.259 

  
ผลการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได๎ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู๎เรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรม
ตํอเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนด คําประสิทธิภาพเป็น E1 =Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท๎าย (ผลลัพธ์) ก าหนดคําประสิทธิภาพเป็น E2 =Efficiency of Product 
(ประสิทธิภาพของผลลัพธ์)  (ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์. เข๎าถึงจาก.http: //www. Educ .su.ac.th/ 
2013)    
 การหาคําประสิทธิภาพ E1/E2 ที่เกณฑ์ 75/75 เรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู๎ศึกษา
ทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง จากกลุํมตัวอยํางนักเรียนจ านวน 77 คน  (ผู๎เรียน  1 คนมีปัญหาด๎านการได๎ยิน 

         การหาค่าประสทิธภิาพ 75/75 : การจัดการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การเรยีนรู ้องคป์ระกอบศลิป์
77 E2 E1 E2

นักเรยีนN

(กลุม่ตวัอย่าง)

 นักเรยีนระดบัชัน้ ปวช. 3

โดยใชก้ารสุม่อย่างงา่ย

 (Simple Random Sampling)
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2 ผล

คะแนน

ทดสอบ

หลังเรียน 

(ทดสอบ

ความรู้+

สรุปชิ้นเล็ก)
รวม 80.85678 79.25974

10 10 10 10 50 50 50 30 30 50 50 10 360A 90 10 100B
1 นางสาวนภารัตร ์          โพธิถ์าวร (3/2) 10 9 9 8.25 47 45 40 22 24 50 45 9.5 318.75 81 9 90

2 นางสาวบญุฑรกิา         คณานันท์ 10 10 9.25 9.5 50 40 37 24 29 47 50 9 324.75 76 9 85

3 นางสาวกลุนษิฐ ์          เลศิยุทธนาชยั 9 9 9 8 40 37 37 23 28 50 47 7.5 304.5 68.5 9.5 78

4 นางสาวณัฐกร             กาญจนะวรรณ 9 9.5 9 8 45 45 37 18 19 45 47 9.5 301 65.5 9.5 75

5 นางสาวเรยีวรุง้            พกลุานนท์ 9 9 7.5 10 37 40 27 20 27 47 47 9 289.5 68 9 77

6 นางสาวอศิรณิ            ศริสิงิหอ์ าไพ 9.5 10 7.5 8 40 47 40 15 47 40 8 272 71 8 79

7 นางสาวณัฐวรรณ         บญุทศ 9.5 10 9 9 37 47 40 14 37 42 9 263.5 70 9 79

8 นางสาวธัญพร            ศรศีกัดิ์ 9.5 10 7 8 40 47 40 18 24 47 47 9.5 307 58 10 68

9 นางสาวอภสิรา           โกเสยะโยธนิ 9.5 9.5 9 7.5 37 50 27 22 45 45 9 270.5 72 8 80

10 นางสาวศริลิกัษณ์        เงนิทุ่ง 9 9 7.5 8 47 45 40 22 26 47 40 8 308.5 56.75 8.25 65

11 นางสาวบณัฑติา         รอดเกดิ 10 10 10 9.5 50 45 45 21 26 47 47 9.5 330 82.5 9.5 92

12 นางสาวสเตฟานี ่ ไพลนิ  ตา๊นท์ 9.5 10 8 9.5 45 40 45 23 18 47 47 7.5 309.5 70 9 79

13 นางสาวพมิพน์ารา       ธนากรวจัน์ 9.5 10 8.25 10 50 47 45 20 25 47 45 10 326.75 70 9 79

14 นางสาวปณิดา           หรัิญอทุก 9 10 8 9.5 40 37 40 29 26 45 45 8 306.5 68.5 9.5 78

15 นางสาวพัลยส์ภุา          สทิธรัิกษ์ 9 9.5 9 8 50 40 37 23 18 45 47 8 303.5 68 9 77

16 นายอัศวนิ                สนิธพิงษ์ 9 9 8 9.5 40 45 45 21 19 45 45 9 304.5 68 9 77

17 นายเมษา                ไซพันธแ์กว้ 9.5 9 7.25 8 40 40 27 22 19 45 45 8 279.75 71 8 79

18 นายสเุมธ                ไวยานกิรณ์ 9 9.5 5.25 8 45 37 37 19 22 40 27 9 267.75 63 9 72

19 นางสาวนภัสวรรณ      ณ   สงขลา 9 10 7.5 8 45 37 35 21 26 50 45 8 301.5 70 9 79

20 นายวรรษมน            ทวกีจิ 9.5 10 10 10 40 45 37 18 20 45 47 8 299.5 68 9 77

21 นางสาวธนารยี ์         ทวภีาค (3/1) 9 8 7.5 9 40 40 40 26 45 50 9 283.5 56.75 8.25 65

22 นางสาวสดุารัตน ์       เทศทอง 10 7.5 9 45 40 45 18 22 40 47 8 291.5 85 9 94

23 นางสาวอมรนิทร ์       สวุรรณเดชา 9 10 9 8 40 37 47 18 18 47 45 8 296 61 9 70

24 นายวฒุกิร               มตีาษ 9 9.5 9 9 37 45 45 18 23 45 47 10 306.5 60 8 68

25 นางสาวศริภัสสร        จ าปา 9 10 8.25 9 45 45 37 14 24 37 50 10 298.25 71 9 80

26 นายตรัยนุภัทร ์         ทมิเสถยีร 9 10 8.25 9 47 40 47 26 24 50 45 9 324.25 76.75 8.25 85

27 นายชลสทิธิ ์            เจรญิสมัย 10 10 9 10 45 45 40 20 19 47 50 305 80 8 88

28 นางสาวอลนีา           นวนกลางตอน 10 9 9 9 45 47 47 14 21 47 40 8 306 76.75 8.25 85

29 นางสาวภษูณิศา       โบราณ 10 9 7.5 8 40 40 37 12 22 40 45 8 278.5 61 9 70

30 นางสาวพรนภา        สงิหช์นะดา่น 10 10 10 10 47 37 47 22 26 47 47 8 321 71 9 80

31 นายกติตธิัช            เกษรบวั 10 9.5 9 9 45 47 35 18 19 47 40 9 297.5 71 8 79

32 นายโชคตพิรรณ       จนิดารัตน์ 10 9 8.25 9 45 37 45 20 22 40 45 8 298.25 57 8 65

33 นายณตฐชล           วะชงัเงนิ 10 9 9.5 9.5 45 40 40 19 26 46 47 9 310 89 8 97

34 นายกัณตพล          สามชืน่ฉ ่า 9 8 9.5 45 45 40 24 20 50 47 10 307.5 61 8 69

35 นางสาวชตุมิลฑน ์    เรอืนค า 9 10 8 9 45 45 37 18 24 45 45 9 304 69 9 78

36 นายสริกร              สทุธธิน 9 9 8.25 9.5 50 45 40 22 50 47 9 298.75 70.5 9.5 80

37 นางสาวดลยา         สวยสขุ 10 9 9.5 40 50 40 15 20 45 45 8 291.5 86 9 95

38 นางสาวชนติรา        ศรธีรีเดช 10 9 5.5 7 45 45 45 21 37 35 10 269.5 57 8 65

39 นางสาวญาณิชศา     ศรธีรีเดช 7 5.75 9 45 45 45 28 27 40 27 9 287.75 64 9 73

40 นายกษิดศิ             เกดิเล็ก  (3/3) 9 7 7.5 40 20 25 22 20 37 25 7.5 220 71 8 79

41 นางสาวอสิรยิา        มฮู าหมัด 9 9.5 9.25 8 47 50 37 26 18 50 47 8 318.75 68 10 78

42 นายเอกกฤต          ชมุภอูนิทร์ 9 9.5 8.25 8 45 40 37 24 22 45 47 10 304.75 86 9 95

43 นางสาวนัฐพร         บวัหอม 9.5 9.5 8 9.5 47 45 35 22 19 47 47 7.5 306 80 10 90

44 นายธนพล             ชราชติ 9.5 10 8.25 9 45 47 37 26 18 45 40 9.5 304.25 70 9 79

45 นายพนธกร            วงศอ์ารยี์ 7 9 7.5 8 45 37 40 20 22 37 37 10 279.5 70 9 79

46 นายพรีณัฐ             อ ามหรดิ 7 9 7.5 8 45 40 25 25 22 45 42 9.5 285 70 9 79

47 นายธัญพสิษิฐ ์       ตัง้ลขิสทิธิ์ 7 9 7.5 8.25 45 40 30 18 18 50 50 282.75 69 9 78

48 นางสาวพลอยไพลนิ  พลอย  เลวี่ 7 9.5 7.5 7.5 45 37 30 19 16 37 45 8 268.5 70 9 79

49 นางสาวนันทน์ภัส     ชา่งภักดี 9.5 8 7.5 9 45 37 37 19 19 45 40 8 284 70 8 78

50 นางสาวเลปวรรณ     บญุมี 9.5 7 9 45 37 27 18 16 45 35 7.5 256 71 9 80

51 นางสาวสายจฑุา      จฑุารัตน์ 9.5 9 8.25 9 45 35 45 24 22 45 47 8 306.75 86 9 95

52 นายพลกร             ชนิโย 9.5 9 10 9 47 50 50 22 19 50 47 322.5 68 10 78

53 นายอฐาปกรณ์        ประกอบธรรม 9 9.5 10 10 47 45 40 26 25 47 50 8 326.5 84 10 94

54 นายอภมิขุ               กาบเกษร 9 9 8 9 45 37 37 17 22 45 45 8 291 65.5 9.5 75

55 นางสาวเพ็ญพชิชา   ดษิจู 8.5 9.5 9 8.25 45 37 35 21 19 50 47 9 298.25 79.75 9.25 89

56 นายภมูพัิฒน ์         สรุหิพั์ฒน์ 8.5 9 9.5 9 45 40 25 21 47 45 10 269 80 9 89

57 นายคาถาศลิป์        ไทรหอมหวล 8.5 9 7.5 9 40 37 35 24 23 45 35 7.5 280.5 67 8 75

58 นางสาวพรรวนิท ์     คชาวธุากร 8.5 9.5 8.25 9.5 47 45 45 18 12 47 45 9 303.75 80.5 7.5 88

59 นายณัฐภัทร           คงปัญญา   (3/4) 9.5 9 9.25 8 47 37 40 20 22 40 45 8 294.75 59 8 67

60 นางสาวศศอิร          เหนิจันทกึ 8 9 7.5 9 45 37 40 20 21 40 45 7.5 289 61 9 70

61 นางสาวภัทรภร        โพธิท์อง 8 10 9.5 9.5 37 37 47 20 26 47 47 9.5 307.5 81 9 90

62 นางสาวรจุเิรศน ์       โพยประโคน 10 10 7.5 9.5 37 37 37 18 17 45 47 9 284 79 9 88

63 นายโมก               หลา้จันทรา 9.5 9.5 9.5 9 45 45 40 19 20 27 45 278.5 73 9 82

64 นายวรตุม ์             กรรฐโรจน์ 9.5 9 7.5 9 35 27 27 18 17 40 37 236 70.5 7.5 78

65 นางสาวคตีาญชล ี    หรอ่งบตุรศรี 9 10 9.5 9.5 47 45 37 20 22 45 47 10 311 87.5 9.5 97

66 นายชาตติระการ       กองวเิชยีร 9.5 9 9 9.5 37 15 15 25 21 42 40 7.5 239.5 70 9 79

67 นางสาวกลุธดิา        ชยักอ่ 10 10 7.5 10 45 27 37 22 16 45 45 9.5 284 69 9 78

68 นายธติ ิ                รมลี 9 9 7.5 8 37 27 16 21 40 47 9 230.5 59.5 7.5 67

69 นายปฏพัิทธ ์          เพชรสงัหาร 7.5 9 9 9 45 40 45 14 18 47 37 7.5 288 68 9 77

70 นายชนะชล            ผลเจรญิ 9.5 9.5 7 9 47 45 37 19 15 45 37 8 288 70 9 79

71 นายวชริพันธุ ์          มศีริ ิ (3/5) 9 9.5 9.5 9 15 37 37 21 18 47 45 9 266 61 9 70

72 นายกฤตธิ ี             ศริสิขุ 9 9.5 9.5 9.5 47 47 37 22 24 37 35 10 296.5 61 9 70

73 นายธนกฤต            ผลงาม 10 9.5 9 10 45 45 45 22 23 50 50 8 326.5 69 9 78

74 นายวสิทุธชิยั          สนุทราภรณ์ชยั  (3/6) 8 7.5 7 7.5 37 40 37 19 18 42 40 10 273 72.5 7.5 80

75 นางสาวกลุสิรา        นาคเกดิ 7.5 7.5 7.5 7.5 45 45 45 17 22 45 45 7.5 301.5 71 8 79

76 นางสาวมทุติา         ปานแกว้ 9 9.5 9 7.5 45 37 37 23 18 20 45 9 269 82 8 90

77 นางสาวอสมา         งามข า 3 4 4 35 35 25 10 37 20 5 178 52 4 56

รวม 655.5 701.5 625.75 673.75 3329 3105 2921 1464 1565 3403 3349 621 22413.5 5431.25 671.75 6103

EX EF

E1



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (853) 
 

และผู๎เรียนอีก 1 คนมีปัญหาการรับรู๎ทางสติปัญญา)  ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อการเรียนรู๎   โดยคํา
ประสิทธิภาพ E1 ใช๎คะแนนจากพฤติกรรมตํอเนื่อง (กระบวนการ) เป็นกระบวนการเรียนรู๎การปฏิบัติ
สร๎างสรรค์ตามหัวข๎อตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบศิลป์  กิจกรรมในชั้นเรียน เชํน การทดลองเทคนิค การถาม
ตอบทฤษฎี  เกมทักษะ ชุดทดสอบ แบบฝึกหัด   ภาพรําง รวมถึง การ present แนวความคิด การทดลอง
เทคนิค วิธีการและรูปแบบ   คําประสิทธิภาพ E2 เป็นพฤติกรรมสุดท๎าย (ผลลัพธ์) ใช๎คะแนนจากงานสรุป
โครงการ และผลคะแนนทดสอบหลังเรียน   โดยจากการใช๎สูตรข๎างต๎นในการค านวณคําประสิทธิภาพ  E1/E2 
ผลที่ได๎คือ  80.856 / 79.259  ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 ตามที่ก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย  ท าให๎สามารถสรุปได๎วําการจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ขั้น
พ้ืนฐานและข้ันสูงมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ได๎ตั้งไว๎ 
 การประเมินสื่อการเรียนรู๎ มีการประเมินความก๎าวหน๎า  ระหวํางการน าสื่อการเรียนรู๎ที่ออกแบบไป
ทดลองใช๎ ในภาพรวมชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ และ
เนื้อหาของบทเรียน มีความสอดคล๎องของบทเรียนกับประเภทของสื่อ การประเมินประสิทธิภาพสื่อ และชุด
ทดสอบ โดยผู๎เชี่ยวชาญทางการศึกษา ทั้งด๎านศิลปะ คณิตศาสตร์ และ สารสนเทศ    และจากแบบทดสอบ
ความพึงพอใจของผู๎เรียน ( ระดับความพึงพอใจ 5,4,3,2,1) คําเฉลี่ยผลรวมทุกด๎านจากแบบสอบถาม (คะแนน
เต็ม 5.00 ) อยูํที่ 4.03 คําเฉลี่ยรวมสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.69 และมีตัวอยํางคําเฉลี่ยบางข๎อสอบถาม 
เชํน ด๎านการใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา ท าให๎นักเรียนเข๎าใจมากยิ่งขึ้นคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.29 (สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.7) ด๎านความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียนคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.21(สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูํที่ 0.47)    ด๎านสื่อการเรียนรู๎ท าให๎บทเรียนที่ยาก ซับซ๎อน มีความชัดเจน กระชับ และเข๎าใจได๎
งํายขึ้นคําเฉลี่ยอยูํที ่3.99  (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.71) 
 จากการประเมินความก๎าวหน๎า ด๎านกระบวนการเรียนรู๎จากสื่อผู๎เรียนมีปัญหาด๎านการตีความ แปล
ความหมาย และการไมํเข๎าใจในทฤษฎีที่ซับซ๎อน และลึกซึ้ง ผู๎เรียนบางคนไมํสามารถน าความรู๎ไปพัฒนา
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติได๎   ในชุดทดลองสื่อการเรียนรู๎ยังไมํมีความสมบูรณ์ เชํน ด๎านเสียงประกอบ และ 
ความคมชัดของภาพสัญลักษณ์ เป็นต๎น  โดยได๎น าผลจากการประเมินความก๎าวหน๎าไปใช๎พัฒนาสื่อการเรียนรู๎
ตํอไป 

