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บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาค้นคว้าความรู้ เกี่ยวกับการ ด้าน ้ าในหมู่ เกาะห้า สิมิรัน จังหวัดพั งงา 

ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการด้าน ้า ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจเรื่องทัศนวิสัยการด้าน ้าในถ ้าทะเล 

ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของมหาสมุทรท่ีเงียบสงบกว่าท้องมหาสมุทรภายนอกถ ้า และก่อเกิดความรู้สึกท่ี

หลากหลายอารมณ์จากความรู้สึกต่ืนเต้น ลึกลับ อึดอัด โล่งอก ตระการตา จนเกิดการใช้สมาธิกับ

ตนเองกลายเป็นความสวยงามและความประทับใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเพื่อแสดง

สุนทรียภาพด้านกายภาพของถ ้าทะเล  

 โดยข้าพเจ้าได้แบ่งอารมณ์ความรู้สึกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ก่อนทางเข้า – ระหว่างทาง ให้

อารมณ์ความรู้สึกท่ี ต่ืนเต้น 2 ระหว่างทางให้อารมณ์ความรู้สึกท่ี ลึกลับ อึดอัด 3 ระหว่างทาง – 

ปล่องไฟ  ให้อารมณ์ความรู้สึกท่ี อึดอัด โล่งอก และ 4 ทางออก – ห้องโถง – ด้านนอกถ ้า ให้อารมณ์

ความรู้สึกท่ี โล่งอก ตระการตา 

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับนั น ข้าพเจ้าได้ท้าการทดลองการท้าตกผลึกจากสารต่างๆ

ท่ีเกิดรูปทรงของผลึกท่ีแตกต่างกัน เลือกสารในการสร้างผลึกบนเครื่องประดับจากความเหมาะสม

ของรูปลักษณ์ รูปทรง การเกาะผลึก ให้ลงตัวต่อการสร้างสรรค์งานเครื่องประดับ โดยให้ความส้าคัญ

กับการสร้างรูปแบบของผลึก ผสมผสานกับจินตนาการในการออกแบบส่วนตัวของข้าพเจ้า รูปแบบ

ของงานเครื่องประดับท่ีออกมา จะโชว์ศักยภาพของผลึกและการใช้โลหะในการขึ นโครง อันมีมุมมอง

จากความงามทางธรรมชาติของใต้ท้องทะเลท่ีหลายคนไม่มีโอกาสได้พบเห็น 
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Abstract 
 
              The study is to know about diving in the Similan Islands number five at  
Phangnga my experience in diving. I was concerned about the vision of diving in the 
caves underwater the sea. This is an another side of the ocean which more trangil 
than the ocean above the cave. It has a wide range of emotions such as sense of 
excitement, mystery, uncomfortable, relief and ensembles. This bring concentration 
to myself to absorb its beautiful and impressive, as the inspiration for creating 
aesthetics of the physical of the sea caves.        
               I share his feelings is the fourth time in diving is Part 1 entrance – The way: 
the excitement, 2. Hall way: mystery, uncomfortable, 3. Hall way - chimney: 
uncomfortable, relief and 4. Exit - Hall - Outside the cave: relief, dazzlingly 
 For creating Jewelry, I have tested the crystallization of varices compounds  
which perform the different shapes of the crystals to select compounds to create 
crystal ornaments based on the suitability of design to fit the jewelry creations. The 
uniqueness of the crystalline form has been designed with my imagination. This 
jewelry collection shows the potential of crystal and metal frame. It shows a view of 
the natural beauty of the sea, which not many people can see. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมิอาจส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหลายๆ ฝ่าย ข้าพเจ้าจึงใคร่อยากจะขอกล่าวขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีนี  

ขอบคุณครอบครัว คุณแม่ท่ีคอยแนะน้า สนับสนุนส่งเสริมให้ท้าในส่ิงท่ีข้าพเจ้าอยากท้าทั ง
การศึกษา ความเป็นอยู่ และการด้าเนินชีวิตของข้าพเจ้า คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าในยามท่ีต้องการ อยู่
เคียงข้างและให้ก้าลังใจอยู่เสมอมา 

ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับทุกท่านท่ีทอดถ่ายวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้า 
โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสิริ  ชาตินิยม ท่ีสละเวลาคอยให้ค้าปรึกษาท่ีดีตลอดมาแก่ 
ข้าพเจ้า ขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านท่ีได้ให้มุมมองแนวคิดในการท้างานแก่ข้าพเจ้า จนสามารถท้างาน
ได้ลุล่วงตลอดมา ขอบคุณพี่หนุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือและเปิดห้องปฏิบัติการให้ข้าพเจ้าท้างานจน
ส้าเร็จ 

ขอบคุณสถานท่ีติวเตอร์ศิลปะ Upvel ท่ีท้าให้ข้าพเจ้าได้ก้าวเข้ามาในสายการเรียนศิลปะ
และออกแบบ ส่ังสอนตั งแต่เรื่องพื นฐานจนข้าพเจ้าได้ตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางนี  

ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ มัณฑนศิลป์ ท่ีคอยช่วยเหลืองานต่างๆ ให้ค้าปรึกษาและ
แนะน้า เอื อเพื อสถานท่ีในการท้างาน และการเดินทาง เป็นก้าลังใจให้เมื่อเหนื่อยล้าและท้างานเคียง
ข้างกันจนถึงเป้าหมายท่ีตั งไว้ ท้าให้มีแรงใจสู้ต่อไปในการท้างาน ท้าให้งานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า
ผ่านไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี ขอบคุณทุกส่ิงทุกอย่างท่ีได้ผ่านข้าม ตลอดระยะเวลาทั ง 4 ปีมานี  ท่ีได้หล่อหลอม
ให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เข้มแข็ง ท้าให้ข้าพเจ้ามีวันนี และพร้อมท่ีจะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกท่ีแท้จริง 
และจะเก็บเรื่องราวความทรงจ้าในมหาวิทยาลัยศิลปากรอันแสนสุขไว้ในใจตลอดไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

 จากประสบการณ์ท ากิจกรรมระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ข้าพเจ้าช่ืนชอบการด าน  าลึก 
(Scuba Diving) มากท่ีสุด เพราะเป็นกิจกรรมท่ีผจญภัย ท้าทาย เรียนรู้และค้นพบสรรพส่ิงในห้วง
มหาสมุทร มีโอกาสได้สัมผัสพบเห็นความงดงามมหัศจรรย์อย่างไม่มีท่ีสิ นสุด เสมือนอีกโลกหนึ่งท่ีหลบ
ซ่อนอยู่ไมไ่กล แต่ก็ไม่ใกล้จากโลกท่ีคุ้นเคย นอ้ยคนท่ีจะรู้จักและมีโอกาสเข้าไปสัมผัสในพื นท่ีกว้าง
ใหญ่ไพศาลของมหาสมุทร   
 โลกใต้ทะเลเสมือนอีกโลกหนึ่ง ทั งภูมิประเทศ อุณหภูม ิสภาพแวดล้อม กระแสน  า ส่ิงมีชีวิต หรือ
แม้แต่ภาษาในการส่ือสาร การด าน  าลึกท าให้ข้าพเจ้าได้เห็นโลกใหม่ มุมมองท่ีเปล่ียนไป ได้สัมผัสส่ิงท่ี
ไม่เคยพบเห็น ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนแปลกตา จึงเกิดความรู้สึกท่ีหลากหลาย เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เหมือนกับการได้ออกเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั งท่ีแตกต่างกันไปทั งสถานท่ีและกาลเวลา  
 เสน่ห์ของการด าน  าคือการท่ีร่างกายได้ล่องลอยไปตามกระแสน  า ความรู้สึกบางเบา อิสระ จิตใจ
ท่ีเงียบสงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิ ขณะท่ีร่างกายด าด่ิงลงสู่ใต้พื นน  านั น รอบตัวทุกทิศทางกลายเป็นสี
ฟ้าคราม เสียงท่ีท าให้สับสนวุ่นวายเงียบหายไป เหลือเพียงเสียงฟองอากาศและลมหายใจตนเอง
เท่านั น ดังนั นนักด าน  าจึงใช้ประสาทสัมผัสทางตามากกว่าประสาทสัมผัสส่วนอื่น ในการมองสรรพส่ิง
รอบตัว จึงเกิดความสนใจเรื่องทัศนวิสัยการด าน  าในถ  าทะเล ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของมหาสมุทรท่ีเงียบ
สงบกว่าท้องมหาสมุทรนอกถ  า ในรูปแบบการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาของพื นโลกในลักษณะของ
ชายฝ่ังทะเลยุบตัว ตั งอยู่ในแนวไหล่ทวีปท่ีมีความลึกของระดับน  าทะเล ผสมผสานกับโครงสร้างภูเขา
หินปูน ความมืดท่ีมองไม่เห็นอะไรเพียงแค่แสงท่ีเล็ดลอดจากผนังถ  าช่วงกลางทางและปลายทางจึงท า
ให้เห็นเพิงผาใต้น  าท่ีมืดกลายเป็นเพิงผาอันเต็มไปด้วยสีสันจากชีวิตใต้ทะเล  
 จากการศึกษาค้นหาความรู้เกี่ยวกับการด าน  าลึกใต้ทะเลข้าพเจ้าจึงเลือกสถานท่ีด าน  าจาก
ประสบการณ์จริง คือ เกาะห้า สิมิรัน จังหวัดพังงา ท่ีมีลักษณะถ  า 2 แบบ คือ วิหาร เพดานถ  าสูงมีหิน
งอกหินย้อย และ ปล่องไฟ ในระดับความลึกน  าทะเล 15 – 30 เมตร  ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความ
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น่าสนใจในการด าน  าผ่านถ  าทะเลในความมืด ท่ีก่อเกิดความรู้สึกของข้าพเจ้าในหลากหลายอารมณ์
จากความรู้สึกตื่นเต้น กังวล น่ากลัว อึดอัด  เกิดสมาธิกับตนเองกลายเป็นความสวยงามจนเกิดความ 
ประทับใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานเครื่องประดับเพื่อแสดงสุนทรียภาพทางด้าน
กายภาพของถ  าทะเลซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะของแสงท่ีส่องเล็ดลอดลงมาภายในถ  า โดยมุ่งเน้น
การศึกษาและความสนใจในการสร้างพื นผิวของถ  าทะเล เทคนิค วัสดุ และสีท่ีเหมาะสม โดยใช้
ร่างกายหรือสรีระเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความงามของเครื่องประดับ เพื่อสะท้อนต่อแนวความคิด
เบื องต้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อน าเสนอชุดผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงสุนทรียภาพของถ  าทะเล ผ่านมุมมองความรู้สึก
ของข้าพเจ้า โดยสร้างสรรค์เทคนิคใหม่เพื่อน าเสนอพื นผิวและแสงในถ  าใต้น  า 
 

1.3 ขอบเขตในกำรวิจัยหรือกำรออกแบบ 

1.3.1 ศึกษาข้อมูล บทความ และบทวิเคราะห์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางด้าน

กายภาพ ภูมิทัศน์ และ ภูมิศาสตร์ ของถ  าทะเล เกาะห้า สิมิรัน จังหวัดพังงาประเทศไทย

1.3.2 ศึกษาข้อมูล บทความ และบทวิเคราะห์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ

ของถ  าทะเลและแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมา 

1.3.3 วิเคราะห์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในการด าน  าลึก  

1.3.4 ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคและวัสดุในการสร้างพื นผิวและระยะของการส่องแสง เช่น 

การสร้างผลึก 

 

1.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำ วิธีกำรศึกษำ 

 1.4.1 แนวทางการแก้ปัญหา 
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ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

(1) ด้านข้อมูล 

ต้องการน าเสนอความรู้สึกอึดอัด 

กังวล ต่ืนเต้น ขณะด าน  าในถ  า 

(1)  

ออกแบบเครื่องประดับให้สามารถสะท้อน

ความรู้สึกขณะด าน  า 

(2)    ด้านวัสดุ 

วัสดุท่ีน่าสนใจในการท าพื นผิวและแสง 

(2) 

สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นทัศนธาตุ เทคนิค 

และวัสดุ และทดลองเทคนิค และ วัสดุท่ีสนใจ 

 

1.4.2 วิธีการศึกษา 

1.4.2.1 รวบรวมและศึกษาพร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการด าน  าลึกภายใน

ถ  าใต้น  า จากวิทยานิพจน์ งานวิจัย หนังสือ ส่ือออนไลน์ หรือบทความต่างๆ 

 1.4.2.2 ศึกษาข้อมูลบทความและบทวิเคราะห์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทาง
กายภาพของแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมา โดยวิธีจากภาพถ่าย และ วีดีโอ 

 
1.4.2.3 ศึกษาความรู้สึกในการด าน  า โดยวิธีส ารวจตัวเองและสเกต 

 1.4.2.4 ศึกษาข้อมูลด้านวัสดุสารส้มในการสร้างพื นผิวและระยะของการส่องแสง 
โดยวิธีท าการทดลอง เทคนิค สี ขนาด และ รูปร่าง 
 

