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บทคดัย่อ 
การออกแบบเคร่ืองประดับชุด Life in the “Andaman”  

มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่ิงมีชีวิตแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เพื่อสร้าง
เคร่ืองประดับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ือศึกษาการสร้าง
เคร่ืองประดบัด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เร่ิมศึกษาขอ้มูลของทะเลอนัดามนั
เพ่ือได้ทราบถึงท่ีตั้งและทรัพยากรใตท้อ้งทะเลอนัดามนัมาออกแบบให้
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องส าหรับปริญญา
นิพนธ์ ได้แก่ วสัดุที่ใช้ในการท าเคร่ืองประดับ หลักการออกแบบ 
การข้ึนตน้รูปแบบ กระบวนการหล่อโละ การฝังอญัมณี และทฤษฎีการ
ชุบเคลือบผิว สร้างเป็นชุดเคร่ืองประดบัพร้อมทั้งวิเคราะห์แบบควบคู่กบั
การศึกษารายละเอียดในเน้ือหากระบวนการผลิตแ ล ะ แก้ปัญหาใ น
ระหว่า งการผลิต สรุปเป็นผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
เพ่ือประเมินความพึงพอใจผ่านผูเ้ช่ียวชาญ น ามาค านวณเป็นร้อยละจาก
ทั้ง 3 ปัจจยัท่ีก าหนด  ได้ดังน้ี ด้านความสวยงาม อยู่ท่ีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 73.5 ดา้นประโยชน์ใช้สอย ระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ร้อยละ 60 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 80 สรุปผลค านวณเปอร์เซ็นต์น ามาสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง 
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคญั : ชีวิต, อนัดามนั 
 

Abstract 
Jewelry Design Life in the "Andaman". Jewelry to promote 

tourism. To study the creatures along the Andaman coast. And to study 
the creation of jewelry with basic tools. Information from the Andaman 
Sea to be aware of the resources and the sea was designed to be 
unique. Various theories for the project, including the material used to 
make jewelry. Design principles the starting format Metal casting 
process and embedded jewels theory plating.  Create a jewelry 
collection and analysis with a detailed study of the content, process 
and solutions during production. The result is a satisfaction rating 

online through Google Form to calculate the percentage of the three 
factors that determine the aesthetic. The most satisfying 73.5, the level 
of customer satisfaction. 24, some 2.5 satisfaction level of functionality. The 
most satisfying 60, the level of customer satisfaction. 24 fairly satisfied. 14, 2 
satisfaction creative side. The most satisfying 80, the level of customer 
satisfaction. 15.6, average satisfaction level of 4.4 to calculate the 
percentage sum to create a bar chart. Use as a guide for further studies. 
 
KEYWORDS : life, Andaman  
 

1. บทน า 
ทะเลอนัดามนั เป็นทะเลท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นส่วน

หน่ึงของมหาสมุทรอินเดีย ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของไทยมีความยาวจาก
เหนือจรดใต้โดยประมาณ  1,200 กิโลเมตร เร่ิมต้นจากจงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง และปิดทา้ยท่ีจงัหวดั
สตูล ส าหรับชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีความสมบรูณ์ของทรัพยากรเป็นอยา่ง
มาก เป็นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตใต้ท้องทะเลมากมาย จนท าให้กลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งด าน ้ายอดนิยมติดอนัดบัโลกโดยเฉพาะแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพเพ่ือการท่องเท่ียว อาทิเช่น ชายหาด 
ป่าบก และแหล่งปะการังท่ีมีพ้ืนท่ีแนวปะการังก่อตวัโดยแนวปะการัง
ส่วนใหญ่มีระบบนิเวศน์ท่ีมีความสมบูรณ์และสัตว์มีชีวิตใต้น ้ า เช่น 
ก ัลปังห า  ปลาดาวน ้ า เงิน  เต ่าตนุ ปลาขี้ ต งั เบ ็ดฟ้า  ปลาการ์ต ูน 
ปลาหมึกยกัษ ์เป็นตน้  
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว ผูจ้ดัท  ามีแนวคิดท่ี
จะน าเอกลกัษณ์โดดเด่นของทะเลอนัดามนัมาสร้างเป็นชุดเคร่ืองประดบั
เงิน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยในรูปแบบ
เคร่ืองประดบั จากแนวคิดเคร่ืองประดบัชุด Life in the “Andaman”  

