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 เครือ่งประดบัเป็นสิง่ทีม่นุษยใ์ช้ ตกแต่งรา่งกายเพือ่ความสวยงามมาอยา่งยาวนานอนั

เป็นประโยชน์ใชส้อยหลกัของเครือ่งประดบัอนัก่อใหเ้กดิคณุคา่ทางจติใจ เครือ่งประดบัยงั

สามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ในดา้นประโยชน์ใชส้อยรอง ซึง่เป็นการทาํหน้าที่

นอกเหนือจากการใหค้ณุคา่ทางจติใจดา้นความสวยงาม ดงัเช่ นในงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษา

เครือ่งดามน้ิวสาํหรบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็กเพือ่นนํามาพฒันาและออกแบบเป็นเครือ่งประดบั

อเนกประสงค ์จากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 40 รายพบว่า กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 75 มคีวามตอ้งการ

เครือ่งประดบัอเนกประสงคม์าใชท้ดแทนเครือ่งดามน้ิวทีต่อ้งสวมใส่ ในชวีติประจาํวนั เน่ืองจาก

เครือ่งดามน้ิวทีใ่ชใ้นประเทศไทยนัน้ ไมม่รีปูแบบทีห่ลากหลายและกลุ่มตวัอยา่งไมม่ทีางเลอืก

มากนกัในการเลอืกใชง้าน และ การไดส้วมใสเ่ครือ่งดามน้ิวทีส่วยงามจะสง่ผลใหเ้กดิความ

กระตอืรอืรน้ในการสวมใสม่ากกวา่ ซึง่สามารถช่วยสง่เสรมิการรกัษาได ้

 ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษารปูแบบเครือ่งดามน้ิวทีม่ใีนปจัจบุนัทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ จากการเอกสารทุตยภมู ิการสมัภาษณ์ และ การสาํรวจประชากรทีภ่าควชิาเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลรามาธบิด ีพบวา่เครือ่งดามน้ิวทีม่คีวามเหมาะสมในการใชง้านสาํหรบัโรคน้ิวล็

อกมากทีส่ดุ ควรมลีกัษณะความยาวของปลอกน้ิวเท่ากบั 1 ขอ้น้ิวมอื และ ส่วนทีย่ ืน่มาควบคุม

บรเิวณโคนน้ิวมอืทีเ่จบ็ปวด  จากการสาํรวจกลุม่ตวัอยา่งสตรทีีเ่ป็นโรคน้ิวลอ็กจาํนวน 40 คน

พบวา่ ประชากรสว่นมากเป็นขา้ราชการ หรอื พนกังานรฐัวสิาหกจิ ทีนิ่ยมสวมใสเ่ครือ่งประดบั

เทยีม มคีวามคิ ดเหน็ว่าเครือ่งดามน้ิวทัว่ไปมลีกัษณะไมน่่าสวมใส่เน่ืองจากมรีปูแบบคลา้ย

เครือ่งมอืทางการแพทยม์ากเกนิไป  ทาํใหรู้ส้กึอาย และใชง้านไดไ้มส่ะดวกสบาย และมคีวาม

คาดหวงัใหเ้ครือ่งประดบัอเนกประสงคท์าํจากวสัดปุระเภทวสัดเุทยีมราคาตํ่า ในระดบัความ

คดิเหน็มากรอ้ยละ 55 หรอืใช้วสัดมุคีา่ ราคาไมแ่พง เช่น เงนิ ในระดบัความคดิเหน็มากรอ้ยละ 

53 โดยมคีวามคาดหวงัดา้นรปูแบบทีเ่ป็นรปูทรงอสิระ ในระดบัความคดิเหน็มาก รอ้ยละ 53  

และรปูแบบทีเ่ป็นรปูทรงธรรมชาตใินระดบัความคดิเหน็มาก รอ้ยละ48 โดยตอ้งการเครือ่งประดบั

อเนกประสงคท์ีม่คีวามเรยีบงา่ยสว มใสส่บายรอ้ยละ 60 และระบายอากาศไดด้ใีนระดบัความ

คดิเหน็มากทีสุ่ดรอ้ยละ 53 

 สรปุผลการวจิยั ผูว้จิยัไดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมแก่การนํามาพฒันาเป็นผลติภณัฑต์น้แบบ 

คอืโครงสรา้งลกัษณะรปูตวัท ีใชก้ารฉลลุายเพือ่ระบายอากาศ โดยใชโ้ลหะราคาไมแ่พงทีม่คีวาม

แขง็และสวมใส่สบาย เช่นทองเหลอืงชุบเงนิ หรอื เงนิ โดยใชแ้รงบนัดาลใจจากรปูทรงธรรมชาติ

และรปูทรงอสิระ โดยผลติภณัฑต์น้แบบยงัคงคุณสมบตัทิางการแพทยไ์วไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
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 Jewelry has long time been used mainly for aesthetic and psychological 

purposes.  Jewelry also responds to some specific users’ requirement with its other 

functions. This research aims to study different  types of finger splints for a further 

development of multifunction jewelry as an alternative finger splint. The research’s result 

suggested that 75% of a sample group of 40 females suffering from stenosing 

tenosynovitis  (trigger finger) preferred a regular finger splint substituted by multifunction 

jewelry because of the limitation in term of  the design of the splint itself. Moreover, 

using the more beautiful and more fashionable trigger finger splints might encourage the 

patient to use them more, thus increasing the efficiency of the treatment. 

 The purposes of this research were to study different types of finger splints in 

current use both in Thailand and in abroad. The instruments used in the study were the 

secondary sources,  the interview and a purposive sampling method taken at the 

Department of Rehabilitation Medicine, Ramathipbodi Hospital. The outcome of the 

research revealed that the most desirable and the most suitable size of finger splint 

should be a knuckle length from fingertip that can cover the painful area. The sample 

group was 40 females suffering from trigger finger. Most of them are government 

officials or State enterprise employees who like to wear artificial jewelry. They found that 

a regular trigger splint not attractive because its appearance resembles medical devices 

and is uncomfortable when wearing. At the rating scale of approval, 55% of the sample 

group expects the multifunction jewelry to be made of low cost material. 53% of the 

sample group are wearing valuable but not expensive jewelry like silver and expect the 

free style design while 48% expect the natural shape. 60% prefer simple and easy 

wearing multifunction jewelry while 53% need them to be easily ventilated. 
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 การวจิยัเรือ่งการศกึษารปูแบบเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็กเพือ่พฒันาและออกแบบ

เครือ่งประดบัอเนกประสงคน้ี์ สาํเรจ็ไดเ้น่ืองจากบุคคลหลายท่านไดก้รณุาช่วยเหลอืใหข้อ้มลู 

ขอ้เสนอแนะ คาํปรกึษาแนะนํา ความคดิเหน็และกาํลงัใจ ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร รวเิทพ มสุกิะปาน 

และ ผศ. สนีินาถ เลศิไพรวนั ทีก่รณุาใหค้วามช่วยเหลอืดา้นคาํแนะนําและเป็นทีป่รกึษาในการ

ทาํปรญิญานิพนธ ์ขอขอบพระคณุ ร.อ. นพ.ชาญวทิย ์โพธิง์ามวงศ ์ทีก่รุ ณาใหค้าํปรกึษาแนะนํา 

ตลอดจนประเมนิ แบบรา่งและมคีวามกรณุาในการช่วยเหลอืตดิต่อไปยงัหน่วยงานเพื่อการเกบ็

ขอ้มลู ขอขอบพระคณุ คณุวบิลูย ์จฬุาพงษว์นิช ผูบ้รหิารบรษิทัเอชแอนดพ์บีราเดอรไ์นน์ตีไ้นน์ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติและผูป้ระเมณิแบบรา่งดา้นการผลติ ตลอดจนใหค้าํปรกึษาในการทาํวจิยั 

ขอขอบพระคุณ ผศ.มลรชัฐา ภาณุวรรณากร และ ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ทีก่รณุาใหผู้ว้จิยัเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูประชากร ตลอดจน

การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ 

 ขอขอบพระคณุผูร้ว่มตอบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รณุาสละเวลาใหค้วามคดิเหน็           

ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีท่าํใหร้ายงานการวจิยัของผูว้จิยัสาํเรจ็ลลุว่ง 

 ทา้ยทีส่ดุน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคณุบดิามารดา และครอบครวั ทีช่่วยสง่เสรมิสนบัสนุน  

กระตุน้เตอืน และเป็นกาํลงัใจตลอดมาใหผู้เ้ขยีนจดัทาํรายงานการวจิยัในครัง้น้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง  

 ปจัจบุนักระแสรกัสขุภาพของคนในสงัคมได้ รบัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และไมไ่ด้

อยูใ่นวงจาํกดัเฉพาะผูส้งูอายหุรอืคนวยัทาํงานเท่านัน้  แต่ยงัแผ่ขยายอาณาเขตไปถงึคนรุน่ใหม่  ที่

อายยุงัน้อยและไมม่ปีญัหาสขุภาพ  (ธรียสุ วฒันาศุภโชค . 2555 : ออนไลน์ ) เน่ืองจาก การ

เปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ีการขยายตวัดา้นการตลาด และการ

คมนาคม ไดส้ง่ผลกระทบต่อการใชช้วีติของคนในสงัคมไทย จากสงัคมเกษตรสูส่งัคมเมอืงมากขึน้ 

การใชเ้ทคโนโลยใีนการประกอบอาชพีและในชวีติประจาํวนั สง่ผลกระทบต่อปญัหาดา้น สขุภาพ 

และสภาพแวดลอ้ม ปญัหาทีเ่กดิจากโรคภยัไขเ้จบ็มมีากกวา่ปญัหาความขาดแคลนและความยากจน 

ในปจัจบุนัพบวา่ปญัหาสขุภาพสว่นใหญ่มาจากโรคในกลุม่ไมต่ดิต่อ เช่นโรคมะเรง็ โรคเบาหวาน 

โรคความดนัโลหติ โรคภมูแิพ ้โรคไมเกรน อาการปวดกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ต่อ ปวดเขา่ ปวดเทา้ ปว ด

ขอ้มอื น้ิวลอ็ก ปวดตา และ ปวดคอ เป็นตน้ สาเหตุของการเจบ็ปว่ยจากโรคดงักลา่วมาจากการมี

พฤตกิรรมทางสขุภาพทีไ่มถ่กูตอ้งของประชาชนเหลา่นัน้เป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะโรคน้ิวลอ็ก (น้ิว

ไกปืน) เป็นโรคชนิดหน่ึงทีเ่กดิจากพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมของมนุษย ์ซึง่เป็นโรคทีเ่ป็นอั นตรายต่อ

น้ิวมอื อาการของโรคน้ิวลอ็กคอื กลา้มเน้ือในสว่นทีม่หีน้าทีร่ดัเสน้เอน็กบักระดกู หรอื เขม็ขดัรดัเอน็

ไดร้บัการเสยีดสจีากการทาํงานจนแขง็ตวั เสยีความยดืหยุน่ทาํใหเ้สน้เอน็ไมส่ามารถผา่นเขม็ขดัรดั

เอน็ได ้ทาํใหเ้กดิการงอน้ิวไมเ่ขา้ และอาการปวด ปจัจบุนัโรคน้ิวลอ็ก (น้ิวไกปืน) เป็นทีรู่จ้กักนัอยา่ง

แพรห่ลาย โดยเฉพาะคนทีเ่ริม่มกีอาการผดิปกตขิองน้ิวมอื เริม่ใหค้วามสนใจและตระหนกัถงึสาเหตุ

มากขึน้ทาํใหม้คีวามระมดัระวงัในการป้องกนัโรคน้ิวลอ็กมากขึน้ (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย . การ

นวดศกึษาประสทิธผ์ลของ การนวดไทยรกัษาโรคไกปืน. 2552: 2) 

 ในการรกัษาโรคน้ิวลอ็กระยะเริม่ตน้นัน้ ทาํไดโ้ดยการพกัการใชง้าน , การดามน้ิวมอื  

(splinting) การแช่มอืในน้ําอุ่น เพื่อลดการอกัเสบบวมของปลอกหุม้เอน็  และการนวดเบาๆ เพือ่ช่วย

ลดอาการปวด เครือ่งดามน้ิวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซึง่มลีกัษณะคลา้ยแหวน มจีดุปร ะสงคเ์พื่อ

ใชด้ามน้ิวทีม่อีาการในท่าเหยยีดเพือ่ลดการขยบัของขอ้ (ปิยะ ป่ินศรศกัดิ:์ ออนไลน์) เครือ่งดามน้ิว

มอืทีม่จีาํหน่ายมอียูด่ว้ยกนั สีป่ระเภท  มทีัง้แบบทีม่ลีกัษณะคลา้ยเฝือกน้ิว และ แบบทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยแหวน ซึง่ มรีปูแบบเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซึง่เมือ่ตอ้งสว มใส่ในแลว้อาจ ทาํใหผู้ใ้ชรู้ส้กึ

แปลกแยกและรูส้กึเหมอืนเป็นผูป้ว่ย  จงึขาดความกระตอืรอืรน้ ในการใชง้านและทาํใหก้ารรกัษาไม่

ไดผ้ลเท่าทีค่วร (ชาญวทิย ์โพธิง์ามวงศ.์ 2556: สมัภาษณ์) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฮนันา มาวเ์บย ์

(Hanna Mawbey) ซึง่ไดนํ้าอุปกรณ์ทางการแพทยม์าออ กแบบเป็นเครือ่งประดบั ใหม้รีปูลกัษณ์ที่

สวยงาม พบวา่ผูป้ว่ยมคีวามกระตอืรอืรน้ในการสวมใสแ่ละรูส้กึมคีวามมัน่ใจ สามารถช่วยชดเชย

ความรูส้กึจากความเจบ็ปว่ย (Hanna Mawbey. 2012: online) 
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 เครือ่งประดบัเป็นสิง่ที่ ใกลช้ดิกบัรา่งกายมนุษย ์มนุษย์ นิยมใช้ เครือ่งประดบั ในการเสรมิ

แต่งรา่งกายใหเ้กดิความสวยงาม นอกจากน้ียงัมคีณุประโยชน์อื่นๆ ซึง่แฝงอยูใ่นคณุคา่ความงาม

ควบคูไ่ปกบัสภาพสงัคมในขณะนัน้ๆ จะเหน็ไดจ้าก ประวตัขิองเครือ่งประดบั ซึง่อยูคู่ก่บัมนุษยม์า

อยา่งยาวนาน คณุคา่ทางความงามของเครือ่งประดบัเปลีย่นไปตามลกัษณะภมูปิระเทศ ภู มอิากาศ 

สภาพเศรษฐกจิ ลกัษณะสงัคม วฒันธรรมซึง่แตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถิน่ เครือ่งประดบัเป็นศาสตร์

หน่ึงของการออกแบบซึง่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามกระแสนิยม หรอืทีเ่รยีกว่ากระแสแฟชัน่ 

เครือ่งประดบัไดม้วีวิฒันาการดา้น การออกแบบรปูรา่ง และวสัดมุาอยา่งต่อ เน่ือง ตัง้แต่การใชโ้ลหะ 

และพลอยมคีา่ เพือ่บ่งบอกความมอีาํนาจและความเป็นชนชัน้สงูในอดตี จนกระทัง่หลงัสงครามโลก

ครัง้ที ่1 วถิชีวีติของผูค้นเปลีย่นไปตามสภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่า ยคุ1920 เริม่มกีารใชว้สัดรุาคาไมส่งู 

เช่น กระดกูสตัว ์เปลอืกหอย หนงั และ พลาสตกิ จะเหน็ไดว้่าการออกแ บบเครือ่งประดบัมี

ความสมัพนัธอ์ยา่งมากกบัสภาพสงัคม เครือ่งประดบัสาํหรบักฬีาทางน้ํา และการท่องเทีย่วชายหาด

กไ็ดเ้กดิขึน้ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ี เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูค้น เครือ่งประดบัจงึสามารถ

จดัอยูใ่นงานออกแบบเพื่อสนองลกัษณะทางสงัคมได ้ธรีะ สุขสด ไดก้ล่ าวถงึการออกแบบเพือ่สนอง

ลกัษณะทางสงัคมไวว้่า เป็นการออกแบบ หรอื ปรบัผลติภณัฑไ์ปตามสภาพแวดลอ้มเฉพาะในบาง

สงัคม (ธรีะชยั สขุสด. 2544: 22)  

 การออกแบบเครือ่งประดบัจดัอยูใ่นแขนงเดยีวกบัศาสตรก์ารออกแบบผลติภณัฑ ์และงาน

ออกแบบมกัดาํเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม อาทิ เช่นงานออกแบบในยคุสมยัใหม ่หรอื 

ตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 20เป็นตน้มา ซึง่เป็นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นการออกแบบอยา่งรวดเรว็ 

รนุแรง และชดัเจน และเตม็ไปดว้ยความหลากหลาย เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพสงัคม 

หรอืการปฎวิตัอุิตสาหกรรม และพฒันาการดา้นเทคโนโลยี  ในช่วงเ วลาเดยีวกนัน้ีไดก่้อกาํเนิด

แนวคดิซึง่เป็นรากฐานของการออกแบบในยคุปจัจบุนัไวม้ากมาย อาทเิช่น แนวความคดิในรปูแบบที่

ขดัแยง้ แนวคดิการลบลา้งแนวทางดัง้เดมิตัง้แต่อดตี แนวคดิการประดบัประดาแบบอารตนู์โว 

แนวคดิการลดทอนสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นแบบมนิิมอลลสิม ์ และแนวความคดิดา้นประโยชน์ใชส้อย 

 แนวคดิเกีย่วกบัประโยชน์ใชส้อยในการออกแบบมมีาชา้นานตัง้แต่ของใชพ้ืน้บา้นยคุ

เก่าแก่ แต่ถกูประดบัประดาตามความนิยมดา้นความหรหูราของผูใ้ชจ้งึทาํใหค้ณุคา่ของงาน

ออกแบบบางครัง้ถูกบดิเบอืนไป แนวคดิเกีย่วกบัประโยชน์ใชส้อยในการไดก้ลบัมาเป็นทีนิ่ยมอกีครัง้

ในตอนตน้ศตวรรษที ่20 หลกัการ From follows function ไดถ้กูคดิคน้ขึน้โดยสถาปนิกชาวอเมรกินั 

มคีวามหมายโดยรวมวา่ การออกแบบควรมลีกัษณะทีเ่หมาะสมกบัการใชส้อยดว้ย แมว้า่ในภายหลงั

แนวคดิน้ีจะไมเ่ป็นทีนิ่ยมนกัเน่ืองจากความเบือ่หน่ายในการจาํกดัของวสัด ุทีจ่าํเป็นจะ ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัการใชง้านและกระบวนการผลติอยา่งเครง่ครดั จงึไดม้กีารลดทอนความเครง่ครดั

บางสว่นและกลายเป็นหลกัการพืน้ฐานในการออกแบบ ประโยชน์ใชส้อย (Function) จงึไดก้ลายเป็น

ความมุง่หมายหรอืหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่ผูใ้ชม้คีวามคาดหวงัไว ้โดยปกตใินงานออกแบบมกัมี

จดุประสงคห์ลกัในการสรา้งอยา่งชดัเจน และอาจมรีายละเอยีดอื่นๆหรอืจดุประสงคเ์ฉพาะเพิม่เตมิ 

(นวลน้อย บุญวงศ์ . 2539: 92) จากแนวคดิเกีย่วกบัประโยชน์ใชส้อยน้ี สามารถเชือ่มโยงถงึการ

ออกแบบเครือ่งประดบั ซึง่จดัอยูใ่นแขนงเดยีวกบัศาสตรก์ารออกแบบผลติภณัฑ ์จงึเหน็ไดว้่ า
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เครือ่งประดบัเป็นศาสตรด์า้นการออกแบบทีไ่มเ่พยีงเน้นดา้นความสวยงามเพยีงอยา่งเดยีว การ

ออกแบบเครือ่งประดบันัน้ควรเน้นดา้นประโยชน์ใชส้อยดว้ย แต่ใหค้วามสาํคญักบัความงามเป็น

อนัดบัแรก ดงัเช่นที ่วรรณรตัน์ตัง้เจรญิกล่าวไวว้่า 

 

“การออกแบบเครือ่งประดบั คอืการออกแบบที่ มุ่งเน้นความงามและประโยชน์ใชส้อยร่วมกนั แต่ให้

เปอรเ์ซน็ตท์างความงามค่อนขา้งมากกว่าประโยชน์ใชส้อย เครื่องประดบัคอืสนุทรยีศาสตรท์ีเ่กีย่วกบั

รปูทรงทีม่องเหน็...โดยมคุีณค่าของงานออกแบบและราคาของวสัดุทีใ่ชร่้วมกนัอยูใ่นงานชิน้นัน้” (วรรณ

รตัน์ ตัง้เจรญิ. 2545: 67) 

 

 ดงัเช่นในงานวจิยัของ ดารนินัท ์นนัทวงค ์ เรือ่ง การศกึษาและพฒันาศลิปะเครือ่งประดบั

สตรบีาํบดัเพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีด เครือ่งประดบัไดม้บีทบาทดา้นการบาํบดัความตงึเครยีด

จากภาวะทางสงัคม ดว้ยอญัมณ ีและการกดจดุ , งานวจิยัของ ณวฒัน์ พลงัวทิยว์ฒันา เรือ่ง  

เครือ่งประดบัในบรบิทของพืน้ทีส่าํหรบัจนิตนาการ เครือ่งประดบัไดม้บีทบาทในการเสรมิสรา้ง

จนิตนาการของวยัรุน่ไทย  เป็นตน้ ดงันัน้การออกแบบเครือ่งประดบัจงึไมไ่ดม้เีพยีงแค่ประโยชน์ใช้

สอยดา้นความสวยงามเพยีงอยา่งเดยีว หากแต่ยงัมปีระโยชน์เฉพาะ ซึง่สามารถตอบสนองต่อ

สภาพแวดลอ้มเฉพาะในบางสงัคมได ้  ประกอบกบักระแสรกัสขุภาพทีเ่พิม่ขึน้ของผูค้นในปจัจบุนั 

ทาํใหบ้ทบาทของเครือ่งประดบัเพือ่รกัษาสขุภาพกลายเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ จะเหน็ไดจ้ากเพิม่มลูคา่

ทางการตลาดโดยการนําเครือ่งประดบัมาทาํเป็นสนิคา้เกีย่วกบัสขุภาพมากขึน้ในปจัจบุนั อาทเิช่น  

เครือ่งประดบัแมเ่หลก็เพื่อสุขภาพยีห่อ้ Energetix (powerful effect of magnet .2012?: online)  

จากประเทศเยอรมนั และยีห่อ้  Colantotte (colantotte technology.2012?: online) จากประเทศ

ญีปุ่น่ ซึง่ช่วยในเรือ่งของระบบการใหลเวยีนของเลอืด หรอื เครือ่งประดบัเพื่อสุขภา พจากหนิลาวา 

ยีห่อ้ Quantum Science (Scalar Energy Pendant 2012?: online) จากประเทศญีปุ่น่ ซึง่มกีารศกึษา

ว่าหนิลาวามคีณุสมบตัพิเิศษในการกกัเกบ็พลงังานสเคลา่รญ์ีปุ่น่ ซึง่จะช่วยฟ้ืนฟูสภาพรา่งกายที่

อ่อนแอ ใหเ้กดิความสมดุลแขง็แรง เป็นตน้ 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ ิ จยัจงึไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัในการออกแบบเครือ่งประดบัโดยจบัเอา

กระแสความนิยมในการใสใ่จสขุภาพเพิม่ขึน้ในปจัจบุนั ประกอบกั บเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง และเทคโนโลยทีีไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อการใชช้วีติของคนในสงัคมไทย ทาํใหเ้กดิโรค

จากการมพีฤตกิรรมทางสขุภาพทีไ่ม่ถกูตอ้ง เช่น โรคน้ิวลอ็กทีไ่ดก้ลา่วไปในขา้งตน้ นพ.วชิยั วจิติร

พรกุล ไดเ้ปิดเผยวา่ผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก มแีนวโน้มเพิม่สงูขัน้ โดยจาํนวนผูเ้ขา้รบัการผา่ตดัในปี 2542-

2543 มจีาํนวนทัง้สิน้ 2,000 ราย ต่อมาในปี2546มผีูป้ว่ยเพิม่ขึน้เป็นระดบัพนัตน้ๆ ปญัหาโรคน้ิจงึ

เป็นปญัหาทีต่อ้งรบีแกไ้ข โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจิทีว่กิฤษ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งหาทางเลอืกอื่นๆ

เพือ่ช่วยสง่เสรมิ ป้องกนั และฟ้ืนฟูสขุภาพผูป้ว่ยโรคน้ิวไกปืน และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นยาแผนปจัจบุนัที่

มรีาคาสงู (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย. การนวดศกึษาประสทิธผ์ลของ การนวดไทยรกัษาโรคไกปืน. 

2552: 2) จากอตัราการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของโรคน้ิว ลอ็กน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชวีติ
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ของคนไทยในหลากหลายสาขาอาชพี ผูว้จิยัจงึไดส้นใจศกึษาและพฒันา เครือ่งประดบั จาก เครือ่ง

ดามน้ิวซึง่เป็น อุปกรณ์รกัษาโรคน้ิวลอ็กระยะแรกเริม่ซึง่เป็นระยะทีย่งัแกไ้ขได้ งา่ย โดยมกีารศกึษา

จากเครือ่งดามน้ิว ทีใ่ชใ้นปจัจบุนั  และนําองคค์วามรูท้ีไ่ด้ มาพฒันาเป็นการออกแบบเครือ่งประดบั

อเนกประสงคซ์ึง่มทีัง้ความสวยงาม และประโยชน์ใชส้อยตามหลกัการแพทย ์

  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1.  เพื่อศกึษาเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็กระยะแรกทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

 2.  เพือ่นําองคค์วามรูม้าใชใ้นการออกแบบและพฒันาเครือ่งประดบัอเนกประสงคส์าํหรบั

ผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 สามารถนําองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าออกแบบและพฒันาเป็นเครือ่งประดั บอเนกประสงคส์าํหรบั

ผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก ซึง่มคีวามสวยงามและสามารถใชง้านไดส้มบรูณ์ตามหลกัการแพทย ์

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัศกึษาเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็กทีใ่ชใ้นปจัจบุนั จากการลง

ภาคสนามทีภ่าควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาล รามาธบิด ีและศกึษากลุม่

ตวัอยา่งสตรทีีเ่ป็นโรคน้ิวลอ็กจาํนวน 40 คน จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ด้มาวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ ออกแบบ

เป็นชุดเครือ่งประดบัอเนกประสงคต์น้แบบ 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็น การศึกษา รปูแบบเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก  เพือ่พฒันาและ

ออกแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์โดยเริม่ตน้พฒันาตน้แบบ 1 ชุดผลงาน ซึง่คาํนึงถงึรปูแบบ

ดา้นความงาม และประโยชน์ใชส้อย โดยนําเสนอแบบรา่งจาํนวน 40 แบบ จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ

ประเมณิแบบรา่ง เพือ่เลอืกแบบทีน่่าสนใจจาํนวน 12 แบบ จากนัน้นําไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลอืกแบบที่

มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุจาํนวน 1 แบบเพือ่นํามาพฒันาและปรบัปรงุแบบรา่งต่อยอดเป็นชุดผลงาน

ตน้แบบจาํนวน 4 ชิน้ 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่ง ดามน้ิว สาํหรบัโรคน้ิวลอ็กที่ ใชใ้นประเทศไทย โดยเกบ็ขอ้มลูจากภาควชิาเวช

ศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. เคร่ืองประดบั อเนกประสงค์  หมายถงึ เครือ่งประดบั ซึง่มปีระโยชน์ใชส้อยมากกวา่

แคต่กแต่งรา่งกายเพือ่ความสวยงาม ในงานวจิยัน้ีหมายถงึ เครือ่งประดบัทีส่วยงามและสามารถใช้

กบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็กระยะแรกได ้

 2. เคร่ืองดามน้ิว หมายถงึ อุปกรณ์สวมใส่บรเิวณน้ิวมอื เพื่ อช่วยดามน้ิวมอืของผูป้ว่ย

โรคน้ิวลอ็กระยะแรก ใหอ้ยูใ่นขอบเขตของการเคลือ่นไหวทกีาํหนดเพือ่การรกัษาและป้องกนัอาการ

น้ิวลอ็ก 

 3. โรคน้ิวลอ็ก หมายถงึ ความผดิปกตขิองน้ิวมอืทีเ่กดิจาการทาํงานอยา่งไมถ่กูวธิ ีหรอื

ใชก้ลา้มเน้ือขอ้มอือยา่งหนกั หรอื นานเกนิไป ทาํใหม้คีวามผดิปกต ิน้ิวมอืฝืด สะดุด น้ิวลอ็ก  ทาํให้

ใชง้านไดไ้มส่ะดวก  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 

 ไดชุ้ดผลงานเครือ่งประดบัอเนกประสงคต์น้แบบซึง่นอกจากจะมรีปูแบบทีส่วยงามแลว้ 

ยงัสามารถใชท้ดแทนเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็กได ้ซึง่ช่วยใหผู้ป้ว่ยไมรู่ส้กึอายเมือ่ตอ้งสวมใส่

ช่วยใหเ้กดิผลดต่ีอการรกัษา 

 

ศกึษา พฒันา ตน้แบบ 

• ศกึษาขอ้มลูของเครือ่งดาม

น้ิวจากเอกสารทุตยภมู ิและ

การสมัภาษณ์ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 -  รปูแบบ 

 -  การใชง้าน 

 -  ขอ้ด ีขอ้เสยี 

• สรา้งแบบสอบถามความ

คดิเหน็ของผูบ้รโิภค ต่อ

รปูแบบและปญัหาของเครือ่ง

ดามน้ิวมอื สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก

ในปจัจบุนั 

 

• สรปุเป็นองคค์วามรู ้เพือ่

นํามาใชเ้ป็นงานออกแบบ 

• ออกแบบรา่งชุด

เครือ่งประดบัจาํนวน 40 แบบ

 

• นําแบบรา่งใหก้รรมการ และ

ผูเ้ชีย่วชาญประเมณิเพื่อ

คดัเลอืกแบบรา่งจาํนวน1 แบบ 

• นําแบบรา่งทีผ่า่นการ

ประเมณิมาพฒันาต่อยอดเป็น

ชุดผลงานจาํนวน 5 ชิน้ 

 

• นําแบบรา่งชุดผลงานทีแ่กไ้ข

แลว้ใหก้รรมการและ

ผูเ้ชีย่วชาญประเมณิ 

• สรุปแบบร่าง 

• ทาํชุดผลงานตน้แบบ 

• ประเมณิชุดผลงานตน้แบบ

โดยกรรมการ และ ผูเ้ชีย่วชาญ 

• ประเมณิผลงาน รปูแบบ การ

ใชส้อย การผลติ  

 

• นําเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมปรญิญานิพนธ ์
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

  1. ขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบเครือ่งประดบั 

   1.1 ประวตัเิครือ่งประดบัโดยสงัเขป 

   1.2 การออกแบบเครือ่งประดบั 

  2. ขอ้มลูเกีย่วกบัโรคน้ิวลอ็ก 

   2.1 สาเหตุการเกดิโรคน้ิวลอ็ก 

   2.2 อาการของโรคน้ิวลอ็ก 

   2.3 วธิกีารรกัษาโรคน้ิวลอ็ก 

  3. เครือ่งดามน้ิว 

   3.1 ประเภทของเครือ่งดามน้ิว 

   3.2 เครือ่งดามน้ิวสาํหรบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก 

   3.2.1 การใชง้านเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก 

  4. แนวคดิและทฤษฎ ี

   3.1 แนวคดิการออกแบบโดยสงัเขป 

   3.2 แนวคดิการออกแบบ แบบประโยชน์เชงิซอ้น (Function Complex) 

   3.3 การออกแบบลวดลายฉลุ 

  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. ข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

1.1 ประวติัเคร่ืองประดบัโดยสงัเขป 

 เครือ่ งประดบัเป็นสิง่ทีม่นุษยใ์ชต้กแต่งรา่งกายเพื่อบ่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ของตน 

หรอืของกลุม่คนทีอ่ยูใ่นคา่นิยม หรอื รสนิยมประเภทต่างๆ กนั  ในยคุสมยัทีย่งัไมม่กีารผลติ

เครือ่งประดบันัน้มนุษยก์ไ็ดใ้ชก้ารสกัเพื่อเป็นการตกแต่งรา่งกาย โดยมกัเกีย่วขอ้งกบัความเชื่อ  

หรอื การสกัเพือ่ระลกึถงึ ในสมยัอยีปิตแ์ละกรกี โบราณไดม้กีารนําทองคาํมาทาํเป็นเครือ่งประดบั 

เครือ่งประดบัเป็นสิง่หน่ึงทีส่ามารถบอกประวตัคิวามเป็นไปในสมยัประวตัศิาสตรไ์ด ้เป็นสือ่สญัลกัษณ์

ทีบ่อกถงึวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม นิสยัใจคอของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีดงันัน้ การศึ กษาทาง

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ จงึนิยมทีจ่ะศกึษาเรือ่งราวของ เครือ่งประดบัรว่มไปดว้ย เพราะเครือ่งประดบั

นอกจากจะใชป้ระดบัรา่งกายเพื่อความสวยงามแลวั ยงับอกตําแหน่ง ฐานะ ยศศกัดิไ์ด ้อเมรกินั

อนิเดยีนทีอ่ยูต่ามเผา่ต่างๆ จะใชส้หีรอืขนนกประดบัประดารา่งกาย และส ีหรอืขนน กจะบอก

ตําแหน่งของผูใ้ช ้ในขณะเดยีวกนัเครือ่งประดบัยงับอกฐานะทางเศรษฐกจิของเจา้ของไดอ้กีดว้ย 
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      แต่แรกเริม่ งานเครือ่งประดบัเริม่จากฝีมอืช่างจากฝีมอืช่างไปสูช่นชัน้สงู งานเครือ่งประดบั

สนองความตอ้งการของชนชัน้สงู มากกวา่ชนชัน้ตํ่า ทัง้น้ีเน่ืองจากอาํนาจ และส ภาพทางเศรษฐกจิ

นัน่เอง สาเหตุทีง่านเครือ่งประดบัเกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ เพราะ ลกัษณะงานเครือ่งประดบัในยคุนัน้

ทาํจากวสัดทุีม่รีาคาแพง เช่น ทองคาํ เพชร พลอย เป็นตน้ และจนปจัจบุนัน้ีงานเครือ่งประดบั กย็งั

เป็นลกัษณะงานทีท่าํจากวสัดทุีม่รีาคาแพงอยู ่แมจ้ะเปลีย่นวสัดุมาใชส้ิง่ของราคาถกูลงบา้งกต็าม 

      ทางตะวนัตก ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 การตกแต่งรา่งกายอยา่งเสมอภาคไดเ้ริม่ขึน้ 

เครือ่งประดบัมบีทบาทต่อชนชัน้กลาง และจากผลงานทีท่าํดว้ยมอืเริม่เปลีย่นเป็นใชเ้ครือ่งจกัร และ

เริม่เป็นอุตสาหกรรม ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ศลิปะเครื่องประดบั ในสมยัทีร่บัใชช้นชัน้สงู ผูม้อีาํนาจ

จะมลีกัษณะเป็นงานฝีมอื เน้นความวจิติรพสิดารเป็นหลกั มรีปูแบบประเพณสีบืต่อกนัมา ถงึสมยั

อุตสาหกรรม รปูแบบเครือ่งประดบักถ็กูผลติเหมอืนๆ กนัเป็นงานตลาด ขาดความเดน่ชดั และ

สรา้งสรรคเ์ฉพาะชิน้เฉพาะอนั พอถงึศตวรรษน้ี เมือ่ศลิปะรอบตวัเน้นความคดิสรา้งสรรค ์และบุคลกิ

เฉพาะของศลิปินแต่ละคน เครือ่งประดบักพ็ฒันาไปอกีกา้วหน่ึง เริม่หนัมาเน้นการออกแบบเฉพาะ

ขึน้เน้นความคดิสรา้งสรรคข์องรปูแบบโดยมรีปูแบบเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปินแต่ละคน 

      เครือ่งประดบัในปจัจบุนั ถอืกนัวา่เป็นงานวจิติร ศลิป์ เป็นลกัษณะงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สนุทรยีภาพ มคีวามงดงามสมบรูณ์ อยูใ่นตวัของมนัเอง และในขณะเดยีวกนั กเ็ป็นสือ่สญัลกัษณ์

ของการแต่งงาน เป็นสญัลกัษณ์ของการเกดิ และชยัชนะในบางครัง้ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นสญัลกัษณ์

ของความมัน่คงดว้ย แมจ้ะไดม้กีารวเิคราะหก์นัแลว้ ว่าประโยชน์ของเครือ่งประดบั จะมอียูน้่อยมาก 

กต็าม แต่ตราบใดทีค่นมสีนุทรยีภาพอยูใ่นจติใจ ศลิปะเครือ่งประดบักจ็ะยงัคงมอียูต่ลอดไป งาน

เครือ่งประดบัเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั ความคดิสรา้งสรรคอ์นัทรงคณุคา่ของนกัออกแบบ การ

ออกแบบจงึเป็นหวัใจสาํคญัยิง่ของการทาํเครือ่งประดบั (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536: 5-7) 

 เครือ่งประดบันัน้ในปจัจบุนันัน้แบ่งออกไดเ้ป็นหลายระดบั หลายชนิดทัง้ในสว่นของ

ความหมายและรปูรา่งหน้าตาซึง่เกดิจากความแตกต่างดา้นความคดิสรา้งสรรค ์โดยอาจแบ่งออกได้

ตามกําเนิดของเครือ่งประดบัดงัน้ี 

 1. เคร่ืองประดบัเชิงพาณิช ย์ คอืกลุ่มงานเครือ่งประดบัทีใ่กลช้ดิกบัมนุษยม์าก

ทีส่ดุ โดยมคีวามหมายถงึวตัถุทีใ่ชป้ระดบัประดารา่งกายใหด้สูวยงามตามบุคลกิภาพ ถานะ อาย ุ

เครือ่งประดบัยงัคงถกูมนุษยส์รา้งกฎในการกาํหนดระดบัชัน้ของเครือ่งประดบัดว้ยราคา รสนิยม 

การเปลีย่นแปลงของแฟชัน่ และความเชื่อ  ทาํใหค้วามงามอนัเป็นสากลของเครือ่งประดบันัน้มกีาร

เปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล ตามปจัจยัดา้น ลกัษณะภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ สภาพเศรษฐกจิ 

ลกัษณะสงัคม วฒันธรรม ซึง่แตกต่างกนัไป  

 รปูลกัษณ์ของเครือ่งประดบัเชงิพาณชิยเ์ป็นทีคุ่น้เคยกนัด ีทัง้แหวน สรอ้ยคอ ต่าง

ห ูกําไล ทีใ่ชป้รกตใินชวีติ วสัดทุีใ่ชท้าํเครือ่งประดบันัน้มวีวิฒันาการควบคูม่ากบัประวตัศิาสตรข์อง

เครือ่งประดบัอยา่งต่อเน่ือง วสัดยุคุแรกทีใ่ชท้าํเครือ่งประดบันัน้เป็นจาํพวก หนิส ีเขีย้วสตัว ์เปลอืก

หอย ต่อมามกีารใชโ้ลหะจาํพวก สาํรดิ ทองคาํ เงนิ การใชว้สัดกุบัชิน้งานเครือ่งประ ดบันัน้พฒันาไป
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พรอ้มๆกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรม เริม่เหน็ไดช้ดัจากสภาพสงัคมในช่วงยคุหลงั

สงครามโลกครัง้ที ่ 1 เกดิการเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติ สงัคม การเมอืงการปกครอง ศลิปะ การ

เลอืกใชว้สัดใุนงานเครือ่งประดบัจงึไดม้กีารเปลีย่นแปลงควบคูก่นัไปดว้ย การหมด ไปของทรพัยากร

ทีถ่กูนําไปใชใ้นสงคราม สภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่า ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นการใชช้วีติ

สภุาพสตรทีีเ่คยเป็นแมบ่า้น ตอ้งออกมาประกอบอาชพีเพือ่จนุเจอืครอบครวั การบรโิภค

เครือ่งประดบัจากโลหะมคี่าจงึเป็นไปไดย้าก แต่จากการเปลีย่นแปลงครัง้น้ีทาํใหส้ตรเีริม่เป็ นตวัของ

ตวัเอง มกีารแต่งกายทีเ่ปลีย่นไป มคีวามทะมดัทะแมงมากขึน้  ใชช้วีติอสิระ ทาํใหเ้กดิการเตบิโต

ทางแฟชัน่ และเครือ่งประดบั นกัออกแบบเริม่มองหาวสัดุใหมม่าทดแทนโลหะมคี่า ทาํใหเ้กดิการ

ผสมผสานของวสัดุตน้ทุนตํ่า เช่นเปลอืกหอย หนงั กระดกูสตัว ์แต่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คอื พลาสตกิ ซึง่

เป็นผลผลติจากนวตักรรมในยคุนัน้ ผูค้นหลงใหลในพลาสตกิ และเชือ่วา่เป็นสารประกอบอนับรสิทุธ์

ทีจ่ะนํามาแทนทีโ่ลหะมคีา่ได ้พลาสตกิในยคุแรกเป็นสว่นผลสมระหวา่งกรดในตรกิและคอตตอน 

เพือ่เลยีนแบบวสัดธุรรมชาต ิเช่นงาชา้ง กระดองเต่า หรอื อาํพนั เมือ่สตรมีชีี วติอสิระมากขึน้ทาํให้

เกดิกจิกรรมต่างๆมากขึน้ กจิกรรมทางชายหาดเป็นทีนิ่ยม จงึไดม้กีารออกแบบเครือ่งประดบัจาก

พลาสตกิเพือ่ประกอบกจิรรมทางชายหาด ซึง่เรยีกกนัวา่ บชีจวิเวอรี ่ (Beach Jewelry) และเป็นที่

นิยมมากในยคุนัน้ ยาสถีกูนํามาใชใ้นการตกแต่งกระดมุ เพือ่เป็นเครื่ องประดบัเสือ้ผา้ เพือ่ช่วย

ตกแต่งใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่างออกไปโดยทีไ่มต่อ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ทัง้ชุด เพยีงเปลีย่นแค่กระดุม

กท็าํใหเ้กดิความแตกต่างและแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละบุคคลได ้  ภายหลงัสครามโลกครัง้

ทีส่อง สภาพสงัคมและสถานการณ์คอ่นขา้งคบัขนัทาํใหม้นุ ษยม์องหาทางออกในการดาํรงชวีติใน

สภาวะบบีคัน้ อารมณ์ขนันัน้เป็นทางออกของมนุษย ์ผูค้นมองหาของใกลต้วัในชวีติประจาํวนัมาทาํ

เป็นเครือ่งประดบั ทาํใหเ้กดิกระแสการทาํของใชด้ว้ยตวัเอง (Do it your self) มกีารนําเมลด็ฟกัทอง 

เมลด็แตงโม และเมลด็กาแฟมาทาํเป็นเครือ่งประดบั ต่อม ามกีารใชเ้ซรามกิซ ์แกว้ และปนู

ปลาสเตอร ์กบัการออกแบบในลวดลายการต์นูสดใส ต่อมาความนิยมในยคุ ค .ศ 1960 ผูห้ญงิมกั

แต่งกายดว้ยสสีนสดใส มกีารจบัคูว่สัดทุีด่แูปลกตา และขนาดใหญ่ มกีารใชว้สัดผุสมผสานกนัโดยไม่

คาํนึงถงึหลกัการใดๆ อาทเิช่น ไขม่กุ ขนนก ลกูปดั พลาสตกิ ไม้  กระดาษ  โดยเน้นความ

สนุกสนาน และความโดดเดน่ ต่อมาในช่วงยคุ ค.ศ.1960 หรอืยคุดสิโก (Disco) แฟชัน่ไดล้ดบทบาท

ลงหวนกลบัไปสูธ่รรมชาต ิและ ศลิปะแบบชนเผา่ วสัดจุากธรรมชาตจิงึกลบัมาไดร้บัความนิยมอกี

ครัง้ ไมว่่าจะเป็นกะลามะพรา้ว ไม ้แกว้ ลกูปดัหนิ โดยมกัรอ้ยรวมกั นง่ายๆ กบัเชอืกหรอืไหม          

(รสชง ไตรสรุยิธรรมา. 2547: 27-41) 

 เหน็ไดว้า่วสัดทุีใ่ชใ้นการทาํเครือ่งประดบันัน้มวีฒันาการไปตามความเชือ่และ

วตัถุประสงคข์องการออกแบบ เครือ่งประดบัและมนุษยม์ปีระวตัศิาสตรร์ว่มกนัมาอยา่งยาวนาน ใน

ปจัจบุนัการแบ่งประเภทของเครือ่งประ ดบัจงึอาจอาศยัหลกัเกณฑด์า้นความแตกต่างของวสัดุได ้ 

โดยสามารถแบ่งประเภทจากวสัดทุีใ่ชอ้อกไดเ้ป็น 

1.1 เครือ่งประดบัแท ้ (Fine Jewelry) มกัผลติจากโลหะมคี่าเช่น ทองคาํ 

แพลตทนิัม่  โลหะเงนิชุบทอง  ประกอบดว้ยอญัมณแีท ้มกีารผลติชิน้งานทีป่ระณตีสวยงาม เป็นตน้ 
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1.2 เครือ่งประดบัเทยีม (Costume Jewelry) มกัผลติจากโลหะทีม่รีาคาตํ่ากวา่ 

เช่นประเภท ดบุีก ทองเหลอืง อลมูเินียม หนงัสตัว ์เปลอืกหอย อญัมณสีงัเคราะห ์ซึง่มรีปูแบบที่

ค่อนขา้งทนัสมยั และดงึดดูใจ  

  2. เคร่ืองประดงัเชิงศิลปะ  คอืกลุ่มเครือ่งประดบั หรอื วตัถุทีแ่สดงออกถงึความ

งามอนัอาจจะมทีีม่าจากความเชือ่หรอืความพงึพอใจในสนุทรยีะบางประเภททีม่คีวามเกีย่วพนักบั

รา่งกายมนุษย ์ ซึง่ในบางครัง้อาจมรีปูรงใกลเ้คยีงกบัเครือ่งประดบัเชงิพาณชิย ์แต่มคีวามแตกต่าง

กนัดา้นทีม่าของรปูทรงเหลา่นัน้ อาจสรปุไดว้า่ความงามทีม่าจากเครือ่งประดบัเชงิศลิปะนั ้ นมาจาก

สนุทรยีะในการแสดงออกทางความเชือ่ ความงามทางศลิปะของนกัออกแบบ ผา่นรปูทรงบางอยา่ง

ซึง่ทาํงานรว่มกนักบัรา่งกายมนุษย ์งานในกลุม่น้ีแตกต่างกบังานเครือ่งประดบัเชงิพาณชิยท์ี่

สนุทรยีะทางศลิปะมาจากความตอ้งการดา้นการตลาดเป็นหลกั  

  ซึง่ความแตกต่างของเครือ่งประดบัทัง้สองประเภทนัน้ กย็งัอยูภ่ายใตป้จัจยัของการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ทีส่ง่อทิธพิลต่อความเชือ่ดา้นความงามทีเ่หมาะสมในช่วงเวลา

นัน้ๆ ซึง่เป็นจดุกําเนิดของการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ หรอืแฟชัน่ในแต่ละยคุสมยันัน่เอง (รสชง 

ไตรสรุยิธรรมา. 2547: 11-22) 

 

 1.2 การออกแบบเคร่ืองประดบั 

 การออกแบบเครือ่งประดบันัน้อาจไดแ้รงบนัดาลใจมากจากสิง่รอบตวั จากธรรมชาต ิสตัว ์

สิง่แวดลอ้ม หรอืแมก้ระทัง่วตัถุรอบตวั เช่น ลวดลายบนผนืผา้ รปูป ัน้ อาคารมาเป็นแรงบนัดาลใจใน

การออกแบบ การออกแบบเครือ่งประดบัทีด่นีัน้ นกัออกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัหลายอยา่งเพื่อให้

งานออกแบบมคีวามสวยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย โดยควรคาํนึงถงึหลกัการต่างๆ ดงัน้ี 

 จดุมุ่งหมายในการออกแบบ  คอื สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึเป็นอนัดบัแรกในการออกแบบ 

เน่ืองจากเมือ่ออกแบบแลว้จะตอ้งผลติไดจ้รงิ และสวมใส่ไดจ้รงิ ดงันัน้ ควรคาํนึงถึ งตําแหน่งทีส่วม

ใส่ ขนาด สดัส่วน น้ําหนกั และวสัดุ เช่น ในการออกแบบเขม็กลดัไมค่วรใชว้สัดุทีม่น้ํีาหนกัมากเกนิ

กวา่จะกลดัลงบนเสือ้ผา้ทาํใหเ้สยีรปูทรงของเสือ้ผา้ หรอื การออกแบบจี ้ทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึตาํแหน่ง

ในการสวมใส่ เช่นแบบทีใ่ส่ตดิคอ หรอื ผวิหนงัควรใชว้สัดุทีม่ผี ิ วเรยีบเพื่อใหไ้มร่ะคายเคอืง ส่วนจีท้ี่

ใสภ่ายนอกสามารถใชพ้ืน้ผวิทีข่รขุระได ้เป็นตน้ 

 การผสมผสานกนัระหว่างวสัดแุละอญัมณีท่ีใช้ คอื การเลอืกสขีองอญัมณกีบัวสัด ุเช่น 

เพชรทีม่สีโีปรง่ใส ควรเลอืกวสัดุประเภททองคาํขาว หรอืแพลตตนิมั โดยเฉพาะแพลตตนิมัซึง่เป็น

วสัดถุทีม่คีวามแขง็มาก เหมาะกบัการฝงัเพชร และยงัส่งเสรมิใหเ้พชรมคีวามขาวเจดิจา้มากกว่าการ

ฝงัดว้ยทอง นกัออกแบบสามารถผสมผสานอญัมณกีบัวสัดุทีใ่ชเ้พื่อความแตกต่างทีแ่ปลกใหม่ 
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 การฝงัหิน หรือเข้าตวัเรือน คอื ในการเลอืกใชอ้ญัมณคีวรคาํนึงถงึการออกแบบการเขา้

ตวัเรอืนเพื่อส่งเสรมิความวาววบัของแสงและเงา เช่นในการเขา้เรือ่นเพชร หรอืพลอยสโีปรง่ใส นิยม

ใชก้ารฝงัหนาม (Prongs) เพื่อใหแ้สงผ่านกระทบไดด้ทีีสุ่ดหรอื อญัมณปีระเภททบึทีม่คีวามแขง็ไม่

มากแสงควรเลอืกใชก้ารฝงัแบบโอบลอ้ม (Rub-Over)เพื่อปกป้องอญัมณ ีเป็นตน้ 

 ความเหมาะสมในการส วมใส่เครือ่งประดบั คอื เครือ่งประดบันัน้ ใหผ้ลไปในทางเครือ่ง

แต่งกาย ซึง่รปูแบบของเครือ่งประดบัมผีลต่อ เพศ วยั และรสนิยมของผูส้วมใส่ งานออกแบบทีม่ ี

คุณภาพมกัจะแสดงออกถงึบุคลกิต่างๆ เช่น เพศ ยกตวัอยา่งจากการออกแบบแหวนซึง่จะเหน็ไดช้ดั 

แหวนของผูห้ญงิมกัจะมลีกัษณะบอบบาง อ่อนชอ้ย สว่นแหวนของผูช้ายมกัจะมขีนาดคอ่นขา้งใหญ่ 

มกีารออกแบบทีเ่รยีบงา่ย และไมค่่อยเน้นรายละเอยีดมากนกั งานออกแบบทีด่คีวรส่งเสรมิใหเ้ครือ่ง

แต่งกายดเูด่นสงา่งามขึน้มา ไมใ่ช่เพยีงแค่เป็นส่วนประกอบของเครือ่งแต่งกาย (ศศธิร ชุมแสง พอล. 

2549: 3) 

 

หลกัในการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 ในการออกแบบเครือ่งประดบั นกัออกแบบควรคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะหถ์งึปญัหา 

2. ตดัสนิใจถงึจดุเริม่ตน้ของงานออกแบบ 

3. เลอืกรายละเอยีดขอ้มลูทีต่่อเน่ืองเกีย่วขอ้งกนั 

4. พฒันางานออกแบบ 

5. เลอืกวสัดุและวธิกีารทาํ 

6. จบงานออกแบบ โดยเป็นงานทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ 

 ในการวเิคราะหถ์งึปญัหานบัเป็นสว่นทีย่ากทีส่ดุ แต่เป็นสว่นทีส่าํคญัอยา่งยิง่ หาก

ปราศจากขัน้ตอนน้ี การออกแบบมกัไดผ้ลทีไ่มน่่าพอใจนกั นกัออกแบบอาจหาแรงบนัดาลใจไดจ้าก

สิง่รอบตวั นํามาเรยีบเรยีงและทดลองโดยการลองผดิลองถูก เมือ่ไดแ้นวทางของการออกแบบแลว้ 

จงึเลอืกหาแนวทางสาํคญัและเกีย่วขอ้งกบังานจรงิ โดยเลอืกขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ไมม่ากเกนิไป

เพราะอาจทาํใหเ้กดิความสบัสน จากนัน้พฒันาการออกแบบ คอื การเปลีย่นแปลงงานออกแบบไป

ใจทางบวกตามแนวทางทีไ่ดเ้ลอืกสรรคจนกวา่จะถกูตอ้ง ซึง่ตอ้งใขเ้วลาในการฝึกฝน จนไดช้ิน้งานที่

พอใจในขัน้ตอนสดุทา้ย เป็นอนัจบงานออกแบบ (ศศธิร ชุมแสง พอล. 2549: 1) 

  

องคป์ระกอบในการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 1.  เส้น ( Line ) 

     เสน้ในการออกแบบเครือ่งประดบั หมายถงึ เสน้ทีม่คีวามยาว ความกวา้ง ความหนา ซึง่

มองเหน็ดว้ยตาเปล่า และมเีน้ือที ่เสน้มหีลายลกัษณะ เช่น 
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      เสน้ตรง ซึง่มคีวามกวา้ง ความยาว และความราบเรยีบ ถา้จะเปรยีบกบัเสยีงดนตร ี

เสน้ตรงกจ็ะให ้ความเสมอตน้เสมอปลาย ไมม่สีงูตํ่า 

      เสน้คลืน่ เป็นเสน้ทีใ่หค้วามรูส้กึเคลือ่นไหว เรา้ความสนใจ เสน้โคง้ใหค้วามรูส้กึ

เคลื่อนไหว อ่อนโยน ไมรู่จ้บสิน้ 

     เสน้ประใหค้วา มรูส้กึขาดเป็นช่วง หยดุชะงกั ไมค่งที ่เสน้มมุแหลม ใหค้วามรูส้กึแตกหกั 

เจบ็ปวดรนุแรง 

      เสน้มหีลายลกัษณะ แต่ละลกัษณะจะใหอ้ทิธพิลดา้นความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั เสน้ทีใ่ช้

เครือ่งมอื เช่น ไมบ้รรทดั จะใหค้วามรูส้กึตายตวั แขง็กระดา้ง มัน่คง ไมม่คีวามรูส้กึอ่อนไห ว จะต่าง

กบัเสน้ตรงทีเ่กดิขึน้โดยใชม้อืขดีอยา่งอสิระ หรอืเสน้ตรงทีเ่กดิจากการใชพู้ก่นัเขยีน มน้ํีาหนกัเขม้ 

เบา ไมเ่หมอืนกนั จะใหค้วามรูส้กึอ่อนไหว มคีวามรูส้กึมากกว่า 

      การนําเสน้ต่างๆ มาใชใ้นการออกแบบเครือ่งประดบั ตอ้งพจิารณาถงึโครงสรา้งของ

ส่วนรวม วสัดุ และเทคนิคการผลติ อาจมกีารทดลองออกแบบเสน้ชนิดต่างๆ ไวก่้อน และเลอืกเสน้ที่

มคีวามเหมาะสมกบัแบบใสล่งไป เสน้เรขาคณติ เป็นเสน้ทีไ่ดร้บัความนิยมนํามาใชใ้นการออกแบบ

ในปจัจบุนัมาก เพราะใหล้กัษณะรปูทรงทีเ่รยีบงา่ย แขง็แรง (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536: 18-22) 

 2. รปูทรง 

 รปูทรงทีใ่ชใ้นการออกแบบในการออกแบบเครือ่งประดบันัน้มกีารเลอืกใชร้ปูทรงต่างๆ

ดงัน้ี  

 2.1. รปูทรงเรขาคณติ (geometric form)  

 2.2. รปูทรงอสิระ (free form)  

 2.3. รปูทรงธรรมชาต ิ(natural form)  

 2.4. รปูแบบทีไ่ดจ้ากการทาํเครือ่งประดบัในอดตี (cultural and ethnical style)  

 2.5. รปูทรงแหง่การผสมผสาน (miscellaneous)  

 

 2.1. รปูทรงแบบเรขาคณิต (geometric form) 

 เป็นรปูทรงพืน้ฐานทีม่กัถกูนํามาใชใ้นงานออกแบบ เช่น กลุม่ของรปูทรงเหลีย่ม ไดแ้ก่ 

สีเ่หลีย่มจตุัรสั , สีเ่หลีย่มผนืผา้ , สีเ่หลีย่มคางหมู , สีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู , หกเหลีย่ม, แปดเหลีย่ม , 

สามเหลีย่ม,กลุ่มของรปูทรงกลม, ทรงร,ี ทรงหยดน้ํา ,กลุ่มรปูทรงลกูบาศก์ ไดแ้ก่ ทรงกระบอก , ทรง

กรวย,และยงัรวมถงึเสน้ตรง เสน้โคง้ต่างๆ ซึง่สามารถนํามาใชใ้นรปูแบบการออกแบบเครือ่งประดบั  

ไดห้ลากหลายแบบ อาทเิช่น แบบแบน (Flat),แบบสองมติ ิ (Two dimension) ,แบบสามมติ ิ (Three 

dimension) เมือ่เสรจ็สิน้การออกแบบ รวมไปถงึการผลติ เป็นชิน้งานแลว้ ยงัคงเคา้โครงโดยรวม 

เป็นรปูทรงเรขาคณติ 
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 2.2. รปูทรงอิสระ (free form) 

 เป็นรปูทรงทีต่รงกนัขา้ม กบัเรขาคณติ ถงึแมจ้ะมเีหลีย่มมมุ สว่นโคง้ , เสน้ต่างๆ แต่ไม่

สามารถ บ่งบอกไดช้ดัเจน วา่เป็นรปูทรงอะไร รวมทัง้อา้งถงึตามหลกั คณติศาสตร ์รปูทรงอสิระ

สว่นใหญ่ กไ็มส่ามารถแบ่งเป็นสองสว่น ทีเ่ท่ากนัได ้ในบางครัง้รปูทรงอสิระ คอืการขดีเสน้ ทีไ่ร้

ทศิทางทีแ่น่นอน  

 2.3. รปูทรงธรรมชาติ (Natural Form) 

การออกแบบรปูทรง เลยีนแบบธรรมชาติ  เป็นการนํารปูทรงทีม่อียู ่ตามธรรมชาตริอบตวัเช่น 

ดอกไม้, ใบไม้, สตัวต่์างๆ , สตัวน้ํา แมลง , มนุษย ์เป็นตน้ มาใชเ้ป็นแมแ่บบในการออกแบบโดย

ยงัคงใหค้วามรูส้กึและรปูทรงทีเ่ป็นธรรมชาตอิยู ่สว่นผลงานบางชิน้ ทีอ่อกแลว้ลอ้เลยีนธรรมชาต ิ

โดยใชร้ปูทรงเช่น ตุ๊กตาหมี , การต์นู, อวยัวะของรา่งกาย เป็นตน้ เมือ่ผลติออกมาแลว้ ยงัคงเป็น

รปูทรงตามธรรมชาต ิใหเ้หน็อยู ่บางครัง้ไดม้กีารนําวสัดทุีม่อียู ่ตามธรรมชาต ิเช่น เปลอืกหอย , กิ่ง

ไม,้ ขนนก ฯลฯ เครือ่งประดบัแลว้ รปูทรงกไ็มไ่ดเ้ปลีย่นแปลงมากนกั เพยีงแต่มกีารนําวสัดุอื่น มา

เพิม่คุณค่า หรอืราคาประดบัเขา้ไป 

 2.4. รปูทรงจากวฒันธรรม การทาํเคร่ืองประดบัในอดีต (cultural and ethnical style) 

 หมายถงึ การออกแบบเครือ่งประดบั ในปจัจบุนั ค .ศ. 2000-2001 ทีย่งัมกีารนําเอา

สไตล ์และยคุสมยั ของเครือ่งประดบัในอดตี กลบัมาปรบัปรงุ , ดดัแปลง, เพิม่เตมิ ใหเ้หมาะสมกบั

สมยัปจัจบุนั โดยทีย่งัเหน็เคา้โครงเดมิ และลกัษณะ ยงัคงคลา้ยคลงึกบัสไตล ์หรอืยคุสมยันัน้ๆ แม้

สญัลกัษณ์ (symbol) ในอดตีบางอยา่ง เช่น ตวัอกัษรอยีปิตโ์บราณ ตวัอกัษรของอนิเดยี ตวัอกัษรจนี 

ฯลฯ แมก้ระทัง่สญัลกัษณ์ ทางศาสนา ทีย่งัมกีารทาํกนัอยา่งต่อเน่ือง เ ป็นตน้ รวมถงึการนําเอา 

กรรมวธิกีารผลติวสัดุบางอยา่ง ทีเ่คยมกีารผลติและใชใ้นอดตี กลบัมาผลติใหม ่วธิกีารผลติ และ

รปูลกัษณ์เดมิเอาไว ้ในปจัจบุนัการนํารปูทรงจากวฒันธรรมการทาํเครือ่งประดบัในอดตีมาใชใ้นการ

ออกแบบพอจะจดัแบ่งโดยสงัเขปดงัน้ี 

เครือ่งประดบัอยีปิตโ์บราณ (Egyptian jewelry) และสมยัตุตนัคาเมน (Tutankhamun  

jewelry)  

 เครือ่งประดบัอนิเดยีโบราณ (Indian jewelry)  

 เครือ่งประดบัสมยัอทีราสคาน (Etruscan jewelry)  

เครือ่งประดบัสมยักรกีและโรมนั ( Greek and Roman jewelry)  

เครือ่งประดบัธเิบต (Tibetian jewelry)  

เครือ่งประดบัสไตลบ์ารอค (Baroque jewelry style)  

เครือ่งประดบัสไตลเ์รอเนอซองค ์(Renaissance jewelry style)  

เครือ่งประดบัสมยัวคิตอเรีย่น (Victorian jewelry)  

เครือ่งประดบัสไตลอ์ารต์นูโว (Art Nouveau style)  

เครือ่งประดบัสไตลอ์ารต์เดโค (Art Deco) 

(มาศา มาลากุล ณ อยทุธยา,และคณะ.ม.ป.ป.:ออนไลน์) 
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 3. สี ( Color ) 

  โดยทัว่ไปแลว้สจีะสรา้งความประทบัใจต่อผูพ้บเหน็ไดม้ากพอๆ กบัการสรา้งแบบการ

เลอืกวสัด ุตลอดจนความประณตี ในการทาํงาน แต่สเีป็นสิง่ทีเ่รา้ความรูส้กึไดม้าก สทีีใ่ชใ้น

เครือ่งประดบัจะเป็นสจีากหนิ เพชร พลอย โลหะ และวั สดปุระเภทต่างๆ หลกัในการใชส้โีดยสงัเขป

มดีงัน้ี 

 ค่าของส ี

 สแีท ้( Hue ) คอืสสีดใสทีย่งัไมไ่ดผ้่านการผสมใหค้วามเขม้ของสเีปลีย่นไป เช่น ส ี

เขยีว สแีดง สน้ํีาเงนิ สเีหลอืง สสีม้ 

 สคีา่อ่อน ( Tint ) คอืสทีีถ่กูผสมดว้ยสขีาวหรอืมตีวัละลายทีท่าํใหส้อ่ีอนลง 

  คา่สแีก่ ( Shade ) คอืสทีีถู่กผสมดว้ยสดีาํและทาํใหเ้ขม้และแก่ขึน้ 

 สคีา่คลํา้ ( Tone ) คอืสทีีผ่สมดว้ยสเีทาใหค้า่ของสคีลํา้ลง 

การใชส้ใีหก้ลมกลนืและตดักนั 

 สกีลมกลนืกนั ( Harmony ) ไดแ้ก่ การใชส้ทีีค่ลา้ยๆ กนัมารวมกลุม่ๆไวด้ว้ยกนัให ้

เหมาะสมกลมกลนื แต่กต็อ้งไมใ่หรู้ส้กึจดืชดื ไมน่่าสนใจ 

     สตีดักนั ( Contrast ) ไดแ้ก่การใชส้ใีหรู้ส้กึตดักนัสดใส การใชร้วมกนัควรคาํนึง 

ความเหมาะสมกลมกลนืกนัทีจ่ะไปกนัได ้ไมรู่ส้กึตดักนัรนุแรงจนเกนิไป 

 

 ความรูส้กึทีม่ต่ีอส ี

 สแีดง ( Red ) ใหค้วามรูส้กึตื่นเตน้ แสดงจดุเด่นอนัน่าสนใจ สะดุดต า มลีกัษณะเรา้

ความสนใจตลอดเวลาทีพ่บเหน็ แต่ถา้ใชส้แีดงมากเกนิไป ความรูส้กึจะเปลีย่นเป็นฉูดฉาด สแีดงเขา้

กบัสมีว่ง สน้ํีาตาล สดีาํ สทีอง สเีขยีวเขม้ แต่อยา่งไรกต็าม ยอ่มขึน้อยูก่บัปรมิาณการใชส้ใีห้

เหมาะสมดว้ย สาํหรบัเครือ่งประดบัแลว้ สแีดงจะไดแ้ก่ ทบัทมิ พลอยสีแดง สทีีเ่ขา้กนัไดแ้ก่ สเีงนิ สี

ทอง สดีาํ สเีขยีว สน้ํีาเงนิเขม้ แต่ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยูก่บัรปูแบบเป็นสาํคญัดว้ย 

 สดีาํ ( Black ) มลีกัษณะสงบเงยีบ อบัทบึ น่ากลวั สงา่ ถา้อยูใ่นบรเิวณกวา้งๆ จะให้

ความรูส้กึอา้งวา้ง เงยีบสงบ มากกว่า อยูใ่นบรเิวณแคบๆ สาํหรบัเครือ่งประดบัทีเ่ป้นสดีาํ ไดแ้ก่ นิล 

หนิประเภทขา้วตอกพระรว่งหรอืหนิอุกกาบาต เป็นตน้ สทีีจ่ะใชใ้หเ้ขา้กบัสดีาํเมือ่เป็นเครือ่งประดบั 

