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นำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ 

จากกระบวนการดังกล่าวจึงนำมาสู่การสร้างสรรค์เครื่องประดับใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายสำหรับผู้หญิง ซึ่งการสร้างเครื่องประดับในชุดนี้ จะทำให้ผู้ท่ีสวมใส่
มีความมั่นใจ และสามารถรับมือกับสถานการณ์อันตรายท่ีไม่คาดคิดได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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AZTEC CULTURE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR YODKWAN SAWATDEE, D.F.A 

The following jewelry collection is inspired from the culture of Ashtech, a 
tribe from Africa. The Ashtech tribe is well known for their protective spirit as they 
never allowed the outsiders to attack their land. Therefore, the spirit of the Ashtech 
tribe is adapted into a functional jewelry collection, as it is designed to work as the 
protecting device for women in emergency circumstances. 

The civilization and the cultures of the Ashtech tribe in the aspects of their 
aesthetic and symbols are the major elements of the jewelry collection designing 
process. The jewelry collection will capture the beauty of the Ashtech tribe’s culture 
along with the protecting function. During the emergency circumstance, the jewelry 
will be attached to the reachable areas on the body to make it convenient for the 
usage. The collection is composed with four pieces of jewelry, which are a necklace, 
a brooch, a bracelets and a pair of earrings. Their functions are to help the victim reach 
for help and attach color to the criminal in order to make them recognizable. 
Throughout the designing process, various materials are explored to find the most 
suitable and effective way of protecting the victim. Moreover, the inspiration from the 
Ashtech tribe is aiming to create the bravery spirit to the victim whenever and wherever 
they experience the unexpected situation. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อภิญญา  บุญประกอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาให้คําแนะนํา
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาออกแบบเครื่องประดับทุกท่านท่ีให้ความรู้ ให้คําแนะนํา
และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์
ทุกเล่มที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน  ๆ  และน้อง ๆ  สาขา
ออกแบบเครื่องประดับทุกคนท่ีให้ คําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้กำลังใจ และแรงสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ตลอดการทำ
วิจัยนี้ และผู้สนับสนุนในการเดินทาง รับส่งระหว่างการทำวิจัยในครั้งนี้ ทั้งการซื้อของและการเดิน
เอกสารงานต่างๆทำให้การทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนําให้การสนับสนุนและให้กําลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ภัยอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้รอบตัวเรา โดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง เพราะผู้หญิงเป็น 

เพศท่ีอ่อนแอ ตกใจง่าย และด้วยสรีระร่างกายท่ีบอบบางและอ่อนแอกว่าผู้ชาย จึงเป็นเป้าหมายของ 

มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะลักทรัพย์ ฉกชิงวิ่งราว ลวนลาม หรือแม้กระทั่งการฆ่าข่มขืน ซึ่งเหยื่อเกือบร้อย 

เปอร์เซ็นต์ล้วนเป็นผู้หญิงท้ังส้ิน ผู้หญิงในยุคปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวเอง เพื่อ 

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในการป้องกันตัวนั้นมีมากมายหลายวิธี ที่ทำให้ตัวเองพ้น 

จากภัยอันตรายนั้นได้ อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่เกิดเหตุด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปกปอ้ง 

ร่างกายตัวเอง ปกป้องทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งการปกป้องพื้นที่ที ่เสี ่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย 

เช่นเดียวกับลักษณะของการปกป้อง ป้องกันอาณาเขตของชนเผ่าแอชเทค ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งท่ีอาศัย 

อยู่บริเวณตอนกลางของเม็กซิโกในปัจจุบัน ที่มีความรักและหวงแหนเขตแดนแผ่นดินของตัวเองมาก 

โดยไม่ยินยอมให้ชนเผ่าอื่นลุกล้ำเข้ามาได้ จนกลายเป็นที่รับรู ้โดยทั่วไปกันของชนเผ่าในบริเวณ 

ใกล้เคียง ในเรื่องของการป้องกันอาณาเขตที่แฝงไปด้วยวิธีการที่โหดร้าย และสร้างความหวาดกลัว 

ให้กับชนเผ่าอื่นในบริเวณโดยรอบ เพราะคนท่ีลุกล้ำเข้ามาในพื้นท่ี จะกลายเป็นเครื่องสังเวยบูชายัญ  

ให้แก่เทพเจ้า ซึ่งชาวแอชเทคมีความเช่ือและศรัทธาในเทพเจ้า นับถือพระอาทิตย์เป็นเสมือนเทพเจ้า 

ชาวแอชเทคมีพิธีกรรมที่แสดงออกในเรื่องความเชื่อความศรัทธาในเทพเจ้ามากมายหลายพิธีกรรม 

แต่หนึ่งในนั้นคือพิธีบูชายัญ ซึ่งต้องนำมนุษย์มาเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าพระอาทิตย์โดยมี 

ความเชื่อว่าดวงอาทิตย์ดับสูญลงทุกๆค่ำคืน จึงต้องการทำพิธีเพื่อปลุกพระอาทิตย์ขึ้นมาอีกครั้งใน  

เช้าวันใหม่ จึงเรียกพิธีกรรมนี้ว่าพิธีบูชายัญเพื่อบวงสรวงแก่พระอาทิตย์ พิธีกรรมนี้ต้องใช้เลือด  

