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The development and design of multifunction jewelry from Thai architectural 

heritage and a research and development project. The purposes of this study were as 
follows: (1) to study the design of multifunction jewelry; (2) to study the cultural context, 
architectural structures and sculptures with Thai architectural heritage; and (3) to 
integrate the knowledge and design of multifunction jewelry, and incorporated Thai 
architectural heritage into jewelry design using a research and development approach. 
This study begins with a literature review and interviews with experts, then data analysis 
was performed in order to establish the design specifications. After that, the data was 
used to develop and design multifunction jewelry based on Thai architectural heritage. 
The knowledge gained from studying multifunction jewelry currently available on the 
market. There were four classifications: (1) multifunction jewelry; (2) color changing 
jewelry; (3) movable jewelry; and (4) transformable jewelry. The knowledge gained from 
this study may be used as a guideline in the design of multifunction jewelry, that has 
been selected by 5 experts. Leading to the ability to convey Phra Prang, Wat Arun 
Ratchawararam in a new way. The satisfaction rate from the consumer is 4.318 or in very 
good level. The result gained from studying may lead to promoting the image and able 
to create value and further develop cultural heritage from generation to generation. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
เคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์มาตลอด

ตัง้แต่ สมัยโบราณ เคร่ืองประดับนัน้ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่เพื่อสร้างความสวยงามเท่านัน้ แต่ยัง
สามารถบ่งบอก ถึงฐานะทางเศรษฐกิจและแสดงสถานภาพทางสังคมของผู้สวมใส่ ในปัจจุบัน
เคร่ืองประดับถือเป็น หนึ่งในงานวิจิตรศิลป์ ที่มีการใช้สุนทรียศาสตร์ในการสร้างสรรค์และ
ออกแบบเป็นงานที่มีความงดงาม สมบรูณ์ อยู่ในตวัของมนัเอง  

ในอดีตเคร่ืองประดบัอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงชนชัน้ หรือสภาพทางเศรษฐกิจของ
ผู้สวมใส ่เนื่องจากเคร่ืองประดบัในอดีตนัน้ ท าจากวสัดทุี่มีราคาแพง เช่น ทองค า เพชร พลอย เป็น
ต้น และถึงแม้ในปัจจุบนัก็ยงัมีลกัษณะงานที่ท าจากวสัดทุี่มีราคาแพงอยู่ แม้จะเปลี่ยนวสัดมุาใช้
สิ่งของราคาถูกลงบ้างก็ตาม ในรูปแบบของเคร่ืองประดับเชิงพาณิชย์ (Commercial Jewelry) 
หรือ เคร่ืองประดบัแท้ (Fine Jewelry) แต่เมื่อเวลาผ่านไปการออกแบบเคร่ืองประดบัจากความคิด
สร้างสรรค์ของรูปแบบโดยมีรูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินแต่ละคน ในปัจจุบนับทบาทของ
เคร่ืองประดบันัน้ไม่ได้ถกูมองว่ามีไว้เพื่อแบ่งแยกชนชัน้ฐานนะอีกแล้ว เคร่ืองประดบัในปัจจบุนั ถือ
กนัว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลกัษณะงานที่เก่ียวข้องกบัสนุทรียภาพ มีความงดงามสมบูรณ์ อยู่ใน
ตัวของมันเอง เช่น เคร่ืองประดับเทียม (Costume Jewelry) หรือ เคร่ืองประดับในเชิงศิลปะ 
(Contemporary Jewelry) เป็นต้น (วรรณรัตน์ อินทร์อ ่า, 2536) 

การค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัโลกในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาค่อนข้างสดใสตามการฟืน้
ตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งท าให้มีกลุ่มชนชัน้กลางขยายตัวเพิ่มขึน้และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคสูงขึน้ 
อีกทัง้ผู้ผลิตจ านวนไม่น้อยต่างก็หันมาพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
และดีไซน์สินค้าหลากหลายรูปแบบมากขึน้ เพื่อดึงดดูให้ลกูค้าซือ้สินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั
เพิ่มขึน้ ในปัจจุบันรูปแบบเคร่ืองประดับของไทยนัน้ได้มีผู้ ประกอบการหลายรายลุกขึน้มา
สร้างสรรค์เคร่ืองประดับด้วยวัสดแุปลกใหม่ อีกทัง้ยังผสมผสานแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มากขึน้ เช่น เคร่ืองประดบัเคลื่อนไหวที่ใช้แนวคิดไคเนติก อาร์ต (Kinetic Art) หรือเคร่ืองประดบัที่
ที่มีฟังก์ชั่นถอดประกอบจากแนวคิดโมดูลาร์ (Modular) (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับ, 
2562) 
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มรดกสถาปัตยกรรมไทย ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันส าคัญของชาติสาขาหนึ่ง ที่
แสดงถึงความเจริญงอกงามทางผลงานการสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของบรรพชนชาติไทยมา
นานนับตั่งแต่อดีตกาล ทัง้เรือนไทย ตึกรามบ้านช่อง วดัวาอาราม ล้วนแล้วแต่สามารถเรียกได้ว่า
เป็นสถาปัตยกรรมไทยได้ด้วยกันทัง้นัน้ เพราะต่างก่อก าเนิดภายใต้สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ไทย ผ่านยุคสมัยต่างๆ ที่แตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาคและกาลเวลา สถาปัตยกรรมที่เกิดขึน้ใน
ประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลกัษณะพิเศษอย่างหนึ่งเป็นประจ า มีความแตกต่างจากของ
ต่างประเทศ โดยมีมลูเหตทุี่ท าให้เกิดสถาปัตยกรรมลกัษณะไทยอยู่ 6 ประการคือ ภูมิศาสตร์, วตัถุ
ก่อสร้าง, ดินฟ้าอากาศในประเทศไทย, ศาสนา, สังคม และประวัติศาสตร์ โดยสามารถแบ่งยุค
สมยัในประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยออกเป็นสองช่วง ได้แก่ สถาปัตยกรรมก่อนประวติัศาสตร์
ไทย ได้แก่สมัยทวารวดี ,สมัยศรีวิชัย ,สมัยลพบุรี และสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ สมัยเชียงแสน , 
สมยัสโุขทยั, สมยัอยธุยา และสมยัรัตนโกสินทร์ จวบจนยคุไทยปัจจบุนั (บญุช ูโรจนเสถียร, 2548) 

สมัยรัตนโกสินทร์ เร่ิมต้นตัง้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง
สถาปนากรุงเทพมหานครฯ ขึน้เป็นราชธานีลงมาจนถึงสมยัปัจจบุนั งานศิลปะจึงค่อนข้างเน้นการ
สร้างและสืบทอดรูปแบบจากอดีต งานศิลปะรุ่งเรืองมากในรัชกาลที่ 3 อันเป็นผลมาจากศาสนา
และเศรษฐกิจ สมยัรัตนโกสินทร์ตอนกลางจุดเปลี่ยนส าคญัอยู่ในสมยัรัชกาลที่ 4 เนื่องจากกระแส
ตะวนัตกเข้ามาแรงมากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนงานศิลปะจึงได้รับอิทธิพลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การจ าแนกรูปแบบทางศิลปกรรมอาจจ าแนกได้เป็น 2 ยุคใหญ่ๆอันได้แก่ ยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่  1-3) และ ยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง (รัชกาลที่  4-6) โดย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในยุคสมัยนี ้ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดสุทัศน์เทพวราราม
เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัดอ่ืนๆซึ่งมีมาก่อนสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์จนก่อเกิดเป็นความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการรวมศิลปะของสมัยเก่า
และสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เช่น พระปรางค์ที่วดัระฆัง พระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ ณ วัดพระเชตุ
พนฯ และพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม เป็นต้น  (ศิลปะรัตนโกสินทร์., 2558) 

วดัอรุณราชวราราม เป็นวดัโบราณสร้างมาตัง้แต่สมัยอยุธยา ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของ
ฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยา และฟากตะวนัออกของถนนอรุณอมัรินทร์ เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” ตามชื่อ
ต าบลบางมะกอกซึ่งเป็นต าบลที่ตัง้วดั ภายหลงัเปลี่ยนเป็น “วดัมะกอกนอก” ต่อมาใน พ.ศ.2310 
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตัง้ ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จ
กรีฑาทพัล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวดัมะกอกนอกนีเ้มื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวดั
มะกอกนอกเป็น “วัดแจ้ง” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัด นีเ้มื่อเวลาอรุณรุ่ง ต่อมา
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 เสด็จเถลิงถวลัราชสมบติั พระองค์ได้โปรด
ให้สร้างและปฏิสงัขรณ์ สิ่งต่าง ๆ ในวดัอรุณฯ เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง และได้พระราชทานนาม วดั
เสียใหม่ว่า “วดัอรุณราชวราราม” หรือในภาษาอังกฤษ คือ “Temple of the Dawn” ดงัที่เรียกกัน
มาจนถึงปัจจุบนั (ส านกัโบราณคดี, 2560) วัดอรุณราชวราราม นัน้เป็นวัดประจ าพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเนื่องจากเป็นวัดที่สร้างโดยพระมหากษัตริย์ วัดอรุณ
ราชวราราม จึงเป็นวดัที่มีเสนาสนะสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ทัง้พระอโุบสถ โบสถ์น้อยและพระวิหารน้อย 
หอสวดมนต์ กุฏิ พระเจดีย์ พระวิหารคด ฯลฯ ที่ล้วนเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญและทรงคุณค่า 
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สดุของ วดัอรุณราชวราราม นัน้คือ “พระปรางค์” ที่ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสร้างไว้เพื่อเป็น “พระมหาธาตุส าหรับพระนคร” ที่ในปัจจุบันนีก้็ยังคง
ด ารงสถานะเป็น “พระมหาธาตหุลวง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยพระปรางค์ ของวัดอรุณราชวรา
รามราชนัน้ประกอบด้วยกลุ่ม “ปรางค์ 5 องค์” ได้แก่ พระปรางค์ประธาน ตัง้อยู่ในต าแหน่ง
ศนูย์กลางแทนความหมายของ "เขาพระสเุมรุ" โดยมี พระปรางค์บริวาร ตัง้อยู่ในแนวเฉียงทัง้ 4มมุ 
กลุ่มพระปรางค์นัน้ประดับด้วยกระเบือ้งเคลือบสีต่างๆ โดยมีทั ง้ชามเบญจรงค์ ถ้วยจีน ถ้วยฝร่ัง 
น ามาสร้างสรรค์เป็นลวดลายตลอดทัง้องค์ และมีประติมากรรม รูปกินรี กินนร ยักษ์แบก กระบี่
แบก และเทวดาแบก ที่สื่อถึงจักรวาลและป่าหิมพานต์ ประดับอยู่รอบองค์พระปรางค์ทัง้ปรางค์
ประธานและปรางค์บริวาร อันเป็นเทคนิคงานช่างซึ่งพัฒนาใช้กับการประดับตกแต่งพุทธ
สถาปัตยกรรมอย่างแพร่หลายในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระ
ปรางค์ ของวัดอรุณราชวรารามนัน้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พิเศษ และเป็นการพัฒนาการครัง้
ส าคัญของสถาปัตยกรรมไทยที่มีความโดดเด่นในการออกแบบ ด้วยการสะท้อนถึงคติ
แนวความคิดและกระบวนการเชิงช่างในระดบัสงูที่รังสรรค์พระปรางค์ให้มีความงดงามและมีขนาด
สงูใหญ่ที่สดุในสยาม (ชาตรี ประกิตนนทกร, 2556) 

นับตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวนานาชาตินิยมเดินทางเยือนแบบค้างคืน
เพิ่มขึน้ทัว่โลกร้อยละ 76 แค่เฉพาะประเทศไทยตลอดปีที่ผ่านมา ไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว
ถึ ง 22.78 ล้ านคน  โดยสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ นักท่ องเที่ ยวนิ ยมไป คือ  ได้แก่  วัดพระแก้ว
พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม และยังรวมถึงตลาดน า้ด าเนินสะดวก นอกจากนี ้
มาสเตอร์การ์ดระบุว่า กรุงเทพฯ ยังครองอันดับ 1 ของการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชีย
แปซิฟิกในปีที่แล้ว ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ตามมาด้วยสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว และโซล 
(ไทยทริบนู, 2562) 
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จากข้อมลูที่กลา่วมาจะเห็นได้ว่ารูปแบบเคร่ืองประดบัของไทยนัน้ยงัมีช่องทางและความ
เป็นไปได้อีกมากในการสร้างสรรค์รูปแบบเคร่ืองประดบัใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่การใช้อญัมณีหรือโลหะมี
ค่า และมรดกทางวฒันธรรมด้านสถาปัตยกรรมไทยไม่ว่าจะเป็น วดัวาอาราม พระบรมหาราชวัง 
หรือสถาปัตยกรรรมท้องถิ่นล้วนเป็นอู่อารยธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง สิ่งเหล่านีเ้ป็นฐานอันมั่นคงของ
ท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ วิจัยจึงต้องการวิจัยและพัฒนาการออกแบบ
เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
มาประยุกต์พฒันาสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างสนุทรียภาพในการออกแบบ
ที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคในอนาคต อันจะ
น าไปสู่การส่งเสริมภาพลกัษณ์และสามารถสร้างมูลค่า ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ให้ความส าคัญกับ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)        
ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบพัฒนาสินค้า และการบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม สิ่งทอ 
เคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนนิเมชั่นเช่น ภาพยนตร์ 
การพิมพ์ สิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานและ
สร้างสรรค์ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี ใ้ห้งอกงามจากรุ่นสู่ รุ่นต่อไป (กระทรวง
อตุสาหกรรม, 2559) 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
1. เพื่อศกึษา รูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ 
2. เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ด้านศิลปะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ

ประติมากรรมของมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
3. เพื่ อบู รณ าการองค์ความ รู้ รูปแบบเค ร่ืองประดับป รับ เปลี่ ยนได้และมรดก

สถาปัตยกรรมไทย สูก่ารออกแบบเคร่ืองประดบั 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการศึกษาของงานวิจัยครัง้นีจ้ะสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้จากการบูรณาการความรู้

ทางนวัตกรรม รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ และมรดกสถาปัตยกรรมไทย เข้ากับการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั ที่ตอบสนองความต้องการด้านสนุทรียภาพและเป็นเคร่ืองประดบัร่วมสมยั
ที่สอดคล้องต่อความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ บริโภค อีกทัง้ยังสอดคล้องกับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ให้ความส าคัญกับ 
กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการท่ีมีมลูค่าสงู 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตงานเอกสาร และแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในงานวิจยั 

สว่นที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐาน  
1.1 ข้อมลูพืน้ฐาน เคร่ืองประดบั 
1.2 ข้อมลูพืน้ฐาน มรดกสถาปัตยกรรมไทย 
1.3 ข้อมลูพืน้ฐาน วดัอรุณราชวราราม 

สว่นที่ 2 แนวคิดทฤษฏีด้านการออกแบบ 
2.1 หลกัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

สว่นที่ 3 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ขอบเขตข้อมูลเชิงวัฒนธรรม  

งานวิจัยนี ้ก าหนดการศึกษาข้อมูลมรดกสถาปัตยกรรมไทย โดยใช้หลกั มรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural heritage) ของ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเงื่อนไขคือการ
คดัเลือกมรดกสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในพืน้ที่เกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากสถาปัตยกรรมไทยในยุค
สมัยรัตนโกสินทร์นัน้ สามารถท าการศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ท าให้
สามารถวิเคราะห์ โครงสร้าง รูปแบบ สีสนั และวสัด ุได้โดยตรง ท าให้เกิดความชดัเจนในงานวิจัย
ได้มากกว่ามรดกสถาปัตยกรรมจากยุคสมยัอ่ืนๆ และยงัมีความสอดคล้องกบัการน ามาออกแบบ
เป็นเคร่ืองประดบัมากท่ีสดุ 

ขอบเขตรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในการวิจัย 
รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ ท่ี

ได้จากการบูรณาการความรู้ทางนวัตกรรม รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ และมรดก
สถาปัตยกรรมไทย เข้ากบัการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยทดลองออกแบบต้นแบบเคร่ืองประดับ 
ที่สามารถถ่ายทอดมรดกสถาปัตยกรรมไทย ที่สอดคล้องต่อความต้องการและสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้ผู้บริโภค 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ที่มีอยู่ทัว่ไปในปัจจุบนั ทัง้ในแง่

การใช้งานและในแง่สทุรียภาพ และมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อ เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จาก

มรดกสถาปัตยกรรมไทย 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 สว่นได้แก่ 
1. ผู้ เชี่ยวชาญด้านการอกแบบเคร่ืองประดบั จ านวน 3 ท่าน 
2. ผู้ เชี่ยวชาญด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จ านวน 2 ท่าน 
3. ผู้บริโภคในการท าแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบเคร่ืองประดับ 

จ านวน 100 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกคือ เป็น
กลุม่ผู้บริโภคเจนวาย (Generation Y) เพศหญิง อายรุะหว่าง 23-35 ปี 

กลุ่มตัวอย่างด้านเคร่ืองประดับ ประกอบด้วยรูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ 
จ านวน 5 รูปแบบ  

กลุ่มตัวอย่ างด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย ประกอบ ด้วยโครงส ร้างทาง
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของสถาปัตยกรรมไทย พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

ขอบเขตขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองในรูปแบบ การวิจัยและพัฒน า (Research and 

Development) ห รือ R&D โดยมี ก าหนดกระบวนการปฏิบั ติ งาน เชิ งระบบไว้  4 ขั น้ตอน 
ประกอบด้วย 

ขัน้ที่ 1 Research วิเคราะห์และส ารวจข้อมูลพืน้ฐานทัง้ในส่วนของข้อมูลเชิง
ปริมาณ และเชิงคณุภาพ เพื่อสงัเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

ขั น้ ที่  2 Development  เพื่ อ ทดลองออกแบบและพัฒ นา  (Design and 
Development) ต้นแบบเคร่ืองประดบั ที่สามารถถ่ายทอดมรดกสถาปัตยกรรมไทย ที่สอดคล้องต่อ
ความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค  

ขัน้ที่ 3 ประเมินผล ความพงึพอใจด้านภาพลกัษณ์ 
ขัน้ที่  4 สรุปผล สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร่ผลงานผ่าน

นิทรรศการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านความหมายที่ตรงกนั ผู้วิจยัขอก าหนด

ความหมายและขอบเขตของค าศพัท์เฉพาะต่างๆไว้ดงันี ้
1. เคร่ืองประดับ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกายเพื่อความ

สวยงาม หรือเพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสงัคม ทัง้นี ้เคร่ืองประดบัที่ใช้ในแต่ละพืน้ที่ย่อมแตกต่าง
กัน  ทั ง้ในด้านรูป ร่างลักษณะ และวัสดุที่ ใช้ผลิต โดยมี ปัจจัยพื น้ฐานมาจากความเชื่ อ 
ศิลปวัฒนธรรม รสนิยม ตลอดจนลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของประเทศ
หรือดินแดนนัน้ๆ 

2. เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ หมายถึง เคร่ืองประดับที่ได้จากการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประยกุต์องค์ความรู้ รูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ และ มรดกสถาปัตยกรรม
ไทย ในรูปแบบเคร่ืองประดบัที่สามารถสร้างสนุทรียภาพและประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค 

3. มรดกสถาปัตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทย อนัได้แก่ วดั อาคาร 
บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วงั สถปู และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ มีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามภูมิศาสตร์ และ
คตินิยม สามารถแบ่งยุคได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ สถาปัตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ และ 
สถาปัตยกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย เป็น

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D โดยมีก าหนดกระบวนการ 4 
ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้ที่ 1 Research วิเคราะห์และส ารวจข้อมลูพืน้ฐาน ขัน้ที่ 2 Development  
ออกแบบและพฒันาต้นแบบเคร่ืองประดบั ขัน้ที่ 3 ประเมินผล ความพงึพอใจด้านภาพลกัษณ์ และ
ขัน้ที่ 4 สรุปผล สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมุติฐานในการวิจัย 
การออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย สามารถสร้างให้

เกิดรูปแบบเคร่ืองประดับใหม่และสร้างสุนทรียภาพในการออกแบบที่มีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภค 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อต่อไปนี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั 
1.1 ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองประดบั 
1.2 หลกัการออกแบบเคร่ืองประดบั 
1.3 ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ 
1.4 ประเภทของเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ 

2. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
2.2 ประวติัความเป็นมาของสถาปัตยกรรมไทย 

3. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัวดัอรุรราฃวราราม 
3.1 ประวติัความเป็นมาของวดัอรุณราชวราราม 
3.2 ประวติัความเป็นมาของพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

4. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการออกแบบ 
4.1 เทรนด์การออกแบบปี 2020 
4.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
4.3 กลุม่เปา้หมายหลกั 

5. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
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1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเคร่ืองประดับ 
1.1 ประวัติความเป็นมาของเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองประดับและเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายนัน้ เป็นวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์มา
ตัง้แต่ในสมัยอดีตกาล ซึ่งนอกจากสองอย่างนีแ้ล้วยัง มนุษย์ยังนิยมตกแต่งร่างกายด้วยการสัก 
(Tattoo) หรือใช้สีเขียนแต่งแต้มลงบนผิวหนงั โดยหลกัฐานกาค้นพบการเขียนสีลงบนร่างกายนัน้ 
มีอยู่ตัง้แต่ในช่วง 2000 ปีก่อนคริสตกาล หรือในช่วงสมยัอียิปต์โบราณนัน่เอง 

การสกัผิวหนัง เร่ิมเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียนัน้มีจุดเร่ิมต้นมาจากประเทศญ่ีปุ่ น 
ในช่วงศตวรรษที่ 6 จากนัน้ก็เผยแพร่ต่อไปยงัภมูิภาคเกาะทะเลทางใต้ โดยรูปแบบของรอยสกัสว่น
ใหญ่นัน้มาจาก ความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งอภินิหารเป็นหลกั ซึ่งกลุ่มคนที่นิยมสกันัน้จะเร่ิมจาก
กลุ่มของนักรบ แต่ในเวลาต่อมาการสกันัน้ก็กลายเป็นความงามของการตกแต่งร่างกายรูปแบบ
หนึ่ง ในช่วงหลงัคริสต์ศตวรรษที่ 15 นัน้ การสกัเป็นที่นิยมมากในกลุ่มของนกัเดินเรือและกะลาสี
เรือชาวยุโรป เป็นการสักในรูปแบบเพื่อความสวยงามและระลึกถึงสถานที่ต่างๆที่ตนเคยได้ไป 
นอกจากนีใ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาวอเมริกันอินเดียน (Native American) หรือชาวอินเดีย
แดง ก็นิยมตกแต่งร่างกายด้วยการระบายสีลงบนร่างกายก่อนที่จะไปออกศึก รูปแบบการวาด
ลวดลายของชาวอินเดียแดงนัน้กลายเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมจนถึงประมาณช่วงสงครามโลก
ครัง้ที่สอง 

การตกแต่งร่างกายด้วยวดัสุเช่นทองค านัน้ ค้นพบว่าสามารถหาหลกัฐานย้อนไปได้
ถึงในสมัยอียิปต์และสมัยกรีกโบราณ ซึ่งท าให้เราสามารถรู้ความเป็นไปในประวัติศาสตร์ผ่าน
รูปแบบเคร่ืองประดับได้ เพราะสามารถรู้ได้ถึงรูปแบบวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และการใช้ชีวิต
ของผู้คนในยุคนัน้ๆผ่านรูปแบบของเคร่ืองประดบันัน่เอง โดยแม้ในต้นก าเนิดของเคร่ืองประดบันัน้
จะเป็นการสร้างเผื่อตอบสนองแก่ชนชัน้สูง ที่มีความต้องการใช้เคร่ืองประดับในการแสดงถึง 
สถานภาพและอ านาจของตนเอง เนื่องจากเคร่ืองประดบัในสมยัก่อนนัน้มกัจะใช้วดัสทุี่มีราคาแพง 
เช่น ทองค าและอญัมณีมีค่าต่างๆ แต่ในปัจจุบนัรูปแบบของเคร่ืองประดับนัน้มีความหลายหลาย
มากยิ่งขึน้ ไม่ได้มีเพียงเคร่ืองประดบัราคาสงู 

เคร่ืองประดบัเร่ิมมีบทบาทในสงัคมของชนชัน้กลาง ในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 
16 เนื่องจากสงัคมของมนุษย์ได้เร่ิมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม รูปแบบของงานเคร่ืองประดับท ามือที่มี
ราคาแพงก็เร่ิมมีรูปแบบอุตสาหกรรมที่ราคาย่อมเยาลงมากขึน้ แม้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 
รูปแบบเคร่ืองประดบัหลายๆรูปแบบจะมีเพื่อตอบสนองชนชัน้สูง ด้วยการท างานฝีมือที่เน้นความ
สวยงามประณีต และมีความวิจิตรพิสดาร แต่เคร่ืองประดบัรูปแบบอตุสาหกรรมก็เร่ิมจะมีบทบาท
มากขึน้ แม้จะท าให้รูปแบบของเคร่ืองประดับนัน้ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการผลิต
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ท าให้มีแต่เคร่ืองประดับรูปแบบเดียวกันผลิตออกมาในจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันรูปแบบของ
เคร่ืองประดับและศิลปินผู้ ออกแบบเคร่ืองประดับก็เร่ิมกลับมาเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์งานที่มีรูปแบบเฉพาะตวั และมีเอกลกัษณ์ของศิลปินแต่ละคนมากขึน้ เคร่ืองประดบัใน
ปัจจุบันจึงถือได้ว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ เพราะมีความเก่ียวข้องกับสุนทรียภาพ และความงามที่
สมบรูณ์ในตวัของมนัเอง (วรรณรัตน์ อินทร์อ ่า, 2536) 

1.2 หลักการออกแบบเคร่ืองประดับ 
รุธ นิโวลา (Ruth Nivola) ได้กล่าวถึงการออกแบบเคร่ืองประดบัไว้ว่า "การออกแบบ

เคร่ืองประดับ เป็นการท าสิ่งที่สวยงามด้วยตนเอง แม้จะท าจากวสัดุที่ไม่มีราคา ยังดีกว่าเพชร ที่
ออกแบบอย่างมีรสนิยมต ่า" รูปแบบของเคร่ืองประดับในปัจจุบันและในอดีตนัน้ สามารถเห็นได้
อย่างชดัเจนในเร่ืองของ รูปทรงและวดัสทุี่น ามาสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั โดยเคร่ืองประดบัในอดีต
นัน้จะเน้นที่ความหรูหรา สร้างอย่างประณีตละเอียดลออโดยช่างฝีมือ วัสดุที่น ามาใช้ก็มักจะใช้
วสัดทุี่มีราคาแพง แต่รูปแบบเคร่ืองประดบัในสมยัปัจจบุนันัน้ กลบัเรียบง่ายลง แต่ไปเน้นที่รูปแบบ
และโครงสร้าง มากกว่าลวดลายที่ยิบย่อย  

สามารถแบ่งรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบั ได้ดงันี ้
1.2.1 เส้น (Line) การออกแบบเคร่ืองประดับนัน้ต้องค านึงถึงเส้นโดยรวมของ

งานทัง้หมดก่อน และผู้ออกแบบควรระบุให้ชดัเจนว่าเคร่ืองประดบัชิน้นัน้ๆใช้วสัดอุะไรบ้างในการ
ท า ซึ่งรูปแบบของเส้นก็สามารถออกแบบได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเทคนิคในปัจจุบนัได้มีมี
การพัฒนาจนมี รูปแบบที่มากขึน้  เช่น การใช้เส้นลวดหรือเส้นโลหะที่สามารถน ามาผ่าน
กระบวนการหล่อเย็นเพื่อช่วยให้เส้นดูมีความเคลื่อนไหวมากขึน้ได้ รูปแบบเส้นที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบันคือเส้นเรขาคณิต เนื่องจากมีความเรียบง่ายแต่เข็งแรง เช่น เส้นโค้งหรือเส้นตรง ที่
สามารถน ามาประกอบให้เกิดรูปทรงต่างๆได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม เป็นต้น 

1.2.2 รูปร่าง รูปทรง และบริเวณว่าง (Shape, Form, and Space) การออกแบบ
เคร่ืองประดบัที่ได้แรงบลัดาลใจเลียบแบบมาจากธรรมชาตินัน้ จะพยายามหาวสัดทุี่สามารถสร้าง
ได้ใกล้เคียงและสมัพันธ์กับธรรมชาติที่สุดในรูปแบบที่น ามาตัดทอนให้เรียบง่ายขึน้ การออกแบบ
จึงมักเน้นไปที่ สีสนัและวัสดุ หรือกระบวนการผลิตที่เร่ิมต้นจากการท าแบบจ าลองเท่าขนาดจริง 
แต่การออกแบบเคร่ืองประดบัที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตมาเป็นแรงบลัดาลใจนัน้ มนัจะมุ่งเน้นไปที่การ
สร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆขึน้มา ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบเคร่ืองประดับที่ออกแบบด้วยรูปทรงเสรีนัน้มี
ความนิยมมากขึน้ เพราะมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละชิน้ ท าให้ผลงานมีความแปลกใหม่
ไม่ซ า้ซากจ าเจกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทัว่ๆไปที่มีอยู่ในท้องตลาด 
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1.2.3 สี (Color) ส าหรับเคร่ืองประดบั สีสนัสามารถสร้างความประทบัใจได้มาก
พอๆกับวัสดุหรือความประณีตในการสร้างสรรค์ชิน้งาน เพราะสีนัน้เป็นสิ่งที่สามารถเร้าอารมณ์
ความรู้สึกได้ โดยสีสนัในเคร่ืองประดับนัน้มักจะมาจาก อัญมณีมีค่า เช่น เพชร พลอย หินสีมีค่า
ต่างๆ หรือสีสนัจากตวัเรือนวสัด ุและแม้ว่าในปัจจุบนัจะมีการสร้างเพชรเทียมและพลอยเทียม แต่
การใช้เพชรและพลอยแท้ก็ยงัมีค่าในสายตาคนทัว่ไปมากกว่าของเทียม 

1.2.4 ความสมดุล (Balance) การออกแบบเคร่ืองประดับนัน้ เป็นการออกแบบ 
แบบ 3 มิติ ด้วยเหตุนีถ้้าออกแบบมีจุดที่ผิดพลาดจนเกิดความไม่สมดุลในชิน้งาน ก็อาจท าให้
เคร่ืองประดับเกิดการเอียงหรือพลิกเวลาสวมใส่จริงได้ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาก็อาจจะแก้ด้วยการ
ปรับแก้สองข้างให้เกิดความสมมาตร หรือถ้าเป็นความสมดุลในเร่ืองของภาพรวมสีสนัหรือพืน้ผิว
ของเคร่ืองประดับ ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการออกแบบด้วยการหันไปใช้สีที่
กลมกลืนกนั หรือใช้วสัดทุี่มีลกัษณะพืน้ผิวต่างกนัน้อยลง 

การจะออกแบบเคร่ืองประดับให้มีความสวยงามสะดดุตาผู้พบเห็นนัน้ ต้องค านึงถึง 
รูปแบบของเคร่ืองประดบัและวสัดทุี่จะเอามาใช้ และถึงแม้จะออกแบบเคร่ืองประดบัที่เน้นไปที่งาน
โลหะ ก็ควรพิจารณาถึงรูปแบบและการเลือกใช้อัญมณีหรือหินมีค่าที่จะน ามาประดับตกแต่ง ว่า
ควรเลือกใช้อย่างพอดีไม่ให้สีสนัเหล่านัน้มาแย่งความสนใจจากตวัเรือนที่เราต้องการจะน าเสนอ
พืน้ผิวของโลหะ การท าเคร่ืองประดบั อาจท าได้โดยใช้เศษโลหะต่างชนิดมาเชื่อมติดกนั และขดัให้
เกิดความสวยงาม หรือจะใช้วิธีขูดรีดให้เกิดเป็นรอยขึน้ หรือจะใช้วิธีฝังหินขนาดเล็กใหญ่แตกต่าง
กนั ให้เกิดการขรุขระก็ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องออกแบบเป็นภาพร่างให้ได้ลกัษณะตายตวัที่ต้องการ
เสียก่อน (วรรณรัตน์ อินทร์อ ่า, 2536) 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองประดับปรับเปล่ียนได้ 
พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของเคร่ืองประดับไว้ว่า 

เคร่ืองประดบั น. เคร่ืองตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น. 
สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (2562) ได้ให้ความหมายของเคร่ืองประดบัไว้ดงันี ้ 

1. ความหมายโดยทั่วไป เคร่ืองประดับในความหมายทั่วไป หมายถึง วัสดุ ท่ี
น ามาตกแต่งร่างกาย ที่มีค่าหรือใช้แสดงถึงสถานภาพทางสงัคม โดยเคร่ืองประดบัในแต่ละพืน้ที่
นัน้จะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัและมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกนั รวมไปถึงวสัดทุี่ใช้ก็มีความแตกต่างกัน
ตัง้แต่ศิลปะวฒันธรรมหรือความเชื่อ รสนิยมที่แตกต่างกนัตลอดจนระบอบการปกครอง สภาพภูมิ
ดินแดนที่แตกต่างกนัสง่ผลต่อรูปแบบของเคร่ืองประดบัอีกด้วย 
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2. ความหมายใน เชิ งพ าณิ ชย์  เค ร่ืองประดับ ใน เชิ งพาณิ ชย์  หมายถึ ง 
เคร่ืองประดบัที่ใช้ในการผลิตเพื่อจ าหน่ายแก่บุคคล เพื่อใช้ในการตกแต่งร่างกาย เคร่ืองประดบัใน
กลุ่มนีม้ักมีลกัษณะการเลือกใช้วัสดุที่มีมูลค่าสูง หรือลกัษณะการออกแบบที่เป็นสมัยนิยมตาม
สมยันัน้ๆ เคร่ืองประดบัประเภทนีจ้ะต้องสามารถผลิตในเชิงอตุสาหกรรม เพื่อใช้เป็นสินค้าในการ
จัดจ าหน่ายได้จ านวนมากๆ ทัง้นีอ้าจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกับเคร่ืองประดับประเภทอ่ืนๆ 
เคร่ืองประดบัประเภทนีต้้องอ้างอิงการออกแบบจากความต้องการของกลุม่ผู้บริโภค ความสนใจใน
รูปแบบต่างๆตามสมัยนิยมรวมไปถึงอ้างอิงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละฤดกูาลหรือแต่
ละสภาพภมูิประเทศ และการใช้งานที่แตกต่างกนั 

3. ความหมายในเชิงสร้างสรรค์และศิลปะ เคร่ืองประดับในเชิงศิลปะหมายถึง
เคร่ืองประดับที่มนุษย์สร้างขึน้เพื่อใช้สวมใส่บนร่างกาย โดยมีสัมพันธ์ต่อความรู้สึกจิตใจหรือ
อารมณ์ของผู้สวมใส่ พดูสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัในกลุ่มนีอ้าจมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกนัหรืออาจ
เรียกได้ว่าพวกเขาคือศิลปิน กล่าวคือเคร่ืองประดบัประเภทนีต้้องการลื่อความหมายของตวัศิลปิน
ออกไปผ่านสตูรผลงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างกนัไปสูผู่้ชม 

หรืออาจแบ่งประเภทของเคร่ืองประดบัได้ดงันี ้
1.3.1 จ าแนกด้วยการแสดงออกหรือสื่อสารความหมายของเคร่ืองประดบั 

1.3.1.1 เคร่ืองประดบัที่เป็นสญัลกัษณ์แสดงตวัตน เป็นเคร่ืองประดบัที่ผู้สวม
ใส่ต้องการใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตน รวมทัง้เพื่อสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่
ตนเอง 

1.3.1.2 เคร่ืองประดบัเพื่อการสื่อสาร เป็นเคร่ืองประดบัที่ผู้สวมใส่ต้องการจะ
สื่อสารให้ผู้ อ่ืนรู้ว่า ตนเองมีความสนใจในเร่ืองใด หรือมีบคุลิกภาพอย่างไร เช่น ถ้าใส่เคร่ืองประดบั
ที่มีรูปลกัษณ์ธรรมดาๆ ไม่โดดเด่น ก็เป็นการบอกนัยต่อผู้ อ่ืนว่า เป็นผู้ที่มิได้มีความต้องการที่จะ
เป็นจดุสนใจ ของสงัคม 

1.3.1.3 เคร่ืองประดบัที่มีภาพลกัษณ์ทางเพศ เป็นเคร่ืองประดบัที่แสดงถึงจิต
ใต้ส านึกในการตกแต่งร่างกายเพื่อให้ดงึดดูใจเพศตรงข้าม 

1.3.1.4 เคร่ืองประดับที่แสดงออกถึงความงาม มีรูปแบบของเคร่ืองประดับ
จ านวนมากที่สร้างสรรค์ขึน้มาเพื่อวตัถุประสงค์นี ้เพราะการเลือกซือ้เลือกใช้เคร่ืองประดบันัน้ เกิด
จากรูปแบบที่สวยงามถกูใจ พบมากในเคร่ืองประดบัประเภทงานสร้างสรรค์ 

1.3.1.5 เคร่ืองประดับที่แสดงออกถึงการเป็นสมาชิกภาพในองค์กรหรือกลุ่ม
ในสงัคมหนึ่ง เป็นเคร่ืองประดบัที่แสดงถึงความภาคภมูิใจที่ได้เป็นสมาชิกภาพให้ผู้ อ่ืนได้ทราบ 
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1.3.1.6 เค ร่ือ งป ระดับที่ แ สดงออกถึ ง เกี ย รติยศของผู้ ส วม ใส่  เป็ น
เคร่ืองประดบัที่เสริมบารมีให้แก่ผู้สวมใส่ แสดงสถานภาพว่า เป็นผู้มีเกียรติยศ เป็นที่ยอมรับกนัใน
หมู่คนหรือประชาคมนัน้ 

1.3.1.7 เคร่ืองประดบัทางศาสนา เป็นเคร่ืองประดบัที่แสดงออกถึงความเชื่อ
ในจิตใจ ซึ่งมนุษย์ใช้ยึดเหนี่ยวยามเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงในชีวิต ทัง้นี ้เคร่ืองประดบัทางศาสนามี
ความสมัพนัธ์กบัความเชื่อความศรัทธาในแต่ละชนชาติ 

1.3.1.8 เคร่ืองประดับในการแต่งงาน เป็นเคร่ืองประดับที่ เก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมและประเพณีของแต่ละชนชาติ เช่น ประเพณีของศาสนาคริสต์ถือว่า แหวนแต่งงานที่
ผ่านพิธีการแต่งงานในโบสถ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และการสาบานต่อหน้าพระผู้ เป็นเจ้า เป็นเคร่ืองประดบัที่
เป็นสัญลักษณ์ ของการให้ค าสัตย์ต่อพระผู้ เป็นเจ้าในการครองคู่กันตลอดไป (สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ, 2554) 

1.3.2 จ าแนกตามลกัษณะการออกแบบ  
1.3.2.1 เคร่ืองประดบัเชิงพาณิชย์ (Commercial Jewelry) เคร่ืองประดบัเชิง

พาณิชย์ เป็นเคร่ืองประดับที่กลุ่มคนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เคร่ืองประดับในส่วนนี ้
ส่วนใหญ่จะเป็นที่แพร่หลายและถูกใช้ในชีวิตประจ าวัน รูปแบบของเคร่ืองประดับกลุ่มนีย้ัง
สามารถแบ่งได้ตามวสัดทุี่ใช้ในการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นวสัดทุี่ไม่มีค่าหรือวสัดทุี่มีค่า ซึ่งรวมไปถึงการ
ใช้เพชร พลอยในแบบต่างๆ ซึ่งมีความละเอียดแตกต่างกนัออกไป เคร่ืองประดบัในเชิงพาณิชย์ยงั
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้อย่างชัดเจน ได้แก่ เคร่ืองประดับแท้ (Fine Jewelry) และ 
เคร่ืองประดบัเทียม (Costume Jewelry) 

1.3.2.2 เคร่ืองประดับเชิงศิลปะ หรือเคร่ืองประดับร่วมสมัย  ในส่วนงาน
เคร่ืองประดับเชิงศิลปะหรือเคร่ืองประดับร่วมสมัย สามารถจ ากัดความได้ว่า หมายถึงวัตถุหรือ
เร่ืองราวที่แสดงออกมาถึงความงาม อันอาจจะมีที่มาจากความเชื่อหรือความพึงพอใจในสุนทรี
บางประเทศที่มีความเก่ียวข้องเก่ียวพันกับร่างกายมนุษย์ งานเคร่ืองประดับจากดีไซเนอร์ หรือ 
Studio Jewelry อาจจะมีรูปทรงรูปร่างที่ใกล้เคียงกบังานในฝ่ังเคร่ืองประดบัเชิงพาณิชย์ แต่ความ
แตกต่างกันนัน้เกิดจากแหล่งก าเนิดที่มาของรูปทรงเหล่านัน้ กล่าวคือความงามที่ได้มาจาก 
เคร่ืองประดบัในเชิงพาณิชย์ จะมาจากสนุทรียทางศิลปะและความต้องการทางการตลาดเป็นหลกั 
แต่เคร่ืองประดบัเชิงศิลปะจะเป็นเคร่ืองประดบัที่เกิดจากการแสดงออกในความเชื่อ ความงามทาง
ศิลปะเฉพาะบุคคลของนักออกแบบหรือตัวศิลปินเอง ถ่ายรูปทรงบางอย่างที่ท างานกับร่างกาย
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มนุษย์ ซึ่งจะมีเทคนิคเฉพาะตัวในการผลิตขึน้รูปเคร่ืองประดับของศิลปินผู้นัน้แสดงออกในงาน
ด้วย 

1.3.2.3 จ าแนกตามรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับที่เปลี่ยนแปลงใน
ประวัติศาสตร์ ส าหรับวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์การออกแบบศิลปะเคร่ืองประดับตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนันัน้ มีจุดเร่ิมต้นที่มาจากการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัอย่างง่ายๆ 
เนื่องจากข้อจ ากดัในเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในยุคสมยันัน้ๆ แต่ในยุคต่อมาการออกแบบที่มีความ
เรียบง่ายก็เร่ิมมีความสลบัซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ แรงบลัดาลใจในการออกแบบก็ได้จากทัง้แรงบลัดาล
ใจจากธรรมชาติรวมถึงแรงบลัดาลใจจากวิถีชีวิตในสงัคมยุคนัน้ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
รูปแบบการออกแบบศิลปะเคร่ืองประดบั  

1.3.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับที่เปลี่ยนแปลงใน
ประวติัศาสตร์ออกเป็น 4 ลกัษณะได้แก่ 

1.3.3.1 ลกัษณะต้นแบบโบราณ รูปแบบศิลปะเคร่ืองประดับสมัยโบราณนี ้
ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่เกิดขึน้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากความดูและวิทยาการของ
มนุษย์ยังมีไม่มากนัก และการเดินทางแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองยังเป็นไปได้
ยาก ท าให้รูปแบบของเคร่ืองประดับในแต่ละพืน้ที่มีความเฉพาะตัวสูงเนื่องจากไม่สามารถลอก
เรียนรูปแบบการออกแบบกันได้ และเมื่อมนุษย์เร่ิมเข้าสู่ยุคเร่ิมสร้างอารยธรรม การออกแบบ
เคร่ืองประดบัจึงแฝงไปด้วยกฎเกณฑ์ทางสงัคม การแบ่งชัน้ฐานนัดร ศาสนาและความเชื่อจากสิ่ง
ที่มองไม่เห็นทางธรรมชาติมากย่ิงขึน้ เช่น เคร่ืองประดบัอียิปต์โบราณ ที่มีการออกแบบโดยมีความ
เชื่อทางไสยศาสตร์อย่างแรงกล้า ด้วยการใช้แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ของสุริยะเทพ งูเห่า 
แมลงสการับ (Scarab) เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 2 เคร่ืองประดบัอียิปต์โบราณ 

ที่มา : http://farlang.com/ancient-egyptian-jewelry-and-amulets 
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1.3.3.2 ลกัษณะการน าต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบ หลงัจากที่สงัคมมนุษย์มีการพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีที่สงูขึน้ ท าให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าอารยธรรมโบราณ จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัที่น าเอาอารยธรรมเหล่านัน้
มาออกแบบเคร่ืองประดับให้มีความสวยงามร่วมสมัยมากยิ่งขึน้ รูปแบบของเคร่ืองประดับที่
ปรากฏจึงมีความใกล้เคียงกับต้นฉบับ แต่มีความสวยงามและความละเอียดลออมากยิ่งขึน้
เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตได้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึน้ เช่น เคร่ืองประดับสไตล์อาร์ตเดคโค 
(Art Deco) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ โดยมีการพัฒนา
สร้างสรรค์เคร่ืองประดับที่มีเส้นและเหลี่ยมมุมที่คมชัดรูปทรงของเคร่ืองประดับมีความสวยงาม
ชดัเจนอนัเนื่องมาจากการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ 

 

ภาพประกอบ 3 เคร่ืองประดบัสไตล์อาร์ตเดโค 

ที่มา : https://www.gemscene.com/art-deco.html 

1.3.3.3 ลกัษณะการออกแบบรูปแบบใหม่ ในยุคสมัยที่ศิลปะได้มีการพฒันาขึน้
มาเร่ือยๆอย่างไม่หยุดนิ่ง สุนทรียศาสตร์และจินตนาการอันไม่มีที่สิน้สุดของมนุษย์ส่งผลต่อการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัให้มีความสวยงาม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ เช่น 
เคร่ืองประดับสไตล์อาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่เป็นเคร่ืองประดับที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว
ก่อให้เกิดความมีชีวิตชีวา ความเสน่หา เกิดเป็นโลกแห่งจินตนาการที่แปลกแหวกแนวโดยน า
ธรรมชาติรอบตวัไม่ว่าจะเป็นแมลง สตัว์และพืชพนัธ์ต่างๆรวมถึงมนุษย์มาใช้เป็นลวดลายหลกัใน
การออกแบบ 
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ภาพประกอบ 4 เคร่ืองประดบัสไตล์เดคนโูว 

ที่มา : http://farlang.com/ancient-egyptian-jewelry-and-amulets 

1.3.3.4 ลกัษณะการออกแบบข้ามวฒันธรรม เมื่อมนุษย์รู้จกัเร่ิมเดินทางไปยงัถิ่น
อ่ืน จึงได้เกิดการเรียนรู้รูปแบบวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ที่แตก ต่างกัน นักออกแบบ
เคร่ืองประดับในยุคนีจ้ึงได้ออกแบบเคร่ืองประดับโดยใช้แรงบนัดาลใจ วิธีกระบวนการผลิต หรือ
แนวคิดทางด้านวตัถุดิบ จากการแลกเปลี่ยนความร่วมมือสมยัของรูปแบบที่เกิดจากวฒันธรรมใน
หลายพืน้ที่ (สดุารัตน์ สกุาพฒัน์, 2560) 

 

ภาพประกอบ 5 เคร่ืองประดบัแบบข้ามวฒันธรรม 

ที่มา : http://www.bbc.com/culture/ 

Doris Maninger (2552) กลา่วไว้ว่า งานเคร่ืองประดบัในยโุรปเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ชดัเจนในระหว่างปี ค.ศ. 1940-1955 ในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ความคิดและค่านิยมสมยัใหม่ 
(Modernist) เข้ามามีบทบาทในการสร้างงานฝีมือ งานศิลปะและงานออกแบบในหลายๆ สาขา 
ตัง้แต่นัน้มา แนวความคิดใหม่ๆ ในหลากหลายมิติได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
เคร่ืองประดับ ท าให้เกิดมุมมองใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องในการสร้างงานศิลปะแขนงนีจ้นถึงปัจจุบัน 
ค าถามก็คือ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และการผลิตในงาน
เคร่ืองประดบัขึน้ได้อีกในศตวรรษที่ 21 นี ้สิ่งที่เกิดขึน้ในปัจจุบนัคือ ความหลากหลายของแนวคิด
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ในวงการเคร่ืองประดบัที่เกิดขึน้จากปัจจยัแวดล้อมในยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) นี ้มีการ
แข่งขันกันในด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ผลที่ได้นัน้ก็คือปรากฏการณ์ที่ไม่มีกระแสแนวคิดใด
กระแสหนึ่งมีอิทธิพลเหนือแนวคิดอ่ืนๆ อย่างโดดเด่นขึน้มา (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552) 

จากข้อมูลทัง้หมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น จ าแนกด้วยการแสดงออก
หรือสื่อสารความหมายของเคร่ืองประดับ, จ าแนกตามลักษณะการออกแบบ หรือ จ าแนกตาม
รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับที่เปลี่ยนแปลงในประวติัศาสตร์ การจ าแนกเคร่ืองประดบันัน้ก็
ยังคงเป็นที่ถกเถียงแต่แบ่งการจ าแนกไปตามเกณฑ์การแบ่งของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะ
เคร่ืองประดับในยุคสมัยใหม่ ที่ไม่ได้ถูกจ ากัดแค่การเป็น เคร่ืองประดับแท้ (Fine Jewelry) หรือ
เคร่ืองประดับเทียม (Costume Jewelry) อีกต่อไปแล้ว เพราะ เคร่ืองประดับร่วมสมัย หรือ 
Contemporary Jewelryนั น้ ได้กลายมาเป็น อีกหนึ่ งกระแสหลัก ในวงการการออกแบบ
เคร่ืองประดบัในปัจจุบนั และรูปแบบก็มีความล า้สมัยและแตกต่างอย่างสร้างสรรค์มากขึน้เร่ือยๆ 
ทัง้ในด้านไอเดียและนวตักรรมเทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบนันีรู้ปแบบของเคร่ืองประดบัได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการออกแบบ
เคร่ืองประดับมากขึน้ เช่น Digital Smart Jewelry  หรือ Smart Jewelry ด้วยเหตุผลนีก้ารจัด
หมวดหมู่รูปแบบเคร่ืองประดบัจึงยงัมีช่องว่างและความเป็นไปได้อีกมากมาย ในการแบ่งประเภท
ของเคร่ืองประดบัที่มีอยู่ในปัจจบุนั 

1.4 ประเภทของเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ 
Longdo Dict และ Cambridge Dictionary ได้ให้ความหมายของ Multifunction ไว้

ว่า Multifunction. adj. อเนกประสงค์ และ Multifunction. adj. Having several different uses. 
อารณีย์ สุธรรมรัตนกูล (2556) ได้ให้ค าจ ากัดความเก่ียวกบั Multifunction Jewelry 

ไว้ว่า คือเคร่ืองประดับที่สามารถใช้ได้ในหลายโอกาส การจ่ายเพื่อซือ้เคร่ืองประดับชิน้เดียว แต่
เหมือนว่าได้มาหลายชิน้ โดยใช้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็น
สาม เช่น แหวนที่แม้จะเห็นว่าเป็นวงเล็กๆ แต่สามารถใส่ฟังก์ชัน่การใช้งานได้มากกว่า 1 รูปแบบ
หรือ 1 ดีไซน์ เช่นเมื่อถอดหัวแหวนออกก็กลายเป็นอีกดีไซน์ และหัวแหวนที่ถอดออกมา น ามาใส่
เป็นจีห้้อยคอหรือเข็มกลดั รวมไปถึงแหวนที่สามารถแปลงร่างเป็นสร้อยข้อมือใส่สลบักันไปมาได้
ตามการแต่งตวัและโอกาส (ยวุพร, 2556) 

โดยเคร่ืองประดับที่สามารถนับได้ว่าเป็น Multifunction Jewelry ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นัน้ สามารถจ าแนกได้เป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้
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1.4.1 Transformable Jewelry  
เคร่ืองประดับที่สามารถแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือ Transformable 

Jewelry นั ้น อาจะ เรียก ได้ ว่ า เป็ น รูป แบบหนึ่ งข อ ง  Multifunction Jewelry เช่ น กัน  โดย 
Transformable Jewelry นัน้  ถือเป็นรูปแบบหนึ่ งของการออกแบบเคร่ืองประดับแท้ (Fine 
Jewelry) มาตัง้แต่ช่วงปลายปีคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น การ
ออกแบบสร้อยคอ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นเข็มกลัดหรือรัดเกล้าได้ และ ด้วย
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนัก็ย่ิงช่วยให้รูปแบบของ Transformable Jewelry นัน้
มีความเป็นไปได้ในการออกแบบที่มากย่ิงขึน้ โดยไม่จ ากดัอยู่แค่เคร่ืองประดบัที่ท าจากเพชรพลอย
ราคาแพง แต่สามารถเป็นเคร่ืองประดบัที่อยู่ในชีวิตประจ าวนัได้ (Kolesnikov-Jessop, 2555) 

 

ภาพประกอบ 6 Cartier’s Necklace and A Tiara 

ที่มา : http://www.thejewelleryeditor.com/jewellery/article/cartier-resonances-
high-jewellery-collection-review/ 

Zip Necklace ที่เป็นหนึ่งในงานชิน้เอกของของ Van Cleef & Arpels ก็ได้มี
การใช้การออกแบบเคร่ืองประดับแบบ Transformable Jewelry เช่นกัน ย้อนไปในสมัยการ
ออกแบบเคร่ืองประดับยุคอาร์ตเดโค (Art Deco Period) หญิงสาวชัน้สูงทัง้หลายต่างสวมใส่
เคร่ืองประดบัที่แตกต่างกนัในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน แต่เมื่อต้องเดินทางไกลการจะพกพา
เคร่ืองประดับหลายๆชุดก็เป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนีแ้นวคิดการออกแบบเคร่ืองประดับที่สามารถ
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบและ Transformation จึงกลายมาเป็นแรงบลัดาลใจในการออกแบบ โดย Zip 
Necklace ของ Van Cleef & Arpels  นัน้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ จากสร้อยคอกลายเป็น
ก าไลข้อมือด้วยการถอดประกอบด้วยซิป (Chen, 2560) 

 

ภาพประกอบ 7 Van Cleef & Arpels’s Zip Necklace 

ที่มา : https://www.vancleefarpels.com/us/en/high-jewelry/signature/zip.html 

1.4.2 Kinetic Jewelry  
เคร่ืองประดับไคเนติก (Kinetic Jewelry) เป็นเคร่ืองประดับที่ ได้รับการ

ผสมผสานพฒันาต่อยอดมาจาก ลทัธิศิลปะไคเนติกอาร์ต (Kinetic Art) ซึ่งได้น ามาปรับใช้ในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับโดยการ ใช้กลไกและลูกเล่นที่ท าให้เคร่ืองประดับสามารถเคลื่อนไหวได้ 
โดยรูปแบบการขยับเคลื่อนไหวนัน้ สามารถท าได้หลายแบบตามแต่แนวคิดของผู้ ออกแบบ
เคร่ืองประดบันัน้ๆ เช่น การขยบัโดยใช้การหมุน การขยับจากขยบันิว้มือหรือร่างกายของผู้สวมใส ่
หรือการขยบัด้วยกลไกอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น 

Friedrich Becker คือศิลปินผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น บิดาแห่งเคร่ืองประดับไคเนติก 
(The Father of Kinetic Jewellery) โดยผลงานเคร่ืองประดับเคลื่อนไหวของเขา มันใช้กลไกการ
เคลื่อนจากการเล่นกบัสมดุล (Balance) จากการขยับของร่างกายมนุษย์ (Alice Rendon. 2561: 
ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 8 ผลงานเคร่ืองประดบัไคเนติก ของ Friedrich Becker 

ที่มา : https://artaurea.com/profiles/becker-friedrich/ 

 

ภาพประกอบ 9 ผลงานเคร่ืองประดบัไคเนติก ของ Michael Berger 

ที่มา : https://www.beautifullife.info/fashion-design/beautiful-kinetic-rings-by-
michael-berger/ 

ในปัจจุบนัเคร่ืองประดบัไคเนติก เร่ิมเป็นที่รู้จกัมากขึน้ในระดบัสากลแต่ยงัไม่
แพร่หลายมากนกัเมื่อเทียบกบัเคร่ืองประดบัประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากเคร่ืองประดบัไคเนติกสว่นใหญ่ 
มักผลิตออกมาในรูปแบบ ผลงานทางศิลปะ หรือ Contemporary Jewelry มากกว่าจะเป็น
เคร่ืองประดบัในรูปแบบเชิงพาณิชย์ โดยเคร่ืองประดบัไคเนติกนัน้ในบางแหล่งก็จะถูกนับรวมเป็น 
เคร่ืองประดบัสมยัใหม่ หรือ Contemporary Jewelry 
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ภาพประกอบ 10 ผลงานเคร่ืองประดบัไคเนติก ของ Ben Hopson 

ที่มา : https://www.benhopson.com/?page_id=2227 

 

ภาพประกอบ 11 ผลงานเคร่ืองประดบัไคเนติก ของ Dukno Yoon 

ที่มา : https://art.ksu.edu/people/faculty/yoon.html  
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1.4.3 Smart Jewelry 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับชีวิตไม่มากก็น้อย กระแส

เทคโนโลยีได้เข้าไปอยู่ในหลากหลายธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเคร่ืองประดับ ไม่ว่าจะใช้ค าว่า 
“Digital Smart Jewelry” หรือ “Digital Jewelry” หรือ “Smart Jewelry” ในนิยามทางการตลาด
ล้วนหมายถึง เคร่ืองประดับที่เสมือนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ สวมใส่จะได้รับ
คุณ ค่าจากความสวยงามในแบบของเค ร่ืองประดับและจากคุณสมบัติการใช้งานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และนอกจากการเล่าเร่ืองผ่านรูปแบบของเคร่ืองประดบัแล้ว การค านึงถึงวิธีการใช้
งานระหว่างผู้สวมใส่กับเคร่ืองประดับก็เป็นสิ่งส าคัญ ทัง้ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับและคุณสมบติัในการใช้งาน โดยเมื่อรวมกันแล้วก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้
สวมใส่ได้รับประสบการณ์ทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ เคร่ืองประดับประเภทนีเ้ข้าถึงผู้ บริโภค
ได้มากขึน้ เพราะการเลือกใส่เคร่ืองประดบั นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของผู้
สวมใส่ ยังเป็นการก าหนดคุณค่าและความหมายที่ผู้ สวมใส่มีให้กับเคร่ืองประดับอีกด้วย  โดย 
Digital Smart Jewelry นัน้ถูกผลิตขึน้ในรูปแบบเคร่ืองประดับที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
สร้อยคอ ก าไล แหวน ต่างหู หรือว่าเข็มกลัด ซึ่งก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกนัออกไป (ศนูย์ข้อมลูอญัมณีและเคร่ืองประดบั, 2561) 

 

ภาพประกอบ 12 Looksee Labs’s Smart Jewelry 

ที่มา : https://swargtech.co/sakhi-customizable-smart-bracelet/ 

Per Ljung (2560) ผู้ก่อตัง้ Looksee Labs กล่าวว่า เคร่ืองประดบัสมาร์ทมา
จากแนวคิดที่ว่า เราสามารถใส่ “ความมหัศจรรย์” ลงไปในเคร่ืองประดับแบบดัง้เดิมได้ และ
ปัจจุบันนีอุ้ปกรณ์สวมใส่แทบทุกแบบเน้นเร่ืองการใช้งานเป็นหลัก หมายความว่าบริษัทผู้ผลิต
อุปกรณ์เหล่านีไ้ด้เพิ่มเซนเซอร์แบบต่างๆ ลงไปเพื่อติดตามข้อมูลกิจกรรม สุขภาพ สถานที่ และ
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การนอนหลบัของผู้สวมใส่ แต่ตัวผลิตภัณฑ์ยงัมีมลูค่าต ่าและไม่ค่อยเชื่อมโยงทางอารมณ์กบัผู้ ใช้ 
ด้วยการผสมผสานศิลปะ แฟชัน่ และเทคโนโลยี  

Paola De Luca (2560) นักวิเคราะห์คาดการณ์และผู้ อ านวยการฝ่าย
สร้างสรรค์ของ TrendVision Jewellery and Forecasting กลา่วว่า เคร่ืองประดบัคือสิ่งที่ผู้คนมอง
ว่าเป็นเคร่ืองประดับ มันอาจเป็นกระดาษ ไม้ โลหะมีค่า หรือพลาสติกก็ได้ เคร่ืองประดับสมาร์ท 
ซึง่เป็นการประสานเทคโนโลยีลงไปในวตัถุส าหรับสวมใส่ ก็นบัได้ว่าเป็นเคร่ืองประดบัเช่นเดียวกนั 
(ศนูย์ข้อมลูอญัมณีและเคร่ืองประดบั, 2561) 

 

ภาพประกอบ 13 GEMIO’s Smart Jewelry 

ที่มา : https://gogemio.com/collections/tile-sets 

1.4.4 Contemporary Jewelry 
เคร่ืองประดับในยุคหลงัสมัยใหม่นัน้ เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินต้องการน าเสนอ

ความคิดและการปฏิบัติทางศิลปะที่หลากหลาย โดยเหตุนีง้านเคร่ืองประดับในยุคหลงัสมัยใหม่ 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน จึงไม่ได้พูดถึงเพียงแค่ความงามเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และงาน
เคร่ืองประดบัในยุคหลงัสมยัใหม่ได้มีการสร้างสรรค์ ผ่าน แนวคิดที่หลากหลาย ใช้วสัดทุี่แปลกใหม่ 
มีรูปแบบและลีลาที่หลากหลาย บางครัง้ก็มีการข้ามศาสตร์ สาขาความรู้ การผสานระหว่าง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันบนเคร่ืองประดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ งานเคร่ืองประดับจึงมีการ
แสดงออกและการให้คณุค่าเทียบเท่ากับงานศิลปกรรมหรืองานประติมากรรมขนาดย่อม (อรอมุา 
วิชยักลุ, 2560) 
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แรกเร่ิมเดิมทีค าว่า “จิวเวลร่ีร่วมสมัย (Contemporary Jewelry)” ดูเป็นค าที่
เข้าถึงยาก เหมือนเป็นงานศิลป์ที่วางขายอยู่ในแกลอร่ีซะมากกว่า แท้จริงแล้วจิวเวลร่ีร่วมสมยันัน้
เป็นงานออกแบบที่ผสมผสานกบังานศิลปะในเวลาเดียวกนั โดยปัจจุบนัจิวเวลร่ีร่วมสมัยของไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นงานออกแบบที่เป็นลูกผสมระหว่างสไตล์จากโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก มี
แนวคิดและแรงบนัดาลใจของการออกแบบที่น่าสนใจ มีเอกลกัษณ์ จนกลายเป็นจุดขายของแบ
รนด์ ส่วนมากนิยมใช้วสัดทุางเลือก ไม่ว่าจะเป็นไม้ หนงัสตัว์ ปีกแมลง ผ้า ฯลฯ ผสมกบัโลหะมีค่า 
เช่น เงิน ทองค า ทองค าขาว ฯลฯ และอญัมณีต่างๆ เช่น เพชร พลอย หิน ฯลฯ ประกอบกบัทักษะ
งาน Handmade ที่เป็นจุดเด่นของงานจิวเวลร่ีไทย และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ 3D 
Printer เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบและสร้างสรรค์ชิน้งาน รวมถึงสื่อดิจิทัลและโซเชียล
มีเดียต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี ้ก็ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองทุ่นแรงในการท างานและช่องทาง
การขายที่ท าให้นกัออกแบบสามารถท างานได้ง่ายยิ่งขึน้ ประหยดัเวลาไปได้เยอะ ราคาของจิวเวลร่ี
เองก็สามารถจับต้องได้ง่ายขึน้ พูดง่ายๆ คือ ผู้ บริโภคก็เข้าถึงชิน้งานจิวเวลร่ีได้ง่ายขึน้ด้วย 
นอกจากนี ้จิวเวลร่ีร่วมสมัยจากบรรดานักออกแบบหน้าใหม่ก็สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกตา 
น่าสนใจ ออกมาขายในรูปแบบที่หลากหลายขึน้กว่าเดิม (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2561) 

อตินุช ตันติวิท (2552) ผู้ ก่อตัง้ ATTA Gallery กล่าวไว้ว่า Contemporary 
Jewelry คือเคร่ืองประดับที่ถูกสร้างขึน้จากอิทธิพลทางความคิดของนักออกแบบกับสถานการณ์
ปัจจุบัน แรงบันดาลใจจากเร่ืองราวเหล่านัน้จะเป็นต้นตอแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดับ 
สง่ผลให้ชิน้งานไม่จ าเป็นต้องถูกตีกรอบไว้ที่วสัดมุากมลูค่าอย่าง เงิน ทอง ทองค าขาว หรืออญัมณี 
แต่อาจเป็นวสัดอ่ืุนๆที่สามารถสะท้อนเร่ืองราวที่นกัออกแบบต้องการน าเสนอได้ 

 

ภาพประกอบ 14 Contemporary Jewelry จาก ATTA Gallery 

ที่มา : https://themomentum.co/atta-gallery/ 
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เคร่ืองประดับคอลเลคชั่น Secret Friend ของ ฐิติรัตน์ คัชมาตย์ เจ้าของแบ
รนด์ Tithi และสตดิูโอ Factopia เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ Contemporary Jewelry ที่โชว์ให้เห็นว่า
เคร่ืองประดบันัน้สามารถสามารถแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบและบริบทได้ เช่นการเปลี่ยนบริบทของ
เคร่ืองประดบัไปสูก่ารเป็นของแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ (Etherington, 2553) 

 

ภาพประกอบ 15 Secret Friend โดย ฐิติรัตน์ คชัมาตย์ 

ที่มา : www.dezeen.com/2010/07/27/secret-friend-family-by-tithi-kutchamuch/ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเคร่ืองประดับสมัยใหม่และเคร่ืองประดับ
ปรับเปลี่ยนได้ หรือ Multifunction Jewelry นัน้สามารถตีความได้ว่าหมายถึง เคร่ืองประดับที่
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบภายนอกให้มีความหลายหลากและ
มีการเพิ่มฟังก์ชัน่ของการใช้งานให้มากกว่าฟังก์ชัน่เดียว เช่น  Digital Smart Jewelry  หรือ Smart 
Jewelry รูปแบบต่างๆที่ได้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ออกแบบ ซึ่งการปรับเปลี่ยนของเคร่ืองประดับนัน้ไม่ เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงคณุสมบติั , ด้านสีสนั, ด้านการเคลื่อนไหว 
หรือด้านจ านวนก็สามารถนบัได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเคร่ืองประดบัได้ด้วยกนัทัง้สิน้ 
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ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อที่จะหาจดุร่วมในการปรับเปลี่ยนของเคร่ืองประดบัรูปแบบต่างๆเพื่อท าการจดัแบ่งประเภทของ
เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบเคร่ืองประดบัรูปแบบต่างๆ 

ภาพ รูปแบบ ภาพ รูปแบบ ภาพ รูปแบบ 
 - Smart Jewelry 

- Phone Charging 
 - Colour-changing 

by Temperature 
-  Multi colored 

 - Kinetic Jewelry 
- ใช้กลไกขยบัจาก
ร่างกาย 

 - Smart Jewelry 
- Tracks activity, 

meditation  

 - Smart Jewelry 
-  Multi colored 

 - ปรับเปลี่ยนด้วยการ
สวมใส ่

- Changeable 
jewelry 

 - Smart Jewelry 
- Sync with music 

 - Smart Jewelry 
-  Multi colored 

 - Kinetic jewelry 
- กลไกการขยบัจาก
คน 

 - Colour changing    
by UV 

- Multi colored 

 - พบัปรับเปลี่ยน 
-  Changeable 

jewelry 

 - ถอดประกอบ 
-  Changeable 

jewelry 

 - เคร่ืองประดบัสู่ของ
แต่งบ้าน 

 - Kinetic jewelry 
-  กลไกการขยบัจาก
คน 

 - Kinetic jewelry 
-  กลไกการขยบั
แม่เหล็ก 

 - Kinetic jewelry 
-  กลไกการขยบัจาก
คน 

 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
แบบเพ่ิมจ านวน 

-  เทคนิคสอดประกบ 

 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
แบบเพ่ิมจ านวน 

-  เทคนิคสอดประกบ 

 - Kinetic jewelry 
-  Magnetic clasp 

 
 

- Smart Jewelry 
-  LED’s electronics 
-  Magnets jewelry 

 - Kinetic jewelry 
-  กลไกการขยบัจาก
คน 

 - Smart Jewelry 
- Multi colored 

 - Kinetic Ring 
-  กลไกจากการขยบั
ร่างกาย 

 - Kinetic jewelry 
-  กลไกการขยบัจาก
คน 
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เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และจดัแยกประเภทรูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ผู้ วิจัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์การจัดแบ่งประเภท เพื่อหาจุดร่วมและท าการจัดแบ่ง
ประเภทของเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ ดงัตารางต่อไปนีด้งันี ้

ตาราง 2 ตารางการจดัแยกประเภทรูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ 

ภาพ 
มีกลไกการ

เคลื่อนไหว 

ปรับเปลี่ยน

รูปแบบ 

ปรับเปลี่ยน 

สีสัน 

ปรับเปลี่ยน

จ านวน 

มีนวตักรรม

เทคโนโลย ี
 

    ✓ 
 

✓     
 

✓ ✓    
 

    ✓ 
 

   ✓  
 

✓ ✓  ✓ ✓ 
 

  ✓  ✓ 
 

   ✓  
 

✓ ✓ ✓   
 

  ✓  ✓ 
 

✓ ✓    
 

✓     
 

    ✓ 
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หลังจากวิเคราะห์รูปแบบการปรับเปลี่ยนจากเคร่ืองประดับต่างๆจากตัวอย่างใน
ตารางข้างต้น ผู้วิจยัจึงแยกประเภทของเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้เป็น 4 รูปแบบ ดงัต่อไปนี ้

1. เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนคณุสมบติั  
หมายถึง เคร่ืองประดบัที่มีคณุสมบติั มากกว่าคณุสมบติัเดียว เช่น เคร่ืองประดบั

ที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน หรือเคร่ืองประดับที่มีการ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีจนสามารถปรับเปลี่ยน ให้กลายเป็นอปุกรณ์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
เช่น สายชาร์ตโทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนบริบทจาก
เคร่ืองประดบัที่มีเพื่อตกแต่งร่างกายไปสูข่องตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

QBracelet ที่ถูกพัฒนาขึน้โดย Q Designs และ Tomorrow Lab ออกแบบด้วย
แนวคิดที่จะหาทางท าให้ปัญญาความต้องการพกพาสายชาร์ตมือถือกลายเป็นแฟชัน่ที่สวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 

ภาพประกอบ 16 QBracelet’s Smartphone Charging 

ที่มา : https://www.tomorrow-lab.com/work/qbracelet 

 

ภาพประกอบ 17 LEAF URBAN’s Smart Jewelry Health Tracker 

ที่มา : https://www.smartgeekwrist.com/bellabeat-leaf-urban-review/ 
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เค ร่ือ งป ระดับคอล เลคชั่ น  Vase Garden ของ  ฐิ ติ รัต น์  คั ชม าต ย์  เป็ น
เคร่ืองประดบัรูปแบบแหวนที่สามารถท าหน้าที่แทนดอกไม้ประดบัแจกนัได้อย่างลงตวั และผลงาน
อ่ืนๆของ ฐิติรัตน์ คัชมาตย์ ที่มีการเปลี่ยนบริบทของเคร่ืองประดับไปสู่การเป็นของแต่งบ้านหรือ
เฟอร์นิเจอร์ เช่น คอลเลคชัน่ Secret Friend 

 

ภาพประกอบ 18 Vase Garden โดย ฐิติรัตน์ คชัมาตย์  

ที่มา : http://www.tt-nt.info/products-birthday.html 

 

ภาพประกอบ 19 Companion Parrot โดย ฐิติรัตน์ คชัมาตย์ 

ที่มา : https://www.dezeen.com/ 

 

ภาพประกอบ 20 Secret Friend โดย ฐิติรัตน์ คชัมาตย์ 

ที่มา : http://stilblog.hu/2010/06/06/tithi-kutchamuch-ekszerei/ 
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2. เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนสีสนั  
หมายถึง เคร่ืองประดบัที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบสีสนัด้วยตวัเองจากเทคนิคพิเศษ 

หรือ การใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการออกแบบ เช่น Smart Jewelry หรือ การใช้เทคนิคและ
วสัดพุิเศษ เพื่อท าให้เคร่ืองประดบัเกิดการเปลี่ยนสีสนั เช่น การเปลี่ยนสีสนัจากแสงยวูี เป็นต้น 

ก าไล Honeycomb ของ Gemio เป็นเคร่ืองประดับ Multi colored ที่สามารถ
เปลี่ยนสีสันได้ ด้วยการเลือกลวดลายและสีสันได้จากแอปพลิเคชั่น MyGemio บนสมาร์ทโฟน 
นอกจากนี ้Gemio ยังมี Customize Bracelet ที่สามารถเลือกรูปแบบและสีสันได้ด้วยตัวเอง 
พร้อมกับฟังก์ชั่นเชื่อมต่อกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟน ที่มาพร้อมลูกเล่นการตัง้ค่าสีเฉพาะตัวของ
เพื่อนแต่ละคน หรือระบบสัน่ที่จะช่วยแจ้งเตือนเวลาเพื่อเข้ามาใกล้ เป็นต้น (Colon, 2558) 

 

ภาพประกอบ 21 Gemio’s Honeycomb 

ที่มา : https://gogemio.com/products/cubic 

 

ภาพประกอบ 22 Gemio’s Customize Bracelet 

ที่มา : https://www.refinery29.com/en-us/2015/10/95288/gemio-smart-friendship-
bracelets  
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3. เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว  
หมายถึง เคร่ืองประดับที่มีการเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง โดยการเคลื่อนไหวนัน้ 

สามารถเกิดจากกลไกต่างๆ เช่น เกิดจากกลไกการขยับของร่างกาย กลไกพลังงานไฟฟ้า กลไก
พลงัแม่เหล็ก หรือ กลไกการมลูที่เกิดจากแรงของมนษุย์ เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองประดบัไคเนติก (Kinetic 
Jewelry) ก็สามารถจดัอยู่ในหมวดหมู่ได้เช่นกนั 

 

ภาพประกอบ 23 Claudio Pino’s Magnificence Stellaire 

ที่มา : www.dailyartmuse.com/2010/04/01/kinetic-objects-claudio-pinos-rings/ 

 

ภาพประกอบ 24 Claudio Pino’s Infinity 

ที่มา : www.dailyartmuse.com/2010/04/01/kinetic-objects-claudio-pinos-rings/ 
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ภาพประกอบ 25 Yael Sonia’s Open Plane Ring 

