
การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์นในมุมมองของขา้พเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวชนกกมล  อนฆัพชัรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต 
ภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ปีการศึกษา 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



JEWELRY DESIGN THAT REFLECTS THE BEAUTY OF THE CORN SNAKE  

IN MY VIEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Chanokkamol Anakkapatcharin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of  the Requirements for the Degree 
Bachelor of Fine Arts  

Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts 
Silpakorn University 2014 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์เร่ือง “การออกแบบ
เคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์น ในมุมมองของขา้พเจา้” เสนอโดย นางสาวชนกกมล 
อนฆัพชัรินทร์ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต  

 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................................  
  (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อกพงษ ์ตรีตรง)  

คณบดีคณะมณัฑนศิลป์  
 
 

ลงช่ือ...............................................................  
   (อาจารยท์ศัน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์)  

            หวัหนา้ภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั  
 
 

ลงช่ือ...............................................................  
                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล)  

อาจารยท่ี์ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

 

หวัขอ้โครงการ การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์น ในมุมมองของ
ขา้พเจา้ 

ช่ือนกัศึกษา        นางสาวชนกกมล  อนฆัพชัรินทร์ 
ภาควชิา          ออกแบบเคร่ืองประดบั 
คณะ         มณัฑนศิลป์ 
ปีการศึกษา         2557 
ค าส าคญั งูคอร์น เคร่ืองประดบั 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์น้ีเสนอ งูคอร์น (Corn Snake : Elaphe guttata) หรืออีกช่ือหน่ึง Red Ratsnake 

เป็นงูท่ีไดรั้บความนิยมเล้ียงมากท่ีสุดในปัจจุบนั เน่ืองจากขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีเล้ียงงูชนิดน้ี ดว้ย

เหตุผลในเร่ืองของสีสัน และการด ารงชีวิตของมนั ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่น้ีก็เป็นเหตุผลของบรรดาผูท่ี้มี

ความชอบในสัตวเ์ล้ือยคลานประเภทงูเช่นกนั งูท่ีหลายคนมองขา้มความงามไปกลายเป็นความน่า

เกลียดน่ากลวัน้ี ขา้พเจา้จึงตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดความงามของงูชนิดน้ีท่ีหลายคนมองขา้มในรูปแบบ

ของเคร่ืองประดบั โดยจะเนน้ไปท่ีเร่ืองความงามของสีสันและการด ารงชีวิตท่ีน่าท่ึง โดยน าจุดเด่น

ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการออกแบบและถ่ายทอดผา่นงานเคร่ืองประดบั 
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Abstract 

This thesis offers a Corn Snake (Elaphe guttata), also known as Red Ratsnake the snakes 
are popular pets are the most current. Since I was the one who raised snakes. Reasons for its 
colorful and the living of it,which I believe this is the reason for those who have a liking for 
snakes in the reptile category as well. Snakes, many people overlook the beauty to become a 
horrid now. I would like to convey the beauty of the snake species that many people overlook in 
the form of jewelry. It will focus on the beauty of life and stunning colors. By taking advantage of 
such an approach in the design and expression through jewelry. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 การมีสัตวเ์ล้ียงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพียงแต่วตัถุประสงค์

อาจจะไม่เหมือนกนั คือ ในอดีตอาจจะเล้ียงสัตวเ์พื่อใช้งานแต่ปัจจุบนัน้ีนิยมเล้ียงสัตวไ์วเ้พื่อเป็น

เพื่อน สัตวท่ี์นิยมเล้ียงโดยทัว่ไป เช่น สุนัข แมว นกหรือปลา เป็นตน้ ส าหรับสัตวแ์ปลกจ าพวกท่ี

หนา้ตาไม่เป็นมิตรหรือถูกกล่าวขวญัในเร่ืองอนัตราย จึงมกัถูกมองขา้มไม่น ามาเล้ียงกนั แต่เม่ือยุค

สมยัเปล่ียนไป ความเช่ือและความคิดเดิมๆ ของคนเราก็เปล่ียนตาม เพราะปัจจุบนัน้ีเหล่าสัตวแ์ปลก

และหายากตอ้งใชค้วามพยายามในการตามหาหรือน าเขา้จากต่างประเทศท่ีเรารู้จกักนัดีในช่ือ “เอก

ซอติกเพท (Exotic Pet)” ก าลงักลายเป็นท่ีจบัตา เพราะนบัวนัความนิยมก็ยิ่งมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะ

เป็นสัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมแปลกๆ แมลง หรือแมแ้ต่สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า กลบัพบว่ามี

จ  านวนผูเ้ล้ียงมากข้ึนซ่ึงงูถือเป็นสุดยอดสัตวแ์ปลกท่ีคนไทยนิยมเล้ียงติดอนัดบั 1 ใน 5และใน

ต่างประเทศเองก็ได้มีการจดั 10 อนัดบังูน่าเล้ียงข้ึน โดยการเล้ียงงูหรือคิดจะเลือกเล้ียงงูนั้นตอ้ง

ค านึ งถึ งหลักอยู่  4 ประการคือ  1.นิสั ย  2.ขนาด 3.อาหารท่ี ใช้ เล้ี ยง และ 4.เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้ม เม่ือพิจารณาจากเกณฑด์งักล่าวท าให ้Corn Snack ติดเป็นอนัดบัท่ี 1 ของงูน่าเล้ียง 

 

1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

Corn Snake (Elaphe guttata) หรืออีกช่ือหน่ึง Red Ratsnake เป็นงูท่ีไดรั้บความนิยมเล้ียง

มากท่ีสุดในบรรดางูตระกูลน้ีเน่ืองจากมีสีสันท่ีสดและลายท่ีสวยงามนิสัยไม่ดุร้ายเข้ียวไม่คมไม่ยาว

ไม่มีพิษเกล็ดแข็งและเรียบล่ืนมีถ่ินก าเนิดส่วนมากอยู่ในภาคตะวนัออกและภาคกลางของอเมริกา

และดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกอยูใ่นบริเวณป่าสน ทุ่งหญา้ ตน้ไมพุ้่มเต้ียๆ ซอกหินรัง

หรือรูเก่าของสัตวฟั์นแทะ มกัออกหากินในเวลากลางคืนหรือพบตามบริเวณบา้นสวนยุง้ฉางและไร่

ขา้วโพด (ท่ีมาของช่ือ) มกัจบัหนูกินเป็นอาหาร Corn Snake จดัเป็นงูขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 60-

180 เซนติเมตร รูปร่างท่ีเปรียวบางส่วนหวัเล็กและแคบตากลมโตคอสั้นมีลวดลายหลายแบบและสี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

โทนแดงจนถึงเหลืองขาว1 มีสีปกติทางดา้นหลงัจะมีสีน ้ าตาลอ่อนถึงแดงอิฐและมีจุดสีน ้ าตาลถึง

น ้ าตาลแดงกระจายอยู่ โดยจุดมีขอบสีด า มีลกัษณะสีดา้นหลงัของหัวเป็นรูปตวัวี แต่ในปัจจุบนัมี

คนสนใจเล้ียงมากข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขนัในเร่ืองของสี ซ่ึงสีเกิดจากมียีน (Genes) ท่ีควบคุมสีผิว

อยู่ 3 สี ได้แก่ แดง เหลืองหรือน ้ าตาลและด า สีท่ีเกิดจากการผสมของเม็ดสีทั้ งสามสีน้ี ท าให้มี

ผูส้นใจท่ีจะคิดคน้สีใหม่ๆ ท่ีควบคุมสีของงูชนิดน้ี2 จึงท าให้งูชนิดน้ีมีจุดเด่นเร่ืองของสีและท าให้

เป็น ท่ีสนใจของคนในกลุ่ม ท่ี นิยมเล้ียงสัตว์แปลก แต่ เน่ืองด้วยความท่ีสัตว์ชนิด น้ี เป็น

สัตวเ์ล้ือยคลานและมีรูปร่างท่ีไม่น่ารักเหมือนสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป จึงท าใหค้นส่วนมากท่ีพบเห็นรู้สึกรัง

เกลียดหรือกลัวอาจเกิดจากการถูกปลูกฝังว่า งู คือ สัตว์ดุร้าย รวมถึงเร่ืองของความเช่ือต่างๆ 

เก่ียวกบัเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Corn Snack เป็นงูท่ีเล้ียงง่ายชนิดหน่ึง 

เพราะงูชนิดน้ีมีนิสัยการกินท่ีไม่เร่ืองมากประกอบกบัเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

เน่ืองจากขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีเล้ียงงูชนิดน้ีดว้ยเหตุผลในเร่ืองของสีสันและการด ารงชีวติของมนั 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่น้ีก็เป็นเหตุผลของบรรดาผูท่ี้มีความชอบในสัตวเ์ล้ือยคลานประเภทงู

                                                           
1 SiamReptite.com, 10 อนัดบังูน่ำเลีย้ง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.siamreptile.com/webboard/topic/20768/page-3 

2 Fabbaby, สำยพนัธ์ุสัตว์เลีย้ง: ตอนที่ 8++เล่ือยคลำน++Corn snack, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://writer.dek-

d.com/natty_fab/story/viewlongc.php?id=614841&chapter=8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://writer.dek-d.com/natty_fab/story/viewlongc.php?id=614841&chapter=8
http://writer.dek-d.com/natty_fab/story/viewlongc.php?id=614841&chapter=8


3 
 

แต่ยงัมีคนอีกจ านวนหน่ึงท่ีมีความสนใจอยากจะเล้ียง แต่เน่ืองจากไม่เป็นท่ียอมรับจากคน

รอบขา้งทั้งตวัสัตวเ์ล้ียงและตวัผูท่ี้เล้ียงเองดว้ย เหตุผลดงักล่าวท าใหค้วามสวยงามของงูถูกมองขา้ม

ไปกลายเป็นความน่าเกลียดน่ากลวัแทน ในฐานะท่ีขา้พเจา้เป็นบุคคลหน่ึงท่ีเคยผ่านสถานการณ์น้ี 

ขา้พเจา้จึงตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดความงามของงูชนิดน้ีท่ีหลายคนมองขา้มและเห็นแต่ความน่าเกลียด 

โดยจะเน้นไปท่ีเร่ืองความงามของสีสันและการด ารงชีวิตท่ีน่าท่ึง โดยน าจุดเด่นดงักล่าวมาเป็น

แนวทางในการออกแบบและถ่ายทอดผา่นงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงขา้พเจา้คิดวา่ในยุคสมยัท่ีสังคมยึด

ติดกบัแฟชัน่นิยม เคร่ืองประดบัจึงเป็นส่ือกลางหน่ึงท่ีจะสามารถถ่ายทอดความงามต่างๆ ของงูชนิด

น้ีไดดี้และมีความน่าสนใจมากข้ึน สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัวา่จะไดท้  าอะไรเพื่อส่ิงท่ีขา้พเจา้รัก 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรออกแบบ 

1.2.1.เพื่อออกแบบเคร่ืองประดบัใหผู้พ้บเห็นหรือผูส้วมใส่ไดเ้ห็นถึงความงามของ Corn Snack 

ในอีกมุมหน่ึงของผูเ้ล้ียง นอกจากความน่าเกลียดน่ากลวั 

1.2.2.เพื่อออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเป็นส่ือกลางในการสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูเ้ล้ียง Corn  

Snack กบัผูค้นทัว่ไป 

 

1.3  ขอบเขตในกำรวจัิยหรือกำรออกแบบ 

 1.3.1 ศึกษาเร่ืองของสีสันจากสีท่ีเกิดตามธรรมชาติและสีท่ีถูกผสมกนัระหวา่งยนีของ Corn  

Snack 

     1.3.2 ศึกษาเร่ืองของการด ารงชีวติของ Corn Snack 

     1.3.3 ศึกษาทศันคติและความเขา้ใจท่ีมีต่อ Corn Snack ระหวา่งผูค้นทัว่ไปกบัผูเ้ล้ียง 

     1.3.4 ศึกษาการถ่ายทอดความงามของ Corn Snack ในมุมมองของผูเ้ล้ียงผา่นงานเคร่ืองประดบั 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

     1.4.1 ผูพ้บเห็นหรือผูส้วมใส่ไดเ้ห็นถึงความงามของงู Corn Snack 

     1.4.2 เคร่ืองประดบัเป็นส่ือกลางระหวา่งผูเ้ล้ียงและผูไ้ม่เคยเล้ียง 

     1.4.3 ท าใหผู้ท่ี้กลวังูไม่กลา้จบังูไดรั้บรู้ความรู้สึกของการท่ีไดจ้บังูผา่นงานเคร่ืองประดบั 