และวิญญาณของมนุษย์เท่านั้น ส่วนมนุษย์ที่นำมาบูชายัญส่วนใหญ่จะเป็นเชลยที่จับมาได้จากการ 

รุกรานพื้นท่ี ซึ่งผู้ท่ีถูกจับมาเป็นเชลยจะไม่มีวิธีการหรือช่องทางในการหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวจึง  

จำเป็นต้องกลายมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับเผ่าแอชเทค 

ชาวชนเผ่าแอชเทคซึ่งอาศัยอยู่ในตอนกลางของเม็กซิโกในปัจจุบัน แต่เดิมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

หนึ่งของชาวอินเดียนที่เร่ร่อนได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บริเวณตอนกลางของ เม็กซิโก 

จึงเป็นจุดเริ ่มต้นในการสร้างอาณาเขต และพื้นที่ของตัวเองที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคนั้น 
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เพราะชาวแอชเทคถือเป็นกลุ่มอานารยชนที่ฉลาด สามารถพลิกแผ่นดินที่ไม่มีใครเหลียวแลให้กลับ 

มากลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และมีความรุ่งเรืองมากที่สุดได้  เพราะด้วยเหตุนี ้จึงทำให้ชาว 

แอชเทคหวงแหนพื้นที่ของตัวเองมาก มักเกิดศึกสงครามกับชนเผ่าอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ  

เสมอๆเพื่อจับมาเป็น เชลยและใช้ในการทำพิธีกรรมสังเวย  ซึ่งเป็นท่ีมาของการปกป้องป้องกัน 

อาณาเขตท่ีแฝงไปด้วยความน่ากลัวที่สุดเช่นกัน  

ชนเผ่าแอชเทคเป็นอานารยชนท่ีฉลาดและแฝงไปด้วยความรัก ความหวงแหนในเรื่องของการ 

ปกป้อง ป้องกันอาณาเขตของตนเองจากชนเผ่าอื่น ๆ และมีวิธีการในการจัดการบุคคลท่ีมาลุกล้ำพื้นท่ี 

ด้วยวิธีที่โหดร้าย และสร้างความหวาดกลัวให้กับชนเผ่าอื ่นในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากจึงได้  

ช่ือว่าจอมบูชายัญมนุษย์ แต่วัฒนธรรมชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าแอชเทค หรือเผ่าอื่นๆในพื้นท่ีใกล้เคียง 

มักใช้เครื่องแต่งกายและมีเครื่องประดับที่สวยงามอลังการ โดยเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่มักจะเน้นการ 

ใส่ทองและเทอร์ควอยซ์ซึ่งเป็นหินแห่งตำนาน โดยชาวแอชเทคเช่ือว่าเทอร์ควอยซ์เป็นสัญลักษณ์แห่ง 

ความรุ่งเรือง จึงมักจะนำมาทำเป็นหน้ากากเพื่อใส่ในการประกอบพิธีต่างๆ และเพื่อทำให้ดูมีความ 

ศักดิ์สิทธิมากยิ่งขึ้น ส่วนการดำรงชีวิตที่ต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการล่าสัตว์  หรือใช้ในการทำงาน 

ในชีวิตประจำวัน มักจะเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินและโลหะที่หาได้ นำมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือใน  

การดำรงชีวิต และยังมีการคิดค้นการดูเวลาในแบบของตัวเอง  โดยนับตามการเคลื่อนไหวของพระ 

อาทิตย์ท่ีชาวแอชเทคนับถือว่าเป็นเทพเจ้าในนาฬิกาเวลาของชาวแอชเทคนั้น จะมีสัญลักษณ์ต่างๆท่ี 

ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีเข้าใจกันระหว่างคนในชนเผ่า 

การออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก 

วัฒนธรรมของชนเผ่าแอชเทคท้ังเรื่องวิธีการในการปกป้องผืนแผ่นดิน และอาณาเขตของตัวเองไม่ให้ 

ชนเผ่าอื่นมารุกรานได้ รวมถึงความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องการนับถือพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้า 

การบุชายัญพระอาทิตย์ การนับเวลา และการใช้สัญลักษณ์ในแบบของตัวเองรวมถึงการดำรงชีวิต  

ต่างๆที่ลึกลับและน่าค้นหา จึงทำให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะทำเครื่องประดับที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อ 

ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายต่างๆ และเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายรอบตัวท่ีสามารถ 

เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเลือกใช้สัญลักษณ์และที่มาของ 

ชนเผ่าแอชเทคในการสร้างเครื่องประดับในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกเข้าถึง และเข้าใจถึงเรื่องราว 

ของการปกป้อง การป้องกันอันตรายอย่างแท้จริง รวมถึงลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆท่ีมีความหมายของ 

ชาวแอชเทคนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือและ 

สามารถป้องกันตัวจากภัยอันตรายได้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมขอชนเผ่าแอชเทค 
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1.2 วัตถุของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาอารยธรรม วัฒนธรรม พิธีกรรม และการดำรงชีวิตของชนเผ่าแอชเทค  

รวมถึงลวดลายความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆของชนเผ่าแอชเทค 

1.2.2   เพื่อศึกษาอุปกรณ์เพื่อใช้ขอความช่วยเหลือแบบพกพาสำหรับผู้หญิง และท่าทางการ 

