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Abstract 
 

The aim of this art-thesis is to demonstrate my aesthetic perspective which I 
experienced from observing the beauty of human cells through Microscope. Cells, have 
indeed delicate external appearances that don’t seem to reach any possibility of life 
creation. Nevertheless, some of living processes, have provided cells the vital 
potential. The fact that cells’ ability of creating all kinds of living organisms is 
dramatically beyond their appearances, has inspired me to investigate the beauty and 
interpret into body adornment that would allow wearers to appreciate the essence of 
vitality and life. 
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รวมถึงคอยรับฟัง ให้ค าแนะน า เตือนสติและไม่เคยปฏิเสธท่ีจะช่วยข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็น
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

จากข้อมูลการศึกษาทางชีววิทยาท าให้เราทราบว่าส่ิงมีชีวิตและมนุษย์เกิดมาจากเซลล์
หนึ่งเซลล์ท่ีเพิ่มจ านวนและประกอบเข้าด้วยกัน หากได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์เหล่านี้จะพบว่า 
“เซลล์” (ภาพท่ี 1.1-1.2) นอกจากจะมีรูปร่างและขนาดท่ีเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เปล่าแล้ว ลักษณะทางกายภาพของเซลล์ยังดูคล้ายกับว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างชีวิตใดๆ
ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงท่ีดูไร้โครงสร้าง ไม่สามารถบรรจุระบบการท างานใดๆอยู่ภายใน หรือ
องค์ประกอบท่ีเต็มไปด้วยของเหลวซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อบางๆซึ่งอาจจะฉีกขาดอย่างง่ายดาย    

อย่างไรก็ตามเซลล์ระดับจุลภาคท่ีเต็มไปด้วยความบอบบางละเอียดอ่อนเหล่านี้เมื่อได้
ผ่านกระบวนการเปล่ียนสภาพต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรวมกัน การเพิ่มจ านวน การเติบโต และ       
การเปล่ียนแปลงของเซลล์ กลับสามารถรังสรรค์ให้เกิดส่ิงมีชีวิตท่ีเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ผลลัพธ์
ของการศึกษาความเป็นมนุษย์ทางชีวภาพ ท าให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความงดงามของความบอบบาง
ละเอียดอ่อนซึ่งอุดมไปด้วยพลังในการสร้างสรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นบนโลก และมีความมหัศจรรย์เหลือเกิน
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ท่ีเป็นความจริง  

ดังนั้น โครงการออกแบบเครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ จึงเป็นการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับซึ่งแสดงออกถึง
ธรรมชาติของเซลล์อันมีความบอบบางละเอียดอ่อนแต่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ชีวิตมนุษย์ 
และส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัจธรรมแห่งการก าเนิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ผลงานเครื่องประดับจักเอื้อให้
ผู้สวมใส่ได้สัมผัสถึงสุนทรียภาพของการด ารงอยู่ ซึ่งน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่าของ
ชีวิต 
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ภาพท่ี 1.1 เซลล์ในระยะไซโกต (ซ้าย) และเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิว (ขวา) 
(ท่ีมา: http://science.tjc.edu/course/Biology) 

 
 

 
ภาพท่ี 1.2 การแบ่งตัวเป็นโมรูล่า (ซ้าย) และเซลล์โอโอไซต์และเนื้อเยื่อ (ขวา) 

(ท่ีมา: http://science.tjc.edu/course/Biology) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาสุนทรียภาพของการมีชีวิตและการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะผ่านเซลล์

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจในความหมายของชีวิตจาก
การเรียนรู้ตนเองและส่ิงรอบข้าง 

1.2.2 สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับท่ีมีการจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีแสดงออกถึงพลังของ
การรังสรรค์ส่ิงมีชีวิตจากความละเอียดอ่อนของเซลล์ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
1.3.1 ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของเซลล์ส่ิงมีชีวิต อาทิ รูปร่างรูปทรง ส่วนประกอบ 

โครงสร้าง กระบวนการท างาน และวัฏจักรชีวิตของเซลล์ ฯลฯ 
1.3.2 ศึกษาทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ และการใช้วัสดุเพื่อ

ค้นหารูปแบบท่ีสะท้อนให้เห็นมิติของความละเอียดอ่อนและพลังการสร้างสรรค์ของ
เซลล์ 

1.3.3 ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและการก าเนิด 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ผลงานเครื่องประดับท่ีสามารถแสดงออกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์มนุษย์โดย

ส่ือสารผ่านความบอบบางละเอียดอ่อนของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
1.4.2 ผลงานเครื่องประดับท่ีสามารถสะท้อนถึงสุนทรียภาพของการมีชีวิตและคุณค่าของ

การก าเนิด 
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บทที่ 2 
การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 

 
2.1 การศึกษาเซลล์และทฤษฎีเซลล์ 
 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด การท างานของเซลล์เป็น
แบบจ าลองการท างานของร่างกาย เช่น มีการรับสารจากภายนอกเข้าสู่เซลล์เปรียบเสมือนการกิน    
มีขอบเขตชัดเจนเพื่อแบ่งร่างกายออกจากส่ิงแวดล้อมจึงมีเยื่อเพื่อกั้นแยกระหว่างองค์ประกอบภายใน
ออกจากภายนอก หรือขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเหมือนการน าของเสียออกจากเซลล์ผ่าน    
เย่ือหุ้มเซลล์1 เป็นต้น 
 การค้นพบเซลล์ส่ิงมีชีวิตเริ่มต้นจากปี ค.ศ. 1655 โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hook) ได้
ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ จึงน าไปส่องเพื่อสังเกตโครงสร้างของไม้คอร์ก (Cork wood) เขาได้พบ
โครงสร้างท่ีมีรูปร่างเป็นช่องเหล่ียมเล็กๆจึงเรียกว่า เซลล์ (Cell) ซึ่งส่ิงท่ีฮุกได้พบนั้นเป็นเพียงผนัง
เซลล์ท่ีเหลืออยู่หลังจากท่ีเซลล์ตาย 
 ในปี ค.ศ. 1839 แมตเทียส ยาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schleiden) และ         
ทีโอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwann) ได้อธิบายทฤษฎีเซลล์ว่า ส่ิงมีชีวิตท้ังหมดประกอบด้วยเซลล์
หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า เซลล์ท้ังหมดมีก าเนิดมาจากเซลล์ท่ีมีมาก่อน (pre-existing cells) ซึ่งระบบ
การท างานเพื่อความอยู่รอดของส่ิงท่ีมีชี วิตท้ังหมดเกิดขึ้นภายในเซลล์ โดยภายในเซลล์จะ
ประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม (hereditary information) ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการควบคุม
การท างานของเซลล์ และการส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรมไปยังเซลล์รุ่นต่อไป 

มนุษย์และสัตว์ช้ันสูงจัดเป็นส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์ (Multicellular) ท่ีเรียกว่ายูแคริโอต 
(Eukaryote) ในส่ิงมีชีวิตอาจประกอบไปด้วยเซลล์ท่ีมีขนาด รูปร่าง ความสามารถต่างกัน ซึ่งขนาด
ของเซลล์มีข้อจ ากัดต่างๆเพื่อการท างานท่ีสมบูรณ์ เช่น แม้เซลล์จะมีขนาดเล็ก แต่จะต้องเป็นขนาดท่ี
สามารถบรรจุสารทางพันธุกรรมได้ หากเป็นเซลล์ขนาดใหญ่จะต้องมีพื้นท่ีผิวเพียงพอต่อการ
แลกเปล่ียนก๊าซ สารอาหารและของเสียภายในเซลล์ เป็นต้น โดยพฤติกรรม กิจกรรมและกระบวนการ
ต่างๆท้ังหมดท่ีด าเนินอยู่ของส่ิงมีชีวิต เป็นผลมาจากการท างานร่วมและประสานกันของ 
กลุ่มเซลล์ 
 

                                                 
1 ชัชพล เกียรตขิจรธาดา, เหตุผลของธรรมชาต,ิ พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพ: อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชช่ิง, 2555), 19-20. 
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2.2 ส่วนประกอบและโครงสร้างทั่วไปของเซลล์ 
ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆได้แก่ 
1. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm)  
ในไซโทพลาซึมจะถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มบางๆรอบเซลล์ (Plasma membrane) ซึ่งมี

ความหนาประมาณ 7-11 nm. ท าหน้าท่ีเป็นเยื่อเลือกผ่านและมีคุณสมบัติท าให้เกิดการจดจ ากันได้
ระหว่างเซลล์ (Cell recognition) ไซโทพลาซึมประกอบด้วย 

ออร์แกเนล (Organelles) เป็นโครงสร้างท่ีพบในเซลล์ยูแคริโอต  
ออร์แกแนลท่ีมีเยื่อหุ้ม (Membrane bound organelles) ได้แก่  
1) กอลจิคอมเพลกซ์ (Golgi complex)  
2) Endoplasmic Reticulum  
3) ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria)  
4) ไลโซโซม (Lysosome)  
5) Peroxisome หรือ Microperoxisomes  
ออร์แกเนลท่ีไม่มีเยื่อหุ้ม (Non-membrane bound organelles) ได้แก่ 
1) ไรโบโซม (Ribosomes) 
2) โครงร่างภายในเซลล์ (Cytoskeleton)  

 
ส่ิ ง ไ ร้ ชี วิ ต ท่ีพบใน ไซ โทพลาซึ มหรื ออิน ค ลู ชัน  ( Cytoplasmic Inclusion) เป็ น

ส่วนประกอบท่ีไม่ถาวรของไซโทพลาซึม เช่น รงควัตถุหรือสี (Pigment) คาร์โบไฮเดรต หยดไขมัน 
และผลึกต่างๆ  
  

2. Nucleus  
นิวเคลียสของเซลล์ท่ัวๆไปมีรูปร่างกลม รีไข่ หรือยาว พบอยู่กลางเซลล์หรือค่อนไป

ทางด้านใดด้านหนึ่ง ขนาดและรูปร่างค่อนข้างสม่ าเสมอคงท่ีในเซลล์ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด มีบทบาท
เกี่ยวกับพันธุกรรม และการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งประกอบไปด้วย เยื่อหุ้มนิวเคลียส และโครมาติน 
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โดยท่ัวไปแล้วในร่างกายของคนและสัตว์ประกอบด้วยเซลล์ชนิดยูแคริโอตหลายขนาด
ต้ังแต่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ไมครอนไปจนถึงมิลลิเมตร และมีรูปร่างแตกต่างกัน (ตารางท่ี 2.1) 
 

ตารางท่ี 2.1 รูปร่างต่างๆของเซลล์ในร่างกายมนษุย์และสัตว์ 
รูปร่างเซลล์ ลักษณะและบริเวณที่พบ 

1.  รูปร่างแบนบาง (Squamous cell) 
พบในเย่ือบุผิวบริเวณถุงลมในปอด 
ผนังหลอดเลือด  

2. รูปร่างทรงกระบอกไม่สูงมาก หรือคล้าย
ลูกบาศก์ (Cuboidal cell) 

มีความสูง กว้างและหนาใกล้เคียงกัน พบท่ี
บริเวณเย่ือบุท่อขนาดเล็กของต่อมต่างๆ 

3. รูปเหล่ียมทรงสูงคล้ายกระบอก หรือเสา
เล็กๆ (Columnar cell) 

พบได้ในบริเวณทางเดินอาหารท่ีเย่ือบุล าไส้ส่วน
ต่างๆ 

4. รูปกลมและรีแบบรูปไข่ (Oval and 
spherical cell) 

เช่น เซลล์เม็ดเลือดต่างๆ เซลล์ไข่ และเซลล์
ประสาทชนิดขั้วเดียว 

5. ลักษณะค่อนข้างกลมมีหลายเหล่ียม 
(Polyhedral cell) 

พบอยู่ช้ันล่างของช้ันหนังก าพร้า และบริเวณช้ัน
ล่างของเย่ือบุหลอดอาหาร 

6. ลักษณะหัวแหลมท้ายแหลมรูปกระสวย 
(Fusiform/ Spindle cell) 

เช่น เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ 

7. รูปพีระมิด (Pyramidal cell) 
ด้านฐานกว้างและด้านบนแคบเรียวเล็กลง  พบได้
บริเวณต่อมน้ าลาย 

8. รูปแฉกหรือรูปดาว (Stellate/ Star 
shape cell) 

มีลักษณะของไซโทพลาซึมท่ีแตกแขนงยื่นออกมา
เป็นสาขา (Process) หลายๆเส้น เช่น เซลล์ท่ี
สร้างเส้นใยของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
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2.3 การรวบรวมและจัดประเภทเซลล์ในร่างกายมนุษย์ 
เซลล์แต่ละเซลล์ท่ีประกอบกันขึ้นเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสมบูรณ์นั้นไม่ได้มีลักษณะเหมือนกัน

หมดทุกเซลล์ เซลล์แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะออกไปเพื่อท าหน้าท่ีพิเศษ (Cell specialization) 
ท าให้เซลล์มีความแตกต่างกันท้ังขนาดและรูปร่าง ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง ชนิดและหน้าท่ีของเซลล์นั้นๆ 

ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์จ านวนมาก ซึ่งวิธีการแบ่งชนิดของเซลล์ก็มี
หลากหลายแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งตามหน้าท่ีของเซลล์ หรือการแบ่งตามระบบการ
ท างานของอวัยวะในร่างกาย  โดยในการศึกษาครั้งนี้ข้าพเจ้าได้แบ่งหมวดหมู่ของเนื้อเยื่อประเภท
ต่างๆท่ีเป็นภาพรวมของเซลล์ จ าแนกในรายละเอียดย่อยและศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ชนิดต่างๆท่ีเป็น
องค์ประกอบของเนื้อเยื่อเหล่านั้น รวมถึงเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีพิเศษอื่นๆนอกเหนือจากเกณฑ์การแบ่ง
ข้างต้น เช่น เซลล์สืบพันธุ์  เพื่อศึกษาและสังเกตขั้นตอนหรือกายภาพท่ีท าให้เห็นถึงการก าเนิดชีวิต
มากท่ีสุด 

การจ าแนกชนิดของเซลล์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มเนื้อเยื้อประเภทต่างๆและหน้าท่ี
พิเศษอื่นๆสามารถจ าแนกออกได้ 5 หมวดหมู ่ดังนี้ 

 
2.3.1 เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelium) 
เนื้อเยื่อบุผิวจะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ ซึ่งเรียกว่า เซลล์บุผิว (Epithelial cell) ดังตาราง

ท่ี 2.2) เซลล์บุผิวมีขนาด 50-100 ไมโครเมตร มีการรวมกันจ านวนมากเรียงตัวชิดติดกันเป็นช้ัน ท้ัง
ช้ันเดียวและหลายช้ัน ท าให้ช่องว่างระหว่างเซลล์ (Intercellular space) มีน้อยมาก 

เยื่อหุ้มเซลล์บุผิวหลายชนิดจะมีการสูญเสียและหมดสภาพไปตลอดเวลา ท าให้เซลล์
เหล่านี้มีอัตราการแบ่งตัวสูงมาก เซลล์ใหม่จะแทนท่ีเซลล์เก่าท่ีสูญเสียไปทันอยู่เสมอ  
  

การจ าแนกเซลล์บุผิวจะพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 
1. รูปร่างของเซลล์ท่ีช้ันบนสุดของเนื้อเยื่อ ได้แก่ 

 1.1 Squamous Cell เซลล์รูปร่างแบนบาง 
 1.2 Cuboidal Cell เซลล์รูปร่างทรงกระบอกไม่สูงมาก หรือคล้าย 

ลูกบาศก์ 
  1.3 Columnar Cell เซลล์คล้ายทรงกระบอก หรือเสาเล็กๆ 

2. การจัดตัวของเซลล์ท่ีซ้อนกัน ได้แก่ 
2.1 Simple Epithelium ประกอบด้วยเซลล์ท่ีเรียงกันเป็นช้ันเดียว และ 
เซลล์ทุกตัววางอยู่บนเยื่อรองรับพื้นฐาน (Basement membrane) 

  2.2 Stratified Epithelium ประกอบด้วยเซลล์เรียงตัวกันสองช้ันขึ้นไป 

   ส
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2.3 Pseudostraitified Epithelium เซลล์มีการเรียงตัวกันท่ีดูเหมือนกับมี 
เซลล์ซ้อนกันอยู่หลายช้ัน แต่ความจริงทุกเซลล์ยังติดอยู่บนเยื่อรองรับ
พื้นฐานท้ังหมด 

 
ตารางท่ี 2.2 การจ าแนกชนิดของเซลล์บุผิว 

ชนิดของ
เซลล์ จ าแนกประเภท ภาพเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

รูปร่างและ
การจัดตัว
ของเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส ต าแหน่งท่ีพบ 

1. เซลล์บุผิว 
(Epithelial 
Cell 

1.1 Simple 
Squamous 
Epithelium 

 

1
 

เซลล์รูปแบน
เรียงกันช้ัน
เดียว 

รูปกลม ถุงลมในปอด 
ผนังหลอดเลือด  
เย่ือบุช่องปอด/
หัวใจ/ท้อง 

1.2 Simple 
Cuboidal 
Epithelium 

 

2
 

เซลล์รูป
ลูกบาศก์ 
เรียงกันช้ัน
เดียว 

รูปกลม 
อยู่กลาง
เซลล์ 

ท่อหรือหลอดลม
ต่างๆที่สามารถท า
หน้าที่หลั่งสารหรือ
ดูดซึม 

1.3 Simple 
Columnar 
Epithelium 

 

2 

เซลล์รูปแท่ง
ทรงสูงเรียง
กันช้ันเดียว 

รูปรี เห็น
อยู่ระดับ
เดียวกัน
ทุกเซลล์ 
นิวเคลียส
มักอยู่ใกล้
ฐานเซลล์ 

ผนังของล าไส้/
กระเพาะอาหาร 

1.4 Stratified 
Squamous  
Epithelium 

 

1
 

 

เซลล์เรียงตัว
ซ้อนกันหลาย
ช้ัน 
- ช้ันบนสุด
แบนบาง  
- ช้ันล่างรูป
แท่งทรงสูง 

รูปกลม - Non-
Keratinized type 
พบที่เย่ือบุช่องปาก 
หลอดคอ หลอด
อาหาร ช่องคลอด 
ทวารหนัก 
- Keratinized 
type พบที่ผิวหนัง 

                                                 
1 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
2 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล, 2527). 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ชนิดของ
เซลล์ จ าแนกประเภท ภาพเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

รูปร่างและ
การจัดตัว
ของเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส ต าแหน่งท่ีพบ 

1. เซลล์บุผิว 
(Epithelial 
Cell  
(ต่อ) 

1.5 Stratified 
Cubodial 
Epithelium 

3 

เซลล์เรียงตัว
ซ้อนกันหลาย
ช้ัน 
เซลล์ช้ัน
บนสุดรูป
ลูกบาศก ์

รูปกลม ท่อขนาดใหญ่ของ
ต่อมต่างๆ เช่น 
ต่อมน้ าลาย ตับ
อ่อน และต่อมเหง่ือ 

1.6 Stratified 
Columnar 
Epithelium 

3 

เซลล์เรียงตัว
ซ้อนกันหลาย
ช้ัน 
- ช้ันบนสุด
รูปแท่งทรง
สูง 
- ช้ันล่างรูป
หลายเหลี่ยม 

รูปรี พบได้น้อย บริเวณ
ที่พบ เช่น ท่อ
ปัสสาวะของเพศ
ชาย 

1.6.1 Goblet 
Cell 

 

3 

 

คล้ายรูปแก้ว
ไวน์ ก้านของ
แก้วไวน์เป็น
ที่อยู่ของ
นิวเคลียส 

รูปยาว 
พบที่ฐาน
ของเซลล์ 

กระจายทั่วไปในช้ัน
ของเน้ือเย่ือ 
Columnar เพื่อท า
หน้าที่เป็นต่อมหลั่ง
สาร 

1.7 
Pseudostratified 
Epithelium 

4 

5
 

คล้าย
Statified 
Epithelium 
เน่ืองจาก
เซลล์ขนาดสูง
ไม่เท่ากัน ท า
ให้นิวเคลียส
เรียงตัวกัน
หลายระดับ 

รูปรี บางส่วนของ
ทางเดินหายใจ 
บางส่วนของหลอด
ปัสสาวะ และท่อ
ของต่อมหลายชนิด 

                                                 
3 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
4 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
5 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
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การท างานร่วมกันของเซลล์บุผิว 
เซลล์บุผิว (Epithelial Cell) จะประกอบกันกลายเป็นเนื้อเยื่อบุผิว (Epithelium) โดย

เนื้อเยื่อบุผิวสามารถแบ่งตามการท างานได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. Covering Epithelium เนื้อเยื่อบุผิวที่ท าหน้าท่ีปกคลุมผิว 
2. Modified Epithelium เนื้อเยื่อบุผิวท่ีเปล่ียนแปลงไปท าหน้าท่ีอื่นๆนอกเหนือจาก
การปกคลุมผิว ดังนี้ 

 2.1 สร้างและหล่ังสาร (Secretion) ได้แก่ ต่อมต่างๆ (Glandular) 
2.2 รับความรู้สึก (Sensation) ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิวท่ีเปล่ียนแปลงไปท า 
หน้าท่ีรับความรู้สึก (Neuroepithelium) เช่น เยื่อบุโพรงจมูกท าหน้าท่ีรับ
กล่ิน 

 2.3 ดูดซึมสาร (Absorbtion) เช่น เย่ือบุล าไส้ 
2.4 หดตัว (Contraction) ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิวท่ีเปล่ียนแปลงไปท าหน้าท่ี 
หดตัว (Myoepithelium) ท่ีอยู่รอบๆต่อม 
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2.3.2 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue) 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นเนื้อเยื่อท่ีพบมากท่ีสุดในร่างกาย จะประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด 

(ตารางท่ี 2.3) ท่ีมีรูปร่างและหน้าท่ีแตกต่างกันเรียงตัวอยู่ห่างๆกัน ท าให้มีช่องว่างระหว่างเซลล์มาก 
จึงมีสารท่ีอยู่ระหว่างเซลล์ (Intercellular Substance) มากเป็นพิเศษ เช่น เส้นใยต่างๆ เนื้อเยื่อชนิด
นี้จะมีหน้าท่ีพยุงและเช่ือมโครงร่างของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายให้คงรูปร่างไว้ได้ 
 
ตารางท่ี 2.3 การจ าแนกชนิดเซลล์ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

ลักษณะอื่นๆ หน้าท่ี 

1. เซลล์สร้างเส้นใย 
(Fibroblast) 

6
 

 

รูปกระสวย
หรือรูปแฉก
ดาว 

รูปไข่หรือรี - เซลล์อ่อนจะมี
ขนาดใหญ่กว่า
เซลล์ที่อายุมาก
ขึ้น (Fibrocyte) 
แบ่งตัวน้อยมาก 
แต่จะแบ่งตัวเมื่อ
เกิดบาดแผล 

- สร้างเส้นใย และมี
ความสัมพันธ์กับการ
สร้างโปรตีน Collagen, 
Elastin ให้แก่เน้ือ
ประสาน 

2. เซลล์ไขมัน (Fat 
Cell/ Adipose 
Cell) 

6 

 

รูปวงแหวน
กลม 

รูปรีอยู่ริม
ขอบเซลล์ 

- เซลล์อยู่กับที่ ไซ
โทพลาซึมจะ
ลดลงเหลือเป็น
ฟิล์มบางๆ 
ล้อมรอบหยด
ไขมัน (Lipid 
Droplet) ขนาด
ใหญ่และไม่มีเย่ือ
หุ้ม 

- เก็บสะสมไขมันเพื่อ
เป็นพลังงานและป้องกัน
การสะเทือน 

3. เซลล์มาสต์ (Mast 
Cell) 

 

7
 

รูปไข่หรือ
ค่อนข้างกลม
ขนาดใหญ่ 

นิวเคลียส
เล็ก 

ค่อนข้าง
กลมอยู่

กลางเซลล์ 

- ขนาด 20-30 
µm 

- ป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด 
- ท าให้เส้นเลือด
ขยายตัวและยอมให้สาร
โมเลกุลเล็กๆผ่านเข้า
ออกเส้นเลือด 
- หลั่งสารซึ่งมีผลในการ
ลดการหดตัวของ
กล้ามเน้ือเรียบ 

 

                                                 
6 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
7 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

ลักษณะอื่นๆ หน้าท่ี 

4. เซลล์มาโครฟาจ 
(Macrophage/Histi
ocyte) 

 

8
 

 

9
 

 

รูปไม่แน่นอน 
ขอบเขตไม่
ชัดเจน มีเท้า
เทียม 

รูปไข ่ - กระจายอยู่ตาม
ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย บ่งชี้ได้
ยากเพราะมี
ลักษณะคล้าย
เซลล์สร้างเส้นใย 
(Fibroblast) 

- จับกินสิ่งแปลกปลอม 
หรือก าจัดองค์ประกอบ
ของอวัยวะที่เสื่อมสภาพ 

5. เซลล์เม็ดเลือดขาว
ชนิดต่างๆ 
(Mononuclear 
Wandering Cell/ 
Blood Leukocyte)  

- - - - เซลล์ออกมาจาก
กระแสโลหิต เข้า
ไปอยู่ในเนื้อ
ประสาน  
- เคลื่อนที่ได้โดย
ใช้ขาเทียม 

- ช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค
ในร่างกาย 
- มักเป็นตัวบ่งชี้โรคและ
ระยะของโรค 

5.1 Lymphocyte  

9 

 

รูปกลม รูปกลม มี
รอยหยัก

เล็กน้อย มี
ขนาดใหญ่
มากเกือบ
เต็มเซลล์ 

- ขนาด 7-16 µm 
- ระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต : 
1-2 วัน 
- พบประมาณ 
20-40% ใน
ร่างกาย 

- สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ร่างกาย 
- สมานแผลและ
เปลี่ยนเป็นเซลล์อ่ืนได้ 

5.2 Monocyte  

9 

 

รูปกลม รูปเกือกม้า - ขนาด 12-20 
µm 
- ระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต : 
2-3 วัน 
- มีอายุหลาย
เดือนไปจนถึง
หลายปี 
 

- เป็นแหล่งสะสมและ
เตรียมพร้อมที่จะออก
นอกกระแสเลือดเข้าไป
อาศัยอยู่ในเนื้อเย่ือ
เก่ียวพัน 

 

                                                 
8 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
9 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

ลักษณะอื่นๆ หน้าท่ี 

5.3 Eosinophil  

10 
 

รูปกลม เป็น
กระเปาะ 
(Lobe) 

- ขนาด 10-16 
µm 
- พบ 2-5% ใน
กระแสเลือด 
- ระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต : 
6-9 วัน 
- มีอายุ 8-12 วัน 

- ท าหน้าที่หลั่งเอนไซม์
เพื่อท าลายพยาธิต่างๆ 

5.4 Neutrophil  
 

10 

 

11
 

 

รูปกลม มี 2-5 
Lobes 

- ขนาด 12-14 
µm 
- เป็นเซลล์เม็ด
เลือดขาวที่มี
จ านวนมากที่สุด 
(50-70%) 
- ระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต : 
6-9 วัน 
- มีอายุ 6 ชั่วโมง
ไปจนถึง 2-3 วัน 

- ฆ่าเชื้อโรค 

6. เซลล์เม็ดเลือดแดง 
(Erythrocytes) 

 

10 

 

10 

 

มีลักษณะเว้า
สองด้าน 

ไม่มี
นิวเคลียส 

- ขนาด 6-8 µm 
- เคลื่อนที่เอง
ไม่ได้แต่โค้งงอได้  
- ระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต : 
5-7 วัน 
- มีอายุอยู่ได้
ประมาณ 100-
120 วัน 

- แลกเปลี่ยนก๊าซที่อยู่ใน
เซลล์เน้ือเย่ือและถุงลมที่
ปอด 

7. เกล็ดเลือด 
(Blood Platelets: 
Thromboplastids) 

 

10 

มีลักษณะโค้ง
นูนสองด้าน 

ไม่มี
นิวเคลียส 

- ขนาด 2-4 µm 
- ระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต : 
4-5 วัน 
- มีอายุ 8-12 วัน 
 

- ปกคลุมผิวหรืออุดส่วน
ที่ขาดเป็นรูของผนังด้าน
ในของเส้นเลือด 
- ช่วยเร่งท าให้น้ าเลือด
แข็งตัว 

                                                 
10 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
11 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

ลักษณะอื่นๆ หน้าท่ี 

8. เซลล์รงควัตถุ 
(Pigment Cell) 

 

12
 

 

13
 

 

รูปแฉกหรือ
ดาว (Stellate 
cell) 

