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ค�าส�าคัญ		  เคร่ืองประดบั แมลงปอ ความเปราะบาง วิวฒันาการท่ีสมบรูณ์  

บทคัดย่อ

 โครงการศิลปนิพนธ์นีมี้จุดประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัซึ่งแสดงออก

ถงึธรรมชาตขิองสรีระแมลงปอ อนัแสดงความเปราะบาง แตส่มบรูณ์  ความเปราะบางหมาย

ถงึสรีระ รูปร่างของเเมลงปอท่ีดมีูความบอกบาง เชน่ ปีกของมนัมีความบางเฉกเชน่เดียวกบั

กระดาษสามารถบนิได้เร็วถงึ 60 กม./ชม.ซึง่มีการเปรียบเปรยวา่แมลงปอมีการบนิท่ีเร็วเหมือน

เคร่ืองบนิรบก็วา่ได้ และค�าวา่สมบรูณ์หมายความวา่ วิวฒันาการ ของแมลงปอ ท�าหน้าท่ีได้

อยา่งสมบรูณ์ คือ การลดขนาดตวั ในอดีตมีขนาดตวัและปีกท่ีใหญ่แตปั่จจบุนัแมลงปอมีขนาด

ตวัท่ีเลก็ลงเพ่ือท่ีสามารถบนิได้ลวดเร็วและงา่ยตอ่ การหลบหลีก จากการจูโ่จมของศตัรูและยงั

ใช้ความเร็วในการบนิเพ่ือลา่เหย่ือเป็นอาหารอีก ข้าพเจ้าเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบัซึง่แสดงออกถงึธรรมชาตขิองสรีระแมลงปอ อนัแสดงความเปราะบาง แต่

สมบรูณ์   โดยน�าลกัษณะทางกายภาพของแมลงปอน�ามาพฒันาให้เกิดสนุทรีย์แหง่ความงาม

ทางสรีระก่อให้เกิดผลงานเคร่ืองประดบั สะท้อนความงามท่ีเกิดจากความเปราะบางท่ีปรับปรุง

ไปสูค่วามสมบรูณ์แบบ

จ
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Abstract

 

 The objective of thesis is to convey my create jewelry that expresses the nat-

ural anatomy of a dragonfly . It shows the fragility But the fragility means body . The 

shape of MCI into spots that are not certain as its wings are thin like a paper can fly up 

to 60 km / hour , which has insinuated that dragonflies are flying as fast as a fighter it 

and the word integrity means that the emergence of dragonflies act completely is to 

reduce the size of its former size and wings , but the dragonfly has a size smaller so 

that it can fly wire faster and easier to maneuver. from the attacks of the enemy and 

use speed to fly to hunt for food so that I was inspired to create works that express the 

nature of body jewelry dragonfly . It shows the fragility but complete by the physical 

appearance of dragonflies bring development to the aesthetic beauty of the body , 

causing the jewelry . Echoing the beauty of the fragile improvements to perfection.
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กติตกิรรมประกาศ

 โครงการศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมิอาจส�าเร็จลลุว่งไปด้วยดี หากไมไ่ด้รับความ

อนเุคราะห์จากหลายๆบคุคลข้าพเจ้าจงึอยากจะขอกลา่วขอบพระคณุไว้ ณ ท่ีนี ้

 ขอขอบคณุครอบครัวข้าพเจ้าท่ีเลีย้งดแูละคอยสนบัสนนุเร่ืองการเรียนเสมอมา   

 ขอขอบคณุตลุย์ (จฑุามาศ เมตตาจิตร) ครอบครัวเมตตาจิตท่ีให้ก�าลงัใจข้าพเจ้าเสมอ

มา

 ขอขอบคณุอาจารย์ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัทกุๆ ทา่นท่ีประสทิธ์ิประสาทความรู้

ให้ข้าพเจ้า โดนเฉพาะ อาจารย์ภษิูต รัตนภานพ และ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สเุนต์ตา

ท่ีสละเวลาคอยให้ค�าปรึกษาท่ีดีแก่ข้าพเจ้า ขอบพระคณุอาจารย์อีกหลายๆทา่นท่ีไมไ่ด้เอย่นามท่ี

คอยให้ค�าปรึกษา ให้ความชว่ยเหลือ ให้ก�าลงัใจแก่ข้าพเจ้าจนท�าให้ศลิปนิพนธ์ครัง้นีเ้สร็จ

สมบรูณ์ ข้าพเจ้ารู้สกึซาบซึง้ในพระคณุอยา่งย่ิง จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

 ขอขอบคณุอาจารย์ชามา พานแก้ว และ ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ี

ให้ความอนเุคราะห์ข้อมลูแมลงปอแก่ข้าพเจ้า

 ขอบคณุเพ่ือน และน้องๆ ภาควิชาเคร่ืองประดบั ท่ีคอยชว่ยเหลือข้าพเจ้าและให้ค�า

ปรึกษาด้านตา่งๆ
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บทที่ 1

บทน�ำ

 1.1 ควำมส�ำคัญและที่มำของปัญหำ

	 แมลงปอเป็นสตัว์ดกึด�ำบรรพ์ท่ีสำมำรถพบเหน็ได้ทัว่ไป	 เม่ือพิจำรณำวงจรชีวิตจำก

อดีต	 แมลงปอมีวิวฒันำกำรท่ีสมบรูณ์เพรำะสำมำรถปรับตวัให้เข้ำกบัสภำพแวดล้อมได้เป็น

อยำ่งดีถงึแม้จะมีสรีระท่ีบอบบำงแตก็่ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคตอ่กำรคงอยูข่องสำยพนัธุ์เลย	 และมี

จดุเดน่	 คือ	 มีสว่นหวัท่ีกลมโตใหญ่	 มีดวงตำขนำดใหญ่	 2	 ดวงอยูด้่ำนข้ำง	 ซึง่ประกอบไปด้วย

ดวงตำขนำดเลก็รูปร่ำงคล้ำยรังผึง้ถงึ	30,000	ดวง	ท�ำให้แมลงปอสำมำรถมองเหน็ภำพได้กว้ำง

ถงึ	 360	 องศำ	 ถือเป็นแมลงท่ีมีประสำทกำรมองเหน็ได้ดีท่ีสดุ	 	 ปีกของแมลงปอมีทัง้หมด	 2	 คู	่

ลกัษณะบำงใส	โปร่งแสง	มองเหน็เส้นเลือดแดงตำ่ง	ๆสำมำรถบนิได้เร็วถงึ	70	กิโลเมตร/ชัว่โมง	

ด้วยแรงสง่ของลม	และกระพือปีกประมำณ	500	ครัง้/1	 วินำที	และสำมำรถบนิสงูอีกทัง้ยงัเป็น

แมลงท่ีมีประโยชน์	 โดยมีบทบำทท่ีส�ำคญัในกำรควบคมุแมลงศตัรูพืชและแมลงท่ีสร้ำงควำม

ร�ำคำญหรือน�ำโรคมำสูค่นและสตัว์-เลีย้งอ่ืนๆอีกด้วย	 	 ทัง้นีรู้ปร่ำงของแมลงปอเปรียบเสมือน

ควำมเปรำะบำง	 ท่ีสมบรูณ์แบบ	ควำมเปรำะบำงหมำยถงึสรีระ	 รูปร่ำงของเเมลงปอท่ีดมีูควำม

บอบบำง	 เชน่	 ปีกของมนัมีควำมบำงเฉกเชน่เดียวกบักระดำษสำมำรถบนิได้เร็วถงึ	 60	 กม./

ชม.ซึง่มีกำรเปรียบเปรยวำ่แมลงปอมีกำรบนิท่ีเร็วเหมือนเคร่ืองบนิรบก็วำ่ได้	 และค�ำวำ่สมบรูณ์	

หมำยควำมวำ่	วิวฒันำกำร	ของแมลงปอ	ท�ำหน้ำท่ีได้อยำ่งสมบรูณ์	คือ	กำรลดขนำดตวั	ในอดีต

มีขนำดตวัและปีกท่ีใหญ่แต่ปัจจุบนัแมลงปอมีขนำดตวัท่ีเล็กลงเพ่ือท่ีสำมำรถบินได้ลวดเร็ว

และงำ่ยตอ่กำรหลบหลีก	 จำกกำรจูโ่จมของศตัรูและยงัใช้ควำมเร็วในกำรบนิเพ่ือลำ่เหย่ือเป็น

อำหำรอีกด้วย	ซึง่ควำมสำมำรถเหลำ่นีท้�ำให้สตัว์ชนิดนีค้งสำยพนัธุ์จนถงึปัจจบุนัได้	

												ข้ำพเจ้ำเกิดแรงบนัดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเคร่ืองประดบัซึง่แสดงออกถงึธรรมชำติ

ของสรีระแมลงปอ	 อนัแสดงควำมเปรำะบำง	 แตส่มบรูณ์	 	 	 โดยน�ำลกัษณะทำงกำยภำพของ

แมลงปอน�ำมำพัฒนำให้เกิดสุนทรีย์แห่งควำมงำมทำงสรีระก่อให้เกิดผลงำนเคร่ืองประดบั	

สะท้อนควำมงำมท่ีเกิดจำกควำมเปรำะบำงท่ีปรับปรุงไปสูค่วำมสมบรูณ์แบบ
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศกึษา

        ถ่ายทอดสนุทรีย์ความงามและความประทบัใจจากวิวฒันาการและสรีระท่ีมีความเปราะ

บางแตส่มบรูณ์ของแมลงปอมาสร้างสรรค์เป็นงานเคร่ืองประดบัซึง่สะท้อนศกัยภาพ อีกทัง้ยงั

เป็นเคร่ืองสร้างเสริมก�าลงัใจท่ีข้าพเจ้าประทบัใจในวิวฒันาการของสตัว์ชนิดนี ้

1.3 ขอบเขตการศกึษาโครงงาน

            1.3.1 ศกึษารวบรวมข้อมลูสายพนัธุ์ของแมลงปอลกัษณะทางกายภาพภายจาก     

          ลกัษณะท่ีโดดเดน่ของแมลงปอบ้านและแมลงปอเข็ม

            1.3.2 วิเคราะห์และศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัของวิวฒันาการ จากแหลง่      

                     ข้อมลู สารคดี บทความ หนงัสือ และ สมัภาษณ์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ได้ผลงานท่ีสามารถถ่ายทอดมิติความงามด้านสุนทรีย์ทางชีววิทยาในธรรมชาติ

แสดงออกถงึความเปราะบางท่ีสมบรูณ์ รวมถงึลกัษณะเดน่ของแมลงปอซึง่สามารถด�ารงชีพถงึ

ปัจจบุนัสูผ่ลงานเคร่ืองประดบั
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       	 	บทที่	2

การรวบรวมและศกึษาข้อมูล

 จากจดุประสงค์ของโครงการต้องการถ่ายทอดวิวฒันาการและสรีระของแมลงปอท่ีมี

ความโดดจากความประทบัใจจากวิวฒันาการและสรีระท่ีมีความเปราะบางแต่สมบูรณ์ของ

แมลงปอมา

สร้างสรรค์เป็นงานเคร่ืองประดบัซึง่สะท้อนศกัยภาพ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองสร้างเสริมก�าลงัใจท่ี

ข้าพเจ้าประทบัใจในวิวฒันาการของสตัว์ชนิดนี ้ เคร่ืองประดบัเกิดจากวิวฒันาการ ท่ีมีขนาด

เลก็ลง  และลกัษณะเดน่ทางกายภาพของแมลงปอคือ ปีก และความงามของปีก

 จากความประทบัใจข้างต้นสู่การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของแมลงปอแต่ละชนิด

และวิวฒันาการเพ่ือวิเคราะห์หาจดุเดน่ท่ีสะท้อนภาพลกัษณ์ความเปราะบางท่ีสมบรูณ์ และน�า

มาสูก่ารวิเคราะห์ความเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองประดบั

2.1	ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของแมลงปอ
 
แมลงปอคืออะไร (ภาพท่ี 2.1)

 แมลงปอคือ แมลงท่ีมีตวัออ่นอาศยัอยูใ่นน�า้ ตวัเตม็วยัมีชีวิตอยูบ่นบกมีปีกบนิได้ 

แมลงปอมีการเจริญเตบิโตแบบเป็นขัน้ตอนประเภทไมส่มบรูณ์แบบ คือ มีระยะไข ่ตวัออ่น และ

ตวัเตม็วยั ไมมี่ระยะดกัแด้ โดยระยะไขแ่ละตวัออ่นมีชีวิตอยูใ่นน�า้ ตวัออ่นท่ีอยูใ่นน�า้มีรูปร่าง

แตกตา่งจากตวัเตม็วยัมาก เมือตวัออ่นเจริญเตมิโตเตม็ท่ีแล้วจะลอกคราบครัง้สดุท้าย กลาย

เป็นตวัเตม็วยัมีปีกและจะใช้ชีวิตบนบกได้ตอ่ไป

        ภาพท่ี 2.1 แมลงปอ

   (ท่ีมา: https://www.otteronarock.com/dragonfly-medicine-illusions/)
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ลกัษณะภายนอกของแมลงปอตวัโตเตม็วยั (ภาพท่ี 2.2) 

 คนและสตัว์ท่ีมีกระดกูสนัหลงัทกุชนิดมีกระดกูเป็นโครงสร้างส่วนท่ีแข็งท่ีท�าหน้าท่ีใน

การพยงุร่างกายอยูภ่ายใน (endoskeleton) แมลงปอ แมลงอ่ืนๆ และสตัว์ท่ีมีล�าตวัและขาเป็น

ข้อปล้อง (arthropods) โครงสร้างของร่างกายแมลงปอแบง่ออกได้ 3 สว่น คือสว่นหวั อก และ

ท้อง มีขา 3 คู ่และมีปีก 2 คู ่ตดิตัง้อยูท่ี่อก

สว่นหวั

 เป็นท่ีตัง้ของตา หนวด และปาก แมลงปอตวัเตม็วยัมีตารวม 1 คู ่อาจจะอยูต่ดิกนั เชน่ 

ในแมลงปอเสือและแมลงปอเข็มมีตาเด่ียว 3 ตา เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมอยูต่รงระหวา่งจารวม

คอ่นขึน้ไปทางด้านบนมีหนวดเป็นเส้นขน 1 คู ่ ขนาดเลก็มาก จนเกือบมองไมเ่หน็ด้วยตาเปลา่ 

อยูด้่านหน้าของตารวม หนวดแตล่ะข้างประกอบไปด้วยปล้อง 7 ปล้อง มีช่ือตา่งกนัคือ ปล้อง

แรกเป็นปล้องฐาน ปล้องสอง และหนวดอีก 5 ปล้องท่ีเหลือ มีลกัษณะแบบปากกดักิน มีริม

ฝีปากบน ริมฝีปากลา่ง เขีย้วคอ่นข้างแข็งแรงและแหลมคม มีรยางค์อ่ืนๆท่ีปาก ท�าหน้าท่ีเก่ียว

กบัการรับสมัผสัและเก่ียวกบัการกินอาหาร

           

      

   

   ภาพท่ี 2.2 ลกัษณะทางกายภาพของแมลงปอ 

         (ท่ีมา :หนงัสือแมลงปอของไทย หน้า 29)
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สว่นอก

 อกของแมลงอ่ืนๆ แบง่ออกเป็น 3 สว่น คืออกสว่นหน้า อกสว่นกลาง และอกสว่นหลงั 

แตใ่นแมลงปอ อกสว่นกลางและอกสว่นหลงัหลอมรวมกนัเป็นชิน้เดียวกนั อกสว่นหน้ามีขนาด

เลก็ท�าหน้าท่ีคล้ายคอโดยเป็นท่ีติดตัง้ของสว่นหวั

สว่นขา 

 ขาของแมลงปอมี 3 คู ่ ขาคูห่น้าตดิตัง้อยูท่ี่ด้านลา่งของอกปล้องแรกมีขนาดสัน้ ขาคู่

กลางมีขนาดยาวกวา่ขาคูห่น้าและขาคูห่ลงัมีขนาดยาวสดุ ขาทัง้ 2 คูห่ลงันีต้ดิอยูท่ี่อกปล้อง

ใหญ่ ขาของแมลงมีไว้ท�าหน้าท่ีเกาะและจบัเหยือมากกวา่มีการใช้เดนิ ขาแตล่ะข้างมีหลาย

ปล้องตอ่กนัจากฐานจนถงึสว่นปลาย หนามและขนบางปล้องของสว่นขาโดยเฉพาขาคูห่น้ามี

สว่นชว่ยในการจบัเหย่ือได้มาก แมลงปอบางชนิดอาจมีหนามท่ีขาหนาแนน่มากจนดคูล้ายซ่ีหวี 

ท่ีประสานกนัจนดคูล้ายตะกร้า

       

    

    

    ภาพท่ี 2.3 ลกัษณะปีกของแมลงปอ  

                       (ท่ีมา :หนงัสือแมลงปอของไทย หน้า 31)
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 ปีกของแมลงปอ (ภาพท่ี 2.3) มี 2 คูต่ดิตัง้อยูท่ี่อกปล้องใหญ่ มีลกัษณะคอ่นข้างเรียว

ยาว บางใสไมมี่สีแตก็่อาจจะมีสีและแต้มเป็นลวดลายตา่งๆท่ีบางสว่นของปีกได้ มีเส้นปีกสาน

กนัเป็นร่างแห แมลงปอตา่งชนิดกนัมกัมีเส้นปีกตา่งกนั เส้นปีกเป็นลกัษณะส�าคญัอยา่งหนึง่

ในการจ�าแนกชนิดของแมลงปอ อยา่งไรก็ตามผู้ ท่ีไมไ่ด้ศกึษาลายละเอียดของเส้นปีกมาก่อน

อาจจะพบวา่มีความยากเกินกวา่จะเข้าใจได้ง่ายๆเน่ืองจากมีช่ือเฉพาะส�าหรับเรียกเส้นปีกเส้น

ส�าคญัหลายเส้น นอกจากนีก็้มีลกัษณะท่ีส�าคญับนปีกบางอยา่งท่ีจ�าเป็นต้องเปรียบเทียบกนั 

เชน่

-ตาปีก ซึง่อยูท่ี่ขอบปีกด้านหน้าคอ่นไปทางสว่นปลาย

- สามเหลี่ยม ซึง่อยูใ่กล้โคนปีก

-ข้อปีก อยูเ่กือบกึง่กลางของขอบปีกด้านหน้า

-เส้นขวางปีก เป็นเส้นขวางสัน้ๆ อยูร่ะหวา่งฐานปีกถงึข้อปีก มีอยูเ่พียง 2 เส้น (อาจมี 3-4 เส้น

แตมี่เป็นสว่นน้อย) ในแมลงปอเข็มกึง่ปีกหบุ หรือมีมากกวา่ 5 เส้นใยแมลงปอเข็มน�า้ตก

-เส้น อาร์คลูสั เป็นเส้นขวางปีกสัน้ๆ ท่ีอยูเ่หนือสามเหลี่ยมคอนมาทางโคนปีก ระยะทางระหวา่ง

เส้นอาร์คลูสัถงึสามเหลี่ยมชว่ยในการจ�าแนกวงศ์ของแมลงปอดราก้อนฟลายได้

-เส้นเฉียงหน้าตาปีก พบในแมลงปอยกัษ์ แตไ่มพ่บในแมลงปอยกัษ์ภเูขาซึง่เป็นแมลงปอท่ีหา

ยากมากของไทย

-พืน้ท่ีสว่นท้าย อยูท่ี่ชายปีกคูห่ลงัใกล้โคนปีก ในแมลงปอมาโครจะมีรูปกลม สว่นแมงปอบ้าน

มกัเป็นรูปเท้า

 ลกัษณะตา่งๆ บนปีก ล้วนมีความส�าคญัมากในการจ�าแนกชนิดของแมลงปอ ลกัษณะ

ของสี แถบสีและลวดลายตา่งๆบนปีก ในแมลงปอบางชนิดจดัเป็นลกัษณะเดน่ท่ีงา่ยในการ

จ�าแนกชนิด แตต้่องระลกึไว้เสมอวา่ แมลงปอตวัผู้และตวัเมียอาจมีสีและลวดลายตา่งกนัได้ 