การประเมินผลสรุป  ภายหลังจากได๎น าสื่อการเรียนรู๎ที่พัฒนาแล๎วไปใช๎กับผู๎เรียน เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพ และความนําสนใจของสื่อ   และจากแบบทดสอบความพึงพอใจของผู๎เรียนด๎านความนําสนใจ
ของสื่อ (ระดับความพึงพอใจ 5,4,3,2,1)    ด๎านเทคนิค วิธีการน าเสนอ มีความนําสนใจและ กระตุ๎นให๎เกิดการ
ติดตาม และความอยากรู๎คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.96 (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.65)   ด๎านใช๎วิธีการที่หลากหลาย 
เชํน ของจริง ประสาทสัมผัส การมองเห็น การฟัง การรับรู๎คําเฉลี่ยอยูํ ที่ 4.01 (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 
0.71) 
   การน าสื่อไปใช๎จัดการเรียนการสอนยังสะท๎อนผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยในระดับ มาก  ถึงมากที่สุดใน
บางด๎าน  ทั้งด๎านการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการออกแบบสื่อการเรียนรู๎ และเป็นสํวนหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอน   การน าองค์ความรู๎จากการเรียนรู๎ด๎วยสื่อองค์ประกอบศิลป์ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน สร๎างสรรค์ได๎ดีขึ้น   
มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ ทฤษฎีเพ่ิมมากข้ึน  รวมถึงบรรยากาศในการเรียนรู๎ที่เกิดจากการใช๎ชุดสื่อการ
เรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ตลอดจน แรงเสริมด๎านตํางๆ ที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความมุํงมั่น  มุมานะ   สามารถฟันฝ่า



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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อุปสรรคในการเรียนรู๎ ข๎ามพ๎นศักยภาพและข๎อจ ากัดทั้งด๎านอารมณ์ สติปัญญา และ รํางกายของผู๎เรียน จึงสรุป
ได๎วําการวิจัย เรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์  ส าหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงได๎ตอบโจทย์
ส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ที่มีผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับศักยภาพและ
ธรรมชาติของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 และสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของ สังคม เทคโนโลยี และ วัฒนธรรม 
 
สรุปการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ 
 1. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง รูปทรง สื่อ รูปทรง e-book เรื่อง สิ่งของ ด๎วยหลักทฤษฎี
องค์ประกอบศิลป์เรื่อง ทัศนธาตุ 

2. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง จุด สื่อภาพเคลื่อนไหว ออกแบบด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

 3. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง พ้ืนผิว สื่อ 3มิต ิสัมผัส พ้ืนผิว รูปทรง การยื่นมือเข๎าไปใน
กลํอง หรือถุงผ๎า silk screen ภาพ สมอง ในลักษณะ Digital ด๎วยสีสันสนุกสนาน (สติ สมาธิ จินตนาการ 
ปัญญาด๎านการเคลื่อนไหว)  
 4. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สี แสงเงา และ คําน้ าหนัก (Learning Materials in Color 
Shadow and Tone)   สื่อดวงตาบนกลํองไฟโฆษณา เรื่อง ทัศนธาตุ 
 5. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง เส๎น สื่อ เหล็กฉลุ หนังตะลุงยุคดิจิทัล เรื่อง เส๎น แสงเงา 
แนวเรื่อง วิถีชีวิต เชํน แมํค๎า รถเข็น คนกวาดขยะ คนรอบนรถเมล์ คนบนรถไฟฟ้า 
 6. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่องพ้ืนที่วําง สื่อรูปทรงที่วําง ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ (gestalt 
psychology)  
 7. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง จังหวะ สื่อภาพgraphic โปรแกรม สิ่งพิมพ์ หรือภาพใน
ลักษณะภาพประกอบ บนวัสดุหลากหลาย  
 8. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สัดสํวน เป็นสื่อภาพยนตร์ สารคดี GOLDEN RATIO  
สัดสํวน ข๎อมูลประวัติศาสตร์ศิลป์เชํนสัดสํวนสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิก จ านวนตัวเลข Fibonacci ทฤษฎี 
The third of rules (ปัญญาด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการข๎ามศาสตร์) 
 9. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่อง จุดเดํน เป็นสื่อภาพยนตร์สารคดี (Compos-Contem) 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ การส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล แรงบันดาลใจ แนวความคิด สถานที่ 
 10. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปร  
 11. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความสมดุล สื่อการ์ตูน Animation ความสมดุล เรื่อง เรือ 
รูปทรง จังหวะ และความสมดุล ใช๎ข๎อมูลความรู๎หลักการจัดภาพ ความรู๎เรื่องมิติสัมพันธ์  
 12. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความกลมกลืนและ เอกภาพ 
สื่อภาพเคลื่อนไหว ออกแบบโดยโปรแกรม computer 3 D เรื่อง อะตอม โมเลกุล  นาโน  โดยใช๎ชิ้นสวํนมา
ประกอบกัน  จาก อะตอม โมเลกุลนาโน  มาสูํมวล  กระดูก กล๎ามเนื้อที่หลากหลาย  เอกภาพรวม เป็นมนุษย์ 
(+ สมอง จิตใจ =ชีวิต) เป็นหลายเผําพันธุ์ 

ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์สามารถ บูรณาการประยุกต์ใช๎จัดการเรียนการสอนในแตํละเนื้อหา
ได๎ โดยแตํสื่อการเรียนรู๎จะมีสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED ภาษา สัญลักษณ์ กระบวนการทางทัศนภาพ 
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(visual Process) (ปัญญาด๎านภาษา) ชุดทดสอบ และสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะเอกสาร ใบความรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎ในลักษณะภาพและสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะภาพ ข๎อมูล ด๎วยโปรแกรม Power Point , เครื่อง 
Projector 

 
อภิปรายผล 
 การสร๎างสื่อการเรียนรู๎ให๎สัมพันธ์กับปัญหาผู๎เรียน  เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพ่ือให๎การแก๎ไขปัญหาใน
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน ที่มีอยูํหลาย ๆ ด๎าน  สามารถมีประสิทธิภาพในการเรียนรู๎มากขึ้นผํานสื่อการเรียนรู๎ที่ มี
ฐานข๎อมูลจากการวิจัยเป็นฐาน ในการสร๎าง  อีกทั้งการพัฒนาแก๎ไขสื่อการเรียนรู๎เกิดจากการทดสอบ ทดลอง
ใช๎ แก๎ไขปรับปรุงจากการสร๎างกิจกรรมเรียนรู๎จริง  และน าผลทั้งด๎านสถิติ และความหมายในเชิงปรัชญา องค์
ความรู๎ใหมํ  รวมถึงคําผลสัมฤทธิ์ และข๎อความคิดเห็นของผู๎เรี ยนและอาจารย์ มาเป็นกรณี ปรับปรุงสื่อการ
เรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การออกแบบสื่อการเรียนรู๎ต๎องสัมพันธ์กับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและผลที่เกิดแกํผู๎เรียน เป็นการวางแผนและการจัดการเรียนรู๎ที่มองมิติ และ
บริบทของผู๎เรียน ผู๎สอน สถานที่ธรรมชาติของวิชา เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให๎เห็นแนวทางและทิศทางใน
การแก๎ปัญหา และพัฒนาสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางชัดเจน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์จะชํวยให๎เกิด
กระบวนการการเรียนการสอน  และการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนได๎อยํางชัดเจนและถูกต๎อง  ตรงตาม
เป้าหมายที่ได๎ตั้งไว๎ อีกทั้งยังสํงผลตํอการผลิตและใช๎สื่ออยํางเป็นระบบ ตลอดจนคุณภาพในการเรียนการสอน
ในระยะยาวตํอไป (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 2560 : 59) 
 หลักการส าคัญของการสร๎างสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ในครั้งนี้ เป็นการสร๎างสิ่งที่เข๎าใจยาก ให๎งําย
ขึ้น ผู๎เรียนเรียนรู๎เข๎าใจจากการได๎ปฏิบัติ เกิดประสบการณ์ตรง เข๎าถึง ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น หรือไมํ
สามารถเข๎าถึงได๎โดยงําย เป็นการหาวิธีการ ออกแบบสร๎างสื่อให๎สัมพันธ์กับ ศักยภาพในการเรียนรู๎  
ประยุกต์ใช๎งําย และท่ีส าคัญตรงตามจุดมุํงหมายในการเรียนรู๎ และเป็นการออกแบบที่สัมพันธ์กับหลักการผลิต
สื่อการเรียนรู๎คือ 1. สร๎างประสบการณ์ตรงชีวิตสัมผัส เห็น กลิ่น 2. ประสบการณ์จ าลองในอดีต สิ่งที่อยูํไกล  
3. ผู๎เรียนมีความคิดรวบยอดเป็นอยํางเดียวกัน 4. ประสบการณ์รูปธรรมสูํนามธรรมออกแบบให๎ตรงกับ
จุดมุํงหมาย ใช๎งําย มีคูํมือประกอบ ([ออนไลน์]. สืบค๎นจาก.https://www.Gotoknow.org/posts/451072.
หลักการผลิตสื่อการเรียนรู๎.วิชาญ บุราเลข)     
          การศึกษาลักษณะเฉพาะของสื่อแตํละชนิดเป็นอีกสํวนประกอบส าคัญของการวิจัยเพื่อที่จะสามารถรู๎ได๎
วํา คุณลักษณะของสื่อแบบใดเหมาะสมกับการเรียนรู๎อยํางไร จากข๎อมูลการวิจัยเรื่อง เรื่อง จุดเดํน 
(Dominance)  พบวําการใช๎สื่อที่เน๎นมุมมองจากความเป็นจริงในลักษณะภาพถําย ที่มีจังหวะและความบังเอิญ 
มีการจัดภาพด๎วย โครงสร๎าง ทิศทาง มุมมองที่มีความพิเศษ  เขําใจงําย ดูแล๎วทันสมัย ผู๎เรียนเลือกและให๎ความ
สนใจ 52%  การใช๎มุมมอง ทางศิลปะ มีแนวเรื่อง และความคิดนําสนใจ  ประสานกับลักษณะทางกายภาพ ทั้ง
ลักษณะของวัสดุ  และเทคนิควิธีการ 25.33% ลักษณะของภาพ Animation มีความสดใส สนุกสนาน มี
ลักษณะของโครงสร๎าง เส๎นสมมติมีทิศทาง เส๎นน าสายตาชัดเจน 12% และ การใช๎ลักษณะของโครงสร๎าง เส๎น
สมมติมีทิศทาง เส๎นน าสายตาผสมลักษณะความจริงในรูปแบบภาพยนตร์ สารคดี  มีความนําสนใจในวิธีการ
เปรียบเทียบ 10.67%   จากข๎อมูลแสดงให๎เห็นวํา การใช๎สื่อภาพจากความเป็นจริงในลักษณะภาพถําย ใน
มุมมอง  ทิศทาง โครงสร๎างที่พิเศษ มีความทันสมัย และเข๎าใจงําย ผู๎เรียนเลือกและให๎ความสนใจมากที่สุด  

https://www.gotoknow.org/posts/451072.หลักการ
https://www.gotoknow.org/posts/451072.หลักการ


                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(856)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การใช๎เทคโนโลยี smart phone สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในโลกความเป็นจริง  การสร๎าง
ลักษณะภาพดังกลําว สัมพันธ์กับความชอบและความเข๎าใจ แตํในข๎ออ่ืนๆที่ผู๎เรียนบางกลุํมสนใจก็มีประเด็นใน
การเรียนรู๎ที่ไมํสามารถตัดออกจากการศึกษาได๎  เชํน มุมมองทางศิลปะ ภาพ Animation ที่มีความสนุกสนาน 
หรือเส๎นสมมติ ในภาพยนตร์ ก็จะเป็นฐานข๎อมูลส าคัญในการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอนใน
บางทฤษฎีที่คํอนข๎างซับซ๎อน  ผู๎สอนจึงต๎องเลือกออกแบบสื่อการเรียนรู๎ให๎คุณลักษณะมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะ และสถานการณ์ในการเรียนรู๎   
 จากการวิจัยเรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์กับนักเรียน นักศึกษาศิลปะ
ทั่วประเทศ  พบวํามีประเด็นตํางๆ ที่เป็นข๎อสรุป และสามารถน ามาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ดังตํอไปนี้ 
 การใช๎ภาษาภาพ สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ผู๎เรียนให๎เกิดในการสื่อสารระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการแปลความหมายและการตีความ จากตัวอักษรในลักษณะเนื้อหาเป็นเรื่องยาก  และไมํตอบสนองด๎าน
ความรู๎สึกรํวมในการเรียนรู๎  ดังที่ ซิเซโร (กํอน ค.ศ. 140-106 ) เห็นประโยชน์ของการใช๎รูปภาพเพ่ือชํวย
ความจ าในสิ่งที่เป็นนามธรรม  (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ 
ตันติพลาผล. 2557 : 15)  
         ภาพเคลื่อนไหว และภาพ3 มิติ เป็นสื่อที่ผู๎เรียนสมัยใหมํให๎ความส าคัญและแสดงความสนใจถึง 16.09 
เปอร์เซ็นต์ จากจ านวน 87 ความคิดเห็น ผู๎เรียนสมัยใหมํมีโลกสํวนตัวสูง สื่อเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลเข๎ามามี
บทบาทในลักษณะใหมํ โดยผู๎เรียนสามารถเป็นได๎ทั้งผู๎เสพสื่อ และเป็นผู๎สร๎าง ด๎วยเงื่อนไขท่ีไมํจ ากัดทั้งด๎านของ
เวลาและรูปแบบในการเข๎าถึงสื่อตํางๆ ที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ ประยุกต์ใช๎
ข๎อมูล ประเมิน และวิพากษ์ในเชิงสร๎างสรรค์ได๎  เป็นทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information 
Media and Technology Skill) ของผู๎เรียนศิลปะในโลกยุคใหมํ  ตามนิยามที่ได๎กลําวไว๎วํา ทักษะด๎าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีคือความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะแหํงศตวรรษท่ี
21 ในบริบทของการเรียนรู๎เนื้อหาและทักษะที่ผู๎เรียนจะได๎รู๎จักวิธีเรียนรู๎  การคิดเชิงวิพากษ์  การแก๎ปัญหา   
การใช๎ข๎อมูลขําวสารการสื่อสารการผลิตนวัตกรรมและการท างานรํวมกัน (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 256 : 12)            

