
แสงและสี กบัการปลอบประโลมใจ : จากแสงตกกระทบของกระจกสีสู่งานเคร่ืองประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวมณธิดา คุปต์ธนาภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

ภาควชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE EMOTIONAL CONSOLATION OF LIGHT AND COLORS: FROM COLORS AND 

LIGHT OF STAINED GLASS TO JEWELRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Montida Khupthanaporn 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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



คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้ศิลปนิพนธ์เร่ือง “แสงและสี กับการ

ปลอบประโลมใจ: จากแสงตกกระทบของกระจกสีสู่งานเคร่ืองประดบั” เสนอโดย นางสาวมณธิดา 

คุปตธ์นาภรณ์ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

           (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อกพงษ ์ตรีตรง) 

    คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

(อาจารยท์ศัน์ฐรสชง ศรีกลุกรณ์) 

         หวัหนา้ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกลุ) 

  อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

    (อาจารยท์วีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ) 

   อาจารยท่ี์ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คณะกรรมการตรวจและตดัสินศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 

 

1. อาจารยท์ศัน์ฐรสชง ศรีกลุกรณ์ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. สุภาว ี ศิรินคราภรณ์ กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกลุ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วีรวฒัน์ สิริเวสมาศ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณวิภา สุเนตต์า กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เพญ็สิริ ชาตินิยม กรรมการ 

7. อาจารยท์วีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ กรรมการ 

8. อาจารยว์ินิตา คงประดิษฐ ์ กรรมการ 

9. อาจารยภู์ษิต รัตนภานพ กรรมการ 

10. อาจารยช์าติชาย คนัธิก กรรมการ 

11. อาจารยศิ์ดาลยั ฆโนทยั กรรมการ 

12. อาจารย ์ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศว์านิช กรรมการและเลขานุการ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

จ 

หัวข้อโครงการ แสงและสี กบัการปลอบประโลมใจ : จากแสงตกกระทบของกระจกสี 

 สู่งานเคร่ืองประดบั 

ช่ือนักศึกษา นางสาวมณธิดา คุปตธ์นาภรณ์ 

ภาควชิา ออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะ มณัฑนศิลป์ 

ปีการศึกษา 2557 

คาํสําคญั เคร่ืองประดบั แสง สี ประโลมใจ 

 

 

บทคดัย่อ 

 

 โครงการศิลปนิพนธ์น้ีมีจุดประสงคเ์พื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของขา้พเจา้ท่ีไดซึ้มซบัความ

งดงามของแสงท่ีลอดผา่นหนา้ต่างกระจกสีเม่ือเขา้ไปยงัโบสถ ์ปรากฏเป็นแสงสีต่างๆตกกระทบอยู่

บนร่างกาย เกิดเป็นความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบประโลมดว้ยแสงนวลอ่อนท่ีโอบลอ้มร่างกาย 

ผลงานสร้างสรรคน้ี์คือ เรียกร้องการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหว่างช้ินงานเคร่ืองประดบั สีและแสงกบั

ร่างกายผูส้วมใส่เพื่อกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบประโลมจิตใจผ่านรูปแบบ

ผลงานเคร่ืองประดบั                                                   .                         
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to represent my emotional consolation experience through 

jewelry design. The sensational feeling of submerging with light and colors of stained glass 

including the environment of the church has created the sense of emotional tranquility. Therefore 

jewelry pieces in this body of work act as a catalyst and demand the participation of the wearer in 

order to experience the sense of emotional consolation. 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ช 

กติติกรรมประกาศ 

 

โครงการศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ท่ีใหค้วาม

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ขา้พเจา้จึงใคร่อยากขอกล่าวขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ท่ีคอยสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจให้ขา้พเจา้ไดท้าํในส่ิงท่ีรักดว้ย

ความเป็นห่วงและเขา้ใจตลอดมา เพราะมีครอบครัวอยูข่า้งกายจึงทาํใหข้า้พเจา้มีกาํลงัใจอดทนต่อสู้

มาจนถึงวนัน้ีได ้

ขอบคุณอาจารยภ์าควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัทุกๆ ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

ให้ขา้พเจา้ โดยเฉพาะอาจารยท์วีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ ท่ีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ตรวจทาน

และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน และขอบคุณอาจารยอี์กหลายๆ ท่านท่ี

ไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีคอยเป็นห่วงและใหก้าํลงัใจแก่ขา้พเจา้ จนสามารถทาํงานไดลุ้ล่วงตลอดมา 

ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํ แกไ้ขปัญหาร่วมกนั ขอบคุณ

คาํพดูดีๆท่ีมอบกาํลงัใจใหข้า้พเจา้มีแรงในการทาํงานต่อไป 

สุดทา้ยน้ีขอบคุณอุปสรรคและช่วงเวลาทั้งดีและร้ายท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต ท่ีทาํให้ขา้พเจา้

เติบโตและเขม้แขง็ข้ึน กา้วเลก็ๆท่ีขา้มผา่นช่วงเวลาท่ีเลวร้ายไปไดท้าํให้ขา้พเจา้มีความมัน่ใจและ

พร้อมเตม็ท่ีท่ีจะมีกา้วต่อไปท่ียิง่ใหญ่มากกวา่เดิม 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1   ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

กระจกสี หรือ Stained glass windows  เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นประการหน่ึงของโบสถ ์

วิหาร ในศาสนาคริสต ์ การใชก้ระจกสีในสถาปัตยกรรมมีจุดประสงคส์าํคญั 2 ประการ กล่าวคือ 

เพื่อใชรู้ปท่ีปรากฏในกระจกสีเป็นทศันศิลป์ในการส่ือสารบอกเล่าเร่ืองราวในพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ

หรือชีวิตของบรรดานกับุญต่อคริสตชน และใชก้ระจกสีเองเป็นอุปกรณ์ควบคุมแสงให้โบสถห์รือ

วิหารนั้นไม่มืดหรือสว่างเกินไปในขณะเดียวกนักระจกสีท่ีประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม ก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกหรูหราและทาํให้โครงสร้างดูมีสีสันงดงามตามช่วงเวลาของวนั เม่ือแสงท่ีพุ่งผา่นกระจก

สีดงักล่าว ทาํให้บริเวณภายในโดยรอบดูสดใสไปดว้ยสีสันอนัน่าอศัจรรย ์จนเกิดเป็นอารมณ์ท่ี

หลากหลายซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล และจะซึมซาบถึงความสวยงามอนัลึกซ้ึงแห่งสีสัน

ของกระจกสีไดอ้ยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 

ขา้พเจา้เคยมีโอกาสเขา้ไปภายในโบสถ ์ไดซึ้มซบัแสงท่ีลอดผา่นกระจกสีเขา้มาตกกระทบ

ลงบนร่างกาย แสงระยิบระยบัปรากฏเป็นสีต่างๆกระจายตวัอยู่บนร่างกาย เม่ือไดเ้ขา้ไปอยู่ภายใต้

แสงสีเหล่านั้น ส่งผลกระทบต่อจิตใจของขา้พเจา้ เกิดเป็นความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบ

ประโลมด้วยแสงนวลอ่อนท่ีโอบล้อมร่างกายอยู่นั้ น ซ่ึงจากความประทับใจน้ี ข้าพเจ้าจึงนํา

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบั ท่ีจะทาํให้เกิดการ

ระลึกถึงความรู้สึกนั้นอีกคร้ัง 

จากขอ้ความท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัความเป็นเคร่ืองประดบัในความคิดเห็นของ

ขา้พเจ้าท่ีว่า เคร่ืองประดับนอกจากจะให้ความงามแลว้ ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เคร่ืองประดับ

แตกต่างจากวตัถุอ่ืนก็คือ การเช่ือมโยงกบัจิตใจ หรือความสัมพนัธ์ของส่ิงนั้นกบัร่างกาย ขา้พเจา้จึง

ตอ้งการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีก่อใหเ้กิดการระลึกถึงช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการปลอบประโลม

ใจดว้ยแสงสีท่ีส่องผ่านกระจกสีตกกระทบลงสู่ร่างกาย โดยมีรูปร่างรูปทรงจากแสงตกกระทบท่ี

สัมผสักบัร่างกาย นอกจากน้ีแลว้หากเคร่ืองประดบัไดก้ลบัไปอยู่ในสภาพแวดลอ้มภายในโบสถ์

ช้ินงานจะทาํงานร่วมกบัแสงท่ีส่องลงมาและเกิดเป็นมิติใหม่ของแสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย 
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1.2   วตัถุประสงค์ของโครงการออกแบบ 

1.2.1 ออกแบบเคร่ืองประดับเพื่อให้เกิดการระลึกถึงช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ได้รับการปลอบ 

ประโลมดว้ยแสงสีท่ีส่องผา่นกระจกสีบนร่างกาย 

1.2.2 เพื่อขยายบทบาทการทํางานของเคร่ืองประดับโดยทํางานร่วมกับแสงภายใน 

สภาพแวดลอ้มโบสถ ์เกิดเป็นมิติใหม่ของแสงตกกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกาย 

 

1.3   ขอบเขตการศึกษาของโครงการออกแบบ 

 1.3.1 ศึกษาลกัษณะ รูปร่าง ตาํแหน่ง ความสอดคลอ้ง ของแสง สีท่ีตกกระทบลงบนร่างกาย

ท่ีเกิดข้ึนภายในในโบสถ ์

 1.3.2 ศึกษาเน้ือหา รวมทั้งการจดัองคป์ระกอบ เร่ืองราวของกระจกสี ตาํแหน่งของกระจกสี 

รวมทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ท่ีมีผลต่อความรู้สึก ความเช่ือและความหมาย 

 1.3.3 ศึกษาเร่ืองสีในแง่ของจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อ อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย ภายใตก้รอบของ

การปลอบประโลมหรือการไดรั้บกาํลงัใจ 

 1.3.4 ศึกษาเทคนิคและวสัดุในการถ่ายทอดแสงสีท่ีตกกระทบในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

สะทอ้น การกระจาย การหกัเห หรือการผสมของสี เป็นตน้ 

 1.3.5 ศึกษารูปแบบการนาํเสนอผลงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัร่างกายแลว้ก่อให้เกิดการระลึก 

ถึงความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบประโลม 

 

1.4   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลงานเคร่ืองประดับท่ีกระตุน้ให้เกิดการระลึกถึงช่วงเวลาท่ีขา้พเจ้าได้รับการปลอบ

ประโลมใจดว้ยแสงท่ีตกกระทบผา่นกระจกสีลงสู่ร่างกาย โดยช้ินงานไดเ้ป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการ

ระลึกถึงช่วงเวลาดงักล่าว และการทาํงานร่วมกนัระหวา่งแสงท่ีส่องลงมาบนช้ินงานเกิดเป็นมิติใหม่

ของแสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนบนร่างกาย จากประสบการณ์การสวมใส่ช้ินงานขา้พเจา้ทาํให้ระลึกถึง

ช่วงเวลาหน่ึงในอดีตและเกิดมุมมองใหม่ต่อแสงตกกระทบท่ีปรากฏบนร่างกาย 
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บทที ่2 

การรวบรวมและศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

2.1   การทบทวนวรรณกรรม0

1 

2.1.1   ประวติัความเป็นมางานกระจกสี 

Stained Glass เป็นช่ือเรียกเทคนิคการทาํกระจกสี โดยการตดักระจกสีต่างๆใหเ้ป็นรูปร่าง

ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้แลว้ทาํการบดักรีเช่ือมต่อให้ติดกนัดว้ยตะกัว่ หรือรางโลหะ เป็นงานท่ีมาก

ด้วยคุณค่าในการแสดงความคิดเพื่อการสร้างสรรค์ งานกระจกสีได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์เม่ือ

ประมาณ 10 กวา่ศตวรรษมาแลว้ โดยใชส้าํหรับตกแต่งวดัและโบสถท์างคริสตศ์าสนาในทวีปยโุรป 

และมีช่ือเสียงจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปกรรมในสมยัโกธิค (Gothic) ประมาณศตวรรษท่ี 12 

ถึง 14 (ภาพท่ี 2.1) ศิลปกรรมในสมยัโกธิคถือว่าเป็นยคุสมยัท่ีสาํคญัและไดรั้บการยอมรับว่างาน

ประดบักระจกสีเฟ่ืองฟสููงสุด เพราะมีลกัษณะพิเศษเก่ียวกบัแสงท่ีส่องสวา่งและความศรัทธาเช่ือใน

ศาสนา ต่อมาศิลปะกระจกสีไดถู้กทาํลายลา้งชาํรุดเสียหายในช่วงระยะเวลาหน่ึง จึงถูกเรียกว่าเป็น

ศิลปะท่ีสูญหายถึงแมว้่ากระบวนการผลิตจะไม่เคยสูญหายไปก็ตาม ความรู้สึกของคนทัว่ไปไดเ้ก็บ

รักษางานศิลปหตัถกรรมอนัทรงคุณค่าน้ีไวใ้หค้งอยู ่และไดพ้ฒันาสร้างสรรคใ์นแนวปัจจุบนั  

 

 

ภาพท่ี 2.1   หนา้ต่าง “พระคมัภีร์คนยาก” ท่ี มหาวหิารแคนเตอร์บรี ศตวรรษท่ี 13 

(ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Canterbury_ 

Cathedral_020_PoorMans_Bbible_Window_01.jpg/640pxCanterbury_ 

Cathedral_020_Poor_Mans_Bbible_Window_01.jpg) 

                                                            
1 โชติรส โกวทิวฒันพงศ ์.เข้าใจโบสถ์ฝร่ัง ศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพนิ์ยมวทิยา, 2537 
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การฟ้ืนฟูศิลปะโกธิคในศตวรรษท่ี 18 และ 20 งานกระจกสีไดพ้ฒันากา้วหนา้ข้ึนมาก การ

ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูงไดก้ลบัมายิ่งใหญ่อีกคร้ังหน่ึงดว้ย เป็นระยะแห่งความเจริญรุ่งเรืองท่ีทวี

ข้ึนและการมีรสนิยมในการทาํงานท่ีประณีตเพิ่มข้ึนกว่าเดิม ในยโุรปเตม็ไปดว้ยโบสถง์านกระจกสี 

รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆก็มีการจดัทาํงานกระจกสีประกอบกนัอย่างแพร่หลาย เช่น ภตัตาคาร โรง

ภาพยนตร์ สถานีรถไฟ ตลอดจนบา้นพกัอาศยัท่ีตอ้งการความหรูหราฟุ่ มเฟือย ในศตวรรษท่ี 19 

(ภาพท่ี 2.2) การทาํหนา้ต่างเป็นเคร่ืองตกแต่งภายในบา้นไดรั้บความนิยมอย่างสูงโดยมีลกัษณะ

ลวดลายพื้นฐานท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และลวดลายเรขาคณิตแบบต่างๆ รวมทั้งเน้ือหาทางความเช่ือ

ทางศาสนา ซ่ึงกระจกท่ีนิยมใชเ้ป็นพวกบีเวลส์ (Bevels) คือกระจกท่ีมีริมหรือขอบเอียดลาด และ

กระจกเพชรพลอย (Jewels) เพื่อใหเ้กิดประกายแสง 

 

 
ภาพท่ี 2.2   หนา้ต่างโดยบริษทัฮีทนั บตัเลอร์และเบนย ์ท่ีมหาวหิารปีเตอร์เบอร์ก ในศตวรรษท่ี 19 

(ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Peterborough_Cathedral_ 

glass_01_a.JPG/79px-Peterborough_Cathedral_glass_01_a.JPG) 

 

ในฝร่ังเศสไดพ้ฒันาการใช้ซีเมนต์และEpoxyเพื่อทาํให้กระจกติดแน่น และเทคนิคน้ีได้

กลายมาเป็นส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนัศิลปะกระจกสีมี

ความรุ่งเรืองมากเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ช่างหัตถกรรมกระจกสีไดรั้บการส่งเสริมรูปแบบการ

ทาํงานให้ง่ายข้ึน และไดส่้งงานหนา้ต่างท่ีเก่ียวกบัศาสนาไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจาํนวน

มาก ชาวอเมริกนัเร่ิมตน้งานกระจกสีเพ่ือเป็นงานอดิเรก มีการจดัทาํตารางและหนงัสือเก่ียวกบังาน

กระจกสีเผยแพร่วิธีการสอน ขั้นตอนการทาํงานสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิต 
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และสาํหรับผูท่ี้อยูห่่างไกลจากโรงเรียนท่ีทาํการสอนกระจกสีหรือผูท่ี้มีเวลานอ้ยสาํหรับการฝึกงาน 

ผูเ้ร่ิมตน้แต่ละคนจะไดรั้บการฝึกให้ทาํเก่ียวกบัโคมไฟ และหนา้ต่างหรือประตูขนาดเลก็ กระจกสี

เร่ิมตน้ในการใชสี้อยา่งอิสระและมีลกัษณะเฉพาะตน มนัเป็นงานอดิเรกขั้นตน้ท่ีสามารถแสดงผล

และมีอิทธิพลกบังานในศตวรรษท่ี 19 ท่ีผา่นมาน้ี ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการออกแบบลวดลายมาก

ข้ึน ส่วนใหญ่จะแสดงภาพเร่ืองราวเก่ียวกบัดอกไม ้นก และภาพธรรมชาติท่ีมีความละเอียดและ

ซบัซอ้น โดยเร่ิมตน้ศึกษาวิธีการกบัผูฝึ้กอาชีพก่อน ในปี ค.ศ. 1960 จึงมีการเปิดโอกาสฝึกอาชีพแก่

คนทัว่ไปตามสถานท่ีต่างๆ การเร่ิมตน้ประดิษฐ์งานกระจกสีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากข้ึนใน

หลายๆประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ซาอุดิอารเบีย เป็นตน้ 

ในสหรัฐอเมริกางานกระจกสีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง ในระหว่างนั้นมีโรงงานผลิตกระจก

เกิดข้ึนมากมาย เป็นผลให้ผูป้ระกอบการด้านน้ีมีช่ือเสียงโด่งดังคือ หลุยส์ คอมฟอร์ท ทิฟฟาน่ี 

(Louis Comfort Tiffany) และ จอห์น ลา แฟรจ ์(John La Farge) ไดท้าํการพฒันาทดลองผลิตกระจก

สีชนิดใหม่ข้ึนเรียกว่า “โอพสัเลสเซนท”์ (Opalescents) กระจกชนิดน้ีมีความแตกต่างจากกระจก

เรียบท่ีผลิตข้ึนในยโุรป มนัรับแสงไดดี้ ไม่ใส และมีคุณภาพ ทิฟฟาน่ีไดจ้า้งนกัออกแบบจาํนวนมาก

ให้เป็นผูท้าํงานต่างๆในห้องศิลปะ ใชเ้วลาศึกษากระจกชนิดน้ีเพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆให้มาก

ข้ึน งานของทิฟฟาน่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถนาํมาประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองใชภ้ายใน

บา้น (ภาพท่ี 2.3) ทาํใหมี้ความยัง่ยนืและเป็นท่ีนิยมในระยะยาว 

  

ภาพท่ี 2.3   "WISTERIA" TABLE LAMP by Tiffany 

(ท่ีมา : http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e4/47/14/ 

e4471404fa0e47fa4f7cccb52912a9a0.jpg) 
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 ประเทศไทยศิลปะแบบโกธิคไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการสร้างสรรคง์านสถาปัตยกรรม ใน

สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศจ์กัรี โดยโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างอารามหลวงตามแบบอยา่งตะวนัตก ท่ี

นิยมสร้างเป็นศาสนสถานในคริสต์ศาสนาข้ึนท่ีวดันิเวศธรรมประวติั ตั้งอยู่บนเกาะลอย ตาํบล    

บางเลน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยช่างชาวฝร่ังเศส นอกจากน้ีวดัต่างๆทาง

คริสตศ์าสนาไดมี้การนาํภาพประจกสีท่ีทาํข้ึนในประเทศฝร่ังเศสมาประดบัตกแต่งโบสถห์ลายแห่ง

ตามจงัหวดัต่างๆในประเทศไทย ซ่ึงโบสถ์เหล่าน้ีมีความเก่าแก่แต่งานกระจกสีก็ยงัคงความงาม

ตระการตาดว้ยพลงัแสงสีของกระจกอยูเ่ช่นเดิม ซ่ึงสามารถช่ืนชมไดจ้ากวดัต่างๆในกรุงเทพฯและ

ต่างจงัหวดัเช่น วดัคาธอลิค จงัหวดัจนัทบุรี วดัพระคริสต์หฤทยั จงัหวดัราชบุรี วดักาลหว่าร์ วดั

นกับุญฟรังซิสเซเวียร์และวดัคอนเซ็ปชญั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

 

2.1.2   ความหมายและความสาํคญัของงานกระจกสี 

กระจกสี คือการสร้างสรรคง์านศิลปหัตถกรรมประเภทหน่ึง ท่ีใชก้ระจกสีเป็นวสัดุหลกัท่ี

สาํคญัในการสร้างสรรคค์วามงดงามตระการตาแห่งคุณค่าของผลงาน โดยการนาํกระจกสีมาตดัให้

เป็นช้ินๆตามขนาดและรูปทรงท่ีตอ้งการ ต่อจากนั้นจึงยึดให้ติดกนัดว้ยตะกัว่บดักรีหรือรางโลหะ 