รูปร ี - พบมากในหนัง
แท้ 
- มีเม็ดสีกระจาย
อยู่ในไซโทพลาซึม 

- สร้างและสะสมรงค
วัตถุไว้ในไซโทพลาซึม 

9. เซลล์พลาสมา 
(Plasma Cell) 

 

14
 

 

รูปกลมหรือรี กลม ขนาด
เล็ก ไม่อยู่
กลางเซลล์ 

- ขนาด 15 µm 
- ลักษณะคล้าย 
Lymphocyte  

- สร้างแอนติบอดี 
(Antibody) 

10. เซลล์มีเซนไคม์ 
(Mesenchymal 
Cell) 

 

14 

 

รูปดาว 
(Stellate 
shape) 

กลม - ไซโทพลาซึมมี
แขนงบางๆ
จ านวนมากและ
ประสานกับแขนง
ของเซลล์ข้างเคียง
เป็นร่างแห 

- มีความสามารถ
เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ชนิด
อ่ืนๆได้ทดแทนเซลล์ที่
ตายไป 

11. เซลล์กระดูกอ่อน 
(Chondocyte)  

14 

รูปกลมหรือรูป
ไข่ 

 - เกิดจาก 
Mesenchymal 
 cell มักพบเซลล์
อยู่เป็นกลุ่ม (Cell 
nest) แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วย
เซลล์ที่โตเต็มที่
แล้วประมาณ 2-4 
เซลล์ อยู่ใน
ช่องว่างที่เรียกว่า 
Lacuna  มีเน้ือ
กระดูกอ่อนซ่ึงมี 

- สร้างและหลั่งเนื้อ
กระดูกอ่อน 

                                                 
12 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
13 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
14 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

   ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

ลักษณะอื่นๆ หน้าท่ี 

12. เซลล์กระดูก (Bone Cell) 
12.1 
Osteoprogenitor 
Cell 

 

15
 

 

รูปร่างแบน รูปรียาว สี
ซีด 

-  - เป็นเซลล์ที่พัฒนาไป
เป็นเซลล์กระดูก 

12.2 Osteoblast  

15 

 

16
 

 

รูปลูกบาศก์
หรือรูปแท่ง
เรียงตัวเป็น
แถวชิดกัน 

อยู่ด้านตรง
ข้ามกับผิว
ของกระดูก

แข็ง 

- - สร้างเน้ือกระดูกแข็ง 

12.3 Osteocyte  

15 

 

16 

 

รูปร่างแบนรี มี
แขนงเล็กๆย่ืน
เป็นรัศมี
ออกไปรอบๆ
เซลล์ 

 - มีเพียงเซลล์
เดียวในช่อง 
Lacuna  

- คงรูปร่างของเน้ือเย่ือ
กระดูกไว้ 

 
  

                                                 
15 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
16 Leslie P. Gartner, Color Atlas of Histology, 2nd ed. (Maryland: Williams & Wilkins, 1994). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างเซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

ลักษณะอื่นๆ หน้าท่ี 

12.4 Osteoclast  

17
 

 

18
 

 

18 

 

รูปร่างไม่
แน่นอน  

มีหลาย
นิวเคลียส 

อาจมี 5-50 
นิวเคลียส

หรือ
มากกว่า 
นิวเคลียส
ส่วนใหญ่

เรียงตัวใกล้
ขอบเซลล์
ด้านที่เป็น 

Free 
surface ซึ่ง
มีลักษณะ
ค่อนข้าง

เรียบ 

- เซลล์เคลื่อนที่ได้ - สลายเน้ือกระดูกแข็ง 

 
การท างานร่วมกันของเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันประเภทต่างๆ 
การท่ีเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะประกอบกันขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อได้นั้นจะต้องอาศัย

องค์ประกอบอื่นๆท่ีแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ด้วย ได้แก่ เส้นใยประเภทต่างๆ เช่น Collagen Fibers 
Elastic Fibers และ Reticular Fibers รวมถึงสารระหว่างเซลล์ (Intercellular matrix) การจ าแนก
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสามารถจ าแนกได้หลายชนิด โดยพิจารณาจากส่วนประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ 

- ชนิดและการเรียงตัวของเส้นใย 
- ลักษณะของสารท่ีเส้นใยฝังตัวอยู่ 
- จ านวนเซลล์ท่ีมีอยู่ในเนื้อเยื่อผูกพันชนิดนั้นๆ 
ท าให้สามารถแบ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันออกเป็นชนิดต่างๆ (ตารางท่ี 2.4) ดังนี้ 
1. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้จริง (Connective Tissue Proper) 
2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ (Connective Tissue with special properties) 
3. เนื้อเยือ่เกี่ยวพันท่ีพยุงค้ าจุนโครงสร้าง (Supporting Connective Tissue) 

                                                 
17 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
18 Leslie P. Gartner, Color Atlas of Histology, 2nd ed. (Maryland: Williams & Wilkins, 1994). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.4 การจ าแนกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดต่างๆ 

ชนิดเนื้อเยื่อ ลักษณะ 
ภาพเนื้อเยื่อภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
ชนิดเซลล์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ 

ส่วนประกอบ
อื่นๆของ
เนื้อเยื่อ 

1. เน้ือเย่ือเก่ียวพันแท้จริง (Connective Tissue Proper) 
1.1  เน้ือเย่ือ
เก่ียวพันชนิดโปร่ง
บาง (Loose 
Connective 
Tissue) 

มีความโปร่งบาง ใส 
อยู่กันอย่างหลวมๆ 
ไม่เป็นระเบียบ ท า
หน้าที่เก่ียวกับการ
ห่อหุ้มอวัยวะต่างๆ 
เช่น เย่ือหุ้มหัวใจ 
เย่ือหุ้มปอด เย่ือบุ
ภายในช่องท้อง เป็น
ต้น 

19
 

เซลล์พบได้ทุกชนิด แต่ส่วน
ใหญ่เป็น (1.) เซลล์สร้าง
เส้นใย (Fibroblast) และ 
(4.) เซลล์มาโครฟาจ 
(Macrophage/Histiocyte) 

เส้นใยส่วนใหญ่
เป็น Collagen 
Fibers  อาจ
พบ Elastic 
Fibers และ 
Reticular 
Fibers ปะปน
บ้าง 

2. เน้ือเย่ือเก่ียวพัน
ชนิดทึบ (Dense 
Connective 
Tissue) 

มีการเรียงตัวของเส้น
ใยจ านวนมากที่ชิด
และแน่น ภายใน
บริเวณระหว่างเส้นใย
มีเซลล์ท าหน้าที่สร้าง
เส้นใยแทรกอยู่เป็น
ระยะกระจายอยู่
ทั่วไป 

- พบเซลล์ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับ
สภาวะของร่างกาย และพบ
ข้างๆเส้นใยที่เซลล์น้ันๆ
สร้างออกมา 

เส้นใยมีจ านวน
มากกวา่เซลล์
เน้ือประสาน 
ส่วนมากเป็น 
Collagen 
Fibers  

2.1 Dense 
Irregularly 
Arranged 
Connective Tissue 
เส้นใยจะอยู่รวมกัน
เป็นมัดๆหรือเป็น
แผ่นค่อนข้างแน่น 
โดยไม่ได้เรียงตัวเป็น
ระเบียบ และมี
ลักษณะเป็นคลื่น 

 

19 

 
 

 
  

                                                 
19 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 

ชนิดเนื้อเยื่อ ลักษณะ 
ภาพเนื้อเยื่อภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
ชนิดเซลล์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ 

ส่วนประกอบ
อื่นๆของ
เนื้อเยื่อ 

2. เน้ือเย่ือเก่ียวพัน
ชนิดทึบ (Dense 
Connective 
Tissue) 
(ต่อ) 

2.2 Dense 
Regularly 
Arranged 
Connective Tissue 
เส้นใยเรียงตัวกัน
อย่างเป็นระเบียบ ไป
ตามทิศทางเดียวท า
ให้เกิดความแข็งแรง
แก่เน้ือเย่ือน้ันๆ 

 

20
 

 
 
 

  

2. เน้ือเย่ือเก่ียวพันพิเศษ (Connective Tissue with special properties) 

2.1 เน้ือเย่ือไขมัน 
(Adipose Tissue) 

เซลล์กระจายตัวหรือ
เรียงตัวอยู่เป็นกลุ่มๆ 
พบอยู่ทั่วร่างกาย 

 

20 

 

(2.) เซลล์ไขมัน มีเส้นเลือดแดง
ฝอยมาหล่อ
เลี้ยงจ านวน
มาก 

2.2 เน้ือเย่ือเลือด 
(Blood Tissue) 

- เป็นเน้ือเย่ือที่อยู่ใน
ลักษณะของเหลว สี
แดง  
- ร่างกายมีน้ าเลือด
ประมาณ 5 ลิตร 
(8% ของน้ าหนักตัว) 
- พบในเส้นเลือดทุก
ชนิดและทุกขนาด 

20 

เซลล์เม็ดเลือด (Blood 
Cell) ได้แก่  
(5.) เซลล์เม็ดเลือดขาว 
(6.) เซลล์เม็ดเลือดแดง 
(7.) เกล็ดเลือด 

ของเหลวที่เป็น 
Intercellular 
Substance ที่
เรียกว่า Blood 
Plasma 

2.3 เน้ือเย่ือ 
อิลาสติก (Elastic 
Tissue) 

- มีคุณสมบัติยืดหยุ่น
ได้ดี 
- พบบริเวณเอ็นที่ยึด
ระหว่างกระดูกกับ
กระดูก และ
โครงสร้างที่ต้องขยาย
และกลับสู่สภาพเดิม 

 

20 

 
 

เซลล์ในเน้ือเย่ือเก่ียวพัน
ชนิดโปร่งบาง 

- มัดเส้นใย 
อิลาสติกน้ีมี
ลักษณะเป็น
ลอนคลื่นและ
เรียงตัวเป็น
ระเบียบ 

 
 

                                                 
20 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 

ชนิดเนื้อเยื่อ ลักษณะ 
ภาพเนื้อเยื่อภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
ชนิดเซลล์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ 

ส่วนประกอบ
อื่นๆของ
เนื้อเยื่อ 

2.4 เน้ือเย่ือร่างแห 
(Reticular Tissue) 
(ต่อ) 

- โครงสร้างมีช่องว่าง
เป็นรูพรุนเพื่อให้ของ
เหลวไหลผ่านได้ 
 21

 

  

3. เน้ือเย่ือเก่ียวพันที่พยุงค้ าจุนโครงสร้าง (Supporting Connective Tissue) 
3.1 เน้ือเย่ือกระดูก
อ่อน (Cartilage) 

- รองรับเน้ือเย่ือที่มี
ความอ่อนและช่วยใน
การเคลื่อนไหวของข้อ
ต่อกระดูก ทนต่อการ
กระแทก 
- ปกคลุมผิวของหัว
กระดูก 

21 

(10.) เซลล์กระดูกอ่อน 
(Chondocyte) 

- เส้นใยส่วน
ใหญ่เป็น 
Collagen และ 
Elastic Fiber 

3.2 เน้ือเย่ือกระดูก 
(Bone) 

- เน้ือประสานชนิด
พิเศษ มีความแข็ง 
- ส าคัญต่อระบบการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 
- สามารถแบ่ง
ออกเป็น 

- (11.) เซลล์กระดูก (Bone 
Cell) ทั้ง 4 ชนิด 
 
 

- เส้นใย 
Collagen 

3.2.1 Cancellous 
(Spongy) Bone มี
ลักษณะพรุนคล้าย
ฟองน้ า ประกอบด้วย
กระดูกแข็งช้ินเล็กๆ
เช่ือมติดต่อเป็นร่างแห 

21 

3.2.2 Compact 
(Cortical/Dense) 
Bone กระดูกมี
ลักษณะเน้ือแน่นแข็ง
คล้ายงาช้าง 

 

22
 

 

                                                 
21 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
22  เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3.3 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (Muscle Tissue) 
เนื้อเย่ือกล้ามเนื้อประกอบด้วยเซลล์ท่ีเรียกว่า เซลล์กล้ามเนื้อ (Muscle cell) (ตารางท่ี 

2.5) ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เซลล์อยู่ติดกันและมีช่องว่างระหว่างเซลล์ ( Intercellular space) น้อย
มาก โดยท่ัวไปเป็นเซลล์รูปยาว จึงมักเรียกแต่ละเซลล์ว่า Muscle Fiber ภายในเต็มไปด้วยเส้นใย
โปรตีน 

กล้ามเนื้อถูกจ าแนกออกตามรูปร่าง ลักษณะและการท างาน  จึงแบ่งเซลล์ออกเป็น 
3 ชนิด ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.5 การจ าแนกชนิดเซลล์กล้ามเนื้อ 

ชนิดของเซลล ์ ขนาด 
(ไมโครเมตร) 

ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ 

รูปร่างเซลล์ 
ลักษณะ
นิวเคลียส 

การเรียงตัว
ของเซลล ์

หน้าที/่ การท างาน 

1. เซลล์
กล้ามเน้ือลาย 
(Striated 
Muscle Cell/ 
Skeletal 
Muscle Cell) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
10-100  
(ตัดตามขวางจะ
พบว่ากล้ามเน้ือ
มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เท่ากัน) 

 

23
 

 

24
 

 
 

รูป
ทรงกระบอก
ยาว 

มีหลาย
นิวเคลียส 
รูปรี เรียง
อยู่ตาม
ขอบเซลล์ 

แต่ละเซลล์
หรือ 
Muscle 
Fiber เรียง
ขนานตาม
ความยาว
ของมัด
กล้ามเน้ือ 

- ยึดเกาะระหว่าง
กระดูก เก่ียวข้องกับ
การเคลื่อนที่ของ
ร่างกาย เช่น 
กล้ามเน้ือแขน ขา 
และหน้าอก 
- ท างานภายใต้
อ านาจจิตใจ 
- การหดตัวของ
กล้ามเน้ือที่ท าให้เกิด
การเคลื่อนไหวที่
ละเอียดอ่อน Motor 
Unit จะมีขนาดเล็ก 
คือจ านวน Muscle 
Fiber ที่ถูกควบคุม
โดย 1 แอกซอน 
(Axon) จะมีจ านวน
น้อย ในกล้ามเน้ือ
ขนาดใหญ่จะเกิดการ
เคลื่อนที่หยาบๆ เช่น 
กล้ามเน้ือบริเวณแขน
ขา 

 

                                                 
23 Kent Simmons, Muscle Tissue, accessed December 26, 2014, available from 

http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/cm1504/15lab42006/lb4pg7.htm 

24 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล ์ ขนาด 
(ไมโครเมตร) 

ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ 

รูปร่างเซลล์ 
ลักษณะ
นิวเคลียส 

การเรียงตัว
ของเซลล ์

หน้าที/่ การท างาน 

2. เซลล์
กล้ามเน้ือหัวใจ 
(Cardiac  
Muscle Cell) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
15 / มีความ
ยาวประมาณ 
80-100 

 

25
 

 

26
 

 

รูป
ทรงกระบอก
สั้น ส่วน
ปลาย  

มี 1 
นิวเคลียส
อยู่กลาง
เซลล์ 
บางครั้ง
อาจพบ 2 
นิวเคลียส 

- ส่วนปลาย
เซลล์แยก
เป็น 2 แฉก
และติดกับ
เซลล์
ข้างเคียงใน
ลักษณะ
ประสานกัน
เป็นร่างแห 

- น าชีพจรจากบริเวณ
หนึ่งของหัวใจไปสู่อีก
บริเวณหนึ่งได้โดยตรง  
- หดตัวเป็นจังหวะ
อย่างสม่ าเสมอ 
- ท างานนอกอ านาจ
จิตใจ 

3. เซลล์
กล้ามเน้ือเรียบ 
(Smooth 
Muscle Cell)  

ขนาดแตกต่าง
กันแล้วแต่
ต าแหน่งที่พบ มี
ขนาดเล็กที่สุด
ในจ านวนชนิด
กล้ามเน้ือ
ทั้งหมด 25 

26 

รูปกระสวย 
หัวท้าย
แหลม 

อยู่ตรง
กลาง
เซลล์คือ
ส่วนที่
กว้างสุด
ของเซลล์ 
อาจเห็น
นิวเคลียส
ลักษณะ
ย่นเกิด
เน่ืองจาก
การหดตัว
ของเซลล์
กล้ามเน้ือ 

เรียงตัวแนบ
ขนานกัน 
โดยปลาย
แหลมของ
เซลล์หนึ่ง
แนบกับ
ส่วนกลาง
ของเซลล์
หนึ่งซึ่งเป็น
ส่วนที่กว้าง
และมี
นิวเคลียสรูป
ยาวอยู่ 

- ท าหน้าที่ในการหด
ตัว และสังเคราะห์
โปรตีนคอลลาเจน อิ
ลาสติน 
- หดตัวได้ช้ากว่า
กล้ามเน้ือลาย 
- ท างานนอกอ านาจ
จิตใจ 

 
การท างานร่วมกันของเซลล์กล้ามเนื้อลาย 
เซลล์เริ่มต้นท่ีจะพัฒนาไปเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียกว่า Myoblast เป็นเซลล์ท่ีมีนิวเคลียส

เพียงอันเดียว เซลล์กล้ามเนื้อลายเกิดจากการหลอมรวมกันของ Myoblast หลายๆเซลล์ เมื่อเจริญ
เต็มท่ีแล้วจะไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจ านวน แต่จะมีเซลล์อ่อนท่ีเรียกว่า Satellite Cell ซึ่งเปล่ียนแปลง
มาจาก Myoblast แทรกตัวอยู่ด้านข้างของเซลล์กล้ามเนื้อลาย เมื่อกล้ามเนื้อลายได้รับบาดเจ็บถูก
ท าลาย Satellite Cell จะถูกกระตุ้นให้เจริญแบ่งตัวแล้วหลอมรวมกันกลายเป็นเซลล์กล้ามเนื้อลาย
เซลล์ใหม่ 

                                                 
25 Kent Simmons, Muscle Tissue, accessed December 26, 2014, available from 

http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/cm1504/15lab42006/lb4pg7.htm 
26 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
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เซลล์กล้ามเนื้อลายแต่ละเซลล์จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท่ีมีลักษณะเป็นร่างแหบางๆปกคลุม 
ถ้าแต่ละเซลล์กล้ามเนื้อรวมกลุ่มกลายเป็นมัดโตขึ้น จะเรียกกลุ่มของเซลล์กล้ามเนื้อนี้ว่า Fasciculus 
โดยแต่ละ Fasciculus จะล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท่ีมีลักษณะหนา มีเส้นเลือดและเส้นประสาท
มาเล้ียงเด่นชัด 

Muscle Spindle เป็นหน่วยรับความรู้สึกท่ีเป็นอยู่ในกล้ามเนื้อลาย โครงสร้างจะ
ประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์กล้าเนื้อลายท่ีมีจ านวน 6-12 เซลล์ท่ีดัดแปลงไปท าหน้าท่ีพิเศษ โดยมี
แคปซูลหุ้มเป็นรูปกระสวยยาว 5-10 มิลลิเมตร แทรกขนานอยู่ภายในมัดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ 
แต่ละมัดจะมีจ านวน Muscle Spindle แตกต่างกัน 

 
การท างานร่วมกันของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ 
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันห่อหุ้มเซลล์แต่ไม่เด่นชัด การหดตัวของ

กล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อลาย 
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่หลังจากวัยหนุ่มสาวแล้ว แต่สามารถเพิ่ม

ขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้ เมื่อเซลล์ถูกท าลายจะถูกแทนท่ีด้วยเนื้อ เยื่อเกี่ยวพันกลายเป็นร่องรอยการ
บาดเจ็บ 

 
การท างานร่วมกันของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ 
เซลล์กล้ามเนื้อเรียบสามารถเพิ่มขนาดและจ านวนโดยวิธีการเปล่ียนแปลงเพื่อท าหน้าท่ี

ของเซลล์มีเซนไคม์ (Mesenchymal Cell) กล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะต่างๆจะมีจ านวนปลายประสาท
ท่ีมาควบคุมต่างกัน เช่น ช้ันกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในจะมีเส้นประสาทมาคุมน้อย แต่มีช่องว่าง
ระหว่างเซลล์มาก เซลล์กล้ามเนื้ออยู่หนาแน่นกันเป็นช้ัน การท างานของช้ันกล้ามเนื้อจึงพร้อมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะท่ีกล้ามเนื้อเรียบของม่านตาจะมีปลายประสาทมาคุมมาก แต่ละเซลล์จะมี
ปลายประสาทมาควบคุม ท าให้การท างานเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน คือหดตัวได้ท้ังมากและน้อย ท าให้มี
ความละเอียดเท่ียงตรง หากเซลล์กล้ามเนื้อเรียบถูกท าลายจะสามารถแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา
ทดแทนได้บ้าง 
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2.3.4 เนื้อเยื่อประสาท (Nervous Tissue) 
เนื้อเยื่อประสาทเป็นเนื้อเยื่อของระบบประสาท ประกอบด้วยเซลล์ซึ่งเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีเป็นหน่วยท างาน เรียกว่า เซลล์ประสาทหรือนิวรอน (Nerve Cell, Neuron) ซึ่งมีขนาด
หลายหลายต้ังแต่ 4-100 ไมโครเมตร มีความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าโดยการเปล่ียนความ
ต่างศักย์ไฟฟ้ากลายเป็นกระแสประสาทท่ีสามารถส่งผ่านไปตามเยื่อหุ้มเซลล์ น าข้อมูลไปยังเซลล์
ประสาทอื่นหรือเซลล์กล้ามเนื้อและต่อมต่างๆได้ 

นอกจากนี้เนื้อเยื่อประสาทยังประกอบไปด้วยเซลล์อีกชนิดท่ีเรียกว่า เซลล์ค้ าจุน
ประสาทหรือนิว โร เก ลีย (Neuroglia, Glia Cell) แทรกกระจายอยู่ ระหว่ าง เซลล์ประสาท  
(ตารางท่ี 2.6) 

 
ตารางท่ี 2.6 การจ าแนกเซลล์ประสาท 

ชนิดของ
เซลล ์

รูปร่างและ
ลักษณะ
โดยรวม 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

จ าแนกประเภท หน้าที ่
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
ลักษณะของ

เซลล ์

1. เซลล์
ประสาทหรือ
นิวรอน 
(Nerve Cell, 
Neuron) 

มีรูปร่างและ
ขนาด
แตกต่างกัน 
ส่วนใหญ่มี
รูปคล้ายดาว 
(Stellate 
Shape) โดย
ตัวเซลล์ 
(Cell Body) 
โดยทั่วไปมี
รูปร่างกลม 
รูปไข่ หรือ
เหลี่ยมและมี
แขนงของไซ
โทพลาซึมย่ืน
ออกจากตัว
เซลล์ เรียก 
เส้นใย
ประสาท  

นิวเคลียส
รูปร่างกลม
หรือรูปไข่
ขนาดใหญ่
ล้อมรอบไซ
โทพลาซึม 

1.1 เซลล์ประสาท
ขั้วเดียวเทียม 
(Pseudounipolar 
Neuron)  

เซลล์ประสาท
รับความรู้สึก  

 

27
 

 

มีเส้นใยประสาท
แยกออกจากตัว
เส้นใยเดียวแล้ว
แตกแขนง
ออกเป็นไซ
โทพลาซึม 

1.2 เซลล์ประสาท
สองขั้ว (Bipolar 
Neuron) 

เซลล์ประสาท
รับความรู้สึก 
เช่น รับกลิ่น 
รับการ
มองเห็นและ
รับรส เป็นต้น 

 

27 

 

มีเส้นใยประสาท 
2 เส้นย่ืนออก
จากตัวเซลล์ใน
ทิศทางตรงกัน
ข้าม 

1.3 เซลล์ประสาท
หลายขั้ว 
(Multipolar 
Neuron) 

เซลล์ประสาท
สั่งการ และ
เซลล์ประสาท
ประสานงาน
ในระบบ
ประสาท
ส่วนกลาง  

27 

28
 

มีเส้นใยประสาท
มากกว่า 2 เส้น
ย่ืนออกจากตัว
เซลล์ (เป็นชนิดที่
มีมากที่สุด) 

                                                 
27 Antranik, Neurons in Nervous system, accessed December 26, 2014, available from 

http://antranik.org/neurons-in-the-nervous-system/ 

28 Leslie P. Gartner, Color Atlas of Histology, 2nd ed. (Maryland: Williams & Wilkins, 1994). 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล ์
รูปร่างและ
ลักษณะ
โดยรวม 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

จ าแนกประเภท หน้าที่ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
ลักษณะของเซลล ์

2. เซลล์ค้ าจุน
ประสาทหรือ
นิวโรเกลีย 
(Neuroglia, 
Glia Cell) 

รูปร่าง
ลักษณะและ
หน้าที่
แตกต่างกันใน
ระบบ
ประสาทกลาง 
นิวโรเกลียจะ
แทรกอยู่
ระหว่างเซลล์
ประสาท และ
เส้นใย
ประสาท 

นิวเคลียสมี
ขนาดเล็กอยู่
ระหว่าง
นิวเคลียส
ขนาดใหญ่
ของเซลล์
ประสาท 

2.1 Astrocyte เป็นสิ่งขวางก้ัน
ป้องกันระบบ
ประสาทกลาง
และค้ าจุน
โครงสร้างของ
เน้ือเย่ือ
ประสาท 

29
 

- เป็นนิวโรเกลียที่
ใหญ่ที่สุด 
- ลักษณะรูปดาว 
มีแขนงของเซลล์
ยาวเป็นจ านวน
มาก 
- นิวเคลียส
ค่อนข้างกลมหรือ
รูปไข่อยู่ตรงกลาง
เซลล์ 
 

2.2 
Oligodendrocyte 

ผลิตไมอีลิน 
(Myelin) ใน
ระบบประสาท
ส่วนกลาง 

30
 

- มีขนาดเล็กกว่า 
Astrocyte มาก 
- มีแขนงเซลล์
น้อยกว่าและสั้น
กว่านิวโรเกลีย
ชนิดอ่ืนๆ 
- นิวเคลียส
ค่อนข้างกลมและ
ขนาดเล็ก 

2.3 Microglia ท าหน้าที่คล้าย 
Astrocyte  

 

31
 

 

- เซลล์รูปยาวรี มี
ขนาดเล็กที่สุด 
- มีแขนงของเซลล์
สั้นๆจ านวนมาก 
- นิวเคลียสรูปยาว 

2.4 Ependymal 
Cell 

เรียงตัวเป็น
เย่ือบุช่องใน
สมองและช่อง
ไขสันหลัง 32

 

- เป็นเซลล์ที่
เปลี่ยนแปลงมา
จากเซลล์บุผิว 
- เซลล์รูป
ลูกบาศก์ไปจนถึง
รูปแท่งเรียงติดกัน 

                                                 
29 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
30 Helmut Ketenmann, Neuroglia, accessed December 28, 2014, available from http://goo.gl/uqHsCl 
31 Leslie P. Gartner, Color Atlas of Histology, 2nd ed. (Maryland: Williams & Wilkins, 1994). 
32 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
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การท างานร่วมกันของเซลล์ประสาท 
เซลล์ประสาทท่ีอยู่รวมกันนอกสมองและไขสันหลัง จะเรียก ปมประสาท ซึ่งมีรูปร่างกลม

หรือรูปรี หุ้มด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดแน่นทึบ  
ในโครงสร้างของสมองและไขสันหลัง จะประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสาทเรียงตัว 2 แบบ 

คือ Grey Matter เห็นเป็นสีเทา ประกอบด้วยตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทและนิวโรเกลียเป็นหลัก และ 
White Matter ประกอบด้วยเส้นใยประสาทและนิวโรเกลีย ไม่มีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาท  

ในสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปพีระมิด (Pyramid Cell) รูปดาว (Stellate 
Cell) และรูปกระสวย (Fusiform Cell) โดยเซลล์เหล่านี้จะเรียงตัวแบ่งออกเป็นช้ันท้ังหมด 6ช้ัน 

เซลล์ประสาทปกติจะไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนอีก เมื่อถูกท าลายจึงไม่มีการสร้างใหม่
ขึ้นมาทดแทน แต่เส้นใยประสาทเมื่อมีบาดแผลฉีกขาดจะมีการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นมาทดแทนส่วน
ท่ีขาดไปโดยการท าหน้าท่ีของตัวเซลล์ ส าหรับนิวโรเกลียในปมประสาทสามารถแบ่งตัวสร้างใหม่ได้ 
  
 2.3.5 ระบบสืบพันธุ์ (Reproduction System) 

ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์จะประกอบด้วยเซลล์ท่ีเรียกว่า เซลล์สืบพันธุ์ (Gamete) โดยใน
เพศชายจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรืออสุจิ (Spermatozoa) และในเพศหญิงจะสร้างเซลล์
สืบพันธุ์เพศหญิงหรือเซลล์ไข่ (Ovum) เซลล์สืบพันธุ์เหล่านี้จะมีกระบวนการแบ่งตัวท่ีต่างจากเซลล์
ร่างกายอื่นๆ คือการแบ่งตัวแบบไมโอซิส (Meiosis) 
 

 2.3.5.1 เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย (Spermatozoa)  
จะประกอบไปด้วยเซลล์ในกระบวนการสร้างอสุจิ (Spermatogenesis) ท่ี

เริ่มจากเซลล์ต้ังต้นท่ีเรียกว่า Spermatogonium ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ และมีเซลล์ท่ี
ท าหน้าท่ีอื่นๆ เช่น Sertolli Cell ท าหน้าท่ีปกป้องเซลล์สืบพันธุ์และหล่ังสารของเหลวท่ี
ช่วยในการเคล่ือนท่ีของอสุจิ หรือ Ledig Cell ท าหน้าท่ีสร้างฮอร์ โมนเพศชาย 
(Testosterone) (ตารางท่ี 2.7) 
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ตารางท่ี 2.7 การจ าแนกเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย 
ระยะของการ

สร้างอสุจิ 
(Spermatoge

nesis) 

ชนิดของ
เซลล์ 

ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ 

ขนาด 
(ไมโครเ
มตร) 

รูปร่าง
และ

ลักษณะ
เซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

การเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์ 

1. 
Spermatocyto
genesis 

1.1 
Spermato- 
gonium 

 

33
 

 

33 

 

12 อาจกลม
หรือคล้าย
ลูกบาศก ์

รูปร่างกลม - แบ่งตัวแบบไมโทซิส 
(Mitosis) ได้ 
Spermatogonium 
Type A และ B โดย 
Type B จะเจริญไป
เป็น Primary 
Spermatocyte 

2. Meiosis 2.1 Primary 
Spermato- 
cyte 

 

34
 

 

19 ขนาดใหญ่
กว่า 
Spermat
ogonium 

นิวเคลียสมี
ลักษณะผิดไป
จากเดิม 

- แบ่งตัวแบบไมโอซิส 
(Meiosis) ได้เป็นเซลล์
ขนาดเล็กลงเรียกว่า 
Secondary 
Spermatocyte 

 2.2 
Secondary 
Spermatocy
te 

การแบ่งตัวค่อนข้างรวดเร็ว 
ท าให้เห็น Secondary 
Spermatocyte ได้ยาก 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - เข้าสู่ไมโอซิสระยะที่ 
2 อย่างรวดเร็ว ได้เป็น 
Spermatid 
 

  

                                                 
33 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
34 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
ระยะของการ

สร้างอสุจิ 
(Spermato- 

genesis) 

ชนิดของ
เซลล์ 

ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ 

ขนาด 
(ไมโครเ
มตร) 

รูปร่าง
และ

ลักษณะ
เซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

การเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์ 

3. 
Spermiogenes
is 

3.1 
Spermatid 

 

34 

- รูปร่างกลม รูปกลมขนาด
เล็ก 

- เป็นระยะที่ไม่มีการ
แบ่งเซลล์อีกแล้ว 
- Spermatid จะ
เจริญเปลี่ยนแปลง 
(Differntiation) 
กลายเป็นอสุจิ 

3.2 อสุจิที่
เจริญเต็มที่ 
(Spermato-
zoa) 

 

35
 

 

36
 

ส่วนหัว: 
5 

ส่วนคอ
และ

ล าตัว: 
10 
ส่วน

หาง: 5 

รูปร่าง
คล้าย 
ลูกอ๊อดซึ่ง
มสี่วนหัว 
ส่วนคอ
และล าตัว
ซึ่งมี
ลักษณะ
เป็นแท่ง 
ส่วนหางมี
ปลาย
แหลม 

นิวเคลียสอยู่
บริเวณส่วน
หัวของอสุจิ 

- 

- 4. Sertoli 
Cell 

 

37
 

 

37 

 - รูป
พีระมิด
ยาว 
- เป็นเซลล์
ที่อยู่กับที่ 
จ านวน
คงที่แทรก
อยู่ระหว่าง
เซลล์
สืบพันธุ ์

- นิวเคลียส
ยาว เว้ามาก 

- 

 

                                                 
35 Peter W. Pedrotti, Antonj van Leeuwenhoek’s Microscopic World, accessed January 3, 2015, available 

from http://www.vanleeuwenhoek.com/His-Microscopic-World.htm 

36 Wolfgang Kühnel, Pocket Atlas of cytology and Microscopic Anatomy (Aachen: Year Book Medical 

Publishers, 1981). 
37 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
ระยะของการ

สร้างอสุจิ 
(Spermato- 

genesis) 

ชนิดของ
เซลล์ 

ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ 

ขนาด 
(ไมโครเ
มตร) 

รูปร่าง
และ

ลักษณะ
เซลล์ 

ลักษณะ
นิวเคลียส 

การเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์ 

- 5. Ledig 
Cell 

 

37 

 

38
 

 

15-20 - รูปหลาย
เหลี่ยม
ขนาดใหญ่ 
- อยู่เป็น
กลุ่ม 

- มีนิวเคลียส
ขนาดใหญ่ 
รูปร่างกลม 

- 

 
  2.3.5.2 เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง (Ovum) 

รังไข่จะมีหน้าท่ีในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือไข่ (ตารางท่ี 2.8) 
เมื่อผู้หญิงเข้าวัยสาว (Puberty) ไข่ท่ีถูกใช้ไปจะมีประมาณ 360-420 ใบ เซลล์สืบพันธุ์
เพศหญิงหรือไข่จะอยู่ในถุงไข่ (Ovarian Follicle) ท่ีมีลักษณะกลม ประกอบด้วยไข่ท่ี
ก าลังเจริญ (Immature Ovum: Oocyte) ล้อมรอบด้วยเซลล์บุถุงไข่ (Follicular Cell) 
ซึ่งเป็นเซลล์เย่ือบุผิว 

 
  

                                                 
38 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
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ตารางท่ี 2.8 การจ าแนกเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างและลักษณะเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

1. Oogonium  

39
 

 

เป็นเซลล์สืบพันธุ์ต้ังต้น 
(Primordial Germ 
Cell) 

- ขณะเคลื่อนที่มายังรังไข่จะมีการ
แบ่งตัวแบบไมโทซิส (Mitosis) หลาย
คร้ัง 
- เข้าสู่ระยะ Prophase ของไมโอซิส 
(Meiosis) 

2. Primary Oocyte  

39 

 

- รูปกลม มีนิวเคลียส
ขนาดใหญ่ 
- มีการเจริญของขนาด
ต้ังแต่ 21 จนขนาดใหญ่
ถึง 150 µm 

- อยู่ในระยะ Prophase ของไมโอซิส 
(Meiosis) ระยะที่ 1 
- รอบๆเซลล์จะมีเน้ือเย่ือที่เรียก Zona 
Pellucida 

3. Follicular Cell   

40
 

 

39 

รูปลูกบาศก์เรียงกันช้ัน
เดียว 

- เซลล์บุถุงไข่เป็น Simple Cuboidal 
Follicle  
- ต่อมาเซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่มจ านวน
อย่างรวดเร็วเป็นหลายช้ันเรียก 
Granulosa Cell 

4. Granulosa Cell 

 

41
 

มีแขนงเล็กๆ รูปร่างไม่
แน่นอน 

- เซลล์ที่เรียงตัวเป็นช้ันเดียวรอบๆ 
- ในระยะ Mature Follicle จะหลุด
ออกมากับไข่ขณะตกไข่และยังคงมีอยู่
ขณะปฏิสนธิเรียกว่า Corona Radiata 
- หลังการตกไข่จะไม่มีการแบ่งตัวอีก 
แต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก เป็น 
Granulosa Lutein Cell 
 

4.1 Granulosa 
Lutein Cell 

42
 

ขนาด 20-35 µm  

                                                 
39 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
40 Jeffrey B Kerr, Atlas of Functional Histology, 2nd ed. (London: Harcourt Publisher Limited, 2000). 
41 Dennis Strete, A Color Atlas of Histology (New York: HarperCollins College, 1995). 
42 Ronald A. Bergman, Corpus Luteum, accessed January 3, 2014, available from http://goo.gl/iGE4yR 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ 
รูปร่างและลักษณะเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

5. Theca Interna 

43
 

เซลล์รูป Ovoid หรือ 
Polyhedral ซ้อนกัน
หลายช้ัน 
มีหยดไขมันมากมายเป็น
ส่วนประกอบ 

- เป็นเซลล์ที่มาจากการเจริญของระยะ 
Primary Follicle จนกลายเป็นช้ันรอบ
ถุงไข่เรียกว่า Theca Folliculi 
- แยกขอบเขตกันไม่ชัดเจน 
- หลังการตกไข่ Theca Interna 
เปลี่ยนไปเป็น Theca Lutein Cell 5.1 Theca Lutein 

Cell 

 

42 

ขนาด 15 µm 

6. Theca Externa 

43 

- รูป Spindle 
- กลืนไปกับพื้นที่ของ
เน้ือเย่ือพื้นของรังไข่ มี
เส้นเลือดเล็กๆแทรกเข้า
ไปเลี้ยงเซลล์ 

7. Secondary 
Oocyte 

 

44
 

 

รูปกลมขนาดใหญ่ว่า 
Polar Body 

- Secondary Oocyte จะพักอยู่ใน
ระยะ Metaphase ของไมโอซิสระยะที่ 
2 และจะสมบูรณ์เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
อสุจิขณะมีการปฏิสนธิ 
- เป็นเซลล์ที่ได้มาจากการแบ่งตัวแบบ
ไมโอซิสระยะที่ 1 

8. Polar Body มีขนาดเล็กมากและสังเกตได้ยาก รูปกลมขนาดเล็กมาก 

 
  

                                                 
43 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
44 Michael W. Davidson, Mammalian Graafian Follicle, accessed January 3, 2015, available from 

http://goo.gl/1w1AXM 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 

ชนิดของเซลล์ 
ภาพเซลล์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน ์
รูปร่างและลักษณะเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

9. เซลล์ไข่ (Ovum)  

45
 

- รูปร่างกลมมีเม็ดหยาบ
เล็กๆอยู่รอบๆเซลล์ไข่ที่
เติบโตเต็มที่ 
- มีขนาด 100-150 µm 
ซึ่งเป็นเซลล์ในร่างกายที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด 
สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า 

- ถ้าเซลล์ไขไ่ม่ได้รับการปฏิสนธิจะหลุด
ลอกมีเลือดปนออกมาเรียกว่า 
ประจ าเดือน 
- ถ้าได้รับการปฏิสนธิจะกลายเป็นไซ
โกต (Zygote) ซึ่งจะมีการแบ่งตัวและ
สร้างทารกในครรภ์ต่อไป 

 
การท างานของเซลล์บุถุงไข่และระยะการเจริญของเซลล์ไข่  
ขณะเซลล์สืบพันธุ์ต้ังต้นหรือ Oogonium เคล่ือนท่ีมายังรังไข่ จะเกิดการแบ่งตัวแบบไม

โทซิสเพิ่มจ านวนหลายครั้ง จนรังไข่แต่ละข้างมี Oogonium มากกว่า 3 ล้านเซลล์และเข้าสู่ระยะ 
Prophase ของการแบ่งตัวแบบไมโอซิส กลายเป็น Primary Oocyte โดยเซลล์บุถุงไข่เป็นเซลล์บุผิว
ประเภท Simple Cuboidal Epithelium ท่ีเจริญไปเป็นถุงไข่ท่ีอยู่ภายในรังไข่ช้ันนอกท าหน้าท่ีใน
การล้อมรอบเซลล์ไข่หรือ Oocyte ในรอบวงจรประจ าเดือนจะมีการเจริญเติบโตของถุงไข่จ านวนมาก 
แต่จะมีเพียงถุงเดียวท่ีเจริญเต็มท่ี ส่วนท่ีเหลือจะฝ่อไป ซึ่งเกิดขึ้นกับถุงไข่ในทุกระยะ ขนาดของถุงไข่
และความหนาของช้ันเซลล์บุถุงไข่ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตซึ่งสัมพันธ์กับการเจริญของเซลล์ไข่ 
ระยะการเจริญเติบโตจะใช้เวลาประมาณ 14 วัน ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (ตารางท่ี 2.9) 
  

                                                 
45 M. Halit Umar, Ovary, accessed January 3, 2015, available from http://goo.gl/SSTfRc 
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ตารางท่ี 2.9 การจ าแนกการเจริญของถุงไข่ระยะต่างๆ 

ระยะการเจริญ
ของถุงไข่ 

ระยะย่อยของ
ถุงไข่ 

เซลล์ในระยะ
ดังกล่าว 

ลักษณะของถุงไข่
หรือเซลล์ 

ภาพเซลล์และถุงไข่ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ 

ขนาด
โดยรวม 

(ไมโครเมตร) 
1. ถุงไข่
ระยะแรก 
(Primordial 
Follicle) 

- - Primary 
Oocyte 

แต่ละถุงไข่จะมี
เซลล์ Oocyte อยู่ 
1 ใบ โดยเซลล์ 
Oocyte จะถูกหุ้ม
ด้วยเซลล์บุถุงไข่
แบนๆช้ันเดียว 

 

46
 

 
 
 

35 

2. ถุงไข่ระยะที่
มีการ
เจริญเติบโต 
(Growing 
Follicle) 

2.1 Primary 
Follicle 
ระยะที่เซลล์บุ
ถุงไข่
เปลี่ยนเป็น 
Simple 
Cuboidal Cell 

- เซลล์บุถุงไข ่
- Granulosa 
- Theca Interna 
และ Theca 
Externa 

- เซลล์มีการ
แบ่งตัวเพิ่มจ านวน 
ช้ันเป็นหลายช้ัน 
เรียกว่า Stratum 
Granulosum 
โดยเซลล์ 
Granulosa จะย่ืน
แทรกไปในเย่ือ 
Zona Pellucida 
- ขณะที่มีการ
เจริญของ 
Primary Follicle 
เน้ือเย่ือพื้นรอบๆ
ถุงไข่ก็มีการเจริญ
เปลี่ยนแปลง
กลายเป็นช้ันรอบ
ถุงไข่เรียกว่า 
Theca Folliculi 
ซึ่งแยกเป็นสองช้ัน 

46 
 

47
 

 

46 

45 

- Primary 
Oocyte 

มีการเพิ่มขนาด
ของเซลล์ 

 
  

                                                 
46 เกษม แก้วอิ่ม, Atlas of Human histology, พิมพ์คร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล). 
47 Peter Takizawa, Female Reproductive system lab, accessed January 7, 2015, available from 

http://medcell.med.yale.edu/systems_cell_biology/female_reproductive_system_lab.php 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 

ระยะการเจริญ
ของถุงไข่ 

ระยะย่อยของ
ถุงไข่ 

เซลล์ในระยะ
ดังกล่าว 

ลักษณะของถุงไข่
หรือเซลล์ 

ภาพเซลล์และถุงไข่ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ 

ขนาด
โดยรวม 

(ไมโครเมตร) 
2. ถุงไข่ระยะที่
มีการ
เจริญเติบโต 
(Growing 
Follicle) 
(ต่อ) 

2.2 
Secondary 
Follicle ระยะ
ที่ถุงไข่มีการ
เจริญ 

- เซลล์บุถุงไข ่
- Granulosa 
- Theca Interna 
และ Theca 
Externa 

- ถุงไข่มีการเจริญ
ทั้งขนาดและ
จ านวนเซลล์ 
จนกระทั่ง 
Stratum 
Granulosm 
ประกอบด้วยเซลล์ 
8-12 ช้ัน และมี
ช่องเกิดขึ้น
ระหว่าง 
Granulosa Cell 
โดยมีการสะสม
ของเหลวซึ่งจะ
เพิ่มปริมาณขึ้น
แล้วช่องจะเช่ือม
รวมกันเป็นช่อง
เดียวเรียก 
Follicular 
Antrum  

 

48
 

 
 

160 

 - Primary 
Oocyte 

มีขนาดใหญ่เต็มที่
และจะไม่เจริญไป
กว่านี้ 
เส้นผ่าศูนย์กลางมี
ขนาด 125-150  
จะค่อนไปอยู่
ด้านนึงของถุงไข่ 
โดยมี Granulusa 
Cell หุ้มล้อมรอบ 
และย่ืนอยู่ใน 
Follicular 
Antrum 

 

 
 

                                                 
48 The Geneva Foundation for Medical Education and Research, Ovary, accessed January 7, 2015, available 

from http://goo.gl/10iiPQ 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 

ระยะการเจริญ
ของถุงไข่ 

ระยะย่อยของ
ถุงไข่ 

เซลล์ในระยะ
ดังกล่าว 

ลักษณะของถุงไข่
หรือเซลล์ 

ภาพเซลล์และถุงไข่ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ 

ขนาด
โดยรวม 

(ไมโครเมตร) 

 

2.3 Tertiary 
Follicle ระยะ
ถุงไข่ก่อนเจริญ
เต็มที่ 

- เซลล์บุถุงไข ่
- Granulosa 
- Theca Interna 
และ Theca 
Externa 

- มีการเจริญของ
ขนาด 

 

49 

 

 

 - Secondary 
Oocyte 
- Polar Body 

เกิดจากการ
แบ่งตัวแบบไมโอซิ
สระยะที่ 2 โดย
เซลล์ Polar 
Body ยังคงอยู่ใน 
Zona Pellucida 
ติดกับ 
Secondary 
Oocyte 

200-400 
(0.2-0.4 

มิลลิเมตร) 

3. ถุงไข่ที่มีการ
เจริญเติบโต
เต็มที่ 
(Mature 
Follicle หรือ 
Graafian 
Follicle) 

- - เซลล์บุถุงไข ่
- Granulosa 
- Theca Interna 
และ Theca 
Externa 
- Secondary 
Oocyte 

- ถุงไข่เจริญเติบโต
เต็มที่ 
- Follicular 
Antrum ขยาย
ใหญ่ขึ้น และช้ัน
ของ Granulosa 
Cell บางลง 
เรียกว่า 
Membrana 
Granulosa 
 

 

49 

20,000-
25,000 
(20-25 

มิลลิเมตร) 
- ระยะที่ไข่
เคลื่อนที่

ผ่านท่อน า
ไข่ 

Mature 
Follicle 

จะมีขนาด
ใหญ่ที่สุด 

 
  

                                                 
49 Ashley Pistorio, Female Reproductive System, accessed January 7, 2015, available from 

http://www.medicalhistology.us/twiki/bin/view/Main/FemaleReproductiveSystemAtlas16 
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เซลล์อสุจิท่ีมีโอกาสเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่จะมีเพียงไม่กี่ร้อยตัว เนื่องจากอสุจิจะต้องมี
ความแข็งแรงเพื่อผ่านสภาพความเป็นกรดและด่างในช่องคลอด รวมถึงอาจมีอสุจิท่ีวิ่งไปคนละทางกับ
เป้าหมาย และจะมีอสุจิเพียงตัวเดียวที่จะเจาะเข้าสู่ไข่ได้ส าเร็จ หลังจากนั้นอสุจิตัวอื่นๆจะไม่สามารถ
เข้าไปได้อีก โดยอสุจิจะปล่อยเอนไซม์จากส่วนหัวเพื่อละลายผนังท่ีห่อหุ้มปกป้องไข่และสลัดหางและ
ย่อยส่วนหัวเพื่อปล่อยโครโมโซมท้ัง 23 แท่งเพื่อจับคู่กับโครโมโซมในเซลล์ไข่อีก 23 แท่ง เมื่อเกิดการ
ปฏิสนธิท่ีสมบูรณ์แล้วเซลล์ไข่จะกลายเป็นเซลล์ไซโกต (Zygote) ดังภาพท่ี 2.1 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
ต่อเนื่องกันหรือเจริญเติบโตเป็นทารกตามระยะต่างๆ (ตารางท่ี 2.10) 

 

 
ภาพท่ี 2.1 เซลล์ไซโกตก่อนระยะการเปล่ียนแปลง 

(ท่ีมา: http://science.tjc.edu/Course/BIOLOGY/1413/sf%20zygote.jpg) 
 

ตารางท่ี 2.10 ระยะการเปล่ียนแปลงของเซลล์ไซโกต 

ระยะการเปลี่ยนแปลง 
ภาพของระยะการเปลี่ยนแปลงภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ 
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 

1. ระยะ Cleavage  

50 
 

51 

- ไซโกตจะมีการแบ่งตัวทวีคูณแบบไมโทซิส 
(Mitosis) ท าให้เซลล์เพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 2, 4, 6, 
8,…. จนเซลล์มาเกาะกันเป็นก้อนกลมๆคล้าย
น้อยหน่า เรียกว่า Morula (16-32 เซลล์) ขนาด
ประมาณ 160 ไมโครเมตร  และแบ่งต่ออีก 2-3 
คร้ังเพื่อเข้าสู่ระยะต่อไป 

                                                 
50 Max G., Zoology Lab, accessed January 7, 2015, available from https://www.studyblue.com/notes/ 

note/n/zoology-lab-midterm/deck/2209770 

51 K. Wynne, Biology Lab, accessed January 7, 2015, available from http://science.tjc.edu/Course/ 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) 
ระยะการเปลี่ยนแปลง ภาพของระยะการเปล่ียนแปลงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 
1. ระยะ Cleavage 
(ต่อ) 

52
 

 

2. ระยะ Blastula 

53
 

 

53 

- ได้เซลล์ใหม่ที่มีประมาณ 100-250 เซลล์ อัดตัว
กันแน่นเป็นรูปทรงกลม และมีการเคลื่อนตัวของ
เซลล์ ท าให้เกิดช่องกลวงขึ้นตรงกลาง ภายในมี
ของเหลวบรรจุอยู่ เรียกว่า Blastocoel  ส่วนช้ัน
ของเซลล์ที่ล้อมรอบ Blastocoel อยู่เรียกว่า 
Blastoderm 
- แต่ละเซลล์ของ Blastula จะมีขนาดเล็กและ
มวลทั้งหมดจะน้อยกว่าเซลล์ไข่ที่ปฏิสนธิใหม่ๆ 
เน่ืองจากอาหารที่สะสมอยู่ภายในถูกใช้ไปใน
กระบวนการแบ่งเซลล์ระยะแรก  
- Zona Pellucida จะสลายไปและเกิดการฝังตัว
ของเซลล์ที่ผนังมดลูกซึ่งมีลักษณะนุ่มและหนา 

3. ระยะ Gastrula  

53 
 

- เซลล์ยังคงแบ่งตัว เป็นระยะที่ Blastula ที่มี
เซลล์เพียงช้ันเดียวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรง
กลมที่มีเซลล์ 2 ช้ัน โดยมีการบุ๋มเข้าของผนัง 
Blastula ท าให้ Blastocoel เล็กลง และเกิดช่อง
ใหม่ขึ้นคือ Gastrocoel ในระยะน้ีเกิดเน้ือเย่ือช้ัน
ต่างๆขึ้นคือ เน้ือเย่ือช้ันนอก เน้ือเย่ือช้ันกลาง 
และเน้ือเย่ือช้ันใน 

  

                                                 

BIOLOGY/1413/Index.htm 

52 K. Wynne, Biology Lab, accessed January 7, 2015, available from http://science.tjc.edu/Course/ 

BIOLOGY/1413/Index.htm 

53 Max G., Zoology Lab, accessed January 7, 2015, available from https://www.studyblue.com/notes/ 

note/n/zoology-lab-midterm/deck/2209770 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) 

ระยะการเปลี่ยนแปลง 
ภาพของระยะการเปลี่ยนแปลงภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ 
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 

3. ระยะ Gastrula 
(ต่อ) 

 

54
 

 

54 

 

 

4. ระยะ Embryogenesis  

54 

 

- ระยะที่เกิดรูปร่างของตัวอ่อนหรือเอ็มบริโอ 
(Embryo) เป็นระยะการเปลี่ยนแปลงเน้ือเย่ือช้ัน
ต่างๆ เป็นรูปร่างของเอ็มบริโอที่จะเจริญจน
สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะที่มาจาก
เน้ือเย่ือช้ันต่างๆ 

 
  

                                                 
54 Max G., Zoology Lab, accessed January 7, 2015, available from https://www.studyblue.com/notes/ 

note/n/zoology-lab-midterm/deck/2209770 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

2.4 การท างานของเซลล์ที่สร้างให้เห็นถึงการก าเนิด 
 จากการศึกษากายภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกายมนุษย์เพื่อค้นหากายภาพหรือขั้นตอนท่ี
สามารถส่ือสารให้เห็นถึงการก าเนิดชีวิตได้ชัดเจนท่ีสุด ท าให้ข้าพเจ้าได้เห็นลักษณะการท างานสอง
ลักษณะท่ีท าให้เห็นถึงสุนทรียภาพดังจะเห็นได้จากภาพร่างท่ีข้าพเจ้าได้ศึกษา (ตารางท่ี 2.13-2.15) 
ได้แก่ การเพิ่มจ านวนหรือการแบ่งตัว และการรวมกันของเซลล์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเซลล์ใดในร่างกาย
มนุษย์ก็ตามจะต้องผ่านกระบวนการท างานในสองลักษณะนี้ โดยการเพิ่มจ านวนจากการแบ่งตัวของ
เซลล์ถือเป็นการขยายขนาดโดยรวมของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเซลล์ท่ีเพิ่มจ านวน
แล้วไม่มีการรวมตัวหรืออยู่ร่วมกัน ดังนั้นการท างานสองลักษณะได้ท าให้เห็นถึงการเกิดหรือการสร้าง
ชีวิตให้เป็นองค์รวมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
 

2.4.1 การเพิ่มจ านวนหรือการแบ่งตัว (Multiplication/Cell division) 
 เซลล์ในร่างกายจะเพิ่มจากเซลล์หนึ่งเซลล์ไปเป็นเซลล์ในร่างกายประมาณ 70 ล้านล้าน
เซลล์ เพื่อให้เกิดชีวิตท่ีมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ซึ่งเซลล์หนึ่งเซลล์นี้มีความสามารถในการเพิ่มขนาด
หรือเจริญเติบโตได้จ ากัด จึงต้องมีการแบ่งเซลล์ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อรวมกันให้เกิดชีวิตท่ีมีขนาด
เพิ่มขึ้น การแบ่งตัวของเซลล์ร่างกายจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตเพื่อสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ รวมถึง
ซ่อมแซมหรือทดแทนเซลล์ท่ีได้รับบาดเจ็บและหมดอายุขัยไป การแบ่งตัวของเซลล์มี 2 ชนิด ได้แก่ 
 

1) การแบ่งตัวแบบไมโทซิส (Mitosis) ของเซลล์ร่างกาย 
 การแบ่งตัวแบบไมโทซิสเป็นการแบ่งท่ีไม่มีการลดจ านวนชุดโครโมโซมจากเซลล์ต้ังต้น 
(2n > 2n หรือ n>n) ดังนั้นเมื่อส้ินสุดการแบ่งเซลล์จะได้ 2 เซลล์ใหม่ท่ีมีโครโมโซมเท่ากันและเท่ากับ
เซลล์ ต้ัง ต้น เซลล์ใหม่ ท่ี ไ ด้จะ เรียก  Daughter Cell โดยการแบ่ ง ตัวแบบไมโทซิ สมีว งจร 
(ตารางท่ี 2.11) 
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ตารางท่ี 2.11 กระบวนการแบ่งตัวแบบไมโทซิส 
ระยะท่ีเซลล์เกิดการแบ่งตัว ระยะย่อยและกระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

1. Interphase ระยะ
เตรียมการแบ่งเซลล์ เป็นระยะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
มากที่สุดและใช้เวลานานที่สุด 

1.1 G1 หรือ 1st Gap phase 
- เซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ มีการสร้างสารที่
จะใช้ในการสร้าง DNA ต่อไป 

55
 

1.2 S หรือ Synthetic Phase 
- ระยะการสังเคราะห์ DNA (DNA Replication) 
เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว จึงเป็นการจ าลองโครโมโซม
ขึ้นอีก 1 เท่าตัว 
- โครโมโซมที่จ าลองขึ้นมาในระยะน้ีจะติดกันอยู่
ที่ปมตรงกลาง (Centromere) 
- ในระยะน้ีจะเห็นโครโมโซม 1 ท่อนมี 2 ข้าง 
แต่ละข้างเรียกว่า โครมาทิด (Chromatid) 

1.3 G2 หรือ 2nd Gap phase 
- ระยะหลักของการสร้าง DNA  
- เซลล์พร้อมจะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึม
ต่อไป 

