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        The objective of this study is to graphic design for visual fatigue reduction. The design 

would be installed on a personal computer (PC) to help reduce visual fatigue causes by 

working in front of computer screen for long time. 

        In this research, we test this program with sample of 15 males and 15 females, age 

between 25-35 years who continuously work in front of computer and have a higher chance to 

have visual fatigue than the others. In the study we treat all samples test their visual fatigue 

with Flicker test to find CFF before and after try the design program. 

        The research’s tools are 1) Flicker test instrument 2) Questionnaire for expert 3) 

Questionnaire for sample group. 

        The graphic design of this research using for sample group has been split into 6 parts, 

each part has both still and moving design that is related to eye-sight exercise 

        We analyze data by using comparison chart of before and after measuring the visual 

fatigue. All measuring data is using for conclusion of research. 

From the study, found that the efficiency of the design for visual fatigue reduction 

helps to reduce visual fatigue at 3.3 percent that is counted the significant of this design. 

Then, a user should use the graphic design for visual fatigue continually and frequently if 

he/she expects the effective improvement of visual fatigue. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาการออกแบบเลขนศิลป เพื่อลดความเมื่อยลาของสายตา ที่ปรากฏอยูนี้ เปน

การศึกษาที่ตองการการสรางสรรคผลงานดานออกแบบเลขนศิลป ใหสามารถสนับสนุนการศึกษา

ทางการแพทยในดานการลดความเมื่อยลาของสายตา ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ไดรับคําแนะนําและ

ความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญหลายทาน โดยเฉพาะ อาจารยยอดขวัญ  สวัสดี และอาจารย

สุพิชญา  เข็มทอง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งผูชวยศาสตราจารย   มาโนช  กงกะนันทน  

และอาจารยธนาทร  เจียรกุล ที่กรุณาใหคําแนะนําเพิ่มเติม อันทําใหผลการศึกษามีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ในสวนของคําแนะนําเฉพาะดานเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแพทยหญิง ศุภา  คงแสงไชย รองศาสตราจารยนายแพทย  

ภฤษ   หาญอุตสาหะ  และรองศาสตราจารยแพทยหญิง อาภัทรสา  เล็กสกุล จักษุแพทย  ซึ่งได

กรุณาสละเวลาอยางมากในการใหสัมภาษณเกี่ยวกับทฤษฎีทางการแพทย และขอขอบคุณ

อาจารยนลินี   ทองแท  คุณอมรรัตน บุญสวาง และคุณเติมพงศ แสงแกว ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา

ในการใหสัมภาษณเกี่ยวกับทฤษฎีทางการออกแบบเลขนศิลป 
        ในทายที่สุด ขอขอบพระคุณ กลุมผูรวมการทดลองและตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนๆ 

นองๆ ที่สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ทุกทาน   และที่สําคัญที่สุด ขอระลึกถึงพระคุณของคุณพอ 

คุณแม ที่สนับสนุนใหไดรับการศึกษาอยางเต็มที่ รวมทั้งเปนกําลังใจมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    

ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากเพื่อสนองความตองการ

ของมนุษย โดยไดมีการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรสําหรับงานในหลายๆ ดานไมวาจะเปนใน

วงการธุรกิจ อุตสาหกรรม การแพทย การศึกษา เปนตน องคประกอบหลักที่สําคัญของเครื่อง

คอมพิวเตอร ไดแก Hardware, Software ซึ่งมีเครื่องวีดีที (Visual Display Terminal: VDT) เปน 

Hardware หลักที่สําคัญอยางหนึ่งที่ขาดเสียมิได เครื่องวีดีทีเปนอุปกรณปลายทางของเครื่อง

คอมพิวเตอรที่เรียกวา เทอรมินัล (Terminal) และมีสวนประกอบที่สําคัญคือ จอภาพและ

แปนพิมพ ซึ่งจะทําหนาที่ปอนขอมูลและแสดงภาพตางๆ ทั้งที่เปนตัวอักษร กราฟและแผนภูมิ โดย

จะเชื่อมตอกับสวนที่เปนสมองกลของเครื่องคอมพิวเตอร (CPU – Central Processing Unit) 

ดังนั้น เครื่องวีดีทีจึงเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับผูใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอร 
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จากการที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถประยุกตใชกับงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล

ใหมีปริมาณในการใชคอมพิวเตอรในงานดานตางๆ ไมวาจะเปน งานทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม 

การออกแบบ การทหาร การแพทย และอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งทําใหเกิดลักษณะงานที่

ตองปฏิบัติงานอยูที่หนาจอคอมพิวเตอรอยูตลอดเวลา หรือเกือบตลอดระยะเวลาการทํางาน 

ปญหาหนึ่งที่พบบอยที่สุดจากการทํางานหนาเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ คือ ปญหาความ

เมื่อยลาของสายตา (Visual Fatigue) ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากสายตาตองถูกใชงานอยางหนัก

ในการมอง  ทั้งจอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และเอกสารสลับกันไปตลอดเวลา ทั้งนี้ระดับความสวาง 

และระยะความหางในการมองวัตถุทั้งสามสวน (หนาจอ-แปนพิมพ-เอกสาร) ที่แตกตางกันไป ทํา

ใหสายตาตองปรับตัวตลอดเวลา สงผลใหเลนสตาหรือแกวตาตองปรับตัวเพื่อใหภาพที่มองไปตก

บนจอภาพพอดี และขนาดรูมานตาก็ตองปรับเปล่ียนไปตามความเขมของการสองสวางจากวัตถุที่

เรามอง และนอกจากนี้ยังพบอีกวาผูปฏิบัติงานหนาจอภาพมากเกินไป (ปฏิบัติงานอยูหนาจอภาพ

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน) จะทําใหรางกายออนเพลียและเกิดผลเสียตอสายตา ซึ่งจะพบ
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อาการเคืองตาแสบตาและจะมีจํานวนผูสวมแวนสายตาเพิ่มมากขึ้น ไดมีผูทําการศึกษา

เปรียบเทียบความเมื่อยลาของสายตาที่เกิดขึ้นระหวางพนักงานที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรกับ

พนักงานที่ไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอร ในลักษณะงานที่คลายคลึงกัน พบวา พนักงานที่ใชเครื่อง

คอมพิวเตอรมีอาการไมสบายตาและกลามเนื้อตามากกวากลุมที่ไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอรอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ  (ชัยวัฒน  หาญชาญพานิชย  2540  : 1-2)   

ปจจัยการทํางานหนาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีผลตอความเมื่อยลาทางสายตา เชน ความ

ผิดปกติของสายตา, โรคสายตา, ความเครียด, การสูบบุหร่ีการดื่มสุรา, ระยะเวลาในการนอนหลับ

ในคืนกอนการทํางาน, แสงสวางของจอภาพ, ขนาดจอ, ความคมชัดของจอภาพ, ลักษณะของ

ภาพที่เห็น, การกรองแสง, แสงสวางทั่วไป, แสงสะทอน, อุณหภูมิ, เสียง, ทาทางการนั่ง, ระยะหาง

ระหวางสายตากับจอภาพ, ระยะหางระหวางสายตากับเอกสารและแปนพิมพ, มุมมองของสายตา

กับจอภาพ, ความสูงของจอภาพ, ลักษณะงานที่ทํา, ระยะเวลาในการทํางาน, การหยุดพักสายตา 

เปนตน  ลวนสงผลใหผูที่ใชงานคอมพิวเตอร มักมีอาการเพลียตา ปวดตา กลามเนื้อตาลาหรอืออน

กําลัง (Convergence Insufficiency) ซึ่งการฝกกลามเนื้อตาจะชวยบรรเทาอาการปวดตา ไม

สบายตาใหลดลงได 

จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป

ที่สามารถชวยบริหารกลามเนื้อตา โดยอางอิงจากวิธีการฝกกลามเนื้อตาตามคําแนะนําของแพทย 

โดยใชหลักการออกแบบทางทัศนศิลปซึ่งมีความสัมพันธกับการมองเห็น ทิศทางการเคลื่อนไหว

ของรูปทรงและพื้นที่วาง การปรับระยะโฟกัสสายตาโดยใชทัศนภาพลวงตา เพื่อสรางงานออกแบบ

เลขนศิลปที่สามารถใชบริหารกลามเนื้อตา ที่สามารถชวยลดความเมื่อยลาทางสายตา โดยเนน

กลุมผูใชงานคอมพิวเตอรตอเนื่องเปนระยะเวลานานเปนกลุมเปาหมายหลัก 
 
2. ความมุงหมายและวัตถปุระสงคของการศึกษา  
 

2.1 ศึกษาวิธีการบริหารกลามเนื้อตา เพื่อลดความเครียดในการทํางานในชีวิตประจําวันเพื่อ

เขาใจปญหาสายตาเพลียและกลามเนื้อตาลา 

2.2 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบทางทัศนศิลปที่มีผลตอการมองเห็นในรูปแบบตางๆ 

2.3 ศึกษาการออกแบบเลขนศิลปที่สอดคลองกับวิธีการบริหารกลามเนื้อตา เพื่อลดความ

เมื่อยลาทางสายตาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการตรวจจากเครื่องมือวัดความเมื่อยลาของ

กลามเนื้อตา (Flicker Test) มาชวยในการแปลผล 
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3. สมมุติฐานของการศกึษา  
 

การออกแบบเลขนศิลป  สามารถนํามาใชสรางเครื่องมือเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา

ของผูใชคอมพิวเตอรได   โดยเฉพาะผูมีปญหากลามเนื้อตาลาจากการใชสายตาในการทํางาน

หนาจอคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานๆ  
 
4. ขอบเขตของการศึกษา  
 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางเฉพาะ คือ ผูที่เกิดความเมื่อยลาทางสายตาจากการใช

คอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน  ลักษณะของงานออกแบบจึงอยูในรูปของเลขนศิลป

ที่มีการแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร   โดยทําการศึกษากับผูใชคอมพิวเตอรมีสายตาอยูใน

เกณฑปกติ คือ ไมมีความผิดปกติทางการมองเห็น เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางหรอือาสาสมคัร

และมีปญหาตาเพลียและกลามเนื้อตาลามีสถานที่ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสะดวก

ในการติดตามผล กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 25-35 ป (วัยทํางาน) และมีสุขภาพดี   

 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 
 

5.1 การรวบรวมขอมูลทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการบริหารกลามเนื้อตาจากจักษุแพทย 

โดยการสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลจากหนังสือ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.2 การรวบรวมขอมูลและทฤษฎีทางการออกแบบเลขนศิลปที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยใช

งานออกแบบเลขนศิลป และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ จากนักวิชาการ อาจารย หรือนัก

ออกแบบ และรวบรวมขอมูลจากหนังสือ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.3 วิเคราะหขอมูลและกําหนดตัวแปรที่ใชในการออกแบบ 

5.4 ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการบริหารสายตา 

5.5 นําผลงานออกแบบมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ

ความเมื่อยลาที่ไดรับการยอมรับในกลุมนักวิทยาศาสตรและนักวิจัย คือ Flicker test และวัดคา

เปนสมการเพื่อใชในการเก็บขอมูลวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

5.6 วิเคราะหผลการศึกษา 

3 

5.7 สรุปผลการวิจัย 
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5.8 การเสนอแนะ
 
6. ความจํากดัของการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ มีตัวแปรที่ควบคุมไมได ไดแก ความสวางของจอภาพ, ขนาดของจอภาพ, ความ

คมชัดในการแสดงผลของจอภาพ, การกรองแสง, ความสวางทั่วไป, แสงสะทอน, อุณหภูมิ และ

เสียง 
 
7. คําจํากัดความในการศกึษา 
 
การออกแบบเลขนศลิป หมายถงึ กระบวนการออกแบบตางๆ ในสิง่ที่เปนวัสดุ 2 มิติ ซึ่ง

ประกอบดวยภาพ   รูปทรง  โครงสราง  การรวมตัว  สภาพการซ้ํา  

การแผขยาย   การลดหลัน่  ความผิดแปลก  ที่ตองอาศัยการรับรู

ทางสายตา 
ความเมื่อยลาทางสายตา 
(Visual Fatigue) 

หมายถงึ  ลักษณะอาการเมื่อยลาของสายตาที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานหนาจอวีดีท ีไดแก แสบตา ปวดตา ระคายเคอืงตา คนั

ตา ตาแดง น้าํตาไหล ปวดศีรษะ มองเหน็ภาพไมชัด มองเหน็ภาพ

ซอน หนงัตากระตุก 
การบรหิารกลามเนื้อตา หมายถงึ การออกกําลงักายอยางหนึ่งที่ชวยลดความตงึเครียดของ

ดวงตา 
วีดีที  
(Visual Display Terminal: 
VDTs)

หมายถงึ อุปกรณที่ใชสําหรบัการจัดการประมวลผลและแสดง

ขอมูลตางๆ อันประกอบไปดวยจอคอมพวิเตอร แปนพมิพ ฯ

นอกจากนี้รวมอุปกรณนําเขาขอมูล (input) อ่ืนๆ เชน เครื่องพิมพ 

(printer) หรือเสียงตางๆ ที่ดังออกมาดวย ทั้งนี้ VDT อาจเปน 

คอมพิวเตอรแบบเมนเฟรมหรือคอมพิวเตอรสวนบุคคลก็ได
Critical Fusion Frequency 
(CFF) 

หมายถงึ ความถี่ของแถบกระพริบตรงกับความถี่ของคลื่นสมอง

สวนที่รับรูการเห็น
 

4 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาการใชเลขนศิลปเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา เปนการศึกษาสาเหตุที่เกิด

ความเมื่อยลาทางสายตาที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอร (VDT) รวมทั้งวิธีการบริหารกลามเนื้อตา

ในทางการแพทยและหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อเปนเครื่องมือในการออกแบบเลขนศิลปใน

การบริหารสายตาเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา  ในการศึกษาและรวบรวมขอมูลไดแบงขอมูล

ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

1.   ความเมื่อยลาสายตาจากการใชคอมพิวเตอร (VDT) ประกอบดวย 

  1.1 ความเมื่อยลาทางสายตา 

  1.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดความเมื่อยลาสายตาจากการใชคอมพิวเตอร (VDT) 

  1.3 การประเมินความเมื่อยลาทางสายตา 

  1.4 หลักของ Critical Fusion Frequency (CFF) 

  1.5 หลักการบริหารสายตา 

  1.6 วิธีการบริหารสายตา 

  1.7 การเคลื่อนไหวลูกตา 

        2.  หลักการใชภาษาภาพของ Wucius Wong 

        3.  จิตวิทยาในการออกแบบ 

        4.  จิตวิทยาการรับรู 

        5.  จิตวิทยาการมองเห็น 
 
1. ความเมื่อยลาทางสายตาจากการใชคอมพิวเตอร (VDT) ประกอบดวย 

1.1 ความเมื่อยลาทางสายตา 
งานวิจยัของ ชัยวัฒน   หาญชาญพานิชย กลาววา ความเมื่อยลาทางสายตา (Visual 

Fatigue) เปนอาการความเมื่อยลาที่เกิดขึ้นกับสายตาโดยอาการที่แสดงออกมา ไดแก เห็นภาพไม

ชัด, ภาพมัว, เห็นภาพซอน, ตาแดง, แสบตา, ระคายเคืองตา, คันตา เปนตน อันเนื่องมาจากการ
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ใชสายตาในการจองมอง เพงวัตถุอยางใดอยางหนึ่งเปนเวลานาน การทํางานประเภทหนึ่งที่ตองใช

สายตามากในการทํางานคือ การทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร จะมีปญหาทางดานสายตา และ

พบวาอาการเมื่อยลานั้นมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการที่จําเปนตองคลุก

คลีอยูกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานานและตอเนื่อง มักจะพบอาการผิดปกติตาง ๆ เชนอาการ

เมื่อยลาของสายตา แสบตา ปวดตา ตาแดง หรือน้ําตาไหน เปนตน  โดยอาการผิดปกติที่พบมาก

คือ อาการเมื่อยลาของสายตา  มีผลตอผูทํางานโดยมีอาการทางประสาทตา เชน ทําใหตาแหง 

แสบตา ตาไวตอแสง มีอาการผิดปกติของการมองเห็น ทําใหเห็นไมชัด เห็นภาพซอน เห็นภาพที่มี

แสงกระจายรอบ ๆ ภาพ มีผลตอกลามเนื้อตาทําใหมึนศีรษะ ปวดศีรษะ นอกจากนี้อาจมีผลตอ

ระบบอ่ืน ๆ ของรางกาย เชน ปวดแขน ปวดคอ และอื่น ๆ  ไดมีงานวิจัยอีกมากที่ไดบงชี้วาผูที่ตอง

ปฏิบัติงานอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรนั้นมีโอกาสเกิดความเมื่อยลามากกวาผูที่ไมไดปฏิบัติงาน

หนาเครื่องคอมพิวเตอร 

โดยปกติการทํางานหนาเครื่องคอมพิวเตอรนั้นตองจองมองที่จอภาพ และแปนพิมพสลับกัน

ไปมาตลอดเวลา หรืออาจมีการมองอยางอื่นไดอีก เชน เอกสารในการทํางาน เปนตน  

 
1.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดความเมื่อยลาทางสายตาจากการใชคอมพิวเตอร 

Sheedy ID กลาววาการทํางานที่ตองใชสายตากอใหเกิดปญหาตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะอาการผิดปกติของสายตา  เนื่องจากการทํางานกับวีดีทีตองมีการมองวัตถุ

ในระยะใกล  ทําใหตองมีการกลอกลูกตา ไดแก  อาการปวดศีรษะ ความเมื่อยลาของสายตา การ

ระคายเคืองตา  การมองภาพไมชัด การปรับโฟกัสภาพไดชาลง การมองเห็นภาพซอนชั่วคราวหรือ

การมองภาพไมชัดชั่วคราว  ซึ่งอาการตางๆ  เหลานี้มักพบไดบอยมากในกลุมผูปฏิบัติงานกับวีดีที  

เนื่องจากการปฏิบัติงานหนาจอวีดีทีมีลักษณะของการทํางานที่ตองใชสายตามากนั้นเอง  ปจจัยที่

เกี่ยวของกับการทํางานที่ตองใชสายตา  ไดแก  ปริมาณและคุณภาพของแสงสวาง  คุณภาพของ

จอภาพ (ความชัดเจน ขนาด และการสั่นของอักษร) และสมรรถภาพการมองเห็น  มักพบแสง

สะทอนรบกวนการมองเห็นในการทํางานกับวีดีทีไดบอยกวางานที่ตองใชสายตาอื่นโดยเฉพาะใน

จอภาพชนิดที่มีอักษรสวางบนพื้นมืด  เนื่องจากมีแนวการมองตั้งฉากกับวัตถุซึ่งก็คือจอภาพ  และ

มักพบวา  การสั่นของจอภาพและอักษรทําใหเกิดอาการเมื่อยลาของสายตาเนื่องจากลูกนัยนตา

ตองมีการเคลื่อนไหวและปรับโฟกัสอยูตลอดเวลา 

วิฑูรย สิมะโชคดี  และกฤษฎา  ชัยกุล    กลาววา  งานเรียกหาขอมูลเชนงานบริการ

สอบถามขอมูลขององคการโทรศัพท  เปนงานที่ตองใชสายตาของจอภาพตลอดเวลา  ทําใหเกิด

ปญหาเกี่ยวกับสายตาของผูปฏิบัติงาน  อาการที่พบไดบอยที่สุดคือ  ความเมื่อยลาของสายตาการ
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ระคายเคืองที่ดวงตา  การมีตาพรา  หรือมีอาการปวดศีรษะ  The Council on Scientific Affairs    

กลาววา อาการตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นกับงานอื่นที่ตองใชสายตาเพงเปนระยะเวลานานไดเชนกัน 

และมักพบวา ในพนักงานที่ปฏิบัติงานกับวีดีทีมักเกิดรวมกับการปฏิบัติงานในสภาพที่มีแสงสวาง

ไมเพียงพอ หรือมีแสงพราตาเกิดขึ้น 

Shahnavaz H.  ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการปรับระยะภาพ (accommodation 

change) ในพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องวีดีที 29 ราย  ในป ค.ศ.1984  พบวา  การปฏิบัติงาน

หนาจอคอมพิวเตอรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการปรับระยะภาพขึ้นอยางชั่วคราว  ซึ่งถือเปน

สวนหนึ่งของการเกิดความเมื่อยลาของสายตา  โดยสาเหตุที่ทําใหเกิดความเมื่อยลาของสายตา

ไดแกสมรรถภาพสายตาผิดปกติและอายุมาก   นอกจากนั้น   ยังพบวาแสงสวางและ 

accommodation change มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  รวมทั้งพบวา  ลักษณะ

ของจอภาพมีผลตอการปรับระยะภาพของพนักงานดวย 

Laubli TH, Hunting W and Grandjean E.   ทําการศึกษาในป ค.ศ.1978  ในพนักงานที่

ปฏิบัติงานกับวีดีที 4 กลุม คือ กลุมปอนขอมูล, กลุมอานผลขอมูล, กลุมที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน  

และกลุมพนักงานพิมพดีด  โดยศึกษาอิทธิพลของแสงสวางตอการเสื่อมของสายตา(Visual 

Impairment)  พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญระหวางปจจัยดานแสงสวางและความ

เสื่อมของสายตา และพบวา การปฏิบัติงานหนาจอคอมพิวเตอรที่นานเกินไป ทําใหเกิดการเสื่อม

ของสายตา คนที่มีความผิดปกติของสายตาอยูเล็กนอยซึ่งอาจไมมีปญหาในการใชชีวิตประจําวัน

จะเกิดปญหาเพ่ิมมากขึ้นเมื่อปฏิบัติงานกับวีดีทีและคนที่สวมแวนก็จะเกิดปญหามากกวาคนที่มี

สายตาปกติ  แนะนําวา การเลือกคนที่มีสายตาปกติเขามาปฏิบัติงานหนาจอวีดีทีเปนมาตรการ

ปองกันที่ไมเพียงพอในการปองกันการเกิดความเสื่อมของสายตา ควรจะมีการจัดการเกี่ยวกับแสง

สวางที่ดีรวมดวย  นอกจากนี้ยังพบวาอาการเมื่อยลาของสายตาจากการทํางานกับวีดีทีที่เกิดขึ้น

อาจมีอาการตอเนื่องไปจนถึงวันรุงขึ้น 

Gunnarsson E and Soderberg I   ทําการศึกษาในพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องวีดีที 

จํานวน 45 คน โดยแบงระดับความหนักเบาในการทํางานออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับปกติ และ

ระดับคร่ําเครง ใชแบบสอบถาม  การปรับระยะโฟกัส และการเบนเขาหากันของนัยนตา 

(Convergence) พบวา กลุมที่ทํางานคร่ําเครงมีอาการเมื่อยลาของสายตามากกวาและมีการเพิ่ม

ระยะเวลาการปรับโฟกัสและ Convergence  นอกจากนี้ยังพบวากลุมที่มีชั่วโมงการทํางานกับ

คอมพิวเตอรตอวันมากกวา  จะมีจํานวนของผูที่เกิดอาการเมื่อยลาของสายตามากกวากลุมที่มี
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ชั่วโมงการทํางานกับวีดีทีตอวันนอยกวา และพบวาหลังจากสิ้นสุดการทํางาน พนักงานจํานวน

มากยังคงมีอาการเมื่อยลาของสายตาตอเนื่องจนถึงเวลาการนอน 

Dessoff AL   กลาววา คนที่ปฏิบัติงานกับวีดีทีที่มีการจองจอภาพตลอดเวลาการทํางาน

โดยเฉพาะตองมองจอภาพสลับกับเอกสารอยูตลอดเวลา จะเกิดมีอาการเมื่อยลาของสายตามาก

ขึ้น แสงสวางมากเกินไปจะทําใหเกิดแสงสะทอนบนจอภาพซึ่งจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอตา 

สายตาเมื่อยลา ปวดศีรษะและการมองภาพไมชัด 

International Federation of Commercial, Clerical, Professional and Technical 

Employees (FIET) (20) ไดใหคําแนะนําวา สถานที่ปฏิบัติงานกับวีดีที ควรมีปริมาณความเขม

ของแสงสวางในบริเวณการทํางานประมาณ 300-500 ลักซ (Lux) ในแนวราบ (Horizontal line) 

นอกจากนี้  การปฏิบัติงานกับจอคอมพิวเตอรที่มีลักษณะงานบริการสอบถามขอมูล

ใหบริการทางโทรศัพทมีลักษณะของงานที่ตองสื่อสารกับผูใชบริการ  ปจจัยสิ่งแวดลอมดานเสียง

จึงเขามาเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได เสียงทีดังเกินไปจะ

รบกวนการปฏิบัติงานและทําใหประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง  เนื่องจากมีผลทําใหอารมณ

เปลี่ยนแปลงและเกิดความเครียด ซึ่งมีผลตอรูมานตา ทําใหสมรรถภาพของสายตาเลวลงและ

สูญเสียความคมชัดไป 

Thompson D and Rempel D กลาววา เมื่อใดที่ระดับเสียงสูงกวา 50 dB จะรบกวนและ

สงผลตอผูปฏิบัติงาน และทําใหเกิดความเมื่อยลาได 

Carayon P and Smith RO   ยังแนะนําวา อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และการระบาย

อากาศเปนตัววัดประสิทธิภาพการทํางาน การจัดใหพนักงานปฏิบัตงิานในสถานทีท่ีม่อุีณหภมูแิละ

ความชื้นในอากาศอยูในเกณฑสบาย พนักงานจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น โดย

แนะนําใหควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 20°-24°C (68°-75°F) ในหนาหนาว และระหวาง 20°-

27°C (73°-81°F) ในหนารอน อากาศที่แหงเกินไปทําใหเกิดความไมสุขสบายในการมองเห็น (อาง

ใน : ยุพา รัตนวิเชียรโชติ : 10-13) 

จากงานวิจัย จะพบวา ปญหาความลาของสายตามีสาเหตุเนื่องจากตาจะตองถูกใชงาน

อยางหนักในการมองทั้งจอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และเอกสาร สลับกันตลอดเวลา ทั้งนี้ระดับ

ความสวาง และระยะความหางในการมองวัตถุทั้ง 3 ก็แตกตางกันไป ทําใหสายตาตองปรับตัว

ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องแสงจา และการกระพริบของจอคอมพิวเตอรอีกดวย ตาม

หลักสรีรวิทยาของตานั้น เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน เลนสตาหรือแกวตาจะตองปรับตัวเพื่อใหภาพที่
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มองไปตกตรงจอภาพพอดี และขนาดรูมานตาก็ตองปรับเปลี่ยนไปตามความเขมของการสองสวาง

จากวัตถุที่เรามอง ซึ่งเปนสาเหตุหลักเรื่องความลาสายตา
 
1.3 การประเมินความเมื่อยลาของสายตา 

ชัยวัฒน   กลาววาวิธีการประเมินความเมื่อยลาเปนวิธีการบอกใหเราทราบไดวา 

รางกายของเราไดเกิดสภาพความเมื่อยลาขึ้นมาในระดับเทาใด และไดสงผลกระทบตอรางกาย

ของเราอยางไรบาง วิธีการประเมินการเมื่อยลาของสายตามี 4 วิธี คือ 

1.3.1   การประเมินจากคําบอกกลาวของพนักงาน 

1.3.2   ผลผลิต 

1.3.3   ทดสอบประสาทการรับรูเห็นและการดูระยะเวลาการตอบสนอง 

1.3.4   สรีระของรางกาย 

วิธีการประเมินจากคําบอกกลาวของพนักงานจะเปนการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบในการทํางาน และผูที่สอบถามสรุปผลวา จากคําบอกกลาวของพนักงานนั้น มีผล

กอใหเกิดความเมื่อยลาหรือไมอยางไร สวนสําหรับวิธีการประเมินจากผลผลิตที่ได คือ ถารางกาย

มีความเมื่อยลาเกิดข้ึน จะทําใหรางกายมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง  วิธีการประเมินโดย

การตอบสนอง เชนประสาทการรับรู และวิธีการประเมินจากสรีระรางกาย ซึ่งจะดูถึงระยะเวลาใน

การตอบสนอง โดยคิดจากหลักการที่วา ถารางกายมีอาการเมื่อยลาเกิดขึ้น รางกายจะตอบสนอง

ไดชาลง ซึ่งวิธีดังกลาวจะตองอาศัยเครื่องมือในการวัดความเมื่อยลาเพื่อทดสอบความเมื่อยลาที่

เกิดขึ้นและนอกจากนี้จะมีการทดสอบความเมื่อยลาของสายตาโดยใชการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของการปรับระยะภาพ, ทดสอบความเมื่อยลาของสายตาโดยการทดสอบความถี่ในการกระพริบ

ของหนังตา, ทดสอบความสัมพันธระหวางประสาทสัมผัสกับสมองสวนกลางโดยใชเครื่องแยก

ความรูสึกสองจุด (Two Touching-Points Discrimination Threshold Tester), ทดสอบความ

เมื่อยลาของสมองโดยใชกระดานสี (Color Calling Table) เปนตน 

เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบความเมื่อยลา ที่ไดรับการยอมรับในกลุมนักวิทยาศาสตรและ

นักวิจัยคือ Flicker Instrument หลักการทํางานของเครื่องมือนี้ไดถูกออกแบบใหเขากับหลักการ

ของ Critical Fusion Frequency (CFF) ในกรณีที่ผูทําการทดสอบมีอาการปกติก็สามารถที่จะ

ตอบสนองไดเร็ว แตถาผูที่ทําการทดสอบมีความเมื่อยลาก็จะทําใหการตอบสนองนั้นชา คาปกติ

ของ CFF จะอยูในชวงระหวาง 30-40 CPS.  

