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บทท่ี 1 

 
ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 

ปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ การเรียนทางด้านจิตรกรรมนั้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
เบื้องต้น ในการเข้าใจรูปทรงต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการสร้างสรรค์ พัฒนา ในการท างาน
ศิลปะ นักศึกษาหรือผู้เริ่มเรียนศิลปะเบื้องต้นนั้น มีความรู้ความเข้าใจในรูปทรงไม่เท่ากัน จึงจ าเป็นต้องหาการ
สื่อสารความเข้าใจในรูปทรงให้เหมือนกันเพ่ือให้เดินไปทิศทางเดียวกันในการสร้างและท าความเข้าใจรูปทรงต่าง ๆ 
ที่มีอยู่จริงรอบตัว 

ดังนั้นคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจหลักในการจัดการด้านการศึกษาและในฐานะ
แหล่งความรู้ในศาสตร์และศิลป์ด้านศิลปะ ทั้งแนวอนุรักษ์ การพัฒนา และสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญไปสู่บัณฑิต 
และจากบัณฑิตในฐานะผู้รับการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้สู่สาธารณะชน ในการนี้คณะศิลปวิจิตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนา   การเรียนการสอนส่งเสริมให้คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ศิลปะกับการบูรณาการ อันน าไปสู่การพัฒนาการเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ 

จากการที่ข้าพเจ้ามีภาระงานสอนสาขาจิตรกรรมมาเป็นเวลานาน ในรายวิชาจิตรกรรม ซึ่งเป็นรายวิชา
เทคนิคพ้ืนฐานทางศิลปะ ส าหรับนักศึกษาทุกคนในภาควิชาทัศนศิลป์ และบุคคลผู้สนใจภายนอกที่สนใจศิลปะ จึง
ได้ท าการสังเกตในการศึกษา ถึงปัญหาในการท าความเข้าใจรูปทรง และน้ าหนักของการศึกษาวัตถุต่าง ๆ ในการ
เขียน จึงเห็นว่าโครงสร้างต่าง ๆ นั้นมาจากรูปทรงเลขาคณิตที่ประกอบขึ้นมาด้วยกันจนเกิดวัตถุต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึง
ต้องการทดลองจดบันทึกเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน ามาชี้แนะให้นักศึกษาสามารถถอดรูปทรงและท าความเข้าใจ
น้ าหนักของวัตถุต่าง ๆ ในการเขียน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนจิตรกรรมให้มากท่ีสุด ดังกล่าว โดยใช้
วิธีการวัดผลจากคุณภาพของผลงานในการเขียนภาพหุ่นนิ่งก่อนเข้ากิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลจาก
คุณภาพของผลงานหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการวัดผลโดยการประเมินความพึงพอใจในองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับเพ่ือเป็นการพิสูจน์คุณภาพขององค์ความรู้ทางด้านเทคนิคการเขียนจิตรกรรมหุ่นนิ่ง 
 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาเรื่องเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมโดยการถอด
รูปทรงเลขาคณิต 
 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพขององค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนรูปทรงเลขาคณิตในหลายมิติ ผสมกัน 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม 
  

5. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ ผู้เข้ารับการศึกษาเรื่องเทคนิคการเขียนงาน

จิตรกรรม โดยเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ในการผสม อยู่ในรูปทรงต่าง ๆ รอบตัว โดยการทดสอบความรู้ความ
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เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเขียนหุ่นนิ่ง โดยมีการทดลองแบบ Pretest – Posttest ซึ่งหลังจากการทดลอง
ด้วยการลงมือปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการศึกษาระดับความรู้เดิมและใช้เพื่อ
การคัดแยกประเภทของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยจะท าการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเทคนิคการเขียนภาพโดย
ท าความเข้าใจจากรูปทรงเลขาคณิต โดยผู้เรียนจะท าความเข้าใจในเรื่องเทคนิค เนื้อหาส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ใน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะจัดท าการเรียนการสอนในรายวิชา 101-27003 จิตรกรรม 1 และท าการทดลองด้วยการลงมือ
ปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งโดยจะท าการเปลี่ยนโจทย์ในการทดสอบเพ่ือศึกษาระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทภายหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาสาระของการจัดการองค์ความรู้ 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการชี้วัดระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมายและคุณภาพของ
องค์ความรู้ในเรื่องเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้ง
นี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์  ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
6. ตัวแปรที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  
  ตัวแปรต้น: องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
  ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษา 
 
7. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย  

ภาษาไทย: หุ่นนิ่ง, รูปทรงเรขาคณิต,  
 ภาษาอังกฤษ: Still life, Geometric Form 
 
8. ทฤษฎีและหลักการ 
 หุ่นนิ่ง ( still life ) ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนการท าความเข้าใจในการเรียนศิลปะ ซึ่งสามารถน ามาต่อ
ยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาในการท างานศิลปะแขนงต่าง ๆ แต่ในการท าความเข้าใจหุ่นนิ่งต่าง ๆ นั้น ต้อง การท า
ความเข้าใจรูปทรง เรขาคณิต ที่มีอยู่จริง และน ามาประกอบเป็นรูปทรงต่าง ๆ  รอบตัว ส่วนนี้เป็นสิ่งส าคัญในการท า
ความเข้าใจเบื้องต้นของ ในการเขียนปริมาตร น้ าหนัก แสงเงา จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
เทคนิค และขั้นตอนในการปฏิบัติ เพื่อให้การเขียนภาพทัศนียภาพให้สมจริงทั้งทางด้านขนาด ระยะและที่
ว่าง รวมถึงเป็นความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับผู้เรียนทางด้านทัศนศิลปะ และการออกแบบ  
  อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การฝึกฝนและการท าความเข้าใจในหลักการ ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ การใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง โดยการท าความเข้าใจใน
รูปทรงเรขาคณิตท่ีซ่อนอยู่ในวัตถุต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นส่วนชว่ยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางความรู้ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
 
9. สมมุติฐานของการวิจัย  
  1. ผู้เรียน (กลุ่มเป้าหมาย) มีผลสัมฤทธิ์ทางความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยเข้าใจรูปทรง
เรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ภายใน 
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  2. ผู้เรียน (กลุ่มเป้าหมาย) สามารถเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยใช้หลักการ รูปทรงเรขาคณิต และสามารถสร้าง
น้ าหนัก แสงเงาได้  
  3. องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งจากรูปทรงเรขาคณิต มีคุณภาพส าหรับการเผยแพร่ 
  
10. กรอบความคิดในการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาเรื่องเทคนิคการเขียนภาพ
หุ่นนิ่ง โดยสามารถถอดรูปทรงได้อย่างเป็นระบบในการอ้างอิงจากหุ่นนิ่งที่เขียนได้ โดยการอ้างอิงจากภาพด้านเป็น
ตัวแปรต้น และผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาเป็นตัวแปรตาม ซึ่งในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางความรู้
นั้นจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนจาก 1) วิธีในการเขียนภาพ 2) การถอดรูปทรงเลขาคณิต 3) การสร้างภาพสมบูรณ์  ซึ่ง
ทั้ง 3 ส่วนนี้ คือส่วนส าคัญท่ีแสดงถึงความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายภายหลังการเข้ารับการศึกษาองค์ความรู้
ดังกล่าว  
 
11. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มุ่งเน้นที่การศึกษาความรู้ความ
เข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพส าหรับงานออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้หลักการอ้างอิง
จากภาพด้าน โดยใช้วิธีวัดผลจากการทดลองแบบ Pretest – Posttest ซึ่งใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ คือแบบทดสอบการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยใช้หลักการ
อ้างอิง (ตามจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน 
เพ่ือประเมินคุณภาพของแบบสอบถามในด้านของความเที่ยงตรง (Reliability) และค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficientof Cronbach) เพ่ือน าผลที่ได้จากการทดสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามจริง โดยเป็นการใช้ค าถามแบบปลายปิดและค าถามแบบมาตรา
ส่วน (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งภายในแบบสอบถาม 1 ชุดจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 
ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยถอดแบบจาก
รูปทรงเลขาคณิต 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง
โดยถอดแบบจากรูปทรงเรขาคณิต 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 
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 1. การเก็บข้อมูลโดยการเครื่องมือซึ่งเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการวัดผลจากการ
ทดลองแบบ Pretest – Posttest ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
  1.1.ขั้นตอนการทดสอบด้วยการเขียนภาพหุ่นนิ่งตามโจทย์ที่ก าหนดให้เพ่ือศึกษาระดับความรู้เดิม
และใช้เพ่ือการคัดแยกประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
  1.2.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการ
เขียนโดยถอดรูปทรงเลขาคณิต” เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.3.ขั้นตอนการทดสอบด้วยการเขียนภาพทัศนียภาพหุ่นนิ่งตามโจทย์ที่ก าหนดให้เพ่ือศึกษา
ระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มเป้าหมายภายหลังกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาสาระของการจัดการองค์
ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง” ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

 แผนด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนงานวิจัย             

2. ศึกษารวบรวมข้อมลู             

3. ออกแบบเครื่องมือ             

    3.1 ทดสอบเครื่องมือ             

    3.2 ปรับปรุงแก้ไข             

4. เก็บรวบรวมข้อมลู             

5. สรุปวิเคราะห์ข้อมลู             

6. รายงายผล             

 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานวิจัย  

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 31 วนั 
1. จัดท าหัวข้อและรายละเอียดการวิจัยเพื่อน าเสนอที่ปรึกษา 
2. แก้ไขปรับปรุง 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 92 วนั 
2. ท าการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่  
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3. จัดหาข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบเครื่องมือและสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม และ ปรับปรุงแก้ไข 

 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 29 วัน 
1. ออกแบบเครื่องมือและสอบถาม 
2. ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 10 ชุด 
3. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและสอบถาม 

 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการทดสอบ 
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 91 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน 
  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 62 วัน 

1. ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
2. ตรวจสอบแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ 
3 จัดท าบทวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการวิจัยและตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ  
  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ.2564 รวมระยะเวลา 30 วัน 
  สรุปรวมระยะเวลาในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 305 วัน 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ช่วยพัฒนาพ้ืนฐานความรู้ทางด้านการเขียนภาพหุ่นนิ่งของนักศึกษาทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 2. ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.ทราบถึงระดับคุณภาพและความพึงพอใจต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพทหุ่นนิ่งโดยการศึกษา
จากของจริง 
 4.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้องการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การปรับพื้นฐาน
การศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: 

 

ตามหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) นั้นได้มีปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร  

 สร้างบุคลากร ผู้สืบสาน สร้างสรรค์ องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 

ความส าคัญ  

การศึกษาศิลปะในสังคมไทย มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้และทักษะอย่างมีการพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ความเคลื่อนไหวของศิลปวัฒนธรรมของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมยุคดิจิตอล เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท าให้เราสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ต่างซีกโลกกันก็สามารถรับรู้ข่าวสารในเวลาเดียวกัน ส่งผล
กระทบกับการพัฒนาการและกระบวนการทางความคิด วิถีของมนุษย์ในสังคม สร้างกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ 

อดีตช่างศิลป์ไทยโบราณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเทคนิค เช่น ช่างเขียน เชี่ยวชาญในงานเขียนวาดภาพ 
ช่างปั้น เชี่ยวชาญในการปั้น และช่างอ่ืน ๆ อีกมาก การพัฒนาองค์ความรู้ของช่างถูกพัฒนามาจนเป็นที่รู้จักใน
รูปแบบองค์ความรู้ทางศิลปะไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เครื่องเคลือบดินเผา ปัจจุบันได้บูรณาการ
สาขาวิชาเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นสาขาทัศนศิลป์ ซึ่งรากองค์ความรู้จากศิลปะไทยในอดีต ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ น าไปสู่บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจรากทางศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์  

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านทัศนศิลป์ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

2.ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาด้านทัศนศิลป์ 

3.ผลิตบัณฑิตด้านทัศนศิลป์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

4.เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์  

จากปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จะเห็นว่า ความส าคัญ ทางด้านทักษะ มีผลกับ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในคณะศิลปวิจิตร ซึ่งทางผู้ท าวิจัยเร่งเห็นถึงพ้ืนฐานความส าคัญที่เริ่มต้นในการเรียน
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ศิลปะ คือการเข้าใจรูปทรงต่าง ๆ  ที่แบ่งออกมาเป็น รูปทรงทางศิลปะ และ แฝงอยูร่อบตัวเรานั้น มาท าเป็นงานวิจัย
ในชั้นเรียนที่ต่อยอดมาจาก การจัดเก็บองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอนคณะศิลปะวิจิตร มาต่อยอด ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา 101-25010 จิตรกรรมพ้ืนฐาน  (  Painting Fundamentals ) 2(1-2-3)  

จิตรกรรมเทคนิคสีน้ า พ้ืนฐานจิตรกรรม  การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ผลไม้ ดอกไม้ ภาชนะ รูปทรงต่าง ๆ  

หมวดวิชา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสาระ
สนเทศ 

ด้านทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 101-25010 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 

 

 
  

      
 

      

 

  

 
ด้านคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
ด้านความรู้ 
รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ด้านทักษะทางปัญญา 
มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ 
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ด้านทักษะพิสัย 
มีทักษะความช านาญทางทัศนศิลป์ 
 จากที่เห็นจากมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาทัศนศิลป์ในรายวิชา พ้ืนฐานจิตรกรรม ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่
1 ซึ่งเข้ามาศึกษาในคณะศิลปวิจิตร จ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าในในการเขียนภาพ วัตถุต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานวิชาที่ได้ก าหนดไว้นั้น และสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงานรวมทั้ง
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมกับมีทักษะ
ความช านาญทางทัศนศิลป์ ซึ่ง การที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้นั้น ต้องเริ่มจากพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เกิดในรายวิชา
พ้ืนฐานจิตรกรรม   
 
กระบวนการค้นหาความรู้และการตั้งหัวข้อองค์ความรู้ที่จะศึกษา 

ในกระบวนการค้นหาความรู้และการตั้งหัวข้อองค์ความรู้ที่จะศึกษานั้น เริ่มต้นจากคณะกรรมการการ
จัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนคณะศิลปวิจิตร ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์และนักศึกษาประชุมหารือ
ร่วมกัน เพ่ืออธิบายรูปแบบและวิธีการจัดท าการจัดการความรู้ (ด้านการเรียนการสอน) ซึ่งประเด็นหัวข้อองค์
ความรู้ที่นักศึกษาจะท าการศึกษารวบรวม คือ เทคนิคการเขียนสีน้ าจากรูปทรงเรขาคณิต  
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จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างงานจิตรกรรมนั้น  ( จากภาพที่ 1  ) จะเห็นว่าการท าความเข้าใจใน
เรื่องของรูปทรงเรขาคณิต  ทรงกลม  นักศึกษาจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน และมีการน าไปใช้ต่างกัน จากการให้
ลองเขียนตามความเข้าใจ ซึ่งรูปทรงและน้ าหนักนั้นจะไม่เหมือนกัน การวางน้ าหนักหรือการ การเขียนให้เกิด
ปริมาตร ทรงกลมตามแบบ จากการทดลองข้างต้นจึงน ามาเป็นศึกษาหาความเข้าใจในการเขียนและถอดรูปทรง
เลขาคณิตจากวัตถุต่าง ๆ จึงน ามาเป็น หัวเรื่องในการเขียน เทคนิคการเขียนสีน้ าจากรูปทรงเรขาคณิต ในครั้งนี้ 

 

  

 

