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บทคัดย่อ 

 

จากแนวความคดิการแบง่ตวัของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพ่ือปรับเปล่ียนลกัษณะไปสูรู่ปแบบ

อ่ืน เม่ือเซลล์เกิดวิวฒันาการ การเพิ่มจํานวนท่ีเกิดจากการซํา้ของโครงสร้าง ทางธรรมชาต ิทําให้

เกิดมิตใิหมใ่นทางกายภาพ และลกัษณะของรายละเอียดท่ีผิดแผกไปจากเดมิท่ีควรจะเป็น การ

ปรับเปล่ียนรูปร่างท่ีเกิดจากการขยายแบง่ตวัของเซลล์ อนัเกิดจากกระบวนการการเกิดซํา้ ลอก

เลียนในเชิงอตัลกัษณ์ รูปร่างลกัษณะภาพทางธรรมชาตท่ีิถกูนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ีเป็นจริง

ในระดบัโมเลกลุท่ีคนทัว่ไปไมส่ามารถสมัผสัหรือมีประสบการณ์ร่วมด้วยตาเปลา่ก่อให้เกิดจินตน

การทางความคดิ จนเกิดมิตด้ิานรูปร่างรูปทรงเหนือจินตนาการ  

จากทศันคตดิงักลา่วของข้าพเจ้าจงึเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างผลงานเคร่ืองประดบั  ท่ีนํา 

เสนอเร่ือราวเก่ียวกบั “Phylogillusion” ความงามทางชีวะภาพท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของรูป 

ลกัษณ์ทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ผนวกกบัแนวคดิการสร้างสรรค์รูปทรงบดิเบือนในรูป 

แบบใหมท่างศลิปะเชิงทศันมายา ท่ีสร้างมิตใิหมใ่นการมอง จนสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของ

เคร่ืองประดบัแนวใหม ่ท่ีเอือ้ตอ่การสร้างจินตนาการในแตล่ะบคุคลในการมองเห็น  โดยอาศยั

วิทยาการอ่ืนๆในเร่ืองวสัด ุและเคร่ืองมือ ในมิตใิหม่ๆ ในการออกแบบ 
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Abstract 

From the concept of unicellular organism’s transformation from one form to 

another during the development process which result in a multiplication of the structures 

repeatedly. There comes the new physical dimension which is different from the original 

ones. The transformation during the duplication process of the cells shows the reality of 

the nature which is impossible to be seen by the eyes. It leads to the imagination toward 

the supernatural dimension of structure.    

These perspectives inspired me to work on the jewelry project that present about 

“Phylogillusion” which is the bio-beauty that came from the transformation of unicellular 

organisms.  Added with the idea of illusion creativities which created the new dimension 

in a form of jewelry which is easier for human to see using the technique of new 

materials and equipment in the production process. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

โครงการศลิปนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยความชว่ยเหลือเป็นอยา่งดีจากหลายๆ

ฝ่าย ข้าพเจ้ามีความยินดีอยากจะขอกลา่วขอบพระคณุผู้ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัความสําเร็จไว้ใน ณ ท่ีนี ้

ขอบคณุครอบครัว คณุพอ่ คณุแม่  ท่ีเข้าใจและคอยสนบัสนนุ ทัง้ในเร่ืองเงินทนุ 

การศกึษา ความเป็นอยู ่และการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้าได้มีทกุวนันี ้ได้มีโอกาสลอง

ผิดลองถกูในการทํางาน อยูเ่คียงข้างและให้กําลงัใจอยูเ่สมอมา 

ขอบคณุอาจารย์ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัทกุๆทา่นท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

ให้ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้ถึงระเบียบ แบบแผน การทํางานและการใช้ชีวิต ซึง่

พฒันาให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจในสิ่งตา่งๆได้มากขึน้ รวมถึงแนวความคดิ การเข้าใจตดัสินใจใน

ระบบการวางแผนมมุมองแนวคดิในการทํางานออกแบบตา่งๆ รวมถึงคําปรึกษาท่ีดีตลอดมาแก่

ข้าพเจ้า จนสามารถทํางานลลุว่งมาได้ตลอดมา  

ขอบคณุเพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั นดั พิ๊ง หวานพระจนัทร์ มาย ป้าดา สําหรับ

สําหรับความชว่ยเหลือท่ีมีให้กนัเสมอมา ทัง้คําปรึกษา ในด้านเนือ้หา ข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบั

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และการแปลบทความเนือ้หา ท่ีมีศพัท์เฉพาะบางอยา่ง ซึง่ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจ

ในเนือ้เร่ืองมากย่ิงขึน้และเกิดแรงบนัดาลใจในการออกแบบครัง้นี ้ 

ขอบคณุพ่ีๆเพ่ือนๆและน้องๆอีกหลายคนท่ีไมไ่ด้เอย่นาม ขอบคณุท่ีคอยให้ความร่วมมือ 

ให้คําปรึกษาและคําแนะนําในด้านตา่งๆ เป็นกําลงัใจให้มีแรงใจสู้ตอ่ไปในการทํางาน ทําให้งาน

ศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าผา่นไปได้ด้วยดี 

สดุท้ายนีข้อบคณุทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีได้ผา่นเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ผู้คนท่ีได้พบเจอ หรือ

จะเป็นประสบการณ์ปัญหาในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะดีหรือร้าย ซึง่ทัง้หมดนัน้เปรียบเสมือนกบั

ภมูิคุ้มกนั ท่ีชว่ยให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง และเตรียมพร้อมท่ีจะออกไปเรียนรู้โลกแหง่ความเป็นจริงตอ่ไป  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสาํคัญของปัญหา 

สิ่งมีชีวิตเล็กๆเซลล์เดียวใต้ทะเล เป็นจดุกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกการแปรผนัของเปลือก 

โลกและสณัฐานตา่งๆล้วนสง่ผลตอ่การดํารงอยูข่องสิ่งมีชีวิต โดยนํามาซึง่ขัน้ตอนแหง่วิวฒันาการ

และการปรับตวัในรูปแบบตา่งๆ ทัง้เพ่ือดํารงสายพนัธุ์ตัง้เดมิ เชน่เดียวกบัการเปล่ียนคณุสมบตัิ

ยีนส์ เดมิให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ กระทัง่ปรับตวัปรับเปล่ียนรูปร่างไปตามลกัษณะของ

สภาพแวดล้อม เพ่ือเอือ้ตอ่การดํารงชีวิตรอดตอ่ไป  จากแนวความคดิการแบง่ตวัของสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียวเพ่ือปรับเปล่ียนลกัษณะไปสูรู่ปแบบอ่ืน เม่ือเซลล์เกิดวิวฒันาการ การเพิ่มจํานวนท่ีเกิดจาก

การซํา้ของโครงสร้างทางธรรมชาต ิทําให้เกิดมิตใิหมใ่นทางกายภาพ และลกัษณะของรายละเอียด 

ท่ีผิดแผกไปจากเดมิท่ีควรจะเป็น  

จากแรงบนัดาลใจนีสู้ก่ารสร้างสรรค์ผา่นทศันมายา ในทางจิตวิทยา การตีความท่ี

บดิเบือน จากสมอง อนัเน่ืองมาจากลกัษณะท่ีผิดแปลกไป ทําให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการรับรู้ 

ซึง่ในแตล่ะตวับคุคลสามารถรับรู้ และตีความออกมาได้หลายความหมาย ขึน้อยูก่บัประสบการณ์

และจินตนาการสว่นบคุคลลกัษณะท่ีแปลกไปหรือแตกตา่งจากสิ่งท่ีเคยชินทําให้เกิดมิตกิระบวน  

การทางความคดิในแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนั สิ่งนีส้ง่ผลให้การรับรู้เกิดความแตกตา่งถึงแม้จะเกิด

จากของสิ่งเดียวกนั ซึง่เป็นหลกัการท่ีเรียกวา่“ทศันมายา(optical illusion)” มมุมองท่ีถกูปรับ 

เปล่ียนไปในวตัถหุนึง่ 

SUPERNATUREAL(แนวโน้มแฟชัน่อนาคตของปี ค.ศ.2015 อ้างอิงจากเทรนของTCDC) 

เป็นการผสมผสานระหวา่งคําวา่ SUPERNATURAL+REAL ซึง่ในทศันะของข้าพเจ้า แล้วเป็นคําท่ี

มีความหมายถึง การใช้ลกัษณะทางกายภาพของธรรมชาต ิท่ีถกูนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ีเป็น

จริง ในระดบัโมเลกลุ ท่ีคนทัว่ไปไมส่ามารถสมัผสั หรือมีประสบการณ์ร่วมด้วยตาเปลา่ ซึง่ตรงกบั  

แนวความคดิท่ีข้าพเจ้านําเสนอ คือ “Phylogillusion” ความงามทางชีวะภาพของสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียว รูปลกัษณ์ทางกายภาพท่ี มองเห็นผา่นกล้อง microscopeโดยมีลกัษณะท่ีโดดเดน่และ

นา่สนใจ รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปร่างท่ีเกิดจากการขยายแบง่ตวัของเซลล์อนัเกิดจากกระบวนการ  
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การเกิดซํา้ ลอกเลียนในเชิงอตัลกัษณ์รูปลกัษณ์ คล้ายกบัวฎัจกัรหนึง่ท่ีเกิดการหมนุวนอยา่งไมจ่บ

ไมส่ิน้ เกิดมิตด้ิานรูปร่างรูปทรงเหนือจินตนาการ และความงามทางด้านชีวภาพซึง่เป็นการ

ผสมผสานละหวา่งรูปร่างลกัษณะทางชีววิทยา และแนวคดิทางศลิปะเชิงทศันมายา จนเกิด

สนุทรียะแหง่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ท่ีสร้างสรรค์เป็นรูปทรงทางกายภาพท่ีจดุประกายจินตนาการ  

จากความรวมในข้างต้นท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมลูมานัน้ข้าพเจ้าได้พบคําสําคญัในโครง  

การการศกึษานีด้งันีE้VOLUTION CREATION ILLUSIONดงันัน้ข้าพเจ้าจงึใช้การสํารวจความคดิ

เบือ้งต้นนี ้ในการวิเคราะห์นิยามเคร่ืองประดบัสําหรับข้าพเจ้าวา่ เคร่ืองประดบัคือ วตัถปุรับเปล่ียน

ทางสนุทรียะท่ีสร้างมิตใิหมใ่นการมอง กลา่วคือเคร่ืองประดบัเปรียบเสมือนวตัถท่ีุใช้ในการแสดง  

ออกถึงมิตใิหมข่องความงามทางชีวภาพ ท่ีเอือ้ตอ่จินตนาการในแตล่ะบคุคล โดยมีร่างกายเป็นตวั

ถ่ายทอด โดยข้าพเจ้าต้องการท่ีจะนําเสนอเร่ืองราวความนา่สนใจของความงามจากแรงบนัดาลใจ

ทางชีวภาพ รูปแบบท่ีเปล่ียนไปของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ผนวกกบัหลกัการทางทศันมายา ออกมา

ในรูปแบบของเคร่ืองประดบัแนวใหม ่ท่ีเอือ้ตอ่การสร้างจินตนาการในแตล่ะบคุคลในการมองเห็น 

ผา่นการจดัระบบความคดิเชิงมิตสิมัพนัธ์ และการจดัเรียงองค์ประกอบทางศลิป์  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะนําเสนอผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีถ่ายทอดมิตใิหมด้่านสทุรียะทางชีว  

วิทยา ท่ีเอือ้ตอ่จินตนาการทางด้านทศันมายาในตวับคุคลโดยมีร่างกายเป็นตวัถ่ายทอด ซึง่ศกึษา

ร่วมกบัการทดลองในวิทยาการอ่ืนๆในเร่ืองวสัด ุและเคร่ืองมือ ในมิตใิหม่ๆ  

1.3 ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

! !   1.3.1.1 รวบรวมข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทางด้านกายภาพ 

ลกัษณะการสืบพนัธุ์และการแบง่ตวัของเซลล์ รวมไปถึงความเป็นอยู่ พืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั  

! !  1.3.1.2 ศกึษาพืน้ท่ีบนร่างกายมนษุย์เปรียบเทียบกบัท่ีการกลายลกัษณะของ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

! !   1.3.1.3 ศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัทศันมายา เชิงวิชาการ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ ผลงาน

ของนกัออกแบบและศลิปินท่ีมีแนวความคดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทํางานของระบบการมอง  
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 1.3.2 ขอบเขตด้านการออกแบบ 

ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสิ่งชีวิต

เซลล์เดียวในเชิงทศันมายา ผา่นมมุมองของข้าพเจ้า ซึง่ข้าพเจ้ามีความสนใจในลกัษณะทาง

กายภาพของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเฉพาะประเภทท่ีมีการพฒันาในตนเอง การแปลงลกัษณะเดมิไปสู่

รูปลกัษณ์ใหม ่และเกิดจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นการสืบพนัธุ์ในรูปแบบไมอ่าศยัเพศ (Asexual 

reproduction) ข้าพเจ้าอยากท่ีจะนําหลกัการนีเ้ข้ามามีบทบาทในสว่นของงานออกแบบ

เคร่ืองประดบั โดยนําหลกัทศันมายามาผสมกบั ลกัษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีมีการแบง่แยก

ตวั สะท้อน แตกหนอ่ เพิ่มจํานวน มาเป็นต้นแบบในการสรรค์สร้างรูปร่าง รูปทรง เพ่ือใช้ในการ

แสดงออกถึงมิตใิหมข่องความงามทางชีวภาพท่ีเอือ้ตอ่จินตนาการในแตล่ะบคุคลโดยมีร่างกาย

เป็นตวัถ่ายทอด 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ได้ผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีสามารถถ่ายทอดมิตใิหมด้่านสทุรียะทางชีววิทยาการเปล่ียน

รูปแบบของสตัว์เซลล์เดียว การแยก สะท้อน แตกหนอ่ ซึง่เทียบเคียงได้กบั หลกัทศันมายาในทาง

ศลิปะ ซึง่เอือ้ตอ่จินตนาการทางด้านการมองในตวับคุคลโดยมีร่างกายเป็นตวัถ่ายทอด  
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บทท่ี 2 

การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 

2.1 การเพิ่มจาํนวนเซลล์ (Cellmultiplication) 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ในรูปแบบไมอ่าศยัเพศ  

(Axesual reproduction) เป็นการสืบพนัธุ์ท่ีไมต้่องอาศยัเซลล์สืบพนัธุ์ ( Sex cell) เป็นการสืบพนัธุ์

ท่ีสร้างหนว่ยใหมข่ึน้มาจากสิ่งมีชีวิตเดมิ  

การสืบพนัธุ์ไมอ่าศยัเพศ มี 5 วิธี คือ 

1.การแบง่ตวั (Binary fission) เกิดขึน้กบัสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (พวกโพรตสิต์) ได้แก่ อะมีบา พารามี

เซียม ยกูลีนา และแบคทีเรีย การสืบพนัธุ์วิธีนีเ้กิดขึน้โดยการแบง่ตวัจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ โดย

นิวเคลียสของเซลล์จะแบง่ตวัก่อน แล้วไซโทพลาซมึจะแบง่ตามได้เป็นตวัใหม ่2 ตวั ซึง่แตล่ะตวัจะ

มีลกัษณะเหมือนตวัเดมิทกุประการ เชน่ การแบง่ตวัของอะมีบา (ภาพท่ี 2.1) 

 
ภาพท่ี 2.1 การแบง่ตวัของอะมีบา 

(ท่ีมา: http://protistakingdompccnst.blogspot.com/2013/07/kingdom-protista-16-

aztec-spirulina.html) 
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2. การงอกใหม ่( Regeneration) พบในสตัว์ชัน้ต่ํา ได้แก่ ปลาดาว พลานาเรีย  (ภาพท่ี 2.2) ไส้  

เดือนดนิ ปลิง ซีแอนนีโมนี การงอกใหมเ่ป็นการสร้างสว่นของร่างกายท่ีขาดหายไป โดยสตัว์เหลา่นี ้

ถ้าร่างกายถกูตดัออกเป็นสว่น ๆ แตล่ะสว่นจะสามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตวัใหมไ่ด้ ดงันัน้การงอก

ใหมนี่จ้งึทําให้มีจํานวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึน้จากจํานวนเดมิ 

 
ภาพท่ี 2.2 การงอกใหมข่องพลานาเรีย และปลาดาว 

(ท่ีมา: http://student.nu.ac.th/sudu/reproduce.html) 

   

3. การสร้างสปอร์ ( Spore formation) การสร้างสปอร์พบในพวกเห็ด รา พวกนีเ้ดมิจะมีเซลล์

เดียว ในเซลล์มีนิวเคลียสหลายอนั ตอ่มาจะมีการแบง่นิวเคลียสหลายๆครัง้ในเซลล์เดียว และมี

ผนงัมาหุ้มกลายเป็นสปอร์อยูใ่นเซลล์ใหมอ่นัเดียว ท่ีเรียกวา่อบัสปอร์ ตอ่มาอบัสปอร์ก็แตก สปอร์

ก็ปลิวไปตกในท่ีเหมาะสมก็จะงอก ไมเ่หมาะสมก็ไมง่อก (ภาพท่ี 2.3) 

 
ภาพท่ี 2.3 การแพร่สปอร์ในพลาสโมเดียม 

(ท่ีมา: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/spore) 
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4. การขาดออกเป็นทอ่น (Fragmentation) เป็นการสืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศอีกแบบหนึง่ของสิ่งมี 

ชีวิต โดยเฉพาะพวกท่ีมีเซลล์ตอ่กนัเป็นเส้นสายโดยการหกัเป็นทอ่นๆ แตล่ะทอ่นท่ีหลดุไปก็จะแบง่  

ตวัแบบ Mitotic cell division ได้เซลล์ใหมท่ี่ตอ่กนัเป็นเส้นสายเจริญตอ่ไป เชน่ พวกหนอนตวัแบน 

สาหร่ายทะเล (ภาพท่ี 2.4) 

 
3ภาพท่ี 2.4 การขาดออกเป็นทอ่นของสาหร่ายทะเล 

(ท่ีมา: http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-ii/reproduction/asexual-

reproduction.php) 

 

5. การแตกหนอ่ 0 (Budding )  เป็นรูปแบบของการสืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ สิ่งมีชีวิตชนิดใหมท่ี่

เกิดขึน้ในธรรมชาตด้ิวยกลไกทางพนัธุกรรมท่ีเป็นแบบเดียวกนั(การโคลน) พบในไฮดรา (ภาพท่ี 

2.5)  ฟองนํา้  ยีสต์  เร่ิมจากเซลล์เดมิหรือตวัเดมิมีติง่เล็ก ๆ   ย่ืนออกมา  ติง่นัน้มีโปรโตพลาสซมึ

ไหลเข้าไปอยู่  แตย่งัตดิกบัเซลล์ใหญ่เม่ือเจริญถึงระยะหนึง่ก็จะหลดุออกจากเซลล์เดมิหรือตวัเดมิ

เจริญเป็นตวัใหมต่อ่ไป  

 

ภาพท่ี 2.5 การแตกหนอ่ของไฮดรา 

(ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com/vcafe/20295 ) 
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วิเคราะห์กระบวนการการเพิ่มจํานวนของเซลล์ไปสูก่ารออกแบบ  

ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์กระบวนการการเพิ่มจํานวนของเซลล์ 

วิธีการ กระบวนการ ความต่อเน่ือง ลักษณะพเิศษ รูปแบบท่ี

เกิดขึน้ใน

ระหว่าง

กระบวนการ 

การแบง่ตวั เซลล์เดมิแยก

ออกเป็น/2สว่น

เทา่ๆกนั
0

  

มีความตอ่เน่ือง

สามารถจบ

กระบวนการได้

ด้วยตนเอง 

 

ความสมมาตรของ

รูปทรง 

เกิดลกัษณะท่ี

แปลกใหม่

นา่สนใจ 

การงอก

ใหม ่

งอกเพ่ือก่อให้เกิด

สิ่งมีชีวิตตวัไหม ่

และซอ่มแซมสว่นท่ี

สกึหรอ  

(พฒันาเพ่ือเตบิโต) 

มีความตอ่เน่ือง

สามารถจบ

กระบวนการได้

ด้วยตนเอง 

 

เกิดลกัษณะท่ี

แตกตา่งไปจากเดมิ 

**เกิดพร้อมกบั

(Fragmentation) 

เกิดลกัษณะท่ี

แปลกใหม่

นา่สนใจ 

สร้างสปอร์ แบง่นิวเคลียส

ออกเป็นหลายๆ

นิวเคลียส
0

 และแพร่

ไปยงัท่ีตา่งๆ 

ขาดความ

ตอ่เน่ืองของ

กระบวนการต้อง

อาศยัวตัถหุรือ

สภาพแวดล้อม

เพ่ือให้

กระบวนการ

สําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

 

ตารางท่ี 2.1(ต่อ) 

วิธีการ กระบวนการ ความต่อเน่ือง ลักษณะพเิศษ รูปแบบท่ี

เกิดขึน้ใน

ระหว่าง

กระบวนการ 

ขาด

ออกเป็น

ทอ่น 

สว่นท่ีหลดุไปจาก

สิ่งมีชีวิตหนึง่โดย

สามารถพฒันาไป

เป็นตวัใหมไ่ด้ 

 

มีความตอ่เน่ือง 

แตไ่มส่ามารถ

จบกระบวนการ

ได้ด้วยตนเอง 

 

เซลล์ในสว่นท่ีหลดุไป

นัน้เกิดรีเจนเนอเรชัน่ 

กลบัเป็นเนือ้เย่ือเจริญ

ได้อีก 

 

แตกหนอ่ สิ่งมีชีวิตใหมเ่จริญ

จากกลุม่เซลล์ท่ี

เรียกวา่หนอ่

(bud)ซึง่แยกออก

จากสิ่งมีชีวิตเดมิ 

มีความตอ่เน่ือง

สามารถจบ

กระบวนการได้

ด้วยตนเอง 

 

เกิดลกัษณะท่ี

แตกตา่งไปจากเดมิ 

  

เกิดลกัษณะท่ี

แปลกใหม่

นา่สนใจ 

สรุป รูปแบบกระบวนการการเพิ่มจํานวนของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (ตารางท่ี 2.1) ท่ีข้าพเจ้า

เลือกท่ีจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ทดลองในการทํางานตอ่ไปคือ การแบง่ตวั , การแตกหนอ่ และ

การงอกใหม ่ (ภาพท่ี 2.6 – ภาพท่ี 2.8) ซึง่เกิดจากการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของวิธีการท่ีตอบ

โจทย์กบัการทํางานมากท่ีสดุทัง้สามกระบวนการนีมี้ความนา่สนใจในลกัษณะท่ีสมมาตร ตอ่เน่ือง 

เกิดความนา่สนใจในกระบวนการซํา้ทางธรรมชาตท่ีิทําให้เกิดลกัษณะท่ีผิดไปจากเดมิ   
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ภาพท่ี 2.6 ลําดบัวิวฒันาการของ  Amoeba 

 

ภาพท่ี 2.7 ลําดบัวิวฒันาการของ Planarian 
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ภาพท่ี 2.8 ลําดบัวิวฒันาการของ Yeast และ Hydra 

โดยคําสําคญั (Keyword) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ ลกัษณะครัง้นีคื้อ สมมาตร ตอ่เน่ือง 

แตกตา่ง และนา่สนใจ โดยจากการท่ีได้ทําการศกึษา ข้อมลูเก่ียวกบัการ เพิ่มทวีคณูจํานวนของ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ทําให้ข้าพเจ้าได้พบกบัทฤษฎี “Promorphology”  

2.2 ทฤษฎี Promorphology (ภาพท่ี 2.9)  

ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีของ Ernst Heackel นกัชีววิทยาชาวเยอรมนั ท่ีวา่ด้วยในเร่ืองของ

รูปทรงเรขาคณิตท่ีเป็นจดุกําเนิดของรูปทรงตา่งๆ บนโลก เพราะในสมยัก่อนนัน้ ยงัไมส่ามารถท่ีจะ

ค้นพบสายพนัธุ์ลกัษณะอ่ืนๆ ได้มากนกั  เค้า คนนีจ้งึใช้หลกัการนีใ้นการสํารวจตรวจสอบ เเละ 

ทํานายรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

HYDRA 
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ภาพท่ี 2.9 ทฤษฎี Promorphology 

 

ภาพท่ี 2.10 การผสานทฤษฎี Promorphology 
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 เขาได้ใช้แกนการซํา้ของโครงทางคณิตศาสตร์ภายใต้รูปทรงธรรมชาติ  (Imaginary axis) 

มาจดัเรียงตดัทอนรูปทรงให้ได้สิ่งมีชีวิตในรูปแบบใหม ่ซึง่เป็นการแตกตวัตามแนวแกนแหง่

จินตนาการ โดยจาก ภาพท่ี  2.10 จะเห็นได้วา่ เม่ือนําเซลล์ต้นแบบ มาผนวกกบัรูปทรงเรขาคณิต

จะได้ผลลพัธ์เป็นรูปทรงในลกัษณะใหม ่ท่ีตา่งออกไปจากความเป็นจริง ซึง่ในปัจจบุนัทฤษฎีของ

เค้าเป็นสิ่งท่ีสามารถอ้างอิงได้กบัรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีมีอยูจ่ริงได้  

 

2.3 การรับรู้ (Perception) 

การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสมัผสั โดยเร่ิมตัง้แต ่การมีสิ่งเร้ามากระทบ  

กบัอวยัวะรับสมัผสัทัง้ห้า และสง่กระแสประสาท ไปยงัสมอง เพ่ือการแปลความ 

2.3.1 กระบวนการของการรับรู้ (Process)  

เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเข้าใจ การคดิ การรู้สกึ (Sensing) 

ความจํา (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) 

 

Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 

 

กระบวนการของการรับรู้ เกิดขึน้เป็นลําดบัดงันี  ้

 

1. มีสิ่งเร้า ( Stimulus ) ท่ีจะทําให้เกิด การรรับรู้ เชน่ สถานการณ์ เหตกุารณ์ สิ่งแวดล้อม รอบกาย 

ท่ีเป็น คน สตัว์ และสิ่งของ 

2. ประสาทสมัผสั ( Sense Organs ) ท่ีทําให้เกิดความรู้สกึสมัผสั เชน่ ตาด ูหฟัูง จมกูได้ กลิ่น ลิน้

รู้รส และผิวหนงัรู้ร้อนหนาว 

3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งเร้าท่ีเราสมัผสั 

4. การแปลความหมายของสิ่งท่ีเราสมัผสั สิ่งท่ีเคยพบเห็นมาแล้วยอ่มจะอยูใ่นความทรงจําของ

สมอง เม่ือบคุคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะทําหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิวา่ สิ่งเร้านัน้คืออะไร  

เม่ือมนษุย์เราถกูเร้าโดยสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สกึจากการสมัผสั (Sensation) โดยอาศยั

อวยัวะสมัผสัทัง้ 5 คือ ตา ทําหน้าท่ีดคืูอ มองเห็น หทํูาหน้าท่ีฟังคือ ได้ยิน ลิน้ทําหน้าท่ีรู้รส จมกู 
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ทําหน้าท่ีดมคือได้กลิ่น ผิวหนงัทําหน้าท่ีสมัผสัคือรู้สกึได้อยา่งถกูต้อง กระบวนการรับรู้ ก็สมบรูณ์

แตจ่ริงๆ แล้วยงัมีการสมัผสัภายในอีก 3 อยา่งด้วยท่ีจะชว่ยให้เรารับสมัผสัสิ่งตา่งๆ 

 

2.3.2 ลําดบัขัน้ของกระบวนการรับรู้ 

การรับรู้จะเกิดขึน้ได้ ต้องเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการดงันี  ้

ขัน้ท่ี 1 สิ่งเร้า ( Stimulus ) มากระทบอวยัวะสมัผสัของอินทรีย์  

ขัน้ท่ี 2 กระแสประสาทสมัผสัว่ิงไปยงัระบบประสาทสว่นกลาง ซึง่มีศนูย์อยูท่ี่สมองเพ่ือสัง่การ ตรง

นีเ้กิดการรับรู้  

ขัน้ท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศยั ความรู้เดมิ ประสบการณ์

เดมิ ความจํา เจตคต ิความต้องการ ปทสัถาน บคุลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทําให้เกิดการตอบสนอง

อยา่งใดอยา่งหนึง่ การรับรู้  

 

2.3.3 การจดัระบบการรับรู้ 

มนษุย์เม่ือพบสิ่งเร้าไมไ่ด้รับรู้ตามท่ีสิ่งเร้าปรากฏแตจ่ะนํามาจดัระบบตามหลกัดงันี  ้

1. หลกัแหง่ความคล้ายคลงึ ( Principle of similarity) สิ่งเร้าใดท่ีมีความคล้ายกนัจะรับรู้วา่เป็น

พวกเดียวกนั 

2. หลกัแหง่ความใกล้ชิด ( Principle of proximity ) สิ่งเร้าท่ีมีความใกล้กนัจะรับรู้วา่เป็นพวก

เดียวกนั 

3. หลกัแหง่ความสมบรูณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งท่ีไมส่มบรูณ์ให้สมบรูณ์ขึน้ 

4. ความคงท่ีของการรับรู้ ( Perceptual constancy ) ความคงท่ีในการรับรู้มี 3 ประการ ได้แก่ 

• การคงท่ีของขนาด 

• การคงท่ีของรูปแบบ รูปทรง 

• การคงท่ีของสีและแสงสวา่ง 

 

2.4 การรับรู้ท่ีผิดพลาด (Misperception) 

แม้วา่มนษุย์มีอวยัวะรับสมัผสัถึง 5 ประเภทแตม่นษุย์ก็ยงัรับรู้ผิดพลาดได้ ซึง่เกิดจากการ

แปลสิ่งเร้าท่ีผิด ทําให้เ กิดการบดิเบือนไป การแปลสิ่งเร้าผิดนัน้อาจเกิดขึน้ทางประสาทสมัผสัใดก็
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ได้ในมนษุย์ แตก่ารแปลสิ่งเร้าผิดท่ีรู้จกักนัดีท่ีสดุและมี เห็นได้ชดัมากท่ีสดุคือ ภาพลวงตาโดยภาพ

ลวงตานัน้ คือการแปลสิ่งเร้าผิดทางตา ซึง่เกิดจากระบบการมองเห็น (Visual system) โดยระบบ

การมองเห็นนัน้เป็นประสาทสมัผสัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้มากท่ีสุด  

2.4.1 การแปลสิ่งเร้าผิดทางตา  

อวยัวะท่ีใช้ในการสมัผสัของคนเรามีหลายชนิด “ตา” ก็เป็นอวยัวะท่ีใช้ในการสมัผสัรับรู้ด้วย

การมองเห็นเทา่นัน้ แตเ่ราจะมีระบบท่ีใช้ในการประมวลผลหลกั คือ “สมอง” ท่ีจะเป็นตวับอกวา่สิ่ง

ท่ีเห็นนัน้มนัคืออะไร ตาและสมองจะทํางานสมัพนัธ์กนัเสมอ แตจ่ะมีบ้างท่ีเกิดอาการสบัสน ทําให้

สิ่งท่ีเห็นผิดไปจากความเป็นจริง ซึง่บางครัง้ปรากฏการณ์ท่ีวา่นีอ้าจไมไ่ด้ใช้เหตผุลทาวิทยาศาสตร์  

มาอธิบายโดยตรง แตเ่ป็นเร่ืองจริงของความรู้สกึและประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นตวัของแตล่ะคน ใน

บางครัง้ตาของคนเราก็ไมไ่ด้เห็นสิ่งท่ีเป็นอยูจ่ริงเสมอไปและสามารถถกูหลอกได้ง่าย ตาและสมอง

ของคนเราจะทํางานประสานกนัอยา่งใกล้ชิดมาก โดยตาทําหน้าท่ีรับภาพเข้ามาสว่นสมองทํา

หน้าท่ีประมวลผลและวิเคราะห์วา่ภาพท่ีรับเข้ามาเป็นภาพ อะไร มีสีอะไร เป็นภาพเคล่ือนไหวหรือ

ภาพนิ่ง เม่ือแสงจากวตัถกุระทบกบัเลนส์ตาจะเกิดการหกัเห  และเกิดเป็นภาพจริงบริเวณจอตา

(Retina) และจอตาก็จะดดูซบัและแปลงภาพให้เป็นสญัญาณไฟฟ้าสง่ตอ่ไปยงัสมอง 

ภาพลวงตา หรือ การแปลสิ่งเร้าผิดทางตา ( Optical illusion) ก็คือ การเห็นท่ีไมต่รงกบั

ความเป็นจริง ท่ีทําให้เกิด การรับภาพในแบบท่ีแปลกไป โดย ข้อมลูท่ีตาได้รับเกิดการแปลผลใน

สมอง ท่ีทําให้เกิดการรับรู้ท่ีไมต่รงกบัลกัษณะจริง ของวตัถท่ีุเป็นสิ่งเร้าซึง่ปกตมีิความเช่ือโดย 

ทัว่ไปวา่ภาพลวงตานัน้ มี 2 ประเภทคือ 1.ภาพลวงตาท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ 2.ภาพลวงตาท่ี

สร้างขึน้เองโดยใช้กลอบุาย โดยภาพลวงตาในประเภทสดุท้ายนัน้ สามารถศกึษาให้เข้าใจใน

ระดบัพืน้ฐานได้จาก การทํางานของระบบการรับรู้ในมนษุย์ ท่ีเกิดจากกระบวนการของสมองท่ี

สร้างโลกจําลองขึน้ในหวัของเรา โดยมีพืน้ฐานข้อมลูจากสิ่งแวดล้อมท่ีมนัเอามาเป็นตวัอยา่ง แต่

ทวา่ บางครัง้ มนัพยายามจดัระเบียบข้อมลูเหลา่นัน้โดยวิธีท่ีคดิวา่ดีท่ีสดุ (ท่ีอาจไมต่รงกบัความ

เป็นจริง) และบางครัง้ มนัก็เตมิข้อมลูท่ีไมมี่ให้เตม็เอง ซึง่วิธีการทํางานของสมองแบบนีเ้ป็น

สาเหตขุองการแปลสิ่งเร้าผิดๆ 
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2.4.2 การรับรู้ภาพลวงตา (Optical Illusion)  

การรับรู้ภาพลวงตา หมายถึง การรับรู้สิ่งเร้าตา่ง ๆ ผิดพลาด อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัขิองสิ่ง

เร้าเอง หรือสว่นประกอบอ่ืน ๆ หรือความเช่ือท่ีบคุคลมีอยูใ่นการรับรู้สิ่งหนึง่สิ่งใดโดยอิทธิพลท่ี

ก่อให้เกิดภาพลวงตาขึน้ ได้แก่ (ตารางท่ี 2.2) 

ตารางท่ี  2.2 อิทธิพลท่ีทําให้เกิดภาพลวงตา 

ลักษณะ ภาพตัวอย่าง 
การเตมิสิ่งหนึง่สิ่งใด (Embeddedness) คือการตอ่เตมิสิ่งหนึง่สิ่งใดลง

ไป ทําให้ภาพท่ีมองเห็นผิดไปจากความเป็นจริง 

 

 
 

 

 

 

ขนาดสมัพนัธ์ ( Relative size) หรือขนาดเปรียบเทียบ ( size 

contrasts) การตดัสินขนาดอาจผิดไปจากความเป็นจริงได้ เน่ืองจาก

ตําแหนง่เปรียบเทียบของสิ่งเร้านัน้ ๆ ซึง่แท้จริงสิ่งเร้านัน้มีขนาด

เหมือนและเทา่กนั แตถ้่าสิ่งเร้านัน้อยูใ่นตําแหนง่ ท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ี

ตา่งกนั หรืออยูใ่กล้ไกลสิ่งแวดล้อมท่ีตา่งกนัก็จะเกิดภาพลวงตาขึน้ได้  

 

 

 
 

 

การเกิดมมุหรือการตดักนัของเส้นตรง 

 (Angle of Interesting Lines) จากการประสานกนั และการตดักนั

ของเส้นตรง จะทําให้เกิดภาพลวงตาขึน้ได้ ทําให้การรับรู้ผิดจากความ

เป็นจริงไป 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

นอกจากนี ้ยงัมีอีกสิ่งหนึง่ท่ีเป็นต้นตอสําคญั ในการเกิดภาพและลกัษณะตา่งๆ ท่ีเก่ียว 

เน่ืองกบัการมองคือ “แสง” 

2.4.3 สมบตัขิองแสง (Light)    

แสงท่ีมีผลตอ่ระบบการมองในสิ่งแวดล้อม แสง  คือ คล่ืนชนิดหนึง่ท่ีมีพลงังานการแผรั่งสี

แมเ่หล็กไฟฟ้า ในชว่งความยาวคล่ืนท่ีสายตามนษุย์สามารถมองเห็น มีคณุสมบตัท่ีิสําคญัอยู ่ 4 

ข้อ ได้แก่ 1.การเดนิทางเป็นเส้นตรง (Rectilinear propagation) 2.การหกัเห (Refraction) 3.การ

สะท้อน ( Reflection) 4.การกระจาย ( Dispersion) โดยสําหรับโครงการออกแบบเคร่ืองประดบันี ้

ข้าพเจ้ามีความต้องการท่ีจะนําการรับรู้สิ่งเร้าท่ีผิดพลาด อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัขิอง  สมบตัิ

ของแสงเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องกบัการทํางานออกแบบเคร่ืองประดบันี  ้

วิเคราะห์ สมบตัขิองแสงท่ีสมัพนัธ์กบัหลกัทศันมายาและการเพิ่มจํานวนท่ีทวีคณู  

ตารางท่ี 2.3 วิเคราะห์สมบตัขิองแสงท่ีสมัพนัธ์กบัหลกัทศันมายา 

คุณสมบัติ ลักษณะท่ีปรากฏ จาํนวนท่ีเพิ่มขึน้

ของวัตถุ 

การเดนิทางเป็นเส้นตรง  ปกติ 

เป็นข้อมลูจริงในลกัษณะทางกายภาพ ท่ี

ไมก่่อให้เกิดลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง 

 

ไมก่่อให้เกิดจํานวน

ท่ีเพิ่มขึน้ 

การหกัเห  ภาพมีลกัษณะท่ีบดิเบือนไปจากเดมิ  

ก่อให้เกิดจินตนาการ 

 

ไมก่่อให้เกิดจํานวน

ท่ีเพิ่มขึน้ 

การสะท้อน   

 

 

 

 

 

 

ภาพมีลกัษณะท่ีบดิเบือนไปจากเดมิ 

 ก่อให้เกิดจินตนาการ 

 

เกิดจํานวนท่ีเพิ่ม

มากขึน้ตามวตัถท่ีุ

สะท้อน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณสมบัติ ลักษณะท่ีปรากฏ จาํนวนท่ีเพิ่มขึน้

ของวัตถุ 

การกระจาย  ปกติ 

เป็นข้อมลูจริงในลกัษณะทางกายภาพ ท่ี

ไมก่่อให้เกิดลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง จะมี

การเปล่ียนแปลงได้ก้ตอ่เม่ือใช้ร่วมกบั

วสัดตุวักลาง เชน่ ปริซมึ หรือ

เส้นใยนําแสงเป็นต้น 

 

ไมก่่อให้เกิดจํานวน

ท่ีเพิ่มขึน้ 

สรุป จากตารางท่ี 2.3 พบวา่สมบตัขิองแสงท่ีสมัพนัธ์กบัหลกัทศันมายาและการเพิ่มจํานวนท่ี

ทวีคณู คือสมบตักิารสะท้อน โดยข้าพเจ้ามีความสนใจท่ีจะนําคณุสมบตัขิองแสงในเร่ืองของการ

สะท้อนเข้ามาเป็นหลกัเพ่ือใช้ในโครงการออกแบบเคร่ืองประดบันี ้เพ่ือทําให้เกิดภาพในมมุมอง

ใหมข่องวตัถใุนมิตท่ีิเปล่ียนแปลง 

2.5 การสะท้อน   

2.5.1 หลกัในการสะท้อน 

การสะท้อนของแสงทําให้เกิดมมุตกกระทบคือมมุท่ีแสงตกกระทบทํากบัเส้นตัง้ฉากกบั

กระจก และมมุสะท้อนคือมมุท่ีแสงสะท้อนทํากบัเส้นตัง้ฉากกบักระจก กฎของการสะท้อนกลา่ว

วา่ “เม่ือเกิดการสะท้อนแสงทกุครัง้มมุตกกระทบจะเทา่กบัมมุสะท้อนเสมอ” (ภาพท่ี 2.11) 

 

 

ภาพท่ี 2.11 การสะท้อนของแสงเม่ือตกกระทบผิวสะท้อนราบ 

(http://www.neutron.rmutphysics.com/science-

news/index.php?option=com_content&task=view&id=2135&Itemid=4) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.5.2 การสังเกตการณ์ภาพสะท้อนท่ีเกิดขึน้ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว 

 

ภาพท่ี 2.12 การสํารวจจากสิ่งรอบๆ ตวั 

หลงัจากท่ีได้ทําการสงัเกตการณ์สถานท่ีตา่งๆรอบๆตวั (ภาพท่ี 2.12) โดยมี แนวคดิเก่ียว 

กบัการสะท้อน พบวา่หลกัของการสะท้อน ทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาต ิและจากการสร้างขึน้ของมนษุย์  

นัน้เป็นสว่นท่ีทําให้เกิด ลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปเกิดการ เพิ่มคณู , ทวีคณูท่ีทําให้เกิดมมุมองใหม่

ตอ่พืน้ท่ีและวตัถรุวมถึงการเกิดขึน้ของภาพทศันมายาอีกด้วย  

จากหลกัทฤษฎีการสะท้อนท่ีวา่“มมุตกกระทบจะเทา่กบัมมุสะท้อน” ทําให้ข้าพเจ้าเปรียบ 

การสะท้อนเหมือนกบัแกนแหง่จินตนาการท่ีสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัวตัถ ุและรูปร่าง

รูปทรงตา่งๆได้ ฉะนัน้ข้าพเจ้าจงึนําแนวคดินี ้  มาเป็นกรณีของวิธีการศกึษาการเปล่ียนแปลง 

รูปร่าง ลกัษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีทําให้เกิดการทวีคณูเหนือจินตนาการเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการออกแบบตอ่ไป 

2.6 แนวทางในการศึกษา 

            ข้าพเจ้าเร่ิมทําการศกึษาจากเซลล์จําพวก Radiolarian ตระกลู  Archeospicularia ท่ีมี

ลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพท่ีเรียบง่ายมีความนา่สนใจในด้านรูปร่างรูปทรง พืน้ผิ ว และ ทศัน

ธาตท่ีุประกอบกนั โดยสมบตัเิฉพาะตวัของตระกลูนีน้ัน้คือสามารถท่ีจะแตกตวัเกิดแนวรัศมีใหม่

ผา่นวิวฒันาการซึง่มีลกัษณะพิเศษท่ีมี ความคล้ายคลงึกบัทฤษฎี Promorphology และกรณีของ

วิธีการศกึษาการเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสูเ่ร่ืองของ แกนแหง่จินตนา การท่ีสามารถสร้างการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปล่ียนแปลงให้กบัวตัถ ุและรูปร่างรูปทรงตา่งๆได้  เพ่ือท่ีจะได้  รูปร่างลกัษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียวท่ีทําให้เกิดการทวีคณูเหนือจินตนาการ  (Imaginary Multiplication) (ภาพท่ี 2.13) 

 

ภาพท่ี 2.13 การผสมผสานทฤษฎี 

 2.6.1 วิธีการศกึษาวิธีท่ี 1 การทําเคร่ืองมือเพ่ือแสดงให้เห็นการสะท้อนของกระจกใน

องศาตา่งๆ 

ข้าพเจ้าได้ทําการทดลองโดยใช้สมบตัขิองการสะท้อน การเพิ่มคณูทวีคณู เพ่ือหารูปร่าง

รูปทรงของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเร่ิมจากการตดักระจก และนํามาประกอบใน

