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An ideal of Brightness skin is a goal of physical beauty which set from the 

social become a faith and a value to get a trail to do something more about beauty for 

acceptation and respectation.  And that cause many new technologies for a Brighter 

skin, the lastest technology is Glutathaione which is now the most famous supplement 

and also the most dangerous effecting by using long term and getting over dose.  

A factor that is now intense a living is Media and Social Network that make 

people able to get a news or conect to each other anytime by smartphone, tablet.     

By getting a news or an advertistment easily that drop a consideration and also make us 

lack of revise an essential details which cause a mistake to get a rick to life.     

All thats are the motivation on this research of The Experimental Ornament of 

Brightness which object to reduce a rick of Glutathione by using to adjust a skin. The 

best suitable technic to produce an ornament is a Silicone Casting which mixed by 

Glutathione, for creating a new way of material and also a new direction of ornament 

through a concept, Creation by Destruction.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เคร่ืองประดับ หมายถึง ส่ิงที่ใชเพื่อตกแตง ประดับรางกายใชเพื่อความสวยงาม แสดงถึง

ชนช้ันทางสังคม และยังใชเพื่อบงบอกตัวตนของผูสวมใส หรือแมแตความคิดและทัศนะของผูสวมใส

ดวย โดยสวนใหญแลวเคร่ืองประดับ มักถูกใชเพื่อการส่ือสาร ไมวาจะดวยเจตนาของผูใสเอง หรือ

การสื่อสารจากตัวเคร่ืองประดับเอง อยางการแสดงออกถึงความมีฐานะดี เลือกสวมใสเคร่ืองประดับ

ที่มีอัญมณีและโลหะมีคา หรือการแสดงออกถึงความไมตองการอยูในกลุมตลาดใหญ (Mass) นิยม

ความแปลก ไมซ้ําใคร หรือสนใจในศิลปะ เลือกสวมใสเคร่ืองประดับที่มีเฉพาะกลุม (Indy) ผลิตนอย

ชิ้น ใชวัสดุแปลกใหม อยางเคร่ืองประดับรวมสมัย (Contemporary Jewelry) หรือ เคร่ืองประดับเชิง

ศิลปะ (Jewelry Art) ที่ใหความสําคัญกับกระบวนวิธีคิดมากกวามูลคาของวัสดุ จิวเวลร่ีอารต คือ

วัตถุหรือเร่ืองราว ที่แสดงออกถึงความงามอันอาจจะมีที่มาจากความเช่ือ หรือความพึงพอใจใน

สุนทรียะบางประเภทท่ีมีความเกี่ยวของเกี่ยวพันกับรางกายมนุษย1  

  เคร่ืองประดับกับมนุษยเปนของคูกัน ที่มีมาต้ังแตสมัยอียิปตโบราณ และวิวัฒนาการ

จนมาถึงปจจุบัน ตามประวัติศาสตรเคร่ืองประดับ พัฒนาพรอมกับทักษะของมนุษย โดยเร่ิมจาก

การหยิบจับของจากธรรมชาติที่หาไดงาย ๆ เชน ลูกปด หิน หนังสัตว มาประกอบกันข้ึน ตลอดจน

เกิดการรูจักและพัฒนาการใชโลหะ การเจียระไนตาง ๆ ตามลําดับ เคร่ืองประดับจัดวาเปนแขนง

หนึ่งของการประดับตกแตง (Adornment) ดังนั้นเคร่ืองประดับจึงไมใชส่ิงเดียวที่บงบอกถึงฐานะ 

ยศศักด์ิ หรือชนชั้นทางสังคม แตรวมไปถึง เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย หรือการแตงหนาดวยเชนกัน 

คานิยมการแตงหนา การทาแปงขาวนั้น เปนคานิยมที่สงผลถึงความนิยมความขาวในปจจุบัน 

ยกตัวอยางความนิยมในการแตงหนาขาวในอดีต เร่ิมต้ังแตยุคกลาง ที่เร่ิมนิยมการมีสีผิวซีดเผือด 

เหมือนไมมีเลือดอยูบนใบหนา และตอมาในยุคของพระนางเจาอลิซเบธที่1 แหงราชวงศอังกฤษ 

การแตงหนาที่มีสีสัน ถือเปนเร่ืองที่นาอับอาย และไมเปนที่ยอมรับในสังคม เนื่องจากพระนาง

เจาอลิซเบธ เปนผูทรงอิทธิพลแหงยุค ทั้งในการดานปกครอง และดานของแฟช่ัน หญิงสาวทุกชน

ชั้นตางพากันปฏิบัติตาม การแตงหนาขาวจึงเปนที่นิยมมากในขณะนั้น  
 

1 คณาจารยจากมหาวทิยาลัยศิลปากร และคณะ,  O Jewelry Art & Design Journal 

(กรุงเทพฯ: โอเปรา เฮาส, 2547), 15. 
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 สาเหตุที่พระนางเจาอลิซเบธโปรดการแตงหนาขาวนั้น มาจากที่พระนางเจาอลิซเบธที่ 1 

ไมไดอภิเษกสมรส และทานตองการที่จะแสดงออกถึงความบริสุทธิ์นั้น นอกจากโปรดการแตงหนา

ขาวแลว ยังนิยมการทําสีผมที่ซีด และรักษาผิวพรรณใหมีสีขาวซีดดวยเชนกัน (A Virgin Queen)2 

คานิยมการแตงตัว แตงหนาอยางคนในสังคมชั้นสูง ไดรับความนิยมถายทอดมาสูบุคคลทั่วไป 

เพราะดวยความเช่ือที่วา การแสดงออกเชนนี้ทําใหตนดูเปนคนช้ันสูง เปนการยกฐานะของตนเอง 

และจากยุคของพระนางเจาอลิซเบธ ความนิยมในการแตงหนาขาว ยังคงไดรับความนิยมและถูก

พัฒนาจนเกิดเปนความงามในยุคปจจุบัน  

 ในปจจุบันความนิยมการมีสีผิวที่ขาว ยังคงไดรับความนิยมอยูอยางตอเนื่อง แตไมได

นิยมในความขาวซีดไมมีเลือดเหมือนในยุคกอน และการแตงหนาใหมีสีสันก็เปนที่ยอมรับในสังคม 

ดวยยุคสมัยที่เปล่ียนไป ส่ิงแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ทําใหคานิยมของคนเปล่ียนไป การนิยมความขาว

ในปจจุบัน ใหความสําคัญที่ความกระจางใสของผิวพรรณ ดูเปนธรรมชาติ จนทําใหเกิดผลิตภัณฑ

เพื่อผิวขาวมากมาย เชน ครีมเปล่ียนสีผิว ปรับสีผิวสวางข้ึน 

 รวมไปถึงผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนผสมของวิตามิน และสารสกัดตาง ๆ มากมาย 

เชน วิตามินซี คอลาเจน กลูตาไธโอน ผลิตภัณฑเหลานี้มีทั้งที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และที่ไมไดรับการรับรอง แตเม่ือความอยากสวย อยากขาวมา

ทําใหเราขาดสติ ทําใหรางกายไดรับความเสี่ยงโดยไมจําเปน และมองขามความปลอดภัยไป 

ผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้ หากใชใหเห็นผลตองใชติดตอกันเปนเวลานาน และการไดรับสาร

สังเคราะหเปนเวลานาน และถารวมกับผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ หรือไมไดรับการรับรองจาก 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลวดวยนั้น จะเส่ียงตอการไดรับสารเคมีเจือปนที่จะ

สงผลเสียตอรางกาย ทําใหเกิดการสะสมของสารเคมี หรือถึงข้ันเปนอันตรายถึงชีวิต การหยุดใช

ผลิตภัณฑจะทําใหสีผิวกลับมาเปนเหมือนเดิม เพราะผลิตภัณฑเหลานี้ไมสามารถเปล่ียนสีผิวได

ถาวร หากใชไปมาก ๆ และใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเม็ดสีผิวลดลง ภูมิตานทานของผิวจะ

ลดลง เกิดการระคายเคืองแพแสงแดดไดงายข้ึน และเส่ียงตอการเปนมะเร็งผิวหนังได3  

                                                            
2 Noble sand countries,  Elizabethan-era,  accessed 5 March 2012, available 

from http://www.noblesandcourtiers.org/elizabethan-make-up.htm  
3 จิโรจ  สินธวานนท,  เตือนภัยกลูตาไธโอน ขาว-ใส พรอมมะเร็ง, เขาถงึเมื่อ 5 

มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.dailynews.co.th/thailand/2762 
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 เหตุผลที่มนุษยมีสีผิวที่ตางกัน อันเกิดจากพันธุกรรม DNA ที่อยูในรางกาย ซึ่งเกิดจาก

การรวมตัวกันของยีนที่ไดรับมาจากพอ-แม เปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงไดยาก ตอใหพยายามเปล่ียน

อยางไร สามารถทําไดเพียงแคแตงเติมภายนอกเทานั้น การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คือ 

ลักษณะตาง ๆ ในส่ิงมีชีวิตจะถายทอดไปทางยีนที่อยูในเซลลสืบพันธุ ยีนแตละคูจะควบคุม

ลักษณะของส่ิงมีชีวิตลักษณะเดียวกัน ในการแบงเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ โครโมโซมแตละคู

จะแยกจากกันไปอยูในเซลลใหม ทําใหยีนที่อยูบนโครโมโซมแยกกันไปดวย และเมื่อเซลลไขและ

อสุจิมารวมกันในการปฏิสนธิ ยีนก็จะมาเขาคูกันอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งยีนคูใหมที่ไดนี้คร่ึงหนึ่งจะมาจาก

เซลลอสุจิ สวนอีกคร่ึงหนึ่งจะมาจากเซลลไข โดยเซลลใหมที่ไดจะมียีนของทั้งพอและแมรวมกัน

และไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพอและแมมาดวยลักษณะที่ถายทอดทาง

พันธุกรรมในมนุษยและสัตว เชน โครงสรางอวัยวะที่ใชในการเคลื่อนไหว สีขน สีผิว รูปราง4 ดังนั้น

แลวผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ประกอบข้ึนเพื่อความขาว การเปลี่ยนสีผิวนั้น เปนการใชเพื่อเปล่ียนอยาง

ชั่วคราว และยังทําใหรางกายไดรับความเส่ียงโดยไมรูตัวและไมจําเปน  

 การที่จะมีผิวพรรณที่ดีนั้นเริ่มไดงาย ๆ จากภายในสูภายนอก เริ่มจากการกินอาหาร

ใหครบ 5 หมู ประกอบดวย ผัก ผลไม เนื้อสัตว โดยควรทานผักและผลไมในอัตราสวนครึ่งตอคร่ึง

ทุกมื ้อ เพราะผักผลไมเปนอาหารที ่ยอยงาย ชวยเรื ่องการขับถาย โดยเมื ่อรางกายขับถาย

ตามปกติ จะสงผลตอผิวพรรณและการดื่มน้ําใหเพียงพอกับรางกายก็เปนสวนสําคัญ ที่ชวยให

ผิวพรรณมีสุขภาพดี ขาว เปลงปลั่ง เพราะรางกายคนเราประกอบดวยน้ํา 70% น้ําในรางกาย

แบงออกเปน 3 สวน คือ น้ําที่อยูในเซลล 60 เปอรเซ็นต อยูนอกเซลลประมาณ 30 เปอรเซ็นต 

และที่อยูในเนื้อเยื่อหรือเลือดอีก 10 เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหมนุษยตองการน้ําประมาณวันละ 2-3

ลิตร5 นอกจากการกินอาหาร และพักผอนแลว การออกกําลังกายก็มีสวนใหผิวพรรณดีขึ้นดวย

เชนกัน เพราะการออกกําลังกายทําใหรางกายขับของเสียออกมากับเหงื่อ ทําใหรางกายสะสม

สารพิษนอกลง เปนการพิษ (Detox) ไปในตัว และนอกจากจะมีผิวพรรณที่ดี การออกกําลังกาย

ยังชวยมีรูปรางที่ดีดวยเปนการลงทุนที่คุมคา 

                                                            
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวชับุรี, พันธกุรรม DNA,  เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555, 

เขาถึงไดจาก http://www.schoolweb.in.th/sst/ 
5 กระปุกดอทคอม,  สมดุลของนํ้าในรางกาย, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจกิายน 2555, 

เขาถึงไดจาก http://health.kapook.com/view6653.html 
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 นอกจากวิธีการดูแลตัวเองจากภายในสูภายนอกแลวนั้น ยังมีวิธีการเสริมความงาม

และบํารุงเพื่อผิวขาวกระจางที่มาจากธรรมชาติมีหลายวิธีเชน การใชมะขามเปยกขัดตัว มะขามเปยก 

สมุนไพรคูครัวไทยที่มีสรรพคุณเปนกรด มี AHA ในปริมาณที่สามารถใชขัดผิวหนา ผิวตัว หรือ

แมกระทั่งจุดแหงกราน ใหเนียนนุมและดูขาวใสข้ึนได6 หรือการใชทานาคา แบบสาวพมา ทานาคา

มีคุณสมบัติตอตานความเส่ือมของเซลลและยังชวยปองกันการเกิดสิวดวยคุณสมบัติฆาเชื้อ

แบคทีเรีย และชวยลดผลผ่ืนคัน ลดการเกิดจุดดางดําและฝา มีฤทธ์ิลดการสรางเม็ดสีเมลานิน 

และยังชวยปองกันการทํางายผิวจากรังสียูวี 7  

 แตในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานโภชนาการกาวหนา ทําใหมีการคิดคน การสกัด

วิตามินเพื่อบํารุงรางกายที่ทันสมัยมากข้ึน ผลิตภัณฑวิตามินเพื่อบํารุงและเสริมความงามก็มีมาก

ข้ึนตามลําดับ เปนผลิตภัณฑตัวชวยที่ทําใหคนยุคในปจจุบันสะดวกสบายมากข้ึน และทําใหคน

คํานึงถึงความปลอดภัยนอยลง การใชผลิตภัณฑอาหารเสริมจึงเปนทางออกของขออางตาง ๆ ของ

คนในปจจุบัน ที่เมื่อพูดถึง การออกกําลังกาย การพักผอนที่ดี หรือแมแตการเลือกทานอาหารที่ดี

ใหครบ 5 หมู  

 การใชวิถีธรรมชาติอยางการใชผลไมหรือสมุนไพรในการทา หรือพอกตามรางกาย หรือ

การไดรับวิตามินอาหารเสริม ตองใชติดตอกันเปนเวลานาน และผลลัพธที่ไดอยูในระดับชั่วคราว 

ดวยสาเหตุของพันธุกรรมที่กลาวมาขางตน ดังนั้นการเสริมใหผิวพรรณมีความขาวกระจาง ใน

รูปแบบของเครื่องประดับ จึงเปนการคิดคนผลิตภัณฑใหม รวมองคความรูทางดานการออกแบบ 

และวิทยาศาสตรเขาดวยกัน เพื่อเสนอเปนทางเลือกและเปนตัวชวยใหกับผูที่ตองการมีผิวขาวใส 

  
วัตถุประสงค  
 1. ผิวพรรณที่ดีทําไดหลายวิธี ทั้งจากวิถีธรรมชาติและวิถีสมัยใหม อยางการใช

วิตามิน อาหารเสริม วิถีสมัยใหมเปนวิถีที่งาย และตอบสนองตอความตองการของคนในปจจุบัน 

แตแนวทางการใชวิถีสมัยใหมนั้น มีความเสี่ยงจากส่ิงเจือปนและผลขางเคียงตามมาดวย และการ

ไดรับวิตามินติดตอกันเวลานาน ทําใหรางกายเกิดการสะสมของสารตาง ๆ และส่ิงเจือปน จะสงผล

                                                            
6 กระปุกดอทคอม, สูตรขัดผิวดวยมะขามเปยก คุณเองก็ทําได,  เขาถึงเมื่อ 28 

พฤศจิกายน 2555, เขาถงึไดจาก http://women.kapook.com/view39885.html 
7 ทานาคาพมา, มาทําความรูจักกนัทานาคา, เขาถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2555,  

เขาถึงไดจาก http://www.nice-herb.com/?mo=3&art=327889 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  5 

 2. เพื่อศึกษาและวิจัยรูปแบบเคร่ืองประดับแนวทดลอง และผลักดันขอบเขตผลงาน

เคร่ือง ประดับที่มีอยูทั่วไป  
 
ขอบเขต 
 1. คานิยมเร่ืองความสวยงามของผูหญิงไทยในสังคมปจจุบัน จะตองมีผิวกายขาว 

สวาง กระจาง จนกระทั่งหมกมุนกับวิธีการที่ทําใหผิวกายของตนเองขาว สวาง และกอใหเกดิความ

เส่ียงและอันตรายแกชีวิต อยางการ บริโภคอาหารเสริม ยา เวชสําอางค หรือผลิตภัณฑสังเคราะห

ตาง ๆ ที่มีการอวดอางสรรพคุณเพื่อผิวขาว กระจาง จากคานิยมนี้ จึงเปนขอบเขตของวิทยานิพนธ

ในการศึกษาและทดลองแนวทางการสงเสริมความงามใหกับผิวพรรณ โดยเพิ่มเติมความขาว 

สวาง กระจางสดใสแกรูปโฉมหรือผิวกายของผูสวมใส และลดความเส่ียงอันตรายแกผูสวมใส 

 2. เคร่ืองประดับที่มีอยูทั่วไปสงเสริมบุคลิกภาพ และประดับตกแตงรูปกายภายนอก 

ในระดับพื้นฐาน ดังนั้นขอบเขตของวิทยานิพนธนี้ จึงตองการสรางสรรครูปแบบเคร่ืองประดับแนว

ทดลอง เพื่อขยายผลและความรู ของผลงานการออกแบบเคร่ืองประดับรวมสมัยแกวงการ

เคร่ืองประดับไทย โดยการศึกษาและวิจัยทฤษฎี สุนทรียศาสตร การทดลอง ปฏิบัติการ เพื่อผลักดัน

ขอบเขตใหม หรือสรางความแตกตางจากผลงานเคร่ืองประดับทั่วไป 

 
วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักการทํางานของรางกาย สุขภาพ และผลกระทบ

ของการไดรับอาหารเสริมเปนเวลานาน 

 2. ศึกษาและรวบรวมหลักการทางวิทยาศาสตร โภชนาการหลักการทางจิตวิทยา อาทิ 

ความเขาใจ และ การยอมรับตนเอง 

 3. สรุปเนื้อหาและวิเคราะหขอมูลทฤษฎีสุนทรียศาสตร เพื่อสงเสริมการออกแบบ

เคร่ืองประดับ และองคประกอบศิลป จากศิลปะสมัยใหม ในยุคปอปอารต (Pop Art)  

 4. ทดลองวัสดุเพื่อการออกแบบและผลิต 

 5. กระบวนการออกแบบสรางสรรคเคร่ืองประดับ ดังตอไปนี้ การวิจัยความรูและ

แนวความคิด การรางแบบ การออกแบบ การทดลองวิธีการนําไปสูผลงานเคร่ืองประดับ และ

ทดลองผลิตผลงานตัวอยาง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. ผลงานเคร่ืองประดับเสริมความงามแกผิวพรรณของผูสวมใส เพิ่มความมั่นใจของ

ตนเองในการดํารงชีวิตประจําวัน และสามารถตอบสนองรสนิยมของคานิยมสังคม โดยไม

กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย 

 2. องคความรูและรูปแบบผลงานเคร่ืองประดับรวมสมัยแนวทดลอง เพื่อเปนการสราง

ความแปลกใหมใหแกวงการเครื่องประดับไทย 

   ส
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บทที่ 2 
สุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมป็อปร่วมสมัย (Modern Pop Culture) 

 
 ชีวิตสงัคมเมืองท่ีเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เร่งรีบ และการติดต่อสื่อสารกลายเป็นสิ่งท่ี

ขาดไม่ได้ กลายเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่เพิ่มเติมจากปัจจยั 4 ไปเสียแล้ว ในยคุแห่งการสื่อสารไร้

พรมแดนและไร้ขอบเขตอย่างในปัจจบุนั การรับรู้ข้อมลูข่าวสารมีความฉบัไวรวดเร็ว ยิ่งกว่าการ

กระพริบตาเสียอีก ด้วยเทคโนโลยีด้านการคมนาคมที่ก้าวหน้าและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทําให้

อปุกรณ์สื่อสารถกูพฒันาและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนั เปรียบได้กบัเป็นอวยัวะสว่นหนึ่ง

ของร่างกายที่ขาดไม่ได้ อปุกรณ์สื่อสารจําพวกอปุกรณ์ไอที (IT), อิเลคโทรนิคส์ (Electronic), 

โทรศพัท์มือถือ (Smart Phone), แท๊บเล็ต (Tablet) เป็นสิ่งท่ีต้องมีติดตวั อาจเป็นเพราะประโยชน์

จากคณุสมบตัิ ที่ครอบคลมุการใช้งาน อย่างโทรศพัท์มือถือ ที่ทกุวนันีจ้ะเลือกซือ้ไม่ได้คํานึงถึง

การโทรเข้า-ออกเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่คํานึงถึงอรรถประโยชน์อย่างอ่ืน ๆ ด้วย โดยเฉพาะ การ

สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เนต (Internet Network) โดยอปุกรณ์ไอที (IT) เหล่านี ้มกัอยู่ข้างกาย 

ติดตวัไปด้วยทกุท่ี ซึง่เป็นการเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจําวนัอย่างมาก จนทําให้เกิดภาพท่ี

เห็นจนคุ้นตา และสามารถพบเห็นได้ทัว่ไป เช่น อาการก้ม ๆ เงย ๆ ระหว่างอปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์

เหล่านัน้กบักิจกรรมท่ีกําลงัทําอยู่ ไม่ว่าจะ เดิน, ขบัรถ, ระหว่างรอ, กินข้าว หรือแม้แตก่ารทําธุระ

ในห้องนํา้ และในปัจจบุนัอปุกรณ์เหล่านีย้งัถกูใช้เป็นของเล่น ให้กบัเด็ก ๆ ซึง่นบัว่าเป็นจดุเร่ิมต้น

ปลกูฝังการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยคุถดัไป ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงคา่นิยมของ

