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 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว ดังนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม เพื่อสรางสรรคผลงานภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ซ่ึงใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยเลือก
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และมีกรอบแนวคิดของการออกแบบและพัฒนา ประกอบดวย 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ เร่ิมจากขั้นตอนแรก เปนการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลของสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม และเทคนิคการ
ถายภาพ ขั้นตอนที่ 2 เปนการออกแบบทดลองถายภาพลักษณะของผลไมเพื่อเปรียบเทียบกับสตรีเพศ 
ใน 3 สวน คือ แผนหลัง/บั้นทาย หนาอก และอวัยวะเพศ ขั้นตอนที่ 3 เปนการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
ขั้นตอนที่ 4 เปนการสรางผลงานจริงโดยการปรับปรุงจากขอมูลในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นนําผลงานออก
จัดแสดง และขั้นตอนที่ 5 เปนการประเมินผลภาพถายอีกครั้งโดยผูเขาชมงาน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา การอุปมาอุปไมยระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของ
ผลไม สามารถนํามาถายทอดผานงานศิลปะภาพถาย โดยมีโครงสรางของภาพถายตามแนวคิดทัศนศิลป 
ที่อุปมาอุปไมยระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไมได ดวยการใชเทคนิคถายภาพขาวดํา 
และสามารถที่จะสื่อความหมายได ผลการวิจัยคร้ังนี้ไปพัฒนารูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปะใน
ศาสตรของทัศนศิลปไดอีกรูปแบบหนึ่ง ตามหลักการทางสุนทรียศาสตร ซ่ึงถือไดวาเปนศิลปะสมัยใหม 
ที่ตรงตามยุคตามสมัยสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน และสามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดอีกทาง
หนึ่งดวย 
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 In this study. The research is intended to investigate the following approach to create 
figurative imagery. The body of a woman on the appearance of the fruit. The creation of figurative 
imagery. The body of a woman on the appearance of the fruit. The use of quantitative research 
methods. Researchers selected a random sample of a specified method. The framework consists of the 
design and development process, design and development of the five phases starting from scratch. 
The documents and related research. To gather information on the nature of female sexual physiology 
of fruit. And imaging techniques step 2, the design was a feature of the fruit compared with women in 
three parts: the back / buttocks, breasts and genital stages 3 to assess the satisfaction of Experts on the 
photo. metaphorical Between women's physiological characteristics of the wood step 4 is actually 
produced by the update of the information in step 3, and then to work out on display. And step 5 is not 
provided by the visitors. 
 
 The results of this study show that. The analogy between the physiology of female sexual 
characteristics of the fruit. Can be transmitted through art. The structure provided by the visual arts. 
The analogy between the physiology of female sexual characteristics of the fruit. By using black and 
white photography. And can be meaningful. The results of this research to develop a model for the 
creation of works of art in the visual arts is another. Principles of aesthetics. Which can be considered 
as art. That meets the modern era meet current events. And to create new knowledge. With the other 
hand. 



ประกาศคณุูปการ 
 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีจากความกรุณาและชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่ง ของ
รองศาสตราจารยสมศักดิ์ ชวาลาวัณย ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา
แนะนําตั้งแตเร่ิมพัฒนาโครงรางการวิจัย และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนและเอาใจใสตลอดระยะเวลา
การทําปริญญานิพนธจนงานวิจัยนี้สําเร็จลงไดอยางสมบูรณและอาจารยถนอม ชาภักดี กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธที่ไดถายทอดความรู แนวคิด วิธีการ เสนอแนะ และตรวจแกไข ขอบกพรองตางๆ 
ที่เปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธ ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมที่กรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบปากเปลา 
พรอมทั้งกรุณาใหคําแนะนําขอคิดที่เปนประโยชนตองานวิจัยนี้เปนอยางมาก 
 ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยที่ไดกรุณาปรับปรุงแกไขขอบกพรองและใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือใหถูกตอง
สมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ผูวิจัยไดอางอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยถนอม ชาภักดี  ,รองศาสตราจารยธเนศ วงศยานนาวา ,อาจารยกมล 
เผาสวัสดิ์ และอาจารยเกษม เพ็ญภินันท อาจารยผูอบรมสั่งสอนและเปดโลกทัศนที่แปลกใหม สราง
ประสบการณที่ดีเพิ่มเติมความรูที่ไมมีแตในหองเรียน  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสําราญ-คุณแมดวงใจ เกษมวัฒนา สําหรับกําลังใจกําลังทรัพย
และการสนับสนุนในทุกๆดานอยางดีเสมอมา ขอขอบคุณหนึ่งในแรงบันดาลใจ นางสาวอรพรรณ หันสังข 
และเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ทุกคน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ความงามที่แทจริงตามธรรมชาติเปนสุนทรียศาสตรรอบตัวที่มนุษยพึงรับรูและสัมผัสได
ถึงแมการตีคาความงามจะแตกตางกันไปตามปจจัยและคุณสมบัติเฉพาะที่หลากหลายแตกตาง แตความ
งามแหงสตรีกลับเปนความงามที่ ยอมรับกันอยางสากลและเปดกวางทางความคิดมากขึ้น
(http://www.geocities.com) ปฏิเสธไมไดวาความงามกับผูหญิงนั้นเปนสิ่งคูกัน ภาพแนว Nude เปนศิลปะ
อีกแนวหนึ่งที่แสดงถึงความงามของสรีระเปนหลัก มีมาตั้งแตสมัยโบราณมีความหมายวาภาพเปลือยไม
สวมเสื้อผา ในสมัยโบราณจะเปนภาพเขียนศิลปนสมัยโบราณนิยมวาดภาพ Nude เสียสวนมาก โดยวาด
เปนลักษณะของเทพเจาตางๆ ตอมาก็เริ่มมีการวาดคนมากขึ้นมีการแสดงออกทางอารมณในแบบที่
หลากหลายมากขึ้นและเริ่มมีความเปนอิโรติก (Erotic) เขามาในงานไมไดเจาะจงเปนรูปเทพเจาเพียง
อยาง เดียวหลังจากนั้นเมื่อภาพถายเกิดขึ้นผูคนเริ่มใหความสนใจ เพราะเปนศิลปะแขนงใหมขึ้นที่
สามารถ ถายทอดอารมณของศิลปนไดดีและเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตอมาเริ่มมีการคิดคนเทคนิคตางๆ 
ที่ใชกับการถายภาพ ภาพถายจึงกลายเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่เปนที่นิยมกันมาก ศิลปนที่มีช่ือเสียงในงาน 
Nude เชน Giorgione ,May Ray ,David Hamilton ,Joyce Tenneson ,Raiph Gibson เปนตน 
 Nude เมื่อกลาวขึ้นมาก็ทําใหผูฟงจินตนาการไปไดตางๆ นานาในความหมายของงานประเภท
นี้นั้นมีความหมายหลากหลายไมไดเปนส่ิงลามกอนาจารตามที่หลายๆ คนเขาใจ ภาพ Nude ไดแบง
ลักษณะของภาพเปนสองแบบใหญๆ คือ Fine Art Nude และ Erotic and Pornography Nude ซ่ึงมี
ความหมายดังนี้ Fine Art Nude  คือ  ภาพเปลือยที่มีลักษณะของการสราสรรคภาพ  มีแนวความคิด
ออกมาอยางมีศิลปะ  อาจมีการนําเทคนิคตางๆ เขามาใชในงานภาพถายหรือผลงานนั้นๆ ดวยก็ได 
Erotic and Pornography Nude คือ ภาพเปลือยที่แสดงออกมาในลักษณะลามกอนาจารไมเนนความงาม
ทางศิลปะที่มาจากแนวความคิด แตจะเนนไปทางกามารมณเพื่อส่ือทางการคา  หรือเปนสื่ออนาจาร
เทานั้นไมมีนัยยะใดทางศิลปะแฝงอยู 
 งานในรูปแบบ Fine Art Nude ในปจจุบันไมไดเพียงแตนําเสนอแคสรีระหรือความงามของ
แสงเงาเพียงอยางเดียวเหมือนสมัยแรกๆ แตมักสรางเสนหโดยมีการแฝงนัยยะหรือสัญลักษณส่ือแทนสิ่ง
ที่จะพูด เชน ดอกไม  ใบไม  ตนไม  และฟอรมของวัตถุตางๆยกตัวอยางเชนในผลงานภาพถายของ 
Nobuyoshi Araki มีการนําดอกไมมาเปนนัยยะสื่อเร่ืองเพศ  เปนตน ทําใหงานประเภทนี้มีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้นขาพเจาจึงตองการตอยอดและสรางผลงานศิลปะภาพถายแนว Nude Art ตามแนวความคิดที่
ไดวางไวโดยนําเอา Metaphor หรือ การอุปมาอุปไมยมาใชในงานศิลปะ 



2 

 อุปมาอุปไมย หรือ Metaphor จัดวาเปนส่ิงหนึ่งที่มีประโยชนมากโดยการอุปมาอุปมัย หรือ 
Metaphor นี้จะชวยใหความคิดที่ไรรูปรางดูเปนนามธรรมจับตองไมไดกลายเปนรูปธรรมที่จับตองได
งายขึ้น  มนุษยเรามีการอุปมาอุปมัยกันมายาวนานและเปนเรื่องปกติสามัญอยูแลวทําใหการทําความ
เขาใจและการใช Metaphor ในงานศิลปะไมใชเร่ืองเขาใจยากแตอยางใด  มนุษยเรานี้ทํางานดวยระบบ
รูปภาพเปนหลักถาเราพูดคําวา “นก” สมองของเราจะสรางภาพของ “นก” ขึ้นมาในทันทีจะเปนนก
อะไรอยางไรก็แลวแตขอมูลพื้นฐานในจิตใตสํานึกของแตละคน  แตที่แนๆ ก็คือภาพนกจะผุดขึ้นมาใน
หัวของเราทันทีไมใชตัวอักษร “น” และ “ก” (http://talk.to/camera • http://www.bangkokpost.com) 
 ดวยเหตุนี้เองอะไรก็ตามที่ส่ือเปนไปเปนรูปภาพไดงายสมองของเราจึงสามารถจดจําหรือ
ตอบสมองไดอยางสะดวกรวดเร็วและเขาใจถึงส่ิงนั้นไดงายกวาคําพูดหรือตัวอักษรที่ส่ือไปในลักษณะ
นามธรรม  ยกตัวอยางเชน ถาเราพูดถึง “ความสวยงาม” สมองของเราจะตองตีความวา “ความสวยงาม” 
นั้นเปนอยางไรอาจจะไดภาพที่ชัดเจนหรือคลุมเครือก็เปนไดทั้งนั้น  กลาวคือนิยามหรือภาพในสมอง
ของคําวาสวยงามของแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน  ในขณะที่ถาเราพูดวา “ดวงจันทร” ทุกคนจะสามารถมี
ภาพดวงจันทรขึ้นมาในหัวไดทันที  ดังนั้นถาเราตองการพูดถึงอะไรที่เปนนามธรรมจับตองไมได
อยางเชน “ความสวยงาม” เราก็ใชคําอุปมาอุปไมย หรือ Metaphor มาชวยทําใหเปนรูปธรรมจับตองไดงาย 
เชน “ผิวเธอชางสวยงามผุดผองราวกับแสงจันทร” สมองก็จะสามารถเขาถึงถอยคําเหลานั้นไดงายขึ้น 
 ศิลปะเปนของคูกับจินตนาการ ประหนึ่งพื้นที่ระบายอารมณ ภาพวาดลวงตา เปนงานศิลปะ
อัน ซับซอนซอนหลายภาพไวในงานชิ้นเดียว ทดสอบความสามารถในการเฉลียวของคน เปนอารตที่มี
ประโยชนในการศึกษาของมนุษย เร่ืองการรับรูทางดานรูปทรง สี และความลึกของวัตถุ หลายภาพใน
ที่นี้ดูไมยาก ส่ิงที่ลวงสายตาในแตละภาพเกือบทั้งหมดเปนใบหนามนุษย บางภาพเดนสะดุดตา แตบาง
ภาพก็ไมงายหากวัดกันในเวลาไมกี่วินาที 
 ศิลปะภาพถายถือกําเนิดในทวีปยุโรป เชนเดียวกับศิลปะแขนงอื่น ๆ และนับตั้งแตเร่ิม
วิวัฒนาการก็มีคําถามเกิดขึ้นอยูเสมอวา ภาพถายเปนศิลปะจริงหรือไม เมื่อ การถายภาพเกิดขึ้นใหม ๆ 
การยอมรับวาภาพถายเปนงานศิลปะประเภทหนึ่ง เพราะภาพถายตองใชเครื่องมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรมาก การยอมรับวาภาพถายเปนศิลปะนั้นก็เปนมุมแคบ สืบเนื่องมาจากความไมเขาใจศิลปะ
ของภาพถายอยางแทจริง ภาพถายเปนศิลปะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกตางจากศิลปะแขนงอื่น ๆ 
หลายประการ 
 ภาพถายมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของประชากรในสังคมอยางยิ่ง เพราะสามารถใชเปน
เครื่องมือการสื่อสารในกิจการตาง ๆ เชน ศิลปะการศึกษา การทหาร การแพทย ระบบสารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธและการโฆษณาสินคา เพื่อแสดงอดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังจะเห็นไดจากสุภาษิตจีน
บทหนึ่ง กลาว “ภาพเพียงภาพเดียวดีกวาคําพูดพันคํา “ซ่ึงหมายถึงการสื่อสารดวยการบรรยายลักษณะ
คน สัตว ส่ิงของ สถานที่ และเหตุการณตาง ๆ ดวยคําพูดหรือวัจนภาษา สัก 1,000 คํา ก็ไมสามารถทําให
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ผูรับสารมีความรู ความเขาใจ เกิดอารมณและความรูสึกตอส่ิงเหลานั้น ดีเทากับการใชภาพถายเปนสื่อ
ระบบการสื่อสาร เพียงภาพเดียว ความสําคัญของภาพยังสามารถสรางความเชื่อถือไดดีกวาภาพใน
รูปแบบอื่น การใชภาพถายประกอบการพิจารณาคดีในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูพิพากษาได
เห็นส่ิงแวดลอมและสถานการณนั้นไดดียิ่งขึ้น หรือการใชภาพถายในการโฆษณาชักชวนเพื่อหาเสียง
เลือกตั้งบุคคลเปนผูแทน เพื่อกิจการตาง ๆ รวมถึงการใชภาพถายอื่นทําตุการณ ประวัติความเปนมาตาง ๆ 
ของบุคคล ทําใหการบันทึกความทรงจํามีความเปนรูปธรรมสูงกวาการจดบันทึกดวยอักษร ปจจุบัน
ภาพถายสีธรรมชาติมีอิทธิพลสูงมากในการถายทอดความคิดทัศนคติ และสรางภาพพจน ไดใกลเคียง
สถานการณจริง 
 ประโยชนของการถายภาพนั้นสามารถนําไปใชเพื่อการถายภาพไดหลากหลายรูปแบบไมวา
จะเพื่อบันทึกความทรงจําหรือนําไปสรางสรรคผลงานเพื่อสรางเปนงานศิลปะ ซ่ึงภาพถายที่นําไป
สรางสรรคผลงานทางศิลปะนั้นก็มีอยูดวยกันมากมาย เนื่องจากภาพถายนั้นสะดวกงายตอการใชงานยิ่ง
ในปจจุบันมีการสรางกลองที่สะดวกตอการใชงาน ยิ่งเปนการงายมากกวาใชอุปกรณอ่ืนๆ ยิ่งทําให
ผลงานศิลปะการถายภาพมีจํานวนมากกวาผลงานทางศิลปะแบบอื่นๆ ซ่ึงการสรางผลงานศิลปะผาน
การถายภาพนั้นมีอยูดวยกันมากมายหลายรูปแบบ เชน ศิลปะการถายภาพคนหรือท่ีเรียกวา portrait หรือ
ศิลปะการถายภาพสถาปตยกรรม หรือศิลปะการถายภาพแนววิจิตร (fine art) หรือการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะการถายภาพเวลากลางคืน และอ่ืนๆ อีกมากมายหลากหลายรูปแบบ 
 ปจจุบันขอมูลจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน หนังสือพิมพ ส่ืออิเล็กทอนิก ฯลฯ จะเห็น
ไดวาสังคมไทยยังไมเปดรับงานแนว Nude Art สักเทาไร สวนใหญผูที่ไมไดอยูในวงการศิลปะก็จะมอง
ศิลปะ Nude Art วาเปนอนาจารลามกมากกวาจะเปนศิลปะและถูกจับตามองเปนพิเศษหรือไมก็ถูกจํากัด
พื้นที่การแสดงผลงาน ทั้งนี้ก็เพราะสังคมไทยยังปดในเรื่องเหลานี้อยูอาจดวยเหตุผลตางๆในทางลบ
หรือพูดงายๆ ก็คือ “เอาเรื่องพวกนี้ออกไปใหหางจากเด็กๆ”  
 แตดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมานี้เองผูวิจัยจึงคิดที่จะตองการนําเสนอผลงานแนว Nude Art ที่
เด็กก็ดูไดผูใหญก็ดูดีใหทุกคนทุกวัยไมตองรูสึกกลัวหรือรูสึกวาเปนสิ่งนาอายที่จะดูผลงาน โดยผลงาน
จะใช Form ของผลไมส่ือนัยยะแทนสิ่งที่จะพูดออกมาตรงๆ ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาผลไมชนิดตางๆ นั้น
จะมีรูปทรงพื้นผิวที่แตกตางกันและตัวผลไมเองในบางมุมบางจังหวะมีลักษณะคลายสรีระของผูหญิง 
จึงนําจุดเดนตรงนี้ของผลไมมาถายทอดเรื่องราวออกมาเปนงานศิลปะในรูปแบบของตัวเอง ผลงาน
ศิลปะชุดนี้มุงเนนและวาดวยเรื่องการอุปมาอุปไมย (Metaphor) ผานความงามในรูปแบบของ Form เปน
สัญลักษณที่ส่ือและทําใหนึกถึงความงามของสรีระในสตรีเพศ แบงเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก แผนหลัง
บั้นทาย หนาอก และอวัยวะเพศ ซ่ึงความงามในเรื่องของเพศนี้ไมไดเปนเรื่องอนาจาร ลามก หรือนา
เกลียดแตอยางใดหากแตเปนความงามยางแทจริงที่ธรรมชาติสรางสรรคขึ้นมา และจากแนวความคิด
ขางตนนี้ทําใหเกิดเปนงานศิลปะภาพถายแนว Nude Art ขึ้น ซ่ึงในงานวิจัยชุดนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชผลไมมา
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เปนองคประกอบหลักในงาน เพราะผลไมเหลานี้มีลักษณะคลายกับสรีระของผูหญิงซึ่งผลไมนั้นมี
พื้นผิว รายละเอียด และสวนเวาสวนโคงตางๆ ที่กอเกิดจินตนาการใหนึกและสื่อถึงความเปนสตรีเพศ
และแฝงไปดวยความหมายของสัญลักษณแหงชีวิตเชนเดียวกับมนุษย 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม 
 2. เพื่อสรางสรรคผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะ
ของผลไม 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม จากแหลงขอมูลจากใน
อดีตถึงปจจุบันและศึกษามุมมองของสังคมที่มีตอภาพถาย แนว Nude เพื่อถายทอดออกมาเปนผลงาน
ศิลปะภาพถาย ตามแนวคิดทัศนศิลป ในมุมมองของผูวิจัย ซ่ึงภาพถายนี้ไดถูกสรางขึ้น โดยใชกลอง
ถายภาพ Nikon d100 ดวยเลนสคิท (18-55) และ Cannon g12 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลจากการวิจัยนี้ จะทําใหไดขอคนพบวาขอมูลงานศลิปะประเภท Nude Art สามารถ
ถายทอดผานงานศิลปะภาพถายได 
 2. ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนพื้นฐานในการวิจัยขั้นสูงตอไป โดยนําศิลปะ
ภาพถาย ไปใชประโยชนเพื่อการตอยอดงานศิลปะประเภท Nude Art ซ่ึงสามารถอุปมาอุปไมย สรีระ
ของสตรีเพศผานลักษณะของผลไมได 
 3. ผลจากการวิจัยนี้ สามารถใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนางานศิลปะได 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและ
สรางผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ออกมา
เปนภาพถาย จากนั้นใหผูที่เกี่ยวของประเมินผลงาน โดยรูปแบบการถายทอดนั้นจะอุปมาอุปไมย สรีระ
ของสตรีเพศผานลักษณะของผลไมและถายทอดออกมาเปนภาพถาย 
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 ประชากร ประชากรในงานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ คือ กลุมผูเขาชมการจัดแสดงผลงานภาพถาย
เชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่จะเปนใครก็ไดที่
มีลักษณะตามความตองการของผูวิจัย โดยอาจจะกําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป ซ่ึงใน
งานวิจัย คือ ผูเขาชมการจัดแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะ
ของผลไม จํานวน 30 คน 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดอาศัยหลักการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม 
และมีการทดลองใช เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นํามาทดลอง โดยมี “ดัชนี
ช้ีคุณภาพ” ในลักษณะที่เปนตัวแปรตามและใหผลลัพธที่สําคัญ คือ นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เปนชิ้น 
โดยทั่วไปการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ ขั้นที่ 1 พัฒนาตนแบบ ขั้นที่ 2 ทดลอง
ใชนวัตกรรม ขั้นที่ 3 สรุปผลการทดลอง / เขียนรายงานโดยในการสรางตนแบบนวัตกรรม ผูวิจัยจะตอง
ตรวจสอบและปรับปรุงตนแบบนวัตกรรมอยางตอเนื่องในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 1) ตอง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม (Review literature) 2) สรางตนฉบับนวัตกรรม (D1 = 
Development คร้ังที่ 1) 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (R1 =Research ครั้งที่ 1) 4) 
ปรับปรุงตนฉบับ (D2) 5) ทดลองใชในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น (R2) 6) ดําเนินการจนไดตนแบบ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด (สยุมภู ภวรุงสัตยา.  2555) ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาไวดังนี้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 การอุปมาอุปไมยระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม สามารถนํามาถายทอดผาน
งานศิลปะภาพถาย โดยมีโครงสรางของภาพถายตามแนวคิดทัศนศิลป ที่อุปมาอุปไมยระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไมได 



8 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงการประมวลเอกสาร
ออกเปนสวนใหญๆ ซ่ึงแตละสวนมีรายละเอียดของเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารเกี่ยวกบั Nude 

1.1 ที่มาของศิลปะ Nude 
1.2 คําจํากัดความคําวา Fruit Nude  
1.3 คําจํากัดความของ Metaphor(อุปมาอุปไมย) ในผลงาน Fruit Nude 
1.4 ทฤษฎีการรับรู 
1.5 สวนของสรีระที่นํามาใชในผลงาน Fruit Nude 

1.5.1 แผนหลัง/บั้นทาย 
1.5.2 หนาอก 
1.5.3 อวัยวะเพศ 

 2. เอกสารเกี่ยวกบัรูปแบบงานทางศิลปะเรื่อง Fruit Nude 
  2.1 ที่มาของศิลปะภาพถาย 
  2.2 องคประกอบทางศิลปะภาพถาย 
  2.3 การจัดแสงในงานศิลปะภาพถาย 
 3. เอกสารเกี่ยวกบัสุนทรียศาสตรทางศิลปะ 
 4. การประเมินผลภาพถาย 
 5. เอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