จํานวนท่ีตา่งกนัด้วยเทปใส (ภาพท่ี 2.14 – ภาพท่ี 2.15) 

 

ภาพท่ี 2.14 กระจกท่ีถกูตดัและประกอบด้วยเทปกาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.15 ขัน้ตอนในการทําการทดลองโดยใช้กระจก 

 

2.6.2 วิธีการศกึษาวิธีท่ี2 การทํา collage ในโปรแกรม Illustration (ภาพท่ี 2.16 

–  2.18) 

 

ภาพท่ี 2.16 การทดลองทํา Collage รูปแบบท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.17 การทดลองทํา Collage รูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2.18 การทดลองทํา Collage รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

   ส
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2.6.3 วิธีการศกึษาวิธีท่ี3 การตดักระดาษ 

 

ภาพท่ี 2.19 การทดลองหารูปทรงโดยใช้วิธีการตดักระดาษ 

 

สรุปแนวทางในการศกึษา 

 จากแนวทางในการศกึษาทัง้ 3 รูปแบบ ท่ีข้าพเจ้าได้ทําการทดลองออกมา พบวา่การทํา 

collageและการทดลองโดยใช้กระจกนัน้ ผลลพัธ์ท่ีได้ออกมาคือจะได้รูปแบบการแยกตวัท่ีตา่งออก 

ไปในเชิงรูปทรง  2 มิต ิสว่นการตดักระดาษนัน้ จะได้ผลออกมาท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่สองวิธีแรก 

ซึง่วิธีการศกึษาทัง้สามวิธีมีความนา่สนใจในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึมีความ

สนใจท่ีจะนําทัง้สามวิธีนีม้าใช้เป็นแนวคดิในการสร้างรูปทรง และทําการทดลองตอ่ไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 3 

วิธีการทดลองและแนวทางการออกแบบ 

  จากการศกึษาทฤษฎี Promorphology ในบทท่ี 2 และ วิธีการทดลองตา่งๆ ทําให้เห็นถึง

วิธีการท่ีแสดงถึง ลกัษณะการเปล่ียนแปลงของสตัว์เซลล์เดียว ในรูปแบบท่ีตา่งออกไปจากเดมิ ใน

บทนีข้้าพเจ้าจงึได้ทําการวิเคราะห์ และสรุปเป็นแนวทางในการพฒันาผลงาน โดยเร่ิมต้นจาก

การศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์ 

 

3.1 การศึกษาวิเคราะห์ทัศนธาตแุละการแปร 

เม่ือกลา่วถึงการเปล่ียนแปลง การกระจาย ขยายตวั ทําให้ข้าพเจ้านกึถึงลกัษณะของเส้น

ท่ีทําให้เกิดความรู้สกึไมห่ยดุนิ่ง ข้าพเจ้าจงึทําการศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัเส้น และความหมายของ

เส้นท่ีสิ่งผลตอ่ความรู้สกึของผู้พบเห็น (ภาพท่ี 3.1) 

 

ภาพท่ี 3.1 ความหมายของเส้นตา่งๆ 

(ท่ีมา: http://www.prc.ac.th/newart/webart/element02.html) 

   เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจดุหรือถ้าเรานําจดุมาวางเรียงตอ่ๆ  กนัไปก็จะ

เกิด เป็นเส้นขึน้ เส้นมีมิตเิดียว คือ ความยาวไมมี่ความกว้างทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีวา่งรูปร่าง

รูปทรง นํา้หนกั  สีตลอดจนกลุม่รูปทรงตา่งๆ  รวมทัง้เป็นแกนหรือ0 โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้น 

เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัของงานศลิปะทกุชนิด เส้นสามารถให้ความหมายแสดงความรู้สกึและอารมณ์  

23 
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ได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างรูปทรงตา่งๆนัน้อาศยัเส้นหลกั  2 ลกัษณะคือ เส้นตรง และ เส้นโค้ง  

(Curve Line) เส้นทัง้สองชนิดนี ้ 0 เม่ือนํามาจดัวางในลกัษณะตา่งๆกนัจะมีช่ือเรียกตา่งๆและให้

ความหมายความรู้สึกท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย 0 จากการศกึษา ลกัษณะของเส้นท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว (ตารางท่ี 3.1) มีดงันี ้

ตารางท่ี 3.1 ลกัษณะของเส้นท่ีแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว 

ชนิดของเส้น รูปประกอบ ความหมาย 

เส้นเฉียง, เส้นทแยงมมุ 

 

ให้ความรู้สกึ เคล่ือนไหว 

รวดเร็ว ไมม่ัน่คง 0  

เส้นหยกั, เส้นซิกแซก 

 

ให้ความรู้สกึ เคล่ือนไหว 

อยา่งเป็นอยา่งเป็น

จงัหวะมีระเบียบไม่

ราบเรียบ นา่กลวั

อนัตราย ขดัแย้ง ความ

รุนแรง 

เส้นโค้งแบบคล่ืน 

 

ให้ความรู้สกึเคล่ือนไหว

อยา่งช้าๆ ล่ืนไหล

ตอ่เน่ืองสภุาพออ่นโยน 

นุม่นวล 

เส้นโค้งแบบก้นหอย 

 
 

ให้ความรู้สกึเคล่ือนไหว 

คล่ีคลาย หรือเตบิโตใน

ทิศทางท่ีหมนุวนออกมา

ความเคล่ือนไหวท่ีไม่

สิน้สดุ 

   ส
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ตารางท่ี 3.1 ลกัษณะของเส้นท่ีแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว (ตอ่) 

ชนิดของเส้น รูปประกอบ ความหมาย 

เส้นโค้งวงแคบ 

 

ให้ความรู้สกึถึงพลงั

ความเคล่ือนไหวท่ี

รุนแรง  การเปล่ียน

ทิศทาง0 ท่ีรวดเร็วไมห่ยดุ

นิ่ง 

 

3.2 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของ Radiolarian (ภาพท่ี 3.2) 

 

ภาพท่ี 3.2 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสตัว์เซลล์เดียวสายพนัธุ์ Radiolarian 
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3.3 การศึกษาทดลองด้านรูปร่างรูปทรง 

การทดลองท่ี 1 แนวคดิการตอ่ประกอบ เปล่ียนแปลง เพิ่มจํานวน   

การศกึษารูปร่างรูปทรงรูปแบบท่ี 1 โครงสร้างท่ีมีแนวคดิมาจากเรขาคณิต 

เทคนิค: การพบัประกอบกระดาษและขึน้รูปทรงในโปรแกรม Rhinoceros 

จากทฤษฎี Promophology ท่ีอ้างอิงถึงรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีอยู ่ในรูปทรงธรรมชาติ  

ข้าพเจ้าจงึเร่ิมต้นทํางาน จากการศกึษารูปทรงเรขาคณิต ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัรูปทรงของสตัว์

เซลล์เดียวสายพนัธ์ Radiolarian โดยเร่ิมศกึษาจากการทําแบบจําลองรูปทรงจากกระดาษ (ภาพท่ี 

3.3) และขึน้รูปทรงในโปรแกรม Rhinoceros4.0 (ภาพท่ี 3.4 –3.5) ผลท่ีได้คือ ลกัษณะโครงสร้างท่ี

ได้ออกมานัน้มีความแข็งกระด้างและเป็นกลุม่ก้อนมากเกินไป  แม้วา่จะพลิกแพลงรูปทรงหรือตดั

มมุ เจาะชอ่งวา่งตา่งๆ  

 

ภาพท่ี 3.3 การศกึษาโครงสร้างโดยการทําแบบจําลองจากกระดาษ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.4 การสร้างแบบจําลองโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros4.0 

วิธีพบักระดาษ Origami แบบ Tessellations (ภาพท่ี 3.5) เป็นการพบั เพ่ือสร้างรูปร่าง

รูปทรงจากกระดาษแผน่เดียว ผลลพัธ์ท่ีได้ออกมาคือ รูปร่างรูปทรงท่ีได้แสดงให้เห็นถึง รูปแบบ  

(Pattern) ท่ีมีความตอ่เน่ืองสามารถขยบัสลบัเปล่ียนรูปแบบได้ ข้อเสียคือไมส่ามารถสร้างรูปร่าง

รูปทรงภายนอกตามท่ีต้องการได้ อนัเน่ืองมากจากวิธีการท่ีเป็นตวับงัคบัการขึน้รูปของวสัดุ  และ

รูปร่างรูปทรงยงัมีลกัษณะท่ีตนั ไมไ่ด้ให้ความรู้สกึเคล่ือนไหวเม่ือหยดุน่ิง  

 

ภาพท่ี 3.5 วิธีพบักระดาษ Origami แบบ Tessellations 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การศกึษารูปร่างรูปทรงรูปแบบท่ี 2 

จากปัญหาท่ีได้พบมาในข้างต้น ข้าพเจ้าจงึทําการศกึษาผลงานของศลิปิน ท่ีทํางาน

เก่ียวกบัโครงสร้าง แตใ่ห้ความรู้สกึไมต่นัและหยดุนิ่ง ซึง่พบวา่ ชอ่งวา่งและ มิตขิองเส้น เป็นสว่น

สําคญัท่ีทําให้รูปร่างรูปทรงดมีูจงัหวะและมิตขิองการเคล่ือนไหว ข้าพเจ้าจงึทําการปรับรูปแบบการ

พบัของเรขาคณิต โดยนําวิธีการขององค์ประกอบศลิป์เข้ามาชว่ยในการทํา ซึง่พบวา่รูปทรง เม่ือถกู

ใสม่ิตขิองเส้นโค้งลงไป ทําให้เกิดมิตขิองการเคล่ือนไหวท่ีเพิ่มมากขึน้ และเม่ือข้าพเจ้าสร้างรูปทรง

ได้ตามท่ีต้องการแล้วข้าพเจ้าจงึทําการประกอบดดัแปลงรูปแบบการพบัในรูปแบบอ่ืนๆ  (ภาพท่ี 

3.6 –3.8) 

 

ภาพท่ี 3.6 แบบจําลองรูปทรงจากกระดาษท่ีนําองค์ประกอบศลิป์เข้ามาชว่ย ชดุท่ี 1 

 

ภาพท่ี 3.7 แบบจําลองรูปทรงจากกระดาษท่ีนําองค์ประกอบศลิป์เข้ามาชว่ย ชดุท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.8 รูปทรงเรขาคณิตท่ีสร้างโดยโปรแกรม Rhinoceros 4.0 โดยนํามาจากรูปทรง  

ท่ีนําองค์ประกอบศลิป์เข้ามาชว่ย 

การศกึษารูปร่างรูปทรงรูปแบบท่ี 3 

การพบัประกอบท่ีตอ่ยอดมาจากการซํา้ของรูปทรงท่ีเกิดจากการตดักระดาษ  

        จากแนวทางการศกึษาในบทท่ี  2 ทําให้เห็นถึงวิธีการท่ีแสดงถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลง

ของสตัว์เซลล์เดียวในรูปแบบท่ีตา่งออกไปจากเดมิ สิ่งนีทํ้าให้ข้าพเจ้ามีความสนใจท่ีจะนําวิธีการ

มาตอ่ยอดในการสร้างฟอร์มตอ่ไป โดยวิธีการท่ีข้าพเจ้ามีความสนใจก็คือ เทคนิคการตดักระดาษ 

ท่ีทําให้เกิดจํานวนท่ีมากขึน้ โดยข้าพเจ้า เร่ิมท่ีจะตดัทอนรูปร่างรูปทรงของสตัว์เซลล์เดียวใน

รูปแบบกราฟฟิค (ภาพท่ี 3.9) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.9 การตดัทอนรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในรูปแบบตา่งๆ  

              หลงัจากนัน้นํารูปทรงท่ีได้ มาวาดลงในกระดาษและตดัให้ได้รูปทรงตามท่ีทําไว้ ใน

ขนาดท่ีตา่งๆกนั หลงัจากนัน้ก็นํามาทดลองประกอบ (ภาพท่ี 3.10)  

 

ภาพท่ี 3.10 การประกอบกระดาษท่ีเกิดจากการซํา้ของรูปทรง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.4 การศึกษาทดลองด้านพืน้ผิวและวัสดุ 

           จากข้อมลูลกัษณะทางกายภาพของ Radiolarian ข้าพเจ้าทําการสรุปรูปแบบเป็นตาราง

เพ่ือแบง่ แยกพืน้ผิวและโครงสร้างภายนอกออกมาเป็นทางด้านรูปธรรมและทางนามธรรม  

(ตารางท่ี 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์พืน้ผิวของสตัว์เซลล์เดียวสายพนัธุ์ Radiolarian 

รูปแบบ ลักษณะทางกายภาพทางรูปธรรม ลักษณะกายภาพ

ทางนามธรรม 

-โครงผลกึใส 

 

เป็นภาพท่ีมองเห็นภายใต้กล้อง

จลุทรรศน์ เม่ือสอ่งด้วยกล้องจะมี

ลกัษณะใสคล้ายโครงผลกึแก้วท่ี

สวยงาม มีการเหลือบแสง  

-ไมห่ยดุน่ิง 

-มีความโปร่งแสง 

โปร่งใส 

-เกิดการเหลือบแสง 

- รูพรุนคล้ายฟองนํา้ 

 

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวประเภทนี ้

ประกอบด้วยชัน้หินซิลิก้ามีการสาน

และถกัทอ ซํา้ทบัซ้อนทางธรรมชาต ิ

อยา่งเป็นจงัหวะจนเกิดเป็นชัน้

เปลือกพืน้ผิวมีความขรุขระไมเ่รียบ

เนียน มีลกัษณะเป็นรูพรุนคล้าย

ฟองนํา้ 

-รูปแบบ การเรียง

ตวัท่ีเกิดจากการซํา้

การทบัซ้อน 

-ผิวมีรูพรุนขรุขระไม่

เรียบเนียน 

-มีหนามกระจายอยูร่อบๆ 

 

แตกตวัเกิดแนวรัศมีใหมผ่า่น

วิวฒันาการ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

ประเภทนี ้ประกอบด้วยชัน้หินซิลิก้า

มีการสานและถกัทอ ซํา้ทบัซ้อนทาง

ธรรมชาต ิจนเกิดเป็นชัน้เปลือก 

 

-ความสมมาตรของ

รูปร่างรูปทรงท่ี

เกิดขึน้ใน โครงสร้าง

ทางธรรม ชาติ 

ข้าพเจ้าได้ทําตารางเพ่ือแบง่แยกพืน้ผิวและโครงสร้างภายนอกทางรูปธรรม และ ทางนาม 

ธรรม โดยข้าพเจ้านําข้อมลูนีเ้ป็นสิ่งตัง้ต้นในการทําการวิเคราะห์ เพ่ือหาวสัดท่ีุสามารถสร้าง