ชุดสื่อการเรียนรู๎จึงเป็นลักษณะการบูรณาการ องค์ความรู๎หลายๆ ด๎านในวิชาองค์ประกอบศิลป์ เป็น
ชุดสื่อการเรียนรู๎ โดยความหลากหลายและความแตกตําง ทั้งด๎านวิธีการ รูปแบบการน าเสนอ  สอดคล๎อง
สัมพันธ์กับ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการอํานคิดวิเคราะห์ ของผู๎เรียน อีกทั้งยังสามารถแก๎ปัญหา
ในการเรียนรู๎  เป็นการน าข๎อมูลจากการศึกษามาใช๎ออกแบบสื่อดังตัวอยํางตํอไป 
 
 ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง รูปทรง   

  

          
 

ภาพที่  8 ภาพสื่อรูปทรง-ที่วําง 3 มิติ  การใช๎เครื่องprojector ฉายภาพใบหน๎า(รูปทรง) ลงบนสื่อ 3 มิติ 
 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (857) 
 

 
ภาพที่ 9 ภาพสื่อการสอน e-book  และภาพการลิงค์ข๎อมูลเว็บไซค์บนมือถือ 

 
การสร๎างสื่อการเรียนรู๎จ าเป็นต๎องค๎นหาวิธีการที่จะน าข๎อมูลความรู๎ถํายทอดให๎สัมพันธ์กับความสนใจ

ของผู๎เรียน ทั้งด๎านชีวิตจริง สิ่งแวดล๎อม ที่จะท าให๎ผู๎เรียนสนใจเกิดการตอบโต๎ สื่อสาร จนเป็นการเรียนรู๎โดย
ธรรมชาติ  จากจ านวน 87 ความคิดเห็นในการวิจัยด๎านสื่อการเรียนรู๎ในระดับ ปวช . ที่ผู๎เรียนอยากให๎มี  
12.64% ต๎องการให๎มี VDO และภาพเคลื่อนไหว 10.34% ภาพนิ่ง 11.49% และ 4.60% อยากให๎มีการเรียน
การสอนศิลปะผสมกับเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งด๎านภาพกราฟิก สื่อสังคมออนไลน์   แสดงให๎เห็นถึงความต๎องการ
และความสนใจในการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของผู๎เรียนในศตวรรษที่21 และโลกยุคหักศอก 
(Disruption) ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีการพลิกผันด๎านดิจิทัล  เกิดการยุติและล๎มล๎างแนวทาง
ปฏิบัติเกําๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม อันมีผลกระทบวงกว๎างตํอวิถีชีวิตในสังคมไทย  การเรียนรู๎จึงต๎องมี
ลักษณะบูรณาการแบบ (Active Learning)     สื่อการเรียนรู๎ในวิชาองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นลักษณะของชุดสื่อ
การเรียนรู๎ที่มีความหลากหลายทั้งด๎านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การใช๎สื่อสัมผัส และการใช๎ smart เทคโนโลยี 
เชํน E-book แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎สึกถึงความเป็นจริงเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู๎  สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎ และน าไปประยุกต์ใช๎ให๎ทันและเหมาะสมตํอการเปลี่ยนแปลงดังกลําว 

 
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง จุด 
 

 
 

     ภาพที่  10  ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง  จุด 
 

   

   
 

ภาพที่ 11 ภาพการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด๎วยโปรแกรม computer  ที่สัมพันธ์กับเรื่องจุด 
 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(858)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

  การเรียนการสอนในวิชาองค์ประกอบศิลป์ มีเป้าหมายเพ่ือให๎ผู๎เรียน เห็นความสัมพันธ์ในหลักการ 
ทฤษฎี กับการปฏิบัติงาน เป็นลักษณะของทักษะ และความช านาญที่เกิดจากการฝึกฝน จนสามารถแสดงออก
ในระดับที่สูงขึ้นด๎วยเทคนิค วิธีการ และรูปแบบเฉพาะตน การสร๎างสื่อการเรียนรู๎จึงมี เป้าหมายให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะ มีความสามารถ มีความรู๎ ความเข๎าใจ สื่อการเรียนรู๎จึงมีลักษณะของการผสมผสาน และการบูรณาการ 
สามารถประยุกต์ใช๎ให๎สัมพันธ์กับแรงบันดาลใจ และธรรมชาติของผู๎เรียน เป็นการสร๎างสื่อตามหลักการ การ
วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอน (Goal Analysis) ที่วําผู๎ผลิตสื่อมีการก าหนดจุดมุํงหมายคือ การผลิตสื่อ  
ท าให๎ผู๎เรียนท าความเข๎าใจ เนื้อหาได๎งําย นําสนใจและสนุกสนานในการเรียน โดยมีการก าหนดเป้าหมายคือ
หลังจากผู๎เรียนได๎ทดลองใช๎สื่อแล๎ว มีความรู๎ความเข๎าใจ มีเจคติ ความสนใจ  และความสนุกสนานในการเรียน
มากยิ่งขึ้น (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 2560 : 65) 
           จากข๎อมูลการวิจัยในประเด็น  ปัญหาในการการมองเห็น ( การดู ภาพ เชํน ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ 
ภาพเคลื่อนไหว การแปลสัญลักษณ์) จากจ านวน 39 ความคิดเห็น  41.03 % ผู๎เรียนไมํเข๎าใจสิ่งที่เห็น ขาดการ
ตีความ ในความหมายของผลงาน ชี้ให๎เห็นปัญหาในกระบวนการสร๎างสรรค์ เพราะผู๎เรียนจ าเป็นต๎องน า 
หลักการ ทฤษฎี มาใช๎เพ่ือแสดงออกในกายภาพที่เป็นรูปธรรมทางศิลปะ ทั้งด๎านการจัดภาพ โครงสร๎าง มุมมอง 
หลักการในองค์ประกอบศิลป์ โดยมีเนื้อหาที่เป็นนามธรรม อันประกอบไปด๎วยประสบการณ์ ทัศนคติ  
จินตนาการ อารมณ์ความรู๎สึกในเรื่องที่จะสร๎างสรรค์ ผู๎เรียนต๎องฝึกฝน การตีความและแปลความหมาย  การ
แสดงใช๎สัญลักษณ์ในการแสดงออก  ตามทฤษฎีของฮักซ์ลี่ที่ได๎กลําวถึงกระบวนการจากการที่ภาพสัมผัส
ประสาทตามีความสัมพันธ์ให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎  โดยมีกระบวนการจากการสัมผัส  การเลือก การรับรู๎  ผู๎ดูจะ
เน๎นถึงความเข๎าใจในเนื้อหาสาระวิชาที่เกี่ยวข๎องกับภาพที่เห็น  การวิเคราะห์ภาพที่เห็นจะท าให๎ดูเข๎าใจ
ความหมายของภาพอยํางแท๎จริงซึ่งจะมีผลตํอความจ าระยะยาว (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช.ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล. 2557,หน๎า106)   สื่อการเรียนรู๎ในชุด จุด(point) จึงเป็นการฝึก
ให๎ผู๎เรียน เข๎าใจการเน๎นเนื้อหาสาระพร๎อมกับการใช๎สัญลักษณ์ที่มีนัย ตรงและแฝง (นัยประหวัด) น าไปสูํการ
ตีความของผู๎เรียน  ให๎ใช๎ความหมาย ที่สัมพันธ์กันระหวํางรูปทรง จุด และลูกโลก เพ่ือให๎เกิดค าถาม และ
น าไปสูํความเข๎าใจและมีผลตํอความจ าและการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน  เป็นการ
ค๎นพบสัญลักษณ์ที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยง ใช๎การจัดระบบ และเรียบเรียงด๎วยเนื้อหาที่เข๎าใจได๎งํายแตํ
ลึกซึ้ง น าไปสูํความประทับใจในการแยกสลายและการรวมตัวของรูปทรงอินทรีย์รูปและ จุด ด๎วยเทคนิคและ
วิธีการในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง พื้นผิว  
 

 
 

        ภาพที่ 12  ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง  พ้ืนผิว 
 
 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (859) 
 

 ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มักใช๎ในการเรียนรู๎คือ การมองเห็นและการฟัง ประสบการณ์การเรียนรู๎จาก
ของจริง เชํน การสัมผัส สามารถกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์  เป็นการเรียนรู๎ผํานการรับรู๎ โดยใช๎ประสาทสัมผัส
หลายๆด๎านบูรณาการกัน จากการวิจัยพบวํา การส ารวจความพึงพอใจผู๎เรียนในระดับ ปวช. ร๎อยละ  10.87  
จากจ านวน 46 ความคิดเห็น ต๎องการเห็นพ้ืนผิวที่แปลกใหมํ หลากหลาย เพ่ิมความเข๎าใจให๎มากขึ้นได๎อีก(ร๎อย
ละ 10.87) ต๎องการสื่อที่สามารถอธิบายพ้ืนผิวได๎เรียบงํายและเข๎าใจได๎งําย  (ร๎อยละ 10.87) และมีความพึง
พอใจจากการได๎สัมผัสด๎วยมือโดยการปิดตา  เป็นการสัมผัสด๎วยการมองไมํเห็นภาพแตํท าให๎รู๎สึกถึงพ้ืนผิวนั้นๆ 
(ร๎อยละ15.22)  ผลการวิจัยยังพบอีกวําผู๎เรียนชอบ สิ่งของที่เป็นจริง และพิสูจน์ให๎เห็นได๎จริง และสื่อการ
เรียนรู๎ควรประกอบไปด๎วย  การสร๎างประสบการณ์ตรง ท าเนื้อหาให๎เข๎าใจงําย หลากหลาย  ตื่นเต๎น ท๎าทาย มี
การย้ าข๎อมูลเสริมด๎านความจ า สร๎างปฏิกิริยา  ตอบโต๎กับผู๎เรียน สื่อการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับการสัมผัสเรื่องพ้ืนผิว  
เป็นการทดลองการรับรู๎หลายๆด๎าน และฝึกปัญญาแตํละด๎านที่สัมพันธ์กับผู๎เรียน การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ
ดังกลําวสอดคล๎องกับหลักคิดของแฮร์บาร์ค (Johann Friendirich Herbart, 1776-1841 นักการศึกษาชาว
เยอรมัน แตทํฤษฏีและแนวคิดของแฮร์บาร์คกลับมาแพรํหลายในสหรัฐอเมริกา) นักศึกษาผู๎นี้ ยึดหลักจิตวิทยา
การเรียนรู๎ เขาเชื่อวํา การรับรู๎เป็นกระบวนการ ที่สัมพันธ์กับความคิดใหมํและความคิดเกําที่ปรากฏคล๎ายกัน 
กระบวนการรับรู๎ที่ 3 ระดับ คือ  1. เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับปราสาทสัมผัส  2. เป็นการสร๎างแนวคิด 3. เป็นการ
สร๎างความเข๎าใจและความคิดรวบยอด (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรว
พรรณ ตันติพลาผล, 2557 : 18)  การรับรู๎ผํานประสบการณ์และประสาทสัมผัส และจินตนาการของผู๎เรียนถูก
บูรณาการด๎วยจินตภาพเดิม และที่สร๎างขึ้นใหมํระหวํางการทดลอง และน าไปสูํการเฉลยค าตอบที่ท๎าทาย  
กิจกรรมการเรียนรู๎เรื่องพ้ืนผิวเป็นการสร๎างพ้ืนที่แหํงจินตนาการและการคาดเดา  ผู๎เรียนมีความรู๎สึกรํวมกับ
ลักษณะที่ไมํชัดเจน กระตุ๎นความอยากรู๎ ความสงสัยและความกลัว  มีการก าหนดหมายเลขในสื่อแตํละชิ้น  
จ านวน 7-10 ชิ้น ในภาชนะบรรจุพิมพ์สัญลักษณ์ สมองที่มีลักษณะของ pixel ในโลกยุคดิจิทัล โดยผู๎เรียนต๎อง
สัมผัสตัวอยํางพ้ืนผิวด๎านในถุงสื่อการเรียนรู๎ โดยไมํสามารถมองเห็นได๎ ระหวํางกิจกรรมผุ๎เรียนจะสามรถวาดรูป
เพ่ือตอบโต๎กับการสัมผัสได๎ ในลักษณะการแสดงออกด๎านข๎อมูล จ านวนคะแนนของผู๎ที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็น
ฝ่ายชนะในกิจกรรม อาจมีรางวัลให๎ผู๎เรียนในลักษณะเสริมแรง เพ่ือให๎การเรียนรู๎สนุกสนาน และท๎าทาย     
การเฉลยสิ่งที่อยูํในถุงสื่อการเรียนรู๎จะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎ด๎วยสายตา และจินตนาการอีกครั้ง  เพราะ
วัสดุ และลักษณะพ้ืนผิวของสื่อการเรียนรู๎จะน าผู๎เรียนไปสูํแนวคิด และเรื่องราวของเทคโนโลยี สังคมและ
วัฒนธรรม  เชํน พ้ืนผิวของแผงวงจรคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์  พ้ืนผิวลายเครื่องจักสาน  พ้ืนผิว
ยางรถยนต์เป็นต๎น (สัมพันธ์ผลส ารวจเรื่องวงกลม  รูปทรงและพ้ืนผิวในความคิดของผู๎เรียนใน5อันดับแรก มี
จ านวนร๎อยละที่สูง จาก รูปทรงล๎อรถ (ร๎อยละ18.03 จาก210 ความคิดเห็น) พ้ืนผิวลวดลายไทย (10) 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (5) โทรศัพท์มือถือ (12) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5) ) 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(860)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

                 
 

  ภาพที่ 13   ภาพแบบส าหรับใช๎พิมพ์ถุงผ๎า สื่อการเรียนรู๎ พ้ืนผิว 
 

     

    
        

ภาพที่ 14   ภาพประกอบกิจกรรมในชั้นเรียน การใช๎สื่อการเรียนรู๎พื้นผิว 
 

  

