
 

เคร่ืองประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเคร่ืองเล่น “ม้าหมุน” 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวธนวรรณ แสงทับทิม 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต  

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 



 

JEWELRY DESIGN PROJECT INSPIRED FROM “CAROUSEL”   

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Tanawan  Sangtubtim 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree  

Bachelor of Fine Arts 

Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts  

Silpakorn University 2016 



 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตัิให้ศิลปนิพนธ์เร่ือง “เคร่ืองประดบัที่ได้รบั

แรงบนัดาลใจจากเคร่ืองเล่น “ม้าหมุน” เสนอโดย นางสาวธนวรรณ แสงทบัทิม เป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต 

 

 

ลงชื่อ.....................................................  

      (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)  

                     คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 

 

ลงชื่อ.....................................................  

   (อาจารย์ทศัน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์)  

           หวัหน้าภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั  

 

ลงชื่อ.................................................... 

                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทยั) 

              อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการตรวจและตดัสินศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559  

 

     1.  อาจารย์ทศัน์ฐรสชง     ศรีกุลกรณ์   ประธานกรรมการ 

     2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี    ศิรินคราภรณ์   กรรมการ 

     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวฒัน์    สิริเวสมาศ   กรรมการ 

     4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา    สุเนต์ตา   กรรมการ 

     5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ    ชาตินิยม   กรรมการ 

     6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย    ฆโนทยั   กรรมการ 

     7.  อาจารย์ ดร.ยอดขวญั     สวสัดี    กรรมการ 

     8.  อาจารย์วินิตา      คงประดิษฐ์   กรรมการ 

     9.  อาจารย์ภูษิต      รตันภานพ   กรรมการ 

   10.  อาจารย์ชาติชาย      คนัธิก    กรรมการ 

   11.  อาจารย์อรอุมา      วิชยักุล   กรรมการ 

   12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์   ประพิศพงศ์วานิช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 

สารบัญ 

หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย.............................................................................................                  จ 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ........................................................................................                  ฉ  
กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................                  ช  
สารบญัตาราง ...................................................................................................      ญ  
สารบญัภาพ......................................................................................................                   ฎ   
บทที่    
1                บทน า..............................................................................................                   1   
                           1.1   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา.............................                 1  
                           1.2   วตัถุประสงค์ของการศึกษา ................................................        2                                                               
                           1.3   ขอบเขตของการศึกษา ......................................................                 3  
                           1.4   ประโยชน์ท่ีได้รบั................................................................                 3 
2                การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูล......................... .......................        4      
                           2.1   การทบทวนวรรณกรรม.......................................................                4 

   2.2   เคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ข้าพเจ้าประทบัใจ..................................              12 
   2.3   วิเคราะห์เคร่ืองเล่นม้าหมุนจากความประทบัใจ....................              15  

3                 แนวทางการออกแบบและทดลองวสัดุ..................................................              34 
                           3.1   วิธีคิดและวิธีก ารจกัการ.......................................................              34 
                           3.2   แบบร่างทศันธาตุ................................................................              40 
          3.3   การร่างแบบครัง้แรก............................................................              44 
                           3.4   ทดลองเทคนิคและวสัดุ........................................................             45 
                           3.5   แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้แรก..............................................             49 
                           3.6   การพฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 2...............................             51 
                           3.7   การพฒันาทดลองกลไกการเคล่ือนไหวด้วยมอเตอร์................            54 
                           3.8   สรุปผลการทดลองเทคนิคและภาพร่างเคร่ืองประดบั...............            54 
                           3.9   การทดลองแบบจ าลองเคร่ืองประดบั 3มิติ..............................            55 

 
 



ซ 

บทที่                                                                                                                                หน้า 

4                 กระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งาน...............................................................            59 
                           4.1   การพฒันา สรุปภาพร่างผลงานเคร่ืองประดบั....................... ...           59   
                           4.2   เขียนแบบชิน้งานเคร่ืองประดบั............................................. ..           65 
                           4.3   ขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน....................................................... ...           76                  
5                 ผลงานเคร่ืองประดบั..............................................................................           81 

6                 สรุปผลการทดลอง.................................................................................           92 

รายการอ้างอิง..........................................................................................................           93 

ภาคผนวก................................................................................................................           94 

ภาคผนวก ก ใบเสนอหวัข้อศิลปนิพนธ์.......................................................................           95 

ประวตัิผู้เขียน...........................................................................................................         100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

สารบัญตาราง 

ตารางที่                                                                                                                            หน้า 

   2.1       การวิเคราะห์เคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal Carrousel.......                28 

   2.2       การวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและภายใน............................................                31 

   2.3       การวิเคราะห์ลักษณะม้าหมุน.................................................................               32 

   2.4       การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว...................................................................               33 

   2.5       การวิเคราะห์สีสัน..................................................................................               33 

   3.1       การทดลองวสัดุ.....................................................................................               45 

   3.2       การทดลองร่วมกนัระหว่างวสัดุหลากหลายชนิด.......................................               46 

   3.3       การทดลองเทคนิค.................................................................................               47 

   3.4       การทดลองกลไกการเคล่ือนไหว..............................................................               47 

   3.5       พฒันาการทดลองกลไกการเคล่ือนไหวด้วยมอเตอร์..................................               54 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ 

สารบัญภาพ 

ภาพที่                                                                                                                              หน้า 

  1.1       Prince Charming Regal Carrousel..........................................................              1 

  2.1       History of the Carousel (1) .....................................................................              4 

  2.2       History of the Carousel (2)......................................................................              5 

  2.3       GUSTAV DENTZEL.................................................................................              6 

  2.4       Dentzel Carousel............................................................... .....................              6 

  2.5       Dentzel Carousel at Children's Museum Indianapolis...........................               7 

  2.6       Glen Echo Park’s pride, the Dentzel Carouse, circa 1921....................               7 

  2.7       The Dentzel Carousel in the Children's Zoo at San Francisco Zoo .......               8 

  2.8       Carousel at International Museum of Carousel Art (1)...........................               9 

  2.9       Carousel at International Museum of Carousel Art (2)...........................               9 

  2.10     ลักษณะเคร่ืองเล่นม้าหมุน.........................................................................             10     

  2.11     เต็นท์ละครสัตว์.........................................................................................            10 

  2.12     ลักษณะท่าทางม้าหมุน..............................................................................            11 

  2.13     Prince Charming Regal Carrousel..........................................................            12 

  2.14     Magic Kingdom, Walt Disney World Resort............................................            13 

  2.15     Prince Charming Regal (1)......................................................................           14 

  2.16     Prince Charming Regal (2)......................................................................           14 

  2.17     วิเคราะห์บรรยากาศ Prince Charming Regal Carrousel (1).......................           15 

  2.18     วิเคราะห์บรรยากาศ Prince Charming Regal Carrousel (2).......................           15 

  2.19     วิเคราะห์บรรยากาศ Prince Charming Regal Carrousel (3).......................           16  

  2.20     ฉากจากภาพยนตร์ซินเดอเลร่า ก าลังขี่ม้า.....................................................           16 

  2.21     แผนผังแสดงลักษณะเคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal Carrousel.           17 

  2.22     วิเคราะห์โครงสร้าง Prince Charming Regal Carrousel...............................          18 

 



ฏ 

ภาพที่                                                                                                                              หน้า 

  2.23      ขอบหลังคา Prince Charming Regal Carrousel.........................................          19  

  2.24      วิเคราะห์โครงสร้าง Prince Charming Regal Carrousel (1).........................           19 

  2.25      วิเคราะห์โครงสร้าง Prince Charming Regal Carrousel (2).........................          20 

  2.26      โครงสร้างเคร่ืองเล่นม้าหมุน (1)...................................................................          20 

  2.27      โครงสร้างเคร่ืองเล่นม้าหมุน (2)...................................................................           21 

  2.28      วิเคราะห์ม้าหมุน (1).............................................................................. .....          21 

  2.29      วิเคราะห์ม้าหมุน (2).................................................... ...............................          22 

  2.30      วิเคราะห์ม้าหมุน (3).................................................... ...............................          22 

  2.31      วิเคราะห์ลวดลาย (1)................................................... ...............................          23 

  2.32      วิเคราะห์ลวดลาย (2)................................................... ...............................          24 

  2.33      วิเคราะห์ลวดลาย (3)................................................... ...............................          24 

  2.34      วิเคราะห์ลวดลาย (4)................................................... ...............................          25           

  2.35      วิเคราะห์สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน (1)..............................................................          26 

  2.36      วิเคราะห์สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน (2)................................... ...........................          26          

  2.37      วิเคราะห์การเคล่ือนไหว (1).........................................................................          27  

  2.38      วิเคราะห์การเคล่ือนไหว (1).........................................................................          27     

  2.39      การจดัเปอร์เซ็นความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุน.....................................          30 

  3.1        แผนพงัแสดงความประทบัใจเคร่ืองเล่นม้าหมุนสู่การออกแบบ.......................          34 

  3.2        แผนผังแสดงการสรุปเนือ้หาข้อมูลและการสร้างแนวทางการออกแบบ............          35 

  3.3        การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ..............................................................          36 

  3.4        การวิเคราะห์รูปทรงในจิตานาการความเป็นแฟนตาซี....................................          37   

  3.5        การวิเคราะห์ม้าในจิตานาการความเป็นแฟนตาซี..........................................          37 

  3.6        การวิเคราะห์บรรยากาศในจิตานาการความเป็นแฟนตาซี..............................         38 

  3.7        สรุปแนวทางสู่เคร่ืองประดบัที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง (1).................         38 

  3.8        สรุปแนวทางสู่เคร่ืองประดบัที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง (2).................         39 

  3.9        ทศันธาตุจากจินตนาการ เทพนิยายแฟนตาซี.................................................        40 

 



ฐ 

ภาพที่                                                                                                                              หน้า  

  3.10      ทศันธาตุจากเคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal..............................          41 

  3.11      ทศันธาตุการเคล่ือนไหว...............................................................................         42 

  3.12      สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน.................................................................................         43 

  3.13      สีสันความเป็นจิตนาการแฟนตาซี.................................................................         43 

  3.14      การวาดแบบครัง้แรก...................................................................................         44 

  3.15      แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 1 (1).................................................................          49 

  3.16      แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 1 (2).................................................................         50  

  3.17      แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 2 (1).................................................................         51  

  3.18      แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 2 (2).................................................................         52  

  3.19      แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 2 (3).................................................................         53  

  3.20      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ (ชิน้ที่1).....................................        55  

  3.21      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ (ชิน้ที่2).....................................        56  

  3.22      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ (ชิน้ที่3).....................................        56 

  3.23      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ (ชิน้ที่4).....................................        57  

  3.24      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ ด้านหน้า (ชิน้ที่5).......................        57 

  3.25      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ ด้านหลัง (ชิน้ที่5).......................        58 

  3.26      พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3มิติ (ชิน้ที่6).....................................        58 

  4.1        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 1 (สร้อยคอ)..................................................        59 

  4.2        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 2 (สร้อยคอยาว)............................................        60 

  4.3        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 3 (สร้อยคอยาว)............................................        61 

  4.4        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 4 (สร้อยคอโชคเกอร์).....................................        62 

  4.5        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 5 (ต่างหู)......................................................        62 

  4.6        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 6 (ต่างหู)......................................................        63 

  4.7        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 7 (ต่างหู)......................................................        63 

  4.8        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 8 (ก าไลข้อมือ)..............................................        64 

  4.9        สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 9 (ก าไลข้อมือ)..............................................        64 

 



ฑ 

ภาพที่                                                                                                                              หน้า 

  4.10       สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่ 10 (เซตแหวน)..............................................        64 

  4.11       เขียนแบบชิน้งานที่ 1...................................................................................        65 

  4.12       เขียนแบบชิน้งานที่ 2...................................................................................        66 

  4.13       เขียนแบบชิน้งานที่ 3...................................................................................        67 

  4.14       เขียนแบบชิน้งานที่ 4...................................................................................        68 

  4.15       เขียนแบบชิน้งานที่ 5...................................................................................        69 

  4.16       เขียนแบบชิน้งานที่ 6...................................................................................        70 

  4.17       เขียนแบบชิน้งานที่ 7...................................................................................        71 

  4.18       เขียนแบบชิน้งานที่ 8...................................................................................        72 

  4.19       เขียนแบบชิน้งานที่ 9...................................................................................        73 