และการศึกษาของรัตนมณี ไดมกีารหาสมการทํานายความเมื่อยลาของสายตาที่เกิดขึ้นโดย

คัดเลือกปจจัยที่มีความสําคัญ 3 ปจจัยที่มีผลตอความเมื่อยลาของสายตาไดแก จํานวนชั่วโมงใน
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การทํางานหนาจอภาพ เปนปจจัยที่มีผลตอความเมื่อยลาของสายตามากที่สุด รองลงมาคือ 

ระยะหางระหวางตากับจอ และจํานวนชั่วโมงที่หลับนอนในคืนกอนที่จะมาปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

ทั้ง 3 ปจจัยนี้ สามารถอธิบายความผันแปรของการเกิดความเมื่อยลาของสายตา ไดรอยละ 59.55 

ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้แสดงความสัมพันธของสมการดังนี้ 

การเกิดความเมื่อยลาของสายตา = 47.9130 

(คา CFF)  + (1.3721 X จํานวนชั่วโมงที่ทํางานหนาจอภาพ) 

   - (0.1085  X ระยะหางระหวางตากับจอภาพ (cm.)) 

   - (0.6476 X จาํนวนชั่วโมงที่นอนหลับในคืนกอนการทํางาน) 

วิธีการประเมินโดยทดสอบประสาทการรับรูและการทดสอบสรีระของรางกาย ซึ่งตองอาศัย

เครื่องมือในการทดสอบนั้นเปนวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการวัด แตการวัดนั้นจะถูกตองแมนยํา

จะตองทําทันทีโดยไมมีการหยุดพักสายตากอนการทดสอบ 
 

1.4 หลักของ Critical Fusion Frequency (CFF) 
งานวิจัยของรัตนมณี   ไดอธิบายหลักการของ Critical Fusion Frequency ใช

หลักการ กระพริบ หรือ Flicker มาอธิบายขบวนการตอตานพลังงานแสงในชวงที่เซลลประสาท

สมองไดรับแสงกระตุน ตัวอยางของการทดลองงายๆ ก็คือ การใชแถบสีขาวและสีดําซึ่งหมุนได 

โดยหมุนอยางชาๆ ในชวงแรกจะเห็นขอแตกตางกันเปน 2 สี พอเพิ่มความเร็วขึ้นก็จะเห็นเปน

ลักษณะของการกระพริบ และเมื่อเพิ่มความถี่ใหเร็วขึ้นก็จะเห็นเปนแถบสีเดียวกัน โดยเราเรียก

ความถี่ตรงที่การกระพริบหายไปวา CFF  

หลังจากจอตาไดรับความรูสึกที่ถูกกระตุนแลว จะสงความรูสึกนี้ในรูปของพลังงานไปยัง

เซลลประสาทของสมอง  เมื่อคลื่นไฟฟาถูกสงลงมาถึงสมองสวน Cortex ก็จะทําใหเกิดเห็นภาพ

และเกิดการรับรูตอบสนองกับพลังงานที่สงเขามา อยางไรก็ตาม คลื่นไฟฟาที่สงมาระหวางเชลล 

Cone ถึงเชลลประสาทที่สมองจะถูกยับยั้ง (delay) ใหชาลงหรือมีการปรับตัวใหชาลง เพื่อการ

เปรียบเทียบและรับรูของสมอง ความถี่ที่มาถึงชวงสมองนี้อาจจะลดลงจาก 60 Hz. โดยเหลือเพียง 

30-40 Hz. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเมื่อยลา (Fatigue) จึงเขามาเกี่ยวของในชวงนี้คือ การที่

ผูปฏิบัติงานไดรับความเคน (stress) จากสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจทําใหเกิดทั้ง Physical & Mental 

Fatigue ก็จะทําใหเกิดความลาบริเวณของเซลลประสาทสมอง ดวยเหตุนี้เองความถี่ของ CFF จึง

ถูกนํามาประยุกตใชกับการวัดความเมื่อยลาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเครื่องมือที่ใชทดสอบความ

เมื่อยลา (ภาคสนาม) ที่ไดยอมรับในกลุมนักวิทยาศาสตร และนักวิจัยคือ Flicker Instrument 

หลักการทํางานของเครื่องมือนี้ไดถูกออกแบบใหเขากับ Critical Fusion Frequency ตัวไดโอดซึ่ง
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เปนตัวควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟาที่ทําหนาที่ลดสัญญาณความถี่ลงทีละนอยๆ จนความถี่ของ

กระแสไฟฟาไดประมาณ 40-50 Hz. ก็จะทําใหเกิดการกระพริบของหลอดไฟหรือจุดสัญญาณสีสม

ในจอภาพ ความถี่ของแถบกระพริบนี้จะตรงกับความถี่ของคลื่นสมองสวนที่รับรูการเห็น ซึ่งจะรับ

ภาพการกระพริบเปนแถบสีเดียวกัน Critical Fusion Frequency ผูถูกทดสอบถาปกติก็จะ

ตอบสนองไดเร็ว แตถาผูถูกทดสอบมีความเมื่อยลาก็จะทําใหเกิดการตอบสนองนั้นชา คาปกติของ 

CFF จะอยูในชวง 30-40 CPS.  

 

ตารางที่ 1 การแปลผลจากคา CFF  

 

คา CFF การแปลผล 

ต่ํากวา 30 มีความเมื่อยลาของสายตา 

30-40 ปกติ 

46-50 ไมมคีวามเมื่อยลา 

51 ข้ึนไป ไมมคีวามเมื่อยลา 

 

ที่มา : สุนันทา เกตุอดิศร, “ความเมื่อยลาของสายตาในพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องวีดีที” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535), 10. 
 
1.5   หลักการบริหารกลามเนื้อตา 

 1.5.1 การโฟกัส (Focus) กลามเนื้อภายในลูกตาที่ควบคุมเลนสสําหรับการโฟกัสจะ

ผอนคลายและยาวขึ้น และจะแข็งเมื่อหดตัวสั้นขึ้น 

 1.5.2 การลูเขาหากันของกลามเนื้อภายในลูกตา (Convergence) ทําใหมีการ

กรอกกลิ้งลูกตาใหตาดําลูเขาหากันหรือออกจากกัน 

 1.5.3 การมองทุกทิศทุกทางตามหลักทิศทาง 6 ทิศทาง เพื่อใหการทํางานของ

กลามเนื้อลูกตาทั้งสอง ขางใชงานครบทั้ง 6 ทิศทาง 
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1.6   วิธีการบริหารกลามเนื้อตา 
1.6.1 ใชมือขางที่ถนัดถือไฟฉาย หรือดินสอ แลวยืดแขนออกไปสุดแขน ใชไฟฉายหรือ

ดินสออยูตรงกึ่งกลางของดั้งจมูก ตาทั้ง 2 ขาง เพงไปที่ดวงไฟ ทานจะตองเห็นดวงไฟ 1 ดวง ใน

กรณีที่ทานเห็นเปน 2 อาจจะหลับตาทั้ง 2 ขางลงกอน แลวลืมตาดูใหม พยายามมองใหเหน็ไฟเปน 

1 ดวง หรือดินสอ 1 แทง จากนั้นคอยๆ เลื่อนมือเขามาใกลตาเรื่อยๆ ชาๆ  เพื่อจะไดสังเกตเห็น

ความแตกตาง ระหวางจุดตั้งตนกับระยะที่เลื่อนไฟเขามา เมื่อใดที่เห็นดวงไฟหรือดินสอแยกเปน 2 

จุด หรือเร่ิมมัวไมชัดเทาจุดเริ่มตน ใหถอยมือกลับไปต้ังตนใหเห็นชัดที่ระยะสุดแขนเชนเดิม แลว

เลื่อนเขามาใหม ดึงแขนเขา-ออก ดังนี้ 20 ครั้ง แลวหยุดฝก ในแตละวันตองทํา 3 ครั้ง คร้ังละ 20  

รวมเปนวันละ 60 คร้ัง สม่ําเสมอทุกวัน  

 

1.6.2 การเหลือบตาขึ้น-ลงชาๆ 6 คร้ัง โดยเหลือบตาขึ้นสูงสุดและต่ําสุด ในระหวาง

การบริหารอยาเกร็งลูกตา 

 

 
 

ภาพที ่ 1 วิธกีารเหลือบตาขึน้-ลงชาๆ 

ที่มา : โรงพยาบาลรามาธิบดี, “การบริหารกลามเนื้อตา,” สําหรับแจกผูปวย, 20 มกราคม 2549. 

(อัดสําเนา) 

 

1.6.3 กลอกตาไปขางขวา และซายสลับกัน โดยกลอกตาไปใหขวาสุด และซายสุด 

ทําซ้ํา 2-3คร้ัง 
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ภาพที่  2 วิธีการกลอกตาไปขางขวา และซายสลับกัน 

ที่มา : โรงพยาบาลรามาธิบดี, “การบริหารกลามเนื้อตา,” สําหรับแจกผูปวย, 20 มกราคม 2549. 

(อัดสําเนา) 
 

1.6.4 ชูนิ้วชี้ข้ึนมาใหอยูในระดับสายตา หางจากตาประมาณ 8 นิ้วแลวจองมองไปที่

ระยะไกลออกไปประมาณ 10 ฟุต สลับกับการใชสายตามองไกล 8 นิ้ว ประมาณ 10 คร้ัง แลวหยุด

พัก 1 วินาที ทําประมาณ 2-3 รอบ 

 

 
 

ภาพที่  3 วิธีการมองใกล ไกล สลับกัน 

ที่มา : โรงพยาบาลรามาธิบดี, “การบริหารกลามเนื้อตา,” สําหรับแจกผูปวย, 20 มกราคม 2549. 

(อัดสําเนา) 
 

1.6.5 กลอกตาเปนวงกลมชาๆ โดยเริ่มกลอกตาตามเข็มนาฬิกากอน แลวกลอกตา

ทวนเข็มนาฬิกาทําประมาณ 10 ครั้ง แลวหยุดพัก 1 วินาที ทําประมาณ 2-3 รอบ (รอบรูเร่ืองตา, 

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน  2549 : 51) 
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ภาพที่  4     วิธีการกลอกตาเปนวงกลม 

 ที่มา : โรงพยาบาลรามาธิบดี, “การบริหารกลามเนื้อตา,” สําหรับแจกผูปวย, 20 มกราคม 2549. 

(อัดสําเนา) 

 

สมาคมออปโตเมตรีแหงอเมริกากลาววา การบริหารกลามเนื้อตาไดผลดีมากแมแตในคน

อายุมาก ในการศึกษางานวิจัยซึ่งสวนใหญเปนวารสารทางออปโตเมตรี  พบวาอัตราความสําเร็จ

ในผูที่อายุต่ํากวา16 ปใกลเคียงกัน แตในอายุมากกวา 16 ป  จะต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ แตก็อยู

ประมาณรอยละ 50 จักษุแพทยเชื่อวาการบริหารตานั้นไมไดผล และถาไดผลก็ตอเมื่อเขาใจแทจริง

วาจะทําอยางไร และมีความอดทนที่จะทําซ้ําไปซ้ํามาหลายๆครั้ง (ดวงตาของคุณ : 45) ทาง

การแพทยกลาวถึงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา  อาการกลามเนื้อตาลา  หรือออนกําลัง 

(Convergence Insufficiency) สามารถจะฝกกลามเนื้อตาเขาสูสภาพปกติ หรือทําใหอาการปวด

ตาไมสบายตาหายไป  

นอกจากนี้ กระพริบตาบอยๆ ชวยใหน้ําหลอเลี้ยงไดทั่วตา การมองไกลไปอยางนอย 6 เมตร

เพื่อเปนการบริหารกลามเนื้อตา ที่ใชการปรับโฟกัสของเลนสตา และการเงยหนาตรง ลืมตากวาง  
 

1.7 การเคลื่อนไหวลูกตา (Ocular Movement) 
โดยปกติแลว กลามเนื้อของลูกตาทั้งสองขางจะทํางานเปนคู ในเวลามองทุกทิศทุก

ทางตามทิศทางหลัก 6 ทิศทางดวยกันที่เรียกวา Six Cardinal Directions of Gaze ไดแกมองขวา 

ซาย บนขวา บนซาย ลางขวาและลางซาย เชนเวลามองขวาก็เปนการทํางานของกลามเนื้อ 

Lateral Rectus ของตาขวากับกลามเนื้อ Medial Rectus ของตาซาย และในทิศทางอื่นๆ ก็

เหมือนกันดังสรุปใหเห็นในภาพที่ 5 ดังนี้   
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ภาพที่ 5 ไดอะแกรมแสดงการทํางานของกลามเนื้อตา 

ที่มา : Gary Gallimore, Extra-Ocular muscle anatomy and physiology. [Online], accessed 

7 December 2006.  Available from http://www.eyetec.net/ 

 

 จากไดอะแกรมขางบน ไดแสดงใหเห็นวา ในทิศทางการมองที่แตกตางกัน ยอมมีการทํางาน

ของกลามเนื้อตาขางขวา และกลามเนื้อตาขางซายที่ประสานกัน ดังนี้ 

ทิศทางการมอง 
การทาํงานของ 

กลามเนื้อตาขางขวา 
การทาํงานของ 

กลามเนื้อตาขางซาย 

มองทางขวา Right Lateral Rectus (RLR) Left Medial Rectus (LMR) 

มองทางซาย Right Medial Rectus (RMR) Left Lateral Rectus (LLR) 

มองบนขวา Right Superior Rectus (RSR) Left Inferior Oblique (LIO) 

มองบนซาย Right Inferior Oblique (RIO) Left Superior Rectus (LSR) 

มองลางขวา Right Inferior Rectus (RIR) Left Superior Oblique (LSO) 

มองลางซาย Right Superior Oblique (RSO) Left Inferior Rectus (LIR) 

 

ทั้งนี้อธิบายไดวา กลามเนื้อตาเกาะติดอยูบนตาขาวดานนอก  ใตเยื่อบุตา  มีทั้งหมด  6  มัด

ในตาแตละขาง  ทํางานเปนคู ๆ คือทําหนาที่กลอกตาไปทางซายและขวา  1 คู  หมุนตาเขาขางใน

และออกขางนอก 1 คู  การทํางานของกลามเนื้อตาควบคุมโดยเสนประสาทจากสมอง  ดังนั้นถามี

โรคของสมองบางโรค  เชน   อุบัติเหตุที่ศีรษะ  เนื้องอกในสมอง  อาจทําใหกลามเนื้อตาเปน

อัมพาตได  ทําใหกลอกตาไปมาไมไดเห็นภาพซอนตาเหล ในเด็กที่เปนตาเหล  กลามเนื้อตาไม

เปนอัมพาต  ยังสามารถกลอกตาไดตามปกติ  แตเกิดจากการทํางานของกลามเนื้อตาไมประสาน

กับศูนยดวงตา 
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ภาพที่  6 กลามเนื้อกลอกตา ตาซาย 

ที่มา : นายแพทยสําราญ วังศพาห, “โรคตา,” สารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ( มีนาคม 2530), 2.       

 

1.8 ทฤษฎีการมองเห็น 

การมองเห็น (Vision) ตองใชอวัยวะสัมผัสพิเศษ ซึ่งมีเครื่องรับ คือ ตา ซึ่งถือไดวาเปน

เครื่องรับที่เจริญมากที่สุดในบรรดาเครื่องรับของอวัยวะรับสัมผัสทั้งหลาย นอกจากนี้ยังเปนระบบ

ประสาทสัมผัสที่ตองทํางานมากที่สุด มีผูคํานวณวากระแสสัมผัสที่รางกายไดรับในชีวิตประจําวัน

นั้น รับทางอวัยวะนี้ถึงรอยละ 70 ทั้งนี้เพราะอวัยวะนี้จะตองใชมากตลอดเวลาที่รางกายตื่นอยู (ชู

ศักดิ์ เวชแพศย 2520, 362)  

การมองเห็นเริ่มต้ังแตไดรับแสง  ตาจะมีการปรับเพื่อใหไดรับภาพชัดที่สุด  โดยชองรับแสงที่

สามารถจะเปลี่ยนแปลงขนาดได  (Variable  Adaptive) ที่เรียกวา มานตา  (Iris) จะเปนตัวทํา

หนาที่ควบคุมปริมาณแสงที่ผานเขาไปในตาใหมีขนาดที่เหมาะสม  สวนกระจกตา  (Cornea) น้ํา

หลอเลี้ยงตาสวนหนา  (Aqueous Humer) น้ําหลอเลี้ยงตาสวนหลัง (Vitreous Humer) และ

แกวตา  (Lens) จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการหักเหแสง (Refractive Media) ใหตกลงพอดีที่จอ

ตา (Retina) ศูนยกลางของจอตาคือ  Macula ตรงกลางของ Macula  เรียกวา fovea centralist 

ซึ่งเปนบริเวณที่รับภาพไดชัดเจนที่สุด  และตรงที่ประสาทตา (Optic nerve) ออกจากจอตาเห็น

เปน nerve head  เรียกวา optic disc ภาพที่เห็นชัด  แสงจะตองสะทอนจากวัตถุผานกระจกตา

และแกวตา  แลวมาโฟกัสที่จอตา  ภาพที่เกิดขึ้นเปนภาพหัวกลับ  สลับซายเปนขวา  การที่เราเห็น
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วัตถุตามสภาพเปนจริงเนื่องจากสมองของเราไดแปรภาพที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  (ธนารักษ สุวรรณ

ประพิศ 2532)  ซึ่งสวนประกอบของลูกตาแสดงไว ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่7 สวนประกอบของลกูตา  

ที่มา : รัตนมณี  มณีรัตน, “ปจจัยทีม่ีความสัมพนัธกับการเกิดความเมื่อยลาของสายตาในพนกังาน

ที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร”  (วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

ความปลอดภยั บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล, 2538),10. 

 

เสนของประสาทของจอตาดานขาง (temporal) จะอยูดานนอกของประสาทตา  สวน

เสนทางดานจมูก  (nasal) จะอยูดานในของประสาทตา  พอมาถึง  chiasm เสนประสาททางดาน 

nasal จะทอดขามไปตามทางเดินประสาทตา (optic tract) ของดานตรงกันขามสลับซายขวา  

จากเสนทางเดินนี้จะเห็นวาวัตถุใดที่อยูในครึ่งสวนดานซายของเสนประสาทบางสวนของประสาท

ตาจะมีหนาที่ควบคุมขนาดของรูมานตาดวย  โดยเสนประสาทเหลานี้จะผานเขาสู  brainstem 

แลวเชื่อมตอกับประสาทสมองคูที่ 3 (coulometer nerve) ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมการหดและ

ขยายตัวของรูมานตา  ขนาดของรูมานตาคนมีเสนผาศูนยกลางเปลี่ยนแปลงไดตั้งแตแคบที่สุด

ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ไปจนถึงกวางที่สุดประมาณ 8 มิลลิเมตร  ดังนั้น  ปริมาณของแสงที่ผาน

เขาสาตาจึงแปรผันไดประมาณ 30 เทา  ตามการเปลี่ยนแปลงของรูมานตา  (ทวีศักดิ์ บูรณวิทยา

วุฒิ, ในอมรา  มลิลา และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ 2518 : 114) แสงที่สองผานมายังตานอกจากจะ

ทําใหรูมานตาขางเดียวกันหดลงแลว (direct light reflex) ยังสามารถทําใหรูมานตาอีกขางหนึง่หด

ลงเทากันดวย  (consensual  light reflex) ดังแสดงไวดังนี้ 
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ภาพที่ 8 สมองและเสนประสาทตาไปยังลูกตา 

ที่มา : สําราญ วังศพาห, กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา [ ส่ือออนไลน ], เขาถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 

2549.  เขาถงึไดจาก http://guru.sanook.com      

 

1.9 การวัดความชัดเจนของสายตา  

ชารตมาตรฐานสําหรับวัดสายตา (The standard eye chart) มีความจําเปนเพื่อทํา

การเปรียบเทียบและเพื่อบันทึกความชัดเจนของสายตา ชารตที่ใชกันโดยทั่วไปในทางการแพทย 

เรียกวา Snellen eye chart เกิดขึ้นโดยในป ค.ศ. 1862 จักษุแพทยชาวดัชท ที่ชื่อ Dr. Hermann 

Snellen ไดประดิษฐ ชารตสายตานี้ข้ึนมา โดยระบุวา มีความสัมพันธระหวางขนาดของตัวอักษร

หนึ่งๆ เมื่อมองในระยะที่แนนอน 

ซึ่ง Snellen eye chart จะประกอบไปดวยชุดของตัวอักษร หรือตัวอักษรและตัวเลข โดย

ขนาดตัวอักษร (หรือตัวเลข) ที่ใหญสุดจะอยูบนสุด โดยใหผูไดรับการทดสอบอานจากบนลงลาง 

ซึ่งตัวอักษรในแถวลางๆ จะมีขนาดลดหลั่นกันลงมา นอกจากนี้ยังมีแผนชารตแบบอื่นๆที่ใชสําหรับ

คนที่อานหนังสือไมออก ตัวอยางเชน แผนชารตที่มีตัว E หกคะเมนตีลังกาในทิศทางตางๆกัน และ

ใหคนที่มารับการตรวจวัดระบุวาตัวอักษรถูกวางอยูในทิศทางไหน ตั้งขึ้น, กลับหัว, กลับดานไป

ทางซาย หรือกลับดานไปทางขวา นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบโดยใชวงลอหักๆ ซึ่งจะใชทดสอบกับ

เด็กหรือคนที่อานหนังสือไมออก โดยจะใชรูปภาพรถที่มีลอหักนั้นอยู แลวใหผูถูกทดสอบระบุวา

การดใบไหนที่มีลอหักนั้นอยู ยังมีชารตสําหรับวัดสายตาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะเปนชารตรูปภาพที่มี

รูปภาพทั่วๆไปในขนาดตางๆกัน และสําหรับในงานวิจัย ยังมีชารตอีกแบบหนึ่งที่ใชเปนมาตรฐาน

เรียกวา ชารต ETDRS  ซึ่งชารตนี้ ถูกใชครั้งแรกในการศึกษาถึงการรักษาเบื้องตนของความ

บกพรองดานสายตาในผูปวยเบาหวาน 
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คาสัดสวนของ Snellen (Snellen fractions) 20/20, 20/30 ใชวัดความชัดเจนของสายตา 

โดยคาเหลานี้ จะสัมพันธกับความสามารถในการระบุตัวอักษรขนาดเล็กๆ ที่มีความคมชัดสูงที่

ระยะที่กําหนด แตทวาไมไดมีขอมูลเกี่ยวกับการมองเห็นภาพวัตถุขนาดใหญหรือขนาดเล็กที่มี

ความคมชัดนอยกวา (เชนวา มีรอยหยักหรือเปนขอบ) และยังบอกความหมายไดไมชัดเจนในสิ่งที่

มองเห็น, ตองใชความพยายามมากนอยแคไหนที่จะมองเห็นภาพอยางชัดเจนหรือเห็นภาพโดด

เดนออกมา, และจริงหรือไมที่วาสายตาจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใชตาทั้งสองขางแทนที่จะใชที

ละขาง กลาวโดยสรุปก็คือ การวัดความชัดเจนของสายตาเมื่อมองเห็นสิ่งที่เล็กที่สุดที่ตาจะมองได

นั้น ไมไดบงบอกถึงคุณภาพของสายตาในขณะเวลาปกติ 

ซึ่งในเรื่องนี้  นายแพทย August Colenbrander แหงสถาบันวิจัยดานจักษุ Smith-

Kettlewell และ ศูนยการแพทย California Pacific ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการวัดความชัดเจนไว

ไดนาสนใจวา “หากผูที่ไดรับการวัดตองการตัวหนังสือ (หรือภาพสัญลักษณ) ใหญเปนสองเทาหรือ

ตองขยับระยะเขาไปครึ่งหนึ่ง ควรจะตองไดรับการมองเห็นดวยตาปกติ, ความชัดเจนของสายตา

จะเปน คร่ึงหนึ่ง (1/2) หรือเทากับคาเศษสวน อยางเชน 20/40, 6/12 เปนตน แตถาหากตองการ

ภาพขยายในระดับ 5x (หาเทาตัว) ความชัดเจนของสายตาก็จะเปน 1/5 (20/100, 6/30 เปนตน)  

ในการตรวจหาความชัดเจนของสายตา โดยการปดตาขางหนึ่งแลววัดสายตาทั้งในแบบวัด

แตละขางแยกกัน และวัดพรอมกันทั้งสองขาง ในเศษสวนของ Snellen ที่เปนเลข 20/20 เลขตัว

แรกจะแสดงถึงระยะที่ทําการวัด คือ 20 ฟุต สวนตัวเลขตัวที่สองจะแสดงถึงระยะที่สายตาโดย

เฉล่ียสามารถมองเห็นตัวเลขบนบรรทัดที่ระบุในชารตวัดสายตา ดังนั้น 20/20 จะหมายความถึงวา 

ดวงตาที่ถูกวัดนั้นสามารถมองเห็นตัวอักษรในขนาดที่กําหนดที่ระยะหาง 20 ฟุต ถาหากผูที่ถูกวัด 

มองเห็นที่คาในระดับ 20/40 หมายความวา ที่ระยะ 20 ฟุตจากชารต บุคคลผูนั้นสามารถอาน

ตัวหนังสือที่อยูบนบรรทัดที่คนที่มีระดับสายตาเปน 20/20 สามารถอานไดที่ระยะ 40 ฟุต ดังนั้น 

ขนาดตัวหนังสือที่ระยะ 20/40 จึงใหญเปนสองเทาของตัวหนังสือที่ระดับ 20/20 อยางไรก็ตาม 

ไมไดหมายความวามีประสิทธิภาพของสายตาเปนครึ่งหนึ่ง (50%) เพราะ ดูเหมือนวา 20/20 เปน

คร่ึงหนึ่งของ 20/40 ทั้งนี้เพราะหาก 20/20 ถูกพิจารณาวาเปน สายตาที่มีประสิทธิภาพ 100% 

แลว สายตาที่มีความชัดเจนคาอยูที่ 20/40 จะมีประสิทธิภาพเทากับ 85% ตางหาก 

ถาหากคนไขมองเห็นที่ระยะ 20/200 ซึ่งเปนตัวอักษรขนาดเล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นไดที่

ระยะ 20 ฟุตแลวละก็ หมายความวาคนไขนั้นมองเห็นดวยสายตาปกติที่ระยะ 200 ฟุต ทั้งนี้คา

ความชัดเจนของ Snellen ที่ระดับ 20/20 จะเทากับคาความชัดเจนในระบบเมตริก 6/6 โดยคาที่ใช

แปลงนั้น มาจากระยะ 20 ฟุตมีความใกลเคียงกับระยะ 6 เมตร (คาจริงคือ 6.096) 
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เมตริก

6/3 
6/4.5 
6/6 

6/7.5 
6/9 

6/12 
6/15 
6/30 
6/60 

Snellen

20/10 
20/15 
20/20 
20/25 
20/30 
20/40 
20/50 

20/100 
20/200 

 

สําหรับคนที่มีสายตาในระดับที่แยกวา 20/400 จําเปนตองใชชารตวัดสายตาที่แตกตางไป 

โดยจะใชชารตที่สามารถวัดไดในระดับที่เหนือกวา 20/400 ไปอีก และเพื่อใหการวัดมีความถูกตอง

แมนยําที่สูงสุด จะใชชารตแบบที่เรียกวา Low Vision ซึ่งสามารถเคลื่อนเขามาใกลกับคนไขมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อวัดการมองเห็นตัวอักษรที่เล็กที่สุดที่จะมองเห็นในระยะที่ใกลมากยิ่งขึ้น โดยปกติจะ

บันทึกสายตาที่แยกวา 20/400 วาเปน Count Fingers (CF ที่ระยะที่แนนอนของฟุต), Hand 

Motion (HM ที่ระยะที่แนนอนของฟุต), Light Perception (LP), หรือ No Light Perception 

(NLP) ซึ่งคาที่ใชแปลงจากความชัดเจนของ Snellen มาเปน ความชัดเจน Count Fingers เปน

ดังนี ้

20/800 
20/1000
20/1143
20/1333
20/1600
20/2000
20/2666
20/4000
20/8000 

CF10' (Count Fingers at ten feet)
CF 8' 
CF 7' 
CF 6' 
CF 5' 
CF 4' 
CF 3' 
CF 2' 
CF 1' 

 

ทั้งนี้ คําแนะนําในการใสแวนสายตาจะถูกวัดเปน diopters โดยมีคาการวัดเริ่มตนจากศูนย 

(Plano) กับ 4 สัดสวนของ diopter ไดแก 0.25 (หรือ หนึ่งสวนสี่ของ diopter), 0.50 (คร่ึงหนึ่งของ 

diopter), 0.75 (3/4 ของ diopter) และ1.00 (หนึ่ง diopter) ทั้งนี้ ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง สายตาก็จะมี

ความบกพรองสูงมากยิ่งขึ้น 

คาตอไปนี้ เปนคาโดยประมาณในการที่จะแกไขความผิดปกติอยางคราวๆ ที่ตองการสําหรับ

แตละบรรทัดในชารตของ Snellen  
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Snellen

20/10 
20/15 
20/20 
20/30 
20/40 
20/50 
20/100 
20/200 

คําแนะนําอยางคราวๆ

Plano (zero) 
Plano 

Plano to -0.25 
-0.50 
-0.75 

-1.00 to -1.25 
-1.75 to -2.00 
-2.00 to -2.50 

 
ซึ่งคาการประเมินนี้ ใชไดดีสําหรับคนที่สายตาสั้น เพราะ คนที่สายตายาวจะสามารถโฟกัส

และชดเชยระยะไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เศษสวนของ Snellen ไมสามารถใชในการตัดแวนสายตา

หรือคอนแทคเลนสเพื่อแกไขความผิดปกติของสายตาได (http://www.mdsupport.org) 

 
 
2. หลักการออกแบบเลขนศิลปของ  Wocius Wong 
 

ไดมีผูใหความหมายของคําวา “กราฟก” ไวอยูหลายความหมายดวยกัน ในสมัยโบราณ

หมายความถึง ภาพลายเสนหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงดวยตารางหรือ

แผนภาพ การวาดเขียนการระบายสี การสรางงานศิลปะบนพื้นระนาบ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา

งานกราฟกหมายถึงกระบวนการออกแบบตางๆ ในสิ่งที่เปนวัสดุ 2 มิติ คือมีความกวางและความ

ยาวเทานั้น (บทความรูทางการออกแบบพาณิชยศิลป : วรพงศ วรชาติอุดุมพงศ : 14)    

หลักการออกแบบกราฟก หมายถึง หลักหรือขอปฏิบัติที่นักออกแบบจะนําไปใชเพื่อเปน

ตัวเลือก เปนสัดสวนในการเทียบเคียง และการตรวจสอบ โดยมีเกณฑหรือหลักในการนําไปใช

เรียกวาหลักการออกแบบกราฟก โดยเนื้อแทก็คือหลักการออกแบบนั่นเอง แตในสวนของการ

ออกแบบ กราฟกจะมีกฎเกณฑที่จะนําสิ่งตางๆ มา  ผสมผสานจนสามารถนําไปสื่อความหมายได

อยางถูกตองตามขบวนการ(ระบบกริดในการออกแบบ) หลักการออกแบบกราฟก 2 มิติ 

ประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

งานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีการออกแบบ 2 มิติ ของ Wocius Wong ซึ่งเปนวิธีที่เขาใจ

งายวิธีหนึ่ง เพราะใชความคิดที่เปนระบบ (Systematic Thinking) เปนการแกปญหาที่เปนรูปธรรม

ใชเหตุและผลอธิบาย มากกวาการใชสัญชาตญาณและความรูสึก เปนหลักการและวิธีการสราง

ภาพที่มีตัวอยางชัดเจนที่ใชในการออกแบบงาน 2 มิติ ดังนี้  
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2.1 องคประกอบ 

2.1.1 องคประกอบในความคิด (Conceptual  Elements) องคประกอบใน

ความคิด ไมสามารถมองเห็นได  ไมมีตัวตน  แตเหมือนมีตัวตน  ลักษณะเชน  การรับรูวามีจุดอยู

บริเวณหัวมุมของรูปราง  การรับรูวามีกรอบอยูที่กรอบของวัตถุ  การรูวามีระนาบที่แตละดานเปน

กรอบพื้นที่ของปริมาตร   และการรับรูวามีปริมาตรตองกินพื้นที่วาง  ดังนั้นองคประกอบเหลานี้  

คือ  จุด  เสน  ระนาบ  และปริมาตร  ซึ่งยังไมไดมีอยูจริง  แตอยูในการรับรูจากการสมมติข้ึน   

จึงเรียกวา   องคประกอบในความคิด 

- จุด (Points) จุดระบุตําแหนง ไมมีความยาว ไมมีความกวาง ไมกินพื้นที่วาง

มาก จุด คือ การเริ่มตนและการสิ้นสุดของเสนและเกิดจากการพบกันหรือตัดกันของเสนสองเสน 

- เสน (Line) การเคลื่อนที่ของจุดเสนทางของจุดเกิดเสน เสนมีความยาว ไมมี

ความกวาง หรือ ความหนามาก มีทิศทาง มีตําแหนง กําหนดขอบเขตดวยจุด ใชกําหนดกรอบของ

ระนาบ 

- ระนาบ (Plane) เกิดจากเสนทางของเสนที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไมใช

ทิศทางของตัวเสนเอง ทําใหเกิดความกวางและความยาวแตไมมีความหนา ระนาบมีทิศทางและ

ตําแหนงถูกกําหนดขอบเขต ดวยเสน เปนตัวกําหนดเขตของปริมาตร 

- ปริมาตร (Volume) เกิดจากเสนทางของระนาบที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่

ไมใชทิศทางของตัวระนาบเอง  ปริมาตรระบุตําแหนงในที่วางและถูกกําหนดขอบเขตดวยระนาบ

ในการออกแบบสองมิติ  ปริมาตรมีลักษณะที่เปนภาพลวงตา 

2.1.2 องคประกอบที่มองเห็นได (Visual  Elements) องคประกอบที่มองเห็นได  

ใชเปนตัวแทนขององคประกอบในความคิด  คือ  การเขียน  จุด  เสน   ระนาบ  ปริมาตร  เชน  การ

เขียนเสนเพื่อถายทอดความคิดเรื่องเสน  สามารถมองเห็นเสนที่มีทั้งความยาว  และความกวาง  มี  

สีและลักษณะผิวที่ถูกกําหนดโดยวัสดุและวิธีการเขียน ดังนั้นองคประกอบที่มองเห็นได  คือ  

รูปราง  ขนาด  สี  และลักษณะผิวสัมผัสองคประกอบที่มองเห็นได  ถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ

ออกแบบ  เพราะมองเห็นได  ใชถายทอดงานออกแบบ ไดแก 

- รูปราง (Shape) คือ ส่ิงที่มองเห็นไดใชถายทอดลักษณะของสิ่งของเพือ่ชวยใน

การรับรูและเขาใจ 

- ขนาด (Size) คือ ส่ิงที่มีรูปรางตองมีขนาด ขนาดจะใหญหรือเล็กตองเกิดจาก

การ เทียบเคียง และขนาดเปนสิ่งที่วัดไดเปนรูปธรรม 
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- สี (Color) คือ องคประกอบที่สามารถแยกรูปรางจากสภาพแวดลอมได สีใน

ความหมายทั่วไป คือ เนื้อสี (Hue) รวมทั้งสีกลาง คือ ดํา ขาว และเทา (Neutrals-Black, White 

and Grays) โทน (Tone) และ โทนสี (Chromatic) 

- ผิวสัมผัส (Texture) คือ ลักษณะผิวสัมผัสของรูปราง มีลักษณะเรียบหรือถูก

ตกแตง ละเอียดหรือหยาบ ใหความรูสึกที่มีผลตอประสาทสัมผัสดีเทากับประสาทตา 

2.1.3 องคประกอบที่สัมพันธกัน (Relation Elements) ในการออกแบบถือเปน

องคประกอบที่ เปนตัวกําหนดและควบคุมตําแหนงรวมทั้งความสัมพันธตอกันของรูปราง  

องคประกอบบางชนิด คือ ชนิดทิศทางและชนิดตําแหนงสามารถรับรูไดดวยตา แตทิศทาง 

(Direction) ของรูปรางขึ้นกับความสัมพันธที่มีผูมอง และขึ้นกับกรอบหรือรูปรางอื่นในพื้นที่

ใกลเคียง 

- ตําแหนง (Position) ตําแหนงของรูปรางพิจารณาจากความสัมพันธกับกรอบ

หรือโครงสรางของการออกแบบ 

- ที่วาง (Space) ที่วางมีการใชงานหรือไมใชงานได รูปรางที่มีขนาดใหญหรือ

เล็กลวนกินพื้นที่ทั้งสิ้น ที่วางของรูปรางในงานสองมิติจะมีลักษณะแบน หรือถาแสดงความลึก

จะตองใชลักษณะเปนภาพลวงตา  

- แรงดึงดูด (Gravity) แรงดึงดูดของโลกตองอาศัยความรูสึกที่ไมสามารถมอง 

เห็นถือเปนนามธรรมซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกหนัก-เบามั่นคง-ไมมั่นคง ที่มีตอรูปรางใดหรือกลุม

รูปรางใด 

2.1.4 องคประกอบที่นํามาใชประโยชน    (Practical Elements) 

- การถายทอด (Representation) คือ การถายทอด เลียนแบบจากธรรมชาติ

หรือส่ิงที่มนุษยทําข้ึนเอง เปนงานที่มีระดับเหมือนจริงไปจนถึงใกลความเปนนามธรรม (Realistic, 

Stylized, Near Abstract) 

- ความหมาย (Meaning) การออกแบบตองมีการสื่อความหมาย (Message) 

ประโยชนใชสอย   (Function) การออกแบบตองมีการตั้งวัตถุประสงค 

- ประโยชนใชสอย   Function การออกแบบตองมีการตั้งวัตถุประสงค 

 

2.2  กรอบกําหนด (The Frame of  Reference) คือ กรอบที่เปนตัวกําหนดขอบเขตของ

งานออกแบบ  และแสดงถึงการใชพื้นที่ภายในกรอบที่บรรจุองคประกอบที่ใชพื้นที่ในการออกแบบ  

รวมทั้งพื้นที่วางที่เหลือใหมีความสัมพันธตอกัน  กรอบของงานบางครั้งถือเปนสวนของการอออก
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แบบ  เชนกรอบในลักษณะที่มองเห็นได  แตบางครั้งใชเพื่อเปนตัวกําหนดพื้นที่เทานั้น  เชน  กรอบ

กระดาษโปสเตอร  หนากระดาษของนิตยสาร  ดานหนาของกลองบรรจุภัณฑ 

กรอบที่เปนตัวกําหนดอาจมีรูปรางใดๆ โดยทั่วไปมีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา  หรืออาจเปน

รูปรางพิเศษเจาะเปนรูป (Die-Cut) 

 

2.3  ระนาบพื้นภาพ (The Picture Plane) ที่วางภายในกรอบ คือ พื้นภาพ โดยทั่วไปงาน

สองมิติ พื้นภาพคือ กระดาษหรือพื้นผิวของวัสดุที่ใชสรางภาพ รูปรางใดๆ จะถูกวาดหรือพิมพลง

บนวัสดุที่ใชเปนภาพ อาจปรากฏในลักษณะที่อยูดานบน ดานลาง หรือ ไมขนานกันกับพื้นภาพ 

เพราะการลวงตาของที่วางในงานสองมิติ 
 
2.4  รูปทรง (Form)  

2.4.1 ชนิดของรูปทรง ไดแก รูปทรงเรขาคณิต (Geometric)  รูปธรรมชาติ 

(Organic) ประกอบจากเสนโคง  มีลักษณะคลายของเหลวที่เติบโตได รูปที่มีดานเปนเสนตรง 

(Rectilinear) ซึ่งไมมีความสัมพันธกันทางคณิตศาสตร รูปอิสระ (Hand-Drawn) การเขียนดวยมือ  

ลายมือ  ที่ไมใชเครื่องมือประกอบ รูปจากอุบัติเหตุ  (Accidental) ทําขึ้นโดยไมตั้งใจ  มักเปนผล

ที่มาจากกรรมวิธีหรือวัสดุใดๆ 

2.4.2 รูปทรงบนพื้นภาพ และพื้นภาพที่กลับมาเปนรูปทรง (Positive  and  

Negative  Form) รูปทรง Positive และ รูปทรง Negative เรียกวาภาพ  (Figure) และภาพ

โดยทั่วไปจะถูกจัดวางบนพื้นภาพ  (Ground) แตบางครั้งพื้นภาพที่ลอมดวยรูปทรงจะกลับมี

ความสําคัญเทากับภาพไดซึ่งเกิดจากความสัมพันธของภาพและพื้นภาพที่กลับคากันรูปทรงบน

พื้นภาพ  ( Positive Form)  คือ เมื่อรูปทรงกินพื้นที่  และพื้นภาพที่กลับกันเปนรูปทรง  (Positive 

Form) คือ  เมื่อรูปทรงไมตองใชพื้นที่แตถูกลอมดวยพื้นที่ที่ถูกครอบคลุม ในการออกแบบที่ใชภาพ

ดําและขาวโดยทั่วไปจะรับรูวา สีดําคือรูปทรงที่ไมตองใชพื้นที่  และสีขาวคือรูปทรงที่ไมตองใช

พื้นที่  ดังนั้นสีดํา คือ  รูปทรง Positive และสีขาวคือรูปทรง   Negative  แตในบางกรณีที่มีการ

ยกเวน เชน เมื่อรูปทรงนั้นเกิดการซอนทับแทงทะลุเขาดวยกัน (Interpenetrate)  หรือเปนรูปทรงที่

ตัดกัน (Intersect) จึงเปนการยากที่จะแยกรูปทรงทั้งสองลักษณะออกจากกัน 
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ภาพที่ 9 รูปทรงบนพื้นภาพ  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 14. 

 

2.4.3 ความสัมพันธของรูปทรง (The Interrelationship of Form) มีวิธีการสราง

ความสัมพันธระหวางรูปทรงไดหลายรูปแบบตัวอยางจากการสรางความรูสึกที่แตกตางภายในที่

วางเดียวกัน สรางความสัมพันธระหวางรูปทรงไดถึง 8 ลักษณะ และสามารถสรางความรูสึกที่

แตกตางภายในที่วางเดียวกัน ดังนี้ 

-   การแยกตัว (Detachment) เปนวงกลมที่เขาใกลกัน แตยังอยูเปนอิสระ 

-  การสัมผัส (Touching) การเคลื่อนรูปทรงสองวงเขาใกลกันจนเริ่มสัมผัสกัน

ทําใหที่วางที่แยกวงกลมทั้งสองแตเดิมถูกทําใหหมดไป 

-  การซอน (Overlapping) การเคลื่อนรูปทรงสองวงใหซอนทับกัน   จะเห็น

รูปทรงรูปหนึ่งอยูดานบนซอนทับบางสวนของรูปทรงอีกรูปหนึ่งซึ่งดูเหมือนอยูดานลาง 

- การสอดแทรก (Interpenetration) เกิดความรูสึกบน-ลางโดยใหสวานที่ซอน

กันเปนโปรงแสง (Transparent) และใหรูปทรงสองสวนที่ไมซอนทับกันมองเห็นได 

- การรวม (Union) ใหรูปทรงสองวงรวมกันเปนรูปทรงใหมที่ใหญกวาเดิม 

รูปทรงเดียวแตทั้งสองวงจะตองเสียบางสวนของวงจากการรวมกัน 
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- การลดรูป (Subtraction) โดยทําใหวงกลมหนึ่งที่มองไมเห็นซอนทับอีกวงที่

มองเห็นไดภาพที่เห็นจะเปนการลดรูปทรง เพราะบางสวนที่ถูกทับก็จะมองไมเห็นไปดวย หรือเปน

วิธีการที่คลายการ Overlapping ของรูปทรงจากพื้นภาพ (Negative) วงบนรูปทรงที่กินพื้นที่บน

พื้นภาพ (Positive) 

-  การตัดกัน (Intersection) ใหพื้นที่สวนที่ถูกตัดกันระหวางสองวงกลม

มองเห็นได ผลทําใหเกิดรูปทรงใหมที่มีขนาดเล็กกวาเดิม แตจะไมเปนรูปทรงที่รูสึกถึงที่มา 

- การทับซอนสนิท (Coinciding) การเคลื่อนรูปทรงสองวงเขาใกลกันจนกลืน

เขาดวยกันผลทําใหเกิดเปนวงกลมหนึ่งรูป 

 

 
 

ภาพที่ 10 ความสัมพันธของรูปทรง  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 14. 

  

 สรุปผลที่เกิดกับที่วางจากความสัมพันธของรูปทรงรูปทรงที่สัมพันธกันในลักษณะหนึ่ง

ลักษณะใดของ   Detachment, Touching, Overlapping, Interpenetration, Union, 

Subtraction, Intersection, หรือ Coinciding จะใหผลทางดานความรูสึกที่เกี่ยวของกับที่วาง

โดยรอบในลักษณะที่แตกตาง ดังนี้ 

- การแยกตัว (Detachment) ผลทางความรูสึก คือ รูปทรงสองวงอยูหางจากตา

เทาๆกัน (Equidistant) หรือดูเหมือนวงกลมหนึ่งอยูใกลกวาอีกวง 

- การสัมผัสกัน (Touching) ดูไมแนนอนเชนเดียวกันแตอาจแยกจากกันโดย

การใหสีที่แตกตางกัน 

- การซอนทับ (Overlapping) ใหความรูสึกชัดเจน มีรูปทรงที่อยูเหนือหรือบน

รูปทรงอีกรูปหนึ่ง 

- การสอดแทรก (Interpenetration) ดคูลุมเครือ แตสามารถทําใหชัดเจนไดโดย

การใหสีที่แตกตางกัน 
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- การรวมกัน  (Union)  โดยทั่วไปดูรูปทรงหางจากตาเทากันเพราะเหลือแคหนึ่ง

รูปทรง 

- การลดรูปทรง (Subtraction) จะเหลือแคหนึ่งรูปทรงจึงไมมีรูปใดใกลหรือไกล

กวากัน 

- การซอนสนิท(Coinciding)  จะเหลือแคหนึ่งรูปทรง ถาวงกลมสองวงนั้นมี 

ขนาด รูปราง และทิศทางเดียวกัน ถามีความแตกตางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว จะไมเกิดความรูสึก

ตางๆ ทั้งหมดที่กลาวมา 

2.4.4 การซํ้ากันของรูปทรง (Repetition) คือ การใชรูปทรงที่เหมือนกันหรือ

รูปรางที่คลายกัน ควรมีลักษณะเรียบงายเปนเอกภาพ การซ้ําตองคํานึงถึงองคประกอบทั้งภาพ

และความสัมพันธ ดังนี้ 

- การซ้ําดวยรูปราง (Repetition of Shape) เปนสิ่งสําคัญที่สุดของ

องคประกอบ รูปรางซ้ําอาจแตกตางกันดวยขนาด สี เปนตน 

- การซ้ําดวยขนาด (Repetition of Size) เกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการซ้ํารูปราง หรือ

รูปรางคลาย 

- การซ้ําดวยสี (Repetition of Color) รูปทรงทุกรูปมีสีเดียวกัน แตอาจแตกตาง

ที่ รูปรางและขนาด 

- การซ้ําดวยผิวสัมผัส (Repetition of Texture) รูปทรงทุกรูปมีผิวสัมผัส

เดียวกัน แตอาจแตกตางที่รูปราง ขนาด และสี ในการพิมพรูปทรงที่พิมพดวยหมึกสีเดียวกันและใช

พื้นที่วางเดียวกันนั้นถือเปนผิวสัมผัสเดียวกัน 

- การซ้ําดวยทิศทาง (Repetition of Direction) เกิดขึ้นตอเมื่อรูปทรงแตละ

รูปทรงแสดงใหเห็นถึงทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งการซ้ําทิศทาง ไดแก การซ้ําดวยทิศทาง, ทิศทางไม

แนนอน, การสลับทิศทาง, การแปรเปลี่ยนทิศทาง, ทิศทางที่คลายกัน 

- การซ้ําดวยตําแหนง (Repetition of Position) จะตองมีความสัมพันธกับการ

จัดโครงสราง  

- การซ้ําดวยที่วาง  (Repetition of Space) รูปทรงทุกรูปทรงใชพื้นที่วาง

เดียวกัน ทําใหอาจเปนรูปทรงกินพื้นที่ (Positive) หรือเปนรูปทรงพื้นภาพ (Negative) หรือมี

ความสัมพันธกับพื้นภาพ (picture Plane) ในลักษณะเดียวกัน 
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- การซ้ําดวยแรงดึงดูด (Repetition of Gravity) มีลักษณะที่เปนนามธรรมมาก 

จึงแสดงการซ้ําไดยาก เชน การซ้ําเทากันของรูปทรงที่ดูหนัก หรือดูเบา มั่นคงหรือไมมั่นคง เวนแต

จะทําใหองคประกอบอื่นที่ซ้ําคงที่ไมเปล่ียนแปลง 

 

 
 

ภาพที่ 11 การซ้ําของรูปทรง  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 16. 

 

ลักษณะของการซ้ําของรูปทรง  

- การจัดเปนเสน (Linear Arrangement) วงกลมสี่วงมาจัดเรียงซอนกันเปนแถวโดยใชเสนที่

มองไมเห็น   (Conceptual Line) เปนเสนที่เชื่อมศูนยกลางของวงกลมทั้งสี่วง(Conceptual  Line) 

นี้ อาจเปนเสนตรง  หรือโคงหรือหักงอ    

- การจัดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือผืนผา (Square or Rectangle Arrangement) จัดเรียงโดย

การผานจากศูนยกลางวงกลมทั้งสี่เปนรูปจัตุรัสหรือผืน 
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- การจัดเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน (Rhombic Arrangement) จัดเรียงจากศูนยกลาง

ของวงกลมใหเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน กําหนดระยะหางของวงกลม ผลเกิดหนวยของรูปทรง

ใหญ (Super unit) ที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ 

- การจัดเปนสามเหลี่ยม (Triangular Arrangement) การจัดเรียงจากศูนยกลางของวงกลม

สามวงใหเปนรูปสามเหลี่ยม และจัดวางวงกลมอีกหนึ่งวงที่เหลือใหอยูกึ่งกลาง ผละจะเกิดหนวย

ของรูปทรงใหญ (Super unit) ที่มีรูปแบบที่นาสนใจ 

- การจัดเปนสวนโคง (Circular Arrangement and Reflection) จะไดผลการจัดเรียงจาก

ศูนยกลางของวงกลมที่คลายการจัดแบบจัตุรัส แตอาจเพิ่มความนาสนใจโดยการเพิ่มจํานวนของ

วงกลม หรือการจัดที่ใชวงกลมสี่วงผลที่ไดจะเปนสวนโคง (Arc) ซึ่งไปคลายกับการจัดแบบเสน 

 

 
 

ภาพที่ 12 ตวัอยางลักษณะการซ้ํา  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 20-21. 

 

2.4.5 การคลายคลึงกันของหนวยรูปทรง  (Similarity of  unit  Form) รูปทรง

อาจจะมีการคลายคลึงกันแตไมเหมือนกันทีเดียว  ดังนั้นจึงไมจัดเปนลักษณะการซ้ํา  (Repetition) 

ตัวอยางการคลายที่ไมเหมือนหาไดทั่วไป  เปนลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เชน  ใบไมของ

ตนไมตนเดียว  ตนไมภายในปา  เม็ดทรายบนผืนหาดทราย  หรือคลื่นที่เกิดขึ้นในทองทะเล ความ

คลายคลึง ไมมีกฎเกณฑมากเทากับการซ้ํา  แตยังคงใหความรูสึกของความมีระเบียบในระดบัหนึง่ 

ในการออกแบบโดยทั่วไปเปนการคลายที่เกิดจาก รูปราง (shape) ของหนวยรูปทรง ในประเภท

โครงสรางซ้ํานั้น  (repetition Structure) จะตองมีเร่ืองของการซ้ํา  ขนาด (Size) ของกลุมหนวย

รูปทรงดวย 
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ในการสรางลักษณะ  การคลาย (Similarity)  จะตองคํานึงถึงเรื่องขององคประกอบภาพและ

องคประกอบสัมพันธ (Visual  and  Relation  Element) เชนเดียวกับการเกิดการซ้ํา  เร่ืองของ

รูปราง  (shape) เปนลักษณะที่สําคัญอยางแรกในการจัดองคประกอบใหสัมพันธกัน  เนื่องจาก

การคลายของรูปทรงจะไมเกิดขึ้นแมจะมีการคลายคลึงกันของ ขนาด (Size) สี (Color) และ

ลักษณะผิว (Texture) แตมีความแตกตางในเรื่องของรูปราง (Shape) ความมากนอย (Range) 

ของการคลายเปนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได    เชน  อาจออกแบบใหกลุมหนวยรูปทรงมีการคลายคลึงกัน

จนเกือบเหมือนกัน  หรืออาจใหมีการคลายที่นอยมากจนดูเปนรูปทรงโดๆ  แยกจากกันที่มี

ความสัมพันธกันนอยมาก 

การคลายของรูปทรง  หมายถึง ลักษณะของรูปทรงที่ถูกจัดใหอยูในจําพวกเดียวกัน (Class) 

ซึ่งจะคลายกันในลักษณะทางจิตภาพ (Psychologically) มากกวาการมองดูดวยตา วิธีการจัดการ

คลายของรูปราง ดังตอไปนี้ 

- การรวมกลุม (Association) รูปทรงที่ เกิดจากการจัดการใหอยูในพวกเดียวกันตาม  

ประเภท (Group Type) ตระกูล (Family) ความหมาย (Meaning) ตามลักษณะหนาที่  (Function) 

การกําหนดระยะความถี่หางของการคลายเปนสิ่งที่ปรับยืดหยุนได  เชน  ตัวพยญัชนะของตวัอกัษร

ในแบบเดียว  (Single Typeface) จะมีน้ําหนัก  (Weight) ที่เทาๆ กันดูคลายกัน  หรืออาจจัดกลุม

ใหใหญข้ึน  โดยนับรวมถึงตัวพยัญชนะทั้งหมดโดยไมดูแบบและน้ําหนักของตัวอักษร (Typeface  

or  Weight) การกําหนดระยะการคลายจึงหางไกลกันมากจนรวมไดถึงรูปทรงทั้งหมด 

- การไมสมบูรณ (Imperfection) โดยเริ่มทําจากการกําหนดรูปรางสมบูรณ และออกแบบให

ไมสมบูรณใหไดหลายๆ รูปแบบ สามารถกําหนดการสรางไดหลายวิธี เชน ทําใหเสียโฉม 

(Disfigure) แปลง (Transform) ทําใหพิการ (Mutilated) ตัดทอน (Cut Up)  แยกสวน (Broken 

Up)  

- ทําใหผิดสวนในพื้นที่วาง (Spatial Distortion) รูปแผนกลม (Round Disc) ถาจับหมุนใน

ที่วางจะมองเห็นเปนรูปรีอยางไข (Elliptical) ซึ่งรูปทรงทุกแบบทุกรูปสามารถทําไดเชนกัน หรือ

แมแตการหักงอ หรือบิด ผลทําใหเกิดการบิดตัวในที่วาง  

- การรวมหรือการลด (Union or Subtraction) รูปทรงที่เกิดจากรูปทรงสองรูปมารวมกัน 

หรือการหักรูปเล็กกวาจากรูปที่ใหญมีหลายวิธีการ ความสัมพันธของทั้งสองรูปทําใหเกิดการคลาย 

ถาสามารถทําใหแตกตางกันที่รูปรางและขนาดของรูปทรง การกําหนดระยะการคลายจะกวางมาก

ข้ึนเปนลําดับ 
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- การบีบ หรือ การอัด (Tension or Compression) รูปทรงที่ยืดออก (Stretch) จากแรงอัด

ที่มาจากภายใน หรือการบีบ (Squeeze) จากแรงกดที่มาจากภายนอก กําหนดลักษณะตางๆ ของ

กลุมหนวยรูปทรงที่เปนการคลาย สามารถมองเห็นไดงายจากลักษณะของวัสดุที่ยืดหยุนที่ถูกบีบ 

หรืออัดได 

 

 

ภาพที่ 13 ตัวอยางลักษณะการคลายของรูปทรง  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 34. 

 

2.5 การแปลกแยกแตกตาง (Anomaly) คือ การใชการแปลกแตกตางในการออกแบบ 

(Irregularity) รวมกับการมีระเบียบ (Regularity) เปนการแสดงถึงการแตกตางจากสิ่งที่มีรูปแบบ

ตามกันในระดับหนึ่ง (Conformity) ผลทําใหเกิดการชะงัก เปนการขัดจังหวะของการมีระเบียบที่มี

ใชอยูเดิมทั้งหมด ในบางกรณี Anomaly จะเปนปจจัยเพียงหนึ่งอยางที่แตกตางจากการจัด

ระเบียบโดยรวมทั้งหมดก็ได ดังนั้นการนํามาใชในงาออกแบบตองมีจุดประสงค ดังนี้ 
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- เปนการเรียกความสนใจ เมื่อมีการใช Anomaly ทีละนอย มักจะปรากฏใหเห็นชัดเจน

และสามารถเรียกความสนใจไดในทันที จึงสมารถสรางจุดสนใจโดยการใช Anomaly ภายในพื้นที่

อันจํากัดในแบบได 

- เปนการผอนคลายความนาเบื่อ การใชกฎระเบียบเพียงอยางเดียวทําใหเกิดความนา

เบื่อ\การใช Anomaly จะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวและการสั่น (Movement and Vibration) ดังนั้น

กรณีนี้ ควรใช Anomaly อยางกระจายโดยใชอยางมีระบบ หรือ ไมมีกําหนดกฎเกณฑแนนอนใน

บริเวณพื้นที่ทั่วๆ ไปของแบบ  

- เปนการแปลงกฎเกณฑ จากกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่งไปสูกฎเกณฑ อีกอยางหนึ่ง 

ดังนั้นจึงถือเปนเพียงการเปลี่ยนกฎเกณฑ 

- เปนการทําลายกฎเกณฑ เปนการทําลายกฎเกณฑลงโดยสิ้นเชิง ทําใหเกิดความไมมี

ระเบียบ ในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือมากกวา ดังนั้นการเกิดจึงเปนไปอยางรุนแรง  แตยังคง

ตองรักษาเอกภาพ (Unity) ไวได 
 

 
 

ภาพที่14 ตัวอยางลักษณะแปลกแตกตาง  

ที่มา : เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, แบบฝกหัดการออกแบบพื้นฐาน 2 มิติ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 78-79. 
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ดังนั้น ประโยชนของการนําโครงสรางแบบ Anomaly มาใชในงานออกแบบสรุปไดดังนี้ 

- โครงสรางแบบ Anomaly สามารถดึงดูดความสนใจไวไดเมื่อเกิดในพื้นที่ที่ถูกกําหนด 

แมวาปจจัยภาพทั้งหมดของหนวยของรูปทรงไมเปล่ียนแปลง โครงสรางแบบ Anomaly จะยึด หรอื

บีบที่วางจนทําใหเกิดจุดดึงดูดสายตา 

- ความซ้ํากัน (Monotony) ภายในระเบียบแบบแผน (Regularity) จะผอนคลายตอเมื่อ

มีการใชโครงสรางยอยแบบ Anomaly ที่แจกจายไปอยางเปนระเบียบทั่วถึงในงานออกแบบในการ

นี้จะทําใหเกิดที่วางที่นาสนใจและการจัดตําแหนงกลุมของหนวยรูปทรง   

- พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดของ Anomaly อาจจะเปนเพียงกฎเกณฑของโครงสรางที่แตกตาง

จากระเบียบที่ใชอยูโดยปกติในภาพ การแปลงกฎนี้ (Transformation) อาจจะนําไปสูการจัดภาพ

ตางๆ แบบกึ่งมีกฎเกณฑที่ทําใหเกิดความตื่นเตน 

- การทําลายโครงสรางที่มีกฎเกณฑ หมายถึงการทําลายระเบียบแบบแผนลงอยาง

ส้ินเชิงภายในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแบบ Anomaly กลุมเสนโครงสรางเกิดการยุงเหยิง หนวยของ

โครงสรางยอยบิดหรือผิดตําแหนง หรือการที่โครงสรางบางสวนเกิดการแตกแยก 

  
2.6   โครงสราง (Structure)  

หมายถึง  การควบคุมตําแหนงของรูปทรง  การกําหนดกฎเกณฑในการจัดวางหนวย

ของรูปทรงที่มีมากกวาหนึ่งรูปทรง  เชน  การกําหนดระยะหางของหนวยของรูปทรง การจัดหนวย

ของรูปทรงใหเรียงเปนแถวหรือเปนรูปโคงโครงสรางทําใหเกิดความเปนระเบียบเพื่อกําหน

ความสัมพันธของรูปทรงลวงหนา โดยแบงลักษณะของรูปแบบโครงสรางหลักได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.6.1 โครงสรางลักษณะกริด หรือตาราง (Grid) หมายถึง การควบคุมตําแหนง

ของรูปทรง  การกําหนดกฎเกณฑในการจัดวางหนวยของรูปทรงที่มีมากกวาหนึ่งรูปทรง เชน  การ

กําหนดระยะหางของหนวยของรูปทรง  การจัดหนวยของรูปทรงใหเรียงเปนแถวหรือเปนรูปโคง  
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ภาพที่ 15 ลักษณะโครงสรางกริดหรือตาราง  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 62. 
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2.6.2 โครงสรางลักษณะการแผรังสี ( The  Radiation  Structure) หมายถึง การ

ใชกลุมของหนวยรูปทรง (Unit  Forms) หรือหนวยของโครงสรางยอย (Structural  Subdivisions) 

ที่ซ้ํา  ซึ่งตามปกติจะหมุน  (Revolve) อยูรอบศูนยกลางทําใหเกิดลวดลาย (Pattern) ของการแผ

รังสี ซึ่งประกอบดวย  องคประกอบ 2 สวน  ที่สําคัญและเกี่ยวเนื่องกัน  เปนตัวกําหนด ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง และการออกแบบที่ซับซอนขึ้น  คือ ศูนยกลางของการแผรังสี (Center of  

Radiation)  เปนจุดรวม (Focal  Point) ที่เปนตัวกําหนดตําแหนงการจัดวาง Unit  Forms และ

ขอสังเกต คือ ศูนยกลางของการแผรังสี ไมจําเปนตองเปนกึ่งกลางจริงของการออกแบบ และ 

ทิศทางของการแผรังสี (Directions  of  Radiation) หมายถึง ทิศทางของกลุมเสนโครงสราง  

และรวมถึง ทิศทางของ กลุม   Unit  Forms  ดวย รูปแบบของการแผรังสีประกอบดวย 2 ลักษณะ

หลัก คือ โครงสรางการแผรังสีจากศูนยกลาง และ โดรงสรางการแผรังสีแบบกลีบดอกไม ดังนี้  

 

2.6.3 โครงสรางการแผรงัสีจากศูนยกลาง คือ โครงสรางการแผรังสีจากศูนยกลาง

เปนโครงสรางการแผรังสี  ประเภทที่เรียบงายที่สุด  ที่แผออกจากศูนยกลางไปในบริเวณใกลเคียง

ทุกทิศทาง มีหลักการของโดรงสรางหลายวิธีดวยกัน ดังนี้ 

- โครงสรางการแผรังสีจากศูนยกลางแบบพื้นฐานประกอบดวยเสนโครงสรางที่

เปนเสนตรง  ทําการแผรังสีออกจากศูนยกลางของลวดลาย  และมุมองศาที่เกิดจากเสนโครงสราง

จะตองเปนมุมที่เทากัน 

- เสนโครงสรางที่เปนเสนโคงหรือหักงอประกอบดวยเสนโครงสรางที่เปนเสน

โคงหรือหักงอ    กําหนดไดตามตองการเมื่อทําการหักงอตําแหนงที่เสนโครงสรางหักงอนั้นจะตอง

ถูกกําหนดจาก   รูปราง (ซึ่งโดยทั่วไป คือ รูปวงกลมที่มีศูนยกลางเปนจุดเดียวกัน  ทับกันกับจุด

ศูนยกลางของลวดลายการแผรังสี)  ซึ่งวางทับซอน (Superimposed)  อยูบนเสนโครงสราง 

- การเปดศูนยกลางของการแผรังสีจุดศูนยกลางของการแผรังสีถูกจัดใหเปด

ออกเปนรูปทรงกลม  ไดแก  สามเหลี่ยม  จัตุรัส  หรือเปนรูปหลายเหลี่ยม (Polygonal) ดังนั้นกลุม

เสนโครงสรางจะไมแผรัศมีจากจุดศูนยกลางของรูป  แตจะเปนลักษณะของเสนที่วิ่งสัมผัสวงกลม 

(Tangent) หรือเปนเสนที่    ลากตอจากเสนดานขางของรูปสามเหลี่ยม  จัตุรัส  หรือรูปหลาย

เหลี่ยม 

- จุดศูนยกลางที่มีหลายศูนยกลาง โดยใชการเปดศูนยกลางของการแผรังสีที่

ทําใหเกิดเปนรูปไข   สามเหลี่ยม จัตุรัส  หรือรูปหลายเหลี่ยมแลว  ยังสามารถใชแตละจุดที่เปนมุม 

(Vertex) ของรูปตางๆ  ดังกลาวใหเปนศูนยกลางของการแผรังสี  หมายถึง  ถาใชรูปหลายเหลี่ยมที่
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เปนรูปหกเหลี่ยม จะมีศูนยกลางของการแผรังสีถึง 6 ศูนยกลางและการออกแบบจะถูกแบง

ออกเปน 6 สวน ที่ในแตละ   สวนจะมีศูนยกลางของการแผรังสีของตนเองซึ่งจะประกอบดวยกลุม

เสนโครงสรางที่แผรังสี 

- จุดศูนยกลางที่มีหลายศูนยกลางโดยการใชวิธีการแยกออกจากกันและ

เคลื่อนศูนยกลางของการแผรังสี ศูนยกลางของการแผรังสีสามารถแบงออกเปนสองสวน  โดยให

คร่ึงหนึ่งของการออกแบบแผรังสีที่มีตําแหนงที่ไมอยูที่กึ่งกลาง (off-Center) และอีกครึ่งหนึ่งจาก

อีกศูนยกลางการแผรังสีที่มีตําแหนงที่ไมอยูกึ่งกลางอีกนจุดหนึ่ง  และใหศูนยกลางทั้งสองสวนมี

ตําแหนงที่อยูบนเสนตรงเดียวกันที่ลากผานกึ่งกลางที่เปนบริเวณกึ่งกลางจริงของภาพ  อาจสราง

ลักษณะดังกลาวใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นได 

- จุดศูนยกลางที่มีหลายศูนยกลาง หรือจุดศูนยกลางหลายศูนยกลางที่แอบ

แฝง  โดยใชวิธีการรวมสวนของการแผรังสีที่เปนโครงสรางแบบเคลื่อนศูนยกลางหลายๆ สวนเขา

ดวยกัน  โดยการใชโครงสรางการแผรังสีแบบเคลื่อนศูนยกลาง  อาจใชสองสวนหรือมากกวา  ใน

การจัดวางหรือรวมเปนรูปทรง  เพื่อใหไดโครงสรางการแผรังสีใหม  ผลที่ไดคือการแผรังสีที่มีหลาย

ศูนยกลางจะมีศูนยกลางที่มองเห็นไดหรือไมก็ตาม 

- โครงสรางแบบมีจุดศูนยกลางรวมกันแบบพื้นฐาน ประกอบดวยกลุมของชั้น

เสนที่มีพื้นที่เทากันที่ลอมเปนวงกลมโดยรอบจุดศูนยกลางของการออกแบบซึ่งถือเปนศูนยกลาง

ของจริงขิงวงกลมทั้งหมดดวย 

- โครงสรางแบบเสนตรง โคง หรือใชการหักงอ ของเสนโครงสราง จาก

โครงสราง  

- ทําใหเห็นเปนเสนตรง เสนโคง หรือหักใหงออยางเปนระเบียบตามที่ตองการ 

ดังนั้นจะสามารถสรางโครงสรางนี้จากรูปรางใดๆ ก็ได 

- การขยับศูนยกลางหลายๆ ศูนยกลางแทนที่จะใหจุดศูนยกลางอยูที่ศูนยกลาง

จริง  สามารถทําการเคลื่อน (shift) ศูนยกลางของวงกลมใหไปตามแนวของเสน  ซึ่งอาจเปน

เสนตรง   เสนโคง  เสนหักงอ  และจะเกิดเปนรูปทรงของวงกลม  สามเหลี่ยม  จัตุรัส  หรือ  รูปราง

ใดก็ตาม  ผลที่ไดจะเปนการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะแบบหมุนวน 

- การขดเปนวง การสรางรูปเรขาคณิต แบบ Spiral ขดเปนวงที่สมบูรณมักจะ

ทําไดยาก  แตอาจสรางใหมีลักษณะเชนเดียวกันดวยวิธีที่งายขึ้น โดยการตัดแบง  (Dissecting)  

โครงสราง Concentric แบบพื้นฐานและมักจะมาชนตอกันใหม  ดังนั้นการเคลื่อน (shift) จุด

ศูนยกลางและการปรับรัศมีของวงกลมจะทําใหเกิดลักษณะของลวดลายที่ขดเปนวง  ลักษณะนี้จะ
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สรางพลังคลายแบบโครงสราง Centrifugal โครงสรางชนิดนี้จึงมีลักษณะผสมระหวาง 

Centrifugal  และ  Concentric 

- ศูนยกลางหลายๆ ศูนยกลางโดยการใชสวน หรือช้ินสวนของโครงสรางชนิด 

Concentric และทําใหเกิดการซ้ํา บางครั้งอาจปรับแบบ  ทําใหเกิดโครงสรางชนิดนี้ 

- ศนูยกลางที่ผิดสวน  หรือแอบแฝงโดยการสรางดวยวิธีที่คลายคลึงกันกับภาพ 

e แตผลที่ไดไมเปนโครงสรางที่มีหลายจุดศูนยกลางแตจะเปนโครงสรางที่มีศูนยกลางผิดสวน  หรือ

ศูนยกลางที่แอบแฝงหลายๆ จุด 

- การหมุนที่คอยเปนคอยไปของกลุมชั้นโครงสรางที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน ถามี

ชั้นของกลุมเสนโครงสรางแบบ Concentric ที่ไมสมบูรณ  แตเปนรูป  จัตุรัส  หลายเหลี่ยม  หรือ

รูปรางที่ผิดปกติใดๆ ก็สามารถจับหมุนได 

- ชั้นโครงสรางแบบมีจุดศูนยกลางรวมกันที่ใชรวมกันการแผรังสีแบบเหวี่ยง

จากศูนยกลางการสรางการแผ รังสีจากศูนยกลางอาจจะทําไดจากภายในแตละชั้นของ 

Concentric 

- การจัดระเบียบใหมของชั้นที่มีจุดศูนยกลางรวมกันกลุมชั้นของ Concentric ที่

นํามาจัดใหมโดยใหกลุมเสนโครงสรางบางสวนสามารถหักงอและทําการเชื่อมกับเสนโครงสราง

บางสวนผลทําใหเกิดลวดลายทีเปนแบบลายถักทอ (Interwoven) โดยสรางจากหนึ่งศูนยกลาง

หรือมากกวา 

 
 

ภาพที่ 16 ลักษณะโครงสรางการแผรังสี  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 48. 
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- โครงสรางแบบมีจุดศูนยกลางรวมกันแบบพื้นฐาน (The basic Concentric 

Structure) ประกอบดวยกลุมของชั้นเสนที่มีพื้นที่เทากันที่ลอมเปนวงกลมโดยรอบจุดศูนยกลาง

ของการออกแบบซึ่งถือเปนศูนยกลางของจริงขิงวงกลมทั้งหมดดวย 

- โครงสร า งแบบเสนตรง  โค ง  ห รือใชการหักงอของ เสน โครงสร า ง 

(Straightening Curving or  Structure  Lines) จากโครงสราง ภาพ 49a ทําใหเห็นเปนเสนตรง  

เสนโคง  หรือหักใหงออยางเปนระเบียบตามที่ตองการ  ดังนั้นจะสามารถสรางโครงสรางนี้จาก

รูปรางใดๆ ก็ได 

- การขยับศูนยกลางหลายๆ ศูนยกลาง ( Shifting  of  Centers) แทนทีจ่ะใหจดุ

ศูนยกลางอยูที่ศูนยกลางจริง  สามารถทําการเคลื่อน (shift) ศูนยกลางของวงกลมใหไปตามแนว

ของเสน  ซึ่งอาจเปนเสนตรง   เสนโคง  เสนหักงอ  และจะเกิดเปนรูปทรงของวงกลม  สามเหลี่ยม  

จัตุรัส  หรือ  รูปรางใดก็ตาม  ผลที่ไดจะเปนการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะแบบหมุนวน 

- การขดเปนวง (The Spiral) การสรางรูปเรขาคณิตแบบขดเปนวงที่สมบูรณ

มักจะทําไดยากแตอาจสรางใหมี ลักษณะเชนเดียวกันดวยวิธีที่ งายขึ้นโดยการตัดแบง 

(Dissecting) โครงสรางแบบพื้นฐานและมักจะมาชนตอกันใหม ดังนั้นการเคลื่อน (shift) จุด

ศูนยกลางและการปรับรัศมีของวงกลมจะทําใหเกิดลักษณะของลวดลายที่ขดเปนวง   

- ศูนยกลางหลายๆ ศูนยกลาง (Multiple Centers) โดยการใชสวน หรือชิ้นสวน

ของโครงสรางชนิด concentric และทําใหเกิดการซ้ํา บางครั้งอาจปรับแบบ ทําใหเกิดโครงสราง

ชนิดนี้ 

- ศนูยกลางที่ผิดสวน หรือแอบแฝง ( Distorted  and/or Hidden  Centers) ผล

ที่ไดไมเปนโครงสรางที่มีหลายจุดศูนยกลางแตจะเปนโครงสรางที่มีศูนยกลางผิดสวน  หรือ

ศูนยกลางที่แอบแฝงหลายๆ จุด 

- การหมุนที่คอยเปนคอยไปของกลุมช้ันโครงสรางที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน 

(Gradual Rotation of Concentric Layers) ถามีชั้นของกลุมเสนโครงสรางแบบ concentric ที่ไม

สมบูรณ แตเปนรูป จัตุรัส หลายเหลี่ยม หรือรูปรางที่ผิดปกติใดๆ ก็สามารถจับหมุนได 

- ชั้นโครงสรางแบบมีจุดศูนยกลางรวมกันที่ใชรวมกันการแผรังสีแบบเหวี่ยง

จากศูนยกลาง (Concentric Layers with Centrifugal Radiation) การสรางการแผรังสีจาก

ศูนยกลางอาจจะทําไดจากภายในแตละชั้นของ concentric 

- การจัดระเบียบใหมของชั้นที่มีจุดศูนยกลางรวมกัน (Reorganized 

Concentric Layers) กลุมช้ันของ concentric ที่นํามาจัดใหมโดยใหกลุมเสนโครงสรางบางสวน
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สามารถหักงอและทําการเชื่อมกับเสนโครงสรางบางสวนผลทําใหเกิดลวดลายทีเปนแบบลายถัก

ทอ (Interwoven) โดยสรางจากหนึ่งศูนยกลางหรือมากกวา 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 ลักษณะโครงสรางแบบมีจุดศูนยรวมรวมกัน-ลักษณะที่ซอนกัน (The Concentric 

Structure)    เปนกลุมของเสนโครงสราง มีลักษณะเปนเสนที่ลอมรอบจุดศูนยกลางกระจาย

ออกเปนชั้นๆ อยางเปนระเบียบ  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 50. 
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2.6.5 โครงสรางการแผรังสีแบบกลีบดอกไม (The Centripetal Structure) 
โครงสรางที่มีลักษณะเปนชุด (Sequences) ของกลุมเสนโครงสรางที่เปนเสนโคง หรือ หักงอ กดชี้

เขาหาศูนยกลาง จุดศูนยกลางโครงสรางประเภทนี้จะไมใชจุดศูนยกลางของกลุมเสนโครงสรางที่

เบนเขาหาแตคือศูนยกลางที่มุมหรือโคงที่เกิดจากเสนโครงสรางชี้เขาหา 

 

 
 

ภาพที่18 ลักษณะโครงสรางการแผรังสีแบบกลีบดอกไม  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541),  52. 

