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Abstract 

 Chinese opera has played an important part as one of Thai-Chinese cultural 

identity in the history of Thailand. Therefore me false metaphors about the Chinese 

opera are currently widespread which is contrary to my impression as I have been 

experiencing from its beauty. So, I would like to express my feeling toward in 

contemporary jewelry design that was inspired by elements through a complex form of 

Chinese Opera style. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 โครงการศิลปนิพนธ์ฉบบันีไ้ม่อาจส าเร็จได้เลยหากขาดผู้ มีพระคณุและผู้สนบัสนนุและให้
โอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาถึงจดุนี ้
 ต้องขอขอบคณุครอบครัวแม้จะไม่เข้าใจถึงสิ่งท่ีก าลงัเรียนแตก็่ยงัให้ความสนบัสนนุอย่าง
เตม็ท่ี ทัง้แม ่ปา้และเจ้ ท่ีคอยสัง่สอนและพยายามจะเข้าใจในสิ่งท่ีก าลงัเป็น  
 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านท่ียงัให้ข้าพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่รอบสอง 
และได้คดัเลือกเข้าสู่ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้ใฝ่ฝันไว้ ท าให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
และขอบคณุท่านอาจารย์ทกุทา่นท่ีช่วยสัง่สอน ท่ีจากท าอะไรไมไ่ด้ให้มีความสามารถและมีความรู้
มาตลอดระยะเวลา 4 ปี และท่ีส าคญัเลยในตลอดระยะเวลาการท าศิลปนิพนธ์ ถ้าไม่มีค าคอย
ชีแ้นะและการให้ก าลงัใจของอาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถจดัการทกุอย่างได้
อย่างเป็นระบบ และงานอาจไม่สามารถไปได้เร็วตามแผน ขอบคณุอาจารย์อีกหลายๆ ท่านท่ีไม่ได้
เอย่นามท่ีคอยให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจและให้มมุมองแนวคิดในการท างาน จน
สามารถท างานล่วงตลอดมา และขอบคุณพ่ีหนุ่มผู้ ให้ความช่วยเหลือและเปิดห้องปฏิบตัิการให้
ข้าพเจ้าท างานจนส าเร็จเสมอตัง้แตปี่ 1- ปี 4 
 ขอขอบคณุคณุคณะงิว้ชินตงเจียงสูงเฮียง ขอบคณุลุงสมท่ีเปิดหลงัโรงงิว้ให้ได้เข้าไปหา
ข้อมูลและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์รวมไปถึงประวตัิศาสตร์ของชาวจีนท่ีน่าต่ืนเต้น  ขอบคุณลูก
สาวของคณุสมุา ท่ีสร้างเวปไซต์งิว้ดอทคอมเพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองราวของงิว้ 
 ขอขอบคณุพ่ีนก  ท่ีให้ก าลงัใจข้าพเจ้าตลอดรวมทัง้ให้การสนบัสนนุและค าปรึกษา 
 ขอบคณุเพ่ือนๆทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือ คอยช่วยสอนตัง้แต่ปี 1 จนทุกวันนี ้ขอบคุณ
มิตรภาพดีๆและการอยู่เคียงข้างกนัเสมอ ประสบการณ์ท่ีอยู่ด้วยกนัมาท าให้รู้ว่าจิวเวลร่ี 15 น่ารัก
ขนาดไหน 
 ขอบคณุเพ่ือนสมยั ม.ปลายท่ียอมเข้าใจเราเสมอและไม่เคยโกรธให้ก าลงัใจเสมอ ยงัเป็น
เพ่ือนท่ีดี เป็นเพ่ือนท่ีรัก ขอบคณุทกุๆความชว่ยเหลือท่ีท าให้งานผา่นพ้นไปได้อยา่งสวยงาม 
 สุดท้ายอยากจะขอบคุณตัวเองท่ียังมีความพยายามและอดทนจนมาถึงวันนี ้ขอบคุณ
ตวัเองท่ียงัเข้มแข็งแม้จะมีอปุสรรคท่ีท าให้ท้อแตไ่ม่เคยคดิถอย ขอบคณุท่ีรู้วา่อยากจะท าสิ่งใดและ
คดิท่ีจะลงมือท าให้ส าเร็จเสมอ  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  “อปุรากรจีน” หรือ “งิว้” เป็นศิลปะการแสดงและการขบัร้องท่ีอยู่คูก่บัชนเชือ้สายจีน ท่ีคน
ไทยต่างก็รู้จกัมาอย่างช้านาน โดยงิว้ในประเทศไทยนัน้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนมาตัง้แต่
สมัยอยุธยา และเป็นศูนย์กลางความส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวจีน เป็น
บทบาทการแสดงเชิงประวัติศาสตร์ท่ีให้ทัง้ความรู้และความบันเทิง  ในปัจจุบันงิว้นับเป็น
ศิลปะการแสดงท่ีหาชมได้ยาก  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากชาวไทยเชือ้สายจีนบางกลุ่มยงัคงยึดมั่น
และด ารงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงท่ีมีค่า โดยการว่าจ้างงิว้มาแสดงเป็นการฉลองศาลเพ่ือตอบแทน
คณุเทพเจ้า เป็นอย่างนีเ้ช่นกนัทกุศาลไป ท าให้ในปัจจบุนัยงัคงเหลือร่องรอยของศิลปะการแสดง
งิว้เพ่ือให้ลกูหลานได้ซมึซบัและสืบทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมจีนตอ่ไป 
  ตัง้แต่ครัง้เยาว์วยัข้าพเจ้าได้รู้จกักับงิว้ใน “เทศกาลงานงิว้ประจ าปี” ซึ่งเป็นเทศกาลท่ีจดั
ขึน้ในเดือนธันวาคมท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยครอบครัวข้าพเจ้าประกอบอาชีพค้าขายจงึถือได้ว่า
เทศกาลนีเ้ป็นการรวมกันของครอบครัวท่ีนอกเหนือไปจากงานเทศกาลใหญ่ๆ และเพราะร้านท่ี
ตัง้อยู่หลงัโรงงิว้จงึท าให้ข้าพเจ้าได้ซมึซบักบัศลิปะการแสดงและรู้สกึมีความประทบัใจทกุครัง้ โดย
ความงดงามในการแสดงงิว้ส่งผลให้เกิดความสนใจในเร่ืองราววิ ถี ชีวิตต่างๆ   เก่ียวกับ
ประวตัศิาสตร์จีนท่ีถ่ายทอดผา่นการแสดงงิว้อยา่งต่ืนตาต่ืนใจทกุครัง้ 
  งานงิว้ประจ าปีท่ีเมืองคง จงัหวดันครราชสีมานัน้ มกัจะจดัขึน้เพ่ือไหว้ศาลเจ้าปู่ เมืองคง 
ข้าพเจ้าและครอบครัวได้น าสินค้ามากมายเพ่ือกลบัมาขายในเทศกาลนี ้จึงท าให้ผูกพันกับการ
แสดงงิว้มาแต่เด็ก  ด้วยความงดงามของพลงัเสียงการขบัร้อง การแสดงท่าทางร่ายร าท่ีอ่อนช้อย 
ร่วมด้วยการใช้ฉากและอปุกรณ์การแสดงท่ีหลากหลาย นอกจากนีย้งัมีเสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีให้
อารมณ์ตา่งๆตามท้องเร่ือง นกัแสดงท่ีนอกจากจะก็แตง่หน้าให้ได้รูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมแล้ว     ยงั
สวมเคร่ืองศิราภรณ์รวมไปถึงเคร่ืองพัสตราภรณ์ท่ีมีความงดงามและทรงคุณค่า กล่าวได้ว่า
องค์ประกอบรวมกนัจนเป็นงิว้ท่ีสมบูรณ์นัน้มีความซบัซ้อนท่ีสร้างให้เกิดความแตกตา่งท่ีน่าสนใจ
อย่างลงตวั องค์ประกอบของงิว้ท่ีหลากหลายเม่ือมารวมกนั จึงท าให้เกิดการเปรียบเปรยเก่ียวกับ
ค าวา่งิว้ ซึง่ขดักบัความประทบัใจท่ีมีตอ่ งิว้ ในความคดิของข้าพเจ้ายิ่งนกั  
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 เน่ืองจากการมีองค์ประกอบซบัซ้อนท่ีหลากหลายของงิว้ในความคดินัน้ส่งเสริมซึง่กนัและกนั
ให้เกิดความงามและความเข้าใจแก่วิถีบทบาทของงิว้อย่างลงตวั  ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจ
ต้องการท่ีจะสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัจากความงามตามวิถีงิว้โดยสะท้อนผ่านความ
ประทบัใจ จากความสวยงามท่ีหลากหลายขององค์ประกอบท่ีซบัซ้อนรวมกนัจนเกิดเป็นการแสดง
อปุรากรจีนหรืองิว้  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับร่วมสมัยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบท่ีมีความ
หลากหลาย ซบัซ้อน ตามรูปแบบของวิถีงิว้ โดยใช้กลไกในการออกแบบจดัวางองค์ประกอบศิลป์ 
เพ่ือแสดงให้เห็นความงามท่ีลงตวัอย่างเหมาะสมในทกุด้าน สะท้อนความประทบัใจผ่านมุมมอง
ของข้าพเจ้าท่ีมีตอ่อปุรากรจีน (งิว้)    
1.3 ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
 1.3.1 ศกึษาเร่ืองประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของอปุรากรจีนในประเทศไทย 
 1.3.2 ศึกษาเร่ืองราวของวิถีและองค์ประกอบวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุปรากรจีน โดย
เก่ียวข้องกับ ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแสดงงิว้ บทบาทการแสดงของตวัละคร บท
เพลงรวมทัง้เคร่ืองดนตรี สีท่ีใช้ในการแสดง (วัสดุ การแต่งหน้า ฉาก ท่าทางการเคล่ือนไหว 
เคร่ืองประดบั เคร่ืองแตง่กาย ฉาก ความเช่ือ ฯลฯ) 
 1.3.3. ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของสังคมร่วมสมัยต่อเจตนาเปรียบเปรย “แต่งตัว
เหมือนงิว้” 
 1.3.4 ศกึษาวิธีการหรือแนวทางการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมในการใช้น าเสนอความ
งามวิถีงิว้ผา่นผลงานเคร่ืองประดบั 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ผลงานเคร่ืองประดับร่วมสมัยท่ีสามารถส่ือสารได้ถึงความงามตามแบบวิถีงิว้ โดย
ความงามท่ีลงตวัพอดีนัน้สร้างขึน้มาจากองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้จากความหลากหลาย ซบัซ้อนของ
ศิลปะการแสดงงิว้ สามารถสะท้อนถึงความประทับใจของข้าพเจ้า ผ่านให้กับผู้ ท่ี ได้สวม
เคร่ืองประดบัชดุนี ้
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บทที่ 2 
การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 

 
2.1 ประวัติและความเป็นมาของอุปรากรจีนหรืองิว้ 

 งิว้เร่ิมต้นสมัยราชวงศ์ซ่ง พ.ศ.1722 - 1819 (ค.ศ. 1179-1276) ทางภาคใต้ของจีน  ราว

ชว่งต้นศตวรรษท่ี 13 ในสมยัราชวงศ์หยวนเกิดรูปแบบของงิว้ขึน้มาเรียกวา่ "จา๋จวี"้ โดยมกัแบง่การ

แสดงออกเป็น 4 องค์ โดยตวัละครเอกเท่านัน้ท่ีจะมีบทร้องซึ่งเป็นท านองเดียวกันตลอดทัง้เร่ือง 

ส่วนตวัประกอบอ่ืนจะมีแต่บทพูดเท่านัน้ ในศตวรรษท่ี 16 บ้านเมืองเข้าสู่ความสงบ ผู้คนเร่ิมมี

ฐานะและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ท าให้วงการวรรณกรรมเฟ่ืองฟไูปด้วย ซึ่งสง่ผลท าให้บทร้องอปุราการ

สละสลวยยิ่งขึน้ โดยนายเว่ย เหลียงฝู่  พ.ศ. (ค.ศ.1522-1573) น านิยายพืน้บ้านดังๆเรียกว่า 

"คุนฉว่ี"  มาเขียนเป็นบทร้อง มีท่วงท านองสไตล์การร้องท่ีอ่อนหวาน ใช้เคร่ืองดนตรีน้อยชิน้ส่วน

ใหญ่คือกลองและขลุ่ยไม้ ในศตวรรษท่ี18 เกิดอปุรากรแบบใหม่ท่ีกรุงปักก่ิง ซึ่งเป็นรูปแบบของงิว้

ปัจจบุนัอุปรากรดงักล่าวเป็นท่ีแพร่หลายนบัตัง้แตเ่ปิดการแสดงในงานฉลองวนัคล้ายวนัพระราช

สมภพของเฉียนหลงฮ่องเต้ พ.ศ. 2270 -2339 (ค.ศ.1736-1796) ในจ านวนคณะงิว้ท่ีเข้ามาแสดง

เหล่านีร้วมถึงคณะของนายเว่ย จางเฉิน จากเสฉวน ได้น าเทคนิคการแสดงงิว้แบบใหม่ๆเข้ามา

เผยแพร่ในเมืองหลวงกระทัง่ปลายราชวงศ์ชิง งิว้จึงมีลกัษณะต่างๆกันออกไป ทัง้ในด้านการร้อง 

การจดัฉาก เพลง แต่ส่วนใหญ่น าเนือ้เร่ืองมาจากคนุฉว่ี หรือนิยายท่ีเป็นท่ีนิยมนั่นเอง สมยัของ

พระนางซูสีไทเฮา การแสดงงิว้ในเมืองจีนถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดจนกระทัง่สิน้สมัยของพระ

นาง คณะงิว้ท่ีเคยได้รับการอปุถมัภ์ค า้ชจูากราชส านกัและขนุนางตา่งๆ ก็ต้องหนัมาพึ่งตวัเองและ

แพร่ขยายออกไปสู่ผู้คนทัว่ไปมากขึน้ โดยงิว้ปักก่ิงเป็นงิว้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ โดยปัจจบุนัถือเป็น

ตวัแทนงิว้ประจ าชาติจีน ในบรรดางิว้จีนกว่า300ประเภทงิว้คนุฉว่ี,งิว้กวางตุ้ง และงิว้ปักก่ิง ได้รับ

การยอมรับจากองค์การยูเนสโก และได้ขึน้ทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’ในปี 2001, 2009 และ 2010 

ตามล าดบั 
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2.2  งิว้ในประเทศไทย 
 การแสดงงิว้ตามเอกสารเก่าท่ีสุดท่ีมีการบนับนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ จดหมาย
เหตุลาลูแบร์ ซึ่งเป็นราชทูตจากราชส านักฝร่ังเศส ท่ีเข้ามาเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระ
นารายณ์ เม่ือ พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687) และมีบนัทึกอีกช่วงหนึ่งเม่ือครัง้สมัยของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช กรุงธนบรีุ ครัง้มีการอญัเชิญพระแก้วมรกตล่องน า้มายงัพระนคร  นอกจากขบวน
แหจ่ะมีการแสดง โขน ละคร ดนตรีป่ีพาทย์แล้ว ยงัมีคณะงิว้อีก 2 ล าเรือแสดงลอ่งลงมาด้วยกนัอีก
ด้วย การแสดงงิว้ในเมืองไทยได้รับความนิยมสูงสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั โดยสมยันัน้มีทัง้คณะของทัง้ไทยและจีน และยงัมีการเปิดโรงเรียนสอนงิว้และมีโรงงิว้
แสดงเป็นประจ ามากมายบนถนนเยาวราช  แม้งิว้ท่ีเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยแม้จะมี
หลากหลายประเภท แต่งิว้ในปัจจุบนัท่ียังหลงเหลือการแสดงและการสืบทอดได้แก่ งิว้แต้จิ๋ว ท่ี
ยงัคงมีคณะงิว้ หรือท่ีเรียกวา่งิว้เร่แสดงอยูใ่นประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 
2.3  วิถีชีวิตงิว้ในประเทศไทย 
 จากการส ารวจข้อมูลผ่านคณะงิว้เร่ ช่ือคณะชินตงเจียงสูงเฮียง (งิว้แต้จิ๋ว  ภาพท่ี 2.1) ท า
ให้ทราบถึงเร่ืองราวประวัติศาสตร์ต านานของงิว้ การใช้ชีวิตของนักแสดงงิว้ รวมไปถึงการ
ผสมผสานวฒันธรรมอย่างลงตวั เพราะโดยส่วนใหญ่นกัแสดงนัน้เป็นคนจีน และพดูภาษาจีนใน
การส่ือสารมากกว่าภาษาไทย ส าหรับคณะงิว้ชินตงจะอยู่เพ่ือแสดงในประเทศไทยเพียง  6 เดือน 
อีก 6 เดือนจะอยูใ่นตา่งประเทศ เชน่มาเลเซีย สิงค์โปร โดยมีงานเลน่งิว้เป็นประจ าทกุวนั นอกจาก
เป็นเดือนท่ีไม่ดีจะมีการแสดงน้อยและได้หยุดเป็นเวลาเกือบคอ่นเดือน โดยสวสัดิการในคณะงิว้
เทียบเท่าได้กับสวสัดิการพนกังานทัว่ไป  และจะพบว่าเม่ือได้รับการว่าจ้างแสดง นกัแสดงจะพกั
อาศยัตามศาลเจ้าหรือในท่ีทางท่ีผู้ ว่าจ้างจดัไว้ให้ โดยในคณะจะมีผู้ ท่ีสามารถสร้างโรงงิว้ได้เอง  
ส าหรับงิว้ในประเทศไทยจะพบว่าก่อนการแสดงจะมีการแสดงถวายเจ้าก่อนหรือท่ีเรียกว่าการเบิก
โรง จากนัน้จงึจะเร่ิมท าการแสดงตอ่ไปได้  