     1.4.4 เปล่ียนแปลงทศันคติท่ีคนทัว่ไปมองถึงคนท่ีเล้ียงงู 
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บทที ่2 

กำรรวบรวมข้อมูลและกำรศึกษำข้อมูล 
 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบังู 
ปัจจุบนัไดมี้การอนุกรมวธิานงูออกเป็นวงศท์ั้งหมด 18 วงศ ์443 สกุล ประมาณ 2,700 ชนิด 

อยูใ่นอนัดบัฐานหรืออนัดบัยอ่ย 2 อนัดบั ซ่ึงจ านวนชนิดนั้นยงัไม่แน่ไม่นอน เน่ืองจากมีการคน้พบ
ชนิดใหม่ๆ เพิ่มข้ึนทุกปี งูมีขนาดแตกต่างกนัตั้งแต่ยาวเพียงไม่ก่ีเซนติเมตร คลา้ยไส้ดินสอด าหรือ
ไส้เดือนดิน จนถึงยาวกวา่ 10 เมตร น ้าหนกันบั 100 กิโลกรัม 

2.1.1 ลกัษณะทัว่ไป 
งู (องักฤษ: Snake, Serpent) เป็นสัตวเ์ล้ือยคลานอนัดบัหน่ึง ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา มีเกล็ด

ปกคลุมผวิหนงัทัว่ทั้งล าตวั ลกัษณะล าตวัยาว ซ่ึงโดยขนาดของความยาวนั้นจะข้ึนอยูก่บัชนิดของงู 
มีความปราดเปรียวและวอ่งไวในการเคล่ือนท่ีมีล้ินสองแฉกเพื่อใชส้ าหรับรับความรู้สึกทางกล่ินจดั
อยูใ่นชั้น Reptiliaตระกูล Squamataตระกูลยอ่ยSerpentes โดยทัว่ไปแลว้งูจะกลวัและไม่กดันอกเสีย
จากถูกรบกวนหรือบุกรุกจะเล้ือยหลบหนีเม่ือมีส่ิงใดเขา้มาใกลบ้ริเวณท่ีอยู ่สามารถมองเห็นไดดี้ใน
ท่ีมืดและในเวลากลางคืน 
ออกล่าเหยือ่เม่ือรู้สึกหิวโดยกินสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดเล็กเป็นอาหารยกเวน้งูบางชนิดท่ีกินงูดว้ย
กนัเอง เช่นงูจงอาง  

โดยทัว่ไปจะออกลูกเป็นไข่ยกเวน้แต่งูท่ีมีพิษซ่ึงมีผลโดยตรงทางดา้นโลหิตอยา่งวงศงู์หาง
กระด่ิงซ่ึงจะออกลูกเป็นตวั เช่น งูแมวเซา เป็นตน้ ธรรมชาติโดยทัว่ไป งูจะลอกคราบเม่ือมนัเร่ิมโต
ข้ึน ท าให้ผิวหนังของงูเร่ิมแข็งและคบัข้ึน โดยงูจะลอกคราบบ่อยคร้ังเม่ืองูยงัมีอายุไม่มากนกั ซ่ึง
ภายหลงัจากการลอกคราบของงูจะท าให้ผิวหนงัเก่าหลุดออก แต่เซลล์สีท่ีท าให้งูมีสีสันยงัคงอยูใ่น
ตวังู ท าใหเ้กล็ดท่ีปกคลุมผวิหนงัมีสีสันสดใสรวมทั้งท าใหเ้คล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/Reptilia
http://th.wikipedia.org/wiki/Squamata
http://th.wikipedia.org/wiki/Serpentes
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2
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2.1.2 ลกัษณะภายนอก 

ล ำตัว งูมีล าตวัท่ีคลา้ยหลอดกลมยาว ไม่มีแขน ขา หรือใบหู ล าตวัมีเกล็ดปกคลุมโดยตลอดตำ งูไม่

มีเปลือกตาท่ีสามารถกะพริบไดเ้ช่นตาคน ดงันั้นจึงดูเสมือนวา่มนัไม่เคยนอน แต่จริงๆ แลว้งูนอน 

ในเวลาท่ีมนันอน รูตาด า (pupil) ในตาของมนัจะหดตวั พร้อมกันนั้นกล้ามเน้ือท่ีควบคุมตาจะ

หยอ่น ท าใหต้างูดูเสมือนวา่พลิกคว  ่า บางชนิดมีสายตาไม่ดี 

 

ปำก กล้ามเน้ือในปากสามารถยืด-ขยายได ้ท าให้สามารถอา้ปากได้กวา้งกว่าขนาดหัวของมนัได้

หลายเท่าตวั 

 

ลิน้ งูสามารถแลบล้ินออกมาจากปากท่ีปิดสนิทได ้ซ่ึงงูมีล้ิน 2 แฉก เพื่อใชแ้สวงหาทิศทางของกล่ิน

ต่าง ๆ 

 

หำง หางของงูมีลกัษณะท่ีลดหลัน่ขนาดลงมาจากล าตวั มีลกัษณะเล็กกลมยาว ปลายแหลม 

 

เกลด็ (ภาพท่ี 2.1-2.2) งูทุกชนิดมีเกล็ดปกคลุมผวิหนงัเกล็ดเหล่าน้ีมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนัไป

ข้ึนอยูก่บัถ่ินอาศยัของงู งูหลายชนิดมีเกล็ดเป็นเงาวาวสะทอ้นแสงซ่ึงท าให้ดูตวัเปียกและล่ืน แต่ถา้

จบัดูจะรู้วา่มนัแหง้และเรียบแต่มีบางชนิดท่ีมีผวิขรุขระ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(ก) เกล็ดเรียบ 

 

 

(ข) เกล็ดสัน 

 

 

 

(ค) เกล็ดสันขาด 

 

 

(ท่ีมา :  http://www.healthcarethai.com) 

เกล็ดของงูแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัโดยจ าแนกไดเ้ป็น เกล็ดเรียบ เกล็ดสัน เกล็ดสันขาด (ภาพ

ท่ี 2.1) 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 2.1 แสดงรูปแบบของเกล็ดงู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.healthcarethai.com/
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aดา้นขา้งส่วนหวั b ดา้นหนา้ส่วนหวั c ดา้นทอ้งส่วนหาง 

d ดา้นบนส่วนหวั e ดา้นล่างส่วนหวั f  เกล็ดบริเวณล าตวั 

 

 

 
 
 

2.1.3 ระบบภายใน 
โครงสร้ำงกระดูก 

โครงสร้างของกระดูก ประกอบไปดว้ยกะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลงั ซ่ีโครง กระดูกเชิง
กราน ข้อกระดูกสันหลังท่ีมากช่วยท าให้งู โค้ง หรืองอตัวได้ดี และมีความแข็งแรงสูงท าให้งู
สามารถออกแรงบงัคบักล้ามเน้ือบีบรัด โครงกระดูกสันหลังจะไม่เช่ือมต่อกับช่องท้อง มนัจึง
ขยายตวัไดง่้ายเม่ือกินเหยือ่ขนาดใหญ่ 
ระบบหำยใจ 

หายใจเขา้และออกโดยผ่านปากและหลอดลม เช่ือมกบัปอดท่ีอยู่ดา้นขวาขา้งเดียว ยกเวน้ 
พวก Boa และ Python ท่ีมีปอดซา้ยดว้ยช่วยในการหายใจ โดยปกติงูจะมีปอดขวาท่ีใหญ่ โดยเฉพาะ
พวกงูน ้ าจะมีปอดขา้งขวาใหญ่เป็นพิเศษ ช่วยควบคุมการลอยตวัน ้ าได ้แต่งูบางสายพนัธ์ุท่ีมีปอด
ดา้นซ้ายท่ีเช่ือมต่อกบัปอดขวาจะท าให้งูชนิดนั้น เก็บอากาศไดม้ากวา่ปกติ เม่ือตอ้งขยอ้นเหยื่อท่ีมี
ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่สามารถหายใจไดใ้นเวลานั้น ท าใหม้นัสามารถกั้นหายใจไดน้าน 

 
 

ภาพท่ี 2.2 เกล็ดส่วนต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.healthcarethai.com) 

   ส
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สมุดกลาง
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ระบบกำรไหลเวยีนโลหิต 

ระบบการไหลเวียนโลหิตของงูเหมือนกบัสัตวท์ัว่ไปยกเวน้แต่มีหวัใจ3 ห้องแทนท่ีจะมี 4 
หอ้ง 
ระบบกำรย่อยอำหำร 

กระบวนการยอ่ยอาหารของงูเร่ิมจากท่ีปากเม่ืองูกินเหยือ่ก็จะขบัน ้ายอ่ยออกมา งูบางชนิดท่ี
มีพิษ มนัจะขบัพิษออกมาฆ่าเหยื่อ ล าคอและหลอดอาหารของมนัมีกล้ามเน้ือพิเศษท่ีช่วยขบัดนั
อาหารไปยงักระเพาะท่ีมีประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหารไดดี้ ล าไส้ของมนัจะมีขนาดใหญ่เป็นขด ๆ 
อาหารท่ีไม่ยอ่ยจะถูกขบัออกมาทางทวาร 
ระบบขับเหง่ือ 

งูไม่มีกระเพาะปัสสาวะ ดงันั้นของเสียจึงถูกกรองผา่นไต และขบักรดปัสสาวะออกมา โดย
เก็บน ้าใชไ้ตกรองน ้า เพื่อเก็บรักษาความชุ่มช้ืนไวไ้ด ้
ระบบสืบพนัธ์ุ 

งูมีการผสมพนัธ์ุเหมือนกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม และสัตวเ์ล้ือยคลานอ่ืน ๆ ท่ีใช้การผสม
พนัธ์ุภายในร่างกาย ตวัผูจ้ะมีอวยัวะสืบพนัธ์ุ 1 คู่ มีลกัษณะยาวเรียว แต่ในเวลาผสมพนัธ์ุ จะใชเ้พียง
อนัเดียว โดยปล่อยสเปิร์มจากถุงอณัฑะผา่นท่อปัสสาวะไปยงัรังไข่ของตวัเมีย 
ระบบประสำท 

ระบบประสาทของสมองและกระดูกสันหลงัจะเช่ือมต่อกนัยาวเป็นเครือข่ายตลอดแนวสัน
หลัง ทั้ งยงัควบคุม Jacobson's Organ ในบางสายพนัธ์ุมีระบบควบคุมความร้อนไวต่อความรู้สึก 
ความร้อน และแสงสวา่ง ท าใหเ้กิดปฏิกิริยากบัระบบประสาท 
2.2 ประเภทของงู 

ปัจจุบัน มีงูถูกค้นพบแล้วประมาณ 2,700 ชนิด แต่เป็นงูไม่มีพิษประมาณ 2,300 ชนิด
ส าหรับในประเทศไทยมีงูจ  านวนมากตามสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิต 
ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถพบเห็นงูไดม้ากกว่า 180 ชนิด โดยเป็นงูท่ีมีพิษจ านวน 46 
ชนิดจ าแนกงูท่ีมีพิษตามท่ีอยู่อาศยัเป็น2 ประเภทคืองูท่ีมีพิษ โดยอาศยัอยู่บนบก จ านวน 24 ชนิด
และงูท่ีมีพิษ โดยอาศยัอยูใ่นทะเล จ านวน 22 ชนิดซ่ึงโดยรวมแลว้งูท่ีมีพิษนั้น ไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ  

2.2.1 งูท่ีมีพิษต่อระบบประสาท 
2.2.2 งูท่ีมีพิษต่อระบบโลหิต 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95


9 
 

 
2.3 ววิฒันำกำรของงู 

งูเป็นสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีมีวิวฒันาการมาจากสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก โดยส่วนใหญ่จะใช้
ชีวิตอยู่ภายในน ้ า อาศยัชีวิตบนบกบา้งในช่วงระยะเวลาหน่ึง มีความสัมพนัธ์ทางดา้นสายของการ
ววิฒันาการร่วมกบัสัตวเ์ล้ือยคลานชนิดอ่ืน ๆ ท่ีจดัอยูใ่นชั้น Reptiliaท่ีแบ่งออกเป็น 4 ล าดบั ดงัน้ี 

2.3.1.ล าดับ  Testudinesสัตว์เล้ือยคลานในล าดับน้ีได้แก่  เต่าชนิดต่างๆ (Turtles และ
Tortoises) 

2.3.2.ล าดบั Crocodyliaสัตวเ์ล้ือยคลานในล าดบัน้ีไดแ้ก่ จระเข ้(Crocodiles , Alligators 
และGavial) 

2.3.3.ล าดบั Rhynchocephaliaสัตวเ์ล้ือยคลานในล าดบัน้ีไดแ้ก่ ตวั Tuatara ของนิวซีแลนด ์
2.3.4.ล าดับ  Squamataสามารถแบ่งล าดับของสัตว์เล้ือยคลานใน ล าดับ Squamataได้ 3 

อนัดบัยอ่ยดว้ยกนั ดงัน้ี 
2.3.4.1 Lacertilia ได้แก่สัตวเ์ล้ือยคลานประเภทจ้ิงจก (Lizards) ซ่ึงมีจ านวนมาก 

ประมาณ 3,000 ชนิด 
2.3.4.2 Amphisbaenia มีจ านวนประมาณ 130 ชนิด 
2.3.4.3Serpentes ไดแ้ก่สัตวเ์ล้ือยคลานประเภทงู ซ่ึงมีจ านวนมาก ประมาณ 2,700 

ชนิด 
2.4 กำรเลือ้ย 

โดยปกติงูมีลักษณะการเล้ือย 4 แบบ (ภาพท่ี2.3) ซ่ึงปัจจัยส าคัญมาจากภูมิประเทศ 
ส่ิงแวดลอ้มและการด ารงชีวติท าใหงู้มีลกัษณะการเล้ือยท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1ลักษณะการเลือ้ย ภาพท่ี 2.3 ลกัษณะการเล้ือย 

(ท่ีมา : http://web.archive.org/) 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/Testudines
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/Crocodylia
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/Squamata
http://th.wikipedia.org/wiki/Lacertilia
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Amphisbaenia&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Serpentes
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2.4.1 เล้ือยแบบล าตวัตรง ส่วนใหญ่จะพบในจ าพวกงูใหญ่ เคล่ือนไหวช้า โดยมนัจะใช้
กลา้มเน้ือทอ้ง ดึงตวัเป็นลกัษณะลูกคล่ืน 

2.4.2 เล้ือยแบบคดเค้ียว การเล้ือยแบบน้ีเป็นการเล้ือย โดยปกติของงูทัว่ๆ ไปบนพื้นหิน
หรือพื้นท่ีไม่สม ่าเสมอ 

2.4.3 เล้ือยแบบถีบตวั การเล้ือยแบบน้ีจะเล้ือยบนพื้นท่ีมีลกัษณะแน่น ใชก้ารขดตวัและถีบ
ตวั ไปขา้งหนา้ 

2.4.4 เล้ือยแบบแถก การเล้ือยแบบน้ีจะเล้ือยบนพื้นทรายท่ี หลวม ๆ และพื้นดินท่ีนุ่ม ๆ ใช้
การโหยง่ตวัข้ึนพน้พื้น และดนัตวัไปดา้นขา้ง 
2.5 งูข้ำวโพด 

งูข้าวโพด เป็นส่ิงท่ีหลงเหลือมาจากเกษตรกรทางภาคใต้ของอเมริกาเหนือท่ีเก็บเก่ียว
ขา้วโพดไวใ้นโรงไมห้รืออาคารเม่ือหนูจะมากินขา้วโพดงูขา้วโพดก็จะมากินหนู โดยงูขา้วโพดจะ
พบไดท้างตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคกลางของสหรัฐฯ มีนิสัยวา่นอนสอนง่ายในธรรมชาติของพวก
มนัจะลงัเลท่ีจะกดัมีรูปแบบท่ีน่าสนใจและการดูแลท่ีเรียบง่ายเม่ือเทียบกบังูชนิดอ่ืนๆและเป็นสัตว์
เล้ียงท่ีเป็นท่ีนิยม เม่ืออยูใ่นป่าท่ีพวกมนัมกัจะอายุประมาณ 6-8 ปี แต่ในกรงสามารถมีชีวติอยูไ่ปได้
ถึง 23 ปี แต่ลกัษณะภายนอกอาจจะคลา้ยกบังูท่ีมีพิษ และมกัจะถูกฆ่าตายเป็นผลมาจากการเขา้ใจผิด
ว่าเป็นงูท่ีมีพิษท่ีจริงแลว้งูขา้วโพดนั้นไม่เป็นอนัตราย และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยเ์น่ืองจากช่วย
ควบคุมประชากรของศตัรูพืชหนูป่าท่ีท าใหพ้ืชผลเสียหายและท าใหมี้เช้ือโรคแพร่กระจาย 
2.6 กำรด ำรงชีวติในธรรมชำติของงูข้ำงโพด 

2.6.1 ท่ีอยูอ่าศยั 
งูขา้วโพดป่าชอบอยู่อาศยัในป่าเขตรก ป่าตน้ไม ้ตน้ปาล์มชนิดเล็กและอาคารท่ีถูกทิ้งร้าง

หรือฟาร์มท่ีไม่ค่อยมีการดูแล โดยปกติงูเหล่าน้ียงัคงอยูบ่นพื้นดินจนอาย ุ4 เดือน แต่สามารถปีนข้ึน
ต้นไม้ท่ี เป็นหน้ าผาสูงและพื้ นผิว อ่ืนๆได้สามารถพบได้ใน ทิศตะวันออกของสหรัฐฯ
ตั้งแต่ นิวเจอร์ซีย ์ถึง ฟลอริดาคีย ์และไกลออกไปทางตะวนัตกในเทก็ซสั  

ในภูมิภาคท่ีหนาวเยน็งูจะจ าศีลในช่วงฤดูหนาว อย่างไรก็ตามในสภาพอากาศท่ีเหมาะสม
บริเวณตามแนวชายฝ่ังท่ีพวกมนัหลบในซอกหินและออกมาในวนัท่ีอบอุ่นและด่ืมด ่ากบัความร้อน
ของดวงอาทิตยใ์นกระบวนการท่ีเรียกวา่การรับอุณหภูมิ และในช่วงท่ีสภาพอากาศหนาวเยน็งูมีการ
ใชง้านนอ้ยลงจึงท าใหมี้การตามล่านอ้ย 

2.6.2 การกินอาหาร 
งูขา้วโพดเป็นสัตวท่ี์กินเน้ือและในขณะท่ีอยู่ในป่าจะกินทุก 2-3 วนั งูขา้วโพดจะแสวงหาและกิน
สัตวข์นาดเล็กเช่น หนู เป็นตน้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjEWaOoXi_EYLb5djfl_n4pMcobtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Copperhead&usg=ALkJrhiD2EOEKhs18cD1udkVt0bo8sFstA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Southeastern_United_States&usg=ALkJrhhPUM5TPkPw6LAwG8s0ATixHox4KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Southeastern_United_States&usg=ALkJrhhPUM5TPkPw6LAwG8s0ATixHox4KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey&usg=ALkJrhheT-s6q11bORHBoU1w8UDLAtU1wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Florida_Keys&usg=ALkJrhgwSnVfaeSu0ID5_LkyJaQe-EWjGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bcorn%2Bsnake%2Blives.%26hl%3Dth%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Texas&usg=ALkJrhhJ3QmppA6AMnT-cAUDHBSK8rsmwA
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2.7 ยนีควบคุมสีและลำย 
2.7.1 ยีนสี งูขา้วโพดท่ียีนท่ีควบคุมการเกิดสีอยู ่3 ยนีไดแ้ก่ สีเหลือง สีแดง และสีด า เม่ือมี

การผสมของยนีสีท่ีบกพร่อง คือ มีสีไม่ครบทั้ง3 สี จะไดสี้ใหม่เกิดข้ึน 
2.7.2 ยนีลาย งูขา้วโพดมียนีท่ีควบคุมการเกิดลาย 4 ยนีไดแ้ก่ 

2.7.2.1. ยีน Motley  คือ ยีนท่ีมีลกัษณะเป็นลายรูปวงกลม รี ถา้น าไปผสมกบัยีนสี
อ่ืนจะมีผลต่อลายของงู 

2.7.2.2. ยีน Striping  คือ ยีนท่ีมีลกัษณะเป็นลายแนวยาวถา้น าไปผสมกบัยีนสีอ่ืน
จะมีผลต่อลายของงู 

2.7.2.3. ยนี Bloodred (ขจดัรูปแบบท่ีหนา้ทอ้ง) ก าจดัลายท่ีทอ้ง 
2.7.2.4. ยนี Sunkissed คือ รูปแบบหวักบัอานมา้ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียม 

2.8 สี 
2.8.1 สีปกติ หรือ normal (ภาพท่ี 2.4)  เป็นงูขา้วโพดสีส้มท่ีมีเคร่ืองหมายอานสีแดงมีเส้นสี

ด ารอบท่ีหลงัส่วนทอ้งเป็นลายตาหมากรุกสีด าและสีขาว  
 

 
ภาพท่ี 2.4 งูขา้วโพดสีปกติ 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
2.8.2 สีท่ีเกิดจากการบกพร่องของยนี  
Amelanistic (ภาพ ท่ี  2 .5) เป็น งูขาด เม็ด สีด า  ตาของมัน จึงมี สี แดง  บางค ร้ัง จึงถูก

เรียกวา่  red albino คือ ไม่ไดมี้เม็ดสีเขม้ จึงท าให้พวกมนัมีดวงตาสี มีแต่สีแดงสีส้มสีเหลืองและสี
ขาว บางคร้ังจะเรียกวา่เป็น “เผอืกสีแดง” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.5 Amelanistic 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Anerythristic (ภาพท่ี 2.6) เป็นงูขาดเมด็สีแดงและสีเหลือง  

 
ภาพท่ี 2.6 Anerythristic 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Hypomelanistic (ภาพท่ี 2.7) เป็นงูท่ีดูคลา้ยกบัดูคลา้ยกบั Amelanistic และ Normal corn ต่
เม็ดสีของสี ด า มีการแสดงออกอย่างไม่เต็มท่ี งูชนิดน้ีจะมีตาสีด า ส่วนบริเวณลายก็จะมีสีด าไม่
เด่นชดันกั 

 
รูปท่ี 2.7 Hypomelanistic 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Snow (ภาพท่ี 2.8) เป็นงูท่ีไม่มีเมด็สีทั้งสามชนิด จึงมีสีออกสีขาวหรือสีชมพู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.8 Snow 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Ghost (ภาพท่ี 2.9) เป็นลูกผสมของ Anerythristic กบั Hypomelanistic สีด าของ Ghost จึงมี
การ แสดงออกไม่เตม็ท่ี  

 

 
ภาพท่ี 2.9 Ghost 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Sunglow (ภาพท่ี 2.10 มีสีสดใสสีแดงสีส้มและสีเหลือง (มาจาก amelanistic) 
 

 
ภาพท่ี 2.10 Sunglow 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

งูขา้วโพดถ่าน (ภาพท่ี 2.11) (บางคร้ังเรียก Anery B) ไม่มีสีแดงจึงให้พวกมนัมีเกล็ดสีเทา
และสีด า มีสีตาท่ีแตกต่างกนัและความคมชดันอ้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2.11 งูขา้วโพดถ่าน 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

 Caramel (ภาพท่ี 2.12) สีคาราเมล พวกมนัมีสีเฉดสีน ้ าตาลทอง สีคาราเมลสีเหลืองและสีด า 
ไม่มีสีแดง 

 
ภาพท่ี 2.12 Caramel 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Lavender (ภาพท่ี 2.13) ฉสีลาเวนเดอร์ เดิมถูกเรียกวา่ Mochas hatchlings  

 
ภาพท่ี 2.13 Lavender 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Ultramel (ภาพท่ี 2.14) มีสองยนีร่วมท่ีโดดเด่น อลัตร้าและ Amel ซ่ึงหมายความวา่จะได ้Ultramels 

 
ภาพท่ี 2.14 Ultramel 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 
2.8.3 ลาย 

Motley (ภาพท่ี 2.15) คือ ยีนท่ีมีลกัษณะเป็นลายรูปวงกลมรี ถา้น าไปผสมกบัยีนสี
อ่ืนจะมีผลต่อลายของงู 

 
ภาพท่ี 2.15 Motley 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Striping (ภาพท่ี 2.16) คือ ยีนท่ีมีลกัษณะเป็นลายแนวยาวถา้น าไปผสมกบัยีนสีอ่ืน
จะมีผลต่อลายของงู 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 

     ภาพท่ี 2.16 striping 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Bloodred (ภาพท่ี 2.17) (ขจดัรูปแบบท่ีหนา้ทอ้ง) ก าจดัลายท่ีทอ้ง 

 
ภาพท่ี 2.17 Bloodred 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 
 

Sunkissed (ภาพท่ี 2.18) คือ รูปแบบหวักบัอานมา้ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียม 