ไดแ้ก่ สเีงนิ สทีอง เป็นตน้ 

  สเีขยีว ( Green ) มลีกัษณะเป็นสใีหค้วามรูส้กึเยน็ ใหค้วามรูส้กึเป็นกลาง สบายตา 

สดชืน่ เป็นสทีีเ่ขา้กบัสเี ทา สน้ํีาตาล เป็นสทีีต่รงกนัขา้มกบัสแีดง เครือ่งประดบัทีเ่ป็นสเีขยีว ไดแ้ก่ 

หนัสเีขยีวทีเ่รยีก เขยีวส่อง พลอยสเีขยีว มรกต สทีีเ่ขา้กบัสเีขยีวไดด้เีมือ่เป็นเครือ่งประดบั ไดแ้ก่ สี

ขาว สเีงนิ สดีาํ  
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  สน้ํีาเงนิ ( Blue ) เป็นสเียน็ เมือ่มคีวามเขม้จดัจะใหค้วามรู้ สกึเยอืกเยน็ สสีงบ เขา้กบั

สเีบยีว สเีหลอืง สน้ํีาตาล และกลมกลนืกบัสดีาํ เป็นสทีีอ่ยูต่รงขา้มกบัสสีม้ เครือ่งประดบัทีเ่ป็นสน้ํีา

เงนิ ไดแ้ก่ หนิสน้ํีาเงนิ พลอยหนิสน้ํีาเงนิทีเ่รยีกวา่ ไพลนิ นบัวา่เป็นหนิทีม่รีาคาแพง ชาวยโุรปใช้

เป็นแหวนหมัน้ราคาแพงมาก ถา้ไดร้บัการเจยีระไนอยา่งด ี

ประโยชน์ของสทีีใ่ชใ้นการออกแบบ 

 1.ใหค้วามรูส้กึเรือ่งขนาด ในการมองสอ่ีอนจะทาํใหว้ตัถุดมูขีนาดใหญ่ 

 2. น้ําหนกัสมีผีลกบัน้ําหนกัของวตัถุ สอ่ีอนจะทาํใหว้ตัถุดเูบา และสเีขม้ทาํใหด้หูนกั 

 3. ความแขง็แรง เช่นสแีดง สแีสด สเีหลอืงเขม้ สทีอง มกัแสดงควา มรูส้กึแขง็แรง

มากกว่าสเีขม้กว่า หรอืสทีีม่สีเีทามากกว่า สบีรอนซ ์และสน้ํีาเงนิอมเทาจะใหค้วามรูส้กึเหมอืนเหลก็ 

จงึเป็นสทีีเ่หมาะสมในการแสดงความแขง็แกรง่ 

 4. ความภมูฐิาน สงา่งาม ควรใชเ้ฉดสเีทาอมน้ําเงนิ เทาอมเขยีว และสแีดงคลํา้ 

หลกีเลีย่งการใชส้รีอ้นแรง หรอืใชเ้ป็นสว่นน้อย 

 

 4. การสร้างความสมดลุ 

 ความสมดลุ ( Balance ) หมายถงึ การจดัองคป์ระกอบใหส้มัพนัธก์นั มน้ํีาหนกั หรอืความ

สมดลุกลมกลนืไปดว้ยกนั ความสมดลุทาํใหเ้กดิความกลมกลนืสวยงาม ความสมดลุพจิารณาไดเ้ป็น 

2 ลกัษณะคอื สมดลุซา้ยขวาเท่ากนั ( Symmetry ) และสมดลุซา้ยขวาไมเ่ท่ากนั ( Asymmetry ) 

ความสมดลุซา้ยขวาเท่ากนั เป็นการสมดลุดว้ยขนาด หรอืรปูรา่งทีค่ลา้ยกนั หรอืการใชส้ทีีม่คีวาม

กลมกลนืกนั สว่นลกัษณะสมดลุซา้ยขวาไมเ่ท่ากนั เป็นการสมดลุทีแ่ตกต่างกนัดา้นรปูทรง เน้ือที ่ส ี

แต่ดแูลว้รูส้กึกลมกลนืสมดุลกนั 

   การออกแบบ 3 มติเิช่นเครือ่งประดบั ถา้ออกแบบไมส่มดุลจะเหน็สนํีาหนกัเอยีงไปขา้ง

ใดขา้งหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน วธิแีกป้ญัหาเรือ่งความสมดลุในเครือ่งประดบัอาจจะแกป้ญัหาไดด้งัน้ี 

     1. สมดลุดว้ยรปูทรง แกป้ญัหาใหข้นาดรปูทรงเท่ากนั 

     2. สมดุลดว้ยส ีแกป้ญัหาดว้ยการใชส้ใีหก้ลมกลนืกนั 

     3. สมดุลดว้ยลกัษณะผวิ ทาํใหเ้กดิลษัณะผวิทีแ่ตกต่างกนัมากน้อย 

 

 5. การเลือกลกัษณะผิว 

  ผวิ ( Texture ) คอืสว่นทีม่องเหน็ไดร้อบๆ รปูทรงหรอืรปูรา่งนัน้ๆ ซึง่อาจจะเป็นลกัษณะ

ขรขุระ มนั หยาบ ดา้น โปรง่ใส ฯลฯ ลกัษณะผวิใหค้วามรูส้กึต่อการพบเหน็อยา่งยิง่ ทาํ ใหเ้กดิ

ความรูส้กึอยากจบัตอ้ง ลบูคลาํ ลกัษณะผวิ จะใหค้วามรูส้กึตอบสนองต่างกนั ตามแต่ความรูส้กึของ

แต่ละบุคคลวา่จะตอบสนองไปในดา้นใด อยา่งไร ลกัษณะผวิ จงึมคีวามสาํคญัต่อรปูทรงมาก ในดา้น

การสมัผสัลกัษณะผวิมสี่วนช่วยในการออกแบบรปูทรงเป็นอยา่งยิง่ สิง่ของเครือ่งใชต้ ามบรเิวณที่

เป็นดา้ม หรอืทีจ่บัถอื มกัจะออกแบบใหผ้วิขรขุระ จบัถอืกระชบัมอื และถา้สิง่ของนัน้เป็น



 16 

เครือ่งประดบั ลกัษณะผวิจะตอ้งมคีวามกลมกลนืกบัส่วนรวมทัง้หมดของรปูทรง ผวิจะเรยีบ หรอื

ขรขุระมกัจะขึน้กบัแบบ และการไปกนัไดห้รอืไมก่บัวสัดุโดยส่วนรวม ตลอดจนส ีและการนําไปใช ้

   การออกแบบเครือ่งประดบัใหล้กัษณะผวิสะดุดตานัน้ ใช่จะเน้นทีล่กัษณะผวิอยา่งเดยีว 

แต่จะตอ้งคาํนึงถงึ แบบ และวสัดุทีจ่ะนํามาใชด้ว้ย ถา้ผูอ้อกแบบตอ้งการจะเน้นผวิของโลหะ ทีจ่ะ

นํามาใชท้าํเป็นเครือ่งประดบัอยา่งเดยีว จะตอ้งใหส้มัพนัธก์บัรปูทรง ไมค่วรมหีนิสหีรื อสิ่งอื่นๆ 

มารว่มในแบบนัน้อกี เพราะจะทาํใหเ้ครือ่งประดบั มจีดุสนใจ หรอืจดุเรา้สบัสน แต่ในขณะเดยีวกนั 

หากจะใหผ้วิเรยีบ และขรขุระต่างกนั ไมค่วรใหป้รมิาณเน้ือที ่ทีจ่ะใชเ้ท่ากนั 

 การทาํเครือ่งประดบั อาจทาํไดโ้ดยใชเ้ศษโลหะต่างชนิดมาเชือ่มตดิกนั และขดัใหเ้กดิ

ความสวยงาม หรอืจะใชว้ธิขีดูรดีใหเ้กดิเป็นรอยขึน้ หรอืจะใชว้ธิฝีงัหนิขนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนั ให้

เกดิการขรขุระกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม ตอ้งออกแบบเป็นภาพรา่งใหไ้ดล้กัษณะตายตวัทีต่อ้งการเสยีก่อน  

(วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536) 

 

วสัดท่ีุใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 วสัดทุ ีใ่ชใ้นการทาํเครือ่งประดบัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื ประเภทถาวร และประเภทไม่

ถาวร วสัดุประเภทถาวรไดแ้ก่ โลหะทุกชนิดเช่น ทองคาํ ทองคาํขาว เงนิ ทองแดง ทองเหลอืง 

อะลมูเินียม และ หนิต่างๆ ตลอดจนวสัดทุีห่ายาก เช่น งาชา้ง เป็นตน้ วสัดปุระเภทไมถ่าวรไดแ้ก่ 

วสัดุประเภทไม ้เม ลด็พชื พลาสตกิ และวสัดุอื่นไทีแ่ตกหกั ชาํรดุเสยีหายไดง้า่ย ควรมกีารเลอืกใช้

วสัดใุหม้คีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน โดยมอีงคป์ระกอบในการพจิารณาดงัน้ี 

 1. การออกแบบ เหมาะสมกลมกลนืกบัภาพโดยรวมทัง้หมด 

2. ประโยชน์ใชส้อย โดยเน้นใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาทีใ่ช ้เช่นเวลากลางคื นควรเลอืก

หนิหรอืโลหะทีม่แีสงประกาย 

 3. กระบวนการผลติทีส่มัพนัธก์บัการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย 

 4. การบาํรงุรกัษา สะดวก รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยากเกนิความจาํเป็น (สถาบนัการศกึษาทางไกล. 

ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

 

 วสัดทุีใ่ชใ้นงานออกแบบเครอืงประดบันัน้ควรเป็นวสัดปุระเภทถาวร ที่ มคีวามแขง็แรงและ

มอีายกุารใชง้านยาวนาน โดยมากเป็นวสัดปุระเภทโลหะทุกชนิด เช่นทองคาํ ทองคาํขาว เงนิ 

ทองแดง ทองเหลอืง อลมูเินียม และอญัมณต่ีางๆ (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า .2536: 54) อนัประกอบไป

ดว้ยวสัดปุระเภทต่างๆ ดงัน้ี 
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 1. ทองคาํ ( GOLD ) 

 ทองคาํเป็นธาตุโลหะทีห่นั ก และสามารถเปลีย่นรปูไดม้ากทีสุ่ด ในหมูโ่ลหะทัง้หลาย 

ทองคาํบรสิทุธิม์คีวามแขง็ 2-2.5 ซึง่มคีวามแขง็ตํ่าเกนิไป กวา่ทีจ่ะนํามาใช ้ทาํเป็นเครือ่งประดบั แต่

เมือ่นําไปผสมกบัเงนิ ทองแดงหรอืโลหะอื่นๆ จะทาํใหม้คีวามแขง็เพิม่ขึน้ กจ็ะสามารถนําไปใชต้าม

วตัถุประสงคไ์ด ้ทัง้ที่ เป็นเครือ่งประดบัหรอืเหรยีญ โดยทัว่ไปทองคาํจะมสีเีหลอืง แต่เมือ่นําไปผสม

โลหะอื่นๆจะทาํใหม้สีอีอกขาว เขยีว แดง หรอืโทนสอีื่นๆ ซึง่สดัส่วนของทองคาํ ในโลหะผสม จะมี

น้ําหนกัทีค่ดิเป็นกะรตั (กะรตั Karat เป็นหน่วยวดัทีแ่สดงสดัส่วนของทอง ในส่วนผสมหรอืคุณภาพ

ของทองผสม) ทองคาํบรสิทุธิเ์ท่ากบั 24 กะรตั ทองคาํมจีดุหลอมเหลวสงูคอื 1,063 องศาเซลเซยีส

หรอื 1,954 องศาฟาเรนไฮด ์มคีวามถ่วงจาํเพาะเท่ากบั 19.3 

 ทองคาํบรสิทุธิ ์มคีวามทนทานต่อความรอ้น ความชืน้ กรดทัว่ๆไป และไมเ่กดิสนิม แต่

สามารถถกูทาํละลายโดย สาร "อาควารเีจยี" หรอืกรดกดัทอง (เตรยีมจากกรดไฮโดรครอรกิเขม้ขน้ 

3 ส่วนผสมกบักรดไนตรกิเขม้ขน้ 1 ส่วน) ทองคาํ เป็นโลหะทีม่คีวามยดืหยุน่ทีสุ่ด ดงันัน้เมือ่นําไปต ี

จะทาํใหพ้ืน้ผวิหน้าขยายกวา้งขึน้ ขณะทีค่วามหนาจะลดน้อยลงเช่น การทาํทองคาํเปลว 

 1.1 ทองคาํผสม ( GOLD ALLOY )  

 การผสมทองคาํเขา้กบัโลหะ อื่นๆ อยา่งเช่น เงนิ พาลาเดีย้ม ทองแดง นิกเกิล้ เหลก็

และอื่นๆ จะขึน้อยูก่บัความแขง็ และสทีีต่อ้งการและเจตนาในการใช ้ทองคาํมคีวามอ่อนนุ่ม เกนิกวา่

ทีจ่ะนํามาใชเ้พยีงลาํพงัได ้โลหะผสมทุกชนิด มคีณุสมบตัขิองการสามารถนํามาตแีผ ่เป็นแผน่บางๆ

ลดลงแต่มแีรงตา้นทานเพิม่ขึ้น ความบรสิทุธิข์องทองคาํผสมนัน้ เรยีกกนัเป็นกะรตั 1 กะรตั เท่ากบั 

1 สว่น 24 ของน้ําหนกั มาตรฐานทีถ่กูตอ้งของทองคาํผสม ในประเทศองักฤษนัน้ 1 กะรตั เท่ากบั 

22 ( 91.66 % ), 18 (75% ) ,14 (58.5% ) และ 9 (37.5 % ) และทัง้หมดเป็นการแสดงมาตรฐาน

ความบรสิทุธิข์องทอง แม้ ว่าสดัส่วนของทองทีใ่ชอ้าจจะสงูกว่าเลก็น้อย แต่เครือ่งประดบัทีเ่ป็นทอง

สว่นใหญ่จะอยูท่ี ่14 หรอื 18 กะรตั ส่วนทอง 9 กะรตัจะใชท้าํสรอ้ยคอบางชนิด หรอือื่นๆทีต่อ้งการ

ความแขง็ สว่นในประเทศอื่นๆ จะใชม้าตรฐานทีต่่างกนัออกไป 

 1.2 ทองคาํสเีหลอืง (YELLOW GOLD) 

 ทองคาํผ สมกบัเงนิและทองแดง โดยมสีดัส่วนของทองแดงมาก เพื่อทาํใหท้องเป็นสี

แดง ทองสเีหลอืงเป็นทองประเภททีม่คีวามนิยมมาก 

 1.3 ทองคาํขาว ( WHITE GOLD ) 

 ทองคาํผสมเงนิ ซึง่มเีปอรเ์ซน็ตเ์งนิคอ่นขา้งสงู หรอืผสมโลหะสขีาวอื่นๆ โดย

เปอรเ์ซน็ตข์องทองคาํ จะแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัโล หะอื่น ทีนํ่ามาใช ้ซึง่จะทาํใหท้องคาํมสีอ่ีอนลง 

การเรยีกชือ่ทอง ประเภทน้ีบางครัง้เรยีกวา่ อเีลค็ทรัม่ ซึง่เป็นชือ่เรยีกแบบเก่าก่อนทีจ่ะใชค้าํวา่ " 

แพลตนิัม่ " หรอื " พาลาเดีย้ม " ทองขาว มกันํามาใชส้าํหรบัทาํตวัเรอืนฝงัเพชร เพราะมคีวามแวว

วาวสงู ไมเ่หมอืนกบัเงนิและไมห่มองคลํา้ดว้ย 
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 2. เงิน ( SILVER ) 

 ธาตุโลหะทีม่น้ํีาหนกัปานกลาง เปลีย่นรปูไดง้า่ยและมคีณุสมบตัทิีส่ามารถตเีป็นแผน่บางๆ

ได ้โดยปกตมิกันํามาผสมกบัทองแดงเพื่อเพิม่ความแขง็ 

 2.1 เงนิผสมโลหะ ( SILVER ALLOY ; STERLING SILVER ) 

 เงนิผสมมจีดุหลอมเหลวอยูท่ี ่ 961 องศาเซลเซยีส ( 1,762 องศาฟาเรนไฮด ์ ) ซึง่ตอ้ง

ใชร้อบขดัเงาทีส่งูในการทีจ่ะใหเ้กดิความเงา แต่จะเกดิความหมองไดด้ว้ยการสมัผสักบัไอของ

กาํมะถนัในอากาศ เงนิผสมทีนํ่ามาใชก้บัเครือ่งประดบันัน้สามารถนํามาต ีสลกั มว้นและหลอ่ ใน

อดตีไมม่กีารนําเงนิมาใชท้าํเครือ่งประดบั เท่ากบั ทองคาํ โดยสว่นใหญ่จะถกูนํามาใชท้าํภาชนะ

ต่างๆ ทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร และจานอาหารตามโบสถ ์แต่ในกลางศตวรรษที ่ 19 เครือ่งประดบัเงนิ

กลายมาเป็นทีนิ่ยมในองักฤษ ในช่วงเวลาสัน้ๆจนกระทัง่มแีพลตนิัม่เขา้มาแทนที ่ต่อมาภายหลงั 

เงนิถกูนํามาใชท้าํเครือ่งประดบัแบบ อารต์นูโว (ART NOUVEAU) และเมือ่ไมน่านมาน้ี มกีาร

นํามาใชท้าํเครือ่งประดบัประเภท IMMITATION JEWELRY ทีม่รีาคาปานกลาง ซึง่มกัจะทาํดว้ยมอื 

และบางครัง้กป็ระดบัดว้ย เพชรพลอยทีม่รีาคาถกู บางครัง้ เงนิกถ็กูนํามาชุบ หรอืมาทาํใหเ้กดิความ

คงทนมากขึน้ หรอืใหไ้วต่อความหมองคลํา้น้อยลง  

 3. แพลทตินัม่ ( PLATINUM ) 

 เป็นธาตุโลหะทีม่คีา่ หายากและมน้ํีาหนกัมาก นอกจากน้ียงัเป็นธาตุทีเ่ป็นสขีาวเงนิ ไมผุ่

กรอ่น ตเีป็นแผน่บางๆได ้เปลีย่นรปูได ้และมแีรงตา้นการยดืออกสงู เน่ืองจากทองคาํขาวมรีาคาสงู

กวา่ทองคาํ จงึถกูนํามาใชก้บัเครือ่งประดบัอญัมณ ีเฉพาะชิน้งานที่ มรีาคาสงู แต่เมือ่อยูใ่นรปูแบบ

ของทองคาํขาว ผสมโลหะแลว้จะทาํใหห้ลอมไดย้าก โดยจดุหลอมเหลวจะอยูท่ี ่ 1,773 .5 องศา

เซลเซยีส หรอื 3,190 องศาฟาเรนไฮด ์ดงันัน้จงึตอ้งใชค้วามรอ้นสงู สาํหรบัทาํใหอ่้อนตวัหรอืการ

เชือ่ม บางคนนําทองคาํขาวมาใชส้าํหรบัทาํตวัเรอืนฝงัเพชร เน่ืองจาก คณุสมบตัทิีไ่มห่มองคลํา้งา่ย 

และสสีนักลมกลนืไปกบัเพชรไดด้ ีทองคาํขาวเป็นทีรู่จ้กัของชาวอนิเดยีน ในโคลมัเบยีและเอกวาดอร ์

มาตัง้แต่ก่อนศตวรรษที ่15 และมกีารนํามาใชก้บังานบางชนิดทีเ่รยีกวา่ เครือ่งประดบัอญัมณยีคุก่อน

โคลมัเบยี โดยเครือ่งประดบัเกอืบทัง้ชิน้ เป็นทองคาํขาวลว้นๆหรอืผสมกบัทองคาํ  

 

 3.1 แพลทตนิัม่ผสมโลหะ ( PLATINUM ALLOY ) 

 เป็นการผสมทองคาํขาว เขา้กบัโลหะชนิดต่างๆอยา่งเช่น พาลาเดีย้ม ทองแดง โร

เดีย้ม อริเิดีย้ม ออสเมีย่ม และอื่นๆ ทองคาํขาวทีนํ่ามาใชก้บัอญัมณ ีตอ้งนํามาผสมกบัโลหะเพื่อ

นํามาใชง้าน นบัตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม 1975 เป็นตน้มา ทองคาํขาวจะตอ้งไดร้บัตราเครือ่งหมาย 

แสดงมาตรฐานความบรสิุทธิอ์ยา่งถูกตอ้ง จากประเทศองักฤษ โดยปกตสิดัส่วนของทองคาํขาว ใน

การผสมกบัโลหะเพือ่นํามาใชก้บัอญัมณคีอื 95 %  
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 4. เหลก็กล้า ( STEEL ) 

 เหลก็กลา้ลกัษณะต่างๆกนั ถูกนํามาใชท้าํเครือ่งป ระดบั ดว้ยวตัถุประสงคท์ีต่่างกนั 

เหลก็กลา้มหีลายประเภท แต่ประเภททีเ่หมาะจะนํามาทาํชิน้งาน ควรเป็นประเภททีง่า่ยต่อการทุบ 

และเชื่อมจะทาํงานไดง้า่ยกว่า เหลก็กลา้ทีใ่ชส้าํหรบัทาํอุปกรณ์ หรอืเครือ่งจกัร และยงัเหมาะกบังาน

ตดีว้ย เหลก็กลา้ ยงังา่ยต่องานเชื่อมอกีดว้ย   

 5. นิคเก้ิล ( NICKEL ) 

 นิคเกิล้สามารถนํามาตเีป็นเผน่บางๆ หรอืหลอมเป็นรปูรา่งต่างๆได ้โดยมคีวามแกรง่มากกวา่

ทองแดง โลหะชุบทอง และทองเหลอืง นิคเกิล้เหมาะสาํหรบั การทาํเขม็ของเขม็กลดั และการทาํแบบ 

นิคเกิล้ สามารถทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงได ้จงึมกัไมค่อ่ยพบวา่ มกีารนํานิคเกิล้มาทาํเครือ่งประดบั  

 6. พิวเตอร ์( PEWTER ) 

 พวิเตอรเ์ป็นโลหะสเีทาดาํ ทีม่สีว่นผสมของดบุีกเป็นพืน้ ซึง่ทาํใหง้า่ยต่อการทาํงาน โดย

ไมเ่กดิการอ่อนตวั พวิเตอรม์คีวามแกรง่น้อยกวา่โลหะผสมชนิดต่างๆ ทีนํ่ามาทาํเครือ่งประดบั โลหะ

ผสมพวิเตอร ์บางอยา่งจะมตีะกัว่ปนอยูด่ว้ย ซึง่เป็น สารปนเป้ือนทีอ่ยู ่ตามโรงงานทาํเครือ่งประดบั  

 7. ทองแดง ( COPPER ) 

 โลหะสชีมพแูดงชนิดน้ี สามารถนํามาตเีป็นแผน่บางๆ หรอืหลอม เป็นรปูรา่งต่างๆได ้

ทองแดงทาํงานงา่ยเช่นเดยีวกบัเงนิ แมจ้ะถกูนํามาเจาะ กย็งัมคีวามเหนียว และเน่ืองจากทองแดง 

มจีดุหลอมเหลวสงู จงึไมเ่หมาะกบังานเชื่อม ทองแดงจะเปลีย่น เป็นสดีาํเมือ่ถูกอากาศ  

 8. ไททาเน่ียมและอลมิูเน่ียม ( TITANIUM & ALUMINIUM )  

 ไททาเน่ียมเป็นโลหะทีแ่ขง็ น้ําหนกัเบาและมสีเีทา ส่วนอลมูเิน่ียม จะมสีแีละน้ําหนกั

เหมอืนกนั แต่น่ิมกว่า โลหะทัง้ 2 ชนิดสามารถทาํใหเ้ป็ นขัว้บวกได ้เพื่อช่วยใหเ้กดิแสงสเปคตรมั 

ของสทีีส่ดใสขึน้ 

 9. โลหะชุบทอง ( GILDING METAL ) 

 โลหะผสมทองแดง หรอืโลหะชุบทองน้ี เป็นสสารสทีอง ทีส่ามารถนํามาตเีป็นแผน่บางๆได ้

หากปลอ่ยใหถ้กูอากาศ ทองแดงจะเปลีย่นส ีสสารชนิดน้ีสามารถนํามางอ หรอืตดัได ้และโดยทัว่ไป 

จะมปีฏกิริยิาคลา้ยกบัเงนิ 

 10. ทองเหลือง ( BRASS ) 

 ทองเหลอืงเป็นโลหะผสม ระหว่างทองแดง กบัสงักะส ีแต่แขง็กว่าทองแดง ทองเหลอืง 

สามารถเชือ่มต่อกนัไดโ้ดย ใชเ้งนิ เมือ่ไดร้บัความรอ้นมากเกนิไป ทองเหลอืงจะเกดิการละลาย 

เน่ืองจากมจีดุหลอมเหลวตํ่า  

 11. พลาสติก ( PLASTICS ) 

 พลาสตกิชนิดหน่ึง ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ ในการนํามาทาํเครือ่งประดบั กค็อืแผน่

กระจก พลาสตกิหลากสทีีง่า่ยต่อการตดั แกะสลกัและงอ ไนล่อนเป็นวสัดุทีท่นทาน งอได ้และ

เปลีย่นสไีด ้ดว้ยการใชส้ยีอ้มผา้ ในการฝงั และการหล่อ จะใชอ้พีอ็กซีห่รอืโพลเียสเตอร ์เรซิ่นเป็นตวั

ช่วย  
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 12. อินทรียวตัถ ุ( ORGANIC MATERIALS ) 

 ไม ้เขาสตัวแ์ละกระดกูสตัว ์มกัถกูพบนํามาทาํเครือ่งประดบั ทัง้ในสว่นทีถ่กูนํามาเป็น 

สว่นประกอบของรายละเอยีด และเป็นวสัดหุลกั วสัดสุว่นใหญ่ เหลา่น้ีสามารถนํามาแกะสลกั และทาํ

รปูทรงต่างๆได ้แมว้่าโดยทัว่ไปจะง่ ายต่อการกลงึ แต่ลวดลายทีอ่ยูใ่นเน้ือวตัถุเอง กอ็าจทาํใหเ้กดิ

ปญัหาไดเ้ช่นกนั (สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแหง่ชาต.ิ ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

 เครือ่งประดบันัน้มอียูด่ว้ยกนัหลายชนิดไดแ้ก่ แหวน ต่างห ูสรอ้ยคอ กําไล เขม็กลดั  ซึง่มี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปในก ารออกแบบเครือ่งประดบัแต่ละประเภท เน่ืองจาํตอ้งคาํนึงถงึ

องคป์ระกอบหลากหลาย อาทเิช่น เพศ อาย ุขนาดทางสรรีะวทิยา ซึง่สง่ผลต่อการเลอืกวสัด ุและ

การออกแบบใหเ้กดิความเหมาะสมกบัผูส้วมใส่ โดยการออกแบบเครือ่งประดบัประเภทต่างๆมี

หลกัการดงัน้ี 

 

การออกแบบแหวน 

 แหวนเป็นเครือ่งประดบัทีใ่ชก้บัสว่นทีเ่ป็นน้ิวมอืหรอือาจมกีารประยกุตไ์ปใชก้บัน้ิวเทา้บา้ง 

ในอดตีแหวนถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ทีม่คีวามสาํคญั เช่นการแสดงยศศกัดิ ์การแสดงความเป็นเจา้ของ 

เช่นแหวนหมัน้ แสดงถงึการเปลีย่นแปลงสถานะของผูส้วมใส่ ในการออกแบบแหวนผูอ้อกแบบ

จะตอ้งนึกถงึผู้ ใชก่้อนว่าจะทาํแหวนน้ีใหก้บัผูช้ายผูห้ญงิหรอืเดก็ลกัษณะแหวนนัน้จะใชก้บัน้ิวอะไร

ใชใ้นงานอะไรงานพธิสีาํคญัๆหรอืเพือ่สวมใสต่ดิน้ิวใชใ้นชวีติประจาํวนัการพจิารณาเรือ่งประโยชน์

เป็นจดุสาํคญัทีท่าํใหเ้ลอืกวสัดไุดถ้กูตอ้งและนําหลกัเกณฑค์วามงามอนัเป็นพืน้ฐานทางศลิปะมาใช้

ในการออกแบบแหวน 

 ลกัษณะการออกแบบจะตอ้งมคีุณค่าทางความงามมจีดุเด่นประทบัใจแก่ผูพ้บเหน็และ

สามารถสวมใสไ่ดอ้ยา่งสบายมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งทัง้หมดความเรยีบงา่ยของรปูทรงจะ

ทาํใหใ้ชไ้ดห้ลายโอกาสอยา่งไรกต็ามแบบวสัดแุละประโยชน์ความสวยงามตอ้งสมัพนัธก์นัและแยก

แบบแหวนทีเ่ป็นของผูช้ายกบัแหวนทีเ่ป็นของผูห้ญงิใหม้คีวามแตกต่างกนัโดยยดึหลกัธรรมชาติ

ของผูใ้ชเ้ป็นสิง่ประกอบการออกแบบเพื่อใหไ้ดแ้บบตามจดุมุง่หมายทีไ่ดว้างไว ้การออกแบบแหวน

ของผูช้ายจะมรีปูทรงทบึตนัมคีวามแขง็แรงรปูทรงเรยีบงา่ยไมม่ลีวดลายซบัซอ้นไมใ่ชห้นิสฉูีดฉา ด

สวมใส่สบายและควรใชไ้ดทุ้กโอกาสไมค่วรแยกเป็นแหวนทีใ่ชก้ลางคนืหรอืกลางวนั ส่วนแบบของ

ผูห้ญงิรปูทรงโปรง่บางมคีวามสวยงามลวดลายละเอยีดใชห้นิสหีรอืหนิทีม่คีา่การออกแบบแหวน

ผูห้ญงิจะแยกลกัษณะแหวนทีใ่ชใ้นเวลากลางคนืและกลางวนัจะมคีวามเรยีบงา่ยในรปูทรงสวมใส่

สบาย (วรรณรตัน์ ตัง้เจรญิ. 2536: 24-25) 

 ศศธิร ชุมแสง พอล ไดแ้บ่งประเภทในการออกแบบแหวนไวด้งัน้ี 

 1.  แหวนหมัน้ (Solitaire Rings) เป็นการออกแบบแหวนทีม่ขีอ้จาํกดัมาจากรปูแบบธรรม

เนียมทีเ่ก่าแก่สบืเน่ืองต่อกนัมา โดยมรีปูแบบทีเ่ดน่ชดัคอื มเีพชรเดีย่วเป็นตวัยนืพืน้ (Single Stone) 

และเขา้ตวัเรอืนดว้ยการฝงัหนาม (Prong Setting) โดยมคีวามแตกต่างกนัทีข่นาดของตวัเพชร 

สว่นมากนิยมใชโ้ลหะสขีาว เช่นทองคาํขาว หรอืแพลทนิมัเพือ่เสรมิใหเ้พชรสอ่งประกายสวยงาม 
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 2.  แหวนทองคาํรว่มสมยั (Contemporary Rings) เป็นแหวนซึง่เหมาะสาํหรบัใส่ใน

ชวีติประจาํวนั มกัไมม่อีญัมณเีป็นสว่นประกอบ การออกแบบเน้นลวดลายทีไ่ดจ้ากเสน้สายทีม่ขีนาด

ต่างๆกนั หรอืการบดิตวัของรปูทรง ความสงูตํ่าของรปูทรง 

 3.  แหวนแฟนซ ี (Fancy Rings) แหวนประเภทน้ีจะมเีพชรเดีย่วตรงกลางเป็นหลกั แลว้มี

พืน้ฐานเหมอืนกบัแหวนหมัน้ แต่มรีายละเอยีดดา้นการ ออกแบบทีม่ากกว่าอาจมเีพชรเมด็เลก็

ลอ้มรอบเป็นลวดลาย  

 4.  แหวนลอ้มเพชร (Entourage Rings) ในการออกแบบจะเน้นทีค่วามสงูของอญัมณี

ตวักลางเป็นหลกั โดยอาจใชไ้ดท้ัง้เพชรและพลอยสต่ีางๆ และจะตอ้งลอ้มดว้ยพลอย หรอืเพชรเป็น

ชัน้ๆลดหลัน่กนัไป โดยจะเป็น 1 ชัน้หรอื 2 ชัน้ได้ตามความเหมาะสม โดยจดุหลกัคอืการชอูญัมณี

หลกัใหเ้ด่นชดันัน่เอง 

 5.  แหวนแฟนซใีนรปูแบบอสมมาตร (Asymmetrical Fancy Rings) เป็นแหวนทีอ่อกแบบ

ตามรปูทรงของการเจยีระไนอญัมณทีีแ่ตกต่างกนัไป หรอืทีเ่รยีกว่าการเจยีระไนแบบแฟชัน่เพื่อ

รกัษาซึง่คุณภาพ ส ีแสง และน้ําหนกัให้ มากทีส่ดุ ทาํใหน้กัออกแบบสามารถใชจ้นิตนาการในการ

ออกแบบตวัเรอืนไดก้วา้งขวาง ทาํใหเ้กดิรปูแบบการออกแบบในลกัษณะอสมมาตร  

 6.  แหวนคอกเทล (Classic Cocktail Rings) เป็นแหวนขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากอธิพิลในการ

เปลีย่นแปลงทางแฟชัน่ และการพฒันาดา้นเทคนิค การเพิม่ตวัของพลอยสี ต่างๆในรปูแบบทีต่่างกนั