ภาพที่ 1 อาจารย์ให้อธิบายแกนักศึกษา  และมีการสาธิตให้นักศึกษาดู 
ที่มา : จากผู้ศึกษา 

 

ภาพที่  2  การใช้รูปทรงเรขาคณิต วงกลม ในการสร้างรูปทรงอ่ืน 
ที่มา : จากผู้ศึกษา 
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กระบวนการสร้างความเข้าใจ 
จากประเด็นในการสร้างความเข้าใจในการใช้รูปทรงเรขาคณิตนั้นรูปทรงกลม ถือเป็นรูปทรงเริ่มต้นในการ

ท าความเข้าใจกับรูปทรงต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นไปที่ปริมาตร และน้ าหนักในการสร้างรูปทรง และขยายต่อไปในวัตถุ
ต่าง ๆ เช่น ก้อนเมฆ พุ่มไม้ ( จากภาพที่ 3 ) 

โดยสรุปเบื้องต้นได้ว่าในการท าความเข้าใจและขยายผลรูปทรงต่อไปนั้นมีความหมายและเหตุผลใน
การศึกษา จากรูปทรงรอบตัวเรานั้นเอง โดยผ่านจากการสังเกต รูปทรงในการเขียน จากหุ่นที่ มีอยู่ โดยการสาธิต
จากหุ่นนิ่งจริงให้เห็นถึงน้ าหนักและรูปทรง โดยการอธิบายควบคู่ในการสาธิต ซึ่งข้อมูลบางส่วนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ตลอด ในสาขาวิชาจิตรกรรม 

จากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมปรึกษา เข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ขั้นตอนให้เป็นระบบต่อไป 
 

       
 
    

ภาพที่ 3 ภาพสาธิตให้นักศึกษาดู และท าความเข้าใจ 
ที่มา : จากผู้ศึกษา 

กระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
ในการบันทึกของจุดเริ่มต้น รูปทรงเรขาคณิตท่ีสามารถรับรู้ได้ โดยการค้นพบรูปสามเหลี่ยม ในอารยะ

ธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ  และ อารยะธรรมบาบิโลน ( จากซากโบราณสถานและสถาปัตยกรรม ) ราว ๆ 3,000 ปี ก่อนค
รีสตกาล  ซึ่งเป็นการค้นพบหลักในเรื่องเกี่ยวกับ ความยาว มุม พ้ืนที่ และ ปริมาตร ซึ่ง ได้พัฒนามาในทางปฏิบัติ
ทางด้านดาราศาสตร์ และงานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งบางหลักการมีความซับซ้อนน่าแปลกใจ และความทันสมัยส าหรับนัก
คณิตศาสตร์สมัยไหม่ ซึ่งบางอย่างอาจจะยากในการใช้ หลักการคณิตศาสตร์ ซึ่งชาวอียิปต์และชาวบาบิโลน ได้
ตระหนักถึงทฤษฎีเหล่านี้ในรูปแบบ พีทาโกลัส เมื่อประมาณ 15,000 ปี ก่อนครีสตกาล และในอินเดียในรูปแบบ 
ของ Sulba Sultras ประมาณ 8000 ปี ก่อนครีสตกาล และจะเห็นในปีรามิดของชาวอียิปต์ 

จากประวัติศาสตร์ของรูปทรงเรขาคณิตนั้น จะเห็นได้ว่ามีส่วนส าคัญในการค านวนโครงสร้างต่าง ๆ หรือ
การใช้โครงสร้างเลขาคณิตในรูปทรงการเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตนั้น เมือเราเข้าใจรูปทรงอย่างง่าย วงกลม เราจะ
น าไปขยายผลในรูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเราได้ การอธิบายจากรูปทรงต่าง ๆ นั้นมีผลในความเข้าใจของนักศึกษาก่อน
ท าการเขียนหรือ สร้างสรรค์  เช่น ผลไม้ ต่าง หรือรูปทรงสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ฉะนั้นการศึกษา ท าความเข้าใจใน
การสร้างรูปทรงจึงจ าเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะในทุกแขนง   
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ภาพที่ 4 เมืองฮารับปา และโมเหนโจ –ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. 

ที่มา : Mohenjo-daro - Wikipedia 
 

 
   
 

   
 

ภาพที่ 5 ภาพประกอบรูปทรงกลมในโครงสร้างต่าง ๆ  
ที่มา : https://nl.pinterest.com/pin/653725702134046262/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro?fbclid=IwAR01pha5vguaqjTkSc_3rqKx_tlPgBbT78STQT8S_iyGh0gITf2OjKXjekw
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กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
แบ่งเป็น 3 กระบวนการ 
 
 

การศึกษารูปทรงเรขาคณิต 

 

การทดลองเขียนและท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต 

 

การน ารูปทรงเรขาคณิตไปใช้กับรูปทรงต่างๆ 
 

 

กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเรขาคณิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ของคณะ
ศิลปวิจิตร มีเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี  

1.แนวคิดทฤษฎีทางด้านศิลปะ 

2.วิธีการสอนแบบสาธิต 

3.แนวคิดทฤษฎีผลสัมฤทธ์จากการศึกษา 

 

1.แนวคิดและทฤษฎีทางศิลปะ 

 งานจิตรกรรมสีน้ าเกิดข้ึนเพราะความต้องการบันทึกของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์ได้พัฒนาการ
บันทึกจากการแกะสลักร่องรอยบนแผ่นหิน หรือในถ้ า มาใช้การหาวัสดุ กิ่งไม้ หรืออะไรก็ตามที่หาได้มาจุ่มเลือด
สัตว์ หรือบดหิน ดิน ผสมยางไม้ต่าง ๆ ในการเขียนภาพตามผนังถ้ าหรือที่อ่ืน ๆ 

 งานจิตรกรรมสีน้ า เป็นที่นิยมใช้การท างานจิตรกรรมในอดีต เป็นระยะเวลานานมากท้ังยุโรปและเอเชีย 
รูปแบบการเขียนสีน้ าในเอเชียนั้นคือรูปแบบการเขียนสีน้ าของจีน เนื่องจากชาวจีนนั้นมีความช านาญในการใช้
พู่กันอย่างสูง เพราะจากวัฒนธรรมการเขียนตัวอักษร รวมถึงการพัฒนากระดาษให้เหมาะกับการเขียนด้วยพู่กัน 
ในลักษณะต่าง ๆ  
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  ปัจจุบันเรานิยมเขียนภาพสีน้ ากันอย่างแพร่หลาย ความนิยมในการเขียนภาพสีน้ าเพราะความงดงามของ
สีน้ า การสะดวกในการพกพา ไม่มีกลิ่น และเป็นอันตราย และแสดงให้เห็นถึง มิติของสี ความซับซ้อนของพ้ืนภาพ 
แสง ลักษณะเหล่านี้ เกิดจากการระบายที่มีความเข้าใจและฝึกฝนของศิลปิน นอกจากนั้นแล้ว สีน้ ายังมีเสน่ห์ ใน
การน าออกไประบายยังสถานที่ต่างๆ หรืออาจจะใช้สีน้ าช่วยระบายเป็นภาพร่างส าหรับการท าภาพสเก็ตในการ
เขียนภาพสีน้ ามัน หรือสีอะครีลิค   

 ส าหรับในประเทศไทย ครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2528 – 2538 การท างานศิลปะร่วมสมัยด้วยเทคนิคสีน้ าเป็นที่
นิยมกัน และได้รับการยอมรับมากขึ้น มีการค้นคว้า และพัฒนาเทคนิค กว้างขวางออกไปมากมายโดยศิลปินกลุ่ม
หนึ่ง ที่เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปะ และศิลปินอิสระ ในนามกลุ่ม “ กลุ่ม White “ ท าให้
ศิลปินและนักเรียนนักศึกษาในสมัยนั้น หันมาให้ความส าคัญกับการใช้สีน้ าในการสรางสรรค์ผลงานศิลปะกันอย่าง
กว้างขวางมากข้ึน 
            คุณสมบัติของสีน้ ามีความโปร่งแสง ฝ่ามัว ในอันเดียวกัน เมื่อเวลาเราเขียนลงบนกระดาษสีขาวหรือสี
อ่อน จะท าให้เห็นเนื้อของกระดาษ หรือท าให้เกิดลอยทีแปรงต่าง ๆ โดยที่เราสามารถสร้างสรรค์ภาพออกมาได้ไม่
ว่าจะเป็นหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ หรือ ภาพคนเหมือน เราสามารถที่จะใช้สีน้ าในการสื่ออารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ด้วยการ
ผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ ของสีน้ า สีน้ าต้องการความใส ความสดของสดของสีโดยการใช้น้ าเป็นตัวกลางในการผสม
สี ซึ่งเราสามารถมาสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ซึ่งในบางครั้งสีน้ าสามารถสร้างสิ่งที่เราไม่คาดคิดขึ้นได้ให้เกิดขึ้นใน
ภาพ         ส าหรับการศึกษาเทคนิคการเขียนสีน้ านั้น คือเป้าหมายหนึ่งในการท าหนังสือสีน้ าออกมาเพ่ือให้เข้าใจ
และเรียนรู้การเขียนสีน้ าอย่างง่าย ๆ และสามารถน าไปเขียนเองได้ตามท่ีได้แนะน าไว้ตามแบบฝึกหัดต่าง ๆ  โดยแต่
ละบทจะเป็นพ้ืนฐานที่ต่างกันตั้งแต่การเริ่มเขียนจากง่ายไปจนถึงการเขียนที่สามารถแยกไปตามแบบที่ท่าน
ต้องการ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายไปทีละขั้นตอนจนจบการเขียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่การฝึกฝนและใจรักก็
สามารถสร้างสรรค์งานสีน้ าออกมาได้ 

 ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินประกอบเข้าหารูปทรง เพ่ือสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือ
แนวความคิดจากจุดหมายนั้น ประกอบกัน หรือการจัดระเบียบ หรือการประสานกันเข้าของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหา
ส าคัญล าดับต่อมา และจ าเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ที่มีความคิดความหมายในตัวเอง สิ่งยึดเหนียวนี้คือ กฏเกณฑ์ของเอกภาพ  

  ซึ่งทัศนธาตุที่กล่าวมานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพ้ืนฐานการสร้างงานศิลปะ เพ่ือที่จะผสาน รูปทรง
และภาพออกมาให้มีเอกภาพในการเขียนงานจิตรกรรม ซึ่งทัศนธาตุประกอบไปด้วย 

1.จุด ( Point ) 

2.เส้น ( Line ) 

3.สี (Color ) 

4.น้ าหนัก ( Value ) 
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5.พื้นผิว ( Texture) 

จดุ ( Point ) 

 ซึ่งในธรรมชาติเราจะเห็นจุดกระจายซ้ า ๆ กัน เหล่านี้ท าให้เกิดรูปทรง ( จุด ) ในที่ว่างขึ้น ซึ่งเป็นการ
เริ่มแรกของหลักองค์ประกอบศิลป์ ตัวจุดเกือบไม่มีอะไรเลย รูปร่างก็ไม่มี มิติก็ไม่มี เมื่อปรากฏตัวในที่ว่างนั้นจะท า
ให้ที่ว่างนั้นมีความหมายขึ้นมาในทันที 

 

เส้น ( Line )  

 

ภาพที่ 6 เส้น 

ข้อมูลจาก http://wksoso38.blogspot.com/p/2.html 

 ซึ่งความส าคัญของเส้นนั้นมีอยู่มากมาย เส้นเกิดจากจุด ลากไปอีกจุด เส้นซึ่งสามารถสร้างอารมณ์ ได้จาก
เส้น โค้ง เส้นตั้ง เส้นนอน  แต่เส้นมีความส าคัญในโครงสร้างของปริมาตร เนื่องจากรูปนอก ( External Contour )  
ไม่สามารถแสดงความโค้งนูนของปริมาตรได้ เส้นภายใน ( Internal Contour ) จึงเป็นเส้นโครงสร้างหรือเส้น
จินตนาการอีกชิดหนึ่งที่แสดงความเคลื่อนไหวที่พ้ืนผิวให้รู้สึกในปริมาตรของรูปทรง ซึ่งหน้าที่ของเส้นสามารถแบ่ง
ได้ดังนี้ 

1.แบ่งที่ว่างออกเป็นส่วนต่าง ๆ  

2.ก าหนดของเขตของที่ว่าง หมายถึง สร้างรูปร่าง หรือรูปแบบพื้นที่ว่าง 

3.ก าหนดเส้นรูปนอกของรูปทรง หมายถึง การสร้างรูปทรง 

4.ท าหน้าที่เป็นน้ าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา หมายถึงการแรเงาด้วยเส้น 
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5.ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตนเอง 

น้ าหนัก (Volume) 

 

ภาพที่ 7 น้ าหนัก 

ที่มา https://thevirtualinstructor.com/shading-techniques-basics.html 

 คือความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูก าแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ หรือการระบายสีให้เกิดค่า
น้ าหนักอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หลายสี หรือบริเวณท่ีมีสีขาว สีเทา และสีด า ในความเข้มระดับต่างๆ  ในงานชิ้นหนึ่ง 
น้ าหนักท่ีใช้ตามแสงเงาธรรมชาติจะท าให้เกิดรูปทรงแล้ว น้ าหนักท าให้ความรู้สึกทางอารมณ์ด้วยการประสาน
ความอ่อนแก่ในตัวมันเองอีกด้วย ลักษณะของน้ าหนักมีดังนี้ 

1.มี 2 มิติ ความกว้าง ยาว 

2.มีทิศทาง 

3.มีลักษณะต่าง ๆ เช่นเดียวกับเส้น คือ ยาว สั้น เป็นคลื่น ฯลฯ 

5.มีความอ่อนแก่ 

6.มีลักษณะผิวต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

https://thevirtualinstructor.com/shading-techniques-basics.html
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สี ( Color ) 

 

ภาพที่ 8 ส ี

ที่มา http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_say/unit_1.htm 

 สีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ สีมีอยู่ในแสงแดดเป็นคลื่นสีชนิดหนึ่ง จะปรากฏให้เห็นเมื่อแสง
ผ่านละอองน้ าในอากาศเกิดการหักเหเป็นรุ้งออกมา สีรุ้งที่เราเห็นในท้องฟ้ามีอยู่ 7 สีด้วยกัน ม่วง ม่วงน้ าเงิน น้ า
เงิน เขียว เหลือง ส้ม และ แดง ถ้าเราน าแท่งแก้วสามเหลี่ยม ( Prism) มาให้แสดแดดส่องผ่าน แท่งแก้วจะแยกสี

ออกมาเป็นรุ้งเช่นเดียวกัน แต่ละสีมีความถี่ของคลื่นแสงที่ไม่เท่ากัน 

 สีมีอยู่ 2 ชนิดคือ สีที่เป็นแสง  ( Sprectrum ) สีที่เกิดข้ึนจากการหักเหของแสง กับสีที่เป็นวัตถุ ( Pigment 
) ได้แก่สีที่อยู่ในวัตถุธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ ฯลฯ ซึ่งน่าที่ของสีนั้น ท าหน้าที่เช่นเดียวกับน้ าหนักทุกประการ 
แต่เพ่ิมหน้าที่ส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวเองโดยตรง 

พ้ืนผิว ( Texture )  

 ลักษณะพ้ืนผิวหมายถึง ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ 
ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด ฯลฯ ซึ่งลักษณะพ้ืนผิวมี 2 ชนิดคือ 

1.ลักษณะพ้ืนผิวที่จับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว ฯลฯ 

2.ลักษณะผิวที่ท าเทียมข้ึนเมื่อมองดูรู้สึกหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัสจับต้องเข้าจริงกลับเป็นผิวเรียบ 