  4.20       เขียนแบบชิน้งานที่ 10.................................................................................        74 

  4.21       เขียนแบบชิน้งานที่ 11.................................................................................        75 

  4.22       เขียนแบบชิน้งานที่ 12.................................................................................        75 

  4.23       กดักรดลวดลาย และฉลุตามแบบที่ได้ออกแบบไว้.........................................         76 

  4.24       ฉลุลวดลายด้านในของชิน้งาน.....................................................................         76 

  4.25       ให้ความร้อนชิน้งาน น ามาเคาะให้ได้รูปทรงโค้ง............................................         77 

  4.26       เชื่อมประกอบชิน้งาน..................................................................................         78 

  4.27       เชื่อมประกอบชิน้งานตามที่ได้ออกแบบไว้.....................................................        78 

  4.28       ชุบสีชิน้งาน...................................................................... ..........................        79 

  4.29       ชุบสีชิน้งาน.................................................................. ..............................        79 

  4.30       ติดมอเตอร์ลงบนชิน้งาน............................................... ...............................        80 

  5.1         ภาพผลงานภาพที่ 1..................................................... ...............................        81 

  5.2         ภาพผลงานภาพที่ 2....................................................................................        82 

  5.3         ภาพผลงานภาพที่ 3....................................................................................        83 

  5.4         ภาพผลงานภาพที่ 4....................................................................................        84 

  5.5         ภาพผลงานภาพที่ 5....................................................................................        85 

 



ฒ 

ภาพที่                                                                                                                              หน้า 

  5.6         ภาพผลงานภาพที่ 6....................................................................................         86 

  5.7         ภาพผลงานภาพที่ 7....................................................................................         87 

  5.8         ภาพผลงานภาพที่ 8....................................................................................         88 

  5.9         ภาพผลงานภาพที่ 9....................................................................................         89 

  5.10       ภาพผลงานภาพที่ 10..................................................................................         90 

  5.11       ภาพผลงานภาพที่ 11..................................................................................         91 

 

    

 

 

      

 



 
 

1 

    บทท่ี 1  

 บทน ำ  

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

          เม่ือย้อนไปถึงสมยัที่ข้าพเจ้ายงัเป็นเด็กมีส่ิงหนึ่งที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข คือการเล่นเคร่ือง
เล่น “ม้าหมุน” เป็นเพียงเคร่ืองเล่นที่หมุนเป็นวงกลม โยกขึน้-ลงไปมา แต่มีความสนุกสนานส าหรับ
วยัเด็ก และเม่ือเติบโตขึน้ข้าพเจ้าไปเที่ยวสวนสนุกมีเคร่ืองเล่นที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย แต่มี
เพียงส่ิงหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือเคร่ืองเล่น “ม้าหมุน” ด้วยลักษณะของ
โครงสร้าง องค์ประกอบต่างๆ สีสัน ลวดลายที่มีความคลาสสิกของเคร่ืองเล่นให้ความรู้สึกถึงความ
เป็นหญิง และม้าที่มีความสง่างาม เม่ือได้เข้าไปสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลจากการเคล่ือนไหวที ช้า 
เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินกับความสวยงามในเคร่ืองเล่นม้าหมุน จึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ข้าพเจ้า
ประทบัใจ  

 
 

ภาพที่ 1.1 Prince Charming Regal Carrousel 

(ที่มา:  https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-
regal-carrousel/) 

 
 
 
 

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
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       ค าว่า “ม้าหมุน” ในตอนแรกนัน้ ได้ถูกใช้ในการอธิบายเกมที่ทหารม้าชาวอาหรับและตุร กีเล่น
กนัในช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นเกมเก่ียวกับการโยนบอลที่ท าจากดินเหนียวปัน้เป็นก้อนกลม ภายใน
ใส่น า้หอม ปาไปมาระหว่างผู้เล่น ต่อมานกัขี่ม้าชาวอิตาเล่ียนมาเห็นเกมชนิดนี ้ และสังเกตเห็นเกม
ที่เล่นนัน้ค่อยข้างดุดนัจึงเรียกเกมนีว่้าสงครามขนาดย่อม หรือ Carosello (ภาพที่ 1.1) ในภาษา
อิตาเล่ียน โดยต่อมานกัขี่ม้าชาวฝรัง่ เศสเห็นเกมนีจ้ึงน าไปเล่นและปรับเปล่ียนกลายเป็นค าว่า ม้า
หมุน (Carousel) จึงเป็นชื่อเรียกเกมที่คนขี่ ม้าเล่นมาถึงปัจจุบันนี  ้ การเล่นเกมแข่งข ันนีอุ้ปกรณ์
ส าหรบัการซ้อมที่ถูกสร้างขึน้มาประกอบไปด้วยม้าไม้ไร้ขา ถูกห้อยลงมาจากแขนที่เชื่อมกับแกน
หมุนตรงกลางจะถูกหมุนโดยมนุษย์,ม้า หรือลา และหลังจากนัน้มีการสร้างม้าหมุน เพื่อความ
บนัเทิงส าหรับเด็ก แทนท่ีจะเป็นเกมการแข่งขนัต ัง้แต่ปี ค .ศ. 1700  เคร่ืองเล่นม้าหมุนนัน้เ ป็นที่
ได้รบัความนิยมและแพร่หลายไปตามงานเทศกาลต่างๆในยุโรปไปถึงฝ่ังอเมริกา   "เคร่ืองเล่นม้า
หมุน"  เป็นเคร่ืองเล่นขนาดใหญ่มีทัง้แบบชัน้เดียว และสองชัน้ ลักษณะหมุนรอบ ไปตามวงกลม 
โยกหน้าหลังขึน้-ลง การเคล่ือนไหวที่ช้าให้ความรู้สึกนุ่มนวล อาจจะเทียบอะไรไม่ได้เลยใน  ด้าน
เทคโนโลยีกับของเล่นในปัจจุบนั เพียงเพราะหมดความน่าตื่นเต้น และความเร้าใจ จึงท าให้ใน
ปัจจุบนั  นีเ้คร่ืองเล่นม้าหมุนไม่มีให้เห็นเป็นจ านวนมากนกัจะมีอยู่ในสวนสนุกบางแห่งเท่านัน้ แต่
ยงัคงเป็นที่นิยมใน    หมู่คนทุกกลุ่มที่มาเที่ยวสวนสนุก ด้วยลักษณะโครงสร้าง สีสันการเคล่ือนไหว
ที่เป็นเอกลักษณะ มีความ คลาสสิกและสง่างาม    
        ข้าพเจ้าในฐานะนักออกแบบต้องการถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง  จาก
ความงามของ ”เคร่ืองเล่นม้าหมุน” การสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเคร่ืองเล่นท าให้เกิดความ รู้สึก
ถึงความเป็นเทพนิยายแฟนตาซี ด้วยลักษณะโครงสร้างที่มีความย่ิงใหญ่ตระการตา ลวดลายที่มี
ความอ่อนช้อย หรูหรา และสีสัน ที่ให้ความสดใส สนุกสนาน  ม้าที่เป็นเสมือนพาหนะของเจ้าหญิง
ด ัง่ในเทพนิยายที่มีการเคล่ือนไหวที่ ช้าโยก หน้าหลังขึน้-ลงให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล  น ามาสร้างสรรค์
เป็นผลงานเคร่ืองประดับที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิงในความงามของเคร่ืองเล่นม้าห มุนที่
ส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่    
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน     
         สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับที่ ถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง จากความ
งามของ”เคร่ืองเล่นม้าหมุน” ที่มีบรรยากาศเสมือนเทพนิยายแฟนตาซี ด้วยลักษณะของโครงสร้าง  
ลวดลาย ที่มีความย่ิงใหญ่ ตระการตา ท าให้เกิดเป็นจินตนาการและความสุข สีสันที่มีความสดใส 
แสดงออกถึงความสนุกสนานความเป็นแฟนตาซี และม้าซึ่งเปรียบเสมือนพาหนะของเจ้าหญิงด ั่ง
ในเทพนิยาย    
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           น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดับที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นจินตนาการ เทพ
นิยายแฟนตาซี และความสนุกสนาน ความเป็นผู้หญิงในเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ให้ความสง่าง ามแ ก่
ร่างกายและส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่    
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำของโครงงำน    

      1.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัเคร่ืองเล่นม้าหมุน    
      1.3.2 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเคร่ืองเล่นม้าหมุน และความเป็นเทพนิยายแฟนตาซี 
               1.3.2.1 ศึกษาสีสัน ลักษณะเด่นโครงสร้างม้าหมุน 
               1.3.2.2 วิเคราะห์ความเป็นจินตนาการ เทพนิยายแฟนตาซี  
      1.3.3 ศึกษาขนาดของเคร่ืองประดบับนพืน้ที่ร่างกายที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ   
      1.3.4 ศึกษาเทคนิค วสัดุในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัให้สอดคล้องกบัแนวความคิด   
 
1.4 วิธีกำรศึกษำ  

    1.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประวตัิเคร่ืองเล่นม้าหมุน จากหนงัสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
    1.4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จาก เคร่ืองเล่นม้าหมุน จากหนงัสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
    1.4.3 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ เพื่อสอดคล้องกบัแนวความคิด ขนาด สัดส่วนเม่ือ       
             อยู่บนร่างกาย 
    1.4.4 ศึกษา และทดลองวสัดุที่เหมาะสมกบัชิน้งาน และทดลองท าต้นแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ   

           ได้รบัผลงานเคร่ืองประดับเคร่ืองประดบัที่ถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกของความเป็นผู้หญิง 
จากความงามของ ”เคร่ืองเล่นม้าหมุน” ที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นจินตนาการแฟนตาซี ด้วย
ลักษณะของโครงสร้าง ลวดลายที่แสดงถึงความรู้สึกตระการตา และสีสันที่มีความสดใสดัง่ในเทพ
นิยาย และการเคร่ือนไหวที่โยกขึน้-ลงเสมือนการควบม้า น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดับ
บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิงในเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ให้ความสง่างามแก่ร่างกายและส่งเส ริม
ความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่   
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บทท่ี 2 
กำรรวบรวมข้อมูลและกำรศึกษำข้อมูล   

2.1 กำรทบทวนวรรณกรรม 

           2.1.1 ประวตัิความเป็นมา “เคร่ืองเล่นม้าหมุน” 

                   “ม้าหมุน” ในตอนแรกถูกเรียกเพื่อเป็นตวัแทนของเกมที่ทหารม้าชาวอาหรับและตุร กี

เล่นกนั ในช่วง ศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นเกมที่เหล่าทหารม้าเล่นกนับนหลังม้า โดยการเล่มเกมทหาร

ม้าเหล่านัน้ จะว่ิงเป็นวงกลมขณะที่ก าลังโยนลูกดินที่ถูกปัน้เป็นก้อนกลมมีการใส่น า้หอมเอาไว้

ข้างใน โดยโยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะในการขี่ม้าที่ดี ซึ่งการเล่นเกมนี ้

ค่อนข้างดุด ันท าให้ชาวอิตาเล่ียนเรียกเกมชนิดว่าสงครามขนาดย่อย (Carosello ในภาษา

อิตาเล่ียน) ในช่วงศตวรรษที่ 15 ชาวฝรัง่เศสได้ท าสงครามกับชาวตุรกีเห็นเกมชนิดนี ้ จึงน าเกมนี ้

กลับมาเล่นและต่อยอดในทางของตนเองที่ มีชื่อเรียกในภาษาฝรัง่เศส ว่า Carousel  “ม้าหมุน” ซึ่ง

ใช้เรียกกนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั การเล่นเกมแข่งขนันีมี้อุปกรณ์ส าหรับการซ้อมที่ถูกส ร้าง

ขึน้มา ประกอบไปด้วยม้าไม้ไร้ขาและถูกห้อยลงมาจากแขนที่ เชื่อมกับแกนหมุนตรงกลาง จะถูก

หมุน โดยมนุษย์ ม้าหรือลาในขณะที่หมุนอยู่นัน้ ทหารม้าที่น ัง่อยู่บนม้าไม้จะท าการฝึกฝนทักษะ 

เช่น แทงหอกให้เข้าวงแหวนที่เตรียมไว้ หรือผู้ขี่จะต้องเคาะและดนัหมวกของผู้ที่ ยืนอยู่ (ภาพที่  

2.1-2.2) 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.1 History of the Carousel (1) 

(ที่มา: http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-

rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/) 

 

http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/
http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/
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ภาพที่ 2.2 History of the Carousel (2) 

( ที่มา : http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-

rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/ ) 

 

          ม้าหมุน ของชาวฝรัง่เศษเป็นที่ดึงดูดผู้คนให้มีสนใจเพราะพวกเขาคิดว่ามนัน่าสนุก จึงมีการ

สร้างม้าหมุนเพื่อจุดประสงค์ของความสนุก แทนท่ีจะเป็นเกมการแข่งขนัในช่วงปลายหลัง ค.ศ. 

