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บทคัดย่อ 
 
          โครงการศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอความงามอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบ
ผ่านลวดลายอาหรับที่ทุกคนมองเห็นถึงความแน่นเต็มความสมบูรณ์แบบของลวดลาย ภายใต้ความ
สมบูรณ์แบบที่ทุกคนเห็นหากลองมองให้ชัดจะพบกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากความ
เป็นมนุษย์ ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบนี้ที่กลายมาเป็เสเน่ห์ความงามจากความเป็นฝีมือ
มนุษย์ ความเป็นธรรมชาติที่ไม่แข็งกระด้าง แตกต่างจากผลงานของเครื่องจักร ด้วยความไม่สมบูรณ์
แบบที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเพ่ือสนองตอบแนวคิดความ
เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ที่ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ ความไม่สมบูรณ์แบบคือ
ความจริงแท้  
          จากความสนใจในลวดลายอาหรับ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานเครื่องประดับที่แสดง
ถึงแนวความคิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชิวิต เพ่ือให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความงามอันเกิดจากความ
ไม่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในความเป็นจริง 
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Abstract 
 

The objective of this thesis was to present the beauty from the flaws through 

Arabesque. As everyone sees the perfection from Arabesques, But if we truly see we 

will find out some flaws which happened from human made. And I has seen that flaws 

which turn into the charming of beauty from human made, the nature which is not 

stiff and different from a machine made. And from that occur, It made me want to 

create the jewelry for responding to conceptual understanding of the truth of life. That 

has the perfection as an illusion and the flaw as the truth. 

            From the interesting in Arabesque, I got inspired to make the jewelry, which 

presents the concept of the truth of life. To let me get into the beauty from the flaws 

and let other people know and learn from the truth as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเลย หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหลายๆ ฝ่าย ข้าพเจ้าจึงใคร่อยากจะขอกล่าวขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 

ขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่สุดในชีวิต ขอบคุณที่เลี้ยงดู
ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีจนข้าพเจ้ามีทุกวันนี้ คอยแนะน าตักเตือนสั่งสอนและสนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีตลอดมา ให้ข้าพเจ้าได้ท าในสิ่งที่รัก ไม่ว่าจะเหนื่อย
ยากสักเท่าไรก็ยังมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและให้ก าลังใจอยู่เสมอมา 

ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับทุกๆ ท่านที่มอบวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้า 
ช่วยขัดเกลาให้ข้าพเจ้ามีความเพียรพยายาม อุตสาหะใฝ่เรียนรู้ ตลอดจนบทเรียนที่นอกเหนือในต ารา
ที่เป็นประสบการณ์ที่หาค่ามิได้ ขอบคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิดาลัย ฆโนทัยที่สละเวลาคอย
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ข้าพเจ้าตลอดมา ขอบคุณอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที่คอยให้ค าปรึกษา 
ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและให้มุมมองแนวคิดในการท างานแก่ข้าพเจ้า จนสามารถท างานล่วง
ตลอดมา 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคน ทั้งเพ่ือนๆในภาควิชาออกแบบเครื่องประดับที่คอยสนับสนุน
ช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและรับฟังทุกปัญหาของข้าพเจ้าเสมอมา และภาควิชาอ่ืนๆที่พร้อมจะ
ช่วยเหลือทุกเมื่อ เป็นก าลังใจให้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งความรัก ความอบอุ่น ความมีน้ าใจที่แบ่งปัน
ให้กัน และที่ขาดมิได้คือรุ่นพี่รุ่นน้องที่ให้ค าปรึกษาที่ดีและความช่วยเหลือมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ขอบคุณโครงการนี้ที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในโลกความเป็นจริงของชีวิต
มากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ท าให้ชีวิตของข้าพเจ้าตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต ขอบคุณทุกอุปสรรค และทุก
บทเรียนไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทั้งหมดได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เข้มแข็ง ท าให้ข้าพเจ้ามีโอกาส
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไป 
  

ช 



 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  .............................................................................................................  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ........................................................................................................  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  ..............................................................................................................  ช 

สารบัญตาราง  .....................................................................................................................  ญ 

สารบัญภาพ  ........................................................................................................................  ฎ 

บทที ่

1 บทน า ...................................................................................................................  1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ...........................................  1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ...............................................................  2 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  .....................................................................  2 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ  ..............................................................................  3 

2 การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูล ................................................................  4 

2.1 ข้อมูลเชิงลึกลวดลายอาหรับ  ............................................................  4 

2.2 ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์  .......................................................  21 

2.3 กระบวนการสู่ผลงานเครื่องประดับ  ..................................................  24 

3 กระบวนการออกแบบ  ........................................................................................  27 

3.1 แนวทางการออกแบบ .......................................................................  27 

3.2 ความไม่สมบูรณ์แบบของลวดลาย  ....................................................  28 

3.3 การแสดงออกของความไม่สมบูรณ์แบบ  ...........................................  34 

3.4 สรุปข้อมูลทัศนธาตุ และประเภทลวดลายที่น ามาใช้  .........................  35 

4 ผลการทดลองวัสดุและแนวทางการออกแบบ .......................................................  46 

4.1 กระบวนการออกแบบภาพร่าง 2 มิต ิ.................................................  46 

4.2 กลไกในงานเครื่องประดับท่ีสอดคล้องต่อแนวความคิด ......................  48 

4.3 การสรุปแบบเพื่อน าไปสู่การผลิตชิ้นงานจริง ......................................  57 



11 

บทที่ หน้า 

4.4 การทดลองท าต้นแบบ 3 มิติ ..............................................................  64 

4.5 การเขียนแบบ 2 มิติ ..........................................................................  67 

4.6 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน  ....................................................................  74  

4.7 สรุปผลการทดลองวัสดุและแนวทางการออกแบบ ............................... 81 

5 ผลงานเครื่องประดับ  ...........................................................................................  82 

5.1 ผลงานเครื่องประดับ ..........................................................................  82 

5.2 การสวมใส่เครื่องประดับ  ..................................................................  88 

6 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ...............................................................................  94 

รายการอ้างอิง  .....................................................................................................................  96 
ภาคผนวก  ...........................................................................................................................  97 
            ภาคผนวก ก ใบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์  ................................................................  98 
ประวัติผู้เขียน …………………………………………………………………………………………………………. 103 

  

 



12 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หน้า 

2.1 ประเภทรูปแบบของลวดลายอาหรับ ....................................................................  11 

3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างต าแหน่งบนร่างกายและการวางลายบนสถาปัตยกรรม ......  39 

3.2 วัสดุที่ตอบสนองต่อการแสดงออกในผลงาน..........................................................  43 

  

ญ 



13 
 

 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่ หน้า 
  1.1      ความผิดพลาดจากฝีมือมนุษย์ในลวดลายอาหรับ……………………………………………. 1 

2.1 ลวดลายอาหรับ ....................................................................................................  4 
2.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างลวดลาย ..........................................................................  7 
2.3 การสร้างลวดลาย 1 ..............................................................................................  8 
2.4 การสร้างลวดลาย 2 ..............................................................................................  8 
2.5 การสร้างลวดลาย 3 ..............................................................................................  8 
2.6 การสร้างลวดลาย 4 ..............................................................................................  9 
2.7 การสร้างลวดลาย 5 ..............................................................................................  9 
2.8 การสร้างลวดลาย 6 ..............................................................................................  9 
2.9 การสร้างลวดลาย 7 ..............................................................................................  10 
2.10 การสร้างลวดลาย 8 ..............................................................................................  10 
2.11 ประเภทของลวดลาย ............................................................................................  11 
2.12  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบลวดลายอาหรับ...........................................................  15 
2.13 ความผิดพลาดในลวดลาย 1 .................................................................................  16 
2.14 ความผิดพลาดในลวดลาย 2 .................................................................................  16 
2.15 ความผิดพลาดในลวดลาย 3 .................................................................................  17 
2.16 ความผิดพลาดในลวดลาย 4 .................................................................................  17 
2.17 แผนผังแสดงความผิดพลาดในลวดลายจากฝีมือมนุษย์ .........................................  18 
2.18 แผนผังแสดงการวิเคราะห์แนวคิดลวดลายอาหรับ ................................................  21 
2.19 ความไม่สมบูรณ์แบบใสนความสมบูรณ์แบบ .........................................................  23 
2.20 แผนผังสรุปแนวความคิดจากข้อมูลเบื้องต้น .........................................................  23 
2.21 แผนผังแสดงการสรุปวิธีคิดจากข้อมูลสู่การสร้างแนวทางการออกแบบ .................  26 
3.1  แผนผังแสดงแนวทางการออกแบบ .......................................................................  27 
3.2 ความผิดพลาดของลวดลายอันเกิดจากพ้ืนที่ในการวางลาย ...................................  28 
3.3 ความผิดพลาดของลวดลายอันเกิดจากรายละเอียดภายในลวดลาย ......................  29 

  

ฎ 



14 

ภาพที่ หน้า 
3.4 ลักษณะการตกแต่งบริเวณโดม .............................................................................  30 
3.5 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 1 ....................................................................  30 
3.6 ลักษณะการตกแต่งบริเวณหออะซาน ...................................................................  31 
3.7 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 2  ..................................................................  31 
3.8 ลักษณะการตกแต่งบริเวณซุ้มประตู .....................................................................  32 
3.9 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 3 ....................................................................  32 
3.10 ลักษณะการตกแต่งบริเวณฝาผนัง ........................................................................  33 
3.11  ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 4.....................................................................  33 
3.12  ลักษณะกลไกท่ีสนใจ.............................................................................................  .  34 
3.13  การจ าลองกลไกด้วยกระดาษ ทองเหลือง และไม้..................................................  35 
3.14     ลวดลายเรขาคณิต.................................................................................................    36  

3.15     ลวดลายพรรณไม้............................................... ....................................................   36 

3.16     ลักษณะสีที่เลือกใช้................................................................................................    37 

3.17     ผลงานเย็บปักถักร้อยที่ข้าพสนใจ.........................................................................   45 

4.1       ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 1..............................   46 

4.2       ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 2..............................   47 

4.3       ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 3..............................   47 

4.4      ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 4................................   48 

4.5      รูปแบบกลไกล 3 แบบที่ทดลองขึ้น.........................................................................   49 

4.6     ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 1 (1)......................   49 

4.7     ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกลในแนวทางที่ 1 (2)....................   50 

4.8     ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 2 (1).......................   51 

4.9     ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 2 (2).......................   52 

4.10   ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 3.............................   53 

4.11   ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกลในแนวทางที่ 4..........................   54 

4.12   ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางที่เลือกน ามาใช้ 1....................   55 

4.13   ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางที่ เลือกน ามาใช้ 2....................   55 

4.14   ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางที่เลือกน ามาใช้ 3....................   56   



15 
 

 

ภาพที่ หน้า 
4.15   ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางที่เลือกน ามาใช้ 4..............    56 

4.16   เครื่องประดับชุดที่ 1...........................................................................................     57 

4.17   เครื่องประดับชุดที่ 2...........................................................................................     58 

4.18   เครื่องประดับชุดที่ 3..........................................................................................      59 

4.19  ภาพ 3 มิติ สร้อยติดคอ (Choker) ขนาดใหญ่ ......................................................  60 
4.20  ภาพ 3 มิติ ก าไลข้อมือ 1  ....................................................................................  60 
4.21  ภาพ 3 มิติ ก าไลข้อมือ 2 ....................................................................................  61 
4.22  ภาพ 3 มิติ สร้อยคอแบบยาว ...............................................................................  61 
4.23  ภาพ 3 มิติ สร้อยติดคอ (Choker) 1 ....................................................................  62 
4.24  ภาพ 3 มิติ สร้อยคอแบบยาว และ สร้อยติดคอ (Choker) 2 ...............................  62 
4.25  ภาพ 3  มิติ สร้อยคอแบบยาว และ สร้อยติดคอ (Choker) 3 ..............................  62 
4.26  ภาพ 3 มิติ ต่างหูยาว ...........................................................................................  63 
4.27  ภาพ 3 มิติ ต่างหูแบบหนีบหู (cuff) .....................................................................  63 
4.28  ภาพ 3 มิติ ต่างหู .................................................................................................  63 
4.29  ภาพ 3 มิติ เครื่องประดับศีรษะ (Headdress) .....................................................  64 
4.30  ภาพ 3 มิติ ส่วนประกอบสร้อยเกาะไหล่ (shoulder necklace) .........................  64 
4.31  ต้นแบบ 3 มิติต่างหูทั้ง 3 รูปแบบ ........................................................................  64 
4.32  ต้นแบบ 3 มิติ สร้อยเกาะไหล่ (shoulder necklace) (1) ...................................  65 
4.33  ต้นแบบ 3 มิติ สร้อยเกาะไหล่ (shoulder necklace) (2) ...................................  65 
4.34  ต้นแบบ 3 มิติ สร้อยคอยาว .................................................................................  65 
4.35  ต้นแบบ 3 มิติ ก าไล และ สร้อยติดคอ (Choker) .................................................  66 
4.36  ต้นแบบ 3 มิติก าไล ..............................................................................................  66 
4.37  ต้นแบบ 3 มิติ สร้อยติดคอ (Choker) ขนาดใหญ่ .................................................  66 
4.38  ต้นแบบ 3 มิติ เครื่องประดับศีรษะ (Headdress) ................................................  67 
4.39 เขียนแบบก าไลข้อมือ 1 .......................................................................................  67 
4.40  เขียนแบบก าไลข้อมือ 2 .......................................................................................  68 
4.41  เขียนแบบสร้อยติดคอ (Choker) 1 ......................................................................  68 

  4.42 เขียนแบบสร้อยคอแบบยาว..................................................................................  .  69 
  4.43  เขียนแบบ Headdress ........................................................................................  70 



16 
 

 

