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บทที่ 1 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

ปจจุบันนี้โลกเรามีการพัฒนาดานคณิตศาสตร และ ศิลปะที่เปนการสรางสรรคผลงานท่ี

งดงามโดยใชอัตราสวนทองคํา เปนอัตราสวนท่ีนักคณิตศาสตร นักวิศวกร สถาปนิก ไดทํากลาวถึง

และใชอัตราสวนทองคําในการออกแบบสิ่งตางๆ และเปนอัตราสวนท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนาน 

และถูกใชอยางแพรหลายในวงการศิลปะ   

วัตถุประสงค 

1.เพื่อศึกษาคนควาเกี่ยวกับอัตราสวนทองคําในชีวิตประจําวันและการประยุกตใชในดาน

ตางๆอาทิเชนดานศิลปะ  

2.เพื่อนําความรู เรื่อง อัตราสวนทองคําไปออกแบบลวดลายโดยใชโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad และ illustrator  

ขอตกลงเบื้องตน 

ดานเนื้อหา 

ศึกษาอัตราสวนทองคําในชีวิตประจําวันและศิลปกรรม ดวย โปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad และ illustrator ในการสรางและนําเสนอ และสถานท่ีตางๆที่ประยุกตจากอัตราสวน

ทองคํา 

ดานเวลา 

ใชเวลา 8 สัปดาห (ตั้งแต 8 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2557) 

ดานสถานที่ 

ที่บานของสมาชิก และ สถานท่ีตางๆที่สมาชิกพบในชีวิตประจําวัน 

ดานประชากร 

4 คน ในการดําเนินงานและสาํรวจ 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถบอกความสําคัญของอัตราสวนทองคําไดและสามารถนํามาประยุกตในดานการ

ออกแบบและศิลปะได 



บทที่ 2 

โครงงานและโครงงานที่เกี่ยวของ 

 ในการจัดทําโครงงานคณิตศาสตรนี้ กลุมของขาพเจาได สรางสรรคภาพลวดลาย โดยใช

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และ Adobe illustrator และ สํารวจสถานที่ตางๆใน

ชีวิตประจําวัน 

เอกสารที่เกี่ยวของ  

1.อัตราสวนทองคํา 

อัตราสวนทองคํา (Golden Ratio) หรือ ฟาย (Φ, Phi) คือ อัตราสวนของจํานวน 2 จํานวน 

กับ ผลลัพธตอจํานวนที่ใหญกวา สามารถเขียนในรูปแบบพีชคณิตไดเมื่อ a>b>0 

� + �

�
=  

�

�
= � 

เมื่อ ฟาย (�) แทนอัตราสวนทองคํา มีคาคือ 

� = 
��√�

�
= 1.6180339887.. 

ศิลปนและสถาปนิกในสมัยทศวรรษที่ 20 ไดสรางสรรคผลงานตามอัตราสวนทองคํา โดยสวน

ใหญในรูปของสี่เหลี่ยมทองคํา โดยเชื่อวาเปนอัตราสวนที่งดงาม นักคณิตศาสตรต้ังแตสมัยยูคลิดได

ศึกษาคุณสมบัติของอัตราสวนทองคําในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีอัตราสวนดานยาวตอดานสั้นเทากับ

อัตราสวนทองคํา หรือ Phi ความพิเศษของสี่เหลี่ยมผืนผาทองคําก็คือ หากแบงเปนสี่เหลี่ยมผืนผา

ทองคําออกเปนสองสวน โดยสวนแรกเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสวนท่ีสองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา จะพบวา

สี่เหลี่ยมผืนผาอันเล็กน้ันเปนสี่เหลี่ยมผืนผาทองคํา ซึ่งหากแบงสี่เหล่ียมผืนผาทองคํานี้ดวยวิธีการเดิม 

สี่เหลี่ยมท่ีเกิดขึ้นใหมก็ยังคงเปนสี่เหลี่ยมผืนผาทองคําเหมือนเดิม 



 

ภาพที่ 2.1 สี่เหลี่ยมทองคํา (Golden rectangle) 

อัตราสวนทองคําไดจุดประกายนักคิดของทุกอาชีพอยางที่ ไม มีเลขตัวไหนทําได ใน

ประวัติศาสตรของคณิตศาสตร การศึกษาอัตราสวนทองคํา พบวา สิ่งตางๆที่มีอยูในธรรมชาติตาง

เกี่ยวของกับคานี้ อาทิ อัตราสวนของความยาวสวนตางๆบนรางกายมนุษย อัตราสวนความกวางและ

ความยาวของฟนซี่หนาของมนุษย การเจริญเติบโตของดอกไมและสัตวเปนตน 

การคํานวณ 

จํานวน 2 จํานวนจะเปนอัตราสวนทองคํา ก็ตอเมื่อ 

� + �

�
=  

�

�
= � 

� + �

�
=

�

�
+

�

�
 

= 1 +
�

�
 

φ + 1 =�� 

�� − � − 1 = 0 

จากสมการแทนดวย 
��±√������

��
 

φ = 
��√�

�
= 1.6180339887.. 

และ      � = 
��√�

�
= −0.6180339887.. 



เพราะ φ เปนอัตราสวนของผลบวกทําให φ ตองเปนคาบวก 

อัตราสวนทองคําน้ันมีความสัมพันธกับลําดับเลขฟโบนักชี (Fibonacci) กลาวคือ คา

อัตราสวนทองคําจะเปนคาของอัตราสวนระหวางคาลําดับเลขฟโบนักชี 2 คาท่ีมีลําดับติดกัน 

ตัวอยางเชน 1597:2584 มีอัตราสวนประมาณ 1:1.618 

 

ภาพท่ี 2.2 สี่เหลี่ยมทองคํากับลําดับเลขฟโบนักช ี

เดอะวิทรูเวียนแมน (the Vitruvian Man) เปนภาพวาดที่มีชื่อเสียงมากของ เลโอนารโด 

ดาวินชี เน่ืองจากเปนภาพ ท่ีแสดงออกถึงความสามารถทางการวาดภาพ ท่ีเปนศิลปผนวกกับความรู

ทางวิทยาศาสตรของดาวินชีในการกําหนดสัดสวน ทางคณิตศาสตรของรางกายมนุษย โดยดาวินชีได

นํา Phi มาใหในกําหนดสัดสวนตางๆ ของรางกาย จนไดภาพวาดของมนุษยเพศชาย ที่มีรูปราง

สมบูรณแบบ และมีสัดสวนถูกตองมากที่สุด ซ่ึงถือวาเปนผลงาน ทางดานกายวิภาคศาสตร ที่กาวล้ํา

สมัยมาก ซึง่ในเวลาตอมา ไดกลายเปนหนึ่งในสัญลักษณ ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

 

ภาพท่ี 2.3 เดอะวิทรูเวียนแมน (the Vitruvian Man) 



การออกแบบหนังสือ 

 

ภาพที่ 2.4 สัดสวนตนฉบับตาม Jan Tschichold 

หนากระดาษมีสัดสวนเปน 2:3 ขอบกระดาษสัดสวนเปน 1:1:2:3 พื้นท่ีสําหรับขอความเปน

สัดสวนทองคํา 

วิหารพารเธนอน และ องคประกอบในดานหนาไดมาตั้งขอสังเกตวาเกี่ยวของกับสี่เหลี่ยมทองคํา  

  

ภาพที่ 2.5 วิหารพารเธนอน ในกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ 

ภาพ “โมนาลิซา” (Mona Lisa) เปนผลงานชิ้นเอกของ เลโอนารโด ดา วินชี จิตรกรชาวอิ

ตาเลียน ซึ่งในขณะนี้ตั้งแสดงอยูท่ีหองเดอะแกรนแกลเลอร่ี ในพิพิธภัณฑลูฟว ประเทศฝรั่งเศส ใน

นาม “ลา โฌกงด” (La Joconde) โมนาลิซาในภาพเปนภาพเหมือนของหญิงสาวชื่อ “ลา จิโอกอน

ดา” (La Gioconda) ภรรยาของฟรานเซสโก เดล จิโอกอนดา ที่ เลโอนารโด วาดขึ้นโดยใชเทคนิค

การวาดภาพแบบสฟูมาโต (sfumato) เพื่อใหโทนสีของภาพออกมาดูนุมเบา 



 

ภาพท่ี 2.6 “โมนาลิซา” (Mona Lisa) 

การวาดภาพ 

นักปรัชญาในศตวรรษที่ 16 เชน Agrippa วาดรูปคนผานรูปดาวหาแฉกในวงกลม เปนนัยวา

มีความสัมพันธกับอัตราสวนทองคํา 

สําหรับสุดยอดผลงานของเลโอนารโด คือภาพ The Last Supper หรืออาหารค่ํามื้อสุดทาย 

และภาพ โมนาลิซา ซึ่งวาดขึ้นภายหลังจากท่ีรูจักกับลูกาในป ค.ศ. 1496 แลว  

The Last Supper มีผูอางวาพบสัดสวนแหงสวรรคในรูปรางของ โตะ ผนัง และหนาตาง 

สวนภาพ โมนาลิซา อางกันวาวงใบหนาของเธอเปนสัดสวนแหงสวรรค 

สําหรับผูที่รูจักกับสัดสวนแหงสวรรคแลว และหากไดลองวัดระยะตางๆ ในภาพอาหารค่ําม้ือสุดทาย ก็

จะพบโดยไมยากวาไมมีสวนใดท่ีใกลเคียงกับคาฟายเลย 

สวนในภาพ โมนาลิซา มีปญหาวาจะหาสัดสวนแหงสวรรคจากบริเวณไหน เน่ืองจากไมมีรูป

เลขาคณิตใดๆ บนภาพ และหากจะวัดวงใบหนาก็ไมแนชัดวาจะวัดจากจุดใดถึงจุดใด จึงเปนการงายท่ี

จะกลาวอางโดยขีดเสนวัดระยะไดตามใจชอบเพื่อใหตรงกับคาฟาย สัดสวนแหงสวรรคบนวงใบหนา

เจาของรอยยิ้มปริศนาจึงดูเลื่อนลอยพอสมควร ยิ่งหากพิจารณาในมุมของการสรางงานศิลปะ เลโอ

นารโดไมตองการสัดสวนแหงสวรรคมาเปนตัวชวยเลย เขาไดชื่อวาเปนเจาแหงการสรางภาพ 

Perspective การวาดภาพมัวๆ แบบ “สฟูมาโต” ความสมบูรณแบบในสัดสวนของคนที่เขาศึกษากาย



วิภาคมาอยางละเอียด และการถายทอดอารมณบนใบหนาบุคคลในภาพ ผลงานของเลโอนารโดจึงมี

ชีวิตและสมจริง จนไดรับการยกยองใหเปนผลงานชิ้นเอกแหงยุคเรอเนซองซ 

ในทางกลับกัน ลูกา พาซีโอลี ตองการความสามารถในการวาดภาพมีมิติแบบ Perspective 

ของเลโอนารโดเพื่อชวยแสดงรูปทรงเหลี่ยมที่เก่ียวของกับสัดสวนแหงสวรรค 

นับไดวาเลโอนารโดเปนคนแรกท่ีวาดภาพแสดงมิติความลึกของรูปทรงเหลี่ยมใหเห็นกันอยาง

แจมแจง ลูกา ถึงกับประกาศเกียรติคุณสูงสุดของเลโอนารโดไวในหนังสือ The Divine Propotion วา 

“ The most excellent painter in perspective , architect , musician , the man endowed 

with all virtues , Leonado Da Vinci , who deduced and elaborated a series of diagrams 

of regular solids. ”  

 การศึกษาทางสถิติใน 565 ผลงานศิลปะของจิตรกรที่ดีท่ี  แตกตางกันดําเนินการในป ค.ศ.

1999  พบวาศิลปนเหลาน้ีไมไดใชอัตราสวนทองคํา การศึกษาสรุปไดวา  อัตราเฉลี่ยของทั้งสองดาน

ของภาพวาดการศึกษา คือ 1.34  มีคาเฉลี่ยสําหรับศิลปนแตละคนตั้งแต 1.04 (Goya) ท่ี 1.46 

(Bellini) ในขณะที่ Pablo Tosto จดทะเบียนกวา 350 ผลงานโดยศิลปนที่รูจักกันดีรวมกวา 100 ซึ่ง

มีผาใบที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีทองและสัดสวนราก -5,  และอื่น ๆ ที่มีสัดสวนเหมือนราก  -2,  3,  4,  

และ  6 

ภาพท่ี 2.7                                                               

ภาพวาดของรางกาย ของมนุษยในรูปดาวหาแฉก ที่แสดง

ใหเห็นความสัมพันธ กับ อัตราสวนทองคํา 

 

 

 

 

 

 



การแบงสวนของเสน 

ขั้นตอนวิธีการดังตอไปนี้ เปนการสรางทางเรขาคณิต ท่ีแบงสวนของเสนออกเปนสองสวน

สายท่ีอัตราสวนของเสนท่ียาว กับสวนของเสนที่สั้น  เปนอัตราสวนทองคํา  : 

 1.  มีสวนของเสน AB, BC สรางเสนตั้งฉาก BC ที่จุด B กับ BC ที่มีความยาวเปนครึ่งหน่ึง

ของ AB วาด AC ที่ดานตรงขามมุมฉาก 

2.  วาดโคงดวย  C  ศูนย  และรัศมี  BC  โคงนี้ตัดกับดานตรงขามมุมฉาก AC ที่จุด  D 

 3.  วาดโคงกับศูนย  และรัศมี  AD  โคงนี้ตัดสวนของเสนเดิม  AB  ที่จุด  S  แบงเดิมสวน AB  

เปนสวนเสน  AS  และ  SB  ท่ีมีความยาวในอัตราสวนทองคํา 

 

    ภาพที่ 2.8 การแบงสวนของเสนตามอัตราสวนทองคํา 

 

 

สามเหลี่ยมทองคํา 

สามเหลี่ยมทองคํา สามารถจะมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ABC กับสัดสวน ที่แบง

ครึ่งมุม  C  ไดสามเหลี่ยม  CXB  ใหมซึ่งเปนรูปสามเหลี่ยมคลายกับตนฉบับ 

ถามุม  BCX  =  α  แลว  XCA  =  α  เพราะแยกเปนสองสวนและ  CAB  =  α  เพราะ

รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน ;  ABC  =  2α จากสมมาตรหนาจั่วเดิม  และ  BXC  =  2α โดยความ

คลายคลึงกัน  มุมภายในรูปสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นถึง  180 °  เพื่อให  5α  =  180  ให  α  =  36 ° 

ดังนั้นมุมของสามเหลี่ยมทองคําจึง  36°-72°-72°  มุมท่ีเหลือสามเหลี่ยมหนาจั่วปาน  AXC  (บางครั้ง

เรียกวาแสงแดดสีทอง หรือ Golden gnomon) 36°-36°-108 ° 

 สมมติวา  XB  มีความยาว 1 และที่เราเรียก  BC  ระยะทาง  φ  เพราะหนาจั่วสามเหลี่ยม 

XC  =  XA  และ  BC  =  XC  ดังนั้นเหลาน้ียังมีระยะทางใน  φ  ความยาว AC  =  AB จึงเทากับφ 

+ 1 แตสามเหลี่ยม  ABC  เปนรูปสามเหล่ียมคลายกับ  CXB  ดังนั้น  AC / BC  =  BC / BX  และ

อื่น  AC  ยังเทากับ  φ^2   ดังนั้น φ2  =  φ + 1,  φ  ยืนยันวา เปนจริงตามอัตราสวนทองคํา 



 ในทํานองเดียวกัน อัตราสวนของพื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ  AXC  ที่จะมีขนาดเล็ก  

CXB  เทากับ  φ  ในขณะที่อัตราสวนผกผันจะเปน  φ - 1 

 

ภาพที่ 2.9 สามเหลี่ยมทองคํา 

 

 

 

รูปหาเหลี่ยม 

ในรูปหาเหลี่ยมปกติ อัตราสวนระหวางดานขาง และเสนทแยงมุมเปน  (เชน 1 / φ) ในขณะ

ที่เสนทแยงมุมตัด แตละสวนอื่นๆ ในอัตราสวนทองคํา 

อัตราสวนระหวางความยาวของเสนทแยงมุมกับความยาวดานของรูปหาเหลี่ยมดานเทาจะมี

คาเทากับ Phi เสมอ 

 

ภาพท่ี 2.10 ภาพแสดงอัตราสวนของรูปหาเหลี่ยม 

รูปดาวหาแฉก 

ในรูปดาวหาแฉกและรูปหาเหลี่ยม เราจะพบสัดสวนแหงสวรรคปรากฏเต็มไปหมด ดังรูป 

นอกจากน้ีภายในตรงกลางรูปดาวหาแฉกยังปรากฏรูปหาเหลี่ยมดานเทา ซึ่งหากลากเสน

เชื่อมภายในก็จะเกิดรูปดาวหาแฉกรูปเล็กท่ีมีสัดสวนแหงสวรรคข้ึนซ้ําอีก และเราสามารถสรางรูปซ้ําๆ 

เชนนี้ไปไดไมรูจบ 



ลูกาไดขอให เลโอนารโด ดาวินชี วาดภาพรูปทรงเหลี่ยมตางๆ ประกอบในหนังสือ The 

Divine Propotion ของเขา โดย เลโอนารโด ดาวินชี วาดไวราว 60 ภาพ จากแบบจําลองที่ทําดวยไม 

