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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเลย หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหลายๆ ฝ่าย ข้าพเจ้าจึงใคร่อยากจะขอกล่าวขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ท่ีให้ก าลังใจในยามทุกข์ล าบากและคอยอยู่เคียงข้างเสมอ
และ ส่งเสียข้าพเจ้าและให้เงินสนับสนุนในการท าโครงการศิลปะนิพนธ์นี้ 

ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับทุกๆ ท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอาจารย์ วินิตา คงประดิษฐ์ ท่ีสละเวลาคอยให้ค าปรึกษาข้าพเจ้าตลอดเวลาและ 
เช่ือมั่นในตัวข้าพเจ้าตลอดมา ในทุกๆเรื่องและคอยให้ค าปรึกษาในทุกๆด้านขอบคุณอาจารย์อีก
หลายๆ ท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามท่ีคอยให้ค าปรึกษาในการท างานแก่ข้าพเจ้า 

ขอบคุณบริษัท Proto Factory : 3D printing service ท่ีให้การสนับสนุนในทุกๆขั้นตอน
การท าศิลปนิพนธ์ครั้งนี้และสอนเขียนโปรมแกรมZbrushใครค าปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ สอน
การเรียนรู้ระบบต่างๆตลอดกระบวนการ จนกระท่ังสามารถผลิตออกมาเป็นโมเดล 3 มิติได้ 

ขอบคุณพล คุณตะวัน ท่ีคอยให้ค าปรึกษาละช่วยเหลืองานมาโดยตลอดและให้ของ
สนับสนุนในการท างาน 

ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ อีกหลายคนท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณท่ีคอยช่วยเหลืองาน 
และเป็นก าลังใจให้จนการท าศิลปนิพนธ์ส าเร็จลุลวง 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการศิลปนิพนธ์นี้จัดท าขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์น าเสนอผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงออก
ถึงความเช่ือและกุศโลบายค าสอนต่างๆ ท่ีแฝงอยู่ในต านานเทพกรีกท้ังหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิด
จากความเช่ือความศรัทธาท่ีมนุษย์มีต่อเทพเจ้า มนุษย์ในยุคกรีกโบราณมักมีความเช่ือ ส่ิงต่างๆท่ีเกิด
บนพื้นโลกนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากเทพเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องราว
ความรักของเทพอีรอสและนางไซคีโดยน าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานมาสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องประดับ 
      จากทัศนคติดังกล่าวของข้าพเจ้า จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างผลงานเครื่องประดับท่ีโดย

น าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานอีรอสและนางไซคีมาสร้างสรรค์ออกแบบเป็นผลงาเครื่องประดับ

เพื่อสะท้อนแนวความคิดในเรื่องราวความรักในอดีตโบราณสู่ปัจจุบันในรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
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Thesis Title Contemporary jewelry from the impression of love Mythology eros 
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Name Miss Lita Wittayaworakan 
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Abstract 
 

                The thesis discuss For the purpose Jewelry presentation that expresses 
the faith and the teaching of various strategies implicit in Greek mythology.Greek 
mythology are all born from that human beings have faith God. Human in ancient 
Greece is often believed anything are going on earth that caused by the God who  
preordained to happen. So I took the love story of gods Eros and psyche to 
philosophy of the embedded in the legend to creative work in jewelry. 
                From such attitude it born the inspiration to create works of jewelry. On 
the philosophy teaching embedded in the Eros and her psyche. To creative design is 
to reflect the concept of ivory jewelry love story in the past to the present in the 
form of ancient and contemporary jewelry. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 
 

    ภาพท่ี 1.1 ภาพวาดเทพอิรอสและนางไซคี 
(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=ZqLHLVnW3ms) 

 
นานมาแล้วที่มนุษย์เฝ้ามองดูท้องฟ้าและต่างต้ังค าถามว่าสรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นบนโลกนั้นล้วนเกิด

ขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งมนุษย์นั้นก็ยังหาค าตอบไม่ได้แม้ว่าจะถามไปด้วยความปรารถนาว่าจะมีบางส่ิง
ตอบกลับแต่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา ด้วยความปรารถนาซึ่งการรู้แจ้งในทุกส่ิงนักปราชญ์จึงเกิด
ความเป็นมาแห่งความสงสัยว่า “ทุกอย่างเป็นเพราะผู้ท่ีอยู่เบื้องบนเป็นผู้บงการและผู้ท่ีท่านเรียกเขา
ว่าผู้ท่ีอยู่เบ้ืองบนคือใคร” เมื่อไม่มีใครตอบกลับมา ดังนั้นนักปราชญ์จึงตอบกลับตัวเองว่า ผู้ท่ีอยู่เบื้อง
บนนั้น คือ เทพเจ้าผู้ท่ีบงการทุกสรรพส่ิงด้วยเหตุนี้เอง จึงถือเป็นท่ีมาของการก าเนิดต านานของเทพ
เจ้าอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีทรงฤทธานุภาพสิริราถาพรให้มวลมนุษย์อยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารมีแห่งเทวะของ
กรีก 

ต านานปรัมปราเทพปกรณัมของกรีกเป็นต านานท่ีบอกเล่าถึงเทพเจ้า วีรบุรุษธรรมชาติของ
โลก จุดก าเนิดและความส าคัญของวิถีปฏิบัติและพิธีในทางศาสนา ต านานเทพเจ้ากรีกนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของศาสนาในกรีกโบราณ นักวิชาการได้กล่าวว่าต านานเทพเจ้ากรีกนั้นเป็นเรื่องท่ีสร้าง ขึ้น
เพื่อท่ีจะอธิบายสถาบันทางศาสนาและการเมืองในกรีซโบราณ อารยธรรม และเพิ่มความเข้าใจของ
ธรรมชาติจึงเกิดการสร้างต านานขึ้นมา ซึ่งต านานเทพเจ้ากรีซได้ถูกรวบรวมขึ้นผ่านถ้อยบรรยาย
บทความ และผลงานศิลปะ ต านานเทพเจ้ากรีซเป็นการอธิบายถึงการก าเนิดโลกและรายละเอียดของ  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqLHLVnW3ms
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ชีวิต รวมท้ังการผจญภัยของบรรดาเทพเจ้า เทพี วีรบุรุษ วีรสตรี และส่ิงมีชีวิต ต านานกรีซนั้นได้เป็น
ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในวรรณกรรมกรีซโบราณ 
             ต านานเทพกรีกท้ังหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเช่ือความศรัทธาท่ีมนุษย์มีต่อเทพ
เจ้ามนุษย์ในยุคกรีกโบราณมักมีความเช่ือและกุศโลบายค าสอนต่างๆ ท่ีแฝงอยู่ในต านานเทพเจ้ากรีก
ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดแทรกท่ีสอนเรื่องความกล้าหาญความศรัทธา ความเสียสละและความรัก
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องราวท่ีครอบคลุมค าสอนท่ีกล่าวมาคือเรื่องความรักของเทพอีรอสและนาง
ไซคี (ภาพที่ 1.1) โดยน าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานมาสะท้อน แนวความคิดในเรื่องราวความ
รักในอดีตโบราณสู่ความรักแบบปัจจุบันในรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
              เพื่อน าเสนอผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงออกถึงความเช่ือและกุศโลบายค าสอนต่างๆท่ี
แฝงอยู่ในต านานเทพเจ้ากรีกในเรื่องราวเทพอีรอสและนางไซคีโดยน าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ใน
ต านานมาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ เพื่อสะท้อนปรัชญาแนวความคิดในอดีตโบราณสู่ปัจจุบันใน
รูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาของโครงงาน 
ด้านข้อมูล 

1.3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต านานเทพปกรณัมกรีกโบราณว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นล้วนมีเรื่อง 
เล่าขานท่ีมาการก าเนิดสรรพส่ิงบนโลกได้อย่างไร 

1.3.2 ศึกษาข้อมูลต านานเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีเพื่อมาตีความในเชิงปรัชญา 
ด้านการออกแบบ 

1.3.3 ศึกษาวิเคราะหข์องมูลสัญลักษณ์เทพเจ้าอีรอสและนางไซคีเพื่อสามารถน ามาเป็น   
ข้อมูลในการออกแบบ 

1.3.4 ศึกษาวิเคราะหศิ์ลปะกรีกโบราณผ่านรูปป้ันภาพวาดเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ศิลป์ของเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีได้แก่สัญลักษณ์รูปร่างรูปทรงพื้นผิวสีขนาด 

1.3.5 ศึกษาลักษณะทางกายภาพศิลปะของกรีกท้ังรูปทรงลวดลายสีสันค้นหาทัศนธาตุ 
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบเครื่องประดับ 

1.3.6 ส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างของเครื่องประดับกับร่างกายให้สอดคล้องบริเวณพื้นท่ี 
ท่ีสามารถสวมใสได้ 
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1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.4.1 วิเคราะห์ต านานและความหมาย เพื่อตีความเหตุการณ์การท่ีให้ข้อคิดคติในต านาน 

เทพเจ้าอีรอส 
 1.4.2 ศึกษาการเอกลักษณ์ของเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีเพื่อน ามาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1.4.3 วิเคราะห์ท่ีมาความเช่ือเกี่ยวกับต านานเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีว่ามีประวัติความ 

เป็นมาอย่างไร 
 1.4.4 ศึกษาความเช่ือของคนกรีกโบราณว่าความเช่ือต่อเทพเจ้านั้นมีผลต่อจิตใจเพียงใด 

  1.4.5 วิเคราะห์ศิลปะกรีกโบราณเพื่อน ามาค้นหาทัศนธาตุในเชิงองศ์ประกอบศิลป์ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลงานเครื่องประดับของข้าพเจ้าเป็นเรื่องราวความเช่ือของคนกรีกโบราณท่ีมีต่อเทพเจ้าโดย
น าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานความรักของเทพอีรอสและนางไซคีมาสร้างสรรค์ออกแบบเป็น
ผลงานเครื่องประดับเพื่อสะท้อนแนวความคิดในเรื่องราวความรักในอดีตโบราณสู่ปัจจุบันในรูปแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัย 
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บทที่ 2 

            การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูล 

 
2.1 ที่มาของเทวต านานเทพเจ้ากรีก-โรมัน 
            ต านานเทพเจ้ากรีก-โรมัน คือ ศาสตร์หรือวิชาหนึ่งท่ีศึกษาเกี่ยวกับต านานหรือเรื่องเล่าขาน
ต่างๆ ของเหล่าเทพเจ้าของชาวกรีกบางทีเราเรียกรวมกันว่าเทพเจ้ากรีก -โรมัน เพราะชาวโรมันรับ
อารยธรรมกรีกมาใช้แล้วเอาความเช่ือเรื่องเทพเจ้ามาด้วย (ภาพท่ี 2.1) เพียงแต่ชาวโรมันเปล่ียนช่ือ
ของบรรดาเทพเจ้ากรีกให้เป็นช่ือของตน แต่ต านานความเป็นมาของเทพแต่ละองค์ยังคงเหมือนของ
กรีกทุกประการเทพเจ้ากรีกมีมากมายหลายสิบองค์และเหล่าเทพบางองค์มีความสัมพันธ์กับท้ังเทพ
และมนุษย์ จึงเกิดทายาทเป็นท้ังมนุษย์และอมนุษย์อีกนับไม่ถ้วน 
 

 
 