ออกไป ทาํใหเ้กดิการผสมผสานระหวา่งอญัมณทีีม่สีสีนัหลากหลายเขา้ดว้ยกนั จงึเป็นทีม่าของชือ่

คอกเทล เน่ืองจากมสีสีนัทีห่ลากหลาย 

 7. แหวนทีม่รีปูแบบการเจยีระไนเป็นพเิศษ (Special-cut Stone Rings) จากความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยกีารเจยีระไน ซึง่ทาํ ใหไ้ดอ้ญัมณแีตกต่างไปจากรปูแบบดัง้เดมิ จงึเปิดโอกาสใหน้กั

ออกแบบสามารถสรา้งจนิตนาการไดอ้ยา่งไมม่ขีอบเขต 

 8.  แหวนสัง่ทาํพเิศษ (Special Order Rings) มกัเกดิขึน้เมือ่ลกูคา้ตอ้งการแหวนทีไ่มซ่ํ้าใคร 

นกัออกแบบจะตอ้งมคีวามชาํนาญในการออกแบบ เช่นจาํนวนเพชรกีเ่มด็ ลกัษ ณะการเจยีระไนอญั

มณ ีวสัดุและขนาด  

 9. แหวนสาํหรบัผูช้าย แหวนของผูช้ายมกัเป็นรปูแบบบทีเ่รยีบงา่ยแน่นอน และมัน่คง 

แขง็แรง (ศศธิร ชุมแสง พอล. 2549: 9-17) 

 

การออกแบบต่างห ู

 ต่างหเูป็นเครือ่งประดบัทีเ่น้นใหใ้บหน้าสวยงามหรอืไมส่วยงามกไ็ดแ้ละดจูะเป็น

เครือ่งประดบัอ ยา่งเดยีวทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัใบหน้ามากทีสุ่ดดงันัน้นกัออกแบบจาํเป็นตอ้งพถิพีถินัเป็น

พเิศษและผูเ้ลอืกใชก้ต็อ้งดคูวามเหมาะสมกบัลกัษณะของใบหน้าประกอบดว้ย รปูแบบทีนิ่ยมใชใ้น

การทาํต่างหมูทีัง้แบบรปูทรงเรขาคณติแบบรปูทรงธรรมชาตแิละแบบรปูทรงอสิระวสัดทุีนํ่ามาใชเ้ช่น

หนิหรอืโลหะควรมน้ํีาหนกัน้อยหมายความวา่ควรใชแ้ผน่โลหะบางหรอืกลวงขา้งในเพือ่ใหน้ํ้าหนกั
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น้อยเมือ่เวลาใสไ่มถ่่วงหใูหย้าวลงมาสว่นวธิทีีใ่ชใ้นการเครือ่งประดบัประเภทต่างหน้ีูมทีัง้แบบฉลุ

โปรง่แบบหล่อแบบบดักรต่ีอประกอบแบบรอ้ยเรยีงต่อๆกนัซึง่แต่ละวธิจีะตอ้งดกูารออกแบบเสียก่อน

จงึจะรูว้า่ควรจะใชว้ธิใีดผลติไดก้ารนําต่างหไูปใชป้ระกอบในการแต่งกายจาํเป็นตอ้งดลูกัษณะของ

แบบเครือ่งแต่งกายประกอบดว้ยเพราะหากใชไ้มเ่ขา้ชุดกนัหรอืไปดว้ยกนัไมไ่ดก้บัสภาพส่วนรวม

ของเสือ้ผา้แลว้จะทาํใหม้องดเูป็นตวัตลกแทนทีเ่ครือ่งประดบัจะช่วยเสรมิใหด้ขี ึน้ การ ออกแบบ

เครือ่งประดบัต่างหสู่วนใหญ่นกัออกแบบนิยมทีจ่ะออกเป็นชุดเขา้คู่กบัเครือ่งประดบัชนิดอื่นๆเช่น

สรอ้ยคอเขม็กลดัแหวนเป็นตน้แต่ถา้จะออกแบบเป็นต่างหอูยา่งเดยีวควรมลีกัษณะเฉพาะตวั

เหมอืนกนัคอืมคีวามสมดลุมคีวามเหมอืนกนัในรปูทรงแต่ในวงการออกแบบเครือ่งประดบัในปจั จบุนั

อาจจะออกแบบเครือ่งประดบัต่างหใูหม้รีปูทรงไมเ่หมอืนกนัใหด้มูแีรงถ่วงไมเ่ท่ากนัแต่ใชก้ารแต่งผม

แต่งหน้าเขา้ช่วยใหส้ภาพสว่นรวมทัง้หมดกลมกลนืกนั  การออกแบบต่างหใูนเชงิสรา้งสรรคไ์ม่

จาํเป็นตอ้งเน้นเรือ่งการใชท้ีห่เูพยีงอยา่งเดยีวอาจจะออกมาในรปูของการใชป้ระโยชน์ รว่มกบัอยา่ง

อื่นไดเ้ช่นใสต่่างหแูต่อาจจะโยงมาเป็นสรอ้ยคอไดด้ว้ย หรอืเป็นที ่ตดิผมไดด้ว้ยอยา่งไรกต็ามจะตอ้ง

นึกถงึความสะดวกของการนําไปใชร้ว่มดว้ยเสมอ (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536: 27-28) 

 

การออกแบบสร้อยคอ 

 ส่วนใหญ่การออกแบบสรอ้ยคอมกัจะมลีกัษณะเรยีบรอ้ยใชไ้ดก้ั บจีห้อ้ยคอหลายรปูแบบ

และไมค่วรมน้ํีาหนกัมากเพือ่สบายเวลาใชใ้นการออกแบบสรอ้ยคอถา้ใชใ้นชวีติประจาํวนัควรมี

ลกัษณะเรยีบงา่ยแต่ถา้ใชเ้พือ่แขวนพระหรอืเครือ่งรางของขลงัควรใหม้คีวามมัน่คงระหวา่งขอ้ต่อแต่

ละขอ้ไมค่วรมลีกัษณะหรหูราการออกแบบอาจเน้นจดุสนใจเฉพาะดา้นหน้าหรื อตลอดทัง้เสน้กไ็ดแ้ต่

ถา้เป็นสรอ้ยคอทีใ่ชส้าํหรบังานกลางคนืจะต่างออกไปทัง้ความหรหูราและการใชว้สัดปุระกอบแต่

อยา่งไรกต็ามแบบเรยีบงา่ยยงัเป็นทีใ่ชไ้ดห้ลายโอกาสและเหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งประดบัในปจัจบุนั

การออกแบบสรอ้ยคอจะใหส้ัน้หรอืยาวขึน้อยูก่บัการนําไปใชเ้ป็นสาํ คญัซึง่การนําไปใชน้ัน้ตอ้งใหไ้ป

กนัไดก้บัเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายดว้ย (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536: 28-30) 

 วธิทีาํสรอ้ยคอสว่นใหญ่นิยมทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้ต่อนํามารอ้ยเรยีงต่อๆกนัหรอืทาํในลกัษณะเป็น

เสน้ยาวโดยใชว้สัดทุ ีม่รีปูทรงเป็นเสน้วธิต่ีอสรอ้ยคอทาํไดห้ลายวธิแีต่ละวธิี จะตอ้งสมัพนัธก์บัแบบ

ส่วนรวมทัง้หมดดว้ยการต่อสรอ้ยคอแบบต่างๆนัน้เรยีงต่อโดยใชห้่วงเชื่อมและขอ้ต่อเรยีงต่อโดยใช้

ห่วงต่อห่วงเกีว่ยกนัตลอดเรยีงต่อๆกนัโดยวธิถีกัเรยีงต่อกนัดว้ยวธิใีชส้ลกัสอดเรยีงต่อกนัดว้ยเน้ือ

วตัถุโดยใชว้ธิตีดัหรอืฉลเุรยีงต่อกนัดว้ยวธิบีดักร ี เสน้อสิระมกัจะเป็นเสน้ทีใ่ชใ้นการออกแบบไดด้ี

สาํหรบัเป็นแบบในการทาํเครือ่งประดบัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานเครือ่งประดบัทีเ่ป็นงานสมยัใหม่

สาํหรบัการออกแบบสรอ้ยคอนกัออกแบบมกัจะคาํนึงถงึความสมัพนัธข์องสรอ้ยคอและจีท้หีอ้ยแขวน

ลงมาความสวยงามเป็นจดุเน้นอนัดบัแรกและการใชส้ อยเป็นอนัดบัรองลงมาคอืคาํนึงถงึความ

สะดวกสบายเวลาสวมใส่เป็นสาํคญั (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536: 30-31) 
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การออกแบบสร้อยข้อมือและกาํไลข้อมือ 

สรอ้ยขอ้มอืและกําไลมอืมคีวามหมายใกลเ้คยีงกนัมากแมแ้ต่ดา้นประโยชน์ใชส้อยก็

เหมอืนกนัคอืใชก้บัการตกแต่งขอ้มอืเช่นเดยีวกนัแต่รปูรา่งเครือ่งประดบัไมเ่หมอืนกนัคอืสรอ้ยขอ้มอื

จะมคีวามอ่อนไหวทัง้ตวัเช่นเดยีวกบัสรอ้ยคอส่วนกําไลขอ้มอืจะมลีกัษณะแขง็ไมท่ิง้ตวัเวลาใส่จะ

สวมเขา้ไปอาจมทีัง้ทีเ่ปิดปิดซึง่เป็นตะขอและไมม่ตีะขอ วธิทีีใ่ชใ้นการทาํกําไลมทีัง้วธิหีล่อวธิตีหีุม้

และวธิฉีลุส่วนสรอ้ยขอ้มอืคง ใชว้ธิทีาํเช่นเดยีวกนักบัสรอ้ยคอแต่จะเสน้สัน้กวา่ ดา้นความสวยงาม

นัน้ขึน้อยูก่บัการออกแบบและการเลอืกวสัดุมาใชก้ารออกแบบกําไลมกัจะเป็นแบบเรยีบมคีวาม

สวยงามเฉพาะตวัมคีวามสมดลุของลวดลายต่างๆถา้จะใชเ้ป็นโลหะลว้นๆแต่ถา้ใชห้นิประกอบเป็น

หวัมกัจะเน้นความสวยงามดา้นหน้าใ หเ้ด่นชดักว่าส่วนอื่นซึง่การออกแบบสรอ้ยขอ้มอืกค็งใชว้ธิี

เดยีวกนัน้ีดว้ยเครือ่งประดบัประเภทเขม็กลดัเป็นเครือ่งประดบัทีส่ภุาพสตรมีอีายมุากนิยมใช้

มากกวา่สภุาพสตรทีีม่อีายนุ้อยแต่ในปจัจบุนักเ็ป็นทีแ่พรห่ลายในเดก็สาววยัรุน่เช่นกนัแต่แบบและ

วสัดทุ ีใ่ชท้าํต่างกนัออกไป (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 2536) 

 ในการออกแบบเครือ่งประดบันอกเหนือจากทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน้ ควรมคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ อนัประกอบดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์ 3 ดา้นคอื 1. ความคดิสรา้งสรรคท์างความคดิ 

เน้นเรือ่งความคดิสรา้งสรรคท์ีแ่ปลกใหม่  หรอืเป็นการดดัแปลงให้ เปลีย่นไปโดยมแีนวโน้มไปสู่สิง่ที่

ดกีวา่ (วฒันะ จฑูะวภิาค. 2545: 113).  2. ความคดิสรา้งสรรคด์า้นประโยชน์ใชส้อย  ไดแ้ก่ความคดิ

ดดัแปลง การนําไปใช ้และการสรา้งใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย 3.ความคดิสรา้งสรรคด์า้น

ความงาม เน้นความงามทีม่ลีกัษณะแปลกใหมอ่นัเป็นหวัใจสาํ คญัของการสรา้งสรรคศ์ลิปะ

เครือ่งประดบั ซึง่หากนําความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 3 ลกัษณะมารวมไวใ้นชิน้งานออกแบบแลว้งานชิน้

นัน้จะมคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ (สดุารตัน์ สกุาพฒัน์. 2550: ออนไลน์) 

 

กระบวนการผลิตเคร่ืองประดบั 

 การผลติเครือ่งประดบัทีใ่ชอุ้ปกรณ์ขัน้พืน้ฐานทีใ่ชม้อืและงานดดั ไมค่อ่ยมกีารเปลีย่นแปลง

มากนกั ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่า่นมา และเครือ่งประดบัจาํนวนมาก กย็งัคงใชเ้ทคนิคเหลา่น้ีอยู ่

ทกัษะพืน้ฐานของงานเครือ่งประดบัเช่น การเจาะ (Piercing) การตะไบ (filing) การเชือ่ม (soldering) การ

ขึน้แบบ (forming) และการตกแต่งขัน้สดุทา้ย (finishing) ลว้นเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการทาํเครือ่งประดบั 

และตอ้งเกีย่วขอ้งกบั เครือ่งประดบัทุกชิน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้แมจ้ะเป็นเพยีงการตกแต่งขัน้สุดทา้ย 

หรอืการประกอบขัน้พืน้ฐาน (Basic assembly) กต็าม การใชท้กัษะเพยีงเลก็น้อย กส็ามารถทาํ

เครือ่งประดบัทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นได ้โดยใชว้ธิกีารต่างๆดงัน้ี 

 การดนุลายและการสลกัลาย ( REPOUSEE & CHASING ) 

 การสลกัดนุลวดลาย เป็นกระบวนการทีใ่ชส้าํหรบัการดนุโลหะ ทีเ่ป็นแผน่ใหเ้ป็นลวดลาย

นูน สาํหรบักรณขีองการสลกัลาย จะใชเ้ครือ่งมอืทีเ่ป็นเหลก็ ทุบลงไปบนพืน้ผวิหน้าของแผ่น โลหะ 

ขณะทีก่ารดนุลวดลาย จะทาํลวดลายจากดา้นหลงัของแผน่โลหะ เมือ่ใชว้ธิผีสมผสานกนั แผน่โลหะ
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สามารถนําไปสรา้งแบบทีม่ที ัง้ความนูน และกลวงเป็นโพรงได ้โดยเป็นไดท้ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 

รอ่งรอยทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ครือ่งมอื ลว้นทาํใหแ้ผน่โลหะเกดิการเปลีย่นแปลง 

 การป ัม๊ขึน้รปู ( PRESSING ) 

 ใชห้ลกัการงา่ย ๆ ดว้ยวธิกีารทุบและสกดั และใชเ้ครือ่งมอืทีม่คีวามละเอยีดอ่อน ในการทาํ

ใหแ้ผ่นโลหะเป็นรปูกลวง สาํหรบัเครือ่งมอืนัน้จะถูกทาํขึน้เป็น 2 สว่นคอื เป็นดา้นบวกและดา้นลบ 

โดยโลหะแผน่บาง ๆ จะถกูนําไปวางไวร้ะหวา่งดา้นบวกและลบ จากนัน้จงึ ใชแ้รงกด ซึง่กจ็ะทาํให้

เกดิพืน้ผวิขึน้ ตามแบบของดา้นบวกและลบ สาํหรบัโลหะต่างชนิดกนั ทีม่รีะดบัความยดืหยุน่ ที่

พอเหมาะ รวมถงึทองแดง และทองสามารถนํามาใชก้บัวธิกีารน้ีได ้ในการทาํรปูแบบทีซ่ํา้ ๆ กนั 

 การหลอ่ ( CASTING ) 

 การหล่อจะทาํใหเ้กดิรปูแบบ 3 มติขิึน้ไดก้บัโลหะ โดยแบบต่าง ๆ สามารถนําไปแกะหรอื

สรา้งขึน้จากขีผ้ ึง้ สบู่ หรอืสารอนิทรยีอ์ื่นๆได ้แบบกลวงของปนูปลาสเตอร ์จะถูกเตมิดว้ยโลหะที่

หลอมละลาย เพื่อหล่อแบบทีม่ลีกัษณะ 3 มติขิึน้ หลงัจากนัน้แมพ่มิพท์ีเ่ป็นยาง จะสามารถนําไป

ผลติชิน้งานเพิม่เตมิไดอ้กี การหล่อแบบเหวีย่ง  จะถูกนํามาใชก้บัเครือ่งประดบัแบบชิน้เดยีว หรอื

หลายชิน้ โดยใชว้สัดทุีต่่างกนั การหลอ่แบบ CUTTLE FISH และการหลอ่ทราย เป็นเทคนิคทีเ่ก่า

กวา่และเหมาะกบั โรงงานขนาดเลก็ 

 การตโีลหะ ( FORKING ) 

 การตเีป็นวธิกีารยดืหรอืทาํโลหะใหเ้แบน รวมถงึทาํโลหะใหโ้คง้ และเป็นรปูร่ างดว้ยการใช้

ฆอ้นรปูแบบพเิศษ ทุบจากดา้นบนขณะวางแผ่นโลหะ ไวบ้นทัง่ไมห้รอืทัง่เหลก็ เช่นเดยีวกบัรปูแบบ

อื่นๆ ของการทาํเครือ่งประดบั การตกีค็อืการเกลีย่ความแกรง่ ของโลหะทีต่อ้งใชก้ารควบคมุ ความ

ประณตีและความแมน่ยาํ ในระดบัพืน้ฐาน กระบวนการตโีลหะ จะมปีระโยชน์เป็นพิ เศษสาํหรบัการ

สรา้งรปูแบบ ลงบนแผ่นโลหะหรอืเสน้ลวดโดยการคุมแต่งเพยีงเลก็น้อย 

 การฉลลุาย ( FRETWORK ) 

 การฉลลุายเป็นการใชเ้ลือ่ย ของช่างทาํเครือ่งประดบัหรอืทีเ่รยีกวา่ "เลือ่ยฉลุ" มาใชส้าํหรบั

ฉลลุายดว้ยมอื ลงบนโลหะ โดยเทคนิคน้ี สามารถเปลีย่นโลหะธรรมดาๆ ใหเ้ป็นเค รือ่งประดบัทีม่ ี

ความอ่อนชอ้ย และประณตีได ้โดยทัว่ไปจะนําลวดลายไปวาด ลงบนกระดาษลอกลายก่อน หลงัจาก

นัน้จงึจะนํากระดาษลอกลาย ไปตดิกบัเทป 2 หน้าเพื่อนําไปตดิลงบนโลหะอกีต่อหน่ึง ต่อจากนัน้จงึ

ฉลไุปตามลายเสน้ของกระดาษ สาํหรบัเศษชิน้สว่นทีเ่หลอื หากตอ้งการใช ้ยงัสามารถ นําไปผา่น

กระบวนการอื่น อยา่งเช่นการตะไบ หรอืการทุบดว้ยฆอ้นไดอ้กี 

 การถกัและการทอ ( KNIT&WEAVE )  

 ลวดโลหะอยา่งดอียา่งเช่น ลวดเคลอืบสสีามารถนํามาใชแ้ทนเสน้ดา้ย เพือ่ใชส้าํหรบัทอ

และถกัได ้การทีจ่ะใหไ้ดส้ต่ีางๆกนั ตอ้งใชโ้ลหะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะทาํใหด้ดูขี ึน้ไดด้้ วยการขดัเงา 

การทอ การถกัแบบฝรัง่เศส การถกัโครเชตแ์ละเทคนิคอื่นๆ ทีเ่หมาะกบัการใชด้า้ย สามารถนํามาใช ้

เพื่อทาํใหเ้กดิวตัถุทีเ่ป็นแผ่นบางๆ หรอืเป็นรปูทรงกระบอก รวมไปถงึรปูทรงอื่นๆและรปูทรงแบบ 3 

มติไิด ้
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 การดดังอ ( ANTICLASTIC RASING ) 

 การดดังอแผน่โลหะจะทาํให้ เกดิส่วนโคง้ ส่วนเวา้ หรอืเกดิรปูทรงกลวงทีเ่หมอืนกบัท่อน้ํา 

รวมไปถงึแบบทีเ่ป็นคลืน่หรอืลอนขึน้ได ้ฆอ้นทีม่รีปูรา่งเหมอืนลิม่ จะถกูนํามาใชเ้พือ่สรา้งรปูแบบ

โลหะ เป็นรปูทรงกลวงทีม่สี่วนโคง้ส่วนเวา้ขึน้ 

 การกรอ ( SPINNING )  

 การกรอ เป็นเทคนิคทีค่อ่นขา้งอนัตราย และตอ้งใชท้กัษะทีล่ะเอยีดอ่อนมาก โดยจะตอ้งทาํ

บนแท่นกลงึโลหะ ทีใ่ชน้ํ้าหนกัตวัในการผลกั เครือ่งมอืขนาดใหญ่ ทีใ่ชม้อืจบั สาํหรบัแบบทีม่ ี

น้ําหนกัเบา และเป็นรปูทรงกลมสามารถ ใชว้ธิกีารกรอได ้และวธิน้ีียงัสามารถนําไปใชท้าํรปูทรง ทีม่ ี

ความกลวงทีถู่กออกแบบมา เพื่อใหส้ามารถนํามาประกบกนัไดด้ว้ย 

 การแกะสลกัดว้ยแสง ( PHOTOETCHING ) 

 การแกะสลกัวธิน้ีี จะใชแ้สงอุลตรา้ไวโอเลต็ในการสรา้งสรรคง์านศลิปะ ลงบนแผน่โลหะทีไ่ว

ต่อการกระตุน้ โดยการแกะสลกัแบบน้ีจะใชก้รดกดัโลหะ สาํหรบัช่องต่างๆ จะถูกกดักรอ่นเพื่อให้

เกดิรอยลกึบนผวิโลหะ เพื่อใช้ สาํหรบัลงยา หรอืเพื่อสรา้งรปูแบบบนพืน้ผวิ หรอืเพื่อเจาะโลหะให้

ทะลเุป็นช่องๆ ซึง่ตามปกต ิบรษิทัทีท่าํการคา้มกัจะใชว้ธิน้ีีสาํหรบัทาํเครือ่งประดบั 

 การทาํสบีนผวิโลหะ ( ANODIZING ) 

 กระบวนการน้ี จะใชเ้พือ่ทาํใหโ้ลหะเฉพาะบางชนิดเกดิส ีโดยอะลมูเินียมและไททาเนียม 

เป็นโลหะทีม่กีารนํามาทาํเครือ่งประดบัมากทีส่ดุ สารเคม ีการเตรยีมการ และกระบวนการในการทาํ

สสีาํหรบัโลหะทัง้ 2 ชนิดน้ีจะมคีวามแตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัความเขม้ขน้ของส ีโดยอะลมูเินียม จะ

ใหส้ทีีส่ดใสกว่าไททาเนียม แมว้่าโลหะทัง้ 2 จะสามารถรบัสเปคตรมัของแสงไดม้ากกต็าม 

 การขึน้รปูดว้ยกระบวนการชุบขัน้สงู ( ELECTROFORMING )  

 เป็นการขึน้รปูดว้ยเทคนิคการชุบขัน้สงู โดยมไีฟฟ้าเป็นตวันํา ซึง่จะไดช้ิน้งานทีม่น้ํีาหนกัเบา 

 งานกลงึ ( LATHE WORK ) 

 เครือ่งกลงึเป็นเครือ่งจกัรขนาดใหญ่ ทีใ่ชจ้บัและหมนุแบบดว้ยความเรว็สงู เครือ่งกลงึ

สามารถใชส้รา้งงาน ทีม่คีวามละเอยีดอยา่งมาก ไดภ้ายใตร้ปูแบบทีก่าํหนด สาํหรบัเครือ่งกลงึขนาด

เลก็ จะใชส้าํหรบังานตกแต่งหรอืขดัเกลา งานชิน้เลก็ๆ รวมไปถงึงานทีข่ดัเกลาดว้ยขีผ้ ึง้ เกลยีวตะปู

ควง การเจาะและ การทาํหว่ง สว่นเครือ่งกลงึขนาดใหญ่ โดยทัว่ไปจาํเป็นตอ้งอาศยัคาํแนะนํา จา ก

มอือาชพี และประสบการณ์ เพือ่ใหใ้ชท้าํงานไดอ้ ยา่งปลอดภยั และถูกตอ้ง (สถาบนัวจิยัและ

พฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแหง่ชาต.ิ ม.ป.ป.. ออนไลน์) 

 ในการผลติเครือ่งประดบัในระบบอุตสาหกรรมนัน้มกีลวธิใีนการผลติทีค่ลา้ยคลงึกนักบั

วธิกีารขา้งตน้ แต่แตกต่างกนัในเรือ่งความยากง่ ายในการผลติชิน้งาน การผลติเครือ่งประดบัใน

ระบบอุตสาหกรรม มกัมรีปูแบบเรยีบงา่ย ไมซ่บัซอ้นและสามารถผลติไดเ้ป็นจาํนวนมากๆ โดยการ

ผลติในรปูแบบอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นการผลติตามใบสัง่ซึง่เป็นการผลติแบบไม่

ต่อเน่ือง และการผลติแบบต่อเน่ือง การผลติแบบต่อเน่ืองนั ้ นใชห้ลกัการการผลติจาํนวนมาก โดยไม่

จาํกดัใชแ้รงงานคนและเครือ่งจกัร 
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2. ข้อมลูเก่ียวกบัโรคน้ิวลอ็ค 
 มอืเป็นอวยัวะทีค่นเราใชป้ระกอบกจิกรรมอยา่งมากมายในชวีติประจาํวนั ผูท้ีใ่ชน้ิ้วมอืทาํ

กจิกรรมซํา้ๆ อาจนําไปสูอ่าการผดิปกตขิองน้ิวมอื โดยทีพ่บไดบ่้อยทีส่ดุคอื โรคน้ิว ลอ็ก ซึง่เป็นโรค

ทีรู่จ้กักนัแพรห่ลายในปจัจบุนั และเกดิไดก้บัคนทุกเพศทุกวยั น้ิวลอ็คภาษาองักฤษ เรยีกว่า Trigger 

finger โดยทีน้ิ่วมอืเวลางอ หรอืเหยยีดจะมเีสยีงเหมอืนการงา้งไกปืน คาํวา่น้ิวลอ็ค เป็นคาํทบัศพัท์

ทีม่าจากคาํภาษาองักฤษวา่ Locked finger (วชิยั วจิติรพรกุล. 2546: ไมป่รากฎเลขหน้า )  อาการ

ของโรคน้ิวลอ็กคอื กลา้มเน้ือในส่วนทีม่หีน้าทีร่ดัเสน้เอน็กบักระดกู หรอื เขม็ขดัรดัเอน็ไดร้บัการ

เสยีดสจีากการทาํงานจนแขง็ตวั เสยีความยดืหยุน่ทาํใหเ้สน้เอน็ไมส่ามารถผา่นเขม็ขดัรดัเอน็ได ้ทาํ

ใหเ้กดิการงอน้ิวไมเ่ขา้ และอาการปวด เกดิภาวะสะดุดหรอืลอ็กซึง่มโีอกาสเป็นไดทุ้กน้ิว พบในเพศ

หญงิมากกวา่ชาย ระหวา่งวยั 30-60 ปี (ปารณักุล ตัง้สุขฤทยั . 2551: 60) เพราะในชวีติประจาํวนั 

ผูห้ญงิมกีารใชม้อืทาํงานจกุจกิทัง้วนั  และโดยมากจะเกดิกบัผูท้ีใ่ชง้านมอืในลกัษณะเกรง็น้ิวบ่อยๆ 

เช่น การทาํงานบา้นต่า งๆ การบดิผา้ การหิว้ของหนกั การใชก้รรไกรตดักิง่ไม ้ตดัผา้ การยกของ

หนกัต่างๆ เป็นตน้  

 2.1สาเหตกุารเกิดโรคน้ิวลอ็ค 

 โรคน้ิวลอ็กเกดิจากการแคบตวัของปลอกหุม้เอน็รอบๆเสน้เอน็ทีใ่ชใ้นการงอน้ิวนัน้ๆ ซึง่

อาจเกดิจากการใชง้านมาก หรอืเกดิการอกัเสบ เช่นโรครมูาตอยด ์ทาํ ใหช่้องว่างระหว่างปลอกหุม้

เอน็แคบลงขณะทีม่กีารเคลื่อนตวัของเสน้เอน็ผ่านปลอกหุม้เอน็จงึมกีารเสยีดสแีละตดิขดัการอกัเสบ

ของเสน้เอน็และปลอกหุม้เอน็น้ิวมอืมกัเกดิจากแรงกดหรอืเสยีดสขีองเสน้เอน็ซํ้าซากหรอืใชง้านฝา่

มอืมากเกนิไป เช่น การใชม้อืหยบิจบัอุปกรณ์ในการทาํงาน บา้น ทาํสวนขดุดนิ เลน่กฬีา เลน่ดนตร ี

เป็นตน้ โรคน้ีจงึพบบ่อยในกลุม่แมบ่า้นเลขานุการทีพ่มิพด์ดีบ่อยๆ ผูท้ีช่อบเลน่กฬีา (เช่น กอลฟ์ 

เทนนิส) หรอืเลน่ดนตรี (เช่น ไวโอลนิ ) นอกจากน้ียงัพบในผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคขอ้รมูาตอยด ์เบาหวาน

ภาวะขาดไทรอยด ์

 ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิโรค น้ิวลอ็กขึน้อยูก่บัเพศ อาย ุอาชพี ความแขง็แรง พฤตกิรรม และวถิี

ชวีติ ประเพณปีฎบิตั ิลกัษณะการใชง้านของมอืในแต่ละกจิกรรมใชแ้ต่ละน้ิวไมเ่หมอืนกนั ทาํใหก้าร

เกดิโรคน้ิวลอ็กในสายอาชพีทีใ่กลเ้คยีงกนัมกัเกดิในบรเิวณเดยีวกนั เช่น คร ูอาจารย ์นกับรหิาร 

ดอกเตอร ์นกัวิ ชาการ มกัเป็นน้ิวลอ็กทีห่วัแมม่อืขวา เพราะใชก้ดปากกาเป็นเวลานาน ช่างไมม้กั

เป็นทีน้ิ่วกลางขวา คนตกีลอฟ์เป็นน้ิวกลาง นาง กอ้ย มอืซา้ย เพราะการจบัไมก้ลอฟ์ นกัแบดมนิตนั

มกัเป็นทีน้ิ่วชีแ้ละน้ิวกลางขวา แมบ่า้นซกับดิผา้เป็นทีน้ิ่วชีซ้า้ยและน้ิวชีข้วา ฯลฯ 

 โรคน้ิวลอ็กพบไดใ้นคนขาไมด่ ีเช่นปวดเขา่ ปวดสะโพก ปวดหลงั เพราะใชไ้มเ้ทา้บบี กํา 

กด อุปกรณ์ช่วยเดนิ เช่นไมเ้ทา้ ทาํใหฝ้า่มอืกดจบัดา้มและเป็นน้ิวลอ็กในทีส่ดุ คนทีเ่ป็นเบาหวานมี

โอกาสเป็นมากกว่าคนปกต ิเดก็เลก็กพ็บว่าเป็นโรคน้ิวลอ้กได ้โดยเป็นมาแต่กําเนิด ช่วงแรกอาจยงั

ไมพ่บแต่พบในขวบปีแรก ส่วนใหญ่พบทีน้ิ่วหวัแมม่อึขา้งใดขา้งหน่ึงหรอืทัง้สองขา้งอยูใ่นท่างอเหยดี

ไมอ่อกถา้เป็นแรกๆใชก้ารบบี นวด ดดั ดาม กอ็าจหายเองได ้แต่สว่นใหญ่ตอ้งไดร้บัการผา่ตดัและ

มกัหายกลบัมาเป็นปกตไิด้ (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย. 2552) 
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 2.2 อาการของโรคน้ิวลอ็ก 

 เน่ืองจากการกํามอืบบีกระแทกเกดิการบดกนัของเขม็ขดัรดัเสน้เอน็ ทาํใหบ้วมอกัเสบและ

หนาตวั เป็นพงัผดืยดืแขง็ตวัตามลาํดบัจนเสยีความยดืหยุน่ไมย่อมใหเ้สน้เอน็ ซึง่ปกตเิดมิยอมยดืให้

เสน้เอน็วิง่ผ่านไปมา เวลากํามอื เหยยีดมอื เมือ่เกดิอารการเสื่อมเสยีเสน้เอน็กว็ิง่ไมผ่่า น เกดิอาการ

เจบ็ สะดุด กระเดง้ ลอ็ก เสยีรปู คดงอ โก่ง บวม เกยกนั ทาํใหใ้ชง้านมอืไมไ่ดอ้ยา่งปกต ิ  

 ในระยะแรกมอีาการปวดบรเิวณโคนน้ิวมอื กาํมอืไมถ่นดัโดยเฉพาะตอนเชา้หลงัตื่นนอน

พอใชม้อืไปสกัพกัหน่ึงกจ็ะกํามอืไดด้ขี ึน้บางคนจะสงัเกตว่าเวลางอแลว้เหยยีดน้ิวมอืจะไดย้นิเสยีงดงั

กิก๊ต่อมาจะมอีาการน้ิวลอ็กคอื เวลางอน้ิวมอืแลว้เหยยีดขึน้เองไมไ่ดม้กัเกดิกบัมอืขา้งถนดัทีใ่ชง้าน 

น้ิวทีเ่ป็นบ่อยไดแ้ก่ น้ิวหวัแมม่อื น้ิวกลางและน้ิวนาง อาจเป็นเพยีงน้ิวเดยีว หรอืเป็นพรอ้มกนัหลาย

น้ิวกไ็ดแ้ละอาจเป็นทีม่อืขา้งเดยีวหรอืทัง้ ๒ ขา้งกไ็ด้ อาการมกัจะเป็นมากตอนเชา้อาการของโรคน้ี