ลกัษณะรูปทรง หรือพืน้ผิวท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบัลกัษณะพืน้ผิวของสตัว์เซลล์เดียว โดยวสัดท่ีุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้าพเจ้ามีความสนใจจะนํามาใช้ในการศกึษาทดลองมีดงัตอ่ไปนี ้ คือ พลาสตกิ PET ใยบวบ หลอด

กาแฟ แผน่อะคริลิก และแผน่พลาสตกิ Iridescent  

3.5 กระบวนการทดลองด้านพืน้ผิวจากวัสดุ 

พลาสตกิPET  

            ข้าพเจ้ามีความสนใจในพืน้ผิวท่ีมีลกัษณะโปร่งใส , โปร่งแสง และการเปล่ียนแปลงของ

ลกัษณะพืน้ผิวท่ีสามารถยืดขยาย บดิตวัปรับลกัษณะได้ข้าพเจ้าเร่ิมต้นการทํางานโดยนําพลาสตกิ 

มามาตดัให้เป็นรูปทรงตา่งๆ ทัง้แบบสมมาตรและอสมมาตรแล้วนําไปให้ความร้อนในอณุหภมูิท่ี

แตกตา่งกนั (ภาพท่ี 3.11 – 3.12) ผลท่ีได้คือ เกิดร่องรอยของสีบริเวณพืน้ผิวท่ีให้ความรู้สกึถึงการ

เคล่ือน ไหว  

ข้อเสีย ก็คือไมส่ามารถสร้างรูปทรงให้เหมือนกนัเป็นครัง้ท่ีสองได้ แตด้่วยความนา่สนใจในพืน้ผิวท่ี

เกิดขึน้  ข้าพเจ้าจงึสนใจท่ีจะนํามาศกึษาตอ่ในการออกแบบตอ่ไป  

 

ภาพท่ี 3.11 พลาสตกิท่ีถกูให้อณุหภมูิแตร่ะจดุในเวลาท่ีแตกตา่งกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.12 พลาสตกิท่ีถกูการสร้างพืน้ผิวด้วยบดักรี 

ใยบวบ  

เน่ืองด้วยตวัพืน้ผิวของวสัดท่ีุมีลกัษณะเป็นใย ท่ีมีการทบัซ้อน อยา่งเป็นระเบียบ ซึง่ตอบ

โจทย์ในเร่ืองของ รูปแบบ การเรียงตวัท่ีเกิดจากการซํา้  การทบัซ้อน และ ผิวมีรูพรุน ขรุขระไมเ่รียบ

เนียน จดุนีทํ้าให้ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะนํามาทดลองในการสร้างพืน้ผิว โดยปัญหาของวสัดนีุคื้อมีเนือ้

ผิวท่ีหยาบ สากกระด้าง เม่ือสมัผสัไปนานๆ จะรู้สกึเจ็บ ข้าพเจ้าจงึนํายางพาราเข้ามาชว่ยในการ

ทํางานทดลองสร้างพืน้ผิวครัง้นี ้(ตารางท่ี 3.3)  

ตารางท่ี 3.3 ผลการทดลองการสร้างพืน้ผิวของใยบวบ 

การทดลอง รูปแบบการทดลองท่ีได้ ผลท่ีได้รับจากการทดลอง 

การชบุใยบวบ

ด้วยยางพารา

รอบท่ี1 

 

 

เนือ้วสัดหุลงัจากได้ทําการทดลอง มี

ลกัษณะท่ีนิ่มขึน้ เพราะความหยาบของ

พืน้ผิวถกูเคลือบด้วยเนือ้ยาง ทําให้เกิด

ผิวสมัผสัในลกัษณะใหม ่เม่ือมองด้วย

ตาเปลา่จะเห็นการเปล่ียนแปลงมากนกั 

เน่ืองด้วยสีของตวัวสัดท่ีุกลมกลืนไปกบั

เนือ้ผิว ทําให้ยงัคงลกัษณะกายภาพใน

รูปแบบเดมิอยู่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ่) 

การทดลอง รูปแบบการทดลองท่ีได้ ผลท่ีได้รับจากการทดลอง 

การชบุใยบวบ

ด้วยยางพารา

รอบท่ี2 

(ผสมสีขาว) 

 

 

จากผลลพัธ์ท่ีได้ทําการทดลองในครัง้

แรกทําให้ข้าพเจ้านํามาแก้ไปรับเปล่ียน

ในครัง้นี ้โดยการผสมสีฝุ่ นลงไปในเนือ้

ยางพารา และนําตวัใยบวบมาเคลือบ

ด้วยนํา้ยางอีกรอบ ทําให้ลกัษณะทาง

กายภาพเกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ในเร่ือง

สี พืน้ผิว และเนือ้สมัผสั  

สรุป รูปแบบการทดลองสร้างพืน้ผิวด้วยใยบวบ ลกัษณะการซ้อนทบัของเส้นใยทางธรรมชาต ิมี

ความนา่สนใจ แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิต และความสวยงามของพืน้ผิวธรรมชาตท่ีิเกิดจากความ

ตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ  

ข้อเสีย แตด้่วยกลิ่น และรูปทรงท่ีจดัการได้ยาก 

หลอดกาแฟ 

ข้าพเจ้าเคยได้ทําการศกึษาวิธีการสร้างพืน้ผิวจากหลอด แล้วพบวา่วิธีนีส้ามารถสร้าง

พืน้ผิวท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุนได้ จงึสนใจท่ีจะนํามาทําการทดลองตอ่ไป ข้าพเจ้าได้นํามาทําการ

ทดลองในสองรูปแบบคือ การให้ความร้อนด้วยหวัไฟ  และเตารีด (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 ผลการทดลองสร้างพืน้ผิวของหลอดกาแฟ 

เทคนิค รูปแบบการทดลอง พืน้ผิว ผลท่ีได้รับจากการ

ทดลอง 

การให้ความ

ร้อนด้วย 

Torch 

-การตดัหลอดตามแนวความ

กว้างแล้วรวบให้เป็นกลุม่ 

ในการละลายของตวั

หลอดท่ีคอ่ยๆหลอม

รวมกนัทําให้เกิดพืน้ 

ผิวท่ีความนา่สนใจ มีรู

พรุนและใยธรรมชาต ิ

รูปทรงเป็นกลุม่ก้อน 

สามารถประกอบเพิ่ม

ได้เร่ือยๆ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ่) 

เทคนิค รูปแบบการทดลอง พืน้ผิว ผลท่ีได้รับจากการ

ทดลอง 

การให้ความ

ร้อนด้วยเตา

รีด 

-การสานหลอด 

-การวางหลอดซ้อนๆกนั 

-การหัน่ฝานหลอด 

-การตดัหลอดตามแนวความ

กว้างแล้ว 

-รวบให้เป็นกลุม่ 

หลอดกาแฟท่ีละลาย

ทําให้เกิดพืน้ผิวท่ีมี

เปล่ียนไป ไมเ่รียบ

เนียนเกิด รูปแบบ

บางอยา่งบนตวัวสัด ุ

โดยขึน้อยูก่บัการตดั

และจดัวางหลอด 

สามารถสร้างพืน้ผิวท่ี

มีรูพรุนได้  

สามารถสร้างรูปร่าง

รูปทรงสามมิตไิด้บ้าง 

แตไ่มดี่นกั  

สรุป รูปแบบการทดลองสร้างพืน้ผิวด้วยหลอดนัน้มีความนา่สนใจ (ภาพท่ี 3.13) แตด้่วยเนือ้วสัดุ

นัน้มีลกัษณะท่ีไมล่ะเอียด และสร้างรูปร่างรูปทรงได้ไมดี่นกั และสีท่ีออกมาคอ่นข้างขุน่ทําให้ไม่

สามารถตอบสนองชิน้งานตามท่ีต้องการได้ ข้าพเจ้าจงึไมส่นใจท่ีจะนํามาใช้ในการศกึษาออกแบบ

ชิน้งานตอ่ 

 

ภาพท่ี 3.13 ผลท่ีได้จากการทดลองการสร้างพืน้ผิวและรูปทรงจากหลอดกาแฟ 
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แผน่อะคริลิก และแผน่พลาสตกิ Iridescent 

ข้าพเจ้ามีความสนใจในตวัวสัดอุะคริลิกท่ีตอบโจทย์ในเร่ืองของความใส และสีท่ีเหลือบ

มนัวาว สีสนัท่ีไมแ่นน่อนของแผน่พลาสตกิ Iridescent ซึง่ตอบโจทย์ในเร่ืองของ การเปล่ียนแปลง

และพืน้ผิวของเซลล์ท่ีมีลกัษณะใสเหลือบแสงท่ีเกิดขึน้ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ ข้าพเจ้าจงึนําวสัดุ

ทัง้ สองตวันีม้าใช้ในการทดลองโดยตอ่ยอดจากแนวทางท่ี  2 (ภาพท่ี 3.9) เร่ิมจากการตดัทอนรูป 

ทรงของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในรูปแบบตา่งๆ โดยโปรแกรม Illustrator 

  
ภาพท่ี 3.14 เลเซอร์คทัแผน่พลาสตกิและกระดาษ 

กระบวนการตอ่ไปข้าพเจ้าได้นําไฟล์ท่ีได้ไปทํา เลเซอร์คทั (ภาพท่ี 3.14) แล้วนํามาประกอบกนัเป็น

รูปทรงตา่งๆด้วยหวัไฟ โดยการพบั การบดิ ประกอบ เข้าด้วยกนั ให้มีลกัษณะของการเพิ่มทวีคณู 

และการเปล่ียนแปลง ข้าพเจ้าเร่ิมจากทดลองตอ่ตามรูปแบบแนวทางท่ี  2 พบวา่การจดัเรียงลําดบั

แนวตรง ให้ความรู้สกึท่ีเป็นระเบียบและจําเจเกินไป แตเ่ม่ือผสมขนาดท่ีตา่งกนัลงไปก็ให้เกิดมิติ

ของรูปทรงท่ีเพิ่มมากขึน้ (ภาพท่ี 3.15) 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 3.15 การจดัเรียงลําดบัในแนวตรงจากขนาดท่ีตา่งกนั 

หลงัจากนัน้ข้าพเจ้าได้ทําการทดลองขึน้รูปทรงอะคริลิกโดยใช้ความร้อน  (ภาพท่ี 3.16)ให้

มีลกัษณะ ของความโค้งตามต้นแบบ 3 มิต ิโครงสร้างกระดาษในแนวทางท่ี 1 แล้วนําสว่นของ

พลาสตกิมาผสมเข้าด้วยกนั ผลท่ีเกิดขึน้คือเกิดรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไปจากเดมิ และเกิดมิตท่ีิ

เพิ่มความนา่สนใจจากตวัวสัดพุลาสตกิท่ีเอามากระกอบ 

 

ภาพท่ี 3.16 การทดลองขึน้รูปทรงอะคริลิกโดยใช้ความร้อน  

กระบวนการสดุท้ายคือทดลองลองประกอบอะคริลิกโดยใช้เทคนิคการขดักนั (ภาพท่ี 

3.17) วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีกําหนดขนาดได้คอ่นข้างยาก และไมค่อ่ยแข็งแรง เพราะร่องท่ีกําหนดมานัน้

ต้องพอดีกนั ถึงจะนํามาประกอบกนัได้พอดี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.17 การทดลองขึน้รูปทรงอะคริลิกโดยใช้วิธีขดัประกอบ  

สรุป การใช้แผน่อะคริลิก และแผน่พลาสตกิ Iridescent เทคนิคท่ีข้าพเจ้าสนใจนํามาใช้คือการ ขึน้

รูปด้วยความร้อน เพราะเป็นเทคนิคท่ีสามารถสร้างรูปทรงท่ียดึกนัได้แข็งแรงได้ สว่นเทคนิคการขดั

ประกอบนัน้ ข้าพเจ้าอาจจะหาตวัชว่ยในการเช่ือมอ่ืนๆมาใช้ประกอบด้วยการเพิ่มแผน่พลาสตกิ

เข้าไปในงานทําให้งานเกิดมิตท่ีินา่สนใจมากขึน้ 

ข้อเสีย พืน้ผิวมีลกัษณะแบน ไมใ่ห้ความรู้สกึถึงความเป็นธรรมชาต ิแตด้่วยลกัษณะของเงาและ

การเหลือบแสงท่ีเกิดขึน้ ทําให้ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะนํามาใช้ในการศกึษาออกแบบชิน้งานตอ่  

 

 

 

 

 

   ส
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3.6 การใช้เคร่ืองมือในการสร้างรูปทรง (Rhinoceros 4.0) 

1. ข้าพเจ้าเร่ิมทําการทดลองโดยตดัทอนพืน้ผิวของสตัว์เซลล์เดียวออกมาในรูปรูปแบบกราฟฟิค

และนํามาขึน้รูปในโปรแกรม Rhinoceros 4.0 (ภาพท่ี 3.18) 

 

ภาพท่ี 3.18 การสร้างพืน้ผิวโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 4.0 

2. จากนัน้นํารูปทรงกระดาษท่ีได้จากแนวคดิท่ี 1 มาสร้างรูปทรงเรขาคณิต ในโปรแกรมรวมถึงรูป 

ทรงพืน้ฐานเรขาคณิต (ภาพท่ี 3.8) 

ผลลพัธ์ท่ีได้ 

 

ภาพท่ี 3.19 พืน้ผิวรูปแบบท่ี 1 

   ส
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ภาพท่ี 3.20 พืน้ผิวรูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 3.21 พืน้ผิวรูปแบบท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.22 พืน้ผิวรูปแบบท่ี 4 

 

ภาพท่ี 3.23 พืน้ผิวรูปแบบท่ี 5 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 4 

ผลการทดลองวัสดุและแนวทางการออกแบบ 

หลงัจากท่ีข้าพเจ้าได้ทําการทดลองแนวทางการออกแบบในรูปแบบตา่งๆ  พบวา่ข้าพเจ้ามี

ความสนใจในแนวทางท่ี 2 มากท่ีสดุ เพราะแนวทางนีเ้ป็นแนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียน  

แปลงในเชิงทศันมายาจากกระบวนการ ซึง่ตอบโจทย์กบัการทํางาน และมีความนา่สนใจมากท่ีสุ ด  

ข้าพเจ้าจงึทําการทดลอง จดัองค์ประกอบจากทศันธาตท่ีุได้ ออกมาเป็นภาพร่างเคร่ืองประดบัโดย

คร่าวๆ ในปริมาณและสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัออกไป สว่นของพืน้ท่ีในการสวมใสน่ัน้ ข้าพเจ้ามีความ

สนใจพืน้ท่ีบริเวณสว่นบนของร่างกาย เพราะเป็นบริเวณท่ีสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงแยกขยาย

ได้อยา่งชดัเจนท่ีสดุ โดยกระบวนการในการทํางานของข้าพเจ้านีจ้ะเร่ิมจากกระบวนการการสร้าง

รูปทรง 3 มิต ิแล้วนําไปพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิต ิ(ภาพท่ี 4.1 )โดยวสัดท่ีุข้าพเจ้าเลือกนัน้คือ พอ

ลิเมอร์-เซรามิกส์ (ภาพท่ี 4.2 ) 

4.1 กระบวนการการสร้างรูปทรง 3 มิต ิ

สืบเน่ืองจากการทดลองครัง้ท่ีแล้วโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 4.0 ทําให้ข้าพเจ้าได้

รูปแบบของรูปทรงท่ีจะนํามาใช้ใน (ภาพท่ี 4.1)หลงัจากนัน้ ข้าพเจ้าก็นําไฟล์ท่ีได้ทําเอาไว้ไปพิมพ์

ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิต ิซึง่วสัดท่ีุจะใช้พิมพ์นัน้มีหลากหลาย รวมถึงเคร่ืองท่ีใช้พิมพ์ก็มีความ

ละเอียดท่ีแตกตา่งกนั ทําให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ โดยในขัน้ตอนนีทํ้าให้ข้าพเจ้าต้องเปล่ียนหา

ร้านพิมพ์มาหลายร้านด้วยกนั เพราะร้านพิมพ์บางร้านไมไ่ด้คณุภาพตามความละเอียดท่ีต้องการ   

ซึง่ข้อจํากดัในการพิมพ์ของข้าพเจ้าคือ 1.วสัดท่ีุพิมพ์ออกมา ต้องสามารถนํามาทําบล็อกซิลิโคนได้ 

2.สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี 3.ระยะเวลาและเงินทนุ จนสดุท้ายมาสรุปอยูท่ี่วสัดุพอลิเมอร์-เซรา

มิกส์(ภาพท่ี 4.2)เน่ืองจากข้าพเจ้ามีความต้องการท่ีจะใช้ในจํานวนหลายชิน้ ข้าพเจ้าจงึเลือกพอลิ

เมอร์-เซรามิกส์(ภาพท่ี 4.2) เพราะข้อดีของวสัดชุนิดนี ้คือ สามารถนําไปหลอ่แมพ่ิมพ์ซิลิโคนได้

เลย ทําให้ลดระยะเวลาในการทํางานให้เร็วย่ิงขึน้ (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งชิน้สว่น 3 มิต ิท่ีเลือกนํามาพิมพ์ 

 

 
ภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งชิน้สว่นงานพิมพ์ 3 มิต ิวสัดเุซรามิก 
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ภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งชิน้สว่นงานพิมพ์ 3 มิต ิวสัดเุซรามิกหลงัจากกระบวนการการทําแมพ่ิมพ์

ซิลิโคนยาง ฉีดเทียน และหลอ่ด้วยวสัดทุองเหลือง 

 

4.2 กระบวนการออกแบบภาพร่าง 2 มิต ิ

เม่ือได้ชิน้สว่นจากการพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิต ิและหลอ่ออกมาเป็นชิน้ๆแล้ว ตอ่ไปจะ

เป็นในสว่นของการทําภาพร่าง 2 มิต ิเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยข้าพเจ้านํา

ชิน้สว่นท่ีได้จากการสร้างรูปทรงในโปรแกรม Rhinoceros 4.0 มาจดัองค์ประกอบในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ Illustrator เพ่ือค้นหารูปแบบของชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีคาดวา่จะมีความเป็นไปได้ใน

อนาคต (ภาพท่ี 4.4 –4.8) 

แบบร่าง 2 มิต ิชดุท่ี 1 และ 2 (ภาพท่ี 4.4- 4.5) นัน้ได้ออกแบบมา โดยแสดงออกถึงกลุม่

ก้อนท่ีคอ่ยๆขยายตวั แตเ่ม่ือข้าพเจ้าได้ชิน้งานจากการหลอ่มาแล้ว ทําให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงปัญหา

ในเร่ืองของ คา่ใช้จา่ย เวลา นํา้หนกัและขนาด ข้าพเจ้าจงึไมส่นใจท่ีจะนํารูปแบบนีม้าใช้ และทํา

การตดัทอนให้มีความเหมาะสมในการผลิตจริงมากย่ิงขึน้ (ภาพท่ี 4.6- 4.8) 
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ภาพท่ี 4.4 แบบร่าง 2 มิต ิเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศลิป์ ชดุท่ี 1 

 
ภาพท่ี 4.5 แบบร่าง 2 มิต ิเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศลิป์ ชดุท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.6 แบบร่าง 2 มิต ิเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศลิป์ ชดุท่ี 3 

 
ภาพท่ี 4.7แบบร่าง 2 มิต ิเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศลิป์ ชดุท่ี 4 
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ภาพท่ี 4.8 แบบร่าง 2 มิต ิเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศลิป์ ชดุท่ี 5 

 

4.3 การสรุปแบบเพ่ือนําไปสู่การผลิตชิน้งานจริง 

หลงัจากท่ีลองจดัองค์ประกอบโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้ชิน้สว่นจากการ

หลอ่งานพิมพ์ 3 มิต ิแล้ว ข้าพเจ้าจงึทําการปรับแบบเพ่ือให้ได้ขนาดท่ีถกูต้องตามท่ีได้ทําแมพ่ิมพ์

มา นําชิน้สว่น มาลองวางตอ่ประกอบเพ่ือปรับแบบ หาความเป็นไปได้ในการสร้างชิน้งาน เพ่ือให้

เห็นถึงสดัสว่น ชอ่งวา่ง องศาการเอียง และการประกอบท่ีสามารถทําได้จริง โดยแบบท่ีข้าพเจ้าได้

ทําการเลือกนํามาทํามีดงันี ้(ภาพท่ี 4.9 –4.13)

 
ภาพท่ี 4.9 แบบร่าง 2 มิต ิสร้อยคอ  
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ภาพท่ี 4.10 แบบร่าง 2 มิต ิแหวน 

 
ภาพท่ี 4.11 แบบร่าง 2 มิต ิเคร่ืองประดบับริเวณหู 

 

 
ภาพท่ี 4.12 แบบร่าง 2 มิต ิตา่งห ู
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ภาพท่ี 4.13 แบบร่าง 2 มิต ิกําไลข้อมือ 

  

เม่ือได้ชิน้งานท่ีทําการเลือกมาแล้ว ข้าพเจ้าจงึทําการเขียนแบบชิน้งาน (ภาพท่ี 4.14 – 4.24 ) เพ่ือ

หาขนาดและสดัสว่นท่ีแท้จริง เพ่ือสะดวกตอ่การผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.15 ภาพเขียนแบบแหวน Ring 2 และ Ring 3 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.16 เขียนแบบแหวน Ring 1 และ Ring 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.17 เขียนแบบชิน้สว่นประกอบ Spare Parts 1 และ Spare Parts 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.18 เขียนแบบชิน้สว่นประกอบ Spare Parts 3 และ Spare Parts 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.19 เขียนแบบชิน้สว่นประกอบ Spare Parts 5 และ Spare Parts 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.20 เขียนแบบชิน้สว่นประกอบ Spare Parts 7 และ Spare Parts 8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

 

ภาพท่ี 4.21 เขียนแบบชิน้สว่นประกอบ Spare Parts 9 และ Spare Parts 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.22 เขียนแบบเคร่ืองประดบับริเวณห ูและ ตา่งหู  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.23 เขียนแบบสร้อย รูปแบบท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.24 เขียนแบบสร้อย รูปแบบท่ี 2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.5 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน 

หลงัจากท่ีข้าพเจ้าได้ทําการเขียนแบบชิน้งานท่ีจะนํามาผลิตจริงแล้ว (ภาพท่ี 4.14- 4.24) 

ข้าพเจ้าจงึทําการผลิตชิน้งานจริง โดยเร่ิมจาก แบง่การทํางานเป็นสองสว่น คือ 1.สว่นท่ีเป็นแผน่

ฉล ุ(ภาพท่ี 4.25- 4.29) 2.การประกอบชิน้สว่นท่ีได้จากการหลอ่ (ภาพท่ี 4.30- 4.43) 

 

สว่นท่ี 1 สว่นท่ีเป็นแผน่ฉล ุ

 

ภาพท่ี 4.25 เตรียมแบบท่ีใช้ในการฉลปุระกอบ 

 

ภาพท่ี 4.26 อบออ่นเพ่ือเตรียมพบัประกอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.27 พบัประกอบ 

 

ภาพท่ี 4.28 โค้งชิน้งานด้วยเลาแหวน และทําการอบออ่น (ภาพท่ี 4.26) 

 

ภาพท่ี 4.29 การเช่ือมประกอบชิน้งาน 

1. เตรียมแบบเพ่ือรอฉล ุ(ภาพท่ี 4.25) และทําการอบออ่น (ภาพท่ี 4.26 ) 

2. ฉลแุผน่โลหะทองแดงตามแบบท่ีได้ทําไว้ และนํามาโค้งพบัประกอบให้ได้ตามแบบท่ี

ต้องการ(ภาพท่ี 4.28 –  4.29) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. นํามาประกอบเข้าด้วยกนัโดยการเช่ือม (ภาพท่ี 4.29) เม่ือเช่ือมเสร็จนําไปแชก่รดทําความ

สะอาด 

สว่นท่ี 2 ชิน้สว่นท่ีได้จากการหลอ่ 

สร้อยคอชิน้ท่ี 1 (ภาพท่ี 4.30) 

นําสว่นประกอบท่ีได้จากการหลอ่มาประกอบเข้ากบัแผน่ฉลท่ีุถกูนํามาขึน้รูปเรียบร้อยแล้ว จดั

องค์ประกอบ และเช่ือมประกอบทกุชิน้เข้าด้วยกนัให้ได้ตามแบบร่าง  

 

ภาพท่ี 4.30 การเช่ือมประกอบชิน้สว่นท่ีได้จากการหลอ่เข้าด้วยกนั  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สร้อยคอชิน้ท่ี 2 

 

ภาพท่ี 4.31 เช่ือมประกอบชิน้สว่นท่ีได้จากการหลอ่กบัสายสร้อย  

 
ภาพท่ี 4.32 ภาพชิน้งานสร้อยคอชิน้ท่ี1 และ ชิน้ท่ี 2 ก่อนนําไปชบุ 

สร้อยคอชิน้ท่ี 3 

1. เช่ือมประกอบชิน้สว่นท่ีได้จากการหลอ่เข้าด้วยกนัตามแบบท่ีได้คดิเอาไว้ โดยมีการ

ปรับเปล่ียนแบบซึง่คํานงึจากมมุการบดิตวั และนํา้หนกัตา่งๆ  (ภาพท่ี 4.31 – 4.32) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. เม่ือได้ชิน้สว่นประกอบครบตามแบบแล้ว นํามาเช่ือมตดิหว่งทองเหลืองบริเวณด้านท่ีใช้ใน

การประกอบ(ภาพท่ี 4.33 - 4.35) 

 

ภาพท่ี 4.33 ชิน้สว่นหลงัจากนํามาประกอบรูปสว่นท่ี 1 

 

ภาพท่ี 4.34 ชิน้สว่นหลงัจากนํามาประกอบสว่นท่ี 2 

 

ภาพท่ี 4.35 ชิน้สว่นหลงัจากนํามาประกอบสว่นท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการท่ีได้ออกแบบไว้ในข้างต้น เม่ือได้ทําการเช่ือมประกอบชิน้งานทัง้หมดแล้ว เกิดปัญหาใน

การสวมใส ่ข้าพเจ้าจงึทําการพลิกแพลงแบบ โดยเปล่ียนเป็นสร้อยสัน้ท่ีทิง้ตวัลงมาในบริเวณชว่ง

หลงั (ภาพท่ี 4.36 - 4.37) 

 

ภาพท่ี 4.36 ภาพชิน้งานตามแบบร่าง 2 มิติ 

 

ภาพท่ี 4.37 ภาพชิน้งานหลงัจากการพลิกแพลงรูปแบบ ก่อนนําไปชบุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้าพเจ้าได้ทําการแยกสร้อยออกเป็นสองสว่น เพ่ือให้สะดวกตอ่การสวมใส ่และเช่ือม

ประกอบเพิ่มเตมิในสว่นด้านหลงั เพ่ือทําให้เกิดมิตท่ีิมากขึน้ 

สร้อยคอชิน้ท่ี 4 

1. นําชิน้สว่นท่ีได้จากการหลอ่มาตอ่กนัโดยใช้หว่งทองเหลือง  (ภาพท่ี 4.38) 

2. เช่ือมปิดหว่ง และประกอบข้อตอ่ก้ามปลูงไป 

 
ภาพท่ี 4.38 การประกอบชิน้สว่นด้วยหว่งทองเหลือง 

ตา่งหรูะย้า 

1. เช่ือมชิน้สว่นท่ีได้หลอ่มาเข้าด้วยกนั และนําเม็ดทองแดงมาตกแตง่เพ่ือเพิ่ม ลายระเอียด  

(ภาพท่ี 4.39) หลงัจากนัน้เช่ือมหว่งไปท่ีบริเวณด้านบน เพ่ือนําไปประกอบกบัฐานตา่งหู 

 
ภาพท่ี 4.39 ชิน้สว่นตา่งหกู่อนเช่ือมหว่งบริเวณด้านบน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตา่งห ู(ภาพท่ี 4.40) 

1. เช่ือมชิน้สว่นท่ีได้หลอ่เข้าด้วยกนั หลงัจากนัน้ ก็นําไปเช่ือมประกอบกบัก้านตา่งหู   

เคร่ืองประดบับริเวณจมกู (ภาพท่ี 4.40) 

1. เช่ือมชิน้สว่นท่ีได้หลอ่มาเข้าด้วยกนั และนําเม็ดทองแดงมาตกแตง่เพ่ือเพิ่ม ลายละเอียด  

 
ภาพท่ี 4.40 ชิน้งานตา่งหแูละ เคร่ืองประดบับริเวณจมกู 

กําไลข้อมือ 2 

1. เช่ือมชิน้สว่นท่ีได้หลอ่มาเข้าด้วยกนั ตามแบบท่ีได้ทําเอาไว้  

2. นําแปะตัง้มาฉลใุห้ความกว้างเทา่กบัชอ่งวา่งบริเวณด้านหลงั นํามาบดิและยดึเข้าไปใน

ชอ่ง เพ่ือทําให้กําไลสามารถเด้งเปิดปิดเป็นสปริงได้ 

กําไลข้อมือ 1 (ภาพท่ี 4.41) 

1. เอาลวดทองเหลือขนาด 0.5 มิลลิเมตร  มาม้วนรอบข้อมือ 

2. เช่ือมประกอบให้ตดิกบัชิน้สว่นท่ีหลอ่มาบริเวณสว่นด้านหน้า  หลงัจากนัน้ นําข้อตอ่