            ภาพที่ 2.1 The Council of Gods.1517-1518 

 (ท่ีมา: http://design-haven.com/art/masters-of-art-raphael-sanzio-1483-1520) 

 

http://design-haven.com/art/masters-of-art-raphael-sanzio-1483-1520
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            สันนิษฐานของท่ีมาของการเกิดเทวตํานานเทพเจ้ากรีกเกิดขึ้นเพราะชาวกรีกโบราณ
พยายามหาคําตอบให้กับตัวเองว่าทําไมจึงเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อาทิ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือ
เหตุใดจึงมีเสียงสะท้อนจากถ้ําเมื่อเราส่งเสียง เหตุการณ์เกิด คล่ืนมหาสมุทรหรือ ฯลฯ เพราะความ
กลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติจึงทําให้ชาวกรีกโบราณพยายามหาเหตุผลและต่างต้ังคาถามว่าสรรพส่ิงท่ี
เกิดขึ้นบนโลกนั้นล้วนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งมนุษย์นั้นก็ยังหาคาตอบไม่ได้แม้ว่าจะถามเบื้องบนไป
ด้วยความปรารถนาว่าจะมีบางส่ิงตอบกลับแต่แล้วก็ไม่มีเสียงตอกลับมา และคงด้วยความปรารถนาซึ่ง
การรู้แจ้งในทุกส่ิง จึงเกิดนักปราชญ์ท่ีต้ังความเป็นมาแห่งความสงสัยว่า“ทุกอย่างเป็นเพราะผู้ท่ีอยู่
เบื้องบนเป็นผู้บ่งการ และผู้ท่ีท่านเรียกเขาว่าผู้ท่ีอยู่เบื้องบนคือใคร” ดังนั้นนักปราชญ์จึงในคาตอบ
กลับตัวเองว่า ผู้ท่ีอยู่เบื้องบนนั้น คือ เทพเจ้า ผู้ท่ีบ่งการทุกสรรพส่ิงท่ีเรามี ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นท่ีมา
ของการกําเนิดตํานานของเทพเจ้าอันศักดิ์ ท่ีทรงฤทธานุภาพ 1 

 
            2.1.1 ผู้ให้การก าเนิดต านานเทพเจ้ากรีก 
            ชาวกรีกมีนิสัยท่ีช่ือชอบฟังเรื่องเล่าปรัมปรา ชอบแต่งโคลงกลอน และรักในการขับลํานํา
และดีดพิณคลอไปด้วยจึงทําให้การขับลํานําเป็นท่ีนิยม เล่ากันว่า Homer (โฮเมอร์) (ภาพท่ี 2.2) กวี
มหากาพย์ของกรีกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตามตํานานเช่ือกันว่าเป็นนักขับลํานําตาบอดผู้แต่งเรื่อง Iliad (กล่าวถึง
สงครามชิงเมืองทรอย) และ Odyssey (การเดินทางกลับบ้านของยูลิสซิสหลังจากสงครามเมืองทรอย
ส้ินสุดลง) มหากาพย์ท้ังสองเรื่องนี้เป็นหลักไมล์ทางวรรณกรรมท่ีสําคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม
ตะวันตกอย่างมากแรกเริ่มเทวตํานานเป็นบทกลอนท่ีท่องจํากันมาเป็นรุ่นๆ ต่อมามีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1คอสมอส. (2006). แกะรอบอารอยะกรีก. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัทไทยควอลลิต้ีบุ๊คส์ (2006) จํากัด 
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ภาพที่ 2.2 รูปป้ันโฮเมอร์ 

(ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/โฮเมอร์) 

 

  2.1.2 ความเชื่อของคนกรีกโบราณที่มีต่อเทพเจ้า 
ตํานานอันยิ่งใหญ่ของชนชาวกรีกในอดีต กรีกและโรมันนั้นถือกันว่าเป็นพื้นฐาน และรากฐาน

แห่งอารายธรรมของตะวันตก อีกท้ังบรรดาตํานานของกรีก-โรมันนั้นก็กลายเป็นต้นแบบของ
การศึกษาและวิเคราะห์และหมายถึงรวมถูกหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างของการตีค่าตีความในเชิงปรัชญา
มาแทบท้ังสิน ตํานานเรื่องราวของบรรดาเทพนั้นทุกชีวิตทุกรูปนามล้วนมีท่ีมาท่ีไปและมีความหมาย
แห่งชีวิตแฝงฝังเอาไว้แทบท้ังสิน 

กรีกเป็นคําท่ีชาวโรมันเรียกชาวกรีก หรือกรีกในปัจจุบัน แต่ชาวกรีกเองเรียกตนเองว่า “เฮล-
ลีนส์” และเรียกความเจริญอารยธรรมท่ีตนสร้างสรรค์ว่า “เฮเลนนิค” (Hellenic) ประเทศต้นกําเนิด
ของอารยธรรมตะวันออกคือ อินเดียและจีนส่วนต้นกําเนิดของอารยธรรมตะวันตกก็คือกรีก
ชาวตะวันตกทุกชาติไม่ว่าสหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ออสเตรีย อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี 
ฯลฯ ใช้อารยธรรมท่ีล้วนแล้วแต่มีรากดั้งเดิมมาจากกรีก 

ชาวกรีกได้ให้การกับเทพเจ้าท้ังหลายองค์ เทพส่วนมากมีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ เช่น 
Zeus (ภาพท่ี 2.3) ควบคุมท้องฟ้า พายุและฝน เทพPoseidon ควบคุมทะเล เทพAphrodite เป็น
เทพแห่งความรัก และเทพ เป็นต้น แต่การนับถือเทพของชาวกรีกมีความแตกต่างไปจากอารยธรรม
อื่นๆ คือ แต่ละบุคคลสามารถท่ีจะบนบานต่อเทพได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกับพระนักบวช และเทพ
ในอารยธรรมกรีกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลา  

http://1.bp.blogspot.com/-tk9UsNgh_kw/Unz3MTeZ7lI/AAAAAAAAAkE/YPXreJXQGtg/s1600/homer+(1).jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/โฮเมอร์
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ภาพที ่2.3 เทพเจ้าซุส 

(ท่ีมา: http://www.theoi.com/Protogenos/Nyx.html) 

 

           2.1.3 อารายธรรมกรีก-โรมัน สู่ปัจจุบัน 

 อารายธรรมกรีก-โรมัน ถือว่าเป็นอารยธรรมพื้นฐานท่ีเข้าไปจําหลักอยู่ในองศ์ความรู้  และ
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ของโลกตะวันตก ด้วยการพัฒนาระบบสังคมชีวิต และเมืองก้าวผ่านโลกโบราณ
ด้วยอํานาจของความรู้ท้ังสองกลุ่มอารายธรรมเสมือนกับเป็นระบบท่ีประสานกันได้อย่างดี 

กรีก และโรมัน คือ ต้นธารแห่งอารายธรรมตะวันตก เป็นจุดกําเนิดของอารยธรรมท่ีเป็น
รากเหง้า และสืบสานพัฒนาจนเป็นตะวันตกมาถึงปัจจุบัน ชาวกรีกเป็นผู้วางพื้นฐานของปรัชญา และ
การวางระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์  และดาราศาสตร์ เป็นผู้
วางรากฐานวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีได้พัฒนาต่อมาถึงปัจจุบันปรัชญาการเมืองของกรีกเป็นต้นแบบ
การเมืองในสมัยต่อมาโดยเฉพาะกําเนิดของคําว่า ‘ประชาธิปไตย’ ชาวโรมันได้เรียนรู้อารยธรรมจาก
กรีก ได้เผยแพร่อารายธรรมกรีก-โรมันออกไปจนมีลักษณะเป็นสากลหรือเป็นท่ีกล่าวถึงในปัจจุบันว่า 
อารายธรรมคลาสลิก อารายธรรมกรีกนั้นเป็นองศ์ความรู้ไปสู่การก่อกําเนิดและพัฒนาการต่างๆ ต่อ
โลก และท่ีนอกเหนือความคิดแล้ว วิทยาการต่างๆของกรีกไม่ว่าจะเป็นเทพปกรณัม มหากาพย์ หรือ 
แม้แต่ศิลปะ สถาปัตยกรรม ล้วนแล้วแต่ คือต้นแบบท่ียิ่งใหญ่ มาจนถึงปัจจุบัน 2 
 
                   2PrawatsarstTarmtimeline. (2554). มหาเทวรูปมหาเทพซุส. 

เข้าถึงเมื่อวันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 . http://history-on-timeline.blogspot.com/ 

http://www.theoi.com/Protogenos/Nyx.html
http://history-on-timeline.blogspot.com/2014/01/statue-of-zeus-at-olympia.html
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2.2 ศาสนากรีก 
             2.2.1 ก าเนิดศาสนากรีกมาจากไหน 

  ศาสนากรีกเป็นศาสนาหนึ่งในรุ่นแรกๆของโลกเป็นศาสนาซึ่งมี ท่ีมาจากธรรมชาติ
เช่นเดียวกับศาสนาเก่าอีกหลายศาสนาท่ีเกิดขึ้นรวมรุ่นกันธรรมชาติเหล่านั้นก็คือส่ิงแวดล้อมท้ังหลาย
ไม่ว่า แผ่นดิน ทะเล ภูเขา ลม แม่น้ํา ชาวกรีกสร้างตัวแทนของพลังธรรมชาติแต่ละอย่าง เป็นเทพแต่
ละพระองศ์ สร้างตํานานกําเนิดโลกก็เพื่ออธิบายท่ีมาของโลก แรกๆเทพและเทพีกรีกมีไม่กี่พระองศ์ 
แต่ต่อมาชีวิตมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน ต้ังแต่การเพราะปลูก การมีครอบครัว การหมันไวน์ และอื่นๆ จน
ทําให้เกิดเทพไท้เทวาผู้ดูแลรักษาการนั้นการนี้งอกขึ้นเรื่อยๆ ท้ังนี้ ท้ังนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทวดากรีก 
จะเกิดขึ้นมาโดดๆ โดยไม่ได้รับอิทธิพลใครเป็นไปไม่ได้ กรีกได้รับอารายะจากเทพรอบบ้านรอบเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และอื่นๆ 

ความพิเศษของศาสนากรีกท่ียังทําให้ยืนยงจนถึงทุกวันนี้อยู่ในฐานะอื่นท่ีไม่ใช่ด้านศาสนาเช่น
เป็นต้นเค้าของภพยนตร์เพราะเทพเจ้าของกรีกมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์มีความรู้สึก ตัณหาราคะ 
ความโลภ ความริษยา การล้างแค้น หรือแม้แต่ศีลธรรมจรรยาเหมือมนุษย์ แต่ท่ีพิเศษกว่าคือมีพลัง
เหนือธรรมชาติ สามารถดลบันดาลโชคดี โชคร้าย หรือแม้แต่การทําลายล้างได้ ชาวกรีก จึงนับถือเทพ
เจ้ามาก จะว่าท้ังเทดทูนท้ังเกรงกลัวก็ย่อมได้ และ ศาสนาของชาวกรีกก็ข้องเกี่ยวกับวิถีการกําเนิด
ชีวิตตลอดต้ังแต่พวกเขาเกิดจนกระท่ังเสียชีวิตความนับถือมากมายก็ย่อมนํามาซึ่งงานฉลอง ชีวิตของ
พวกกรีกนอกจากทํามาหากิน หรือทําสงคราม นอกนั้นก็คือการจัดงานฉลอง วุ่นวายกันตลอดปี ก่อน
การฉลองต้องมีการฆ่าเพื่อบูชายัญแด่เทพเสมอ แถมต่างเมืองก็ยังฉลองไม่เหมือนกันอีกต่างหาก 
แล้วแต่ว่าเมืองใดจะยกเอาเทพองศ์ใดประจําเมือง และบรรดาทวยเทพท่ีเทิดทูนกันในเมืองนั้นถูกกัน 
หรือ หมางเมินกัน เช่นในกรณีของโพไซดอนกับอธีน่าแย่งกันเป็นเทพอุปถัมภ์เอเธนส์ 
             2.2.2 ศาสนากรีกสอน 
             หน้าท่ีของตํานานและศาสนาเทพในกรีก ก็คือสอนความเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณค่า ชาวกรีกผู้
เรื่องต่างๆในตํานานไว้เพื่อสอนการดํารงตนเย่ียงมนุษย์ท่ีดีในด้านต่างๆ 
            -  วีรกรรมความกล้าหาญ  
เรื่องชะตากรรมก็นับเป็นอีกเรื่องท่ีเน้นหลักในตํานานกรีก เพื่ออธิบายว่าเรื่องบางเรื่องก็เกินอํานาจ
เทพเจ้า สูบวงสรวงไปเทพอย่างข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ดังนั้นจึงมีการหยิบเรื่องชะตากรรมขึ้นมาใช้
อธิบายสถานการณ์บางอย่างท่ีไม่อาจแก้ไข้ เพราะถูกกําหนดมาแล้ว ฝืนไม่ได้ แม้แต่เทพเองก็มีชะตา
กรรมของตนไม่อาจเปล่ียนแปลง  
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            -  สอนเรื่อง การเสียสละ 
ในตํานานกรีกกล่าวถึงเรื่องการเสียสละตัวเองมากมายหลายอย่าง โดยจะสอยให้รู้ว่าความเสียสละท่ี
คนธรรมดาสามารถทําได้โดยไม่ต้องแข็งแกร่งราววีรบุรุษ และการเสียสละก็จะเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่คน
รอบข้าง  
            -  สอนเรื่อง ความศรัทธา Faith 
ความศรัทธาดูเหมือนจะเป็นส่วนสําคัญท่ีเน้นหนักในตํานานกรีกซึ่งบรรดานักบวชท้ังหลายต้องหารให้
สาวกเช่ือ ชาวกรีกท่ีได้ยินเรื่องตํานานท่ีประกอบความศรัทธา จะเกิดปฏิกิริยากลับกลายเป็นความ
ศรัทธาในตัวศาสนา และเช่ือว่าเทพมีจริงควบคู่กันไป ตํานานบางเรื่องท่ีแสดงถึงคนท่ีล่วงเกินเทพเจ้า
จะได้รับโทษร้ายแรง ความศรัทธาในตํานานกรีก ยังหมายรวมถึงความเช่ือและความเช่ือใจกันแหละ
กัน ดังเรื่องของไซคี ท่ีไม่เคยเห็นสามีในแสงสว่าง วางแผนจะมองหน้าให้ได้ ในท่ีสุดทําให้เธอเสียสามี
ไป  
            -  สอนเรื่อง ความรัก Love 
ความรักในตํานานกรีก เป็นคําอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกรักในแบบต่างๆ เช่น รักช่ัวแล่น เป็นรักท่ีมา
จากตัณหา ชาวกรีกอธิบายความรักแบบนี้ว่าเป็นเพราะโดนศรรักของคิวปิด และยังสอนเรื่อง ความรัก
ท้ังใดด้านร้ายและด้านดีความรักแบบแปลกๆในตํานานกรีกเป็นตัวสอนว่าอย่า เห็นแก่ตัวในความรัก
รู้จักศรัทธาในความรัก และการให้อย่าเอาเปรียบคนรัก 
            -  สอนเรื่อง ชะตากรรม fate 
เรื่องชะตากรรมก็นับเป็นอีกเรื่องท่ีเน้นหลักในตํานานกรีก เพื่ออธิบายว่าเรื่องบางเรื่องก็เกินอํานาจ
เทพเจ้า สูบวงสรวงไปเทพอย่างข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ดังนั้นจึงมีการหยิบเรื่องชะตากรรมขึ้นมาใช้
อธิบายสถานการณ์บางอย่างท่ีไม่อาจแก้ไข้ เพราะถูกกําหนดมาแล้ว ฝืนไม่ได้ แม้แต่เทพเองก็มีชะตา
กรรมของตนไม่อาจ 
            -  สอนเรื่อง การเสียสละ 
ในตํานานกรีกกล่าวถึงเรื่องการเสียสละตัวเองมากมายหลายอย่าง บางตํานานสอนความเ สียสละ
เพื่อท่ีไม่มีการตอบแทนอะไรเลย แถมเจ็บปวดด้วยต่างหาก และเป็นการเสียสละท่ีน่าช่ืนชม     
 
2.3 วิเคราะห์ต านานกรีกที่มีผลต่อปรัชญาค าสอนแก่มนุษย์ 
             จากการศึกษาข้อมูลตํานานต่างๆ ทําให้เข้าเจ้าได้สนใจคําสอนท่ีแฝงอยู่ในตํานานเหล่านั้น 
ข้าพเจ้าได้มีความสนใจในตํานานความรักของเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีซึ่งเป็นตํานานท่ีแฝงเรื่องราว
คําสอนดังกล่าวมาข้างต้นไว้ได้อย่างครบคลุมอีกท้ังตํานานรักของเทพพระเจ้าอีรอสยังเป็นตํานานกรีก
ท่ีมีช่ือช่ือเสียงและคนรู้จักท่ัวโลกในนามของคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรัก 
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            2.3.1 ข้อมูลต านานเทพเจ้าอีรอสและนางไซคี (ภาพที่ 2.4) 
 

 
 

                     ภาพที่ 2.4 เทพอีรอสและนางไซคี 

                 (ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/412360909603883106/l) 

 

                   เทพอีรอสเป็นบุตรของเทพแอรีสกับเทพีอโฟรไดที  เทพอีรอสเป็นเทพเด็กตัวเล็กๆ มี
ของเล่นเป็นศร (ภาพที่ 2.5) เมื่อแผลงศรทองถูกผู้ใดผู้นั้นจะรักคนแรกท่ีพบทันทีซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่าน
ไปนานเท่าไรเทพอีรอสก็ไม่โตสักที เทพีอโฟรไดทีจึงปรึกษากับเทพีเธมิส เทพีเธมิสบอกว่าเหตุท่ีไม่โต
เพราะไม่มีเพื่อนแก้เหงา หากมีน้องสักองค์เด๋ียวก็จะโตขึ้นเองฃในไม่ช้าเทพีอโฟรไดทีก็ให้กําเนิดเทพ
แอนติรอส นับแต่นั้นเทพอีรอสก็โตเป็นเทพบุตรหนุ่มรูปงามอย่างรวดเร็ว 3 

 
                       

 

 

 

 

 

 

                           3Dr.Know. (2557). ทวยเทพและต านานสัตวป์ระหลาดกรกี-โรมัน. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ยิปซี กรุ้ป จํากัด. 

http://legendtheworld.blogspot.com/2013/09/psyche-wife-of-eros.html
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ภาพที่ 2.5 เทพอีรอสในวัยเยาว์ 

(ท่ีมา: http://pangjamjuree1722.blogspot.com/2011/09/blog-post.html) 
 
           ไซคี  (ภาพท่ี 2.6) ธิดาเจ้าเมืองกรีกมีพี่สาวสองคน นางไซคีสวยงามจนเป็นท่ีเล่ืองลือผู้คน
ต่างพากันยกย่องจนลืมเทพีอโฟรไดทีเทพีแห่งความงาม พระนางโมโหมากจึงส่ังให้เทพอีรอสไปจัดการ
ไซคีโดยการทําให้นางหลงรักอมนุษย์เมื่อเข้าไปในห้องนอนเทพอีรอสก็เอาศรสะกิดนางไซคีสะดุ้งต่ืน
มองไปทางเทพอีรอสแต่มองไม่เห็น เทพอีรอสเผลอทําศรสะกิดตัวเองเข้าจึงตกหลุมรักนางไซคีเลยไป
ขอให้เทพอพอลโลช่วย วันเวลาผ่านไปพี่สาวสองคนของนางไซคีก็ออกเรือนไปแล้ว แต่นางยังไม่มี
คู่ครอง พระบิดามารดาร้อนใจจึงไปขอคําเส่ียงทายจากเทพอพอลโลและได้รับคําเส่ียงทายว่าคู่ครอง
ของนางนั้นเป็นอมนุษย์และไม่มีใครต้านทานได้พระบิดามารดาเศร้าใจจึงจัดขบวนแห่ไปส่งนางท่ียอด
เขา นางถูกปล่อยให้เศร้าอยู่คนเดียวตามลําพัง ทันใดนั้นเจ้าแห่งลมตะวันตกก็พัดนางไปท่ีปราสาทงาม
วิจิตร  
 

http://pangjamjuree1722.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
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ภาพที่ 2.6 นางไซคี 

              (ท่ีมา: http://thummada.com/php_upload/cupid07.jpg) 

 

               และมีเสียงหญิงสาวกระซิบเช้ือเชิญให้อยู่ท่ีนี่ ไซคีอยู่อย่างมีความสุข ยามกลางวันมี
เสียงดนตรีบรรเลงเบา ๆ ท่ีไม่รู้ว่าลอยมาจากไหน 

 

 

 

       ภาพที่ 2.7 เทพอีรอสและนางไซคีขณะอาศัยอยู่ด้วยกัน 

 (ท่ีมา: http://kanoyama.tistory.com/1420) 

http://thummada.com/php_upload/cupid07.jpg
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               ยามคํ่าคืนเทพอีรอส (ภาพที่ 2.7)  ก็มาอยู่ด้วยจนรุ่งเช้าก็จากไปโดยท่ีนางก็ไม่รู้ว่าคู่ครอง
ของนางหน้าตาเป็นเช่นไร เพราะเทพอีรอสให้นางสัญญาว่าไม่ให้จุดไฟยามคํ่าคืน แต่นางรู้ว่าไม่ใช่
อมนุษย์น่าเกลียดน่ากลัว วันหนึ่งพี่สาวสองคนมาท่ียอดเขาด้วยความอยากรู้ว่าน้องสาวไปอยู่กับ
อมนุษย์ตนใด สายลมตะวันตกจึงพัดไปท่ีปราสาท พี่สาวสองคนเห็นปราสาทงดงามก็รู้สึกอิจฉายุให้
น้องสาวหาวิธีเห็นหน้าสามี  

 

 

 

ภาพที่ 2.8 นางไซคีจุดตะเกียงดูโฉมหน้าของเทพอีรอสขณะหลับ 

(ท่ีมา: http://zeyydunyasi.blogspot.com/) 

 

             นางไซคีหลงเช่ือเมื่อเทพอีรอสหลับนางก็แอบจุดตะเกียงจนเห็นว่าเป็นเทพบุตรรูปงาม 
(ภาพท่ี 2.8) แต่เผลอทําน้ํามันตะเกียงหยดใส่ เทพอีรอสโกรธท่ีนางผิดสัญญาจึงบินหนีไปพร้อม
ปราสาท นางเอาเรื่องไปเล่าให้พี่สาวฟัง พี่สาวทั้งสองแสร้งทําท่าสลด แล้วก็แอบไปท่ียอดเขาโดยหวัง
ว่าเทพบุตรจะเลือกพวกนาง พอลมพัดก็กระโดดจากยอดเขาแต่สายลมนั้นเป็นลมธรรมดา พวกนางจึง
ตกเขาตาย ส่วนไซคีเดินตามหาสามีไปเรื่อยๆ เทพแพนบอกให้นางเดินตรงไปจนเจอแท่นบูชาเทพีดี
มิเตอร์ นางเห็นว่าอุปกรณ์การเกษตรไม่เป็นระเบียบจึงช่วยจัด เทพีดีมิเตอร์เห็นใจจึงแนะนําให้ไป
บวงสรวงเทพีอโฟรไดทีเทพีอโฟรไดยังไม่หายโกรธดีนางจึงแกล้งให้นางไปคัดแยกเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ท่ี  

http://zeyydunyasi.blogspot.com/
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 กองรวมกันแยกออกจากกันเป็นพวกๆ นางคักแยกอย่างท้อใจ ขณะนั้นเทพอีรอสจึงแอบช่วย
โดยเนรมิตฝูงมดมาช่วยแยกจนเสร็จทันเวลาแต่เทพีอโฟรไดทียังไม่หายโกรธจึงให้นางไซคีข้ามแม่น้ํา
เช่ียวไปเอาขนจากแกะทองคําท่ีดุร้ายท้ังฝูงตัวละเส้นเทพประจําสายน้ําสงสารจึงให้ต้นอ้อแอบบอก
ความลับ คือ ให้รอข้ามหลังเท่ียงแล้วแม่น้ําจะไหลช้าลงและแกะทองคําจะเช่ือง จากนั้นให้เก็บขนท่ี
ติดตามพุ่มไม้จนสําเร็จเทพีอโฟรไดทียังไม่พอใจอีก จึงให้นางนําโถลงไปยมโลกทูลขอเครื่องประกอบ
ความงามจากเทพีเพอร์เซโฟเน่ใส่โถ นางคิดว่าต้องตายแน่ๆ เพราะนรกหากเข้าไปแล้วจะไม่สามารถ
กลับมาได้อีกแต่มีเสียงกระซิบบอกว่าให้ลัดเลาะไปตามถํ้าลงเรือจ้างของชารอนและหลอกล่อสุนัขสาม
หัวเซอร์บิรัสด้วยขนมปังวิเศษท้ังขาไปและขากลับ และกําชับว่าห้ามกินผลไม้ใดๆ ท้ังส้ิน เมื่อได้โถแล้ว
ก็ห้ามเปิดดู (ภาพที่ 2.9)     

 

 

 

ภาพที่ 2.9 นางไซคีขณะแอบดูส่ิงของท่ีเทพีเพอร์เซโฟเน่ให้มา 

(ท่ีมา: http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=irene_an&logNo=220638250911) 

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=irene_an&logNo=220638250911
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นางไซคีได้ทําตามอย่างเคร่งครัด จนกระท่ังขากลับเผลอทําปากโถแง้มเปิดทําให้นางสลบไป เพราะส่ิง
ท่ีอยู่ในโถไม่ใช่เครื่องประกอบความงามหากแต่เป็นความหลับอยู่ในยมโลก 

 

 

ภาพที ่2.10 เทพอีรอสขณะลงมาช่วยนางไซคี 

(ท่ีมา: https://www.greekmyths-greekmythology.com/psyche-and-eros-myth/) 

 

                 ฝ่ายเทพอีรอสท่ีแอบลงมาตามหาไซคีในยมโลกเก็บความหลับกลับเข้าโถเอาปลายศร
สะกิดให้นางต่ืนและให้นางทําภารกิจให้เสร็จ (ภาพท่ี2.10) ส่วนเทพอีรอสก็ไปขอความช่วยเหลือกับ
มหาเทพซุส  ซุสฟังคําขอก็ประกาศวิวาห์ให้เทพอีรอสกับนางไซคีและประทานน้ําอมฤตให้ด่ืม ไซคีจึง
กลายเป็นเทพนารีผู้เป็นอมตะครองคู่เทพอีรอสโดยไม่พรากจากกันอีก ส่วนเทพีอโฟรไดทีก็หายโกรธ
นับแต่บัดนั้น 4 

 

                           4เอดิธ แฮมิลตัน. (2549). ปกรณัมปรัมปรา. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อมรินทร์. 

https://www.greekmyths-greekmythology.com/psyche-and-eros-myth/
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2.3.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
 - ด้านความรัก (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ด้านความรัก 
 

เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความรัก หลังจากท่ีนางไซคีได้พิสูจน์ความรักท่ีมีต่อเทพอีรอสแล้วแม้นาง
ไซคีจะเป็นมนุษย์แต่ก็ได้รับประธานความเป็นอมตะภายหลัง
จากเหตุการณ์นี้ทาให้เห็นได้ว่ากว่าจะรักกันต้องต่อสู้กันมาก
เพียงไหนความรักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะพิสูจน์
มัน 

 
วิเคราะห์แนวปรัชญา ความรัก(eros)ต้องอยู่คู่กับจิตวิญญาณ(psyche)หากขาดความ

รักแล้วจิตวิญญาณก็ไม่สามารถมีอยู่ได้แต่หากขาดจิตวิญญาณก็
จะไม่มีความรักด้วยเช่นกัน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ด้านอารมณ์ 

 
ลักษณะท่าทางท่ีส่ือถึงอารมณ์แห่งความรักเช่นท่าโอบกอด 

 
KEYWORD 

 
จิตวิญญาณคือความรักความรักคือจิตวิญญาณ 
 

 
สัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความรัก 
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              - ด้านความเสียสละ (ตารางท่ี 2.2) 
ตารางท่ี 2.2 ด้านความเสียสละ 
 
ปรัชญา เสียสละแม้รู้จะรู้ว่าการกระทาครั้งนี้ของตนอาจจะนาไปสู่ความตายเพราะ

ความรักเปรียบเสมอการให้หากว่าเราต้องการให้ใครให้หัวใจเราตอบเราก็
ต้องให้หัวใจเราพิสูจน์ความรักของเราให้เขาด้วยเหมือนกัน 

เหตุการณ์ 

 
เทพเฟอร์เชฟเฟอร์นี่ส่ังให้ไซคีไปนรกซึ่งหมายความว่าให้ไซคีไปตายแต่นาง
ไซคีก็ยังไปเพื่อพิสูจน์ในความรักของตัวเองแม้ต้องแรกมาด้วยความตายก็
ยอม 

ด้านอารมณ์ 

 
อารมณ์เศร้าเสียใจสูญเสีย 

KEYWORD ความรักท่ีแท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
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                - ความศรัทธา Faith (ตารางท่ี 2.3) 
ตารางท่ี 2.3 ด้านความศรัทธา 
 
ปรัชญา ความรักมิอาจอยู่ร่วมกับความหวาดระแวงได้ความรักต้องเช่ือใจกันหากมีความ

รักแต่ปราศจากความเช่ือใจก็ไม่อาจรักษาความรักนั้นเอาไว้ได้ซึ่งหมายความว่า
คู่รักหรือแม้แต่สามีภรรยาจะสามารถดารงชีวิตอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

เหตุการณ์ 

 
เหตุการณ์ท่ีนางไซคีแอบไปดูหน้าของเทพคิวปิดท้ังท่ีสัญญาว่าจะอยู่รวมกันโดย
ไม่เห็นหน้ากันทาให้เทพคิวปิดจากไปเพราะนางไซคีผิดคําสัญญาไม่เช่ือใจกัน 

ด้านอารมณ์ 

 
ท่าทางท่ีแสดงถึงความศรัธทา 

KEYWORD ความรักจะอยู่ได้เหมือนเราศรัทธาซึ่งกันแหละกัน 
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2.4 แบบร่างความคิดเบื้องต้น 
               2.4.1 แนวทางการออกแบบเบื้องต้น (ภาพที่ 2.11) 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 แผนผังแนวการออกแบบเบ้ืองต้น 
 

               2.4.2 วิเคราะห์ปรัชญา ข้อคิด ค าสอน (ภาพที่ 2.12) 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 แนวการออกแบบเบ้ืองต้นด้านการวิเคราะห์ปรัชญา 
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 2.4.3 วิเคราะห์เหตุการณ์ที่แสดงถึงค าสอนที่สอดแทรก (ตารางท่ี 2.4) 
ตารางท่ี 2.4 วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงคําสอนท่ีสอดแทรก 
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงคาสอนท่ีสอดแทรก วิเคราะห์ด้านอารมณ์ ท่าทาง 

  
 
             2.4.4 วิเคราะห์สีและ สัญลักษณ์ (ภาพที่ 2.13) 
 

 
ภาพที่ 2.13 แนวการออกแบบเบ้ืองต้นด้านการวิเคราะห์ปรัชญา 
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บทที่ 3 
แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ 

 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความรู้จุดประสงค์หลักของการออกแบบ

เครื่องประดับครั้งนี้ของข้าพเจ้าสรุปได้ว่าต านานเทพเจ้าอีรอส เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต านานรักของ

นางไซคีและเทพเจ้าอีรอส (คิวปิด) โดยต านานเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักซึ่งข้าพเจ้าได้ไป

วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการออกแบบโดยสรุปเรื่องราวดั้งนี้ (ภาพที่ 3.1) 

 

ภาพที่ 3.1 แผนผังวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการออกแบบ 
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ท าให้ข้าพเจ้าได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลค านิยามของความรักในยุคสมัยกรีซดังนี้ 

3.1.1 วิเคราะห์ค านิยามความรักในยุคสมัยกรีก 

องศ์ประกอบความรักส่ีแบบของยุคสมัยกรีก 

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏค าเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 
4 ค าด้วยกันใช้บรรยายความรักท่ีแยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท 

  3.1.1.1 ฟิเลียส (Philios) เป็นความรักแบบมิตรภาพเป็นความรักอย่างแรกของ
ความรักท้ังส่ีแบบท่ีกรีกค้นพบและได้ต้ังช่ือไว้ฟีเลียสเป็นรักง่ายๆ เป็นความรักกึ่งๆ ระหว่างอีรอส 
และอากาเป้ เป็นมิตรภาพท่ีมีต่อเพื่อนฝูง เป็นรากฐานของความจ า เป็นในสังคมมนุษย์ เราเกิดมา 
ปกติแล้วมนุษย์ต้องการความรักและการยอมรับ  

  3.1.1.2 สตอรเก้ (Storge) เป็นความรักญาติพี่น้องท่ีเกิดขึ้นในคนทุกคน สตอรเก้ 
เป็นรักท่ีพัฒนาขึ้นมาตามกระบวนการบางอย่าง ชีวิตของคนเรามีความเกี่ยวพันกันในการเล้ียงดูพ่อ
แม่ และดูแลลูกท่ีเกิดมา เปรียบเสมือนสัตว์ประเภทเดียวกัน เกิดมาก็รวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอด 
คือ รักกันตามสัญชาตญาณ ไม่ต้องบอกผู้เป็นแม่ว่า ให้ปกป้องลูกน้อย เพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
แม่รักลูกตัวเองได้อย่างง่ายดาย เพราะนั่นเป็นลูกของแม่ แต่ความรักแบบสตอรเก้ก็ยังเป็นความรักท่ี
เห็นแก่ตัว เพราะมีเรื่องการหวังผลตอบแทนทางอารมณ์มาเกี่ยวข้อง การแสดงออกแบบสตอรเก้ พ่อ
แม่เรียนรู้ความรักแบบนี้ได้ พอเด็กโต เด็กก็จะเรียนรู้ความรักนี้โดยอัตโนมัติ 

  3.1.1.3 อีรอส (Eros) เป็นความรักท่ีต้องการให้ได้มา (Acquisitive) อยูบ่นพื้นฐาน

ของความเห็นแก่ตัว (Egocentric/Selfish) เป็นรักท่ีไม่แน่นแฟ้นหรือถาวรเป็นความรักท่ีเกี่ยวข้องกบั

ความใคร่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศ อีรอสเป็นความรักท่ีตอบสนองความงามของวัตถุและการใช้อีรอส 

ในทางท่ีผิดจะน าไปสู่ความเส่ือมส าหรับเพลโต อีรอสเป็นความรักในความงาม และรักในวัตถุแห่ง

ความงามซึ่งสะท้อนให้เราเห็นถึงความงามท่ีสมบูรณ์แบบท่ีมีอยู่ในโลกแห่งเพลโต จึงกล่าวว่าคนรัก 

(Lover) หมายถึง คนท่ีรักในความสวยงาม 

  3.1.1.4 อะกาเป้ (Agape) เป็นรักในระดับสูงสุด รักท่ีให้แก่กันไม่คิดถึงตัวเอง และ
สละได้ทุกส่ิงเพื่อส่ิงท่ีรัก ไม่มีเปล่ียนแปลง และให้ได้เสมอ รักในระดับสูงสุด รักท่ีให้แก่กัน ไม่คิดถึง
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ตัวเอง และสละได้ทุกส่ิงเพื่อส่ิงท่ีรักไม่มีเปล่ียนแปลง และให้ได้เสมอแม้เป็นศัตรู ความรักแบบอกาเป้
อาจหมายถึง การรักในช่ือเสียง รักในเงินทอง หรือรักในอะไรก็ตามท่ีคนเรายอมตายถวายชีวิตให้ การ
ท่ีพระเยซูคริสต์ยอมตาย เพื่อคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นความรักแบบอะกาเป ้ 

3.1.2 วิเคราะห์ด้านอารมร์แห่งรัก 

นักจิตวิทยา Robert Sternberg ได้รวมรวมทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวกับ“ความรัก” ท่ีมีหลายคน
เคยเสนอเอาไว้ มาวิเคราะห์ รวบรวม ไตร่ตรอง และสังเคราะห์ มาเป็นทฤษฎีใหม่ ซึ่งทฤษฎีนี้ก็ไ ด้รับ
การยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเรียกว่าทฤษฎีความรัก 

ทฤษฎีความรัก (Love Theory) (ภาพท่ี 3.2) ซึ่งมีทฤษฎีท่ีได้รับการกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ 
ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งรักของ Sternberg ท่ีว่า ความรักจะมั่นคงหรือไม่ควรประกอบด้วย 3 ด้าน 

 
 

ภาพที่ 3.2 แผนผังทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งรัก ของ Sternberg 
นักจิตวิทยา Robert Sternberg ได้รวมรวมทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวกับ “ความรัก” มาวิเคราะห์ 

รวบรวม ไตร่ตรอง และสังเคราะห์ มาเป็นทฤษฎีใหม่ ซึ่งทฤษฎีนี้ก็ได้รับการยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก (Triangular theory of love) 1 

                                            
1 อ.เสาวลักษณ์ อิทธิเวชช์. (2556). ความรักแบบพระเจ้า. เข้าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

(http://www.rnrnewlife.com/) 

http://www.rnrnewlife.com/author/souwalukitthivat/
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                3.1.2.1 Intimacy (ความผูกพัน) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน การเป็น
เพื่อนท่ีดีต่อกัน การท่ีคนสองคนมีความสนิทสนมกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน พูดคุยกันในทุกๆเรื่อง 

    3.1.2.2 Passion (ความหลงใหล) หมายถึง มีความชอบพอในรูปลักษณ์ ภาพลักษณ์ 
มีความลุ่มหลงต่อคนนั้น ย้ าคิดย้ าท าคิดวนไปวนมาแต่เรื่องของคนนั้น เรื่องลุ่มหลงนี้เนี่ย หมายรวมไป
ถึงเรื่องแรงดึงดูดทางเพศด้วยนะ 

3.2 แนวทางการออกแบบ 

3.2.1 แนวทางการออกแบบท่ี 1 ใช้ทัศนธาตุสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรัก (ตารางท่ี 3.1 
และ ภาพที่ 3.3) 

ตารางท่ี 3.1 แนวทางการออกแบบท่ี 1 

1.สัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความรัก 2. สัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงการเสียสละ 3.สัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความเช่ือใจ 

 

 

ภาพที่ 3.3 แบบร่างแนวทางการออกแบบท่ี 1 
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3.2.2 แนวทางการออกแบบที่ 2 

ใช้อารมณ์หรือฉากท่ีสอดแสร้งกับคติต่างๆในการออกแบบ โดยแบบความรักเป็นสามรูปแบบ
ดังนี้ (ตารางท่ี 3.2 และ ภาพที่ 3.4) 

(1) ด้านความรัก 
ตารางท่ี 3.2 อารมณ์หรือฉากท่ีสอดแสร้งกับคติต่างๆในการออกแบบ  
 

ความรัก 

ฉาก 
 

ฉากสมหวังเมื่อท้ังคู่ได้ผ่านบทพิสูจน์ต่างๆเพื่อ
พิสูจน์รักแท้ 

อารมณ์ 
ความร 

ความสุขสมหวัง 
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ภาพที่ 3.4 แบบร่างอารมณ์ความรัก 
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ภาพที่ 3.4 แบบร่างอารมณ์ความรัก (ต่อ) 
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(2) ด้านความเสียสละ (ตารางท่ี 3.3 และ ภาพที่ 3.5) 

ตารางท่ี 3.3 แนวทางการออกแบบท่ี 2 ด้านความเสียสละ 

 

การเสียสละ 

ฉาก 
 

ฉากท่ีต้องเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อพิสูจน์ความรักท่ีมีต่อเทพอีรอส 

อารมณ์ 
ความรัก 

ขาดใจ สูญเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 อารมณ์ความรักท่ีต้องเสียสละ 
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(3) ด้านความเช่ือใจ (ตารางท่ี 3.4 และ ภาพที่ 3.6) 

ตารางท่ี 3.4 แนวทางการออกแบบท่ี 2 ด้านความเช่ือใจ 

 

ความเช่ือใจ 

ฉาก ฉากท่ีต้องสู้อุปสรรคเพื่อพิสูจน์ความรัก 

อารมณ์วา อารมณ์สานึกผิดและพร้อมท่ีจะฝ่าฟันอันตรายพร้อมท่ีจะฝ่าฟันอันตราย 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 อารมณ์ความเช่ือใจในความรัก 
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3.2.3 แนวทางการออกแบบที่ 3 ใช้ปรัชญาข้อคิดที่สอดแสร้งในเร่ือง (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5  แนวทางการออกแบบท่ี 3 ใช้ปรัชญาข้อคิดท่ีสอดแสร้งในเนื้อเรื่อง 

ความรัก 

 

การเสียสละ ความเช่ือใจ 

 

ความรัก คือ จิตวิญญาณ จิต

วิญญาณคือความรักหากปราก

จากส่ิงใดส่ิง หนึ่งก็ไม่สามารถ

เป็นความรักได้ 

 

รักแท้คือการให้แม้ เรา

จะต้องเจ็บปวดก้อตาม 

 

หากปราศจากความเช่ือใจ 

ก็สูญส้ินความรัก 

 

 

 

  3.2.4 แนวทางการออกแบบที่ 4 (ตารางท่ี 3.6) 

หาต าแหน่งกลไกลเครื่องประดับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ขณะสวมใสท าให้ผู้สวมใสได้เรียนรู้

ปรัชญานั้นๆ 
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ตารางท่ี 3.6  แนวทางการออกแบบท่ี 3 ใช้ต าแหน่งกลไกลเครื่องประดับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ 
 
ความกล้าหาญ ใช้แม่เหล็กในการดึงดูดูเข้าหากัน 

การเสียสละ เป็นเครื่องประดับท่ีสามารถหยิบท่ีสามารถถอดออกเป็นเครื่องประดับให้ 
คนอื่นเมื่อถอดแล้วเครื่องประดับของเราจะดูไม่สมบูรณ์แบบเปรียบเสมอ
ความรักท่ีต้องเสียสละซึ่งการเสียสละนี้เปรียบเสมือนการให้ 
 

ความเช่ือใจ เครื่องประดับแทนค าสัญญา 

 
          3.2.5 สรุปแนวทางที่ใช้ในการออกแบบ (ตารางท่ี 3.7) 
ตารางท่ี 3.7  สรุปแนวทางท่ีใช้ในการออกแบบ 
 
 สัญลักษณ์ 

 
อารมณ์ 
 

ปรัชญา 
 

ปฏิสัมพันธ์ 

ใช้องศ์ประกอบศิลป์ทัศนธาตุ
สัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความรัก 
 

    

ใช้อารมณ์หรือฉากท่ีสอดแสร้งกับ
คติต่างๆในการออกแบบ 
 

    

ใช้ปรัชญาข้อคิดท่ีสอดแสร้งใน
เนื้อเรื่อง 
 

    

ต าแหน่งกลไกลเครื่องประดับเพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์ขณะสวมใส 
 

    

สรุปแนวทางการออกแบบ 
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3.2.6 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 
ในการวิเคราะห์องศ์ประกอบศิลป์เบื้องต้นแนวทางท่ีข้าพเจ้าสนใจคือทุกแนวทาง เพราะแต่

ละแนวทางจะช่วยให้สามารถส่ือสารถึงปรัชญาค าสอนท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องได้มากขึ้นได้มากขึ้น
แต่จะเน้นไปยังท่ีแนวทางท่ี 1 ใช้องศ์ประกอบศิลป์ทัศนธาตุสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความรักและแนวทางท่ี 
3 ใช้ปรัชญาข้อคิดท่ีสอดแสร้งในเนื้อเรื่องเพราะสามารถส่ือถึงอารมณ์แห่งความรักได้มากท่ีสุด 
 
3.3 ทดลองวัสดุ 
 ทดลองพิมพ์ลวดลายบนลายผ้าเพื่อท่ีจะใช้สัญลักษณ์ ในฉากท่ีสอดแทรกเพื่อให้เห็นภาพท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้น และสมัยก่อนชาวกรีกโบราณนิยมพันผ้าในการสวมใสเส้ือผ้า (ภาพที่ 3.7) 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 การแต่งกายของชาวกรีก 
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            3.3.1 ขั้นตอนการพิมพ์ลงบนลายผ้า 
            โดยเริ่มจากวาดลายผ้าลงบนกระดาษและ สแกนเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อส่งลายผ้าให้
โรงงานผลิตพิมพ์ลายผ้าออกมาโดยข้าพเจ้าจะทอลองกับผ้าชนิดต่างๆเพื่อหาเนื้อผ้าท่ีเหมาะสมมาก
สุดในการใช้งาน 
  3.3.1.1 เนื้อผ้าแคนวาส (ภาพที่ 3.8 - 3.9) 

 

 
 

ภาพที่ 3.8 ใช้ค าสัญลักษณ์ในการส่ือถึงอารมณ์แห่งความรัก 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 ส าเร็จหลังจากพิมพ์ลงบนผ้า (1) 
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  3.3.1.2 เนื้อผ้าซาติน (ภาพที่ 3.10 - 3.11) 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 สัญลักษณ์ในฉากการส่ือถึงอารมณ์แห่งความรัก 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.11 ส าเร็จหลังจากพิมพ์ลงบนผ้า (2) 
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  3.3.1.2 เนื้อผ้าซาติน (ภาพที่ 3.12) 
 

 
 

ภาพที่ 3.12 ดอกกุหลาบสัญลักษณ์ของความรักและภาพส าเร็จหลังจากพิมพ์ลงบนผ้าสมบูรณ์ 
 

            3.3.2 ใช้เทคนิคการปัก (ภาพที่ 3.13) 
 

 
 

ภาพที่ 3.13 ใช้เทคนิคการปักเป็นตัวอักษร 
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   3.3.3 การทดลองต้นแบบ 3 มิติ (ภาพที่ 3.14 - 3.20) 
 การทดลองต้นแบบ 3 มิติ เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ ในขั้นตอนการผลิตถัดไปคือ
กระบวนการหล่อโดยใช้โปรแกรม Zbrush ในการขึ้นรูปต้นแบบ 3 มิติท่ีต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 3.14 การเขียนต้นแบบ 3 มิติ จากโปรแกรม Zbrush 
 

 
 

ภาพที่ 3.15  การเขียนต้นแบบ 3 มิติ จากโปรแกรม Zbrush และภาพต้นแบบ 3 มิติ 
                          ท่ีสมบูรณ์ (1) 
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ภาพที่ 3.16 การเขียนต้นแบบ 3 มิติ จากโปรแกรม Zbrush และภาพต้นแบบ 3 มิติ 
    ท่ีสมบูรณ์ (2) 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.17 การเขียนต้นแบบ 3 มิติ จากโปรแกรม Zbrush และภาพต้นแบบ 3 มิติ 
    ท่ีสมบูรณ์ (3) 
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ภาพที่ 3.18 การเขียนต้นแบบ 3 มิติ จากโปรแกรม Zbrush และภาพต้นแบบ 3 มิติ 
    ท่ีสมบูรณ์ (4) 
 

 
 

ภาพที่ 3.19 การเขียนต้นแบบ 3 มิติ จากโปรแกรม Zbrush และภาพต้นแบบ 3 มิติ 
    ท่ีสมบูรณ์ (5) 
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ภาพที่ 3.20 การขึ้นรูปหน้าคนเพื่อแสดงถึงสีหน้าอารมณ์ และตัวอักษรแทนสัญลักษณ์ 
 
3.4 สรุปวัสดุที่เหมาะสมกับงาน 
       3.4.1 สรุปขั้นตอนการผลิตต้นแบบ 3 มิติ 
 สรุปวัสดุท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ในการขึ้นรูปช้ินงาน 3 มิติ ข้าพเจ้าจะเลือกใช้ขั้นตอนในการ
ผลิตช้ินงานโดยการใช้โปรแกรม Zbrush เหตุผลท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้โปรแกรมนี้เพราะข้าพเจ้าสามารถ
ขึ้นรูปต้นแบบ 3 มิติได้ตามท่ีตัวเองต้องการและเนื่องจากการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เมื่อพิมพ์
ออกมาในรูปแบบต้นแบบ 3 มิตินั้นจะค่อนข้างให้ความละเอียดสูงกว่าการแกะแว็กด้วยตนเอง โดย
ข้าพเจ้าจะมีข้ันตอนการผลิตโดยเริ่มแรกจากการขึ้นรูปต้นแบบ 3 มิติ โดยการเขียนรูปทรงท่ีต้องการ
ด้วยโปรแกรม Zbrush หลังจากนั้นก็พิมพ์ออกมาในรูปแบบของแม่พิมพ์ต้นแบบ 3 มิติเพื่อท่ีจะน ามา
เป็นต้นแบบ 3 มิติในขั้นตอนกระบวนการหล่อเพือ่ให้ได้ช้ินงานท่ีสมบูรณ์ 
       3.4.2 วัสดุที่ใช้ในการสกีนผ้า 
            จากการใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าข้าพจะเห็นได้ว่า ข้าพเจ้าได้ใช้เนื้อผ้า 3 แบบ 
 - เนื้อผ้า ดัชเชล 
             จะเห็นได้ว่าเนื้อผ้าดัชเชลมีความ เงาและ ล่ืนท าให้ไม่ละคายเคืองต่อผิว ไม่รู้สึกคัน รู้สึก
สบายในการสวมใส่มากกว่าผ้าชนิดอื่นๆอีกทั้งยังสามมารถพันเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามต้องการมากกว่า
เนื้อผ้าอื่นๆ 
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- ผ้าโปร่งแก้ว 
             จากการทดลองใช้ผ้าโปรงแก้วนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อสกีนลงบนลายผ้านั้นสีจะค่อนข้าง
แตกต่างจากลายผ้าอื่นๆ สีค่อยข้างจางและ เนื้อผ้ามีความลุ่ยสูง แต่ผ้านั้นมีความบางกว่าผ้าอื่นๆ  
 - ผ้าแคนวาส 
 เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการให้ลวดลายท่ีข้าพเจ้าวาดลงบนพื้นผ้านั้นมีลักษณ์คล้ายภาพวาด
จิตรกรรมสมัยกรีกท่ีนิยมวาดภาพบนแคสวาส แต่หลังจาดได้ทดลองใช้ผ้าชนิดนี้แล้วจะพบได้ว่าผ้ามี
ความหนา ขึ้นรูปทรงได้ยากและเมื่อมาพันตามร่างกายจะเห็นได้ว่า  มีรูปทรงค่อนข้างแข็งและไม่
เป็นไปตามรูปทรงของร่างกายท่ีข้าพเจ้าต้องการ 
 - การปัก 
 ข้าพเจ้าได้ทดลองปักผ้าโดยใช้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์โดยการเขียนไฟล์ ai และ ส่งให้ทาง
ร้านได้ปักลงบนผ้าข้าพเจ้าเห็นได้ว่า การปักนั้นไม่สามารถแสดงลวดลายได้ตามท่ีข้าพเจ้าต้องการ 
 
 3.4.3 สรุปการทอลองการท าลายลงบนพื้นผ้า 
 ข้าพเจ้าคิดว่าจากการทดลองท าให้ข้าพเจ้าพบว่าจะเลือกใช้เนื้อผ้าดัชเชลเนื่องจาก เนื้อผ้ามี
ความล่ืน เงาสวย และ ไม่ท าให้ละคายเคืองต่อผิว รู้สึกสบายในการสวมใสและสามารถพันเป็นรูปทรง
ต่างๆได้ตามท่ีข้าพเจ้าต้องการ และ สามารถเห็นลายได้ชัเจนตามต้องการรวมท้ังสีไม่เปล่ียนไปจาก
เดิมเท่าไร 
 
 3.4.4 ต าแหน่งที่ติดต้ังบนร่างกาย 
 ต าแหน่งการติดต้ังบนร่างกายข้าพเจ้าอยากจะให้งานของข้าพเจ้านั้นท่ีต้องการส่ือถึงทัศนคิ
ตของความรักในอดีตสู่ความรักในปัจจุบัน ในรูปแบบของปรัชญาด้ังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากใ ห้
เครื่องประดับของข้าพเจ้าอยู่ในรูปแบบของ Accessory อาทิ เช่น แหวน สร้อย ก าไร หรือ ผ้าพันคอ 
และอื่นๆ ท่ีผู้สวมใสนั้นสามารถหยิบมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เวลาสวมใสเครื่องประดับในทุกๆวัน
ท าให้ได้เรียนรู้ถึงปรัชญานั้นๆไปด้วย และใช้เป็นของแทนใจซื้อกันและกันในรูปแบบชายหญิงเช่น
แหวนคู่ 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองการออกแบบ 

 
4.1 สรุปแนวความคิดเพื่อน าไปสู่แนวทางในการร่างเคร่ืองประดับ (ภาพที่ 4.1- 4.11) 

หลังจากท่ีข้าพเจ้าได้ท าการทดลองแนวทางในการออกแบบรูปแบบต่างๆ ท าให้พบว่าข้าพเจ้ามี
ความสนใจในแนวทางท่ี1และ3 นั้นคือการใช้องค์ประกอบศิลป์ และทัศนธาตุท่ีส่ื อถึงความรักและใช้
ปรัชญาข้อคิดท่ีสอดแสร้งในเนื้อเรื่องมากท่ีสุดเพราะแนวทางนี้เป็นแนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์
ความรู้สึกในด้านความรักและส่ือออกมาให้เห็นปรัชญาท่ีสอดแทรกอยู่ในเรื่องต านานเทพเจ้าอีรอสและ
นางไซคีมาท่ีสุดดังนั้นข้าพเจ้าจึงท าการทดลององค์ประกอบศิลป์ และทัศนธาตุท่ีได้ออกมาเป็นภาพร่าง
เครื่องประดับ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ครั้งท่ี 1 มาเริ่มร่างเป็นเครื่องประดับดังนี้โดย
เครื่องประดับของข้าพเจ้าจะส่ือถึงความรัก 2 ด้านคือความเช่ือใจ และ ความเสียสละ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แหวนคู่เทพอีรอสและนางไซคีแทนสัญลักษณ์ของความรักด้วยคิวปิด 
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ภาพที่ 4.2 เครื่องประดับสร้อยท่ีแสดงถึงปรัชญาท่ีสอดแสร้งในเรื่อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 เครื่องประดับเข็มกลัดสัญลักษณ์ดอกกุหลาบแทนความรักและนาฬิกาแทน 
                         ความเช่ือใจ 
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ภาพที่ 4.4 เครื่องประดับสร้อยข้อมือท่ีแสดงถึงปรัชญาท่ีสอดแสร้งในเรื่อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 เครื่องประดับแหวนท่ีใช้สัญลักษณ์ปีกของเทพอีรอส (คิวปิด) 
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ภาพที่ 4.6 เครื่องประดับแหวนความรักท่ีเสียสละโดยใช้สัญลักษณ์ของนางไซคี 
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ภาพที่ 4.7 เครื่องประดับแหวนโดยใช้สัญลักษณ์ช่ือย่อของนางไซคีและเทพอีรอส (คิวปิด) 
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ภาพที่ 4.8 เครื่องประดับแหวนโดยใช้สัญลักษณ์นางไซคีและเทพอีรอส (คิวปิด) 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 เครื่องประต่างหูโดยใช้สัญลักษณ์นางไซคีและเทพอีรอส (คิวปิด) 
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ภาพที่ 4.10 เครื่องเข็มกลัดโดยใช้สัญลักษณ์นางไซคีและเทพอีรอส (คิวปิด)  
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ภาพที่ 4.11 เครื่องสร้อยโดยใช้สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความรัก 
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4.2 เขียนแบบเคร่ืองประดับ(ภาพที่ 4.12-4.29) 

 

 

ภาพที่ 4.12 เขียนแบบเครื่องประดับ (1) 
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ภาพที่ 4.13 เขียนแบบเครื่องประดับ (2) 
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ภาพที่ 4.14 เขียนแบบเครื่องประดับ (3) 
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ภาพที่ 4.15 เขียนแบบเครื่องประดับ (4) 

 

 



54 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 เขียนแบบเครื่องประดับ (5) 
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ภาพที่ 4.17 เขียนแบบเครื่องประดับ (6) 
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ภาพที่ 4.18 เขียนแบบเครื่องประดับ (7) 
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ภาพที่ 4.19 เขียนแบบเครื่องประดับ (8) 
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ภาพที่ 4.20 เขียนแบบเครื่องประดับ (9) 
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ภาพที่ 4.21 เขียนแบบเครื่องประดับ (10) 
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ภาพที่ 4.22 เขียนแบบเครื่องประดับ (11) 
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ภาพที่ 4.23 เขียนแบบเครื่องประดับ (12) 
 



62 
 

 
 

ภาพที่ 4.24 เขียนแบบเครื่องประดับ (13) 
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ภาพที่ 4.25 เขียนแบบเครื่องประดับ (14) 
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ภาพที่ 4.26 เขียนแบบเครื่องประดับ (15) 
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ภาพที่ 4.27 เขียนแบบเครื่องประดับ (16) 
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ภาพที่ 4.28 เขียนแบบเครื่องประดับ (17) 

 

 

 

ภาพที่ 4.29 เขียนแบบเครื่องประดับ (18) 
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4.3 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน (ภาพที่ 4.30-4.51) 

ในกระบวนการผลิตช้ินงานของข้าพเจ้า นั้นจะมี 2 รูปแบบคือ 1 การผลิตลวดลายโดยใช้เทคนิค
การพิมพ์ลงบนผ้า 2 คือการผลิต โดยการขึ้นรูปเป็นโลหะ ด้วย วัสดุ ทองเหลือง จะมีข้ันตอนการผลิตดังนี้ 

(1) เริ่มจากการขึ้นรูปต้นแบบ 3 มิติโดยโช้โปรแกรม ZBrushโดยโปรแกรม Zbrushเป็น 
Software ส าหรับการปั้นต้นแบบท่ีมีรายละเอียดสูง 

 

 
 

ภาพที่ 4.30 ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนรูปทรงต่างๆ ในโปรแกรม Zbrush (1) 
 

(2) โดยเริ่มจากการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขึ้นรูปตามรูปทรงท่ีต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.31 ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนรูปทรงต่างๆ ในโปรแกรม Zbrush (2) 
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(3) ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขึ้นรูปต้นแบบ 3 มิติ ต่างๆ ตามแบบร่างเครื่องประดับของข้าพเจ้า 

 
 

ภาพที่ 4.32 ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนรูปทรงต่างๆ ในโปรแกรม Zbrush (3) 
 

 
 

ภาพที่ 4.33 ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนรูปทรงต่างๆ ในโปรแกรม Zbrush (4) 
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(4) จากนั้นน าต้นแบบท่ีปั้นเสร็จสมบูรณ์จากโปรแกรม Zbrush ไปเข้าโปรแกรม Magic 
โปรแกรม Magic นี้คือโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับเช็คคุณภาพไฟล์งาน ว่ามีปัญหาหรือไม่ สามารถสร้างงาน
พิมพ์ที่สมบูรณ์ออกมาได้หรือไม่ 
 

 
 

ภาพที่ 4.34 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Magic 
 

(5) เช็คคุณภาพไฟล์งานตามข้ันตอนต่างๆ จนกระท่ังไม่มีปัญหาจนเป็นเครื่องหมายถูกต้อง
ท้ังหมด 

 
 

ภาพที่ 4.35 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Magic จนกระท่ังไม่มีปัญหาจนเป็นเครื่องหมายถูกต้อง 
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(6) น าไฟล์งานไปติด Support เนื่องจากเวลาพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นจะต้องมีตัวเสาท่ี
ต้องคอยSupportโดยจะเริ่มติดเสา Support จากจุดแรกท่ีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พิมพ์ในช้ันแรก จนกระท่ัง
ช้ินงานสามารถ support ตัวชิ้นงานเองได้ ช้ันสุดท้าย 
 

 
 

ภาพที่ 4.36 ไฟล์ช้ินงานท่ีสมบูรณ์หลังจากการติด Support 
 

(7) หลังจากนั้นก็น าไฟล์งานท่ีสมบูรณ์ไปเช็คความถูกต้องในโปรแกรม Magic อีกครั้งเพื่อเช็ค
คุณภาพไฟล์งานให้ไม่บกพร่องและเพื่อความมั่นใจว่าสามารถพิมพ์ผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.37 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Magic ในการตรวจไฟล์งานขั้นตอนสุดท้าย 
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ภาพที่ 4.38 ตัวอย่างช้ินงานท่ีสมบูรณ์หลังจากพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
 

(8) จากนั้นน ามาขัดแต่ง Support เพื่อเป็นต้นแบบ 3 มิติท่ีสมบูรณ์เพื่อใช้ในการบวนการหล่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.39 การขัดแต่งช้ินงานต้นแบบ 3 มิติ 
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(9) จากนั้นข้าพเจ้าก็น าต้นแบบ 3 มิติ ท่ีสมบรูณ์แล้วไป ส่งโรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการหล่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.40 ต้นแบบ 3 มิติท่ีสมบูรณ์สามารถน าไปผลิตในขั้นตอนการหล่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.41 ตัวอย่างช้ินงานหลังผ่านกระบวนการหล่อ 
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ภาพที่ 4.42 ในขั้นตอนขัดแต่งช้ินงาน 
 

 
 

ภาพที่ 4.43 ช้ินงานหลังผ่านกระบวนการขัดแต่งและเช่ือมประกอบ 
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ภาพที่ 4.44 ช้ินงานท่ีสมบูรณ์หลังจากผ่านกระบวนการขัดแต่ง 
 

(10) จากนั้นน าช้ินงานมาขัดแต่งในเรียบร้อยเพื่อน าไปเข้าสู่กระบวนการชุบสี 
 

 
 

ภาพที่ 4.45 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (1) 
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ภาพที่ 4.46 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (2) 
 

 
 

ภาพที ่4.47 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (3) 
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ภาพที่ 4.48 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.49 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (5) 
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ภาพที่ 4.50 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (6) 
 

 
 

ภาพที่ 4.51 ช้ินงานหลังผ่านการชุบสี (7) 
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4.3.1 ขั้นตอนการท าลายผ้า (ภาพที่ 4.52 - 4.56) 
            (1) วาดลายผ้าเพื่อส่งโรงพิมพ์ผ้า เพื่อพิมพ์ลายผ้าออกมา 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.52 ลายผ้าหลังจากการวาดลวดลายเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 4.53 ลายผ้าหลังผ่านการพิมพ์ลงบนผ้า (1) 
 

 
 

ภาพที่ 4.54 ลายผ้าหลังผ่านการพิมพ์ลงบนผ้า (2) 
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(2) จากนั้นก็น ามาเย็บเก็บขอบเพื่อเป็นผ้าพันคอท่ีสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.55 ผ้าพันคอท่ีผ่านการเย็บท่ีสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.56 ผ้าพันคอท่ีผ่านการเย็บท่ีสมบูรณ์และทดลองพันเข้ารูป 
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4.3.2 ขั้นตอนการท าลายกระเป๋า (ภาพที่ 4.57- 4.60) 

          (1) การท ากระเป๋าเพื่อเป็น Accessory ท่ีสามารถใช้ในชีวิตประจ าวันโดนเริ่มจากวาดลวดลายท่ี
ต้องการลงในกระดาษแล้วสแกนใส่ในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างไฟล์งาน ส าหรับการพิมพ์ลายลงบนผ้าหนัง 
 

 
 

ภาพที่ 4.57 ลวดลายผ้าและภาพผ้าหนังหลังผ่านการพิมพ์ลงบนผ้าหนัง 
 

            (2) จากนั้นข้าพเจ้าจึงส่งโรงงานเพื่อเย็บกระเป๋าตามรูปแบบท่ีข้าพเจ้าออกแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.58 กระเป๋าท่ีเสร็จสมบูรณ์ (1) 
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             (3) จากนั้นข้าพเจ้าก็น าเครื่องประดับมาติดต้ังลงบนกระเป๋า 

 
 

ภาพที่ 4.59 กระเป๋าหลังติดเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 4.60 กระเป๋าท่ีเสร็จสมบูรณ์ (2) 
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บทที่ 5 
เคร่ืองประดับเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 1 
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ภาพที่ 5.2 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 2 
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ภาพที่ 5.3 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 3 



86 

 

 
 

ภาพที่ 5.4 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 4 



87 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 5 
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ภาพที่ 5.6 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 6 
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ภาพที่ 5.7 ช้ินงานเครื่องประดับชุดท่ี 7 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 โครงการออกแบบเครื่องประดับชุดนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมากจากความ
ประดับใจในต านานความรักของเทพเจ้าอีรอสและนางไซคี โดยมนุษย์ในยุคกรีกโบราณมักมีความเช่ือ
และกุศโลบายค าสอนต่างๆท่ีแฝงอยู่ในต านานเทพเจ้ากรีกต านานเทพกรีกนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับความรักส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดแทรกท่ีสอนเรื่องความกล้าหาญความศรัทธาความเสียสละ
และความรักดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องราวท่ีครอบคลุมค าสอนท่ีกล่าวมาคือ เรื่องความรักของเทพ
อีรอสและนางไซคีโดยได้น าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานมาสะท้อนแนวความคิดในเรื่องราว
ความรักในอดีตท่ีสามารถใช้เป็นบทเรียนกับความรักในรูปแบบปัจจุบันได้ 
จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวต านานความรักในต านานกรีกเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีจึงได้น า
ปรัชญาท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องน าไปวิเคราะห์สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ และ 
สร้างสรรค์เป็นผลงานเครื่องดับท่ีสะท้อนแนวความคิดในเรื่องราวความรักในอดีตโบราณสู่ปัจจุบันใน
รูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 
6.2 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหา 

ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการขึ้นต้นแบบโมเดล 3 มิติโดยวิธีการใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ โดยข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรม Zbrushในการขั้นต้นแบบแม่พิมพ์ท้ังหมดทุกช้ินด้วยตัว
ของข้าพเจ้าเองท าให้ข้าพเจ้าต้องใช้เวลานานพอสมควรในการขึ้นต้นแบบแต่ละช้ินบวกท้ังปัญหาทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีข้าพเจ้าเพิ่งพบท าให้เข้าเจ้าได้เรียนรู้และสามารถแก้ไข้ปัญหานี้ได้ อีกท้ังบ้าง
แม่พิมพ์ท่ีพิมพ์ออกมามีปัญหาตอนอัดพิมพ์ยางคือต้นแบบมีปัญหาบ้าง ท าให้เกิดความล้าช้าใน
กระบวนการผลิต ข้าพเจ้าจึงต้องหาวิธีแก้ไข้ในการเขียนต้นแบบแม่พิมพ์ใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตอน
อัดพิมพ์ยาง และกว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นโมเดล 3 มิติ นั้นต้องใช้กระบวนการหลายขั้นตอนเนื่องจาก
การใช้คอมพิวเตอร์นั้นมีข้อดีอยู่หลายอย่างแต่ก็มีข้อเสียคือมีข้อจ ากัดหลายอย่างเช่นกัน ข้าพเจ้าจึง
พยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่าง จนส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถท างานออกมาจนประสบผลส าเร็จตามท่ี
ข้าพเจ้าได้ต้ังใจไว้ 
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ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ช่ือนักศึกษา นางสาวลิตา วิทยาวรการ 

รหัสนักศึกษา 04560260 
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ อาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์ 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
 

แบบเสนอหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ ์

1. หัวข้อศิลปนิพนธ์  
(ภาษาไทย) โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยัจากความประทบัใจในต านาน 

                         ความรัก เทพเจ้าอีรอสเเละนางไซคี 
(ภาษาอังกฤษ) Contemporary jewelry from the impression of love Mythology 

eros and psyche. 
 