         ป้องกันตัวเมื่อเกิดภัยอันตรายฉุกเฉิน 

1.2.3    เพื่อวิเคราะห์ลวดลายความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ของชนเผ่าแอชเทคท่ีนำมา 

ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับที่มาจากวัฒนธรรม ลวดลายและเรื่องราว   

จากชนเผ่าแอชเทค 

1.2.4 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องประดับที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือเมื่อ

เกิดภัยอันตรายสำหรับผู้หญิงโดยมีที่มาจากวัฒนธรรม ลวดลาย และเรื่องราวจาก

ชนเผ่าแอชเทค 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาและออกแบบเครื่องประดับที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือเพื่อป้องกันภัย

อันตรายที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิง ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

วัฒนธรรมของชาวชนเผ่าแอชเทค 

1.3.2    ศึกษาอุปกรณ์เพื่อใช้ขอความช่วยเหลือแบบพกพาสำหรับผู้หญิง และท่าทางการ 

           การป้องกันตัวเมื่อเกิดภัยอันตรายฉุกเฉิน 

1.3.3 ศึกษาและออกแบบเครื่องประดับ โดยใช้ลวดลายสัญลักษณ์ที่มีความหมายของชน

เผ่าแอชเทค รวมถึงวิธีการและวัสดุต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ศึกษาเรื่องราวอารยธรรม พิธีกรรม ความเช่ือ การดำรงชีวิต สัญลักษณ์และลวดลาย

ของชนเผ่าแอชเทค 

1.4.2 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัว หรือใช้ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย

อันตรายในยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงท่าทาง พื้นท่ีในร่างกายท่ีมักจะเกิดอันตรายได้ง่าย 

และจำเป็นต้องปกป้องเป็นพิเศษ 

1.4.3 ศึกษาวัสดุ เทคนิคและวิธีการทำเครื่องประดับ โดยอ้างอิงจากเครื่องประดับเดิมท่ีมี

ความเชื ่อ และความหมายในแบบฉบับของชนเผ่าแอชเทค แต่นำมาสร้างเป็น

เครื่องประดับท่ีใช้ได้ในปัจจุบัน 

1.4.4 ออกแบบเครื่องประดับเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยสำหรับผู้หญิงท่ีสามารถใช้

ป้องกันตัวเองได้ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรม สัญลักษณ์และลวดลายของ

ชนเผ่าแอชเทค 

  

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ การดำรงชีวิต สัญลักษณ์และ

ลวดลายของชนเผ่าแอชเทค เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ 

1.5.2 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัวจากภัยอันตรายในยุคสมัยปัจจุบัน 

รวมถึงท่าทาง พื้นท่ีในร่างกายท่ีมักจะเกิดอันตรายได้ง่ายและจำเป็นต้องปกป้องเป็น

พิเศษ เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ 

1.5.3 ศึกษาวัสดุ เทคนิคและวิธีการทำเครื่องประดับ โดยอ้างอิงจากเครื่องประดับเดิมท่ีมี

ความเชื่อ และความหมายในแบบฉบับของชนเผ่าแอชเทค เพื่อนำมาสร้างเป็น

เครื่องประดับท่ีใช้ได้ในปัจจุบัน แต่ยังคงเรื่องราวและกล่ินอายความเป็นเผ่าแอชเทค 

1.5.4 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั ้งหมดเพื ่อนำไปสู่การออกแบบได้ที ่มี        

คุณภาพและผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 

1.5.5 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องประดับแบบ 2 มิติ 
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1.5.6 ทดลองสร้างแบบจำลองและทดลองการใช้งานเพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการ

แก้ไขต่อไปก่อนการผลิตช้ินงานจริง 

1.5.7 สร้างเครื่องประดับท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีได้จากการทำแบบจำลองแล้ว 

 

1.6 วิธีการศึกษา 

1.6.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 

1.6.2 ศึกษาข้อมูลและทดลองกระบวนการกระจายของสี เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของ                            

           การออกแบบเครื่องประดับ 

1.6.3  ศึกษาข้อมูลท่าทางเกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัวของผู้หญิงท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับงานเครื่องประดับ 

1.6.4  ออกแบบเครื่องประดับตามแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยเขียนแบบร่าง  2 มิติ  

3 มิติ และทดลองกระบวนการใช้งาน 

           1.6.5  สร้างสรรค์ช้ินงานเครื่องประดับ 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ได้ศึกษาอารยธรรม วัฒนธรรม พิธีกรรม และการดำรงชีวิตของชนเผ่าแอชเทค 

รวมถึงลวดลายความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆของชนเผ่าแอชเทค 

1.7.2   ได้ศึกษาอุปกรณ์เพื่อใช้ขอความช่วยเหลือแบบพกพาสำหรับผู้หญิง และท่าทางการ

ป้องกันตัวเมื่อเกิดภัยอันตรายฉุกเฉินในปัจจุบัน  

1.7.3 ได้วิเคราะห์ลวดลายความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ของชนเผ่าแอชเทคท่ีนำมาประยุกต์ 

ใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ 
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1.7.4 ได้ออกแบบและสร้างชุดเครื่องประดับท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือเมื่อ

เกิดภัยอันตรายสำหรับผู้หญิงโดยมีท่ีมาจากวัฒนธรรม ลวดลาย และเรื่องราวจาก

ชนเผ่าแอชเทค 
 

(Yves Saint Laurent., 1967; เคร่ืองประดับสำหรับใช้ป้องกันตัว. ; เทคนิคการกัดลายโลหะ.; เทคนิคการฉลุโลหะ.; เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด.; แฟชั่นการแต่งกาย Jean Paul Gaultier SS., 1994; โลหะประเภทเงิน.; การออกแบบเคร่ืองประดับ.; จิราภรณ์ พิริยะเสมวงษ์. ; ชาวแอชเทค.; ทองเหลือง.; ยางซิลิโคนและการหล่อยางซิลิโคน.; วรางคนางค์ วรรณตุง.; ศิลปะการป้องกันตัว.; สียาเย็นหรือสีอินาเมล.; หนังเทียม หนังpu.; ห้าอารยธรรมโบราณท่ีน่าสะพรึงกลัวของโลก(ฉบับปรับปรุง). ; อารยชนท่ีฉลาดและโหดร้ายม.)



 7 
 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่ได้แรง

บันดาลใจมาจากวัฒนธรรมชนเผ่าแอชเทค ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบ

เครื่องประดับเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิง โดยนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

 

2.1 ลักษณะการต่อสู้และป้องกันตัว  

          2.1.1 ปัญหาการถูกทำร้ายของผู้หญิง 

        จากปัญหาปัจจุบันที่ผู ้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย พบว่า ผู ้ถูกทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องโดยปีที่ผ่าน พ.ศ. 2562 ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย 3 คน สำนักงานสถิติ

แห่งชาติเปิดเผยจำนวนผู้หญิงในประเทศไทยโดยระบุว่า ปี 2562 ประเทศไทยมีผู้หญิงประมาณ 33.6 

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากรทั้งหมด 65.9 ล้านคน และจากสถิติการทำร้ายร่างกายใน

สังคมของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 750 แห่ง ได้รายงานไว้ว่ามีผู้หญิงถูก

ทำร้ายร่างกายหรือถูกกระทำรุนแรงมากขึ้น โดยปี พ .ศ. 2562 มีผู ้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย เข้า

รักษาพยาบาลรวม 12,554 ราย เฉลี่ยวันละ 34 ราย หรือกล่าวได้ว่า ทุก ๆ 1 ชั่วโมง จะมีผู้หญงิถูก

ทำร้ายร่างกาย 1 คน และกลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ่มอายุ 25–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา

คือกลุ่มอายุ 18–25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 

         ส่วนผู้กระทำความรุนแรงนั้น ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส รองลงมาคือแฟนและสาเหตุ

อันดับ 1 มาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาท พบร้อยละ 40 รองลงมา 

คือ ใช้สารกระตุ้น เช่น เมาสุรา เสพยาบ้า ร้อยละ 30 

2.1.2  ต้นกำเนิดของการต่อสู้ 

            ประวัติศาสตร์แห่งมนุษย์ คือ ประวัติแห่งการพัฒนาจากการค้นคว้าศึกษาของนัก

โบราณคดี นักมนุษย์วิทยา นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ 

จากการที่มนุษย์รู้จักคิดรู้จักทำงาน ทำให้สมองของมนุษย์มีการฝึกฝนคิดค้นจากงานลักษณะหยาบ
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ไปสู่สภาพการขบคิดอย่างลึกซึ้ง และละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น จึงเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์ 

สามารถเรียนรู้เงื่อนไขทางธรรมชาติ และทางสังคมเป็นเหตุให้มนุษย์สามารถปรับตัวต่อสู้กับธรรมชาติ

มีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ 

การพัฒนาชีวิตและการต่อสู้กับปัญหาต่างๆก่อให้เกิดบทเรียน สะสมประสบการณ์

และสะสมความชำนาญด้วยจิตใจที ่เข้มแข็งไม่ท้อถอย นำเอาเหตุผลที ่สะสมมาคิดค้นจนเกิด

ความสำเร็จชนะต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การต่อสู้จึงเป็นส่ิงท่ีติดตัวมนุษย์ ซึ่งตรงกับคำพังเพย

ว่า “ชีวิตคือการต่อสู้” 

ทุกชีวิตท่ีเกิดขึ้นมาในโลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ ต้ังแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ 

รวมความทุกสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้น แล้วแต่สภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช ที่มี

การแปรเปล่ียนและการเคล่ือนไหวไปตามวิถีแห่งชีวิตจากปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งความจริงมีหลักฐาน

ยืนยันอยู่ในประวัติของชีวิตมนุษยชาติ มนุษย์ระยะแรกได้อาศัยมือและเท้าสองข้าง เป็นความสามารถ

ด้ังเดิมท่ีจะรักษาชีวิตดำรงอยู่ และพัฒนามาสู่สภาพชีวิตในปัจจุบัน 

จากการพัฒนาเป็นขั้นตอนโดยการใช้มือ ใช้เท้า เป็นปัจจัยในการแสวงหาอาหาร

เพื่อการเป็นอยู ่ ครั ้นต่อมาเกิดปัญญาที ่จะคิดค้นการเก็บอาหารการกิน แสวงหาเครื่องนุ ่งห่ม            