 

นอกจากโครงสรางทั้ง 2 ประเภทที่กลาวมาแลว  ยังมีการแผรังสีในแบบเพิ่มเติมโดยการตอง

ใชโครงสรางอีกประเภทชวย  เพื่อทําใหเกิดโครงสรางยอย  (Structural  Subdivision) เพื่อใชเปน

พื้นที่จัดวาง การจัดวางในลักษณะทับกันนี้เปนลักษณะของการใชงาน และ เมื่อใชงานแลวอาจทํา

ใหโครงสรางประเภทใดประเภทหนึ่งที่เดนกวาขึ้นอยูกับรูปรางและตําแหนงของรูปทรง บางครั้ง

อาจใชโครงสรางแผรังสีประเภทเดียวกันทับซอนกัน  หรือใชคนละประเภทกันแตแตกตางที่

วัตถุประสงคในการใชงาน  ผลที่ไดเปนการจัดรูปแบบที่ซับซอน  และมักทําใหเกิดลักษณะการ

เหลือบเปนลายขึ้น 

โครงสรางการแผรังสีสามารถวางซอนบนโครงสรางซ้ํา โดยใหโครงสรางซ้ําคงที่เปนเสน

เปลี่ยนแปลงและใหกลุมเสนโครงสรางที่แผรังสีขยับเล็กนอยเพื่อใหเสนแผรังสีที่เปนเสนตอเนื่อง
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ภายในแตละชองของหนวยโครงสรางยอยถูกรบกวน และทําใหเกิดความรู สึกเคลื่อนไหว 

โครงสรางการแผรังสี  สามารถวางทับบน  รูปทรงซ้ําทั่วไป  ที่กําหนดโดยโครงสรางซ้ําแบบไม

เคลื่อนตัวได 

โดยทั่วไปโครงสรางแผรังสีทั้งหมดที่กลาวมา  สรางการซ้ํา  พื้นที่  ซ้ํามุม  และสามารถจัด

แบบแปรเปลี่ยนมุมและพื้นที่ไดดวย โครงสรางการแผรังสีอาจวางทับโครงสรางแบบแปรเปลี่ยน  

หรือกลุมของหนวยรูปทรงแปรเปลี่ยน  เชนเดียวกับโครงสรางซ้ํา  หรือกลุมของหนวยรูปทรงซ้ํา 

โครงสรางหนวยยอยของโครงสรางแผรังสีสวนใหญมักเปนแบบซ้ํา  หรือแปรเปลี่ยน  หรืออาจเปน

แบบคลายคลึงหรือแตกตางจากกัน โครงสราง กลุมของหนวยรูปทรงยอยสวนใหญ  เปนแบบซ้ําทัง้

รูปรางและขนาด  และมีการจัดวางรูปทรงที่พอดีกับพื้นที่ของหนวยยอย  แตกตางที่หนวยยอย

มักจะวางรูปทรงในลักษณะถูกหมุนไปตามทิศทาง  ดังนั้น รูปทรงจึงปรับไปตามทิศทางของหนวย

ยอย  หรือจะรักษาระดับของมุมที่ทําแกนของหนวยยอย พื้นที่ของหนวยยอยของโครงสรางอาจ

แยกยอยไดอีกครั้ง  กลุมของเสนขนานที่ถูกจัดตามลําดับสามารถสรางไดตามตองการ  และการ

แยกยอยของหนวยโครงสรางทําไดอยางไมมีขีดจํากัด โดยทั่วไปโครงสรางแบบหนึ่งอาจมีลักษณะ

เปนวงแหวนที่สามารถจัดวางที่เปนเสน  สวนโครงสรางอีกแบบ ตองใชสําหรับหนวยยอยที่เล็ก

ละเอียด  และในแตละขั้นของวงแหวนจะถูกหมุนใหเปลี่ยนแปลง  ซึ่งมักจะทําใหหนวยยอยในแต

ละวงแหวนไมเรียงตอกับวงแหวนในอีกชั้นหนึ่งหนวยยอยในลักษณะนี้สวนมากจะเปนแบบซ้ํา

ภายในแตละวง แตเปนแบบแปรเปลี่ยนจากศูนยกลางสูวงแหวนรอบนอก  ดังนั้น  รูปทรงจะบรรจุ

อยูภายในหนวยโครงสรางแปรเปลี่ยนและยังสามารถทําการแบงวง ใหเปนแบบตางๆ ไดตาม

ตองการ โครงสรางทั่วไป หนวยยอยจะถูกแบงโดยชุดเสนขนานที่โคงหรืองอเขาศูนยกลาง  ซึ่งถูก

แบงยอยไดอีกโดยทับกัน  

สรุป โครงสรางแผรังสีเปนเรื่องของโครงสรางเทานั้น  จะไมเปนรูปทรงหรือ  อาจจะหมายถึง

ลวดลายของการแปรเปลี่ยน ในการเคลื่อนที่ระนาบ  หนวยรูปทรงทั้งหมดจะคอยๆ เคลื่อนไปสู  

หรือออกจากศูนยกลางจากวงแหวนแบบ หนึ่งไปอีกวงหนึ่ง การออกแบบ หนวยรูปทรง  ใหเปน

ลวดลายของการแผรังสีที่มีขนาดเล็ก  ซึ่งจะถูกจัดแบบซ้ํา  หรือแปรเปลี่ยน  ภายในโครงสรางซ้ํา  

และผลที่ไดก็เปนแบบลักษณะที่คลายคลึงกัน 
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ภาพที่ 19 ลักษณะโครงสรางการแผรังสีแบบผสมผสาน  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 56. 

 

 
 

ภาพที่ 20 ตัวอยางการออกแบบโดยใชโครงสรางการแผรังสีแบบผสมผสาน  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 56. 
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2.7 การแปรเปลี่ยน (Gradation) โครงสราง Gradation แตกตางจาก Similarity 

เนื่องมาจากมีระเบียบกฎขอบังคับมากกวา ตองใชการแปรเปลี่ยนที่คอยเปนคอยไปและถูก

กําหนดโดยขอบังคับ ผลทําใหเกิดการลวงตา (Optical Illusion) และใหความรูสึกเคลื่อนที่ 

(Progression) ซึ่งจะนําไปสูจุดสําคัญที่สุด (climax) หรือเกิดขึ้นเปนระยะๆ การแปรเปลี่ยน 

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเสมอ ส่ิงที่อยูใกลตัวจะดูมีขนาดใหญและส่ิงที่อยูไกลดูมีขนาดเล็ก 

 2.7.1 การแปรเปลี่ยนระนาบ (Planar Gradation) การแปรเปลี่ยนระนาบจะไมมี

ผลตอรูปรางหรือขนาดของ Unit Forms ความสัมพันธระหวาง Unit Forms และ พื้นภาพ (Picture 

Plane) จะสม่ําเสมอคงที่ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

- การหมุนระนาบ (Planar Rotation) หมายถึง การแปรเปลี่ยนทีละนอยของ

ทิศทางของ Unit Forms จะสามารถหมุนรูปรางไดโดยไมเปล่ียนพื้นภาพ (Picture Plane)  

- การเคลื่อนระนาบ (Planar Progression) หมายถึง การแปรเปลี่ยนทีละนอย

ของตําแหนง Unit Forms ภายใตโครงสรางยอยของการออกแบบ และ Unit Forms อาจเคลื่อนที่

ข้ึนหรือลงหรืออาจเคลื่อนที่จากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งอยางเปนลําดับตามลักษณะปกติของ 

Gradation 

 2.7.2 การแปรเปลี่ยนที่วาง Spatial Gradation การแปรเปลี่ยนที่วางมีผลตอรูปราง

หรือ ขนาดของ Unit Forms ความสัมพันธระหวาง Unit Forms และ พื้นภาพ (Picture Plane) จะ

ไมสม่ําเสมอ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

- การหมุนที่วาง Spatial Rotation จากการหมุน Unit Forms บนที่วางอยาง

คอยเปนคอยไปบนระนาบพื้นภาพ จะทําใหสามารถมองเห็นขอบของรูปทรงชัดเจนขึ้น และทําให

เห็นดานหนานอยลง จากรูปที่ดูแบนเปลี่ยนเปนรูปที่แคบลงๆ จนกระทั่งกลายเปนเพียงเสนบาง 

ดังนั้นการหมุนที่วางเปนการเปลี่ยนรูปรางของ Unit Forms 

- การเคลื่อนที่ในที่วาง  Spatial Progression เปนลักษณะเดียวกับการเปลี่ยน

ขนาด คือ เพิ่ม หรือ ลดขนาด ของ  Unit Forms  และเปนการทําใหมองดูเหมือนภาพของ  Unit 

Forms  เคลื่อนที่ไปขางหนา  หรือ  ถอยหลัง  อยูในที่วาง  ปกติ  Unit Forms  จะวางขนานกับ

ระนาบพื้นภาพ  (Picture Plane)  แตถามีขนาดที่เล็กจะดูเหมือนเปนภาพที่ปรากฏไกลออกไป 

หรือ  ถาเปลี่ยนเปนขนาดใหญข้ึนจะปรากฏอยูดานหนาของภาพ 
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ภาพที่ 21 การแปรเปลี่ยนระนาบและการแปรเปลี่ยนที่วาง  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 36. 
 
 2.7.3 การแปรเปลี่ยนรูปราง Shape Gradation จากการที่มีการจัดการแปรเปลี่ยน

อยางเปนลําดับ (Sequence) ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปรางขึ้น การแปรเปลี่ยนรูปรางแบงออกเปน 2 

ชนิดคือ 

- การรวม หรือ การลด Union or Subtraction หมายถึงการแปรเปลี่ยนที่

ตําแหนงของหนวยของรูปทรงยอย (Subunit Forms) ทําให Unit Forms ดูสมบูรณ โดยการรวมตัว

กันหรือการลดตัดออกไป 

- การยืดออก หรือ การบีบอัด Tension or Suppression หมายถึงการ

แปรเปลี่ยนที่รูปรางของ Unit Forms จากแรงภายในหรือภายนอก รูปรางที่เห็นดูคลายแผนยางที่

ยืดหยุน และไวตอการดึงและผลัก 

 

 
 

ภาพที่ 22 การแปรเปลี่ยนจากวงกลมเปนสามเหลี่ยม  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 20-21. 
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 2.7.4 เสนทางของการแปรเปลี่ยน (The Path of Gradation) รูปทรงใดก็ตามที่

สามารถทําการแปรเปลี่ยนจนกลายเปนรูปทรงอานไดนั้น  เกิดมาจากการเลือกใชเสนทางของการ

แปรเปลี่ยนนั้นเสนทางของการแปรเปลี่ยนมีไดหลายลักษณะ คือ จะเลือกใชเสนทางที่เกิดจากการ

แปรเปล่ียนดวย ระนาบ  ที่วาง  หรือ รูปราง หรือแมแตการใชตางวิธีผสมกัน การแปรเปลี่ยนจาก 

รูปวงกลม เปนรูปสามเหลี่ยม  โดยการใชการแปรเปลี่ยนรูปราง (Shape Gradation) วงกลมจะถูก

ยืด  และบีบ (Stretch and Squeeze) ใหกลายรูปรางเปนรูปสามเหลี่ยม หรือวิธีการตัดตาน 

(Subtract) ใหไดสามดานจนกลายเปนรูปสามเหลี่ยมโดยการใชการแปรเปลี่ยนระนาบ (Planar 

Gradation) วงกลมถูกเคลื่อนที่ข้ึนขางบนและโดยการเลื่อนรูปสามเหลี่ยมเขามาแทนที่ดังนั้นรูป

วงกลมจะเคลื่อนจนหายไปจากพื้นภาพทั้งหมด โดยการใชการแปรเปลี่ยนที่วาง (Spatial 

Gradation) วงกลมจะคอยๆ หายไป ในขณะที่สามเหลี่ยมจะคอยๆ ปรากฏใหเห็นเปนจุดเล็กๆ 

และขยายใหญข้ึนเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กจนกระทั่งมีขนาดใหญข้ึน หรือขนาดของวงกลมจะ

คอยๆ ขยายใหญข้ึนจนลนแนวกรอบโครงสรางยอย  และในขณะเดียวกันรูปสามเหลี่ยมจะคอยๆ 

ขยายขึ้นมาแทนที่ หรือจะพิจารณาใหรูปวงกลมเปนฐานของรูปกรวย (Cone) ซึ่งหมุนอยูในที่วาง  

และเมื่อมองจากดานหนา (Front  Elevation) จะปรากฏเปนรูปสามเหลี่ยม 

 

 
 

ภาพที่ 23 เสนทางของการแปรเปลี่ยน  

ที่มา :  Wucius  Wong,  Principles of From and Design, (John Wiley and Sons,1993), 72. 

 

 2.7.5 ความเร็วในการแปรเปลี่ยน ( The  Speed of Gradation) ความเร็วในการ

แปรเปลี่ยน  คือ  ลําดับของขั้นตอนในการเปลี่ยนจากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง  ถามีข้ันตอน

ลําดับนอยยอมจะเกิดการเปลี่ยนอยางเร็ว (rapid Speed) ถามีลําดับการเปลี่ยนแปลงมาก  

ความเร็วในการเปลี่ยนก็จะชาคอยเปนคอยไป ความเร็ว (Speed) ในการแปรเปลี่ยนขึ้นอยูกับผล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://books.google.co.th/url?id=-0hJbNB8mKsC&pg=PA11&q=http://www.wiley.com&linkid=1&usg=AFQjCNEs0B7PUb0bRXCx5QOfOemsEE4qcQ&source=gbs_pub_info_s&cad=5
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ของความตองการในการออกแบบ การแปรเปลี่ยนอยางเร็ว(Rapid Speed) จะทําใหเกิดการ

กระตุกของภาพ  (Visual Jerk) การมองจะไมราบรื่น  ในขณะที่การแปรเปลี่ยนอยางชาจะทําให

เกิดความรูสึกที่นุมนวล  จนเกือบจะไมเกิดการรับรูวามีการเปลี่ยนแปลง  ผลทําใหเกิดภาพลวงตา  

(Optical Illusion) การแปรเปลี่ยนอยางเร็ว (Rapid Speed) จะตองออกแบบอยางระมัดระวัง  

เพราะการแปรเปลี่ยนรูปทรงอยางรวดเร็วเกินไป  จะไมอาจใหความรูสึกถึงการแปรเปลี่ยน 

(Gradation) เพราะจะทําใหผลเปนเพียงกลุมของรูปทรงที่สัมพันธกันเทานั้น  อยางไรก็ตามลําดับ

ของการแปรเปลี่ยนวงกลมใหเปนสามเหลี่ยมไมควรที่จะใชนอยกวา 5 ข้ันตอนเปนอยางนอย  ซึ่ง

ตามปกติควรจะใชถึง 10 ข้ันตอนขึ้นไป การแปรเปลี่ยนที่ทําอยางชามาก  มีผลทําใหเกิดการซ้ํา 

(Repetition) แตถามีการจัดวางลวดลายอยางประณีตผลทําใหเกิดการออกแบบที่ละเอียดลึกซึ้ง  

(Subtle) ความเร็ว (Speed) ในการแปรเปลี่ยนจะสามารถใชในระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนรูปก็ได  

หรือการทําใหเกิดความเร็วมากขึ้นหรือนอยลงคั่นในบางชวงเพื่อใหไดผลที่แปลกแตกตางออกไป

โดยทั่วไปเสนทางในการแปรเปลี่ยนแบบทางออมจะมีข้ันตอนที่มากกวาเสนทางแบบตรงไปตรงมา  

แตการใชความเร็ว  (Speed) ที่แตกตางในการแปรเปลี่ยนจะใหผลที่แตกตางได 

 

 
 

ภาพที่ 24 ความเร็วในการแปรเปลี่ยนจากวงกลมเปนสามเหลี่ยม  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 40. 

 

 2.7.6 รูปแบบของการแปรเปลี่ยน (Patterns of Gradation) การออกแบบการ

แปรเปลี่ยน มีองคประกอบหลัก  ที่สําคัญ 2 ประการในการใชจัดวางโครงสรางของลวดลาย   

- ชวงหางของการแปรเปลี่ยน  (The Range of Gradation) กําหนดไดจาก

จุดเริ่มตนและจุดจบในบางกรณีที่เสนทางของการแปรเปลี่ยนไมเปนแบบตรงไปตรงมาแตเปนแบบ

ออมชวงกลางของการแปรเปลี่ยนก็เปนสิ่งสําคัญ จํานวนขั้นของการแปรเปลี่ยนระหวางจุดเริ่มตน

และจุดสุดทายเปนสิ่งกําหนดทั้งความเร็ว (Speed) และความกวาง (Breath) ของชวงของการ

แปรเปลี่ยน 
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- ทิศทางของการเคลื่อนที่ (The Direction of Movement) จะเกี่ยวของกับ

ทิศทางของการเริ่มตนและลงทาย ตองมีรูปแบบที่สัมพันธกัน การจัดกลุมของหนวยรูปทรงที่

จุดเริ่มตนใหเปนแถวตอเนื่องมีทิศทางไปตามความยาวหรือความกวางหรือทั้งสองทิศและมีการ

เคลื่อนตัวในจังหวะปกติจนถึงจุดสุดทาย หรืออาจเคลื่อนที่ในลักษณะอื่นๆ เชน เปนเสนเฉียง 

ลักษณะทั่วไปของการจัดวางลวดลายของการเคลื่อนที่แบงออกเปน 

- การเคลื่อนที่แบบขนาน (Parallel Movement) เปนวิธีงายที่สุด กลุมของ

หนวยรูปทรงถูกแปรเปลี่ยนในลักษณะที่เปนเสนขนาน จุดที่สําคัญ (Climax) มักเปนเสนตรง (การ

แบงโดยใชตัวเลขแสดงการแปรเปลี่ยนที่ตางกัน และใชเสนทึบเปนเสนแบงบริเวณกลุมพื้นที่ Zone 

ซึ่งในแตละ Zone ประกอบดวย กลุมของหนวยรูปทรงจังหวะเดียวกัน) 

- การเคลื่อนที่แบบเปนชั้น (Concentric Movement) คือ กลุมของหนวยรูปทรง

ถูกเปลี่ยนในลักษณะที่เปนชั้นๆ แตถามีจุดเริ่มตนที่หัวมุม ภาพจะเกิดลวดลายของการลอมเปน

เฉพาะบางสวน (Partially Concentric) ปกติจุดสําคัญ (Climax) ของรูปแบบนี้มักเปน จุด (Point) 

จตุรัว (Square) หรือรูปกากบาท (Cross) 

- การเคลื่อนที่เล้ียวไปมา (Zigzag Movement) คือ กลุมของหนวยรูปทรงที่มี

จังหวะเดียวกันจะถูกจัดใหหักไปมา และมีการเปลี่ยนรูปที่ความเร็วเทากัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 25 รูปแบบการเคลื่อนที่ของการแปรเปลี่ยน  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 40. 
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 2.7.7 การแปรเปลี่ยนโครงสราง (The Gradation Structure) โครงสรางของการ

แปรเปลี่ยนจะคลายกับโครงสรางการซ้ํา แตตางกันที่กลุมโครงสรางยอยจะไมเปนการซ้ําแตมี

ขนาดรูปรางหรือทั้งสองอยางแปรเปลี่ยนไปอยางคอยเปนคอยไปตามลําดับเปนระบบ 

(Systematic Sequence)   

- การเปลี่ยนขนาด และหรือสัดสวน (Change of Side and/or Proportion) คือ

กลุมโครงสรางยอยจากโครงสรางแบบตาราง Grid จะมีการเพิ่มหรือลดขนาด (โดยอาจเปลี่ยน

สัดสวนหรือไมเปลี่ยนก็ตาม) อยางคอยเปนคอยไปจากหนวยหนึ่งไปยังหนวยหนึ่งโดยที่เสน

โครงสรางตารางแนวตั้งหรือแนวนอนหรือทั้งสองแนวถูกจัดที่วางใหแคบหรือกวางขึ้น อาจเริ่มจาก

กวางไปแคบและกลับไปแคบหากวางอยางคอยเปนคอยไปอีกครั้ง หรือจัดในจังหวะใดก็ตามอยาง

เปนลําดับ 

- การเปลี่ยนทิศทาง (Change of Direction) ชุดของเสนโครงสรางตาราง

ทั้งหมดทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือทั้งสอง ถูกขยับไปในทิศทางใดก็ตามได 

- การเคลื่อน (Sliding) แถวแนวตั้งหรือแนวนอนทั้งแถวของโครงสรางยอยใน 

(a) หรือ (b) สามารถเคลื่อนตัวอยางสม่ําเสมอทําใหแตละแถวของหนวยโครงสรางไมอยูในแนว

เสมอกันเดิมหรือบนลางจะไมตรงกัน 

- การโคง การงอ (Curving, Bending) แถวแนวตั้งหรือแนวนอนทั้งแถวของเสน

โครงสรางยอย หรือทั้งสอง ใน (a) (b) หรือ (c) ถูกหักงออยางคอยเปนคอยไปหรือสม่ําเสมอ 

- การสะทอน (Reflecting) แถวของเสนโครงสรางยอยที่ไมเปนฉากใน (b) หรือ 

(d) จะมีการสะทอและมีการซ้ําสลับกัน หรือ อยางสม่ําเสมอ 

- การผสมผสาน (Combing) โครงสรางยอยใน (a) หรือ (b) นํามารวมกันเพื่อ

สรางรูปรางที่ใหญและสลับซับซอนขึ้น และผลทําใหเกิด Gradation 

- การแบงยอย (Further Dividing) โครงสรางยอย ในโครงสรางการแปรเปลี่ยน

สามารถแบงยอยใหเปนรูปรางที่เล็กหรือซับซอนขึ้น 

- โครงสรางสามเหลี่ยม (The Triangular Grid) โครงสรางสามเหลี่ยมใน

โครงสรางซ้ําแบบตารางสามารถเปลี่ยนใหเปนโครงสรางการแปรเปลี่ยนโดยการคอยๆ เปลี่ยนที่

ขนาดและรูปรางของรูปสามเหลี่ยม 

- โครงสรางหกเหลี่ยม (The Hexagonal Grid) โครงสรางหกเหลี่ยมใน

โครงสรางซ้ําแบบตารางสามารถเปลี่ยนใหเปนโครงสรางการแปรเปลี่ยนโดยการคอยๆ เปลี่ยนที่

ขนาดและรูปรางของรูปหกเหลี่ยม 
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ภาพที่ 26 โครงสรางการแปรเปลี่ยน  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 44. 

 

2.8.  ที่วาง (Space)  

พื้นที่ที่ถูกครอบคลุม  Positive  Space คือ พื้นที่สีดําที่ลอมรอบรูปทรงสีขาว  

Negative  Form  และพื้นที่เวนวาง (Negative  Form ) คือ พื้นที่สีขาวที่ลอมรอบรูปทรงสีดํา  

(Positive  Form)  ดังนั้นรูปทรง  (Positive) แทบทั้งหมดจะประกอบดวย (Positive Space) แตวา  

(Negative  Space) ไมจําเปนตองเห็นรูปทรงเนื่องจากพื้นที่สีดํา (Positive Space)  สามารถเปน

พื้นที่สําหรับ (Negative Form)   เชนเดียวกับ  (Negative)  สําหรับ (Positive) และสวนมากพื้น

ภาพจะไมนับวาเปนรูปทรง  
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2.8.1 ที่วาง แบน และลวงตา (Flat and Illusory Space) เมื่อมีกลุมรูปทรงที่ดูแบนจัด

วางบนระนาบภาพและขนานกับระนาบภาพดวย  ที่วางที่เกิดขึ้นจะดูแบน  ทั้งนี้ตองเปนรูปทรงที่ดู

แบนดวยและมองดูวาหางจากสายตาเทาๆ กัน ไมมีใกลไมมีไกล  หรือใยบางครั้งสามารถจะรูสึก

ถึงที่วางที่ลอมรอบรูปทรงวามีความลึกมากทําใหกลุมรูปทรงดูลอยไปมาบนระนาบพื้นภาพได 

- ในที่วางลักษณะแบน รูปทรงจะพบกันดวยวิธีตางๆ แตะกัน  แทงทะลุถึงกัน  

รวมกัน  ลด  ตัดกัน  ซอนกันสนิท  หรือเวนวางจากตาเทาๆ  

- วิธีทับกัน Overlapping นั้นแสดงใหเห็นวามีรูปทรงหนึ่งรูปทรงที่อยูใกลกวา เปน

การเกิดภาพลวงตาลักษณะหนึ่ง การเปลี่ยนจองรูปราง  ขนาด  สี  และผิวสัมผัสบางครั้งชวย

ทําลายความแบนที่วางไดเหมือนกันแตไมบอยนัก 

- ที่วางแบบลวงตาจะเกิดขึ้นไดเมื่อรูปทรงดูไมขนานไปกับระนาบพื้นภาพ  มีบาง

รูปทรงที่ดูมาขางหนาจึงดูใกลกวา  บางรูปทรงแลดูไกลไปขางหนา  บางรูปทรงแลดูไกลไปขางหลัง  

และบางรู)แสดงภาพดานหนาและบางรูปแลดูลอยเฉียง (Oblique  View) สวนรูปทรงนั้นอาจแบน

หรือเปนสามมิติ  จึงสามารถใชการออกแบบชวยในการแสดงความลึกและมุมมองที่แตกตางของ

รูปทรงในลักษณะตางๆ ได 

 

 
ภาพที่ 27 ที่วางลวงตา  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 72. 
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2.8.2 กลุมของรูปทรงแบนในที่วางลวงตา   ( Flat  Forms  in  Illusory  Space) 
รูปทรงดูแบนเมื่อไมแสดงความหนา  ดังนั้น  Flat  Forms  in  Illusory  Space จะเปรียบไดกับการ

สรางรูปทรงดวยแผนแบนจาก  กระดาษ  เหล็ก  หรือวัสดุอ่ืนๆ  ซึ่งดานหนาจะมองเห็นไดชัดที่สุด  

และจะใชพื้นที่วางมากกวาดานอื่นๆ  สวนรูปดานเฉียงจะแคบใชพื้นที่นอย  วิธีการทั่วๆ ไปในการ

ใชรูปทรงแบนทําใหเกิดที่วางลวงตาไดดังนี้ 

- การซอนทับ (Overlapping) เมื่อรูปทรงหนึ่งวางทับอีกรูปทรงหนึ่ง จะมองวามี

รูปทรงหนึ่งอยูดานหนาหรืออยูบนอีกรูปหนึ่ง รูปทรงที่ใชในกรณีนี้จะมีลักษณะแบนไมแสดงถึง

ความหนา แตเมื่อมีการวางทับกันเกิดขึ้น รูปทรงหนึ่งในสองจะมีการหันไปทางอื่นหักเหจากระนาบ

พื้นภาพเล็กนอย 

- ขนาด (Change in Size) การเพิ่มขนาดของรูปทรงจะทําใหดูใกลเขามา และ

การลดขนาดทําใหแลดูไกลออกไป ถามีการใชใหเกิดระดับของความแตกตางมาก จะทําใหเกิด

ความลึกของที่วางเปนลักษณะของภาพลวงตา 

- เปลี่ยนสี (Change in Color) การใชกลุมสีเขมบนพื้นภาพสีขาวจะสามารถ

มองเห็นไดชัดกวาสีออน และจะใหความรูสึกวาอยูใกลตา ในทางกลับกันบนพื้นภาพสีดํา  ดังนั้น

การออกแบบโดยการใชสีรอนหรือสีเย็น  จึงปรากฏวาสีรอนยอมดูใกลตามาขางหนาในขณะที่สี

เย็นดูลึกไปขางหลัง 

- เปลี่ยนผิวสัมผัส (Change in Texture) ผิวสัมผัสที่หยาบกวาจะดูใกลตา

มากกวาผิวสัมผัสที่ละเอียด 

- เปลี่ยนมุมมอง (Change in View) ถามีรูปทรงที่ขนานกับระนาบพื้นภาพ จะ

มองเห็นดานหนาไดอยางชัดเจน แตถาไมขนานจะมองเห็นจากดานเฉียง การเปลี่ยนมุมมองเปน

ผลมาจากการจับหมุนในที่วาง เปนการสรางที่วางในลักษณะที่ลวงตาแตจะไมดูลึกนัก 

- โคง หรือ หักงอ (Curving or Bending) รูปทรงเปนแผนแบน (Flat Forms) 

จับโคงหรือหักงอเพื่อแสดงถึงที่วางลวงตา เนื่องจากการโคงหรือหักงอสามารถเปลี่ยนจาก

ดานหนา และมีผลใหเบี่ยงไปจากระนาบพื้นภาพ 

- การเพิ่มเงา (Addition of Shadow) เปนการเนนใหความสําคัญกับรูปทรง

ลักษณะหนึ่ง  สามารถใหเงาดานหนาหรือดานหลังรูปทรงในลักษณะของการเชื่อมตอหรือเงาที่ติด

มากับรูปทรงก็ได 
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ภาพที่ 28 กลุมของรูปทรงแบนในที่วางลวงตา  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 86. 

