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โครงการศลิปนิพนธ์การออกแบบเคร่ืองประดบันี ้ มีจดุประสงค์เพ่ือน าเสนอคณุคา่ศลิปะ
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การสร้างชิน้งานท าโดยการร้อยท่อโลหะท่ีมีความโค้งสองสีซ้อนทบักนัเป็นรูปทรงซ า้ๆกัน คล้อย
ตามสรีระบนร่างกายผู้หญิง เพ่ือเน้นสดัสว่นให้แสดงเห็นถึงความเป็นผู้หญิง 

ในการออกแบบเคร่ืองประดบัชดุนีข้้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดให้ผู้ ท่ีได้ชมงาน มองเห็นถึง
เสนห์่ความงามของสรีระผู้หญิงเม่ือน าศลิปะภาพลวงตามาใช้ในการสร้างมิตบินร่างกาย 
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Abstract 

 In this jewelry design project, the objective is to present the art of illusion, to 
create a new dimension of jewelry that expresses beauty of female figure, to emphasize 
their elegance.  
 The design process was started with the self-study method. The results revealed 
that my physiology is not perfect figure. I am interested in solving my own physiological 
problems by applying the art of illusion to generate benefits to female beauty.  The jewelry 
pieces have been created by treading the curved metal tubes, using two colors 
overlapping each other. This is to make a shape of part of women body, to appeal the 
outstanding figure. 
 In this jewelry design project, I want to convey to those who have visited, the 
exquisiteness of a woman's body and how it is perfected when the art of illusion is used 
to create a new layer of beauty. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

 มนษุย์เพศหญิงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีสร้างสนุทรียะให้แก่โลก โดยเฉพาะรูปทรงท่ีมีมิติ

ของผู้หญิงสามารถสร้างสนุทรียศลิป์ในการมองเห็น ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของการรับรู้และสร้างความ

ประทบัใจแก่ผู้พบเห็น ในการสร้างการรับรู้จากการมองรูปทรงของผู้หญิง ประกอบด้วยปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่การรับรู้และตดัสินใจว่ารูปทรงนัน้สวยงาม มีเสนห์่ชวนมองอยู ่ 4 ประการ คือ  

ขนาด  โครงสร้างท่ีดกูลมกลึง ไมมี่เหล่ียมมมุ ไมมี่สว่นเกิน  สดัสว่น ต าแหนง่และลกัษณะของอก 

เอว สะโพกท่ีได้มาตรฐาน  และความสมมาตร ซึง่ความงามตามหลกัทัง้ 4 ประการนี ้ไมไ่ด้เกิดหรือ

มีได้ครบถ้วนในมนษุย์ทกุคน จงึเป็นสาเหตทุ าให้เกิดปัญหาในตวับคุคล ซึง่ความงามของผู้หญิง

จ าเป็นต้องมีมิตเิพ่ือให้สรีระท่ีสง่างาม 

ศลิปะอ๊อพอาร์ตเร่ิมต้นตัง้แตค่.ศ. 1960 เป็นศลิปะท่ีมุง่ถึงสายตา การมองเห็น เร่ิมใน

อเมริกาและขยายไปทัว่ยโุรปอยา่งรวดเร็ว  เป็นศลิปะท่ีมุง่เน้นตามทฤษฎีการมองเห็น  (Visual 

theory) เก่ียวข้องกบัประสาทตา  บางทีก็เรียกวา่ ทฤษฎีของการรับรู้  ซึง่ย า้เน้นถึงวิทยาศาสตร์

แขนงฟิสิกซ์  จะเดน่ในการสร้างภาพนามธรรมท่ีเน้นรูปทรงเรขาคณิต ท่ีมีขอบและเส้นรอบนอกท่ี

คมชดั ศลิปะอ๊อพอาร์ตเล่นกบัการมองเห็น ซึง่มีหลกัการส าคญั 3 ประการ ทฤษฎีแสงและเงา 

(Light and Shode) ทฤษฎีรูปและพืน้ (Figure and Ground) และ ทฤษฎีสมดลุและตดักนั 

(Balance and Coutrast) ศลิปะอ๊อพอาร์ต ค านงึถึงสีเป็นสิ่งส าคญั แสดงให้เห็นวา่ตดักนั ทบักนั 

หรือเหล่ือมล า้กนั เพ่ือให้ความรู้สกึเคล่ือนไหวและเกิดความสะดดุตา  

Illusion อาจจะแปลวา่ลวงหรือไมจ่ริง เป็นการตีความผิดไปจากความเป็นจริง คือมีสิ่งเร้า

อยูอ่ยา่งหนึง่  แตส่มองแปลสิ่งเร้านัน้เป็นอีกอย่างตา่งจากเดิม

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
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อาจจะเป็นภาพลวงตา (Optical) หรือ (Visual illusion)  คือ เห็นภาพอยา่งหนึง่แปลเป็น

อีกอยา่ง  การลวงตา (Illusion)  จงึหมายถึง ความผิดพลาด หรือ ความบิดเบือนของการรับรู้ทาง

ประสาทสมัผสั ตาและสมอง  

Paradox illusions หรือ Optical illusion shapes คือ เทคนิคภาลวงตาแขนงหนึง่ของ

ศลิปะอ๊อพอาร์ต (Op art) คือ ภาพท่ีเป็นไปไมไ่ด้  ไมมี่ทางมีอยูจ่ริงในทางปฏิบตัิ   

  ปัจจบุนั แบบอยา่งของศลิปะอ๊อพอาร์ต นอกจากจะอยูใ่นรูปแบบจิตรกรรมแล้ว ในวงการ
อตุสาหกรรมแบบอยา่งของ อ๊อพอาร์ต ก็มีสว่นร่วมในชีวิตประจ าวนัอยูม่าก ในรูปแบบของลายผ้า 
การตกแตง่ เวที การจดัร้านตา่งๆเป็นต้น เหตเุพราะศลิปะอ๊อพอาร์ต มีประโยชน์ชว่ยในการสรรค์-
สร้างและด้วยปัญหาทางโครงสร้างรูปร่างของข้าพเจ้าเป็นโครงสร้างรูปร่างทรงตรง (Rectangle / 
Banana ) มีลกัษณ์ไหล่ เอว และสะโพงตรงเป็นส่ีเหล่ียม ซึง่เป็นโครงสร้างท่ีไมมี่ความนา่สนใจท่ี
จะสามารถสร้างความประทบัใจและดงึดดูตอ่สายตา เน่ืองจาก ท่ีข้าพเจ้าเป็น จดัอยู่ในกลุม่คน
ผอมแห้งและเตีย้เม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ ท าให้สรีระของข้าพเจ้าดไูมส่ง่างามตามแบบผู้หญิง 
ท าให้สง่ผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของข้าพเจ้าเป็นอยา่งมากท่ีจะสร้างสรรค์ศลิปนิพนธ์ผา่นงาน
เคร่ืองประดบั  ท่ีชว่ยสร้างมิตใิหมใ่ห้กบัร่างกายโดยน าเอาแนวความคิดหลกัการท างานของศลิปะ
ภาพลวงตา มาใช้ในการออกแบบสร้างสรีระให้ดสูง่างามเปล่ียนไปจากเดมิ  

 
 
1.2 .วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

   1.2.1 สร้างสรรค์มิตบินร่างกายผา่นผลงานเคร่ืองประดบัจากศลิปะภาพลวงตา  
   1.2.2 สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัได้รับแรงบนัดาลใจจากศลิปะภาพลวงตา 

 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำของโครงงำน 
   1.3.1 ศกึษาประวตัิความเป็นมาของศลิปะอ๊อพอาร์ต 
   1.3.2 ศกึษาวิธีการสร้างภาพลวงตาด้วยเทคนิค Paradox illusions 
   1.3.3 ศกึษาพืน้ฐานความงามในรูปทรงสรีระผู้หญิง 
   1.3.4 ศกึษาสรีระตนเอง 
   1.3.5 ศกึษาและทดลองการการสร้างภาพลวงตา Paradox illusions 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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   1.3.6 ศกึษามิตบินร่างกาย 
 
 
1.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
   1.4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์ของศลิปะอ๊อพอาร์ต  
   1.4.2 วิเคราะห์และทดลองท าศลิปะอ๊อพอาร์ตจากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา  
   1.4.3 วิเคราะห์และหาแนวทางวิธีการสร้างภาพลวงตาด้วยเทคนิค Paradox illusions 
   1.4.4 วิเคราะห์และศกึษาความงามในรูปทรงสรีระผู้หญิง 
   1.4.5 วิเคราะห์และศกึษาสรีระตนเองและเปรียบเทียบกบัสรีระคนอ่ืน 
   1.4.6 วิเคราะห์และศกึษาค้นหาจดุด้อยบนร่างกายเพ่ือสร้างมิตจิากเทคนิคภาพลวงตา 

 
 

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดความงามเสนห์่บนสรีระความงามของผู้หญิงจากศลิปะ
ภาพลวงตาท่ีชว่ยสร้างมิติบนร่างกาย 
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บทที่ 2 

กำรรวบรวมข้อมูลและกำรศึกษำข้อมูล 

 

2.1 ประวัตคิวำมเป็นมำของศิลปะอ๊อพอำร์ต (Op Art) 

อ๊อพอาร์ต (Op Art) เป็นความเคล่ือนไหวของการพฒันาวงการศลิปะนามธรรม

เร่ิมต้นตัง้แตค่.ศ. 1960 ในอเมริกา และขยายไปทัว่ยโุรปอยา่งรวดเร็ว ค าวา่ “Op Art” มา

จากค าเตม็วา่ “Optical Art” บางทีมีการเรียกวา่ เรทินลั อาร์ต (retinal art) หรือ เพอร์

เซ็ปชวล แอ็บสแตรคชนั (perceptual abstraction) หรือศลิปะท่ีเก่ียวกบัสายตาและการ

มอง เป็นศลิปะท่ีแสดงออกแล้วมีผลตอ่การรับรู้ด้วยสายตาโดยตรง1  

เป็นวิธีการเขียนท่ีค านงึถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งความลวงตาและพืน้ผิวของภาพ 

ระหวา่งความเข้าใจและการมองเห็น จะเดน่มากในการสร้างภาพนามธรรมท่ีเน้นรูปทรง

เรขาคณิต ท่ีมีขอบและเส้นรอบนอกท่ีคมชดั ทิศทางของรูปทรงและเส้นรอบนอกมกัจะหกั

เห ยกัเยือ้ง ท าให้ตาของเราเห็นวา่มนัเคล่ือนไหววบูวาบ โดยเฉพาะเม่ือเราจ้องมองนิ่งๆ 

สกัพกั แล้วเหลือบสายตาให้เคล่ือนไปจากเดมิเล็กน้อย รูปทรงและเส้นท่ีศลิปินวางไว้

อยา่งเหมาะเจาะจะท าปฏิกิริยากบัการมอง ท าให้เห็นว่ามนัเคล่ือนไหววบูวาบนิดๆ หรือ

ในบางกรณีรูปทรงท่ีจิตรกรสร้างขึน้จะดนูนูสงูขึน้ เว้าต ่าลงหรือปดูออกอยา่งสมจริง ทัง้ๆ 

ท่ีมนัเป็นภาพแบนๆ เทา่นัน้2 

 

 

                                                           
1ประวตัิศาสตร์ศิลปะ  รองศาสตราจารย์วตุิ วฒันสิน  31/213  ส านกัพิมพ์ สิปประภา หมูบ้่านพฤษาวลิเลจ 1 ต.บงึค า

พร้อย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150  
2 (2555).  Op Art หรือ ศิลปะลวงตา.  เข้าถึงเม่ือ 1 มีนาคม. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก  

https://mywattanawit.wordpress.com 
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อ๊อพอาร์ต (Op Art) ได้รับอิทธิพลจากกลุม่ฟิวเจอริสม์ (Futurism) ซึง่ย า้เน้นถึงความ

เคล่ือนไหว ความเร็ว และวิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกส์ (Physics) จะเน้นความเคล่ือนไหวของรูปแบบ

ให้เป็นจิตรกรรม โดยวิธีการซ า้ๆกนัของสว่นประกอบทางศลิปะ เพ่ือให้ผู้ดตูระหนกัในความ

เปล่ียนแปลงของรูปแบบศลิปะท่ีสะท้อนภาพสงัคมปัจจบุนั แบบอยา่งของอ๊อพอาร์ต (Op Art) 

นอกจากจะเป็นจิตรกรรมแล้ว ในวงการอตุสาหกรรมแบบอย่างของ อ๊อพอาร์ต  ก็มีสว่นร่วมใน

ชีวิตประจ าวนัอยูม่าก ในรูปแบบของลายผ้า การตกแตง่ เวที การจดัร้านตา่งๆเป็นต้น 

 

2.1.1 แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ของกลุ่มอ๊อพอำร์ต  

ศลิปินกลุม่นีมี้ความเห็นวา่ ตามีความส าคญักว่าสมอง เป็นศลิปินท่ีมุง่เน้นตามทฤษฎีการ

มองเห็น (Visual theory)เก่ียวข้องกบัประสาทตา บางทีก็เรียกวา่ ทฤษฎีของการรับรู้        ซึง่มีหลกั

ส าคญั 3 ประการ 

  1.  ทฤษฎีแสงและเงา(Light and Shode) 

  2.  ทฤษฎีรูปและพืน้ (Figure and Ground) 

  3.  ทฤษฎีสมดลุ และตดักนั (Balance and Coutrast)  

การมองเห็นทัง้ 3 วิธีนีมี้การคดิค้นเพ่ือเขียนภาพกนัมากจนท าให้ศลิปะอ๊อพอาร์ต ได้รับ

ความนิยมกว้างขวางไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว ศลิปะอ๊อพอาร์ต  ค านงึถึงสีเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ นิยมใช้

สีท่ีมีความเข้มมาก หรือมีความสดใสมาก แสดงให้เห็นว่าตดักนั ทบักนั หรือเหล่ือมล า้กนั เพ่ือให้

ความรู้สกึเคล่ือนไหวและสะดดุตา บางครัง้ท าให้ดตืูน้ ลึก ด้วยเส้น หรือ รู้สึกวบูวาบ เคล่ือนไหว

คล้ายคล่ืน ล้อสายตาอยู ่สีท่ีศลิปินอ๊อพอาร์ต  นิยมใช้มากท่ีสดุคือ สีด ากบัสีขาว3 

 

 

                                                           
3 กลุรัตน์.  (2553).  Post Modern ศิลปะอ็อป อาร์ต (Op Art).  เข้าถึงเม่ือ 1 กนัยายน. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  

http://westernartandculturedpu02kunrat.blogspot.com/2010/09/post-modern-op-art.html 

http://westernartandculturedpu02kunrat.blogspot.com/2010/09/post-modern-op-art.html
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2.1.2 สำเหตุของกำรเกิดภำพลวงตำ 

สาเหตท่ีุคนเราเห็นภาพลวงตานัน้ มาจากวิวฒันาการของสมอง ด้านการ

ประมวลผลภาพ หากสมองใช้เกิดผลเสียขึน้ได้ มนัจงึเช่ือมโยงสิ่งท่ีเห็นเข้ากบัสมมติฐาน

จากประสบการณ์ประกอบเป็นสิ่งท่ีเรารับรู้ สาเหตขุองการเกิดภาพลวงตาสรุปได้ดงันี ้4 

1.  เกิดจากความสามารถในการกวาดสายตาในแนวดิง่และแนวราบไมเ่ทา่กนั 

 2.  เกิดจากตา 2 ข้าง สง่ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัไปยงัสมอง     

 3.  เกิดจากการเตมิสิ่งหนึง่สิ่งใด (Embeddedness)    

 4.  เกิดจากการเกิดมมุหรือ การตดักนัของเส้น (Angle of Intersection Lines) 

 5.  เกิดจากการเปรียบเทียบ หรือขนาดสมัพทัธ์ (Relative Size)   

 6.  เกิดจากสิ่งแวดล้อม        

 7.  เกิดจากการมองภาพด้วยนยัน์ตาทัง้สองข้าง     

 8.  เกิดจากเซลล์ประสาทตามีขีดจ ากดัในการรับรู้     

 9. เกิดจากสมบตัขิองแสง เช่น ภาพลวงตาท่ีเกิดจากการสะท้อนของแสง ท าให้ภาพมี 

     ขนาดใหญ่กว่าวตัถขุองจริง 

                                                           
4 พิมานแมน. 9 เมษายน (2558). ภาพลวงตา (Optical illusion). [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2 

http://oknation.nationtv.tv/blog/account.php?id=96545
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 2.1.3 ประเภทของภำพลวงตำ 
1. ภาพลวงตาตาราง (Grid illusion) (ภาพท่ี 2.1) 
2. ห้องเอมส์ (Ames room) (ภาพท่ี 2.1) 
3. ลกูบาศก์เนกเกอร์ (องักฤษ: Necker cube / Paradox illusion) (ภาพท่ี 2.2) 
4. ภาพลวงตาสีเดียวกนั (Same color illusion) (ภาพท่ี 2.3) 
5. ภาพลวงตาปอนโซ (Ponzo illusion) (ภาพท่ี 2.3) 
6. แจกนัรูบนิ (องักฤษ: Rubin vase) (ภาพท่ี 2.2) 
7. ภาพลวงตาแซนเดอร์ (Sander illusion) (ภาพท่ี 2.4) 
8. ภาพลวงตาผนงัร้านกาแฟ (Café wall illusion) (ภาพท่ี 2.3) 
9. ภาพลวงตาแจสตรอล (Jastrow illusion) (ภาพท่ี 2.4) 
10. ภาพลวงตาวนุต์ (Wundt illusion)5 (ภาพท่ี 2.4) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.1 ภาพลวงตาตารางและภาพลวงตาห้องเอมส์ 

(ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2) 

 

 

 

                                                           
5 พิมานแมน. 9 เมษายน (2558). ภาพลวงตา (Optical illusion). [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2 

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2
http://oknation.nationtv.tv/blog/account.php?id=96545
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ภาพท่ี 2.2 ภาพลวงตาลกูบาศก์เนเกอร์และภาพลวงตาแจกนัรูบนิ 

(ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2)  

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.3 ภาพลวงตาปอนโซกบัภาพลวงตาผนงัร้านกาแฟและภาพลวงตาสีเดียวกนั 
(ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2) 

 

 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2
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ภาพท่ี 2.4 ภาพลวงตาแซนเดอร์กบัภาพลวงตาตาวนุต์และภาพลวงแจสตรอส 
(ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2) 

 

2.2 ศึกษำกำรสร้ำงภำพลวงตำ ด้วยเทคนิค Paradox illusions 

2.2.1 ควำมหมำยของภำพลวงตำ  

ปฏิทรรศน์ (Paradox) หมายถึง ข้อความหรือค าอธิบายท่ีมีเหตผุลรองรับอยา่งดและ

เป็นจริงอย่างชดัเจน แตฟั่งแล้วขดัแย้งกบัความเช่ือท่ีถือกนัโดยทัว่ไปว่าถกูต้อง  

(ปฏิ - = ตรงกนัข้าม + ทรรศนะ = ความคิดเห็น หรือ สิ่งท่ีเห็น) “ปฏิทรรศน์” เป็นค า

แปลของค าวา่ “Paradox” รากศพัท์ของค านีป้ระกอบด้วย “para” ซึง่แปลวา่ “ตรงกนัข้าม” 

(Contrary to) และ “Dox” ซึง่แปลวา่ “ความเช่ือ” (Belief) ปฏิทรรศน์ใช้กนัในความหมายของ

ข้อความท่ีตรงกนัข้าม หรือ ขดัแย้งกบัความเช่ือ ท่ีคนทัว่ไปมี หรือยอมรับวา่เป็น “สามญั

ส านกึ”

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2
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ลกัษณะ “ปฏิทรรศน์” คือ ลกัษณะย้อนแย้งในตวัเอง กระตุ้นให้เกิดการคิดยุ่งเหยิงวา่ 

อะไร "ย้อน" มา "แย้ง" กบัอะไร ท่ีส าคญันัน้ Paradox ไมใ่ชถ้่อยค าท่ีร่ืนหหูรือล่ืนปาก เพราะโดย

รากศพัท์แล้ว Paradox แปลวา่ สิ่งท่ีไปไกลกวา่ความเช่ือปกติของคนสว่นใหญ่ ท าให้เรารู้สกึสะดดุ 

ชะงกั มนึงง และยากจะเช่ือในทนัที จนต้องคดิกลบัไปกลบัมาอีกหลายๆ ครัง้6 

 

    2.2.2 หลักกำรสร้ำงภำพลวงตำด้วยเทคนิค (Paradox illusions or optical illusion 

shapes) 

ลูกบำศก์เนกเกอร์ (Necker Cube) (ภาพท่ี 2.5) 

เป็นภาพลวงตาชนิดหนึง่ คิดค้นโดย ลยุส์ อลัเบร์ิต เนกเกอร์ (Louis Albert Necker) นกั

ผลิตศาสตร์ (Crystallography) ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ใน พ.ศ. 2375 เป็นภาพโครงสร้างของ

ลกูบาศก์ ภาพนีส้ามารถมองให้ด้านหน้าของลกูบาศก์เป็นด้านหน้าหรือด้านหลงัของภาพก็ได้ 

ซึง่ Paradox illusions ใช้หลกัการเดียวกนักบั ลกูบาศก์เนกเกอร์ เป็นการน าหลกัการสร้าง

ภาพ 2 มิต ิให้เห็นเป็นภาพ 3 มิต ิ7 (ภาพท่ี 2.6-2.14) 

                                                           
6 Terrato. 2 มิถนุายน (2555). พาราดอ็กซ์ กบั ความจริง.  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  

http://terrato.exteen.com/20120402/paradox-truth-2 

7 พิมานแมน. 9 เมษายน (2558). ภาพลวงตา (Optical illusion). [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/account.php?id=96545
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ภาพท่ี 2.5 ภาพลวงตาลกูบาศก์เนเกอร์ 

(ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2) 

 

 

ภาพท่ี 2.6 วิธีการสร้างภาพ Paradox รูปแบบส่ีเหล่ียม 

(ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/572872015083515614/ ) 
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ภาพท่ี 2.7 วิธีการสร้างภาพ รูปแบบสามเหล่ียม 
(ท่ีมา: http://www.canstockphoto.com/paradox-triangle-8763662.html) 

 

 

ภาพท่ี 2.8 วิธีการสร้าง Paradox แบบง่าย 1 

(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 
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ภาพท่ี 2.9 วิธีการสร้าง Paradox แบบง่าย 2 

(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 วิธีการสร้าง Paradox แบบ Curvilinear constuctions 
(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 
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ภาพท่ี 2.11 วิธีการสร้าง Paradox แบบ Flying triads 1 

(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 

 

ภาพท่ี 2.12 วิธีการสร้างภาพ แบบ Flying triads 2 

(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 
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ภาพท่ี 2.13 วิธีการสร้างภาพ แบบ Flexed triads again 1 
(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 

 

 

ภาพท่ี 2.14 วิธีการสร้างภาพ แบบ flexed triads again 2 
(ท่ีมา: Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. 

Published in the United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, 

London WC2H 7EG.) 
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2.3 ศึกษำสรีระผู้หญิง 

2.3.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญเก่ียวกับโครงสร้ำงของรูปร่ำง 

“โครงสร้างรูปร่าง” หมายถึง  สว่นประกอบภายนอกของร่างกายท่ีมีสว่นโค้งสว่นเว้าและ

ขนาดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ จนท าให้เกิด ความแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล ขึน้อยู่กบัเพศ และ

อาย ุ  รวมทัง้ยงัเป็นตวัก าหนดเอกลกัษณ์ของแตล่ะบคุคล  การมีรูปร่างสดัสว่นสวยงามเหมาะสม

ถือวา่มีความส าคญัตอ่ชีวิต8 

2.3.2 สุนทรียะแห่งเรือนร่ำงเพศหญิง 

คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่มนษุย์เพศหญิงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีสร้างสนุทรียะให้แก่โลก โดยเฉพาะรูปทรง

ท่ีมีมิตขิองผู้หญิงสามารถสร้างสนุทรียศลิป์ในการมองเห็น ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการรับรู้และสร้าง

ความประทบัใจแก่ผู้พบเห็น9 

2.3.3 มิตรูิปทรงเพศหญิง 

ในการสร้างการรับรู้จากการมองรูปทรงของผู้หญิง (ภาพท่ี 2.15) ประกอบด้วยปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่การรับรู้ และ ตดัสินใจวา่รูปทรงนัน้สวยงาม มีเสน่ห์ชวนมองอยู่ 4 ประการ คือ 

                                                           
8 รูปร่างกบัโครงสร้างเสือ้ผ้า The figure and Germent Construction, ผศ.สาคร ชลสาคร โรงพิมพ์ บริษัท ทริปเพิล้ เอ็ด

ดเูคชัน่ จ ากดั 16/104 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.วิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
9 สนุทรียะแหง่เรือนร่างเพศหญิง. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  http://www.nassara.com/15394987 
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ภาพท่ี 2.15 โครงสร้างสรีระของผู้หญิง 

(ท่ีมา: https://th.pixtastock.com/) 

1. ขนาด  

ขนาดของรูปร่างมีผลตอ่การรับรู้ในการมองเห็นเพียง 25% เทา่นัน้ แตผู่้หญิงสว่น

ใหญ่ (ร้อยละ 90) ให้ความสนใจและเป็นกงัวลกบัขนาดหรือน า้หนกัของรูปร่างเป็นอยา่ง

มาก จนกลายเป็นคา่นิยมท่ีท าให้ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างใหญ่หรือน า้หนกัเกิน สญูเสียความ

มัน่ใจในตนเองจนพลาดโอกาสดีๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต 

2. โครงสร้างท่ีดกูลมกลงึ ไมมี่เหล่ียมมมุ ไมมี่สว่นเกิน 

สามารถสร้างเสนห์่แหง่สรีระด้วยการดแูลอีก 25% ด้วยโครงสร้างของผู้หญิงท่ีให้

ความรู้สกึนุม่นวล อ่อนช้อย นา่ทะนถุนอม ควรมีความกลมกลืน มีสว่นเว้าส่วนโค้งท่ี

ชดัเจน หมายถึง มีลายเส้นของรูปร่างเป็นลายเส้นเดียว   
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3. สดัสว่น ต าแหนง่และลกัษณะของอก เอว สะโพกท่ีได้มาตรฐาน 

จากการศกึษาวิจยัพบวา่ สดัสว่นของเอวตอ่สะโพกของผู้หญิง ท่ีเป็นอตัราสว่นท่ี

ประทบัใจเพศตรงข้ามมากท่ีสดุ คือ 70% สดัสว่นมาตรฐานเป็นสดัสว่นท่ีสร้างเสนห์่ให้กบั

สรีระ โดยเม่ือมองสรีระผู้หญิง จากด้านข้างจะเปรียบเสมือนรูปตวั S  ทัง้นีมี้ 3 จดุท่ีต้อง

ตรวจเช็คและดแูลให้ได้มาตรฐานดงันี ้

 อก ชิดเข้าต าแหนง่ของยอดอกอยูก่ึ่งกลางของทอ่นแขนบน  ไมมี่สว่นเกิน  

 เอว คอดเข้า คือ มีสว่นเว้าชดัเจน และ เป็นลายเส้นเดียว เม่ือมองจากด้านหน้า หรือ

ด้านหลงั ต าแหนง่ของเอวอยูร่ะดบัเดียวกบัข้อศอก รอบเอวไมมี่ไขมนัสว่นเกิน หน้า

ท้องแบนราบ 

 สะโพก งอนกระชบัได้รูป แยกกบัต้นขาชดัเจน สะโพกคือสว่นท่ีย่ืนออกมามากท่ีสดุ

เม่ือมองจากด้านข้างและไม่ถกูแบง่เป็นสองสว่น ต าแหนง่ของสะโพกอยูค่ร่ึงหนึง่ของ

ความสงู  

4. ความสมมาตร มีความสมดลุเม่ือมองจากด้านหน้า ด้านหลงั (สมดลุซ้าย-ขวา) และ

ด้านข้าง (สมดลุหน้า-หลงั) 

ปัจจยัสดุท้ายของสรีระ ท่ีมีผลตอ่การสร้างความประทบัใจ และ ดงึดดูสายตา อีก 

25% คือความสมมาตร คือ เม่ือมองจากด้านหน้าหรือด้านหลงั ร่างกายซีกซ้ายและขวา

ต้องสมดลุกนั ไม่เอียงหรือหนกัไปด้านใดด้านหนึง่10 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปร่ำงรูปทรง แบ่งออกได้ดังนี ้

1. อาย ุ 

2. ประเภทอาหารท่ีรับประทาน 

3. สภาวะแวดล้อมท่ีมีความเครียด 

4. อาชีพ 

                                                           
10 สนุทรียะแหง่เรือนร่างเพศหญิง. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  http://www.nassara.com/15394987 
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5. พนัธุกรรม ลกัษณะท่ีบคุคลได้รับการถ่ายทอดมาจากพนัธุกรรม สรุปได้ดงันี ้ 

 ลกัษณะทางร่างกาย ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สีผม สีผิว สีตา ใบหน้า ผม

หยิก ผมเหยียด เป็นต้น ลกัษณะตา่งๆ เหลา่นีจ้ะไมเ่ปล่ียนแปลงไปจาก

บรรพบรุุษเทา่ใดนกั 

 เพศและลกัษณะประจ าเพศ ลกัษณะประจ าเพศ หมายถึง สิ่งท่ีท าให้

หญิงและชายตา่งกนัในเร่ืองรูปร่าง ลกัษณะโครงสร้าง  

 สตปัิญญาและความถนดั สตปัิญญาและความถนดัได้รับการถ่ายทอด

มาจากพนัธุกรรมเป็นสว่นใหญ่ 

 บคุลิกภาพและอารมณ์  

 ลกัษณะความบกพร่องและโรคบางชนิด เชน่ โรคเบาหวาน โรคหวัใจ 

ฯลฯ 

2.3.4 สำเหตุของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลถกูก าหนดโดยปัจจยัใหญ่ๆ 2 ประการ คือ พนัธุกรรม และ

สิ่งแวดล้อมพนัธุกรรม (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดลกัษณะตา่งๆของบรรพบรุุษไปสูรุ่่น

หลาน  โดยผา่นกระบวนการทางชีววิทยา การถ่ายทอดลกัษณะตา่งๆนัน้ ก าหนดโดยสาร

พนัธุกรรมท่ีเรียกว่า ยีนส์ (Genes) ซึง่อยูใ่นโครโมโซม (Chromosome) 

ในชว่งปี คศ. 1940 Dr. William Herbert Sheldon นกัมานษุยวิทยา แหง่มหาวิทยาลยั  

ฮาร์วาร์ด (Harvard University) ได้ศกึษาจากรูปถ่ายชายและหญิงจ านวน 46,000 ภาพ แล้ว

ก าหนดทฤษฎี ว่าด้วยการจ าแนกลกัษณะรูปร่างของคนออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ โครงสร้างผอมแห้ง 

โครงสร้างอ้วนกลม และโครงสร้างสมสว่น ซึง่มีลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

1. ผอมแห้ง = เอกโตมอร์ฟ (Ectomorph) ลกัษณะของคนประเภทนีคื้อ 

 โครงกระดกูเล็ก ผอม เพรียว 

 คอ แขน ขายาว แตล่ าตวัสัน้ ชว่งไหลแ่คบ หน้าอกแบน สะโพกเล็ก 

 ไขมนัในร่างกายมีน้อย และ กล้ามเนือ้มีลกัษณะบางยาว และ มี

น้อย 
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 เมตาบอลิซมึ ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึน้เร็ว 

2. อ้วนกลม = เอนโดมอร์ฟ (Endomorph) ลกัษณะของคนประเภทนีคื้อ 

 โครงกระดกูใหญ่ อ้วน ตวักลม 

 คอ แขน ขา สัน้ หน้ากลม 

 ชว่งบน , กลาง , ลา่ง ของล าตวัใหญ่เท่ากนัหมด 

 มีเซลส์ไขมนัมาก และมองไมเ่ห็นกล้ามเนือ้ 

 เมตาบอลิซมึ ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึน้ช้า 

3. สมสว่น = มีโซมอร์ฟ (Mesomorph) ลกัษณะของคนประเภทนีถื้อวา่เป็น

รูปร่างในอดุมคตขิองผู้หญิง กลา่วคือ 

 โครงกระดกูใหญ่ และกล้ามเนือ้ท่ีหุ้มใหญ่และหนาแน่น 

 ไหลก่ว้าง ชว่งอกกว้าง และ หนา ล าตวัยาว เรียวไปหาเอวท่ีเล็กจน

เป็นรูปตวัวี 

 ข้อมือ นิว้มือ และปลายแขน มีขนาดใหญ่ 

  ไขมนัในร่างกายมีระดบัต ่า 

  กล้ามเนือ้ขึน้ได้ง่ายและมองเห็นชดัเจน 

 เมตาบอลิซมึ (Metabolism) ในร่างกายจะเกิดขึน้เร็ว11 

 

 

2.4 ศึกษำวิเครำะห์สรีระตนเอง 

2.4.1 ปัญหำและสำเหตุ 

   โครงสร้างรูปร่างของข้าพเจ้า เป็นโครงสร้าง รูปร่างทรงตรง (Rectangle / Banana) 

(ภาพท่ี 2.16)         มีลกัษณะไหล ่ เอว และ สะโพก ตรงเป็นทรงส่ีเหล่ียม ซึง่เป็นโครงสร้างท่ี

ไมมี่ความนา่สนใจท่ีจะสามารถสร้างความประทบัใจ และ ดงึดดูตอ่สายตา ข้าพเจ้าจงึได้

ศกึษาปัญหาทางสรีระของตนเอง (ภาพท่ี 2.17-2.18)  
                                                           

11 (2553).  พนัธุกรรมด้านรูปร่าง (Body Type) กบัโภชนาการและการออกก าลงักาย http://men.mthai.com/health-
firm/35000.html 
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ภาพท่ี 2.16 โครงสร้างสรีระแบบ Banana or Rectangle 

(ท่ีมา:http://www.parisciel.com/blog/en/tips-tricks-dressing-banana-body-

shape/#.WKCej9KLTIU) 

1. หน้าอกแบน  หน้าอกเป็นสว่นส าคญัของโครงสร้างทางสรีระผู้หญิง ซึง่ท าให้เกิดปัญหา ใน

การเลือกสวมใสเ่สือ้ผ้ารูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะเสือ้ผ้าท่ีเน้นสดัสว่น 

2. ข้าพเจ้ามีล าคอท่ีไมไ่ด้เรียวยาวดสูง่ามีความสวย ท าให้เกิดปัญหา ในการเลือกสวมใส่

เสือ้ผ้าบางประเภท เชน่ เสือ้คอเตา่ 

3. ล าตวัชว่งบนสัน้กวา่ชว่งลา่ง  

4. เม่ือยืนรวมกบักลุม่เพ่ือนหรือผู้ อ่ืนๆ จะเห็นได้ชดัว่าเป็นคนท่ีตวัเล็กไมมี่ความโดดเดน่ 

5. นิว้มือและมือ  เรียวนิว้ท่ียาว เล็บยาว ปัญหาท่ีพบเจอคือ  ท าให้รู้สกึน่ากลวัในสายตาผู้ อ่ืน  

6. ไหปลาร้า  ข้าพเจ้าจดัอยูใ่นกลุม่คนผอมแห้งผอมแห้ง เอกโตมอร์ฟ (Ectomorph)  ซึง่เป็น

สาเหตทุ าให้เห็นไหปลาร้าได้ชดัเจน  
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ภาพท่ี 2.17 สรีระของข้าพเจ้า 
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ภาพท่ี 2.18 แขน มือ นิม้ เล็บ ท่ีเรียวยาว ของข้าพเจ้า 

 
2.4.2 สรุป 

จากปัญหาและเหตผุลข้างต้น สรุปได้วา่ ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมีโครงสร้างสรีระจดัอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีผอม ท่ีเรียกวา่ “เอกโตมอร์ฟ” (Ectomorph) ซึง่ลกัษณะของคนประเภทนีจ้ะมีโครงกระดกูเล็ก 

ล าตวัสัน้ ชว่งไหลแ่คบ หน้าอกแบน สะโพกเล็ก ไขมนัในร่างกายมีน้อย และกล้ามเนือ้มีลกัษณะ

บาง ยาว และมีน้อย (ภาพท่ี 2.17-2.18) 

 

2.5 วิธีแก้ไข 

รูปร่างกบัโครงสร้างเสือ้ผ้า มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งรูปร่าง สรีระ และ สดัสว่นของ

ร่างกายมนษุย์กบัการท าแบบตดัเสือ้ผ้าให้เหมาะสมกบัผู้สวมใส่ 

ความส าคญัของโครงสร้างรูปร่างท่ีมีตอ่กระบวนการผลิตเสือ้ผ้า มีความส าคญัเชน่กนั 

เพราะความส าเร็จของการผลิตเสือ้ผ้า คือ การความพงึพอใจในโครงสร้างรูปร่าง เม่ือเสือ้ผ้าท่ีสวม

ลงบนรูปร่างนัน้มีความเหมาะสม ชว่ยให้ผู้สวมใสเ่กิดความประทบัใจ ทัง้ภายนอก และ ภายใน 

เสือ้ผ้าจงึมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างบคุลิกแก่ผู้สวมใส่  การสวมใสเ่สือ้ผ้าจงึจ าเป็นต้องเลือก
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เสือ้ผ้า ท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างร่างกายตนเอง แตเ่สือ้ผ้าไมส่ามารถสง่เสริมบคุลิกคนทกุประเภท

ได้ เคร่ืองประดบัจงึมีหน้าท่ีส าคญัในการชว่ยสง่เสริมบคุลิกผู้สวมใส่12 

คณุประโยชน์ของเคร่ืองประดบันัน้ มีอยูน้่อย ถ้าจะเปรียบคณุประโยชน์กบัสิ่งของอ่ืนๆ ท่ี

ใช้อยูใ่นชีวิต ประจ าวนั แตเ่คร่ืองประดบัมีความสวยงามเป็นจดุประทบัใจ ส่วนประโยชน์ใช้สอย

เป็นผลพลอยได้ ดงันัน้ การออกแบบเคร่ืองประดบัจึงเน้นจดุสนใจด้านความสวยงามก่อนเป็น

ส าคญั ซึง่รวมไปถึงความละเอียดประณีต ประโยชน์ใช้สอยเป็นสิ่งรองลงไป ในขณะเดียวกนั

เคร่ืองประดบัมกัจะเป็นเร่ืองของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

ผู้ใช้เคร่ืองประดบัควรรู้จกัเลือกเสือ้ผ้า ให้มีความเหมาะสมไปกนัได้กบัเคร่ืองประดบัท่ีใช้

ด้วย หากผู้ใช้เคร่ืองประดบัไม่มีรสนิยม ในการเลือกซือ้เลือกใช้เคร่ืองประดบัท่ีมีราคาแพงจะดดู้อย

ราคาเหมือนของราคาถกูไม่มีคณุคา่แก่ผู้พบเห็น13  

2.5.1 คุณประโยชน์ของเคร่ืองประดับ 

 ชว่ยเน้นจดุเดน่ท่ีควรเน้นให้เดน่ชดัขึน้ 

 ชว่ยแก้ข้อบกพร่องของเคร่ืองแตง่กายให้ลดลง 

 เปล่ียนความจ าเจของเคร่ืองแตง่กายไมใ่ห้ซ า้ซากจืดตา 

 เสริมบคุลิกของผู้สวมใสใ่ห้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

  บอกรสนิยมของผู้ใช้ 

 

 

 

 

2.5.2 กำรเลือกใช้เคร่ืองประดับให้สัมพันธ์กับเคร่ืองแต่งกำย 

                                                           
12 รูปร่างกบัโครงสร้างเสือ้ผ้า The figure and Germent Construction, ผศ.สาคร ชลสาคร โรงพิมพ์ บริษัท ทริปเพิล้ 

เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั 16/104 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.วิภาวดีรังสติ 17 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

13 เลือกเคร่ืองประดบัให้เหมาะกบัตนเอง. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก https://preciouspieces.wordpress.com 
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 ความเหมาะสมในรูปทรงเคร่ืองประดบัตอ่เคร่ืองแตง่กาย 

 วสัดแุละสีของเคร่ืองประดบัท่ีน ามาใช้กบัเคร่ืองแตง่กาย 

 เคร่ืองประดบัสมัพนัธ์กบัรูปร่าง ผิว และอวยัวะท่ีจะเสริมแตง่ 

 โอกาสและสถานท่ีท่ีจะใช้เคร่ืองประดบั 

2.5.3 เลือกเคร่ืองประดับให้เหมำะกับเคร่ืองแต่งกำย 

 เสือ้คอกว้าง เป็นแบบเสือ้ ส าหรับผู้ ท่ีต้องการโชว์ความเซ็กซ่ี ดงันัน้ถ้าสวมใสก่บั

สร้อยคอประดบัด้วยจีช้ิน้เล็ก จะชว่ยเสริมให้ชดุท่ีสวมใสไ่มโ่ลง่จนเกินไป 

 เสือ้สายเด่ียว และ เสือ้เปิดไหล ่  สามารถเลือกสวมใสเ่คร่ืองประดบัได้หลากหลาย

แบบ สร้อยหนงัจีช้ิน้เล็ก ประดบัด้วยลกูปัด ดอกไม้ดอกเล็ก หรือ สร้อยแบบติดคอ 

(Choker Necklace) 

 เสือ้คอปืน และ เสือ้คอเตา่ ไมจ่ าเป็นต้องสวมใสส่ร้อยคอ หรือ เคร่ืองประดบั แต่

สามารถเพิ่มความเดน่ให้ตวัเสือ้โดยสามารถสวมใสส่ร้อยชนิดเส้นยาวท่ีมีจีข้นาดใหญ่ 

2.5.4 เลือกเคร่ืองประดับให้เหมำะกับรูปร่ำงและโครงสร้ำง 

 รูปร่างอ้วนเตีย้ ภาพรวมของเคร่ืองประดบัควรจะมีขนาดใหญ่ แตไ่ม่ใหญ่โตมาก

จนเกินไป รูปแบบส่ือถึงความเบาสบาย ไมอ่ึดอดัรัดแนน่หรือมีน า้หนกัมากซึง่จะยิ่งท า

ให้ดเูตีย้และนา่อดึอดั 

 รูปร่างสงูใหญ่ รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีตกแตง่อยู่ตามร่างกายทัง้หมดนัน้ ควรมีขนาด

ใหญ่พอดีกบัร่างกาย หรือ มีแบบแข็งท่ือ ซึง่จะท าให้ดสูงูใหญ่ดหูนามากขึน้ไปอีก 

เคร่ืองประดบัควรมีลกัษณะสวยดนูุม่นวล และมีความน่าสบายไมอ่ึดอดั 

 รูปร่างผอมสงู  เคร่ืองประดบัท่ีสวมใสค่วรเป็นแบบท่ีท าให้มีความกว้างใหญ่มากกวา่

ปกตเิล็กน้อย สร้อยคออาจท าเป็นแผน่โค้งไปตามล าคอ ส่วนสร้อยข้อมือควรเป็นแผ่น

แบนกว้างหรือเป็นก าไลวงใหญ่คล้ายปลอกแขนปลอกข้อมือ 

 รูปร่างเล็ก  เคร่ืองประดบัควรมีขนาดใหญ่พอสมควร ไม่มากชิน้จนเกินไป และ ควร

เป็นเคร่ืองประดบัท่ีดดีูมีราคา ดเูป็นชิน้เป็นอนั จะชว่ยเสริมบคุลิกให้ดสูง่างามขึน้ได้

เป็นอย่างมาก 
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2.5.5 วิธีกำรเลือกเสือ้ผ้ำให้เหมำะกับใบหน้ำ 

 คนหน้ากลม ไมค่วรสวมใสเ่สือ้คอกลม ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คอวี หรือ คอเปิด 

 คนหน้าเหล่ียม ควรเลือกใสเ่สือ้คอวี คอเสือ้รูปตวัย ูหรือคอเปิด 

 คนหน้ายาว ควรเลือกเสือ้คอกลม หรือ คอตัง้ 

2.5.6 วิธีกำรเลือกเสือ้ผ้ำที่สำมำรถแก้จุดด้อยของคอ 

 คนคอสัน้ ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คอเปิด คอแบะ หรือ เสือ้คอต ่า 

 คนคอใหญ่ ควรเลือกสวมใสเ่สือ้ท่ีมีคอแบบจีน คอตัง้ หรือ คอเสือ้ท่ีแคบแตล่กึ 

และ ผกูผ้าพนัคอ 

 คนคอยาว ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คอปกตัง้ และ ผ้าพนัคอท่ีพนัชิดกบัคอ 

 2.5.7 วิธีกำรเลือกเสือ้ผ้ำที่ส่งเสริมจุดเด่น และวิธีกำรหลีกเล่ียงจุดด้อย 

 คนหน้าอกใหญ่ ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คอเปิด หรือ เสือ้หลวมท่ีมีไหลก่ว้าง 

 คนหน้าอกเล็ก ควรเลือกสวมใสเ่สือ้ท่ีมีคอเปิดเป็นแนวเล็กยาว และ เสือ้ลาย

ขวาง 

 คนเอวสัน้ ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คลมุเอวสงูท่ีจบัจีบ หรือ กระโปรง อดัพลีท 

 คนสะโพกแคบ ควรเลือกสวมใสก่างเกงทรงหลวม หรือ กางเกงท่ีจีบด้านบน  

 คนสะโพกใหญ่   ควรเลือกสวมใสก่ระโปรง หรือ กางเกงท่ีพอดีตวั และ มีสว่นโค้ง

สว่นเว้าเสือ้ หรือ เสือ้กล้ามต้องยาวคลมุสะโพก   กระโปรงท่ีเลือกสวมใส่   ควรมี

กระดมุเล็กๆ เป็นแถวยาว หรือ รอยตะเข็บตรงกลาง 

 คนท่ีขาใหญ่ ควรเลือกสวมใสก่ระโปรงท่ีขอบเอวกระชบัด้านลา่งหลวม หรือ ควร

เลือกสวมใสก่างเกงขาสัน้ หรือ กางเกงกระโปรง 

 คนขาสัน้ ควรเลือกสวมใสเ่สือ้ท่ีเป็นสีเดียวกนั หรือ เสือ้เอวลอย 

 คนไหลก่ว้าง การเลือกใสเ่สือ้คอวี เสือ้สีเข้ม หรือเสือ้แบบท่ีไมโ่ชว์ให้เห็นกระดกู 

ชว่ยลดความแข็งบกึของชว่งไหล่ 
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 ไหลแ่คบ ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คอกว้าง หรือ เสือ้เชิต้มีปก ชว่ยสร้างความสมดลุ

ทางสายตา ตอ่ความยาวให้ชว่งไหล ่ 

 แขนใหญ่  ควรเลือกสวมใสเ่สือ้แขนยาว แขนส่ีส่วน หรือ แขนกิโมโน ควร

หลีกเล่ียงการสวมใสเ่สือ้ท่ีมีเนือ้ผ้ารัดเเห็นก้อนเนือ้ยู่บริเวณต้นแขน  

 อกเล็ก ควรเลือกสวมใสช่ดุชัน้ในดนัทรง หรือ แจ็กเก็ตสทู แบบมีกระเป๋าปะ

บริเวณอก เสือ้ (Halter Neck) เสือ้ท่ีมีสายผกู หรือ แขวนท่ีคอ เส้นสายของวง

แขนเว้าจากคอลงมา โชว์แขนและโชว์ไหล่ ชว่ยเบี่ยงเบนความสนใจไปจาก

บริเวณหน้าอก หรือ สวมใสผ้่าพนัคอ ผ้าคลมุไหล่ 

 หน้าอกใหญ่  ควรเลือกสวมใสเ่สือ้ทอ่นบนสีเข้ม และ เลน่เฉดให้เสือ้ผ้าทอ่นลา่งสี

ออ่นกวา่ท่อนบน ผ้าท่ีใช้ควรเป็นผ้านิ่มพลิว้มีน า้หนกั ไมค่วรเลือกสวมใสเ่สือ้ท่ีมี

ทรงเป็นโครงดแูข็ง ควรเลือกสวมใสเ่สือ้คอวี14 

2.5.8 เทคนิคกำรเลือกซือ้เสือ้ผ้ำให้เหมำะกับรูปร่ำงและสีผิว 

 คนท่ีใบหน้าแดงเปลง่ปลัง่ : เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ผ้าสีเขียวชา หรือ สีเขียวแก่ ไม่

เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้สีเขียวสด  

 คนท่ีใบหน้าเหลือง : เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ สีน า้เงิน หรือ สีฟ้า ไมเ่หมาะท่ีจะสวม

ใสเ่สือ้สีน า้เงินแก่ สีคราม สีกรมทา่  

 คนท่ีมีสีหน้าอิดโรยผิดปกติ : เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้สีขาว เพ่ือให้ดมีูสขุภาพดี ไม่

เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้สีเทา สีมว่ง เพราะจะท าให้ดเูหมือนออ่นเพลีย 

 คนท่ีมีสีผิวขาวเหลือง : เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ผ้าโทน สีอบอุน่ เชน่ สีชมพ ู สีส้ม 

ไมเ่หมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ผ้าสีเขียว และ สีเทาอ่อน  

 คนท่ีมีสีผิวคล า้ : เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ผ้าสีออ่น โทนสว่าง เชน่ สีเหลืองอ่อน สี

ชมพอูอ่น สีขาว เป็นต้น ซึง่จะชว่ยสง่เสริมความสว่างของสีผิว 

                                                           
14 เทคนิคการเลือกซือ้เสือ้ผ้าให้เหมาะกบัรูปร่างและรูปหน้า. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก 

http://www.lilacandroses.com/article 

http://www.lilacandroses.com/article
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 คนท่ีมีผิวไมล่ะเอียด : เหมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ท่ีท าจาก สิ่งทอท่ีมีหลากสี มีลายนนู

เว้า (เชน่ ผ้าสกัหลาดหยาบ) ไมเ่หมาะท่ีจะสวมใสเ่สือ้ท่ีท าจาก สิ่งทอสีอ่อน ท่ีมี 

ลวดลายประณีต15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  (2559). เทคนิคการเลือกเสือ้ผ้าให้เหมาะกบัสีผิวและรูปร่าง.  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก http://www.somjai-

shop.com 
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บทที่ 3 

กำรทดลองและเทคนิคที่ใช้ในกำรออกแบบ 

 

จากข้อมลูท่ีได้ศกึษาในบทท่ี 2 ข้าพเจ้าจงึได้วิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางในการพฒันา

ผลงานการออกแบบดงันี ้

3.1 ศึกษำวิเครำะห์และทดลองกำรสร้ำง paradox  

ข้าพเจ้าได้ศกึษาหาแนวทางวิธีการสร้าง paradox โดยการทดลองเป็น 3 มิต ิ เพ่ือหาทาง

ความเป็นไปได้ในการสร้างชิน้งาน จงึได้เลือกทดลองจากวสัดท่ีุข้าพเจ้าสนใจท่ีจะน ามาใช้ในการ

ผลิตชิน้งานคือ ท่อโลหะ (ทองเหลือง) โดยใช้หลกัการร้อยให้เกิดรูปแบบการท างานภาพลวงตา 

opart ของเทคนิค paradox ได้ดงันี ้

ชิน้ท่ี 1: ทดลองร้อยท่อโลหะ แบบตรง (ทองเหลืองชบุนิกเกิล) กบัเส้นเอ็น(ขนาด ) โดยร้อยทอ่

โลหะ เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 

ผลท่ีได้: เส้นเอ็นไมไ่ด้ชว่ยในการก าหนดทิศทางของรูปทรงตามท่ีต้องการ ชิน้งานท่ีทดลองสามารถ

ปรับเปล่ียนรูปทรงตามท่ีจดัวางได้ ชิน้งานไมอ่ยู่ตรงเดมิตามท่ีต้องการ 

 

ภาพท่ี 3.1 ทดลองการสร้าง paradox จากทอ่โลหะ (ตรง) ร้อยเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม  
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ชิน้ท่ี 2: ทดลองร้อยท่อโลหะแบบตรง (ทองเหลืองชบุนิกเกิล) กบัเส้นเอ็น (ขนาด ) โดยก าหนดให้

แตล่ะสว่นท ามมุกลบัมาชนกนัเป็นรูปทรงสามเหล่ียม (ภาพท่ี 3.2) 

ผลท่ีได้: ทอ่โลหะทกุจดุท ามมุเป็นรูปทรงสามเหล่ียม สามารถก าหนดทิศทางรูปแบบงานได้ตาม

ต้องการ แตไ่มไ่ด้สง่เสริมงานท าให้เป็น Paradox แตท่ าให้เกิดเป็น Geometric  

 

ภาพท่ี 3.2 ทดลองการสร้าง paradox จาก ทอ่โลหะ (ตรง) ร้อยเป็นรูปทรงสามเหล่ียม 

 
ชิน้ท่ี 3: ทดลองสร้าง Paradox จากท่อโลหะแบบโค้ง 2 สี (ทองเหลืองชบุเงิน และ ทอง) กบัเส้น

เอ็น โดยการก าหนดร้อยเป็นรูปทรงสามเหล่ียม โดยการร้อยสีเงินและสีทองสลบักนั (ภาพท่ี 3.3) 

ผลท่ีได้: ทอ่โลหะรูปทรงโค้งท าให้ชิน้งานเกิดความแตกตา่ง นา่สนใจ น ามาใช้ในหลกัการ 

Paradox ได้เข้าใจง่ายกวา่ท่อโลหะสีเดียว  

 

ภาพท่ี 3.3 ทดลองการสร้าง paradox จาก ทอ่โลหะ (โค้ง) 2 สี  
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ชิน้ท่ี 4: ทดลองสร้าง Paradox จากทอ่โลหะแบบโค้ง (ทองเหลืองชบุทองและเงิน) กบัเส้นเอ็น โดย

การร้อยให้เกิดรูปทรงสามเหล่ียม 2 สีซ้อนกนัสลบักนัไปมา ให้รูปสามเหล่ียมหนึ่งแบนและอีก

สามเหล่ียมหนึง่ ร้อยให้เกิดรูปมิต ิ ให้มีทรงเป็นลกูบาศก์ โดยก าหนดไมใ่ห้ร้อยสีเดมิชนกนั (ภาพท่ี 

3.4) 

ผลท่ีได้: ท าให้ชิน้งานเกิดมิต ิ รู้สกึเกิดการลวงตา เห็นว่ารูปทรงสามเหล่ียม รูปหนึง่นัน้นนูขึน้ แต่

จริงๆ แล้วมีระนาบท่ีแบน และทอ่โลหะ 2 สี ท่ีร้อยสลบักนั ท าให้เกิดรูปทรงท่ีลวงตาเข้าใจผิด  

 

ภาพท่ี 3.4 ทดลองการสร้าง paradox จากท่อโลหะ 2 ชัน้ (โค้ง) 2 สี  
 

ชิน้ท่ี 5: เน่ืองจากการร้อยท่อโลหะแตล่ะครัง้ท าให้มองเห็นเส้นท่ีร้อยผา่นท่อโลหะในแตล่ะมมุ ท า

ให้เกิดความไมเ่หมาะสม ข้าพเจ้าจงึได้ทดลอง น าโลหะขนาดจตัรัุส มาร้อยเช่ือมปิดหวัมมุ ในแต่

ละจดุ (ภาพท่ี 3.5) 

ผลท่ีได้: ชว่ยให้ชิน้งานดเูรียบร้อยมากกวา่เดมิ 

 

ภาพท่ี 3.5 ทดลองการแก้ปัญหา ร้อยท่อโลหะตอ่เพ่ือไม่ให้เห็นเส้นสลิง 
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จากการทดลองการสร้าง Paradox ในรูปแบบของการร้อยทอ่โลหะ (ท่อทองเหลือง) 

ข้าพเจ้าจงึได้ท าการประกอบชิน้งานแตล่ะสว่นมาประกอบเข้ารวมกนัเป็นชิน้ท่ีใหญ่ขึน้เพ่ือน ามา

ทดลองสวมใส่บนร่างกายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองประดบัในครัง้ตอ่ไป  

ชิน้งานทดลองท่ี 1: ทดลองสวมใสบ่นร่างกายบริเวณคอโดยการร้อยทอ่โลหะแบบโค้ง 2 สี สีด า กบั 

สีเงิน ทบัซ้อนกนัเป็นรูปทรงสามเหล่ียม (ภาพท่ี 3.6) 

ผลท่ีได้: มองเห็นถึงความตดักนัของสี ท าให้เห็นรูปทรงของงานได้ชดัเจน 

 

ภาพท่ี 3.6 ทดลองสวมใส่บนร่างกายบริเวณคอ 1 
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ชิน้งานทดลองท่ี 2: ทดลองสวมใสบ่นร่างกายบริเวณคอโดยการร้อยท่อโลหะแบบโค้ง 2 สี สีทอง 

กบั สีเงิน ทบัซ้อนกนัเป็นรูปทรงสามเหล่ียม (ภาพท่ี 3.7) 

ผลท่ีได้: สีทองและสีเงินไมส่ามารถสร้างความชดัเจนของสีได้ดี ท าให้การมองเห็นรูปทรงนัน้ไม่

ชดัเจนด้วยเชน่กนั  

 
 

ภาพท่ี 3.7 ทดลองสวมใส่บนร่างกายบริเวณคอ 2 
 

ชิน้งานทดลองท่ี 3: ทดลองสวมใสบ่นร่างกายบริเวณหวัไหล่โดยการร้อยท่อโลหะแบบโค้ง 2 สี สี

ด า กบั สีเงิน ทบัซ้อนกนั (ภาพท่ี 3.8) 

ผลท่ีได้: จากการทดลองชิน้งานชิน้นีท้ าให้เห็นถึงความเป็นกลุม่เป็นก้อนจนเกินไป มองไมเ่ห็นถึง

รูปทรงท่ีชดัเจน 

 

ภาพท่ี 3.8 ทดลองสวมใส่บนร่างกายบริเวณหวัไหล่ 
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ชิน้งานทดลองท่ี 4: ทดลองติดตัง้ชิน้งานบริเวณด้านหน้าอกโดยการร้อยท่อโลหะแบบโค้ง 2 สี สีด า 

กบั สีเงิน ทบัซ้อนกนั (ภาพท่ี 3.9) 

ผลท่ีได้: มองไมเ่ห็นถึงรูปทรงสามเหล่ียมได้ชดัเจน เม่ือมองจากด้านหน้า แตเ่ม่ือปรับเปล่ียน

ทิศทางในการมองท าให้รู้สกึถึงความยุง่เหยิง การเป็นกลุม่เป็นก้อนไมช่ดัเจนในรูปทรง (ภาพท่ี 

3.10) 

 

ภาพท่ี 3.9 ทดลองตดิตัง้ชิน้งานบริเวณด้านหน้า  
 

 
 

ภาพท่ี 3.10 การทดลองด้วยเทคนิค Paradox ในรูปแบบและรูปทรงของท่อโลหะตา่งๆ 
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ชิน้งานทดลองท่ี 5: ทดลองตดิตัง้ชิน้งานบริเวณคอ โดยการร้อยทอ่โลหะแบบโค้ง 2 สี สีด า กบั สี

เงิน ทบัซ้อนกนัและน าแผน่ pvc เข้ามาทดลองร่วมด้วย (ภาพท่ี 3.11) 

ผลท่ีได้: แผน่ pvc ไมไ่ด้ชว่ยในการสร้างภาพลวงตา แต ่pvc ชว่ยในการสะท้อนสีตา่งๆ เม่ือเปล่ียน

ทิศทางการมอง 

 
 

ภาพท่ี 3.11 ทดลองติดตัง้เทคนิค paradox กบั pvc 

 
ข้าพเจ้าได้เลือกรูปทรงสามเหล่ียมในการสร้างชิน้งานด้วยเทคนิค Paradox ทอ่โลหะ 2 สี

ขึน้ไป สามารถชว่ยในการลวงตาได้ดี โดยเฉพาะสีท่ีตดักนั หรือ มีพืน้ผิวท่ีตา่งกนั ชว่ยสง่เสริมให้

ชิน้งานลวงตาเดน่ชดัขึน้ ร้อยท่อโลหะเป็นรูปทรงสามเหล่ียม ให้ปลายทัง้สองด้านร้อยเข้าหาท่อ

โลหะอีกฝ่ัง เพ่ือชว่ยในการดงึลกูปัดให้ชิดสนิทมากยิ่งขึน้ ตอ่ด้วยการร้อยท่อโลหะอีกส่ีหนึง่เข้าไป 

หรือ สีตรงข้ามกบัสีเดมิของปลายเส้น ท าเชน่นีว้นไปเร่ือยๆ จนได้เป็นรูปทรงสามเหล่ียมหลายๆ 

อนัตอ่กนัเป็นแผน่ จงึร้อยสามเหล่ียมอีกชัน้หนึง่ขึน้มาเร่ือยๆ ให้เกิดความนนู ท าเช่นนีว้นไปเร่ือยๆ 

จงึเกิดเป็น Paradox ในรูปทรงสามเหล่ียมแบบโค้ง (ตารางท่ี 3.1) 

 

ตารางท่ี 3.1 การทดลองการสร้าง Paradox ตาม (ภาพท่ี 3.1-3.11) 

ล าดบัท่ี วสัดท่ีุทดลองใช้ ข้อดี ข้อเสีย 
1.  ทอ่โลหะ (โค้ง) + เส้นเอ็น - เส้นเป็นมีความยืดหยุน่

มากเกินไป 
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ล าดบัท่ี วสัดท่ีุทดลองใช้ ข้อดี ข้อเสีย 
2.  ทอ่โลหะ (โค้ง) + สลิง สลิงมีความ

ยืดหยุ่น
เหมาะสมกบัการ
ร้อยท่อโลหะ 
สามารถควบคมุ
ทิศทางรูปแบบ
งานได้โดยไม่
ท าลายรูปทรง
เดมิของท่อโลหะ 

- 

3.      ทอ่โลหะ (โค้ง) + ลวดทองแดง ลวดทองแดงมี
ความแข็งไมย้่อย
เหมือนเส้นเอ็น
เม่ือร้อยไปแล้ว  

ทอ่โลหะท่ีร้อยไป ไมไ่ด้
อยูใ่นรูปแบบท่ีต้องการ
ได้ชดัเจน ลวดทองแดง 
มีความแข็งในระดบัหนึง่
เม่ือน ามาร้อย กบั ทอ่
โลหะแล้ว ไมส่ามารถ
บงัคบัทิศทางรูปแบบ
งานได้ ท าให้ท่อโลหะ 
ถกูจดัวางในมมุท่ี
ผิดเพีย้น 

4.  ทอ่โลหะ (ตรง) + เส้นเอ็น - ไมส่ามารถควบคมุ
ทิศทางรูปทรงให้อยูใ่น
รูปแบบท่ีต้องการได้
เน่ืองจากเส้นเอ็นมี
ความยืดหยุ่นมาก
เกินไปและทอ่โลหะ 
แบบแทง่ตรงได้ไม่
สง่เสริมในการสร้าง
รูปทรง paradox 

ตารางท่ี 3.1 (ตอ่) 
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สรุป 

การสร้าง Paradox ด้วยทอ่โลหะ (แบบโค้ง) 2 สีขึน้ไป สามารถชว่ยในการลวงตาได้ดีเม่ือ

ใช้ร่วมกบัสลิง ซึง่มีความยืดหยุน่ท่ีเหมาะสมพอดีกบัการน ามาสร้างชิน้งานในรูปแบบ Paradox  

3.2 ทดลองกำรใช้สี 

ล าดบัท่ี วสัดท่ีุทดลองใช้ ข้อดี ข้อเสีย 
5.  ทอ่โลหะ (ตรง) + ลวดทองแดง ลวดทองแดงมี

ความแข็งไมย้่อย
เหมือนเส้นเอ็น
เม่ือร้อยไปแล้ว 

ทอ่โลหะ แบบแทง่ตรง
ได้ไมส่ง่เสริมในการ
สร้างรูปทรง paradox 

6.  ทอ่โลหะ (โค้ง) + แผน่ pvc (สี 
hologram) + สลิง 

เลน่กบัสายตา
เม่ือมองเกิดการ
เปล่ียนสีเม่ือวตัถุ
เคล่ือนย้ายหรือ
ตวัเรา
เคล่ือนย้าย 

มีความแข็งในระดบัหนึง่ 
ยากท่ีจะน าไปเย็บหรือ
ร้อยให้เนียบเป็น
ระเบียบในสดัสว่นท่ีเล็ก 
และเม่ือน ามาทดลองจงึ
รู้วา่แผน่ pvc hologram
ไมไ่ด้ชว่ยในการลวงตา 
แตช่ว่ยสร้างมิตใิห้
ชิน้งานอยา่งเดียว 
 
 
 

7. ทอ่โลหะ (โค้ง) + ท่อโลหะจตัรัุส + 
สลิง 

น ามาเช่ือมตอ่
ระหวา่งทอ่โลหะ 
กบัท่อโลหะ ชว่ย
สร้างความเป็น
ระเบียบให้กบั
ชิน้งาน 

- 

ตารางท่ี 3.1 (ตอ่) 
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จากการทดลอง Paradox ท าให้ข้าพเจ้าตระหนกัได้วา่ การใช้คูสี่ตรงข้ามหรือมีความแตกตา่งกนั
โดยสิน้เชิงชว่ยสง่เสริมในการสร้าง Paradox (ภาพท่ี 3.12) ได้ดีกวา่เดมิ ข้าพเจ้าจงึได้เลือกสีท่ี
เหมาะสมและนา่สนใจในการผลิตชิน้งาน จงึได้สีตามดงันี ้ 1.ทอง 24K 2.ทอง 9K 3. Aluminum 
Black 4. Silver 5. Rose gold 
 

  

ภาพท่ี 3.12 การทดลองท าสี 

 

3.3 ต ำแหน่งกำรสวมใส่บนร่ำงกำย 

 การจากศกึษาทางสรีระตนเองได้พบวา่ จดัอยู่ในกลุม่คนท่ีมีโครงสร้างท่ีผอมแห้ง 
เรียกวา่ เอกโตมอร์ฟ  (Ectomorph) ซึง่เป็นโครงสร้างท่ีไมมี่ความนา่สนใจ ท่ีจะสามารถสร้างความ
ประทบัใจ และ ดงึดดูตอ่สายตา ซึง่มีสาเหตปุระกอบไปด้วยเหตผุลดงันี ้ กรรมพนัธุ์ การบริโภค
อาหาร อาชีพ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่ และอาย ุ เป็นต้น ข้าพเจ้าจงึได้วิเคราะห์สรีระของ
ตนเอง โดยได้เร่ิมจากวิเคราะห์หาจดุด้อยบนร่างกาย แบง่ได้ตามดงันี ้บริเวณล าคอ กระดกูไหปลา
ร้า และหวัไหล ่บริเวณหน้าอก เอว และ สะโพก ล าตวัชว่งบน ข้อมือ และ นิว้มือ  
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ลักษณะคนที่มีสรีระผอม (ภาพท่ี 3.13-3.17) 

 

ภาพท่ี 3.13 สรีระด้านข้างของข้าพเจ้า 

 
 

ภาพท่ี 3.14 กระดกูไหปลาร้าและบริเวณล าคอของข้าพเจ้า 
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ภาพท่ี 3.15 ล าตวัชว่งบนของข้าพเจ้า 

 

 
ภาพท่ี 3.16 ชว่งแขน นิว้มือ และเล็บของข้าพเจ้า 
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ภาพท่ี 3.17 ชว่งแขน นิว้มือ และเล็บของข้าพเจ้า 

 
3.4 แนวทำงกำรออกแบบ 
 แนวทำงกำรออกแบบที่ 1  
เน้นการใช้รูปทรงทางเลขาคณิต การซ า้กนัของรูปทรง เพ่ือให้เกิดมิต ิ ตามแบบการท างาน 
paradox (more variations on a theme) (ภาพท่ี 3.18) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.18 โครงสร้างสามเหล่ียมแบบกลุม่ 
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 แนวทำงกำรออกแบบที่ 2  
เน้นการใช้รูปทรงท่ีมีสว่นโค้ง เน้นการซ า้กนัของรูปทรง เพื่อเพิ่มการบิดเบือนลวงตาให้เกิดมิติ  
ตามแบบการท างาน Paradox (Flexed triads) (ภาพท่ี 3.19) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.19 โครงสร้างสามเหล่ียมโค้งแบบยืดหยุน่ 
 
 จากท่ีข้าพเจ้าได้ศกึษาวิเคราะห์การสร้าง Paradox ข้างต้น ท าให้ทราบวา่ รูปร่างรูปทรง
ท่ีมีความโค้งงอ  มีผลชว่ยในการสร้างชิน้งาน  จงึได้ร่างภาพการร้อยทอ่โลหะ (ท่อทองเหลือง) ใน
รูปแบบสองมิติ ตามดงันี ้(ภาพท่ี 3.20-3.21) 
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  ภาพท่ี 3.20 ภาพร่างสองมิต ิ

 

ภาพท่ี 3.21 ภาพร่างสองมิต ิท่ีเกิดการบีบอดัซ้อนทบักนั 

 

3.5 รูปแบบแนวทำงกำรออกแบบเคร่ืองประดับเบือ้งต้น (ภาพท่ี 3.22-3.29) 

 แบบร่างเคร่ืองประดบัเบือ้งต้น ด้วยเทคนิคกระร้อยท่อโลหะโค้งเป็นรูปแบบซ า้ๆ ซ้อนทบั

เรียงตอ่กนัเพ่ือให้เกิดความสวยงามบนสรีระผู้หญิง  

 

ภาพท่ี 3.22 แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 1 บริเวณคอ 
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ภาพท่ี 3.23  แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 2 บริเวณคอและหวัไหล่ 

 

 

ภาพท่ี 3.24 แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 3 บริเวณคอและหวัไหล่ 
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ภาพท่ี 3.25  แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 4 บริเวณคอ 

 

ภาพท่ี 3.26  แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 5 บริเวณข้อมือและนิว้มือ 
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ภาพท่ี 3.27  แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 6 บริเวณข้อมือและนิว้มือ 

 

 

ภาพท่ี 3.28 แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 7 บริเวณกระดกูไหปลาร้า 
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ภาพท่ี 3.29 แบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบัเบือ้งต้นชิน้ท่ี 8 บริเวณข้อมือ 

 

3.6 วิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

จากการทดลองท า Paradox จากวสัด ุ ท่อทองเหลือง ข้าพเจ้าจงึทดลอง ร้อยทอ่โลหะ

ทองเหลืองให้มีปริมาตรท่ีใหญ่ พอท่ีจะสามารถน าไปเป็นเคร่ืองประดบัได้ (ภาพท่ี 3.29-3.33) ท า

ให้ข้าพเจ้าตระหนกัได้ว่าการถกั หรือ ร้อย เคร่ืองประดบัด้วยทอ่โลหะทองเหลืองเพียงอยา่งเดียว 

ไมส่ามารถน ามาประกอบเป็นชิน้งานได้อยา่งสมบรูณ์ และท าให้ข้าพเจ้ามองเห็นปัญหา ถ้าถกั

เคร่ืองประดบัด้วยการร้อยท่อโลหะทองเหลืองทัง้หมดไม่สามารถสวมใสเ่คร่ืองประดบัได้ ข้าพเจ้า

จงึได้ท าการทดลองเพิ่มเตมิ น ากระบวนการการเย็บ และการเช่ือมโลหะ เข้ามาแก้ไขปัญหาเพ่ือหา

ความเป็นไปได้ในการสร้างชิน้งานเคร่ืองประดบั (ภาพท่ี 3.30) 
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ภาพท่ี 3.30 ทดลองการประกอบเป็นชิน้ใหญ่ ซึง่ท าให้มองเห็นถึงปัญหาในการจบชิน้งาน 
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ภาพท่ี 3.31 ทดลองการบงัคบัทิศทางการร้อยท่อโลหะทองเหลืองไปตามสรีระผู้หญิง 

 

 

ภาพท่ี 3.32 สายหนงัเทียมสีด าแบบปกติกบัแบบเงา และ ผ้าหนงัเทียมแบบปกตกิบัแบบเงา 
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ภาพท่ี 3.33 ผ้าบางสีด า กบั ผ้าตาข่าย  

 

3.7 พัฒนำแบบร่ำงสองมิต ิครัง้ท่ี 1 (ภาพท่ี 3.34-3.42) 

 

 

ภาพท่ี 3.34 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและสะโพก 1 
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ภาพท่ี 3.35 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและสะโพก 2 

 

 

ภาพท่ี 3.36 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและสะโพก 3 
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ภาพท่ี 3.37 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและสะโพก 4 

 

 

ภาพท่ี 3.38 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและสะโพก 5 
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ภาพท่ี 3.39 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและหน้าอก 1 

 

 

ภาพท่ี 3.40 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและหน้าอก 2 
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ภาพท่ี 3.41 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและหน้าอก 3 

 

 

ภาพท่ี 3.42 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบับริเวณเอวและหน้าอก 4 
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3.8 พัฒนำแบบร่ำงสองมิต ิครัง้ท่ี 2 (ภาพท่ี 3.43-3.46) 

 

 

ภาพท่ี 3.43 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณเนินอก 

 

 

ภาพท่ี 3.44 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณคอ ใต้อก เอว และ 

สะโพก 
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ภาพท่ี 3.45 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณเอว และ สะโพก 

 

 

ภาพท่ี 3.46 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณคอ แผน่หลงั และ สะโพก 
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3.9 พัฒนำแบบร่ำงสองมิต ิครัง้ท่ี 3 (ภาพท่ี 3.47-3.50) 

 

 

ภาพท่ี 3.47 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณอก ด้านหลงัเป็นการเย็บ   

       ด้วยผ้าสีด าแบบบาง 
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ภาพท่ี 3.48 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณสดัสว่นใต้อก และ เอว 

 

ภาพท่ี 3.49 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณคอ ด้านหลงัเป็นการเย็บ

       ด้วยซิป 

 

 

ภาพท่ี 3.50 แบบร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัเน้นการร้อย Paradox บริเวณสะโพก 
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บทที่ 4 

กระบวนกำรขัน้ตอนกำรท ำชิน้งำน 

 

จากการพฒันาแบบร่างสองมิต ิและ ปัญหาทางสรีระท่ีได้กลา่วไว้ข้างตน ข้าพเจ้าได้เลือก

ท่ีจะผลิตชิน้งานท่ีเน้นสดัสว่นความเป็นผู้หญิง มีอยู ่5 จดุ คือ คอ อก เอว สะโพก และข้อมือ 

 

4.1 สรุปเคร่ืองประดับชิน้จริง 5 ชิน้ 

1. เคร่ืองประดบับริเวณคอ (ภาพท่ี 4.1)              

2. เคร่ืองประดบัท่ีเน้นบริเวณหน้าอก (ภาพท่ี 4.2) 

3. เคร่ืองประดบัท่ีเน้นสดัสว่นบริเวณเอว (ภาพท่ี 4.3) 

4. เคร่ืองประดบับริเวณสะโพก (ภาพท่ี 4.4) 

5. เคร่ืองประดบัก าไล (ภาพท่ี 4.5) 

 

4.2 สรุปแบบร่ำงเคร่ืองประดับ 2 มิต ิ
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      4.2.1 แบบที่ 1 ชิน้หน้ำอก (ภาพท่ี 4.1) 

 

ภาพท่ี 4.1 สรุปแบบร่าง เคร่ืองประดบัชิน้ท่ี 1 เน้นสดัส่วนบริเวณเนินหน้าอก 
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       4.2.2 แบบที่ 2 ชิน้เน้นใต้อก และเอว (ภาพท่ี 4.2) 

 

ภาพท่ี 4.2 สรุปแบบร่าง เคร่ืองประดบัชิน้ท่ี 2 เน้นสดัส่วนใต้อก และ เอว 
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    4.2.3 แบบที่ 3 ชิน้คอ (ภาพท่ี 4.3) 

 

ภาพท่ี 4.3 สรุปแบบร่าง เคร่ืองประดบัชิน้ท่ี 3 สวมใสบ่ริเวณคอ  
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       4.2.4 แบบที่ 4 ชิน้สะโพก (ภาพท่ี 4.4) 

 

ภาพท่ี 4.4 สรุปแบบร่าง เคร่ืองประดบัชิน้ท่ี 4 บริเวณสะโพก 
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       4.2.5 แบบที่ 5 ชิน้ก ำไล (ภาพท่ี 4.5) 

 

ภาพท่ี 4.5 สรุปแบบร่าง เคร่ืองประดบัชิน้ท่ี 5 ก าไลข้อมือ 
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4.3 เขียนแบบของชิน้งำนเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 4.6-4.10) 

 
ชิน้ท่ี 1 
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ภาพท่ี 4.6 เขียนแบบชิน้งานเคร่ืองประดบับริเวณอก (Front Back and Side) 
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ชิน้ท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 เขียนแบบชิน้งานเคร่ืองประดบัเน้นบริเวณใต้อก และ สะโพก (Front Back and  

  Side) 
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ชิน้ท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 เขียนแบบชิน้งานเคร่ืองประดบัคอ (Front Back and Side) 
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ชิน้ท่ี 4 
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ภาพท่ี 4.9 เขียนแบบชิน้งานเคร่ืองประดบัสะโพก (Front Back and Side) 
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ชิน้ท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 เขียนแบบชิน้งานเคร่ืองประดบัก าไล (Front Back and Side) 
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4.4 กำรขึน้ต้นแบบ 3 มิต ิ 

แบบที่ 1 ชิน้งำนเคร่ืองประดับบริเวณอก (ภาพท่ี 4.11-4.12) 

  

ภาพท่ี 4.11 โครงชิน้งานทดลองสามมิต ิด้านหลงัเย็บด้วยผ้าบางๆ ด้านหน้าร้อยด้วยทอ่โลหะ 

        ทองเหลือง 
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ภาพท่ี 4.12 ภาพแบบร่างการจ าลองการร้อยทอ่โลหะ เน้นการร้อย Paradox บริเวณอก ด้านหน้า  

       และ ด้านข้าง 

แบบที่ 2 ชิน้งำนเคร่ืองประดับบริเวณเอว (ภาพท่ี 4.13-4.14) 
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ภาพท่ี 4.13 โครงชิน้งานทดลองสามมิต ิเย็บด้วยผ้าบางๆ และผ้าตา 

 

 

ภาพท่ี 4.14 ภาพแบบร่างสองมิตจิ าลองการร้อยทอ่โลหะ เน้นการร้อย Paradox บริเวณเอว  
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แบบที่ 3 ชิน้งำนเคร่ืองประดับบริเวณคอ (ภาพท่ี 4.15) 

 

ภาพท่ี 4.15 รูปแบบชิน้งานบริเวณคอ ท่ีมีการบานออกตามรูปคอ ร้อยด้วยทอ่โลหะทองเหลือง  

 

แบบที่ 4 ชิน้งำนเคร่ืองประดับบริเวณสะโพก (ภาพท่ี 4.16-4.18) 
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ภาพท่ี 4.16 เค้าโครงรูปแบบชิน้สะโพก คล้อยไปตามสรีระผู้หญิง 

 

ภาพท่ี 4.17 ภาพแบบร่างการจ าลองการ้อยท่อโลหะ เน้นการร้อย Paradox บริเวณสะโพก   

       ด้านหน้า และ ด้านข้าง 
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ภาพท่ี 4.18 ภาพแบบร่างการจ าลองการ้อยท่อโลหะ เน้นการร้อย Paradox บริเวณสะโพก 

       ด้านหลงั และ ด้านข้าง 

 

 

แบบที่ 5 ชิน้งำนเคร่ืองประดับก ำไล (ภาพท่ี 4.19) 
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ภาพท่ี 4.19 ข้าพเจ้าได้ขึน้ชิน้งานในการท าต้นแบบจริงก่อนชบุ และ หลงัชบุพน่ทราย 

 

จากการทดลองวสัดใุนบทท่ี 3 ข้าพเจ้าได้เลือกทดลองการขึน้ต้นแบบด้วยวิธีการเย็บผ้า 

หนงัเทียม ผ้าตาขา่ย และผ้าบาง บางสว่น เพ่ือทดลองความเป็นไปได้ในการประกอบร่วมเข้ากบั

ของชิน้งานท่ีต้องร้อยท่อโลหะ  จงึท าให้เห็นถึงปัญหาของชิน้งาน เม่ือประกอบร่วมกบัหนงัเทียม 

หรือผ้าบาง ข้าพเจ้าจงึแก้ปัญหาโดยการเลือกท่ีจะให้เทคนิคการเช่ือมโลหะมาออกแบบชิน้งาน

เคร่ืองประดบัแทนการประกอบชิน้งานร่วมกบัหนงั หรือ ผ้า  

 

4.5 ขัน้ตอนกำรผลิตเคร่ืองประดับจริง (ภาพท่ี 4.20-4.31) 

 

  

ภาพท่ี 4.20 ภาพการท าสีทอ่โลหะโดยการแชแ่ก๊สไขเ่นา่ 
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ภาพท่ี 4.21 ภาพการท าสีทอ่โลหะในระดบัตา่งๆ เม่ือน าขึน้มาจากแก๊สไขเ่น่า 

 

 

ภาพท่ี 4.22 เช่ือมโลหะ  
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ภาพท่ี 4.23 เช่ือมโลหะ ชิน้คอ  

 

 

ภาพท่ี 4.24 โครงชิน้งานสะโพก 
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ภาพท่ี 4.25 ลองสวมใสบ่นหุ่นและบนร่างกาย เม่ือเสร็จ   

 

 

ภาพท่ี 4.26 โครงชิน้หน้าอก เม่ือเช่ือมเสร็จแล้ว  

 



82 

 
 

 

ภาพท่ี 4.27 เคร่ืองประดบัชิน้หน้าเน้นบริเวณอก เม่ือเช่ือมเสร็จแล้ว 

 

 

ภาพท่ี 4.28 ภาพในขนาดปฎิบตังิานเคาะโครงชิน้งานเอว 
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ภาพท่ี 4.29 ภาพขนาดก าลงัร้อยท่อโลหะของชิน้ก าไล 

 

 

ภาพท่ี 4.30 ภาพโครงของชิน้เม่ือชบุเงินพน่ทราย 
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ภาพท่ี 4.31 ลองสวมใสช่ิน้งานคอในระหว่างชิน้งานยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ 
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บทที่ 5 

ผลงำนเคร่ืองประดับชิน้เสร็จสมบูรณ์ 

 

 เคร่ืองประดบัท่ีส าเร็จจากโครงการออกแบบมีทัง้หมด 5 ชิน้ ได้แก่ สว่นท่ีเน้นบริเวณเนิน

อก 1 ชิน้ ชิน้สว่นท่ีเน้นบริเวณเอว 1 ชิน้ ชิน้สว่นท่ีเน้นบริเวณสะโพก 1 ชิน้ ชิน้ล าคอ 1 ชิน้ ชิน้ก าไล 

1 ชิน้ โดยใช้วสัดทุ่อโลหะทองเหลือง ในการเช่ือมประกอบเข้าร่งมกบัลวดทองเหลือง และได้ท าการ

ชบุเงินพน่ทรายเพ่ือให้โครงสร้างท่ีท าออกมาได้เดน่ไปกวา่ตวัชิน้งานท่ีจะร้อยท่อโลหะ ตาม (ภาพ

5.1-5.5) 
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ภาพท่ี 5.1 ชิน้งานเคร่ืองประดบัเน้นสดัสว่นบริเวณอก 
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ภาพท่ี 5.2 ชิน้งานเคร่ืองประดบัก าไล 
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ภาพท่ี 5.3 ชิน้งานเคร่ืองประดบัคอ 
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ภาพท่ี 5.4 ชิน้งานเคร่ืองประดบับริเวณเน้นสดัสว่นบริเวณเอว 
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ภาพท่ี 5.5 ชิน้งานเคร่ืองประดบัเน้นสดัสว่นบริเวณสะโพก 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

 

6.1 สรุปผลที่ได้ 

 จากการสร้างสรรค์การออกแบบเคร่ืองประดบัจ านวน 5 ชิน้ สว่นท่ีเน้นบริเวณเนินอก 1 ชิน้ 

ชิน้สว่นท่ีเน้นบริเวณเอว 1 ชิน้ ชิน้สว่นท่ีเน้นบริเวณสะโพก 1 ชิน้ ชิน้ล าคอ 1 ชิน้ ชิน้ก าไล 1 ชิน้ 

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์โดยการน าเอาศลิปะภาพลวงตา แขนง Paradox เข้ามาสร้างสรรค์โดย

การศกึษาจากรูปภาพสองมิติ น ามาสรรค์สร้างเป็นชิน้งานท่ีมีมวลโดยการร้อยทอ่โลหะ ซ้อนทบักนั 

เป็นรูปแบบเดมิซ า้ๆ เกิดเป็นชิน้งานสร้างสรรค์ศลิปะในรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีเน้นสดัสว่น

สรีระความงามของผู้หญิงได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

6.2 ข้อดี ข้อเสียในงำนเคร่ืองประดับ 

ข้อดีของวสัด ุ โครงชิน้งานเคร่ืองประดบั เช่ือมด้วยลวดทองเหลืองและทอ่โลหะ 

ทองเหลืองแบบโค้งเม่ือ    น ามาใช้งานร่วมกนั สามารถท างานได้ง่าย

รวดเร็ว ทอ่โลหะทองเหลืองมีความทนทาน ไมบ่บุ หรือ งอได้ง่าย 

สามารถน ามาร้อยเรียงเป็นชิน้งานเคร่ืองประดบัได้ในกระบวนการผลิต

ชิน้งาน 

ข้อเสียของวสัด ุ ทอ่โลหะทองเหลืองท่ีน ามาใช้ในการผลิตชิน้งานมีลกัษณะโค้ง ท าให้ยาก

ตอ่การเช่ือมประสานเข้ากบัลวดทองเหลือง ท่ีถกูดดัให้มีรูปทรงโค้งงอ

ตามรูปทรงชิน้งานเคร่ืองประดบั 

 

 



92 

 
 

รำยงำนอ้ำงอิง 

กลุรัตน์. Post Modern ศลิปะอ็อป อาร์ต (Op Art). (2553). ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  
http://westernartandculturedpu02kunrat.blogspot.com/2010/09/post-modern-op-

art.html 
ผศ.สาคร ชลสาคร. รูปร่างกบัโครงสร้างเสือ้ผ้า The figure and Germent Construction. กรุงเทพ:  
โรงพิมพ์ บริษัท ทริปเพิล้ เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั 16/104 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.วิภาวดีรังสิต 17 แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร 10900             
พาราด็อกซ์ กบั ความจริง. 2 มิถนุายน (2555). [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก   

http://terrato.exteen.com/20120402/paradox-truth-2 
พิมานแมน. ภาพลวงตา (Optical illusion). 9 เมษายน (2558). [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก   

http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2  
พนัธุกรรมด้านรูปร่าง (Body Type) กบัโภชนาการและการออกก าลงักาย.(2553). เข้าถึงได้จาก  

http://men.mthai.com/health-firm/35000.html              
เทคนิคการเลือกซือ้เสือ้ผ้าให้เหมาะกบัรูปร่างและรูปหน้า. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  
http://www.lilacandroses.com/article                  
เทคนิคการเลือกเสือ้ผ้าให้เหมาะกบัสีผิวและรูปร่าง.(2559). [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  

http://www.somjai-shop.comรองศาสตราจารย์วตุ ิวฒันสิน. ประวตัิศาสตร์ศลิปะ. 
ปทมุธานี: ส านกัพิมพ์ สิปประภา 31/213  หมูบ้่านพฤษาวิลเลจ 1 ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลกูกา 
12150   
เลือกเคร่ืองประดบัให้เหมาะกบัตนเอง. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก 

https://preciouspieces.wordpress.com          
ศลิปะลวงตา. (2555).[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://mywattanawit.wordpress.com  
สนุทรียะแหง่เรือนร่างเพศหญิง. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก http://www.nassara.com/15394987  
Turner, Harry. (1978). Triad Optical illusions and How to Design Them. Published in the

 United Kingdom by Constable and Company, Ltd., 10 Orange Street, London 

WC2H 7EG.) 

 
 

http://westernartandculturedpu02kunrat.blogspot.com/2010/09/post-modern-op-art.html
http://westernartandculturedpu02kunrat.blogspot.com/2010/09/post-modern-op-art.html
http://terrato.exteen.com/20120402/paradox-truth-2
http://oknation.nationtv.tv/blog/account.php?id=96545
http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2
http://men.mthai.com/health-firm/35000.html
http://www.lilacandroses.com/article
http://www.somjai-shop.com/
https://preciouspieces.wordpress.com/
https://mywattanawit.wordpress.com/
http://www.nassara.com/15394987


93 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 
 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ช่ือนกัศกึษา นางสาวปิยะภรณ์ ค าไหว 

รหสัประจ าตวั  04560250 

อาจารย์ท่ีปรึกษาศลิปนิพนธ์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม 
วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

1. หัวข้อศิลปะนิพนธ์                              

(ภำษำไทย):   โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัภาพลวงตากบัสรีระผู้หญิง   

(ภำษำอังกฤษ): JEWELRY DESIGN PROJECT ABOUT ILLUSION WITH WOMEN BODY 

 

2. ควำมที่มำและควำมส ำคัญ 

มนษุย์เพศหญิงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีสร้างสนุทรียะให้แก่โลก โดยเฉพาะรูปทรงท่ีมีมิตขิองผู้หญิง

สามารถสร้างสนุทรียศลิป์ในการมองเห็น ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการรับรู้และสร้างความประทบัใจ

แก่ผู้พบเห็น ในการสร้างการรับรู้จากการมองรูปทรงของผู้หญิง ประกอบด้วยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ

รับรู้และตดัสินใจว่ารูปทรงนัน้สวยงาม มีเสน่ห์ชวนมองอยู ่ 4 ประการ คือ  ขนาด  โครงสร้างท่ีดู

กลมกลงึ ไมมี่เหล่ียมมมุ ไมมี่สว่นเกิน  สดัสว่น ต าแหนง่และลกัษณะของอก เอว สะโพกท่ีได้

มาตรฐาน  และความสมมาตร ซึง่ความงามตามหลกัทัง้ 4 ประการนี ้ไมไ่ด้เกิดหรือมีได้ครบถ้วนใน

มนษุย์ทกุคน จงึเป็นสาเหตทุ าให้เกิดปัญหาในตวับุคคล ซึง่ความงามของผู้หญิงจ าเป็นต้องมีมิติ

เพ่ือให้สรีระท่ีสง่างาม 

ศลิปะอ๊อพอาร์ตเร่ิมต้นตัง้แตค่.ศ. 1960 เป็นศลิปะท่ีมุง่ถึงสายตา การมองเห็น เร่ิมใน

อเมริกาและขยายไปทัว่ยโุรปอยา่งรวดเร็ว  เป็นศลิปะท่ีมุง่เน้นตามทฤษฎีการมองเห็น  (Visual 
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theory) เก่ียวข้องกบัประสาทตา  บางทีก็เรียกวา่ ทฤษฎีของการรับรู้  ซึง่ย า้เน้นถึงวิทยาศาสตร์

แขนงฟิสิกซ์  จะเดน่ในการสร้างภาพนามธรรมท่ีเน้นรูปทรงเรขาคณิต ท่ีมีขอบและเส้นรอบนอกท่ี

คมชดั ศลิปะอ๊อพอาร์ตเล่นกบัการมองเห็น ซึง่มีหลกัการส าคญั 3 ประการ ทฤษฎีแสงและเงา 

(Light and Shode) ทฤษฎีรูปและพืน้ (Figure and Ground) และ ทฤษฎีสมดลุและตดักนั 

(Balance and Coutrast) ศิลปะอ๊อพอาร์ต  ค านงึถึงสีเป็นสิ่งส าคญั แสดงให้เห็นว่าตดักนั ทบักนั 

หรือเหล่ือมล า้กนั เพ่ือให้ความรู้สกึเคล่ือนไหวและเกิดความสะดดุตา  

Illusion อาจจะแปลวา่ลวงหรือไมจ่ริง เป็นการตีความผิดไปจากความเป็นจริง คือมีสิ่งเร้า

อยูอ่ยา่งหนึง่  แตส่มองแปลสิ่งเร้านัน้เป็นอีกอยา่งตา่งจากเดมิ อาจจะเป็นภาลวงตา (optical) 

หรือ (visual illusion)  คือ เห็นภาพอยา่งหนึง่แปลเป็นอีกอยา่ง  การลวงตา (Illusion)  จงึหมายถึง

ความผิดพลาดหรือความบดิเบือนของการรับรู้ทางประสาทสมัผสั ตาและสมอง 

 Paradox illusions หรือ optical illusion shapes คือ เทคนิคภาลวงตาแขนงหนึ่งของ

ศลิปะอ๊อพอาร์ต (op art) คือ ภาพท่ีเป็นไปไมไ่ด้  ไมมี่ทางมีอยูจ่ริงในทางปฏิบตัิ   

ปัจจบุนั แบบอยา่งของศลิปะอ๊อพอาร์ตนอกจากจะอยู่ในรูปแบบจิตรกรรมแล้ว ในวงการ

อตุสาหกรรมแบบอยา่งของอ๊อพอาร์ตก็มีสว่นร่วมในชีวิตประจ าวนัอยูม่าก ในรูปแบบของลายผ้า 

การตกแตง่ เวที การจดัร้านตา่งๆเป็นต้น เหตเุพราะศิลปะอ๊อพอาร์ตมีประโยชน์ชว่ยในการสรรค์

สร้างและด้วยปัญหาทางโครงสร้างรูปร่างของข้าพเจ้าเป็นโครงสร้างรูปร่างทรงตรง (Rectangle / 

Banana ) มีลกัษณ์ไหล่ เอว และสะโพงตรงเป็นส่ีเหล่ียม ซึง่เป็นโครงสร้างท่ีไมมี่ความนา่สนใจท่ี

จะสามารถสร้างความประทบัใจและดงึดดูตอ่สายตา เน่ืองจากท่ีข้าพเจ้าเป็นจดัอยูใ่นกลุม่คนผอม

แห้งและเตีย้เม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ท าให้สรีระของข้าพเจ้าดไูมส่ง่างามตามแบบผู้หญิง ท าให้

สง่ผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของข้าพเจ้าเป็นอยา่งมากท่ีจะสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ผา่นงาน

เคร่ืองประดบั  ท่ีชว่ยสร้างมิตใิหมใ่ห้กบัร่างกายโดยน าเอาแนวความคิดหลกัการท างานของศลิปะ

ภาพลวงตา มาใช้ในการออกแบบสร้างสรีระให้ดสูง่างามเปล่ียนไปจากเดมิ  

3. วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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 3.1 สร้างสรรค์มิตบินร่างกายผา่นผลงานเคร่ืองประดบัจากศลิปะภาพลวงตา  
 3.2   สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัได้รับแรงบนัดาลใจจากศลิปะภาพลวงตา 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำของโครงงำน 

 4.1 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของศลิปะอ๊อพอาร์ต 

 4.2 ศกึษาวิธีการสร้างภาพลวงตาด้วยเทคนิค (Paradox illusions) 
  4.3  ศกึษาพืน้ฐานความงามในรูปทรงสรีระผู้หญิง 

  4.4  ศกึษาสรีระตนเอง 
 4.5  ศกึษาและทดลองการการสร้างภาพลวงตา (Paradox illusions) 
 4.6  ศกึษามิตบินร่างกาย 

 

5. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์ของศลิปะอ๊อพอาร์ต  
5.2 วิเคราะห์และทดลองท าศลิปะอ๊อพอาร์ต จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา  
5.3 วิเคราะห์และหาแนวทางวิธีการสร้างภาพลวงตาด้วยเทคนิค (Paradox illusions) 
5.4 วิเคราะห์และศกึษาความงามในรูปทรงสรีระผู้หญิง 
5.5 วิเคราะห์และศกึษาสรีระตนเองและเปรียบเทียบกบัสรีระคนอ่ืน 
5.6 วิเคราะห์และศกึษาค้นหาจดุด้อยบนร่างกายเพ่ือสร้างมิตจิากเทคนิคภาพลวงตา 

 

6. วิธีกำรศึกษำ 
6.1 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและความหมายของ (Paradox illusions) ศลิปะอ๊อพอาร์ต โดย

อ้างอิงจากหนงัสือ บทความ และส่ือดจิิตอล                 

6.2 ศกึษาความงามในรูปทรงสรีระผู้หญิง โดยอ้างอิงจากหนงัสือ บทความ และส่ือดจิิตอล  

6.3 ศกึษาสรีระตนเอง 

6.4 ทดลองท าศลิปะอ๊อพอาร์ต จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา (Paradox illusions) 

6.5 ค้นหามิตจิดุท่ีนา่สนใจบนร่างกายท่ีชว่ยสง่เสริมแนวคิดศิลปะภาพลวงตา 
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7. แผนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำ 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
น าเสนอหวัข้อโครงการครัง้ท่ี 1 19 ธ.ค. 2559 
น าเสนอหวัข้อโครงการครัง้ท่ี 2 26 ธ.ค. 2559 

1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของศลิปะอ๊อพอาร์ต  
2. ศกึษาวิธีการสร้างภาพลวงตาด้วยเทคนิค (Paradox illusions) 
3. ศกึษาพืน้ฐานความงามในรูปทรงสรีระผู้หญิง 
4. ทบทวนงานของศลิปินตา่งๆท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัศลิปะภาลวงตา 
5. ศกึษาและทดลองการการสร้างภาพลวงตา (Paradox illusions) 
6. ศกึษาค้นคว้าทดลองวสัดตุา่งๆ ท่ีเอือ้และส่งเสริมแนวความคิดใน

การออกแบบเคร่ืองประดบัในครัง้นี ้
7. ศกึษาสรีระตนเอง 
8. รวบรวมข้อมลูท่ีค้นคว้าทัง้หมดพร้อมวิเคราะห์และสรุปผล 

27 ธ.ค. 2559  
 -   

11 ม.ค. 2560 

สง่ข้อมลูและส่ือตา่งๆ การน าเสนองานการตรวจครัง้ท่ี 1 (ต.1) 12 ม.ค. 2560 
ตรวจงานครัง้ท่ี 1 (ต.1) 13 ม.ค. 2560 

9. ค้นคว้ารูปร่างรูปทรงต่างๆท่ีหน้าสนใจของศิลปะ (Paradox 
illusions) พร้อมกบัร่างภาพเบือ้งต้น 

10. ทดลองวัสดุต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับแนวความคิดและเอือ้ต่อการ
ออกแบบ 

11. สรุปข้อมูลของชิน้งานและสรุปแนวทางการออกแบบท่ีสนใจหรือ
แนวทางท่ีสามารถเสนอความคดิได้ดีท่ีสดุ 

14 ม.ค. 2560 
- 

12 ก.พ. 2560 

สง่ข้อมลูและส่ือตา่งๆ การน าเสนองานการตรวจครัง้ท่ี 2 (ต.2) 13 ก.พ. 2560 
ตรวจงานครัง้ท่ี 2 (ต.2) (กลุม่ท่ี 1) 14 ก.พ. 2560 
ตรวจงานครัง้ท่ี 2 (ต.2) (กลุม่ท่ี 2) 15 ก.พ. 2560 

12. พัฒนาการออกแบบและสรุปแบบร่างของชิน้งาน  พิจารณา
สดัสว่นพืน้ท่ีบนร่างกายท่ีจะน าเสนอชิน้งานตอ่ชิน้ 

13. สร้างแบบจ าลองของชิน้งานเคร่ืองประดบั 
14. สรุปวสัดแุละเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างผลงาน 

16 ก.พ. 2560 
- 

28 มี.ค. 2560 
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สง่ข้อมลูและส่ือตา่งๆ การน าเสนองานการตรวจครัง้ท่ี 3 (ต.3) 29 มี.ค. 2560 
ตรวจงานครัง้ท่ี 3 (ต.3) (กลุม่ท่ี 1) 30 มี.ค. 2560 
ตรวจงานครัง้ท่ี 3 (ต.3) (กลุม่ท่ี 2) 31 มี.ค. 2560 

15. ผลิตชิน้สว่นทัง้หมด พร้อมประกอบชิน้สว่นสมบรูณ์ 
16. ถ่ายภาพน าเสนองานผลงานเคร่ืองประดบัพร้อมการน าเสนอกับ

ผู้สว่มใสง่านแบบสมบรูณ์ 
17. ท ารายงานโครงการฉบบับร่าง 

31 มี.ค. 2560 
- 

14 พ.ค. 60 

ตรวจงานครัง้ท่ี 4 (ต.4) และสง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่างครัง้ท่ี 1 15 พ.ค. 60 
รับศลิปนิพนธ์ฉบบัร่างครัง้ท่ี 1 คืน 19 พ.ค. 60 
สง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่างครัง้ท่ี 2 26 พ.ค. 60 
รับศลิปนิพนธ์ฉบบัร่างครัง้ท่ี 2 คืน 29 พ.ค. 60 
สง่ศลิปะนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 5 มิ.ย. 60 
 
 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

    ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดความงามเสนห์่บนสรีระความงามของผู้หญิงจาก

ศลิปะภาพลวงตาท่ีชว่ยสร้างมิติร่างกาย 

 

9. งบประมำณที่ใช้ 
9.1 เอกสารการศกึษาข้อมลู     ประมาณ   1000 บาท 

9.2 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต   ประมาณ 13000 บาท 

9.3 อปุกรณ์รทดลองวสัด ุ    ประมาณ   2000 บาท 

9.4 บรรจภุณัฑ์และส่ือการน าเสนอ     ประมาณ   2000 บาท 

9.5 เอกสารรูปแบบเลม่รายงาน    ประมาณ   3000 บาท 

9.6 คา่ใช้จา่ยการเดนิทาง     ประมาณ   4000 บาท 

9.7 รวมงบประมาณท่ีใช้                  25000   บาท 
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10. เอกสำรอ้ำงอิง 
 
กลุรัตน์. Post Modern ศลิปะอ็อป อาร์ต (Op Art). (2553). ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก  

http://westernartandculturedpu02kunrat.blogspot.com/2010/09/post-modern-op-
art.html 
ประวตัิศาสตร์ ศลิปะ. ปทมุธานี: ส านกัพิมพ์ สิปประภา 31/213  หมูบ้่านพฤษาวิลเลจ 1 ต.บงึค า    
 พร้อย อ.ล าลกูกา 12150                      

พิมานแมน. ภาพลวงตา (Optical illusion). 9 เมษายน (2558). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก   
http://oknation.nationtv.tv/blog/CharoenPD/2015/04/09/entry-2                             

พาราด็อกซ์ กบั ความจริง. 2 มิถนุายน (2555). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
 http://terrato.exteen.com/20120402/paradox-truth-2               
ศลิปะลวงตา. (2555). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://mywattanawit.wordpress.com 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ   นางสาวปิยะภรณ์ ค าไหว       

วนั/เดือน/ปีเกิด   23 ตลุาคม พ.ศ. 2537          

ท่ีอยู่    28 บางแวก 3 แยก 3 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคหูาสรรค์ 

    แขวงภาษีเจริญ กทม. 10160                

เบอร์ตดิตอ่   094 6868491      

    087-0985077          

E-mail    millenlusmhew@gmail.com            

ประวตัิการศกึษา        

 พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศกึษาจากระดบัมธัยศกึษาต้น โรงเรียน สตรีวดัอปัสร

    สวรรค์ กทม.     

 พ.ศ. 2555  ส าเร็จการศกึษาจากระดบัมธัยศกึษาปลาย โรงเรียน สตรีวดั

    อปัสรสวรรค์ กทม.    

 พ.ศ.2559  ส าเร็จการศกึษาจากระดบัปริญญาตรี คณะมณัฑนศลิป์  

    ภาควิชา ออกแบบเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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