   
ภาพที่ 15 ภาพรายละเอียดตัวอยํางพ้ืนผิว  พ้ืนผิววงจรคอมพิวเตอร์  ฟอสซิลไดโนเสาร์  หุํนกล๎ามเนื้อมนุษย์  

ลายเครื่องจักสาน แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 
 

 จากการวิจัยท าให๎ทราบวํา การเรียนรู๎ในเชิงส ารวจ เป็นการส ารวจกายภาพของสถานที่ สิ่งของ และการ
ส ารวจ แนวคิด จินตนาการ ความรู๎สึก ประสบการณ์ตรงของผู๎ส ารวจ น าไปสูํความคาดหวัง เป้าหมาย ระหวําง
การใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่ผํานประสบการณ์ตรงด๎านการสัมผัส  ผู๎เรียนสร๎างสัญลักษณ์ด๎วยการวาดภาพ สัญลักษณ์
ในจินตนาการข้ึน เป็นการรวมองค์ความรู๎กับสัญลักษณ์ขึ้นภายในกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และเมื่อมีการ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (861) 
 

เห็นข๎อมูลที่แท๎จริง ก็สามารถเชื่อมโยงน าไปสูํวิธีการที่เรียนรู๎และเข๎าใจที่ผู๎เรียนก าหนดขึ้นเอง ตามทฤษฏีการ
เรียนรู๎ของ Tolman's Sign Learning Tolman  ที่เชื่อวําความมุํงหมายและความคาดหวังมีผลตํอการเรียนรู๎ 
แนวความคิดทางด๎านการเรียนรู๎ของ Tolman คือการให๎ผู๎เรียนสร๎างโครงสร๎างหรือเครื่องหมายขึ้น และโยง
ความสัมพันธ์ระหวํางเครื่องหมายและเป้าหมายเข๎าด๎วยกัน โดยผู๎เรียนเป็นผู๎ลงมือกระท าเองให๎บรรลุ
จุดมุํงหมาย (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช, ผู๎ชํวยศาสตราจารย์, ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล. 2557 
: 38)  

ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สี แสงเงา และ ค่าน้้าหนัก  
 

    
 

ภาพที่ 16  ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง  สี  น้ าหนัก แสงเงา 
 

 จากการวิจัยพบวําผู๎เรียนต๎องการข๎อมูลที่ชัดเจน ไมํซับซ๎อน เข๎าใจได๎ใกล๎เคียงกัน มีความเป็นสากล ผําน
การคัดกรอง ตีความได๎โดยงําย ใช๎สัญลักษณ์แบบภาษาภาพในทางศิลปะ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความหลากหลาย
และความซับซ๎อนของข๎อมูลมีปริมาณองค์ความรู๎ที่มากและซับซ๎อนเกินไปในแตํละบทเรียน และภาษาภาพแทน
ลักษณะทางนามธรรมได๎ดีกวําการอธิบายด๎วยตัวหนังสือหรือบทความ รวมถึงความนําสนใจในการเรียนรู๎ ดังค า
กลําวที่วํา"ผู๎สอนสามารถน าภาพที่แสดงสิ่งหนึ่งเพ่ือเปรียบเทียบกับสิ่งที่คล๎ายคลึงกัน เชํนการใช๎วงล๎อสี เ พ่ือ
แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสีตําง ๆ" (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช, ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุ
แพรวพรรณ ตันติพลาผล, 2557)  

จากข๎อมูลในแบบสอบถามเรื่องความสมดุล จ านวน 21 ความคิดเห็น จาก 69  ความคิดเห็น คิดเป็น
จ านวน 30.43 เปอร์เซ็นต์ให๎ความส าคัญเรื่องการซ้ า ความหลากหลาย และความตํอเนื่องของภาพเป็นเหตุผล
ในความเข๎าใจเรื่องความกลมกลืน   รวมถึงจากการส ารวจรูปทรงวงกลมในความคิดของผู๎เรียน ร๎อยละ 4.29 
เลือกดวงตา (9 ความคิดเห็น) เกี่ยวกับมนุษย์ อีก ร๎อยละ 7.62 (16 ความคิดเห็น) และสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ เชํน  โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ จักรวาล อีกร๎อยละ 8.75 (18 ความคิดเห็น) จาก210 ความคิดเห็น   
สื่อการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการจึงเป็นการน าฐานข๎อมูลจากการวิจัยมาสร๎างสัญลักษณ์แทนความ ลดความ
ซับซ๎อน สามารถเข๎าใจได๎โดยงําย เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง ดวงตา  มนุษย์  และสัญลักษณ์ที่เข๎าใจได๎
งําย และการแปรเปลี่ยนสี แสงเงาในธรรมชาติ รวมทั้งหลักทฤษฎีแสงสีในวิทยาศาสตร์ และศิลปะที่มีที่มาจาก
แสงของดวงอาทิตย์   สร๎างสัญลักษณ์ของสื่อท่ีผู๎เรียนตอบสนองการเรียนรู๎จากการมองเห็น น าไปสูํความเข๎าใจ
ได๎ดี  รวมทั้งเพ่ิมความนําสนใจด๎วยนัยประหวัดของสิ่งที่มีสองความหมายของดวงตา คือ 1.ลักษณะการ
มองเห็น (vision ) และ 2.ลักษณะการรับรู๎ศิลปะด๎วยสายตา (Visual art) เป็นการน าองค์ความรู๎มาออกแบบ 
จัดรูปแบบกับวิธีการมองเห็นและวิธีคิดของผู๎เรียน ในลักษณะ timeline การสวํางของไฟแตํละชํองในลักษณะ   
เป็นความเป็นอุปมาของภาพ ในการเรียนการสอนให๎เกิดความคิดความเข๎าใจ 

   



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(862)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 

 

    

 

   
ภาพที่ 17 ภาพกลํองไฟสื่อการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ถอดเปลี่ยนแผํนภาพความรู๎ได๎ 

 
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง เส้น 
 

 
 

ภาพที่ 18   ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ led เรื่อง  เส๎น 
 

    
 

 ภาพที่ 19  ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่อง  เส๎น 
 

 
ภาพที่ 20 ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่อง เส๎น 

 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (863) 
 

 ขนาดของรูปทรงจะเรียงล าดับหลดหลั่น ผันแปรขนาดจากเล็กไปใหญํ ( Gradation) (การแปรเปลี่ยน
ของขนาดแบบก๎าวหน๎า) และจากขนาดใหญํไปขนาดเล็ก (การแปรเปลี่ยนของจังหวะแบบถดถอย) ท าให๎ผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎ เรื่อง เส๎น น้ าหนักแสงเงา สัดสํวน และ ความหลากหลาย การผันแปร 
 

ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง พื้นที่ว่าง 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ led เรื่อง ที่วําง 
 

   
  

     

ภาพที่ 22  ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎เรื่องรูปทรง-ที่วําง และการฉายภาพด๎วยเครื่อง projector 
 

 จากการผลการส ารวจพบวําที่วํางในความคิดของผู๎เรียนที่แสดงความคิดเห็น  จาก  205 ความคิดเห็น  
ค าตอบ  อวกาศที่วํางเปลํา คิดเป็นร๎อยละ 3.90 (8 ความคิดเห็น) ท๎องฟ้ามีเมฆ คิดเป็นร๎อยละ 5.58 (12 ความ
คิดเห็น)  ทะเล คิดเป็นร๎อยละ 7.80 (16 ความคิดเห็น) ท๎องฟ้าคิดเป็นร๎อยละ 5.58 (12 ความคิดเห็น) แมํน้ า
คิดเป็นร๎อยละ 4.88 (10 ความคิดเห็น) อากาศร๎อยละ 2.93 (6 ความคิดเห็น) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่วําง ใน
ธรรมชาติให๎ความรู๎สึกเบา สบาย ท๎องฟ้า และผืนน้ าให๎ความรู๎สึกปลอดโปรํงอิสระ เสรี  การวิจัยในครั้งนี้ได๎น า
ข๎อมูลดังกลําวมาเป็นฐานในการออกแบบสื่อการรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปทรง ที่วําง ทั้งด๎านการใช๎รูปทรง 
และท่ีวํางที่อยูํในภาพองค์รวมเดียวกัน การใช๎สีน้ าเงินใน หลอดไฟ LED การใช๎ที่วํางของท๎องฟ้า แมํน้ า อากาศ 
ที่มีนัยของที่วําง (หรือรูปทรง) แจกัน ผสมผสานรูปทรง(หรือที่วําง) ใบหน๎าของผู๎เรียนในระดับชั้น ปวช. 3  
ผสมผสานหลักทฤษฎีการมองเห็นและรับรู๎ทั้งด๎านสายตาและความนึกคิด  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความคุ๎นเคย 
สนุกสนานกับการเรียนรู๎ รวมทั้งมีการเลือกสรรรูปทรง แยกแยะวัตถุ และให๎ความส าคัญกับสิ่งที่คุ๎นเคย ตาม
ทฤษฎี การเลือก (To select) ของ อัลดัส ฮักซ์ลี่ (Aldous Huxley,2485)     ที่กลําววํา การที่ประสาทเลือก
วัตถุ หรือสิ่งที่เห็นในสายตาโดยแยกสิ่งที่ส าคัญมากกวําออกจากสิ่งที่ส าคัญน๎อยกวําหรือมีความหมายน๎อยกวํา
ออกจากกัน หรือแยกสิ่งที่คุ๎นเคยออกจากสิ่งที่ไมํคุ๎นเคย  การเลือกเกี่ยวข๎องกับประสบการณ์ และจิตส านึก 
ปัญญาของผู๎ดู (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ดร. สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล. 
2557 : 104)  จากการศึกษาผู๎เรียนเลือกท่ีจะรับรู๎สัญลักษณ์ในการน าเสนอโดยมีแนวโน๎มในการมองเห็นรูปทรง
มากกวําพ้ืนที่วําง และไมํพยายามที่มองด๎านตรงกันข๎าม กลําวคือจะไมํเห็นรูปรํางและรูปทรงในพ้ืนที่วําง และ
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จะเข๎าใจอยํางลึกซึ้งเมื่อมีการชี้น าให๎เห็น  จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นเต๎นและสนุกสนานของผู๎เรียน เป็นการ
จัดระบบการรับรู๎ด๎านตรงกันข๎ามใหมํ เป็นการเห็นภาพองค์รวมตามทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลต์ (อังกฤษ: gestalt 
psychology หรือ gestaltism, เยอรมัน: Gestalt  แกํนหรือรูปทรงแหํงรูปแบบสมบูรณ์ของสิ่ง ๆ หนึ่ง") ที่ได๎
กลําวไว๎วํา  สมองเป็นแบบองค์รวม ขนานและเป็นเชิงอุปมาน (analog) โดยมีแนวโน๎มจัดระเบียบตนเอง 
หลักการนี้มีวํา ตามนุษย์มองวัตถุทั้งหมดกํอนคํอยรับรู๎สํวนยํอย เป็นการแนะนัยวํา องค์รวมนั้นโดดเดํนกวํา
ผลรวมของสํวนประกอบยํอย ([ออนไลน์]. สืบค๎นจาก .https:// th.wikipedia.org/wiki/)  จากการวิจัยด๎วย
สื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปทรง-ที่วํางค๎นพบวํา   ผู๎เรียนมีการรับรู๎ และการมองเห็นภาพเป็นองค์
รวมไมํสามารถแยกเยอะประเด็นยํอย ที่เป็นสํวนประกอบ  ขาดการบูรณาการ  การออกแบบสื่อยังสัมพันธ์กับ
การมองเห็นและการให๎ความส าคัญของรูปทรง การสลับต าแหนํงระหวํางรูปทรงกับที่วําง การเปลี่ยนสถานะ 
ความหมาย ความคุ๎นเคย ท าให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ ตั้งค าถาม สังเกตการพลิกผันของภาพองค์รวม 
ใช๎สื่อการเรียนรู๎ในการฝึกสร๎าง เลือกสาระและความส าคัญของรูปทรง-ที่วําง จากประสบการณ์ความรู๎ตนเอง  
สามารถประยุกต์องค์ความรู๎ได๎ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สัดส่วน  

ข๎อมูลจากผลส ารวจและชุดทดสอบ คุณลักษณะของสื่อการเรียนรู๎ เรื่อง สัดสํวน (Proportion)  ใน
นักเรียนระดับชั้น ปวช. จ านวน 76 ความคิดเห็น  แสดงให๎เห็นวําผู๎เรียนสนใจคุณลักษณ์ของสื่อลักษณะที่เป็น
ข๎อมูล ภาพและการอธิบายตามหลักทฤษฎี เชิงวิชาการ เข๎าใจงําย  แตํขาดสีสัน และความพิเศษที่กระตุ๎นความ
สนใจ 31.58% (24 ความคิดเห็น) สนใจการแบํงสัดสํวนของตัวการ์ตูน ขนาด บํงบอกเป็นตัวเลขและสัดสํวน
ความสูง  น าความรู๎ ทฤษฎีมาประยุกต์ใช๎กับรูปแบบกราฟิก ที่มีสีสัน สนุกสนาน นําสนใจเพ่ิมแนวเรื่องใน
ลักษณะ popular culture  21.05 % (16 ความคิดเห็น) สนใจการเปรียบเทียบ ทั้งขนาด และสัดสํวน โดยใช๎
สาระความจริง ในชีวิต มีปรัชญา  และมีความลึก ซึ้ง 25% (19 ความคิดเห็น) และสนใจเป็นทฤษฎีที่นําสนใจ 
แตํซับซ๎อนยากแกํการเข๎าใจ สัญลักษณ์และการเปรียบเทียบท๎าทายความอยากรู๎อยากเห็น 22.37% (17 ความ
คิดเห็น)  จะเห็นได๎วําจ านวนเปอร์เซ็นต์ลักษณะที่เป็นข๎อมูล ภาพและการอธิบายตามหลักทฤษฎี เชิงวิชาการ 
เข๎าใจงํายมีมากสุด (31.58%) และเปอร์เซ็นต์ของความสนใจ 3 ด๎าน ใกล๎เคียงกัน คือลักษณะการใช๎
ภาพกราฟิกการ์ตูน ที่มีสีสัน  ภาพจากชีวิตจริง ความลึกซึ้ง และลักษณะการเปรียบเทียบในเชิงทฤษฎี เข๎าใจ
ยากแตํท๎าทายตํอการเรียนรู๎  แสดงให๎เห็นถึงความตํางของศักยภาพและธรรมชาติของผู๎เรียน  แตํ สามารถน า
ลักษณะเฉพาะและลักษณะรํวมกัน  มาใช๎ในการออกแบบสื่อด๎วยวิธีบูรณาการ เชํน ชุดสื่อการเรียนรู๎  ด๎วย
ลักษณะความจริงจังของสื่อเหล็ก ฉลุ หนังตะลุงยุคดิจิทัล แนวเรื่อง วิถีชีวิต เชํน แมํค๎า  รถเข็น คนกวาดขยะ  
คนรอบนรถเมล์  คนบนรถไฟฟ้า  มีการก าหนดขนาด 4 ขนาด เรียงกันตามสัดสํวนของทฤษฎี Golden Ratio 
โดยมีป้ายไฟ LED ทฤษฎีคณิตศาสตร์ ประกอบการอธิบาย รวมทั้งการใช๎ สื่อภาพยนตร์ สารคดี แสดงสัดสํวน 
ข๎อมูลประวัติศาสตร์ศิลป์ เชํนสัดสํวนสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิก จ านวนตัวเลข Fibonacci ทฤษฎี The 
third of rules  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ภาพที ่23  ภาพรายละเอียดสื่อเหล็ก ฉลุ ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สัดสํวน 
สื่อก าหนดขนาดด๎วยสัดสํวน  golden Ratio และชุดตัวเลข Fibonacci Number 1,1,2,3,5 ,13,18,31 
,49,80,129,209,338    โดยจ านวนเลขตัวหลังหารด๎วยเลขตัวหลังมีคําเฉลี่ยประมาณ  1.618  รวมทั้งการใช๎ 
สามเหลี่ยม พิธากอรัส ในการก าหนดสัดสํวน การหาคํา  
 