     
ภาพท่ี 2.1 งิว้แต้จิ๋ว คณะชินตงเจียงสงูเฮียง 
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2.4 มุมมองของสังคมต่องิว้ 

 งิว้ในความคิดเห็นของผู้คนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงกระทบ เช่น การ

แตง่หน้าแตง่ตวัเหมือนนางงิว้จีน ซึง่หมายความวา่ แตง่ตวัมากเกินความจ าเป็นเชน่งิว้นัน้เอง สิ่งท่ี

ช่วยยืนยันถึงการเปรียบเปรยได้เป็นอย่างดีคือโฆษณาเคร่ืองส าอางอย่าง คิวท์เพรส ดงันี ้“คิวท์

เพรส ยกค าเปรียบเปรย สะกิดใจผู้ หญิงให้แต่งหน้าสวย เน้นส่ือเข้าใจง่าย ผ่านโฆษณาชุด งิว้        

(ภาพท่ี 2.2) 

 
ภาพท่ี 2.2 โฆษณาควิท์เพรสชดุงิว้ 

(ท่ีมา : http://www.thaipr.net/general/122470) 
2.5 บทบาทและนักแสดง 
 การแบง่ตวัละครงิว้ออกเป็นบทตา่งๆ ไมต่า่งไปจากท่ีโขนไทยแบง่ตวัละครออกเป็น พระ 
นาง ลิง ยกัษ์ เพียงแตก่ารแบง่ตวัละครของงิว้มีรายละเอียดการแบง่บทตวัละครท่ีละเอียดลงไป 
โดยงิว้แตล่ะประเภทก็มีการแบง่ท่ีตา่งกนั 

 2.5.1 ตวัละครเอกชาย  มี 2 ประเภทใหญ่ๆคือ บทพระเอกฝ่ายยทุธการ มีรูปร่างเพรียว

บาง  สว่นใหญ่เป็นบทขนุนางท่ีซ่ือตรง เสียงใส ท่าทางสภุาพออ่นน้อม บทพระฝ่ายเสนาธิการ คือ
ตวัละครชายท่ีรับบทนกัรบหรือผู้ มีศลิปะการปอ้งกนัตวั เน้นท่ีบทบาทการตอ่สู้  

 2.5.2 ชายชราฝ่ายคนดี  เป็นบทของผู้สงูอายใุนการแสดงงิว้ สงัเกตได้โดยง่ายจะมีหนวด
เคราขาวยาวลงมาถึงเข็มขดั สีหนวดเคราแสดงถึงอายท่ีุมากขึน้ตามล าดบั คือ ด า เทา และ ขาว 

 2.5.3 บทผู้ ร้าย  เป็นผู้ชายร่างใหญ่ ผู้ รับบทจงึเป็น ฝ่ายชาย ตวัละครท่ีทาสีด าสนิททัง้
หน้า หรืออาจทาสีสนัมากมายจนมองดไูมเ่ป็นหน้าคน ตวัละครตวันีจ้ะมีนิสยัหลากหลายบางเร่ือง
จะเป็นนกัรบมองโกล บางทีเป็นขนุนางท่ีคิดไมซ่ื่อ เชน่ ท่านราชครูในเร่ืองเปาบุ้นจิน้ แตส่ว่นใหญ่
จะเป็นบทร้าย เสียงแหบแตกพร่า เป็นคณุสมบตัขิองตวักงัฉิน ท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ กลอกตาไปมา
แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเลห์่ และความน่ากลวั   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 2.5.4  ตวัละครเอกหญิง  ตวัละครท่ีรับบทนีเ้น้นการร้องและการแสดงท่าทางพร้อมกัน 
บทนีย้งัรวมไปถึงคนรับใช้คนสนิทของนางเอก ท่ีคอยรับใช้ตดิตามตวัละครเอกหญิงตลอดเวลา 

 2.5.5 ตวัละครเอกหญิงบทโศก ตวัละครท่ีรับบทนีจ้ะรับบทโศกเศร้าเป็นส าคญั เน้นการ
ร้อง อาจรวมไปถึงนางเอกสาวหรือตวัละครท่ีสงูวยั เม่ือถึงตอนบทโศกหรือถกูลงโทษ จะทาหน้าจน
มนัเยิม้เพ่ือแสดงถึงบทเสียใจ ก าลงัร้องไห้ ไม่เน้นเคร่ืองแตง่กาย โดยจะถอดหมวกหรือป่ินปักผม
ออกเหลือเพียงผมมวยสยายยาว ท าสีหน้าโศกเศร้าฟมูฟาย แล้วนัง่ชนัเขา่ก้มหน้า เพ่ือรับโทษ โดย
จะมีเส่ือปเูตรียมไว้ส าหรับล้มตวันอนตอนถกูลงโทษ 

 2.5.6 ตวัละครตลก แตง่หน้าแบบ ไม่มีสนัจมกู โดยใช้แปง้ทาเป็นรูปทรงกลม สีขาวท่ีจมกู 

เหมือนตัวโจ๊กเกอร์ (Joker) ท่ีมีจมูกสีแดง เสียงขับร้องในบทตลกงิว้ จึงฟังคล้ายเสียงบีบจมูก 
ทา่ทางวอ่งไวหลกุหลิก สว่นใหญ่เป็นบทอาซิ่ม กบัอาแปะ 
 2.5.7 บทหน้าลาย บทหน้าลายคือตวัละครท่ีวาดหน้าเป็นลวดลายต่างๆ มีทัง้ฝ่ายดีและ
เลว (สว่นใหญ่งิว้แต้จิ๋ว จะเป็นบทร้าย) แบง่ได้เป็นฝ่ายยทุธการและฝ่ายเสนาธิการ 
 2.5.8 ฮอ่งเต้หรืพระราชา ทรงเคร่ืองสีเหลืองเสมือนสีทอง แสดงถึงความโออ่า่ 
2.6 เคร่ืองภัสตราภรณ์ 
 2.6.1 ทรงผมและเคร่ืองประดบั 
  2.6.1.1 ทรงผม  ทรงผมตวัละครเอกหญิง แบง่ออกเป็น 3 แบบหลกัๆ 

 
ภาพท่ี 2.3 ทรงผมนางเอกแบบเกล้ามวยสงู 

(ท่ีมา : http://media-
cacheak0.pinimg.com/236x/ae/fb/a5/aefba572eadce3d66ca978703be4b12d.jpg)  

 - ทรงผมแบบเกล้ามวยสงูไว้ท่ีกระหม่อม ด้านหลงัปล่อยผมยาว โดยแบง่ผมออกเป็นสอง
สว่นมาพาดไว้ด้านหน้า (ภาพท่ี 2.3)  ความยาวของผมขึน้อยู่กบัประเภทตวัละคร ชิงอี คือนางเอก
ท่ีเรียบร้อย จะผมยาวสดุ ฮวาตัน้ คือนางเอกท่ีต้องแสดงทา่ทางมาก ความยาวก็อยู่ในระดบักลาง
หลงั อูต่ัน้ คือนางเอกนกัรบ ผมสัน้สดุ เพ่ือให้เหมาะกบัการเคล่ือนไหวอนัคล่องแคลว่วอ่งไว 
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ภาพท่ี 2.4 ทรงผมนางเอกแบบมวยสงูขดรูปทรงตา่งๆ 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1282489659.jpg) 
 - ทรงผมแบบการท ามวยสูงขดรูปทรงต่างๆ (ทรงกู่จวงโถว) เหมยหลานฟางเป็นผู้คิดขึน้ 
โดยดดัแปลงมาจากภาพสาวงามต่างๆในสมัยโบราณ เพ่ือใช้กับงิว้เร่ืองใหม่ๆท่ีแต่งกายด้วยชุด
โบราณ นางเอกงิว้แต้จิ๋วรวมถึงงิว้ในตอนใต้ท่ีเรียกกนัวา่ (ฮวยตัว่) มกัจะท าผมทรงนี ้ตา่งกนัแตข่ด
ผมด้านหน้าท่ีแตกตา่งกนัไป (ภาพท่ี 2.4 ) 

 
ภาพท่ี 2.5 ทรงผมนางเอกแบบนกนางแอ่น 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1282489935.jpg) 
 - ทรงผมแบบนกนางแอ่น (ภาพท่ี 2.5)  มีเฉพาะงิว้บางประเภท โดยเฉพาะงิว้ปักก่ิงเพราะ
เป็นทรงผมแบบชาวแมนจู (มองโกเลีย)  งิว้ทางเหนืออยู่ใกล้เมืองหลวงท าให้ได้รับอิทธิพลทรงผม
เหล่านีม้าจากราชส านักในสมัยราชวงศ์ชิง ตวัละครท่ีท าผมทรงนี ้คือตวัละครต่างเผ่าทัง้หมดท่ี
ไม่ใช่ ชาวจีนแท้ หากเป็นการแต่งแบบนักรบ ก็จะแต่งชุดเหมือนชาวจีนแท้แต่พาดหางจิง้จอก
เพิ่มเตมิลงไป เป็นนยัวา่เป็นชนตา่งเผา่ท่ีนุง่หม่ด้วยขนสตัว์และอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีอากาศหนาวนัน่เอง 
  2.6.1.2 เคร่ืองประดบัศีรษะ 

 
ภาพท่ี 2.6 เคร่ืองประดบัขนนก 

(ท่ีมา : http://image.ohozaa.com/i9/k880576685.jpg) 
 - เคร่ืองประดับขนนก (ภาพท่ี 2.6)เคร่ืองประดับชุดนี ้แต่เดิมท าจากขนนกชนิดหนึ่ง 
ภาษาจีนเรียกว่าชุยเหน่ียว  (cui  niao)  เป็นเคร่ืองประดบัชัน้สูงท่ีใช้ในวังมาแต่โบราณ รวมถึง
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สตรีชัน้สงู ทัง้ชดุมีประมาณ 51 ชิน้ แตปั่จจบุนันกชนิดนีใ้กล้สญูพนัธุ์ จึงจดัเป็นสตัว์คุ้มครอง ห้าม
ล่าเพ่ือน าขนมนัมาท าเคร่ืองประดบัอีกต่อไป ในวงการการแสดงงิว้จึงใช้ผ้าไหมสีฟ้ามาแทนท่ีขน
นกดงักล่าวในบางท่ีมีการใช้ขนหา่นหรือนกชนิดอ่ืนมาย้อมสีให้เหมือนแล้วใช้แทน แตก็่ไม่สามารถ
แทนท่ีได้ เพราะขนนกชนิดเดิมเป็นสีจากธรรมชาติ ไม่เปล่ียนสีไปตามกาลเวลาเหมือนสีย้อม แต่
จดุด้อยคือยากแก่การเก็บรักษา 

 
ภาพท่ี 2.7 เคร่ืองประดบัอญัมณี 

(ท่ีมา : http://image.ohozaa.com/i1/k880576659.jpg 
 - เคร่ืองประดบัอญัมณี  (ภาพท่ี 2.7) เคร่ืองประดบัประเภทนี ้สว่นมากนิยมใช้คริสตลัแดง
ล้อมด้วยคริสตลัขาว แต่ยังมีสีอ่ืนๆ เช่น สีขาวล้วนใช้กับตวัละครงูขาว (ไป๋ซู่เจิน) สีฟ้าใช้กับตวั
ละครงูเขียว (เส่ียวชิง) เคร่ืองประดบัชดุนี ้มกัใช้กบัตวัละครหญิงในครอบครัวฐานะปานกลาง ไม่
แบ่งแยกนายหญิงหรือสาวใช้ ฯลฯ เคร่ืองประดบัชุดนีท้ัง้ชุดมีจ านวนชิน้อยู่ท่ีประมาณ 52 ชิน้ ใน
ลกัษณะตา่งๆกนั 

 
ภาพท่ี 2.8 เคร่ืองประดบัเหล็ก 

(ท่ีมา : http://www.ngiew.com/image/mypic_news/k88057664.jpg) 
 -  เคร่ืองประดบัเหล็ก    เคร่ืองประดบัประเภทนี ้ใช้กับตวัละครหญิงชาวบ้าน หญิงท่ีอยู่
ในช่วงไว้ทกุข์ นกัโทษหญิง ฯลฯ มกัใช้ประกอบกบัผ้าโพกศีรษะ เคร่ืองประดบัชดุนีท้ัง้ชดุมีจ านวน
ประมาณ 55-60 ชิน้ 
2.7 หมวกงิว้  
 2.7.1 มงกฎุกษัตริย์  เป็นมงกฎุส าหรับกษัตริย์ ใช้แตกตา่งกนัออกไปแล้วแตฉ่ากในการ
แสดง เฉพาะกษัตริย์เทา่นัน้ 
 2.7.2 หมวกรัชทายาท  หมวกส าหรับกษัตริย์ยังหนุ่มหรือรัชทายาท ด้านหลังติดหาง
ไก่ฟ้า แสดงถึงผู้ มีความสามารถในการตอ่สู้  หรืออีกนยัคือผู้อยูใ่นวยัหนุม่ 
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 2.7.3 มงกุฎหงส์  มงกุฎส าหรับพระราชินี พระสนม รวมถึงสตรีชัน้สูง เช่น ท่านหญิง 
หรือ คณุหนลูกูเสนาบดีผู้ได้รับพระราชทานเกียรตยิศเป็นพิเศษ มีทัง้แบบลายหงส์และผีเสือ้  
 2.7.4 หมวกอคัรเสนาบดี  หมวกขุนนางระดบัสูง จะมีลวดลายงดงาม เน่ืองจากได้รับ
การดดัแปลงมาจากหมวกขนุนางธรรมดา  
 2.7.5 หมวกเทพเซียน หมวกส าหรับบรรดาเทพเซียน สิ่งท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นหมวกของ
เทพหรือเซียนคือโบสีแดงสองข้าง สงัเกตได้จากรูปปัน้เทพเจ้าตามศาลเจ้าก็จะมีโบสีแดงแบบนี ้
เชน่กนั  
 2.7.6 หมวกแมท่พั  หมวกส าหรับแมท่พัใหญ่ ในภาพเป็นหมวกส าหรับกวนอู 
 2.7.7 หมวกซีฉู่ป้าหวัง  หมวกเฉพาะส าหรับฌ้อป้าอ๋อง ตัวละครนีมี้ลักษณะพิเศษ
เหมือนกวนอ ูคือมีชดุและหมวกเป็นแบบฉบบัของตวัเอง  
 2.7.8 หมวกผีเสือ้   หมวกส าหรับตวัละครหญิงท่ีมีความสามารถในการตอ่สู้  หรือก าลงั
เดนิทางไกล ปกตจิะถือแส้ม้าประกอบการแสดง  
 2.7.9 หมวกนางพญางูขาว  หมวกส าหรับบทไป๋ซู่เจินหรือนางพญางขูาว ส าหรับงูเขียว
จะเป็นสีฟ้าเข้ม  
 2.7.10 หมวกนายทหาร  หมวกส าหรับทหารท่ีมีระดบัขึน้มาเล็กน้อย ในบางครัง้พระเอก
ก็สวมใสไ่ด้ 
 2.7.11 หมวกพระเอกเสนาธิการ   หมวกส าหรับพระเอกเสนาธิการ ยามต่อสู้ ลูกแก้ว
ก ามะหย่ีด้านบนจะสัน่ไหว ชว่ยให้เกิดความสวยงาม  
 2.7.12 หมวกเจ็ดดารา   หมวกส าหรับตวัละครแม่ทพัหญิง ท่ีมาของช่ือเน่ืองมาจากดาว
เจ็ดดวง (ชว่งกระบงัหน้า) และลกูปัดเจ็ดแถว 
 2.7.13 หมวกขุนนาง  หมวกส าหรับขุนนางทั่วไป ช่วงปีกจะมีขนาดเล็กใหญ่และการ
ประดบัตกแตง่ท่ีตา่งกนัแล้วแตร่ะดบัสงูต ่า  
 หมวกงิว้ หมวกงิว้มีความส าคญัในการบอกสถานะตัวละคร หรือบอกได้แม้กระทัง่นิสยัใจ
คอของตัวละครนัน้ๆว่าเป็นตัวละครดีหรือตัวละครร้าย หมวกขุนนาง(ซาเม่า) เป็นหมวกท่ีมี
ความส าคญัและพบเห็นบ่อยบนเวทีงิว้ ซาเม่าท่ีเราเห็นบ่อยกันท่ีสุดก็คือซาเม่าสีด าเรียบ มีปีก
เรียวเล็กยาวประมาณฟุตกว่า กว้างนิว้เศษ ส่วนปลายงอนขึน้ หมวกชนิดนีห้มวกท่ีเลียนแบบมา
จากหมวกจริงๆของขนุนางในสมยัราชวงศ์ซง่ 
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2.8 บทบาทบนใบหน้า 