แบ่งเป็น 4 ระยะ คอื 

 1.  ระยะแรก มอีาการปวดเป็นอาการหลกัโดยจะมอีาการปวดบรเิวณโคนน้ิวมอื และจะมี

อาการปวดมากขึน้ถา้เอาน้ิวกดบรเิวณฐานน้ิวมอืดา้นหน้า แต่ยงัไมม่อีาการตดิสะดดุ 

 2.  ระยะท่ีสอง  มอีาการสะดดุ (triggering) เป็นอาการหลกัและอาการปวดกม็กัจะเพิม่

มากขึน้ดว้ย เวลาขยบัน้ิว งอ และเหยยีดน้ิวจะมกีารสะดุดจนรูส้กึได ้

 3.  ระยะท่ีสาม  มอีาการตดิลอ็คเป็นอาการหลกัโดยเมือ่งอน้ิวลงไปแลว้ จะตดิลอ็คจนไม่

สามารถเหยยีดน้ิวออกเองไดต้อ้งเอามอือกีขา้งมาช่วยแกะ หรอือาจมอีาการมากขึน้จนไม่สามารถงอ

น้ิวลงไดเ้อง 

 4.  ระยะท่ีส่ี มกีารอกัเสบบวมมาก จนน้ิวบวมตดิอยูใ่นท่างอเลก็น้อยไมส่ามารถเหยยีดให้

ตรงได ้ถา้ใชม้อืมาช่วยเหยยีดจะปวดมาก  (ภาควิชาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั0. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

 โรคน้ิวลอ็กทาํใมส่ามารถใชง้านมอืไดอ้ยา่งปกต ิ เวลาน้ิวมอื หรอืมอืชนถูกสิง่ของต่างๆจะ

เจบ็มาก โดยเฉพาะฐานน้ิว อาการของโรคน้ิวลอ็กจะเริม่ขยายตวัไปยงัน้ิวขา้งเคยีง ทาํใหน้ิ้ว

ขา้งเคยีงถูกจาํกดัความเคลื่อนไหวตามไปดว้ย ก่อใหเ้กดิการแขง็ตวัตามไป และใชง้านไมไ่ดใ้นทีสุ่ด

ซึง่เป็นอุปสรรคในชวีติประจาํวนั และการทาํงาน ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชวีติ ทาํใหเ้กดิปญัหาทาง

จติใจต่อตนเองและครอบครวั (วชิยั วจิติรพรกุล. 2546: 55)   

  

 2.3 วิธีการรกัษาโรคน้ิวลอ็ค 

 ในการรกัษาโรคน้ิวลอ็กนัน้ขึน้อยูก่บัความรนุแรงของโรค โดยแบ่งออกเป็น 

 1. การรกัษาซึง่ไดผ้ลในระยะแรก และระยะทีส่อง 

  1.1.  พกัการใชง้าน ,หลกีเลีย่งการใชง้านทีต่อ้งหยบิกําของมากๆ เพื่อลดการอกัเสบ

บวม ทาํใหก้ารตบีแคบของปลอกหุม้เอน็ลดลง 

http://161.200.96.230/ortho/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=38�
http://161.200.96.230/ortho/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=38�
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  1.2.  ดาม (splinting) ทาํการดามน้ิว ทีม่อีาการในท่าเหยยีดเพือ่ลดการขยบัของขอ้ 

ระยะเวลาในการดามขึน้อยูก่บัการวนิิจฉยัของแพทย ์

  1.3.  แช่มอืในน้ําอุ่น ทาํการแช่มอืในน้ําอุ่นนาน 10 –15 นาทใีนตอนเชา้ , ระหวา่งวนั 

เพื่อลดการอกัเสบบวมของปลอกหุม้เอน็ 

  1.4. การนวดเบาๆ ช่วยลดอาการปวดบรเิวณทีเ่จบ็ แต่ไมไ่ดล้ดการอกัเสบ 

  1.5. การกนิยาตา้นการอกัเสบ (NSAIDs)  เช่น Ibruprofen ช่วยลดการอกัเสบบวม

ของปลอกหุม้เอน็ 

  1.6.  การทาํกายภาพบาํบดั 

  1.7.  การฉดียาสเตยีรอยด ์ – ทาํการฉีดยาเขา้บรเิวณปลอกหุม้เอน็ทีม่กีารอกัเสบ ทาํ

ใหก้ารอกัเสบบรเิวณดงักลา่วลดลง ใชใ้นรายทีท่าํการรั กษาโดยวธิก่ีอนหน้าน้ีขา้งตน้ แลว้ไมด่ขี ึน้

และในรายทีม่กีารตดิขดัมาก อาการขดัตดิจะคอ่ยๆ ดขีึน้ภายใน 2-3 สปัดาห ์เป็นการรกัษาทีม่ ี

ประสทิธภิาพคอ่นขา้งมาก สว่นมากมกัจะหายเจบ็บางรายอาการตดิสะดดุจะดขีึน้ แต่การฉดียามกั

ถอืวา่เป็นการรกัษาแบบชัว่คราวและไมค่วรฉดีซํา้ มากวา่ 2-3 ครัง้ และแต่ละครัง้ควรทิง้

ระยะหา่ง  ขอ้แทรกซอ้นทีอ่าจเกดิได ้คอื อาจทาํใหผ้วิหนงัรอบบรเิวณทีฉ่ดีบางลง สจีางลง อาจมี

การฉกีขาดของเสน้เอน็ถา้ฉดีเขา้โดนเสน้เอน็ และเกดิการตดิเชือ้ได ้การรกัษาโดยการฉดียาน้ี

สามารถใชไ้ดก้บัอาการของโรคตัง้แต่ระยะแรกจนถงึระยะทา้ย 

  2.  การรกัษาในระยะทีส่ามถงึระยะสดุทา้ย 

  2.1.  การผา่ตดั ใชเ้ป็นขัน้สดุทา้ยในรายทีก่นิยาและฉดียาแลว้ไมด่ขี ึน้ โดยทาํการฉกี

ยาชาบรเิวณโคนน้ิว เปิดแผลขนาดเลก็ และทาํการตดัปลอกหุม้เอน็บรเิวณทีห่นาตวัออก  ถอืวา่เป็น

การรกัษาทีด่ทีีส่ดุในแงท่ีจ่ะไมท่าํใหก้ลบัมาเป็นโรคอกี 

 

3. เคร่ืองดามน้ิว 

 เครือ่งดามน้ิวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทยห์รอืทีเ่รยีกกนัว่า ”กายอุปกรณ์ ” กายอุปกรณ์ทีใ่ช้

กบัแขนและมอืน้ีส่วนมากมลีกัษณะเป็นชิน้เลก็มกัเรยีกรวมกนัว่า “เครือ่งดาม ” (Splint) ส่วนใหญ่ที่

เป็นบรเิวณเมอื เพราะว่ามอืเป็นอวยัวะทีส่าํคั ญมาก ถกูใชง้านมาก จงึมโีอกาสไดร้บัอนั ตรายงา่ย 

(ทพิวลัย ์สนัโยง. 2547: 49) เครือ่งดามน้ิว เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชก้บัผูป้ว่ยทีม่อีาการบาดเจบ็บรเิวณน้ิวมอื ใน 

 ประเภทของเคร่ืองดามน้ิว 

 ปจัจบุนั เครือ่งดามน้ิวไดแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 

 1. เครือ่งดามน้ิวแบบบดัดี้  (Buddy Splints)คอืครือ่งดามน้ีวทีใ่ชก้ารยดึน้ิวทีบ่าดเจบ็กบั

น้ิวทีแ่ขง็แรง เพื่อใหน้ิ้วทีแ่ขง็แรงช่วยพยงุน้ิวทีบ่าดเจบ็ไว ้ โดยมากมกัทาํจากวสัดุประเภทอลิาสตกิ 

และโลหะ 
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 2.  เครือ่งดามน้ิวแบบสเตตกิ (Static Splints) คอืเครือ่งดามน้ิวทีใ่ชจ้าํกดัการเคลือ่นไหว

ของบรเิวณนัน้ๆ อาจใหต้ัง้ตรง หรอื โคง้ไดเ้ลก็น้อยใชเ้กีย่วกบัอาการบาดเจบ็ของเอน็เครือ่งดามน้ิว

ประเภทน้ีมกัทาํจาก โลหะบุดว้ยโฟม หรอืโลหะลว้น 

 3.  เครือ่งดามน้ิวแบบสแตรค็ (Stack Splints) คอืเครือ่งดามน้ิวทีใ่ชส้วมใสบ่รเิวณปลายน้ิว

เพือ่บงัคบัใหน้ิ้วอยูใ่นท่าทางทีก่ําหนดไว ้

 4.  เครือ่งดามน้ิวแบบไดนามคิ ( Dynamic Splints) เคอืเครือ่งดามน้ิวทีใ่ชส้วมใส่บรเิวณ

น้ิว ซึง่เมือ่ใส่แลว้ยงัสามารถขยบัน้ิวได ้โดยใชก้ลไก ใชโ้ลหะ อลิาสตกิ และ โฟมเป็นส่วนประกอบ 

 

ตาราง 1 ประเภทของเครือ่งดามน้ิว 

 

รปูภาพ ทีม่ารปูภาพ 

เคร่ืองดามน้ิวแบบบดัด้ี (Buddy Splints) 

 

http://reviews.protherapysupplies.com/product-

reviews/Shop-by-Brand/Three-Point-Products/Three-

Point-Products/p/19278-3pp-Finger-Buddy-Loop.html 

 

http://trade.indiamart.com/details.mp?offer=3930551148 

 

 

 

 

 

 

http://reviews.protherapysupplies.com/product-reviews/Shop-by-Brand/Three-Point-Products/Three-Point-Products/p/19278-3pp-Finger-Buddy-Loop.html�
http://reviews.protherapysupplies.com/product-reviews/Shop-by-Brand/Three-Point-Products/Three-Point-Products/p/19278-3pp-Finger-Buddy-Loop.html�
http://reviews.protherapysupplies.com/product-reviews/Shop-by-Brand/Three-Point-Products/Three-Point-Products/p/19278-3pp-Finger-Buddy-Loop.html�
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

รปูภาพ ทีม่ารปูภาพ 

เคร่ืองดามน้ิวแบบสเตติก (Static Splints) 

 

http://www.derbylife.com/columns/2011/07/ask_ 

doctor_jam 

 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=finger+splint 

 

http://www.ovahcoffee.com/2012_08_01_archive.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derbylife.com/columns/2011/07/ask_�


 31 

ตาราง 1 (ต่อ) 

 

รปูภาพ ทีม่ารปูภาพ 

เครือ่งดามน้ิวแบบแสตรค (Stack Splints) 

 

http://www.allegromedical.com/orthopedics-orthotics-

c528/stax-finger-splint-p202164.html 

 

http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=mallet+ 

finger+splint 

เครือ่งดามน้ิวแบบไดนามกิ ( Dynamic Splints) 

 

http://www.dimensionsinfo.com/dynamic-splint- 

dimensions/ 

 

http://ukbouldering.com/board/index.php?topic=11400.0 
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 เคร่ืองดามน้ิวสาํหรบัผูป่้วยโรคน้ิวลอ็ก 

 โรคน้ิวลอ็กมสีาเหตุมาจากการใชง้านกลา้มเน้ือมอือยา่งผดิวธิ ีหรอื ใชง้านกลา้มเน้ือมอื

หนกัเกนิไป ทาํใหเ้กดิการอกัเสบบรเิวณเสน้เอน็ จงึจาํ เป็นตอ้งพกัการใชง้านในบรเิวณทีบ่าดเจบ็ 

หรอืจาํกดัท่าทางการเคลือ่นไหวของมอื เครือ่งดามน้ิวทีใ่ชส้าํหรบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็กจงึเป็นเครือ่งดาม

น้ิวประเภทสเตตกิ ซึง่จะช่วยคํ้าเสน้เอน็บรเิวณเชื่อมต่อของอุง้มอื กบัน้ิวมอื เพื่อไมใ่หม้กีารงอตวั

มากซึง่เป็นสาเหตุของการอกัเสบ และความเจบ็ปวด (ชาญวทิย ์โพธิง์ามวงศ.์ 2555: สมัภาษณ์) 

 เครือ่งดามน้ิวทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลในปจัจบุนัทาํจากวสัดปุระเภทเทอรโ์มพลาสตกิ  

(Thermoplastic) ซึง่เป็นวสัดทุ ีส่ามารถดดัไดด้ว้ยความรอ้น และเป็นวสัดชุนิดเดยีวกนักบัทีใ่ชท้าํ

เฝือกมอื วสัดุมคีวามคลา้ยคลงึแ ผน่พลาสตกิขนาดใหญ่ มคีวามหนาประมาณ 3 มลิลเิมตร  ซึง่ใน

ขัน้ตอนการผลติจะตอ้งนําแผน่เทอรโ์มพลาสตกิมาตม้ใหร้อ้นดว้ยเครือ่งตม้และตดัใหม้ขีนาดเลก็ 

จากนัน้นํามาวาดแบบและวดัขนาดใหพ้อดกีบัน้ิวของผูป้ว่ย หากวสัดุเริม่แขง็ตวัตม้อกีครัง้ใหว้สัดุ

อ่อนน่ิม นํามาทาบกบัน้ิวผูป้่ วยและตดัแต่งจนไดข้นาดทีพ่อด ีจากนัน้จบัวสัดไุวท้ีม่อืของผูป้ว่ย

เพือ่ใหไ้ดข้นาดทีพ่อดจีนกวา่จะแขง็ตวั ซึง่กระบวนการดงักลา่วใชเ้วลา 10-15 นาท ีเน่ืองจากวสัดุ

เทอรโ์มพลาสตนิัน้เป็นแผ่นพลาสตกิมคีวามหนา ประมาณ 3 มลิลเิมตร เมือ่มาทาํกายอุปกรณ์ขนาด

เลก็ทีใ่ชส้าํหรบัน้ิวมอื จงึทาํใหส้วมใสไ่มส่บายนกั สาเหตุทีโ่รงพยาบาลใชว้สัดปุระเภทน้ีเน่ืองมาจาก

ยงัไมม่วีสัดใุดทดแทน และสะดวกในการจดัหาเน่ืองจากจะตอ้งใชว้สัดนุี้ในการทาํเฝือกเป็นประจาํ 

 เครือ่งดามน้ิว สาํหรบัโรคน้ิวลอ็กสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสองลกัษณะ คอื ลกัษณะแรกมี

ลกัษณะคลา้ยปลอ กน้ิวใชส้วมใส่บรเิวณโคนน้ิว มคีวามยาว 1ขอ้น้ิวมอื แบบทีส่องใชใ้ส่บรเิวณโคน

น้ิวและมสีว่นทีย่ ืน่ออกมาคํา้ขอ้น้ิวเพือ่จาํกดัการเคลือ่นไหวซึง่แบบน้ีจะจาํกดัการเคลื่อนไหวไดด้กีว่า

แบบแรก  เครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก ทีภ่าควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศ์าสตร ์

โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จดัทาํขึน้มลีกัษณะเป็นปลอกน้ิว ขนาดความยาว 1 ขอ้

น้ิวมอืของน้ิวผูป้ว่ย จากขอ้จาํกดัทางวสัด ุรปูทรงน้ีจงึเป็นรปูทรงทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีผู่ป้ว่ยจะใหค้วาม

รว่มมอืในการใชง้าน ปจัจยัหลกัทีท่าํใหผู้ป้ว่ยไมใ่หค้วามรว่มมอืในการสวมใส่อุปกรณ์เครื่ องดามน้ิว 

ม ี2 ปจัจยัหลกัคอื 1.รปูลกัษณ์ เน่ืองจากเครือ่งดามน้ิวนัน้ใชส้วมใส่บรเิวณน้ิวมอื ซึง่เป็นอวยัวะที่

จะตอ้งใชป้ระกอบกจิกรรมในแต่ละวนั จากรปูลกัษณ์ของอุปกรณ์ทาํใหผู้ป้ว่ยรูส้กึผดิปกตจิากคน

อื่นๆจงึไมอ่ยากสวมใสอุ่ปกรณ์ 2. อุปกรณ์มคีวามหนา สวมใส่ไมส่บา ยทาํใหผู้ป้ว่ยละเลยในการใช้

งานซึง่สง่ผลต่อการรกัษา (มลรชัฐา ภาณุวรรณากร. 2556: สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 1 วสัดเุทอรโ์มพลาสตกิ และภาพประกอบขัน้ตอนในการตม้เพือ่ขึน้รปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 เครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก เกบ็ภาพจากภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู  

 คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  
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 การใช้งานเคร่ืองดามน้ิวสาํหรบัผูป่้วยโรคน้ิวลอ็ก  

 โดยทัว่ไปผูป้ว่ยมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใสเ่ครือ่งดามน้ิวเป็นระยะเวลา 3-4 สปัดาห ์แลว้แต่

ความรนุแรงของอาการ โดยขัน้ตอนในการใชง้านดงัน้ี 

  สปัดาหท์ี่1: ใหใ้ส่เครือ่งดามน้ิวตลอดวนั โดยใหถ้อดเครือ่งดามน้ิวได ้ 1 ชัว่โมง และ

ใหส้วมใส่ในเวลากลางคนืดว้ย 

  สปัดาหท์ี่2: สปัดาหท์ี่1: ใหใ้ส่เครือ่งดามน้ิวตลอดวนั โดยใหถ้อดเครือ่งดามน้ิวได ้ 2 

ชัว่โมง และใหส้วมใส่ในเวลากลางคนืดว้ย 

  สปัดาหท์ี่3: ใหใ้ส่เครือ่งดามน้ิวตลอดวนั โดยใหถ้อดเครือ่งดามน้ิวได ้ 3 ชัว่โมง และ

ใหส้วมใส่ในเวลากลางคนืดว้ย 

  สปัดาหท์ี่4: ใหถ้อดเครือ่งดามน้ิวในเวลากลางวนั หลกีเลีย่งกจิกรรมทีม่คีวามกระทบ 

กระเทอืนต่อน้ิวมอื และใหส้วมใส่ในเวลากลางคนื 

  สปัดาหท์ี5่: ไมต่อ้งใสเ่ครือ่งดามน้ิวมอื สามมารถใชม้อืประกอบกจิกรรมต่างๆได ้แต่

ควรมกีารหยดุพกับา้ง เพือ่ใหเ้สน้เอน็ไดค้ลายตวั (Spectrum Health: online) 

 ในการใชง้านเครื่ องดามน้ิวนัน้โดยสว่นมากใหส้วมใสต่่อเน่ืองเป็นเวลา 3 สปัดาห ์แต่

ขึน้อยูก่บัวจิารณญานของแพทย ์รายการขา้งตน้เป็นลกัษณะการใชง้านทัว่ไป แต่อาจแตกต่างกนั

มากน้อยแลว้แต่อาการของผูป้ว่ย  

 

4. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิการออกแบบในยคุสมยั ใหม ่เน่ืองจากแนวคดิในการ

ออกแบบในปจัจบุนันัน้ยงัคงมรีากฐานมาจากผลงานและแนวคดิในการออกแบบในยคุน้ีคอืยคุตัง้แต่

ศตวรรษที ่20 เป็นตน้มา งานออกแบบสมยัใหมน่ัน้มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ชดัเจน และเตม็

ไปดว้ยความหลากหลายดา้นรปูแบบ วสัด ุและวธกีาร อนัมาจากปจัจยัสาํคญั 3 ประการคอื 

 1. พฒันาการทางเทคโนโลยี 

 จากการปฎวิตัอุิตสาหกรรมในศตวรรษที ่18 การกาํเนิดของเครือ่งจกัรไอน้ําทาํใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงระบบการผลติจากการใชแ้รงงานคน มกีารผลติในกระบบสาํเรจ็รปูแบบการทาํชิน้สว่น

พรอ้มประกอบ ทาํใหเ้กดิความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ทาํใหเ้ กดิศลิปะการลดทอนการประดบั

ประดา เน้นการออกแบบทีเ่รยีบงา่ย และเริม่เป็นแนวทางทีช่ดัเจนของศลิปะสมยัใหม ่

 2. แนวความคิดด้านประโยชน์นิยม (Functionalism) 

 ทฏษฎปีระโยชน์ใชส้อยอนัทีจ่รงินัน้มมีายาวนาน ซึง่ปรากฎในของใชพ้ืน้บา้นเก่าแก่ แต่

ถกูประดบัประดาเพิม่ขึน้ตามร สนิยม และความหรหูราของผูใ้ช ้โดยใหค้ณุคา่ความงามกบัลวดลาย

และการตกแต่งมากกวา่ประโยชน์ใชส้อย จนกระทัง่ในปี ค .ศ. 1851 Horatio Greenough ประตมิา

กรชาวอเมรกินัไดเ้ขยีนหนงัสอืเรือ่ง Form and Function ซึง่นําเสนอเรือ่งการออกแบบทีค่าํนึงถงึ

ประโยชน์ใชส้อย กลา่วคอื รปู ทรงภายนอกถกูกาํหนดจากการใชง้านและโครงสรา้งภายใน ซึง่ไม่
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เกีย่วขอ้งกบัรปูแบบตามสมยันิยม เน้นการออกแบบทีแ่สดงลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของวสัด ุดง้ทีศุ่ภวชิ 

อศิรางกรู ณอยธุยา ไดก้ลา่วไวว้า่ กลุม่ประโยชน์นิยมนัน้พจิารณาในเรือ่งหน้าทีแ่ละประโยชน์ใช้

สอยของงานก่อนเรือ่งความสวยงาม นกัออกแบบกลุม่น้ีถอืวา่ความงามของงานออกแบบเป็นผลจาก

การแกป้ญัหาในเรือ่งประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั มใิช่ความสวยงามของภาพหรอืรปูทรงเน่ืองจากการ

แกไ้ขปญัหาในเรือ่งประโยชน์ใชส้อย เป็นการทาํงานเชงิวทิยาศาสตรท์ีต่อ้งตอบสนองกบัจดุประสงค์

ของการใชง้าน (Objective) สามารถออกแบบและทดลองการใชง้านไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ผดิกบัการ

พจิารณาความสวยงามทีเ่ป็นการคดิพจิารณาตามมมุมองของแต่ละคนทีม่คีวามเหน็แตกต่างกนั

ออกไป (Subjective) ทาํใหง้านออกแบบทีแ่กป้ญัหาในเรือ่งประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั มคีวาม

คลาสสกิไมย่ดึตดิกภัาพลกัษณ์ของสไตลใ์ดสไตลห์น่ึงจงึทาํใหเ้ขา้ไดก้บัทุกยคุทุกสมยัและมอีายกุาร

ใชง้านทีย่าวนาน  และแนวคดิน้ีไดแ้พรห่ลายในตอนตน้ของศตวรรษที ่ 20 แนวความคดิดา้น

ประโยชน์ใชส้อยไดก้ลายเป็นเรือ่งสาํคญัสาํหรบังานออกแบบและเป็นเสมอืนลทัธหิน่ึง 

(Functionalism) ความหมายโดยรวมของประโยชน์ใชส้อยคอืหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่ผูใ้ชม้คีวาม

คาดหวงัไว ้ ซึง่มกัเป็นปกตขิองนกัออกแบบทีม่กัสรา้งจดุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งชดัเจนเพื่อ

เป็นจดุเริม่ตน้ของงานออกแบบ ความลม้เหลวในการทาํหน้าทีพ่ืน้ฐานของงานออกแบบจงึมกัไม่

เกดิขึน้ นอกจากประโยชน์ใชส้อยในงานออกแบบแลว้ยงัมรีายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านให้

ชดัเจน เช่น การผลติใหใ้ชใ้นโรงงาน หรอืในบา้น การเคลือ่นยา้ย ฯลฯ อนัเป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัการใชง้านทีช่ด้เจนเพื่อใหก้ารออกแบบมลีกัษณะถูกตอ้งเหมาะสมสาํหรบัการใชง้านเฉพาะ

กลุ่ม หรอืจดุประสงคเ์ฉพาะ นอกจากน้ียั งมงีานออกแบบทีม่ปีระโยชน์ใชส้อยอยา่งกวา้งๆเช่น มดี 

ทาํหน้าทีต่ดั- เฉือน-สบั-งดั-งา้ง หรอืทุบ-ตอกได ้แต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่สามารถนําไปทดแทนมดี

ผา่ตดัซึง่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ เป็นตน้ งานออกแบบจงึมกัเกดิจากการคดิคน้อยา่งมคีวามเขา้ใจใน

ขอบเขตการใชง้านอยา่งชดัเจน (นวลน้อย บุญวงษ์. 2539: 49-51) 

 ประโยชน์ใชส้อยในงานออกแบบจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

 1. ประโยชน์ใช้สอยทางจิตใจ (Psychological Function) 

 ในงานออกแบบประเภทต่างๆ จะมหีน้าทีใ่ชส้อยอยูล่กึลงไปนอกเหนือจากการตอบสนอง

การใชง้านทีอ่าจวดัผลไดแ้ลว้ งานออกแบบยงัตอ้งสามารถตอบสนอ งความตอ้งการทางจติใจ สรา้ง

ใหเ้กดิความรูส้กึพงึพอใจ ชอบใจ  หรอืถูกใจสาํหรบัผูใ้ชใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  ก. ความสะดดุตาหรอืมเีอกลกัษณ์น่าสนใจ 

  ข. ความมคีา่มากกวา่ราคาทีก่าํหนด 

  ค. ความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจ 

  ง. ความมรีะดบั เป็นสญัลกัษณ์แสดงภาพพจน์ความมสีถานะ 
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 2. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) 

 คอืประโยชน์ใชส้อยทีส่่งผลโดยตรงต่อผูใ้ชท้างรา่งกาย  มคีวามชดัเจนสามารถจบัตอ้งใช้

งานตามของเขตทีก่าํหนดไว ้ประโยชน์ใชส้อยทางกายภาพยงัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ดา้นคอื

 ก. ประโยชน์ใช้สอยหลกั (Essential Function) 

 คอืประโยชน์ใชส้อยโดยตรงทีง่านออกแบบนัน้ๆจะตอ้งทาํหน้าทีไ่ดย้อ่างสมบรูณ์เป็น

ประโยชน์สาํคญัซงึผูส้รา้งรเิริม่ตามความมุง่หมาย เช่น เกา้อีม้ปีระโยชน์ใชส้อยหลกัเพื่อใหน้ัง่ได ้

ยานพาหนะสามารถใชโ้ดยสารเพือ่ใหไ้ปถงึทีห่มายได ้

 ข. ประโยชน์ใช้สอยรอง (Supporting Function) 

 คอืประโยชน์ใชส้อยทีม่เีพิม่เตมิเพื่อส่งเสรมิใหป้ระโยชน์ใชส้อยหลกัสามารถใชง้านได้

ครบถว้นสมบรูณ์ดยีิง่ขึน้ เช่นเกา้อีน้อกจากใชน้ัง่ไดแ้ลว้ เกา้อีบ้างประเภทสาํหรบัการใชง้านแต่ละ

สถานทีจ่าํเป็นตอ้งออกแบบใหม้ปีระโยชน์ใชส้อยสนบัสนุนในดา้นอื่นๆดงัน้ี 

  1. ควาสะดวกสบายในการใชง้าน 

  2.ความปลอดภยั 

  3. การดแูลบาํรงุรกัษาไดง้า่ย 

  4. ความแขง็แรงทนทานตามอายกุารใชง้าน 

  5. มขีนาด-น้ําหนกั ทีเ่หมาะสมต่อการเคลือ่นยา้ย 

  6. ความประหยดัพืน้ทีใ่นการใชง้านและการเกบ็รกัษา 

  7. มรีาคาเหมาะสมทัง้ราคาสนิคา้และคา่บาํรงุ 

 

 ประโยนชใ์ชส้อ ยในงานออกแบบจงึมไีดก้วา้งขวางและเป็นขอ้มลูสาํคญัสาํหรบังาน

ออกแบบทีน่กัออกแบบจาํเป็นตอ้งรูอ้ยา่งชดัเจน การคน้หาและรวบรวมขอ้มลูดา้นการใชส้อยไม่

เพยีงไดจ้ากการศกึษา การสอบถาม การสงัเกต และการคาดเดาเท่านัน้ บางครัง้จาํเป็นตอ้งทาํการ

สาํรวจหาความตอ้งการจากตลาดทีเ่ป็นกลุ่ มผูใ้ชโ้ดยตรง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง

แมน่ยาํ เมือ่ไดผ้ลงานออกแบบมาแลว้การตรวจสอบวดัผลกม็รีะดบัของความยากงา่ยแตกต่างกนั

ดว้ย ถา้เป็นประโยชน์ใชส้อยทางกายภาพสามารถใชเ้ครือ่งมอื หรอืหลกัเกณฑส์าํหรบัหารประเมณิ 

ส่วนประโยชน์ใชส้อยทางจติใจใชค้วามรู้ สกึของผูป้ระเมณิในการวดั (นวลน้อย บุญวงษ์ . 2539: 49-

51,90-95)  

 3. ลกัษณะและรปูแบบจากงานศิลปะ  

 ความแตกต่างของงานออกแบบในยคุก่อน และยคุสมยัใหมน่ัน้เหน็ไดช้ดัดา้นรปูแบบ ที่

งานออกแบบในยคุสมยัใหมนํ่าเสนอดา้นความบรสิทุธิข์องรปูทรงเรขาคณติซึง่ปราศจากการประดบั

ประดา ทีม่าสาํคญัของแนวคดิน้ีมาจากรปูแบบดา้นเงือ่นไขการผลติ และประโยชน์ใชส้อย และอธิพิล

จากงานศลิปะในระยะเวลารว่มสมยัเดยีวกนันัน้ เช่น ศลิปะ ควิบสิม ์ (Cubism) ซึง่ใชห้ลกัการ

วเิคราะห ์เป็นรปูทรงเรขาคณติ 2 มติวิางซอ้นกนัจาํนวนมากจากการใชม้มุมองหลายๆดา้น และการ
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เผยแ พรค่วามคดิเกีย่วกบัลกัษณะความงามอยา่งเรยีบงา่ยผ่านสิง่พมิพข์องมงเดรยีน (Piet 

Mondrian) การใชร้ปูทรงเรขาคณติและลกัษณะควมเรยีบงา่ยจงึกลายเป็นลกัษณะรปูแบบทีถู่ก

นํามาใชใ้นงานออกแบบสมยัใหม ่

  3.2  แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ แบบประโยชน์เชิงซ้อน (Function Complex) 

  การออกแบบเครือ่งประดบัในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิการออกแบบ แบบ

ประโยชน์เชงิซอ้น  (Function Complex) กล่าวคอื เป็นการออกแบบมาจากปจัจยัของการออกแบบ

ผลติภณัฑท์ีน่กัออกแบบตอ้งคาํนึงถงึการแสดงความเชื่อมโยงการออกแบบผลติภณัฑ ์โดยมหีวัใจ

สาํคญัคอื ประโยชน์ใช้ สอย (Function)  ซึง่ตอ้งมาเป็นสิง่แรก แต่ประโยชน์ใชส้อย (Function)  ก็

ตอ้งอาศยัปจัจยัขอ้อื่นๆ ช่วยเสรมิความสมบรณ์ูของหน้าที ่แต่ละขอ้ของตวัมนัเอง โดยเริม่จากความ

จาํเป็น (Needs) เป็นตน้มา  แนวคดิในการออกแบบแบบประโยชน์เชงิซอ้นน้ี คลา้ยกบัหลกัการ

ออกแบบผลติภณัฑ์ ทัว่ไป  แต่ศกึษาในเรือ่งของการทาํงานของการออกแบบกบัผูค้น และการ

ตอบสนองของผูค้นกบัการออกแบบ คอืวธิกีารทีผู่ใ้ชใ้ชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆไดอ้ยา่งปกต ิและสะดวก ดงั

ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่าสิง่ทีห่ลกัการออกแบบผลติภณัฑต์อ้งคาํนึงเป็นอนัดบัแรกคอื ประโยชน์ใชส้อย 

(Function) กจ็ะใช้ประโยชน์ใชส้อยของผลติภณัฑท์ีต่อ้งการออกแบบเป็นแกนหลกัในการคดิการ

ออกแบบดว้ยการประยกุตใ์ช้ Function Complex (วชัรนิทร ์ จรงุจติสุนทร. 2548: ไมป่รากฎเลขหน้า) 

  วคิเตอร ์พาเพนิค (Victor Papenek) ไดนํ้าเสนอปจัจยัหลกัของการออกแบบแบบ

ประโยชน์เชงิซอ้นไวด้งัน้ี 

  1. ความจาํเป็น (Needs) ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการออกแบบเพื่อตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมาย 

  2. จดุมุง่หมาย (Telesis) การออกแบบตอ้งตอบสนองต่อ สงัคม เศรษฐกจิ ซึง่สอดคลอ้ง

เหมาะสมกบัการเลอืกใชว้สัดุ 

  3. การสือ่ความหมาย (Association) รปูรา่ง รปูทรง ส ีวสัดุฯลฯ เป็นการแสดง ออกของ

จติใตส้าํนึกจากความทรงจาํและประสบการณ์ของผูใ้ช ้ซึง่จะช่วยทาํใหก้ารออกแบบมคีณุคา่ ซึง่แบ่ง

ออกเป็นหลกัการ 4 ดา้นดงัน้ี 

   3.1 การเน้นดา้นประโยชน์ใชส้อย ของผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู มคีวามปลอดภยั  

   3.2 การเน้นคณุคา่ของวสัดุ 

   3.3 ออกแบบผลติภณัฑท์ีส่นองตอบวถิขีองกลุ่มเป้าหมาย 

   3.4 ความงา่ย ไมม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นในการใชง้านและการหาซือ้ผลติภณัฑ ์    