1700 ม้าหมุนนัน้ก็ได้ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปตามงานเทศกาลต่างๆในยุโรป แต่ขนาด

ของม้าหมุนนัน้ยงั ถูกจ ากดัไว้เนื่องด้วยแกนกลางยงัต้องใช้ส่ิงมีชีวิตในการหมุนอยู่ ซึ่งในปี ค.ศ 

1861  Thomas Bradshaw ได้เปิดตวัเคร่ืองหมุนที่ใช้ไอน า้เป็นพลังงานหลัก และเป็นการเข้าสู่ ยุค

ทองของม้าหมุนนับต ัง้แต่บดันัน้ ซึ่งผู้ผลิตแรกๆของม้าหมุนนัน้คือ Gustav Dentzel (ภาพที่ 2.3)  

โดยม้าหมุนของเขานัน้มีชื่อเสียงโด่งดงัและได้รบัการยอมรบัไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามของม้า 

และความสเถียรของเคร่ืองยนต์ (ภาพที่ 2.4-2.5) 
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ภาพที่ 2.3 GUSTAV DENTZEL  

(ที่มา: http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-

rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/)  

 

 

 

ภาพที่ 2.4 Dentzel Carousel 

(ที่มา: http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-

rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/) 

http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/
http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/
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ภาพที่ 2.5 Dentzel Carousel at Children's Museum Indianapolis 

 (ที่มา: http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-

history-of-the-carousel/ )  

 

       ในภายหลังที่มีการพ ัฒนาทางเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ ม้าหมุนก็ได้รับการพ ัฒนามากขึน้และมี

ฟังค์ช ัน่ต่างๆ จนถึงปัจจุบนั เช่น การขยบัขึน้ลงของตวัม้าในขณะที่หมุนไปรอบๆ และมีการเพิ่ม

สัตว์เข้าไปแทนที่จะเป็นม้าเพียงอย่างเดี ยว บ้างก็เป็นสัตว์จากสวนสัตว์ ไปจนถึงสัตว์ใน

จินตนาการ  (ภาพที่ 2.6-2.7) 

  

 

ภาพที่ 2.6 Glen Echo Park’s pride, the Dentzel Carouse , circa 1921  

(ที่มา: http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-

rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/) 

http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-history-of-the-carousel/
http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-history-of-the-carousel/
http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/
http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/
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ภาพที่ 2.7 : The Dentzel Carousel in the Children's Zoo at San Francisco Zoo  

(ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dentzel_Carousel_at_SF_Zoo_interior_3  ) 

 

          ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เกิดเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะซึ่ง เป็นเคร่ืองเล่นที่มีความน่ าตื่นเต้น และมี

ความ สนุกสนานมากกว่า ท าให้เคร่ืองเล่นม้าหมุนถูกลดคุณค่ากลายเป็นเพียงแค่ “ของเล่นของ

เด็ก” เพียงเพราะ หมดความน่าตื่นเต้น และความเร้าใจ ด้วยปัจจยัหลายๆอย่างท าให้ยุคสมัยของ

คนสร้างม้าหมุนก็ได้จบลง  ถึงแม้ว่าเคร่ืองเล่นม้าหมุนจะถูกสร้างขึน้เม่ือช่วงที่เศรษฐกิจดีขึน้ แต่

เคร่ืองเล่นม้าหมุนก็ไม่ได้ถูกท าขึน้ อย่างพิถีพิถันด้วยมือเหมือนเดิม แต่กลับถูกสร้างขึน้ด้วย

อะลูมิเนียมและไฟเบอร์ขึน้มาแทน ท าให้เคร่ือง เล่นม้าหมุนไม่ได้รับความนิยม แต่มีการอนุรักษ์

เคร่ืองเล่นม้าหมุนไว้ที่พิพิธภณัฑ์ม้าหมุนนานาติ (ภาพที่ 2.8-2.9) 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dentzel_Carousel_at_SF_Zoo_interior_3
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ภาพที่ 2.8 Carousel At International Museum of Carousel Art  (1)  

(ที่มา: http://www.flickriver.com/photos/mareboy/tags/internationalmuseumofcarouselart/ )  

 

 
1 

ภาพที่ 2.9 Carousel At International Museum of Carousel Art  (2) 

(ที่มา: http://www.flickriver.com/photos/mareboy/tags/internationalmuseumofcarouselart/)  

2 

 

            

                                                                 

              1 International Museum of Carousel Art, and Fantasy  Island Carousel History.(2011The History of the Carousel, 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-
the-history-of-the-carousel/ 
               2 The International Independent Showmen’s Museum.(2015) History of The Carousel, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2559, เข้า ถึงได้จาก http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-rides/tracing-the-roots-of-

the-carousel/ 

http://www.flickriver.com/photos/mareboy/tags/internationalmuseumofcarouselart/
http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-history-of-the-carousel/
http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-history-of-the-carousel/
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2.1.2 ลักษณะของเคร่ืองเล่นม้ำหมุน (ภาพที่ 2.10)      

 

            

ภาพที่ 2.10 ลักษณะเคร่ืองเล่นม้าหมุน     

 (ที่มา: http://www.madehow.com/Volume-4/Carousel.htm )    

 

โครงสร้ำง    

- ลักษณะโครงสร้างภายนอก หรือหลังคาคล้ายเต็นท์ที่มาจากละครสัตว์ (ภาพที่ 2.11) 

  
 

               ภาพที่ 2.11 เต็นท์ละครสัตว์ 

     (ที่มา: http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/circus-tent-clip-art-

130763/#.WGywnFOLTcc) 

 

http://www.madehow.com/Volume-4/Carousel.htm
http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/circus-tent-clip-art-130763/#.WGywnFOLTcc
http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/circus-tent-clip-art-130763/#.WGywnFOLTcc
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- แกนหมุนตรงกลางและแขนยืนออกมาถูกปักไว้กลางล าต ัวของม้า หรือสัตว์อ่ืนๆ   

- หลังคามีลักษณะเป็นทรงสูง มกัมีธงหรือสัญลักษณ์ต่างๆอยู่บนยอด    

- ขอบหลังคา และแกนหมุนตรงกลางถูกตกแตกด้วยลวดลายที่มีความละเอียดอ่อน ช้อย 

และถูกตกแต่งด้วยไฟดวงเล็กต่อกนัจนเป็นเส้น  มีช่องไฟที่เว้นระยะเท่ากนั  

- สีสันมีความสดใส และแสงสีทองระยิบระยบัจากดวงไฟ 

ม้ำ และสัตว์ชนิดอ่ืน  

- ม้า และสัตว์ต่างๆ ล าตวัถูกปักด้วยเสาที่ เชื่อมกับแกนหมุนตรงกลางท่าทางของม้า และ

สัตว์ชนิดอ่ืน อยู่ในลักษณะของการเคล่ือนไหว ถูกตกแต่งด้วยอาน ดอกไม้และส่ิงของต่างๆ 

มีความสง่างามและเสมือนจริง (ภาพที่ 2.12) 

         
 

ภาพที่ 2.12  ลักษณะท่าทางม้าหมุน 

(ที่มา: https://www.pinterest.com/swiftstorm/coloring-pages-advanced-carousel-

horses/) 

 

                 เคร่ืองเล่นม้าหมุนเป็นเคร่ืองเล่นที่มีความเป็นผู้หญิง ด้วยลักษณะของ โครงสร้าง 

ลวดลายที่มีความอ่อนช้อย ผสมผสานด้วยลวดลายดอกไม้ต่างๆ สีสันของเคร่ืองเล่นม้าห มุนมี

ความสดใสและมีสีทอง มีแสงระยิบระยบัจากดวงไฟ และม้าที่มีความสง่างามซึ่งเป็นพาหนะของ

เจ้าหญิงเจ้าชายดั่งในเทพนิยาย  ท าให้เกิดเป็นจินตนาการ ความรู้สึกถึงบรรยากาศความ

สนุกสนาน ความเป็นเทพนิยายแฟตาซี    

 

 

https://www.pinterest.com/swiftstorm/coloring-pages-advanced-carousel-horses/
https://www.pinterest.com/swiftstorm/coloring-pages-advanced-carousel-horses/
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2.2 เคร่ืองเล่นม้ำหมุนท่ีข้ำพเจ้ำประทับใจ (ภาพที่ 2.13) 

At Magic Kingdom Park in Walt Disney World Resort 

  

 

ภาพที่ 2.13 Prince Charming Regal Carrousel 

(ที่มา: http://fineartamerica.com/featured/prince-charmings-regal-carousel-cynthia-

fauci.html) 

 

          2.2.1 ประวัติ Prince Charming Regal Carrousel  

                 เคร่ืองเล่นม้าหมุน  Prince Charming Regal Carrousel (พริน้ซ์ ชามม่ิง รีเกิล แคระ

เซิลซ์) ถูกสร้างให้สอดคล้องกับธีมที่มีชื่อว่า Magic Kingdom (อณาจกัรเวทย์มนต์)แสดงถึง เ ป็น

แฟนตาซีแลนด์ ที่สวนสนุกวอลท์ ดิสนีย์ ถูกสร้างขึน้ในปี 1917 โดยบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ

สหรฐัอเมริกา ปัจจุบนัต ัง้อยุ่ที่ Walt Disney World Resort (วอลท์ ดิสนี่ย์ เวิล์ด รีสอร์ท) ฟลอริดา,  

ประเทศสหรฐัอเมริกา (ภาพที่ 2.14) 

 

http://fineartamerica.com/featured/prince-charmings-regal-carousel-cynthia-fauci.html
http://fineartamerica.com/featured/prince-charmings-regal-carousel-cynthia-fauci.html
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ภาพที่ 2.14 Magic Kingdom, Walt Disney World Resort 

(ที่มา: http://www.floridageekscene.com/local/theme-parks/ ) 

 

          เคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal (พริน้ซ์ ชามม่ิง รีเกิล) ได้รบัแรงบนัดาลใจมา

จากนิทานดิสนีย์ที่ มีความเป็นนิทานแฟนตาซี เดิมนัน้เชื่อว่ามาจากนิทานเร่ืองซินเดอเรล่า โดย

ลักษณะภายนอกรูปทรงคล้ายปราสาท (ภาพที่  2.15) ภายในเคร่ืองเล่นม้าจะถูกทาด้วยสีขาว

ทัง้หมด และตกแต่งด้วยโล่ อาน ดอกไม้ (ภาพที่ 2.16) บริเวณรอบนอกบนหลังคาบอกเล่าเร่ืองราว

ของนิทาน ด้วยรูปภาพเจ้าหญิง เจ้าชายจากนิทานดิสนีย์ สัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเป็นนิทาน

แฟนตาซี เหมือนการได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับตวัละคร  

http://www.floridageekscene.com/local/theme-parks/
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ภาพที่ 2.15  Prince Charming Regal (1) 

(ที่มา: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel/) 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 Prince Charming Regal (2) 

(ที่มา: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel/) 

3 

 

                                                                 

              3 The Disney Wiki. Prince Charming Regal Carrousel, เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

http://disney.wikia.com/wiki/Prince_Charming_Regal_Carrousel#References 

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
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2.3 วิเครำะห์เคร่ืองเล่นม้ำหมุนจำกควำมประทับใจ   

       2.3.1 วิเครำะห์บรรยำกำศ ความรู้สึกที่แสดงถึงความเป็นเจ้าหญิงในจินตนาการ (ภาพที่ 

2.17-2.19)  

  

 

ภาพที่ 2.17  วิเคราะห์บรรยากาศ Prince Charming Regal Carrousel (1) 

(ที่มา: http://magicalfanaticism.tumblr.com/post/138048871061/magicalfanaticism-

prince-charming-regal) 

 

     

 

ภาพที่ 2.18 วิเคราะห์บรรยากาศ Prince Charming Regal Carrousel (2) 

(ที่มา: Vhttps://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel/) 

http://magicalfanaticism.tumblr.com/post/138048871061/magicalfanaticism-prince-charming-regal
http://magicalfanaticism.tumblr.com/post/138048871061/magicalfanaticism-prince-charming-regal
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ภาพที่ 2.19 วิเคราะห์บรรยากาศ Prince Charming Regal Carrousel (3) 

(ที่มา: http://incolors.club/collectionddwn-disney-world-prince-charming-regal-

carrousel.htm) 

 

  เคร่ืองเล่นม้าหมุน  Prince Charming Regal ให้ความรู้สึกถึงความเ ป็นผู้หญิง ด้วย

ลักษณะโครงสร้ายภายนอกของเคร่ืองเล่นคล้ายปราสาท และบรรยากาศข้างหลังเป็นปราสาท ท า

ให้ดูมีความย่ิงใหญ่ตระการตา ภายในประกอบด้วยม้าหมุนสีขาวทัง้หมด ม้าที่เสมือนเป็นพาหนะ

ของเจ้าหญิง โดยอ้างอิงจากภาพยนตร์ซินเดอเลร่า (ภาพที่ 2.20) เคร่ืองเล่นมีสีสันทีส่ดใสความ

เป็นแฟนตาซี ลวดลายมีความหรูหราจากลายเจ้าหญิงในเทพนิยายต่างๆ มีแสงไฟระยิบระยบั ให้

ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าหญิง การเข้าไปท่องอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ  

  

 

ภาพที่ 2.20  ฉากจากภาพยนตร์ซินเดอเลร่า ก าลังขี่ม้า  

(ที่มา: http://xpo.castsheet.com/epic-films-coming-in-2014/) 

 

http://incolors.club/collectionddwn-disney-world-prince-charming-regal-carrousel.htm
http://incolors.club/collectionddwn-disney-world-prince-charming-regal-carrousel.htm
http://xpo.castsheet.com/epic-films-coming-in-2014/
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แผนผังแสดงลักษณะเด่นเคร่ืองเล่นม้ำหมุน  

Prince Charming Regal Carrousel  

แบ่งออกเป็น 3 ช ัน้ (ภาพที่ 2.21) 

- โครงสร้างภายนอก (หลังคาโดม) 

- โครงสร้างภายใน (เคร่ืองเล่นม้าหมุน) 

- ม้าหมุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 แผนผังแสดงลักษณะเคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal Carrousel 
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            2.3.2 วิเครำะห์ลักษณะเด่นทำงโครงสร้ำง 

     วิเครำะห์โครงสร้ำงภำยนอก   

               โครงสร้างภายนอกหลังคาลักษณะเป็นโดมทรงสูงทับกันสองชัน้ มียอดแหลมฐานเ ป็น

ทรงแปด เหล่ียม (ภาพที่ 2.22) ขอบหลังคาแปดเหล่ียมมีลักษณะเป็นเส้นโค้งหยักมีเสาขนาด เล็ก

ยอดแบ่งออกเป็น สามแฉกเรียงกนับนขอบของโครงสร้างภายนอก และมีผ้าใบรูปทรงโค้ด เป็นซี่

ห้อยลงมาจากขอบหลังคา (ภาพที่ 2.23) ให้ความรู้สึกมีความย่ิงใหญ่ สง่างาม ตะการตาเสมือนใน

เทพนิยาย 

   

 

 

ภาพที่ 2.22  วิเคราะห์โครงสร้าง Prince Charming Regal Carrousel 

(ที่มา: http://magicalfanaticism.tumblr.com/post/138048871061/magicalfanaticism-

prince-charming-regal) 

http://magicalfanaticism.tumblr.com/post/138048871061/magicalfanaticism-prince-charming-regal
http://magicalfanaticism.tumblr.com/post/138048871061/magicalfanaticism-prince-charming-regal
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ภาพที่ 2.23 ขอบหลังคา Prince Charming Regal Carrousel  

(ที่มา: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal- carrousel/) 

 

วิเครำะห์โครงสร้ำงภำยในเคร่ืองเล่นม้ำหมุน  

  

 

ภาพที่ 2.24 วิเคราะห์โครงสร้าง Prince Charming Regal Carrousel (1) 

(ที่มา: http://photographingdisney.blogspot.com/2015/08/prince -charming-regal-

carousel.html) 

 

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-%20carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-%20carrousel/
http://photographingdisney.blogspot.com/2015/08/prince-charming-regal-carousel.html
http://photographingdisney.blogspot.com/2015/08/prince-charming-regal-carousel.html
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         มีลักษณะเป็นทรงกลมมีแกนหมุนตรงกลาง มีเสาลักษณะเป็นเกลียวปักกลางล าต ัวม้ าอ ยู่

ระหว่างหลังคากบัพืน้ด้านล่าง (ภาพที่ 2.24-2.25)  หลังคาแทบด้านบนมีลักษณะเป็นชัน้ทับซ้อน 

รูปทรงโค้งเป็นคล่ืนมียอดโค้งหยกัคล้ายหัวเสาด้านบนขนาบข้างด้วยหัวสิงโตทัง้สองข้าง (ภาพที่

2.26)  ถูกค ัน้กลางด้วยแท่งส่ีเหล่ียมลักษณะคล้ายรูปทรงหวัเสาเป็นชัน้ทบัซ้อน (ภาพที่ 2.27) ให้

ความรู้สึกทีห่รูหรา สง่างามดัง่ในเทพนิยายแฟตาซี 

   

 

ภาพที่ 2.25 วิเคราะห์โครงสร้าง Prince Charming Regal Carrousel (2) 

(ที่มา: http://wdwpics.blogspot.com/2008_06_01_archive.html) 

 

   

 

ภาพที่ 2.26 โครงสร้างเคร่ืองเล่นม้าหมุน (1) 

(ที่มา http://www.onlywdworld.com/2010/09/story-of-cinderella-as-told-on-carousel.html) 

 

http://wdwpics.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
http://www.onlywdworld.com/2010/09/story-of-cinderella-as-told-on-carousel.html
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ภาพที่ 2.27 โครงสร้างเคร่ืองเล่นม้าหมุน (2) 

(ที่มา http://www.onlywdworld.com/2010/09/story-of-cinderella-as-told-on-carousel.html) 

 

           2.3.3 วิเครำะห์ม้ำหมุน  

         ม้าหมุนอยู่ในท่าทางของการเคล่ือนไหว มีขนาดตวัและกล้ามเนือ้สมจริง ผมและหางเป็น

เส้นหยกัมีลักษณะการพริว้ไหวให้ความรู้สึกที่เสมือนการขี่ม้าจริง (ภาพที่ 2.28) 

    

 

ภาพที่ 2.28 วิเคราะห์ม้าหมุน (1) 

(ที่มา: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel/)  

 

http://www.onlywdworld.com/2010/09/story-of-cinderella-as-told-on-carousel.html
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/


 
 

22 

ตวัของม้าหมุนมีสีขาวถูกปักด้วยเสาเกลียวอยู่กลางล าตวั ผมและหางมีสีเทาผสมขาว ปากมีสีเทา

ไล่ระความอ่อนไปจนถึงใบหน้าที่มีสีขาว ล าตวัถูกตกแต่งด้วย โล่ อานที่มีสีสันถูกตดัด้วยขอบ สี

ทอง และพู่สีทองบนใบหน้า (ภาพที่ 2.29) บางตวัถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสดใสตดักับสีทอง

และสีขาวของตวัม้า (ภาพที่ 2.30) เท้าทัง้สีข้างเป็นสีด าตดัด้วยขอบสีทอง ให้ความรู้สึกถึงค วาม

แข็งแกร่ง ความสง่างามในรูปแบบของม้าเจ้าหญิง เจ้าชายในนิทาน 

      

 

ภาพที่ 2.29 วิเคราะห์ม้าหมุน (2) 

(ที่มา: https://www.pinterest.com/explore/carousel-horses/) 

 

   

 

ภาพที่ 2.30 วิเคราะห์ม้าหมุน (3)  

(ที่มา: https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-

at-magic-kingdom-park) 

           

https://www.pinterest.com/explore/carousel-horses/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-at-magic-kingdom-park
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-at-magic-kingdom-park
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          2.3.4 วิเครำะห์ลวดลำย 

          ลวดลายบนหลังคาโครงสร้างภายนอกแบ่งเป็นช่องรูปสามเหล่ียม แกนหมุนตรงกล างมี

ลวดลายสามเหล่ียม ด้านล่างถูกตกแต่งด้วยกระจกขอบด้วยบนเป็นเส้นโค้ก ถูกค ัน้กลางด้วยเสาสี

ขาว ให้ความรู้สึกหรูหรา อะลังการในรูปแบบของปราสาทในเทพนิยาย  (ภาพที่ 2.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.31 วิเคราะห์ลวดลาย (1) 

(ที่มา: https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel/) 

 

          ลวดลายบทแถบหลังคาของเคร่ืองเล่นม้าหมุนถูกตกแต่งด้วยฉากเจ้าหญิงและเจ้าชายใน

เทพนิยาย ถูกล้อมรอบด้วยกรอบสีทองที่มีลวดลายอ่อนช้อยคล้องไปตามรูปให้ความรู้สึกอ่อนช้อย 

หรูหราของลวดลาย ในรูปแบบเจ้าหญิงในเทพนิยาย (ภาพที่ 2.32)  

 

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
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ภาพที่ 2.32 วิเคราะห์ลวดลาย (2) 

(ที่มา: http://www.onlywdworld.com/2010/09/story-of-cinderella-as-told-on-carousel.html ) 

 

           หลังคาของเคร่ืองเล่นม้าหมุน ลวดลายลักษณะเป็นเส้นโค้งเป็นชัน้ มียอดตรงกลางคล้าย

หัวเสา ขนาบข้างด้วยหัวสิงโต ขอบด้านล่างถูกสลับกันด้วยรุปทรงคล้ายหัวเสาและดวงไฟ มี

ลักษณะเป็นเส้นหยกั   ด้วยลักษณะของลวดลายที่เป็นเส้นโค้งทบัซ้อนกนัเป็นชัน้ และเส้นหยกัตรง

ขอบของเคร่ืองเล่นเกิดเป็นความรู้สึกตระการตา (ภาพที่ 2.33)  

   

   

 

ภาพที่ 2.33 วิเคราะห์ลวดลาย (3) 

(ที่มา: http://guide2wdw.com/magic-kingdom/attractions/prince-charming-regal-

carrousel/) 

 

http://www.onlywdworld.com/2010/09/story-of-cinderella-as-told-on-carousel.html
http://guide2wdw.com/magic-kingdom/attractions/prince-charming-regal-carrousel/
http://guide2wdw.com/magic-kingdom/attractions/prince-charming-regal-carrousel/


 
 

25 

ลวดลายในเคร่ืองเล่นตกแต่งด้วยดวงไฟสีเหลืองออกส้ม ตามขอบ ลวดลาย เส้นโค้งต่างๆ เกิดแสง

ไฟระยิบระยบัสร้างความรู้สึกที่หรูหรา ตื่นตาตื่นใจ (ภาพที่ 2.34) 

    

 

   
 

ภาพที่ 2.34 วิเคราะห์ลวดลาย (4) 

(ที่มา: https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-

at-magic-kingdom-park/ ) 

 

 

 

 

 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-at-magic-kingdom-park/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-at-magic-kingdom-park/
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         2.3.5 วิเครำะห์สีสันเคร่ืองเล่นม้ำหมุน 

              เคร่ืองเล่นมีสีสันที่สดใส โดยสีที่เห็นเด่นชดัคือ สีชมพู ฟ้า ทอง และม้าที่มีขาว  สีของแถบ

บนหลังคา แกนหมุนตรงกลางและการตกแต่งบนล าตวัม้า มีการจบัคู่สีที่ตดักนั ชมพู ฟ้า ทอง ฟ้า 

แดง น า้เงิน ให้ความรู้สึกสนุกสนาน  ผสมกบัการต ัดสีของลวดลายด้วยสีทอง และสีขาว มีการ

ตกแต่งด้วยดวงไฟสี เหลืองอมส้ม ที่มีความระยิบระยับให้ความรู้สึกหรูหรา ความเป็นนิยาย 

แฟนตาซี (ภาพที่2.35-2.36) 

 

 

ภาพที่ 2.35  วิเคราะห์สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน (1) 

 

 

 

ภาพที่ 2.36 วิเคราะห์สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน (2) 

(ที่มา : https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel/) 

 

 

https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel/
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             2.3.6 วิเครำะห์กำรเคล่ือนไหว 

              ทิศทางการเคล่ือนไหวมีการหมุนเป็นรอบวงกลม ตวัม้ามีการโยกขึน้-ลงหน้าหลัง ด้วย

ลักษณะของการหมุนเป็นวงกลมที่มีความช้า เม่ือมองโดยภาพรวมและนัง่อยุ่บนบนม้าที่โยกขึ น้ลง

จึงเกิดความรู้สึกถึงจังหวะการขึน้-ลงเสมือนการควบม้ามากกว่าการเคล่ือนไหวที่หมุนรอบเ ป็น

วงกลม (ภาพที่ 2.37-2.38)  

 

 

ภาพที่ 2.37  วิเคราะห์การเคล่ือนไหว (1) 

(ที่มา: https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-

at-magic-kingdom-park/&usg=ALkJrhiGLBIiEEaUFUOQUc1L2LBde4oVUA) 

 

 

 

ภาพที่ 2.38 วิเคราะห์การเคล่ือนไหว (2) 

(ที่มา: http://www.wdwtourguide.com/disney-parks/magic-kingdom/prince-charming-

regal-carrousel) 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-at-magic-kingdom-park/&usg=ALkJrhiGLBIiEEaUFUOQUc1L2LBde4oVUA
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2010/10/prince-charming-regal-carrousel-at-magic-kingdom-park/&usg=ALkJrhiGLBIiEEaUFUOQUc1L2LBde4oVUA
http://www.wdwtourguide.com/disney-parks/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel
http://www.wdwtourguide.com/disney-parks/magic-kingdom/prince-charming-regal-carrousel
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2.4 กำรวิเครำะห์เคร่ืองเล่นม้ำหมุน Prince Charming Regal Carrousel  (ตารางที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1  การวิเคราะห์เคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal Carrousel 

เคร่ืองเล่นม้ำหมุน ควำมรู้สึก 

บรรยากาศ   
โครงสร้างภายนอก , ภายใน  

 
 

 
 

หรูหรำ สง่ำงำม อะลังกำร ตื่นตำ ตื่นใจ 

มีค วาม ย่ิง ใหญ่ เที ยบเคี ยง ค วามเ ป็น
ปราสาท แสงระยิบระยับในความเป็น เจ้ า
หญิง 
ภายนอก  
– หลังคาโดมสองชัน้ฐานแปดเหล่ียม 
เป็นชัน้ทบัซ้อน   
ภายใน 
 – เคร่ืองเล่นมีลักษณะเป็นวงกลามหลังคา 
ลักษณะขอบโค้งเป็นคล่ืนรอบหลังคาถูก
คนักลางด้วยรูปทรงสีเหล่ียมคล้ายหวัเสา 

ม้าหมุน  

 
 

ตระกำรตำ 

มีความเสมือนจริง ในเร่ืองของขนาดตัว 
แล ะ กล้ าม เนื อ้  อ ยู่ ในท่ าทาง ของ การ
เคล่ือนไหวในขณะที่ ว่ิง  ล าต ัวถูกตกแต่ง
ด้วยโล่ อาน ดอกไม้  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

เคร่ืองเล่นม้ำหมุน ควำมรู้สึก 

ลวดลาย 

  
 

อ่อนช้อย หรูหรำในรูปแบบเทพนิยำย 
มีค วามล ะ เ อียด เ ป็นซี่  ข อบรอบนอ ก
ลักษณะโค้งเป็นคล่ืน  

  

 การเคล่ือนไหว   

 
 

ช้ำ มีจังหวะกำรโยก   

หมุนรอบเป็นวงกลม  มีจงัหวะการขึน้-ลง 
เสมือนการควบม้าในขณะที่ม้าว่ิง  

   

สีสัน   
 

สดใสมีควำมเป็นแฟนตำซี   

มีสีสันที่สดใส สีที่เห็นเด่นชดั ชมพู ฟ้า ขาว 
ทอง  มีการใช้สีคู่ตรงข้ามตดักนักับสีทองที่
มีความหรูหราให้ความรู้สึกถึงความเป็น 
แฟนตาซี 
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30%

30%

25%

15%

ควำมประทับใจในเคร่ืองเล่นม้ำหมุน

PRINCE CHARMING REGAL CARROUSEL

โครงสร้าง บรรยากาศ สีสัน สีสัน การเคล่ือนไหว

สรุปกำรวิเครำะห์เคร่ืองเล่นม้ำหมุน  

          จากการวิเคราะห์ความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal Carrousel  

พบว่าลักษณะของโครงสร้างทรงโดมสูง ฐานเป็นชัน้ทับซ้อนกันแสดงออกถึงความอะลังการ 

เทียบเคียงความเป็นปราสาท ม้าซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพาหนะของเจ้าหญิงอยู่ในท่าทางของ การ

เคล่ือนไหว และสีสันสดใสตัดกันกับสีทองที่มีความหรูหรา มีความเป็นแฟนตาซี และ การ

เคล่ือนไหวโยกขึน้-ลงเสมือนจงัหวะการควบม้า แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิง ความจินตนาการ

ในเคร่ืองเล่นม้าหมุน  Prince Charming Regal Carrousel โดยมีการจัดเปอร์เซ็นจากความ

ประทบัใจในเคร่ืองเล่นที่น าไปใช้ใน การออกแบบเคร่ืองดงันี ้ (ภาพที่ 2.39)  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ภาพที่ 2.39 การจดัเปอร์เซ็นความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุน  

Prince Charming Regal Carrousel 
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2.5 ตำรำงวิเครำะห์ทัศนธำตุ (ตารางที่ 2.2-2.5)   

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและภายใน  

ควำมหรูหรำ อะลังกำร ทัศนธำตุ 
โครงสร้ำงภำยนอก 

ทรง โดมสอง ชัน้  ยอด
แหลม ฐานแปดเหล่ียม 

 
 
 
 

โครงสร้ำงภำยนอก 

ฐานหลังคาลักษณะเป็น
แผ่นชัน้ทบัซ้อน 

 
  

 
 

โครงสร้ำงภำยนอก 
ฐ า น ห ลั ง ค า เ ป็ นแท่ ง
ปลายแยกออกเป็นส าม
แฉล้อมรอบฐาน 
 

 

  

โครงสร้ำงภำยใน 
ขอบหลังคาทรงโค้งเป็น
คล่ืนมียอดโค้ง 

 
 

โครงสร้ำงภำยใน 

ขอบหลั ง ค าด้ า น ล่ า ง
ลักษณะโค้งหยกั 

 

 
 

โครงสร้ำงภำยใน 

ทรงหวัเสาเป็นชัน้ทบัซ้อน   
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ตารางที่ 2.3  การวิเคราะห์ลักษณะม้าหมุน                   

ตระกำรตำ ทัศนธำตุ 

มีค วามส มจ ริง ใน เร่ือง
สั ด ส่ วนแล ะ มี เ ส้นของ
กล้ามเนือ้ 

 

         
 

ผ ม ม้ า ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
เส้นหยกั มีความพริว้ ไหว 
เสมือนจริง 

 

 
 

ลั ก ษณ ะ ล า ต ั ว ม้ า ถูก
ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย โ ล่  อ า น 
ดอกไม้ 
 

 

          
 

ท่าทางการเคล่ือนไหว ขา
มีลักษณะยกขึน้เหมือน
ในขณะที่ม้าว่ิง  ลักษณะ
ล าตวัด้านหน้าเชิดขึน้  

 

 
 

เสาเกลียวเชื่อมกับแกน
หมุนตรงปักกลางล าต ัว
ม้า มีลักษณะหมุนรอบ
เป็นวงกลม โยกขึน้-ลง 
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ตารางที่ 2.4  การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว 

นุ่มนวล ทัศนธำตุ 

หมุนเป็นวงกลม  

 
 

มีจงัหวะการโยกขึน้-ลง  

           
 

 

ตารางที่ 2.5  การวิเคราะห์สีสัน 

สดใส ทัศนธำตุ 

สีสีนสดใส ความเป็นแฟนตาซี  
 

 

สีคู่ตรงข้าม   
 

 
 

สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลทัศนธำตุสู่กระบวนกำรออกแบบ   

                เคร่ืองประดบัที่มีส่วนร่วมในความเป็นผู้หญิง ส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่ส วมใส่  

จากความงามของเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเทพนิยายแฟนตาซี ความ

หรูหรา สง่างาม ในโครงสร้าง ม้า และสีสันที่มีความสดใสตดักันกับสีทอง โดยเคร่ืองประ ดับมี

จงัหวะการโยกขึน้-ลงเหมือนการควบม้าทีใ่ห้ความรู้สึกถึงบรรยากาศการเล่นเคร่ืองเล่นม้าหมุน 
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ในรูปแบบของรูปธรรม โครงสร้าง บรรยากาศ สีสัน ลวดลาย การเคล่ือนไหว 

และนามธรรม ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง ความเป็นจินตนาการ 

Keyword 

ความเป็นผู้หญิง  เทพนิยายแฟนตาซี   ความอ่อนหวาน       

 

บทท่ี 3 

แนวทำงกำรออกแบบและทดลองวัสดุ 

3.1 แผนผังแสดงวิธีคิดและวิธีกำรจัดกำร (ภำพท่ี 3.1-3.2)  
 

ความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุน   

Prince Charming Regal Carrousel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนพงัแสดงความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุนสู่การออกแบบเคร่ืองประดบั 
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     เคร่ืองประดบัที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง จากความงามของเคร่ืองเล่นม้าหมุน 
ที่ส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่ เคร่ืองประดบัมีจงัหวะการโยกขึน้-ลง หน้า-หลัง 

ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศของเล่นเคร่ืองเล่นม้าหมุน 

แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 

แนวทำงท่ี 1 

        เคร่ืองประดับบอกเล่าเร่ืองราว

ความจินตนาการ ในเคร่ืองเล่นม้าหมุน 

ด้ วยลั กษณะของ โค รง ส ร้าง ที่ ใ ห้

ค วาม รู้ สึ ก ถึง ค วามเ ป็นปร า ส า ท           

ใ นนิ ยายแฟนตาซี  แล ะ ม้าซึ่ ง เป็น

พาหนะของเจ้าหญิงในเทพนิยายให้

ความรู้สึกถึงบรรยากาศเร่ืองราวความ

เป็นผู้หญิง ความเป็นแฟนตาซี 

 

แนวทำงท่ี 2 

          เคร่ืองประดับทีแ่สดงถึงความ

อ่อนหวาน จากลักษณะของความโค้ง

ในโครงสร้างภานใน ของเคร่ืองเล่นม้า

หมุน และลวดลายที่มีความละเอียด  

สีสัน ความสดใส ตดักบัเส้นสีทองที่ให้

ความรู้สึกหรูหรา อ่อนช้อยในรูปแบบ

ของความเป็นผู้หญิง  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 แผนผังแสดงการสรุปเนือ้หาข้อมูลและการสร้างแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 

จากข้อมูลสู่การสร้างแนวทางการออกแบบ 
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แนวทำงท่ี 1 

     เคร่ืองประดับบอกเล่าเร่ือง ราว

ความจินตนาการ ในเคร่ืองเล่นม้า

หมุนเสมือน  ความเป็นเทพนิยาย

แฟนตาซี 

 

       รูปทรงจากโครงสร้างลั กษณะ

คล้ายปราสาท ทรงโดมสูงสองชัน้ ฐาน

แปดเหล่ียมทบัซ้อนกนั หลังคาทรงโค้ง

เป็นคล่ืนมียอดโค้ง  และม้าที่มีสีขาว 

ให้ความรู้สึกถึง บรรยากาศความเ ป็น

เทพนิยาย และสีสันที่มีความสดใส 

ผสมผสานแสงที่มีความระยิบระยบั 

ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแฟนตาซี  

 

            3.1.1 วิเครำะห์แนวทำงกำรออกแบบ 

          น าเสนอเคร่ืองประดับที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง จากความงามของเคร่ืองเล่น ม้า
หมุนทีส่่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่เคร่ืองประดบัมีจงัหวะการโยกขึน้-ลง หน้า-หลัง ให้
ความรู้สึกถึงบรรยากาศของเล่นเคร่ืองเล่นม้าหมุน โดยการค้นหารูปทรง สีสัน บรรยากาศที่
แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง (ภาพที่ 3.3) 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 

 

  

แนวทำงท่ี 2 

เคร่ืองประดบัแสดงถึงความอ่อน

ช้อยจากความโค้งของโครงสร้าง 

ลวดลายภายในเคร่ืองเล่นม้าหมุน  

         เส้นโค้งเป็นคล่ืนจากโครง สร้าง 

ลวดลาย ที่มีลักษณะอ่อนช้อย มีความ

ละเอียด ให้ความรู้สึกหรูหรา และสีสัน

ที่มีความหวานตัดกับเส้นสีทอง ให้

ความรู้ถึงความอ่อนหวาน  
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         3.1.2 กำรวิเครำะห์จินตนำกำร ควำมเป็นแฟนตำซีในเคร่ืองเล่นม้ำหมุนของ

ข้ำพเจ้ำ 

      น าไปสู่การออกแบบเคร่ืองประดับ 

(1) โครงสร้ำง (ภาพที่ 3.4) 

       รูปแบบโครงสร้าง  รูปทรงปราสาทลักษณะเป็นเหล่ียมมีหลังคาทรงโดมสูงและเป็นทรง

สามเหล่ียมไล่ระดบัเล็กใหญ่ทบัซ้อนกนั ฐานเป็นแผ่นชัน้ทบัซ้อนเสาลักษณะเป็นเหล่ียม ประตูเป็น

ทรงโค้ง มีธงอยู่บนยอด ให้ความรู้สึกถึงความหรูหรา ความเป็นเทพนิยาย  

 

 

ภาพที่ 3.4 การวิเคราะห์รูปทรงในจินตานาการความเป็นแฟนตาซี 

 

(2) ม้ำ (ภาพที่ 3.5) 

       รูปแบบของม้าที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง ด้วยลักษณะของผมและหางยาวเป็นลอน มีความ

พริว้ไหว สีสันสดใส ล าตวัและใบหน้ามีสีขาว มีปีกงอกอยู่บนล าตวั 

    

 

ภาพที่ 3.5 การวิเคราะห์ม้าในจินตานาการความเป็นแฟนตาซี 



 
 

38 

แนวทำงท่ี 1 

     เคร่ืองประดับบอกเล่ าเ ร่ือง ร าว

ความจินตนาการ ในเคร่ืองเล่นม้า

หมุนเสมือน ความเป็นเทพนิยายแฟน

ตาซี 

 

(3) บรรยำกำศ (ภาพที่ 3.6)  

        สีสันที่ให้ความระยิบระยบัเหลือบม่วง ฟ้า ท่ามกลางธรรมชาติ  ให้ความรู้สึกถึงความสุข 

ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นโลกแฟนตาซี  

 

 

       ภาพที่ 3.6  การวิเคราะห์บรรยากาศในจินตานาการความเป็นแฟนตาซี 

(ที่มา: https://2baht.com/hongkong-disneyland-frozen/) 

 

           3.1.3 สรุปเลือกแนวทำงในกำรออกแบบเพื่ อกำรพัฒนำแบบร่ำง 

         เคร่ืองประดบัที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง จากความงามของเคร่ืองเล่นม้าหมุน    

(ภาพที่ 2.13 และ 3.7-3.8) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 สรุปแนวทางสู่เคร่ืองประดบัที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง (1) 

แนวทำงท่ี 2 

   เคร่ืองประดบัแสดงถึงความอ่อน

ช้อยจากความโค้งของโครงสร้าง 

ลวดลายภายในเคร่ืองเล่นม้าหมุน  
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ภาพที่ 3.8 สรุปแนวทางสู่เคร่ืองประดบัที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิง (2) 

-บอกเล่าเร่ืองราวความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง ความสนุกสาน จากความงามเคร่ืองเล่น ม้า

หมุนในเร่ืองราวความเป็นจินตนาการ แฟนตาซี 

- ลักษณะโครงสร้างความจินตนาการ ปราสาทไล่ระดบัเล็กใหญ่ทบัซ้อนกนั หลังคาทรงโดมสูง 

ยอดแหลม และม้าที่มีสีขาว ขนมีสีสันสดใส 

- รูปร่างรูปทรงจากลักษณะเด่นของเคร่ืองเล่นม้าหมุน เสาเกลียว เส้นโค้งหยกั  

 - สีสันที่มีความสดใส จบัคู่สีคู่ตรงข้ามตดักนักบัเส้นสีทองและ บรรยากาศความเป็นแฟนตาซี 

แสงที่มีความระยิบระยบั  
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3.2 แบบร่ำงทัศนธำตุ    

           3.2.1 ทัศนธำตุจำกจินตนำกำร แฟนตำซี (ภาพที่ 3.9)   

 

 

ภาพที่ 3.9 ทศันธาตุจากจินตนาการ เทพนิยายแฟนตาซี   
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           3.2.2 ทัศนธำตุจำกเคร่ืองเล่นม้ำหมุน Prince Charming Regal (ภาพที่ 3.10) 

 

 

ภาพที่ 3.10 ทศันธาตุจากเคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal 
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             3.2.3 ทัศนธำตุกำรเคล่ือนไหว 

         ค้นหาทศันธาตุจากเคร่ืองเล่นม้าหมุน Prince Charming Regal และความเป็นจินตนาการ 

แฟนตาซี โดยมีการจดัองค์ประกอบให้เกิดมุมมองความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหว ความสุข ความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน ในขณะที่อยู่บนเคร่ืองเล่นม้าหมุน (ภาพที่ 3.11)  

 

 

 

ภาพที่ 3.11 ทศันธาตุการเคล่ือนไหว  
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           3.2.4 ทัศนธำตุสี (ภาพที่ 3.12-3.13) 

     -     สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน 

 

 

ภาพที่ 3.12 สีสันเคร่ืองเล่นม้าหมุน 

 

- สีสันความเป็นจินตนาการ แฟนตาซี  

     

 

 

ภาพที่ 3.13 สีสันความเป็นจินตนาการแฟนตาซี  
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3.3 กำรวำดแบบครั้งแรก (ภาพที่ 3.14)  

 

 

ภาพที่ 3.14 การวาดแบบครัง้แรก 
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3.4 ทดลองเทคนิคและวัสดุ  

            จากข้อมูลการวิเคราะห์เคร่ืองเล่นม้าหมุนและความเป็นเทพนิยายแฟนตาซี จึงได้ก าหนด

วสัดุที่มีสีสันและเทคนิคการเคล่ือนไหวมาใช้ในการทดลองวสัดุ   

               3.4.1 กำรทดลองวัสดุ (ตารางที่ 3.1)  

ตารางที่ 3.1 การทดลองวสัดุ     

ผลกำรทดลอง   วัสดุ   

 

 
 

 
 
 

 การลงยาสี    
 

  

 

 
 

 
 
 

เรซิ่น  
+  

กากเพชร  
 

 

 
 

 
 

การปักเล่ือม 
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       จากการทดลองวสัดุ ได้น าวสัดุมาท าการทดลองปรบัเปล่ียนรูปร่าง รูปทรงโดยวิธีการต่างๆ ไป

จนถึงน ามาทดลองร่วมกนัระหว่างวสัดุหลากหลายชนิด น ามาสู่การทดลองดงันี  ้ (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.2  การทดลองร่วมกนัระหว่างวสัดุหลากหลายชนิด 

ผลการทดลอง วสัดุ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

เรซิ่น (กากเพชร) 
+ 

โลหะ  
 

 

 
 

 
 

การปักเล่ือม 
+ 

โลหะ 
(เทคนิคการฉลุ) 
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          3.4.2 กำรทดลองเทคนิคและกลไกลกำรเคล่ือนไหว (ตารางที่ 3.3-3.4) 

ตารางที่ 3.3 การทดลองเทคนิค  

ผลกำรทดลอง เทคนิค 
 

 
 

 
 

การฉลุ ,การพบัโลหะ 
+ 

การเชื่อม 
 

 

 
 

 
 

การถกัลวด 
+ 

การเชื่อม 
 

 

ตารางที่ 3.4 การทดลองกลไกการเคล่ือนไหว 

ผลกำรทดลอง เทคนิค 
 

 
 

 
 
 

การตอกหมุด 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ผลกำรทดลอง  เทคนิค 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
การติดต ัง้สปริง 

 

 

 
 

 
 

 
 

การติดต ัง้ข้อต่อ 

 

         3.4.3 สรุปผลกำรทดลอง 

         การผสมเรซิ่นกบักากเพชร และเทคนิคการปักเล่ือม ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแฟนตาซีด้วย

ลักษณะของสีสันที่มีความสดใส และมีความระยิบระยับให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง  เทคนิค

การเคล่ือนไหวที่ติดต ัง้ด้วยข้อต่อและสปริงยงัคงให้ความรู้สึกถึงการเล่นเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่เสมือน

กบัการควบม้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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3.5 แบบร่ำงเคร่ืองประดับครั้งแรก  

           จากการเลือกแนวทางในการออกแบบแนวทางที่ 1 และ 2 ได้น าแบบร่างทศันธาตุ ที่จะ

น ามาสู่รูปแบบเคร่ืองประดบัที่แสดงความรู้สึกถึงความสุข ความสนุกสนาน เสมือนการท่องไปโลก

แห่งจินตนาการในขณะที่อยุ่บนเคร่ืองเล่นม้าหมุน (ภาพที่ 3.15-3.16) 

 

 

ภาพที่ 3.15 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 1 (1) 
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ภาพที่ 3.16 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ที่ 1 (2)  
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3.6 กำรพัฒนำแบบร่ำงเคร่ืองประดับครั้งท่ี 2  

           จากการร่างแบบเคร่ืองประดับครัง้ที่  1 ไม่สามารถส่ือถึงความรู้สึก ความสุข ความ

สนุกสนานได้ชดัเจน จึงพฒันาการเคล่ือนไหวด้วยทดลองน ากลไกการเคล่ือนไหวติดลงบนตัวม้าที่

ท าให้เกิดการเคล่ือยไหวขึน้-ลง และการเล่าเร่ืองราวการมองเห็นภาพความเป็นเทพนิยายที่แสดง

ให้เห็นถึงความสุข ความสนุกสนาน ความเป็นเทพนิยายเม่ืออยู่บนเคร่ืองเล่นม้าหมุนในรูปแบบ

ของการหมุน การซ า้และการเล่าเรืองราวความจินตนาการ (ภาพที่ 3.17-3.19) 

   

   

   

 

ภาพที่ 3.17 แบบร่างเคร่ืองประดบั ครัง้ที่ 2 (1) 
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ภาพที่ 3.18 แบบร่างเคร่ืองประดบั ครัง้ที่ 2 (2) 
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ภาพที่ 3.19 แบบร่างเคร่ืองประดบั ครัง้ที่ 2 (3) 
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3.7 กำรพัฒนำทดลองกลไกกำรเคล่ือนไหวด้วยมอเตอร์ (ตารางที่ 3.5) 

ตารางที่ 3.5 พฒันาการทดลองกลไกการเคล่ือนไหวด้วยมอเตอร์ 

ผลกำรทดลอง เทคนิค 
 

 
 

 
กลไกการไขลาน 

ข้อดี 
- มีขนาดเล็ก  น า้หนกัเบา 

ข้อเสีย 
- เคล่ือนไหวได้ไม่นาน ต้องหมุนอยู่

ตลอดเวลา 
- มีเสียงดงั 

  

 
  

 
กลไกลการติดต ัง้มอเตอร์ 

ข้อดี 
- เคล่ือนไหวได้ตามต้องการ โดยควบคุม

การเปิด-ปิดด้วยสวิตซ์ 
ข้อเสีย 

- มีขนาดใหญ่  
 

 

3.8 สรุปผลกำรทดลองเทคนิคและภำพร่ำงเคร่ืองประดับ 

             เพื่อน าไปสู่การทดลองแบบจ าลองเคร่ืองประดบั 3 มิติ   

         3.8.1 เทคนิคการท าสีผสมเรซิ่น กากเพชร และสีให้ความรู้สึกถึงความเป็นแฟนตาซี ด้วย

ลักษณะของสีสันที่มีความสดใส และมีความระยิบระยบัให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง  

         3.8.2 เทคนิคการเคล่ือนไหวติดต ัง้ด้วยมอเตอร์ติดอยู่ด้านหลังเกลียวและตวัม้า ท าให้ม้าเกิด

การเคล่ือนไหวขึน้-ลง โดยมีการควบคุมการเปิด- ปิดด้วยสวิตซ์ ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศการเล่น

เคร่ืองเล่นม้าหมุน      
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         3.8.3 รูปแบบเคร่ืองประดบับอกเล่าความเป็นจินตนาการ เม่ือมองภาพรวมเคร่ืองประดับที่มี

การไล่ขนาดเล็ก-ใหญ่เสมือนการมองเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่มีการเคล่ือนไหวขึน้-ลง ในลักษณะเป็น

คล่ืนในขณะที่หมุนเป็นวงกลม โดยเคร่ืองประดับมีรายละเอียดของเร่ืองราวความเป็นเทพนิ ยาย

แฟนตาซีที่มีตวัม้าว่ิงผ่านภาพเร่ืองราวความเป็นปราสาทเทพนิยายเสมือบกบัการขี่ม้าท่อง ไปยัง

โลกแห่งจินตนาการ 

 

 3.9 กำรทดลองแบบจ ำลองเคร่ืองประดับ 3 มิติ 

           จากการพัฒนาแบบร่างได้เลือกแบบร่างที่ น ามาพัฒนาเคร่ืองประดบัในรูปแบบการ

จ าลองชิน้งาน 3 มิติ (ภาพที่ 3.20-3.26) 

 

 

ภาพที่ 3.20 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ (ชิน้ที่ 1) 
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ภาพที่ 3.21 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ (ชิน้ที่ 2) 

 

     

 

  

ภาพที่ 3.22 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ (ชิน้ที่ 3) 
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ชิน้ที่ 4 ชิน้งานตรงกลางมีการเคล่ือนไหวขึน้-ลง โดยการติดมอเตอร์ด้านหลังของตวัม้า 

      

 

ภาพที่ 3.23 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ (ชิน้ที่ 4) 

 

       

 

ภาพที่ 3.24 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ ด้านหน้า (ชิน้ที่ 5) 
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ภาพที่ 3.25 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ ด้านหลัง (ชิน้ที่ 5) 

 

 

 

ภาพที่ 3.26 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ (ชิน้ที่ 6) 
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บทท่ี 4 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ชิน้งำน 

4.1 กำรพัฒนำและสรุปภำพร่ำงผลงำนเคร่ืองประดับ    

            เคร่ืองประดับที่ ถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง จากความงามและ

บรรยากาศความเป็นเทพนิยายแฟนตาซีของเคร่ืองเล่นม้าหมุน   

            4.1.1 กำรพัฒนำและสรุปแบบร่ำงผลงำนเคร่ืองประดับ (ภำพท่ี 4.1-4.10) 

 

 

ภาพที่ 4.1 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบัชิน้ที่1 (สร้อยคอ) 
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ภาพที่ 4.2 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 2 (สร้อยคอยาว) 
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ภาพที่ 4.3 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 3 (สร้อยคอยาว) 
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ภาพที่ 4.4 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 4 (สร้อยคอโชคเกอร์) 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 5 (ต่างหู)   
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ภาพที่ 4.6 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 6 (ต่างหู) 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 7 (ต่างหู) 
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ภาพที่ 4.8 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 8 (ก าไลข้อมือ) 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 9 (ก าไลข้อมือ) 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 สรุปแบบร่างเคร่ืองประดบั ชิน้ที่ 10 (เซตแหวน) 
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4.2 เขียนแบบชิน้งำนเคร่ืองประดับ (ภาพที่ 4.11-4.22) 

     ชิน้งานที่ 1 ติดมอเตอร์ลงด้านหลังชิน้งานส่วนประกอบที่อยู่ตรงกลาง 

     

 

ภาพที่ 4.11 เขียนแบบชิน้งานที่ 1 
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     ชิน้งานที่ 2  

 

 

ภาพที่ 4.12 เขียนแบบชิน้งานที่ 2 
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     ชิน้งานที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4.13 เขียนแบบชิน้งานที่ 3 
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ชิน้งานที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4.14 เขียนแบบชิน้งานที่ 4 
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ชิน้งานที่ 5 

 

 

ภาพที่ 4.15 เขียนแบบชิน้งานที่ 5 
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ชิน้งานที่ 6 

 

 

ภาพที่ 4.16 เขียนแบบชิน้งานที่ 6 
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ชิน้งานที่ 7 

 

ภาพที่ 4.17 เขียนแบบชิน้งานที่ 7 
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ชิน้งานที่ 8 

 

 

ภาพที่ 4.18 เขียนแบบชิน้งานที่ 8 
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ชิน้งานที่ 9 

 

 

ภาพที่ 4.19 เขียนแบบชิน้งานที่ 9  

 



 
 

74 

ชิน้งานที่ 10 

 

 

ภาพที่ 4.20 เขียนแบบชิน้งานที่ 10  
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ชิน้งานที่ 11 

 

 

ภาพที่ 4.21 เขียนแบบชิน้งานที่ 11 

 

ชิน้งานที่ 12  

 

 

ภาพที่ 4.22 เขียนแบบชิน้งานที่ 12 
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4.3 ขัน้ตอนกำรผลิตชิน้งำน (ภาพที่ 4.23-4.30)  

         (1) เร่ิมจากกการกดักรดโลหะตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ และฉลุออกตามรูปทรง (ภาพ

ที่ 4.23) 

 

 

ภาพที่ 4.23 กดักรดลวดลาย และฉลุตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ 

 

              (2) ฉลุลวดลายด้านในของชิน้งานตามลวดลาย (ภาพที่ 4.24) 

 

 

ภาพที่ 4.24 ฉลุลวดลายด้านในของชิน้งาน 
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           (3) ให้ความร้อนแก่ชิน้งานที่ได้จากการฉลุ จากนัน้น ามาเคาะให้ได้รูปทรงโค้ง  (ภาพที่ 

4.25) 

 

 

 

ภาพที่ 4.25 ให้ความร้อนชิน้งาน น ามาเคาะให้ได้รูปทรงโค้ง  
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          (4) เชื่อมประกอบเกลียวและม้าเข้ากบัชิน้งานกดักรด และชิน้งานที่ได้น าไปเคาะให้ได้

รูปทรงโค้ง (ภาพที่ 4.26) 

   

 

ภาพที่ 4.26 เชื่อมประกอบชิน้งาน 

 

          (5) เชื่อมประกอบชิน้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ (ภาพที่ 4.27) 

 

 

ภาพที่ 4.27  เชื่อมประกอบชิน้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ 
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          (6) จากนัน้น าชิน้งานไปชุบสีทอง และพ่นทรายให้เป็นสีเงิน (ภาพที่ 4.28) 

 

 

ภาพที่ 4.28 ชุบสีชิน้งาน  

 

          (7) น าชิน้งานที่ชุบมาลงยาสี (ภาพที่ 4.29) 

 

 

ภาพที่ 4.29 ชุบสีชิน้งาน  
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          (8) ติดต ัง้มอเตอร์ลงบนชิน้งาน (ภาพที่ 4.30) 

 

 

 

ภาพที่ 4.30 ติดมอเตอร์ลงบนชิน้งาน 
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บทท่ี 5 

ผลงำนเคร่ืองประดับ  

 

            หลังจากผ่านการวิเคราะห์ความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุนของข้าพเจ้า ได้น ามา

สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัออกมาเป็น 12ชิน้ ดงันี ้ (ภาพที่5.1-5.11) 

 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพผลงานภาพที่ 1 
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ภาพที่ 5.2 ภาพผลงานภาพที่ 2 
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ภาพที่ 5.3 ภาพผลงานภาพที่ 3 
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ภาพที่ 5.4 ภาพผลงานภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5.5 ภาพผลงานภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5.6 ภาพผลงานภาพที่ 6 
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ภาพที่ 5.7 ภาพผลงานภาพที่ 7 
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ภาพที่ 5.8 ภาพผลงานภาพที่ 8 
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ภาพที่ 5.9 ภาพผลงานภาพที่ 9 
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ภาพที่ 5.10 ภาพผลงานภาพที่ 10 
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ภาพที่ 5.11 ภาพผลงานภาพที่ 11 
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บทท่ี 6 

สรุปผลกำรทดลอง 

                 โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

น ามาใช้ในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ  โดยข้าพเจ้ามีความสนใจ          

ที่จะถ่ายทอดความประทับใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่บอกเล่าเร่ืองราวของความเป็นจินตนาการ          

เทพนิยายแฟนตาซี ผ่านทางการตีความของข้าพเจ้าจากความประทับใจในเคร่ืองเล่นม้าห มุน สู่

ผลงานเคร่ืองประดบั  

6.1 ผลท่ีได้รับจำกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเคร่ืองประดับ  

      จากผลส าเร็จของชิน้งานเคร่ืองประดับนี ้ สามารถแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความเ ป็นผู้

ผญิง ความเพ้อฝัน ความจินตนาการก่อให้เกิดเป็นความสุข ความสนุกสนาน จากการวิเค ราะห์

ความประทบัใจในเคร่ืองเล่นม้าหมุนของข้าพเจ้า  โดยเคร่ืองประดบับอกเล่าเร่ืองราวความเป็น เทท

นิยายแฟนตาซีที่ มีต ัวม้าว่ิงผ่านเร่ืองราว และบรรยากาสความเป็นปราสาท มีสีสัน และแสง

ระยิบระยบัด ัง่ในเทพนิยาย เคร่ืองประดบัมีการเคล่ือนไหวขึน้-ลงให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศการ

เล่นเคร่ืองเล่นม้าหมุน ที่เสมือนการเข้าไปท่องอยู่ในโลกแห่งจิตนาการ       

6.2 ข้อดีและข้อเสียในกำรท ำงำนเคร่ืองประดับ   

   ข้อดีวัสดุ    

- โลหะ สามารถฉลุ ประกอบ และใส่รายละเอียดลงบนชิน้งานได้ดีตรงตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ  

- เรซิ่น กากเพชรผสมสี สามารถส่ือถึงอารมณ์ความเป็นเทพนิยาย แฟนตาซี ความสุข 

ความสนุกสนานได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 

    ข้อเสียของวัสดุ 

- เนื่องจากชิน้งานมีซอกที่เล็กและทบัซ้อนกันท าให้เก็บรายละเอียดยากในขัน้ตอนการลงสี  

- ชิน้งานมีลักษณะโค้งจ าเป็นต้องลงสีชิน้งานทีละด้าน ท าให้มีความล่าช้าในการท างาน 
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รายการอ้างอิง 

Carousel History (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 
            http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-  

Rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/, เข้าถึงเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 

Prince Charming Regal Carrousel (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 
            http://www.wdwinfo.com/wdwinfo/guides/magickingdom/fan-carousel.htm,         
            เข้าถึงเม่ือวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 
Prince Charming Regal Carrousel History (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 
            https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Charming_Regal_Carrousel,         
            เข้าถึงเม่ือวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 
The History of the Carousel (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :           
            http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-  
            History-of-the-carousel/ โดย International Museum of Carousel Art,  and Fantasy        
            Island Carousel History, เข้าถึงเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-
http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 
คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ชื่อนกัศึกษา  นางสาวธนวรรณ  แสงทบัทิม 

รหสัประจ าตวั 04560239 
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทยั 

วนัที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
 

1. ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
    (ภาษาไทย)              เคร่ืองประดบัที่ได้รบัแรงบนัดาลใจจากเคร่ืองเล่น “ม้าหมุน”  
    (ภาษาองักฤษ)         Jewelry design project inspired from “Carousel” 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

              เม่ือย้อนไปถึงสมัยที่ ข้าพเจ้ายงัเป็นเด็กมีส่ิงหนึ่งที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข คือการเล่น
เคร่ืองเล่น “ม้าหมุน” เป็นเพียงเคร่ืองเล่นที่หมุนเป็นวงกลม โยกขึน้-ลงไปมา แต่มีความสนุกสนาน
ส าหรบัวยัเด็ก และเม่ือเติบโตขึน้ข้าพเจ้าไปเที่ยวสวนสนุกมีเคร่ืองเล่นที่เปล่ียนแปลง ไปตามยุค
สมัย แต่มีเพียง ส่ิงหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ เคร่ืองเล่น “ม้าหมุน” ด้วย
ลักษณะของโครงสร้าง องค์ประกอบต่างๆ สีสัน ลวดลายที่มีความคลาสสิก ให้ความรู้สึกเสมือน
การเป็นเจ้าหญิง  และม้าที่มีความสง่างาม เม่ือได้เข้าไปสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลจากการ
เคล่ือนไหวทีช้า เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินกบัความสวยงามในเคร่ืองเล่นม้าหมุน จึงเป็นเคร่ืองเล่น
ที่ข้าพเจ้าประทบัใจ 

ค าว่า “ม้าหมุน” ในตอนแรกนัน้ ได้ถูกใช้ในการอธิบายเกมที่ทหารม้าชาวอาหรับและตุร กี
เล่นกันในช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นเกมเก่ียวกับการโยนบอลทีท่ าจากดินเหนียวปัน้เป็นก้อนกลม 
ภายในใส่น า้หอม ปาไปมาระหว่างผู้ เล่น ต่อมานักขี่ ม้าชาวอิตาเล่ียนมาเห็นเกมชนิดนี  ้และ
สังเกตเห็นเกมที่เล่นนัน้ค่อยข้างดุด ันจึงเรียกเกมนีว่้าสงครามขนาดย่อม หรือ carosello ในภาษา
อิตาเล่ียน โดยต่อมานกัขี่ม้าชาวฝรัง่เศสเห็นเกมนีจ้ึงน าไปเล่น และปรบัเปล่ียนกลายเป็นค าว่า ม้า
หมุน (carousel) จึงเป็นชื่อเรียกเกมที่คนขี่ม้าเล่นมาถึง ปัจจุบนันี ้ การเล่นเกมแข่งข ันนีอุ้ปกรณ์
ส าหรบัการซ้อมที่ถูกสร้างขึน้มาประกอบไปด้วยม้าไม้ไร้ขา ถูกห้อยลงมาจากแขนที่เชื่อมกับแกน
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หมุนตรงกลางจะถูกหมุนโดยมนุษย์,ม้า หรือลา และหลังจากนัน้มีการสร้างม้าหมุน(carousel)  
เพื่อความบนัเทิงส าหรบัเด็ก แทนท่ีจะเป็นเกมการแข่งขนัต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1700 เคร่ืองเล่นม้าหมุนนัน้
เป็นที่ได้รบัความนิยมและแพร่หลายไปตามงานเทศกาลต่างๆในยุโรปไปถึงฝ่ังอเมริกา "เคร่ืองเล่น
ม้าหมุน" (carousel) เป็นเคร่ืองเล่นขนาดใหญ่มีทัง้แบบชัน้เดียว และสองชัน้ ลักษณะหมุนรอบไป
ตามวงกลม โยกหน้าหลังขึน้-ลง การเคล่ือนไหวที่ช้าให้ความรู้สึกนุ่มนวล อาจจะเทียบอะไรไม่ ได้
เลยในด้านเทคโนโลยีกับของเล่นในปัจจุบนั เพียงเพราะหมดความน่าตื่นเต้น และความเร้าใจ จึง
ท าให้ในปัจจุบันนีเ้คร่ืองเล่นม้าหมุนไม่มีให้เห็นเป็นจ านวนมากนักจะมีอยู่ในสวนสนุกบาง แห่ง
เท่านัน้ แต่ยงัคงเป็นที่นิยมใน หมู่คนทุกกลุ่มที่มาเที่ยวสวนสนุก ด้วยลักษณะโครงสร้าง สีสันที่มี
ความคลาสสิกและสง่างาม  
                ข้าพเจ้าในฐานะนักออกแบบต้องการถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกถึงความเป็นผู้ หญิง  
จากความ งามของ  ”เคร่ืองเล่นม้าหมุน” การสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเคร่ืองเล่นท าให้ เกิด
ความรู้สึกหรูหรา สง่างามเสมือนการเป็นเจ้าหญิง  ด้วยลักษณะโครงสร้างที่มีความย่ิงใหญ่
ตระการตา ลวดลายที่มีความอ่อนช้อย หรูหรา และสีสัน ที่มีความสดใส  ม้าที่เป็นพาหนะของเจ้า
หญิงด ัง่ในเทพนิยายที่มีความสง่างามมีการเคล่ือนไหวที่ ช้าโยก หน้าหลังขึน้-ลงให้ความ รู้สึ กที่
นุ่มนวล  น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดับที่บอกเล่าเร่ืองราวความงามของเจ้าหญิงใน
เคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ให้ความสง่างามแก่ร่างกายและ  ส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่    

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
             สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับที่ ถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง  จาก
ความงามของ ”เคร่ืองเล่นม้าหมุน” ที่มีบรรยากาศเสมือนเทพนิยายแฟนตาซี ด้วยลักษณะของ
โครงสร้าง ลวดลาย ที่มีความย่ิงใหญ่ ตระการตา ท าให้เกิดเป็นจินตนาการและความสุข สีสันที่มี
ความสดแสดงออกถึงความสนุกสนานความเป็นแฟนตาซี และม้าซึ่งเปรียบเสมือนพาหนะของเ จ้า
หญิงด ัง่ในเทพนิยาย   
             น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดับที่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นจินตนาการ เทพ
นิยายแฟนตาซี และความสนุกสนาน ความเป็นผู้หญิงในเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ให้ความสง่าง ามแ ก่
ร่างกายและส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่    
    
4. ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
    4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัเคร่ืองเล่นม้าหมุน 
    4.2 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะเด่น และโครงสร้างของเคร่ืองเล่นม้าหมุน 
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    4.3 ศึกษาขนาดของเคร่ืองประดบับนพืน้ที่ร่างกายที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการ 
    4.4 ศึกษาเทคนิค วสัดุในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัให้สอดคล้องกบัแนวความคิด  
     
5. แนวทางการแก้ปัญหา  

ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา  

5.1 ปัจจุบนันีเ้คร่ืองเล่นม้าหมุนไม่มีให้เห็นเป็น
จ านวนมากนกัมีเพียงแต่งานเทศกาล สวน
สนุกและห้างสรรพสินค้าต่างๆ  

5.1 สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัที่ท าให้
ระลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนานใน
การเล่นเคร่ืองเล่นม้าหมุน 

 
6. วิธีการศึกษา  

     6.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประวตัิเคร่ืองเล่นม้าหมุน จากหนงัสือ, ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
           อย่างละเอียด   
     6.2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จาก เคร่ืองเล่นม้าหมุน จากหนงัสือ, ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
     6.3 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ เพื่อสอดคล้องกบัแนวความคิด ขนาด สัดส่วน 
           เม่ืออยู่บนร่างกาย 
     6.4 ศึกษา และทดลองวสัดุที่เหมาะสมกบัชิน้งาน และทดลองท าต้นแบบ 2มิติ และ 3มิติ 
    
7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 

13 ธ.ค. 59 - เลือกหวัข้อที่สนใจ 
- เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปฐมนิเทศการท า
ศิลปนิพนธ์ 

15 ธ.ค. 59 – 
17 ธ.ค. 59 

- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
- สรุปหวัข้อโครงการออกแบบ 
- หาข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัการน าเสนอ 
- ร่างแบบเสนอหวัข้อโครงการ 

 

19 ธ.ค. 59 - ส่งแบบเสนอหวัข้อศิลปนิพนธ์ 
- น าเสนอหวัข้อ เพื่อข้ออนุมตัิโครงการ 
- วตัถุประสงค์โครงการ แนวทางการศึกษา 

ตรวจหวัข้อครัง้ที่1 

27 ธ.ค. 59 – 
10 ม.ค. 59 

- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
- เรียบเรียงข้อมูล รวบรวมเนือ้หา 
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27 ธ.ค. 59 – 
10 ม.ค. 59 

- วิเคราะห์และสรุปข้อมูล จดัการแผนน าเสนอ 

13 ม.ค. 60 - น าเสนอผลการศึกษา  
- ทบทวนวตัถุประสงค์ของโครงการแนวทาง
การศึกษา แนวคิดและแรงบนัดาลใจ 

ตรวจงานครัง้ที่ 1 
(ต.1) 

17 ม.ค. 60 – 
10 ก.พ. 60 

- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ศึกษาและทดลองวสัดุ เทคนิคที่สนใจให้
สอดคล้องกบัแนวทางของชิน้งานเคร่ืองประดบั 
- พฒันาแบบร่างเบือ้งต้น 

 

14 ก.พ. 60 – 
15 ก.พ. 60 

- แสดงการรวมรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูลที่ชดัเจน 
- น าเสนอทดลองเร่ืองเทคนิค และวสัดุ 
- แสดงกระบวนการออกแบบ และพฒันาแบบร่าง 

ตรวจงานครัง้ที่ 2 
(ต.2) 

15 ก.พ. 60 – 
24 มี.ค. 60 

- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
- สรุปแนวทางการออกแบบ 
- พฒันาแบบร่าง 
- ท าแบบร่าง 3มิติ  
- สรุปเลือกการทดลองวสัดุและเทคนิค  

 

30 มี.ค. 60 –   
31 มี.ค. 60   

- น าเสนอแบบร่าง 2มิติ, 3มิติ   
- น าเสนอการสรุปเลือกวสัดุ และเทคนิค   

ตรวจงานครัง้ที่ 3   
(ต.3)   

3 เม.ย. 60 –   
8 พ.ค. 60   

- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา   
- กระบวนการผลิตชิน้งานจริง   
- ท าเล่มรายงานศิลปนิพนธ์   

   

15 พ.ค. 60   - น าเสนอชิน้งานส าเร็จ พร้อมติดต ัง้   
- ส่งแบบร่างรายงานศิลปนิพนธ์   

ตรวจงานครัง้ที่ 4   
(ต.4)   

19 พ.ค. 60 –    
29 พ.ค. 60   

- แก้ไขเล่มรายงานศิลปนิพนธ์ให้สมบูรณ์      

5 มิ.ย. 60   - ส่งศิลปนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์      
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8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

              ได้รับผลงานเคร่ืองประดบัเคร่ืองประดบัที่ ถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกของความเป็น
ผู้หญิงจากความงามของ ”เคร่ืองเล่นม้าหมุน” ที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเทพนิยายแฟนตาซี ด้วย
ลักษณะของโครงสร้าง ลวดลาย และม้าที่มีความย่ิงใหญ่ ตระการตา สีสันที่มีความสดใส มีแสง
ระยิบระยับ ท าให้เกิดเป็นจินตนาการ ความสุขเสมือนการเป็นเจ้าหญิงด ั่งในเทพนิยาย และ
บรรยากาศของเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่มีการเคร่ือนไหวโยกขึน้-ลงเสมือนการควบม้า น ามาสร้างสรรค์  
เป็นผลงานเคร่ืองประดบับอกเล่าเร่ืองราวความเป็นผู้หญิงในเคร่ืองเล่นม้าหมุนที่ให้ความสง่าง าม 
แก่ร่างกายและส่งเสริมความเป็นผู้หญิงให้แก่ผู้ที่สวมใส่    
 
9. งบประมาณท่ีใช้   

      9.1 เอกสารศึกษาข้อมูล                                                                                   1,000 บาท  
      9.2 วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้นแบบ 3 มิติ                                                   1,000 บาท  
      9.3 วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิน้งานจริง                                                     15,000 บาท  
      9.4 การจดัท ารูปเล่มรายงาน                                                                             3,000 บาท  
      9.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                                                             1,500 บาท      
       รวมงบประมาณท่ีใช้                                                                   21,500 บาท 
 
10. เอกสารอ้างอิง   

  Carousel History (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  
            http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage -carnival-   

Rides/tracing-the-roots-of-the-carousel/, เข้าถึงเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม 2559  

  Prince Charming Regal Carrousel (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  

            http://www.wdwinfo.com/wdwinfo/guides/magickingdom/fan-carousel.htm,          
            เข้าถึงเม่ือวนัที่ 22 ธันวาคม 2559  
  The History of the Carousel (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :            
            http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-  
            History-of-the-carousel/ โดย International Museum of Carousel Art,  and Fantasy        
            Island Carousel History, เข้าถึงเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 
      

http://internationalindependentshowmensmuseum.org/vintage-carnival-
http://entertainmentdesigner.com/history-of-theme-parks/a-circular-story-the-
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ชื่อ - สกุล   นางสาวธนวรรณ แสงทบัทิม 

วนัเกิด    14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 

ที่อยู่    33 แยก 33 หมู่ 8 ถนนรามค าแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  

   กรุงเทพมหานคร 10250 

ประวตัิการศึกษา 

  พ.ศ. 2555  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  

             กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2559  ส าเร็จการศึกษาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั คณะ  

   มณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