 
ภาพท่ี 2.9 การแตง่หน้างิว้ 

(ท่ีมา : http://www.hindustantimes.com/Images/2012/10/84f097b7-45be-4f99-b5ed-
990a4aa97d8fWallpAutoWallpaper2.JPG) 

 การแต่งหน้าเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการแสดงงิว้  สีสนัของการ
แตง่หน้าท่ีตา่งกนัจะบง่บอกถึงบคุลิกและอปุนิสยัของตวัละครโดยสีตา่งๆนัน้จะมีความหมายแฝง
อยู ่เชน่  
 - สีแดง แสดงถึงความจงรักภกัดี 
 - สีมว่งแสดงถึงความเป็นคนหนกัแนน่ มีใจเดด็เดี่ยว  
 - สีด าแสดงถึงความเป็นคนป่าเถ่ือน  
 - สีน า้เงินและสีเขียวแสดงถึงความเป็นคนใจร้าย มทุะล ุ 
 - สีเหลืองแสดงถึงความกล้าหาญ แนว่แน ่ 
 - สีขาวมนัแสดงถึงความเป็นคนเจ้าเลห์่ 
 - สีชมพขูาวแสดงถึงความเป็นคนใจอ ามหิตและชัว่ร้ายมาก 
 - สีอิฐหรือแดงเข้ม แสดงถึงผู้สงูอาย ุ
 - สีทองและสีเงินมกัเป็นสีท่ีใช้แตง่หน้าเทพ นกัพรต หรือปีศาจท่ีมีเวทมนตร์คาถา  
 - สีเขียวออ่นใช้แตง่หน้าพวกตวัปีศาจ   
  การแตง่หน้า ก่อนอ่ืนต้องลงสีขาว หลงัจากนัน้จึงดึงคิว้ จมกู ปากขึน้มา  ใบหน้าท่ีจะแต่ง
งิว้ได้สวยนัน้ ต้องเป็น ‘หน้ารูปไข่’  เพราะจะสามารถเห็นตรงส่วนเรียวของคางได้ชดัเจน  ‘แก้ม’ 
ต้องทาสีแดงให้เหมือนลกูท้อ ‘จมกู’ ท าให้เหมือนลกูแอปริคอตหรือลกูมะปราง นกัแสดงงิว้ทัง้ชาย
และหญิงจะเอาสีแดงปา้ยตดัสนัจมกู เพ่ือเน้นให้เห็นสนัชดัเจนยิ่งขึน้  ‘คิว้’ ตวันางจะวาดเป็นต้น
หลิว เก็บเรียวพร้อมรับสายลม จะได้สะบดัอารมณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว ในขณะท่ีตวัพระจะวาด
เป็นรูปกระบี่ท่ือๆ ‘ดวงตา’ จะวาดเป็นตาหงส์เหมือนกนั และ ‘ปาก’ ซึง่ในอดีตนัน้ นกัแสดงงิว้จะใช้
สีกหุลาบวาดปากเป็นรูปเชอร่ี แตปั่จจบุนัได้หนัมานิยมวาดเป็นปากกระจบัแทน (ภาพท่ี 2.9) 
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2.9 เคร่ืองแต่งกาย 
  ยดึถือแบบแผนมาจากงิว้คนุฉว่ีซึง่ถือเป็นบรรพบรุุษแหง่งิว้ โดยจะพบว่า แบบชดุงิว้ปักก่ิง
และงิว้คนุฉว่ี มีระเบียบแบบแผนท่ีสืบทอดกันมาแตโ่บราณและเคร่งครัด จนเป็นแบบอย่างให้กับ
งิว้ท้องถ่ินประเภทอ่ืนๆน าไปพัฒนาหรือประยุกต์การใช้งานออกไปอย่างกว้างขวาง ในขณะท่ีงิว้
ปักก่ิงและงิว้คนุฉว่ียงัคงพยายามรักษาแบบแผนนีไ้ว้ จนกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดย
บทความเร่ืองชดุงิว้จะแบง่เป็น 5 หมวด คือ 

2.9.1 หมวดชดุบรรดาศกัดิ ์ 
  การใช้งาน: เป็นชดุพิธีการใช้กบัราชวงศ์และผู้ มียศถาบรรดาศกัดิ ์เป็นชดุพิธีการ 
  รูปแบบ: คอกลม ดมุข้าง มีผ้าขาวต่อยาวจากชายแขนเสือ้ ชดุยาวถึงหลงัเท้า ชดุ
หญิงสัน้กวา่ชดุชาย  
  ท่ีมา:  พฒันามาจากชดุในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ในสมยัราชวงศ์ราชวงศ์หมิง
จะเป็นชุดท่ีพระราชทานให้แก่ขุนนางผู้ท าคุณประโยชน์ถือเป็น ชุดพระราชทาน ต่อมาในสมัย
ราชวงศ์ชิงถือเป็น ชุดสิริมงคล ลวดลายมังกรกับลวดลายหม่าง (มังกรส่ีเล็บ) ต่างกันเพียงแค ่
หมา่งมีส่ีเล็บ มงักรมีห้าเล็บ จงึเรียกช่ือนีว้า่ ชดุหมา่ง เพราะบนชดุมกัจะมีการปักตวัหมา่งลงไป 
  จุดเด่น: ชุดนีถื้อได้ว่าได้รับเอาศิลปะเคร่ืองแต่งกายในยุคต่างๆมาไว้ในชุดได้
อย่างงดงามอย่างยิ่ง แขนเสือ้ ท่ีกว้างแสดงถึ งความสง่าผ่าเผย ลวดลายท่ีปักก็มีนัยยะท่ี
หลากหลาย ชุดนีเ้คล่ือนไหวสะดวก เหมาะแก่การแสดงอารมณ์ต่างๆ ด้วยตวัชุดมิได้ถูกรัดแนบ
ร่างผู้สวมใส่ เพราะเข็มขดัท่ีใส่อย่างหลวมๆเป็นไปเพ่ือเพิ่มความสวยงามในฐานะเคร่ืองประดบั
เทา่นัน้ ท าให้ผู้สวมใสเ่คล่ือนไหวและแสดงทา่ทางได้อยา่งอิสระ ไมถ่กูจ ากดัด้วยชดุ ชายแขนเสือ้ท่ี
ตอ่ยาวออกมาก็ยงัสามารถน ามาใช้ในการแสดงอารมณ์ตา่งๆ อนัถือเป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหนึ่ง
ของชดุงิว้เหลา่นี ้
  วตัถดุบิ: ผ้าตว่น 
  ลวดลาย: โดยมากจะเป็นรูปมังกร พระอาทิตย์ ภูเขา ก้อนเมฆ สิ่งของและ
สัญลักษณ์สิริมงคลต่างๆ โดยมังกรส่ือความหมายถึงความสูงศักดิ์ท่ีต้องเคารพนับถือ ส่ือถึง
สถานภาพของประมขุ ลวดลายมงักรแบ่งออกเป็นหลายแบบ เช่น มงักรวง (วน) มงักรเคล่ือนไหว 
และมังกรใหญ่ แต่ละแบบมีความหมายต่างกัน ลวดลายบนชุดส่ือความหมายถึงอุปนิสัยและ
ลกัษณะตวัละคร 
  สี: บนลา่งห้าสีล้วนถกูน ามาใช้ โดยให้สอดคล้องกบัลกัษณะตวัละคร 
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  การปัก: มีสามแบบ คือแบบปักไหมสี ปักดิน้เงินหรือทอง และปักไหมตดัขอบด้วย
ดิน้เงินหรือทอง การเลือกใช้แบบใดก็ขึน้อยูก่บัตวัละครเชน่กนั 
 2.9.2 ชดุงิว้หมวดชดุคลมุ  
  การใช้งาน: ชดุกึ่งทางการ ใช้กบัราชวงศ์และผู้ มียศถาบรรดาศกัดิ์ยามปกต ิ 
  รูปแบบ: ปกใหญ่ยาวลงมา ดมุข้าง มีผ้าขาวต่อยาวจากชายแขนเสือ้ ผ่าข้างทัง้
สองด้านของชดุ ชดุชายยาวถึงหลงัเท้า ชดุหญิงยาวเลยเขา่ ปักลวดลายด้วยดิน้หรือไหมสีตา่งๆ 
  ท่ีมา: พฒันามาจากชดุพิธีการของสตรีชัน้สงูในสมยัราชวงศ์หมิง แตเ่ดิมแขนเสือ้
พอดีแขน ชว่งปกเป็นแถบพาดยาวลงมา จนถึงในสมยัปลายราชวงศ์หมิง แขนเสือ้มีการพฒันาให้
กว้างขึน้ แถบปกลดความยาวให้สัน้ลง 
  จดุเด่น: ชดุนีถื้อเป็นชดุเรียบง่าย ปกสองด้านท่ียาวลงมาเว้นให้เห็นช่องว่างช่วง
คอและชุดด้านใน ช่วงหน้าอกพัฒนาจากการติดดุมมาเป็นชายผ้าสองเส้นเล็กๆท่ีพลิว้ตามการ
เคล่ือนไหว  
  วตัถดุบิ: ผ้าตว่นหรือผ้าซาตนิ  
  ลวดลาย: ฮ่องเต้หรือพระราชาใช้ลายมงักร ฮองเฮาและพระสนมใช้ หงส์ ไทเฮา
ใช้มงักรและหงส์ นอกเหนือจากนัน้ดท่ีูตวัละคร บ้างดอกไม้ บ้างตวัอกัษรมงคล ฯลฯ 
  สี: ราชวงศ์ใช้สีเหลือง งานมงคลใช้สีแดง ผู้สงูอายใุช้สีเขียวขีม้้า นอกนัน้ดท่ีูความ
เหมาะสม 
  การปัก: ชดุสีเหลืองปักด้วยไหม สีอ่ืนๆจะปักเป็นไหมล้วนหรือปักไหมแล้วตดัเส้น
ด้วยดิน้ทองก็ได้ 
 2.9.3 หมวดชดุเกราะ   
  การใช้งาน: ชดุทหารใช้ส าหรับนกัรบ ขนุพล แมท่พัทัง้ส าหรับชายและหญิง 
  รูปแบบ: คอกลม มีปกไหล่คลุมทับ ปลายแขนเสือ้รวบพอดีข้อมือ มีเกราะท้อง 
และเกราะขา ช่วงสะโพกด้านหลังมีแผ่นเกราะทัง้สองด้าน เกราะส าหรับผู้หญิงจะมีส่วนเกราะ
ท้องท่ีเล็กกวา่ของชาย ด้านลา่งเป็นกระโปรงริว้ 
  ท่ีมา: พัฒนามาจากเกราะในสมัยราชวงศ์ชิง มีลักษณะบนเป็นเสือ้ล่างเป็น
กระโปรง เป็นผ้าท่ีเย็บโดยบรรจฝุา้ยไว้ภายใน มีแผน่โลหะมาประดบัด้านนอก  
  จุดเด่น: มีลกัษณะเป็นเสือ้ยาวลงมาทัง้ตวั  ส่วนท่ีท าเป็นเกราะไม่ได้ท าให้แนบ
ร่างกาย เกราะในการแสดงมีลกัษณะหลวม แยกเป็นชิน้ส่วนตา่งๆ แล้วน ามาประกอบกนั ท าให้ดู
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พลิว้ไหวยามออกท่าทาง นอกจากจะดสูวยงามแล้ว ยงัดสูง่า และเพราะเกราะท่ีใหญ่โตเกินความ
จริง จงึท าให้ผู้สวมใสด่นูา่เกรงขามขึน้มาทนัที 
  วตัถดุบิ: ผ้าตว่น 
  ลวดลาย: ลายส่วนมากเป็นเกล็ดปลา เพราะมีลกัษณะเหมือนเกล็ดบนชดุเกราะ 
หน้าอกและไหลมี่ตวัอกัษรสิริมงคลท่ีแปลว่าอายยืุน เพ่ืออวยพรให้รบกลบัมาโดยปลอดภยั เกราะ
ท้องของตวัละครชายมักเป็นรูปมังกร หญิงเป็นรูปหงส์และดอกโบตัน๋ ตวัหน้าลายเพ่ือแสดงถึง
ความนา่เกรงขาม มกัจะท าเป็นรูปหวัเสือ 
  สี: ตามบนล่างห้าสี มีการเลือกใช้สีชดุตามหลกัเดียวกบัชดุบรรดาศกัดิ์ เช่น วาด
หน้าด าใช้เกราะด า วาดหน้าแดงใช้เกราะเขียว พระเอกวยัหนุม่ใช้เกราะขาว ฯลฯ 
  การปัก: ปักด้วยดิน้ทอง เพ่ือยามโดนแสงไฟจะดเูหมือนแสงท่ีกระทบโลหะ ส่วน
เกราะท้อง บ้างปักไหม บ้างปักดิน้ทองแล้วแซมด้วยไหม หากเป็นช่วงไว้ทุกข์ ใช้เกราะขาวท่ีปัก
ด้วยดิน้เงิน 
 2.9.4 ชดุงิว้หมวดชดุล าลอง  
  การใช้งาน: ใช้กบับณัฑิต จอมยทุธ์หรือชาวบ้านสามญัธรรมดา  
  รูปแบบ: ปกเฉียง ดมุข้าง (สีข้างขวา) ชุดของผู้ ชายยาวถึงเท้า ตวัเสือ้ผ่าข้างทัง้
สองด้าน แขนเสือ้กว้าง ต่อชายผ้าสีขาวยาว ชุดของผู้หญิง ดุมหน้า ปกตัง้ ชุดยาวเลยเข่าลงมา
เล็กน้อย 
  ท่ีมา: ชุดของชายพฒันามาจากชดุล าลองในสมยัราชวงศ์หมิง ปกเฉียงแขนเสือ้
กว้าง ชุดลักษณะนีเ้ป็นเอกลักษณ์ของชุดล าลองท่ีสืบทอดมานาน ตัง้แต่สมัยราชวงศ์ถังและซ่ง 
สว่นของหญิงพฒันามาจากรูปแบบเสือ้ท่ีมีปกตัง้ขึน้ ดมุหน้า ตวัสัน้คอ่นข้างสัน้ ชายไว้ในกระโปรง 
ในสว่นปกท่ีตัง้ขึน้ของชดุ เพิ่งมานิยมกนัมากในสมยัราชวงศ์หมิงเพ่ือปกปิดสว่นคอให้ดเูรียบร้อย 
  จุดเด่น: สามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น สามารถเป็นชุดท่ีสวมใส่ไว้ภายใน
ก่อนสวมชุดบรรดาศกัดิ์หรือชุดคลุมทบัอีกที อีกทัง้ตวัละครชายยงัสามารถใส่โดยไม่ติดดมุ เพ่ือ
แสดงถึงอปุนิสยัท่ีเปิดเผย กล้าหาญ 
  วตัถดุบิ: ผ้าตว่นใช้กบัตวัละครหน้าลาย  นอกนัน้สว่นมากจะใช้ผ้าซาตนิ  
  ลวดลาย: มีการก าหนดเป็นแบบแผนไว้โดยยึดตามประเภทของตัวละคร 
ต าแหนง่ของลวดลาย บ้างปักเฉพาะมมุของชดุ บ้างปักทัว่ทัง้ชดุ หรืออาจไมมี่ลายใดๆเลยก็ได้ 
  สี: ราชวงศ์ใช้สีเหลือง งานมงคลใช้สีแดง ผู้สงูอายใุช้สีเขียวขีม้้า นอกนัน้ดท่ีูความ
เหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 
  การปัก: จะปักเป็นไหมล้วนหรือปักไหมแล้วตดัเส้นด้วยดิน้ทองก็ได้ 
 2.9.5 หมวดชดุอ่ืนๆ 
  นอกเหนือจากชดุ 4 ประเภท คือ ชดุบรรดาศกัดิ์ ชดุคลมุ ชดุเกราะ ชดุล าลอง ชดุ
งิว้ท่ีเหลือทัง้หมดจะจดัเข้าหมวดชดุอ่ืนๆ เพราะยากแก่การจดัประเภทได้อยา่งชดัเจน ซึง่ชดุเหลา่นี ้
อาจจะแบ่งจัดเก็บในหีบเสือ้ผ้าของชุด 4 ประเภทในหีบใดหีบหนึ่งก็ได้ ชุดในหมวดนีจ้ะแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทยอ่ย คือ ชดุแบบยาว ชดุแบบสัน้ ชดุแบบเฉพาะ และชดุอปุกรณ์เสริม 
2.10 เข็มขัด 