ซ่ึงวสัดุทั้ง 2 ชนิดน้ีจะทาํหนา้ท่ียดึกระจกและเป็นโครงสร้างหลกัของช้ินงานไปพร้อมกนัในตวัเอง 

การทาํให้กระจกแต่ละช้ินยึดติดกนัไดต้ามตอ้งการน้ีเป็นผลให้สามารถประดิษฐ์ผลงานไดห้ลาย

ลกัษณะ เช่น ในลกัษณะเป็นแผ่นเรียบ แผ่นโคง้ การประกอบมุม เป็นตน้ จึงสามารถพฒันาเป็น

ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบตามแนวความคิดของผูป้ระดิษฐ์คิดคน้ ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

ความงดงามอนัแสดงถึงคุณค่าของงานกระจกสีท่ีหาศิลปะใดเสมอเหมือนไดย้าก ก็คือ

ความ สัมพนัธ์ของพลงัแสงสีของกระจกท่ีปรากฏในองคป์ระกอบของช้ินงานนั้น ซ่ึงจะแสดงให้

เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือมองจากบริเวณท่ีมืดและมีแสงสว่างจากภายนอกส่องกระทบกระจกสี แลว้

สะทอ้นพลงัของแสงสีต่างๆ ปรากฏใหเ้ห็นความสว่างสุกใส แวววาว ระยบิระยบัประสานกนัอยา่ง

งดงามตระการตา ซ่ึงความงดงามดงักล่าวสร้างความประทบัใจให้แก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นเป็นอย่างยิ่ง 

ดงันั้นเม่ือใดท่ีแสงสว่างเปล่ียนแปลงไป ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นความงดงามของกระจกและสีสันต่างๆ

กจ็ะเปล่ียนไปดว้ย เพราะขาดสมัพนัธ์ภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัแสงสวา่ง ปรากฏการณ์เหล่าน้ีจะเปล่ียนไป

เม่ือยนืในบริเวณท่ีสวา่ง ซ่ึงทาํใหภ้าพท่ีปรากฏเปล่ียนไปในทางตรงกนัขา้ม มีสีมืดมวัและทึบแสง 

ภาพกระจกสีเป็นงานศิลปกรรมประเภทหน่ึง ท่ีมีความงดงามและเจริญรุ่งเรืองมากจน

แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของงานศิลปะในสมยัโกธิค ท่ีประดิษฐข้ึ์นเพ่ือใชป้ระดบัตกแต่งประตู 

หนา้ต่าง และช่องว่างของผนงัอาคารโบสถว์ิหารในคริสตศ์าสนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความเช่ือ
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และศรัทธาในพระเจา้ โดยเช่ือว่าพลงัแห่งแสงสีเหล่านั้นเป็นแสงสีแห่งสวรรค ์เป็นหนทางท่ีจะ

ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ โบสถว์ิหารต่างๆจึงมีการเจาะประตู หน้าต่าง และช่องว่างเป็นจาํนวนมากเพื่อ

ประสงค์ให้เกิดการส่องสว่างของแสงสีเขา้มาในอาคารท่ีมีความมืดทึบ ทาํให้มีการประดบัดว้ย

กระจกสีมากข้ึนตามจาํนวนช่องว่างเหล่านั้น สร้างความโอ่อ่า สง่างาม ตรึงตาตรึงใจแก่ผูท่ี้ได้

ประสบพบเห็นตั้งแต่อดีตตราบจนทุกวนัน้ี 

 

2.1.3   การสร้างสรรคง์านกระจกสี 

ในศิลปะแบบโกธิคท่ีฝร่ังเศสเป็นผูริ้เ ร่ิมข้ึน แสงสว่างเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของ        

พระผูเ้ป็นเจา้ โบสถ์จึงตอ้งเป็นท่ีรวมของแสงสว่างจากดวงอาทิตยใ์ห้ไดม้ากท่ีสุด การเจาะผนัง

โบสถใ์ห้มีช่องว่างมากข้ึน เป็นท่ีมาของศิลปะการทาํกระจกสี เพราะสีต่างๆก็คือแสงสว่างท่ีแปลง

กายมาในอาภรณ์ท่ีงดงาม การใช้สีในกระจกสีเพ่ือทาํหน้าต่างของโบสถ์ในแต่ละทิศนั้น ไม่ได้

เลือกใชสี้ตามใจชอบของนายช่างหรือจิตรกร แต่ข้ึนอยู่กบัตาํแหน่งของหน้าต่าง กบัเส้นทางเดิน

ของดวงอาทิตย ์ในแต่ละวนั ในแต่ละจุดในโบสถ ์และยงัตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของสีแต่ละสีท่ี

สามารถจบัแสงอาทิตยใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ในแต่ละตาํแหน่ง แต่ละขณะ พร้อมกบัการรักษาความหมาย

อนัเป็นสัญลกัษณ์ของส่วนต่างๆของโบสถ ์นายช่างเอกผูส้ร้างโบสถ ์จะพยายามสุดความสามารถ

ของเขาในการท่ีจะทาํใหโ้บสถเ์ป็นเสมือนภาพจาํลองของเมืองเยรูซาเลม็สวรรค ์ดงันั้นตาํแหน่งของ

กระจกสีแต่ละช้ินท่ีมาต่อกนัเป็นหน้าต่าง จึงมีความสําคญัและตอ้งสามารถทอแสงประกายส่อง

สวา่งภายในโบสถ ์ในแต่ละชัว่โมงของวนั และในแต่ละฤดู เช่นบานหนา้ต่างกระจกสีท่ีโบสถเ์มือง

ชาร์เตรอะ (Chartres) ในฝร่ังเศส (ภาพท่ี 2.4) เม่ือแสงส่องผา่นทางดา้นทิศตะวนัออกเขา้สู่โบสถ ์จะ

สาดแสงไปถึงดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงมีหนา้ต่างกระจกสีบานใหญ่ท่ีเป็นภาพจิตรกรรมเก่ียวกบัจกัรราศี

ทั้งสิบสอง และจะหยดุอยูท่ี่สญัลกัษณ์ของแต่ละราศีจนครบทุกสญัลกัษณ์ เป็นความงามน่าอศัจรรย ์

 
ภาพท่ี 2.4   บานหนา้ต่างกระจกสี (ทิศตะวนัตก) ท่ีโบสถเ์มืองชาร์เตรอะในฝร่ังเศส 

(ท่ีมา: http://www.paradoxplace.com/Photo%20Pages/France/Chartres/West_Windows/W-

Rose_Images/800/WRose_Central-Sept07-D3974sAR800.jpg) 
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หนา้ต่างกระจกสีในโบสถ ์จะมีเป็นทรงสูงใหญ่ และเป็นหนา้ต่างวงกลมวงมหึมา ซ่ึงเป็น

เสมือนภาพของกงจกัรแห่งชีวิต หรือดอกกุหลาบใหญ่ เป็นดอกไมแ้ห่งแสงสว่าง หนา้ต่างวงกลม

เหล่าน้ี ความจริงก็พฒันามาจากภาพขยายและคล่ีบานของดอกไมใ้นธรรมชาตินัน่เอง และเป็นท่ีมา

ของกฎพื้นฐานต่างๆทางคณิตศาสตร์ 

หนา้ต่างวงกลมดอกใหญ่ดา้นทิศเหนือ กระจกสีจะมีสีโดยรวมเป็นสีนํ้ าเงินเขม้ ซ่ึงเป็นสี

ของทอ้งฟ้ายามราตรี มีดวงดาวกระจายเตม็ และมีดาวเหนือทอแสงสุกปลัง่ หนา้ต่างกระจกวงกลม

ของทิศน้ี โดยทัว่ไปจะขยายวงออกจากศูนยก์ลางตามอตัราส่วนในสูตรคูณของเลข 8 เพราะเลข 8 

อาจหมายถึงความไม่ส้ินสุด ความเป็นนิจนิรันดร เหมือนทอ้งฟ้ายามราตรี ท่ีให้ภาพของจกัรวาล

นอกโลกอนัจาํกดัของเรา หนา้ต่างวงกลมดา้นทิศใต ้กระจกจะมีสีท่ีโดยรวมเป็นสีเหลือง ซ่ึงเป็นสี

ของแสงสวา่งเท่ียงวนั และตวัเลขท่ีใชเ้ป็นหลกัในการทาํหนา้ต่างกระจกสี จะเป็นเลข 4 ซ่ึงเป็นภาพ

ของระเบียบ ความกลมกลืนและความมัน่คงของโลก เปรียบไดก้บัความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ในฤดูร้อน หรือความสมบูรณ์แบบของพระเจา้ อนัเห็นไดจ้ากงานเนรมิตของพระองค ์ทิศตะวนัตก 

หนา้ต่างกระจกจะใชสี้โดยรวมเป็นสีแดง เพราะเป็นสีของดวงอาทิตยย์ามเยน็ โดยทัว่ไปตวัเลขท่ีใช้

เป็นหลกั คือ เลข 12 ซ่ึงเป็นรากฐานของกฎของดวงดาวต่างๆ เลข 12 ยงัหมายถึงราศี หมายถึง 12 

เผา่ของชาวอิสราเอล (ในยคุนั้น) หมายถึงจุดจบของวงโคจรของดวงอาทิตย ์ส่วนหนา้ต่างกระจกสี

ดา้นตะวนัออก คือ ตรงหัวโบสถน์ั้น จะไม่เป็นทรงกลม แต่เป็นทรงสูงโคง้แหลม และจะมีหลาย

บานบนผนังโคง้ สีโดยรวมในหน้าต่างกระจกจะเป็นสีเขียว เรารู้ว่า ในสายรุ้งกินนํ้ า สีเขียวอยู่

ระหว่างสีนํ้ าเงินและสีเหลือง คือแบ่งส่วนมาจากสองสีน้ีเหมือนทิศตะวนัออกในโครงสร้างของ

โบสถ ์จะขั้นอยูร่ะหวา่งทิศเหนือและทิศใต ้เม่ือไดท้ฤษฎีและเทคนิคพื้นฐานในการทาํกระจกสีแลว้ 

ก็ตอ้งหาเน้ือหาท่ีลง จะเป็นภาพจิตรกรรมในท่ีสุด เน้ือหาต่างๆจะไดม้าจาคมัภีร์เก่าและใหม่ จาก

ชีวิตนกับุญ หรือ จากธรรมชาติรอบขา้ง 

การทาํหนา้ต่างกระจกสี มีจุดบอด (ภาพท่ี 2.5) คือเม่ือมองหนา้ต่างกระจกสีเหล่าน้ีจาก

ภายนอกโบสถ ์เราจะเห็นแค่โครงของมนั โครงน้ีทาํจากโลหะผสมตะกัว่ ซ่ึงเป็นตวัเช่ือมกระจกช้ิน

เล็กช้ินนอ้ยเขา้ดว้ยกนั แต่เราจะไม่เห็นเป็นภาพอะไรเลย แมแ้ต่สีก็มองไม่ไดช้ดัเจน ว่าสีอะไรแน่ 

จะเห็นเพียงสีทึมๆเท่านั้น เน่ืองจากมนัอยูใ่นตาํแหน่งทวนแสงกบัสายตาเรา จนกว่าจะเดินเขา้ไปใน

โบสถแ์ลว้ นั่นแหละ จึงจะเห็นเป็นภาพในแสงสีท่ีสวยงาม เช่นน้ีชวนให้นึกว่า หนา้ต่างกระจกสี 

เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของภายในจิตคนซ่ึงจะสว่างสดใสเม่ือหัวใจนั้นตั้งอยู่ในความดี ในศีลธรรม

จรรยา 
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ภาพท่ี 2.5   จากดา้นนอกหนา้ต่างของ Strasbourg Cathedral  

(ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Strasbourg_Cathedral_-

_Stained_glass_windows_from_outside_-_detail_2_%287684357530%29.jpg) 

 

สรุปไดว้า่ การเลือกใชสี้ในงานกระจกสีสมยันั้น ข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งของหนา้ต่างกบัทิศทาง

ของดวงอาทิตย์ และมีการคาํนึงถึงคุณสมบัติของสีแต่ละสีท่ีจะนํามาใช้ และยงัรักษาไว้ซ่ึง

ความหมายอนัเป็นสัญลกัษณ์ของส่วนต่างๆของโบสถ ์ ลวดลายท่ีนาํมาประดบัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ศาสนา ความเช่ือหรือภาพบรรดานักบุญต่างๆ ซ่ึงความพิเศษอีกอย่างหน่ึงอยู่ท่ีการทาํงานร่วมกนั

ของกระจกสีและแสง เม่ือเรามองจากภายนอกจะเห็นเพียงโครงลวดท่ีเป็นขอบลายเท่านั้น แต่เม่ือ

เขา้ไปอยู่ภายในท่ีท่ีแสงน้อยและมืดกว่าดา้นนอก ภาพกระจกสีจะเปล่งประกายแสงเจิดจา้ทาํให้

มองเห็นสีสันและเร่ืองราวท่ีอยู่ในงานอย่างชดัเจน และขณะท่ีแสงภายนอกสว่างน้อยกว่าภายใน

โบสถ ์ก็ยงัสามารถมองเห็นกระจกสีในลกัษณะท่ีเหมือนเป็นภาพวาดอีกดว้ย  และเน่ืองจากความ

พิถีพิถนัในการสรรคส์ร้างกระจกแต่ละบานข้ึนนั้น ก่อให้เกิดเป็นแสงสีท่ีสวยงามตราตรึงใจผูท่ี้ได้

เขา้ไปชมยิ่งนกั ซ่ึงปัจจุบนัการใชสี้ในงานกระจกสีไดมี้มากข้ึน ซ่ึงสีแต่ละสีก็มีความหมายและให้

ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นเราจึงตอ้งศึกษาอิทธิพลสีเพื่อหาว่าสีส่งผลกระทบต่อมนุษย์

อยา่งไรบา้ง ก่อนนาํไปใชใ้นการออกแบบต่อไป 

 

2.2   การเกบ็และศึกษาข้อมูลภาคสนาม 

2.2.1   รวมรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกสถานท่ี  

ศาสนสถานท่ีตรงตามจุดประสงคแ์ละขอบเขตของขา้พเจา้ ภายในจะตอ้งมีการประดบัดว้ย

งานกระจกสีและก่อเกิดเป็นเป็นแสงท่ีทาํให้การหวนระลึกถึงความทรงจาํเก่ียวกับการปลอบ

ประโลมใจของขา้พเจา้ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีสาํรวจจริงและหาขอ้มูลเพิ่มเติม

จากในอินเตอร์เน็ต โดยเกณฑ์การเลือกสถานท่ีท่ีตอ้งการนั้นข้ึนอยู่กบัการวิเคราะห์อารมณ์หรือ
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ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของขา้พเจา้ ขณะเขา้ไปสาํรวจภายในโบสถแ์ต่ละแห่งนั้น โดยแบ่งออกเป็น 4 

สถานท่ีดงัน้ี  

 

1) อาสนวิหารอสัสมัชญั 

 

ภาพท่ี 2.6   ภายนอกโบสถอ์สัสมัชญั 

 

อาสนวิหารอสัสมัชญั (ภาพท่ี 2.6) หรือ โบสถอ์สัสัมชญั ซอยเจริญกรุง เขตบางรัก ถนนโอ

เรียนเต็ล มีความเก่าแก่ถึง 200 กว่าปี ถูกสร้างคร้ังแรกโดยบาทหลวงปาสกลั ในราวปี พ  .ศ .  2352 

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระนางมารีย ์หรือพระนางมารีอา ท่ีไดอ้สัสัมชัญ หรือก็คือการ

ไดรั้บการอญัเชิญข้ึนสวรรคท์ั้งกายและวิญญาณ เม่ือสร้างโบสถแ์ลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2365 ในปี

ถดัไปกไ็ดรั้บการสถาปนาเป็น อาสนวิหารอสัสมัชญั  

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2485 เกิดสงครามข้ึน เคร่ืองบินท้ิงระเบิดในบริเวณวดั ทาํใหอ้าคารต่างๆ

รอบวดัได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บา้นคริสตงับริเวณนั้นถูกเผาทาํลายหมด อาสนวิหาร

ดา้นซ้ายไดถู้กระเบิดทาํให้ไดรั้บความเสียหายมาก ทั้งกาํแพง ประตูหน้าต่าง ประจก ทาํให้ตอ้ง

ซ่อมแซมทั้งหมด 
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ภาพท่ี 2.7   บรรยากาศภายในโบสถอ์สัสมัชญั 

 

 
ภาพท่ี 2.8   งานกระจกสีภายในโบสถอ์สัสัมชญั 

 

โบสถ์หลงัปัจจุบนัน้ีถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2452 เพื่อรองรับการขยายตวัของ

คริสตศ์าสนิกชนท่ีมีเพิ่มมากข้ึน โดยมีสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 

วสัดุท่ีใชส้ร้างเช่นหินอ่อนและกระจกสีนั้นก็สั่งมาจากประเทศฝร่ังเศสและอิตาลี ดว้ยศิลปะแบบ

เรอเนซองส์ของอิตาลี ทาํใหโ้บสถแ์ห่งน้ีมีความงดงามอยา่งมาก โดยมีความสูงตั้งแต่ยอดหอคอยจด

พื้น 32 เมตรด้วยกัน ส่วนด้านในผนังและเพดานก็งดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและ

ประติมากรรมปูนป้ันท่ีแสดงถึงเร่ืองราวความเช่ือของทางศาสนาคริสตอ์ยูภ่ายใน (ภาพท่ี 2.7) และมี

ศิลปะกระจกสีจาํนวน 46 บาน (ภาพท่ี 2.8)  พร้อมดว้ยโรสวินโดว ์(Rose Window) ในปี พ.ศ. 2527 

อาสนวิหารแห่งน้ียงัเคยไดมี้โอกาสรับเสดจ็สมเดจ็พระสนัตะปาปาจอห์นปอลท่ี 2 ดว้ย  
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2)   วดัแม่พระลูกประคาํหรือวดักาลหวา่ร์  

 

 

ภาพท่ี 2.9   ภายนอกวดัแม่พระลูกประคาํ 

 

ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา ซอยวานิช 2 ถนนโยธา แขวงตลาดนอ้ย เขตสัมพนัธ์วงศ ์โดย

ภายหลงัการเสียกรุงคร้ังท่ีสอง ชาวโปรตุเกสท่ีนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอริกจาํนวนหน่ึง 

ได้อพยพมาตั้ งบ้านเรือนท่ีบริเวณตลาดน้อยริมฝ่ังแม่นํ้ าเจ้าพระยา แต่ในระหว่างนั้ นยงัหา         

ศาสนสถานสาํหรับทาํพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได ้

ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนา

กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแลว้ พระองคจึ์งทรงพระราชทานท่ีดินบริเวณนั้นให ้จึงไดส้ร้างวดัข้ึน

ในปี พ.ศ. 2330 นั้นเอง และเน่ืองจากมีกางเขนตั้งอยูท่ี่สุสานบริเวณดา้นหลงัของวดั จึงเรียกกนัตาม

ช่ือของภูเขาท่ีพระเยซูถูกตรึงกางเขนว่า "กาลวารีโอ " ซ่ึงภายหลงัขนานนามวดัน้ีว่า "วดักาลหว่าร์" 

(ภาพท่ี 2.9) 

เม่ือเวลาล่วงเลยไปวดัแห่งน้ีก็ไดท้รุดโทรมลง ในปี พ.ศ. 2382 จึงไดมี้การร้ือถอนและ

สร้างใหม่เป็นวดัคร่ึงอิฐคร่ึงไม ้และไดเ้ปล่ียนช่ือวดัแห่งน้ีเป็น "วดัแม่พระลูกประคาํ " ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2407 ไดเ้กิดไฟไหมว้ดั และในปี พ.ศ. 2433 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดมี้การร้ือวดัแลว้ทาํการ

สร้างใหม่ ซ่ึงกคื็อโบสถห์ลงัปัจจุบนันั้นเอง 
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ภาพท่ี 2.10   บรรยากาศภายในโบสถก์าลหวา่ร์ 

 

โบสถท่ี์เห็นกนัอยูใ่นตอนน้ีเป็นโบสถห์ลงัท่ี 3 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบนีโอโกธิค

ท่ีสวยงาม โดยผนงัเป็นการก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ ไม่ใชเ้หลก็และเสาเขม็ ท่ีเพดาน มีดาวประดบั

เป็นลกัษณะทอ้งฟ้า และภายในตกแต่งกระจกสีเป็นเร่ืองราวในคมัภีร์ทั้งพระธรรมใหม่และพระ

ธรรมเก่าท่ีสวยงาม (ภาพท่ี 2.10) 

 

3) วดันกับุญฟรังซิสเซเวียร์ 

 

 

ภาพท่ี 2.11   วดันกับุญฟรังซิสเซเวียร์ 

 

วดันกับุญฟรังซิสเซเวียร์ (ภาพท่ี 2.11) หรือ โบสถเ์ซนตฟ์รังต ์ตั้งอยูท่ี่ ซอยมิตตคาม ถนน

สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต วดัแห่งน้ีอยู่ใกลเ้คียงกบัวดัคอนเซ็ปชัน่ถือกาํเนิดข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 3 โดยในช่วงนั้นกลุ่มคริสตงัชาวญวนไดห้นีการเบียดเบียนศาสนาเขา้มาในประเทศไทย 