ขอเท็จจริงท่ีวา เลโอนารโด ดาวินชี สนิทกับลูกาและไดวาดภาพประกอบในหนังสือ The 

Divine Propotion ทําใหไมมีขอกังขาวาเขารูจักคุนเคยกับสัดสวนแหงสวรรคหรืออัตราสวนทองคําน้ี

หรือเปลา 

แตที่อางวาเลโอนารโดใชสิ่งดังกลาวในภาพวาดผลงานสุดยอดของเขา “เดอะวิทรูเวียนแมน” ยังเปน

สิ่งที่ตองพิสูจน 

 

     รูปที่ 2.11 รูปดาวหาแฉกสีที่แสดงถึงความสัมพันธ

กับอัตราสวนทองคํา 

 

 

 

ทฤษฎีบทของปโตเลม ี

 คุณสมบัติอัตราสวนทองคําของ รูปหาเหลี่ยม จะพิสูจนไดโดยใชทฤษฎีบทของปโตเลมี ไป

เปน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  โดยการเอาจุดหน่ึงออก ถาดานยาวรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนและเสน

ทแยงมุมเปน b, และดานสั้นเปน a แลวทฤษฎีบทของปโตเลมี ท่ี �� = �� + �� ซึ่งได 

 
           

รูปสามเหลี่ยมที่มีดานตางๆ เปนลําดับทางกาวหนาทางเรขาคณิต 

ถาความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมเปนรูปแบบกาวหนาทางเรขาคณิต (Geometry 

progression) และอยูในอัตราสวน 1 : r : r2,  ท่ี r  คือ  อัตราสวนทั่วไปแลวจะตองอยูในชวง  φ-1

<R<φ  ซึ่งเปนผลมาจากรูปสามเหลี่ยม ความไมเทาเทียมกัน (ผลรวมของสองดานของสามเหลี่ยม  

จะตองมีขนาดใหญกวาความยาวของดานที่สาม)  ถา  r  =  φ  แลวสั้นทั้งสองฝาย  คือ  1  และ  φ  



แตผลรวมของพวกเขาคือ  φ2,  r<φ  การคํานวณที่คลายกันแสดงใหเห็นวา  r> φ-1  รูป

สามเหลี่ยมท่ีมีดานในอัตราสวน 1 : √φ : φ  เปนสามเหลี่ยมดานขวา  (เพราะ 1 + φ = φ2)  ท่ี

รูจักกันเปนรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร 

 

  

       ภาพท่ี 2.12 อัตราสวนทองคําในรูปหาเหลี่ยม 

สามารถคํานวณได โดยใชทฤษฎีบท ของ ปโตเลมี 

 

 

 

2.โปรแกรม The Geometer’s sketchpad 

การใชงานเบื้องตน 

การสรางสวนของเสนตรงทีย่าวเทากับความยาวของสวนของเสนตรงที่กําหนดให 

ให AB เปนสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให 

1.  กําหนดจุดอิสระใดๆ 1 จุด บริเวณท่ีวาง สมมติชื่อ จุด C 

2.  เลือกจุด C และสวนของเสนตรง AB -->ที่เมนูสราง 

เลือกคําสั่ง วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและรัศม ี

จะไดวงกลมที่มี C เปนจุดศูนยกลาง มีรัศมียาวเทากับสวนของเสนตรง AB 

3.  เลือกเสนวงกลม C -->ที่เมนูสราง 

เลือกสรางจุดบนเสนรอบวง สมมติชื่อจดุ D 

จากนั้น ลากสวนของเสน ตรงเชื่อมระหวางจุดศูนยกลางกับ จุดอิสระD จะได สวนของเสนตรง CD 

มีความยาวเทากับสวนของเสนตรง AB ตามตองการ 



4.  ซอนสวนที่ไมตองการโดยเลือกวัตถุนั้นๆ แลว เลือกที่เมนูแสดงผล—> ซอนอ็อบเจกต 

 

ภาพท่ี 2.13 การสรางสวนของเสนตรงใหเทากับเสนตรงที่กําหนดให 

การระบายส ี

การระบายสีบริเวณภายในรูปตางๆ ที่เกิดจากการสรางสามารถทําไดดังน้ี 

1.  สรางรูปสี่เหลี่ยมใดๆ ขึ้นมา 1 รูป ตั้งชื่อเปนสี่เหลี่ยม ABCD 

2.  เลือกที่จุด A, B, C และ D (โดยเรียงไปตามแนวเสน) เลือกท่ีเมนูสราง คําสั่งภายในรูป 

สี่เหลี่ยม จะไดสีบริเวณภายในรูป 

 

ภาพที่ 2.14  การระบายส ี

 

 



การสรางรปูสามเหลี่ยมมุมฉาก 

1.  สรางสวนของเสนตรง AB 

2.  เลือกท่ีจุด A และสวนของเสนตรง AB ใชคําสั่งสรางเสนตั้ง ฉาก จากเมนูสราง 

3.  สรางจุดอิสระบนเสนตั้งฉากท่ีไดตั้งชื่อเปนจุด C 

4.  เชื่อมสวนของเสน ตรง AC และ สวนของเสนตรง BC 

 

ภาพท่ี 2.15 การสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

การแปลงทางเรขาคณิต 

การเลื่อนขนาน 

1. สรางและเลือกรูปเรขาคณิตที่ตองการจะเลื่อนแบบตายตัว 

2 .สํารวจโดยการลากรูปตน แบบ หรือ สวนตางๆของรูป ----> การแปลง ----> เลื่อนขนาน 

แลวเลือกแบบของการเลื่อน แบบเชิงขั้วหรือแบบสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

3. กําหนดการเลื่อนแบบอื่น ทําไดดังนี้ สรางจุด 2 จุดใดๆ เพื่อกําหนดเปน เวกเตอรจากจุดแรก

ไปยังจุดท่ีสอง คลิกเลือก 2 จุดนี้ตามลําดับแลว 

4. สํารวจโดยการลากรูปตนแบบ สวนตางๆของรูป หรือจุดที่แสดงเวกเตอร 

--->การแปลง ---> ระบุเวกเตอร คลิกเลือกรูป 

---> การแปลง ---> เลื่อนขนาน 

 



หมุน  

การแปลงโดยวิธีหมุนนี้แยกออกเปน 2 ชนิดดังนี้ 

หมุนดวยมุมคงท่ี เลือกจุดศูนยกลางของการหมุนกอน แลวไปที่เมนูการแปลง เลือกระบุจุด 

ศูนยกลาง เลือกวัตถุตนแบบท่ีจะทําการแปลง ไปที่เมนูการแปลง เลือก หมุน จะเกิดกลองขอความ

หมุน เลือกมุมคงท่ี ใสคามุมที่ตองการ กดปุม หมุน ก็จะไดวัตถุตามตองการ เชน หมุนจุด B รอบจุด A 

ดวยมุม 30 องศาไดจุด B′  

หมุนดวยมุมท่ีระบุ เลือกจุดศูนยกลางของการหมุนกอน แลวไปที่เมนูการแปลง เลือกระบุจุด

ศูนยกลาง เลือกจุด 3 จุดที่ทําใหเกิดมุมที่ตองจะหมุนตามมุมนั้น ไปที่เมนู การแปลง เลือกระบุมุม 

เลือกวัตถุตนแบบที่จะทําการแปลง ไปที่เมนูการแปลง เลือกหมุน จะเกิดกลองขอความหมนุ เลือกมุม

ที่ระบุ กดปุมหมุน ก็จะไดวัตถุตามตองการ เชน หมุนจุด E รอบจุด D เทากับขนาดของมุม A องศาได

จุด E′ 

สะทอน เปนการสรางวัตถุที่สะทอนกับวัตถุ ตนแบบผานเสนสะทอน เหมือนเรามองตัวเองในกระจก 

ดังนั้นวัตถุท่ีไดจะมีลักษณะเหมือนวัตถุตนแบบทุกอยาง โดยเสนสะทอนเปนตัวกําหนดระยะทางและ

ทิศทาง วิธีการ คือตองมีวัตถุตรง เลือกวัตถุตรง ไปเมนูการแปลง เลือก ระบุเสนสะทอน เลือกวัตถุ

ตนแบบ ไปท่ีเมนูการแปลง เลือกสะทอน ก็จะไดวัตถุตามตองการ 

3.โปรแกรม Adobe illustrator  

การใชงานเบื้องตน 

เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม มีดังนี้  

Selection tool เครื่องมือกลุมนี้วาดวยเรื่องการเลือกวัตถุ ประกอบไปดวย 

 Selection tool (ลูกศรสีดํา) ใชเลือกวัตถุทั้งชิ้น 

 Direct-selection tool (ลูกศรสีขาว) ใชเลือก points หรือ path ของวัตถุ (กดคีย Alt) 