ที่อยู่อาศัยจากการต่อสู้กับสภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ จากสัตว์ร้าย จากมนุษย์ด้วยกัน เกิดการ

สะสมประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพบเห็นในการต่อสู้ของสัตว์ต่อสัตว์ คนต่อคน คนต่อสัตว์ จึงเกิดการเรียนรู้ 

จดจำทำตามผสมผสาน เปล่ียนแปลงแก้ไข จนกลายมาเป็นวิธีการต่อสู้และป้องกัน ท่ีมนุษย์ทุกคนต้อง

แสวงหาไว้กับตัว เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินให้คงอยู่ เริ่มต้นจากการที่มนุษย์ใช้มือเปล่า ใช้เท้า       

ใช้ปากในการต่อสู้ ต่อมาก็ใช้กรวด หิน ดิน ทราย กระดูก สัตว์ กิ่งไม้ ท่อนไม้ เมื่อมนุษย์เจริญยิ่งขึ้นก็

คิดค้นประดิษฐ์อาวุธ นำมาใช้ประหัตประหารซึ่งกันและกัน เช่น มีด ไม้ หลาว แหลน หอก ดาบ ทวน 

ง้าว โล่ ดั้ง เป็นต้น การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดของการผลิตเครื่องมือทำลายล้าง จนกลายมาเป็นปืน 

และระเบิด ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่ิงเหล่านี้ก็ล้วนแล้วเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างของมนุษย์ท่ีคิดค้น

ขึ้นมาเพื่อการต่อสู้ท้ังส้ิน 
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ท่ีมา : http://prawatsartlock.blogspot.com/2015/01/blog-post_16.html 

              2.1.3  ลักษณะของการต่อสู้ 

  “การต่อสู้” พิจารณาตามศัพท์แล้วคำนี้ประกอบด้วยสองคำคือ ต่อ และสู้ “ต่อ” 

หมายถึงการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการติด เช่ือม สมทบหรือรวมเข้าไป ส่วน “สู้” เป็นการ

กระทำอย่างหนึ่งท่ีหมายถึงอันตราย หรือการเอาชัยชนะด้วยพละกำลัง ฉะนั้นความหมายร่วมของท้ัง

สองคำนี้ “ต่อสู้” ก็เป็นการกระทำต่อการทำอันตรายด้วยการทำอันตรายเช่นเดียวกัน หรือกล่าวอีก

อย่างหนึ่งก็คือ เป็นการทำอันตรายต่อกันและกัน เช่น เขาทำอันตรายเรา เราก็ ทำอันตรายเขา 

เช่นเดียวกัน เป็นการตอบแทนกันไป การท่ีเราต่อหรือตอบการทำอันตรายของเขาด้วยการทำอันตราย

ของเรานั้นก็เท่ากับทำอันตรายท้ังของเขาและของเราติดพันกันไป ฉะนั้นการกระทำในลักษณะเช่นนี้

จึงเรียกว่า “การต่อสู้” 

การต่อสู้เป็นการตอบแทนกัน คือ เมื่อสู้มาก็สู้ไปถ้าไม่มีการตอบแทนกันแล้วการ

ต่อสู้ก็ย่อมจะไม่เกิดเพราะไม่มีการทำต่อกันไป เมื่อการต่อสู้ได้เกิดขึ้นแล้วความได้เปรียบหรือ

เสียเปรียบในการทำก่อนหรือทำหลัง ถ้ายังไม่เกิดผลในขั้นแรกนั้นแล้วก็ย่อมจะไม่มีประโยชน์อะไร 

คงเหลืออยู่แต่ความพยายามที่จะเอาชนะกันโดยวิธีต่างๆ สุดแล้วแต่ใครจะสามารถป้องกันตัวและ

กระทำเขาได้ เพราะว่าการต่อสู้กันนั้นเป็นการทำอันตรายซึ่งกันและกัน ฉะนั้นจึงได้รับอันตราย

ด้วยกันท้ังสองฝ่าย ถ้าต่างก็ไม่ป้องกันตัวกันท้ังสองฝ่าย ถ้าฝ่ายหนึ่งป้องกันตัวได้ดีโดยไม่เป็นอันตราย 

และสามารถทำอันตรายอีกฝ่ายหนึ่งได้มาก ผลของการต่อสู้คือความชนะก็ต้องเป็นของตน และใน

ภาพท่ี 1 การต่อสู้และการป้องกันตัวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
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ทำนองเดียวกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถป้องกันตัวได้และทำอันตรายเขาไม่ได้ ผลของการต่อสู้คือ

ความปราชัยก็ต้องเป็นของตน แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างทำอันตรายกันไม่ได้เพราะต่างก็สามารถป้องกันตัวได้ 

ผลแห่งการต่อสู้นั้นก็ย่อมไม่มีแพ้หรือชนะ 

การต่อสู้ คือ การป้องกันตัวตามปกติมนุษย์มีการป้องกันตัวอยู่ทุกขณะและพร้อม

อยู่เสมอ การป้องกันตัวนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ 1) ป้องกันตัวโดยการ

ต่อสู้ 2) ป้องกันโดยการหนีภัย 

เนื่องจากคนเรามีอารมณ์และความนึกคิดไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการป้องกันตัวของคน