1.  เอกสารเกี่ยวกับ Nude  
 1.1  ท่ีมาของศิลปะ Nude 
 ภาพนูดมีมาตั้งแตสมัยโบราณมีความหมายวาภาพเปลือยไมสวมเสื้อผา ในสมัยโบราณจะเปน
ภาพเขียนศิลปนสมัยโบราณนิยมวาดภาพนูดเสียสวนมาก โดยวาดเปนลักษณะของเทพเจาตางๆ พอเร่ิม
เขายุคโรแมนติก( Romanticism ) ก็เริ่มมีการวาดคนมากขึ้นมีการแสดงออกทางอารมณในแบบที่
หลากหลายมากขึ้นและเริ่มมีความเปนอิโรติก ( Erotic ) เขามาในงานไมไดเจาะจงเปนรูปเทพเจาเพียง
อยางเดียว  หลังจากนั้นเมื่อภาพถายเกิดขึ้นผูคนเริ่มใหความสนใจ เพราะเปนศิลปะแขนงใหมขึ้นที่
สามารถถายทอดอารมณของศิลปนไดดีและเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตอมาเริ่มมีการคิดคนเทคนิคตางๆ
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 1.2  คําจํากัดความของคาํวา  Fruit Nude 
 Fruit Nude จัดเปนงาน Nude Art ประเภทหนึ่งในที่นี้หมายถึงการถายทอดความงามของ
สรีระเพศหญิง  ซ่ึงตามแนวคิดของขาพเจานั้นไดนําเอาผลไมมาประยุกตใชในงานเพื่อตองการนําเสนอ
ผลงาน Nude Art ที่เด็กดูไดผูใหญก็ดูดีใหทุกคนทุกวัยไมตองรูสึกกลัวหรือรูสึกวาเปนสิ่งนาอายที่จะดู
ผลงาน  โดยผลงานจะใช Form ของผลไมส่ือนัยยะแทนสิ่งที่จะพูดออกมาตรงๆ  ขาพเจาไดสังเกตเห็น
วาผลไมชนิดตางๆ นั้นจะมีรูปทรงพื้นผิวที่แตกตางกันและตัวผลไมเองในบางมุมบางจังหวะมีลักษณะ
คลายสรีระของผูหญิง จึงนําจุดเดนตรงนี้ของผลไมมาถายทอดเรื่องราวออกมาเปนงานศิลปะในรูปแบบ
ของตัวเอง 
 
 1.3  คําจํากัดความของ Metaphor (อุปมาอุปไมย) 
 อุปมา คือ การอางเอามาเปรียบเทียบ  สวน  อุปไมย คือ ส่ิงที่ควรจะหาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบ 
และMetaphor (อุปมาอุปไมย) คือ การเปรียบเทียบกริยาอาการ  ทาทาง  อารมณ  ที่เหมือนและคลายคลึง
กันใหเห็นและนึกไปถึงสิ่งที่จะนําเสนอ  ชวยใหความคิดที่ไรรูปรางดูเปนนามธรรมจับตองไมได
กลายเปนรูปธรรมที่จับตองไดงายขึ้นมนุษยเรามีการอุปมาอุปมัยกันมายาวนานและเปนเรื่องปกติสามัญ
อยูแลวทําใหการทําความเขาใจและการใช Metaphor ในงานศิลปะไมใชเร่ืองเขาใจยากแตอยางใด 
 
 1.4  ทฤษฎีการรับรู 
 กระบวนการรับรูซ่ึงบุคคลไดรับจากสิ่งรอบตัวแลวสงผานไปยังสมอง และเกิดการ
ตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแปลความหมายเปนความเขาใจในสารที่
แตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของบุคคลนั้น ดวยตลอดจน สังคม 
ความเชื่อ เจตนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป จึงมรผลทําให
การรับรูและตีความหมายแตกตางกันออกไป นอกจากนั้นแสงและสีก็มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษย
ดวย ในการศึกษาทฤษฎีการรับรูในบทนี้จะชวยนักออกแบบมีความรูและความเขาใจแนวความคิดใน
การออกแบบใหส่ือความหมายไดอยางสอดคลองกับความสามารถในการรับรูของกลุมเปาหมาย ซ่ึง
ทฤษฎีการรับรูที่นักออกแบบตองศึกษาสามารถแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ทฤษฎีการรับรูภาพดวยการ
รูสึก 1.(Sensual Theories Of Visual Communication) 2.ทฤษฎีการรับรูภาพ( perception Theories of 
Visual Communication )ทั้งสองทฤษฎีมีความแตกตางกัน แตทั้งสองทฤษฎีมีความเชื่อมโยงกันและมี
สวนชวยอธิบายถึงสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏตอสายตาเราแลวไมอาจอธิบายวาทําไมเราจึงรูสึกในสิ่งนั้น 
แตกตางกันออกไปทฤษฎีในการรับรูของกลุมเปาหมายรวมกับทฤษฎีการออกแบบกราฟกเพื่อใหการ
ออกแบบกราฟอิกสื่อความหมายบรรลุวัตถุประสงคไดมีประสิทธิภาพ 
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 ทฤษฎีการรับรูภาพดวยการรูสึก (Sensual Theories Of Visual Communication) 
 การรับรูภาพดวยความรูสึกเปนสวนหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นจากการที่มีส่ิงเราตางๆ ที่อยูรอบตัวเราที่
ไดเขามา กระทบตัวเราจนเกิดเปนการรับรูไดโดยปราศจากการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากมนุษยเราสามา
รับรูไดโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดยินเสียง การไดกล่ิน การไดสัมผัส และการ
ไดรส สงผานไปยังสมอง และเกิดเปนการรับรูดวยการรูสึกถึงสิ่งตางๆ ซ่ึงการรับรูดวยการรูสึกเชนนี้ไม
จําเปนที่จะตองอาศัยความรูและการเขาใจในการตีความหมายก็สามารถรับรูและเขาใจได  ทฤษฎีการ
รับรูดวยการรูสึกประกอบไปดวย 3 ทฤษฎีหลักดังตอไปนี้ คือ 1) ทฤษฎีเกสตอลต (Gestalt) 2) ทฤษฎี
การจัดโครงสราง (Constructivism) และ 3) ทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธ(Ecological) ทั้งสามทฤษฏีนี้
ชวยอธิบายใหเราเขาใจในการรับรูภาพดวยการรูสึกในงานกราฟกไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ทฤษฏีการรบัรูและการเขาใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 
 การรับรูภาพ ในที่นี้หมายถึง การมองเห็นและรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นอยูทุกวันในชีวิตประจําวันของ
เราดวยความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งตาง ๆ การรับรูและสวนหนึ่งของการเรียนรูส่ิง
ใหม ถาเราสามารถจดจําส่ิงนั้น ๆ ไดจะชวยใหการเรียนรูส่ิงใหม ถาเราสามารถจดจําสิ่งนั้น ๆ ไดจะชวย
ใหการเรียนรูของเรากาวหนาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราเขาใจและสามารถรับรูไดดวยการรูสึกไดจะชวยใหเรา
สามารถเลือกใชถายเพื่อส่ือความหมายไดดียิ่งขึ้น  ทฤษฏีการรับรูภาพแบงออกไดเปน 2 สวนหลัก ดังนี้ 
คือ 1. ทฤษฏีการศึกษาภาพสัญลักษณ (Semiotics)และ 2. ทฤษฏีการเขาใจภาพ(Cognitive) 
 ทฤษฎีการรับรู(Perception Theory) การรับรูเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล เพราะ
การตอบสนองพฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตนและความสามารถในการ
แปลความหมายของสภาพนั้นๆดังนั้นการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยูกับปจจัยการรับรูและสิ่งเราที่
มีประสิทธิภาพซึ่งปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัยทางจิตคือ ความรูเดิมความ
ตองการ และเจตคติ เปนตน การรับรูจะประกอบดวยกระบวนการสามดานคือการรับสัมผัสการแปล
ความหมายและอารมณ 
 
 หลักการรับรูสําหรับการศึกษา 
 1. การรับรูจะพัฒนาตามวัยและความสามารถที่จะรับรูส่ิงภายนอกอยางถูกตองและเหมาะสม 
 2. การรับรูโดยการเห็นจะกอใหเกิดความเขาใจดีกวา การไดยินและประสาทสัมผัสอ่ืนๆ
ดังนั้นการเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสไดมากจะกอนใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
 3. ลักษณะและวิธีการรับรูของแตละคน จะแตกตางกันตามพื้นฐานของบุคลิกภาพและจะ
แสดงออกตามที่ไดรับรูและทรรศนะของเขา 
 4. การเขาใจผูเรียนทั้งในดานคุณลักษณะและสภาพแวดลอมจะเปนผลดีตอการจัดการเรียน
การสอน 
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 พัชราภา เขียวขํา(2546: 30-31) เปนทฤษฎีทางดานจิตวิทยาที่เช่ือวาคนเรามีการรับรูตางกัน  
การที่ไมยอมรับถึงความแตกตางในเรื่องการรับรูของแตละบุคคลจะสงผลถึงความลมเหลวทางการ
ส่ือสารได  การรับรูจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสาร  ทัศนคติ  และความคาดหวังของผูส่ือสาร  
การรับรูยังเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอส่ิงเรา  เปนกระบวนการเลือกรับสาร  จัดสารเขา
ดวยกันและตีความสารที่ไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง  
 พัชนี เชยจรรยา ,เมตตา กฤตวิทย  และ ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2534) ไดกลาวถึงกระบวนการ
รับรูไวดังนี้ โดยทั่วไปการรับรู เปนกระบวนการที่ เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและมักเกิดตาม
ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดหมดแต
จะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวตางกัน ฉะนั้นเมื่อ
ไดรับสารเดียวกันผูรับสารสองคน อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่
แตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอยาง คือ 
 1. แรงหลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินในสิ่งที่
เราตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง 
 2. ประสบการณเดิม (Past  Experience) คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกันถูกเล้ียง
ดูดวยวิธีตางกันและคบสมาคมกับคนตางกัน 
 3. กรอบอางอิง (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม  
ฉะนั้นคนที่มาจากตางครอบครัว  สถานภาพทางสังคมตางกัน  นับถือศาสนาตางกัน  จึงมีการรับรูใน
เร่ืองตาง ๆ ตางกัน 
 4. ส่ิงแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะ
เปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน 
 5. สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยางเชน เรามักมองปญหา
ของตนเองเปนปญหาใหญ เปนตน 
 กลาวโดยสรุป การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทางกายภาพ
ของบุคคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Cultural Training) 
และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal  Psychology) นั่นเอง 
 1.5 สวนของสรีระท่ีนํามาใชในผลงาน Fruit Nude 
 สวนของสรีระที่นํามาใชในผลงาน Fruit Nude นั้นถายทอดผานผลไมที่มีความคลายในแตละ
สวนแตกตางกันทั้งพื้นผิว รูปทรง สี เปนตน ซ่ึงสวนที่เลือกเพื่อส่ือถึงความเปนสตรีเพศนั้นไดแก 
  1.5.1  แผนหลัง/บั้นทาย 
  1.5.2  หนาอก 
  1.5.3  อวัยวะเพศ 
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2.  เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบทางศิลปะเรื่อง Fruit Nude 
 2.1 ท่ีมาของศลิปะภาพถาย 
 วิชาการถายภาพนั้นไดมีการพัฒนาตอเนื่องกันมาหลายรอยปตามลําดับ กอนที่จะมีกลอง
ถายภาพเพื่อการบันทึกภาพใหเหมือนจริงนั้นมนุษยในสมัยโบราณไดใชวิธีการวาดภาพเพื่อบันทึกความ
ทรงจําและใชในการสื่อความหมาย ซ่ึงการวาดภาพดังกลาวตองใชเวลานานและไดภาพที่ไมเหมือนจริง
ตามธรรมชาติ ตลอดจนปญหาอื่นๆ ทําใหมนุษยพยายามคิดคนหาวิธีการสรางภาพโดยใชเวลาให
นอยลงและใหไดภาพท่ีสมบูรณเหมือนธรรมชาติยิ่งขึ้น หลังจากที่มนุษยประสบความลมเหลวครั้งแลว
คร้ังเลา จนในที่สุดในศตวรรษที่ 19 มนุษยก็ประสบความสําเร็จในการคิดคนกระบวนการสรางภาพ 
จากผลของการทดลองของนักวิทยาศาสตรที่ไดพัฒนาความรูจากศาสตร 2 สาขา คือ สาขาฟสิกส ไดแก
เรื่องของแสงและกลองถายภาพ และสาขาเคมีในสวนที่เกี่ยวกับฟลมสารไวแสงและน้ํายาสรางภาพ การ
ถายภาพเปนการรวมหลักการที่สําคัญ 2 ประการเขาดวยกันคือ  
 - การทําใหเกิดภาพจําลองของวัตถุส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหปรากฏบนฉากรองรับได 
 - การใชส่ือกลางในการบันทกึภาพจําลองของวัตถุนั้นใหปรากฏอยูไดอยางคงทนถาวร 
 ในหลักการขอแรก คือการทําใหเกิดภาพจําลองของวัตถุส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหปรากฏบนฉาก
รองรับไดนั้น อริสโตเติล (Aristotle) นักวิทยาศาสตรชาวกรีซไดบันทึกไวเปนครั้งแรกเมื่อ 400 ปกอน
คริสตศักราชวา ถาเราปลอยใหลําแสงผานเขาไปทางชองเล็กๆในหองมืด แลวถือกระดาษขาวใหหาง
จากชองรับแสงประมาณ 15 ซ.ม. จะปรากฏภาพบนกระดาษมีลักษณะเปนภาพจริงหัวกลับ แตเปนภาพ
ที่ไมชัดเจนนัก  จากหลักการนี้ตอมาไดมีการประดิษฐเปนกลองออบสคิวรา (Camera Obscura) ซ่ึงเปน
ภาษาลาติน แปลวาหองมืด นักปราชญชาวอาหรับชื่อ อัลฮาเซน (Alhazen) ไดบรรยายรูปรางลักษณะ
ของกลองออบสคิวราไวกอนป ค.ศ.1039 วามีลักษณะเปนหองมืดที่มีรูเล็กๆที่ฝาขางหนึ่งเมื่อแสงเดิน
ทางผานรูเล็กๆ นี้แลวสามารถทําใหเกิดภาพจริงหัวกลับบนฝาผนังดานตรงขามได 

  ค.ศ.1490 ลิโอนาโด ดา วินซ ี(Leonardo Da Vinci) 
  ค.ศ.1550 กิโรลาโม การแดโน (Girolamo Gardano) 
  ค.ศ.1568 แดนีล บารบาโร (Daniel Barbaro)  
  ค.ศ.1568 แดต ิ(Danti) 
  ค.ศ.1568 โยฮานน สเตอรม (Johann Sturm) 
  ค.ศ.1839 ดาแกร (Daguerre) 
  ค.ศ.1840 ฟอกซ ทัลบอท (Fox Tallbot) 

 หลังจากที่นกัวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสไดพัฒนากลองออบสคิวราจนสมบูรณแบบในตน
ศตวรรษที ่17 แลว นักวิทยาศาสตรสาขาเคมีก็ไดคิดคนสื่อกลางในการบันทึกภาพจําลองของวัตถุตางๆ 
ใหปรากฏอยูไดอยางคงทนถาวร ตามลําดับดังนี ้
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  ค.ศ. 1727 โยฮัน เฮนริช ชุลตช (Jonhann Heinrich Schulze) 
  ค.ศ. 1777 คารล วิลเล่ียม ชีล (Carl William Scheele) 
  ค.ศ. 1826 โจเซฟ เนียพฟอร เนียพซ (Joseph Nicephore Niepce) 
  ค.ศ. 1837 หลุยส จาคเคอร แมนเดดาแกร (Louis Jacque Mande Daguerre) 
  ค.ศ. 1840 วิลเล่ียม เฮนรี่ ฟอกซ ทัลบอท (William Henry Fox Talbot) 
  ค.ศ. 1839 เซอร จอหน เฮอรเชล (Sir John Herschel) 
  ค.ศ. 1851 เฟรดเดริค สกอต อารเชอร (Frederick Scott Archer) 
  ค.ศ. 1871 ดร.ริชารด ลีช แมดดอกซ (Dr. Richard Leach Maddox) 
  ค.ศ. 1978 ชารล เบนเนท (Charles Bennet) 
  ค.ศ. 1873 เฮอรแมน วิลฮิม โวเกล (Hermann Wilhelm Vogel) 
  ค.ศ. 1888 ยอรจ อีสตแมน (George Eastman) 
 วิวัฒนาการของวัสดุไวแสงควบคูมากับกลองถายภาพ แมวาในยุคแรกๆ กลองถายภาพจะมี
ลักษณะเปนกลองไมส่ีเหล่ียมไมประณีตนัก ตอมาก็ไดพัฒนามาเปนไมสักและไมมะฮอกกานี อุปกรณ 
กลไกประกอบอื่นๆ ก็ทําดวยทองเหลือง ดูสวยงามขึ้น ในการใชงาน เชน การมองภาพ และการปรับ
ความคมชัดก็ใชไดสะดวกยิ่งขึ้น ระบบชัตเตอรควบคุมปริมาณแสงก็สามารถทํางานไดถูกตองแมนยํา มี
การปรับปรุง ใหฟลมมีความไวแสงสูงขึ้นและมีขนาดเล็กลง ในป ค.ศ. 1925 บริษัท อี.ไลซ (E.Leiz) 
แหงประเทศเยอรมัน ไดผลิตกลอง ไลกา 1 (Leica 1) ซ่ึงเปนกลองที่ใชกับฟลมขนาด 35 มม. ที่สมบูรณ
เปนตัวแรก 
 ขณะเดียวกันกับที่มีการผลิตกลองออกจําหนายอยางแพรหลาย เลนสที่นํามาใชกับกลองก็มี
การพัฒนาควบคูมาโดยลําดับ เร่ิมจากยุคแรกๆ ที่กลองใชเพลทเคลือบสารไวแสง จะใชเลนสแบบงายๆ 
มีชองรับแสงกวางสุดเพียง f/16 จนในป ค.ศ. 1940 การผลิตเลนสก็มีการพัฒนาขึ้น เลนสหนึ่งตัวอาจมี
แกวเลนสหลายชั้น ทําหนาที่ไดมากขึ้น มีการเคลือบน้ํายาบนผิวหนาของแกวเลนส ทําใหเลนสมี
คุณภาพในการรับแสงมากขึ้น และยังชวยลดแสงสะทอนใหนอยลง 

 การมองภาพและการปรับความคมชัดของกลองถายภาพโดยใชระบบสะทอนภาพ นับไดวา 
เปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและเปนตนแบบในการผลิตกลองในปจจุบัน โดยในป ค.ศ. 1860 โธมาส 
ซัทตัน (Thomas Sutton) ชางภาพชาวอังกฤษ ใชกระจกเงาชวยในการสะทอนภาพใหปรากฏบนจอมอง
ภาพ และไดพัฒนาแนวคิดใชปริซึมหาเหล่ียม (Pentaprism) ทําหนาที่สะทอนภาพใหเห็นตามความเปน
จริงไดในระดับสายตา กลองแบบสะทอนเลนสเดี่ยวขนาด 35 มม. กลองแรก แนะนําในป ค.ศ. 1937 คือ
กลอง คิเน เอ็กแซกตา (Kine Exacta) และกลองที่ใชกับฟลมขนาด 2 นิ้ว แนะนําครั้งแรกในป ค.ศ. 1950 
คือกลอง ฮาสเซลแบลด (Hasselblad) ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการผลิตกลองแบบสะทอนเลนสเดี่ยว 
(Single Lens Refles - SLR) จนเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกในปจจุบัน  
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 โยเซฟใชกลองออบสคิวรา (Obscura) ซ่ึงเปนอุปกรณชวยวาดภาพในยุคนั้น บันทึกภาพจาก
หนาตางใชเวลานาน 8 ช่ัวโมง เขาตั้งชื่อภาพนี้วา “View from the Window at Le Gras” แตปจจุบันภาพ
นี้เกาแกไปตามอายุขัยจนมองแทบไมเห็นรายละเอียด สวนภาพที่เราเห็นในหนังสือหรืออินเทอรเน็ต
เปนภาพที่ทําซ้ําและผานการตบ แตงโดยชางฝในป 1952 ภาพถายภาพนี้ไดรับการขนานนามใหเปน
ภาพถายภาพแรกของโลกตลอดมาจนกระทั่งมีการคนพบภาพถายที่เกาแกกวา  

 
 2.2 องคประกอบทางศิลปะภาพถาย 
 ในการถายภาพใหไดดีนี้มิไดขึ้นอยูกับการมีกลองที่ดีเลือกใชฟลมไดถูกตองและรูจักใช
อุปกรณตาง ๆ เพียงเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับเทคนิคการจัดองคประกอบของภาพถายที่ดีดวย การจัด
องคประกอบหมายถึง การจัดวางสิ่งตาง ๆ ภายในภาพใหดูเหมาะสม นาดูสวยงาม และมีหลักการทาง
ศิลปะ การถายภาพสวนมากจะพบกับสถานการณจัดองคประกอบ 2 ประการคือ 
  1. จัดองคประกอบ หรือจัดวางวัตถุใหอยูในตําแหนงตามจุดมุงหมายสอดคลองและ
สัมพันธกันในภาพ ซ่ึงลักษณะนี้สามารถควบคุมได เชน ถายภาพคนภาพสิ่งของ ที่ผูถายสามารถควบคุม
การจัดวางตําแหนงได 
  2. จัดองคประกอบหรือจัดวางวัตถุท่ีเราควบคุมไมได เชน ตึกรามบานชอง และเหตุการณ
เคล่ือนไหวตาง ๆ แตเราสามารถแกไขวัตถุที่ถูกถายอยูในตําแหนงที่ตองการได 
 
 การเลือกองคประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ 
 เพื่อใหไดภาพถายสวยงามสื่อสารไดตามจุดประสงคผูถายตองเลือกจัดภาพโดยยึดหลักพื้นฐาน
ดังนี้  
 1.  จุดและเสน (Point & line) จุด เปนพื้นฐานในทางศิลปะทุกสาขาและเสนก็เกิดจากการตอ
กันของจุด เสนใชนําสายตาและแสดงการเคลื่อนไหวไดไมวาเสนจะอยูลักษณะใด สามารถทําใหเกิด
การเคลื่อนไหว (Dynamic) หรืออยูกับที่ไดที่นิยมใชมี ดังนี้ 
  1.1 เสนตัวเอส S บางครั้งธรรมชาติอาจชวยสรางศิลปะขึ้นได เชน ถนนหนทาง รูปตัว S 
เปนสิ่งที่นักถายภาพอาจจะเลือกใช เพื่อใหภาพถายสวยงามอีกแบบหนึ่ง 
  1.2 เสนทแยงมุม ในการถายภาพสิ่งที่ตั้งเปนแนวยาว ถาถายภาพตามขวางธรรมดาจะทํา
ใหภาพดูแบน ๆ ไมนาสนใจ หากถายภาพ โดยตั้งกลองเฉียงจะไดภาพมีลักษณะเสนทแยงมุมทําใหเกิด
เห็นความคมชัดลึก ของภาพไดดีสวยงาม 
  1.3 เสนรัศมี การถายภาพวัตถุที่มีลักษณะรูปทรงคลายดาวกระจายหรือรัศมีเปนสิ่งที่ตอง 
ยึดนํามาใชถายภาพ โดยไมตองอาศัยการแตงเติมใด ๆ ภาพจะออกมาสวยงามได 
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  1.4 เสนแนวนอน สรางความรูสึกที่สงบนิ่ง และมั่นคงใหกับภาพถาย การวางเสนแนว
นอน ควรใหอยูสูงหรือต่ํากวาระดับกลางภาพ เชน เมื่อถายภาพทิวทัศนที่ตองการแสดงพื้นที่สวนลางให
เห็นไดจากระยะใกล ถึงลึกไกล ควรใหเสนขอบฟาอยูขางบนประมาณ 2/3 หรือ 3/4 ของพื้นที่ของภาพ 
ถาตองการใหภาพดูลึกไกล แสดงเรื่องราวของทองฟา มากกวาสวนลางใหเสนขอบฟาอยูขางลาง
ประมาณ 1/4 หรือ 1/3 ของพื้นที่ของภาพ ถามีคนรวมอยูดวย หลีกเลียงไมใหมีเสนแนวนอนอยูระดับคอ
หรือศีรษะของคนในภาพ 
  1.5 เสนตรงหรือเสนตั้ง แสดงถึงความแข็งแรง มั่นคง สงางาม 
  1.6 เสนโคง แสดงถึงความออนโยน ราเริง เบิกบานและมีความงดงามประกอบกัน 
 2.  รูปราง (Shape) องคประกอบสวนมากในภาพมีลักษณะที่เปนรูปรางอยูมากสามารถบอก
ใหรูวาสิ่ง นั้นมีลักษณะเชนไร ดวยเคาโครงภายนอกและลักษณะรูปรางสามารถแยกแยะวัตถุไดเดนชัด
นํามาใช ประกอบชวยใหภาพมีจุดสนใจสะดุดตาแสดงอารมณความรูสึกไดถึงแมรูปรางจะไม แสดงมิติ
ความลึก หนาก็ตามแตสามารถเขาใจในภาพได เชน การถายภาพคนเงาดํายอนแสง จะเห็นลักษณะ
รูปรางของคนไดอยางดี 
 3.  รูปทรง (Form) การถายทอดลักษณะรูปทรงตาง ๆ ไดสมบูรณนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพ
ทิศทางของแสง และมุมกลองเปนสําคัญ รูปทรงแบงออกเปน 3 ชนิด 
  3.1 รูปทรงที่มีลักษณะแบบเรขาคณิต (Geometric Form) เชน ส่ีเหล่ียมสามเหลี่ยม หก
เหล่ียม แปดเหลี่ยม วงกลม เปนตน ซ่ึง เปนพื้นฐานสําคัญในการถายภาพใหไดดีและควรใชการ
ประสานกันของรูปทรง และสัดสวนเหลานี้ประกอบในการจัดภาพ เชน จัดภาพรูปทรงสามเหลี่ยม หรือ
ส่ีเหล่ียมในการถายภาพคนยืนอยูในกรอบหนาตาง หรือจัดภาพรูปทรงในการถายภาพดอกกุหลาบที่มี
กล่ินดอกวกวนเปนวงกลม เปนตน  
  3.2 รูปทรงทางธรรมชาติ (Organic Form) เปน รูปทรงที่ใหความรูสึกทางโครงสราง
ของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การนํารูปทรงชนิดนี้มาจัดองคประกอบจะทําใหเห็นไดงาย เพราะมี
อยูในชีวิตประจําวัน 
  3.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) เปน รูปทรงที่ไมสามารถจําแนกลักษณะไดแนชัดลงไป 
เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมมีที่ส้ินสุดใหความรูสึกทาง จินตนาการไดมากที่สุด เชน 
รูปทรงของกอนเมฆ กระแสน้ํา หรือกอนหิน เปนตน 
 4.  พื้นผิว (Texture) พื้นผิวจะเพิ่มความรูสึกที่เปนจริงขึ้นมา (Realism) บอก ใหทราบวาสิ่ง
นั้น ๆ มีผิวสัมผัสเชนไร องคประกอบแตละอยางจะมีผิวเรียบมันหรือหยาบและมีลวดลาย สีสันแตกตาง
กันออกไป เชน ผิวของกระจกจะเรียบมัน ผิวของหินจะขรุขระ ผิวของคนชราจะเปนร้ิวรอยเหี่ยวยน 
เปนตน การเลือกใชพื้นผิวตางกันมาประกอบกันทําใหภาพดูเดนและนาสนใจยิ่งขึ้น เชนไขที่มีผิวเรียบ
วางเดนอยูบนผิวขรุขระ สรางความรูสึกที่ขัดแยงใหเกิดขึ้นและสะดุดตามากดวย อยางไรก็ตามพื้นผิวจะ
แสดงเดนชัดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพ และทิศทางของแสงเปนสําคัญ 



20 

 5.  ลวดลาย (Pattern) ลวด ลาย คือลักษณะรูปรางรูปทรง เสน รวมถึงสิ่งที่ปรากฏซ้ําซอน
เหมือนกันมาก ๆ ในพื้นที่ใกลเคียงตอเนื่องกันหรือเรียงกันไปตามลําดับซึ่งจะพบเห็นเปน ประจําใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งที่มนุษยสรางขึ้นและมีขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ลวดลายอิฐบนกําแพงรั้วที่เรียงซอน
กัน รถที่จอดเรียงรายกันหลาย ๆ คัน รถจักยานยนตที่เรียงกันเปนแถว บางทีเรียกการจัดภาพถายแบบนี้
วาแบบซ้ําซอนนิยมใชประกอบเปนโครงสรางหลัก ของภาพ ชวยเนนองคประกอบสําคัญที่ตางกัน ขอ
ควรระวังคือ อยาจัดภาพใหเกิดความสับสนควรสอดแทรกจุดเดนของภาพเอาไวดวย เชน รูปทรงของ
เจดียมีลักษณะคลายๆกัน และมีเณรเปนจุดเดนของภาพ 
 6.  น้ําหนักสี (Tone) หรือ (Chiaroscuro) น้ําหนัก ความกลมกลืนของสีที่ปรากฏในภาพมีคา
แตกตางกันเพราะมีสีออนและสีเขมตาง กัน น้ําหนักของภาพถายขาว-ดําก็คือ ระดับความออนแกของสี
ที่มืดที่สุดคือ สีดําและคอย ๆ สวางขึ้นจนสวางที่สุด คือสีขาวและระหวางสีดํากับสีขาวก็มีสีเทานั่นเอง 
ดังนั้นในการจัดองคประกอบเกี่ยวกับน้ําหนักสีนั้นตองใหมีความตัดกันและกลม กลืนกันในระดับตาง ๆ 
ที่พอเหมาะภาพถายที่ดีควรจัดใหวัตถุมีคาน้ําหนักแตกตางจากฉากหลัง เพื่อเนนวัตถุใหเดนออกมา
โดยทั่วไปการถายภาพที่เกี่ยวของกับคาของ น้ําหนักนิยมถายภาพ 2 ลักษณะคือ 
  6.1 ภาพสีสวางขาว (High Key) คือภาพถายที่มีลักษณะคาน้ําหนักของสีสวาง หรือสีขาว
มาก ลักษณะนี้ใหความรูสึกสดใส มีชีวิตชีวา สนุกสนานราเริง บอบบาง ออนหวาน 
  6.2 ภาพสีสวนใหญมืดเขม (Low Key) คือ ภาพถายที่มีลักษณะคาน้ําหนักของสีมืดมาก
หรือสีดํามาก ใหความรูที่โศกเศราเสียใจ ลึกลับนากลัวเครงขรึม บางภาพอาจมีคาน้ําหนักสีสวนที่สวาง
ขาวตัดกับสีมืดมาก ๆ ก็ได ลักษณะนี้ใหความรูสึกที่นาตื่นเตนสะดุดสายตา สวนภาพที่มีน้ําหนักสีที่
กลมกลืนตอเนื่องกัน จากสีที่เขมในระยะฉากหนาและจางลงไปถึงฉากหลัง หรือตรงกันขาม คือฉาก
หนาจางตอไปถึงเขมมากในฉากหลัง ภาพลักษณะนี้จะใหความรูสึกที่ลึกไกลได 
 7.  ชองวาง (Space) ในการถายภาพเคลื่อนไหวควรเวนชองวางดานหนาส่ิงที่เคลื่อนไหวให
มากกวา ดานหลัง เพื่อใหผูดูรูสึกอึดอัดและมีความรูสึกวาขางหนาเปนทางปดหรือตันที่ วัตถุนั้นกําลัง
เคล่ือนไปชนเอาขอบของภาพ การจัดที่วางรอบ ๆ วัตถุชวยเนนใหวัตถุเดนขึ้นมา โดยเฉพาะฉากหลัง
ของภาพควรใหวางเปลา ไมสับสนวุนวายถาตองการเนนวัตถุ 
 8.  กฎสามสวน(Rule of Thirds) กอนการถายภาพ ควรแบงบริเวณชองมองภาพออกเปน      
3 สวน เทา ๆ กันทั้งในแนวตั้งและแนวนอนจุดที่เสนตัดกันคือบริเวณที่ควรวางสิ่งสําคัญของ ภาพไว 
เพราะตําแหนงดังกลาวจะทําใหภาพเดนขึ้น ควรเลือกใชเพียงจุดใดจุดหนึ่งเทานั้นใน 4 จุดดัง เชน
จุดสําคัญของภาพคือ ใบหนาของเด็กหญิงโดยเฉพาะคือดวงตา ซ่ึงกําลังมองใบไมในมือซ่ึงเปนจุดสําคัญ
รองลงมา เพื่อใหสมบูรณจริง ๆ จึงใหใบไมและมือของเด็กหญิงอยูในบริเวณจุดตัดกันอีกจุดหนึ่ง ทําให
เกิดความสัมพันธระหวางดวงตาและใบไม กฎขอนี้มีขอยกเวนในกรณีที่ตองการเนนวัตถุที่มีความสําคัญ
มาก ก็อาจวางวัตถุนั้นไวกลางภาพก็ได เชน ภาพถายใกลของดอกไมที่ตองการ เนนใหเห็นกลีบดอก
อยางชัดเจนที่ถือวาเปนจุดเดนของภาพ 
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 9.  ความสมดุล (Balance) ความสมดุล ไดแก การจัดใหสวนประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏในภาพ 
ใหมีลักษณะที่มีน้ําหนักเทากันทั้งสองดานไมเอียงไปดานใดดานหนึ่งนั่น คือ ใหเกิดความสมดุลทั้งใน
ดานวัตถุ น้ําหนักของสี แสงเปนตน ความสมดุลมี 2 ประเภท คือ 
  9.1 ความสมดุลแบบเสมอภาค (Formal or Symmetrical Balance) คือการจัดใหสวนประกอบ
ในภาพเหมือนกันทั้ง 2 ดานทั้งขนาด รูปราง และสี 
  9.2 ความสมดุลแบบไมเสมอภาค (Informal or Asymmetrical Balance) เปน การจัด
สวนประกอบที่มีรูปทรงและสัดสวนไมเหมือนกันทั้งสองดาน น้ําหนักสีไมเทากันหรือพื้นผิวไม
เหมือนกันเปนตน ลักษณะนี้อาจแกไขใหเกิดความรูสึกสมดุลข้ึนมาได  เชน  การวางวัตถุรูปทรงใหญ 
แตมีสีออน อยูขางซายสวนรูปทรงเล็กแตมีสีเขมอยูดานขวามือก็จะชวยใหเกิดดุลกันได หรือวาง
ตําแหนง ของวัตถุที่มีขนาดใหญ อยูใกลจุดกึ่งกลางภาพมากกวาวัตถุอีกดานหนึ่ง ซ่ึงมีขนาดเล็ก หรือสีที่
มีความสดใส เชน สีแดง สีสม มีพื้นที่นอยกวาสีที่มีความสงบ เชน สีฟา หรือสีขาว หรือพ้ืนผิวขรุขระ มี
บริเวณนอยกวาพื้นผิวเรียบ เปนตน การจัดภาพลักษณะนี้ ตองการใหแลดูดึงดูดความสนใจ และมี
อิสรเสรีในการถายภาพไดมาก 
 10. มุมกลอง (Camera Angle) ภาพที่เลือกใชมุมกลองตางกันถึงแมจะเปนวัตถุส่ิงของอยาง
เดียวกันแตจะมีผล ตอความคิด การสื่อความหมาย และอารมณแตกตางกันโดยทั่วไปมุมกลองแบงเปน 3 
ระดับคือ 
 11. ภาพระดับสายตา (Eye-level Angle) เปนการถายภาพที่กลองอยูในตําแหนงขนานกับ
พื้นดิน ในระดับเดียวกันกับสายตา ใหความรูสึกเปนปกติธรรมดา 
 12. ภาพมุมต่ํา (Low Angle) เปนการถายภาพที่กลองอยูในตําแหนงต่ํากวาวัตถุที่ถาย ให
ความรูสึกบงบอกถึงความสูงใหญ สงาผาเผย มีอํานาจ ทรงพลัง เปนตน 
 13. ภาพมุมสูง (High Angle) เปนการถายภาพที่กลองอยูในตําแหนงสูงกวาวัตถุที่ถาย ให
ความรูสึกบงบอกถึงขนาดเล็กความต่ําตอยไมสําคัญ หมดอํานาจวาสนา เปนตน การเปลี่ยนมุมภาพแต
ละครั้งควรพิจารณาถึงผลดีผลเสียกอนกดชัตเตอร เชน ถาถายภาพผูหญิงดวยมุมต่ํา และระยะใกล
เกินไปจะทําใหรูปทรงของใบหนาผิดสัดสวนไมสวยงามจะเห็นคอสั้น คางใหญ จมูกบานกวาง ใบหนา
แคบแหลม เปนตน เมื่อเลือกมุมภาพไดแลวตองคํานึงถึงลักษณะทิศทางของแสงดวย 
 14. กรอบของภาพ (Framing) บางครั้งการถายภาพโดยการนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทําใหเกิดเปน
กรอบภาพขึ้นมา จะชวยใหภาพนั้นนาดูยิ่งขึ้น เชนการนํากิ่งไมมาเปนกรอบหนาประกอบภาพ
พระพุทธรูปและเจดียในเมืองโบราณ ที่สุโขทัยหรือการถายภาพสามเณรกําลังกวาดลานวัดโดยถายจาก
ขางในโบสถให ประตูโบสถเปนกรอบ จะชวยใหภาพมีคุณคามีมิติ และความลึกนาสนใจขึ้น 
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 15. พลัง (Power) ในบางครั้งการถายภาพจะแสดงถึงพลังในตัวของมันเองออกมาทําใหภาพ
เพิ่มความนา สนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งกลองใหเห็นเสนในแนวทแยงมุม การสาย
กลองตามสิ่งที่เคล่ือนไหวที่ทําใหฉากหลังไมชัดแตวัตถุชัดเจน พรอมแสดงออกถึงพลังการเคลื่อนไหว
ของสิ่งนั้นตลอดจนการถายภาพสิ่งที่ เคล่ือนไหวดวยความเร็วชัตเตอรชา เชน นักแขงกําลังปนจักรยาน
ดวยความเร็วสูงเพื่อแสดงใหเห็นพลังการเคลื่อนไหว 
 16. เอกภาพ (Unity) คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบตาง ๆ โดยยึดถือ
ความสัมพันธกันในภาพ เชื่อมโยงประกอบกันจนอยูในลักษณะหลอมรวมกันเปนกลุมกอน หรือเปน
หนึ่งเดียว ในการถายภาพตองคํานึงถึงจังหวะในการถายระยะความใกลไกลและตองทําใหเกิด 
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่บันทึกลงในภาพถายนั้น 
 17.  ความเรียบงาย (Simplification) ความเรียบงายสามารถผลิตรูปภาพใหมีอิทธิพลได เชน 
รูปภาพสถานีเตือนภัยในทะเลที่อยูทามกลางบรรยากาศพระอาทิตยกําลังตกดินมี คล่ืนกระทบฝงมีฉาก
หลังน้ําทะเล การจัดภาพไมสลับซับซอนลักษณะนี้ทําใหบอกเรื่องราวได นอกจากนั้นอาจนําการจัดภาพ
อ่ืนๆ มาประกอบดวย เชน ความสมดุลความกลมกลืนในภาพ (Harmonious Picture) เปนตน 
 18.  สวนเกินหรือสิ่งท่ีทําใหภาพขาดคุณภาพไป (Merger) กอนการกดชัตเตอรทุกครั้งควร
พิจารณาฉากหลัง หรือส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหดีเสียกอนระวังอยาใหปรากฏสิ่งที่ไมตองการเกิดขึ้นในภาพ 
โดยเฉพาะสิ่งที่จะทําใหภาพเสียไป เชนโคมไฟที่งอกขึ้นกลางศีรษะของหญิงสาว ทําใหภาพเสียไปอยาง
นาเสียดาย 
 นอกจากนี้อาจมีองคประกอบอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชในการจัดองคประกอบภาพใหภาพนาดู 
นาชมมีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณของนักถายภาพแตละคนดวยอยางไรก็ตามการศึกษา
จากผลงานของคนอื่น ๆ นาจะมีประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

 
 2.3 การจัดแสงในงานศิลปะภาพถาย 
 การมีความเขาใจเรื่องแสงอยางละเอียดลึกซึ้งนอกจากเพิ่มมิติของภาพถายขึ้นแลว ยังทําให
ช้ินงานไดรับความ โดดเดนสวยงามมีความสมบูรณ สะดุดตา สามารถที่จะสรางบรรยากาศของภาพถาย
ใหสมจริงสมจัง หรือแมนแตสราง ความมีชีวิตชีวาใหเกิดขึ้น 
 การจัดแสงเพื่อใชในการถายภาพเปนสิ่งจําเปนที่สุดจะขาดเสียมิได ไมวาจะเปนการ
บันทึกภาพโดยอาศัยแสงธรรมชาติ (DAY LIGHT) เปนหลักในการถายภาพก็ตาม ทั้งนี้เพราการจัดแสง
เพื่อใชในการถายภาพ ไดกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดแสง หลาย
ประการ คือ 
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 1. การจัดแสงในหลักการขั้นพื้นฐานเพื่อชวยในการบันทึกภาพ 
 2. การจัดแสงเพื่อสงเสริมใหส่ิงที่ตองการบันทึกภาพ (ส่ิงที่ถาย) มีมิติที่สามเกิดขึ้น ซ่ึง
สามารถมองเห็นสวนลึกของวัตถุ 
 3. การจัดแสงสามารถที่จะสรางใหภาพสามารถถายทอดอารมณ (MOOD) ของเหตุการณ 
ตาง ๆ ภายในเนื้อหาที่ตองการ นําเสนอเปนภาพไดดียิ่งขึ้น 
 4. จัดแสง สามารถที่จะนํามาใชกําหนดบรรยากาศของภาพ (ATMOSPHERE) 
 5. จัดแสง สามารถเสริมสรางความงามใหเกิดขึ้น ในการประกอบภาพ (COMPOSITION) เชน 
ชวยแกปญหาในการขาดสมดุล (BALANCE) ชวยเนนจุดสนใจของภาพ (CENTER OF INTEREST) 
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 จุดมุงหมายทั้งหาประการจะเห็นไดวา การจัดแสงเปนองคประกอบหลักในการบันทึกภาพ จึง
เปนสวนที่สําคัญมาก ทั้งนี้เพื่อที่จะชวยเหลือใหการถายทอดแนวความคิดตาง ๆ ออกไปเปนสื่อ
ความหมายทางดานภาพ ใหผูชมไดเขาใจตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวดวยเหตุนี้เองการกําหนดรูปแบบ
ของการจัดแสงที่ถูกตอง และเหมาะสมในการถายภาพแตละฉาก จะเปนหนทางในการสรางภาษาของ
ภาพใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 
 รูปแบบและวิธีการจัดแสงของตากลองแตละคน จะมีลักษณะและวิธีการแตกตางออกไป
เฉพาะ บุคคล ทั้งนี้เพราะการจัดแสงเปนศิลปไมมีกฎเกณฑที่ตายตัว จึงขึ้นอยูกับผูจัดแสงเปนสําคัญและ
แนนอนที่สุดตากลองทุกคนยอมจะตองผานการเรียนรูถึงกฎเกณฑ และหลักการเบื้องตนของการจัดแสง
มากอนแลวทั้งส้ิน การจัดแสงเพื่อการบันทึกภาพจะมีแสงที่เปนหลักอยู 4 อยางคือ 
 1. ไฟหลัก (KEY LIGHT OR MAIN LIGHT) 
 2. ไฟลบเงา (FILL LIGHT) 
 3. ไฟแยก (SEPARATION LIGHT OR BACK LIGHT) 
 4. ไฟฉาก (BACKGROUND LIGHT) 
 ไฟทั้งส่ีอยางนีม้ีรูปแบบลักษณะในการทํางานที่แตกตางกนัออกไป ดังนี ้
 
 ไฟหลัก (KEY LIGHT OR MAIN LIGHT) เปนไฟทําหนาที่ใหแสงสวางกับสิ่งที่ถาย 
ตําแหนงของไฟโดยทั่ว ๆ ไป จะอยูใกลกับกลองถายภาพยนตร ในทิศทางเดียวกัน จะหางจากเสนแกน
ของเลนสไมเกิน 90 องศา ไฟหลักจะใชสปอรตไลทเปนตัวใหแสงสวาง ดังนั้นไฟที่เกิดจากไปดวงนี้จึง
เปนเงาที่ดําเขม 
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 ประโยชนของการจัดแสง 
 จัดแสงเพื่อชวยใหมองเห็นภาพ แสงทําใหมองเห็นวัตถุตางๆไดชัดเจนขึ้นจึงใชในสถานที่
ถายทําที่ไมมีแสงสวาง หรือสวางยังไมมากพอ 
 จัดแสงเพื่อแกไขความบกพรองของภาพ หรือเสริมความสมบูรณของภาพ เชน บางครั้งแสง
ภายนอกอาคารสวางจา แตแสงภายในอาคารที่จะถายทํามีนอย ก็สามารถจัดแสงเพื่อลดความตาง แกไข
ความไมสมดุลของแสงได บางครั้งถาตองการจัดแสงเพื่อเนนจุดบางจุด หรือมุมบางมุมเพื่อตัดทอนสิ่ง
รอบๆ ออกไป 
 จัดแสงเพื่อสรางมิติของวัตถุ ทําใหสามารถมองเห็นความกวาง ความยาว และความลึกได 
ชวยเผยใหเห็นมิติที่สมจริงของวัตถุมากขึ้น วัตถุอยางเดียวกันหรือสถานที่ที่เดียวกัน แตจัดแสงออกมา
มิติตางกัน  ภาพที่ถายทํามาก็จะแตกตางกันไปดวย 
 จัดแสงเพื่อสรางบรรยากาศ เชนจัดแสงใหดูเปนตอนเชา สาย บาย เย็น กลางคืน หรือจัดแสง
ใหเปนฤดตูางๆ หรือจัดเลียนแบบแสงของสถานที่ เชน บาร เวทีมวย อุโมงคใตดินฯ 
 จัดแสงเพื่อสรางอารมณ สรางความรูสึกทางใจสังเกตไดวาในภาพยนตรแตละประเภท ลักษณะ
ของแสงก็จะแตกตางกัน เชน ภาพยนตรเขยาขวัญ แสงก็จะลึกลับนากลัว ถาเปนรักโรแมนติก แสงก็จะ
แลดูนุมนวลชวนฝน เปนตน 
 
 พื้นฐานการจัดแสงเบื้องตน 
 วิธีการจัดแสงแบบพื้นฐานเบื้องตน เปนการทํางานกับกลองวิดีโอที่สามารถเห็นภาพจาก
จอภาพหรือชองมองภาพ(Viewfinder)ของกลอง ซ่ึงแตกตางจากการถายดวยฟลมที่ตองใชเครื่องวัดแสง 
กอนอื่นตองเปดกลอง เพื่อดูสภาพแสงเดิมที่กลองมองเห็นวาสภาพแสงเปนอยางไร และจัดแสงไป
พรอมๆ  กับการดูจอมอนิเตอร (Monitor) ควรจัดแสงทีละจุดหรือจัดไฟทีละดวง เร่ิมจากแสงแรกหรือ
ไฟดวงแรกในการจัดคือ แสงหลัก (Key Light) 
 
 แสงหลัก (Key Light or Main Light) 
 เปนแสงสวางที่สาดสองตรงไปยังวัตถุ(Subject) หรือบุคคลที่ตองการจะถายทําไมวาจะเปน
คน สัตว หรือส่ิงของ ทําใหเห็นรูปราง รูปทรง รายละเอียดของวัตถุ บางครั้งก็เรียกวา Main Light เพราะ
เปนแสงที่สําคัญที่สุด หรือเรียกวา Modeling Light ก็ไดเพราะเปนแสงที่สองไปยังนักแสดง  นายแบบ  
นางแบบ หรือหุนนิ่งตางๆ นั่นเอง โดยปกติทิศทางของแสงหลักจะไมเกิน 90 องศา จากเสนแกนของ
เลนส สองมาจากทางซายหรือทางขวาของกลองก็ได 
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 แสงเสริม(Fill Light or Soft Light) 
 เปนแสงที่สองมากจากอีกฝงหนึ่งของกลอง อยูดานตรงขามกับแสงหลัก เพื่อเสริมใหอีกดาน
หนึ่งของนักแสดง หรือวัตถุสวางขึ้นเพื่อลบเงา เปนแสงที่ออนกวาแสงหลัก สวนจะมากหรือนอยแค
ไหนนั้น ก็ขึ้นอยูกับบรรยากาศ เชนถาเปนภาพยนตรรักโรแมนติก ปริมาณแสงหลัก กับแสงเสริมจะไม
ตางกันมาก แตถาเปนประเภทเขยาขวัญ สยองขวัญ ก็มักจะใหมีความแตกตางระหวางสวางกับมืด 
(Contrast) แสงเสริมนี้จะเปนตัวควบคุมความแตกตาง และชวยบอกอารมณภาพยนตรไดดวย 
 
 แสงสองหลงั(Back Light) 
 เปนแสงที่สองมาจากดานหลังของนักแสดงหรือวัตถุที่ถาย โดยปกติจะสวางเทากับหรือ
มากกวา Key Light และสองมาจากทิศทางตรงกันขามกับแสงหลัก ชวยใหวัตถุแยกออกมาจากฉากหลัง
เดนขึ้น และเพิ่มความลึกใหแกภาพ หรืออาจเคยไดยินคําวา Rim Light คือแสงที่ชวยเนนขอบริมของ
นักแสดง บางทีก็ใชคําวา Separation Light (การแยก) คือแสงที่แยกนักแสดงออกมาจากฉาก สรุปคือ
แสงสองหลังมีหนาที่แยกวัตถุออกมา ไมใหจมไปกับฉากนั่นเอง เรียกหลักพื้นฐานการจัดแสงแบบนี้วา 
การจัดแบบสามเหลี่ยม Basic Triangle Principle 
 
 แสงสองฉาก(Background Light) 
 เปนแสงที่สองสวางไปยังฉาก ชวยใหเห็นรายละเอียดตางๆภายในฉาก หรือสถานที่นั้นๆ วามี
อะไรบาง ชวยเลาเรื่องราวของสถานที่ บอกเวลา เสริมบรรยากาศ และสรางความสวยงาม ปริมาณแสง
อาจจะเทาๆ กับแสงหลัก(ในฉากปกติ)  ทิศทางการสาดสองนั้น ไมมีกฎเกณฑตายตัว แตจะเนนให
ลักษณะของแสงปรากฏออกมาอยางเปนธรรมชาติและสมจริง โดยพยายามอางอิงจากแหลงแสงที่มีอยู
ในฉาก สรุปคือแสงสองฉากทําใหฉากสวางมองเห็นรายละเอียด  โดยสภาพแสงตองสมเหตุสมผล 
บางครั้งอาจจะใชไฟเพียง 2 ดวง Key Light กับFill Light หรืออาจจะใช 7-8 ดวง หรือดวงเดียวก็ได 
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 อุปกรณไฟฟาแสงสวาง 
 มีหลายชนิดหลายประเภทและหลายราคา ทั้งที่ใชในสถานที่มีระบบการเดินสายไฟมีชุด
ควบคุม(Lighting Control) ติดตั้งถาวรในหองผลิตรายการ (Studio) และแบบเคลื่อนยายไปใชนอก
สถานที่ บางครั้งในเวลากลางวันจะมีแสงสวางจากภายนอกเพียงพอ หรือถาจําเปนตองถายทําภายใน
อาคาร ในหองที่แสงสวางไมพอก็จะตองจัดแสงเสริม เพื่อใหเกิดความสวางเพียงพอสําหรับการถายทํา 
ชุดถายทํานอกสถานที่อุปกรณจึงออกแบบใหมีขนาดเล็ก สะดวกในการประกอบติดตั้งและจัดเก็บ มี
กลองบรรจุที่แข็งแรงทนทาน มีน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับการขนยาย มีทั้งประเภทและชนิดไฟให
เลือกใชคลายกับใน Studio เชนกัน 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชอุปกรณ ที่มีอุณหภูมิสีของแสงตางกัน เชนโคมหนึ่งเปน 3200 k 
และอีกโคมหนึ่งเปน 5600 k  จะตองเลือกปรับใหโคมทั้งสองมีอุณหภูมิตรงกันกอน ถาไมปรับภาพที่
ถายออกมาจะมีสีประหลาดๆ อาจเปนสีเหลืองๆ ปนเขียว มีวิธีการปรับดังนี้ 
 ถาเปนเวลากลางวันมีแสงจากภายนอกสองเขามาดวย ควรเลือกปรับเปน 5600 k เพื่อให
ใกลเคียงกันกับแสงกลางวัน(Daylight)โดยใชแผน Gelatin หรือกระจกทนความรอน สีน้ําเงินมาปดหรือ
บังไวที่หนาโคม 3200 k อุณหภูมิของแสงก็จะเปลี่ยนไปเปน แสงกลางวัน (Daylight) 
 

3.  เอกสารเกี่ยวกับสุนทรยีศาสตรทางศิลปะ 
 สุนทรียศาสตรทางศิลปะ คือ ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของความงามที่มีอยูในศิลปะทั้งที่เกิด
โดยธรรมชาติ และทั้งที่มนุษยสรางขึ้น อันเกิดจากความพึงพอใจในความสุขที่ไดสัมผัสกับความงาม
โดยปราศจากความคิดเปนเจาของและหวังผลตอบแทน 
 เมื่อกลาวถึงสุนทรียความงามทางศิลปะยากที่จะหาคําจํากัดความไดวาสิ่งใดคือความงาม
เพราะบุคคลแตละคนนั้นมีกรอบความคิดเกี่ยวกับความงามที่ตางกันเชนบางคนก็จะใหนิยามความงาม
วาคือส่ิงที่สวยงามไรที่ติหรือบางคนก็จะมองความงามวาคือส่ิงที่เปนตามธรรมชาติโดยไมผานการปรุง
แตงเปนตน ดังนั้นเราจึงไมสามารถตัดสินความงามไดวาสิ่งไหนที่เรียกวา ความงามและสิ่งไหนที่ไมใช
ความงาม 
 “จะเห็นไดวาสุนทรียศาสตรหรือปรัชญาแหงความงามนั้นจะไมพนไปจากจิตของมนุษยอัน
เปนพื้นฐานเดิมเลยไดการเกิดของความงามก็ตองเกิดกับอารมณไปเกาะอยูกับจิต โดยอารมณที่เกิดจาก
ความงามนั้นไปเกาะจิตจิตเกิดความพึงพอใจพูดส้ันๆและชัดเจนไดดังนี้ความงามก็คือส่ิงที่สรางความ
พึ่งพอใจความชอบใหแกจิตใจนั่นเอง  อะไรที่สรางความพึงพอใจใหแกจิตไมวาจะผานผัสสะหรือทวาร
ใดทวารหนึ่งของอายตนะทั้งหา (ตาหูจมูกล้ินกาย) เปนที่เกิดความงามแกจิตไดทั้งสิ้นขึ้นอยูกับความพึง
พอใจหรือความชอบนั้นจะคงอยูไดนานเทาใด ถานานชั่วระยะหนึ่งก็เปนความงามพื้น ๆถานานชั่วนาตา
ปก็เปนความงามที่สูงสงความงามจึงมี 2 ขั้นใหญ ๆ คือความงามขั้นธรรมดาสามัญ เกิดจากเราไปสัมผัส
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กับสิ่งของที่เราชอบเราพึงพอใจธรรมดาทั่วไป และความงามขั้นสุดยอดเกิดจากจิตเราถูกเราอารมณดวย
ส่ิงที่เรามีความสันทัดในเรื่องนั้น ๆ อยู กอนแลวเกิดชอบ พึงพอใจ ใหความชื่นชอบตลอดชีวิต ตลอด
กาลสัมผัสเมื่อใดก็ชอบเมื่อนั้น” (เอกชัย, เสาวนิตย. 2529: 3) 

 การชื่นชมความงามในศิลปะก็เชนกันเราไมสามารถตัดสินไดวางานชิ้นไหนดีหรือไมดีการ
เสพงานศิลปะนั้นเราใชเพียงแตความรูสึกในการทําความเขาใจงานศิลปะดังนั้นความเขาใจในงานศิลปะ
ของแตละคนนั้นก็ขึ้นอยูกับประสบการณและภูมิความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะของแตละคนดวยการ
เสพงานศิลปะนั้นก็ตองใชประสาทสัมผัสในดานตาง ๆที่แตกตางกันในการเลือกเสพงาน ซ่ึงงานศิลปะ
สวนใหญจะเปนงานการเสพทางสายตาการมองเห็นเปนประสาทสัมผัสหนึ่งที่ทําใหมนุษยเห็นถึงความ
ชัดเจนในการทําความเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดงายเพราะในความคิดของแตละคนจะมีกรอบความคิดหรือ
กรอบภาพจิตนาการสิ่งตาง ๆไวในความคิดอยูแลวซ่ึงไดรับมาจากประสบการณของแตละคนจึงทําให
การรับรูความงามในศิลปะนั้นมีระดับที่แตกตางกันหรือแมแตการใชประสาทรับรูที่แตกตางกันก็ทําให
การเขาถึงสุนทรียตางกันดวยเชนกัน  "Beauty is in the eye of the beholder" ความงามอยูในดวงตาของ
ผูมอง หรือวางาย ๆ ก็คืองามหรือไมมันก็ขึ้นอยูกับตัวบุคคลนั่นเอง 
 ความเกี่ยวของกันของสุนทรียศาสตรกับศิลปะ อาจกลาวไดวา ศิลปะ นั้นเปนศาสตรที่มี
กระบวนการสรางสรรคที่ใชแนวคิด การตอบสนองตอบของความรูสึกโดยผานสื่อชนิดตางๆ ที่เรียก
รวมกันวา ผลงานศิลปะ ทั้งนี้ในการสรางสรรคเหลานั้นมีทฤษฎีและหลักการรองรับอยู เชน 
องคประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Element of Art) ที่ประกอบดวยทฤษฎีที่เกี่ยวกับ เสน สี แสงเงา รูปราง 
รูปทรง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของการสรางงานศิลปะ เชน การวางองคประกอบ พื้นที่วาง พื้นผิว 
จังหวะ ลีลา ฯลฯ ที่เปนการนําเอา องคประกอบพื้นฐานมาใชในการจัดสรางใหเกิดเปนผลงานทาง
ศิลปะ โดยใชวัสดุ ส่ือและเทคนิคที่แตกตางกันออกไป เชน การเขียนดวยสีน้ํา สีน้ํามัน การปนดวยดิน 
การหลอดวยโลหะ การแกะไม ฯลฯ ผลงานทางศิลปะเหลานี้มีลักษณะและคุณคาทางสุนทรียะ โดยเปน
ส่ิงที่สรรสรางขึ้นจากสิ่งที่มีชีวิตที่มีความรู มีความสํานึก(Sentient beings) ซ่ึงก็คงไมพนไปจากความ
เปนมนุษยนั่นเอง งานศิลปะจึงเปนส่ิงที่เปนกระบวนการสรางสรรค ในการใชส่ือ และรูปแบบทาง
ศิลปะ เพื่อแสดงออกหรือถายทอดความรูสึกจากศิลปนผูสรางผลงานไปยังผูรับไดดี ที่สุด สวน
สุนทรียศาสตรนั้นก็ไมสามารถแยกออกจากเนื้อหาของศิลปะไดหรือปรัชญาของ ศิลปะก็คือเนื้อหาของ
สุนทรียศาสตรนั้นเองแตอยางไรก็ตามเนื้อหาในสวนที่ เปนสุนทรียศาสตรนั้นกวางขวางกวาเนื้อหาที่
เปนปรัชญาของศิลปะเพราะมิได มุงใชแตเพียงผลงานที่เปนศิลปะเทานั้นแตครอบคลุมไปถึงสิ่งที่มีใช
ผล งานศิลปะ เชน ความงดงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือคติที่วาถึงความงดงามสุนทรียศาสตรมักจะ
มุงเนนไปที่ประสบการณ หรือการมีประสบการณทางสุนทรียะ หรือการจะใหประสบการณทาง
สุนทรียะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ "ความงาม" นั้นมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง ศิลปะ และ 
สุนทรียศาสตร ความงามในทางสุนทรียศาสตรนั้นเปนลักษณะอยางหนึ่งที่สามารถใหคําอธิบาย อยาง
เปนสากลได เปนไปไดที่จะมีกับทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ตามธรรมชาติหรือ
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สรางขึ้นโดยมนุษย สวนความงามในทางศิลปะนั้นปรัชญาทางศิลปะเปนการคนหานิยามของความงาม 
เชน ความงามเปนคุณสมบัติที่จําเปนตอการเปนศิลปะหรือไม ถาศิลปะอาจจะงามหรือไมงามก็ได ความ
งามจึงไมใชส่ิงที่ดีที่สุดในการตัดสินความเปนศิลปะจึงตองมีเกณฑที่ นํามาใชตัดสินความเปนงาน
ศิลปะหรือความงามในศิลปะ งานศิลปะนั้นไดนําเอามโนทัศนและกระบวนการเขาดวยกัน มุงที่
กระบวนการในการสรางสรรคศิลปะเปนสําคัญ ความงามทางศิลปกรรมศาสตรจึงเปนความคิดที่ไดจาก
สุนทรียศาสตรและปรัชญา ศิลปะมาเปนแนวทางในการสรางสรรคและคําอธิบาย อางอิงสําหรับ
กระบวนการและเปาหมายของศิลปะนั้นเอง ความแตกตางระหวางความงามในแงของศิลปกรรมกับ
สุนทรียศาสตรนั้นอาจจะพอ อธิบายใหงายไดวา ความงามในเชิงศิลปะนั้นมุงเนนไปที่ความรูศึกที่แฝง
ไปดวยปรัชญาของการแก ปญหาภายในของศิลปน แลวแสดงออกมาทางสื่อเพื่อใหผูอ่ืนไดรับรูถึงความ
งดงาม ความประทับใจที่ตัวศิลปนมี สวนความงดงามในทางสุนทรียศาสตรนั้นเปนความงดงามที่
เกิดขึ้นภายในตัวของ บุคคลแตละคนเมื่อไปสัมผัสกับสิ่งที่นาปรารถนา ส่ิงที่พึงพอใจ และมีความ
งดงามที่เปนสากลโดยไมจําเปนตองเกี่ยวพันกับปรัชญา หรือการแกไขปญหาใดๆ เชนความรูสึกที่มีตอ
ความงดงามของแสงอาทิตยในยามรุง หรือแสงในยามเย็น ที่ใหความรูสึกตอผูคนที่พบเห็นและมนุษย
สามารถรับรูถึงความงดงามเหลา นั้นไดเหมือนๆ กัน เปนตน 
 
4. การประเมินผลงานศิลปะภาพถาย 
 การประเมินโครงการนับวายังเปนแนวคิดและเทคนิควิธีที่ใหมสําหรับเมืองไทยและสาขา
การศึกษา การประเมินโครงการไดเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษาประมาณ 15 ป ที่ผานมา โดยเริ่ม
จากแนวคิดที่เสนอในรูปของบทความของราฟ ไทเลอร (Ralph  Tyler) ลี เจ ครอนบาซ (Lee  J.  Cronbach) 
และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ในประเทศไทยการเรียนการสอนวิชา การประเมินผลโครงการ
สวนมากจะสอดแทรกอยูในสาขาตางๆ เชน ทางดานการบริหาร เปนตน เมื่อเทคนิคการประเมินได
ขยายตัวพัฒนาขึ้นมีองคประกอบของความรูทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมิน จึงไดมีการจัด
สอนเปนรายวิชาตางหากในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ซ่ึงกอนหนานี้ไดสอดแทรกอยูในวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ปจจุบันการประเมินโครงการมิไดจํากัดอยูแตในทางการศึกษาเทานั้น แตขยายวงกวางไปสู
โครงการในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวางจนการประเมินเปนธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมา เพราะในการ
ประเมินโครงการตาง ๆ ขององคกรหนวยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ตองใชงบประมาณมหาศาล จึงตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญมาเปนนักประเมินเพื่อนําผลนั้นมาใชอยางคุมคาตอไป ในการประเมินโครงการมี
เปาประสงคหลักคือ ตองการขอมูลที่บงชี้วาโครงการที่ดําเนินการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
หรือไมหรือเปนโครงการที่คุมคาตอการตัดสินใจในการดําเนินการหรือไม รวมถึงการศึกษาวาในการ
ดําเนินการโครงการมีปญหาที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในเรื่องอะไรบาง และเปนโครงการที่
มีคุณคามากนอยเพียงใด 
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 การประเมินโครงการ (Project  Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดสารนิเทศใน
การปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (สมหวัง พิริยานุวัฒน.  
2544) 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อ
สรุปผลวาโครงการนั้นๆ ไดบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 
 ประเภทของการประเมินโครงการ 
  การแบงประเภทการประเมินโครงการคงมิใชเปนการกําหนดเกณฑเด็ดขาด  แต
จําเปนตองอาศัยเกณฑหลายชนิดมาจําแนกประเภท เชน ใชเวลา วัตถุประสงค วิธีการ และรูปแบบการ
ประเมินมาบงบอกถึงประเภทของการประเมิน ซ่ึงในที่นี้อาจจําแนกการประเมินโครงการออกเปน 4 
ประเภท ดังนี้ 
  1. การประเมินโครงการกอนดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เปนการศึกษาประเมิน
ความเปนไปได (Feasibility Study) กอนที่เร่ิมโครงการใดๆ โดยอาจทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
ปจจัยปอน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดวาจะนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการ ปญหา 
อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ หรือประสิทธิผลที่คาดวาจะไดรับ ในขณะเดียวกัน
ก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในดานตางๆ เชน 
   - การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social Impact Assessment-SIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานการเมือง (Political Impact Assessment-PIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment-TIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานประชากร(Population Impact Assessment-PIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานนโยบาย(Policy Impact Assessment-POIA) 
   - การประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ(Economic Impact Assessment) 
   การประเมินโครงการกอนการดําเนินการนี้มีประโยชนสําหรับนักลงทุน เพื่อศึกษาดู
วากอนลงมือโครงการใด ๆ นั้น จะเกิดความคุมคาแกการลงทุน (Cost  effectiveness) หรือจะเกิด
ผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับ
นโยบายหรือไม หากไดทําการศึกษารอบคอบแลวอาจจะไดผลการคาดการณลวงหนาวา จะไดเกิด
ประโยชนหรือโทษอยางไร ปญหา อุปสรรค เปนอยางไร เพื่อผูเปนเจาของโครงการจะไดตัดสิน
ลวงหนาวาจะเลิกลมโครงการหรือปรับปรุงองคประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
เพียงใด เพื่อใหเกิดผลดี 
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  2. การประเมินระหวางดําเนินการโครงการ (Formative evaluation) เปนการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญซึ่งมักจะใชประเมินผลระหวางแผนหรือระหวางพัฒนาโครงการ ผลที่ได
จาก Formative evaluation นั้น จะชวยตั้งวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่แทจริง 
นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใชในระหวางดําเนินโครงการ จะชวยตรวจสอบวา โครงการได
ดําเนินไปตามแผนของโครงการอยางไร อาจเรียกชื่อเฉพาะวา Implementation evaluation หรือ Formative 
evaluation อาจตรวจสอบความกาวหนาของโครงการวาดําเนินไดผลเพียงไร เรียกวา Progress evaluation 
   โดยทั่วไปแลว Formative evaluation อาจใชประเมินสิ่งตอไปนี้ 1) ทบทวนแผนของ
โครงการ 2) การสรางแผนของโครงการ 3) การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ 
(Check list) สําหรับรวบรวมขอมูลตามเรื่องที่ตองการ 4) การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม 5) การ
กําหนดตารางเวลาการประเมินผลใหสอดคลองกับการดําเนินโครงการ 6) การเตรียมขอมูลที่จะเปน
ขาวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะสําหรับการตัดสินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 7) การแนะนํา
แนวทางปรับปรุง การแกปญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ 
  3. การประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เปนการ
ประเมินผลรวมสรุป มักจะใชประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สําหรับโครงการที่มีการดําเนินระยะยาวก็
อาจใช Summative Evaluation ในการสรุปยอความระยะยาวตางๆ ขอมูลท่ีไดจากระยะตางๆ จะชวยให
มีการประเมินสรุปรวมนั้น สวนใหญจะรวบรวมจากผลของ Formative evaluationเปน Summative 
Evaluation ซ่ึงผลสรุปที่ไดจะนําสูการรายงายวา โครงการไดบรรลุเปาหมาย (Goals) หรือไมอยางไร 
ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไร มีปญหาหรือ
อุปสรรคใดที่ตองแกไขปรับปรุงขอมูลเหลานี้จะชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินวา 
โครงการนั้นควรดําเนินการตอหรือยกเลิก 
  4. การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศไทยที่ผานมา ยังจํากัดอยูตาเพียงการประเมินผลผลิต โดยมุงที่จะทราบความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของโครงการเทานั้น ทั้งนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูใหบริการหรือผูใหทุนในการยุติหรือ
ขยายโครงการ แตในปจจุบันนักประเมินและผูบริหารโครงการ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการดวย โดยถือวาเปนประเภทของการประเมินที่จําเปนสําหรับ
โครงการบริการทั่วไป เพราะจะชวยเสริมใหโครงการเหลานั้น สามารถดําเนินการอยางสอดคลองกับ
สภาวการณของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ิน หรือโครงการที่
เปนตัวกําหนดเกณฑสําคัญสําหรับประกันโครงการขนาดใหญระดับชาติ ที่จะไมตองสูญเสียทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดโดยไมจําเปน การดําเนินโครงการบริการสังคมนั้น จะไมมุงแตเพียงความสําเร็จของ
โครงการเทานั้น แตจะตองใหคุมคาในเชิงของประสิทธิภาพดวย 
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   โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากคําถามตาง ๆ กัน  เชน 
1. ความสําเร็จของโครงการนั้นๆ เมื่อเทียบกับคาใชจายแลวมีความเหมาะสมหรือไม 2. ผลผลิตของ
โครงการเกิดจากปจจัยที่ลงทุนไปใชหรือไม 3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกวาโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุน
เทากันหรือไม และเพราะเหตุใด 
 
 รูปแบบการประเมินโครงการ 
  1. แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Srufflebeam’s CIPP Model) 
   ในป ค.ศ.1971 สตัฟเฟลบีมและคณะไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่ง
เลม ช่ือ “”Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเลมนี้ไดเปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวย นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและ
รูปแบบของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 CIPP Model 
 
 

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตัวปอน
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การประเมินผลผลติ
(Product Evaluation)
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   รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เปนการประเมนภาพรวมของโครงการ 
ตั้งแตบริบท ปจจัยปอน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยจะใช
วิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ ซ่ึงพออธิบายได
ดังนี้ 
    การประเมินดานบริบท หรือประเมินเนื้อความ (context Evaluation) เปน
การศึกษาปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม 
นโยบาย วิสัยทัศน ปญหา แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ เปนตน 
    การประเมินปจจัยปอน (Input Evaluation) เพื่อตนหาประสิทธิภาพของ
องคประกอบที่นํามาเปนปจจัยปอน ซ่ึงในดานการทองเที่ยวอาจจะจําแนกเปนบุคคล ส่ิงอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑ ศักยภาพการบริหารงาน ซ่ึงแตละปจจัยก็ยังจําแนกยอยออกไปอีก 
เชน บุคคล อาจพิจารณาเปน เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ ความรู คุณวุฒิทางการศึกษา ถ่ินที่อยูและลักษณะ
กระบวนการกลุม เปนตน 
    การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการศึกษาตอจากการ
ประเมินบริบทและปจจัยปอนวา กระบวนการเปนไปตามแผนที่วางไว เปนการศึกษาคนหาขอบกพรอง 
จุดออน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วาง
ไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
    การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบประสิทธิผลของ
โครงการ โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ไดแลวนําเกณฑที่กําหนดไวไป
ตัดสิน เกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นกําหนดไวก็
ได ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยจะกลาวในตอนตอไป 
 