 

 

 

http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_say/unit_1.htm
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รูปทรง 

 

ภาพที่ 9 รูปทรง 

ที่มา https://www.infobilder.com/bilde-a-fargelegge-geometriske-former-i10040.html 

 หมายถึง โครงสร้างทางรูปของงานศิลปะ ที่รวมทั้งรูปภายในและภายนอก จะเป็นโครงสร้างที่ก่อขึ้นรูป
ด้วยหน่วยเพียงหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมตัวขึ้นก็ได้ รูปทรงที่เป็นศิลปะเกิดขึ้นจากการผสานกันของทัศนธาตุ 
กฏเกณฑ์ของเอกภาพโดยแบ่งประเภทของรูปทรงเป็น 3 ประเภท 

1.รูปทรงเลขาคณิต 

 

ภาพที่10 รูปทรงเรขาคณิต 

ทีม่า https://www.arcol.no/produkt/geometriske-figurer-store/ 

 ได้แก่รูปทรงเลขาคณิต เช่น รุปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  ฯลฯ ซึ่งในธรรมชาติ ผลึกของสารต่าง 
ๆ จะมีรูปแบบของรูปทรงเลขาคณิต รูปทรงเหล่านี้ให้โครงสร้างหรือเป็นพ้ืนฐานของรูปทรงอ่ืน ซึ่งผู้เริ่มศึกษาควร
ท าความเข้าใจกับรูปทรงพ้ืนฐานเหล่านี้ให้ดีที่สุดก่อนก้าวไปสู่รูปทรงชนิดอื่น เพรารูปทรงทุกรูปทรงมีรูปทรงเลขา
คณิตเป็นโครงสร้างอยู่ 
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2.รูปทรงธรรมชาติ หรือรูปทรงอินทรียรูป 

 

ภาพที่ 11 รูปทรงธรรมชาติ 

ที่มา https://www.pinterest.es/pin/49258189651581666/ 

 หมายถึงรูปทรงของสิ่งมีชีวิต หรือลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างเกิดข้ึนด้วยการขยายตัวหรือผนึกตัว
ของเซลล์ต่าง ๆ ได้แก่ คน สัตว์ พืช  ซึ่งเราหมายถึงรูปทรงที่ให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิตและเติบโตได้ 

3.รูปทรงอิสระ 

 

ภาพที่ 12 รูปทรงอิสระ 

ที่มา https://sites.google.com/site/artkuaep/home/phun-than-thasn-siip 

 หมายถึง รูปทรงที่มิได้จ ากัดอยู่ในแบบเลขาคณิต หรืออินทรีย์รูป  แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้าง
แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อม เช่นรูปทรงหยดน้ า ก้อนเมฆ บ่อน้ า ควัน มีลักษณะลื่น
ไหล 

ประโยชน์ของการศึกษาเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเรขาคณิต 

1. ประโยชน์โดยทางตรง 



18 
 

 นักศึกษาสามารถเข้าในในรูปทรงวัตถุต่างๆ ได้ เนื่องจากทุกโครงสร้างและวัตถุต่าง ๆ นั้น
ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถแยกรูปทรงปริมาตร น้ าหนัก ในการสร้างาน
ศิลปะให้เกิดเอกภาพ และความเป็นเฉพาะตนได้ 

2. ประโยชน์ทางอ้อม 
 การน ารูปทรงเรขาคณิตไปใช้นั้น เมื่อเราเรียนรู้ และเข้าใจรูปทรงอย่างถ่องแท้แล้วนั้นเมื่อเรา
น าไปสร้างงานศิลปะ หรือประกอบอาชีพอ่ืน สามารถท่ีจะแยกแยะโครงสร้าง น้ าหนัก เพ่ือสร้างผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ  ที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างรูปทรงความเป็นจริงได้ รวมถึงการต่อยอดสร้างสรรค์ในรูปแบบ
เทคนิคต่าง ๆ นั้นมีการพัฒนา และ มีความเป็นไปได้ในความถูกต้องของการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะ 
และ การใช้ชีวิตประจ าวัน  

 

 

2.วิธีการสอนแบบสาธิต 

 

ภาพที่  13 การสาธิตการเขียนจากหุ่นนิ่งจริง 

ที่มา จากผู้วิจัย 

 ซึ่งการสาธิต หมายถึงการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง หรือการแสดง หรือการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เห็น ซึ่ง
วิธีการสอนแบบสาธิตนั้น คือวิธีการสอนที่อาจารย์ หรือ ครู มีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีการแสดงหรือการกระท าให้ดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนนักศึกษาจะเกิดการรู้จากการสังเกต การฟัง หรือการถาม
ตอบ 

 แนวทางในการสาธิต 

1. การสาธิตตามแบบ แล้วอัดลงสื่อดิจิตอล เพ่ือเป็นความรู้ เป็นการสาธิตที่แจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนว่าจะมี
การสาธิตแบบไหน อย่างไรและจะมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง แล้วให้ผู้เรียนได้สังเกตการสาธิต พร้อมอธิบายตามไป
ด้วย 
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2. การสาธิตแบบค้นพบความรู้เป็นการสาธิตที่ผู้สาธิตตั้งค าถามให้ผู้เรียนคาดคะเนค าตอบ เพ่ือเป็นการเร้า
ความสนใจ และให้ผู้เรียนคอยสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในการสาธิตบ้าง 

ประเภทของการสาธิต 

 สาธิตโดยการเขียนและอธิบายให้นักศึกษาดูแต่ละข้ันตอน  โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 

1.การท าความเข้าใจรูปทรง  

2.การร่างภาพ 

3.การลงสี 

4.การสรุป 

 

เทคนิคการสาธิต 

 การสาธิตเป็นเรื่องที่ควรท าให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้เห็นถึงกระบวนการในการมองรูปทรงต่าง ๆ และ
ถอดโครงสร้าง ออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยเน้นให้นักเรียนนักศึกษาเห็นกระบวนการอย่างชัดเจนมีดังนี้ 

1.เลือกสาธิตที่ละขั้นตอนจากรูปทรงเดียว จนถึงการประกอบรูปทรงหลายรูปทรง 

2.บอกนักศึกษาให้ทราบในหัวข้อแต่ละหัวข้อเพ่ือเตรียมการในการท าความเข้าใจ 

3.พยายามให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนรวมในการสังเกต ซักถาม และตอบค าถาม 

4.ในการสาธิตควรบรรยายให้ละเอียดเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเข้าในในหัวข้อนั้น ๆ 

5.ไม่ควรเร่งการสาธิตอาจท าให้นักเรียนนักศึกษาตามไม่ทันในหัวข้อนั้น ๆ 

6.ต้องประเมินการสาธิตทุกครั้งว่านักเรียนนักศึกษาเข้าใจหรือไม่ 

 

จุดประสงค์วิธีการสอนแบบสาธิต 

1.เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

2.เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาที่ยาก 

3.เพื่อพัฒนาการสังเกต การท าความเข้าใจ 

4.เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการแก้ปัญหา 



20 
 

 

ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต 

วิธีการสอนแบบสาธิตมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

1.ขั้นเตรียมการสาธิต เป็นขั้นตอนการสาธิตซึ่งมีการเตรียมตัวดังนี้ 

 1.1 .ศึกษาบทเรียนที่จะสาธิต 

 1.2. เตรียมอุปกรณ์สาธิต 

 1.3. ทดลองสาธิต 

 1.4 จัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการสาธิต 

2. ขั้นสาธิต เมื่ออาจารย์จึงด าเนินการดังนี้ 

 2.2. ท าการสาธิตให้นักเรียนนักศึกษาดู โดยยึดหลักการสาธิตดังนี้ 

  2.2.1. สาธิตตามล าดับขั้นตอน 

  2.2.2. สาธิตโดยการเขียนพร้อมบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจรูปทรง 

  2.2.3. สาธิตในเรื่องบทเรียนนั้น ๆ 

  2.2.4 ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถมองเห็นและซักถามได้ทั่วถึง 

  2.2.5 เน้นขั้นตอนส าคัญ ของการสาธิตและสรุป  

3.ขั้นสรุปและวัดผล 

 3.1. ดูวิเคราะห์จากผลงานักศึกษาในการท างาน 

 

ข้อดีของการสอนแบบสาธิต 

1. นักเรียนนักศึกษามองเห็นตัวอย่าง ขั้นตอนการท างานอย่างมีระบบ 
2. นักศึกษาเห็นวิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดในตัวงาน 
3. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจได้ง่ายดีกว่าไปศึกษาด้วยตนเอง 

  
 แต่ด้วยในปี 2564 นั้นการเรียนการสอนได้ประสบปัญหาจากสภาวะโรคระบาด โควิด 19 จึงท าให้การ

เรียนการสอนนั้นไม่สามารถเข้ามาเรียนและท าการปฏิบัติงานร่วมกันได้เหมือนปรกติ การท าการวิจัยนี้นั้นจึงต้อง
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ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ของการศึกษาท่ีเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด ทั่วโลกนั้น การสอนในการ
เรียนปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานจิตรกรรม ที่ใช้ในงานวิจัยนี้นั้นจึงประกอบไปด้วย  ใบงาน วีดีทัศน์ในการสอน พร้อมทั้งการ
เก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้ในการสอน เช่น Facebook ระบบ Zoom เป็นต้น 
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บทท่ี 3 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 

ให้นักศึกษาได้อ่านแบบเอกสารชี้แจงอาสาสมัครชื่อโครงการวิจัย  การปรับพื้นฐานการศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน :กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรง
เลขาคณิต เพ่ือท าแบบสอบถามก่อนการทดลองการท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัดนั้นได้ออกมาดังนี้ 

 การตอบแบบสอบถามก่อนเริ่มท าแบบฝึกหัด 
ตอนที่ 1     ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
1. เพศ 

 (   ////// )  1. ชาย คิดเป็น ร้อยละ 60    

(  ////  )  2. หญิง คิดเป็น ร้อยละ 40 

เป็นนักศึกษาเพศชาย 6 คน และเพศหญิง 4 คน ที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ 

2. นักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้นปีที่1 

 (//////////   )ใช่  คิดเป็น ร้อยละ 100  (   ) ไม่ใช่  

 เป็นนักศึกษาคณะศิลปะวิจิตรชั้นปีท่ี 1  ทุกคน 

3.นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการเขียนสีน้ ามาก่อนหรือไม่ 

 ( //////////  )  เคย คิดเป็น ร้อยละ 100 

 (    )  ไม่เคย 

 จากการสอบถาม นักศึกษาทุกคนเคยมีประสบการณ์มรการเขียนมาจากมัธยมศึกษา หรือ ในระดับ 
ปวช. มาแล้วทุกคนแต่เนื่องด้วยการเรียนการสอนที่ผ่านมาไม่เท่ากันทุกคนในความเข้าใจในการเรียนการสอน
จากหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยถอดแบบจากรูปทรงเลขา
คณิต 

ให้ท่านกาเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน                            

              ที่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีความหมายดังนี้ 
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   5  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   มากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   มาก 

   3  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   ปานกลาง 

   2  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   น้อย 

   1  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   น้อยที่สุด 

 

 

ข้อที่ 

 

ประเด็นความเข้าใจ 

ระดับความเข้าใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1 นักศึกษามีความสนใจในการแยกรูปทรงในงานศิลปะ /// ///////    

2 นักศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง   ///////// /  

3 นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการศึกษารูปทรง
เรขาคณิต  

  //////////   

4 นักศึกษามีความสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต และ
รูปทรงธรรมชาติ 

  //////// //  

5 นักศึกษาสามารถถอดรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุได้   ///////// /  

6 นักศึกษามีความสามารถในการเขียนจิตรกรรมสีน้ า
หุ่นนิ่ง 

  ///////// /  

7 นักศึกษาสามารถแยกน้ าหนักของรูปทรงเรขาคณิต
จากวัตถุรอบตัวได้ 

  ////// ////  
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1. นักศึกษามีความสนใจในการแยกรูปทรงในงานศิลปะ 
มากสุด คิดเป็นร้อยละ 30 
มาก     คิดเป็นร้อยละ 70 
จากการสอบถามนักศึกษามีความสนใจในการแยกรูปทรงในงานศิลปะ จากหุ่นนิ่งรอบตัวเป็นอย่าง
มาก ซึ่งดูจากการตอบแบบสอบถามแล้วนั้น 

2. นักศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 90 
น้อย        คิดเป็นร้อยละ 10 
จากการสอบถามนักศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนหุ่นนิ่งมาบ้างแล้ว ในการเขียนรูปทรง
เรขาคณิตอย่างง่าย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 90   
 

3. นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการศึกษารูปทรงเรขาคณิต 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 100 
จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาทุกคนเคยมีประสบการณ์การเขียนหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิตมาแล้ว
ทุกคน ในคนละรูปแบบแตกต่างกัน 

4. นักศึกษามีความสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงธรรมชาติ 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 80 
น้อย        คิดเป็นร้อยละ 20 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงธรรมชาติได้ในระดับปานกลาง
เป็นส่วนมาก 

5. นักศึกษาสามารถถอดรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุได้ 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 90 
น้อย        คิดเป็นร้อยละ 10 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต ที่อยู่ในวัตถุต่างๆ ได้ในระดับปานกลางเป็น
ส่วนมาก 

6. นักศึกษามีความสามารถในการเขียนจิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 90 
น้อย        คิดเป็นร้อยละ 10 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถมีความสามารถเขียนจิตรกรรมสีหุ่นนิ่ง ได้ในระดับปานกลางเป็น
ส่วนมาก 
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7. นักศึกษาสามารถแยกน้ าหนักของรูปทรงเรขาคณิตจากวัตถุรอบตัวได้ 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 60 
น้อย        คิดเป็นร้อยละ 40 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถมีความสามารถแยกน้ าหนักของรูปทรงเรขาคณิตหุ่นนิ่งจากวัตถุ
รอบตัวได้ ได้ในระดับปานกลางและน้อยในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยถอด
แบบจากรูปทรงเลขาคณิต 

 ไม่มีมีข้อเสนอแนะใดๆ จากนักศึกษา 

สรุป  

 จากการแบบสอบถามแล้วนั้น นักศึกษาจ านวน 10 คนนั้น ได้มีความต้องการในการศึกษาและเรียนรู้
เพิ่มเติมในการศึกษาการเขียนจิตรกรรมสีน้ า โดยการถอดรูปทรงเรขาคณิตที่ซ่อนในหุ่นนิ่ง โดยนักศึกษามี
ประสบการณ์การเขียนมาแล้วทุกคนในระดับ มัธยมศึกษาและ ปวช. ซึ่งความเข้าใจมาจากหลากหลายสถาบัน
นั้น ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันจากการท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัดนั้น 

กระบวนการในการปฏิบัตินั้น ใช้เครื่องมือแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาโดยมีการอธิบายวิธีการเขียนอย่าง
ละเอียดทั้งแบบเอกสารและ แบบวีดีทัศน์ เพ่ือใช้ในการอธิบายการเขียนแบบเข้าได้ง่ายขึ้น แบะใช้ในการจดบันทึก 
การเขียนภาพของนักศึกษาเพ่ือน ามาประมวลผลในการสรุปเชิงวิจัยในการเรียนการสอน โดยแบบฝึกหัดนั้นมี 3 
แบบฝึกหัดด้วยกัน 