   
ภาพที่ 24  ภาพสามเหลี่ยม พิธากอรัส (Chanida Yoolaha. สื่อการสอน คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน [ออนไลน์] 

ที่มา : http://chanidayoolaha.blogspot.com/2015/10/) 
 
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปร  

 
ภาพที่ 25 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง  การผันแปร และการเปลี่ยนแปร 

 
 ลักษณะของการตอบโต๎แสดงความคิดเห็นการพูดคุย (interactive) ได๎ผํานการแสดงความคิดเห็น 
16.13 เปอร์เซ็นต์ จาก 93 ความคิดเห็นของผู๎เรียนทั้งระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี มีความต๎องการพูดคุย
และปรึกษาสื่อสารกับผู๎สอน รวมถึงการมีสํวนรํวมในเนื้อหาการเรียนรู๎มากกวําการสื่อสารทางเดียว  การสร๎าง
สื่อการเรียนรู๎ชุด ความหลากหลายและความผันแปร เป็นลักษณะภาพชุดที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น เรื่องคํานิยม ความชอบ ผู๎วิจัยได๎สรุปข๎อมูลเป็นภาพชุดที่ใช๎ เทคนิคโปรแกรม computer ในลักษณะ
ภาพประกอบ  สร๎างข้ึนเป็นผู๎เรียนเลํน skateboard โดยมีผู๎เรียน นักเรียนวิทยาลัยชํางศิลป เป็นต๎นแบบ และ
ใช๎ภาพพ้ืนหลังของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์  และผลงานศิลปะของศิลปินระดับโลก  เป็นการออกแบบไมํให๎มี
ลักษณะซ้ าซ๎อน  งํายตํอความเข๎าใจ  เกิดความสนใจจากผู๎เรียน ในลักษณะของความคุ๎นเคย ในลักษณะกลุํม
และพวก   ผู๎เรียนรํวมสร๎างและเป็นสํวนหนึ่งของสื่อ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมในการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ด๎วยการสร๎างโจทย์และเกมในบทเรียน  ลักษณะการสร๎างกิจกรรมดังกลําวจึงมีความสัมพันธ์กับความคิดเรื่อง   
การก าหนดการตอบสนองของผู๎เรียน (require Learner Respondse) การให๎ผู๎เรียนมีสํวนรวมในการเรียน 
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และเปิดโอกาสให๎มีการตอบสนองนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง นอกจากนี้ผู๎เรียนสามารถมีการตอบสนองโดยการพูดหรือ
เขียนออกมา (ยศระวี  วายทองค า, 2555 : 47) 

จากการวิจัยพบวําผู๎เรียนต๎องการมีสํวนรํวมในการออกแบบการเรียนรู๎ และมีความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่ง
ของสื่อการเรียนรู๎   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อการเรียนรู๎และกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถโน๎มน๎าวให๎ผู๎เรียน
ตั้งใจในการท าความเข๎าใจในข๎อมูลที่ซับซ๎อนขึ้นเป็นกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  ท าให๎ผู๎เรียน
ไว๎ใจในผู๎สอนที่รู๎สึกและเข๎าใจในแนวทางการใช๎ชีวิตของผู๎เรียนทั้งด๎านรสนิยม และทัศนคติที่มีลักษณะเฉพาะ  
เป็นการสร๎างสื่อด๎วยสุนทรียภาพ และรูปแบบศิลปะที่ทันสมัย ใช๎วิธีการเขียนภาพด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให๎
สัมพันธ์กับธรรมชาติและวัยของผู๎เรียน  

กระบวนการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ดังกลําวยังสามารถน าผู๎เรียนเข๎าสูํบทเรียนด๎วยความเต็มใจ  เป็นการ
เรียนรู๎ผํานกุสโลบายด๎วยความสุข  สนุกสนาน  ด๎วยค าถามท่ีเกี่ยวกับตัวละคร  เรื่อง ชื่อภาพ  ศิลปิน  ลัทธิทาง
ศิลปะ โดยแทรกภาพพ้ืนหลังที่มีลักษณะของประวัติศาสตร์ศิลป์ ผสมผสานกับสภาพแวดล๎อม และเหตุการณ์ที่
ตัวละคร(ผู๎เรียน)เคลื่อนผํานไป   อีกท้ังเพ่ิมกิจกรรมการถามตอบและให๎รางวัลแกํผู๎เรียนที่สามารถตอบได๎ เพ่ือ
เป็นการโน๎มน๎าวความสนใจและน าไปสูํจุดประสงค์หลักในการเรียนรู๎ เรื่องการลดหลั่นและการเปลี่ยนแปรของ
รูปทรง ที่เป็นจุดเดํนในภาพ และผู๎เรียนสามารถน าทฤษฎี หลักเกณฑ์องค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช๎ในการ
สร๎างสรรค์ได๎  

   

    

    

    
ภาพที่ 26  ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความผันแปร 

 
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความสมดุล 
 

 
         ภาพที่ 27 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง  ความสมดุล 

 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (867) 
 

 
     ภาพที ่28  ภาพรายละเอียด  การ์ตูน animation ในชุดสื่อการเรียนรู๎เรื่อง ความสมดุล 

 
 

 จากการวิจัยพบวํา  ผู๎เรียนให๎ความสนใจและเลือกลักษณะภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ท๎าทาย แสดง
ถึงบรรยากาศ และความรู๎สึก ผํอนคลาย  มีความชอบในจังหวะของภาพที่สัมพันธ์กับทฤษฎี  หลักเกณฑ์  
รวมทั้งภาพการ์ตูนที่มีแนวเรื่อง มีความสนุกสนาน มีสีสัน ข าขัน เข๎าใจงําย เป็นสื่อการ์ตูนที่รู๎จักกันทั่วโลก  
สามารถประยกุต์น าไปใช๎ในการอธิบายองค์ความรู๎ โดยลักษณะภาพต๎องมีการตัดทอน นําสนใจ  องค์ประกอบ
ภาพ ท๎าทาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของสีสัน รูปทรงที่มีการออกแบบตัดทอนรายละเอียด มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะ เป็นสัญลักษณ์ท่ีตรงกับรสนิยมกับกลุํมและวัย สัมพันธ์กับคํานิยมในสังคม วัฒนธรรม  เชํน การ
บริโภค แบบ popular culture การตลาด การโฆษณา เป็นต๎น กระบวนการรับรู๎ของผู๎เรียนมีลักษณะของ
ความเป็นกลุํมรํวมกัน   ก าหนดนิยามของความทันสมัยด๎วยสื่อเทคโนโลยี      

หลักการประยุกต์ใช๎หลักการประสาทสัมผัส (Modality  Principle) กลําวไว๎วํา อุปสรรคส าคัญในการ
เรียนรู๎สิ่งใหมํของผู๎เรียนคือ คือความสามารถในการจดจ า  ซึ่งการน าเสนอข๎อมูลทั้งในรูปแบบเสียงและภาพจะ
ท าให๎เพ่ิมความสามารถในการจดจ ามากกวําการเลือกน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอยํางเดียว  
และดีกวําการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบภาพและข๎อความ  ทั้งนี้เนื่องจากคนเราจะรับรู๎ได๎ดีจากการเห็นและการ
ฟัง โดยการน าเสนอข๎อมูลนั้นจะต๎องไมํเกิดการซ๎อนทับกัน (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 2560) การออกแบบสื่อ การ์ตูน 
animation ในชุดสื่อการเรียนรู๎เรื่อง ความสมดุลจึงเป็นการน าข๎อมูลจากการวิจัยเบื้องต๎นมาออกแบบประกอบ
เสียง ตามจังหวะของ ภาพ ข๎อความ และเสียง โดยไมํให๎เกิดการซ้ าซ๎อน  ความสับสน และเกิดความร าคาญแกํ
ผู๎เรียน เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎และความสามารถในการจดจ าและน าไปใช๎  การใช๎ภาพการ์ตูนที่มีลักษณะ
เคลื่อนไหวแบบภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ( Frame -เฟรม) ด๎วยความเร็วสูง ตั้งแตํ 16 เฟรมตํอวินาทีขึ้นไป  จึงเป็น
การเคลื่อนไหวในลักษณะเคลื่อนที่หยุด (Stop Motion) แบบแอนิเมชั่น (Animation) ที่ผู๎เรียนเข๎าถึงได๎งําย
เห็นถึงความไมํซับซ๎อนของรูปทรง สี และบรรยากาศ เป็นการน าสิ่งที่นิ่งไมํมีชีวิต เชํน ภาพนิ่ง ภาพการ์ตูน 
ภาพบรรยากาศ หรือภาพสิ่งของที่ผู๎เรียนเลือกสรร  มาสร๎างให๎เกิดความเคลื่อนไหวให๎มีชีวิตขึ้นมาได๎   ในสื่อชุด
นี้ได๎สร๎างชีวิตและสภาพแวดล๎อมขึ้นใหมํโดยการสอบถามความเห็นผู๎เรียน ทั้งด๎านตัวละคร  สิ่งกํอสร๎าง 
สภาพแวดล๎อม  ความชอบ สิ่งที่นิยม และบรรยากาศแหํงความสนุกสนานเพ่ือลดความเป็นวิชาการหลักเกณฑ์ 
ทฤษฎี เรื่องความสมดุล ให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงและเข๎าใจและน าไปประยุกต์ใช๎ปฏิบัติงานศิลปะได๎โดยงําย 

 
 
 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(868)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

สื่อการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ อักษร  ค้า ทฤษฎี และหลักการองค์ประกอบศิลป์ 
 

   

   
 

ภาพที่ 29 ภาพสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการ  อักษร  ค า ทฤษฎี และหลักการองค์ประกอบศิลป์  
(ตัวอักษรสติกเกอร์บนอะคริลิคใสหนา ฉลุ ประกอบไฟ LED ) 

 ทฤษฎีของ คอมีนิอุส (Johannes Amos Comenius, พ.ศ. 2200)  ได๎กลําวไว๎วํา "การเรียนรู๎ของมนุษย์
เกิดขึ้นได๎โดยผํานประสาทสัมผัสทางตากํอนแล๎วจึงเกิดเป็นภาพความคิด แล๎วจึงน าไปสูํความเข๎าใจ และการ
เรียนรู๎จะเกิดขึ้นในชํวงเวลาที่อํานแล๎วเกิดความสนุกสนาน นําชื่นชมไมํใชํนําเบื่อ " (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ 
ไทยพานิช.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล . 2557 : 105)    เมื่อผู๎เรียนเห็นและเข๎าใจ
ความหมายของสื่อ (ค า ประโยคที่มีลักษณะทางทัศนธาตุ เชํน สี แสง ความมันวาว เรืองรอง) ขั้นตอนตํอไปใน
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือให๎เกิดความสมบูรณ์ขึ้นในการเรียนรู๎คือ  ให๎ผู๎เรียนอธิบายความหมาย
ด๎วยการ presentation ด๎วยการพูดและอธิบายประกอบผลงาน ดังทฤษฎี Verbal Association ของRobert 
M Gagne ที่เชื่อวํา  การเชื่อมโยงความหมายทางภาษาให๎ออกมาเป็นค าพูดและตัวอักษร เมื่อเข๎าใจแล๎วต๎องพูด
ได๎และอธิบายได๎ (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล . 
2557 : 41)  
 จากการศึกษายังพบวําผู๎เรียน ต๎องการกระบวนการเรียนรู๎ การกลั่นกรองความรู๎  การท าความเข๎าใจ 
แปลงค าพูดเป็นสัญลักษณ์ ด๎วยภาษาศิลปะ สัมพันธ์กับธรรมชาติผู๎เรียน   มีการใช๎ Mind Map การใบ๎ค า 
ภาษาภาพ  ทฤษฎีในลักษณะ ค า วลี ประโยค สร๎าง จินตภาพ เป็นการผสมรูปและสาระ อยูํด๎วยกัน  การเน๎น
ลักษณะพิเศษทางกายภาพของค า ที่สัมพันธ์กับความหมายและเนื้อหาสาระอาจน าไปสูํการคิดตํอยอด และการ
สร๎างสรรค์ได๎ การออกแบบสื่อด๎วยป้ายอักษรค าที่มีลักษณะทางกายภาพของไฟ มีแสงสวํางที่สัมพันธ์กับข๎อมูล
ดังกลําว เน๎นกระบวนการคิด  การมองเห็น กายภาพของขนาด ลักษณะตัวอักษร  ความสนุกสนาน ตื่นเต๎น 
ทันสมัย เร๎าใจ สามารถน าไปสูํลักษณะความจ า และการน าไปใช๎ในการปฏิบัติงาน   
 
ข้อเสนอแนะ 
         การวิจัยครั้งนี้ท าให๎เรียนรู๎ขั้นตอน กรรมวิธี การวางแผนที่รัดกุม ในการวิจัย การออกแบบเครื่องมือ 
การวิจัยเป็นสิ่งส าคัญที่จะได๎มาซึ่งฐานข๎อมูลที่ส าคัญ การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือพูดคุยสัมภาษณ์กับกลุํมประชา
ชากร และกลุํมเป้าหมาย ท าให๎เห็นถึงประเด็นส าคัญ ในเชิงลึก การพูดคุยยังน ามาซึ่งฐานข๎อมูล และกรรมวิธีที่
เกิดขึ้น ในขณะด าเนินการ การสร๎างสื่อการเรียนรู๎เป็นการตรวจสอบหาคําในเชิงสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์และ 
ด๎านความพึงพอใจของผู๎เรียน  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยูํที่การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ และการน าไปประยุกต์ใช๎  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (869) 
 