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาส่ิงมีชีวิตแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
2.2 เพ่ือสร้างเคร่ืองประดบัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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2.3  เ พื่อประเมินความพึงพอใจของผู ้เ ช่ียวชาญ ผู ้ผลิต 
ผู ้จ  าหน่าย ผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบัชุด Life in the “Andaman” 
 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในการด าเนินการท าวิจยั การออกแบบเคร่ืองประดบัชุด life 
in the “Andaman” ผูวิ้จยัได้ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือให้สองคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาเอกลักษณ์ของทะเลอันดามัน ได้แก่ ข้อมูลความ
เป็นมาจนถึงลกัษณะของทะเลอนัดามนั 
 3.2 ออกแบบเคร่ืองประดบัจากเอกลกัษณ์ของทะเลอนัดามนั 
โดยใชห้ลกัการและองคป์ระกอบในการออกแบบเคร่ืองประดบั 
 3.3 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย 
และผู ้บ ริโภค เค ร่ืองป ระดับ ชุ ด  Life in the “Andaman” โดยออก
แบบสอบถามดว้ยระบบออนไลน์ Google Form จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
93 คน โดยแบ่งเป็น 3 ปัจจยั ดงัน้ี ด้านความสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้
สอย และดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 
 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การออกแบบเคร่ืองประดบัชุด Life in the “Andaman” ผูวิ้จยั
ได้ด าเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาให้สอดคล้องตาม
วัต ถุประสงค์ของการวิจัย ท่ี ก าหนดไว้เพ่ื อ วิ เคราะห์ ข้อมู ลตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองประดบัชุด Life 
in the “Andaman” พบว่า ในการออกแบบผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการ
ออกแบบและการจดัองค์ประกอบต่างๆ มาจากส่ิงมีชีวิตใตท้อ้งทะเล
อนัดามัน ได้แก่ ปลาหมึกยกัษ์และปะการังเป็นเข็มกลัด และหนวด
ปลาหมึกยกัษ ์เป็นต่างหู     
 
               

 
รูปท่ี 1 ภาพสเกตซ์แบบเขม็กลดั 

 

. 4.2 วิเคราะห์วสัดุเคร่ืองประดบั เคร่ืองประดบัชุด Life in the 
“Andaman” ทั้งเข็มกลัดและต่างหูจะเน้นการข้ึนตน้แบบแว็กซ์ด้วยมือ
ทั้งหมด เน่ืองจากประหยดัเวลาและได้งานท่ีมีความธรรมชาติ เพราะ
ตอ้งการให้งานมีความพล้ิวไหวเสมือนจริงเม่ือใชง้าน 

 
 

ประเภท
เคร่ืองประดบั 

 
กวา้ง 
(ซ.ม.) 

 
ยาว 
(ซ.ม.) 

 
วสัดุ 

จ านวนพลอย (เมด็)  
รูปทรง สี 

ขาว 
สี
ม่วง 

สีด า 

1. เขม็กลดั 
- ตวัปลาหมึก 13 6.5 เงิน 98 125 2 กลม 
- ปะการัง 5.5 15 เงิน 31 - - กลม 
2. ต่างหู 4.5 9 เงิน - - -  

รวม 256 เมด็ 
 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองประดบัลวดลาย

ของปลาหมึกยกัษแ์ละปะการัง ในการออกแบบคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้นวคิด
ในการออกแบบของ ปริศนา บุญศักด์ิ (2555;10-29) เป็นหลักในการ
ออกแบบ 

 

 
       รูปท่ี 2 การข้ึนตน้ช้ินงานเคร่ืองประดบั 

         
    รูปท่ี 3 ช้ินงานส าเร็จ 

 
  4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มผู ้บริโภคท่ีมี ต่อ

เคร่ืองประดับชุด Life in the “Andaman” สรุปเป็นผลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ น ามาค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากทั้ง 3 ปัจจยัที่ก  าหนด 
ได้ดังน้ี ด้านความสวยงาม ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 73.5,
ระดบัความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24, ระดบัความพึงพอใจพอใช้ ร้อยละ
2.5 ด้านประโยชน์ใช้สอย ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 60,
ระดบัความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24, ระดบัความพึงพอใจพอใช้ ร้อยละ 
14, ระดบัความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ระดับ
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ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 80,ระดบัความพึงพอใจมาก 15.6, ระดบั
ความพึงพอใจพอใช้ ร้อยละ 4.4 แสดงถึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก
พึงพอใจกบัผลงานท่ีน ามาเสนอ 

 

 
รูปท่ี 4 แผนภูมิแสดงขอ้มูลโดยสรุปของแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
รูปท่ี 5 การออกแบบเคร่ืองประดบัชุด Life in the “Andaman” 

 

5. สรุป 
การออกแบบ เค ร่ืองประดับ ชุด  Life in the “Andaman” 

ผู ้จ ัดท าวิจัยได้เร่ิมศึกษาข้อมูลของทะเลอันดามันเพ่ือได้ทราบถึง
ทรัพยากรใตท้้องทะเลอนัดามนัมาออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น 
ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปริญญานิพนธ์ ไดแ้ก่ วสัดุท่ีใช้ใน
การท าเคร่ืองประดบั หลกัการออกแบบ การข้ึนตน้รูปแบบ กระบวนการ
หล่อโลหะ การฝังอัญมณี และทฤษฎีการชุบเคลือบผิว สร้างเป็นชุด
เคร่ืองประดบัพร้อมทั้งวิเคราะห์แบบควบคู่กบัการศึกษารายละเอียดใน
เน้ือหากระบวนการผลิตและแก้ปัญหาในระหว่างการผลิต สรุปเป็นผล
จากแบบประเมินความพึงพอใจ น ามาค านวณเป็นร้อยละจากทั้ง 3 
ปัจจยัที่ก  าหนด ได้ด ังน้ี  ด้านความสวยงาม ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 73.5, ระดบัความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24, ระดบัความพึง
พอใจพอใช้ ร้อยละ 2.5 ด้านประโยชน์ใช้สอย ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 60, ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24, ระดับความพึง

พอใจพอใช้ ร้อยละ 14, ระดบัความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 2 ดา้นความคิด
สร้างสรรค์ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 80, ระดับความพึง
พอใจมาก 15.6, ระดบัความพึงพอใจพอใช้ ร้อยละ 4.4 สรุปผลค านวณ
เปอร์เซ็นตน์ ามาสร้างเป็นแผนภูมิแท่งใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
           6.1 ผูจ้ดัท  าวิจยัควรจดัหัวขอ้วิจยัให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้
ช้ินงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ง่ายต่อการจัดแสดงผลงาน และเป็น 
Concept เดียวกนั 
           6.2 การจ ากดัขอบเขตของการออกแบบผลงาน ท าให้ไดผ้ลงานใน
แบบซ ้ าเดิม ควรเปิดกว้างในการออแบบผลงานให้ทันสมัยและได้
เคร่ืองประดบัในรูปแบบใหม่ๆ มากข้ึน 
           6.3 ควรมีเวทีในการท่ีจะจดัแสดงโชวผ์ลงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การด าเนินการปริญญานิพนธ์ การออกแบบเคร่ืองประดบัชุด 
life in the “Andaman” ผู ้จ ัดท าได้ รับความ เมตตาก รุณ าและความ
ช่วยเหลืออย่างยิ่งจากบุคคลจากหลายฝ่ายท่ีให้ความกรุณาให้ข้อมูล
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะและใช้สถานท่ีในการท าโครงงานจนประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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