รัชกาลท่ี 3 ทรงมีพระทยัเมตตาจึงทรงพระราชทานท่ีดินซ่ึงอยูติ่ดกบัวดัคอนเซ็ปชญัให้สร้างศาลา

ใหญ่เป็นท่ีอยูอ่าศยั พร้อมทั้งพระราชทานเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหด้ว้ย  
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นอกจากน้ียงัพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างโบสถ์หลังหน่ึงเพ่ือใช้เป็นท่ี

ประกอบศาสนกิจ โบสถห์ลงัน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2378 ดว้ยไมไ้ผ ่ใชช่ื้อว่า "วดัแซงตฟ์รังซวัซา

เวียร์ " ต่อมาในปี พ.ศ. 2380 เกิดพายใุหญ่พดัวดัพงัเสียหาย จึงไดมี้การสร้างวดัใหม่เป็นไม ้และได้

นาํพระรูปแม่พระและรูปนกับุญฟรังซิสเซเวียร์ จากมะนิลามาตั้งในวดัหลงัท่ีสองน้ี 

ต่อมาคริสตงัท่ีสามเสนมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ทาํใหท่ี้อยูอ่าศยัคบัแคบลง จึงไดมี้การสร้างวดั

ใหม่ดว้ยอิฐมีขนาดใหญ่กวา่เดิมมาก ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 10 ปี เม่ือแลว้เสร็จไดท้าํพิธีเสก

อยา่งสง่าในวนัฉลองนกับุญฟรังซิสเซเวียร์ในปีพ.ศ. 2410  

 

4) วดันิเวศธรรมประวติั 

 

 

ภาพท่ี 2.12   ท่ีประดิษฐานพระนฤมลธรรมโมภาสและพระสาวก 

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้ งอยู่บนเกาะกลางแม่นํ้ าเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ คนละฝ่ังกับ

พระราชวงับางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหส้ร้างเลียนแบบโบสถฝ์ร่ัง 

เม่ือ พ.ศ. 2421 อาคารและการตกแต่งทาํแบบโกธิค มีกระจกสีประดบัอยา่งสวยงาม 

ภายในตกแต่งเป็นแบบฝร่ัง แมแ้ต่ฐานท่ีประดิษฐานพระประทาน (ภาพท่ี 2.12) คือ       

พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส และพระสาวกก็ไม่ไดท้าํเป็นฐานชุกชีอย่างในโบสถ์ทัว่ไป แต่ทาํ

เหมือนท่ีตั้งไมก้างเขนในโบสถ์คริสต์ ช่องหน้าต่างท่ีเจาะไวก้็เป็นหน้าต่างโคง้ ท่ีฝาผนังโบสถ์

ด้านหน้าพระประธานจะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสี เป็นพระบรมฉายาลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 5    

(ภาพท่ี 2.13 และ 2.14) 
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ภาพท่ี 2.13   กระจกสีในโบสถว์ดันิเวศธรรม

ประวติั 

 

 
ภาพท่ี 2.14   พระบรมฉายาลกัษณ์ของรัชกาล 

ท่ี 5 ท่ีประดบัดว้ยกระจกสี 

 

จากการลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูล สามารถจาํแนกความรู้สึกต่อสถานท่ีแต่ละแห่ง โดยแบ่ง

ออกเป็นปัจจยัต่างๆซ่ึงแสดงออกมาเป็นตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1   สาํรวจความรู้สึกต่อโบสถท์ั้ง 4 แห่ง 

สถานที่ 
ปัจจัยด้านต่างๆ 

สภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม งานกระจกสี 

โบสถ์อสัสัมชัญ 

-ไม่ค่อยมีความสงบมากนัก 

เพราะตั้ งอยู่ในเขตชุมชน 

ใกล้กับโรงเรียน จะได้ยิน

เสียงเลด็ลอดเขา้มาเป็นระยะ 

-มีการทําการปรับปรุงทั้ ง

นอกและในตัวโบสถ์ ขณะ

เ ดิ น ช ม ภ า ย ใ น จึ ง มี ค ว า ม

ประหม่าและรู้สึกไม่ปลอก

ภยั 

ถึงแมจ้ะมีการร้ือของประดบั

ตกแต่งภายในออกเกือบหมด 

ก็ยงัมองเห็นโครงสร้างทาง

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  ซ่ึ ง ใ ห้

ความรู้สึกถึงความยิง่ใหญ่ โอ่

อ่า หรูหรา  

งานกระจกสีถูกประดบัอยู่ท่ี

ผนงัทุกทิศบริเวณชั้น 2 ของ

โบสถ์ เป็นงานกระจกสีท่ี

สวยงามประณีต บอกเล่ า

เ ร่ื อ ง ร า ว ท า ง ศ า ส น า  ใ ห้

ความรู้ สึกถึงความเคารพ 

ศ รั ท ธ า  ข ณ ะ ท่ี แ ส ง  ต ก

กระทบเฉพาะแค่บริเวณขอบ

หนา้ต่างเท่านั้น 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

สถานที่ 
ปัจจัยด้านต่างๆ 

สภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม งานกระจกสี 

โบสถ์กาลหว่าร์ 

-ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก ส ง บ  เ ป็ น

ส่ ว น ตั ว  ไ ม่ ค่ อ ย มี เ สี ย ง

รบกวน แมจ้ะอยู่ใกลก้บัเขต

ชุมชนและโรงเรียน 

-เกิดความรู้สึกประทบัใจใน

ระหว่างการ เ ดินทาง  เ ม่ือ

มองเห็นโบสถ์ตั้ งแต่ท่ีนั่งอยู่

บนเรือ 

รู้สึกต่ืนเต้นและประทับใจ

กับสถาปัตยกรรมแบบโกธิ

คซ่ึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น

บ่อยนัก เพราะมักจะเข้าวดั

ไทยมากกวา่ 

งานกระจกสีถูกใช้เป็นช่อง

แสงเพ่ือให้ความสว่างจาก

ภายนอกสาดส่องเข้ามา จึง

เกิดความสว่างและมีแสงตก

ก ร ะ ท บ ท่ี ส ว ย ง า ม  น่ า

ประทบัใจ 

โบสถ์เซนต์ฟรัง

ซิสเซเวยีร์ 

-ระหว่างทางจะเป็นชุมชน 

รู้สึกถึงความรัก ความเช่ือ 

เพราะมีการประดับรูปป้ัน

พระเยซู พระแม่มารี และไม้

กางเขนบริ เวณบ้านแต่ละ

หลงั 

-เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ม่ ส ง บ 

สับสน เพราะอยู่ติดกับกับ

โรงเรียน จึงได้ยินเสียงดัง

ลอดเขา้มา 

รู้สึกถึงความหรูหรา ความ

ยิ่งใหญ่ มั่นคง จากลักษณะ

อาคารท่ีดูหนาทึบ และความ

กวา้งภายใน แต่เสาหลายตน้

ท่ีค ํ้ าอยู่กลางอาคารและบาน

ห น้ า ต่ า ง ท่ี ปิ ด ทํ า ใ ห้ เ กิ ด

ความรู้สึกอึดอัด ไม่ปลอด

โปร่ง 

งานกระจกสีมีลักษณะเป็น

วงกลม ประดบัอยูเ่หนือบาน

หน้าต่างอีกที เป็นงานท่ีมี

ความละเอียด แต่เพราะอยูสู่ง

เกิน จึงลาํบากเลก็นอ้ยในการ

เงยหนา้มอง  

โบสถ์วดันิเวศ

ธรรมประวตั ิ

-รู้สึกต่ืนเตน้ ประหลาดใจท่ี

ตอ้งขา้มกระเชา้เพื่อไปยงัวดั

ท่ีอยูก่ลางแม่นํ้า 

-ให้ความรู้สึกเงียบสงบ เป็น

ส่วนตวั ไม่มีเสียงดงัจอแจ 

รู้ สึ ก ต่ื น ต า ต่ื น ใ จ กับ ง า น

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค 

รู้สึกถึงความระยิบระยบัจาก

การประดบัตกแต่งและแท่น

วางพระประธานท่ีสวยงาม 

-รู้สึกสดใส สดช่ืนเม่ือเห็น

กระจกสีท่ีบานหนา้ต่าง ซ่ึงมี

สีท่ีสดและหลากหลาย เป็น

ช่องส่ีเหล่ียมเรียงชิดติดกนั  

-รู้สึกเคารพ ศรัทธาในภาพ

งานกระจกสีองค์รัชกาลท่ี 5 

ท่ีมีความสวยงาม ประณีต 

  

สรุปผลจากตารางท่ี 2.1 อาสนวิหารอสัสัมชญัมีสถาปัตยกรรมและงานกระจกสีท่ีสวยงาม

มาก แต่เน่ืองจากกาํลงัมีการก่อสร้างปรับปรุงตวัโบสถ ์จึงเกิดความรู้สึกประหม่ามากกว่าจะสัมผสั

ถึงความงาม โบสถว์ดักาลหว่า ให้ความรู้สึกสงบ เกิดความประทบัใจในโครงสร้างแบบโกธิคและ

งานกระจกสีท่ีประดับอยู่ โบสถ์เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ภายนอกดูใหญ่โตโอ่อ่า หรูหรา แต่เกิด
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ความรู้สึกอึดอดั สับสน ไม่สงบเม่ือเขา้ไปยงัภายใน และโบสถว์ดันิเวศธรรมประวติั ให้ความรู้สึก

สงบ ตดัขาดจากภายนอก รู้สึกสดใส สดช่ืนไปกบังานกระจกสีและการประดบัประดาภายในท่ี

สวยงามละเอียด ซ่ึงจากการวิเคราะห์และสรุปขอ้มูลแลว้นั้น ขา้พเจา้เลือกโบสถว์ดักาลหว่าร์จาก

ทั้งหมด 4 โบสถ์ ซ่ึงมีลกัษณะตรงตามจุดประสงค์และขอบเขตท่ีไดต้ั้งไว ้จึงไดน้าํไปทาํการ

วิเคราะห์แสงสีท่ีปรากฏภายในต่อไป 

 

2.2.2   วิเคราะห์ขอ้มูลแสง สีท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถก์าลหวา่ร์ 

2.2.2.1   ลกัษณะสถาปัตยกรรมของโบสถก์าลหวา่ 

ผงัอาคาร มีลกัษณะผงัเป็นแบบกางเขนโรมนั (Roman Cross) หรือละติน      

(Latin Cross) ขนาดกวา้ง 23.03 เมตร ยาว 50.65 เมตร ลกัษณะผงัเป็นแบบสมมาตร ตวั

อาคารวางตวัยาวตามแนวตะวนัออก กบั ตะวนัตก โดยหันหนา้โบสถล์งสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา

ทางดา้นทิศตะวนัตก ภายในผงัแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้เป็นโถงทางเขา้ (Narthex) 

โดยส่วนบนของโถงทางเขา้เป็นหอระฆงั ส่วนกลางเป็นส่วนของท่ีร่วมชุมนุมประกอบ

พิธีกรรม และส่วนดา้นหลงัของพระแท่นเป็นส่วนเก็บของศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชใ้นพิธีกรรม ท่ี

เรียกว่า ซาคริสเตียน (Sacristan) ทั้ง 3 ส่วนรวมอยู่ในโครงสร้างของอาคารเดียวกนั      

(ภาพท่ี 2.15) 

 

 
ภาพท่ี 2.15   ตวัอาคารดา้นขา้งของโบสถก์าลหวา่ร์ 

(ท่ีมา : http://rosary.catholic.or.th/aboutchurch/09.jpg) 

    

รูปแบบอาคาร มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก รูปทรงอาคารเป็นแท่ง

ส่ีเหล่ียมมีมุขยื่น 2 ขา้ง ดา้นหน้าแบ่งเป็น 3 ช่วงดว้ยแนวเสาเก็จ ประกอบดว้ยประตูโคง้

แหลม 3 ประตู และหน้าต่างกลมกรุกระจกสี 3 ขา้งเหนือประตูริม เน้นช่วงกลางด้วย
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หอคอยสูง 4 ชั้น ยอดกรวยแหลมสูง ส่วนบนช่วงกลางของดา้นหน้าเจาะหน้าต่างกลม 

ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งแบ่งเป็น 11 ช่วงเสา หนา้ต่างช่วงล่างเป็นโคง้แหลม หนา้ต่างช่วงบน

เป็นหน้าต่างกลมประดบักระจกสี ภายในโบสถ์เป็นโถงโล่งขนาดใหญ่ มีทางเดินกลาง

เช่ือมจากดา้นนอกสู่ดา้นในบริเวณแท่นบูชา มีโคง้แบบประตูชยัโรมนัขนาดใหญ่ แบ่งท่ี

วา่งระหวา่งส่วนศกัด์ิสิทธ์ิกบัส่วนชุมนุมของสัตบุรุษ ลกัษณะผนงัภายในเจาะช่องหนา้ต่าง

เหมือนภายนอก (ภาพท่ี 2.16 และ 2.17) เป็นช่องโคง้แหลมขนาดใหญ่ตกแต่งดว้ยลวดบวั 

ส่วนล่างของผนงัเจาะเป็นช่องโคง้แหลมต่อกนัเป็นช่วงๆ ส่วนบนของผนงัเจาะช่องระบาย

อากาศกลมลวดบวัและประดบัดว้ยลายเถาองุ่นทาํสีปิดทอง ลกัษณะฝ้าเพดาน มีการตกแต่ง

เขียนสีเห็นโครงสร้างหลงัคาบางส่วนโดยเน้นส่วนโครงสร้างหลงัคาด้วยสีนํ้ าตาลเขม้ 

อาคารมีช่องหนา้ต่างกระจกสีกวา้งและสูงทาํใหภ้ายในมีบรรยากาศท่ีค่อนขา้งโปร่งและได้

ความสวา่งจากแสงภายนอก  

 

  

        ภาพท่ี 2.16   บรรยากาศภายในโบสถ ์        ภาพท่ี 2.17   บรรยากาศภายนอกโบสถ ์

 

เทคนิคการก่อสร้าง ตวัอาคารผนงัก่ออิฐฉาบปูนโครงสร้างอาคารเป็นแบบผนงัรับ

นํ้าหนกั  (Bearing Wall) โดยมีเสาเกจ็ หรือผนงัยนั ท่ีเกิดข้ึนจากการเพิ่มความหนาของผนงั

ช่วงท่ีตอ้งรับโครงสร้างหลงัคาทาํให้สามารถช่วยรับแรงถีบจากโครงสร้างหลงัคาได ้

สามารถเจาะช่องหนา้ต่างไดก้วา้ง โครงสร้างหลงัคาเป็นโครงสร้างไมล้กัษณะเป็นโครงถกั 

มีการใชล้วดสลิงขนาดใหญ่ดึงระหว่างโครงสร้างแทนการใชไ้ม ้ส่วนของโครงบริเวณหัว

โบสถมี์ลกัษณะเป็นเศษ 1 ส่วน 4 ของทรงกลม 

   ส
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ภาพท่ี 2.18   หนา้ต่างกระจกสีในส่วนกลาง 

 

สรุปผลเก่ียวกับงานกระจกสีภายในโบสถ์กาลหว่าร์ได้ดังน้ี ส่วนหน้า (โถง

ทางเขา้) มีหน้าต่างกลมกรุกระจกสี 3 ขา้งเหนือประตูริม ช่วงกลางของดา้นหน้าประดบั

หนา้ต่างกลมขนาดใหญ่ ส่วนกลาง (ท่ีร่วมชุมนุม) ประดบัหนา้ต่างระหว่างช่วงเสาทั้งสอง

ฝ่ังโดยแบ่งเป็นสองชั้น หน้าต่างช่วงล่างเป็นลกัษณะโคง้แหลม ภายในเป็นงานกระจกมี

ลวดลายและเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตศาสนา หนา้ต่างช่วงบนเป็นลกัษณะกลมประดบัดว้ย

ลายเถาองุ่น (ภาพท่ี 2.18) 

 

2.2.2.2   วิเคราะห์แสงสีท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถ ์

งานกระจกสีท่ีขา้พเจา้สนใจจะอยู่ในบริเวณโบสถ์ส่วนกลางหรือท่ีร่วมชุมนุม

ประกอบพิธีกรรม เพราะนอกจากจะให้ความรู้สึกสงบแลว้ยงัสามารถสังเกตเห็นแสงสีได้

ชัดเจนท่ีสุด แสงท่ีตกกระทบลงมามีสีท่ีหลากหลาย ทั้งน้ียงัมีปัจจยัหลายด้านท่ีเป็นตวั

กาํหนดการส่องสวา่งของแสงสีท่ีเกิดข้ึน โดยไดท้าํการวิเคราะห์และสรุปเป็นตารางเพ่ือให้

เขา้ใจไดง่้าย ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.2   วิเคราะห์แสงสีท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถ ์

หัวข้อ รายละเอยีด 

ช่วงเวลา 
 

     ภาพดา้นซา้ยคือโบสถใ์นช่วงเชา้ (ก่อนเท่ียง) และขวาคือโบสถใ์นช่วง

บ่าย (หลงัเท่ียง) จะเห็นไดว้่าช่วงเชา้แสงภายในจะสว่างและชดัเจน ช่อง

หนา้ต่างท่ีถูกแสงส่องผ่านทาํให้เกิดแสงตกกระทบข้ึนภายใน ขณะท่ีช่วง

บ่ายทอ้งฟ้าปิด แสงอาทิตยส่์องไม่ถึงช่องหนา้ต่าง จึงเกิดเป็นแค่แสงสว่าง

แต่ไม่เกิดเป็นแสงตกกระทบข้ึนภายใน 

เวลาประมาณ 10:00 – 11:30 น. เป็นช่วงเวลาท่ีเห็นแสงสีตกกระทบ

ชดัเจนท่ีสุด  

ตําแหน่งของแสง 

 

 
     แสงจากดวงอาทิตยท่ี์ลอดเขา้มาไม่ไดเ้ดินทางอยูใ่นทิศท่ีขนานไปดา้น

ตะวนัออกและตกกบัตวัโบสถ ์แต่มีลกัษณะท่ีเอียงไปเล็กนอ้ย ทาํให้แสง

สามารถส่องโดนช่องหนา้ต่างไดพ้อดี แลว้เกิดแสงตกกระทบท่ีชดัเจนอยู่

ภายใน 
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ตารางท่ี 2.2   (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ตําแหน่งงาน 

กระจกสี 
 

     งานกระจกสีดา้นทิศใต ้หรือดา้นขวาของโบสถ ์ (เม่ือหันหนา้เขา้แท่น

บูชา) จะเป็นส่วนท่ีแสงลอดผา่นเขา้มาแลว้เห็นแสงตกกระทบชดัเจน 

ลกัษณะแสงสีทีเ่กดิ 

หนา้ต่างส่วนล่าง 

 

     แสงท่ีเกิดปรากฏอยูบ่ริเวณท่ีนัง่และทางเดินดา้นขวา มีลกัษณะเป็นจุด

เลก็ๆ เป็นเส้นโคง้และสั้นหลายเส้นมาประกอบกนั มีหลายรูปร่างทั้งโคง้ 

ทรงกลม ดอกไม ้ซ่ึงน่าจะเกิดจากลวดลายของตวักระจกท่ีมีความละเอียด

ซบัซอ้น และก็มีช่องว่างระหว่างสีแต่ละสีทั้งเลก็ใหญ่ อาจเกิดจากตวัขอบ

ของกระจกแต่ละช้ินท่ีเป็นวสัดุทึบแสง หรือตวักระจกในบางตาํแหน่งท่ี

ทึบแสงหรือสีของกระจกบางสีท่ีอ่อนเกินไป ทาํให้ไม่ปรากฏเป็นแสงตก

กระทบท่ีชดัเจน 
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ตารางท่ี 2.2   (ต่อ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ลกัษณะแสงสีทีเ่กดิ 

หนา้ต่างส่วนบน 

 

     แสงจะปรากฏอยู่บริเวณตรงทางเดินระหว่างกลางของตัวโบสถ์ มี

ลกัษณะของแสงจะมีรูปร่างคลา้ยวงกลมอยูติ่ดกนัเป็นกลุ่ม วางเรียงตวัเป็น

ทางยาว สามารถมองเห็นสีของแสงไดช้ดัเจน ไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างแต่

ละสี 

สีของแสงทีพ่บ สีแดง สีสม้ สีเหลือง สีเขียว สีฟ้าอ่อน สีนํ้าเงิน สีม่วง 

    

สรุปผลจากตารางท่ี 2.2 แสงท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถว์ดักาลหวา่ร์ ช่วงเวลาประมาณ 

10:00 - 11:30 น. เป็นช่วงท่ีเห็นแสงชดัเจนท่ีสุด ซ่ึงช่องท่ีแสงลอดผา่นจะอยูท่างดา้นขวา

ของโบสถ ์ (เม่ือหนัหนา้เขา้แท่นบูชา) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หนา้ต่างส่วนล่างและ

หนา้ต่างส่วนบน หนา้ต่างส่วนล่างมีลกัษณะโคง้ยอดแหลมและขนาดใหญ่ แสงตกกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะเป็นจุดเลก็บา้ง เป็นเสน้โคง้บา้ง เสน้สั้นบา้งหลายๆเสน้มาประกอบกนั 