ที่มา : https://yaelsonia.com/shop/collections/perpetual-motion 

4. เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
หมายถึง เคร่ืองประดับที่มีการปรับเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง หรือ

เคร่ืองประดับที่ปรับเปลี่ยนชนิดและรูปแบบการสวมใส่ (Transformable Jewelry) เช่น การ
ปรับเปลี่ยนจากแหวนไปเป็นก าไลข้อมือ การปรับเปลี่ยนจากสร้อยคอไปเป็นต่างหู โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบนัน้ สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการ พับ บิด คลี่ ถอดประกอบ การใช้แม่เหล็ก 
หรือเกิดการปรับเปลี่ยนจากการสวมใส ่เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 26 Marc Alary’s Monkey Ring 

ที่มา : https://shop.doverstreetmarket.com/marc-alary-articulated-monkey-ring-
yellow-gold 
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ภาพประกอบ 27 Marc Klik Klik’s Magnetic Kit 

ที่มา : www.beadinggem.com/2011/08/klik-kliks-magnetic-jewelry-for-power.html 

 

ภาพประกอบ 28 Gumuchian’s Transformable Daisy Ring 

ที่มา : https://www.gumuchian.com 

 

 ภาพประกอบ 29 Jina Seo’s The Pipeworks collection 

ที่มา : http://www.byjinaseo.com/pipeworks  
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2. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
สถาปัตยกรรมที่เกิดขึน้ในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลกัษณะพิเศษอย่างหนึ่งเป็น

ประจ า มีความแตกต่างจากของต่างประเทศ โดยมีมูลเหตุที่ท าให้เกิดสถาปัตยกรรมลกัษณะไทย
อยู่ 6 ประการคือ ภูมิศาสตร์, วัตถุก่อสร้าง, ดินฟ้าอากาศในประเทศไทย, ศาสนา, สังคม และ
ประวติัศาสตร์ 

2.1 ประวติัความเป็นมาของสถาปัตยกรรมไทย 
บุญชู โรจนเสถียร (2548) ได้ท าการจัดแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ไทย โดยอาศยัเหตผุลจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่ในยุคและสมยัของสถาปัตยกรรมไทย โดยสามารถ
แบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยออกเป็นสองช่วง ได้แก่ สถาปัตยกรรมก่อน
ประวติัศาสตร์ไทย และสถาปัตยกรรมไทย 

2.1.1 สถาปัตยกรรมก่อนประวติัศาสตร์ไทย 
2.1.1.1 สมยัทวารวดี ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1000-1200 

โบราณสถานและโบราณวถัตทุี่ขุดพบในประเทศไทยและสร้างขึน้ในสมยั
ทวารวดีนัน้ ถือว่าเป็นของที่เก่าแก่ที่สดุใน สถาปัตยกรรมก่อนประวติัศาสตร์ไทย โดยค าว่า ทวาร
วดี ปรากฏในจดหมายเหตุจีนว่า เป็นอณาจักรอันใหญ่ตัง้อยู่ระหว่างเมืองศรีกเษตร (คือ พม่า) 
และเมืองอิศานบุรี (คือ เขมร) สถาปัตยกรรมสมยัทวารวดีนัน้ แม้จะเหลือวตัถโุบราณอยู่มาก แต่ก็
ไม่อยู่ในสภาพที่ดี เพราะถูกท าลายโดยเหตุการณ์ต่างๆ มีแต่ รูปจ าลองให้พอรู้ได้ว่าลักษณะ
สถาปัตยกรรมในสมยันัน้เป็นอย่างไร พระสถูปที่สร้างในสมยัทวาราวดีใช้การก่ออิฐถือปนูปัน้ลาย
ประกอบไม่ได้ก่อด้วยแลงหรือศิลาเหมือนสถูปเจดีย์ชัน้หลงัต่อมา 

2.1.1.2 สมยัศรีวิชยั ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1200-1700 
ศรีวิชัยเป็นชื่ออาณาจักร ที่ เมืองหลวงตัง้อยู่ในเกาะสุมาตราข้างทิศ

ประจิมของเมืองปาเล็มบังในปัจจุบัน และแผ่ขยายอณาเขตออกไปถึงแหลมมลายู เมือง
นครศรีธรรมราช (ในสมยันัน้คือเมืองตามพรลิงค์) และไชยา (ในสมัยนัน้คือเมืองครหิ)  โดยศิลปะ
ของกรุงศรีวิชัยเดิมนัน้ได้รับมาจากศิลปะของชาวอินเดียเช่นเดียวกับชาวทวารวดี เนื่องจากของ
โบราณในสมยัศรีวิชัย เช่น รูปจ าหลกัหรือลวดลาย หรือแบบอย่างการสร้างเจดีย์นัน้เหมือนกนัไม่
ผิดเพีย้น   

โบราณสถานที่ มีชื่อเสียงในสมัยศรีวิชัย  และสามารถน ามาเป็น
เคร่ืองแบบการเปรียบเทียบการก่อสร้างในสมัยศรีวิชัยได้นัน้ได้แก่ พระมหาธาตุเมืองไชยา และ
เจดีย์วัดแก้ว เมืองไชยา ซึ่งเจดีย์วัดแก้ว เป็นเจดีย์แบบที่หาได้ยากนประเทศไทย มักพบตาม
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มณฑลนครศรีธรรมราชที่นบัถือลิทธิหินยาน โดยพทุธเจดีย์ลกัษณะนี ้มกัสร้างด้วยรูปแบบมณฑป
ที่ประดิษฐานพระพทุธรูป ยอดเป็นสถูป ซึ่งสนันิษฐานว่ารูปแบบเจดีย์ของศรีวิชยันี ไ้ด้เป็นต้นแบบ
ของ วัดเจดีย์เก้ายอด มณฑปวัดเขาใหญ่ศรีสชันาลยั และ มหาธาตุเมืองสุโขทัย ในสมัยราชวงศ์
พระร่วงเป็นใหญ่ 

2.1.1.3 สมยัลพบรีุ ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1500-1800 
สถาปัตยกรรมในสมัยลพบุรี นัน้มีรูปแบบผสมผสานกันระหว่างลัทธิ

หินยาน (สถวีระ) ที่สืบเนื่องมาตัง้แต่สมยัทวารวดี และลทัธิมหายานซึ่งมีมาแต่เมืองเขมรและอณา
จกัรศรีวิชยั พทุธเจดีย์ตามแบบสมยัลพบุรี มีการสร้างกนัอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเนื่องจาก
มีความเก่ียวเนื่องกบัศิลปะแบบขอมที่เคยปกครองประเทศนีม้าก่อน โดยโบราณสถานสมยันี ้สร้าง
ทัง้ในศาสนาพราหมณ์และในพระพทุธศาสนา เพราะเจ้าแผ่นดินขอมบางพระองค์ก็นบัถือศาสนา
พราหมณ์บางองค์ก็นับถือพระพุทธศาสนา เช่น ปราสาทหินบนเขาพนมรุ้ง เป็นของที่สร้างใน
ศาสนาพราหมณ์ และ ปราสาทหินเมืองพิมาย เป็นของที่สร้างในพระพทุธศาสนา เป็นต้น 

รูปแบบโบราณสถานของขอมระหว่างในแบบศาสนาพราหมณ์และใน
แบบพระพุทธศาสนานัน้ มีข้อแตกต่างกันคือ โบราณสถานในแบบศาสนาพราหมณ์มักจะยกพืน้
ขึน้ไปสูง โดยถือคติว่าท าส าหรับพระเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์ เช่น ปรางค์สามยอด เมืองลพบุรี และวัด
พระพายหลวง เมืองสโุขทยั เป็นต้น ส่วนโบราณสถานในแบบพระพทุธศาสนานัน้ มกัจะสร้างโดย
ไม่ยกองค์ปรางค์ใหญ่ขึน้สงู จะสร้างลงบนพืน้ธรรมดา 

2.1.2 สถาปัตยกรรมไทย 
2.1.2.1 สมยัเชียงแสน ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1600-2089 

สถาปัตยกรรมเชียงแสนมีมากในเขตล้านนา (ภาคเหนือของประเทศไทย) 
ลกัษณะการสร้างแบ่งเป็นหลายยคุเนื่องจากชาวล้านนาได้รับอารยธรรมทางพทุธศาสนามาหลาย
ทาง เช่น พระปรางค์วัดเจดีย์เจ็ดยอด ที่เป็นพระพุทธศาสนาแบบอินเดีย , พระพุทธศาสนาแบบ
ละโว้, พระพทุธศาสนาลทัธิหินยานแบบพกุาม และที่เป็นพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์  

รูปแบบของสถาปัตยกรรมเชียงแสนจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร และเจดีย์ โดยโบสถ์และวิหารนิยมสร้างด้วยไม้ ทัง้ตวัเสาและผนงักัน้ ฝา
ไม้เป็นฝาแบบฝาปะกน นิยมท าหลังคาซ้อนกันหลายชัน้ มุงหลังคาด้วยกระเบือ้งดินเผาหรือ
กระเบือ้งไม้ ไม่นิยมตีฝา้เพดาน (เสนอ นิลเดช, 2540) 

2.1.2.2 สมยัสโุขทยั ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1800-1893 
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ศิลปะสุโขทัยเร่ิมต้นราว พ.ศ. 1780 เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์สถาปนา
กรุงสโุขทยั เอกลกัษณ์ ของสถาปัตยกรรมสโุขทยั จะออกแบบให้ก่อเกิดความศรัทธาด้วยการสร้าง
รูปทรงอาคารในเชิง สญัลกัษณ์ เช่น การออกแบบเจดีย์ทรงดอกบวัตมู หรือ เจดีย์ทรงกลม และปัน้
รูปช้างล้อมรอบฐานเจดีย์  

เจดีย์ที่สร้างขึน้ในสมัยสุโขทัย นัน้แสดงถึงศักยภาพของช่างที่ได้รับแรง
บนัดาลใจจากหลายแหลง่ แล้วน ามาปรับแปลงจนเป็นเจดีย์แบบใหม่ซึ่งไม่มีที่ใดเหมือน เช่น เจดีย์
ทรงยอดดอกบวัตมู เป็นเจดีย์ประธาน มียอดเป็นทรงดอกบวัตมู วดัเจดีย์เจ็ดแถว อ าเภอศรีสชันา
ลยั จังหวัดสุโขทัย เป็นแบบอย่างเจดีย์ สัญลักษณ์ของราชธานีสุโขทัยที่เกิดจากการผสมผสาน
ส่วนประกอบจากแหล่งบันดาลใจหลากหลาย เช่น ช่างสุโขทัยน าลักษณะบางประการมาจาก
ปราสาทแบบขอม และบางลักษณะของเจดีย์แบบพม่าสมัยเมืองพุกาม น ามาปรับปรุงอย่าง
เหมาะสมพอดี จึงได้เป็นเจดีย์แบบใหม่ โดยที่นกัวิชาการแทบไม่ต้องนึกถึงที่มาอนัเป็นแรงบนัดาล
ใจ แต่วิเคราะห์ได้ว่ามีส่วนจากลักษณะของปราสาทแบบขอม และผสมผสานกับลักษณะบาง
ประการของเจดีย์ในศิลปะล้านนา หรือเจดีย์ในศิลปะพกุามด้วย (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 
2555) 

2.1.2.3 สมยัอยธุยา ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1893-2325 
สถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยา เป็นส่วนผสมของพระพุทธศาสนาบ้าง 

ศาสนาพราหมณ์บ้าง หรือแม้แต่ศาสนาคริสต์ โดยมีรูปแบบทัง้ วัง วัด ปราสาท พระปรางค์ เจดีย์ 
และวิหาร ซึง่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยคุ คือ 

1. ยุคที่  1 ตัง้แต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง ถึง สมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ นิยมสร้างตามแบบลพบุรี โดยสร้างพระปรางค์เป็นประธานของวัด ผนังอาคารโบสถ์ 
วิหาร นิยมเจาะเป็นช่องลมแนวตัง้ เช่นวดัราชบรูณะ, พทุธปรางค์ วดัพทุไธศวรรย์, วดัพระราม, วดั
พระมหาธาต,ุ วดัราชบรูณะ, วดัมหาธาต ุเมืองสพุรรณบรีุ และวดัมหาธต ุเมืองพิษณโุลก เป็นต้น 

2. ยุคที่ 2 สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ถึง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
ช่วงแรกนิยมสร้างตามแบบลงักาวงศ์ โดยมีรูปแบบของการสร้างเจดีย์ เป็นพระสถูปรูปแบบลงักา
อยู่กลางตัววัด เช่น เจดีย์ใหญ่ ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ต่อมานิยมสร้างเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเก็จ
และเจดีย์ทรงกลมสงูเพรียวในระยะนีเ้ร่ิมมีการสร้างพระเมรุมาศเลียนแบบรูปทรงวิมานเทพ หรือ
บษุบกตามคติเขาพระสเุมรุ 

3. ยุคที่ 3 สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถึงสมัยสมเด็จพระเทพ
ราชาวดี นิยมสร้างตามแบบเขมร โดยใช้ปรางค์เป็นหลกัของวดัในสมัยนีต่้างชาติเร่ิมมีอิทธิพลกับ
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งานสถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยามากขึน้นอกจากนีย้งันิยมสร้างเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองฐานสูง 
อาคารเร่ิมมีหน้าต่างเปิด-ปิดได้มีการใช้เส้นแอ่นโค้งที่ฐานนอกและแนวหลงัคา เช่น พระปรางค์
ใหญ่ วดัชยัวฒันาราม และ พระเจดีย์เหลี่ยม วดัชมุพลนิกายาราม เป็นต้น 

4. ยุคที่ 4 สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นิยมสร้างเจดีย์ทรง
ลงักาสูง อาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งขนานรับกับฐาน หลังคามีปีกนก 2 ชัน้รองรับด้วยคันทวย
สถาปัตยกรรมยุคนีไ้ด้รับความนิยมสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนีใ้นรัชกาลของพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงบ ารุงช่างฝีมือและโปรดสร้างวดัวาอารามที่สร้างโดยฝีมือประณีต เช่น วัด
กุฎีดาว หรือแม้แต่การบูรณปฏิสังขรณ์วัดเก่าจากสมัยสุโขทัย ก็ยังคงใช้เทคนิคเดียวกัน เช่น       
วัดพระชินราช เมืองพิษณุโลก , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองสวรรคโลกเก่า , วิหารหลวงวัด
มหาธาต ุเมืองทุ่งยัง้ และวดัพระฝาง เมืองสวางคบรีุ เป็นต้น (บญุช ูโรจนเสถียร, 2548) 

2.1.2.4 สมยัอยธุยา ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1893-2325 
สมยัรัตนโกสินทร์ เร่ิมต้นตัง้แต่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครฯ ขึน้เป็นราชธานีลงมาจนถึงสมัยปัจจุบัน งานศิลปะจึง
ค่อนข้างเน้นการสร้างและสืบทอดรูปแบบจากอดีต งานศิลปะรุ่งเรืองมากในรัชกาลที่ 3 อนัเป็นผล
มาจากศาสนาและเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางจุดเปลี่ยนส าคัญอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 
เนื่องจากกระแสตะวันตกเข้ามาแรงมากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนงานศิลปะจึง
ได้รับอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการปฏิรูปหรือปฏิวัติในหลายๆส่วน การจ าแนกรูปแบบทาง
ศิลปกรรมอาจจ าแนกได้เป็น 2 ยคุใหญ่ๆอนัได้แก่ 

1. ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) ส าหรับสถาปัตยกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์นัน้มีดงันี ้คือ แบบอย่างพระสถูปเจดีย์ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 1-3 นิยมสร้างพระปรางค์
กับพระเจดีย์ไม้สิบสองเป็นหลัก รัชกาลที่ 1 มีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดสุทัศน์
เทพวราราม และให้บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัดอ่ืนๆซึ่งมีมาก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
เช่น สร้างพระปรางค์ที่วดัระฆงั กบัพระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ ณ วดัพระเชตพุนฯ และเจดีย์ทอง
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสมยัรัชกาลที่ 2 ทรงด าริเร่ิมสร้างพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 
แต่ค้างอยู่ มาส าเร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 ส าหรับโบสถ์วิหารในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มักสร้าง
เลียนแบบกรุงศรีอยุธยา เป็นต้นว่า พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามก็ยงัคงมีฐานอ่อนโค้งอยู่ 
ฐานอ่อนโค้งนีใ้นสมัยต่อมาก็หายไป ในสมยัรัชกาลที่ 3 เกิดนิยมแบบอย่างศิลปะจีนวดัที่สร้างใน
รัชกาลนีบ้างแห่ง เป็นต้นว่า วดัราชโอรส วดัเทพธิดา ฯลฯ โบสถ์วิหารก็ยกัย้ายสร้างคล้ายแบบจีน
คือยกเอาช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ออกเสีย หน้าบนัหรือหน้าจัว่แทนที่จะเป็นไม้สลกัอย่างแต่ก่อนก็
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เปลี่ยนเป็นก่ออิฐถือปูนและใช้ลวดลายดินเผาเคลือบประดับ เสาก็มักเป็นสี่เหลี่ยมทึบใหญ่ ไม่มี
บวัหวัเสา ในรัชกาลนีไ้ด้ทรงสร้างวดัขึน้เป็นจ านวนมาก 

 

ภาพประกอบ 30 สถาปัตยกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ที่มา : https://travel.kapook.com/view1024.html 

2. ยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง (รัชกาลที่ 4-6) รัชกาลที่ 4 นิยมสร้างพระ
สถปูกลมทรงลงักา เหตดุ้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัทรงผนวช ได้เสด็จขึน้ไป
ธุดงค์ถึงเมืองเหนือ ทรงตรวจค้นและศึกษาเร่ืองพุทธเจดีย์ครัง้สมัยสโุขทัย ได้ทรงจ าลองแบบพระ
สถูปราชวงศ์พระร่วงลงมาสร้างในกรุงเทพฯ ดเูหมือนได้สร้างพระสถูปที่วดับวรนิเวศก่อนที่อ่ืน ใน
สมยัรัชกาลที่ 4 นีย้งัทรงนิยมจ าลองแบบพระเจดีย์สมยัอยธุยามาสร้างด้วย เป็นต้นว่าพระเจดีย์ไม้
สิบสององค์ ในวัดพระเชตุพนฯ ก็ทรงถ่ายแบบมาแต่พระเจดีย์ศรีสุริโยทัยในพระนครศรีอยุธยา 
และพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็ถ่ายแบบมาแต่พระมหาสถูปในวัดพระศรี
สรรเพชญ พระนครศรีอยุธยา พระสถปูที่สร้างสวมพระปฐมเจดีย์องค์เดิมก็เป็นของที่คิดแบบสร้าง
ขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 4 นีเ้ช่นเดียวกนั ในสมยัรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างวดัไม่มาก แต่บางแห่ง เป็นต้นว่า
วัดราชบพิธ ได้หันกลับไปท าตามคติแบบเก่า คือยึดพระเจดีย์เป็นประธานของวัดอย่างแต่ก่อน 
สร้างพระระเบียงและวิหารทิศล้อมรอบพระเจดีย์ ภายนอกประดบัประดากระเบือ้งหลากสี ตกแต่ง
ภายในโบสถ์วิหารเป็นรูปแบบตะวันตก วัดนิ เวศธรรมประวัติ อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สร้างเลียนแบบศิลปะโกธิคในทวีปยุโรป ต่อมาเมื่อทรงสร้างวัดเบญจมบพิตร
ด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ก็นบัว่าเป็นการผสมกนัระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 
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 ภาพประกอบ 31 สถาปัตยกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนกลาง วดันิเวศธรรมประวติั 

ที่มา : http://www.zthailand.com/place/wat-niwet-thammaprawat-ayutthaya/ 

2.1.2.5 ยคุไทยปัจจบุนั ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2475-ปัจจบุนั 
สถาปัตยกรรมยุคนีน้ับตัง้แต่คณะราษฎร์ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

จากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตย สถาปัตยกรรมในสมัยปัจจุบันมีรูปแบบที่
แตกต่างกนัอย่างมากมายมีทัง้ที่เลียนแบบของโบราณและที่สร้างแบบขึน้มาใหม่ อาคารบ้านเรือน
สมยัรัตนโกสินทร์ ส าหรับอาคารบ้านเรือนในสมยัรัตนโกสินทร์ บ้านไม้แบบไทยแท้ก็ยงัคงอยู่ต่อไป 
ตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 3 ลงมา นิยมก่อสร้างอาคารด้วยอิฐ เป็นแบบไทยบ้างแบบจีนบ้าง และตัง้แต่
สมัยรัชกาลที่ 4 ลงมา จึงนิยมสร้างเลียนแบบฝร่ัง ในสมัยนีม้ีการก่อสร้างพระที่นั่งแบบไทยแท้ที่
สวยงามอย่างยิ่งขึน้องค์หนึ่ง คือพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในสมัย
รัชกาลที่ 5 นิยมสร้างอาคารแบบฝร่ังกันมาก พระที่นัง่จกัรีมหาปราสาทนัน้ เดิมจะสร้างเป็นแบบ
ฝร่ังทัง้องค์ แต่ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ได้กราบบงัคมทูลขอให้เปลี่ยนเคร่ืองบน
เป็นยอดปราสาท จึงคงรูปดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบนันี ้นอกจากนีย้ังมีพระที่นั่งอนันตสมาคม  (ศิลปะ
รัตนโกสินทร์., 2558) 

 

ภาพประกอบ 32 สถาปัตยกรรมสมยัปัจจบุนั พระที่นัง่อนนัตสมาคม 

ที่มา : https://www.thailandhotelforums.com/forum/viewtopic.php?t=14005&f=29 
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบมรดกสถาปัตยกรรมไทยยุคต่างๆ 

มรดก

สถาปัตยกรรมไทย 

แสดงอตั

ลักษณ์ความ

เป็นไทย 

มีประวัติความ

เป็นมาที่สามารถ

สืบค้นได้ 

สามารถสืบค้น

ข้อมูลในสถานที่

จริงได้ 

สอดคล้องต่อการ

ออกแบบ

เคร่ืองประดับ 
สมยัทวารวด ี ✓    

สมยัศรีวชิยั ✓    

สมยัลพบรีุ ✓ ✓ ✓  

สมยัเชยีงแสน ✓ ✓ ✓  

สมยัสโุขทยั ✓ ✓ ✓ ✓ 

สมยัอยธุยา ✓ ✓ ✓ ✓ 

สมยัรัตนโกสินทร์ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ยคุไทยปัจจบุนั  ✓ ✓ ✓ 

 
จากการศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ได้ข้อสรุปว่า

สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นัน้ สามารถท าการศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากที่สดุ เนื่องจาก ตัวสถาปัตยกรรมหลายแห่งยงัคงอยู่ในสภาพที่ดีและได้รับการบูรณะ
ให้มีความสมบูรณ์จากหน่วยงานต่างๆในปัจจบุนั ท าให้สามารถวิเคราะห์ โครงสร้าง รูปแบบ สีสนั 
และวสัด ุได้โดยตรง ท าให้เกิดความชดัเจนในงานวิจยัได้มากกว่ามรดกสถาปัตยกรรมจากยุคสมยั
อ่ืนๆ 

ผู้ วิจัยจึงได้เลือก วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัย
รัตนโกสินทร์ และอยู่ภายในพืน้ที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดที่ได้วางไว้ในบทที่ 1 
เนื่องจากวัดอรุณราชวราราม นัน้เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไทยเป็นสมบัติของคนไทยทัง้ชาติ โดยเฉพาะความงดงามของ พระปรางค์ วัดอรุณฯ ที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและเทศให้มาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์หนึ่งของ
กรุงเทพมหานครฯ และยังเป็นเป็นพุทธปรางค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของยุครัตนโกสินทร์ในสมัย
รัชกาลที่ 3 พระองค์เดียวเท่านัน้ นอกจากนีย้งัเป็นมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่มีประวติัความเป็นมา
ที่ยาวนานและยงัสามารถสืบค้นได้ ท าให้สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึง้ เพื่อน าไปสู่
การออกแบบให้มีความสอดคล้องกบักลุม่ผู้บริโภคที่เป็นกลุม่เปา้หมาย  
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3. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 33 วดัอรุณราชวราราม 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 48 

3.1 ประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวราราม 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก ชนิดราช

วรมหาวิหาร ตัง้อยู่ที่ 158 ถนน วงัเดิม แขวง วดัอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทางทิศ
ตะวันตกของแม่น า้เจ้าพระยา มีเนือ้ที่ 27 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา วัดแห่งนีเ้ดิมเป็นชุมชนโบราณ 
สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่พบหลักฐานว่าผู้ ใดเป็นผู้สร้างหรือสร้างมาตัง้แต่เมื่อไหร่ เดิมมีชื่อ
เรียกว่า "วดัมะกอก" ตามต าบลที่ตัง้วดั ภายหลงัเปลี่ยนเป็น "วดัมะกอกนอก" เพราะมีวดัใหม่สร้าง
ในต าบลเดียวกัน ต่อมาภายหลงัได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" เนื่องจากตามต านานประวัติศาสตร์
กล่าวไว้ว่า หลงัจากพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาส าเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2310 และมี
ประสงค์ที่จะย้านราชธานี จึงได้ทรงล่องเรือลงมาทางชลมารค และได้เสด็จพระทับที่ศาลาการ
เปรียญหน้าวดัมะกอกนอกในเวลารุ่งแจ้งพอดี ภายหลงัจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ย้ายราช
ธานีจากกรุงศรีอยุธยา มาที่กรุงธนบุรี และทรงสร้างพระราชวงัใหม่โดยขยายเขตพระราชฐาน ในปี 
พ.ศ. 2311 วัดแจ้งที่ในตอนแรกมีสถานะเป็นวัดราษฏร์ในชุมชนบางกอกจึงตกเข้ามาอยู่ในเขต
พระราชวงั จึงโปรดไม่ให้มีพระสงฆ์จ าพรรษาตามธรรมเนียมสมยัอยุธยา และทรงได้โปรดให้บุรณ
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ปฏิสงัขรณ์วัดในส่วนพระอุโบสถ พระวิหารของเก่าที่อยู่หน้าพระปรางค์ และโปรดให้สร้างก าแพง
ล้อมวดัเพื่อให้สมกบัเป็นวดัภายในพระราชวงั แล้วทรงเปลี่ยนชื่อเป็น "วดัแจ้ง" 

วดัแจ้งถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในสมัยกรุงธนบุรี เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้ว
มรกตและพระบาง ซึง่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หรือ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลก รัชกาลที่ 1 ไปตีเมืองเวียงจันทร์แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปทัง้สององค์ลงมาที่กรุงธนบุรี ต่อมา
เมื่อรัชกาลที่ 1 เสด็จขึน้ครองราชย์ ได้โปรดสร้างพระนครขึน้ใหม่ทางฝ่ังตะวนัออกและรือ้ก าแพง
พระราชวังกรุงธนบุรี วัดแจ้งจึงอยู่นอกเขตพระราชวัง แล้วพระสงฆ์สามารถจ าพรรษาได้อีกครัง้ 
โดยทรงนิมนต์พระจากวัดบางหว้าใหญ่มาครองวดัแจ้ง พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 
รัชกาลที่ 1 ได้ทรงโปรดให้ พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสนุทร ท าการบูรณปฏิสงัขรณ์วดั
แจ้ง เสียใหม่ แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สิน้พระชมน์ไปก่อน พระบาทสมเด็จ
พระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 จึงได้โปรดให้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ต่อไป และเมื่อปฏิสงัขรณ์
เรียบร้อยดีแล้ว จึงโปรดเกล้าฯให้มีมหรสพฉลองในปี พ.ศ. 2363 และทรงพระราชทานนามวดัแจ้ง
ใหม่ ว่า “วัดอรุณราชวราราม ” นอกจากนี  ้วัดอรุณราชวรารามนัน้  ยังถือเป็นวัดประจ า 
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 อีกด้วย 

พืน้ที่พทุธาวาสของวดัอรุณราชวรารามที่ได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์ในสมยั รัชกาลที่ 2 
และ รัชกาลที่ 3 นัน้ได้มีการขยายออกไปมากกว่าสมัยที่ยังเป็นวัดแจ้งถึง 3 เท่าตัว โดยผังของ
พทุธาวาสนัน้จะถกูแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 

3.1.1 พืน้ที่พุทธาวาสสมัยที่ยังเป็นวัดแจ้ง นัน้ประกอบไปด้วยโบสถ์น้อย วิหาร
น้อย และพระปรางค์ พระปรางค์บริวาร 4 ทิศ พระมณฑปทิศ วิหารคด 4 หลงั และวิหารแบบเก๋ง
จีน 3 หลงั ที่ก่อสร้างมาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา แต่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ 4 ได้ทรงบูรณพระมณฑปทิศ และอัญเชิญพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวติัยาม ประสูติ 
ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานมาประดิษฐานภายในพระมณฑปทิศและได้ท าการรือ้วิหารคด 4 
หลงั และวิหารรายแบบเก๋งจีน 2 หลงัออกให้เหลือเพียงวิหารราบทิศตะวันตก ต่อมาภายหลงัรัช
สมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เร่ือยมาจนปัจจุบนั ได้ท าการรือ้ศาลา
การเปรียญและศาลารายออกและสร้างโรงเรียนปริยธรรมขึน้แทน 

 



  44 

 

ภาพประกอบ 34 พืน้ที่พทุธวาสสมยัที่ยงัเป็นวดัแจ้ง 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 53. 

3.1.2 พืน้ที่บริเวณพระอุโบสถในปัจจุบนั ประกอบไปด้วย พระอโุบสถ ที่พระ
พทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 สมยัด ารงต าแหน่ง สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศร
สนุทร ได้ทรงเป็นแม่กองในการก่อสร้างพระอโุบสถหลงัใหม่ขึน้ โดยให้หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก 
เช่นเดียวกับกลุ่มอาคารในส่วนพื น้ที่พุทธาวาสส่วนที่หนึ่ง พระอุโบสถเป็นอาคารรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพืน้สงูมีเสาพาไลรอบ หลงัคาเป็นแบบปีกนกซ้อน 2 ชัน้ หน้าบนัออกแบบเป็นรูป
เทวดายืนถือพระขรรค์อยู่ภายในปราสาท ประดับใบเสมาหินสลกัพระอุโบสถ และที่ล้อมรอบพระ
อุโบสถอยู่ทัง้ 4 ทิศ คือ ระเบียงคด ที่มีหลังคาแบบจตุรมุขซ้อน 2 ชัน้เหนือประตู หน้าบนัเป็นรูป
พระนารายณ์ทรงครุฑ ตลอดแนวระเบียงประดิษฐานพระพทุธรูปปางมารวิชยั 120 องค์ นอกจากนี ้
ยงัมี ถะจีนที่ท าด้วยหิน ช้างหล่อโลหะ และตุ๊กตาหินรูปทหารจีนประดับอยู่โดยรอบระเบียง ส่วน
ที่ตัง้อยู่กึ่งกลางของของพระระเบียงด้านทิศตะวนัออกคือ ซุ้มประตยูอดมงกุฎ ออกแบบเป็นประตู
หลังคาจัตุรมุขซ้อน 3 ชัน้ มีเฉลียงโดยรอบ มียอดมงกุฎประดับด้วยกระเบือ้งเคลือบสี ด้านข้าง
ประตมูียกัษ์ยืนเฝ้าอยู่ 2 ตน ยกัษ์ด้านทิศเหนือ (สีขาว) คือ สหชัเดชะ ส่วนด้านทิศใต้ (สีเขียว) คือ 
ทศกัณฑ์ นอกจากนีพ้ืน้ที่บริเวณพระอุโบสถในปัจจุบันยังมี ศาลานายนก -นายเรือง และภูเขา
จ าลอง ตัง้อยู่ในพืน้ที่อีกด้วย (ชาตรี ประกิตนนทกร, 2556) 
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ภาพประกอบ 35 พืน้ที่บริเวณพระอโุบสถในปัจจุบนั 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 62 

3.1.3 พืน้ที่บริเวณพระวิหารในปัจจุบนั นัน้ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารหลาย
ทัง้ที่หนัหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย พระวิหาร ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอาคารประธาน 
โดยพระวิหารล้อมรอบไปด้วยศาลารายพระวิหาร 4 หลงั พระเจดีย์ 2 องค์ หอระฆัง 2 หลงั ศาลา
การเปรียญ ศาลาราย 3 หลงั มณฑปพระพทุธบาทจ าลอง และพระเจดีย์ 4 องค์  

 

ภาพประกอบ 36 พืน้ที่บริเวณพระวิหารในปัจจุบนั 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 67 
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3.2 ประวัติความเป็นมาของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 37 ภาพลายเส้นด้านข้างของ พระปรางค์ 

ที่มา : ศานติ ภคัดีค า; พีระพฒัน์ ส าราญ; และ พสัตราภรณ์ แก่นพรม.  (2554).  
พฒันาการพระปรางค์ในสยามประเทศ.  หน้า 59 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 ได้ทรงมีพระราชศรัธทา ที่จะ
บรูณปฏิสงัขรณ์ พระปรางค์ของวดัอรุณราชวราราม ขึน้มาใหม่จากพระปรางค์องค์เดิมที่สงูเพียง 8 
วา เพื่อหวังให้พระปรางค์องค์ใหม่นีเ้ป็น "พระมหาธาตุส าหรับพระนคร" แต่รัชกาลที่2 ก็ทรง
สวรรคตไปเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงได้โปรดเกล้าฯให้มีการ
บูรณปฏิสงัขรณ์พระปรางค์ และวัดอรุณราชวรารามตามที่รัชกาลที่ 2 ได้ทรงตัง้พระทัยไว้ให้แล้ว
เสร็จ โดยได้ทรงเดินทางมาก่อพระฤกษ์ด้วยองค์เอง ในวันศุกร์ เดือน 9 แรม 12 ค ่า พ.ศ.2385 
นับตัง้แต่นัน้พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามก็ได้ด ารงสถานะพระมหาธาตุส าหรับพระนคร และ
กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของพระนคร 
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พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามนัน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 ได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ โดยการเสริมต่อเติมขนาดใหม่มีความสูงและความใหญ่
จากเดิม กลายเป็นพระปรางค์ที่สูง 1 เส้น 13 วา 1 ศอก 1 คืบ กับ 1 นิว้ ทัง้ยงัทรงหล่อยอดนภศูล
ตามแบบโบราณ และโปรดเกล้าฯให้ใช้มงกุฎที่หล่อส าหรับถวายพระพุทธรูปทรงเคร่ือง มาต่อเติม
บนยอดนภศลูอีกชัน้หนึ่ง ซึง่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์  

 

ภาพประกอบ 38 สญัลกัษณ์จกัรวาลตามคติไตรภมูิของพระปรางค์ 

ที่มา : http://www.finearts.go.th 

พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม ประกอบด้วยกลุ่มปรางค์ 5 องค์ ที่ตัง้อยู่บนฐานไพที
เดียวกัน โดยกลุ่มปรางค์ 5 องค์เป็นกลุ่มปรางค์ที่มีการวาง ปรางค์ประธานอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 
ล้อมรอบด้วยพระปรางค์บริวาร จ านวน 4 องค์ ตัง้อยู่ที่มุมทัง้ 4 เกิดเป็นหมู่ปรางค์ 5 องค์ เพื่อ
สะท้อนความหมายตามคติจักรวาล กลุ่มพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม มีพระปรางค์ประธาน 
ตัง้อยู่ในต าแหน่งศูนย์กลาง  มีพระปรางค์บริวารต้องอยู่ในแนวเฉียงทัง้ 4 มุม ล้อมรอบด้วยแนว
ก าแพงและซุ้มประตทูัง้ 4 ด้าน โดยมีการออกแบบวางผงัเพื่อให้สมัพนัธ์กบัแนวแกนจากพระวิหาร
น้อย 2 หลังซึ่งตัง้ขนานกัน และหันหน้าลงสู่แม่น า้เจ้าพระยาทัง้ด้านหน้าวัด กลุ่มพระปรางค์
ทัง้หมดก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระจกสี เคร่ืองเซรามิกส์ และกระเบือ้งเคลือบนับพันๆ ชิน้ โดย
เหตผุลที่มีการน ากระเบือ้ง และเคร่ืองเซรามิกส์มาใช้เนื่องจากสมยัต้นรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้
ติดต่อค้าขาบกบัประเทศจีน ซึ่งการเรือท าให้มีเคร่ืองถ้วยเคร่ืองชามเซรามิกส์ช ารุด รัชกาลที่ 3 จึง
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น าเศษกระเบือ้งเศษชามเหล่านัน้มาประดับตกแต่งพระปรางค์ ซึ่งก่อเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของช่าง
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 กระเบือ้งเคลือบถูกน ามาประดับประกอบ
รวมกันให้เกิดเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ และลายอ่ืนๆกระเบือ้งเคลือบสีที่ใช้ประดับเหล่านี ้บางแผ่น
เป็นรูปลายที่ท าส าเร็จมาแล้ว บางชิน้บางแผ่นเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยน ามาประกอบกันเข้าเป็นลาย 
บางลายใช้กระเบือ้งเคลือบธรรมดา บางลายเป็นกระเบือ้งเคลือบสลบัเปลือกหอย และบางลายใช้
จานชามของโบราณที่มีลวดลายงดงามเป็นของเก่าหายาก เช่น ชามเบญจรงค์ ขนาดเล็กบ้างใหญ่
บ้าง ฯลฯ น ามาประดับสอดสลบั ประกอบกันเข้าไว้ ซึ่งเป็นเทคนิคงานช่างซึ่งพัฒนาขึน้มาใช้กับ
การประดับตกแต่งพุทธสถาปัตยกรรมอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 3 (ศานติ ภัคดีค า, พี
ระพฒัน์ ส าราญ, และ พสัตราภรณ์ แก่นพรม, 2557) 

พระปรางค์ วดัอรุณราชวรารามมีรูปทรงพระปรางค์แบบ "ทรงจอมแห" ซึ่งเป็นรูปทรง
พระปรางค์ที่มีเส้นโครงรูปภายนอกอ่อนโค้ง เปรียบได้กับลักษณะการทิง้น า้หนักตัวของแหที่ถูก
ยกขึน้ รูปทรง "จอมแห" ได้ถกูน ามาใช้ในการออกแบบพระเจดีย์ย่อเหลี่ยมตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยา
ตอนปลายสืบเนื่องมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ รูปทรง "จอมแห" ช่วยท าให้เกิดความรู้สึกสงูส่งและ
เบาลอย ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของรูปทรงพระปรางค์โดยทั่วไปที่ต้องการเน้นให้เกิดความรู้สึก
หนกัแน่นและมัน่คง พระปรางค์ ของวดัอรุณราชวราราม จึงได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นพระ
ปรางค์ที่มีความสง่างามที่สดุและเป็นพฒันาการขัน้สงูสดุของพทุธปรางค์ในสยาม  

พระปรางค์องค์ใหญ่ตัง้อยู่ภายในรัว้ล้อมทัง้ 4 ด้าน ตอนล่างเป็นก าแพงก่ออิฐถือปูน
เตีย้ๆ ทาด้วยน า้ปูนสีขาว ตอนบนเป็น รัว้ลูกกรงเหล็กทาสีแดง มีรูปครุฑจับนาค อนัเป็นพระบรม
ราชสัญลกัษณ์ประจ าพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 ตอนล่าง
ทางด้านตะวันตกหลงัพระปรางค์ใหญ่นัน้ มี เก๋งจีน หน้าบนัและใต้เชิงชายประดับด้วยกระเบือ้ง
เคลือบสี และภาพสีเทาเขียนเป็นรูปดอกไม้ ต้นไม้ และรูปสตัว์ต่างๆ แบบจีน ผนงัของเก๋งจีนด้าน
ในทาด้วยน า้ปนูสีขาว ซึ่งแต่เดิมนัน้เป็นภาพสีเก่ียวกบันรก ในรัชกาล 5 โปรดให้ลบออกเสียเพราะ
ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่งาม (ชาตรี ประกิตนนทกร, 2556) 
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ภาพประกอบ 39 องค์ประกอบของพระปรางค์ 

ที่มา : ศานติ ภคัดีค า; พีระพฒัน์ ส าราญ; และ พสัตราภรณ์ แก่นพรม.  (2554).  
พฒันาการพระปรางค์ในสยามประเทศ.  หน้า 52 

 

ภาพประกอบ 40 แผนผงัพระปรางค์ 

ที่มา : http://www.finearts.go.th 
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กลุม่พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม นัน้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมดงัต่อไปนี ้
3.2.1 พระปรางค์ สว่นฐาน 

 

ภาพประกอบ 41 พระปรางค์ สว่นฐาน 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 167 

ประกอบด้วยฐานซ้อน 2 ชุด ทัง้หมด 4 ชัน้ โดยชัน้ล่างสดุออกแบบเป็นฐาน
สิงห์ในลกัษณะเป็นฐานไพทีขนาดใหญ่ที่รองรับกลุ่มอาคารทัง้หมด 1 ชัน้ มีบนัไดขึน้สู่ฐานไพที 8 
แห่ง อยู่ระหว่างพระปรางค์บริวารและมณฑปทิศด้านละ 2 แห่ง รวม 4 ด้าน ถัดขึน้มาเป็นฐาน
ประทกัษิณซ้อนกนั 3 ชัน้ โดยฐานประทกัษิณ ชัน้ที่ 1 ท าเป็นชัน้ฐานสิงห์ ด้านลา่งของฐานสิงห์บวั
ลกูแก้วอกไก่ ท าเป็นรูปต้นไม้ประดบัด้วยกระเบือ้งเคลือบโดยรอบ สงูขึน้ไปเป็นฐานประทกัษิณชัน้
ที่ 2 ออกแบบเป็นชัน้ฐานสิงห์ตัง้เหนือ อยู่บนชัน้เชิงบาตรที่มีประติมากรรมรูป "ยกัษ์แบก" 64 ตน 
แบกประดับอยู่ โดยรอบ โดยส่วนล่างของฐานชัน้นี จ้ะท าเป็นช่องวงโค้ง ภายในประดับ
ประติมากรรมนูนต ่ารูป "กินรี" และ "กินนร" สลบักัน ถดัขึน้ไปจะเป็นฐานประทกัษิณชัน้ที่ 3 ซึ่งท า
เป็นชัน้ฐานสิงห์ตัง้อยู่บนชัน้เชิงบาตรที่มีประติมากรรมรูป "กระบี่แบก" 56 ตน แบกประดบัโดยรอบ 
โดยส่วนฐานด้านล่างของชัน้นีจ้ะเจาะเป็นช่องวงโค้งเดียวกบัฐานประทกัษิณชัน้ที่ 2 ภายในตัง้รูป
กินนรสลบักินรีโดยรอบ และบริเวณย่อมมุจะท าเป็นรูปแจกนัดอกไม้ 
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ภาพประกอบ 42 ประติมากรรม ยกัษ์แบก 

ที่มา : http://www.creativevill.com/?p=2527 

 

ภาพประกอบ 43 ประติมากรรม กระบี่แบก 

ที่มา : http://www.creativevill.com/?p=2527 

แต่เดิมการตีความในส่วนฐานดงักล่าวถกูเสนอว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเทวโลก 
(ชัน้เทวดาแบก) มนุษย์โลก (ชัน้กระบี่แบก) และ นรกภูมิ (ชัน้ยักษ์แบก) แต่เมื่อดูจากศิลปกรรม
อ่ืนๆที่ประดับอยู่รอบบริเวณ ท าให้สามารถตีความในอีกแง่ได้ว่า บริเวณส่วนฐานของปรางค์
ประธานน่าจะหมายถึง ป่าหิมพานต์และสวรรค์ชัน้จาตุมหาราชิกามากกว่า เนื่องจากบริเวณเชิง
เขาพระสเุมรุนัน้ ประกอบด้วยชานเขา 4 ชัน้ ซึง่สอดคล้องกลบัการออกแบบชัน้ฐาน 4 ชัน้ ของประ
ปรางค์พอดี นอกจากนีป้ระติมากรรม ยักษ์แบก กระบี่แบก และเทวดาแบก ทุกตนล้วนสวมศิรา
ภรณ์มียอด เป็น “ยกัษ์ยอด” และ “ลิงยอด” แบบหวัโขนทศกัณฐ์ และหัวโขนพาลี หรือสุครีพ โดย
รูปยกัษ์แบกสวมเกราะเป็นสายคาดที่หน้าอก รัดเกราะเป็นแผ่นโค้งแนบล าตัว ส่วนรูปเทวดาแบก

http://www.creativevill.com/?p=2527
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สวมเกราะที่ดเูหมือนเสือ้เสนากุฎ มีรูปหน้าขบคาบสายรัดเกราะที่หน้าอกและแขนรูปเหรา ขณะที่
กระบี่แบกจะสวมสงัวาลและทบัทรวงไม่สวมเกราะ 

ความแตกต่างข้างต้นอาจมองได้ว่าเป็นเร่ือง “ล าดบัศกัด์ิ” ของสถาปัตยกรรม
ที่ต่างกนั หากใช้ประเด็นเร่ืองศิราภรณ์เป็นตวัจ าแนกก็พอมีเหตผุลไม่น้อยที่ยกัษ์ยอดและลิงยอดที่
มีศกัด์ิสงู ควรแบกฐานปรางค์ประธานมากกว่ายกัษ์โล้นและลิงโล้นท่ีมีศกัด์ิต ่ากว่า นบัว่าเหมาะสม
อยู่แล้วที่ควรแบกฐานปรางค์มุมบริวารและมณฑปทิศ ดังนัน้ “รูปยักษ์แบกสวมเกราะ” จึงแทน
กุมภัณฑ์และยักษ์ซึ่งอยู่บนชานชัน้ที่ 3 และ 4 ของเขาพระสุเมรุ และ “รูปเทวดาแบกสวมเกราะ” 
จึงแทนเทพยดาและคนธรรพ์บริวารของท้าวจตมุหาราชทัง้ 4 องค์ บนชานชัน้ที่ 5 ของเขาพระสเุมรุ 
อันเป็นชัน้สุดท้ายก่อนจะขึน้ไปถึงสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ที่ตัง้ของสุทัสนมหานครของพระอินทร์ ซึ่ง
สอดคล้องกลบัลกัษณะการวางทัพป้องกันการบุกรุกของอสูร อันได้แก่ นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ อสูร 
และเทวดา คนธรรพ์ ในชัน้จาตมุหาราชิกา เพื่อป้องกนัการรุกรานของอสรู ตามที่ปรากฏในคัมภีร์
ไตรโลกวินิจฉยกถา ส านวนที่ 1 (ชาตรี ประกิตนนทกร, 2556) 

3.2.2 พระปรางค์ สว่นเรือนธาต ุ

 

ภาพประกอบ 44 พระปรางค์ สว่นเรือนธาตุ 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 161 
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อยู่ในผังสี่เลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง และที่ด้านทัง้ 4 ทิศ ถัดขึน้มาเป็น ชุดฐาน
สิงห์ซ้อนกนั 3 ชัน้ และฐานบวัลูกแก้วอกไก่ในผงัย่อมมุไม้ยี่สิบหก ตัง้อยู่บนชัน้บวัเชิงบาตรอยู่ใน
ผงัสี่เหลี่ยมย่อมมุไม้ยี่สิบหก ประดบัด้วยประติมกรรมรูป "เทวดาแบก" 52 ตน แบกประดบัโดยรอบ 
ออกแบบเป็นซุ้มทรงบนัแถลงที่มียอดปรางค์ขนาดเล็กประดบัอยู่เหนือซุ้ม ภายในซุ้มประดิษฐาน
ประติมากรรมรูป “พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั” รูปพระอินทร์ที่พระปรางค์องค์นีถื้อจกัรซึ่งอาวธุของ
พระนารายณ์ จึงมีผู้ เสนอว่า ประติมากรรมนีอ้าจสื่อถึงเทพทัง้สองในเวลาเดียวกนั ประติมากรรม
ประดบัอยู่ภายในช่องจระน าที่ประดบัด้วยซุ้มลดสองชัน้ โดยสดัส่วนของเรือนยอดนัน้เอนเข้าหาจุด
ศนูย์กลางเล็กน้อย  

พระปรางค์ ส่วนเรือนธาตุ และประติมากรรมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
สามารถตีความได้จากความสอดคล้องกับ "คติพระอินทร์" ตามไตรภูมิโลกวินิจฉัย ได้ว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์และ "วิมานไพชยนต์" อนัเป็นที่ประทบัของพระอินทร์ 

 

ภาพประกอบ 45 ประติมากรรม เทวดาแบก 

ที่มา : http://www.creativevill.com/?p=2527 
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3.2.3 พระปรางค์ สว่นยอด  

 

ภาพประกอบ 46 พระปรางค์ สว่นยอด 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 161 

พระปรางค์ ส่วนยอด อยู่ในผงัสี่เลี่ยมย่อมมุไม้ยี่สิบ ประกอบด้วยชัน้อสัดง 2 
ชัน้  ในชัน้แรกจะประดับด้วยประติมากรรม  16 องค์  คือ “ครุฑยุดนาค ” ในชัน้ที่  2 และ
ประติมากรรมรูป “พระนารายณ์ 4 กร” สองกรประนม อีกสองกรถืออาวธุ ข้างขวาเป็นจกัร ข้างซ้าย
เป็นตรีศลู นอกจากนัน้ในบริเวณที่ตรงกบัยอดพระปรางค์เล็ก จะประดบัประติมากรรมรูปครุฑและ
พระนารายณ์ในท่านั่งพนมมือ ถดัขึน้มาเป็นชัน้รัดประคดจ านวน 7 ชัน้ แต่ละชัน้ประกอบด้วยบนั
แถลงท่ีก่ึงกลางด้านและกลีบขนุนทุกย่อมุม และรวบไปบรรจบกันท่ีจอมโมฬี ซึ่งรองรับนภศูลท่ี
ยอดบนสดุ ซึ่งรูปแบบที่ใช้นีจ้ะเรียกว่า "ทรงจอมแห" ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์ของพระปรางค์วัดอรุณ
ราชวราราม และที่ยอดบนสุดเหนือนภศูลถูกประดิษฐานพระมงกุฎ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติ
การสร้างพระปรางค์ในประเทศไทย โดย นภศลู คือสว่นยอดปลายสดุของพระปรางค์ ท าด้วยโลหะ
หล่อเป็นรูป 4 แฉก คล้ายปลายดาบ ต่อซ้อนกัน 3 ชัน้ ระหว่างกลางแทรกด้วยแกนคล้ายปลาย
หอก 
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ภาพประกอบ 47 สว่นลา่งของยอดปรางค์ 

ที่มา : https://news.voicetv.co.th/thailand/515971.html 

 

ภาพประกอบ 48 ประติมากรรมสว่นลา่งของยอดปรางค์ 

ที่มา : https://news.voicetv.co.th/thailand/522931.html 

พระมหามงกุฎ ที่อยู่เหนือยอดนภศูล ตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 โปรดให้น ามงกุฎที่หล่อเอาไว้ส าหรับพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ที่จะ
เป็นพระประธานวดันางนองมาประดิษฐานเอาไว้เหนือยอดพระปรางค์แทน สามารถตีความได้ถึง 
ยอดของวิมานไพชยนต์เหนือเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล แต่ก็มีข้อสันนิษฐานอ่ืนว่า
รัชกาลที่  3 มีพระราชประสงค์ที่จะให้คนทัง้หลายเห็นเป็นนิมิตว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ  หรือ



  56 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งขณะนัน้ยังทรงผนวชอยู่ จะเป็นยอดของ
บ้านเมืองหรือก็คือกษัตริย์องค์ต่อไป 

 

ภาพประกอบ 49 นภศลู 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 161 

 

ภาพประกอบ 50 พระมหามงกฎุยอดปรางค์ 

ที่มา : http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx?NewsID=9580000112764  



  57 

3.2.4 พระปรางค์บริวาร 

 

ภาพประกอบ 51 แผนผงั พระปรางค์บริวาร 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 170 

พ ร ะ ป ร า ง ค์ บ ริ ว า ร  เ ป็ น พ ร ะ ป ร า ง ค์ ที่ ตั ้ง อ ยู่  4 ทิ ศ  ไ ด้ แ ก่  ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ เป็น
พระปรางค์ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนฐานไพทีมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลงึกบัปรางค์ประธาน 
โดยส่วนฐานประดับประติมากรรมนูนต ่ารูป “กินรี” และ "กินนร" ถัดขึน้มาเป็นเชิงบาตรประดับ
ประติมากรรมรูป “ยักษ์แบก” สลับ “กระบี่แบก” รองรับชุดฐานสิงห์ 3 ฐาน และฐานบัวลูกแก้ว
อกไก่ ส่วนเรือนฐานทัง้ 4 ทิศ ท าเป็นซุ้มทรงบันแถลง ภายในซุ้มประดิษฐานประติมากรรมรูป 
“เทวดาทรงม้า” โดยส่วนยอดปรางค์ท าเป็นชัน้อัสดง 2 ชัน้ ในชัน้แรกประดับประติมากรรมรูป 
“ครุฑแบก” ในชัน้ที่ 2 ประดับประติมากรรม “เทพพนม” ถัดขึน้มาเป็นชัน้รัดประคดจ านวน 7 ชัน้ 
ยอดปรางค์ประดบักลีบขนุนและนภศลู 
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ภาพประกอบ 52 สญัลกัษณ์จกัรวาลตามคติไตรภมูิของปรางค์บริวาร 

ที่มา : http://www.finearts.go.th 

ปรางค์ทิศ 4 องค์ อาจหมายถึงทวีปทัง้ 4 ทวีปตามไตรภูมิ ได้แก่ บูรพวิเทห
ทวีป ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป และอุตรกุรุทวีป และประติมากรรมรูปเทวดาทรงม้า ภายในซุ้ม
คหูาของปรางค์ทิศ สามารถตีความดถุึง พระอาทิตย์ พระจนัทร์ หรือ พระพาย ที่โคจรรอบจกัรวาล 
ส่วนฐานของพระปรางค์นัน้ ประดับด้วยประติมากรรมรูปสัตว์หิมพานต์ต่างๆ เช่น กินนร กินนรี 
หงส์ ครุฑ และนาค ส่วนฐานสิงห์หมายถึง เทวบงัลงัก์  แต่มีอีกแนวคิดหนึ่ง คือ ปรางค์บริวารทัง้ 4 
นัน้น่าจะหมายถึง “เขาสตัตบริภัณฑ์” ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เนื่องจากประติมากรรมต่างๆที่
ประดับอยู่โดยรอบปรางค์บริวารนัน้สามารถตีความได้ถึงป่าหิมพานต์ ดังนัน้ปรางค์บริวารน่าจะ
หมายถึง เขาสัตตบริภัณฑ์มากกว่าจะเป็นทวีปทัง้ 4 ซึ่งจะท าให้สอดคล้องกับประติมากรรมรูป
เทวดาทรงม้า ที่จะสามารถตีความถึง “พระเจ้าจักรพรรดิราช” ที่เสด็จทรงม้า ปราบทุกทิศทั่ว
จกัรวาลนัน่เอง (ชาตรี ประกิตนนทกร, 2556)  
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3.2.5 มณฑปทิศ 

 

ภาพประกอบ 53 มณฑปทิศ 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 175 

มณฑปทิศ มีอยู่ 4 ทิศ ตัง้อยู่บนฐานประทกัษิณชัน้ที่ 2 ออกแบบเป็นมณฑป
จัตุรมุข ยอดเจดีย์ประดับกระเบือ้งเคลือบทัง้องค์ ประดับประติมากรรมยักษ์ หรือกุมภัณฑ์แบก 
และประติมากรรมเทวดา หรือคนธรรพ์แบก ภายในมณฑปมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปตอน 
ประสติู ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งน ามาประดิษฐานใหม่ในสมัย พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 โดยมณฑปทิศเหนือ ประดิษฐานพระพทุธรูปปางประสติู ท าเป็น
รูปพระนางสิริมหามายา พุทธมารดาทรงยืนเหนี่ยวกิ่งไม้รัง มณฑปทิศตะวันออก ประดิษฐาน
พระพทุธรูปปางตรัสรู้ มีพระพทุธนาคปรกอยู่กลาง และพระพทุธรูปปางมารวิชยัขนาบ 2 ข้างอยู่ใต้
ร่มโพธ์ิร่มไทร มณฑปทิศใต้ ประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา มีพระปัญจวคัคีย์ 5 องค์ นั่ง
พนมมืออยู่ เบื อ้งพระพักตร์ และมณฑปทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางดับขันธ์
ปรินิพพาน มีพระพทุธรูปปางไสยาสน์อยู่เหนือแท่นบรรทมใต้ต้นรังคู่ และมีพระภิกษุพทุธสาวกอยู่
เบือ้งพระปฤษฎางค์  
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มณฑปทิศ ออกแบบเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมณฑป ซึ่งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมดังกล่าว เป็นลกัษณะที่สื่อถึง "ปราสาท" หรือ "วิมาน" จึงสามารถตีความได้ว่าเป็น 
"วิมานของท้าวจตุโลกบาล" ซึ่งเป็นเทวดาที่ดูแลรักษาโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ทัง้ 4 ทิศ ได้แก่ 
“ท้าวธตรฐ” เจ้าแห่งคนธรรพ์ ผู้ เป็นเทวดาผู้ รักษาทิศตะวนัออก  “ท้าววิรูปักษ์” เจ้าแห่งนาค ผู้ เป็น
เทวดาผู้ รักษาทิศตะวันตก “ท้าวกุเวร” หรือ “ท้าวเวสสุวณัณ์” เจ้าแห่งยักษ์ ผู้ เป็นยักษ์ผู้ รักษาทิศ
เหนือ และ “ท้าววิรุฬหก” เจ้าแห่งกมุภณัฑ์ ผู้ เป็นยกัษ์ผู้ รักษาทิศใต้ (ชาตรี ประกิตนนทกร, 2556) 

พลแบกฐานปรางค์มุมบริวารและมณฑป ยกเว้นรูปเทวดาแบกซึ่งต้องสวม
ศิราภรณ์มียอดอยู่แล้ว รูปยกัษ์แบกและกระบี่แบก ล้วนเป็น “ยกัษ์โล้น” และ “ลิงโล้น” แบบหวัโขน
กุมภกรรณและหนุมาน ทัง้ยกัษ์แบก กระบี่แบก และเทวดาแบก ล้วนไม่สวมเกราะ มีเพียงสงัวาล
โค้ง สงัวาลไขว้ และทบัทรวงประดบัไว้ (เพจห้องเรียนประวติัศาสตร์ศิลป์, 2560) 

  

ภาพประกอบ 54 ประติมากรรมยกัษ์ หรือกมุภณัฑ์แบก 

ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทกร.  (2556).  คติลกัษณ์และการออกแบบวดัอรุณราชวราราม.  
หน้า 177  
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กล่าวโดยสรุปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ
เมืองไทยนับตัง้แต่สมัยอยุธยาจวบจนยุครัตนโกสินทร์ และแม้จะเป็นวัดประจ า พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 แต่การบูรณปฏิสงัขรณ์ในสมัย รัชกาลที่ 2 และ รัชกาลที่ 3 
นัน้ ได้ส่งผลให้ตวัวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และพระปรางค์ กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่
มีเอกลกัษณ์โดดเด่นทัง้ในด้านของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ในประวติัศาสตร์ โดยสามารถสรุปออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้

ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม นัน้ เป็นการ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยมีจุดเด่นคือ โครงสร้างของพระปรางค์ที่มีการ
ไล่ระดับย่อมุมลดขัน้ขึน้ไปในแต่ละชัน้ และลกัษณะรูปทรง “จอมแห” การออกแบบส่วนใหญ่เน้น
ความสมมาตร และแฝงความหมายของคติจกัรวาลตามไตรภมูิโลกวินิจฉยั 

ด้านประติมากรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม นัน้ เน้นการแฝงความหมาย
ของคติจักรวาลตามไตรภูมิโลกวินิจฉัย แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ การใช้กระจกสี เคร่ืองเซรามิกส์ 
และกระเบือ้งเคลือบนบัพนัๆชิน้ น ามาประกอบรวมกนัให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ 
ซึ่งการผสมผสานระหว่างลวดลายไทยและลวดลายจีน ซึ่งลวดลายเหล่านีส้ื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” ที่ตัง้อยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุนั่นเอง ลวดลายส่วนใหญ่เป็นการออกแบบที่เน้นความ
สมมาตรและมีการจดัองค์ประกอบที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นใช้โทนสีที่สดใสและมีความ
หลากหลาย 

4. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการออกแบบ 
4.1 เทรนด์การออกแบบปี 2020  

 

ภาพประกอบ 55 SACICT Craft Trend 2020 : Frome Root to Route 

ที่มา : https://www.facebook.com/rangbundanthai/videos/1297347187080251/ 
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT (2562) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เมื่อ
การเปลี่ยนแปลงในสงัคมปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อผู้คนในปี 2020 จึงท าให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคแห่ง
อนาคต 4 กลุ่ม ได้แก่ SERENERGY (Serene+Synergy) คือ ผู้ที่ปรับตัวเข้าธรรมชาติ เพื่อสร้าง
ความสมดุลให้ชีวิต, UTOPIONEER (Utopia+Pioneer) คือ ผู้ที่เรียนรู้และทดลองกับเทคโนโลยี, 
ANTI-BORING (Anti+Boring) คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เป่ียมจินตนาการ และ
กลุม่สดุท้าย PRECIDEALIST (Precious+Idealist) คือ ผู้น าที่มีอดุมการณ์อนัแรงกล้า น่าหลงใหล 
ลึกซึง้ สนใจรากและที่มา  และจากคนทัง้ 4 กลุ่มที่มีความคิด ทัศนคติ และการให้คุณค่าใน
เร่ืองราวที่แตกต่างกนัไป สง่ผลให้เกิดทิศทางการออกแบบ 4 ทิศทาง ดงัต่อไปนี ้

4.1.1 True Value คือแนวโน้มการออกแบบที่น าไปสู่การตระหนักในคุณค่าแท้
ของชีวิต ทัง้ความเรียบง่ายที่น าไปสู่ความสงบ มีสติ รู้ทนัปัจจุบนั เน้นความสวยงามที่มีความเรียบ
ง่าย ให้ความสงบจากภายใน การเคารพเนือ้แท้ของวสัด ุและการชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบของ
ผิวสมัผัส อันน าไปสู่การเข้าถึงและเข้าใจธรรมชาติ การให้คุณค่าของความยั่งยืนที่เป็นจิตส านึก
ร่วมสมัย ให้ความส าคัญกับการน าวสัดุที่ไม่มีค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ค านึงถึงความยั่งยืนของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพประกอบ 56 ทิศทางการออกแบบ True Value 

ที่มา : ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
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4.1.2 Technical Craft คือแนวโน้มการออกแบบที่ผสานเอาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคตมาเพื่อบุกเบิกสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์วิถีใหม่ ทัง้การ
ออกแบบลวดลายและรูปแบบ ด้วยการค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ซบัซ้อนอย่างแม่นย าด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ล า้สมัย และน าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการท างานหัตถศิลป์ จากการท างานที่
พยายามจะเลียนแบบหรือเอาชนะธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติในรูปแบบที่ทันสมัย 
ในการใช้เทคโนโลยีช่วยรังสรรค์ ทุกองค์ประกอบต้องสอดคล้องกบัความต้องการด้านประโยชน์ใช้
สอยที่เป็นโจทย์หลกั 

 

ภาพประกอบ 57 ทิศทางการออกแบบ Technical Craft 

ที่มา : ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

4.1.3 Happiness Play คือแนวโน้มการออกแบบที่น าเสนอด้วยความอิสระนอก
กรอบ น าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆด้วยอารมณ์สนุกสนาน สดใส มองโลกในแง่ดี การออกแบบ
ล้วนเป่ียมไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่อยากจะทดลองให้ได้สิ่งแปลกใหม่ มีความ
กล้าที่จะคิดค้นรูปทรงที่แปลกตา ทัง้แนวคิดการสร้างภาพฝันเกิน จินตนาการและเหนือจริง ที่เล่น
สนุกกบัการทดลองใช้สีสนัและแสงรุ้ง ใช้ลวดลายเส้นสายซ า้ๆที่ดต่ืูนเต้นดูเคลื่อนไหว รวมถึงการ
ประสานเอาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่หลากหลาย น าเสนอวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างล า้สมัย ไม่น่า
เบื่อ สีสนัที่ดสูดใสสะดดุตา 
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ภาพประกอบ 58 ทิศทางการออกแบบ Happiness Play 

ที่มา : ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

4.1.4 Heritage Fusion คือแนวโน้มการออกแบบที่ใช้ความเข้าใจที่ลึกซึง้ใน
ประวัติศาสตร์ทางศิลปะอันทรงคุณค่า ผ่านการน าเสนอด้วยการออกแบบที่ ร่วมสมัย ให้
ความส าคัญในเร่ืองราวและรากเหง้าของที่มา หลอมรวมรากทางศิลปะอันล า้ค่า เพื่อน ามา
สร้างสรรค์ความหรูหรานิยามใหม่ที่สะท้อนอุดมการณ์อันเชื่อมั่น การผสมผสานเร่ืองราวความ
ลกึลบัและความสวยงามของธรรมชาติที่ดเูข้าถึงได้ยาก แสดงความเป็นอตัลกัษณ์มีบุคลิกลกัษณะ
เฉพาะ ที่ท าให้ดูมีความพิเศษมากขึน้ การน าเสนอความสมบูรณ์แบบผ่านทางวัสดุ เส้นสาย 
ลวดลาย และสัดส่วน ที่มาจากรูปทรงเรขาคณิต แฝงความหรูหราในทุกองค์ประกอบสร้าง
เอกลกัษณ์ทางโครงสร้างที่เข้มแข็ง ความเชื่อมัน่และความสง่างามที่เหนือกาลเวลา 

 

ภาพประกอบ 59 ทิศทางการออกแบบ Heritage Fusion 

ที่มา : ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
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4.2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกัน

ของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซือ้ของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันัน้นกัการตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ที่จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคอย่างเหมาะสม โดยสามารถแบ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

4.2.1 ปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจยัที่เกิดขึน้จากตวับุคคล ในด้าน
ความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพื น้ฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ ปัจจัยภายใน
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น 

4.2.1.1 ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา 
(Desires) ความจ าเป็น ความต้องการ และความปรารถนา เป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
และสามารถใช้แทนกันได้ โดยที่ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมต้นของความ
ต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจ าเป็นหรือความต้องการไม่ว่าในด้านร่างกาย
หรือจิตใจคืนบุคคลก็จะหาทางที่จะสนอง ความจ าเป็นหรือความต้องการนัน้ๆ ซึ่งความต้องการ
ของมนุษย์ ความต้องการของผู้ บริโภคนัน้เป็นเกณฑ์ส าหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัย
ส าคญัของแนวความคิดทางการตลาด (Market Concepts) 

4.2.1.2 แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึน้ 
และปัญหานัน้ค่อยๆขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงยิ่งขึน้ ก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหานัน้ จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่เราต้องศึกษาถึงความต้องการและความคิดของผู้บริโภค 
เพื่อที่จะสร้างแรงจงูใจในการซือ้สินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค 

4.2.1.3 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่
พฒันาขึน้มาจากความคิด ความเชื่อ อุปนิสยั และสิ่งจูงใจต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการก าหนดรูปแบบใน
การตอบสนอง (Reaction) ของแต่ละบคุคลแตกต่างกนั 

4.2.1.4 ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล โดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ดงันัน้เมื่อเราต้องการให้
บุคคลใดๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาเสียก่อน แต่ใน
ความเป็นจริงทศันคตินัน่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึน้ในจิตใจ ดงันัน้
การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้ยอมท าได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคนัน่เอง 
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4.2.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยที่ เกิดจากสิ่งแวดล้อม
รอบตัวบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจยัภายนอกสามารถ
แบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ได้ดงันี ้

4.2.2.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจซือ้ของผู้บริโภค 
(Purchasing Power) ทัง้ในรูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

4.2.2.2 ครอบครัว (Family) การเลีย้งดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะ
ได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอ่ืนๆ 
เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวยัเด็ก ซึ่งเป็นไว้ซมึซบัและเรียนรู้ ทกัษะ (Habbit) อนัจะก่อให้เกิดเป็น
นิสยัประจ าของบคุคลไปตลอดชีวิตนัน่เอง 

4.2.2.3 สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบรอบตัวบุคคลมีผลต่อการปรับ
พฤติกรรมของบุคคลให้เป็นในทิศทางเดียวกนัของสงัคม เพื่อการยอมรับก็เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
หรือที่เรียกว่า กระบวนการการขัดเกลาทางสงัคม (Socialization) ที่ประกอบไปด้วย รูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Lifestyles), ค่านิยมของสงัคม (Social Values) และความเชื่อ (Belives) ท าให้นกัการ
ตลาดต้องศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลของสงัคมที่มีต่อการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ โดยเฉพาะ บรรทัด
ฐาน (Norms) ที่สงัคมก าหนด 

4.2.2.4 วฒันธรรม (Culture) เป็นวิธีการด าเนินชีวิตที่สงัคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่ง
ดีงามและยอมรับปฏิบติักันมา เพื่อให้สงัคมด าเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคม
เดียวกันจึงต้องยึดถือและปฎิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่รอดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดย
วัฒนธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพืน้ฐานซึ่งเรียนรู้ได้จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว 
ชุมชนและในสงัคม จนกลายเป็นรูปแบบวิถีทางในการด าเนินชีวิต ที่คนส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรับ 
เช่น ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใช้วัตถุหรือสิ่งของ หรือแม้กระทัง้วิธีคิดก็ถือเป็น
วฒันธรรมเช่นเดียวกนั 

4.2.2.5 การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) เป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบ
เห็นสินค้าหรือบริการนัน้นัน้  ซึ่งสินค้าตัวใดที่ผู้ บ ริโภคได้ รู้จักและพบเห็นบ่อยๆก็จะเกิด
ความคุ้นเคย ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านัน้ ดังนัน้ธุรกิจจึง
ควรเน้นในเร่ืองของการท าให้เกิดการพบเห็นในตลาดสินค้า การน าสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบ
เห็น รู้จกั สมัผัส ได้ยิน และได้ฟังด้วยความถ่ีสงู ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีการเปิดรับ (Exposure) หรือ
ตอบรับในสินค้ามากย่ิงขึน้ ตามหลกัจิตวิทยาที่มีอยู่ว่าความคุ้นเคยนัน้ก่อให้เกิดความรัก 
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4.2.2.6 สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทัว่ไป เช่น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนแหล่งน า้เหลือเชื่อ การเปลี่ยนแปลงที่
เก่ามาข้างต้นนีส้ง่ผลให้การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกนั ยกตวัอย่าง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกะทนัหนัของสภาพอากาศท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้เคร่ืองกนัหนาวได้เร็วและง่ายขึน้ 
เป็นต้น (ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ, 2546) 

กล่าวโดยสรุปเราจะเห็นว่าปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมีความส าคญัและ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมีนยัยะส าคญั องค์ประกอบแต่ละสว่นล้วนมีความรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในมิติที่แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ จึงต้องตรวจสอบและวิเคราะห์
ผลกระทบทีมีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถ ออกแบบรูปแบบเคร่ืองประดับที่มีความ
ชดัเจนและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สดุ 

4.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ทฤษฎีเจเนอเรชั่น เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายความแตกต่างของคนต่างรุ่น ที่คิดค้น

โดย คาร์ล มนัน์ไฮม์ (Karl Mannheim) นักสงัคมศาสตร์ชาวฮงักาเรียน จากการตีพิมพ์ผลงานชื่อ 
The Problem of Generations ในปี ค.ศ. 1923 มันน์ไฮม์นัน้แบ่งเจเนอเรชั่นออกตามช่วงปีเกิด 
และในปัจจุบันเจนเนอเรชั่นหลักของโลก ถูกจัดออกเป็น 4 กลุ่มตามช่วงปีเกิด คือ ไซเลนต์เจน 
(Silent Generation), เบบีบู้มเมอร์ (Baby Boomer Generation), เจนเอกซ์ (Generation X) และ
เจนวาย (Generation Y)  โดยในปัจจุบันประชากรโลกประกอบด้วยเจนวายสูงที่สุด ร้อยละ 39 
ตามด้วยเจนเอกซ์ที่ ร้อยละ 27 

ทฤษฎีเจนเนอเรชัน่นัน้เป็นทฤษฎีที่แพร่หลายอย่างมาก โดยเฉพาะในแวดวงการ
ตลาดและการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่างๆ เคร่ืองให้เข้าถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของ
คนแต่ละรุ่น ซึง่นอกเหนือจากเจเนอเรชัน่หลกัทัง้ 4 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบนัยงัมีการจดักลุ่มเจ
เนอเรชัน่ที่หลากหลายย่ิงขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชัน่ที่ตามมาหลงัจากกลุ่เจนวาย ซึ่งได้แก่ เจน
แซด (Generation Z), เจนแอลฟ่า (Generation Alpha) และเจนซี (Generation C) (สถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม, 2559) 

 4.3.1 ไซเลนต์เจน (Silent Generation) คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2468-2488 
ประชากรรุ่นนีจ้ะมีไม่มากเท่ารุ่นอ่ืน ๆ เพราะเป็นช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 พอดี และหลงัจากนัน้ก็
เข้าสูยุ่คเศรษฐกิจตกต ่า ดงันัน้ ผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ต้องท างานหนกัในโรงงาน 
หามรุ่งหามค ่า คนรุ่นนีจ้ึงมีความเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนมาก มีความจงรักภกัดีต่อนายจ้าง 
และประเทศชาติสงู เคารพกฎหมาย เป็นยุคที่ผู้หญิงเร่ิมออกมาท างานนอกบ้านกนัมากขึน้ กระทัง่
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เวลาผ่านไป เศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวั คนในรุ่นนีจ้ึงได้รับโอกาสมากขึน้ มีช่องทางการสร้างกิจการของ
ตัวเอง รวมทัง้มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เป็นรากฐานจนถึงปัจจุบันนี ้ (กระปุก
ดอทคอม, 2556) 