1.การท าความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 

2.การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุรอบตัว 

3.การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อน 

 โดยการแบ่งแบบฝึกหัดนั้น ใช้กระบวนกการการจัดเรียงความเข้าใจจากรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น สู่
รูปทรงเรขาคณิตท่ีซ่อนอยู่ในวัตถุ และการแยกลักษณะพ้ืนผิววัตถุ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจพ้ืนฐานในการเขียนภาพ 
ทั้งน้ าหนักของวัตถุ สีที่อยู่ในรูปทรง และพ้ืนผิวของวัตถุท่ีแตกต่างกัน 

โดยสั่งงานผ่านระบบโซเชียลมีเดียในสถานการณ์ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ( โคโรน่าไวรัส 19  ) ซึ่งท าให้การ
เรียนการสอนและการวิจัยต้องเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารและการให้ความรู้ 
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ภาพที่14 การสั่งงานผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 

ที่มา: จากผู้วิจัย 

  

 วิธีการในการเรียนการสอนนนั้น จะมีการอัดวีดีโอการเขียนแต่ละ กระบวนการในแบบฝึกหัดที่มีโดยมีการ
อธิบายถึงกระบวนการการเขียน การลงสี วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถเกิดข้ึนได้ในการเขียนสีน้ า ให้อยู่ในการ
บันทึกวีดีโอไม่เกิน 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง และลงในกลุ่มที่ตั้งขึ้นในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
รายวิชา พ้ืนฐานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ า พื้นฐานจิตรกรรม   

 

 

ภาพที่15 การสอนโดยอธิบายในวีดีโอ 

ที่มา จากผู้วิจัย 

จากภาพที่ 15 การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง สีสันที่ใช้ในงาน จะอธิบายวิธีการ
จ าแนกสีที่ใช้ โทนสี วรรณะของสีที่ใช้ในการเขียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะเป็นการอธิบายแบบการปฏิบัติ 
และขยายความจากเอกสารในการเขียนภาพจากแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึก โดยใช้เอกสารในการสอนส่งให้ศึกษา
และท าความเข้าใจ 
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การท าความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 

 

ล าดับ รูปทรง
เรขาคณิต 

รูปทรงธรรมชาติ /หุ่นนิ่ง ค าอธิบาย 

  

 
 
 

 
 

     

วงกลม เป็นรูปทรงพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตที่ซ่อน
อยู่ในรูปทรงต่าง ๆ รอบตัวในรูปทรงธรรมชาติ  และ
รูปทรงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ผลไม้ พุ่มไม้ แจกัน 
ภาชนะ ดอกบัว ฯลฯ  

  

 

 

 

 

สี่เหลี่ยม เป็นรูปทรงเรขาคณติพื้นฐานอีกนหนึ่งรูปทรงท่ี
ซ่อนอยู่ในรูปทรงจะเห็นได้จากรูปทรงสถาปัตยกรรม
เป็นส่วนใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ ยานพาหนะ อาคาร หรือใน
รูปทรงธรรมชาติเช่น ก้อนหิน ภูเขา เป็นต้น  
 

  

 

 

   
 

 

ทรงกระบอก เป็นรูปทรงเรขาคณติอีกรูปทรงหน่ึงที่มี
ความส าคญั เช่น ดินสอ ปากกา ขวด แจกัน ต้นไม้ 
สถาปัตยกรรม เป็นต้น  
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รูปทรงกรวย เป็นรูปทรงเรขาคณติที่ผสมกันระหว่าง
รูปทรงสามเหลี่ยม กับรูปทรงกระบอก ซึ่งเป็นรูปทรงท่ี
ประกอบในรูปทรง เช่น รูปทรงขวดใส่น้ า พุ่มไม้ ดอกไม้ 
ภาชนะต่าง ๆ เป็นต้น  

  

 
 

 

  
 

 

รูปทรงสามเหลี่ยมเราจะเห็นอยู่ในรูปทรงของ
สถาปัตยกรรม ซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกับสี่เหลีย่ม  
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ตารางเปรียบเทียบค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ค าอธิบาย 
 

 
  

 ค่าน้ าหนัก เราเปรยีบเทียบได้ 3 น้ าหนักโดยง่ายใน 
การลงสีและไล่น้ าหนัก เนื่องจากสีน้ านั้นเป็นการใช้
ส่วนผสมของน้ า และ สี ซึ่งเวลาเขียนภาพ นั้นเราใช้
ทั้ง   2    อย่างในการควบคุมวิธีเขียน และผสมสีนั้น
สามารถแบ่งค่าน้ าหนักได้ 3 ระดบั 

ส่วนผสม 
 

 
 

 

 

 

 
 

น้ าหนักแสง ซึ่ง เราใช้ส่วนประกอบของ สี 20% น้ า 
80% ความข้นของสีจะน้อย ส่วนน้ า จะมีปรมิาณที่
เยอะกว่า 

 

 
 

 

 

 

 
 

น้ าหนักกลาง หรือน้ าหนักของวัตถุ ส่วนประกอบของ
สี 50% น้ า 50% ซึ่งใช้สีและน้ ามาผสมในอัตราส่วน
ที่เท่ากัน 

 

 
 

 

 

.  

 
 

ส่วนของน้ าหนักเงา  ส่วนประกอบของ สี 80% น้ า  
20% ความข้นของสี จะมากกว่าน้ าท าให้สีในจานสดีู
เข้มมากท่ีสดุในน้ าหนัก 
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ตารางค่าน้ าหนัก 

ล าดับ รูปทรง
เรขาคณิต 

ค่าน้ าหนัก รูปทรงสีน้ า ค าอธิบาย 

  

 

 

 

 

 

วงกลม เป็นรูปทรงพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ใน
รูปทรงต่าง ๆ รอบตัวเช่น ผลไม้ พุ่มไม้ แจกัน ภาชนะ ฯลฯ 
ซึ่งการท าความเข้าใจน้ าหนัก และรูปทรงนั้นมีความส าคญัท า
ให้เราเข้าใจลักษณะของแสง เงา ได้ โดยรูปทรงกลมนั้นมี
น้ าหนัก โดยไล่จากอ่อนไปเข้ม เปน็น้ าหนักเข้าหากันอย่าง
นุ่มนวลไม่แข็งเพื่อให้รูปทรงนั้นมลีกัษณะมน โค้งไดร้อบ 

 

 
 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยม เป็นรูปทรงเรขาคณติพื้นฐานอีกกันหน่ึงที่ซ่อนอยู่ใน
รูปทรงต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากรปูทรงสถาปัตยกรรม รูปทรง
วัสดุต่าง ๆ รอบตัวเรา เช่น โตะ๊ ตู้ ยานพาหนะ อาคาร หรือ
แม้แต่ ก้อนหิน ภูเขา เป็นต้น ซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นมี น้ าหนัก
ที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิง ในแต่ละระนาบ เพื่อให้เกิดมติิความเป็น
เหลี่ยม สันท่ีชัดเจนจากการตกกระทบของแสง ซึ่งเราจะมอง
ได้ตั้งแต่ 2 ระนาบ ไปจนถึงหลายระนาบ ขึ้นอยู่กับมุมมอง 
และวัตถุตา่ง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการประกอบกับรูปทรง
เรขาคณิตหลายเหลี่ยมมากข้ึน 

  

 

 

 

 

 

ทรงกระบอก เป็นรูปทรงเรขาคณติอีกรูปทรงหน่ึงที่มี
ความส าคญั และ ซ่อนอยู่ในวัตถุรอบตัวเรา เช่น ดินสอ ปากกา 
ขวด แจกัน ต้นไม้ สถาปัตยกรรม เป็นต้น ซึ่งทรงกระบอก
สามารถปรับและผสมกับรูปทรงอ่ืนได้ง่ายและเกดิเป็นรูปทรง
ใหม่ ๆ น้ าหนักของทรงกระบอก จะไล่จากอ่อนไปเข้มตาม
ทิศทางของแสง เพื่อให้เกิดความโค้งมน ไม่แข็งกระด้าง ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของรูปทรงกระบอก 

  

 

 

 

 

 

รูปทรงกรวย เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ผสมกันระหว่างรูปทรง
สามเหลี่ยมกับรูปทรงกระบอก ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีประกอบใน
รูปทรงต่างรอบตัวเช่นรูปทรงขวด พุ่มไม้ ดอกไม้ ภาชนะตา่ง ๆ 
เป็นต้น ซึ่ง มีการใช้น้ าหนัก เหมือนทรงกระบอก แต่มีน้ าหนัก
ไลไ่ปจนถึงยอดแหลม 

  

 

 

 

 

 

รูปทรงสามเหลี่ยม เราจะเห็นแคส่องด้าน ซ้ายขวา เนื่องจาก
เหลี่ยมที่ 3 นั้นจะหลบด้านหลัง ท าให้ค่าน้ าหนักของ
สามเหลี่ยมเกิดการตดักันอย่างชัดเจน มีความสอบจากฐานไป
จนปลายเป็นน้ าหนักเดียวกันในระนาบต่าง ๆ  
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ตารางกระบวนการเขียนรูปทรงเรขาคณิต 

รูปทรงเรขาคณิต ขั้นที ่1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเขียนวงกลมนั้นเราใช้วิธีแบบเปียกบนเปียก โดยลงไล่น้ าหนักจากแสงไปเงา โดยใช้น้ าเป็นสื่อกลางในการผสานสี ทั้ง 3 
น้ าหนักเข้าด้วยกัน ท าให้ไม่เกิดสทีี่ตัดกัน 

 

การลงทิศทางของพู่กัน ค าอธิบาย 
 

 
 

การลงน้ าหนักแรก การวางพู่กันในการเขียนนั้นจะลากไปทิศทางเดียวกันตามรูปทรง โดยไมม่ี
การซ้ ากัน หรือ การปาดป้ายพู่กนัท่ีย้อนทางกันจะท าให้สีนั้น เกิดความไม่กลมกลืนกันได้ จาก
ภาพ เมื่อเราปาดป้ายไปทิศทางเดยีวกันนั้น จะเห็นว่าน้ าจะไหลไปกองรวมกันด้านล่าง 

 

 
 

น้ าหนักที่ 2 นั้นจะลงในส่วนของบริเวณที่เป็นน้ าหนักของวัตถุ ซึ่งจะใช้วิธีลงแบบเดียวกับวิธีที่ 1  
โดยกินพ้ืนท่ี 3 ใน 4 ของรูปทรงกลม 

 

 
 

น้ าหนักที่ 3 นั้น การป้ายพู่กันจะใช้พื้นที่น้อย และ ใช้ปริมาณสีที่เขม้ข้น ปาดไปยังพ้ืนท่ีใต้รูปทรง
ในทิศทางตามความโค้งของรูปทรงโดยใช้พื้นท่ีในส่วนท่ีเป็นเงา ปรมิาณพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 
ของรูปทรง 
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รูปทรงเรขาคณิต ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ค าอธิบาย 

รูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้วิธีเปียกบนแหง้ คือการเขียนแบบเปียก และรอให้แห้งเพื่อท่ีจะเขียนทับท่ีละน้ าหนกัจนครบ เนื่องจากวิธีนี้จะ
สามารถเขียนขอบให้คมและมคีวามชัดเจนของแสงเงาในแต่ละระนาบ 

 

การลงทิศทางของพู่กัน ค าอธิบาย 

 

การสร้างน้ าหนักแรกนั้นใช้สีที่อ่อนท่ีสุด และปาดป้ายพู่กันไปทิศทาง
เดียวกัน ปาดพู่กันลง เพื่อให้น้ ากับสีไหลไปรวมกัน 

 

การสร้างน้ าหนักที่ 2 นั้น รอจนสใีนช้ันแรกแห้ง และปาดป้ายไปตามพื้นท่ีที่
ต้องการลงน้ าหนักที่ 2 และ 3 ไปตามแปลนของพื้นที่เพ่ือให้เกิดความคม
ของมุมและเหลี่ยมรูปทรง 

 

การสร้างน้ าหนักที่ 3 ปาดลงมาในพื้นที่ท่ีเป็นส่วนของเงาท่ีเข้มที่สุดจะเหลือ
พื้นที่ แปลน 1 แปลน เพื่อเพิ่มความคมของรูปทรงสีเ่หลีย่ม 
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รูปทรงเรขาคณิต ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ทรงกระบอกใช้วิธีเขียนแบบเปียกบนเปียก โดยไล่จากข้างใดไปอีกข้างหนึ่งในระนาบแนวดิ่ง เพื่องบอกลักษณะของแสงเงา และ
เป็นการผสานของน้ าหนักให้เกิดความโค้งมน ซึ่งเป็นคณุสมบัติของรปูทรงกระบอก 

 

 

การลงทิศทางของพู่กัน ค าอธิบาย 

 

การปาดป้ายพูกันของทรงกระบอกนั้นจะปาดลงมาเป็นทิศทางเดยีวกันในน้ าหนักที่ 1 

 

น้ าหนักที่ 2 น้ันใช้ปริมาณสีเพิม่มากข้ึนและปาดลงมาในทิศทางเดยีวกับน้ าหนักที่หน่ึงในพื้นที่
ประมาณ 70 % ตัวสีจะวิ่งเข้าหากนัเอง ด้วยการใช้น้ าเป็นสื่อกลาง 

 

น้ าหนักที่ 3 ใช้ปริมาณเนื้อสมีาก โดนปาดลงมาทิศทางเดียวกับ วิธีที ่1 และ 2 ในพ้ืนท่ี  30 %  
และตัวน้ า จะเป็นสื่อกลางให้สีวิ่งเข้าหากันให้ตัววัตถุนั้นดูมปีริมาณที่นุ่มนวล 
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รูปทรงเรขาคณิต ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบาย 

รูปทรงกรวย จะใช้เทคนิคคล้ายกบัรูปทรงกระบอก แตม่ีความแตกต่างกันตรงที่ จุดในการเริ่มของน้ าหนักต่าง ๆ จะอยู่ท่ีปลาย
ยอดแหลม  เนื่องจากเป็นจุดที่เล็กที่สุดของรูปทรงกรวย 

 

การลงทิศทางของ
พู่กัน 

ค าอธิบาย 

 

รูปทรงกรวยนั้นลงสีมาในทิศทางเดียวกันกับทรงกระบอกคือ ลงจากข้างบนลงล่าง แต่จะเริ่มจากจุด
ยอดแหลมเป็นหลัก 

 

น้ าหนักที่ 2 ลงจากหยอดแหลมโดยเพิ่มเนื้อสี และใช้พื้นที่ประมาณ 50%  

 

น้ าหนักที่ 3 ใช้เนื้อสีที่เข้มข้นและลงจากหยอดแหลมโดยพื้นท่ีประมาณ 30 % 
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รูปทรงเรขาคณิต ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 

 

 
 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

สามเหลี่ยมจะต่างจากรูปทรงอ่ืน ๆ เนื่องจากเรา จะมองเห็นระนาบด้านไดเ้พียงสองด้านเท่าน้ัน การท าน้ าหนัก จึงคล้ายกับ
รูปทรงสี่เหลี่ยม เพียงแต่มสีองน้ าหนักเท่านั้น 
 

 

 

การลงทิศทางของพู่กัน ค าอธิบาย 

 

รูปทรงสามเหลี่ยมในน้ าหนักแรกนั้นลงเหมือนรูปทรงกรวย ซึ่งลงจากบนลงล่าง โดยเริม่จากจุดที่
แหลมที่สดุ 

 

น้ าหนักที่ 2 รอจนแห้ง และค่อยลงจากบนลงล่างเช่นกัน จะท าให้เกดิเหลีย่มสัน ของมุม  
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แบบฝึกหัดที่ 1 

 

ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากรูปทรงเรขาคณิตที่ตั้งไว้ โดยท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต 
เรียนรู้ค่าน้ าหนัก โครงสร้าง แสงเงาบนรูปทรงเลขาคณิตด้วยสี  สีเดียว สีโทนฟ้าโดยเลือกใช้สีPrussian Blue,     
สีIndigo , สีCobalt blue โดยเลือกเขียนเพียงสีเดียว ในการสร้างค่่าน้ าหนัก 3 น้ าหนัก โดยให้ความส าคัญกับ
น้ าหนัก ปริมาตร และรูปทรงโครงสร้างของวัตถุ 

 

สี ชื่อสี ค าอธิบาย 
 

 
 

 
Cobalt blue 
 

สีน้ าเ งินเข้มที่ เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิ เนียม
ออกไซด์ สีโคบอลต์บลู เป็นสีฟ้าที่มีความสว่างซึ่งเรามักใช้
เขียนท้องฟ้า และบรรยากาศในภาพและใช้ในงานเซรามิกและ
เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ  

 

 

 
 Indigo 
 
 

 
สีอินดิโก้บลูคือสีน้ าเงินคราม มีความเข้มและความบาง
ในตัวมันเองส่วนมากใช้ในการเขียนวัตถุ และผสมกับสี
อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดน้ าหนักเข้ม 

 

 
 

Prussian blue 
 

ปรัสเซียนบลู เป็นสีน้ าเงินที่ใช้กันแพร่หลายในงานเขียนภาพ
มากว่าสามร้อยปี ในการเขียนภาพ ซึ่งถือเป็นแม่สีในวงจรสี
วัตถุธาตุ ใช้ในการผสมกับสีต่าง ๆ ได้ 
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ตารางข้ันตอนการลงสี 

ขั้นตอน ภาพ อธิบาย 
1  

 
 

 
ลงสีในภาพโดยสามารถลงวัตถุได้พร้อมกันหลาย
ชนิด โดยการควบคุมน้ ากับสีให้ได้ บางวัตถุเช่น
รูปทรงกลมพยายามลงให้ได้ในครั้งเดียวแบบเปียก
บนเปียก เพ่ือให้สีวิ่งเข้าหากันได้ ในส่วนของวัตถุที่
เป็นเหลี่ยม อาจต้องรอจนแห้งเพ่ือลงในน้ าหนัก
ต่อไป 

2  

 
 

ขณะรอแห้งนั้นให้ลงรูปทรงกรวยในแบบเปียกบน
เปียกครั้งเดียวเสร็จเพ่ือรักษาความนุ่มนวลของ
วัตถุให้อยู่ในระนาบแสงและเงา และเมื่อรูปทรง
สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมแห้งแล้วให้เราลงแบบ
เปียก บนแห้งในน้ าหนักที่สองทับลงไปรอจนแห้ง
เช่นรูปทรงสี่ เหลี่ยม ส่วนสามเหลี่ยมมีแค่สอง
น้ าหนัก 

3  

 
 

เมื่อภาพแห้งแล้วให้ลงน้ าหนักที่สามแบบเปียกบน
แห้งบนรูปทรงสี่เหลี่ยมเพ่ือเพ่ิมความคมชัดของ
เหลี่ยมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในภาพ 

4  

 
 

เก็บลายละเอียด พ้ืนหลังและรอยยับของผ้า 
รวมทั้งมิติของโต๊ะที่ตั้งหุ่นเพ่ือให้ภาพมีมิติแสงเงา
มากขึ้น รวมทั้งเงาสะท้อนบนตัวหุ่น 
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 ภาพตัวอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปทรงเรขาคณิตแต่ละรูปทรงมีค่าน้ าหนัก ความต่างที่แตกต่างกันแต่
ละรูปทรงโดยน้ าหนัก แสงเงา ที่ตัดกันอย่างชัดเจน การเขียนสี สีเดียวจะท าให้เราเข้าใจน้ าหนัก ปริมาตรของ
รูปทรง ซึ่งคล้ายกับการวาดเส้น ดินสอด า แต่เป็นการใช้สี สีเดียวในการสร้างค่าน้ าหนัก ซึ่งในท่ีนี้ คือการท าความ
เข้าใจในการควบคุมน้ ากับสีก่อนการไปเขียนวัตถุอ่ืน  
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ใบงาน 

1. ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจ จากเนื้อหาการเขียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากรูปทรงเรขาคณิตตามโจทย์ที่ให้ไว้ ลงบนกระดาษขนาด A2 

โดยลงสีน้ าสีเดียว 

 

 

ขนาด กว้าง 38 x 56 ซม. 
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2.การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุรอบตัว 

 

 

ขั้นตอนการแบ่งสีเป็น 3 น้ าหนัก 

ล าดับ รูปทรง ค่าน้ าหนัก รูปทรงสีน้ า ค าอธิบาย 

1 

   

แอปเปิล เป็นรูปทรงเรขาคณิตทรงกลม
เราแบ่งค่าน้ าหนักได้ 3 น้ าหนักตาม
ปริมาตรของรูปทรงซึ่งสีนั้นจะไล่จากอ่อน
ไปเข้ม  

2 

 

 

  

ชมพู่ เป็นรูปทรงผสมสองรูปทรง ไล่ค่า
น้ าหนักได้ 3 น้ าหนัก ตามรูปทรงท่ี
ประกอบกัน  

3  

 
 

 

 

 

 

มะเขือเทศเป็นอีกผลไม้หนึ่งท่ีได้รปูทรงมา
จากวงกลมกึ่งวงรี ซึ่งน้ าหนักน้ันจะเหมือน
รูปทรงวงกลม 

4  

 

 

 

 

 

หม้อต้มยามองค่าน้ าหนักจากรูป
ทรงกระบอก และ ครึ่งวงกลมตามที่เราได้
ถอดรูปทรงแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าค่าน้ าหนัก
แบ่งได้สามน้ าหนัก น้ าหนักนั้นจะไลจ่าก
อ่อนไปเข้มจากดา้นหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 

5  

 
 

 
 

 

 
 

กล่องวางหุ่นคลุมผ้านั้น ให้เรามองทะลุ
เข้าไปภายใต้ผา้ จะเห็นว่าเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมที่โดนคลมุด้วยผ้าจึงจะเขา้ใจ
น้ าหนักแสงเงาได ้
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ขั้นตอนการเข้าใจการประกอบรูปทรง 

ชมพู่ การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แอปเปิล มาจากรูปทรงกลมซึ่งมีน้ าหนัก โค้งมน และเป็นหลุมตรงกลางด้านบน โครงสร้างเหล่านี้มีผลใน
การท าความเข้าใจน้ าหนักและทิศทางของรูปทรงได้เป็นอย่างดี 

 

แอปเปิล ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ค าอธิบาย 

แอปเปิล เป็นรปูทรงกลมเราแบ่งคา่น้ าหนักได้ 3 น้ าหนักตามปรมิาตรของรูปทรงซึ่งสีนั้นจะไลจ่ากอ่อนไปเข้ม โดยใช้น้ าเป็น
ตัวกลางในการท าการเจือจางของสีให้อ่อนลง และเขม้ขึ้น เพื่อสร้างปริมาตรค่าความต่างของสีในการเขียน 
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ชมพู่ การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

รูปทรงผลไม้ ชมพู่  แบ่งรูปทรงเรขาคณิตออกมาได้เป็นสองรูปทรงคือ รูปทรงกลมซึ่งเป็นฐาน และรูปทรง
กรวยซึ่งเป็นยอดแหลม ท าให้เราเข้าใจน้ าหนัก และปริมาตรของรูปทรงได้เข้าใจมากข้ึน 

 

ชมพู ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
ค าอธิบาย 

การเขียนรูปชมพู่นั้น ขั้นที่ 1 ใช้น้ าในการเจือจางสีแดง เพ่ือให้ออกมาเป็นน้ าหนักอ่อนที่สุด จนเกือบเป็นสีชมพู 
หลังจากนั้นใช้สีเดิมผสม ให้เข้มข้นขึ้นจะได้ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่สามใช้สีโดยผสมสีฟ้าเข้าไป 10 % จะท าให้สี
แดงเข้มขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนค่าสีแดงเป็นสีอ่ืน จึงได้น้ าหนักท่ีเข้มของเงาข้ึนมา 
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มะเขือเทศ การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค าอธิบาย 

รูปทรงมะเขือเทศนั้นมาจากรูปทรงเรขาคณิตกึ่งวงรี และวงกลม น้ าหนัก และการตกกระทบจึงคล้าย
รูปทรงกลม 

 

ชมพู ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
ค าอธิบาย 

การเขียนรูปทรงมะเขือเทศ เราจะนึกถึงรูปทรงกลมก่ึงวงรี ฉะนั้นการเขียนในการลงน้ าหนักแรกนั้นสามารถสี
แสง ซึ่งใช้สีแดง และ เหลืองลงในน้ าหนักแรกได้ หลังจากนั้นในน้ าหนักที่ 2  ผสมสีเดิมในปริมาณที่เข้มข้นขึ้น 
ลงไปในตอนที่น้ าหนักท่ี 1 ก าลังหมาด น้ าหนักท่ี 3  ผสมสีฟ้าไป 10 % เพ่ือเปลี่ยนค่าสีแดงให้เข้มข้ึนเป็นสีของ
เงา ซึ่งใช้กรรมวิธีการเขียนวงกลมเช่นกัน 
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หม้อต้มยา การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
   

ค าอธิบาย 

หุ่นนิ่งหม้อต้มยา จะเห็นได้ว่า จะสามารถ ถอดรูปทรงออกมาได้ 4 ส่วนด้วยกัน โดย ประกอบด้วย
รูปทรงกลม  และรูปทรง กระบอก ซึ่งรูปทรงลม นั้นใช้รูปทรงครึ่งวงกลม ในการสร้างรูปทรงผสม  เมื่อเราถอด
รูปทรงมาได้นั้น เราจะเข้าใจน้ าหนักของแต่ละรูปทรงในการสร้างปริมาตร แสงเงา ในวัตถุนั้น จึงเห็นได้ว่า
รูปทรงเลขาคณิตนั้นซ่อนอยู่ในรูปทรงต่าง ๆ ของวัตถุรอบตัว 

 

 

หม้อต้มยา ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
 

 
 

 

 

 

  
 

ค าอธิบาย 

การลงสีขั้นที่ 1 นั้น ใช้สีในโทนน้ าตาล Yellow Orch, Burn Umber, Burn Siena ซึ่งเป็นสีในโทนน้ าตาล 
เครื่องปั้นดินเผา ขั้นที่ 1 ใช้น้ าเป็นการเจือจางของสีให้มากที่สุดเราจะได้สีน้ าตาลอ่อน ซึ่งเป็นน้ าหนักแรกของวัตถุ
ที่โดนแสง หรือสว่างที่สุด 
ขั้นที่ 2 ใช้สีเดิมในน้ าหนักแรก ผสมให้มีความเข้มข้นข้ึน ลงในส่วนที่เป็นน้ าหนักที่สอง หรือสีของวัตถุ โดยค านึงถึง
ปริมาตรการเขียนรูปทรงกระบอก 
ขั้นที่ 3  ผสมเนื้อสีให้มากกว่าขั้นที่ 2 ซึ่งเนื้อสีจะมีความเข้มข้นขึ้น ลงในส่วนที่เป็นเงาท าให้เกิดปริมาตร ของ
รูปทรง 
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การท าความเข้าใจในมุมการรับแสง 

ภาพตัวอย่าง ค าอธิบาย 

 
 

จากส่วนที่ 1  และ 2 นั้นมีการรับแสงที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ส่วนที่ 1 จะอยู่ด้านบนและมีความโค้งรับขึ้นด้านบน 
ท าให้รับแสงและสร้างค่าน้ าหนักได้มากกว่าส่วนที่ 2 
ซึ่งอยู่ด้านล่างและมีการสอบเล็กลงไปที่ฐาน ท าให้เกิด
การหลบแสง ซึ่งถ้าเราสังเกตจากเส้นขอบตัดกันนั้น 
จะแบ่งทั้ง 2 ส่วนออกจากกัน ท าให้ค่าน้ าหนักนั้น ไม่
เหมือนกัน ในระนาบของการเขียน 
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โต๊ะ/กล่องวางหุ่น การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
 

 

 

ค าอธิบาย 

โต๊ะ/กล่องวางหุ่น จะเห็นได้ว่าเมื่อมองเข้าไปยังรอยยับหรือผ้าที่คลุมนั้นแล้วเราจะเห็นรูปทรงเรขาคณิต สี่เหลี่ยม ซึ่ง
ใช้เป็นฐานในการตั้งหุ่น แล้วจะเข้าใจน้ าหนักของรูปทรงและผ้าบนวัตถุนั้น 

 

โต๊ะ/กล่องวางหุ่น ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ผ้า เมื่อผ้าวางอยู่บนกล่องสี่เหลี่ยมนั้นให้มองลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อน หาน้ าหนักท้ัง 3 น้ าหนัก  ทิศทางของแสงและเราจะ
เห็นโครงสร้างน้ าหนักทั้ง 3 ของผ้า 

ขั้นที่ 1 ลงสีพื้น ออกสีเทา โดยใช้ทุกสีผสมกันเป็นสีกลาง หรือสีเทา 

ขั้นที่ 2 รอจนแห้งและลงน้ าหนัก ในขั้นที่ 2  
ขั้นที่ 3 รอจนแห้งและลงน้ าหนักในข้ันท่ี 3  จึงค่อยใส่ลายละเอยีดรอยยับของผ้า 
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แบบฝึกหัดที่ 2 

 

 

 

 ให้นักศึกษาเขียนภาพ หุ่นนิ่งจากภาพ โดยการท าความเข้าใจ น้ าหนัก แสงเงา ปริมาตร ของรูปทรง
เรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ในหุ่นนิ่ง   

ขั้นตอน ภาพ อธิบาย 
1  

 
 

การลงสีในขั้นตอนที่ 1 นั้นเราสามารถลงสีใน
หลายรูปทรงได้พร้อมกัน และต้องสามารถควบคุม
เวลาได้ในการลงสี ขั้นนี้นั้นเราจะลงน าหนักแรก
ก่อนในส่วนของแสง หรือสีที่อ่อนที่สุด จากสีวัตถุ
นั้น โดยเจือจางน้ า 80 %  

2  

 

ลงน้ าหนั กขั้ นที่  2  ต ามปริ ม าตรวั ตถุ  เ ช่ น 
เครื่องปั้นดินเผาเป็นรูปทรงกระบอก และ ครึ่ง
วงกลม ส่วนผลไม้เป็นรูปทรงกลม ลงน้ าหนักไล่มิติ 
3 น้ าหนัก ให้เกิดแสง วัตถุ เงา 
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3  

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ลงวัตถุ ผลไม้อ่ืน ในรูปทรงกลมเป็น
ส่วนใหญ่โดยไล่ 3 น้ าหนัก ตามสีของวัตถุผลไม้ 
เช่น มะเขือเทศ มีสีเหลืองอมส้ม ใช้สีส้มเจือจาง
น้ า ในน้ าหนักแรก และค่อยเพ่ิมความข้นของสี
ขึ้นมา โดยการผสมสีแดง  และเจือสีน้ าเงินใน
น้ าหนักท่ี 3  ประมาณ 10% เพ่ือไม่ให้ค่าสีเปลี่ยน 

4  

 
 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากลงวัตถุต่าง ๆ เรียบร้อย ให้
มาลงผ้า เนื่องจากผ้ามีสีขาว จึงผสมสีเทา  ( สี
กลาง ทุกสีผสมเป็นสีเทา ) เจือจางน้ า 80% 
เพ่ือให้มีความบางใกล้เคียงสีขาวแต่มีปริมาตรสีอยู่ 
ลงในส่วนที่เป็นผ้า บนกล่องสี่เหลี่ยม 