มีหลายรูปร่างทั้งโคง้ ทรงกลม ดอกไม ้ ซ่ึงเกิดจากลวดลายบนตวักระจกท่ีมีความละเอียด

ซบัซอ้น สีท่ีปรากฏจะค่อนขา้งสวา่งไม่ชดัเจนมาก สีฟ้าจางๆ สีแดงจางๆ และช่องแสงอีก

ท่ีคือหนา้ต่างส่วนบน มีลกัษณะเป็นวงกลม แสงตกกระทบท่ีปรากฏเป็นกลุ่มของแสงสี

คลา้ยวงกลมอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม วางเรียงตวัเป็นทางยาว สามารถมองเห็นสีของแสงได้

ชดัเจน โดยสีของแสงท่ีพบทั้งหมด ไดแ้ก่ สีแดง สีสม้ สีเหลือง สีเขียว สีฟ้าอ่อน สีนํ้าเงิน 

และสีม่วง จากการผลการวิเคราะห์แสงท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถว์ดักาลหวา่ร์ ทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจและสามารถนาํขอ้มูลหรือทศันธาตุบางอยา่งมาใชใ้นงานออกแบบต่อไปได ้
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2.2.2.3   วิเคราะห์แสงสีท่ีตกกระทบบนร่างกาย 

จากการลงพื้นท่ีสาํรวจขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์ผลของแสงสีท่ีเกิดบนร่างกายและ

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน โดยไดแ้บ่งการวิเคราะห์แสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็น 2 ส่วนตาม

แหล่งท่ีมา คือ หนา้ต่างส่วนล่างและหนา้ต่างส่วนบน โดยทาํเป็นตารางแจกแจงการ

วิเคราะห์ออกมา ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2.3   วิเคราะห์แสงสีท่ีเกิดบนร่างกาย 

 หน้าต่างส่วนล่าง หน้าต่างส่วนบน 

ภาพประกอบ 

  

ลกัษณะของ

แสง 

มีลกัษณะเป็นจุดหรือเส้นเล็กๆ หลายๆ

องคป์ระกอบรวมกนัอยูต่ามร่างกาย เกิด

ความระยบิระยบิ มีพื้นท่ีบริเวณกวา้ง 

เป็นดวงแสงสีใหญ่ๆ ฟุ้งๆ แบ่งเป็นส่วน

ของแต่ละสีชดัเจน มีลกัษณะเอียงลงจาก

ดา้นขวาของร่างกายไปทางซา้ย 

ตําแหน่ง 

แสงสีจะตกกระทบไดเ้ตม็ทั้งร่างกาย ใน

ดา้นใดดา้นหน่ึง 

 
แสงสีจะพาดผา่นร่างกายเฉพาะบางส่วน 

เน่ืองจากขนาดของแสงท่ีไม่ใหญ่มาก 

รูปร่างรูปทรง 

มีลักษณะเป็นวงมน เป็นเส้น แต่ก็จะ

โคง้หรือบิดไปตามมิติของเส้ือผา้หรือ

ร่างกาย 

ไ ม่ มี รู ป ร่ า ง รู ป ท ร ง ท่ี แ น่ น อ น 

เปล่ียนแปลงไปตามมิติของเส้ือและ

ร่างกาย 

สีของแสง 
แสงมีสีอ่อนแต่สว่าง  หลากลายสีอยู่

รวมกนั 

แสงสีจะสด เขม้ ชดัเจน 
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ตารางท่ี 2.3   (ต่อ) 

 หน้าต่างส่วนล่าง หน้าต่างส่วนบน 

ความรู้สึกถึง

การปลอบ

ประโลมใจ 

เหมือนได้รับการปลอบประโลมด้วย

ขนาดของแสงตกกระทบท่ีใหญ่ เหมือน

ถูกห่อหุ้มและไดรั้บการปกป้องจากแสง

น้ี 

เหมือนได้รับการปลอบประโลมด้วย

ความหลากหลายของสีท่ีสว่าง สดใส 

ชดัเจน สร้างความสดช่ืนใหก้บัจิตใจ 

พฤติกรรม 
 

เล่ือนมือ แขน หรือร่างกาย ภายใตแ้สงสี 

มีการหมุนตวั เงยหนา้มองตน้แสง  

กม้หนา้ดูแสงท่ีเกิดกบัร่างกาย  

 

เล่ือนมือ แขน หรือร่างกาย ภายใตแ้สงสี 

นั่งลงในแสง ก้มหน้าดูแสงท่ีเกิดกับ

ร่างกาย 
    

สรุปผลจากตารางท่ี 2.3 แสงตกกระทบท่ีเกิดบนร่างกายจากหน้าต่างส่วนล่าง มี

ลกัษณะเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นโคง้เล็กๆอยู่รวมกนัจนเป็นพ้ืนท่ีใหญ่ แสงสามารถตก

กระทบไดเ้ต็มทั้งร่างกาย เป็นแสงสีอ่อนหลายสี แสงตกกระทบจากหน้าต่างส่วนบน จะ

เป็นดวงสีขนาดใหญ่ กระจาย มีสีท่ีสดใส ชดัเจน แสงพาดผ่านบนร่างกายเพียงบางส่วน 

ความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบประโลมเกิดจากลกัษณะความใหญ่ของแสงตกกระทบท่ี

อยู่ทัว่ร่างกายรวมกบัสีของแสงต่างๆท่ีปรากฏข้ึน จนเกิดความสบายใจ เพลิดเพลิน จนมี

การเล่ือนมือ แขน หรือร่างกาย เล่นไปกบัแสงสีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มูลทาํใหไ้ดรู้ปร่างหรือทศันธาตุบางอยา่งมาใชใ้นงานออกแบบต่อไป 

 

2.3   การปลอบประโลม 

 ปลอบประโลม (Console) เกิดจากคาํกริยาสองคาํมารวมกนั คือคาํว่า “ปลอบ” หมายถึง พดู

เอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง กบัคาํว่า “ประโลม” หมายถึง ทาํให้เป็นท่ีเบิกบานพึงพอใจ 

ดงันั้นคาํว่าปลอบประโลมสาํหรับขา้พเจา้จึงหมายถึง ส่ิงท่ีบรรเทาหรือเยียวยาจิตใจท่ีขุ่นหมองให้

เกิดความอุ่นใจ สบายใจหรือมีกาํลงัใจข้ึน 

   ส
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 การไดรั้บการปลอบประโลมจิตใจหรือเป็นการเสริมกาํลงัใจอย่างหน่ึง ซ่ึงสามารถเกิดได้

ทั้งจากตวัเองและบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มรอบตวั ทั้งน้ีก็เพื่อลดและผอ่นคลายความทุกขใ์จ ความ

เดือดร้อนใจ ความรู้สึกเจบ็ปวด ชอกชํ้าเพื่อใหมี้กาํลงัใจในการดาํเนินชีวิต สามารถเผชิญปัญหาได้

ในระดบัหน่ึง ซ่ึงวิธีการเสริมสร้างหรือไดรั้บกาํลงัใจสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองหรือไดรั้บจากคน

รอบขา้ง 

วิธีการเสริมสร้างกาํลงัใจดว้ยตนเอง เม่ือใดท่ีรู้สึกทอ้แทห้มดกาํลงัใจเม่ือไหร่ ให้เปล่ียน

มุมมอง ปรับความคิด อย่ายืนอยู่แค่จุดเดียว มองอะไรเดิมๆ เช่น  การสร้างการฝึกหายใจ การ

กาํหนดลมหายใจเขา้-ออกอยา่งชา้ๆจะช่วยใหเ้รามีใจจดจ่ออยูก่บัปัจจุบนัและช่วยเพิ่มสมาธิในการ

ทาํกิจกรรมต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี การเขา้หาธรรมชาติ ออกไปท่องเท่ียวพกัผอ่นเพื่อช่ืนชมทศันียภาพ

ท่ีสวยงาม ให้พลงัท่ีมีอยู่ในธรรมชาติช่วยเพิ่มพลงัชีวิตให้เรา การระลึกถึงเวลาดีๆท่ีผ่านเขา้มาใน

ชีวิต ช่วงเวลาสนุกระหวา่งเพื่อนสนิท ช่วงเวลาของความอบอุ่นภายในครอบครัว การเปิดดูรูปเก่าๆ

แลว้ยิ้มให้กบัมนั รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆท่ีผ่านมาแลว้นั้นอีกคร้ัง เป็นตน้ การไดรั้บกาํลงัใจจากคน

รอบขา้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทั้งการใชภ้าษาพดูและภาษากาย ในการเป็นตวัส่ือสารความรู้สึก

จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง  

1) ภาษาพดู   คาํพดูทุกคาํท่ีเปล่งออกมาจะมีพลงัอยูใ่นตวัและซึมซาบเขา้สู่ผูฟั้ง สามารถใช้

สร้างสรรคห์รือทาํลายก็ได ้ซ่ึงพลงัแห่งคาํพูดมี 2 องคป์ระกอบ คือ พลงัแห่งเสียงและพลงัแห่ง

ความหมาย ดงันั้นจึงตอ้งกลัน่กรองวาจาก่อนเจรจาใดๆ ทุกคร้ังท่ีพดูใหใ้คร่ครวญในส่ิงท่ีพดูว่าเป็น

จริงหรือเปล่าเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความ

จริงเท่านั้น การพูดเท็จจึงเป็นการสร้างความเขา้ใจผิด และเป็นการทาํลายระบบสัจจะ ก่อให้เกิด

ปัญหาตามมา ภาษาพดูจึงมีอานุภาพมากมีทั้งประโยชน์และโทษถา้ไม่ระมดัระวงัคาํพดู 

 2) ภาษากาย เป็นภาษาท่ีแสดงออกมาจากจิตใตส้าํนึก เป็นส่วนท่ีจะถอดออกมาโดยตรงจาก

ความรู้สึกของสมองส่วนลึก ซ่ึงไม่ไดผ้่านการปรุงแต่งแต่จะแสดงออกมาเลย การใชภ้าษากายใน

การปลอบประโลมคน คือ ใชพ้ฤติกรรมทางร่างกายเพื่อการส่ือสาร (ภาพท่ี 2.19) ซ่ึงเป็นภาษาอีก

ประเภทหน่ึงท่ีใชเ้พื่อแสดงความหมาย เช่น โอบกอด จะช่วยให้รู้สึกถึงความปลอดภยัและความ

มัน่คง ลูบหัว เป็นสัญญาณของการเห็นชอบในแง่บวกหรือใชแ้ทนคาํชมเชยเพื่อคนนั้นเสียใจกบั

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.19   ลกัษณะมือบ่งบอกความหมายต่างๆ 

(ท่ีมา : http://2.bp.blogspot.com/_EEI6wT9iUXY/S9reNZY8p-

I/AAAAAAAAAAM/9NSLzuZtbdk/s320/001.jpg) 

 

 การปลอบประโลมจิตใจหรือการเสริมสร้างกําลังใจให้ตนเองในวนัท่ีท้อแท้ผิดหวงั 

สามารถเร่ิมง่ายๆจากตนเองเป็นหลกัก่อน การพกัผอ่นการเปล่ียนแนวคิดจากเดิมทาํใหเ้รามองเห็น

ส่ิงท่ีดีท่ีอยู่เหนือปัญหาของเรา และสามารถก้าวขา้มผ่านปัญหานั้นไปได้ ในขณะท่ีการได้รับ

กาํลงัใจจากคนรอบขา้ง ครอบครัว เพ่ือนสนิท ขา้พเจา้เห็นว่าเป็นการปลอบประโลมใจท่ีดี คือ ทาํ

ใหเ้รามองเห็นถึงคุณค่าในตวัเอง เห็นผูท่ี้ร่วมทุกขไ์ปกบัเราในวนัท่ีเราทอ้แทผ้ิดหวงั อีกทั้งยงัสร้าง

ใหเ้กิดสายสมัพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงเหนียวแน่นยิง่ข้ึน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ขา้พเจา้สนใจในการปลอบประโลมใจดว้ยการใชภ้าษากายเป็นส่ือกลาง 

เพราะการสัมผสัถูกร่างกายเป็นการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนพลงัระหว่างบุคคล อยา่งไรก็ตามการ

สมัผสันั้นควรมีความพิถีพิถนับรรจง อ่อนโยน ทะนุถนอม นุ่มนวลและหนกัแน่นเป็นการเก้ือกลูกนั

ให้เกิดพลงัมากและยงัสมานสัมพนัธ์ให้แนบแน่นยิ่งข้ึน จึงไม่แปลกเลยท่ีสามารถส่งผลต่ออารมณ์

และจิตใจได ้จึงไดท้าํการวิเคราะห์หาลกัษณะท่ีเกิดข้ึน เพื่อมาใชใ้นงานออกแบบต่อไป 

 

ตารางท่ี 2.4   วิเคราะห์ลกัษณะภาษากายในการปลอบประโลม 

พฤติกรรม ลกัษณะ ผลต่อความรู้สึก 

จับมือ / กมุมือ 

การใช้มือหน่ึงหรือสองขา้ง แตะ ลูบหรือบีบมืออีก

คนเบาๆ เป็นการบอกว่า “ฉันจะร่วมทุกขไ์ปกบัเธอ

ดว้ย” หรือ “เด๋ียวเร่ืองร้ายๆจะผา่นไปเอง” 

เกิดความรู้สึกมัน่ใจ  

ความผอ่นคลาย 

มีกาํลงัใจ อ่อนโยน 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 

พฤติกรรม ลกัษณะ ผลต่อความรู้สึก 

จับไหล่ 

ใช้มือตบหรือลูบเบาๆท่ีบ่าหรือหัวไหล่หลายๆคร้ัง 

เป็นการบอกว่า “ไม่เป็นไรนะ” หรือ “เธอทาํดีท่ีสุด

แลว้” 

เกิดความมัน่ใจ มีพลงั 

ความผอ่นคลาย ความร่า

เริง 

กอด 

ใชมื้อโอบรอบตวัของอีกฝ่าย แลว้ให้ร่างกายสัมผสั

ถูกกัน ซ่ึงความหมายก็แตกต่างกันไป เช่น “ฉันรัก

เธอ” “เขม้แขง็ไวน้ะ” หรือ“ยนิดีดว้ย” 

เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก อ บ อุ่ น 

อ่อนโยน ความปลอดภยั 

ความรัก การมีกาํลงั การ

ป ล อ บ โ ย น  ค ว า ม

เขม้แขง็ 

ลูบหัว 

ใช้มือลูบหรือแตะเบาท่ีศีรษะ หรืออาจมีการขยี้ผม

บ้างเล็กน้อย เป็นการบอกว่า “เธอเยี่ยมมาก” “ไม่

เป็นไรนะ” หรือ “พกัเหน่ือยบา้งนะ” 

ความผ่อนคลาย ความ

ยินดี ความอบอุ่น ความ

เมตตา เอน็ดู 

  

 สรุปผลจากตารางท่ี 2.4 พฤติกรรมการปลอบประโลมท่ีส่งผลต่อจิตใจ ให้ไดรั้บการ

ปลอบโยน ไดรั้บกาํลงัใจมากท่ีสุดคือ การกอดและการจบัมือหรือกุมมือ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ลกัษณะ

พฤติกรรมแลว้ ท่าทางท่ีแสดงถึงการห่อหุ้มหรือการโอบลอ้มนั้น ทาํให้ร่างกายรู้สึกถึงความอบอุ่น 

ความปลอดภยั ส่งผลใจจิตใจรู้สึกผอ่นคลาย คลายความกงัวลไปได ้ซ่ึงลกัษณะการห่อหุม้หรือโอบ

ลอ้มท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ขา้พเจา้จะนาํมาใหเ้ป็นรูปทรงในการออกแบบช้ินงานในขั้นต่อไป 

 

2.4   วสัดุและเทคนิค 

 วสัดุในการนาํมาใชง้านจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยหรือเหมือนกบักระจกท่ีใชใ้นงานกระจกสี คือ

มีลกัษณะโปร่งใสหรือโปร่งแสง และมีสีท่ีหลากหลาย เม่ือทาํการศึกษาวสัดุสามารถแบ่งประเภท

ตามสมบติัเชิงแสงของวตัถุได ้3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 1)   วตัถุโปร่งใส (Transparent) คือ แสงสามารถผา่นไดท้ั้งหมด สามารถมองทะลุผา่นได ้

(แต่สีอาจแตกต่างกนัไป) เม่ือแสงส่องผ่านจะเกิดการเล้ียวเบนและหักเหของแสงน้อยมากภายใน

เน้ือวสัดุ เช่น กระจกใส พลาสติกใส หรือนํ้า เป็นตน้ 

 2)   วตัถุโปร่งแสง (Translucent) คือ แสงสามารถผา่นไดเ้พียงบางส่วน เม่ือแสงส่องผา่น

เกิดการหกัเหและกระเจิงแสงภายในเน้ือวสัดุมาก ทาํใหไ้ม่สามารถมองทะลุผา่นไดช้ดั เช่น กระจก

ฝ้า ผา้ หรือกระดาษ เป็นตน้ 
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 3)   วตัถุทึบแสง (Opaque) คือ แสงไม่สามารถส่องผา่นไดเ้ลย หรือส่องผา่นไดแ้ต่นอ้ยมาก 

เช่น โลหะ ไม ้หิน หรือปูน เป็นตน้ 

 ซ่ึงกลุ่มท่ีมีความใกลเ้คียงกบัขอบเขตและวตัถุประสงคจ์ะอยูใ่นประเภทท่ี 1 และ 2 โดยได้

วิเคราะห์ขอ้มูลวสัดุเบ้ืองตน้แสดงเป็นตารางเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2.5   คุณสมบติัและการใชง้านวสัดุ 

วสัดุ คุณสมบัติ / ลกัษณะ การนําไปใช้ 

แก้ว 

มีสถานะเป็นของแขง็แต่เปราะแตกหกัง่าย  

มีลักษณะโปร่งใสหรือโปร่งแสง มี สี ท่ี

หลากหลาย 

ผวิค่อนขา้งแขง็ ทนต่อการกดักร่อนไดดี้ 

เม่ือโดนความร้อนสูงวสัดุจะหลอมหนืดและ

เยน็ตวัอยา่งฉบัพลนั 

-นํา ไ ป ห ล อ ม ข้ึ น รู ป เ ป็ น

รูปทรงหรือลวดลายต่างๆ 

-ตั ด เ ป็ น ช้ิ น แ ล้ ว นํ า ไ ป

ประกอบ 

แผ่นพลาสติก

อะคริลคิ 

มีความแข็งแรงพอสมควร เป็นรอยขีดข่วน

ง่าย  

ทนความร้อน-ความเยน็ ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่

เป็นพิษ มีทั้งชนิดโปร่งใส โปร่งแสง และทึบ

แสง  

มีลกัษณะเป็นแผน่ และรูปทรงต่างๆ 

มีสีท่ีหลากหลาย 

-ดดัหรือข้ึนรูปทรงต่าง ๆ 

-แกะสลกั พ่นสี ระบาย หรือ 

Silk Screen เป็นรูปหรือ

ลวดลายต่างๆ 

แผ่นพลาสติกพวีซีี 

มีความหนาตั้งแต่ 0.10-1.00 มิลลิเมตร 

เม่ือผา่นความร้อนจะเปล่ียนลกัษณะพลาสติก

จากแผน่เป็นรูปทรงต่าง ๆ 

มีทั้งแบบทึบและแบบใส และสีท่ีหลากหลาย 

-ดดัหรือข้ึนรูปทรงต่าง ๆ 

-นาํไปผ่านความร้อนเพื่อให้

เกิดรูปทรงใหม่ๆ 

 

พลาสติกอพีอกซี 

มีความสามารถในการยึดเกาะและความ

ตา้นทานความร้อน 
มีความหลากหลายดา้นสีสันและพื้นผิว เช่น 

ผวิเรียบมนั ผวิหยาบ ผวิมนัเงา ผวิดา้น เป็น

ตน้ มีความทนทานแขง็แรง 

-สามารถทาํเป็นแม่พิมพ ์ข้ึน

รูปเป็นทรงต่างๆได ้

-ใ ช้ ส ร้ า ง สี สั น โ ด ย ก า ร

เคลือบไปบนผวิช้ินงาน 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

เม็ดพลาสติก 

(ลูกปัด) 

ไดรั้บความร้อนจะอ่อนตวั และเม่ือเยน็ลงจะ

แขง็ตวั 
มีนํ้ าหนกัเบา สามารถเปล่ียนแปลงรูปได ้ 
มีลกัษณะโปร่งใส เปราะ มีสีท่ีหลากหลาย 

-ก า ร นํา ไ ป ห ล อ ม ใ ห้ เ กิ ด

รูปทรงหรือสีสันใหม่ๆ เกิด

พื้นผวิท่ีต่างออกไปจากเดิม 

  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 2.5 วสัดุแต่ละชนิดสามารถให้พ้ืนผิว ความโปร่งใส โปร่ง

แสง สีสัน และการข้ึนรูปท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบของงานเคร่ืองประดบั ว่ามีลกัษณะ 

รูปร่างรูปทรง หรือประโยชน์การใชง้านท่ีจะเหมาะสมกบัวสัดุชนิดใด ซ่ึงแกว้เป็นวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกั

มากหากนาํมาสร้างเป็นรูปทรงขนาดใหญ่ และงานออกแบบไม่ใช่การจาํลองกระจกสีมาอยู่ใน

ขนาดท่ีเล็กลง ดงันั้นแกว้จึงเป็นวสัดุท่ีไม่ถูกเลือกในการนาํไปทดลองวสัดุซ่ึงจดัแสดงอยู่ในบท

ต่อไป 

  

2.5   แนวงานศิลปะ 

2.5.1   การออกแบบเชิงอารมณ์ (Emotional Design) 

อารมณ์หรือความรู้สึกคือส่ิงสาํคญัในชีวิตของคนเราทัว่ไป เพราะเป็นตวัสะทอ้นส่ิงท่ีเรา

รู้สึก ส่ิงท่ีเรากระทาํและส่ิงท่ีเราคิด ผา่นหู ผา่นตา ล้ิน จมูก หรือผิวสัมผสั ความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะใน

แง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม สามารถเปล่ียนกระบวนความคิดของเราได ้จนส่งผลถึงการตดัสินใจ การ

เลือกและการกระทาํในท่ีสุด งานออกแบบท่ีดีในปัจจุบนัจึงต้องเป็นทั้ งส่ิงท่ีน่าปรารถนาและ

ก่อให้เกิดความสบายใจ ความรู้สึกในเชิงบวกนั้นทาํให้เราสามารถท่ีจะอดทนอดกลั้นต่อความ

ลาํบาก หรืออุปสรรคเล็กน้อยของการใช้สอยไปได ้เพราะเม่ือคนเราเกิดความพอใจและมีความ

สบายใจต่อวตัถุหน่ึง คนเรากจ็ะสามารถจินตนาการแกไ้ขหาทางออกของการใชส้อยท่ีลาํบากนั้นได้

อยา่งยดืหยุน่ ผอ่นคลาย เตม็ใจและเตม็เป่ียมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค ์

 งานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีอารมณ์และความรู้สึกแฝงเร้นอยูใ่นตวั สามารถดึงดูดจิตใจของ

ผูส้ัมผสังานและก่อเกิดเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความคิดต่อเน่ืองท่ีหลากหลายได ้ลกัษณะสาํคญัของ

การออกแบบท่ีเนน้อารมณ์ความรู้สึกจะคาํนึงถึงองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
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1)  การออกแบบท่ีคาํนึงถึงรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม (Visceral Design )  ก่อให้เกิด

ความถูกตาถูกใจ  เม่ือผูบ้ริโภคได้พบเห็นเป็นคร้ังแรก  รูปลักษณ์ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองแบบฉบัพลนัท่ีส่งผา่นการรับรู้ดว้ยตาไปยงัสมองส่วนท่ีเกิดความการรู้สึกตดัสิน

วา่ส่ิงน้ีดีหรือเลว ส่ิงน้ีปลอดภยัหรืออนัตราย สวยหรือน่าเกลียด ชอบหรือไม่ชอบ นบัเป็น 

จุดเร่ิมตน้ของการเกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ โดยในบางคร้ังการใชส้อยอาจไม่สะดวก

นกั  แต่คนบางกลุ่มกพ็ร้อมท่ีจะประนีประนอมเพื่อท่ีจะอยูร่่วมหรือใชส้อยส่ิงของเหล่านั้น

ไดอ้ยา่งพึงพอใจ 

2)  การออกแบบท่ีคาํนึงถึงพฤติกรรมการใช้สอย (Behavioral Design)  การมี

ประโยชน์ใชส้อยไดจ้ริงและก่อให้เกิดความพึงพอใจเม่ือไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นผา่นประสาท

สัมผสัทั้งการมองเห็นและการสัมผสั  ซ่ึงพฤติกรรมการใชส้อยนั้นเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัการใชส้อย การคิดวิเคราะห์แบบสมเหตุสมผลจะเขา้มามีอิทธิพลต่อความรู้สึกมาก

ข้ึนนอกเหนือไปจากการรับรู้รูปลกัษณ์เม่ือแรกเห็น โดยความรู้สึกท่ีดีนั้นสามารถเกิดได้

จากความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได ้เขา้ใจได ้สะดวก และเหมาะสม เพราะการใชง้านท่ี

เหมาะสมจะนาํไปสู่ความถนัดและความชาํนาญไดเ้ร็ว  ทาํให้ผูใ้ชรู้้สึกผ่อนคลายและพึง

พอใจในการใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดงันั้นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการใชส้อยจึงเป็นตวั

ส่งเสริมหรือยบัย ั้งความรู้สึกประทบัใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือแรกเห็นได ้

3)  การออกแบบท่ีคาํนึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผูใ้ช ้(Reflection Design)  คือเม่ือ

ผูใ้ชไ้ดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นแลว้จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง  เกิดความรู้สึกผกูพนัหรือพึงพอใจ

ในประสบการณ์หรือภาพลกัษณ์จากผลิตภณัฑน์ั้น (ภาพท่ี 2.20) และยงัสามารถส่ือใหผู้ใ้ช้

ทราบไดถึ้งเอกลกัษณ์หรือรสนิยมของผูเ้ป็นเจา้ของ  ซ่ึงภาพลกัษณ์นั้นเป็นความรู้สึกท่ี

ไม่ไดเ้กิดจากการมองเห็นหรือใช้สอยส่ิงของโดยตรง  แต่เกิดจากความคิดยอ้นกลบัว่า

ส่ิงของท่ีเลือกใช้สอยเหล่านั้น  ส่งภาพสะทอ้นหรือแสดงภาพลกัษณ์ของผูท่ี้ใช้ต่อคน

ภายนอกอยา่งไร  ความสาํคญัของภาพลกัษณ์น้ีไม่ไดมี้ผลเพียงขา้วของท่ีมีไวเ้พื่อใชห้รือใส่

แสดงใหค้นภายนอกเห็นเท่านั้น  ยงัรวมไปถึงขา้วของบางอยา่งท่ีใชแ้ลว้คนอ่ืนอาจมองไม่

เห็น  แต่กลบัสร้างความมัน่ใจและเติมอารมณ์ความรู้สึกท่ีขาดหายไปของผูใ้ช้ให้เต็ม

ได ้ และเปล่งประกายออกมาสู่สายตาคนภายนอกในท่ีสุด 
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ภาพท่ี 2.20   The Warmth of a Hug Designers: Park Jinmi & Kwak Jinsub 

(ท่ีมา : http://www.yankodesign.com/2012/06/13/the-warmth-of-a-hug/) 

 

2.5.2   เคร่ืองประดบัสาํหรับความทรงจาํ (Mourning Jewelry) 

เคร่ืองประดบัลกัษณะน้ีไดรั้บความนิยมอย่างสูงในเวลาหลายสิบปีช่วงสมยัของพระนาง

เจา้วิคตอเรีย ภายหลงัจากการส้ินพระชนมข์องเจา้ชายอลัเบิร์ต พระสวามี อนันาํมาซ่ึงความโศกเศร้า

แก่พระนางเจา้วิคตอเรีย ความมืดมนจากสีดาํของเคร่ืองประดบัไดป้กคลุมประเทศองักฤษอยูน่านถึง 

46 ปี จากนั้นเคร่ืองประดบัสําหรับการไวทุ้กขก์็หายไปจากความนิยมอย่างรวดเร็ว ภายหลงัการ

ส้ินพระชนมข์องพระนางเจา้วิคตอเรีย 

ถ่านหิน เจท (Jet) ปะการัง และนิลซ่ึงเป็นอญัมณีสีดาํ รวมถึงเส้นผมมนุษยแ์ละมุก ซ่ึงเป็น

วสัดุธรรมชาติท่ีสาํคญัและไดรั้บความนิยมเป็นอย่างสูงในการนาํมาสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองประดบั

ในยุควิคตอเรียน (ภาพท่ี 2.21)  เน่ืองจากสีของอญัมณีท่ีเป็นสีดาํและเส้นผมมนุษย ์อนัเป็นส่ิงท่ี

เสมือนความผูกพนัและการระลึกถึงผูท่ี้จากไป โดยส่ิงเหล่าน้ีถูกนาํมาเป็นอญัมณีและส่ิงท่ีใชใ้น

เคร่ืองประดบัสาํหรับโอกาสแห่งการไวทุ้กข ์หรือเรียกวา่ เคร่ืองประดบัสาํหรับความทรงจาํ  

 
ภาพท่ี 2.21   Mourning Jewelry traditionally hair from the deceased was kept 

in a locket with their picture 

(ท่ีมา : http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/67/9b/aa/679baa94c19bf80d1 

dcd50d4acd559c9.jpg)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

 

บทที ่3 

การวเิคราะห์ข้อมูลและการออกแบบเคร่ืองประดับ 

 

3.1   ผลการวเิคราะห์เนือ้หาเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับ 

 จากบทท่ี 2 ไดน้าํเสนอเร่ืองการวิเคราะห์โบสถแ์ต่ละแห่ง เพื่อใหไ้ดโ้บสถท่ี์สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงจะทาํการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกต่อไป โดยจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและ

วิเคราะห์แล้วสรุปได้ว่า โบสถ์วดัพระแม่ลูกประคาํหรือโบสถ์วดักาลหว่าร์มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมกบัโครงการน้ีมากท่ีสุด จึงทาํการเก็บขอ้มูลเร่ืองแสง สีท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถ ์บริบทรอบ

ขา้งท่ีเป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดความรู้สึกปลอบประโลมใจเช่นเสน้โคง้ยอดแหลมหรือลวดลายต่างๆ แสง

ตกกระทบท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีภายในรวมถึงบนร่างกาย และทาํการรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํมาวิเคราะห์

เป็นทศันธาตุท่ีนาํมาใช้ในงานออกแบบต่อไป ประกอบกบัการวิเคราะห์ลกัษณะของการปลอบ

ประโลมจากพฤติกรรมของมนุษย ์ ปรากฏวา่ท่าทางการโอบกอดและการกุมมือใหค้วามรู้สึกถึงการ

ปลอบประโลมไดม้ากกว่าการพูดหรือการให้รางวลั โดยลกัษณะท่ีวิเคราะห์ไดคื้อการโอบลอ้ม 

ห่อหุม้ ซ่ึงนาํมาใชใ้นการออกแบบรูปทรงของช้ินงาน และจากวตัถุประสงค ์ขอบเขตของโครงการ

ทาํให้สามารถจาํกดัวสัดุท่ีจะนาํมาใชง้านได ้ซ่ึงจะเป็นวสัดุท่ีสามารถให้แสงลอดผ่านไดแ้ละตอ้ง

ก่อให้เกิดแสงตกกระทบได้ด้วย ซ่ึงก็คือมีลกัษณะโปร่งใสหรือโปร่งแสงและสามารถข้ึนเป็น

รูปทรงต่างๆไดอี้กดว้ย อีกทั้งยงัไดค้าํสําคญั เพื่อนาํไปใชใ้นงานออกแบบเคร่ืองประดบัคือ การ

ระลึกถึงการปลอบประโลมใจและแสงตกกระทบ จากการวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลนาํมาสู่การ

พฒันาแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั 4 แนวทาง (ภาพท่ี 3.1) ดงัท่ีจะเสนอในหวัขอ้ถดัไป 
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ภาพท่ี 3.1   ผงัแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 

3.2   แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ 

 3.2.1   แนวทางท่ี 1 เคร่ืองประดบัเป็นตวับอกเล่าเร่ืองราว  

 เป็นแนวทางท่ีจะถ่ายทอดภาพบรรยากาศของการไดรั้บการปลอบประโลมใจจากการเขา้

ไปภายในโบสถ ์โดยนาํเอาทศันธาตุของโบสถคื์อเสน้โคง้ยอดแหลมและการซํ้ าหรือการทบัซอ้นมา

ใช้ในงานออกแบบ โดยจดัวางให้มีลกัษณะครอบคลุม ปกปิดตาํแหน่งบนร่างกาย ช้ินงานจะมี

ลกัษณะตายตวั โดยแสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเกิดเฉพาะพื้นท่ีบางตาํแหน่ง (ภาพท่ี 3.2 และ 3.3) 

 

ภาพท่ี 3.2   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 1 (1) 
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ภาพท่ี 3.3   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 1 (2) 

 

 3.2.2   แนวทางท่ี 2 เคร่ืองประดบัทาํงานร่วมกบัร่างกาย 

 เม่ือขยบัร่างกายขณะท่ีอยู่ภายใตแ้สงจากกระจกสี แสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนต่างส่วนต่างๆ

ของร่างกายจะเปล่ียนแปลงไป เคร่ืองประดับในแนวทางน้ีจะไม่มีรูปทรงตายตวั เกิดจากการ

ช้ินส่วนหลายช้ินมาประกอบกันด้วยการเก่ียว มัด หรือการใช้ขอ้ต่อ ซ่ึงบางช้ินสามารถถอด

ประกอบได ้โดยใชเ้ส้นโคง้ยอดแหลมและลวดลายประกอบกนัเป็นรูปทรงท่ีแผข่ยายสามารถโอบ

ลอ้มร่างกายได ้แสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนอยูภ่ายใตรู้ปทรงท่ีโอบลอ้มร่างกาย (ภาพท่ี 3.4 และ 3.5) 

 

ภาพท่ี 3.4   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 2 (1) 
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ภาพท่ี 3.5   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 2 (2) 

 

 3.2.3   แนวทางท่ี 3 เคร่ืองประดบัทาํงานร่วมกบัสภาพแวดลอ้ม  

 สภาพแวดลอ้มในท่ีน้ีขา้พเจา้กาํหนดให้เป็นแสงท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถ ์เดิมเคร่ืองประดบั

ถูกออกแบบมาให้ไม่สมบูรณ์ มีก็ เหมือนไม่มี แต่เ ม่ือเคร่ืองประดับได้กลับไปอยู่ภายใต้

สภาพแวดลอ้มเดิมและเม่ือแสงท่ีส่องผา่นกระจกสีเขา้มาทาํงานร่วมกบัเคร่ืองประดบัจะเกิดเป็นเงา

ตกกระทบใหม่บนร่างกายเพื่อเติมเต็มให้เคร่ืองประดบัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยใชท้ศันธาตุจาก

ช่องประตู หนา้ต่าง ลกัษณะเสน้โคง้ยอดแหลมหรือการซํ้า การทบัซอ้น (ภาพท่ี 3.6 - 3.8) 

 

ภาพท่ี 3.6   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 3 (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.7   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 3 (2) 

 

ภาพท่ี 3.8   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 3 (3) 

 

 3.2.4   แนวทางท่ี 4 เคร่ืองประดบัเป็นตวัสร้างสถานการณ์  

 ช้ินงานจะเป็นทั้งวตัถุและเคร่ืองประดบั ซ่ึงเม่ือตวัวตัถุทาํงานร่วมกบัแสงแลว้จะปรากฏ

เป็นเสมือนภาพแสงท่ีลอดผ่านช่องหน้าต่างท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกปลอบประโลมใจ และช้ิน

เคร่ืองประดบัท่ีอยูใ่กล้ๆ กนันั้นจะเป็นตวัแทนของความรู้สึกเม่ือเรานาํมาสวมใส่ในชีวิตประจาํวนั 

โดยใชท้ศันธาตุจากบานหนา้ต่างท่ีเป็นตวักลางของแสงหรือเส้นโคง้ รูปทรงของการโอบลอ้ม การ

รวมกนัเป็นหน่ึงเดียวมาใชใ้นงานออกแบบ (ภาพท่ี 3.9 และ 3.10) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.9   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 4 (1) 

 

ภาพท่ี 3.10   แบบร่างเคร่ืองประดบัพร้อมแสงตกกระทบ แนวทางท่ี 4 (2) 

 

3.2.5   วิเคราะห์และสรุปเลือกแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั 

จากแนวทางท่ี 1 เคร่ืองประดบับอกเล่าเร่ืองราว เห็นภาพโครงสร้างท่ีแขง็แกร่งของงาน

สถาปัตยกรรมชดัเจนกวา่ความรู้สึกปลอบประโลมใจท่ีจะเกิดข้ึน และแสงตกกระเกิดข้ึนบนร่างกาย

น้อยเกินไป แนวทางท่ี 2 เคร่ืองประดบัมีลกัษณะท่ีโอบลอ้มร่างกายแต่ไม่แนบไปกบัผิว และยงั

ก่อให้เกิดแสงตกกระทบบนร่างกายเป็นพื้นท่ีกวา้ง ทั้ งเป็นกลุ่มและเป็นร่างแห แนวทางท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เคร่ืองประดบัทาํงานร่วมกบัแสง แสงตกกระทบมีความน่าสนใจ สามารถกระจายไดเ้ป็นบริเวณ

กวา้ง แต่ตวัช้ินงานเปล่าๆ มีความบางเบามองไม่เห็นลกัษณะของรูปทรงท่ีโอบลอ้มร่างกาย 

แนวทางท่ี 4 ช้ินงานเป็นทั้งวตัถุและเคร่ืองประดบั เม่ือแสงทาํงานร่วมกบัวตัถุแลว้ความเป็น

เคร่ืองประดบัจะเกิดข้ึนหลงัจากนาํไปสวมใส่ ซ่ึงคุณค่าของงานเคร่ืองประดบัถูกลดคุณค่าลงและ

รูปทรงโอบลอ้มร่างกายท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบประโลมก็ไม่เกิดข้ึน จาก

แนวทางการออกแบบทั้ง 4 แนวทาง แนวทางท่ี 2 มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และขอบเขตท่ีตั้งไวม้ากท่ีสุด ซ่ึงขา้พเจา้จะนาํแนวทางน้ีไปพฒันารูปแบบใหม้ากข้ึนในขั้นตอนของ

การพฒันาแบบร่างต่อไป 

 

3.3   การศึกษาและทดลองวสัดุ 

 จากขอ้มูลในบทท่ี 2 สามารถสรุปวสัดุสาํหรับโครงการออกแบบได ้4 ชนิด โดยไดท้าํการ

ทดลองนาํวสัดุมาข้ึนเป็นรูปทรงต่างๆ ดงัน้ี 

 3.3.1   การข้ึนรูปวสัดุ 

  3.3.1.1   เมด็พลาสติกใส (ลูกปัดใส) 

 เน่ืองจากเมด็พลาสติกใสมีลกัษณะเป็นเมด็เลก็ๆ ก่อนนาํมาข้ึนรูป จึงทาํการหลอมโดยใช้

เคร่ืองเป่าลมร้อน (ภาพท่ี 3.11) เป่าเมด็พลาสติกใสภายในพาชนะท่ีทนความร้อน (ภาพท่ี 3.12) เพื่อ

ทาํใหเ้ป็นแผน่แลว้นาํไปข้ึนรูปเป็นทรงต่างๆ 

    

                 ภาพท่ี 3.11   เคร่ืองเป่าลมร้อน                         ภาพท่ี 3.12   ถาดจากฟอยลห่์ออาหาร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การหลอมเมด็พลาสติกให้เป็นแผน่ (ภาพท่ี 3.13 บน) เมด็เลก็จะเกิดฟองข้ึนภายในตวัมนั

เอง และระหว่างแต่ละเม็ดจะมีช่องว่างเกิดข้ึน เน่ืองจากขนาดเม็ดท่ีเล็ก จึงทาํให้พื้นท่ีการขยายตวั

ขณะโดนความร้อนนอ้ยตามไปดว้ย จึงทาํให้เกิดช่องว่างข้ึน แต่ก็เป็นพื้นผิวท่ีน่าสนใจ ในขณะท่ี

เมด็ใหญ่ (ภาพท่ี 3.13 ล่าง) สามารถหลอมไดติ้ดกนัไดเ้รียบเป็นแผน่เดียว มีความหนาและยงัเห็น

เมด็แต่ละสีแยกตวัชดัเจน 

 

 

ภาพท่ี 3.13   เมด็พลาสติกใสก่อนและหลงัใหค้วามร้อน 

 

 การข้ึนรูปสามารถทาํไดโ้ดยใชก้ระดาษฟอยล์ห่ออาหาร(Foil) ดดัเป็นทรงต่างๆตาม

ตอ้งการ (ภาพท่ี 3.14) จากนั้นวางแผ่นท่ีไดจ้ากเม็ดพลาสติกลงไป แลว้ใชเ้คร่ืองเป่าลมร้อนเป่า 

ระหวา่งนั้นอาจดึง เอียงพาชนะ หรือปล่อยใหย้อ้ยลง เพื่อดูรูปทรงท่ีเกิดข้ึน (ภาพท่ี 3.15) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.14   แม่พิมพแ์บบต่างๆ จากฟอยลห่์ออาหาร 

 

 

ภาพท่ี 3.15   ทดลองข้ึนรูปทรงจากเมด็พลาสติกใสโดยการใชค้วามร้อน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.15   (ต่อ) 

 

  3.3.1.2   อีพอกซ่ี (Epoxy) 

 มีลกัษณะเป็นของเหลว สามารถเทลงไปบนแม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้(ภาพท่ี 3.16) หรือเทลงบน

แผน่พลาสติก (ภาพท่ี 3.17) แลว้จึงนาํไปข้ึนรูป ทดลองใชล้วดดดัเป็นโครงแลว้ทาอีพอกซ่ีท่ีขอบ

เป็นชั้นๆ (ภาพท่ี 3.18) หรือดดัโครงลวดแลว้ทาอีพอกซ่ีไวด้า้นในโดยปิดพลาสติกทบัทั้ง 2 ดา้น 

(ภาพท่ี 3.19) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.16   ทดลองข้ึนรูปวสัดุอีพอกซ่ี โดยเทลงบนแม่พิมพ ์

 

 

ภาพท่ี 3.17   ทดลองข้ึนรูปวสัดุอีพอกซ่ี โดยเทบนแผน่พลาสติก 

 

 

ภาพท่ี 3.18   ทดลองข้ึนรูปวสัดุอีพอกซ่ี โดยทาท่ีขอบลวดเป็นชั้นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.19   ทดลองข้ึนรูปวสัดุอีพอกซ่ี โดยดดัโครงลวดแลว้ทาอีพอกซ่ีดา้นใน 

 

 หลงัจากข้ึนรูปอีพอกซ่ี แลว้จึงนาํมาสร้างเป็นรูปทรง โดยการใหค้วามร้อน เพื่อใหว้สัดุ

อ่อนตวัลงก่อน แลว้จึงทาํการข้ึนรูปทรงต่างๆ (ภาพท่ี 3.20 – 3.22) 

 

ภาพท่ี 3.20   ทดลองสร้างรูปทรงวสัดุอีพอกซ่ี โดยการใหค้วามร้อน 

 

ภาพท่ี 3.21   ทดลองสร้างรูปทรงวสัดุอีพอกซ่ี โดยการใหค้วามร้อนแลว้กด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.22   ทดลองสร้างรูปทรงวสัดุอีพอกซ่ี โดยการใหค้วามร้อนแลว้ดดั 

 

  3.3.1.3   แผน่พลาสติก 

 ทดลองข้ึนรูปโดยการตดัแผน่พลาสติกเป็นรูปร่างต่างๆ นาํไปทาสีแลว้นาํไปอบ (ภาพท่ี 

3.23) ผลท่ีไดคื้อแผน่พลาสติกมว้นเขา้หากนัตรงกลาง ทดลองเป่าพลาสติกดว้ยเคร่ืองเป่าลมร้อน 

(ภาพท่ี 3.24) ระหว่างท่ีพลาสติกน่ิมก็บิดเป็นรูปทรงต่างๆ ผลท่ีไดคื้อพลาสติกจบัตวักนัเป็นกอ้น 

บางส่วนพบัทบักนั และทดลองใชสี้ทาเพน้ทแ์กว้กบัเมด็พลาสติกมาผสมกบัแผน่พลาสติก (ภาพท่ี 

3.25) โดยการเป่าลมร้อน ผลคือวสัดุทั้งสองติดกนัดีแต่แผน่พลาสติกจะไหมก่้อน 

 

 

ภาพท่ี 3.23   ทดลองสร้างรูปทรงแผน่พลาสติกโดยการอบ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.24   ทดลองสร้างรูปทรงแผน่พลาสติกโดยการใหค้วามร้อน 

 

 

ภาพท่ี 3.25 ทดลองผสมแผน่พลาสติกกบัวสัดุอ่ืน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.3.1.4   แผน่อะคริลิก 

 ทดลองข้ึนรูปโดยการทาํแม่พิมพ ์(ภาพท่ี 3.26) และกรอบรอบ หลงัจากนั้นใหค้วามร้อน

แผน่อะคริลิกแลว้กด คลา้ยกบัการทาํกรอบพระ รูปทรงท่ีไดค้ลา้ยกบัแม่พิมพต์น้แบบ มีขอบท่ีมน

เห็นรูปทรงชดัเจน ทดลองใหค้วามร้อนกบัแผน่อะคริลิกแบบเคลือบฟิลม์ (ภาพท่ี 3.27) และทาํการ

ทดลองโดยให้ความร้อนแลว้มว้นกบัแกน (ภาพท่ี 3.28 ซา้ย) ดดัเป็นเส้นโคง้ หรือดึงยืดให้ยาว 

(ภาพท่ี 3.28 ขวา) 

 

 

ภาพท่ี 3.26   ทดลองข้ึนรูปแผน่อะคริลิกโดยการกดกบัแม่พิมพ ์

 

 

ภาพท่ี 3.27   ทดลองใหค้วามร้อนกบัแผน่อะคริลิกแบบเคลือบฟิลม์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.28   ทดลองข้ึนรูปแผน่อะคริลิกโดยการใหค้วามร้อน 

 

 3.3.2   แสงตกกระทบท่ีเกิดจากการทดลองวสัดุ 

  3.3.2.1   แสงตกกระทบจากเมด็พลาสติก 

 มีลกัษณะเหมือนร่างแหของกอ้นสีแต่ละกอ้นมาจบักนั หรือคลา้ยเซลลจ์ากการส่องกลอ้ง

จุลทรรศน์ มีการกลืนกนัของสีโดยไม่แบ่งแยก ใหค้วามรู้สึกคลุมเครือแต่ดูสดใส (ภาพท่ี 3.29) 

 

ภาพท่ี 3.29   แสงตกกระทบจากเมด็พลาสติก 

 

  3.3.2.2    แสงตกกระทบจากอีพอกซ่ี 

 มีลกัษณะความแตกต่างของแสงตกกระทบท่ีหลากหลาย เพราะขณะข้ึนรูปเน้ือของวสัดุไม่

เรียบเสมอกนั จึงก่อใหเ้กิดแสงตกกระทบเป็นชั้นๆ พาดทบักนัไปมา ใหค้วามรู้สึกต่ืนเตน้ พลงังาน 

(ภาพท่ี 3.30) 

   ส
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ภาพท่ี 3.30   แสงตกกระทบจากอีพอกซ่ี 

 

  3.3.2.3   แสงตกกระทบจากแผน่พลาสติก 

 มีลกัษณะเป็นคล่ืนอ่อนๆ เรียงกนัไป มีการซอ้นทบัของแสงตกกระทบบางจุด ให้ความรู้ 

สึกถึงความเบาบาง สมาธิ (ภาพท่ี 3.31) 

 

ภาพท่ี 3.31   แสงตกกระทบจากแผน่พลาสติก 

 

  3.3.2.4   แสงตกกระทบจาก แผน่อะคริลิก 

 มีลกัษณะแสงตกกระทบบริเวณรอยยน่ของแผ่นและมีแสงตกกระทบท่ีมีพื้นผิวเป็นดวงๆ 

จากการสลายตวัของแผน่ฟิลม์ท่ีเคลือบผวิอะคริลิกอยู ่ใหค้วามรู้สึกเหมือนถูกขงัในกรอบท่ีถูกสร้าง

ข้ึน ชดัเจน กดดนั (ภาพท่ี 3.32) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.32   แสงตกกระทบจากแผน่อะคริลิก 

 

3.3.3   สรุปผลการทดลองวสัดุ 

 เม็ดพลาสติกสามารถข้ึนรูปทรงไดห้ลายรูปทรง มีทั้งโคง้ (ถว้ยหรือทรงอิสระ)  มีความ

ยืดหยุ่นเม่ือโดนความร้อน และแขง็ตวัเม่ือเยน็ มีพื้นผิวเรียบแต่มีลวดลายภายใน แสงตกกระทบมี

ลกัษณะคลุมเครือ แต่สร้างความสบายใจไดข้อ้เสียคือช้ินงานหนาและค่อนขา้งหนัก อีพอกซ่ีเม่ือ

นาํมาข้ึนรูปเป็นแผน่จะมีผวิท่ีบาง เปราะ แตกง่าย แต่เม่ือมีมวลเยอะจะมีความเหนียวและแขง็แรง มี

พื้นผิวมนัเงามีลวดลายภายในท่ีน่าสนใจ แสงตกกระทบมีพ้ืนผิวท่ีซับซ้อนก่อให้เกิดความรู้สึก

ต่ืนเตน้ แผ่นพลาสติก ข้ึนรูปไดใ้นลกัษณะท่ีเป็นกอ้น มีการพบั ย่น มว้นของแผ่นพลาสติก แต่

พื้นผิวท่ีเกิดข้ึนมีความซับซ้อน เป็นชั้นๆ เห็นชัดเจน แสงตกกระทบมีลกัษณะเป็นคล่ืน สร้าง

ความรู้สึกผ่อนคลาย สมาธิ และแผ่นอะคริลิกสามารถข้ึนรูปโดยการกดไดดี้ แต่ตอ้งมีแม่พิมพท่ี์

แขง็แรง และการข้ึนรูปดว้ยความร้อนสามารถทาํใหแ้ผน่อะคริลิกอ่อนตวัลงเท่านั้นไม่ถึงกบัละลาย 

แสงตกกระทบมองเห็นรูปร่างไปชดัเจน เกิดความรู้สึกชดัเจน กดดนั ดงันั้นจากการทดลองวสัดุ

ขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์แลว้พบว่าอีพอกซ่ีมีความเหมาะสมในการนาํมาใชใ้นงานเคร่ืองประดบั

มากท่ีสุด 
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บทที ่4 

กระบวนการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

 

4.1   ภาพร่างช้ินงานเคร่ืองประดับ 

 จากบทท่ี 3 แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเลือกคือแนวทางท่ี 2 เคร่ืองประดบั

ทาํงานร่วมกบัร่างกาย ซ่ึงเคร่ืองประดบัจะมีลกัษณะโอบลอ้มพื้นท่ีบางส่วนของร่างกาย ขา้พเจา้ได้

พฒันาจากแบบร่าง 2 มิติ (Sketch) (ภาพท่ี 4.1) คร้ังก่อนดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1   แบบร่างเคร่ืองประดบัคร้ังท่ี 1 

50 
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 แต่จากแบบร่าง 2 มิติเบ้ืองตน้รูปทรงของช้ินงานท่ีเขียนมายงัไม่ไดพู้ดถึงการปลอบ

ประโลมมากนกั ซ่ึงในขั้นตอนการพฒันาภาพร่างงานเคร่ืองประดบั ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์คาํสาํคญั

จากคาํว่าปลอบประโลมนั้น เรานึกถึงส่ิงใดเพื่อนาํมาสร้างรูปทรงให้กบัช้ินงาน จากคาํว่าปลอบ

ประโลมขา้พเจา้รู้สึกถึงความสงบน่ิง การเร่ิมตน้ และความเบาบาง ซ่ึงทาํให้ขา้พเจา้นึกถึงขนนก

หรือปีกนก ซ่ึงขนนกมีลกัษณะท่ีเบาบาง นุ่มนวล แต่เม่ือมารวมกนัเป็นปีกก็ให้ความรู้สึกโอบอุม้

เช่นกนั จึงนาํมาร่างแบบร่าง 2 มิติเป็นช้ินงาน (ภาพท่ี 4.2) ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 4.2   แบบร่างเคร่ืองประดบัคร้ังท่ี 2 

 

จากภาพแบบร่างขา้งต้นน้ี ลักษณะของปีกนกทาํให้เร่ืองราวหรือท่ีมาของขา้พเจ้าถูก

ลดทอนและจากหายไป ขา้พเจา้จึงมองยอ้นกลบัไปยงัท่ีมาของตนเอง เร่ืองราวของแสงจากกระจกสี

ภายในโบสถ์ รูปทรงหรือทศันธาตุภายในส่งผลต่อความรู้สึกของเราแน่นอน เพราะเม่ือใดท่ีเรา

ยา่งเทา้เขา้ไปยงัภายในศาสนสถานเราจะรู้สึกเหมือนไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงกบังานสถาปัตยกรรม

นั้นๆ จึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่สถาปัตยกรรมนัน่แหละท่ีเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกปลอบ

ประโลมเม่ือไดเ้ห็นแสงท่ีลอดผ่านกระจกสีเขา้มายงัภายในโบสถ ์ซ่ึงแนวคิดน้ีก็ยงัสอดคลอ้งกบั

แนวทางการออกแบบท่ี 1 คือเคร่ืองประดบับอกเล่าเร่ืองราว พูดถึงเร่ืองสถาปัตยกรรมบนร่างกาย 

ซ่ึงเม่ือนาํทั้งสองแนวทางมารวมกบัจึงเกิดเป็นอีกหน่ึงแนวทาง (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพท่ี 4.3   แบบร่างเคร่ืองประดบัคร้ังท่ี 3 

 

จากภาพแบบร่างขา้งตน้ จะมองเห็นรูปทรงของช้ินงานท่ีมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งใหญ่ โอบ

ลอ้มหรือครอบคลุมส่วนของร่างกาย เพื่อพูดถึงเร่ืองของการปลอบโยน ปลอบประโลมใจ แต่ยงั

มองความเป็นมิติของช้ินงานยงัไม่ชดัเจน ขา้พเจา้จึงทาํเป็นตน้แบบ 3 มิติ (Model) เพื่อจะมองภาพ

ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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4.2   ขึน้รูปต้นแบบ 3 มิต ิ

ขั้นตอนการสร้างตน้แบบขั้นแรกทาํการดดัลวดให้เป็นโครงรอบนอกก่อน (ภาพท่ี 4.4) 

แลว้เช่ือมขาเขา้ไป โดยใชก้ารบดักรี (ภาพท่ี 4.5) เพ่ือยึดเกาะและสร้างให้เกิดมิติของช้ินงานให้

สามารถมองเห็นขนาดคร่าวๆได ้จากนั้นจึงค่อยเช่ือมลวดเพ่ิมเพ่ือสร้างลวดลายและความแขง็แรง

ใหช้ิ้นงาน  

 

ภาพท่ี 4.4   โครงช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

 

ภาพท่ี 4.5   การเช่ือมบดักรี 
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 การติดตั้งช้ินงานบนร่างกายตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของช้ินงานกบัร่างกาย โดยไดมี้การ

ดดัลวดให้โคง้รับกบัตาํแหน่งท่ีสวมใส่พอดี ซ่ึงถา้ไม่ไดก้็ทาํการเช่ือมลวดเพิ่มในตาํแหน่งท่ีสวม

หรือวาง เพื่อใหร้องรับกบัร่างกายของผูส้วมใส่ไดพ้อดี (ภาพท่ี 4.6) 

 

ภาพท่ี 4.6   การศึกษาความสอดคลอ้งระหวา่งเคร่ืองประดบักบัสรีระ 

 ในส่วนของการลงสีลวดลายนั้นไดท้าํการทากาวลงไปบนลวด จากนั้นนาํแผน่พลาสติกใส

มาปิดทบัไว ้รอจนกาวแห้งแลว้จึงลงสีภายใน รอให้แห้งอีกคร้ังแลว้ลอกแผ่นพลาสติกใสออก  

(ภาพท่ี 4.7) 

 

ภาพท่ี 4.7   ขั้นตอนการลงสีอีพอกซีในช่องวา่งระหวา่งโครงลวด 
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แต่เน่ืองจากช่องท่ีลงสีมีขนาดใหญ่เกินไปและดูเหมือนมีแต่โครง จึงไดล้องฉลุลายช่องบน

กระดาษแทนการเช่ือมลวดแต่มีลายท่ีละเอียดกว่า เพื่อมาทดลองลงสีในพื้นท่ีท่ีเลก็กว่าเดิม โดยนาํ

โครงลวดท่ีเช่ือมประกอบเสร็จและลายฉลุไปทาํให้เป็นสีดาํโดยการพ่นสเปรย ์(ภาพท่ี 4.8) แลว้

นาํมาลงสีโดยใชอี้พอกซีตามแบบท่ีร่างไว ้(ภาพท่ี 4.9) แลว้จึงนาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนั 

 

 

ภาพท่ี 4.8   ช้ินงานและลายฉลุท่ีพน่สีดาํ 

 

 

ภาพท่ี 4.9   การลงสีอีพอกซีในลายฉลุ 

 

 เม่ือประกอบช้ินส่วนตวัอยา่งเขา้ดว้ยกนัแลว้ไดน้าํไปสวมใส่ภายใตแ้สงท่ีกาํหนด เพือ่ให้

ช้ินงานไดท้าํหนา้ท่ีภายใตแ้สง เกิดแสงตกกระทบบนร่างกาย 
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หลงัจากสร้างตน้แบบดว้ยลวดแลว้สรุปไดช้ิ้นงานเคร่ืองประดบั 3 ช้ิน โดยตาํแหน่งของ

ช้ินงานเคร่ืองประดบั ขา้พเจา้อา้งอิงจากท่าทางของการไดรั้บการปลอบประโลมในชีวิตประจาํวนั 

โดยสรุปไดเ้ป็น 3 ท่าทาง (ภาพท่ี 4.10) 

 

ภาพท่ี 4.10   ตาํแหน่งการวางของเคร่ืองประดบั จากท่าทางของการไดรั้บ 

การปลอบประโลมในชีวติประจาํวนั 

 ตาํแหน่งแรกจะอยูบ่ริเวณคอและหนา้ (ภาพท่ี 4.11) ตาํแหน่งท่ีสองอยูบ่ริเวณไหล่ ตน้แขน

และช่วงอก (ภาพท่ี 4.12) ตาํแหน่งท่ีสามอยูบ่ริเวณแขนและมือ (ภาพท่ี 4.13) ซ่ึงจากสามตาํแหน่งก็

สามารถแบ่งช้ินงานได้เป็นสามช้ิน ซ่ึงแต่ละช้ินจะอ้างอิงรูปทรงท่ีมาจากสถาปัตยกรรมหรือ     

ทศันธาตุภายในโบสถ ์ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.11   ตน้แบบเคร่ืองประดบับริเวณคอ 
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ภาพท่ี 4.12   ตน้แบบเคร่ืองประดบับริเวณไหล่และอก 

 

 

ภาพท่ี 4.13   ตน้แบบเคร่ืองประดบับริเวณมือ 
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ลวดลายท่ีเพิ่มเขา้มาในพื้นท่ีว่าง แสดงถึงเส้นสายของความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เม่ือเขา้ไปใน

โบสถแ์ละไดพ้บเห็นแสงท่ีลอดเขา้มา เส้นสายท่ีให้ความรู้สึกโอบลอ้ม นุ่มนวล อ่อนโยน โดยได้

ร่างลายและกาํหนดพื้นท่ีตาํแหน่งและสีท่ีใช ้(ภาพท่ี 4.14 – 4.17) ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.14    ลวดลายและตาํแหน่งลายในเคร่ืองประดบั (1) 

 

ภาพท่ี 4.15    ลวดลายและตาํแหน่งลายในเคร่ืองประดบั (2) 
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ภาพท่ี 4.16    ลวดลายและตาํแหน่งลายในเคร่ืองประดบั (3) 

 

ภาพท่ี 4.17   ตวัอยา่งลายและสีท่ีจะใชล้งในงานเคร่ืองประดบั 

 

ช้ินท่ี 1 

ช้ินท่ี 2 

ช้ินท่ี 3 
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4.4   ขั้นตอนการผลติช้ินงาน 

 นาํลวดมาดดัและเช่ือมติดกนัเป็นโครงภายนอกตามตน้แบบ3มิติ (ภาพท่ี 4.27) เพ่ือใหเ้ห็น

ภาพขนาดของช้ินงานและสามารถกาํหนดขนาดของลวดลายภายในได ้

 

ภาพท่ี 4.27   โครงลวดภายนอกของช้ินงาน 

 

 

 ใชค้อ้นเคาะโครงลวดบนโลหะเบาๆ (ภาพท่ี 4.28 ซา้ย) เพื่อสร้างให้เกิดมิติของลวดท่ี

แตกต่างกนั (ภาพท่ี 4.28 ขวา) และขนาดของช้ินงานมีการขยายออกเลก็นอ้ย 

 

ภาพท่ี 4.28   การเคาะลวดโลหะ 
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ดดัลวดตามลายท่ีออกแบบไว ้(ภาพท่ี 4.29) โดยเผื่อให้ปลายลวดมีขนาดท่ียาวออกมากว่า

ปกติ เพื่อเวลาเช่ือมหรือตะไบเน้ือโลหะแลว้ขนาดของลายจะไม่เปล่ียนแปลง 

 

ภาพท่ี 4.29   ช้ินส่วนลวดท่ีตดัออกมา 

 

 

 ทาํการตะไบส่วนของเน้ือโลหะท่ีสัมผสักนัให้เรียบ (ภาพท่ี 4.30 ซ้าย) ส่วนท่ีซอ้นทบักนั

สามารถตะไบลวดโดยทาํใหเ้ป็นร่องโคง้ดว้ยตะไบกลม (ภาพท่ี 4.30 ขวา) 

 

ภาพท่ี 4.30   โลหะส่วนท่ีตะไบแต่งก่อนนาํไปเช่ือม 
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 ทาํการเช่ือมช้ินส่วนของลวดลายท่ีตะไบขดัแต่งเรียบร้อยแลว้ใหติ้ดกนั (ภาพท่ี 4.31) 

 

ภาพท่ี 4.31   การเช่ือมช้ินส่วนของลวดลาย 

 

 ทําความสะอาดช้ินงานหลังเ ช่ือมเสร็จ โดยนําไปแช่กรดสําหรับทําความสะอาด           

(ภาพท่ี 4.32 ซา้ย) ขดัและตากใหแ้หง้ (ภาพท่ี 4.32 ขวา) 

 

ภาพท่ี 4.32   ทาํความสะอาดช้ินส่วนของลวดลาย 
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 นาํช้ินส่วนของลวดลายมาเช่ือมเขา้กบัโครงของช้ินงานในตอนแรก (ภาพท่ี 4.33) ทาํการ

ดดัลวดลายให้มีความโคง้ตามโมเดลตน้แบบ 3 มิติ แลว้ค่อยๆเช่ือมไปทีละจุดเพื่อไม่ให้ความร้อน

ไปทาํใหส่้วนท่ีติดกนัอยูแ่ลว้นั้นหลุดไปดว้ย  

 

ภาพท่ี 4.33   เช่ือมประกอบช้ินงาน 

 