  4. สนุทรยี ์ความงาม (Aesthetic)เป็นการออกแบบทีม่คีวามพถิพีถินัในดา้นของรปูทรง  

วสัดทุีใ่ชแ้ละสสีนั เน้นการผสมผสานรปูแบบระหวา่งรปูทรงทีค่ลอ้ยตามประโยชน์ใ ชส้อย (Form  

follows  function) โดยสอดคลอ้งกบัความงามทางสุนทรยีศาสตร ์
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  5. วธิกีาร (Method) เป็นการวางแผนการผลติ (Planning Phase) ไปจนถงึ ช่วงของ

การนําไปใช ้ (Usage Phase)โดยเลอืกใชว้สัดุทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดต่อประโยชน์ใชส้อยเฉพาะที่

ตอ้งการ 

  6. การใชง้าน (Use) ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบ จะตอ้งสามารถตอบสนองต่อจดุประสงค์

ของประโยชน์ใชส้อย (Victor Papenek.2005: unpaged) 

 จากหลกัการ  6 ขอ้ ของวคิเตอรน์ัน้ช่วยใหก้ารออกแบบตอบสนองต่อประโยชน์ใชส้อย 

รปูแบบ การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหก้ารออกแบบนัน้มปีระสทิธภิาพ เช่นเดยีวกั นในช่วงปี 

1980 ไดเอเทอร ์แรมส ์(Dieter Rams)ไดส้รา้งหลกัการออกแบบซึง่ถูกเรยีกกนัทัว่ไปว่า 'บญัญตัสิบิ

ประการของการออกแบบ' ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการการออกแบบแบบประโชน์เชงิซอ้นของ พาเพนิค 

ซึง่เน้นดา้นประโยชน์ใชส้อย อนัพจิารณาความสวยงามสภาพแวดลอ้มการใชง้านและนวตัก รรม 

(วชัรนิทร.์ 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงแนวคดิประโยชน์เชงิซอ้น 

 

 ทีม่า: http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/608/894/default_Functioncomplex.jpg 

 

 3.3 การออกแบบลวดลายฉลุ 

 การออกแบบลวดลายฉลุ พบว่ามกีารออกแบบลวดลายลงบนวสัดุต่างๆตัง้แ ต่สมยั

โบราณ โดยส่วนมากเป็นการออกแบบเพื่อประดบัตกแต่งใหเ้กดิความสวยงาม การออกแบบ

ลวดลายฉลุนัน้แตกต่างจากการออกแบบลวดลายในงานอื่นๆ เน่ืองจากลวดลายฉลุมลีกัษณะพเิศษ

คอื จะตอ้งเป็นลวดลายทีเ่ชื่อมต่อสมัพนัธก์นัทุกส่วนของลวดลาย และมแีนวทางการออกแบบที่
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แตกต่างกนั โดยสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชน์ วสัดทุีใ่ช ้และกรรมวธิใีนการสรา้งผลงานดว้ยลวดลาย

ฉลุ การออกแบบลวดลายฉลุมแีนวทางทีเ่หมอืนกนัคอื ความสมดุลและการทรงตวัของลวดลายทีด่ ี

คอืเชื่อมต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกๆสดัส่วนของลวดลาย โดยจะตอ้งมกีารกําหนดพืน้ทีค่งไว ้

และพืน้ทีนํ่าออกใหเ้หมาะสม โดยมแีนวทางในการออกแบบลวดลายฉล ุ2 แนวทางหลกัคอืออกแบบ

ใหม้ลีวดลายคงไว ้และลวดลายนําออกทีเ่ชื่อมต่อสมัพนัธก์นั 

 ลวดลายคงไว ้หมายถงึ ลวดลายทีเ่ป็นส่วนทบึแสง แสงไมส่ามารถลอดผ่านไดล้วดลาย

นําออก หมายถงึ ลวดลายทีม่คีวามโปรง่แสง แสงสามารถลอดผา่นได ้ซึง่ช่ วยเสรมิใหล้วดลายคงไว้

มคีวามชดัเจน โดดเด่นมากยิง่ขึน้ (พนีาลนิ สารยิา. 2549: 130-135)  

  3.3.1 รปูแบบการออกแบบลวดลายฉล ุ 

  ในการออกแบบลวดลายฉลนุัน้สามารถแบ่งออกตามแรงบนัดาลใจในการ

ออกแบบไดด้งัน้ี 

  รปูแบบลวดลายฉลุประยกุตจ์ากของจรงิ หมายถงึ การออกแบบลวดลายฉลุ ซึง่

ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากความจรงิ ของจรงิ ผสานกบัความคดิสรา้งสรรค ์แต่ยงัคงดอูอกวา่เป็น

ลวดลายอะไร เช่น คน สตัว ์ตน้ไม ้เป็นตน้ 

  รปูแบบลวดลายฉลุจากเรขาคณติ หมายถงึ การออกแบบลวดลายฉลุซึง่ไดร้บัแรง

บนัดาลใจมาจากรปูรา่งทางคณติศาสตร ์เช่น รปูสามเหลีย่ม สีเ่หลี่ ยม หกเหลีย่ม วงกลม วงร ีเป็น

ตน้ ในการออกแบบลวดลายฉลุจากรปูทรงเรขาคณติ มกันิยมใชร้ปูทง วงกลม ครึง่วงกลม วงร ี

เพราะเป็นลวดลายทีส่ามารถเชือ่มต่อไดง้า่ย 

  รปูแบบลวดลายฉลุจากลวดลายในอดตี หมายถงึ การออกแบบลวดลายฉลุซึง่

ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากลวดลายทีน่กัออกแบบในอดตีไดเ้คยออกแบบไว ้เช่น ลวดลายไทย ลวดลาย

กนก ซึง่สามารถนํามาดดัแปลงสรา้งสรรคใ์นการออกแบบลวดลายฉลไุด้  (พนีาลนิ สารยิา . 2549: 

136-138)  

  3.3.2 โครงสร้างการออกแบบลวดลายฉล ุ

  โครงสรา้งการออกแบบลวดลายฉล ุสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น โครงสรา้งทาง

ความคดิ และโครงสรา้งทางกายภาพ โดยมหีลกัดงัต่อไปน้ี 

  โครงสรา้งทางความคดิ หมายถงึ ความคดิ แนวทาง รปูแบบ ทีผ่สานกนัทาํใหเ้กดิ

ลวดลายฉลุดงัน้ี 

  ความคดิเกีย่วกบัการนําลวดลายฉลไุปใช ้หมายถงึ ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึ

การนําลวดลายไปใช ้เช่น ใชก้บัวสัดอุะไร ระยะเวลาในการฉลมุมีากน้อยแคไ่หน  ระยะเ วลาทีใ่ช้

ประโยชน์จากลายฉล ุและ ลกัษณะการใชง้านของลวดลายนัน้ๆ 

  ความคดิเกีย่วกบัลวดลายคงไว ้หมายถงึ ในการสรง้งานออกแบบลวดลายฉลุน้ี 

ผูส้รา้งงานจะตอ้งกําหนดจดุสาํหรบัลวดลายทีต่อ้งการใหป้รากฎโดยจะตอ้งคาํนึงถงึความสมดุลและ

การเชือ่มต่อของลวดลาย 
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  ความคดิเกีย่กบัลวด ลายนําออก หมายถงึ ในการสรา้งงานออกแบบลวดลายฉลุ

จะตอ้งกําหนดจดุของลวดลายทีต่อ้งการใหแ้สงผ่านดว้ยการนําเน้ือวสัดุออกเพื่อใหเ้กดิลวดลายโปรง่

แสง และยงัคงรปูล่างลกัษณะไดอ้ยา่งสมดุล  

  โครงสรา้งทางกายภาพ หมายถงึสว่นประกอบทีผ่สมดนัทาํใหเ้กดิเป็นลวดลายฉล ุ

ซึง่ประกอบไปด้ วย ขนาดและระนาบรองรบั และ ขอ้จาํกดัของพืน้ที ่ ขนาดและระนาบรองรบั

หมายถงึการออกแบบลวดลายฉลตุน้แบบควรออกแบบบนระนาบรองรบัทีม่ขีนาดเท่าชิน้งานจรงิ 

เพราะจะออกแบบลวดลายไดส้วยงาม ใหร้ปูทรงสมดลุไมผ่ดิพลาด หากเป็นชิน้งานใหญ่ๆใหท้าํทุก

ส่วนและนําไปแยกใชใ้นแต่ละส่วน  ข้อจาํกดัของพืน้ทีค่อืเงือ่นไขของการออกแบบลวดลายบนพืน้ที่

ทยึแสง และ พืน้ทีโ่ปรง่แสง ผูอ้อกแบบตอ้งคาํนวนหาสดัส่วนใหพ้อด ีใหย้งัคงรปูรา่งรปูทรงของ

ลวดลายฉลุทีท่รงตวัไดด้ ี(พนีาลนิ สารยิา. 2549: 139 -140) 

  ขัน้ตอนการออกแบบลวดลายฉล ุ 

  การสรา้งการออกแบบลวดลายฉลมุขี ัน้ตอนตามลาํดบัความสาํคญัก่อน-หลงั ดงัน้ี 

  1. ขัน้ศกึษานําลวดลายไปใชป้ระโยชน์ 

  2. ขัน้กําหนดจดุเพื่อลงลวดลายคงไว ้

  3. ขัน้สรา้งลวดลายตน้แบบ 

  4. ขัน้เชือ่มต่อลวดลายใหส้มัพนัธก์นั 

  5. ขัน้กาํหนดลวดลายนําออก 

  6. ขัน้กาํหนดสลีงในลวดลาย 

  ขัน้ศกึษานําลวดลายไปใชป้ระโยชน์ หมายถงึ ในการสรา้งงานออกแบบลวดลายฉลุ

ผูส้รา้งงานควรทราบวา่จะนําลวดลายฉลนุัน้ไปใชก้บังานประเภทใด ลกัษณะการใชง้านเป็นอยา่งไร 

มช่ีวงเวลาการใชง้านยาวหรอืสัน้ เพื่อจะออกแบบลวดลายฉลุไดเ้หมาะสม เช่นการฉลุลงบนพชื ควร

ใชร้ะยะเวลาในการฉลุน้อย ลวดลายเรยีบงา่ย เพือ่ป้องกนัการเหีย่วเฉา เป็นตน้  

  ขัน้กาํหนดจดุเพือ่ลวดลายคงไว ้หมายถงึ ในการสรา้งงานออกแบบลวดลายฉล ุ

ผูอ้อกแบบจะตอ้งกาํหนดจดุในการลงลวดลายทีเ่หน็พืน้ผวิวสัด ุหรอืลวดลายทีเ่ป็นสว่นทบึแสง 

เพือ่ใหท้ราบลกัษณะของพืน้ที ่ 

  ขัน้เชือ่มต่อลวดลายใหส้มัพนัธก์นั หมายถงึ ในการออกแบบลวดลายฉลุ ผูอ้อกแบบ

จะตอ้งนําลวดลายตน้แบบมาจดัวางใหต่้อเน่ืองอยา่งสมดุล โดยลวดลายจะตอ้งมสี่วนเชื่อมต่อกนั

เพือ่ใหล้วดลายตน้แบบสามารถทรงตวัไดด้ ี

  ขัน้กาํหนดลวดลายนําออก หมายถงึ ในการสรา้งงานออกแบบลวดลายฉลจุะตอ้ง

ประกอบดว้ยลวดลาย 2 ส่วนคอื ส่วนทีค่งพืน้ผวิวสัดไุดว ้และสว่นทีนํ่าพืน้ผวิวสัดอุอกเพือ่ใหม้คีวาม

โปรง่แสงลอดผ่านได ้ดงันัน้ส่วนของลวดลายนําออกคอืส่วนทีนํ่าลวดลายเสน้มาเชื่อมต่อลวดลายให้

สมัพนัธก์นั โดยผูอ้อกแบบจะตอ้งปรบัเปลีย่นเสน้ต่างๆใหเ้ป็นรปูรา่งทีเ่มือ่นําสว่นพืน้ผวิวสัดอุอก

แลว้สามารถทรงตวัอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี
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  ขัน้กาํหนดสลีงในลวดลาย  หมายถงึ ในการออกแบบลวดลายฉลนุัน้มกันิยมใชส้ี

เดยีว หรอืสธีรรมชาตขิองวสัด ุแต่กอ็าจมกีารใชส้ไีดต้ามความเหมาะสมของลวดลายนัน้ๆ (พนีาลนิ 

สารยิา. 2549: 143-149)  

  3.3.3 การทาํเคร่ืองประดบัด้วยวิธีฉล ุ

   1.  กําหนดลกัษณะงาน ทีอ่อกแบบวา่จะทาํเป็นเครือ่งประดบัอยา่งไร  เช่น 

เขม็กลดั จีห้อ้ยคอหรอืสรอ้ยขอ้มอื 

      2.  ออกแบบลวดลายใหโ้ปรง่  คาํนึงถงึความสมัพนัธข์องรปูทรงและ

ลวดลายทัง้หมด  ควรลงสน้ํีาหนกัแตกต่างระหวา่งรปู  และลวดลายอยา่งชดัเจน  ถา้จะฉลเุฉพาะ

โครงสรา้งรอบนอก ไมเ่น้นลวดลายภายในควรใหร้ปูทรงมคีวามสมัพนัธก์บัพืน้ทีว่า่งใหม้าก 

             3.  ลอกลายทัง้หมดดว้ยกระดาษลอกลายใสน้ํ่าหนกัดาํขาวระหวา่งรปูและ

พืน้ทีใ่หช้ดัเจน 

             4.  นําแผน่กระดาษลอกลาย ปะตดิบนแผ่นโลหะ  ใชก้าวยางน้ําทาปะตดิ  จะ

ใชก้าวชนิดอื่นกไ็ด ้แต่กาวยางน้ําจะลอกออกงา่ย กวา่กาวชนิดอื่น 

   5.  เจาะรลูวดลายดว้ยสว่านมอื  และใส่ใบเลื่อยในรทูีเ่จาะ  ฉลุลวดลาย

ภายในใหเ้สรจ็ก่อน แลว้จงึจะเลื่อยฉลุโครงรอบนอก 

             6.  ขดัผวิโลหะดว้ยกระดาษทรายน้ํา  ตามลาํดบัจากหยาบไปหาละเอยีด  

และขดัดว้ยกระดาษขดัเงา หลงัจากขดัดว้ยกระดาษ ขดัเงาแล้ว ใหข้ดัซํา้ดว้ยยาดนิเหลอืงและยาดนิ

แดง ใชเ้ครือ่งขดัไฟฟ้า และหวัขดัสกัหลาดขดัจนผวิโลหะขึน้เงา 

             7.  ขดัขอบโลหะดว้นตะไบและกระดาษทรายน้ําจนกวา่จะเรยีบ  (วรรณรตัน์ 

อนิทรอ์ํ่า. 2536) 

 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ดารนินัท ์นนัทวงศ ์(2551) ไดท้าํการศกึษาโครงการวจิยัเรือ่ง “การศกึษาและพฒันาศลิปะ

เครือ่งประดบัสตรบีาํบดัเพือ่ผอ่นคลายความตงึเครยีด ” มคีวามมุง่หมายในการศกึษาศาสตร์

การแพทยแ์ผนทางเลอืก ดา้นการกดจดุว้ยอุปกรณ์ช่วยนวดตนเองแบบพืน้บา้น สคุนธบาํบดั เพือ่

พฒันาเป็นงานเครือ่งประดบับาํบดัและผอ่นคลายความตงึเครยีด เ น่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิและ

สงัคมในปจัจบุนั ทาํใหเ้กดิความตงึเครดี และบบีคัน้อนัเป็นบ่อเกดิของโรคแทรกซอ้น การผอ่นคลาย

ความตงึเครยีดว้ยการนวดแผนไทยเป็นภมูปิญัญาชาวบา้นของบรรพบุรษุไทยทีไ่ดส้บืต่อกนัมา และ

ใชว้สัดทุีม่อียูใ่นทอ้งถิน่นํามาประดษิฐเ์ป็นเครือ่งช่วยนวดตนเ องอยา่งงา่ยๆ ซึง่อุปกรณ์ช่วยนวดน้ี

เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ และสามารถใชอ้ยา่งปลอดภยัได ้ประกอบกบัการใชศ้าสตรก์าร

บาํบดัดว้ยอญัมณ ีจากคณุสมบตัขิองส ีขนาด น้ําหนกั อุณหภมูริว่มกนั นอกจากน้ียงันํามาผนวก

ดว้ยศาสตรก์ารบาํบดัดว้ยสคุนธ คอืการบาํบดัดว้ยเครือ่งหอม ซึ่ งสกดัจากน้ํามนัหอมระเหยของพชื

และสมนุไพร ซึง่เป็นศาสตรก์ารบาํบดัทีใ่ชเ้รือ่งจติวทิยา และความเชื่อทีส่่งผลกระทบถงึจติใจใหเ้กดิ
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ความผอ่นคลาย และใชค้ณุสมบตัขิองอญัมณเีป็นตวักลางในการบาํบดัภายในจติใจสูค่วามผอ่น

คลายทางรา่งกาย และจากผลการวจิยัพบวา่ ผูส้นใจในการบาํบดั สว่นมากเป็นกลุม่สตรใีนวยั 35-44 

ปีโดยประกอบอาชพีสว่นตวั และรบัราชการเป็นสว่นมาก โดยกลุม่ตวัอยา่งใหค้วามคดิเหน็ในการ

นวดกดจดุ จากวตัถุทรงกลม ในระดบัเหน็ดว้ยมาก การใชอ้ญัมณบีาํบดั และคณุสมบตัขิองอญัมณี

อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก และกานใชส้คุนธบาํบดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยผูบ้รโิภครอ้ยละ 72.50 

ใหค้วามสนใจในเครือ่งประดบัทีผ่อ่นคลายความตงึเครยีดได ้เน่ืองจากมกีารทาํงานมากกวา่การ

บาํบดัเพือ่ความสวยงาม จากรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามแสดงถงึความตอ้งการเครือ่งประดบั

ผอ่นคลายความตงึเครยีดในระดบัมาก เน่ืองจากเป็นการบาํบดัทางเลอืกหน่ึงดว้ยตนเองอยา่งไมเ่ป็น

อนัตราย แสดงถงผูบ้รโิภคกลุม่น้ีใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัและบาํบดัมากกวา่จะปลอ่ยใหอ้าการ

ของความตงึเครยีดกลายเป็นโรคเครยีดหรอืเรือ้รงั ซึง่อาจตอ้งใชก้ารรกัษาดว้ยยาปฎชิวีนะ 

 ฮนันา มาวเ์บย ์ (Hanna Mawbey. 2555)  ไดท้าํการวจิยัการออกแบบเครื่ องประดบัจาก

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ใหม้รีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม เพือ่เพิม่คณุคา่ดา้นความรูส้กึและสนุทรยีะในการ

สวมใส ่โดยตอ้งการสง่ผลต่อความรูส้กึในการสวมใสอุ่ปกรณ์ทางการแพทยใ์นบุคคลผูม้อีาการ

บาดเจบ็ หรอืพกิาร ไมใ่หรู้ส้กึแปลกแยกจากบุคคลปกต ิฮนันาพยายามลม้ลา้งภาพลกั ษณ์เดมิของ

อุปกรณ์ทางการแพทยด์ว้ยการออกแบบใหเ้ป็นเครือ่งประดบั ซึง่ยงัคงคณุคา่การใชง้านเดมิตาม

หลกัการแพทยไ์วใ้หต้รงกบัความตอ้งการใชง้านของผูป้ว่ย โดยใชค้วามพยายามในการออกแบบให้

มคีวามสมดลุระหวา่งสนุทรยีศาสตรแ์ละการใชง้านทางการแพทย ์ฮนันาพยายามทาํลายสญัษณ์แหง่

ความเจบ็ปว่ยออกไปจากอุปกรณ์ทางการแพทย ์ดว้ยการออกแบบ และเลอืกใชว้สัดุทีแ่ตกต่าง

ออกไป เช่น การใชว้สัดุจากธรรมชาตจิาํพวกหนงัสตัว ์ไม ้โดยใชก้ระบวนการทางฝีมอือยา่งประณตี 

 โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ว่ย ในหวัขอ้ของความตอ้งการ และความรูส้กึ

ของการสวมใส่ อุปกรณ์แต่ละประเภทในผูป้ว่ยทีม่อีาการต่างๆกนั นอกจากน้ียงัสอบถามถงึความ

ตอ้งการ ความชอบ และขอ้เสนอแนะ โดยฮนันาจะเลอืกใชก้ระบวนการผลติอยา่งชา้ๆและปราณตี

เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัผูป้ว่ยแต่ละราย ผลการวจิยัพบวา่ผูป้ว่ยมคีวามกระตอืรอืรน้ในการสวมใสแ่ละ

รูส้กึมคีวามมัน่ใจ สามารถช่วยชดเชยความรูส้กึจากความเจบ็ปว่ยได ้
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

  1.  การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

  2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  4.  การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

กาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื รปูแบบเครือ่งดามน้ิวมอื สาํหรบัโรคน้ิวลอ็กซึง่ใชใ้น

ปจัจบุนั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุม่สตรทีีเ่ป็นหรอืเคยเป็นโรคน้ิวลอ็กจาํนวน 

40 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยัดงัน้ี  

 1. แบบสมัภาษณ์  

 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง โดยใชก้ารสาํภาษณ์ร ายบุคคล ในประเดน็หวัขอ้  ดงัน้ี 

ประเภทและรปูแบบ ลกัษณะการใชง้าน และ ขอ้จาํกดัในการใชง้านจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 2. แบบสอบถาม 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแบบสอบถามจาํนวน 2 ชุด คอื 

 1. แบบสอบถามความเหน็ของผูบ้รโิภคจาํนวน 40 ฉบบั ซึง่เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบและปญัหาของเครือ่งดามน้ิวมอื  สาํหรบัโรคน้ิวลอ็กในปจัจบุนั  และความ

คาดหวงัต่อรปูแบบของเครือ่งประดบัอเนกประสงค์  จากนัน้นําผลทีไ่ดจ้ากการสาํรวจมาออกแบบ

และพฒันาเป็นเครือ่งประดบัอเนกประสงคจ์ากอุปกรณ์ดามน้ิว 

 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ต่อรปูแบบและปญัหาของเครือ่งดามน้ิวมอื สาํหรบั

โรคน้ิวลอ็คในปจัจบุนั แบ่งออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 
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 ตอนที่ 1 สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ 

(Check List) 

 ตอนที่ 2 สอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเกีย่วกบั แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบและ

ปญัหาของเครือ่งดามน้ิวทีม่ใีนปจัจบุนั โดยมเีกณฑก์ารประเมณิ 5 ระดบัของลเิคอรท์ (Likert Scale) 

ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความคดิเป็นปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ 

 ผูว้จิยัใชแ้ปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ในแต่ละดา้นตามระดบัความคดิเหน็ต่างๆดงัน้ี 

  4.21-5.00  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ   

  3.41-4.20  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

  2.61-3.40  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

  1.81-2.60  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  1.00-1.80  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยสดุ 

 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคาดหวงัดา้นรปูแบบของเครือ่งประดบัอเนกประสงค์

เพือ่ป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก โดยมเีกณฑก์ารประเมณิ 5 ระดบัของลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความคดิเป็นปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ 

 ผูว้จิยัใชแ้ปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ในแต่ละดา้นตามระดบัความคดิเหน็ต่างๆดงัน้ี 

  4.21-5.00  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ   

  3.41-4.20  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

  2.61-3.40  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

  1.81-2.60  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  1.00-1.80  หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยสดุ 
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 ตอนที ่ 4 สอบถาม เกีย่วกบัการเลอืกใชข้องผูบ้รโิภค ลกัษณะเป็นแบบสาํรวจ รายการ 

(Check List) 

 ตอนที ่5 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม แสดง

ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นตอนที ่2,3 และตอนที ่4 

 

 2. แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อรปูแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์ม ี1 ตอน

ดงัน้ี  

 ตอนที ่1 สอบถามความพงึพอใจดา้นรปูแบบเครือ่งประดบัเอนกประสงค ์ โดยมเีกณฑก์าร

ประเมณิ 5 ระดบัของลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

ผูว้จิยัใชแ้ปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ในแต่ละดา้นตามระดบัความคดิเหน็ต่างๆดงัน้ี 

  4.21-5.00  หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด  

  3.41-4.20  หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

  2.61-3.40  หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  1.81-2.60  หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1.00-1.80  หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

  

 3. แบบประเมิณ  โดยใชก้ารประเมณิแบบการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่ผูว้จิยั

สามารถสมัภาษณ์และสอบถามความเหมาะสมในเชงิลกึเพือ่หาความเหมาะสมของรปูแบบ

เครือ่งประดบัอเนกประสงค ์จากนัน้ผูว้จิยัจะนําขอ้มลูจากแบบประเมณิทีไ่ดไ้ปพฒันาเป็นตน้แบบ

ต่อไป 

 

การหาคณุภาพเคร่ืองมือ  

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดการหาคณุภาพเครือ่งมอืทัง้ 2 แบบวดัคอื 

 1. แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ต่อรปูแบบและปญัหาของเครือ่งดามน้ิวมอื  

สาํหรบัโรคน้ิวลอ็คในปจัจบุนั  

 2. แบบสอบถามความพงึพอใจดา้นรปูแบบของผูบ้รโิภคต่อเครือ่งประดบัอเนกประสงค์  ซึง่

มกีารหาคณุภาพของเครือ่งมอื ดงัน้ี 
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 การหาความเทีย่งตรง  

 ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบวดั (Content Validity) โดยผูว้จิยันํา

แบบสอบถาม และแบบประเมณิความคดิเหน็ทีส่รา้งขัน้ นําเสนอต่อผูท้รงคณุวฒุจิาํนวน 3 ท่าน เพือ่

ทาํการตรวจสอบและแกไ้ขความถกูตอ้งของเน้ือหา และความเหมาะสมของถอ้ยคาํ สาํนวนภาษา 

และความชดัเจนของคาํถามในแบบสอบถาม และแบบประเมณิ ใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นเน้ือหาของตวัแปรทีต่อ้งการวดั ไดต้รวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบวดัแต่ละฉบบัที่

ผูว้จิยัสรา้งขึน้ วา่มเีน้ือหาครอบคลมุ และตรวจสอบสาํนวนภาษาวา่มคีวามเหมาะสมกบักลุม่

ตวัอยา่งหรอืไม ่แลว้จงึนํามาปรบัแกใ้หส้มบรูณ์ก่อนนําแบบวดันัน้ไปใชจ้รงิ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู   

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัแบ่งขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไวด้งัน้ี 

 1. ขัน้สาํรวจ เป็นขัน้ตอนการศกึษารวบรวมขอ้มลู ทีเ่กีย่วขอ้งกบั การศกึษารปูแบบเครือ่ง

ดามน้ิวมอื สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก  เพือ่พฒันาและออกแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงค์  จากแหล่งต่างๆ

ใหม้ากทีส่ดุจากเอกสารทุ ตยภมู ิเช่น หนงัสอื บทความ งานวจิยั วารสาร สื่อสิง่พมิพ ์สื่อ

อนิเทอรเ์น็ต และจากแหล่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนาม เป็นขัน้ตอนการลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลู 

   2.1 การสงัเกต (Observation) เป็นการสงัเกตการณ์ การใชง้านอุปกรณ์ดามน้ิวสาํหรบั

โรคน้ิวลอ็ก   

   2.2 การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้ เครือ่งดาม

น้ิวมอื สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก   

   2.3 การศกึษารปูแบบเครือ่งประดบั 

   2.4 การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามจาํนวน 2 ชุด ดงัน้ี 

    2.4.1 แบบสอบถามความเหน็ของผูบ้รโิภคจาํนวน 40 ฉบบั ซึง่เป็นแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ต่อรปูแบบและปญัหาของเครือ่งดามน้ิวมอื  สาํหรบัโรคน้ิวลอ็คในปจัจบุนั 

จากการสาํรวจมาออกแบบและพฒันาเป็นเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์

    2.4.2 แบบสอบถามความพงึพอใจดา้นรปูแบบจาํนวน 40 ฉบบั ซึง่เป็นแบบสอบถาม

ความพงึพอใจดา้นรปูแบบต่อแบบรา่งของเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์

   2.5 การเกบ็ขอ้มลูจากการ ประเมณิแบบรา่งของเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามา

จากรปูแบบของ เครือ่ง ดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก โดย ใชก้ารสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ กบั

ผูเ้ชี่ยวชาญ แลว้นําขอ้มลูมาใชว้เิคราะหเ์พือ่พฒันาตน้แบ บเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามา

จากรปูแบบของอุปกรณ์ดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก  
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การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู   

 ผูว้จิยั นําเอาขอ้มลูต่างๆทีไ่ดจ้าการรวบรวมขอ้มลูภาคสนามและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมา

ศกึษาวเิคราะห ์และนําผลการศกึษาวเิคราะหท์ีไ่ดม้าสรปุ เรี ยบเรยีงขอ้มลู และนําเสนอดว้ยการ

บรรยายพรรณนาวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา (Descriptive Research) ประกอบภาพเพือ่ความชดัเจน 

 เกณฑก์ารวเิคราะหเ์ครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของ เครือ่งดามน้ิว

สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก ใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะหด์งัน้ี 

 1.  การวเิคราะหร์ปูแบบและลวดลายเครือ่งประดบั 

 2.  การวเิคราะหก์รรมวธิ ีและกระบวนการผลติ 

 3.  การวเิคราะหแ์นวคดิในการสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบั 

  

 การดาํเนินการวเิคราะหม์ขี ัน้ตอนการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระยะดาํเนินงานดงัน้ี 

 การดาํเนินงานระยะท่ี 1 วเิคราะหเ์ครือ่งประดบัอเนกประสงค์ทีพ่ฒันามาจากรปูแบบของ

เครือ่งดามน้ิว สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก โดยมรีายละเอยีดในการดาํเนินงานดงัน้ี  

  1.1 การวเิคราะหเ์รปูแบบของ เครือ่งดามน้ิว สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก ในปจัจบุนั จากเอกสาร

ทุตยภมู ิการสมัภาษณ์ และการสงัเกต 

  1.2 สงัเคราะห ์ขอ้มลูเพือ่ นําไปออกแบบแบบสอบถาม ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค  ต่อ

รปูแบบและปญัหาของเครือ่งดามน้ิวมอื สาํหรบัโรคน้ิวลอ็คจาํนวน 40 ฉบบั 

  1.3 นําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากผลจากการวเิคราะหจ์ากการดาํเนินงานระยะที ่ 1 ไปเกบ็

ขอ้มลูกบักลุ่มผูบ้รโิภค จากนัน้ และสรปุผลการวเิคราะหเ์พื่อเป็นขอ้มลูแนวการออกแบบ 

เครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิว สาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก 

 การดาํเนินงานระยะท่ี 2 นําผลสรปุจากการดาํเนินงานระยะที1่ มาทาํแบบรา่งเครือ่งประดบั

อเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก  

 การดาํเนินงานระยะท่ี 3 การประเมณิแบบรา่ง โด ยแบบประเมณิกบัผูท้รงคณุวฒุ ิตาม

ความมุง่หมายในการประเมณิ 3 ดา้น ดงัน้ี  1. ดา้นรปูแบบ   2. ดา้นความสวยงาม   3. ดา้นการใช้

สอย เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมณิรวมคา่ (Summated Deviation) แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร

ประเมณิ 5 ระดบั จาก “ดมีาก” ถงึ ”ควรปรบัปรงุ” ตามวธิขีองลิเคอรท์ ทาํการประมวลผลขอ้มลูดว้ย

คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู โดยวเิคราะหด์ว้ยสถติพิืน้ฐาน เช่น คา่เฉลีย่ (Mean) ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Divition) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 การดาํเนินงานระยะท่ี 4 นําขอ้สรปุจากการดาํเนินงานในระยะที ่ 3 สรา้งแบบประเมณิให้

กลุ่มเป้าหมายเลอืกแบบประเมณิทีม่คีา่ความพงึพอใจมากทีส่ดุ จาํนวน 3 แบบจากนัน้ปรกึษา

ประธานและกรรมการปรญิญานิพนธ ์เพือ่ปรบัปรงุแบบรา่ง 

 การดาํเนินงานระยะท่ี 5  นําแบบรา่งทีป่รบัปรงุแลว้มาดาํเนินการสรา้งชิน้งานตน้แบบ

ของเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก 
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การดาํเนินการผลิตช้ินงานต้นแบบ 

 ในการดาํเนินการผลติชิน้งานตน้แบบเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบ

ของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก ไดก้าํหนดกระบวนการผลติไวต้ามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหแ์บบรา่งสูก่ระบวนการผลติตามความเหมาะสมของชิน้งานนัน้ๆ 

 ขัน้ตอนที ่2 สรา้งแบบจาํลองจากกระดาษเพื่อหาขอ้บกพรอ่งและแกไ้ข 

 ขัน้ตอนที ่3 เลอืกวสัดุทีเ่หมาะสม ตรงตามแบบทีไ่ดก้ําหนดไว้ 

 ขัน้ตอนที ่4 สรา้งตวัเรอืนของชิน้งานตามความเหมาะสมของกรรมวธิกีารผลติ  

 ขัน้ตอนที ่5 เขา้สูก่ระบวนการผลติแบบอุตสาหกรรม 

 ขัน้ตอนที ่6 ตรวจสอบชิน้งานและความเรยีบรอ้ย 
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การกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อกําหนดขอบเขตของปญัหา 

 

 

 

สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ต่อรปูแบบและปญัหาของเครือ่งดามน้ิวมอื สาํหรบัโรค

น้ิวลอ็คในปจัจบุนั  เพือ่สรา้งโจทยใ์นการออกแบบ 

 

 

 