 
ภาพท่ี 2.10 เข็มขดัหยก 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1373281829.jpg) 
 เข็มขดัหยก หรือ อวีไ้ต้ (ภาพท่ี 2.10) นีมี้หลกัฐานบนัทึกเก่าสดุในสมยัจัน้กวอ๋ โดยมากบั
พวกตา่งเผ่า เพราะพวกตา่งเผ่านิยมข่ีม้าลา่สตัว์ด ารงชีวิต จงึมีเข็มขดัคาดส าหรับแขวนอปุกรณ์ใน
การล่าสัตว์ต่างๆ ท าให้ความนิยมแพร่เข้ามาสู่ชาวจีนดั่งเดิม จนถึงสมัยราชวงศ์ถัง เข็มขัดถูก
ก าหนดให้เป็นเคร่ืองบง่บอกฐานะของขนุนาง โดยดไูด้จากเคร่ืองประดบัท่ีอยู่บนเข็มขดั สงูสดุคือ
หยก ทอง เงิน เร่ือยลงไปตามล าดบั 
2.11 เคร่ืองยศสตรี  

 
ภาพท่ี 2.11 มงกฎุหงส์และเสียะเพย่ เคร่ืองยศสตรี 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1344335780.jpg) 
  เฟ่ิงกวาน หรือ มงกฎุหงส์ เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของบรรดาราชนารีและสตรีสามญัชนท่ี
ได้รับพระราชทานบรรดาศกัดิ ์ลวดลายของมงกฎุก็จะแตกตา่งกนัไปตามระดบัชัน้ท่ีได้รับ หากเป็น
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ของไทเฮา ฮองเฮา พระสนมฯก็จะเป็นรูปหงส์ แตห่ากเป็นสามญัชนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้ แต่
จะเรียกเคร่ืองประดบัชนิดนีเ้พ่ือความเข้าใจตรงกนัด้วยค าเดียวกนัว่า มงกฎุหงส์ 
 เสียะเพ่ย เคร่ืองประดบัชนิดนีจ้ะใช้คูก่บัมงกฎุหงส์  เร่ิมใช้กนัตัง้แตส่มยัราชวงศ์เหนือ-ใต้ 
เร่ือยลงมาถึงราชวงศ์หมิงจึงกลายเป็นเคร่ืองประดบัท่ีถูกก าหนดให้เป็นของสตรีท่ีมีบรรดาศกัดิ์

ตา่งๆจะมีไว้ในครอบครอง  เสียะเพ่ยหรือสายสะพายท่ีวา่นี ้มีลกัษณะเป็นผืนยาวเหมือนผ้าพนัคอ 
มีลวดลายท่ีตา่งกนัไปตามล าดบัชัน้ยศ ส่วนปลายของทัง้สองด้านจะมีของมีคา่เช่นไขม่กุห้อยถ่วง
ไว้ วิธีสวมคือใช้คล้องคอลงมา กลดักระดมุบริเวณช่วงหน้าอก ปล่อยชายทัง้สองด้านพาดลงมา
ทางด้านหน้า “เฟ่ิงกวานเสียะเพ่ย”  (ภาพท่ี 2.11) จึงมีความหมายถึงเคร่ืองยศสตรีในสมยัโบราณ 
สว่นมากมกัจะได้รับพระราชทานเพราะสามีท่ีรับราชการท าความชอบตอ่แผน่ดิน หรือในบางรายก็
ได้รับตัง้แตย่งัไม่ออกเรือนเป็นกรณีพิเศษ และสองสิ่งนีก็้ได้พฒันาจนมาเป็นอปุกรณ์ในการแสดง
งิว้ท่ีท าให้เราเพลินเพลินและด่ืมด ่าไปกับความสวยสดงดงามและแฝงความหมายดีๆหลงัจากท่ี
ผา่นกาลเวลามานบัหลายร้อยปี 

 
ภาพท่ี 2.12 ธงรบ 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1382207036.jpg) 
 "ธงรบ"  (ภาพท่ี 2.12)  เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีสะดุดตาในยามท่ีนักรบออกลีลาวาดลวดลาย
ท่าทางการรบต่างๆ ธงรบท่ีว่านีจ้ะถกูประดบัอยู่ท่ีด้านหลงัของชดุเกราะนกัแสดงเป็นจ านวนส่ีอนั 
โดยมีผืนธงเป็นรูปทรงสามเหล่ียม 
2.12 อุปกรณ์ในการแสดงงิว้ 
 การแสดงงิว้ก็ไม่ต่างอะไรจากละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์หรือละครเวทีท่ีต้องมีอุปกรณ์
ประกอบการแสดงเข้ามาช่วย แตก่ารแสดงงิว้ยงัคงรักษาจดุเดน่ในการแสดงคือ การสมมติ เอาไว้
ด้วยแบบแผนท่ีมีการก าหนดและสืบทอดกันจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ แม้การแสดงงิว้จ าเป็นท่ี
จะต้องใช้อุปกรณ์มาประกอบการแสดง แตอุ่ปกรณ์จะเป็นเพียงแค่สญัลกัษณ์เพ่ือให้นกัแสดงได้
ส่ือความหมายด้วยท่าทางแทนการน าของจริงมาใช้ ซึ่งจดุนีเ้องท่ีท าให้เกิดการส่ือสารกนัระหว่าง
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นักแสดงและผู้ ชม อันเป็นเอกลักษณ์ส าคญัในการแสดงงิว้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงมีมากมาย
หลายอยา่ง อาทิ แส้ม้า แส้ ธงรถ เป็นต้น 
2.13 อาวุธในการแสดง 
 การแสดงงิว้เน้นท่ีการร้องและร าเป็นหลักมาเล่าเร่ืองราว ซึ่งงิว้เหล่านีก็้สามารถแบ่ง
ออกเป็นยทุธการและเสนาธิการ ในบทรบท าให้การแสดงงิว้จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เลียนแบบอาวุธ
มาประกอบการแสดง อาวธุเหล่านีท้ าจากไม้เป็นหลกั โดยอาวธุแตล่ะประเภทก็มีการเลือกใช้ไม้ท่ี
ตา่งกนัไป เช่น หอกหรือทวน จะใช้ไม้ไผ่เพราะต้องการให้ตวัอาวธุมีความยืดหยุ่นเม่ือน ามาใช้ใน
ฉากตอ่สู้  
2.14 รองเท้างิว้ 
 รองเท้างิว้ เป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีส าคญัไมแ่พ้ชดุและหมวกในการแสดงงิว้ โดยจะเลือกใช้ตาม
เพศและสถานะของตวัละครตา่งๆ เชน่ รองเท้าบู๊ทพืน้หนา รองเท้าบู๊ทแบบบาง รองเท้าเมฆา  เป็น
ต้น 
2.15 เนือ้เร่ืองที่ใช้ในการแสดงงิว้ 
 เนือ้เร่ืองในการแสดงงิว้ มีมากมายหลากหลายโดยอาจมีช่ือตอนหลกัแยกออกมาอีกเช่น 
เชน่ เร่ืองเปาบุ้นจิน ตอน ประหารราชบตุรเขย เร่ืองขนุศกึตะกลูหยาง ตอน เกียรตศิกัดิต์ะกลูหยาง 
เป็นต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ยกตวัอย่างของงิว้ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในการแสดง เพ่ือแยกตวัละคร
ให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยการแสดงงิว้ในเร่ืองขุนศึกตะกูลหยางนัน้ ถือว่าเป็นการแสดงท่ีได้รับ
ความนิยมและมักจะถูกน ามาใช้แสดงหลากหลายครัง้  เพ่ืออ้างอิงประวัติศาสตร์และกล่าวถึง
เกียรติศักดิ์ของตะกูลหยางให้ผู้ ชมการแสดงได้รับรู้ โดยเร่ืองท่ียกมาเป็นตัวอย่างคือ  ขุนศึก
ตะกลูหยาง ตอนกุ้ยอิงกว้าไซว่ (ตารางท่ี 2.1) โดยเนือ้เร่ืองกล่าวถึงมู่กุ้ ยอิงวยั 53 ปี ซึ่งอาสาเป็น
หวัหน้าแมท่พัในการออกรบเพ่ือปราบกบฏ 
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2.16 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับ (ตารางท่ี 2.2 และภาพท่ี
2.13) 
ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ 

ความยิ่งใหญ่ วิเคราะห์ 

 

          เค ร่ืองประดับศีรษะท่ี ใช้ในการ
ประกอบการแสดงงิว้ ต่างก็มีความเด่น
สะดุดตาในความยิ่ งใหญ่  รวม ไปถึ ง
ลวดลายของเค ร่ืองแต่งกายท่ี มีความ
ยิ่งใหญ่เห็นได้อย่างชดัเจนในแตล่ะลายได้
เช่นกัน โดยเม่ือได้ท าการเปรียบเทียบใน
สดัส่วนของร่างกายจะพบว่าการตกแต่งท่ี
เกินจริงนัน้ สามารถช่วยให้ผู้ ชมเห็นง่าย
ขึน้ รวมไปถึงการบอกต าแหน่งสถานะ
ตา่งๆได้เชน่กนั 

การซ า้และการทับซ้อน วิเคราะห์ 

 

        ในการแสดงงิว้ เคร่ืองประดับและ
เคร่ืองแตง่กายตา่งก็มีความเยอะ เพราะใช้
หลักในการทับซ้อนและการซ า้กันหลายๆ
ชัน้  รวมไปถึงการซ า้กันของลวดลายท่ี
ส่งผลให้เกิดมิติ เคร่ืองแต่งกายก็เช่นกัน 
โดยจะมีการซ า้ของลวดลายท่ีหมวก มงกฎุ 
นอกจากนี ใ้นการเค ล่ือนไหวเราก็จะ
สามารถเห็นลวดลายท่ีถูกทบัซ้อนบนลาย
ผ้าเชน่กนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ่) 

การเคล่ือนไหว วิเคราะห์ 

 

          การเคล่ือนไหว มีความส าคัญใน
การแสดงงิว้ ไม่เพียงแต่นักแสดงเท่านัน้ 
ยังรวมไปถึงเคร่ืองประดับตกแต่งหรือ
เค ร่ืองแต่งกาย ท่ีนักแสดงใช้ ร่วมด้วย 
เพ่ือให้ เกิดความสวยงามอ่อนช้อยขึน้ 
อย่างการสั่นไหวของลูกปัดก ามะหย่ีบน
หมวก การท่ีฮู้ (ตุ้ งติง้) เกิดการเคล่ือนไหว 
การร่ายร า การสะบัดผ้า หรือการสะบัด
หนวด และการก้าวยา่ง เป็นต้น  

ลวดลาย วิเคราะห์ 

 

          ลวดลายท่ีใช้ในการแสดงงิว้จะ
ขึน้อยู่ตามแต่ละตัวละคร ลายท่ีใช้ส่วน
ใหญ่คือลวดลายดอกไม้ เถาดอกใบ ลาย
มังกร หงส์ และลายค าภาษาจีนมงคล 
นอกจากนีมี้การใช้ลวดลายทางธรรมชาติ
และเลขาคณิตท่ีอาจไม่มีความหมายเพ่ือ
ประดับตกแต่งร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดความ
สวยงาม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ่)  

เทคนิค วิเคราะห์ 

 
 

          การแสดงงิว้นัน้มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ 
อย่างการปักดิน้ลวดลายลงบนผ้า มีทัง้
การปักดิน้ธรรมดา ดิน้ทอง ดิน้เงิน และ
การปักเล่ือม  ซึง้เป็นสิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์
แ ล ะ ต้ อ ง ใ ช้ ฝี มื อ สู ง  น อ ก จ า ก นี ้
เคร่ืองประดบัก็มีการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น 
เทคนิคการลงยาสี เทคนิคการฝังอัญมณี 
การร้อยลูกปัด การท าหนามเตย มีการใช้
การเก่ียวเพ่ือให้เคร่ืองประดบัสามารถขยบั
ได้และเกิดความพลิว้ไหว 

วัสดุ วิเคราะห์ 

 

         วัสดุท่ีใช้ในการแสดง หลักๆคือผ้า 
ทัง้ผ้าทึบ ผ้าโปร่งแสง พู่ห้อย หรือแม้แต่
โลหะท่ีท าเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือตกแต่ง
นกัแสดงก็ตาม นอกจากนีย้งัมีการตกแต่ง
ท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือเส ริมความ
งดงามให้แก่ตวัละคร โดยเฉพาะตวัผู้หญิง 
เช่น ดอกไม้ปลอม อัญมณี ขนหางไก่ฟ้า 
ลกูปัด ก ามะหย่ี เป็นต้น 

 

   ส
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ่) 

เสียง วิเคราะห์ 

 

          ดนตรีประกอบการแสดงงิว้ จะแบ่ง
ตามแต่ละเร่ืองท่ี ได้ รับการแสดง ดังนัน้
ท านองจงัหวะท่ีใช้จะตา่งกนัออกไป เช่นเม่ือ
ถึงบทโศก เสียงป่ีจะครวญดงัขึน้ไปพร้อมกนั
เพ่ือแสดงอารมณ์สะเทือนใจ แตถ้่าเป็นฉาก
รบกลองก็จะบรรเลงเพ่ือให้เกิดความรู้สึกฮึก
เหิม เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 2.13 วิเคราะห์สีท่ีใช้ในการออกแบบ 

   ส
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2.17 สรุปวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ 
 ในองค์ประกอบของงิว้ท่ีมีเทคนิค การทบัซ้อน การซ า้ ความใหญ่โต โทนสี การเคล่ือนไหว 
รวมไปถึงเสียงและลวดลายในงิว้ เม่ือประกอบกันจะช่วยส่งเสริมให้ งิว้มีความน่าสนใจและเกิด
ความสวยงามในรูปแบบของความงามท่ีข้าพเจ้าประทบัใจ 
 เพราะความงามท่ีข้าพเจ้าประทับใจและสัมผัสได้จากงิว้คือการมีองค์ประกอบท่ี
หลากหลายมาอยูร่วมกนัและเกิดเป็นเอกลกัษณ์ท าให้เกิดความงาม จงึต้องการสร้างสรรค์ผลงาน
ท่ีมีเร่ืองราวท่ีมากมายขององค์ประกอบจากงิว้ผา่นงานเคร่ืองประดบั 
2.18 ต าแหน่งในการติดตัง้เคร่ืองประดับ 
 การตกแต่งนัน้ จะมีทั่วร่างกาย แต่ท่ีหลักท่ีใช้คือส่วนช่วงบนของร่างกาย ศีรษะ บ่า อก 
หลัง แขน ท่ีมีส่วนส าคัญช่วยเสริมสร้างบทบาทการเคล่ือนไหวในสถานะของตัวละครนัน้ๆให้
เคร่ืองประดบัท่ีได้ตกแตง่นัน้มีความสวยงามเพิ่มมากขึน้ 
2.19 โดยมีค าส าคัญที่ใช้ในการออกแบบคือ มากอย่างมีรสนิยม 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14  Mood & Tone 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ 

 