จึงไม่เหมือนกัน ดังที่กล่าวไว้สองอย่างนั้นทั้งนี้เพราะว่าสัญชาตญาณมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์โดย

ใกล้ชิดและเป็นคู่กำกับกันไป เช่น สัญชาตญาณการป้องกันตัวโดยการต่อสู้กับอารมณ์ของความโกรธ

เดือดดาล สัญชาตญาณของการหนีภัยคู่กับความกลัว ฉะนั้นการป้องกันตัวของเรานั้น จะเป็นไป

ในทางไหนก็แล้วแต่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึ้นก่อนเป็นสำคัญ คือถ้าเหตุการณ์หรือการกระทำ

ใดทำให้เกิดอารมณ์โกรธ การป้องกันตัวก็ต้องเป็นการต่อสู้ ถ้าทำให้เกิดอารมณ์กลัวก็ต้องเป็นการหนี 

คือทำตามสัญชาตญาณท่ีคู่กับอารมณ์นั้น เป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด 

 สัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวโดยการต่อสู้เป็นการกระทำท่ียากกว่าการหนี ต้อง

อาศัยความรู้ความสามารถและความเช่ือใจตนเอง แต่ความโกรธอย่างเดียวอาจทำให้การต่อสู้ไปไม่ได้

ตลอดหรือได้ผลสมความมุ่งหมาย ส่วนการหนีไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถมาก และการที่หนีก็

เพราะไม่เช่ือใจว่าจะสู้ได้ประกอบกับความกลัวย่อมถือการหลบหนีดีกว่า 

อย่างไรก็ตามการต่อสู้เป็นความสำคัญในเรื่องจิตใจของคนเราอย่างหนึ่ง ฉะนั้นทุก

คนแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจิตใจจะต้องมีการต่อสู้กันทั้งนั้น และมีเครื่อง

ต่อสู้ที ่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ให้ เช่น มือ เท้า เข่า เขี ้ยว เล็บ ฯลฯ แต่ส่วนมนุษย์เราเป็นสัตว์

ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย รู้จักสร้างอาวุธเพิ่มเติมจากธรรมชาติ รู้จักผิดชอบชั่วดีทุกอย่าง แต่ก็มิได้

รับความยกเว้นท่ีจะต้องต่อสู้กันหรือต่อสู้ภัยธรรมชาติมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เนื่องด้วยมนุษย์เรารู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ไข ไม่มีที่สิ้นสุด การต่อสู้ของคนจึงไม่

เหมือนกับสัตว์ที ่เคยต่อสู้กันอย่างไรก็ต่อสู้กันอย่างนั้นเรื ่อยไป การต่อสู้ของคนมีมากมายหลาย

ประเภท จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกหัดไว้ให้มีความสามารถ การต่อสู้นั ้นบางครั้งอาจ

หลีกเล่ียงได้ แต่ก็มีโอกาสท่ีจะหลีกเล่ียงมิได้เช่นกัน ฉะนั้นการรู้ไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็ยังดีกว่าเวลาท่ีต้องการ
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ใช้แล้วไม่รู้ หรือจะถือแต่เพียงว่าเป็นการออกกำลังกายก็ยังดีกว่าปลอดภัยกว่าการออกกำลังกายอย่าง

อื่นอีกหลายประการ 

มนุษย์พยายามคิดค้นท่ีจะหาวิธีการต่อสู้แบบต่างๆ เพื่อป้องกันชีวิตของตนเองและ

เผ่าพันธุ์ มนุษย์สังเกตวิธีการและลีลาการต่อสู้จากธรรมชาติรอบตัว เช่น การต่อสู้ระหว่างสัตว์กับสัตว์ 

สัตว์กับคน และคนกับคน สะสมเป็นประสบการณ์นำมาประกอบกันสร้างเป็นแบบของ “วิธีการต่อสู้

ป้องกันตัว” ทั้งแบบที่ใช้อาวุธและไม่ใช้อาวุธ ซึ่งมนุษย์แต่ละซีกโลกหรือแต่ละภาคของโลกต่างก็มี

วิธีการต่อสู้และป้องกันตัวเป็นของตนเองแตกต่างจากของคนอื่น ขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการต่อสู้ดังกล่าวได้มีการพัฒนาเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ เช่น ยูโด คาราเต้ เป็น

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของญี่ปุ่น กังฟู เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของจีน เทควันโด เป็นศิลปะ

การต่อสู้ป้องกันตัวของเกาหลี มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/33924611/desktop  

           2.1.4 ศิลปะการป้องกันตัวของผู้หญิง 

         วิธีต่อส้ ูป้องกันตัวจัดว่ามีความสำคัญอย่างมากท่ีสุด โดยเฉพาะเราสามารถท่ีจะ

ป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับเราได้ เม่ือมีภัยและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ันต้องไม่เกินขีดความสามารถ

ของคนเราย่อมจะช่วยได้ ท่านที่ได้ประสบกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือเกิดข้ึนกับคนอ่ืนๆนั้นเรา 

สามารถที่จะคิดค้นหาวิธีแก้ไข หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตราย อันอาจเกิดจากภัยที่จะคุกคามตรงหน้า 