 Magic wand tool (ไมเทาวิเศษ) เปนเครื่องมือใหม ใชเลือกวัตถุท่ีมีสีเดียวกัน  

 Lasso tool ใชเลือกโดยการคลิกเมาส Drag การใชงานเหมือนใน Photoshop (กดคีย Alt 

และ Shift) 

 Create tool เครื่องมือกลุมนี้วาดวยการสรางวัตถุตางๆ ไมวาจะเปนเสน รูปทรงตางๆ และ

ตัวหนังสือ 



 Pen tool สรางเสน path อยางแมนยํา โดยการใชแขน มีผลทําใหวัตถมุีจุดนอย-นอยมาก 

สวนเครื่องมือยอยจะเอาไวใชปรับแตง curved ไมวาจะเปนการเพิ่มจุด ลบจุด หักแขนของ

แกนเสนสัมผัส (กดคีย Alt) 

 Type tool ใชสรางตัวหนังสือ ขอความตางๆ สวนเครื่องมือยอย ก็งายๆตามรูป ใชพิมพ

ตัวหนังสือใหอยูในกรอบบาง ทําตัวอักษรวิ่งตาม paths 

 Line segment tool สําหรับสรางเสนตรง  

 Basic shape tool สําหรับวาดรูปทรงพื้นฐาน หลายเหลี่ยม และวงกลม รูปดาว และ flare 

tool ใชสราง Affect lens-flare  

 Paintbrush tool แปรงที่เอาไวสาํหรับสรางเสน path โดยการ drag เมาสลากอยางอิสระ 

สามารถใช brush แบบพิเศษ  

 Pencil tool จะคลายๆ paintbrush tool แตจะมีเครื่องมือยอยใหเรียกใชในการแกไขเสน 

ซึ่งจะชวยในการปรับแตงแกไข และทําใหงานดูดี เร็วขึ้น  

Transform tool เครื่องมือกลุมนี้ใชในการปรับแตงรูปทรงของวัตถุ ไมวาจะเปนหมุน เอียง บิด กลับ

ดาน ยอ ขยาย  

 Rotate tool ใชในการหมุนวัตถุ โดยการกําหนดจุดหมุนกอนแลวจึงทําการหมุน ซึ่งสามารถ

กําหนดไดวาตองการหมุนก่ีองศา  

 Reflect tool ใชในการกลับดานของวัตถุ  

 Twist tool ใชในการบิดวัตถุ โดยการกําหนดจุดกอนแลวจึงทําการบิด ซึ่งสามารถกําหนดได

วาตองการบิดมากนอย  

 Scale tool ปรับยอขยายวัตถุ  

 Shear tool ใชเอียงวัตถุ  

 Reshape tool ใชเพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ 

 The warp tool ใชโนมวัตถุใหบิดเบี้ยว  

 Twirl tool ทําใหวัตถุบิดตามจุดท่ีกําหนด  

 Pucker tool ดึงดูดจุดใหเขาสูจุดศูนยกลาง  

 Bloat tool ทําใหวัตถุแบออก  

 Scallop tool ดึงวัตถุใหเขาศูนยกลางพรอมกับสรางรอยหยัก  

 Crystallize tool ขยายวัตถุใหออกจากศูนยกลางพรอมกับสรางรอยหยัก 

 Wrinkle tool สรางคลื่นใหวัตถุ  

 Free transform tool ยอ ขยาย หมุน เอียง วัตถุ โดยอิสระ    



Special tool เปนเครื่องมือใหมที่จัดการเก่ียวกะ Symbol และ graph 

 Symbol tool ใชจัดการเก่ียวกับ symbol ซึ่งมีเครื่องมือยอยมากมาย แตจะไมขอกลาวถึง 

เพราะเครื่องมือแตละชิ้นมีไอคอนท่ีงายตอการเขาใจอยูแลว  

 Graph tool ใชสราง graph ในรูปแบบตางๆ  

Paint color tool เปนกลุมเครื่องมือท่ีใชจัดการเรื่องของสี 

 Mesh tool ในการสราง point และมีแกนในการควบคุม ( 

 Gradient tool เครื่องมือไลระดับสี ซ่ึงมีการไลระดับอยูดวยกัน 2 แบบ คือ Linear และ 

Radial ใชการลากจากจุดเริ่มตน และ สิ้นสุดที่จุดปลอยเมาส ในการควบคุมการไลระดับของ

สี  

 Eyedropper tool หลอดดูดสี ใช copy สีของวัตถุ สามารกําหนดไดดวยวาจะ copy 

ลักษณะอยางไร อะไรบาง  

 Paint bucket tool สวนใหญจะใชควบคูกับ eyedropper tool โดยใชเทสีลงบนวัตถุ  

 Measure tool เครื่องมือวัดขนาด 

 Blend tool เครื่องมือไลระดับการเปลี่ยนรูปรางและสี สามารถควบคุมการไลระดับได 3 

ชนิด 

 Auto trace tool ใชในการ trace จากภาพตนฉบับที่เปน bitmap ไปเปน Vector ซึ่งเปน

เครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะ 

View tool กลุมเครื่องมือกลุมน้ีจะเนนที่มุมมองเปนหลัก 

 Slice tool ใชเกี่ยวกับการตัดแบงภาพออกเปนสวนๆ ใชในงานเว็บ 

 Scissors tool ใชคลิกบริเวณ Outline ของวัตถุเพื่อกําหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออก

จากกัน  

 Knife tool ใช drag ลากผานวัตถุเพื่อแยกวัตถุออกจากกันเปน 2 สวน โดยจะทาํการ close 

paths ใหเราโดยอัตโนมัต ิ

 Hand tool ใชเลื่อนดูบริเวณพื้นที่การทํางานบนหนาจอ  

 Page tool ใชกําหนด print size 

 Zoom tool ใชยอ และ ขยายพื้นที่การทํางาน  

 

 

 

 



ตัวอยางการสรางรปูส่ีเหลี่ยมทองคําใน illustrator 
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ภาพที่ 2.16 ภาพแสดงถึงขั้นตอนการสรางสี่เหลี่ยมทองคํา 

โครงงานที่เกี่ยวของ  

โครงงาน เครื่องมือวัดความสวย ของ นายสหรัฐ สระสงคราม และ นายปฏิภาณ ศรีมีชัย 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึง่เปนสวนหน่ึงในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 เพื่อใชวิเคราะหความเหมาะสมของสัดสวน

ใบหนาของบุคคล โดยใชหลักการของอัตราสวนทองคําเปรียบเทียบกับอัตราสวนท่ีไดจากใบหนา

บุคคล โดยอัตราสวนจากใบหนานั้นไดมาจากการทําการตรวจจับใบหนา ซึ่งไดจากรูปภาพท่ีไดจาก

การจับภาพจากกลองวีดีโอ และตรวจหาตําแหนงบนใบหนาที่จําเปนในการคํานวณหาอัตราสวนเพื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราสวนทองคํา ซึ่งโปรแกรมสามารถวิเคราะหหาคาความเหมาะสมของสัดสวน

ใบหนาบุคคลและแสดงผลเปนคะแนนเต็ม 10 ตามความเหมาะสมของสัดสวนใบหนาของแตละบุคคล 



บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการทําโครงงาน 

1.อุปกรณและโปรแกรมที่ตองมีในการทําโครงงาน 

ความตองการของระบบ 

คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ  

 Windows XP Service Pack 3 หรือ Windows 7 Service Pack 1 ขึ้นไป  

 Mac OS X 10.6.8 ขึ้นไป (แนะนํา OS X 10.8) 

 หนวยความจําหลัก หรือ แรม อยางนอย 1 GB 

 การแสดงผล 1024 x 768 (แนะนํา 1280 x 800) 

โปรแกรมหลักท่ีจําเปน 

 The Geometer’s Sketchpad 

 Adobe illustrator CS6 ขึ้นไป 

โปรแกรมทางเลือก 

 Adobe Photoshop CS6 ขึ้นไป 

 Inkscape รุน 0.48.5 ขึ้นไป 

2.วิธีการดําเนินงาน 

ขั้นตอนแรก ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 การทดลองสรางสรรคภาพอยางอิสระ 

สมาชิกจะทดลองวาดลงในกระดาษ A4 แลวนํามาสรางสรรคภาพอยางอิสระตามหลักของ

อัตราสวนทองคํา  

ขั้นตอนสอง ปฏิบัติงานครั้งที่ 2 การสรางสรรคภาพเปนไปตามกําหนดหัวขอ 

มีการกําหนดหัวขอ ขึ้นมาดังนี้  

1) ธรรมชาติ 2) ความเรียบงาย 3) ความเปนเอกภาพ 4) สิ่งมหัศจรรยในเมืองใหญ 5) โลโก สัญลักษณ 