  2. แนวความคิดและแบบจําลองของ R.W. Tyler 
   R.W. Tyler เปนนักประเมินรุนแรกๆ ในป ค.ศ. 1930 และเปนผูที่เร่ิมตนบุกเบิก
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอยาง (performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวา 
จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปน
อยางดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวแลวนี้จะเห็นไดวา มีแนวความคิดเห็นวา 
โครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรก
หรือไมเทานั้น แนวความคิดในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมาย
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เปนหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกวา Tyler’s Goal  Attainment Model ซ่ึงตอมาป 
1950 ไดมีรูปแบบ มาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งที่ทําการประเมิน (R.W. 
Tyler.1950) เรียกวา “Triple Ps Model” ดังนี้ 
    P-Philosophy & Purpose -ปรัชญา/จุดมุงหมาย 
    P-Process -กระบวนการ 
    P-Product –ผลผลิต 
   ในการประยุกตใชในการประเมินโครงการทางการศึกษาไดโดยการประเมิน
ความสัมพันธของทั้ง 3 วา ปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและผลผลิต
หรือไม ถาประเมินเปนสวนๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมายและ
กระบวนการประเมินประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม  มีประสิทธิภาพ
เพียงใด เปนตน 
 
  3. แนวความคิดของ Stake ในการประเมิน 
   แนวความคิดของ Robert E. Stake นั้น คํานึงถึงความตองการสารสนเทศที่แตกตาง
กันของบุคคลหลายๆ ฝาย ที่เกี่ยวของกับโครงการในการประเมินโครงการ ผูเกี่ยวของคนหนึ่งอาจ
ตองการทราบเกี่ยวกับความแนนอนและสอดคลองในการวัด เพื่อการประเมินนั้นๆ ในขณะที่ผูเกี่ยวของ
คนอื่นอาจตองการทราบทิศทางการดําเนินงานของโครงการหรือผูใชผลผลิตของโครงการอาจมีความ
ตองการอีกรูปหนึ่ง สําหรับนักวิจัยอาจตองการสารสนเทศที่แตกตางไปจากผูเกี่ยวของอื่นๆ เพราะการ
ประเมินนั้นเพื่อที่จะรูเร่ืองราวตางๆ ของโครงการอยางละเอียดลึกซึ้ง  เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ 
   ดังนั้นการประเมินโครงการจึงตองมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอยางละเอียด
เพื่อใหครอบคลุมถึงสารสนเทศที่จะตองสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการนั้น จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอยางมีระบบ โดยการบรรยายและ
ตัดสินคุณคาเกี่ยวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้นๆ สเตก ไดตั้งชื่อแบบจําลองในการ
ประเมินผลของเขาวา แบบจําลองการสนับสนุน (Countenance Model)         ความคาดหวัง ส่ิงที่เปนจริง 
Stake ไดเนนวา การประเมินโครงการจะตองมี 2 สวน คือ การบรรยาย  (Descriptive) และการตัดสิน
คุณคา (Judgment) 
    ในภาคการบรรยายนั้น ผูเชี่ยวชาญหรือผูประเมินจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของ
กับโครงการใหไดมากที่สุด ประกอบดวย 2 สวน คือ 
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    1. เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เปาหมายที่ครอบคลุม
นโยบายทั้งหมด สําหรับการประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของ
ผูเรียนเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ดวย ความคาดหวังนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ 
    1.1 ส่ิงนํา (Antecedence) เปนสภาพที่มีอยูกอน ซ่ึงอาจจะเกี่ยวพันกับผลของ
การเรียนการสอน 
    1.2 ปฏิบัติการ  (Transactions) เปนผลสําเร็จของการจัดกระทํางานเปน
องคประกอบของขบวนการเรียนการสอน 
    1.3 ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
    2. สิ่งท่ีเปนจริงหรือสังเกตได (Observations) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพ
ความเปนจริง  มีสวนประกอบ 3 สวนเชนกัน คือ ส่ิงนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ 
    ความสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริง มิไดเปนตัวช้ีบงวา
ขอมูลที่เราไดมีความเที่ยงหรือความตรง แตเปนเพียงสิ่งที่แสดงใหเห็นวา ส่ิงที่ตั้งใจไวไดเกิดขึ้นจริง
เทานั้น 
    ในภาคการตัดสินคุณคา เปนสวนที่จะตัดสินวา โครงการประสบความสําเร็จ
หรือไมเพียงใด นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวา มาตรฐานอะไรบางที่เหมาะสมในการที่จะนํามา
เปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจโดยทั่วๆ ไป เกณฑที่ใชมี 2 ชนิด คือ 1. เกณฑสัมบูรณ  (Absolute  
Criterion)  เปนเกณฑที่เราตั้งไว  อาจจะเกิดขึ้นกอนโดยมีความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 2. 
เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุม 
    ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทียบได ก็ตองพยายาม
หาโครงการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ แบบจําลองนี้มุงเนน
ความสอดคลอง และความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคา สําหรับความ
สอดคลองนั้น มี 2 ลักษณะ คือ 1. Contingence เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธ
ในแนวตั้งตาม ของสเตก 2. Congruence เปนความสอดคลองที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเปนความสอดคลอง
ในเชิงประจักษ (empirical) พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตาม ของสเตก 
   ขอดีสําหรับรูปแบบของการประเมินของสเตก คือ เสนอวิธีการประเมินเปนระบบ 
เพื่อจัดเตรียมขอมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมี
ขอจํากัดคือ เซลลบางเซลลของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน ซ่ึง
อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายในโครงการได 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ณัฐพงษ หริรักษาพิทักษ (2540) ไดทําการศึกษา การศึกษาวิเคราะหการใชภาพอุปมาอุปไมย
ในงานโฆษณาสื่อส่ิงพิมพ พบวา ภาพอุปมาอุปไมยสามารถแบงไดเปน 5 ประเภทไดแก 1. ภาพ
อุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวส่ือความหมาย (MP1s)2. ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ 2 ภาพสื่อความหมาย 
(MP2s)3. ภาพเปรียบเทียบ (Ps) 4. วัจนะภาพอุปมาอุปไมย (VPMs)5. ภาพอุปมาอุปไมยแบบผสมผสาน 
(MPCs) ภาพอุปมาอุปไมยประกอบดวยความหมาย 2 ระดับคือความหมายโดยตรง และความหมายนัย
ประหวัด ซ่ึงถูกสงผานตัวกลาง ไดแก Primary และ Secondary Subject ซ่ึงสื่อความหมายถึง
อรรถประโยชนหรือคุณลักษณะของสินคาหรือบริการ การตีความหมายของภาพประกอบดวยการมี
ประสบการณรวมกันของผูสงสาร และผูรับสาร ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมและภูมิหลังของผูรับสาร
เปาหมาย ภาพอุปมาอุปไมยจึงสามารถสื่อสารไดอยางสัมฤทธิผล 
 สุเทพ จอยศรีเกตุ (2544) ไดทําการศึกษา การสรางสรรคภาพอุปมาอุปไมยในงานออกแบบ
โปสเตอร ผลการวิจัยพบวา 1. แหลงที่มาที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคภาพอุปมาอุปไมย มีการใช
แหลงที่มาในสวนของการตีความโดยมีนัยแฝงมากที่สุด 1.1 โฆษณาประเภทตัวสินคา มีการใช
แหลงที่มาในสวนของการตีความโดยมีนัยแฝง มากที่สุด 1.2 โฆษณาประเภทธุรกิจบริการ มีการใช
แหลงที่มาในสวนของการตีความโดยมีนัยแฝง มากที่สุด 1.3 โฆษณาประเภทสงเสริมภาพพจนองคกร 
มีการใชแหลงที่มาในสวนของวัฒนธรรม มากที่สุด 1.4 โฆษณาประเภทสงเสริมสังคม มีการใช
แหลงที่มาในสวนของวาทกรรมมากที่สุด 2. รูปแบบการนําเสนอภาพอุปมาอุปไมยมีการใชรูปแบบการ
นําเสนอแบบ 2 ภาพสื่อความหมายมากที่สุด 2.1 โฆษณาประเภทตัวสินคา มีการใชรูปแบบการนําเสนอ
แบบ 2 ภาพสื่อความหมาย มากที่สุด 2.2 โฆษณาประเภทธุรกิจบริการ มีการใชรูปแบบการนําเสนอแบบ 
2 ภาพสื่อความหมาย มากที่สุด 2.3 โฆษณาประเภทสงเสริมภาพพจนองคกร มีการใชรูปแบบการ
นําเสนอแบบ 2 ภาพสื่อ ความหมายมากที่สุด 2.4 โฆษณาประเภทสงเสริมสังคม มีการใชรูปแบบการ
นําเสนอแบบภาพเดียวส่ือความ หมายมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวามีแหลงที่มาที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคและรูปแบบการนําเสนอภาพ อุปมาอุปไมยเพิ่มมากขึ้นจากอดีต 
 ชัยชนะ จารุวรรณากร (2548) ไดทําการศึกษา การสรางสรรคภาพถายสิ่งพิมพโฆษณาสินคา
โดยอาศัยทฤษฎีเกสตัลต พบวา จากผลงานภาพถายสิ่งพิมพโฆษณาสินคาโดยรวม 1) หลักการจัด
ระเบียบการรับรูที่มีการใชมากที่สุด คือ ปจจัยจากความคลายคลึงกัน (Similarity) 2) วิธีการสื่อสารดวย
ภาพที่มีการใชมากที่สุด คือ ภาพโฆษณาที่ใชการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัย (Metaphor) 3) วิธีการ
สรางสรรคภาพที่มีการใชมากที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนหรือผสมผสานรูปของวัตถุ (Playing with 
Objects) จากผลงานภาพถายสิ่งพิมพโฆษณาสินคาแยกตามประเภทกลุมสินคา 1) หลักการจัดระเบียบ
การรับรูที่มีการใชมากที่สุดในแตละกลุมสินคาแบงได เปน 1.1) กลุมสินคาที่ใชปจจัยจากความ
คลายคลึงกัน (Similarity) มากที่สุดไดแก ของขบเคี้ยว, เครื่องดื่ม, เส้ือผาและของใชเบ็ดเตล็ด, อุปกรณ
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เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณกอสราง บานและที่ดิน 1.2) กลุมสินคาที่ใชปจจัยจากการปดสวนที่ไม
สมบูรณ (Closure) มากที่สุดไดแก เครื่องสําอางและของใชสวนตัว,ผลิตภัณฑรถยนต, ผลิตภัณฑของใช
ในบาน และผลิตภัณฑยา 1.3) กลุมสินคาที่ใชปจจัยจากความใกลชิด (Proximity) มากที่สุดไดแก อาหาร 
และอุปกรณสํานักงานและโทรคมนาคม 2) วิธีการสื่อสารดวยภาพที่มีการใชมากที่สุดแตละกลุมสินคา
แบงไดเปน 2.1) กลุมสินคาที่ใชภาพโฆษณาที่ใชการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัย (Metaphor) มากที่สุด
ไดแก อาหาร, ผลิตภัณฑของใชในบาน,อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสํานักงานและโทร 
คมนาคม 2.2) กลุมสินคาที่ใชภาพโฆษณาที่โยงความสัมพันธระหวางตัวสินคากับวิถีชีวิต หรือ
สถานการณ (Assocoiation) มากที่สุดไดแกเสื้อผาและของใชเบ็คเตล็ด, เครื่องสําอางและของใชสวนตัว, 
ผลิตภัณฑรถยนตและอุปกรณกอสรางบานและที่ดิน 2.3) กลุมสินคาที่ใชภาพโฆษณาที่ใชการเลาเรื่อง 
(Storytelling) มากที่สุดไดแกของขบเคี้ยว, เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑยา 3) วิธีการสรางสรรคภาพที่มีการ
ใชมากที่สุดในแตละกลุมสินคา คือ อาหาร และเสื้อผาและของใชเบ็ดเตล็ด ใชการปรับเปลี่ยนขนาด
หรือสัดสวนขององคประกอบในภาพ (Proportions and Dimentions) มากที่สุด, ของขบเคี้ยว ใชการ
ประกอบหรือปะติดปะตอกันเปนภาพ (More Building Blocks) มากที่สุด, เครื่องดื่ม ใชการเปลี่ยน
ความหมายของสิ่งเดิม (A Change of Meaning) มากที่สุด, เครื่องสําอางและของใชสวนตัว และ
ผลิตภัณฑรถยนต ใชการปรับเปลี่ยนหรือผสมผสานรูปของวัตถุ (Playing with Objects) มากที่สุด, 
ผลิตภัณฑของใชในบาน ใชการสรางภาพขึ้นบนเลเยอรของอีกภาพหนึ่ง (Layers in Different Media) 
มากที่สุด,อุปกรณเครื่องใชไฟฟา ใชการสรางรูปดวยองคประกอบอื่น ๆ (Visual Building Blocks) มาก
ที่สุด,อุปกรณสํานักงานและโทรคมนาคม ใชการเชื่อมโยงเรื่องราวในเลเยอรที่ตางกัน (Stories in 
Layers)มากที่สุด, อุปกรณกอสราง บานและที่ดิน ใชการพลิกกลับเปลี่ยนเปนสิ่งตรงขาม (Twisting and 
Turning)มากที่สุด และผลิตภัณฑยา ใชการใชภาพเลนมุม (Playing with Angles) มากที่สุด 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
การเก็บขอมูลในกลุมเขาชมการจัดแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม ซ่ึงในบทนี้ไดกลาวถึงการกําหนดกลุมตัวอยาง รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาคนควา วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาเพื่อสรางสรรค
ภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
ดังตอไปนี้ 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 
 ประชากรในงานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ คือ กลุมผูเขาชมการจัดแสดงผลงานภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเจาะจง 
(Purposive หรือ Judgmental Sampling) ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่จะเปนใครก็ไดที่มีลักษณะตาม
ความตองการของผูวิจัย โดยอาจจะกําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป ซ่ึงในงานวิจัย คือ ผูเขา
ชมการจัดแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
จํานวน 30 คน 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้กําหนดขึ้นตามการประเมินประสิทธิผลของ
แสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ซ่ึงไดกลาวไป
แลวในบทที่ 2 เปนเครื่องมือวัดประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) โดยมีทั้ง
เครื่องมือวัดที่สรางขึ้นใหม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประกอบการศึกษาวิจัย โดยประกอบไปดวย แบบวัด 2 ฉบับ คือ 
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 1. แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจตอแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระ
ของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ซ่ึงเปนแบบสํารวมความพึงพอใจโดยรวมของผูเขาชมการจัด
แสดงผลงานแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
สํารวจความพึงพอใจตอแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะ
ของผลไม ในสวนนี้เปนเปนแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) แตละขอ
ประกอบดวยมาตรประเมิน 5 ระดับ จาก “มากที่สุด” ถึง “นอยที่สุด” ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scale) 
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2544: 114)  
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
  ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผลในการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา 
บุนนาค.  2537: 29) เพื่อกําหนดเกณฑ การแปลความหมาย ขอมูลที่เปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยระหวาง ความหมาย 
  4.51 – 5.0   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.51 - 3.50   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50   มีความพึงพอใจในระดับนอย 
  1.00 – 1.50   มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด สําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให 
ขอเสนอแนะตางๆ 
 
ตาราง 1 ตัวอยางแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจตอแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวาง 
 สรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
 

ภาพถายการคาอวัยวะมนุษย ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

0.0.0 Fruit Nude แบบที่ 1      
0.0.0 Fruit Nude แบบที่ 2      
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 2. แบบประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะ
ของผลไม ประกอบดวยเกณฑในการประเมิน 2 สวน คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสิน
คุณคา (Judgment) 
  ในภาคการบรรยายนั้น ผูเช่ียวชาญจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการใหไดมากที่สุด 
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1. เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เปาหมายที่ครอบคลุม
นโยบายทั้งหมด ตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ดวย ความคาดหวังนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ 1.1 ส่ิงนํา 
(Antecedence) เปนสภาพที่มีอยูกอน 1.2 ปฏิบัติการ (Transactions) เปนผลสําเร็จของการจัดกระทํางาน
เปนองคประกอบของภาพถาย 1.3 ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวาง
สรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 2. สิ่งท่ีเปนจริงหรือสังเกตได (Observations) เปนส่ิงที่เกิดขึ้น
จริงในสภาพความเปนจริง มีสวนประกอบ 3 สวนเชนกัน คือ ส่ิงนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ ความ
สอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังกับส่ิงที่เปนจริง มิไดเปนตัวช้ีบงวาขอมูลท่ีเราไดมีความเที่ยงหรือความ
ตรง แตเปนเพียงส่ิงที่แสดงใหเห็นวา ส่ิงที่ตั้งใจไวไดเกิดขึ้นจริงเทานั้น 
  ในภาคการตัดสินคุณคา เปนสวนที่จะตัดสินวา โครงการประสบความสําเร็จหรือไม
เพียงใด นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวา มาตรฐานอะไรบางที่เหมาะสมในการที่จะนํามาเปรียบเทียบ
เพื่อชวยในการตัดสินใจโดยทั่วๆ ไป เกณฑที่ใชมี 2 ชนิด คือ 1. เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) 
เปนเกณฑที่เราตั้งไว อาจจะเกิดขึ้นกอนโดยมีความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 2. เกณฑสัมพัทธ 
(Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุม 
  ในสวนนี้ผูเชี่ยวชาญจะเปนผูประเมินผลงาน ตามแนวคิดทางทัศนศิลป ในขั้นตอนการ
คัดเลือกภาพถาย กอนการนําออกมาจัดแสดง และอีกสวนทําการประเมินจากผูเขาชมการจัดแสดงผล
งานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ซ่ึงจะเปนผูประเมินผล
งานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ตามความรูสึกใน
การชมภาพถาย ซ่ึงแบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหม เปนแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมคา 
(Summated Rating Scale) แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 5 ระดับ จาก “ดีมาก” ถึง “ใชไมได” 
ตามวิธีของ ลิเคอร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2544:114) ดังนี้ 
  5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
  3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
  2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 
  ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผลในการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา 
บุนนาค.  2537: 29) เพื่อกําหนดเกณฑ การแปลความหมาย ขอมูลที่เปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังนี้ 
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  คาเฉลี่ยระหวาง ความหมาย 
  4.51 – 5.0   ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  3.51 – 4.50   ผลการประเมินในระดับดี 
  2.51 - 3.50   ผลการประเมินในระดับพอใช 
  1.51 – 2.50   ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
  1.00 – 1.50   ผลการประเมินในระดับใชไมได 
 
ตาราง 2 ตัวอยางแบบประเมินผลผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ 
 ลักษณะของผลไม 
 

ประสิทธิภาพของภาพถายเชิงอปุมาอุปไมย ระหวาง
สรีระของสตรเีพศกับลักษณะของผลไม 

ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช ควร
ปรับปรงุ 

ใช
ไมได 

ภาพถายที่ทานเห็นทําใหทานรูสึกถึงสตรีเพศ      

 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดการหาคุณภาพเครื่องมือ ทั้ง 2 แบบวัด คือ 1) แบบสอบถาม
สํารวจความพึงพอใจตอศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของ
ผลไม โดยผูเชี่ยวชาญ และผูเขาชมภาพถาย  2) แบบประเมินผลผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย 
ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเขาชมภาพถาย ซ่ึงจะนําหาคุณภาพแบบวัดครบ
ทุกขั้นตอนดังนี้ 
  การหาความเที่ยงตรง 
  ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Content Validity) โดยผูวิจัยนํา
แบบสอบถาม และแบบประเมินความคิดเห็นที่สรางขึ้นมา นําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําการ
ตรวจสอบและแกไขความถูกตองของเนื้อหา และความเหมาะสมของถอยคํา สํานวนภาษา และความ
ชัดเจนของคําถามในแบบสอบถาม และแบบประเมิน ใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความเขาใจดานเนื้อหา
ของตัวแปรที่ตองการวัด ไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดแตละฉบับที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
หรือนํามาปรับปรุงใหม วามีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว ตลอดจนตรวจดู
สํานวนภาษาวามีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางหรือไม แลวจึงนํามาปรับแกใหสมบูรณ กอนนําแบบ
วัดนั้นไปใชจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาดังนี้ 
 1. สืบคนขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
ทําการบันทึกขอมูล เพื่อนําไปใชในการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศ
กับลักษณะของผลไม 
 2. เก็บขอมูลภาคสนาม โดยเก็บขอมูลจากบุคคล ซ่ึงผูวิจัยนําแบบวัดไปดําเนินการเก็บขอมูล
ดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจากผูเขาชมงานจัดแสดงภาพถาย อธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย และ
ขอความรวมมือในการเปนกลุมตัวอยาง รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากแบบวัดทุกฉบับ 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลทางทัศนศิลป ศิลปะภาพถาย สรีระของสตรีเพศและ
ลักษณะของผลไม โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยมาวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมาย 
  ขั้นตอนที่ 2 สรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศ
กับลักษณะของผลไม โดยสังเคราะหขอมูล จัดองคประกอบของภาพถายตามแนวคิดและผลการศึกษา 
ที่ไดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  ขั้นตอนที่ 3 เปนการประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเชี่ยวชาญดวยการใชแบบสอบถาม ทําการประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ เปนตน 
  ขั้นตอนที่ 4 แกไขปรับปรุงผลงานตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดแสดงผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม 
  ขั้นตอนที่ 6 เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูเขาชมงานศิลปะภาพถายตอภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ดวยการใชแบบสอบถาม ทําการ
ประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล 
โดยวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา
รอยละ เปนตน  
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  ขั้นตอนที่ 7 เปนการประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเขาชมงานจัดแสดงภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม  ดวยการใชแบบสอบถาม  ทําการประมวลผลขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ เปนตน  
 
การดําเนินการถายภาพ  
 การดําเนินการถายภาพผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม ไดกําหนดกระบวนการไวตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหองคประกอบแบบรางสูกระบวนการถายภาพตามความเหมาะสมของ
ภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกองคประกอบที่เหมาะสม ตรงตามแบบโครงสรางงานศิลปะทางทัศนศิลปที่
ผูวิจัยไดกําหนดไว 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองถายภาพ 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบภาพถายและความเรียบรอย 
 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบผลงานศิลปะภาพถาย เมื่อสรางผลงานจริงจากงาน จํานวน 9 ภาพที่สรุป
จากการคัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญ แลวจึงนําผลงานจริงไปจัดแสดงสํารวจความคิดเห็นจากผูเขาชมการจัด
แสดงภาพถาย โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และสรุปผลที่ไดอีกครั้ง 
 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 17 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาเพื่อการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรี
เพศกับลักษณะของผลไม เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีจุดมุงหมายวา เพื่อ
ศึกษาแนวทางการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
เพื่อสรางสรรคผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม มี
สมมติฐานเพียงขอเดียว คือ การอุปมาอุปไมยระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม สามารถ
นํามาถายทอดผานงานศิลปะภาพถาย  โดยมีโครงสรางของภาพถายตามแนวคิดทัศนศิลป  ที่
อุปมาอุปไมยระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไมได 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในตอนตอไปนี้ เปนการเสนอผลตามขอมูลท่ีไดเพื่อพิสูจนผล
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงมีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
 จากการศึกษา พบวา มีผูรูหลายทานใหความหมายเกี่ยวกับคําวา “สุนทรียและสุนทรียศาสตร” 
ไวมากมายหลายทาน ในที่นี้ขอใชความหมายจากหนังสือพจนานุกรมศัพทศิลป ฉบับไทย – อังกฤษ 
(2530: 7) ไดอธิบายความหมายของคําวา สุนทรียและสุนทรียศาสตร Aesthetic วา หมายถึง วิชาที่วาดวย
ความนิยมความงามหรือความนิยมในความงาม เปนอารมณ ความซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งงดงาม 
ไพเราะรื่นรมย ไมวาจะเปนธรรมชาติหรืองานศิลปะ ความรูสึกนี้เกิดขึ้นดวยประสบการณ การศึกษา
อบรมและพัฒนาเปนรสนิยมความรูและความเขาใจทางประวัติศาสตร  สามารถเสริมสรางพัฒนาการ
ทางสุนทรียภาพใหเพิ่มขึ้น รูและเขาใจคุณคาของความงาม  มีผูรูหลายทานใหความหมายเกี่ยวกับคําวา 
“สุนทรียและสุนทรียศาสตร” ไวมากมายหลายทาน  ในที่นี้ขอใชความหมายจากหนังสือพจนานุกรม
ศัพทศิลปฉบับไทย – อังกฤษ (2530: 7) ไดอธิบายความหมายของคําวา สุนทรียและสุนทรียศาสตร 
Aesthetic วา หมายถึง วิชาที่วาดวยความนิยมความงามหรือความนิยมในความงาม เปนอารมณ ความ
ซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งงดงามไพเราะรื่นรมย ไมวาจะเปนธรรมชาติหรืองานศิลปะ ความรูสึกนี้เกิดขึ้น
ดวยประสบการณ  การศึกษาอบรม และพัฒนาเปนรสนิยมความรูและความเขาใจทางประวัติศาสตร 
สามารถเสริมสรางพัฒนาการทางสุนทรียภาพใหเพิ่มขึ้น รูและเขาใจคุณคาของความงาม 
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 อเล็กซานเดิร กอตตรีบ โบมการเดน (Alexander Gottrib Baumgaten) นักปรัชญาชาวเยอรมัน 
ไดตีพิมพผลงานเปนครั้งแรก เร่ิมจากงานเรื่อง The Aestheteca และเปนผูใหความหมายของคําวา 
สุนทรียศาสตรวา Aesthetic ซ่ึงโบมการเดนใชอธิบาย การรับรูความรูสึกทางประสาทสัมผัส ซ่ึงเปนสิ่ง
ที่โบมการเดนคนพบในบทกวีนิพนธ  และขยายไปสูศิลปะสาขาอื่น ๆ และไดใชคําวาสุนทรียศาสตร
เปนครั้งแรกในหนังสือของเขา ช่ือผลสะทอนของกวีนิพนธ  เขาไดพิจารณาคําจากในภาษากรีก คือ การ
กําหนดรู  Aesthesis และจึงเริ่มใชคําวา  Aesthetics  อธิบายการรับรูทางประสาทสัมผัส  จนไดรับการยก
ยองใหเปนบิดาแหงสุนทรียศาสตร  และยังไดอธิบายความหมายของคําวาสุนทรียศาสตร (Aesthetics) 
ไววา สุนทรียศาสตร  เปนความรูจากประสบการณ (Conceptual Knowledge) ซ่ึงเปนการนําเอาเหตุผล
มาตัดสินความงาม สุนทรียศาสตร เปนความรูโดยตรง (Intuitive  knowledge) เปนความรูที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลัน  หรือเรียกวาการหยั่งรูเปนความรูที่สูงกวาปกติและเปนการนําความรูที่ใชมาตัดสินความงาม  
โดยไมจําเปนตองอาศัยเหตุผลอ่ืนมาเกี่ยวของ  

Aesthetic สุนทรียศาสตร คือ สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา เปนวิชาที่วาดวยเรื่องของความงาม 
ความนิยมในความงาม เปนการศึกษาคนควาเพื่อหามาตรฐานของความงามทางดานศิลปะ ทั้งวิจิตรศิลป 
(Fine Art) และประยุกตศิลป (Applied Art) ซ่ึงในสมัยกรีกโบราณใชกลาวถึงเรื่องของความงาม ความ
สะเทือนใจ ซ่ึงเปนความรูสึกทางการรับรู (Sense perception) และพัฒนา 

การเรียนรูเพื่อสัมผัสความงาม สามารถรับรูโดยใชประสาทสัมผัสเพื่อใหเกิดการเรียนรูซ่ึงมี  
3  วิธี 1. แบบโดยตั้งใจ  (Intention  or  Interesting)  มีความสนใจและความตั้งใจที่จะมองเห็นโดยตรง  
2. แบบโดยไมตั้งใจ  (Un – Intention  or  Disinteresting)  รับรูคาความงามที่มีอยูในธรรมชาติแบบไม
รูตัว 3. แบบรสนิยม  (Taste)  เปนความรูสึกซาบซึ้งในคุณคา  สามารถเลือกในสิ่งที่ชอบเลือกสรรพคุณ  
ใหกับตนเองได  มิใชความชอบตามกระแสนิยม 

สภาวะธรรมชาติมีอิทธิพลตอการเรียนรูทางดานความงาม การศึกษาสุนทรียศาสตรเปน
ลักษณะของการเรียนรูสภาวะธรรมชาติโดยตรง  ซ่ึงความงามในธรรมชาติเองมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  จะแบงออกเปน 3 ระดับ  คือ 1. การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  (Natural  Movement) ไดแก  
การขึ้น – ลง  ของดวงอาทิตย  เปนตน 2. ภาพลักษณตามธรรมชาติ (Natural Imagery)  เชน  การพบเห็น
ความงามตามธรรมชาติ  เชน  ดอกไม  เมฆ  ทะเล  ภูเขา  ฯลฯ 3. เสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  (Natural  
Sound)  เชน  การฟงเสียงสัตวหรือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เปนตน 

ความแตกตางของสุนทรียศาสตรเชิงปรัชญากับเชิงพฤติกรรม 1. สุนทรียศาสตรเชิงปรัชญา  
(Philosophical Aesthetics)  เปนการเรียนรูโดยการสนทนา  ถกเถียง  บรรยาย  อาศัยเร่ืองความจริงที่
สัมผัสได  (Reality)  ขอเท็จจริงที่อธิบายได  (Fact)  และความจริงที่ไมเปลี่ยนแปลง  (Truth) 2. 
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม (Psychological  Aesthetics)  เปนการปฏิบัติใหเกิดประสบการณสุนทรี  
เปนการเรียนรูดวยการฝกฝน ซ่ึงความรูทั้ง  2  แบบนี้ตองอาศัยสุนทรียะวัตถุ  (Aesthetics  Objects)  ทั้ง
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วัตถุทางธรรมชาติ  (Natural  object)  และวัตถุทางศิลปกรรม  (Artistic  Object)  แลวนําประสบการณ
ตรงมาเปนรูปแบบของการสรางสรรคงานศิลปะ  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ฐานศาสตร คือ 1. ฐานศาสตร
ทางการเห็น วาดวยเรื่องเกี่ยวกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป เชน จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  
เปนตน 2. ฐานศาสตรของการไดยิน  วาดวยเรื่องของดนตรี  การใชเสียงอยางมีระบบ เกี่ยวเนื่องกับตัว
โนต 3. ฐานศาสตรของการเคลื่อนไหว วาดวยเรื่องละครและการแสดงตาง ๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวโดยใชความคิดและการสรางสรรค 

สุนทรียภาพ คือ ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของความงามที่มีอยูในสรรพสิ่งตาง ๆ ทั้งที่เกิด
โดยธรรมชาติ และทั้งที่มนุษยสรางขึ้น อันเกิดจากความพึงพอใจในความสุขที่ไดสัมผัสกับความงาม
โดยปราศจากความคิดเปนเจาของและหวังผลตอบแทน การตัดสินทางสุนทรียศาสตร คือ การที่เราใช
จิตใจแสดงปฏิกิริยาตอสภาพการณในสิ่งแวดลอม หรือการที่จิตประเมินคาวัตถุที่มีคุณคาทางความงาม 
ที่เราใหเกิดความรูสึกภายในจิตใจ แมวาความงามจะขึ้นอยูกับจิต แตก็ไมไดขึ้นอยูกับการเลือกตามใจ
ชอบ หากแตตองขึ้นอยูกับคุณคาที่มีอยูในวัตถุนั้น ๆ ดวย ฉะนั้นในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางสูความ
ซาบซึ้งควรมีความรูในการตัดสินคุณคาความงาม มุมมองทางความคิดที่มีความแตกตางกัน หลากหลาย
ออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคคลนั้น ๆ วาใชอะไรเปนหลักในการตัดสินสิ่งตาง ๆ และการตัดสินทาง
สุนทรียศาสตรก็สามารถแบงออกเปน 3 กลุมแนวคิด ดังนี้  

1. กลุมที่ใชตนเองเปนตัวตัดสิน   
2. กลุมที่เชื่อวา มีหลักเกณฑที่ตายตัวที่จะใชตัดสินได เรียกเกณฑตัดสินนี้วา “ วัตถุพิสัยหรื

อปรวิสัย ” (Objectivism) เปนกลุมที่เชื่อวา มีเกณฑมาตรฐานตายตัวแนนอนในทางศิลปะ ซ่ึงสามารถ
นําไปตัดสินผลงานไดในทุกสมัย เกณฑมาตรฐานนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงและไมขึ้นอยูกับความรูสึกใคร
หรือศิลปนคนไหน กลุมนี้มีความเชื่ออีกวา สุนทรียธาตุมีอยูจริง แมวาเราจะเขาถึงมันไมไดก็ตาม แตมัน
ก็มีอยูจริง และดวยเหตุผลนี้ การที่เราตัดสินศิลปะออกมาไมเหมือนกันก็เพราะเราแตละคนไมสามารถ
เขาถึงสุนทรียธาติที่แทจริงไดหรือตัวจริงมาตรฐานนั่นเอง การที่เราจะเขาถึงเกณฑมาตรฐานนี้ไดนั้น เรา
จําเปนตองฝกพัฒนาจิตใหสมบูรณจนสามารถเห็นความงามมาตรฐานได บางคนอาจทําสมาธิ บางคน
อาจฝกฝนทางศิลปะจนชํานาญ  

3. กลุมที่เชื่อวา หลักเกณฑในการตัดสินสุนทรียศาสตรนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
แวดลอม เรียกเกณฑตัดสินนี้วา “ สัมพัทธพิสัย ” (Relativism) เปนกลุมที่มีแนวคิดคลายกับกลุมจิตพิสัย 
แตตางกันตรงที่กลุมสัมพัทธพิสัยนั้นมีความเชื่อวา กฎเกณฑตัดสินทางสุนทรียศาสตรนั้นขึ้นอยูกับ
สภาวะแวดลอม วัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน หรือขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนดิน ฟา อากาศ
ของแตละพื้นที่ โดยไมขึ้นอยูกับตัวผูวิจารณ เพราะผูวิจารณจะตองวางตัวเปนกลางและตองสํานึกอยูใน
ใจเสมอวา ตนเองเปนเพียงสวนหนึ่งของสังคม ดังนี้แลว เกณฑตัดสินทางสุนทรียศาสตรจึง
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมบาง ตามสภาพของภูมิอากาศ ภูมิประเทศนั้น ๆ บาง แลวแตสภาวะแวดลอม
จะพาไป นั่นเอง  
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การตัดสินคุณคาความงามสามแนวคิดดังกลาวขางตนนี้เปนเพียงขั้นแรก ในการเขาสูความ
ซาบซ้ึงของสุนทรียภาพในสิ่งแวดลอมทั่วไปเทานั้น ถาศึกษาตอจะพบวาการเรียนรูเกี่ยวกับ
สุนทรียศาสตรที่แทจริงนั้นคือการศึกษาเกี่ยวกับ ศิลปะ(Art) โดยทั่วไป 

สุนทรียภาพ คือ ความซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งที่มีความงาม ความไพเราะ และความรูสึก
ซาบซึ้งในคุณคาของความงามจะกอใหเกิดประสบการณ และถาไดผานการศึกษาอบรมจนเปนนิสัยจะ
กลายเปนรสนิยม (Taste) ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากปฏิกิริยาของการรับรูทางการเห็น การฟง และเปนที่มาของ
การรับรูความงามทางดานทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป โดยการรับรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูจะมีอยู 3 
แบบ คือ แบบตั้งใจ แบบไมตั้งใจ หรือแบบที่เลือกสรรตามความ พอใจที่จะรับรู โดยอาศัยองคประกอบ
ของสุนทรียวัตถุ คือ วัตถุทางธรรมชาติ วัตถุทางศิลปกรรม และองคประกอบของประสบการณทาง
สุนทรียภาพ แตก็ตองประกอบดวยคุณคาทางความงามและตัวของผูรับรูดวย 

ดังนั้น ถาจะศึกษาเรื่องของความงามก็จะตองกลาวถึง สุนทรียทัศน คือ มนุษยเปนคนตัดสิน
ความงาม มนุษยจึงเปนผูพบเห็นความงาม  ถาไมมีมนุษยความงามก็ไมเกิดหรือความงามไมไดอยูที่
มนุษย แตความงามอยูที่วัตถุถึงมนุษยไมพบเห็นความงาม ความงามก็ยังคงอยูหรือความงามไมไดขึ้นอยู
กับทั้ง 2 ส่ิง แตความงามเกิดจากความสัมพันธของทั้ง 2 ส่ิง หรือความสัมพันธระหวางความสนใจกับสิ่ง
ที่ถูกสนใจ หรืออีกประการหนึ่งคือ ความงาม ความรูสึกเพลิดเพลิน เปนความชอบของแตละบุคคล 
 ในการถายภาพใหไดดีนี้มิไดขึ้นอยูกับการมีกลองที่ดีเลือกใชฟลมไดถูกตองและรูจักใช
อุปกรณตาง ๆ เพียงเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับเทคนิคการจัดองคประกอบของภาพถายที่ดีดวย การจัด
องคประกอบหมายถึง การจัดวางสิ่งตาง ๆ ภายในภาพใหดูเหมาะสม นาดูสวยงาม และมีหลักการทาง
ศิลปะ การถายภาพสวนมากจะพบกับสถานการณจัดองคประกอบ 2 ประการคือ 
  1. จัดองคประกอบ หรือจัดวางวัตถุใหอยูในตําแหนงตามจุดมุงหมายสอดคลองและ
สัมพันธกันในภาพ ซ่ึงลักษณะนี้สามารถควบคุมได เชน ถายภาพคนภาพสิ่งของ ที่ผูถายสามารถควบคุม
การจัดวางตําแหนงได 
  2. จัดองคประกอบหรือจัดวางวัตถุท่ีเราควบคุมไมได เชน ตึกรามบานชอง และเหตุการณ
เคล่ือนไหวตาง ๆ แตเราสามารถแกไขวัตถุที่ถูกถายอยูในตําแหนงที่ตองการได 
 
การเลือกองคประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ 
 เพื่อใหไดภาพถายสวยงามสื่อสารไดตามจุดประสงคผูถายตองเลือกจัดภาพโดยยึดหลักพื้นฐาน
ดังนี้  
 1.  จุดและเสน (Point & line) จุด เปนพื้นฐานในทางศิลปะทุกสาขาและเสนก็เกิดจากการตอ
กันของจุด เสนใชนําสายตาและแสดงการเคลื่อนไหวไดไมวาเสนจะอยูลักษณะใด สามารถทําใหเกิด
การเคลื่อนไหว (Dynamic) หรืออยูกับที่ไดที่นิยมใชมี ดังนี้ 
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  1.1 เสนตัวเอส S บางครั้งธรรมชาติอาจชวยสรางศิลปะขึ้นได เชน ถนนหนทาง รูปตัว S 
เปนสิ่งที่นักถายภาพอาจจะเลือกใช เพื่อใหภาพถายสวยงามอีกแบบหนึ่ง 
  1.2 เสนทแยงมุม ในการถายภาพสิ่งที่ตั้งเปนแนวยาว ถาถายภาพตามขวางธรรมดาจะทํา
ใหภาพดูแบน ๆ ไมนาสนใจ หากถายภาพ โดยตั้งกลองเฉียงจะไดภาพมีลักษณะเสนทแยงมุมทําใหเกิด
เห็นความคมชัดลึก ของภาพไดดีสวยงาม 
  1.3 เสนรัศมี การถายภาพวัตถุที่มีลักษณะรูปทรงคลายดาวกระจายหรือรัศมีเปนสิ่งที่ตอง 
ยึดนํามาใชถายภาพ โดยไมตองอาศัยการแตงเติมใด ๆ ภาพจะออกมาสวยงามได 
  1.4 เสนแนวนอน สรางความรูสึกที่สงบนิ่ง และมั่นคงใหกับภาพถาย การวางเสนแนว
นอน ควรใหอยูสูงหรือต่ํากวาระดับกลางภาพ เชน เมื่อถายภาพทิวทัศนที่ตองการแสดงพื้นที่สวนลางให
เห็นไดจากระยะใกล ถึงลึกไกล ควรใหเสนขอบฟาอยูขางบนประมาณ 2/3 หรือ 3/4 ของพื้นที่ของภาพ 
ถาตองการใหภาพดูลึกไกล แสดงเรื่องราวของทองฟา มากกวาสวนลางใหเสนขอบฟาอยูขางลาง
ประมาณ 1/4 หรือ 1/3 ของพื้นที่ของภาพ ถามีคนรวมอยูดวย หลีกเลียงไมใหมีเสนแนวนอนอยูระดับคอ
หรือศีรษะของคนในภาพ 
  1.5 เสนตรงหรือเสนตั้ง แสดงถึงความแข็งแรง มั่นคง สงางาม 
  1.6 เสนโคง แสดงถึงความออนโยน ราเริง เบิกบานและมีความงดงามประกอบกัน 
 2.  รูปราง (Shape) องคประกอบสวนมากในภาพมีลักษณะที่เปนรูปรางอยูมากสามารถบอก
ใหรูวาสิ่ง นั้นมีลักษณะเชนไร ดวยเคาโครงภายนอกและลักษณะรูปรางสามารถแยกแยะวัตถุไดเดนชัด
นํามาใช ประกอบชวยใหภาพมีจุดสนใจสะดุดตาแสดงอารมณความรูสึกไดถึงแมรูปรางจะไม แสดงมิติ
ความลึก หนาก็ตามแตสามารถเขาใจในภาพได เชน การถายภาพคนเงาดํายอนแสง จะเห็นลักษณะ
รูปรางของคนไดอยางดี 
 3.  รูปทรง (Form) การถายทอดลักษณะรูปทรงตาง ๆ ไดสมบูรณนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพ
ทิศทางของแสง และมุมกลองเปนสําคัญ รูปทรงแบงออกเปน 3 ชนิด 
  3.1 รูปทรงที่มีลักษณะแบบเรขาคณิต (Geometric Form) เชน ส่ีเหล่ียมสามเหลี่ยม หก
เหล่ียม แปดเหลี่ยม วงกลม เปนตน ซ่ึง เปนพื้นฐานสําคัญในการถายภาพใหไดดีและควรใชการ
ประสานกันของรูปทรง และสัดสวนเหลานี้ประกอบในการจัดภาพ เชน จัดภาพรูปทรงสามเหลี่ยม หรือ
ส่ีเหล่ียมในการถายภาพคนยืนอยูในกรอบหนาตาง หรือจัดภาพรูปทรงในการถายภาพดอกกุหลาบที่มี
กล่ินดอกวกวนเปนวงกลม เปนตน  
  3.2 รูปทรงทางธรรมชาติ (Organic Form) เปน รูปทรงที่ใหความรูสึกทางโครงสราง
ของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การนํารูปทรงชนิดนี้มาจัดองคประกอบจะทําใหเห็นไดงาย เพราะมี
อยูในชีวิตประจําวัน 