5  

 
 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อขั้นตอนที่ 4 แห้งแล้ว ให้ใช้สีเทา
ที่เจือจางแล้วผสมให้ข้นขึ้นเพ่ือเพ่ิมความเข้มของ
สี  และลงในส่วนที่ เป็นน้ าหนักขั้นที่  2  ตาม
ปริมาตร รูปทรงสี่เหลี่ยม บนผ้า รวมถึงรอยยับที่มี
บนผ้า และใต้วัตถุ เพ่ือให้วัตถุ นั้นวางอยู่บนพื้น 

6  

 
 
 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อขั้นตอนที่ 5  แห้งแล้ว ให้ลง
น้ าหนักที่ 3 ลงในส่วนที่เข้มที่สุดของผ้า และใต้
วัตถุ เป็นน้ าหนักเงา เพ่ือให้เกิดปริมาตร ของ
กล่องสี่เหลี่ยม และ รอยยับของผ้าที่เข้มที่สุด 
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7 

 
 

ลงพ้ืนหลังในสีโทรกลาง หรือเทา เพ่ือคัดแสงของ
รูปทรงที่อยู่ข้างหน้า และในภาพ โดยไล่จากอ่อน
ไปเข้มตามทิศทางของแสง 

 

 

 

จากภาพตัวอย่างจะเห็นความแตกต่างของรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพ จากแสง เงาของวัตถุ ซึ่ง
แสงเงาจะแยกและบอกความเป็นพ้ืนผิวของวัตถุนั้นขึ้นมา สู่สายตาเรา จากภาพ ที่เราถอดรูปทรงเรขาคณิตออกมา
นั้น เห็นรูปทรงเรขาคณิตผสมในภาพ ตั้งแต่ วงกลม สี่เหลี่ยม ทรงกระบอก ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม เป็นต้น เมื่อ
เราเข้าใจรูปทรงที่ซอ่นอยู่แล้วจะท าให้เราสามารถสร้างน้ าหนัก มิติ ให้เกิดข้ึนในรูปทรงได้ 
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ใบงาน 

1. ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจ จากเนื้อหาการเขียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุรอบตัว 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากหุ่นนิ่งตามโจทย์ที่ให้ไว้ ลงบนกระดาษขนาด A2 โดยลงสีน้ าสี

ตามรูปแบบที่เห็น  
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การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อน 

 

 

 หุ่นนิ่งที่ 3 นั้นจะมีรูปทรงใหม่อยู่ 3 รปูทรงคือ  

1.เหยือกน้ า  2.ดอกบัว  3.แตงโม   

ล าดับ รูปทรง ค่าน้ าหนัก รูปทรงสีน้ า ค าอธิบาย 
1   

 
 

 

 

 

รูปทรงเหยือกน้ านั้นเราจะแบ่งค่า
น้ าหนักได้ 3 น้ าหนัก ซึ่งมาจาก
ส่วนประกอบของรูปทรงกระบอก
ผสมกับรูปทรงครึ่งวงกลม 

2  

 

 
 

รูปทรงดอกบัวนั้น มาจากรูปทรง
กลมเนื่องจาก ใจกลางของดอกบัวจะ
เป็นครึ่งวงกลม และปกคลุมด้วยกลีบ 
จนเป็นทรงกลมและเกิดยอดแหลม 

3.  

 

 

 

 

รูปทรงแตงโมนั้นจะเหมือน
สามเหลี่ยม ซึ่งท าให้ง่ายในการมอง
พ้ืนที่น้ าหนัก ก่อนที่จะเขียนลาย
ละเอียด 
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ขั้นตอนการเข้าใจการประกอบรูปทรง 

เหยือกน้ า การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
 

 

  

ค าอธิบาย 

เหยือกน้ านั้นเป็นวัตถุมันวาว เมื่อเราต้องการที่จะเขียนวัตถุมันวาวนั้น เราจะสนใจลายละเอียดที่สะท้อนภายใน
วัตถุ จนลืมรูปทรงแสงเงาของวัตถุนั้น รูปทรงเหยือกน้ าที่เห็นแบ่งเป้น 3 ส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยรูปทรง 2 
รูปทรง คือ รูปทรงกระบอก ในรูปทรงที่ 1 และ 3 กับรูปทรงครึ่งวงกลมในรูปทรงที่ 2 
 

 

เหยือกน้ า ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

    
ค าอธิบาย 
จากภาพการเขียนน้ าหนักข้ันที่ 1 นั้นเราจะใช้สีออกโทรเทา ฟ้า  ( สีกลาง ) เพ่ือท าน้ าหนักแรก โดยการลงทั้งรูปทรง
และเว้นตรงจุดที่สว่างที่สุดไว้ 
ขั้นที่ 2  ให้เราลงน้ าหนักในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3  ซึ่งเป็นระนาบเดียวกัน โดยไล่น้ าหนักจากอ่อนมาเข้ม ตามรูป
ทรงกระบอก โดยมีการแทรกสีของวัตถุรอบข้างเข้าไปด้วยจากภาพขั้นที่ 2 นั้น ในส่วนที่ 1 จะมีสีของดอกบัวแทรก
เข้ามา และในส่วนที่ 3 จะมีสีของผ้าแทรกเข้ามา เนื่องจากวัตถุ เป็นวัตถุมันวาว ซึ่งเหมือนกระจกสะท้อน จึ ง 
สามารถมองเห็น และสะท้อนสีรอบข้างได้ 
ขั้นตอนที่ 3  ให้เราสังเกตลายละเอียดของวัตถุรอบข้างที่สะท้อนเข้าในเหยือกน้ า และค่อยลงเก็บลายละเอียดให้ครบ 
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ดอกบัว การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 

 

 
 

 

 
 

ค าอธิบาย 

ดอกบัว นั้นเป็นรูปทรงธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 2 รูปทรง คือรูปทรงกลม และ รูปทรงกรวย ซึ่ง 
ทั้งสองรูปทรงนี้ประกอบกันออกมา ในรูปแบบของดอกบัวตูม ท าให้ดูแสงดเงาในรูปทรงที่เข้าใจง่ายขึ้น 
 

 

 
เหยือกน้ า ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 
จากการเขียนแบ่งได้ 3 ขั้นตอนคือ  น้ าหนักของ แสง วัตถุ และ เงา 
ขั้นตอนที่ 1 เราลงสีโดยรวม โดยเราสามารถ ใช้น้ าหนักของแสงได้ในสองสี คือสีแดงอ่อน และเขียวอ่อนมาลงพร้อม
กันในน้ าหนักแรกได ้
ขั้นตอนที่ 2 ใช้สีเดิม ผสมให้ข้นขึ้นลงในน้ าหนักที่ 2  ในส่วนที่ไม่โดนแสง ซึ่งในภาพนั้นจะอยู่ด้านล่าง ซึ่งให้ค านึงถึง
รูปแบบของรูปทรงกลม และทรงกรวย  
ขั้นตอนที่ 3  ลงในส่วนที่เป็นเงาโดยผสมน้ าหนักให้ข้นขึ้นลงในส่วนที่เป็นเงา  ซึ่ง เราสามารถ ลงในเทคนิค แบบเปียก
บนเปียกได้  เมื่อน้ าหนักได้ ลายละเอียดจะเกิดหลังจากน้ าหนักที่เกิดขึ้น 
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แตงโม การถอดรูปทรง การเปรียบเทียบรูปทรง 
 

 
 
 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

แตงโมนั้นมาจากรูปทรงสามเหลี่ยมเราจะเห็นได้ว่า เราจะเห็นแค่ 2 ด้านเมื่อเราสามารถแยกน้ าหนักได้ เราจะแบ่ง
น้ าหนักง่าย  ได้ อย่างเข้าใจ ซ้ายขวา และจึงน ามาลงรายละเอียดต่อไป 
 

 

แตงโม ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบาย 
เราแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ในการลงสี 
ขั้นที่ 1  เราลงสีในส่วนของแสงทั้งภาพ โดยใช้สีแดงและเหลืองผสมลงไปพร้อมกัน ได้ ในน้ าหนักแรก 
ขั้นที่ 2  ลงน้ าหนัก ที่สองในส่วนที่ไม่โดนแสง โดยค านึงถึง โครงสร้างสามเหลี่ยม    
ขั้นตอนที่ 3  ลงลายละเอียดส่วนต่าง ๆ เมื่อแห้งแล้ว  
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แบบฝึกหัดที่ 3 การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อน 

 

 

 ให้นักศึกษาให้นักศึกษาเขียนภาพ หุ่นนิ่งจากภาพ การท าความเข้าใจ น้ าหนัก แสงเงา ปริมาตร ของ
รูปทรงเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ในหุ่นนิ่ง โดยค านึงถึงบรรยากาศภายในภาพ และความแตกต่างกันของวัตถุ 

ขั้นตอนการวาดภาพ 

ขั้นตอน ภาพ อธิบาย 
1  

 
 

การลงสีในขั้นตอนที่ 1 นั้นเราสามารถลงสีในหลายรูปทรงได้
พร้อมกัน และต้องสามารถควบคุมเวลาได้ในการลงสี ขั้นนี้นั้นเรา
จะลงน าหนักแรกก่อนในส่วนของแสง หรือสีที่อ่อนที่สุด จากสี
วัตถุนั้น  โดยไล่จากซ้ายไปขวา ที่ละวัตถุ  

2  

 
 

ลงน้ าหนักขั้นที่ 2 ลงรูปทรงดอกบัวโดย ลงทีละดอก ในรูปทรง
วงกลม ไล่น้ าหนักจากอ่อนไปหาเข้ม  ที่ละดอก ในการผสมสีนั้น
เราสามารถใช้สองสีลงในคราวเดียวกันได้ ในภาพ ใช้เขียวกับแดง
อ่อน และเหลืองในการสร้างน้ าหนักของรูปทรงในครั้งเดียว 
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3  

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ลงวัตถุเหยือกน้ า ซึ่งเป็นวัตถุมันวาว เราจะลงในรูป
ทรงกระบอก ก่อน ค่อยลง วัตถุที่สะท้อนเข้ามาภายในเหยือกน้ า  
เพ่ือท าให้ผิววัตถุมีลักษณะ มันวาว  

4  

 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 ลงวัตถุต่าง ในภาพ ให้ครบถ้วน ตามค่าน้ าหนัก ของ
วัตถุแต่ละชนิด 

5  

 
 

ขั้นตอนที่ 5 ลงพื้นในส่วนที่เป็นผ้า และรอยยับ รวมถึงน้ าหนักเงา 
ในการลงผ้าครั้งนี้ สีฟ้าที่ใกล้วัตถุที่วางไว้เราสามารถ เจือสีของ
วัตถุนั้นลงไปได้ เพ่ือให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ไม่ตัดขาดกันเกินไป 

6  

 
 

ขั้นตอนที่ 6 ลงพ้ืนหลังโดยใช้สีของบรรยากาศทั่วไป ที่เราเห็นใน
ภาพ น าเข้าไปผสมผสานกัน โดยดูสีจากวัตถุในภาพ และวัตถุ
รอบด้าน สร้างมิติให้เกิดข้ึนภายในภาพ 
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 จากการเขียนภาพนี้นั้นเราจะเห็นได้ว่า มีพ้ืนผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน  คือพ้ืนผิวของผลไม้ที่มีเปลือก  
พ้ืนผิวของผลไม้ที่มีความชุ่มช่ า ( แตงโม )  และพ้ืนผิวมันวาว  ซึ่งถ้าเราสามารถแยกชนิดของวัตถุต่าง ๆ ออกมาได้
นั้น เราจะสามารถบอก ว่าวัตถุนั้นเป็นประเภทอะไรบ้าง เช่น วัตถุจากธรรมชาติ หรือวัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งการ
เข้าใจในวัตถุดังกล่าวนั้น มีความส าคัญในการต่อยอดในการสร้างสรรค์ และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ  ในการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมตามแนวความคิดต่อไปได้ 
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ใบงาน 

1. ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจ จากเนื้อหาการเขียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อน 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากหุ่นนิ่งตามโจทย์ที่ให้ไว้ ลงบนกระดาษขนาด A2 โดยลงสีน้ าสี

ตามรูปแบบที่เห็น  

 

 

ขนาด เอ 2 
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เมื่อเสร็จกระบวนการในการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะส่งผลงานทั้งขณะท า และผลงานส าเร็จ ส่งเข้า
มาใน กลุ่มเฟสบุ๊ค ( Facebook ) เพ่ือให้อาจารย์ได้เห็นภาพและ วิจารณ์ผ่านสื่อโซเชียล  

   

ภาพที่16 การส่งผลงาน และการวิจารณ์ผลงาน 

ที่มา จากผู้วิจัย 

 จากภาพ.....จะเป็นการวิจารณ์ ผ่านผลงานทางโซเชียล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงถึงกระบวนการเขียนของ
นักศึกษาในชั้นเรียน ในการพัฒนางานชิ้นต่อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการเรียนการสอนที่ได้เกิดขึ้นในการท าแบบฝึกหัด จ านวน 3 แบบฝึกหัดแล้วนั้น มีการใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาจ านวน 10 คนที่อยู่ในการวิจัยการเรียนการสอนครั้งนี้ โดยในแต่ละครั้งได้มีการ
สอบถามก่อนการเข้าชั้นเรียน และสอบถามเมื่อท าการเขียนหลังท าแบบฝึกหัด ผ่านสื่อโซเชียล เฟสบุ๊ค ( face 
book ) ในการสอบถามนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ 

1.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาเรื่องเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมโดยการถอด
รูปทรงเลขาคณิต 
 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพขององค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนรูปทรงเลขาคณิตในหลายมิติ ผสมกัน 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม 
 

 

ภาพที่17 การสอบถามในการเรียนการสอน 

ที่มา ผู้วิจัย 

 จากภาพจะมีการสอบถามเป็นรายบุคคลในการเรียนการสอนการเขียนสีน้ า จากแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบ ทั้ง
ก่อนการเรียน และหลังท าแบบฝึกหัดซึ่งการสอบถามมาจากการตั้งค าถามในการก่อนการเรียนการสอนว่าการมี
ประสบการณ์ มาก่อนไหมและมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และหลังการเรียนการสอนเมื่อผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห ์
และ หลังท าแบบฝึกหัด ทั้ง 3 แบบฝึกหัดแล้วนั้นมีความเข้าใจมากข้ึน หรือเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนขึ้นมามากน้อยแค่ไหน  
จะมีการแจ้งการส่งงานจ านวนงานตามแต่ละชิ้นงานเพื่อใช้ในการดูความตั้งใจ และสอบถามเหตุผลต่าง ๆ ของ
นักศึกษา 
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ภาพที่ 18 การติดตามงานในการเรียนการสอน 

ที่มาจากผู้วิจัย 

โดยแบ่งเป็นเกณฑ์แต่ละแบบฝึกหัดออกมาในรูปแบบตามการขาดหวังจากผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เข้า
รับการศึกษาเรื่องเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมโดยการถอดรูปทรงเลขาคณิต  เป็นส าคัญ  และ เพ่ือศึกษา
คุณภาพขององค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนรูปทรงเลขาคณิตในหลายมิติ ผสมกัน และเป็นการพูดคุยกับนักศึกษา
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม จากแบบฝึกหัด และการเรียน
การสอนที่ผ่านมา โดยผลงานของนักศึกษานอกเหนือจากการพูดคุยนั้น จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ ในแต่ละ
แบบฝึกหัด 