2.8.3 ปริมาตรและความลึกในที่วางลวงตา (Volume and Depth in Illusory 
Space) 

- รูปทรงเปนแผนแบน (Flat Form) สามารถทําใหเปนแบบสามมิติในที่วางลวง

ตาได โดยการสรางความหนาโดยเพิ่มมุมภาพ (Supplementary Views) ตางๆ เขาไปกับดานหนา 

เนื่องจากลักษณะของรูปทรงที่เปนสามมิติมักจะไมแสดงใหเห็นเพียงดานหนา  จะสามารถ

มองเห็นไดจากหลายมุมหลายทรรศนะจากมุมมองที่แตกตางที่สามารถแสดงออกบนพื้นผิวแบนได 

- มีการแสดงภาพสามมิติหลายระบบ  ไดแก ภาพลักษณะมุมสมมาตร 

Isometric เพื่อแสดงถึงปริมาตรและความลึก 

- การใชทฤษฎีทัศนียภาพ Perspective เพื่อแสดงถึงปริมาตรและความลึก ได

อยางสมจริงและถาตองการแสดงรูปทรงลูกบาศกที่ประกอบดวยดาน 6 ดานที่เทากันและพบกัน

เปนมุมฉากในระบบภาพฉายอื่นจะสามารถแสดงดานและมุมที่เทากันไดในขอบเขตหนึ่ง แตระบบ
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ภาพ Perspective นั้นมีความเหมือนจริงโดยแสดงดานและมุมที่เทากันในความเปนจริงให

มองเห็นไมเทากัน 

- ถาตองการแสดงกลุมรูปทรงลูกบาศกที่วางเรียงแถวหนาหลัง ระบบอื่นๆ จะ

ไมลดขนาดของภาพลูกบาศกแตระบบของ Perspective แลวจะแสดงดวยดารแปรเปลี่ยนขนาด 

 

 
 

ภาพที่ 29 ปริมาตรและความลึกในที่วางลวงตา  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 86. 
 

2.8.4 การแสดงถึงระนาบในที่วางลวงตา (Plane Representation in Illusory 
Space) ปริมาตรเกิดจากระนาบและจะสามารถแสดงใหเห็นไดในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

- ระนาบเสนกรอบ (Outline Planes) โดยการแสดงดวยลักษณะของเสนกรอบ

เพื่อบอกระนาบ นักออกแบบสามารถเลือกความหนาของเสนได  ไมจํากัด  และมักจะหมายถึง

ที่วางลวงตา  แบบทึบตัน (Opaque  Planes) เพราะไมสามารถมองทะลุหลังได  แตถาใชเปน

กรอบภาพจะสามารถแสดงถึงที่วางลวงตาที่โปรงได 

- ระนาบทึบ (Solid Planes) ระนาบทึบสามารถเห็นไดอยางชัดเจน แตถามีการ

ใชสีเดียวจะแสดงถึงรูปทรงแบนที่มีความลึกแบบลวงตาแตจะไมแสดงถึงปริมาตร ถามีการใชสีที่

แตกตางแทนแตละระนาบจะแยกออกงายและแสดงใหเห็นถึงปริมาตร 
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- ระนาบที่มีผิวสัมผัสสม่ําเสมอ (Uniformly Textured Planes) ระนาบที่มี

ผิวสัมผัสจะแลดูแตกตางจากกันและกัน แมจะวางซอนทับกันแตสามารถมองแยกจากกันเพราะ

ผิวสัมผัสจะเปนรอยไมตอเนื่อง  ผิวสัมผัสบางประเภทจะแสดงถึงทิศทางไดอยางเดนชัด  และชวย

ในการเนนย้ําดานขางการใชลวดลายที่เปนเสนขนานขนาดเล็กหรือเปนจุดชวยในการออกแบบให

ระนาบมีผิวสัมผัสได 

- ใชสีไลน้ําหนักหรือระนาบที่มีผิวสัมผัส (Gradationally Colored Texture 

Planes) ลักษณะนี้ใหผลที่แตกตางออกไปในการสรางที่วางลวงตา เพราะจะแสดงถึงแสงและเงา

หรือแสดงถึงผิวมันเปนประกายของพื้นผิว และชวยในการแสดงใหแลดูสมจริงโดยเฉพาะการใชกับ

พื้นผิวโคง  การใชระนาบที่มี ผิวสัมผัสบนภาพฉาย  (Perspective) ซึ่งจะดูไมสม่ําเสมอแต

แปรเปลี่ยนไลน้ําหนักหรือแมกระทั่งเปนแบบแผรังสีก็ได โดยแผจากจุดอันตรธาน (Vanishing 

Point) 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงระนาบในที่วางลวงตา  

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 88. 

 

2.8.5 ที่วางแบบขึ้นลง (Fluctuating Space) ที่วางแบบขึ้นลง คือ ที่วางที่มองดูแลว

รูสึกสลับกันไปมาระหวางหนาหลัง มีการกลาวถึงมาแลวบางในเรื่องของที่วาง Negative/Positive 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55 

ที่มีการสลับระหวางภาพกับพื้นภาพ (Figure-Ground)  ลักษณะดังกลาวเปนการเกิด

ภาพเคลื่อนไหว (Optical  Movements) 

 

 
 

ภาพที่  31   ที่วางแบบขึ้นลง 

ที่มา : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, หลักของรูปทรงและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 86. 

 

3. จิตวิทยาในการรบัรู  

         ดวยเหตุที่โลกเรานั้นเต็มไปดวยสิ่งตางๆ มากมาย   ไมวาจะเปนคน  พืช  สัตว  วัตถุ  หรือ

เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา การที่มนุษยจะสามารถรับรูส่ิงตางๆ รอบตัวไดนั้นตองอาศัย

“อวัยวะรับรูความรูสึก” ซึ่งทําหนาที่รับขอมูลจากสิ่งรอบตัว และสิ่งรอบตัวที่วานี้เปน “ส่ิงเรา” ที่มี

ผลตออวัยวะรับรูความรูสึกโดยจะแปลเปนกระแสประสาทเดินทางขึ้นสูสมองสาระสําคัญเกี่ยวกับ

การรับรู ดังนี้ 

  3.1 การรูสึกและการรับรู  (Sensation and Perception) การรูสึกและการรับรูจะ

เกิดข้ึนไดนั้น  เร่ิมจากมีส่ิงเราที่อาจเปนเหตุการณหรือวัตถุตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวมนุษยซึ่งจะเปน 

“พลังงานเรา” ใหอวัยวะรับความรูสึกรับขอมูลจากเหตุการณหรือวัตถุนั้นสง ผานไปเปนกระแส

ประสาทขึ้นสูสมอง  ทั้งนี้  พลังงานเราอาจเปน  แสง  เสียง ความรอน  เปนตน  และอวัยวะรับ

ความรูสึกแตละประเภทจะรับพลังงานไดเฉพาะดาน  เชน  หูรับเฉพาะเสียง  ผิวหนังรับเฉพาะ

อุณหภูมิสัมผัส  ตารับเฉพาะแสง ฯลฯ ทั้งนี้ ขอมูลจะกลายเปนสิ่งเราอวัยวะรับความรูสึกใหเปลีย่น

พลังงานเหลานี้เปนกระแสประสาทไปสูสมอง  และสมองจะเกิดความรูสึก  เชน  มองเห็นเปน

กระแสประสาทไปสูสมอง  และสมองจะเกิดความรูสึก  เชน  มองเห็น  ไดยิน  สัมผัสได  ฯลฯ  แต

จะเห็นอะไรไดยินอะไร  หรือรูสึกวาสัมผัสอะไรอยูนั้น หมายถึง ไดเกิดการตีความหมาย  และเกิด  

“การรับรู”  ข้ึนแลว  ดังนั้น  การรับรูจึงเปนกระบวนการขั้นสูง  ซึ่งหากไมมีอวัยวะรับความรูสึกก็จะ
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ไมเกิดการรับรูใดๆ อยางไรก็ตาม  หากมีอวัยวะรับความรูสึก  แตไมมีการตีความหมายของขอมูลที่

เขาสูสมองก็ไมเกิดการรับรูเชนกัน 

3.2 การรับรูสี (Color Perception) ส่ิงตางๆ ในโลกมนุษยอาศัยอยูนี้เต็มไปดวยสีสัน

มากมาย แตถามนุษยไมสามารถรับรูสีได  ก็จะดูเหมือนวาโลกมีเพียงสีขาวและดําเทานั้น ทั้งนี้ “สี” 

จึงเปนสิ่งสําคัญที่ไมเพียงแตทําใหมนุษยรับขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเทานั้น แต “สี” สามารถทําให

มนุษยเกิดความรูสึกตางๆ ไมวาจะเปนอารมณเพลิดเพลินสดชื่น  อารมณเศราหมอง  หรือแมแต

ทําใหรูสึกรอน  รูสึกเย็น  รูสึกตึงเครียด  หรือรูสึกผอนคลาย  เชน  สีของกลองเครื่องสําอางที่เนนสี

เขียวออนและสีขาวซึ่งสามารถทําใหลูกคารูสึกคลอยตามวา  ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพจริงๆ ไมใชผลิตภัณฑที่เนนการใหสีสันบนใบหนา  เปนตน ในทางจิตวิทยา “สี” จะแบง

ตามความยาวคลื่นออกเปนสีรอนและสีเย็น  โดยสีที่มีชวงคลื่นสั้น  เชน  น้ําเงินจะเปนสีเย็น  และสี

ที่มีชวงคลื่นยาว  เชน  สีแดง  จะเปนสีรอน  การแบงสีลักษณะนี้เปนการเชื่อมโยงสีกับอุณหภูมิ  

กลาวคือ  เปรียบเทียบความเย็นในเวลากลางคืนหรือความมืดเปนสีน้ําเงินซึ่งถูกทําลายดวย

แสงอาทิตยตอนเชาซึ่งเปนสีแดง  และตอนเที่ยงวันซึ่งเปนสีเหลือง  ดังนั้นสีเหลืองจึงเปนสีรอน  

การเชื่อมโยงสีกับอุณหภูมินี้ เปนความรูสึกของมนุษยที่สืบทอดกันมานาน  ดังนั้น ในประเทศ

หนาวจะมีการปรับอุณหภูมิในหองสีน้ําเงินใหสูงกวาอุณหภูมิในหองสีเหลือง  การรับรูเหลานี้เปน

การรับรูเชิงจิต  ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยไมนอย 

 

 
 

ภาพที ่ 32   แผนภาพแสดงการรวมแสงของเลนสตา 

ที่มา : สําราญ วังศพาห, กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา [ส่ือออนไลน], เขาถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 

2549. เขาถึงไดจาก http://guru.sanook.com      
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ดังนั้น การรับรูสี หมายถึง ความสามารถในการแยกสีตางๆ ตามความยาวคลื่น  ซึ่ง

ตัวกําหนดการรับรูสีมีมาก เชน ประสบการณ การเรียนรู บุคลิกภาพ แรงจูงใจ  อารมณ ฯลฯ หาก

มนุษยไมสามารถรับรูสีได  ก็จะมองเห็นสิ่งรอบๆ ตัว เปนเพียงสีขาวและดํา การรับรูสีนั้นมีผลตอ

อารมณไมวาจะเปนอารมณตื่นเตนเมื่อเห็นสีแดง  หรืออารมณเศราหมองเมื่อเห็นสีดํา  เปนตน 
 

 
 

ภาพที่  33   สเปคตรัมทั้งหมดของพลังงานรังสี   

ที่มา : รัตนมณี  มณีรัตน,  “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดความเมื่อยลาของสายตาใน

พนักงานที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรม

และความปลอดภัย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538), 16. 

 

- ธรรมชาติของสี ในศตวรรษที่ 17 ไอแซค นิวตัน ไดคนพบวา หากใหแสงอาทิตยขนาด

เทาปลายเข็มผานแทงแกวสามเหลี่ยม  แสงนั้นก็จะหักเกและกระจายแสงออกมาเปนสีตางๆ  ดวย

ขนาดเคลื่อนที่ตางๆ กัน และเปนแสงที่นัยนตาเราสามารถมองเห็นได  ซึ่งเรียกวา  สีสเปคตรัม 

(Spectrum) โดยแตละสีจะมีความยาวคลื่นที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 2 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงความยาวคลื่นสีในสเปคตรัม 

 

สี ชวงความยาวคลื่น ชวงความถี่ 

แดง ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz 

สม ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz 

เหลือง ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz 

เขียว ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz 

น้ําเงิน ~ 485-500 nm ~ 620-600 THz 

คราม ~ 440-485 nm ~ 680-620 THz 

มวง ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz 

 

ที่มา : Craig F. Bohren, The colors of the visible light spectrum [Online], accessed 5 

December 2006. Available from http://www.wikipedia.org 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 ชวงความยาวคลื่นและความถี่ 

ที่มา : From Wikipedia, Continuous optical spectrum [Online], accessed 5 December 

2006.  Available from http://www.wikipedia.org 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 สเปกตรัมคอมพิวเตอร 

ที่มา : From Wikipedia, Computer spectrum [Online], accessed 5 December 2006.  

Available from http://www.wikipedia.org 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_%28%E0%B8%AA%E0%B8%B5%29&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87_%28%E0%B8%AA%E0%B8%B5%29&action=edit
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 ดังนั้น แสงสวางจึงเปนพลังงาน ซึ่งประกอบดวยรังสีแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่น

ประมาณ 380- 780 นาโนมิเตอร การเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของแสงสวาง จะทําใหตารูสึก

เห็นเปนสีตางๆ ไปตามความยาวคลื่นนั้น  

        มิติของสี คือ สวนรอบกระสวยซึ่งเปนสีไลระดับความสวางของสีจากขั้วสีขาวไปเรื่อยๆ จน

อยูในระดับที่มีความสวางนอยลงไปจนถึงระดับของสีคล้ําและสีดําบริเวณขั้วลางสุดของกระสวย  

โดยสีแตละระดับจะเรียงกันตามลําดับจากชวงคลื่นสั้น ไปยังชวงคลื่นยาว 

        มิติของความสดใส คือ แกนตั้งของกระสวยสี ซึ่งสีที่อยูคอนไปทางดานบน  แสดงวามีสีดํา

มาก ดังนั้น แมวาเปนสีเดียวกันซึ่งมีขนาดคลื่นเทากันก็อาจมีความสดใสไมเทากัน  ถามีสีขาวหรือ

สีดําปนที่ระดับตางกัน 

        มิติของความอิ่มตัว คือ สวนของรัศมี ซึ่งเปนความบริสุทธิ์ของสีตางๆ ที่ไมมีสีเทาปน โดย

จะเปนรัศมีตั้งแตขอบนอกสูขอบใน ซึ่งสีที่อยูที่ขอบนอกสุดจะเปนสีที่มีความอิ่มตัวมาก  จนกระทั่ง

สีที่อยูขอบในจนถึงจุดศูนยกลางจะเปนสีเทา ดังนั้นสีที่ไมบริสุทธิ์หรือสีที่อ่ิมตัวนอยจะมีสีเทาปน

มาก ทั้งนี้ ความอิ่มตัวจะขึ้นอยูกับความสดใสดวย สีที่คอนไปทางดานบนและมีสีขาวปนหรือดู

สดใสมากจะมีความอิ่มตัวมาก สวนสีคอนลงมาทางดานลางหรือปนสีดําก็จะมีความอิ่มตัวนอยลง

เชนกัน 

  

3.3. สีที่มีอิทธิพลตอความรูสึกมนุษย 

 

 3.3.1 สีที่ใหความรูสึกเกี่ยวกับขนาด สีออนมักจะทําใหรูสึกกวางใหญข้ึนในขณะที่สี

เขมหรือสีมืดจะทําใหรูสึกแคบหรือเล็กลง แตดูมีน้ําหนักมากกวาสีออน 

 3.3.2 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับความสะอาด สีผสมขาวหรือสีนวลๆ จะทําใหรูสึก

สะอาดตานาใช นาจับตองมากกวาสีแทหรือสีเขมๆ และภาชนะหรือผลิตภัณฑที่ใชสีเดียวจะดู

สะอาดตากวาภาชนะหรือผลิตภัณฑที่มีหลากหลายสี 

 3.3.3 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับพลัง สีแทเปนสีที่ไมไดผสมกับสีอ่ืนๆ จะทําใหพลังสดใส

แขงแกรงมากกวาสีที่ถูกผสมแลว เชน สีแดงจะมีพลังมากกวาสีชมพู (แดงผสมขาว) และสีน้ําตาล

(แดงผสมดํา) นอกจากนี้ยังใหความรูสึกรอนแรง เชน สีแดง สม มวงแดง จะใหพังมากกวาสีที่ให

ความรูสึกเย็น เชน สีน้ําเงิน เขียว และมวงคราม เปนตน สวนสีที่ผสมจะใหความรูสึกวามีมวล หรือ

มีน้ําหนักมากกวาสีที่ผสมดวยสีขาว 
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 3.3.4 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวของสีแตละสี รับรูได

ดวยตาและจิต โดยการมองผิวหนาของแตละสีที่เปลงออกมาตามความสั่นสะเทือนของสี 

(Vibration) ไดมีการกําหนดความเคลื่อนไหวของสีไวดังนี้ 

- สีน้ําเงิน สงบ มั่นคงมีแนวโนมวาจะเคลื่อนไหวภายในตนเอง 

- สีเหลือง สดใส ชัดเจน มีแนวโนมที่จะเคลื่อนไหวสูภายนอก 

- สีเขียว สดใส รมเย็น มีแนวโนมที่จะเคลื่อนไหวสูกึ่งกลาง 

- กลุมสีรอน เชน แดง สม มวงแดง เคลื่อนไหวไดดีกวากลุมสีเย็น เชน น้ําเงิน

เขียว มวงน้ําเงิน 

 3.3.5  สีกับความรูสึกเกี่ยวกับระยะใกลไกล สีใหความรูสึกเกี่ยวกับระยะใกลไกล

ตางกัน เมื่อนําสีแทมาระบายในโครงงานเดียวกัน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

- ระยะหนา (Fore Ground) เหลือง สม แดง 

- ระยะกลาง (Middle Ground) สม แดง เขียว น้ําเงิน 

- ระยะหลังสุด (Back Ground) มวง มวงน้ําเงิน 

 นอกจากนี้แลวสีแตละสียังใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไปอีก เชน  

- สีแดง รุนแรง ตื่นเตน แข็งแกรงมีพลัง รอนระอุ เห็นชัดเจน กระตุนประสาทตา 

และดึงดูดความมั่นใจแกผูพบเห็น บางครั้งแสดงถึงพลังอํานาจเมื่อนํามาใชรวมกับสีทอง 

- สีเหลือง เบิกบาน สวางสดใส มั่งคั่งบริบูรณ กระตุนสายตา ไวตอการมองเห็น

ของมนุษยเมื่ออยูใกลกับสีอ่ืนๆ จะเปลงพลังขมสีนั้นๆ 

- สีน้ําเงิน เรียบรอย สงบ อางวาง แตวามั่นคง ถาใชในปริมาณมากจะทําให

รูสึกเงียบสงบวังเวง 

- สีเขียว สงบรมเย็น มีชีวิตชีวา ถาใชปริมาณมากทําใหรูสึกอุดุมสมบูรณ และ

ชวยใหประสาทตา กลามเนื้อตาผอนคลายจากความตึงเครียด 

- สีสม เรงราว แสบตา กระวนกระวาย โดดเดนอยูแถวหนา 

- สีมวง สงบ ภาคภูมิ ถาใชในปริมาณมากๆ และผสมใหออนลงจะทําใหรูสึก

ซึมเศรา เหงา ผิดหวัง เวิ้งวางและลึกลับนากลัว 

- สีขาว สะอาดตา บริสุทธิ์ แตถาใชปริมาณมากๆ จะทําใหรูสึกจืดชืด จําเจ และ

นาเบื่อ 

- สีดํา มืดลึกลับ เศราหมอง นาเกรงกลัว ความตาย เมื่อใชกับสีอ่ืน จะสงใหสี

นั้นเดนชัดขึ้น 
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- สีเทา ธรรมดา เรียบรอย แกชรา แตถาเปนเสื้อผา จะใหความรูสึกสงางามเขา

กันไดกับทุกสี 

- สีชมพู แสดงความออนหวาน นุมนวล เปนสัญลักษณของความรัก 

- สีน้ําตาล หนักแนนมั่นคง ถาใชปริมาณมากหรือสีสวนรวมของภาพทําใหรูสึก

แหงแลงหงอยเหงา 

 
3.3.6 ระบบสี RGB  

 ยอมาจาก Red, Green และ Blue คือ กระบวนการผสมสีจากแมสี 3 สี เปนระบบสีที่ใช

แสดงผลบนคอมพิวเตอร 

 

ตารางที่  3   ตวัอยางสี RGB  

 

ช่ือที่ใชใน HTML R G B Hex ตัวอยางสี R 

Indianred CD 5C 5C   

Lightcoral F0 80 80   

Salmon FA 80 72   

Darksalmon E9 96 7A   

Orangered FF 45 00   

Red FF 00 00   

Crimson DC 14 3C   

Firebrick B2 22 22   

Darkred 8B 00 00   

ช่ือที่ใชใน HTML R G B Hex ตัวอยางสี G 

Greenyellow AD FF 2F   

Chartreuse 7F FF 00   

Lawngreen 7C FC 00   

Lime 00 FF 00   

Palegreen 98 FB 98   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/RGB
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/RGB
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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Lightgreen 90 EE 90   

Mediumspringgreen 00 FA 9A   

Springgreen 00 FF 7F   

Yellowgreen 9A CD 32   

Limegreen 32 CD 32   

Mediumseagreen 3C B3 71   

Seagreen 2E 8B 57   

Forestgreen 22 8B 22   

Green 00 80 00   

Olivedrab 6B 8E 23   

Olive 80 80 00   

Darkolivegreen 55 6B 2F   

Darkgreen 00 64 00   

ช่ือที่ใชใน HTML R G B Hex ตัวอยางสี B 

Aquamarine 7F FF D4   

Mediumaquamarine 66 CD AA   

Darkseagreen 8F BC 8F   

Lightseagreen 20 B2 AA   

Darkcyan 00 8B 8B   

Teal 00 80 80   

Lightcyan E0 FF FF   

Paleturquoise AF EE EE   

Aqua 00 FF FF   

Aquamarine 7F FF D4   

Turquoise 40 E0 D0   

Mediumturquoise 48 D1 CC   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/RGB
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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Darkturquoise 00 CE D1   

Powderblue B0 E0 E6   

Lightsteelblue B0 C4 DE   

Lightblue AD D8 E6   

Skyblue 87 CE EB   

Lightskyblue 87 CE FA   

Deepskyblue 00 BF FF   

Cornflowerblue 64 95 ED   

Steelblue 46 82 B4   

Cadetblue 5F 9E A0   

Mediumslateblue 7B 68 EE   

Dodgerblue 1E 90 FF   

Royalblue 41 69 E1   

Blue 00 00 FF   

Mediumblue 00 00 CD   

Darkblue 00 00 8B   

Navy 00 00 80   

Midnightblue 19 19 70   

 

ที่มา : Chromas/Achromas, HTML Color Spectrum Chart [Online], accessed 5 December 

2006. Available from http://www.wikipedia.org
 
4. การรับรูวัตถุ 
        4.1 ภาพกับพื้น ส่ิงที่ไดรับการใสใจก็จะปรากฏเดนออกมาเปนภาพ (Figure) ส่ิงอ่ืน ๆ ที่

ไมไดรับการใสใจก็จะเปนพื้น (Ground) 

        4.2 การรวมกลุมสิ่งเรา ในการใสใจรับรูส่ิงเรา คนเรามิไดใสใจทีละสิ่งเราเสมอไป แตมีการ

รวมกลุมส่ิงเราเปนสิ่งเราที่มีหนวยใหญข้ึน เปนภาพที่ประกอบดวยสิ่งเรายอย ๆ เชนภาพการแปร

อักษรบนอัฒจันทรของสนามกีฬา  ประกอบดวยการะดาษหรือผารูปส่ีเหลี่ยมผืนผาสีสันตาง ๆ มา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.wikipedia.org/
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เรียงกันเปนจํานวนนับพัน  เราก็มิไดแยกรับรูกระดาษแตละแผนหรือผาแตละชิ้น แตรับรูทั้งหมด

รวมกันเปนภาพ  ภาพที่ประกอบดวยสิ่งเรายอย ๆ มารวมกันนี้เรียกวา เกสตอลท (Gestalt) 

นักจิตวิทยาชาวเยอรมันกลุมหนึ่ง ในสมัยทศวรรษ 1930  ไดเสนอหลักการรวมสิ่งเรายอย ๆ เปน

ภาพเกสตอลทไดหลายประเภท (Wertheimer, 1958) 

        4.3  การรับรูความลึก  โลกที่ลอมรอบเราเปนโลก 3 มิติ คือมีความกวาง ความยาว และ

ความลึก วัตถุตาง ๆ  สวนใหญที่เราประสบก็มี 3 มิติ คือมีความกวาง ความยาว และความลกึ การ

รับรูความกวางและความยาวของวัตถุสัมพันธกับความลึก  หากวัตถุอยูใกลความกวางและความ

ยาวก็จะปรากฏมีมากกวาวัตถุขนาดเดียวกันแตอยูไกล และเนื่องจากภาพของวัตถุที่ปรากฏบนเรติ

นาเปนภาพ 2 มิติ คือมีแตความกวางกับความยาว  แตเราก็สามารถรับรูเปน 3 มิติ โดยสรางความ

ลึกขึ้นมาเอง  การรับรูความลึกเกิดขึ้นไดอยางไร  จึงเปนปญหาสําคัญปญหาแรกที่จะตอง

พิจารณา ปญหาการรับรู คนพบตัวการตาง ๆ จํานวนมากที่ทําใหเกิดความลึก ตัวการตาง ๆ 

เหลานี้ พอจะจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

- เกี่ยวของกับตาทั้ง 2 ขาง (Binocular Cures)  คนเรามีตา 2 ขาง เวลารับรูวัตถุหนึ่ง 

ๆ ตาทั้งสองจะเพงมองไปที่วัตถุนั้นพรอมกัน การเพงมองดูวัตถุเดียวกันทําใหตองมีการกลอกกลิ้ง

ลูกตาใหตาดําลูเขาหากันหรือออกหางจากกัน เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เขาใกลตัวเราและเราเพงมองดูที่

วัตถุตลอดเวลา  ตาดําของตาทั้งขางจะลูเขาหากันเรื่อย ๆ จนชนที่ดั้งจมูกทั้งสองขาง ในที่สุดหาก

วัตถุดังกลาวเคลื่อนที่มาติดกับด้ังจมูก การลูเขาหากันของตาทั้งสองขางตามความลึกของวัตถุ

เรียกวา การลูเขาหากัน (Convergence)  ของตาทั้งสองขาง  นอกจากการลูเขาหากันของตาทั้ง

สองขางแลว ตัวการสําคัญอีกประการหนึ่ง คือความแตกตางของภาพที่ปรากฏบนเรตินาของตาทั้ง

สองขาง หากทานกํามือขางใดขางหนึ่งแลวชูขางหนาหางจากจมูกประมาณ 5 นิ้ว มองกําปนของ

ทานดวยตาซายเพียงตาเดียว  แลวมองดวยตาขวาเพียงตาเดียว จะพบวาภาพที่ปรากฏแกตาซาย

แตกตางจากภาพที่ปรากฏแกตาขวา  แตภาพทั้งสองนี้จะถูกสงตอไปยังสมอง  และรวมกันเปน

ภาพเดียว  และเปนภาพ 3 มิติ  ความแตกตางของภาพทั้งสองนี้เรียกวา ความไมเสมอกันของ

ภาพเรตินา (Retinal Disparity) 

- เกี่ยวของกับตาเพียงขางเดียว (Monocular Cures) ในการรับรูภาพ 3 มิติ ไม

จําเปนตองอาศัยตาทั้ง 2 ขาง คนที่มีตาเพียงขางเดียวก็สามารถรับรูความลึกได ตัวการอันดับแรก

ของการรับรู ความลึก โดยอาศัยตาเพียงขางเดียว คือ การปรับความหนาบางของเลนซลูกตาให

เ หมาะกั บ ระยะ โฟกั ส ให ภาพตกบน เ รติ นาพอดี  เ รี ยกว า  การปรับใหพอเหมาะ 

(Accommodation)  หากวัตถุอยูใกลตายิ่งมาก ก็ตองปรับเลนซลูกตาใหมีความหนายิ่งมาก และ
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ถาวัตถุอยูไกลก็ตองปรับเลนซลูกตาใหมีลักษณะตีบบาง ดังนั้นความหนาบางของเลนซของลูกตา

จึงเปนตัวการหนึ่งที่บอกสมองใหทราบวาวัตถุที่กําลังเพงมองนั้นอยูใกลหรือไกลจากตัวเรามาก

นอยเพียงใด 

 จากการศึกษาวิธีการมองภาพที่เกิดการรับรูระยะทางหรือความลึกจากภาพ โดยไมใชแวน 

3D หรือที่เรียกวา การมองแบบอิสระ นั้น มีวิธีการมองในจุดที่ควรเพงตามอง ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่  36 วิธีการมองตามแนวขนาน  

ที่มา : Rachal Cooper, How to see 3D [Online], accessed 10 December 2006. Available 

from http://www.vision3d.com

 1. วิธีการมองตามแนวขนาน (Parallel viewing method) แนวเสนในการมองจะเคลื่อนไหว

เปนเสนขนาน และไปพบกันที่จุดหลังภาพ นั่นจึงเปนเหตุผลที่ทําไมจึงเรียกวาการมองตาม

แนวขนาน  

2. การมองแบบไขว (cross-viewing) หรือ วิธีมองขามตา (cross-eyed method) โดยการ

เพงตาไปตามแนวเสน แลวมองไขวดานหนารูปภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 37  วิธีการมองแบบไขว  

ที่มา : Rachal Cooper, How to see 3D [Online], accessed 10 December 2006. Available 

from http://www.vision3d.com

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.vision3d.com/
http://www.vision3d.com/
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 นอกจากนี้ ยังพบวา เมื่อมองตามแนวขนาน ทําใหกลามเนื้อภายในลูกตาที่ควบคุมเลนส

สําหรับการโฟกัสภาพจะผอนคลายและยาวขึ้น และ เมื่อมองวิธีมองแบบไขว กลามเนื้อภายใน

ดวงตาที่ควบคุมเลนสสําหรับโฟกัส จะแข็งและหดตัวสั้นขึ้น 
 

4.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบงชี้ความลึกภาพ2 มิติ 
 จากความเปนจริง ภาพของวัตถุบนแผนกระดาษเกิดจาก 2 มิติเทานั้น คือ ความกวาง

และความยาว แตวาคนเราไมไดรับรูแตเพียง 2 มิติเทานั้น เรารับรูภาพโดยมีมิติที่ 3 ดวย นั่นคือ 

เรารับรูระยะทางหรือความลึกดวยไดจากภาพแตละภาพ การรับรูความลึกจากภาพ 2 มิติ ซึ่งมี

เพียงแคความกวางและความยาว จึงจําเปนตองอาศัยตัวบงชี้เขามาเปนตัวชวย ทําใหผูดูเกิดการ

เปรียบเทียบใหเห็นถึงตําแหนงและระยะทางของวัตถุ ทําใหเกิดความรูสึกเห็นความลึกจากภาพ 2 

มิติข้ึนมา เร่ืองหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวบงชี้ที่จะทําใหเกิดความรูสึกวามีความลึกในภาพที่

เห็นนั้น กิ๊บสัน (Gibson 1966 : 418) ไดเสนอหลักการที่มีความลึกและระยะทางเขามาเกี่ยวของ 

ซึ่งมีตัวบงชี้ ดังนี้ 

4.4.1 ตัวชี้แบบอาศัยเสนนอน ซึ่งมีหลักอยูวา ภาพของเสนขนานซึ่งทอดไกล

ออกไปจากผูสังเกต จะปรากฏออกมาในลักษณะของเสนคูที่คอยๆ เบนเขาหากัน จนกระทั่งไปรวม

เปนจุดเดียวกันเมื่อมองออกไปไกลสุดตา 

4.4.2 ตัวชี้แบบอาศัยขนาด สําหรับวัตถุที่เราคุนเคยและรูจักดีแลว จะปรากฏตอ

สายตาของเราในลักษณะที่วา เมื่อเราอยูใกลเราจะเห็นวัตถุนั้นมีขนาดใหญ แตเมื่อเราอยูไกล วัตถุ

นั้นจะขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ ตามลําดับ 

4.4.3 ตัวชี้อาศัยแบบบังกันของวัตถุ ในกรณีที่มีวัตถุหลายๆ อยางวางอยูใน

แนวนอนเดียวกันกับสายตาของผูดู จะพบวาวัตถุที่อยูใกลยอมจะบังวัตถุที่อยูไกลอกไป 

4.4.4 ตัวชี้แบบอาศัยการเลือนหายไปของวัตถุ เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของบรรยากาศที่ขวางกั้นระหวางผูมองและวัตถุ ซึ่งยิ่งไกลออกไปเทาไร ความชัดเจนของภาพยิ่ง

เลือนหายไปเทานั้น 

4.4.5 ตัวชี้อาศัยแบบอาศัยลักษณะของแสงและเงา แสงและเงาที่ปรากฏอยูใน

ภาพ จะชวยแสดงใหเห็นถึงความเวาและความนูนของภาพใหเห็นระยะใกลไกลของภาพชัดเจนขึ้น 
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5. จิตวิทยาการมองเห็น 
 

        อวัยวะรับความรูสึกที่สําคัญของการมองเห็น คือ “ตา” โดยอวัยวะที่วานี้ สามารถรับรูส่ิง

ตางๆ ที่มีรูปราง  รูปทรง  ลักษณะ  ขนาด  พื้นผิว  สี  รวมทั้งสิ่งที่อยูในระยะใกลไกล  ความ

เคลื่อนไหว  หรืออ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  นอกจากนี้อวัยวะรับความรูสึกดังกลาว  ยังมีอิทธิพลตอ

อวัยวะรับความรูสึกอื่นอีกดวย 

        จากทฤษฎีที่รวบรวมไดขางตน จึงนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ โดยสามารถสรุปเปน

ตาราง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 สรุปหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อเหลือบตาขึ้น-ลง 

 

วิธีการบริหารกลามเนื้อตา หลักการออกแบบเลขนศิลป 

สวนที่ 1 การเหลือบตาขึ้น-ลง

ชาๆ  6 คร้ัง  โดยเหลือบตาขึ้น

สูงสุดและต่ําสุด 

 

 
การเคลื่อนที่แบบขนาน (Parallel Movement)  

 

 
 

การแปรเปลี่ยนระนาบ (Planar Gradation) 

ทิศทางการมอง ตาขางขวา ตาขางซาย 

บนขวา R. Superior Rectus (RSR) L. Inferior Oblique (LIO) 

บนซาย R. Inferior Oblique (RIO) L. Superior Rectus (LSR) 

ลางขวา R. Inferior Rectus (RIR) L. Superior Oblique (LSO) 

ลางซาย R. Superior Oblique (RSO) L. Inferior Rectus (LIR) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68 

ตารางที่ 5 สรุปหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อกลอกตาไปขางขวาและขางซาย สลับกัน 

 

วิธีการบริหารกลามเนื้อตา หลักการออกแบบเลขนศิลป 

สวนที 2 การกลอกตาไปขางขวา 

และซายสลับกัน โดยกลอกตาไป

ใหขวาสุด และซายสุด ทําซ้ํา 2-3 

คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแปรเปลี่ยนที่ใชเสนทางการแปรเปลี่ยนในแบบขนาน 

(Parallel Movement) 

 
 

การหมุนที่วาง (Spatial Rotation) บนพื้นระนาบ 

ทิศทางการมอง ตาขางขวา ตาขางซาย 

ทางขวา R. Lateral Rectus (RLR) L. Medial Rectus (LMR) 

ทางซาย R. Medial Rectus (RMR) L. Lateral Rectus (LLR) 
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ตารางที่ 6 สรุปหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อมองมุมบนซาย-มุมลางขวา และมุมบนขวา-มุม

ลางซาย สลับกัน 

 

วิธีการบริหารกลามเนื้อตา หลักการออกแบบเลขนศิลป 

สวนที 3 การมองมุมบนซาย-มุม

ลางขวา และมุมบนขวา-มุมลาง

ซาย สลับกัน 6 คร้ัง 

 

การเคลื่อนที่แบบ

เคลื่อนที่เลีย้วไปมา 

(Zigzag Movement)  

 

 

 

ทิศทางการมอง ตาขางขวา ตาขางซาย 

บนขวา R. Superior Rectus (RSR) L. Inferior Oblique (LIO) 

บนซาย R. Inferior Oblique (RIO) L. Superior Rectus (LSR) 

ลางขวา R. Inferior Rectus (RIR) L. Superior Oblique (LSO) 

ลางซาย R. Superior Oblique (RSO) L. Inferior Rectus (LIR) 
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ตารางที่ 7 สรุปหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อมองสลับกับการใชสายตามองใกล-ไกล 

 

วิธีการบริหารกลามเนื้อตา หลักการออกแบบเลขนศิลป 

สวนที 4 การมองสลับกับการใช

สายตามองใกล-ไกล ประมาณ 

10 ครั้ง แลวหยุดพัก 1 วินาที ทํา

ประมาณ 2-3 รอบ 

 

 

 
การผิดแปลกแตกตาง(Anomaly)  

 
และที่วางลวงตา  
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ตารางที่ 8 สรุปหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อกลอกตาเปนวงกลมชาๆ 

 

วิธีการบริหารกลามเนื้อ
ตา 

หลักการออกแบบเลขนศิลป 

สวนที 5 กลอกตาเปน

วงกลมชาๆ โดยเริ่มกลอกตา

ตามเข็มนาฬิกากอน  แลว

กลอกตาทวนเข็มนาฬิกาทํา

ประมาณ 10 คร้ัง แลวหยุด

พัก 1 วินาที  ทําประมาณ 2-

3 รอบ 

 

 
โครงสรางการแผรังสี (The Radiation Structure) 

 

 
การแปรเปลี่ยนขนาดของรูปทรง (Gradation) 

 

 
การซ้ํากันของรูปทรง (Repetition) 

ทิศทางการมอง ตาขางขวา ตาขางซาย 

ทางขวา R. Lateral Rectus (RLR) L. Medial Rectus (LMR) 

ทางซาย R. Medial Rectus (RMR) L. Lateral Rectus (LLR) 

บนขวา R. Superior Rectus (RSR) L. Inferior Oblique (LIO) 

บนซาย R. Inferior Oblique (RIO) L. Superior Rectus (LSR) 

ลางขวา R. Inferior Rectus (RIR) L. Superior Oblique (LSO) 

ลางซาย R. Superior Oblique (RSO) L. Inferior Rectus (LIR) 
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ตารางที่ 9 สรุปหลักการออกแบบเลขนศิลป เพื่อมองภาพแลวพยายามใหภาพเคลื่อนมารวมกัน    

โดยการลูตาเขาหากัน  

วิธีการบริหารกลามเนื้อตา หลักการออกแบบเลขนศิลป 

สวนที 6 มองภาพแลวพยายาม

ใหภาพเคลื่อนมารวมกัน โดย

การลูตาเขาหากัน จะปรากฏ

เปนภาพแมว 1 ตัว เรียกวา การ

ลูตาเขาหากัน คือ การมองภาพ

แบบ 3 มิติ  

 

 
 

 
 

 
การมองภาพแบบ 3 มิติ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธิวีจิัย 

 
  

 งานวิจัยเรื่องการออกแบบเลขนศิลปเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาการใชเลขนศิลปเพื่อนําไปใชในการบริหารสายตาเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตาที่เกิด

จากการใชคอมพิวเตอร ตามหลักการที่ใชในการบริหารสายตาทางการแพทย โดยมีระเบียบวิธีการ

วิจัยดังนี้ 

 
1. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 
 ลักษณะของขอมูลที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.1 ขอมูลประเภทเอกสาร และสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส  แบงเนื้อหาที่ตองศึกษา

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

   1.1.1 ทฤษฎีทางการแพทยและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสายตาเพื่อ

ลดความเมื่อยลาของสายตา โดยคัดเลือกจากหนังสือที่นําเสนอเรื่องตาโดยเฉพาะ และเอกสาร

หรือหนังสือที่ทางโรงพยาบาลจัดทําขึ้น  

   1.1.2 ทฤษฎีออกแบบเลขนศิลป โดยศึกษาหลักการออกแบบ 2 มิติ ของ 

Wucious Wong  ซึ่งเปนวิธีที่เขาใจงายวิธีหนึ่งเพราะใชความคิดที่เปนระบบ (Systematic 

Thinking) และแสดงใหทราบถึงขั้นตอนและหลักการในดานการออกแบบแบบ 2 มิติ ไวอยาง

สมบูรณในเชิงหลักการ   ประกอบกับทฤษฎีทางจิตวิทยาในการออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่

ผูวิจัยจะคัดเลือกหลักของการออกแบบที่เห็นวามีรูปแบบที่สอดคลองสัมพันธกันกับวิธีการบริหาร

สายตาเพื่อลดความเมื่อยลาของสายตา ที่อางอิงจากทฤษฎีทางการแพทย  

  1.2 ขอมูลประเภทบุคคล  

 เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลปเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตาจากการใช

คอมพิวเตอร  โดยการเก็บขอมูลจากผูที่ใชคอมพิวเตอรที่ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ และ

ไมเปนผูที่มีความผิดปรกติทางสายตา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74 

2. วิธีการรวบรวมขอมูล      
2.1 ขอมูลประเภทเอกสาร และสิ่งพิมพอีเลกทรอนิกส ซึ่งมีวิธีการศึกษา 2 วิธี ดังนี้ 

 2.1.1 ศึกษาคนควาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ   จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ  และ

หนังสือ เอกสารทางวิชาการ  

 2.1.2 สืบคนขอมูลจากสื่ออีเลกทรอนิกส โดยการใชระบบสืบคนขอมูล (Search 

Engine) ในเว็บไซตตาง ๆ    เพื่อคนหางานวิจัยที่เกี่ยวของ และสิ่งพิมพอีเลกทรอนิกสในเร่ืองที่

ตองการจะศึกษาคนควา 

2.2 ขอมูลประเภทบุคคล 

โดยการสัมภาษณกับกลุมทดลอง รวม 3 กลุม ดังนี้ 

2.2.1 กลุมผูเชี่ยวชาญดานสายตา โดยเจาะจงแพทยเฉพาะทางดานสายตา (จักษุ

แพทย) ดังนี้ 

   -   รศ.พญ. ศุภา  คงแสงไชย จักษุแพทย โรงพยาบาลจักษุรัตนิน 

   -   รศ.นพ. ภฤษ  หาญอุตสาหะ จักษุแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   -   รศ.พญ. อาภัทรสา เล็กสกุล จักษุแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2.2.2 กลุมผูเชี่ยวชาญดานเลขนศิลป โดยคัดเลือกจากกลุมคณาจารย และนักออกแบบ

ที่มีประสบการณการสอนและการทํางานทางดานเลขนศิลป 2 มิติ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

   -   อาจารยนลินี  ทองแท   อาจารยประจําวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง ระยะเวลาในการสอน ไมต่ํากวา 2 ป 

   -   คุณอมรรัตน  บุญสวาง   นักออกแบบ (Graphic Designer) สถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระยะเวลาการทํางานออกแบบกราฟฟก ไมต่ํากวา 2 ป 

   -   คุณเติมพงศ  แสงแกว    Project Manager บริษัท Graphic Station 

จํากัด ระยะเวลาการทํางานออกแบบมัลติมีเดีย ไมต่ํากวา 2 ป 

2.2.3 กลุมทดลอง โดยคัดเลือกจากตัวอยางกลุมอาชีพที่ทํางานเกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอร (VDT) และมีสายตาอยูในเกณฑปกติ คือ ไมมีความผิดปกติในการมองเห็น และมี

สถานที่ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยแบงเปนเพศชายจํานวน 15 คน และ

เพศหญิงจํานวน 15 คน โดยใชแบบสอบถาม 
 
 
 
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา   
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 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบงไดเปน 3 ประเภท ซึ่งขึ้นอยูกับตัวแปรที่ตองการวิเคราะห และ

ประเด็นที่ตองการศึกษา ดังนี้ 

 3.1 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยแบบสัมภาษณที่มีขอมูลเนนเนื้อหาที่

เกี่ยวกับวิธีการบริหารสายตา เพื่อใหเกิดประสิทธิผลใหการลดความเมื่อยลาทางสายตาที่เกิดจาก

การใชคอมพิวเตอร  โดยศึกษาถึงลักษณะของวิธีการบริหารสายตาที่สอดคลองกับงานออกแบบ

เลขนศิลป 2 มิติ  

 3.1.1 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับกลุมตัวแทนของผูเชี่ยวชาญทางดานสายตา   

 3.1.2 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับกลุมตัวแทนของผูเชี่ยวชาญทางดานเลขนศิลป

  

 แบบสัมภาษณที่จะใชในการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญจะใชคําถามที่ประกอบดวยคําถาม

ปลายปด และคําถามปลายเปด เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นอันเปน

ประโยชนได   

 3.2 แบบสอบถาม สําหรับกลุมทดลองของผูใชคอมพิวเตอรในการทํางาน ซึ่งใน

ขอมูลจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอายุ, อาชีพ, เพศ, ลักษณะของการทํางาน โดยแบบสอบถามจะใช

คําถามที่ไมมีศัพทเฉพาะทาง เพื่อคัดเลือกกลุมทดลอง และสําหรับใชเก็บขอมูลในการวัดคาความ

เมื่อยลาทางดานสายตาในเชิงสถิติ 

 หลังจากที่ไดแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบเบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญ

ทั้ง 2 ชุดแลว  กอนการใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามดังกลาวขางตนนั้น   ผูวิจัยจะตอง

ออกแบบงานเลขนศิลป 2 มิติ  ที่ใชในการบริหารสายตาเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตาใน

รูปแบบที่สามารถพรอมใชงานจริงกอน  โดยการสรางงานออกแบบจากโปรแกรมสราง

ภาพเคลื่อนไหว (Macromedia Flash) และภาพนิ่ง เพื่อนําไปใชในประกอบกับแบบสัมภาษณและ

แบบสอบถามตามวัตถุประสงคของขอมูลที่ตองการศึกษา โดยเริ่มจากการเก็บขอมูลโดยใชแบบ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญกอน เพื่อใหไดงานออกแบบเลขนศิลปที่ตรงตามหลักการออกแบบ 2 มิติ 

ตามทฤษฎีของ Wucius Wong และตรงตามวิธีการบริหารสายตาทางการแพทย  กอนนํามา

ประกอบกับแบบสอบถามที่ใชทดสอบกับกลุมทดลอง 

 3.3  เครื่องมือวัดความเมื่อยลาทางสายตา (Flicker test) ใชวัดความเมื่อยลาทาง

สายตา ตามหลักการของ Critical Fusion frequency ( CFF ) ซึ่งแปรผลเปนคาระดับความ

เมื่อยลาทางสายตาจากมีความเมื่อยลาทางสายตาจากมากไปหานอย และไมมีความเมื่อยลาเลย  

ซึ่งสามารถใชวัดผลในดานประสิทธิผลในการบริหารกลามเนื้อตาไดในเชิงสมการ   โดยจะใชวัดคา
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ความเมื่อยลาทางสายตาจากกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง กอนที่จะนํากลุมทดลองมาวัด

ความเมื่อยลาทางสายตาดวยเครื่องมือวัดความเมื่อยลาทางสายตา (Flicker test) นั้น จะตองผาน

การตรวจวัดสายตาปรกติจากเครื่องมือ Snellen chart โดยจักษุแพทยกอน เพื่อจัดกลุมทดลองวา

เปนผูมีสายตาปรกติ 
  
4.   วิธีวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้  เพื่อใหไดงานออกแบบเลขนศิลปที่ใชในการบริหาร

สายตาเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา  โดยการใชงานออกแบบรวมกับแบบสอบถาม ประกอบ

กับเครื่องมือวัดคาความเมื่อยลาทางสายตา   เพื่อใหไดขอสรุปของการศึกษาในการวิจัย โดยการ

วิเคราะหจากขอมูลดังนี้ 

 4.1 วิเคราะหตัวแปรตนของงานวิจัย คือ การออกแบบเลขนศิลป ภายใตเงื่อนไขของ

วิธีการบริหารสายตา ที่ผานการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญทางดาน

การออกแบบ และ กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานสายตา โดยศึกษาจากการการเคลื่อนที่ของภาพใน

ลักษณะตางๆ ตามทิศทาง และวิเคราะหการควบคุมความเร็ว (Speed) ที่กําหนดในการบริหาร

กลามเนื้อตา โดยสรุปขอมูลการนําเสนอในเชิงพรรณนาและภาพประกอบ 

 4.2 วิเคราะหตัวแปรตามของงานวิจัย คือ การลดความเมื่อยลาทางสายตา โดยการวัด

คาความเมื่อยลาทางสายตาจากหลักการของ Critical Fusion frequency (CFF) โดยสรุปขอมูล

ในเชิงสถิติ  

 เพื่อใหไดผลการวิเคราะหขอมูลตรงตามเรื่องที่จะทําการศึกษา ผูวิจัยจึงนําเสนอเครื่องมือที่

ใชในการเก็บขอมูล  คือ  แบบสัมภาษณ 1 ชุด สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ และ

สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานวิธีการบริหารสายตา และแบบสอบถามสําหรับกลุมทดลอง   1 ชุด  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล

 

 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้  เพื่อหาขอสรุปในการออกแบบเลขนศิลปที่ใชในการ

บริหารสายตาเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา  ซึ่งมีวิธีการบริหารสายตาเพื่อลดความตึงเครียด

ของกลามเนื้อตาและลดความเมื่อยลาของสายตา รวม 6 วิธี ทั้งนี้ การวิเคราะหประกอบดวยขอมลู 

2 สวน ไดแก 
 
สวนที่ 1 วิเคราะหงานออกแบบเลขนศิลป โดยศึกษาจากการใชรูปทรงประกอบกับการ

ออกแบบโครงสรางในรูปแบบตางๆ ในการสรางงานออกแบบ 2 มิติ ตามทฤษฎีของ Wucius 

Wong ที่สอดคลองกับวิธีการบริหารสายตา หลักการในการวิเคราะหงานออกแบบเลขนศิลปใน

งานวิจัยนี้ คือ 

- การออกแบบเลขนศิลปที่มีลักษณะการเคลื่อนตามทิศทางที่สอดคลองกับการบริหาร

กลามเนื้อตา 

- ความเร็ว (Speed) ที่ถูกกําหนดใหใชในการเคลื่อนที่ของเลขนศิลปในงานออกแบบ 

- การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตาในทิศทางที่กําหนดในการบริหารสายตาเพื่อลดความตึง

เครียดของกลามเนื้อตาและลดความเมื่อยลาของสายตา 
 
สวนที่ 2 วิเคราะหและสรุปผลคา CFF ที่วัดไดจากกลุมทดลอง  
การวิเคราะหนั้นจะแบงการวิเคราะหจากการออกแบบเลขนศิลป ที่สอดคลองกับวิธีการ

บริหารสายตา ซึ่งแบงแยกวิธีการตามลักษณะของการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตาตามทิศทางที่ใช

ในการบริหารสายตา ในลําดับข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี้  

 
1. วิเคราะหงานออกแบบเลขนศิลป 

- แสดงภาพงานออกแบบทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 6 สวน โดยแสดงงานออกแบบควบคู

กับคําอธิบายวิธีการบริหารกลามเนื้อตา 

77 
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- การอธิบายการออกแบบเลขนศิลปและความเรว็ทีก่ําหนด 

- การใชสีที่ใชในงานออกแบบ 
 
วิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 1 

 คําอธิบาย  การเหลือบตาขึ้น-ลงชาๆ 6 คร้ัง โดยเหลือบตาขึ้นสูงสุดและต่ําสุด

 

ตารางที่ 10 แสดงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 1 

 

การวิเคราะหโครงสรางงานออกแบบ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของรูปทรงเปนไปตาม

ทิศทางที่กาํหนด โดยอาศัยทฤษฎีการ

แปรเปลี่ยนโครงสรางในแบบการแปรเปลี่ยน

ระนาบ (Planar Gradation) และใชรูปแบบ

การเคลื่อนที่แบบขนาน (Parallel Movement)  

 

ความเร็วในการแปรเปลี่ยน 

ความเร็วที่ใชในการแปรเปลี่ยนของรูปทรงที่

แปรเปลี่ ยนจากดานลางขึ้นสู ด านบนใช

ความเร็ว 10 วินาที และจากดานบนลงสู

ดานลางใชความเร็ว 10 วินาที (12 time 

frame/1 sec.) 