3.1 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.1 วิเคราะห์สดัส่วนมนุษย์ต่อความใหญ่โตของเคร่ืองประดบั การซ า้ และการทบัซ้อน
ตามรูปแบบวิถีงิว้ 
  3.1.1.1 วิเคราะห์สดัสว่นมนษุย์ตอ่ความใหญ่โตของเคร่ืองประดบั 

 
ภาพท่ี 3.1 การเปรียบเทียบสดัสว่นของเคร่ืองประดบัดอกไม้ตอ่ใบหน้า 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1282489935.jpg) 

จากภาพท่ี 3.1 เคร่ืองประดบัดอกไม้มีขนาดใหญ่เท่ากบั ใบหน้าของนกัแสดง คือ 3
1

2
  สว่น 

 
ภาพท่ี 3.2 การเปรียบเทียบสดัสว่นเคร่ืองประดบัศรีษะรูปหงส์สีแดงของตอ่ใบหน้า 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/o/operahouse-tang/picture/1282490009.jpg) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แต่ในขณะเดียวกนัเคร่ืองประดบัอาจใหญ่มากกว่าใบหน้าปรกติ (3
1

2
 ส่วน) อย่างเช่นเคร่ืองประดบั

ศรีษะรูปหงส์แดงดงัภาพท่ี 3.2 ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ใบหน้าถึง 1
1

2
 สว่น   

 
ภาพท่ี 3.3 แสดงการเปรียบเทียบขนาดลวดลายตอ่ชว่งตวั (ไมร่วมใบหน้า) 

(ท่ีมา : http://www.china-cart.com/bookpic/201412/2014123184753.jpg) 

 ในส่วนของเคร่ืองแตง่กายลวดลายจะมีขนาดใหญ่กว่าคร่ึง เม่ือเทียบขนาดในช่วงตวั(ไม่

รวมใบหน้า) จะมีขนาดใหญ่ถึง 3ใน 6
1

2
 สว่น ดงัเชน่ลวดลายมงักรบนชดุดงัภาพท่ี 3.3 
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  3.1.1.2 การซ า้ตามรูปแบบวิถีงิว้ (ภาพท่ี 3.4 - 3.6) 

 
 ภาพท่ี 3.4 การซ า้ตามรูปแบบวิถีงิว้ (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.5 การซ า้ตามรูปแบบวิถีงิว้ (2) 
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ภาพท่ี 3.6 การซ า้ตามรูปแบบวิถีงิว้ (3) 
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  3.1.1.3 การทบัซ้อนตามรูปแบบวิถีงิว้ (ภาพท่ี 3.7) 

  

  
ภาพท่ี 3.7 การทบัซ้อนตามรูปแบบวิถีงิว้ 
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 3.1.2 สรุป 

 ความใหญ่โตของเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายตามวิถีงิว้ โดยส่วนใหญ่เคร่ืองประดบั

ศีรษะจะมีขนาดใหญ่โตเท่ากับสดัส่วนของร่างกายหรืออาจใหญ่กว่าสดัส่วนของร่างกายเล็กน้อย 

แตใ่นขนาดปรกตเิชน่ เคร่ืองประดบัตกแตง่ศีรษะก็จะไมใ่หญ่โตจนเกินไปนกั และลวดลายท่ีอยู่บน

ลายปักนัน้จะมีความใหญ่เกินคร่ึงต่อสดัส่วนทัง้หมด   การซ า้ตามแบบวิถีงิว้โดยจะมีการซ า้แบบ

ไม่สมดลุ ซ า้เป็นจงัหวะ ซ า้โดยมีทิศทางออกจากตรงกลาง การซ า้ในขนาดท่ีเท่ากัน และขนาดไม่

เท่ากนั การซ า้แบบรูปทรงเรขาคณิต และการซ า้ในรูปทรงอิสระเป็นต้น    การทบัซ้อน จะมีการทบั

ซ้อนท่ีเป็นจงัหวะท่ีเทา่กนัหรือไมเ่ทา่กนัเพ่ือให้เกิดมิติ 

 3.1.3 ทศันะธาต ุ

  3.1.3.1 การสะบดัผ้า (ภาพท่ี 3.8 – 3.9) 

 
ภาพท่ี 3.8 การสะบดัผ้า (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

 
ภาพท่ี 3.9 การสะบดัผ้า (2) 

  3.1.3.2 การเคล่ือนไหว (ภาพท่ี 3.10) 

 
 

ภาพท่ี 3.10 การเคล่ือนไหว 
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ำนกัหอ
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  3.1.3.3 การสะบดัขนไก่ (ภาพท่ี 3.11) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.11 การสะบดัขนไก่ 
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  3.1.3.4 การสะบดัหนวด (ภาพท่ี 3.12) 

 
ภาพท่ี 3.12 การสะบดัหนวดและผม 
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 3.1.4 สรุป 

 การสะบัดผ้า การสะบัดขนไก่และการเคล่ือนไหวมีทัศนะธาตุท่ีน่าสนใจและสามารถ

น าไปใช้เพ่ือสร้างเป็นแบบร่างแนวความคิดของแนวทางในการออกแบบได้โดยใช้ร่วมกบัหลกัการ

จดัองค์ประกอบตามวิถีงิว้ 

3.2 แนวทางการออกแบบ 

 งิว้มกัจะมีองค์ประกอบท่ีหลากหลายจึงสามารถจ าแนกในส่วนท่ีสนใจออกเป็นสองส่วน 

คือส่วนหลกัและส่วนเสริม โดยส่วนหลกัจะน ามาใช้เป็นแนววางการออกแบบต่อไป และในส่วน

เสริมจะใช้ร่วมในแตล่ะแนวทาง  (ภาพท่ี 3.13) 

 
ภาพท่ี 3.13 แผนผงัความคิดแสดงสิ่งท่ีสนใจในองค์ประกอบงิว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากในสว่นหลกัจะสามารถน ามาสร้างแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัได้เป็น 3 

แนวทาง คือ  (ภาพท่ี 3.14) 

 

 
ภาพท่ี 3.14  แผนผงัความคิดแนวทางการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.2.1 แนวทางการออกแบบท่ี 1 “ความใหญ่โตเกินจริง + การซ า้” (ภาพท่ี 3.15 – 

3.16) 

 
ภาพท่ี 3.15 งานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีมีความน่าสนใจตามแนวทางการออกแบบท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.16 ภาพร่างงานเคร่ืองประดบัแนวทางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.2.2 แนวทางการออกแบบท่ี 2 “ความใหญ่โตเกินจริง + การทบัซ้อน” (ภาพท่ี 3.17 – 

3.18) 

 
ภาพท่ี 3.17 งานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีมีความน่าสนใจตามแนวทางการออกแบบท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.18 ภาพร่างงานเคร่ืองประดบัแนวทางท่ี 2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.2.3 แนวทางการออกแบบท่ี 3 “การซ า้ + การทบัซ้อน” (ภาพท่ี 3.19 – 3.20) 

 
ภาพท่ี 3.19 งานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีมีความน่าสนใจตามแนวทางการออกแบบท่ี 3 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.20 ภาพร่างงานเคร่ืองประดบัแนวทางท่ี 3 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.2.4 สรุปแนวทางการออกแบบ 

ตารางท่ี 3.1  สรุปแนวทางการออกแบบ 

แนวทางการออกแบบ สรุป 
แนวทางท่ี 1 ความใหญ่โตเกินจริงและการซ า้ 
(ความแข็งแกร่ง) 

แนวทางท่ี 1 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทศันธาตแุละ
องค์ประกอบของงิว้ได้แก่  

- การซ า้ 
- ความใหญ่โตเกินจริง 

โดยในขณะเดียวกนั การซ า้ก็มีการทบัซ้อน
ผสมผสานเพื่อให้งานเกิดมิติมากขึน้ 

แนวทางท่ี 2 ความใหญ่โตเกินจริงและการทบั
ซ้อน 
(ความนุม่นวล) 

แนวทางท่ี 2 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทศันธาตแุละ
องค์ประกอบของงิว้ได้แก่  

- การทบัซ้อน 
- ความใหญ่โตเกินจริง 

โดยในขณะเดียวกนั การทบัซ้อนก็มีการซ า้
ผสมผสานเพื่อให้งานเกิดความนา่สนใจและ
เป็นไปตามรูปแบบของงิว้ 

แนวทางท่ี 3 การทบัซ้อนและการซ า้ 
(นยัยะของการใช้สี) 

แนวทางท่ี 3 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทศันธาตแุละ
องค์ประกอบของงิว้ได้แก่  

- การซ า้ 
- การทบัซ้อน 

เม่ือแนวทางนีไ้มเ่ก่ียวทางด้านความใหญ่โตเกิน
จริงท าให้ภาพร่างงานเคร่ืองประดบัท่ีมีขนาด
ปรกตไิมใ่หญ่จนเกินไป แตใ่นขณะเดียวกนั จงึ
ขาดลกัษณะท่ีคอ่นข้างเดน่ในงิว้นัน่คือความ
ใหญ่โต 

 จากตาราง 3.1 สรุปแนวทางการออกแบบข้าพเจ้าจึงสนใจท่ีจะน าแนวทางการออกแบบท่ี 

1 และแนวทางการออกแบบท่ี 2 มารวมกัน โดยเกิดเป็นแนวทางที่  4 ท่ีได้รวมเอา ความใหญ่โต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกินจริง + การซ า้ + การทับซ้อน มาเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้ตรงกับ

วตัถปุระสงค์และประเดน็การศกึษา 

 3.2.5 แนวทางการออกแบบท่ี 4 “ความใหญ่โตเกินจริง + การซ า้ + การทบัซ้อน” (ภาพท่ี 

3.21 – 3.22) 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3.21 แผนผงัความคิดแนวทางการออกแบบโดยสรุป 

 แนวทางท่ี 4 นัน้จะได้องค์ประกอบท่ีหลากหลายท่ีมีทัง้ความใหญ่โตเกินจริง การซ า้ การ

ทบัซ้อน มาร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีหลากหลายตามรูปแบบของงิว้ท่ีข้าพเจ้าได้สนใจ 

โดยจะร่วมกบัอารมณ์ของความสง่างามท่ีสามารถสมัผสัได้จากการรับชมการแสดงงิว้ และถือเป็น

การรวมอารมณ์ของงิว้ ทัง้ความแข็งแกร่ง นุ่มนวล นัยยะต่างๆ ท่ีในท่ีสุดแล้วจะสามารถตีความ

ออกมาเป็นความสง่างาม 

 

แนวทางการออกแบบ

แนวทางท่ี 1

ความใหญ่โตเกินจริง + 

การซ า้

แนวทางท่ี 2

ความใหญ่โตเกินจริง + การ
ทบัซ้อน

แนวทางท่ี 3

การทบัซ้อน + การซ า้

แนวทางที่ 4 

ความใหญ่โตเกนิจริง +การซ า้ + 

การทบัซ้อน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 
 3.2.6 แนวทางการออกแบบท่ี 4 “ความใหญ่โตเกินจริง + การซ า้  + การทบัซ้อน ” (ภาพท่ี 

3.22) 

 

 
ภาพท่ี 3.22 ภาพร่างงานเคร่ืองประดบัแนวทางท่ี 4 

แนวทางท่ี 4

ความใหญ่โตเกิน
จริง

การซ า้ การทบัซ้อน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.3 ต าแหน่งการตดิตัง้งานเคร่ืองประดับ  (ตารางท่ี 3.2)  

ตารางท่ี 3.2 ต าแหนง่การตดิตัง้งานเคร่ืองประดบั 

ร่างกาย ต าแหน่งการตดิตัง้งานเคร่ืองประดับ 
ศีรษะและใบหน้า 

 
 

งิว้มีความโดดเดน่ในการประดบัท่ีเห็นได้ชดัเจน
คือ ในช่วงศีรษะ โดยเคร่ืองประดับศีรษะเป็น
สว่นส าคญัท่ีสามารถบง่บอกได้เอกลกัษณ์ตา่งๆ
ของตวัละครนัน้ๆ และในส่วนของใบหน้าท่ีเม่ือ
ขยบัจะท าให้เคร่ืองประดบัเกิดการเคล่ือนไหวท่ี
นา่สนใจ 

บา่ 

 
 

เป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้แสดงเกิดความสง่า
งาม 

อก 

 
 

เป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ สวมใส่เกิดวามสง่า
งานเชน่เดียวกนั ของนกัแสดงงิว้ 

แขน 

 

ช่วงแขนมีส่วนส าคญัเพราะเป็นส่วนท่ีสามารถ
เค ล่ือน ไหวและสามารถส ร้างให้ เกิดการ
เคล่ือนไหวในเคร่ืองประดบัเม่ือเกิดขยบัตวั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.4 การทดลองวัสดุและเทคนิค (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 การทดลองวสัดแุละเทคนิค 

การทดลองเทคนิคและวสัด ุ ผลท่ีได้รับ 
 

 
 

ทดลองวสัดท่ีุมีความแวววาว 
    
    จะพบว่าไม่ได้อารมณ์ของการเป็นงิว้มากนกั
เพราะมีความแวววาวมากเกินไป 

 

 
 

ทดลองการปักเล่ือมบนโลหะ 
 
  จะพบว่าสามารถปักเล่ือมบนโลหะได้ และให้
อารมณ์ของความเป็นงิว้ได้  และเกิดความ
งดงาม ระยิบระยบั 

 

 
 

การทดลองผ้า 
 
  จะพบว่าผ้าสกัหลาดสามารถให้อารมณ์ และ
สีสนัท่ีใกล้เคียงกบัอารมณ์ของงิว้ 

 

 
 

การทดลองโซ ่
 
    เพ่ือดลูักษณะการเคล่ือนไหวของโซ่เม่ือเกิด
การขยบัเพ่ือ น ามาใช้ในการออกแบบตอ่ไป 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การขดัชิน้งานโลหะ 
 
   เพ่ือศึกษาลกัษณะท่ีได้ในความแวววาว และ
การสะท้อนเพ่ือเปรียบเทียบความแวววาวในงิว้ 
จะพบว่า มีความแวววาวไม่ม ากให้ความ
อารมณ์เป็นโลหะท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของงิว้ 
 

 

 

การพน่ทราย 
 
   เพ่ือศึกษาลักษณะท่ีได้ในความแวววาว 
เช่นเดียวกับการขัดชิน้งานโลหะ เป็นสิ่งท่ีให้
อารมณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของงิว้ได้ 
 

 

 
 

การทดลองขึน้รูปชิน้งาน 
 
   แบบร่างโลหะสามมิติจะพบว่าโลหะมีน า้หนกั
เล็กน้อย และสามารถบิด และโค้งงอ ให้ภาพท่ี
เห็นชดัเจนกวา่แบบร่างสามมิตแิบบกระดาษ 
    

 สรุป จะพบวา่มีเทคนิคท่ีน่าสนใจในการขึน้รูปโลหะและการทดลองวสัด ุคือการปัก

เล่ือม การใช้ผ้าสกัหลาด การขดัโลหะ และการพน่ทราย โดยมีความให้อารมณ์ท่ีเกิดกบังาน

เหมือนอารมณ์ท่ีได้จากงิว้ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.3 (ตอ่) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขัน้ตอนและวิธีการร่างงานเคร่ืองประดบัสามมิต ิการทดลองวสัด ุและเทคนิค 

 ( 1 ) ขัน้ตอนการร่างงานเคร่ืองประดบั 

 - เลือกทศันธาตท่ีุสนใจและน ามาย่อขยายในอตัราส่วน + 10 , + 20 , + 30  ,  - 10 , - 20   

, -30 ,  - 40 เปอร์เซ็นต์  และตดักระดาษลงบนกระดาษ ร้อยปอนด์เพ่ือเพิ่มความหนา  (ภาพท่ี 

3.23) 

 
ภาพท่ี 3.23 ทศันธาตท่ีุสนใจ 

 - จดัเรียงตามองค์ประกอบของงิว้การจดัองค์ประกอบ เพ่ือสร้างการออกแบบในงานร่าง

เคร่ืองประดบัในตามแตล่ะแนวทาง และถ่ายรูปไว้ จากนัน้น าแบบร่างลงบนกระดาษชานอ้อย 

และตดัตามรูปทรงเพ่ือขึน้แบบร่างงานสามมิติ (ภาพท่ี 3.24) 

 
ภาพท่ี 3.24 การจดัองค์ประกอบเพ่ือสร้างการออกแบบในงานร่างเคร่ืองประดบั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ( 2 ) ปักเล่ือมบนโลหะ 