6) ความเปลี่ยนแปลง 7) การขัดแยง 8) จารีต-ประเพณี 9) กฎหมาย 10) ความฝน 



11) ปญหาในสังคม 12) ความพอเพียง 13) ความสมดุล 14) หนังสือ 15) ความรู 16) ความดี – ความ

ชั่ว 17) ศาสนา 18) เทคโนโลยี 19) ความงาม 20) ศิวิไลซ 

เลือกหัวขอดังกลาวแลวนํามาสรางสรรคโดยใชสีและลายเสน และเปนไปตามหลักของ

อัตราสวนทองคํา 

ขั้นตอนสาม ปฏิบัติงานครั้งที่ 3 การสรางสรรคภาพโดยการดัดแปลง จํานวน 2 ภาพ 

ในงานนี้ควรใช Adobe Photoshop ดวย 

1. เลือกภาพใดๆก็ไดที่ตองการ แตภาพน้ันตองมิไดใชหลักของอัตราสวนทองคํา 

2. ดัดแปลงภาพดังกลาวอยางอิสระ โดยตองใหเปนอัตราสวนทองคํา 

ขั้นตอนสี ่ปฏิบัติงานครั้งที่ 4 การสรางสรรคภาพโดยใชเฉพาะเสนและสีขาวดํา จํานวน 2 ภาพ 

สมาชิกจะสรางสรรคภาพอยางอิสระ แตตองใชเฉพาะเสน และ ลงสีไดเพียง ขาว-ดํา เทานั้น 

และเปนไปตามหลักของอัตราสวนทองคํา 

ขั้นตอนหา ปฏิบัติงานครั้งท่ี 5 การสรางสรรคภาพโดยใชเสนโคงและสีจํานวน 2 ภาพ 

สมาชิกจะสรางสรรคภาพอยางอิสระ เนนที่เสนโคง และใชเฉพาะสีตางๆเทานั้น และเปนไป

ตามหลักของอัตราสวนทองคํา  

ขั้นตอนหก มอบหมายหนาท่ีในการสํารวจนอกสถานท่ีในชีวิตประจาํวัน โดยแบงให 2 คนแรก ใน

สัปดาหนั้นๆ สวนอีก 2 คน ในสัปดาหถัดไป โดยมีวิธีการดงันี ้

1. ผูสํารวจเม่ือเดินทางออกนอกเคหสถาน สังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว พิจารณา อาทิเชน ปาย 

สัญลักษณตางๆ วา สิ่งใดนาจะมาจากการสรางสรรคโดยใชหลักของอัตราสวนทองคํา 

2. ผูสํารวจบันทึกภาพดังกลาว ลงในโทรศัพทมือถือ หรือ กลอง ของผูสํารวจ 

 

ขั้นตอนเจ็ด ปฏิบัติงานครั้งที ่6 การสรางสรรคภาพโดยเปนรูปทรง 3 มิติ จํานวน 2 ภาพ 

สมาชิกจะสรางสรรคภาพอยางอิสระ หรือ ตามหัวขอในขั้นตอนท่ีสองก็ได แตตองเปนรูปทรง

สามมิติ โดยใชสีตางๆและลายเสน และเปนไปตามหลักของอัตราสวนทองคํา 

 

 



ขั้นตอนแปด ปฏิบัติงานครั้งที่ 7 สรุปแนวคิดการออกแบบ 

สมาชิกทุกคนจะสรุปแนวคิดและหลักการออกแบบในการสรางสรรคภาพโดยรวม พรอม

อธิบายการนาํไปใชของอัตราสวนทองคําในภาพตางๆ ลงในกระดาษ A4 

ขั้นตอนเกา ปฏิบัติงานครั้งที่ 8 การรวมกันสรางสรรคภาพ 

ในงานนี้ทําทั้งกลุม สรางสรรคภาพอยางอิสระตามหลักของอัตราสวนทองคํา โดยใชกระดาษ 

ขนาดอยางนอย A3 แลวลงสดีวยสีโปสเตอร สีน้ํา หรือ สีไม 

ขั้นตอนสิบ การเขียนรายงาน 

หลังจากปฏิบัติงานตามแผนเสร็จแลว ก็ดําเนินการเขียนรายงานพรอมสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการทดลองและวิเคราะหผล 

1.สรางสรรคภายใตหัวขอ: ทดลองสรางสรรคภาพอยางอิสระ 

 
ภาพที่ 4.1 งานครั้งที่ 1 ภาพ 1 

 เปนการสรางสรรคโดยการสรางเสนคดโดยอยูที่อัตราสวนทองคําแลวสิ้นสุดท่ีจุดตรงขามของ

จุดตัดอัตราสวนทองคํา 

 
ภาพที่ 4.2 งานครั้งที่ 1 ภาพ 2 

        เปนการสรางสรรคโดยการสะทอนสี่เหลี่ยมผืนผาทองคํา จนไดครบเปน 4 ภาพดังรูป 



2.สรางสรรคภายใตหัวขอ: สรางสรรคภาพเปนไปตามกําหนดหัวขอ 

 

ภาพที่ 4.3 งานครั้งที่ 2 ภาพ 1 

หัวขอที่เลือกคือ ธรรมชาติ การหมุนของสี่เหลี่ยมดานขนานกับมุม 30*0,618 แลวสะทอน

ครึ่งหนึ่งและมีการไลสี 

 

ภาพที่ 4.4 งานครั้งที่ 2 ภาพ 2 

หัวขอที่เลือก คือ เทคโนโลยี เปนการสรางสรรค โดยการเรยีง code ของ Brainfuck ท่ีได

ออกมาเปน "Hello World" อยูบนเสนขดที่ไลจากจุดตัดของอัตราสวนทองคําจนถึงจุดขอบลางขวา

และไลสี 



 

ภาพที่ 4.5 งานครั้งที่ 2 ภาพ 3 

        สรางสรรคภาพในหัวขอ ความสมดุล วงกลมแรกมีเสนผานศูนยกลางยาว 1.618 วงกลมตอๆไป

คูณดวย 1.618 ไปจนครบ 4 ภาพ 

 

ภาพที่ 4.6 งานครั้งที่ 2 ภาพ 4 

สรางสรรคภาพในหัวขอ ความสมดุล  วิธีการ  คือ  ใหวงกลมวงแรกมีเสนผานศูนยกลางยาว  

1.618  ซ.ม.  แลววงตอๆไปก็ใหคูณ  1.618  ไปเรื่อยๆ  จนครบ  4  ภาพ แลวนาํมา วางเรียงกัน ดัง

รูป วงกลมยอยในแตละสวน  ตอจากน้ัน  ก็ทําหมุนภาพรอบจุด  ทีละ  90  องศา  ใหไดท้ังหมดรวม  

4  ภาพ 

 



3.สรางสรรคภายใตหัวขอ: การสรางสรรคภาพโดยการดัดแปลง 

ภาพที่ 4.7 งานครั้งที่ 3 ภาพตนฉบับ 

 

เมื่อดัดแปลงแลว ได 2 ภาพ                   

     

ภาพท่ี 4.8 งานครั้งที่ 3 ภาพ 1 

เปนการสรางสรรคเปนการเปลี่ยนภาพใหขาวดําและเปลี่ยนสีดําเปนสีแดงและใช Plastic 

filter แลวยอภาพใหเล็กลง 61.8% แลวหมุนดวยขนาด 30*1.618 



 

ภาพที่ 4.9 งานครั้งที่ 3 ภาพ 2 

     เปนการใช neon filter แลวลดขนาดของรูปลง 61.8% และหมุนภาพในอัตราสวนของ 30 องศา 

* 1.618 

4.สรางสรรคภายใตหัวขอ: การสรางสรรคภาพโดยใชเฉพาะเสนและสีขาวดํา 

 

รูปภาพท่ี 4.10 งานครั้งท่ี 4 ภาพ 1 

เปนการสรางสรรคโดยการสรางรูปหาเหลี่ยม โดยมีความยาวในแตละดานเปน 1 ซม. จากนั้นขยาย 

1.618 เทา 2 ครั้ง แลวนํามาหมุนดังรูปแลวตีกรอบเปนรูปหาเหลี่ยม 



 

ภาพท่ี 4.11 งานครั้งท่ี 4 ภาพ 2 

เปนการสรางสรรคโดยการสรางรูปหาเหลี่ยม ที่มีความยาวในแตละดานเปน 1 ซม.  

ตอจากน้ันก็ทําการขยายภาพ 1.618 เทา 3 ครั้ง แลวนํามาเรียง ตอจากนั้นนํามาหมุนแลวเรียงดังรูป 

 

ภาพที่ 4.12 งานครั้งที่ 4 ภาพ 3 

 

 



 

ภาพท่ี 4.13 งานครั้งท่ี 4 ภาพ 4 

เปนการสรางเสนโคงเปนลวดลายตางๆโดยที่จุดควบคุมอยูที่ขอบของภาพและอัตราสวน

ทองคํากับจุดกึ่งกลาง 

 

ภาพท่ี 4.14 งานครั้งท่ี 4 ภาพ 5 

เปนการนําขดหอยมามาประยุกตทําใหซอนกัน โดยปกติเปนเสนโคงก็ทําใหเปนเสนตรง 

 

 

 



5.สรางสรรคภายใตหัวขอ: การสรางสรรคภาพโดยใชเสนโคงและสี 

 

ภาพท่ี 4.15 งานครั้งท่ี 5 ภาพ 1 

เปนการลดขนาดวงกลมลง 61.8% และเล่ือนขนาน 61.8 pixels และหมุนภาพท่ีไดจากการ

เลื่อนขนานมาขยาย 161.8% แลวก็สะทอน 

 

ภาพท่ี 4.16 งานครั้งท่ี 5 ภาพ 2 

เปนรูปชวงลางของผูหญิงโดยที่กระโปรงเริ่มจาก 1/3 ของดานบนแลวโคงมาท่ีจุดตัดของ

อัตราสวนทองคํากับ 2/3 ของขอบซายกอนท่ีจะโคงไปที่จุดตัดดานขวาและโคงกับไปที่ 2/3 ของขอบ

บน ขามีการโคงโดยท่ีจุดควบคุมอยูท่ีอัตราสวนทองคําและมีการสะทอนเพื่อเปนขาอีกดานหน่ึง 



 

ภาพท่ี 4.17 งานครั้งที่ 5 ภาพ 3 

เปนการสรางภูเขาโดยที่เริ่มจากจุดกึ่งกลางของดานซายไปและตั้งจุดควบคุมอยูท่ีจุดตัดของ

อัตราสวนทองคําดานซายบนแลวจบลงตรงจุดกึ่งกลางขอบซาย มีการไลสีที่พื้น 

 

ภาพท่ี 4.18 งานครั้งที่ 5 ภาพ 4 

สรางรูปครึ่งวงกลมรัศมี 0.618 แลวสรางสวนของเสนตรงจากจุดศูนยกลางท่ีดานลาง 1 ซม. 

แลวขยายรูปทั้งหมด 1.618 เทา จาํนวนท้ังหมด 4 เทา ทําใหมีรูปทั้งหมด 5 รูปซอนกัน แลวนํามา

หมุนใหได 4 รูป 



6.สรางสรรคภายใตหัวขอ: ภาพสามมิติ 

 

ภาพท่ี 4.19 งานครั้งท่ี 6 ภาพ 1 

 สรางสรรคโดยการสรางสี่เหลี่ยมขนาด 26.18 เซนติเมตร ปรับใหมีขนาดเล็กลง 2 เทา หมุน 

45 องศา ทํารูปใหสมดุล แลวทําใหเปนรูปสามมิติ 

ภาพท่ี 4.20 งานครั้งท่ี 6 ภาพ 2 



       ในการสรางสรรคภาพนี้ สรางขึ้นภายใตหัวขอ ภาพสามมิติ ซึ่งในท่ีนี้เปนภาพ Isometric ท่ี

นํามาประยุกตใชกับอัตราสวนทองคํา โดย รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ขนาดดานกวาง  0.618  ซม.  ดาน

ยาว  1  ซม. และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ยาว  1  ซม. แลวหมุนรูป  45  องศา  ยาว  1.618  ซม. รูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส  ยาวดานละ  1  ซม.  มีความสูง  0.618  ซม.  แลวขยาย 1.618  เทา  จํานวน  2  

ครั้ง  ไดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ซอนกัน 3  รูป   สัดสวนเปน  1.618  จากซายไปขวายาวสัดสวนเปน  1 รูป

ตัว L ชิดขอบ  ดานขางยาว  1.618  ซม.  กวางภายใน  0.618  ซม.  หนา  0.309  เอียง  45  องศา 

 

ภาพที่ 4.21 งานครั้งที่ 6 ภาพ 3 

เปนการใชเสนตรงแบบ Perspective อยู ท่ีจุดตัดดานลางซายและมีการทําปริซึมทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาไวที่ดานซายลาง 

 

 

 

 



 

ภาพท่ี 4.22 งานครั้งท่ี 6 ภาพ 4 

เปนการใช Perspective แบบจุดเดียวอยูท่ีตรงกลางและตั้งผนังไวที่จุดตัดของอัตราสวน

ทองคําและนาํขอความ GEEK มาแปะตามสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีดานคูขนานระหวางขอบของรูปและ

สี่เหลี่ยมที่เกิดจากการตัดกันของอัตราสวนทองคํา 

 

ภาพท่ี 4.23 งานครั้งท่ี 6 ภาพ 5 

เปนภาพสามมิติท่ีเกิดจากรูปสามเหลี่ยมที่นําไป Extrude หมุน 168.1 องศา และนํามา

สะทอน และเล่ือนขนาน เทาๆกัน 



7.สรุปแนวคิดการออกแบบ 

อภิวิชญ จริยานุเคราะห ไดสรปุไวดังนี้ 

“หลักในที่ใชในการออกแบบ คือ จินตนาการสวนตัวที่ไดรับจากสถานที่ตางๆ เชน จาก

โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ นํามาประยุกตใชไดภาพในรูปแบบที่แตกตางกัน

ออกไป ไดฝกฝนความคิดจินตนาการของแตละบุคคลไดมีการพัฒนามากขึ้นกวาเดิมและเปนพื้นฐาน

ในการตอยอดความคิดในรูปแบบอ่ืนๆดวย” 

อภินันท อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดสรุปไวดังนี้ 

“ในการออกแบบสิ่งตางๆ เราตองคํานึงถึงขอกําหนดหรือกรอบท่ีเขาไดกําหนดไว เราจะได

ทําความเขาใจในสิ่งนั้น เปนแนวทางการทํางานท่ีถูกตอง หลักสําคัญที่ใชในการออกแบบของฉัน ก็คือ 

ความเปนเอกภาพ ความสมดุล และความกลมกลืนซึ่งเปนสิ่งฉันไดใหความสําคัญมาโดยตลอด และได

นําไปประยุกตใชกับภาพตางๆ ไวแลว” 

สิรภพ ภักดีนอก ไดสรุปไวดังนี ้

 “การออกแบบโดยมีหลักการ หมายถึง การคิด หรือจินตนาการตางๆ โดยใหมีตนกําเนิดของ

มันมาดวย แลวนํามาดัดแปลงในความคิดของตนเองใหมีความสวยงาม หรือ สิ่งตางๆใหมันดีขึ้นจาก

เดิม และยังชวยใหการฝกจินตนาการมีการพัฒนาขึ้นเพื่อใหเกิดความสรางสรรคในรูปแบบตางๆอีก

ดวย” 

ภูมิภัทร วัฒนกุลจรัส ไดสรุปไวดังนี้ 

“การออกแบบก็เหมือนกับการถายทอดความคิด จากตัวเราสูผลงานที่เราสรางสรรค กอนอื่น

เราตองมีจินตนาการกอน จึงจะทําได เราตองศึกษาหลักหรือเง่ือนไขของงานกอน ทําตามแนวปฏิบัติ 

ที่เหลือเราก็อิสระ ปลดปลอยความเปนตัวเราไดเต็มท่ี” 

 

 

 

 



8.ผลงานการสรางสรรคที่ไดรับการคัดเลือก ภายใตหัวขอ THE BEST 

ภาพที่ไดรับการคัดเลือกที่ดีทีสุ่ด 

ภาพที่ 4.24 THE BEST (FIRST) 

 

 

 



ภาพที่ไดรับคัดเลือกรองลงมา 

 

ภาพที่ 4.25 THE BEST (SECOND) 

 

 

 

 

 

 



9.ภาพพิเศษ: เปนภาพที่ผูสรางสรรคสรางเองเพื่อเปนภาพเสริม 

 

ภาพที่ 4.26 ภาพพิเศษ ภาพ 1 

 

ภาพที่ 4.27 ภาพพิเศษ ภาพ 2 



10.การสํารวจสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 

 

ภาพท่ี 4.28 ภาพจากการสาํรวจ 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.29 ภาพแสดงการวิเคราะหภาพสาํรวจ 1 

Golden Ratio 



 

ภาพท่ี 4.30 ภาพจากการสาํรวจ 2 

ผูสํารวจดําเนินการวิเคราะห 

 

ภาพท่ี 4.31 ภาพแสดงการวิเคราะหภาพสาํรวจ 2 

ขอสรุป  เปนอัตราสวนทองคํา 

 



 

ภาพที่ 4.32 ภาพจากการสาํรวจ 3 

ผูสํารวจดําเนินการวิเคราะห 

 

ภาพที่ 4.33 ภาพแสดงการวิเคราะหภาพจากการสาํรวจ 3 

ขอสรุป ภาพบางสวนเปนอัตราสวนทองคํา ซึ่งเปนเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูป 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 4.34 ภาพจากสํารวจ 4 

