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บทคัดย่อ 

 ความประทบัใจจากประสบการณ์ตา่งๆของข้าพเจ้าท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลาท่ีใช้ชีวิตอยูท่ี่มหา

นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริการะยะหนึง่ ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงประโยชน์ของเรขาคณิตท่ีมีตอ่

การวางแผนผงัเมืองของนิวยอร์ก จะเห็นได้วา่เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองและระบบขนสง่มวลชน

ได้ดีมากทีเดียว  ซึง่มีลกัษณะเป็นบลอคส่ีเหล่ียมท่ีท าให้สามารถจ าเส้นทางได้ง่ายและไมเ่หน่ือยใน

การเดนิทางไกลๆ แสดงถึงการออกแบบท่ีพิถีพิถนัและเป็นระเบียบ ผนวกกบัประสบการณ์ในการ

ฝึกงานเป็นผู้ชว่ยดีไซเนอร์แบรนด์หนึง่ในนิวยอร์ก ซึง่เคร่ืองประดบัคอลเลคชัน่นีไ้ด้มีการพฒันา

ลวดลายด้วยตนเองโดยได้มาจากประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคท่ีได้รับมาจากการอยูน่ิวยอร์ก

ครัง้นี ้ โดยดดัแปลงมาจากลวดลายของลายผ้าท่ีได้พบเห็นผสมผสานกบัเทคนิคซึง่เป็นลายปักของ

ผลิตภณัฑ์จากธุรกิจครอบครัว รวมไปถึงการน าเอาวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตชิน้ค้าของธุรกิจ

ครอบครัวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั 
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Abstract 

 The impression from my experiences that occurred during the time living in New 

York City. US one I have seen the benefits of growth to the Planning of New York. It is 

seen as a city with urban planning and public transport very well. This is a rectangular 

block that can be easily recognized path and not tired of traveling long distances. The 

design reflects the meticulous and orderly. Combined with the experience of an 

internship as assistant designer brand in New York. The jewelry collection this function 

has developed a pattern of self comes from experience. Knowledge and techniques 

derived from this New York Times. The adaptation of the patterns of fabric seen 

combination with the embroidery of the family business. The introduction of the materials 

used in the manufacturing of commercial businesses, families used in the creation of 

jewelry. 
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  กิตตกิรรมประกาศ 
 โครงการศลิปนิพนธ์ฉบบันีไ้ม่อาจส าเร็จได้เลยหากขาดผู้ มีพระคณุและผู้สนบัสนนุและให้
โอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาถึงจดุนี ้
 ต้องขอขอบคุณครอบครัว แม้จะไม่เข้าใจถึงสิ่งท่ีก าลังเรียน แต่ก็ยังให้ความสนับสนุน
อยา่งเตม็ท่ี ทัง้แม ่ป้าและเจ้ ท่ีคอยสัง่สอนและพยายามจะเข้าใจในสิ่งท่ีก าลงัเป็น  
 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านท่ียงัให้ข้าพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่รอบสอง 
และได้คดัเลือกเข้าสู่ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้ใฝ่ฝันไว้ ท าให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
และขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านท่ีช่วยสั่งสอน  ให้มีความสามารถและมีความรู้มาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี และท่ีส าคญัเลยในตลอดระยะเวลาการท าศิลปนิพนธ์ ถ้าไม่มีค าคอยชีแ้นะและ
การให้ก าลงัใจของอาจารย์ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวฒัน์  สิริเวสมาศ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถ
จดัการทกุอย่างได้อย่างเป็นระบบ และงานอาจไม่สามารถไปได้เร็วตามแผน ขอบคณุอาจารย์อีก
หลายๆ ท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามท่ีคอยให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและให้มุมมอง
แนวคดิในการท างาน จนสามารถท างานลว่งตลอด  
 ขอบคณุเพ่ือนๆ ทกุคนท่ีให้ความช่วยเหลือ คอยช่วยสอนตัง้แต่ปี 1 จนทกุวนันี ้ขอบคณุ
มิตรภาพดีๆ และการอยู่เคียงข้างกันเสมอ ประสบการณ์ท่ีอยู่ด้วยกันมาท าให้รู้ว่าจิวเวลร่ี รุ่น 15 
นา่รักขนาดไหน 
 ขอบคณุเพ่ือนสมยั ม.ปลายท่ียอมเข้าใจเราเสมอและไม่เคยโกรธให้ก าลงัใจเสมอ ยงัเป็น
เพ่ือนท่ีดี เป็นเพ่ือนท่ีรัก ขอบคณุทกุๆ ความชว่ยเหลือท่ีท าให้งานผา่นพ้นไปได้อยา่งสวยงาม 
 สุดท้ายอยากจะขอบคุณตวัเองท่ียังมีความพยายามและอดทนจนมาถึงวันนี ้ขอบคุณ
ตวัเองท่ียังเข้มแข็ง แม้จะมีอุปสรรคท่ีท าให้ท้อแต่ไม่เคยคิดถอย ขอบคณุท่ีรู้ว่าอยากจะท าสิ่งใด
และคดิท่ีจะลงมือท าให้ส าเร็จเสมอ  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เรขาคณิตเป็นสิ่งท่ีถูกน ามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์รูปร่างอันไม่เป็นระเบียบซึ่งพบ
โดยทัว่ไปในธรรมชาต ิทัง้สิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิต เรขาคณิตประกอบด้วยโครงสร้างหรือลวดลาย ซึ่ง
ส่วนย่อยมีลักษณะคล้ายรูปทรงส่วนใหญ่ท่ีย่อลง ลักษณะ ความคล้ายตนเองนี ้สะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างลวดลายเรขาคณิตไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองมือส าหรับนักคณิตศาสตร์และ
นักวิทยาศาสตร์ในการส ารวจธรรมชาติเท่านัน้ แต่ยังส่งผลถึงการส ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
สถาปัตยกรรม การอธิบายและออกแบบสิ่งตา่งๆจ าเป็นต้องอาศยัทฤษฎีทางเรขาคณิต ตลอดจน
การเตบิโตของเมือง รวมไปถึงการออกแบบในวงการแฟชัน่และจิวเวลร่ีได้ 
 จากความประทับใจจากประสบการณ์ต่างๆของข้าพเจ้าท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีใช้ชีวิตอยู่ท่ี
มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริการะยะหนึง่ ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงประโยชน์ของเรขาคณิตท่ี
มีต่อการวางแผนผงัเมืองของนิวยอร์ก จะเห็นได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองและระบบขนส่ง
มวลชนได้ดีมากทีเดียว  ซึ่งมีลกัษณะเป็นบลอคส่ีเหล่ียมท่ีท าให้สามารถจ าเส้นทางได้ง่ายและไม่
เหน่ือยในการเดินทางไกลๆ แสดงถึงการออกแบบท่ีพิถีพิถันและเป็นระเบียบ อีกสิ่งหนึ่งท่ีท าให้
นิวยอร์กมีความนา่สนใจ คือ Central Park สวยสาธารณะท่ีใหญ่มากกลางเกาะ Manhattan ท่ีกิน
เนือ้ท่ีไปประมาน 6% และอยูใ่นโอโซนท่ีดีท่ีสดุของเมืองด้วย สวนสาธารณะซึ่งเป็น”ท่ีว่าง”นีเ้องท า
ให้นิวยอร์กเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่ในเชิงการวางผงัเมืองท่ีเมืองอ่ืนไม่มี ซึ่งข้าพเจ้าเองมีความ
ประทบัใจในผงัเมืองเน่ืองผงัเมืองมีลกัษณะท่ีเป็นบลอคส่ีเหล่ียม จงึท าให้จดจ าเส้นทางได้ง่ายและ
ไม่เหน่ือยในการเดินระยะไกลๆ รวมไปถึงไม่ว่าจะไปเย่ียมเยียนหรือท างานท่ีสถานท่ีใดก็สามารถ
เจอสวนสาธารณะ Central Park ได้ทุกท่ี และนัน้คือเสน่ห์ท่ีข้าพเจ้าประทบัใจเมืองนีเ้ป็นอย่าง
มาก   ซึง่ประสบการณ์อีกสิ่งหนึง่ท่ีข้าพเจ้า 
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 ประทบัใจคือการฝึกงานเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ ข้าพเจ้าได้ท างานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองแต่งกาย
และผ้าหลากหลายชนิด ท าให้มีโอกาสได้พบเห็นและเรียนรู้จักกับเนือ้ผ้าและลวดลายผ้า
หลากหลายประเภท จึงสังเกตุเห็นได้ว่าผ้าหลายชนิดเหล่านัน้ล้วนมีลวดลายเรขาคณิตเป็น
สว่นประกอบในลายพิมพ์ผ้า ด้วยเหตนีุข้้าพเจ้าจงึเกิดความคิดสร้างสรรค์และผลิตเคร่ืองประดบัท่ี
ท าหน้าท่ีบนัทึกเทคนิคและความรู้จากประสบการณ์ความประทบัใจเหล่านัน้ โดยผสมผสานกับ
เทคนิคท่ีข้าพเจ้าคุ้นเคยคือเทคนิคการปักลายลงบนผ้า เน่ืองจากครอบครัวประกอบธุรกิจส่งออก
เสือ้ผ้าปักลาย ข้าพเจ้าจึงน าเอารูปทรงเรขาคณิตกับเทคนิคการปักมาผสมผสานกันให้เกิด
ลวดลายท่ีแปลกใหม่ โดยน าแรงบนัดาลใจมาจากสินค้าของธุรกิจครอบครัวมาประกอบกับการ
ออกแบบงานเคร่ืองประดบัครัง้นีด้้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 ออกแบบเคร่ืองประดับท่ีสามารถท าหน้าท่ีเก็บบันทึกเทคนิคและความรู้ท่ีได้จาก
ประสบการณ์ในการฝึกงานเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
พฒันาลวดลายด้วยตนเองโดยน ามาจากลวดลายของลายผ้าท่ีได้พบเห็นผสมผสานกบัเทคนิคซึ่ง
เป็นลายปักของผลิตภณัฑ์จากธุรกิจครอบครัว รวมไปถึงการน าเอาวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตชิน้
ค้าของธุรกิจครอบครัวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั    
1.3 ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
 1.3.1 ศกึษารูปแบบของเคร่ืองประดบับนัทึกภาพและประสบการณ์ เพ่ือให้ทราบถึง
บทบาทท่ีเคร่ืองประดบัสามารถท าหน้าท่ีตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

1.3.2 ศกึษาลวดลายเรขาคณิต รูปแบบท่ีสนใจและตรงกบัเร่ืองราวท่ีจะส่ือ 
1.3.3 ศกึษาเทรนด์แฟชัน่และลายผ้าของมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 การออกแบบรูปทรงเรขาคณิตนัน้ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะท่ีส าคญัหลาย

ประการ การคดิ การให้เหตผุล และการคดิสร้างสรรค์อีกด้วย  
1.4.2 ได้ผลงานเคร่ืองประดับท่ีสามารถท าหน้าท่ีบันทึกเทคนิคและความรู้จาก

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงานเป็นผู้ ช่วยดีไซเนอร์ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในครัง้นี ้
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บทที่ 2 
การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 

 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเรขาคณิต 

ความหมายของเรขาคณิต รูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต คือสารสนเทศเชิง

เรขาคณิตท่ีคงเหลืออยูห่ลงัจากตดัข้อมลูต าแหนง่ ขนาด การจดัวาง และการสะท้อน ออกจากการ

พรรณนาของวตัถทุางเรขาคณิตแล้ว หมายความวา่ ไมว่า่จะย้ายต าแหนง่รูปร่าง ขยายหรือย่อ

รูปร่าง หมนุรูปร่าง หรือสะท้อนรูปร่างในกระจก รูปร่างก็ยงัคงเดมิเหมือนต้นฉบบั คือไมเ่ปล่ียนไป

เป็นรูปร่างอ่ืน ทัง้นีค้ าว่า รูปร่าง หรือ รูป ใช้เรียกวตัถท่ีุไมเ่กินสองมิต ิสว่นค าวา่ รูปทรง หรือ ทรง 

ใช้เรียกวตัถตุัง้แตส่ามมิตขิึน้ไป 

วตัถตุา่ง ๆ ท่ีมีรูปร่างเหมือนกนั เราจะกล่าววา่วตัถเุหล่านัน้คล้ายกนั (similar) และถ้า

วตัถเุหล่านัน้มีขนาดเดียวกนัด้วย เราจะกลา่ววา่วตัถเุหลา่นัน้สมภาคกนัหรือเทา่กนัทุกประการ 

(congruent) รูปร่างเรขาคณิตสองมิติหลายรูป สามารถนิยามขึน้ได้จากเซตของจดุ (point) หรือ

จดุยอด (vertex) กบัเส้นตรง (line) ท่ีเช่ือมโยงจดุเหลา่นัน้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นลกูโซปิ่ด ตลอดจนจดุ

ท่ีอยูภ่ายในรูปร่างท่ีเป็นผลลพัธ์ รูปร่างเชน่นัน้เรียกว่ารูปหลายเหล่ียม (polygon) เชน่ รูป

สามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม ฯลฯ รูปร่างนอกเหนือจากนีอ้าจมีขอบเขตเป็นเส้นโค้ง เชน่ 

รูปวงกลมหรือรูปวงรี เป็นต้น ในทางเดียวกนั รูปทรงเรขาคณิตสามมิตหิลายรูป สามารถนิยามขึน้

ได้จากเซตของจดุยอด เส้นตรงท่ีเช่ือมโยงจดุยอดเหลา่นัน้ และหน้า (face) ท่ีปิดล้อมโดยเส้นตรง

เหลา่นัน้ ตลอดจนจดุท่ีอยูภ่ายในรูปทรงท่ีเป็นผลลพัธ์ รูปทรงเชน่นัน้เรียกวา่ทรงหลายหน้า 

(polyhedron) เชน่ ทรงลกูบาศก์ ทรงพีระมิด ทรงส่ีหน้าปรกต ิ ฯลฯ รูปทรงนอกเหนือจากนีอ้าจมี

ขอบเขตเป็นผิวโค้ง เชน่ ทรงกลมหรือทรงรี เป็นต้น รูปทรงในมิตท่ีิสงูกว่านี ้ เกิดจากการค านวณ

ทางทฤษฎี ไมส่ามารถสร้างวตัถขุึน้ได้ในโลกความจริง แตแ่สดงให้เห็นได้ผา่นการฉาย 

(projection) ให้เป็นภาพสองมิติ 
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รูปร่างหนึง่ ๆ จะเรียกว่าเป็น คอนเวกซ์พอลิโทป (convex polytope) ถ้าทกุจดุบนสว่นของเส้นตรง

ท่ีลากผา่นจดุสองจดุใด ๆ ภายในรูปร่าง เป็นสว่นหนึง่ของรูปร่างนัน้ 

2.2 ลักษณะเด่นของเมืองนิวยอร์ก (ภาพท่ี 2.1) 

 

ภาพท่ี 2.1 นิวยอร์กโลกใหม่มหานครท่ีไมเ่คยหลบัใหล 

(ท่ีมา : http://bigappled.com/2014/12/21/new-york-city-create-unhappiness/) 

        ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีถดถอย ไมน่า่เช่ือเลยวา่ยกัษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ก็มี

วนัท่ีจะเป็นยกัษ์ล้มกบัเขาด้วย ภาพของสถาบนัการเงินและวาณิชธนกิจขนาดใหญ่หลายแหง่ ต้อง

ล้มละลายจ านวนมาก คนอเมริกนัตกงานหลายหม่ืนคน ผลกระทบครัง้นีส้ง่ตอ่สัน่สะเทือนไปทกุ

มมุโลก ประเทศไทยเราเองฉันก็ได้ยินข่าวโรงงานปลดพนกังานเป็นว่าเลน่   

       แตท่ี่นา่เหลือเช่ือ คือ ค ากลา่วของเหล่านกัวิเคราะห์ท่ีตา่งดาหน้าออกมาบอกว่า “นิวยอร์ก”

เมืองใหญ่ท่ีสดุของสหรัฐอเมริกา เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการเงินหมายเลขหนึง่ของโลก จะตกต ่าและ

ศนูย์เสียอ านาจทางการเงินท่ีเคยมี 

       นิวยอร์กในสายตาของคนอ่ืนๆ ข้าพเจ้าไมอ่าจรับรู้ได้วา่นอกจากความเป็นเมืองใหญ่ และ

ภาพของเคร่ืองบินพาณิชย์พุ่งเข้าชน “ตกึเวิร์ดเทรดเซนเตอร์” (World TRADE CENTER) อนัเป็น
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สญัลกัษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ในวนัท่ี 11 กนัยายน ปี ค.ศ.2001 แล้วยงัจะมี

สิ่งใดนา่สนใจอีกบ้าง  

        แตส่ าหรับข้าพเจ้า นิวยอร์ก เป็นอีกหนึง่สถานท่ีในฝัน เป็นโลกใหมท่ี่คดิถึงคราใด ก็ต่ืนตา ต่ืน

ใจ เม่ือนัน้ ท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมสงูตระหง่าน เตม็ไปด้วยวิถีชีวิตบนป่าคอนกรีตท่ีไมย่อมหลบัใหล 

      มีสวนสาธารณะอนัใหญ่โต มีพิพิธภณัฑ์ประดบัผลงานศลิปะชิน้เอก และของสะสมจากทัว่มมุ

โลก แถมยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเลน่ท่ีนา่กิน “Big Apple”และเมืองแอปเปิล้ยกัษ์ใบนี ้ ก็ขึน้ช่ือเป็นมหา

นครแหง่การแสวงหา เป็นโลกใหมท่ี่หอมหวานส าหรับผู้อพยพท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในสหรัฐอเมริกา  

        แตก่วา่จะเป็นมหานครอยา่งทกุวนันี ้นิวยอร์กผ่านความเปล่ียนแปลงมามากมาย นบัแตว่นัท่ี

บริเวณนีย้งัเป็นถ่ินฐานของพวกอินเดียนแดง ปี ค.ศ. 1621 ชาวดตัช์ 30 ครอบครัวแรกเส่ียงตาย

มาตัง้รกรากท่ีน่ี ซือ้ท่ีดนิซึ่งปัจจบุนัเป็นเกาะแมนฮตัตนัจากอินเดียนแดงในราคา 25 เหรียญ 

ประกาศให้เป็นอาณานิคมของฮอลนัดา ตัง้ช่ือวา่ “นิวอมัสเตอร์ดมั” เช่ือหรือไมว่า่ ปัจจบุนัมีภาษา

ท่ีใช้กนัในหมูช่าวนิวยอร์กทัง้สิน้ราว 80 ภาษา 

        เกาะแมนฮตัตนั ดจูะถือเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ก เพราะเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานส าคญั ๆ 

มากมาย เชน่ องค์การสหประชาชาติ , ตลาดหุ้นวอล์สตรีท นอกจากนี ้ ยงัเป็นแหล่งช้อปปิง้และ

ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหง่หนึ่งของโลกด้วย โดยแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุได้แก่ บริเวณถนน 5th 

Avenue หรือ ฟิฟท์ อเวนิว ท่ีคณุสาวๆเห็นเป็นต้องตะลึง เพราะเตม็ไปด้วยอพาร์ตเมนต์ราคาแพง

ลิบ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารหรู 

       ส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจในนิวยอร์ก ก็มีมากมายเสียจนกลา่วไมห่วาดไมไ่หว เชน่ 

“อนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ” (Statue of Liberty) ท่ีนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่จะนิยมข้ามเรือจาก South 

Ferry ท่ีแบตเตอรีปาร์ก โดยจะจอดแวะเกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) เพ่ือมาชมอนสุาวรีย์เทพี

เสรีภาพ ของขวญัท่ีชาวฝร่ังเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกนัในปี ค.ศ. 1886 เพ่ือร าลกึถึงความเป็น

พนัธมิตรในสงครามประกาศอิสรภาพ  
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        บนเกาะแมนฮตัตนัยงัมีตกึสงูมากมายตัง้อยู ่ ในบรรดาหมู่ตกึสงูนัน้ ตกึหนึง่ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

คือ “ตกึเอ็มไพร์สเตท”(Empire State Building) ปัจจบุนั เป็นอาคารส านกังาน และเป็นแหลง่

ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแหง่หนึง่ มีผู้ เข้าชมไมต่ ่ากวา่ 3 พนัคนตอ่วนั คา่เข้าชมคนละ 12 เหรียญ เคย

ครองต าแหนง่ตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลกมาก่อน มี 102 ชัน้ ปัจจบุนั ถกูลบสถิตไิปแล้ว   

       จากนัน้ต้องแวะมาดแูสงสีอนัตระการตาของ “ละครบรอดเวย์” (Broadway) มีคนเคยกล่าวไว้

วา่ ถ้ามานิวยอร์กแล้วไมไ่ด้ชมละครบรอดเวย์สกัเร่ือง ก็เหมือนมาไมถ่ึงนิวยอร์ก  

        ค าว่าบรอดเวย์นีม้าจากช่ือของถนนท่ีมีโรงละครโรงส าคญัๆ ตัง้อยูใ่นชว่งระหวา่งบรอดเวย์

ตดักบัถนนสายท่ีส่ีสิบสองถึงส่ีสิบส่ี (42nd-44th Sts) ความจริงมีเพียงส่ีโรงเทา่นัน้ ท่ีตัง้อยู่บนถนน

บรอดเวย์จริงๆ คือ Palace Broadway Marquis และ Winter Garden นอกนัน้อยูบ่นถนนสายรอง

ท่ีเช่ือมกบับรอดเวย์ทัง้สิน้ ซึง่รวมๆแล้วมีมากกวา่ 40 แหง่ 

       บนถนนบรอดเวย์นีย้งัเป็นยา่น “Time Square” ท่ียามค ่าคืนบริเวณนีส้วา่งไสวด้วยไฟนบัหม่ืน

ดวงจากบรรดาป้ายโฆษณา จนมีผู้ขนานนามถนนบรอดเวย์ในชว่งนีว้่า “The Great White Way” 

นอกจากบรรดาโรงละครบรอดเวย์ทัง้หลายแล้ว ยงัมี โรงแรม ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย  

        และส าหรับผู้ ท่ีลุม่หลงงานศลิปะ มานิวยอร์กก็ต้องไมพ่ลาดท่ี “ Metropolitan Museum of 

Art”ตัง้อยู่ บน 5 อเวนิว เรียกกนัสัน้ๆว่า The Met ถือเป็นสดุยอดของพิพิธภณัฑ์ศลิปะในอเมริกา 

เดอะเม็ต คือ พิพิธภณัฑ์ท่ีไมน่า่พลาด ผลงานศลิปะท่ีน่ีแบง่หมวดหมู่ตามยคุสมยั เช่น อียิปต์ กรีก 

โรมนั 

       จากท่ีน่ีจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ “เซ็นทรัลปาร์ก” (Central Park )ได้ด้วย ซึง่ท่ีน่ีผู้มา

เยือนนิวยอร์กแทบทกุคนจะต้องคิดถึงเพราะความกว้างใหญ่ไพศาลของมนั แตรู้่หรือไมว่า่ใน

บรรดาสวนสาธารณะทัง้สิบแหง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในนิวยอร์กนัน้ เซ็นทรัลปาร์กอยูท่ี่อนัดบัห้าเทา่นัน้ ท่ีน่ี

ใช้เวลาก่อสร้างกวา่ 15 ปี มีทัง้ สวนสตัว์ สนามเดก็เล่น สถานท่ีเลน่กีฬา และอนสุาวรีย์มากมาย 

ท่ีน่ีจงึเป็นท่ีซึง่ใครก็ตามท่ีอยากจะหามมุสงบเข้ามานัง่  
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        นิวยอร์กเป็นนครซึง่แบง่ออกเป็นยา่นตา่งๆ ชดัเจน ยา่นสว่นใหญ่จะเป็นย่านเก่า อายกุว่า

ร้อยปี หากใชว่า่จะดโูบราณไปทกุยา่น แตล่ะแหง่ผา่นการเปล่ียนแปลง ปรับตวั ขึน้ลงไปตามยคุ

สมยั มียา่นท่ีอยู่อาศยัอนัแสนคลาสสิคเตม็ไปด้วยศลิปะหลายตอ่หลายแหง่    

       ดงัท่ีเราจะเห็นได้วา่ ทางตอนล่างของแมนฮตัตนัเป็นบริเวณท่ีผู้ตัง้รกรากตา่งเชือ้ชาตจิบักลุม่

อยูก่นัเป็นชมุชน มีช่ือยา่นตามถ่ินฐานเดมิว่า ลิตเตลิ อิตาลี (Little ltaly) หรือไชนา่ทาวน์ 

(Chinatown) เป็นต้น 

2.2.1 ลักษณะตกึในเมืองนิวยอร์ก 

 เม่ือนกึถึงนิวยอร์กเราก็จะนึกถึงเมืองท่ีมีความเจริญมากถึงมากท่ีสดุ ขึน้ช่ือได้ว่าเป็นเมือง

ท่ีไมเ่คยหลบัใหล เมืองท่ีเต็มไปด้วยตกึสงูใหญ่ระฟ้าแย่งกนัขึน้เตม็ไปหมดทกุหนทกุแหง่ (ภาพท่ี

2.2) ท่ีอยูภ่ายใต้ความเป็นระเบียบของผงัเมือง ท าให้ต าราบ้านช่องของเมืองนิวยอร์กมีความ

นา่สนใจและทนัสมยัมากท่ีสดุเมืองหนึง่ และจากประสบการณ์ท่ีได้ไปอยูจ่ะสงัเกตไุด้วา่เป็นเมืองท่ี

มีตกึสงูเยอะมาก รวมไปถึงป้ายบอกทางตามถนน (ภาพท่ี2.3) และสถานท่ีตา่งๆมากมาย ท าให้

นิวยอ์กเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซึง่อยูน่านแคไ่หนก็ไมเ่บื่อ 

 

ภาพท่ี 2.2 ถนนในนิวยอร์ก 

(ท่ีมา : http://www.globalacademicinstitute.com/new-york-city-business-economics-

conference-may-2016/ ) 
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ภาพท่ี 2.3 ตกึในนิวยอร์ก 

(ท่ีมา : http://hdw.eweb4.com/out/1423120.html ) 

2.2.2 แผนผังเมืองนิวยอร์ก 

     ระบบคมนาคมขนสง่และถนนในนิวยอร์ก เป็นระบบท่ีมีคณุภาพและเป็นหน้าตาของเมือง 

เป็นผลมาจากรูปแบบการวางผงัเมืองด้วยโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ ผงัเมืองในแมนแฮตตนัถกู

ออกแบบมาในลกัษณะแนวส่ีเหล่ียมตดักนั (Grid Plan) เม่ือมองจากทางอากาศจะเห็นถนนวางตวั

หลกัเป็นแนวส่ีเหล่ียมอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะมีระบบช่ือเรียกถนนวา่ “สตรีท” และ  

“อเวนิว” ถนนท่ีวิ่งแนวตะวนัออก-ตะวนัตก จะใช้ช่ือวา่ “สตรีต” และตวัเลขของถนนจะนบัจากทิศ

ใต้เพิ่มขึน้เร่ือย ในขณะเดียวกนัถนนท่ีวิ่งแนวเหนือ-ใต้ จะใช้ช่ือวา่ “อเวนิว” ซึง่ตวัเลขถนนจะ

เร่ิมต้นจากทิศตะวนัออกจากแมน่ า้อีสต์ไปสู่ทิศตะวนัตกจบท่ีแมน่ า้ฮดัสนั การวางผงัเมืองใน

รูปแบบนีท้ าให้สะดวกตอ่การค้นหาสถานท่ี โดยการบอกต าแหนง่ของอาคารหรือส านกังานสว่น

ใหญ่ จะบอกเป็นช่ือของถนนสองเส้นท่ีตดักนั เชน่ ตกึเอมไพร์สเตต ตัง้อยูท่ี่อเวนิว 5 (5th Avenue) 

ตดักบัสตรีต 34 (34th Street) ซึง่ถ้าต้องการเดนิทางจากไทม์สแควร์ (สตรีต 42 ตดักบั อเวนิว 7) 

จะท าให้ทราบได้เลยว่าต้องเดนิทางไปทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจงึจะถึงเอมไพร์สเตต 

นอกจากนัน้แล้วช่ือของถนน (สตรีท และ อเวนิว) บางแหง่ยงัมีช่ือเรียกเฉพาะ อยา่งเชน่ 

บรอดเวย์ (ภาพยนตร์) วอลล์สตรีท (การเงิน) และเมดสินัสแควร์ อเวนิว (การโฆษณาองค์กร) 

ตามแตล่กัษณะของอตุสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีตัง้อยูน่ัน้ยา่นนัน้ 
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2.3 ศึกษาวิธีการด าเนินงานของธุรกิจครอบครัว (ภาพท่ี 2.4) 

 

ภาพท่ี 2.4 แผนผงัแสดงวิธีการด าเนินงานของธุรกิจครอบครัว 
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2.4 สรุปเนือ้หาของข้อมูล 

จากการท่ีได้รวบรวมข้อมลูทัว่ไปกบัลกัษณะท่ีโดดเด่นในมหานครนิวยอร์กท่ี ข้าพเจ้าได้

มองเห็นในมมุมองของข้าพเจ้าเองและจากประสบการณ์ท่ีได้รับ ท าให้ข้าพเจ้านกึถึงชว่งเวลาท่ีได้

ใช้ชีวิตอยูใ่นเมืองนิวยอร์ก ซึง่สงัเกตได้เห็นถึงตกึราบ้านชอ่งท่ีมีลกัษณะท่ีเตม็ไปด้วยตกึสงูใหญ่

ระฟ้าแยง่กนัขึน้เตม็ไปหมดทกุหนทกุแหง่  ท่ีอยูภ่ายใต้ความเป็นระเบียบของผงัเมืองท่ีลกัษณะ

เป็นบล็อคส่ีเหล่ียม ท าให้ง่ายตอ่การเดนิทางและการจ าเส้นทาง กบัประสบการณ์ท่ีได้มีโอกาสได้

ฝึกงานเป็นผุ้ชว่ยดีไซเนอร์และได้คุ้นเคยกบัลายผ้าชนิดตา่งๆ ข้าพเจ้า ได้เรียนรู้และได้เก็บเก่ียว

เทคนิคตา่งๆจากประสบการณ์ครัง้นีไ้ด้อยา่งมากมาย  โดยผสมผสานกบัมมุมองท่ีดดัแปลงเป็น

รูปทรงเรขาคณิต 

จากการศกึษาวิธีการด าเนินงานของธุรกิจท่ีบ้าน ท าให้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตผลงาน

รวมไปถึงเทคนิควิธีการท่ีใช้ คือ เทคนิคการปักลาย และวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆท่ีนา่สนใจและสามารถ

น าไปประยกุต์ใช้ได้ในการรออกแบบผลงานเคร่ืองประดบัชดุนี ้ 

  ดงันัน้ข้าพเจ้าได้สรุปข้อมลูวิเคราะห์และเลือกท่ีจะพฒันา รูปแบบ ของลวดลายเรขาคณิต

ท่ีได้จากมมุมองของข้าพเจ้าเอง ท าให้เกิดรูปทรงและลวดลายใหม่ แล้วยงัสามารถพฒันาและสาน

ตอ่ธุรกิจครอบครัว 
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บทที่ 3 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ 

 

3.1 การวิเคราะห์ การทดลองและการคดัเลือกวสัด ุ

 

     3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านต าแหนง่ 

 เน่ืองจากต้องการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับตวัเอง ข้าพเจ้าจงึเลือกออกแบบ

เคร่ืองประดบับริเวณท่ีข้าพเจ้าสามารถเห็นได้อยา่งชดัเจน หรือเป็นบริเวณท่ีข้าพเจ้าชอบใส่

เคร่ืองประดบั โดยจากการสงัเกตแุละวิเคราะห์ ซึง่ก็คือ สร้อยคอ ก าไล และเข็มกลดั(ภาพท่ี3.1) 

 
ภาพท่ี 3.1 นางแบบกบัเคร่ืองประดบัประเภทตา่งๆท่ีสวมใสใ่นส่วนของร่างการท่ีตา่งกนั(เชน่

สร้อยคอ แหวน ก าไล ตา่งห ูฯลฯ) 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/gerdanagy/jewelry-shooting-ideas/) 

 

 

https://www.pinterest.com/gerdanagy/jewelry-shooting-ideas/
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3.2 การวิเคราะห์จากทัศนธาตุ 

วิเคราะห์จากลกัษณะท่ีโดดเดน่ของเมืองนิวยอร์ก โดยแบง่เป็น 3 ลกัษณะคือ 

3.2.1 บ้านเมืองและตกึในเมืองนิวยอร์ก (ภาพท่ี 3.2-3.7) 

ขึน้ช่ือได้ว่าเป็นเมืองท่ีไมเ่คยหลบัใหล เมืองท่ีเตม็ไปด้วยตกึสงูใหญ่ระฟ้าแยง่กนัขึน้เต็มไป

หมดทกุหนทกุแหง่  

 

ภาพท่ี 3.2 แบบร่างทศันธาต ุ(1) 

 

ภาพท่ี 3.3 แบบร่างทศันธาต ุ(2) 
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ภาพท่ี 3.4 แบบร่างทศันธาต ุ(3) 

 

ภาพท่ี 3.5 แบบร่างทศันธาต ุ(4) 
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ภาพท่ี 3.6 แบบร่างทศันธาต ุ(5) 

 

ภาพท่ี 3.7 แบบร่างทศันธาต ุ(6) 
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3.2.2 แผนผงัของเมืองนิวยอร์ก (ภาพท่ี 3.8-3.10) 

ผงัเมืองในแมนแฮตตนัถกูออกแบบมาในลกัษณะแนวส่ีเหล่ียมตดักนั (Grid Plan) เม่ือ

มองจากทางอากาศจะเห็นถนนวางตวัหลกัเป็นแนวส่ีเหล่ียมอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ภาพท่ี 3.8 แบบร่างทศันธาต ุ(7) 

 

ภาพท่ี 3.9 แบบร่างทศันธาต ุ(8) 
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ภาพท่ี 3.10 แบบร่างทศันธาต ุ(9) 

3.2.3 ความรู้สกึท่ีมีตอ่เมืองนิวยอร์ก (ภาพท่ี 3.11-3.12) 

นิวยอร์กเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความนา่ต่ืนเต้น มีความเคล่ือนไหว และมีสิ่งดงึดดูความสนใจ

ได้ตลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 3.11 แบบร่างทศันธาต ุ(10)  
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ภาพท่ี 3.12 แบบร่างทศันธาต ุ(11) 

3.3 การทดลองวัสดุและเทคนิค 

    ทดลองวสัดท่ีุเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงานท่ีนิวยอร์กและวสัดท่ีุใช้ในธุรกิจ 

 3.3.1 ผ้ากบัปล้องอ้อย (ภาพท่ี 3.13) 

  

ภาพท่ี 3.13 การทดลองทบัซ้อนผ้ากบัปล้องอ้อย 
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3.3.2 ผ้ากบัแผน่พลาสตกิ Hologram (ภาพท่ี 3.14) 

 

ภาพท่ี 3.14 การทดลองทบัซ้อนผ้ากบัแผน่พลาสตกิ Hologram 

 3.3.3 แผน่อะคริลิคกบัแผน่พลาสตกิ Hologram (ภาพท่ี 3.15) 

 

ภาพท่ี 3.15 การทดลองแผน่อะคริลิคกบัแผน่พลาสติก Hologram 
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 3.3.4 การผสมแผ่นอะคริลิค กบั ผ้า (ภาพท่ี 3.16-3.17) 

 

ภาพท่ี 3.16 การทดลองแผน่อะคริลิคผสมกบัผ้า 

 

ภาพท่ี 3.17 การทดลองแทรกแผน่พลาสติกและเล่ือมบนผ้า 
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3.3.5 การปักลกูปัดบนแผ่นพลาสตกิ (ภาพท่ี 3.18) 

 

ภาพท่ี 3.18 การทดลองปักลกูปัดลงบนแผน่พลาสตกิ 

3.3.6 การปักเล่ือม ปล้องอ้อย (ภาพท่ี 3.19-3.24) 

 

ภาพท่ี 3.19 การทดลองแบบร่างลายโดยการใช้ปล้องอ้อย (1) 
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ภาพท่ี 3.20 การทดลองร่างแบบสามมิตลิายโดยการใช้วสัดปุล้องอ้อย (2) 

 

ภาพท่ี 3.21 การทดลองร่างแบบสามมิตลิายโดยการใช้วสัดปุล้องอ้อย (3) 
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ภาพท่ี 3.22 การทดลองร่างแบบสามมิตลิายโดยการใช้วสัดปุล้องอ้อย (4) 

 

ภาพท่ี 3.23 การทดลองร่างแบบสามมิตลิายโดยการใช้วสัดปุล้องอ้อย  (5) 
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ภาพท่ี 3.24 การทดลองร่างแบบสามมิตลิายโดยการใช้วสัดปุล้องอ้อย  (6) 

3.4 แนวทางการออกแบบ (ภาพท่ี 3.25-3.29) 

 โดยการตดัทอนมาจากลวดลายเรขาคณิตผสมผสานกบัความรู้สกึท่ีได้จากประสบการณ์

และตีความจากสิ่งท่ีได้พบเห็นในเมืองนิวยอร์ก 

 

ภาพท่ี 3.25 แบบร่างทศันธาตรูุปทรงเคร่ืองประดบั (1) 
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ภาพท่ี 3.26 แบบร่างทศันธาตรูุปทรงเคร่ืองประดบั (2) 

 

ภาพท่ี 3.27 แบบร่างทศันธาตรูุปทรงเคร่ืองประดบั (3) 
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ภาพท่ี 3.28 แบบร่างทศันธาตรูุปทรงเคร่ืองประดบั (4) 

 

 

ภาพท่ี 3.29 แบบร่างทศันธาตรูุปทรงเคร่ืองประดบั (5) 
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3.5 แบบร่างเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 3.30-3.37) 

เคร่ืองประดบัจะมีลกัษณะการซ า้และอยู่ในต าแหนง่ท่ีเห็นได้ชดัเพราะจะเป็นเคร่ืองบนัทกึ

ความทรงจ า รวมไปถึงเทคนิคท่ีได้เรียนรู้มาจากการฝึกงานเป็นดีไซเนอร์และธุรกิจครอบครัว 

 

ภาพท่ี 3.30 แบบร่างเคร่ืองประดบั (1) 

 

ภาพท่ี 3.31 แบบร่างเคร่ืองประดบั (2) 
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ภาพท่ี 3.32 แบบร่างเคร่ืองประดบั (3) 

 

ภาพท่ี 3.33 แบบร่างเคร่ืองประดบั (4) 



28 
 

 

ภาพท่ี 3.34 แบบร่างเคร่ืองประดบั (5) 

 

ภาพท่ี 3.35 แบบร่างเคร่ืองประดบั (6) 
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ภาพท่ี 3.36 แบบร่างเคร่ืองประดบั (7) 

 

ภาพท่ี 3.37 แบบร่างเคร่ืองประดบั (8) 
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บทที่ 4 

ขัน้ตอนการผลิต 

 

4.1 แบบร่าง 2 มิตขิองการพัฒนาแบบเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 4.1-4.4) 

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีออกแบบโดยมีรูปทรงท่ีดดัแปลงมาจากลวดลายเรขาคณิตและ
ประกอบด้วยวัสดุท่ีเป็นผ้า อะคริลิคและโลหะ โดยพัฒนาลวดลายด้วยตนเองโดยน ามาจาก
ลวดลายของลายผ้าท่ีได้พบเห็นผสมผสานกบัเทคนิคซึ่งเป็นลายปักของผลิตภณัฑ์จากผลิตภณัฑ์
จากธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้าท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงการน าเอาวสัดุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต
ชิน้ค้า เชน่ ผ้า เล่ือม พลาสตกิ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั    

 

 

ภาพท่ี 4.1 แบบร่างการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (1) 
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ภาพท่ี 4.2 แบบร่างการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (2) 

 
ภาพท่ี 4.3 แบบร่างการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (3) 
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ภาพท่ี 4.4 แบบร่างการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (4) 
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ภาพท่ี 4.5 แบบร่างการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (5) 



34 

 
ภาพท่ี 4.6 เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (6) 
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ภาพท่ี 4.7 เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (7) 
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4.2 เขียนแบบแบบร่าง 2 มิต ิ(ภาพท่ี 4.8-4.12) 

เขียนแบบแบบร่าง 2  มิตขิองเคร่ืองประดบั พร้อมระบขุนาดจริง 

 
ภาพท่ี 4.8 เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (1) 
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ภาพท่ี 4.9 เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (2) 
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ภาพท่ี 4.10 เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (3) 
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ภาพท่ี 4.11 เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (4) 
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ภาพท่ี 4.12  เขียนแบบการพฒันาแบบเคร่ืองประดบั (5) 
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4.3 แบบร่าง 3 มิตด้ิวยโปรแกรมไรโน่ (ภาพท่ี 4.13-4.16) 

แบบร่าง 3 มิตพิร้อมเรนเดอร์ ด้วยโปแกรมไรโน่ 

 
ภาพท่ี 4.13  แบบร่าง 3 มิติการพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (1) 
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ภาพท่ี 4.14 แบบร่าง 3 มิตกิารพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (2) 
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ภาพท่ี 4.15  แบบร่าง 3 มิติแบบร่าง 3 มิตกิารพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (3) 
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ภาพท่ี 4.16  แบบร่าง 3 มิติการพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (4) 
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4.4 เขียนแบบแบบร่าง 3 มิตด้ิวยโปรแกรมไรโน่ (ภาพท่ี 4.17-4.20) 

การเขียนแบบร่าง 3 มิตด้ิวยโปรแกรมไรโน่ พร้อมระบขุนาดจริง 

 
ภาพท่ี 4.17  เขียนแบบเคร่ืองประดบัการพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (1) 

ภาพท่ี 4.18  เขียนแบบเคร่ืองประดบัการพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (2) 
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ภาพท่ี 4.19  เขียนแบบเคร่ืองประดบัการพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (3) 

 

ภาพท่ี 4.20  เขียนแบบเคร่ืองประดบัการพฒันาแบบด้วยโปรแกรมไรโน่ (4)  
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4.5 แบบร่าง 3 มิต ิ(ภาพท่ี 4.21) 

แบบร่าง 3 มิต ิท่ีได้มาจากแบบร่าง 2 มิต ิโดยใช้วสัดท่ีุใกล้เคียงกบัวสัดท่ีุจะใช้ในการผลิต

เคร่ืองประดบัจริง เชน่ โซ่ พลาสตดิ แผน่อะคริลิค โลหะ ผ้า เป็นต้น 

 

  
ภาพท่ี 4.21 แบบร่าง 3 มิตเิคร่ืองประดบั 
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4.6 เขียนแบบเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 4.22-4.30)  

เขียนแบบเคร่ืองประดบัชิน้จริงและระบขุนาด ซึง่ประกอบด้วยเคร่ืองประดบั 5 ชดุ 

 
 

ภาพท่ี 4.22 เขียนแบบเคร่ืองประดบัสร้อย ชดุท่ี 1 (1) 
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ภาพท่ี 4.23 เขียนแบบเคร่ืองประดบัก าไล ชดุท่ี 1 (2) 
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ภาพท่ี 4.24 เขียนแบบเคร่ืองประดบัสร้อย ชดุท่ี 2 (1) 
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ภาพท่ี 4.25 เขียนแบบเคร่ืองประดบัก าไล ชดุท่ี 2 (2) 
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ภาพท่ี 4.26 เขียนแบบเคร่ืองประดบัเข็มกลดั 
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ภาพท่ี 4.27 เขียนแบบเคร่ืองประดบัสร้อย ชดุท่ี 3 
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ภาพท่ี 4.28 เขียนแบบเคร่ืองประดบัแหวน ชดุท่ี 3 
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ภาพท่ี 4.29 เขียนแบบเคร่ืองประดบัสร้อย ชดุท่ี 4  
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ภาพท่ี 4.30 เขียนแบบเคร่ืองประดบัแหวน ชดุท่ี  4 
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4.7 การสวมใส่งานเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 4.31 – 4.36) 

เคร่ืองประดบัชิน้จริงท่ีเสร็จสมบรูณ์และต าแหนง่การสวมใสเ่คร่ืองประดบัทัง้หมด 

 
ภาพท่ี 4.31 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัเดรส

 
ภาพท่ี 4.32 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 
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ภาพท่ี 4.33 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบั ชดุท่ี  2 

 
ภาพท่ี 4.34 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 
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ภาพท่ี 4.35 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4.36 การสวมใสง่านเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 5 
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4.8 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งานเคร่ืองประดับ 

  (1) สร้างไฟล์ Adobe Illustrator (ภาพท่ี 4.37-4.38) เพ่ือส่งไปยงัร้านเลเซอร์

อะคริลิค โดยการเลเซอร์อะคริลิคเพ่ือชว่ยให้เส้นมีความคมชดัและมีขนาดท่ีเทา่กนัในการท างาน   

 
ภาพท่ี 4.37 ไฟล์ Adobe Illustrator เพ่ือเป็นแบบในการท าอะคริลิคเลเซอร์ (1) 

 
ภาพท่ี 4.38 ไฟล์ Adobe Illustrator เพ่ือเป็นแบบในการท าอะคริลิคเลเซอร์ (2) 
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             (2) ชิน้งานอะคริลิคท่ีเลเซอร์มา เพ่ือน ามาจดัองค์ประกอบ (ภาพท่ี 4.39) 

 
ภาพท่ี 4.39 ชิน้งานอะคริลิคเลเซอร์ 

 

  (3)  น าอะคริลิคเลเซอร์มาจัดเ รียงในรูปแบบท่ีต้องการ  ผสมกับการจัด

องค์ประกอบกบัผ้าและอปุกรณ์การปักตามลวดลายท่ีได้ออกแบบมา (ภาพท่ี 4.40)  

 
ภาพท่ี 4.40 การเรียงรูปแบบท่ีต้องการ 
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  (4) จัดองค์ประกอบและวางให้เป็นเคร่ืองประดบัรูปแบบท่ีต้องการเพ่ือน าไป

ประกอบกบัโลหะ (ภาพท่ี 4.41)  

  
 

ภาพท่ี 4.41 การจดัเรียงองค์ประกอบรูปแบบท่ีต้องการ 

 

  (5) น าชิน้สว่นมาจดัองค์ประกอบให้ครบทกุชิน้ (ภาพท่ี 4.42) 

   
 

ภาพท่ี 4.42 ชิน้สว่นมาจดัองค์ประกอบให้ครบทกุชิน้   
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  (6) น าชิน้ส่วนมาประกอบเข้าด้วยกนั โดยใช้ห่วงเป็นตวัยึดและติดแตล่ะชิน้ส่วน

เข้าด้วยกนั (ภาพท่ี 4.43) 

 
 

ภาพท่ี 4.43 ชิน้สว่นมาประกอบเข้าด้วยกนัโดยการเช่ือมและการใช้หว่ง   

 

  (7) จากนัน้น าส่วนท่ีเป็นโลหะทัง้หมดไปชุบ เม่ืองานชบุเรียบร้อยจะน าอะไหล่

สว่นประกอบตา่งๆมาประกอบให้ชิน้งานเคร่ืองประดบัทัง้หมดสมบรูณ์ยิ่งขึน้ (ภาพท่ี 4.44)  

 
 

ภาพท่ี 4.44 ชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีประกอบเสร็จสมบรูณ์ 
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  (8) น าชิน้งานมาถ่ายแบบ (ภาพท่ี 4.45) 

 
ภาพท่ี 4.45 การถ่ายแบบ 

 

  (9) ถ่ายแบบ (ภาพท่ี 4.46) 

 
 

ภาพท่ี 4.46 ภาพท่ีได้จากการถ่ายแบบ 
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บทที่ 5 

ชิน้งานเสร็จสมบูรณ์ 

 

5.1 เคร่ืองประดับรวม (ภาพท่ี 5.1) 

 

ภาพท่ี 5.1 เคร่ืองประดบัรวม  
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5.2 เคร่ืองประดับชุดที่ 1 (ภาพท่ี 5.2) 

 

ภาพท่ี 5.2 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 บนนางแบบ 

5.3 เคร่ืองประดับชุดที่ 2 (ภาพท่ี 5.3) 

 

ภาพท่ี 5.3 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 บนนางแบบ 
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ภาพท่ี 5.3 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 บนนางแบบ 

5.4 เคร่ืองประดับชุด3 (ภาพท่ี 5.4)  

 

ภาพท่ี 5.4 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 3 บนนางแบบ 
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5.5 เคร่ืองประดับชุดที่ 4 (ภาพท่ี 5.5) 

 

ภาพท่ี 5.5 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 4 บนนางแบบ 

5.6 เคร่ืองประดับชุดที่ 5 (ภาพท่ี 5.6)  

 

ภาพท่ี 5.6  เคร่ืองประดบัชดุท่ี 5 บนนางแบบ 
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5.7 เคร่ืองประดับชุดเดรส (ภาพท่ี 5.7 - 5.9) 

 

ภาพท่ี 5.7  เคร่ืองประดบัชดุเดรสบนนางแบบ (1) 

 

ภาพท่ี 5.8  เคร่ืองประดบัชดุเดรสบนนางแบบ (2) 



70 
 

 

           ภาพท่ี 5.9 เคร่ืองประดบัชดุเดรสแบบเตม็ตวั  
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บทที่ 6 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุป 

 การออกแบบชิน้งานศิลปนิพนธ์ในครัง้นี ้เป็นการต้องการถ่ายทอดเร่ืองราวความ

ประทบัใจของตวัข้าพเจ้าท่ีมีตอ่ประสบการณ์จากการได้ไปใช้ชีวิตอยู่ ณ มหานครนิวยอร์ก ซึ่งเกิด

เหตกุารณ์มากมาย โดยสนใจท่ีจะบนัทึกความทรงจ า ความรู้และเทคนิคท่ีได้จากการฝึกงานเป็น

ผู้ชว่ยดีไซเนอร์ ผนวกกบัประสบการณ์ท่ีได้จากธุรกิจครอบครัว ซึ่งได้น าเทคนิคและวสัดท่ีุใช้จริงใน

กระบวนการผลิตสินค้าของธุรกิจครอบครัวมาเป็นสว่นประกอบในชิน้งานจริงอีกด้วย 

 แม้การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัจะพบปัญหามากมาย แตเ่พราะได้รับค าแนะน าท า

ให้ชิน้งานสามารถเสร็จออกมาอย่างสมบรูณ์และไม่แปลกออกไปจากวตัถปุระสงค์ และนบัได้ว่า

งานทัง้หมดทุกชิน้นีไ้ด้รับผลงานท่ีอยู่ในระดบัน่าพอใจส าหรับข้าพเจ้า แม้จะมีบางสิ่งท่ีอาจมี

ผิดพลาดไปบ้างระหวา่งการท างานแตเ่ม่ือได้รับการแก้ไขก็รู้สึกว่ามีผลเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่ผิดไปจาก

แผนการมากนกั  

6.2 อภปิรายผล 

 การสร้างออกแบบและการสร้างชิน้งานของข้าพเจ้า สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ คือ 

ต้องการบนัทกึเร่ืองราวและเทคนิคท่ีได้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าจากการฝึกงานเป็นผู้ช่วยดีไซ

เนอร์ของแบรนด์หนึ่ง ณ มหานครนิวยอร์ก รวมไปถึงความรู้สึกท่ีมีต่อมหานครนิวยอร์ก แล้ว

ถ่ายทอดออกมาผา่นเคร่ืองประดบัคอลเลคชัน่นี ้
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ซึง่จะเห็นได้วา่วิถีของเมืองนิวยอร์กท่ีมีความทนัสมยั สีสนัสดใส ซึ่งองค์ประกอบท่ีมีอยู่ใน

ชิน้งานเหล่านีเ้ม่ือวิเคราะห์ออกมาเป็นส่วนๆจะเห็นได้ถึงความงามในรูปแบบต่างๆท่ีน ามา

ผสมผสานกันอย่างลงตัว ดังนัน้งานเคร่ืองประดับในชุดนีจ้ึงมีการผสมผสานทางด้านการจัด

องค์ประกอบท่ีดงึมาจากเทคนิคท่ีได้เรียนรู้และเก็บสะสมมาจากประสบการณ์ ผสมผสานวสัดท่ีุใช้

ในการแสดงและความเป็นเส้นทางแห่งการออกแบบร่วมสมยั เม่ือน ามารวมกันจึงท าให้เกิดการ

ถ่ายทอดอารมณ์ได้อยา่งลงตวั 

6.3 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหา 

 6.3.1 การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั 

  6.3.1.1 เคร่ืองประดบัชว่งคอ 

 - ปัญหา   ชิน้ส่วนห่วงและโซ่ท่ีน ามาใช้ประกอบเป็นข้อตอ่นัน้ ขนาดไม่พอดีและไม่

แข็งแรงพอ เน่ืองจากใช้เส้นเล็กจงึท าให้รับน า้หนกัของตวัเคร่ืองประดบัไมไ่หว  

            - การแก้ไข เสริมหว่งและโซท่ี่มีขนาดท่ีพอดีกนั จะชว่ยให้มีความแข็งแรงมากขึน้ 

  6.3.1.2 เคร่ืองประดบัชว่งข้อมือ 

 - ปัญหา  ชิน้งานโลหะกับแบบร่างสามมิตกระดาษไม่เหมือน ท าให้น า้หนักท่ี

มากกวา่ของชิน้งานโลหะไมพ่อดีกบัข้อมือ 

 - การแก้ไข ปรับขนาดให้เข้ากบัน า้หนกัและความหนาของโลหะหรือวสัดท่ีุใช้จริง ให้

พอดีกบัข้อมือ 

  6.3.1.3 ชดุเดรส 

 - ปัญหา  การปักชิน้ส่วนอะคริลิคลงบนผ้าซึ่งเป็นผ้าไหมอิตาลีซ้อนทับด้วยผ้า

ออร์แกนดีน้ัน้ ถ้าไมร่ะมดัระวงัหรือคอ่ยๆจบั จะท าให้ผ้ายน่อยา่งเห็นได้ชดั 

 - การแก้ไข ต้องคอ่ยๆจบัและปักอยา่งพิถีพิถนัในเวลาเดียวกนั 
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            - ปัญหา             ผ้าไหมอิตาลีจะสามารถยบัได้ง่าย 

            - การแก้ไข         ต้องใช้ความระมดัระวงัในการจบัผ้าและการเก็บรักษาเป็นอยา่งดี 

 6.3.2 ข้อเสนอแนะ 

 ควรท าแบบร่างสามมิตท่ีิชดัเจนและเสมือจริงมากท่ีสดุ เพราะจะช่วยให้เข้าใจในแตล่ะจดุ

ท่ีต้องท างาน และช่วยให้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ในการสร้างงานหรือปรับแก้ไขในขัน้ตอนการ

สร้างชิน้งานจริง 
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รายการอ้างอิง 

เจริญ ขวัญ. Once Upon A Time In New York.(ออนไลน์) เข้าถงึเม่ือ 24 กรกฎาคม 2558. 

 สืบค้นจาก :  http://www.oknation.net/blog/charoenkwan/2010/09/24/entry-1 

Emily Badger. What happens when New York City streets become too crowded even 

for New Yorker.(ออนไลน์) เข้าถงึเม่ือ 24 กรกฎาคม 2558. 

 สืบค้นจาก :http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/07/24/new-

york-citys-insanely-busy-streets-are-an-omen-of-the-toxic-politics-to-come/ 

EllyJewelry. Mourning Rings from Museum of Love & Mortality.(ออนไลน์) 

 สืบค้นจาก : http://www.ellyjewelry.com/mourning-rings-from-museum-of-love-

mortality/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศลิป์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ช่ือนกัศกึษา นางสาวกนัตรัตน์ พานิชการ 

รหสัประจ าตวั  04540222 

 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 

 

แบบเสนอหัวข้อและโครงการออกแบบศิลปนิพนธ์ 

                                                             

1. หัวข้อภาษาไทย  ลวดลายเรขาคณิตจากเมืองนิวยอร์กสูเ่คร่ืองประดบั 

    หัวข้อภาษาอังกฤษ  Geometry Pattern Of New York City To Jewelry 

2. ที่มาและความส าคัญ 

 เรขาคณิตเป็นสิ่งท่ีถูกน ามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์รูปร่างอนั ไม่เป็นระเบียบ 

ซึ่งพบโดยทัว่ไปในธรรมชาติทัง้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเรขาคณิตประกอบด้วย โครงสร้างหรือ 

ลวดลายซึ่งส่วนย่อยมีลักษณะคล้ายรูปทรงส่วนใหญ่ท่ีย่อลงลักษณะความคล้ายตนเองนี ้

สะท้อน ความสมัพนัธ์ระหวา่งลวดลายในสว่นยอ่ยและสว่นรวม 

 เรขาคณิตไมเ่พียงแตเ่ป็นเคร่ืองมือส าหรับนกัคณิตศาสตร์และนกัวิทยาศาสตร์ในการ

ส ารวจธรรมชาติ เท่านัน้ แต่ยังส่งผลถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรม การ

อธิบายและออกแบบสิ่งต่างๆจ าเป็นต้องอาศยัทฤษฎีทางเรขาคณิตตลอดจนการเติบโตของ

เมืองรวมไปถึงการออกแบบใน วงการแฟชัน่และจิวเวลร่ีได้อีกด้วย    
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จากความประทบัใจจากประสบการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลาท่ีใช้ชีวิตอยู่ท่ีนิวยอร์ก

ระยะหนึง่ข้าพเจ้าได้มองเห็นประโยชน์ของเรขาคณิตท่ีมีตอ่การวางผงัเมืองนิวยอร์กจะเห็นได้

วา่เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองและระบบขนส่งมวลชนได้ดีมากทีเดียวซึ่งมีลกัษณะเป็นบลอค

ส่ีเหล่ียมท่ีท าให้สามารถจ าเส้นทางได้ง่ายและไม่เหน่ือยในการเดินทางไกลๆแสดงถึงการ

ออกแบบท่ีพิถีพิถันและเป็นระเบียบ อีกสิ่งหนึ่งท่ีท าให้นิวยอร์กเท่ห์มากๆคือ Central Park 

สวยสาธารณะท่ีใหญ่มากกลางเกาะ Manhattan ท่ีกินเนือ้ท่ีไปประมาน 6% และอยู่ในโอโซน

ท่ีดีท่ีสุดของเมืองด้วย สวนสาธารณะซึ่งเป็น ”ท่ีว่าง” นีเ้องท าให้นิวยอร์กเป็นเมืองท่ีมีความ

โดดเดน่ ในเชิงการวางผงัเมืองท่ีเมืองอ่ืนไม่มี ซึ่งข้าพเจ้าเองมีความประทบัใจในผงัเมืองเน่ือง

ผงัเมืองมีลกัษณะท่ีเป็นบลอคส่ีเหล่ียมจึงท าให้จดจ าเส้นทางได้ง่ายและไม่เหน่ือยในการเดิน

ระยะไกลๆรวมไปถึงไมว่า่จะไปเย่ียมเยียนหรือท างานท่ีสถานท่ีใดก็สามารถเจอสวนสาธารณะ 

Central Park ได้ทุกท่ี และนัน้คือเสน่ห์ท่ีข้าพเจ้าประทับใจเมืองนีเ้ป็นอย่างมากซึ่ง

ประสบการณ์อีกสิ่งหนึง่ท่ีข้าพเจ้าประทบัใจคือการฝึกงานเป็นผู้ชว่ยดีไซเนอร์  

ข้าพเจ้าได้ท างานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กายและผ้าหลายชนิดท าให้มีโอกาสได้พบเห็น 

และเรียนรู้จกักบัเนือ้ผ้ารวมไปถึงลวดลายผ้าหลากหลายประเภท จึงสงัเกตเุห็นได้ ว่าผ้าหลาย

ชนิดเหล่านัน้ล้วนมีลวดลายเรขาคณิตเป็นส่วนประกอบในลายพิมพ์ผ้าด้วยเหตนีุข้้าพเจ้าจึง

เกิดความคดิสร้างสรรค์และผลิต 

เคร่ืองประดบัท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกเทคนิคและความรู้จากประสบการณ์ความประทบัใจเหล่านัน้ 

โดยผสมผสานกบั เทคนิคท่ีข้าพเจ้าคุ้นเคยคือเทคนิคการปักลายลงบนผ้า เน่ืองจากครอบครัว

ประกอบธุรกิจส่งออกเสือ้ผ้าปักลายข้าพเจ้าจึงน าเอารูปทรงเรขาคณิตกับเทคนิคการปักมา

ผสมผสานกันให้เกิดลวดลายท่ีแปลกใหม่โดยน าแรงบันดาลใจมาจากสินค้าของธุรกิจ

ครอบครัวมาประกอบกบัการออกแบบงานเคร่ืองประดบัครัง้นีด้้วย 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ออกแบบเคร่ืองประดับท่ีสามารถท าหน้าท่ีเก็บบันทึกเทคนิคและความรู้ท่ีได้จาก

ประสบการณ์ในการ ฝึกงานเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยพัฒนาลวดลายด้วยตนเอง น ามาจากลวดลายของลายผ้าท่ีได้พบเห็นผสมผสานกับ

เทคนิคซึ่งเป็นลายปักของผลิตภณัฑ์จากธุรกิจครอบครัวรวมไปถึงการน าเอาวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้

ในการผลิตชิน้ค้าของธุรกิจครอบครัวมาสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั 

 

4. ขอบเขตในการวิจัยหรือการออกแบบ 

4.1 ศึกษารูปแบบของเคร่ืองประดบับนัทึกภาพและประสบการณ์ เพ่ือให้ทราบถึง

บทบาทท่ีเคร่ืองประ ดบัสามารถท าหน้าท่ีตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

4.2  ศกึษาลวดลายเรขาคณิต รูปแบบท่ีสนใจและตรงกบัเร่ืองราวท่ีจะส่ือ 

4.3  ศกึษาเทรนด์แฟชัน่และลายผ้าของมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

5. แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการศึกษา 

5.1 ศกึษารูปแบบของเคร่ืองประดบับนัทึกภาพและเทนนิคท่ีได้จากประสบการณ์ของ

ตวัข้าพเจ้าเอง  เพ่ือหาทัศนะธาตุในการน ามาออกแบบเคร่ืองประดบั จากแหล่งต่างๆ  เช่น 

หนงัสือในห้องสมดุ ข้อมลูทาง อินเตอร์เน็ต หรือสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญโดยตรง  

5.2 ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัลวดลายเรขาคณิตในรูปแบบท่ีตนเองสนใจและตรงกบัเร่ือง 

ราวท่ีต้องการจะ ส่ือ 

5.3 ศึกษาเทรนด์ แฟชั่นท่ีเก่ียวกับลายผ้าท่ีเป็นท่ีนิยมในเมืองนิวยอร์ก จากหนังสือ

และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกบัประสบการณ์จริงท่ีเกิดขึน้กบัตวัข้าพเจ้าเอง  
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6. แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ลาดับขัน้ตอนของการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
6.1 ปฐมนิเทศการท าศลิปนิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2558 
6.2 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสนใจและจดัท าแบบ
เสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ 

24 พฤศจิกายน 2558 -                  
15 ธนัวาคม 2558 

6.3 น าเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ ครัง้ท่ี1 16 ธนัวาคม 2558 
6.4 วิเคราะห์และปรับปรุงแบบเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ 17-22 ธนัวาคม 2558 
6.5 น าเสนอหวัข้อศลิปะนิพนธ์ ครัง้ท่ี2 (เฉพาะผู้ ท่ีไม่
ผา่น) 

23 ธนัวาคม 2558 

6.6 รวบรวมและศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัหวัข้อ
ศลิปนิพนธ์ 

24-31 ธนัวาคม 2558 

6.7 วิเคราะห์และสรุปข้อมลู พร้อมจดัท าแผนการ
น าเสนอ  

1-6 มกราคม 2559 

6.8 สง่ข้อมลูและน าเสนอผลงานครัง้ท่ี1 12-13 มกราคม 2559 
6.9 วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจาก
ข้อเสนอแนะในการน าเสนองานครัง้ท่ี1 

14-16 มกราคม 2559 

6.10 ร่างแบบผลงานโดยแยกเป็นหลายแนวทาง เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบและสรุปหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุ 

17-23 มกราคม 2559 

6.11 สรุปเลือกแนวทางการออกแบบ และทดลองวสัดุ
ท่ีนา่สนใจ 

24-31 มกราคม 2559 

6.12 รวบรวมข้อมลู พร้อมจดัท าแผนการน าเสนอ 1-4 กมุภาพนัธ์ 2559 
6.13 สง่ข้อมลูและน าเสนอผลงานครัง้ท่ี2 5-9 กมุภาพนัธ์ 2559 
6.14 วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอ
และในการน าเสนองานครัง้ท่ี2 

10-15 กมุภาพนัธ์ 2559 

6.15 ร่างแบบผลงาน โดยพฒันาจากแนวทางเลือก 16-22 กมุภาพนัธ์ 2559 
6.16 ทดลองผลิตแบบร่าง3มิต ิและเขียนแบบผลงาน 23 กมุภาพนัธ์ -                              

2 มีนาคม 2559 
6.7 รวบรวมข้อมลู พร้อมจดัท าแผนการน าเสนอ 3-8 มีนาคม 2559 
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6.18 สง่ข้อมลูและน าเสนอผลงานครัง้ท่ี3 9-11 มีนาคม 2559 

6.19 วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอ
และในการน าเสนองานครัง้ท่ี3 

12-16 มีนาคม 2559 

6.20 ผลิตผลงานชิน้จริง 17 มีนาคม -                                
21 เมษายน 2559 

6.21 ออกแบบและจดัท าการน าเสนอผลงาน 22 เมษายน - 
1 พฤษภาคม 2559 

6.22 น าเสนอผลงานครัง้ท่ี4 และสง่ศลิปนิพนธ์ฉบบั
ร่าง 

2 พฤษภาคม  2559 

6.23 ปรับปรุงแก้ไขศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 3-23 พฤษภาคม 2559 
6.24 สง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 24 พฤษภาคม 2559 

 

7. งบประมาณที่ใช้ 

รายละเอียด จ านวนเงินโดยประมาณ 

(บาท) 

การรวบรวมข้อมลู 1,000 

วสัด ุอปุกรณ์การท างาน 3,500 

ส่ือ เอกสารการน าเสนอ 2,000 

เบด็เตล็ด 2,000 

รวมทัง้หมดประมาณ 8,500 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 การออกแบบรูปทรงเรขาคณิตนัน้ยงัสามารถชว่ยพฒันา ทกัษะท่ีส าคญัหลาย 

ประการ การคดิ การให้เหตผุล และการคดิสร้างสรรค์อีกด้วย  

8.2 ได้ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถ ท าหน้าท่ีบนัทกึเทคนิค และความรู้จาก

ประสบการณ์ท่ีได้รับ จากการฝึกงานเป็นผู้ชว่ยดีไซเนอร์ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในครัง้นี ้ 

8.3 ได้ชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันาการผลิตและผลิตภณัฑ์

ของธุรกิจครอบครัวได้อีกด้วย 

 

9. เอกสารอ้างอิง แหล่งข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เจริญ ขวญั. Once Upon A Time In New York.(ออนไลน์) เข้าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2558.  

 สืบค้นจาก :  http://www.oknation.net/blog/charoenkwan/2010/09/24/entry-

1Emily Badger. What happens when New York City streets become too crowded 

even for New Yorker.(ออนไลน์) เข้าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2558. 

สืบค้นจาก : http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/07/24/ 

new-york-citys-insanely-busy-streets-are-an-omen-of-the-toxic-politics-to-come/ 

EllyJewelry. Mourning Rings from Museum of Love & Mortality.(ออนไลน์) 

สืบค้นจาก : http://www.ellyjewelry.com/mourning-rings-from-museum-of-love-

mortality/ 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 

ช่ือ - สกลุ นางสาวกนัตรัตน์ พานิชการ 

วนัเกิด 6 กนัยายน พ.ศ. 2536 

ท่ีอยู ่ 189/42 หมูบ้่านคริสตลัปาร์ค ถนนประดษิฐ์มนธูรรม กรุงเทพมหานคร  

ประวตักิารศกึษา 

      พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2557 ส าเร็จการศกึษาศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั  

 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ กรุงเทพมหานคร 
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