4.3.2 เบบี บู้ม เมอร์ (Baby Boomer Generation) ห รือ Gen-B คือคนที่ เกิด
ในช่วง พ.ศ. 2489-2507 ยุคสิน้สุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 บ้านเมืองสงบหลงัจากสงคราม ทุกคนที่มี
ชีวิตรอดต้องเร่งกลบัมาฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครัง้ แต่เนื่องจากได้สูญเสียจ านวน
ประชากรจากการท าสงคราม คนในยุคนีจ้ึงมีค่านิยมว่าต้องมีทายาทหรือลกูหลานเยอะๆ เพื่อเพิ่ม
จ านวนแรงงานมาช่วยกนัพฒันาประเทศ  

ปัจจุบันคน Gen B คือคนมีอายุประมาณ 60 ขึน้ไป ลักษณะนิสัยจะเป็นคน
จริงจัง เคร่งครัดเร่ืองขนมธรรมเนียนประเพณี เป็นเจ้าคนนายคน ชีวิตทุ่มเทให้กับการท างาน มี
ความอดทนสงู ประหยดัอดออม ซึง่มกัถกูจดัเป็นพวก “อนรัุกษนิยม" 

4.3.3 เจนเอกซ์ (Generation X) หรือ Gen-X คือคนที่ เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-
2522 ส าหรับคน Gen-X นัน้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Yuppie หรือ Young Urban Professionals 
หมายถึง คนที่เกิดมาในยุคมั่งคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม 
คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป และเป็นยุคที่มีการให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร 
เนื่องจากค่านิยมยุคเบบีบู้มเมอร์ส่งผลให้มีเด็กเกิดมากเกินไป ปัญหาตามมาก็คือเร่ืองของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากร  

ปัจจุบนัคนยุค Gen-X เป็นคนวยัท างาน มีอายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป พฤติกรรมและ
ลกัษณะนิสยัของคนกลุ่มนีท้ี่เด่นชัดคือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มีแนวคิดสร้างความ
สมดุลในเร่ืองงานและครอบครัว คือท างานตามหน้าที่ ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเท ท าทุกอย่างได้เพียง
ล าพัง ไม่พึ่งพาใคร เป็นตวัของตวัเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม หลายคน
ใน Gen-X มีแนวโน้มที่จะต่อต้านสงัคม ไม่ได้เชื่อเร่ืองศาสนา และไม่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทัง้ยงัเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตวักบัวฒันธรรมที่เปลี่ยนไป เช่น มองว่าการอยู่ก่อนแต่ง 
การหย่าร้างก็เป็นเร่ืองปกติ เช่นเดียวกบัเร่ืองเพศที่ 3 ซึง่ต่างจากกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ที่มองเร่ืองพวกนี ้
เป็นเร่ืองผิดจารีตประเพณี 

4.3.4 เจนวาย (Generation Y) หรือ มิลเลนเนียล (Millennials) คือคนที่ เกิด
ในช่วง พ.ศ. 2523-2540  คน Gen-Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัล มีความเป็นสากล 
เปิดรับวัฒนธรรมแบบ Teen Pop มองว่าการชื่นชอบศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองปกติธรรมดา มี
เทคโนโลยีพกพา รักความสะดวกสบาย เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจก าลงัเติบโตและเฟ่ืองฟู ท าให้พ่อ
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แม่ที่เป็นคนในยุค Gen B ซึง่ถูกปลกูฝังให้ท างานหนกัค่อนข้างจะประสบความส าเร็จในชีวิต จึงท า
ให้ดูแลเอาใจใส่ลูกๆ ที่เกิดมาในยุคนีไ้ด้เป็นอย่างดี เด็กยุค Gen-Y จึงมักจะถูกตามใจ อยากได้
อะไรต้องได้ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ท าในสิ่งที่ตัวเองชอบ และ
ปฏิเสธสิ่งที่ตวัเองไม่ชอบ ลกัษณะพฤติกรรมของคน Gen-Y มกัต้องการความชดัเจนในการท างาน 
เช่น ต้องชัดเจนว่าสิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร? คาดหวังที่จะมีเงินเดือนสูงๆ 
คาดหวังค าชม แต่ไม่อดทนต่องานที่ท า ชอบเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ นอกจากนี ้คน Gen-Y ยัง
ต้องการสร้างสมดุลเวลาให้กับตัวเอง เช่น หลงัเลิกงานมักจะไปท ากิจกรรมให้ความสุขกับตัวเอง 
อย่างไปเลน่ฟิตเนส แฮงเอาท์พบปะเพื่อนฝงู  

ปัจจุบนัคนกลุม่นีอ้ยู่ในทัง้ช่วงวยัเรียนมหาวิทยาลยัและวัยท างาน จึงไม่น่าแปลก
ใจที่คนกลุ่มนีจ้ะมีความสามารถในการท างานที่เก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ท าสิ่งใหม่ๆ รวมทัง้สามารถท าอะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกนั เรียกได้ว่า
สามารถใช้เคร่ืองมือเคร่ืองไม้ต่างๆ ได้อย่างคลอ่งแคลว่ อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ที่
นั่งเล่นสมาร์ตโฟน คุยโทรศัพท์ ไปพร้อมๆ กับท ากิจกรรมอ่ืนๆ อย่างการเดิน การท างาน หรือกิน
ข้าวได้ 

4.3.5 เจนแซด (Generation Z) หรือ Gen-Z คือคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 เกิด
จากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่าง Gen-X และ Gen-Y เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกรอบด้าน เรียนรู้รูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตัล ด าเนินชีวิตแบบมีการ
ติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อบนัเทิงต่างๆ เด็กรุ่นน่ีจ้ะเป็นรุ่นแรกท่ีทัง้พ่อและแม่จะออกไปท างาน
นอกบ้านทัง้คู่ จึงท าให้เด็กยุค Gen Z ได้รับการเลีย้งดูจากคนอ่ืนมากกว่าพ่อและแม่ของตัวเอง 
เนื่องจากเกิดมาในยุคเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เด็กในยุคนีอ้าจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าโลกที่ไม่มี
อินเทอร์เน็ตนัน้จะอยู่ได้อย่างไร แถมยงัยกให้สมาร์ทโฟนเป็นอวยัวะของชาว Gen-Z จนถกูเรียกว่า 
Digital in their DNA คนเจนนีติ้ดโลกออนไลน์และรับข้อมลูข่าวสารมากมายอย่างรวดเร็ว ทนัโลก
และวิเคราะห์สถิติเร่ืองต่างๆ เพื่อคาดการณ์อนาคตได้เร็ว ตดัสินใจท าอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบรอ
คอย แต่ก็เป็นคนที่กลัวอนาคต จึงมักหาข้อมูลมาเปรียบเทียบและป้องกัน เช่น เรียนอะไรไม่ตก
งาน อาชีพอะไรมัน่คง นอกจากนี ้ยงัมีแนวโน้มว่าจะเลือกงานที่เงินดีมากกว่าที่ชอบจริงๆ 

คน Gen-Z จะเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึน้จากการ
มองเห็นในโลกโดิจิตัล จึงเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่าง มีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี 
ไม่แบ่งแยกชนชัน้ สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์หลายงาน 
เพราะความอดทนต ่า ต้องการค าอธิบายมากขึน้ ต้องมีเหตุผล ต้องรู้สึกว่าได้เข้าใจกบัทุกเร่ืองใน
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ชีวิต สว่นการเรียนรู้ของคน Gen Z จะหาความรู้ได้ทกุที่ เกลียดการเรียนแบบบรรยาย ก็ชอบข้อมลู
แนวกราฟ ภาพ สถิติชัดเจน เน้นข้อมูลสัน้ๆ ที่เข้าใจง่ายๆ เพราะจดจ าข้อมูลได้ดีจากข้อมูลสัน้ๆ 
ตามแบบฉบบัโลกออนไลน์ (โพสทเูดย์, 2562) 

ข้อมูลจาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) 
หรือ TCDC (2558) ได้ให้ข้อมูลของคนเจนวาย (Generation Y) หรือ มิลเลนเนียล (Millennials) 
ออกเป็นด้านต่างๆ ดงันี ้

1. ด้านทัศนคติ กลุ่มมิลเลนเนียลคือหนึ่งในคนกลุ่มใหญ่ของเจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) เกิดในช่วงปี 1982-2004 เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียุค
แอนะล็อกไปยังยุคดิจิทลั ความท้าทายท าให้คนกลุ่มนีม้ีทัศนคติต่อการน้อมรับสิ่งเก่าและเปิดรับ
สิ่งใหม่เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิต ความเชื่อและความศรัทธา
ทัง้หลายถูกเชื่อมโยงกบัเร่ืองของจิตใจจนกลายเป็นกุญแจส าคญั ทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่จบัต้องได้
และเห็นผลลพัธ์ในชีวิตจริง พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ณ ปัจจบุนั ช่วยบ าบดัจิตใจ เพื่อสร้างสมดลุ
ชีวิตและการท างาน (Work/Life Balance) 

2. ด้านพฤติกรรมและกิจกรรมที่ เข้าร่วม กลุ่มมิลเลนเนียลสนใจกิจกรรม
ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ ทัง้ในชนบท ชมธรรมชาติ หรือสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้วนเป็น
กิจกรรมที่พวกเขาสนใจ เช่น กิจกรรมแนวชุมชนทัง้ด้านงานออกแบบ ศิลปะ และดนตรี อย่าง 
Farmers’ Market งานดนตรีในฟาร์มตามชานเมือง หรือการได้นัง่ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ตกแต่ง
อย่างมีเอกลกัษณ์ สะท้อนถึงจิตวิญญาณท้องถิ่นและชุมชน (Less Global, More local) คนกลุ่ม
นีช้ื่นชอบงานออกแบบ งานฝีมือ จากแบรนด์ที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่จ ากัดว่าต้องเป็นแบรนด์ไฮเอนด์
เท่านัน้ แต่ต้องเป็นที่นิยมและสร้างคณุค่าทางจิตใจ ช่วยยกระดบัสไตล์และเทรนด์ได้ 

3. ศักยภาพต่อภาคธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ส าหรับคนกลุ่มนี ้
คือการมองหาสิ่งใหม่ที่สามารถสง่เสริมคณุภาพการใช้ชีวิตที่เห็นผลจริงและสามารถประเมินผลได้ 
และดาราหรือเซเลบริตีส้ามารถโน้มน้าวใจได้โดยเฉพาะสตรี ส่วนมิลเลนเนียลเพศชายไม่อิงกบัผู้มี
ชื่อเสียงแต่ต้องทดลองจากประสบการณ์ตวัเอง ทัง้นีท้ัง้นัน้สินค้าล้วนต้องตอบสนองทางด้านจิตใจ
เป็นหลกั (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2558) 

จากข้อมูลทัง้หมดที่กล่าวมา ผู้วิจยัจึงได้เลือก กลุ่มเจนวาย (Generation Y) ในกลุ่ม
มิลเลนเนียล (Millennials) เป็นเป้าหมายหลกัในการออกแบบรูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้
จาก พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม โดยอ้างอิงกับเทรน SACICT Craft Trend 2020 : Frome 
Root to Route ในกลุ่มของผู้บริโภค Anti-Boring คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เป่ียม
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จินตนาการ โดยการออกแบบนัน้ จะอ้างอิงจาก แนวทางการออกแบบรูปแบบ Happiness Play ท่ี
เป็นแนวโน้มการออกแบบที่น าเสนอด้วยความอิสระนอกกรอบ น าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ
ด้วยอารมณ์สนุกสนาน สดใส มองโลกในแง่ดี รวมถึงการประสานเอาอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย น าเสนอวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างล า้สมยั ไม่น่าเบื่อ สีสนัที่ดสูดใสสะดดุตา มาใช้ในการ
ออกแบบออกไป 

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พสุ เรืองปัญญาโรจน์  (2554) ได้จดัท าปริญญานิพนธ์ในหวัข้อ นวตักรรมการออกแบบ

เคร่ืองประดบัเคลื่อนไหวจากแนวคิดทุนวฒันธรรมไทยที่เคลื่อนไหวได้. 
ผลการวิจยัพบว่า การสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัโดยใช้ แนวความคิดทางทนุวฒันธรรมมา

ผสมผสานกบัแนวความคิดศิลปะคิเนติกและสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดบัร่วมสมยัเพื่อให้เกิดความ
แปลกใหม่ในท้องตลาด สามารถดงึเอาเอกลกัษณ์ของหุ่นละครไทยทัง้ทางด้านโครงสร้างกลไกการ
เคลื่อนไหว ภายในรวมไปถึงรูปร่างลกัษณะภายนอกน ามาผสมผสานกบัแนวความคิดทางด้านการ
เคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบเคร่ืองประดับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเชิง
พาณิชย์และพบกรรมวิธี ออกแบบเคร่ืองประดับที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ โดยตัวเคร่ืองประดับ
สามารถขยบัเคลื่อนไหวรวมทัง้ ถอดประกอบปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานได้หลากหลายตามแต่
ความต้องการของผู้สวมใส่ การสร้างนวตักรรมการออกแบบเคร่ืองประดับเคลื่อนไหวจากแนวคิด
ทุนวัฒนธรรมเป็นการ สร้างความสนใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าขอ ง
วัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์  หนึ่ งเดียวของโลกและหันกลับมาสนใจงานออกแบบ
เคร่ืองประดบัร่วมสมยัที่ใช้แนวคิดจากทุน วฒันธรรมมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของภาครัฐ
ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมทุนวฒันธรรมใน เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลงาน
การออกแบบจากทุนวฒันธรรมไทยให้เกิดความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม
ของไทยสืบต่อไป (พส ุเรืองปัญญาโรจน์, 2554) 

ทวีศักด์ิ มูลสวัสด์ิ (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์และค้นหาอัตลกัษณ์
งานศิลปะเคร่ืองประดับร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่งานออกแบบที่
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจและสงัคมสร้างสรรค์. 

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางค้นหาอัตลักษณ์ของงานออกแบบเคร่ืองประดับไทยร่วม
สมัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ 1. เคร่ืองประดับไทยร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “การเกิดพันธุ์
ผสม (Hybridizations)” คือการผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างวัฒนธรรมเดิม (ปัจจัยเดิม) กับ
อิทธิพลภายนอก (ปัจจยัใหม่) จนเกิดการหล่อหลอมเป็นวฒันธรรมใหม่ ก่อให้เกิดเคร่ืองประดบัใน
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บทบาทของภาษาทางวฒันธรรมร่วมสมัยและคุณค่าใหม่ทางสงัคมและวฒันธรรม ที่มีอัตลกัษณ์
ของการออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยัไทยสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในปัจจุบนั และ 2. เคร่ืองประดบั
ไทยธรรมดาหมายถึงอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยแบบไทยๆ (VernacularThai) หรือไทยธรรมดา 
(Ordinary Thai) ซึ่งมีความร่วมสมัยอยู่แล้วในตัวอยู่ทุกขณะ เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ า วัน
ปัจจุบนัและสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในวิถีชีวิตของผู้คนหรือสามารถเรียกทบัศพัท์ภาษาองักฤษได้
ว่าวฒันธรรมป๊อปปลูา่ร์ (PopularCulture) หรือเรียกสัน้ๆว่าวฒันธรรมป๊อป 

อัตลักษณ์ใหม่ของเคร่ืองประดับร่วมสมัยไทยคือทวิภาวะเกิดจากแนวคิดของการ
ผสมผสานทางวฒันธรรมและพืน้ฐานของความเป็นคนไทย ซึ่งการผสมผสานทางวฒันธรรมสง่ผล
ให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของเคร่ืองประดับร่วมสมัยไทยและเกิดนวัตกรรมทางวัฒนธรรม น าไปการ
พฒันานกัออกแบบและศิลปิน ส่งเสริมสงัคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีพืน้ฐานอยู่บนการพฒันา
มรดกทางวฒันธรรมที่ยัง่ยืน (ทวีศกัด์ิ มลูสวสัด์ิ, 2558) 

อนัสพงษ์  ไกรเก รียงศ รี (2535) ได้จัดท าป ริญญานิพน ธ์ในหัว ข้อ   การศึกษา
สถาปัตยกรรม วดัอรุณราชวราราม. 

ผลการวิจยัพบว่า จุดส าคญัที่สดุของวดัอรุณราชวรารามจะอยู่ที่องค์พระปรางค์ใหญ่ ซึ่ง
สร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 3 อันเป็นงานช่างสถาปัตยกรรมชัน้สูงที่ประสบผลส าเร็จในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างดียิ่ง กล่าวคือการสร้างพระปรางค์วดัอรุณราชวรารามนี ้นบัเป็นการ
จ าลองแผนภูมิจักรวาลตามคติในไตรภูมิออกเป็นวัตถุธรรม เป็นสญัลกัษณ์แทนสิ่งเคารพบูชาใน
พระพทุธศาสนา และอีกในหนึ่งนับเป็นการสร้างพทุธบชูา เพื่อแสดงบารมีในการครองแผ่นดินของ
พระมหากษัตริย์ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และระบบสญัลกัษณ์อนัแสดงถึงภาพลกัษณ์ของ
แผนภูมิจักรวาลตามคติไตรภูมิ การออกแบบแผนผังและรูปทรงขององค์พระปรางค์ รวมถึงส่วน
ของพระอโุบสถและพระวิหาร นบัเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของช่างก่อสร้างในยุคสมยันัน้ที่สามารถ
สร้างพระปรางได้ออกใหญ่โตที่สดุและมีความงดงามในรูปทรงและแผนผงัที่สมบูรณ์ลงตวั จนเป็น
จุดสดุท้ายของการวิวฒันาการในการสร้างสิ่งเคารพบูชาในรูปแบบขององค์พระปรางค์  (อนสัพงษ์ 
ไกรเกรียงศรี, 2535) 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถแบ่งองค์
ความรู้ที่ได้จากการศกึษาออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ ได้แก่ 

ด้านเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์
ความรู้ รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ ได้ผลออกมาเป็นการแบ่งรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท 
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ได้แก่ เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนคณุสมบติั, เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนสีสนั, เคร่ืองประดบั
แบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว และ เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

ด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์
ความรู้ ได้ผลสรุปว่า สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นัน้เป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถ
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ท าให้เกิดความชัดเจนในงานวิจัยได้
มากกว่ามรดกสถาปัตยกรรมจากยุคสมัยอ่ืนๆ และจากการศึกษาพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม  
ได้ผลว่า ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม นัน้ เป็นการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยมีจุดเด่นคือ ลกัษณะรูปทรง “จอมแห” การออกแบบส่วน
ใหญ่เน้นความสมมาตร และแฝงความหมายของคติจักรวาลตามไตรภูมิโลกวินิ จฉัย ส่วนด้าน
ประติมากรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม นัน้ สิ่งที่โดดเด่นที่สดุคือ การใช้กระจกสี เคร่ือง
เซรามิกส์ และกระเบือ้งเคลือบนับพันๆชิน้ น ามาประกอบรวมกันให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น 
ดอกไม้ ใบไม้ ซึ่งการผสมผสานระหว่างลวดลายไทยและลวดลายจีน ซึ่งลวดลายเหล่านีส้ื่อถึงพืช
พรรณใน “ป่าหิมพานต์” 

ในส่วนของการเลือกกลุ่มเป้าหมายนัน้ ได้ผลสรุปว่า กลุ่มเจนวาย (Generation Y) ใน
กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) เหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เนื่องจาก กลุ่มเจนวายม
แนวโน้มที่จะชื่นชอบงานออกแบบ งานฝีมือ จากแบรนด์ที่มีคุณภาพ ไม่จ ากดัว่าต้องเป็นแบรนด์ไฮ
เอนด์เท่านัน้ และยงัมีศกัยภาพในการจบัจ่ายเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีก าลงัซือ้สงู  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง การออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกทางวัฒนธรรม พระ
ปรางค์ วัดอรุณราชวราราม  ในครัง้นี เ้ป็นการวิจัยแบบ การวิจัยและพัฒนา (Research & 
development) เพื่อศึกษาและสงัเคราะห์องค์ความรู้ รูปแบบเคร่ืองประดับที่มีอยู่ในปัจจุบนั และ
ศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ด้านศิลปะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของ พระ
ปรางค์ วดัอรุณราชวราราม โดยน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และบรูณาการประยกุต์ใช้องค์ความรู้สู่
การออกแบบเคร่ืองประดบั เพื่อออกแบบเคร่ืองประดบัที่สามารถสร้างสทุรียภาพและประสบการณ์
ใหม่ให้ผู้บริโภค โดยการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

ประเภทของตัวแปร 
ตวัแปรจัดกระท า (Independent Variable) คือ รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ที่มี

อยู่ทัว่ไปในปัจจุบนั ทัง้ในแง่การใช้งานและในแง่สทุรียภาพ และ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจและทศันคติที่มีต่อ เคร่ืองประดบั
ปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกทางวฒันธรรม พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 สว่นได้แก่ 

1. ผู้ เชี่ยวชาญด้านการอกแบบเคร่ืองประดบั จ านวน 3 ท่าน 
2. ผู้ เชี่ยวชาญด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จ านวน 2 ท่าน 
3. ผู้ บริโภคในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบเคร่ืองประดับ 

จ านวน 100 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกคือ เป็น
กลุม่ผู้บริโภคเจนวาย (Generation Y) เพศหญิง อายรุะหว่าง 23-35 ปี  

กลุ่มตัวอย่างด้านเคร่ืองประดับ ประกอบด้วยรูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ 
จ านวน 5 รูปแบบ  

กลุ่มตัวอย่างด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
และประติมากรรมของสถาปัตยกรรมไทย พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 
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โดยกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญนัน้จะคัดเลือก โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน โดยคดัเลือกจากความเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องและมี
ประสบการณ์ท างานไม่ต ่ากว่า 5 ปี ประกอบด้วย 

1. คณุลลิลดา ศิริสขุกมล ผู้จดัการฝ่ายขาย แบรนด์ Rock Me Jewelry  
2. ดร.พส ุเรืองปัญญาโรจน์ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรม

สร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดร.พรพิมล พจนาพิมล สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง โดยมีก าหนดกระบวนการปฏิบติังานเชิงระบบไว้ 4 ขัน้ตอน 

ประกอบด้วย 
ขัน้ที่ 1 Research วิเคราะห์และส ารวจข้อมลูพืน้ฐานทัง้ในสว่นของข้อมลูเชิงปริมาณ 

และเชิงคณุภาพ เพื่อสงัเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ขั ้น ที่  2 Development เพื่ อ ท ด ล อ ง อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า  (Design and 

Development) ต้นแบบเคร่ืองประดับ ที่สามารถถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของ พระปรางค์    
วดัอรุณราชวราราม ที่สอดคล้องต่อความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค  

ขัน้ที่ 3 ประเมินผล ความพงึพอใจด้านมมุมองภาพลกัษณ์ 
ขัน้ที่ 4 สรุปผล สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน 
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ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัเป็นแผนภมูิ ดงัต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 60 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 1 Research 
ศกึษาและส ารวจข้อมลูพืน้ฐานทัง้ในสว่นของข้อมลูเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ เพื่อ

สงัเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาก าหนดกรอบแนวคิดการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

วิธีด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนที่ 1  
1. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลพืน้ฐาน รูปแบบเคร่ืองประดับที่มีอยู่ใน

ปัจจุบนั ทัง้ในแง่การใช้งานและในแง่สทุรียภาพ และศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมลูพืน้ฐาน 
และบริบททางมรดกทางวฒันธรรมของมรดกสถาปัตยกรรมไทย  
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2. ก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบต้นแบบเคร่ืองประดับ ที่สามารถถ่ายทอดมรดก
สถาปัตยกรรมไทย ที่สอดคล้องต่อความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคทัง้ภาค
เอกสารและภาคสนาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนที่ 1  
ข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูที่

ได้เพื่อเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลและ
ส ารวจความคิดเห็น โดยใช้เพื่อส ารวจกลุม่ตวัอย่างดงัต่อไปนี ้

1. แบบสมัภาษณ์ด้านข้อมูลมรดกสถาปัตยกรรมไทย จากผู้ เชี่ยวชาญ โดย
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open 
Ended Question) เพื่อให้ทราบถึงการน าอตัลกัษณ์มรดกสถาปัตยกรรมไทยไปใช้  

ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการด าเนินงาน ขัน้ตอนที่ 1  ดงัต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 61 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ขัน้ตอนที่ 1  



  78 

ขัน้ตอนท่ี 2 Development 
เพื่ อทดลองออกแบบและพัฒนา (Design and development) เค ร่ืองประดับ

ปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
วิธีด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนที่ 2  

1. ทดลองออกแบบ (ร่าง) เคร่ืองประดบั ที่ได้จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล 
เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ และ อตัลกัษณ์ของมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

2. สอบถามความคิดเห็นความเหมาะสมด้านการออกแบบ การสื่อความหมาย  
3. ประเมินผล แบบ(ร่าง) เคร่ืองประดบั อภิปรายและวิเคราะห์ข้อบกพร่องต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึน้ 
4. เลือกแบบ(ร่าง) เคร่ืองประดบัที่เหมาะสมในการน าไปใช้งานมากท่ีสดุ 
5. แก้ไขปรับปรุงแบบเพื่อพฒันาต้นแบบผลิตภณัฑ์โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์  

กลุม่ตวัอย่าง ขัน้ตอนที่ 2  
กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญนัน้จะคัดเลือก โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน โดยคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เก่ียวข้องและมีประสบการณ์ท างานไม่ต ่ากว่า 5 ปี ประกอบด้วย 

1. คณุลลิลดา ศิริสขุกมล ผู้จดัการฝ่ายขาย แบรนด์ Rock Me Jewelry  
2. ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัย

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดร.พรพิมล พจนาพิมล สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนที่ 2  

1. แบบ(ร่าง) เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกทางวฒันธรรม พระปรางค์ 
วดัอรุณราชวราราม 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ(ร่าง) เคร่ืองประดบั 
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ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการด าเนินงาน ขัน้ตอนที่ 2 ดงัต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 62 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ขัน้ตอนที่ 2   
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ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินผล 
ประเมินผลความพงึพอใจและรับรองคณุภาพต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
วิธีด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนที่ 3  

1. ต้นแบบผลิตภณัฑ์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วในขัน้ตอนที่ 2 
2. ตรวจสอบคณุภาพและรับรองความเหมาะสมต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
3. ตรวจสอบความพึงพอใจและการรับรู้การออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยน

ได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย จากกลุม่ผู้บริโภค 
4. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลความพึงพอใจ  และผลรับรองคุณภาพความ

เหมาะสมต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
กลุม่ตวัอย่าง ขัน้ตอนที่ 3  

1. กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญนัน้จะคัดเลือก โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน โดยคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เก่ียวข้องและมีประสบการณ์ท างานไม่ต ่ากว่า 5 ปี ประกอบด้วย 

1. คณุลลิลดา ศิริสขุกมล ผู้จดัการฝ่ายขาย แบรนด์ Rock Me Jewelry  
2. ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัย

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดร.พรพิมล พจนาพิมล สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ บริโภคเจนวาย (Generation Y) เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี ที่ เป็น

กลุม่เปา้หมายหลกั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนที่ 3 
ข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูที่

ได้เพื่อเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลและ
ส ารวจความคิดเห็น โดยใช้เพื่อส ารวจกลุม่ตวัอย่างดงัต่อไปนี ้

1. แบบสอบถามความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดบั  
สร้างแบบสอบถามความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดบั จากผู้บริโภคเจนวาย 

(Generation Y) เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี จ านวน 100 คน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลส่วนตัว 
รายได้ รูปแบบเคร่ืองประดบัที่ต้องการและความคิดเห็นเก่ียวกบั เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้จาก
มรดกสถาปัตยกรรมไทย โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้
เกณฑ์มาตรวดัค่าของลิเคอร์ (Likert Scale) ดงันี ้

ระดบัการใช้งาน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบัดงันี ้

5 หมายถึง มากที่สดุ 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สดุ 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ 
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เมื่อได้ผลลพัธ์จากการทดสอบแล้ว ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีตรวจสอบค าตอบ โดยใช้
วิธีการหาค่าในรูปแบบ ความถ่ี/จ านวน (Frequencies) และร้อยละ (Percentile) เพื่อให้ได้ข้อมลูที่
ชดัเจนของกลุ่มเป้าหมายและสามารถน าไปปรับใช้ในการเลือกรูปแบบการออกแบบหรือวัสดุใน
การออกแบบต่อไป 
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ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการด าเนินงาน ขัน้ตอนที่ ดงัต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 63 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ขัน้ตอนที่ 3 

ขัน้ตอนท่ี 4 สรุปผล  
สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ 
วิธีด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนที่ 4  

1. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการวิจัยเสนอต่อประธานและ
คณะกรรมการสอบ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนพิมพ์และจดัส่ง
รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. จดันิทรรศการน าเสนอผลงาน 
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ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการด าเนินงาน ขัน้ตอนที่ 4 ดงัต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 64 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ขัน้ตอนที่ 4  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศกึษาข้อมลูครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การวิเคราะห์ผลงานเคร่ืองประดบั 
2. การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและประติมากรรม มรดกวฒันธรรม

ไทย พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 
3. กระบวนการวิเคราะห์และพฒันาการออกแบบเคร่ืองประดบัที่ได้จากการศึกษา 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลองออกแบบ ครัง้ที่ 1 
5. สร้างแบบสอบถามประเมินกบัผู้ เชี่ยวชาญ ครัง้ที่ 1 
6. การวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลองออกแบบ ครัง้ที่ 2 
7. สร้างแบบสอบถามประเมินกบัผู้ เชี่ยวชาญ ครัง้ที่ 2 
8. ผู้ เชี่ยวชาญสุม่เลือกตวัอย่างรูปแบบเคร่ืองประดบัจากกระบวนการออกแบบ 
9. การผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบั 
10. ประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 

4.1 การวิเคราะห์ผลงานเคร่ืองประดับ 
จากการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยได้เลือกชิน้งานเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้อย่างเจาะจง 

จากรูปแบบการปรับเปลี่ยนทัง้ 4  รูปแบบ คือ เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ , 
เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนสีสัน , เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว และ
เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ อย่างละ 5  ชิน้งาน รวม 20 ชิน้งาน โดยค านึงถึงการเลือก
ตัวอย่าง ที่เป็นเคร่ืองประดับที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และมีสดัส่วนร้อยละ 80 ของการออกแบบที่
ตรงกบัรูปแบบการปรับเปลี่ยนรูปแบบนัน้ๆ 
  



  85 

4.1.1 เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนคณุสมบติั  
1. ตวัอย่างผลงานที่ 1 Smartphone Charging โดย QBracelet 

 

ภาพประกอบ 65 ตวัอย่างผลงานที่ 1 

ที่มา : https://www.tomorrow-lab.com/work/qbracelet 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 1 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 

กลไก มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์ มีกลไกที่สามารถใช้แทนสายชาร์ต
โทรศพัท์มือถือ 

สี ทอง, เงิน, เงินด้าน 
และด าด้าน 

ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ สแตนเลสชบุเงินและทอง ใช้สแตนเลสเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่เน้นความเรียบ
ง่ายแต่ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
และสามารถใช้งาน ร่วมกับ
อปุกรณ์เครือ Apple ได้ 

เน้นการออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่
ยงัคงความเรียบหรู เพราะต้องการให้
ผู้ บ ริ โ ภ ค ส า ม า ร ถ ส ว ม ใ ส่ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้ 
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2. ตวัอย่างผลงานที่ 2 Smart Jewelry Health Tracker โดย LEAF URBAN 

 

ภาพประกอบ 66 ตวัอย่างผลงานที่ 2 

ที่มา : https://www.bellabeat.com 

ตาราง 5 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 2 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเรียบง่าย ตัดทอนจาก

รูปทรงของใบไม้ 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน ใน
รูปแบบสร้อยข้อมือ, เข็มกลดั และจี ้

กลไก มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม
พฤติกรรมสขุภาพ 

มีกลไกที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ท
โฟน เพื่อติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สวมใส ่

สี ทอง , เงิน , พิ งค์โกลด์ , Black 
silver และ Gray rose 

ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ เหล็กกล้าไร้สนิม  (Stainless 
steel) 

ใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless 
steel) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน
ให้กบัเคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่ตัดทอนจาก
รูปทรงของใบไม้ เรียบง่ายแต่
ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  และ
สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ท
โฟน 

การออกแบบที่ตัดทอนจากรูปทรง
ของใบไม้มีความเรียบง่ายแต่ยังคง
ความเรียบหรู สามารถสวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
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3. ตวัอย่างผลงานที่ 3 Smart Jewelry โดย Looksee Labs 

 

ภาพประกอบ 67 ตวัอย่างผลงานที่ 3 

ที่มา : http://www.lookseelabs.com/ 

ตาราง 6 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 3 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 

กลไก มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดง
ข้อมูลต่างๆ และยังสามารถตัง้
ค่าลวด ลายที่ จะปรากฏบน
ก าไลได้ด้วยตวัเอง 

มีกลไกที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ท
โฟน เพื่อแสดงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เช่น เวลา , ก าหนดการ และ
ภายถ่าย เป็นต้น 

สี เงิน, ทอง และพิงค์โกลด์ ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ สแตนเลสชุบเงิน , ทอง และ
พิงค์โกลด์ 

ใช้สแตนเลสเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่เน้นความเรียบ
ง่ายแต่ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
และสามารถใช้งาน ร่วมกับ
สมาร์ทโฟน 

เน้นการออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่
ยงัคงความเรียบหรู เพราะต้องการให้
ผู้ บ ริโภคสามารถสวมใส่ ในชี วิต 
ประจ าวนัได้ 
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4. ตวัอย่างผลงานที่ 3 Vase Garden โดย ฐิติรัตน์ คชัมาตย์ 

 

ภาพประกอบ 68 ตวัอย่างผลงานที่ 4 

ที่มา : https://www.tithi.info/vase-garden 

ตาราง 7 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 4 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเรียบง่าย ตัดทอนจาก

รูปทรงของดอกไม้ 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย โดย
เป็นการออกแบบที่ ตัดทอนจาก
รูปทรงของดอกไม้ 

กลไก - - 
สี เงิน ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ

สื่อถึงความหรูหรา 
วสัด ุ โลหะเงิน925 ใช้โลหะเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั 
ลกัษณะเด่น การออกแบบที่เน้นความเรียบ

ง่าย ตัดทอนจากรูปทรงของ
ดอกไม้ ตวัเรือนมีขนาดใหญ่ 

การออกแบบที่ตัดทอนจากรูปทรง
ของดอกไม้มีความเรียบง่ายแต่ยงัคง
ความเรียบหรู ด้วนการใช้โลหะมีค่า 
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5. ตวัอย่างผลงานที่ 3 Secret Friend Family โดย ฐิติรัตน์ คชัมาตย์ 

 

ภาพประกอบ 69 ตวัอย่างผลงานที่ 5 

ที่มา : https://www.tithi.info/secret-friend-family 

ตาราง 8 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 5 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก ดึงรูปทรงเสมือนจริงจากสัตว์

ต่างๆ แต่ก็แฝงการตัดทอนที่
เรียบง่าย 

โครงสร้างในส่วนของเคร่ืองประดับ
จึงเน้นความเรียบง่ายเพื่อเน้นการ
สวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 

กลไก ชิน้งานสามารถถอดแยกส่วน
ได้ 

ชิน้งานสามารถถอดแยกส่วนได้ เพื่อ
แยกการใช้งานระหว่างสวมใส่เป็น
เคร่ือง ประดบั และจดัวางโชว์ 

สี เงิน, ทอง, ด า และลวดลายไม้ ใช้สีสนัเรียบง่ายสื่อถึงธรรมชาติ 
วสัด ุ ไม้โอ๊ค, ไม้ซีบราโน, ทองเหลือง

, เงิน และอะลมูิเนียม 
ใช้ โลห ะ เพื่ อ เพิ่ ม ค วามแข็ งแ รง
ทนทานให้กับเคร่ืองประดับ และใช้
ไม้เพื่อสื่อถึงธรรมชาติ 

ลกัษณะเด่น การออกแบบได้แรงบัลดาลใจ
มาจากสตัว์ต่างๆ 

สว่นหนึ่งเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย
เพราะต้องการให้ผู้ บริโภคสามารถ
สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ แต่อีก
ส่วนก็ใส่ใจในรายละเอียดในการดึง
รูปทรงเสมือนจริงจากสตัว์ต่างๆ 
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4.1.2 เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนสีสนั 
1. ตวัอย่างผลงานที่ 6 LED Bands โดย Gemio 

 

ภาพประกอบ 70 ตวัอย่างผลงานที่ 6 

ที่มา : https://gogemio.com 

ตาราง 9 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 6 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใส่ในชีวิตประจ าวนั แต่ก็
มีลวด ลายให้เหลือหลากหลาย 

กลไก มี ก ล ไก อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ที่
สามารถเลือกเปลี่ยนสันสัน
ผ่านจอLEDได้ 

มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถ
เลือกเปลี่ยนสันสันผ่านจอLEDได้
ตามต้องการ  

สี ทอง, เงิน, และด า ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ สแตนเลส ใช้สแตนเลสเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่เน้นความเรียบ
ง่ายแต่ แต่มีกลไกเลือกเปลี่ยน
สนัสนัผ่านจอLED 

เน้นการออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่
ยงัคงความเรียบหรู เพราะต้องการให้
ผู้ บ ริ โ ภ ค ส า ม า ร ถ ส ว ม ใ ส่ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้ 
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2. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Playful&Precious Collection โดย Hintlab 

 

ภาพประกอบ 71 ตวัอย่างผลงานที่ 7 

ที่มา : https://www.designboom.com/design/hintlab-playful-and-precious-lego-
jewellery-3d-printed-11-20-2017/ 

ตาราง 10 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 7 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั  

กลไก มีกลไกถอดประกอบแบบตัว
ต่อเลโก้ (Lego) 

มีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนชิน้ส่วน
ได้เหมือนตวัต่อเลโก้ (Lego)  

สี ตัวเรือนเป็นสีเงิน หัวแหวนมี
หลาก หลายสีสนัให้เลือก 

ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ใช้สีสันโทนสดใสตามฉบับของเลโก้
ให้เลือกปรับเปลี่ยนได้ไม่สิน้สดุ  

วสัด ุ เงิน และพลาสติก ใช้โลหะเงินและพลาสติกเพื่อเพิ่ม
ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ท น ท า น ใ ห้ กั บ
เคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่ดึงกลไกถอด
ประ กอบแบบตวัต่อเลโก้ ท าให้
สามารถปรับเปลี่ยนชิน้ส่วน
ของเคร่ือง ประดบัได้ 

กลไกถอดประกอบแบบตัวต่อเลโก้ 
และการใช้สีสันสดใส ที่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย แต่เพิ่ม
มลูค่าด้วยการใช้โลหะมีค่า 
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3. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Exchange-ring set โดย Paul Derrez 

 

ภาพประกอบ 72 ตวัอย่างผลงานที่ 8 

ที่มา : https://www.botterweg.com/Derrez_Paul/tabid/234/lotid/10003/Lot-
10003.aspx?language=en-US 

ตาราง 11 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 8 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั  

กลไก มีกลไกถอดประกอบด้วยการ
สอด 

มีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนสีของ
หวัแหวนได้ด้วยการสอด 

สี เงิน, ทอง, ขาว, แดง และด า ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
มีสีพืน้ฐานให้เลือกปรับเปลี่ยนได้  

วสัด ุ เงิน, ทอง และพลาสติก ใช้โลหะเงินและพลาสติกเพื่อเพิ่ม
ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ท น ท า น ใ ห้ กั บ
เคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต 
และสามารถถอดประกอบด้วย
การสอดที่ เลือกปรับเปลี่ ยน
ชิน้ส่วนของหัวแหวนได้ตาม
ต้องการ 

เน้นการออกแบบอย่างเรียบง่าย 
เพราะต้องการให้ผู้ บริโภคสามารถ
สวมใสใ่นชีวิตประจ าวนัได้ 
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4. ตวัอย่างผลงานที่ 6 7 Aura Colors Transformable Ring โดย GLOD 

 

ภาพประกอบ 73 ตวัอย่างผลงานที่ 9 

ที่มา : https://glodjewelry.com/products/be-aura-transformable-ring 

ตาราง 12 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 9 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั  

กลไก มีกลไกบานพบัเพื่อสลบัสีสนั มีกลไกบานพบัที่สามารถปรับเปลี่ยน
ชิน้สว่นหวัแหวนได้ 

สี ทองค าขาว, ม่วง, คราม, เขียว, 
เหลือง, แสด, แดง และขาว 

ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ใช้โมรา 7 สี เสริมความเชื่อเร่ืองดวง
ชะตา 

วสัด ุ เงิน, โมรา ใช้โลหะเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กับเคร่ืองประดับ และใช้
โมราแฝงความเชื่อ 

ลกัษณะเด่น การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต 
และกลไกการพับที่สามารถ
เลือกปรับ เปลี่ยนชิน้ส่วนของ
หวัแหวนได้ตามต้องการ 

เน้นการออกแบบอย่างเรียบง่าย 
เพราะต้องการให้ผู้ บริโภคสามารถ
สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ก็คง
ความเรียบหรูและแฝงความเชื่อด้วย
การใช้ โมรา 7 สี 
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5. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Silk Collection โดย Joanna Hemsley 

 

ภาพประกอบ 74 ตวัอย่างผลงานที่ 10 

ที่มา : http://www.joannahemsley.com/ 

ตาราง 13 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 10 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั  

กลไก มีกลไกพบัประกบ มีกลไกที่สามารถพบัเพื่อเก็บผ้าไหม  
สี ตัวเรือนเป็นสีเงิน หัวแหวนมี

หลากหลายสีสนัให้เลือก 
ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ใช้สีสันโทนสดใสของผ้าไหม ย้อม
เป็นลวดลายและสีสนัต่างๆ 

วสัด ุ เงิน และผ้าไหม ใช้โลหะเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กับเคร่ืองประดับ และใช้
ผ้าไหมที่สามารถย้อมสีได้หลายเฉด 

ลกัษณะเด่น กลไกการพบัเปิดปิด ที่สามารถ
แสดงและซ่อนสีสนัของผ้าไหม
ที่อยู่ภายใน 

สีสันต่างๆจากการย้อมผ้าไหม และ
การออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิต ที่
สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ก็เพิ่ม
ความสนุกสนานในการสวมใส่ด้วย
กลไกการพบัประกบ  
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4.1.3 เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว  
1. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Magnificence Stellaire โดย Claudio Pino 

 

ภาพประกอบ 75 ตวัอย่างผลงานที่ 11 

ที่มา : http://pinodesign.net 

ตาราง 14 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 11 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงสลับซับซ้อน และการ

ตกแต่งรอบตวัเรือน 
การออกแบบมีความซับซ้อนเพื่อสื่อ
ถึงการเคลื่อนที่ของหมู่ดาว  

กลไก มีกลไกการเคลื่อนไหวด้วยการ
หมนุที่เกิดจากแรงของมนษุย์ 

มีกลไกที่สามารถหมุนโครงสร้างของ
แหวนได้  360 องศา เพื่ อ ต้องการ
แสดงถึงทิศทัง้ 4 

สี เงิน, ทอง และอญัมณีสีต่างๆ ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ ทอง 14k, เงิน 925, แบล็คโอ
ปอล์, โครมดิออพไซด์, มรกต, 
มนูสโตน และไข่มกุ 

ใช้โลหะเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กับเคร่ืองประดับ และใช้
ผ้าไหมที่สามารถย้อมสีได้หลายเฉด 

ลกัษณะเด่น ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ ถึ ง ก า ร
เคลื่อนที่ และใช้อัญมณีสีแทน
หมู่ดาว 

เน้นการออกแบบที่มีกลไกที่สื่อถึง
การโคจรหมู่ดาวและทางช้างเผือก 
กลไกท าให้ผู้ บ ริโภคสามารถปรับ
รูปแบบแหวนได้ตามต้องการ 
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2. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Perpetual Motion Collection โดย Yael Sonia 

 

ภาพประกอบ 76 ตวัอย่างผลงานที่ 12 

ที่มา : https://yaelsonia.com 

ตาราง 15 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 12 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงรูปทรงเรขาคณิตแบบ

เรียบง่าย  
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ
เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 

กลไก มีกลไกการเคลื่ อนไหวด้วย
กลไกการขยบัของร่างกาย 

มี รูปแบบที่อัญมณี ข้างในจะขยับ
เคลื่อนตัวเองไปกับรางตามแรงโน้ม
ถ่วงที่ เกิดจากการเคลื่อนไหวของผู้
สวมใส ่

สี ทอง และพลอยสีต่างๆ ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ ทอง18k และพลอยสีต่างๆ ใช้ทองเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน
ให้กบัเคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น ก า รอ อก แบ บ ด้ ว ย รูป ท รง
เรขาคณิต ที่เน้นความเรียบง่าย
ที่ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั แต่แฝง
กลไกไว้ 

เน้นการออกแบบอย่างเรียบง่าย 
เพราะต้องการให้ผู้ บริโภคสามารถ
สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ แต่เสริม
มลูค่าด้วยการใช้อญัมณีมีค่า 
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3. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Scissor Collection โดย Ben Hopson 

 

ภาพประกอบ 77 ตวัอย่างผลงานที่ 13 

ที่มา : https://www.benhopson.com/?page_id=2227 

ตาราง 16 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 13 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเรียบง่าย มีการสานขัด

ตวัเรือนให้เข้ากนัด้วยหมดุ 
รูปทรงการสานได้ได้แรงบลัดาลใจมา
จากการเชื่อมด้วยหมดุของกรรไกร  

กลไก มีกลไกการเคลื่อนไหวจากแรง
ของมนษุย์ 

มีกลไกที่สามารถยืดและหดตัวเรือน
เข้าออกได้จากแรงของมนษุย์ 

สี เงิน และทอง ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ เงิน และทอง18k ใช้ โลห ะ เพื่ อ เพิ่ ม ค วามแข็ งแ รง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั  

ลกัษณะเด่น โครงร้างภายนอกที่ตัดทอน
รูป แบบ แล ะกล ไกม าจ าก
กรรไกร ที่ ตั ว เรือนสามารถ
เปลี่ยนรูปร่างได้ 

รูปทรงการสานได้ได้แรงบลัดาลใจมา
จากการเชื่อมด้วยหมุดของกรรไกร 
น ามาตดัทอนและเพิ่มมลูค่าด้วยการ
ใช้โลหะมีค่าในการผลิต 
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4. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Kinetic Ring RK 015-3BRs โดย Michael Berger 

 

ภาพประกอบ 78 ตวัอย่างผลงานที่ 14 

ที่มา : https://www.kineticrings.com 

ตาราง 17 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 14 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเรียบง่าย ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย เพื่อ

เน้นการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั  
กลไก มีกลไกการเคลื่อนไหวจากแรง

ของมนษุย์ 
มีกลไกที่หัวแหวนสามารถขยับได้
ตามแรงโน้ มถ่ วงที่ เกิ ด จากการ
เคลื่อนไหวของผู้สวมใส ่

สี เงิน, ทอง และ ด า ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ สแตนเลส , ทองค าขาว และ
เพชร 

ใช้สแตนเลสเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั  

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่เน้นความเรียบ
ง่ายแต่ยังคงความเรียบหรู ที่
แฝงกลไกไว้ 

ตวัเรือนมีขนาดใหญ่แต่สามารถสวม
ใส่ในชีวิตประจ าวันได้ การออกแบบ
เรียบง่ายแต่แฝงความเรียบหรู 
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5. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Kinetic wing sculptures โดย Dukno Yoon 

 

ภาพประกอบ 79 ตวัอย่างผลงานที่ 15 

ที่มา : https://art.ksu.edu/people/faculty/yoon.html  

ตาราง 18 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 15 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงสลับซับซ้อน แต่มีการ

ตั ด ท อ น ใ ห้ เ ป็ น รู ป ท ร ง
เรขาคณิต 

การออกแบบได้แรงบัลดาลใจมาก
จากการขยบัปีกของนก โดยน ามาตดั
ทอนให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

กลไก มีกลไกการเคลื่อนไหวจากการ
ขยบัของมนษุย์ 

มีกลไกที่สามารถท าให้ปีกขยับได้
ตามการเคลื่อนไหวของนิว้มือ 

สี เงิน ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ เงิน 925 (Sterling silver) และ
ลวดสปริง 

ใช้ โลห ะ เพื่ อ เพิ่ ม ค วามแข็ งแ รง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั  

ลกัษณะเด่น การออกแบบเน้นโชว์โครงสร้าง
ที่เกิดจากการตัดทอนรูปทรง
ของปีกนกในรูปทรงเรขาคณิต 

ตัวเรือนมีขนาดใหญ่ และสะดุดตา
ด้วยรูปทรงและการขยบัได้เหมือนปีก
ของนก แต่ไม่ค่อยเหมาะที่จะสวมใส่
ในชีวิต ประจ าวนั 
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4.1.4 เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
1. ตวัอย่างผลงานที่ 6 The Pipeworks collection โดย Jina Seo 

 

ภาพประกอบ 80 ตวัอย่างผลงานที่ 16 

ที่มา : http://www.byjinaseo.com/pipeworks 

ตาราง 19 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 16 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รู ป ท ร ง เ รี ย บ ง่ า ย  จ า ล อ ง

โครงสร้างของท่อไปป์ 
ออกแบบรูปทรงอย่างเรียบง่าย แต่มี
จุดเด่นคือน ารูปแบบการต่อประกอบ
ของท่อประปาเป็นจดุหลกั  

กลไก มีกลไกการถอดประกอบด้วย
ข้อต่อแบบโมดลูาห์ 

ใช้ระบบโมดูลาห์ที่สามารถท าให้ผู้
สวมใส่เลือกรูปแบบการต่อประกอบ
ได้ตามต้องการ  

สี เงิน, ด า และสีจากการลงยาสี ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ใช้สีโทนสดใสแทนสีสนัของดอกไม้ 

วสัด ุ เงิน  ใช้โลหะเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั 

ลกัษณะเด่น รูปทรงดอกไม้ที่ ผ่านการตัด
ทอน และการใช้อัตลกัษณ์ของ
ท่อประปามาใช้เป็นกลไกใน
การเชื่อมชิน้สว่นเข้าด้วยกนั 

รูปทรงดอกไม้ที่ผ่านการตดัทอน เน้น
การออกแบบอย่างเรียบง่าย สามารถ
สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ และยัง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใสไ่ด้ไม่สิน้สดุ 
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2. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Magnetic Kit โดย Marc Klik Klik 

 

ภาพประกอบ 81 ตวัอย่างผลงานที่ 17 

ที่มา : https://www.beadinggem.com 

ตาราง 20 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 17 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเรียบง่าย ใน รูปแบบ

เรขา คณิตเป็นชิน้สว่นเล็กๆ 
โครงสร้างภายนอกของชิน้ส่วนต่างๆ
มีความเรียบง่ายในรูปแบบเรขาคณิต  

กลไก มีกลไกแม่เหล็ก เพื่อให้ชิน้ส่วน
แต่ละชิน้สามารถเชื่อมกนัได้ 

ใช้กลไกแม่เหล็กที่สามารถท าให้ผู้
สวมใส่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบ
และจ านวนชิน้สว่นได้ตามต้องการ  

สี เงิน ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ เงิน และแม่เหล็ก ใช้ โลห ะ เพื่ อ เพิ่ ม ค วามแข็ งแ รง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั  

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่เน้นความเรียบ
ง่ ายที่ ผู้ ส วม ใส่ ส าม ารถ ใช้
จินตนาการ สร้างสรรค์รูปแบบ
เคร่ืองประดบัเองได้ 

ชิน้ส่วนของเคร่ืองประดับเป็นรูปทรง
เรขาคณิ ตอย่างง่าย แต่ก าท าให้
สามารถต่อประกอบได้ไม่สิน้สดุ และ
สีเงินก็ท าให้มีความเรียบง่ายแต่ยงัคง
ความหรูหรา 
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3. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Daisy Ring โดย Gumuchian 

 

ภาพประกอบ 82 ตวัอย่างผลงานที่ 18 

ที่มา : https://www.gumuchian.com 

ตาราง 21 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 18 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเรียบง่าย ตัดทอนจาก

รูปทรงของดอกไม้ 
ออกแบบรูปทรงที่ เกิดจากการตัด
ทอนรูปทรงของดอกไม้ เพื่อเน้นการ
สวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั  

กลไก มีกลไกข้อต่อบานพบั มีกลไกที่สามารถพบัเพื่อคลี่ตวัแหวน
ที่ประกบกนัอยู่ให้กลายเป็นก าไล 

สี เงิน, ทอง และพิงค์โกลด์ ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
สื่อถึงความหรูหรา 

วสัด ุ ทอง 18k ใช้โลหะทองเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กบัเคร่ืองประดบั  

ลกัษณะเด่น รูปทรงดอกไม้ที่ ผ่านการตัด
ทอน การออกแบบที่มองเผินๆ
เป็นแค่แหวน แต่มีกลไกข้อต่อ
ที่เปลี่ยนรูปแบบการสวมใสไ่ด้ 

รูปทรงดอกไม้ที่ผ่านการตดัทอน เน้น
การออกแบบอย่างเรียบง่าย เพราะ
ต้องการให้ผู้ บริโภคสามารถสวมใส่
ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ยังมีความ
เรียบหรูด้วยการผสมผสานเพชรตาม
กลีบดอก 
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4. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Sunflower Rose Necklace โดย Van Cleef & Arpels 

 

ภาพประกอบ 83 ตวัอย่างผลงานที่ 19 

ที่มา : https://www.vancleefarpels.com/us/en/high-jewelry/signature/zip.html 

ตาราง 22 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 19 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงตัดทอนมาจากดอกไม้

และมีการใช้อัญมณีสี ต่างๆ
ตลอดทัง้ตวัเรือน 

รูปทรงเรขาคณิตที่ตัดทอนมาจาก
ดอกทานตะวนั และการใช้รูปทรงของ
ซิปเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใส ่

กลไก มีกลไกการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสวมใสด้่วยการรูดแบบซิป 

ใช้กลไกการรูดแบบซิปที่ท าให้ผู้ สวม
ใสป่รับเปลี่ยนได้อย่างสะดวก  

สี ทอง, พิงค์โกลด์ และพลอยสี
ต่างๆ 

ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ใช้โทนสีชมพแูดงเพื่อสื่อถึงดอกไม้ 

วสัด ุ ทอง, เพชร และพลอยสี ใช้โลหะทองเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กับเคร่ืองประดับ และใช้
พลอยสีแทนสีสนัของดอกไม้ 

ลกัษณะเด่น การออกแบบที่มีความเรียบหรู 
สีสันสะดุดตา แต่แฝงลูกเล่นที่
ปรับ เปลี่ยนการสวมใสไ่ด้ 

การออกแบบใช้รูปทรงเรขาคณิตแต่มี
ความหรูหราจากการใช้พลอยสีต่างๆ 
และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สวมใส่ที่ จ าลองมาจากซิปที่ เป็น
เอกลกัษณ์ 
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5. ตวัอย่างผลงานที่ 6 Hyperbole tiara โดย Cartier 

 

ภาพประกอบ 84 ตวัอย่างผลงานที่ 20 

ที่มา : https://www.robbreport.com.sg/cartier-jewel/ 

ตาราง 23 การวิเคราะห์ตวัอย่างผลงานที่ 20 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
โครงสร้างภายนอก รูปทรงเป็นทรงเรขาคณิต ที่โดน

เด่นด้วยมรกตขนาดใหญ่ที่อยู่
ตรงกลางล้อมรอบด้วยเพชร 

เคร่ืองประดบัเป็นรูปทรงเรขาคณิต ที่
มี  มรกต  140.21 กะรัต เป็นจุดดึง
สายตา เสริมด้วยเพชรที่ประดับอยู่
โดยรอบ 

กลไก มีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยน
การสวมใสไ่ด้ 2 รูปแบบ 

สามารถปรับเปลี่ยนการสวมใส่จาก
รัดเกล้าให้เป็นสร้อยคอ 

สี เงิน, เขียวมรกต ใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ใช้มรกตเขียวเป็นจดุดงึสายตา 

วสัด ุ เงิน,เพชร และมรกต ใช้โลหะเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้กับเคร่ืองประดับ และใช้
มรกตกบัเพชรเพิ่มความหรูหรา 

ลกัษณะเด่น การออกแบบทรงเรขาคณิตที่
เน้นมรกตที่อยู่ตรงกลาง แต่
การปรับ เปลี่ยนการสวมใส่ได้  
2 รูปแบบ 

การออกแบบใช้รูปทรงเรขาคณิตแต่มี
ความหรูหราและสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสวมใส่จากรัดเกล้าให้
เป็นสร้อยคอได้ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
จากการเก็บข้อมลูชิน้งานเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้อย่างเจาะจง จากรูปแบบการ

ปรับเปลี่ยนทัง้ 4  รูปแบบ คือ เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ , เคร่ือง ประดับแบบ
ปรับเปลี่ยนสีสนั, เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว และเคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยน
รูปแบบ อย่างละ 5  ชิน้งาน รวม 20 ชิน้งาน ที่มีเกณฑ์การวิเคราะห์ คือ โครงสร้างภายนอก, กลไก, 
สี, วสัด ุและลกัษณะเด่น โดยสามารถสร้างข้อสรุปได้ดงันี ้

1. เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนคณุสมบติั ในด้านโครงสร้างภายนอกส่วนใหญ่
เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย มีการตดัทอนและลดรายละเอียดให้มีความร่วมสมยั สามารถสวมใส่
ได้ในชีวิตประจ าวนั ด้านกลไกไม่ค่อยเน้นกลไกการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการขยับแบบไคเนติก 
(Kinetic) แต่จะแฝงกลไกอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท างานร่วมกับอุปการณ์อ่ืนๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
หรือล าโพงได้  ด้านสีเน้นการใช้สีโทนพืน้ๆที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสในชีวิตประจ าวนัแต่คงความ
เรียบหรู เช่น ขาว, เงิน, ทอง และด าเป็นต้น ด้านวสัดนุิยมใช้โลหะที่มีความทนทานและเสริมมลูค่า
ของเคร่ืองประดบั เช่น เงิน, ทอง, อะลมูิเนียม และสแตนเลส เป็นต้น ส่วนด้านลกัษณะเด่น ถ้าเป็น
เคร่ืองประดับที่แฝงกลไกอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ท จิวเวลร่ี (Smart Jewelry) จะเน้นการ
ออกแบบที่เรียบหรูไม่หวือหวาเพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวนั แต่ก็มีเคร่ืองประดบัแบบ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติที่ผู้ ออกแบบใส่ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ลงไปในชิน้งาน ท าให้
เคร่ืองประดบัชดุนัน้ๆสามารถน าไปใช้งานในรูปแบบวสัดตุกแต่งบ้านได้ 

2. เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนสีสัน ในด้านโครงสร้างภายนอกส่วนใหญ่เน้น
การออกแบบที่เรียบง่าย มีการตดัทอนและลดรายละเอียดให้มีความร่วมสมยั แต่มีจดุเด่นคือมีการ
ใช้สีสนัที่สดใสหลากหลายสี ด้านกลไกมีการใช้กลไกต่างๆเพื่อเปลี่ยนสีสนัของเคร่ืองประดบั เช่น 
กลไกอิเล็กทรอนิกส์, กลไกการถอดประกอบ, กลไกบานพับ, และกลไกการพับประกบ เป็นต้น 
ด้านสี มีการใช้สีสนัที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นสีสนัสดใส หรือการใช้แม่สี ด้านวสัดนุิยมใช้โลหะที่
มีความทนทานและเสริมมลูค่าของเคร่ืองประดบั เช่น เงินและทอง แต่ก็มีการใช้วสัดอ่ืุนๆร่วมด้วย 
เช่น พลาสติกสี และการใช้ผ้าไหมย้อมสีออกเป็นลวดลายและเฉดต่างๆ ส่วนด้านลกัษณะเด่นจะ
เป็นการออกแบบที่แฝงกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนสีสนัของเคร่ืองประดับได้ และการออกแบบที่
สว่นใหญ่เป็นการออกแบบที่ตดัทอน เรียบง่ายจึงสามารถใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั 

3. เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว ในด้านโครงสร้างภายนอกมีทัง้
รูปแบบเคร่ืองประดบัที่มีการตดัทอนเรียบง่ายแต่แฝงกลไกไว้ และรูปแบบเคร่ืองประดบัที่เน้นแสดง
จุดเด่นด้านแนวคิดและการใช้กลไกข้อต่อที่ท าให้เคร่ืองประดับสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ท าให้ใส่
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ในชีวิตจริงได้ยาก ด้านกลไกมีการใช้กลไกต่างๆเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของเคร่ืองประดับ อย่าง
กลไกไคเนติก(Kinetic) รูปแบบต่างๆ เช่น กลไกการเคลื่อนที่จากแรงของมนุษย์, กลไกที่เกิดจาก
การขยับของร่างกาย เช่น การขยับนิว้หรือการขยับมือ เป็นต้น ด้านสีนิยมใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อ
เพิ่มมลูค่าให้กบัเคร่ืองประดบั เช่น สีเงินและทอง ด้านวสัดนุิยมใช้โลหะที่มีความทนทานและเสริม
มูลค่าของเคร่ืองประดับ เช่น เงินและทอง แต่ก็มีการใช้อัญมณีมีค่าร่วมด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วน
ด้านลักษณะเด่นจะเป็นการออกแบบที่แฝงกลไกท าให้เคร่ืองประดับสามารถขยับได้ โดยการ
ออกแบบมีทัง้รูปแบบที่สามารถสวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ และรูปแบบที่เน้นแสดงแนวคิดของ
ศิลปินมากกว่าเน้นการสวมใสจ่ริง 

4. เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ ในด้านโครงสร้างภายนอกส่วนใหญ่
เน้นการออกแบบที่ตัดทอนมาจากรูปทรงตามธรรมชาติ และการใช้รูปทรงเรขาคณิต ด้านกลไกมี
การใช้กลไกต่างๆเพื่อท าให้เคร่ืองประดบัสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้ เช่น กลไกการ
ถอดประกอบด้วยข้อต่อแบบโมดูลาห์, กลไกแม่เหล็ก, กลไกข้อต่อแบบบานพับ และกลไกข้อต่อ
แบบซิป เป็นต้น ด้านสีมีการใช้สีสนัที่หลากหลายจากอญัมณี และนิยมใช้สีของโลหะมีค่าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับเคร่ืองประดับ เช่น สีเงินและทอง ด้านวัสดุนิยมใช้โลหะที่มีความทนทานและเสริม
มูลค่าของเคร่ืองประดับ เช่น เงินและทอง แต่ก็มีการใช้อัญมณีมีค่าร่วมด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วน
ด้านลกัษณะเด่นจะเป็นการออกแบบที่แฝงกลไกท าให้เคร่ืองประดบัสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสวมใ ให้มีมากกว่ารูปแบบเดียว เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากแหวนไปสูก่ าไล, จากรัดเกล้า
มาเป็นสร้อยคอ หรือสร้างรูปแบบการสวมใส่ได้เองตามต้องการด้วยการใช้ข้อต่อแบบโมดูลาห์ 
เป็นต้น 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแบรนด์เคร่ืองประดับ โดยอ้างอิงกับเทรน SACICT Craft Trend 
2020 : Frome Root to Route เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่ม Anti-Boring 
และชื่นชอบสไตล์การออกแบบในรูปแบบ Happiness Play และ Heritage Fusion ดงันี ้  
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1. แบรนด์เคร่ืองประดบั SARRAN  

 

ภาพประกอบ 85 แบรนด์เคร่ืองประดบั SARRAN 

ที่มา : http://siamscope.com/club-21-launches-sarran-thai-jewelry-brand/ 

SARRAN หรือ สราญ ก่อตัง้โดย ศรัณญ อยู่คงดี แบรนด์เคร่ืองประดับนีอ้อกแบบ
ด้วยแนวคิดที่ต้องการสื่อสารความสวยของผู้หญิงไทย ไม่ได้มองเร่ืองของวฒันธรรมเป็นอากาศ แต่
สามารถน ามาเสกสรรปัน้แต่งได้คุณค่าของวัฒนธรรมมีรากเหง้ามาหลายร้อยปีนั่นคือความ
ละเมียด เคร่ืองประดับของ SARRAN ไม่ได้เป็นเคร่ืองประดับแบบ Mass Product  SARRAN 
เปรียบเหมือนตวัเองเหมือนนางไม้ ที่สวยงาม น่าหลงใหล แต่ไม่จีรังเราไม่ถาวร งานทุกชิน้จะเป็น 
Limited Edition ที่จะมีซีเรียลนัมเบอร์ประกอบ ซึ่งนอกจากจะมีเสน่ห์และสวยงามแบบไทยแล้ว 
สราญยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย เพื่อตอบโจทย์ของผู้ที่ผิวแพ้น า้หอม และหากเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นก็จะ
ออกแบบกลิ่นน า้หอมให้เข้ากบับุคลิกของคนๆ นัน้เพื่อน ามาอบจิวเวลร่ีตามวิธีการอบร ่าแบบไทย
เดิม และให้ขวดน า้หอมแก่ลกูค้าไปอบร ่าต่อด้วยตวัเองอีกด้วย (HELLOMAGAZINE, 2559) 

กลุ่มผู้บริโภคของ SARRAN จะเป็นตลาด Niche Market ในกลุ่มของ Women On 
Top และเป็นเจ้าของธุรกิจที่อายุ 40 ปีขึน้ไป มีชีวิตที่ประสบความส าเร็จ ลูกค้ากลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มมี
ก าลงัซือ้ สนใจสินค้าที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่ไม่สนใจราคาสินค้า และให้ความส าคญักบัความ
พงึใจในสิ่งที่จะเลือกซือ้ (หนงัสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2560) 
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2. แบรนด์เคร่ืองประดบั La Orr 

 

ภาพประกอบ 86 แบรนด์เคร่ืองประดบั La Orr 

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/81112 

La Orr หรือ ล-ออ ก่อตัง้โดย สุพัจนา ลิ่มวงศ์ ที่น าผ้าไหมปักธงชัยในท้องถิ่นมา
ประยกุต์ใช้กบัเคร่ืองประดบัที่ดีไซน์ร่วมสมยั โดยเหตผุลที่น าผ้าไหมปักธงชยั ที่เป็นผ้าไหมท้องถิ่น
จากอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นแหล่งขึน้ชื่อด้านการทอผ้าไหมคุณภาพดี
ของไทย โดยแบรนด์จะคดัสรรผ้าไหมปักธงชยัที่ทอแบบพิเศษให้เส้นใยหนาขึน้ เหมาะส าหรับการ
ท าเคร่ืองประดับ และเป็นผ้าไหมคุณภาพเกรดส่งออกมาใช้ โดยน าจุดเด่นของผ้าไหมที่มีเส้นยืน
และเส้นพุ่ง มารือ้โครงสร้างใหม่ให้เกิดรูปแบบที่สนุกและแปลกใหม่กว่าเดิม เปลี่ยนรูปลกัษณ์ของ
ผ้าไหมไทยให้มีความร่วมสมยั และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายใต้เคร่ืองประดบัที่มีรูปทรง สีสนั และ
การจดัวางองค์ประกอบดีไซน์ที่สวยงามทนัสมยั โดยเคร่ืองประดบัทุกชิน้ของแบรนด์เป็นงานฝีมือ 
100% ทัง้หมดในทกุสว่นประกอบ รวมถึงการขึน้ตวัเรือนโลหะเป็นรูปทรงที่ดพูลิว้ไหวและอ่อนช้อย 

กลุม่ผู้บริโภคของ La Orr คือ ผู้หญิงที่มีรสนิยมทางด้านศิลปะที่เฉพาะตวั มีกลิ่นอาย
ความเป็นโบฮีเมียนนิดๆ ที่ผสานกับความลักซ์ชัวร่ีในตัว โดยปกติจะแต่งตัวเรียบๆ มีสไตล์ และ
เน้นสร้างจุดเด่นให้กับลุคด้วยการตกแต่งเคร่ืองประดับที่มีสีสนั ราคาของเคร่ืองประดับเร่ิมตัง้แต่ 
590 ไปจนถึง 6,000 บาทขึน้ไป โดยกลุ่มลกูค้าในช่วงแรกเร่ิมเน้นเจาะกลุ่มชาวไทย แต่ในปัจจุบนั
เน้นเจาะกลุม่ลกูค้าต่างประเทศ (Limwongse, 2561)  
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3. แบรนด์เคร่ืองประดบั Basic Teeory 

 

ภาพประกอบ 87 แบรนด์เคร่ืองประดบั Basic Teeory 

ที่มา : https://readthecloud.co/basic-teeory/ 

Basic Teeory ก่อตัง้โดย วรชัย ศิริวิภานันท์ โดยได้วางต าแหน่งคอนเซ็ปต์ผลงาน
ตนเองว่า 'Paper You Can Wear' หรือ กระดาษที่คุณสามารถสวมใส่ได้ แนวคิดของแบรนด์คือ
การน าวสัดเุหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ด้วยความเชื่อว่าเคร่ืองประดบัไม่ว่าจะท าจากวสัดุ
อะไรก็มีล้วนมีคณุค่าในตวัเอง เช่นการน ากระดาษจากโรงพิมพ์ที่ถกูเจียนทิง้ไม่ผ่านการพิมพ์น ามา
ม้วนด้วยมือให้แน่น ก็จะได้ลูกปัดกระดาษม้วนใหญ่ จากนัน้น าไปลงสีตามต้องการทัง้สีแบบมัน
และสีด้าน น าไปเคลือบด้วยสารลามิเนตซึ่งไม่เป็นอนัตรายต่อผิวหนัง สีไม่ตก ไม่หลดุลอก ซึ่งจะ
น าไปร้อยท าเป็นสร้อยคอต่อไป ความพิเศษของเคร่ืองประดบัแบรนด์Basic Teeory  คือทุกชิน้ใส่
ได้แทบจะไม่ซ า้แบบกนัเลย บางเส้นยาวแบบไม่มีจุดบรรจบ ปราศจากตะข้อเชื่อมหน้าเชื่อมหลงั 
สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์กันได้ อยากให้ลกูค้ารู้สึกสนุกกบัเคร่ืองประดบัของตวัเอง ไม่ใช่แค่ซือ้ไป
แล้วก็จบ Basic Teeory นิยามเคร่ืองประดับเป็นงานไลฟ์สไตล์ เป็นเคร่ืองประดับที่คงทนถาวร 
สวยงามตามแบบธรรมชาติ 20-30 ปีข้างหน้า เจ้าของหยิบมนัขึน้มาก็ยงัใส่ได้อยู่ โดยปัจจุบนัวสัดุ
ที่น ามาใช้ออกแบบเคร่ืองประดับนัน้ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่กระดาษ แต่ได้น าเศษซากจากหลายวัสด ุ
อาทิ เศษผ้า ท่อยาง เศษแก้ว ก้อนกรวดหน้าบ้าน มาแปลงร่างเป็นเคร่ืองประดับสารพัดแบบ 
(ผู้จดัการออนไลน์, 2558) 

กลุ่มผู้บริโภคของ Basic Teeory คือ กลุ่มผู้หญิงวัยท างานที่มีก าลังซือ้สูงอย่างนัก
ธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ อายุประมาณ 40-80 ปี ซึ่งจะมีทัง้กลุ่มลูกค้าชาวไทย และกลุ่มชาวยุโรป 
อเมริกา ตะวันออกกลาง ฮ่องกง ไต้หวัน จีน นอกจากนีย้ังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบสินค้ารักษ์โลก โดย
ราคาของเคร่ืองประดบัจะเร่ิมตัง้แต่ 500-5,000 บาท โดยในปัจจุบนัทางแบรนด์ต้องการที่จะขยาย
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ฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ เร่ิมท างานอายุ 20 กว่าๆถึง 30 ปี โดยใช้การเพิ่มสีสันและ
ลวดลายลงบนเคร่ืองประดบั อีกทัง้ท าต่างหูออกมาวางขายเพื่อเจาะตลาดกลุ่มนีโ้ดยตรง (เอสเอ็ม
อี ไทยแลนด์, 2562) 

 
4. แบรนด์เคร่ืองประดบั Live Life Detail 

 

ภาพประกอบ 88 แบรนด์เคร่ืองประดบั Live Life Detail 

ที่มา : https://readthecloud.co/crafted-craft-clothes/ 

Live Life Detail ก่อตัง้โดย พัชรวรรณ เชยสาคร มีความคิดอยากที่จะแตกต่างและ
อยากให้ศิลปะไทยได้สร้างคณุค่าเพิ่มมากขึน้ จึงได้เกิดเคร่ืองประดบับ้านปักดิน้ทองเป็นศิลปะร่วม
สมยัที่มีเทคนิคปักดิน้ทองของราชส านกัไทยเป็นทกัษะละเอียดอ่อน ของงานหตัถศิลป์ปักผ้าแบบ
โบราณที่อยู่บนเคร่ืองแต่งกายโขน หรือ พสัตราภรณ์โขน ที่ช่างฝีมือน้อยคนนกัจะท าเป็น โดยสร้าง
ลวดลายต่างๆ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกไม้ ต้นไม้และสายน า้ ซึ่งดอกไม้เปรียบเสมือน
ความหวงั ต้นไม้คือการเติบโต สายน า้คือก าลงัใจ เมื่อทัง้ 3 รวมกนัจะมีความหมายว่าความหวงัที่
มีสามารถเติบโตได้และมีก าลงัใจเมื่อมีก าลงัใจก็จะเติบโตได้อย่างมีความหวังในการใช้ชีวิต โดย
ทางร้านมีสินค้าทัง้หมด 2 ประเภทคือ เคร่ืองประดบับ้านและเคร่ืองประดบัส าหรับร่างกาย แบรนด์ 
Live Life Detail จบัเอาเทคนิคชัน้สงูมาท าเป็นเคร่ืองประดบัเล็กๆ ร่วมสมยั เช่น สร้อย ต่างหู และ
เข็มกลดั ให้ดิน้เงินดิน้ทองเลอค่ามาผสมกับก ามะหยี่และลวดลายกราฟิก จะประดับร่างกายใน
ชีวิตประจ าวนัหรือใสอ่อกงานหรูหราก็ท าได้ 

กลุ่มผู้ บริโภคของ Live Life Detail คือ กลุ่มคนที่มีมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและเป็น
เอกลกัษณ์ที่ไม่เหมือนใครและหลงใหลในงานศิลปะร่วมสมัยอย่างการปักดิน้ทอง โดยราคาของ
เคร่ืองประดบันัน้จะเร่ิมต้นที่ 1,500 บาท (ผู้จดัการออนไลน์, 2562) 
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5. แบรนด์เคร่ืองประดบั Ownory 

 

ภาพประกอบ 89 แบรนด์เคร่ืองประดบั Live Life Detail 

ที่มา : http://lofficielthailand.com/2017/08/ownory/ 

แบรนด์เคร่ืองประดบั Ownory เป็นแบรนด์เคร่ืองประดบัหรูหราทนัสมยั น าเสนอคอล
เลกชั่นที่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองเบญจรงค์ งานหัตถศิลป์ล า้ค่าของไทย แบรนด์โอนโนร่ี
เป็นแบรนด์เคร่ืองประดบัเงินที่เป่ียมไปด้วยความหรูหราและมีความประณีตในทุกรายละเอียดของ
ขัน้ตอนการผลิต งานทุกชิน้เป็นงานท ามือหรือแฮนด์เมดที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือ
เป็นอย่างมาก มีการพฒันาในเร่ืองของการออกแบบอย่างต่อเนื่องโดยผสานงานศิลปะที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของ วิถีชีวิตที่งดงาม ราบเรียบ ร่ืนเริง สนุกสนาน ตามแบบสังคมไทย ท าให้เกิด
เอกลกัษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมของไทย และความทนัสมยัไว้ด้วยกนั ผลงานทกุชิน้ของโอน
โนร่ีนัน้ล้วนแต่เป็นงานท ามือ โดยคอลเลกชั่นเบญจรงค์นัน้ได้รับการรังสรรค์ด้วย Sterling Silver 
925 ซึง่เป็นเนือ้เงินแท้ แล้วจึงชบุด้วยทอง 18K เพื่อเพิ่มความหรูหรา ส่วนชาร์มแต่ละชิน้ก็มีการลง
ยา (Enamel) ตามกรรมวิธีของการผลิตงานเบญจรงค์ ราคาของเคร่ืองประดับนัน้จะอยู่ที่ 900 - 
1,500 บาท (ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์, 2560) 
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6. แบรนด์เคร่ืองประดบั INTHAI 

 

ภาพประกอบ 90 แบรนด์เคร่ืองประดบั INTHAI 

ที่มา : https://adaymagazine.com/inthai/ 

INTHAI ก่อตัง้โดย อารียา บุญช่วย บัณฑิตภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ
มณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ที่น าเอาเอกลกัษณ์งานหตัถกรรมไทยมาประยุกต์ ผสมผสาน
ให้ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และใช้งานได้จริง ภายใต้คอนเซปต์ ‘Retell Thai 
Details’ ไอเดียของแบรนด์เร่ิมจากความชอบเทคนิคงานหัตถกรรมไทยและอยากให้มันเป็นส่วน
หนึ่งของของใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเร่ิมท าเคร่ืองประดับโดยใช้ของไทยๆ อย่างแหวนเคร่ืองลาย
ครามหรือต่างหูรูปชามตราไก่ ที่น่ารักจนน่าหยิบมาใช้ทกุวนั ความใส่ใจไม่ได้อยู่แค่ในรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการท าที่ลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านที่เชี่ยวชาญงานหัตถกรรม
ประเภทต่างๆ และร่วมงานกนัจนได้ผลิตภณัฑ์ไอเดียดีออกมา (กนัยณฏัฐ์ พรจนัทร์ทอง, 2562) 

กลุ่มผู้บริโภคของ INTHAI คือ ผู้ หญิงวัยท างานอายุ 30 ปี ขึน้ไป นอกจากนีว้ัยรุ่น
และชาวต่างชาติก็เป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญ โดยเคร่ืองประดับนอกจากซือ้ไปเพื่อสวมใส่ด้วยตัวเอง
แล้ว ยงัถกูซือ้ในรูปแบบของฝากหรือของขวญัอีกด้วย 
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7. แบรนด์เคร่ืองประดบั P9Bangkok 

 

ภาพประกอบ 91 แบรนด์เคร่ืองประดบั P9Bangkok 

ที่มา : https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/P9Bangkok 

P9Bangkok ก่อตัง้โดย ปานเกล้า สุนทรีวงศ์ ชามตราไก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนของคน
ไทยมายาวนาน การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่สมบูรณ์เหมือนดั่ งเซรามิค
สมัยใหม่ที่ซือ้จากห้างสรรพสินค้า เกิดการบิ่นบ้าง มีรอยแตกบ้าง สร้างรอยร้าวบ้าง สิ่งเหล่านีถู้ก
น ามาเชื่อมโยงกบัความสนใจในรูปแบบศิลปะการตกแต่งของวดัอรุณ ทีมีลกัษณะโดนเด่นในเร่ือง
ของการจัดการสี และวัสดุตกแต่งที่แตกต่างไปจากวัดทั่วไป P9Bangkok จึงน าแรงบันดาลใจ
เหล่านีม้าต่อยอดความคิด สร้างแบรนด์ที่ต่อยอดจากเร่ืองการจดัการวัสดุ ผสานเข้ากบัความเชื่อ
จากลวดลายดอกไม้มงคลที่สื่อถึงความโชคดี เกิดเป็นเทคนิคการท าเคร่ืองประดับร่วมสมัย ที่
สามารถน ามาตกแต่งบนร่างกายและสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน จากที่มาดังกล่าวท าให้
เคร่ืองประดบัของแบรนด์ P9Bangkok  เดินหน้าเพื่อต่อยอดแนวความคิดของการ Re-used วสัดุ
ชามตราไก่ น าชามซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานหรือมีรอยต าหนิจากโรงงาน มาต่อยอดเป็นชิน้งาน
เคร่ืองประดบั ซึ่งนบัเป็นอีกวิธีทีที่สามารถสง่เสริมแรงงานพืน้ถิ่นของไทยได้อีกทางหนึ่ง เมื่อน าชาม
ตราไก่มาลดทอนอยู่ในชิน้สว่นของงานที่มีพืน้ที่แสดงลวดลายขนาดเล็ก จึงสามารถเผยลวดลายที่
เป็นเอกลกัษณ์ของชามตราไก่ในอีกมมุมองหนึ่ง ที่ทกุชิน้ไม่เหมือนกนัแม้แต่ชิน้เดียว 

กลุ่มผู้บริโภคของ P9Bangkok  คือ ลกูค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่จะ
น าไป mixed and match กบัเสือ้ผ้าในชีวิตประจ าวนัทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการ สไตล์การ
ออกแบบสามารถเข้าถึงลกูค้าได้ตัง้แต่อายุ 25-65 ปี ที่ชื่นชอบการแต่งตวั และสนใจในคณุค่าของ
งานคราฟต์เคร่ืองประดบัท ามือ (นิมินทรา มินทราศกัด์ิ, 2562) 
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จากข้อมูลทัง้หมดที่กล่าวมา ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์แบรนด์เคร่ืองประดับ ทัง้ 7 แบรนด์ที่
กลา่วมาข้าวต้น ว่าแบรนด์ไหนสามารถน าไปอ้างอิงกบัเทรน SACICT Craft Trend 2020 : Frome 
Root to Route ในกลุ่มของผู้ บ ริโภค Anti-Boring ที่ ชื่นชอบสไตล์การออกแบบในรูปแบบ 
Happiness Play และ Heritage  

 

ภาพประกอบ 92 ภาพแผนภมูิเปรียบเทียบโพซิชัน่แบรนด์ต่างๆ 

โดยหลังจากการท าแผนภูมิเปรียบเทียบโพซิชั่นแบรนด์ต่างๆ พบว่าแบรนด์ที่อยู่ใน
กลุม่ของ Happiness Play และ Heritage Fusion นัน้มีแบรนด์ SARRAN และ La Orr โดยจดุร่วม
ของกลุม่ผู้บริโภคของทัง้สองแบรนด์ คือ จะเป็นตลาด Niche Market ในกลุ่มของผู้หญิงที่มีรสนิยม
ทางด้านศิลปะที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว สนใจในงานคราฟต์งานฝีมือและงานศิลปะร่วมสมัย มี
ก าลงัซือ้และให้ความส าคญักับความพึงใจในสิ่งที่จะเลือกซือ้ นิยมเลือกซือ้เคร่ืองประดบัที่มีสีสนั 
โดยมีเป็นกลุม่ลกูค้าที่เป็นชาวต่างชาติเป็นหลกัและมีกลุม่ลกูค้าชาวไทยรองลงมา 
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ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้บริโภคเป็น กลุ่มเจนวาย (Generation Y) ใน
กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) ที่มีช่วงอายุระหว่าง 23 - 35 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลกั ผู้วิจัยจึงได้
เลือกวางจุด ระหว่าง Happiness Play และ Heritage Fusion เพื่อเป็นการสร้างข้อก าหนดในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

 

ภาพประกอบ 93 ภาพแผนภมูิโพซิชัน่แบรนด์ต่างๆ 

 
4.2 การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและประติมากรรม มรดก

วัฒนธรรมไทย พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม 
ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ รูปแบบโครงสร้าง , ลวดลาย องค์ประกอบ 

และสีสัน ของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม โดยการเลือกอย่างเจาะจง จากโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมและประติมากรรม รวมจ านวน 10 รูปแบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
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4.2.1 ภาพที่ 1 ภาพลายเส้นของพระปรางค์ 

 

ภาพประกอบ 94 ภาพลายเส้นของพระปรางค์ 

ตาราง 24 การวิเคราะห์ภาพลายเส้นของพระปรางค์ 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง เป็นกลุ่มปรางค์ทรงจอมแห 

ล้อมรอบด้วยพระปรางค์บริวาร 
จ านวน 4 องค์ 

เป็นกลุ่มปรางค์ทรงจอมแห  ที่ มี
ปรางค์ประธานอยู่ที่ จุดศูนย์กลาง 
ล้อมรอบ ด้วยพระปรางค์บ ริวาร 
จ านวน 4 องค์ ตัง้อยู่ที่มุมทัง้ 4 เกิด
เป็นหมู่ปรางค์ 5 องค์ มีรูปแบบลด
ขัน้ย่อมุมไล่ระดับขึน้ไปเร่ือยๆจนถึง
ยอด 

ด้านลวดลาย 
องค์ประกอบ 

เป็นทรงจอมแหที่มีการลดขัน้
ไลร่ะดบัขึน้ไปเร่ือยๆจนถึงยอด 

ทัง้พระปรางค์ประธานและปรางค์
บริวาร เป็นทรงจอมแหที่มีการลดขัน้
ไลร่ะดบัขึน้ไปเร่ือยๆจนถึงยอด มีพระ
ปรางค์บริวารเป็นองค์ประกอบล้อม 
4 ทิศ สะท้อนความหมายตามคติ 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
  จักรวาล กลุ่มพระปรางค์ทัง้หมดก่อ

อิฐถือปูนประดับด้วยกระจกสี เคร่ือง
เซรามิ กส์  และกระ เบื อ้ ง เคลื อบ 
ประดับด้วยประติมากรรมปูนปั ้น
รูปทรงต่างๆตลอดทัว่องค์พระปรางค์ 

ด้านสีสนั - - 

 
4.2.2 ภาพที่ 2 องค์ประกอบของพระปรางค์: พระปรางค์สว่นเรือนยอด 

 

ภาพประกอบ 95 พระปรางค์สว่นเรือนยอด 
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ตาราง 25 การวิเคราะห์พระปรางค์สว่นเรือนยอด 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง เป็นโดมฐานกลม อยู่ ในผังสี่

เลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ ประกอบ 
ด้วยชัน้อสัดง 2 ชัน้ 

มีลกัษณะเป็นโดมฐานกลม อยู่ในผัง
สี่เลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ ประกอบด้วย
ชัน้อัสดง 2 ชัน้ ที่มีโครงสร้างรูปกลีบ
ขนุนประดับอยู่โดยรอบ ไล่ระดับขึน้
ไปเป็นชัน้ๆตลอดตวัเรือนยอดรวบไป
บรรจบกนัท่ีจอมโมฬี 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

มีการประดับด้วยกระเบื อ้ ง
เคลือบ ที่ ถูกน ามาประกอบ
รวมกันให้เกิดเป็นลายดอกไม้ 
ใบไม้ และลวดลายต่างๆ 

กระเบือ้งเคลือบ ที่ถูกน ามาประกอบ
รวมกันให้เกิดเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ 
และลวดลายต่างๆ ซึ่งสื่อถึงพืชพรรณ
ใน “ป่าหิมพานต์” ที่ตัง้อยู่บนเชิงเขา
พระสุเมรุ โดยบริเวณฐานของกลีบ
ขนนุถกูประด้วยด้วยลวดลายรักร้อย 

ด้านสีสนั ประกอบด้วยลวดลายกลีบขนุน 
ที่มีการประดับด้วยมีการใช้สีที่
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสี
ขาวเป็นโทนสีพืน้ ประดับด้วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

โทนสีหลกัจะเป็นแม่สีทัง้สามสีคือ สี
แดง, สีเขียว และสีน า้เงิน ในแต่ละ
กลี บ ขนุ น  มี ก า รผ สม สี สั น แล ะ
ลวดลายของกระเบือ้งเคลือบต่างๆ
โดยใช้สีขาวของปนูตดัเป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 96 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของพระปรางค์สว่นเรือนยอด 
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4.2.3 ภาพที่ 2 องค์ประกอบของพระปรางค์: ยอดนภศลู 

 

ภาพประกอบ 97 ยอดนภศลู 

ตาราง 26 การวิเคราะห์พระปรางค์สว่นเรือนยอด 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง นภศลูเสียบอยู่ที่ยอดปรางค์ต่อ

จากจอมโมฬี 
นภศูลเสียบอยู่ที่ยอดปรางค์ต่อจาก
จอมโมฬี มีลักษณะลดหลั่นเป็นทรง
จอมแห เหนือขึ น้ไปเป็นพระมหา
มงกุฎ ที่มีลักษณะเป็นมงกุฎยอด
แหลม 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

นภศูลมีลักษณะเป็นฝักเก้า
แฉก คล้ายปลายดาบ ต่อซ้อน
กนั 3 ชัน้ 

นภศูลมีลักษณะเป็นฝักเก้าแฉก 
คล้ายปลายดาบ ต่อซ้อนกัน 3 ชัน้ 
ระหว่างกลางแทรกด้วยแกนคล้าย
ปลายหอก  มี ก ารป ระดั บ ระฆั ง
โดยรอบในแต่ละชัน้ เป็นการจัดวาง
แบบสมมาตร ออกมาเป็นรูป “วัชระ” 
ซึง่เป็นอาวธุของพระอินทร์ 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านสีสนั ถกูทาสีและหุ้มทองค า นภศูลและพระมหามงกุฎ ถูก

ทาสีและหุ้มทองค า โทนสีหลกั
จึงเป็นสีทอง แต่จะมีสันสัน
เล็ ก น้ อยที่ พ ระมหาม งกุ ฎ 
เนื่องจากประดับด้วยอญัมณีสี
ขาว, เขียว และสีแดง 

 

ภาพประกอบ 98 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของยอดนภศลู 

4.2.4 ภาพที่ 4 องค์ประกอบของพระปรางค์: ประติมากรรม ยกัษ์แบก

 

ภาพประกอบ 99 ประติมากรรม ยกัษ์แบก 
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ตาราง 27 การวิเคราะห์ประติมากรรม ยกัษ์แบก 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง เป็นประติมากรรมลอยตวั เป็นประติมากรรมลอยตวั ประดบัอยู่

รอบเชิงบาตร บริเวณฐานประทกัษิณ
ชัน้ที่ 2 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

มีลักษณ ะเป็น  “ยัก ษ์ ยอด ” 
แบบหวัโขนทศกณัฐ์ 

ยกัษ์แบกเป็นประติมากรรมปูนปัน้ มี
ลกัษณะเป็น “ยกัษ์ยอด” แบบหวัโขน
ทศกัณฐ์ สวมเกราะเป็นสายคาดที่
หน้าอก รัดเกราะเป็นแผ่นโค้งแนบ
ล าตัว ประดับด้วยกระเบือ้งสีตลอด
ทัง้ตัว และบริเวณเชิงบาตร ประดับ
ด้วยลวดกระเบือ้งเคลือบ ที่ถูกน ามา
ประดับประกอบรวมกันให้เกิดเป็น
ลายดอกไม้ ใบไม้ และลวดลายต่างๆ 
สื่อถึงพืชพรรณใน “ป่าหิมพานต์” 
ท่ีตัง้อยู่บนเชิงเขาพระสเุมรุ 

ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

โทนสีหลกัจะเป็นแม่สีทัง้สามสีคือ สี
แ ด ง , สี เขี ย ว  แ ล ะ สี น ้า เงิ น  ใน
ประติมากรรมยักษ์แบก 1 ตน มีการ
ผสมสีสันและลวดลายของกระเบือ้ง
เคลือบต่างๆโดยใช้สีขาวของปูนตัด
เป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 100 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของประติมากรรม ยกัษ์แบก 
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4.2.5 ภาพที่ 5 องค์ประกอบของพระปรางค์: ประติมากรรม กระบี่แบก 

 

ภาพประกอบ 101 ประติมากรรม กระบี่แบก 

ตาราง 28 การวิเคราะห์ประติมากรรม กระบี่แบก 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง เป็นประติมากรรมลอยตวั เป็นประติมากรรมลอยตวั ประดบัอยู่

รอบฐานสิงห์ที่ตัง้อยู่บนชัน้เชิงบาตร 
บริเวณฐานประทกัษิณชัน้ที่ 3 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

มีลักษณะเป็น “ลิงยอด” แบบ
หวัโขนหวัโขนพาลีและสคุรีพ 

กระบี่แบกเป็นประติมากรรมปูนปัน้ 
มีลกัษณะเป็น “ลิงยอด” แบบหัวโขน
หัวโขนพาลีและสุครีพ สวมสังวาล
และทับทรวงไม่สวมเกราะ ประดับ
ด้วยกระเบื อ้งสีตลอดทั ง้ตัว และ
บริเวณเชิงบาตร ประดับด้วยลวด
กระเบือ้งเคลือบ ที่ถูกน ามาประดับ
ประกอบรวมกัน ให้ เกิ ด เป็นลาย
ดอกไม้ ใบไม้ และลวดลายต่างๆ สื่อ
ถึงพืชพรรณใน “ป่าหิมพานต์” ที่ตัง้
อยู่บนเชิงเขาพระสเุมรุ 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน

ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

โทนสีหลกัจะเป็นแม่สีทัง้สามสีคือ สี
แ ด ง , สี เขี ย ว  แ ล ะ สี น ้า เงิ น  ใน
ประติมากรรมกระบี่แบก 1 ตน มีการ
ผสมสีสันและลวดลายของกระเบือ้ง
เคลือบต่างๆโดยใช้สีขาวของปูนตัด
เป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 102 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของประติมากรรม กระบี่แบก 

4.2.6 ภาพที่ 6 องค์ประกอบของพระปรางค์: ประติมากรรม เทวดาแบก 

 

ภาพประกอบ 103 ประติมากรรม เทวดาแบก 
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ตาราง 29 การวิเคราะห์ประติมากรรม เทวดาแบก 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง เป็นประติมากรรมลอยตวั เป็นประติมากรรมลอยตวั ประดบัอยู่

รอบชัน้บวัเชิงบาตรอยู่ในผังสี่เหลี่ยม
ย่อมุมไม้ยี่สิบหก เหนือชุดฐานสิงห์
ซ้อนกัน 3 ชัน้  และฐานบัวลูกแก้ว
อกไก่ในผงัย่อมมุไม้ยี่สิบหก 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

เทวดาทุกตนล้วนสวมศิราภรณ์
มียอด สวมเกราะเสือ้เสนากฎุ 

เทวดาแบกเป็นประติมากรรมปูปัน้ 
เทวดาทุกตนล้วนสวมศิราภรณ์มียอด 
สวมเกราะเสือ้เสนากุฎ มีรูปหน้าขบ
คาบสายรัดเกราะที่หน้าอกและแขน
รูปเหรา ประดบัด้วยกระเบือ้งสีตลอด
ทัง้ตัว และบริเวณเชิงบาตร ประดับ
ด้วยลวดกระเบือ้งเคลือบ ที่ถูกน ามา
ประดับประกอบรวมกันให้เกิดเป็น
ลายดอกไม้ ใบไม้ และลวดลายต่างๆ 
โดยรอบนัน้ สื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” ที่ตั ง้อยู่บนเชิงเขาพระ
สเุมรุ 

ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

โทนสีหลกัจะเป็นแม่สีทัง้สามสีคือ สี
แ ด ง , สี เขี ย ว  แ ล ะ สี น ้า เงิ น  ใน
ประติมากรรมเทวดาแบก 1 ตน มี
การผสมสี สัน และลวดลายของ
กระเบือ้งเคลือบต่างๆโดยใช้สีขาว
ของปนูตดัเป็นเส้นขอบ 

  



  125 

 

ภาพประกอบ 104 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของยอดนภศลู 

4.2.7 ภาพที่ 7 องค์ประกอบของพระปรางค์: พระปรางค์สว่นฐาน 

 

ภาพประกอบ 105 พระปรางค์สว่นฐาน 
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ตาราง 30 การวิเคราะห์พระปรางค์สว่นฐาน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง ประดบัอยู่ที่ชัน้เชิงบาตร ประดบัอยู่ที่ชัน้เชิงบาตร บริเวณฐาน

ประทักษิณชัน้ที่  2 ของพระปรางค์
สว่นฐาน 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

เรียบง่ายแต่ยังแฝงความชด
ช้อย 

ดอกไม้  ใบไม้  และลวดลายต่างๆ
โดยรอบนัน้ สื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” ที่ตั ง้อยู่บนเชิงเขาพระ
สเุมรุ 

ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

เน้นใช้ โทนสีที่ สดใสและมีความ
หล ากห ลายขอ งล วดล าย  เช่ น
ลวดลายไทย  ลวดลายจี น  และ
ลวดลายถ้วยชามฝร่ังแบบต่างๆ แต่
หลกัๆจะเป็นแม่สีทัง้สามสีคือ สีแดง, 
สีเขียว และสีน า้เงิน โดยใช้สีขาวของ
ปนูตดัเป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 106 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของพระปรางค์สว่นฐาน 
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4.2.8 ภาพที่ 8 องค์ประกอบของพระปรางค์: พระปรางค์สว่นฐาน 

 

ภาพประกอบ 107 พระปรางค์สว่นฐาน 

ตาราง 31 การวิเคราะห์พระปรางค์สว่นฐาน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง ประดบัอยู่ที่ฐานประทกัษิณ ประดับอยู่ที่ฐานประทักษิณ ชัน้ที่ 1 

ด้านลา่งของฐานสิงห์บวัลกูแก้วอกไก่ 
ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

ประดับด้วยลวดลายดอกไม้ 
และใบไม้  ที่มีการตัดทอนให้
เรียบง่ายแต่ยังแฝงความชด
ช้อย 

ลวดกระเบือ้งเคลือบถกูน ามาประดบั
ประกอบรวมกัน ให้ เกิ ด เป็นลาย
ดอกไม้  ใบไม้  และลวดลายต่างๆ
โดยรอบนัน้ สื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” ที่ตั ง้อยู่บนเชิงเขาพระ
สเุมรุ จุดเด่นคือรอบฐานที่มีรูปต้นไม้
ประดับด้วยกระเบือ้งเคลือบสีต่างๆ
แบบศิลปะจีน 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน

ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

เน้นใช้ โทนสีที่ สดใสและมีความ
หลากหลาย แต่หลกัๆจะเป็น สีชมพู, 
สีเหลือง, สีเขียว และสีน า้เงิน โดยใช้
สีขาวของปนูตดัเป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 108 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของพระปรางค์สว่นฐาน 

4.2.9 ภาพที่ 9 องค์ประกอบของพระปรางค์: พระปรางค์สว่นฐาน 

 

ภาพประกอบ 109 พระปรางค์สว่นฐาน 
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ตาราง 32 การวิเคราะห์พระปรางค์สว่นฐาน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง ประดับ อยู่ ที่ ส่ วนฐาน  ของ

มณฑปทิศ 
ประดบัอยู่ที่สว่นฐาน ของมณฑปทิศ 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

ประดับด้วยลวดลายดอกไม้ 
และใบไม้  ที่มีการตัดทอนให้
เรียบง่ายแต่ยังแฝงความชด
ช้อย 

ลวดกระเบือ้งเคลือบถกูน ามาประดบั
ประกอบรวมกัน ให้ เกิ ด เป็นลาย
ดอกไม้  ใบไม้  และลวดลายต่างๆ
โดยรอบนัน้ สื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” และมีช่องรูปกินรีและ
กินนร ที่เป็นประติมากรรมรูปแบบนูน
สงู 

ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

เน้นใช้ โทนสีที่ สดใสและมีความ
หลากหลาย แต่หลักๆจะเป็น สีแดง, 
สีเหลือง, สีเขียว และสีน า้เงิน โดยใช้
สีขาวของปนูตดัเป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 110 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของพระปรางค์สว่นฐาน  
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4.2.10 ภาพที่ 10 องค์ประกอบของพระปรางค์: พระปรางค์สว่นฐาน 

 

ภาพประกอบ 111 พระปรางค์สว่นฐาน 

ตาราง 33 การวิเคราะห์พระปรางค์สว่นฐาน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้าง ประดบัอยู่ที่ชัน้เชิงบาตร ประดบัอยู่ที่ชัน้เชิงบาตร บริเวณฐาน

ประทักษิณชัน้ที่  2 ของพระปรางค์
ส่วนฐาน ไล่ระดับย่อมุมขึน้ไปเป็น
ชัน้ๆ  บ ริเวณย่อมุม เป็น รูปแจกัน
ดอกไม้ 

ด้านลวดลาย  
องค์ประกอบ 

ประดับด้วยลวดลายดอกไม้ 
และใบไม้  ที่มีการตัดทอนให้
เรียบง่ายแต่ยังแฝงความชด
ช้อย 

ลวดกระเบือ้งเคลือบถกูน ามาประดบั
ประกอบรวมกัน ให้ เกิ ด เป็นลาย
ดอกไม้  ใบไม้  และลวดลายต่างๆ
โดยรอบนัน้ สื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” ที่ตัง้อยู่บนเชิงเขาพระ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ลักษณะ การวิเคราะห์ 
  สุเมรุ แบบสมมาตร ออกมาเป็นรูป 

“วชัระ” ซึง่เป็นอาวธุของพระอินทร์ 
ด้านสีสนั ภาพ รวมมี ก ารใช้ สี ที่ ไป ใน

ทิศทางเดียวกัน โดยมีสีขาว
เป็ น โทนสีพื ้น  ป ระดับ ด้ วย
กระเบื อ้งสี  ที่ เน้นใช้ โทนสีที่
สดใส 

เน้นใช้ โทนสีที่ สดใสและมีความ
หล ากห ลายขอ งล วดล าย  เช่ น
ลวดลายไทย  ลวดลายจี น  และ
ลวดลายถ้วยชามฝร่ังแบบต่างๆ แต่
หลกัๆจะเป็นแม่สีทัง้สามสีคือ สีแดง, 
สีเขียว และสีน า้เงิน โดยใช้สีขาวของ
ปนูตดัเป็นเส้นขอบ 

 

ภาพประกอบ 112 ภาพตวัอย่างกลุม่สีของพระปรางค์สว่นฐาน 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม นัน้ เป็นการ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยมีจุดเด่นคือ โครงสร้างของพระปรางค์ที่มีการ
ไล่ระดับย่อมุมลดขัน้ขึน้ไปในแต่ละชัน้ และลกัษณะรูปทรง “จอมแห” การออกแบบส่วนใหญ่เน้น
ความสมมาตร และแฝงความหมายของคติจกัรวาลตามไตรภมูิโลกวินิจฉยั 

ด้านประติมากรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม นัน้ เน้นการแฝงความหมาย
ของคติจักรวาลตามไตรภูมิโลกวินิจฉัย แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ การใช้กระจกสี เคร่ืองเซรามิกส์ 
และกระเบือ้งเคลือบนบัพนัๆชิน้ น ามาประกอบรวมกนัให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ 
ซึ่งการผสมผสานระหว่างลวดลายไทยและลวดลายจีน ซึ่งลวดลายเหล่านีส้ื่อถึงพืชพรรณใน “ป่า
หิมพานต์” ที่ตัง้อยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุนั่นเอง ลวดลายส่วนใหญ่เป็นการออกแบบที่เน้นความ
สมมาตรและมีการจดัองค์ประกอบที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นใช้โทนสีที่สดใสและมีความ
หลากหลาย 
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ภาพประกอบ 113 ตวัอย่างสีที่มีมากท่ีสดุในกลุม่ตวัอย่าง 

4.3 กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาการออกแบบเคร่ืองประดับที่ ได้จาก
การศึกษา 

4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลองออกแบบ ครัง้ที่ 1 
ผลการวิเคราะห์ สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลด้านการออกแบบ เพื่อน ามาสร้าง

ข้อก าหนดในการออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ได้ผลว่า 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนได้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างมาก ที่สุดคือ 
เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ และรองลงมาคือ เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนสีสนั  

ผู้วิจัยจึง ออกแบบ (ร่าง) เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรม
ไทย ที่ได้จากการวิเคราะห์ จ านวน 5 แนวคิด ดงันี ้  
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1. เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่  1 ออกแบบโดยใช้กลไกการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการถอดประกอบแยกชิน้ส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้
ทัง้รูปแบบแหวน, ต่างหู และเข็มกลดั โดยได้แรงบลัดาลใจมาจากกระเบือ้งเคลือบที่ประดบัตกแต่ง
รอบพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 114 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 1 
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2. เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่  2 ออกแบบโดยใช้กลไกการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการถอดประกอบแยกชิน้ส่วนด้วยดลไกรางเลื่อนล็อกและการที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้ทัง้รูปแบบแหวน, เข็มกลดั และก าไลข้อมือ โดยได้แรงบลัดาลใจ
มาจากรูปทรงของพรรณไม้ที่สื่อถึงป่าหิมพานต์และกระเบือ้งเคลือบที่ประดับตกแต่งรอบพระ
ปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 115 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 2 
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3. เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่  3 ออกแบบโดยใช้กลไกการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการสอดประกอบแยกชิน้ด้วยการใช้ข้อต่อบานพับที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสวมใส่ได้ทัง้รูปแบบแหวนและก าไลข้อมือ โดยได้แรงบลัดาลใจมาจากลวดลายของ
กระเบือ้งเคลือบและถ้วยชามเซรามิกส์ลวดลายต่างๆที่ประดับตกแต่งรอบพระปรางค์ วัดอรุณ
ราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 116 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 3 
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4. เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่  4 ออกแบบโดยใช้กลไกการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการถอดประกอบแยกชิน้ส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้
ทัง้รูปแบบแหวนและก าไลข้อมือ ด้วยระบบรางเลื่อน โดยได้แรงบลัดาลใจมาจากรูปทรงของพรรณ
ไม้ที่สื่อถึงป่าหิมพานต์และกระเบือ้งเคลือบที่ประดบัตกแต่งรอบพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 117 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 4 
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5. เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่  5 ออกแบบโดยใช้กลไกการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการถอดประกอบแยกชิน้ส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้
ทัง้รูปแบบแหวน, ต่างหู และสร้อยคอ โดยได้แรงบลัดาลใจมาจากรูปทรงของพรรณไม้ที่สื่อถึงป่า
หิมพานต์และกระเบือ้งเคลือบที่ประดบัตกแต่งรอบพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 118 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 5 
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เมื่ อผู้ วิจัย ได้ออกแบบ  (ร่าง) เค ร่ืองประดับป รับ เปลี่ ยนได้  จากมรดก
สถาปัตยกรรมไทย ได้สร้างแบบสอบถามกบัผู้ เชี่ยวชาญด้านการอกแบบเคร่ืองประดับ จ านวน 3 
ท่าน และ ผู้ เชี่ยวชาญด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จ านวน 2 ท่าน โดยผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็น
ตรงกนัว่า รูปแบบแนวคิดที่ 1, แนวคิดที่ 2 และ แนวคิดที่ 3 มีความเหมาะสมที่จะน าไปพฒันาต่อ
ยอดเป็นเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย มากที่สดุ  

4.3.2 สร้างแบบสอบถามประเมินกบัผู้ เชี่ยวชาญ ครัง้ที่ 1 
ผลการวิเคราะห์ สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล จากการทดลองออกแบบ ครัง้ที่ 1 

ผู้ วิจัยจึง ออกแบบ (ร่าง) เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ที่ได้พัฒนา
จากรูปแบบแนวคิดที ่1, แนวคิดที ่2 และ แนวคิดที่ 3 จ านวน 6 แนวคิด ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 119 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 1 และ 2 
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ภาพประกอบ 120 เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ แนวคิดที่ 3 - 6 



  140 

หลกัจากพฒันาการออกแบบ จากรูปแบบแนวคิดที่ 1, แนวคิดที่2 และ แนวคิดที่ 
3 ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เชี่ยวชาญด้านการอกแบบเคร่ืองประดับ จ านวน 3 ท่าน และ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จ านวน 2 ท่าน โดยผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า 
รูปแบบแนวคิดที่ 1, แนวคิดที่3 และ แนวคิดที่ 6 มีความเหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นต้นแบบ
เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนีย้ังได้สมัภาษณ์เพิ่มเติมกับ
ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อหา แนวคิด (Concept) หลักจากอัตลักษณ์ด้านต่างๆของ พระปรางค์ วัดอรุณ
ราชวราราม ที่จะน ามาออกแบบชุดเคร่ืองประดบั โดยผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกนัว่า แนวคิดที่มี
ความน่าสนใจมากที่สดุในการน ามาออกแบบคือ ส่วนของประติมากรรมตกแต่ง ที่สื่อถึงพืชพรรณ
ในป่าหิมพานต์ ที่ประดบัอยู่รอบพระปรางค์ 

ผู้ วิจัยจึงได้เลือก รูปแบบที่ 1 มาพัฒนาต่อยอดผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดับ
ปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย โดยได้พัฒนารูปแบบและลวดลายที่ได้จากการ
วิเคราะห์ประติมากรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพประกอบ 121 ตวัอย่างการพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากแนวคิดที่ 1 

 

ภาพประกอบ 122 ตวัอย่างการพฒันาลวดลายท่ีตดัทอนจาก พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 
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4.3.3 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลองออกแบบ ครัง้ที่ 2 
ผู้วิจยัได้ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบั สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร่ 

ผ่านเทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) ณ ไปรษณีย์กลาง บาง
รัก ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 และ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ ครัง้ที่ 65  
(65th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2020) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวนัที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ การออกแบบ
เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

กลุ่มตวัอย่างประชากรและผู้บริโภค จ านวน 100 คน ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดย
ไม่ใช้วิธี ทฤษฏีความน่าจะเป็น ใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบบงัเอิญจนครบตามจ านวน โดยมีเคร่ืองมือ 
คือ แบบประเมินความพึงพอใจ เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ที่แบ่ง
ค าถามออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 
ความพงึพอใจในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์มาตรวดัค่าของ
ลิเคอร์ (Likert Scale) ดงันี ้

ระดบัการใช้งาน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบัดงันี ้

5 หมายถึง มากที่สดุ 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สดุ 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ 
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ภาพประกอบ 123 บรรยากาศนิทรรศการ เทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 

 

ภาพประกอบ 124 บรรยากาศนิทรรศการ งานแสดงสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั ครัง้ที่ 65   
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ผลการประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย  

ตาราง 34 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
เพศ ชาย 18 18 
 หญิง 82 82 
อาย ุ ต ่ากว่า 20 ปี 1 1 
 21-30 ปี 79 79 
 31-40 ปี 7 7 
 41-50 ปี 7 7 
 มากกว่า 50 ปี 7 7 
ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา หรือเทียบเท่า 3 3 
 ปริญญาตรี 79 79 
 ปริญญาโท 17 17 
 ปริญญาเอก 1 1 
อาชีพ รับราชการ 5 5 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 4 4 
 พนกังานบริษัทเอกชน 34 34 
 อาชีพอิสระ 26 26 
 นิสิต / นกัศกึษา 26 26 
 อ่ืนๆ 5 5 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท 22 22 
 15,000-30,000บาท 53 53 
 30,000-60,000บาท 14 14 
 60,000-100,000 บาท 9 9 
 มากกว่า 100,000 บาท 2 2 
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ตาราง 35 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อผลงาน 

เกณฑ์ในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย   
รูปแบบการปรับเปลี่ยนของเคร่ืองประดบัมีความน่าสนใจ 4.44 0.608 
แนวคิดในการออกแบบมีความน่าสนใจ 4.45 0.520 
สามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั 4.11 0.875 
วสัดมุีความแข็งแรงคงทน เหมาะสมกบัการใช้งาน 4.34 0.685 
ด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย: วดัอรุณราชวราราม   
รูปแบบเคร่ืองประดบัสามารถสื่อถึง  
พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

4.16 0.788 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.318 0.815 

 
จากผลการวิเคราะห์ ตาราง 34 ปรากฏว่าแบบประเมินความพึงพอใจ เคร่ืองประดบั

ปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย สามารถแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
ประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย และ การประเมินด้านด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

การประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย ผู้ตอบแบบสอบถามระดับความพึง
พอใจ รูปแบบการปรับเปลี่ยนของเคร่ืองประดับ มีความน่าสนใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.44, แนวคิดในการออกแบบมีความน่าสนใจ มีความน่าสนใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.45, สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวัน มีความน่าสนใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11, 
วสัดมุีความแข็งแรงคงทน เหมาะสมกบัการใช้งาน มีความน่าสนใจในระดบัมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.16  

การประเมินด้านด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย: วัดอรุณราชวราราม ผู้ ตอบ
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ รูปแบบเคร่ืองประดับสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วัดอรุณ
ราชวราราม มีความน่าสนใจในระดบัมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16  
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ตาราง 36 ค าถามเพิ่มเติม 

ค าถามเพิ่มเติม จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
ความน่าสนใจเชิงพาณิชย์ น่าสนใจ  98 98 
 ไม่น่าสนใจ 2 2 
ระดบัราคาที่เหมาะสม 100 - 500 บาท 9 9 
 500 – 1,000 บาท 32 32 
 1,000 - 3,000 บาท 47 47 
 3,000 บาท ขึน้ไป 12 12 

 
จากผลการวิเคราะห์ ตาราง 35 ปรากฏว่า ในส่วนของความน่าสนใจเชิงพาณิชย์ 

และระดบัราคาที่เหมาะสม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98) มีความเห็นตรงกัน
ว่ามีความน่าสนใจที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ และผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47) มี
ความเห็นว่าระดับราคาที่เหมาะสม คือ ราคา 1,000-3,000 บาท รองลงมาคือ 500-1,000 บท 
(ร้อยละ 32) และ 3,000 บาท ขึน้ไป เป็นล าดบัสดุท้าย (ร้อยละ 12) 

ตาราง 37 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. วางขายตามแหลง่ท่องเที่ยว 
2. น่าจะมีหลากหลายรูปทรงมากกว่านี ้
3. ระวงัเร่ืองการออกแบบที่น าศาสนาเข้ามาเก่ียวข้อง 
4. อยากให้งานดมูีมิติมากกว่านี ้แต่ถ้างานดเูป็นลอยตวัจะเพิ่มมลูค่ามากขึน้  
5. ระวงัเร่ืองการถอดปรับเปลี่ยนเพราะการถอดเข้าออก อาจเสี่ยงท าใช้ชิน้สว่นสญูหายได้ 
6. อยากให้มีชิน้ส่วนที่ท าเลียนแบบคล้ายกระเบือ้งเคลือบ จะได้ความรู้สึกเหมือนชิน้ส่วนของพระ
ปรางค์วดัอรุณ และอยากให้มีลวดลายที่ออกแนวจีนๆ เช่น ลวดลายดอกไม้จีน 
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หลงัจากที่ได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจ และได้ข้อเสนอแนะในการออกแบบและ
การผลิต ผู้ วิจัยจึงได้น าผลตอบรับมาต่อยอดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เคร่ืองประดับ
ปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 125 ตวัอย่างการพฒันาบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ 

จากข้อเสนอแนะที่ผู้บริโภคมีความกังวลเร่ืองการมีโอกาสที่ชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์มี
ความเสี่ยงที่จะสูญหาย ผู้ วิจัยจึงได้ทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ เคร่ืองประดับ
ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถถอดเพื่อพักชิน้ส่วน ในเวลาที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หรือต้องการถอดเก็บชิน้สว่นไว้โดยเสี่ยงต่อการสญูหายน้อยที่สดุ 
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ภาพประกอบ 126 ภาพสรุปองค์ความรู้การออกแบบ 
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การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
นัน้ สามารถสรุปองค์ความรู้การออกแบบออกเป็นขัน้ตอนใหญ่ๆ 3 ขัน้ตอน ได้แก่  

1.ก าหนดแนวคิด หรือ Concept หลักที่จะน ามาใช้ในการศึกษาและออกแบบ 
เพื่อท าการวิเคราะห์และส ารวจข้อมลูพืน้ฐานทัง้ในสว่นของข้อมลูเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ  

2.ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท าการสงัเคราะห์ข้อมูล และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริโภค หรือเทรนด์ที่จะใช้ในการออกแบบ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

3.น ารูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างมาตัดทอน สร้างสรรค์และ
ผสมผสานให้เกิดความร่วมสมัย ทดลองและพัฒนาการออกแบบสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ๆ ต่อไป  
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บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย เป็น
วิจัยแบบ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D จัดท าขึน้เพื่อศึกษา 
รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ ศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ด้านศิลปะโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม และประติมากรรมของมรดกสถาปัตยกรรมไทย และเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ 
รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้และมรดกสถาปัตยกรรมไทย สู่การออกแบบเคร่ืองประดับ 
ประกอบด้วย กระบวนการ 4 ขัน้ตอน โดยเร่ิมจาก วิเคราะห์และส ารวจข้อมูลพืน้ฐานทัง้ในส่วน
ของข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับรูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้และมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
ทดลองออกแบบและพฒันา (Design and Development) ต้นแบบเคร่ืองประดบั ประเมินผล และ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการ 

โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ แบบร่าง (Sketch Design) ที่ได้จากการออกแบบและพฒันาตาม
ข้อก าหนดการออกแบบ และน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญคัดเลือก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากตัวอย่าง 3 มิติ เพื่อน าไปสร้างเป็นต้นแบบเคร่ืองประดับ เพื่อท าการ
ประเมินความพงึพอใจโดยผู้บริโภค ท าการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์ความรู้ รูปแบบเคร่ืองประดับ
ปรับเปลี่ยนได้ ได้ผลออกเป็นการแบ่งรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.1 เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ ที่หมายถึง เคร่ืองประดับที่มี
คุณสมบัติ มากกว่าคุณสมบัติเดียว เช่น เคร่ืองประดับที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบไปเป็น
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน หรือเคร่ืองประดับที่มีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีจนสามารถ
ปรับเปลี่ยน ให้กลายเป็นอุปกรณ์ใช้สอยในชีวิตประจ าวนั เช่น สายชาร์ตโทรศพัท์มือถือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนบริบทจากเคร่ืองประดับที่มี เพื่อตกแต่งร่างกายไปสู่ของ
ตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

1.2 เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนสีสัน ที่หมายถึง เคร่ืองประดับที่สามารถ
เปลี่ยนรูปแบบสีสันด้วยตัวเองจากเทคนิคพิเศษ หรือ การใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการ
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ออกแบบ เช่น Smart Jewelry หรือ การใช้เทคนิคและวัสดุพิเศษ เพื่อท าให้เคร่ืองประดับเกิดการ
เปลี่ยนสีสนั เช่น การเปลี่ยนสีสนัจากแสงยวูี เป็นต้น 

1.3 เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว ที่หมายถึง เคร่ืองประดับที่มี
การเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง โดยการเคลื่อนไหวนัน้ สามารถเกิดจากกลไกต่างๆ เช่น เกิดจากกลไกการ
ขยับของร่างกาย กลไกพลงังานไฟฟ้า กลไกพลังแม่เหล็ก หรือ กลไกการหมุนที่เกิดจากแรงของ
มนษุย์ เป็นต้น ซึง่เคร่ืองประดบัไคเนติก (Kinetic Jewelry) ก็สามารถจดัอยู่ในหมวดหมู่ได้เช่นกนั 

1.4 เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ ที่หมายถึง เคร่ืองประดับที่มีการ
ปรับเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง หรือเคร่ืองประดับที่ปรับเปลี่ยนชนิดและรูปแบบการ
สวมใส่  (Transformable Jewelry) เช่น การปรับเปลี่ยนจากแหวนไปเป็นก าไลข้อมือ การ
ปรับเปลี่ยนจากสร้อยคอไปเป็นต่างหู โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบนัน้ สามารถปรับเปลี่ยนได้โดย
การ พบั บิด คลี่ ถอดประกอบ การใช้แม่เหล็ก หรือเกิดการปรับเปลี่ยนจากการสวมใส ่เป็นต้น 

2. จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านศิลปะโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม และประติมากรรมของมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

จากการศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัย
รัตนโกสินทร์นัน้ ได้ผลว่า เป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถท าการศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากที่สุด เนื่องจาก ตัวสถาปัตยกรรมนัน้หลายๆแห่งยังคงอยู่ในสภาพที่ดีและได้รับการ
บูรณะให้มีความสมบูรณ์จากหน่วยงานต่างๆในปัจจุบัน ท าให้สามารถวิเคราะห์ โครงสร้าง 
รูปแบบ สีสัน  และวัสดุ ได้โดยตรง ท าให้ เกิดความชัดเจนในงานวิจัยได้มากกว่ามรดก
สถาปัตยกรรมจากยุคสมยัอ่ืนๆ ผู้วิจยัจึงได้เลือก วดัอรุณราชวราราม ซึง่เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม
ไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากวดัอรุณราชวราราม นัน้เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคณุค่าทาง
ประวติัศาสตร์ของประเทศไทยเป็นสมบติัของคนไทยทัง้ชาติ 

การศึกษาพระปรางค์  วัดอ รุณ ราชวราราม   ได้ผลว่า  ด้ าน โครงส ร้าง
สถาปัตยกรรมของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม นัน้ เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลาย
ชนิดเข้าด้วยกนั โดยมีจดุเด่นคือ โครงสร้างของพระปรางค์ที่มีการไล่ระดบัย่อมมุลดขัน้ขึน้ไปในแต่
ละชัน้ และลักษณะรูปทรง “จอมแห” การออกแบบส่วนใหญ่เน้นความสมมาตร และแฝง
ความหมายของคติจักรวาลตามไตรภูมิโลกวินิจฉัย ส่วนด้านประติมากรรมของ พระปรางค์ วัด
อรุณราชวราราม นัน้ เน้นการแฝงความหมายของคติจกัรวาลตามไตรภูมิโลกวินิจฉัย แต่สิ่งที่โดด
เด่นที่สุดคือ การใช้กระจกสี เคร่ืองเซรามิกส์ และกระเบือ้งเคลือบนับพันๆชิน้ น ามาประกอบ
รวมกันให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ ซึ่งการผสมผสานระหว่างลวดลายไทยและ
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ลวดลายจีน ซึง่ลวดลายเหลา่นีส้ื่อถึงพืชพรรณใน “ป่าหิมพานต์” ที่ตัง้อยู่บนเชิงเขาพระสเุมรุนัน่เอง 
ลวดลายส่วนใหญ่เป็นการออกแบบที่เน้นความสมมาตรและมีการจัดองค์ประกอบที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เน้นใช้โทนสีที่สดใสและมีความหลากหลาย 

3. บู รณ าการองค์ความ รู้ รูปแบบเค ร่ืองประดับป รับ เปลี่ ยนได้และมรดก
สถาปัตยกรรมไทย สูก่ารออกแบบเคร่ืองประดบั 

การวิจัยและพัฒนา ในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย 
ร่วมกับการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ ร่วมกบัผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการอก
แบบเคร่ืองประดบั จ านวน 3 ท่าน และ ผู้ เชี่ยวชาญด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จ านวน 2 ท่าน  

 

ภาพประกอบ 127 การพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้และมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
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ภาพประกอบ 128 ตวัอย่างชิน้สว่นของเคร่ืองประดบัที่พฒันามาจากประติมากรรมตกแต่งรอบ 
พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 
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ภาพประกอบ 129 แผ่นอะคริลิกที่สกรีนลายด้วยเทคนิค UV Printing 

 

ภาพประกอบ 130 การพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบัรูปแบบต่างๆ 
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ภาพประกอบ 131 แว็กซ์ของต้นแบบเคร่ืองประดบั ที่หล่อจากเคร่ือง RP 

 

ภาพประกอบ 132 ต้นแบบงานหลอ่ 

 

ภาพประกอบ 133 ต้นแบบงานเคร่ืองประดบัที่ผ่านการขดัตกแต่ง 
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ภาพประกอบ 134 ภาพตวัอย่างผลงานจริง 
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อภปิรายผล 
งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดก

สถาปัตยกรรมไทย พบว่าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์ความรู้ ที่เก่ียวข้องกับ
เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ และมรดกสถาปัตยกรรมไทย สามารถแบ่งองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศกึษาออกเป็น 2 สว่น ได้แก ่

ด้านเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
องค์ความรู้ รูปแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ ได้ผลออกมาเป็นการแบ่งรูปแบบได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่ เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ , เคร่ืองประดับแบบปรับเปลี่ยนสีสัน , 
เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว และ เคร่ืองประดบัแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

ด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์
ความรู้ ได้ผลสรุปว่า สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นัน้เป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถ
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ท าให้เกิดความชัดเจนในงานวิจัยได้
มากกว่ามรดกสถาปัตยกรรมจากยุคสมยัอ่ืนๆ ผู้วิจยัจึงได้เลือก วดัอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมยัรัตนโกสินทร์ เนื่องจากวัดอรุณราชวราราม นัน้เป็นสถาปัตยกรรมที่
ทรงคณุค่าทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทยเป็นสมบติัของคนไทยทัง้ชาติ และจากการศกึษาพระ
ปรางค์ วัดอรุณราชวราราม  ได้ผลว่า ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ พระปรางค์ วัดอรุณ
ราชวราราม นัน้ เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยมีจุดเด่นคือ ลกัษณะ
รูปทรง “จอมแห” การออกแบบส่วนใหญ่เน้นความสมมาตร และแฝงความหมายของคติจักรวาล
ตามไตรภูมิโลกวินิจฉัย ส่วนด้านประติมากรรมของ พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม นัน้ สิ่งที่โดด
เด่นที่สุดคือ การใช้กระจกสี เคร่ืองเซรามิกส์ และกระเบือ้งเคลือบนับพันๆชิน้ น ามาประกอบ
รวมกันให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ ซึ่งการผสมผสานระหว่างลวดลายไทยและ
ลวดลายจีน ซึง่ลวดลายเหลา่นีส้ื่อถึงพืชพรรณใน “ป่าหิมพานต์” 

จากการวิเคราะห์องค์ความรู้ข้างต้นพบว่า มรดกสถาปัตยกรรมไทย พระปรางค์
วดัอรุณราชวราราม นัน้มีความเป็นไปได้ที่จะน าไปพฒันาต่อยอดร่วมกบัเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยน
ได้ ผู้ วิจยัจึงได้น าแรงบนัดาลใจจากลวดลายประติมากรรมตกแต่งรอบพระปรางค์ มาต่อยอดตัด
ทอนให้มีความเรียบง่ายและร่วมสมัยมากขึน้ เพื่อน ามาออกเป็นเป็นชุดเคร่ืองประดับที่สามารถ
ถอดประกอบ และเลือกปรับเปลี่ยนรูปแบบ วสัดุ และสีสนั ได้ตามที่ผู้สวมใส่ต้องการ และยังเป็น
เคร่ืองประดับที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และสามารถสร้างมูลค่าให้กับมรดกสถาปัตยกรรมไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ให้
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ความส าคัญกับ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง(Creative, 
Culture & High Value Services) ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในอุตสาหกรรมที่ ต้องใช้ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสินค้าและการบริการ  (กระทรวง
อตุสาหกรรม, 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากงานวิจยัเร่ือง การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดก

สถาปัตยกรรมไทย มีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. ในการผลิตสามารถพัฒนารูปแบบของเคร่ืองประดับให้มีความหลากหลาย

มากกว่านี  ้ในส่วนของตัวเรือน และชิน้ส่วนต่างๆ รวมถึงลวดลายที่น ามาสกรีนลงอะคริลิก 
นอกจากนีส้ามารถเพิ่มความหลายหลายของวสัดทุี่ใช้ได้ เช่น การใช้กระเบือ้งเซรามิกส์ เป็นต้น 

2. ในการออกแบบสามารถพฒันารูปแบบการปรับเปลี่ยนให้มีความหลายหลาย 
และมีประสิทธิภาพมาขึน้ ทัง้ในด้านของความแข็งแรงคงทน ความสะดวกในการสวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือสามารถเพิ่มรูปแบบการปรับเปลี่ยนให่มีความหลายหลาย มากกว่าหนึ่งหรือ
สองรูปแบบในหนึ่งผลิตภณัฑ์ได้ 

3. ในการออกแบบสามารถน าแรงบลัดาลใจจากมรดกสถาปัตยกกรมไทยแหล่ง
อ่ืนๆ มาพฒันาต่อยอดเข้ากบัการปรับเปลี่ยนเคร่ืองประดบัรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ๆสูท้่องตลาดต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
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แบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านเคร่ืองประดับ 
เร่ือง 

การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 
 
วัตถุประสงค์ 
 แบบสอบถามความคดิเห็นเพื่อประเมนิและคดัเลือกรูปแบบในการออกแบบ ส าหรบั
ผู้เชี่ยวชาญพจิารณา ประเมนิ และให้ค าแนะน า เป็นส่วนหนึ่งของวจิยั เรื่อง การพัฒนาและ
ออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ของ นางสาวนนัท์นภสั 
วิศาลโภคะ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อคดัเลือกรูปแบบในการออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย
เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้จากมรดกสถาปัตยกรรมไทยต่อไป 
 
 
ค าจีแ้จง: ขอความร่วมมอืจากท่านช่วยแสดงความคดิเหน็ตาม ความเป็นจรงิ 
 
1. หากพูดถึงเครื่องประดบัปรบัเปลี่ยนได้ (Multifunction Jewelry) ท่านคิดถึงเครื่องประดับ
รปูแบบใด 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2. การจดัแยกประเภทรูปแบบเครื่องประดบัปรบัเปลี่ยนได้ตามตารางต่อไปนี้ ท่านมคีวามคดิ
เหน็ชอบหรอืไม่อย่างไร 

เครื่องประดบัแบบ
ปรบัเปลีย่นคุณสมบตั ิ

เครื่องประดบัแบบ
ปรบัเปลีย่นสสีนั 

เครื่องประดบัแบบ
ปรบัเปลีย่นการเคลื่อนไหว 

เครื่องประดบัแบบ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบ 

2.1 เครื่องประดบัแบบปรบัเปลีย่นคุณสมบตั ิ
...............................................................................................................................................  
2.2 เครื่องประดบัแบบปรบัเปลีย่นสสีนั 
...............................................................................................................................................  
2.3 เครื่องประดบัแบบปรบัเปลีย่นการเคลื่อนไหว 
...............................................................................................................................................  
2.4 เครื่องประดบัแบบปรบัเปลีย่นรปูแบบ 
...............................................................................................................................................  
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3. ท่านคิดว่ารูปแบบเครื่องประดับหรือกลไกแบบใด ที่เหมาะสมต่อการน ามาออกแบบ
เครื่องประดบัปรบัเปลีย่นไดจ้ากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

โดยกลุ่มผูบ้รโิภค คอื กลุ่มผูบ้รโิภคเจนวาย (Generation Y) เพศหญงิ อายุ 25-35 ปี ที่
อยู่ในกลุ่มของผู้บรโิภค Aniti-Boring ที่ชื่นชอบสไตล์การออกแบบในรูปแบบ Happiness Play 
และ Heritage Fusion ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่มรีสนิยมทางด้านศลิปะที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
สนใจในงานคราฟต์งานฝีมอื และงานศลิปะร่วมสมยั มกี าลงัซื้อและใหค้วามส าคญักบัความพงึ
พอใจในสิง่ทีจ่ะเลอืกซือ้ นิยมเลอืกซือ้เครื่องประดบัทีม่สีสีนั 

 

เคร่ืองประดบัแบบ
ปรบัเปล่ียนคณุสมบติั 

เคร่ืองประดบัแบบ
ปรบัเปล่ียนสีสนั 

เคร่ืองประดบัแบบ
ปรบัเปล่ียนการเคลื่อนไหว 

เคร่ืองประดบัแบบ
ปรบัเปล่ียนรปูแบบ 

Activity Tracking 
ปรับเปล่ียนสีสนั 
จากอญัมณี 

กลไกการขยบัของร่างกาย
หรือการหมนุจากมนษุย์ 

แยกชิน้ส่วนด้วยกา 
รถอดประกอบ 

   
 
 

LED’s Elecronics 
ปรับเปล่ียนสีสนั 
จากแมททีเรียล 

กลไหพลงังานไฟฟ้า 
และอิเล็กโทรนิกส์ 

แยกชิน้ส่วนด้วยการ 
สอดประกบ 

   
 
 

ปรับเปล่ียนไปเป็น 
โปรดกัส์รูปแบบอื่น 

ปรับเปล่ียนสีสนั 
จากเทคโนโลยี 

กลไกพลงังานแม่เหล็ก  
หรือพลงังานน า้ 

ปรับเปล่ียนรูปแบบและ 
ประเภทของ
เคร่ืองประดบั 

   
 
 

 
(หมายเหตุ: เครื่องมอืที่ใชใ้นการสมัภาษณ์ เป็นการจดบนัทกึด้วยสมุดบนัทกึ และใช้เครื่องอดั
บนัทกึเสยีง) 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เพื่อประเมินและคัดเลือกรูปแบบในการออกแบบ 
โดยผู้ เชี่ยวชาญ เร่ือง  

การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินและคัดเลือกรูปแบบในการออกแบบ ส าหรับ
ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณา ประเมิน และให้ค าแนะน า เป็นส่วนหนึ่งของวิจัย เร่ือง การพัฒนาและ

ออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ของ นางสาวนนัท์นภสั 
วิศาลโภคะ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อคดัเลือกรูปแบบในการออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย
ต่อไป ทัง้นีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี ้
 
 
ค าจีแ้จง: แบบประเมินนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 การประเมินแบบร่าง ขอความกรุณาผู้ เชี่ยวชาญโปรดพิจารณาเลือกรูปแบบที่
ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สดุจากรูปแบบต่อไปนี ้โดยใส่ค่าระดบัคะแนนความคิดเห็นของท่าน ในช่อง
ด้านหลงั ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ดีมาก 
4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ดี 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น น้อย 
1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น น้อยมาก 

 ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ  
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แบบร่างที่ 1

 
ภาพที่ 1 แบบร่างที่ 1 

ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1. หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1.1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ      

1.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด      

1.3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั      

1.4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้      

2. หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

2.1 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน      

2.2 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต      
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ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

2.3 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้ 

3. หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

3.1 รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม      

รวมคะแนน  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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แบบร่างที่ 2

 
ภาพที่ 2 แบบร่างที่ 2 

ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1. หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1.1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ      

1.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด      

1.3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั      

1.4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้      

2. หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

2.1 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน      

2.2 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต      
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ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

2.3 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้ 

3. หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

3.1 รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม      

รวมคะแนน  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบร่างที่ 3

 
ภาพที่ 3 แบบร่างที่ 3 

ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1. หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1.1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ      

1.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด      

1.3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั      

1.4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้      

2. หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

2.1 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน      

2.2 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต      
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ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

2.3 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้ 

3. หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

3.1 รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม      

รวมคะแนน  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบร่างที่ 4

 
ภาพที่ 4 แบบร่างที่ 4 

ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1. หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1.1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ      

1.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด      

1.3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั      

1.4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้      

2. หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

2.1 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน      

2.2 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต      
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ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

2.3 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้ 

3. หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

3.1 รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม      

รวมคะแนน  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบร่างที่ 5

 
ภาพที่ 5 แบบร่างที่ 5 

ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1. หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1.1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ      

1.2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด      

1.3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั      

1.4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้      

2. หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

2.1 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน      

2.2 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต      
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ค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

2.3 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้ 

3. หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

3.1 รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม      

รวมคะแนน  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เพ่ือประเมินและคดัเลือกรปูแบบในการออกแบบ 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ เรื่อง  
การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินและคัดเลือกรูปแบบในการออกแบบ ส าหรับ
ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณา ประเมิน และให้ค าแนะน า เป็นส่วนหนึ่งของวิจัย เร่ือง การพัฒนาและ

ออกแบบเคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย ของ นางสาวนนัท์นภสั 
วิศาลโภคะ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อคดัเลือกรูปแบบในการออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย
ต่อไป ทัง้นีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี ้
 
 
ค าจ้ีแจง: แบบประเมนิน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 การประเมนิแบบร่าง ขอความกรุณาผูเ้ชีย่วชาญโปรดพจิารณาเลอืกรปูแบบที่
ท่านเหน็ว่าเหมาะสมที่สุดจากรูปแบบต่อไปนี้ โดยใส่ค่าระดบัคะแนนความคดิเหน็ของท่าน ใน
ช่องดา้นหลงั ดงันี้ 

5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 
3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ด 

 ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 
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ประเด็นค าถามเพ่ือประเมินและคัดเลือกรูปแบบในการผลิต 

ประเด็นค าถามที่ 1: หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1.1 ท่านคิดว่าเคร่ืองประดับปรับเปล่ียนได้รูปแบบใดมีความสวยงามน่าสนใจ 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 

   

 

  

      

1.2 ท่านคิดว่ารูปแบบใดมีการใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 

   

 

  

      

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
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ประเด็นค าถามที่ 2: หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

2.1 วัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน แข็งแรงทนทาน 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 

   

 

  

      

2.2 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอุตสาหกรรมได้ 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 

   

 

  

      

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นค าถามที่ 3: หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

3.1 รูปแบบสามารถส่ือถึง พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 

   

 

  

      

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

 แบบสอบถามความพึงพอใจนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิจัย เร่ือง การพัฒนาและออกแบบ

เคร่ืองประดับปรับเปลี่ ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย  ของ นางสาวนันท์นภัส        
วิศาลโภคะ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จดัท าขึน้เพื่อประเมินความพงึพอใจ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ในด้านต่างๆ 
 
 
ตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับตัวท่าน โดยการเขียนเคร่ืองหมาย ✔ ลงใน O และขอ
ความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
 
1.เพศ 

O ชาย   O หญิง 
2.อายุ 

O ต ่ากว่า 20 ปี  O 21-30 ปี   O 31-40 ปี   

O 41-50 ปี  O มากกว่า 50 ปี 
3.ระดับการศึกษา 

O มธัยมศกึษา หรือเทียบเท่า O ปริญญาตรี  
O ปริญญาโท    O ปริญญาเอก 

4.อาชีพ 
O รับราชการ  O พนกังานรัฐวิสาหกิจ  O พนกังานบริษัทเอกชน 

O อาชีพอิสระ  O นิสิต / นกัศกึษา  O อ่ืนๆ 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

O ต ่ากว่า 15,000 บาท  O 15,000-30,000 บาท  

O 30,000-60,000 บาท  O 60,000-100,000 บาท   
O มากกว่า 100,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ค าชีแ้จง: เขียนเคร่ืองหมาย ✔ ลงในช่องระดบัความพึงพอใจ และขอความกรุณาเลือกตอบตาม
ความเป็นจริง 
 

ข้อ ค าถาม 

ความพึงพอใจ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
มาก 
(1) 

1. การประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย 
1.1 รูปแบบการปรับเปลี่ยนของเคร่ืองประดับ มีความ

น่าสนใจ 
     

1.2 แนวคิดในการออกแบบมีความน่าสนใจ      
1.3 สามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั      
1.4 วสัดมุีความแข็งแรงคงทน เหมาะสมกบัการใช้งาน      
2. ด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย: วัดอรุณราชวราราม 
2.1 รูปแบบเคร่ืองประดับสามารถสื่อถึง พระปรางค์ 

วดัอรุณราชวราราม 
     

3. ความน่าสนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
3.1 น่าสนใจ      
3.2 ไม่น่าสนใจ      
4. ราคาที่เหมาะสม 
4.1 100 - 500 บาท      
4.2 500 -1,000 บาท      
4.3 1,000 - 3,000 บาท      
4.4 3,000 บาท ขึน้ไป      

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พิจารณาประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั 

การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

 
แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจยั (IOC) ส าหรับผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณา 

ประเมินผล ให้ค าแนะน า แบบสอบถามความค ิด เห ็น เรื่อง “การพฒันาและออกแบบ
เคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย” 
 
งานวิจัยเร่ือง: การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

ผู้วิจัย: นางสาวนนัท์นภสั วิศาลโภคะ 

ค าชีแ้จง: ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาค าถาม ส าหรับการวิจัยแต่ละข้อ ว่ามีความ

เหมาะสม ไม่ขดัจริยธรรม ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องให้เขียน ✓ ที่ช่อง +1, ไม่แน่ใจที่ช่อง 
0, ไม่สอดคล้องที่ช่อง -1 และกรุณาให้ค าแนะน า 
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ตอนที่ 1 

ภาพที่ 1 แบบร่างที่ 1 

จากข้อมลูดงักลา่วน ามาสูแ่บบประเมินซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ     

2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด     

3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั     

4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้     

หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

5 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน     
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6 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต     

7 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้     

หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

8 
รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวรา
ราม 

    

รวมคะแนน  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพที่ 2 แบบร่างที่ 2 

จากข้อมลูดงักลา่วน ามาสูแ่บบประเมินซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ     

2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด     

3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั     

4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้     

หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

5 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน     

6 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต     
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7 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้     

หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

8 
รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวรา
ราม 

    

รวมคะแนน  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพที่ 3 แบบร่างที่ 3 

จากข้อมลูดงักลา่วน ามาสูแ่บบประเมินซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ     

2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด     

3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั     

4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้     

หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

5 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน     

6 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต     
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7 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้     

หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

8 
รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวรา
ราม 

    

รวมคะแนน  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพที่ 4 แบบร่างที่ 4 

จากข้อมลูดงักลา่วน ามาสูแ่บบประเมินซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ     

2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด     

3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั     

4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้     

หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

5 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน     

6 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต     
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7 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้     

หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

8 
รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวรา
ราม 

    

รวมคะแนน  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพที่ 5 แบบร่างที่ 5 

จากข้อมลูดงักลา่วน ามาสูแ่บบประเมินซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1 รูปแบบมีความสวยงามน่าสนใจ     

2 รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคิด     

3 ผลิตภณัฑ์ในคอลเลคชัน่ มีความสอดคล้องกนั     

4 การใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้     

หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

5 วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน     

6 ใช้แรงงานฝีมือในการผลิต     
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7 สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้     

หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

8 
รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวรา
ราม 

    

รวมคะแนน  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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ตอนที่ 2: การประเมินเพื่อคดัเลือกแนวคิด (Concept) จากอตัลกัษณ์ของ พระปรางค์ วดัอรุณรา
ชราราม สูก่ารออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

อัตลักษณ์ด้านประติมากรรม 

1 

  ประติมากรรมที่พระปรางค์สว่นฐาน: ยกัษ์แบก, กระบี่แบก และ เทวดาแบก 

 

    

2 
 

  ประติมากรรมตกแต่ง ที่สื่อถึงพืชพรรณในป่าหิมพานต์ 

 

    

3 
 

  วสัดทุี่ใช้ในการตกแต่ง: กระจกสี เคร่ืองเซรามิกส์ และกระเบือ้งเคลือบ 

 

    

4 

    การใช้โทนสีที่มีความสดใส หลากหลาย 
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ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 

ความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

อัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม 

5 

  โครงสร้างทรงจอมแห 

 

    

6 
 

  การออกแบบที่เน้นความสมมาตร 

 

    

7 
 

  การแฝงความหมายของคติจกัรวาลตามไตรภมูิโลกวินิจฉยั 

 

    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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แบบตรวจความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 

งานวิจัยเร่ือง: การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

ผู้วิจัย: นางสาวนนัท์นภสั วิศาลโภคะ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย:  
 1.เพื่อศกึษารูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ 
 2. เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ด้านศิลปะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ 
ประติมากรรมของมรดกสถาปัตยกรรมไทย  
 3. เพื่ อบู รณ าการองค์ความ รู้ รูปแบบเค ร่ืองประดับป รับ เปลี่ ยนได้และมรดก 
สถาปัตยกรรมไทยสูก่ารออกแบบเคร่ืองประดบั 

ค าชีแ้จง: โปรดพิจารณาข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี ้ว่ามีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของ การวิจยัและประเด็นที่ต้องการวดัหรือไม่เพียงใด  

ประเด็นที่ต้องการวัด: เพื่อประเมินและคดัเลือกรูปแบบในการผลิต  
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แบบสอบถาม 
ระดับความ
สอดคล้อง 

ค่า 
IOC 

ข้อ ค าถาม 

สอด 

คล้อง 
(1) 

ไม่
แน่ใจ 

(0) 

ไม่
สอด 

คล้อง 
(-1) 

ประเด็นค าถามที่ 1: หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ 

1 

ท่านคิดว่าเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้รูปแบบใดมีความสวยงามน่าสนใจ 

 

    

2 

ท่านคิดว่ารูปแบบใดมีการใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้ 

 

    

ประเด็นค าถามที่ 2: หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต 

3 

วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน แข็งแรงทนทาน 

 

    

4 

สามารถท าซ า้ และผลิตใช้เชิงอตุสาหกรรมได้ 
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แบบสอบถาม 
ระดับความ
สอดคล้อง 

ค่า 
IOC 

ข้อ ค าถาม 

สอด 

คล้อง 
(1) 

ไม่
แน่ใจ 

(0) 

ไม่
สอด 

คล้อง 
(-1) 

ประเด็นค าถามที่ 3: หลักเกณฑ์ด้านการสื่อถึงมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

5 

รูปแบบสามารถสื่อถึง พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 

 

    

 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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แบบตรวจความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 

งานวิจัยเร่ือง: การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ จากมรดกสถาปัตยกรรมไทย 

ผู้วิจัย: นางสาวนนัท์นภสั วิศาลโภคะ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย:  
 1.เพื่อศกึษารูปแบบเคร่ืองประดบัปรับเปลี่ยนได้ 
 2. เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ด้านศิลปะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ 
ประติมากรรมของมรดกสถาปัตยกรรมไทย  
 3. เพื่ อบู รณ าการองค์ความ รู้ รูปแบบเค ร่ืองประดับป รับ เปลี่ ยนได้และมรดก 
สถาปัตยกรรมไทยสูก่ารออกแบบเคร่ืองประดบั 

ค าชีแ้จง: โปรดพิจารณาข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี ้ว่ามีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของ การวิจยัและประเด็นที่ต้องการวดัหรือไม่เพียงใด  

ประเด็นที่ ต้องการวัด: เพื่อประเมินความพึงพอใจ เคร่ืองประดับปรับเปลี่ยนได้ จากมรดก
สถาปัตยกรรมไทย  
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แบบสอบถาม ระดับความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
ข้อ ค าถาม 

สอด 
คล้อง 
(1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอด 
คล้อง 
(-1) 

ประเด็นค าถามที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

1.1 ชาย     

1.2 หญิง     

2. อายุ 

2.1 ต ่ากว่า 20 ปี     

2.2 21-30 ปี     

2.3 31-40 ปี     

2.4 มากว่า 50 ปี     

3. ระดับการศึกษา 

3.1 มธัยมศกึษา หรือเทียบเท่า     

3.2 ปริญญาตรี     

3.3 ปริญญาโท     

3.4 ปริญญาเอก     

4. อาชีพ 

4.1 รับราชการ     

4.2 พนกังานรัฐวิสาหกิจ     

4.3 พนกังานบริษัทเอกชน     
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4.4 อาชีพอิสระ     

4.5 นิสิต / นกัศกึษา     

4.6 อ่ืนๆ:     

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5.1 ต ่ากว่า 15,000 บาท     

5.2 15,000-30,000 บาท     

5.3 30,000-60,000 บาท     

5.4 60,000-100,000 บาท     

5.5 มากกว่า 100,000 บาท     

ประเด็นค าถามที่ 2: ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1. การประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย 

1.1 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนของเคร่ืองประดบัมีความ
น่าสนใจ 

    

1.2 แนวคิดในการออกแบบมีความน่าสนใจ     

1.3 สามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั     

1.4 
วสัดมุีความแข็งแรงคงทน เหมาะสมกบัการใช้
งาน 

    

2. ด้านมรดกสถาปัตยกรรมไทย: วัดอรุณราชวราราม 

2.1 
รูปแบบเคร่ืองประดบัสามารถสื่อถึง พระปรางค์  
วดัอรุณราชวราราม 

    

3. ความน่าสนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3.1 น่าสนใจ     



  202 

3.1 ไม่น่าสนใจ     

4. ท่านคิดว่าระดับราคาท่ีเหมาะสมควรอยู่ท่ีเท่าใด 

4.1 100 - 500 บาท     

4.2 500 -1,000 บาท     

4.3 1,000 - 3,000 บาท     

4.4 3,000 บาท ขึน้ไป     

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  



  203 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้ เช่ียวชาญ  
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ภาคผนวก ค 

จริยธรรมในมนุษย์  



  210 

  



  211 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

เอกสารแสดงการเผยแพร่บทความวิจยั  
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ภาคผนวก จ 

เอกสารแสดงการจดสิทธิบตัร 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นนัท์นภสั วิศาลโภคะ 
วัน เดือน ปี เกิด 07 สิงหาคม 2538 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2551  

ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนสตรีวิทยา  
พ.ศ.2557   
สาขาออกแบบทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   
จาก มหาลยัศรีนคริทรวิโรฒ  
พ.ศ.2561  
สาขานวตักรรมการออกแบบ คณะวิทยาลยัอตุสาหกรรมร้างสรรค์   
จาก มหาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 333/180 หมู่บ้านการ์เด้นซิตีล้ากนู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ ถนน
ประชาชื่น กรุงเทพฯ 10210   
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