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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างสรรคผ์ลงานตามจิตนา

การโดยส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของโลก ด้วยการสร้างเคร่ืองประดับ 

และนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาพฒันาพร้อมกบัประยกุต์ใช้ต่อ

การดาํเนินงานคร้ังน้ี ซ่ึงวิจยัเล่มน้ีเร่ิมต้นด้วยการศึกษาทฤษฎีด้านการ

ออกแบบเคร่ืองประดบั การข้ึนตน้แบบรวดเร็วดว้ยวิธี Rabbit Prototype 

(RP.) กระบวนการหล่อตวัเรือนดว้ยระบบสุญญากาศ การตกแต่งตวัเรือน

เคร่ืองประดบั และการลงยาสี จากการศึกษาพบวา่ในเร่ือง การศึกษาและ

ออกแบบเคร่ืองประดบัชุด “Nature on Earth” ไดรั้บความพึงพอใจ มาก

ท่ีสุด ด้านความสวยงามคือ สีสันท่ีใช้ คิดเป็นร้อยละ 55 ได้รับความพึง

พอใจ มากท่ีสุด ดา้นประโยชน์ใชส้อยคือ สวมใส่สบาย คิดเป็นร้อยละ 60 

และได้รับความพึงพอใจ มากท่ีสุด ด้านความคิดสร้างสรรค์คือ การใช้

รูปแบบตามธรรมชาติ  คิ ดเป็ น ร้อยละ 64.3  การดําเนิ นงานจัดทํา

เคร่ืองประดบัชุด “Nature on Earth” ส่งผลให้สามารถเป็นแนวทางสร้าง

แรงจูงใจของการอนุรักษส์ภาพความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบน้ี 

และเพ่ือธรรมชาติของเราไม่ให้เกิดความสูญเสีย โดยนาํมาซ่ึงความอุดม

สมบูรณ์ข้ึนในอนาคต 

 

คาํสําคัญ : การอนุรักษ,์ ความอุดมสมบูรณ์ 

 

Abstract 

This research aims to create works of imagination by the 

media to the exuberance of the world. With the creation of jewelry 

and bringing the knowledge gained from the study to develop along 

with the application of the operation this time. The research of this 

book, which begins with the study of theory, design, jewelry, to begin 

with, how fast Rabbit Prototype (RP.) in the casting process with 

vacuum housings. Housing decorating jewelry and enamel paints 

from the study found that in the story. Study and design of jewelry 

sets "Nature on Earth" Get the most satisfaction beauty is the color 

used 55 percent satisfied most practical side is comfortable to wear 

and 60 percent were satisfied, most innovative ideas was to use a 

natural format 64.3 percent. The operation prepared a thesis on Earth 

jewelry set "Nature" the result can be a motivational approach of the 

conservation condition of biodiversity on this planet and to our 

natural losses by bringing up the fertility in the future. 
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1. บทนํา 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะ (Solar System) 

รู้กนัดีว่ามีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูท่ ั้ง มนุษย ์สัตว ์และทรัพยากรธรรมชาติใน

ปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยูเ่ร่ิมหมดสิ้นไปอนัเนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติล่าสุดในปี 2561 เกิด สึนามิ -  แผ่นดินไหว - 

ไฟป่า - การประทุของลาวา ซ่ึงเป็นสภาวะที่เขา้ข่ายวิปโยคหรือเป็นท่ี

เขา้ใจไดว้่าเป็นปีที่เกิดภยัพิบตัิรุนแรงเกือบตลอดที่เกิดข้ึนตามพื้นท่ี

ต่างๆทัว่โลก และอีกนยัหน่ึง ความเปล่ียนแปลงน้ีประกอบกบัความเท่า

ไม่ถึงการณ์ ในการแก่งแย่งแข่งขนักนัใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ฟุ่ มเฟือยในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู ่อย ่างจาํกดัโดยมาจาก

กระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากรของสังคมยคุใหม่ใช้เทคโนโลยี

เขา้มามีบทบาทมากข้ึนเช่น โรงงานอุตสาหกรรมนาํสารสังเคราะห์เขา้

มาใช้ในกระบวนการผลิตจึงก่อเกิดมลพิษทางนํ้ า และมลภาวะทาง

อากาศมากข้ึน ซ่ึงเกิดผลกระทบในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็น มนุษยส์ัตวท่ี์

เร่ิมจะสูญพนัธุ์หรือป่าไมที้่ถูกทาํลายเหลือน้อยลงจึงตอ้งการให้ทุกคน

ทาํ “หน้าที่” ท่ีมีต่อโลกเพ่ือสร้างแรงผลกัดนัในการอนุรักษใ์ห้ธรรมชาติ

ไดฟ้ื้นคืนสู่ความสมดุล  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้เห็นไดช้ดัว่าโลกคือ สิ่งสําคญัเป็น

แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตซ่ึงในปัจจุบนัโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงทาํ

ให้เกิดปัญหาต่างๆดงัท่ีกล่าวมาผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดออกแบบเคร่ืองประดบั

เงินชุด “Nature on Earth”  ซ่ึงประกอบดว้ย สร้อยคอ 1 ชิ้น ต่างหู 1 คู่  

โดยมีกระบวนการทาํงานผลิตเป็นช้ินงานจริง เร่ิมจากการ การออกแบบ

ดว้ยมือ การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ (Matrix Program) Print 3D โดย
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ใชเ้คร่ือง Rabbit Prototype (RP.) กระบวนการหล่อ  การขดัแต่งตวัเรือน  ชุบ

เคลือบผิวโลหะ  ประกอบช้ินส่วนต่างๆ และลงยาสี (เยน็) เป็นกระบวนการ

สุดทา้ย ผลิตเคร่ืองประดบัชุดน้ีข้ึนมาเพื่อเป็นแรงจูงใจสร้างพฤติกรรม

การปฏิบติัตนในการอนุรักษส์ภาพความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก

ใบน้ี และเพ่ือธรรมชาติของเราไม่ให้เกิดความสูญเสียโดยนาํมาซ่ึงความ

อุดมสมบูรณ์ข้ึนในอนาคต 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีกระบวนการออกแบบ 

การออกแบบเคร่ืองปะดับให้ มีความเหมาะสมต้องมีการ

วางแผนรูปแบบให้เกิดประโยชน์ต่อช้ินงาน (วฒันะ จูฑะวิภาต 2545: 113) 

กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบเคร่ืองประดับว่า การ

สร้างสรรค์คือการทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมาคิดสร้างสรรค์หมายถึง การ

แสดงออกซ่ึงความสร้างสรรคท์ั้งดา้นความคิดและการกระทาํส่ิงท่ีริเร่ิมนั้น

เป็นส่ิงแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากับแบบเดิมท่ีมีอยู่หรือเป็นการดัดแปลงให้

เปล่ียนไปโดยมีแนวโนม้ไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ [2] 

รูปแบบของเคร่ืองประดบัสาํหรับตกแต่งกาย เพ่ือให้เกิดความ

สง่างามหรือเสริมเส้ือผา้ให้ดูเด่นและงดงาม ดงันั้น การออกแบบจึงตอ้ง

คาํนึงถึงการนาํเอาไปใช ้เช่น ประดบัคอสาํหรับเส้ือคอกวา้ง หรือประดบั

คอเส้ือท่ีมีปกและใส่ทับเส้ือ ต่างหู จ้ี สร้อยข้อมือ หรือกาํไล จะต้องมี

ลวดลายหรือแบบทาํนองเดียวกนัหรือท่ีเรียกว่าครบชุด การออกแบบจึง

ตอ้งมีการวางแผนตั้งแต่จุดประสงคข์องการใช้วสัดุในการทาํรูปแบบ เป็น

ตน้ [3] 

2.2 ทฤษฎีแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องช้ินงานหล่อเคร่ืองประดบั 

ควบคุมการหล่อให้อยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจนเช่น 

ใช้ก๊าซเฉ่ือย พวกอาร์กอนหรือไนโตรเจนคลุมในระหว่างการหลอม

โลหะหากหล่อโดยใช้เคร่ืองหล่อเหวี่ยงและให้หัวไฟเป่าทาํให้นํ้ า

โลหะหลอมเหลว ควรใช้เปลวไฟสีฟ้า เปลวไฟออกซิไดซิง แต่เมื่อ

โลหะหลอมแล้วให้ลดความร้อนลงเป็นเปลวไฟสีแดงขีดเหลือง เปลว

ไฟรีดิวซิงอุ่นนํ้ าโลหะเพื่อรักษาอุณหภูมิและลดปริมาณออกซิเจนใน

นํ้ าโลหะได้แต่วิธีน้ีตอ้งอาศยัความชาํนาญของช่างหล่อเพราะจะเกิด

ปัญหาการหล่อไม่เต็มแบบ 

- เกิดฝ้าดาํ ฝ้าแดง ในช้ินงานเงิน ท่ีเกิดจากการหลอมและ

หล่อโลหะท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป 

- การหลอมอลัลอยที่มีเจอร์มาเนียมเป็นส่วนผสมเขา้

กบัเม็ดเงินบริสุทธ์ิก่อนทาํเม็ดเงินสเตอร์ลิง 

- การหลอมโลหะนานเกินไป ทาํให้เกิดการสูญเสียของ

ธาตุกนัหมอง [1] 

กระบวนการหล่อน้ีทาํให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมและเกิดผล

สาํเร็จโดยอาศยัหลกัการทฤษฎีเหล่าน้ีเพ่ือทาํวิจยัช้ินน้ี 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เร็ทบาลล์ (Ruth Ball. 2006: 9-10) กล่าวว่า พฒันาการของการ

ลงยาสี เอาไวว้่างานยาสี ร่วมสมยัมีรากฐานมาจากความมัง่คัง่จาก

หลกัฐานในอดีตอนัจะเห็นได้จากส่ิงที่สืบทอดต่อกนัมาเป็นประเพณี

จากการที่ได้ศึกษาดูดซบัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทีละเล็กทีละน้อยดงั

จะเห็นได ้จากงานลงยาสีที ่ยงัคงมีหลงเหลือให้เห็นขา้มผ่านอดีต

มากกว่าสามพนัปี ซ่ึงมีเสน่ห์มีความดึงดูดเร่ือยมาอย่างไม่เส่ือมคลาย

สาํหรับบรรดาพ่อคา้เพชร และช่างฝีมือส่ิงที่ชักจูงใจทาํให้หลงเสน่ห์

สําหรับชิ้นงานศิลปะการลงยาสีแล ้วยงัเป็นการเสริมความสวยงาม 

และเพ่ิมมูลค่าให้แก่การออกแบบอีกด้วย [4] 

 

3. วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ในการดําเนิ นการวิจัยเร่ือง การศึ กษาและการออกแบบ

เคร่ืองประดบัชุด “Nature on Earth” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

3.1 การออกแบบตามแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของโลก 

ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตในปัจจุบนั เพ่ือนาํมาออกแบบให้ไดง้านท่ีสมจริง 

3.2 กระบวนการผลิตเคร่ืองประดบั โดยการข้ึนตน้แบบรวดเร็ว

ด้วยเคร่ือง Rabbit prototype (RP.) การหล่อด้วยระบบสุญญากาศ การ

ตกแต่งตวัเรือนเคร่ืองประดบั และการลงยาสี 

3.3 ประเมินความพึงพอใจของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคชิ้นงาน

เคร่ืองประดบัที่เขา้ร่วมแสดงในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 

คร้ังท่ี 63 แบบบูรณาการ โดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 100 คน 

แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดา้นความสวยงาม ดา้นประโยชน์ใช้สอย และดา้น

ความคิดสร้างสรรค ์

 

4. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินการวิจัย 

การดาํเนินงานการทาํวิจยัเร่ือง การศึกษาและการออกแบบ

เคร่ืองประดบัชุด  “Nature on Earth” ผู ้วิจัยได้ดําเนินงานตามลําดับ

ขั้นตอนโดยการใช้หลกัตามทฤษฎีและวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาความเป็นมาของโลก

พบวา่ โลกเป็นองคป์ระกอบหลกัของธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต จึงเหมาะสม

กบัการนาํมาออกแบบเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 เคร่ืองประดบั “Nature on Earth” 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองประดบั ผูวิ้จยั

ไดใ้ช้แนวคิดในการออกแบบจากธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตบนโลก โดย

ใช้หลกัทฤษฎีการออกแบบ  วฒันะ จูฑะวิภาต (2545:113) โดยร่าง

แบบเคร่ืองประดบั 1 ชุด ประกอบไปด้วย สร้อยคอ 1 ช้ิน ต่างหู 1 คู่ 

โดย ต่างหูมีเทคนิคสามารถปรับได้ 3 ระดบั 

 

 

 

 

 

 
 

แบบร่างสร้อยคอ   

 

 

 

 

 

             แบบร่างต่างหู 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แบบร่างเคร่ืองประดบัชุด “Nature on Earth” 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองประดบั

ชุดน้ี โดยประเมินการตอบแบบสอบถามแบบสุ่มจาํนวน 100 คนพบว่า 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจในแต่ละ

ดา้น โดยแยกเป็นประเด็นและจดัลาํดบัในการดาํเนินงาน ดา้นความ

สวยงามมากท่ีสุดร้อยละ 54 ดา้นประโยชน์ใช้สอยมากท่ีสุดร้อยละ 51.3 

และดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากที่สุดร้อยละ 64.3 แสดงถึงผูที้่ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากพึงพอใจกบัผลงานท่ีนาํมาเสนอ 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แผนภูมิแสดงขอ้มลูความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 เคร่ืองประดบัชุด “Nature on Earth” 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาและออกแบบเคร่ืองประดบัชุด “ Nature on Earth ” 

สรุปว่า ผูจ้ดัทาํไดเ้ร่ิมตน้ศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ ในการทาํเคร่ืองประดบัน้ี 

โดยเร่ิมจากการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของโลก ธรรมชาติและ

ส่ิงมีชีวิตในปัจจุบัน เพ่ือนํามาออกแบบให้ได้งานท่ีสมจริงพร้อมทั้ ง

วิเคราะห์แบบควบคู่กบัการศึกษารายละเอียดในเน้ือหาของกระบวนการ

ผลิตและแกปั้ญหาในระหว่างการผลิตเคร่ืองประดบัไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น

ดาํเนินการวางแผนในแต่ละขั้นตอนเพ่ือทราบขั้นตอนกระบวนการผลิต 

ไดแ้ก่ การออกแบบและวิเคราะห์รูปแบบ การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

(Matrix Program) การข้ึนต้นแบบรวดเร็วด้วยเคร่ือง Rabbit Prototype 

(RP.) กระบวนการหล่อ การขดัแต่งตวัเรือน ชุบเคลือบผิวโลหะ ประกอบ

ช้ินส่วนต่างๆ และลงยาสี (เยน็) จึงมาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอย่างคิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นสรุปจากความคิดเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ด้านความสวยงาม มากท่ีสุดร้อยละ 54 มาก

ร้อยละ 29.5 ปานกลางร้อยละ 13.5 น้อยร้อยละ 2 ดา้นประโยชน์ใช้สอย

มากท่ีสุดร้อยละ 51.3 มากร้อยละ 25.7 ปานกลางร้อยละ 16.3 นอ้ยร้อยละ 

5 ดา้นความคิดสร้างสรรคส์ร้างพฤติกรรมการปฏิบติัตนในการอนุรักษ์

สภาพความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบน้ี มากท่ีสุดร้อยละ 64.3 

มากร้อยละ 21.7 ปานกลางร้อยละ 11 น้อยร้อยละ 3  และเขา้ร่วมแสดงใน

งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair คร้ังท่ี 63 แบบบูรณาการ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาและออกแบบเคร่ืองประดบัชุด “Nature on Earth” ผูวิ้จยั

ได้รับความเมตตาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจากหลายฝ่ายท่ีให้ความ

กรุณาให้ขอ้มูลรวมถึงคาํปรึกษาขอ้เสนอแนะ จนประสบความสาํเร็จลุล่วง

ไปได้ดว้ยดีผูวิ้จยัจึงขอกราบขอบพระคุณท่านผูมี้อุปการคุณทุกท่านเป็น

อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ในกระบวนการผลิตตอ้งคาํนึงถึงขนาดสัดส่วนท่ีชัดเจน 

ต่อการสวมใส่และการแกปั้ญหาให้ถูกวิธี 

7.2 จากขอ้ช้ีแนะผูเ้ยี่ยมชมผลงานได้เสนอให้ลดสัดส่วนเถา

ไมข้ององค์ประกอบธรรมชาติท่ีหุ้มหินสีให้มีความเหมาะสม เพ่ือแสดง

หินสี ซ่ึงเป็นตวัแทนโลกอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
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