52 

  3.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) เปน รูปทรงที่ไมสามารถจําแนกลักษณะไดแนชัดลงไป 
เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมมีที่ส้ินสุดใหความรูสึกทาง จินตนาการไดมากที่สุด เชน 
รูปทรงของกอนเมฆ กระแสน้ํา หรือกอนหิน เปนตน 
 4.  พื้นผิว (Texture) พื้นผิวจะเพิ่มความรูสึกที่เปนจริงขึ้นมา (Realism) บอก ใหทราบวาสิ่ง
นั้น ๆ มีผิวสัมผัสเชนไร องคประกอบแตละอยางจะมีผิวเรียบมันหรือหยาบและมีลวดลาย สีสันแตกตาง
กันออกไป เชน ผิวของกระจกจะเรียบมัน ผิวของหินจะขรุขระ ผิวของคนชราจะเปนร้ิวรอยเหี่ยวยน 
เปนตน การเลือกใชพื้นผิวตางกันมาประกอบกันทําใหภาพดูเดนและนาสนใจยิ่งขึ้น เชนไขที่มีผิวเรียบ
วางเดนอยูบนผิวขรุขระ สรางความรูสึกที่ขัดแยงใหเกิดขึ้นและสะดุดตามากดวย อยางไรก็ตามพื้นผิวจะ
แสดงเดนชัดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพ และทิศทางของแสงเปนสําคัญ 
 5.  ลวดลาย (Pattern) ลวด ลาย คือลักษณะรูปรางรูปทรง เสน รวมถึงสิ่งที่ปรากฏซ้ําซอน
เหมือนกันมาก ๆ ในพื้นที่ใกลเคียงตอเนื่องกันหรือเรียงกันไปตามลําดับซึ่งจะพบเห็นเปน ประจําใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งที่มนุษยสรางขึ้นและมีขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ลวดลายอิฐบนกําแพงรั้วที่เรียงซอน
กัน รถที่จอดเรียงรายกันหลาย ๆ คัน รถจักยานยนตที่เรียงกันเปนแถว บางทีเรียกการจัดภาพถายแบบนี้
วาแบบซ้ําซอนนิยมใชประกอบเปนโครงสรางหลัก ของภาพ ชวยเนนองคประกอบสําคัญที่ตางกัน ขอ
ควรระวังคือ อยาจัดภาพใหเกิดความสับสนควรสอดแทรกจุดเดนของภาพเอาไวดวย เชน รูปทรงของ
เจดียมีลักษณะคลายๆกัน และมีเณรเปนจุดเดนของภาพ 
 6.  น้ําหนักสี (Tone) หรือ (Chiaroscuro) น้ําหนัก ความกลมกลืนของสีที่ปรากฏในภาพมีคา
แตกตางกันเพราะมีสีออนและสีเขมตาง กัน น้ําหนักของภาพถายขาว-ดําก็คือ ระดับความออนแกของสี
ที่มืดที่สุดคือ สีดําและคอย ๆ สวางขึ้นจนสวางที่สุด คือสีขาวและระหวางสีดํากับสีขาวก็มีสีเทานั่นเอง 
ดังนั้นในการจัดองคประกอบเกี่ยวกับน้ําหนักสีนั้นตองใหมีความตัดกันและกลม กลืนกันในระดับตาง ๆ 
ที่พอเหมาะภาพถายที่ดีควรจัดใหวัตถุมีคาน้ําหนักแตกตางจากฉากหลัง เพื่อเนนวัตถุใหเดนออกมา
โดยทั่วไปการถายภาพที่เกี่ยวของกับคาของ น้ําหนักนิยมถายภาพ 2 ลักษณะคือ 
  6.1 ภาพสีสวางขาว (High Key) คือภาพถายที่มีลักษณะคาน้ําหนักของสีสวาง หรือสีขาว
มาก ลักษณะนี้ใหความรูสึกสดใส มีชีวิตชีวา สนุกสนานราเริง บอบบาง ออนหวาน 
  6.2 ภาพสีสวนใหญมืดเขม (Low Key) คือ ภาพถายที่มีลักษณะคาน้ําหนักของสีมืดมาก
หรือสีดํามาก ใหความรูที่โศกเศราเสียใจ ลึกลับนากลัวเครงขรึม บางภาพอาจมีคาน้ําหนักสีสวนที่สวาง
ขาวตัดกับสีมืดมาก ๆ ก็ได ลักษณะนี้ใหความรูสึกที่นาตื่นเตนสะดุดสายตา สวนภาพที่มีน้ําหนักสีที่
กลมกลืนตอเนื่องกัน จากสีที่เขมในระยะฉากหนาและจางลงไปถึงฉากหลัง หรือตรงกันขาม คือฉาก
หนาจางตอไปถึงเขมมากในฉากหลัง ภาพลักษณะนี้จะใหความรูสึกที่ลึกไกลได 
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 7.  ชองวาง (Space) ในการถายภาพเคลื่อนไหวควรเวนชองวางดานหนาส่ิงที่เคลื่อนไหวให
มากกวา ดานหลัง เพื่อใหผูดูรูสึกอึดอัดและมีความรูสึกวาขางหนาเปนทางปดหรือตันที่ วัตถุนั้นกําลัง
เคล่ือนไปชนเอาขอบของภาพ การจัดที่วางรอบ ๆ วัตถุชวยเนนใหวัตถุเดนขึ้นมา โดยเฉพาะฉากหลัง
ของภาพควรใหวางเปลา ไมสับสนวุนวายถาตองการเนนวัตถุ 
 8.  กฎสามสวน(Rule of Thirds) กอนการถายภาพ ควรแบงบริเวณชองมองภาพออกเปน 3 
สวน เทา ๆ กันทั้งในแนวตั้งและแนวนอนจุดที่เสนตัดกันคือบริเวณที่ควรวางสิ่งสําคัญของ ภาพไว 
เพราะตําแหนงดังกลาวจะทําใหภาพเดนขึ้น ควรเลือกใชเพียงจุดใดจุดหนึ่งเทานั้นใน 4 จุดดัง เชน
จุดสําคัญของภาพคือ ใบหนาของเด็กหญิงโดยเฉพาะคือดวงตา ซ่ึงกําลังมองใบไมในมือซ่ึงเปนจุดสําคัญ
รองลงมา เพื่อใหสมบูรณจริง ๆ จึงใหใบไมและมือของเด็กหญิงอยูในบริเวณจุดตัดกันอีกจุดหนึ่ง ทําให
เกิดความสัมพันธระหวางดวงตาและใบไม กฎขอนี้มีขอยกเวนในกรณีที่ตองการเนนวัตถุที่มีความสําคัญ
มาก ก็อาจวางวัตถุนั้นไวกลางภาพก็ได เชน ภาพถายใกลของดอกไมที่ตองการ เนนใหเห็นกลีบดอก
อยางชัดเจนที่ถือวาเปนจุดเดนของภาพ 
 9.  ความสมดุล (Balance) ความสมดุล ไดแกการจัดใหสวนประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏในภาพ 
ใหมีลักษณะที่มีน้ําหนักเทากันทั้งสองดานไมเอียงไปดานใดดานหนึ่งนั่น คือ ใหเกิดความสมดุลทั้งใน
ดานวัตถุ น้ําหนักของสี แสงเปนตน ความสมดุลมี 2 ประเภท คือ 
  9.1 ความสมดุลแบบเสมอภาค (Formal or Symmetrical Balance) คือการจัดใหสวนประกอบ
ในภาพเหมือนกันทั้ง 2 ดานทั้งขนาด รูปราง และสี 
  9.2 ความสมดุลแบบไมเสมอภาค (Informal or Asymmetrical Balance) เปน การจัด
สวนประกอบที่มีรูปทรงและสัดสวนไมเหมือนกันทั้งสองดาน น้ําหนักสีไมเทากันหรือพื้นผิวไม
เหมือนกันเปนตน ลักษณะนี้อาจแกไขใหเกิดความรูสึกสมดุลข้ึนมาได  เชน  การวางวัตถุรูปทรงใหญ 
แตมีสีออน อยูขางซายสวนรูปทรงเล็กแตมีสีเขมอยูดานขวามือก็จะชวยใหเกิดดุลกันได หรือวาง
ตําแหนง ของวตัถุที่มีขนาดใหญ อยูใกลจุดกึ่งกลางภาพมากกวาวัตถุอีกดานหนึ่ง ซ่ึงมีขนาดเล็ก หรือสีที่
มีความสดใส เชน สีแดง สีสม มีพื้นที่นอยกวาสีที่มีความสงบ เชน สีฟา หรือสีขาว หรือพ้ืนผิวขรุขระ มี
บริเวณนอยกวาพื้นผิวเรียบ เปนตน การจัดภาพลักษณะนี้ ตองการใหแลดูดึงดูดความสนใจ และมี
อิสรเสรีในการถายภาพไดมาก 
 10. มุมกลอง (Camera Angle) ภาพที่เลือกใชมุมกลองตางกันถึงแมจะเปนวัตถุส่ิงของอยาง
เดียวกันแตจะมีผล ตอความคิด การสื่อความหมาย และอารมณแตกตางกันโดยทั่วไปมุมกลองแบงเปน 3 
ระดับคือ 
 11. ภาพระดับสายตา (Eye-level Angle) เปนการถายภาพที่กลองอยูในตําแหนงขนานกับ
พื้นดิน ในระดับเดียวกันกับสายตา ใหความรูสึกเปนปกติธรรมดา 
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 12. ภาพมุมต่ํา (Low Angle) เปนการถายภาพที่กลองอยูในตําแหนงต่ํากวาวัตถุที่ถาย ให
ความรูสึกบงบอกถึงความสูงใหญ สงาผาเผย มีอํานาจ ทรงพลัง เปนตน 
 13. ภาพมุมสูง (High Angle) เปนการถายภาพที่กลองอยูในตําแหนงสูงกวาวัตถุที่ถาย ให
ความรูสึกบงบอกถึงขนาดเล็กความต่ําตอยไมสําคัญ หมดอํานาจวาสนา เปนตน การเปลี่ยนมุมภาพแต
ละครั้งควรพิจารณาถึงผลดีผลเสียกอนกดชัตเตอร เชน ถาถายภาพผูหญิงดวยมุมต่ํา และระยะใกล
เกินไปจะทําใหรูปทรงของใบหนาผิดสัดสวนไมสวยงามจะเห็นคอสั้น คางใหญ จมูกบานกวาง ใบหนา
แคบแหลม เปนตน เมื่อเลือกมุมภาพไดแลวตองคํานึงถึงลักษณะทิศทางของแสงดวย 
 14. กรอบของภาพ (Framing) บางครั้งการถายภาพโดยการนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทําใหเกิดเปน
กรอบภาพขึ้นมา จะชวยใหภาพนั้นนาดูยิ่งขึ้น เชนการนํากิ่งไมมาเปนกรอบหนาประกอบภาพ
พระพุทธรูปและเจดียในเมืองโบราณ ที่สุโขทัยหรือการถายภาพสามเณรกําลังกวาดลานวัดโดยถายจาก
ขางในโบสถให ประตูโบสถเปนกรอบ จะชวยใหภาพมีคุณคามีมิติ และความลึกนาสนใจขึ้น 
 15. พลัง (Power) ในบางครั้งการถายภาพจะแสดงถึงพลังในตัวของมันเองออกมาทําใหภาพ
เพิ่มความนา สนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งกลองใหเห็นเสนในแนวทแยงมุม การสาย
กลองตามสิ่งที่เคล่ือนไหวที่ทําใหฉากหลังไมชัดแตวัตถุชัดเจน พรอมแสดงออกถึงพลังการเคลื่อนไหว
ของสิ่งนั้นตลอดจนการถายภาพสิ่งที่ เคล่ือนไหวดวยความเร็วชัตเตอรชา เชน นักแขงกําลังปนจักรยาน
ดวยความเร็วสูงเพื่อแสดงใหเห็นพลังการเคลื่อนไหว 
 16. เอกภาพ (Unity) คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบตาง ๆ โดยยึดถือ
ความสัมพันธกันในภาพ เชื่อมโยงประกอบกันจนอยูในลักษณะหลอมรวมกันเปนกลุมกอน หรือเปน
หนึ่งเดียว ในการถายภาพตองคํานึงถึงจังหวะในการถายระยะความใกลไกลและตองทําใหเกิด 
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่บันทึกลงในภาพถายนั้น 
 17.  ความเรียบงาย (Simplification) ความเรียบงายสามารถผลิตรูปภาพใหมีอิทธิพลได เชน 
รูปภาพสถานีเตือนภัยในทะเลที่อยูทามกลางบรรยากาศพระอาทิตยกําลังตกดินมี คล่ืนกระทบฝงมีฉาก
หลังน้ําทะเล การจัดภาพไมสลับซับซอนลักษณะนี้ทําใหบอกเรื่องราวได นอกจากนั้นอาจนําการจัดภาพ
อ่ืนๆ มาประกอบดวย เชน ความสมดุลความกลมกลืนในภาพ (Harmonious Picture) เปนตน 
 18.  สวนเกินหรือสิ่งท่ีทําใหภาพขาดคุณภาพไป (Merger) กอนการกดชัตเตอรทุกครั้งควร
พิจารณาฉากหลัง หรือส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหดีเสียกอนระวังอยาใหปรากฏสิ่งที่ไมตองการเกิดขึ้นในภาพ 
โดยเฉพาะสิ่งที่จะทําใหภาพเสียไป เชนโคมไฟที่งอกขึ้นกลางศีรษะของหญิงสาว ทําใหภาพเสียไปอยาง
นาเสียดาย 
 นอกจากนี้อาจมีองคประกอบอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชในการจัดองคประกอบภาพใหภาพนาดู 
นาชมมีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณของนักถายภาพแตละคนดวยอยางไรก็ตามการศึกษา
จากผลงานของคนอื่น ๆ นาจะมีประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
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ผลการสรางสรรคงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยทดลองถายภาพตามรูปแบบที่ผูวิจัย
กําหนดไว จํานวน 9 แบบ ดวยเทคนิคภาพถายขาวดํา แตละภาพมีลักษณะดังตอไปนี้ (ภาพประกอบ 
18-26) 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 Fruit Nude 1 ขนาด 12*24 
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ภาพประกอบ 19 Fruit Nude 2 ขนาด 20*24 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 Fruit Nude 3 ขนาด 12*24 
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ภาพประกอบ 21 Fruit Nude 4 ขนาด 18*24 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 Fruit Nude 5 ขนาด 18*24 
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ภาพประกอบ 23 Fruit Nude 6 ขนาด 12*24 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 Fruit Nude 7 ขนาด 12*24 
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ภาพประกอบ 25 Fruit Nude 8 ขนาด 20*24 
 

 

ภาพประกอบ 26 Fruit Nude 9 ขนาด 20*24 
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 เมื่อผูวิจัยไดทดลองถายภาพ จํานวน 9 ภาพ จึงนําภาพถายทั้งหมด ไปใชผูเช่ียวชาญประเมิน 
ซ่ึงไดผลดังตารางตอไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม จากผูเชี่ยวชาญ 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบผลงาน 
 ศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
 

รูปแบบที่ใชในการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที ่
Fruit Nude 1 4.23 1.07 1 
Fruit Nude 2 3.45 1.10 6 
Fruit Nude 3 3.74 1.55 3 
Fruit Nude 4 3.86 1.41 2 
Fruit Nude 5 3.71 1.46 4 
Fruit Nude 6 3.19 1.30 9 
Fruit Nude 7 3.26 1.29 8 
Fruit Nude 8 3.33 1.34 7 
Fruit Nude 9 3.68 1.44 5 

รวม 3.61 1.32 - 

 
 ในงานภาพถายการเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม เมื่อให
คะแนนความคิดเห็นนอยที่สุดเปน 1 และมากที่สุดเปน 5 และนําคะแนนมาเฉลี่ยกัน (ตาราง 3) ผล
ปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความพึงพอใจตอภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศ
กับลักษณะของผลไม อันดับที่ 1-5 ไดแก ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 1 แบบที่ 4 แบบที่ 3 แบบที่ 5 แบบ
ที่ 9 (เรียงจากลําดับที่ 1 ไปสูลําดับที่ 5 ) ตามลําดับ โดยที่ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมากตอภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม แบบที่ 1 (คาเฉลี่ย 4.23) แบบที่ 4 
(คาเฉลี่ย 3.86) แบบที่ 3 (คาเฉลี่ย 3.74) แบบที่ 5 (คาเฉลี่ย 3.71) และแบบที่ 9 (คาเฉลี่ย 3.68) 
(ภาพประกอบ 27 ) ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกผลงานที่ผูเชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจ นํามาจัดแสดงผลงาน
ศิลปะ จากจํานวนภาพทั้งหมด 9 ภาพถาย 
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผลงานศิลปะภาพถายเชงิอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกบั
ลักษณะของผลไม จากผูเขาชมงาน 
 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

ตาราง 4 ลักษณะทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน  
(คน) 

รอยละ  
(30) 

เพศ ชาย 11 36.67 
หญิง 19 63.33 

อายุ ต่ํากวา 25 ป 15 50.00 
26 - 35 ป 5 16.67 
36 – 45 ป 5 16.67 
46 – 55 ป 3 10.00 
มากกวา 56 ป 2 6.66 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน -  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช -  
ปริญญาตรี 18 60.00 
ปริญญาโท 10 33.33 
ปริญญาเอก 2 6.67 

อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 20 66.67 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 2 6.66 
พนักงานเอกชน 5 16.67 
ธุรกิจสวนตวั 3 10.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท 14 46.67 
10,001 – 20,000 บาท 8 26.66 
20,001 – 30,000 บาท 2 6.67 
30,001 – 40,000 บาท 3 10.00 
40,001 – 50,000 บาท 2 6.67 
มากกวา 50,001 บาท 1 3.33 

หมายเหตุ: * ไมรวม Missing Values 
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การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลกับผูชมการจัดแสดงผลงานศิลปะ (ตาราง 4) ซ่ึงมี
ลักษณะทั่วไปดังนี้ ผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 61.33) และเปนผูชาย (รอยละ 36.67) มีอายุต่ํา
กวา 25 ป (รอยละ 50) ระหวาง 26 - 35 ป (รอยละ 16.67) ระหวาง 36 – 45 ป (รอยละ 16.67) ระหวาง 46 
– 55 ป (รอยละ 10) มากกวา 41 ป (รอยละ 6.66) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 60) ปริญญาโท 
(รอยละ 33.33) ปริญญาเอก (รอยละ 6.67) ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 66.67) 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 6.66) พนักงานเอกชน (รอยละ 16.67) ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 10) มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท (รอยละ 46.67) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท (รอยละ 26.66) 
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท (รอยละ 6.67) ระหวาง 30,001 – 40,000 บาท (รอยละ 10) ระหวาง 
40,001 – 50,000 บาท (รอยละ 6.67) มากกวา 50,001 บาท (รอยละ 3.33) 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับความพึงพอใจของผูเขาชมงานที่มีตอรูปแบบผลงาน 
 ศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
 

รูปแบบที่ใชในการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที ่
Fruit Nude 1 4.15 1.14 1 
Fruit Nude 2 3.50 1.60 5 
Fruit Nude 3 3.74 1.49 3 
Fruit Nude 4 3.58 1.60 4 
Fruit Nude 5 3.08 1.42 8 
Fruit Nude 6 3.29 1.22 6 
Fruit Nude 7 3.85 1.32 2 
Fruit Nude 8 3.25 1.28 7 
Fruit Nude 9 3.05 1.25 9 

รวม 3.49 1.36 - 

 
 ในงานภาพถายการเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม เมื่อให
คะแนนความคิดเห็นนอยที่สุดเปน 1 และมากที่สุดเปน 5 และนําคะแนนมาเฉลี่ยกัน (ตาราง 5) ผล
ปรากฏวา ผูเขาชมงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศ
กับลักษณะของผลไม อันดับที่ 1-5 ไดแก ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 1 แบบที่ 7 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบ
ที่ 2 (เรียงจากลําดับที่ 1 ไปสูลําดับที่ 5 ) ตามลําดับ โดยที่ผูเขาชมงานมีความพึงพอใจมากตอภาพถายเชิง
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อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม แบบที่ 1 (คาเฉลี่ย 4.15) แบบที่ 7 
(คาเฉลี่ย 3.85) แบบที่ 3 (คาเฉลี่ย 3.74) แบบที่ 4 (คาเฉลี่ย 3.58) และแบบที่ 5 (คาเฉลี่ย 3.50) 
(ภาพประกอบ 28)  
 

 
 
ภาพประกอบ 28 การจัดอันดับของคะแนนความพึงพอใจตอผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย  
  ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม จากผูเขาชมงาน 
 
 จากตาราง 6 - 7 ผลการสํารวจผูเขาชมงาน จํานวน 30 คน เมื่อใหคะแนนความคิดเห็นนอย
ที่สุดเปน 1 และมากที่สุดเปน 5 และนําคะแนนมาเฉลี่ยกัน ผลปรากฏวา ผูเขาชมงานใหคะแนน การ
ประเมินโดยรวมตอผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของ
ผลไม แบบที่ 8 (Fruit Nude 8) มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ Fruit Nude แบบที่ 7 , 4 , 9 และ 5 
(คาเฉลี่ย 4.14 , 4.10 , 4.09 และ 4.08 ตามลําดับ โดยในแตละแบบนั้นก็ผูบริโภคใหคะแนนในรายการ
ประเมินแตกตางกันออกไป คือ Fruit Nude 4 ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่องความเทากันในองคประกอบ
ของการจัดภาพมีความสมดุล มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.60 Fruit Nude แบบที่ 7 ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่อง
องคประกอบของภาพถายนั้นมีการจัดภาพใหมีความเขากันไดหรือกลมกลืนกันเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย 
4.80 Fruit Nude แบบที่ 4 ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่อง ภาพถายนี้มีสัดสวนที่สัมพันธกับทุกสิ่งอยางลงตัว 

Fruit Nude 1
13%

Fruit Nude 2
11%

Fruit Nude 3
12%

Fruit Nude 4
11%Fruit Nude 5

10%

Fruit Nude 6
11%

Fruit Nude 7
12%

Fruit Nude 8
10%

Fruit Nude 9
10%

ความพึงพอใจของผูเขาชมงานที่มีตอรูปแบบผลงานศิลปะ
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และเรืองบริเวณวางหรือชวงระยะของภาพถายมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.50 Fruit Nude แบบที่ 9 ผู
เขาชมใหคะแนนกับเรื่องเมื่อทานเห็นภาพถายนี้จะทําใหทานนึกถึงสรีระของผูหญิงและเรื่อง และเรื่อง
ภาพถายนี้เปนการแสดงออกที่มีจุดมุงหมายเดียวแนนอน ไมทําใหทานรูสึกสับสน Fruit Nude แบบที่ 5 
ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่องเมื่อทานเห็นภาพถายนี้จะทําใหทานนึกถึงสรีระของผูหญิง และเรื่องมวลและ
ปริมาตรของภาพถายมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.50 ตามลําดับ 
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ตาราง 6 ผลการประเมินภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม จากผูเขาชมงาน Fruit Nude 1 – 5 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจตอแบบที่ 
Fruit Nude 1 Fruit Nude 2 Fruit Nude 3 Fruit Nude 4 Fruit Nude 5 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

1. หลักเกณฑองคประกอบทางทัศนศิลป 
   1.1 ลักษณะลายเสนของภาพถายมีความเหมาะสม 

 
4.10 

 
.73 

 
3.80 

 
.42 

 
4.20 

 
1.22 

 
4.00 

 
.94 

 
4.30 

 
.82 

   1.2 รูปรางของภาพถายมีความเหมาะสม 3.20 .91 3.60 .96 3.80 .42 4.00 1.05 4.10 .87 
   1.3 มวลและปริมาตรของภาพถายมีความเหมาะสม 4.00 .94 4.10 .73 4.20 .63 4.10 .99 4.50 .70 
   1.4 ลักษณะพื้นผิวของภาพถายมีความเหมาะสม 3.70 .48 3.10 1.19 3.80 .42 4.30 .67 4.20 .63 
   1.5 บริเวณวางหรือชวงระยะของภาพถายมีความเหมาะสม 3.90 .99 4.40 .96 4.40 .84 4.50 .70 4.10 .73 
   1.6 แสงและเงาของภาพถายมีความเหมาะสม 3.90 .99 4.00 1.05 4.00 .66 4.30 .82 3.9 .99 
   1.7 สีของภาพถายมีความเหมาะสม 4.20 0.77 4.10 .87 4.30 .82 4.30 .82 4.00 .94 
2. หลักเกณฑการถายภาพ 
   2.1 ภาพถายนี้เปนการแสดงออกที่มีจุดมุงหมายเดียวแนนอน ไมทําใหทาน
รูสึกสับสน 

 
3.60 

 
.96 

 
4.10 

 
.73 

 
4.50 

 
.70 

 
4.40 

 
.96 

 
4.10 

 
.31 

   2.2 ความเทากันในองคประกอบของการจัดภาพมีความสมดุล 3.80 .78 3.60 .96 3.80 .78 4.00 .94 3.80 .42 
   2.3 องคประกอบของภาพถายนั้นมีการจัดภาพใหมีความเขากันไดหรือ
กลมกลืนกันเปนอยางดี 

4.30 .82 3.80 .42 4.00 .94 4.40 .96 3.80 .78 

   2.4 ภาพถายนี้มีสดัสวนที่สัมพันธกับทุกสิ่งอยางลงตัว 3.90 .73 4.10 .87 4.30 .48 4.50 .70 3.80 .42 
   2.5 ภาพถายนี้มีการซ้ํากันขององคประกอบสวนตางๆ 3.20 1.22 2.90 .73 3.20 1.22 2.90 .73 3.10 1.19 
   2.6 ภาพถายนี้มีจดุเดนของภาพมากกวาหนึ่งจุด 4.10 .31 4.20 .78 4.10 .73 4.00 .94 4.70 .67 
 66
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ตาราง  6  (ตอ) 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจตอแบบที่ 
Fruit Nude 1 Fruit Nude 2 Fruit Nude 3 Fruit Nude 4 Fruit Nude 5 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

3. หลักเกณฑการสื่อความหมายของภาพถาย 
   3.1 เมื่อทานเห็นภาพถายนี้จะทําใหทานนึกถึงสรีระของผูหญิง 

 
4.90 

 
.31 

 
4.20 

 
.68 

 
3.90 

 
.99 

 
4.20 

 
.63 

 
4.50 

 
.70 

   3.2 ภาพถายนี้ทําใหทานรูสึกวาเปนภาพที่ไมนามอง 3.80 .63 3.70 .82 3.90 .99 4.10 .73 4.10 .87 
   3.3 ทานคิดวาภาพถายนี้จะทําใหผูพบเห็นสามารถเปรียบเทียบกับสรีระของ
ผูหญิงได 

4.27 .64 4.30 .82 4.30 .82 4.10 .73 4.60 .51 

   3.4 ทานคิดวาภาพถายนี้ไมสามารถสื่อความหมายได 3.70 .82 3.40 .69 3.60 .84 3.90 .99 3.80 .91 
   3.5 ทานคิดวาการนําเสนอผลงานศิลปะภาพถายนี้ เหมาะสมกับยุคสมยัใน
ปจจุบันมาก 

4.70 .48 4.10 .87 4.60 .51 3.80 .42 4.00 .94 

รวม 3.96 .75 3.86 .81 4.05 .78 4.10 .82 4.08 .74 
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ตาราง 7 ผลการประเมินภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม จากผูเขาชมงาน Fruit Nude 6 – 9 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจตอแบบที่ 
Fruit Nude 6 Fruit Nude 7 Fruit Nude 8 Fruit Nude 9  