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้ชุดผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงสุนทรียภาพของถ  าทะเล  ผ่านมุมมองความรู้สึกของ
ข้าพเจ้า โดยสร้างสรรค์เทคนิคใหม่เพื่อน าเสนอพื นผิวและแสงในถ  าใต้น  า  
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บทที่ 2 

กำรรวบรวมและศึกษำข้อมูล 

 

โลกใต้ท้องทะเลมลัีกษณะภูมิประเทศ ท่ีมีกองหินท่ีคล้ายคลึงกับภูเขาขนาดย่อม ๆ ตั งสูง

ขึ นมาจากพื นทะเล ส่วนยอดภูเขาหรือยอดกองหินท่ีโผล่พ้นน  าหากมีขนาดใหญ่ก็อาจจะเรียกเป็นเกาะ 

มีแนวปะการังเป็นแหล่งรวมแห่งสรรพชีวิต ถ  าใต้น  าท่ีลึกลับซับซ้อน ผืนน  าครอบคลุมแทนอากาศใน

ท่ัวทุกหนทุกแห่ง 

       ถ  าใต้ทะเลมีมีลักษณะเป็นเพิงหินหรือประตูหินท่ีมีช่องลอดทะลุ ซึ่งเพิงถ  าใต้น  าเหล่านี ได้

กลายเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยแอบซ่อนของสัตว์ทะเลหลายชนิด เริ่มตั งแต่ผนังถ  าไปจนถึงเพดานถ  ามักจะ

ถูกบรรดาฟองน  าเคลือบคลุม หอยนานาชนิดต่างยึดครองจับจองพื นท่ี บางเพิงถ  ามีปะการังถ้วยส้ม

สีสันสดใสครอบคลุมเต็มไปหมด ยามท่ีกระแสน  าไหลแรงมันจะคล่ีหนวดบานพลิ วไปมาเป็นภาพท่ี

สวยงามยิ่ง ตามเพิงหินหรือถ  าตื น ๆ มักเป็นจุดรวมของฝูงปลาท่ีไม่ค่อยช่ืนชอบแสงอยู่บริเวณปากถ  า 

       ถ  าใต้ทะเลบางแห่งอาจมีทางเข้าอยู่ด้านหนึ่งของเกาะ มีอุโมงค์ถ  าซอกซอนยาวไปทะลุอีกด้าน

หนึ่งของเกาะ ในความวกวนและมืดมิดของถ  าใต้ทะเล แสงสีฟ้าครามสดใสท่ีส่องฉายเข้ามาจากทาง

ปากถ  าอีกด้านหนึ่ง นับเป็นแสงท่ีสดใสยิ่งนักส าหรับนักด าน  าส ารวจถ  า เพราะนั่นหมายถึงความส าเร็จ

และความปลอดภัยส าหรับการกลับออกไปเพื่อกลับขึ นสู่ผิวน  าอีกครั ง 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ค าว่า “สิมิลัน” เป็นภาษายาวี แปลว่าเก้าอันหมายถึงเกาะ
ส าคัญ ได้รับการประกาศจัดตั งเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ล าดับท่ี 43 ในปี พ.ศ. 2525 มี
ขนาดพื นท่ี 128 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นท่ีเกาะและห้วงน  าทะเลรอบเกาะท่ีมีปะการังสมบูรณ์ มี
บริเวณเกาะทั ง 9 เกาะ เกาะหนึ่ง (เกาะหูยง) เกาะสอง (เกาะปายัง) เกาะสาม (เกาะปาหยัน) เกาะส่ี 
(เกาะเมียง) เกาะห้า เกาะหก (เกาะบายู) เกาะเจ็ด (เกาะปูซาร์) เกาะแปด (เกาะสิมิลัน) และเกาะเก้า 
(เกาะบางู) ลักษณะภูมิประเทศท่ีแปลกตา มีรูปร่างต่างๆ จากการกัดเซาะของคล่ืนน  าทะเลโดยตรง 
เรียงตัวตามแนวทิศเหนือใต้ พื นน  าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
บริเวณไหล่ทวีปติดชายฝ่ังตะวันตกของจังหวัดพังงาและประเทศพม่า คู่ขนานกับแนวเกาะนิโคบาร์ ท่ี
เป็นไหล่ทวีปของประเทศอินเดีย ตามชายหาดจะเห็นเป็นชายหาดท่ีขาวสะอาด สวยงาม อนุภาคทราย
มีขนาดเล็กละเอียด ส่วนท่ีเป็นยอดเขาจะเป็นเขาโดดสูงชัน ยอดเขาสูงสุดมีความสูง 244 เมตร จาก
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ระดับน  าทะเล บางเกาะมีลักษณะแบนราบล้อมรอบด้วยเนินทรายและแนวปะการังภูเขาเป็นหินอัคนี
ชนิดแกรนิตอายุของหินอยู่ระหว่างยุค Tertiary – cretaceous ประมาณ 65 ล้านปีท่ีผ่านมา  

เกาะห้าหรือหินม้วนเดียว เป็น1ในหมู่เกาะสิมิลัน มีทั งหมด 5 เกาะ มจุีดด าน  า 3 แหล่ง คือ 

เกาะห้า (หนึ่ง) ปล่องไฟ (The Chimney) เกาะห้า (สาม สอง และ ส่ี) ลากูน (Lagoon) และ เกาะห้า

(ใหญ่) วิหารโบสถ์ (The Cathedral)  นอกจากนี เกาะห้าห้า (เล็ก) ทางทิศใต้ ยังมีสวนปลาไหล 

(Secret Garden) ลักษณะโดยท่ัวไปจะเป็นเกาะหินปูนขนาดใหญ่ มีระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร 

กระแสน  าในบริเวณนี ค่อนข้างนิ่ง และ ใสมาก แสงแดดส่องลงไปได้ถึง ระดับการมองเห็น วิสัยทัศน์ใต้

น  า 15 - 30 เมตร บริเวณใต้น  ามีถ  าขนาดใหญ่สลับซับซ้อน และเต็มไปด้วยปะการังอ่อน ปะการังแข็ง 

รวมทั งพันธุ์ปลาสวยงามมากมายหลายชนิด มีคูหาถ  าใต้น  าท่ีใหญ่ท่ีสุด ท่ีตั งอยู่บริเวณเกาะห้าใหญ่ถ  า

ใต้น  าท่ีเกาะห้าใหญ่นี เป็นถ  าท่ีเราสามารถด าเข้าไปในถ  าใต้น  า ทัศนียภาพจะได้เห็นความงดงามของ

หินย้อย บริเวณผนังถ  า รวมถึงความงดงามของปากถ  ายามแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาใต้ผืนน  าจะเกิดเงา

สะท้อนเกิดเป็นแสงเงาใต้น  าของภาพท่ีดูงดงาม 

เกาะห้า(หนึ่ง) อยู่ทางทิศเหนือสุดของหมู่เกาะห้า ขนาดของเกาะความยาวมีพื นท่ีน้อยกว่า 1 

ตารางกิโลเมตร ไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่นอกจากต้นไม้ เป็นจุดท่ีมีระดับน  าลึกท่ีสุดในหมู่เกาะห้าถึง 50 

เมตร และพื นท่ีส าหรับด าน  าท่ีมีความลึกมากกว่า 40 เมตร ทัศนวิสัยใต้น  า 15 – 30 เมตร มีช่ือเสียง

ส าหรับอุโมงค์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นท่ีรู้จักในฐานะ "ปล่องไฟ" เป็นจุดส าคัญ 1 ใน 3 ของการด า

น  าถ  าเกาะห้า ทางเข้าอยู่ท่ี 18 เมตร เข้าไปในห้องเล็ก ๆ ท่ีมืดมิดทางออกปล่องไฟท่ี 5 เมตร หรือถ้า

นักด าน  าท่ีสามารถควบคุมการลอยตัวท่ีดี สามารถเข้าอีกอุโมงค์ซึ่งแคบมากเช่ือมโยงกับถ  าขนาดเล็ก  

สามารถว่ายน  าโดยแนวตรง ซึ่งแสงแดดทะลุปล่องไฟส่องสว่างด้วยแสงสีคราม ระหว่างทางท่ีจะมาถึง

ทางออกจะเห็นแนวปะการังลาดยาวที่ครอบคลุมในปะการังอ่อน ปะการังแข็ง กัลปังหา ดอกไม้ทะเล 

คริสต์มาสพอยท์ และฝูงปลาขนาดเล็กอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ไปทางทิศใต้ของทางเข้าปล่องไฟท่ี

ระดับความลึกระหว่าง 20 และ 30 เมตร พบหินปูนขนาดใหญ่ยอดแหลมหินท่ีเป็นช่องทางและว่ายน  า

ผ่านปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนสีม่วง แดง ส้ม และหลายประเภท ปะการังอ่อนขนาดใหญ่สีชมพูและ

สีม่วงยังมีการเติบโตออกจากทรายและหิน ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะท่ี

สวยงามปิดผนังถึง 35 เมตร 
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2.1 ลักษณะทำงด้ำนกำยภำพของเกำะห้ำหนึ่ง 

 2.1.1 กายภาพด้านบนเหนือพื นผิวน  าทะเล (ภาพท่ี 2.1-2.4 และตารางท่ี 2.1) 

เกาะห้าหนึ่งเป็น ภูเขาหินเตี ยและมียอดมนเป็นหน้าผา (ภาพท่ี 2.1-2.3) แม้ว่าหินจะ

เป็นของแข็ง แต่มันก็มิสามารถด ารงอยู่ได้อย่างถาวร หินเมื่อถูกแสงแดด ลมฟ้าอากาศ และ

น  า หรือ ถูกกระแทก ก็แตกเป็นก้อนเล็กๆ หรือผุกร่อน เส่ือมสภาพลง เศษหินที่ผุพังทั ง

อนุภาคใหญ่และเล็กถูกพัดพาไปสะสมอัดตัวกัน เป็นชั นๆ เกิดความกดดันและปฏิกิริยาเคมี

จนกลับกลายเป็นหินอีกครั ง หินท่ีเกิดใหม่นี เราเรียกว่า “หินตะกอน” เกาะห้าเป็นหินตะกอน

ประเภทหินตะกอนเคมี (Chemical sedimentary rocks) คือ หินปูน (Limestone) เป็นหิน

ตะกอนคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล ทั งจากสารอนินท-

รีย์ และซากส่ิงมีชีวิต เช่น ปะการัง และสัตว์ทะเล ซึ่งทับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึก

ใหม่  

 

2.1.1.1 แผนท่ีเกาะห้า   

 

ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีหมู่เกาะสิมิลัน 

(ท่ีมา : http://www.sawadee.de/phangnga/khaolak/similan2.html) 
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ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีหมู่เกาะห้า 

(ท่ีมา : http://lantaoldtown.com/trips-tours/lantas-top-dive-sites/ko-haa) 
 
 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีเกาะห้าหนึ่ง 

(ท่ีมา : http://www.diveandrelax.com/diving-koh-haa-neung.php) 
 

http://lantaoldtown.com/trips-tours/lantas-top-dive-sites/ko-haa
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ภาพท่ี 2.4  ระดับความลึกของเกาะห้าหนึ่ง 

(ท่ีมา : http://phoenixdivers-kohlanta.com/portfolio-item/koh-haa-1) 

 

ตารางท่ี 2.1 วิเคราะห์ลักษณะกายภาพด้านบนเหนือพื นผิวน  าทะเล 

ชื่อ รูป กำยภำพ 

เกาะห้าหนึ่ง 

Front  view 
 

ลักษณะภูเขาหินปูน ประเภทหินอัคนี

แทรกซ้อน ผลึกแร่มีขนาดใหญ่ และเนื อ

หยาบ  

หน้าผาชัน ลาดเอียง 45 องศา  

ไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่ ยกเว้นต้นไม้และ

สัตว์ปีก  

ความยาว ประมาณ 1 กิโลเมตร 

ความกว้าง ประมาณ 3 เมตร 

ความสูง ประมาณ 4.5 เมตร 

เกาะห้าหนึ่ง 

Side view  

เกาะห้าหนึ่ง 

Side view 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ชื่อ รูป กำยภำพ 

สภาพแวดล้อม
บนเกาะ 

  

ต้นไม้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ น  า

ทะเล และ ความช่ืน  

หินปูน 

Limestone 

 
 

ตกตะกอนทับถมของชั นหิน จนตกผลึก
แล้วเกิดผลึกใหม่ขึ นมา หินปูนเนื อมีความ
ละเอียดหลากหลายสี 

 

2.1.2 กายภาพด้านของใต้ล่างพื นผิวน  าทะเล 

ด้านล่างใต้น  าทะเลรอบด้วยแนวปะการัง หินก้อนใหญ่ ได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะ 

(Coastal Erosion) โดยคล่ืน ลม และกระแสน  า ท าให้มีการสึกกร่อนพังทลาย เกิดเป็นภูมิ

ประเทศในลักษณะ ถ  าทะเล (Sea Cave) (ภาพท่ี 2.5) จะเป็นถ  าท่ีพบตามบริเวณชายฝ่ังทะเล

หรือชายฝ่ังของเกาะต่างๆ ถ  าทะเลเกิดจากการกัดเซาะของคล่ืนท่ีหินผาสูงชันชายฝ่ังเป็น

เวลานานติดต่อกัน โดยน  าทะเลกัดเซาะท าให้หินเกิดการผุพัง เกิดเป็นช่องหรือโพรงลึกเข้าไป 

ในระยะแรกเป็นเพียงช่องโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานจะกลายเป็นช่อง

โพรงขนาดใหญ่มากขึ น (Cave) เกาะห้านี เป็นโพรงทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งท าให้เกิดลักษณะ

ท่ีเรียกว่า “ถ  าลอด” การเปล่ียนแปลงระดับน  าทะเลอันเนื่องมาจากการเคล่ือนไหวของ

เปลือกโลกอาจท าให้บริเวณปากถ  าอยู่ต่ ากว่าระดับน  าทะเล ท่ีมีความลึก +17 เมตร ทิศทาง

ภายในถ  าเป็นถ  าแนวลาดทอดตัวยาวขนานและตั งฉากกับระดับพื นทะเล 

file:///C:/Users/YEAST/Desktop/%22ถ้ำ
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ภาพท่ี 2.5 กายภาพของถ  าใต้ทะเล 

 

2.1.2.1 กายภาพของถ  าปล่องไฟ (ภาพท่ี 2.6 และตารางท่ี 2.2) 

 

ภาพท่ี 2.6 กายภาพของถ  าปล่องไฟเกาะห้าหนึ่ง 

 

ทัศนวิสัยใต้น  า 15 – 30 เมตร ฐานทางเข้าปากถ  าอยู่ระดับความลึก

ประมาณ +17 เมตร (ตามระดับน  าขึ นน  าลง) ขนาดปากถ  า สูง 2 เมตร กว้าง 1.5 

เมตร เส้นเข้ามาในโพรงถ  าเป็นแนวลาดตั งขึ น ระยะทาง 5 เมตร จนถึงปล่องไฟ 

ขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร ปากปล่องลึกจากระดับน  าทะเล 5 - 6 เมตร 

จากนั นเข้ามาในโพรงด าเป็นทางราบ ระยะทางประมาณ 8 เมตร น าไปสู่ถ  าห้องโถง
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ขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 10 เมตร มี 2 ทางออก ความกว้างประมาณ 1.5 เมตร 

ระดับความลึกห้องโถงจากระดับน  าทะเล 7 - 8 เมตร  

 

ตารางท่ี 2.2 วิเคราะห์พื นผิวของผนังถ  า 

ระยะทำง รูป ทัศนธำตุ ลำยเส้น  กำยภำพ 

ก่อน

ทางเข้า 

- 

ระหว่าง
ทาง 

 

 

 

บริเวณด้านหน้าทาง-
เข้า มีความหลากหลาย
ของปะการัง และ 
ส่ิงมีชีวิตต่าง คล่ืน 
กระแสน  า ท่ีพัดมา
กระทบกับหิน จึงท าให้
เกิดลักษณะพื นผิวที่ข
รุขะ ความถ่ียักของหิน
ท่ีละเอียด บางสันหิน
คม ปกคุลมด้วยตะไคร้ 

 

ปล่องไฟ 

- 

ระหว่าง
ทางเช่ือม 

 
 

สามารถเห็นพื นผิวภาย 
ในถ  าได้ชัดเจนจากแสง
สว่างบริเวณปล่องไฟ 
ลักษณะพื นผิว จะมี
ความโค้งมนกว้างกว่า
ด้านนอกและไม่แหลม
คม เพราะด้วยแรง
กระแทกของคล่ืนท่ี
น้อยกว่าด้านนอก 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ระยะทำง รูป ทัศนธำตุ ลำยเส้น  กำยภำพ 

ระหว่าง
ทาง 

  

  ความมืดภายในถ  าท่ีไม่
สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า ลักษณะ
พื นผิวคล้ายกับระยะท่ี 
2 มีความโค้งมนกว้าง
กว่าด้านนอกและไม่
แหลมคม 

ทางออก 

- 

ถ  าห้องโถง 

- 

ด้านนอก
ทะเล 

 

 

 

บริเวณทางออกถึงห้อง
โถง จะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับทางเข้า 
ระยะท่ี 1 มีความ
หลากหลายของ
ปะการังและส่ิงมีชีวิต 
จึงเกิดลักษณะพื นผิว
ท่ีขรุขะ ความถ่ียักของ
หินท่ีละเอียด บางสัน
หินคม 

 

2.1.2.3 ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณถ  าปล่องไฟ (ตารางท่ี 2.3) 

ทั งนี เนื่องจากคุณสมบัติของน  าทะเลบริเวณนี มีความโปร่งมีทัศนวิสัยมากถึง 
25-30 เมตร ท าให้แสงสามารถส่องลงใต้น  าได้ดีซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการการ
แพร่กระจายของปะการงัในแนวปะการงั ปะการังปกคลุมในบริเวณพื นท่ี 6.42% 
โดยบริเวณปากถ  าและปลายถ  าพบเจอกลุ่มปะการังอ่อน (Soft coral) ได้แก่ 
(Dendronephthy spp., Scleronephthya spp.) กัลปังหา (Annella sp., 
Melithaea sp.) และ ไฮดรอยด์ (Pinnaria disticha)  
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(1) ปะการังอ่อน ( Soft coral ) เป็นสัตว์จ าพวกเดียวกับปะการังแข็ง ไม่
สร้างโครงสร้างหินปูนห่อหุ้มตัวเหมือนปะการังแข็ง มีเพียงหินปูนขนาดเล็กท่ีเรียงกัน
อยู่ภายในตัว แต่เกล็ดสร้างหินปูนเหมือนผลึกขนาดเล็กอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
เพื่อช่วยในการคงรูปร่างไว้ ซึ่งปะการงัอ่อนจะมีหนวด 8 เส้น มีรูปร่างแตกต่างกันไป 
บางชนิดมีลักษณะคล้ายต้นไม้ เป็นแผ่น หรือเป็นแบบกระจุก ปะการังอ่อนอาศัยอยู่
ตามบริเวณท่ีมีกระแสน  าเช่ียว ระดับน  าลงต่ าสุดและลึกลงไปเล็กน้อย ซึ่งสีสันของ
ปะการังอ่อนจะมีสีสันท่ีสวยงาม 

 
(2) กัลปังหา (Sea Fan) เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับปะการังอ่อน แต่กัลปังหา

มีกิ่งก้านซึง่มีแกนแข็งเพราะโครงสร้างมีหินปูนอัดอยู่ และมีกอร์โกนินซึง่เป็นโปรตีน

ชนิดหนึ่งแทรกเป็นองค์ประกอบ ท าให้ตัวกัลปังหาสามารถโอนเอนไปตามกระแสน  า

ได้ มีรูปร่างแตกต่าง บางชนิดเป็นสันเรียวยาว หรือกิ่งก้านแผ่คล้ายต้นไม้ มีสีแดง ด า 

หรือน  าตาล บางโคโลนีแผ่ออกเป็นแผ่น และโอนเอนไปมาได้ ตัวโพลิปขนาดเล็ก แต่

ละโพลิปมีหนวด 8 เส้น เห็นเป็นตัวเล็กๆ บนกิ่งก้านท่ีแตกแขน สามารถพบเห็นได้ใน

บริเวณท่ีมีปะการังอ่อนอาศัย 

(3) ความชุกชุมของปลาบริเวณเกาะห้ามีมากท่ีสุด โดนมีปริมาณปลาท่ีพบ

เฉล่ียเท่ากับ 3,117 ตัวต่อพื นท่ี 300 ตารางเมตร พบปลาทั งสิ น 54 ชนิด 36 สกุล 15 

วงศ์ ปลาชนิดท่ีมีความเด่นทั งในด้านจ านวน และความถ่ีท่ีพบได้แก่ ปลาสลิดหินชนิด 

Chromis weiberi, Pomacentrus lepidogenys และ ปลาทองชนิด 

Pseudanthia squamippinis รองลงมาได้แก่ ปลา Parapriacanthus ransoneti, 

ปลาสลิดหินชนิด Chromis weibeli Pomacentrus chrysurus 
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ตารางท่ี 2.3 วิเคราะห์ลักษณะส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณถ  าปล่องไฟ 

ชนิด รูป กำยภำพ ปริมำณที่พบ 

ปะการังอ่อน 

Dendronepht

hya spp. 

 

ต้นไม้ปะการัง เป็นสายพันธ์

ท่ีมีสีสันสดใส สีชมพู แดง 

ม่วง เหลือง ส้ม ต่ิง ปลายกิ่ง 

คล้ายร่มและฟัน ความสูง 

20 ซม. มีหินปูนขนาดเล็ก

เรียงกันอยู่ภายในตัว แต่

เกล็ดสร้างหินปูน เหมือน

ผลึกขนาดเล็ก มีหนวด 8 

เส้น 

25% 

ปะการังอ่อน 

Scleronephth
ya spp. 

 

 

ปลายกิ่งมีกลุ่มเส้นใยคือต่ิง 

สีส้ม ชมพู ม่วง ขาว เหลือง 

แดง ล าต้นกิ่งด้านและต่ิงจะ

มีสีเดียวกันทั งหมด ความสูง

ประมาณ 10 ซม. เติบโต

บริเวณใต้หินหรือในถ  า ท่ีมี

น  าไหลในทิศทางเดียวกัน 

อาศัยในน  าลึก 5-40 เมตร 

โดยท่ัวไปต้องต่ ากว่า 20 

เมตร อุณหภูมิ 23-29 ºC ท่ี

มีแสงสว่างเพียงพอ  กิน

แพลงก์ตอนเป็นหลัก 

15% 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิด รูป กำยภำพ ปริมำณที่พบ 

กัลปังหา 

Annella sp. 

 

เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสัน

หลัง แต่ละตัวมีขนาดเล็ก

ม า ก  รู ป ร่ า ง ค ล้ า ย ท ร ง 

กระบอกหรือรูปถ้วย อยู่ใน

พ ว ก เ ดี ย ว กั บ ป ะ ก า รั ง 

โครงสร้างท่ีเป็นกิ่งแตกกิ่ง

ก้ า น ค ล้ า ย พั ด และซี่ ห วี  

อาศัยอยู่ตามท่ีมีกระแสน  า

ไหล จะช่วยพัดอาหารมา

และช่วยพัดของ เ สียจาก

กั ลปั งหาออกไป โดยใ ช้

หนวดในการดักจับส่ิงมีชีวิต

ขนาดเล็กเพื่ อน าม า เป็น

อาหารส่วนเข็มพิษท่ีหนวด

จ ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร จั บ พ ว ก

แพลงก์ตอน 

20% 

กัลปังหา 

Melithaea sp. 

 

ปากะรังทรงพัดลม แตกกิ่ง

ก้านคล้ายรูปทรงพุ่มไม้หรือ

ต้นไม้ แกนหลักหรือโครงมี

หินปูนเกาะ ลักษณะเป็น

แผ่นคู่และแผ่นขนาดเล็ก มี

สีท่ีแตกต่างตามแหล่งอาศัย 

สี เห ลือ ง  ส้ม  แดง  และ

น  าตาล 

15% 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิด รูป กำยภำพ ปริมำณที่พบ 

ไฮดรอยด์, 

Pennaria 

disticha 

 

ปะการังไฟเป็นสัตว์มีพิษ

คล้ายขนนกทะเล สัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง   ความสูง

ประมาณ 8 นิ วอาศัยบริเวณ

ทะเลท่ีอบอุ่น น  า ท่ีมีการ

เคล่ือนไหว ตามแนวปะการัง 

รอยแตก 

5% 

ปลาทอง 

Pseudanthia 

squamippinis 

 

เพศผญิง ความยาว 7 ซม. สี

ส้ม ทอง ดวงตาสีม่วง เพศ

ชาย ความยาวไม่เกิน 15 

ซ ม .  ค รี บ ด้ า น ห ลั ง แ ละ

ด้านล่างสีแดงม่วง สีเหลือง

บ ริ เ ว ณก ล า ง ล า ตั ว  กิ น

แพลงก์ตอนเป็นหลัก อยู่กัน

เป็นฝูง เพศผู้1ต่อเพศหญิง 

5-10 ตัว เมื่อตัวผู้ตาย ผู้เมีย

1 ตัวจะเปล่ียนเพศกลาย 

เป็นตัวผู้และยึดบริเวณนั น

แทน วางไข่หลังพระอาทิตย์

ตกดิน ช่วงเดือนธันวาคมถึง

กุมภาพันธ์  อาศัยอยู่ รอบ

บริเวณก้อนหินปะการัง  

10% 

 

 



17 

 
 

ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ชนิด รูป กำยภำพ ปริมำณที่พบ 

ปลาสลิดหิน 

Pomacentrus 

chrysurus 
 

เพศชายและหญิง ความยาว 

9 ซม. อาศัยอยู่ระดับความ

ลึก 1-12 เมตร กินแพลงก์

ตอนเป็นหลัก วางไข่บริเวณ

ตามพื นผิวทะเล เพศผู้จะ

คอยดูแลปกป้องไข ่

5% 

ปลาสลิดหิน 

Chromis 

weiberi  

เพศชายและหญิง ความยาว

13.5 ซม. เงี่ยงครีบหลัง ยาว

ประมาณ 12-13 ซม. ครีบ

หลังครีบอ่อน ยาวประมาณ 

11-12 ซม. เงี่ยงท่ีก้น ยาว 2 

ซม. และก้านครีบอ่อนท่ีก้น 

ยาว 11-12 ซม. อาศัยอยู่

ระดับความลึก 3 -40 เมตร 

บริเวณแนวปะการัง พื นทาง

ลาดด้านนอก กินแพลงก์

ตอน  

5% 
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จากการวิเคราะห์ลักษณะส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณปล่องไฟ พบเจอปะการังอ่อน ปลายกิ่งมี

กลุ่มเส้นใยต่ิง สีสันสดใส 25 – 15 % กัลปังหา ปะการังทรงพัด คล้ายรูปทรงพุ่มไม้หรือต้นไม้ สี

เหลือง ส้ม แดง และ น  าตาล 20 – 15 % ไฮดรอยด์ ปะการังขนนกทะเล 5 % และ ปลา ตัวเล็กอยู่

รวมกันเป็นฝูง  10 – 5 % 

 

2.2 ควำมรู้สึกของข้ำพเจ้ำในขณะด ำน  ำลึก (ตารางท่ี 2.4) 

ตารางท่ี 2.4 วิเคราะห์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในขณะด าน  าลึก 

ระยะทำง รูป กำยภำพ ควำมรู้สึก 

ก่อน

ทางเข้า 

- 

ระหว่าง
ทาง  

ภูเขาก้อนหินใหญ่ ราย
ล้อมไปด้วยแนวปะการัง
อ่อน กัลปังหา คริสมาส
พอยท์ และ สัตว์ทะเล 
ปากถ  า ความกว้าง 1.5 
เมตร ความสูง 2 เมตร 

ความยิ่ ง ใหญ่ ข อ ง
ภู เขาหิน ท่ีมี ขน าด
ใหญ่ จึ ง ท า ใ ห้ รู้ สึ ก
ต่ืนเต้น  

 

ปล่องไฟ 

- 

ระหว่าง
ทางเช่ือม 

 

ระยะทางจากปากถ  าถึง
ปล่องไฟ 5 เมตร ระหว่าง
ทางมีปะการังอ่อน ไฮด
รอยด์ สัตว์ตัวเล็กตาม
ซอกหิน เริ่มใกล้บริเวณ
ปล่องไฟแสงอาทิตย์สาด
ส่องลงมา เป็นรัศมีวง
กว้างกระทบกับพื นผิวท า
ให้ เห็น ฝูงปลาตัวเ ล็ก 
ว่ายวนเวียนอยู่บริเวณ
นั น  พื น ผิ ว ผ นั ง ถ  า มี
ลักษณะความยัก โค้ง  

ตั งแต่เข้าถ  ามารู้ สึก
เหมือนการผจญภัย 
ในมิติท่ี ลึกลับ การ
ค้นหาเส้นทาง เห็น
ส่ิงมีชีวิตรอบตัว และ
แสงท่ีส่องลอดลงมา
จากปล่องไฟ เป็นมิติ
ใหม่ท่ีข้าพเจ้าไม่เคย
พบเห็น 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 

ระยะทำง รูป กำยภำพ ควำมรู้สึก 

  และเต็มไปด้วยตะไคร้
เกาะ สัตว์เล็กๆที่แอบ 
ซ้ อน ตั วตาม โขดผนั ง 
ขนาดของปล่องไฟ ความ
กว้าง 1 เมตร ปากปล่อย
อยู่ ท่ีระดับน  าทะเล 5-6 
เมตร 

 

ระหว่าง
ทาง 

  

 

หลังจากนั นด าต่อมาทาง
ปากโพรง เข้ามาเรื่อยๆ 
ซึ่ งมีความมืดมาก ไม่
สามารถเห็นอะไรนอก 
จ า ก ก า ร ส่ อ ง ไ ฟ ฉ า ย 
ภายในโพรงไม่มีส่ิงมีชีวิต
อาศัยอยู่มากนัก เพราะ
ด้วยแสงท่ีเข้ามาไม่ถึงท า
ให้ ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถ
อาศัยอยู่ได้ ผนังหินปูน
ซึ่งมีความขรุขะ ระยะ 
ทางความลึก 8 เมตร  

หลังด าน  ามาเข้ามาได้
สักพักแสงอาทิตย์เริ่ม
หายไป เหลือเพียง
ความมืด จนท าให้รู้
ถึงความอึดอัด ด้วย
ขนาดของโพรง และ
ส่ิ ง ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ
มองเห็น 

 

 

ทางออก 
- 
ถ  าห้อง
โถง 
- 

ด้านนอก
ทะเล 

 

บริเวณปากทางออก มี
ปะการังอ่อน ไฮดรอยด์ 
และฝูงปลาตัวเล็กเป็น
จ านวนมาก ออกมาถึง
ห้ อ ง โ ถ ง ข น า ด ใ ห ญ่  
ประมาณ 10 เมตร โดย
มี 2 ทางออก 

จากความมืดมิดเริ่ม
เห็นแสงสว่าง สีคราม
ท่ีอยู่ปลายทางท าให้
เกิด ความรู้สึกท่ีโล่ง 
อก สบายใจขึ นจาก
แสงท่ีส่องเข้ามา ใน
ถ  าจนออกมาถึงห้อง  
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 

ระยะทำง รูป กำยภำพ ควำมรู้สึก 

ทางออก 
- 
ถ  าห้อง
โถง 
- 
ด้านนอก
ทะเล 

 

เป็นโพรงขนาดประมาณ 
1.5 เมตร 

โ ถ ง  คว ามรู้ สึ ก ไ ด้
แปลงเปล่ียนในทันที 
ทัศนียภาพตรงหน้า
ความงามของแสง 
แดดท่ีกระทบน  าผ่าน
เ ข้ า ท า ง โ พ ร ง 
ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง
ธรรมชาติท่ีมนุษย์เรา
ไม่ สามารถ เห็น ไ ด้
บ่อยหนัก กลายเป็น
ความรู้ สึกถึงการได้
ออกมาสู่โลกใบใหม่
ของธรรมชาติท่ีไม่มีท่ี
สิ นสุดในใต้ท้องทะเล 

 

จากวิเคราะห์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในขณะด าน  าลึกลอดถ  า เกิดความรู้สึกท่ีหลากหลายในแต่

ละช่วงระยะทาง จากสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ พื นผิวสัมผัส ส่ิงมีชีวิต ความมืด และ แสงว่าง ท่ีมีผล

ต่อการท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก     
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2.3 ทัศนธำตุ (ตารางท่ี 2.5) 

ตารางท่ี 2.5 วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

ค ำส ำคัญ ลำยเส้น / ภำพ สี  

หินปูน 

 

 

 

เกาะ 

 
 

โพรง 

 

 

ความสว่างมืด  

 

แสง 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

ค ำส ำคัญ ลำยเส้น / ภำพ สี 

ระยะทาง 

 

 

 

ต่ืนเต้น 

 

 

 

 

 

 

ลึกลับ 

 

 

อึดอัด 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

ค ำส ำคัญ ลำยเส้น / ภำพ สี 

โล่งอก 

 

 

มหัศจรรย์ 

 

 

 

 

 จากวิเคราะห์ค าส าคัญจากกายภาพเกาะ อารมณ์ความรู้สึก ไปสู่ทัศนธาตุ ได้สร้างรูปทรง 

ลายเส้น โทนสี ในการออกแบบเบื องต้นไปสู่แบบร่าง 

 

2.5 แนวทำงกำรออกแบบ  

ต้องการน าเสนอวิธีการสร้างลักษณะของพื นผิวผนงัถ  า แสงสว่าง และบรรยากาศโดยรอบถ  า 

เนื่องจากมีสุนทรียศาสตร์ทางด้านกายภาพของถ  าใต้น  าผ่านมุมมองความรู้สึกของข้าพเจ้าท่ีพบเห็นถึง

ความงดงามของโลกใต้ทะเลอีกมิติหนึ่ง โดยใช้เทคนิคการสร้างผลึก มาถ่ายทอดเรื่องราวสร้างจินตนา

ภาพให้แก่ผู้อื่น 
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บทที่ 3 

แนวทำงกำรพัฒนำเปน็งำนเคร่ืองประดับ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลักษณะเกาะห้า จุดประสงค์หลกัของ

การออกแบบเคร่ืองประดบัในครัง้นี ้ ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าสนใจท่ีจะศึกษาน าเสนอวิธีการสร้างลักษณะ

ของพื นผิวผนังถ  า แสงสว่าง และบรรยากาศโดยรอบถ  า เนื่องจากมีสุนทรียศาสตร์ทางด้านกายภาพ

ของถ  าใต้น  าผ่านมุมมองความรู้สึกของข้าพเจ้าท่ีพบเห็นถึงความงดงามของโลกใต้ทะเลอีกมิติหนึ่ง ตาม

การทดลองและวิเคราะห์ ดังนี  

 

3.1 กระบวนกำรท ำกำรทดลองกำรตกผลึก 

 จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเบื องต้น ข้าพเจ้าจึงได้เห็นถึงความสวยงามท่ีธรรมชาติ

สร้างสรรค์พื นผิวและสีของถ  าใต้น  าท่ีปรากฏ ดังนั นก่อนเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึง

ได้ท าการทดลองในเรื่องของพื นผิว หาเทคนิคและความเหมาะสม เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและเป็น

ประโยชน์สู่กระบวนการขึ นชิ นงานจริงต่อไป ดังนี  
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ตารางท่ี 3.1 ทดลองการตกผลึกโดยวิธีการละลายสารแบบต่างๆ 

สำร ละลำยสำรตำม

อุณหภูมิห้อง 

ละลำยสำรจำก

กำรต้มน  ำ 

ละลำยสำร ในบบีเกอร์ 

พร้อมให้ควำมร้อน 

(1) สารส้ม - -   

(2) จุนสี - -   

(3) บอแรกซ์ -     

(4) เกลือโซเดียมคลอไซด์ - -   

(5) เกลือแมกนีเซียม - -   

(6) เกลือมหาสมุทร - -   

(7) น  าตาล ซูโครส - - - 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.1) 

- การละลายตามอุณหภูมิห้องไม่ส าเร็จผล  

- ละลายสารจากการต้มน  า เกิดผลึกเพียงแค่สารบอแรกซ์ 

- ละลายสารในบีกเกอร์พร้อมให้ความร้อน สามารถละลายสารและตกผลึกได้ทุก

ตัว 

- น  าตาลซูโครสไม่สามารถตกผลึกได้เพราะความข้นเหนียวของสารเคมี  
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ตารางท่ี 3.2 อุณหภูมิในการตกผลึกจากวิธีการละลายสารในบีกเกอร์พร้อมให้ความร้อน 

 อุณหภูมิ (โดยประมำณ) องศำเซลเซียส 

60 70 80 90 100 

(1) สารส้ม         - 

(2) จุนสี         - 

(3) บอแรกซ์         - 

(4) เกลือโซเดียมคลอไซด์ -       - 

(5) เกลือแมกนีเซียม -       - 

(6) เกลือมหาสมุทร         - 

(7) น  าตาล ซูโครส         - 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.2) 

- อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เกลือแมกนีเซียม เกลือโซเดียมคลอไซด์ ไม่สามารถ

ตกผลึก 

- อุณหภูมิ 70 – 90 องศาเซลเซียส เหมาะต่อการละลายสาร 

- อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ภาชนะไม่สามารถทนต่อความร้อนได้ ไม่สามารถ

ท าการทดลองได้ 
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ตารางท่ี 3.3 วิเคราะห์ลักษณะผลึกของสารต่างๆ 

สำร ภำพ ลักษณะ 

(1) สารส้ม 

 

พื น ผิวมีความเรียบ เงา และใส 

รูปทรงของผลึกเป็นทรงพีระมิด มี

ขนาดใหญ่ เนื อมีความแน่น 

(2) จุนสี 

 

ผลึกเป็นเหล่ียมแหลม มีสีน  าเงินจาก

สารเคมี พื นผิวมันเงา 

 

(3) บอแรกซ์ 

 

 

ผลึกมีรูปทรงคล้ายกลีบดอกไม้บางๆ 

พื นผิวเป็นเนื อด้าน 

 

 

พื วผิวมันเงา ใส ผลึกมีขนาดใหญ่ 

 

(4) เกลือโซเดียมคลอ

ไซด์ 

 

ผลึกมีรูปทรงขนาดส่ีเหล่ียมขนาด

เล็กและถี่ ไม่แน่นหนา พื นผิวสัมผัส

หลุดง่าย สีขาว 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 

สำร ภำพ ลักษณะ 

(5) เกลือแมกนีเซียม 

 