อีกทั้งยังสัมพันธ์กับด๎านศักยภาพ ธรรมชาติ ผู๎เรียน รวมทั้งด๎านทักษะ ความรู๎สึก สติปัญญา และแนวคิด  
ขั้นตอนแกระบวนการวิจัย จึงควรบูรณาการข๎อมูลในแตํละด๎านอยํางรัดกุม รวมถึงการวางแผนด๎านงบประมาณ 
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่จะท าให๎ผู๎ผู๎วิจัยเกิดอุปสรรคมากมาย  เชํน การเตรียมการด๎านข๎อมูล การเดินทาง 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการวิจัย สถานที่ที่ไมํเอ้ือตํอการท างาน เป็นต๎น รวมทั้งอุปสรรคในด๎านการสรุปวิเคราะห์ 
องค์ความรู๎ เชํน การออกแบบสร๎างสื่อการเรียนรู๎ไมํเป็นไปตามเป้าหมาย การติดตํอพูดคุยท าความเข๎าใจให๎
สามารถเห็นทิศทาง แนวคิดในการวิจัยอยํางถํองแท๎ การขาดชุดข๎อมูลที่จ าเป็น ท าให๎ต๎องกลับไปสูํกระการเดิม
ซ้ าใหมํ หลายๆ ครั้ง เกิดความไมํสัมพันธ์กับงบประมาณ และปฏิทินเวลาในการวิจัย การท างานจึงต๎องมีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องสัมพันธ์กับระบบที่กระบวนการวิจัยต๎องไปเกี่ยวข๎องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงรายละเอียดปลีกยํอยด๎านการเบิกจําย ข๎อมูลส าคัญของเอกสาร 
 จึงเป็นการด าเนินงานที่กํอให๎เกิดประสบการณ์  การปรับแก๎ประยุกต์ พัฒนา เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุป บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ในการวิจัยเกิดประโยชน์กับผู๎เรียน และการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ทั้งในระดับขั้นพ้ืนฐาน
และขั้นสูงอยํางแท๎จริง และสามารถเป็นฐานข๎อมูลแกํผู๎ที่สนใจในการน าองค์ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎
ตํอไป 
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WATERCOLOUR PAINTING : HANGKRUANG 
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บทคัดย่อ 
 หางเครื่องแตํงกายสีสันสดใส ประดับประดาด๎วยขนนก ลูกปัด และเลื่อม เต๎นด๎วยจังหวะสนุกสนาน 

เป็นภาพที่เห็นอยูํเป็นประจ าเมื่อมีการแสดงวงดนตรีลูกทุํง โดยเฉพาะในสังคมชนบทมักได๎เห็นตามงานบวช 
งานแตํงและงานรื่นเริงตํางๆ หางเครื่องอยูํคูํกับวงดนตรีลูกทุํงมาอยํางยาวนาน จนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไมํได๎ของ
วงดนตรีลูกทุํง การได๎มีโอกาสชมภาพการเต๎นและสีสันที่สดใสของเครื่องแตํงกาย การแตํงหน๎าแตํงตาของหาง
เครื่องกระตุ๎นให๎เกิดแรงบันดาลใจตํอผู๎วิจัย น ามาสูํการค๎นคว๎าเพ่ือสร๎างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ า งานวิจัยนี้ได๎
รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับหางเครื่อง ลักษณะโดดเดํนของหางเครื่อง การใช๎สีสันและเครื่องประดับในเครื่องแตํง
กาย เมื่อเต๎นประกอบกับเครื่องดนตรีจึงเต็มไปด๎วยลีลาการเคลื่อนไหว ท าให๎เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ า รํวมกับหลักการสุนทรียศาสตร์ของจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ และผลงานของ
ศิลปินตํางประเทศเอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) จิวานนี โบลดินี (Givani Boldini) โดยถํายทอด
บรรยากาศการเคลื่อนไหวของหางเครื่องบนเวทีผํานเทคนิคจิตรกรรมสีน้ า  การด าเนินงานใช๎กระบวนการ
ศึกษาข๎อมูลจากวรรณกรรม อิทธิพลศิลปกรรม ประกอบกับการทดลองค๎นหาภาพรํางและเทคนิคจิตรกรรมสี
น้ าที่เหมาะสม โดยใช๎หลักการจากจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ ซึ่งสร๎างให๎เกิดรูปทรง และภาพความเคลื่อนไหว
เสมือนการจับภาพ ณ ชั่วขณะพริบตาจากการเต๎นของหางเครื่อง  สีสันสดใสของชุดเครื่องแตํงกาย รวมทั้ง
ความเคลื่อนไหวของแสงสีบนเวที ด๎วยการใช๎หลักการแสง-สี และการปลํอยให๎เห็นรอยแปรงแบบฉับพลัน ผล
การศึกษา/สร๎างสรรค์  พบวําภาพสีสันที่สดใส และการเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวาของหางเครื่อง 
สามารถถํายทอดผํานเทคนิคจิตรกรรมสีน้ าซึ่งเผยให๎เห็นถึงความสดใส คุณสมบัติในการแผํกระจายของสีได๎ดี  
ชํวยสํงเสริมให๎เกิดลีลาความเคลื่อนไหวของหางเครื่อง ความสดใสของสีสัมพันธ์กับหลักการแสง-สีในแบบอิม
เพรสชั่นนิสม์ได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งการแสดงรอยแปรงฉับพลัน การหยอด หยด สลัดสี ชํวยสนับสนุนให๎ภาพ
เกิดความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น ภาพการเต๎นของหางเครื่องซึ่งเต็มไปด๎วยสีสันที่สดใสนี้ ยังสะท๎อนถึงวิถีชีวิต
วัฒนธรรม นิสัยใจคอของคนไทย ซึ่งนิยมความสนุกสนาน เปิดเผย และตรงไปตรงมา 
 

ค้าส้าคัญ: การสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้ า, หางเครื่อง 
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Abstract 

The scene of ‘Hangkruang’, a dancer with a colorful costume dazzlingly decorated 
with vivid feathers, is a familiar scene along with Thai folk song performance in various local 
celebrations such as a wedding, ordination ceremony, etc. With its long history, ‘Hangkrung’ 
becomes a part of the essential elements of the show, especially in the countryside. With 
the sensual experincing of the vitality of its movements and eye-catching costumes, 
including makeups, the dancer inspired the researcher to review literature and create a 
flourishing watercolor painting, blending with the aesthetics of impressionist painting and the 
painting works of international artists i.e. Edgar Degas, and Giovanni Boldini to convey the 
viable movements of ‘Hangkruang’ on stage through the watercolor painting technique.The 
research was conducted by the literature review of artistic work influences incorporated with 
the experiment for the search of proper sketching and watercolor technique with respect to 
the principle of the impressionist painting. The aim of the finding is to capture the 
movements of ‘Hangkruang’ in a blink of an eye for its brilliantly colorful costumes and the 
liveliness of its stage light with the light and color theory and the brush strokes from 
improvisation. The result of the study shows that the vibrant colors and the cheerful 
movements of ‘Hangkruang’ can be expressed through the watercolor technique which 
depicts the joyfulness from the excellent color dispersion property. It results in the rich of 
the motion embodiment of the dancer in relation with the color brightness and the 
impressionist style of lighting and coloring. Furthermore, the improvised brush strokes, 
dropping, and flicking of the watercolor also dedicated to the lively locomotion. The scene 
of flashy ‘Hangkruang’ dancing can be the reflection of Thai culture and Thai characteristics 
which are joyful, open, and sincere as well. 

Key words: Watercolour Painting, Hangkruang. 
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        บทน้า 
 หางเครื่อง นักเต๎นประกอบจังหวะเพลงลูกทุํงแตํงกายกายสีสันสดใส ประดับด๎วยขนนกดูเกินจริงได๎

ดึงดูดสายตาผู๎ชมจนกลายเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไมํได๎ของวงดนตรีลูกทุํงไทยพัฒนาการของ
หางเครื่องมาจาก “เขยําหางเครื่อง” ในอดีตซึ่งหมายถึงเครื่องดนตรีฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ลูกแซ็กไม๎แต๎ก        
ใช๎เคาะให๎จังหวะอยูํด๎านหลังนักดนตรีการแสดงวงดนตรีลูกทุํงในสมัยกํอนใช๎เวลาแสดง 3-4 ชั่วโมง จึงมีการคิด
ให๎คนในวงที่วํางงานออกมาชํวยตีเครื่องเคาะให๎จังหวะตํางๆท าให๎การร๎องของนักร๎องบนเวทีมีจังหวะเพลง
เดํนชัดขึ้น  มีความไพเราะนําฟัง  รศ.ดร.จินตนา ด ารงเลิศ ได๎กลําวถึงที่มาของหางเครื่องในเอกสารกึ่งศตวรรษ
ลูกทุํงไทย ภาค 2 ไว๎วํา “ในตอนแรกผู๎ที่ออกมาเขยําหางเครื่องก็มีทั้งหญิงและชาย  ไมํได๎เป็นคณะหรือรูปแบบ
ตายตัว บางครั้งก็เป็นตัวตลกประจ าวง บางครั้งก็เป็นนักร๎องประจ าวง ตํอมาจึงได๎วิวัฒนาการใช๎ผู๎หญิงสวยๆ
ออกมาเขยําหางเครื่อง แตํยังไมํออกลีลาเต๎นเพียงเดินให๎เข๎ากับจังหวะเพลงเทํานั้น การแตํงกายก็ไมํเหมือนกัน 
บางคนสวมชุดกระโปรงยาว บางคนสวมชุดกระโปรงสั้น สุดแล๎วแตํเจ๎าตัวจะซื้อมาสวมใสํกันเอง จนมาถึง
ในชํวงยุคทองของเพลงลูกทุํง ระหวําง พ.ศ.2509-2510 มีการปรับปรุงชุดเครื่องแตํงกายหางเครื่องให๎มีสีสัน
สดใส แตํงกายเหมือนๆกันและเพ่ิมจ านวนนักเต๎นให๎มากข้ึน  

 
ภาพที่ 1 หางเครื่องในอดีตซึ่งยังมีรูปแบบที่เรียกกันวํา“เขยําหางเครื่อง” 

 (ท่ีมา : วารสารสารคดี, ปีที่ 21(ฉบับที่ 246) 
 

 

       ภาพที่ 2 หางเครื่องในชํวงแรก 
(ท่ีมา : วารสารสารคดี, ปีที่ 21(ฉบับที่ 246) 
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 ผู๎มีบทบาทส าคัญตํอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหางเครื่องคือ ศรีนวล  สมบัติเจริญ และศกุนตลา 
พรหมมา โดยน าอิทธิพลจากระบ าฝรั่งเศสฟอลลี่  แบร์แซ (Folies Bergeres) การเต๎นโมเดิร์นด๏านซ์ (Modern 
Dance) และระบ าแคน (Can-can) มาพัฒนาให๎หางเครื่องมีการแตํงตัวแบบเกินๆ กระโปรงบานๆ หมวกติดขน
นก ระเกะระกะ เมื่อน ามาประยุกต์กับเพลงลูกทุํง ผสมผสานรํวมกับชุดแตํงกายและการเต๎นพ้ืนบ๎านของไทย
หลายๆอยําง  ท าให๎หางเครื่องมีลักษณะที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของไทยๆ เป็นที่ถูกใจแฟนเพลง และได๎รับความ
นิยมอยํางรวดเร็ว จากจุดเริ่มต๎นการปรับปรุง “หางเครื่อง” ตั้งแตํยุคทองของเพลงลูกทุํงไทย ท าให๎หางเครื่อง
จากที่เคยเป็นเพียงไม๎ประดับไมํมีความส าคัญนักในชํวงแรก ได๎พัฒนาตนเองกลายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญบน
เวทีลูกทุํง การที่หางเครื่องได๎รับความนิยมอยํางมากโดยเฉพาะสังคมชนบทของไทย ได๎แสดงถึงนัยยะอ่ืนด๎วย
เชํน สะท๎อนให๎เห็นถึงรสนิยม วิถีชีวิต นิสัยใจคอและวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งรักความสนุกสนานตรงไปตรงมา 
หางเครื่องจึงนับวํามีคุณคําที่ส าคัญแกํการน ามาเป็นข๎อมูลศึกษาเพ่ือสร๎างสรรค์สูํผลงานจิตรกรรม โดยเฉพาะ
เทคนิคจิตรกรรมสีน้ าซึ่งที่นิยมวาดด๎วยการแสดงโดยความสด ฉับพลัน  เหมาะแกํการเขียนสร๎างสรรค์ภาพการ
เต๎นอยํางสนุกสนานของหางเครื่อง  อีกทั้งสีสันความสดใสของสีน้ านี้นําจะมีความเหมาะสมกับการถํายทอด
สีสันสดใสของเครื่องแตํงกายและความสนุกสนานของหางเครื่องได๎อยํางดี ความท๎าทายของเทคนิคสีน้ ากับการ
สร๎างสรรค์ผลงานบนกระดาษขนาดใหญํจ าเป็นต๎องอาศัยการศึกษา การทดลอง การวางแผนและการแก๎ปัญหา 
เพ่ือให๎ได๎จิตรกรรมสีน้ าถํายทอดภาพหางเครื่องได๎อยํางมีความสดใสแสดงถึงคุณคําที่เหมาะสมของสีน้ า        
โดยการศึกษาข๎อมูลเพื่อการสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้ าครั้งนี้ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎น าหลักสุนทรียศาสตร์ของจิตรกรรม
อิมเพรสชั่นนิสต์ และผลงานของศิลปินตํางประเทศ เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar degas),และจิวานนี โบลดินี่  
(Givanni Boldini) โดยน าแนวความคิดมาประยุกต์รํวมด๎วย 

 
ภาพที่ 3 นักเต๎น แตํงกายสีสันสดใส ใน Le Moulin Rouge  ปารีส ประเทศฝรั่งเศส   
(ท่ีมา : สืบค๎นเมื่อ 16 เมษายน 2560, จาก https://www.pinterest.com.) 

https://www.pinterest.com/
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ภาพที่ 4 ชุดแตํงกายหางเครื่องคงเอกลักษณ์เรื่องสีสันสดใส 
(ท่ีมา : .ชื่อเรื่อง. aday, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 101) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค์ 

 1. เพ่ือรวบรวมความรู๎เกี่ยวกับหางเครื่อง ลักษณะที่โดดเดํนของหางเครื่อง การใช๎สีสันและ
เครื่องประดับในเครื่องแตํงกาย  เป็นข๎อมูลในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ า 

 2. เพ่ือศึกษาหลักสุนทรียศาสตร์ของจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสต์ และผลงานของศิลปินตํางประเทศ 
เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar degas), จิวานนี โบลดินี่  (Givanni Boldini) โดยน าแนวความคิดมาประยุกต์ และ
ทดลองเทคนิควิธีการในการสร๎างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ า 
 3. เพ่ือค๎นหา ทดลองการใช๎คุณลักษณะของสีน้ าในวิธีการตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา (Content) 
ของเรื่องโดยเฉพาะอยํางยิ่งการถํายทอดบรรยากาศความเคลื่อนไหว ของการเต๎นหางเครื่องบนเวทีผํานเทคนิค
จิตรกรรมสีน้ าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 
วิธีการด้าเนินการวิจัยสร้างสรรค์  

การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ได๎แบํงเป็นขั้นตอน 2 หลักใหญํดังนี้ คือการศึกษาข๎อมูล ซึ่งแบํงออกเป็น 2 
ประการคือการศึกษาข๎อมูลจากอิทธิพลศิลปกรรม และการศึกษาด๎วยการทดลองปฏิบัติการวาดเส๎น 

 
1.การศึกษาข้อมูล 

1.1การศึกษาข๎อมูลจากอิทธิพลศิลปกรรม 
 การศึกษาค๎นคว๎าผลงานของเอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Dergas ค.ศ.1834-1917) ได๎พบวําลักษณะ
พิเศษในงานของเดอกาส์มีหลายประการเชํน ในงานจิตรกรรมของเขามักใช๎คูํสีตรงข๎ามเป็นเงา(น้ าหนัก) ชอบใช๎
โทนสีส๎ม หรือเหลือง เขามีความสามารถในการเขียนสีชอล์ค (Pastel) โดยใช๎สีขาว แต๎มเป็นแสงสวําง        
และน้ าหนักอํอนบนกระดาษการ์ดบอร์ด (Cardbord) วิธีการจัดวางภาพได๎อิทธิพลการจัดองค์ประกอบจากงาน
พิมพ์ญี่ปุ่น ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้น มักตัดรูปทรง (Figure) ออกจากมุมภาพและมักทิ้งพ้ืนที่วําง 
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(Space) บางสํวนของภาพให๎โลํง ชอบเขียนบรรยากาศแสงสียามค่ าคืน (Artificial Light) การใช๎รูปทรงของนัก
บัลเลํต์ (Ballet Dancer) มีลักษณะเฉพาะของทําทาง (Gesture) แตํละคน เขายังมีความสามารถเป็นเยี่ยมใน
การเขียนภาพเหมือน (Portrait) เป็นทั้งประติมากรและชํางภาพฝีมือยอดเยี่ยมในยุคสมัยนั้น และเขาเป็น
ศิลปินที่ชอบเดินทางทํองเที่ยวไปทั่วยุโรปโดยมีสมุดบันทึกภาพวาดที่เป็นลายเส๎น (drawing) การพิมพ์สีสีเดียว 
(Monotype in oil colour on paper) ซึ่งตํอมาสมุดบันทึกการเดินทางของเขาเป็นสํวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ทรงคุณคํา 

 

ภาพที่ 5 The café-concert at Les Ambassadeurs. ค.ศ.1876 
(ท่ีมา : สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ,จาก https://commons.wikimedia.org.) 

 
 การศึกษาวิเคราะห์ผลงานของจิวานนี โบลดินี (Giovanni Boldini) พบวําความพิเศษในผลงานของ
เขา แสดงถึงความแมํนย าในการใช๎ฝีแปรง ที่แสดงออกถึงความประปี้กระเป่า มีพละก าลัง และมีความสามารถ
ในการวาดทําทางได๎อยํางดีเยี่ยม ซึ่งสร๎างให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ ท าให๎ภาพผู๎หญิงที่เขาชอบวาดดู        
มีคุณคําและชีวิตชีวาอยํางมาก ถึงแม๎เขาจะได๎รับอิทธิพลจาก Degas ในเรื่องรํองรอยฝีแปรงและการผสานกัน
ของสี แตํผลงานของเขาก็แสดงถึงเอกลักษณ์ในรอยแปรงที่มีฉับพลันมั่นใจ 

 

ภาพที่ 6 นักเต๎นชาวสเปนที่ Moulin Rouge 
ที่มา : Giovanni Boldini. สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 , จาก https://www.artistsnetwork.com 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Degas_-_Caf%C3%A9_Concert_-_at_Les_Ambassadeurs_1876-77.jpg
https://www.artistsnetwork.com/art-mediums/drawing/boldini-abstract-painting/
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ผลสรุปข๎อมูลจากการศึกษาหลักสุนทรียศาสตร์จิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ พบวําอิมเพรสชั่นนิสม์ เน๎น
การสร๎างให๎เกิดรูปทรงด๎วย การใช๎แสง-สี ที่มีความสดใสมากกวําการเน๎นรูปทรงที่ชัดเจนด๎วยเส๎นรวมทั้งวิธีการ
ระบายสีอยํางรวดเร็วฉับพลัน โดยใช๎เทคนิคของพํูกันปลํอยให๎เห็นรอยแปรง ผลงานอาจดูคล๎ายไมํเสร็จ 
เนื่องจากต๎องการความฉับไวเพ่ือกํอให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ  สํวนเอ็ดการ์ เดอกาส์ใช๎สีสันสดใส         
จนเกิดปฏิกิริยาการสั่นไหวทางสายตา เนื้อหาของภาพซึ่งแสดงถึงฉากเบื้องหน๎าและเบื้องหลังการแสดงรอย
แปรงใหเ๎กิดความเคลื่อนไหวในภาพ และความสนใจของเขาที่มีตํอภาพนักเต๎นบัลเลํต์สร๎างให๎เกิดแรงบันดาลใจ
ตํอการประยุกต์สูํการวาดภาพหางเครื่อง  ส าหรับจิวานนี โบลดินี สํวนข๎อมูลเชิงลึกซึ่งอธิบายถึงผลงานในราย
ชิ้นนั้น คํอนข๎างค๎นหาได๎ยาก ข๎อมูลที่ได๎รับจึงเกิดจากวิเคราะห์ผลงานของเขา ซึ่งเห็นได๎วําการเขียนภาพของ
เขานั้น มักท้ิงรํองรอยแปรงอยํางฉับพลันไว๎อยูํเสมอ ท าให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพถึงแม๎นางแบบในภาพนั้น
จะแสดงทําทางอยูํนิ่งเฉยก็ตาม 

การน าแนวความคิดและเทคนิควิธีการจากจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์และศิลปินทั้งสองคนนี้มา
ประยุกต์สูํการสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้ าหางเครื่อง คือการน าหลักการสร๎างภาพโดยอาศัยแสง-สี เพ่ือสร๎างให๎
เกิดมิติรูปทรง มีการใช๎สีสันที่สดใส การแสดงรํองรอยฝีแปรงและการวาดในแบบแสดงทําทาง เพ่ือสร๎างให๎ภาพ
การเต๎นของหางเครื่องเกิดความเคลื่อนไหว เสมือนหนึ่งความเคลื่อนไหวสนุกสนานที่เคลื่อนท่ีผํานไปชั่วพริบตา 

1.2 การศึกษาโดยการทดลองปฏิบัติวาดเส๎น 
ทดสอบการวาดเส๎น เพื่อค๎นหาทิศทางโครงสร๎างให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ ซึ่งเกิดจากการเต๎นของ

หางเครื่อง และความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากผลของแสงสีบนเวทีขณะแสดงจากการทดสอบพบวําการสร๎างให๎เกิด
ภาพความเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด จ าเป็นต๎องใช๎การวาดเส๎นในแบบ Gesture หมายถึงการวาดทําทางโดยไมํต๎อง
พะวงกับเหตุผลทางกายวิภาค  ปริมาตรของแสงเงารูปทรงหรือทฤษฎีมากเกินไป เป็นการวาดแบบหยาบๆ ใช๎
เส๎นที่รวดเร็ว (สุชาติ เถาทอง. 2536: 231) มาใช๎เป็นเค๎าโครงเบื้องต๎น เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความช านาญ 
การศึกษานี้ยังน าอิทธิพลซึ่งได๎รับจากผลงานจิตรกรรมของจิวานนีโบลดินีซึ่งมีการวาดด๎วยรอยแปรงแบบ
โต๎ตอบฉับพลันเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย จากการทดสอบนี้จะน าไปสูํการแสดงโครงสร๎างความเคลื่อนไหว และรอย
แปรงในผลงานสร๎างสรรค์  

 

   

ภาพที่ 7 ค๎นหาและฝึกฝนทิศทางและความเคลื่อนไหวในภาพ 
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2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

   

ภาพที่ 8 อุปกรณ์สีน้ าส าหรับการสร๎างสรรค์ 
 

 2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
 วัสดุอุปกรณ์ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร๎างสรรค์  เพ่ือให๎เกิดผลงานที่มีคุณภาพจ าเป็นต๎องเลือก
วัสดุอุปกรณ์ให๎สัมพันธ์กับจุดมุํงหมาย ส าหรับอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้ าครั้งนี้คือ 
 กระดาษและการผนึก กระดาษถือเป็นวัสดุที่ส าคัญที่จะชํวยให๎ภาพเกิดสีที่มีความสดใสรองรับตํอ
จุดมุํงหมายของการวาด เชํนการวาดที่ต๎องการความชุํมฉ่ า ใช๎น้ าปริมาณมากในการวาดกระดาษควรมีผิวหยาบ 
และมีความหนาพอสมควร   ในการวิจัยสร๎างสรรค์ครั้งนี้เป็นการสร๎างสรรค์สีน้ าบนกระดาษพ้ืนที่กระดาษไมํต่ า
กวํา 1ตร.ม.ส าหรับจิตรกรรมสีน้ าแล๎วนั้น ถือเป็นงานวาดสีน้ าที่มีขนาดใหญํพอสมควร อีกทั้งกระบวนการ
สร๎างสรรค์จะใช๎เทคนิคการวาดแบบเปียกบนเปียก เป็นหลัก จึงเลือกใช๎กระดาษ Canson (Murang du roi)  
300 แกรม ซึ่งมีผิวหน๎าหยาบและมีความหนาที่เหมาะสม โดยการวาดไมํจ าเป็นต๎องผนึกกระดาษด๎วยการใช๎น้ า
และการขึงกระดาษให๎เกิดความตึงแนํน การผนึกกระดาษใช๎วิธีเพียงผนึกขอบด๎วยกระดาษกาวทั่วๆไป ติดยึด
กับกระดานไม๎เทํานั้นก็เพียงพอตํอการวาด สํวนการวางระดับของกระดานวาด เนื่องจากเป็นภาพที่มีขนาดใหญํ 
การวาดสีน้ าไมํสามารถวางกระดาษเป็นแนวตั้งได๎ จึงจ าเป็นต๎องวางระดับการวาดอยูํบนพ้ืนเทํานั้นเพ่ือสามารถ
วาดได๎ตํอเนื่องทั้งภาพ 

สีน้ าและการก าหนดชุดสี จากการศึกษาข๎อมูลพบวําหางเครื่องมีสีสันที่สดใส มีความสวํางของสีมาก 
การเลือกชุดสีในการสร๎างสรรค์จึงต๎องเลือกสีที่มีคําสีในแบบสดใส (Vivid Tone) และสีที่มีคําความสวํางของสี 
(Bright Tone)   
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                                ภาพที่ 9  สีที่มีคําสีในแบบสดใส 
   (ท่ีมา : กาญจนา สิงห์อุดม.(2555). อัตลักษณ์เลขศิลป์ลูกทุํงไทย. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

อุปกรณ์จ าเป็นอื่นๆ เชํน พํูกัน จานสี ถาดหลุม  แก๎วน้ า กระป๋องน้ า ผ๎าเช็ดสี กระดาษกาว  ดินสอ
และยางลบ 

2.2 ขั้นตอนการวาด 
การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ผู๎วิจัยได๎ตัดขั้นตอนสํวนของการท าภาพรํางออกไป ด๎วยจากการทดสอบ   

และสร๎างความช านาญในการวาดเส๎นทําทาง การค๎นหาวิธีการสร๎างความเคลื่อนไหวให๎กับภาพ ด๎วยวิธีการวาด
เส๎นโดยใช๎หมึกและแทํงถํานชาโคล ท าให๎พบวําวิธีการสร๎างสรรค์ผลงานในชุดนี้ที่เหมาะสมที่สุด คือการโต๎ตอบ
โดยตรงกับชิ้นงาน การสร๎างภาพรํางเบื้องต๎นและน ามาขยายเป็นชิ้นงานใหญํจะสร๎า งความอึดอัด ท าให๎ต๎อง
พะวงกับภาพต๎นแบบระหวํางการวาด ซึ่งท าให๎ขาดอิสระในการปาดป้ายรอยแปรง อีกทั้งการวาดโต๎ตอบ
โดยตรงแบบฉับพลัน ไมํพะวงตํอต๎นแบบนั้น ยังถือเป็นความท๎าทายตํอการสร๎างสรรค์เทคนิคจิตรกรรมสีน้ าบน
กระดาษขนาดใหญํ ซึ่งต๎องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาด มีความมั่นใจในการวาด ความมั่นใจนี้มีผลมาจากการ
ทดสอบการวาดเส๎นในชํวงศึกษาข๎อมูลซึ่งมีสํวนชํวยให๎เกิดประสบการณ์ ความช านาญและความกล๎าหาญใน
การปาดป้ายพํูกันเพ่ือแสดงรูปทรง รอยแปรง รวมทั้งข๎อมูลจากการศึกษาหางเครื่อง และอิทธิพลอ่ืนๆได๎
ประมวลอยูํในความจ า ความรู๎สึกของผู๎วิจัย การวาดเพ่ือถํายทอดผลงานแตํละชิ้นงานจึงเป็นการโต๎ตอบที่
ฉับพลัน ภาพโครงรํางตํางๆจะปรากฏจากภาพต๎นแบบหางเครื่องสํวนหนึ่ง จากความทรงจ าและจาก
จินตนาการอีกสํวนหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนโทนสี รอยแปรง อารมณ์ของภาพให๎เกิดความเหมาะสม มีความ
แตกตํางกันไปในแตํละภาพ ทั้งนี้เป็นการปาดป้ายด๎วยพํูกันลงไปโดยตรง โดยมักไมํมีการรํางภาพเพ่ือให๎เกิด
ความสด ฉับพลันของผลงาน 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (879) 
 

 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการวาดผลงานชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่ 11 การระดับวางกระดาษส าหรับการวาด 

 

ภาพที่ 12 หางเครื่อง 3   ขนาด 100x130 ซม. 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(880)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ภาพที่ 13 หางเครื่อง 6   ขนาด 100x130 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 14 หางเครื่อง 5   ขนาด 100x130 ซม. 

 
2.3 สรุปขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงาน 

 1. ทดสอบการวาดเส๎น เพ่ือสร๎างความช านาญ และค๎นหาวิธีการสร๎างความเคลื่อนไหวชั่วพริบตา
ให๎กับภาพหางเครื่องขณะเต๎นแสดงบนเวที ในขั้นตอนนี้ถือเป็นการวาดเส๎นเพ่ือเป็นต๎นรํางความคิด สุชาติ เถา
ทอง กลําววํา “การวาดเส๎นแบบนี้เปรียบเสมือนการทดลองผิด ทดลองถูกบนพ้ืนระนาบสองมิติ ในขนาด    
และทิศทางตํางๆกัน เพ่ือค๎นหาความสมบูรณ์ในต๎นรําง... ระยะแรกความคิดค านึงอาจเป็นเพียงเงาลางๆ      
ต๎องรํางขึ้นมาเป็นภาพกํอน รําง วาด ลบ เพ่ิม แก๎ไข พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนมโนภาพนั้นเริ่มกํอขึ้นเป็นภาพ”     
จากการทดสอบดังกลําวได๎ข๎อสรุปถึงวิธีการหาเค๎าโครงด๎วยการน าเทคนิควาดเส๎นในแบบทําทาง        
(Gestuer Drawing) ซึ่งเป็นการวาดเส๎นแบบฉับพลัน ไมํพะวงกับความถูกต๎องกายวิภาค แสดงออกถึงทําทาง



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (881) 
 

ความเคลื่อนไหวได๎อยํางดี เข๎ามาเป็นต๎นรํางทางความคิด การทดสอบการวาดเส๎นนี้เป็นเพียงการค๎นหาทิศ
ทางการท างานที่เหมาะสมเทํานั้นมิได๎น ามาเพ่ือเป็นภาพรํางต๎นแบบส าหรับขยายเป็นผลงานสร๎างสรรค์   
 2. เตรียมอุปกรณ์การวาดสีน้ าให๎พร๎อมเพรียง ผนึกกระดาษบนพ้ืนไม๎เทปกระดาษกาว เตรียม
ต๎นแบบภาพถํายหางเครื่องขณะแสดงที่เลือกสรรไว๎ตามโทนสีตํางๆ หลังจากนั้นใช๎พูํกัน หรือแปรงให๎วาด
ระบาย แสดงรอยแปรง ทําทางตามลักษณะการวาดทําทาง ไมํพะวงกับความถูกต๎องทางกายวิภาคมากเกินไป 
ขณะวาดจ าเป็นต๎องอาศัยภาพจ าของการเคลื่อนไหว จากประสบการณ์ในการชมการแสดงหรือภาพจากการ
บันทึกวิดีโอ และจินตนาการตกแตํงเพ่ิมเติม 
 3. ระหวํางการวาดระบายสีด๎วยรอยแปรงเพ่ือสร๎างเค๎าโครงในข้ันตอนแรก อาศัยขณะสียังพอ
หมาดๆ ใช๎วิธีการหยอด หยด สลัดสีอื่นๆตามโครงสีซึ่งก าหนดไว๎ เชํนอาจเป็นสีสดใสข๎างเคียง หรือสีสดใสคูํตรง
ข๎ามลงไปในชํวงเวลานั้น วิธีการนี้จะชํวยให๎สีเกิดการกระจายตัว แผํซึมออกไป หรือหยด สลัดน้ าลงไปชํวยสร๎าง
ให๎เกิดจุด คราบรํองรอยเป็นการอาศัยความบังเอิญ สร๎างให๎เกิดคราบสีของสีน้ าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่นิยมกัน 
หลังจากนั้นรอจนกวําสีชั้นที่ 1 แห๎งเกือบสนิทจึงจะเพ่ิมเติมสีในชั้นที่ 2 
 4. ในการเพิ่มเติมสีชั้นที่ 2 เพ่ิมเติมด๎วยสีวรรณะตํางกัน หรือสีคูํตรงข๎าม เพ่ือสร๎างให๎เกิดความมี
ชีวิตชีวา สํงเสริมซึ่งกันและกัน การปาดป้ายรอยแปรงลงไปยังคงอาศัยการวาดในแบบทําทาง โต๎ตอบในแบบ
ฉับพลัน อาจวางสีในแบบสีชนสี หรือการวางสีในแบบซ๎อนทับกัน สลับกันไป  
 5. เพ่ิมเติมสี ในขั้นตอนตํอไปจนภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชํนเพิ่มสีสดใสที่มีความเข๎มมากกวํา 
หรือใสํรายละเอียดสีสดใสตํางวรรณะเข๎าไปตามรํองรอย คราบสี หรือพ้ืนที่วําง หรือสลัด หยดสีเพ่ิมเติมเพ่ือ
สร๎างความสมบูรณ์ให๎กับผลงาน 

 6. สังเกต วิเคราะห์ผลงานและแก๎ปัญหาในชิ้นงานถัดไป 
2.4 ปัญหาและการแก๎ปัญหาในการสร๎างสรรค์ 

จากการศึกษา ทดลอง ค๎นคว๎าเพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ าชุดหางเครื่องนี้พบวําเกิดปัญหา
ในขณะสร๎างสรรค์อยูํ 3 ประการคือ 

ประการที่ 1 ปัญหาการติดยึด และพะวงกับรายละเอียดของภาพเชํนการพยายามแสดงรายละเอียดใน
ใบหน๎า เครื่องแตํงกาย มากจนเกินไป ซึ่งการแสดงรายละเอียดของภาพมากเกินไปนี้ จะท าให๎ภาพเกิดความนิ่ง 
ไมํแสดงความเคลื่อนไหวจากการเต๎นของหางเครื่องมากเทําที่ควร 

ประการที่ 2 ปัญหาซึ่งเกิดจากสีน้ ามีลักษณะการแผํซึมได๎งําย การวาดระบายด๎วยสีตํางกัน และสีคูํตรง
ข๎ามในพ้ืนที่ใกล๎ๆเคียงกัน ต๎องมีความระมัดระวังอยํางยิ่ง เพราะเมื่อสีสดที่แตกตํางกันมากๆเข๎าผสมปนเปกัน 
จะท าให๎ภาพเกิดสีที่หมองหมํน 

ประการที่ 3 ปัญหาของขนาดงานใหญํ ซึ่งต๎องอาศัยการวางแผน การควบคุมในระหวํางการวาดอยําง
ดี พํูกันหรือแปรงที่ใช๎ในการวาด จ าเป็นต๎องประยุกต์เชํนการตํอด๎ามให๎ยาวขึ้น การตํอด๎ามยาวท าให๎การบังคับ
รอยแปรงในแบบฉับพลัน ท างานได๎คลํองแคลํวและมีผลตํอการหยอด หยด สลัดสีท าได๎ดีกวําพํูกันด๎ามสั้น 
รวมทั้งเลือกใช๎แปรงหรือพํูกันที่มีขนาดใหญํ 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจนถึงวิธีการสร๎างสรรค์ ท าให๎เกิดข๎อมูลและองค์ความรู๎ ตํางๆ ซึ่งแยกเป็น
ประเด็นดังนี้  

1. หางเครื่องมีเอกลักษณ์โดดเดํน ในเรื่องการแตํงกายซึ่งได๎รับอิทธิพลจากตะวันตก ผสมผสาน 
การแตํงกายในแบบพ้ืนบ๎านของไทย นิยมสีสันสดใส ประดับด๎วยขนนก เลื่อม ดิ้นเงินทอง  เพ่ือให๎โดดเดํน 
ในชํวงการแสดงซึ่งมักเป็นเวลากลางคืน 

2. หลักการของสุนทรียศาสตร์อิมเพรสชั่นนิสม์ เน๎นการสร๎างรูปทรงด๎วยการใช๎แสง-สีสดใส 
มากกวําด๎วยเส๎น การระบายสีปลํอยให๎เห็นรอยแปรงมีความรวดเร็วฉับพลัน ปรากฏให๎เห็นถึงความเคลื่อนไหว
ในภาพ หลักการอิมเพรสชั่นนิสม์มีความสัมพันธ์กับผลงานของเอ็ดการ์ เดอกาส์ ซึ่งใช๎สีสันสดใส จน
เกิดปฏิกิริยาการสั่นไหวทางสายตา และผลงานจิวานนี โบลดินี ซึ่งมักเขียนภาพในแบบทิ้งรํองรอยแปรงอยําง
ฉับพลัน ท าให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ  

3. จากกระบวนการสร๎างสรรค์เพ่ือถํายทอดภาพความเคลื่อนไหวชั่วพริบตา ที่ปรากฏถึงสีสัน 
สดใส ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาของหางเครื่อง ท าให๎ทราบวําการสร๎างภาพให๎เกิดผลความเคลื่อนไหวดังกลําว 
จ าเป็นต๎องใช๎กระบวนการวาดระบายลงโดยตรง (Direct painting) เพ่ือให๎สีน้ าคงความสดใสของสี ใช๎การ
เขียนในแบบซ๎อนทับ (Under Painting) ให๎น๎อยที่สุด การหาภาพโครงสร๎างใช๎การวาดทําทาง (Gesture) ชํวย
สร๎างให๎เกิดความอิสระ ลดความพะวงตํอความถูกต๎องทางกายวิภาคของหางเครื่อง ทั้งนี้การรํางภาพต๎นแบบ
เป็นเพียงการหาโครงสร๎างภาพอยํางครําวๆ (rough sketch) การใช๎ภาพรํางเป็นต๎นแบบจึงใช๎เพียงเค๎าโครง 
(map) เพ่ือน าทางไปสูํการปฏิบัติซึ่งเป็นการแสดงออกโดยฉับพลัน (automatic)ในภายหลังด๎วยการวาด
ระบาย ปาดป้าย การหยอด หยด สลัดสี โดยแสดงเค๎าโครงของภาพหางเครื่องอยํางครําวๆ เป็นการแสดงให๎
เห็นถึงเอกลักษณ์ของจิตรกรรมสีน้ าสร๎างสรรค์ในชุดนี้ 

 
สรุปผลและอภิปราย 
 การสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้ าชุดหางเครื่องนี้เกิดจากความสนใจตํอภาพความเคลื่อนไหว ของสีสันที่
สนุกสนานของหางเครื่อง เพ่ือน ามาค๎นหาเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมในการถํายทอดเป็นผลงาน
จิตรกรรมสีน้ า  ซึ่งยังคงแสดงเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของหางเครื่องและสร๎างให๎เกิดเอกลักษณ์ของจิตรกรรมสีน้ าใน
ชุดนี้ จากการศึกษาข๎อมูลหางเครื่อง ท าให๎ทราบถึง ลักษณะพิเศษของเครื่องแตํ งกายหางเครื่อง มีความเป็น
ตะวันตกผสมกับการแตํงกายพื้นบ๎านของไทย มีความสดใส ฉูดฉาดของสี มีเลื่อมระยิบระยับ สะท๎อนแสงและมี
เอกลักษณ์ท่ีส าคัญคือพํูขนนก  การศึกษายังได๎น าอิทธิพลทางศิลปกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์และศิลปินซึ่งมีผลงาน
ในแนวทางดังกลําวคือเอ็ดการ์ เดอกาส์ และจิวานนี โบลดินี ข๎อมูลจากศิลปกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์และศิลปิน
ถูกน ามาใช๎ในเรื่องการสร๎างรูปทรง ด๎วยการแทนคําด๎วยแสงและสีสันที่สดใส  ไมํเน๎นความคมชัดของรูปทรง 
แสดงออกด๎วยรอยแปรงเพื่อให๎สํงผลสูํความเคลื่อนไหว การทดลองเพ่ือน ามาสูํการสร๎างสรรค์ท าให๎เกิดข๎อสรุป



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความส าเร็จอยาํงยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (883) 
 

ทีช่ัดเจน ถึงกระบวนการด๎วยการลงมือสูํการปฏิบัติไมํจ าเป็นต๎องสร๎างภาพรํางที่ชัดเจน การสร๎างเค๎าโครงเพียง
ครําวๆ สํงผลดีตํอเวลาวาดระบายซึ่งสํงผลให๎การวาดระบาย หยอด หยดสลัดสีน้ าในแบบโต๎ตอบฉับพลันท างาน
ได๎ดี การสร๎างเอกลักษณ์ของผลงานชุดนี้คือการใช๎สีสันสดใสของสีน้ า  แสดงความเคลื่อนไหวด๎วยรอยแปรง 
จังหวะของสี บนโครงสร๎างรูปทรงในแบบครําวๆของหางเครื่อง ซึ่งก าลังเต๎นเคลื่อนไหว เป็นการแสดงออกของ
ผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม  
  
ข้อเสนอแนะ 

  ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ไมํมีสร๎างแบบรําง
เบื้องตน๎ เพ่ือน ามาขยายเป็นผลงานชิ้นใหญํ แตํใช๎วิธีสร๎างเค๎าโครงครําวๆ จากภาพถําย เค๎าโครงที่อยูํในใจและ
การตอบโต๎ฉับพลัน ด๎วยการวาด ปาดป้ายสี หยอด หยด สลัด ลงไปบนชิ้นงานขนาดใหญํด๎วยพํูกัน แปรง 
โดยตรง สาเหตุการไมํสร๎างแบบรํางเพ่ือมาขยายอีกครั้งนี้นั้น เกิดขึ้นจากการทดสอบในเบื้องต๎น พบวําการท า
แบบรํางและน ามาขยายนั้นสร๎างให๎เกิดความอึดอัด ขาดอิสระ และจะพะวงอยูํแตํกับความเหมือนแบบรําง แตํ
การไมํมีแบบรํางนั้นสร๎างอิสระในการวาดได๎ดีกวํา แตํขณะเดียวกันผู๎วิจัยจ าเป็นต๎องศึกษาการเขียนด๎วยการ
วาดเส๎นทําทางเพ่ือค๎นหาโครงสร๎าง ทิศทางความเหมาะสมด๎วยการวาดเส๎นหมึก หรือแทํงถํานจนเกิดความ
ช านาญ พร๎อมศึกษาข๎อมูลในเรื่องสีสัน ความเคลื่อนไหวของหางเครื่องทั้งจากเอกสาร และจากการดูการเต๎นซ้ า
หลายๆครั้ง จนเกิดภาพความจ า มีความกล๎าในการวาด และสามารถจินตนาการเพ่ิมเติมได๎  การสร๎างสรรค์จึง
เป็นเสมือนการเตรียมการในทุกๆด๎านให๎พร๎อมมาแล๎วลํวงหน๎า กํอนที่จะวาดตอบโต๎  วิธีการสร๎างสรรค์ผลงาน
ในแบบที่ไมํมีภาพรํางนี้อาจเป็นประโยชน์ส าหรับผู๎สนใจที่จะน าไปใช๎ ในกรณีที่ต๎องการการแสดงออกในวิธีการ
ตอบโต๎ ฉับพลัน มุํงผลในเรื่องความเคลื่อนไหวและอารมณ์ความรู๎สึกเป็นส าคัญ  
 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยตํอไป  

  กรอบของงานวิจัยนี้ เป็นไปเพ่ือค๎นหาวิธีการและเอกลักษณ์ในการสร๎างงานศิลปะด๎วยวิธีการทาง
จิตรกรรม โดยมุํงการค๎นหาเทคนิคจิตรกรรมสีน้ า เพ่ือแสดงออกถึงความเคลื่อนไหว โดยใช๎สีทีแปรงในการปาด
ป้ายและระบายในลักษณะตํางๆ ผลที่ได๎รับเป็นที่นําพอใจอยํางยิ่ง สามารถน าเทคนิควิธีการที่ค๎นพบนี้ไปใช๎กับ
เนื้อหา (Content) ที่เก่ียวข๎องกับความเคลื่อนไหวอยํางได๎ผลในบริบท (Context) อ่ืนใดก็ได๎ที่สามารถตอบรับ
วิธีการทางจิตรกรรมนี้ได๎ 
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