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 

1. หลักเกณฑองคประกอบทางทัศนศิลป 
   1.1 ลักษณะลายเสนของภาพถายมีความเหมาะสม 

 
4.30 

 
.82 

 
4.00 

 
.81 

 
4.10 

 
.87 

 
4.10 

 
.87 

   1.2 รูปรางของภาพถายมีความเหมาะสม 4.10 .73 4.20 .91 4.00 .94 4.00 .66 
   1.3 มวลและปริมาตรของภาพถายมีความเหมาะสม 4.00 .94 4.30 .94 4.40 .96 4.20 .63 
   1.4 ลักษณะพื้นผิวของภาพถายมีความเหมาะสม 4.30 .82 4.20 .63 4.10 .73 4.00 .81 
   1.5 บริเวณวางหรือชวงระยะของภาพถายมีความเหมาะสม 4.10 .87 4.00 .94 4.00 .47 3.60 1.07 
   1.6 แสงและเงาของภาพถายมีความเหมาะสม 4.20 .63 4.10 .73 4.10 .99 4.20 .63 
   1.7 สีของภาพถายมีความเหมาะสม 4.30 .67 4.50 .70 4.40 .96 4.10 .87 
2. หลักเกณฑการถายภาพ 
   2.1 ภาพถายนี้เปนการแสดงออกที่มีจุดมุงหมายเดียวแนนอน ไมทําใหทานรูสึกสับสน 

 
4.00 

 
.66 

 
3.90 

 
.73 

 
4.20 

 
.91 

 
4.30 

 
.82 

   2.2 ความเทากันในองคประกอบของการจัดภาพมีความสมดุล 4.10 .73 4.00 .94 4.60 .51 4.10 .87 
   2.3 องคประกอบของภาพถายนั้นมีการจัดภาพใหมีความเขากันไดหรือกลมกลืนกันเปนอยางดี 3.90 .73 4.80 .42 4.30 .48 3.80 .91 
   2.4 ภาพถายนี้มีสดัสวนที่สัมพันธกับทุกสิ่งอยางลงตัว 4.00 .94 4.00 .94 4.20 .63 4.20 .63 
   2.5 ภาพถายนี้มีการซ้ํากันขององคประกอบสวนตางๆ 3.90 .99 4.10 .31 4.30 .82 4.10 .87 
   2.6 ภาพถายนี้มีจดุเดนของภาพมากกวาหนึ่งจุด 3.10 1.28 3.80 .91 3.70 .82 3.90 .99 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจตอแบบที่ 
Fruit Nude 6 Fruit Nude 7 Fruit Nude 8 Fruit Nude 9  

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 

3. หลักเกณฑการสื่อความหมายของภาพถาย 
   3.1 เมื่อทานเห็นภาพถายนี้จะทําใหทานนึกถึงสรีระของผูหญิง 

 
4.00 

 
.47 

 
4.30 

 
.48 

 
4.20 

 
.63 

 
4.30 

 
.82 

 

   3.2 ภาพถายนี้ทําใหทานรูสึกวาเปนภาพที่ไมนามอง 4.20 .63 4.00 .47 4.20 .63 4.10 .73 
   3.3 ทานคิดวาภาพถายนี้จะทําใหผูพบเห็นสามารถเปรียบเทียบกับสรีระของผูหญิงได 4.10 .87 3.90 .73 4.60 .51 4.10 .99 
   3.4 ทานคิดวาภาพถายนี้ไมสามารถสื่อความหมายได 4.00 .94 4.20 .91 3.80 .42 4.40 .96 
   3.5 ทานคิดวาการนําเสนอผลงานศิลปะภาพถายนี้ เหมาะสมกับยุคสมยัในปจจุบันมาก 4.40 .96 4.30 .94 4.40 .84 4.10 .73 

รวม 4.06 .82 4.14 0.75 4.20 .73 4.09 .83 
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บทที่ 5 
การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเพื่อการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลทุติย
ภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงสรางสรรคผลงานตามความคิดของผูวิจัย และให
ผูเชี่ยวชาญประเมินผลงานศิลปะภาพถาย ประชากรในงานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ คือ กลุมผูเขาชมการจัด
แสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเจาะจง (Purposive 
หรือ Judgmental Sampling) ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่จะเปนใครก็ไดที่มีลักษณะตามความ
ตองการของผูวิจัย โดยอาจจะกําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป ซ่ึงในงานวิจัย คือ ผูเขาชมการ
จัดแสดงผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม จํานวน 30 
คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดอาศัยหลักการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม และมีการทดลองใช เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม 
 2. เพื่อสรางสรรคผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะ
ของผลไม 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลทางทัศนศิลป ศิลปะภาพถาย สรีระของสตรีเพศและ
ลักษณะของผลไม โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยมาวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมาย 



71 

  ขั้นตอนที่ 2 สรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศ
กับลักษณะของผลไม โดยสังเคราะหขอมูล จัดองคประกอบของภาพถายตามแนวคิดและผลการศึกษา 
ที่ไดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  ขั้นตอนที่ 3 เปนการประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเชี่ยวชาญดวยการใชแบบสอบถาม ทําการประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ เปนตน 
  ขั้นตอนที่ 4 แกไขปรับปรุงผลงานตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดแสดงผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม 
  ขั้นตอนที่ 6 เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูเขาชมงานศิลปะภาพถายตอภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ดวยการใชแบบสอบถาม ทําการ
ประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล 
โดยวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา
รอยละ เปนตน  
  ขั้นตอนที่ 7 เปนการประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเขาชมงานจัดแสดงภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ
สตรีเพศกับลักษณะของผลไม  ดวยการใชแบบสอบถาม  ทําการประมวลผลขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ เปนตน  
 

การดําเนินการถายภาพ  
 การดําเนินการถายภาพผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม ไดกําหนดกระบวนการไวตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหองคประกอบแบบรางสูกระบวนการถายภาพตามความเหมาะสมของ
ภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกองคประกอบที่เหมาะสม ตรงตามแบบโครงสรางงานศิลปะทางทัศนศิลปที่
ผูวิจัยไดกําหนดไว 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองถายภาพ 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบภาพถายและความเรียบรอย 
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 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบผลงานศิลปะภาพถาย เมื่อสรางผลงานจริงจากงาน จํานวน 9 ภาพที่สรุป
จากการคัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญ แลวจึงนําผลงานจริงไปจัดแสดงสํารวจความคิดเห็นจากผูเขาชมการจัด
แสดงภาพถาย โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และสรุปผลที่ไดอีกครั้ง 
 
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน  
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา เพื่อการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวาง
สรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเชี่ยวชาญและผูเขาชมงานตางก็ใหคะแนนความพึงพอใจ
ตอผลงานศิลปะภาพถายแตกตางกันออกไปตามมุมมองของแตละบุคคล ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขอมูล
พบวา ผูเช่ียวชาญสวนใหญมีความพึงพอใจตอภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม อันดับที่ 1-5 ไดแก ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 1 แบบที่ 4 แบบที่ 3 แบบที่ 5 แบบที่ 
9 (เรียงจากลําดับที่ 1 ไปสูลําดับที่ 5 ) ตามลําดับ โดยที่ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมากตอภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม แบบที่ 1 (คาเฉลี่ย 4.23) แบบที่ 4 
(คาเฉลี่ย 3.86) แบบที่ 3 (คาเฉลี่ย 3.74) แบบที่ 5 (คาเฉล่ีย 3.71) และแบบที่ 9 (คาเฉลี่ย 3.68) ในสวน
ของผูเขาชมงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม อันดับที่ 1-5 ไดแก ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 1 แบบที่ 7 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 
2 (เรียงจากลําดับที่ 1 ไปสูลําดับที่ 5 ) ตามลําดับ โดยที่ผูเขาชมงานมีความพึงพอใจมากตอภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม แบบที่ 1 (คาเฉลี่ย 4.15) แบบที่ 7 
(คาเฉลี่ย 3.85) แบบที่ 3 (คาเฉลี่ย 3.74) แบบที่ 4 (คาเฉลี่ย 3.58) และแบบที่ 5 (คาเฉลี่ย 3.50) ซ่ึงผูวิจัย
สามารถที่จะอภิปรายไดวา การชื่นชมความงามในศิลปะก็เชนกันเราไมสามารถตัดสินไดวางานชิ้นไหน
ดีหรือไมดีการเสพงานศิลปะนั้นเราใชเพียงแตความรูสึกในการทําความเขาใจงานศิลปะดังนั้นความ
เขาใจในงานศิลปะของแตละคนนั้นก็ขึ้นอยูกับประสบการณและภูมิความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะ
ของแตละคนดวยการเสพงานศิลปะนั้นก็ตองใชประสาทสัมผัสในดานตาง ๆที่แตกตางกันในการเลือก
เสพงาน ซ่ึงงานศิลปะสวนใหญจะเปนงานการเสพทางสายตาการมองเห็นเปนประสาทสัมผัสหนึ่งที่ทํา
ใหมนุษยเห็นถึงความชัดเจนในการทําความเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดงายเพราะในความคิดของแตละคนจะ
มีกรอบความคิดหรือกรอบภาพจิตนาการสิ่งตาง ๆไวในความคิดอยูแลวซ่ึงไดรับมาจากประสบการณ
ของแตละคนจึงทําใหการรับรูความงามในศิลปะนั้นมีระดับที่แตกตางกันหรือแมแตการใชประสาทรับรู
ที่แตกตางกันก็ทําใหการเขาถึงสุนทรียตางกันดวยเชนกัน  
 ในสวนผู เขาชมงานที่ใหคะแนน  การประเมินโดยรวมตอผลงานศิลปะภาพถายเชิง
อุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม แบบที่ 8 (Fruit Nude 8) มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ Fruit Nude แบบที่ 7 , 4 , 9 และ 5 (คาเฉลี่ย 4.14 , 4.10 , 4.09 และ 4.08 
ตามลําดับ โดยในแตละแบบนั้นก็ผูบริโภคใหคะแนนในรายการประเมินแตกตางกันออกไป คือ Fruit 
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Nude 4 ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่องความเทากันในองคประกอบของการจัดภาพมีความสมดุล มากที่สุด 
มีคาเฉลี่ย 4.60 ซ่ึงสอดคลองกับหลักการขององคประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ ที่ไดกลาววา การจัด
ใหสวนประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏในภาพ ใหมีลักษณะที่มีน้ําหนักเทากันทั้งสองดานไมเอียงไปดานใด
ดานหนึ่งนั่น คือ ใหเกิดความสมดุลทั้งในดานวัตถุ น้ําหนักของสี แสงเปนตน Fruit Nude แบบที่ 7 ผูเขา
ชมใหคะแนนกับเรื่ององคประกอบของภาพถายนั้นมีการจัดภาพใหมีความเขากันไดหรือกลมกลืนกัน
เปนอยางดี มีคาเฉลี่ย 4.80 ซ่ึงสอดคลองกับหลักการขององคประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ ที่ไดกลาว
วา ความกลมกลืน (Harmony) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป เพราะความ
กลมกลืนจะทําใหภาพงดงาม และนําไปสูเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอ Fruit Nude แบบที่ 4 ผูเขาชมให
คะแนนกับเรื่อง ภาพถายนี้มีสัดสวนที่สัมพันธกับทุกส่ิงอยางลงตัว และเรื่องบริเวณวางหรือชวงระยะ
ของภาพถายมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.50 สอดคลองกับหลักการจัดจังหวะ (Rhythm) ของภาพ ซ่ึง
ระยะในการจัดภาพหรือการวางของวัตถุ ซํ้าไปซ้ํามา อยางสม่ําเสมอ เชน ลายไทย การปูกระเบื้อง หรือ
การแปรอักษร เปนตน Fruit Nude แบบที่ 9 ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่องเมื่อทานเห็นภาพถายนี้จะทําให
ทานนึกถึงสรีระของผูหญิงและเรื่อง และเรื่องภาพถายนี้เปนการแสดงออกที่มีจุดมุงหมายเดียวแนนอน 
ไมทําใหทานรูสึกสับสน ซ่ึงเปนคุณคาทางความงาม (Aesthetic Value) เปนการรวบรวมในเรื่องของ
ความประณีต ความละเอียด มีระเบียบ นาทึ่ง มโหฬาร ประหลาด แปลกหูแปลกตา และเปนสิ่งที่มีคุณ
งามความดี ทําใหผูเห็นเกิดความประทับใจไปอีกนาน ส่ิงเหลานี้รวมเรียกวาคุณคาทางความงาม โดย
เกณฑของความงามที่อยูในงานทัศนศิลป ซ่ึงสามารถรับรูและยอมรับไดโดยทั่วไป เปนการประสานกัน
ของสวนประกอบตางๆของความงาม เชนจุด เสน รูปราง รูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน และ
การจัดภาพ เปนตน โดยผูสรางสรรคงานทัศนศิลปจะแสดงออกตามความรูสึกในแตละเหตุการณแตละ 
สังคม เพราะความงามของแตละสังคมยอมมีความแตกตางขึ้นอยูกับสภาพของสังคม และวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นๆ Fruit Nude แบบที่ 5 ผูเขาชมใหคะแนนกับเรื่องเมื่อทานเห็นภาพถายนี้จะทําใหทานนึก
ถึงสรีระของผูหญิง และเรื่องมวลและปริมาตรของภาพถายมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.50 เทากัน ซ่ึง
ทําใหเห็นวา น้ําหนักสี (Tone) หรือ (Chiaroscuro) น้ําหนัก ความกลมกลืนของสีที่ปรากฏในภาพมีคา
แตกตางกันเพราะมีสีออนและสีเขมตาง กัน น้ําหนักของภาพถายขาว-ดําก็คือ ระดับความออนแกของสี
ที่มืดที่สุดคือ สีดําและคอย ๆ สวางขึ้นจนสวางที่สุด คือสีขาวและระหวางสีดํากับสีขาวก็มีสีเทานั่นเอง 
ดังนั้นในการจัดองคประกอบเกี่ยวกับน้ําหนักสีนั้นตองใหมีความตัดกันและกลม กลืนกันในระดับตาง ๆ ที่
พอเหมาะภาพถายที่ดีควรจัดใหวัตถุมีคาน้ําหนักแตกตางจากฉากหลัง เพื่อเนนวัตถุใหเดนออกมา  
 อาจจะกลาวไดวา การทําการศึกษา เพื่อการสรางสรรคภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวาง
สรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม ในครั้งนี้เปนไปตามหลักการทางสุนทรียศาสตรและหลักการ
ออกแบบทางทัศนศิลป ตามองคประกอบพื้นฐานตางๆ ภาพถายที่ไดสามารถที่จะถายทอดเรื่องราวได
ทําใหผูพบเห็นหรือผูชมสามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตองและชัดเจน ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่



74 

ไดตั้งไววา การอุปมาอุปไมยระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม สามารถนํามาถายทอด
ผานงานศิลปะภาพถาย โดยมีโครงสรางของภาพถายตามแนวคิดทัศนศิลป ที่อุปมาอุปไมยระหวางสรีระ
ของสตรีเพศกับลักษณะของผลไมได 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรที่จะทําการศึกษาใหมีรายละเอียดมากกวานี้ โดยเฉพาะการ
ประเมินผลควรจะตองประเมินใหครบตามองคประกอบของหลักเกณฑตางๆ 
 2. ควรศึกษาในเชิงลึก ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ควบคูกันไป เชน มีการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางและวิเคราะหใหละเอียด เพื่อที่จะไดขอมูลที่สามารถนํามาสรางสรรคผลงานที่มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาในแงของเทคนิคการถายภาพที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดวา เทคนิคใน
การสรางสรรคผลงานภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ควรใชเทคนิคการถายภาพแบบใด 
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แบบสอบถามสํารวจความพงึพอใจตอผลงานศิลปะภาพถายเชิงอปุมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรี
เพศกับลักษณะของผลไม 

 
คําชี้แจง 

สวัสดี ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญและผูเขาชมการจัดแสดง
ภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยจะทําการศึกษาการ
สรางสรรคงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม และ
ทดลองถายภาพ และคัดเลือกแบบที่เหมาะสมออกมาจัดแสดง จากนั้นจึงนําไปพัฒนาใหมีความสมบูรณ
มากขึ้น 

ขอใหผูตอบแบบสอบถามชวยใหขอมูลตามขอคําถามในแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดวย
ความจริงใจ และครบทุกขอ ขอมูลของทานจะไมมีการเปดเผย การวิเคราะหขอมูลจะทําในรูปแบบของ
กลุมผูตอบรวมเทานั้น กอนลงมือตอบโปรดอานวิธีการตอบที่แนะนํา และขอขอบพระคุณทุกทานที่ให
ความอนุเคราะหสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เพื่อประโยชนแกการวิจัยในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะสมัยใหม 
 

     ศิรินภา  เกษมวัฒนา 
นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

คําแนะนําวิธีการตอบ 
ขั้นที่ 1   อานขอความแตละประโยคใหเขาใจ 
ขั้นที่ 2   ศึกษาภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม และแสดง
ความคิดเหน็ของทาน ตามแตละภาพทีจ่ัดแสดงไว โดยเขียน ซ่ึงคะแนนในชองมคีวามหมายดังนี้ 
 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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ตอนที่ 1  ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด 
1.1 เพศ 

 1. ชาย     2. หญิง 
1.2 อายุ 
  1. ไมเกนิ 25 ป    2. 26-35 ป  

 3. 36-45 ป     4. 46-55 ป 
 5. มากกวา 55 ป 

1.3 ระดับการศึกษา 
  1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  2. มัธยมศกึษาตอนตน 

 3. มัธยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  4. อนุปริญญา 
 5. ปริญญาตรี      6. ปริญญาโท 
 7. ปริญญาเอก    8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ______________ 

1.4  อาชีพ 
  1. นักเรยีน / นิสิต / นักศึกษา  2. ขาราชการ / รัฐวิสาหกจิ 

 3. พนักงานเอกชน    4. ธุรกิจสวนตวั 
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)______________ 

1.5  รายไดตอเดือน 
  1. ไมเกนิ 10,000 บาท     2. 10,001-20,000 บาท 

 3. 20,001-30,000 บาท     4. 30,001-40,000 บาท 
 5. 40,001-50,000 บาท     4. 50,001 บาทขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับ
ลักษณะของผลไม 

ภาพถายการคาอวัยวะมนุษย ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 1      
2. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 2      
3. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 3      
4. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 4      
5. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 5      
6. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 6      
7. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 7      
8. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 8      
9. ภาพถาย Fruit Nude แบบที่ 9      
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเตมิและขอเสนอแนะตางๆ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานลงในชองวาง 
3.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพถายการคาอวัยวะมนุษย 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
3.2 ทานมีเสนอแนะอยางไรตอภาพถายการคาอวัยวะมนุษย 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณทานที่ไดกรุณาเสยีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอปุมาอุปไมย  
ระหวางสรีระของสตรีเพศกบัลักษณะของผลไม 
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แบบประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอปุมาอุปไมย  
ระหวางสรีระของสตรีเพศกบัลักษณะของผลไม 

 
คําชี้แจง 

สวัสดี ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น เพื่อประเมินผลงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของ

สตรีเพศกับลักษณะของผลไม โดยผูเชี่ยวชาญและผูเขาชมงานจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถาย Fruit 
Nude โดยจะทําการศึกษาการสรางสรรคงานศิลปะภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศ
กับลักษณะของผลไมและทดลองถายภาพ และคัดเลือกแบบที่เหมาะสมออกมาจัดแสดง จากนั้นจึง
นําไปพัฒนาใหมีความสมบูรณมากขึ้น 

ขอใหผูตอบแบบสอบถามชวยใหขอมูลตามขอคําถามในแบบสอบถาม ดวยความจริงใจ และ
ครบทุกขอ ขอมูลของทานจะไมมีการเปดเผย การวิเคราะหขอมูลจะทําในรูปแบบของกลุมผูตอบรวม
เทานั้น  กอนลงมือตอบโปรดอานวิธีการตอบที่แนะนํา และขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความ
อนุเคราะหสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เพื่อประโยชนแกการวิจัยในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะสมัยใหม 
 

     ศิรินภา  เกษมวัฒนา 

นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 



84 

คําแนะนําวิธีการตอบ 
ขั้นที่ 1   อานขอความแตละประโยคใหเขาใจ 
ขั้นที่ 2   ศึกษาผลงานศลิปะภาพถายภาพถายเชิงอุปมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะ
ของผลไม 
ขั้นที่ 3   เลือกตอบคําถามในการประเมินภาพถาย ตามความรูสึก เมื่อไดชมภาพถาย โดยเขยีน ซ่ึง
คะแนนในชองมีความหมายดังนี ้

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับด ี
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรพอใช 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
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ภาพถายเชิงอปุมาอุปไมย ระหวางสรีระของสตรีเพศกับลักษณะของผลไม 

ชื่อภาพถาย_________________ 
 

ประสิทธิภาพของภาพถายเชิงอปุมาอุปไมย 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช ควร
ปรับปรงุ

ใช
ไมได 

1. หลักเกณฑองคประกอบทางทัศนศิลป 

   1.1 ลักษณะลายเสนของภาพถายมีความเหมาะสม 
     

   1.2 รูปรางของภาพถายมีความเหมาะสม      

   1.3 มวลและปริมาตรของภาพถายมีความเหมาะสม      

   1.4 ลักษณะพื้นผิวของภาพถายมีความเหมาะสม      

   1.5 บริเวณวางหรือชวงระยะของภาพถายมีความเหมาะสม      

   1.6 แสงและเงาของภาพถายมีความเหมาะสม      

   1.7 สีของภาพถายมีความเหมาะสม      

2. หลักเกณฑการถายภาพ 
   2.1 ภาพถายนี้เปนการแสดงออกที่มีจุดมุงหมายเดียวแนนอน ไมทํา
ใหทานรูสึกสบัสน 

     

   2.2 ความเทากันในองคประกอบของการจัดภาพมีความสมดุล      
   2.3 องคประกอบของภาพถายนั้นมีการจดัภาพใหมีความเขากันได
หรือกลมกลืนกันเปนอยางด ี

     

   2.4 ภาพถายนี้มีสัดสวนทีสั่มพันธกับทุกสิ่งอยางลงตัว      
   2.5 ภาพถายนี้มีการซ้ํากันขององคประกอบสวนตางๆ      
   2.6 ภาพถายนี้มีจุดเดนของภาพมากกวาหนึ่งจุด      
3. หลักเกณฑการสื่อความหมายของภาพถาย 
   3.1 เมื่อทานเห็นภาพถายนีจ้ะทําใหทานนึกถึงสรีระของผูหญิง 
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   3.2 ภาพถายนี้ทําใหทานรูสึกวาเปนภาพที่ไมนามอง      
   3.3 ทานคิดวาภาพถายนีจ้ะทําใหผูพบเหน็สามารถเปรียบเทียบกับ
สรีระของผูหญิงได 

     

   3.4 ทานคิดวาภาพถายนีไ้มสามารถสื่อความหมายได      
   3.5 ทานคิดวาการนําเสนอผลงานศิลปะภาพถายนี้ เหมาะสมกับยุค
สมัยในปจจุบนัมาก 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพการจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถาย 

จํานวน 9 ภาพ 
ในวันท่ี 16 มกราคม 2556 

ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
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พิจารณาประเมินผลงานศิลปะภาพถาย Fruit Nude 

1) รองสาสตราจารย สมศักดิ์ ชวาลาวัณย  

ภาควชิาศิลปะจินตทัศน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) รองศาสตราจารย กมล เผาสวัสดิ์ 

ภาควชิาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
ช่ือ ช่ือสกุล   ศิรินภา  เกษมวัฒนา 
วันเดือนปเกดิ   20 สิงหาคม 2529 
สถานที่เกิด   โรงพยาบาลแมและเดก็ จ.นครสวรรค 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2544  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
    จาก โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 พ.ศ.2547  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    จาก โรงเรียนมารียอุปถัมภ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 พ.ศ.2552  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะภาพถาย 
    จาก มหาวิทยาลัยรังสิต 
 พ.ศ.2556  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม 
    จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการทํางาน   
 พ.ศ.2554  ตําแหนงชางภาพที่บริษัท Thai Star Thailand 
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