 

56
 

 

2. M-phase (Mitotic phase) 
ระยะการแบ่งนิวเคลียสและ 
ไซโทพลาซึม มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน
ก่อนที่จะถูกแยกออกจากกัน 

2.1 Prophase 
- โครมาทิด 2 เส้นของแต่ละโครโมโซมจะหดสั้น
และเคลื่อนไปอยู่ตรงกลาง จะเห็นชัดว่า 1 
โครโมโซมเท่ากับ 2 โครมาทิด 
- รอบๆเซนทริโอ (Centriole) จะมี  Mitotic 
Spindle ห รื อ  Spindle Fiber แ ยก อ อ ก ม า
มากมายเรียกว่า Aster 

55 

 

55 

 

                                                 
55 Mitosis in animal cells, accessed January 10, 2015, available from http://imgarcade.com/1/ 

interphase-mitosis-cell/ 

56 Manash, Cell division: Mitosis Meiosis: Birth of new cells from old cells, accessed January 10, 2015, 

available from http://goo.gl/2MkVmp 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.11 (ต่อ) 
ระยะที่เซลล์เกิดการแบ่งตัว ระยะย่อยและกระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

2. M-phase (Mitotic phase) 
(ต่อ) 

 

57
 

 

57 

57 

2.2 Metaphase 
- Mitotic Spindle จะหดตัวดึงให้โครโมโซมมา
เรียงตัวในแนวก่ึงกลางเซลล์ 
- ระยะน้ีโครโมโซมจะหดตัวสั้นและเห็นชัดเจน
มากที่สุด 

 

58
 

 

 
  

                                                 
57 Manash, Cell division: Mitosis Meiosis: Birth of new cells from old cells, accessed January 10, 2015, 

available from http://goo.gl/2MkVmp 

58 Mitosis in animal cells, accessed January 10, 2015, available from http://imgarcade.com/1/ 

interphase-mitosis-cell/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.11 (ต่อ) 
ระยะที่เซลล์เกิดการแบ่งตัว ระยะย่อยและกระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

2. M-phase (Mitotic phase) 
(ต่อ) 

2.2 Metaphase 
(ต่อ) 
 

59
 

59 

2.3 Anaphase 
- Mitotic Spindle จะหดตัวสั้นมากขึ้นดึงให้โคร
มาทิดของทุกโครโมโซมแยกตัวออกจากกัน 
- จ านวนโครโมโซมเพิ่มขึ้น 2 เท่า (2n > 4n) 
ช่ัวขณะ โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด 
- เกิดเป็น Daughter Chromosome 

60
 

59 

 

 
  

                                                 
59 Manash, Cell division: Mitosis Meiosis: Birth of new cells from old cells, accessed January 10, 2015, 

available from http://goo.gl/2MkVmp 

60 Mitosis in animal cells, accessed January 10, 2015, available from http://imgarcade.com/1/ 

interphase-mitosis-cell/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.11 (ต่อ) 
ระยะที่เซลล์เกิดการแบ่งตัว ระยะย่อยและกระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

2. M-phase (Mitotic phase) 
(ต่อ) 

2.4 Telophase 
- Daughter Chromosome ที่เกิดขึ้นจะแยก
ห่างจากกันมากขึ้นจากการหดตัวของ Mitotic 
Spindle จนกระทั่งไปอยู่ขั้วตรงข้ามของเซลล์
และเร่ิมคลายตัวออกจากกัน 
- ขั้วของเซลล์แต่ละข้างจะประกอบด้วย
โครโมโซมที่มีจ านวนเท่ากันและเท่ากับเซลล์
เร่ิมต้นก่อนแบ่ง 
- ในตอนปลายของระยะน้ี Mitotic Spindle จะ
สลายตัวไป 

61
 

 

62
 

 

62 

 

 
เมื่อเซลล์แบ่งตัวเสร็จแล้วอาจแบ่งตัวเพิ่มและยังอยู่ในวัฎจักรของเซลล์อยู่ หรือเข้าสู่

ระยะพัก (G0) และกลับมาแบ่งตัวอีกครั้งเมื่อมีส่ิงมากระตุ้น หรือเปล่ียนแปลงสถาพไปท าหน้าท่ีเฉพาะ
อื่นๆ (Differentiation) 

ในเซลล์บางชนิดจะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา  เช่น เซลล์บุผิว เซลล์เหล่านี้จึงอยู่ใน    
วัฎจักรของเซลล์ตลอดเวลา แต่เซลล์บางชนิดเมื่อแบ่งตัวแล้วจะไม่เกิดการแบ่งตัวอีกต่อไป ได้แก่ 
เซลล์ประสาท ดังนั้นเซลล์ประสาทจะเข้าสู่ระยะ G0 อย่างถาวร 

                                                 
61 Mitosis in animal cells, accessed January 10, 2015, available from http://imgarcade.com/1/ 

interphase-mitosis-cell/ 

62 Manash, Cell division: Mitosis Meiosis: Birth of new cells from old cells, accessed January 10, 2015, 

available from http://goo.gl/2MkVmp 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2) การแบ่งตัวแบบไมโอซิส (Meiosis) ของเซลล์สืบพันธุ ์
 การแบ่งตัวแบบไมโอซิสจะพบบในเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น โดยมีการลดจ านวนชุด
โครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง (2n>n) ซึ่งเป็นกลไลท่ีท าให้จ านวนชุดโครโมโซมเท่ากันในรุ่นลูกหลาน 
 การแบ่งแบบไมโอซิสจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ไมโอซิส-I (Reductional Division) 
และไมโอซิส-II (Equational Division) (ตารางท่ี 2.12) 
 
ตารางท่ี 2.12 กระบวนการแบ่งตัวแบบไมโอซิส 

ระยะ ระยะย่อย กระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

1. Meiosis-I 1.1 Interphase-I - มีการจ าลอง DNA ขึ้นมาอีก 1 
เท่าตัว (จ าลองโครโมโซมขึ้นมาอีก 
1 ชุ ด ) แ ล ะ ยั ง ติ ด อ ยู่ กั บ ป ม 
Centromere ดังน้ันโครโมโซมแต่
ละท่อนจึงมี 2 โครมาทิด  

 

- 

1.2 Prophase-I - โครโมโซมจะถูกดึงให้มาเข้าคู่
แล ะแนบ ชิดกั น  เ รียกว่ า เ กิ ด 
Synapsis ซึ่ งคู่ของโครโมโซมที่
แนบชิดติดกันเรียกว่า Bivalent 
- ภายหลังโครโมโซมที่ ชิดกันจะ
เร่ิมผละออกจากกันตามแนวแยก 
โดยตรงกลางแยกกันในขณะที่
ตอนปลายยังไขว้กันอยู่ เกิดการ
แลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครมาทิด
ของโครโมโซมที่เป็นคู่กัน เรียกว่า
เกิด Crossing Over 

 

63
 

 

63 

64 

 

 
                                                 
63 Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.merriam-webster.com/art/med/meiosis.htm 

64 Cell Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.usca.edu/biogeo/zelmer/122/ 

celldivision/meiosis/ 
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ตารางท่ี 2.12 (ต่อ) 
ระยะ ระยะย่อย กระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

1. Meiosis-I 
(ต่อ) 

1.3 Metaphase-I - มี Mitotic Spindle ก่อตัวขึ้นใน
ลักษณะเดียวกับไมโทซิส 
- โครมาโซมหดตัวสั้นมากที่สุด 
- Bivalent เคลื่อนมาเรียงกลาง
เซลล์ 
- ปม Centromere ของแต่ละคู่ที่
เป็น Bivalent จะดึงตัวแยกจาก
กันในทิศตรงข้ามขั้วเซลล์ 

 

65 
 

66
 

 

 1.4 Anaphase-I - เป็นระยะที่ มี การแยกคู่ ขอ ง
โครโมโซม 
- แต่ละโครโมโซมที่เคลื่อนที่ไปยัง
ขั้วเซลล์ยังประกอบด้วย 2 โครมา
ทิ ด  แ ล ะ ยั ง ค ง ติ ด กั น ที่ ป ม 
Centromere 
- ระยะน้ีจ านวนโครโมโซมภายใน
เซลล์ยังเป็น 2n เหมือนเดิม 

 

65 

 

66 

 

 
  

                                                 
65 Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.merriam-webster.com/art/med/meiosis.htm 

66 Cell Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.usca.edu/biogeo/zelmer/122/ 

celldivision/meiosis/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.12 (ต่อ) 
ระยะ ระยะย่อย กระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

1. Meiosis-I 
(ต่อ) 

1.5 Telophase-I - โครโมโซมทั้ง 2 กลุ่มแยกไปถึง
ขั้วเซลล์ท าให้ได้จ านวนโครโมโซม
ลดลงเหลือคร่ึงเดียว (n) 

 

67
 

 

68
 

 

68 
 

 2.1 Interphase-II - มีหรือไม่มีก็ ไ ด้  หากมีจะเป็น
เพียงระยะพัก ไม่ได้มีการจ าลอง 
DNA  

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 2.2 Prophase-II 
 

- โครโมโซมหดสั้นมากขึ้น 
- ไม่เกิด Synapsis หรือ Crossing 
Over ขึ้น 

 

67 

                                                 
67 Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.merriam-webster.com/art/med/meiosis.htm 

68 Cell Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.usca.edu/biogeo/zelmer/122/ 

celldivision/meiosis/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.12 (ต่อ) 
     ระยะ ระยะย่อย กระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

2. Meiosis-II 
(ต่อ) 

2.2 Prophase-II 
(ต่อ) 

  

69
 

 

70
 

 

 2.3 Metaphase-II - โครโมโซมมาเรียงตัวอยู่ในแนว
กึ่งกลาง 

 

69 

 

 
 

                                                 
69 Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.merriam-webster.com/art/med/meiosis.htm 

70 Cell Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.usca.edu/biogeo/zelmer/122/ 

celldivision/meiosis/ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.12 (ต่อ) 
ระยะ ระยะย่อย กระบวนการ ภาพแสดงการแบ่งตัว 

2. Meiosis-II 
(ต่อ) 

2.4 Anaphase-II - มีการแยกโครมาทิดของทุก
โครโมโซมออกจากกัน เกิดเป็น
โครโมโซมใหม่ ท าให้ในระยะน้ี
จ านวนชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นหน่ึง
เท่าช่ัวขณะ (n>2n) 

 

71
 

 

72
 

 

2.5 Telophase-II - โครโมโซมใหม่รวมตัวกันในแต่
ละขั้วเซลล์และคลายตัวออก 
- เกิดเป็น 4 เซลล์ใหม่ มีจ านวน
โครโมโซมเท่ากับ n ( 4 เซลล์ น้ี
อาจมีขนาดเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้) 

 

71 

 

72 

 

72 

 

                                                 
71 Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.merriam-webster.com/art/med/meiosis.htm 

72 Cell Meiosis, accessed January 10, 2015, available from http://www.usca.edu/biogeo/zelmer/122/ 

celldivision/meiosis/ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.2 การเปรียบเทียบระหว่างการแบ่งตัวแบบไมโอซิสและไมโทซิส 

(ท่ีมา: http://goo.gl/a7DpLG) 
 

 ข้าพเจ้าศึกษาลักษณะการแบ่งตัวของเซลล์โดยการร่างภาพเพื่อสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการท างานและรูปลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วง ซึ่งใช้จินตภาพในการจ าแนกลักษณะย่อยท่ี
เกิดขึ้น ดังภาพท่ี 2.3-2.9 
 

 
ภาพท่ี 2.3 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์แบบไมโทซิส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.4 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์แบบไมโอซิส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.5 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์รูปร่างกลม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.6 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์รูปร่างร ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.7 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์รูปลูกบาศก์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.8 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์รูปทรงกระบอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.9 ภาพร่างการแบ่งตัวของเซลล์รูปกระสวยและรูปแฉก 

 
ลักษณะท่ีเห็นได้ชัดเจนจากการศึกษาและสังเกตการแบ่งตัวของเซลล์คือกายภาพของ

เซลล์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีรูปลักษณ์เหมือนเซลล์ต้ังต้นในขนาดท่ี
เล็กกว่า โดยการเปล่ียนแปลงระหว่างไมโทซิสและไมโอซิสจะมีกายภาพท่ีคล้ายกัน จะต่างกันแต่เพียง
จ านวนผลลัพธ์หลังการแบ่งเซลล์และเยื่อด้านนอกท่ีหุ้มนอกเซลล์ซึ่งจะมีในการแบ่งแบบไมโอซิส
เท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ลักษณะการแบ่งตัวของเซลล์ในประเด็นต่างๆ (ตารางท่ี 2.13-2.15) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 2.13 การเปล่ียนแปลงของเซลล์แต่ละระยะการแบ่งตัว 

ระยะการแบ่งเซลล์ Interphase Prophase Metaphase Anaphase Telophase 

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งท

าง
กา

ยภ
าพ

 

ภาพร่าง 

 
 

 

 
 

รูปร่างรูปทรง
ของเซลล์ 

สัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างบ้างเล็กน้อย คล้ายของเหลวที่ถูกบรรจุในเย่ือ
บางๆ ท าให้รูปร่างเปลี่ยนไปมาไม่แน่นอน แต่ยังแสดง
รูปร่างรูปทรงแรกสุดของเซลล์ต้ังต้นค่อนข้างชัดเจน 

เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงโดยยืดหรือขยายออกจากกึ่งกลาง
ของเซลล์ไปในทิศทางตรงข้าม ท าให้ด้านยาวของเซลล์ยาว
ขึ้นจากขนาดต้ังต้น ในขณะที่ด้านกว้างยังมีขนาดใกล้เคียง
เดิม ในระยะน้ีขอบด้านยาวบริเวณกึ่งกลางของเซลล์ที่ยืดขึ้น
เร่ิมโค้งเข้าหรือดูคอดลง 

เซลล์ยืดหรือขยายออกจากกึ่ งกลางของเซลล์ไปในทิศ
ทางตรงข้ามจนสุด โดยระยะขอบข้างโค้งเข้าหรือคอดลง
สัมพันธ์กับความยาวที่ถูกยืดออกไป ย่ิงเซลล์ ยืดมาก 
ด้านข้างก็จะย่ิงคอดลงเช่นกัน เมื่อยืดจนสุดแล้วจะเร่ิมเห็น
เค้าโครงของเซลล์ใหม่ที่เกิดชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ และมีเส้นแบ่ง
ระหว่างเซลล์ทั้งสองจนแยกเซลล์ทั้งสองออกจากกัน เมื่อ
เซลล์เคลื่อนที่อออกจากกันหรือหลุดออกแล้วจะเห็นสอง
เซลล์ใหม่ซึ่งหน้าตาคล้ายเดิมแต่มีขนาดที่เล็กกว่า 

ลักษณะ
นิวเคลียส
ภายใน 

นิวเคลียสมีการขยายออกจากขนาดต้ังต้นโดยขยายจน
ใหญ่และมีพื้นที่เกินคร่ึงของเน้ือที่เซลล์ คล้ายมีเซลล์
รูป กลมห รือ รี ขนาด เล็ กอ ยู่ภายใน  และมีก า ร
เปลี่ยนแปลงของเส้นโครโมโซมด้านใน จากที่ขดตัว
ซ้อนกันมากมายค่อยๆเห็นแยกเป็นเส้นเล็กๆหลายเส้น 

นิวเคลียสเห็นแยกเป็นเส้นเล็กๆ (โครโมโซม) หลายเส้น
ชัดเจนและเส้นเหล่าน้ันค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรียงตัวกันบริเวณ
กึ่งกลางของเซลล์ ท าให้เห็นนิวเคลียสค่อยๆหดตัวลงจากเดิม
มารวมกลุ่มที่ตรงกลางเซลล์ 

จะเห็นนิวเคลียสเป็นเส้นฝอยเล็กๆอยู่ตรงกลางและเรียงตัว
กันอย่างเป็นระเบียบ แล้วเส้นเหล่าน้ันจะค่อยๆดึงตัวออก
จากกันไปคนละทิศทางซึ่งสัมพันธ์กับทิศทางที่รูปร่างของ
เซลล์ที่ยืดออก เส้นโครโมโซมจะห่างออกจากกันมากขึ้น จน
เคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณกึ่งกลางของสองเซลล์ใหม่แล้วจึงขด
ตัวซ้อนกันในลักษณะเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 2.14 ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเซลล์ในระยะแบ่งตัว 

ระยะการแบ่ง
เซลล์ 

เซลล์คงรูปทรงต้ังต้น เซลล์เริ่มยืดออก เซลล์ยืดและคอดลงบริเวณก่ึงกลาง เห็นเค้าโครง 2 เซลล์ใหม่ เซลล์หลุดออกจากกัน 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของนิวเคลียส 

นิวเคลียสเพิ่มขนาด นิวเคลียสเพิ่มขนาด นิวเคลียสหดเข้าหากัน 
นิวเคลียสผละออกจาก

กัน 
นิวเคลียสยังเป็นเส้น

โครโมโซม 
นิวเคลียสขดตัว 

นิวเคลียสขดตัวและเหมือน
เซลล์ต้ังต้น 

ภา
พร

่าง
แส

ดง
ระ

ยะ
ดัง

กล
่าว

 (จ
าก

บน
ไป

ล่า
ง)
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ตารางท่ี 2.15 การแบ่งตัวหรือเพิ่มจ านวนเพื่อสร้างความสมบูรณ์ 

 การแบ่งตัวหรือเพิ่มจ านวนเพื่อสร้างความสมบูรณ์สามารถเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขสองลักษณะซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดทิศทางการแบ่งตัวและเพิ่ม
จ านวนในมิติท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

ลักษณะการแบ่งตัวหรือเพิ่มจ านวน 
ลักษณะที่ 1 

การแบ่งตัวหรือเพิ่มจ านวนเพือ่สร้างเน้ือเยื่อหรือการเจริญเติบโต 

ลักษณะที่ 2 
การแบ่งตัวหรือเพิ่มจ านวนเพือ่ซ่อมแซมหรือทดแทนเซลล์ที่

บาดเจ็บหรือหมดอายุขัยไป 

ภาพร่างเซลล์แสดงลักษณะดังกล่าว 

  
ลักษณะการท างาน เซลล์แบ่งตัวและเพ่ิมจ านวนด้วยการเรียงซ้อนในระดับเดียวหรือ

ใกล้เคียงต่อๆกันไปเพ่ือขยายพ้ืนที่หรือขนาดให้ใหญ่ข้ึนจน
เจริญเติบโตกลายเป็นเน้ือเย่ือ 

เซลล์แบ่งตัวหรือเพ่ิมจ านวนเฉพาะในบางพ้ืนที่ซึ่งอาจะอยู่คนระดับ
หรือต าแหน่งเพ่ือเติมให้พ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโตแล้วสมบูรณ์อย่างที่
ควรจะเป็น 

ค าส าคัญ ขยายพ้ืนที่ เติมให้พื้นที่สมบูรณ์ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.2 การรวมกันของเซลล์ 
 เนื่องจากเซลล์ในร่างกายมนุษย์ไม่สามารถเจริญเติบโตให้มีขนาดใหญ่พอท่ีจะสร้างชีวิต
จากเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ จึงต้องอาศัยการเพิ่มจ านวน ท าให้เซลล์ต้องท าการแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 
เซลล์ เซลล์ลูกท่ีได้มาจะแยกจากเซลล์ต้ังต้น อย่างไรเซลล์เหล่านี้ได้สร้างวิวัฒนาการของสารบางอย่าง
เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมเซลล์ท้ังสองไว้ด้วยกัน ยิ่งมีเซลล์มากขึ้นเท่าไรร่างกายก็จะใหญ่ขึ้นสัมพันธ์กับ
จ านวนของเซลล์ ดังนั้นเซลล์ทุกชนิดจึงรู้จักรวมกันหรืออยู่ร่วมกัน 
 ในระยะแรกท่ีเซลล์ต่างๆมารวมตัวกันนั้น เซลล์เหล่านั้นอาจจะท าหน้าท่ีเหมือนกัน 
ต่อมาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงบางอย่างท่ีท าให้เกิดระบบท่ีควบคุมให้เซลล์แต่ละเซลล์เริ่มท าหน้าท่ีได้
ต่างกันไป (Differentiation) จึงเกิดเป็นการแบ่งหน้าท่ีกัน เมื่อจ านวนของเซลล์ในร่างกายมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ เซลล์ท่ีท าหน้าท่ีคล้ายกัน มีขนาด รูปร่าง และการจัดระเบียบแบบเดียวกันก็จะรวมตัว
อยู่ใกล้ๆกันเกิดเป็นเนื้อเยื่อ (Tissue) จนกลายเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ท่ีช่วยกันท างานท่ีเรียกว่า 
อวัยวะ (Organ)  

จากการศึกษาเซลล์ชนิดต่างๆ ท าให้ข้าพเจ้าเห็นลักษณะการรวมกันของเซลล์ จึงสรุป
ลักษณะการรวมกัน ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวของเซลล์ชนิดเดียวกัน หรือเซลล์ท่ีอยู่ในหมวดหมู่
เดียวกัน ดังภาพท่ี 2.10 โดยแทนเป็น เซลล์ a ซึ่งในหมวดหมู่ของเนื้อเยื่อ A อาจจะประกอบไปด้วย
เซลล์ a ต่างชนิดกัน ดังนี้ 

เซลล์ a1 + เซลล์ a1 = เนื้อเยื่อ A1 

เซลล์ a1 + เซลล์ a1 = เนื้อเยื่อ A2 

หรือ 
เซลล์ a1 + เซลล์ a2 = เนื้อเยื่อ A 

 
อย่างไรก็ตามในการเกิดเนื้อเยื่อนั้นอาจจะมีเซลล์ชนิดหรือหมวดหมู่อื่น ดังภาพท่ี 2.11

รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆมาประกอบหรือไม่ก็ได้ เช่น 
เซลล์ a1 + เซลล์ a1 (+เซลล์ b/องค์ประกอบอื่นๆ) = เนื้อเยื่อ A1 

 
 เป็นไปได้ว่าเซลล์ a1 อาจมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงตัวเองเพื่อไปท าหน้าท่ีอื่น 
โดยเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน หรือกลายเป็นเซลล์ชนิดอื่นในหมวดหมู่อื่น 

[(เซลล์ a1)  เซลล์ a2] + [(เซลล์ a1)  เซลล์ a2] = เนื้อเยื่อ A2 

หรือ 

[(เซลล์ a1)  เซลล์ b1] + [(เซลล์ a1)  เซลล์ b1] = เนื้อเยื่อ B1 
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โดยการท่ีเนื้อเยื่อจะพัฒนาไปเป็นอวัยวะได้นั้นจะต้องมีการรวมตัวของเนื้อเยื่อมากกว่า 
1 ชนิดขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าในระบบร่างกายของทุกคนจะต้องประกอบไปด้วยเซลล์ต่างชนิดซึ่งท างาน
ร่วมกัน 

เนื้อเยื่อ A (การรวมกันของเซลล์ a) + เนื้อเยื่อ B (การรวมกันของเซลล์ b) = อวัยวะ 
 

 
ภาพท่ี 2.10 การรวมกันของเซลล์ต่างชนิดในหมวดหมู่เดียวกัน 

(ท่ีมา: หนังสือ Pocket Atlas of Cytology and Microscopic anatomy by Wolfgang Kühnel) 
 
 

 
ภาพท่ี 2.11 การรวมกันของเซลล์ต่างหมวดหมู่กัน 

(ท่ีมา: http://goo.gl/4F3yAz) 
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ข้าพเจ้าศึกษาลักษณะการรวมกันของเซลล์โดยใช้ภาพร่างในการศึกษาและส ารวจ
อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกับรูปลักษณ์และขั้นตอนในรูปแบบต่างๆ (ภาพท่ี 2.12-2.17) 

 
  

 

ภาพท่ี 2.12 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์ท่ีมีรูปร่างเหมือนและต่างกันจ านวนสองเซลล์ 
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ภาพท่ี 2.13 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์ในร่างกายส่วนต่างๆ 
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ภาพท่ี 2.14 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์จ านวนมากท่ีมีรูปร่างเหมือนกัน 
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ภาพท่ี 2.15 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์จ านวนมากท่ีมีรูปร่างต่างกัน 
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ภาพท่ี 2.16 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์จ านวนมากท่ีมีรูปร่างเหมือนและต่างกัน ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 2.17 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์จ านวนมากท่ีมีรูปร่างเหมือนและต่างกัน ชุดท่ี 2 

 

 จากการศึกษาลักษณะการรวมกันของเซลล์ท าให้ทราบถึงลักษณะของการรวมกันท่ีอยู่ใน
เงื่อนไข 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การรวมกันของเซลล์ท่ีเหมือนกัน 
2) การรวมกันของเซลล์ท่ีต่างกัน 
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเซลล์ชนิดใด รูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ก็ตามจะมีลักษณะ

การรวมกันท่ีอยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจากสองลักษณะข้างต้น 

   ส
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2.5 การท างานของเซลล์ที่สร้างให้เห็นถึงการก าเนิดสู่มุมมองเร่ืองความงาม 
จากการศึกษาและส ารวจการท างานของเซลล์ท่ีสร้างให้เห็นถึงการก าเนิดได้น ามาสู่

มุมมองเรื่องความงามใน 2 หลักการซึ่งจะสร้างหรือก่อให้เกิดบรรยากาศการเกิดและเติบโตชีวิตของ
เซลล์ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

 
2.5.1 หลักการท่ี 1 การเพิ่มจ านวนหรือการแบ่งตัวของเซลล์ 
กระบวนการเพิ่มจ านวนหรือแบ่งตัวของเซลล์ในแต่ละช่วง ท าให้ข้าพเจ้าเห็นความงามท่ี

แสดงออกถึงการก าเนิดและเติบโตในด้านต่างๆดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี 1 ช่วงชีวิตท่ีก ำลังจะเกิดจำกกำรแบ่งตัวของเซลล์ 
ช่วงชีวิตของการเกิดเซลล์ใหม่เป็นความงามจากกายภาพท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดใน

การศึกษาการแบ่งตัวของเซลล์ เนื่องจากรูปร่างรูปทรงในบางระยะการเปล่ียนแปลงได้สร้างความ
เช่ือมโยงถึงภาพชีวิตท่ีก าลังจะก าเนิดขึ้น หรือภาพในอนาคตท่ีจะมีการพัฒนาต่อไป ดังการวิเคราะห์
ความงามท่ีพบในการส ารวจระยะการแบ่งตัวของเซลล์(ตารางท่ี 2.16) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตารางท่ี 2.16 การวิเคราะห์ความงามท่ีแสดงออกถึงการก าเนิดในแต่ละระยะการแบ่งตัวของเซลล์ 

ระยะการแบ่ง
เซลล์ 

เซลล์คงรูปทรงต้ังต้น เซลล์เริ่มยืดออก เซลล์ยืดและคอดลงบริเวณก่ึงกลาง เห็นเค้าโครง 2 เซลล์ใหม่ เซลล์หลุดออกจากกัน 
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ความงามท่ี
พบในการ
ส ารวจ 

ยังไม่ได้แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้าง
ความชัดเจนให้กับภาพของชีวิตที่จะก าเนิดหรือ

เติบโตขึ้นใหม่ 

เร่ิมเห็นพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงของ

รูปลักษณ์ในอนาคต แต่
ยังไม่ชัดเจนเพราะยังไม่
แสดงออกถึงผลลัพธ์

ชีวิตที่จะเกิดขึ้น 
และ พบความขัดแย้ง
ของสิ่งที่อยู่ภายในและ

รูปร่างภายนอกซ่ึง
เคลื่อนที่ในทิศทาง

ตรงกันข้ามกัน 

เห็นพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
รูปทรงซึ่งก าลังสร้าง

ชีวิตใหม่โดยทิศทางของ
สิ่งที่อยู่ภายในส่งเสริม
รูปลักษณ์ที่ก าลังเจริญ

แยกออกจากกันให้
ชัดเจนขึ้น  

เห็นภาพของชีวิตใหม่ที่เกิดชัดเจนขึ้น ยังแสดงออกถึง
ความเช่ือมโยงของกระบวนการที่ผ่านมาและเห็นเค้า