ทองเหลืองมาร้อยใสล่วดเพ่ือเพิ่มความหนา และนําไปเช่ือมประกอบกบัชิน้สว่นโลหะท่ี

หลอ่ประกอบมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. เช่ือมโลหะทองแดงเม็ดกลมลงไปในบริเวณท่ีเห็นปลายเส้นลวดเพ่ือเป็นการเก็บชิน้งาน  

 

ภาพท่ี 4.41 กระบวนการทํากําไลข้อมือ 1 

เข็มกลดั (ภาพท่ี 4.43) 

1. เช่ือมชิน้สว่นท่ีได้หลอ่มาเข้าด้วยกนั  

2. ฉลแุผน่วงกลมขนาด 5 mm แล้วนํามาเช่ือมประกอบกบัเม็ดกลม และลวดทองเหลือง 

หรือจากนัน้ นํามาเช่ือมมาตดิกบัชิน้สว่นโลหะท่ีได้ประกอบไว้ในข้างต้น  

3. เช่ือมสว่นของเข็มบริเวณด้านหลงั 

 

ภาพท่ี 4.42 กระบวนการทําเข็มกลดั 

4.6 สรุปผลการทดลองวัสดุและแนวทางการออกแบบ 

 จากท่ีได้ทําการผลิตชิน้งานออกมา ทําให้ได้เห็นถึงกรอบของการผลิตในขัน้ตอนของการ

ทําแมพ่ิมพ์ยางซิลิโคน และการพิมพ์ชิน้งานด้วยเคร่ืองพิมพ์3มิต ิท่ีต้องคํานงึถึงความหนา และการ

ตดัยาง เพ่ือให้ง่ายตอ่การฉีดเทียนหลอ่เป็นโลหะในขัน้ตอนตอ่ไป นอกจากนีว้สัดเุซรามิก -พอลิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมอร์ท่ีใช้ในการพิมพ์ชิน้งาน ท่ีข้าพเจ้าได้ทําการออกแบบด้วยโปรแกรม Rhiniceros 4.0 มีราคาสงู 

ผนวกกบั นํา้หนกัท่ีจะเกิดขึน้ หลงัจากทําการหลอ่ประกอบ ทําให้การออกแบบมีข้อจํากดั ทัง้ใน

เร่ืองขนาด และรูปแบบดงันัน้ข้าพเจ้าจงึใช้ลกัษณะการประกอบม้วนดดัโค้งของแผน่โลหะทองแดง 

เข้ามาชว่ยในการสร้างมิตขิองชิน้งาน ให้ตอบโจทย์มากย่ิงขึน้   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 5 

ผลงานเคร่ืองประดับ 

 

5.1 ผลงานเคร่ืองประดับ 

 ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีข้าพเจ้าได้ทําการสร้างสรรค์ออกมานัน้ มีแนวคดิมาจากการ

แตกตวัของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในมิตรูิปแบบท่ีมีความแตกตา่งออกไป โดยข้าพเจ้าจะแบง่แนวคดิ

ออกเป็น 3 ชว่งด้วยกนั คือ ก่อตวั  (Creation) แตกตวั  (Duplication) และ พฒันา  (Evolution) 

โดยพืน้ท่ีการตดิตัง้สวมใสเ่คร่ืองประ ดบั นัน้ข้าพเจ้าเลือกสว่นบริเวณด้านบนของร่างกาย ท่ีมี

ลกัษณะ เป็นโพรง ซอก หรือมีพืน้ท่ีกว้าง เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง แตกตวัได้ยา่ง

ชดัเจน  

 5.1.1 ก่อตวั 

 

 
ภาพท่ี 5.1 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 1 

เข็มกลดัท่ีแสดงถึงการก่อตวัจากจดุศนูย์กลาง 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.2 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 2 และ 3 ตา่งหท่ีูแสดงถึงการก่อตวัจากจดุศนูย์กลาง 

 

ภาพท่ี 5.3 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 4 ตา่งหท่ีูแสดงถึงการก่อตวัตามแนวดิง่ 

 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.4 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 5 กลุม่แหวน 4 วง ท่ีแสดงถึงการก่อตวัตามแนวซอกนิว้ 

 

ภาพท่ี 5.5 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 6 เคร่ืองประดบับริเวณใบห ู                                        

ท่ีแสดงถึงการก่อตวัตามแนวซอกใบหู 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.1.2 การแตกตวั 

 

ภาพท่ี 5.6 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 7 เคร่ืองประดบับริเวณลําคอ                                         

ท่ีแสดงถึงการแตกตวัตามแนวขวาง 

 

ภาพท่ี 5.7 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 8 และ 9 เคร่ืองประดบับริเวณจมกู                                         

ท่ีแสดงถึงการแตกตวัตามแนวโพรง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.8 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 10  สร้อยคอท่ีแสดงถึงการแตกตวั 

 

ภาพท่ี 5.9 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 11 สร้อยคอท่ีแสดงถึงการแตกตวั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.1.3  การพฒันา 

 

ภาพท่ี 5.10 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 12 สร้อยคอท่ีแสดงถึงการพฒันารูปร่างลกัษณะ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.11 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 13 สร้อยคอท่ีแสดงถึงการพฒันารูปร่างลกัษณะ 

 

ภาพท่ี 5.12 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 14 เคร่ืองประดบับริเวณข้อมือท่ีแสดงถึงการพฒันา

รูปร่างลกัษณะ 
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ภาพท่ี 5.13 ภาพแสดงผลงานสําเร็จชิน้ท่ี 15 กําไลข้อมือท่ีแสดงถึงการพฒันารูปร่างลกัษณะ 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 
5.2 การสวมใส่เคร่ืองประดับ 

 

ภาพท่ี 5.14 ภาพชิน้งานเคร่ืองประดบับนนางแบบ รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 5.15 ภาพชิน้งานเคร่ืองประดบับนนางแบบ รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 5.16 ภาพชิน้งานเคร่ืองประดบับนนางแบบ รูปแบบท่ี 3 

 

ภาพท่ี 5.17 ภาพชิน้งานเคร่ืองประดบับนนางแบบ รูปแบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 5.18 ภาพชิน้งานเคร่ืองประดบับนนางแบบ รูปแบบท่ี 5 
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ภาพท่ี 5.19 ภาพชิน้งานเคร่ืองประดบับนนางแบบ รูปแบบท่ี 6 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 6 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

ศลิปนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัการแบง่ตวัของ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ประเภทไม่

อาศยัเพศจากแนวความคดิการแบง่ตวัของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพ่ือปรับเปล่ียนลกัษณะไปสูรู่ปแบบ

อ่ืน เม่ือเซลล์เกิดวิวฒันาการ การเพิ่มจํานวนท่ีเกิดจากการซํา้ของโครงสร้างทางธรรมชาต ิทําให้

เกิด มิตใิหมใ่นทางกายภาพ และ  ลกัษณะของรายละเอียดท่ีผิดแผกไปจากเดมิท่ีควรจะเป็น โดย

ข้าพเจ้า ได้นําความนา่สนใจในจดุนีม้าผนวกกบั ทฤษฎี Promorphology ซึง่เป็นทฤษฎีอ้างอิงถึง

การกําเนิดของเซลล์สิ่งมีชีวิตท่ีมีจดุเร่ิมต้นจากโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์ จากข้อมลู

เม่ือมมุแตกสะท้อนออกมา เราจะเปรียบได้กบัวิวฒันาการ รูปทรงธรรมชาตขิองสตัว์เซลล์เดียว ท่ีมี

โอกาสท่ีจะเกิดขึน้ได้ ข้าพเจ้าได้ทําการทดลองในเร่ืองของวสัดแุละวิธีการมาหลายรูปแบบด้วยกนั 

เพ่ือหารูปร่างของชิน้งานท่ีตอบโจทย์มากท่ีสดุ โดยสดุท้ายข้าพเจ้าได้สรุปสิ่งท่ีเลือกออกมานัน้คือ 

วิธีการสร้างรูปร่างโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 4.0 เพราะ เป็นวิธี ท่ีตอบโจทย์ในเร่ืองของการ

เปล่ียนแปลงในเชิงทศันมายาจากกระบวนการ นอกจากนีย้งัสามารถสร้างรูปทรงเพิ่มเตมิ ท่ีแปร

เปล่ียนไปได้โดยไมมี่ข้อจํากดั  โดยหลงัจากท่ีได้รูปร่างท่ีต้องการออกมาแล้ว ข้าพเจ้าก็นํามา

จดัเรียง องค์ประกอบและสรุปออกมาเป็นผลงานเคร่ืองประดบัจํานวน 15 ชิน้ คือ 

-สร้อยคอ จํานวน  5 ชิน้ 

เคร่ืองประดบับริเวณหลงั  จํานวน  1 ชิน้ 

กําไล    จํานวน  2 ชิน้ 

เคร่ืองประดบับริเวณหู  จํานวน  1 ชิน้ 

เคร่ืองประดบับริเวณจมกู  จํานวน  2 ชิน้ 

ตา่งหสูัน้   จํานวน  2 คู ่

ตา่งหยูาว   จํานวน  1 คู ่

เข็มกลดั    จํานวน  1 ชิน้ 
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ผลลพัธ์ท่ีได้การการทําโครงการศลิปะนิพนธ์ออกแบบเคร่ืองประดบัในครัง้นีคื้อ ได้มมุมอง

ใหมเ่ก่ียวกบัการสร้างสรรค์ ผลงานเคร่ืองประดบั ท่ี สามารถถ่ายทอดมิตใิหมด้่าน ของสนุทรียะทาง

ชีววิทยา ท่ีเกิดจากการเปล่ียนรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว โดยอาศยัเคร่ืองมือ และวิทยาการ

ตา่งๆ ซึง่ เอือ้ตอ่จินตนาการทางด้าน การมองในตวับคุคลโดยมีร่างกายเป็นตวัถ่าย ทอด ซึง่เคร่ือง 

ประดบัท่ีได้ออกมานัน้สามารถตอบโจทย์ได้กบัความต้องการของข้าพเจ้าได้อยา่งสมบรูณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค 

o เน่ืองจากเทคนิคท่ีใช้ในการทําเคร่ืองประดบัชดุนี ้สว่นใหญ่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การออกแบบ ซึง่เม่ือทําการ พิมพ์ออกมาเป็นรูปทรง 3D แล้วทําให้เกิดปัญหาในการเก็บ

นํา้หนกั เน่ืองจากรายระเอียดท่ีมีอยูโ่ดยรอบ ทําให้ชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีได้ทําออกมา

บางชิน้คอ่นข้างมีนํา้หนกั และ ทําให้เกิดการจํากดัรูปแบบบางอยา่งไป  นอกจากนีย้งัเกิด

ปัญหาเก่ียวกบัการฉีดเทียน เพราะรูปแบบท่ีซบัซ้อน ทําให้ไมส่ามารถฉีดเทียนด้วยมือได้ 

o เทคนิคการพิมพ์ 3D นัน้มีราคาท่ีสงูทําให้เกิดการจํากดัให้เร่ืองของขนาดความสงูและ

รูปแบบของชิน้งาน 

วิธีการแก้ไข 

o หาท่ีฉีดเทียนด้วยเคร่ืองฉีดเทียนด้วยระบบแบบสญุญากาศ ปรับแบบให้มีรูปแบบท่ี

เหมาะสม และเก็บประสบการณ์นีไ้ว้เรียนรู้ในการทํางานตอ่ไป 

o ออกแบบชิน้งานท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบ และแนวความคดิ ให้อยูใ่นกรอบความ

เป็นไปได้ในการผลิต แตก็่ยงัคงไว้ซึง่แนวความคดิท่ีต้องการจะส่ือสารออกมา  

o ให้เวลากบัการออกแบบภาพร่างให้มากขึน้ เพ่ือการสร้างสรรค์ และผลิตชิน้งาน ได้

คณุภาพตามกระบวนการ 
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ำนกัหอ
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อาจารย�ท่ีปรึกษาศลิปนิพนธ์ ผศ.ดร.วีรวฒัน์ สิริเวสมาศ 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์� 

1. ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

(ภาษาไทย) โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้รับเเรงบนัดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ี

เปล่ียนเเปลงในเชิงทศันมายา 

 (ภาษาองักฤษ) PHYLOGILLUSION JEWELRY 

2. ท่ีมาและความสาํคัญของปัญหา 

สิ่งมีชีวิตเล็กๆเซลล์เดียวใต้ทะเล เป็นจดุกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก การแปรผนัของ

เปลือกโลกและสณัฐานตา่งๆล้วนสง่ผลตอ่การดํารงอยูข่องสิ่งมีชีวิต โดยนํามาซึง่ขัน้ตอนแหง่

วิวฒันาการและการปรับตวัในรูปแบบตา่งๆ ทัง้เพ่ือดํารงสายพนัธุ์ตัง้เดมิ เชน่เดียวกบัการเปล่ียน

คณุสมบตัยีินส์เดมิให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ กระทัง่ปรับตวัปรับเปล่ียนรูปร่างไปตาม

ลกัษณะของสภาพแวดล้อม เพ่ือเอือ้ตอ่การดํารงชีวิตรอดตอ่ไป จากแนวความคดิการแบง่ตวัของ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพ่ือปรับเปล่ียนลกัษณะไปสูรู่ปแบบอ่ืน เม่ือเซลล์เกิดวิวฒันาการ การเพิ่ม

จํานวนท่ีเกิดจากการซํา้ของโครงสร้าง ทางธรรมชาต ิทําให้เกิดมิตใิหมใ่นทางกายภาพ และ

ลกัษณะของรายละเอียดท่ีผิดแผกไปจากเดมิท่ีควรจะเป็น  
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จากแรงบนัดาลใจนีสู้ก่ารสร้างสรรค์ผา่นทศันมายา ในทางจิตวิทยา การตีความท่ี

บดิเบือนจากสมองอนัเน่ืองมาจากลกัษณะท่ีผิดแปลกไป ทําให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการรับรู้ 

ซึง่ในแตล่ะตวับคุคลสามารถรับรู้และตีความออกมาได้หลายความหมายขึน้อยูก่บัประสบการณ์

และจินตนาการสว่นบคุคล ลกัษณะท่ีแปลกไปหรือแตกตา่งจากสิ่งท่ีเคยชิน ทําให้เกิดมิติ

กระบวนการทางความคดิในแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนั สิ่งนีส้ง่ผลให้การรับรู้เกิดความแตกตา่ง

ถึงแม้จะเกิดจากของสิ่งเดียวกนั ซึง่เป็นหลกัการท่ีเรียกวา่“ทศันมายา (optical illusion)” มมุมองท่ี