ภาพท่ี 2 ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทเก็กท่ีใช้มือเปล่า 
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หรือภัยที่จะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันได้ การป้องกันตัวน้ันไม่ได้บ่งบอกหรือเจาะจง 

ในสาขาอาชีพใดสาขาอาชีพหน่ึงโดยเฉพาะ จากการเรียนรู้หลักการวิชาการและจากประสบการณ์ จึง

ได้เรียบเรียงนำเอาเทคนิคในการต่อสู้จากวิชามวยไทย ยูโด เทควันโด คาราเต้ มวยปล้ำ ฟันดาบ 

กระบ่ีกระบอง มาใช้ในการป้องตนเอง โดยการนำทุกวิชามาผสมผสานให้มีความกลมกลืนและ  

สอดคล้อง เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังน้ีไม่ใช่วิธีการ

แสดงอย่างไม่มีจุดหมาย แต่เป็นแนวทางศึกษาและฝึกให้ชานาญแล้ว เม่ือถึงคราวจำเป็นตกอยู่ในท่ี

อันตรายและภาวะคับขันก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ทันที 

         จุดสำคัญที่สุดเพื่อประโยชน์ในการป้องกันตัว จะต้องมีความฉับไว คล่องแคล่ว  

ชำนาญเป็นพิเศษ สามารถป้องกันขัดขวางการโจมตีของคู่ต่อสู้ ซ่ึงหมายถึงการรวบรวมพลังทั้งมวลใน

ร่างกายเข้าปฏิบัติต่อเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามโดยฉับพลัน ไม่ว่าใครก็หัดได้แม้จะเป็นเด็ก คนแก่  

หนุ่มสาว ท้ังชายและหญิง เม่ือได้รับการฝึกหัดพอสมควรแล้วก็ย่อมได้รับประโยชน์ในการป้องกันตัว 

พร้อมท่ีจะเผชิญเหตุการณ์อยู่อย่างสม่ำเสมออันตรายต่างๆ ท่ีจะกล้ำกลายมาถึงน้ันมีมากมาย ถ้ามี

ความรู้เก่ียวกับการต่อสู้ป้องกันตัว ก็เท่ากับมีอาวุธในกายเป็นเพ่ือนตายไว้เคียงข้าง ยามเม่ือตกอยู่ใน

ภาวะท่ีคับขันก็จะสามารถช่วยคล่ีคลายเหตุการณ์จากหนักให้เป็นเบา บางทีก็ขจัดให้แคล้วคลาด

ปลอดภัยไปได้อย่างน่าพิศวง  

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://today.line.me/th/pc/article/จดและซ้อม+7+เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด+

สำหรับผู้หญิง+ท่ีแนะนำโดยผู้เช่ียวชาญ-6Xeq9B 

 

 

ภาพท่ี 3 ท่าทางการต่อสู้และจุดอ่อนของคนร้าย 

https://today.line.me/th/pc/article/จดและซ้อม+7+เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด+สำหรับผู้หญิง+ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ-6Xeq9B
https://today.line.me/th/pc/article/จดและซ้อม+7+เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด+สำหรับผู้หญิง+ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ-6Xeq9B
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ภาพท่ี  4 ตำแหน่งการต่อสู้ตามจุดอ่อนของคนร้าย 

ท่ีมา : https://social.tvpoolonline.com/news/82850 

           

          การป้องกันตัวในสมัยโบราณมีมานานแล้ว เพราะมนุษย์ต้องต่อสู้เพื ่อให้ตนเองมี

ชีวิตอยู่ และต้องต่อสู้กับภัยต่างๆ เช่น ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้าย อันตรายจากมนุษย์ด้วยกัน 

ซึ่งอาจจะเกิดจากการต่อสู้ ทะเลาะวิวาท แย่งชิงทรัพย์สิน ฯลฯ การป้องกันตัวสมัยโบราณน้ันจะ

เป็นไปตามธรรมชาติ และต่อมาได้มีการพัฒนาการต่อสู้ในรูปแบบของศิลปะการป้องกันตัวในรูปแบบ

ต่างๆท่ีเห็นกันท่ัวไปในปัจจุบัน  

              การป้องกันตัวในสมัยปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งในเร่ืองอาวุธยุทโธปกรณ์ เคร่ือง

ป้องกันท่ีประกอบไปด้วยเทคโนโลยีท่ ีมีความทันสมัยก้าวหน้า มีการพัฒนาขีดความสามารถของ 

บุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือศัตรูให้มากที่สุด เน่ืองจากสภาวะในสังคมปัจจุบันมี 

การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนภัยคุกคามที่เกิดจากการก่อการ 

ร้ายในปัจจุบัน จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ รู้จักระมัดระวัง และแสวงหาถึงวิธีป้องกันตัวไว้เพ่ือหลีกเล่ียง 

และป้องกันตัวจากอันตรายท้ังหลายเหล่าน้ัน ซ่ึงมีหลายรูปแบบและมีอาวุธท่ีแตกต่างกันไปตามยุค

สมัยต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

            คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวในด้านการออกกำลังกาย การฝึก

ศิลปะการป้องกันตัว นอกจากจะมีประโยชน์เก่ียวกับความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินแล้ว ยังมี