 
ภาพท่ี 2.18 Sunkissed 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

2.9 กำรผสมสีบำงส่วนของกำรผสมทีม่ีควำมนิยมมำกทีสุ่ด 
หิมะ (Amelanistic + Anerythristic) (ภาพท่ี 2.19) การเปล่ียนแปลงสีน้ีประกอบด้วย รอย

เป้ือนสีขาวและสีชมพู  สีขาวจะเด่นมักจะมีคอสีเหลืองเม่ือเป็นผู ้ใหญ่  สีพื้นหลังท่ีมีเฉดสีท่ี
ละเอียดอ่อนของสีเบจงาชมพูเขียวหรือสีเหลือง 
 

 
ภาพท่ี 2.19 หิมะ 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html
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Amelanistic  +  Anerythristic 
 

     
ขาดสีด า  ขาดสีแดงและสีเหลือง  = โทนของสีเหลือง 

พายุหิมะ ( Amelanistic + Anerythristic'B' ) (ภาพท่ี 2.20) พายุหิมะเป็นงู สีขาว ทั้งหมดท่ีมี
น้อยมากส่วนใหญ่จะออกสีเทาแต่ก็อาจจะมีสีเหลืองเล็กน้อย พายุหิมะมีการรวมกนัของยีนถ่าน 
(Anerythristic'B') และยนี Amelanistic  

 
ภาพท่ี 2.20 พายหิุมะ 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Amelanistic + Anerythristic'B' 
 
 
    ขาดสีด า  ขาดสีแดงและสีด าจะออกเทา 
     = สีออกเทา ขาว เหลือง 

ผ ี(Hypomelanistic + Anerythristic) (ภาพท่ี 2.21) เฉดสีเทาสีน ้าตาล สีขาวและสีด า 

 
ภาพท่ี 2.21 ผ ี

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html


18 
 

Hypomelanistic  +  Anerythristic 
 
    

สีด าแสดงออกไม่ชดั        ขาดสีแดง 
     = เฉดสีเทาสีน ้าตาล สีขาวและสีด า 

บตัเตอร์ (Amelanistic + Caramel) (ภาพท่ี 2.22) งูขา้วโพดสองโทนสีเหลืองกบัสีขาว 

 
ภาพท่ี 2.22 บตัเตอร์ 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Amelanistic + Caramel 
 

 
ขาดสีด า  ขาดสีแดง 

= เฉดสีเหลือง ขาว ครีม ชมพู 
โอปอล (Opal) (ภาพท่ี 2.23)มีการรวมกนัของยีนลาเวนเดอร์ Lavender และ Amelanistic สี

เหมือนพลอยโอปอลตอนโตมกัมีสีชมพูสีขาวกบัสีชมพูเขม้และสีของลูกพีช 
 

 
ภาพท่ี 2.23 โอปอล 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

   ส
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Lavender + Amelanistic 
  
 

ขาดสีเหลือง                     ขาดสีด า 
= สีชมพู ขาว 

2.10 กำรผสมสีกบัลำย 
เนยลาย ( Amelanistic + Caramel + Stripe) (ภาพท่ี 2.24) สีจะคล้ายเนย มีสีเหลือง ทอง 

ขาว 
 

 
ภาพท่ี 2.24 เนยลาย 

(ท่ีมา : http://siamcolubrid.weebly.com/single-trait-1361836373609.html) 
 

Amelanistic +  Caramel  +  Stripe 
 
   

ขาดสีด า                      ขาดสีแดง                       ยนีท่ีส่งผลต่อลาย 
= มีสีเหลือง และมีลายทางยาวจากยนี Stripe 

2.11 กำรปรับเปลีย่นทศันคติ 
ทัศนคติ คือการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล  สถานท่ี  ส่ิงของ หรือ

เหตุการณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึง (ซ่ึงเรียกว่าวัตถุแห่งทัศนคติ)กอร์ดอน ออลพอร์ต นักจิตวิทยาได้อธิบาย
เก่ียวกับทัศนคติไว้ว่า "เป็นแนวคิดอันเด่นชัดท่ีสุดและจ าเป็นท่ีสุดในจิตวิทยาสังคมร่วม
สมยั"  ทศันคติสามารถสร้างข้ึนจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนัของบุคคลหน่ึง ๆ  สามารถ
ตรวจวดัและเปล่ียนแปลงได ้ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้นดว้ย 
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2.11.1 องคป์ระกอบทศันคติ    
-. องค์ประกอบทางด้านความคิด  (Cognitive Component) ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

รับรู้ของบุคคล  ต่อส่ิงของ บุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ถา้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีอยา่ง
แทจ้ริงและเกิดทศันคติในทางท่ีดี ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เกิดการรับรู้ในทางท่ีไม่เขา้ใจ ไม่รู้
เร่ือง ยากไป ก็จะมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้น  

- องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นสภาพทางอารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนในขณะท่ีบุคคลถูกเร้าจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงถา้เราชอบ สบายใจ สนุก ก็จะเกิดทศันคติท่ี
ดีแต่ถา้ไม่ชอบ ไม่สนุก ถูกดูหม่ิน  ถูกเยาะเยย้ ก็จะมีทศันคติในทางท่ีไม่ดี 

- อ งค์ ป ร ะ ก อบ ท างด้ าน แน ว โน้ ม ข อ งก ารก ร ะ ท า  (Action Tendency 
Component)  เป็นทิศทางของการตอบสนองหรือการกระท าในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงเป็นผล
มาจากองค์ประกอบด้านความคิดและความรู้สึก ของบุคคลต่อส่ิงเร้า ถ้ารู้ว่าดี เรียนแล้ว
เขา้ใจ เรียนแลว้สนุก มีแนวโน้มจะเขา้เรียนตลอดเวลา สนบัสนุน ส่งเสริม เป็นพวกดว้ย
หรือร่วมกิจกรรมดว้ย ในทางตรงกนัขา้มถา้เรียนแลว้ไม่เขา้ใจ ยาก ไม่สนุก  ถูกดุว่า ถูกดู
หม่ิน เพื่อนหัวเราะเยาะก็มีแนวโนม้จะไม่อยากเขา้เรียน คอยหลบหน้า คอยต่อตา้นขดัขืน
และไม่ร่วมกิจกรรมดว้ย 
2.11.2 ลกัษณะของทศันคติ 

- ทศันคติเป็นส่ิงท่ีพฒันามาจากการเรียนรู้ของมนุษย ์(ประสบการณ์ตรง + ออ้ม) 
- ทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงได ้แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลา 
- ทศันคติจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงท่ีเรียกว่า วตัถุ (object) :วตัถุอาจเป็นนามธรรมหรือ

รูปธรรมก็ได ้
- ทัศนคติต้องมีทิศทาง (direction: = ชอบ / ไม่ชอบ ) มีระดับความมากน้อย 

(degree: =ชอบมาก/ นอ้ย)และมีความหนาแน่น (intensity: = เป็นความมัน่ใจในความรู้สึก
ของตวัเองว่า ถูกหรือไม่ แน่ใจพอหรือไม่) เช่น คุณตุม้ชอบกินไอศกรีมร้าน iberryมากๆ
และมกัจะไปกินทุกสุดสัปดาห์ 

- ทศันคตินั้นมีโครงสร้าง (structure) ในแต่ละทศันคติจะมีการเช่ือมโยงเร่ืองราวท่ี
สอดคล้องกัน ถ้าเม่ือใดเร่ืองราวดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน จะท าให้บุคคลนั้นเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติข้ึน เช่น คนเรียนหมอเป็นคนเก่ง เป็นคนมีคุณธรรม เป็นคน
รับผิดชอบ เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั แต่ถา้มีการเช่ือมโยงหมอกบัอาชีพท่ีหาเงิน
ไดม้าก ก็อาจจะมีภาพหรือทศันคติต่อหมอไปในอีกแง่หน่ึง 

- เหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมรอบตัวบุคคล มีผลต่อการสร้างและการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม เช่น 
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เหตุการณ์สึนามิ ท าให้คนรู้สึกวา่ทะเลน่ากลวั (ทศันคติ) และส่งผลให้คนๆนั้นไม่อยากไป
ทะเลอีก (พฤติกรรม) 
2.11.3 หนา้ท่ีของทศันคติแบ่งเป็น 4 หนา้ท่ี ไดแ้ก่ 

- หนา้ท่ีในการปรับตวั 
  คนเราจะพฒันาทศันคติท่ีดีต่อวตัถุท่ีเราคิดวา่จะมาตอบสนองความตอ้งการของเรา
ได ้และมีทศันคติเชิงลบต่อวตัถุท่ีเราคิดวา่จะก่อใหเ้กิดโทษส าหรับเรา  

ทศันคติ คือ ช่วยให้เราปรับตวั โดยช่วยให้เราเกิดความสุข สนุกสนานกบัชีวิตท่ี
ตอ้งเผชิญต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และช่วยลดความเจบ็ปวดท่ีเราเจอ 

ดังนั้ นหน้าท่ีข้อน้ี จะข้ึนอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคนและประสบการณ์ เพื่อ
แสวงหารางวลั โดยใชท้ศันคติเป็นตวัน าทาง 

-หนา้ท่ีในการปกป้องตนเอง 
ทศันคติจะสร้างข้ึนมาเพื่อปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self image) จากความไม่

แน่ใจ เป็นการตอกย  ้าวา่เราเป็นคนอยา่งไร เราคิดถูกตอ้งแลว้ ท าถูกตอ้งแลว้ 
- หนา้ท่ีในการแสดงค่านิยม 
เป็นตวัท่ีแสดงออกถึงค่านิยม (Value) เช่น นกัอนุรักษ์จะแต่งกายดว้ยผา้พื้นเมือง 

ใชสี้เรียบขรึม และจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อเส้ือผา้สีสันสดใสเป็นการแสดงออกให้โลกรู้วา่ ตวัเองเป็น
อยา่งไร และจะพยายามใช้สินคา้หรือบริการท่ีตอบสนองทศันคติท่ีตนมี เช่น นายลิงนอ้ยเป็นคนท่ี
มุ่งมัน่อยากประสบความส าเร็จในชีวิต จึงเลือกใช้แต่เส้ือผา้มี Brand รถยนต์ส าหรับผูบ้ริหาร เป็น
สมาชิกสโมสรส าหรับนกัธุรกิจชั้นน า เป็นตน้ 

หนา้ท่ีในการสร้างความรู้ 
เราใชท้ศันคติช่วยให้เขา้ใจโลกภายนอก ช่วยให้รู้วา่เราจะจดัการกบัขอ้มูลใหม่ๆท่ี

เขา้มาหาตวัเขาได้อย่างไรบ้าง เช่น นายส้มต ารู้ว่าเขาไม่ชอบงูและเม่ือเห็นงูท่ีตนไม่ชอบ ก็จะมี
ปฏิกิริยาต่อต้านงูดังกล่าวดังนั้ นทัศนคติจะเป็นตวัก าหนด กระบวนการเลือกรับรู้ (perceptual 
selection) วา่ อะไรควรเลือกรับรู้ อะไรไม่ควรรับรู้ อะไรควรละเลย 

2.11.4 หลกัการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่องูใหเ้ป็นในเชิงบวก 
แมว้่าทศันคติจะค่อนขา้งมัน่คงและถาวร แต่ก็สามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงจะเกิดจากการ

เรียนรู้เช่นเดียวกบัการสร้างทศันคติไดแ้ก่ 
-การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีพื้นฐานของทศันคติ 

- หน้าท่ีในการปรับตัวคือเปล่ียนทัศนคติให้มาชอบงูข้าวโพด ซ่ึงอาจ
น าเสนอความงามความน่าสนใจท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 
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- หน้าท่ีในการปกป้องตนเอง สร้างความมั่นใจให้กับผู ้สวมใส่ หรือ
เปล่ียนทศันคติจากเฉยๆมาเป็นชอบ  

- หน้าท่ีในการแสดงค่านิยม(ทัศนคติ = ค่านิยม วิถีชีวิต การมองโลก) 
ดงันั้นจึงอาจใช้ส่ิงต่างๆท่ีแวดล้อมน้ี มาสนับสนุนค่านิยมท่ีผูใ้ส่เคร่ืองประดับมีอยู่ เช่น 
บอกว่าเคร่ืองประดบัท่ีมาจากความงามของงูขา้วโพดน้ีตรงกบัค่านิยมอยา่งไร ใช้แลว้บ่ง
บอกถึงรสนิยม  

- หน้าท่ีในการสร้างความรู้ท าให้ผูส้วมใส่รู้วา่ งูขา้วโพดมีขอ้ดี ความงาม 
ความน่าสนใจ นอกจากเป็นสัตวเ์ล้ือยคลาน น่าเกลียด  

- การเปล่ียนองคป์ระกอบต่างๆของเคร่ืองประดบัท่ีส่งผลต่อทศันคติ 
- การเปล่ียนความเช่ือในงูท าให้ผูส้วมใส่มองว่า งูข้าวโพดมีความงาม 

ความน่าสนใจและไม่น่ากลวัท่ีมีในเร่ืองของความเช่ือ 
- การใชล้กัษณะเด่นของงูขา้วโพดเขา้ไปในตวัเคร่ืองประดบั เป็นการใช้

ลกัษณะเด่นๆท่ีมีอยูใ่นงูขา้วโพด ใหเ้ห็นถึงความงาม ความน่าสนใจ ของงูขา้วโพด  
- ลกัษณะการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างและการเปล่ียนทศันคติ 

การใช้อารมณ์ (Emotional Appeal)ท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามได ้ท าให้
ได้คิดตาม จดจ าได้ดีโดย การเพิ่มลูกเล่นเข้าไปในตวัเคร่ืองประดบั ให้ผูส้วมใส่สามารถเล่นกับ
เคร่ืองประดบัไดเ้พื่อ สร้างความสนุกสนาน และความน่าสนใจในตวัเคร่ืองประดบั 
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บทที ่3 
วธีิกำรทดลองวสัดุและแนวทำงกำรออกแบบ 

3.1 กำรพฒันำทศันธำตุและกำรออกแบบ 

 ข้าพเจ้าได้น าทัศนธาตุท่ีพบในงูข้าวโพดมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลอง เพื่อ
ตอ้งการคน้หาความเป็นไปไดร้วมถึงลกัษณะสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการทดลองในเร่ืองราวของการ
ผสมกนัของยีนท่ีท าให้เกิดสี ลวดลาย ผิวสัมผสัและเกล็ดของงูขา้วโพด โดยมียีนควบคุมสีอยู ่3 สี
ได้แก่ สีแดง สีด า สีเหลือง ลวดลายท่ีพบจะเป็นลวดลายวงกลมลายทางยาว ลายท่ีได้จากเกล็ด
บริเวณล าตวัและทอ้ง 
 โดยข้าพเจ้าเร่ิมทดลองออกแบบลวดลายและสี โดยเร่ิมจากน าลวดลายของเกล็ดและ
ผวิสัมผสั โดยวเิคราะห์รูปแบบของลวดลายและแบ่งรูปแบบของลวดลาย หลกัการผสมกนัของยนีสี 
และผิวสัมผสั เพื่อหาแนวทางท่ีชดัเจน ในการออกแบบในล าดบัถัดไป โดยท าการแบ่งลวดลายให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไวเ้ป็นแนวทางการออกแบบ โดยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีไดท้  าการ
สืบคน้มาในเร่ืองราวของการปรับเปล่ียนทศันคติให้ไปในทางท่ีดีข้ึน โดยใชห้ลกัเร่ืองการส่ือสารท่ี
มีอิทธิพลต่อการสร้างและการเปล่ียนทศันคติ โดยใช้อารมณ์ (Emotional appeal) ท่ีสามารถสร้าง
ความน่าสนใจและดึงความงามท่ีมาจากงูขา้วโพดสู่งานเคร่ืองประดบั 
 ภาพการศึกษาลกัษณะต่างๆ ของงูท่ีขา้พเจา้เล้ียง 
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ภาพท่ี 3.1 ลกัษณะการเคล่ือนท่ี การเกร็ง และคลายกลา้มเน้ือให้เป็นคล่ืนในล าตวั 

 
การเคล่ือนท่ีเป็นการเกร็งกลา้มเน้ือให้เป็นคล่ืนในล าตวัเกล็ดใตท้อ้งจะยึดพื้นไวเ้พื่อเป็นตวั

ช่วยในการเคล่ือนท่ี (ภาพท่ี 3.1 ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.2 แสดงการกินอาหาร 

 
การกินอาหารจะเร่ิมจบัเหยือ่ส่วนหวัและค่อยเกร็งและขยายกลา้มเน้ือเพื่อให้เหยือ่ค่อยๆลง

ไป (ภาพท่ี 3.2 )

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.3 ลกัษณะการยดึกนัของเกร็ด และจุดเกร็งกลา้มเน้ือ 

การยดึของเกล็ดจะมีเหมือนเยือ่บางๆท่ีคอยยดืหยุน่กนัระหวา่งเกล็ด การเล้ือยเกิดจากการ
เกร็งกลา้มเน้ือ (ภาพท่ี 3.3) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.4 ลกัษณะการเล้ือย การทบ และการยดืตวัของงูท่ีขา้พเจา้เล้ียง 1 

การทบตวัและการเล้ือยจากการสังเกตงูท่ีขา้พเจา้เล้ียงใหเ้ห็นถึงจงัหวะการทบตวัและการ
ยดืตวั (ภาพท่ี 3.4) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.5 ลกัษณะการเล้ือย การทบ และการยดืตวัของงูท่ีขา้พเจา้เล้ียง 2 
การทบตวัและการเล้ือยจากการสังเกตุงูท่ีขา้พเจา้เล้ียงใหเ้ห็นถึงจงัหวะการทบตวัและการ

ยดืตวั (ภาพท่ี 3.5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.6 ลกัษณะการเล้ือย การทบ และการยดืตวัของงูท่ีขา้พเจา้เล้ียง 3 

การเล้ือยบนส่ิงกีดขวา้งเพื่อศึกษาจุดเกร็งของกลา้มเน้ือและการเคล่ือนท่ี (ภาพท่ี 3.6) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.7 ลกัษณะการเล้ือย การทบ และการยดืตวัของงูท่ีขา้พเจา้เล้ียง 4 

การทบตวัและการเล้ือยจากการสังเกตุงูท่ีขา้พเจา้เล้ียงใหเ้ห็นถึงจงัหวะการทบตวัและการ
ยดืตวั (ภาพท่ี 3.7) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.8 ลกัษณะของงูเม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป 1 

ขา้พเจา้ไดน้ างูมาทดลองในส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของงูจะเห็นได้
วา่เม่ืออากาศหนาวงูจะขดตวัและในพื้นท่ีโล่งงูจะเคล่ือนไหวท่ีดูอิสระมากข้ึน (ภาพท่ี 3.8) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.9 ลกัษณะของงูเม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป 2 

 
ขา้พเจา้ไดน้ างูมาทดลองในส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของงูจะเห็นได้

วา่เม่ืออากาศหนาวงูจะขดตวัและในพื้นท่ีโล่งงูจะเคล่ือนไหวท่ีดูอิสระมากข้ึน (ภาพท่ี 3.9)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.10 ภาพการทดลองวสัดุลายและพื้นผวิโดยใชว้ธีิหล่อเรซ่ิน 

การทดลองวสัดุเพื่อหาพื้นผวิของงูซ่ึงการใชเ้รซ่ินจะท าให้จุดสัมผสัดูแขง็เกินไป 
 

 
ภาพท่ี 3.11 การทดลองวสัดุลายและพื้นผวิและน ้าหนกัโดยใชว้ธีิหล่อยางพาราและยางซิลิโคน 

การทดลองหาพื้นผิวและน ้ าหนกัโดยใช้ยางซิลิโคนและยางพาราและเพิ่มน ้ าหนกัโดยการ
ใส่ทรายแต่เจอกบัปัญหายางพาราไม่แหง้ และยางซิลิโคนไม่ไหลเม่ือผสมทราย (ภาพท่ี 3.11) 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- การทดลองพื้นผิวโดยใชผ้า้ต่วนโดยน ามายอ้มสี (ภาพท่ี 3.12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 การทดลองวสัดุลายและพื้นผวิบนผา้ต่วนโดยวิธียอ้ม 
 

- การทดลองท าลายของผา้ดว้ยวธีิต่างๆเช่นการวาดลาย การยอ้มสี การปักลาย (ภาพท่ี 3.13) 
 

 
ภาพท่ี 3.13 การทดลองวสัดุลายและพื้นผวิบนผา้ต่วนโดยวิธีวาดลายและปักลาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- การทดลองท าลายของผา้ดว้ยวธีิต่างๆเช่นการวาดลาย การยอ้มสี การปักลาย 
 

 
ภาพท่ี 3.14 การทดลองวสัดุลายและพื้นผวิ น ้าหนกั โดยการปักลายและใส่ทรายดา้นใน 

เม่ือได้เทคนิคท่ีลงตวัแล้ว คือการยอ้มสีและปักลาย จึงทดลองเย็บและสร้างน ้ าหนักท่ี
ใกลเ้คียงกบัตวังูมากท่ีสุด (ภาพท่ี 3.14) 
 
 
3.2 ต ำแหน่งเคร่ืองประดับบนร่ำงกำย 

การวางต าแหน่งเคร่ืองประดบับนร่างกายมาจากลกัษณะของงูขา้วโพดเม่ือเล้ือยบนร่างกาย
มนุษยใ์นขณะท่ีน ามาเป็นสัตวเ์ล้ียง ตวัอยา่งเช่น ขอ้มือน้ิวมือ เอว เป็นตน้ (ภาพท่ี 3.15 – 3.22) 

 

 
ภาพท่ี 3.15 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.16 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.17 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 3 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.18 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 4 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.19 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 5 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.20 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 6 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.21 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 7 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.22 ลกัษณะการเล่นเม่ือเล่นระหวา่ง งูกบัคน และจุดของการเกร็งกลา้มเน้ือรวมถึง 

  ทิศทางของการเล้ือย 8 
3.3 ส่ิงทีท่ ำให้เกดิกำรปรับเปลีย่นทศันคติ 

กลยทุธ์ 
การเล่นผา่นเคร่ืองประดบัโดยน าทศันธาตุท่ีไดจ้ากงูขา้วโพดมาใช ้
 ลกัษณะของผวิสัมผสั 
 เรียบ –  เรซ่ิน โลหะเรียบ แผน่อะคิลิค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ล่ืน  – เรซ่ิน  
โลหะ แผน่อะคิลิค มนัวาว ผา้ต่วน 

   ใชเ้ทคนิคหล่อและเคลือบพื้นผวิใหมี้ความรู้สึกล้ืนแต่ไม่มาก 
 ยดืหยุน่  – ยางพารา 
   ยางซิลิโคน 
   เรซ่ินชนิดน่ิม 
   ใชเ้ทคนิคหล่อ 

ต าแหน่งของร่างกาย (มีผลต่อความรู้สึกอยา่งไร) 
ขอ้มือ-น้ิว –ขอ้มือ : รู้สึกในเร่ืองของทิศทางการเล้ือย 

     สัมผสักบัลกัษณะของผวิสัมผสั 
 น้ิว–ปลายน้ิว  :  สัมผสักบัลกัษณะของผวิสัมผสั    
 เอว   : รู้สึกในเร่ืองของทิศทางการเล้ือยและการบีบรัด 

ขนาดมีผลต่อความรู้สึก เช่นงูขา้วโพดมีขนาดเล็กรวมถึงมีสีสันท่ีสดใสท าให้ความน่ากลวั
ลดลงไปโดยส่วนใหญ่แลว้งูจะเพิ่มขนาดประมาณ 0.2 mm ต่อ 2 เดือน ใน 1เดือนลอกคราบ 1 คร้ัง 
เพราะฉะนั้นงูขา้วโพดจะขยายขนาดต่อการลอกคราบ 1 คร้ัง 0.1 mm (ภาพท่ี 3.23 – 3.24) 
 

 
 

0.3mm  0.7 mm  0.9 mm  11 mm  14 mm 
แรกเกิด  2-3 เดือน 4 – 6 เดือน 7-9 เดือน 9-11 เดือน 

 
 

16 mm 
1 ปี 

ภาพท่ี 3.23 ขนาดของงูขา้วโพดโดยประมาณของแต่ละช่างอาย ุ
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.24 แสดงขนาดและสีของงูท่ีสามารถส่งผลต่อความรู้สึก 

3.4 สรุปแนวทำงทีใ่ช้ในกำรออกแบบ 
 3.4.1 วเิคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล แนวทางของเคร่ืองประดบั 
 แนวทางการออกแบบท่ีขา้พเจา้น ามาใชน้ั้นคือการท าตารางขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์
ถึงความเป็นไดใ้นแนวทาง และผลลพัธ์ท่ีจะส่งเสริมให้ผูส้วมใส่นั้นจะสามารถปรับเปล่ียนทศันคติ
ไดแ้ละสามารถเขา้ถึงความงามท่ีมาจากงูขา้วโพดมากข้ึน โดยเปรียบเทียบจากต าแหน่งของร่างกาย 
ลกัษณะของผิวสัมผสั การมองเห็นและรู้สึกด้วยตวัผูส้วมใส่ รวมถึงการเล่นผ่านเคร่ืองประดับ 
(ตารางท่ี 3.1) 
ตารางท่ี 3.1 การเปรียบเทียบขอ้มูลโดยใชว้ธีิการปรับเปล่ียนหนา้ท่ีของทศันคติท่ีมีรูปแบบต่างกนั ท่ี
ส่งเสริมใหผู้ส้วมใส่เกิดการปรับเปล่ียนทศันคติไดม้ากท่ีสุด 

หน้ำทีใ่นกำรปรับตัว 
หน้ำที่ ในกำรปกป้อง
ตนเอง 

ห น้ ำที่ ใน ก ำรแสดง
ค่ำนิยม 

ห น้ ำที่ ใน ก ำรส ร้ำง
ควำมรู้ 

การรับรู้ 
 

ภาพลักษณ์ของ
ตนเอง 

 

แสดงค่ านิ ยม
ของตนเอง 

 

ช้ี ใ ห้ เ ห็ น
มุ ม ม อ ง ใ ห ม่
ด้ ว ยก ารบ อก
เล่า 

 

ประสบการณ์ 
 

ภาพลักษณ์ของ
ผูอ่ื้น 

 

เพิ่มค่านิยมให้
ผูอ่ื้น 

 

ช้ี ใ ห้ เ ห็ น
มุ ม ม อ ง ใ ห ม่
จากการสัมผสั 

 

หมายเหตุ:   = ไม่เลย  = มาก   = ไม่ค่อยมาก 
สรุป 
การรับรู้     - สามารถสร้างทศันคติไดไ้ม่ค่อยมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประสบการณ์    - สามารถสร้างทศัคติได ้
ภาพลกัษณ์ของตนเอง   - สามารถสร้างภาพลกัษณ์ของตวัเองไดม้าก 
ภาพลกัษณ์ของผูอ่ื้น - สามารถสร้างภาพลกัษณ์จากมุมมองของผูอ่ื้นไม่ค่อย

มาก 
แสดงค่านิยมของตนเอง   - สามารถแสดงค่านิยมของตนเองไดม้าก 
เพิ่มค่านิยมใหผู้อ่ื้น   - สามารถเพิ่มค่านิยมใหผู้อ่ื้นไดไ้ม่ค่อยมาก 
ช้ีใหเ้ห็นมุมมองใหม่ดว้ยการบอกเล่า - ไม่สามารถช้ีใหเ้ห็นมุมมองใหม่ไดด้ว้ยการบอกเล่า 
ช้ีใหเ้ห็นมุมมองใหม่จากการสัมผสั - สามารถช้ีใหเ้ห็นมุมมองใหม่จากการสัมผสัไดม้าก 

ภาพท่ี 3.25 ค าจ  ากดัความนามธรรมของ งู จากมุมมองคนทัว่ไป 
 

 ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความในส่วนท่ีเป็นนามธรรมจากมุมมองของคนทัว่ไปท่ีมีถึงงูว่ามี
ความรู้สึกอยา่งไรเม่ือนึกถึงงู (ภาพท่ี 3.25) 
 

งู

สัตวเ์ล้ือย
คลาน ความ

ศกัด์ิสิทธิ

อ านาจ

น่าเกลียดมัง่คัง่

เจา้เล่ห์

เล้ือย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.26 ค าจ  ากดัความรูปธรรมของ งูจากมุมมองคนทัว่ไป 

 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  าจ  ากดัความในส่วนท่ีเป็นรุปธรรมจากมุมมองของคนทัว่ไปท่ีมีถึงงูวา่มี

ความรู้สึกอยา่งไรเม่ือนึกถึงงู (ภาพท่ี 3.26) 
 
สรุปค ำจ ำกดัควำมรูปธรรมและนำมธรรมของ งูจำกมุมมองคนทัว่ไป 

คนทัว่ไปมองวา่งู เป็นเคร่ืองแสดงอ านาจ ส่ิงศกัด์ิสิทธิ ความเจา้เล่ห์ ซ่ึงมาจากค่านิยมความ
เช่ือและในส่วนท่ีมองว่าเป็นส่ิงท่ีน่าเกลียดนั้ นมาจากความรู้สึกส่วนตัว ซ่ึงทั้ งหมดสามารถ
ปรับเปล่ียนหรือเพิ่มทศัคติใหม่ไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

 
ภาพท่ี 3.27 ความงามและความน่าสนใจของงูส่วนใหญ่ 

งู

ลืน้ไหล

เกลด็ยาว

งู

เกลด็

หนงัลาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.28 ความงามและความน่าสนใจของงูขา้วโพด 
สรุปการจ าแนกแสดงความงามและความน่าสนใจของงูทัว่ไปกบังูขา้วโพด (ภาพท่ี 3.27 – 3.28) 

งูทัว่ไปนั้นมีความงามท่ีตรงกบังูขา้วโพด คือ เกล็ดและลาย ซ่ึงในส่วนของงูขา้วโพดท่ีมี
เพิ่มมากกวา่งูทัว่ไปคือในเร่ืองของสีสัน และความเช่ือง ความเช่ืองในท่ีน่ีคือ งูขา้วโพด มีนิสัยไม่ดุ
ร้ายเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้และเม่ือถูกน ามาเป็นสัตวเ์ล้ียงถูกหยิบจบั ถูกอุม้บ่อยๆจึงเกิดเป็นความเคยชิน
ของงูท าให้งูมีความน่ิงข้ึนหรือคุน้มือ  และในเร่ืองของสีสันโดยทัว่ไปงูนั้นจะมีสีท่ีใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติเพื่อการอยู่รอดแต่ในงูขา้วโพดมีสีสันหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการผสมกนัของยีนสีโดย
มนุษยเ์พื่อดึงดูดใหน่้าน ามาเป็นสัตวเ์ล้ียงและในฐานะท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียงจึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
สีท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติเพราะไม่ตอ้งพลางตวั ไม่ตอ้งล่า ไม่ตอ้งถูกล่า ให้เหลือเพียงแต่มีสีสันท่ี
สดใส น่าสนใจ 
 
ควำมเช่ือง - ผูเ้ล้ียงและผูอ่ื้น  -ไม่ดุร้าย ไม่ต่ืน  
ควำมคุ้นมือ - ผูเ้ล้ียง   -เคยชิน ลกัษณะการถูกจบัถูกอุม้ กลา้มเน้ือผอ่นคลาย 

-ผูอ่ื้น - ไม่เคยชินกบัการจบัถูกอุม้ท่ีมีจงัหวะผิดแปลกไป แต่
ยงัคงนิสัยของความเช่ืองไวคื้อไม่ดุร้ายและไม่ต่ืนแต่ส่ิง
ท่ีแสดงออกคือ การเกร็งของกลา้มเน้ือส่งผลให้เกิดการ
บีบรัดของกลา้มเน้ือบริเวณใตท้อ้ง 

 
 
 

งู

เกลด็

ลาย

สี

เช่ือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.4.2 สรุปการออกแบบ 
สรุป จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้ท าการสืบคน้เน้ือหาท่ีจะมาส่งเสริมในเร่ืองการปรับเปล่ียน

ทัศนคติท่ีมีต่องูท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีพบกับผูค้นในปัจจุบัน จึงท าการสืบค้น ค้นควา้ทัศนคติ
ค าแนะน าจากหลายแห่งซ่ึงต่างกันทั้ งส่ิงแวดล้อมและความเช่ือ หากแต่ส่ิงท่ีพบจากการสรุป
วิเคราะห์แล้วนั้ น ในทุกบทความของทศันคตินั้นจะมีส่ิงหน่ึงท่ีมีเน้ือหาใจความท่ีเหมือนหรือ
คลา้ยคลึงกนันั่นคือส่ิงท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนความคิดเพื่อให้มีมุมมองใหม่ซ่ึงได้น าเป็นท่ีมา
ของการออกแบบและทดลองสร้างสรรค์กระบวนการน าเสนอความงามท่ีมาจากงูขา้วโพดรวมไป
ถึงลวดลาย ขนาด ผิวสัมผสัน ้ าหนักและความรู้สึกซ่ึงมีพื้นฐานมาจากท่ีพบในงูข้าวโพดให้
สอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนทศันคติท่ีเลือกมาใช้ส่ือสารในงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงน ามาทั้งในดา้น 
ลวดลาย สีสัน ลักษณะของผิวสัมผสัเพื่อผลลัพธ์ท่ีชัดเจน รวมถึงวิเคราะห์ทั้ งแนวทางการ
ปรับเปล่ียนทศันคติท่ีจะท าให้ผูส้วมใส่เกิดการปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่องูให้เป็นในเชิงบวกไม่ว่า
จะเป็นในเร่ืองการน าความงามต าแหน่งบนร่างกายและสีสันรวมถึงการน าข้อมูลทั้ งหมดมา
วิเคราะห์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบท าให้เห็นแนวทางท่ีชัดเจนท่ีจะน าไปออกแบบ
เคร่ืองประดบัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยขา้พเจา้ไดเ้ลือกและสรุปแนวทางการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัโดยแบ่งเคร่ืองประดบัออกเป็น 3 กลุ่มคือ เคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริมให้ผูส้วม
ใส่เปล่ียนแปลงทศันคติจากการมองเห็นเคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริมให้ผูส้วมใส่เปล่ียนแปลงทศันคติ
จากการสัมผสัลกัษณะของผิวสัมผสั และเคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริมให้ผูส้วมใส่เปล่ียนแปลงทศันคติ
จากการเล่นผา่นเคร่ืองประดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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บทที ่4 
ผลกำรทดลองวสัดุและแนวทำงกำรออกแบบ 

4.1 แบบร่ำงงำน 2 มิติ และ 3 มิติ 
 4.1.1 แบบร่าง 2 มิติ โครงสร้างภาพรวม 
 ในการออกแบบ แบบร่าง 2 มิติงานเคร่ืองประดับข้าพเจ้าเลือกท่ีจะทดลองจัดวาง
องคป์ระกอบในอนัดบัแรกนั้นซอกแขนและขา ซ่ึงเป็นผลมาจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 3 ท่ีแสดงให้
เห็นถึงผลลพัธ์วา่ ในบริเวณต าแหน่งของขอ้มือเป็นต าแหน่งท่ีงูจะเล้ือยน่ิงบนร่างกายของผูเ้ล้ียงมาก
ท่ีสุด จึงเลือกเป็นช้ินหลกัในการออกแบบ จดัวางองค์ประกอบของแบบร่าง 2 มิติก่อนท่ีจะแตก
แบบร่างเป็นเคร่ืองประดบัช้ินอ่ืนๆ  
 ซ่ึงในการออกแบบร่างงาน 2 มิติ น้ีข้าพเจา้เลือกออกแบบโดยเพื่อให้เห็นภาพรวมและ
ทิศทางของผลงานเค ร่ืองประดับ  โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ สามารถเล่นผ่านงาน
เคร่ืองประดับและไม่เล่นผ่านงานเคร่ืองประดับ ซ่ึงจะครอบคลุมแนวทางการออกแบบคือ 
เคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริมให้ผูส้วมใส่เปล่ียนแปลงทศันคติจากการมองเห็นเคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริม
ให้ผูส้วมใส่เปล่ียนแปลงทศันคติจากการสัมผสัลกัษณะของผวิสัมผสั และ เคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริม
ให้ผูส้วมใส่เปล่ียนแปลงทศันคติจากการเล่นผ่านเคร่ืองประดบั ใช้วสัดุผา้ต่วนใชเ้ทคนิคการยอ้ม
และการปักลายท่ีมาจากการทดลองในบทท่ี 3 
 
 

   ส
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ภาพท่ี 4.1 แบบร่าง 2 มิติ ของเคร่ืองประดบั 1 

 ออกแบบร่างท่ีแสดงถึงการจงัหวะเคล่ือนไหวของงูและต าแหน่งการติดตั้งบนร่างกาย 
(ภาพท่ี 4.1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.2 แบบร่าง 2 มิติ ของเคร่ืองประดบั 2 

 ออกแบบร่างท่ีแสดงถึงการจงัหวะเคล่ือนไหวของงูและต าแหน่งการติดตั้งบนร่างกาย 
(ภาพท่ี 4.2) 

 
 

   ส
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ภาพท่ี 4.3 แบบร่าง 2 มิติ ของเคร่ืองประดบั 3 
 ออกแบบร่างท่ีแสดงถึงการจงัหวะเคล่ือนไหวของงูและต าแหน่งการติดตั้งบนร่างกาย 
(ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพท่ี 4.4 แบบร่าง 2 มิติ ของเคร่ืองประดบั 4 