 
โดยแบบฝึกหัดที่ 1  แบ่งออกมาในรูปแบบของตารางดังนี้ 

แบบฝึกหัดที่ 1 การท าความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 

1.รูปทรง  

การเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต จากหุ่นที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกมาเป็น 

0-50 คะแนน รูปทรงบิดเบี้ยว มีขนาด และโครงสร้างที่ไม่ได้เหมือนแบบที่ตั้งไว้ ทั้ง ขนาด ความสูง ระยะ 

51-60 คะแนน รูปทรงสามารถวางอยู่บนฐานได้ แต่โครงสร้างยังไม่เข้ารูปทรง ( คือ โครงสร้างยังมีการ
ผิดเพี้ยน เส้นโครงสร้างยังไม่ตรงตามแบบรูปทรงที่ตั้งไว้ ) 

61-70 คะแนน รูปทรงเส้นฐานโครงสร้างภายในรูปทรงมีความ มั่นคง แต่ตัวขนาดของรูปทรงยังมีขนาดที่
ผิดเพี้ยนไม่เท่ากัน 

71-80 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความใกล้เคียงรูปทรง และระยะ ปริมาตร 

81-90 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความใกล้เคียงรูปทรง และระยะ ปริมาตรมากขึ้น 

91-100 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความสมบูรณ์ในรูปทรง และระยะ ปริมาตร 
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2.ค่าน้ าหนัก 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถแสดงค่าน้ าหนักให้เกิดปริมาตรได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถแสดงค่าน้ าหนักได้บ้าง แต่ไม่ครบ และไม่สมบูรณ์ในค่าน้ าหนัก 3 น้ าหนัก หรือ 
อาจจะมีค่าน้ าหนักในบางหุ่นบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

 61-70 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนักได้ในบางส่วน ทั้งส่วนที่เป็นหุ่น และพ้ืนหลังแต่ยังขาด
ความสมบูรณ์ ในหลายส่วนซึ่งคิดเป็นปริมาณภาพประมาณ 60 % 

 71-80 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้เกือบครบ 3 น้ าหนัก อาจมีการผิดพลาดบ้างในส่วน
ของค่าน้ าหนัก ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 80 % 

 81-90 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้เกือบครบ 3 น้ าหนัก อาจมีการผิดพลาดบ้างในส่วน
ของค่าน้ าหนัก ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 90 % 

 91-100 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

3.เทคนิคการเขียน 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียน โดยใช้น้ ากับสีได้บ้างแต่อาจจะมีข้อบกพร่องหลายที่ 

 61-70 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียน  และสร้างน้ าหนัก โดยเทคนิคได้ 60 % 

 71-80 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนและสร้างน้ าหนัก ควบคุมโครงสร้าง โดยเทคนิคได้ 80 % 

 81-90 สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนและสร้างน้ าหนัก ควบคุมโครงสร้าง โดยเทคนิคได้90 % 

 91-100 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนและสร้างน้ าหนัก ควบคุมโครงสร้าง ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

4.ภาพรวม 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถจัดภาพวางองค์ประกอบหรือการควบคุมทคนิคในการเขียนได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรงและน้ าหนักได้ประมาณ 50% 

 61-70 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรงและน้ าหนักได้ประมาณ60 % 

 71-80 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรงและน้ าหนักได้ประมาณ80 % 

 81-90 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรงและน้ าหนักได้ประมาณ90 % 

 91-100 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรงและน้ าหนัก ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 



63 
 

รูปแบบตารางให้คะแนน 

ล าดับที ่ เนื่อเรื่องในการให้คะแนน           ตารางคะแนน หมายเหต ุ
  0-50/F 51-60/D 61-70/C 71-80/B 81-90/B+ 91-100/A  

1 รูปทรง        

2 ค่าน้ าหนัก        

3 เทคนิคการเขียน        

4 ภาพรวม        

 รวม        

 

 

แบบฝึกหัดที่ 2 การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุรอบตัว 

 1.รูปทรง  

การเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต จากหุ่นที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกมาเป็น 

0-50 คะแนน รูปทรงบิดเบี้ยว มีขนาด และโครงสร้างที่ไม่ได้เหมือนแบบที่ตั้งไว้ ทั้ง ขนาด ความสูง ระยะ 

51-60 คะแนน รูปทรงสามารถวางอยู่บนฐานได้ แต่โครงสร้างยังไม่เข้ารูปทรง ( คือ โครงสร้างยังมีการ
ผิดเพี้ยน เส้นโครงสร้างยังไม่ตรงตามแบบรูปทรงที่ตั้งไว้ ) 

61-70 คะแนน รูปทรงเส้นฐานโครงสร้างภายในรูปทรงมีความ มั่นคง แต่ตัวขนาดของรูปทรงยังมีขนาดที่
ผิดเพี้ยนไม่เท่ากัน 

71-80 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความใกล้เคียงรูปทรง และระยะ ปริมาตร 

81-90 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความใกล้เคียงรูปทรง และระยะ ปริมาตรมากขึ้น 

91-100 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความสมบูรณ์ในรูปทรง และระยะ ปริมาตร 

2.ค่าน้ าหนัก 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถแสดงค่าน้ าหนักให้เกิดปริมาตรได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถแสดงค่าน้ าหนักได้บ้าง แต่ไม่ครบ และไม่สมบูรณ์ในค่าน้ าหนัก 3 น้ าหนัก หรือ 
อาจจะมีค่าน้ าหนักในบางหุ่นบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

 61-70 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนักได้ในบางส่วน ทั้งส่วนที่เป็นหุ่น และพ้ืนหลังแต่ยังขาด
ความสมบูรณ์ ในหลายส่วนซึ่งคิดเป็นปริมาณภาพประมาณ 60 % 
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 71-80 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้เกือบครบ 3 น้ าหนัก อาจมีการผิดพลาดบ้างในส่วน
ของค่าน้ าหนัก ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 80 % 

 81-90 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้เกือบครบ 3 น้ าหนัก อาจมีการผิดพลาดบ้างในส่วน
ของค่าน้ าหนัก ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 90 % 

 91-100 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

3.เทคนิคการเขียน 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียน โดยใช้น้ ากับสีได้บ้างแต่อาจจะมีข้อบกพร่องหลายที่ 

 61-70 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียน  และสร้างน้ าหนัก โดยเทคนิคได้ 60 % 

 71-80 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนและสร้างน้ าหนัก ควบคุมโครงสร้าง โดยเทคนิคได้ 80 % 

 81-90 สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนและสร้างน้ าหนัก ควบคุมโครงสร้าง โดยเทคนิคได้90 % 

 91-100 คะแนน สามารถควบคุมเทคนิคการเขียนและสร้างน้ าหนัก ควบคุมโครงสร้าง ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

4. การใช้สี 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถใช้สีหรือผสมสีได้เลย 

 51-60 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ 50% 

 61-70 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้ 60 % 

 71-80 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้ 80 % 

 81-90 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้  สีในวัตถุ และสี
บรรยากาศ 90 % 

 91-100 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้  สีในวัตถุ และสี
บรรยากาศ ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

4.ภาพรวม 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถจัดภาพวางองค์ประกอบหรือการควบคุมเทคนิคในการเขียนได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีได้ประมาณ 50% 

 61-70 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีประมาณ60 % 
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 71-80 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีได้ประมาณ80 % 

 81-90 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีได้ประมาณ90 % 

 91-100 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสี ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

รูปแบบตารางให้คะแนน 

ล าดับที ่ เนื้อเรื่องในการให้คะแนน           ตารางคะแนน หมายเหต ุ
  0-50/F 51-60/D 61-70/C 71-80/B 81-90/B+ 91-100/A  

1 รูปทรง        

2 ค่าน้ าหนัก        

3 เทคนิคการเขียน        

4. การใช้ส ี        

5 ภาพรวม        

 รวม        

 

 

3.การท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อน 

1.รูปทรง  

การเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต จากหุ่นที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกมาเป็น 

0-50 คะแนน รูปทรงบิดเบี้ยว มีขนาด และโครงสร้างที่ไม่ได้เหมือนแบบที่ตั้งไว้ ทั้ง ขนาด ความสูง ระยะ 

51-60 คะแนน รูปทรงสามารถวางอยู่บนฐานได้ แต่โครงสร้างยังไม่เข้ารูปทรง ( คือ โครงสร้างยังมีการ
ผิดเพี้ยน เส้นโครงสร้างยังไม่ตรงตามแบบรูปทรงที่ตั้งไว้ ) 

61-70 คะแนน รูปทรงเส้นฐานโครงสร้างภายในรูปทรงมีความ มั่นคง แต่ตัวขนาดของรูปทรงยังมีขนาดที่
ผิดเพี้ยนไม่เท่ากัน 

71-80 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความใกล้เคียงรูปทรง และระยะ ปริมาตร 

81-90 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความใกล้เคียงรูปทรง และระยะ ปริมาตรมากขึ้น 

91-100 คะแนน รูปทรงมีฐานโครงสร้างที่สมบูรณ์ขนาดมีความสมบูรณ์ในรูปทรง และระยะ ปริมาตร 

2.ค่าน้ าหนัก 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถแสดงค่าน้ าหนักให้เกิดปริมาตรได้เลย 
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 51-60 คะแนน สามารถแสดงค่าน้ าหนักได้บ้าง แต่ไม่ครบ และไม่สมบูรณ์ในค่าน้ าหนัก 3 น้ าหนัก หรือ 
อาจจะมีค่าน้ าหนักในบางหุ่นบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

 61-70 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนักได้ในบางส่วน ทั้งส่วนที่เป็นหุ่น และพ้ืนหลังแต่ยังขาด
ความสมบูรณ์ ในหลายส่วนซึ่งคิดเป็นปริมาณภาพประมาณ 60 % 

 71-80 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้เกือบครบ 3 น้ าหนัก อาจมีการผิดพลาดบ้างในส่วน
ของค่าน้ าหนัก ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 80 % 

 81-90 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้เกือบครบ 3 น้ าหนัก อาจมีการผิดพลาดบ้างในส่วน
ของค่าน้ าหนัก ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 90 % 

 91-100 คะแนน สามารถเข้าใจและแสดงค่าน้ าหนัก ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

3.การแยกรูปทรง 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถแยกรูปทรงและวัตถุได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถแยกโครงสร้างรูปทรงและความแตกต่างได้บางส่วน 

 61-70 คะแนน สามารถแยกโครงสร้างรูปทรงและความแตกต่างได้โดยเทคนิคได้ 60 % 

 71-80 คะแนน สามารถแยกโครงสร้างรูปทรงและความแตกต่างได้ โดยเทคนิคได้ 80 % 

 81-90 คะแนน สามารถแยกโครงสร้างรูปทรงและความแตกต่างได้ โดยเทคนิคได้90 % 

 91-100 คะแนน สามารถแยกโครงสร้างรูปทรงและความแตกต่างได้ ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

4. การใช้สี 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถใช้สีหรือผสมสีได้เลย 

 51-60 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ 50% 

 61-70 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้ 60 % 

 71-80 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้ 80 % 

 81-90 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้  สีในวัตถุ และสี
บรรยากาศ 90 % 

 91-100 คะแนน สารมารถเข้าใจในการใช้สีและการผสมสีได้ และแสดงค่าน้ าหนักสีได้  สีในวัตถุ และสี
บรรยากาศ ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 
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5.ภาพรวม 

 0-50 คะแนน ไม่สามารถจัดภาพวางองค์ประกอบหรือการควบคุมเทคนิคในการเขียนได้เลย 

 51-60 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีได้ประมาณ 50% 

 61-70 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีประมาณ60 % 

 71-80 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีได้ประมาณ80 % 

 81-90 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสีได้ประมาณ90 % 

 91-100 คะแนน สามารถสร้างภาพรวมในเรื่องของแสง รูปทรง น้ าหนัก และสี ได้สมบูรณ์ ทั้งภาพ 

รูปแบบตารางให้คะแนน 

ล าดับที ่ เนื้อเรื่องในการให้คะแนน           ตารางคะแนน หมายเหต ุ
  0-50/F 51-60/D 61-70/C 71-80/B 81-90/B+ 91-100/A  

1 รูปทรง        

2 ค่าน้ าหนัก        

3 การแยกรูปทรง        

4. การใช้ส ี        

5 ภาพรวม        

 รวม        

 

 เมื่อเราได้ตารางในการให้คะแนน ในการเขียน ออกมาได้แล้วนั้น เราจะสามารถแยกจ าเพาะ การเขียนของ
นักศึกษาในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้นโดยบอกจากปัจจัย ตามแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัดข้างต้นได้ ให้เราสามารถให้
คะแนนได้ง่ายขึ้น และน ามาใช้ในการตรวจงานนักศึกษา  

   

ภาพที่ 19 การสั่งงานผ่านสื่อ Facebook 

ที่มา ผู้วิจัย 
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 จากภาพที่ ... ในรายวิชาจะมีการสั่งใบงานผ่านสื่อ Facebook  เนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โคโรน่า
ไวรัส 19 จึงท าให้ไม่สามารถเข้ามาเรียนและอธิบายในชั้นเรียนได้ จึงจ าเป็นต้องเป็นการเรียนออนไลน์ และส่งงาน 
ผ่านมาทาง ช่องทางเดิม และมีการวิจารณ์งานผ่านสื่อโซเชียลกลับไปยังผู้เรียน นักศึกษาทุกคนที่ส่งงาน  

ก่ารศึกษาการเก็บข้อมูลจากผลงานนักศึกษาท้ัง 3 ชิ้น จะมีการดูความเป็นมาและการพัฒนาในการปฎิบัติงาน ทั้ง 3 
แบบฝึกหัด โดยนักศึกษา จ านวน 10 คน 

จากแบบฝึกหัดที่ 1 การท าความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 

ใบงาน 

3. ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจ จากเนื้อหาการเขียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 
4. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากรูปทรงเรขาคณิตตามโจทย์ที่ให้ไว้ ลงบนกระดาษขนาด A2 

โดยลงสีน้ าสีเดียว 
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แบบฝึกหัดที่ 2  

สร้างน้ าหนัก มิติ ให้เกิดข้ึนในรูปทรงได 

ใบงาน 

3. ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจ จากเนื้อหาการเขียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุรอบตัว 
4. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากหุ่นนิ่งตามโจทย์ที่ให้ไว้ ลงบนกระดาษขนาด A2 โดยลงสีน้ าสี

ตามรูปแบบที่เห็น  

 

แบบฝึกหัดที่ 3 

ใบงาน 

3. ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจ จากเนื้อหาการเขียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อน 
4. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ าจากหุ่นนิ่งตามโจทย์ที่ให้ไว้ ลงบนกระดาษขนาด A2 โดยลงสีน้ าสี

ตามรูปแบบที่เห็น  
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นักศึกษาคนท่ี  1  

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรว
ม 

รวม  

98 98 95  95 96.5  

2  

 

89 91 87 การ
ใช้ส ี

90 90.4  

95 

3 
 

 

 

89 91 การแยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

91 91  

89 95 

 

นักศึกษาคนท่ี 2  

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

97 97 98  98 97.5  
2  

 

95 97 93 การ
ใช้ส ี

92 94.4  

95 

3 
 

 

 

91 90 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

92 92  

95 92 
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นักศึกษาคนท่ี 3  

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

95 96 93  97 93.75  

2  

 
 

97 96 95 การ
ใช้ส ี

97 96  

95 

3 
 

 

 

93 92 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

87 90.8  

95 87 

 

นักศึกษาคนท่ี 4  

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

93 93 95  95 94  

2 

 
 