สี 

 
 

 

สีที่มีน้าํหนกัออนกวาสีพืน้เพื่อแยก

ภาพออกจากพื้นอยางชัดเจน  

สีที่สบายตา 
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วิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 2 
 คําอธิบาย  กลอกตาไปขางขวา และซายสลับกัน โดยกลอกตาไปใหขวาสุด และซายสุด 

ทําซ้ํา 2-3 คร้ัง
 
ตารางที่ 11 แสดงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 2 

 

การวิเคราะหโครงสรางงานออกแบบ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของรูปทรงเปนไปตาม

ทิศทางที่ กํ าหนด  โดยอาศั ยทฤษฎีการ

แปรเปล่ียนโครงสรางในแบบการแปรเปลี่ยนที่

ใช เสนทางการแปรเปลี่ยนในแบบขนาน 

(Parallel Movement) และการแปรเปลี่ยน

ทิศทาง(Change of Direction) ในแนวนอน 

ในรูปแบบการเคลื่อน(Sliding) และรูปทรงจะ

มีการหมุนที่วาง (Spatial Rotation) บนพื้น

ระนาบ 

 

ความเรว็ในการแปรเปลีย่น 

ความเร็วที่ใชในการแปรเปลี่ยนของรูปทรงที่

แปร เปลี่ ยนจากด านซ ายไปด านขวาใช

ความเร็ว 10 วินาที และจากดานขวาไป

ดานซายใชความเร็ว 10 วินาที (12 time 

frame/1 sec.) 

ส ี

 

 
 

 

สีที่สบายตา 

สีที่สบายตา 
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วิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 3 
คําอธิบาย  การมองมุมบนซาย-มุมลางขวา และมุมบนขวา-มุมลางซาย สลับกัน 6 คร้ัง

 

ตารางที่ 12 แสดงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 3 

  

การวิเคราะหโครงสรางงานออกแบบ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของรูปทรงเปนไปตาม

ทิศทางที่กาํหนด โดยอาศัยทฤษฎีการ

แปรเปลี่ยนในแบบการเคลื่อนที่เลีย้วไปมา 

(Zigzag Movement)  

 

ความเร็วในการแปรเปลี่ยน 

ความเร็วที่ใชในการแปรเปลี่ยนของรูปทรงที่

แปรเปล่ียนจากดานบนซายไปดานลางขวาใช

ความเร็ว 10 วินาที และจากดานลางขวาไป

ดานบนขวาใชความเร็ว 10 วินาที จากดานบน

ขวาไปดานลางซายใชความเร็ว 10 วินาที และ

จากดานลางซายไปบนซายใชความเร็ว 10 

วินาที (12 time frame/1 sec.) 

สี 

 

 

 
 

  

สีที่มีน้าํหนกัออนกวาสีพืน้เพื่อแยก

ภาพออกจากพื้นอยางชัดเจน  

สีที่สบายตา 
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วิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 4 
คําอธิบาย  การมองสลับกับการใชสายตามองใกล-ไกล ประมาณ 10 คร้ัง แลวหยุดพัก 1 

วินาที ทําประมาณ 2-3 รอบ

 

ตารางที่ 13 แสดงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 4 

 

การวิเคราะหโครงสรางงานออกแบบ 

ทฤษฎีที่วางแบน และลวงตา (Flat and 

Illusory Space) เพื่อใหเกิดภาพในระยะใกล 

– ไกล โดยกลุมของรูปทรงจะมีลักษณะ ดังนี้ 

- วางซอนทับกัน (Overlapping)  

- ขนาด (Change in size)  

- การเปลี่ยนสี (Change in color) 

ทฤษฎีการแปลกแยกแตกตาง (Anomaly) ทํา

ใหเกิดการชะงักในบริเวณพื้นที่นั้น แตยังคง

เปนเอกภาพเดียวกัน (Unity) 

ความเร็วในการแปรเปลี่ยน 

การสรางภาพในลักษณะ Cut to Cut เพื่อให

เกิดภาพในลักษณะสลับกันจากวัตถุที่อยูใกล 

และวัตถุที่อยูไกลตา โดยใชความเร็วในการ

แปรเปลี่ยน 2 วินาที 

สี 

 

 

สีที่ชวยใหเกิดระยะใกล และ

กระตุนสายตา 

สีที่แสดงถงึความเคลื่อนไหวในเชิง

ลึก ทาํใหเกิดมิติในทีว่างลวงตา 
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วิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 5 
คําอธิบาย  กลอกตาเปนวงกลมชาๆ โดยเริ่มกลอกตาในทิศทางตามเข็มนาฬิกากอน แลว

กลอกตาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ประมาณ 10 คร้ัง แลวหยุดพัก 1 วินาที ทําประมาณ 2-3 รอบ
 
ตารางที่ 14 แสดงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 5 

 

การวิเคราะหโครงสรางงานออกแบบ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของรูปทรงเปนไปตาม

ทิศทางที่กําหนด โดยอาศัยทฤษฎีโครงสราง

การแผรังสี (The Radiation Structure) จาก

จุดศูนยกลางในลักษณะของมุมองศาที่เกิด

จากเสนโครงสรางในมุมที่เทาๆ กัน และการ

แปรเปลี่ยนขนาดของรูปทรง  (Gradation) 

และสี ในทิศทางการเคลื่อนที่แบบวงกลม โดย

ใชลักษณะการซ้ํากันของรูปทรง (Repetition) 

ความเร็วในการแปรเปลี่ยน 

ความเร็วที่ใชในการแปรเปลี่ยนของรูปทรง12 

time frame/1 sec. เพื่อไมใหเกิดการกระตุก

แกสายตาเวลามองภาพ 

สี 

 

 
 

 
สีที่สบายตา 

สีดํา เพื่อแยกภาพออกจากพื้น  
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วิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 6 
คําอธิบาย  มองภาพแลวพยายามใหภาพเคลื่อนมารวมกัน โดยการลูตาเขาหากัน จะ

ปรากฏเปนภาพแมว 1 ตัว เรียกวา การลูตาเขาหากัน คือ การมองภาพแบบ 3 มิติ  

 

ตารางที่ 15 แสดงวิธีการบริหารกลามเนื้อตา วิธีที่ 6 

 

การวิเคราะหโครงสรางงานออกแบบ 

ลักษณะการมองภาพแบบการมองภาพ 3 มิติ 

ในแบบการมองแบบไขวตา โดยอาศัยการลูตา

เขาหากัน (Convergence) จึงเกิดการเคลือ่น

ตัวของภาพ 2 ภาพ ที่มีระยะหางจากตาเทาๆ 

กัน มาอยู ณ จุดกลาง ภาพที่มองเหน็จะเปน

หนึง่เดียว 

 

ส ี

 

 
 

             

สีดํา เพื่อแยกภาพออกจากพื้น  

ไมใหเกิดการสบสนในการมอง

ภาพ 

อิทธิพลของสทีีใชกับภาพเปนสีที่ม ี 

น้ําหนกัออนกวาสีของพื้น โดยแบง

คา  น้ําหนักของสีอยางชัดเจน  
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2. วิเคราะหและสรุปผลคา CFF ที่วัดไดจากกลุมทดลอง 
 

เพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือในงานวิจัยที่สําคัญอีกอยาง คือ  เครือ่งวดั

ความเมื่อยลาของสายตา ( Flicker test) ซึ่งแปลผลการวัดคา CFF แสดงเปนระดับความเมื่อยลา

ของสายตา ดังรายละเอียดในตาราง 
 

                       ตารางที่ 16 การแปลผลจากคา CFF  

 

คา CFF การแปลผล

ต่ํากวา 30 มีความเมื่อยลาของสายตา

30-40 ปกติ

46-50 ไมมีความเมื่อยลา

51 ข้ึนไป ไมมีความเมื่อยลา

 

ที่มา : สุนันทา เกตุอดิศร, “ความเมื่อยลาของสายตาในพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องวีดีที” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535), 10.
 

โดยมีสมการที่แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของการวัดคา CFF คือ 
(คา CFF ที่วัดไดหลังการทดสอบ - คา CFF ที่วัดไดกอนการทดสอบ) 

คา CFF ที่วัดไดกอนการทดสอบ 
= คาเฉลี่ยของคาที่เปลีย่นแปลง (%) 

 

 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะหจากกลุมทดลองจํานวน 30 คน แปลผลและคาออกมาเปน

ตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 แสดงผลการวัดคา CFF กอนและหลังการทดลอง จากกลุมทดลองจํานวน 30 คน 

 

กลุมทดลอง กอนการทดสอบ หลังการทดสอบ คาที่เปลี่ยนแปลง 
1 20 25 25.0%
2 25 25 0.0%
3 20 25 25.0%
4 25 25 0.0%
5 25 25 0.0%
6 20 25 25.0%
7 25 25 0.0%
8 25 25 0.0%
9 20 25 25.0%

10 25 25 0.0%
11 25 25 0.0%
12 25 25 0.0%
13 25 25 0.0%
14 25 25 0.0%
15 25 25 0.0%
16 25 25 0.0%
17 25 25 0.0%
18 25 25 0.0%
19 20 20 0.0%
20 25 25 0.0%
21 25 25 0.0%
22 25 25 0.0%
23 25 25 0.0%
24 25 25 0.0%
25 25 25 0.0%
26 25 25 0.0%
27 25 25 0.0%
28 25 25 0.0%
29 25 25 0.0%
30 25 25 0.0%

คาเฉลี่ยของคาที่เปลีย่นแปลง 3.3%

  
 

คาเฉลี่ยที่ไดจากตาราง จึงเปนผลเฉลี่ยของคาที่เปลี่ยนแปลงความเมื่อยลาไดจากการวัดคา

ความเมื่อยลากอนและหลังการทดสอบ ซึ่งแสดงความเปลี่ยนแปลงของคาความเมื่อยลาทาง

สายตาลดลงรอยละ 3.3 เปนการวัดไดจากกลุมทดลองที่มีความเมื่อยลาของสายตาลดลงรวม 4 

คน จากกลุมทดลองทั้งหมด 30 คน 
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ทั้งนี้  ผลสรุปของการทดลองใชเครื่องมือกับกลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี้ เปนเพียงการ

ทดลองครั้งแรกเทานั้น   คาที่วัดไดจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เพราะโดยหลักของการ

บริหารสายตาเพื่อลดความตึงเครียดของกลามเนื้อตา และลดอาการสายตาเพลียนั้น ถาจะให

ไดผลดีนั้นก็ตอเมื่อเขาใจแทจริงวาทําอยางไร และตองมีความอดทนที่จะทําซ้ําไปมาหลายๆ  คร้ัง 

(ดวงตาของคุณ : 45) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

 

การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการบริหารกลามเนื้อตาเพื่อลดความตึงเครียด

ของสายตาที่เกิดจากปญหากลามเนื้อตาลา และศึกษาวิธีการสรางงานออกแบบเลขนศิลปเพื่อลด

ความเมื่อยลาทางสายตา ที่ชวยลดความเมื่อยลาทางสายตาอันเกิดจากการทํางานที่หนาจอ

คอมพิวเตอรเปนเวลานาน  โดยมีจุดมุงหมายใหสามารถนําชุดงานออกแบบมาติดตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอรทั่วไปที่ใชงานกับบุคคลสายตาปกติ คือ ไมมีความผิดปกติทางการมองเห็น  ที่ทํางาน

อยูหนาจอคอมพิวเตอรได   

แหลงขอมูลในงานวิจัยมาจากงานวิจัย  หนังสือ  เอกสาร และเว็บไซต สวนหนึ่งของขอมูล

จะเกี่ยวกับดานกลามเนื้อตา  การบริหารสายตา และวิธีตรวจวัดสายตา อีกสวนหนึ่งของขอมูล

เกี่ยวกับการออกแบบเลขนศิลป และจากการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญทางดานสายตา และ

ผูเชี่ยวชาญทางดานออกแบบ และกลุมตัวอยางที่มีความเมื่อยลาทางสายตา 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ เครื่อง Flicker Test และแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 1 ชุด 

จากกลุมทดลอง 1 ชุด 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจากตัวแปรตน คือ งานออกแบบเลขนศิลปที่ชวยลดความ

เมื่อยลาของสายตาสําหรับผูที่มีสายตาปรกติ  ที่ตองใชสายตามากในการทํางานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  และตัวแปรตาม คือ การลดความเมื่อยลาจากการทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเปน

เวลานานตามวิธีการบริหารกลามเนื้อตา  ซึ่งจากการศึกษาในการวิจัย พบวา กลุมบุคคลที่มีอาชีพ

ที่ตองเกี่ยวเนื่องกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร (VDT) เปนเวลานานตอเนื่องอยางนอย 4 ชั่วโมง ตอ

วัน จะเกิดอาการแสบตา ปวดตา ตาแดง อันเนื่องมาจากการใชสายตามากในการทํางาน เปน

อาการเมื่อยลาที่เกิดขึ้นกับสายตา ซึ่งสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 
1.  ตัวแปรดานวิธีการออกแบบ คือ  

1.1  ทิศทางการเคลื่อนที่ของภาพ 

การเคลื่อนที่ในงานออกแบบ  โดยหลักแลวใชหลักการออกแบบเลขนศิลป 2 มิติตามทฤษฎี

ของ Wucius Wong  คือ รูปทรง (Form),  การเคลื่อนที่ในรูปแบบตางๆจากตารางพื้นฐาน 

87 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88 

(Variation of the Basic Grid) โครงสรางการแปรเปลี่ยนในรูปแบบตางๆ (Gradation) การใชพื้นที่

วางแบน และ ลวงตา (Flat and Illusory Space) ทําใหเกิดระยะใกล- ไกล ระยะลึก 

1.2 ความเร็ว (Speed) ที่ใชกําหนดการเคลื่อนที่ของภาพในงานออกแบบ ในการ

แปรเปลี่ยนจะสามารถใชในระหวางขั้นตอนการแปรเปลี่ยนรูป หรือทําใหเกิดความเร็วมากขึ้น หรือ 

นอยลง เพื่อใหไดผลที่แปลกแตกตางออกไป ความเร็วในการแปรเปลี่ยนขึ้นอยูกับผลของความ

ตองการในการออกแบบ ในแตละสวนของงานออกแบบ จะใชความเร็วอยูประมาณ 10 วินาที โดย

เปนระดับความเร็วที่เหมาะสม สําหรับการบริหารกลามเนื้อตา 

1.3 การใชสี สีมีสวนชวยใหการออกแบบเลขนศิลป ที่จะทําใหกลุมทดลองเกิดความสบาย

ตาในระหวางการทดลอง จากการเลือกใชกลุมสีโทนเขียว  ฟา และน้ําเงิน ตลอดจนการเลือกใชสีที่

ทําใหความชัดเจนในการมองเห็นภาพระยะใกล โดยใชสีออน กับทําใหภาพเกิดความลกึ โดยใชสีที่

เขมกวา ประกอบกับงานออกแบบบางสวนที่ใชสีดําเปนพื้นภาพ (Background) เพื่อจะชวยใหเกิด

การแยกระหวางภาพกับพื้นภาพในงานออกแบบไดอยางชัดเจน 

 
2.  การวัดคาความเมื่อยลาทางสายตา 
 หลักของ Critical Fusion Frequency (CFF) จากทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาความ

เมื่อยลาของสายตาภายหลังจากใชโปรแกรมการออกแบบฯ เมื่อวัดดวยเครื่อง Flicker Test ใน

ระดับที่ความเมื่อยลาไดลดลงประมาณ 3.3 เปอรเซ็นต 
 
3. ขอเสนอแนะดานการออกแบบ 
        งานวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญทางดานเลขนศิลป เพิ่มเติมในเรื่องของการ

ออกแบบในสวนที่ 4 ซึ่งเปนวิธีบริหารกลามเนื้อตา ลักษณะมองใกลสลับไกล วาอาจจะมีการ

นําเสนอการออกแบบเลขนศิลปใหสอดคลองกับวิธีการบริหารกลามเนื้อตา ในลักษณะดังกลาว 

เปนรูปแบบ ดังนี้ 
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        การออกแบบในลักษณะนี้ อาจเปนอีกแนวทางสําหรับการบริหารกลามเนื้อตา ในสวนที่ 4 ซึ่ง

นักออกแบบสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงตอไป 

 
4. ขอเสนอแนะดานเก็บขอมูลของกลุมทดลอง 
        ในการทําการวิจัยครั้งนี้ เปนการทําวิจัยเพียงครั้งเดียว ของกลุมทดลอง ซึ่งพบวา ผลลัพธที่ได 

ยังไมมีความแตกตางอยางชัดเจนในเชิงของการลดความเมื่อยลาของสายตา ดังนั้น หากตองการ

ใชการออกแบบเลขนศิลปเพื่อลดความเมื่อยลาของสายตาอยางมีประสิทธิภาพ ควรตองใหผูมี

ความเมื่อยลาทางสายตา บริหารสายตาดวยโปรแกรมการออกแบบอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

อาทิเชน ควรตองมีการบริหารสายตาดวยโปรแกรมออกแบบนี้ ทุก 2 ชั่วโมงในการทํางานอยาง

ตอเนื่องหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน และควรตองใชโปรแกรมออกแบบนี้ บริหารสายตาทุก

วัน หรือ ใชโปรแกรมออกแบบฯ นี้ ชวยเหลือนอกเหนือจากการบริหารสายตาดวยวิธีการอื่นๆ 
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แบบสัมภาษณสําหรับผูเชีย่วชาญ 
สําหรบังานวจิัยเชิงคุณภาพเรื่อง การออกแบบเลขนศิลปเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา 
GRAPHIC DESIGN FOR VISUAL FATIGUE REDUCTION 
 
บทนํา 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาหาแนวทางการออกแบบเลขนศิลปเพื่อลดความเมื่อยลาทาง

สายตา  ดังนั้นข้ันตอนสําคัญ คือ การคัดเลือกวิธีการออกแบบเลขนศิลปตามทฤษฎีของ Wucius 

Wong นํามาสรางงานออกแบบใหสอดคลองกับวิธีการบริหารเพื่อลดความเมื่อยลาทางสายตา ซึ่ง

ตองอาศัยคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ     ประกอบกับความรูและประสบการณของผูวิจัยเอง  

แบบสอบถามนี้มีจุดประสงคเพื่อใหงานออกแบบสอดคลองกับวิธีการบริหารสายตา ใน

แบบสอบถามนี้จะประกอบไปดวยวิธีการบริหารสายตาซึงมีจํานวนทั้งสิ้น 6 วิธี และงานออกแบบ

เลขนศิลป 6 แบบ โดยใหทานพิจารณาผลงานซึ่งจับคูระหวางวิธีการบริหารสายตา กับ งาน

ออกแบบ  ใสเครื่องหมายถูก ( ) เมื่อทานเห็นวาผลงานนั้นสอดคลองกับวิธีการบริหารสายตาใน

ชองสอดคลอง ใสเครื่องหมายถูก ( )เมื่อทานเห็นวาผลงานนั้นไมสอดคลองกับวิธีการบริหาร

สายตาในชองไมสอดคลอง และขอเสนอแนะเมื่อเห็นวาไมสอดคลองกับวิธีการบริหารสายตาใน

ชองขอเสนอแนะ ลงในตาราง   ดังนี้ 
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งานออกแบบ สวนที่ 1
แนวทางการออกแบบเลขนศลิป  

วิธีการบรหิารกลามเนื้อตา 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

การลูตาเขาหากัน   

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
งานออกแบบ สวนที่ 2

แนวทางการออกแบบเลขนศลิป  
วิธีการบรหิารกลามเนื้อตา 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 

การเหลือบตาขึ้น-ลงชาๆ 6 คร้ัง โดย

เหลือบตาขึ้นสูงสุดและต่ําสุด 

  

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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งานออกแบบ สวนที่ 3
แนวทางการออกแบบเลขนศลิป  

วิธีการบรหิารกลามเนื้อตา 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

กลอกตาไปขางขวา และซายสลับกัน โดย

กลอกตาไปใหขวาสุด และซายสุด ทาํซ้าํ 2-

3 คร้ัง

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
งานออกแบบ สวนที่ 4

แนวทางการออกแบบเลขนศลิป  
วิธีการบรหิารกลามเนื้อตา 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 

การมองมุมบนซาย-มุมลางขวา และมุมบน

ขวา-มุมลางซาย สลับกัน 6 คร้ัง

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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งานออกแบบ สวนที่ 5
แนวทางการออกแบบเลขนศลิป  

วิธีการบรหิารกลามเนื้อตา 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

การใชสายตามองใกล -ไกล  สลับกัน 

ประมาณ 10 คร้ัง แลวหยุดพัก 1 วินาที ทํา

ประมาณ 2-3 รอบ

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
งานออกแบบ สวนที่ 6

แนวทางการออกแบบเลขนศลิป  
วิธีการบรหิารกลามเนื้อตา 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 

กลอกตาเปนวงกลมชาๆ โดยเริ่มกลอก

ตาตามเข็มนาฬิกากอน แลวกลอกตา

ทวนเข็มนาฬิกาทําประมาณ 10 คร้ัง แลว

หยุดพัก 1 วินาที  ทําประมาณ 2-3 รอบ

  

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามกลุมตัวอยาง 

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความเมื่อยลาของสายตา สําหรับงานวิจยั เรื่อง การออกแบบ
เลขนศลิปเพือ่ลดความเมือ่ยลาทางสายตา  
GRAPHIC DESIGN FOR VISUAL FATIGUE REDUCTION 
วันที่ตอบแบบสอบถาม ....... / ...................... / .................. 
 
1. ขอมูลทั่วไป    

 

ชื่อ ...........................................................นามสกุล................................................................ 

เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง   อายุ ........... ป 

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได .......................................................... 

อาช ีพ  

(  ) เจาหนาทีธุ่รการ / เจาหนาที่ทัว่ไป (Administrator) 

(  ) พนักงานบนัทกึขอมูลหรืองานเรียกหาขอมูล (Data entry) / เจาหนาที่ Call Center 

 (  ) โปรแกรมเมอร / ผูปฏิบัติงานดานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(  ) นักออกแบบ (Designer) /ผูปฏิบัติงานที่ใชคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ 

(Cad/Cam designer) 

 (  ) นักวทิยาศาสตร / นักวิชาการ 

 (  ) นักการตลาด / ฝายขาย 

 (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 

ทานทํางานที่เกี่ยวของหรือใชงานคอมพิวเตอรมานาน ....... ป 
 
2. ขอมูลดานปจจัยเสี่ยง 

2.1 การทํางานของทาน เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร โดยเฉลี่ย วันละ กี่ชั่วโมง 

(  ) 1 ชั่วโมง    (  ) 2 ชั่วโมง    (  ) 3 ชั่วโมง   

(  ) 4 ชั่วโมง   (  ) มากกวา 4 ชั่วโมง 

2.2 ในการใชงานคอมพิวเตอร ทานใชงานติดตอกันในแตละคราวคิดเปนเวลาโดยเฉลี่ยนานเทาใด 

(  ) นอยกวา 1 ชั่วโมง   (  ) 1 ชั่วโมง    (  ) 2 ชั่วโมง   

(  ) 3 ชั่วโมง    (  ) มากกวา 3 ชั่วโมง  
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2.3 ทานใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบใด 

(  ) เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ – desktop (  ) เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุคหรือ laptop 

2.4 ขณะที่ ใช งาน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร  ระยะห างระหว างสายตากับจอคอมพิว เตอร 

มีระยะประมาณเทาใด 

(  ) หางนอยกวา 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต (  ) หางประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต 

(  ) หางประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร       (  ) หางมากกวา 60 เซนติเมตร หรือ มากกวา 2 ฟุต 

 
3 โปรดระบุอาการเมื่อยลา ที่เกิดขึ้นกับทาน จากการใชงานคอมพิวเตอร  

(โปรดเรียงลําดับ ตามอาการที่เกิดขึ้นบอยที่สุด 3 ลําดับแรก) 

(  ) ปวดเมื่อยสายตา               (  ) ปวดหัว 

(  ) มองเหน็ภาพที่หนาจอไมชัดเจน (blur) (  )มองเหน็ภาพสิ่งของที่อยูรอบตัวไมชัดเจน 

(  ) ปวดเมื่อยบริเวณตนคอ หรือ หลงั  (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
4 ทานเคยเกิดอาการเมื่อยลาทางสายตา จนถึงกับตองปรึกษาแพทยหรือไม 

(  ) เคย   (  ) ไมเคย 
5 ปกติทานใชเวลาในการหลับพักผอนชวงกลางคืน โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง 

(  ) นอยกวา 5 ชั่วโมง (  ) 5 ชั่วโมง (  ) 6 ชั่วโมง  

(  ) 7 ชั่วโมง              (  ) 8 ชั่วโมง (  ) มากกวา 8 ชั่วโมง 

 
3. ประวัติการไดรับการดูแลเมื่อเกิดอาการเมื่อยลาทางสายตา 

3.1 หากทานเคยปรึกษาแพทย ดวยอาการเมื่อยลาทางสายตา 
โปรดระบอุาการที่แพทยแจง  
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
3.2 หากทานเคยปรึกษาแพทย ดวยอาการเมื่อยลาทางสายตา 
โปรดระบกุารรักษาที่ไดรบัจากแพทย และระยะเวลา ที่ทานไดรับการรักษา 
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

พัก ใหกลุมทดลอง ทําการทดสอบกับโปรแกรมชวยลดความเมื่อยลาทางสายตา  
เปนเวลาประมาณ 10 นาที 
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4. ขอมูลหลังไดรับการชวยเหลือดวยโปรแกรมชวยลดความเมื่อยลาทางสายตา 

 

คา CFF ที่วัดได กอนและหลังไดรับการชวยเหลือดวยโปรแกรมชวยลดความเมื่อยลาทางสายตา 

 

 กอนการชวยเหลือดวย

โปรแกรม

หลังการชวยเหลือดวย

โปรแกรม

คา CFF ที่วัดได   
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