ภาพที่ หน้า 
4.44  เขียนแบบชิ้นส่วน Headdress ............................................................................  70 
4.45  เขียนแบบชิ้นส่วนสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 1 ................................  71 
4.46  เขียนแบบชิ้นส่วสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 2 ...................................  71 
4.47  เขียนแบบชิ้นส่วสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 3 ...................................  72 
4.48  เขียนแบบต่างหูแบบหนีบหู (Ear Cuff) 1 .............................................................  72 
4.49  เขียนแบบต่างหูแบบหนีบหู (Ear Cuff) 2 .............................................................  73 
4.50  เขียนแบบต่างหูแบบยาว ......................................................................................  73 
4.51  เขียนแบบชิ้นส่วนสร้อยติดคอ (Choker) ..............................................................  74 
4.52  กัดกรดชิ้นส่วนที่จะฉลุ เพ่ือเป็นแนวทางในการเซาะร่องก่อนพับ ..........................  74 
4.53  ชิ้นส่วนที่ได้จากการฉลุ .........................................................................................  75 
4.54  เซาะร่องด้วยตะไบสามเหลี่ยมเพ่ือพับแผ่นทองเหลืองให้เป็นทรง V ......................  75 
4.55  เชื่อมประกอบชิ้นส่วนที่พับเข้าด้วยกัน .................................................................  75 
4.56  ส่วนประกอบที่ได้จากการเชื่อม ............................................................................  75 
4.57  ขึ้นต้นแบบในคอมพิวเตอร์ ...................................................................................  76 
4.58  ปริ้นต้นแบบทุกชิ้นส่วนเพื่อน าไปหล่อออกมาเป็นเนื้อโลหะ ..................................  76 
4.59  ประกอบบางชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ...........................................................................  76 
4.60  น าชิ้นส่วนของต่างหูมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อม ....................................  77 
4.61  ชิ้นส่วนต่างหูที่ประกอบเสร็จเรียบร้อย .................................................................  77 
4.62  เชื่อมตัวที่แสดงความผิดพลาดเข้าด้วยกัน ............................................................  78 
4.63  ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันด้วยการร้อยห่วง ...............................................  78 
4.64  ภาพรวมการประกอบเครื่องประดับศีรษะ (Headdress) .....................................  78 
4.65  ประกอบชิ้นส่วนสร้อยติดคอ (Choker) ด้วยการมัดลวดและร้อยห่วง ..................  79 
4.66  ประกอบชิ้นส่วนก าไล และสร้อยติดคอ (Choker) ด้วยบานพับ ...........................  79 
4.67  ก าไลที่ประกอบเรียบร้อย .....................................................................................  79 
4.68  ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน .........................................................................  80 
4.69  ขิ้นส่วนที่ประกอบเสร็จแล้ว ..................................................................................  80 
4.70  ชิ้นส่วนที่เชื่อมประกอบเป็นก าไลเรียบร้อย ...........................................................  80 
4.71  เครื่องประดับทั้งหมดที่ประกอบเรียบร้อยก่อนน าไปชุบ และลงยา .......................  81 
4.72  มุขเทียม และ เปลือกหอยที่เจียให้ได้รูปทรง ........................................................  81 
5.1  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 1 .............................................................................  82 



17 
 

 

ภาพที่ หน้า 
5.2  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 2 .............................................................................  83 
5.3  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 3 .............................................................................  83 
5.4  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 4 .............................................................................  84 
5.5  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 5 .............................................................................  84 
5.6  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 6 .............................................................................  85 
5.7  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 7 .............................................................................  85 
5.8  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 8 .............................................................................  86 
5.9  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 9 .............................................................................  86 
5.10  ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 10 ...........................................................................  87 
5.11  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 1 .................................................................  88 
5.12  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 2 .................................................................  88 
5.13  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 3 .................................................................  89 
5.14  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 4 .................................................................  90 
5.15  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 5 .................................................................  91 
5.16  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 6 .................................................................  92 
5.17  การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 7 .................................................................  92 
5.18 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 8 .................................................................  93



1 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ทุกคนล้วนพยายามดิ้นรนที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีความ
เข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบนั้นน าพามาซึ่งความสุขที่แท้จริง ข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลหนึ่งที่แสวงหาสิ่งเติม
เต็มความไม่สมบูรณ์แบบให้แก่ตัวเอง แต่ยิ่งค้นหาเท่าไรกลับเจอแต่ความไม่จบสิ้น ความสมบูรณ์แบบ
ก็เป็นรูปแบบการแสดงออกอย่างหนึ่งในผลงานศิลปะหลากหลายประเภท ข้าพเจ้ามองเห็นว่า 
“ลวดลายอาหรับ” ซึ่งเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่มีลวดลายสวยงามตระการตา มองเห็นถึงความ
สมบูรณ์แบบแน่นเต็มของลวดลาย แต่เมื่อสังเกตดูแท้จริงแล้วการสร้างลวดลายเหล่านี้ยังมีค วาม
ผิดพลาดที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นฝีมือมนุษย์ ร่องรอย รูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลงานที่แตกต่างจาก
เครื่องจักรที่จะมีความสม่ าเสมอสมบูรณ์แบบแต่ไร้ชีวิตชีวา เพ่ือน าเสนอสิ่งเหล่านี้ออกมาในฐานะ
ความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากการเป็นเครื่องจักร ดังนั้นลวดลายอาหรับจึงแสดงออกถึงความสมบูรณ์
แบบที่ไม่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์ และมนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบได้ จากการถ่ายทอด
ความงามของลวดลายอาหรับผ่านฝีมือมนุษย์นี้ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจเรื่องการน าเสนอ
ความเป็นจริงของโลกให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง 

 

  
ภาพที่ 1.1 ความผิดพลาดจากฝีมือมนุษย์ในลวดลายอาหรับ 

(ที่มา : http://www.geometricdesign.co.uk/perfect.htm) 
 ลวดลายอาหรับที่คนทั่วไปมักคิดว่าสมบูรณ์แบบแต่กลับพบความผิดพลาดซ่อนอยู่เป็นหนึ่งใน
ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ (ภาพที่ 1.1) โดยตัวลวดลายเองถูกออกแบบมาเพ่ือให้แสดงออก
ถึงความสมบูรณ์แบบแน่นเต็ม แต่เมื่อแสดงออกผ่านฝีมือมนุษย์ รูปแบบต่างๆ ร่องรอยความผิดพลาด

  

http://www.geometricdesign.co.uk/perfect.htm
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ก็ยังมีปรากฏให้เห็น ซึ่งข้าพเจ้ามองเห็น เสน่ห์ความงามที่เกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์แบบนี้  ความ
เป็นธรรมชาติ มีจุดเริ่มต้น ไม่ดูแข็งกระด้าง มีชีวิตชีวา มีความเป็นงานหัตถศิลป์มากกว่างาน
อุตสาหกรรม ด้วยความซับซ้อนแน่นเต็มของลวดลายจึงสามารถลวงตาความไม่สมบูรณ์แบบที่ เกิดขึ้น
ได้ ลวดลายอาหรับจึงสามารถถ่ายทอดให้มนุษย์เข้าใจและตระหนักถึงความจริงที่โลกของเราไม่ได้
สมบูรณ์แบบ เราอาจจะพยายามค้นหาความสมบูรณ์แบบเพื่อตนเอง หลงใหลไปกับกระแสนิยม อยาก
ได้อยากมี อยากเพียบพร้อมเหมือนคนอ่ืนๆ แต่สุดท้ายแล้วกลับพบว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง 
ความสมบูรณ์แบบจึงเสมือนเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ที่ท าให้เกิดการไขว่คว้าไม่มีที่สิ้นสุด หากเรามองเห็น
ความเป็นจริงในภาพลวงนี้เราจะพบความงามในความไม่สมบูรณ์แบบที่ท าให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ได้
นั่นเอง 
 ด้วยความประทับใจในลวดลายอาหรับที่สะท้อนให้เห็นความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบผ่าน
ความเป็นฝีมือ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผ่านการเป็นผลงาน
เครื่องประดับ ที่นอกเหนือจะใช้ตกแต่งร่างกายของมนุษย์ได้แล้ว ยังสามารถตกแต่งจิตใจ สามารถ
เป็นเครื่องถ่ายทอดเสน่ห์ความงามในเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบอันเป็นความจริ งของมนุษย์โดยมี
ร่างกายเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราว เพ่ือตอบสนองต่อข้าพเจ้าให้เข้าถึงความงามอันเกิดจาก
ความไม่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตที่
ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ลวงตามนุษย์ ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้ ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ลักษณะของลวดลาย ดัดแปลง เพ่ิมเติมมิติเพ่ือถ่ายทอดลักษณะการลวงตาผ่านการจัดการ
ทางองค์ประกอบและทัศนศิลป์ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับสะท้อนความคิดความประทับใจในความงดงามที่ไม่สมบูรณ์
แบบของลวดลายอาหรับ แรงบันดาลใจจากเสน่ห์งานหัตถศิลป์ ความเป็นธรรมชาติที่ไม่แข็งกระด้าง 
ที่ตอบสนองแนวคิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ที่ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ 
ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้ 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

1.3.1 ข้อมูลเชิงลึกของลวดลายอาหรับ 
1.3.2 ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ 
1.3.3 กระบวนการลวงตาสู่ผลงานเครื่องประดับ 
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1.4 แนวทางการแก้ปัญหา 
1.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลังของลวดลายอาหรับ ที่มาและความส าคัญของลวดลาย

อาหรับ วิธีการสร้างลวดลาย ความผิดพลาดในลวดลายอิสลาม ความเชื่อมโยงต่อ
ปัจจัยอื่นๆพร้อมทั้งสรุปแนวคิด 

1.4.2 วิเคราะห์เรื่องความสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบคืออะไร ความไม่สมบูรณ์แบบ
ในความสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งสรุปแนวคิด 

1.4.3 วิเคราะห์แนวทางการศึกษา ความหมายเชิงสร้างสรรค์ของเครื่องประดับ ความ
เชื่อมโยงสู่งานเครื่องประดับ มุมมองเครื่องประดับต่อมนุษย์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชิ้นงาน กับร่างกาย) 

1.4.4 ศึกษาทัศนธาตุต่างๆ วัสดุและเทคนิคในมิติลวงตา 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
  1.5.1    หาข้อมูลเบื้องหลังของลวดลายหรับ 
  1.5.2    หาข้อมูลลักษณะต่างๆของลวดลายอาหรับ 
  1.5.3    หาข้อมูลทัศนธาตุต่างๆ วัสดุ และเทคนิคท่ีน าเสนอในมิติลวงตา 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ผลงานเครื่องประดับสะท้อนความคิดความประทับใจในความงดงามที่ไม่สมบูรณ์
แบบของลวดลายอาหรับ แรงบันดาลใจจากสเน่ห์งาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ลักษณะของลวดลาย ดัดแปลง เพ่ิมเติมมิติเพ่ือถ่ายทอดลักษณะการลวงตาผ่านการ
จัดการทางองค์ประกอบและทัศนศิลป์ 
ได้ผลงานเครื่องประดับที่ตอบสนองแนวคิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ที่
ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้ เพ่ือให้
ข้าพเจ้าเข้าถึงความงามอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน
ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในความเป็นจริง

1.6.1 

1.6.2 
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บทที่ 2 

การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูล 

2.1 ข้อมูลเชิงลึกของลวดลายอาหรับ 

 2.1.1 ที่มาและความส าคัญของลวดลายอาหรับ 

 

ภาพที่ 2.1 ลวดลายอาหรับ 

(ที่มา : http://3dhouse.ir/wp-content/uploads/2014/12/3dhouse-34.jpg ) 

ลายอาหรับ หรือ ลายอะราเบสก์ (อังกฤษ: Arabesque)1 คือลวดลายตกแต่งที่มีลักษณะเป็น

ลวดลายเรขาคณิต หรือลวดลายวิจิตรที่ท าซ้ าซ้อนเรียงกันเป็นแนวที่มักจะเลียนแบบพรรณไม้หรือ

สัตว์“ลายอาหรับ” หรือ “Arabesques” ตามชื่อแล้วคือลักษณะลวดลายของศิลปะอิสลามที่พบใน

การตกแต่งผนังมัสยิด ลวดลายที่เป็นทรงเรขาคณิตเป็นลวดลายที่เลือกใช้จากพ้ืนฐานทัศนของอิสลาม

ที่มีต่อโลก ส าหรับชาวมุสลิมแล้วลวดลายทรงการตกแต่งดังว่าเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องเลยไปจากโลกท่ี

                                                           
1 ลายอาหรับ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ลายอาหรับ 

(วันที่สืบค้นข้อมูล 16 ธันวาคม พ.ศ.2558) 
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เราอยู่ หรือเป็นลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่สิ้นสุด ฉะนั้นศิลปินอาหรับจึงสื่อ

ความหมายของจิตวิญญาณโดยไม่ใช้ไอคอนเช่นที่ใช้ในศิลปะของคริสต์ศาสนา ลวดลาย arabesque 

นี้ นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานว่า ชาวอาหรับมีแรงบันดาลใจจาก ดินแดนในฝัน ที่เต็มไปด้วย

พรรณไม้และอุดมสมบูรณ์ ฉ่ าเย็น เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของตะวันออกกลางมีลักษณะแห้งแล้ง

และมีพรรณพืชไม่มากนัก 

ถ้ามีลวดลายที่ผิดไปก็อาจจะเป็นการจงใจท าของศิลปินเพ่ือที่จะแสดงถึงความถ่อมตัวของ

ศิลปินผู้ที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทรงเป็นผู้ที่สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบได้  

งานศิลปะเชิงเรขาคณิตในรูปแบบเชิงอาหรับไม่ได้ใช้กันโดยทั่วไปในตะวันออกกลาง หรือ 

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนมาจนกระทั่งถึงสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของยุคทองของอิสลาม ในช่วงนั้นหนังสือ

คณิตศาสตร์ของกรีกโบราณและอินเดียได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับที่ “หอสมุดแห่งปัญญา” 

( الحكمة بيت  - House of Wisdom) หรือ “บัยต อัล หิกมะห์” ในแบกแดดที่เป็นศูนย์กลางของ

การศึกษาการปรัชญาของโลกมุสลิม เช่นเดียวกับยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในยุโรปที่ตามมา ความรู้ทางด้าน

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วรรณกรรม และ ประวัติศาสตร์เผยแพร่เข้าไปในสังคมของมุสลิมอย่าง

แพร่หลาย 

งานของนักปราชย์โบราณเช่นเพลโต, ยูคลิด, อารยภาตะ (Aryabhata) และ พราหมคุปตะ 

(Brahmagupta) ได้รับการศึกษากันอย่างแพร่หลายในบรรดาผู้มีการศึกษา และ มีการท าการค้นคว้า

เพ่ิมเติมเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของศาสนาอิสลามในการค านวณ

กิบลัต และ เวลาประกอบกิจละหมาด และ รอมะฎอน ปรัชญาของเพลโตที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของ

ความเป็นจริงที่แยกออกไปจากสิ่งอ่ืนที่เป็นความเป็นจริงอันสมบูรณ์แบบทั้งในทางรูปทรง และ 

ลักษณะ, ทฤษฎีเรขาคณิตของยูคลิดที่ขยายความโดยอัล-อับบาส อิบุน ซาอิด อัล-ยาวารี (  العباس

الجوهري سعيد بن  - Al-Abbās ibn Said al-Jawharī) (ราว ค.ศ. 800–ค.ศ. 860) ใน “ความเห็น

เกี่ยวกับทฤษฎีของยูคลิด”, ตรีโกณมิติโดยอารยภาตะและพราหมณคุปตะที่ขยายความโดยอัลคอ

วาริซมีย์ ( خوارزمی موسی بن محمد  - Al-Khwārizmī) (ค.ศ. 780[7][8][9]-ค.ศ. 850) และการ

พัฒนาทฤษฎีเรขาคณิตทรงกลม โดย อบู อัล-วาฟะ บูซะยานี ( بوزجانی ابوالوفا  - Abū al-Wafā' 

Būzjānī) (ราว ค.ศ. 940–ค.ศ. 998) 
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และทฤษฎีตรีโกณมิติทรงกลม โดย อัล-ไจยานี (Al-Jayyani) (ราว ค.ศ. 989–ค.ศ. 998) ใน

การก าหนดกิบลัต และ เวลาประกอบกิจละหมาด และ รอมะฎอน ต่างก็เป็นพื้นฐานที่เป็นแรงผลักดัน