ออกแบบรา่งเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก 

 

 

 

ประเมณิแบบรา่งเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิว

ลอ็ก โดยผูเ้ชีย่วชาญ / กลุ่มตวัอยา่งเลอืกแบบทีน่่าสนใจสงูสดุจาํนวน 1 แบบ 

 

 

 

ปรบัปรงุแกไ้ขแบบรา่งเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบั

โรคน้ิวลอ็ก 

 

 

 

ทดลองสรา้งตน้แบบเครือ่งประดบัอเนกประสงคท์ีพ่ฒันามาจากรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรค

น้ิวลอ็ก 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษารปูแบบเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก เพือ่พฒันาและออกแบบ

เครือ่งประดบัอเนกประสงค ์ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูโดยแบ่งขัน้ตอนการทาํงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน 

ดงัน้ี 

 1.เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

  1.1 เอกสารขอ้มลูโรคน้ิวลอ็ก 

   1.1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูโรคน้ิวลอ็ก 

   1.1.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเครือ่งดามน้ิว 

   1.1.3 การวเิคราะหห์ลกัการทาํงานของเครือ่งดามน้ิว 

  1.2 เอกสารดา้นการออกแบบ 

   1.2.1 การวเิคราะหด์า้นรปูแบบ 

   1.2.2 การวเิคราะหด์า้นโครงสรา้ง 

   1.2.3การวเิคราะห์ ดา้นประโยชน์ใชส้อย 

 2. การสรา้งแบบสอบถาม 

 3. การดาํเนินงานกาํหนดรปูแบบการออกแบบ 

  3.1 การออกแบบรา่ง 

  3.2 ขัน้ตอนการผลติตน้แบบ 

 

1. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 จากขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้จากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รปุขอ้มลูใน

รปูแบบการพรรณาดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1.1 เอกสารข้อมลูโรคน้ิวลอ็ก 

  1.1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูโรคน้ิวลอ็ก โรคน้ิวลอ็กเป็นโรคทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบัน้ิว

มอื อนัเกดิจากการใชง้านเกลา้มเน้ือมอืหนกัเกนิไป หรอืใชไ้มถู่กวธิ ีทาํให้ เขม็ขดัรดัเอน็ไดร้บัการ

เสยีดสจีากการทาํงานจนแขง็ตวั เสยีความยดืหยุน่ทาํใหเ้สน้เอน็ไมส่ามารถผา่นเขม็ขดัรดัเอน็ได ้ทาํ

ใหเ้กดิการงอน้ิวไมเ่ขา้ และอาการปวด  เกดิอาการเจบ็ สะดุด กระเดง้ ลอ็ก เสยีรปู คดงอ โก่ง บวม 

เกยกนั ทาํใหใ้ชง้านมอืไมไ่ดอ้ยา่งปกติ  โดยหากเป็นในระย ะเริม่ตน้ สามารถรกัษาไดด้ว้ยการพกั

การใชง้านน้ิวมอื หรอืการใชเ้ครือ่งดามน้ิวเพือ่จาํกดัการเคลือ่นไหวของน้ิวมอื  
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  1.1.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเครือ่งดามน้ิว เครือ่งดามน้ิวนัน้มหีลายชนิดซึง่สามารถจาํแนก

ตามลกัษณะการใชง้านได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ เครือ่งดามน้ิวแบบบดัดี้  (Buddy Splints) เครือ่งดามน้ิว

แบบเสตตกิ (Static Splints) เครือ่งดามน้ิวแบบแสตรค็  (Stack Splints) เครือ่งดามน้ิวแบบไดนามคิ  

(Dynamic Splints) ประเภททีใ่ชก้บัโรคน้ิวลอ็กนัน้คอืเครือ่งดามน้ิวประเภทสเตตกิ ซึง่ใชส้วมใส่

บรเิวณน้ิวมอืทีม่อีาการ เพือ่จาํกดัการเคลื่ อนไหวของน้ิวมอื  เครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็คยงั

สามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสองลกัษณะ คอื ลกัษณะแรกมลีกัษณะคลา้ยปลอกน้ิวใชส้วมใส่บรเิวณโคน

น้ิว มคีวามยาว 1ขอ้น้ิวมอื แบบทีส่องใชใ้สบ่รเิวณโคนน้ิวและมสีว่นทีย่ ืน่ออกมาคํา้ขอ้น้ิวเพือ่จาํกดั

การเคลื่อนไหว ซึง่แบบทีส่องจะจาํกดัการเคลื่อนไหวไดด้กีว่าแบบแรก 

   1.1.3 การวเิคราะหห์ลกัการทาํงานของเครือ่งดามน้ิว  เครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวล็

อกมหีลกัการเพื่อจาํกดัการเคลื่อนไหวของน้ิวมอื เพื่อใหเ้ขม็ขดัรดัเสน้เอน็ไดพ้กัผ่อน ซึง่จะตอ้งมี

ความยาว 1 ขอ้น้ิวมอื และมแีผ่นคํ้า ยนับรเิวณขอ้น้ิวทีม่อีาการเจบ็ปวด  เครือ่งดามน้ิวทีใ่ชใ้น

โรงพยาบาลในปจัจบุนัทาํจากวสัดปุระเภทเทอรโ์มพลาสตกิ  (Thermoplastic) ซึง่เป็นวสัดทุ ีส่ามารถ

ดดัไดด้ว้ยความรอ้น และเป็นวสัดุชนิดเดยีวกนักบัทีใ่ชท้าํเฝือกมอื วสัดุมคีวามคลา้ยคลงึแผ่น

พลาสตกิขนาดใหญ่มคีวามหนา ประมาณ 3 มลิลเิมตร ซึง่ในขัน้ตอนการผลติจะตอ้งนําแผน่เทอรโ์ม

พลาสตกิมาตม้ใหร้อ้นดว้ยเครือ่งตม้และตดัใหม้ขีนาดเลก็ จากนัน้นํามาวาดแบบและวดัขนาดให้

พอดกีบัน้ิวของผูป้ว่ย หากวสัดุเริม่แขง็ตวัตม้อกีครัง้ใหว้สัดุอ่อนน่ิม นํามาทาบกบัน้ิวผูป้ว่ยและตดั

แต่งจนไดข้นาดทีพ่อ ด ีจากนัน้จบัวสัดไุวท้ีม่อืของผูป้ว่ยเพือ่ใหไ้ดข้นาดทีพ่อดจีนกวา่จะแขง็ตวั ซึง่

กระบวนการดงักลา่วใชเ้วลา 10-15 นาท ี 

 

 1.2 เอกสารด้านการออกแบบ  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหร์ปูแบบจากหลกั แนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบ แบบประโยชน์เชงิซอ้น 

(Function Complex) เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัอเนกประสงค ์ซึง่ตามแนวคดิ

แบบประโยชน์เชงิซอ้นน้ีเน้นการออกแบบโดยเน้นประโยชน์ใชส้อยเป็นหวัใจสาํคญัและตามมาดว้ย

ปจัจยัอื่นๆทีช่่วยเสรมิความสมบรูณ์ 

  1.2.1 การวิเคราะหด้์านรปูแบบ 

 การออกแบบในแบบประโยชน์เชงิซอ้นจะคาํนึงถงึรปูแบบดา้นประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั 

เพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชผ้ลติภณัฑน์ัน้ไดอ้ยา่งปกต ิและสะดวก จงึใช้ประโยชน์ใชส้อยของผลติภณัฑ์ทีต่อ้งการ

ออกแบบ เป็นแกนหลกัในการคดิการออกแบบ รปูแบบ  และ มปีจัจยัดา้นการสือ่สารสือ่สารกบั

กลุม่เป้าหมายเป็นปจัจยัรองในการกาํหนดรปูแบบของผลติภั ณฑ์  ดงันัน้รปูแบบ ความสวยงาม จะ

เกดิจากสภาพแวดลอ้มการใชง้านและนวตักรรม โดยผูว้จิยัเลอืกใชร้ปูแบบในการออกแบบอา้งองิ

จากเทรนดใ์นการออกแบบปี 2556 ในเทรนดส์นุทรยีะแหง่ความสขุ ( Aesthetic of happiness) ซึง่

เป็นเทรนดท์ีเ่น้นดา้นคณุภาพชวีติทีด่สีาํหรบัคนรุน่ใหม ่ โดยใหค้วามสาํคญักบัสุนทรยีะทางจติใจ 

โดยกลบัไปสู่ความเป็นสามญัของวสัดุและรปูทรงทีเ่รยีบงา่ย ความโปรง่บาง และ โลหะฉลุลาย 
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   1.2.2 การวิเคราะหด้์านโครงสร้าง 

   ในการออกแบบดา้นโครงสรา้งตามแนวคดิแบบประโยชน์เชงิซอ้นน้ีเน้นประโยชน์ใช้

สอยเป็นปจัจยัหลกั และในปจัจยัร องจะตอ้งตอบสนอง จดุมุง่หมาย ทางสงัคม เศรษฐกจิ ซึง่

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการเลอืกใชว้สัดุ และตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายรวมถงึวถิชีวีติของ

กลุม่เป้าหมาย เน่ืองจากเป็นตวักาํหนดโครงสรา้ง ทีจ่ะตอบสนองต่อผูใ้ช้  โดยจากการสงัเคราะห์

ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โครงสรา้งของการออกแบ บควรมลีกัษณะเบา และโปรง่บาง เพื่อใหส้วมใส่

สบาย และประกอบกจิวตัรไดต้ามปกต ิโดยเน้นวสัดุทีร่าคาไมแ่พง และมรีปูแบบเรยีบงา่ย 

   1.2.3 การวิเคราะห ์ด้านประโยชน์ใช้สอย 

   ในการออกแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงคน้ี์ มปีระโยชน์ของเครือ่งประดบัเป็น

ประโยชน์ใชส้อยหลกั ผสานกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการป้องกนัการเกดิอาการของ

โรคน้ิวลอ็ก ทาํใหก้ารออกแบบจาํเป็นตอ้งเน้นประโยชน์ใชส้อยดา้นความสวยงามเป็นหลกั และ

ยงัคงผลของการใชง้านในรปูแบบของเครือ่งดามน้ิวไวเ้ป็นประโยชน์เชงิซอ้น ซึง่จะตอ้งมคีุณลกัษณะ

ต่างๆ ดงัน้ี จะตอ้งมรีปูแบบเรยีบงา่ย สวมใสส่บาย ระบายอากาศไดด้ ีน้ําหนกัเบา สามารถจาํกดั

การใชง้านของน้ิวมอืทีม่อีาการได ้และสามารถปรบัขนาดไดก้บัน้ิวมอืหลายขนาด 

   1.2.4 การวิเคราะห ์ด้าน การผลิต จากขอ้จาํกดัขา้งตน้ สง่ผลใหพ้จิารณารปูแบบ

การผลติประเภทการฉลลุาย เพือ่ตอบสนองต่อขอ้จาํกดัดา้นความโปรง่ และน้ําหนกัเบา โดยใน

กระบวนการผลติสามารถเลอืกใชก้ารฉลลุายดว้ยมอื และการฉลลุายดว้ยเครือ่งป ัม๊ โดยจะตอ้ง

ออกแบบลวดลายใหเ้หมาะสมต่อกรรมวธิทีีแ่ตกต่างกนั ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารฉลดุว้ยมอืในงานวจิยัชิน้น้ี 

เน่ืองจากจะไดล้วดลายทีล่ะเอยีดกว่าการป ัม๊ดว้ยเครือ่งจกัร 

 

2. การสร้างแบบสอบถาม 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบสอบถาม เรือ่งความตอ้งการเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์สาํหรบั

โรคน้ิวลอ็ก ในการวเิคราะหผ์ูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ยอ่ ดงัน้ี 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 X̅   แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปรผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้น้ี 

ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหแ์ละนําเสนอในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิาย โดยเรยีงลาํดบั คอื 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
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 ตอนที ่2 ขอ้มลูดา้นความคดิเหน็ของประชากรทีม่ต่ีอเครือ่งดามน้ิวในปจัจบุนั 

 ตอนที ่3  ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัดา้นการออกแบบของประชากรต่อเครือ่งประดบั

อเนกประสงค ์

 ตอนที ่4 ขอ้มลูดา้นการเลอืกใชข้องผูบ้รโิภค 

 

 ผลวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 2 แสดงจาํนวน (ความถี่) และค่ารอ้ยละของลกัษณะขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 ลกัษณะข้อมลูส่วนตวั จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. อาย ุ 25-34 ปี 13 33 

 35-44 ปี 11 28 

 45-54 ปี 6 15 

 55-64 ปี 6 15 

 64 ปีขึน้ไป 4 10 

 รวม 40 100 

2. อาชพี ขา้ราชการ / พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

14 38 

 พนกังานบรษิทัเอกชน 11 30 

 ธรุกจิสว่นตวั/เจา้ของ

กจิการ 

8 22 

 อื่นๆ 4      11 

 รวม 40 100 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 ลกัษณะข้อมลูส่วนตวั จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 

3. รายได้ ตํา่กว่า 10,000 บาท 0 0 

 10,000 - 20,000 บาท 9 23 

 20,000 – 30,000 

บาท 

17 43 

 30,000 - 40,000 บาท 7 18 

 40,000 – 50,000 

บาท  

7 18 

 มากกวา่ 50,000 บาท  0 0 

 รวม 40 100 

4. ความถีใ่นการ 

สวมใส่เครือ่งประดบั 

ใช่ 32 80 

 ไมใ่ช่ 8 20 

 รวม 40 100 

5. ความถีใ่นการสวม 

ใสเ่ครือ่งประดบัต่อสปัดาห์ 

ทุกวนั 15 41 

 4-6 วนั / สปัดาห ์ 10 29 

 1-3 วนั / สปัดาห ์ 5 15 

 ไมใ่ส่ 5 15 

 รวม 40 100 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 

 ลกัษณะข้อมลูส่วนตวั จาํนวน (คน) ร้อยละ 

6. ประเภทของเครือ่ง 

ประดบัทีส่วมใสป่ระจาํ 

เครือ่งประดบัแท้ 15 38 

 เครือ่งประดบัเทยีม 25 62 

 รวม 40 100 

7. ชนิดเครือ่งประดบั 

ทีส่วมใส่ 

แหวน 20 50 

 สรอ้ยคอ 6 15 

 สรอ้ยขอ้มอื  

กําไลขอ้มอื 

5 13 

 ต่างห ู 9    22 

 รวม 40 100 

8. ความสนใจใน 

อุปกรณ์ช่วยป้องกนัโรค 

น้ิวลอ็ก 

สนใจ 32 80 

 ไมส่นใจ 8 20 

 รวม 40 100 

  

 จากตาราง  2 ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูประชากรศาตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 40 คนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาย ุ 25-34 ปี จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 

รองลงมาคอื อาย ุ 35-44 ปี 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 อายุ45-54 ปี จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ15 

อาย ุ55-64ปีจาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 อาย ุ64 ปีขึน้ไป จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ10 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีขา้ราชการ,พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 14 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมาคอือาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 อายธุรุกจิ

สว่นตวัเจา้ของกจิการ จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 อาชพีอื่นๆจาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 
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 รายได้  ผูต้อบแบบสอบถา มสว่นใหญ่มรีายได ้ 20,001-30,000 บาท จาํนวน 17 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 43 รองลงมาคอื 10,000-20,001 บาท 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 30,0001-40,000 บาท 

จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ18 อาย ุ40,0001-50,000 บาท จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ18 

 ความถ่ีในการสวมใส่เคร่ืองประดบั  ประชากรสว่นมากสวมใส่เครือ่งประดั บเป็นประจาํ 

32 คนคดิเป็นรอ้ยละ 80 และไมส่วมใส่เครือ่งประดบั 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20  โดยสวมใส่

เครือ่งประดบัทุกวนัมากทีสุ่ด 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมาคอื 4-6 วนัต่อสปัดาหจ์าํนวน 10 

คนคดิเป็นรอ้ยละ 29 1-3 วนัต่อสปัดาห ์จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ15 ไมใ่ส ่จาํนวน 5 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 15 

 ประเภทของเคร่ืองประดบัท่ีสวมใส่ในชีวิตประจาํวนั ประชากรสว่นมากสวมใส่

เครือ่งประดบัเทยีม จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 รองลงมาสวมใส่เครือ่งประดบัแท ้ 15 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 38 โดยสวมแหวนมากทีส่ดุ 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาคอื ต่างห ู 9 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 27  สรอ้ยคอ 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 สรอ้ยขอ้มอื 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13  

 ความสนใจในอปุกรณ์ป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก  ประชากรสว่นมาก มคีวามสนใจในอุปกรณ์

ป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 ไมส่นใจ 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 

 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นความคดิเหน็ของประชากรทีม่ต่ีอเครือ่งดามน้ิวในปจัจบุนั 

 

ตาราง 3 แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ของประชากรทีม่ต่ีอ  

 เครือ่งดามน้ิวในปจัจบุนั 

 

ความคิดเหน็ต่อเคร่ืองดามน้ิวในปัจจบุนั  X ̅ S.D. ระดบัความ

คิดเหน็ 

เครือ่งดามน้ิวสามารถช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กได้ 3.77 0.95 เหน็ดว้ยมาก 

เครือ่งดามน้ิวสามารถใชง้านไดใ้นชวีติประจาํวนั 3.62 0.98 เหน็ดว้ยมาก 

มลีกัษณะเป็นเครือ่งมอืทางการแพทยม์ากเกนิไป 

ไมน่่าสวมใส่ 

3.80 0.85 เหน็ดว้ยมาก 

มรีปูแบบใหเ้ลอืกน้อย 4.02 0.73 เหน็ดว้ยมาก 

หาซือ้ไดง้า่ย 3.00 0.93 เหน็ดว้ยปานกลาง 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.64 0.89 เหน็ด้วยมาก 
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 จากตาราง 3 แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อเครือ่งดาม

น้ิวโดยรวมในระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.64 และสามารถจาํแนกตามรายขอ้ ไดด้งัน้ี ในขอ้

เครือ่งดามน้ิวสามารถช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กได ้อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.77  ใน

ขอ้เครือ่งดามน้ิวสมารถใชง้านไดใ้นชวีติประจาํวนั อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.62  ใน

ขอ้มลีกัษณะเป็นเครือ่งมอืทางการแพทยเ์กนิไปไมน่่าสวมใส่ อยูใ่นระดบั เหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 

3.80 ในขอ้มรีปูแบบใหเ้ลอืกน้อย อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 4.02 ในขอ้หาซือ้ไดง้า่ย 

อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่3.00 

 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัดา้นการออกแบบของประชากรต่อเครือ่งประดบั

อเนกประสงค ์

 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัความคาดหวงัดา้นการออกแบบของ 

 ประชากรต่อเครือ่งประดบัอเนกประสงค์ 

 

ความคาดหวงัด้านการออกแบบ 

เคร่ืองประดบัอเนกประสงค์ 

X ̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

ควรมรีปูแบบสวยงามใชแ้ทนเครือ่งดามน้ิวได้ 4.15 0.66 เหน็ดว้ยมาก 

ควรมรีปูแบบทนัสมยั สวมใส่ไดทุ้กวนั 4.25 0.61 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ควรมน้ํีาหนกัไมม่าก 4.30 0.61 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ควรมรีาคาไมแ่พง 4.33 0.62 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ควรระบายอาการไดด้ี 4.23 0.73 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ควรมวีสัดอุื่นๆประกอบ 3.85 0.83 เหน็ดว้ยมาก 

ด้านการออกแบบ    

     ดไีซน์ทนัสมยั/ทาํจากวสัดุใดกไ็ด้ 

คุณภาพพอรบัได/้ราคาตํ่า 

4.23 0.66 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

     ดไีซน์รว่มสมยั ดไูมแ่ก่/ทาํจากวสัดมุคีา่ราคา 

ไมแ่พงมาก เช่นเงนิ คุณภาพด ีแพงกว่าขอ้บน 

4.03 0.78 เหน็ดว้ยมาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ความคาดหวงัด้านการออกแบบ 

เคร่ืองประดบัอเนกประสงค์ 

X ̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

     ดไีซน์สาํหรบัผูใ้หญ่/ ทาํจากวสัดมุคีา่ราคาแพง 

ไมท่นัสมยั เกบ็เป็นของมคี่าได้ 

3.33 0.89 เหน็ดว้ยปานกลาง 

     ควรเป็นรปูทรงธรรมชาต ิ 4.15 0.70 เหน็ดว้ยมาก 

     ควรเป็นรปูทรงเรขาคณติ 3.68 0.82 เหน็ดว้ปานกลาง 

     รปูทรงจากวฒันธรรมในอดตี 3.35 0.89 เหน็ดว้ยปานกลาง 

     รปูทรงผสมผสาน 3.95 0.78 เหน็ดว้ยมาก 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.97 0.74 เหน็ด้วยมาก 

 

 จากตาราง  4 แสดงใหเ้หน็วา่ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคาดหวงัดา้นการ

ออกแบบเครือ่งดามน้ิวโดยรวมในระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.97 และสามารถจาํแนกตาม

รายขอ้ ไดด้งัน้ี ในขอ้เครือ่ง ควรมรีปูแบบสวยงามใชแ้ทนเครือ่งดามน้ิวได ้ อยูใ่นระดับเหน็ดว้ยมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่ 4.15 ในขอ้ควรมรีปูแบบทนัสมยั สวมใส่ไดทุ้กวนั อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมี

คา่เฉลีย่ 4.25  ในขอ้ควรมน้ํีาหนกัไมม่าก  อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก ทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.30 ในขอ้

ควรมรีาคาไมแ่พงอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก ทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.33 ในขอ้หาควรระบายอาการไดด้ี

อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.23 ในขอ้ควรมวีสัดอุื่นๆประกอบ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย

มาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.85  ดา้นการออกแบบในขอ้ ดไีซน์ทนัสมยั /ทาํจากวสัดุใดกไ็ดคุ้ณภาพพอรบั

ได/้ราคาตํ่า อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.23  ในขอ้ดไีซน์ร่วมสมยั ดไูมแ่ก่ /ทาํจาก

วสัดุมคี่าราคาไมแ่พงมาก เช่นเงนิ คุณภาพด ีแพงกว่า ขอ้บน อยูใ่นระดบั เหน็ดว้ยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่ 4.03 ในขอ้ดไีซน์สาํหรบัผูใ้หญ่ / ทาํจากวสัดมุคีา่ราคาแพง  ไมท่นัสมยั เกบ็เป็นของมคี่าได้  

อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่ 3.33  ในขอ้ควรเป็นรปูทรงธรรมชาติ  อยูใ่นระดบัเหน็

ดว้ยมาก มคีา่เฉลีย่ 4.15 ในขอ้ควรเป็นรปูทรงเรขาคณติ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็น

คา่เฉลีย่ 3.68 ในขอ้รปูทรงอสิระ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่ 3.80  ในขอ้รปูทรงจาก

วฒันธรรมในอดตี อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง คิ ดเป็นคา่เฉลีย่ 3.35  ในขอ้รปูทรงผสมผสานอยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่ 3.95 
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 ตอนท่ี 4 ขอ้มลูดา้นการเลอืกใชข้องผูบ้รโิภค 

 

ตาราง 5 แสดงจาํนวน (ความถี่) และค่ารอ้ยละของลกัษณะขอ้มลูดา้นการเลอืกใชข้องผูต้อบ 

 แบบสอบถาม 

 

การเลือกใช้ของผูบ้ริโภค จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ท่านรูส้กึอยา่งไรหากมเีครือ่งประดบัทีช่่วยป้องกนัโรค

น้ิวลอ็กได ้

  

สนใจ 30 75 

ไมส่นใจ 4 10 

เฉยๆ 6 15 

รวม 40 100 

ท่านคดิว่าเป็นเรือ่งดหีรอืไมห่ากมเีครือ่งประดบั

อเนกประสงคท์ีส่ามารถช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กได้

และจะเลอืกใชเ้ครือ่งประดบันัน้ๆหรอืไม่ 

  

ดมีาก / เลอืกใชเ้ป็นประจาํ 13 33 

ดมีาก / เลอืกใชเ้ป็นบางครัง้ 12 30 

ด ี/ เลอืกใชเ้ป็นประจาํ 5 13 

ด ี/ เลอืกใชเ้ป็นบางครัง้ 10 25 

ไมด่ ี/ ไมเ่ลอืกใช ้ 0 0 

รวม 40 100 

 

 จากตาราง  5 ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูดา้นการเลอืกใชข้องผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 40 คนมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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 ความรูส้กึเมือ่มเีครือ่งประดบัอเนกประสงคซ์ึง่สามารถช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กได ้ ผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามรูส้กึสนใจ จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75  ไมส่นใจ จาํนวน 4 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 10  เฉยๆ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ15 

 ดา้นความคดิเหน็ต่อการมเีครือ่งประดบัอเนกประสงคช่์วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก ผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็วา่เป็นเรื่ องดมีาก และเลอืกใชเ้ป็นประจาํ จาํนวน 13 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 33 รองลงมาคอืดมีาก เลอืกใชเ้ป็นบางครัง้ จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 ด ีเลอืกใช้

เป็นบางครัง้ จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 ด ีเลอืกใชเ้ป็นประจาํ จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 

 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามจาํนว น 40 คน เบือ้งตอ้นทาํใหท้ราบถงึความตอ้งการ

เครือ่งประดบัอเนกประสงคเ์พือ่ช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก อยูใ่นความสนใจระดบัมากเน่ืองจากผูค้นใน

ปจัจบุนัมคีวามใสใ่จดา้นสขุภาพมากขึน้ ประกอบกบัอตัราการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของโรคน้ิวลอ็ก 

จงึช่วยส่งเสรมิความตอ้งการเครือ่งประดบัอเนกประสงคเ์พือ่ช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก  

 การออกแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงคเ์พื่อช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กน้ี ออกแบบสาํหรบั

กลุม่ประชากรวยั 25-34 ปี ซึง่เป็นประชากรสว่นมากทีต่อบแบบสอบถาม โดยเน้นรปูทรงธรรมชาต ิ

มน้ํีาหนกัเบา และระบายอากาศไดด้ ีเพือ่ใหส้วมใสส่บาย ตลอดวนั ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบโดยเน้นจาก

ประโยชน์ใชส้อยเป็นอนัดบัแรกตามมาดว้ยความสวยงาม ผูว้จิยัเลอืกใชก้ลวธิกีารฉลลุาย เพือ่เพิม่

ความสวยงามใหแ้ก่เครือ่งประดบัอเนกประสงค ์และช่วยใหร้ะบายอากาศไดด้ ีและทาํใหม้น้ํีาหนกัเบา 

ผูว้จิยัใชว้สัดุประเภททองเหลอืงซึง่มคีวาม แขง็แรง ทาํใหเ้หมาะกบัการจาํกดัการใชง้านของน้ิวมอื 

และชุบผวิดว้ยโลหะเงนิเพื่อใหส้วมใส่สบาย 

 

3. การดาํเนินงานกาํหนดรปูแบบการออกแบบ 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการและการผลติจรงิตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 3.1 ผูว้จิยัรวบรวมข่อ้มลู และจดักระทาํขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 

 3.2 กาํหนดแนวความคดิในการออกแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์ดงัน้ี 

 เน่ืองจากโรคน้ิวลอ็กเป็นโรคทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมในปจัจบุนัทีม่กีารแขง่ขนัดา้นเศรฐกจิและ

สงัคมอยา่งมาก เน่ืองจากการใชม้อืทาํงานอยา่งผดิวธิ ีหรอืการใชง้านตดิต่อกนัเป็นเวลานาน หรอืใช้

งานหนกัจนเกนิไป ทาํใหอ้ตัราการเพิ่ มขึน้ของโรคน้ิวลอ็ก เป็นไปอยา่งรวดเรว็ ประกอบกบั การใส่

ใจสขุภาพมากขึน้ของคนในสมัเมอืง จงึตอ้งการสิง่อาํนวยความสะดวกในการป้องกนัปญัหาสขุภาพ

ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่สตรวียัเริม่ทาํงานอายรุะหวา่ง 25-34 ปี ซึง่มคีวามสนใจในสขุภาพ และ

ยงัมคีวามรกัสวยรกังาม จงึตอ้งกา รเครือ่งมอืทีช่่วยส่งเสรมิบุคคลกิภาพยามสวมใส่ เครือ่งประดบั

อเนกประสงคช์ิน้น้ี เป็นเครือ่งประดบัทีม่ที ัง้ประโยชน์ใชส้อยดา้นความสวยงาม และการใชง้าน โดย

สามารถป้องกนัอาการโรคน้ิว ลอ็กระยะแรกได ้โดยจะตอ้งมคีวามเหมาะสมในการสวมใสป่ระกอบกิ

จรวตัรประจาํวนั  
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4. ออกแบบร่าง 

 ผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบรา่งจาํนวน 40 แบบ โดยใชแ้นวทางการการออกแบบ 2 แนวทาง

คอื แนวทางลกัษณะรปูตวั T ในการบบีปรบัขนาด และรปูตวั L ในการมว้นปรบัขนาด ผูเ้ชีย่วชาญ

ไดท้าํการประเมิ นความเหมาะสม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสวยงาม ดา้นการใชง้าน  และ ดา้นการ

ผลติ โดยใชก้ารประเมิ นแบบการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่ผูว้จิยัสามารถสมัภาษณ์และ

สอบถามความเหมาะสมในเชงิลกึเพื่อหาความเหมาะสมของรปูแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์ โดย

แบบรา่งทีไ่ดร้บัการเลอืกในเบือ้งตน้จากผูเ้ชีย่วชาญมทีัง้หมด 12 แบบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แบบรา่งทัง้ 12 แบบ 

 

 จากนัน้ผูว้จิยัไดอ้อกแบบประเมณิความพงึพอใจ ดา้นรปูแบบทีม่ต่ีอแบบรา่งทัง้ 12 แบบ 

เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเลอืกรปูแบบทีพ่งึพอใจทีส่ดุ 3 รปูแบบ ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการ

แปรผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามความพงึพอใจ ต่อแบบรา่ง ของการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํ

การวเิคราะหแ์ละนําเสนอในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิาย ดงัต่อไปน้ี 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา ประกอบดว้ยคา่เฉลีย่ของความพงึพอใจ 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มลูคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อแบบรา่งทัง้ 12 แบบ 

 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ ความพงึพอใจต่อแบบรา่งทัง้ 12 แบบจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่สรี 

 ซึง่เป็นโรคน้ิวลอ็กจาํนวน 40 คน 

 

แบบร่างลาํดบัท่ี คะแนนเฉล่ีย แบบร่างลาํดบัท่ี คะแนนเฉล่ีย 

แบบรา่งที ่1  2.42 แบบรา่งที ่7  3.78 

แบบรา่งที ่2 3.31 แบบรา่งที ่8 3.40 

แบบรา่งที ่3 2.73 แบบรา่งที ่9 3.23 

แบบรา่งที ่4 2.64 แบบรา่งที ่10 3.84 

แบบรา่งที ่5 3.06 แบบรา่งที ่11 2.06 

แบบรา่งที ่6 2.00 แบบรา่งที ่12 2.83 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 40 คน 

 

 จากตาราง 6 แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อแบบรา่ง

แบบที ่10 ในอนัดบัสงูสุด โดยมคีา่คะแนนเฉลีย่ 3.84 รองลงมาคอืแบบรา่งที ่ 7 โดยมคี่าคะแนน

เฉลีย่ 3.78 และมคีวามพงึพอใจต่อแบบรา่งที ่8 เป็นอนัดบัสาม โดยมคีา่คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.40 
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ภาพประกอบ 5 แบบรา่งทัง้ 3 แบบทีไ่ดร้บัเลอืกเรยีงตามลาํดบัค่าเฉลีย่สงูสุด 

 

 จากนัน้ผูว้จิยัจงึไดนํ้ารปูแบบทีไ่ดค้า่เฉลีย่สงูสดุ มาประเมนิแบบรา่งจากประธานและ

กรรมการ เป็นการประเมินรปูแบบความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 -  ดา้นความสวยงาม 

 -  ดา้นการใชง้าน 

 -  ดา้นการผลติ 

 ประธานและกรรมการไดม้คีวามเหน็ใหพ้ฒันาแบบรา่งออกเป็นชุดผลงานจาํนวน 4 ชิน้ 

ดงัต่อไปน้ี 
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แบบร่าง1 – 4 

แนวความคดิในการออกแบบ ไดม้าจากเทรนดก์ารออกแบบในปี 2556 ในเทรนดส์นุทรยีะ

แห่งความสุข ( Aesthetic of happiness) ซึง่เป็นเทรนดท์ีเ่น้นดา้นคณุภาพชวีติทีด่สีาํหรบัคนรุน่ใหม ่

โดยใหค้วามสาํคญักบัสุนทรยีะทางจติใจ โดยกลบัไปสู่ความเป็นสามญัของวสัดุและรปูทรงทีเ่รยีบ

งา่ย เน้นโทนสอ่ีอน ความเป็นประกาย และความโปรง่บาง ผูว้จิยัไดนํ้าเทรนดผ์สานกบัขอ้มลูทีไ่ด้

สงัเคราะหจ์ากแบบสอบถาม ทาํผลงานตน้แบบบออกมาในรปูทรงธรรมชาต ิเน้นความสวยงามของ

พชืและแมลง โดยใชก้ารฉลุลาย เพื่อความโปรง่บางส่งผลใหม้น้ํีาหนกัเบา และถ่ายเทอากาศไดด้ ี

โดยใชแ้นวคดิในการออกแบบรปูตวั T เพือ่ให้สามารถปรบัขนาดได ้และเพือ่ประโยชน์ใชส้อยดา้น