   ส
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 ออกแบบร่างท่ีแสดงถึงการจงัหวะเคล่ือนไหวของงูและต าแหน่งการติดตั้งบนร่างกาย 
(ภาพท่ี 4.4) 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แบบร่าง 2 มิติ ของเคร่ืองประดบัท่ี 5 
 ออกแบบร่างท่ีแสดงถึงการจงัหวะเคล่ือนไหวของงูและต าแหน่งการติดตั้งบนร่างกาย 
(ภาพท่ี 4.5) 
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4.2 ต้นแบบ (ภาพท่ี 4.6-4.9) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 แบบร่าง 3 มิติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะรูปทรงขนาดของเคร่ืองประดบั ช้ินท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7 แบบร่าง 3 มิติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะรูปทรงขนาดของเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.8 แบบร่าง 3 มิติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะรูปทรงขนาดของเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 4.9 แบบร่าง 3 มิติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะรูปทรงขนาดของเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 
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4.3 ผลกำรทดลองวสัดุ 
จากการทดลองวสัดุชนิดต่างๆ  
- ยางพารา 
 ใหค้วามรู้สึกท่ีแขง็กินไปและจะเปล่ียนสีไดเ้องน ้ายางมีปฏิกิยาต่อวสัดุอ่ืนๆ แหง้ยาก 
- ซิลิโคน  
 ไม่สามารถผสมทรายเพื่อเพิ่มน ้ าหนกัไดเ้น่ืองจากเม่ือผสมทรายแลว้น ้ ายางไม่สามารถไหล
ไดแ้ละถา้ใส่ทรายจ านวนนอ้ยลงท าใหน้ ้าหนกัไม่ถึง 
- ผา้ 
 จากการท่ีเลือกผา้ต่วนเน่ืองจากตวัผวิผา้มีลกัษณะคลา้ยกบัพื้นผวิของงูมากท่ีสุด 
4.4 กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10 การยอ้มผา้ต่วน 
ใชเ้ทคนิคการยอ้มร้อนเน่ืองจากผา้ต่วนเป็นผา้ท่ียอ้มติดยากและไดเ้พิ่มการติดของสีโดย

การใส่เกลือลงไปเล็กนอ้ย (ภาพท่ี 4.10) 
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  ภาพท่ี 4.11 การท ารูปแบบขนาดก่อนจะตดัผา้ 
 
 ตดักระดาษแขง็เพื่อใชเ้ป็นแบบร่างเพื่อน าไปทาบลอกลายลงบนผา้โดยวดัจากขนาดของ
ล าตวัใหส้อดคลอ้งกบัการสวมใส่ (ภาพท่ี 4.11) 

 
 

   ส
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ภาพท่ี 4.12 การปักลายลงบนผา้ 

 การปักลายนั้นจะใชไ้หมปักและลูกปัดปักลงไปบนผา้ท่ียอ้มสีเรียบร้อยแลว้ 
(ภาพท่ี 4.12) 
 

 
ภาพท่ี 4.13 เยบ็ประกอบตวั 

การเยบ็ประกอบตวังูระหวา่งส่วนของลายกบัส่วนทอ้ง (ภาพท่ี 4.13) 
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ภาพท่ี 4.14 การใส่ทราย 

การใส่ทรายลงไปในตวังูโดยค่อยๆใส่ท่ีละนิดและเคาะช้ินงานใหท้รายท่ีอยูข่า้งในอดัแน่น 
(ภาพท่ี 4.14) 
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บทที่ 5 

เคร่ืองประดับเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

ภาพท่ี 5.1 เคร่ืองประดบัเสร็จสมบูรณ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 101 เคร่ืองประดบับริเวณหวา่งขาและจัก๊กะแร้ท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์น 

 

 
ภาพท่ี 102 เคร่ืองประดบับริเวณจัก๊กะแร้ท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์น 
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ภาพท่ี 103 เคร่ืองประดบับริเวณจัก๊กะแร้ท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์น 

 
ภาพท่ี 104 เคร่ืองประดบับนตวันางแบบ 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุป 

ขา้พเจา้รู้สึกถึงความงามของงูขา้วโพดจากการเล้ียง คือแรงผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรค ์
โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสริมใหเ้กิดความชดัเจนในการส่ือสารยิง่ข้ึน ในดา้นของ
รูปแบบงานเคร่ืองประดบันั้น ยงัคงเป็นเร่ืองของสีสัน และรูปทรงของงูขา้วโพด ผา่นความรู้สึกท่ีได้
จากการเล้ียงของขา้พเจา้ รวมถึงการดึงลกัษณะเด่นของงูขา้วโพดให้ออกมาในรูปแบบของงาน
เคร่ืองประดบั การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ชุดน้ี สร้างสรรค์จากการศึกษาและวิเคราะห์
จากงูท่ีขา้พเจา้เล้ียง ขา้พเจา้มีความคาดหวงัว่าการออกแบบงานเคร่ืองประดบัของขา้พเจา้ชุดน้ีจะ
สามารถส่ือสารใหบุ้คคลทัว่ไปไดส้ัมผสัถึงความงามของงูขา้วโพด 

การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นความงามของงูคอร์นของขา้พเจา้ไดดึ้งเอาความงามท่ี

ไดจ้าก สี ขนาด น ้ าหนกั พื้นผิว มาใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยสีขา้พเจา้ใชสี้ในโทน ส้ม 

แดงและเหลือง ใหท้รายในเร่ืองของน ้าหนกั และใชผ้า้ต่วนในเร่ืองของพื้นผวิ  

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในการใชผ้า้ต่วนซ่ึงเป็นผา้ท่ีบาง ล่ืนและเสียหายไดง่้าย ท าใหท้รายท่ีอยูข่า้งในร่ัวออกมาได้

ง่ายจึงควรท่ีจะท าเน้ือผา้ใหห้นาและแขง็แรงมากกวา่น้ี  
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10.เอกสารอ้างองิ 
Fabbaby, สายพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง: ตอนท่ี 8 “เล่ือยคลาน” Corn snack, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://writer.dek-d.com/natty_fab/story/viewlongc.php?id=614841&chapter=8 
Jupiter’moon, Corn, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://pythonserpent.blogspot.com 
SiamReptite.com, 10 อนัดบังูน่าเล้ียง, เขา้ถึงเม่ือ 3 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.siamreptile.com/webboard/topic/20768/page-3 
Tanbabasnake, วา่ดว้ยเร่ืองของงู Corn snake งูน่ารัก, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://tanbabasnake.exteen.com/20111120/corn-snake 
Winmarine, corn snake in Thailand,เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก

http://pirun.ku.ac.th/b521020097/page0.html 
5 มหานิยม, “สุดยอดสัตวแ์ปลกท่ีคนไทยนิยมเล้ียง,” ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

ช่อง 5, 14 กรกฎาคม 2555. 
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แบบฟอร์ม คป. 366 213/2 

ภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ช่ือนกัศึกษา นางสาวชนกกมล อนฆัพชัรินทร์ 

รหสัประจ าตวั 04520222 

อาจารยผ์ูค้วบคุม ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 

วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2556 

 

แบบเสนอหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ 

1.ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์  

(ภาษาไทย) การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีสะท้อนความงามของงูคอร์นในมุมมองของ

ขา้พเจา้ 

(ภาษาองักฤษ)  Jewelry Design that Reflects the beauty of the Corn snake in my view 

 

2. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

การมีสัตว์เล้ียงเป็น เร่ืองท่ีได้รับความนิยมมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพียงแต่

วตัถุประสงคอ์าจจะไม่เหมือนกนั คือ ในอดีตอาจจะเล้ียงสัตวเ์พื่อใชง้าน แต่ปัจจุบนัน้ีนิยมเล้ียงสัตว์

ไวเ้พื่อเป็นเพื่อน สัตวท่ี์นิยมเล้ียงโดยทัว่ไป เช่น สุนขั แมว นกหรือปลา เป็นตน้ ส าหรับสัตวแ์ปลก

จ าพวกท่ีหน้าตาไม่เป็นมิตรหรือถูกกล่าวขวญัในเร่ืองอนัตราย จึงมกัถูกมองขา้มไม่น ามาเล้ียงกนั 

แต่เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป ความเช่ือและความคิดเดิมๆ ของคนเราก็เปล่ียนตาม เพราะปัจจุบนัน้ีเหล่า

สัตวแ์ปลกและหายากตอ้งใชค้วามพยายามในการตามหาหรือน าเขา้จากต่างประเทศท่ีเรารู้จกักนัดี

ในช่ือ “เอกซอติกเพท (Exotic Pet)” ก าลังกลายเป็นท่ีจบัตา เพราะนับวนัความนิยมก็ยิ่งมากข้ึน

เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตวเ์ล่ือยคลาน สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมแปลกๆ แมลง หรือแมแ้ต่สัตวค์ร่ึงบกคร่ึง

น ้ า กลบัพบวา่มีจ านวนผูเ้ล้ียงมากข้ึน ซ่ึงงูถือเป็นสุดยอดสัตวแ์ปลกท่ีคนไทยนิยมเล้ียงติดอนัดบั 1 
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ใน 51 และในต่างประเทศเองก็ไดมี้การจดั 10 อนัดบังูน่าเล้ียงข้ึน โดยการเล้ียงงูหรือคิดจะเลือกเล้ียง

งูนั้ นต้องค านึงถึงหลักอยู่ 4 ประการ คือ 1.นิสัย 2.ขนาด 3.อาหารท่ีใช้เล้ียง และ 4.เหมาะกับ

สภาพแวดลอ้ม เม่ือพิจารณาจากเกณฑด์งักล่าวท าให ้Corn Snack ติดเป็นอนัดบัท่ี 1 ของงูน่าเล้ียง 

Corn Snake (Elaphe guttata) หรืออีกช่ือหน่ึง Red Ratsnake เป็นงูท่ีไดรั้บความนิยมเล้ียง

มากท่ีสุดในบรรดางูตระกูลน้ี เน่ืองจากมีสีสันท่ีสดและลายท่ีสวยงาม นิสัยไม่ดุร้าย เข้ียวไม่คมไม่

ยาว ไม่มีพิษ เกล็ดแข็ง และเรียบล่ืน มีถ่ินก าเนิดส่วนมากอยู่ในภาคตะวนัออกและภาคกลางของ

อเมริกาและดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกอยูใ่นบริเวณป่าสน ทุ่งหญา้ ตน้ไมพุ้่มเต้ียๆ ซอก

หินรังหรือรูเก่าของสัตวฟั์นแทะ มกัออกหากินในเวลากลางคืนหรือพบตามบริเวณบา้นสวน ยุง้ฉาง 

และไร่ขา้วโพด (ท่ีมาของช่ือ) มกัจบัหนูกินเป็นอาหาร Corn Snake จดัเป็นงูขนาดกลาง มีขนาด

ตั้งแต่ 60-180 เซนติเมตร รูปร่างท่ีเปรียวบาง ส่วนหัวเล็กและแคบ ตากลมโต คอสั้ น มีลวดลาย

หลายแบบและสีโทนแดงจนถึงเหลืองขาว2 มีสีปกติทางดา้นหลงัจะมีสีน ้ าตาลอ่อนถึงแดงอิฐและมี

จุดสีน ้ าตาลถึงน ้ าตาลแดงกระจายอยู ่โดยจุดมีขอบสีด า มีลกัษณะสีดา้นหลงัของหวัเป็นรูปตวัวี แต่

ในปัจจุบนัมีคนสนใจเล้ียงมากข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขนัในเร่ืองของสี ซ่ึงสีเกิดจากมียีน (Genes) ท่ี

ควบคุมสีผิวอยู ่3 สี ไดแ้ก่ แดง เหลืองหรือน ้ าตาลและด า สีท่ีเกิดจากการผสมของเม็ดสีทั้งสามสีน้ี 

ท าให้มีผูส้นใจท่ีจะคิดคน้สีใหม่ๆ ท่ีควบคุมสีของงูชนิดน้ี3 จึงท าให้งูชนิดน้ีมีจุดเด่นเร่ืองของสีและ

ท าให้เป็นท่ีสนใจของคนในกลุ่มท่ีนิยมเล้ียงสัตว์แปลก แต่เน่ืองด้วยความท่ีสัตว์ชนิดน้ีเป็น

สัตวเ์ล้ือยคลานและมีรูปร่างท่ีไม่น่ารักเหมือนสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป จึงท าใหค้นส่วนมากท่ีพบเห็นรู้สึกรัง

เกลียดหรือกลัวอาจเกิดจากการถูกปลูกฝังว่า งู คือ สัตว์ดุร้าย รวมถึงเร่ืองของความเช่ือต่างๆ 