ส�าหรับระบบการเรียกช่ือเส้นปีกและลกัษณะตา่งๆบนปีก ส�าหรับข้อมลูนีจ้ะใช้ระบบของคอม

สะต๊อคนีดมั (Comstock-Needham System) ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้มากทัว่โลก

สว่นท้อง 

 สว่นท้องของแมลงปอมีลกัษณะทรงกระบอกยาว บางสว่นของท้องอาจขยายพองออก 

หรือบางสว่นอาจจะแบน โดยเฉพาะแมลงปอบ้านบางชนิด ปล้องท้องท่ีเหน็ได้ชดัเจนมีจ�านวน 

10 ปล้อง ปล้องท้องแรกตดิกบัอกมีขนาดสัน้มาก ปล้องท่ี 2 ยาวกวา่เลก็น้อย ปล้องท่ี 3-7 เป็น

ปล้องท่ียาวท่ีสดุ ปล้องท่ี 8-9 คอ่นข้างสัน้ ปล้องท่ี 10 สัน้และมีขนาดเลก็เป็นท่ีตัง้ของรยางค์

ปลายท้อง นอกจากนีต้วัผู้ยงัมีรูเปิดส�าหรับถ่ายน�า้เชือ้อยูท่ี่ด้านใต้ท้องบริเวณปล้องท่ี 2
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ตารวมของแมลงปอและการรับภาพ

 ตารวม (ภาพท่ี 2.4) ของแมลงปอท�าหน้าท่ีรับภาพเป็นตาท่ีมีความพิเศษมากกวา่

แมลงชนิดอ่ืนๆมาก กลา่วคือตารวมของแมลงปอแตล่ะข้างประกอบไปด้วยชอ่งตาขนาดเลก็ๆ

รูป หกเหลี่ยมท่ีเรียกวา่ฟาเซท็ จ�านวนมากกวา่ 30,000 ชอ่ง มากท่ีสดุในจ�าพวกแมลงด้วยกนั 

ขนาดของช่องตาท่ีอยู่ด้านล่างของตารวมจะมีขนาดเล็กและละเอียดกว่าด้านบนซึ่งเช่ือกนัว่า

แมลงปอสามารถรับภาพได้ชดัเจนขึน้มากจากตารวมด้านลา่งนี ้ โดยแมลงปอท่ีชอบบนิร่อนอยู่

ในท้องฟ้าในระดบัสงู สามารถมองเหน็ได้ไกลถงึ 10 - 20 เมตรทีเดียวในขณะบนินอกจากสว่น

หวัของแมลงปอยงัสามารถหมนุได้รอบ ท�าให้มมุมองกว้างขวางขึน้เกือบทกุทิศทาง

                    ภาพท่ี 2.4 ตารวมของแมลงปอ 

              (ท่ีมา :http://www.dragonfly-site.com/dragonfly-life-cycle.html)

ระบบภายในของแมลงปอ

 แมลงปอเป็นสัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งซึ่งมีระบบการท�างานของอวัยวะ

ภายในร่างกายหลายระบบเชน่เดียวกบัสตัว์อ่ืนโดยทัว่ไป เชน่ระบบการยอ่ยอาหารและการขบั

ถ่ายของเสีย ระบบหมนุเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาทและระบบสืบพนัธุ์ เป็นต้น 

ระบบการยอ่ยอาหาร

 เม่ือแมลงปอกินอาหารเข้าไป อาหารก็จะเคลื่อนตวัผา่นทอ่ทางเดนิอาหารซึง่เป็นทอ่

ท่ีคอ่นข้างตรง ทอดตามความยาวจากปากไปสูก้่นซึง่เป็นท่ีขบัถ่าย ตามทอ่ทางเดนิอาหาร จะ

มีตอ่มตา่งๆ ท�าหน้าท่ีสร้างน�า้ยอ่ยเพ่ือยอ่ยอาหาร ดดูซมึอาหารและขบัถ่ายของเสียออกจาก

ร่างกายใกล้กบัสมอง จากนัน้เลือดจะไหลผา่นชอ่งวา่ภายในล�าตวัไปสูเ่นือ้เย่ือและอวยัวะตา่งๆ 

เวลาท่ีแมลงปอเกาะอยูท่า่มกลางแสงแดด
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        ภาพท่ี 2.5 ลกัษณะภายในของแมลงปอ 

              (ท่ีมา :หนงัสือแมลงปอของไทย หน้า 37)

ระบบหายใจ

 เป็นระบบหายใจแบบเปิดมีทอ่อากาศ เช่ือมโยงกบัรูหายใจ ท่ีอยูด้่านข้างของล�าตวั ทอ่

อากาศจะน�าออกซเิจนไปสูอ่วยัวะตา่งๆแตใ่นแมลงปอบางชนิด เชน่ แมลงปอเข็มจะไมมี่รูหาย

ใน อากาศจงึผา่นเข้าออกทางผิวหนงั

ระบบประสาท

 เกิดจากการรวมตวัของเซลล์ประสาท กลายเป็นปมประสาท มีมนัสมองอยูท่ี่สว่นหวั มี

สายประสาทใหญ่ทอดไปตามความยาวอยู่ทางด้านลา่งของล�าตวัและมีประสาทย่อยเช่ือมโยง

ไปตาสว่นตา่งๆ ปมประสาทท�าหน้าท่ีรับความรู้สกึจากการสมัผสักระตุ้นให้แมลงปอเกิดความ
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ระบบประสาท

 เกิดจากการรวมตวัของเซลล์ประสาท กลายเป็นปมประสาท มีมนัสมองอยูท่ี่สว่นหวั มี

สายประสารทใหญ่ทอดไปตามความยาวอยูท่างด้านลา่งของล�าตวัและมีประสาทยอ่ยเช่ือมโยง

ไปตาสว่นตา่งๆ ปมประสาทท�าหน้าท่ีรับความรู้สกึจากการสมัผสักระตุ้นให้แมลงปอเกิดความ

รู้สกึและตอบสนองตอ่สิง่เร้าจากภายนอก

ระบบสืบพนัธุ์

 แมลงปอเป็นสตัว์ท่ีมีเพศผู้และเพศเมียแยกจากกนั มีอวยัวะสืบพนัธุ์อยูใ่นสว่นท้อง

ปล้องท่ี 8- 10 เพศเมียมีรังไข ่ ท�าหน้าท่ีผลติไขส่ว่นเพศผู้ มีอณัฑะท�าหน้าท่ีผลติน�า้เชือ้ส�าหรับ

ผสมพนัธุ์กบัไขท่ี่อยูส่ว่นปลายท้อง ก่อนการผสมพนัธุ์ตวัผู้จะถ่ายเทน�า้เชือ้มารออยูท่ี่รูเปิดซึง่อยู่

ใต้ท้องปล้องท่ี 21

 

 1 พิสทุธ์ิ เอกอ�านวย. แมลงปอของไทย. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2541 แมลงปอจดัเป็นแมลงมีปีกโบราณ
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 แมลงปอโบราณชนิดนีมี้ชีวิตอยูเ่ม่ือราว 350 ล้านปีมาแล้ว โดยขนาดของปีกกว้าง

ถงึ 70 เซนตเิมตร ขนาดใหญ่มากมนัไมส่ามารถบนิได้ ปีกของมนัจงึมีไว้เพียงชว่ยในการพยงุ

เม่ือแมลงปอนัน้กระโดดเทา่นัน้  ปัจจบุนันี ้ มีปีกท่ีเลก็เน่ืองจากวิวฒันาการมาเป็นล�าดบัเวลา

นาน ขนาดของล�าตวัจงึเลก็มากและสามารถบนิได้รวดเร็วอีกด้วย เม่ือเทียบกบัแมลงชนิดอ่ืนๆ 

สาเหตท่ีุแมลงปอมีวิวฒันาการ (ภาพท่ี 2.6) เพราะเป็นการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ปีกท่ี

มีความบางคล้ายเย่ือกระดาษสามารถพามนับนิได้รวดเร็วถงึ 60 กม./ชม ความสามารถนีมี้การ

หลบหลีก ตอ่การจโุจมของ ศตัรูและหาอาหารได้ซึง่ความสามารถเหลา่ นีท้�าให้แมลงปอคงสาย

พนัธุ์จนถงึปัจจบุนัได้แมลงปอเกิดขึน้ครัง้แรกเม่ือประมาณ 350 ล้านปีท่ีแล้วในยคุ Carbonifer-

ous จนกระทัง้ยคุ Cretaceous เร่ิมมีสายพนัธุ์นกเข้ามาแมลงได้ตวัหดเลก็ลงและบนิได้กลา่ว 

ว่านกเป็นผู้ล่าคือปัจจยัท่ีท�าให้แมลงตวัเล็กเพ่ือท่ีจะสามารถบินฉวดัเฉวียนหลบหนีนกได้เก่ง

กวา่2

 

             

           

     ภาพท่ี 2.6 วิวฒันาการของแมลงปอ                 

             (ท่ีมา :https://jusci.net/node/2677)
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การกระพือปีกของแมลงปอ 

 แมลงปอมีปีกทัง้สองคูแ่ยกเป็นอิสระจากกนั ในขณะบนิก็ไมมี่อวยัวะเก่ียวปีกให้ตดิกนั 

แล้วด้วยสาเหตท่ีุแมลงปอชอบบนิลอ่งลอยอยูใ่นอากาศเป็นเวลานานๆโดยไมเ่หน่ือย ดงันัน้การ

กระพือปีกของแมลงปอจงึต้องมีความพิเศษกวา่แมลงอ่ืนๆ เม่ือปีกคูห่น้ายกสงูขึน้ปีกคูห่ลงัจะ

ขยบัลง และเม่ือปีกคูห่น้าขยบัลง ปีกคูห่ลงัจะยกสงูขึน้สลบักนัไปมา กลา่วคือปีกทัง้2ข้างของ

มนัขยบัได้อิสระ (ภาพท่ี 2.7)

           ภาพท่ี 2.7 การขยบัปีกของแมลงปอ 

               (ท่ีมา :หนงัสือแมลงปอของไทย หน้า 48)

   ภาพท่ี 2.8 แมลงปอ dragonfly และ damselfly 

              (ท่ีมา :หนงัสือแมลงปอของไทย หน้า 51)

 2 วิวฒันาการของแมลงปอ. (ออนไลน์). (2554). เข้าถงึได้จาก : https://jusci.net/node/2677.htm
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แมลงปอแบง่เป็น 2 อนัดบัยอ่ย

 ดราก้อนฟลายและแดมเซ้ลฟลาย (ภาพท่ี 2.8) แมลงปอจดัอยูใ่นอนัดบัโอโดนาต้า  ซึง่

มาจากค�าวา่โอดสั (Odous) ท่ีมีความหมายถงึ ฟัน ของสตัว์ชัน้ต�่าเน่ืองจากแมลงปอมีปากแบบ

กดักินนัน้เอง แมลงปอสามารถแบง่ออกได้ 2 อนัดบัยอ่ย 

ดราก้อนฟลาย (dragonfly)

 อนัดบัยอ่ย อะนิซ้อพเตอร่า  (Anisoptera) ซึง่เป็นค�าท่ีมาจากภาษากรีกท่ีมีความหมาย

วา่ “ปีกท่ีไมเ่ทา่กนั” เพราะแมลงปอพวกนีมี้คนปีกคูห่ลงักว้างใหญ่กวา่ปีกคูห่น้า แมลงปอใน

อนัดบัยอ่ยนีมี้ขนาดล�าตวัคอ่นข้างใหญ่ได้แก่แมลงปอยกัษ์ แมลงปอเสือ และแมลงปอบ้าน 

หรือท่ีรู้จกักนัในนาม  (dragonfly) บนิได้เร็วถงึ 50-60 กม./ชม ลกัษณะนิสยั คอ่นข้างด ุ เกเร 

ลกัษณะร่างกาย ตวัใหญ่ แข็งแรง ตารวมชิดกนั (ภาพท่ี 2.9 - 2.10)

แดมเซ้ลฟลาย (Damselfly)

 อีกอนัดบั ยอ่ยหนึง่คือ อนัดบัยอ่ยไซกอนเทอร่า (Zygoptera) ซึง่เป็นแมลงปอท่ีมีขนาด

เลก็คอ่นข้างบอบบาง มีปีกเรียวยาว โคนปีกแคบคล้ายกนัในปีกคูห่น้าและปีกคูห่ลงั  ได้แก่ 

แมลงปอเข็ม แมลงปอเข็มป่า และแมลงปอเข็มน�า้ตก ท่ีรู้จกักนัในนาม แดมเซ้ลฟลาย (Dam-

selfly)บินได้เร็วประมาน 20-30 กม./ชม ลกัษณะนิสยั ใจดี เป็นมิตรลกัษณะร่างกาย ตวัเลก็ 

บอกบางตารวมแยกออกจากกนั (ภาพท่ี 2.9 - 2.10)

   ภาพท่ี 2.9 ตารวมของ Dragonfly และ Damselfy

(ท่ีมา : https://www.newscientist.com/article/dn27015-dragonfly-eyes-see-the-world-

in-ultra-multicolour/)
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การจ�าแนกชนิดของแมลงปอ

 ลกัษณะตา่งๆ บนปีก ล้วนมีความส�าคญัมากในการจ�าแนกชนิดของแมลงปอ ลกัษณะ

ของสี แถบสีและลวดลายตา่งๆบนปีก ในแมลงปอบางชนิดจดัเป็นลกัษณะเดน่ท่ีงา่ยในการ

จ�าแนกชนิด ส�าหรับระบบการเรียกช่ือเส้นปีกและลกัษณะตา่งๆบนปีก ส�าหรับข้อมลูนีจ้ะใช้

ระบบของคอมสะต๊อคนีดมั (Comstock-Needham System) ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้มากทัว่โลก

             ภาพท่ี 2.10 ลกัษณะปีกของของ Dragonfly และ Damselfy

           (ท่ีมา : https://wwwthedragonflywoman.com)
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2.2 สรุปวเิคราะห์ อันดบัของแมลงปอที่จะใช้ในการออกแบบ

ตารางท่ี 2.1 วิเคราะห์ อนัดบัของแมลงปอ

   

 สรุปอนัดบัจากตารางท่ี 2.1 ของแมลงปอท่ีน�ามาใช้คือ dragonfly เพราะวา่มีความแข็ง

แรงทางลกัษณะทางกายภาพและการบนิท่ีโดดเดน่ ในเร่ืองของความวอ่งไว และปีกท่ีมีความ

เข็งแรก กวา่ damselfly   และเม่ือวิเคราะห์ถงึความส�าคญัในการวิวฒันาการ ของแมลงและ 

อนัดบัยอ่ยท่ีมีความสามารถพิเศษสอดคล้องกบัการปรับตวัเพ่ือการอยูร่อดนัน้ ลกัษณะท่ีเดน่

ชดั คือปีก ท่ีมีการปรับเปลี่ยนสามารถน�าพาตนเองให้อยูร่อดถงึปัจจบุนัได้
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แผนผงัวิเคราะห์การจ�าแนกอนัดบั

      

 

        ภาพท่ี 2.11 แผนผงัการจ�าแนกอนัดบัของแมลงปอ

 เม่ือจ�าเเนกอนัดบัยอ่ยของแมลงปอแล้วพบวา่มี 2 อนัดบั คือ ดราก้อนฟลายและ แดม  

เซ้ลฟลาย (ภาพท่ี 2.11) ดราก้อนฟลายมีความแข็งแรงทางลกัษณะทางกายภาพและการบนิ

ท่ีโดดเดน่ ในเร่ืองของความวอ่งไว และปีกท่ีมีความเข็งแรกกวา่แดมเซ้ลฟลาย และ ดราก้อน

ฟลายมี ชนิดเเยกยอ่อีก 3 ชนิดหลกัๆ ในประเทศไทยท่ีพบได้งา่ยคือ แมลงปอบ้าน แมลงปอ

ยกัษ์ และแมลงปอเสือ จงึน�าลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความโดดเดน่มาใช้ในการออกแบบ
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แมลงปอบ้าน  (ภาพท่ี 2.12)

        ภาพท่ี 2.12 แมลงปอบ้าน

         (ท่ีมา : https://wwwpcwallart.com)

 แมลงปอบ้านสว่นใหญ่จะมีลกัษณะปีกท่ีมีความสวยงาม มากกวา่ชนิดอ่ืน ความเร็วใน

การบนิ 35-40 กม./ชม. แมลงปอเสือแล้วแมลงปอยกัษ์ ล�าตวัของมนัมีขนาด ประมาน 25-40 

มม.

แมลงปอยกัษ์ (ภาพท่ี 2.13)

    ภาพท่ี 2.13 แมลงปอยกัษ์

        (ท่ีมา :https://www.cakeplay.com)

 แมลงปอยกัษ์มีสรีระท่ีใหญ่ เชน่ ปีก และสว่นอกท่ีมีกล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงท�าให้มีความเร็ว

ในการบนิมากกวา่ แมลงปอชนิดอ่ืนๆ คือ 50-60 กม./ชม. แมลงปอยกัมีขนาด 70-80 มม.

16



แมลงปอเสือ (ภาพท่ี 2.14)

   

    ภาพท่ี 2.14 แมลงปอเสือ

    (ท่ีมา :https://www.dragonflybsd.org)

 มีลกัษณะล�าตวัท่ีมีสีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือ ลายเสือ ก็จะมี สีสรรค์ท่ีตา่งกนัไป มี

ขนาดล�าตวั 25-35 มม. ความเร็วในการบนิ ไกล้เคียงกบัแมลงปอบ้าน คือ  35-40 กม./ชม.

วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ

ตารางท่ี 2.2 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของแมลงปอ

       

 จาก (ตารางท่ี 2.2) ลกัษณะเดน่แตล่ะสายพนัธุ์สรุปได้ดงันี ้ คือ แมลงปอยกัษ์ มีความ

โดดเดน่ด้านปีก และ สว่นอก และแมลงปอบ้านมีความเดน่ทางด้านสีสนั น�าลกัษณะเดน่น�ามา

ใช้ในการออกแบบผสมผสานกบัวิวฒันาการของแมลงปอ
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แผนผงัความส�าคญัของวิวฒันาการ  (ภาพท่ี 2.15)

    

   

   

   

ภาพท่ี 2.15 แผนผงัท่ีความส�าคญัของวิวฒันาการ

 

 น�าลกัษณะวิวฒันาการของแมลงปอ ผสมกบัน�าลกัษณะเดน่ได้แก่ปีก สีปีก  สว่นท่ีสง่

เสริมการบนิคือสว่นอก น�ามาใช้ในการออกแบบ
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นิยามเคร่ืองประดบั

 เคร่ืองประดบัคือ วตัถ ุ ท่ีใช้ประดบัตกแตง่ร่างกายเพ่ือความสวยงาม หรือ สิง่ท่ีมีบริบท

เก่ียวพนัธ์กบัร่างกาย จิตวิญญาณของมนษุย์ท่ีแสดงออกตามสนุทรียะสว่นบคุคล (นิยามเคร่ือง

ประดบั โดยภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั คณะมณัฑนศลิป์)3

ความเก่ียวข้องกบัมนษุย์

ทางด้ายกายภาพ

 -ตกแตง่ร่างกายเพ่ือความสวยงาม

 -เป็นเคร่ืองบงบอกสถานภาพทางสงัคม

 -เป็นเคร่ืองในการแสดงออกของรสนิยม

ทางด้านจิตใจ

 -เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางจิตใจ (ภาพท่ี 2.16) เชน่ พระเคร่ือง เคร่ืองรางของขลงั

 -เป็นเคร่ืองระลกึถงึ บคุคลอนัเป็นท่ีรัก (ภาพท่ี 2.17)  เหตกุารณ์ตา่งๆ หรือประสบการณ์

 -เป็นเคร่ืองแสดงออกถงึความดี ความเช่ือ ความงาม ในทฤษฏีของมนษุย์

ภาพท่ี 2.16 เคร่ืองประดบัยดึเหน่ียวจิตใจ     ภาพท่ี 2.17 เคร่ืองประดบัเพ่ือระลกึถงึ        
               บคุคลอนัเป็นท่ีรัก
(ท่ีมา : https://www tohchangclub.com)         (ท่ีมา : www.analblet.com)              

 

 

 3อาจารย์ทศัน์ฐรสชง ศรีกลุกรณ์, วิชาประวตัเิคร่ืองประดบั
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จดุประสงค์ของการก�าเนิดเคร่ืองประดบั

 1. เคร่ืองประดบัเพ่ือสกัการะสถานภาพ ฐานะชนชัน้ บรรดาศกัดิ์ ระดบัฐานนัดร

 2. เคร่ืองประดบัเพ่ือการสกัาระความศกัดิ์สทิธ์ิ เพ่ือความเป็นสริิมงคล ป้องกนัภยนั

อนัตรายและ เป้าหมายทางไสยศาสตร์

 3. เคร่ืองประดบัเพ่ือสกัการะพิธีกรรมทางชีวิต

 4. เคร่ืองประดบัเพ่ือสกัการะความงามทางปรัชญาและสนุทรียศาสตร์

 เป็นผลงานศลิปะและการออกแบบ เป็นเคร่ืองแสดงออกของความรู้สกึสว่นตวั เป็น

สื่อทางปรัชญาและสนุทรียศาสตร์ เป็นเคร่ืองสะท้อนภาพความคดิ สื่อสารความหมายสากล

หรือประสบการณ์ร่วมผา่นจากมนษุย์คนหนึง่ไปสูอี่กคนหนึง่ หรือสร้างสรรค์เพ่ือตนเอง เคร่ือง

ประดบัเหลา่นีไ้ด้รวมเอาการตระหนกั รู้ทางการสื่อสารเข้ากบัการสร้างสรรค์ท่ีมีสนุทรียภาพ

  4.1 เคร่ืองประดบัลกัษรบริสทุธ์ิ คือเคร่ืองประดบัท่ีมุง่เน้นการพวยพุง่ทาง

ปัญญาเพ่ือให้ได้มาซึง่การประจกัษ์ทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สกึ ความคดิ และแสดงออกอยา่ง

มีสนุทรียภาพ  

  4.2 เคร่ืองประับลกัษณะมณัฑนศลิป์หรือประยกุตศลิป์ มีความแตกตา่งจาก

แบบแรกออกไปเลก็น้อยคือเสรีภาพ ในการแสดงออกทางศลิป์ท่ียงัต้องการค�านงึถงึมนษุย์ผู้

เสพ หรือประโยชน์ท่ีจะพงึมีในการสวมใสผ่ลงาน

  4.3 เคร่ืองประดบัลกัษณะพาณิชย์หรืออตุสาหกรรม คือเคร่ืองประดบัท่ีถกู

สร้างขึน้เพ่ือลอ่ใจเร่ืองการรู้รสแหง่ ศลิป์ด้วยลกัษณะท่ีเข้าใจงา่ย และมีการด�าเนินการผลติท่ีมา

กรวมถงึเหมาะเจาะกบัรสนิยมของผู้คนจ�านวนมาก

 

 ร่างกายนัน้เป็นดา่นแรกอนัประกอบด้วยการรับรู้ทางผสัสะทัง้ 6 คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

ใจ ซึง่กระทบและสนิท แนบไปกบัเคร่ืองประดบั ทัง้นี ้ ร่างกายก็เป็นตวัขบัเคลื่อนบริบทภายใน

เคร่ืองประดบั

 นโยบายในการใช้ร่างกายของมนษุย์กบัเคร่ืองประดบัท่ีเดน่ชดัมีอยู ่4 นโยบายดงันี ้

 1. สกัการะบชูาพืน้ท่ีของร่างกายท่ีมีจิตวญัญาณอนัศกัดิ์สทิธ์ิอยู่

 2. ตกแตง่ สง่เสริมหรือประดบัประดาสว่นหรือพืน้ท่ีของร่างกายท่ีสวยงามทางสรีระ

 3. ปกปิด บงั หรือประดบัประดาเพ่ือบดิเบือนสว่นท่ีไมง่ามหรือมีความบกพร่องทาง

สรีระของร่างกาย

 4. การมีสหาย พึง่พิง ยดึเหน่ียว น�าตดิ  พกพาหรือจดจ�า เพ่ือเรียกส�านกึหรือความทรง

จ�านัน้ๆให้อยูเ่คียงคูก่บับคุคลนัน้ไปทกุหนแหง่4

 

 4ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวี ศริินคราภรณ์. “ศลิปะเคร่ืองประดบักายสมัผสักบัการสกัการะทางจิตวิญญาณ”.

วาสารวิชาการศลิปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร. ฉบบัท่ี 2, (2550) : 33-45
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2.3 วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างผลงานเคร่ืองประดบั 

เหตผุลในการเป็นเคร่ืองประดบั

 เพ่ือถ่ายทอดสนุทรีย์ความงามจากวิวฒันาการของแมลงปอซึง่ สิง่เหลา่นีม้นัได้ศนูย์

หาไปจากอดีต น�ามาสูค่วามงามของเคร่ืองประดบั โดยอาศยัรูปลกัษณะทางกายภาพของ

แมลงปอท่ีมีความโดดเด่นทางด้านการด�ารงชีพสูผ่ลงานเคร่ืองประดบัเพ่ือเป็นเป็นเคร่ืองสร้าง

เสริมแรงบนัดาลใจในวิวฒันาการของสตัว์ชนิดนี ้

ความเก่ียวข้องของเคร่ืองประดบัชิน้นีก้บัข้าพเจ้า (ภาพท่ี 2.18) 

  

  

  ภาพท่ี 2.18 แผนผงัความเก่ียวข้องของเคร่ืองประดบัชิน้นีก้บัข้าพเจ้า
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ความเช่ือมโยงแมลงปอกบัเคร่ืองประดบั (ตารางท่ี 2.3)

ตารางท่ี 2.3 ความเช่ือมโยงแมลงปอกบัเคร่ืองประดบั

       

สรุปความเช่ือมโยงแมลงปอกบัเคร่ืองประดบั (ตารางท่ี 2.3) 

 บริบทของวิวฒันาการของแมลงปอเม่ือน�ามาสร้างสรรค์เป็นงานเคร่ืองประดบัแล้วจะ

เกิดปฏิสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองเสริมสร้างแรงบนัดาลใจตอ่ผู้สวมใส่
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บทที่ 3 

แนวทางการออกแบบ

	 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพท่ีโดดเด่นของแมลงปอและวิวัฒนาการท�าให้

ข้าพเจ้าได้ค�าส�าคญัในการออกแบบคือ	 ความเปราะบางท่ีสมบรูณ์	 ดงันัน้จงึน�าไปจ�าแนก

แนวทางในการออกแบบมี	2	แนวทาง	ดงันี ้

3.1 วเิคราห์และสรุปแนวทางในการออกแบบ

	 แนวทางท่ี	1.	การหดขนาดของตวัและขนาดของปีกร่วมกบัลกัษณะการกระพือปีก

	 แนวทางท่ี	2.	น�าลวดลายของปีกมาสร้าง	รูปร่างรูปทรงร่วมกบัลกัษณะการกระพือปีก

จากแนวทางท่ี	 1	 พบวา่มีการให้ความส�าคญัของรูปร่างรูปทรงการหดขนาดของปีและท�าให้ดู

เหมือนวา่ปีกนัน้มีการขยบัเคลื่อนไหว	(ภาพท่ี	3.1)

จากแนวทางท่ี	 2	 พบวา่การน�าลายของปีกมาขยายเพ่ือสร้างรูปร่างรูปทรงท่ีตา่งจากเดมิท่ีเป็น

ปีกของแมลงปอ	ร่วมกบัการท�าให้รูปร่างนีด้ขูยบัเคลื่อนไหวเหมือนแนวทางท่ี	1	(ภาพท่ี	3.2)	

ภาพท่ี	3.1	แนวทางในการออกแบบแนวทางท่ี	1
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ภาพท่ี 3.2 แนวทางในการออกแบบแนวทางท่ี 2

3.2  วเิคราะห์ลักษณะการจ�าแนกสี

 แมลงปอนัน้มีมากจ�านวนหลากหลายสี จกึเลือกใช้แมลงปอบ้านท่ีมีความโดดเดน่ทาง 

ด้านสีสรรค์ของปีก และเลือกน�ามาใช้เฉพาะกลุม่สีเทา่นัน้  (ภาพท่ี 3.3)  

ภาพท่ี 3.3 กลุม่สีท่ีใช้ในการออกแบบ

24



3.3 แบบร่าง 2 มติแิบบร่าง 2 มติิ

  3.3.1 ทศันธาตแุนวทางท่ี 1 (ภาพท่ี 3.4 - 3.6)

  ภาพท่ี 3.4 ทศันธาตแุนวทางท่ี 1 (1)

ภาพท่ี 3.5 ทศันธาตแุนวทางท่ี 1 (2)
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ภาพท่ี 3.6 ทศันธาตแุนวทางท่ี 1 (3)
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 3.3.2 แบบร่างทศันธาตแุนวทางท่ี 2 (ภาพท่ี 3.7 - 3.9)

ภาพท่ี 3.7 ทศันธาตแุนวทางท่ี 2 (1)
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ภาพท่ี 3.8 ทศันธาตแุนวทางท่ี 2 (2)

ภาพท่ี 3.9 ทศันธาตแุนวทางท่ี 2 (3)
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 3.3.3 แบบร่างการตดิตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกาย

  3.3.3.1 แบบบร่างแนวทางท่ี 1 (ภาพท่ี 3.10 - 3.13)

ภาพท่ี 3.10 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 1 (1)
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ภาพท่ี 3.11 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 1 (2)
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ภาพท่ี 3.12 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 1 (3)

1
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ภาพท่ี 3.13 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 1 (4)
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  3.3.3.2 แบบร่างแนวทางท่ี 2 (ภาพท่ี 3.14 - 3.17)

 

ภาพท่ี 3.14 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 2 (1)
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ภาพท่ี 3.15 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 2 (2)
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ภาพท่ี 3.16 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 2 (3)
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ภาพท่ี 3.17 แบบร่างการติดตัง้เคร่ืองประดบับนร่างกายแนวทางท่ี 2 (4)
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3.4 การทดลองวัสดุ

 ด้วยการทดลองข้อมลูเบือ้งต้นข้าพเจ้าเห็นว่าวสัดท่ีุเหมาะสมในการน�ามาใช้ให้สื่อสารถึง

ความเปราะบางของแมลงปอเป็นวสัดเุบือ้ต้น คือวสัดจุ�าพวก กระดาษ กระดาษไข เรซนิเคลือบ

กระดาษไข เป็นต้น จงึน�ามาสูก่ารทดลอง ดงันี ้

 3.4.1 แนวทางท่ี 1 (ภาพท่ี 3.18 - 3.23)

            ภาพท่ี 3.18 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 1 (1)

          ภาพท่ี 3.19 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 1 (2)
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ภาพท่ี 3.20 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 1 (3)

ภาพท่ี 3.21 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 1 (4)
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ภาพท่ี 3.22 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 1 (5)

ภาพท่ี 3.23 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 1 (6)
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 3.4.2 แนวทางท่ี 2 (ภาพท่ี 3.24 - 3.25) 

ภาพท่ี 3.24 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 2 (1)

ภาพท่ี 3.25 ทดลองวสัดแุนวทางท่ี 2 (2)
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3.5 ร่างแบบพืน้ที่ตดิตัง้บนร่างกาย

 3.5.1 สว่นอก (ภาพท่ี 3.26 - 3.27)

ภาพท่ี 3.26 ต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้หน้าอก (1)
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ภาพท่ี 3.27 ต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้หน้าอก (2)
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 3.5.2 สว่นหลงั (ภาพท่ี 3.28 - 3.29)

ภาพท่ี 3.28 ต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้สว่นหลงั (1)
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ภาพท่ี 3.29 ต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้สว่นหลงั (2)
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 3.5.3 สว่นแขนและขา (ภาพท่ี 3.30 - 3.31)

ภาพท่ี 3.30 ต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้สว่นแขน
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    ภาพท่ี 3.31 ต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้สว่นขา
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3.6 ทดลองการขึน้ต้นแบบ (ภาพท่ี 3.32 - 3.36)

ภาพท่ี 3.32 การทดลองขึน้ต้นแบบสว่นสร้อยด้านหลงั

ภาพท่ี 3.33 การทดลองขึน้ต้นแบบเคร่ืองประดบัสว่นสร้อยด้านหลงั (1)
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ภาพท่ี 3.34 การทดลองขึน้ต้นแบบเคร่ืองประดบัสว่นสร้อยด้านหลงั (2)

ภาพท่ี 3.35 การทดลองขึน้ต้นแบบเคร่ืองประดบัสว่นสร้อยด้านหน้า (1)
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ภาพท่ี 3.36 การทดลองขึน้ต้นแบบเคร่ืองประดบัสว่นสร้อยด้านหน้า (2)
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บทที่ 4

กระบวนการสร้างสรรคชิน้งาน

4.1 ภาพร่างชิน้งานเคร่ืองประดบั

	 จากบทท่ี	3	แนวทางออกแบบบเคร่ืองประดบัคือแนวทางท่ี	1	 โดยมีการพฒันาแบบซึง่

ในแบบแรกนัน้เม่ือทดลองการขึน้ต้นแบบแล้วยงัไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ	 เพราะมีรูปลา่งท่ีใหญ่เกิน

พอดี	จงึมีการลา่งแบบใหมโ่ดยการปรับปรุงขนาดของตวัแมลงปอให้เลก็ลงและเพ่ิมจ�านวนของ

ตวัแมลงปอให้มากขึน้	มีสว่นประกอบท่ีตดัทอนน�ามาเป็นองค์ประกอบ	ให้ดเูหมือนแมลงปอนัน้

เคลื่อนไหวโดยยงัคงลกัษณะของการขยบัปีกของแมลงปอมาใช้	 ท�าให้ดเูหมือนมีฝงูแมลงปอ	

ก�าลงัโบยบนินัน้เอง	(ภาพท่ี	4.1	-		4.6)

ภาพท่ี	4.1	แบบร่างสร้องคอ	1	
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ภาพท่ี 4.2 แบบร่างสร้องคอ 2
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ภาพท่ี 4.3 แบบร่างสร้องคอ 3



ภาพท่ี 4.4 แบบร่างเข็มกลดัแบบท่ี 1-3
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ภาพท่ี 4.5 แบบร่างเข็มกลดัแบบท่ี 4-5

 

 

ภาพที่ 4.6 แบบร่างต่างหู 1
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	 4.2	เขียนแบบ	2	มติ	ิ	(ภาพท่ี 4.4 - 4.20 )

 

  

ภาพท่ี 4.7 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 1 (1)
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ภาพท่ี 4.8 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 1 (2)
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ภาพท่ี 4.9 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 1 (3)
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ภาพท่ี 4.10 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 2 (1)
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ภาพท่ี 4.11 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 2 (2)
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ภาพท่ี 4.12 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 2 (3)
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ภาพท่ี 4.13 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 3 (1)
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ภาพท่ี 4.14 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 3 (2)
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ภาพท่ี 4.15 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 3 (3)
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ภาพท่ี 4.16 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 4 
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ภาพท่ี 4.17 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 5
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ภาพท่ี 4.18 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 6
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ภาพท่ี 4.19 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 7
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ภาพท่ี 4.20 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 8
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ภาพท่ี 4.21 เขียนแบบ 2 มิต ิเคร่ืองประดบั ชิน้ท่ี 9
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4.3	ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน

 ขัน้ตอนกระบวนการสร้างต้นแบบแบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นท่ี 1 คือ การเแกะ ต้นแบบ

เทียนตามต้นแบบร่างท่ีเป็นสว่นและสร้อยของงานทัง้หมด (ภาพท่ี 4.22 และ ภาพท่ี 4.23)  สว่น

ท่ี 2 คือ การเขียนลายปีกของแมลงปอและพิมพ์กบักระดาษไข เม่ือได้ 2 สว่นนีแ้ล้วน�ามา

ประกอบเข้าด้วยกนั

 

           

      

          ภาพท่ี 4.22 ต้นแบบเทียนตวัแมลงปอ

   

 ภาพท่ี 4.23 สว่นประกอบสร้อย 



 สว่นของการเขียนลายของปีกแมลงปอ โดยใช้โปรแกรม illustrator (ภาพท่ี 4.24)

ภาพท่ี 4.24 ลายปีกแมลงปอ

 พิมพ์ลายปีกแมลงปอลงบนกระดาษไข (ภาพท่ี 4.25)

ภาพท่ี 4.25 พิมพ์ลายปีกแมลงปอลงบนกระดาษไข
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 ตดักระดาษท่ีไขตามลวดลายของปีกเตรียมตดิกาวและประกอบบนชิน้งานโลหะ 

(ภาพท่ี 4.26)

ภาพท่ี 4.26 ตดักระดาษตามลายปีกแมลงปอ

 

 ขัน้ตอนการหลอ่ ขดัเเตง่ ชบุและประกอบตวังานโลหะเข้าด้วยกนั (ภาพท่ี 4.27- 4.36)

ภาพท่ี 4.27 การหลอ่ตวัแมลงปอ
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ภาพท่ี 4.28 การขดัแตง่ชิน้งานโลหะ

ภาพท่ี 4.29 การชบุชิน้งานโลหะ
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ภาพท่ี 4.30 การประกอบชิน้งานโลหะ

ภาพท่ี 4.31 การประกอบชิน้งานโลหะ สร้อย 1
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ภาพท่ี 4.32 การประกอบชิน้งานโลหะ สร้อย 2

ภาพท่ี 4.33 การประกอบชิน้งานโลหะ สร้อย 3
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ภาพท่ี 4.34 การประกอบชิน้งานโลหะ เข็มกลดั ชิน้ท่ี 1- 5

ภาพท่ี 4.35 การประกอบชิน้งานโลหะ เข็มกลดั ชิน้ท่ี 6
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ภาพท่ี 4.36 การประกอบชิน้งานโลหะตา่งหู

ขัน้ตอนการประกอบกระดาษเข้ากบัชิน้งานโลหะ (ภาพท่ี 4.37 -  4.45) 

ภาพท่ี 4.37 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (1)
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ภาพท่ี 4.38 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (2)

ภาพท่ี 4.39 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (3)
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ภาพท่ี 4.40 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (4)

ภาพท่ี 4.41 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (5)
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ภาพท่ี 4.42 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (6)

ภาพท่ี 4.43 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (7)



ภาพท่ี 4.44 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (8)

ภาพท่ี 4.45 ประกอบกระดาษเข้ากบัโลหะ (9)
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บทที่ 5

ผลงานเคร่ืองประดบัและการสวมใส่

ภาพท่ี 5.1 ภาพชิน้งานชดุท่ี 1 (1)



ภาพท่ี 5.2 ภาพชิน้งานชดุท่ี 1 (2)
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ภาพท่ี 5.3 ภาพชิน้งานชดุท่ี 2 (1)
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ภาพท่ี 5.4 ภาพชิน้งานชดุท่ี 2 (2)
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ภาพท่ี 5.5 ภาพชิน้งานชดุท่ี 3 (1)
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ภาพท่ี 5.6 ภาพชิน้งานชดุท่ี 3 (2)
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บทที่ 6 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปแนวความคดิ 

	 จากกระบวนการความคิดต้องการแสดงออกถึงลกัษณะโดษเดน่ลกัษณะทางกายภาพ

ท่ีโดดเดน่ของแมลงปอและวิวฒันาการ	 โดยน�าลกัษณะการกระพือปีกและสีสรรค์ของปีก

แมลงปอมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคือการน�าลักษณะทางกายภาพท่ีโดดเด่น	

เชน่	 การกระพือปีกและ	 ความบอกบางของปีก	 เลือกวสัดท่ีุสามารถแสดงภาพลกัษณ์ของปีก

แมลงปอได้อยา่งชดัเจน	การกระพือปีกนัน้	ได้น�าลกัษณะของ	stop	motion	น�ามาสร้างสรรค์ชิน้

งาน	 ให้ดเูหมือนปีกแมลงปอท่ีก�าลงัขยบัและบนิ	 ในสว่นของความบอกบางนัน้	 ได้น�า	 กระดาษ

ไขมาใช้ในงานเพราะคณุสมบตัิของกระดาษไขนัน้มาความโปร่งคล้ายคลงึกบัปีกของแมลงปอ

นัน้เอง	 ข้าพเจ้าจงึน�าคณุสมบตัแิละลกัษณะดงักลา่วมาผสมผสานในการออกแบบ	 โดยเรียง

ร้อยชิน้งานให้เหมือนทวงทา่ของแมลงปอท่ีก�าลงับนินัน้เอง	 ในสว่นของงานโลหะนัน้ใช้การ

ขึน้รูปท่ี	 มีขนาดใกล้เคียงกนัเป็นรูปทรงท่ีตดัทอนมาจาก	 ลกัษณะของตวัแมลงปอ	 และ	 มีสว่น

ประกอบตา่งๆท่ีน�ามาร้อยเรียงเข้าด้วยกนัได้รับแรงบนัดาลใจมาจากตวัแมลงปอ	เชน่กนั	

6.2 ปัญหาที่พบในการท�างาน

	 การประกอบชิน้งานเป็นไปค่อนข้างล�าบากเน่ืองจากกระดาษไขนัน้มีความบางและ

เม่ือน�ามาประกอบกบัโลหะ	 ต้องใช้กาวซึง่ท�าให้เปือ้นชิน้งานบางสว่น	 และกระดาษไขนัน้

เน่ืองจากเนือ้กระดาษไมเ่หมือนกระดาษทัว่ไป	 ซึง่มีความโปร่งแสงจงึต้องเลือกกาวท่ีมีความ

เหมาะสมมิเชน่นัน้จะท�าให้	เหน็คราบกาวได้อยา่งชดัเจน	ในสว่นของลกัษณะของชิน้งานยงัพบ

วา่	 รูปลกัษณ์ของตวัแมลงปอยงัไมค่อ่ยแสดงให้เหน็วิวฒันาการ	 เพราะขนาดของแมลงปอท่ีน�า

มาเรียงร้อยนัน้ดไูมมี่ความแตกตา่งอยา่งชดัเจน	 และ	 สว่นของปีกนัน้	 เน่ืองจากชิน้งานสว่นท่ี

เป็นโลหะนัน้เลก็และหนา	ท�าให้ปีกนัน้เลก็ตามท�าให้ดไูมมี่การเคลื่อนไหว	อยา่งท่ีตัง้ใจไว้		

6.3 ข้อเสนอแนและวธีิการแก้ไขปัญหา

 เน่ืองจากขนาดของชิน้งานยงัไมต่อบสนอง	 และแสดงให้เหน็วิวฒันาการของแมลงปอ

ดงันัน้ควรออกแบบแก้ไขสดัสว่นของแมลงปอให้ตอบสนองลกัษณะดงักลา่ว	 และการประกอบ

กระดาษเข้ากบัโลหะนัน้อาศยักาวกบัช่องเสียบเพ่ือท่ีจะยิดปีกกบัตวัโลหะเข้าด้วยกนัอาจจะ

ไมมี่ความเข็งแรงเทา่ท่ีควร	 จงึควรหาวิธีอืนเพ่ือยดึชิน้งานดงักลา่วเข้าด้วยกนัเชน่	 อาจจะใช้

โลหะทาบกบักระดาษเพ่ือเป็นโครงปีก	 และตอกหมดุกระดาษกบัโครงปีกเข้าด้วยกนัเพ่ือนเสริม
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         รายการอ้างองิ 

   

แสนฤทธ์ิ			วิมลชยั.	2558.		แมลงปอตวัห�า้นกัลา่กลางเวหา	สตัว์ท่ีดรุ้ายในโลกของแมลง.	 		

													(ออนไลน์).	แหลง่ท่ีมา	http://www.raiporjai.com/dragonfly.php?no=9&pg=1

	 	วนัท่ีสืบค้น	28	พฤศจิกายน	2558

สวุรรณา	พรรค์ดี.	2554.	ช�าแหละแมลงปอบ้านปีกกว้าง	(Pantala	flavescens).	(ออนไลน์).				

	 แหลง่ท่ีมา	http://www.oknation.net/blog/nakriang/2011/07/23/entry-1	วนัท่ีสืบค้น		

												2	ธนัวาคม2558

ฝ่ายชมุชนและผู้ ด้อยโอกาส	ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต.ิ	2558.	

												นกัลา่แหง่เวหา...แมลงปอ.	(ออนไลน์).		แหลง่ท่ีมา	http://nstda.or.th/rural/pub	 			

												lic/100%20articles-stkc/75.pdf	วนัท่ีสืบค้น	3	ธนัวาคม2558

พิสทุธ์ิ	เอกอ�านวย.	แมลงปอของไทย.	กรุงเทพฯ	:	ต้นอ้อ,	2541	แมลงปอจดัเป็นแมลงมีปีก	 	

	 โบราณ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.สภุาวี	ศริินคราภรณ์.	“ศิลปะเคร่ืองประดบักายสมัผสักบัการสกัการะ	 	

	 ทางจิตวิญญาณ”	วาสารวิชาการศลิปะและการออกแบบ	คณะมณัฑนศลิป์	

	 มหาวิทยาลยัศลิปากร.	ฉบบัท่ี	2,	(2550)	:	33-45								
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     ภาคผนวก



	 	 	 	 	 	 	 					ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั

	 	 	 	 	 	 				คณะมณัฑนศิลป์	มหาวิทยาลยัศลิปากร

	 	 	 	 	 	 																					ช่ือนกัศกึษา	นายวฒิุ	ลอยลิว่	

	 	 	 	 	 	 	 													รหสัประจ�าตวั	04540246

	 	 	 	 	 									อาจารย์ผู้ควบคมุโครงการ	อ.ภษิูต	รัตนภานพ	

										 	 	 	 	 	 	 	 		วนัท่ี		16		ธนัวาคม	2558		

แบบเสนอหวัข้อโครงการศลิปนิพนธ์

 

1.   หวัข้อภาษาไทย 								“ความเปราะบางท่ีสมบรูณ์แบบของแมลงปอสูง่านเคร่ืองประดบั”

 

      หวัข้อภาษาอังกฤษ						“Jewelry	from	perfect	and	fragility	of	dragonfly.”

2. ความส�าคัญและที่มาของปัญหา

	 แมลงปอเป็นสตัว์ดกึด�าบรรพ์ท่ีสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป	 เม่ือพิจารณาวงจรชีวิตจาก

อดีต	 แมลงปอมีวิวฒันาการท่ีสมบรูณ์เพราะสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้เป็น

อยา่งดีถงึแม้จะมีสรีระท่ีบอกบางแตก็่ไมไ่ด้เป็นอปุสกัตอ่การคงอยูข่องสายพนัธุ์เลย	 และมีจดุ

เดน่	คือ	มีสว่นหวัท่ีกลมโตใหญ่	มีดวงตาขนาดใหญ่	2	ดวงอยูด้่านข้าง	ซึง่ประกอบไปด้วยดวงตา

ขนาดเลก็รูปร่างคล้ายรังผึง้ถงึ	30,000	ดวง	ท�าให้แมลงปอสามารถมองเหน็ภาพได้กว้างถงึ	360	

องศา	 ถือเป็นแมลงท่ีมีประสาทการมองเหน็ได้ดีท่ีสดุ	 	 ปีกของแมลงปอมีทัง้หมด	2	คู	่ ลกัษณะ

บางใส	โปร่งแสง	มองเหน็เส้นเลือดแดงตา่ง	ๆสามารถบนิได้เร็วถงึ	70	กิโลเมตร/ชัว่โมง	ด้วยแรง

สง่ของลม	และกระพือปีกประมาณ	500	ครัง้/1	วินาที	และสามารถบนิสงูอีกทัง้ยงัเป็นแมลงท่ีมี

ประโยชน์	โดยมีบทบาทท่ีส�าคญัในการควบคมุแมลงศตัรูพืชและแมลงท่ีสร้างความร�าคาญหรือ

น�าโรคมาสูค่นและสตัว์-เลีย้งอ่ืนๆอีกด้วย	 	 ทัง้นีรู้ปร่างของแมลงปอเปรียบเสมือนความเปราะ

บาง	 ท่ีสมบรูณ์แบบ	 ความเปราะบางหมายถงึสรีระ	 รูปร่างของเเมลงปอท่ีดมีูความบอกบาง	

เชน่	 ปีกของมนัมีความบางเฉกเชน่เดียวกบักระดาษสามารถบนิได้เร็วถงึ	 60	 กม./ชม.ซึง่มีการ

เปรียบเปรยวา่แมลงปอมีการบนิท่ีเร็วเหมือนเคร่ืองบนิรบก็วา่ได้	 และค�าวา่สมบรูณ์หมายความ

วา่	วิวฒันาการ	ของแมลงปอ	ท�าหน้าท่ีได้อยา่งสมบรูณ์	คือ	การลดขนาดตวั	ในอดีตมีขนาดตวั

และปีกท่ีใหญ่แตปั่จจบุนัแมลงปอมีขนาดตวัท่ีเลก็ลงเพ่ือท่ีสามารถบนิได้ลวดเร็วและงา่ยตอ่
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การหลบหลีก	 จากการจูโ่จมของศตัรูและยงัใช้ความเร็วในการบนิเพ่ือลา่เหย่ือเป็นอาหารอีก

ด้วย	ซึง่ความสามารถเหลา่นีท้�าให้สตัว์ชนิดนีค้งสายพนัธุ์จนถงึปัจจบุนัได้	

												ข้าพเจ้าเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัซึง่แสดงออกถงึธรรมชาติ

ของสรีระแมลงปอ	 อนัแสดงความเปราะบาง	 แตส่มบรูณ์	 	 	 โดยน�าลกัษณะทางกายภาพของ

แมลงปอน�ามาพัฒนาให้เกิดสุนทรีย์แห่งความงามทางสรีระก่อให้เกิดผลงานเคร่ืองประดบั	

สะท้อนความงามท่ีเกิดจากความเปราะบางท่ีปรับปรุงไปสูค่วามสมบรูณ์แบบ

3. วัตถุประสงค์ของการศกึษา

            ถ่ายทอดสนุทรีย์ความงามและความประทบัใจจากวิวฒันาการและสรีระท่ีมีความเปราะ

บางแตส่มบรูณ์ของแมลงปอมาสร้างสรรค์เป็นงานเคร่ืองประดบัซึง่สะท้อนศกัยภาพ	 อีกทัง้ยงั

เป็นเคร่ืองสร้างเสริมก�าลงัใจท่ีข้าพเจ้าประทบัใจในวิวฒันาการของสตัว์ชนิดนี ้

4. ขอบเขตการศกึษาโครงงาน

	 4.1	ศกึษารวบรวมข้อมลูสายพนัธุ์ของแมลงปอลกัษณะทางกายภาพภายจากลกัษณะ	

																		ท่ีโดดเดน่ของแมลงปอบ้านและแมลงปอเข็ม

	 4.2	วิเคราะห์และศกึษาลกัษณะทางกายภาพ	ปัจจยัของวิวฒันาการ	จากแหลง่ข้อมลู															

	 						สารคดี	บทความ	หนงัสือ	และ	สมัภาษณ์

5. แนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา

ความสามารถในการด�ารงชีวิต		ลักษณะทาง

กายภาพของแมลงปอที่มีความเปราะบาง

แต่สามารถด�ารงชีพอยู่ถึงปัจจุบันโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการถึงปัจจุบัน

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ	และความ

สามารถในการด�ารงชีพ	หรือการปรับตัวอยู่

อาศัยเพื่อค้นหาลักษณะที่โดดเด่นในการ

ด�ารงชีพของแมลงปอ

91



6. วธีิการศกึษา

	 6.1	ศกึษาลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพ	สรีระของแมลงปอท่ีท�าให้มีการด�ารงชีพ	 												

	 						ได้ยาวนาน	เพ่ือท�าการวิเคราะห์ค้นหาลกัษณะเดน่โดยค้นคว้าจากหนงัสือ	

			 						บทความ	ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัของผู้ ท่ีศกึษา

	 6.2	ศกึษาค้นคว้าทดลอง	ความเป็นไปได้ของวสัด	ุและสีสนั	เพ่ือค้นหารูปทรงราย	 	

																		ละเอียดท่ีเหมาะสมในการสร้างเคร่ืองประดบัผา่นการภาพร่าง	2	มิติ

	 6.3	ทดลองสร้างต้นแบบ	3	มิต	ิจากแบบร่าง	เพ่ือค้นหาขนาด	ลกัษณะทางกายภาพท่ี										

	 						สะท้อนคณุคา่ความงามจากความเปราะบางท่ีสมบรูณ์ของแมลงปอ

7. แผนการด�าเนินงานและระยะเวลา

แผนการด�าเนินงาน ระยะเวลา

7.1			ปฐมนิเทศการท�าศิลปนิพนธ์ 	23	พฤศจิกายน	2558

7.2			ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่สนใจ	และ

จัดท�าแบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์

	24	พฤศจิกายน	–15	ธันวาคม	2558

7.3			น�าเสนอหัวข้อศิลปะนิพนธ์	ครั้งที	่1 16	ธันวาคม	2558

7.4			วิเคราะห์และปรับปรุงแบบเสนอหัวข้อ

ศิลปนิพนธ์

17	-	22	ธันวาคม	2558

7.5			น�าเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์	ครัง้ท่ี	2	

(เฉพาะผู้ ไมผ่า่น)

17	-	22	ธันวาคม	2558

7.6			รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อศิลปนิพนธ์

	24	–	31	ธันวาคม	2558

7.7			วิเคราะห์และสรุปข้อมูล	พร้อมจัดท�า

แผนการน�าเสนอ

	1	–	13	มกราคม	2559

7.8			สง่ข้อมลูและน�าเสนอเสนอผลงานครัง้ท่ี	

1

	12	–	13	มกราคม	2559

7.9			วิเคราะห์และปรับปรุง	โดยอ้างอิงจาก

ข้อเสนอแนะในการน�าเสนองานครัง้ท่ี	1

	14	–	18	มกราคม	2559

7.10		ร่างแบบผลงาน	โดยแยกเป็นหลาย

แนวทางเพ่ือน�ามาเทียบและสรุปหาแนวทาง

ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

	19	–	25	มกราคม	2559
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7.11		สรุปเลือกแนวทางในการออกแบบ	และ

ทดลองวสัดท่ีุนา่สนใจ

	26	–	29		มกราคม	2559

7.12		รวบรวมข้อมูล	พร้อมจัดท�าแผนการน�า

เสนอ

	1	–	4		กุมภาพันธ์	2559

7.13		สง่ข้อมลูและน�าเสนอผลงานครัง้ท่ี	2 	5	–	9	กุมภาพันธ์	2559

7.14		วิเคราะห์และปรับปรุง	โดยอ้างอิงจาก

ข้อเสนอแนะในการน�าเสนองานครัง้ท่ี	2

	10	-	14	กุมภาพันธ์	2559

7.15		ร่างแบบผลงานโดยพัฒนาจาก

แนวทางที่เลือก

	15	–	19	กุมภาพันธ์	2559

7.16		ทดลองผลิตแบบร่าง	3	มิติ	และเขียน

แบบผลงาน

	20	–	27	กุมภาพันธ์	2559

7.17		รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดท�าแผนการน�า

เสนอ

	28	กุมภาพันธ์	–	8		มีนาคม	2559

7.18		สง่ข้อมลูและน�าเสนอผลงานครัง้ท่ี	3 	9	–	11	มีนาคม	2559

7.19		วิเคราะห์และปรับปรุง	โดยอ้างอิงจาก

ข้อเสนอแนะในการน�าเสนองานครัง้ท่ี	3

	12	–	17		มีนาคม	2559	

7.20		ผลติผลงานชิน้จริง 	18	–	24	มีนาคม	2559

7.21		ออกแบบและจัดท�าการน�าเสนอผลงาน 	25	มีนาคม	–	1	พฤษภาคม2559

7.22		น�าเสนอผลงานครั้งที่	4	และส่งศิลป

นิพนธ์ฉบับร่าง

	2	พฤษภาคม	2559

7.23		ปรับปรุงแก้ไขศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง 	6	–	17	พฤษภาคม	2559

7.24		ส่งศิลปะนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 	24	พฤษภาคม	2559
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8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 	 ได้ผลงานท่ีสามารถถ่ายทอดมิตคิวามงามด้านสนุทรีย์ทางชีววิทยาในธรรมชาติ

แสดงออกถงึความเปราะบางท่ีสมบรูณ์	 รวมถงึลกัษณะเดน่ของแมลงปอซึง่สามารถด�ารงชีพถงึ

ปัจจบุนัสูผ่ลงานเคร่ืองประดบั

9. เอกสารอ้างองิ

	แสนฤทธ์ิ			วิมลชยั.	2558.		แมลงปอตวัห�า้นกัลา่กลางเวหา	สตัว์ท่ีดรุ้ายในโลกของแมลง.	 		

													(ออนไลน์).	แหลง่ท่ีมา	http://www.raiporjai.com/dragonfly.php?no=9&pg=1

	 	วนัท่ีสืบค้น	28	พฤศจิกายน	2558

สวุรรณา	พรรค์ดี.	2554.	ช�าแหละแมลงปอบ้านปีกกว้าง	(Pantala	flavescens).	(ออนไลน์).				

	 แหลง่ท่ีมา	http://www.oknation.net/blog/nakriang/2011/07/23/entry-1	วนัท่ีสืบค้น		

												2	ธนัวาคม2558

ฝ่ายชมุชนและผู้ ด้อยโอกาส	ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต.ิ	2558.	

												นกัลา่แหง่เวหา...แมลงปอ.	(ออนไลน์).		แหลง่ท่ีมา	http://nstda.or.th/rural/pub	 			

												lic/100%20articles-stkc/75.pdf	วนัท่ีสืบค้น	3	ธนัวาคม2558

พิสทุธ์ิ	เอกอ�านวย.	แมลงปอของไทย.	กรุงเทพฯ	:	ต้นอ้อ,	2541	แมลงปอจดัเป็นแมลงมีปีก	 	

	 โบราณ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.สภุาวี	ศริินคราภรณ์.	“ศิลปะเคร่ืองประดบักายสมัผสักบัการสกัการะ	 	

	 ทางจิตวิญญาณ”	วาสารวิชาการศลิปะและการออกแบบ	คณะมณัฑนศลิป์	

	 มหาวิทยาลยัศลิปากร.	ฉบบัท่ี	2,	(2550)	:	33-45						
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                                   ประวัตผู้ิเขียน

นายวฒิุ	ลอยลิว่

26	มกราคม	พ.ศ.	2536

30/14	หมู	่10	ซอยแบร่ิง	30	ถ.	สขุมุวิท	107	ต.	ส�าโรงเหนือ	อ.	เมือง	

จ.	สมทุรปราการ	10270

ส�าเร็จการศกึษาระดมัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	โรงเรียนอสัสมัชญั	

จ.	สมทุรปราการ

ส�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	โรงเรียนอสัสมัชญั	

จ.	สมทุรปราการ

ส�าเร็จการศกึษาศลิปบณัฑิต	สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั	

คณะมณัฑนศลิป์	มหาวิทยลยัศลิปากร	วงัทา่พระ	กรุงเทพมหานคร

ช่ือ	-	สกลุ

วนัเกิด		 	

ท่ีอยู่

ประวตักิารศกึษา

						พ.ศ.	2551

						พ.ศ.	2554

						พ.ศ.	2559
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