 ทาํการเช่ือมท่อติดกบัปลายลวดของช้ินงาน (ภาพท่ี 4.34 ซา้ย) ท่ีจะนาํไปประกอบหลงัทาํสี

ช้ินงาน ทาํการผา่ท่อออก (ภาพท่ี 4.34 ขวา) เพื่อใหเ้กิดช่องวา่งท่ีจะสามารถเกาะเก่ียวช้ินงานได ้

 

ภาพท่ี 4.34   การเช่ือมท่อบริเวณปลายลวด 
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 หลงัจากแช่กรดทาํความสะอาดช้ินงานเรียบร้อยแลว้ ทาํการขดัผิวของช้ินงานใหเ้รียบดว้ย

กระดาษทราย (ภาพท่ี 4.35 ซา้ย) และยาขาวสาํหรับขดัเงา (ภาพท่ี 4.35 ขวา) 

 

 

ภาพท่ี 4.35   การขดัแต่งช้ินงาน 

 

 การทาํสีช้ินงานโดยใชน้ํ้ ายารมดาํ ทาํการผสมตวัเน้ือครีมลงในนํ้ าคนจนละลาย จากนั้นทา

ลงบนเน้ือโลหะ (ภาพท่ี 4.36) ท่ีลา้งจนสะอาดไม่มีคราบมนั รอจนแหง้แลว้ลา้งออก ส่วนท่ียงัไม่ติด

สีใหท้าทบัอีกรอบหน่ึง 

 

 

ภาพท่ี 4.36   การทาํสีโลหะ 
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 ทาํการพน่สเปรยใ์ส (ภาพท่ี 4.37) เพื่อเคลือบผวิช้ินงาน 

 

ภาพท่ี 4.37   การเคลือบผวิช้ินงาน 

 ทาํการลงสีอีพอกซ่ีในช้ินงาน โดยติดพลาสติกใสท่ีดา้นหลงัของตวัลาย (ภาพท่ี 4.38 ซา้ย

บน) หลงัจากนั้นรอจนกาวแหง้สนิทแลว้ค่อยใส่อีพอกซ่ีสีต่างๆลงไปทีละช่อง (ภาพท่ี 4.38 ขวาบน) 

เม่ืออีพอกซ่ีแหง้ดีแลว้จึงทาํการลอกแผน่พลาสติกใสออก (ภาพท่ี 4.38 ล่าง) 

 

ภาพท่ี 4.38 การลงอีพอกซ่ีในช้ินงาน 
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บทที ่5 

ช้ินงานเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1   ผลงานเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 สวมใส่บริเวณคอ 
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ภาพท่ี 5.2   ผลงานเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 สวมใส่บริเวณบ่า 

 

ภาพท่ี 5.3   ผลงานเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 สวมใส่บริเวณมือ 
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ภาพท่ี 5.4   แสงตกกระทบบนร่างกายผา่นผลงานเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 

 

ภาพท่ี 5.5   แสงตกกระทบบนร่างกายผา่นผลงานเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 5.6   แสงตกกระทบบนร่างกายผา่นผลงานเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 
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บทที ่ 6 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปและอภิปรายผล 

 จากความประทบัใจในความงดงามของแสงตกกระทบผา่นกระจกสีลงสู่ร่างกายเม่ือเขา้ไป

ยงัภายในโบสถ ์เกิดเป็นความรู้สึกถึงการไดรั้บการปลอบประโลมจิตใจ นาํมาสู่แรงบนัดาลใจใน

การสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัเม่ือสวมใส่แลว้ก่อใหเ้กิดการระลึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้น จึงได้

เร่ิมตน้ร่างภาพร่างโดยใชท้ศันธาตุท่ีพบภายในโบสถ ์และทาํการทดลองเพื่อหาวสัดุท่ีมีคุณสมบติั

คลา้ยกระจกสีนัน่คืออีพอกซ่ี ซ่ึงมีความโปร่งใสและมีสีท่ีหลากหลาย หลงัจากสรุปแบบร่างและ

วสัดุไดค้ร่าวๆ จึงทาํการสร้างตน้แบบช้ินงานดว้ยลวดเพือ่ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของช้ินงานกบัสรีระ

ร่างกาย จากนั้นจึงสรุปแบบช้ินงานท่ีชดัเจนและลงเม่ือสร้างช้ินงานดว้ยโลหะ ระหวา่งการทาํงาน

ไดพ้บกบัปัญหาในการสร้างช้ินงานหลายอยา่ง จึงตอ้งใชเ้วลาและหาทางแกไ้ขปัญหาอยา่งรอบคอบ

และมีสติเพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

 

6.2 ปัญหาทีพ่บในการทาํงาน  

 - ดา้นการออกแบบ ไม่สามารถออกแบบรูปทรงของช้ินงานท่ีเป็นตวัถ่ายทอดเร่ืองราวหรือ

อารมณ์ของงานได ้จึงไดร่้างแบบร่าง 2 มิติไปในหลายแนวทางท่ีแตกต่างกนั 

 - เน่ืองจากลวดมีขนาดเล็ก เม่ือนาํไปเคาะสร้างมิติบนเส้นลวด ทาํให้ขนาดของลวดและ

โครงสร้างท่ีดดัไวต้อนแรกเปล่ียนแปลงไป มีการขยายยดืออก ทาํใหโ้ครงมีขนาดใหญ่กวา่ช้ินท่ีเป็น

ลายประกอบ เกิดระยะห่างระหวา่งส่วนท่ีตอ้งเช่ือมติดกนั 

 - การลงสีอีพอกซ่ีในช่องว่างของช้ินงานตอ้งใชเ้วลาเป็นอยา่งมาก เพราะจะลงไดเ้พียงคร้ัง

ละสี มิฉะนั้นจะทาํใหสี้ท่ีลงไวก่้อนหนา้ไหลมารวมกนัหรืออกนอกพื้นท่ีท่ีตอ้งการ 

 - พื้นท่ีดา้นหลงัอีพอกซ่ี ในส่วนท่ีติดกบัพลาสติก จะมีพื้นผิวท่ีไม่เรียบ ซ่ึงเกิดจากรอยท่ี

ซอ้นกนัของแผน่พลาสติกใสท่ีติดไวเ้ป็นพ้ืนของช่วงท่ีตอ้งการลงสี หรือความโคง้ของพลาสติกท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัช้ินงาน ทาํให้เกิดความไม่เท่ากนัของเน้ือสีท่ีเติมเขา้ไป เห็นไดช้ดัจากความแข็ง

และอ่อนของอีพอกซ่ีท่ีไม่เท่ากนั 

 

 

79 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

6.3 ข้อเสนอแนะและวธีิการแก้ไขปัญหา 

 - ออกแบบรูปทรงของช้ินงานจากการเร่ืองท่ีสนใจ พยายามอย่าตีความซับซ้อนจนไม่

สามารถส่ือสารกลบัมายงัหวัขอ้ของงานได ้

 - ทาํการบีบ ดดัโครงช้ินงานในส่วนโคง้ให้ใกลก้นัมากท่ีสุดโดยท่ียงัคงไวซ่ึ้งรูปทรงเดิม

ของช้ินงาน ในส่วนของลายท่ีจะนาํไปประกอบ ไดท้าํการเคาะตวัลายใหย้ดืออกมากท่ีสุดพร้อมกบั

ดดัลวดเพื่อปรับขนาดและรูปทรงไปดว้ย จากนั้นจึงนาํไปเช่ือประกอบ ในส่วนท่ีลวดสั้นเกินไปจึง

ทาํการต่อลวดและปรับลายท่ีจะเช่ือมใหไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัช้ินงาน 

 - การลงอีพอกซ่ีให้แห้งไวและไม่ไหลออกจากพื้นท่ีนั้น ตอ้งทาํการรอจนกว่าอีพอกซ่ีท่ี

ผสมนั้นเร่ิมเหนียว เม่ือนาํมาใชง้านจะทาํใหเ้น้ือสีนั้นมีความหนืด เกาะติดกบัพื้นผวิช้ินงานไดดี้ 

 - ใชเ้คร่ืองเป่าลมร้อนสาํหรับเป่าแผน่อะคริลิก ในการทาํใหอี้พอกซ่ีท่ีแขง็แลว้อ่อนตวัลง 

จากนั้นเอียงช้ินงานใหอี้พอกซ่ีโคง้ไปตามทิศทางของพื้นผวิเคร่ืองประดบั อีกทั้งยงัทาํใหพ้ื้นผวิเกิด

ความเนียน เงาอีกดว้ย 
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รายการอ้างองิ 

 

งานกระจกสี.(ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือ 4 ธนัวาคม 2557. สืบคน้ออนไลน์จาก:http://th.wikipedia.org 

/wiki/งานกระจกสี 

โชติรส โกวิทวฒันพงศ.์ เข้าใจโบสถ์ฝร่ัง ศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ 

นิยมวิทยา, 2537 

ฐาปนวฒัน์ คนหลวง บก.เรียบเรียง. ศาสตร์แห่งการบําบัดด้วยสี. พิมพค์ร้ังท่ี1 กรุงเทพฯ: ตน้ธรรม  

สาํนกัพิมพ,์ 2548 

เดโช สวนานนท.์ จิตวทิยาทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ 

9 โบสถ์คริสต์สุดงาม ในเมืองไทย!. (ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือ 1 ธนัวาคม 2557. สืบคน้ออนไลน์จาก :   

http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001256/lang/th/ 
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ภาคผนวก ก 

ใบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
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แบบฟอร์ม คป. 366 213/2 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ช่ือนกัศึกษา  นางสาว มณธิดา คุปตธ์นาภรณ์ 

รหสัประจาํตวั   04540244 

อาจารยท่ี์ปรึกษาศิลปนิพนธ์  อาจารย ์ทวีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

 

1. ช่ือหัวข้อศิลปะนิพนธ์ 

)ภาษาไทย(  แสงและสี กบัการปลอบประโลมใจ : จากแสงตกกระทบของกระจกสีสู่

งานเคร่ืองประดบั 

 (ภาษาองักฤษ) The Emotional Consolation of Light and Colors: From Colors and Light  

   of Stained Glass to Jewelry  

  

2. ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

กระจกสี หรือ Stained glass windows   เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นประการหน่ึงของโบสถ ์

วิหาร ในศาสนาคริสต ์การใชก้ระจกสีในสถาปัตยกรรมมีจุดประสงคส์าํคญั 2 ประการ กล่าวคือ 

เพื่อใช้รูปท่ีปรากฏในกระจกสีเป็นทัศนศิลป์ในการส่ือสารบอกเล่าเร่ืองราวในพระคมัภีร์

ศกัด์ิสิทธ์ิหรือชีวิตของบรรดานกับุญต่อคริสตชน และใชก้ระจกสีเองเป็นอุปกรณ์ควบคุมแสงให้

โบสถ์หรือวิหารนั้ นไม่มืดหรือสว่างเกินไปในขณะเดียวกันกระจกสีท่ีประดับตกแต่ง

สถาปัตยกรรม  ก่อใหเ้กิดความรู้สึกหรูหราและทาํใหโ้ครงสร้างดูมีสีสันงดงามตามช่วงเวลาของ

วนั เม่ือแสงท่ีพุ่งผ่านกระจกสีดงักล่าว ทาํให้บริเวณภายในโดยรอบดูสดใสไปดว้ยสีสันอนัน่า
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อศัจรรย ์จนเกิดเป็นอารมณ์ท่ีหลากหลายซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล และจะซึมซาบถึง

ความสวยงามอนัลึกซ้ึงแห่งสีสนัของกระจกสีไดอ้ยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 

ขา้พเจา้เคยมีโอกาสเขา้ไปภายในโบสถ ์ไดซึ้มซบัแสงท่ีลอดผา่นกระจกสีเขา้มาตกกระทบ

ลงบนร่างกาย แสงระยิบระยบัปรากฏเป็นสีต่างๆกระจายตวัอยู่บนร่างกาย เม่ือได้เขา้ไปอยู่

ภายใตแ้สงสีเหล่านั้น ส่งผลกระทบต่อจิตใจของขา้พเจา้ เกิดเป็นความรู้สึกของการไดรั้บการ

ปลอบประโลมดว้ยแสงนวลอ่อนท่ีโอบลอ้มร่างกายอยู่นั้น ซ่ึงจากความประทบัใจน้ี  ขา้พเจา้จึง

นาํความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบั ท่ีจะทาํให้เกิด

การระลึกถึงความรู้สึกนั้นอีกคร้ัง 

จากขอ้ความท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัความเป็นเคร่ืองประดบัในความคิดเห็นของ

ขา้พเจา้ท่ีว่า เคร่ืองประดบันอกจากจะให้ความงามแลว้ ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เคร่ืองประดบั

แตกต่างจากวตัถุอ่ืนก็คือ ความเช่ือมโยงกับจิตใจ หรือความสัมพนัธ์ของส่ิงนั้นกับร่างกาย 

ขา้พเจา้จึงตอ้งการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีก่อให้เกิดการระลึกถึงช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการ

ปลอบประโลมใจดว้ยแสงสีท่ีส่องผา่นกระจกสีตกกระทบลงสู่ร่างกาย โดยมีรูปร่างรูปทรงจาก

แสงตกกระทบท่ีสัมผัสกับร่างกายนอกจากน้ีแล้วหากเคร่ืองประดับได้กลับไปอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มภายในโบสถช้ิ์นงานจะทาํงานร่วมกบัแสงท่ีส่องลงมาและเกิดเป็นมิติใหม่ของ

แสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย 

 

3. วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

3.1 ออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อให้เกิดการระลึกถึงช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการปลอบประโลม

ดว้ยแสงสีท่ีส่องผา่นกระจกสีบนร่างกาย 

3.2 เพื่ อขยายบทบาทการทํางานของเค ร่ืองประดับโดยทํางานร่วมกับแสงภายใน

สภาพแวดลอ้มโบสถ ์เกิดเป็นมิติใหม่ของแสงตกกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกาย 

 

4. ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

4.1 ศึกษาลกัษณะ รูปร่าง ตาํแหน่ง ความสอดคลอ้ง ของแสง สีท่ีตกกระทบลงบนร่างกายท่ี

เกิดข้ึนภายในในโบสถ ์
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4.2 ศึกษาเน้ือหา รวมทั้งการจดัองค์ประกอบ เร่ืองราวของกระจกสี ตาํแหน่งของกระจกสี 

รวมทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ท่ีมีผลต่อความรู้สึก ความเช่ือและความหมาย 

4.3 ศึกษาเร่ืองสีในแง่ของจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อ อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย ภายใตก้รอบของการ

ปลอบประโลมหรือการไดรั้บกาํลงัใจ 

4.4 ศึกษาเทคนิคและวสัดุในการถ่ายทอดแสงสีท่ีตกกระทบในรูปแบบต่างๆ เช่น การสะทอ้น 

การกระจาย การหกัเห หรือการผสมของสี เป็นตน้ 

4.5 ศึกษารูปแบบการนาํเสนอผลงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัร่างกายแลว้ก่อให้เกิดการระลึกถึง

ความรู้สึกของการไดรั้บการปลอบประโลม 

 

5. แนวทางการแก้ปัญหา 

 ปัญหา  แนวทางการแกปั้ญหา 

5.1 ปัญหาดา้นการออกแบบ 

     เคร่ืองประดบัจะตอ้งทาํมาจากส่ิงท่ีมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นหรือจึงจะ

เป็นเคร่ืองประ ดบัท่ีมีคุณคา่ หรือท่ีจริง

แลว้คุณค่าของเคร่ืองประดบัคือเม่ือ

นาํมาประดบับนร่างกายแลว้ทาํใหผู้ ้

สวมใส่เกิดความรู้สึกท่ีดี ซ่ึงหมายความ

วา่เคร่ืองประดบันั้นมีคุณค่าทางจิตใจ 

5.1  ปัญหาดา้นการออกแบบ 

     สร้างงานเคร่ืองประดบัท่ีก่อใหเ้กิดคุณค่าทางจิตใจ 

ดว้ยการระลึกถึง ภายใตค้าํสาํคญั “การปลอบประโลม”  

โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- ภาพลกัษณ์ : ลกัษณะงานท่ีดูเหมือนเป็นส่วนหน่ึง

หรือสมัผสัไปกบัสรีระของร่างกาย ใหค้วามรู้สึก 

โอบลอ้ม ปกป้อง ห่อหุม้ หรือ แผก่ระจาย 

- วสัดุ : มีลกัษณะโปร่งใสหรือโปร่งแสง  

- สี : สีท่ีส่งผลในทางบวกต่ออารมณ์และจิตใจ 

 

6. วธีิการศึกษา 

6.1. หาความสัมพนัธ์ของร่างกายกับการรับรู้ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการได้รับการปลอบ

ประโลมจากแสงตกกระทบท่ีโอบลอ้มร่างกาย 
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6.2. จาํลองให้ร่างกายเขา้ไปอยู่ภายใตแ้สงตกกระทบของกระจกสี เพื่อสังเกต วิเคราะห์และ

บนัทึกขอ้มูลทั้งตวัอกัษรหรือภาพถ่าย 

6.3. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองสี จากบทความในหนงัสือหรือจากงานวิจยัท่ีเช่ือถือได ้

6.4. เลือกวสัดุท่ีตอ้งการ และทดลองสร้างวิธีการท่ีทาํให้แสงท่ีตกกระทบนั้นมีรูปร่างหรือ

ลกัษณะท่ีเปล่ียนไป 

6.5. ศึกษารูปแบบของงานประเภท Emotional design หรือ Mourning jewelry จากการทบทวน

วรรณกรรมและอินเตอร์เน็ต 

 

7. แผนการดาํเนินงานและระยะเวลา 

แผนการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

7.1 ศึกษาผลกระทบของงานกระจกสี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีมีผลกบั

สภาวะจิตใจของมนุษยโ์ดยการรวบรวมขอ้มูลจากหอ้งสมุด 

7.2 ศึกษางานกระจกสีในเร่ืองสีสัน อารมณ์ ทิศทางของแสงท่ีส่องผ่าน 

ปัจจยัในการเกิดแสง และวิเคราะห์บรรยากาศท่ีเกิดข้ึนภายในโบสถ ์จาก

การลงพื้นท่ีจริงด้วยการถ่ายภาพ สังเกตและจดบนัทึก และหาขอ้มูล

เพิ่มเติมจากหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ตควบคู่กนัไป 

7.3 ศึกษาขอ้มูลของแสงและสีในด้านจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อความเช่ือ 

พฤติกรรม หรือจิตใจโดยการรวบรวมขอ้มูลจากในห้องสมุด หรือ

สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง 

7.4 หาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยทดลองเทคนิคการ

สร้างแผน่สีดว้ยวสัดุต่างๆ 

7.5 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้พร้อมวิเคราะห์และสรุปผล 

24 ธ.ค. 2557 -  

6 ม.ค. 2558 

ส่งขอ้มูลและส่ือต่างๆ ของการนาํเสนอผลงานคร้ังท่ี 1(ต.1) 7 ม.ค. 2558 

ตรวจงานคร้ังท่ี 1 (ต.1) 8 - 9 ม.ค. 2558 
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7.6 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ และร่างเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบั 2

มิติ และ 3มิติ 

7.7 ทดลองวสัดุหรือการออกแบบเพื่อหาความเป็นไปไดข้องช้ินงาน 

7.8 สรุปขอ้มูลช้ินงานและแนวทางการออกแบบท่ีสนใจ 

10 ม.ค. 2558 - 

5 ก.พ. 2558 

ส่งขอ้มูลและส่ือต่างๆ ของการนาํเสนอผลงานคร้ังท่ี 2 (ต.2) 6 ก.พ. 2558 

ตรวจงานคร้ังท่ี 2 (ต.2) 9 - 10 ก.พ. 2558 

7.9 พฒันาการออกแบบและสรุปแบบร่างของช้ินงาน 

7.10 สร้างโมเดลเคร่ืองประดบัเสมือนจริง 

7.11 สรุปเทคนิคและวสัดุท่ีใชใ้นการทาํช้ินงานเคร่ืองประดบั 

7.12 เขียนแบบ2มิติพร้อมลงสี 

11 ก.พ. 2558 - 

9 มี.ค. 2558 

ส่งขอ้มูลและส่ือต่างๆ ของการนาํเสนอผลงานคร้ังท่ี 3 (ต.3) 10 มี.ค. 2558 

ตรวจงานคร้ังท่ี 3 (ต.3) 11 - 12 มี.ค. 2558 

7.13 ลงมือผลิตช้ินงานจริงทั้งหมด 

7.14 จดัทาํบรรจุภณัฑ ์ฉาก สาํหรับนาํเสนอ 

7.15 จดัทาํศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง 

13 มี.ค. 2558 - 

17 พ.ค. 2558 

ส่งศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง คร้ังท่ี 1 27 เม.ย. 2558 

รับศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง คร้ังท่ี 1 1 พ.ค. 2558 

ส่งศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง คร้ังท่ี 2 6 พ.ค. 2558 

รับศิลปะนิพนธ์ฉบบัร่าง คร้ังท่ี 2 พร้อมติดตั้งและนาํเสนอผลงาน (ต.4) 18 พ.ค. 2558 

ส่งศิลปนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 22 พ.ค. 2558 

 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลงานเคร่ืองประดับท่ีกระตุน้ให้เกิดการระลึกถึงช่วงเวลาท่ีขา้พเจ้าได้รับการปลอบ

ประโลมใจดว้ยแสงท่ีตกกระทบผา่นกระจกสีลงสู่ร่างกาย โดยช้ินงานไดเ้ป็นตวักระตุน้ใหเ้กิด

การระลึกถึงช่วงเวลาดงักล่าว และการทาํงานร่วมกนัระหว่างแสงท่ีส่องลงมาบนช้ินงานเกิดเป็น
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มิติใหม่ของแสงตกกระทบท่ีเกิดข้ึนบนร่างกาย จากประสบการณ์การสวมใส่ช้ินงานขา้พเจา้ทาํ

ใหร้ะลึกถึงช่วงเวลาหน่ึงในอดีตและเกิดมุมมองใหม่ต่อแสงตกกระทบท่ีปรากฏบนร่างกาย 

 

9. งบประมาณทีใ่ช้ 

9.1. ค่าใชจ่้ายเอกสารขอ้มูล     ประมาณ 2,500  บาท 

9.2. ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการทาํแบบร่างและทดลอง  ประมาณ 2,000  บาท 

9.3. ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการทาํช้ินงานจริง   ประมาณ 4,000  บาท 

9.4. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็     ประมาณ 6,000  บาท 

         รวมทั้งหมด      14,500  บาท 

 

10.  เอกสารอ้างองิ 

งานกระจกสี.(ออนไลน์) เขา้ถึงเม่ือ 4 ธนัวาคม 2557. สืบคน้ออนไลน์จาก: 

http://th.wikipedia.org/wiki/งานกระจกสี 

โชติรส โกวิทวฒันพงศ.์ เข้าใจโบสถ์ฝร่ัง ศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ 

นิยมวิทยา, 2537 

ฐาปนวฒัน์ คนหลวง บก.เรียบเรียง. ศาสตร์แห่งการบําบดัด้วยสี. พิมพค์ร้ังท่ี1 กรุงเทพฯ: ตน้ธรรม  

สาํนกัพิมพ,์ 2548 

เดโช สวนานนท.์ จิตวทิยาทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ 

9 โบสถ์คริสต์สุดงาม ในเมืองไทย!. (ออนไลน)์ เขา้ถึงเม่ือ 1 ธนัวาคม 2557. สืบคน้ออนไลน์จาก :   

http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001256/lang/th/ 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

1.   วสัดุ อุปกรณ์ ในการทาํกระจกสี 

1.1   วสัดุทีจํ่าเป็นต่อการประดิษฐ์ผลงาน 

1.1.1   กระจก (Glass)   กระจกท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีกระบวนการผลิตท่ีละเอียดซบัซอ้นเพ่ือให้

ไดก้ระจกท่ีมีคุณภาพ โดยทาํจากวสัดุมูลฐานท่ีไดจ้ากธรรมชาติคือ ทรายซิลิกา หินปูน และ

โซดาแอส สีของกระจกไดจ้ากโลหะออกไซด์หลายชนิดท่ีเพิ่มเขา้ไปในวตัถุดิบระหว่าง

การผลิตกระจก 

(1)   ประเภทของกระจก   กระจกท่ีใชใ้นงานกระจกสีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ กระจกท่ีผลิตตามวิธีโบราณ (Full antique glass) และกระจกท่ี

ผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร (Machine-made glass) ซ่ึงกระจกเหล่าน้ีต่างก็มีลกัษณะเฉพาะ

ในดา้นความโปร่งแสงและลวดลายท่ีแตกต่างกนั 

(2)   ชนิดของกระจก   กระจกท่ีผลิตข้ึนโดยวิธีแบบโบราณหรือดว้ยเคร่ืองจกัรก็

ตาม สามารถแบ่งความแตกต่างได ้3 ลกัษณะ คือ กระจกชนิดโปร่งใสหมายถึง

กระจกใสท่ีแสงสามารถส่องทะลุไดท้ั้งหมด และมองเห็นวตัถุท่ีอยูอี่กขา้งหน่ึงได้

อย่างชัดเจน ชนิดโปร่งแสงหมายถึงกระจกท่ีแสงสามารถส่องทะลุได้เกือบ

ทั้งหมด แต่มองวตัถุท่ีอยูอี่กขา้งหน่ึงไดไ้ม่ชดัเจน และชนิดทึบแสงหมายถึงกระจก

ท่ีแสงไม่สามารถผา่นไปได ้จึงมีการสะทอ้นแสงไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.1.2   แผน่ทองแดงบาง (Copper foil)   แผน่โลหะชนิดน้ีทาํจากทองแดงรีดใหบ้าง ใช้

สาํหรับหุ้มรอบขอบของกระจกแต่ละช้ินก่อนทาํการบดักรีให้กระจกเช่ือมติดกนัเป็นแผ่น

หรือรูปทรงต่างๆ 

1.1.3   โลหะบดักรี (Solder)   เป็นวสัดุท่ีใชส้าํหรับเช่ือมต่อกระจกแต่ละช้ินท่ีหุม้ขอบ

ทองแดงแลว้ใหติ้ดกนั 

1.1.4   รางโลหะ (Came)   เป็นวสัดุโครงสร้างท่ีสาํคญั ทาํหนา้ท่ีหุม้กระจกแต่ละช้ินให้

เช่ือมต่อกันโดยการบัดกรีช่วงต่อของรางโลหะนั้ น ใช้กับช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่และ

ตอ้งการโครงสร้างท่ีแขง็แรง 

1.1.5   นํ้ายาประสานทอง (Flux)   เป็นวสัดุเช่ือมระหวา่งเทปทองแดงกบัตะกัว่บดักรี 

1.1.6   วสัดุอุดช่องว่าง   ใชส้าํหรับอุดช่องว่างระหว่างกระจก เพ่ือป้องกนันํ้ า อากาศ และ

ลมไม่ให้ผา่นทะลุช้ินงาน ช่วยให้ช้ินงานมีความแขง็แรง ใชว้สัดุไดห้ลายชนิด เช่น ซีเมนต์

สาํเร็จ ยางซิลิโคน หรืออิพอกซี เป็นตน้ 
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1.1.7   นํ้ ายาทาํความสะอาด (Cleaning)   หลงัทาํการบดักรีจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาด

ช้ินงาน โดยใชน้ํ้ ายาชนิดต่างๆ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) นํ้ ายาทาํความสะอาดฟลกัซ์ (Flux remover prevent)   ช่วยป้องกนัการ

เปล่ียนแปลงของสีและปฏิกิริยาท่ีอาจเกิดข้ึนจากฟลกัซ์ท่ีตกคา้งบนช้ินงาน 

(2) นํ้ายาทาํดาํ (Black patina)   ใชท้าบนตะกัว่ใหมี้สีดาํหรือสีเขม้ข้ึน 

(3) นํ้ายาทาํความสะอาดและเคลือบเงา (Finishing compound)   เพ่ือขจดัความ

สกปรกในขั้นสุดทา้ย และทาํใหช้ิ้นงานมีความเงาเป็นประกาย 

1.1.8   แปรงชนิดต่างๆ (Brushes)   จดัเตรียมแปรงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 

1.2   อุปกรณ์ทีจํ่าเป็นต่อการประดิษฐ์ผลงาน 

1.2.1   เคร่ืองมือตดักระจก (Glass cutters)   คือเคร่ืองมือท่ีใชต้ดักระจกใหมี้รูปทรงต่างๆ

ตามท่ีออกแบบไว ้ประกอบดว้ยส่วนหัวและส่วนดา้มจบั บางชนิดเป็นแท่งตนั บางชนิด

กลวง เพื่อบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน 

1.2.2   คีมชนิดต่างๆ (Pliers)   การตดักระจกใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้น

แบบ จาํเป็นตอ้งใชคี้ม เพื่อหักกระจก แยกกระจก และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยให้

สามารถตดักระจกไดรู้ปทรงตามตอ้งการ 

1.2.3   อุปกรณ์หุม้เทปทองแดง (Burnisher)   ใชส้าํหรับหุม้เทปทองแดงดว้ยมือ ทาํดว้ย

วสัดุแตกต่างกนั เช่น ไม ้พลาสติก เป็นตน้ 

1.2.4   เล่ือยตดักระจก (Glass bandsaw)   ใชต้ดักระจกท่ีมีความละเอียดซบัซอ้น มีส่วน

โคง้เวา้มาก รูปทรงท่ีมีการหกัมุมหรือรูปทรงวงกลมและวงรีท่ีมีขนาดเลก็มาก 

1.2.5   เคร่ืองเจียรกระจก (Grinders)   ใชเ้จียรแต่งขอบกระจกใหมี้ขนาดและรูปทรงท่ี

ตอ้งการเท่าแบบท่ีกาํหนด 

1.2.6   หวัแร้งไฟฟ้า (Soldering iron)   ใชบ้ดักรีโลหะใหติ้ดกนั 

1.2.7   เล่ือยตดัรางโลหะ (Came saw)   เหมาะสาํหรับตดัรางโลหะเป็นแนวตรง ตดัมุม

เฉียงหรือมุมทแยง 

1.2.8   อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั (Safety)   เพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน จึง

ควรจดัเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกนัเหตุต่างๆ ดงัน้ี แว่นตา เทปพนัน้ิวมือ อุปกรณ์หนีบ

กระจกสาํหรับเจียร หนา้กาก ถุงมือ 
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2.   กรรมวธีิการทาํกระจกสี 

ภาพกระจกสีจะมีความสวยงามและมีคุณภาพสูง ย่อมตอ้งอาศยัทกัษะฝีมือผสมผสานกบั

กระบวนการผลิตและจินตนาการแนวคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบ และลกัษณะลวดลายแห่ง

ช้ินงานนั้น กรรมวิธีขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตออกเป็น 2 วิธีการใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 

2.1   การทาํงานกระจกสีด้วยเทปทองแดง  

เม่ือนาํกระจกสีต่างๆ มาตดัใหมี้ขนาดและรูปทรงตามท่ีกาํหนด แลว้นาํไปหุม้ขอบหรือริม

กระจกดว้ยเทปทองแดงและเก็บขอบให้เรียบร้อยจนครบทุกช้ิน (ภาพท่ี 1) จึงเช่ือมรอยต่อของ

กระจกแต่ละช้ินใหติ้ดกนัดว้ยตะกัว่บดักรี จากนั้นทาํการอุดช่องว่างระหว่างกระจก แลว้จึงทาํความ

สะอาดและเคลือบผิวช้ินงาน เท่าน้ีก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามท่ีกาํหนดได ้วิธีน้ีเหมาะกบั

ผลงานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และผลงานนั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างในการรับนํ้ าหนักของ

ช้ินงานโดยรวม จึงสามารถสร้างลวดลายไดล้ะเอียดอ่อนชอ้ยกวา่วิธีอ่ืน นิยมผลิตเป็นของใชส้าํหรับ

ตกแต่งต่างๆ เช่น โคมไฟ นาฬิกา ภาพประดบั กรอบรูป เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 1   การหุม้ขอบกระจกดว้ยเทปทองแดง 

(ท่ีมา : http://www.everything-stained-glass.com/image-files/instruction-to-make-stained-

glass1.jpg) 

 

2.2   การทาํงานกระจกสีด้วยรางโลหะ 

เม่ือนาํกระจกสีต่างๆ มาตดัใหมี้ขนาดและรูปทรงตามท่ีกาํหนด แลว้นาํมาประกอบช้ินงาน

โดยใชร้างโลหะเป็นวสัดุหุ้มขอบหรือริมกระจกแต่ละช้ินให้ยึดติดกนั (ภาพท่ี 2) หลงัจากนั้นจึง

บดักรีรอยต่อระหว่างรางโลหะแต่ละจุดให้ยึดติดกันอย่างแน่นหนา จากนั้นทาํการอุดช่องว่าง

ระหว่างกระจก แลว้จึงทาํความสะอาดและเคลือบผิวช้ินงาน  เท่าน้ีก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 
 

ตามท่ีกาํหนดได ้วิธีน้ีเหมาะกบัผลงานท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผลงานท่ีจาํเป็นตอ้งมี

โครงสร้างในการรับนํ้ าหนักของช้ินงานและเป็นช้ินงานท่ีตอ้งการความแข็งแรงคงทน ลกัษณะ

ลวดลายจึงค่อนขา้งใหญ่และหยาบกว่าวิธีแรก นิยมนาํมาประดิษฐผ์ลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดบั

ตกแต่งอาคารสถานท่ี เช่น บานประตู หนา้ต่าง ฝ้าเพดาน ฉากกั้นหอ้ง เป็นตน้ 

 

 

ภาพท่ี 2   การหุม้ขอบกระจกดว้ยรางโลหะ 

(ท่ีมา : http://www.bathaquaglass.com/user/Making_Stained_Glass_010.jpg) 

 

3.   อทิธิพลของสีต่อมนุษย์ 

สีแต่ละสีย่อมมีผลต่ออิทธิพลต่อจิตใจมนุษย ์ซ่ึงจะให้ความรู้สึกท่ีต่างกนัไปตามแต่ละ

บุคคล ซ่ึงนบัไดว้่าสีกบัมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออก ทุกคนจะรู้สึกในอารมณ์ทนัทีเม่ือไดเ้ห็นสี 

โดยเฉพาะเม่ือไดเ้ห็นสีท่ีตวัเองชอบเป็นพิเศษหรือสีท่ีตนเองไม่ชอบ บางคนสามารถเลือกใชสี้ได้

ถูกต้องกับโอกาส เวลา สถานท่ี ว ัฒนธรรมประเพณี และสมัยนิยม ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับความรู้ 

ประสบการณ์ รสนิยม ลกัษณะนิสัย เพศ ความชอบของแต่ละบุคคล ตลอดจนความเช่ือ ของแต่ละ

เช้ือชาติ ศาสนา  แต่ถึงแมค้วามรู้สึกในเร่ืองสีของมนุษยจ์ะแตกต่างกนัออกไปตามสาเหตุดงักล่าว 

แต่ความรู้สึกโดยรวมแลว้สีจะมีอิทธิพลทั้งทางดา้นดีและทางดา้นไม่ดี ก่อให้เกิดสัญลกัษณ์ วตัถุ 

หรือส่ิงของท่ีเก่ียวเน่ือง ดงัตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1   อิทธิพลของสีต่อร่างกายและจิตใจ 

สี 
ผลต่อจิตใจ/อารมณ์ 

(ด้านทีด่)ี 

ผลต่อจิตใจ/อารมณ์ 

(ด้านทีไ่ม่ดี) 
ผลต่อร่างกาย สัญลกัษณ์/วตัถุ 

แดง 

พลงั อาํนาจ ความรัก 

กาํลงัใจ ความแขง็แร่ง 

ความต่ืนเตน้ 

ความกา้วร้าว อนัตราย 

ความรุนแรง 

เพิ่ มค วามดันโ ลหิต

แ ล ะ ขั บ ฮ อ ร์ โ ม น

อะดรีนาลีน 

หั ว  ไ ฟ  เ ลื อ ด  ด ว ง

อาทิตย ์ความร้อน 

ส้ม 

ความ ร่ืนเ ริง  อบอุ่น

กระตือรือร้น 

ความเป็นเพ่ือน 

ความหรูหรา 

ความไม่ซ่ือตรง 

ไม่เรียบร้อย 

ความอ้ือฉาว 

ช่ ว ย ใ น ร ะ บ บ ย่ อ ย

อ า ห า ร แ ล ะ

กระบวนการเผาผลาญ 

มิตรภาพ 

เหลอืง 

ความสดใส ร่าเริง การ

ม อ ง โ ล ก ใ น แ ง่ ดี 

ความหวงั ความสุข 

ความอบอุ่น 

ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น 

ความอิจฉา 

ความเจบ็ป่วย 

ทําให้ระบบปราสาท

ทาํงานปกติ 

แสงอาทิตย์ ฤดูร้อน 

ทอง ปรัชญา อุดมคติ

นิยม 

เขียว 

ความอุดมสมบูรณ์ 

มี พ ลั ง  ค ว า ม ยิ น ดี 

ความสุข ความหวงั 

ความปลอดภยั 

ความแขง็แรง 

อิจฉา ริษยา 

ความเบ่ือหน่าย 

ช่ ว ย ใ ห้ หั ว ใ จ แ ล ะ

อ วั ย ว ะ บ ริ เ ว ณ อ ก

ทาํงานปกติ 

ต้น ไ ม้  ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม 

พลงัวงัชา วยัรุ่น 

เขียวอมฟ้า 

ความสุขมุ เยอืกเยน็ 

ความผอ่นคลาย 

ความสงบ 

ความเจบ็ป่วย 

ไม่มัน่คง น่าเบ่ือ 

บรรเทาอาการปวด 

ป้องกนัการติดเช้ือ 
มรกต ทะเล ทุ่งหญา้ 

ฟ้า 

ค ว า ม ส ง บ  อิ ส ร ะ 

ความปลอดภยั 

ความโล่งสบาย 

ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น 

ความไม่ซ่ือตรง 

ล ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ดั น

โลหิต บรรเทาอาการ

เจบ็คอ 

ท้องฟ้า ก้อนเมฆ นํ้ า 

เทวดา ความเยน็ 

ม่วง 

การดูแล ปลอบโยน 

ความซ่ือสัตย์ อดทน 

ความรอบรู้ 

การสร้างสรรค ์

ความลึกลบั 

ความโหดร้าย 

ความโศกเศร้า 

ทาํใหน้อนหลบัดีข้ึน จิตใจ วญิญาณ ปัญญา 

ม่วงแดง 

ความหวงั 

ความเมตตา 

ความเบิกบาน 

การปลุกปลอบ 

ความโศกเศร้า 

ความสาํนึกบาป 
บรรเทาอาการปวดหวั กษตัริย ์จกัรพรรดิ 
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ตารางท่ี 1   (ต่อ) 

สี 
ผลต่อจิตใจ/อารมณ์ 

(ด้านทีด่)ี 

ผลต่อจิตใจ/อารมณ์ 

(ด้านทีไ่ม่ดี) 
ผลต่อร่างกาย สัญลกัษณ์/วตัถุ 

ขาว 

ความบริสุทธ์ิ 

ความไร้เดียงสา 

ความสงบ เรียบง่าย 

ความรัก ความฉลาด 

ความนอบนอ้ม 

ความอ่อนแอ 

การเจบ็ป่วย 

ความตาย 

ความโศกเศร้า 

- 

พ ร ห ม จ า รี  ว ัน ส า ว 

การกําเนิด มิตรภาพ 

หิ ม ะ  ค ว า ม ใ ห ม่ 

สันติภาพ 

ดาํ 

อํานาจ  ค วามฉลาด 

สุขุม รอบคอบ มัน่คง 

ตั้งใจ 

ก า ร ห ล อ ก ล ว ง 

ความลับ ความกลัว 

ความทุกข ์

ความเศร้าโศก 

- 
ความมืด เก่ียวกบัเพศ 

ความตาย ใตดิ้น 

เทา 

ความสุภาพ 

ความมัน่คง 

ความไวว้างใจ 

ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น 

ความโศกเศร้า 

การเส่ือมลง น่าเบ่ือ 

- 
ปัญญา อนาคต อายุ

มาก สงบ เรียบร้อย 

นํา้ตาล 

ความเรียบง่าย 

มัน่คงทนทาน 

ความเช่ือถือ 

ความเจริญเติบโต 

ค ว า ม เ ป ร อ ะ เ ป้ื อ น 

อาการซึมเศร้า หดหู่ 

ความแหง้แลง้ 

ความทรุดโทรม 

- 
โลก พื้นดิน ไม้ บ้าน 

กลางแจง้ 

ชมพู 

ความอ่อนหวาน 

น่าทะนุถนอม 

ความรัก 

การปลอบโยน 

ความเพอ้ฝัน 

ความไม่แน่นอน 
- 

ผูห้ญิง ดอกไม้ หัวใจ 

ชมพู ่

นํา้เงนิ 

ความซ่ือสัตย์ มั่นคง 

ปลอดภยั เป็นระเบียบ 

ความสงบ กลมกลืน 

ความเช่ือมัน่ 

ความหดหู่  ซึมเศร้า 

ความเสียใจ 

ความโมโห 

- 
ทอ้งฟ้า ทะเล สวรรค ์

เทวดา พระเจา้ ผูช้าย 

สรุปผลจากตารางท่ี 1 สีหน่ึงสีสามารถใหค้วามรู้สึกไดห้ลากหลาย ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

ดงันั้นการเลือกใชสี้ในการงานแต่ละอย่างตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายและปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั 

ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัคาํว่าปลอบประโลมใจ สีท่ีนาํมาใชน้ั้นจะให้ความรู้สึกถึงความหวงั เช่น 

สีแดง สีชมพ ูสีเหลือง สีม่วง และสีท่ีใหค้วามรู้สึกสงบ ปลอดภยั เช่น สีฟ้า สีเขียว สีนํ้ าเงิน เป็นตน้ 

โดยพยายามหลีกเล่ียงสีท่ีใหค้วามรู้สึกหม่นหมอง คลุมเครือ เช่นสีดาํ สีเทา หรือสีนํ้าตาล เป็นตน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ือ - สกลุ นางสาว มณธิดา คุปตธ์นาภรณ์ 

วนัเกิด 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 

ท่ีอยู ่ 126 หมู่ 3 ตาํบลแคราย อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 

 จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2554 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์

จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2558 สําเ ร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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