โครงของชีวิตที่จะเจริญเติบโตในอนาคตต่อไป 

ขาดความเช่ือมโยงเกี่ยวกับ
การเกิด เน่ืองจากไม่มีภาพ

ของการเติบโตใน
กระบวนการที่ผ่านมา
หลงเหลืออยู่ และไม่

แสดงออกถึงพัฒนาการ
หรือการเจริญเติบโตใดๆที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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จากการวิเคราะห์ความงามท่ีเกิดขึ้นในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์ ระยะท่ีมีความ
น่าสนใจและท าให้เห็นสุนทรียภาพของชีวิตท่ีก าลังจะก าเนิดใหม่หรือพัฒนาการสร้างชีวิตได้ชัดเจน
ท่ีสุดคือระยะท่ีเริ่มเห็นเค้าโครงของเซลล์ใหม่สองเซลล์ ซึ่งมี 3 ระยะย่อย ได้แก่ ระยะท่ีเซลล์มีการ
ผละหรือยืดออกจากกันมากท่ีสุด และระยะท่ีเริ่มเห็นเค้าโครงของสองเซลล์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นซึ่งแสดง
ความชัดเจนเป็นล าดับต่อกัน ดังภาพท่ี 2.18 โดยความชัดเจนนั้นมาจากการแบ่งแยกระหว่างเซลล์
บริเวณกึ่งกลางท่ีมีความโค้งเข้าหรือคอดลง อย่างไรก็ตามการแบ่งระหว่างเซลล์ดังกล่าวยังมีพื้นท่ีท่ี
เช่ือมโยงหรือผสานท้ังสองเซลล์เข้าด้วยกันและยังไม่แยกเซลล์ท้ังสองให้ขาดจากกัน เนื่องจากเซลล์ท่ี
ขาดออกจากกันจะเป็นการเข้าสู่พัฒนาการในระยะต่อไปซึ่งเป็นระยะท่ีภาพความชัดเจนของ
กระบวนการสร้างในระยะท่ีผ่านมาขาดหายไป ไม่แสดงออกถึงเค้าโครงและการพัฒนาชีวิตในอนาคต 

 

 
ภาพท่ี 2.18 การแบ่งตัวในสามระยะย่อยท่ีแสดงถึงความงามของช่วงชีวิตท่ีก าลังก าเนิด 
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ประเด็นท่ี 2 ควำมสัมพันธ์ของเซลล์ต้ังต้นและเซลล์หลังกำรแบ่งตัว 
ด้วยการศึกษาจากภาพร่างท าให้ข้าพเจ้าพบว่าเซลล์หลังการแบ่งตัวจะคล้ายรูปลักษณ์

ของเซลล์ต้ังต้นเกือบทุกประการ เว้นแต่ขนาดของเซลล์หลังการแบ่งตัวจะมีขนาดท่ีเล็กกว่าเซลล์    
ต้ังต้น โดยความงามในสามระยะย่อยท่ีได้กล่าวไปนั้นจะแสดงออกถึงรูปลักษณ์ของสองส่ิงท่ีเหมือนกัน
ถูกแบ่งออกในปริมาตรท่ีมีความเท่ากัน แต่ลักษณะความต่างของส่ิงต้ังต้นและผลลัพธ์ ดังท่ีได้ท าการ
เน้นด้วยสีในภาพท่ี 2.19 ได้ท าให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเป็นผู้สร้างและส่ิงท่ีถูกสร้าง 
ซึ่งการผันแปรของขนาดท่ีเล็กลงนั้นได้ท าให้เห็นถึงความงามของส่ิงท่ีเพิ่งก าเนิดและจะพัฒนาชีวิตหรือ
เติบโตขึ้นจนสมบูรณ์ รวมถึงในแง่องค์ประกอบศิลป์จะท าให้สัดส่วนของความเป็นประธานเด่นชัดขึ้น 
ดังนั้นข้าพเจ้าเช่ือว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนในการส่งเสริมความงามของสามระยะย่อย
ระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์ ด้วยรูปลักษณ์ของเซลล์ต้ังต้นท่ีผสานกับเซลล์หลังการแบ่งตัวจะท าให้
สัดส่วนของเซลล์ท่ีแบ่งตัวเปล่ียนแปลงไป และเกิดน้ าหนักในด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าหรือกล่าวคือเกิด
ความอสมมาตรขึ้น ซึ่งจะแสดงออกถึงชีวิตในมิติท่ีมีความเคล่ือนไหวและหลากหลาย ตรงข้ามกับ
ความสมมาตรท่ีสมบูรณ์แบบแต่อาจดูนิ่งส าหรับการสร้างความรู้สึกของความมีชีวิต (ภาพท่ี 2.20) 

 

 
ภาพท่ี 2.19 ความต่างของขนาดเซลล์ต้ังต้นและเซลล์หลังการแบ่งตัว 
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ภาพท่ี 2.20 ภาพร่างจินตภาพความสัมพันธ์ของเซลล์ต้ังต้นท่ีผสานกับเซลล์หลังการแบ่งตัว 

 

ประเด็นท่ี 3 เงื่อนไขท่ีก ำหนดต ำแหน่งหรือทิศทำงในกำรแบ่งตัวของเซลล์ 
ค าส าคัญของเงื่อนไขสองลักษณะท่ีครอบคลุมเรื่องการแบ่งตัวเพื่อความสมบูรณ์ ได้แก่ 

การแบ่งเพื่อขยายพื้นท่ี หรือ การแบ่งเพื่อเติมเต็มเฉพาะบางพื้นท่ีให้สมบูรณ์ เป็นตัวบ่งบอกถึง
ต าแหน่งหรือทิศทางของเซลล์ท่ีจะเกิดการแบ่งตัว 
 การแบ่งเพื่อขยายพื้นท่ีจะอ้างอิงถึงต าแหน่งใดๆก็ตามท่ีไปทิศทางเดียวหรือใกล้เคียงกัน 
ซึ่งอาจเป็นระนาบหรือช้ันเดียวกัน เช่น รอบนอกช้ันบนสุดของเซลล์ท่ีสมบูรณ์อยู่แล้ว จากแกนกลาง
ภายในหรือช้ันใดช้ันหนึ่งซึ่งจะดันให้รอบนอกขยายพื้นท่ีออกมา เป็นต้น ดังนั้นต าแหน่งท่ีจะเกิดการ
แบ่งตัวของเซลล์นั้นจะส่งเสริมให้เห็นความงามท่ีถือความรู้สึกของการพอกพูน ทวีคูณ หรือต่อเติมท่ี
ท าให้พื้นท่ีใดๆเกิดการขยายเป็นองค์รวมท่ีใหญ่ขึ้นกว่าเดิม โดยท าให้เห็นภาพของชีวิตท่ีค่อยๆมี
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ขั้นตอนในการสร้างหรือรังสรรค์ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ดังภาพร่างท่ีท าการแสดงรูปลักษณ์การท างาน
(ภาพท่ี 2.21) 

 

 
ภาพท่ี 2.21 ภาพร่างจินตภาพการแบ่งเซลล์เพื่อขยายพื้นท่ีให้เกิดการท างานท่ีสมบูรณ์ 
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ในขณะท่ีการแบ่งเพื่อเติมเต็มเฉพาะบางพื้นท่ีให้สมบูรณ์นั้นเกิดข้ึนเมื่อมีการหมดอายุขัย
หรือบาดเจ็บของเซลล์ในพื้นท่ีนั้นๆ ท าให้เห็นภาพของการแทรกเข้าไปปะปนในพื้นท่ีบางแห่งในองค์
รวมที่ดูมีความสมบูรณ์อยู่แล้วซึ่งต่างกันกับการแบ่งในเงื่อนไขแรก ในการแบ่งลักษณะนี้อาจท าให้เกิด   
จินตภาพของการทับซ้อน แทนท่ีหรือเปรียบเทียบกัน โดยส่ิงท่ีหมดอายุขัยหรือไม่สมบูรณ์นอกจากจะ
ท าให้เกิดพื้นท่ีว่างแล้วอาจมีร่องรอยหรือส่ิงท่ีบอกเป็นนัยถึงการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ซึ่งมีความขัดแย้ง
กับความสมบูรณ์ แต่ความขัดแย้งในท่ีนี้อาจะเป็นส่ิงผลักดันหรือเน้นให้ความงามของชีวิตท่ีพร้อมเกิด
ใหม่ตลอดเวลาเพื่อแทรกแซงและเติบโตสร้างความสมบูรณ์ให้ปรากฏ (ภาพท่ี 2.22) 
 

 
ภาพท่ี 2.22 ภาพร่างจินตภาพการแบ่งเซลล์เพื่อเติมเต็มเฉพาะบางพื้นท่ีให้สมบูรณ์ 

 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการเกิดชีวิตของเซลล์ในหลักการท่ี 1 นี้จะเด่นชัดในเรื่อง
ของรูปร่างรูปทรงท่ีมีสัดส่วนระหว่างใหญ่กับเล็กมาเป็นตัวก าหนดแนวทาง รวมถึงต าแหน่งหรือ
ช่องว่างท่ีจะเกิดบรรยากาศของรูปร่างรูปทรงและสัดส่วนดังกล่าว 
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2.5.2 หลักการท่ี 2 การรวมกันของเซลล์ 
 จากเงื่อนไขในการรวมกันของเซลล์ระหว่างการรวมกันของส่ิง ท่ีเหมือนและต่างกัน 
สามารถท าให้เกิดภาพของความเป็นองค์รวมท่ีใหญ่ขึ้นด้วยลักษณะการรวมจ านวนมากอันสร้าง
ความรู้สึกของการพอกพูนและการเคล่ือนไหว ดังนั้นแนวทางในการน าไปสู่ความงามท่ีสะท้อน
ภาพลักษณ์ของชีวิตและการเติบโตได้แก่การใช้เงื่อนไขของการรวมกันนี้สร้างให้เกิดบรรยากาศ
ดังกล่าว โดยบรรยากาศนั้นอาจจะอยู่ในช่วงท่ีก าลังรวมหรือหลังการรวมที่สมบูรณ์จนเกิดเป็นรูปร่าง 

 
ประเด็นท่ี 1 กำรรวมกันของเซลล์ท่ีสะท้อนกระบวนกำรสร้ำง 
ระยะการรวมกันซึ่งแสดงออกถึงการรวมจ านวนมากมี 2 ระยะได้แก่ ช่วงระหว่างการเกิด

กระบวนการรวม และช่วงหลังการรวมเกิดเป็นองค์รวมสมบูรณ์ ดังตารางแสดงลักษณะการรวมกันท่ี 
2.43 โดยพบความงามท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.17 การวิเคราะห์ความงามท่ีพบจากการส ารวจระยะการรวมกนัของเซลล์ 

ระยะการรวมกันของเซลล ์ ช่วงระหวา่งการเกิดกระบวนการรวม ช่วงหลังการรวมเกิดเป็นองค์รวมสมบูรณ์ 

ภาพร่างแสดงระยะดังกล่าว 

  

ความงามที่พบในการส ารวจ 

สะท้อนกระบวนการที่ก าลังสร้างหรือรังสรรค์ชีวิต ซึ่งแสดงออก

ถึงปริมาตรของความหลากหลายก่อตัวกันเป็นรูปร่างรูปทรงที่เป็น

องค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกเคลื่อนที่ ในระยะน้ีอาจยังมีช่องว่าง

หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ โดยช่องว่างหรือพ้ืนที่เปิดรอบๆ

จะก่อให้เกิดทิศทางที่จะน าสายตาและสร้างจินตนาการของการ

พอกพูนต่อไป  

แสดงออกผลลัพธ์ของการรวมกันและพอกพูนจนเกิดเป็นองค์รวม

ขนาดใหญ่ที่มีความทึบ หนาแน่นและสมบูรณ์ ซึ่งอาจแสดง

ขอบเขตขององค์รวมที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการสร้างเซลล์อื่นๆ หรือ

เกิดจินตนาการของการสร้างต่อไปในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยองค์รวมที่

สมบูรณ์แล้วสร้างความรู้สึกเคลื่อนที่น้อยกว่าช่วงที่ก าลังเกิด

กระบวนการ 
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จากตารางวิเคราะห์ความงามข้างต้นท าให้พบว่าความงามในช่วงระหว่างการเกิด
กระบวนการรวมตัวกันได้สร้างให้เห็นถึงระยะท่ีก าลังสร้างชีวิต เกิดปริมาตรต่างๆท่ีแสดงออกถึงการ
เคล่ือนท่ีและความเช่ือมโยงกระบวนการท่ีก าลังด าเนินอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็น าสายตาและสร้าง
จินตนาการท่ีจะเกิดการพอกพูนต่อไปในอนาคตโดยเป็นลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับระยะการแบ่งตัว
ของเซลล์ 3 ระยะย่อยในประเด็นท่ี 1 ของหลักการท่ี 1 ซึ่งลักษณะท่ีส่งเสริมกันนี้น่าจะเอื้อต่อการ
แสดงภาพของการก าเนิดชีวิตและเติบโตได้มีน้ าหนักยิ่งขึ้น 
 

ประเด็นท่ี 2 กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรรวมกันของเซลล์ท้ังสองระยะ 
การวิเคราะห์ในประเด็นท่ี 1 ของหลักการท่ี 2 ท าให้พบว่าช่วงหลังการรวมกันและเกิด

ระบบสมบูรณ์นั้นมีความหนาแน่นหรือทึบของพื้นท่ีซึ่งไม่จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการรวมเพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตามการผสมผสานระหว่างระบบสมบูรณ์ท่ีดูครบถ้วนแล้วกับระยะการสร้างท่ีก าลังเพิ่มพูน
และเข้าสู่การเกิดชีวิต อาจสร้างความรู้สึกหรือภาพของชีวิตในอีกมุมมองท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจได้ 

 

 
ภาพท่ี 2.23 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์ในประเด็นท่ี 1 และ 2 ของหลักการท่ี 2 ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 2.24 ภาพร่างการรวมกนัของเซลล์ในประเด็นท่ี 1 และ 2 ของหลักการท่ี 2 ชุดท่ี 2 

 

ลักษณะท่ีสร้างให้เกิดบรรยากาศของการก าเนิดของหลักการท่ี 2 นี้จะชัดเจนในเรื่องของ
การซ้ ากันของทัศนธาตุท่ีมีความหลากหลายไม่ว่าจะหลากหลายในแง่ขนาด หรือรูปร่างรูปทรงและ
น าไปสู่ความเป็นปริมาตรขนาดใหญ่และจังหวะการเคล่ือนท่ี 
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กล่าวโดยสรุปคือหลักการท างานของเซลล์ในด้านการแบ่งและการรวมตัวได้สร้างให้เห็น
ถึงความรู้สึกและบรรยากาศของการก าเนิดและเติบโตซึ่งน าไปสู่มุมมองเรื่องความงามในมิติท่ีแตกต่าง
กัน โดยข้าพเจ้าจะน าหลักการท้ังสองท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ในบทนี้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อเกิดเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป (ภาพท่ี 2.25) 

 

 
ภาพท่ี 2.25 แผนผังสรุปหลักการท างานท่ีแสดงออกความงามของการก าเนิดในประเด็นต่างๆ 

ซึ่งจะน ามาพัฒนาสู่แนวทางการออกแบบ 
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บทที่ 3 
แนวทางในการออกแบบ 

 
3.1 การศึกษาปรัชญาส่งเสริมความงาม 

จากการศึกษารูปแบบการแสดงตัวทางกายภาพของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการแบ่ง
หรือการรวมตัวได้น ามาสู่การศึกษาปรัชญาหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าเนิดหรือภาพของชีวิตใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อค้นหาทัศนะท่ีจะส่งเสริมให้รูปธรรมหรือกายภาพท่ีได้ศึกษาสามารถสร้างให้เกิดความ
งามท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องการก าเนิดได้ชัดเจนท่ีสุด ดังนี้ 

 
3.1.1 ปรัชญาตะวันตกยุคกรีกโบราณ 
- นักปรัชญาส านักไมเลตุส: แก่นแท้ของการสร้างสรรพส่ิงมีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งภาพของ

สรรพส่ิงในธรรมชาติรอบตัวจะมีการเปล่ียนแปลงไปเสมอ แต่แก่นท่ีแท้จริงจะซ่อนอยู่หลังภาพท่ี
ปรากฏ 

- เฮราคลีตุส: ความเปล่ียนแปลงเป็นลักษณะท่ีแท้จริงของสรรพส่ิง เมื่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
เกิดขึ้น ส่ิงนั้นจะเปล่ียนสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง ทุกส่ิงทุกอย่างจะไหลไปตามกระแส ดุจสายน้ า
ในล าธารท่ีนับวันมีแต่จะไหลไปอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง โดยสรรพส่ิงจะอยู่อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแม้
จะเป็นคู่ตรงข้าม ความขัดแย้งจะก่อให้เกิดความกลมกลืน เพราะทุกส่ิงจะกลายเป็นส่ิงเดียว และส่ิง
เดียวจะกลายเป็นทุกส่ิง1 

- ปาร์มีนิเดส: ความเปล่ียนแปลงไม่มีอยู่จริง ของส่ิงเดียวกันแต่ต่างขณะกันจะให้ก าเนิด
กันไม่ได้ ความเปล่ียนแปลงเป็นเพียงปรากฏการณ์หน้าฉาก แก่นแท้ของโลกคือความมีอยู่หรือภาวะ 
(Being) ดังนั้นสรรพส่ิงในโลกเป็นส่ิงเดียวกันเพราะล้วนเป็นภาวะเดียวกัน 

 - เซโน: สรรพส่ิงในโลกมีแก่นแท้อย่างเดียวกัน ดังนั้นความหลากหลายจึงเป็นเพียงมายา
หรือภาพลวงตาท่ีเห็นเท่านั้น ความเป็นจริงจึงมีเพียงหนึ่งเดียวและไม่รู้จักเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนไหว 
ดังนั้นปรัชญาของเซโนจึงปฏิเสธความหลากหลายและการเคล่ือนท่ี 

- เดมอคริตุส: สรรพส่ิงในโลกเปล่ียนแปลง แต่ปฐมธาตุหรือส่วนประกอบด้ังเดิมไม่
เปล่ียนแปลง ปฐมธาตุดังกล่าวคืออะตอมหรือปรมาณู โดยปรมาณูจะเคล่ือนท่ีเข้าหากันเพราะมีพลัง
ในตัวเอง 
  

                                                 
1 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจติฺโต), ปรัชญากรกี : บ่อเกดิภูมิปญัญาตะวันตก, พิมพ์คร้ังที ่7 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 

63-64. 
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- เพลโต: ส่ิงท่ีเห็นเป็นส่ิงจ าลองจากต้นฉบับ ได้แก่ แบบ (Form) และมโนคติ (Idea) 
แก่นแท้ของสรรพส่ิงเป็นมโนคติท่ีไม่กินพื้นท่ีและไม่มีรูปร่าง ส่ิงเฉพาะของมโนคติแต่ละชนิดมีสมาชิก
จ านวนมาก แต่มโนคติท่ีเป็นแม่แบบจะมีเพียงหนึ่งต่อสมาชิกท้ังหมด โดยมนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย
และวิญญาณ ร่างกายไม่สามารถเคล่ือนไหว แต่วิญญาณจะเป็นตัวแปรหรือเป็นตัวการของการ
เคล่ือนไหวต่างๆ 

- อริสโตเติล: แบบ (Form) เป็นส่ิงท่ีมีจ านวนมากตามประเภทส่ิงเฉพาะเหมือนกับ
ปรัชญาของเพลโต โดยแบบจะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงและอยู่ในส่ิงเฉพาะตลอดเวลา โดยส่ิงเฉพาะจะ
ประกอบไปด้วยสสาร (ร่างกาย) และแบบ (วิญญาณ) นอกจากนี้ส่ิงต่างๆจะประกอบไปด้วยภาวะแฝง
และภาวะปรากฏในตนเอง เพราะสสารมีความพร้อมท่ีจะกลายเป็นอะไรก็ได้ เรียกว่ามีศักยภาพหรือ
ภาวะแฝงนั่นเอง ภาวะแฝงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เคล่ือนไหว โดยการเคล่ือนไหวนี้จะไปสู่ความสมบูรณ์
เพราะทุกความเคล่ือนไหวมีจุดหมายปลายทาง2 

 
3.1.2 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลางและใหม่ 
- เซนต์โทมัส อควินัส: การเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงมีสองรูปแบบคือการเปล่ียน

คุณลักษณะภายนอก และการเปล่ียนแปลงลักษณะเด่น ซึ่งการเปล่ียนแปลงท้ังสองรูปแบบจะแสดงถึง
กระบวนการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงว่า ต้องมีส่ิงท่ีท าหน้าท่ีแบกรับและมีส่ิงท่ีเป็นฐานรองรับการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

- เซนต์ไอเรเนียส: มนุษย์ไม่เคยถูกสร้างให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์เพียงแต่พร้อมจะพัฒนา
ไปสู่ความสมบูรณ์ 

- โพลตินุส: สรรพส่ิงล้วนล้นออกมาจากพระเจ้าหรือ The One กล่าวคือส่ิงท่ีสมบูรณ์
น้อยกว่าย่อมกระจายออกมาจากส่ิงท่ีสมบูรณ์มากกว่าโดยมี The One เป็นจุดศูนย์กลาง และมีจิต
เป็นส่วนของความสมบูรณ์ท่ีมากกว่ากาย 

- เดส์การ์ต: สสารเป็นส่ิงแผ่กว้าง (Extension) กายและใจเป็นสสารท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนและเป็นอิสระต่อกัน โดยร่างกายคือการแผ่กว้างท่ีไม่เคล่ือนไหว ในขณะท่ีจิตใจจะไม่อยู่นิ่งและ
มีอิสระ 

- ไลบ์นิซ: ความแท้จริงคือจิต โดยจิตคือโมนาด (Monad)3 ซึ่งมีจ านวนหาท่ีสุดไม่ได้ โดย
มีโมนาดสูงสุดและเป็นจุดศูนย์กลางควบคุมโมนาดท้ังหมด แต่ละโมนาดนั้นจะมีการเคล่ือนท่ีต่างกัน
เพราะโมนาดมีกัมมันตภาพในตัวเองจึงเคล่ือนไหวไปคนละทิศทาง 

                                                 
2 ปานทิพย์ ศภุนคร, ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557), 46. 
3 ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548), 65-67. 
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- โชเพนเฮาเออร์: ทุกส่ิงล้วนอาศัยและเกี่ยวข้องกัน โดยแต่ละชีวิตจะมีเจตจ านงซึ่งด้ิน
รนท่ีจะมีชีวิตแทรกอยู่ภายใน และแทรกในฐานะพลังงานของส่ิงนั้นๆ เจตจ านงจึงเป็นปฐมเหตุของ
การเกิดของสรรพส่ิง 

- ฟรีดริช นิทซ์เช: สรรพส่ิงจะมีเจตจ านงท่ีจะมีอ านาจแทรกอยู่ โดยเป็นท่ีมาหรือบ่อเกิด
ของส่ิงท้ังหมด อ านาจดังกล่าวหมายถึงพลังกิเลสท่ีถูกแสดงออกเพื่อการสร้างสรรค์ 

 
3.1.3 ปรัชญาตะวันออก 
- พุทธ: ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าและศักยภาพซึ่งอยู่ในภาวะรอรับการสร้างเสริมเพิ่มเติม ทุก

ส่ิงเกิดขึ้นไหลเล่ือนเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงไปตามอ านาจปรุงแต่งของเหตุปัจจัย และสืบทอดมาจาก
ภาวะท่ีค่อยๆ ขยายตัว ส่ิงเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้ ด ารงอยู่ได้ เปล่ียนแปลงและแตกสลายได้ และกลับสู่
วงจรนี้ตามแนววัฏจักร ถือเป็นเรื่องของธรรมชาติ จิตมนุษย์เป็นธาตุรู้มีสภาพผุดผ่องว่าง มีศักยภาพท่ี
จะพัฒนาและมีกัมมันตภาพ4 

- จีน: หยิน-หยางคือปฐมธาตุของสรรพส่ิง ท้ังสองอย่างนี้เป็นศูนย์กลางแหล่งพลังให้เกิด
สรรพส่ิงตามมา ซึ่งผสมปรุงแต่งอยู่ด้วยกันในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน หยินเป็นพลังสงบ ส่วนหยางเป็น
พลังเคล่ือนไหวไม่หยุดนิ่ง มีสภาวะเป็นคู่ตรงข้ามแต่กลับสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ทุกส่ิง
ทุกอย่างเกิดขึ้นเคล่ือนไหวไปตามกฎสากลของธรรมชาติ (ความเป็นธรรมดาของจักรวาลและสรรพส่ิง) 

- ปรัชญาเซน: มนุษย์คือกระบวนการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหว เปรียบเป็นคล่ืนซึ่งควร
อยู่ในสภาวะสงบนิ่งก่อนแล้วจึงกลายเป็นคล่ืน 

- กฤษณมูรติ: ชีวิตท้ังชีวิตคือพลัง และเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นหน่วยเดียวกันท้ังโลก 
การมุ่งเน้นเพียงส่วนย่อยมากเกินไปจะท าให้ภาพชีวิตบกพร่องหรือบิดเบือน 

- เดวิด โบห์ม: ทุกส่ิงล้วนมีความเป็นองค์รวมเช่ือมโยงหรือปฏิสัมพันธ์กัน องค์รวมย่อมมี
ความเคล่ือนไหว น าไปสู่การบังเกิดองค์รวมใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและมีระเบียบก่อก าเนิดในตัวเอง 

- โอโช: สรรพส่ิงล้วนมีเอกภาพ จักรวาลมีการสอดผสานผสมกลมกลืนอันล้ าลึก มนุษย์
คือการถ่ายทอดท่ีหลากหลายภายใต้ความจริงเพียงหนึ่งเดียว รวมถึงเป็นองค์เอกภาพท่ีมีพลังชีวิต 

 
 

  

                                                 
4 สิทธ์ิ บุตรอินทร์, ปรัชญาเปรียบเทียบ มนุษยนิยมตะวันออกกบัตะวันตก (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ส์, 2554.), 26-27. 
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จากการศึกษาปรัชญาท่ีข้างต้นท้ังนามธรรมและรูปธรรมใน 3.1.1-3.1.3 ข้าพเจ้าได้ท า
การหยิบยกมาท้ังหมด 6 ปรัชญาซึ่งมีทัศนะเกี่ยวกับการเกิดและชีวิตท่ีคล้ายคลึงกัน รวมถึงเช่ือว่า
ปรัชญาเหล่านี้จะสามารถท าให้กายภาพท่ีท าการศึกษาแสดงตัวในเรื่องของการเกิดได้ตรงประเด็น
ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละปรัชญาท่ีได้เลือกมา ดังนี้ 
 

1) ปรัชญาของอริสโตเติล (Aristotle: พ.ศ. 160-222) 
อริสโตเติลเป็นศิษย์ของเพลโต และมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ของตน ท่านเป็น

นักปรัชญาคนสุดท้ายของปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง 
อริสโตเติลได้กล่าวว่าสรรพส่ิงท้ังหลายล้วนถูกจ าลองมาจากแบบ (Forms) หรือมโนคติ 

(Ideas) ซึ่งแบบเป็นส่ิงท่ีมีความคงท่ีถาวรไม่เปล่ียนแปลง โดยสรรพส่ิงท้ังหลายมีองค์ประกอบสอง
ประการ ได้แก่ 

1. สสาร คือ วัตถุดิบหรือวัสดุอันเป็นส่วนประกอบของส่ิงนั้น (ร่างกาย) 
2. แบบ คือ โครงสร้างหรือรูปทรงของส่ิงเหล่านั้น (วิญญาณ) 
สสารเป็นท่ีมาของความหลากหลายและแตกต่าง ในขณะท่ีวิญญาณเป็นแบบบริบูรณ์ใน

ตัวเอง จึงแบ่งเป็นส่วนย่อยไม่ได้ มนุษย์จึงมีวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งร่างกายและวิญญาณเป็น
เอกภาพท่ีไม่แยกจากกัน มีแบบเป็นส่ิงท่ีอยู่ในสสารมิใช่อยู่เหนือ 

ทัศนะของอริสโตเติลเช่ือในเรื่องการเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวซึ่งขับเคล่ือนไปตาม
ธรรมชาติของโลก การเปล่ียนแปลงในทุกระดับเป็นการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปสู่แบบบริสุทธิ์ 
(Pure Form)5 หรือจุดหมายท่ีสมบูรณ์กว่า โดยในทุกๆส่ิงจะประกอบไปด้วยภาวะปรากฏ 
(Actuality) และภาวะแฝง (Potentiality) ภาวะแฝงจะค่อยๆกลายเป็นภาวะท่ีปรากฏ ท าให้
พิจารณาส่ิงต่างๆแยกจากความเปล่ียนแปลงไม่ได้ ดังนั้นแบบบริสุทธิ์จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในทุกระดับช้ันและท าหน้าท่ีเป็นภาวะแฝงของสรรพส่ิง 

 
2) ปรัชญาของเซนต์ไอเรเนียส (St. Irenaeus: พ.ศ. 673-743) 
เซนต์ไอเรเนียสเป็นนักปรัชญาคริสต์ตะวันตกสมัยกลาง ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ไว้

ว่า มนุษย์ไม่เคยถูกสร้างให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ เพียงแต่มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ 
ดังนั้นมนุษย์จึงต้องด้ินรนหนีความตกต่ าท่ีตนเองด ารงอยู่เพื่อไปสู่ความสมบูรณ์ ซึ่งมนุษย์มีเสรีภาพใน
การตัดสินใจท่ีจะด าเนินไปในทางท่ีถูกหรือผิด 

 

                                                 
5 ปานทิพย์ ศภุนคร, ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557), 46. 
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3) ปรัชญาของโพลตินุส (Plotinus: พ.ศ. 748-813) 
โพลตินุสเป็นนักปรัชญากรีกลัทธิเพลโตใหม่ ซึ่งเป็นลัทธิที่นักปรัชญาได้ฟื้นฟูปรัชญาของ

เพลโตขึ้นมาผสมผสานกับค าสอนทางศาสนา 
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดสรรพส่ิงของโพลตินุสได้เสนอไว้ว่า ส่ิงท่ีสมบูรณ์น้อยกว่าย่อม

กระจายออกมาจากส่ิงท่ีสมบูรณ์มากกว่า ราวกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแสงสว่างในจักรวาล 
แสงสว่างจะกระจายออกจากพระอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วแผ่ซ่านไปรอบทิศ6 กล่าวคือเป็น 
การล้นออกของแสงสว่าง ยิ่งล าแสงกระจายออกไปไกลจากศูนย์กลางมากเท่าใด ความเข้มข้นและแสง
สว่างก็จะลดหล่ันลงไป โดยศูนย์กลางของความสมบูรณ์นั้นเรียกว่า The one ซึ่งมีลักษณะเหนือกว่า
ส่ิงอื่นๆ ท้ังๆท่ีบางส่วนของ The one ยังคงอยู่ในสรรพส่ิง  

 
4) ปรัชญาของอาเธอร์ โชเพนเฮาเออร์ (Arthur Schopenhauer, พ.ศ. 2331-2403) 

และฟรีดริช นิทซ์เช (Friedrich Nietzche, พ.ศ. 2387-2443) 
โชเพนเฮาเออร์และนิทซ์เชเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน ซึ่งท้ังสองเป็นนักปราชญ์ท่ีมี

ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตไปในทางเดียวกัน โดยนิทซ์เชจะสนใจงานของโชเพนเฮาเออร์เป็นพิเศษ งานท่ีมี
อิทธิพลของโชเพนเฮาเออร์จะเน้นบทบาทของแรงบันดาลใจของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าเจตจ านง (Will) 

แนวความคิดของโชเพนเฮาเออร์จะไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิต แต่กล่าวว่าใน
ทุกๆชีวิตจะมีส่ิงท่ีเรียกว่า เจตจ านงซึ่งด้ินรนท่ีจะมีชีวิต (Will to live) แทรกอยู่ในฐานะพลังงานของ
ส่ิงนั้นๆ และรอจังหวะท่ีจะแสดงพลังออกมา เจตจ านงเป็นธรรมชาติอันล้ าลึกท่ีสุด เป็น “เม็ดใน”7 
ของส่ิงท้ังปวงท่ีจะผลักดันตัวเองออกมาเพื่อมีชีวิต พลังดังกล่าวจึงเป็นแก่นแท้และปฐมเหตุของ  
สรรพส่ิงซึ่งมีความเป็นอมตะ โชเพนเฮาเออร์ได้กล่าวเกี่ยวกับพลังภายในไว้ว่าคือพลังมืดบอดอันไร้
สัมปชัญญะซึ่งแสดงความประสงค์ท่ีจะมีชีวิตนั่นเอง 

นิทซ์เชมีทัศนะคล้ายกับโชเพนเฮาเออร์เป็นอย่างมากและเห็นด้วยกับแนวความคิดใน
เรื่องเจตจ านงเกือบทุกอย่าง แต่ท่านกล่าวว่าควรจะเรียกเจตจ านงท่ีจะมีชีวิตว่าเจตจ านงท่ีจะมีอ านาจ 
(Will to power) จึงจะถูกต้อง เช่นเดียวกันกับโชเพนเฮาเออร์เจตจ านงท่ีจะมีอ านาจนี้เป็นบ่อเกิดของ
ส่ิงท้ังหลายเพราะมันแทรกตัวอยู่ในส่ิงท้ังหมด ซึ่งอ านาจในแนวความคิดของนิทซ์เชคือกิเลสท่ี 
ถูกแสดงออกเพื่อการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ 

                                                 
6 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจติฺโต), ปรัชญากรกี : บ่อเกดิภูมิปญัญาตะวันตก, พิมพ์คร้ังที ่7 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 

353. 
7 สมัคร บุราวาศ, วิชาปรัชญา, (กรุงเทพ: แพร่พิทยา, 2515), 224. 
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5) ปรัชญาของเดวิด โบห์ม (David Bohm: พ.ศ. 2460-2535) 
โบห์มเป็นท้ังนักฟิสิกส์และนักปรัชญาอเมริกันเช้ือสายยิว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรัชญา 

ของกฤษณมูรติ นักปรัชญาชาวอินเดีย โดยโบห์มเช่ือว่าวิทยาศาสตร์และศิลปะจะผสมกลมกลืนเป็น
หนึ่งเดียวกันในท้ายท่ีสุด 

สสารและพลังงานถูกเช่ือว่าเป็นสองส่ิงท่ีแตกต่างและแยกจากกัน อย่างไรก็ตาม
วิทยาศาสตร์ใหม่กลับค้นพบว่าส่ิงท่ีสังเกตตรวจวัดนั้นมีความไม่แน่นอนและไม่แบ่งแยกเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งเด็ดขาด ในปรากฏการณ์เดียวกันนั้นบางขณะแสดงตัวเป็นอนุภาคและบางขณะกลับแสดง
ตัวเป็นคล่ืน กล่าวได้ว่า บางขณะเป็นสารแต่บางขณะเป็นพลังงาน นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ใหม่ได้
ค้นพบว่า ปรากฏการณ์ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งทัศนะของโบห์มก็เช่ือว่า  
สรรพส่ิงนั้นมีความเป็นองค์รวมท่ีมีปฏิสัมพันธ์และเช่ือมโยงถึงกัน และในความไม่แน่นอนนั้น แท้จริง
แล้วมีระเบียบก่อก าเนิดในตัวเองซ่อนอยู่ ความเคล่ือนไหวน าไปสู่การบังเกิดองค์รวมใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยโบห์มกล่าวว่า แทนท่ีจะสร้างโดยเริ่มจากองค์ประกอบย่อยแล้วน าไปสู่ภาพรวม การสร้าง
กลับเริ่มต้นท่ีองค์รวมในระดับหนึ่งก่อนแล้วจึงสร้างองค์ประกอบย่อยท่ีอิงอาศัยบริบทขององค์รวมนั้น 

 
6) ปรัชญาของโอโช (Osho, Acharya Rajneesh: พ.ศ. 2474-2533) 
โอโชเป็นนักปราชญ์ชาวอินเดียซึ่ งมีความสนใจในค าสอนของศาสนาพุทธ ใน

ขณะเดียวกันก็ศึกษาแนวความคิดอื่นๆ ท่านจึงเป็นท่ีรู้จักในการน าศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาผสมกับการ
ปฏิบัติภาวนา ท่านมีทัศนะท่ีครอบคุลมเรื่องท่ีหลากหลายท้ังในด้านการสร้างคุณค่าและแสวงหา
ความหมายในชีวิต โดยมักเกิดจากการบูรณาการแนวความคิดของภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก
เข้าด้วยกัน 

ทัศนะของโอโช ได้กล่าวเกี่ยวกับชีวิตไว้ว่า สรรพส่ิงล้วนมีเอกภาพ มนุษย์คือองค์เอกภาพ
ท่ีมีพลังชีวิต โดยเอกภาพท่ีมีพลังชีวิตไม่ต้องอาศัยพลังขับเคล่ือนจากภายนอก เพราะใน  
เมล็ดพันธุ์มีพลังชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้นองค์เอกภาพจะมาจากภายใน จุดศูนย์กลางจึงต้องมาก่อนเส้นรอบ
วง8 มีการสอดผสานท่ีกลมกลืนและล้ าลึก มนุษย์คือการถ่ายทอดท่ีหลากหลายภายใต้ความจริงเพียง
หนึ่งเดียว ซึ่งความแตกต่างนั้นจะท าให้ชีวิตรุ่มรวย แต่ละส่วนของมนุษย์อยู่ในทุกๆที่ 
  

                                                 
8 Osho, พลังสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: ฟรีมายด,์ 2557), 66-67. 
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จากหลักปรัชญาท้ังหมดท่ีหยิบยกมาพบว่าในแต่หลักปรัชญานั้นได้น าเสนอทัศนะ
เกีย่วกับการก าเนิดและชีวิตท่ีแตกต่างและหลากหลาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงศึกษาภาพการก าเนิดและชีวิต
ตามแต่ละทัศนะด้วยการร่างภาพเพื่อท่ีจะสามารถเข้าใจได้ว่าแต่ละทัศนะนั้นมีลักษณะและมีหัวใจ
ส าคัญท่ีเป็นตัวเน้นภาพของการก าเนิดอย่างไร 
 

 
ภาพท่ี 3.1 ภาพร่างแสดงออกภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของอริสโตเติล 

 
จากภาพท่ี 3.1 ภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของอริสโตเติลจะน าเสนอภาพของ

การเน้นโครงสร้างภายในซึ่งต้องใช้การน าเสนอภาพการค่อยๆเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การปรากฏของ
โครงสร้างในตัวเอง โดยกล่าวถึงความแปรเปล่ียนและหลากหลายเป็นส่ิงธรรมดาของชีวิต แต่ทุกชีวิตก็
มีแก่นแท้ท่ีเป็นสัจธรรมร่วมกันหรือเหมือนกันนั่นเอง 
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ภาพท่ี 3.2 ภาพร่างแสดงออกภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของเซนต์ไอเรเนียส 

 
จากภาพท่ี 3.2 ภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของเซนต์ไอเรเนียสจะกล่าวถึงการ

เปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ียังไม่สมบูรณ์พร้อมไปสู่เอกภาพอันสมบูรณ์  ท าให้เห็นภาพของการค่อยๆ
เคล่ือนท่ีไม่ว่าจะเป็นทางปริมาตรหรือแสงเงาจากน้อยไปมาก 
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ภาพท่ี 3.3 ภาพร่างแสดงออกภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโพลตินุส 

 
จากภาพท่ี 3.3 ภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโพลตินุสจะแสดงถึงภาพของ

ความสมบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อบริบทรอบข้างซึ่งความสมบูรณ์นั้นมีพลังในการแผ่ขยาย กระจายหรือล้น
ออกมาได้และเป็นต้นเหตุของการเกิดขององค์ประกอบย่อยอื่นๆท่ีมีความสมบูรณ์ลดหล่ันลงมา 
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ภาพท่ี 3.4 ภาพร่างแสดงออกภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโชเพนเฮาเออร์และนิทซ์เช 

 
จากภาพท่ี 3.4 ภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโชเพนเฮาเออร์และนิทซ์เช

แสดงออกถึงภาพของส่ิงท่ีแฝงอยู่ในชีวิตท่ีมีพลังในตัวเองซึ่งจะด้ินรนหรือมีอ านาจออกมา โชเพนเฮา
เอร์และนิทซ์เชได้กล่าวไว้คล้ายกับเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์หรือส่ิงมีชีวิต ซึ่งจะเป็นปฐมเหตุในการ
เกิดส่ิงต่างๆ แม้ภาวะหรือบริบทรอบๆจะมีข้อจ ากัด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 
ภาพท่ี 3.5 ภาพร่างแสดงออกภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโบห์ม 

 
จากภาพท่ี 3.5 ภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโบห์มจะกล่าวถึงภาพการ

เคล่ือนไหว โดยส่ิงท่ีเป็นองค์รวมเป็นต้นเหตุการณ์เกิดส่ิงอื่นๆตามมา โดยในการเคล่ือนไหวท่ีมี
องค์ประกอบหลากหลายนั้น ภายใต้มีโครงสร้างของชีวิตท่ีเรียงตัวกันอย่างเป็นระบบระเบียบ 
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ภาพท่ี 3.6 ภาพร่างแสดงออกภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโอโช 

 
จากภาพท่ี 3.6 ภาพการก าเนิดและชีวิตตามทัศนะของโอโช จะกล่าวถึงเอกภาพจาก

ภายในหรือศูนย์กลางซึ่งเป็นส่วนท่ีแสดงออกถึงพลังชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ของชีวิตซึ่งจะเกิด
หรือเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งในความหลากหลายนั้นมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวท่ีเป็นแก่นรวมกันของ
ทุกชีวิต 
 

นอกจากการร่างภาพศึกษาภาพการก าเนิดและชีวิตของแต่ละปรัชญาแล้ว ข้าพเจ้าได้
ท าการศึกษาโดยน าแนวความคิดของปรัชญาต่างๆมาผสมผสานด้วยการร่างภาพเช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 
3.7-3.11) 
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ภาพท่ี 3.7 ภาพร่างการผสมผสานแนวคิดปรัชญาการก าเนิดและชีวิต ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 3.8 ภาพร่างการผสมผสานแนวคิดปรัชญาการก าเนิดและชีวิต ชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 3.9 ภาพร่างการผสมผสานแนวคิดปรัชญาการก าเนิดและชีวิต ชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 3.10 ภาพร่างการผสมผสานแนวคิดปรัชญาการก าเนิดและชีวิต ชุดท่ี 4 
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ภาพท่ี 3.11 ภาพร่างการผสมผสานแนวคิดปรัชญาการก าเนิดและชีวิต ชุดท่ี 5 

 
ดังนั้นการศึกษาโดยภาพร่างไม่ว่าจะเป็นศึกษาแยกแต่ละปรัชญาหรือศึกษาการ

ผสมผสานของหลายปรัชญาท าใหส้ามารถสรุปแนวความคิดของปรัชญาท่ีศึกษาได้ (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 การสรุปแนวความคิดของปรัชญาการก าเนิดและชีวิตท่ีท าการศึกษา 
ปรัชญา ค าส าคัญ (Keywords)  องค์ประกอบศิลป์และการจัดวาง 

1. อริสโตเติล 

การปรากฏของโครงสร้างรูปทรง
ภายใน/ 

การเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบบริสุทธิ์ 

- เน้น โครงสร้างภายใน เช่น แสงสว่าง ความเงา ความ
แข็งแรง 
- ต้องมีจ านวนหลายกลุ่มเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในเป็นภายนอก (Gradation) 
- ภายนอกดูอ่อนเบา แต่ค่อยๆเปลี่ยนหรือเคลื่อน โดยอาจเน้น
ให้แสงหรือสีของกลุ่มที่เคลื่อนชัดกว่าความเบาอื่นๆ 

2. โพลตินุส 

การกระจาย, การล้นออกจาก
ศูนย์กลาง 

- เน้น ศูนย์กลางด้วยแสงสว่าง ความเงา + ต าแหน่งเหนือสุด 
จุดศูนย์กลางอาจมีพื้นที่เรียบแต่เงามาก หรืออาจเป็นพลวัตร
บางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังหรืออานุภาพที่มากที่สุด เป็น
ผู้ควบคุม 
- การกระจายหรือล้น มีจ านวนมากบริเวณจุดศูนย์กลาง ไล่
ความเข้มของสี-แสง-ขนาด จากก่ึงกลางลดหลั่นไป รวมถึง
ความหนาไปเบาบาง 

3. โชเพนเฮาเออร์ และ 
นิทซ์เซ สิ่งที่ด้ินรนเพื่อจะมีชีวิต- 

สร้างสรรค์ 
(แทรกอยู่ภายในเป็นพลังงาน) 

- เน้น สิ่งที่เป็นเม็ดใน (เช่น พื้นผิว ขนาด) แตกต่างจากส่วน
อ่ืน เห็นเส้นสายหรือสิ่งที่แตกออกมา ไม่สมมาตร ดูเคลื่อนไหว 
มีชีวิต 
- อาจจะใช้จ านวนหลายกลุ่มเพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนา 
- โดยรอบเบาบาง 

4. โอโช 

เอกภาพจากศูนย์กลางแผ่ออกมาสู่
เส้นรอบวง 

- เน้น เอกภาพตรงศูนย์กลาง มีปริมาตรหนาแน่นที่สุด 
สมบูรณ์ที่สุด 
- จากก่ึงกลางค่อยๆลดหลั่น (ความเบา-แสง-สี) ออกมา เส้น
รอบๆเรียงตัวหลากหลาย กระจายแตกต่างกันและไม่ได้เป็น
ระเบียบมาก 

5. ไอเรเนียส 

เคลื่อนที่จากสิ่งไม่สมบูรณ์ไปสู่สิ่งที่
สมบูรณ ์

- เน้น ส่วนที่ก าลังเคลื่อนจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ไปสู่สิ่งที่สมบูรณ์/ 
การไล่สี จากมืดไปสว่าง เด่นสุดบริเวณที่เน้น (ความเข้มของสี-
พื้นผิว)  
- บริเวณสีมืดสุดมีลักษณะที่ยังไม่สมบูรณ์ อาจมีช่องว่างต่างๆ 
ดูทึบและตัน/ ส่วนสว่างสุดมีความเป็นระบบสมบูรณ์แต่ดูเบา 
(เพราะเป็นภาพในอนาคต) 

6. โบห์ม ในความไม่มีระเบียบกลับมี
ระเบียบอยู่ภายใน/ 

องค์ประกอบขององค์รวมสร้าง
ส่วนอ่ืนๆต่อ 

- เน้น องค์รวมที่เป็นจุดเร่ิมต้นขององค์ประกอบอ่ืนๆ และ
ระเบียบภายใน 
- บริเวณภายนอกดูเบาและไร้ระเบียบ 
- บริเวณที่เคลื่อนออกจากองค์รวมลดความเด่นลง 
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จากตารางท่ีนอกจากนี้ค าส าคัญ (Keyword) ซึ่งเป็นการสรุปแนวความคิดท่ีเน้นเอา
เฉพาะใจความส าคัญของรูปธรรมท่ีตีความได้จากทัศนะนั้นๆ ท าให้พบว่าแม้ว่าในทุกๆหลักปรัชญาจะ
มีรายละเอียดท่ีพูดถึงการก าเนิดและชีวิตท่ีแตกต่างกัน แต่ท้ังหมดนั้นก็มีหลักการท่ีเช่ือมโยงหรือ
คล้ายคลึงกันในบางประเด็น (ตารางท่ี 3.2)  
 
ตารางท่ี 3.2 การเปรียบเทียบรูปธรรมจากแนวความคิดท่ีคล้ายคลึงหรือแตกต่างของแต่ละปรัชญา 

ปรัชญาเปรียบเทียบ ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง 

อริสโตเติล 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบ

บริสุทธิ ์

เซนต์ไอเรเนียส 
เคลื่อนที่จากสิ่งไม่สมบูรณ์ไปสู่

สิ่งที่สมบูรณ์ 

เป็นการเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนที่ไปสู่ความสมบูรณ์ 
เน่ืองจากทัศนะของอริสโตเติล
ได้กล่าวไว้ว่า แบบเป็นภาวะ
แฝงซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะค่อยๆ
ปรากฏ โดยการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆระดับคือการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่แบบบริสุทธิ ์

- ทัศนะของอริสโตเติลแสดง 
ออกการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเอง 
- ทัศนะของไอเรเนียสแสดง 
ออกเป็นภาพของกระบวนการ
ต่อเน่ืองในตัวเอง 

อริสโตเติล 
การปรากฏของโครงสร้าง

รูปทรงภายใน 

โชเพนเฮาเออร์ 
สิ่งที่ด้ินรนเพื่อจะมีชีวิต, 

สร้างสรรค์ 

มีการปรากฏของภาพชีวิตที่
อยู่ภายใน โดยทัศนะของ
อริสโตเติลจะปรากฏภาพของ
โครงสร้างหรือรูปทรงที่อยู่
ภายในซึ่งถือเป็นแบบอัน
บริสุทธิ์ของชีวิต  

- ทัศนะของอริสโตเติลสิ่งที่จะ
ปรากฏภาพออกมาคือรูปร่าง
รูปทรงและโครงสร้างที่มีอยู่
แล้วและซ่อนอยู่ภายในตัวเอง 
- ทัศนะของโชเพนเฮาเออร์สิ่ง
ที่อยู่ภายในจะเป็นถือเป็นชีวิต
ใหม่ที่ต้องการจะเติบโตออก 
มา 

อริสโตเติล 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบ

บริสุทธิ ์

โบห์ม 
ในความไม่มีระเบียบกลับมี

ระเบียบอยู่ภายใน 

มีการปรากฏของสิ่งที่เป็น
โครงสร้างภายใน โดยใน
ทัศนะของอริสโตเติล ชีวิตมี
แบบเป็นองค์ประกอบหน่ึงซึ่ง
เป็นสิ่งไม่แปรเปลี่ยน ซึ่งแบบ
น้ันก็คือโครงสร้างหรือรูปทรง
ของสิ่งน้ันๆ (วิญญาณ) 

- ทัศนะของอริสโตเติลเป็น
การโครงสร้างที่มีแบบเดียวไม่
เปลี่ยนแปลงแต่จะค่อยๆ
ปรากฏขึ้นมาในสิ่งน้ันๆ 
- ทัศนะของโบห์มเป็น
โครงสร้างที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆ
กันกับการเปลี่ยนแปลงหรือ
การเติบโต 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ปรัชญาเปรียบเทียบ ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง 

โบห์ม 
องค์ประกอบขององค์รวม

สร้างส่วนอ่ืนๆต่อ 

โอโช 
เอกภาพจากศูนย์กลางแผ่

ออกมาสู่เส้นรอบวง 

มีความเป็นองค์รวมซึ่งส่งผล
ต่อการเกิดสิ่งอ่ืนๆรอบข้าง 

- ทัศนะของโบห์มแสดงภาพ
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
หรือเติบโตที่เร่ิมต้นจากองค์
รวมแล้วสร้างสิ่งอ่ืนต่อ โดย
อาจไม่ได้มีทิศทางที่เป็น
ระเบียบ 
- ทัศนะของ โอโช กล่าวถึง
องค์รวมภายในซึ่งมาจากจุด
ศูนย์กลางที่มีการลดหลั่น
ความสมบูรณ์ลงไป 

โอโช 
เอกภาพจากศูนย์กลางแผ่

ออกมาสู่เส้นรอบวง 

โพลตินุส 
การกระจาย, การล้นออกจาก

ศูนย์กลาง 

มีจุดศูนย์กลางเป็นแก่นพลัง 
โดยพลังน้ันมีการลดหลั่นออก
จากศูนย์กลาง ในทัศนะของ 
โอโช จะกล่าวถึงการให้
ความส าคัญกับองค์เอกภาพ
ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่า
บริบทอ่ืนๆที่ไม่ใช่แก่นแท ้

- ทัศนะของโอโช แสดงภาพ
ของการมีศูนย์กลางซึ่งเป็น
ระบบสมบูรณ์และเอกภาพ 
โดยอาจจะไม่ได้ล้นออกมา แต่
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างโดย 
รอบ 
- ทัศนะของโพลตินุสแสดง
ภาพของการล้นและกระจาย
ออกโดยไม่ได้เป็นระเบียบ 

 
จากการเปรียบเทียบข้างต้นท าให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของแนวความคิดในแต่ละปรัชญา

ซึ่งถูกตีความออกมาเป็นรูปธรรมท่ีมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ฉะนั้นกล่าวได้ว่าทัศนะของ  
นักปรัชญาทุกท่านซึ่งแสดงไว้เกี่ยวกับการก าเนิดและชีวิตเมื่อตีความเป็นรูปธรรมแล้วสามารถสรุป
แก่นหรือหัวใจส าคัญท่ีครอบคลุมหรือรวมปรัชญาต่างๆไว้ด้วยกัน (ตารางท่ี 3.3) 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 

ตารางท่ี 3.3 การวิเคราะห์สังเคราะห์หลักปรัชญาการก าเนิดและชีวิต 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ปรัชญาการก าเนิดและชีวิต 

อริสโตเติล โบห์ม 

การปรากฏของ
โครงสร้างภายใน 

หลักการที่ 1 
บรรยากาศที่แสดงถึง
ภาพชีวิตภายใน 

 

 
เซนต์ไอเรเนียส โชเพนเฮาเออร์/ นิทซ์เช 

การปรากฏของสิ่งที่มี
พลังในตัวเอง 

 
 

โพลตินุส โอโช โบห์ม 
หลักการที่ 2 

บ ริ บ ท ร อ บ ข้ า ง ที่
ส่งเสริมให้ดูมีชีวิตมาก
ข้ึน    

 
จากตารางข้างต้นท าให้พบว่าแนวความคิดท่ีได้จากการศึกษา ตีความเป็นรูปธรรม 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญาเกี่ยวกับการก าเนิดและชีวิต สามารถสรุปแก่นแนวความคิดซึ่ง
ครอบคลุมทัศนะการเกิดท้ัง 6 ปรัชญาออกเป็นท้ังหมด 2 หลักการ ดังนี้ 

หลักการท่ี 1 บรรยากาศท่ีแสดงถึงภาพชีวิตภายใน 
หลักการท่ี 2 บริบทรอบข้างท่ีส่งเสริมให้ดูมีชีวิตมากขึ้น 
ดังนั้นหลักการท้ังสองนี้จะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ให้เกิดความงามโดยใช้การ

ผสมผสานของท้ังสองหลักการเข้าด้วยกัน 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 การทดลองวัสดุเพื่อพัฒนาไปสู่กระบวนการสร้างสรรค ์
หลังจากการศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับการก าเนิดและชีวิตซึ่งสามารถสรุปเป็น 2 หลักการ

ได้แก่ บรรยากาศท่ีแสดงภาพชีวิตภายใน และบริบทรอบข้างท่ีส่งเสริมให้ดูมีชีวิตมากขึ้น จึงน ามาสู่
การศึกษาและค้นหาวัสดุท่ีมีศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายของแนวความคิดท่ีต้องการส่ือสาร 

ในเบ้ืองต้นของการศึกษาและค้นหาวัสดุ ข้าพเจ้าได้ท าการทดลองวัสดุท่ีหลากหลายโดย
เป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติหรือรูปลักษณ์ท่ีสามารถน าเสนอศักยภาพท่ีว่าด้วยความบอบบางละเอียดอ่อน
ซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของเซลล์ได้ โดยวัสดุท่ีเลือกใช้มี (ตารางท่ี 3.4) 

 
ตารางท่ี 3.4 วัสดุท่ีเลือกใช้ในการทดลองและคุณสมบัติของวัสดุ 

วัสดุ 
คุณสมบัติของวัสดุ 

ความโปร่งแสงทึบ
แสง 

ความอ่อนนุ่ม ความยืดหยุ่น ความหนา ความเงา 

1. ผ้า 
1.1 ผ้าไหมแก้ว 
(Organza) โปร่งแสง 

มีความอ่อนนุ่ม แต่
เน้ือผ้ามีความคง

รูปอยู่ 
ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย 

บาง แต่หนากว่า
ผ้ายืด 

มีความเงา
เล็กน้อย 

1.2 ผ้าซิลค์ (Silk) โปร่งแสง อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย บาง 
มีความเงา
เล็กน้อย 

1.3 ผ้ายืด โปร่งแสง 
(เน้ือผ้ามีลักษณะ

เป็นรูเล็กๆ) 
อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ 

บาง แต่หนากว่า
ผ้าซิลค ์

มีความเงา
เล็กน้อย 

2. กระดาษ 
2.1 กระดาษไข โปร่งแสง ไม่อ่อนนุ่ม ไม่ยืดหยุ่น บาง ด้าน 

2.2 กระดาษ 
Handmade 

ทึบแสง 
(สามารถท าให้
โปร่งแสงได้
เล็กน้อย) 

ไม่อ่อนนุ่ม ไม่ยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับการผลิต ด้าน 

3. พลาสติก โปร่งใส, โปร่งแสง 
มีความอ่อน

เล็กน้อย 
ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย 

ขึ้นอยู่กับชนิด
พลาสติก 

เงา 

4. ยางซิลิโคน 
(RA-125) ทึบแสง อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น 

ขึ้นอยู่กับการผลิต 
(หากบางมากจะไม่

คงรูป) 
เงา 

5. เรซิ่น 
(RA-700) ขึ้นอยู่กับการผลิต แข็ง ไม่ยืดหยุ่น 

ขึ้นอยู่กับการผลิต 
(โดยมากมีความ

หนา) 
เงา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พบว่าคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดท่ีท าการทดลองมีลักษณะเฉพาะจึงเป็นผลให้ต้อง
เลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดการกับวัสดุท่ีแตกต่างกัน (ตารางท่ี 3.5) 

 
ตารางท่ี 3.5 บันทึกการทดลองวัสดุ 

การทดลองวัสดุ 
1. ผ้า 

เทคนิค: การเย็บและการปัก 

วิธีการทดลอง: น าช้ินส่วนผ้าที่ตัดแล้วมาเย็บประกบกัน สามารถปักด้วยลูกปัด เย็บติดกับโครงโลหะ ไม่ว่าจะเป็นลวดหรือโลหะที่
เจาะรูสว่านเตรียมไว้ หรือซ้อนผ้าให้เกิดเลเยอร์ได้ นอกจากน้ีหากต้องการปริมาตรสามารถใส่นุ่นเข้าไปในช้ินผ้าที่เย็บประกบกันแล้ว
หรือใส่นุ่นไปตรงกลางช้ินผ้า รวบแล้วดึงให้ตึง และใช้ด้ายมัดให้แน่น 

ผลการทดลอง 

   
 

    

    

 

  
 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
การทดลองวัสดุ 

2. กระดาษ 

เทคนิค: ท ากระดาษ Handmade ร่วมกับการเย็บประกอบ 
วิธีการทดลอง: ฉีกกระดาษออกเป็นช้ินเล็กๆ น าไปปั่นรวมกับน้ า เมื่อเศษกระดาษถูกปั่นจนละเอียดแล้ว น าเย่ือกระดาษที่ได้ไปเท
ผ่านตะแกรงเพื่อให้น้ าไหลออกตามช่องว่าง แล้วแผ่บนวัสดุแข็งผิวเรียบ ใช้ฟองน้ าซับน้ าออก วางผ้าทับบนเย่ือกระดาษที่แผ่นไว้ ใช้
ไม้นวดแป้งค่อยๆคลึงให้กระดาษขยายและเรียบก่อนที่จะน าไปรีด ความร้อนของเตารีดจะท าให้เย่ือกระดาษแห้งเร็วขึ้น หาก
ต้องการน าไปขึ้นรูปทรงต่อให้รีดกระดาษให้พอหมาด แล้วน าไปขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ เช่น ถ้าต้องการทรงคร่ึงวงกลมสามารถใช้เต๋าโอ
เป็นพิมพ์ได้ เมื่อแห้งแล้วสามารถทาน้ ามันเพื่อให้วัสดุมีความโปร่งแสงขึ้นเล็กน้อยได้ 

ผลการทดลอง 

 
เทคนิค: Papier-mâché ร่วมกับการเย็บประกอบและการปัก 

วิธีการทดลอง: อันดับแรกเตรียมกาวจากแป้งสาลี (Wheat Paste) โดยน าแป้งสาลีไปผสมน้ าแล้วคนให้แป้งละลายเข้ากันกับน้ าจน
ไม่เหลือเม็ดแป้ง แล้วน าน้ าเปล่าไปต้มในหม้อให้เดือด อัตราส่วนโดยประมาณ 1:1 เมื่อน้ าเดือดแล้วใส่แป้งสาลีที่ละลายไว้ลงไปเคี่ยว
จนเน้ือแป้งเหนียว แล้วจึงใส่น้ าตาลลง คนให้น้ าตาลละลาย 
       ฉีกกระดาษไขเป็นช้ินเล็กๆ โดยพิจารณาจากขนาดและรูปทรงของช้ินงานที่จะท า เตรียมพิมพ์รูปทรงที่ต้องการท า 
เช่น คร่ึงวงกลม หรือหากต้องการเป็นวงกลมสามารถใช้ลูกโป่งซึ่งเจาะให้แตกได้ภายหลัง (เน่ืองจากกระดาษไขมีความโปร่งแสงจึง
ต้องเป็นวัสดุที่สามารถน าออกมาภายนอกได้) ทาสารกันติด เช่น วาสลีน ลงบนผิวของพิมพ์ แล้ว ใช้กาวที่เตรียมไว้ทาลงบนผิวแล้ว
ติดกระดาษตามลงไป ท าเช่นน้ีจนเต็มตามรูปทรงที่เตรียมไว้ 

ผลการทดลอง 

  
 

 
ใช้ Wheat Paste ทาแล้วติดด้วยกระดาษและผ้าที่มีลักษณะคล้ายตาข่าย 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
การทดลองวัสดุ 

3. พลาสติก 

วิธีการทดลอง: ใช้ความร้อนในการบิด ดัด หรือยืดให้เปลี่ยนรูปร่างรูปทรง ร่วมกับการเย็บประกอบวัสดุอ่ืนๆ 

ผลการทดลอง 

  
4. ยางซิลิโคน 

วิธีการทดลอง: ทาสารกันติด เช่น วาสลีนบนพิมพ์หรือดินน้ ามันที่กั้นไว้ ผสมสีที่ต้องการและยาเร่งซิลิโคน แล้วจึงเทซิลิโคนและ
ปล่อยให้แห้ง 

ผลการทดลอง 

  
  

5. เรซิ่น 

วิธีการทดลอง: ทาสารกันติด เช่น วาสลีนบนพิมพ์ อาจจะผสมสีหรือไม่ก็ได้ แล้วผสมตัวท าแข็งเรซิ่น เทลงในพิมพ์และปล่อยให้แห้ง  

ผลการทดลอง 

    
 

การทดลองวัสดุท่ีหลากหลายในเบื้องต้นจึงน ามาสู่การวิเคราะห์วัสดุเพื่อค้นหาวัสดุและ
เทคนิคการสร้างสรรค์ท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการท าให้ภาพของหลักการการเกิดชีวิตท้ังสอง
หลักการแสดงออกมาได้ดีท่ีสุด 

รูปลักษณ์ของเซลล์ท่ีดูแล้วมีความบอบบางละเอียดอ่อนเป็นภาพท่ีมองเห็นผ่านกล้อง
จุลทรรศน์เนื่องจากขนาดท่ีเล็กมากซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ข้าพเจ้าคิดว่าลักษณะความบอบบางแต่แฝงความคลุมเครือดังกล่าวส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกทางนามธรรมหรือการจินตนาการภาพของชีวิตของเซลล์ประกอบกับภาพท่ีปรากฏ  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมื่อน าภาพลักษณ์ของเซลล์มาเทียบเคียงกับการศึกษาวัสดุนั้นสามารถอ้างอิงถึงลักษณะ
ใดๆของวัสดุท่ีอาจจะไม่สามารถตัดสินได้ในทันที กล่าวคือต้องการการตีความทางความรู้สึกต่อไป 
ดังนั้นวัสดุท่ีท าการส ารวจคือวัสดุท่ีมีเนื้อหาหรือศักยภาพท่ีจะสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อ
จินตนาการ โดยลักษณะดังกล่าวสามารถแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  

ประการแรก ความโปร่งแสงโปร่งใส ซึ่งเป็นลักษณะท่ีไม่จบในตัววัสดุ เนื่องจากความ
คลุมเครือของความโปร่งแสงโปร่งใสมีผลต่อการมองเห็นและต้องอาศัยความรู้สึกในการค้นหาหรือ
ตีความส่ิงท่ีมองเห็นให้ลึกลงไป ต่างจากวัสดุท่ีทึบแสงท้ังหมดท่ีอาจขาดความน่าค้นหาต่อเพราะใช้
เวลาในการตีความหรือท าความเข้าใจกับเนื้อหาวัสดุได้ด้วยการมองเห็นในระยะเวลาส้ันๆ  

ประการท่ีสอง ความเบาบางของวัสดุ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีให้ความรู้สึกของความอ่อนโยน 
ทะนุถนอม และค่อยๆเติบโตหรือเคล่ือนไหว  

ประการท่ีสาม ความอ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่นของวัสดุ ด้วยความนิ่มหรือหยุ่นของเนื้อวัสดุจะ
เป็นลักษณะท่ีให้สัมผัสท้ังโดยตรงและทางสายตาถึงความรู้สึกท่ียังมีชีวิตอยู่ 

ดังนั้นเนื้อหาท่ีสนใจในตัววัสดุได้แก่ศักยภาพท่ีจะสร้างความรู้สึกทางนามธรรมท่ีเอื้อต่อ
จินตนาการหรือการตีความทางความรู้สึกซึ่งสามารถแสดงออกได้ตามรูปแบบข้างต้น จึงน ามาสู่การ
วิเคราะห์วัสดุท่ีมีเนื้อหาดังกล่าว (ตารางท่ี 3.6)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์เนื้อหาของวัสดุท่ีน าเสนอความก ากวมในรูปแบบต่างๆ 

วัสดุ 
ศักยภาพของวัสดุท่ีสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการ 

ความโปร่งแสง ความเบาบาง ความอ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่น 

1. ผ้า 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) 

วัสดุ 
ศักยภาพของวัสดุท่ีสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการ 

ความโปร่งแสง ความเบาบาง ความอ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่น 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) 

วัสดุ 
ศักยภาพของวัสดุท่ีสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการ 

ความโปร่งแสง ความเบาบาง ความอ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่น 

 

   

 

   

2. กระดาษ 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) 

วัสดุ 
ศักยภาพของวัสดุท่ีสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการ 

ความโปร่งแสง ความเบาบาง ความอ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่น 

 

   

3. พลาสติก 

 

   

 

   

4. ยางซิลิโคน 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) 

วัสดุ 
ศักยภาพของวัสดุท่ีสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการ 

ความโปร่งแสง ความเบาบาง ความอ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่น 

5. เรซิ่น 

 

   

 

   

 

   

 

   

 
  

   ส
ำนกัหอ
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จากการวิเคราะห์เนื้อหาวัสดุท่ีได้ท าการทดลองนั้นท าให้พบว่าแต่ละวัสดุสามารถสร้าง
ความรู้สึกทางนามธรรมออกมาในรูปแบบต่างกัน ซึ่งในหนึ่งวัสดุอาจมีศักยภาพเพียงหนึ่งรูปแบบหรือ
อาจจะมากกว่าหนึ่งรูปแบบได้ ดังนี้ 

ผ้าเป็นวัสดุท่ีมีศักยภาพท้ังสามรูปแบบซึ่งต้องพิจารณาแล้วแต่เทคนิคหรือวิธีจัดการกับ
วัสดุท่ีใช้ จะเห็นได้ว่าการใช้ผ้าโดยไม่ได้น าไปเย็บกับนุ่นจะน าเสนอในเรื่องความโปร่งแสงได้และเบา
บางได้ดี แต่หากเพิ่มปริมาตรด้วยการใช้นุ่นแล้วจะท าให้เกิดเป็นความอ่อนนุ่มแทน และความเบาบาง
ของผ้าเมื่อน ามาซ้อนให้เกิดช้ันสามารถท าให้เกิดขอบเขตท่ีสร้างจินตนาการได้ 

กระดาษร่วมกับวัสดุอื่นๆ จะน าเสนอรูปแบบท่ีโปร่งแสง เบาบางได้ดี แต่พื้นผิวจะมีความ
ด้าน ข้าพเจ้าจึงทดลองเคลือบเรซิ่นลงไปบนพื้นผิวเพื่อให้เกิดความใสและมันเงาขึ้น (ภาพท่ี 3.12) 

 

 
ภาพท่ี 3.12 การทดลองเคลือบเรซิ่นบนวัสดุกระดาษเพื่อให้ผิวมันเงา 

 
การใช้พลาสติกจะแสดงศักยภาพในรูปแบบของความโปร่งแสงซึ่งค่อนไปในทางเกือบ

โปร่งใส และความยืดหยุ่นเล็กน้อย 
ยางซิลิโคนจะสะท้อนความอ่อนนุ่มได้ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากสัมผัสของผ้าเพราะซิลิโคน

จะเด่นในความหยุ่นของวัสดุ 
เรซิ่นเป็นวัสดุท่ีแสดงศักยภาพของการสร้างความรู้สึกทางนามธรรมได้ค่อนข้างน้อย

รูปแบบเนื่องจากวัสดุมีความแข็งมากท่ีสุดและปริมาตรท่ีทึบตันท าให้ไม่เกิดการตีความทางความรู้สึก
มากเท่าท่ีควร ท้ังนี้ต้องพิจารณาตามแต่ละวิธีการขึ้นรูปวัสดุประกอบกัน 

อย่างไรก็ตามการศึกษาและค้นหาวัสดุนั้นจะต้องอาศัยการพิจารณาวิธีการท่ีสามารถ
น าเสนอเป้าหมายหลักการการเกิดและชีวิตท้ังสองหลักการร่วมกันไป โดยในหลักการแรกคือ
บรรยากาศท่ีแสดงถึงภาพชีวิตภายในซึ่งอ้างอิงถึงการใช้องค์ประกอบใดๆท่ีท าให้เกิดภาพชีวิตขึ้นมา 
เช่น ความเคล่ือนไหวด้วยทัศนธาตุ อาทิ จุด เส้น ระนาบ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ สี ขนาด 
ปริมาตร หรือการซ้อนกันของทัศนธาตุ และในหลักการท่ีสองคือบริบทรอบข้างท่ีส่งเสริมให้ดูมีชีวิต
มากขึ้น กล่าวคือการท่ีอนุภาคเหล่านั้นจะต้องท างานร่วมกัน ดังนั้นการปรากฏอนุภาคเหล่านั้นจะมี
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ความเช่ือมโยงถึงกัน หรือไม่จบในตัวเอง เพื่อสร้างความรู้สึกเกิดหรือแตกขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย
อาจน าเสนอได้ด้วย รูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบท่ีสร้างความต่อเนื่องจากอนุภาคนั้นๆ ขอบเขต
หรือเส้นสายต่างๆท่ีกระจายออกมา เป็นต้น 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงท าการเลือกและขยายภาพของวัสดุท่ีแสดงความบอบบางแต่แฝงไปด้วย
ความก ากวมเพื่อสะท้อนภาพท่ีเกิดจากหลักการการก าเนิดและชีวิต (ภาพท่ี 3.13-3.28) 

 

 
ภาพท่ี 3.13 การทดลองวัสดุผ้าเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 3.14 การทดลองวัสดุผ้าเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 3.15 การทดลองวัสดุผ้าเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3.16 การทดลองวัสดุผ้าเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 3.17 การทดลองวัสดุผ้าเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 5

 
ภาพท่ี 3.18 การทดลองวัสดุกระดาษเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 3.19 การทดลองวัสดุกระดาษเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 3.20 การทดลองวัสดุกระดาษเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 3.21 การทดลองวัสดุกระดาษเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 9 
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ภาพท่ี 3.22 การทดลองวัสดุกระดาษเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 10 

 

 
ภาพท่ี 3.23 การทดลองวัสดุผ้าและกระดาษเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 11 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 

 
ภาพท่ี 3.24 การทดลองวัสดุผ้าและพลาสติกเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 12 

 

 
ภาพท่ี 3.25 การทดลองวัสดุผ้าและพลาสติกเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 13 
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ภาพท่ี 3.26 การทดลองวัสดุกระดาษและพลาสติกเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 14 

 

 
ภาพท่ี 3.27 การทดลองวัสดุซิลิโคนและพลาสติกเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 15 
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ภาพท่ี 3.28 การทดลองวัสดุผ้าและซิลิโคนเพื่อสะท้อนหลักการการก าเนิดและชีวิต ช้ินท่ี 16 

 
จากการส ารวจและทดลองวัสดุต่างๆ ท าให้พบว่าวัสดุแต่ละชนิดมีศักยภาพในการสร้าง

ความรู้สึกนามธรรมท่ีต่างรูปแบบกัน ดังนั้นการผสมผสานวัสดุต่างชนิดหรือหลากหลายชนิดจะ
สามารถท าให้ศักยภาพของวัสดุเกิดความสมบูรณ์และสร้างให้เห็นภาพของการก าเนิดได้ โดยวัสดุหลัก
ท่ีจะน ามาพัฒนาต่อในกระบวนการสร้างสรรค์ได้แก่ วัสดุผ้า กระดาษไข และพลาสติกใส ซึ่งเป็นวัสดุ
ท่ีมีศักยภาพในการสร้างความรู้สึกนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการในเรื่องความบอบบางละเอียดอ่อน
ได้ดีท่ีสุด ส่วนวัสดุอื่นๆ เช่น ซิลิโคนหรือกระดาษ Handmade อาจถูกผสมผสานได้บ้างแต่ในสัดส่วน
ท่ีน้อย ในขณะท่ีเรซิ่นอาจไม่จ าเป็นต้องพัฒนาหรือน าไปใช้ต่อในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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3.3 กระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนาสู่มิติของเคร่ืองประดับ 
จากการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ใน 3.1 และ 3.2 จึงน ามาสู่การบูรณาการ

กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อขับเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของเครื่องประดับ โดยท าการทดลองและ
ส ารวจความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกายเพื่อให้เกิดความงามและให้แนวความคิดในเรื่องพลัง 
การก าเนิดจากส่ิงท่ีบอบบางละเอียดอ่อนแสดงตัวสมบูรณ์บนสรีระมนุษย์ ศึกษาโดยการร่างแบบ 2 
และ 3 มิติร่วมกัน (ภาพท่ี 3.29-3.39) 

 

 
ภาพท่ี 3.29 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 3.30 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 3.31 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 3.32 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 3.33 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 5 
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ภาพท่ี 3.34 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 6 

 

.  
ภาพท่ี 3.35 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 7 
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ภาพท่ี 3.36 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 3.37 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 9 
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ภาพท่ี 3.38 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 10 

 

 
ภาพท่ี 3.39 การร่างแบบ 2 และ 3 มิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ินงานและร่างกาย ชุดท่ี 11 
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การร่างแบบผสมผสานระหว่าง 2 และ 3 มิติจะพบว่าช้ินงานต้องการพื้นท่ีในการ
ถ่ายทอดแนวความคิด จึงมีต าแหน่งการจัดวางต้ังแต่บริเวณต้นคอไปจนถึงล าตัว โดยเรื่องของ
องค์ประกอบศิลป์ เช่น มิติความต้ืนลึก เป็นส่วนท่ีจะแสดงพัฒนาการของการก าเนิด ท าให้ผู้คนรับรู้ได้
ถึงแนวความคิดดังกล่าว นอกจากนี้การขับเน้นกลุ่มของทัศนธาตุท่ีเป็นจุดเด่นร่วมกับการแสดง
อารมณ์ของความโปร่งแสง บางเบา อ่อนนุ่มจะสร้างให้เห็นความเช่ือมโยงในกระบวนการเปล่ียนแปลง
หรือเติบโตของเซลล์ได้ โดยการขับเน้นอาจท าได้โดยการใช้มวล ปริมาตรหรือขนาดในกระบวนการ
สร้างสรรค์ อาทิ การใช้ขนาดท่ีใหญ่เกินจริงในขณะท่ีส่วนอื่นๆถูกลดหล่ันความส าคัญลงไป เป็นการ
สร้างจุดสนใจใหผู้้คนสังเกตและรับรู้ถึงรายละเอียดของพลังท่ีเกิดจากความบอบบางละเอียดอ่อนอัน
เป็นหัวใจหลักในการถ่ายทอดแนวความคิด 
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บทที่ 4 
กระบวนการสร้างสรรค์ความงาม 

 
4.1 การบูรณาการหลักการการก าเนิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ 

จากการสังเคราะห์หลักการเกี่ยวกับการก าเนิดท้ังทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งตัว
หรือการรวมตัวของเซลล์ และทางปรัชญาท่ีว่าด้วยเรื่องการก าเนิด ได้แก่ ภาพชีวิตจากภายใน และ
บริบทรอบข้างท่ีส่งเสริมให้ดูมีชีวิตมากขึ้น ข้าพเจ้าได้น าหลักการดังกล่าวมาบูรณาการเพื่อ ส่ือสาร
แนวความคิดเป็นรูปธรรมโดยใช้องค์ความรู้ทางองค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายทอดประกอบกับการใช้
วัสดุซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์การคัดเลือกวัสดุท่ีสามารถสร้างความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อ
จินตนาการ รวมไปถึงศึกษาลักษณะการจัดวางช้ินงานบนร่างกายในลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการ
รับสารทางความรู้สึกของผู้รับชมผลงาน 

ในเบื้องต้นข้าพเจ้าได้ท าการร่างภาพ 2 มิติ (ภาพท่ี 4.1 - 4.8) โดยการใช้ทัศนธาตุเป็น
ตัวขับเคล่ือนให้เกิดภาพท่ีแสดงออกถึงการเกิดชีวิตและการเคล่ือนไหว โดยหลักการจัดการกับ 
ทัศนธาตุท่ีสร้างให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวประกอบไปด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ ดังนี้ 

การซ้ า เพื่อสร้างจังหวะและการเคล่ือนท่ี การซ้ ากันของทัศนธาตุซึ่งสามารถใช้ความ
แตกต่างของขนาด ปริมาตรของรูปทรง มิติสูงต่ าหรือตื้นลึกในการสร้างให้เกิดจังหวะและการเคล่ือนท่ี 
ซึ่งสร้างความรู้สึกของการมีชีวิต เติบโตและไม่หยุดนิ่ง 

การสร้างจุดเด่น โดยการขับเน้นด้วยองค์ประกอบศิลป์เพียงบางจุด ซึ่งสามารถสร้าง
จุดเด่นได้ด้วยลักษณะต่างๆ อาทิ การใช้สี ขนาด มิติ พื้นผิวของวัสดุท่ีแตกต่างกัน รวมถึงการใช้
หลักการขยาย ซึ่งสามารถท าได้โดยการใช้ทัศนธาตุท่ีมีรายละเอียดท่ีจะดึงความสนใจและน าไปสู่การ
สังเกตหรือพิจารณาในพื้นท่ีท่ีต้องการเน้น ซึ่งการสร้างจุดเด่นร่วมไปกับการสร้างความเคล่ือนไหวท่ี
แสดงถึงพัฒนาการจากความเบาบางไปสู่พลังแห่งการก าเนิดจะท าให้บรรยากาศของการเกิดและ
เติบโตแสดงตัวออกมาได้ชัดเจนและเกิดความเช่ือมโยงถึงกระบวนการท้ังทางกายภาพและ  
การบูรณาการกับปรัชญาท่ีว่าด้วยเรื่องการก าเนิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 4.1 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.2 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.3 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 3 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.4 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 4 
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.5 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 5 
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ภาพท่ี 4.6 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 6 
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 ภาพท่ี 4.7 ภาพร่างสร้อยคอและเครื่องประดับล าตัว 2 มิติ ชุดท่ี 7  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134 
 

 

ภาพท่ี 4.8 ภาพร่างเข็มกลัด 2 มิติ ชุดท่ี 8 

 

จากการทดลองร่างแบบ 2 มิติ ท าให้พบว่าลักษณะการจัดวางบนร่างกายในบริเวณท่ีมี
พื้นท่ีกว้างจะสามารถส่ือสารถึงแนวความคิดได้ดีท่ีสุด ดังนั้นบริเวณติดต้ังเครื่องประดับจึงอยู่บริเวณ
คอ หน้าอก และล าตัว ซึ่งประกอบไปด้วยสร้อยคอและเข็มกลัด ข้าพเจ้าได้ท าการเลือกและพัฒนา
จากแบบร่างข้างต้น ซึ่งได้ปรับแก้ในเรื่องการขับเน้นหรือสร้างจุดเด่นเพียงบางจุดให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
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4.2 วัสดุและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ 
วัสดุท่ีเลือกมาพัฒนาต่อจากเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อค้นหาวัสดุท่ีมีศักยภาพในการสร้าง

ความรู้สึกทางนามธรรมและเอื้อต่อจินตนาการ ได้แก่ ผ้า กระดาษ และพลาสติกใส ซึ่งจะอาศัยการใช้
วัสดุต่างชนิดร่วมกันเพื่อแสดงถึงความหลากหลายรวมถึงการสร้างบรรยากาศท้ังความบอบบางและ
พลังการก าเนิด อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องค านึงถึงความพอดีของสัดส่วนวัสดุท่ีแตกต่างกันเพื่อคงความ
เป็นเอกภาพของช้ินงานไว้ 

การแก้ไขปัญหาในเรื่องมิติของวัสดุ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะถูกใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่องประดับซึ่งมีการจัดวางอยู่บนร่างกายท าให้ต้องมีการจัดการกับมิติของวัสดุซึ่งพลาสติก
และผ้าจะค่อนข้างแบนเมื่อถูกน ามาจัดวางบนร่างกาย โดยพลาสติกสามารถใช้การตอกหมุดแบบท่อ 
(Tube Rivet) โดยใช้ท่อพลาสติกใสเพื่อให้เกิดมิติได้ (ภาพท่ี 4.9)  ส่วนวัสดุผ้าข้าพเจ้าได้ท าการ
พัฒนาโดยการใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการขึ้นรูปช้ินงานกระดาษ (ภาพท่ี 4.10) สีสันของผ้าจะ
ช่วยส่งเสริมให้ช้ินงานเกิดความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นการใช้วัสดุยังคงเป็นการผสมผสานวัสดุต่างชนิด 
แต่ลดทอนรูปร่างรูปทรงและเทคนิคให้เกิดความกลมกลืนของช้ินงานมากยิ่งขึ้น 

 

 
ภาพท่ี 4.9 การตอกหมุดแบบท่อโดยใช้ท่อพลาสติกใสเพื่อสร้างให้เกิดมิติ 

 
ภาพท่ี 4.10 การใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบในการขึ้นรูปช้ินงานกระดาษ 
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การแก้ไขปัญหาเรื่องความประณีตในการผลิตและเทคนิค ในส่วนพลาสติกซึ่งจะมีการซ้ า
ของรูปทรงกลมหรือรีท่ีต่างขนาดกัน สามารถใช้เครื่องตัดคล้ายเครื่องเลเซอร์ CNC แต่ใช้ใบมีดตัดเพื่อ
ไม่ให้เกิดรอยไหม้ ซึ่งจะท าให้ได้รูปร่างรูปทรงท่ีแม่นย ากว่าการตัดด้วยมือ (ภาพท่ี 4.11) ส่วนการขึ้น
รูปกระดาษ ต้องใช้แม่พิมพ์ท่ีเป็นทรงกลมหลากหลายขนาด ปัญหาท่ีพบได้แก่เมื่อช้ินงานแห้งแล้วเกิด
การบิดเบ้ียวของรูปร่างรูปทรง ซึ่งเกิดการตึงกันของกระดาษเมื่อแกะออกจากพิมพ์ ดังนั้นการทาเรซิ่น
บนผิวช้ินงานขณะท่ียังไม่ถูกแกะออกจากพิมพ์จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบิดเบี้ยวของรูปทรงได้  
(ภาพท่ี 4.12) นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปล่ียนชนิดของแป้งท่ีใช้ในการทาเป็นแป้งมันเนื่องจากเมื่อน าไป
ต้มให้สุกแป้งจะใสและไม่เกิดสีออกเหลืองแบบเนื้อแป้งสาลี 

 

 
ภาพท่ี 4.11 การใช้เครื่องตัดใบมีดในการตัดพลาสติก 

 
ภาพท่ี 4.12 การทาเรซิ่นบนชิ้นงานก่อนแกะจากพิมพ์เพื่อคงรูปทรงไม่ให้บิดเบ้ียว 
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4.3 การสรุปแบบและการเขียนแบบชิ้นงานเคร่ืองประดับที่จะผลิต 
จากการปรับแบบร่างโดยใช้องค์ความรู้ทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ร่วมกับการใช้

วัสดุในการแสดงออกหรือส่ือสารแนวความคิดจึงน าไปสู่การสรุปแบบช้ินงานเครื่องประดับท่ีจะผลิต 
ซึ่งมีท้ังหมด 8 ช้ิน ได้แก่ สร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว 6 ช้ิน เข็มกลัด 3 ช้ิน และแหวน 3 ช้ิน 
(ภาพท่ี 4.13 - 4.15) 

 

 

 
ภาพท่ี 4.13 ภาพร่างสรุปแบบช้ินงานท่ีจะผลิตซึ่งเป็นสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัวจ านวน 6 ช้ิน 

 

   

ภาพท่ี 4.14 ภาพร่างสรุปแบบช้ินงานท่ีจะผลิตซึ่งเป็นเข็มกลัดจ านวน 3 ช้ิน 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพร่างสรุปแบบช้ินงานท่ีจะผลิตซึ่งเป็แหวนจ านวน 3 ช้ิน 

 
ผลงานเครื่องประดับท้ัง 12 ช้ินจะขับเน้นภาพของการก าเนิดในจังหวะและต าแหน่งท่ี

แตกต่างกันไป โดยเครื่องประดับจะส่ือสารถึงแนวความคิดซึ่งจบในแต่ละช้ิน อย่างไรก็ดีเมื่อน ามาจัด
วางร่วมกันผลงานเครื่องประดับจะส่งเสริมการแสดงออกแก่กันและท าให้บรรยากาศการก าเนิดแสดง
ตัวเป็นพัฒนาการท่ีต่อเนื่องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้ว่าในชุดเครื่องประดับจะประกอบไปด้วยความ
หลากหลายของต าแหน่งและลีลาหรือการขับเน้นในบริเวณท่ีแตกต่างกัน แต่จะมุ่งไปสู่การแสดงออก
ในเป้าหมายเดียวกันคือความบอบบางละเอียดอ่อนซึ่งสร้างให้เห็นสุนทรียภาพเรื่องการก าเนิด ดังนั้น
จ านวนของเครื่องประดับจึงมีผลในการส่งเสริมหรือสร้างความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากการสรุปแบบข้างต้น ข้าพเจ้าได้ท าการเขียนแบบช้ินงานเครื่องประดับท่ีจะผลิต
ท้ังหมด 12 ช้ิน (ภาพท่ี 4.16 - 4.27) 
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ภาพท่ี 4.16 การเขียนแบบช้ินงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว ช้ินท่ี 1 
  

   ส
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ภาพท่ี 4.17 การเขียนแบบช้ินงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.18 การเขียนแบบช้ินงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 4.19 การเขียนแบบช้ินงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 4.20 การเขียนแบบช้ินงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 4.21 การเขียนแบบช้ินงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 4.22 การเขียนแบบช้ินงานเข็มกลัด ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 4.23 การเขียนแบบช้ินงานเข็มกลัด ช้ินท่ี 8 
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ภาพท่ี 4.24 การเขียนแบบช้ินงานเข็มกลัด ช้ินท่ี 9 
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ภาพท่ี 4.25 การเขียนแบบช้ินงานแหวน ช้ินท่ี 10 
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ภาพท่ี 4.26 การเขียนแบบช้ินงานแหวน ช้ินท่ี 11 
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ภาพท่ี 4.27 การเขียนแบบช้ินงานแหวน ช้ินท่ี 12 
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4.4 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน 
เครื่องประดับชุดนี้ประกอบไปด้วยช้ินส่วนจากวัสดุหลักซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กระดาษและผ้า 2) พลาสติกใสและขุ่น และ 3) โลหะ ดังนั้นจึงมีกรรมวิธีการผลิตช้ินส่วน 
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ดังนี้ 

 
4.4.1 การผลิตช้ินส่วนจากกระดาษและผ้า 
ช้ินส่วนท่ีมาจากกระดาษและผ้าแต่ละช้ินจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุและ

ปริมาณท่ีเพิ่มเข้าไป ซึ่งใช้กรรมวิธีการท า Papier-Mâché เป็นหลัก โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ การเตรียมกาว แม่พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ในการท า และการท า Papier-Mâché 

  
 - การเตรียมกาว แม่พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ในการท า 
1. การเตรียมกาว สามารถท าได้โดยน าแป้งมันเทใส่ภาชนะ เทน้ าเปล่าลงไปแล้วคนให้

เนื้อแป้งละลายไม่จับตัวเป็นก้อน น าแป้งท่ีละลายน้ าผสมกับน้ าเปล่าในปริมาณท่ีเท่ากัน เทลงในหม้อ
แล้วตั้งไฟอ่อนๆ ใช้ช้อนคนเรื่อยๆ (ภาพท่ี 4.28) แป้งจะเหนียวขึ้นและใสขึ้น เมื่อเนื้อแป้งใสดีแล้วจึง
ปิดไฟ น าไปเทใส่กระป๋องเหล็กหรือพลาสติกหนา รอให้เย็นลงเล็กน้อยจึงใช้เป็นกาวได้ ถ้าหากใช้ไป
สักพักแป้งเริ่มจับเป็นก้อนสามารถแก้ได้โดยน าน้ าร้อนผสมลงไปเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากัน 

 

 
ภาพท่ี 4.28 การต้มแป้งโดยต้ังไฟอ่อนแล้วใช้ช้อนคนจนแป้งใส 

 
2) แม่พิมพ์ท่ีใช้ ได้แก่ วัตถุใดๆท่ีเป็นรูปทรงกลมและมีความแข็งหรือคงรูป เช่น ลูกบอล 

หรือลูกปิงปอง ซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพิมพ์ท่ีใช้งาน ประกอบไปด้วย 2.5 ซม. 3 ซม. 3.6 ซม. 
4 ซม. 4.3 ซม. และ 6 ซม. เมื่อได้พิมพ์ขนาดต่างๆแล้ว ทาวาสลีนหรือสารกันติดอื่นๆลงบนผิวของ
แม่พิมพ์ แล้วน าฟิล์มห่ออาหาร (Plastic Wrap) มาคลุมให้เรียบสนิทกับผิวของแม่พิมพ์ 
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3) กระดาษท่ีใช้ในการท า Papier-Mâché คือ กระดาษไข และกระดาษสาญี่ปุ่น (เฉพาะ
สีชมพู) การเตรียมได้แก่การฉีกเป็นช้ินเล็กๆ ซึ่งขนาดอาจต่างกันไปตามความเหมาะสมของขนาด
แม่พิมพ์ 

4) ผ้าท่ีใช้คือผ้าตาข่ายสีโอรส สีชมพู สีขาว และผ้ายืดสีชมพูและสีขาว การเตรียมวัสดุ 
ได้แก่ น าผ้ามาตัดเป็นช้ินเล็กๆ ผ้าตาข่ายสามารถใช้ในการท า Papier-Mâché โดยไม่ต้องใช้กระดาษ
ได้ ในขณะท่ีผ้ายืดควรตัดเป็นรูปกลมช้ินเล็กๆขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์ 

 
 - การท า Papier-Mâché 
1) ทากาวให้ท่ัวแม่พิมพ์ ใช้กระดาษช้ินเล็กๆท่ีเตรียมไว้ติดให้ท่ัวแม่พิมพ์ ทากาวซ้ า 

อีกครั้ง (ภาพท่ี 4.29) ขอบกระดาษควรซ้อนกันเพียงเล็กน้อยเพื่อความแข็งแรง อาจติดผ้าลงไป (ภาพ
ท่ี 4.30) ขึ้นอยู่กับภาพรวมของช้ินงานท่ีต้องการ พยายามติดให้เรียบกับความโค้งของแม่พิมพ์ และ
ติดกระดาษเลยความสูงของช้ินงานท่ีต้องการ เมื่อติดท่ัวแล้วจึงปล่อยให้แห้ง 

 

 
ภาพท่ี 4.29 การท าช้ินงาน Papier- Mâché โดยติดกระดาษให้ท่ัวพิมพ์ 

 

 
ภาพท่ี 4.30 การท าช้ินงาน Papier- Mâché โดยใช้ผ้าติดลงบนพิมพ ์
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2) เมื่อช้ินงานแห้งสนิท น าเรซิ่นใสทาเคลือบบนช้ินงานเพื่อให้ช้ินงานคงรูป ไม่เกิดการ

บิดเบ้ียว เมื่อทาแล้วน าไปตากแดดให้แห้งสนิท (ภาพท่ี 4.31) ท าเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วจึงแกะ
ออกจากพิมพ์ เมื่อแกะแล้วอาจจะเคลือบเรซิ่นด้านในหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของช้ินงาน ใช้
กรรไกรเล็มขอบช้ินงานให้เรียบร้อย 

 

 
ภาพท่ี 4.31 การน าช้ินงานหลังเคลือบเรซิ่นไปตากให้แห้งสนิท 

 
4.4.2 การผลิตช้ินส่วนจากพลาสติกใสและขุ่น 
1) ก าหนดขนาดของพลาสติกท่ีต้องการตัด โดยท าไฟล์ในโปรแกรม Adobe Illustrator 

รูปร่างท่ีใช้ได้แก่ รูปร่างกลมและรี 
2) ใช้ไฟล์เป็นต้นแบบในการตัดพลาสติกด้วยเครื่องตัดแบบใบมีดเพื่อความแม่นย าของ

ขนาดและรูปร่างท่ีตัด (ภาพท่ี 4.32) 
 

 
ภาพท่ี 4.32 ช้ินส่วนพลาสติกท่ีตัดด้วยเครื่องตัดแบบใบมีด 
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4.4.3 การผลิตช้ินส่วนจากโลหะ 
ช้ินส่วนจากโลหะส่วนมากมีรูปแบบท่ีใกล้เคียงกัน คือเป็นโครงส าหรับเย็บประกอบกับ

ช้ินงาน Papier- Mâché โดยอาจจะต่างกันด้วยขนาดของช้ินงาน 
1) ตัดลวดตามความยาวของเส้นรอบวงท่ีต้องการ เช่ือมปลายลวดท้ังสองข้างเข้าด้วยกัน 

น าไปเคาะกับเลาแหวนหรือเลาก าไลให้กลม (ภาพท่ี 4.33) 
 

 
ภาพท่ี 4.33 การเช่ือมลวดและเคาะเข้ากับเลาแหวน 

 
2) ก าหนดเส้นกึ่งกลางของวงแหวนและเส้นตัดท าให้สามารถก าหนด 4 จุดท่ีมีระยะห่าง

เท่าๆกัน ในแต่ละจุดเช่ือมเม็ดไข่ปลา 2 เม็ดบริเวณรอบนอกขอวงแหวนโดยเว้นให้ห่างกันเล็กน้อย 
อาจน าไปเช่ือมโครงต่อขึ้นอยู่กับรูปแบบของช้ินงานท่ีออกแบบ (ภาพท่ี 4.34) 

 

 
ภาพท่ี 4.34 การเช่ือมเม็ดไข่ปลาและโครงโลหะ 
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หลังจากได้ช้ินส่วนจากวัสดุท้ังสามกลุ่มแล้ว ใช้ดอกสว่านเจาะรูช้ินงาน Papier- Mâché 
เพื่อเย็บเข้ากับโครงโลหะหรือเย็บช้ินงานเข้าด้วยกัน (ภาพท่ี 4.35) 

 

 
ภาพท่ี 4.35 การเจาะรูและเย็บประกอบช้ินงาน 

 
ส่วนวัสดุพลาสติกน ามาเย็บประกอบเข้าด้วยกันและตอกหมุดแบบท่อโดยใช้ความยาว

ของท่อแตกต่างกันเพื่อให้เกิดระยะสูงต่ า (ภาพท่ี 4.36) 
 

 
ภาพท่ี 4.36 การตอกหมุดแบบท่อ 

 
เมื่อได้ส่วนประกอบท้ัง 2 ส่วนแล้วจึงน ามาเย็บประกอบเข้าด้วยกันเป็นช้ินงาน

เครื่องประดับท่ีสมบูรณ์ 
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บทที่ 5 
ผลงานเคร่ืองประดับ 

 
ชุดผลงานเครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากความบอบบางละเอียดอ่อนของเซลล์

ซึ่งสร้างให้เห็นถึงสุนทรียภาพแห่งการก าเนิดและผลงานเครื่องประดับจักส่งเสริมการเรียนรู้สัจธรรม
เรื่องการก าเนิดและเอื้อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของชีวิต ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดแนวความคิดด้วย 
การใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีสังเคราะห์จากกระบวนการศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะ  
ทางกายภาพของเซลล์หรือปรัชญาส่งเสริมความงามท่ีท าให้เห็นภาพของการก าเนิด โดยทัศนธาตุท่ีได้
ถูกน ามาแสดงด้วยหลักการของการสร้างจุดเด่นและการซ้ าบนพื้นท่ีว่างบนร่างกาย ซึ่งพื้นท่ีว่างบน
ร่างกายบริเวณท่ีเลือกมีส่วนในการขับเน้นให้ทัศนธาตุเหล่านั้นแสดงตัวออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1  

ผลงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว (ภาพท่ี 5.1) 
 

 
ภาพท่ี 5.1 ผลงานช้ินท่ี 1 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 2  
ผลงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว (ภาพท่ี 5.2) 
 

 
ภาพท่ี 5.2 ผลงานช้ินท่ี 2 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 3  
ผลงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว (ภาพท่ี 5.3) 

 

 
ภาพท่ี 5.3 ผลงานช้ินท่ี 3 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 4  
ผลงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว (ภาพท่ี 5.4) 
 

 
ภาพท่ี 5.4 ผลงานช้ินท่ี 4 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 5  
ผลงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว (ภาพท่ี 5.5) 

 

 
ภาพท่ี 5.5 ผลงานช้ินท่ี 5 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 6  
ผลงานสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัว (ภาพท่ี 5.6) 

 

 
ภาพท่ี 5.6 ผลงานช้ินท่ี 6 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 7  
ผลงานเข็มกลัด (ภาพท่ี 5.7) 

 

 
ภาพท่ี 5.7 ผลงานช้ินท่ี 7 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 8  

ผลงานเข็มกลัด (ภาพท่ี 5.8) 
 

 
ภาพท่ี 5.8 ผลงานช้ินท่ี 8 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 9  
ผลงานเข็มกลัด (ภาพท่ี 5.9) 

 

 
ภาพท่ี 5.9 ผลงานช้ินท่ี 9 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 10  

ผลงานแหวน (ภาพท่ี 5.10) 
 

 
ภาพท่ี 5.10 ผลงานช้ินท่ี 10 
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ภาพผลงานชิ้นที่ 11  
ผลงานแหวน (ภาพท่ี 5.11) 

 

 
ภาพท่ี 5.11 ผลงานช้ินท่ี 11 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 12  

ผลงานแหวน (ภาพท่ี 5.12) 
 

 
ภาพท่ี 5.12 ผลงานช้ินท่ี 12 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการศิลปนิพนธ์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความบอบบางละเอียดอ่อนของเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งสร้างให้เห็นถึงสุนทรียะในเรื่องพลังการก าเนิด ซึ่งจากแนวความคิดดังกล่าว
ถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเครื่องประดับจ านวน 12 ช้ิน ในรูปแบบของสร้อยคอ 6 ช้ิน เข็มกลัด 
3 ช้ิน และแหวน 3 ช้ิน โดยในเบ้ืองต้นข้าพเจ้าได้ท าการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของเซลล์ ไม่ว่าจะ
เป็นขนาด รูปร่าง รวมไปถึงลักษณะการท างานและการด ารงชีวิต ประกอบกับการวิเคราะห์สังเคราะห์
หลักปรัชญาต่างๆท่ีว่าด้วยเรื่องการก าเนิด ข้าพเจ้าได้น าหลักการท่ีได้ศึกษามาบูรณาการร่วมกันใน
การออกแบบ รวมไปถึงการใช้วัสดุท่ีสะท้อนลักษณะเฉพาะของเซลล์ 
 

 
ภาพท่ี 6.1 ผลงานเครื่องประดับท่ีได้รับ 

 
 ผลงานเครื่องประดับท่ีได้รับ (ภาพท่ี 6.1-6.2) สามารถตอบวัตถุประสงค์หลักได้แก่ การ
แสดงออกถึงพลังการก าเนิดชีวิตอันเห็นได้จากการจัดองค์ประกอบศิลป์ซึ่งมาจากหลักการต่างๆท่ี
สร้างให้เห็นภาพของการก าเนิด ไม่ว่าจะเป็นหลักการท่ีได้จากการศึกษาทางกายภาพ คือหลักการ
แบ่งตัวและรวมตัวของเซลล์ หรือหลักการท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ปรัชญาท่ีว่าด้วยเรื่องการ
ก าเนิด อันได้แก่ บรรยากาศท่ีแสดงถึงภาพชีวิตภายใน และบริบทรอบข้างท่ีส่งเสริมให้เห็นภาพชีวิต 
โดยพลังการก าเนิดดังกล่าวมาจากเซลล์ซึ่งมีความบอบบางละเอียดอ่อนได้ถูกแสดงออกด้วยการใช้
วัสดุท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ของเซลล์รวมไปถึงมีเนื้อหาท่ีเอื้อต่อจินตนาการเพื่อการต่อยอดทางความคิด
ประกอบกับรูปลักษณ์อุดมคติท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยโดยตรง ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้รับชม
ผลงานเข้าถึงบรรยากาศของการก าเนิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์และ 
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สังเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงกระบวนการขับเน้นความเป็นเครื่องประดับท าให้แนวทางในการสร้าง
เครื่องประดับช้ินหลักของชุดผลงานเหมาะสมท่ีจะเป็นสร้อยคอหรือเครื่องประดับล าตัวเพื่อท่ีช้ินงาน
จะสามารถใช้พื้นท่ีบริเวณล าตัวแสดงออกถึงการเคล่ือนท่ีเคล่ือนไหวท่ีเกิดชีวิตได้อย่าง ชัดเจนและมี
พลังในการส่ือสารแนวความคิดส าคัญ โดยมีเครื่องประดับ เช่น เข็มกลัดและแหวน เป็นช้ินงานเสริม
ในชุดผลงาน ซึ่งหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ หลักการท่ีสร้างให้
เกิดจังหวะและการเคล่ือนท่ี เช่น การซ้ า และการสร้างจุดเด่น นอกจากนี้ปรัชญาท่ีว่าด้วยการก าเนิด
ซึ่งถูกถ่ายทอดด้วยทัศนธาตุบนงานเครื่องประดับจะเอื้อให้ผู้รับชมผลงานเข้าถึงสาระส าคัญเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพของการมีชีวิตและการก าเนิดซึ่งอาจต้องอาศัยการพิจารณาช้ินงานให้ลึกซึ้งต่อไป 
 

 
ภาพท่ี 6.2 รายละเอียดผลงานเครื่องประดับ 

 
 การท าโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องประดับ ซึ่งได้รับชุดเครื่องประดับท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ข้าพเจ้าจักมีความยินดี
อย่างยิ่งหากเครื่องประดับชุดนี้สามารถพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางวัสดุหรือต่อยอดแนวความคิดเพื่อสร้าง
ความลึกซึ้งหรือสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสาระส าคัญและสุนทรียะของชีวิตในโอกาสต่อไป 
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รายการอ้างอิง 
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ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ช่ือนักศึกษา นางสาว ฑิตฐิตา อมรปฏิเวธ 

รหัสประจ าตัว  04540225 
อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 

วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ ์
 
1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

(ภาษาไทย) เครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ซึ่ง
แสดงออกถึงสุนทรียภาพในความบอบบางละเอียดอ่อนและพลังแห่งการ
ก าเนิด 

(ภาษาอังกฤษ) Adornment inspired by Microscopic cells as delicate 
appreciation of living 

 
2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

จากข้อมูลการศึกษาทางชีววิทยาท าให้เราทราบว่าส่ิงมีชีวิตและมนุษย์เกิดมาจากเซลล์หนึ่ง
เซลล์ท่ีเพิ่มจ านวนและประกอบเข้าด้วยกัน หากได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์เหล่านี้จะพบว่า 
“เซลล์” (ภาพท่ี 1-2) นอกจากจะมีรูปร่างและขนาดท่ีเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
แล้ว ลักษณะทางกายภาพของเซลล์ยังดูคล้ายกับว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างชีวิตใดๆขึ้นมาได้
ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงท่ีดูไร้โครงสร้าง ไม่สามารถบรรจุระบบการท างานใดๆอยู่ภายใน หรือองค์ประกอบ
ท่ีเต็มไปด้วยของเหลวซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อบางๆซึ่งอาจจะฉีกขาดอย่างง่ายดาย    

อย่างไรก็ตามเซลล์ระดับจุลภาคท่ีเต็มไปด้วยความบอบบางละเอียดอ่อนเหล่านี้เมื่อได้ผ่าน
กระบวนการเปล่ียนสภาพต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรวมกัน การเพิ่มจ านวน การเติบโต และ       
การเปล่ียนแปลงของเซลล์ กลับสามารถรังสรรค์ให้เกิดส่ิงมีชีวิตท่ีเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ผลลัพธ์
ของการศึกษาความเป็นมนุษย์ทางชีวภาพ ท าให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความงดงามของความบอบบาง
ละเอียดอ่อนซึ่งอุดมไปด้วยพลังในการสร้างสรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นบนโลก และมีความมหัศจรรย์เหลือเกิน
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ท่ีเป็นความจริง  
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ดังนั้น โครงการออกแบบเครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ จึงเป็นการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับซึ่งแสดงออกถึง
ธรรมชาติของเซลล์อันมีความบอบบางละเอียดอ่อนแต่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ชีวิตมนุษย์ 
และส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัจธรรมแห่งการก าเนิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ผลงานเครื่องประดับจักเอื้อให้
ผู้สวมใส่ได้สัมผัสถึงสุนทรียภาพของการด ารงอยู่  ซึ่งน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่าของ
ชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เซลล์ในระยะไซโกต (ซ้าย) และเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิว (ขวา) 
(ท่ีมาภาพ: http://science.tjc.edu/course/Biology) 

 
 

 
ภาพท่ี 2 การแบ่งตัวเป็นโมรูล่า (ซ้าย) และเซลล์โอโอไซต์และเนื้อเยื่อ (ขวา) 

(ท่ีมาภาพ: http://science.tjc.edu/course/Biology) 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
3.1 สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับท่ีสามารถแสดงออกถึงพลังของส่ิงมีชีวิตท่ีก าเนิดอัน

มาจากเซลล์ท่ีมีความบอบบางละเอียดอ่อน 
3.2 สุนทรียภาพของเครื่องประดับท่ีส่งเสริมความเข้าใจในความหมายของชีวิตและการ

ก าเนิด 
 
4. ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

4.1 ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของเซลล์ส่ิงมีชีวิต อาทิ รูปร่างรูปทรง ส่วนประกอบ 
โครงสร้าง กระบวนการท างาน และวัฏจักรชีวิตของเซลล์ ฯลฯ 

4.2 ศึกษาทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ และการใช้วัสดุเพื่อ
ค้นหารูปแบบท่ีสะท้อนให้เห็นมิติของความละเอียดอ่อนและพลังการสร้างสรรค์ของ
เซลล์ 

4.3 ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและการก าเนิด 
 
5. แนวทางการแก้ปัญหา 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
1.1 ลักษณะทางกายภาพของเซลล์ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์มีความบอบบางละเอียดอ่อน
และดูคล้ายกับว่าไม่สามารถสร้างความเป็นไป
ได้อื่นๆ 

1.1 ใ ช้ ทัศนธา ตุ อง ค์ประกอบศิลป์และ
หลักการออกแบบต่างๆ จากกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ทางกายภาพ กระบวนการท างาน
และวัฏจักรชีวิตของเซลล์ เพื่อแสดงให้เห็นถึง 
พลังการรังสรรค์ซึ่งสร้างส่ิงมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

1.2 ผู้คนในสังคมร่วมสมัยละเลยการท า    
ความเข้าใจความหมายและขาดความลึกซึ้งใน
คุณค่าของชีวิตตนเอง 

1.2 สร้ า งความ เข้ า ใ จ โดยการถ่ ายทอด
เรื่องราวที่สะท้อนถึงสุนทรียภาพของการมีชีวิต
ด้วยเครื่องประดับและสรีระมนุษย์เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของชีวิตและการ
ก าเนิด 
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6. วิธีการศึกษา 
6.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและรูปภาพเกี่ยวกับกายภาพของเซลล์ส่ิงมีชีวิต อาทิ รูปร่าง

รูปทรง ส่วนประกอบและโครงสร้างของเซลล์จากหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ค้นหาทัศนธาตุท่ีส่ือสารอารมณ์ความละเอียดอ่อนได้ชัดเจนท่ีสุด 

6.2 ศึกษากระบวนการท างาน และวัฏจักรชีวิตของเซลล์ วิเคราะห์องค์ความรู้และเลือก
กระบวนการหรือขั้นตอนซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและ
การก าเนิด เพื่อก าหนดแนวทางการจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานเครื่องประดับ 

6.3 วิเคราะห์ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์และหลักการออกแบบ อาทิ การซ้ า จังหวะ 
เอกภาพ ฯลฯ ในรูปแบบงานเครื่องประดับผ่านแบบร่าง 2 มิติ และ/หรือ 3 มิติ 

6.4 ทดลองวัสดุท่ีใช้ในการสร้างรูปร่างรูปทรงของงานเครื่องประดับเพื่อส่งเสริม
แนวความคิดในการออกแบบ 

6.5 พัฒนาแบบและทดลองท าต้นแบบ 3 มิติจากแบบร่าง เพื่อค้นหาขนาดและสัดส่วน
ของงานเครื่องประดับท่ีเหมาะสม และตรวจสอบความสมบูรณ์ในการส่ือสารแนวคิด
การออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องประดับท่ีแสดงออกถึง
สุนทรียภาพแห่งความบอบบางละเอียดอ่อนของเซลล์อันเต็มไปด้วยพลังแห่งการ
ก าเนิด 
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7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1.1 ศึกษา รวบรวม วิ เคราะห์สั งเ คราะห์ข้อ มูลและแนวคิด ใน         
การออกแบบสร้างสรรค์ 
-ศึกษา รวบรวมข้อมูลและรูปภาพเกี่ยวกับกายภาพของเซลล์ส่ิงมีชีวิต อาทิ 
รูปร่างรูปทรง ส่วนประกอบและโครงสร้าง  ศึกษากระบวนการท างาน 
และวัฏจักรชีวิตของเซลล์ ฯลฯ 
- ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและการก าเนิด 
- วิเคราะห์สัง เคราะห์ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
สร้างสรรค์งาน 

17 ธันวาคม - 
6 มกราคม 2558 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูล ทดลองวัสดุ เพื่อสรุปแนวทางการออกแบบ 
- ศึกษาทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์และหลักการออกแบบ 
- แบบร่างความคิด 2 มิติ และ/หรือ 3 มิติ  
- ทดลองวัสดุ ท่ีใ ช้ในการสร้างรูปร่างรูปทรงของงานเครื่องประดับ          
เพื่อส่งเสริมแนวความคิดในการออกแบบ 

10 มกราคม - 
5 กุมภาพันธ์ 2558 

1.3 พัฒนาแบบร่าง สรุปแบบผลงานเคร่ืองประดับ 
- สรุปรูปแบบผลงานท่ีสอดคล้องกับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ใน     
การสร้างสรรค์งาน 
- เขียนแบบ 2 มิติ และท าตัวอย่าง 3 มิติ และ/หรือ ความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การสวมใส่เครื่องประดับ 

11 กุมภาพันธ์ - 
9 มีนาคม 2558 

1.7 กระบวนการผลิตชิ้นงานเคร่ืองประดับ จัดท าบรรจุภัณฑ์และเตรียม
อุปกรณ์การจัดแสดงผลงาน 
- จัดท าศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง 

13 มีนาคม - 
23 เมษายน 2558 

1.1 จัดท าศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 25 เมษายน -  
21 พฤษภาคม 2558 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผลงานเครื่องประดับท่ีสามารถแสดงออกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์มนุษย์โดย

ส่ือสารผ่านความบอบบางละเอียดอ่อนของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
8.2 ผลงานเครื่องประดับท่ีสามารถสะท้อนถึงสุนทรียภาพของการมีชีวิตและคุณค่าของ

การก าเนิด 
 
9. งบประมาณที่ใช้ 

9.1 ค่าเอกสารข้อมูล  ประมาณ 2,000 บาท 
9.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างงาน ประมาณ 10,000 บาท 
 เครื่องประดับ 
9.3 ค่าบรรจุภัณฑ์และส่ือการน าเสนอผลงาน  ประมาณ 4,000 บาท 
9.4 ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่มรายงาน  ประมาณ 3,000 บาท 
9.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประมาณ 2,000 บาท 

 รวมทั้งหมด 21,000 บาท 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
เกษม แก้วอิ่ม และมัณฑนา แก้วอิ่ม . Atlas of human histology. พิมพ์ครั้ง ท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 
คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ. ข่ายใยแห่งชีวิต. แปลจาก The web of life. แปลโดย สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2556. 
ธัญญรัตน์ ด าเกาะ ,“เนื้อเยื่อสัตว์” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ว40244วิชากายวิภาค-
 ศาสตร์และสรีระวิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2550), 1-11. 
ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology). พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: โอเดียน-  

สโตร์, 2549. 
Kühnel, Wolfgang. Pocket Atlas of Cytology and Microscopic Anatomy. Translated 

by Henning Beier. Aachen: Year Book Medical Publishers, 1981. 
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ชื่อ - สกุล นางสาว ฑิตฐิตา อมรปฏิเวธ 
วันเกิด 11 ตุลาคม พ.ศ. 2535 
ที่อยู่ 45/22 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550 ส้า เร็ จการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น  โรง เรียนศรีอยุธยาใน 
พระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2557 ส้าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่ องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
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