สงัคมในยคุปัจจบุนั ที่ให้ความสําคญักบัอปุกรณ์สื่อสารจนกลายเป็นกระแสนิยมที่ต้องปฏิบติั

ตาม เพื่อการยอมรับของสงัคม และต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนักบัอปุกรณ์สื่อสารอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

เพราะการติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นและขาดไม่ได้ของคนในสงัคม  
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ภาพท่ี 1 แสดงเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  
ท่ีมา: Engadget, Internet Devices to the Mainstream, เข้าถึงเม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 2556, 
เข้าถึงได้จาก  http://www.engadget.com/2013/01/07/qualcomm-att-internet-of-everything/  
 
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
 การเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัของการส่ือสารผ่านอุปกรณ์ไอที (IT) ทําให้การ
ดําเนินชีวิตประจําวนัของคนสงัคมเมือง มีความสะดวกสบายและคล่องตวัมากขึน้ เช่น การอ่าน
หนงัสือพิมพ์ ข่าวสาร หรือนิตยสารต่าง ๆ จากเดิมท่ีผลิตในรูปแบบของกระดาษ แต่ยุคแห่งการ
ส่ือสารนี ้ได้ถูกผลิตและบรรจุในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล (Digital) ท่ีสามารถซือ้และอ่านได้ผ่าน
อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ หรือการดภูาพยนตร์ท่ีสามารถตรวจรอบฉายได้จากจอคอมพิวเตอร์ หรือ
ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงปลายนิว้สัมผัส จากเดิมท่ีต้องตรวจรอบจากหนังสือพิมพ์ หรือหน้า        
โรงภาพยนตร์เท่านัน้ หรืออย่างการทําธุรกรรมกับธนาคาร ในปัจจุบนัสามารถทําธุรกรรมผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ (Online) ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือก็สามารถทําได้อย่าง
ง่ายดาย หรือแม้แต่พฒันาการณ์ของเคร่ืองใช้สํานักงานอย่างเคร่ืองพิมพ์ดีด ท่ีในสมยัก่อนเป็น
เคร่ืองพิมพ์แบบแป้นหมึก และต่อมาถูกพัฒนาเป็นเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า และในปัจจุบันได้ถูก
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอรรถประโยชน์มากกวา่มาแทนท่ี หรืออย่างการเข้ามามีบทบาทของโปรแกรมแชท 
(Chat) ท่ีทําให้สามารถพดูคยุกนัได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับชีวิตสงัคมเมืองท่ีวุ่นวายและเร่งรีบได้เป็นอย่างดี และยังทําให้คุณภาพชีวิตและวิถีความ
เป็นอยู่ของคนในปัจจุบนัพฒันาขึน้ และมีค่านิยมความเช่ือท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ซึ่งค่อย ๆ เร่ิม
เปล่ียนจากคนในสงัคมเมืองท่ีมีอิทธิพลขยายไปยงัสงัคมชนบท จนในท่ีสดุก็เปล่ียนความเป็นอยู่
และวิถีชีวิตแบบเดมิไป  
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 ส่ือ (Media) ในปัจจุบนัมีความหมายท่ีต่างไปจากเดิม เพราะถูกใช้ในจุดประสงค์ท่ี
ต่างกนัจากแต่ก่อนท่ี ส่ือ (Media) นัน้มีจุดประสงค์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์หรือนดัพบเพ่ือรวมตวั
กัน เพ่ือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ในปัจจุบนัเม่ือพูดถึงส่ือ จะเป็นการพูดถึงเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีมีบทบาทในการเพิ่มยอดขายสนิค้า การทํากําไร การโฆษณา เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางการค้า
เชิงพาณิชย์ ยกตวัอยา่งส่ือท่ีทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั คือ ส่ือออนไลน์ เช่น สงัคมออนไลน์ 
(Social Network) เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวีตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) ซึง่เป็น
อีกปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีการใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ คือ การขยายตวัของสงัคม
ออนไลน์ ทัง้เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวีตเตอร์ (Twitter) ทําให้เกิดการเช่ือมต่อกันมากขึน้ และการ
ส่ือสารผ่านช่องทางนี ้ก็ทําให้ตลาดของสมาร์ทโฟนเติบโตเพิ่มขึน้เช่นกัน1 เหตุท่ีส่ือเหล่านีไ้ด้รับ
ความนิยม เพราะการทําการตลาดออนไลน์โดยใช้ช่องทางออนไลน์นัน้ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
คราวละจํานวนมากและรวดเร็ว และยงัเป็นการคดัระดบัของลกูค้าได้อีกขัน้หนึ่งด้วย เพราะผู้ ท่ีใช้
ช่องทางออนไลน์นี ้สามารถนิยามไว้ว่าเป็นผู้ ท่ีมีกําลงัทรัพย์จํานวนหนึ่ง และนอกจากนัน้ช่องทาง
ออนไลน์ยงัสามารถรับรู้ถึงผลตอบรับได้ทนัที และส่ือเหล่านีย้งัเป็นแหล่งข้อมลูชัน้ดี ให้กบัผู้บริโภค
ในการศกึษาก่อนการตดัสินใจซือ้ และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนในสงัคม เพราะในปัจจบุนัผู้คน
ให้ความสําคัญและยอมรับ ในประสิทธิภาพของเครือข่ายออนไลน์ (Online) อินเตอร์เนต 
(Internet) และติดตามข่าวสารผ่านช่องทางนีม้ากขึน้ จึงไม่แปลกท่ีการตลาดออนไลน์ หรือส่ือ
ออนไลน์ จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ หรือแม้แต่ชีวิตประจําวนัของคนในสงัคม เทรนด์
การทําธุรกิจผ่านมือถือนี  ้นับวันจะยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึน้ และมีหลายธุรกิจเร่ิมให้
ความสําคญัมากขึน้เน่ืองจากมือถือเป็นเคร่ืองมือใน การติดต่อส่ือสารท่ีขาดไม่ได้แล้วในปัจจบุนั 
ทัง้การติดตอ่ทางธุรกิจ การสื่อสารกบัสงัคมออนไลน์ รวมไปถึงตอ่ไปในอนาคตท่ีมือถืออาจใช้แทน
เงินสดได้ เรียกได้วา่เคร่ืองมือชนิดนีน้บัวนัจะมีอรรถประโยชน์เพิ่มมากขึน้2  
 ด้วยความไร้ขอบเขตและพรมแดนของระบบส่ือสารในปัจจุบนั ทําให้เราสามารถท่ีจะ
รับรู้ความเคล่ือนไหว ของแต่ละมมุโลกได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว การรับข้อมลูข่าวสารจึงเปิด
กว้างมากขึน้ เกิดความคลัง่ไคล้ ความนิยมต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ และมีโอกาสท่ีจะเกิดกระแสนิยม
พร้อมกนัจากหลาย ๆ ท่ีในโลกมีมากขึน้ เพราะ การรับรู้ข้อมลูรายละเอียดของผู้ มีอิทธิพลตอ่จิตใจ
ท่ีทําให้เกิดการเลียนแบบ เช่น ดารา นกัแสดง นางแบบ นายแบบ นกัร้อง นกัธุรกิจ ดีไซน์เนอร์ หรือ

																																																													

 1 KSMECARE, 10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก  http://www.ksmecare.com	

2 เร่ืองเดียวกนั.	
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แม้แต่บุคคลในสงัคมชัน้สูงต่าง ๆ เหล่านี ้ทําให้เกิดการคลัง่ไคล้ หรือเกิดเป็นกระแสนิยมความ
ต้องการใช้สิง่ของ หรือการพยายามดําเนินแนวทางตามผู้ทรงอิทธิพลตอ่จิตใจเหลา่นัน้ เช่น กระแส
การแตง่กาย แฟชัน่ เคร่ืองประดบั ความนิยมในสิ่งของหรือย่ีห้อ ซึง่แท้จริงแล้วผู้ มีอิทธิพลเหลา่นัน้ 
อาจได้ค่าตอบแทน ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) ให้กบัสินค้า หรือ
ในกรณีท่ีไม่ได้รับผลตอบแทน แตเ่กิดกระแสนิยมจากความคลัง่ไคล้ในตวัดารา หรือเกิดการอยาก
เลียนแบบไปเองจากกลุ่มคนในสงัคม เพราะเห็นดาราหรือบุคคลสาธารณะนัน้เป็นแบบอย่างท่ี
ต้องการปฏิบตัติาม  
 เรียกได้ว่า ความนิยมหรือกระแสต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมนัน้ ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก   
การเสพสื่อ การรับรู้ข่าวสาร และจากการได้รับอิทธิพลจากผู้มีอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้างต้น 
และกระแสความนิยมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ นอกจากการแตง่ตวั เทรนแฟชัน่ (Trend) ความนิยมในตรา
สินค้า (Brand) และความนิยมในวตัถภุายนอกแล้ว ความนิยมในรูปกาย ก็ถกูนิยมไปด้วยเช่นกนั 
อย่างการเลือกใช้นางแบบ-นายแบบในการโฆษณา ท่ีมีรูปร่างสดัส่วนสวยงาม มีกล้ามเนือ้ เพ่ือ
เป็นการดงึดดู เรียกร้องความสนใจ และชกัชวนให้เกิดการปฏิบตัิตามเนือ้หาของการโฆษณา แตก็่
ยงัเป็นการสร้างคา่นิยมทางอ้อมให้กบัสงัคมในเร่ืองของความงาม เป็นการปลกูฝังความคิด ความ
เช่ือว่าการมีรูปร่างและสดัสว่นตามบคุคลในสื่อนัน้ ถือเป็นรูปร่างท่ีดีและสวยงาม ทําให้เกิดกระแส
การคลัง่ความผอม หรืออย่างการใช้ส่ือโฆษณาเพ่ือการรณรงค์ให้ใส่ชุดชัน้ใน ของผู้หญิง เพ่ือ
สขุอนามยัท่ีดีและถกูต้อง โดยใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณา เพ่ือให้เกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิ
ตาม และเพิ่มภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือให้กับเนือ้หาทัง้ยงัปรับทศันคติและเสริมสร้างค่านิยม
ใหม่ให้กบัผู้หญิง ให้ใสใ่จในเร่ืองสขุภาพและยงัได้ความสวยงามด้วย หรืออีกตวัอย่างหนึ่งคือ การ
สวมใส่รองเท้าส้นสูงของผู้หญิง ทัง้เพ่ือความงามเป็นสําคญัและยังเสริมบุคลิกภาพเพิ่มความ
มัน่ใจ เพิ่มเสน่ห์เย้ายวน ดึงดดูเพศตรงข้าม ซึ่งการแสดงออกถึงเนือ้หาเหล่านีน้ัน้ สามารถทําได้
จากส่ือและบคุคลต้นแบบ (Presenter) เพ่ือเป็นในการชกัจงูให้คนปฏิบตัิตาม หรือให้การยอมรับ 
เป็นการปรับเปล่ียนทศันคตแิละเป็นการเร่ิมต้นคา่นิยมความงามตา่ง ๆ  
 หรืออย่างการมีผิวพรรณท่ีดี การมีรูปร่างท่ีดี ผอมบาง หรือความอยากเป็น อยาก
เหมือน ผู้ มีอิทธิพลตามท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ก็เกิดเป็นกระแสตามมาด้วยเช่นกนั ความนิยมในการมี
รูปร่างและผิวพรรณท่ีสวย ตามแบบดารา นักร้อง นางแบบนัน้ ทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ตามต้นแบบ (Idol) ในดวงใจ และสรรหาวิธีเพ่ือให้มีผลลพัธ์นัน้ โดยไม่เก่ียง
วิธีการ ทัง้จากวิธีธรรมชาติหรือวิธีสงัเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตวัเองจากภายในสู่ภายนอก 
การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การออกกําลงักาย การทําทรีตเมนต์ (Treatment) บํารุง
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ผิวพรรณ หรือแม้แต่ยอมเจ็บตวั ยอมเส่ียง เพ่ือแลกกบัความสวยกบัการทําศลัยกรรม หรือการรับ
สารสงัเคราะห์เพ่ือความงามตา่ง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพโฆษณาเสือ้ชัน้ใน  
ท่ีมา:  Wikipedia, History of brassieres, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_brassieres  
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ภาพท่ี 3 ภาพโฆษณารองเท้าส้นสงู 
ท่ีมา:  Miista, The Evolution of high heels, เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://miista.com/from-warriors-to-sexpots-the-evolution-of-high-heels/  
 
 กระแสความนิยมในการมีผิวขาว ใส ก็เป็นอีกหนึ่งความนิยมท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคมเหล่านัน้ และกระแสความนิยมนีย้งัเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ จนกลายเป็น 
คา่นิยมท่ีผู้คนสว่นใหญ่ให้การยอมรับและประกอบกบั การได้รับอิทธิพลจากส่ือทางการตลาดท่ีนํา
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ เพ่ือดึงดูดและจูงใจให้เกิดการซือ้สินค้า ด้วยความหวงัท่ี
อยากจะได้ผลลัพธ์ เช่นเดียวตัวพรีเซนเตอร์ และการเข้ามามีบทบาทของวัฒธรรมเกาหลีใน
ประเทศไทย จนเกิดการคลัง่ไคล้นักร้อง นักแสดง (Korea Fever) ท่ีมีผิวท่ีขาวใสนัน้ ก็เป็นการ
กระตุ้นให้กระแสนิยมนีมี้กําลงัมากขึน้ นอกจากนัน้แล้วการปลกูฝังจากนกัการตลาดผ่านโฆษณา
ขายผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลกั อาหารเสริม ครีมบํารุงผิว หรือ
แม้แต่ผลิตภณัฑ์เพ่ือพืน้ท่ีซ้อนเร้นท่ีอวดอ้างสรรพคณุ ทําให้เกิดการปลกูฝัง จนเกิดแรงกระทบกบั
คนในสงัคม ให้เลือกใช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือความขาว และเสพติดความขาวไปโดยไม่รู้ตวั เป็นลทัธิใหม่
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แห่งยคุ ท่ีขอเรียกว่า “ขาวนิยม, ขาว-นิ-ยม” เป็นกระแสแห่งยคุท่ีผู้คนให้ความสําคญักบัการมีผิว
ขาว จนมองข้ามความปลอดภยัและเผชิญกบัความเส่ียงโดยไมรู้่ตวั 
 ความอยากสวยเป็นหนึ่งในแรงผลกัดนัให้ผู้คนทําสิ่งท่ีเส่ียงและเป็นอนัตราย โดยไม่ได้
คํานึงถึงโทษท่ีจะตามมา เห็นได้จากข่าวในสงัคมท่ีสะท้อนให้เห็นอยู่ทัว่ไป ถึงผลกระทบท่ีเกิดกบั
ร่างกายโดยตรง คือ ทําให้เสียสขุภาพหรือแม้แตเ่สียเสียชีวิต จากพวกฉวยโอกาสหรือพวกมิจฉาชีพ
ท่ีให้บริการด้านความงาม จําพวกหมอเถ่ือน ผู้ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลป์ (แพทย์) หรือการใช้
สารเคมี-วิตามิน ปลอมหรือไมมี่คณุภาพ อยา่งกรณีท่ีเป็นขา่วหน้าหนึง่ของหมอเถ่ือนกบัพริตตีส้าว
ท่ีฉีดสารเสริมความงามจนถึงแก่ชีวิต หมอป๊อปรับทราบข้อหาประมาท ทําให้ผู้ อ่ืนเสียชีวิต3 หรือ
กรณีท่ีตํารวจบกุรือ้ค้นสถานความงามตา่ง ๆ ท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือการนําเข้าสินค้าท่ีผา่น
การรับรองของกรมการอาหารและยา (อย.) สธ.-ปคบ.ลยุจบัคลินิคเถ่ือนย่านห้วยขวาง4 ทกุอย่าง
ล้วนมีทัง้คณุและโทษ เพียงแต่ผู้ ใช้จะต้องรู้จกัใช้และมีสติ ไม่ให้ค่านิยมและความเช่ือในการมีผิว
ขาวมา ทําให้ชีวิตได้รับอนัตรายหรือต้องได้รับความเส่ียงมากเกินไป  
 

																																																													
3 มตชินออนไลน์, หมอป๊อป รับทราบข้อหาประมาท ทาํให้ผู้อ่ืนเสียชีวิต, เข้าถึง

เม่ือ 26 ตลุาคม 2555, เข้าถงึได้จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx? 
NewsID=9550000122627 	

4 มตชินออนไลน์, สธ.-ปคบ.ลุยจับคลินิคเถ่ือนย่านห้วยขวาง, เข้าถงึเม่ือ 26 
ตลุาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID 
=9550000157413 	
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ภาพท่ี  4 ศลิปินเกาหลี 
ท่ีมา: Blogspot, Girl Generation Wallpaper, เข้าถึงเม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://beautifulsonglyrics.blogspot.com/2012/11/girls-generation-snsd-wallpaper-
hd.html#.USJPiFonvbg  
 
 กระแสความนิยมนัน้ เ กิดขึน้และดับไปในทุกยุคทุกสมัย  ปรับเปล่ียนไปตาม 
วิวฒันาการของสงัคมและปัจจยัต่าง ๆ เม่ือมองย้อนไปในอดีต ในยคุสมยัท่ีสงัคมให้ความสําคญั
กบัความนิยม (Popular) ความมีช่ือเสียงทัง้กบัตวับคุคลและหรือสิง่ของตา่ง ๆ เป็นอย่างมาก และ
นํากระแสความนิยมสิ่งเหล่านัน้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบของศิลปะท่ีกํา้กึ่ง
ระหว่างเชิงพาณิชย์กบัเชิงศิลปะ แต่ก็ผสมผสานกนัเป็นศิลปะแนวใหม่ท่ีลงตวัให้ผู้คนได้รับรู้และ
อยู่ในรูปแบบของส่ือ ยุคนัน้ก็คือ ยุคศิลปะป๊อปอาร์ต Pop Art ท่ีผลงานเน้นการส่งข้อมลูในเชิง
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ แต่ก็ยังมีความงามและชัน้เชิงอย่างศิลปะ ลักษณะของป๊อปอาร์ตท่ี 
Richard Hamilton กลา่วไว้มีดงันี ้เป็นท่ีนิยม, ชัว่คราว, ผลติเป็นจํานวนมาก, กลุม่เป้าหมายอยูใ่น
วยัรุ่น, เป็นธุรกิจขนาดใหญ่5 ความเป็นป็อปอาร์ตตามท่ี Richard Hamilton กล่าวไว้นัน้ คือ การ
นําสิง่ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยม มีอิทธิพลและถกูพดูถึงมาสร้างสรรค์ โดยการเป็นท่ีนิยมนีจ้ะเข้าถึงกลุม่คน

																																																													
5 Wikipedia, ศิลปะป๊อปอาร์ต, เข้าถงึเม่ือ 15 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก 

http://en.wikipedia.org 	
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ในสงัคมได้มาก เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป ไมว่า่จะด้วยช่ือเสียง ตราสนิค้า (Brand) หรือสรรพคณุของสนิ
นัน้ ๆ เม่ือเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง ความต้องของคนมีมาก จึงต้องผลิตมาก กําลงัการผลิตสงูมีการ
ผลิตซํา้ ๆ ในระบบอตุสาหกรรม เข้าถึงคนทกุชนชัน้ และเม่ือท้ายท่ีสดุแล้ว ความเป็นกระแสนัน้มา
เร็วและไปเร็ว เปล่ียนแปลงได้ง่าย เกิดวฎัจกัรอยูต่ลอด 

 ศิลปะป๊อปอาร์ตอยู่ในช่วงอตุสาหกรรม เป็นสงัคมสมยัใหม่ท่ีมีความต้องการมากขึน้ 
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ใช้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเป็นกําลงัการผลิตใหญ่ เพ่ือเลีย้งดสูงัคมท่ี
กําลงัเตบิโต และพฒันาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในยคุนี ้จึงคล้ายกบัการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม 
คือ มีการทําซํา้ จะเห็นได้จากผลงานศิลปะท่ีเน้นเร่ืองการซํา้กนัของวตัถหุลกั (Object) ส่วนใหญ่
เป็นงานโฆษณาเพ่ือรองรับผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้จํานวนมากจากโรงงานอตุสาหกรรม ผลงานท่ีเห็น
ได้ชดั เช่น กระป๋องผลิตภณัฑ์ Campbells, นํา้อดัลม Coco-Cola ถึงแม้ว่างานท่ีเกิดจะใช้เพ่ือการ
โฆษณาพาณิชย์ แต่ผลงานท่ีออกมานัน้มีคุณค่ามากกว่าแค่การโฆษณา เพราะแสดงให้เห็นถึง
แนวคิด วฒันธรรม และรูปแบบของสงัคมท่ีเปล่ียนไป, หรือผลงานรูปผู้ ท่ีช่ือเสียงอย่าง Marilyn 
Monroe นกัแสดงท่ีได้ความนิยมและโดง่ดงัในขณะนัน้ หรือผู้ทรงอิทธิพลอย่าง ท่านประธานเหมา 
เจ๋อ ตงุ ผู้ นําลทัธิคอมมิวนิสต์ ศิลปะป๊อปอาร์ตนัน้นอกจากจะใช้วิธีการทําซํา้แล้วยงัเพิ่มลกูเล่น 
โดยการการจับคู่สีท่ีแปลกใหม่ ทําให้เป็นท่ีสะดุดตามากขึน้และมีการใช้เทคนิคการตัดปะ 
(Collage) ของภาพต่าง ๆ จนเกิดเป็นชิน้งานใหม่ท่ีผสมไปด้วยวิธีคิดแบบใหม่ ท่ีมีทัง้เชิงล้อเลียน 
หรือแม้แตป่ระชดประชนั เป็นการนําเร่ืองเก่ามาเลา่ใหมท่ี่สร้างสรรค์และมีลกูเลน่ 
 ผลงานทางศิลปะมกัถกูใช้เพ่ือการส่ือสาร หรือเป็นตวักลางท่ีทําให้ผู้คนเข้าใจ หรือคิด
ตามมากขึน้ สามารถเรียกร้องความสนใจจากคนส่วนใหญ่ได้ เช่น การอธิบายอารมณ์ความรู้สกึ 
หรือการใช้ศิลปะเป็นตวักลางระหว่างสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้และเข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่าย อย่างใน
ยคุไบแซนไทน์ท่ีงานศิลปะถกูทําขึน้เพ่ือรับใช้ศาสนา เป็นตวักลางระหว่างศาสนาท่ีจบัต้องได้ยาก 
เป็นนามธรรม ให้ผู้คนทัว่ไปสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงการมีอยู่ โดยสอดแทรกแนวคิดทางศาสนา 
ในผลงานศิลปะต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม บทเพลง หรือแม้แต่ผลงาน
เคร่ืองประดบั เป็นวิธีการใช้ศิลปะในรูปแบบของการสอนได้อย่างแนบเนียน และค่อยเป็นค่อยไป 
ทําให้ผู้ ท่ีได้รับรู้หรือกําลงัเสพศิลปะนัน้ ๆ อยู่ รู้สึกเป็นอิสระ มีทางเลือก และไม่เหมือนกบัการถกู
บงัคบั เป็นการสอนหรือให้แง่คิดอย่างมีชัน้เชิงผ่านศิลปะ เกิดเป็นความงามและความลึกซึง้ของ
ศิลปะท่ีทําให้คนเรามีจิตใจท่ีละเอียดอ่อน และประณีตมากขึน้ ถกูขดัเกลาจากคําสอนและซมึซาบ 
ผา่นงานศลิปะท่ีวิจิตรและเข้าถึงได้ง่าย 
 มนษุย์ใช้ชีวิตอยู่กบัความงามและความเข้าใจ เป็นสนุทรียภาพท่ีเกิดขึน้ ทําให้เกิดการ
สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ผลงานด้านศิลปะ โดยศิลปะมกัถกูใช้เป็นส่ือกลาง ในการ
อธิบายเร่ืองนามธรรม ให้เข้าใจ เห็นภาพและจบัต้องได้ และศิลปะก็ทําให้รับรู้ และเข้าใจความ
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ลึกซึง้ ถึงความจริงหรือสจัธรรม บนโลกได้ง่ายขึน้ วิธีการสอนท่ีแฝงอยู่ในศิลปะแต่ละชนิด จะ
แตกต่างกันไป บ้างใช้วิธีตรงไปตรงมา หักดิบ รุนแรง บ้างใช้วิธีละมุนละม่อม อ่อนโยน และมี
จดุประสงค์คล้ายกนัคือการให้แง่คดิ หรือเป็นการอธิบายความคดิตามแตล่ะผู้สร้างสรรค์  
 การนําหลกัความเข้าใจในสุทรียภาพท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์ มาประกอบเป็นแนวทางใน
การคิดและสร้างสรรค์ จะทําให้ผลงานท่ีออกมานัน้ สามารถส่ือสารกบัส่วนรวมได้อย่างกลมกลืน 
และเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ โดยแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน จะเป็นการผนวก
แนวคิดจากในด้านความอยากมีผิวพรรณขาว ท่ีกําลงัเป็นกระแสนิยมอยู่นัน้ ทําให้ผู้คนมองข้าม
ความถูกต้องและความปลอดภยัไป โดยใช้วตัถุสงัเคราะห์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ทําให้ร่างกายได้รับ
ความเสี่ยงโดยไมจํ่าเป็น และเป็นอนัตรายถึงชีวติ และผนวกเข้ากบั แนวคดิท่ีต้องการเพิ่มทางเลอืก
ให้กบัความต้องการอยากมีผิวขาวนี ้แต่ต้องเป็นสิ่งท่ีมีความเส่ียงต่อร่างกายน้อย เพ่ือเพิ่มให้เป็น
ตวัเลือกใหมท่ี่คํานงึถึงสขุภาพ  
 

 
 

ภาพท่ี 5 ศลิปะ Pop Art 
ท่ีมา:  Wikipainting,  Andy Warhol, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www.wikipaintings.org/en/andy-warhol/mao-2  
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ภาพท่ี 6 ศลิปะ  Pop  Art  
ท่ีมา: Stephanie Wood,  Pop Art, เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://divasatanica349.wordpress.com/hnd-cap-1-20112/contextual-studies/pop-art/  
สุนทรียศาสตร์ของเคร่ืองประดบั 
 เคร่ืองประดบั เป็นศาสตร์หนึ่งของศิลปะการตกแต่งและถกูใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะ 
เพ่ือบ่งบอกฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ ชนชัน้ทางสังคม หรือแม้แต่ใช้เพ่ือดึงดูดเพศตรงข้าม 
เคร่ืองประดบัท่ีใช้เพ่ือบ่งบอกฐานะทางสงัคมนัน้ เช่น การสวมมงกุฎ ของกษัตริย์และราชวงศ์ ท่ี
ประดบัประดาด้วยอญัมณี หิน ท่ีเป็นวสัดแุละโลหะมีค่า อนัแสดงถึงความสงูส่งและอยู่เหนือคน
ทัว่ไป หรือการประดบัร่างกายด้วย หนงัสตัว์ กระดกูสตัว์ ของมนษุย์ยคุก่อน ท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นผู้ นํา ความแข็งแกร่ง และยงัเป็นการดงึดดูเพศตรงข้าม หรือการแสดงออกถึงสถานะทางสงัคม 
อย่างการสวมแหวนแต่งงาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เคร่ืองประดบัผกูพนักบัมนษุย์มาทกุยคุทกุสมยั 
และยงัคงมีความสําคญัและผกูพนัจนถึงทกุวนันี ้
 เคร่ืองประดับแม้จะใช้ในการสื่อสาร แต่รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งสําคัญท่ีต้อง
คํานึงถึงความสวยงาม สดัส่วน และนํา้หนกั เพราะเคร่ืองประดบัยงัมีหน้าท่ีช่วยเสริมบุคลิกภาพ
ให้กับผู้สวมใส่ โดยรูปแบบของงานเคร่ืองประดบันัน้เปลี่ยนไปตามยุคสมยั และกระแสนิยมใน
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ขณะนัน้ เช่น เคร่ืองประดบัในยุคเรเนซองส์ (Renaissance) ท่ีเป็นยุคแห่งความฟุ้ งเฟ้อ ประดบั
ประดา นิยมความหรูหรา เคร่ืองประดบัจึงอลงัการ เต็มไปด้วยอญัมณีลํา้คา่ (Precious Stone) มี
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัเคร่ืองประดบัอินเดีย (Indian Jewelry) ท่ีนิยมความอลงัการ เน้นวสัดมีุคา่ 
เช่น ทอง (Gold) หรือในยคุโมเดร์ิน (Modern) ท่ีมีลทัธิมินิมอลลสิ (Minimalist) และลทัธินามธรรม 
(Abstract) ท่ีตดัทอนรูปร่างรูปทรงเหลือเพียง ส่ีเหล่ียม วงกลม เส้น จุด เป็นการนําองค์ประกอบ
ศิลป์มาสร้างงานศิลปะได้อย่างลงตวัและพอดี ลกัษณะของเคร่ืองประดบัจึงเรียบง่ายและไม่เน้นอญั
มณี หรือขนาดอันใหญ่โต ชิน้งานแต่ละชิน้มาพร้อมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ และจาก
เคร่ืองประดบัแนวทางนี ้จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่อย่าง Jewelry Art หรือ 
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั (Contemporary Jewelry) ท่ีขยายฐานะ และความหมายของเคร่ืองประดบั 
ให้มีความหมายท่ีกว้างขึน้ โดยปรับมมุมองท่ีมีตอ่เคร่ืองประดบัให้ตา่งไปจากเดิม โดยเคร่ืองประดบั
ร่วมสมัยนัน้ เน้นท่ีกระบวนความคิดท่ีมาของชิน้งาน เป็นการแสดงทรรศนะความคิดของผู้
สร้างสรรค์ และให้ความสําคญักับโลหะหรืออญัมณีมีค่าเป็นเร่ืองรอง ผู้สร้างสรรค์เคร่ืองประดบั
รูปแบบนี ้นบัว่าเป็นศิลปินผู้สร้างงานศิลปะท่ีต้องการอธิบาย แสดงความคิดเห็นของตน หรือเป็น
การส่งเสริมให้คนในสงัคมได้คิด หรือได้ตระหนกัถึงการมีอยู่ของบางสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่มองข้ามไป 
แต่ในสดัส่วนของเคร่ืองประดบั อาจแสดงออกและให้ผลลพัธ์ได้ไม่มาก แต่ก็นบัว่าเป็นการเสนอ
ทางเลือกให้คนในสงัคมได้รับรู้  
 แต่อย่างไรก็ดี ฐานะของเคร่ืองประดับไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับเชิงพาณิชย์ หรือ
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั ไมเ่พียงแตช่่วยสง่เสริมบคุลกิภาพ หรือส่ือสารเท่านัน้ ยงัมีคณุคา่และสง่ผล
ต่อจิตใจของผู้สวมใส่ด้วย ยกตวัอย่างในปัจจบุนัท่ีการเข้ามามีส่วนร่วมของ เคร่ืองประดบักบัการ
บรรเทาโรคภยั เช่น สายรัดข้อมือท่ีช่วยในเร่ืองการนอนหลบั การกรน, รักษาสขุภาพ, ช่วยรักษาโรค
ภมูิแพ้, ป้องกนัอาการเหน่ือยง่ายจากการออกกําลงักาย หรือเคร่ืองประดบัแม่เหล็ก ท่ีมีสรรพคณุ 
ในด้านการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเล่นกีฬา หรือการออกกําลงักาย ช่วยให้ระบบการหมนุ
ไหลเวียนโลหิตดีขึน้, ช่วยปรับสมดลุร่างกาย, ช่วยให้ระบบกล้ามเนือ้และประสาทต่ืนตวั, ช่วยให้
ระบบภมูิคุ้มของร่างกายดีขึน้ เช่น ภมูิแพ้, ระบบทางเดินหายใจ6 เคร่ืองประดบัประเภทนีน้บัเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในแง่ของการสง่ผลตอ่จิตใจ เป็นท่ีพึง่ทางใจ และมีคณุคา่ตอ่ผู้สวมใส ่ซึง่ถ้าสําหรับคน
ท่ีร่างกายแข็งแรง ไม่มีความต้องการรักษาบรรเทา อาจเกิดข้อสงสยัถึงวิธีการใช้งาน ว่าสามารถ

																																																													
6 Bhplus, สร้อยข้อมือเพื่อสุขภาพ, เข้าถึงเม่ือ 18 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก 

http://bhplus.lnwshop.com/category/3/สร้อยข้อมือเพ่ือสขุภาพ.	
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บรรเทาอาการเจ็บนัน้ได้จริงหรือไม่ หรือเป็นแค่เพียงการกล่าวอ้าง ซึ่งหากไม่ได้อยู่ในสภาพท่ี
ต้องการการรักษา คงเกิดความเข้าใจได้ไมง่่ายนกั  
 เคร่ืองประดบัสายรัดข้อมือเพ่ือสขุภาพ เป็นการขยายขอบเขตให้กบังานเคร่ืองประดบั 
โดยเป็นการรวมกันขององค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ท่ีช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึน้ 
บรรเทาอาการ ความเจ็บป่วย ผ่านการทํางานของร่างกาย การกระตุ้นจากเส้นเลือด และองค์
ความรู้ในด้านการออกแบบ ท่ีออกแบบให้ตอบโจทย์วิธีการใช้งานในเร่ืองของการสมัผสั ท่ีต้อง
สมัผสักบัจดุชีพจรบนร่างกาย โดยแก้ปัญหาด้วยการนําวสัดหุลาย ๆ ชนิดมาประกอบกนั เพ่ือช่วย
ในการสวมใส่ เช่น ผ้า, ยาง, ซิลิโคน ทําให้เกิดการผสมผสานกันของวสัดหุลาย ๆ ชนิด และเกิด
ความแปลกใหม่ของเคร่ืองประดบั ทัง้ยงัทําให้ฐานะของเคร่ืองประดบั มีความหมายท่ีกว้างขึน้ ท่ี
ไมใ่ช่เพียงเพ่ือการประดบัตกแตง่แตย่งัเป็นการรักษาบรรเทาได้อีกด้วย  
 สุนทรียภาพของเคร่ืองประดบั นอกจากจะเกิดจากความสวยงาม สดัส่วน ขนาดท่ี
เหมาะสมและมลูค่าด้วยรูปลกัษณ์ภายนอกแล้วนัน้ ถ้ามองให้ลกึลงไปเคร่ืองประดบัมีคณุค่าและ
ความหมายท่ีซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกความสวยงามนัน้ เพราะเคร่ืองประดบัเป็นวัตถุท่ีสามารถ
ส่ือสารได้และมกัถกูใช้เพ่ือการส่ือสารอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ เป็นการส่ือสารจากตวัของเคร่ืองประดบั
เอง หรือด้วยความตัง้ใจของผู้สวมใส่ เพ่ือแสดงออกถึงฐานะ, ความชอบ, ความคิด, ความเช่ือ, 
ทรรศนะคติ เป็นต้น ซึง่เคร่ืองประดบัสามารถส่ือสารได้ในหลาย ๆ กรณี ตามเจตนารมณ์ แตไ่ม่ว่า
จะอยู่ในกรณีใด คณุค่าทางจิตใจมกัมีอยู่ในเคร่ืองประดบัเสมอ เป็นเร่ืองราวท่ีมีระหว่างกันของ
เคร่ืองประดบักบัผู้สวมใส่ และการนําเอาสนุทรียภาพของเคร่ืองประดบั มาช่วยในการสงัเคราะห์
และวิเคราะห์ เพ่ือประกอบเป็นข้อมลูความรู้ในการศกึษานี ้เป็นสิ่งท่ีสําคญัและควรศกึษา เพราะ
นอกจะทําให้เกิดความเข้าใจในวิธีคดิ กระบวนการสอน หรือ วิธีการอธิบายงานของศลิปิน หรือช่าง
แต่ละคนแล้ว ยงัทําให้เข้าใจถึงความละเอียดอ่อน ประณีต ในความพยายามท่ีจะอธิบายถึงสิ่งท่ี
ต้องการสื่อออกสูส่าธารณะ ได้อยา่งแยบยลและกลมกลืนในรูปแบบของการประดบัตกแตง่ ซึง่การ
ประดบัตกแต่งนัน้ เป็นหนึ่งในวิถีท่ีมนุษย์ช่ืนชอบและคุ้นเคย เพราะมนุษย์มีพฤติกรรมท่ีชอบสิ่ง
สวยงาม และชอบการทําให้ตนรู้สกึดีและเป็นท่ียอมรับของสงัคมและคนรอบข้าง ถึงแม้ในสดัสว่น
ของการประดบัในชิน้งานเคร่ืองประดบั จะมีสดัสว่นหรือให้ผลกระทบท่ีไมม่าก แตก็่สามารถท่ีจะแฝง
ข้อคดิ หรือแสดงทศันะผา่นผลงานเคร่ืองประดบัได้  
 ความสนุทรีย์ในการใช้ชีวิตของมนษุย์นัน้ มีเร่ืองของความงามเข้ามาเก่ียวข้องอยูเ่สมอ 
แต่ความงามนัน้ จะงามอย่างไร แค่ไหนถึงเรียกได้ว่างามนัน้ เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลตามแต่ละ
ความคิด ท่ีแตกแขนงกันไป แต่อย่างไรก็ดี มนุษย์มกัใช้ชีวิตร่วมอยู่กับความงาม ความสวยงาม 
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ความร่ืนรมย์ แต่แท้จริงแล้วภายใต้ความสวยงาม ความน่ายินดีเหล่านัน้ อาจปกปิดสิ่งท่ีไม่โสภา 
ไม่สวยงามอยู่ก็เป็นได้ อย่างความพยายามเพ่ือความงาม การเสริมเติมด้านความงาม อย่างการมี
ผิวพรรณขาวใสเหล่านี ้ล้วนเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัความอนัตราย ความไม่ปลอดภยัทัง้สิน้ แต่
กลบัได้รับการยอมรับและกลายเป็นสิ่งท่ีน่ายินดี และเต็มใจท่ีจะใช้ชีวิตเพ่ือตอบรับค่านิยมความ
งามเช่นนี ้ซึง่ไมว่า่จะด้วยเหตผุลของปัจจยัแวดล้อม ทัง้จากความนิยม, กระแสนิยม (Popular), ส่ือ 
(Media), เทคโนโลยี (Technology), หรือแม้แตด่ารา-นกัร้อง ศิลปินหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงตา่งๆ ก็
เป็นผลท่ีทําให้มนุษย์ยอมใช้ชีวิตในความเส่ียง เพ่ือความงามท่ีจับต้องไม่ได้ เป็นการเสริมแต่ง
ความสวยงาม เรียกร้องความโสภาความน่ายินดี  แต่กลบัต้องทําลายความปลอดภัยของชีวิต 
เพียงเพื่อแลกกับค่านิยมท่ีไม่รู้จักพอและไม่ยัง่ยืนของสงัคม ท่ีมนุษย์ส่วนใหญ่วิ่งวนและวิ่งตาม
อย่างขมกัเขม่น หากแต่เพียงรู้จักและเข้าใจในธรรมชาติ จะเข้าใจในตวัตนและความต้องการท่ี
พอดี พอเหมาะกับชีวิต หากว่าไม่แล้วนัน้ คงต้องวิ่งวนต่อไปอย่างไม่รู้จบเสียที เพราะความ
ต้องการของมนษุย์นัน้ยงัคงหาท่ีสิน้สดุมิได้  
 เม่ือนําสนุทรียภาพท่ีเกิดขึน้ของเคร่ืองประดบัมาผสมผสานกบัความสนุทรีย์ในการใช้
ชีวิตของมนษุย์แล้วนัน้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนในปัจจบุนัเสพติดการส่ือสาร และส่ือ เป็นอย่างมาก 
ทําให้เกิดการชักจูงและคล้อยตามได้ง่าย อาจเป็นเพราะการถูกกระตุ้นจากส่ือท่ีติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ และอาจเป็นเพราะความสนใจในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นทุนเดิม อย่างการเสริมแต่งความงาม 
การบริโภคความสวยท่ีจบัต้องไม่ได้ แตไ่ด้กลายเป็นคา่นิยมของสงัคมไปเสียแล้ว ทําให้ผู้คนดิน้รน
และสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสวยงามนัน้ และละเลยความถกูต้อง ทัง้ยงัยินดีใช้ชีวิตบนความ
เส่ียงท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือแลกกบัความงามท่ีคิดว่าดี เป็นการมองแต่คณุประโยชน์เพียงอย่างเดียว และ
หลงลืมความจริงท่ีว่า ทุกอย่างล้วนมีสองด้าน ทัง้คณุและโทษ ซึ่งการมองแต่ด้านคณุประโยชน์
อย่างเดียวนัน้ ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ายินดี แต่กลบัถกูยินดีและยงัเป็นท่ีนิยมอีกด้วยซํา้ หากจะนําความไม่
น่ายินดีนี  ้มาเปล่ียนวิธีการใช้งาน และทําให้อยู่ในรูปแบบใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม เพ่ือเป็นการ
สอดแทรกแง่คิดและสะท้อนมมุมองให้กบัสงัคม เป็นการแสดงทศันะผ่านความสวยงามท่ีเจ็บปวด 
อนัเป็นความยินดีท่ีไม่น่ายินดี แฝงตวัมาในรูปแบบความงามท่ีเลือดเย็น และเพ่ือความเหมาะสม
และลงตวัของรูปแบบใหมข่องการจดัการ จงึนํามาซึง่กระบวนการทดลองและวิธีการวิเคราะห์ 
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ภาพท่ี 7 ศลิปะไบแซนไทน์ โมเสก 
ท่ีมา: Wikipedia, Byzantine Art, เข้าถงึเม่ือ 22 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Byzantine_art  
 

 
 
ภาพท่ี 8 เคร่ืองประดบัในยคุเรเนซองส์  
ท่ีมา: Wikipedia, French Crown Jewels, เข้าถงึเม่ือ 16 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Crown_Jewels  
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ภาพท่ี 9 เคร่ืองประดบัอินเดีย 
ท่ีมา: John Rosen Gems and Jewelry, Increse in Jewelry Thefts and Home Burglaries 

Among Indian-Americans, เข้าถึงเม่ือ 16 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก  http:// 
gemandjewelrydoctor.com  
 

 
 
ภาพท่ี 10 สายรัดข้อมือ Power Balance 
ท่ีมา: ผู้จดัการออนไลน์, พาวเวอร์บาลานซ์, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www2.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9530000117899  
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บทที่ 3 
วัสดุและกระบวนการสาํรวจทางกายภาพ 

 
บทวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน 

 ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตและทรรศนะของคนในสงัคมปัจจบุนั ที่ทําให้

ความเช่ือและค่านิยมในเร่ืองของความงามเปลี่ยนไป ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อได้ดงันี ้ 
 1. การเข้ามามีบทบาทของส่ือ (Media) ในสังคม  
  การสื่อสารทําให้การติดต่อและรับข้อมลูเป็นไปได้ทกุทีทกุเวลา เป็นการอํานวย

ความสะดวกสบายให้กบัชีวิตคนในปัจจบุนั และยงัเพิ่มความรวดเร็วให้กบัชีวิตท่ีเร่งรีบของคนใน

สงัคมผ่านการใช้อปุกรณ์สื่อสารอย่างโทรศพัท์มือถือ (Smart phone), แท๊ปเล๊ต (Tablet) ที่ใน

ปัจจบุนัได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจยัพืน้ฐานท่ีขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว  

  การเข้ามามีบทบาทของการสื่อสารทําให้วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสงัคมเปลี่ยนไป 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและรูปแบบสงัคม โดยการเสพสื่อโฆษณา การประชาสมัพนัธ์

ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี อปุกรณ์ไอที หรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีอยู่ใกล้ตวันัน้ ทําให้ความคิดหรือความ

ต้องการในผลิตภณัฑ์ถกูกระตุ้น และได้รับอิทธิพลจากสื่ออย่างสม่ําเสมอ ทําให้เกิดความเช่ือและ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ หรือทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ โดยได้รับอิทธิพลมาจากผู้ ที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ เช่น ดารา นกัร้อง ศิลปิน นกัธุรกิจ ดีไซเนอร์ นกักีฬา หรือผู้คนที่ได้รับ