 - การเจาะโลหะด้วยเคร่ืองเจียรสายอ่อน (ใช้ดอกสว่านเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.7 มิลลิเมตร) 

(ภาพท่ี 3.25) และปักเล่ือมแตล่ะชนิดบนโลหะโดยใช้ด้ายในการยดึ (ภาพท่ี 3.26) 

 
ภาพท่ี 3.25 การเจาะโลหะ 

 
ภาพท่ี 3.26 การปักเล่ือม 

 (3) การทดลองขึน้รูปชิน้งาน 

 - น าลายท่ีต้องการติดลงบนโลหะ ใช้เล่ือยฉลุตามลวดลายท่ีต้องการ (ภาพท่ี 3.27) 

จากนัน้น าลายฉลุเช่ือมตามรูปแบบ (ภาพท่ี 3.28) และน าไปขัดเงาและพ่นทราย (ภาพท่ี 

3.29) 

 
ภาพท่ี 3.27 ฉลลุวดลายบนโลหะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3.28 การเช่ือมชิน้งาน 

 
ภาพท่ี 3.29 ชิน้งานส าเร็จ (การขดัเงา พน่ทรายและการขึน้รูปโลหะ) 

3.5 วัสดุร่วมที่สนใจ (ภาพท่ี 3.30 – 3.33) 

    
ภาพท่ี 3.30 แผนผงัความคิดสว่นเสริม 

 3.5.1 สี 

 
ภาพท่ี 3.31 ชาร์ตสีท่ีสนใจ 

 

 

 

ส่วนเสริม

สี วสัดุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.5.1 วสัด ุ

  3.5.1.1 พู ่

 
ภาพท่ี 3.32 พูด้่ายไหมญ่ีปุ่ น 

(ท่ีมา :http://www.np1997.com/images/photo_1192245605/1206688888.jpg) 

  3.5.1.1 ลกูขน (ปอมปอม) 

 
ภาพท่ี 3.33 ลกูขน (ปอมปอม) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 

ขัน้ตอนการผลิต 

4.1 การพัฒนาแบบ 

 จากแนวทางท่ี 4 (ความใหญ่โต การซ า้และการทบัซ้อน ให้อารมณ์ความสง่างาม) จึงได้

ท าการพฒันาแบบดงัตอ่นี ้

 4.1.1 ชว่งศีรษะ 

 

ภาพท่ี 4.1 เคร่ืองประดบัศีรษะ 

 จากภาพท่ี 4.1  เป็นชิน้งานบริเวณช่วงศีรษะเพ่ือ เป็นต้นแบบในได้พฒันาในส่วนของป่ิน

ปักผมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเคร่ืองประดบัศีรษะ โดยใช้ทศันธาตขุองการเคล่ือนไหวเพ่ือ

สร้างชิน้งาน (ภาพท่ี 4.2) 

 

ภาพท่ี 4.2 เคร่ืองประดบัศีรษะท่ีพฒันาในชว่งป่ินปักผม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.3 เคร่ืองประดบัศีรษะท่ีพฒันาในชว่งป่ินปักผม (แบบท่ีเลือก) 

 จากภาพท่ี 4.3 จะเห็นได้ว่าในช่วงป่ินท่ีได้รับการพฒันาแบบนัน้ ป่ินจะได้รับทศันธาตมุา

จากการเคล่ือนไหว เพ่ือให้สอดคล้องกันในส่วนของของเคร่ืองประดบัศีรษะ  และเพ่ือท าการขึน้

ชิน้งานต้นแบบตอ่ไป 

 4.1.2 ชว่งใบห ู

 
ภาพท่ี 4.4 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งใบห ู(แบบท่ีเลือก) 

 จากภาพท่ี 4.4  เป็นชิ น้งานบริเวณช่วงใบหู  เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบ

เคร่ืองประดับบริเวณช่วงใบหูให้สามารถสวมใส่ได้จริง และอิงไปในส่วนของใบหู  โดยไม่เป็น

สว่นเกิน และได้รับการออกแบบเพ่ือให้เกิดลกัษณะการเคล่ือนไหว 

 
ภาพท่ี 4.5 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งใบหใูนส่วนของการพฒันาแบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.6 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งใบหใูนส่วนของการพฒันาแบบ (แบบท่ีเลือก) 

 จากภาพท่ี 4.5 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งใบหท่ีูได้รับการพฒันาและได้เลือกแบบเพ่ือน าไป

ผลิตชิน้งานจริงตอ่ไป ( ภาพท่ี 4.6 ) 

 4.1.3 ชว่งบริเวณบา่ 

 
ภาพท่ี 4.7 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งบา่ 

 จากภาพท่ี 4.7  เป็นชิน้งานบริเวณชว่งบา่ เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าไปพฒันางาน (ภาพท่ี 

4.8) เพ่ือให้เกิดความสง่างามและเกิดความสวยงามเมื่ออยูบ่นร่างกายในชว่งบา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.8 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งบา่ท่ีได้รับการพฒันาแบบ 

 
ภาพท่ี 4.9 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งบา่ท่ีได้รับการพฒันาแบบ (แบบท่ีเลือก) 

 จากภาพท่ี 4.9 เคร่ืองประดบับริเวณช่วงบา่ท่ีได้รับการพฒันาและได้เลือกแบบเพ่ือน าไป

ผลิตชิน้งานจริงตอ่ไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.1.4 ชว่งบริเวณอก 

 
ภาพท่ี 4.10 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งอก 

 จากภาพท่ี 4.10  เป็นชิน้งานบริเวณช่วงอก เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าไปพัฒนางาน         

(ภาพท่ี 4.11) เพ่ือให้เกิดความสง่างามและเกิดความสวยงาม และการเคล่ือนไหวเม่ืออยู่บน

ร่างกาย 

 
ภาพท่ี 4.11 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งอกท่ีได้รับการพฒันาแบบ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.12 เคร่ืองประดบับริเวณชว่งอกท่ีได้รับการพฒันาแบบ (แบบท่ีเลือก) 

 จากภาพท่ี 4.12 เคร่ืองประดบับริเวณช่วงอกท่ีได้รับการพฒันาและได้เลือกแบบเพ่ือน าไป

ผลิตชิน้งานจริงตอ่ไป 

 4.1.2 การพฒันาการวางเล่ือมบนโลหะ (ภาพท่ี 4.13) 

 
ภาพท่ี 4.13 การพฒันาการวางเล่ือมบนโลหะ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2 แบบร่างงานสามมิต ิ(กระดาษ) (ภาพท่ี 4.14) 

 
ภาพท่ี 4.14 แบบร่างงานสามมิต ิ(กระดาษ) 

 4.2.1 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน 

  (1) น าแมแ่บบมาร่างบนกระดาษชานอ้อย ดงัภาพท่ี 4.15 และตดัออกมาให้ได้

รูปทรงตามแมแ่บบท่ีเขียนไว้ 

 
ภาพท่ี 4.15 การวางและตดัภาพตามแมแ่บบ 

  (2) น ากระดาษท่ีตดัมาขึน้โครงสร้างตามท่ีได้ร่างแบบชิน้งานไว้ (ภาพท่ี 4.16) 

โดยใช้กาวร้อนเป็นตวัเช่ือมให้กระดาษติดกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.16 การขึน้โครงสร้างตามแบบร่าง 

4.3 การเขียนแบบชิน้งาน (ภาพท่ี 4.17 –  4.26) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.17 เขียนแบบพูห้่อยชว่งบา่และใบหู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.18 เขียนแบบพูห้่อยชว่งศีรษะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.19 เขียนแบบพูห้่อยชว่งหน้าอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.20 เขียนแบบเคร่ืองประดบัศีรษะด้าน Top และด้าน Front 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.21 เขียนแบบเคร่ืองประดบัศีรษะด้าน Side และด้าน Perspective 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.22 เขียนแบบสร้อยคอด้าน Top และด้าน Front 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.23 เขียนแบบสร้อยคอด้าน Side และด้าน Perspective 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.24 เขียนแบบเคร่ืองประดบัชว่งบา่ด้าน Top และด้าน Front 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.25 เขียนแบบเคร่ืองประดบัชว่งบา่ด้าน Side และด้าน Perspective 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.26 เขียนแบบเคร่ืองประดบัชว่งใบหู 

4.4 ชิน้งานร่างสามมิต ิ(โลหะ) (ภาพท่ี 4.27) 

 
ภาพท่ี 4.27 ชิน้งานร่างสามมิต ิ(โลหะ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.4.1 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน 

  (1) ตดิแบบลงบนแผน่โลหะ และฉลเุพ่ือให้ได้ลวดลายตามต้องการ และเช่ือม

ลายท่ีตดัให้ได้ตามทรงท่ีต้องการ (ภาพท่ี 4.28) 

 
ภาพท่ี 4.28 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน ขัน้ตอนท่ี 1 

  (2) ตดัแผ่นโลหะ และน าแบบไปติดไว้ จากนัน้ตอกลายได้มีความนนูขึน้ตาม

ต้องการโดยใช้วิธีการสลกัดนุ (ภาพท่ี 4.29) 

 
ภาพท่ี 4.29 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน ขัน้ตอนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.5 การสวมใส่งานเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 4.30 –  4.31) 

 
ภาพท่ี 4.30 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบัศีรษะและเคร่ืองประดบัชว่งใบหู 

 
ภาพท่ี 4.31 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบัชว่งบา่และสร้อยคอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการสรุปแบบจะได้เคร่ืองประดบัในส่วนของศีรษะ ใบหู บ่า และช่วงอก จะสามารถ

แบ่งได้เป็น 4 ชุดในการผลิตเคร่ืองประดบัในส่วนของโลหะท่ีใช้ในการขึน้รูป และขัน้ตอนย่อยใน

การท าพู ่

4.6 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งานเคร่ืองประดับ 

 4.6.1 เคร่ืองประดบัศีรษะ 

  (1) สร้างไฟล์ Adobe Illustrator (ภาพท่ี 4.32) เพ่ือส่งไปยงัร้านเลเซอร์โลหะ โดย

การเลเซอร์โลหะเพ่ือชว่ยให้เส้นมีความคมชดัและมีขนาดท่ีเทา่กนัในการท างาน   

 
ภาพท่ี 4.32 ไฟล์ Adobe Illustrator และโลหะเลเซอร์ 

  (2) สร้างไฟล์ Adobe Illustrator (ภาพท่ี 4.33) เพ่ือน าไปสร้างแม่พิมพ์อะคริลิก

เพ่ือน าไปใช้กบัเคร่ืองอดัไฮดรอลิค  

 
ภาพท่ี 4.33 ไฟล์ Adobe Illustratorเพ่ือสร้างแมพ่ิมพ์ 

  (3) น าโลหะเลเซอร์มาจดัเรียงในรูปแบบท่ีต้องการ (ภาพท่ี 4.34)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.34 การเรียงรูปแบบท่ีต้องการ 

  (4) เช่ือมโลหะให้ตดิกนัตามรูปทรงท่ีต้องการและน าไปพกัไว้ (ภาพท่ี 4.35) 

 
ภาพท่ี 4.35 การเช่ือมโลหะ 

  (5) ตดัโลหะแผ่นส่ีเหล่ียม น าไปอบอ่อนให้พอร้อนพกัไว้ให้อุ่น จากนัน้น าแม่พิมพ์

วางบนเคร่ืองอดัไฮดรอลิค น าโลหะวางบนแมพ่ิมพ์แปะเทปให้แนน่เพ่ือไม่ให้แผ่นโลหะขยบั น ายาง

ด าวางบนโลหะ และน าแผ่นเหล็ก 2 ชิน้วางบนยาง (ภาพท่ี 4.36) จากนัน้จึงโยกคนัโยกให้เข็มวดั

ความดนัถึงเลข 9 และท าการคลายเกลียวแรงอดัเพ่ือน าชิน้งานออกมา 

 
ภาพท่ี 4.36 วางโลหะบนเคร่ืองอดัไฮดรอลิก 

  (6) เม่ือได้ชิน้งานครบสองชิน้น าไปฉลุแผ่นโลหะออก จากนัน้ตะไบเก็บขอบ

เพ่ือให้ชิน้งานประกบกนัได้และเช่ือมงานให้ตดิกนั (ภาพท่ี 4.37) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.37 การเช่ือมขาป่ิน 

  (7) เม่ือเช่ือมโลหะให้ติดกันแล้ว น าลวดมาเดินเส้นเพ่ือเก็บขอบจากนัน้ฉลุช่วง

ปลายให้เหลือชอ่งวา่ง (ภาพท่ี 4.38) 

 
ภาพท่ี 4.38 การเดนิเส้นเก็บขอบ   

  (8) น าขาป่ินท่ีเก็บขอบเรียบร้อยแล้วมาดดัโค้ง จากนัน้ดดัเหล็กโค้งเพ่ือวางบน

ลวดท่ีดดังอ (ภาพท่ี 4.38) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.39 การดดัโค้ง 

  (9) น าขาป่ินมาเช่ือมติดกับตวัส่วนของโลหะอีกชิน้ท่ีได้พกัไว้ เช่ือมให้ติดกันเพ่ือ

ความแนน่หนาของโลหะ (ภาพท่ี 4.40) 

 
ภาพท่ี 4.40 เช่ือมขาป่ินติดกบัสว่นล าตวั 

  (10) น าชิน้งานมาขดัโดยใช้เคร่ืองเจียสายอ่อน ขดักระดาษทรายให้เรียบเนียนขึน้

และพกัไว้ 

 4.6.2 เคร่ืองประดบัชว่งใบห ู

  (1) ท าไฟล์ในโปรแกรม Adobe Illustrator จากนัน้สง่ไฟล์ไปยงัร้านเลเซอร์จ านวน 

7 ชิน้ (ภาพท่ี 4.41) 

 
ภาพท่ี 4.41 ไฟล์และงานเลเซอร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (2) น างานเลเซอร์ท่ีได้มาล้างด้วยทินเนอร์เพ่ือท าความสะอาดสีและจดัเรียงการ

ขดัของโลหะตามชิน้งานต้นแบบ (ภาพท่ี 4.42)  

 
ภาพท่ี 4.42 การจดัเรียงตามแบบร่างสามมิติ 

  (3) เม่ือจัดเรียงตามแบบก็เร่ิมเช่ือมชิน้งานให้ติดกันโดยเร่ิมจากส่วนปลาย จน

ตดิกนัทัว่ทกุชิน้ (ภาพท่ี 4.43) 

 
ภาพท่ี 4.43 การเช่ือมชิน้งานบริเวณใบห ู

  (4) น าแบบท่ีได้เช่ือมไว้มาเคาะให้โลหะมีความนนูเล็กน้อย จากนัน้จึงเช่ือมตะขอ

ส าหรับใช้เก่ียวพู ่น าชิน้งานมาขดัโดยใช้เคร่ืองเจียสายอ่อนให้เรียบและพกัไว้ (ภาพท่ี 4.44) 

 
ภาพท่ี 4.44 การขดัชิน้งาน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.6.3 เคร่ืองประดบัชว่งบา่ 

  (1) ท าไฟล์ในโปรแกรม Adobe Illustrator และวาดส่วนท่ีต้องการให้เกิดความ

นนู (ภาพท่ี 4.45) 

 
ภาพท่ี 4.45 ไฟล์ภาพท่ีต้องการ 

  (2) เตรียมคร่ังให้เรียบเนียนเสมอกันทัง้แผ่นรอพักจนค่อนข้างเย็น ตดัแผ่นโลหะ

ขนาด 1 มิลลิเมตร อบอ่อนเล็กน้อยพออุ่น วางลงบนคร่ังให้ติดให้เรียบรอให้เย็น จากนัน้จึงทากาว

และตดิแบบท่ีต้องการดนุลายขึน้มา (ภาพท่ี 4.46) 

 
ภาพท่ี 4.46 เตรียมคร่ังให้เรียบ 

  (3) ใช้เหล็กเดินเส้นเดินลายทัง้ภาพ (ภาพท่ี 4.47) จากนัน้น าออกจากคร่ัง เผาไฟ

และน าไปขดัให้สะอาด พร้อมทัง้ท าให้คร่ังเรียบอีกครัง้ 

 
ภาพท่ี 4.47 การเดนิลาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (4) น าโลหะท่ีได้เดินเส้นแล้วมาวางบนคร่ังอีกครัง้ จากนัน้ใช้เหล็กโอดุนลายทนัที

เพ่ือให้ความนูนเพิ่มมากขึน้ ให้ทั่วทัง้ชิน้งาน (ภาพท่ี 4.48) จากนัน้น าโลหะออกมาอีกครัง้และ

เร่ิมท าใหมอี่กครัง้ให้ได้ความนนูท่ีต้องการ  

 
ภาพท่ี 4.48 ดนุลายให้เกิดความนนู 

  (5) เม่ือได้ความนูนท่ีต้องการจากนัน้ใช้เหล็กหน้าเรียบส าหรับเก็บลวดลายให้

เรียบ  

  (6) ฉลลุายตามแบบ และฉลลุายท่ีได้ดนุไว้ตามรูปทรง (ภาพท่ี 4.49) 

 
ภาพท่ี 4.49 ฉลเุอาสว่นท่ีดนุลาย 

  (7) น าแผน่ดนุลายและแผน่ฉลมุาเช่ือมให้ตดิกนั (ภาพท่ี 4.50) จากนัน้น าชิน้สว่น

ทัง้หมดมาประกอบกนัตามแบบร่าง และดดัให้เข้ารูปชว่งบา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.50 การเช่ือมประกอบเคร่ืองประดบัชว่งบา่ 

  (8) น าชิน้งานมาขดัโดยใช้เคร่ืองเจียสายอ่อน ขดักระดาษทรายให้เรียบเนียนขึน้

และพกัไว้ (ภาพท่ี 4.51) 

 
ภาพท่ี 4.51 ชิน้งานขณะขดั 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.6.4 เคร่ืองประดบัชว่งอก 

  (1) ท าไฟล์ในโปรแกรม Adobe Illustrator เพ่ือน าไปท าแม่พิมพ์อะคริลิก (ภาพท่ี 

4.52) 

 
ภาพท่ี 4.52 ไฟล์และแมพ่ิมพ์อะคริลิก 

  (2) น าแผ่นโลหะมาวดัขนาดและตดัออกเป็นแผ่นตามขนาดท่ีได้วางไว้ (ภาพท่ี 

4.53)  

 
ภาพท่ี 4.53 การวดัขนาดโลหะ 

  (3) น าแผน่ท่ีได้ไปอบอ่อนรอจนเย็นและพกั (ภาพท่ี 4.54)  

 
ภาพท่ี 4.54 การอบออ่นโลหะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (4) น าแม่พิมพ์อะคริลิกวางบนเคร่ืองอดัไฮดรอลิค วางแผน่โลหะตามบนแม่พิมพ์

ใช้เทปกาวพนัไว้ให้แน่น จากนัน้วางยางด า และวางแผน่เหล็ก 2 ก้อนทบั จากนัน้โยกคนัโยกให้เข็ม

บนหน้าปัดนาฬิกาชีไ้ปท่ีเลข 9 และคลายเกลียวให้ปล่อยแรงอัดออก จากนัน้น าแผ่นโลหะท่ีนูน

ออกไปพกัไว้ (ภาพท่ี 4.55) เม่ือท าครบทกุชิน้ให้เร่ิมท าใหม่อีกรอบเพ่ือให้ได้ความนนูมากขึน้เท่าท่ี

ต้องการ 

 
ภาพท่ี 4.55 การใช้เคร่ืองอดัไฮดรอลิค 

  (5) ท าไฟล์ในโปรแกรม Adobe Illustrator เพ่ือสร้างลายส าหรับระบายอากาศ    

(ภาพท่ี 4.56) พร้อมทัง้ฉลุเอาโลหะเฉพาะส่วนท่ีนูนออกมา (ภาพท่ี 4.57) น าไปตะไบให้พืน้ให้

เรียบ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.56 การสร้างลายส าหรับระบายอากาศ 

 
ภาพท่ี 4.57 การฉลสุว่นนนูท่ีต้องการ 

  (6) น าโลหะท่ีฉลุเป็นฐานมาเช่ือมกับส่วนท่ีนูนให้แนบสนิทกันทั่วทัง้วง (ภาพท่ี 

4.58) จากนัน้ฉลสุว่นท่ีเกินท่ีไมต้่องการออก 

 
ภาพท่ี 4.58 การเช่ือมและการฉลชุิน้สว่นเคร่ืองประดบับา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (7) ขดัชิน้งานให้เรียบเสมอกัน จากนัน้จึงวางงานตามแบบร่างสามมิติ (ภาพท่ี 

4.59) 

 
ภาพท่ี 4.59 การขดัชิน้งานก่อนน าไปเช่ือม 

  (8) เช่ือมชิน้งานด้านหลงัและส่วนบ่าให้ติดกัน จากนัน้เช่ือมเอาไหล่ทีละด้านให้

ติดกัน น าแต่ละด้านมาติดช่วงบ่าให้ระยะเท่าๆกัน จากนัน้เช่ือมตวัตุ้มใส่พู่ลงไป และน าไปเคาะ

โค้งสว่นท่ีวางบนบา่ (ภาพท่ี 4.60) 

 
ภาพท่ี 4.60 การเช่ือมประกอบชิน้งานเคร่ืองประดบับริเวณชว่งอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (9) น าชิน้งานมาขดัโดยใช้เคร่ืองเจียสายอ่อน ขดักระดาษทรายให้เรียบเนียนขึน้

และพกัไว้  

 4.6.5 การท าพูห้่อย 

  (1) ท าไฟล์ในโปรแกรม Adobe Illustrator (ภาพท่ี 4.61) 

 
ภาพท่ี 4.61 ไฟล์งานฉลกุระเปาะ 

  (2) ตดัโลหะขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร จากนัน้ ตดักระดาษตาม

รูปแบบท่ีได้ท าไฟล์ และน ามาทากาวลงบนแผน่โลหะ (ภาพท่ี 4.62)  

 
ภาพท่ี 4.62 รูปแบบท่ีต้องการฉล ุ

  (3) น าเคร่ืองเจียสายอ่อนใส่หวัสว่านขนาด 0.5 มิลลิเมตร เจาะในส่วนท่ีต้องการ

ฉลอุอก ให้ครบทกุชิน้  (ภาพท่ี 4.63) 

 
ภาพท่ี 4.63 เจาะรูในสว่นท่ีต้องการฉลอุอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (4) ใช้เล่ือยฉล ุฉลลุายในส่วนท่ีเจาะไว้ข้างในก่อน และคอ่ยฉลลุายส่วนรอบนอก 

จากนัน้เช่ือมห่วงจดุตรงกลาง และตรงข้ามห่วงในตรงกลางเช่ือมลวดทองเหลือง และพกัไวั   (ภาพ

ท่ี 4.64) 

 
ภาพท่ี 4.64 ฉลสุว่นท่ีไมต้่องการออก 

  (5) วดัขนาดความยาวของพู่ หาบล็อกความยาวขนาดเท่าความยาวพู่ ติดเทป

กาวลงบนด้าย บนบล็อก จากนัน้พนัด้ายรอบๆจ านวน 200 - 300 ครัง้ จากนัน้มดัปมด้านหนึ่ง มดั

ให้แนน่ แกะพูอ่อกจากบล็อก มดัสว่นปมให้เรียบร้อย ตดัสว่นตรงข้ามปมออก (ภาพท่ี 4.65)  

 
ภาพท่ี 4.65 การท าพู ่

  (6) น าพู่ท่ีได้ กัดสีในไฮเตอร์อย่างเข้มข้น ประมาณ 8-10 ชัว่โมง น าไปล้างน า้ให้

สะอาดซกัและผึง่ให้แห้ง เม่ือแห้งน าไปย้อมสีชมพอูอ่น ผึง่ให้แห้ง (ภาพท่ี 4.66) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4.66 การกดัสีพู่ 

  (7) น าพูไ่ปใสใ่นกระเปาะท่ีเตรียมไว้  

 จากนัน้น าส่วนท่ีเป็นโลหะทัง้หมดไปชบุทองค าสีอ่อน (ทอง 14k) เม่ืองานชบุเรียบร้อยจะ

น าอะไหลส่ว่นประกอบตา่งๆมาประกอบให้ชิน้งานเคร่ืองประดบัทัง้หมดสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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บทที่ 5 

ชิน้งานเสร็จสมบูรณ์ 

 

5.1 เคร่ืองประดับศีรษะ (ภาพท่ี 5.1 - 5.2) 

 

ภาพท่ี 5.1 เคร่ืองประดบัศีรษะ (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.2 เคร่ืองประดบัศีรษะ (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2 เคร่ืองประดับหู (ภาพท่ี 5.3) 

 

ภาพท่ี 5.3 เคร่ืองประดบัห ู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.3 เคร่ืองประดับช่วงบ่า (ภาพท่ี 5.4 – 5.6) 

 

ภาพท่ี 5.4 เคร่ืองประดบัช่วงบา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.5 เคร่ืองประดบัช่วงบา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.6 เคร่ืองประดบัช่วงบา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.4 เคร่ืองประดับช่วงอก (ภาพท่ี 5.7 – 5.8)  

 

 

ภาพท่ี 5.7  เคร่ืองประดบัชว่งอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5.8  เคร่ืองประดบัชว่งอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 6 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุป 

 การออกแบบชิน้งานศิลปนิพนธ์ในครัง้นี  ้เป็นการต้องการถ่ายทอดเร่ืองราวความ

ประทบัใจของตวัข้าพเจ้าท่ีมีตอ่อปุรากรจีนหรืองิว้ โดยจากการใกล้ชิดท าให้รับรู้ถึงความงดงามใน

องค์ประกอบตา่งๆของงิว้ ไม่ว่าจะเป็น การเคล่ือนไหว ร่ายร า การสะบดัผ้า หรือแม้แตก่ารใช้สีสนั

ต่างๆ  ดังนัน้ในงานนีจ้ึงมีการวิเคราะห์ถึงเส้นสายและการจัดองค์ประกอบท่ีแสดงถึงการ

เคล่ือนไหว โดยเพิ่มความเป็นร่วมสมัยเพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งท่ีต้องการจะ

ส่ือสาร  เม่ือพูดถึงงิว้หลายท่านอาจนึกไปถึงความเยอะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราจะท าอย่างไร

ให้งานเคร่ืองประดบัของเรานัน้ถ่ายทอดถึงความเยอะอย่างมีสไตล์ หรือมากอย่างมีรสนิยม ซึ่งเป็น

ค าส าคญัในการท างานของข้าพเจ้า ส าหรับในงานนีส้ว่นท่ียากท่ีสดุคือการร่างความคิดเพ่ือให้สิ่งท่ี

เราออกแบบนัน้ตรงกบัวตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ ซึ่งการทดลองท างานในแตล่ะชิน้งานท าให้สามารถ

ช่วยในการปรับแก้ไขและเกิดชิน้งานท่ีตรงท่ีสุด โดยเคร่ืองประดบัทัง้  4 ชิน้นัน้แม้จะมีความร่วม

สมยัอยูม่ากแตห่ลกัการตา่งๆท่ีน ามาใช้ในการออกแบบคือได้มาจากงิว้ทัง้สิน้  

 แม้การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัจะพบปัญหามากมาย แตเ่พราะได้รับค าแนะน าท า

ให้ชิน้งานสามารถเสร็จออกมาอย่างสมบูรณ์และไม่แปลกออกไปจากวตัถุประสงค์ และนบัได้ว่า

งานทัง้ส่ีชิน้ได้รับผลงานท่ีอยู่ในระดบัน่าพอใจส าหรับข้าพเจ้า แม้จะมีบางสิ่งท่ีอาจมีผิดพลาดไป

บ้างระหว่างการท างานแต่เม่ือได้รับการแก้ไขก็รู้สึกว่ามีผลเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่ผิดไปจากแผนการ

มากนกั  
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6.2 อภปิรายผล 

 การสร้างออกแบบและการสร้างชิน้งานของข้าพเจ้า สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ คือ

ต้องการถ่ายทอดความงามร่วมสมยัของวิถีงิว้ ซึ่งในเคร่ืองประดบัทกุชิน้จะมีความโฉ่งฉ่าง เสียงดงั

ในตวัเอง แตใ่นขณะเดียวกนังานสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความพลิว้ไหว ความรู้สึกสง่างามของผู้

สวมใส่เคร่ืองประดบั โดยท่ีไม่ดอิูงวฒันธรรมมากจนเกินไป แตรั่บเอากลิ่นอายท่ีใส่ความประทบัใจ

ของข้าพเจ้าท่ีมีตอ่งิว้มารวมไว้  

 ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิถีของงิว้ท่ีมีความใหญ่โตอลงัการ สีสนัฉูดฉาด เสียงดงั การเคล่ือนไหวท่ี

พลิว้ไหว ซึ่งองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในงิว้เหล่านีเ้ม่ือวิเคราะห์ออกมาเป็นส่วนๆจะเห็นได้ถึงความงาม

ในรูปแบบต่างๆท่ีน ามาผสมผสานกันอย่างลงตัว ดังนัน้งานเคร่ืองประดับในชุดนีจ้ึงมีการ

ผสมผสานทางด้านการจดัองค์ประกอบท่ีดงึมาจากงิว้ ผสมผสานวสัดท่ีุใช้ในการแสดงและความ

เป็นเส้นทางแห่งการออกแบบร่วมสมยั เม่ือน ามารวมกนัจึงท าให้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่าง

ลงตวั 

6.3 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหา 

 6.3.1 การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั 

  6.3.1.1 เคร่ืองประดบัศีรษะ 

 - ปัญหา   โครงลวดท่ีดดัโค้งงอ เน่ืองจากใช้เส้นเล็กจงึท าให้รับน า้หนกัของตวัเคร่ือง

ประดบัไมไ่หว กอปรกบัการดดัไปมาท าให้ลวดหกั หลดุออกมา 

 - การแก้ไข เสริมลวดท่ีมีความหนาดามเข้าไปในส่วนระหว่างความโค้งจะช่วยให้

โครงลวดมีความแข็งแรงมากขึน้ 

  6.3.1.2 เคร่ืองประดบัชว่งใบห ู

 - ปัญหา  ชิน้งานโลหะกับแบบร่างสามมิตกระดาษไม่เหมือน ท าให้น า้หนักท่ี

มากกวา่ของชิน้งานโลหะไมส่ามารถเก่ียวใบหไูด้ 

   ส
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 - การแก้ไข ฉลุลายเดียวกันกบัส่วนของชิน้งานและน ามาดามข้างหลงัในต าแหน่งท่ี 

1 และ 2 โดยให้เยือ้งกนัเล็กน้อยเพ่ือจะได้เก่ียวชว่งใบหไูด้พอดี 

  6.3.1.3 เคร่ืองประดบัชว่งอก 

 - ปัญหา  ในสว่นท่ีนนูเม่ือสิ่งท่ีมีมวลมาโดนอาจสง่ผลให้ยบุหรือบบุได้ 

 - การแก้ไข ใช้เหล็กท่ีใช้ส าหรับดลุลาย ตอกเบาให้เกลบัมาเรียบให้มากท่ีสดุ 

 6.3.2 ข้อเสนอแนะ 

 ควรท าแบบร่างสามมิตท่ีิชดัเจนและเสมือจริงมากท่ีสดุ เพราะจะชว่ยให้เข้าใจในแตล่ะจดุ

ท่ีต้องท างาน และช่วยให้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ในการสร้างงานหรือปรับแก้ไขในขัน้ตอนการ

สร้างชิน้งานจริง 
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งิว้.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: www.oknation.net/blog/print.php?id=78774   

พรพรรณ จนัทโรนานนท์ .วิถีจีน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แปลน พริน้ท์ติง้,2546 

Wu Zuguang . PEKONG OPERA AND ITS GREAT MASTER MEI LANFANG :NEW 

 WORLD PRESS,1979 
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แบบเสนอหัวข้อศิลปะนิพนธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

แบบฟอร์ม คป. 366 213/2 
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ช่ือนกัศกึษา นางสาวอารยา โลหากาศ 
รหสัประจ าตวั 04540251 

อาจารย์ท่ีปรึกษาศลิปะนิพนธ์ อาจารย์วินิตา คงประดษิฐ์ 
วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 
แบบเสนอหัวข้อศิลปะนิพนธ์ 

 
1. ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

(ภาษาไทย) ความงามของวิถีงิว้สูก่ารออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั 
(ภาษาอังกฤษ) Beauty of the Chinese opera to Contemporary Jewelry  
 

2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 “อปุรากรจีน” หรือ “งิว้” เป็นศิลปะการแสดงและการขบัร้องท่ีอยูคู่ก่บัชนเชือ้สายจีน ท่ีคนไทย
ตา่งก็รู้จกัมาอย่างช้านาน โดยงิว้ในประเทศไทยนัน้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนมาตัง้แตส่มยั
อยธุยา และเป็นศนูย์กลางความส าคญัในการถ่ายทอดวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวจีน เป็นบทบาท
การแสดงเชิงประวตัิศาสตร์ท่ีให้ทัง้ความรู้และความบนัเทิง  ในปัจจบุนังิว้นบัเป็นศลิปะการแสดงท่ี
หาชมได้ยาก  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากชาวไทยเชือ้สายจีนบางกลุ่มยังคงยึดมั่นและด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปะการแสดงท่ีมีค่า โดยการว่าจ้างงิว้มาแสดงเป็นการฉลองศาลเพ่ือตอบแทนคณุเทพเจ้า เป็น
อย่างนีเ้ช่นกันทุกศาลไป ท าให้ในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของศิลปะการแสดงงิว้เพ่ือให้
ลกูหลานได้ซมึซบัและสืบทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมจีนตอ่ไป 
 ตัง้แตค่รัง้เยาว์วยัข้าพเจ้าได้รู้จกักบังิว้ใน “เทศกาลงานงิว้ประจ าปี” ซึ่งเป็นเทศกาลท่ีจดัขึน้ใน
เดือนธันวาคมท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดยครอบครัวข้าพเจ้าประกอบอาชีพค้าขายจึงถือได้ว่า
เทศกาลนีเ้ป็นการรวมกันของครอบครัวท่ีนอกเหนือไปจากงานเทศกาลใหญ่ๆ และเพราะร้านท่ี
ตัง้อยูห่ลงัโรงงิว้จงึท าให้ข้าพเจ้าได้ซมึซบักบัศลิปะการแสดงและรู้สกึมีความประทบัใจทกุครัง้ โดย
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ความงดงามในการแสดงงิว้ส่งผลให้เกิดความสนใจในเร่ืองราววิถีชีวิตตา่งๆเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์
จีนท่ีถ่ายทอดผา่นการแสดงงิว้อยา่งต่ืนตาต่ืนใจทกุครัง้ 
งานงิว้ประจ าปีท่ีเมืองคง จงัหวดันครราชสีมานัน้ มกัจะจดัขึน้เพ่ือไหว้ศาลเจ้าปู่ เมืองคง ข้าพเจ้า
และครอบครัวได้น าสินค้ามากมายเพ่ือกลบัมาขายในเทศกาลนี ้จึงท าให้ผกูพนักบัการแสดงงิว้มา
แตเ่ด็ก  ด้วยความงดงามของพลงัเสียงการขบัร้อง การแสดงท่าทางร่ายร าท่ีอ่อนช้อย ร่วมด้วยการ
ใช้ฉากและอปุกรณ์การแสดงท่ีหลากหลาย นอกจากนีย้งัมีเสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีให้อารมณ์ตา่งๆ
ตามท้องเร่ือง นกัแสดงท่ีนอกจากจะก็แตง่หน้าให้ได้รูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมแล้ว  ยงัสวมเคร่ืองศิรา
ภรณ์รวมไปถึงเคร่ืองพสัตราภรณ์ท่ีมีความงดงามและทรงคณุคา่ กล่าวได้ว่าองค์ประกอบรวมกัน
จนเป็นงิว้ท่ีสมบูรณ์นัน้มีความซับซ้อนท่ีสร้างให้เกิดความแตกต่างท่ีน่าสนใจอย่า งลงตัว 
องค์ประกอบของงิว้ท่ีหลากหลายเม่ือมารวมกนั จึงท าให้เกิดการเปรียบเปรยเก่ียวกับค าว่างิว้ ซึ่ง
ขดักบัความประทบัใจท่ีมีตอ่ งิว้ ในความคิดของข้าพเจ้ายิ่งนกั เพราะการมีองค์ประกอบซบัซ้อนท่ี
หลากหลายของงิว้ในความคิดนัน้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความงามและความเข้าใจแก่วิถี
บทบาทของงิว้อยา่งลงตวั 
 ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจต้องการท่ีจะสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัจากความ
งามตามวิถีงิว้โดยสะท้อนผ่านความประทบัใจ จากความสวยงามท่ีหลากหลายขององค์ประกอบท่ี
ซบัซ้อนรวมกนัจนเกิดเป็นการแสดงอปุรากรจีนหรืองิว้  
  
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับร่วมสมัยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบท่ีมีความ
หลากหลาย ซบัซ้อน ตามรูปแบบของวิถีงิว้ โดยใช้กลไกในการออกแบบจดัวางองค์ประกอบศิลป์ 
เพ่ือแสดงให้เห็นความงามท่ีลงตวัอย่างเหมาะสมในทุกด้าน สะท้อนความประทบัใจผ่านมุมมอง
ของข้าพเจ้าท่ีมีตอ่อปุรากรจีน(งิว้)    
 
4. ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
4.1 ศกึษาเร่ืองประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของอปุรากรจีนในประเทศไทย 
4.2 ศกึษาเร่ืองราวของวิถีและองค์ประกอบวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอปุรากรจีน โดยเก่ียวข้องกบั 
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแสดงงิว้ บทบาทการแสดงของตวัละคร บทเพลงรวมทัง้
เคร่ืองดนตรี สีท่ีใช้ในการแสดง( วัสดุ การแต่งหน้า   ฉาก ท่าทางการเคล่ือนไหว เคร่ืองประดับ  
เคร่ืองแตง่กาย ฉาก ความเช่ือ ฯลฯ ) 
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4.3  ศกึษาลกัษณะและพฤตกิรรมของสงัคมร่วมสมยัตอ่เจตนาเปรียบเปรย “แตง่ตวัเหมือนงิว้” 
4.4 ศกึษาวิธีการหรือแนวทางการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมในการใช้น าเสนอความงามวิถีงิว้
ผา่นผลงานเคร่ืองประดบั 
 
5. แนวทางการแก้ปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
5.1 ด้านปรัชญา 
ความงามท่ีมากเกินพอดีจากการแต่งตวัท าให้
เกิดการเปรียบเทียบวา่เหมือน งิว้ 

5.1  
ศึกษาการออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั โดย
การศึ กษ า ข้ อมู ล ใน เชิ ง ว รรณ ศิ ล ป์  แล ะ
องค์ประกอบศิลป์ของความงามท่ีลงตวัไม่มาก
และไม่น้อยจนเกินไป เพ่ือแสดงเอกลกัษณ์และ
ความงามจากความหลากหลาย ท่ีส่งผลให้
ข้าพเจ้าเกิดความประทบัในงิว้ 

5.2 ด้านสงัคม 
เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมัยเพ่ือแสดง
ถึงความงามในความหลากหลายและซบัซ้อนท่ี
รวมกันจนกลายเป็นงิว้ และเพ่ือสร้างความ
ประทบัใจผา่นการสะท้อนมมุมองของข้าพเจ้าท่ี
มีตอ่“งิว้”  

5.2  
โดยการศกึษาความงามทางด้านองค์ประกอบท่ี
มีความซบัซ้อนของงิว้ท่ีสนใจจะออกแบบ โดย
เคร่ืองประดบันัน้สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน
แสดงความงามท่ีมีความซับซ้อนต่อผู้ สวมใส่
และความเข้าใจแก่วิถีบทบาทของงิว้อยา่งลงตวั 

5.3 ด้านความงาม 

 ด้านประโยชน์ใช้สอยและบทบาทของ
เคร่ืองประดบั 

 
 
 
 
 
 

5.3  

 ผลงานเคร่ืองประดับท่ีได้ค้นคว้าข้อมูล
การออกแบบและสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยให้เกิด
ความงามเม่ือสวมเคร่ืองประดับ เพ่ือช่วยให้ผู้
สวมใส่เกิดความงามด้วยยึดหลักตามหลกัการ
ความงามท่ีส่งผลให้เกิดความประทบัใจในด้าน
ความซบัซ้อนของงิว้ เพ่ือสร้างผลงานท่ีมีความ
ละเอียดซับซ้อนมากมาย  ผ่านการผสมผสาน
เทคนิค การใช้สี หรือวัสดุท่ีได้อิทธิพลมาจาก
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 รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีต้องการน าเสนอ 

องค์ประกอบของวิถีงิว้ 

 ศึกษาแนวทางการออกแบบผลงาน
เคร่ืองประดบัผา่นการจดัองค์ประกอบศิลป์ โดย
การศึกษาทางด้านวสัด ุเทคนิคท่ีสนใจ จากการ
ทดลองส ร้าง โม เดล  เพ่ื อถ่ ายทอดความ
ประทับใจจากวิถี งิ ว้ของข้าพเจ้าออกมาใน
รูปแบบเคร่ืองประดบั 

 
6. วิธีการศึกษา 
6.1    ศกึษาข้อมลูผา่นหนงัสือโดยการค้นคว้าหนงัสือ ณ ห้องสมดุและข้อมลูสารสนเทศ  
6.2    ศกึษาข้อมลูโดยการส ารวจพืน้ท่ีจดัการแสดงงิว้ โดยการเข้าชมการแสดงงิว้ในเทศกาลงาน
งิว้ 
6.3  ศึกษาข้อมูลโดยการส ารวจข้อมูลจากนักแสดงงิว้ เพ่ือขอข้อมูลในการศึกษาทัง้ในเชิง
ประวตัศิาสตร์และวิถีชีวิตของผู้ ท่ีอยูก่บัโรงงิว้อยา่งแท้จริง 
6.4 ศึกษาข้อมูลในด้านลวดลาย สี เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกาย การแสดงท่าทางบทบาท 
ความเช่ือ สญัลกัษณ์ โดยการศกึษาจากการเข้าไปสมัภาษณ์เหล่านกัแสดงในโรงงิว้ 

 
7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
7.1 คิดหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ พร้อมปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ เพ่ือน าเสนอหวัข้อโครงการศลิปนิพนธ์ในครัง้ท่ี 1 

26 พ.ย. – 15 ธ.ค. 

7.2 คิดทบทวนหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ พร้อมปรึกษาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการ เพ่ือน าเสนอหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ในครัง้ท่ี  2 (กรณี
น าเสนอครัง้ท่ี 1 ไมผ่า่น) 

 
18 ธ.ค.  – 22 ธ.ค. 

7.3 ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อศิลปนิพนธ์พร้อมท าส่ือน าเสนอ
ข้อมลูจากการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

25 ธ.ค. – 6 ม.ค. 

7.4 ค้นคว้าข้อมูล ทดลองเทคนิคท่ีสนใจ สร้างสรรค์แบบร่างงาน
เคร่ืองประดบัสองมิติ ร่วมกับการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ และ

 
10 ม.ค. – 5 ก.พ. 
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จดัท าส่ือเสนอข้อมลู 
7.5 ทดลองชิน้งานต้นแบบ  พร้อมจัดท าส่ือเสนอข้อมูล ร่วมกับการ
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

11 ก.พ. – 9 มี.ค. 

7.6 สร้างสรรค์ชิน้งานเคร่ืองประดบัให้เรียบร้อยสมบูรณ์ร่วมสิ่งท่ีใช้ใน
การแสดงผลงาน พร้อมสง่รูปเลม่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 

13 มี.ค. – 23 เม.ย. 

7.7   แก้ไขรูปเลม่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง  8 พ.ค. – 22 
พ.ค. 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ผลงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีสามารถส่ือสารได้ถึงความงามตามแบบวิถีงิว้  โดยความ
งามท่ีลงตัวพอดีนัน้สร้างขึน้มาจากองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้จากความหลากหลาย ซับซ้อนของ
ศิลปะการแสดงงิว้ สามารถสะท้อนถึงความประทับใจของข้าพเจ้า ผ่านให้กับผู้ ท่ี ได้สวม
เคร่ืองประดบัชดุนี ้

 
9. งบประมาณที่ใช้ 
9.1 คา่วสัดอุปุกรณ์โดยประมาณ ประมาณ 3,500 บาท 
9.2 คา่การเดนิทางโดยประมาณ ประมาณ 1,000 บาท 
9.3 คา่ส่ือการน าเสนอและข้อมลูโดยประมาณ ประมาณ 1,000 บาท 
9.4 คา่รูปเลม่ศลิปนิพนธ์โดยประมาณ ประมาณ 1,000 บาท 
9.5 คา่เบด็เตล็ดโดยประมาณ ประมาณ 2,000 บาท 
 รวมทัง้หมด 8,500 บาท 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
ความรู้ก่อนดงิูว้.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: www.ngiew.com 

งิว้.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: www.oknation.net/blog/print.php?id=78774   

พรพรรณ จนัทโรนานนท์ .วิถีจีน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แปลน พริน้ท์ติง้,2546 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 
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แบบสอบถาม บทความเร่ือง “งิว้” 
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แบบสอบถาม บทความเร่ือง “งิว้” 

 

1. คณุเคยมีโอกาสได้รับชมการแสดงงิว้ไหม อยา่งไร (อธิบาย) 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. คณุคดิวา่การแสดงงิว้ให้อะไรกบัผู้ชมบ้าง อยา่งไร (อธิบาย) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3. คณุมีความคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบังิว้ อยา่งไร (อธิบาย) 

3.1 การแสดง 

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………… 

3.2 การแตง่หน้า 

…………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………….. 

3.3 ชดุ 

……………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………….. 

3.4 เคร่ืองประดบั 

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………… 

3.5 เคร่ืองดนตรี 

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………… 
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3.6 แสง สี 

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………… 

4. คุณคิดว่าค าว่า “งิว้” ในความหมายของคุณเป็นอย่างไร(เก่ียวกับการเปรียบเปรยการ

แตง่หน้าแตง่ตวัเหมือนงิว้) (อธิบาย)  

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………… 

5. ปัจจยัใดท่ีมีผลตอ่ความคดิของผู้คนท่ีมีตอ่งิว้ (อธิบาย) 

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………… 
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สรุปแบบสอบถาม บทความเร่ือง “งิว้” 

จากการส ารวจจากบคุคลทัว่ไปจ านวน 50 คน สรุปได้ดงันี ้

รู้จกัแตไ่มเ่คยรับชมเป็นจ านวน 28 คน 

รู้จกัเคยและได้รับชมเป็นจ านวน 22 คน 

 โดยข้อมูลจากการสรุปจะได้ดงันี ้การแสดงงิว้ ในความคิดเห็นคือการให้ความบนัเทิงอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีคล้ายกบัลิเก และจะมีการแสดงถึงวฒันธรรมจีนอย่างชดัเจน  ความคิดเห็นเก่ียวกับ

งิว้ ทางด้านการแสดงจะมีความคิดเห็นว่าเป็นการแสดงท่ีแปลกมีเสียงดนตรีควบคู่ มีการแต่ง

หน้าท่ีจัดจ้านจนดูดุ มีการใช้ชุดท่ีมีความสดใสเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้เคร่ืองประดับท่ีมีความ

อลงัการและแวววาว มีการใช้เคร่ืองดนตรีทัง้เคร่ืองสายและเคร่ืองตีท่ีมีความเสียงดงั มีการใช้แสงสี

ทีมีความเยอะและใช้ฉากชว่ยในการส่ือสารอารมณ์ และการเปรียบเปรยถึงงิว้ อาจเป็นเพราะการท่ี

งิว้มีการแต่งตวัท่ีฉูดฉาดและแต่งหน้าท่ีเข้มเกินพอดี จึงท าให้เกิดการเปรียบเทียบขึน้และเพราะ

เป็นการท่ีในปัจจบุนัท่ีได้ฟังคนกลา่วเปรียบเทียบจงึเข้าใจวา่ แตง่ตวัเหมือนงิว้คือการแตง่ตวัท่ีเยอะ 

แม้จะไม่ทราบว่าลักษณะการแสดงงิว้เป็นเช่นไรก็ตาม โดยเหตุผลหลักส่ วนใหญ่ท่ีส่งผลต่อ

ความคิดของผู้คนคือ การใช้เคร่ืองแตง่หน้าทัง้หน้าท่ีเต็มและจดัจ้านจนไม่อาจจะรับรู้ถึงใบหน้าท่ี

แท้จริง  การแตง่ตวัท่ีฉดูฉาดและการใช้เคร่ืองประดบัท่ีเยอะเกินไปนัน่เอง 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 

ช่ือ - สกลุ นางสาวอารยา โลหากาศ 

วนัเกิด 10 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2536 

ท่ีอยู ่ 57/44 ซอยนวมินทร์ 92 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

 10230 

ประวตักิารศกึษา 

      พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

 โรงเรียนนวมินทราชทูิศ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

 โรงเรียนนวมินทราชทูิศกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2557 ส าเร็จการศึกษาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั คณะ

มณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ กรุงเทพมหานคร 
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