การจาํกดัการเคลือ่นไหวของน้ิวมอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพประกอบแบบรา่ง 1 
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ภาพประกอบ 7 ภาพประกอบแบบรา่ง 2 
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ภาพประกอบ 9 ภาพประกอบแบบรา่ง 4 

  

5. ขัน้ตอนการผลิตต้นแบบ 

 การผลติเครือ่งประดบัอเนกประสงคน้ี์สามารถผลติไดใ้นระบบอุตสาหกรรม โดยสามารถ 

ผลติได ้ 2 กลวธิคีอื การฉลุดว้ยมอื และการใชเ้ครือ่ง ป ัม๊ (Stamping) ในทีน้ี่ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารฉลุ  

ดว้ยมอืเพราะจะไดล้วดลายทีม่คีวามละเอยีดมากกวา่ โดยแบ่งขัน้ตอนและกระบวนการไดด้งัน้ี (รูป

ภาคผนวก) 

1. การรา่งแบบ  

2. ทดลองทาํแบบรา่งจากกระดาษ เพื่อหาขอ้บกพรอ่ง ก่อนนําไปผลติจรงิ 

3. ฉลชุิน้งานตน้แบบ 

4. ตะไบตกแต่งชิน้งาน 

5. ขดัชิน้งานดว้ยเครือ่งขดั 

6. มว้นชิน้งานใหเ้ป็นรปูแหวน 

7. ตม้ลา้ง และเขา้สูก่ระบวนการชุบ 

8. ตกแต่งชิน้งาน ดว้ยยาส ีและ พลอยสงัเคราะห์ 

9. ไดช้ิน้งานเสรจ็สมบรูณ์ 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษารปูแบบเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็ก เพือ่พฒันาและ

ออกแบบเครือ่งประดบัอเนกประสงค ์เป็นการวจิยัเชงิพรรนา (Descriptive Research) ประกอบดว้ย

ความมุง่หมายของการวจิยั วธิดีาํเนินการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การวเิคราะหข์อ้มลูการ

วจิยั สรปุผลการวจิยั การอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1.  เพือ่ศกึษาเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็กระยะแรกทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

 2.  เพือ่นําองคค์วามรูม้าใชใ้นการออกแบบและพฒันาเครือ่งประดบัอเนกประสงคส์าํหรบั  

ผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

  สามารถนําองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าออกแบบและพฒันาเป็นเครือ่งประดบัอเนกประสงคส์าํหรบั

ผูป้ว่ยโรคน้ิวลอ็ก ซึง่มคีวามสวยงามและสามารถใชง้านไดส้มบรูณ์ตามหลกัการแพทย ์

 

การวิเคราะหข้์อมลูและสติถิท่ีใช้ 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู (SPSS) ทาํการ

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติกิารพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 

และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

สรปุผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยัตามขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1. การวิเคราะหข้์อมลูเอกสาร  

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลสรปุในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1 เอกสารขอ้มลูโรคน้ิวลอ็ก และ เครือ่งดามน้ิว 

   โรคน้ิวลอ็กเกดิจากการใชง้านน้ิวมอือยา่งผดิวธิหีรอืใชง้านหนกัจนเกนิไป ทาํใหเ้ขม็

ขดัรดัเสน้เอน็ไดร้บัการเสยีดสจีนเกดิการแขง็ตวั ทาํใหเ้กดิอาการเจบ็ กระตุก หรอืใชง้านมอืไดไ้ม่

ถนดั การรกัษาโรคน้ิวลอ็กระยะเริม่ตน้ทาํไดโ้ดยการพกัการใชง้านน้ิวมอื และการใชเ้ครือ่งดาม น้ิว 
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ซึง่ช่วยจาํกดัการเคลือ่นไหวของน้ิวมอื โดยเครือ่งดามน้ิวมอืทีใ่ชก้บัโรคน้ิวลอ็กเป็นเครือ่งดามน้ิวมอื

ประเภทสเตตกิ (Static Splints) ซึง่มลีกัษณะคลา้ยแหวน โดยใชส้วม บรเิวณน้ิวทีม่อีาการบาดเจบ็  

เครือ่งดาม น้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็คยงัสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสองลกัษณะ คอื ลกัษณะแรกมลีกัษณะ

คลา้ยปลอกน้ิวใชส้วมใส่บรเิวณโคนน้ิว มคีวามยาว 1ขอ้น้ิวมอื แบบทีส่องใชใ้สบ่รเิวณโคนน้ิวและมี

สว่นทีย่ ืน่ออกมาคํา้ขอ้น้ิวเพือ่จาํกดัการเคลือ่นไหว  ซึง่แบบทีส่องจะจาํกดัการเคลื่อนไหวไดด้กีว่า

แบบแรก เครือ่ง ดามน้ิวทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลในปจัจบุนัทาํจาก วสัดปุระเภทเทอรโ์มพลาสตกิ  

(Thermoplastic) ซึง่เป็นวสัดทุีส่ามารถดดัไดด้ว้ยความรอ้น วสัดมุคีวามคลา้ยคลงึแผน่พลาสตกิ

ขนาดใหญ่มคีวามหนาประมาณ 3 มลิลเิมตร ซึง่ในขัน้ตอนการผลติจะตอ้งนําแผน่เทอรโ์มพลาสตกิ

มาตม้ใหร้อ้นดว้ยเครือ่งตม้และตดัใหม้ขีนาดเลก็ จากนัน้นํามาวาด แบบและวดัขนาดใหพ้อดกีบัน้ิว

ของผูป้ว่ย หากวสัดุเริม่แขง็ตวัตม้อกีครัง้ใหว้สัดุอ่อนน่ิม นํามาทาบกบัน้ิวผูป้ว่ยและตดัแต่งจนได้

ขนาดทีพ่อด ีจากนัน้จบัวสัดไุวท้ีม่อืของผูป้ว่ยเพือ่ใหไ้ดข้นาดทีพ่อดจีนกวา่จะแขง็ตวั ซึง่

กระบวนการดงักลา่วใชเ้วลา 10-15 นาท ีเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็กทีภ่าควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิลจดัทาํขึน้มลีกัษณะเป็นปลอกน้ิว 

ขนาดความยาว 1 ขอ้น้ิวมอืของน้ิวผูป้ว่ย จากขอ้จาํกดัทางวสัด ุรปูทรงน้ีจงึเป็นรปูทรงทีเ่หมาะสม

ทีส่ดุทีผู่ป้ว่ยจะใหค้วามรว่มมอืในการใ ชง้าน ปจัจยัหลกัทีท่าํใหผู้ป้ว่ยไมใ่หค้วามรว่มมอืในการสวม

ใสอุ่ปกรณ์เครือ่งดามน้ิว ม ี2 ปจัจยัหลกัคอื  

 1. รปูลกัษณ์ เน่ืองจากเครือ่งดามน้ิวนัน้ใชส้วมใสบ่รเิวณน้ิวมอื ซึง่เป็นอวยัวะทีจ่ะตอ้งใช้

ประกอบกจิกรรมในแต่ละวนั จากรปูลกัษณ์ของอุปกรณ์ทาํใหผู้ป้ว่ยรูส้กึผิ ดปกตจิากคนอื่นๆจงึไม่

อยากสวมใส่อุปกรณ์  

 2.  อุปกรณ์มคีวามหนา สวมใสไ่มส่บายทาํใหผู้ป้ว่ยละเลยในการใชง้านซึง่สง่ผลต่อการรกัษา 

  1.2 เอกสารดา้นการออกแบบ 

   ผูว้จิยัไดว้เิคราะหร์ปูแบบดา้นโครงสรา้งรปูทรง พบวา่การออกแบบดว้ยลวดลายฉล ุ

นัน้มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  เน่ืองจากช่วยสง่เสรมิใหช้ิน้งานมน้ํีาหนกัเบา สวมใสส่บาย และ

สอดคลอ้งกบัเทรนดใ์นปี พ .ศ.2556 โดยใชแ้รงบนัดาลใจจากรปูทรงธรรมชาต ิอกีทัง้ยงังา่ยต่อการ

ผลติในระบบอุตสาหกรรมทาํใหต้น้ทุนไมส่งู 

  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลู จากกลุ่มตวัอย่าง 

 การวเิคราะหข์อ้มลูประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 40 คนพบว่า กลุ่ม

ผูใ้หค้วามสนใจตอบแบบสอบถามมอีาย ุ 25-34 ปี จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33  แสดงใหเ้หน็

ช่วงอายขุองกลุม่สตรทีีม่คีวามสนใจในการรกัษาสขุภาพ โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพี

เป็นชา้ราชการ,พนกังานรฐัวสิาหกจิ รองลงมาคอืพนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่สว่นมากใสเ่ครือ่งประดบั

เป็นประจาํทุกวนั และนิยมใสเ่ครือ่งประดบัเทยีม โดยนิยมใสแ่หวนมากทีส่ดุจาํนวน 20 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 50 จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งมคีวามสนใจในอุปกรณ์ทีช่่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กเป็นสว่นมาก คอื

จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 
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 ความเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งทีม่ต่ีอเครือ่งดามน้ิวในปจัจบุนั กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็วา่ไม่

น่าสวมใส่และมลีกัษณะเหมอืนเครือ่งมอืทางการแพทยม์ากเกนิไปอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก และ มี

รปูแบบใหเ้ลอืกน้อย หาซือ้ไดป้านกลาง  

 ดา้นความคาดหวงัดา้นการออกแบบ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามตอ้งการเครือ่งประดบัอเนกประสงค์

ทีม่รีปูแบบทนัสมยั ใสไ่ดทุ้กวนั อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ และตอ้งการเครือ่งประดบัทาํจาก

วสัดใุดกไ็ด ้ราคาตํ่า อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก และมคีวามตอ้งการเครือ่งประดบัในรปูทรงธรรมชาติ

อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก 

 การเลอืกใชข้องผูบ้รโิภค รอ้ยละ 75 ใหค้วามสนใจในเครือ่งประดบัอเนกประสงคซ์ึง่ช่วย

ป้องกนัโรคน้ิวลอ็ก โด ยมคีวามคดิเหน็วา่เป็นเรือ่งทีด่มีาก  และจะเลอืกใชเ้ป็นประจาํ จาํนวน 13 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 33 

 จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการเครือ่งประดบัอเนกประสงคซ์ึง่ช่วยป้องกนั

โรคน้ิว ลอ็กอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากสามารถใชง้านดว้ยตนเองได ้มรีปูลกัษณ์สวยงาม สามารถ

สวมใสไ่ดใ้นชวีติประจาํวนั และเป็นการป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคในระยะทีห่นกัจนตอ้งใชย้าปฏชิวีนะ 

หรอืการผา่ตดั 

  

 ขัน้ตอนท่ี 3 การดาํเนินงาน พฒันาการออกแบบเคร่ืองประดบัอเนกประสงค์ 

 จากการศกึษาขอ้มลู เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 

(แบบสอบถาม ) นํามาสรปุผลวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในขัน้ตอนการออกแบบและพฒันา

เครือ่งป ระดบัอเนกประสงค ์มขี ัน้ตอนการนําเสนอแบบรา่งต่างๆ และหุน่จาํลองต่อประธานและ

กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์จนพฒันาถงึแบบสมบรูณ์ ซึง่มลีาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

  3.1 การออกแบบรา่ง (Sketch Design) ผูว้จิยัไดเ้สนอแนวความคดิในการออกแบบรา่ง

จาํนวน 40 แบบ โดยผูว้จิยัไดก้ําหนดแนวความคดิโดยรวมของการออกแบบ ดงัน้ี 

  ผูว้จิยัเลอืกใชแ้นวคดิสุนทรยีะแห่งความสุข (Aesthetic of happiness) ซึง่เป็นเทรนด์

ประจาํปี 2556 ทีเ่น้นดา้นคณุภาพชวีติทีด่สีาํหรบัคนรุน่ใหมส่อดคลอ้งกบักลุม่เป้าหมายทีม่อีาย ุ 25-

34 ปี เน้นการใสใ่จสขุภาพ โดยใหค้วามสาํคญักบัสุนทรยีะทางจติใจ กลบัไปสู่ความเป็นสามญัของ

วสัดแุละรปูทรงทีเ่รยีบงา่ย เน้นโทนสอ่ีอน ความเป็นประกาย และความโปรง่บาง ผูว้จิยัไดนํ้าเทรนด์

ผสานกบัขอ้มลูทีไ่ดส้งัเคราะหจ์ากแบบสอบถาม ทาํผลงานตน้แบบบออกมาในรปูทรงธรรมชาต ิโดย

ใชก้ารฉลลุาย เพือ่ความโป รง่บางส่งผลใหม้น้ํีาหนกัเบา และถ่ายเทอากาศไดด้ ีโดยแบ่งออกเป็น     

2 แนวทางคอื แนวทางลกัษณะรปูตวั T ในการบบีปรบัขนาด และรปูตวั L ในการมว้นปรบัขนาด  

  3.2 ผูเ้ชีย่วชาญไดท้าํการประเมณิความเหมาะสม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสวยงาม 

ดา้นการใชง้าน และ ดา้นการผลติ โดยแบบรา่งทีไ่ดร้บัการเลอืกในเบือ้งตน้จากผูเ้ชีย่วชาญมทีัง้หมด 

12แบบ จากนัน้นํากลบัไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมณิความพงึพอใจ จนได ้3 แบบทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ นํา

กลบัมานําเสนอประธานและกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธเ์ลอืกทีไ่ดค้า่เฉลีย่สงูสดุ 1แบบนํามา

ปรบัแกไ้ข และต่อยอดออกมาเป็นแบบรา่งชุดผลงานตน้แบบจาํนวน 4 ชิน้ 
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  3.3 ทดลองทาํแบบดว้ยกระดาษ เพือ่หาขอ้บกพรอ่งก่อนนําไปผลติเป็นชิน้งานจรงิ นํา

แบบกระดาษมาปรกึษาประธานและกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์พรอ้มทัง้ปรบัแกไ้ข 

  3.4 นําแบบทีป่รบัแกไ้ขแลว้มาเขา้สูก่ระบวนการผลติจรงิในระบบอุตสาหกรรมดว้ย

วธิกีารฉลลุาย 

 

อภิปรายผล 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเครือ่งดามน้ิวสาํหรบัโรคน้ิวลอ็กเพือ่นํามาพฒันาเป็น

เครือ่งประดบัอเนกประสงคต์น้แบบ ผลการวจิยัพบวา่เครือ่งดามน้ิวในปจัจบุนันัน้ยงัมขีอ้จาํกดัดา้น

รปูแบบ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ทีท่าํในโรงพยาบาล มกีารใชว้สัดเุพยีงชนิดเดยีวคอื เทอรโ์มพลาสตกิ

ชนิดเดยีวกบัทีใ่ชท้าํเฝือกมอื การขึน้รปูนัน้จะตอ้งขึน้ทลีะชิน้เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดน้ิวของผูป้ว่ยแต่

ละคน ซึง่ใ ชเ้วลาในการทาํต่อชิน้ประมาณ  10-20 นาท ีและตน้ทุนของวสัดุค่อนขา้งแพง เมือ่ทาํ

สาํเรจ็แลว้ไดช้ิน้งานขนาดใหญ่และหนา สวมใสไ่มส่บายทาํใหบ้างครัง้ผูป้ว่ยไมใ่หค้วามรว่มมอืใน

การใชง้าน นอกจากน้ีรปูลกัษณ์ทีไ่มส่วยงาม ทาํใหเ้กดิความรูส้กึอายเมือ่ตอ้งใสใ่นชวีติประจาํวนั ทาํ

ให้ละเลยการใชง้านและทาํใหก้ารรกัษาไมไ่ดป้ระสทิธภิาพเท่าทีค่วร (มลรชัฐา ภาณุวรรณาการ . 

2555: สมัภาษณ์) 

 ผูว้จิยัไดส้อบถามความคดิเหน็จากกลุม่สตรทีีเ่คยเป็นโรคน้ิวลอ็กจาํนวน 40 รายพบวา่ 

กลุ่มสตรทีีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาย ุ25-34 ปี สว่นใหญ่เป็นขา้ราชการ พนกังานรั ฐวสิาหกจิ 

และ พนกังานบรษิทัเอกชน มคีวามสนใจในอุปกรณ์ช่วยป้องกนัโรคน้ิวลอ็กถงึรอ้ยละ 80 แสดงถงึ

ความใสใ่จในการรกัษาสขุภาพทีส่ามารถปฎบิตัไิดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวความคดิดา้นการ

ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อลกัษณะของสงัคม ธรีะ สุขสด ไดก้ล่าวถงึการออกแบบเพื่อสนองลกั ษณะ

ทางสงัคมไวว้่า เป็นการออกแบบ หรอื ปรบัผลติภณัฑไ์ปตามสภาพแวดลอ้มเฉพาะในบางสงัคม           

(ธรีะชยั สขุสด . 2544: 22) เช่นเดยีวกบักระแสรกัสขุภาพของคนในสงัคมทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้

อยา่งต่อเน่ือง และไมไ่ดอ้ยู่ ในวงจาํกดัเฉพาะผูส้งูอายหุรอืคนวยัทาํงานเท่านัน้  แต่ยงัแผ่ขยายอาณา

เขตไปถงึคนรุน่ใหม่  ทีอ่ายยุงัน้อยและ ไมม่ปีญัหาสขุภาพ  (ธรียสุ วฒันาศุภโชค . 2555: ออนไลน์ ) 

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ีทาํใหบ้ทบาทของ

เครือ่งประดบัเพื่อรกัษาสุขภาพกลายเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอ ยา่งมคีวามสนใจ

เครือ่งประดบัเอนกประสงคถ์งึรอ้ยละ 75 เน่ืองเป็นผูส้วมใส่เครือ่งประดบัเทยีมเป็นประจาํ และเครือ่ง

ดามน้ิวในรปูแบบเดมิมลีกัษณะไมน่่าสวมใส ่ทาํใหรู้ส้กึอายเมือ่ตอ้งสวมใสใ่นชวีติประจาํวนั 

 ผูว้จิยัไดท้าํกา รศกึษาและแกป้ญัหาดา้นขอ้จาํกดัทางรปูแบบของเครือ่ งดามน้ิวเพือ่นํามา

พฒันาสูเ่ครือ่งประดบัอเนกประสงค ์ดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน ,วสัดุ,การผลติ  โดยใช้

หลกัการออกแบบแบบประโยชน์เชงิซอ้น (Function Complex) ซึง่เน้นประโยชน์ใชส้อยควบคูก่บัความ

สวยงาม และไมเ่ปลีย่นพฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภค ซึง่มคีวามคุน้เคยกบั การใชง้านใน

แบบเดมิทาํใหใ้ชง้านไดง้า่ย ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชล้กัษณะตวัเรอืนรปูตวัท ีใชก้ารบบีตวัเรอืนเพื่อปรบั
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ขนาด ทัง้น้ีเน่ืองจากรปูทรงตวัทเีป็นรปูทรงทีง่า่ยต่อการใชง้านและเหมาะสมทีส่ดุ โดยมปีลาย

ดา้นลา่งสาํหรบัคํา้บรเิวณทีเ่กดิอาการ และปลายของตวัททีัง้สองดา้นสา มารถใชว้ธิกีารบบีหรอืถ่าง

เพือ่ปรบัขยายขนาดได ้และออกแบบลวดลายฉลใุหม้คีวามโปรง่เพือ่ใหส้ามารถระบายอากาศไดด้ ี

โดยใชก้ารฉลลุายหรอืใชก้ระบวนการป ัม๊ดว้ยเครือ่งจกัรและการหลอ่ในกระบวนการผลติในระบบ

อุตสาหกรรม โดยการป ัม๊ดว้ยเครือ่งจกัรนัน้ตอ้งออกแบบใหม้ลีวดลายน้อยที่ สุดเพื่อใหส้ามารถตดั

ดว้ยเครือ่งได ้วธิกีารน้ีจะช่วยประหยดัตน้ทุนทางการผลติ สว่นการหลอ่นัน้สามารถทาํลวดลาย

ละเอยีดได ้แต่ตวัเรอืนจะมคีวามหนากว่า และเลอืกใชว้สัดุเป็นทองเหลอืงเพราะมคีวามแขง็ที่

เหมาะสม และราคาถกู  เน่ืองจากกลุม่เป้าหมายนัน้มคีวามตอ้งการอุปกรณ์ ทีร่าคาไมแ่พง และ

คุณภาพในเกณฑเ์ดยีวกบัเครือ่งประดบัเทยีม 

 เครือ่งดามน้ิวนัน้เป็นอุปกรณ์ทีจ่ะตอ้งใสต่ลอดเวลา ผูใ้ชจ้งึมคีวามรูส้กึไมม่ ัน่ใจเมือ่เครือ่ง

ดามน้ิวมลีกัษณะเหมอืนเครือ่งมอืทางการแพทยม์ากเกนิไป ทาํใหรู้ส้กึแปลกแยกจากคนปกต ิรูส้กึ

อาย เพราะมอืเป็นอวยั วะทีต่อ้งใชง้านและตอ้งถูกพบเหน็ เครือ่งประดบัอเนกประสงคจ์งึเป็น

ทางเลอืกทีด่ ีทัง้ยงัช่วยสง่เสรมิประสทิธภิาพทางการกัษาเน่ืองจากไดร้บัความรว่มมอืทางการใชง้าน 

และเน่ืองมาจากการทีจ่ะตอ้งใสต่ลอดทัง้วนัน่ีเอง ทาํใหก้ลุม่เป้าหมายมคีวามตอ้งการเครือ่งประดบั

อเนกประสงคท์ีม่น้ํีาหนกัเบา สวมใสส่บาย สามารถระบายอากาศไดด้ ีและมรีปูแบบทนัสมยัสามารถ

ใสไ่ดใ้นชวีติประจาํวนั ประกอบกอบขอ้จาํการดา้นรปูทรงซึง่ยงัตอ้งคงประสทิธภิาพทางการแพทย ์

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฮนันา มาวเ์บย ์ (Hanna Mawbey) ซึง่ไดนํ้าอุปกรณ์ทางการแพทยม์า

ออกแบบเป็นเครื่ องประดบั ใหม้รีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม พบวา่ผูป้ว่ยมคีวามกระตอืรอืรน้ในการสวมใส่

และรูส้กึมคีวามมัน่ใจ สามารถช่วยชดเชยความรูส้กึจากความเจบ็ปว่ย (Hanna Mawbey. 2012: 

online)  และจากการวจิยัพบวา่เครือ่งประดบัอเนกประสงคน้ี์สามารถใชง้านไดต้ามหลกัการแพทย์  

และเป็นทีต่อ้งการในกลุม่คนวยัทาํงานทีใ่สใ่จในคณุภาพ ซึง่สว่นมากเป็นวยัทาํงานตอนตน้ จงึเน้นที่

เครือ่งประดบัราคาตํ่าแต่ใชง้านได ้เครือ่งประดบัอเนกประสงคจ์งึสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบกบักระบวนการการผลติทีไ่มซ่บัซอ้นและสามารถเขา้สูร่ะบบอุตสาหกรรมได ้

จงึมี โอกาสนําไปต่อยอดเป็นสนิคา้ทีผ่ลติไดจ้รงิ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารปูแบบ

เครือ่งประดบัอเนกประสงค ์

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  นอกจากกลุ่มสตรทีีม่อีตัราการเป็นโรคน้ิวลอ็กสงูแลว้ กลุ่มบุรษุกเ็ป็นอกีกลุ่มทีม่ปีญัหา

โรคน้ิวลอ็กเช่นเดยีวกนั หากเป็นไป ไดค้วรศกึษากลุ่มทีเ่ป็นบุรษุดว้ย โดยใชก้ารออกแบบที่

เหมาะสมตามลกัษณะการวจิยั 

 2.  ควรศกึษาเครือ่งดามน้ิวประเภทอื่นๆ เพือ่นํามาพฒันาเป็นเครือ่งประดบัอเนกประสงค์  

เน่ืองจากเครือ่งดามน้ิวนัน้ใชก้บัลกัษณะอาการทีห่ลายหลายแตกต่างกนั  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั    
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ภาคผนวก ข 

การออกแบบร่าง และขัน้ตอนการผลิต    
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การออกแบบร่าง 

ในการดาํเนินงานวจิยัผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการออกแบบรา่งดงัน้ี  

1. ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูและออกแบบรา่งจาํนวน 40 แบบ 

ภาพประกอบแบบรา่งจาํนวน 40 แบบภาพที่1 
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2. จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมณิแบบทีเ่หมาะสมในการผลติและการใชง้านจาํนวน 12 แบบ  

ซา้ย: ภาพประกอบแบบรา่งจาํนวน 40 แบบ ภาพที่2 

ขวา: ภาพประกอบแบบรา่งทีผู่เ้ชีย่วชาญประเมณิดา้นความเหมาะสมแลว้จาํนวน 12 แบบ 

 

3. จากนัน้นําแบบร่างจาํนวน 12 แบบไปสาํรวจความพงึพอใจดา้นรปูแบบกบักลุม่ประชากรจนไดแ้บบที่

น่าสนใจทีส่ดุจาํนวน 3 อนัดบั โดยเลอืกแบบทีไ่ดค้า่เฉลีย่สงูสดุนํามาพฒันาออกแบบรา่งเป็นชุดผลงาน

จาํนวน 4 ชิน้ ดงัน้ี 
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แบบร่างท่ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบแบบรา่ง1 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการออกแบบรา่งดงัน้ี 

ภาพที ่1-3 คอื ขัน้ตอนการเลอืกแรงบนัดาลใจจากรปูทรงธรรมชาตมิาวเิคราะหเ์พือ่สรา้งลวดลายฉล ุในทีน้ี่

ผูว้จิยัเลอืกใชแ้รงบนัดาลใจจากผเีสือ้และดอกไม ้โดยทดลองวางโครงสรา้งลวดลายอยา่งงา่ยในขึน้ตอนแรก

เพือ่นํามาทดลองทาํตน้แบบกระดาษ 

ภาพที ่4-5 คอื การทดลองทาํตน้แบบโครงสรา้งจากกระดาษเพือ่หาขนาดทีเ่หมาะสมในการใชง้านจรงิ  

ภาพที ่6 คอื ภาพลวดลายตน้แบบทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดลวดลายคงไว ้ลวดลายนําออก พรอ้มสรา้งภาพเสมอืน

สามติดิว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
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แบบร่างท่ี2 

 

ภาพประกอบแบบรา่ง2 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการออกแบบรา่งดงัน้ี 

ภาพที ่1-3 คอื ขัน้ตอนการเลอืกแรงบนัดาลใจจากรปูทรงธรรมชาตมิาวเิคราะหเ์พือ่สรา้งลวดลายฉล ุในทีน้ี่

ผูว้จิยัเลอืกใชแ้รงบนัดาลใจจากผึง้และดอกไม ้โดยทดลองวางโครงสรา้งลวดลายอยา่งงา่ยในขึน้ตอนแรก

เพือ่นํามาทดลองทาํตน้แบบกระดาษ 

ภาพที ่4-5 คอื การทดลองทาํตน้แบบโครงสรา้งจากกระดาษเพือ่หาขนาดทีเ่หมาะสมในการใชง้านจรงิ  

ภาพที ่6 คอื ภาพลวดลายตน้แบบทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดลวดลายคงไว ้ลวดลายนําออก พรอ้มสรา้งภาพเสมอืน

สามติดิว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
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แบบร่างท่ี 3 

 

ภาพประกอบแบบรา่ง 3 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการออกแบบรา่งดงัน้ี 

ภาพที ่1-3 คอื ขัน้ตอนการเลอืกแรงบนัดาลใจจากรปูทรงธรรมชาตมิาวเิคราะหเ์พือ่สรา้งลวดลายฉล ุในทีน้ี่

ผูว้จิยัเลอืกใชแ้รงบนัดาลใจแมลงปอ ใบบวั และดอกบวั โดยทดลองวางโครงสรา้งลวดลายอยา่งงา่ยในขึน้

ตอนแรกเพือ่นํามาทดลองทาํตน้แบบกระดาษ 

ภาพที ่4-5 คอื การทดลองทาํตน้แบบโครงสรา้งจากกระดาษเพือ่หาขนาดทีเ่หมาะสมในการใชง้านจรงิ  
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ภาพที ่6 คอื ภาพลวดลายตน้แบบทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดลวดลายคงไว ้ลวดลายนําออก พรอ้มสรา้งภาพเสมอืน

สามติดิว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

แบบร่างท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบแบบรา่ง 4 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการออกแบบรา่งดงัน้ี 

ภาพที ่1-3 คอื ขัน้ตอนการเลอืกแรงบนัดาลใจจากรปูทรงธรรมชาตมิาวเิคราะหเ์พือ่สรา้งลวดลายฉล ุในทีน้ี่

ผูว้จิยัเลอืกใชแ้รงบนัดาลใจแมลงเต่าทองและใบไม ้โดยทดลองวางโครงสรา้งลวดลายอยา่งงา่ยในขึน้ตอน

แรกเพือ่นํามาทดลองทาํตน้แบบกระดาษ 

ภาพที ่4-5 คอื การทดลองทาํตน้แบบโครงสรา้งจากกระดาษเพือ่หาขนาดทีเ่หมาะสมในการใชง้านจรงิ  
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ภาพที ่6 คอื ภาพลวดลายตน้แบบทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดลวดลายคงไว ้ลวดลายนําออก พรอ้มสรา้งภาพเสมอืน

สามติดิว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จากนัน้จงึเขา้สูก่ระบวนการผลติในขัน้ตอนต่อไป  

 

ขัน้ตอนการผลิต 

ในการดาํเนินงานดา้นการผลติ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพประกอบขัน้ตอนการผลติ 1  

ภาพที ่1-2 คอื ขัน้ตอนในการเลอืกแผ่นโลหะทองเหลอืง โดยใชแ้ผ่นทองเหลอืงเบอร ์20 ซึง่มขีนาดความ

แขง็พอดนํีามาตดัใหม้ขีนาดใหญ่กว่าแบบรา่ง นําแบบรา่งทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบ  
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ภาพที ่3-6 คอื ขัน้ตอนการนําแบบรา่งทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบ มาทากาวตดิลงบนแผ่นทองเหลอืงพรอ้มเปา่ไฟที่

พืน้หนิ จากนัน้วางชิน้งานลงไป เพือ่ใหก้าวแหง้ 

ภาพที ่7-8 คอื ขัน้ตอนการนําแผ่นทองเหลอืงไปเจาะร ูตามลวดลายฉลุทีไ่ดอ้อกแบบไว้ 

ขัน้ตอนการผลิต (ต่อ) 

 

ภาพประกอบขัน้ตอนการผลติ 2  

ภาพที ่9-12 คอื ขัน้ตอนในการฉลแุผน่ทองเหลอืงดว้ยเลือ่ยฉลุ 

ภาพที ่13-14 คอื ขัน้ตอนหลงัจากทีฉ่ลุเสรจ็แลว้ จะไดผ้ลงานสาํเรจ็ตามภาพนําไปขดัแต่งภายในใหส้วยงาม 

นํามาเปา่ไฟใหท้องเหลอืงอ่อนตวั เพื่อเตรยีมเขา้สู่การดดัโคง้เป็นตวัแหวน 
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ภาพที ่15-16 คอื ขัน้ตอนการดดัแผ่นทองเหลอืงใหโ้คง้เป็นรปูแหวน 

ขัน้ตอนการผลิต (ต่อ) 

 

ภาพประกอบขัน้ตอนการผลติ 3  

ภาพที ่17-20 คอื ขัน้ตอนในการขดัชิน้งานดว้ยเครือ่งขดั เพือ่ใหช้ิน้งานมคีวามเงางาม 

ภาพที ่21-23 คอื ขัน้ตอนไดท้าํการขดัเรยีบรอ้ยแลว้ นําชิน้งานไปตม้ลา้งดว้ยเครือ่งอลัตรา้โซนิคเพือ่ขจดั

คราบและสิง่สกปรก 

ภาพที ่24 คอื ภาพชิน้งานสาํเรจ็ เพือ่เตรยีมเขา้สูก่ระบวนการชุบและการประดบัตกแต่ง 
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ภาพช้ินงานต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิน้งานตน้แบบแบบ 1 

ชือ่ผลงาน : Multifunction Jewelry-Butterfly 

ชิน้งานตน้แบบแบบ 2 

ชือ่ผลงาน : Multifunction Jewelry-Bee 
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ภาพช้ินงานต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิน้งานตน้แบบแบบ 3 

ชือ่ผลงาน : Multifunction Jewelry-Dragonfly 

 

ชิน้งานตน้แบบแบบ 4 

ชือ่ผลงาน : Multifunction Jewelry-Ladybug 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั
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ชือ่ ชือ่สกุล นางสาว เมนสั  ศรยทุธเสนี 

วนัเดอืนปีเกดิ 24  เมษายน  พ.ศ. 2539 

สถานทีป่จัจบุนั  95/27  หมูบ่า้นดเิอสทาน่า ถนนพระราม 5  

 บางขนุกอง บางกรวย นนทบุร ี11130 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานในปจัจบุนั นกัออกแบบเครือ่งประดบั 

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  บรษิทัเอชแอนดพ์บีราเดอรไ์นน์ดีไ้นน์จาํกดั 

  15, 17 ซ.ตากสนิ 22 ถ.ตากสนิ บุคคโล ธนบุร ี

  กรงุเทพมหานคร 10600 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ. 2550   ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (ศป.บ.) ศลิปะจติทศัน์ 

   จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 พ.ศ. 2554  Certificate of Attendance Introduction to Jewelry 

   Design University of Arts London Central Saint  Martins 

 พ.ศ. 2556   ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (ศป.ม) 

   สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ  

   จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae