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

นานมาแล้วที่มนุษย์เฝ้ามองดูท้องฟ้าและต่างต้ังค าถามว่าสรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นบนโลกนั้นล้วนเกิด
ขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งมนุษย์นั้นก็ยังหาค าตอบไม่ได้แม้ว่าจะถามไปด้วยความปรารถนาว่าจะมีบางส่ิงตอบ
กลับแต่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา ด้วยความปรารถนาซึ่งการรู้แจ้งในทุกส่ิงนักปราชญ์จึงเกิดความ
เป็นมาแห่งความสงสัยว่า“ทุกอย่างเป็นเพราะผู้ท่ีอยู่เบื้องบนเป็นผู้บงการและผู้ท่ีท่านเรียกเขาว่าผู้ท่ี
อยู่เบ้ืองบนคือใคร” เมื่อไม่มีใครตอบกลับมา ดังนั้นนักปราชญ์จึงตอบกลับตัวเองว่าผู้ท่ีอยู่เบื้องบนนั้น 
คือเทพเจ้าผู้ท่ีบงการทุกสรรพส่ิงด้วยเหตุนี้เอง จึงถือเป็นที่มาของการก าเนิดต านานของเทพ 

  ต านานปรัมปราเทพปกรณัมของกรีก เป็นต านานท่ีบอกเล่าถึงเทพเจ้า วีรบุรุษธรรมชาติของ
โลก จุดก าเนิดและความส าคัญของวิถีปฏิบัติและพิธีในทางศาสนา ต านานเทพเจ้ากรีกนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของศาสนาในกรีกโบราณ นักวิชาการได้กล่าวว่าต านานเทพเจ้ากรีกนั้นเป็นเรื่องท่ีสร้างขึ้น
เพื่อท่ีจะอธิบายสถาบันทางศาสนาและการเมืองในกรีซโบราณ อารยธรรม และเพิ่มความเข้าใจของ
ธรรมชาติจึงเกิดการสร้างต านานขึ้นมา ซึ่งต านานเทพเจ้ากรีซได้ถูกรวบรวมขึ้นผ่านถ้อยบรรยาย
บทความ และผลงานศิลปะ ต านานเทพเจ้ากรีซเป็นการอธิบายถึงการก าเนิดโลกและรายละเอียดของ
ชีวิต รวมท้ังการผจญภัยของบรรดาเทพเจ้าต านานกรีซนั้นได้เป็นท่ีรู้ จักกันอย่างแพร่หลายใน
วรรณกรรมกรีซโบราณ  
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ต านานเทพกรีกท้ังหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเช่ือความศรัทธาท่ีมนุษย์มีต่อเทพเจ้า
มนุษย์ในยุคกรีกโบราณมักมีความเช่ือและกุศโลบายค าสอนต่างๆท่ีแฝงอยู่ในต านานเทพเจ้ากรีกส่วน
ใหญ่จะมีเนื้อหาสอดแทรกท่ีสอนเรื่องความกล้าหาญความศรัทธา ความเสียสละและความรักดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องราวท่ีครอบคลุมค าสอนท่ีกล่าวมาคือเรื่องความรักของเทพอีรอสและนางไซคี
โดยน าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานมาสะท้อน แนวความคิดในเรื่องราวความรักในอดีตโบราณสู่
ความรักแบบปัจจุบันในรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อน าเสนอผลงานเครื่องประดับท่ีแสดงออกถึงความเช่ือและกุศโลบายค าสอนต่างๆท่ีแฝง
อยู่ในต านานเทพเจ้ากรีกในเรื่องราวเทพอีรอสและนางไซคีโดยน าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านาน
มาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ เพื่อสะท้อนปรัชญาแนวความคิดในอดีตโบราณสู่ปัจจุบันใน
รูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 
4.ขอบเขตของการศึกษาของโครงงาน 
ด้านข้อมูล 

4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต านานเทพปกรณัมกรีกโบราณว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นล้วนมีเรื่อง 
     เล่าขานท่ีมาการก าเนิดสรรพส่ิงบนโลกได้อย่างไร 
4.2 ศึกษาข้อมูลต านานเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีเพื่อมาตีความในเชิงปรัชญา 

ด้านการออกแบบ 
4.3. ศึกษาวิเคราะห์ของมูลสัญลักษณ์เทพเจ้าอีรอสและนางไซคีเพื่อสามารถน ามาเป็น   
     ข้อมูลในการออกแบบ 
4.4 ศึกษาวิเคราะห์ศิลปะกรีกโบราณผ่านรูปป้ันภาพวาดเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 
     ศิลป์ของเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีได้แก่สัญลักษณ์รูปร่างรูปทรงพื้นผิวสีขนาด 
4.5 ศึกษาลักษณะทางกายภาพศิลปะของกรีกท้ังรูปทรงลวดลายสีสันค้นหาทัศนธาตุ 
     เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบเครื่องประดับ 
 

5.แนวทางการแก้ไขปัญหา 
5.1 วิเคราะห์ต านานและความหมาย เพื่อตีความเหตุการณ์การท่ีให้ข้อคิดคติในต านาน 
เทพเจ้าอีรอส 
5.2 ศึกษาการเอกลักษณ์ของเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีเพื่อน ามาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ   
5.3 วิเคราะห์ท่ีมาความเช่ือเกี่ยวกับต านานเทพเจ้าอีรอสและนางไซคีว่ามีประวัติความ 
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เป็นมาอย่างไร 
5.4 ศึกษาความเช่ือของคนกรีกโบราณว่าความเช่ือต่อเทพเจ้านั้นมีผลต่อจิตใจเพียงใด 
5.5 วิเคราะห์ศิลปะกรีกโบราณเพื่อน ามาค้นหาทัศนธาตุในเชิงองศ์ประกอบศิลป์ 
 

6.วิธีการศึกษา   

  6.1 ศึกษาข้อมูลศิลปะต านานเทพกรีซโบราณกรีกโบราณเพื่อวิเคราะห์ทัศนธาตุในการ 
      ออกแบบ          
  6.2 ศึกษาความเช่ือ ความศรัทธาท่ีคนปัจจุบันมีต่อเทพเจ้ากรีก 
  6.3 วิเคราะห์ค้นหาเอกลักษณ์ของเทพแต่ละพระองศ์และสัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดทางองศ์ 
      ประกอบศิลป์                                          
  6.4 วิเคราะห์ศิลปะกรีกโบราณ ลวดลาย สี เทคนิค เพื่อถ่ายทอดทางองศ์ประกอบศิลป์ 
  6.5 เช่ืองโยงข้อมูลทางศิลปะกรีกโบราณของเทพเจ้ากรีกโบราณ กับ ต านานเรื่องเล่าของ 
      เจ้าแต่ละพระองศ์        
  
7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

วัน/เดือน/ป ี แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

13 ธันวาคม 2559 -คิดหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์พร้อมปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
-โครงการเพื่อน าเสนอหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ในครั้งท่ี 1 

 1 วัน 

19 ธันวาคม 2559 -น าเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ เรื่องโครงการออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยจากความประทับใจในตานานความรัก
เทพเจ้าอีรอส 
เเละนางไซคี 

1วัน 

20 ธันวาคม2559 -ประกาศผลการตรวจหัวข้อศิลปะนิพนธ์ครั้งท่ี 1  1 วัน 

21-25 ธันวาคม
2559 

เตรียมข้อมูล 
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการก าเนิดต านานเทพปกรณัมกรีก 

 5 วัน 

29 ธันวาคม 2559 -ปรึกษา และข้อค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  1 วัน 

12 มกราคม 2560 -ส่งข้อมูล และส่ือต่างๆ ของการน าเสนอผลงานครั้งท่ี 1  1 วัน 
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(ต.1) 
13 มกราคม 2560 -น าเสนอผลงานครั้งท่ี 1 (ต.1)  1 วัน 

15 -27มกราคม
2560 

-วิเคราะห์ต านานและความหมาย เพื่อตีความเหตุการณ์การ
ท่ีให้ข้อคิดคติในต านานเทพเจ้าอีรอส 

 13 วัน 

19 มกราคม 2560 -ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  1 วัน 

14 กุมพาพันธ์ 
2560 

-น าเสนอผลงาน ครั้งท่ี2 
-น าเสนอการทดลองเรื่องเทคนิค และวัสดุ 

 1 วัน 

16กุมภาพันธ์2560 
-28 มีนาคม 2560 

-ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
-สรุปแนวทางการออกแบบ 
-ท าแบบร่างผลงาน 3 มิติ 

 8 วัน 

30 มีนาคม 2560 -น าเสนอผลงานครั้งท่ี 3 
-สรุปผลการทดลองเรื่องเทคนิค และวัสดุท่ีใช้ใน 
โครงการ 
-คัดเลือกแบบ final และเขียนแบบตามมาตราส่วน 

 1 วัน 

3 เมษายน-14 
พฤษภาคม 2560 

-ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
-กระบวนการผลิตชิ  ้นงาน 
-ท ากระบวนการน าเสนอช้ินงาน การติดต้ัง และการน าเสนอ
ข้อมูล 

 11 วัน 

15 พฤษภาคม
2560 

-ส่งเล่มศิลปนิพนธ์ 
-น าเสนอช้ินงานส าเร็จพร้อมติดต้ังผลงานเครื่องประดับ 
-ตรวจงานครั้งท่ี 4(ต.4) 

 1  วัน 

19 พฤษภาคม-2 
มิถุนายน 2560 

-แก้ไขเล่มศิลปนิพนธ์ ให้เสร็จสมบูรณ์  14 วัน 

5 มิถุนายน 2560 -ส่งเล่มศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1วัน 

 

8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           
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    ผลงานเครื่องประดับของข้าพเจ้าเป็นเรื่องราวความเช่ือของคนกรีกโบราณท่ีมีต่อเทพเจ้าโดย
น าปรัชญาค าสอนท่ีแฝงอยู่ในต านานความรักของเทพอีรอสและนางไซคีมาสร้างสรรค์ออกแบบเป็น
ผลงานเครื่องประดับเพื่อสะท้อนแนวความคิดในเรื่องราวความรักในอดีตโบราณสู่ปัจจุบันในรูปแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัย 

 
9.งบประมาณที่ใช้                                                                                          

9.1   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ประมาณ 20,000 บาท     
9.2   ค่าเดินทาง  ประมาณ 1,000 บาท 
9.3   ค่าส่ือการน าเสนอข้อมูล ประมาณ 5,000 บาท 
9.4   ค่ารูปเล่มศิลปนิพนธ์ ประมาณ 1,000 บาท 
9.5   ค่าเบ็ดเตล็ด  ประมาณ 5,000 บาท              

                                         รวมท้ังหมด 32,00 บาท  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ - สกุล นางลิตา วิทยาวรการ 
วันเกิด 12 มกราคม พ.ศ. 2538 
ท่ีอยู่ 55/109 ซอย 5 หมูบ้าน สิทธารมย์ ถนน แจ้งวัฒนะ อ าเภอ ปากเกร็ด  
 ต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไผทอุด มศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัด 
นนทบุรี 

พ.ศ. 2560 ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่ องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

 