ผลึกมีรูปทรงเป็นแท่งเรียวยาว สีใส 

พื นผิวเรียบ และเงา 

(6) เกลือมหาสมุทร 

 

ผลึกมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด

เล็กมาก แต่ไม่สามารถยึดติดกับวัสดุ

ได้แน่น 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.3) 

สารท่ีสามารถยึดเกาะกับวัสดุโลหะได้แน่นหนา ไม่หลุดง่าย เหมาะสมต่อ

การน ามาประยุกต์กับเครื่องประดับคือ (1) สารส้ม (2) จุนสี และ (3) บอแรกซ์ 

หมายเหตุ : ความละเอียดของผลึกขึ นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง 

(1) ขนาดภาชนะท่ีใส่สารตกผลึก 

-      ภาชนะเล็ก ตกผลึกเร็ว ผลึกมีขนาดเล็ก 

-      ภาชนะใหญ่ ตกผลึกช้า 

(2) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในการตกผลึก  

- อุณหภูมิเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ผลึกจะมีขนาดเล็กละเอียด 

- อุณหภมูิเปล่ียนแปลงช้า (เอาผ้าพันและคลุมด้วยพลาสติก) ผลึก

จะมีขนาดใหญ่ 
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ตารางท่ี 3.4 ทดลองการตกผลึกผสมสาร 2 ชนิด  

สำร ภำพ ลักษณะ 

(1) สารส้ม + 

เกลือโซเดียม 

คลอไซด์  

พื นผิวมันเงาใส ลักษณะทรงผลึกเป็นทรง

ผลึกของสารส้ม เป็นเกล็ดเล็กๆของเกลือ

โซเดียม  

*หลัง 1 อาทิตย์สีจะมีการเปล่ียนแปลง 

(2) สารส้ม + 

บอแรกซ์  

 

ลักษณะคล้ายขนนกปลายแหลมเรียว เป็น

พุ่มๆ สีขาว เปราะบาง  

 

(3) สารส้ม + 

เกลือแมกนีเซียม 

 

ลักษณะผลึกเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด

เล็ก มีความใสของผลึก แต่เปราะบาง และ

แตกตัวง่าย 

(4) สารส้ม + 

จุนสี 

 

ผลึกมีลักษณะแตกต่างกันระหว่างสาร 2 

ชนิด ผสมรวมกัน โทนสีน  าเงินความเข้ม

แตกต่างกัน สารส้ม สีฟ้าอ่อน จุนสี สีน  าเงิน 

ความแน่นหนาของผลึกแข็งแรง จับตัวเป็น

ก้อนและหนา 

(5) บอแรกซ์ + 

เกลือแมกนีเซียม 

 

ผลึกมีขนาดเล็กและผิวสัมผัสท่ีเหนียว 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ)  

สำร ภำพ ลักษณะ 

(6) บอแรกซ์ + 

จุนสี 

 

ผลึกมีลักษณะเป็นพุ่ม ขน มีความเปาะบาง 

หลุดง่าย สีท่ีได้ออกมาเป็นสีเขียวอมฟ้า 

(7) บอแรกซ์ + 

เกลือโซเดียม 

 

ผลึกมีขนาดเล็ก สีเกล็ดเป็นผงขาวๆของ

เกลือโซเดียม ผลึกยึดเกาะแน่น 

 

(8) จุนสี + 

เกลือแมกนีเซียม 

 

ผลึกมีลักษณะละเอียด ความโค้งถี่ คล้ายผิว

ผนังถ  า โทนสีน  าเงินมีสีเข้มและอ่อนปาน

กลาง พื นผิวผลึกมีความแวววาว วิ ง  

(9) จุนสี + 

เกลือโซเดียม  

 

สีท่ีได้ออกมาจากการผสมของจุนสี สีน  าเงิน 

เกลือโซเดียม สีเหลือง กลายเป็นสีเขียว ผลึก

มีขนาดเล็กส่ีเหล่ียม และเป็นผงเล็กๆเกาะ

ตามมุมของผลึก 

(10) เกลือ

โซเดียม + 

เกลือแมกนีเซียม 

ทดลอง 2 ครั ง 

ไม่ส าเร็จผล 

- 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ)  

สำร ภำพ ลักษณะ 

(11) บอแรกซ์ + 

น  าตาลซูโครส 

 

ไม่เกิดผลึกขึ น 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.4) 

จากการผสมสาร 2 ชนิดเข้าด้วยกัน เกิดผลึกท่ีน่าสนใจคือ (4) สารส้มและ

จุนสี สารระหว่าง2สารนี ไม่ผสมรวมกัน จะตกผลึกแยกชนิดกัน แต่เกิดการตกผลึกท่ี

มีความลงตัวในการปะปนของสาร มีความหนาแน่น แข็งแรงของผลึก แต่มีน  าหนัก

มาก และ (8) จุนสีและเกลือแมกนีเซียม มีผลึกท่ีลักษณะท่ีคล้ายผิวผนังถ  า ละเอียด 

เล็ก แต่ไม่วาวเท่าผลึกชนิดอื่น 

 

ตารางท่ี 3.5 วิเคราะห์การทดลองลักษณะวัสดุท่ีน ามายึดเกาะผลึก 

ชนิดโลหะ ลักษณะโลหะ ภำพ ลักษณะกำรยึดเกำะผลึก 

(1) ทองเหลือง 

 

 

 

 

(1.1) แผ่น เรียบ 

 

ผลึกหลุดจากพื นผิวง่าย 

 

(1.2) แผ่น หยาบ 

 

ผลึกยึดเกาะแน่น 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

ชนิดโลหะ ลักษณะโลหะ ภำพ ลักษณะกำรยึดเกำะผลึก 

 (1.3) ลวด หยาบ 

 

ผลึกยึดเกาะแน่น 

(2) ทองแดง (2.1) แผ่น หยาบ 

 

ผลึกยึดเกาะแน่นพอประมาณ 

เกิดความน่าสนใจในการ ท่ี

ผลึกเกาะตรงมุมขอบ 

(2.2) ลวด เรียบ 

 

ผลึกยึดเกาะแน่น 

(2.3) ลวด หยาบ 

 

 

ผลึกยึดเกาะแน่น 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.5) 

- การท าใหพ้ื นผิวขรุขระจะท าให้ผลึกยึดเกาะแน่นกว่าพื นผิวเรียบ 

- ลวดเหล่ียมผลึกสามารถยึดเกาะได้ดีกว่าลวดวงกลม 

- เกิดความน่าสนใจในการยึดเกาะผลึกมุมขอบของแผ่นโลหะ (2.1) แผ่น

หยาบ 
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โทนสีในกำรน ำมำใช้กับเคร่ืองประดับ  

 โทนสีท่ีต้องการใช้ น ามาจากส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล ปลา ปะการัง ความมืด ความสว่างของ

แสงอาทิตย์ คล่ืนน  า โดยมีโทนสีดังภาพท่ี 3.1 

 

ภาพท่ี 3.1 ภาพโทนสีท่ีใช้ในการออกแบบ 

 

ตารางท่ี 3.6 การทดลองผสมสีในการท าผลึก 

กำรเคลือบผิวผลึก วัสดุ ลักษณะ ภำพ 

(1) เคลือบผิว (1.1) สีกระจก

เนื อใส 

ผิวมีความวาว โปร่งแสง เห็น

ผลึกได้ชัดเจน 

 

(1.2) สีกระจก

เนื อข้น 

เนื อสี ปิดความละเอียดของ

ผลึก จับตัว เห็นได้ไม่ชัดเจน 

มีความแววแต่ดูหลอก 
 

(1.3) สีผสม

อาหาร 

(1.3.1) หยดสี 

ผสมสี และสามารถเว้นว่าง

พื นท่ีของสีได้ 

 

หยดสี 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) 

กำรเคลือบผิวผลึก วัสดุ ลักษณะ ภำพ 

  (1.3.2) จุ่มสี 

จุ่มสีด้านล่างมันจะดูดขึ นไป

ท่ัวทั งชิ นรวมถึงด้านในด้วย 

จุ่มสี 

 

(2) ผสมสีกับสาร

ด้วยกัน 

(2.1) สีผสม

อาหาร 

(2.1.1) สีผสมกับสารขณะต้ม 

สีเปล่ียนแปลงจากครั งท่ีแรก

เพียงเล็กน้อย ท าให้รู้สึกผลึก

เป็นสีนั นจริง  

(2.1.2) ชั นในผสมกับสีผสม

อาหารและสารละลาย แล้วรอ

การตกผลึก 

ชั นท่ีสอง รออุณหภูมิของท่ีต้ม

เย็นตัวลง แล้วไปแช่ให้เกิด

การสร้างผลึกคุมทับ 

 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.6) 

สีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาตกผลึกให้ดูธรรมชาติท่ีสุดคือ สีผสมอาหาร 

เทคนิค (1.3.1) หยดสี (1.3.2) จุ่มสี  (2.1.1) สีผสมกับสารขณะต้ม และ (2.1.2) สี

ผสมอาหารกับสารชั นท่ี 1 และท าผลึกซ  าโดยสีธรรมชาติของสาร 
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ตารางท่ี 3.7 การทดลองเคลือบผิวผลึกท่ีสร้างขึ นมาได้ 

วัสดุ ลักษณะ ภำพ 

(1) กาวอีพอกซี พื นผิวเหนียว มีฟองอากาศ เคลือบ

ผลึกจนเห็นพื นผิวที่ไม่ชัดเจน 

 

(2) สเปรย์อะคริลิค พื นผิวมีความเงาวาวท่ัวทั งชิ น เห็น

ผลึกได้ชัดเจนสีสเปรย์ออกสีเหลือง 

 

 

(3) กาวTOA หลังจากรอกาวแห้ง กาวสีขาวเข้าไป

อยู่ตามซอกของผลึก และสีเกิดความ

ขุ่นมัว 

 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.7) 

จากการทดลองวิธีการเคลือบผิว (2) สเปรย์อะคริลิค มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสุด การเกาะตัวที่หนากว่าเดิม มีความเงา และเคลือบพื นผิว 
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ตารางท่ี 3.8 การทดลองสร้างผลึกด้วยวัสดุอื่นๆ 

วัสดุ รูปภำพ ลักษณะ 

(1) ตะข่าย 

 

ท าให้ผลึกมีท่ียึดเกาะมากกว่าเพียง

แค่ลวด หนาแน่นกว่าเดิม 

(2) เชือก 

     (2.1) หนา 

 

 

     (2.2) บาง (ด้าย) 

 

เกาะตามเชือกได้ดี สามารถโค้ง ขยับ

ได้ตามฟอร์มท่ีต้องการ  

 

ผลึกเกาะด้ายดีกว่าโลหะแต่เส้นด้าย

มีความบางจนเกินไป 

(3) เส้นเอ็น 

 

ยึดเกาะได้แน่น 

(4) กระดาษ 

 

ยึดเกาะได้แน่น 

สามารถ เห็ น สีขอ งกระดาษไ ด้  

กระดาษไม่ยุ่น 
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ตารางท่ี 3.8 (ต่อ) 

วัสดุ รูปภำพ ลักษณะ 

(5) ลวดฝอย  

 

 

ยึดเกาะได้แน่น 

(6) ลูกปิงปอง 

 

 

 

ยึดเกาะได้แน่น เกิดความน่าสนใจ ใน

การยึดเกาะผลึกด้านในลูกปิงปอง 

 

(7) ลวดก ามะหยี่ 

 

ยึ ด เกาะ ไ ด้แน่น  เป็นทรงตาม ท่ี

ต้องการ 
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ตารางท่ี 3.8 (ต่อ) 

วัสดุ รูปภำพ ลักษณะ 

(8) ไม ้

 

น  าหนักเบากว่าโลหะ โครงสร้าง

แข็งแรงเช่นกัน 

(9) กิ่งไม้แห้ง 

 

ไม่สามารถเห็นโครงสร้างกิ่ งไม้ ท่ี

ชัดเจน เพราะด้วยผลึกท่ีขนาดใหญ่

จนเกินไป 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.8) 

จากการทดลองวัสดุต่างๆ ท่ีน่าสนใจในการเข้าไปประกอบกับโลหะ (1) ตะ

ข่าย (2) เชือก และ (6) รูปทรงผลึกท่ีน่าสนใจด้านในของลูกปิงปอง  
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ตารางท่ี 3.9 การทดลองสร้างโครงโลหะรูปแบบต่างๆท่ีมีผลต่อการตกผลึก 

สำร รูปภำพ โครงโลหะ รูปภำพกำรเกำะของผลึก ลักษณะกำรตกผลึก 

บอแรกซ์ ขนาดเส้นลวดท่ี

แตกต่างกัน 

 

ผลึกเกาะคุ้มโครงลวด 

ประปราย 

สารส้ม 

  

ผลึกเกาะโลหะ สร้าง

ความหนาขึ นประมาณ 1 

ซม. 