ถกูปรับเปล่ียนไปในวตัถหุนึง่ 

SUPERNATUREAL (แนวโน้วแฟชัน่ในอนาคตของปี2015 อ้างอิงจากเทรนของTCDC) 

เป็นการผสมผสานระหวา่งคําวา่ SUPERNATURAL+REAL ซึง่ในทศันะของข้าพเจ้าแล้วเป็นคําท่ี

มีความหมายถึง การใช้ลกัษณะทางกายภาพของธรรมชาตท่ีิถกูนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ีเป็น

จริงในระดบัโมเลกลุท่ีคนทัว่ไปไมส่ามารถสมัผสัหรือมีประสบการณ์ร่วมด้วยตาเปลา่ ซึง่ตรงกบั

แนวความคดิท่ีข้าพเจ้านําเสนอ คือ “Phylogillusion” ความงามทางชีวะภาพของสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียว รูปลกัษณ์ทางกายภาพท่ี มองเห็นผา่นกล้องmicroscopeโดยมีลกัษณะท่ีโดดเดน่และ

นา่สนใจ รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปร่างท่ีเกิดจากการขยายแบง่ตวัของเซลล์อนัเกิดจากกระบวนการ

การเกิดซํา้ ลอกเลียนในเชิงอตัลกัษณ์รูปลกัษณ์ คล้ายกบัวฎัจกัรหนึง่ท่ีเกิดการหมนุวนอยา่งไมจ่บ

ไมส่ิน้ เกิดมิตด้ิานรูปร่างรูปทรงเหนือจินตนาการ และความงามทางด้านชีวภาพซึง่เป็นการ

ผสมผสานละหวา่งรูปร่างลกัษณะทางชีววิทยา และแนวคดิทางศลิปะเชิงทศันมายา จนเกิด

สนุทรียะแหง่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ท่ีสร้างสรรค์เป็นรูปทรงทางกายภาพท่ีจดุประกายจินตนาการ  

จากความรวมในข้างต้นท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมลูมานัน้ ข้าพเจ้าได้พบคําสําคญัใน

โครงการการศกึษานี ้ดงันีE้VOLUTION CREATION ILLUSIONดงันัน้ข้าพเจ้าจงึใช้การสํารวจ

ความคดิเบือ้งต้นนี ้ในการวิเคราะห์นิยามเคร่ืองประดบัสําหรับข้าพเจ้าวา่ เคร่ืองประดบัคือ วตัถุ

ปรับเปล่ียนทางสนุทรียะท่ีสร้างมิตใิหมใ่นการมอง กลา่วคือเคร่ืองประดบัเปรียบเสมือนวตัถท่ีุใช้ใน

การแสดงออกถึงมิตใิหมข่องความงามทางชีวภาพท่ีเอือ้ตอ่จินตนาการในแตล่ะบคุคลโดยมี

ร่างกายเป็นตวัถ่ายทอด โดยข้าพเจ้าต้องการท่ีจะนําเสนอเร่ืองราวความนา่สนใจของความงาม

จากแรงบนัดาลใจทางชีวภาพ รูปแบบท่ีเปล่ียนไปของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ผนวกกบัหลกัการทาง
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ทศันมายา ออกมาในรูปแบบของเคร่ืองประดบัแนวใหม ่ท่ีเอือ้ตอ่การสร้างจินตนาการในแตล่ะ

บคุคลในการมองเห็น ผา่นการจดัระบบความคดิเชิงมิตสิมัพนัธ์ และการจดัเรียงองค์ประกอบทาง

ศลิป์ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะนําเสนอผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีถ่ายทอดมิตใิหมด้่านสทุรียะทาง

ชีววิทยา ท่ีเอือ้ตอ่จินตนาการทางด้านทศันมายาในตวับคุคลโดยมีร่างกายเป็นตวัถ่ายทอด ซึง่

ศกึษาร่วมกบัการทดลองในวิทยาการอ่ืนๆในเร่ืองวสัด ุและเคร่ืองมือ ในมิตใิหม่ๆ  

4.ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

! !  4.1.1 รวบรวมข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทางด้านกายภาพ ลกัษณะการ

สืบพนัธุ์และการแบง่ตวัของเซลล์ รวมไปถึงความเป็นอยู่ พืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั  

! ! 4.1.2 ศกึษาพืน้ท่ีบนร่างกายมนษุย์เปรียบเทียบกบัท่ีการกลายลกัษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียว 

! !  4.1.3 ศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัทศันมายา เชิงวิชาการ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ ผลงานของนกั

ออกแบบและศลิปินท่ีมีแนวความคดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทํางานของระบบการมอง  

 4.2 ขอบเขตด้านการออกแบบ 

ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสิ่งชีวิตเซลล์เดียว

ในเชิงทศันมายา ผา่นมมุมองของข้าพเจ้า ซึง่ข้าพเจ้ามีความสนใจในลกัษณะทางกายภาพของ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเฉพาะประเภทท่ีมีการพฒันาในตนเอง การแปลงลกัษณะเดมิไปสูรู่ปลกัษณ์

ใหม ่และเกิดจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นการสืบพนัธุ์ในรูปแบบไมอ่าศยัเพศ (Asexual reproduction) 

ข้าพเจ้าอยากท่ีจะนําหลกัการนีเ้ข้ามามีบทบาทในสว่นของงานออกแบบเคร่ืองประดบั โดยนําหลกั

ทศันมายามาผสมกบั ลกัษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีมีการแบง่แยกตวั สะท้อน แตกหนอ่ เพิ่ม

จํานวน มาเป็นต้นแบบในการสรรค์สร้างรูปร่าง รูปทรง เพ่ือใช้ในการแสดงออกถึงมิตใิหมข่อง

ความงามทางชีวภาพท่ีเอือ้ตอ่จินตนาการในแตล่ะบคุคลโดยมีร่างกายเป็นตวัถ่ายทอด  
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5.แนวทางการแก้ปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

5.1 ด้านสงัคม 

ทศันมายาเป็นทกัษะท่ีสง่เสร้มทางด้าน มิติ

สมัพนัธ์และจินตภาพ ซึง่เป็นหลกัท่ีมี

ความสําคญั ในการพฒันาความเข้าใจและ

ระบบความคดิ  
 

5.1  

ทศันมายาท่ีเกิดขึน้ในเคร่ืองประดบัชิน้นีจ้ะ

แสดงให้เห็นถึงมิตท่ีิเปล่ียนไปมากกวา่ภาพท่ี

มองเห็น เพ่ือสร้างแนวโน้มของงาน

เคร่ืองประดบัท่ีนําเสนอในเร่ืองสิ่งมีชีวิตเซลล์

เดียว ในมิตท่ีิแตกตา่งจากเดมิ ซึง่อาจจะเป็นมิติ

ในชอ่งวา่งของผู้ ท่ีสมัผสั ได้เกิดการจินตนาการ

ตอ่ ซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของแตล่ะคน 
 

5.2 ด้านความงาม 

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีลกัษณะทางกายภาพท่ี

พิเศษและนา่สนใจ แตด้่วยลกัษณะท่ีไมส่ามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ ทําให้คนสว่นใหญ่ไม่

คอ่ยมีประสบการณ์ร่วม และมีทศันคตใินแง่ลบ

ตอ่รูปลกัษณ์เม่ือพดูถึง 

5.2  

นําเสนอถึงความสวยงามผา่นมมุมองความ

ประทบัใจของข้าพเจ้าโดยใช้ ลกัษณะทาง 

กายภาพ การเปล่ียนรูปแบบ การแยก สะท้อน 

แตกหนอ่ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซึง่เทียบเคียง

ได้กบั หลกัทศันมายาในทางศลิปะ มาเป็นตวั

ต้นแบบในหารส้รางรูปร่าง รูปทรง ของงาน

เคร่ืองประดบั ซึง่เอือ้ตอ่จินตนาการทางด้านการ

มองในตวับคุคล  

 

6.วิธีการศึกษา 

6.1ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูภาคเอกสารจากบทความ , วิทยานิพนธ์, การวิจยั, หนงัสือ และ 

ส่ืออิเล็คทรอนิค ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวยา่งละเอียด 
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6.2 ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 

รูปทรง  

6.3 ศกึษาทดลองเทคนิคและพฒันา วสัด ุกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเทคนิคท่ีมีความเหมาะสม

กบัเคร่ืองประดบัท่ีออกแบบ 

 

7.แผนการดาํเนินงานและระยะเวลา 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

7.1 ปฐมนิเทศการทําศลิปนิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2557 

7.2 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสนใจ และจดัทําแบบเสนอหวัข้อ

ศลิปนิพนธ์ 

25 พฤศจิกายน 2557 -  

15 ธนัวาคม 2557 

7.3 นําเสนอหวัศลิปนิพนธ์ ครัง้ท่ี 1 16 ธนัวาคม 2557 

7.4 วิเคราะห์และปรับปรุงแบบเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ 17-22 ธนัวาคม 2557 

7.5 นําเสนอหวัศลิปนิพนธ์ ครัง้ท่ี 2 (เฉพาะผู้ไมผ่า่น) 23 ธนัวาคม 2557 

7.6 รวบรวมและศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อศลิปนิพนธ์ 24 - 31 ธนัวาคม 2557 

7.7 วิเคราะห์และสรุปข้อมลู  พร้อมจดัทําแผนการนําเสนอ 1 - 6 มกราคม 2558 

7.8 สง่ข้อมลูและนําเสนอผลงานครัง้ท่ี 1 7 - 9 มกราคม 2558 

7.9 วิเคราะห์และปรับปรุง  โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ

นําเสนองานครัง้ท่ี 1 

10 - 16 มกราคม 2558 

7.10 ร่างแบบผลงาน โดยแยกเป็นหลายแนวทาง เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบและสรุปหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

17 - 23 มกราคม 2558 

7.11 สรุปเลือกแนวทางการออกแบบ และทดลองวสัดท่ีุนา่สนใจ 24 - 31 มกราคม 2558 

7.12 รวบรวมข้อมลู พร้อมจดัทําแผนการนําเสนอ 1 - 5 กมุภาพนัธ์ 2558 

7.13  สง่ข้อมลูและนําเสนอผลงานครัง้ท่ี 2 6 - 10 กมุภาพนัธ์ 2558 
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7.14 วิเคราะห์และปรับปรุง  โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ

นําเสนองานครัง้ท่ี 2 

11 - 17 กมุภาพนัธ์ 2558 

7.15 ร่างแบบผลงาน โดยพฒันาจากแนวทางท่ีเลือก 18 - 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

7.16 ทดลองผลิตแบบร่าง 3 มิติ และเขียนแบบผลงาน 25 กมุภาพนัธ์ 2558 -4 

มีนาคม 2558 

7.17 รวบรวมข้อมลู พร้อมจดัทําแผนการนําเสนอ 5 - 10 มีนาคม 2558 

7.18  สง่ข้อมลูและนําเสนอผลงานครัง้ท่ี 3 10 - 12 มีนาคม 2558 

7.19 วิเคราะห์และปรับปรุง  โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ

นําเสนองานครัง้ท่ี 3 

13 - 19 มีนาคม 2558 

7.20 ผลิตผลงานชิน้จริง 20 มีนาคม 2558 -20 

เมษายน 2558 

7.21 ออกแบบและจดัทําการนําเสนอผลงาน 21 - 23 เมษายน 2558 

7.22 นําเสนอผลงานครัง้ท่ี 4  และสง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 24 เมษายน 2558 

7.23  ปรับปรุงแก้ไขศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 1 - 21 พฤษภาคม 2558 

7.24  สง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 22 พฤษภาคม 2558 

 

8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ได้ผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีสามารถถ่ายทอดมิตใิหมด้่านสทุรียะทางชีววิทยาการเปล่ียน

รูปแบบของสตัว์เซลล์เดียว การแยก สะท้อน แตกหนอ่ ซึง่เทียบเคียงได้กบั หลกัทศันมายาในทาง

ศลิปะ ซึง่เอือ้ตอ่จินตนาการทางด้านการมองในตวับคุคลโดยมีร่างกายเป็นตวัถ่ายทอด  
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9.งบประมาณท่ีใช้ 

• เอกสารการศกึษาข้อมลู     3,500   บาท 

• คา่พิมพ์ 3 มิต ิด้วยวสัดเุซรามิก-พอลิเมอร์   10,500 บาท  

• วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    23,500  บาท 

• ส่ือการนําเสนอผลงาน     6,000   บาท 

• การจดัทําเอกสารรูปเลม่รายงาน    2,500   บาท 

• คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง     3,000   บาท 

รวมงบประมาณท่ีใช้      49,000  บาท 

 

10.เอกสารอ้างอิง 

วสพิมล ศรีทตัพนัธุ์. 2555. การสืบพันธ์ุของส่ิงมีชีวิต. (ออนไลน์). 

แหลง่ท่ีมา: http://thn21577-02.blogspot.com/p/11-5.html.                                       

วนัท่ีสืบค้น 2 ธนัวาคม 2557 

ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา.2557. การสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว. (ออนไลน์) 

แหลง่ท่ีมา: http://www.ceted.org/webbio/chapter05/index_l05_p07.php.                    

วนัท่ีสืบค้น 2 ธนัวาคม 2557 

สถาบนับณัฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช. . 2539. ความหลากหลายทางชีวะ 

ภาพของแพลงก์ตอน. (ออนไลน์). 

แหลง่ท่ีมา: http://www.sa.ac.th/biodiversity/contents/2plankton/2.3.htm.                         

วนัท่ีสืบค้น 1 ธนัวาคม 2557 

Ernst Haeckel. (2551). Art Forms in Nature: The Prints of Ernst Haeckel. 

New York: Prestel Publishing. 

KraroK_Noi. 2555. ความหลากหลายทางชีวะภาพของส่ิงมีชีวิต. (ออนไลน์).  

แหลง่ท่ีมา: http://writer.dek-d.com/kraroknoi/story/viewlongc.php?id=863392  

วนัท่ีสืบค้น 1 ธนัวาคม 2557 
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Lorenzo Oggiano. 2556. Quasi Objects. (ออนไลน์). 

แหลง่ท่ีมา: http://www.wearevectors.co/designbeyondmaking.html#tabs71.                   

วนัท่ีสืบค้น 2 ธนัวาคม 2557 

Novabizz. 2548. การรับรู้ (perception). (ออนไลน์). 

แหลง่ท่ีมา: http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm.                        

วนัท่ีสืบค้น 2 ธนัวาคม 2557 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 

ช่ือ-สกลุ นางสาวกษมา เอือ้ชีวกลุ  

วนัเกิด 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 

ท่ีอยู ่ 1251/3-4 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาธร กทม.10120  

ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. 2551 สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั  

พ.ศ. 2554 สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั  

พ.ศ. 2558 สําเร็จการศกึษาศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากรวงัทา่พระ กรุงเทพมหานคร 
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