ผูสํารวจดําเนินการวิเคราะห 

 

ภาพที่ 4.35 ภาพแสดงการวิเคราะหภาพจากการสาํรวจ 4 

ขอสรุป ภาพบางสวนเปนอัตราสวนทองคํา ซึ่งเปนเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูป 

 



 

ภาพที่ 4.36 ภาพจากสํารวจ 5 

ผูสํารวจดําเนินการวิเคราะห 

 

ภาพที่ 4.37 ภาพแสดงการวิเคราะหภาพจากการสาํรวจ 5 

ขอสรุป ภาพบางสวนเปนอัตราสวนทองคํา ซึ่งเปนเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูป 

 

 

 



11.การสรางสรรคผลงานจริงบนกระดาษ A1 200 แกรม 

ในท่ีนี้เราเลือก ภาพ THE BEST (FIRST) โดยใชสีไมและสีโปสเตอร 

 

ภาพท่ี 4.38 ภาพ THE BEST (FIRST) เมื่อนําไปวาดจริงในกระดาษ A1 



บทที่ 5 

สรปุ อภิปรายผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 1.สรุปผลการสรางสรรคภาพกราฟกโดยใชอัตราสวนทองคํา 

จากการสรางสรรคภาพกราฟกโดยใชอัตราสวนทองคําน้ัน มีการกําหนดหัวขอในแตละภาพ 

ที่หลากหลาย ที่มีความยาก-งาย แตกตางกันออกไป ตามความถนัด แตโดยสวนใหญมุงเนนให

สรางสรรคไดโดยอิสระ เพียงแตกําหนดสิ่งที่ตองมีในผลงาน ทําใหผูสรางสรรคสามารถใสความคิด 

จินตนาการ และการออกแบบของตนเองไดอยางเต็มท่ี จากการดําเนินงานนั้น เปนการนําโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอรมาใชในการสรางสรรค โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผูที่เพิ่งเริ่มตนใน

การออกแบบ เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีออกแบบและตอบสนองมาใหผูใช เขาใจไดโดยงาย อีกท้ังเมนู

คําสั่งเปนภาษาไทย สวนโปรแกรม Adobe illustrator เปนโปรแกรมสําหรับผูท่ีมีความชํานาญในการ

ออกแบบมาในระดับหนึ่งแลว แตความสามารถของโปรแกรมดังกลาว สามารถสรางสรรคได

หลากหลายและเปนระดับขั้นสูง ซึ่งสําหรับผูใชที่เพิ่งเริ่มตน มักจะไมเขาใจการใชงานของโปรแกรมน้ี 

ซึ่งทําใหไมอาจสรางภาพดวยโปรแกรมนี้โดยงาย ซึ่งตองใชเวลาศึกษาจนพอชํานาญจึงจะสามารถ

สรางสรรคออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.สรุปผลการสํารวจ สิ่งแวดลอมรอบตัวในชีวิตประจําวัน 

จากการสํารวจสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปน ปาย โลโก ตราสินคา ตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันนั้น จากการดําเนินงาน เราใชสี่เหลี่ยมผืนผาทองคํา หรือ Golden rectangle ในการ

ตรวจสอบเบื้องตนวาสิ่งเหลาน้ันใชอัตราสวนทองในการออกแบบหรือไม อาทิเชน การพิจารณาการ

เสนโคงในสี่เหลี่ยมผืนผาทองคําที่ทับกันกับรูปที่สํารวจ เปนตน ทําใหรูวาในสิ่งแวดลอมรอบตัวเรานั้น 

กม็ีการออกแบบโดยใชอัตราสวนทองคําท้ังโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ 

3.สรุปผลการสรางสรรคภาพจริงบนกระดาษ 

จากการสรางสรรคผลงานจริงบนกระดาษอยางนอย A3 นั้น เราเลือกใชกระดาษ A1 200 แก

รม ในการวาดและลงสีโดยสมาชิกในกลุมน้ันไดรวมกันสรางสรรคภาพที่ดีที่สุดของแตละคนและไดรับ

การคัดเลือกจนไดภาพท่ีดีที่สุดออกมา ซึ่งเปนการฝกทักษะในการรวมกันคิด รวมกันเสนอ และ แสดง

ความคิดเห็น จนทําใหไดผลงานที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี 



4.ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอ 

 สรางโปรแกรมในการตรวจสอบวาภาพแตละภาพนั้นเปนอัตราสวนทองคําหรือไม  

 สรางโมเดลศิลปะ 3 มิติ ท่ีเกี่ยวของกับอัตราสวนทองคํา 

 ปรับปรุงผลงานใหมีความประณีตมากยิ่งขึ้น 

5.ปญหาและอุปสรรค 

 การใชงานโปรแกรมทางดานการออกแบบกราฟกน้ัน ในบางขั้นตอนตองใชโปรแกรมสําหรับ

ผูท่ีชํานาญ ซึ่งทําใหผูท่ียังไมไดศึกษาการใชงาน หรือ ผูที่เพิ่งเริ่มตน ทําออกมาไดชากวา 

เนื่องจากตองใชผูท่ีชํานาญชี้แนะให 

 เนื่องจากมีขั้นตอนมาก จึงมีเวลาที่คอนขางจํากัดในการทํางาน ทําใหผลงานจริงไมประณีต

ตามการคาดหวังไว 

 ปญหาดานการแปลเอกสารตางประเทศ การแปลบางประโยคนั้นเรียบเรียงไมถูกตอง จึงตอง

มีการปรับปรุงหลายครั้ง จึงจะทําใหไดขอความที่ถูกตองตามหลักภาษาไทย  

 

 

 



บรรณานุกรม 

“Golden ratio –Wikipedia [Online]”.  สืบคนเมื่อวัน ท่ี 30 มิถุนายน 2557 จากเว็บไซต : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio, 

“The Golden Ratio [Online]” ศาสตรแหงการวัดความสวยตามหลัก'ดาวินชี”.สืบคนเมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2557 จาก เว็บไซต: http://travel.truelife.com/detail/818648 

“Golden Ratio [Online]”. สืบคนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 จาก เว็บไซต: 

http://mathworld.wolfram.com/GoldenRatio.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การใชงานโปรแกรม Inkscape 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การใชงานโปรแกรม Inkscape โดยเบ้ืองตน 

การเลื่อนมุมมองภาพ 

ในการทํางานคุณสามารถเลื่อนมุมมองของภาพไดโดย วิธีตางๆดังนี ้

1. กด Ctrl+ลูกศร เพื่อเลื่อนมุมมอง ตามทิศทางของลูกศร 

2. เล่ือนภาพขึ้น, ลง หรือกด Shift+เลื่อนเมาส เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย, ขวา 

3. เล่ือนภาพที่อยูดานลางและขวาของหนาตางโปรแกรม  

4. กดเมาสปุมกลางแลวเลื่อนไปตามทิศทางท่ีตองการ คุณสามารถปดมันลงไปได  

การ  Zoom เขา,ออก 

การทํางานใน Inkscape คุณสามารถ Zoom  เขา(ขยายมุมมองภาพ) เพื่อเขาไปทํางานใน

จุดเล็กๆได หรือคุณจะ Zoom  ออก (ยอมุมมองมองภาพ) เพื่อดูภาพรวมท้ังหมดของงานก็ได โดยมี

วิธี Zoom  ภาพดังนี ้

1. เครื่องหมาย + เพื่อ Zoom เขา, เครื่องหมาย – เพื่อ Zoom ออก 

2. Ctrl+เมาสปุมกลางหรือปุมขวา เพื่อ Zoom เขา, Shift+เมาสปุมกลางหรือปุมขวา เพื่อ Zoom 

ออก 

3. Ctrl+เลื่อนเมาส 

4 .ใชเครื่องมือ Zoom (รูปแวนขยาย) ท่ีอยูบนแถบเครื่องมือ ทางดานซายของหนาตางโปรแกรม 

หรือกด F3 เพื่อเลือกใชเครื่องมือ Zoom   

5.ปรับที่คาตัวเลขท่ีอยูทางดานซายลางของโปรแกรม ซึ่งมีหนวยเปน % 

สรางรปูทรง 

การสรางรูปทรงใน Inkscape คุณสามารถสรางไดดวยเครื่องมือที่ Inkscape ไดเตรียมไวให

แลว ซึ่งจะอยูในแถบเมนูดานซายมือ สําหรับวิธีใชนั้น เพียงแคคุณเลือกเครื่องมือ สําหรับสรางรูปทรง



ที่คุณตองการ และคลิกลงไปบนพื้นที่ทํางานแลวลาก คุณก็จะไดรูปทรงตามท่ีคุณตองการ นอกจากนั้น

เครื่องมือเหลานี้ยังมีความสามารถในการปรับแตงเพื่อใชในการสรางรูปทรงอื่นๆไดอีกดวย โดยการ

ปรับแตงเครื่องมือเหลาน้ีสามารถปรับแตงไดที่ แถบเมนูดานบน 

การทํางานใน Inkscape นั้นคุณสามารถยอนกลับการกระทําครั้งลาสุด (Undo) ไดดวย โดยกด 

Ctrl+Z และยกเลิกการยอนกลับการกระทํา(Redo) ไดโดยกด Shift+Ctrl+Z 

เคลื่อนยาย, ขยาย ,หมุน 

รูปทรงที่คุณไดสรางขึ้นใน Inkscape นั้นคุณสามารถปรับแกไดตามตองการ เชน ยายตําแหนง, หมุน 

หรือยอ/ขยายก็ได โดยวิธีแกไขรูปทรงนั้น คุณจะตองทําการเลือกรูปทรงท่ีคุณตองการกอน จากนั้นกด 

F1 และแกไขดวยคําสั่งท่ี Inkscape ไดเตรียมไวใหดังนี ้

1. คลิกคางที่รูปทรงแลวลาก เพือ่ยายไปในตําแหนงที่ตองการ 

2. Ctrl+ คลิกคางที่รูปทรงแลวลาก เพื่อยายตาํแหนงใหขนานในแนวตั้งหรือแนวนอน 

3. คลิกคางที่ลูกศรในสวนมุมของรูปทรง เพื่อยอ/ขยายรูปทรง 

4. Ctrl+ คลิกคางที่ลูกศรในสวนมุมของรูปทรงแลวลาก เพื่อยอ/ขยายแบบเทากันในทุกดาน 

5. คลิกซ้ําที่รูปทรงที่เลือกอีกครั้ง ลูกศรจะโคงเพื่อใหเราหมุนรูปทรงได 

6. Ctrl+หมุนรูปทรง จะทําใหหมุนไดครั้งละ 15องศา 

7. กดท่ีลูกศร เพื่อยายตําแหนงตามทิศทางของลูกศร 

8. Alt+ลูกศร เพื่อยายครั้งละ 1 พิกเซล 

9. <, > ยอ/ขยายรูปทรง 

10. Ctrl + <, > ยอ/ขยาย ครั้ง1เทาตัว 

11. Alt + <, > ยอ/ขยาย ครั้งละ 1 พิกเซล 

12. [,] หมุนรูปทรง ครั้งละ 15องศา 

13. Ctrl + [,] หมุนรูปทรง ครั้งละ 90องศา 

14. Alt + [,] หมุนรูปทรงครั้ง 1 พิกเซล 

การเลือกรูปทรง 

วิธีในการเลือกรูปทรงตางๆใน Inkscape 

1. คลิกไปที่รูปทรงที่ตองการ เพื่อเลือกรูปทรงที่ตองการ 



2. Shift+คลิก เพื่อคลิกแลวเขาไปที่คําสั่งหมุนเลย (คลายการคลิก2ครั้ง) 

3.คลิกแลวลากครอบวัตถุที่ตองการ (ครอบไดมากกวาครั้งละ1ชิ้น) 

4. Shift+คลิก เพื่อเลือกวัตถุชิ้นตอๆไป  

Group 

คุณสามารถจับเอารูปทรงหลายๆรูปทรง (ตั้งแต 2 ขึ้นไป) มารวมกันเปน group ได ซึ่ง

ประโยชนของ group นั้นคือ คุณสามารถเลือกรูปทรงที่อยูใน group เดียวกันไดดวยการคล๊ิกเพียง

ครั้งเดียว และสามารถยาย ยอ/ขยาย หรือหมุน พรอมๆกันไดอีกดวย สําหรับวิธีการสั่ง group น้ันคุณ

จะตองเลือกรูปทรงท่ีจะทําเปน group กอน เม่ือเลือกไดแลวใหกด Ctrl + G รูปทรงจะถูก group 

เขาไวดวยกัน สวนการจะยกเลิก group นั้นใหเลือก group ท่ีตองการ จากนั้นกด Shift + Ctrl + G 

รูปทรงที่รวมกันอยูเปน group จะถูกแยกออก 

Fill และ Stroke 

รูปทรงตางๆใน Inkscape จะประกอบไปดวย Fill และ Stroke ซึ่ง Fill นั้นจะหมายถึง 

บริเวณท่ีเปนสวนของรูปทรง สวน Stroke น้ันคือ สวนของขอบของรูปทรง ซึ่งทั้ง Fill และ Stroke 

นั้นเราสามารถเปลีย่นคาของสีและความโปรงใสไดโดยกด Shift + Ctrl + F เพื่อทําการเรียกหนาตาง

ปรับแตงคา Fill และ Stroke ขึ้นมา ภายในหนาตางนี้ คุณสามารถปรับคาตางๆของ Fill และ Stroke 

ไดทั้งหมด 

ลําดับชั้นของรูปทรง 

รูปทรงตางๆใน Inkscape จะถูกเรียงลําดับชั้นเอาไว ซึ่งตามปกติแลว จะถูกเรียงลําดับตามเวลา

ของการสราง โดยรูปทรงที่สรางขึ้นมากอนจะอยูดานลาง แลวรูปทรงที่สรางทีหลังจะอยูดานบน ซึ่ง

ลําดับของรูปทรงเหลานี้เราสามารถจัดเรียงใหมได โดย 

1. ปุม Home เพื่อยายมาดานบนสุด 

2. ปุม End เพื่อยายไปดานลางสุด 

3. ปุม PageUp เพื่อยายไปดานบน 1 ระดับ 

4. ปุม PageDown เพื่อยายลงลาง 1 ระดับ 



คุณสามารถเลือกวัตถุโดยไลไปตามระดับไดโดยกด Tab เพื่อเลือกรูปทรงที่อยูในระดับสูงขึ้นไป และ 

Shift + Tab เพื่อเลือกรูปทรงที่อยูในระดับต่ําลงมา 

Selecting under 

เปนวิธีที่ใชสําหรับเลือกรูปทรงที่ถูกซอนอยูดานลาง ซ่ึงถาคุณคลิกเพื่อเลือกแบบปกติ จะทํา

ใหคุณเลือกถูกรูปทรงท่ีอยูดานบน สําหรับวิธีที่ใชในการเลือกรูปทรงท่ีอยูดานลางน้ัน ใหคุณกด Alt+

คลิก จะเปนการเลือกไปท่ีรูปทรงท่ีถูกบังอยู กรณีที่รูปทรงซอนทับกันอยูมากกวา 1ชิ้นใหคุณคลิกซ้ํา

ไปอีก จะเปนการเลือกรูปทรงท่ีอยูในระดับที่ต่ํากวาลงไปเรื่อยๆ 

การสรางลวดลายดวยตัวอักษร (Text to Pattern) 

ภาพตนฉบับ 

 

ภาพที่ ก.1 ภาพตนฉบับกอนการสรางลวดลาย 

 

ภาพที่ ก.2 ภาพหลังการสรางลวดลาย 

 

1. พิมพตัวหนังสือที่ตองการ จะนํามาทาํเปนลวดลาย ปรับสีปรับขนาดใหเรียบรอย 

2. เลือกตัวอักษรท่ีจะทําเปนลวดลาย จากน้ันกดที่ Edit > Object(s) to Pattern จะ

ทําใหตัวอักษรที่เราสรางขึ้นมาน้ัน กลายเปนลวดลาย ซึ่งจะถูกเก็บไวในระบบแลว 



3. เมื่อสั่งแปลงตัวอักษรใหกลายเปนลวดลายแลว คุณสามารถยอหรือหมุนลวดลายได

ดวยคําสั่ง Edit path nodes or control handles หรือกดที่ F2 ซึ่งจะทําให

ลวดลายที่คุณปรับเสร็จแลว นําไปใชเปนลวดลายของวัตถุอื่นตอไปได 

4. พิมพตัวอักษรที่ จะทําเปนขอความ 

5. เลือกตัวอักษรท่ีเปนขอความ กดไปที่ Object > Fill and Stroke 

6. ไปที่แทบ Fill เลือกท่ีไอคอน Pattern จากนั้นจะมี Pull down เมนูใหเลือก

ลวดลาย ใหเลือกไปจนพบกับลวดลายท่ีไดสรางไว จากนั้นวตัถุของคุณจะถูกลงสี

ดวยลวดลายที่คุณเลือก 

การสรางอักษรบนเสน 

 

ภาพที่ ก.3 เสนและอักษร 

 

ภาพที่ ก.4 อักษรไปอยูตามแนวเสน 

1. สรางตัวอักษร และ เสนท่ีตองการใหตัวอักษรไปตามเสน 

2. เลือกวัตถุทั้ง 2 ชิ้น  

3. ไปที่ Text > Put on Path 
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