                                                           
1 5 มหานิยม, “สดุยอดสตัว์แปลกที่คนไทยนิยมเลีย้ง,” ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5, 14 
กรกฎาคม 2555. 
2 SiamReptite.com, 10 อันดับงนู่าเลีย้ง, เข้าถึงเมื่อ 3 ตลุาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 

http://www.siamreptile.com/webboard/topic/20768/page-3 

3 Fabbaby, สายพันธ์ุสัตว์เลีย้ง: ตอนที่ 8++เลื่อยคลาน++Corn snack, เข้าถึงเมื่อ 1 ตลุาคม 2556, เข้าถงึ

ได้จาก http://writer.dek-d.com/natty_fab/story/viewlongc.php?id=614841&chapter=8 
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เก่ียวกบัเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Corn Snack เป็นงูท่ีเล้ียงง่ายชนิดหน่ึง 

เพราะงูชนิดน้ีมีนิสัยการกินท่ีไม่เร่ืองมากประกอบกบัเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

เน่ืองจากขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีเล้ียงงูชนิดน้ีดว้ยเหตุผลในเร่ืองของสีสันและการด ารงชีวิต

ของมนั ซ่ึงข้าพเจา้เช่ือว่าน้ีก็เป็นเหตุผลของบรรดาผูท่ี้มีความชอบในสัตวเ์ล้ือยคลานประเภทงู

เช่นกนั แต่ยงัมีคนอีกจ านวนหน่ึงท่ีมีความสนใจอยากจะเล้ียง แต่เน่ืองจากไม่เป็นท่ียอมรับจากคน

รอบขา้งทั้งตวัสัตวเ์ล้ียงและตวัผูท่ี้เล้ียงเองดว้ย เหตุผลดงักล่าวท าใหค้วามสวยงามของงูถูกมองขา้ม

ไปกลายเป็นความน่าเกลียดน่ากลวัแทน ในฐานะท่ีขา้พเจา้เป็นบุคคลหน่ึงท่ีเคยผ่านสถานการณ์น้ี 

ขา้พเจา้จึงตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดความงามของงูชนิดน้ีท่ีหลายคนมองขา้มและเห็นแต่ความน่าเกลียด 

โดยจะเน้นไปท่ีเร่ืองความงามของสีสันและการด ารงชีวิตท่ีน่าท่ึง โดยน าจุดเด่นดงักล่าวมาเป็น

แนวทางในการออกแบบและถ่ายทอดผา่นงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงขา้พเจา้คิดวา่ในยุคสมยัท่ีสังคมยึด

ติดกบัแฟชัน่นิยม เคร่ืองประดบัจึงเป็นส่ือกลางหน่ึงท่ีจะสามารถถ่ายทอดความงามต่างๆ ของงูชนิด

น้ีไดดี้และมีความน่าสนใจมากข้ึน สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัวา่จะไดท้  าอะไรเพื่อส่ิงท่ีขา้พเจา้รัก 

 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อออกแบบเคร่ืองประดบัให้ผูพ้บเห็นหรือผูส้วมใส่ไดเ้ห็นถึงความงามของ Corn Snack 

ในอีกมุมหน่ึงของผูเ้ล้ียง นอกจากความน่าเกลียดน่ากลวั 

3.2 เพื่อออกแบบเคร่ืองประดับท่ีเป็นส่ือกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างผูเ้ล้ียง Corn 

Snack กบัผูค้นทัว่ไป 

 

4.   ขอบเขตในการวจัิยหรือการออกแบบ 

4.1  ศึกษาเร่ืองของสีสันจากสีท่ีเกิดตามธรรมชาติและสีท่ีถูกผสมกนัระหว่างยีนของ Corn 

Snack 

4.2  ศึกษาเร่ืองของการด ารงชีวิตของ Corn Snack 

4.3  ศึกษาทศันคติและความเขา้ใจท่ีมีต่อ Corn Snack ระหวา่งผูค้นทัว่ไปกบัผูเ้ล้ียง 

4.4 ศึกษาการถ่ายทอดความงามของ Corn Snack ในมุมมองของผูเ้ล้ียงผา่นงานเคร่ืองประดบั 
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5 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

ดา้นสังคม 

1. สังคมไทยไม่ว่าในสมยัอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็น

สังคมแห่งความเช่ือ ทุกคนมีความเช่ือในเร่ือง

ของเคร่ืองรางและพลังอ านาจล้ีลับ ซ่ึงยงัไม่

สามารถพิสูจน์ได ้ท าให้สัตวบ์างประเภท เช่น งู

ท่ีอยูใ่นความเช่ือนั้นไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาเป็น

สัตวเ์ล้ียง 

 

 

 

2. สังคมไทยในปัจจุบัน น้ีย ังมีความเช่ือท่ี ถูก

ปลูกฝังเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวท่ี์ว่ากนัว่ามีเพียง

สุนัข แมว นกหรือปลาเท่านั้นท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียง 

ส่วนสัตว์ในตระกูลเล้ือยคลาย ดังเช่นงูถือว่า

เป็นสัตวท่ี์น่าเกลียดน่ากลัวไม่สมควรเล้ียงไว้

เป็นสัตวเ์ล้ียง 

 

 

1. ออกแบบเคร่ืองประดบัให้มีปฏิสัมพนัธ์

กับผู ้สวมใส่และผู ้พบเห็นเพื่ อให้ เกิด

กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับ

ความงามและการด าเนินชีวิตของ  Corn 

Snack โดยท าให้เคร่ืองประดบัมีลกัษณะ

ท่ีน่าสนใจดึงดูด เพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน

การเปิดกว้างในเร่ืองการเล้ียงงูชนิดน้ี

มากกวา่ความเช่ือท่ีเป็นงูอีกสายพนัธ์ุหน่ึง 

2. ออกแบบเคร่ืองประดับเพื่อเข้าถึงกลุ่ม

บุคคลเหล่านั้น โดยการหยบิยืน่ความเป็น

แฟชั่นผ่านงานเคร่ืองประดับมาเป็นกล

ยุทธ์ในการถ่ายทอดความงามของ Corn 

Snack เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและรับรู้ถึง

ความงามของงูชนิดน้ีในมุมมองของผู ้

เล้ียง 

ดา้นจิตใจ 

ค่านิยมของเคร่ืองประดบั (สมยัใหม่) ในสังคม

ปัจจุบนัท าหนา้ท่ีเพียงการบอกฐานะหรือความงาม 

ซ่ึงเป็นการส่ือความหมายผ่านความงามท่ียงัไม่

ลึกซ้ึง 

 

- ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีสามารถท าหนา้ท่ีได้

มากกวา่แค่การถ่ายทอดความงามเพียงเท่านั้น 

แต่ในความเป็นจริงเคร่ืองประดบัยงัสามารถ

บ่งบอกบุคลิกหรือความเป็นตัวตนของผูท่ี้

สวมใส่หรือส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ กบัคนรอบ
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ข้างได้อีกด้วย ซ่ึงข้าพเจ้าอยากท่ีจะสร้าง

เคร่ืองประดับท่ีสามารถปรับเปล่ียนมุมมอง

หรือทัศนคติของผู ้คนทั่วไปท่ี มี ต่อ Corn 

Snack ให้ มีในเชิงบวกมากยิ่งข้ึนไม่มากก็

นอ้ย 

 

6. วธีิการศึกษา 

6.1 ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลภาคเอกสารจากบทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 

หนงัสือและอินเทอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั Corn Snack 

6.2 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มท่ีไม่สนบัสนุนในการเล้ียงงูหรือไม่

ชอบหรือกลวังู เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ 

6.3 วิเคราะห์ขอ้มูล หากลยุทธ์ และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีจะท าผูท่ี้เกลียดหรือกลวังูสามารถ

เขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่องูและผูเ้ล้ียงในเชิงบวกมากยิง่ข้ึน 

6.4 ศึกษาประวติัศาสตร์เคร่ืองประดบั เพื่อคน้หาบทบาทและหน้าท่ีใหม่ของเคร่ืองประดบัใน

ฐานะการถ่ายทอดความงามและเร่ืองราวของเคร่ืองประดบัท่ีช่วยยกระดบัจิตใจของผูส้วม

ใส่และผูพ้บเห็น 

6.5 เร่ิมเขา้สู่กระบวนการออกแบบโดยน าความงามของ Corn Snack มาในเชิงทศันธาตุและหา

วธีิส่ือสารท่ีสามารถรับรู้ถึงความงามไดง่้าย 

6.6 ศึกษา ทดลองเทคนิค วสัดุ และพฒันากระบวนการผลิต โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพนัธ์กบั

เคร่ืองประดบั เพื่อใหผู้ส้วมใส่หรือผูพ้บเห็นสามารถเขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่องู

และผูเ้ล้ียงในเชิงบวกมากยิง่ข้ึน 

6.7 ศึกษาขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดบัในเชิงของ 3 มิติ 
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7 แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
7.1 เสนอแบบร่างของโครงการและขอ้มูลเบ้ืองตน้ 8 ตุลาคม 2556 

7.2 น าเสนองาน ต.1 และสรุปขอบเขตท่ีชดัเจน 30-31 ตุลาคม 2556 

7.3 ศึกษาขอ้มูลของ Corn Snack และกลุ่มเป้าหมายแล้วสังเคราะห์

ขอ้มูล เร่ิมออกแบบร่าง (Sketch) 

1 พฤศจิกายน 2556 

7.4 น าเสนองาน ต.2 พฒันากระบวนการออกแบบ 2-3 ธนัวาคม 2556 

7.5 ท าตน้แบบ 3 มิติ (Model) เหมือนจริง 6 ธนัวาคม 2556 

7.6 น าเสนองาน ต.3 พัฒนากระบวนการออกแบบให้ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ พฒันาตน้แบบ 3 มิติ เหมือนจริง และ

เขียนแบบ 

8 มกราคม 2557 

7.7 กระบวนการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบัดว้ยวสัดุจริง 10 มกราคม 2557 

7.8 น าเสนองาน ต.4 ส่งศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง 7 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถส่ือสารกบัผูส้วมใส่และผูพ้บเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ในเร่ือง

ของความงามของ Corn Snack โดยเนน้เร่ืองของสีและทศันธาตุท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั 

8.2 กลุ่มเป้าหมายมีทศันคติท่ีดีข้ึนต่อ Corn Snack และส่งผลมาถึงผูเ้ล้ียงเกิดความภาคภูมิใจ 

9. งบประมาณทีใ่ช้ 

9.1 ค่าเดินทางและหาขอ้มูล 1500 บาท 

9.2 ค่าเอกสารประกอบศึกษา 2000 บาท 

9.3 ค่าวสัดุในการท างาน 2 มิติและตน้แบบ 3 มิติ 3000 บาท 

9.4 ค่าอุปกรณ์ในการผลิตช้ินงานจริง 6000 บาท 

9.5 ค่าเบด็เตล็ด 3000 บาท 

รวม 15500 บาท 
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10. เอกสารอ้างองิ 

Fabbaby, สายพนัธ์ุสัตว์เลีย้ง: ตอนที ่8++เล่ือยคลาน++Corn snack, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556,                 

เขา้ถึงไดจ้าก http://writer.dek-d.com/natty_fab/story/viewlongc.php?id=614841&chapter=8 

Jupiter’moon, Corn, เ ข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  1 ตุ ล า ค ม  2556, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://pythonserpent.blogspot.com 

SiamReptite.com, 10 อั น ดั บ งู น่ า เลี้ ย ง , เข้ า ถึ ง เม่ื อ  3 ตุ ล าคม  2556, เข้ า ถึ งได้ จ าก 

http://www.siamreptile.com/webboard/topic/20768/page-3 

Tanbabasnake, ว่าด้วยเร่ืองของงู Corn snake งูน่ารัก, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงได้

จากhttp://tanbabasnake.exteen.com/20111120/corn-snake 

5 มหานิยม, “สุดยอดสัตวแ์ปลกท่ีคนไทยนิยมเล้ียง,” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์

กองทพับก ช่อง 5, 14 กรกฎาคม 2555. 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 

 ช่ือ – สกุล  นางสาวชนกกมล อนฆัพชัรินทร์ 
วนัเกิด   4 กนัยายน พ.ศ. 2532 
ท่ีอยู ่ 330 ซอยตลาดนางเล้ิง ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ จงัหวดักรุงเทพฯ 

10100 
 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2548  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้ 
   โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ ์จงัหวดั กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย 

โรงเรียนจิตรลดา  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2557  สาํเร็จการศึกษาศิลปะบณัฑิต สาขาภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ  
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
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