ความสนใจจากสงัคม เป็นต้น  ซึง่ในปัจจบุนัการเข้าถึงตวับคุคลเหล่านัน้ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

โดยผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีสามารถรับรู้ความเคล่ือนไหว ข่าวสาร ของ

บคุคลนัน้ ๆ ได้สะดวกขึน้ ทําให้ความคิดถกูชีนํ้าและได้รับอิทธิพลจากการติดตามความเคลื่อนไหว

โดยไม่รู้ตวั อย่างวิธีการแต่งตวั, สไตล์เสือ้ผ้า (Style), เทรนแฟชัน่ (Trend), หรือแม้แต่รูปลกัษณ์

อย่างทรงผม, หน้าตา และผิวพรรณ และการทําศลัยกรรมตกแต่งเพื่อให้มีรูปหน้าที่คล้ายกบั

บุคคลในดวงใจท่ีเห็นเป็นแบบอย่าง หรือการอยากมีผิวพรรณท่ีขาวใส ซึ่งเป็นค่านิยมท่ีผู้หญิงไทย

ปรารถนาและต้องการในทุกยุคทุกสมยั และสรรหาเคล็ดลบัวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลพัธ์ท่ี 

พึงพอใจ  
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  โดยวิธีการเสริมผิวพรรณขาวนัน้ เร่ิมตัง้แตว่ิธีการท่ีปลอดภยัและเป็นธรรมชาตท่ีิสดุ 
อยา่งการใช้สมนุไพรและผลไม้ เช่น ทานาคาและมะขามเปียกในการขดัและบํารุงผิว ตอ่มาเทคโนโลยี
มีการพฒันามากขึน้ ทําให้คิดค้นวิธีการเสริมความงามแบบใหม่ได้ด้วยการรับอาหารเสริมจากการ
สงัเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิตามินซี, กลตู้าไธโอน เป็นต้น ซึง่มีมาในหลายรูปแบบ เช่น การ
รับประทาน, การนํามาผสมกับผลิตภณัฑ์อ่ืน หรือการนําเข้าร่างกายโดยตรง ซึ่งมีความเสี่ยงสูง 
อย่างการฉีดเข้าเส้นเลือดเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการอย่างรวดเร็ว แต่การเปล่ียนสีผิวนัน้เป็น
การเปลี่ยนแปลงระดบัชัว่คราวเท่านัน้ ไม่ได้ให้ผลลพัธ์ท่ีถาวร เพราะสีผิวเป็นเร่ืองของพนัธุกรรม 
DNA ท่ีติดตวัมาตัง้แต่กําเนิดอนัเปล่ียนแปลงได้ยาก และการใช้ผลิตภณัฑ์สงัเคราะห์ต่าง ๆ นัน้ 
ต้องใช้ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานเพ่ือผลลพัธ์ของการเปล่ียนแปลง ทําให้ร่างกายเกิดความเสี่ยง
จากการสะสมและการตกค้างของสารสงัเคราะห์ท่ีเจือปน  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีความเสี่ยสงู แต่ก็
เป็นแนวทางท่ีผู้คนให้การยอมรับ อนัเกิดเป็นค่านิยมท่ีส่งผลร้ายต่อสงัคม ทําให้คติความเช่ือใน
เร่ืองของความงามเปลี่ยนไป และการได้รับอิทธิพลจากส่ือนัน้มีสว่นเป็นอย่างมาก เช่น ส่ือโฆษณา
ท่ีเลือกใช้พรีเซนเตอร์ (Presenter) ในการโฆษณาสินค้า ท่ีต้องมีรูปร่างและสดัส่วนผอมบางร่าง
น้อย ผิวพรรณขาวใส ไร้ริว้รอย การท่ีส่ือประโคมเลือกใช้พรีเซนเตอร์ท่ีมีหุ่นและรูปร่างดงักลา่ว จะ
เป็นการปลูกฝังความเช่ือและค่านิยมท่ีผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติ จนเกิดเป็น
ความเช่ือใหม่ของสงัคมว่า การมีรูปร่างผิวพรรณเช่นนัน้เป็นสิ่งท่ีถูกต้องและสวยงาม เป็นความ
งามในอดุมคตท่ีิทกุคนปรารถนา ปลกูฝังอยูใ่นความคดิและแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมในท่ีสดุ  
 2. ทศันคตแิละความเช่ือเก่ียวกับผิวพรรณ 
  จากการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตประจําวนั
มีการเปลี่ยนแปลง และสง่ผลถึงความเช่ือและคา่นิยมในเร่ืองความงามด้วย สาเหตหุนึง่ท่ีมีสว่นใน
การเปล่ียนแปลงนัน่มาจากส่ือ (Media) ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ท่ีปัจจบุนัสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถติดตามได้ตลอดเวลา เป็นการรับรู้ท่ีทําให้เกิดเป็นความเคยชินและกลายเป็นความเช่ือ
คา่นิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยส่ือท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุ คือ จากบคุคลสาธารณะ บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
โดยเฉพาะดารา นกัร้อง อนัเป็นกลุม่คนท่ีมีอิทธิพลตอ่ความรับรู้และการตดัสนิใจของผู้คนในสงัคม 
ท่ีได้รับการยอมรับ พร้อมทัง้ช่ือเสียงต่าง ๆ นานา  การนําบคุคลเหล่านัน้มาใช้เป็นพรีเซนเตอร์ ใน
การโฆษณาสินค้าท่ีล้วนแล้วแต่มีรูปร่างท่ีผอมบางและมีผิวพรรณท่ีขาวจนเกินธรรมชาติ จึง
กลายเป็นความงามในอุดมคติท่ีผู้หญิงส่วนใหญ่ปรารถณา จนเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบและ
เกิดการสรรหาวิธีการเพ่ือความสวยมากมาย  
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  ค่านิยมความเช่ือท่ีเปล่ียนไปนี ้ย่อมมีผลกระทบต่อสงัคมในอนาคตอย่างแน่นอน 
ซึง่อาจจะทําให้สงัคมกลายเป็นสงัคมท่ีขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ และถกูชกัจงูได้ง่าย หรือเรียกได้ว่า มี
สติในการใช้ชีวิตน้อยลง เพราะเห็นแต่ประโยชน์เล็ก ๆ อย่างความสวยงามเพียงอย่างเดียว ไม่
คํานึงถึงสขุภาพและร่างกายเลยก็เป็นได้ การคํานึงถึงแค่ด้านผลประโยชน์ท่ีต้องการและไม่ใส่ใจ
หรือให้คณุค่ากบัด้านอื่น ๆ หรือแม้แต่ชีวิตของตนเองนัน้ คล้ายกบัว่ายอมรับและยินดีใช้ชีวิตบน
ความเส่ียง เพ่ือความงามท่ีจบัต้องไม่ได้และไมมี่ท่ีสิน้สดุ กลายเป็นสงัคมแห่งการบริโภคท่ีไม่รู้จกัพอ 
มากยิ่งไปกว่า ณ ขณะปัจจบุนั เพียงแค่ในปัจจบุนัเราได้รับผลกระทบจากสงัคม และรับรู้ถึง
ความไม่ดีและเลวร้ายเพียงไร แต่ถ้าหากในอนาคตยงัต้องมีการสญูเสีย หรือสงัคมกลายเป็นสิ่งท่ี
อนัตราย หวาดระแวง และเลวร้ายลงไปกว่าเดิม คงไม่ใช่เร่ืองที่น่ายินดีสกัเท่าไหร่ สําหรับ
ลกูหลานของเราในอนาคต การเปล่ียนแปลงทศันคติ ความนิยม และความเช่ือ ควรมีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ ทําให้สงัคมน่าอยู่มากขึน้ พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม โดยพฒันาไป
พร้อมกบัการมีสติและศีลธรรมจรรยาบรรณที่ถกูต้อง น่าจะเป็นเร่ืองที่น่ายินดีและทําให้สงัคมมี
คณุภาพท่ีดีขึน้ 
 

 

 
ภาพท่ี 11 ภาพการโฆษณาผลติภณัฑ์บํารุงผิว 
ท่ีมา: Skincare24hrs, Perfect Radiance, เข้าถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2556, เข้าถงึได้จาก
http://www.skincare24hrs.com/bb.php?topic=297 
 
 3. กลูต้าไธโอนและการยอมรับในสังคม 
  จากค่านิยมความเช่ือในเร่ืองความงามเปลี่ยนไป ทําให้เกิดการสรรหาวิธีการเพ่ือ
เสริมแตง่ความงามกนัมากขึน้ โดยไม่รู้เท่าทนั หรือไม่คํานึงถึงผลข้างเคียงท่ีจะตามมาให้ดี ซึง่เป็น
การบอกได้ว่าคนในปัจจบุนั ให้ความสําคญัในเร่ืองรูปร่างและผิวพรรณภายนอกเป็นอยา่งมาก ให้
คณุคา่กบัรูปลกัษณ์ภายนอกกนัมากขึน้ จงึเป็นเหตใุห้สรรหาวิธีการและทางลดัตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้มา
ซึง่ความสวยท่ีไมย่ัง่ยืนนัน้  
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 วิทยาการความขาวในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธีการ และหลากหลายวสัดุท่ีจะนํามา
เสริมแตง่ และสารสงัเคราะห์เพ่ือการปรับสีผิวให้กระจ่างขาวใสขึน้นัน้ ก็เป็นทางลดัเสริมความสวย 
ท่ีคนในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยความอยากสวยนัน้
ครอบคลมุความคิด ทําให้การไตร่ตรองมีประสิทธิภาพท่ีไม่เพียงพอ ทําให้ลืมนึกถึงผลข้างเคียง
และความจริงท่ีว่า หากขาวมาก ขาวเร็ว เพียงใด ก็นํามาซึ่งความอันตรายและความเส่ียงมาก
เพียงนัน้ และสารสงัเคราะห์ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันนัน้ คือ “กลูต้าไธโอน” (Glutathione) 
ซึง่กลตู้าไธโอนเป็นวสัดท่ีุถกูใช้อยา่งแพร่หลาย และถกูนําไปผสมอยูก่บัผลติภณัฑ์หลาย ๆ รูปแบบ 
เช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม ครีมบํารุงผิว, สบู่, ยาสระผม หรือผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร     
เช่น นํา้บรรจุพร้อมด่ืม ขนมขบเคีย้ว อาหารเสริม หรือแม้แต่อาหารทานเล่น นัน้แสดงให้เห็นว่า 
กลตู้าไธโอน กําลงัได้รับความนิยม ซึ่งเป็นเพราะคณุสมบตัิท่ีช่วยปรับสีผิว และการให้ผลลพัธ์ท่ี
ชดัเจนนัน้เอง จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน และการท่ี
ผู้บริโภคเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เพ่ือความขาวนัน้ ไม่ได้เลือกซือ้แค่เพียงผลิตภณัฑ์เท่านัน้ แต่ยงัเลือก
ซือ้ความหวงัไปพร้อมกับผลิตภณัฑ์ด้วยความหวงัท่ีจะขาว ความหวงัท่ีจะมีสีผิวท่ีดีขึน้ นัน่จึงทํา
ให้กลูต้าไธโอนได้รับความเช่ือมั่น และความภักดีจากผู้ บริโภคมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีมีสรรพคณุทบัซ้อน เช่น วิตามินซีท่ีช่วยในเร่ืองผิวพรรณเช่นกนั แต่คนสว่นใหญ่จะ
มองว่า วิตามินซีช่วยในเร่ืองการเจ็บป่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั มากกว่าท่ีจะช่วยในเร่ืองของความ
งาม ดงันัน้ วิตามินซีจงึถกูใช้เป็นเพียงสารประกอบเท่านัน้ ไม่ได้ถกูให้ความสําคญัในเร่ืองของการ
ปรับสีผิวอยา่งจริงจงั  
 แต่ใช่ว่า กลตู้าไธโอน จะมีแต่ด้านคณุประโยชน์เพียงอย่างเดียว ในส่วนของโทษภยั
และผลเสียก็มีมิใช่น้อย และส่งผลอนัตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ อย่างการใช้กลตู้าไธโอนเป็นเวลานาน 
จะทําให้ร่างกายเกิดการสะสมของสารเคมี และได้รับความเสี่ยงจากสารเคมีเจือปนในผลิตภณัฑ์ 
ซึง่ผลติภณัฑ์ตา่งๆ นัน้ ก็มีทัง้ท่ีได้รับการรับรองและท่ีไมไ่ด้รับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) ซึง่ถึงแม้จะได้รับการรับรองจาก อย. การใช้ตดิตอ่เป็นเวลานาน และในปริมาณท่ี
เกินพอดี ก็ต่างมีผลเสียต่อร่างกาย และทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ทัง้สิน้ คณุปวีณา เป่ียมไชย เป็นผู้ช่วย
พยาบาล เธอยอมรับว่าเคยซือ้กลตูาไธโอนมาทาน เธอรู้สกึเวียนหวัเหมือนห้องหมนุ และตดัสินใจ
ไปหาหมอ เพราะมีอาการปากเบีย้ว พดูไม่ได้ และมีอาการประสาทหลอน แพทย์ตรวจพบว่า เส้น
เลือดของเธอตีบลง เพราะยาไปทําให้ภายในบวมจึงต้องให้นํา้เกลือโดยเร่งด่วน เพราะหากช้า
อาจจะถึงแก่ชีวิต1 

																																																													
1 กระปกุดอทคอม, สาวอยากขาว ระวังแพ้กลูต้าไธโอน, เข้าถึงเม่ือ 23 กรกฎาคม

2556, เข้าถึงได้จาก  http://women.kapook.com/view43488.html?p=3	
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 จากบทความท่ีถกูเปิดเผยสูส่งัคมถึงโทษภยัและความอนัตรายท่ีเกิดขึน้จากกลตู้าไธโอน 
ยิ่งยํา้ให้เห็นถึงความไม่พอดีและความฉาบฉวยของคนในสังคมได้มาก การมองและใส่ใจกับ
คณุประโยชน์เพียงด้านเดียว แตก่ลบัต้องเกือบแลกกบัชีวิตทัง้ชีวิต นบัเป็นการลงทนุท่ีได้ไม่คุ้มเสีย
เสียเลย นอกจากนัน้ยงัทําให้เห็นถึงความจริงอีกอย่าง คือ ความสวยกับมนุษย์นัน้ขาดกันไม่ได้ 
เพราะความอยากของมนษุย์นัน้ไม่มีท่ีสิน้สดุ ดงันัน้หากคนเราไมส่ามารถท่ีจะปลอ่ยวางจากความ
งามนัน้ได้ และยงัคงต้องใช้สารสงัเคราะห์อนัมีความเสี่ยงตอ่ไป ในท่ีนีคื้อ กลตู้าไธโอน จึงเกิดการ
ออกแบบโครงการเพ่ือการทดลองในการปรับเปล่ียนวิธีการใช้ของกลูต้าไธโอน เพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงท่ีจะได้รับและนําเสนอเป็นทางเลือกใหม่ พร้อมทัง้เป็นการทดลองขยายขอบเขตความ
เป็นไปได้ของเคร่ืองประดบั โดยเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ระหว่างเคร่ืองประดบัและความ
สวยงามในเชิงนามธรรมอย่างความขาวของผิวพรรณ ซึ่งมีกลูต้าไธโอนเป็นสารตัง้ต้นหลกัในการ
ทําการทดลองและพฒันา 
 ความเป็นไปได้ของการรวมองค์ความรู้ของศาสตร์ท่ีต่างกนั และนํามาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานเคร่ืองประดบันัน้ เช่น สายรัดข้อมือเพ่ือสขุภาพท่ีบรรเทาอาการเจ็บของนกักีฬา, บรรเทา
อาการนอนไม่หลบั, ความดนัโลหิต เป็นต้น อนัเป็นผลงานท่ีใช้ได้จริงและมีจําหน่ายในท้องตลาด
ทัว่ไป ดงันัน้หากจะกลา่วถึงการรวมตวัขององค์ความรู้เคร่ืองประดบั, ความงามของผิวพรรณ, และ
วัสดุศาสตร์ เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดเคร่ืองประดับแนวทดลองเพ่ือความขาวนีก็้เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้
เช่นกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 12 อนัตรายจากกลตู้าไธโอน 
ท่ีมา: กระปกุดอทคอม, สาวอยากขาว ระวัง! แพ้กลูต้าไธโอนอาจถงึตาย,  เข้าถึงเม่ือ 18 
มีนาคม 2556,  เข้าถงึได้จาก		http://women.kapook.com/view43488.html 
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ภาพท่ี 13 สายรัดข้อมือ Power Balance 
ท่ีมา: ผู้จดัการออนไลน์,  พาวเวอร์บาลานซ์,  เข้าถงึเม่ือ 23 มกราคม 2556,  เข้าถึงได้จาก
http://www2.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9530000117899 
 
 บทสรุป 
 เม่ือความอยากสวยอยากขาวมาทําให้ขาดสติ ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ จึงทําให้ร่างกาย
ได้รับความเส่ียงโดยไม่จําเป็น ซึ่งเป็นความต้องการท่ีส่งผลร้ายต่อชีวิต ทัง้ยงัเป็นการไม่ยอมรับ
ความจริง และถึงแม้ผู้บริโภคจะรู้ถึงโทษภยัแต่ก็ยงัมองข้าม และคงใช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือความขาว
อย่างต่อเน่ือง เป็นกระแสความนิยมของสงัคมท่ียากจะต้านทาน ดงันัน้หากจะชีแ้จงเพ่ือให้เข้าใจ
ถึงการใช้ชีวิตตามหลกัธรรมชาติให้มีความพอดี พอใจในตวัเอง เป็นไปตามสจัธรรมของชีวิตและ
เป็นไปตามหลกัของศาสนา คงเป็นการชีแ้จงท่ีไม่ผล เพราะเม่ือต้องต้านกับกระแสความนิยมท่ี
เหมือนกบัการนําไม้ซีกงดัไม้ซงุ ดงันัน้แล้ว ถ้าจะทําการชีแ้จงหรือให้ข้อมลูอย่างโจ่งแจ้ง คงไมใ่ช่วิธี
ท่ีจะเป็นท่ียอมรับได้โดยง่าย จงึต้องใช้วิธีการสอดแทรกแฝงความจริง โดยใช้วิธีการท่ีละมนุละมอ่ม
ให้ผสมผสาน กลมกลืนอยู่ในตวัชิน้งาน เป็นการนําสิ่งท่ีไม่ควรยอมรับหรือเป็นสิ่งให้โทษ และมี
ความเส่ียงความอนัตราย ในท่ีนี ้คือ กลูตา้ไธโอน มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ทําให้ผู้คนได้รับรู้
และเข้าใจถึงความจริงของข้อมูลท่ีเคยละเลยมองข้ามและแฝงข้อคิดให้เตือนความคิดก่อน
ตดัสนิใจลงทนุอนัมีชีวิตเป็นหน่วยในการลงทนุ เพียงเพ่ือความสวยงามอนัเลือดเย็นท่ีจบัต้องไม่ได้
และไมย่ัง้ยืน 
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แนวคดิในการสร้างสรรค์ 
 สัจธรรมของความคู่กันของสิ่งต่าง ๆ ในโลกอย่างถูก-ผิด, ดี-เลว, สร้าง-ทําลาย, 

สมหวัง-ผิดหวัง, สวยงาม-อัปลักษณ์, เกิด-ตาย เหล่านีล้้วนเป็นของคู่กันอย่างแยกไม่ได้ เป็น
สภาวะของธรรมชาติท่ีมีอยู่คู่กนั ซึ่งเป็นสภาวะท่ีตรงข้ามกนั โดยมีความหมายทัง้เชิงบวกและลบ 
เป็นหลกัการหกัล้างกนัของทัง้สองสิ่งท่ีจะต้องมีคู่กนัไปเสมอ เป็นสจัจะความจริงท่ีธรรมชาติสร้าง
ขึน้ เพ่ือเป็นการรักษาความสมดลุและทําให้วฏัจกัรดําเนินต่อ ซึง่สจัจะนีแ้สดงให้เห็นมาก่อนแล้ว
ทัง้จากแนวคิด, ปรัชญาท่ีเรียนรู้กนัมาอย่างในแนวคิดตะวนัตก ท่ีว่าด้วยหลกัเหตผุล มุ่งหาความ
จริงเป็นความคูก่นัของความรู้-ความไมรู้่  ซึง่ความไม่รู้จะนําไปสูก่ารเสาะหาถึงความรู้ เกิดเป็นการ
เรียนรู้ ถูก-ผิด, การเอาตัวรอด, การต่อสู้ -การยอมแพ้ หรืออย่างในแนวคิดตะวันออก ท่ีว่าด้วย
ธรรมชาติ มุ่งหาความจริงแท้ การหลุดพ้น, การเกิด-ดับ, ความปกติ-ความไม่ปกติ, รูปธรรม-
นามธรรม, จบัต้องได้-จบัต้องไม่ได้ เหลา่นีคื้อความคู่กนัของสรรพสิ่งในธรรมชาติ และแนวคิดของ
ตะวันออกเป็นการรวมแนวคิดและทางปฏิบัติของศาสนาเข้าด้วยกัน ทําให้แนวคิดกลายเป็น
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตท่ีทําเป็นคติสอนใจ ทําให้พึ่งระวงัตนและมีสติ เพราะเม่ือมีสติรู้ตวัจะย่ิง
ทําให้เห็นถึงความคูก่นัไปของสรรพสิง่มากขึน้ แตถ้่าหลงลืมหรือมองข้ามความจริงของสจัจะความ
คู่กันนีไ้ป จะทําให้หลงและตกไปกับหลุมพรางต่าง ๆ ได้อย่างไม่ยากนัก ในท่ีนีก้ล่าวถึงความ
สวยงามท่ีจบัต้องไม่ได้ ท่ีมีความเช่ือและค่านิยมท่ีล้วนแล้วแต่สร้างเสริมกันขึน้มา เพ่ือให้เป็นท่ี
ยอมรับทัง้จากตวัเองและสงัคมแวดล้อม ซึง่ความต้องการในเร่ืองความงามนีเ้ป็นความต้องการท่ี
ไม่รู้จกัสิน้สดุ และมีผลเสียท่ีทําร้ายสงัคมจากค่านิยมท่ีเพีย้นไป ซึง่ให้คณุค่าจากวตัถภุายนอกจน
หลงลืมความจริงและความดีแท้ภายใน ทัง้กลบัได้รับการยอมรับจากสงัคมและยึดถือปฏิบตัิดัง่
เร่ืองปกติเร่ืองหนึ่ง จากมุมมองนีเ้ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนไปของวิธีการคิดและ
รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสงัคม ท่ีแสดงออกถึงการให้ความสําคญักบัปัจจยัแวดล้อมภายนอก 
และรูปลักษณ์ท่ีฉาบฉวยจับต้องไม่ได้เสียมากกว่าความจริงความงามท่ีอยู่ภายใน จนหลงลืม
คณุคา่การมีอยูข่องตวัตนและความอนัตราย ความเสี่ยงท่ีต้องแลกมา 
 แนวทางในการวางแผนการสํารวจจงึได้รับอิทธิพลจากแนวคดิท่ีวา่ด้วยสจัธรรมความคู่
กัน กล่าวคือ การให้ได้มาซึ่งความสวย ความขาว การมีผิวพรรณท่ีสวยใสนัน้ จะต้องสร้างและ
เพิ่มเตมิความสวยงาม ความขาวใสท่ีต้องแลกมากบัการทําลายสขุภาพ ความทรุดโทรมของร่างกาย 
และความปลอดภยัท่ีน้อยลง ซึ่ง การสร้าง-การทําลาย เป็นของคู่กันท่ีแยกกันไม่ได้ในทุก ๆ กรณี
และในกรณีการเสริมผิวพรรณขาวใสนี ้ผู้คนได้ให้ความละเลยกบัความสญูเสีย การถกูทําร้ายของ
ร่างกายไป และให้ความสําคญักับการสร้าง, การเสริม-เติม-แต่ง เพียงเท่านัน้ ไม่คํานึงถึงวิธีการ
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และความปลอดภยั โดยวิธีการทัง้หมดล้วนเกิดจากความต้องการสร้างความสวยงามให้เกิดขึน้ 
เพ่ือผลลัพธ์ท่ีจับต้องไม่ได้และหาท่ีสิน้สุดไม่ได้ แต่กลับต้องทําลายความมีสุขภาพดี ความ
ปลอดภยัลงทัง้ท่ีทนัตัง้ตวัและไมท่นัตัง้ตวั จงึเป็นท่ีมาของแนวคดิ “การสร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” 
และเม่ือประกอบกับวสัดุท่ีเลือกมาใช้ในการทดลอง คือ กลูต้าไธโอน ท่ีเป็นสารสงัเคราะห์ท่ีถูก
นํามาใช้เพ่ือความงาม และมีวิธีการใช้ท่ีจะต้องสมัผัสกับผิวหนังหรือร่างกายอย่างการทาหรือ
แม้แต่ต้องนําเข้าสู่ร่างกายอย่างการกินหรือการฉีด ซึง่วิธีการใช้ของกลตู้าไธโอนนีไ้ด้กลายมาเป็น
ขอบเขตในการออกแบบการสํารวจท่ีเป็นการให้ความสําคญักบักายภาพของวสัดแุละพืน้ท่ี, พืน้ผิว
ท่ีใช้งานอย่างร่างกาย ผิวพรรณ2 ดังนัน้จึงเป็นการนําเร่ืองของการสัมผัสและแนวคิด “การ
สร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” มาออกแบบเป็นแนวทางในการสํารวจทางกายภาพได้ ดงันี ้ 
 1. วิธีการสํารวจการรวมตวัและการละลายของกลตู้าไธโอนด้วยดนิญ่ีปุ่ น 
 2. วิธีการสํารวจการรวมตวัและการละลายของกลตู้าไธโอนด้วยการหลอ่ด้วยยางพารา 
 3. วิธีการสํารวจการรวมตวัและการละลายของกลตู้าไธโอนด้วยการหลอ่ด้วยซลิโิคน 
 จากวิธีการสํารวจท่ีออกแบบขึน้มาเป็นวิธีการท่ีล้วนแล้วแตส่ะท้อนถึงวิธีการสร้างเสริม 
การนําเข้าสูร่่างกาย ซึง่การสํารวจแตล่ะวิธีการนัน้เป็นการสํารวจเพ่ือหาความเหมาะสมและความ
กลมกลืนของการรวมตวัของกลตู้าไธโอน อนัมีขอบเขตและแนวคิดตามท่ีกลา่วข้างต้น คือ แนวคิด 
“การสร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” เป็นการคดัเลือกความเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสู่ขัน้ตอนการ
ออกแบบสร้างสรรค์ตอ่ไป  
 
กระบวนการสาํรวจทางกายภาพ 
 วิธีการสาํรวจและทดลอง 
 จากท่ีกล่าวข้างต้นถึงวิธีการสํารวจท่ีออกแบบขึน้ ล้วนเป็นวิธีการท่ีต้องการแสดงออก
ถึงการเลียนแบบวิธีการเข้าสู่ร่างกาย เพราะด้วยกลตู้าไธโอนเป็นสารท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ี
ต้องสมัผสัการร่างกาย ดงันัน้ลกัษณะวิธีการใช้ทางกายภาพนีจ้งึเป็นหลกัในการสํารวจนี ้ 
 1. การสาํรวจการรวมตวัของกลูต้าไธโอนกับดนิญ่ีปุ่น 
  การผสมกบัดินญ่ีปุ่ นให้เนือ้สมัผสัของการผสมเป็นเนือ้เดียวกนั เป็นการรวมตวัของ 
กลตู้าไธโอนและเนือ้ดนิท่ีสามารถตีความถึงการรวมกนักบัร่างกายผิวพรรณ  
 

																																																													

 2 ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในภาคผนวก ก. 	
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ภาพท่ี 14 กลตู้าไธโอนและดนิญ่ีปุ่ น 
 
  1.1 ผลการสํารวจ  

	
ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองผสมกลตู้าไธโอนกบัดนิญ่ีปุ่ น  
 

วัสดุ ผลลัพธ์ 

กลตู้าไธโอน 

 
 
  1.2 สรุปผลการสํารวจ 
   เม่ือนํากลตู้าไธโอนผสมกบัเนือ้ดินญ่ีปุ่ นแล้ว ทําให้สามารถตอบโจทย์ในเร่ือง
ของการสมัผสักบัร่างกายได้ และให้ความรู้สกึเป็นหนึ่งเดียวกนัของวสัด ุผลลพัธ์ท่ีได้กลตู้าไธโอน 
สามารถผสมไปกบัดินญี่ปุ่ นได้และให้สีขาวเนียนไปกบัเนือ้ดิน มีความเป็นไปได้ในการนําไป
พฒันาต่อ 
 2. การสาํรวจการรวมตวัของกลูต้าไธโอนด้วยการหล่อ 
  การสํารวจการรวมตวัของกลตู้าไธโอนด้วยการหล่อ เป็นการประเมินความเป็นไปได้
จากวิธีการหล่อ  เพ่ือหาความเหมาะสมในเร่ือง การผ่านแสง ความเหน่ียว และการทนทาน เพ่ือ
รองรับรูปแบบการใช้ท่ีจะถกูพฒันาขึน้จากวิธีการสร้างสรรค์ตอ่ไป 
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  2.1 วิธีการหลอ่ด้วยยางพารา 
 

 
 

ภาพท่ี 15 นํา้ยางพารา 
 
   2.1.1 ผลการสํารวจ 

	
ตารางท่ี 2   แสดงการทดลองการหลอ่ด้วยยางพารา 

	
วัสดุ ผลลัพธ์ 

กลตู้าไธโอน 

 
 
   2.2.2 สรุปผลการสํารวจ 
    กลตู้าไธโอนให้สีท่ีขาวและนวล เม่ือรวมตวักบัยางพาราแต่ระยะเวลา
ในการแห้งสนิทของยางพาราใช้เวลานานและเม่ือยางแห้งสนิท จะให้มีลกัษณะโปร่งใส และยงัให้สี
ท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ 
   จากการสํารวจด้วยวิธีการหล่อ พบว่า การหล่อเป็นวิธีจดัการกบักลตู้าไธโอน
ได้ดี เพราะให้ผลลพัธ์ทางกายภาพท่ีตอบสนองในด้านเนือ้สมัผสัและความรู้สึกทางสายตาได้ดี   
จงึทําการพฒันาวิธีการหลอ่ด้วยวิธีการ ดงันี ้
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  2.2 วิธีการหลอ่ด้วยซลิโิคน 
   เลือกใช้ซิลิโคน เพราะซิลิโคนมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นได้ดีกว่ายางพารา ลกัษณะ
เม่ือแห้งสนิท สีไมเ่ปล่ียน ได้สีตามท่ีต้องการ เป็นวสัดท่ีุมาเตมิเตม็ข้อด้อยของยางพารา 
 

 
 
ภาพท่ี 16 วิธีการหลอ่ด้วยซลิโิคน 
 
   2.2.1 ผลการสํารวจ 

	
ตารางท่ี 3 แสดงการทดลองการหลอ่ด้วยซลิโิคน	
	

วัสดุ ผลลัพธ์ 

กลตู้าไธโอน 

 

 
   2.2.2 สรุปผลการสํารวจ 
    กลตู้าไธโอนมีการละลายและรวมตวัท่ีดี ระยะเวลาในการแห้งสนิทไม่
กินเวลานานเม่ือเทียบกบัยางพารา และให้สีเม่ือแห้งสนิทท่ีไม่เปล่ียนไปจากเดิม และยงัสามารถ
ผสมสี เพ่ือสร้างความหลากหลายได้อีกด้วย มีความเป็นไปได้ในการนําไปพฒันาตอ่  
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สรุปผลการสาํรวจทางกายภาพ 
 เมื่อพดูถึงความสวยงามที่เป็นที่นิยมและมีผลร้ายต่อร่างกายและยงัก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของความเชื่อและค่านิยม ที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างมากนัน้ คือ ความต้องการ
ในการมีผิวพรรณท่ีขาวใส โดยใช้วิธีทางลดัจากสารสงัเคราะห์ท่ีถกูพฒันาขึน้จากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีถกูนํามาใช้อย่างผิดวิธี ทําให้เกิดเป็นความเช่ือท่ีผิดเพีย้นไปและสาร
นัน้ คือ กลูต้าไธโอน โดยกลตู้าไธโอนนีเ้ป็นสารท่ีถกูสงัเคราะห์ขึน้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เป็น
การรักษาอาการป่วย แต่มีผลทางเคียงคือทําให้ร่างกายผลิตเม็ดสีผิวน้อยลงทําให้สีผิวมีลกัษณะ
ที่ซีดลงหรือขาวขึน้นัน่เอง และด้วยช่องโหว่ของผลข้างเคียงนีเ้อง เมื่อประกอบกบักิเลสของคน 
ในเร่ืองความอยากสวย อยากขาว และไม่รู้จกัพอ จึงเกิดเป็นหลมุพลางทางการตลาดท่ีทําให้เกิด
การซือ้ขาย และส่งผลเป็นความเช่ือของสงัคมในปัจจบุนั ต่อการมีผิวพรรณท่ีขาว และการใช้สาร
สงัเคราะห์เพื่อเป็นทางลดัวิธีเสริมให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์นัน้ ก็เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและปฏิบตัิ
กนัโดยไม่คํานึงถึงข้อมลูข้อเท็จจริง และผลข้างเคียงอนัตรายท่ีอาจเกิดอาการแพ้จนถึงแก่ชีวิตได้ 
ซึง่การกระทําท่ีนํามาซึง่ค่านิยมเช่นนี ้เป็นการกระทําท่ีบิดเบือนความจริง และทําให้เกิดทศันคติท่ี
เพีย้นไป จนกลายเป็นความเช่ือท่ีได้รับการยอมรับและปฏิบตัิตามจากคนหมู่มาก  
 การนําสิ่งที่ทําให้ค่านิยมและความเชื่อของสงัคมเพีย้นไปอย่าง กลตู้าไธโอน มาทํา
การสะท้อนมมุมอง ปรับรูปแบบ และนําเสนอวิธีการใช้แบบใหม่ เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนกั
ถึงโทษภยั ผลเสีย และความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัชีวิตได้นัน้ จึงเป็นวิธีท่ีเลือกมานําเสนอ
ผ่านผลงานเคร่ืองประดบันี ้
 จากแนวทางในการสํารวจที่ได้แนวคิดหลกัมาจากกฎของธรรมชาติ ที่หยิบยกเร่ือง
สจัจะความคู่กนัของการสร้างและการทะลายที่นบัวนัผู้คนล้วนแล้วแต่มองเพียงด้านเดียว และ
ละเลยความจริงอีกด้านไป เช่น การสรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสวยงาม การ
พยายามรัง้สภาพของร่างกาย โดยหลงลืมความจริงที่คู่กนักบัการสร้างกบัการทําลายไป ที่ยิ่ง
สร้างความสวย เพิ่มความงามและเติมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมากเท่าไหร่ ย่อมเป็น   
การทําลายและทําร้ายร่างกายโดยตรงมากขึน้ไปเท่านัน้ การให้ได้มาซึง่ความสวยท่ีจบัต้องไม่ได้ 
ที่ผู้คนต่างพากนัใส่ใจและให้คณุค่า เพื่อให้ได้รับการยอมรับทัง้จากตวัเองและจากสงัคมก็ตาม 
เกิดเป็นค่านิยมท่ีผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติ อนัถกูปลกูฝังและเกิดเป็นความเช่ือ 
ของสงัคมในปัจจบุนั และเมื่ออ้างอิงกบัความเป็นสงัคมเมืองพทุธ ท่ีปลกูฝังคําสอนและข้อคิดข้อ
ปฏิบตัิในแนวทางพทุธให้เข้าใจและมีความพอดีกบัสิ่งท่ีมีและเป็นอยู่ของชีวิตแล้วนัน้ 



	 33 

 จึงเกิดเป็นบทสรุปของวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามแนวคิดท่ีนํามาอ้างอิง 
โดยจากกระบวนการทดลองทัง้หมด วิธีการหล่อดว้ยซิลิโคนเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ เพราะ 
วิธีการหล่อสามารถตีความของความรู้สกึที่ว่าการหล่อนัน้เป็นเหมือนกบัการหยดุช่วงเวลานัน้ ๆ 
เอาไว้ ซึง่ในเชิงของความงานก็เป็นเช่นนัน้ ท่ีคนเราอยากจะหยดุความสวยงามของร่างกายผิวพรรณ
ไว้ให้นานเท่านาน ซึง่ขดักบัความจริงท่ีไมมี่สิง่ใดในโลกไมเ่ปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งร่างกาย
หรือสังขารนั่นเองและเม่ือการหล่อมารวมกับวัสดุท่ีนํามาใช้ คือ ซิลิโคนด้วยแล้วนัน้ ยิ่งให้
ความรู้สึกถึงร่างกายและผิวพรรณได้ดียิ่งขึน้ และอีกเหตุผลท่ีสําคญัของการเลือกใช้ซิลิโคน คือ 
ซิลิโคนเป็นวัสดุท่ีแสดงผลลัพธ์ทางกายภาพได้ดีท่ีสุดจากวัสดุทัง้หมด เพราะสามารถรวมตัว
กบักลตู้าไธโอนได้อย่างละเอียด และมีความเป็นไปได้ในการนํามาพฒันา สร้างความหลากหลาย
ได้ และเม่ือนํามาประกอบกบักลตู้าไธโอน ยิ่งทําให้นึกถึงกระบวนการนําเข้าสูร่่างกายท่ีต้องผสาน
เป็นหนึ่งเดียวกบัร่างกาย ทัง้ความสวย ความเส่ียง ความอนัตราย ท่ีรวมอยู่ภายในและต้องใช้ชีวิต
ร่วมกบัความเส่ียงตา่ง ๆ เหลา่นัน้ โดยไมส่ามารถคาดเดาถึงผลลพัธ์ท่ีแท้จริงในระยะยาวได้ 
 และจากผลการสํารวจทัง้หมด ค้นพบถึงรูปแบบวิธีการจัดการกับวัสดุ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสู่ผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองท่ีมีสาระในการเสนอเป็น
ทางเลือกให้กับบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ืองของความสวยความงามของผิวพรรณ แต่ไม่เป็น
อนัตรายและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กบัร่างกาย อนัเป็นผลท่ีไมน่่าพงึประสงค์  
 
บทสรุปทฤษฎีและแนวคดิที่เก่ียวข้อง 
 จากความเชื่อและค่านิยมด้านความงามที่ผิดเพีย้นไป ด้วยเหตจุากปัจจยัแวดล้อม
ต่าง ๆ ทัง้จากการส่ือสาร เทคโนโลยี ส่ือประชาสมัพนัธ์ บุคคลสาธารณะเหล่านี ้ล้วนเป็นเหตใุห้
เกิดความเช่ือและกระแสนิยมของสงัคมทัง้สิน้ และในปัจจบุนัด้วยวิทยาการณ์ท่ีก้าวหน้าของการ
พฒันาด้านการสื่อสาร ทําให้การรับรู้ข้อมลูข่าวสารจากทุกมมุโลกเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลเกินเอือ้ม จึง 
ทําให้เกิดกระแสนิยมต่าง ๆ ได้ง่าย อันเป็นผลมาจากการเสพส่ืออย่างความคลั่งไคล้ ความ
ปรารถนาผิวพรรณขาวใส อนัเป็นความต้องการของผู้คนในสงัคม เป็นรสนิยมท่ียากจะต้านทาน 
ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเช่ือในเร่ืองของความงาม รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีฉาบฉวยและ
เป็นแค่เปลือกเท่านัน้ อย่างการมีผิวพรรณขาว กระจ่างใส กลายเป็นท่ีได้รับความนิยมและส่งผล
ให้สงัคมกลายเป็นสงัคมแห่งการบริโภคเพ่ือความงาม ธุรกิจพาณิชย์ตา่งพากนัทุ่มทนุและครอบงํา
ผู้คนในสงัคมให้มีแนวโน้มในการบริโภคความขาว โดยเห็นได้จากผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีสรรพคณุ 
เพ่ือความขาวนัน้มีมากและอยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งกลายเป็นการให้ความสําคัญกับ
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รูปลกัษณ์ภายนอก มากกวา่ความสวยจากภายใน หรือความแข็งแรงของร่างกายและสขุภาพ โดย
ความต้องการมีผิวพรรณท่ีขาวใส เป็นไปตามกระแสนิยมท่ีผู้คนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือการ
ยอมรับของสงัคมและคนรอบข้าง หากต่อไปในอนาคต ความต้องการและกระแสการมีผิวขาวมี
มากขึน้ จนทําให้สังคมกลายเป็นสงัคมแห่งการบริโภครูปลักษณ์ภายนอกโดยสมบูรณ์ คงเป็น
สงัคมท่ีน่าเป็นห่วงและไมน่่ายินดีนกั  
 ความเช่ือเร่ืองการมีผิวพรรณท่ีขาวใสนัน้มีอยู่ในทุกยุคสมยั เร่ิมตัง้แต่การใช้ผลิตผล 
จากธรรมชาติ อย่างสมนุไพรทานาคา, มะขาม, ขมิน้ หรือเปลือกผลไม้ตา่ง ๆ นํามาบํารุงผิวพรรณ 
และเม่ือยุคสมยัพฒันา มีการเข้ามาของสารสงัเคราะห์อย่างอาหารเสริมหรือวิตามินต่าง ๆ โดย 
วิตามินท่ีช่วยในด้านความงาม เพ่ือการมีผิวพรรณท่ีขาวกระจ่างนัน้ เช่น วิตามินซี, สารสกดัจาก
ผลไม้ หรือสารสงัเคราะห์ท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบนัอย่างกลตู้าไธโอน ท่ีถกูนํามาใช้ผิดเพีย้นจาก
จุดประสงค์หลกัของตวัวสัดุ อันมีจุดประสงค์หลกัอยู่ท่ีการรักษาโรค แต่นํามาใช้เพ่ือความงาม 
ปรับสีผิว ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงและนํามาซึง่การเสียชีวิตได้ ในปัจจบุนัความเช่ือของการ
ใช้สารสงัเคราะห์เพ่ือความสวยนัน้ ได้ลํา้เส้นความพอดี ความปลอดภยัออกไปมาก จึงก่อให้เกิด
เป็นผลกระทบมากมายตามมา  
 และเหตท่ีุก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ นัน้ มาจากความไม่รู้จกัพอ ความอยากได้ อยากมี 
ของคนเรา จนทําให้เกิดเป็นความไม่เข้าใจในธรรมชาติของชีวิต จึงทําให้เกิดปัญหาและการดิน้รน
เพ่ือความสวยความงามท่ีจับต้องไม่ได้ ทําให้ชีวิตท่ีมีค่าต้องมาเผชิญกับความเสี่ยงอนัเกิดจาก
ความละเลย การใส่ใจถึงโทษและผลเสียของความงามท่ีปรุงแต่ง อนัเป็นสิ่งภายนอกท่ีฉาบฉวย
และไมย่ัง่ยืน 
 ด้วยเหตนีุ ้จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัแนวทดลอง เพ่ือ
เป็นการสะท้อนมุมมองและความคิดต่อสงัคม ในเร่ืองของการบริโภคความงามด้านผิวพรรณท่ี
นิยมหลงใหลความขาว ความสวยอนัเลือดเย็นท่ีมีผลร้ายต่อชีวิต แต่กลบัเป็นท่ียอมรับจากคนใน
สงัคมอย่างการใช้สารสงัเคราะห์ กลูต้าไธโอน เม่ือประกอบกับแนวคิดตามหลักธรรมชาติและ    
สจัธรรม ซึ่งมาอธิบายถึงความงาม ความมีอยู่ และความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ อนัเป็นวิธีการของ
นามธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ แต่สามารถรู้สึกและเข้าใจได้มาทําให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นสญัลกัษณ์ท่ี
สามารถจับต้องและมองเห็นได้ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมจากการสํารวจทางกายภาพทัง้หมดท่ี
ตอบสนองตอ่แนวคดิ  “การสร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” และวิธีการสํารวจทางกายภาพท่ีเหมาะสม
นัน้ คือ วิธีการหล่อด้วยซิลิโคน ด้วยเหตท่ีุว่า วิธีการหล่อนัน้เป็นวิธีการท่ีสะท้อนถึงการเสริมเติม
แต่งความงาม ความขาวให้กับร่างกายท่ีตอบสนองต่อแนวคิด “การสร้าง” และการหล่อนัน้ยัง
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สามารถสะท้อนถึงความต้องการท่ีอยากจะหยดุยัง้วนัเวลาฉดุรัง้ความสวยงามไว้ เพ่ือเติมแต่งให้
เป็นอยู่ไปตลอดกาล แต่ในความจริงนัน้ไม่มีทางท่ีจะเป็นไปได้ เพราะธรรมชาติย่อมเป็นไป 
เช่นเดียวกนัเม่ือเราสร้างความงามแตง่เติมความสวยท่ีคิดวา่ดีเข้าสูร่่างกาย ยอ่มเกิดผลกระทบ ซึง่
เป็นการทําลายและทําร้ายร่างกายของเราโดยตรงซึ่งตอบสนองต่อแนวคิดหลักท่ีว่าด้วยการ
สร้างสรรค์ด้วยการทะลายนั่นเองท่ีเป็นสัจจะความจริงท่ีคู่กันอย่างเล่ียงไม่ได้ เป็นตรรกะท่ี
ธรรมชาตสิร้างสรรค์มาเพ่ือหกัล้างกนั และก่อให้เกิดความสมดลุของธรรมชาต ิแตใ่นทางของความ
อยากเอาชนะในความสวยของร่างกายนี ้กลับมองข้ามความจริงของการทําลายไป เพียงเพ่ือ
ผลประโยชน์ด้านความงามเพียงอย่างเดียว อนัเป็นความงามท่ีจบัต้องไม่ได้ และจากความท่ีจบั
ต้องไม่ได้นี ้จึงนํามาสูว่ิธีการคิดและสรรหาเชิงสญัญะท่ีทําให้ความจบัต้องไม่ได้ มาเป็นจบัต้องได้ 
อนัเป็นความคู่กนัท่ีต้องการขยายผลให้เห็นและรับรู้ได้ง่ายขึน้ โดยผ่านวสัดแุละการวิเคราะห์จาก
หลักการแนวคิดทัง้หมดตามท่ีได้กล่าวมา และด้วยวิธีการทัง้หมดท่ีจัดทําขึน้ เพ่ือให้บรรลุยัง
เป้าหมายท่ีเพียงต้องการให้เข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาติ และความมีอยู่ของความสวยท่ีอยู่
ในตวัตนของทุกคนโดยไม่ต้องเสริมแต่ง ซึ่งเป็นความงามท่ีสวยและมีค่าท่ีสุด อนัเป็นความงาม
เฉพาะตัวท่ีสมบูรณ์แบบและหาท่ีเปรียบไม่ได้ และต้องการท่ีจะนําเสนอวิธีการใช้ในรูปแบบท่ี
แปลกออกไปเป็นการทดลองเพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กับร่างกาย และเป็นการขยาย
ขอบเขตของความเป็นเคร่ืองประดบัเท่านัน้ ซึ่งวิทยานิพนธ์นีไ้ม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือหักล้างหรือ
ยบัยัง้ความเช่ือหรือความคลัง่ไคล้ในความขาวหรือการมีผิวพรรณท่ีขาวใสแตอ่ยา่งใด  
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บทที่ 4 
แนวทางการออกแบบและขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 แนวคิด “การสร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบวิธีการ
สํารวจและสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองนี  ้โดยแนวทางนีเ้ป็นการขยายต่อของ       
สจัธรรมความคูก่นัท่ีว่าด้วยสภาวะของความคู่กนัโดยธรรมชาติ ซึง่เป็นสภาวะท่ีตรงข้ามกนั แต่ไม่
เป็นศัตรูกัน เป็นสิ่งสองสิ่งท่ีจะต้องมีคู่กันไปเสมอ เป็นสัจจะความจริงท่ีธรรมชาติสร้างขึน้เพ่ือ
รักษาสมดลุนัน่เอง และในทีนีก้ล่าวถึง ความงามของรูปกายอนัเป็นความงามท่ีจบัต้องและหาท่ี
สิน้สดุไม่ได้ แต่ก็เป็นสิ่งท่ีผู้คนสนใจสรรหาท่ีจะสร้างเสริมความงามนี ้ซึ่งทําให้เกิดความเช่ือและ
ค่านิยมในความงามต่าง ๆ นานา เช่น ค่านิยมในการมีผิวพรรณท่ีขาวกระจ่าง จนเกิดเป็นกระแส
นิยมท่ีทําให้ผู้คนสรรหาวิธีการและวสัดเุสริม เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์นัน้ ซึง่เทียบได้กบัว่าการสรรหา
วิธีและใช้การวสัดเุสริมไม่ว่าจะด้วยลกัษณะใดก็ตาม ถือว่าเป็นขัน้ตอนของ “การสร้างเติมแต่ง” 
ความสวยงามเพ่ือผลลพัธ์ทางกายภาพ เพ่ือผิวพรรณอนัเป็นรูปลกัษณ์ภายนอก แล้วหลงลืมความ
จริงท่ีคู่กันกับ “การสร้าง” ไปเสีย  สิ่งนัน้ คือ “การทําลาย” ท่ียิ่งสร้างเสริมมากเท่าไหร่ ก็เป็นการ
ทําลายมากเท่านัน้ และในเร่ืองของความงามนี ้ผลของการกระทําจะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อ
ร่างกายโดยตรง ซึง่ถือเป็นการเพิ่มความเส่ียงและความไมป่ลอดภยัให้กบัชีวิตอยา่งเลี่ยงไมไ่ด้ 
 ด้วยความเช่ือและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปด้วยสงัคมแห่งเทคโนโลยี และการรับรู้ผ่านส่ือ
แบบใหม่ ตามยคุและสมยัของการติดตอ่นี ้ทําให้คนเราถกูกระตุ้นและตอบสนองตอ่คา่นิยมไปโดย
ไม่รู้ตวัและทําให้มองข้ามผลของการกระทําไป อย่างความงามท่ีนิยมแต่งเสริมเติมและความขาว
ของผิวพรรณท่ีสรรหาวิธีการเพ่ือความขาวใสต่าง ๆ ทําให้เกิดเป็นการทําลายและทําร้ายร่างกาย
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือแลกกบัความสวยท่ีไม่คงทน และด้วยขัน้ตอนวิธีการเสริมสร้างทางความขาวนี ้
ได้ทําการแสดงเป็นผลวิธีการสํารวจทางกายภาพของการรวมตวักนัของกลตู้าไธโอนและซิลิโคน 
ตามท่ีแสดงในบทท่ี 3 ท่ีอ้างอิงแนวคิด “การสร้าง” ทัง้เป็นการสร้างการรวมตวัของวสัดุและเป็น
การสร้างเพ่ือความงาม ซึ่งการสํารวจในบทท่ี 3 เป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของการพฒันาสู่ขัน้ตอนการ
วิเคราะห์เชิงประสิทธิผลท่ีเน้นผลลพัธ์ทางสายตาของผลงานเคร่ืองประดบัแนวทดลองนี ้ท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัรูปลกัษณ์ภายนอก กลา่วคือ ผิวพรรณท่ีเป็นผลลพัธ์แสดงให้เห็นทางด้านสายตาเป็น
อย่างแรก และเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ จึงนําไปสู่การวิเคราะห์และการทดลองเชิง
ประสทิธิผล ดงันี ้ 
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การวิเคราะห์และการทดลองเชิงประสิทธิผล 
 จากการสํารวจทางกายภาพในบทท่ี 3 ซึ่งเป็นการสํารวจเพ่ือหาวิธีการจัดการกับ 
กลตู้าไธโอน  สารสงัเคราะห์ท่ีถกูนํามาใช้เพ่ือความงามในการมีผิวพรรณท่ีขาวกระจ่าง จากการ
สํารวจทางกายภาพในบทท่ี  3 เป็นการสํารวจขัน้ต้นท่ียังไม่ได้ข้อมูลจําเพาะหรือลงลึกใน
รายละเอียดมากพอ จงึทําการขยายผลตอ่ในการทดลองเชิงประสทิธิผล แบง่ออกเป็นแนวคดิดงันี ้
 แนวคดิเชิงประสิทธิผล 
 การรับรู้ทางกายภาพเป็นผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ การมองเห็น อันส่งผลต่อ
ความรู้สกึท่ีมีตอ่ชิน้งานและยงันําไปสูก่ารรับรู้ทางด้านจิตใจ ซึง่แบง่ได้ดงันี ้
 1. สี  เป็นปัจจัยท่ีมีผลในการดึงดูดความสนใจทําให้เกิดการรับรู้ทางสายตา เม่ือ
ดวงตามองเห็นเกิดการรับภาพ สื่อสาร จะส่งผลให้เกิดความรู้สกึและการรับรู้ตามลําดบั และใน
เร่ืองความงาม สีเป็นปัจจยัที่มีผลโดยตรงกบัร่างกายและสภาพจิตใจ โดยเฉพาะในเร่ืองของ
ผิวพรรณที่มีค่านิยมและความเชื่อในการมีผิวพรรณที่ขาวกระจ่างใส เพื่อเป็นที่ยอมรับทัง้จาก
ตวัเองและสงัคม ดงัจะเห็นได้จากบคุคลในสงัคมต่าง ๆ ดารา นกัร้อง พรีเซนเตอร์สินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์ปรับสีผิวที่มาพร้อมกบัแถบวดัระดบัสีผิว เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและดผูลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้  
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 17 แสดงแถบวดัระดบัสีผิว 
ท่ีมา: Garnier Thailand,  แทบวัดระดบัสีผิว,  เข้าถงึเม่ือ 8 สงิหาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www.garnierthailand.com/light-complete-day-spf17/  
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  จากปัจจยัทางด้านสี ทําให้เกิดการทดลองเพื่อหาผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อการ
รับรู้และสง่เสริมผลงานเคร่ืองประดบั โดยอ้างอิงสีจากแทบวดัระดบัสีผิว อนัเป็นสีผิวของคนเอเชียท่ี
มีสีผิวโทนเหลือง และไล่ระดบัความเข้มของสีผิว เพื่อให้เกิดการครอบคลมุลกัษณะโดยทัว่ไป 
โดยนํากลตู้าไธโอนผสมเข้ากบัซิลิโคนและสี เพ่ือหล่อให้ได้ตามสีท่ีต้องการ มีขัน้ตอนดงันี ้
  1. นํากลตู้าไธโอน, ซิลิโคน, และสี ท่ีใช้ในการผสม นํามาผสมกนัเพ่ือให้ได้สีและ
ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ  
 

   

 

 
ภาพท่ี 18 แสดงอปุกรณ์ในการหลอ่ซลิโิคนและผสมสี  
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  2. นําซลิโิคนท่ีผสมได้ เท่ลงแบบพิมพ์ ทิง้ไว้รอให้แห้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 19 แสดงขัน้ตอนการหลอ่ซลิโิคนท่ีผา่นการผสมสี 
 
  3. ผลลพัธ์ท่ีได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 20 แสดงเฉดสีของซลิโิคนจากสวา่ง-เข้ม 
 
  ผลลพัธ์ท่ีได้เป็นซิลิโคนท่ีผ่านการผสมกลตู้าไธโอนและสี ให้มีความคล้ายคลงึกบัสี
ผิวจริง โดยพฒันาได้ 5 ระดบัเฉดสี  ซึ่งอ้างอิงจากแทบระดบัสีผิว ได้รับผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจท่ี
นําไปใช้ในการพฒันาสู่ชิน้งานเคร่ืองประดบัจริง แต่เพ่ือส่งเสริมให้ระดบัสีทัง้หมดนีมี้ประสิทธิผล
มากขึน้ ส่ือสารได้ดีขึน้ จงึต้องทําการวิเคราะห์และทดลองในขัน้ตอ่ไป 
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 2. โครงสร้าง 
  โครงสร้างเป็นตัวเสริมท่ีรองรับการทํางานของปัจจัยด้านสี ท่ีช่วยเน้นการขยาย
ประสิทธิผลในการสื่อสารของสีเม่ือพฒันาสู่ชิน้งานเคร่ืองประดบัได้ดียิ่งขึน้ โดยมีแนวทางในการ
พฒันาโครงสร้าง ดงันี ้
  2.1 แนวทางที่ 1 เส้นโครงสร้างจากลกัษณะอาการของความขาวท่ีให้ความรู้สึก
เหมือนมีรัศมีปกคลมุร่างกาย ให้ความรู้สึกคล้ายมีออร่าเปล่งประกายมาจากร่างกายภายใน จึง
เกิดเป็นภาพร่างท่ีแสดงออกถึงรัศมีท่ีคลมุร่างกาย มีลกัษณะโค้งมน มีจุดกําเนิดเดียวกัน และมี
ความซ้อนกนั 
 

 

 
ภาพท่ี 21 แสดงแบบร่างแนวทางท่ี 1 
 
   จากแนวทางท่ี 1 นี ้ทําให้พบวา่ ลกัษณะเส้นท่ีมีความโค้งมนนัน้ เรียกร้องและ
ดงึดดูความสนใจได้ไม่มากเท่าท่ีควร ทัง้ยงัให้ความรู้สกึถึงความยุ่งเหยิง ดงันัน้จึงเกิดการพฒันาสู่
แนวทางตอ่ไป 
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  2.2 แนวทางที่ 2 ลกัษณะอาการของความขาวท่ีให้ความรู้สึกถึง รัศมีท่ีพุ่งออก
จากร่างกายที่ให้ความรู้สึกถึงการแทรกและสะดดุตา ทําให้เป็นจุดสนใจจากสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้าง จึงเกิดเป็นภาพร่างที่แสดงออกถึงรัศมีที่มีความพุ่งขึน้จากจุดกําเนิดเดียวกนั เป็นเส้นตรง 
ซ้อนกนั  
 
 

 

 
ภาพท่ี 22 แสดงภาพร่างแนวทางท่ี 2  
 
   จากแนวทางท่ี 2 ท่ีใช้เส้นลักษณะพุ่งขึน้นัน้ ทําให้พบว่าลักษณะเส้นให้
ความรู้สึกถึงการพุ่ง รัศมีท่ีเปล่งได้ดี และยงัเรียกร้องความสนใจ ทัง้ยงัให้ความดึงดดูได้ดี จึงทํา
การพฒันาลกัษณะเส้นพุง่นีสู้ล่กัษณะแนวคดิตอ่ไป 
  2.3 แนวทางที่ 3 ทดลองหาประสทิธิผลผา่นแบบร่าง โดยใช้แท่งสี Cryon  วาดลง
บนกระดาษสีดํา เพ่ือดูผลลัพธ์และหาความเหมาะสมในการนําไปพัฒนาสู่ ขัน้ตอนการจัด
องค์ประกอบศลิป์ตอ่ไป  
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ภาพท่ี 23 แสดงแบบร่างแนวทางท่ี 2 โดยใช้สีเครยอง 
 
   จากแนวทางท่ี 3 การท่ีใช้แท่งสีวาดลงกระดาษสีดํา ให้ความรู้สึกท่ีเปล่ียนไป
จากแบบร่างวิธีการปกตท่ีิเคยทําทัง้ 2 แนวทาง ซึง่ทําให้เห็นถึงแนวทางของเส้นและปัจจยัแวดล้อม
ท่ีชดัเจนขึน้ 
  2.4 สรุปปัจจัยในเร่ืองสี 
   สีเป็นปัจจยัแรกท่ีสําคญัและสง่ผลโดยตรงต่อผลลพัธ์และความมีประสิทธิภาพ
ของชิน้งานเคร่ืองประดบันี ้โดยได้ทําการสร้างสรรค์สีให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ 
การเลือกใช้สีผิวจริงของมนษุย์ โดยอ้างอิงจากแทบวดัระดบัสีผิว  ซึง่สามารถทดลองได้ผลลพัธ์ 5 
ระดบัเฉดสี (ดงัภาพท่ี 23) และปัจจยัท่ีสําคญัอีกปัจจยัหนึ่ง คือ โครงสร้าง ซึง่โครงสร้างเป็นตวัเพิ่ม
ขยายประสิทธิผลของสี ให้สามารถทําหน้าท่ีส่ือสารและทําให้เห็นชัดเป็นสุดสําคัญได้ดียิ่งขึน้    
โดยโครงสร้างท่ีเหมาะสมในการพฒันานัน้ คือ โครงสร้างท่ีมาจากลกัษณะเส้นพุง่ท่ีให้ความรู้สกึถึง
รัศมีเปล่งประกายท่ีออกจากร่างกายตามลกัษณะอาการของความขาว และลกัษณะเส้นพุ่งยัง
สามารถดงึดดูและเรียกความสนใจจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ดี จึงมีความเหมาะสมในการนํามา
พฒันาตอ่สูข่ัน้ตอนการสร้างสรรค์ 
 3. การจัดองค์ประกอบศิลป์  
  การจดัองค์ประกอบศลิป์เป็นการหาทิศทางในการสนบัสนนุโครงสร้าง เพ่ือเป็นการ
เพิ่มประสิทธิผลให้กบัชิน้งานเคร่ืองประดบัให้สามารถส่ือสารและเข้าถึงจุดประสงค์ได้มากยิ่งขึน้ 
โดยเป็นการใช้ความงามขององค์ประกอบศิลป์ ในการจดัการกบัความงามทัง้ในเชิงของรูปธรรม
และนามธรรม อย่างความสวยงามตามท่ีได้กล่าวมา จากแบบร่างลกัษณะ 2 มิติ ท่ีนํามาประกอบ
เป็นโครงสร้างนัน้ เป็นการใช้ทศันธาตใุนเร่ืองของเส้น ในการขยายความและนํามาพฒันาสูก่ารทํา
ต้นแบบลกัษณะ 3 มิต ิเพ่ือดปูระสทิธิผลของรูปแบบและประเมินความเป็นไปได้ในการพฒันาตอ่สู่
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ขัน้ตอนการออกแบบ ซึ่งแนวทางในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ยังคงยึดแนวทาง “การสร้าง-       
การทะลาย” เป็นแนวทางหลกัในการคดิและวิเคราะห์ ซึง่จะเน้นในแนวทางของ “การสร้าง” เพราะ
แนวทางของการสร้างนัน้ ยงัคงเป็นแนวทางของการเสริมสร้างทัง้ความสวยและความอนัตรายไป
พร้อมกนั และด้วยกรรมวธีิการจดัการเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตา่งๆ นัน้ รวมอยูใ่นขัน้ตอน “การสร้าง” ทัง้สิน้ 
โดยขัน้ตอนในการจดัองค์ประกอบศลิป์มีลําดบั ดงันี ้
  3.1 นําทศันธาตุมาพัฒนาโดยใช้โครงลวด 
   เม่ือได้ทศันธาตแุล้ว คือ ลกัษณะเส้นท่ีพุง่ขึน้ จงึทําการพฒันาตอ่โดยใช้เส้นลวด 
โครงลวด เพ่ือเป็นตวันําสายตาและเป็นวสัดแุทนอาการพุ่ง เพราะลวดเป็นวสัดท่ีุสามารถดดัทรง
และสร้างโครงสร้างได้ ทําให้ได้ผลงานในลกัษณะ 3 มิติ เพ่ือเป็นการหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการ
สวมใสชิ่น้งาน  
   พืน้ท่ีในการสวมใสศ่กึษาบริเวณช่วงไหล่ หน้าอก คอ เพราะเป็นบริเวณท่ีสง่ผล
ให้เกิดการกระจายแสงท่ีช่วยสง่เสริมใบหน้าและลําคอได้ดี 
 

 
 
ภาพท่ี 24 การพฒันาแบบโดยใช้ลวดบริเวณไหล ่
 
   จากภาพท่ี 23 การพัฒนาโดยใช้ลวดบริเวณไหล่ ได้ผลลพัธ์ทางกายภาพท่ี
ตอบสนองต่อความรู้สกึอาการพุ่งและทําให้สะดดุตาได้ดี เน่ืองจากขนาดและรูปทรงของตวัต้นแบบ  
และได้ค้นพบข้อจํากดัในการผลิตของซิลิโคนท่ีไม่สามารถยดึเกาะบนพืน้ผิวโลหะท่ีเรียบล่ืน และมี
พืน้ท่ีเล็กอย่างลวดได้ จึงทําการพัฒนาโครงลวดเพ่ิมเติม โดยการเสริมโครงลวดภายในให้กับ
ชิน้งานเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ียดึเกาะให้กบัซลิโิคน 
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ภาพท่ี 25 ขัน้ตอนการพฒันาโครงลวด  
 

 
 
ภาพท่ี 26  การพฒันาแบบโดยใช้ลวด บริเวณหน้าอก 
 
   จากการพฒันาโดยการเสริมโครงลวดภายใน เป็นการลดพืน้ท่ีว่างของชิน้งาน 
ทําให้ชิน้งานดตูนัและไม่เป็นอิสระ เม่ือเทียบกับโครงลวดท่ีไม่ได้เสริมลวดภายใน และทําให้พบ
ข้อจํากัดในการดัดให้เกิดรูปร่างและข้อจํากัดในการยึดเกาะของซิลิโคนยังคงพบอยู่ จึงทําการ
พฒันาต่อโดยใช้การหล่อซิลิโคนพร้อมกบัโครงลวดชิน้งาน โดยในการพฒันาโครงลวดนัน้ ได้ทํา
การสํารวจผลลพัธ์ในเร่ืองแสงท่ีสง่ผลตอ่สีผิลของชิน้งานเคร่ืองประดบัด้วย1  
 

                                                            

 1 ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในภาคผนวก ข. 
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ภาพท่ี 27 ขัน้ตอนการหลอ่ซลิโิคนพร้อมโครงลวด 
 

 
 
ภาพท่ี 28 การพฒันาแบบโดยการหลอ่ซลิโิคนพร้อมโครงลวด 
 
   จากการหล่อซิลิโคนพร้อมโครงลวดสามารถตอบสนองในเร่ืองการยึดติดและ
การประกอบกนัระหวา่งโครงลวดและซิลโิคนได้ พร้อมยงัสามารถเพิ่มความหลากหลายได้ด้วยการ
ผสมสี แตก่ารใช้วิธีการหลอ่ตดิกนัทําให้ชิน้งานดไูมส่มบรูณ์และไมเ่หมาะสมในการนํามาใช้  
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  3.2 สรุปการนําทศันธาตุมาพัฒนาโดยใช้โครงลวด 
   จากการทดลองและพัฒนาด้วยเส้นลวดทัง้หมด สามารถสรุปได้ว่า ลวด
สามารถตอบโจทย์ลกัษณะอาการพุ่งได้ดี เพราะลกัษณะทางกายภาพส่งเสริมให้เข้าถึงได้ง่าย 
เพราะโครงลวดมีลกัษณะ 3 มิติ  แต่การนําลวดมาใช้ ทําให้พบข้อจํากัดในการผลิตของซิลิโคน     
ซึง่พบวา่ซิลโิคนไม่สามารถท่ีจะเกาะตดิกบัเส้นลวดได้ เพราะด้วยขนาดท่ีเล็ก มีพืน้ท่ีในยดึเกาะน้อย 
และพืน้ผิวของลวดมีลักษณะเรียบและลื่น นอกจากนัน้การนําวัสดุมาใช้เพิ่มเติมทําให้เกิด        
การสบัสนของการนําวสัดมุาใช้  ซึง่มีความหลากหลายมากเกินไป จึงต้องปรับและพฒันารูปแบบ
ตอ่ไป 
 
การพัฒนารูปแบบโดยใช้เส้นในการนําสายตาแทนโครงลวด 
 แนวทางนีเ้ป็นการพฒันาต่อจากแนวทางเดิมท่ีใช้โครงลวดเป็นตวันําเสนออาการพุ่ง   
ท่ีเป็นตวัแทนรัศมีท่ีพุ่งออกจากร่างกาย ปรับเปล่ียนเป็นการใช้เส้น เพ่ือเป็นการนําสายตาแทน 
โครงลวดดงักลา่ว ซึง่การใช้เส้นนําสายตานีเ้ป็นผลลพัธ์จากการศกึษาและวิเคราะห์ผา่นแบบร่าง 2 
มิติ และชิน้งานทดลองท่ีใช้การดัดลวด แต่ด้วยโครงลวดมีข้อจํากัดในการผลิตทัง้ยังทําให้เกิด
ความหลากหลายของวัสดุมากเกินไป จึงต้องทําการพัฒนาและปรับเปล่ียนโครงสร้าง ซึ่งมี
แนวทางในการพฒันา ดงันี ้
 แนวทางที่ 1  ระนาบแบน 
 แนวทาง 1.1  ใช้แนวเส้นลกัษณะทบึตนั มีรัศมีแผอ่อกแทนลกัษณะอาการพุง่ 
 

 
 
ภาพท่ี 29 โมเดลแนวเส้นลกัษณะทบึ 
 
 จากแนวคิดท่ี 1.1 รูปแบบชิน้งาน มีลกัษณะทึบ ไม่เป็นอิสระ เพราะด้วยเส้นท่ีมีความ
หนาและซ้อนกนั จงึนํามาสูก่ารการทดลองลําดบัตอ่ไป  
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 แนวคดิท่ี 1.2  การใช้แนวเส้นลกัษณะบาง 
 

 
 
ภาพท่ี 30 โมเดลแนวเส้นโปร่ง 
 
 จากแนวคิดท่ี 1.2 รูปแบบชิน้งานใช้ลกัษณะเส้นบางและมีความโปร่ง เน่ืองจากใช้
เทคนิคการฉลลุายเข้ามาผสม ทําให้ชิน้งานมีความอิสระมากขึน้ แต่ชิน้งานยงัมีลกัษณะแบนจึง
ช่วยเร่ืองการตกกระทบของแสงได้ไมม่ากนกั จงึทําการพฒันาในแนวทางลําดบัตอ่ไป  
 แนวคดิที่ 2 ระนาบโค้ง 
 พฒันามาจากรูปแบบการใช้เส้นในระนาบแบน เพ่ือช่วยในการตกกระทบและกระจาย
ของแสง ทัง้ยงัเป็นสว่นเสริมเพิ่มความน่าสนใจให้กบัชิน้งานด้วย  
 

 
 
ภาพท่ี 31 โมเดลแนวเส้นระนาบโค้ง 1 
 

 
 
ภาพท่ี 32 โมเดลแนวเส้นระนาบโค้ง 2  
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ภาพท่ี 33 ภาพเปรียบเทียบรูปแบบโมเดลระนาบโค้งทัง้ 2 แบบ 
 
 สรุปการพัฒนารูปแบบโดยใช้เส้นในการนําสายตาแทนโครงลวด 
 จากทัง้ 2 แนวทาง มีความเป็นไปได้และเหมาะสมในการนําไปพฒันาต่อ เพราะทัง้  2 
แนวทางนี  ้ มีส่วนช่วยในเร่ืองของแสงท่ีมาตกกระทบทัง้ในระนาบแบบ และระนาบโค้งท่ีช่วย
กระจายแสง เพ่ือสง่เสริมให้บริเวณท่ีสวมใส ่คือ บริเวณคอและไหล ่ดสูง่า และสวา่งมากขึน้  
 
บทสรุปการทดลองเชิงประสิทธิผล  
 จากการวิเคราะห์และทดลองเชิงประสิทธิผลทําให้พบว่า ปัจจัยท่ีแสดงออกทาง
กายภาพเป็นปัจจยัที่สําคญัในการส่งเสริมให้ชิน้งานเคร่ืองประดบัแนวทดลองนีบ้รรลผุลได้มาก
ที่สดุ ซึง่ประกอบไปด้วย ปัจจยัทางด้านสี อนัเป็นปัจจยัหลกัที่ทําให้คนรับรู้และสนใจ เกิดการ
สะดดุตา และเนื่องด้วยชิน้งานเคร่ืองประดบันีเ้กี่ยวข้องกบัลกัษณะทางกายภาพของผิวกาย 
ดงันัน้ สีผิวจึงเป็นปัจจยัที่เป็นตวักําหนดถึงสีของชิน้งานเคร่ืองประดบั ซึง่เกิดเป็นลกัษณะสีผิว
ของคนเอเชีย ที่ใช้เทคนิคการหล่อซิลิโคนท่ีผสมสีให้คล้ายคลงึกบัสีผิวจริง โดยไล่โทนสี 7 ระดบั 
เพ่ือผลลพัธ์ท่ีกลมกลืนไปกบัผิวกายตามแต่ละสีผิว และนอกจากนัน้ การรวมตวักนัของกลตู้าไธโอน 
และซิลิโคนสามารถเปรียบเทียบ และแสดงถึงผิวกายของมนษุย์ ด้วยวิธีการขัน้ตอนที่สร้างขึน้
เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่มีความคล้ายสีผิวจริงของมนษุย์ที่สดุ และนอกจากนัน้ปัจจยัที่ช่วยส่งเสริม
ปัจจยัด้านสี ให้สามารถทําการสื่อสารได้มากขึน้ คือ ปัจจยัด้านโครงสร้าง เพราะโครงสร้างที่จะ
ทําหน้าที่ให้แผ่นสีซิลิโคนได้ยึดเกาะและสื่อสารถึงความขาว ความเปล่งประกายของผิวพรรณ 
และในการตีความเชิงสญัลกัษณ์ท่ีได้เปรียบแผ่นซิลิโคนเป็นดัง่ผิวหนงัแล้วนัน้ โครงสร้างท่ีเป็นตวั
เสริมประสิทธิผลของซิลิโคนจึงเปรียบเทียบได้กับ โครงสร้างทางร่างกายของมนุษย์ท่ีมีหน้าท่ีพยงุ   
ทัง้ผิวกายและร่างกายไว้ให้ปกติและสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยโครงสร้างท่ีใช้นัน้เป็นการนําทศันธาตเุร่ือง
เส้นในการนําสายตาแทนลกัษณะอาการของความขาวประกายท่ีพุ่งประกายจนเรียกความสนใจ
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ของสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ และใช้เร่ืองของระนาบมาเสริมประสิทธิผลของเคร่ืองประดบัให้มีผลลพัธ์
ที่ดียิ่งขึน้ ซึง่ระนาบจะช่วยในเร่ืองของการตกกระทบและกระจายของแสงในขณะที่สวมใส่ จะ
ช่วยให้บริเวณใบหน้าและลําคอดสูว่างและสง่ามากขึน้ เป็นส่วนช่วยเสริมทางรูปลกัษณ์ซึง่ช่วย
เสริมให้ประสิทธิผลของผลงานเคร่ืองประดบัแนวทดลองนี  ้มีผลลพัธ์ทางกายภาพให้มีความ
สมบรูณ์ท่ีสดุ  
 และจากแนวคิด “การสร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” ท่ีเป็นแนวคดิหลกัในการทําการสํารวจ
และทดลองทางกายภาพ และได้วิเคราะห์และดําเนินการในส่วนของ “การสร้าง” ไปในขัน้ตอน
ของการสํารวจทางกายภาพ กล่าวคือ วิธีการสรรหารูปแบบกระบวนการในการเสริมความงาม 
ส่วน  “การทะลาย” จะนํามาขยายผลในขัน้ตอนของการออกแบบและสร้างสรรค์ชิน้งาน
เคร่ืองประดบัต่อไป  
 
 
 



50 

 
 

บทที่ 5 
ขั้นตอนการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงานเครื่องประดับ 

 

 สืบเนื่องจากแนวคิดหลักของโครงการที่วาดวยความคูกันของสองส่ิงที่จะตองมีคูกัน   

ไปเสมอของ “การสรางสรรคดวยการทะลาย” ของความงามท่ีไมรูจักส้ินสุดและจับตองไมไดของ

การสรางเสริมผิวพรรณใหมีสีผิวที่ขาวใส ตามกระแสนิยมและความเช่ือของสังคม โดยไมคํานึงถึง

การเปล่ียนแปลงและผลท่ีจะเกิดกับรางกาย จนเปนการทําลายและทํารายรางกายทั้งทางตรงและ

ทางออมเพื่อแลกกับความงามที่ไมยั่งยืน  

 แนวคิด “การสรางสรรคดวยการทะลาย” นี้  ไดถูกแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ ในสวน

ของการสํารวจทางกายภาพและการวิเคราะหปจจัยที่ชวยเสริมประสิทธิผลใหกับวัสดุนั้น เปนการ

ดําเนินตามแนวการสราง คือ เปนการสรางความงาม เสริมความขาวใสใหกับรางกาย ผานการใช

วัสดุสังเคราะห คือ กลูตาไธโอน อันเปนสารสังเคราะหที่ถูกนํามาใชเพื่อเสริมความงาม ปรับสีผิว

ใหมีความขาวมากข้ึน และโดยกลูตาไธโอนจะนํามาใชผสมกับเทคนิคการหลอดวยซิลิโคนตามที่

กลาวไวในบทที่ 3 และ 4 นั่นเอง สวนแนวคิดการทําลายนั้น นํามาใชวิเคราะหขยายผลในขั้นตอน

ของการออกแบบและสรางสรรค อันมีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้ 
 
แนวทางในการออกแบบ 
 จากการทดลองเชิงประสิทธิผลที่ไดนํา ทัศนธาตุเร่ืองเสน มาใชในการแทนรัศมีการพุง

ที่ออกจากรางกาย เพื่อแสดงออกถึงรัศมีความเปลงประกายความขาวใสของผิวพรรณที่พุงมา

กระทบสายตาจนทําใหสะดุดตา เมื่อนํามาวิเคราะหจะเห็นวาลักษณะเสนนั้นมีโอกาสเปนไปได

ทั้ง 2 ทิศทาง คือ ทั้ง พุงขึ้นและพุงลง อันเปนความคูกันโดยตัวเอง และเมื่อนํามาประกอบกับ

แนวคิด การทะลาย ซึ ่งการพุ งขึ ้นนั ้นเทียบไดกับวาเปนการสรางความงาม การสะดุดตา 

เสริมสรางความงามใหกับตัวเอง เพิ่มระดับความเสี่ยงใหกับชีวิต และนอกจากนั้นยังเปนการพุง

ลงของความมีสุขภาพดีและความปลอดภัยลงดวยเชนกัน และเพื่อเปนการเสริมสรางความเปลง

ประกายมากข้ึน  จึงมีการนําเร่ืองการตกกระทบและการกระจายแสงมาชวยสงเสริม โดยนาํมาใช

ในลักษณะของระนาบของช้ินงานเคร่ืองประดับ ซึ่งมีทั้งระนาบแบนและระนาบโคงที่ทาํใหชิ้นงาน

เคร่ืองประดับมีความนาสนใจ และตอบสนองตอแสงไดดีมากข้ึน และจากแนวคิดดังกลาวจึงเกิด

เปนภาพราง ดังนี้ 
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แบบภาพราง 
 สามารถแบงภาพรางออกได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. แบบรางลักษณะเสนตรง  
  ภาพรางลักษณะนี้เปนการใชเสนแสดงลักษณะอาการพุง อันมีที่มาจากรัศมีความ

ขาวที่พุงกระจายออกจากรางกาย  ทําใหเกิดความสะดุดตา ตามที่ไดวิเคราะหองคประกอบศิลป

ในบทที่ 4  

 
 

  

  

  
 

 

ภาพที่ 34 แบบภาพรางลักษณะเสนตรง 
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 2. แบบรางลักษณะการซํ้าของแพนเทิรน Pattern  
  เปนการซ้ํากันของหนวยยอยเพื่อใหเกิดลวดลายและทิศทางตามแนวทางที่

วิเคราะห 

 

 

 
 

ภาพที่ 35 แบบภาพรางลักษณะการซ้ําของเเพนเทิรน Pattern 
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ภาพที่ 36 ภาพเปรียบเทียบของแบบรางทั้ง 2 ลักษณะ 

 

 จากแนวทางของภาพรางทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อทําการเปรียบเทียบและดูทิศทางความ

เปนไปได ทําใหเกิดขอสรุปที่วาแบบรางลักษณะการซ้ํากันของเพนเทิรนนั้น ตอบสนองตอความรูสึก

อาการพุงไดดีกวาและมีความนาสนใจมากกวา จึงนํามาซึ่งการขยายผลของการออกแบบในข้ันตอน

ตอไป 

 



  54 

การจําแนกรูปแบบลวดลาย 
 1. ลายการซ้ํากันของแพนเทิรนมาขยายผล ซึ่งสามารถกระจายลวดลายไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 37 รูปแบบลวดลาย 

 

 2. นํารูปแบบลวดลายมากระจายออกตามสีของซิลิโคนจากที่ไดสํารวจและทดลอง 
 
ตารางที่ 4  แสดงการกระจายรูปแบบตามสีของซิลิโคน 
 

รูปแบบ สีซิลิโคน 

 

 
 

 

 

แบบ 2 ชั้น สีเบอร 1 

 

 
 

 
 

 

แบบ 3 ชั้น สีเบอร 2, 3 
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ตารางที่ 4  แสดงการกระจายรูปแบบตามสีของซิลิโคน (ตอ) 
 

รูปแบบ สีซิลิโคน 

 

 
 
 

 

แบบ 4 ชั้น สีเบอร 4, 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ 5 ชั้น สีเบอร 6, 7 

 

  จากตารางการกระจายรูปแบบลวดลายใชหลักเกณฑในการกระจายลวดลาย คือ 

ใหความสําคัญกับสีที่มีความเขมมากที่สุด คือ สีเบอร 4 และเบอร 5 ดังนั้นลวดลายท่ีสามารถ

เรียกรองความสนใจไดมากที่สุด คือ ลวดลายแบบ 5 ชั้น เพราะแบบ 5 ชั้น มีลักษณะลวดลายที่

ใหญและมีขนาดที่ใหญที่สุดจากแบบทั้งหมด ทําใหมีพื้นที่ในการตกกระทบและสะทอนของแสง

ไดมากและลดหล่ันลงมาในแบบ 4 ชั้น และ 3 ชั้น ตามลําดับ 
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ขั้นตอนการทํา 
 
 การฉลุลาย 
 

ตารางที่ 5  ข้ันตอนการวางและฉลุลายบนแผนโลหะ 

 

แบบ              ดานหนา  ดานหลัง 

 

 

แบบ 2 ชิ้น 

 

  

 

 

แบบ 3 ชิ้น 

 

  

 

 

แบบ 4 ชิ้น 

 

  

 

 

แบบ 5 ชิ้น 
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หลอซิลิโคน  
 

ตารางที่ 6  การหลอซิลิโคนซอนที่แผนโลหะ 
 

แบบ              ดานหนา  ดานหลัง 

 

 

แบบ 2 ชิ้น 

 

  

 

 

แบบ 3 ชิ้น 

 

 
 

 

 

แบบ 4 ชิ้น 

 

  

 

 

แบบ 5 ชิ้น 

 

  

 

 หลังจากประกอบช้ินงานเขาดวยกัน ทําใหพบวา ชิ้นงานยังมีความแนบและยังไม

กระจายแสงไดมากพอ ดังนั้น จึงทําการเสริมแผนโลหะเพื่อเปนการเสริมระนาบและตอบสนองตอ

การกระจายแสงใหมากข้ึน 
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ขั้นเสริมแผนโลหะ  
 

ตารางที่ 7  เสริมแผนโลหะเพื่อสรางระนาบและการตกกระทบของแสง 
 

แบบ              ดานหนา  ดานหลัง 

 

 

แบบ 2 ชิ้น 

 

  
 

 

แบบ 3 ชิ้น 

 

  

 

 

แบบ 4 ชิ้น 

 

  
 

 

แบบ 5 ชิ้น 
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ชิ้นงานสําเรจ็   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 38 ผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองชุดสมบูรณทั้ง 7 ชิ้น 
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ภาพที่ 39 ผลงานเคร่ืองประดับขณะสวมใส  
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บทสรุป 
 จากผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองทั้ง 7 ชิ้น เปนผลงานที่สรางสรรคข้ึนเพื่อการลด

ความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนกับรางกายจากการไดรับกลูตาไธโอน อันเกิดจากการใชงานอยางการ

รับประทาน การทา หรืออยางวิธีการที่เส่ียงที่สุด คือ การฉีดเขาเสนเลือด ซึ่งปรับเปล่ียนรูปแบบ

วิธีการใชเหลานั้น สูการสรางสรรคเปนผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองทั้ง 7 ชิ้นนี้ และยังเปนการ

สรางสรรคเพื่อใหเกิดการรับรูถึงมุมมองอีกดานของความสวยงาม และสะทอนความจริงสูสังคม

ของหลักการสราง-การทะลาย ตามแนวคิดที่ไดกลาวมา โดยหลักการและแนวคิดในการสรางสรรค

นั้น แสดงออกสูผลงานเคร่ืองประดับผาน วัสดุ, รูปแบบ, การจัดองคประกอบ ซึ่งผูวิจัยหวังให   

เกิดการต่ืนตัวและรับรูของภัยอันตรายและความเส่ียง อันเกิดจากความสวยและความงามที่   

สรางเสริม-เติมแตงสูรางกาย และหวังอีกตอไปวา ผลงานเคร่ืองประดับแนวทดลองชุดนี้จะชวยลด

จํานวนการเกิดผลกระทบของการสรางเสริมความงามอันจับตองไมไดนี้ 
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บทที่ 6 
สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้เกิดจากการเล็งเห็นถึงค่านิยมและความเช่ือในด้านความงามของ
สงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึง่ได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากปัจจยั
แวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด  การใช้สื่อ (Media) การใช้บคุคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา 
(Presenter) เทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจําวนัและยงัผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทศันคติด้วย กล่าวคือ การใช้งานผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทัง้อปุกรณ์สมาร์ท
โฟน (Smartphone) แทบเลต (Tablet) ที่ทําให้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ง่ายและทําได้ตลอดเวลา 
และการเลือกใช้สื่อโฆษณาด้วยการใช้บคุคลในสงัคมท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) ใน
การโฆษณา ซึง่ยิ่งเป็นการปลกูฝ่ังและกระตุ้นยํา้ถึงการมีทศันคติและค่านิยมในความงาม อย่าง
การมีผิวพรรณที่ขาวใสของพรีเซนเตอร์เหล่านัน้ ซึง่ได้รับการยอมรับจากสงัคมและคนรอบข้าง 
และนํามาสู่การรับรู้ของคนในสงัคมจนเกิดเป็นความเชื่อและคา่นิยม ความหลงใหลในการมี
ผิวพรรณขาวนัน้ และการให้ได้มาของผิวพรรณขาวใส อาจเกิดได้จากหลายวิธีและหลายวสัดท่ีุ
ถกูนํามาใช้  โดยวิธีที่กําลงัเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจบุนั คือ การใช้สารสงัเคราะห์ “กลตู้าไธโอน” ใน
การปรับสีผิว และด้วยกระแสความนิยม ทําให้เกิดผลิตภณัฑ์ที่มีสว่นผสมของกลตู้าไธโอน
มากมาย ซึง่สามารถเห็นได้จากผลิตภณัฑ์ที่จดัจําหน่ายอยู่ในปัจจบุนั ซึง่มีวิธีการใช้หลาย
รูปแบบ ทัง้วิธีการรับประทาน, การทา, การฉีดเข้าสูเ่ส้นเลือด ซึง่วิธีการฉีดเข้าสู่เส้นเลือด เป็น
วิธีการท่ีเส่ียงมากท่ีสดุ และการใช้กลตู้าไธโอนท่ีไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ยิ่งทําให้ความเสี่ยงนัน้มีมากขึน้ ซึง่ผลกระทบนัน้ส่งผลโดยตรงตอ่ร่างกายและอาจ
ร้ายแรงจนทําให้เสียชีวิตได้ ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าการสร้างเสริมความงามเหลา่นี ้เป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงให้กบัชีวิต เป็นการทําร้ายร่างกายโดยตรง แต่ด้วยความอยากสวยและความงามท่ีครอบนํา
จิตใจ ทําให้ขาดการพิจารณาและไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างถ่ีถ้วน หลงใหลไปกบั
ความต้องการเพ่ือผลลพัธ์ความงามเพียงอย่างเดียว จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด “การสร้างสรรค์ด้วย
การทะลาย”  ซึง่เป็นการแลกความปลอดภยัของชีวิตกบัความงามท่ีจบัต้องไม่ได้และไม่มีท่ีสิน้สดุ 
อันเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในของตน ความปรารถนาในความงาม และทัง้จากปัจจยัภายนอก ท่ี
ต้องการเป็นท่ียอมรับทัง้จากสงัคมและตนเอง ซึง่ค่านิยมและความคลัง่ไคล้ในการมีผิวพรรณขาว
นี ้เป็นค่านิยมที่ทําให้รูปแบบความคิด ทศันคติที่มีต่อความงามของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป 
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เป็นการให้คณุคา่และความสําคญัตอ่การมีรูปลกัษณ์ภายนอก ซึง่ผลกัดนัให้สงัคมกลายเป็นสงัคมท่ี
นิยมการบริโภคและมองท่ีผลลพัธ์อย่างฉาบฉวย  
 โดยการวิจยันีไ้ด้ผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางกายภาพตามแนวคิด “การ
สร้างสรรค์ด้วยการทะลาย” เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ที่มีความเหมาะสม ผ่านการรวมองค์ความรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ สนุทรียศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกนั และเกิดเป็นการสร้างสรรค์
เคร่ืองประดบัแนวทดลองเพื่อความขาวนี  ้ผ่านเทคนิควิธีการที่เหมาะสมของ “การหล่อด้วย
ซิลิโคน” เป็นการตอบสนองการรวมตวัทางกายภาพของวสัด ุและการจดัการรูปแบบของชิน้งาน
เคร่ืองประดบัโดยใช้ "ทศันธาตเุร่ืองเส้น” ในการแสดงออกถึงลกัษณะและอารมณ์ของรัศมี  ความ
ขาวที่พุ่งออกจากร่างกาย เพื ่อให้เกิดความสะดดุตาและเรียกความสนใจจากสิ ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึง่วิทยานิพนธ์เคร่ืองประดบัแนวทดลองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึน้กบัร่างกาย จากการได้รับกลตู้าไธโอนโดยตรงอนัเกิดจากการใช้งาน ซึ่งปรับเปล่ียนรูปแบบ
วิธีการใช้เหล่านัน้ สู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดบัแนวทดลองนี ้นอกจากนัน้ยงัเป็นการ
สร้างสรรค์เพื่อต้องการขยายผลให้เกิดการรับรู้ถึงมมุมองอีกด้านของความสวยงาม และสะท้อน
ความจริงสู่สงัคมของหลกัการสร้าง-การทําลาย  
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ภาพท่ี 40 ผลงานเคร่ืองประดบัขณะสวมใส ่

 

ผลสาํเร็จของผลงานเคร่ืองประดับ  

 ผลงานชดุเคร่ืองประดบัแนวทดลองเพื่อเสริมความขาวให้กบัผิวพรรณผู้สวมใส่นี  ้   
ให้ผลลพัธ์ในหลายแง่มมุ ซึง่ล้วนแต่ส่งผลและคํานึงถึงจิตใจของผู้สวมใส่ โดยแบ่งออกได้ดงันี ้
 1. ด้านจิตวิทยา  

   เป็นการแสดงผลลพัธ์ในเร่ืองการดงึดดูสายตา การได้รับความสนใจจากสิ่งแวดล้อม 
และความสว่างของผิวพรรณขณะสวมใส่ เพราะด้วยขนาดและพืน้ท่ีในการตกกระทบ-หกัเหของ
แสงอนัเกิดบนพืน้ผิวโลหะของเคร่ืองประดบันัน้ มีผลช่วยปรับความสว่างให้กบัผู้สวมใส ่และการ
ใช้วสัดเุพื่อความขาว กลตู้าไธโอน ที่ผสมอยู่ในชิน้งาน ถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลโดยตรงให้กบัความ
เปลี่ยนแปลงของสีชิน้งานเคร่ืองประดบั แต่ส่งผลโดยตรงกบัความเชื่อและทศันคติที่มีตอ่วสัดท่ีุ
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ถกูการตลาดนํามาใช้สื่อสารถึงผลลพัธ์การปรับสีผิวได้ ซึง่สามารถเห็นได้จากผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่  
ในปัจจบุนัที่มีสว่นผสมของกลตู้าไธโอนซึง่สง่ผลถึงความรับรู้และความเชื่อของประสิทธิผล
ของกลตู้าไธโอนและมีผลถึงค่านิยมการมีผิวพรรณที่ขาว จนกลายเป็นการสร้างความเชื่อโดย   
ไม่รู้ตวั  
 2. ด้านวิชาการ 

  จากการค้นคว้าและวิจยันี ้นํามาถึงการรวมองค์ความรู้ของศาสตร์ในแขนงต่างๆ 
เพ่ือการสร้างสรรค์ชิน้งานเคร่ืองประดบัแนวทดลองนี ้โดยเป็นการนําความรู้ในด้านตา่งๆ สามารถ
จําแนกได้ดงันี ้
  2.1 ด้านวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าและสืบค้นเร่ืองของอาหารเสริม วิธีการใช้อาหารเสริม 
ผลลพัธ์และผลกระทบจากอาหารเสริม วสัดศุาสตร์ การตกกระทบ-การหกัเหของแสง การรวมตวั
ด้านกายภาพเทคนิควิธีการผสมวสัด ุ
   การสืบค้นข้อมูลเหล่านีเ้พ่ือการขยายผลจากการทดลองสู่การพัฒนาเป็น
เคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมลงตวัและส่ือสารได้ดีท่ีสดุ 
  2.2 ความรู้ในด้านการตลาด  การวิเคราะห์ส่ือ (Media) พฤติกรรมผู้บริโภคกระแส
นิยม  ความเห่อ  ความรู้ในด้านสงัคม การศึกษาประวตัิความเป็นมาของยคุสมยั วิถีการใช้ชีวิต 
(Lifestyle) คา่นิยม ความเช่ือและทศันคต ิ 
   ด้วยข้อมลูเหล่านีใ้ช้ในการวิเคราะห์ลกัษณะความเป็นไปของรูปแบบการใช้
ชีวิตและการดําเนินชีวิตท่ีต่างมีการพฒันาตามยคุสมยั ซึ่งต้องอาศยัการอ้างอิงและสืบค้นข้อมลู 
ในอดีต 
  2.3 ความรู้ในด้านสุนทรียศาสตร์และศิลปศาสตร์  สุนทรีย์ศาสตร์การใช้ชีวิต 
ประวตัิศาสตร์ศิลป์  ประวตัิศาสตร์เคร่ืองประดบั การจดัองค์ประกอบศิลป์ การใช้รูปแบบในการ
ถ่ายทอดความเป็นนามธรรมสูรู่ปธรรม และการส่ือสารทศันะท่ีมีตอ่สงัคมผา่นชิน้งาน 
   การศึกษาและสืบค้นข้อมลูจากในอดีตตลอดจนปัจจุบนั ทําให้ได้รับข้อมลูท่ี
ครบถ้วน สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู จนสามารถตีแผ่และสื่อสารโดยเปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารจากข้อมลูดิบท่ีสืบค้นเป็นการส่ือสารผ่านผลงานเคร่ืองประดบัดงัท่ีได้เป็นผลลพัธ์ของ
วิทยานิพนธ์นี ้
 3. ด้านสังคม  
  เน่ืองจากการรวมองค์ความรู้ในหลาย ๆ แขนง จึงส่งผลให้เกิดเป็นชุดเคร่ืองประดบั
แนวทดลองเพ่ือเสริมความขาวให้กบัผิวพรรณของผู้สวมใส่ท่ีผ่านการวิเคราะห์ ทดลอง และค้นคว้า 
เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการนําสู่สาธารณะ เพื่อให้สงัคมได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงและ
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อนัตรายของการเสริมความงาม รูปแบบการใช้อาหารเสริม-สารสงัเคราะห์ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ร่างกาย และเล็งเห็นถึงค่านิยมความงามท่ีมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสงัคมท่ีเปล่ียนไป 
จนเป็นเหตใุห้เกิดผลกระทบและความเส่ียงตา่ง ๆ ตามมาตลอดจนเกิดการฉกุคิดถึงความคลัง่ไคล้
ในความขาว อนัเป็นความงามท่ีจบัต้องไมไ่ด้และหาท่ีสิน้สดุไมไ่ด้ และการรู้ทนักลยทุธ์ทางการตลาด
ท่ีแฝงตวัมากบัการใช้ส่ือโฆษณา (Media) และพรีเซนเตอร์ (Presenter) ท่ีนําเอาความสวยงามท่ี
หอมหวานแตแ่ฝงไปด้วยความอนัตรายมาให้สงัคมได้บริโภคและปลกูฝ่ังจนเป็นความเช่ือท่ีฝ่ังแน่น
จนบดิเบือนศีลธรรมและความถกูต้องและทศันคตท่ีิดีไป  
  หากในอนาคตรูปแบบความคิดและแนวทางของการสร้างสรรค์ชุดเคร่ืองประดบั
แนวทดลองนี ้จะสามารถยงัผลและพฒันาให้มีรูปแบบและวิธีการใช้ท่ีเหมาะสมมากขึน้ และสง่ผล
ให้อตัราการเกิดความเสี่ยงท่ีมาในรูปแบบของความงามนัน้ลดลง ทําให้ผู้คนรู้เท่าทนักลยทุธ์ทาง
การตลาดของความงามและทําให้คนหนัมาสนใจและใสใ่จตอ่คณุคา่และความงามของตน มีความ
พอดีและเข้าใจในธรรมชาติของความงาม ใสใ่จตอ่สขุภาพ ลดความเส่ียงและความอนัตรายลงได้ 
ผู้วิจยัจกัยินดีเป็นอยา่งยิ่งหากผลประโยชน์นีจ้ะเกิดขึน้ตอ่สงัคมและยงัผลสืบไป  
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ข ุ 

อง  

ริง 

ี้ 

ี้ 

ั้นตอนการคัดเลือกวสัด
 

 แนวคิดในการทําการทดลองคัดเลือกวัสดุ ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดตามหลักของ

ธรรมชาติ และขอคิดทางพุทธศาสนา โดยคนเรานั้นกําเกิดมาจากธรรมชาติและบทสุดทายตองคืน

สูธรรมชาตินั้นเปนสัจจะความจริงที่ไมสามารถหลีกหนีได ใหรูจักความพอดีและเขาใจในการ

เปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิต โดยนํามาผสมผสานและเกิดเปนแนวคิด ดังนี้  
 
แนวคิดในการเลือกวัสดุเพื่อนํามาทดล
 ธรรมชาติเปนส่ิงใกลตัวที่คนเราเห็นเปนส่ิงแรกและมักมองขามเปนส่ิงแรกเชนกัน    

หากพูดถึงวิธีการเคล็บลับความขาว วิธีจากธรรมชาติก็เปนวิธีแรกที่มนุษยนํามาใช โดยใช 

สมุนไพรและผลไม มาทําการขัด-ถตูามรางกาย เพื่อเปนการบํารุงรักษาผิวพรรณ ซึ่งเปนวิธีโบราณ

ที่มีมานานและยังคงเปนวิธีที่ใชกันอยูในปจจุบัน นั่นแสดงใหเห็นวา คานิยมความอยากมีผิวขาว

นั้น เปนคานิยมที่มีอยูในสังคมทุกยุคทุกสมัย ในที่นี้ขาพเจาเลือก ทานาคา และ มะขาม เพราะทั้ง 

2 ส่ิงนี้ นอกจากจะเปนส่ิงที่มาจากธรรมชาติแลวนั้น  สรรพคุณในการบํารุงผิวขาว ก็เปนที่ยอมรับ

และใชไดจ

 ตอมาเมื่อธรรมชาติถูกมองขาม เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ที่ใหผลลัพธที่ดีข้ึน จึง

ไดรับการยอมรับและความนิยมมากจนเปนกระแส-ความคล่ังไคล ซึ่งในปจจุบันนวัตกรรม-อาหาร

เสริมที่ถูกกลาวถึงและไดรับความนิยมในเร่ืองการปรับสีผิว คือ วิตามินซี และกลูตาไธโอน โดยทั้ง 

2 ส่ิงนี้ถูกสังเคราะหข้ึนผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนตัวชวยอาหารเสริมใหกับ

รางกาย โดยมีวิธีการใช ที่ตางไปจากทานาคาและมะขาม คือ ใชวิธีการรับประทาน และหรือการ

นําเขาสูรางกายโดยตรงผานการฉีดเขาเสนเลือด หรือนําไปผสมกับผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืนตามที่

กลาวขางตน ซึ่งเปนส่ิงที่นาสนใจในนํามาใชเปนส่ือในการปรับเปล่ียนและแฝงขอคิดใหกับคนใน

สังคมถึงคานิยมความสวยที่แฝงอันตรายน

 ซึ่งวัสดุทั้งหมดที่เลือกไมวาจะเปน ทานาคา,มะขาม,วิตามินซี,กลูตาไธโอน ลวนแลวแต

เปนผลิตภัณฑที่ตองใชใหสัมผัสกับรางกายหรือผิวพรรณ เพื่อใหเกิดคุณคาและความรูสึกที่ตรงใจ

มากที่สุด ดังนั้นเพื่อใหเกิดการสัมผัสและผลลัพธที่ดีแลว จึงนํามาซ่ึงวิธีการจัดการกับวัสดุ ที่ตอง

ใหความรูสึกถึงการผสมเปนเนื้อเดียวกัน ใหความสัมผัสที่เรียบ เพราะตองมีการสัมผัสกับรางกาย 

จึงออกแบบการทดลองเพื่อตอบโจทยและนําไปสูการสรางสรรค ดังน
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แนวคิดในการเลือกวิธีการทดลอง  

ลองดังนี้ 
าน  

ึม  

 

 แนวทางในการวางแผนการทดลอง เกิดจากแนวคิดของสัจธรรมความคูกัน โดย การให

ไดมาซึ่งความสวย ความขาว การมีผิวพรรณที่สวยใสนั้น จะตองสรางและเพิ่มเติมความสวยงาม 

ความขาวใส ที่ตองแลกมากับการทําลายสุขภาพ ความทรุดโทรมของรางกาย และความปลอดภัย

ที่นอยลง ซึ่งการสราง-การทําลายนี้ เปนของคูกันที่แยกกันไมไดในทุกๆกรณี และในกรณีการเสริม

ผิวพรรณขาวใสนี้ ผูคนใหความละเลยกับความสูญเสีย และใหความสําคัญกับการสรางเพียง

เทานั้น ไมคํานึงถึงวิธีการและความปลอดภัย โดยวิธีการทั้งหมดลวนเกิดจาก ความตองการสราง

ความสวยงามใหเกิดข้ึน แตกลับทําลายความมีสุขภาพดี ความปลอดภัยลง และเม่ือประกอบกับ

วัสดุที่เลือกมาใชในการทดลอง เปนวัสดุที่มีวิธีการใชที่ตองสัมผัสกับรางกายหรือผิวหนัง จึงนํา

แนวคิดในเร่ืองของการสัมผัสและการเลียนแบบวิธีการใชของวัสดุ มาผสมรวมเปนแนวทางในการ

ทดลอง จึงเกิดเปนวิธีการทด
 1. การทดลองเชิงกายภาพประเภทการรวมตัว-การผสมผส
  1.1 การปนดวยดินญ่ีปุน  
  1.2 การหลอดวยยางพารา 

  1.3 การหลอดวยซิลิโคน 
 2. การทดลองเชิงกายภาพประเภทการดูดซ

2.1 การละลายและแชน้ํา 
 
กระบวนการทดลอง
 



ตารางที่ 8 แสดงกระบวนการทดลอง ประเภทการรวมตัว 
 

ประเภทการทดลอง ประเภทการรวมตัว 
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วิธีการทดลอง 

       วัสดุ 
ปนดวยดินญี่ปุน    

 

 
 

   หลอดวยยางพารา 

 

 
 

     หลอดวยซิลิโคน   

 

   

มะขามขัดผิว 

สรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง 
  

ทานาคา 

(แปงพมา) 
   

ผงมะขามขัดผิว  ผง

ทานาคา และผงวิตามินซี 

จะมีสีเหลือง-น้ําตาลตาม

สีของผงที่ผสมลงไป  

 ผงมะขามขัดผิวและผง

ทานาคา ละลายไดไมดี 

เกิดการจับตัวกันเปนกอน  

วิตามิน ซี 

   

 ผ ง วิ ต า มิ น ซี แ ล ะ

ผงก ลูต า ไธ โอน  มีกา ร

ละลายตัวที่ดี และผสมไป

กับเนื้อของยางพาราไดดี  

 กลูตาไธโอนจะไดสีขาว

เนียนไปกับดิน 

 แตเมื่อยางทั้งหมดแหง

สนิท จะใหใหสีที่ เขมขึ้น 

จึ ง ขยายผลต อ ในกา ร

ทดลองหลอดวยซิลิโคน 

   

กลูตาไธโอน 

การทําละลายและการ

รวมตัว จากทดลองพบวา 

กลูตาไธโอนมีการละลาย

และรวมตัวที่ดีที่สุด ไมเกิด

ตะกอน  และเนื้ อ ซิ ลิ โคน

สามารถผสมสีได มีความ

หลากหลาย เหมาะสําหรับ

นําไปพัฒนาตอ 

 

 



ตารางที่ 9 แสดงกระบวนการทดลอง ประเภทการรวมตัว 
 

ประเภทการทดลอง ประเภทการดูดซึม : การละลายน้ํา 
 

 

  

วิธีการทดลอง
เชื่อก ไม 

       วัสดุ 

มะขามขัดผิว 
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สรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง 
ไม ใหความรูสึก หนักแนน 

มีมวล  

ทานาคา (แปงพมา) 

   

วิตามิน ซี 

   

สีที่ ไดชัดเจนที่ สุดคือจาก
การแชในน้ําละลายผงมะขาม
ขัดผิว ไดสีเหลืองชัดเจน สวน
วัสดุอื่นมีสีที่เปลี่ยนไปเล็กนอย 
หรือแทบจะไมเปลี่ยน อาจเปน
เพราะเนื้อไมมีสีที่เขม และความ
หนาแนนของเนื้อไมมีมาก จึง
เห็นการดูดซึมและสีไดไมชัดเจน 
จึ ง ไม ตอบโจทย ของการ ให
ความรูสึกถึงการมีอยูของวัสดุที่
ถูกละลายได 

กลูตาไธโอน 

   

กา รแช ใ นน้ํ า ที่ ล ะลายผง
มะขามขัดผิว จะไดสีที่ชัดเจนที่สุด 
คือสีเหลือง  

การแช ในน้ํ าละลายผงทา
นาคา  ให สีน้ํ าตาลออน  ซึ่ ง เ มื่อ
เทียบการทดลองเดียวกันในการแช
ไม จะใหผลลัพธที่ชัดเจนกวา  

การแชในน้ําละลายวิตามินซี 
ใหสีที่เปลี่ยนไปเล็กนอย  

การแชในน้ําละลายกลูตาไธ
โอน ไมมีการเปลี่ยนแปลง  

ทั้ ง ไ ม แ ล ะ เ ชื อ ก มี ค ว า ม
หลากหลายในการพัฒนานอย ไม
ตอบโจทยความตองการ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ขั้น  ตอนการสํารวจผลลัพธเรื่องแสงท่ีสงผลตอสีผิวของชิ้นงาน
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ขั้น  

 

ตอนการสํารวจผลลัพธเรื่องแสงท่ีสงผลตอสีผิวของชิ้นงาน
 
วิธีการสํารวจ
 เพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะสมและคลายคลึงกับสีผิวจริงมากที่สุด จึงทําการทดลองเพื่อ

หาความเหมาะสมของแสงท่ีจะตกกระทบตอผลงานเคร่ืองประดับ รวมถึงทดลองหาวัสดุและสี

เสมือนสีผิวจริงของมนุษย จึงเกิดเปนแนวทางการทดลอง ดังนี้  

 โดยสืบเนื่องจากการใชเฉดสีผิวจริงของมนุษย จึงเกิดเปนแนวทางในการใชหุนที่ทาสี

เสมือนสีผิวจริงของมนุษยเปนตัวรับแสงและแสดงผลงานเคร่ืองประดับ  

 และในสวนของแสงที่มาตกกระทบบนหุนและผลงานเคร่ืองประดับนั้น ใชวิธีการ

ทดลอง โดยใชแสงจากหลอดไฟ  Warm light (แสงสีสม), หลอดไฟ Day Light (แสงสีขาว), และ

แสงธรรมชาติ ซึ่งไดผลลัพธ ดังนี้  

 
 1. หลอดไฟ Warm Light (แสงสีสม) 
 

 
 

ภาพที่ 41 หุนในแสงไฟสีสม (Warm Light)  
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 2. หลอดไฟ Day Light (แสงสีขาว) 
 

 
 

ภาพที่ 42 หุนในแสงไฟสีขาว (Day Light) 

 
 3. แสงธรรมชาติ 
 

 
 

ภาพที่ 43 หุนในแสงธรรมชาติ  
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สรุปการสํารวจผลลัพธเรื่องแสง 
 จากการสํารวจและทดลองทั้งหมดพบวา แสงที่ใหผลลัพธในการตกกระทบบนพื้นผิว

ของหุนที่ดีที่สุด และสงผลใหผิวพรรณมีความสวางและผองใสที่สุด ดูเปนธรรมชาติที่สุด คือ แสง

ธรรมชาติ เพราะแสงธรรมชาติสงผลใหผิวพรรณดูสวาง มีมิติ และเปนธรรมชาติที่สุด เม่ือเทียบกับ

แสงจากหลอดไฟทั้งหมด โดยการทดลองนี้ จัดทําข้ึนในหองที่มีตัวแปรควบคุมเดียวกัน คือ เปน

หองมืดที่จัดแสงและระยะหางของหลอดไฟในระยะที่เทากัน  
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