ในการสร้าง “ลวดลายอาหรับ” ด้วยกันทั้งสิ้น 

ลักษณะลวดลายและสัญลักษณ์ 

ลวดลายอาหรับประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิตที่ต่อเนื่องติดกันไปที่บางครั้งก็จะสลับด้วย

อักษรวิจิตร ริชาร์ด เอ็ททิงเฮาเซนบรรยายลวดลายอาหรับว่าเป็น “ลวดลายพืชพรรณที่ประกอบด้วย

ลายใบปาล์มครึ่ง...และเต็ม ที่เป็นลวดลายที่ต่อเนื่องติดต่อกันไปอันไม่จบไม่สิ้น...ที่แต่ละใบงอก

ออกมาจากปลายใบก่อนหน้านั้น” ส าหรับผู้ที่ถือปรัชญาของอิสลามลวดลายอาหรับคือสัญลักษณ์

ของสหศรัทธาและวัฒนธรรมของหลักปรัชญาของศาสนาอิสลาม 

องค์ประกอบสองประการ 

“ลวดลายอาหรับ” มีองค์ประกอบสององค์ องค์ประกอบแรกคือหลักการที่ใช้ในการรักษา

ความเป็นระบบของโลก หลักการนี้รวมทั้งหลักการพ้ืนฐานที่ท าให้วัตถุมีโครงสร้างที่ดีและมั่นคง 

นอกจากนั้นก็เพ่ือความสวยงาม องค์ประกอบแรกลายเรขาคณิตแต่ละลายที่ท าซ้ าก็จะมีความหมาย

เป็นสัญลักษณ์ในตัว เช่นสี่ เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสี่ด้านเป็นสัญลักษณ์ของธาตุหลักสี่อย่างที่มี

ความส าคัญต่อธรรมชาติเท่าๆ กัน คือ ดิน น้ า ลม และ ไฟ ถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปโลกที่เราเห็น

อยู่ที่ใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมภายในสี่เหลี่ยมก็จะสลายตัวและไม่อาจจะด ารงตัวอยู่ได้ องค์ประกอบที่

สองมีรากฐานมาจากรูปทรงธรรมชาติของพืชพรรณต่างๆ องค์ประกอบนี้คือคุณสมบัติของความเป็น

สตรีของการเป็นผู้ให้ก าเนิด นอกจากนั้นจากการส ารวจลวดลายอาหรับแล้วบางครั้งก็อาจจะกล่าวได้

ว่านอกจากองค์ประกอบสองประการดังกล่าวแล้วก็ยังอาจจะมีองค์ประกอบที่สามซึ่งก็คืออักษรวิจิตร

อาหรับ 

บทบาท 

 ลวดลายอาหรับอาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ งานศิลปะในขณะเดียวกันก็เป็น

งานทางคณิตศาสตร์ที่ลงตัวที่ดูแล้วมีความงดงามและเป็นสัญลักษณ์ ความเป็นสองภาคของลวดลาย

อาหรับท าให้แบ่งได้อีกเป็นศิลปะทางศาสนา และ ศิลปะของสาธารณชน แต่ส าหรับชาวมุสลิมบาง

ท่านสองสิ่งนี้ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะศิลปะทุกรูปทุกแบบ  โลกที่เราอยู่ คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ต่างก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสิ่งเดียวกัน - คือพระประสงค์
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ของพระเจ้าที่ทรงแสดงออกมาจากสิ่งที่ทรงสร้าง หรืออีกแนวคิดหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่ามนุษย์เรา

อาจจะเขียนรูปทรงเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นเป็นลวดลายอาหรับขึ้น แต่รูปทรงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

แล้วในการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น 

ความมีแบบแผนและความเป็นเอกภาพ 

งานลวดลายอาหรับที่สร้างในบริเวณต่างๆ จะมีความคล้ายคลึงกัน อันที่จริงแล้วความ

คล้ายคลึงกันดังว่าเห็นได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นลวดลายอาหรับ

ประเภทใดหรือสมัยใด ซึ่งมีสาเหตุมาจากคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างงานดังกล่าว

เป็นสิ่งที่เป็นสากล 

ฉะนั้นส าหรับมุสลิมโดยทั่วไปงานศิลปะที่ดีที่สุดสามารถสร้างขึ้นโดยมนุษย์เพ่ือใช้ในมัสยิดคือ

งานศิลปะที่แสดงความมีแบบแผนและความเป็นเอกภาพเป็นพื้นฐาน ความมีแบบแผนและความเป็น

เอกภาพของโลกที่เราอยู่เชื่อกันว่าเป็นเพียงเงาสะท้อนของโลกของจิตวิญญาณซึ่งตามความเชื่อของ

มุสลิมแล้วคือสถานที่ที่ความเป็นจริงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เท่านั้น ฉะนั้นการใช้รูปทรงเรขาคณิตจึงเป็น

การแสดงออกความเป็นจริงอันสมบูรณ์เพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างถูกบดบังด้วยบาปของมนุษย์ 

 

2.1.2 วิธีการสร้างลวดลายอาหรับ 

 

ภาพที่ 2.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างลวดลาย 

(ที่มา : https://bookofresearch.wordpress.com/2015/06/13/the-complex-

geometry-of-islamic-architectural-design-and-how-they-can-be-created-with-just-a-

compass-and-a-ruler/) 
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 ลวดลายอาหรับมีวิธีการสร้างจากพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือรูปทรงเรขาคณิตนั่นเอง 

ความมหัศจรรย์ของลวดลายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแลดูซับซ้อนขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเส้นโครงสร้างที่

เกิดข้ึนจากการวาดด้วยเพียงวงเวียน และไม้บรรทัดเท่านั้น ดังนั้นลวดลายต่างๆจึงมีการเริ่มต้นจากจุด

ศูนย์กลาง มีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่องกัน วิธีการสร้างลวดลาย (ภาพที่2.3-2.10) นี้สอนเรา

ในเรื่องการสร้างผลงานจากสิ่งที่มาจากความธรรมดา แต่ก่อให้เกิดลวดลายที่หลากหลายนับไม่ถ้วน 

 

ภาพที่ 2.3 การสร้างลวดลาย 1 

เริ่มต้นจากการวาดวงกลมจากวงเวียน แล้วแบ่งเป็น 12 ส่วนเท่าๆกัน หลังจากนั้นเริ่มวาดเส้นโค้งจาก

มุมของสี่เหลี่ยมทั้ง 4 มุมแล้วจะได้เป็นส่วนของวงกลมทั้งหมด 4 ส่วน 

 

ภาพที่ 2.4 การสร้างลวดลาย 2 

เพ่ิมวงกลมลงไปภายในพ้ืนที่ตรงกลาง แล้วลากเส้นตรงจากจุดตัดระหว่างวงกลม และสี่เหลี่ยม 

 

ภาพที่ 2.5 การสร้างลวดลาย 3 
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เมื่อลวดลายเริ่มซับซ้อนเราอาจจะวงกลมจุดตัดของเส้นต่างๆไว้ก่อนเพ่ือมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 2.6 การสร้างลวดลาย 4 

วาดเส้นต่อจากจุดต่างๆเพ่ิมข้ึน ความซับซ้อนของเส้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้น 

 

ภาพที่ 2.7 การสร้างลวดลาย 5 

หลังจากนั้นเราจะเริ่มหาเส้นที่จะใช้เป็นโครงของลายที่เราต้องการ 

 

ภาพที่ 2.8 การสร้างลวดลาย 6 
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ภาพที่ 2.9 การสร้างลวดลาย 7  

เมื่อได้โครงของลวดลายโดยรวมก็จะได้เป็นแพทเทิร์น 1 หน่วยที่เมื่อน าไปซ้ าต่อไปเรื่อยๆจะเกิดเป็น

แพทเทริน์ขนาดใหญ่นั่นเอง 

 

ภาพที่ 2.10 การสร้างลวดลาย 8 

ดังนั้นเบื้องต้นของการสร้างลวดลายอาหรับนี้ คือ การสร้างเส้นโครงสร้างจากไม้บรรทัดและวงเวียน 

เมื่อได้ลวดลายที่ต้องการก็ลบโครงเส้นต่างๆออกนั่นเอง 
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ประเภทการเกิดของลวดลาย 

 

ภาพที่ 2.11 ประเภทของลวดลาย  

(ที่มา : https://bookofresearch.wordpress.com/2015/06/13/the-complex-

geometry-of-islamic-architectural-design-and-how-they-can-be-created-with-just-a-

compass-and-a-ruler/ ) 

เรขาคณิตอิสลามส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการสร้างรูปหลายเหลี่ยม เช่น หกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม 

รูปหลายเหลี่ยมดาวจึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของรูปแบบเรขาคณิตอิสลามที่ถูกสร้างขึ้นโดยการ

เชื่อมต่อจุดของรูปหลายเหลี่ยม (ตารางที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ประเภทรูปแบบของลวดลายอาหรับ 

ชื่อยุค รูปแบบ วัสดุ สถานที่ที่พบ 

1. Umayyad 
(660-750 CE) 
 

- ลวดลายพรรณพืช 
ดอกไม้ที่มาจากไบเซน
ไทน์ 
- ลวดลายเรขาคณิต
เล็กน้อยมากๆ 

- ปูนปั้น 
- โมเสค 
- การระบายสี 
 

 
Dome of rock 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ชื่อ รูปแบบ วัสดุ สถานที่ที่พบ 

2.Abbasids (750-
1258 CE) 
 

- ลวดลายพรรณพืช 
- ลวดลายเรขาคณิต
เพ่ิมข้ึน 
- 6 / 8 เหลี่ยม 
- ความซับซ้อนเพ่ิม
มากขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจน
มากนัก 

- การระบายสี 
- แกะสลักไม้ 
หิน และปูน 
- ปั้นดิน
เหนียว 
- งานก่ออิฐ 

 
The great mosque of 
Kairouan 

 
 
 
 
 

3. Fatimid (909-
1171 CE) 
 

- ลวดลายเรขาคณิต
เป็นหลัก 
- มีลวดลายพรรณไม้
เล็กน้อย 
- มีการใช้ตัวอักษร
อาหรับ 
- องค์ประกอบแบบ
เดี่ยวยังไม่แน่นเต็ม 

- งานปูนปั้น 
 

 
Al-aqmar mosque 

4. Sljuk (1038-
1194 CE): first 
artistic 
movement 
 

- ลวดลายเรขาคณิต
เพียงอย่างเดียว 
- 6/7/8/10 เหลี่ยม 
- รูปทรงกุหลาบ และ 
ดาวเป็นหลัก 
 

- งานปูนปั้น 
 

 
Tower of Kharaqan in 
Qazvin 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr5
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ชื่อ รูปแบบ วัสดุ สถานที่ที่พบ 

5. Mamluk 
(1250-1517 CE): 
second artic 
movement 
 

- 6/8/12 เหลี่ยม 
- มีการผสมผสานของ
รูปทรงหลากหลาย
เหลี่ยมมากขึ้น 
-มีความซับซ้อนทาง
เรขาคณิตมากขึ้น 

- ปูนปั้น 
- แกะสลักไม้ 
- การระบายสี 

 
Mosque of Al-Nasir 
Mohammad 

 
Qaybtay Mosque 

6. Ottoman 
(1290-1923 CE) 
 

- ลวดลายพรรณพืช 
พรรณไม้ภายใน
ลวดลายเรขาคณิต 
- 6/5/10/12 เหลี่ยม
บน 8/16 เหลี่ยม 
-มีความซับซ้อน 

- ปูนปั้น 
- แกะสลักไม้ 
- โมเสค  

Yesil Mosque in Bursa 
 
 

7. Safavid (1501-
1736 CE) 
 

- 8/10 เหลี่ยม  
- ด้านในรูปทรง
เรขาคณิตมีลวดลาย
พรรณไม้แน่นเต็ม 
 

- งาน
กระเบื้อง 
- งานอิฐ 
- งานแกะสลัก
ปูน ไม้ 
- กระจกสี 

 
Ali-Qapu Palace, Chehel-
Sutun Palace 

 
Hakim Mosque of Isfahan, 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr8
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr9
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ชื่อ รูปแบบ วัสดุ สถานที่ที่พบ 

8. Mughal (1526-
1737 CE) 
 

- ลวดลายพรรณไม้ใช้
น้อยลงเรื่อยๆ 
มีการใช้รูปทรง
เรขาคณิตเป็นหลักมาก
ยิ่งขึ้น 
- 6/8 เหลี่ยม 
- เน้นการใช้รูป 10 
เหลี่ยม 
- ลดการใช้รูปทรง
หลายเหลี่ยมที่ซับซ้อน 

- การระบายสี 
- กระเบื้อง 
- ใช้หินทราย 
หินออ่อน 
 

 
Humayun Tomb in Delhi 

 

9. Spain 
 

- รูปทรงเรขาคณิตไม่
ซับซ้อน 
- มีการตัดทอนให้เรียบ
ง่ายมากขึ้น 
- เน้นการใช้สี 

- กระเบื้องสี
เป็นหลัก 

 

 
Alhambra Palace in Spain 

 

ส่วนที่พบลวดลาย 

จากการสังเกตประเภทของลวดลายทั้งหมด ลวดลายมักใช้เพ่ือประดับตกแต่งสถานที่ 

สถาปัตยกรรมเป็นหลัก โดยรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่พบลวดลายได้ชัดเจนที่สุดมีดังภาพที่ 2.12 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263513000216#gr11
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กรอบประตู   โถงทางเดิน   

โดม   ฝาผนัง    

เสา   พ้ืน   

ภาพที่ 2.12 รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบลวดลายอาหรับ 

จากประเภทของลวดลายทั้งหมดนั้น ข้าพเจ้าได้มองเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และความมี

เสน่ห์ของลวดลายอาหรับ โดยลวดลายทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นในการสร้างจากพ้ืนฐานเดียวกันคือ

หลักการทางคณิตศาสตร์ ผ่านฝีมือของมนุษย์ ดังนั้นความสวยงามที่เกิดขึ้นจึงเป็นความสวยงามที่ผ่าน

การปรุงแต่งจากความเป็นมนุษย์ ที่อาจมีความผิดพลาด พลั้งเผลอบางประการภายในลวดลายที่สร้าง

ขึ้นนั่นเอง 
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2.1.3 ความผิดพลาดในลวดลายอิสลามจากฝีมือมนุษย์ 

 ตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงความผิดพลาดในลวดลาย (ภาพที่ 2.13-2.16)  

 

ภาพที่ 2.13 ความผิดพลาดในลวดลาย 1 

ความผิดพลาดของลวดลายบนสถาปัตรูปทรงโดม โดยความผิดพลาดนี้เกิดจากความผิดพลาดใน

รูปทรงเดี่ยวที่ท าให้เสียสมดุลรูปทรงโดยรวม 

 

ภาพที่ 2.14 ความผิดพลาดในลวดลาย 2 

ความผิดพลาดของลวดลายบนสถาปัตกรรมส่วนฝาผนัง โดยความผิดพลาดนี้เกิดจากการวางลวดลาย

ในขนาดกรอบที่ไม่เท่ากัน 
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ภาพที่ 2.15 ความผิดพลาดในลวดลาย 3 

ความผิดพลาดของลวดลายบนสถาปัตยกรรมประเภทเพดาน โดยความผิดพลาดนี้เกิดจากการต่อของ

ลวดลายที่ไม่เหมือนกัน 

 

ภาพที่ 2.16 ความผิดพลาดในลวดลาย 4 

ความผิดพลาดของลวดลายบนสถาปัตยกรรมประเภทฝาผนัง โดยความผิดพลาดนี้เกิดจากความ

พลั้งเผลอที่ท าให้ลวดลายไม่สมบูรณ์แบบ 

(ที่มา : http://www.geometricdesign.co.uk/perfect.htm ) 

น าไปสู่การแสดงเพ่ืออธิบายความหมายในแบบดั้งเดิมส าหรับความไม่ถูกต้องเพียงเล็ก ๆ 

น้อย ๆ ในการออกแบบทางเรขาคณิตที่ซับซ้อนของศิลปะอิสลาม ซึ่งความผิดพลาดนี้มักเกิดขึ้นที่

ความหนาของเส้น เส้นโครงและเส้นขอบ และความผิดพลาดในการระบายสีเล็กน้อย ความกว้างของ

เส้นขอบจะสิ้นสุดลงในด้านขนาดในหน่วยที่เล็กลงไปเสียจนท าให้ลักษณะรูปร่างแบบเดิมๆนั้นหายไป

อย่างสิ้นเชิง วิธีการแก้ปัญหาของเขาคือการวางเส้นขอบจนท าให้เส้นโครงสร้างนั้นวางไปตามแนว

ขอบของเส้นขอบนอก จากนั้นเขาก็รักษาความสมบูรณ์ของรูปทรงของกลุ่ม  แต่ยอมเสียสละความ

สมบูรณ์แบบของรูปแบบโดยรวม ซึ่งโดยล าดับแล้ว จะมีผลกระทบต่อชุดของลวดลายที่อยู่ข้างๆ

ทั้งหมด ท าให้รูปแบบของแพทเทิร์นมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากเดิมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นอย่าง

มาก 

http://www.geometricdesign.co.uk/perfect.htm
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สิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นในภาพรวมของลวดลายทั้งหมดนั้นคือการสร้างลวดลายผ่านฝีมือมนุษย์ 

ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากวงกลม การค่อยๆ เพ่ิมความซับซ้อนลงบนพ้ืนที่ เกิดเป็นสวดลายต่างๆนับไม่ถ้วน 

การได้น าลวดลายมาซ้ าจ านวน เพ่ือต่อกันไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นลวดลายที่มีความอลังการ โดย

ลวดลายทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นในการสร้างจากพ้ินฐานเดียวกันคือหลักการทางคณิตศาสตร์ ผ่านฝีมือ

ของมนุษย์ ดังนั้นความสวยงามที่เกิดขึ้นจึงเป็นความสวยงามที่ผ่านการปรุงแต่งจากความเป็นมนุษย์ ที่

อาจมีความผิดพลาด พลั้งเผลอบางประการภายในลวดลายที่สร้างขึ้น ข้าพเจ้ามองว่านี่คือเสน่ห์อย่าง

หนึ่งที่แสดงออกผ่านลวดลายอาหรับเป็นผลงานที่แตกต่างจากเครื่องจักรนั่นเอง (ภาพที่ 2.17) 

 

  ความผิดพลาดในลวดลายจากฝีมือของมนุษย์ 

   

ความผิดพลาด           ลักษณะที่ผิดพลาด                     การแสดงออก 

1. ความเป็นฝีมือมนุษย์         1. ความหนาของเส้น  ท าให้เป็นศิลปะ 

2. ไม่ใช่เครื่องจักร             แทนที่รูปทรงเรขาคณิต 

 

      2. เส้นโครงและเส้นขอบ    

  

      

  

    3.รักษาความสมบูรณ์รูปทรงกลุ่ม           น าเสนอความผิดพลาด 

      แต่ยอมเสียสละรูปแบบโดยรวม         ใส่ลงไปในความซับซ้อน 

 

ภาพที่ 2.17 แผนผังแสดงความผิดพลาดในลวดลายจากฝีมือมนุษย์ 
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2.1.4 ความเชื่อมโยงต่อปัจจัยอ่ืนๆ 

  ความเชื่อพ้ืนฐานบางประการของศาสนาอิสลาม 

ชาวมุสลิมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ มีเอกลักษณ์เด่นพิเศษ เพียง

พระองค์เดียว ผู้ซึ่งไม่มีพระบุตรหรือบริวาร และไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสักการบูชา นอกจาก

พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง และพระเจ้าองค์อ่ืนเป็นของ

จอมปลอมทั้งสิ้น พระองค์ทรงมีพระนามที่ไพเราะ และมีพระจริยวัตรอันเพียบพร้อมงดงามไม่มีผู้ใด

จะมาแบ่งความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ หรืพระจริยวัตรของพระองค์ไปได้ ในพระคัมภีร์กุรอาน 

พระผู้เป็นเจ้าทรงอรรถาธิบายตัวของพระองค์เองไว้ดังนี้ 

:จงล่าวเถิดมุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกกะ อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พ่ึง พระองค์ไม่

ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์.”  (พระคัมภีร์กุรอ่าน, 112:1-4) 

“พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือผู้มีอ านาจสูงสุด เป็นผู้สร้าง เป็นราชันย์ และเป็นผู้

จรรโลงสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ พระองค์ทรงจัดการทุกสรรพกิจ พระองค์ทรงประทับอยู่ได้โดยไม่

จ าเป็นต้องพ่ึงพาสัตว์โลกของพระองค์ และสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าต่างต้องพ่ึงพาพระองค์ส าหรับทุกสิ่งที่

พวกเขาต้องการ.  พระองค์ทรงสดับทุกสรรพสิ่ง ทรงเห็นทุกสรรพสิ่ง และทรงหยั่งรู้ในทุกสรรพสิ่ง ใน

หลักการปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ..”2 

สรุปการวิเคราะห์จากบทความข้างต้น ความเชื่อของชาวอิสลามคือพระเจ้าคือคนก าหนด

ความสมบูรณ์แบบในโลกมนุษย์ เพ่ือให้มนุษย์ได้สงสัยในความสมบูรณ์เพ่ือเกิดการเรียนรู้ และเราใน

ฐานะมนุษย์จ าเป็นที่จะต้องรับรู้ในความสมบูรณ์แบบที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ พระผู้เป็นเจ้าคือ

ผู้สร้างความสมบูรณ์แบบทั้งหมดบนโลกใบนี้ 

 

ความเชื่อเรื่องที่มาของลวดลาย 

นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานว่า ชาวอาหรับมีแรงบันดาลใจจาก ดินแดนในฝัน ที่เต็มไป

ด้วยพรรณไม้และอุดมสมบูรณ์ ฉ่ าเย็น เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของตะวันออกกลางมีลักษณะแห้ง
                                                           

2 ความเชื่อพ้ืนฐานบางประการของศาสนาอิสลาม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 

http://www.islam-guide.com/th/ch3-2.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล 23 ธันวาคม พ.ศ.2558) 
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แล้งและมีพรรณพืชไม่มากนัก พร้อมทั้งลวดลายเรขาคณิตที่เป็นสัญลักษณ์แสดงออก เช่นสี่เหลี่ยมที่มี

ด้านเท่ากันสี่ด้านเป็นสัญลักษณ์ของธาตุหลักสี่อย่างที่มีความส าคัญต่อธรรมชาติเท่าๆ กัน: ดิน, น้ า, 

ลม และ ไฟ ถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปโลกที่เราเห็นอยู่ที่ใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมภายในสี่เหลี่ยมก็จะ

สลายตัวและไม่อาจจะด ารงตัวอยู่ได้ ดังนั้นลวดลายที่แสดงออกผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆของชาว

อิสลามเหมือนเป็นการพยายามสร้างความสมบูรณ์แบบเพ่ือเติมเต็มความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นใน

โลกมนุษย์ อ้างอิงถึงความมีอนุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่สมบูรณ์แบบตามอุดม

คติแต่พระองค์เดียว ดังนั้น โลกมนุษย์ก็คือความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง3 

 

 2.1.5 สรุปแนวความคิด 

จากที่มาและความส าคัญของลายอาหรับค้นพบสิ่ งที่โดดเด่นคือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ภายในงานลวดลายอาหรับ ซึ่งลวดลายที่ผิดไปก็เป็นเสน่ห์ความงามที่เกิดขึ้นจากความเป็นมนุษย์ ที่

แตกต่างจากผลงานของเครื่องจักร เชื่อมโยงต่อที่มาของลวดลายเหล่านี้ที่แสดงออกถึงการพยายาม

เติมเต็มความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์ ความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่มนุษย์พยายาม

สร้างสรรค์ขึ้นผ่านลวดลายประดับต่างๆ อิงจากความเชื่อที่ว่าโลกที่เราอยู่เชื่อกันว่าเป็นเพียงเงา

สะท้อนของโลกจิตวิญญาณ ซึ่งตามความเชื่อของมุสลิมแล้วคือสถานที่ที่ความเป็นจริงที่แท้จริงจะ

เกิดข้ึนได้เท่านั้น ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบได้แต่พระองค์เดียว 

มนุษย์ไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบได้ (ภาพที่ 2.18) 

  

                                                           
3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกมุสลิม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 

http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.php?ID=2669 (วันที่สืบค้นข้อมูล 23
ธันวาคม พ.ศ.2558) 

http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.php?ID=2669
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ลวดลายอาหรับ 

 

ความผิดพลาดในลวดลายจากฝีมือมนุษย์     สร้างลวดลายเพ่ือทดแทนสิ่งที่ 

   ขาดหายในโลกมนุษย์ 

พระเจ้าเป็นผู้สร้างความสมบูรณ์แบบได้     

 เพียงพระองค์เดียว     โลกมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์แบบ

     

มนุษย์คือความไม่สมบูรณ์แบบ 

ภาพที่ 2.18 แผนผังแสดงการวิเคราะห์แนวคิดลวดลายอาหรับ 

 

2.2 ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ 

 2.2.1 ความสมบูรณ์แบบคืออะไร 

ความสมบูรณ์แบบ คือ ความคาดหวังต่อตนเองและสิ่งรอบข้างของตัวเรามักจะเป็นความ

คาดหวังที่เป็นบวก เริ่มตั้งแต่ความคาดหวังเกี่ยวกับตนเองในทางกายภาพ เราต้องการมีสุขภาพที่

แข็งแรงไม่มีโรคภัย ต้องการมีรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยชนิดที่คนรอบข้างตัวเราเห็นแล้วต้องชื่นชม 

ต้องการมีข้าวของเครื่องใช้ชั้นเลิศหรูสวยงามมีราคาแพง มันรวมถึงอีกหลายๆสิ่งที่เราคาดหวัง ล้วน

แล้วแต่คาดหวังว่ามันจะดีเลิศ คงจะมีคนจ านวนน้อยในโลกที่คาดหวังว่า อยากให้สุขภาพเราไม่ดีขี้โรค 

อยากให้ตนเองมีหน้าตาไม่ดีข้ีริ้วขี้เหร่อัปลักษณ์ ฯลฯ 4 

  

                                                           
4 ความสมบูรณ์แบบ : ความคดิ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 

http://www.oknation.net/blog/19/2013/06/06/entry-2 (วันที่สืบค้นข้อมูล 23ธันวาคม พ.ศ.
2558) 
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ความสมบูรณ์แบบในยุคปัจจุบัน 

ความสมบูรณ์ในยุคปัจจุบันอาจกล่าวถึงงานประพันธ์กว่า 500 ปีที่แล้วของ Sir Thomas 

More ที่กล่าวถึง ยูโธเปีย (Utopia) สถานที่ในอุดมคติที่เล่าเรื่องราวผ่านความเชื่อ ศาสนา และการ

ปกครอง อันเป็นองค์ประกอบของ “สังคมสมบูรณ์แบบ ทว่าไม่มีจริง” และหากย้อนกลับมามองให้ลึก

เข้าไปในองค์ประกอบที่ย่อยกว่าสังคม จะพบว่าผู้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการสถานที่ท่ีสมบูรณ์แบบ

ส าหรับตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่จริงได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้น 5 

ดังนั้นความสมบูรณ์แบบคือความอยากได้อยากมีอยากเพียบพร้อมในสิ่งที่ตัวเองไม่มี โดย

ความอยากได้อยากมีนั้นคือสิ่งที่ไม่จบสิ้นตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ เราจะสามารถเข้าใจความ

สมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อเรารับรู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง  

 

2.2.2 ความไม่สมบูรณ์แบบในความสมบูรณ์แบบ 

ชีวิตคือความไม่สมบูรณ์ และความไม่สมบูรณ์นั่นเองที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้ผ่านการใช้

ชีวิตมา ทั้งยังท าให้เราอยากมีชีวิตต่อไป เมื่อผ่านชีวิตมาสักช่วงเวลาหนึ่ง เราจะพบบางสิ่งที่ท าให้

ความสมบูรณ์ที่เคยมี (หรือที่เคยคิดว่ามี) หายไป ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของชีวิตที่เราเฝ้าหวงแหนทะนุ

ถนอมรักษาค่อยๆ พบความจริงว่า ชีวิตคือสิ่งปนเปื้อนต่างหาก ชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์

แบบ และแต่ละคนก็ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบ ตัวเราเองก็ไม่ได้มีอะไรดีกว่าใครๆ เกิดเป็นคนย่อมมี

ข้อบกพร่อง ที่เห็นภายนอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วนั้น ย่อมมีบางสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เราอาจมองไม่

เห็นมัน เราถูกบดบังด้วยความอยากได้อยากมีในความสมบูรณ์แบบที่ไม่จบสิ้น ท าให้เรามองไม่เห็น

ความไม่สมบูรณ์แบบที่เราเป็น หากเราท าความเข้าใจและยอมรับได้ว่าความสมบูรณ์แบบนั้นที่เราตาม

หาเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดขึ้นเองท้ายที่สุดแล้วชีวิตคือความไม่สมบูรณ์แบบเมื่อนั้นเราจะพบเจอกับ

ความสุขที่แท้จริงของชีวิต มนุษย์คือความไม่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว (ภาพที่ 2.19) 

  

                                                           
5 TCDC 2016 Trend. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 

http://www.tcdc.or.th/projects/trend/?lang=en (วนัที่สืบค้นข้อมูล 23 ธันวาคม พ.ศ.2558) 
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ภาพที่ 2.19 ความไม่สมบูรณ์แบบใสนความสมบูรณ์แบบ 

 

2.2.3 สรุปแนวความคิด (ภาพที่ 2.20) 

     

     ความสมบรูณ์แบบ   ความอยากได้อยากม ี  ความไมส่มบรูณ์แบบ 

           ความปรารถนาทีไ่ม่จบสิน้ 

  

 ลวงตามนุษย ์       การยอมรับและเขา้ใจ 

               ในข้อบกพร่อง 

   

               ความจริงของชีวิต 

   

  ความสมบรูณ์แบบคือสิ่งลวงตา    ความไมส่มบูรณ์แบบคือความจรงิแท้ 

 

ภาพที่ 2.20 แผนผังสรุปแนวความคิดจากข้อมูลเบื้องต้น 

PERFECTION 

IMPERFECTION 
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2.3 กระบวนการสู่ผลงานเครื่องประดับ 

 2.3.1 แนวทางการศึกษา 

      

IMPERFECTION   HUMAN   IMPERFECT  

                         CRAFT    UTOPIA 

 

จากที่เรามองเห็นว่าลวดลายอาหรับที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินต่างๆนั้นยังมีความผิดพลาดที่

แสดงออกถึงความเป็นจริงที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบได้ ภายใต้ความมีระเบียบและ

สมดุลที่ทุกคนคิดว่าสมบูรณ์แบบ ยังมีข้อบกพร่องที่ทุกคนคาดไม่ถึง ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอความ

น่าสนใจนี้ผ่านการเป็นผลงานเครื่องประดับ เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าถึงความงามอันเกิดจากความไม่

สมบูรณ์แบบที่เป็นความจริงแท้ เป็นสัจจะของชีวิต ผ่านรูปแบบในการลวงตาในมิติใหม่ที่แสดงออกถึง

ความสมบูรณ์แบบภายใต้ลวดลายที่ซับซ้อน ด้วยการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการผสมผสานของวัสดุ

และเทคนิค 

 

2.3.2 ความหมายเชิงสร้างสรรค์ของเครื่องประดับ 

  ความหมายในเชิงสร้างสรรค์ และศิลปะของเครื่องประดับ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของ

ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือสวมใส่บนร่างกาย โดยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อจิตใจ สามารถสร้างให้

เกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆต่อผู้สวมใส่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสื่อแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ผ่าน

ชิ้นงานเครื่องประดับไปสู่ผู้ชม ทั้งทางกายภาพ และโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ เครื่องประดับนอกเหนือ

จะมีมูลค่าแล้ว ยังมีคุณค่าแก่ผู้ที่สวมใส่ มีความผูกพันธ์ทางความรู้สึก เครื่องประดับยังเป็นเครื่อง

แสดงออกถึงความเชื่อ  และยึดถือในการปฎิบัติ สามารถสร้างความเชื่อให้แก่บุคคล เพ่ือให้เกิด

ความคิด เกิดการตระหนักถึงความเป็นจริงในชีวิตได้นั่นเอง 
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2.3.3 ความเชื่อมโยงสู่งานเครื่องประดับ 

  เครื่องประดับสามารถเป็นเครื่องถ่ายทอดความคิดความงามในเรื่องความไม่สมบูรณ์

แบบอันเป็นความจริงของมนุษย์โดยมีร่างกายเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราว เพ่ือตอบสนองต่อ

ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความงาม พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในความเป็นจริงของ

ชีวิตที่ว่า “ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ลวงตามนุษย์ ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้” การ

แสดงออกถึงความไม่สมบูรณ์แบบที่โดนลวงตาด้วยความสมบูรณ์แบบ คือกระบวนการน าเสนอ

ลวดลายในมิติใหม่ที่แตกต่างจากการเป็น 2 มิติ ออกมาในรูปแบบ 3 มิติด้วยวิธีการจัดองค์ประกอบ ที่

ยังอิงจากความสมมาตร มีระเบียบแบบแผนของการวางลาย ขนาด และพ้ืนที่ แต่มีการจัดวางที่ท าให้

มองเห็นเป็นลักษณะลวงตา เพ่ือให้มนุษย์เมื่อสวมใส่หรือพบเห็นเครื่องประดับจะเกิดการรับรู้ในความ

เป็นจริง 

  

2.3.4 มุมมองเครื่องประดับต่อมนุษย์ (ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงาน กับร่างกาย) 

การแสดงออกทางความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบจะถูกก าหนดระหว่างผู้ที่มองเห็น

เครื่องประดับกับผู้สวมใส่ กล่าวคือ ผู้ที่มองเห็นเครื่องประดับหากมองเห็นในระยะไกลจะเห็นถึงความ

สมบูรณ์แบบแน่นเต็มของลวดลาย แต่หากมองใกล้ๆก็จะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ ด้วย

มุมมองทั้งจากผู้ที่สวมใส่ กับผู้ที่มองเห็น เครื่องประดับสามารถสะท้อนความงามในความไม่สมบูรณ์

แบบเพ่ือให้ทั้งผู้สวมใส่ และผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึก เกิดความคิด เกิดการตระหนักถึงความเป็นจริง

ของชีวิตผ่านการเป็นลวดลายอาหรับที่แสดงออกถึงความงามของความไม่สมบูรณ์แบบ โดยพ้ืนที่ใน

การแสดงออกจะต้องอยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณคอ ศรีษะ แผ่นหลัง หรือ ข้อมือ เพ่ือ

พ้ืนที่ที่กว้างขวางเหมาะสมต่อขนาดของชิ้นงานในการแสดงออก 
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ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้ 

   

ลวดลายอาหรับ 

  

 

มนุษย์คือความไม่สมบูรณ์แบบ   ความสมบูรณ์แบบคือสิ่งลวงตา 

 

โลกมนุษย์ไมม่ีความสมบูรณ์แบบ  ความผิดพลาดจากฝีมือมนุษย ์

 

 

น าเสนอความงามจากข้อบกพร่องในลวดลาย 

 

ภาพรวม  (จุดรอง)              ความผิดพลาด (จุดเด่น) 

 

รูปทรงพ้ืนฐาน 8 หรือ 10 เหลี่ยม    ความหนาของเส้น 

      ลวดลายพรรณไม้ภายในลวดลายเรขาคณิต   เส้นโครงและเส้นขอบ 

   ความแน่นเต็มของลวดลาย       รักษาความสมบูรณ์ของรูปทรง 

        มีความสมมาตร                         แต่เสียสละรูปแบบโดยรวม 

 

ภาพที่ 2.21 แผนผังแสดงการสรุปวิธีคิดจากข้อมูลสู่การสร้างแนวทางการออกแบบ
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บทที่ 3 

กระบวนการออกแบบ 

3.1 แนวทางการออกแบบ (ภาพที่ 3.1) 

แนวทางการออกแบบ 

 

เคร่ืองประดับท่ีน าเสนอความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบของลวดลายอาหรับ 

ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป ์และเทคนิค  

 

ความไม่สมบูรณ์แบบแสดงออกผ่าน 

        พ้ืนที่        ลักษณะทางกายภาพจากลวดลายอาหรับ              รายละเอียด 

 

พ้ืนที่ว่าง (ขอบเขต) สิ่งเติมเต็ม (ลวดลาย)   ลวกลายไม่สมดุล    ภาพรวมสมดุล 

      

   เหลื่อมล้ า / เศษเกิน                      ขนาดต่างกัน 

การแสดงออกท าให้สังเกตเห็นได้ 

 

จัดองค์ประกอบศิลป ์   ใช้เทคนิค 

 

 ซ้อน 2 มิติ / 3 มิติ สี วัสดุ     งานฝีมือ 

หน้าท่ีเคร่ืองประดับ 

การจัดหน่วยบนร่างกายด้วยการวางลายบนสัดส่วนร่างกายบริเวณต่างๆ 

ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงแนวทางการออกแบบ 
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3.2 ความไม่สมบูรณ์แบบของลวดลาย ( ERROR IN DESIGN ) 

จากที่เรามองเห็นว่าลวดลายอาหรับที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินต่างๆ นั้นยังมีความผิดพลาดที่

แสดงออกถึงความเป็นจริงที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบได้ ภายใต้ความมีระเบียบและ

สมดุลที่ทุกคนคิดว่าสมบูรณ์แบบ ยังมีข้อบกพร่องที่ทุกคนคาดไม่ถึง ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอความ

น่าสนใจนี้สื่อผ่านผลงานเครื่องประดับ เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าถึงความงามอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์

แบบที่เป็นความจริงแท้ เป็นสัจจะของชีวิต ผ่านรูปแบบในมิติใหม่ที่แสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบ

ภายใต้ลวดลายที่ซับซ้อน ด้วยการจัดองค์ประกอบศิลป์ การผสมผสานของวัสดุและเทคนิค 

 ความไม่สมบูรณ์แบบของลวดลายอาหรับที่เกิดขึ้น เป็นความงามที่เกิดขึ้นจากฝีมือของ

มนุษย์ เสน่ห์ความงามจากการปรุงแต่ง ความพิถีพิถันที่มีชีวิตชีวา แตกต่างจากงานอุตสาหกรรม ซึ่ง

เมื่อได้วิเคราะห์ลักษณะต่างๆที่พบเห็นสามารถแบ่งตามการเกิดได้ 2 รูปแบบ 

 

 3.2.1 พื้นที่ 

 ความผิดพลาดส่วนมากมักข้ึนอยู่กับการวางลายในพ้ืนที่ใหญ่ๆ อย่างสถาปัตยกรรม (ภาพ

ที่ 3.2) ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน การวางลายลงใน

พ้ืนที่ว่างจึงต้องค านึงถึงเส้นขอบของกรอบตามโครงสร้างนั่นเอง 

 
ภาพที่ 3.2 ความผิดพลาดของลวดลายอันเกิดจากพ้ืนที่ในการวางลาย 

DESIGN KEYWORD : เหลื่อมล้ า / เศษเกิน  
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3.2.2 รายละเอียดภายในลวดลาย 

 ความผิดพลาดในลวดลายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นโดยส่วนมาก มักเห็นได้จากความหนา

ของเส้นที่ไม่เท่ากัน เส้นโครงและเส้นขอบต่างๆ ซึ่งเป็นการรักษาความงามของภาพรวมแต่เสียสละ

ความสมดุลภายในลวดลาย (ภาพที่ 3.3) 

 
ภาพที่ 3.3 ความผิดพลาดของลวดลายอันเกิดจากรายละเอียดภายในลวดลาย 

DESIGN KEYWORD : ขนาดต่างกัน  

 รูปแบบความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากสถาปัตยกรรม

ของชาวอิสลาม ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่มีความกว้างขวาง รูปแบบที่ต้องตอบสนองต่อการใช้งาน มีผลต่อ

ลักษณะการวางลวดลายที่แตกต่างกันไป ข้าพเจ้าได้ท าการสังเกตลวดลายบนสถาปัตยกรรมต่างๆ ค้น

พบว่าลวดลายนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และการวางลาย รูปแบบของพ้ืนที่มีผลต่อการวางลายในลักษณะ

ต่างๆ ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มองเห็นถึงความผิดพลาดได้ชัดเจนที่สุด คือ โดม หอคอย ซุ้มประตู 

และ ฝาผนัง 
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 บริเวณโดม หรือ โถงซึ่งมีความโค้ง เว้า ลวดลายส่วนมากที่ปรากฏมักจะเป็นลายที่

กระจายออกจากจุดศูนย์กลางท าให้ต าหนิอาจเกิดที่ขอบล่างสุด หรือ การบรรจบของลายต่อ 1 รอบ 

(ภาพที่ 3.4-3.5) 

 

 
ภาพที่ 3.4 ลักษณะการตกแต่งบริเวณโดม 

 

 

ภาพที่ 3.5 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 1 
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 บริเวณหออะซาน ที่มีลักษณะสูงแนวตั้ง คล้ายหอคอย ลวดลายที่ใช้มักจะเป็นลายที่

ต่อเนื่องกันไปในแนวด้านข้างเพ่ือให้วนได้โดยรอบ ต าหนิจึงมักจะเกิดจากการปรับขนาดลายให้พอดี

ต่อการจัดวางให้ครบรอบ (ภาพที่ 3.6-3.7) 

 

 

ภาพที่ 3.6 ลักษณะการตกแต่งบริเวณหออะซาน 

 

 

ภาพที่ 3.7 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 2 
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 บริเวณซุ้มประตู ที่มีลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นระนาบ และส่วนโค้งเว้า การวางลายบริเวณนี้

มักจะวางลายตามเส้นกรอบของโครงประตู มีการแผ่ขยายออก ต าหนิที่มักจะพบเห็นคือ บริเวณขอบ

ลาย สัดส่วนของลาย (ภาพที่ 3.8-3.9) 

 

 

  ภาพที่ 3.8 ลักษณะการตกแต่งบริเวณซุ้มประตู  

 

 

ภาพที่ 3.9 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 3 
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 บริเวณฝาผนัง มีลักษณะเป็นระนาบในแนวกว้าง มักใช้การตกแต่งแบบซ้ าอย่างต่อเนื่อง 

ลวดลายที่วนออกจากจุดศูนย์กลาง หรือการใช้ลวดลายหน่วยเดียวในการตกแต่ง ต าหนิที่มักจะเห็นใน

การตกแต่งมักเกิดจากการต่อลาย ขอบของลาย การเหลื่อมล้ า หรือ เศษเกิน (ภาพที่ 3.10-3.11) 

 

 
ภาพที่ 3.10 ลักษณะการตกแต่งบริเวณฝาผนัง 

 

 
ภาพที่ 3.11 ลักษณะการเกิดของลวดลาย ชุดที่ 4 
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3.3 การแสดงออกของความไม่สมบูรณ์แบบ 

 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอจุดที่บกพร่องให้เป็นจุดที่สังเกตเห็นได้ด้วยการพินิจพิจารณา จุด

ที่บกพร่องจะต้องมีความงดงามมากกว่าบริเวณที่สมมาตร ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างได้อย่าง

ชัดเจน ด้วยวิธีการศึกษากลไกท่ีสนใจดัง ภาพที่ 3.12 

 

ภาพที่ 3.12 ลักษณะกลไกท่ีสนใจ 

 ข้าพเจ้าได้สนใจในรูปแบบกลไกการขยายตัว-หดตัวได้ เนื่องจากรูปแบบกลไกประเภทนี้

สามารถน ามาใช้กับลวดลาย เพ่ือการแสดงออกในบริเวณท่ีแตกต่างกันได้โดยรูปแบบลวดลายที่เกิดขึ้น

ก็จะแตกต่างไปตามขนาดของพ้ืนที่บนร่างกายนั่นเอง  

 หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้ท าการทดลองกลไกด้วยการพับกระดาษ (ภาพที่ 3.13) ที่

สามารถแสดงออกถึงการซ้อนทับของลวดลาย การยืดขยายและหดตัวซึ่งได้ผลลัพธ์จากการทดลองใน

เรื่องการขยายตัว-หดตัวต่อยอดในการออกแบบร่วมกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ต่อไป 
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ภาพที่ 3.13 การจ าลองกลไกด้วยกระดาษ ทองเหลือง และไม้ 

 

3.4 สรุปข้อมูลทัศนธาตุ และ ประเภทลวดลายที่น ามาใช้ 

 เราจะเห็นได้ว่าแก่นของลวดลายอาหรับนั้น คือ รูปทรงเรขาคณิต ที่มีความสมมาตร

ภายในตัวเอง เมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกันจะเกิดเป็นความซับซ้อน และจุดเด่นอีกประการก็คือ 

ความต่อเนื่องของลวดลาย ที่มีความเป็นระเบียบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น ลักษณะของลวดลาย

จะถูกก าหนดภายในพ้ืนที่ของขอบท าให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ส่วนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะใช้เป็น

จุดเด่นในการแสดงออกถึงแนวคิดผ่านการจัดองค์ประกอบ และเทคนิคต่างๆ 
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3.4.1 รูปร่างและรูปทรง 

 - รปูร่างเรขาคณิตที่เห็นส่วนใหญ่ในลวดลายอาหรับ (ภาพที่ 3.14) 

 

ภาพที่ 3.14 ลวดลายเรขาคณิต 

- รูปร่างพรรณไมท้ี่เห็นส่วนใหญ่ในลวดลายอาหรับ (ภาพที่ 3.15) 

 

ภาพที่ 3.15 ลวดลายพรรณไม้ 
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3.4.2 องค์ประกอบ 

 3.4.2.1 ความสมมาตร 

 ด้วยพ้ืนฐานในการสร้างลายที่มาจากคณิตศาสตร์ และภาพรวมที่มองเห็นลวดลายจาก

รูปทรงเรขาคณิตที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้ว ท าให้รูปทรงต่างๆมีความสมมาตรกัน 

 3.4.2.2 ความต่อเนื่อง 

 ลักษณะของลวดลายมีความต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแบบไม่จบสิ้นภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด 

จากลวดลายเพียงหน่วยเดียวสร้างให้เกิดเป็นลวดลายขนาดใหญ่ด้วยการซ้ า 

 

3.4.3 สี 

 

ภาพที่ 3.16 ลักษณะสีที่เลือกใช้ 

 โดยส่วนมากสีที่ชาวอิสลามเลือกใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่มักจะเป็นสีโทนเย็น (ภาพ

ที่ 3.16) เพ่ือแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ฉ่ าเย็น เนื่องมากจากสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของชาว
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อาหรับมักเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้ง ส่วนมากสีที่เลือกใช้จึงเป็นโทนเย็นในสัดส่วน 80% และโทนร้อน 

20% 

 

3.4.4 ต าแหน่งติดตั้งบนร่างกาย 

 เนื่องจากการวางลวดลายอาหรับต้องค านึงถึงพ้ืนที่ว่างในการจัดวางเป็นหลัก ต าแหน่ง

ของร่างกายจึงเป็นส่วนส าคัญในการแสดงออกถึงการวางลวดลายต่างๆ ลงบนพ้ืนที่ของร่างกาย 

(ตารางที่ 3.1) สัดส่วน และขนาดที่แตกต่างกันของพ้ืนที่  จึงมีผลต่อลวดลายที่ต้องหารูปแบบที่

เหมาะสม เพ่ือแสดงออกถึงความงามได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้นร่างกายจึงเปรียบเสมือนเป็นสถาปัตยกรรม

ที่มีลวดลายมาเป็นส่วนตกแต่งนั่นเอง 
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ตารางที่ 3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างต าแหน่งบนร่างกายและการวางลายบนสถาปัตยกรรม 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ต าแหน่งบนร่างกาย รูปแบบของลวดลาย 

โดม : โค้ง, เว้า 

 

ศรีษะ, บ่า, หัวไหล ่

 

กระจายออกจากจุด
ศูนย์กลาง 

 

การจัดองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ต าแหน่งบนร่างกาย รูปแบบของลวดลาย 

หออะซาน : สูงในแนวตั้ง 
มองเห็นได้รอบ 360 องศา 

 

ช่วงแขน, ข้อมือ, นิ้วมือ

 

การซ้ าแบบต่อเนื่อง
วนรอบเสา 

การจัดองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ต าแหน่งบนร่างกาย รูปแบบของลวดลาย 

ซุ้มประตู : เป็นระนาบ, มีส่วน
โค้ง 

 

คอ, ใบหู 

 

ลายต่อเนื่องในแนวโค้ง 

การจัดองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ต าแหน่งบนร่างกาย รูปแบบของลวดลาย 

ฝาผนัง : เป็นระนาบ มีทั้งส่วนที่
ทึบ และแบบฉลุ 

 

หน้าอก, แผ่นหลัง 

 

ลายต่อเนื่องแบบ
กระจายจากจุด

ศูนย์กลาง, กระจาย
ออกด้านข้าง, แบบ

รูปทรงเดี่ยว 

การจัดองค์ประกอบ 
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3.4.5 วัสดุ 

 3.4.5.1 วัสดุสร้างมิติให้แก่ลวดลาย 

 ด้วยรูปแบบของลวดลายที่พบเห็นตามสถาปัตยกรรมนั้นมีความเป็น 2 มิติ ข้าพเจ้า

ต้องการเพิ่มความน่าสนใจของลวดลายด้วยการเพ่ิมมิติให้แก่ชิ้นงานเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ และคุณค่า

ให้แก่ผลงานมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการศึกษาจากวัสดุที่สามารถข้ึนรูปทรงต่างๆ ดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 วัสดุที่ตอบสนองต่อการแสดงออกในผลงาน 

ประเภทวัสดุ ลักษณะ   ข้อดี ข้อเสีย 

ไม้ 

 

- วัสดุยังไม่
ค่อยมีคนใช้
มากนัก 

- มีข้อจ ากัดใน
การข้ึนลักษณะ 
3 มิติ 
-ไม่คงทน 

ทองเหลือง 

 

- สามารถขึ้น
รูปทรงได้
หลากหลาย
รูปแบบ 

- มีความ
คงทน 

- น้ าหนัก 

 

อะคริลิค 

 
 

- มีสีให้
เลือกใช้
หลากหลาย 

- วัสดุยังมี
ความแปลก
ใหม่ 

- มีข้อจ ากัดใน
การข้ึนลักษณะ 
3 มิติ 
- คงทนปาน
กลาง 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 

ประเภทวัสดุ ลักษณะ    ข้อดี ข้อเสีย 

กระดาษ 

 

- สามารถขึ้น
รูปทรง 3 มิติ
ได้หลากหลาย 

- สร้างผลงาน
ได้รวดเร็ว  
- สามารถ
แสดงออกถึง
ความเป็นฝีมือ
มนุษย์ได้ดี 

- ไม่คงทน 

- ไม่มีน้ าหนักท า
ให้เครื่องประดับ
อาจไม่มีการทิ้ง
ตัว 

- เสียรูปทรง
ในขณะสวมใส่
ได้ 

หนัง 

 

- สามารถ
แสดงออกถึง
ความเป็นฝีมือ
มนุษย์ได้ดี 
- วัสดุมีความ
หรูหรา 

- คงทนปาน
กลาง 

- มีข้อจ ากัดใน
การข้ึนรูป 

- ต้องมีวัสดุอ่ืน
มาเสริม 

ผ้า 

 

- สามารถ
แสดงออกถึง
ความเป็นฝีมือ
มนุษย์ได้ดี 
 

- คงทนปาน
กลาง 

- มีข้อจ ากัดใน
การข้ึนรูป 

- ต้องมีวัสดุอ่ืน
มาเสริม 
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 3.4.5.2 วัสดุแสดงความเป็นงานฝีมือ 

 ข้าพเจ้ามีความสนใจในการสร้างงานด้วยฝีมือมนุษย์ (ภาพที่ 3.17) งานเย็บปักถักร้อยที่มี

ความประณีตบรรจง สามารถเพ่ิมเติมสีสัน และยังสามารถสร้างความน่าสนใจให้ผลงานได้มากยิ่งขึ้น  

 

ภาพที่ 3.17 ผลงานเย็บปักถักร้อยที่ข้าพสนใจ 

 จากการทดลองวัสดุต่างๆที่สามารถข้ึนลวดลายในลักษณะ 3 มิติแล้ว พบความน่าสนใจ

ในวัสดุบางชนิดที่มีข้อดีที่สามารถน ามาผสมผสานกันเพ่ือก่อให้เกิดความน่าสนใจในผลงานมากยิ่งขึ้น 

ข้าพเจ้าจึงต้องการน าความน่าสนใจนี้ไปพิจารณาและทดลองควบคู่กับการจัดองค์ประกอบทัศนธาตุ

บนผลงานเครื่องประดับต่อไป
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บทที่ 4 

ผลการทดลองวัสดุและแนวทางการออกแบบ 

 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ท าการทดลองแนวทางการออกแบบในรูปแบบต่างๆ ข้าพเจ้าพบ

ความน่าสนใจในความเชื่อมโยงระหว่างการเติมเต็มพ้ืนที่ด้วยลวดลายซึ่งรูปแบบของพ้ืนที่นั้นมีผลต่อ

ความผิดพลาดเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นที่อาจลวงตาว่าลวดลายนี้สมบูรณ์แบบได้ โดยเมื่อเชื่อมโยงต่อ

กระบวนการเครื่องประดับร่างกายจึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่ที่รอการเติมเต็มจากลวดลายนั่นเอง ซึ่งแต่ละ

พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน ข้อบกพร่องจึงมีความแตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงท าการทดลอง จัด

องค์ประกอบจากทัศนธาตุที่ได้ ออกมาเป็นภาพร่างผลงานเครื่องประดับ โดยยังอิงต าแหน่งติดตั้งตาม

รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีการแสดงออกของลวดลายที่แตกต่างกันออกไป 

 

4.1 กระบวนการออกแบบภาพร่าง 2 มิติ 

 ข้าพเจ้าได้ท าการน าทัศนธาตุต่างๆ (ภาพที่ 4.1-4.4) มาจัดองค์ประกอบลงบนร่างกายโดย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator เพ่ือค้นหารูปแบบของผลงานเครื่องประดับเพ่ือหาความเป็นไป

ได้ในอนาคต 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 4.2 ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 2 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 3 
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ภาพที่ 4.4 ภาพร่าง 2 มิติเพ่ือหาความงามทางองค์ประกอบศิลป์ ชุดที่ 4 

 

4.2 กลไกในงานเครื่องประดับท่ีสอดคล้องต่อแนวความคิด 

 หลังจากที่วาดภาพร่าง 2 มิติข้าพเจ้าพบความบกพร่องในเรื่องการน าเสนอแนวความคิด

ผ่านชิ้นงานข้าพเจ้าจึงได้ท าการคิดค้นกลไกในงานเครื่องประดับเพ่ือตอบสนองต่อแนวความคิดของ

ข้าพเจ้า แบ่งได้ทั้งหมด 4 แนวทางดังนี้ 

 4.2.1 แนวทางที่ 1 : กลไกการปรับขนาดลายตามขนาดที่แตกต่างกันของผู้สวมใส่ ซึ่ง

เมื่อสัดส่วนของแต่ละคนไม่เท่ากันท าให้การวางลาย หรือการซ้อนของลายไม่เท่ากัน โดยที่รูปแบบของ

กลไกนี้จะปรากฏอยู่เพียงจุดเดียวของเครื่องประดับ กลไกท่ีเลือกใช้คือการเลื่อนขยายหดได้ 3 รูปแบบ 

(ภาพที่ 4.5-4.7) 
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ภาพที่ 4.5 รูปแบบกลไกล 3 แบบที่ทดลองขึ้น

 

ภาพที่ 4.6 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 1 (1) 
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ภาพที่ 4.7 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกลในแนวทางที่ 1 (2) 

ผลสรุป ข้อดี :  รูปแบบกลไกมีความน่าสนใจ และสามารถสร้างเป็นจุดเด่นของผลงานได้  

          ข้อเสีย : มีข้อจ ากัดทางด้านรูปทรงของเครื่องประดับที่ต้องเป็นแบบแนบชิดกับร่างกายเท่านั้น 

และ ต้องเป็นเครื่องประดับท่ีมีลักษณะปลายปิดเท่านั้น 

 4.2.2 แนวทางท่ี 2 : การเบี่ยงเบนมุมมองของลวดลาย เมื่อมองโดยรวมดูสมมาตรเท่ากัน

แต่เมื่อมองมุมอ่ืนๆจะเห็นว่ามีการยื่นออกมา เบี่ยงเบนมุม หรือเป็นหลุมลงไป เพ่ือสอดคล้องต่อ

แนวความคิดที่รักษาความสมบูรณ์ของรูปทรงเดี่ยวแต่เสียสละความสมบูรณ์แบบของรูปทรงโดยรวม 

(ภาพที่ 4.8-4.9) 
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ภาพที่ 4.8 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 2 (1) 
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ภาพที่ 4.9 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางท่ี 2 (2) 

ผลสรุป ข้อดี :  สอดคล้องต่อแนวความคิดท่ีได้วิเคราะห์มาเบื้องต้น แสดงออกได้อย่างชัดเจน  

          ข้อเสีย : ต้องเป็นลายประเภทเดียวกันแล้วใช้วิธีการซ้ าเพ่ือให้เห็นชัดเจน 

 4.2.3 แนวทางที่ 3 : การบิดเบือนของลวดลายลายอันเกิดจากการขยับของร่างกาย เมื่อ

เกิดการสวมใส่ลวดลายจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการหมุน / พลิก แล้วกลับมาต าแหน่งเดิม (ภาพที่ 

4.10) 
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ภาพที่ 4.10 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกในแนวทางที่ 3 
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ผลสรุป ข้อดี : สามารถสร้างความแปลกใจที่เชื่อมโยงต่อแนวความคิดได้ดี 

          ข้อเสีย : มีข้อจ ากัดในการสร้างลวดลาย และต้องอาศัยการขยับร่างกายถึงจะเห็นความผิด

พลาดนี้เท่านั้น 

 4.2.4 แนวทางที่ 4 : การใช้ดิสเพลย์ (Display) มาช่วยบอกเล่าแนวความคิด ตัวเครื่อง

ประดับจะสามารถหยิบออกมาได้จากดิสเพลย์ (ภาพที่ 4.11) 

 

ภาพที่ 4.11 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อกลไกลในแนวทางที่ 4 

ผลสรุป ข้อดี : สามารถบอกเล่าแนวความคิดได้อย่างตรงไปตรงมา 

         ข้อเสีย : หากเครื่องประดับไม่ได้อยู่ร่วมกับดิสเพลย์แล้วอาจจะแสดงออกถึงแนวความคิดได้ไม่

มากพอ 

 โดยสรุปแนวทางที่ข้าพเจ้าสนใจเพ่ือน ามาถ่ายทอดลงบนผลงานเครื่องประดับ คือ 

แนวความคิดที่ 2 การเบี่ยงเบนมุมมองของลวดลาย เมื่อมองโดยรวมดูสมมาตรเท่ากันแต่เมื่อมองมุม

อ่ืนๆจะเห็นว่ามีการยื่นออกมา เบี่ยงเบนมุม หรือเป็นหลุมลงไป เพ่ือสอดคล้องต่อแนวความคิดท่ีรักษา

ความสมบูรณ์ของรูปทรงเดี่ยวแต่เสียสละความสมบูรณ์แบบของรูปทรงโดยรวม ข้าพเจ้าคิดว่า

แนวทางนี้เหมาะสมและสอดคล้องต่อแนวความคิดที่ได้วิเคราะห์มาเบื้องต้น และยังแสดงออกได้อย่าง

ชัดเจนในตัวผลงานเครื่องประดับอีกด้วย ข้าพเจ้าจึงได้ท าการร่างภาพเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อ

แนวความคิดนี้เพ่ิมเติม (ภาพที่ 4.12-4.15) 



55 
 

 

 

ภาพที่ 4.12 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางท่ีเลือกน ามาใช้ 1 

 

ภาพที่ 4.13 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางท่ีเลือกน ามาใช้ 2 
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ภาพที่ 4.14 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางท่ีเลือกน ามาใช้ 3 

 

ภาพที่ 4.15 ภาพร่างผลงานเครื่องประดับที่สอดคล้องต่อแนวทางท่ีเลือกน ามาใช้ 4 
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4.3 การสรุปแบบเพื่อน าไปสู่การผลิตชิ้นงานจริง 

 หลังจากท่ีจัดองค์ประกอบศิลป์ ข้าพเจ้าได้คัดเลือกแบบที่แสดงออกถึงเนื้อหาได้

เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องต่อการวิเคราะห์ต าแหน่งบนร่างกายออกมาทั้งหมด 10 ชิ้น 5 ต าแหน่ง 

แบ่งได้ทั้งหมด 3 เซ็ตในแต่ละเซ็ตประกอบไปด้วยดังนี้ (ภาพที่ 4.16-4.30) 

 

ภาพที่ 4.16 เครื่องประดับชุดที่ 1 

ประกอบด้วย เครื่องประดับศีรษะ (Headdress) สร้อยเกาะไหล่ (Shoulder necklace) และ ต่างหู

แบบหนีบหู (Cuff) 
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ภาพที่ 4.17 เครื่องประดับชุดที่ 2 

ประกอบด้วย สร้อยคอติดคอ (Choker) ต่างหูยาว และ ก าไล 
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ภาพที่ 4.18 เครื่องประดับชุดที่ 3 

ประกอบด้วย สร้อยคอแบบติดคอ (Choker) สร้อยคอยาว ต่างหูแบบหนีบหู (Cuff) และ ก าไล 
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ภาพที่ 4.19 ภาพจ าลองสร้อยติดคอ (Choker) ขนาดใหญ่

  

 

ภาพที่ 4.20 ภาพจ าลองก าไลข้อมือ 1 
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ภาพที่ 4.21 ภาพจ าลองก าไลข้อมือ 2 

 

ภาพที่ 4.22 ภาพจ าลองสร้อยคอแบบยาว 
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ภาพที่ 4.23 ภาพจ าลองสร้อยติดคอ (Choker) 1 

 

ภาพที่ 4.24 ภาพจ าลองสร้อยคอแบบยาว และ สร้อยติดคอ (Choker) 2 

 

 

ภาพที่ 4.25 ภาพจ าลองสร้อยคอแบบยาว และ สร้อยติดคอ (Choker) 3 
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ภาพที่ 4.26 ภาพจ าลองต่างหูยาว 

 

ภาพที่ 4.27 ภาพข าลองต่างหูแบบติดหู (cuff) 

 

 

ภาพที่ 4.28 ภาพจ าลองต่างหู 
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ภาพที่ 4.29 ภาพจ าลองเครื่องประดับศีรษะ (Headdress) 

 

ภาพที่ 4.30 ภาพจ าลองส่วนประกอบสร้อยเกาะไหล่ (shoulder necklace) 

 

4.4 การทดลองท าต้นแบบ 3 มิติ 

 ข้าพเจ้าได้ท าการทดลองขึ้นต้นแบบ 3 มิติขนาดเท่าจริงทุกชิ้นงานด้วยกระดาษ เพ่ือดู

เทคนิค ภาพรวม และความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นงานจริง (ภาพที่ 4.31-4.38) 

   

ภาพที่ 4.31 ต้นแบบ 3 มิติต่างหูทั้ง 3 รูปแบบ 
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ภาพที่ 4.32 ต้นแบบ 3 มิติสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 1 

 

ภาพที่ 4.33 ต้นแบบ 3 มิติสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 2 

 

ภาพที่ 4.34 ต้นแบบ 3 มิติ สร้อยคอยาว 
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ภาพที่ 4.35 ต้นแบบ 3 มิติ ก าไล และสร้อยติดคอ (Choker) 

 

ภาพที่ 4.36 ต้นแบบ 3 มิติก าไล 

  

ภาพที่ 4.37 ต้นแบบ 3 มิติสร้อยติดคอ (Choker) ขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 4.38 ต้นแบบ 3 มิติเครื่องประดับศีรษะ (Headdress) 

 

4.5 การเขียนแบบ 2 มิติ 

 เมื่อได้ชิ้นงานที่ท าการเลือกแล้ว ข้าพเจ้าจึงท าการเขียนแบบชิ้นงาน (ภาพที่ 4.39-4.51)

เพ่ือหาขนาดและสัดส่วนที่แท้จริง เพ่ือสะดวกต่อการผลิตต่อไป 

 

ภาพที่ 4.39 เขียนแบบก าไลข้อมือ 1 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 
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ภาพที่ 4.40 เขียนแบบก าไลข้อมือ 2 

 

ภาพที่ 4.41 เขียนแบบสร้อยติดคอ (Choker) 1 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 

SCALE 1:5 

UNIT OF 

CM. 
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ภาพที่ 4.42 เขียนแบบสร้อยคอแบบยาว 
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ภาพที่ 4.43 เขียนแบบศีรษะ (Headdress) 

 

ภาพที่ 4.44 เขียนแบบชิ้นส่วนศีรษะ (Headdress) 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 
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ภาพที่ 4.45 เขียนแบบชิ้นส่วนสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 1 

 

ภาพที่ 4.46 เขียนแบบชิ้นส่วนสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 2 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 



72 
 

 

 

ภาพที่ 4.47 เขียนแบบชิ้นส่วนสร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) 3 

 

ภาพที่ 4.48 เขียนแบบต่างหูแบบหนีบหู (Ear Cuff) 1 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 
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ภาพที่ 4.49 เขียนแบบต่างหูแบบหนีบหู (Ear cuff) 2 

 

ภาพที่ 4.50 เขียนแบบต่างหูแบบยาว 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 
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ภาพที่ 4.51 เขียนแบบชิ้นส่วนสร้อยติดคอ (Choker) 

4.6 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน 

 หลังจากท่ีข้าพเจ้าได้ท าการท าต้นแบบ 3 มิติ และเขียนแบบชิ้นงานที่จะน ามาผลิตชิ้นจริง

แล้ว (ภาพที่ 4.31-4.51) ข้าพเจ้าจึงเริ่มท าการผลิตชิ้นงานจริง โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ 1. 

ส่วนประกอบจากการฉลุ และ 2. ส่วนประกอบที่ได้จากการหล่อ 

ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบจากการฉลุ (ภาพที่ 4.52-4.56) 

    

ภาพที่ 4.52 กัดกรดชิ้นส่วนที่จะฉลุ เพ่ือเป็นแนวทางในการเซาะร่องก่อนพับ 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 

 

SCALE 1:5 

UNIT OF CM. 
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ภาพที่ 4.53 ชิ้นส่วนที่ได้จากการฉลุ 

   

ภาพที่ 4.54 เซาะร่องด้วยตะไบสามเหลี่ยมเพ่ือพับแผ่นทองเหลืองให้เป็นทรง V 

   

ภาพที่ 4.55 เชื่อมประกอบชิ้นส่วนที่พับเข้าด้วยกัน 

   

ภาพที่ 4.56 ส่วนประกอบที่ได้จากการเชื่อม 

1. เตรียมแบบเพ่ือการกัดกรด และฉลุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. กัดกรดลวดลายบนแผ่นทองเหลืองขนาด 0.8 มม. ขนาดไซส์ A4 จ านวน 2 แผ่น 
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3. ฉลุลวดลายออกมาท้ังหมด 

4. เซาะร่องตามลายที่กัดกรดด้วยตะไบสามเหลี่ยม แล้วพับเป็นตัว V 

5. เชื่อมประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบที่ได้จากการหล่อ (ภาพที่ 4.57-4.59) 

  

ภาพที่ 4.57 ขึ้นต้นแบบในคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 4.58 ปริ้นต้นแบบทุกชิ้นส่วนเพื่อน าไปหล่อออกมาเป็นเนื้อโลหะ 

  

ภาพที่ 4.59 ประกอบบางชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน 
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ต่างหู (ภาพที่ 4.60-4.61) 

น าชิ้นส่วนที่ได้จากการพับประกอบมาเชื่อมเข้าด้วยกัน 

 

 

  

ภาพที่ 4.60 น าชิ้นส่วนของต่างหูมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อม 

 

ภาพที่ 4.61 ชิ้นส่วนต่างหูที่ประกอบเสร็จเรียบร้อย 
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Headdress (ภาพที่ 4.62-4.64) 

1. เชื่อมส่วนที่เป็นตัวที่แสดงความผิดพลาด (Error) เข้าด้วยกัน 

2. ร้อยห่วงประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 

 

ภาพที่ 4.62 เชื่อมตัวที่แสดงความผิดพลาด (Error) เข้าด้วยกัน 

  

ภาพที่ 4.63 ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันด้วยการร้อยห่วง 

   

ภาพที่ 4.64 ภาพรวมการประกอบเครื่องประดับศีรษะ (Headdress) 
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สร้อยติดคอ (Choker) (ภาพที่ 4.65) 

มัดประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมลวด และร้อยห่วง 

   

ภาพที่ 4.65 ประกอบชิ้นส่วนสร้อยติดคอ (Choker) ด้วยการมัดลวดและร้อยห่วง 

สร้อยติดคอ (Choker) และ ก าไล (ภาพที่ 4.66-4.67) 

1. น าชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบต่อกันด้วยการตอกหมุดในบานพับ 

2. ท ากล่องลิ้นเพื่อเป็นข้อต่อในการสวมใส่ 

  

ภาพที่ 4.66 ประกอบชิ้นส่วนก าไล และสร้อยติดคอ (Choker) ด้วยบานพับ 

 

ภาพที่ 4.67 ก าไลที่ประกอบเรียบร้อย 
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สร้อยเกาะไหล่ (Shoulder Necklace) (ภาพที่ 4.68-4.69) 

น าชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยการร้อยห่วงเข้าด้วยกัน 

  

ภาพที่ 4.68 การประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 

 

ภาพที่ 4.69 ขิ้นส่วนที่ประกอบเสร็จแล้ว 

ก าไล (ภาพที่ 4.70) 

1. เชื่อมชิ้นส่วนที่ได้จากการหล่อเข้าด้วยกัน 

2. ท าบานพับ และตัวลอคเพ่ือการสวมใส่ 

  

ภาพที่ 4.70 ชิ้นส่วนที่เชื่อมประกอบเป็นก าไลเรียบร้อย 
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หลังจากท่ีประกอบทุกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วจึงน าไปชุบเป็นสีโรเดียมแบบด้าน และลงยาสีขาวมุข

ในบางต าแหน่ง 

 

ภาพที่ 4.71 เครื่องประดับทั้งหมดที่ประกอบเรียบร้อยก่อนน าไปชุบ และลงยา 

 

ภาพที่ 4.72 มุขเทียม และ เปลือกหอยที่เจียให้ได้รูปทรง 

 

4.7 สรุปผลการทดลองวัสดุและแนวทางการออกแบบ 

 จากที่ได้ท าการผลิตชิ้นงานจริงขึ้นมา ท าให้ทราบข้อควรระวังเกี่ยวกับน้ าหนักของชิ้นงาน

เนื่องจากลักษณะของเครื่องประดับเป็นชิ้นส่วนที่น ามาร้อยต่อกัน ท าให้ข้าพเจ้าต้องค านึงถึงการ

ขึ้นต้นแบบชิ้นงาน3มิติ และการหล่อชิ้นงานให้สมบูรณ์แบบที่สุด การขึ้นรูปทรงบางอย่างที่มี

ข้อจ ากัดในวิธีการ อย่างการฉลุ เซาะร่อง และพับประกอบที่ต้องใช้เวลาสมควร และการเพ่ิม

ความน่าสนใจลงไปในชิ้นงานด้วยการหาวัสดุมาสร้างความแปลกใหม่อย่างไข่มุข และเปลือกหอย

ที่สามารถสร้างมิติ และสีสันให้แก่ชิ้นงานมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 5 

ผลงานเครื่องประดับ 

5.1 ผลงานเครื่องประดับ 

 ผลงานเครื่องประดับที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ออกมานั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

ลวดลายอาหรับที่มองเห็นถึงความแน่นเต็มของลวดลายที่มีความสมบูรณ์แบบ แต่หากลองมองให้ชัด

จะพบความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอันเกิดจากความเป็นฝีมือมนุษย์ที่มิอาจสร้างความสมบูรณ์แบบได้ 

ข้าพเจ้ามองเห็นความสวยงาม ความมีสเน่ห์จากความเป็นฝีมือมนุษย์นี้ที่แตกต่างจากการใช้เครื่องจักร 

ความสวยงามที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง 

5.1.1 เครื่องประดับชุดที่ 1 (ภาพที่ 5.1-5.3) 

เครื่องประดับศีรษะ (HEADDRESS) 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 1 
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สร้อยเกาะไหล่ 

 

ภาพที่ 5.2 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 2 

 ต่างหูแบบหนีบหู (EAR CUFF) 

 

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 3
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 5.1.2  เครื่องประดับชุดที่ 2 (ภาพที่ 5.4-5.6) 

สร้อยติดคอ (CHOKER) 

 

ภาพที่ 5.4 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 4 

ต่างหู 

 

ภาพที่ 5.5 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 5 
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ก าไล 

 

ภาพที่ 5.6 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 6 

 

5.1.2 เครื่องประดับชุดที่ 3 (ภาพที่ 5.7-5.10) 

สร้อยติดคอ (CHOKER) 

 

ภาพที่ 5.7 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 7 

  



86 
 

 

สร้อยคอยาว 

 

ภาพที่ 5.8 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 8 

ต่างหูแบบหนีบหู (EARCUFF) 

 

ภาพที่ 5.9 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 9 
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ก าไล 

 

ภาพที่ 5.10 ภาพแสดงผลงานส าเร็จชิ้นที่ 10 
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5.2 การสวมใส่เครื่องประดับ (ภาพที่ 5.11-5.18) 

 

ภาพที่ 5.11 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 1 

 

ภาพที่ 5.12 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 2 
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ภาพที่ 5.13 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 3 
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ภาพที่ 5.14 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 4 
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ภาพที่ 5.15 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 5 
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ภาพที่ 5.16 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 6 

 

ภาพที่ 5.17 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 7 



93 
 

 

 

ภาพที่ 5.18 การสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกาย 8
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บทที่ 6 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เกิดจากความสนใจของข้าพเจ้าที่มีต่อลวดลายอาหรับ ที่มีความอลังการ 

มีความแน่นเต็มของลวดลาย ภายใต้ลวดลายที่ดูสมบูรณ์แบบนี้หากลองสังเกตดูดีๆแล้วจะพบกับความ

ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความเป็นฝีมือมนุษย์ ซึ่งข้าพเจ้ามองเห็นถึงเสน่ห์ความงามอันเกิดจาก

ความไม่สมบูรณ์แบบนี้ ความเป็นฝีมือมนุษย์ที่มีความเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้าง แตกต่างจาก

ผลงานของเครื่องจักร โดยข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากลักษณะการ

เกิด และบริเวณสถาปัตยกรรมที่เกิดความผิดพลาดนั้นๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสู่ผลงาน

เครื่องประดับ โดยบริเวณที่สวมใส่อิงจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงความผิดพลาด 

ข้าพเจ้าได้ท าการทดลองวัสดุ และรูปแบบการแสดงออกของความผิดพลาดหลากหลายรูปแบบเพ่ือ

ค้นหารูปลักษณ์ของเครื่องประดับที่ตอบโจทย์มากท่ีสุด โดยข้าพเจ้าได้เลือกวิธีการรักษาความสมบูรณ์

แบบของรูปทรงเดี่ยว แต่เสียสละความสมบูรณ์ของรูปทรงโดยรวม ด้วยการใช้รูปทรงขนาดเท่าเดิม 

แต่ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดความผิดพลาดที่แตกต่างกัน ท าให้ลวดลายมีการชน

กัน ซ้อนกัน ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง โดยหลังจากได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว ข้าพเจ้ าจึงได้จัดเรียง

องค์ประกอบลวดลาย และสรุปออกมาเป็นผลงานเครื่องประดับจ านวน 11 ชิ้น ดังนี้ 

- สร้อยคอ    จ านวน   3 ชิ้น 

- เครื่องประดับบริเวณไหล่  จ านวน  1 ชิ้น 

- เครื่องประดับบริเวณศีรษะ จ านวน  1 ชิ้น 

- ก าไล    จ านวน  2 ชิ้น 

- ต่างหู    จ านวน  4 ชิ้น 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการท าโครงการศิลปนิพนธ์ออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ คือ ได้น า

ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมจากการเรียนตลอด 3 ปีมาใช้ในการแสดงความสามารถในการจัดการ

องค์ความรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบผลงานเครื่องประดับที่สามารถเป็นตัวแทนในการ

แสดงออกถึงความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบ เพ่ือให้ผู้อื่นได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในความเป็น
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จริงของชีวิต โดยมีร่างกายเป็นตัวช่วยถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งเครื่องประดับที่ได้ออกมานั้นสามารถตอบ

โจทย์กับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ข้าพเจ้าได้อย่างดียิ่ง 

ปัญหาและอุปสรรค 

๐ การออกแบบรูปแบบในการแสดงออกถึงความผิดพลาดโดยเชื่อมโยงต่อการเป็น

เครื่องประดับมีความยากพอสมควร เนื่องจากจะแสดงออกอย่างไรให้เห็นได้ชัดเจน 

และเข้าใจง่ายที่สุด โดยไม่ขัดแย้งต่อกระบวนการวิเคราะห์อีกด้วย 

๐ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกเป็นลักษณะการซ้ าของรูปทรง ท าให้ไม่

สามารถคาดการณ์น้ าหนักรวมของเครื่องประดับล่วงหน้าได้ ข้าพเจ้าจึงต้องควบคุม

น้ าหนักในแต่ละรูปทรงเดี่ยวก่อนการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้บางรูปทรงมีความ

เสี่ยงในการหล่อเนื่องจากอาจจะบางเกินไป 

วิธีการแก้ไข 

๐ ข้าพเจ้าได้คิดรูปแบบต่างๆออกมาหลากหลายแนวทาง พร้อมทั้งทดลองกลไกเพ่ือ

ตอบสนองต่อแนวความคิด จนสุดท้ายได้รูปแบบที่พึงพอใจ และสามารถแสดงออก

ถึงแนวความคิดท่ีข้าพเจ้าต้องการจะสื่อได้ดีที่สุด 

๐ หลังจากที่ได้ทดลองปริ้นรูปทรงต่างๆออกมาด้วยกระบวนการ RP และ CNC 

ข้าพเจ้าจึงได้ท าการหล่อรูปทรงออกมา และได้หาโรงหล่อที่มีความช านาญใน

กระบวนการผลิต ท าให้ได้ชิ้นงานที่ไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น พร้อมทั้งเมื่อประ

กอบเป็นรูปร่างแล้วน้ าหนักไม่มากจนเกินไปอีกด้วย
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ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ชื่อนักศึกษา นางสาว สรัลชนา เสนียาภา 

รหัสประจ าตัว 04550212 
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ผศ. ศิดาลัย  ฆโนทัย 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
 
1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

(ภาษาไทย) เครื่องประดับสะท้อนความงามในความไม่สมบูรณ์แบบโดยมีแรงบันดาลใจ
มาจากลวดลายอาหรับ 

(ภาษาอังกฤษ) THE AESTHETIC OF IMPERFECT UTOPIA INTO JEWELRY : 
INSPIRATION FROM THE ARABESQUE 

 
2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ทุกคนล้วนพยายามดิ้นรนที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีความ
เข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบนั้นน าพามาซึ่งความสุขที่แท้จริง ข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลหนึ่งที่แสวงหาสิ่งเติม
เต็มความไม่สมบูรณ์แบบให้แก่ตัวเอง แต่ยิ่งค้นหาเท่าไรกลับเจอแต่ความไม่จบสิ้น ความสมบูรณ์แบบ
ก็เป็นรูปแบบการแสดงออกอย่างหนึ่งในผลงานศิลปะหลากหลายประเภท ข้าพเจ้ามองเห็นว่า 
“ลวดลายอาหรับ” ซึ่งเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่มีลวดลายสวยงามตระการตา มองเห็นถึงความ
สมบูรณ์แบบแน่นเต็มของลวดลาย แต่เมื่อสังเกตดูแท้จริงแล้วการสร้างลวดลายเหล่านี้ยังมีความ
ผิดพลาดที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นฝีมือมนุษย์ ร่องรอย รูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลงานที่แตกต่างจาก
เครื่องจักรที่จะมีความสม่ าเสมอสมบูรณ์แบบแต่ไร้ชีวิตชีวา เพ่ือน าเสนอสิ่งเหล่านี้ออกมาในฐานะ
ความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากการเป็นเครื่องจักร ดังนั้นลวดลายอาหรับจึงแสดงออกถึงความสมบูรณ์
แบบที่ไม่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์ และมนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบได้ จากการถ่ายทอด
ความงามของลวดลายอาหรับผ่านฝีมือมนุษย์นี้ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจเรื่องการน าเสนอ
ความเป็นจริงของโลกให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง 
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ภาพแสดงความผิดพลาดจากฝีมือมนุษย์ในลวดลายอาหรับ 
(ที่มา : http://www.geometricdesign.co.uk/perfect.htm) 

 ลวดลายอาหรับที่คนทั่วไปมักคิดว่าสมบูรณ์แบบแต่กลับพบความผิดพลาดซ่อนอยู่เป็นหนึ่งใน
ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ โดยตัวลวดลายเองถูกออกแบบมาเพ่ือให้แสดงออกถึงความ
สมบูรณ์แบบแน่นเต็ม แต่เมื่อแสดงออกผ่านฝีมือมนุษย์ รูปแบบต่างๆ ร่องรอยความผิดพลาดก็ยังมี
ปรากฏให้เห็น ซึ่งข้าพเจ้ามองเห็น เสน่ห์ความงามที่เกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์แบบนี้ ความเป็น
ธรรมชาติ ไม่ดูแข็งกระด้าง มีจุดเริ่มต้น มีชีวิตชีวา มีความเป็นงานหัตศิลป์มากกว่างานอุตสาหกรรม 
ด้วยความซับซ้อนแน่นเต็มของลวดลายจึงสามารถลวงตาความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นได้ ลวดลาย
อาหรับจึงสามารถถ่ายทอดให้มนุษย์เข้าใจและตระหนักถึงความจริงที่โลกของเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ 
เราอาจจะพยายามค้นหาความสมบูรณ์แบบเพ่ือตนเอง หลงใหลไปกับกระแสนิยม อยากได้อยากมี 
อยากเพียบพร้อมเหมือนคนอ่ืนๆ แต่สุดท้ายแล้วกลับพบว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง ความ
สมบูรณ์แบบจึงเสมือนเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ที่ท าให้เกิดการไขว่คว้าไม่มีที่สิ้นสุด หากเรามองเห็นความ
เป็นจริงในภาพลวงนี้เราจะพบความงามในความไม่สมบูรณ์แบบที่ท าให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ได้นั่นเอง 
 ด้วยความประทับใจในลวดลายอาหรับที่สะท้อนให้เห็นความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบผ่าน
ความเป็นฝีมือมนุษย์ ความเป็นธรรมชาติ ไม่ดูแข็งกระด้าง มีชีวิตชีวา ผลงานจากการสร้างที่แตกต่าง
จากเครื่องจักรที่ดูแข็งทื่อ ไร้ชีวิตชีวา มีความเป็นอุตสาหกรรม และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผ่านการเป็นผลงานเครื่องประดับ ที่นอกเหนือจะใช้ตกแต่งร่างกายของมนุษย์ได้
แล้ว ยังสามารถตกแต่งจิตใจ สามารถเป็นเครื่องถ่ายทอดเสน่ห์ความงามในเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบ
อันเป็นความจริงของมนุษย์โดยมีร่างกายเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราว เพ่ือตอบสนองต่อ
ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความงามอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตที่ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ลวงตามนุษย์ ความไม่สมบูรณ์แบบ
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คือความจริงแท้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะของลวดลาย ดัดแปลง เพ่ิมเติมมิติเพ่ือถ่ายทอด
ลักษณะการลวงตาผ่านการจัดการทางองค์ประกอบและทัศนศิลป์ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับสะท้อนความคิดความประทับใจในความงดงามที่ไม่สมบูรณ์
แบบของลวดลายอาหรับ แรงบันดาลใจจากเสน่ห์งานหัตถศิลป์ ความเป็นธรรมชาติที่ไม่แข็งกระด้าง 
ที่ตอบสนองแนวคิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ที่ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ 
ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้ 
 
4. ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
 4.1 ข้อมูลเชิงลึกของลวดลายอาหรับ 

4.2 ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ 
4.3 ความสมบูรณ์แบบคือสิ่งลวงตา 
4.4 กระบวนการลวงตาสู่ผลงานเครื่องประดับ 

 
5. แนวทางการแก้ปัญหา 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลังของลวดลายอาหรับ ที่มาและความส าคัญของลวดลายอาหรับ 
วิธีการสร้างลวดลาย ความผิดพลาดในลวดลายอิสลาม ความเชื่อมโยงต่อปัจจัยอ่ืนๆ
พร้อมทั้งสรุปแนวคิด 

5.3 วิเคราะห์เรื่องความสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบคืออะไร ความไม่สมบูรณ์แบบใน
ความสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งสรุปแนวคิด 

5.4 วิเคราะห์แนวทางการศึกษา ความหมายเชิงสร้างสรรค์ของเครื่องประดับ ความเชื่อมโยง
สู่งานเครื่องประดับ มุมมองเครื่องประดับต่อมนุษย์ (ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงาน กับ
ร่างกาย) 

5.5 ศึกษาทัศนธาตุต่างๆ วัสดุและเทคนิคในมิติลวงตา 
 
6. วิธีการศึกษา 
  6.1 หาข้อมูลเบื้องหลังของลวดลายหรับ 
  6.2 หาข้อมูลลักษณะต่างๆของลวดลายอาหรับ 
  6.3 หาข้อมูลทัศนธาตุต่างๆ วัสดุ และเทคนิคท่ีน าเสนอในมิติลวงตา 
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7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ได้ผลงานเครื่องประดับสะท้อนความคิดความประทับใจในความงดงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ของลวดลายอาหรับ แรงบันดาลใจจากสเน่ห์งานหัตถศิลป์ ความเป็นธรรมชาติที่ไม่แข็ง
กระด้าง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะของลวดลาย ดัดแปลง เพ่ิมเติมมิติเพ่ือถ่ายทอด
ลักษณะการลวงตาผ่านการจัดการทางองค์ประกอบและทัศนศิลป์ 
8.2 ได้ผลงานเครื่องประดับที่ตอบสนองแนวคิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ที่ความ
สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งลวงตามนุษย์ ความไม่สมบูรณ์แบบคือความจริงแท้ เพ่ือให้ข้าพเจ้าเข้าถึง

 วัน/เดือน/ปี แผนกาด าเนินงาน หมายเหตุ 
16ธ.ค. 58 - น าเสนอหัวศิลปนิพนธ์  

17 ธ.ค. 58 - 22 ธ.ค. 58 - เปลี่ยนการเสนอหัวข้อใหม่  
- ร่างแบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

หากไม่ผ่านการเสนอหัวข้อครั้งแรก 
น าเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 2  
วันที่ 23 ธ.ค. 58 

24ธ.ค. 58 – 12 ม.ค. 58 - รวบรวมข้อมูลต่างๆ 
- วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
- ท ารูปแบบการน าเสนอ 

ตรวจงานครั้งที่ 1 
วันที่ 13 ม.ค. 58 

14 ม.ค. 58 – 7 ก.พ. 58 - SKETCH แนวทางในการออกแบบ 
- ร่างและพัฒนาแบบเครื่องประดับ 
-ทดลองวัสดุ หรือ กลไกในงาน 
- ท ารูปแบบการน าเสนอ 

ตรวจงานครั้งที่ 2 
วันที่ 8-9 ก.พ. 58 

10 ก.พ. 58 – 9 มี.ค. 58 - เขียนแบบเครื่องประดับ 
- เริ่มกระบวนการผลิตชินงานจริง 
- ท ารูปแบบการน าเสนอ 

ตรวจงานครั้งที่ 3 
วันที่ 10-11 มี.ค. 58 

12 มี.ค. 58 – 1 พ.ค. 58 - กระบวนการผลิตชิ้นงานจริง 
- แก้ไขส่วนที่บกพร่องในชิ้นงานจริง 
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด 

ตรวจงานครั้งที่ 4 
วันที่ 2  พ.ค. 58 
 

3 พ.ค. 58 – 23 พ.ค. 58 - ท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
วันที่ 24 พ.ค. 58   
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ความงามอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในความเป็นจริง 

 
9. งบประมาณที่ใช้ 

9.1 ค่าใช้จ่ายเอกสารข้อมูล ประมาณ 1,000 บาท 
9.2 ค่ากระดาษและค่าพิมพ์ ประมาณ 1,000 บาท 
9.3 ค่าใช้จ่ายในการท าเล่มศิลปนิพนธ์ ประมาณ 800 บาท 
9.4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท างาน ประมาณ 40,000 บาท 
9.5 ค่าเดินทาง ประมาณ 2,000 บาท 
9.6 เบ็ดเตล็ด ประมาณ               5,000 บาท 

  รวมทั้งหมด 49,800 บาท 
 
10. เอกสารอ้างอิง 

อาคม. (2551). ยกอักษรศิลป์อาหรับสเน่ห์แห่งมุสลิม. (ออนไลน์).  

แหล่งที่มา : http://www.oknation.net/blog/akom/2014/02/08/entry-1 

วันที่สืบค้น 6 ธันวาคม 2558 

Wikipedia. (2015). ลายอาหรับ.(ออนไลน์).  

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ลายอาหรับ 

วันที่สืบค้น 7 ธันวาคม 2558  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล นางสาว สรัลชนา เสนียาภา 
วันเกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
ที่อยู่  1574 หมู่บ้าน พรไพลิน ซอย สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก เขต พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร   10260 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
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