95 94 96 การ
ใช้ส ี

94 95.2  

97 

3 
 

 

 

94 95 การแยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

94 95  

96 96 
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นักศึกษาคนท่ี 5 

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

95 95 91  95 94  

2  

 

96 97 97 การ
ใช้ส ี

97 96.8  

97 

3 
 

 
 

93 94 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

93 93.8  

94 95 

 

นักศึกษาคนท่ี 6 

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรว
ม 

รวม  

 87 88 93  90 89.5  

2 

 
 

87 86 84 การ
ใช้ส ี

90 87  

88 

3 
 

 

 

87 89 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

90 89  

88 91 
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นักศึกษาคนท่ี 7 

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 
 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

86 90 90  94 90  

2  

 

88 87 87 การ
ใช้ส ี

90 88  

88 

3 
 

 

 

83 84 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

88 84.8  

85 84 

 

นักศึกษาคนท่ี 8 

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรว
ม 

รวม  

75 74 80  85 78.5  

2  

 
 

79 81 79 การ
ใช้ส ี

85 80.6  

79 

3 
 

 77 81 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

85 79.8  
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77 79 

 

นักศึกษาคนท่ี 9 

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 

 
 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

84 80 80  85 82.25  

2  
 

   การ
ใช้ส ี

  นักศึกษาไม่ส่งงาน 

 

3 
 

 

 

78 80 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

83 80.6  

81 81 

 

นักศึกษาคนท่ี 10 

แบบฝึกที่  ผลงาน คะแนน หมายเหตุ 
1  

 

 

เกณฑ์คะแนน  
รูปทรง ค่า

น้ าหนัก 
เทคนิค
การ
เขียน 

 ภาพรวม รวม  

78 84 85  85 83  

2  

 

78 81 85 การ
ใช้ส ี

85 82.8  
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77 85 การ
แยก
รูปทรง 

การ
ใช้ส ี

85 81.6  

80 81 

จากการสังเกตและสอบถามนักศึกษาท่ีได้ศึกษาในรายวิชาถึงความเข้าใจแล้วนั้น ตามแบบฝึกหัดที่ให้
นักศึกษาไปนั้นมีการท างานตามแบบฝึกหัดที่ยากขึ้นตามกระบวนการการเรียน จึงแบ่งออกมาได้ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา ตารางคะแนน/ชิ้น หมายเหตุ 
  1 2 3  
1 นักศึกษาคนท่ี 1 96.5 90.4 91 นักศึกษามีการพัฒนา เข้าใจในการเขียนและแยก

รูปทรงได้พัฒนาขึ้นซึ่งดจูากตัวงาน และผลงานใน
การพัฒนาของรูปทรงความเข้าใจน้ าหนักในการ
เขียนรูปทรงเรขาคณติ 

2 นักศึกษาคนท่ี 2 97.5 94.4 92 นักศึกษามีการพัฒนา เข้าใจในการเขียนและแยก
รูปทรงได้พัฒนาขึ้นซึ่งดจูากตัวงานโดยเฉพาะการ
ใช้สีและมีความเข้าใจในการใช้น้ าหนักในภาพและ
วัตถ ุ และผลงานในการพัฒนาของรูปทรงความ
เข้าใจน้ าหนักในการเขียนรูปทรงเรขาคณติ 

3 นักศึกษาคนท่ี 3 93.75 96 90.8 นักศึกษามีการพัฒนา เข้าใจในการเขียนและแยก
รูปทรงได้พัฒนาขึ้นซึ่งดจูากตัวงาน และผลงานใน
การพัฒนาของรูปทรงความเข้าใจน้ าหนักในการ
เขียนรูปทรงเรขาคณติโดยเฉพาะการพยายาม
เข้าใจในการลงพื้นหลังให้เกดิระยะมิติในการสร้าง
รูปทรง มิติของภาพ 

4 นักศึกษาคนท่ี 4 94 95.2 95 นักศึกษามีการพัฒนา เข้าใจในการเขียนและแยก
รูปทรงได้พัฒนาขึ้นซึ่งดจูากตัวงาน และผลงานใน
การพัฒนาของรูปทรงความเข้าใจน้ าหนักในการ
เขียนรูปทรงเรขาคณติ และมีความน่าสนใจในการ
เขียนรูปแบบเฉพาะตน ได้อย่างน่าสนใจ 

5 นักศึกษาคนท่ี 5 94 96.8 93.8 นักศึกษามีการพัฒนา เข้าใจในการเขียนและแยก
รูปทรงได้พัฒนาขึ้นซึ่งดจูากตัวงาน และผลงานใน
การพัฒนาของรูปทรงความเข้าใจน้ าหนักในการ
เขียนรูปทรงเรขาคณติ มีความเขา้ใจน้ าหนัก การ
ใช้สีให้เกิดมิติ ในภาพ การลงพื้น สีบรรยากาศที่มี
การอยู่ร่วมกันไดภ้ายในภาพ 



76 
 

6 นักศึกษาคนท่ี 6 89.5 87 89 นักศึกษามีการพัฒนา ขึ้นในแตล่ะภาพ ทั้งน้ าหนัก 
และรูปทรงในกการเขียนภาพ อาจมีการเขียนท่ียัง
ควบคุมไมไ่ด้ในบางพื้นที ่

7 นักศึกษาคนท่ี 7 90 88 84.8 นักศึกษามีการพัฒนา ในการเขียนและพยายามท า
ความเข้าใจ ในการเขียน การลงสีอาจมีการไล่
น้ าหนัก และการควบคุมเทคนิคท่ียังไม่มั่นใจในบาง
พื้นที ่

8 นักศึกษาคนท่ี 8 78.5 80.6 79.8 นักศึกษามีการพัฒนาในการพยายามท า
ความเข้าใจรูปทรง รูปร่าง น้ าหนัก และมิติที่
ดีขึ้นในแต่ละชิ้นงาน 

9 นักศึกษาคนท่ี 9 82.25 - 80.6 นักศึกษามีการพัฒนา ในเรื่องของความเข้าใจใน
รูปทรงการเขียน แต่อาจจะต้องใช้เวลาและการสัง 
เกตที่มากขึ้นในแตล่ะรูปทรง 

10 นักศึกษาคนท่ี 10 83 82.8 81.6 นักศึกษามีการพัฒนาการเขียน และมเีทคนิคการ
เขียนที่แสดงเอกลัก็ณเ์ฉพาะตัวไดด้ีแต่ต้องให้
ความส าคญัในการร่างครงสร้างของวัตถุได้มากขึ้น 

 

หมายเหตุ จากแบบฝึกหัดนี้ไม่สามารถน ามาวัดผลคะแนนทั้งปีการศึกษาได้ เนื่องจากเป็นการดูการพัฒนา
ในการเขียนแบบฝึกหัด 3 แบบฝึกหัด 
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บทท่ี 5 

สรุป 

 

 จากการท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัดแล้วนั้นมีการให้คะแนน แนะน าการท างานในการพัฒนาการเขียน
จิตรกรรมสีน้ า และการน าไปต่อยอดใสชนกการสร้างสรรค์งานต่อไป โดยมีการให้ท าแบบสอบถามฉบับเดิมเพ่ือดู
การเปลี่ยนแปลงหลังจากได้ทดลองการท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบแล้วนั้น 

1.  แบบสอบถามฉบบันี้ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ: การปรับพื้นฐานการศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน:กรณีศึกษา เทคนิค
การเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเลขาคณิต หลังจากท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัด 
2.  แบบสอบถามฉบบันี้ มทีั้งหมด  3  ตอน  แบ่งเป็น 

       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
       ส่วนที ่2 ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยถอดแบบจาก
รูปทรงเลขาคณิต 

       ส่วนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง
โดยถอดแบบจากรูปทรงเลขาคณิต   

ตอนที่ 1     ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
1. เพศ 

 (  ///// )  1. ชาย คิดเป็น ร้อยละ 55    

(  ////  )  2. หญิง คิดเป็น รอ้ยละ 45 

 

2. นักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้นปีที่1 

 (//////// )ใช่  คิดเป็น ร้อยละ 100  (   ) ไม่ใช่  

3.นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการเขียนสีน้ ามาก่อนหรือไม่ 

 ( ///////// )  เคย คิดเป็น ร้อยละ 100 

 (    )  ไม่เคย 
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ส่วนที่ 2 ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยถอดแบบจากรูปทรงเลขา
คณิต 

ให้ท่านกาเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน                            

              ที่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีความหมายดังนี้ 

   5  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   มากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   มาก 

   3  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   ปานกลาง 

   2  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   น้อย 

   1  หมายถึง  ประสบปัญหาในระดับ   น้อยที่สุด 

 

 

ข้อที่ 

 

ประเด็นความเข้าใจ 

ระดับความเข้าใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 นักศึกษามีความสนใจในการแยกรูปทรงในงานศิลปะ /////// //    

2 นักศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง  /////////    

3 นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการศึกษารูปทรง
เรขาคณิต  

 //////// /   

4 นักศึกษามีความสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต และ
รูปทรงธรรมชาติ 

/// //////    

5 นักศึกษาสามารถถอดรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุได้ ////// ///    

6 นักศึกษามีความสามารถในการเขียนจิตรกรรมสีน้ า
หุ่นนิ่ง 

// ///////    

7 นักศึกษาสามารถแยกน้ าหนักของรูปทรงเรขาคณิต
จากวัตถุรอบตัวได้ 

//////// /    
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1. นักศึกษามีความสนใจในการแยกรูปทรงในงานศิลปะ 

มากสุด คิดเป็นร้อยละ 75 
มาก     คิดเป็นร้อยละ 25 
จากการสอบถามนักศึกษามีความสนใจในการแยกรูปทรงในงานศิลปะ จากหุ่นนิ่งรอบตัวเป็นอย่าง
มากที่สุดหลังจากได้ท าแบบฝึกหัดท้ัง 3 แบบฝึกหัด ซึ่งดูจากการตอบแบบสอบถามแล้วนั้น 

2. นักศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
มาก  คิดเป็นร้อยละ 100 
จากการสอบถามนักศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนหุ่นนิ่งมากขึ้นเป็นอย่างมาก 

3. นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการศึกษารูปทรงเรขาคณิต 
มาก  คิดเป็นร้อยละ 85 
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 15 
จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาทุกคนเคยมีประสบการณ์การเขียนหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิตมาแล้ว
หลังจากได้ท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัด 

4. นักศึกษามีความสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงธรรมชาติ 
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 35 
มาก       คิดเป็นร้อยละ 65 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงธรรมชาติได้ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดหลังจากได้ท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัด 

5. นักศึกษาสามารถถอดรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ในวัตถุได้ 
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 65 
มาก       คิดเป็นร้อยละ 32 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต ที่อยู่ในวัตถุต่างๆ ได้ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดหลังจากได้ท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัด 

6. นักศึกษามีความสามารถในการเขียนจิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง 
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 25 
มาก       คิดเป็นร้อยละ 75 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถมีความสามารถเขียนจิตรกรรมสีหุ่นนิ่ง ได้ในระดับมากถึงมากที่สุด
หลังจากได้ท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัด 

7. นักศึกษาสามารถแยกน้ าหนักของรูปทรงเรขาคณิตจากวัตถุรอบตัวได้ 
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 85 
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มาก       คิดเป็นร้อยละ 15 
จากการสอบถามนักศึกษาสามารถมีความสามารถแยกน้ าหนักของรูปทรงเรขาคณิตหุ่นนิ่งจากวัตถุ
รอบตัวได้ ได้ได้ในระดับมากถึงมากที่สุดหลังจากได้ท าแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบฝึกหัด 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยถอด
แบบจากรูปทรงเลขาคณิต 

 ไม่มี 

   จึงสรุปได้ว่าจากการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง”การปรับพ้ืนฐานการศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
จัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเลขาคณิต” การทดลอง
การวิจัย โดยใช้นักศึกษาจ านวน 10 คนนั้น จากการสมัครใจ ในการเรียนเสริมในห้องเรียน เพ่ือดูการพัฒนาการ
ถอดรูปทรงอย่างเข้าใจในการเขียนจิตรกรรมสีน้ านั้น มีการพัฒนา ท าความเข้าใจ จากการเฝ้าสังเกต และดูผลงาน
ทั้ง 3 ชิ้นนั้น นักศึกษามีเกณฑ์ในระดับ “ดี” ซึ่ง นักศึกษานั้นมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 จึงน า แบบฝึกหัดนี้มา ทอลอง และใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งต่อยอดมาจากการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนสีน้ าจากรูปทรงเลขาคณิต”จึงเป็น แรงบันดาลใจในการน ามาวิจัยการเรียนการสอน ในชั้นเรียน
สีน้ าต่อมา เพ่ือหวังต่อยอดให้นักศึกษามามารถน าไปเป็นความรู้ในการท ากระบวนการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต  

จากการ วิเคราะห์ผลงานของนักศึกษา จะเห็นว่ามีความเข้าใจในการมองรูปทรงเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ได้
ยกตัวอย่างของ นักศึกษา คนที่ 7 ซึ่งมีการพัฒนาทางด้านความเข้าใจในเชิงโครงสร้าง 

 

   
 

ภาพที่ 20 ผลงานนักศึกษาคนที่ 7 
ที่มา ผู้วิจัย 

  
จากภาพที่ 20 จะเห็นถึงการท าความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องรูปทรงเรขาคณิต เราจะเห็นพัฒนาการ

ในการท าความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ในหุ่นนิ่ง ทั้งการเรียนรู้การสร้างน้ าหนัก การท าความเข้าใจน้ าหนัก
รูปทรงกลมที่ซ่อนอยู่ในวัตถุ มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากการสอบถามกับนักศึกษานั้น นักศึกษา
สามารถตอบและอธิบายได้อย่างเข้าใจมากข้ึนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี  
 ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นการทดลอง กับนักศึกษา 10 คนนี้นั้น มีไม่ประสบผลส าเร็จ 1 คน เนื่องด้วย
นักศึกษาไม่ท างานครบตามจ านวนแบบฝึกหัด แต่จากการสอบถามนักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยก็หวัง
ต่อไปว่าการวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้นักศึกษา สามารถไปต่อยอดในการสร้างสรรค์การท าความเข้าใจเบื้องต้นได้ใน
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การสร้างงานด้านทัศนศิลป์ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาทางด้านเทคนิคเฉพาะตัวจะเห็นได้ในงานเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ของคณะศิลปวิจิตร  
 

     
 

รูปที่ 21 เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ที่มา ผู้วิจัย 

 
 จากรูปที่ 21.จะเห็นว่า ภาพเหมือนกัน การมองภาพ การใช้โทนสี และการมองภาพรวม จะมีเอกลักษณ์
เฉพาะตนที่ต่างกัน  ซึ่งเกิดจากการท าความเข้าใจ และอธิบายในเชิงทฤษฎีการสร้างงานจิตรกรรมเบื้องต้นให้
นักศึกษาแต่ละคน จึงท าให้เกิดเอกลักษณ์เฉาพตนในการสร้างภาพของนักศึกษาจากการศึกษาต่อจากเรื่องของ
รูปทรงเรขาคณิต 
 
 จึงสรุปได้ว่าการ วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง”การปรับพื้นฐานการศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดการองค์
ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งโดยอ้างอิงจากรูปทรงเลขาคณิต” นั้น ถือว่าประสบ
ความส าเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้สร้างสรรค์หวังว่า จะได้ต่อยอด
ในการสร้างความรู้ ต่าง ๆ ให้นักศึกษาต่อไปได้ในการสร้างสรรค์งานทางด้านทัศนศิลป์ 
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