บอแรกซ์ 

 

 

ลักษณะผลึกเกาะตัวตาม

โครงลวดเป็นวนๆ 

บอแรกซ์ 

 

 

ผลึกเกาะตัวด้านล่างของ

โครงมากกว่าด้านบน 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

สำร รูปภำพ โครงโลหะ รูปภำพกำรเกำะของผลึก ลักษณะกำรตกผลึก 

บอแรกซ์ 

  

จับตัวเป็นกลุ่มก้อน  

บอแรกซ์ 

  

เกาะตามเส้นลวด เพียง

บางช่วง 

บอแรกซ์ 

 

 

ผลึกเกาะเว้นช่วงตาม

ลักษณะของผลึก เล็ก

ใหญ่ 

 

 

สารส้ม 

  

ผลึกเกาะตัวเฉพาะตรง

กลาง 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

สำร รูปภำพ โครงโลหะ รูปภำพกำรเกำะของผลึก ลักษณะกำรตกผลึก 

เกลือโซเดียม 

  

ผลึกมีลักษณะเล็กเกาะ

ตัวตามโครงลวดทั งหมด 

ความหนาใกล้เคียงกัน 

 

บอแรกซ์ 

  

ผ ลึ ก เ ก า ะ ตั ว เ ฉ พ า ะ

ด้านบน และด้านล่าง 

ตามแนวนอน 

 

จุนสี + สารส้ม 

  

ผลึกเกาะตัว เป็นก ลุ่ม 

บ ริ เ ว ณ ท่ี เ ว้ น ว่ า ง นั น 

พื นผิวโลหะเปล่ียนสีเป็น

พาทิน่า สีเขียว  

จุนสี 

  

 ผลึกเกาะตามโครงลวด 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

สำร รูปภำพ โครงโลหะ รูปภำพกำรเกำะของผลึก ลักษณะกำรตกผลึก 

บอแรกซ์ 

  

ผลึกเกาะตัวประปราย 

เกาะกลุ่มช่วงบน และ

ล่างสุดมากกว่าช่วงกลาง 

บอแรกซ์ 

 
 

ผ ลึ ก เ ก า ะ เ พี ย ง แ ค่

บางส่วน 

 

บอแรกซ์ 

  

ผลึกเกาะเป็นพุ่มทุกส่วน

ตามโครงลวด 

บอแรกซ์ 

  

ผลึกเกาะตัว เป็นทรง

กลม และเป็นกลุ่มก้อน 

เพียงบางช่วง 

จุนสี + สารส้ม 

 
 

ผลึกเกาะตรงด้านล่าง

โ ค้งขึ น  ด้านบนไม่ตก

ผลึก 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

สำร รูปภำพ โครงโลหะ รูปภำพกำรเกำะของผลึก ลักษณะกำรตกผลึก 

จุนสี + สารส้ม 

  

ผลึกเกาะตามโครงลวด 

จุนสี + สารส้ม 

+ บอแรกซ์ 

 
 

ครั งท่ี 1 ผลึกเกาะเพียง

แค่ด้านล่าง บอแรกซ์สี

ชมพู 

ครั งท่ี2 ผลึกเกาะประ- 

ปราย บนผลึกบอ-แรกซ์ 

และด้านบนโครงลวด 

จุนสี + สารส้ม 

  

ผลึกเกาะด้านพื นผิว ตาม

ขอบ 

จุนสี + สารส้ม 

  

ผลึกเกาะบริ เวณฐาน

ด้านล่าง 

จุนสี + สารส้ม 

  

ผลึกเกาะบริ เวณฐาน

ด้านล่าง 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

สำร รูปภำพ โครงโลหะ รูปภำพกำรเกำะของผลึก ลักษณะกำรตกผลึก 

เกลือ

แมกนีเซียม 

  

หนามเตยสามารถยึด

ผลึกท่ีเป็นก้อนได้ 

 

สรุปผลการทดลอง (ตารางท่ี 3.9) 

ลักษณะการตกผลึกแตกต่างกันไปตามสารเคมีแต่ละชนิด การตกผลึกโดยส่วนใหญ่ 

ผลึกจะเกาะตามโครงโลหะ พื นแนวนอน ด้านบนและด้านล่าง จะตกผลึกได้มากกว่าแนวตั ง 

ด้านข้าง 
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3.2 สรุปผลกำรทดลองตกผลึก  

จากการทดลองการตกผลึก ข้าพเจ้าได้สรุปวัสดุ เทคนิค ท่ีจะน ามาใช้ในงานเครื่องประดับดัง 

(ตารางท่ี 3.10) 

 

ตารางท่ี 3.10 สรุปผลการทดลองตกผลึก 

ตำรำงกำรทดลอง ผลกำรทดลองที่เลือกน ำมำใช้ในกำรสร้ำงเคร่ืองประดับ 

(3.1) วีธีการท าผลึก (3) ละลายสาร ในบีบเกอร์ พร้อมให้ความร้อน 

(3.2) อุณหภูมิ 70 – 90 องศาเซลเซียส 

(3.3) สาร (1) สารส้ม 

(2) จุนสี 

(3) บอแรกซ์ 

(3.4) สารผสม 2 ชนิด (4) สารส้มและจุนสี  

(6) บอแรกซ์และจุนสี 

(8) จุนสีและเกลือแมกนีเซียม 

(3.5) เกาะยึดโลหะ - พื นผิวขรุขะ 

- ลวดเหล่ียม 

- การยึดเกาะผลึกมุมขอบของแผ่นโลหะ (2.1) แผ่นหยาบ 

(3.6) สีในการท าผลึก สีผสมอาหาร  

(1.3.1) หยดสี  

(1.3.2) จุ่มสี  

(2.1.1) สีผสมกับสารขณะต้ม  
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ตารางท่ี 3.10 (ต่อ) 

ตำรำงกำรทดลอง เลือก 

(3.7) เคลือบผิว (2) สเปรย์อะคริลิค 

(3.8) วัสดุอื่นๆ  (2) เชือก 

(7) ลวดก ามะหยี่ 

(3.9) ลักษณะ

โครงสร้างโลหะท่ีใช้ใน

การตกผลึก 
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บทที่ 4 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 

จากข้อมูลท่ีได้ค้นคว้าและทดลองมา ข้าพเจ้าได้น าทัศนธาตุดังกล่าวและเทคนิคท่ีทดลองได้ 

มาพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ  

 

4.1 กำรสรุปบทบำทเคร่ืองประดับ 

เครื่องประดับจึงมีหน้าท่ีสะท้อนความงามสุนทรียภาพถ  าใต้ท้องทะเล จากการมองเห็นและ

ความรู้สึกท่ีเกิดขึ นในขณะด าน  าของข้าพเจ้า โดยใช้เทคนิคการสร้างผลึกมาถ่ายทอดเรื่องราวสร้าง

จินตนาการให้แก่ผู้อื่น 

 

4.2 กำรร่ำงภำพรูปแบบของงำนเคร่ืองประดับ 

 การร่างแบบรูปแบบของงานเครื่องประดับ ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จากลักษณะ

ทางด้านกายภาพของเกาะ ลักษณะทางกายภาพของแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมา ความรู้สึกของข้าพเจ้า

ในขณะด าน  าลึก ตามลักษณะในแต่ละรูปแบบดังนี  

 ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น 

ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด 

ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก 

ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา 
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ตารางท่ี  4.1 พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ลักษณะทางด้านกายภาพของเกาะ 

ลักษณะทางด้านกายภาพ

ของเกาะ 

 

ทัศนธาตุ 

 

 

สรุปจากตารางท่ี 4.1 แบบร่างทัศนธาตุเกิดความน่าสนใจในรูปทรงของเกาะ และ

การซ้อนทับเป็นระดับชั นของหิน 
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ตารางท่ี 4.2  พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ลกัษณะสิง่มีชีวิตใต้ทะเลบริเวณปลอ่งไฟ 

ลกัษณะสิง่มีชีวิตใต้

ทะเลบริเวณปลอ่งไฟ 

 

ทัศนธาตุ 

 

 

สรุปจากตารางท่ี 4.2 แบบร่างเกิดความน่าสนใจของลายเส้นรูปทรงปะการัง  แต่

ปลาลายเส้นและรูปทรงยังดูแข็งท่ือไป 
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4.2.1 พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ครั งท่ี 1 (ภาพท่ี 4.1-4.2)  

 

ภาพท่ี 4.1 พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ครั งท่ี 1 (1) 
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ภาพท่ี 4.2 พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ครั งท่ี 1 (2) 
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ตารางท่ี 4.3  พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น 

ลกัษณะทางกายภาพ

ภายในถ า้ใต้ทะเล 

 

จินตนาการแห่งการ

ออกแบบ  

ครั งท่ี 1  

 

จินตนาการแห่งการ

ออกแบบ  

ครั งท่ี 2 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

จินตนาการแห่งการ

ออกแบบ  

ครั งท่ี 3 

 

 

ตารางท่ี 4.4  พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด 

ลกัษณะทางกายภาพ

ภายในถ า้ใต้ทะเล 

 

จินตนาการแห่งการ

ออกแบบ 

ครั งท่ี 1 

 

จินตนาการแห่งการ

ออกแบบ  

ครั งท่ี 2 
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ตารางท่ี 4.5  พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก 

ลกัษณะทางกายภาพ

ภายในถ า้ใต้ทะเล 

 

จินตนาการแห่งการ

ออกแบบ 

ครั งท่ี 1 

 

 

ตารางท่ี 4.6  พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา 

ลกัษณะทางกายภาพภายใน

ถ า้ใต้ทะเล 
 

จินตนาการแห่งการออกแบบ  

ครั งท่ี 1 
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จินตนาการแห่งการออกแบบ  

ครั งท่ี 2 

 

 

สรุปจากตารางท่ี 4.3–4.6  พบว่าการพัฒนาแห่งการออกแบบเครื่องประดับ

สามารถสรุปแบบได้ตามท่ีต้องการในแต่ละชุด 

ชุด 1 เครื่องประดับเป็นแหวน ท่ีเป็นรูปทรงของเกาะ ท่ีอยู่บนฝ่ามือทั ง 2 ด้าน พร้อม 

รายละเอียดปลาและปะการัง โทนสีท่ีใช้เป็นสีสันสดใสของปะการัง   

ชุด 2 เครื่องประดับเป็นสร้อยคอ บริเวณคอจนถึงบ่า ให้ความรู้สึกท่ีอึดอัด 

ชุด 3 เครื่องประดับเป็นสร้อยคอ เป็นชิ นท่ีมีส่วนข้อต่อกัน รูปทรงมาจากปล่องไฟ ท่ีอยู่

ด้านบนของถ  าใต้น  า และเกิดแสงสว่างส่องลงมา ให้ความรู้สึกท่ีโล่งอก 

ชุด 4 เครื่องประดับเป็นสร้อยคอ จากรูปทรงบริเวณจากห้องโถงถ  าท่ีด าน  าออกมาพบเจอกลุ่ม

ปลา ปะการังมากมายด้านนอกถ  า 
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4.3 กำรทดลองท ำต้นแบบ 3 มิติ 

4.3.1 ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (ภาพท่ี 4.3-4.4) 

 

ภาพท่ี 4.3  ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (1) 

 

 

ภาพท่ี 4.4   ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (2) 
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4.3.2 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (ภาพท่ี 4.5-4.7) 

 

ภาพท่ี 4.5 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (1) 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (2) 
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ภาพท่ี 4.7 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (3) 

 

4.3.3 ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (ภาพท่ี 4.5-4.7) 

 

ภาพท่ี ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (1) 
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ภาพท่ี 4.9 ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (2) 

 

 

ภาพท่ี 4.10 ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (3) 
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4.3.4 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (ภาพท่ี 4.11-4.13) 

 

ภาพท่ี 4.11 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (1) 

 

 

ภาพท่ี 4.12 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (2) 
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ภาพท่ี 4.13 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (3) 

 

4.4 เขียนแบบ 

 4.4.1 ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (ภาพท่ี 4.14-4.16) 

 

ภาพท่ี 4.14  ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (เขียนแบบ1) 
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ภาพท่ี 4.15  ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (เขียนแบบ2) 

 

 

ภาพท่ี 4.16  ชุด 1 อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (ภาพลงสี) 
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4.4.2 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (ภาพท่ี 4.17-4.18) 

  

ภาพท่ี 4.17 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (เขียนแบบ) 

 

 

ภาพท่ี 4.18 ชุด 2 อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (ภาพลงสี) 
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4.4.3 ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (ภาพท่ี 4.19-4.20) 

 

ภาพท่ี 4.19 ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (เขียนแบบ) 

 

 

ภาพท่ี 4.20 ชุด 3 อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (ภาพลงสี) 
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4.4.4 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (ภาพท่ี 4.21-4.23) 

 

ภาพท่ี 4.21 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (เขียนแบบ1) 

 

ภาพท่ี 4.22 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (เขียนแบบ2) 
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ภาพท่ี 4.23 ชุด 4 อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (ภาพลงสี) 

 

4.5 ขั นตอนกำรท ำเคร่ืองประดับ  

 วัสดุท่ีใช้ในการท าเครื่องประดับมีดังนี  แผ่นทองเหลือง ลวดทองเหลือง แผ่นเงิน ลวดเงิน 

ลวดก ามะยี่ เส้นด้าย เชือก สารเคมี จุนสี สารส้ม บอแรกซ์ บีกเกอร์ ท่ีกั น ปรอทวัดอุณหภูมิ ตะเกียง

แอลกอฮอล์ โหลแก้ว พลาสติกซีลอาหาร ตะเกียบ ยาสี สีผสมอาหาร (ภาพท่ี 4.24) 

               

 

ภาพท่ี 4.24 อุปกรณ์ในการท าเครื่องประดับ 
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น าแผ่นทองเหลืองไปเผาไฟจนแผ่นทองเหลืองเกือบละลาย เพื่อสร้างพื นผิวลายคล่ืน จากนั น

น ามาฉลุตามรูปทรงท่ีออกแบบ แล้วใช้ค้อนทุบสร้างพื นผิวขรุขะ ดัดลวดทองเหลืองตามรูปทรงท่ีฉลุ 

และ โครงต่างๆ (ภาพท่ี 4.25) 

 

ภาพท่ี 4.25 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (1) 

 

จากนั นน าโครงทั งหมดมาเช่ือมรวมกันใหเ้กิดโครง เช่ือมก้านท่ีจะน ามาเกี่ยวกับโครงลวดชิ น

หลักและเช่ือมตะขอเกี่ยวแล้วน าไปตะไบ โดยการวัดขนาดสัดส่วนชิ นงานเทียบกับร่างกาย และ หุ่น

หลังจากนั นตะไบและขัดเก็บขอบให้พื นผิวเนียนเรียบเสมอกัน (ภาพท่ี 4.26) 

 

ภาพท่ี 4.26 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (2) 

 



68 

 
 

ฉลุรูปทรงปลา ตะไบขอบให้ได้มุม 45 องศา น ามาเช่ือมก้านลวดทองเหลืองและเงิน ตัดเส้น

ลวดประมาณ 1 นิ ว เป่าไฟตรงด้านหนึ่งให้ร้อนจนละลายกลายเป็นเม็ดกลม แล้วน ามาเช่ือมเข้า

ด้วยกัน 3 – 6 ก้าน ให้ลักษณะคล้ายปะการังดอกไม้ทะเล จากนั นน าทั งสองอย่างมาจัดองค์ประกอบ 

เช่ือมติดกับโครงโลหะท่ีเราเช่ือมไปก่อนหน้านั น ขัดเก็บงานให้เรียบร้อย แล้วน าโลหะไปชุบสีนิคเกล 

(ภาพท่ี 4.27) 

 

ภาพท่ี 4.27 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (3) 

 

น าโครงโลหะท่ีชุบแล้ว มาพันลวดก ามะหยี่ ตามส่วนท่ีต้องการให้ทึบ และใช้กาวลาเท๊กซ์ มา

ปั้นให้เป็นก้อนด้วยการเอาไดร์เป่าผม เป่าไล่น  าให้ระเหยจนกาวเกือบแห้ง แล้วน ามาปิดพื นผิวท่ีไม่

ต้องการโดนการตกผลึก จากนั นน าชิ นงานมาผูกกับเส้นด้ายและขึงด้วยตะเกียบโดยใช้เส้นด้าย (ภาพท่ี 

4.28) 

 

ภาพท่ี 4.28 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (4) 
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น าสารเคมีและน  าเทใส่ในบีกเกอร์ แล้วจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ ต้มจนน  าเดือดถึงอุณหภูมิ 70 

- 80 องศาเซลเซียส พักไว้จนอุณหภูมิลดลงนิดนึง แล้วน าไปเทใส่ขวดโหลท่ีเตรียมไว้ ใช้ผ้ามาห่อตาม

ด้วยพลาสติกซีลอาหารมาพันปิดไว้รอบด้าน จากนั นน าโครงโลหะท่ีต้องการสร้างผลึกมาวางห้อยไว้ 

แล้วปิดด้วยพลาสติกซีลอาหารอีกชั น จากนั นทิ งไว้ประมาณ 1 – 2 วัน ตั งอยู่เฉยๆ ห้ามเคล่ือนย้าย

หรือกระทบ (ภาพท่ี 4.29) 

 

ภาพท่ี 4.29 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (5) 

 

รอเวลาถึงเวลาท่ีก าหนด น าผลึกท่ีได้มาพักไว้ให้น  าด้านในระเหยแล้วตากแดด หลังจากนั น 

ตกแต่งผลึกดึงกาวท่ีติดกั นผลึกไว้ออกมาและเก็บขอบให้เรียบร้อย (ภาพท่ี 4.30) 

 

ภาพท่ี 4.30 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (6) 
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ใช้สีผสมอาหารตกแต่งโทนสีลงบนผลึกสร้างความน่าสนใจมากขึ น โดยการหยดและจุ่มสี  

หลังจากนั นน าไปพ่นสเปรย์เคลียร์อะคริลิครอให้แห้ง น ามาลงยาสีและตัดพลาสติกสีเหลืองเป็นเส้น

ม้วนไว้ด้านในปะการัง (ภาพท่ี 4.31) 

 

ภาพท่ี 4.31 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (7) 

 

 น าโครงท่ีตกผลึกทั งหมดมาประกอบเข้ากับโครงหลัก บางชิ นผลึกท่ีเกาะแล้วเห็นเส้นลวด ขัด

ผิวให้สะอาดจนเงา แล้วน  าไปพ่นสเปรย์เคลียร์อะคริลิคอีกรอบเพื่อไม่ให้พื นผิวเกิดการออกซิเดช่ัน  

(ภาพท่ี 4.32) 

 

ภาพท่ี 4.32 ขั นตอนการท าเครื่องประดับ (8) 
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บทที่ 5  

ผลงำนที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

5.1 ชุด 1 อำรมณ์ควำมรู้สึก ต่ืนเต้น  (ภาพท่ี 5.1-5.3) 

 

ภาพท่ี 5.1 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 1 : อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (1) 
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ภาพท่ี 5.2 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 1 : อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (2) 

         

ภาพท่ี 5.3 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 1 : อารมณ์ความรู้สึก ต่ืนเต้น (3) 
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5.2 ชุด 2 อำรมณ์ควำมรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (ภาพท่ี 5.4 – 5.5) 

 

ภาพท่ี 5.4 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 2 : อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (1) 
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ภาพท่ี 5.5 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 2 : อารมณ์ความรู้สึก ลึกลับ อึดอัด (2) 
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5.3 ชุด 3 อำรมณ์ควำมรู้สึก อึดอัด โล่งอก (ภาพท่ี 5.6 – 5.7) 

 

ภาพท่ี 5.6 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 3 : อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (1) 
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ภาพท่ี 5.7 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 3 : อารมณ์ความรู้สึก อึดอัด โล่งอก (2) 
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5.4 ชุด 4 อำรมณ์ควำมรู้สึก โล่งอก ตระกำรตำ (ภาพท่ี 5.9) 

 

ภาพท่ี 5.8 ผลงานเครื่องประดับ ชุด 4 : อารมณ์ความรู้สึก โล่งอก ตระการตา (1) 
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บทที่ 6 

สรุป  

 

 จากการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการด าน  าในหมู่เกาะห้า สิมิรัน จังหวัดพังงา 

ประสบการณ์ในการด าน  าของข้าพเจ้าท่ีเกิดความสนใจเรื่องทัศนวิสัยการด าน  าถ  าทะเลท่ีมีความเงียบ

สงบมากกว่ามหาสมุทรภายนอกถ  า ในขณะท่ีข้าพด าน  าลอดถ  านั นก่อเกิดความรู้สึกท่ีหลากหลายเช่น

ความรู้สึกตื่นเต้น ลึกลับ อึดอัด โล่งอก ตระการตา จนต้องควบคุมสมาธิกับตนเองก่อเกิดกลายเป็น

ความสวยงามและความประทับใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเพื่อแสดงสุนทรียภาพด้าน

กายภาพของถ  าทะเล ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของสาธารณชน 

 โดยความรู้สึกขณะด าน  านั นข้าพเจ้าได้แบ่งอามรณ์เป็น 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1ตั งแต่ก่อนทางเข้า

ถึงระหว่างทาง เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ี ต่ืนเต้น ช่วงท่ี 2 ระหว่างทาง  เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ี ลึกลับ 

อึดอัด ช่วงท่ี 3 ระหว่างทางจนถึงปล่องไฟ ให้อารมณ์ความรู้สึกทั ง อึดอัดและโล่งอก และช่วงสุดท้าย 

4 ทางออกไปสู่ห้องโถงจนถึงด้านนอกถ  า เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ี โล่งอก ตระการตา โดยภาพลักษณ์

ของของถ  าทั ง 4 รูปแบบนี  จะมีลักษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างกัน 

ได้ทดลองการท าตกผลึกจากสารเคมีต่างๆท่ีก่อเกิดรูปทรงผลึกท่ีแตกต่าง โดยการเลือกสารท่ี

สร้างผลึกบนเครื่องประดับจากความเหมาะสมของรูปลักษณ์ รูปทรง การยึดเกาะ ให้เหมาะสมกับการ

สร้างสรรค์งานเครื่องประดับ ให้ความส าคัญการรูปแบบของผลึกท่ีผสมผสานกับจินตนาการในการ

ออกแบบส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยเครื่องประดับท่ีออกมาจะโชว์ศักยภาพของผลึกท่ีผสมผสานกับโลหะ 

เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ อันมีมุมมองจากความงามทางธรรมชาติของใต้ท้องทะเลท่ีหลายคนไม่มีโอกาสได้

พบเห็น ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของสาธารณชน 
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ปัญหำในกำรท ำงำนและวิธีกำรแก้ไข  

  
ปัญหำด้ำนกำรเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก มุมมองการด าน  าของข้าพเจ้า เป็น

การนึกถึงช่วงอารมณ์เวลาท่ีผ่านมานานแล้ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก าหนดขอบเขต

ข้อมูลท่ีจะศึกษาค้นคว้า และก าหนดจุดประสงค์ท่ีชัดเจน เพราะอารมณ์ความรู้สึกนั นมี

หลากหลายและภาพในการมองเห็นท่ีแตกต่าง รวมถึงท่ีมาประวัติสถานท่ีตั งเกาะห้านั นข้อมูล

มีน้อยมากจากในหนังสือมีเพียงไม่กี่ย่อหน้า จึงต้องไปรวมรวบจากบุคคลพื นท่ีและคนท่ีเคย

ร่วมในการด าน  า ทั งนี ในการศึกษาการมีจุดประสงค์ท่ีชัดเจน ย่อมจะท าให้การศึกษาค้นคว้า

ด าเนินไปได้ด้วยดี 

 

ปัญหำด้ำนกำรผลิต 

ส่วนในกรรมวิธีการผลิตนั น ข้าพเจ้าพบปัญหาในกรรมวิธีการตกผลึกบนโครง

เครื่องประดับ เนื่องจากการตกผลึกนั นยากท่ีจะควบคุมในการตกผลึกได้ในแต่ละครั ง ไม่

สามารถตกผลึกได้เหมือนกันใทุกครั งไป อีกทั งสารบ้างชนิดเกิดปฏิกิริยากับโครงโลหะท่ีชุบนิ

คเกลหลุดลอกออกมาเหลือเพียงเนื อโลหะดังเดิม ข้าพเจ้าได้จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ น อีกทั ง

ยังต้องคิดวิธีการน าเสนอรูปแบบผลึกท่ีสามารถดึงเสน่ห์ของผลึกบนเครื่องประดับ ให้คนมา

สนใจได้มากท่ีสุด  และรายละเอียดของกลุ่มปลา ปะการัง โทนสีใต้ทะเลลึกในการทดลองนั น

ส าคัญอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์งานเครื่องประดับท่ีจะออกมา 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรแก้ไข  

 จากปฏิกิริยาของสารเคมีจุนสีใการชุบโลหะนิคเกลนั น พื นผิวมันลอกหลุดออกเพราะ

สารเคมีมีส่วนผสมของทองแดง ควรหลีกเล่ียงสารเคมีตัวนี ในการผลิต หรือ หากไม่สามารถ

หลีกเล่ียงการผลิตได้ ควรชุบโลหะเป็นแพตทินัมขาว หรือ ใช้โลหะชนิดหรือสีท่ีต้องการตั งแต่

แรก  
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รำยกำรอ้ำงอิง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.  

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทกำรจัดกำรพื นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดำมัน เล่ม 1 

ข้อมูลพื นฐำน. กรุงเทพฯ:, 2553 

ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล. ปะกำรังอ่อนในน่ำนน  ำไทย Soft corals (Alcyonacea: Alcyoniina) 

in Thai waters. ภูเก็ต: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎภูเก็ต, 

2557 

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มวิจัยความหลากหลายทาง 

ชีวภาพในทะเล มหาวิทยาลัยรามค าแหง. รำยงำนกำรศึกษำระบบนิเวศแนวปะกำรัง

บริเวณอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน เดือนเมษำยน 2555 และเดือนพฤศจิกำยน 2555. 

ภูเก็ต:, 2555 

สถาบันวิจัยชีววิทยาประมงทะเลภูเก็ต. คู่มือสัตว์และพืชในแนวปะกำรัง หมู่เกำะสุรินทร์และสิมิลัน.  

