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บทคัดย่อ 

 “The Roaring Twenties” คือ นิยามของความสุดเหวี่ยงของ ยุค 1920’s ที ่ความเศร้าและ
หดหู่จางหายไปหลังสงครามโลก แทนที่ด้วยการเฉลิมฉลอง ปิติยินดี ความหรูหรา และฟู่ฟ่าของคน
รุ่งเรืองถึงขีดสุด หนุ่มสาวไล่ล่าความฝันในแบบของ American dream ก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆที่โดดเด่นในยุคนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสังสรรค์และเข้าสังคม ศิลปะ ดนตรีแจ๊ส แก๊งสเตอร์ 
และ สิ่งที่ยังคงตกทอดมาสู่ปัจจุบันก็คือ แฟชั่นการแต่งกายของสุภาพบุรุษสไตล์ 1920’s ที่แม้กาล
เวลาจะผ่านพ้นมาเป็นร้อยปี แต่เอกลักษณ์ และสเน่ห์ของสุภาพบุรุษที่ละเมียด ในการเลือกเสื้อผ้ามา
ประดับร่างกายยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจ และสไตล์ที่ไม่มีวันตายมาถึงปัจจุบัน 

 ปัจจุบันแฟชั่นการแต่งกายแบบ conservative gentleman กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากสุภาพบุรุษยุค 1920’s แสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนในยุค
ปัจจุบันที่โหยหา สไตล์ของความเป็นสุภาพบุรุษในแบบดั้งเดิม ซึ่งมีเสน่ห์ในแบบที่ยุคปัจจุบันได้ขาด
หายไป คนจึงนำสไตล์เสื้อผ้า และรูปแบบดั่งในยุค 1920’s มาสวมใส่อีกครั้ง ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้
ที่หลงใหลในสไตล์ของความเป็นสุภาพบุรุษยุค 1920’s และข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า การแต่งกายสไตล์ 
vintage 1920’s ในประเทศไทยนั้นมีข้อจำกัดในด้านสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสวมใส่สูท 
และ accessories สไตล์ 1920’s นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันได้ 
จากมุมมองดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่าสไตล์สุภาพบุรุษยุค 1920’s ในประเทศไทยมีข้อจำกัดที่ทำให้ การ
แสดงตัวตน หรือสไตล์ 1920’s ถูกลดทอนลงดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการออกแบบเครื่องที่สามารถ
แสดงออกถึงสไตล์ของยุค 1920’s ที่สามารถตอบสนองต่อไลฟ์ ไสตล์ และการแต่งกายของสุภาพบุรุษ
ในยุคปัจจุบันได้ 
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Abstract 

 “The Roaring Twenties” was defining of extremely from 1920’s era. Sorrow 
was gone after the world war one instead of celebrated, happiness, luxury and 
dandy.  Young people was chasing the “American Dream”. Leading to many 
remarkable cultures such as sociability, arts, jazz music and gangster. And the most 
iconic of 1920’s is fashion, although the time has passed for a hundred years but 
character of gentleman clothes still show how meticulous of 1920’s gentleman. 

 Nowadays, conservative gentleman style came popular again from the 
inspiration pf 1920’s gentleman. Signify of vintage style desire from present 
gentleman and make 1920’s clothes come to life again. I’m the one in many that 
have a passion in style of 1920’s gentleman and I notice that vintage 1920’s style 
have many limitation to wear in high temperature provincial like Thailand, although 
accessories not support function for people nowadays and this limitation reduce 
style and character of 1920’s. Therefore, I want to design the jewellery that 
encourage the style of 1920’s and support lifestyle the gentleman nowadays.
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 โครงการศิลปนิพนธ์มิอาจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
หลายๆฝ่าย ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอกล่าวขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณ นายนันทกร พุทธพรพัฒนะ และ นางทรรศนีย์ พุทธพรพัฒนะ บิดา มารดาผู้
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 ขอขอบคุณ น้องพล ผู้คอยให้คำปรึกษา และช่วยงานมาโดยตลอดกาล ขอบคุณเพื่อนเต้ และ
น้องแพรว ที่ช่วยเหลือให้การเขียนโมเดลสามมิติผ่านลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมูลิแกนที่เอื้อเฟื้อสถาน
ที่ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เสมอมา ขอบคุณนะปราบต์ 
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆชาวมัณฑนศิลป์ที่มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ และมอบแนวทางใหม่ๆ
ในการออกแบบเสมอมา 
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 และสุดท้ายขอขอบคุณทุกสิ่งที่อย่าง ที่หล่อหลอมข้าพเจ้าจนสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ 
และจะสามารถก้าวต่อไปในอนาคตของชีวิตจริงได้อย่างภาคภูมิ

ช



สารบัญ 

                 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................. จ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ........................................................................................................ ฉ 
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................. ช 
สารบัญภาพ........................................................................................................................ ญ 

บทที่  
  1 บทนำ.................................................................................................................... 1 
 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา..................................................................... 2 
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.............................................................................. 2 
 1.3 ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน..................................................................... 2 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................. 2 

  2 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล................................................................................ 3 
 2.1 ประวัติความเป็นมาของยุค 1920’s..............................................................  3 
 2.2 เอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกาย........................................................................ 4 
  2.2.1 ที่มาของเครื่องแต่งกายในยุค 1920’s..........................................  4 
  2.2.2 ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายในยุค 1920’s...........................  4 
   2.2.2.1 สูทกระดุมสองแถว และสูทกระดุมแถวเดียว............... 5 
   2.2.2.2 เสื้อกั๊ก.........................................................................  6 
   2.2.2.3 เสื้อเชิ้ต........................................................................  6 
   2.2.2.4 ปกเสื้อเสริม................................................................. 7 
   2.2.2.5 หูกระต่าย....................................................................  8 
   2.2.2.6 เนคไท.......................................................................... 8 
   2.2.2.7 หมวก........................................................................... 9 
   2.2.2.8 เครื่องประดับ............................................................... 12 
   2.2.2.9 รองเท้า........................................................................ 15 
  2.2.3 วัสดุและลวดลายของเครื่องแต่งกายในยุค 1920’s...................... 16     
   2.2.3.1 ผ้า................................................................................ 16 
    2.2.3.1.1 ลายผ้า........................................................ 18

ซ



บทที่                     หน้า 

   2.2.3.2 โลหะ...........................................................................  19 

  3  แนวทางการออกแบบ..........................................................................................  20 
 3.1 การวิเคราะห์เครื่องแต่งกายของคนในยุคปัจจุบัน.........................................  20 
 3.2 ทิศทางในการออกแบบ.................................................................................  22 
  3.2.1 Style and Appearance……………………………………………………. 23 
   3.2.1.1 1920’s Character ที่โดดเด่น....................................  23 
    3.2.1.1.1 สิ่งที่ดึงมาใช้ออกแบบ................................. 24 
    3.2.1.1.2 ภาพร่างทัศนธาตุของ Bootlegger............  25 
   3.2.1.2 1920’s Fashion Style……………………………………….  27 
   3.2.1.3 การตีความตำแหน่งของเครื่องประดับ........................  31 
   3.2.1.4 ภาพร่างเครื่องประดับ.................................................  32 
  3.2.2 Style and Function…………………………………………………………. 35 
   3.2.2.1 1920’s Accessories…………………………………………..  35 
   3.2.2.2 Present Accessories…………………………………………. 36 
   3.2.2.3 ภาพร่างความคิด.......................................................... 37 

4 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน............................................................................. 40 
 4.1 สรุปแนวทางการออกแบบ............................................................................. 40 
 4.2 การพัฒนาแบบร่าง........................................................................................ 40 
 4.3 ภาพชิ้นงานเครื่องประดับ.............................................................................. 43 
 4.4 การทดลองชิ้นงานต้นแบบ............................................................................. 47 
 4.5 กำหนดขนาดชิ้นงานจริง................................................................................ 52 
 4.6 กระบวนการผลิต........................................................................................... 60 

5 ผลงานเครื่องประดับชิ้นจริง.................................................................................. 71 
6 สรุป....................................................................................................................... 78 
รายการอ้างอิง..................................................................................................................... 79 
ภาคผนวก............................................................................................................................ 80 
ประวัติผู้เขียน...................................................................................................................... 86

ฌ



สารบัญตาราง 

ตารางที่           หน้า 
   3.1    ตารางจำแนกเครื่องประดับ.............................................................................................36 
   

ญ



สารบัญภาพ 

ภาพที่                  หน้า 
   
  2.1 โฆษณาเสื้อผ้าผู้ชาย............................................................................................... 4 
  2.2 สุภาพบุรุษ 1920’s................................................................................................ 4
  2.3 สูทกระดุมสองแถว................................................................................................. 5 
  2.4 สูทกระดุมแถวเดียว............................................................................................... 5 
  2.5 โฆษณาเสื้อผ้าผู้ชาย............................................................................................... 6 
  2.6 โฆษณาเสื้อผ้ากั๊ก................................................................................................... 6 
  2.7 เสื้อเชิ้ต.................................................................................................................. 6 
  2.8 โฆษณาเสื้อเชิ้ต...................................................................................................... 6 
  2.9 ปกเสื้อ................................................................................................................... 7 
  2.10 หูกระต่าย.............................................................................................................. 8 
  2.11  โฆษณาหูกระต่าย.................................................................................................. 8 
  2.12 เนคไท.................................................................................................................... 8 
  2.13 หมวกแฟลตแคป.................................................................................................... 9 
  2.14 หมวกฟางสาน........................................................................................................ 10 
  2.15 หมวกปานามา........................................................................................................ 10 
  2.16 หมวกเดอบี้ (1)....................................................................................................... 11 
  2.17 หมวกเดอบี้ (2)....................................................................................................... 11 
  2.18 หมวกฮัมเบิร์ก......................................................................................................... 11 
  2.19 หมวกเฟโดร่า.......................................................................................................... 12 
  2.20 อัล คาโปน............................................................................................................... 12 
  2.21 เข็มกลัดปก (1)........................................................................................................ 12 
  2.22 เข็มกลัดปก (2)........................................................................................................ 12 
  2.23 เข็มกลัดปกเสื้อ........................................................................................................ 13 
  2.24 คอลลาร์ พิน............................................................................................................ 13 
  2.25 ผ้าเช็ดหน้า............................................................................................................... 13 
  2.26 คัฟลิงค์..................................................................................................................... 14 
  2.27 นาฬิกามีสายคล้อง................................................................................................... 14 
  2.28 รองเท้าวิงทิป............................................................................................................ 15 
  2.29 ผ้าวูล........................................................................................................................ 16

ญ



ภาพที่                  หน้า 

  2.30 สูทผ้าวูล................................................................................................................... 16 
  2.31 ผ้าทวีต..................................................................................................................... 16 
  2.32 สูทผ้าทวีต................................................................................................................ 16 
  2.33 ผ้าลินิน.................................................................................................................... 17 
  2.34 สูทผ้าลินิน............................................................................................................... 17 
  2.35 ผ้าคอตตอนลายทาง................................................................................................ 17 
  2.36 เสื้อเชิ้ตคอตตอน..................................................................................................... 17 
  2.37 ลายผ้าพินสไตรป์..................................................................................................... 18 
  2.38 สูทลายพินสไตรป์.................................................................................................... 18 
  2.39 ผ้าลายตาราง........................................................................................................... 18 
  2.40 สูทลายตาราง.......................................................................................................... 18 
  2.41 ผ้าลายตารางหน้าต่าง............................................................................................. 19 
  2.42 สูทลายตารางหน้าต่าง............................................................................................ 19 
  2.43 เข็มกลัดติดเนคไท................................................................................................... 19 
  2.44 นาฬิกาสายคล้อง.................................................................................................... 19 

  3.1 การวิเคราะห์เสื้อผ้า 1920’s ที่ยังใช้อยู่.................................................................. 20 
  3.2 แผนผังการวิเคราะห์การเปลี่ยนและทดแทนของการแต่งกาย................................ 21 
  3.3 แผนผังแนวทางการออกแบบ................................................................................. 22 
  3.4 แผนผังการตีความ Bootlegger............................................................................. 23 
  3.5 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุค 1920.............................................................................. 24 
  3.6 อาวุธในยุคสมัยก่อน............................................................................................... 24 
  3.7 ตัวอักษร................................................................................................................. 25 
  3.8 ทัศนธาตุของ Bootlegger (1)……………………………………………………………………… 25 
  3.9 ทัศนธาตุของ Bootlegger (2)……………………………………………………………………… 26 
  3.10 แผนผังการตีความ และรายละเอียดที่นำมาใช้ในการออกแบบ.............................. 27 
  3.11 ภาพร่างทัศนธาตุสูท............................................................................................... 28 
  3.12 ภาพร่างทัศธาตุเสื้อกั๊ก............................................................................................ 28 
  3.13 ภาพร่างทัศนธาตุรองเท้า........................................................................................ 29 
  3.14 ภาพร่างลายผ้า........................................................................................................ 29 

ฎ



ภาพที่                  หน้า 

 3.15 ภาพร่างลายผ้า........................................................................................................ 30 
 3.16 ประเภทของเครื่องประดับ...................................................................................... 31 
 3.17 ภาพร่างแหวน (1)................................................................................................... 32 
 3.18  ภาพร่างแหวน (2)................................................................................................... 32 
 3.19 ภาพร่างเครื่องประดับหมวกและผ้าเช็ดหน้า........................................................... 33 
 3.20 ภาพร่างเครื่องประดับเข็มกลัดเนคไท (1)................................................................ 33 
 3.21 ภาพร่างเครื่องประดับเข็มกลัดเนคไท (2)................................................................ 34 
 3.22 ภาพร่างเครื่องประดับเข็มกลัด................................................................................ 34 
 3.23 แผนผังการวิเคราะห์ 1920’s Accessories............................................................ 35 
 3.24 ภาพร่างความคิด (1)................................................................................................ 37 
 3.25 ภาพร่างความคิด (2)................................................................................................ 38 
 3.26 ภาพร่างความคิด (3)................................................................................................ 38 
 3.27 ภาพร่างความคิด (4)................................................................................................ 39 

 4.1 การพัฒนาตัวอักษร................................................................................................. 41 
 4.2 การพัฒนาตัวอักษรกับทรงสูท (1)........................................................................... 42 
 4.3 การพัฒนาตัวอักษรกับทรงสูท (2)........................................................................... 42 
 4.4 การพัฒนาตัวอักษรกับทรงสูท (3)........................................................................... 43 
 4.5 โซ่พวงกุญแจ............................................................................................................ 43 
 4.6 กระเป๋าใส่เงิน.......................................................................................................... 44 
 4.7 เข็มกลัดปกเสื้อ........................................................................................................ 45 
 4.8 เข็มกลัดเนคไท......................................................................................................... 46 
 4.9 การพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ............................................................................................ 47 
 4.10 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (1)......................................................................... 47 
 4.11 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (2)......................................................................... 48 
 4.12 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (3)......................................................................... 48 
 4.13 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (4)......................................................................... 49 
 4.14  เทคนิคลงดำบนโลหะ............................................................................................... 49 
 4.15 การประกอบชิ้นงาน................................................................................................. 50 
 4.16 การตัดผ้าสูท............................................................................................................ 50 

ฏ



ภาพที่                  หน้า 

 4.17 ประกอบผ้าลงโลหะ (1)............................................................................................ 51 
 4.18 ประกอบผ้าลงโลหะ (2)............................................................................................ 51 
 4.19 การเขียนแบบแหวนแบบที่ 1................................................................................... 52 
 4.20 การเขียนแบบแหวนแบบที่ 2................................................................................... 52 
 4.21 การเขียนแบบแหวนแบบที่ 3................................................................................... 53 
 4.22 การเขียนแบบที่ห้อยกุญแจ (1)................................................................................. 53 
 4.23 การเขียนแบบที่ห้อยกุญแจ (2)................................................................................. 54 
 4.24 การเขียนแบบกระเป๋าเงิน (1)................................................................................... 54 
 4.25 การเขียนแบบกระเป๋าเงิน (2)................................................................................... 55 
 4.26 การเขียนแบบเข็มกลัดปกเสื้อ................................................................................... 56 
 4.27 การเขียนแบบเข็มกลัดเนคไท................................................................................... 57 
 4.28 การเขียนแบบ Pocket Watch................................................................................ 58 
 4.29 การเขียนแบบสร้อยข้อมือ........................................................................................ 58 
 4.30 การเขียนแบบเครื่องประดับรองเท้า......................................................................... 59 
 4.31  การเขียนแบบ Collar Pin........................................................................................ 59 
 4.32 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Rhino (1)...................................................... 60 
 4.33  การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Rhino (2)...................................................... 60 
 4.34 การปรินท์พลาสติกต้นแบบ...................................................................................... 61 
 4.35 ชิ้นงานโลหะ............................................................................................................. 61 
 4.36 ขัดแต่งชิ้นงาน (1)..................................................................................................... 62 
 4.37 ขัดแต่งชิ้นงาน (2)..................................................................................................... 62 
 4.38 ขึ้นรูปทรงด้วยโปรแกรม Illustrator........................................................................ 63 
 4.39 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (1)......................................................................................... 63 
 4.40 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (2)......................................................................................... 64 
 4.41 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (3)......................................................................................... 64 
 4.42 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (4)......................................................................................... 65 
 4.43 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (5)......................................................................................... 65 
 4.44 เย็บกระเป๋าผ้าทวีต................................................................................................... 66 
 4.45 ประกอบกระเป๋าผ้ากับโลหะ.................................................................................... 66 
 4.46 ชุบเงิน...................................................................................................................... 67 
 4.47 ชุบทอง..................................................................................................................... 67

ฐ



ภาพที่                   หน้า 

4.48    สีของตู้ไม้ที่เสีย.......................................................................................................... 68 
4.49    ลอกสีตู้ไม้ (1)............................................................................................................ 68 
4.50    ลอกสีตู้ไม้ (2)............................................................................................................ 69 
4.51    ลอกสีตู้ไม้ (3)............................................................................................................ 69 
4.52    ทาแชล็ค.................................................................................................................... 70 

5.1      ภาพรวมเครื่องประดับ (1)........................................................................................ 71 
5.2      ภาพรวมเครื่องประดับ (2)........................................................................................ 72 
5.3      ภาพรวมเครื่องประดับ (3)........................................................................................ 72 
5.4      แหวน…………………………………………………………………………………………….……………. 73 
5.5      collar pin…………………………………………………………………………………………………… 73 
5.6      Tie pin สีทอง……………………………………………………………………………………………… 74 
5.7      Tie pin สีเงิน..………………………………………………………………………………..…………… 74 
5.8      เข็มกลัดติดปกเสื้อ………………………………………………………………………………………… 75 
5.9      Pocket square…………………………………………………………………………………………… 75 
5.10     Key chain…………………………………………………………………………………………………. 76 
5.11     สร้อยข้อมือ…………………………………………………………………………………………………. 76 
5.12     สร้อยข้อมือ,แหวนเงิน,กระเป๋าเงิน........................................................................... 77 

ฑ



บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 ในยุค 1920’s นั้น เป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ความหดหู่ได้หายไปแทนที่ด้วยความ
ปิติยินดี เศรษฐกิจเฟื่องฟู คนใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ฟู่ฟ่า เฉลิมฉลองไม่เว้นวันจนมีชื่อเรียกยุคๆนี้ว่า 
“The Roaring Twenties” 
ยุค 1920’s คนหนุ่มสาวปฏิเสธที่จะอยู่บ้านนอก ทำไร่นา และหลั่งไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ ใฝ่หาความ
มั่งคั่งไล่ล่าความฝันฝนแบบของ “American Dream” ก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านต่างๆที่โดดเด่นในยุค
นี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสังสรรค์และเข้าสังคม ศิลปะ ดนตรีแจ๊ส แก๊งสเตอร์ และแฟชั่น 

 1920’s ถือว่าเป็น modern era แห่งวงการแฟชั่นในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลาที่หนุ่มสาว
เบื่อที่จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการซ้ำๆ ตลอดเวลา เลยพยายามหาเสื้อผ้าที่ใส่สบายขึ้น เป็นช่วงที่หนุ่ม
สาวยุคนั้นฉีกกรอบการใส่เสื้อผ้า ที่แฟชั่นวนมาถึงจุดเดิมๆ ทำให้เกิดแฟชั่นสมัยใหม่ ที่ตัดความเป็น
ทางการออกไป ผู้หญิงเริ่มเป็น working women สามารถใส่กางเกงแบบผู้ชายได้ มี สิทธิมีเสียง
ทางการเมือง ส่วนผู้ชายก็มีการใส่ชุดกีฬา และชุดสูทที่ลดทอนมากขึ้น 
เอกลักษณ์การแต่งกายของสุภาพบุรุษในยุคนี้ เด่นชัดด้วยการใช่สูท ซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา
อาชีพ แต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของ “Working man” ในยุค 1920’s ซึ่งนอกจากความภูมิฐาน
ในฐานะสุภาพบุรุษแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการแต่งกายของผู้ชายในยุคนั้น ที่มีเอกลักษณ์
ในรูปแบบของความ vintage  

 ปัจจุบันแฟชั่นการแต่งกายแบบ conservative gentleman กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากสุภาพบุรุษยุค 1920’s แสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนในยุค
ปัจจุบันที่โหยหา สไตล์ของความเป็นสุภาพบุรุษในแบบดั้งเดิม ซึ่งมีเสน่ห์ในแบบที่ยุคปัจจุบันได้ขาด
หายไป คนจึงนำสไตล์เสื้อผ้า และรูปแบบดั่งในยุค 1920’s มาสวมใส่อีกครั้ง 

 ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้ที่หลงใหลในสไตล์ของความเป็นสุภาพบุรุษยุค 1920’s และข้าพเจ้า
สังเกตเห็นว่า การแต่งกายสไตล์ vintage 1920’s ในประเทศไทยนั้นมีข้อจำกัดในด้านสภาพอากาศที่
ไม่เอื้ออำนวยต่อการสวมใส่สูท และ accessories สไตล์ 1920’s นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้
งานของคนในยุคปัจจุบันได้ 

 จากมุมมองดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่าสไตล์สุภาพบุรุษยุค 1920’s ในประเทศไทยมีข้อจำกัดที่
ทำให้ การแสดงตัวตน หรือสไตล์ 1920’s ถูกลดทอนลงดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการออกแบบเครื่อง
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ เครื่องประดับที่ตอบสนองต่อกลุ่มสุภาพบุรุษที่ยังคงสไตล์การแต่ง
ตัวในแบบของยุค 1920’s ที่สามารถสร้างรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน และ
ยังสามารถคงสไตล์การแต่งตัวของยุค 1920’s ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาของโครงงาน 

 1.3.1 ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในยุค 1920’s 
 1.3.2 ศึกษารูปแบบการแต่งกายของผู้ชายในยุค 1920’s 
 1.3.3 ศึกษาวิถีชีวิตของคนในยุค 1920’s ที่เชื่อมโยงกับการแต่งกาย 
 1.3.4 ศึกษารูปแบบของสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ของยุค 1920’s 
 1.3.5 ศึกษาการแต่งกายสไตล์ 1920’s ของผู้ชายในยุคปัจจุบัน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้ผลงานเครื่องประดับที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสุภาพบุรุษยุค 1920’s ที่สามารถตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิต และการแต่งกายของคนในยุคปัจจุบัน
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บทที่ 2 
การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 

2.1 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ 1920 

 ค.ศ.1920 เป็นยุคที่เพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู ผู้คนใช้ 
ชีวิตอย่างหรูหรา โอ่อ่า ฟู่ฟ่า จนถูกเรียกว่ายุค “Roaring Twenties” คนหนุ่มสาว ปฏิเสธที่จะใช้ 
ชีวิตอยู่ในไร่นา และเลือกที่จะทำตามความฝันของตน (American Dreams) โดยย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ 
ผู้คนต่างจัดงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันอย่างเอิกเกริก ผู้หญิงทำตัวอิสะ ใช้ชีวิตแบบเดียวกับผู้ชายเรียก ได้
ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุก การเฉลิมฉลอง และการเข้าสังคม 

 ดังนั้น จากวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนี้ ทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่นิยมมาก เพราะเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์เป็นสัญลักษณ์ และเครื่องมือซึ่งถูกใช้ในการเฉลิมฉลอง และเข้าสังคม 

แต่ในขณะเดียวกันในยุค 1920 นั้นก็ได้เกิดกระแสปฏิรูปทางจริยธรรม นั่นคือ ออกกฎหมาย 
ห้ามผลิต และห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า Prohibition ทำให้
ผู้คนในยุคนั้นไม่มีสิทธิซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การเฉลิมฉลองต้องหยุดชะงักลง 

แต่สุดท้ายแล้ว ผู้คนในยุค 1920 นั้นยังคงเสพติดการเข้าสังคม และการเฉลิมฉลองอยู่ 
เนื่องจากมีความต้องการจากคนหมู่มาก แต่มีกฎหมายห้ามอยู่ จึงทำให้คนกลุ่มหนึ่งเห็นช่องทางและ 
โอกาสในการทำธุรกิจ จึงเกิดการลักลอบผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น คนกลุ่มที่ว่าคือ 
นักค้าเหล้าเถื่อน (Bootlegger) ซึ่งคนกลุ่มนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของมาเฟีย และแก๊งสเตอร์ 

ในยุคที่ทุกคนอยากทำฝันของตนให้เป็นจริง เพียงแค่มีความกล้าที่จะไขว่คว้ามัน ทำให้ แก๊งส
เตอร์เป็นเสมือนภาพความสำเร็จนอกกรอบของคนยุคนั้น ที่ใช้ชีวิตโดยยึดหลักเกณฑ์ของตนเอง ใน
การสร้างฐานะและชื่อเสียง เป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นใจ กล้าแหกกรอบความคิดเดิมๆของสังคม 



!4

2.2 เอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกาย 
 
 2.2.1 ที่มาของเครื่องแต่งกายในยุค 1920 

 ค.ศ. 1920 นั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคของคนสมัยใหม่ (Modern Era) แห่งวงการแฟชั่นเป็นช่วง 
เวลาที่หนุ่มสาวเบื่อที่จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการซ้ำตลอดเวลา เลยพยายามหาเสื้อผ้าที่ใส่สบายขึ้น เป็น
ช่วงที่หนุ่มสาวยุคนั้นฉีกกรอบการใส่เสื้อผ้าเดิมๆ ทำให้เกิดแฟชั่นสมัยใหม่ที่ตัดความเป็นทางการ ออก
ไป ผู้หญิงเริ่มเป็นเวิร์คกิ้งวูแมน (Working Women) สามารถใส่กางเกงแบบผู้ชายได้ มีสิทธิทาง 
การเมือง ส่วนผู้ชายมีการใส่ชุดสูทที่ลดทอนจากเดิม และมีลวดลายสีสันบนเสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้น 
 
 เรียกได้ว่า สูท คือหัวใจของผู้ชายในยุค 1920 เพราะสูทไม่ใช่แค่เพียงสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา 
อาชีพ หากแต่สูทคือวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเวิร์คกิ้งแมน (Working Men) ในยุค 1920 นั่นเอง 
(ภาพที่ 2.1-2.2) 

 

 ภาพที่ 2.1 โฆษณาเสื้อผ้าผู้ชาย 
(ที่มา : http://vintagedancer.com/1920s/

1920s-fashion-men/) 

 ภาพที่ 2.2 สุภาพบุรุษ 1920’s 
(ที่มา : http://vintagedancer.com 

/1920s/1920s-fashion-men/) 



!5

2.2.2 ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายในยุค 1920 

 สำหรับเครื่องแต่งกายในชุดสูทของผู้ชายในยุค 1920 ประกอบไปดังนี้ 

  2.2.2.1 สูทกระดุมสองแถว (Double Breast Suit) (ภาพที่ 2.3) และ สูทกระดุม
แถวเดียว (Single Breast Suit) (ภาพที่ 2.4) 

C  

         
 สูทของผู้ชายในยุค 1920 จะแตกต่างกับสูททั่วไป คือปกของสูทนั้นจะเป็นปกใหญ่ และการ
ตัดเย็บ (Cutting) ที่ดูเนี๊ยบ และมีรายละเอียดมากกว่าสูทธรรมดา รวมไปถึงกระดุมของสูท จะเป็น 2 
แถวเป็นการเพิ่มลูกเล่น และความแตกต่างทางด้านแฟชั่นในยุคนั้น และยังมีสูทแบบกระดุมแถวเดียว
แต่ไม่โดดเด่นมากนักในยุค 1920 ถ้าเทียบกับ สูทกระดุมสองแถว 

  

 ภาพที่ 2.3 สูทกระดุมสองแถว 
(ที่มา : https://www.google.co.th/url?

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images

 ภาพที่ 2.4 สูทกระดุมแถวเดียว 
(ที่มา : http://vintagedancer.com/1920s/

1920s-fashion-men/) 
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  2.2.2.2 เสื้อกั๊ก (Waistcoat) 

C  

           
 เสื้อกั๊กจะใส่ไว้ด้านในสูท โดยจะเป็นผ้าเดียวกับสูท ลักษณะเด่นของเสื้อกั๊กจะเป็นรูปตัววีตรง
คอ มีลูกเล่นต่างกันไปตามรูปแบบของปก (ภาพที่ 2.5-2.6) 

 
  2.2.2.3 เสื้อเชิ้ต (Mandarin Collar Shirt) 

 
 

 ภาพที่ 2.5 โฆษณาเสื้อผ้าผู้ชาย 
(ที่มา : https://www.google.co.th/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=image

 ภาพที่ 2.6 โฆษณาเสื้อผ้ากั๊ก 
(ที่มา : https://www.google.co.th/url?

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&
cd=&cad)=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5

 ภาพที่ 2.7 เสื้อเชิ้ต 
(ที่มา : http://

blog.paulfredrick.com)

 ภาพที่ 2.8 โฆษณาเสื้อเชิ้ต 
(ที่มา : http://blog.paulfredrick.com)
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 เสื้อเชิ้ตจะเป็นเชิ้ตไม่มีปก เรียกกันว่า Mandarin Collar Shirt และจะมีกระดุมอยู่ที่บริเวณ
ด้านหลัง คอเสื้อ ไว้สำหรับติดปกเสื้อเสริม ในยุคนั้นจะนิยมเชิ้ตลายทางสีขาว ผสมกับสีต่างๆ เช่น 
น้ำเงิน,เขียว, แดง หรือ ชมพู (ภาพที่ 2.7-2.8) 

  2.2.2.4 ปกเสื้อเสริม (Collar) 

C  

        
 ปกเสื้อเสริม มี ไว้สำหรับติดที่หลังคอเสื้อเชิ้ต ปกเสื้อเสริมนั้น แตกต่างกับเสื้อเชิ้ตมีปกตรงที่
จะเป็นทรง มากกว่า และสูงขึ้นมาจากคอมากกว่า เวลาใส่คู่กับสูทปกใหญ่จะเห็นปกเสื้อขึ้นมาเยอะ
กว่า และสวย กว่าเสื้อเชิ้ตมีปก ทำให้ปกเสื้อเสริมเป็นที่นิยมในยุคนั้นมากกว่า (ภาพที่ 2.9) 

 ภาพที่ 2.9 ปกเสื้อ 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954689925/)
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  2.2.2.5 หูกระต่าย (Bowtie) 

 

   

 หูกระต่ายสำหรับติดที่คอเสื้อด้านหน้า ใต้คอ ใช้สำหรับการใส่แบบไม่เป็นทางการ หรือการ
ออกงาน สังคม มากกว่าการใช้ใส่ทำงาน โดยนอกจากลวดลายของหูกระต่ายแล้ว ยังมีแฟชั่นการผูก
เล่นรูปทรง หลายแบบ (ภาพที่ 2.10-2.11) 

 
  2.2.2.6 เนคไท (Necktie) 

 

 ภาพที่ 2.10 หูกระต่าย 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954689925/)

 ภาพที่ 2.11 โฆษณาหูกระต่าย 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/408138784954689925/)

 ภาพที่ 2.12 เนคไท 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954689925/)
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 เนคไทนั้น นิ ยมใส่สำหรับการไปทำงาน หรือใส่ออกงานสังคมได้ โดยจะมีแฟชั่นของลวดลาย
ที่ต่างกัน และเทคนิคการผูกเนคไทที่ต่างกันอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีสีสันของการแต่งตัวในยุค
นั้น โดยมีลายที่รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆสิ่งเช่น ศิลปะอาร์ตเดคโค, ลายเพรสลี่, ลายกราฟิค 
หรือ ลายธรรมชาติ (ภาพที่ 2.12) 

  2.2.2.7 หมวก  
 
 หมวกของผู้ชายในยุค 1920 จะมีหลายแบบ หลายทรง ไว้สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน 
ออกไป เช่นหมวกบางประเภทไว้ใส่หน้าร้อน หรือหมวกบางประเภทไว้ใส่สำหรับการเล่นกีฬา นอก
เหนือไปจากหน้าที่การใช้งานแล้ว ยังรวมไปถึงการใส่เพื่อบ่งบอกสถานะทางสังคมอีกด้วย 

  - Flat Cap 

  

 

  หมวก Flat cap ส่วนมากผู้สวมใส่จะเป็นชนชั้นแรงงาน (Worker) แต่ก็ยังมีคนชั้นสูงที่นำมา
ใส่ สำหรับฤดูร้อน หรือใส่สำหรับการเล่นกีฬา (ภาพที่ 2.13) 

 ภาพที่ 2.13 หมวกแฟลตแคป 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784960506440/)
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  - Boater Hat 

 

 หมวก Boater Hat เรียกอีกชื่อคือหมวกทรงขนมเค้ก หรือหมวกเค้กสาน (ภาพที่ 2.14) 
เป็นการนำใยธรรมชาติมา สานขึ้นรูปทรง หมวกทรงนี้จะนิยมใส่ใช้งานในฤดูร้อน เนื่องจากวัสดุที่เป็น
ใยธรรมชาตินั้น หากโดน น้ำหรือฝนทำให้เปียก จะเปื่อย และเสียทรง 

 
  - Panama Hat 

   

 

 เป็นหมวกสำหรับคนที่มีฐานะสูง เป็นหมวกที่ผลิตโดยการใช้ยางจากต้นปานามา (Panama) 
มาสาน ทั้งใบ มาจากประเทศเอกวาดอร์ สำหรับหมวกทรงนี้สามารถพับให้เล็ก และสามารถขยาย
ออกมาได้ โดยไม่เสียทรงของหมวก (ภาพที่ 2.15) 

 ภาพที่ 2.14 หมวกฟางสาน 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784960480471/)

 ภาพที่ 2.15 หมวกปานามา 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954849278/)
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  - Bowler Hat or Derby Hat 
 

 

 หมวกเดอบี้ (ภาพที่ 2.16-2.17) เป็นหมวกที่ใช้วัสดุที่แข็งแรงในการผลิต นิยมใช้ในการขี่ม้า 
และพัฒนามาเป็นที่นิยมในยุคนั้น 

  - Homburg Hat 

 ภาพที่ 2.16 หมวกเดอบี้ (1) 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954849278/)

 ภาพที่ 2.17 หมวกเดอบี้ (2) 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/408138784953867677/)

 ภาพที่ 2.18 หมวกฮัมเบิร์ค 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954849278/)
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 เป็นหมวกที่มีรูปทรงคล้ายกับ Bowler Hat แต่ตัวหมวกจะสูงกว่า และมีบุบลงตรงกลาง
หมวก วัสดุ ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นผ้าขนสัตว์ ช่วยป้องกันความหนาวได้ นิยมใส่ในฤดูหนาว (ภาพที ่ 
2.18) 

  - Fedora 

 

 แรกเริ่มนั้นเป็นหมวกผู้หญิงในสมัยก่อน แต่ได้รับความนิยมจากผู้ชายในยุค 1920 จึ งกลาย
เป็นหมวก ผู้ชายที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่ฐานะปานกลางขึ้นไป ลักษณะจะคล้ายกับ 
Homburg Hat แต่ จะมีปีกหมวกที่กว้างและบางกว่า แก๊งสเตอร์จะนิยมใส่หมวกทรงนี้ ทำให้หมวก
ทรงนี้กลายเป็นไอคอน ในยุค 1920 (ภาพที่ 2.19-2.20) 

  2.2.2.8 เครื่องประดับ 
  - Lapel Pin 

 

 ภาพที่ 2.19 หมวกเฟดโดร่า 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784952486354/)

 ภาพที่ 2.20 อัลคาโปน 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784952486354/)

 ภาพที่ 2.21 เข็มกลัดปก (1) 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784952270224/)

 ภาพที่ 2.22 เข็มกลัดปก (2) 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784952270224/)
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 Lapel pin (ภาพที่ 2.21-2.22) เป็นเข็มกลัดรูปทรงดอกไม้ นิยมติดที่ปกสูท โดยคนที่ติดนั้น
จะเป็นผู้มีอิทธิพล และมีคน นับหน้าถือตาในสังคม 

  - Collar Pin 

C  

  
 Collar Pin (ภาพที่ 2.23-2.24) ไว้สำหรับติดยึดปกเสื้อเสริมสองฝั่งให้ไม่บานออก และมีทรง
ที่สวย รวมไปถึงยังมีลูกเล่น โดยการนำเนคไทออกมานอก Collar Pin เพื่อทำให้เนคไทดูพองขึ้นจาก
เสื้อเพื่อความสวยงามอีกด้วย 

  - Pocket Square 
 

 ภาพที่ 2.23 เข็มกลัดปกเสื้อ 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784952270190/)

 ภาพที่ 2.24 คอลลาพิน 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784952270190/)

 ภาพที่ 2.25 ผ้าเช็ดหน้า 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954849278/)
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 Pocket Square (ภาพที่ 2.25) เป็นแฟชั่นการนำผ้าเช็ดหน้ามาพับ และประดับที่สูท 
เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ และประณีตในการแต่งกายของสุภาพบุรุษในยุคนั้น มีการพับหลายแบบ 
ตามสไตล์แต่ละคน 

  - Cufflinks 

    

 Cufflinks (ภาพที่ 2.26) สำหรับติดปลายแขนเสื้อเชิ้ต เพราะเสื้อเชิ้ตที ่นิยมในยุคนั้นจะเป็น
เชิ้ตแบบปลายแขนยาว และไม่มีกระดุม โดยจะต้องพับแขนเสื้อสองทบ เพื่อให้ดูหนาและแข็ง เช่น
เดียวกับปกเสื้อเสริม และใส่ Cufflinks เพื่อยึดแขนเสื้อให้เป็นทรงสวยงาม 
 
  - Pocket Watch 

 

 ภาพที่ 2.26 คัฟลิ้ง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954849278/)

 ภาพที่ 2.27 นาฬิกามีสายคล้อง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

408138784954849278/)
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 Pocket Watch (ภาพที่ 2.27) เป็นนาฬิกาที่ผู้ชายมักจะพกไว้ในกระเป๋าด้านใน โดยมีลูกเล่น
ในการนำโซ่มาเกี่ยวกับ กระดุมของเสื้อกั๊ก เพื่อความสวยงาม 

  2.2.2.9 รองเท้า  
 

           ภาพที่ 34 : รองเท้า wingtips 
 

 รองเท้าที่นิยมในยุค 1920 จะเป็นทรง oxford แต่ Wingtip จะโดดเด่นมากกว่า ซึ ่งก็คือ
รองเท้าฉลุลาย มีด้านหน้าเป็นลักษณะของ ปีกนก จึงเรียกว่า Wingtip ลักษณะเด่นคือ การใช้สีทูโทน
ในตัวรองเท้า (ภาพที่ 2.28) 

 ภาพที่ 2.28 รองเท้าวิงทิป 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/

472244710906627731/) 
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 2.2.3 วัสดุและลวดลายของเครื่องแต่งกายในยุค 1920 

 วัสดุของผ้าที่นำมาใช้ทำเครื่องแต่งกายจะมีหลายประเภท ซึ่งมีทั้งผ้า และโลหะ 

  2.2.3.1 ผ้า 
 
  - ผ้าขนสัตว์ (Wool) 

 

  

 เป็นใยผ้าที่ถูกนำมาทอกับขนสัตว์ จะมีเนื้อผ้าที่หนาและทนทาน ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย
ได้ เวลา ใส่จะรู้สึกนุ่ม สบาย ดูหรูหรา มีราคาแพง (ภาพที่ 2.29-2.30) 
 
  - ผ้าทวีต (Tweed) 

 

 ภาพที่ 2.29 ผ้าวูล 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/149111437637873433/) 

 ภาพที่ 2.30 สูทผ้าวูล 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/432204895461521041/) 

 ภาพที่ 2.31 ผ้าทวีต 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/354799276875578356/) 

 ภาพที่ 2.32 สูทผ้าทวีต 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/69524387976985398/) 
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 เป็นผ้าขนสัตว์เช่นเดียวกับผ้า Wool แต่จะมีการทอที่หนากว่า และมวลของเนื้อผ้าที่หนัก
กว่า ดูมีภูมิฐาน เนื้อผ้าจะมีการทอโชว์เส้นใยชัดเจน โดดเด่นที่มีผิวสัมผัสที่หยาบกว่าผ้าอื่น (ภาพที่ 
2.31-2.32) 
 
  - ผ้าลินิน (Linen) 
 

 

 เป็นผ้าที่มีน้ำหนักเบา นิยมใส่สำหรับฤดูร้อน สามารถระบายอากาศได้ดี แต่มีข้อเสียคือ ยับ 
และเป็นรอยได้ง่ายมาก แต่ใส่สบายกว่าผ้าขนสัตว์ (ภาพที่ 2.33-2.34) 

  - ผ้าคอตตอน (Cotton) 
 

 

 ภาพที่ 2.33 ผ้าลินิน 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/91620173646775694/) 

 ภาพที่ 2.34 สูทผ้าลินิน 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/475481673132086260/) 

 ภาพที่ 2.35 ผ้าคอตตอนลายทาง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/354799276875578356/) 

 ภาพที่ 2.36 เสื้อเชิ้ตคอตตอน 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/69524387976985398/) 
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 เนื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ หรือ ผ้าฝ้าย โดยการนำปุยฝ้ายเส้นเล็ก ๆ มาปั่นให้เป็น
เส้นด้ายแล้วนำมาทอเป็นผ้าผืน ซึ่งเนื้อผ้าประเภทนี้จะให้ความรู้สึกในการสวมใส่สบาย เนื้อผ้านุ่ม
เนียน ระบายอากาศดี (ภาพที่ 2.35-2.36) 

  2.2.3.1.1 ลายผ้า 

  - Pin Stripe 

   

 

 เป็นลายที่มีขนาดเส้นที่เล็ก เป็นลายทางเส้นตรงลงมา ซึ ่งจะมีเส้นที่แคบกว่า pencil stripe 
มีลักษณะคล้ายเส้นประที่จะมีพื้นที่ว่างระหว่างกันเล็กน้อยในการเดินลาย ที่ระยะห่างระหว่างแต่ละ
เส้นที่แตกต่างกันไป (ภาพที่ 2.3.7-2.38) 
 

  - Glen Plaid 

 

 ภาพที่ 2.37 ผ้าลายพินสไตรป์ 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/367676757057733140/) 

 ภาพที่ 2.38 สูทลายพินสไตรป์ 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/455778424760703627/) 

 ภาพที่ 2.39 ผ้าลายตาราง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/354799276875578356/) 

 ภาพที่ 2.40 สูทลายตาราง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/69524387976985398/) 
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 เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ ลาย Prince of Wales ลวดลายมีการทอเส้นที่มีความเข้ม ,อ่ อน 
แนวตั้ง,แนวนอน เส้นใหญ่และเส้นเล็กสลับกัน ออกมาเป็นผ้าลายตาราง (ภาพที่ 2.39-2.40) 

  - Windowpane 

 

 เป็นลายผ้าที่มาจากแพทเทินของบานหน้าต่าง พาดเส้นกันเป็นลายตาราง (ภาพที่ 
2.41-2.42) 

  2.2.3.2 โลหะ 
  
 นอกจากผ้าแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆเช่น โลหะ จะเป็นทอง เงิน ทองเหลือง ทองแดง แล้ว
แต่ฐานะ ของผู้สวมใส่ เช่น Tie pin (ภาพที่ 2.43) หรือ pocket watch (ภาพที่ 2.44) 

 ภาพที่ 2.41 ผ้าลายตารางหน้าต่าง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/149111437637873433/) 

 ภาพที่ 2.42 สูทลายตารางหน้าต่าง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/432204895461521041/) 

 ภาพที่ 2.43 เข็มกลัดติดเนคไท 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/325385141808464710/) 

 ภาพที่ 2.44 นาฬิกาสายคล้อง 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/

pin/572660908845475197/) 



บทที่ 3 
แนวทางการออกแบบ 

3.1 การวิเคราะห์การแต่งกายของคนในยุคปัจจุบัน 

           ในปัจจุบัน กลุ่มผู้ชายที่แต่งกายแบบ conservative gentleman style ซึ่งในที่นี้เรีนกว่า
กลุ่ม Alternative วินเทจ นั้นมีการปรับการแต่งกายที่ร่วมสมัยขึ้น จึงได้วิเคราะห์เพื่อศึกษา การเลือก
ใช้และทดแทนของการแต่งกายในผู้ชายกลุ่มนี้ (ภาพที่ 3.1) 

ภาพที่ 3.1 การวิเคราะห์เสื้อผ้า 1920’s ที่ยังใช้อยู่ 

           จากการศึกษาพบว่าเสื้อผ้าการแต่งกายในแบบของยุค 1920’s ที่ยังคงใช้อยู่นั้นมีหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น หมวก Fedora hat, Flat cap, Boater hat   การสวมใส่เสื้อกั๊ก,รองเท้า wingtips หรือ 
loafer และมีทั้งการใช้เนคไท และ collar bar/pin อีกด้วย 

20
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           ผู้ชายกลุ่มนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน ด้วยการลด
บางอย่าง และเพิ่มบางอย่างเข้ามาแทน โดยคำนึงถึงการใช้งาน และสภาพอากาศที่ไม่สามารถเอื้อ
อำนวยในปัจจุบัน เช่น Collar, Cufflinks, Suit, Boutonniere และ Pocket watch   ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายให้ดูร่วมสมัย และ casual ลดความเป็นทางการลง โดยหยิบใช้เสื้อที่มีความ
หลากหลายขึ้น ไม่จำเป็นต้องใส่สูทสวมเสื้อเชิ้ตอีกต่อไป แทนที่ด้วยเสื้อเชิ้ตแบบมีปกติดกระดุม หรือ
เสื้อโปโล  จับเข้าคู่กับกางเกงที่ดูเบาสบายมากขึ้น เช่น การเกง Chino หรือ กางเกง Canvas 
(ภาพที่ 3.2) 

ภาพที่ 3.2 แผนผังการวิเคราะห์การเปลี่ยนและทดแทนของการแต่งกาย 

           จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ style ที่ถูกลดทอนลงไปก็คือ 
ด้านสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการใส่สูทหลายชั้น และการใช้งานของ accessories ที่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบันได้ ทำให้สามารถนำไปต่อยอดสู่แนวทางการออกแบบได้ 
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3.2 ทิศทางในการออกแบบ 

           ดึงเอกลักษณ์ของความเป็นยุค 1920’s เพื่อมามาเป็นแนวทาง (ภาพที่ 3.3) สำหรับเครื่อง
ประดับในยุคปัจจุบันที่จะสามารถเพิ่มความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น 
        
        
        
        
   

ภาพที่ 3.3  แผนผัังแนวทางการออกแบบ 

           จากแนวทางการออกแบบนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งก็คือ 1.Style and 
Appearance ซึ่งเป็นส่วนที่ตอบสนองในด้านของ style ที่ถูกลดทอนลงไปด้วย ด้วยสภาพอากาศ 
และยุคสมัย ซ่ึงเป็นการนำสไตล์ของยุค 1920’s ที่มีเอกลักษณ์มาเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย 
Character ที่โดดเด่น และ 1920’s Fashion style มารวมกัน   และส่วนที่ 2.Style and Function 
ที่เป็นการออกแบบ accessories ที่มีสไตล์ในแบบของยุค 1920’s และสามารถตอบสนองต่ อการใช้
งานของคนในยุคปัจจุบันได้ 
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 3.2.1 Style and Appearance 

           เป็นการนำเสนอในเชิงภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว เพื่อเติมเต็มสไตล์ 1920’s ที่ถูกลดทอนไป
ทางด้านสภาพอากาศ และยุคสมัย ซึ่งประกอบไปด้วย 1920’s Character ที่โดดเด่น และ 1920’s 
Fashion style มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 

                             3.2.1.1 1920’s Character ที่โดดเด่น 

           ในยุค 1920’s นั้นมีหลากหลายอาชีพ และบุคคลที่น่าสนใจ แต่คนกลุ่มหนึ่งที่มีความโดดใน
ยุคนั้นมากที่สุดก็คือ กลุ่มคนที่เรียกว่า Bootlegger ซึ่งคนกลุ่มนี้ เกิดขึ้นจากกฏหมาย การห้ามผลิต 
และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด แต่ในเมื่อคนยังต้องการ และนิยมการดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
มาก ทำให้เกิดกลุ่มที่ลักลอบผลิต และจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ ซึ่งก็คือ Bootlegger นั่นเอง สาเหตุที่
ทำให้ Bootlegger มีึความโดดเด่น ก็เพราะ Bootlegger คือ ภาพความสำเร็จนอกกรอบของคนใน
ยุคนั้นนั่นเอง หมายถึงผู้ชายที่ยึดหลักเกณฑ์ของตนเอง ในการสร้างฐานะ ชื่อเสียง และเงินทอง ซึ่งที่
ทั้งความอันตราย ลึกลับ แต่น่าค้นหา ทำให้ Bootlegger กลายเป็น Icon ของสุภาพบุรุษที่โดดเด่นใน
ยุค 1920’s นั่นเอง 

การตีความเพื่อหา Keyword (ภาพที่ 3.4) 

ภาพที่ 3.4 แผนผังการตีความ Bootlegger 
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                          (1) สิ่งที่นำมาใช้ในการออกแบบ 

           จาก keyword ซึ่งก็คือ ความโดดเด่น,มั่นใจ และมีสเหน่น่าค้นหา จึงได้ดึงเอาองค์ประกอบ
เด่นของ Bootlegger ที่โดดเด่น และเหมาะสมกับ keyword มาใช้ ซึ่งก็คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่
เป็นส่วนสำคัญของอาชีพโดยดึงเอา ฉลากบนขวดมาใช้ซึ่งตัวหนังสือ และการจัดเรียงสามารถสื่อให้ถึง
ของความ vintage ได้ดีอีกด้วย และอาวุธ vintage ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอันตรายและแข็งแกร่ง
ของBootlegger (ภาพที่ 3.5-3.6) 

ภาพที่ 3.5 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุค 1920’s 
(ที่มา : https://www.pinterest.com/karenosb/vintage-bottles/) 

ภาพที่ 3.6 อาวุธในยุคสมัยก่อน 
(ที่มา : https://w-dog.net/wallpaper/velikobritaniya-pepper-box-weapon-vintage-gun/

id/277141/) 
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                          (2) ภาพร่างทัศนธาตุของ Bootlegger (ภาพที่ 3.7-3.9) 

ภาพที่ 3.7 ตัวอักษร 

ภาพที่ 3.8 ทัศนธาตุของ Bootlegger (1) 
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ภาพที่ 3.9  ทัศนธาตุของ Botlegger (2) 
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                         3.2.1.2 1920’s Fashion Style 
          
          ส่วนประกอบที่สอง ก็คือ สไตล์ของสุภาพบุรุษยุค 1920’s ซึ่งได้ตีความออกมาเป็น keyword 
หลักๆ (ภาพที่ 3.10) ก็คือ ความเป็น layer, เนี๊ยบหรูหรา, classic และใส่ใจ  โดยใช้องค์ประกอบการ
แต่งกายเพื่อมาออกแบบ ประกอบไปด้วย pattern ของผ้าสูท, texture ของผ้า และ pattern 
รองเท้า wingtips ที่มีเอกลักษณ์ของลายฉลุ 

 

ภาพที่ 3.10 แผนผังการตีความ และรายละเอียดที่ดึงมาใช้ในการออกแบบ 
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                               - ภาพร่างทัศนธาตุ 1920’s fashion style (ภาพที่ 3.11-3.15) 

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างทัศนธาตุสูท 

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างทัศนธาตุเสื้อกั๊ก 
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ภาพที่ 3.13 ภาพร่างทัศนธาตุรองเท้า 

ภาพที่ 3.14 ภาพร่างลายผ้า 
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ภาพที่ 3.15 ภาพร่างลายผ้า 
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                   3.2.1.3 การตีความตำแหน่งของเครื่องประดับ 

           หลังจากศึกษาแล้วจึงได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง และการทดแทนของการแต่งกายของ
ผู้ชายกลุ่ม Alternative vintage นั้นทำให้สามารถแบ่งประเภทของเครื่องประดับออกเป็น 3 
ประเภทหลัก (ภาพที่ 3.16) 
 

ภาพที่ 3.16 ประเภทของเครื่องประดับ 
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                   3.2.1.4 ภาพร่างเครื่องประดับ Style and Appearance (ภาพที่ 3.17-3.22) 

ภาพที่ 3.17 ภาพร่างแหวน (1) 

ภาพที่ 3.18  ภาพร่างแหวน (2) 
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ภาพที่ 3.19 ภาพร่างเครื่องประดับหมวก และผ้าเช็ดหน้า 

ภาพที่ 3.20  ภาพร่างเครื่องประดับเข็มกลัดเน็คไท (1) 
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ภาพที่ 3.21 ภาพร่างเครื่องประดับเข็มกลัดเน็คไท (2) 

 
ภาพที่ 3.22  ภาพร่างเครื่องประดับเข็มกลัด 
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 3.2.2 Style and Function  

           เป็นการวิเคราะห์ในเชิงของความเป็น Accessories เนื่องจากการศึกษาพบว่า accessories 
ในแบบของยุค 1920’s ไม่สามารถตอบสนองต่อการใข้งานในยุคปัจจุบันได้ จึงต้องการที่จะวิเคราะห์ 
1920’s Accessories และ Present accessories and Gadget มาผสมผสานเพื่อสร้างความร่วม
สมัยและตอบสนองต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันได้ 

            3.2.2.1 1920’s Accessories 

           1920’s Accessories นั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.functional 2.adorn (ภาพที่ 3.23) 
เน้นการตกแต่ง แต่ในส่วนนี้ จะเน้นไปที่กลุ่ม functional เท่านั้น ซึ่งได้แก่ collar pin/bar, pocket 
watch, cufflinks, suspender ซึ่งจากการสังเกต พบว่าจะเน้นไปที่การใช้วัสดุกลุ่มโลหะเป็นส่วน
ใหญ่ 

ภาพที่ 3.23 แผนผังการวิเคราะห์ 1920’s แอคเซสซอรี่ 
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            3.2.2.2 Present Accessories 

           กลุ่ม Alternative vintage ในปัจจุบันนั้น จากการศึกษาพบว่าอยู่ในหลากหลายวัย และ
อาชีพ ทำให้ไม่สามารถระบุ การใช้งาน accessories ได้อย่างแน่ชัด ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์ 
accessories ทั่วๆ ไปที่พบได้ในคนที่แต่งกายในกลุ่มนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังตารางที่ 
3.1 

 

ตารางที่ 3.1 การจำแนกเครื่องประดับ 
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          3.2.2.3 ภาพร่างความคิด 

           หลังจากวิเคราะห์ accessories ทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้ว จึงนำสาผสมมผสานให้เกิดเป็น 
accessories ที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันแต่มีกลิ่นอายของความเป็น 1920’s โดยเริ่มจากการ 
สเก็ตภาพเร่างความคิด (ภาพที่ 3.24-3.28) 

 

ภาพที่ 3.24 ภาพร่างความคิด (1) 
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ภาพที่ 3.25  ภาพร่างความคิด (2) 

ภาพที่ 3.26 ภาพร่างความคิด (3) 
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ภาพที่ 3.27  ภาพร่างความคิด (4) 



บทที่ 4 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

4.1 สรุปแนวทางการออกแบบ 

 จากแนวความคิด ที่ต้องการจะตอบสนองต่อกลุ่มผู้แต่งกายวินเทจ 1920’s ในยุคปัจจุบัน ที่มี
ข้อจำกัดทางด้าน สภาพอากาศ และการใช้งานที่ไม่ตอบสนองของเครื่องประดับ และแอคเซสซอรี่ 
ทำให้สรุปแนวทางในการออกแบบ คือ การออกแบบเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านของเครื่องประดับ 
และส่วนที่สอง คือการออกแบบเพื่อส่งเสริมสไตล์และการใช้งานของแอคเซสซอรี่ 

 โดยทัศนธาตุที่จะดึงมาใช้ในการออกแบบนั้นสรุปหลักๆ ได้สองกลุ่มใหญ่ คือ Bootlegger 
และป้ายฉลากบนขวดสุราโบราณ ที่สื่อถึงความโดดเด่น นอกกรอบ ลึกลับแต่น่าค้นหา ส่วนที่สองคือ 
แฟชั่นการแต่งกาย ทรงและลายของสูท นำมาผสมผสานกัน โดยยึดหลักในการประดับในรูปแบบของ
ยุค 1920’s เอาไว้ แต่ยังคงคำนึง  ถึงการแต่งกายของผู้ชายในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
รูปแบบที่ต้องการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การพัฒนาแบบร่าง (ภาพที่ 4.1-4.4) 

 ได้มีการพัฒนา element ในการออกแบบเหล่านี้ให้สามารถสื่อสาร ความเป็นตัวตนของ
เครื่องประดับให้คนที่จะสวมใส่ สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และกลายเป็น collection ที่สมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้น  โดยทัศนธาตุของ Bootlegger หรือลาย ทรงสูท สามารถสื่อสารด้วยรูปลักษณ์ของตัวมันเองอยู่
แล้ว จึงได้พัฒนาองค์ประกอบที่เหลืออีกอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คือ ป้ายฉลาก หรือ Liquar tag ด้วยความที่
เป็นตัวหนังสือ จึงสามารถนำมาตีความให้สื่อสารถึงตัวตนของกลุ่มเป้าหมายได้ 

 ดังนั้นจึงต้องการเพิ่มเปอร์เซ็นของ liquar tag ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยตีความมา
จากคำว่า 1920’s Gentleman แตกออกมาเป็นกลุ่มตัวอักษร G.E.N.T ย่อมาจากคำว่าสุภาพบุรุษ

40
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 โดยมีความหมายแต่ละตัวดังนี้ G คือ Gentle, E คือ Elegance, N คือ Notability, T คือ 
Tough (ภาพที่ 4.1) ซึ่งกลุ่มตัวอักษรที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน และยังตรงกับ key word ของ
โครงการนี้อีกด้วย 

ภาพที่ 4.1 การพัฒนาตัวอักษร 
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            หลังจากได้ภาพร่างตัวอักษรแล้วจึงนำมาผสมผสานกับ รูปทรงเดิมที่พัฒนามาจากสูท เพื่อ
ให้ได้รูปแบบของเครื่องประดับชุดใหม่ขึ้นมา (ภาพที่ 4.2-4.4)     
        
      

ภาพที่ 4.2 การพัฒนาตัวอักษรกับทรงสูท (1) 

ภาพที่ 4.3 การพัฒนาตัวอักษรกับทรงสูท (2) 
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ภาพที่ 4.4 การพัฒนาตัวอักษรกับทรงสูท (3) 

4.3 ภาพชิ้นงานเครื่องประดับ (ภาพที่ 4.5-4.8) 

           หลังจากที่นำตัวอักษร และกลุ่มคำมาพัฒนาร่วมกับรูปทรงเดิมของสูทแล้ว จึงได้นำมาเพื่อ
ออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบชิ้นงานเครื่องประดับ 

ภาพที่ 4.5 โซ่พวงกุญแจ 
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           Key chain อยู่ในกลุ่ม accessories โดยออกแบบคำนึงถึงการใช้งานในการใช้กุญแจ ที่
สามารถดึงพวงกุญแจมาไขได้เลย โดยไม่ต้องถอดออกก่อน  ซึ่งการออกแบบแสดงให้เห็นถึงการสวม
ใส่สำหรับกางเกงที่ไม่มีหูเข็มขัด ตามรูปแบบของการแต่งกายของผู้ชายยุค 1920’s ที่นำมาออกแบบ 

ภาพที่ 4.6 กระเป๋าใส่เงิน 

            กระเป๋าเงินนั้น ได้นำรูปแบบของการเก็บ pocket watch ของผู้ชายยุค 1920’s ที่จะมีโซ่
พวงไปใส่ในรังดุมของสูท โดยนำมาออกแบบในการเก็บกระเป๋าเงิน ซึ่งใช้วัสดุ ผ้าของสูทที่ใช้เป็นตัว
กระเป๋าเงิน ผนวกเข้ากับโลหะ ที่ออกแบบมาจากปืน และตัวอักษรจากฉลากเหล้า 
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ภาพที่ 4.7 เข็มกลัดปกเสื้อ 

           เป็นตำแหน่งการกลัดเข็มกลัดของผู้ชายยุค 1920’s โดยที่จะใช้ดอกไม้ในการตกแต่ง แต่ใน
ปัจจุบันรูปแบบนี้ดูล้าหลังและไม่เหมาะกับการแต่งกายปกติ จึงได้ออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่มีความ
ใหม่ และโดดเด่น โดยดึงหัวกะโหลกใส่สูทมาเป็นทัศนธาตุของ Bootlegger และ ตักอักษร GT ที่มา
จากคำว่า Gentleman 
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          Tie pin เป็นเครื่องประดับที่มีตำแหน่งการใส่เครื่องประดับที่มองว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อย 
แต่สำคัญต่อรูปแบบ 1920’s ซึ่งให้รูปแบบที่ดูวินเทจ มากกว่าการใช้ tie bar  

ภาพที่ 4.8 เข็มกลัดเน็คไท
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4.4 การทดลองชิ้นงานต้นแบบ (ภาพที่ 4.9-4.18) 

 การทดลองทำชิ้นงานนั้น ในบางส่วนจำเป็นต้องใช้การขึ้นรูปด้วยโปรแกรม Rhino เนื่องจาก
รายละเอียดบางอย่างเช่น ลายผ้า ไม่สามารถขึ้นด้วยมือให้ปราณีตได้ ดังนั้นจึงมีบางส่วนที่ใช้เทคนิค 
3D printing ให้การขึ้นต้นแบบ 
 

ภาพที่ 4.9 การพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ 

           ในบางชิ้นงานเราสามารถขึ้นชิ้นงานด้วยมือได้ โดยใช้เทคนิค การกัดกรด ฉลุ และเชื่อมโลหะ
ขึ้นเป็นชิ้นงานที่ดูมี layer ซับซ้อนได้ 

ภาพที่ 4.10 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (1) 
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ภาพที่ 4.11 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (2) 

ภาพที่ 4.12 การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (3) 
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ภาพที่ 4.13` การขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโลหะ (4) 

ภาพที่ 4.14 เทคนิคลงสีดำบนโลหะ 
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ภาพที่ 4.15 การประกอบชิ้นงาน 

 

ภาพที่ 4.16 การตัดผ้าสูท 
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              บางเทคนิค จำเป็นต้องใช้ผ้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นจึงต้องมีการตัดแพทเทิน และ
ประกอบลงไปบนโลหะ 

ภาพที่ 4.17 ประกอบผ้าบนชิ้นงานโลหะ (1) 
 

ภาพที่ 4.18 ประกอบผ้าบนชิ้นงานโลหะ (2) 
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4.5 กำหนดขนาดชิ้นจริง (ภาพที่ 4.19-4.31) 

ภาพที่ 4.19 การเขียนแบบแหวน แบบที่ 1 

ภาพที่ 4.20 การเขียนแบบแหวน แบบที่ 2 
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ภาพที่ 4.21 การเขียนแบบแหวน แบบที่ 3 

ภาพที่ 4.22 การเขียนแบบที่ห้อยกุญแจ (1) 
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ภาพที่ 4.23 การเขียนแบบที่ห้อยกุญแจ (2) 

 

ภาพที่ 4.24 การเขียนแบบกระเป๋าเงิน (1) 
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ภาพที่ 4.25 การเขียนแบบกระเป๋าเงิน (2) 
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ภาพที่ 4.26 การเขียนแบบเข็มกลัดปกเสื้อ 
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ภาพที่ 4.27 การเขียนแบบเข็มกลัดเนคไท 
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4.28 การเขียนแบบ pocket watch 

ภาพที่ 4.29 การเขียนแบบสร้อยข้อมือ 
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ภาพที่ 4.30 การเขียนแบบเครื่องประดับรองเท้า 

ภาพที่ 4.31 การเขียนแบบ collar pin 
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4.6 กระบวนการผลิต 

 หลังจากที่ได้ทดลองการขึ้นชิ้นงานด้วยเทคนิค 3D printing แล้วพบว่า สามารถแสดง
ลวดลายของผ้า ได้ดีกว่าสำหรับชิ้นงานที่มีมวล ดังนั้นจึงนำเทคนิคมาทำต่อ ในส่วนของชิ้นงานอื่นๆ
ด้วยโปรแกรม Rhino (ภาพที่ 4.32-4.33) 

ภาพที่ 4.32 การขึ้นต้นแบบสามมิติด้วยโปรแกรมไรโน (1) 

ภาพที่ 4.33 การขึ้นต้นแบบสามมิติด้วยโปรแกรมไรโน (2) 



!61

 เมื่อขึ้นชิ้นงาน 3 มิติตามแบบแล้ว จึงนำไปผ่านกระบวนการ RP (Rapid Prototype) เพื่อ
ขึ้นออกมาเป็นชิ้นงานพลาสติก (ภาพที่ 4.34) 

ภาพที่ 4.34 การปริ้นพลาสติกต้นแบบ 

 เมื่อได้ต้นแบบพลาสติกแล้ว จึงนำไปเทซิลิโคลนใสเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์ หลังจากนั้นจึงนำไป
ฉีดเทียน และหล่อออกมาเป็นโลหะ (ภาพที่ 4.35) 

ภาพที่ 4.35 ชิ้นงานโลหะ 
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 เมื่อได้ชิ้นโลหะแล้ว จึงนำไปขัดแต่ง เพื่อให้พื้นผิวเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปประกอบกับส่วน
อื่นๆ (ภาพที่ 4.36-4.37) 

ภาพที่ 4.36 ขัดแต่งชิ้นงาน (1) 

ภาพที่ 4.37 ขัดแต่งชิ้นงาน (2) 
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 ส่วนประกอบอื่นๆ ได้ใช้วิธีขึ้นรูปทรงจากโปรแกรม Illustrator เพื่อทดลองจัดองค์ประกอบ 
(ภาพที่ 4.38) และนำไปกัดกรดบนโลหะทองเหลือง 

ภาพที่ 4.38 ขึ้นรูปทรงด้วยโปรแกรม Illustrator 

 เมื่อนำไปกัดกรดแล้ว จึงนำมาเชื่อมโลหะเข้ากับส่วนที่หล่อมาในขั้นต้น ประกอบออกมาเป็น
เครื่องประดับ (ภาพที่ 4.39-4.43) 

ภาพที่ 4.39 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (1) 
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ภาพที่ 4.40 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (2) 

ภาพที่ 4.41 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (3) 
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ภาพที่ 4.42 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (4) 

ภาพที่ 4.43 เชื่อมประกอบชิ้นส่วน (5) 
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 ส่วนที่เป็นกระเป๋าผ้าทวีต ได้เย็บขึ้นใหม่ โดนตัดแพทเทินให้สมมาตรมากขึ้น และเรียบร้อย
ขึ้น (ภาพที่ 4.44) 

ภาพที่ 4.44 เย็บกระเป๋าผ้าทวีต 

 แล้วจึงนำกระเป๋าผ้ามาประกอบกับโลหะอีกครั้ง (ภาพที่ 4.45) 

ภาพที่ 4.45 ประกอบกระเป๋าผ้ากับโลหะ 
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 เมื่อได้ส่วนประกอบครบแล้ว จึงนำเครื่องประดับไปชุบสี โดยแบ่งเป็น สีทอง (ภาพที่ 4.46) 
และสีเงิน (ภาพที่ 4.47) ซึ่งจะใช้วิธีการชุบโดยไม่รองพื้นด้วยทองแดง ทำให้ชิ้นงานมีความเงาไม่มาก
นัก ให้มีอารมณ์ของเก่าปรากฏอยู่ 

ภาพที่ 4.46 ชุบทอง 

ภาพที่ 4.47 ชุบเงิน
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 Display นั้นได้ออกแบบให้เสมือนกับห้องแต่งตัวของผู้ชาย จึงได้ทำเป็นตู้ไม้สำหรับการใส่
เครื่องประดับ ที่ให้ความรู้สึกวินเทจ แต่พบปัญหาจากการทาสีไม้ ที่ไม่สวยงาม (ภาพที่ 4.48) 

ภาพที่ 4.48 สีของตู้ไม้ที่เสีย 

 เมื่อสีของตู้ไม้ไม่สวย จึงได้ลอกสีทาไม้เก่าออกให้หมด (ภาพที่ 4.49-4.51) โดยการใช้เครื่อง
ขัด ลูกหมูขัดออก และเก็บงานด้วยกระดาษทรายจน เหลือแต่สีของเนื้อไม้จริงๆ 

ภาพที่ 4.49 ลอกสีตู้ไม้ (1) 
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ภาพที่ 4.50 ลอกสีตู้ไม้ (2) 

ภาพที่ 4.51 ลอกสีตู้ไม้ (3) 
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 เมื่อขัดไม้เสร็จแล้ว จึงนำแชล็คสีไม้ประดู่ (ภาพที่ 4.52) มาทาทั่วทั้งตู้เพื่อทำสี ทำให้เหมือน
ลายไม้และมีสีที่สวยงามขึ้นจากสีไม้ตอนแรก 

ภาพที่ 4.52 ทาแชล็ค 



บทที่ 5 
ผลงานเครื่องประดับชิ้นจริง 

 ชิ้นงานเครื่องประดับ แบ่งออกเป็น 2 โทนสี คือ สีทอง ซึ ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกดั้งเดิม  ของ
เครื่องประดับในแบบของยุค 1920’s และสีเงิน คือส่วนที่ตอบสนองต่อแฟชั่นการสวมใส่ของผู้ชายใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งในคอลเลคชั่นจะประกอบไปด้วย tie pin, collar pin, pocket square, hat 
brooach, key chain, shoes jewellery, wallet, สร้อยข้อมือ, แหวน และเข็มกลัดติดปกสูท  โดย  
ทุกชิ้นจะมีดีเทลของการผสมลายผ้าของสูท (herring bone, glen plaid) ลงไปผสมเพื่อเพิ่มราย
ละเอียดกับตัวเครื่องประดับ (ภาพที่ 5.1-5.12) 

ภาพที่ 5.1 ภาพรวมเครื่องประดับ (1)
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ภาพที่ 5.2 ภาพรวมเครื่องประดับ (2) 

ภาพที่ 5.3 ภาพรวมเครื่องประดับ (3) 
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ภาพที่ 5.4 แหวน 

ภาพที่ 5.5 Collar pin 
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ภาพที่ 5.6 เข็มกลัดเนคไทสีทอง 

ภาพที่ 5.7 เข็มกลัดเนคไทสีเงิน 
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ภาพที่ 5.8 เข็มกลัดติดปกเสื้อ 

ภาพที่ 5.9 เครื่องประดับกระเป๋าเสื้อ 
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ภาพที่ 5.10 พวงกุญแจ 

ภาพที่ 5.11 สร้อยข้อมือ 
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ภาพที่ 5.12 สร้อยข้อมือ แหวน และ กระเป๋าเงิน 

 



บทที่ 6 
สรุป 

  
 ด้วยความหลงใหลในกลิ่นอายของยุค 1920’s โดยเฉพาะการแต่งกายของสุภาพบุรุษที่มี
เอกลักษณ์ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเพื่อเติมเต็มการแต่งกายของสุภาพ
บุรุษสไตล์ 1920’s ของคนในปัจจุบัน ให้มีสเน่ห์และกลิ่นอายที่สัมผัสได้จากยุค 1920’s 

 จากการออกแบบและพัฒนาแบบร่างมาสู่ขั้นตอนการทดลองเทคนิค พบปัญหามากมายใน
ขั้นตอนต่างๆ เช่น การนำผ้ามาผสมผสานกับโลหะ การขึ้นต้นแบบสามมิติโดยโปรแกรมไรโน รวมไป
ถึงการทำให้ชิ้นงานดูเก่าแต่ไม่สกปรก และการทำดิสเพลย์ตู้ไม้ที่มีปัญหาในการลงสี 

 จากปัญหาดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา คือ การนำผ้ามาผสมกับโลหะนั้น ได้ใช้
เทคนิคการเขียนด้วยโปรแกรม 3 มิติ ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถที่จะแทรกลายผ้าที่มีความละเอียด
ซับซ้อน ลงไปบนตัวชิ้นงานได้อย่างสวยงาม และเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ในส่วนปัญหาของ
การทำให้ชิ้นงานดูเก่านั้น ได้ใช้เทคนิคการชุบโลหะ ที่รองพื้นด้วยนิคเกิล แต่ไม่มีทองแดง ทำให้ตัว
โลหะที่ชุบมานั้นไม่เงาวาวจนเกินไป บวกกับการลงดำด้วยน้ำยาออกซิไดซ์ ทำให้เกิดเป็นร่องรอยของ
ความเก่าได้อย่างสวยงาม 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดไปสู่แฟชั่น
การแต่งกายของผู้ที่ชื่นชอบสไตล์ 1920’s ให้เกิดเป็นองค์ประกอบ และลูกเล่นใหม่ในการแต่งกาย
ของสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันได้
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รายการอ้างอิง 

Vintage Dancer.  (8 มีนาคม 2557).  1920’s Men’s Fashion History.   
 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://vintagedancer.com/1920s/1920s-mens-fashion-
 the-suit/ 
1920s Gangsters: Men's Fashion & The Public Enemy. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://
 www.1920s-fashion-and-music.com/1920s-gangsters.html 
กฎหมายศาสนา กับการห้ามขายเหล้า และ อัล คาโปน. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http:// 
 www.oknation.net/blog/Nomades/2013/08/16/entry-1 
1920’s Accessories : Gloves, Watches, Glasses, Canes, Cigarette Holders.  
 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://vintagedancer.com/1920s/1920s-accessories-
 history/ 
1920’s Mens Shirts and Collars History. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://  
 vintagedancer.com/1920s/1920s-mens-shirts-and-collars-history/ 
History of three-piece-suit. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.pousemenswear.com/
 www.pousemenswear.com/Blog/Entries/2014/12/31_Three-piece_suit.html 
1920’s Gangsters: Dressed To Kill. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.1920s-fashion-
 and-music.com/gangsters.html 
Broad walk Empire : 1920’s Mens Clothing. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://  
 vintagedancer.com/1920s/1920s-mens-suit-guide-boardwalk-empire/ 
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ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อนักศึกษา นายนันทิพัฒน์ พุทธพรพัฒนะ 
รหัสประจําตัว 04550200 

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ อาจารย์ทัศฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

แบบเสนอหัวข้อศิลป์นิพนธ์ 

1.    ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
       (ภาษาไทย) แฟชั่นการแต่งกายของสุภาพบุรุษยุค 1920’s สู่การออกแบบเครื่องประดับ
   ร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน  
       (ภาษาอังกฤษ)  1920’S GENTLEMAN FASHION TO CONTEMPORARY JEWELLERY 
   FOR PRESENT GENTLEMAN LIFESTYLE 

2.    ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 ในยุค 1920’s นั้น เป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ความหดหู่ได้หายไปแทนที่ด้วยความ 
ปิติยินดี เศรษฐกิจเฟื่องฟู คนใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ฟู่ฟ่า เฉลิมฉลองไม่เว้นวันจนมีชื่อเรียกยุคๆนี้ว่า 
“The Roaring Twenties” ยุค 1920’s คนหนุ่มสาวปฏิ เสธที่จะอยู่บ้านนอก ทําไร่นา และหลั ่งไหล
เข้าสู่เมืองใหญ่ ใฝ่หาความ มั่งคั่งไล่ล่าความฝันฝนแบบของ “American Dream” ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมด้านต่างๆที่โดดเด่นในยุค นี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสังสรรค์และเข้าสังคม ศิลปะ ดนตรี
แจ๊ส แก๊งสเตอร์ และแฟชั่น 1920’s ถือว่าเป็น modern era แห่งวงการแฟชั่นในช่วงเวลานั้น เป็น
ช่วงเวลาที่หนุ่มสาว เบื่อที่จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการซ้ําๆ ตลอดเวลา เลยพยายามหาเสื้อผ้าที่ใส่สบาย
ขึ้น เป็นช่วงที่หนุ่ม สาวยุคนั้นฉีกกรอบการใส่เสื้อผ้า ที่แฟชั่นวนมาถึงจุดเดิมๆ ทําให้เกิดแฟชั่นสมัย
ใหม่ ที่ตัดความเป็น ทางการออกไป ผู้หญิงเริ่มเป็น working women สามารถใส่กางเกงแบบผู้ชาย
ได้ มี สิทธิมีเสียง ทางการเมือง ส่วนผู้ชายก็มีการใส่ชุดกีฬา และชุดสูทที่ลดทอนมากขึ้น เอกลักษณ์
การแต่งกายของสุภาพบุรุษในยุคนี้ เด่นชัดด้วยการใช่สูท ซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งสําคัญต่อการพัฒนา อาชีพ แต่
ยังเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของ “Working man” ในยุค 1920’s ซึ่งนอกจากความภูมิฐาน ในฐานะ
สุภาพบุรุษแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการแต่งกายของผู้ชายในยุคนั้น ที่มีเอกลักษณ์ ในรูป
แบบของความ vintage  
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 ปัจจุบันแฟชั่นการแต่งกายแบบ conservative gentleman กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง 
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากสุภาพบุรุษยุค 1920’s แสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนในยุค 
ปัจจุบันที่โหยหา สไตล์ของความเป็นสุภาพบุรุษในแบบดั้งเดิม ซึ่งมีเสน่ห์ในแบบที่ยุคปัจจุบันได้ขาด 
หายไป คนจึงนําสไตล์เส้ือผ้า และรูปแบบดั่งในยุค 1920’s มาสวมใส่อีกครั้ง  

 ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้ที่หลงใหลในสไตล์ของความเป็นสุภาพบุรุษยุค 1920’s และข้าพเจ้า 
สังเกตเห็นว่า การแต่งกายสไตล์ vintage 1920’s ในประเทศไทยนั้นมีข้อจํากัดในด้านสภาพอากาศที่ 
ไม่เอื้ออํานวยต่อการสวมใส่สูท และ accessories สไตล์ 1920’s นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้ 
งานของคนในยุคปัจจุบันได้  

จากมุมมองดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่าสไตล์สุภาพบุรุษยุค 1920’s ในประเทศไทยมีข้อจํากัดที่ ทําให้ การ
แสดงตัวตน หรือสไตล์ 1920’s ถูกลดทอนลงดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการออกแบบเครื่อง  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ เครื่องประดับที่ตอบสนองต่อกลุ่มสุภาพบุรุษที่ยังคงสไตล์การแต่ง
ตัวในแบบของยุค 1920’s ที่สามารถสร้างรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน และ
ยังสามารถคงสไตล์การแต่งตัวของยุค 1920’s ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ขอบเขตของการศึกษาของโครงงาน 

 4.1 ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในยุค 1920’s 
 4.2 ศึกษารูปแบบการแต่งกายของผู้ชายในยุค 1920’s 
 4.3 ศึกษาวิถีชีวิตของคนในยุค 1920’s ที่เชื่อมโยงกับการแต่งกาย 
 4.4 ศึกษารูปแบบของสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ของยุค 1920’s 
 4.5 ศึกษาการแต่งกายสไตล์ 1920’s ของผู้ชายในยุคปัจจุบัน 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในยุค 1920’s 
 5.2 วิเคราะห์ที่มาและรูปแบบการแต่งกายของผู้ชายในยุค 1920’s 
 5.3 วิเคราะห์รูปแบบของสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ของยุค 1920’s 
 5.4 วิเคราะห์การแต่งกายสไตล์ 1920’s ของผู้ชายในยุคปัจจุบัน 
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6. วิธีการศึกษา 

 6.1 หาข้อมูลสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในยุค 1920’s 
 6.2 หาข้อมูลที่มาและรูปแบบการแต่งกายของผู้ชายในยุค 1920’s 
 6.3 หาข้อมูลเอกลักษณ์ และสไตล์ที่ปรากฏในยุค 1920’s 
 6.4 หาข้อมูลการเลือกใช้และสวมใส่เสื้อผ้าของผู้ชายในยุคปัจจุบัน 

7. แผนการดำเนินงานและระยะเวลา 

 

วัน/ เดือน/ ปี แผนการดำเนินงาน หมายเหตุ

16 ธ.ค. 58 ร่างแบบเสนอหัวข้อโครงการ
ศิลปนิพนธ์ 

-ทำรูปแบบการนำเสนอ 

หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อ
โครงการ 

 ศิลปนิพนธ์

ตรวจหัวข้อ ครั้งที่ 1 

วันที่ 16 ธ.ค. 58

17-23 ธ.ค. 58 -ร่างแบบเสนอหัวข้อโครงการ 
ศิลปนิพนธ์ 

-ทำรูปแบบการนำเสนอ 

-หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หัวข้อ 

โครงการศิลปนิพนธ์

ตรวจหัวข้อ ครั้งที่ 2 

วันที่ 23 ธ.ค.58 

(กรณีที่ไม่ผ่าน)

24 ธ.ค.-13 ม.ค. 58 -รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ
โครงการ  

 ศิลปนิพนธ์ 

-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทาง
การ 

ออกแบบ 

-เขียนแบบร่างผลงาน 2 มิติ 

-ทำรูปแบบการนำเสนอ

ตรวจงาน ครั้งที่ 1 

วันที่ 12 ม.ค.58 ส่งข้อมูลและ 

สื่อต่างๆของการนำเสนอ  

และรูปเล่มศิลปนิพนธ์บางส่วน



!  84

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ผลงานเครื่องประดับที่แสดงออกถึงสไตล์ของสุภาพบุรุษในแบบดั้งเดิมดังยุค 
1920’s ที่สามารถนำมาตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้ชายในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของแฟชั่นการแต่ง
กาย และการใช้งานที่มีความร่วมสมัยกับยุคปัจจุบัน 

14-8 ก.พ. 58 -วิเคราะห์วัสดุและทำการ
ทดลองวัสดุ 

-พัฒนาแนวทางการออกแบบ 

-เขียนแบบร่างผลงาน 2 มิติ 

-ทำรูปแบบการนำเสนอ

ตรวจงานครั้งที่ 2 

วันที่ 5 ก.พ. 58 ส่งข้อมูลและ 

สื่อต่างๆของการนำเสนอ  

และรูปเล่มศิลปนิพนธ์บางส่วน

9-10 มี.ค. 58 -สรุปแนวทางการออกแบบ 

-พัฒนาแบบร่างผลงาน 2 มิติ 

-ทำแบบร่างผลงาน 3 มิติ 

-ทำรูปแบบการนำเสนอ

ตรวจงาน ครั้งที่ 3 

วันที่ 9 มี.ค. 58 ส่งข้อมูลและ 

สื่อต่างๆของการนำเสนอ  

และรูปเล่มศิลปนิพนธ์บางส่วน

2 พ.ค. 58 -กระบวนการผลิตชิ้นงานจริง 

-ทำรูปแบบการนำเสนอผลงาน 

-ทำโครงการศิลปนิพนธ์ฉบับ               
ร่าง

ตรวจงานครั้งที่ 4 

วันที่ 2 พ.ค. 57

16 พ.ค. 58 – 24 พ.ค.58 -ทำโครงการศิลปนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

ส่งโครงการศิลปนิพนธ์ฉบับ 

สมบูรณ์ 

วันที่ 24 พ.ค. 58 

วันสุดท้ายของการส่งศิลป
นิพนธ์ 

ฉบับสมบูรณ์
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9. งบประมาณที่ใช้ 

 9.1 เอกสารการศึกษาข้อมูล 1,000 บาท 
 9.2 อุปกรณ์ทดลองวัสดุ 3,000 บาท 
 9.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 20,000 บาท 
 9.4 บรรจุภัณฑ์และสื่อการนำเสนองาน 5,000 บาท 
 9.5 การจัดเอกสาร รูปเล่มและรายงาน 3,000 บาท 
 9.6 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง 3,000 บาท 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 35,000 บาท 



ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ - สกุล      นายนันทิพัฒน์ พุทธพรพัฒนะ 
วันเกิด       25 มิถุนายน 25356 
ที่อยู่       3/153 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน แขวงท่าแร้ง  
       กรุงเทพมหานคร 10220 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552      สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  
       กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555      สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  
       กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558      สําเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
       คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
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