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สิ้นสุด ขาพเจาจึงไดนํามาเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธระหวางลักษณะรูปแบบทางกายภาพของวงกน

หอยกับแนวคิดของหลักศิลปะลวงตาท่ีมีความสอดคลองซ่ึงใกลเคียงกับดานอารมณและความรูสึกท่ี

ขาพเจาไดรับ  

ขาพเจาจึงมีแนวคิดในการนําเอารูปแบบของศิลปะลวงตามาผสมผสานกับลักษณะโครงสราง

ทางกายภาพของวงกนหอย ท่ีขาพเจาประทับใจ มาออกแบบสรางสรรคในรูปแบบงานเครื่องประดับท่ี

ใชในการประดับตกแตงรางกาย เพ่ือถายทอดแนวคิด อารมณ ความรูสึกใหแกผูท่ีไดพบเห็น 
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Abstract 

        This project has discussed the link between whorl style and Op Art. The unique 

style of mystery, and the harmony of scale and proportion. Made a wonder, 

mysterious and endless to my self. It has been linked to the relationship between 

the physical form of a spiral pattern and the concept of the Op Art, which similar to 

the emotions and feelings of my self.  

       Therefore, I had the idea to bring a form of Op Art to blend with the physical 

structure of the spiral pattern. I was impressed The design is in the form of jewelry 

used to decorate the body, to present the emotion to those who have seen. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

         เปลือกหอยนอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติท้ังดานรูปรางรูปทรง สีสัน และลวดลาย

แลวยังใชในการหลบซอนอําพรางตัวเองจากภัยอันตรายตางๆ รวมถึงชวยรักษาระดับอุณหภูมิภายใน 

ซ่ึงหอยบางชนิดยังไดข้ึนชื่อวาเปน อัญมณีแหงทองทะเล และเม่ือหอยไดตายไปเปลือกของมันยัง

สามารถคงรูปรางไดนานถึง 75 ลานป หอยแตละชนิดสามารถปรับรูปทรงและการดํารงชีวิตตามการ

เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดลอม โดยเปลือกหอยแตละชนิดก็จะมีโครงสรางสัดสวนหรือ

เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไป โดยลักษณะเดนบางอยางของเปลือกหอยก็ไดใหความรูสึกทาง

สุนทรียศาสตร ผานความกลมกลืนของรูปทรง ขนาด และสัดสวนทําใหขาพเจาเกิดความพิศวง และ

ประทับใจในรูปแบบความงามของรูปทรงทางกายภาพของวงกนหอยท่ีแสดงถึงทัศนะธาตุท่ีไมสิ้นสุด 

ซ่ึงทุกวันนี้มนุษยไดพยายามทําความเขาใจวงกนหอยดวยหลักความคิดและทฤษฎีอยางสมเหตุสมผล                           

       โดยสวนตัวแลวขาพเจารับรูไดถึงความรูสึก ลึกลับ ซับซอน นาคนหา เสมือนตกอยูในภวังค  

เปนความรูสึกท่ีขาพเจารับรูไดจากลักษณะทางกายภาพโครงสรางของเปลือกหอยท่ีมีลักษณะเปนขด

เกลียว ทําใหขาพเจาคํานึงถึงหลักทัศนะธาตุ (Visual element) ท่ีแสดงออกผานลักษณะ สี รูปทรง 

ลวดลาย  และสัดสวน อันกอใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก (After effect) โดยรูปแบบดังกลาวนั้น

แสดงออกถึง ศิลปะลวงตา (Optical illusion art) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธระหวางความลวงตาและ

พ้ืนผิวของภาพ ผานการมองเห็นและรับรู ในป 1908 นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ  เจมส เฟรเซอร (Jame 

frazer) ก็ไดคนพบภาพลวงตาท่ีมีชื่อวา เกลียวเท็จ (Frazer spiral) ซ่ึงถาดูแบบผิวเผินก็มีลักษณะ

คลายขดเกลียววงกนหอย แตความเปนจริงคือการนําเอาวงกลมมาจัดวางทับซอนกัน โดยมีจุด

ศูนยกลางเปนตัวแผขยาย โดยในปจจุบันมีการนําเอาหลักศิลปะลวงตา มาใชอยางแพรหลายไมวาจะ
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เปน ลวดลายกราฟก งานจิตรกรรม เครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑ การตกแตงภายใน และสถาปตยกรรม

ตางๆ  

          จากการท่ีขาพเจาไดวิเคราะหลักษณะความคลายคลึงและเก่ียวเนื่องกันระหวางความสําคัญ

ของเปลือกหอยกับศิลปะลวงตา ก็พบวาตามธรรมชาติวิถีการดํารงชีวิตของหอย หอยใชเปลือกเพ่ือ

หลบซอนหรือ ปองกันตัวเองจากสิ่งอ่ืน นอกจากนั้นเปลือกหอยยังมีรูปแบบเอกลักษณท่ีละเอียด

ซับซอน และดูลึกลับ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับรูปแบบและหลักการของภาพลวงตา ท่ีดูมีความละเอียด 

ลึกลับ ซับซอน นาคนหา ขาพเจาจึงมีแนวคิดในการนําเอารูปแบบของศิลปะลวงตามาผสมผสานกับ

ลักษณะโครงสรางทางกายภาพของวงกนหอย ท่ีขาพเจาประทับใจ มาออกแบบสรางสรรคในรูปแบบ

งานเครื่องประดับท่ีใชในการประดับตกแตงรางกาย และกอใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก เนื่องจาก

มีเอกลักษณความพิเศษเฉพาะตัวท่ีดู ลึกลับ ซับซอน แบบสามมิติ และเพ่ือสะทอนมุมมองในการรับรู

(Perception) การมองเห็น (Seeing) การคิด (thinking) ความรูสึก (Feeling) และความจํา

(Memory) ของผูท่ีพบเห็น        

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ  

          สรางสรรคผลงานชุดเครื่องประดับท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากความประทับใจในรูปแบบความ

งามทางโครงสรางของวงกนหอยผานแนวคิดของหลักศิลปะลวงตา แสดงออกใหเห็นถึง ความลึกลับ 

ซับซอน นาคนหา โดยมุงเนนใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก ตอบสนองตอการรับรูของผูพบเห็น 

1.3 ขอบเขตในการวิจัยและออกแบบ 

            1.3.1 ศึกษาแนวความคิด รูปแบบ ลักษณะโครงสรางและความสําคัญของวงกนหอย 

             1.3.2 ศึกษารูปแบบ ความสําคัญและท่ีมาของศิลปะลวงตาถึงรูปแบบลักษณะประเภท วง 

ขด หรือเกลียว 

             1.3.3 ศึกษาปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการรับรูของมนุษย 
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          1.3.4 ศึกษาขอมูลทางเทคนิค และวัสดุในการข้ึนรูปชิ้นงาน3มิติ ท่ีมีความซับซอนคลายคลึง

ภาพลวงตา 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

          ไดชุดผลงานเครื่องประดับท่ีสะทอนมุมมองความประทับใจของขาพเจาเก่ียวกับความงามทาง

กายภาพของวงกนหอยท่ีมีเสนห ลึกลับ ซับซอน นาคนหา ผานหลักศิลปะลวงตา โดยมุงเนนใหเกิดผล

ทางอารมณความรูสึก ตอบสนองตอการรับรูของผูพบเห็น 
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บทท่ี 2 

การรวบรวมขอมูลและการศึกษาขอมูล 

        ในเบื้องตนขาพเจาไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จากแหลงขอมูลสองประเภท คือ

ขอมูลเชิงปฐมภูมิท่ีขาพเจาไดทําความเขาใจ จากการสังเกต และวิเคราะหดวยความรูพ้ืนฐานของตัว

ขาพเจาเอง และขอมูลเชิงทุติยภูมิ ท่ีไดจากการคนควาทางเอกสาร บทความ หนังสือ และ

อินเตอรเน็ต 

            หอยเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังจัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) มีเปลือก

แข็งท่ีเปนสารประกอบหินปนู (Calcium Carbonate) ปกคลุมท่ัวตัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร

พบวา สัตวกลุมนี้มีกําเนิดมาตั้งแตยุคแคมเบรียน เปนสัตวท่ีมีความหลากหลายเปนรองกลุมสัตวขาขอ 

สามารถจําแนกออกเปน 2ประเภทใหญๆ คือ หอยเปลือกเดียว (Gastropoda) และหอยเปลือกคู 

(Bivalvia) ซ่ึงปจจุบันถูกจัดใหเปนสัตวท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ท้ังในดานการนํามาทําเปน

อาหาร นํามาทําเครื่องประดับ และในดานตางๆ และในดานความสวยงามในรูปทรงของเปลือก หอย

จึงไดรับความสนใจไมนอยในฐานะท่ีเปนของประดับตกแตงและของสะสมมาตั้งแตอดีต 

2.1 เนื้อหาท่ัวไปของเปลือกหอยฝาเดียว 

         หอยเปลือกเดียวหรือหอยฝาเดียว (ภาพท่ี 2.1) สามารถพัฒนารูปรางและวิถีการดํารงชีวิตให

อาศัยอยูไดท้ังในน้ําจืดและทะเล รวมไปถึงบนบกบนตนไม หรือแมกระท่ังในทะเลทราย โดยเปลือก

ของมันมีชิ้นเดียวและขดเปนเกลียว ซ่ึงอาจมีลักษณะคลายฝาชี บางชนิดอาจมีเปลือกท่ีลดรูปจน

หายไป มีลักษณะเปลือกตอนทายวนเปนเกลียว รอบหนึ่งของเกลียวเรียกวา วง (Whorl) สวนปลาย

สุดของเปลือกท่ีเปนจุดเริ่มสรางเปลือก เรียกวา จุดยอด (Apex) และจะสรางวงตอๆไป ซ่ึงจะเชื่อมกัน

และเห็นรอยตอระหวางวง (Suture)  โดยมากจะวนตามเข็มนาฬิกา (Dextral) คือจากซายไปขวา แต

ก็พบบางชนิดท่ีวนจากขวาไปซาย (Sinistral) ซ่ึงบางประเภทมีเปลือกบางๆชั้นหนึ่งปดตอนตนของฝา

เรียกวา โอเพอรคูลัม (Operculum) หอยบางชนิดอาจมีเปลือกผิวเรียบมัน บางชนิดเปลือกมีหนาม 
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(Spine) มีปุม (Tubercle) บางชนิดเปนเสนหรือเปนสัน (Ridge) และทางชองเปดของเปลือกจะมี

ขอบ 2 ดาน คือ ขอบดานใน (Internal lip) และขอบดานนอก (Outer lip) โดยหอยจะมีการสรางวง

ใหมข้ึนเรื่อยๆใหมีขนาดใหญข้ึน ตามขนาดของตัวหอย และหยุดการสรางเปลือกเม่ือหอยเจริญเติบโต

เต็มท่ี ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวหอยฝาเดียวหรือหอยกาบเดียว เปนกลุมท่ีมีปริมาณชนิดสายพันธมากท่ีสุด พบ

แพรกระจายอยูท่ัวไป  

 

ภาพท่ี 2.1  ลักษณะโดยท่ัวไปของเปลือกหอยฝาเดียว 

(ท่ีมา : www.aquatoyou.com/index.php/2013-02-21-02-30-41/2013-05-11-06-31-

54/669-class-gastropoda) 

                โดยเปลือกของมันเกิดจากการรวมตัวของประจุแคลเซียม (Calcium ion) ท่ีถูกปลอย

ออกมาจากตัวหอย และประจุคารบอเนต (Carbonate ion) ท่ีอยูในน้ําทะเล ทําใหตกตะกอน

ของแข็งสีขาว แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate) ออกมากอตัวเปนเปลือกหอหุมภายนอก 

                สําหรับสีสันบนเปลือกหอยท่ีเกิดข้ึนนั้น มาจากสารปนเปอน และของเสียท่ีหอยขับ

ออกมา โดยถูกจับยึดแทรกตัวอยูในโครงสรางของเปลือกหอย เมลานินเม็ดสีจะเคลื่อนตัวไปตาม

เนื้อเยื่อเพ่ือสรางเปลือกตลอดเวลา และเปลือกหอยยังสามารถเปลี่ยนแปลงสีไดในระยะเวลาสั้นๆ 

ผานการแสดงผลของเม็ดสีท่ีอยูในเซลภายใตชั้นผิวหนัง 

 

 

http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-02-21-02-30-41/2013-05-11-06-31-54/669-class-gastropoda
http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-02-21-02-30-41/2013-05-11-06-31-54/669-class-gastropoda
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2.2 ลักษณะรูปทรงของเปลือกหอยฝาเดียว 

   ชนิดของรูปทรงตางๆ ประกอบดวย  

1. Biconical (ภาพท่ี 2.2) ลักษณะเดนเปลือกมีลักษณะเปนรูปกรวย 2 อันประกบกัน ดานหัวและ

ทายมีลักษณะเรียวแหลม ตรงกลางปอง  

 
ภาพท่ี 2.2 ลักษณะของเปลือกหอยทรง Biconical 

(ท่ีมา : http://biology.burke.washington.edu/conus/recordview) 

2. Conical (ภาพท่ี 2.3) เปลือกมีลักษณะเหมือนรูปทรงกรวยคว่ํา  

 
ภาพท่ี 2.3 ลักษณะของเปลือกหอยทรง Conical 

(ท่ีมา : 

http://bid.igavelauctions.com/Bidding.taf?_function=detail&Auction_uid1=3125475

) 

 

 

 

 

 

http://biology.burke.washington.edu/conus/recordview
http://bid.igavelauctions.com/Bidding.taf?_function=detail&Auction_uid1=3125475
http://bid.igavelauctions.com/Bidding.taf?_function=detail&Auction_uid1=3125475
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3. Ear shape (ภาพท่ี 2.4) เปลือกมีลักษณะแบนรีเหมือนใบหู 

 
ภาพท่ี 2.4 ลักษณะเปลือกหอยทรง Ear shape 

(ท่ีมา : http://www.centralcoastbiodiversity.org/northern-abalone-bullnbsphaliotis-

kamtschatkana.html) 

4. Fusiform (ภาพท่ี 2.5) เปลือกมีลักษณะเปนรูปกระสวยทอผา 

 

ภาพท่ี 2.5 ลักษณะเปลือกหอยทรง Fusiform 

(ท่ีมา : http://www.shellcollection-kvk.nl/general-information/) 

 

 

 

 

 

 

http://www.centralcoastbiodiversity.org/northern-abalone-bullnbsphaliotis-kamtschatkana.html
http://www.centralcoastbiodiversity.org/northern-abalone-bullnbsphaliotis-kamtschatkana.html
http://www.shellcollection-kvk.nl/general-information/
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5. Globose (ภาพท่ี 2.6) เปลือกมีลักษณะกลมหรือคอนขางกลม 

 

ภาพท่ี 2.6 ลักษณะเปลือกหอยทรง Globose 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/369013763194072476/) 

 

6. Helmet shape (ภาพท่ี 2.7) เปลือกมีลักษณะคลายหมวกเหล็กของทหารโรมัน 

 

ภาพท่ี 2.7 ลักษณะเปลือกทรง Helmet shape 

(ท่ีมา : http://www.vintagekarmajewels.com/Cameos.html) 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/369013763194072476/
http://www.vintagekarmajewels.com/Cameos.html
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7. Lenticulate (ภาพท่ี 2.8) เปลือกมีลักษณะคอนขางเตี้ยแบน 

ขดเปนทอไปมาคลายตัวหนอนรูปรางไมแนนอน 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ลักษณะเปลือกทรง Lenticulate 

(ท่ีมา : http://flickrhivemind.net/Tags/architectonicidae,shell) 

8. Obconical (ภาพท่ี 2.9) เปลือกมีลักษณะเปนคลายรูปโคน 

 

ภาพท่ี 2.9 ลักษณะเปลือกทรง Obconical 

(ท่ีมา : 

http://shells.tricity.wsu.edu/ArcherdShellCollection/Gastropoda/Conidae.html) 

 

 

 

 

http://flickrhivemind.net/Tags/architectonicidae,shell
http://shells.tricity.wsu.edu/ArcherdShellCollection/Gastropoda/Conidae.html
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9. Pyriform หรือ Club shape (ภาพท่ี 2.10) เปลือกมีลักษณะเปนรูปกระบวยตักน้ํา 

 

ภาพท่ี 2.10 ลักษณะเปลือกทรง Pyriform 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_(gastropod)) 

10. Tower shape หรือ Screw shape (ภาพท่ี 2.11) เปลือกมีลักษณะเรียวยาว รูปรางคลาย

เจดียหรือหอคอย 

 
ภาพท่ี 2.11 ลักษณะเปลือกหอยทรง Tower shape 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Turritella_communis) 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_(gastropod))
https://en.wikipedia.org/wiki/Turritella_communis
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11.  Turbinate (ภาพท่ี 2.12) เปลือกมีลักษณะรูปทรงคอนขางเตี้ย วงเปลือกสุดทายมีขนาด

ใหญ 

 
ภาพท่ี 2.12 ลักษณะเปลือกหอยทรง Turbinate 

(ท่ีมา : http://www.snipview.com/q/Solariella) 

12.  Vermiform (ภาพท่ี 2.13) เปลือกมีลักษณะขดเปนทอไปมาคลายตัวหนอนรูปรางไม

แนนอน 

 
ภาพท่ี 2.13 ลักษณะเปลือกหอยทรง Vermiform 

(ท่ีมา : http://www.electron.rmutphysics.com/science-

news/index.php?option=com_content&task=view&id=1057&Itemid=4) 

 

 

 

 

http://www.snipview.com/q/Solariella
http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1057&Itemid=4
http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1057&Itemid=4
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2.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

        จากการท่ีขาพเจาไดวิเคราะหรูปทรงของหอยชนิดตางๆ ถึงปริมาตร สัดสวน องคประกอบ

ตางๆ ทําใหขาพเจาตระหนักถึงความรูสึกสวนตัวท่ีไดจากการมองรูปแบบของวงกนหอยชนิดตางๆ ทํา

ใหขาพเจาสามารถวิเคราะหและจําแนกความรูสึกสวนตัวท่ีมีตอลักษณะของวงกนหอยผานทัศนะธาตุ 

ในลักษณะดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ลักษณะของวงกนหอย 

รูปแบบลักษณะวงกนหอย ลักษณะเดน ความรูสึกท่ี

ไดรับ 

 
ภาพท่ี 2.14 ลักษณะเสนขดวงกนหอย 

(ท่ีมา : 

https://www.pinterest.com/pin/451837775089732231/) 

เสนขดวงกนหอยท่ีมี

ลักษณะพ้ืนผิวและ

รูปแบบสีสันเดนชัด 

มึนเวียน 

หมุนวน 

สับสน จาก

ลวดลายท่ีมี

ความ

ซับซอน 

สีสันท่ีหลอก

ตา 

 
ภาพท่ี 2.15 ลักษณะเสนขดวงกนหอย 

(ท่ีมา : 

http://www.lifelearningmagazine.com/1102/education_i

nspired_by_nature.htm) 

เสนขดวงกนหอยท่ีมี

ลักษณะลอยตัวรูปราง

เปนแฉก 

ความ

ซับซอน แผ

ขยายไปใน

ทิศทางนอก 



 
 

13 

 

รูปแบบลักษณะวงกนหอย  ลักษณะเดน ความรุสึกท่ี

ไดรับ 

 
ภาพท่ี 2.16 ลักษณะเสนขดวงกนหอย 

(ท่ีมา : http://www.creations-de-

mapiewv.fr/Fotos2007.html) 

เสนขดวงกนหอยท่ีมี

ลักษณะนูนต่ํา สีสันนอย 

เคลื่อนไหว 

คลี่คลาย 

จากลักษณะ

ของเสนวง

กนหอยท่ี

เห็นไดชัด 

 
ภาพท่ี 2.17 ลักษณะเสนขดวงกนหอย 

(ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/91575473@N00/) 

เสนขดวงกนหอยท่ีมีชั้น

มุกเคลือบ ลักษณะ

พ้ืนผิวดูมันวาว มีสีสัน 

ดูเคลื่อนไหว 

ลึกลับ ซอน

เรน นา

คนหา จาก

ลักษณะ

พ้ืนผิวและ

เสนท่ีนํา

สายตา 

 
ภาพท่ี 2.18 ลักษณะเสนขดวงกนหอย 

(ท่ีมา : 

https://www.pinterest.com/pin/205687907955194610/) 

เสนขดวงกนหอยท่ี

ประกอบดวยลวดลาย 

และพ้ืนผิวท่ีมีความเปน 

3 มิติ 

พิศวง 

ประหลาดใจ 

กับลวดลาย

ท่ีมีลักษณะ

เดน 

ตารางท่ี 2.1 ลักษณะของวงกนหอย 
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รูปแบบลักษณะวงกนหอย  ลักษณะเดน ความรูสึกท่ี

ไดรับ 

 
ภาพท่ี 2.19 ลักษณะเสนขดวงกนหอย 

(ท่ีมา : 

https://www.pinterest.com/pin/450008187746083258/) 

เสนขดวงกนหอยท่ีมี

พ้ืนผิวลวดลายลักษณะ

เปนจุดกระจายตัว 

ลึกลับ 

บิดเบือน

รูปทรง นา

คนหา ดูมี

มิติ 

 

สรุปในเบ้ืองตน 

           จากการท่ีขาพเจาไดศึกษาลักษณะรูปทรง ลวดลายตางๆของวงกนหอย ยิ่งทําใหขาพเจาเกิด

ความพิศวง และประหลาดใจ ในรูปทรงของวงกนหอยท่ีเกิดข้ึนเอง ท่ีมีความสมมาตร เรียงตัว อยาง

สวยงาม นาคนหา ซ่ึงถาพิจารณาถึงหลักการทางศิลปะ รูปแบบของวงกนหอยตามธรรมชาติจะ

ประกอบดวยหลักทัศนะธาตุ เรขาคณิต จุด เสน สี ท่ีใหความรูสึกลึกลับ ซับซอน พิศวง นาคนหา โดย

จะมีความคลายคลึงกับรูปแบบแนวคิดของศิลปะลวงตา ท่ีมีความสัมพันธระหวาง สี รูปทรงใหมีความ

ตอเนื่องกัน เสมือนวามีความเคลื่อนไหว มีความใกลไกล เดนชัด ซับซอน นาคนหา 

2.4 แนวคิดของศิลปะลวงตา 

           ศิลปะลวงตา (Optical illusion) เปนศิลปะท่ีเกิดจากการมองเห็นและรับรูโดยตรง โดยมี

การนําเอาแนวคิดของศิลปะแนวแอ็บสแตร็คท (Abstract) ท่ีมีความเก่ียวของกับการสรางภาพลวงตา 

ซ่ึงศิลปะลวงตานั้นเกิดข้ึนในชวงศตวรรษท่ี 20 หรือในชวงปลายป 1950 และ 1960 เปนลัทธิศิลปะ

ประเภทหนึ่ง  เนนการสรางภาพข้ึนจากองคประกอบศิลปเพ่ือลวงตา หรือเพ่ือใหเกิดความผิดเพ้ียนไป

จากความจริง นิยมใชสีท่ีมีความเข็มมาก หรือสดใสมาก เพ่ือแสดงใหเห็นวาตัดกัน ทับกัน หรือเหลื่อม

ตารางท่ี 2.1 ลักษณะของวงกนหอย 
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ล้ํากัน เพ่ือใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและสะดุดตา บางครั้งใหความรูสึกเลื่อมพราว ลอหลอกสายตา

ชวนใหเวียนหัว ทําใหดูตื้นลึกดวยองคประกอบของเสน ซ่ึงจะมีผลตองานท่ีออกมาในรูปแบบ

ปรากฏการณภาพลวงตา ภาพท่ีเกิดจากเทคนิคนี้ไดแสดงใหเห็นถึงสายตามนุษยท่ีถูกควบคุม หรือถูก

ลวงใหมองเห็น การเคลื่อนไหววูบวาบของสิ่งท่ีอยูกับท่ี ภาพลวงตา สามารถจําแนกออกเปน 4 

ประเภทหลักๆไดดังนี้ 

            2.4.1 ภาพกํากวม (Ambiguous illusion) คือ ภาพท่ีสามารถมองเห็นไดมากกวาหนึ่งรูปใน

ภาพเดียว 

            2.4.2 ภาพบิดเบี้ยว (Distorting illusion) คือ ภาพท่ีถูกทําใหบิดเบี้ยว เพ่ือลวงขนาด ความ

ยาวหรือความโคง 

            2.4.3 ภาพท่ีเปนไปไมได (Paradox illusion) คือ ภาพวัตถุท่ีมีอยูไดแคในกระดาษ ไมมีทาง

มีอยูจริงในทางปฏิบัติ 

            2.4.4 ภาพจินตนาการ (Fictional illusion) คือ ภาพท่ีปรากฏใหเห็นท้ังท่ีไมไดถูกเขียน

หรือวาดข้ึน 

           ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางสรรคศิลปะลวงตา มาจากอิทธิพลของศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม

(impressionism) กับลัทธิฟวเจอริสม (futurism) โดยในสวนของลัทธิอิมเพรสชันนิสมมีการใหคุณคา

ทางดานศิลปะโดยงานท่ีใหความรูสึกประทับใจและสะเทือนอารมณเสมือนกันกับศิลปะลวงตา และใน

สวนของลัทธิฟวเจอริสมเนนอิทธิพลดานการแกปญหารูปทรงเพ่ือใหเกิดความเคลื่อนไหวท่ีรุนแรง เกิด

การลวงสายตา ซ่ึงเปนอิทธิพลดานรูปแบบของศิลปะลวงตา 

 

2.5 สรุปการวิเคราะหขอมูล 

           จากเดิมท่ีขาพเจามีความชื่นชอบ หลงใหล ในลักษณะรูปทรง รวมถึงเอกลักษณของเปลือก

หอย ท่ีใหความรูสึก พิศวง ลึกลับ ซับซอน และมีความเปน 3 มิติในรูปแบบของธรรมชาติ หากจะ
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กลาวไดวาเปลือกหอยเปรียบเสมือนงานศิลปะท่ีสามารถพบเห็นและจับตองไดในโลกความเปนจริง ท่ี

ธรรมชาติไดรังสรรคสิ่งท่ีมีโครงสรางมหัศจรรยนี้ข้ึน นําไปสูแนวคิดของขาพเจาในการออกแบบ

สรางสรรคเครื่องประดับจากความประทับใจในรูปแบบของวงกนหอย 

          วงกนหอยเปนลักษณะเดนของหอยเปลือกเดียวท่ีกอตัวข้ึนจากสารประกอบหินปูน เกิดข้ึน

ตามวิวัฒนาการของหอย มีความสัมพันธดานขนาดและสัดสวน แตในดานสังขวิทยายังไมมีการ

แบงแยกประเภทของวงกนหอยอยางเดนชัด โดยในอดีตมนุษยไดนําเอาลักษณะวงกนหอยไปเชื่อมโยง

ถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติ หรือเปนสิ่งท่ีไมมีใครสามารถพิสูจนได และยังคงเปนปริศนามาจนถึงทุก

วันนี้ แตในสมมุติฐานของขาพเจา ขาพเจามีความเชื่อวาทุกวันนี้มนุษยเราพยายามจะทําความเขาใจ

คนควาหาหลักตนกําเนิดของทุกสิ่งบนโลก ซ่ึงเปนแคศาสตรเชิงนามธรรมท่ีนําเอาความคิดท่ีอางอิงถึง

หลักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของคนสมัยใหมมาวิเคราะหและชี้วัดถึงความเปนไปได ในทาง

กลับกันขาพเจากลับเชื่อวาศิลปะเปนสื่อกลางท่ีสามารถถายทอดแนวคิด ความงดงามท่ีมนุษยสรางข้ึน 

เพ่ือตอบสนองความตองการดานจิตใจ และอารมณ ใหผูอ่ืนสามารถเขาใจในอุดมการณนั้นได  

          อยางไรก็ตาม ขาพเจาเลือกใชศิลปะลวงตามาเปนสื่อกลางในการนําเสนอแนวความคิด 

เก่ียวกับ รูปแบบความลึกลับ ซับซอน นาพิศวงของวงกนหอย เพ่ือเปนการเชื่อมโยงไปสูการถายทอด

ความรูสึกสวนตัวท่ีขาพเจารับรูไดจากเปลือกหอย นอกจากนั้นศิลปะลวงตายังมีความเสมือนหรือ

คลายคลึงกับรูปแบบเอกลักษณของวงกนหอย ท่ีประกอบดวยความละเอียด ลึกลับ ซับซอน นาคนหา 

และกอใหเกิดผลทางอารมณความรูสึกเชนเดียวกัน 
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บทท่ี 3 

แนวทางการออกแบบสรางสรรค 

      จากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ซ่ึงนําไปสูแนวทางการทดลองวัสดุ และแนวทางการ

ออกแบบของขาพเจา โดยขาพเจาจะนําเอาเอกลักษณรูปแบบของเปลือกหอยมาจาก รูปทรงรูปราง 

ลักษณะพ้ืนผิว และวงกนหอย ผสมผสานกับรูปแบบของศิลปะลวงตาโดยนําเอาลักษณะเดนดาน

องคประกอบศิลป สี และมุมมอง มาผนวกเขาดวยกัน เพ่ือแสดงออกแนวคิดผานรูปแบบงาน

เครื่องประดับ สรุปเปนแนวทางการออกแบบ (ภาพท่ี 3.1) ไดดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 3.1 รูปแบบแนวคิด 

17 
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3.1 เอกลักษณของเปลือกหอย 

       3.1.1 รูปรางรูปทรง (Shape) 

        เปลือกหอยสามารถจําแนกออกไปไดหลากหลายประเภทสายพันธุ เปลือกของมันก็มี

หลากหลายชนิดรูปทรง ซ่ึงแตละรูปทรงก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันออกไป 

 

 

ภาพท่ี 3.2 รูปรางของเปลือกหอย 

 

       โดยขาพเจาจะนําเอาลักษณะเดนดานรูปรางของเปลือกหอย (ภาพท่ี 3.2)  มาเปนองคประกอบ

หนึ่งในการออกแบบ เพ่ือสะทอนไปถึงท่ีมาของแนวความคิดเริ่มตนของขาพเจา  
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       3.1.2 พ้ืนผิว (Texture) 

       พ้ืนผิวคือลักษณะผิวหนาของสิ่งตางๆ ท่ีเราสามารถสัมผัสและรับรูได มีสวนชวยในการสราง

อารมณความรูสึกของผูท่ีไดพบเห็น (ภาพท่ี 3.3) สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ  

               3.1.2.1 พ้ืนผิวท่ีสามารถสัมผัสไดดวยมือ หรือกายสัมผัส เปนลักษณะพ้ืนผิวท่ีเปนอยูจริง 

ของผิวหนาของวัสดุนั้น 

               3.1.2.2 พ้ืนผิวท่ีสามารถสัมผัสไดดวยสายตา มาจากการมองเห็นแตไมใชลักษณะท่ี

แทจริงของผิววัสดุนั้น ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการสรางพ้ืนผิวลวงตา ใหสัมผัสไดดวยการมองเห็น

เทานั้น 

 

ภาพท่ี 3.3 ลักษณะพ้ืนผิวเปลือกหอย 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/442689838345997521/) 

       

 

https://www.pinterest.com/pin/442689838345997521/
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      3.1.3 วงกนหอย (Spiral) 

       วงกนหอยเปนรูปแบบเอกลักษณท่ีเห็นไดชัดจากเปลือกหอย (ภาพท่ี 3.4) ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีมี

ความพิเศษตามธรรมชาติ โดยขาพเจามีความประทับใจในรูปแบบของวงกนหอย จากลักษณะเสนโคง

ขดวน ซ่ึงใหความรูสึก หมุนวน เคลื่อนไหวไมสิ้นสุด คลี่คลาย ลึกลับ 

 

ภาพท่ี 3.4 ลักษณะวงกนหอย 

(ท่ีมา : http://abundancesymphony.com/2014/01/16/fibonacci-sequence-the-golden-

ratio/) 

        การนําเอาลักษณะวงกนหอยมาใชเปนองคประกอบหลักในการออกแบบเพ่ือแสดงแสดงออกถึง

จุดเดน ในการผสมผสานระหวางองคประกอบหลัก และยังมีความคลายคลึงกับหลักทางทฤษฎีของ

ศิลปะลวงตาอีกดวย 

http://abundancesymphony.com/2014/01/16/fibonacci-sequence-the-golden-ratio/
http://abundancesymphony.com/2014/01/16/fibonacci-sequence-the-golden-ratio/
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3.2  เอกลักษณของศิลปะลวงตา 

       3.2.1 องคประกอบและสี (Element and color) 

        การวิเคราะหถึงองคประกอบของศิลปะลวงตา จะเนนการใชรูปทรงพ้ืนฐาน และใหความสําคัญ

กับคาของแสงและเงา สี รูปทรงใหดูตอเนื่องจนเสมือนมีความเคลื่อนไหว มีการจัดวางทิศทางและลีลา

ของเสน รูปราง  โดยใชหลักทัศนธาตุ ผานเทคนิคการซํ้า ซอน ทับ โดยรักษาความสมดุลและความ

ขัดแยงใหอยูคูกัน (ภาพท่ี 3.5) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 ลักษณะองคประกอบและทิศทาง 

         การใชสีจะเนนการใชสีสันท่ีตัดกัน หรือสีคูตรงขาม การใชสีโทนออนแก คาน้ําหนักของสี

ท้ังหมดจะมีผลตอการรับรูของมนุษย (ภาพท่ี 3.6) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 ตัวอยางของสีท่ีมีผลตอการรับรู 
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        3.2.2 มุมมอง (Vision) (ภาพท่ี 3.7) 

         มุมมองทางการรับรู คือการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยอาศัยสิ่งเราเขามาเปน

ตัวกระตุนใหเกิดการคิดและแปลความหมาย โดยเชื่อมโยงระหวางความเขาใจ การคิดและความรูสึก 

 

ภาพท่ี 3.7 ความสําคัญดานมุมมอง 

     

      โดยมุมมองในการสรางผลงานนั้นจะตองคํานึงถึงมุมมองระดับสายตาเปนหลัก เพ่ือใหผูคน

สามารถรับรูไดชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งในหลักการสรางผลงานของศิลปะลวงตา ซ่ึง

ขาพเจามีความสนใจท่ีจะนํามาประยุกตใชในการออกแบบสรางสรรคเครื่องประดับ 

      ตําแหนงท่ีติดต้ังเครื่องประดับจะอยูในระดับสายตาท่ีมองเห็นไดเดนชัด สะดุดตา เพ่ือแสดงถึง

ผลกระทบทางสัมผัสของผูสวมใสและผูชม รวมถึงยังเปนความสอดคลองระหวางหลักการทางศิลปะ

ลวงตา กับหนาท่ีของเครื่องประดับท่ีจะทํางานรวมกัน 
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3.3 การคนหาพ้ืนท่ีสวมใสบนรางกาย 

        จากการท่ีขาพเจาไดวิเคราะหถึงรูปแบบความเปนนามธรรมของลักษณะเอกลักษณเดนจาก

เปลือกหอย ทําใหขาพเจาเกิดอารมณ ความรูสึก ในขณะท่ีไดสัมผัสและรับรู เปลี่ยนเปนภาวะของการ

ตีความ ซ่ึงจะนํามาเพ่ือการคนหาพ้ืนท่ีท่ีสัมพันธกับรางกาย ในบริบทของการสรางสรรคผลงาน

เครื่องประดับ โดยจะนํามาใชในการถายทอดอารมณ ความรูสึกสวนตัวของขาพเจา  

 

ภาพท่ี 3.8 ลักษณะทางรูปทรงท่ีสงผลตออารมณ ความรูสึก 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com) 

         ลักษณะเอกลักษณดานรูปรางรูปทรงของเปลือกหอยบางชนิดแสดงออกผานทัศนธาตุ ความ

เปนเสนโคง เวา สัดสวนท่ีสมดุลกัน ทําใหขาพเจาเกิดความรูสึกถึง เสนห ความลึกลับ นาคนหา โดย

เปรียบไดกับพ้ืนท่ีบนรางกายของมนุษย ท่ีมีสวนโคง สวนเวา และสัดสวนท่ีสมดุลกัน ในความนึกคิด
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ของขาพเจา ความรูสึกถึงเสนห ความลึกลับ นาคนหา (ภาพท่ี 3.8) ทําใหขาพเจาจินตนาการถึงสตรีท่ี

มีความม่ันใจ กลาแสดงออก รวมถึงมีสัดสวนทางรางกายท่ีสมดุล เสนหดึงดูดเพศตรงขาม ซ่ึงท้ังหมด

นี้เปนการวิเคราะหแนวทางท่ีจะนํามาซ่ึงการออกแบบสรางสรรคผลงานเครื่องประดับ ท่ีตอบสนองตอ

ผูสวมใสและผูชม ในเวลาเดียวกัน 

3.4 ทัศนธาตท่ีุไดจากการสังเกตและวิเคราะห (ภาพท่ี 3.9) 

 

ภาพท่ี 3.9 แบบรางทัศนธาตุ 
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บทท่ี 4 

แนวทางการพัฒนาแบบ 

         ในบทขางตนท่ีขาพเจาไดทําการวิเคราะหถึงแนวทางการออกแบบสรางสรรค ในบทนี้ขาพเจา

จะนําเสนอขอมูลท่ีตอยอดไปสูแนวทางการพัฒนาผลงานเครื่องประดับผานการคนหาและทดลอง

เทคนิค เพ่ือใหเกิดความสอดคลองทางดานแนวคิด ซ่ึงจะจะนําไปสูกระบวนการผลิตชิ้นงานจริงตอไป 

4.1 การพัฒนาแบบ 

          ขาพเจาไดดึงนําเอาองคประกอบดานรูปรางรูปทรง พ้ืนผิว วงกนหอยมาจากลักษณะเดนของ

เปลือกหอย และไดผสมผสานระหวางองคประกอบทางดานสี แนวคิดมุมมองทางดานการรับรูจาก

ศิลปะลวงตา 

      โดยขาพเจาเห็นความเปนไปไดในการนําเอาเทคนิคการซํ้า ซอนทับ และบิดเบือนรูปทรง (ภาพท่ี 

4.1-4.2)  มาผสมผสาน ขาพเจาจึงไดดําเนินการในการพัฒนาแบบเครื่องประดับเบื้องตน โดยเริ่มจาก

การเขียนภาพรางเครื่องประดับเพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตอยอดและพัฒนาเปนรูปแบบงาน

เครื่องประดับ 

 

25 
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ภาพท่ี 4.1 การซํ้าและซอนทับของลวดลาย (1) 

 

ภาพท่ี 4.2 การซํ้าและซอนทับของลวดลาย (2) 
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     ขาพเจาจึงไดนําลวดลายทับซอนท่ีไดออกแบบไว มาพัฒนาเปนเครื่องประดับ และเพ่ือทดลองข้ึน

รูปชิ้นตัวอยางตอไป 

4.2 ภาพรางเครื่องประดับเบ้ืองตน (ภาพท่ี 4.3-4.7) 

 

ภาพท่ี 4.3 แบบรางเครื่องประดับ 2 มิติ (1) 
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ภาพท่ี 4.4 แบบรางเครื่องประดับ 2 มิติ (2) 
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ภาพท่ี 4.5 แบบรางเครื่องประดับ 2 มิติ (3) 
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ภาพท่ี 4.6 แบบรางเครื่องประดับ 2 มิติ (4) 
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ภาพท่ี 4.7 แบบรางเครือ่งประดับ 2 มิติ (5) 
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4.3 สรุปแบบ 

       ผลงานเครื่องประดับของขาพเจามีจํานวน 3 ชุด จํานวน 6 ชิ้น ประกอบดวย สรอย 18 นิ้ว 3 

เสน สรอย 32 นิ้ว 2 เสน เข็มกลัด 1 ชิ้น 

      4.3.1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 (ภาพท่ี 4.8) 

 

ภาพท่ี 4.8 แบบรางเครื่องประดับชุดท่ี 1 
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      4.3.2 เครื่องประดับชุดท่ี 2 (ภาพท่ี 4.9)

 

ภาพท่ี 4.9 แบบรางเครื่องประดับชุดท่ี 2 
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       4.3.3 เครื่องประดับชุดท่ี 3 (ภาพท่ี 4.10) 

 

ภาพท่ี 4.10 แบบรางเครื่องประดับชุดท่ี 3 
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4.4 การทําตนแบบเพ่ือศึกษามิติและขนาด  

        4.4.1 ตนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 1 (ภาพท่ี 4.11) 

 

ภาพท่ี 4.11 ตนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 1 เพ่ือศึกษาขนาด 
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         4.4.2 ตนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 2 (ภาพท่ี 4.12) 

 

ภาพท่ี 4.12 ตนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 2 เพ่ือศึกษาขนาด 
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      4.4.3 ตนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 3 (ภาพท่ี 4.13) 

 

ภาพท่ี 4.13 ตนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 3 เพ่ือศึกษาขนาด 
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    4.4.4 ตนแบบเพ่ือศึกษามิติของชิ้นงาน (ภาพท่ี 4.14) 

 

ภาพท่ี 4.14 ทดลองปนเพ่ือศึกษามิติของชิ้นงาน 
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4.5 เขียนแบบเครื่องประดับ (ภาพท่ี 4.15-4.17) 

 

ภาพท่ี 4.15 เขียนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 4.16 เขียนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.17 เขียนแบบเครื่องประดับชุดท่ี 3 

 



 
 

42 

 

4.6 ข้ันตอนการทําเครื่องประดับ 

การทําชิ้นงานเครื่องประดับมี 3 ชุด 

       วัสดุท่ีใชในการทําเครื่องประดับประกอบดวย แผนทองเหลือง ลวดทองเหลือง หวงทองเหลือง 

เรซ่ิน 

(1) ข้ึนตนแบบเครื่องประดับดวยข้ีผึ้ง เพ่ือนําไปใชในการหลอชิ้นงานตนแบบ (ภาพท่ี 4.18-4.19) 

 

ภาพท่ี 4.18 ตนแบบชิ้นงานท่ีข้ึนดวยแว็กซ 
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ภาพท่ี 4.19 แกะตนแบบข้ีผึ้ง เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบชิ้นงาน 
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(2) ทําแมพิมพซิลิโคน เพ่ือใชในการทําเรซ่ิน (ภาพท่ี 4.20) 

 

 ภาพท่ี 4.20 ทําแมพิมพซิลิโคน เพ่ือใชในการทําเรซ่ิน 
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(3)  ผสมเรซ่ินเทลงแมพิมพซิลิโคน (ภาพท่ี 4.21) 

 

ภาพท่ี 4.21 ข้ึนรูปชิ้นงานเรซ่ิน 
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(4) ลางและขัดแตงชึ้นงานเรซ่ินดวยกระดาษทราย (ภาพท่ี 4.22) 

 

ภาพท่ี 4.22 ขัดแตงชิ้นงานเรซ่ิน 

 



 
 

47 

 

(5) เชื่อมประกอบกระเปาะ (ภาพท่ี 4.23) 

 

ภาพท่ี 4.23 เชื่อมประกอบชิ้นงาน 
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(6) เชื่อมประกอบชิ้นงาน 

 

ภาพท่ี 4.24 เชื่อมประกอบชิ้นงานแตละสวน 
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(7) ขัดแตงชิ้นงาน (ภาพท่ี 4.25) 

 

ภาพท่ี 4.25 ขัดแตงชิ้นงาน หลังจากกระบวนการหลอ 

(8) ข้ันตอนการลองประกอบชิ้นงาน (ภาพท่ี 4.26) 

 

ภาพท่ี 4.26 การลองประกอบชิ้นงาน 
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บทท่ี 5 

ผลงานเครื่องประดับช้ินจริง 

           ผลงานออกแบบเครื่องประดบัในโครงการออกแบบเครื่องประดับจากความประทับใจใน

รูปแบบวงกนหอย มีจํานวนชิ้นงานท้ังสิ้น 6 ชิ้น แบงเปน สรอย 18 นิ้ว 3 เสน สรอย 32 นิ้ว 2 เสน 

เข็มกลัด 1 ชิ้น 

5.1 รูปแบบท่ี 1 (ภาพท่ี 5.1-5.2) 

 

ภาพท่ี 5.1 สรอยคอ 1 เสน รูปแบบท่ี 1 (1) 
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ภาพท่ี 5.2 สรอยคอ 1 เสน รูปแบบท่ี 1 (2) 
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5.2 รูปแบบท่ี 2 (ภาพท่ี 5.3-5.4) 

 

ภาพท่ี 5.3 สรอยคอ 1 เสน รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 5.4 เข็มกลัด 1 ชิ้น รูปแบบท่ี 2 
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5.3 รูปแบบท่ี 3 (ภาพท่ี 5.5-5.6) 

 

ภาพท่ี 5.5 สรอยคอ 1 เสน รูปแบบท่ี 3 (1) 
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ภาพท่ี 5.6 สรอยคอ 1 เสน รูปแบบท่ี 3 (2) 
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5.4 เครื่องประดับบนนางแบบ (ภาพท่ี 5.7-5.9) 

 

ภาพท่ี 5.7 เครื่องประดับบนนางแบบ รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 5.8 เครื่องประดับบนนางแบบ รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 5.9 เครื่องประดับบนนางแบบ รูปแบบท่ี 3 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลท่ีไดรับ 

             จากขอมูลขางตนท่ีขาพเจาไดนํามาเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธระหวางลักษณะรูปแบบ

ทางกายภาพของวงกนหอยกับแนวคิดของหลักศิลปะลวงตาท่ีมีความสอดคลอง ใกลเคียงกัน ท้ังดาน

อารมณและความรูสึกท่ีไดรับ นําไปสูกระบวนการวิเคราะหและออกแบบเพ่ือถายทอดอารมณ 

ความรูสึก ลึกลับ ซับซอน นาคนหา อันเปนความรูสึกท่ีขาพเจาไดรับจากการวิเคราะหและสังเกตุ 

             โดยขาพเจาไดวิเคราะหลักษณะความคลายคลึงและเก่ียวเนื่องกันระหวางเปลือกหอยกับ

ศิลปะลวงตา ก็พบวาตามธรรมชาติวิถีการดํารงชีวิตของหอย หอยใชเปลือกเพ่ือหลบซอนหรือปองกัน

ตัวเองจากสิ่งอ่ืน นอกจากนั้นเปลือกหอยยังมีรูปแบบเอกลักษณท่ีละเอียด ลึกลับ และซับซอน ซ่ึง

พบวามีความสอดคลองกับหลักการของภาพลวงตา ท่ีดูมีความละเอียด ลึกลับ ซับซอน นาคนหา 

ขาพเจาจึงมีแนวคิดในการผสมผสานรูปแบบระหวางวงกนหอยกับศิลปะลวงตา มาออกแบบ

สรางสรรคถายทอดผานงานเครื่องประดับ ท่ีใชในการประดับตกแตงรางกาย และกอใหเกิดผลทาง

อารมณ ความรูสึก 

              ขาพเจาจึงมีความปรารถนาท่ีจะถายทอดรูปแบบแนวความคิด อารมณ ความรูสึกใหผูท่ี

พบเห็นงานศิลปนิพนธของขาพเจาไดเขาใจและสัมผัสถึง 

6.2 ปญหาท่ีไดรับ และวิธีการแกไขปญหาจากการทํางาน 

             6.2.1 การรวบรวมขอมูลท่ีจะเชื่อมโยงระหวางวงกนหอยกับหลักศิลปะลวงตา เนื่องจากยัง

ไมมีขอมูลขางตนท่ีกลาวถึงอยางตรงไปตรงมา ฉะนั้นจึงตองนําขอมูลพ้ืนฐานมาวิเคราะหและสรุปเพ่ือ

นําไปเชื่อมโยง 
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             6.2.2 ปญหาจากการใชวัสดุ เนื่องจากวัสดุแตเดิมท่ีขาพเจาสนใจและนํามาใชในข้ันตนคือ

โลหะ ทําใหชิ้นงานคอนขางมีน้ําหนักท่ีไมสามารถนํามาสวมใสได ขาพเจาจึงตองทําการทดลองและ

เปลี่ยนแปลงวัสดุ เปนเรซ่ินเนื่องจากเปนวัสดุท่ีสามารถข้ึนรูปทรงไดตามแบบท่ีขาพเจาตองการ และ

สามารถควบคุมน้ําหนักของชิ้นงานไดงาย  

             6.2.3 ปญหาจากการใชวัสดุ 2 ประเภททําใหมีความแตกตางระหวางพ้ืนผิว ขาพเจาจึง

เลือกท่ีจะนําเอาเรซ่ินไปผานกระบวนการเคลือบชุบผิวสุญญากาศ เพ่ือใหไดผิววัสดุตามท่ีตองการ 

ไมใหเกิดความแตกตางมากจนเกินไป 
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รายการอางอิง 

ลักษณะทางกายภาพของเปลือกหอยประเภทตางๆ (ออนไลน)   เขาถึงไดจาก  

           http://www.royin.go.th/?knowledges=เปลือกหอย 

ลักษณะการดํารงชีวิตของหอย (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก 

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

ความหมายและทฤษฎีของภาพลวงตา (ออนไลน)   เขาถึงไดจาก 

            http://wonderopolis.org/wonder/what-is-an-optical-illusion/ 

หลักทฤษฎี เกลียวเท็จ(Frazer spiral) (ออนไลน)   เขาถึงไดจาก 

            https://en.wikipedia.org/wiki/Fraser_spiral_illusion 

การบิดเบือนการรับรูทางประสาทสัมผัส (ออนไลน) เขาถึงไดจาก 

                https://th.wikipedia.org/wiki/การแปลสิ่งเราผิด 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ช่ือนักศึกษา นายรุงเรือง วงศเลอศักดิ์ 

รหัสประจําตัว 04550209 

อาจารยท่ีปรึกษาศิลปะนิพนธ ผศ.ดร. เพ็ญสิริ ชาตินิยม 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 

แบบเสนอหัวขอโครงการศิลปนิพนธ 

1.หัวขอภาษาไทย : โครงการออกแบบเครื่องประดับจากความประทับใจในรูปแบบของวงกนหอย 

    หัวขอภาษาอังกฤษ :  Jewelry project from the impression of a spiral 

2.ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

     เปลือกหอยนอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติท้ังดานรูปรางรูปทรง สีสัน และลวดลายแลว

ยังใชในการหลบซอนอําพรางตัวเองจากภัยอันตรายตางๆ รวมถึงชวยรักษาระดับอุณหภูมิภายใน ซ่ึง

หอยบางชนิดยังไดข้ึนชื่อวาเปน อัญมณีแหงทองทะเล และเม่ือหอยไดตายไปเปลือกของมันยัง

สามารถคงรูปรางไดนานถึง 75 ลานป หอยแตละชนิดสามารถปรับรูปทรงและการดํารงชีวิตตามการ

เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดลอม โดยเปลือกหอยแตละชนิดก็จะมีโครงสรางสัดสวนหรือ

เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไป โดยลักษณะเดนบางอยางของเปลือกหอยก็ไดใหความรูสึกทาง

สุนทรียศาสตร ผานความกลมกลืนของรูปทรง ขนาด และสัดสวนทําใหขาพเจาเกิดความพิศวง และ

ประทับใจในรูปแบบความงามของรูปทรงทางกายภาพของวงกนหอยท่ีแสดงถึงทัศนะธาตุท่ีไมสิ้นสุด 

ซ่ึงทุกวันนี้มนุษยไดพยายามทําความเขาใจวงกนหอยดวยหลักความคิดและทฤษฎีอยางสมเหตุสมผล 

     โดยสวนตัวแลวขาพเจารับรูไดถึงความรูสึก ลึกลับ ซับซอน นาคนหา เสมือนตกอยูในภวังค  เปน

ความรูสึกท่ีขาพเจารับรูไดจากลักษณะทางกายภาพโครงสรางของเปลือกหอยท่ีมีลักษณะเปนขด
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เกลียว ทําใหขาพเจาคํานึงถึงหลักทัศนะธาตุ (Visual element) ท่ีแสดงออกผานลักษณะ สี รูปทรง 

ลวดลาย  และสัดสวน อันกอใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก (After effect) โดยรูปแบบดังกลาวนั้น

แสดงออกถึง ศิลปะลวงตา (Optical illusion art) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธระหวางความลวงตาและ

พ้ืนผิวของภาพ ผานการมองเห็นและรับรู ในป 1908 นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ  เจมส เฟรเซอร (Jame 

frazer) ก็ไดคนพบภาพลวงตาท่ีมีชื่อวา เกลียวเท็จ (Frazer spiral) ซ่ึงถาดูแบบผิวเผินก็มีลักษณะ

คลายขดเกลียววงกนหอย แตความเปนจริงคือการนําเอาวงกลมมาจัดวางทับซอนกัน โดยมีจุด

ศูนยกลางเปนตัวแผขยาย โดยในปจจุบันมีการนําเอาหลักศิลปะลวงตา (Optical illusion art) มาใช

อยางแพรหลายไมวาจะเปน ลวดลายกราฟก งานจิตรกรรม เครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑ การตกแตง

ภายใน และสถาปตยกรรมตางๆ  

          จากการท่ีขาพเจาไดวิเคราะหลักษณะความคลายคลึงและเก่ียวเนื่องกันระหวางความสําคัญ

ของเปลือกหอยกับศิลปะลวงตา ก็พบวาตามธรรมชาติวิถีการดํารงชีวิตของหอย หอยใชเปลือกเพ่ือ

หลบซอนหรือ ปองกันตัวเองจากสิ่งอ่ืน นอกจากนั้นเปลือกหอยยังมีรูปแบบเอกลักษณท่ีละเอียด

ซับซอน และดูลึกลับ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับรูปแบบและหลักการของภาพลวงตา ท่ีดูมีความละเอียด 

ลึกลับ ซับซอน นาคนหา ขาพเจาจึงมีแนวคิดในการนําเอารูปแบบของศิลปะลวงตา (Optical 

illusion art) มาผสมผสานกับลักษณะโครงสรางทางกายภาพของวงกนหอย (Spiral) ท่ีขาพเจา

ประทับใจ มาออกแบบสรางสรรคในรูปแบบงานเครื่องประดับท่ีใชในการประดับตกแตงรางกาย และ

กอใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก เนื่องจากมีเอกลักษณความพิเศษเฉพาะตัวท่ีดู ลึกลับ ซับซอน 

แบบสามมิติ และเพ่ือสะทอนมุมมองในการรับรู (Perception) การมองเห็น (Seeing) การคิด 

(thinking) ความรูสึก (Feeling) และความจํา (Memory) ของผูท่ีพบเห็น  

       

3.วัตถุประสงคของโครงการ 

          สรางสรรคผลงานชุดเครื่องประดับท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากความประทับใจในรูปแบบความ

งามทางโครงสรางของวงกนหอย (Spiral) ผานแนวคิดของหลักศิลปะลวงตา (Optical illusion art) 
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แสดงออกใหเห็นถึง ความลึกลับ ซับซอน นาคนหา โดยมุงเนนใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก 

ตอบสนองตอการรับรูของผูพบเห็น 

 

4.ขอบเขตในการวิจัยและออกแบบ 

          4.1 ศึกษาแนวความคิด รูปแบบ ลักษณะโครงสรางและความสําคัญของวงกนหอย(Spiral) 

          4.2 ศึกษารูปแบบ ความสําคัญและท่ีมาของศิลปะลวงตา (Optical illusion art) ถึงรปูแบบ

ลักษณะประเภท วง ขด หรือเกลียว 

          4.3 ศึกษาปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการรับรู (Perception) ของมนุษย 

          4.4 ศึกษาขอมูลทางเทคนิค และวัสดุในการข้ึนรูปชิ้นงาน3มิติ ท่ีมีความซับซอนคลายคลึง

ภาพลวงตา 

 

5.แนวทางการแกปญหา 

                                  ปญหา                         แนวทางการแกไข 

1.ความลึกลับ ซับซอนมากมายท่ีพบไดจาก

ลักษณะรูปทรงของวงกนหอย  

สรางสรรคเครื่องประดับใหมีลักษณะลึกลับ 

ซับซอน โดยใชหลักศิลปะลวงตา(Optic al 

illusion art) 

2.ตองสรางวัสดุและเทคนิคท่ีมีลักษณะ 3มิติท่ีดู

ซับซอน เปนรูปแบบ วง ขด หรือเกลียว  

ทดลองวัสดุ ดวยการซอนทับของพลาสติก หรือ

โลหะ การสรางพ้ืนผิวดวยการสลับสี หรือ เทคนิค

ดานภาพลวงตา 
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6.วิธีการศึกษา 

    6.1 คนควาและวิเคราะหหาขอมูลท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับวงกนหอยจากการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

    6.2 ศึกษารูปแบบศิลปะลวงตา (Optical illusion art) โดยคนควาขอมูลจากหนังสือ อินเตอรเน็ต 

สื่อสิ่งพิมพตางๆ 

    6.3 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและหาความสัมพันธท่ีมีความเชื่อมโยงกันดวยตนเอง 

    6.4 ศึกษาและทดลองถึงรูปแบบชนิดของวัสดุท่ีจะนํามาพัฒนาเพ่ือใชในการออกแบบ 

    6.5 จําลองข้ันตอนการทําชิ้นงานจริง เพ่ือศึกษาถึงขนาดและสัดสวนตามความเหมาะสม 

    6.6 กระบวนการผลิตชิ้นงานจริง 

 

7.แผนการดําเนินงานและระยะเวลา 

แผนการดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

-รางแบบเสนอหัวขอโครงการศิลปะนิพนธ 

-วางแผนการทํางานใหเปนระบบ 

-ศึกษาคนควา หาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ 

ลักษณะของเปลือกหอย และหลักศิลปะลวง

ตา 

-สรุปประเด็นท่ีนํามาใชและเตรียมพรอมการ

นําเสนอ 

23 พ.ย. 58 - 15 ธ.ค. 

58 

นําเสนอหัวขอศิลปะนิพนธ 

วันท่ี 16 ธ.ค. 58 

-รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

-สรุปประเด็นท่ีเก่ียวของเพ่ือเชื่อมโยงไปสูแนว

ทางการออกแบบ 

-นําเสนอวัตถุประสงคของโครงการ 

-พัฒนาแบบรางความคิด และเตรียมพรอม

17 ธ.ค. 58 – 12 ม.ค. 

59 

นําเสนอผลงานครั้งท่ี 1(ต.

1) 

วันท่ี 13 ม.ค. 59 
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การนําเสนอ 

-วิเคราะหขอมูลท่ีเปนแนวทางการออกแบบ 

-รางแบบความคิด2มิติ/3มิติ 

-คนหาและทดลองวัสดุท่ีมีความเก่ียวของใน

การออกแบบ 

-สรุปแบบ,แนวทางท่ีเลือกและเตรียมพรอม

การนําเสนอ 

14 ม.ค. 59 – 7 ก.พ. 

59 

นําเสนอผลงานครั้งท่ี 2(ต.

2) 

วันท่ี 8,9 ก.พ. 59 

-สรุปรูปแบบผลงาน เทคนิค วัสดุ จํานวน

ชิ้นงาน ความสัมพันธกันระหวางชิ้นงาน 

-แสดงความเชื่อมโยงระหวางชิ้นงานกับหัวขอ 

-ทําตัวอยางผลงานเครื่องประดับขนาดเทา

จริง 

-วางแผนข้ันตอนกระบวนการผลิตอยาง

ละเอียด 

-เตรียมการนําเสนอ 

10 ก.พ. 59 – 9 มี.ค. 

59 

นําเสนอผลงานครั้งท่ี 3(ต.

3) 

วันท่ี 10,11 มี.ค. 59 

-กระบวนการผลิตชิ้นงานจริง 

-ตรวจสอบความละเอียดเรียบรอยของชิ้นงาน 

-จัดทําดิสเพล เพ่ือนําเสนอผลงาน  

-รวบรวมเอกสารฉบบัราง 

-เตรียมการนําเสนอ 

12 มี.ค. 59 – 1 พ.ค. 

59 

สงศิลปนิพนธฉบับรางครั้ง

ท่ี1 

นําเสนอผลงานครั้งท่ี 4(ต.

4) 

วันท่ี 2 พ.ค. 59 
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8.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

           ไดชุดผลงานเครื่องประดับท่ีสะทอนมุมมองความประทับใจของขาพเจาเก่ียวกับความงาม

ทางกายภาพของวงกนหอย (Spiral) ท่ีมีเสนห ลึกลับ ซับซอน นาคนหา ผานหลักศิลปะลวงตา

(Optical illusion art) โดยมุงเนนใหเกิดผลทางอารมณความรูสึก ตอบสนองตอการรับรู

(Perception) ของผูพบเห็น 

 

9.งบประมาณท่ีใช 

      9.1 การหาขอมูล                                         ประมาณ 1,500 บาท 

      9.2 วัสด,ุอุปกรณ                                         ประมาณ 6,000 บาท 

      9.3 ข้ันตอนกระบวนการผลิต                           ประมาณ 7,000 บาท 

      9.4 เอกสาร                                               ประมาณ 1,000 บาท 

      9.5 เบ็ดเตล็ด                                             ประมาณ 1,500 บาท 

                                                                   รวมท้ังสิ้น 17,000 บาท 

 

10. เอกสารอางอิง 

ขอมูลทางปฐมภูมิ  จากพิพิธภัณฑหอยกรุงเทพฯ Bangkok sea shell museum 

ลักษณะทางกายภาพของเปลือกหอยประเภทตางๆ (ออนไลน)   เขาถึงไดจาก 

         http://www.royin.go.th/?knowledges=เปลือกหอย 

ลักษณะการดํารงชีวิตของหอย (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก   
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     http:/ /th.wikipedia.org/wiki/เปลือกหอย 

ความหมายและทฤษฎีของภาพลวงตา (ออนไลน)   เขาถึงไดจาก 

     http://wonderopolis.org/wonder/what-is-an-optical-illusion/ 

หลักทฤษฎี เกลียวเท็จ(Frazer spiral) (ออนไลน)   เขาถึงไดจาก 

     https://en.wikipedia.org/wiki/Fraser_spiral_illusion  

การบิดเบือนการรับรูทางประสาทสัมผัส (ออนไลน) เขาถึงไดจาก 

       https://th.wikipedia.org/wiki/การแปลสิ่งเราผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ – สกุล               นายรุงเรือง วงศเลอศักด์ิ 

วันเกิด                    12 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 

ท่ีอยู                      1194/7 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ         

                            10140 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2551        สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม         

                           กรุงเทพฯ 

      พ.ศ. 2554        สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  

                           กรุงเทพฯ 

      พ.ศ. 2559        สําเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  

                           คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

                           จังหวัดนครปฐม 


	หน้าปก
	บทคัดย่อ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก