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, 2538  

สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ. ระบบนิเวศปะกำรัง เอกสำรค ำสอนวิชำทรัพยำกรธรรมชำติ. กรุงเทพฯ:  

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 

วินิจ รังผึ ง. ด ำถ  ำใต้ทะเล, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 26 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก             

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000047844 

ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ถ  ำคืออะไร. เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 30  

ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.khaoyaizone.com 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000047844
http://www.khaoyaizone.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
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Coral Report Similan Island SAMPAN 2013 เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 14 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก             

http://www.phuketmnpic.com/mnpic/report/Coral%20Report%20Similan%20I

sland_SAMPAN_2013.pdf 
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แบบฟอร์ม คป.366212/2 
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ช่ือนักศึกษา พรภัสรา ซิ มเจริญ  
รหัสประจ าตัว 04550204 

อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ ผศ.ดร. เพ็ญสิร ิชาตินิยม 
วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

 
1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ ์

(ภำษำไทย) โครงการออกแบบเครื่องประดับจากความงดงามของโลกใต้น  า 
(ภำษำอังกฤษ) JEWELRY PROJECT ABOUT AESTHETIC UNDER THE SEA 

 
2. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 จากประสบการณ์ท ากิจกรรมระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ข้าพเจ้าช่ืนชอบการด าน  าลึก 
(Scuba Diving) มากท่ีสุด เพราะเป็นกิจกรรมท่ีผจญภัย ท้าทาย เรียนรู้และค้นพบสรรพส่ิงในห้วง
มหาสมุทร มีโอกาสได้สัมผัสพบเห็นความงดงามมหัศจรรย์อย่างไม่มีท่ีสิ นสุด เสมือนอีกโลกหนึ่งท่ีหลบ
ซ่อนอยู่ไม่ไกล แต่ก็ไม่ใกล้จากโลกท่ีคุ้นเคย น้อยคนท่ีจะรู้จักและมีโอกาสเข้าไปสัมผัสในพื นท่ีกว้าง
ใหญ่ไพศาลของมหาสมุทร   
 โลกใต้ทะเลเสมือนอีกโลกหนึ่ง ทั งภูมิประเทศ อุณหภูม ิสภาพแวดล้อม กระแสน  า ส่ิงมีชีวิต หรือ
แม้แต่ภาษาในการส่ือสาร การด าน  าลึกท าให้ข้าพเจ้าได้เห็นโลกใหม่ มุมมองท่ีเปล่ียนไป ได้สัมผัสส่ิงท่ี
ไม่เคยพบเห็น ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนแปลกตา จึงเกิดความรู้สึกท่ีหลากหลาย เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เหมือนกับการได้ออกเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั งท่ีแตกต่างกันไปทั งสถานท่ีและกาลเวลา  
 เสน่ห์ของการด าน  าคือการท่ีร่างกายได้ล่องลอยไปตามกระแสน  า ความรู้สึกบางเบา อิสระ จิตใจ
ท่ีเงียบสงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิ ขณะท่ีร่างกายด าด่ิงลงสู่ใต้พื นน  านั น รอบตัวทุกทิศทางกลายเป็น
สีฟ้าคราม เสียงท่ีท าให้สับสนวุ่นวายเงียบหายไป เหลือเพียงเสียงฟองอากาศและลมหายใจตนเอง
เท่านั น ดังนั นนักด าน  าจึงใช้ประสาทสัมผัสทางตามากกว่าประสาทสัมผัสส่วนอื่น ในการมองสรรพส่ิง
รอบตัว จึงเกิดความสนใจเรื่องทัศนวิสัยการด าน  าในถ  าทะเล ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของมหาสมุทรท่ีเงียบ
สงบกว่าท้องมหาสมุทรนอกถ  า  
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 ในรูปแบบการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาของพื นโลกในลักษณะของชายฝ่ังทะเลยุบตัว ตั งอยู่ใน
แนวไหล่ทวีปท่ีมีความลึกของระดับน  าทะเล ผสมผสานกับโครงสร้างภูเขาหินปูน  ดลง มืดท่ีมองไม่
เห็นอะไรเพียงแค่แสงท่ีเล็ดลอดจากผนังถ  าช่วงกลางทางและปลายทางจึงท าให้เห็นเพิงผาใต้น  าท่ีมืด
กลายเป็นเพิงผาอันเต็มไปด้วยสีสันจากชีวิตใต้ทะเล  
 จากการศึกษาค้นหาความรู้เกี่ยวกับการด าน  าลึกใต้ทะเลข้าพเจ้าจึงเลือกสถานท่ีด าน  าจาก
ประสบการณ์จริง คือ เกาะห้า สิมิรัน จังหวัดพังงา ท่ีมีลักษณะถ  า 2 แบบ คือ วิหาร เพดานถ  าสูงมีหิน
งอกหินย้อย และ ปล่องไฟ ในระดับความลึกน  าทะเล 15 – 30 เมตร  ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความ
น่าสนใจในการด าน  าผ่านถ  าทะเลในความมืด ท่ีก่อเกิดความรู้สึกของข้าพเจ้าในหลากหลายอารมณ์
จากความรู้สึกต่ืนเต้น กังวล น่ากลัว อึดอัด  เกิดสมาธิกับตนเองกลายเป็นความสวยงามจนเกิดความ
ประทับใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน เครื่องประดับเพื่อแสดงสุนทรียภาพทางด้าน
กายภาพของถ  าทะเลซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะของแสงท่ีส่องเล็ดลอดลงมาภายในถ  า โดยมุ่งเน้น
การศึกษาและความสนใจในการสร้างพื นผิวของถ  าทะเล เทคนิค วัสดุ และสีท่ีเหมาะสม โดยใช้
ร่างกายหรือสรีระเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความงามของเครื่องประดับ เพื่อสะท้อนต่อแนวความคิด
เบื องต้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อน าเสนอชุดผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงสุนทรียภาพของถ  าทะเล  ผ่านมุมมองความรู้สึก
ของ ข้าพเจ้า โดยสร้างสรรค์เทคนิคใหม่เพื่อน าเสนอพื นผิวและแสงในถ  าใต้น  า  
  
4. ขอบเขตกำรศึกษำของโครงงำน 

4.1 ศึกษาข้อมูล บทความ และบทวิเคราะห์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางด้าน
กายภาพ ภูมิทัศน์ และ ภูมิศาสตร์ ของถ  าทะเล เกาะห้า สิมิรัน จังหวัดพังงาประเทศ
ไทย 

4.2 ศึกษาข้อมูล บทความ และบทวิเคราะห์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ
ของถ  าทะเลและแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมา 

4.3 วิเคราะห์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในการด าน  าลึก  
4.4 ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคและวัสดุในการสร้างพื นผิวและระยะของการส่องแสง  เช่น 

การสร้างผลึก 
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5. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

5.1 ด้านข้อมูล 
ต้องการน าเสนอความรู้สึก อึดอัด กังวล 
ต่ืนเต้น ขณะด าน  าในถ  า 

5.1  
ออกแบบเครื่องประดับให้สามารถสะท้อน
ความรู้สึกขณะด าน  า 
 

5.2    ด้านวัสดุ 
วัสดุท่ีน่าสนใจในการท าพื นผิวและแสงตก
กระทบ 

5.2 
สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นทัศนธาตุ เทคนิค 
และวัสดุ และทดลองเทคนิค และ วัสดุท่ีสนใจ 
 

 
6. วิธีกำรศึกษำ 

6.1 รวบรวมและศึกษาพร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการด าน  าลึกภายในถ  าใต้น  า 
จากวิทยานิพจน์ งานวิจัย หนังสือ ส่ือออนไลน์ หรือบทความต่างๆ 

6.2 ศึกษาข้อมูลบทความและบทวิเคราะห์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ
ของแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมา โดยวิธีจากภาพถ่าย และ วีดีโอ 

6.3 ศึกษาความรู้สึกในการด าน  า โดยวิธีส ารวจตัวเองและสเกต 
6.4 ศึกษาข้อมูลด้านวัสดุสารส้มในการสร้างพื นผิวและระยะของการส่องแสง โดยวิธีท า

การทดลอง เทคนิค สี ขนาด และ รูปร่าง  
 
7. แผนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำ 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
7.1 ปฐมนิเทศการท าศิลปนิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2557 
7.2    ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสนใจ และจัดท าแบบเสนอ
หัวข้อศิลปนิพนธ์ 

24 พฤศจิกายน 2557 - 
15 ธันวาคม 2557 

7.3    น าเสนอหัวศิลปนิพนธ์ครั งท่ี1 16 ธันวาคม 2557 
7.4 วิเคราะห์และปรับปรุงแบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 17-22 ธันวาคม 2557 
7.5 น าเสนอหัวศิลปนิพนธ์ครั งท่ี 2 (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 23 ธันวาคม 2557 
7.6 รวบรวมและศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อศิลปนิพนธ์ 24 - 31 ธันวาคม 2557 
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แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
7.7 วิเคราะห์และสรุปข้อมูล พร้อมจัดท าแผนการน าเสนอ 1 - 10 มกราคม 2558 
7.8 ส่งข้อมูลและน าเสนอผลงานครั งท่ี1 12 - 13 มกราคม 2558 
7.9    วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ
น าเสนองานครั งท่ี1 

13 - 19 มกราคม 2558 

7.10   ร่างแบบผลงาน โดยแยกเป็นหลายแนวทาง เพื่อน ามา
เปรียบเทียบและสรุปหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

20 - 26 มกราคม 2558 

7.11   สรุปเลือกแนวทางการออกแบบ และทดลองวัสดุท่ีน่าสนใจ 26 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 
7.12   รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดท าแผนการน าเสนอ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 
7.13   ส่งข้อมูลและน าเสนอผลงานครั งท่ี2 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 
7.14   วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ 
น าเสนองานครั งท่ี2 

9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 

7.15   ร่างแบบผลงาน โดยพัฒนาจากแนวทางท่ีเลือก 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 
7.16   ทดลองผลิตแบบร่าง 3 มิติและเขียนแบบผลงาน 20 กุมภาพันธ์ 2558 - 

4 มีนาคม 2558 
7.17   รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดท าแผนการน าเสนอ 5 - 10 มีนาคม 2558 
7.18    ส่งข้อมูลและน าเสนอผลงานครั งท่ี3 10 - 11 มีนาคม 2558 
7.19    วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ 
น าเสนองานครั งท่ี3 

12 - 16 มีนาคม 2558 

7.20    ผลิตผลงานชิ นจริง 17 มีนาคม 2558 - 
25 เมษายน 2558 

7.21    ออกแบบและจัดท าการน าเสนอผลงาน 26 - 30 เมษายน 2558 
7.22    น าเสนอผลงานครั งท่ี 4 และส่งศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง 2 พฤษภาคม 2558 
7.23    ปรับปรุงแก้ไขศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง 6 - 23 พฤษภาคม 2558 
7.24    ส่งศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 24 พฤษภาคม 2558 

 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้ชุดผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงสุนทรียภาพของถ  าทะเล  ผ่านมุมมองความรู้สึกของ
ข้าพเจ้า โดยสร้างสรรค์เทคนิคใหม่เพื่อน าเสนอพื นผิวและแสงในถ  าใต้น  า  
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9. งบประมำณที่ใช้ 
9.1 ค่าพาหนะการเดินทาง ประมาณ 3,000 บาท 
9.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประมาณ 30,000 บาท 
9.3 ค่าการท าส่ือในการน าเสนอ ประมาณ 2,000 บาท 
9.4 ค่าเอกสาร ประมาณ 900 บาท 
9.5 ค่าเบ็ดเตล็ด ประมาณ 3,000 บาท 

 รวมทั งหมด 38,900 บาท 
 
10. เอกสำรอ้ำงอิง 
วินิต รังผึ ง. อันดามัน ความลับ ...ทะเลลึก. พฤษภาคม 2544 

รวมผลงานสารคดีเชิงอนุรักษณ์จกหลากหลาย. ทะเลคือชีวิต. ธันวาคม 2546 

Koh Jum Divers. The Koh Haa Yai Islands. online. Introduction to The Cathedral. 
http://www.kohjum-divers.com/portfolio-items/the-koh-haa-yai-islands/. (วันท่ีค้นข้อมูล 
: 05/12/2558) 

 

ข้าพเจ้าจะปฎิบัติตามระเบียบโครงการศิลปนิพนธ์ และตามรายละเอียดท่ีให้ไว้ด้วยความ
ตั งใจและความพยายามด้วยความสุจริต เพื่อแสดงความรู้ ความรับผิดชอบตนเอง ตามท่ีได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาของภาควิชาออกแบบเครื่องประดับอย่างเต็มความสามารถ 

  

 

 

http://www.kohjum-divers.com/portfolio-items/the-koh-haa-yai-islands/
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ - สกุล นางสาว พรภัสรา ซิ มเจริญ 
วันเกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2537 
ท่ีอยู่ 430/17 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง           
 จ. ปทุมธานี 12120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2554 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2558 ส้าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
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