ภาพท่ี 4 ตำแหน่งการต่อสู้ตามจุดอ่อนของคนร้าย 
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ประโยชน์โดยตรงเก่ียวกับการออกกำลังกายและยังทำให้ร่างการมีความแข็งแรง อดทน คล่องแคล่ว

ว่องไว เพราะศิลปะการป้องกันตัวเป็นการเคล่ ือนไหวท่ ีต ้องใช้กำลังกาย ฝึกประสาท และ

ความสัมพันธ์ของอวัยวะได้อย่างครบถ้วน  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5  ตำแหน่งและท่าทางการป้องกันตัวเมื่อคนร้ายมาประชิดตัว 

ท่ีมา : https://today.line.me/th/pc/article/จดและซ้อม+7+เทคนิคป้องกันตัวระยะประชิด+

สำหรับผู้หญิง+ท่ีแนะนำโดยผู้เช่ียวชาญ-6Xeq9B 

 

2.2 ประวัติความเป็นมาเก่ียวกับชนเผ่าแอชเทค 

          แอชเทค (อ ังกฤษ: Aztec Empire) เป็นคำที ่หมายถึงกลุ ่มชาติพันธุ ์ ในทาง

ตอนกลางของเม็กซิโก โดยเฉพาะกลุ่มที่พูดภาษานาวาตส์ (Nahuatl) แอชเทค เป็นชื่อของชนเผ่า

อินเดียน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะในทะเลสาบเท็กซ์โคโคที่เรียกตนเองว่า เม็กซิกาเทคน็อคคา หรือ 

โคลฮูอาเม็กซิกาเทน็อคคา ชนเผ่านี้มีอารยธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก มีเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ี

ก้าวหน้าทันสมัย และมีเทพเจ้า Quetzalcoatl ท่ีทำหน้าท่ีพิทักษ์คุ้มครองชนเผ่า ซึ่งเทพเจ้าองค์นี้ทรง

ความสามารถทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม (และเวรกรรม) พระองค์

ทรงมีผิวพระพักตร์ขาว มีพระทาฐิกะ (เครา) ดก ชาวเมืองทุกคนนับถือเทพองค์นี้มาก  

 

ภาพท่ี 5 ตำแหน่งและท่าทางการป้องกันตัวเมื่อคนร้ายมาประชิดตัว 
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ภาพท่ี 6 อาณาจักรแอชแทค 

ท่ีมา : http://www.komkid.com/feature/attachment/aztectem 

 แอชเทคมีอำนาจหลังจากท่ีจักรวรรดิมายาเส่ือมลง แต่เดิมแอชเทคเป็นชนเผ่าท่ีไม่

มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง อพยพเร่ร่อนเดินทางมาจากบริเวณทางตอนเหนือของเมโสอเมริกา ลง

มาถึงบริเวณหุบเขาเม็กซิโก (Valley of Mexico) ชนเผ่าแอชเทคคือ ชาวนาวัลซ์ (Nahua People) 

ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวชิชิแมก (Chichimec peoples) อีกทีหนึ่ง ชาวชิชิแมกอพยพมายังอเมรกิา

กลางแถบทะเลสาบเลกซ์โกโก (Lake Texcoco) ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกยังไม่มี

อำนาจมากเพราะมีชนเผ่าอื่นท่ีมีอิทธิพลได้เข้ามาจับจองพื้นท่ีแถวนี้ไว้แล้ว ชนเผ่าแอชเทคจึงต้ังเมือง

หลวงบนเกาะเล็กกลางทะเลสาบ ตั้งชื่อว่าเตนอชติตลัน (Tenochtitlan) ในราวปี ค.ศ. 1344 ช่วงนี้

ชาวแอชเทคยังอ่อนแอ เพื่อความอยู่รอดจึงถวายเครื่องราชบรรณาการแก่เมืองอัซกาโปตซัลโก 

(Azcapotzalco) เมืองหลวงของอาณาจักรเตปาแน็ค (Tepanec empire) ที่มีอำนาจแถบทะเลสาบ

ในช่วงนี้ ต่อมาในปีค.ศ. 1426 อำนาจของอัซกาโปตซัลโกเริ่มเสื่อมลงจากปัญหาการสืบราชบัลลังก์ 

ชาวแอชเทคได้รวมกลุ่มพันธมิตรกับอีกสองเมืองข้างเคียงคือเมืองเตกซ์โกโก (Texcoco) และตลาโก

ปัน (Tlacopan) รวบรวมกองกำลังก่อสงครามโค่นล้มจักรวรรดิเตปาแน็ค ซึ่งได้รับชัยชนะ ดินแดน

ของเมืองอัซกาโปตซัลโกได้ถูกแบ่งให้กับสามพันธมิตร ดังนั้น "จักรวรรดิแอชเทค" (Aztec Empire) 

จึงเกิดขึ้นและมักถูกเรียกว่า "พันธมิตรไตรภาคี" (Triple Alliance) ถือเป็นการประดิษฐานอำนาจ

อย่างมั่นคงของพวกแอชเทค ขยายอิทธิพลและดินแดนครอบงำเมืองต่างๆตั้งแต่หุบเขาเม็กซิโกไป

จนถึงชายฝ่ังอ่าวเม็กซิโกและตอนเหนือของกัวเตมาลา 

 

ภาพท่ี 6 อาณาจักรแอชแทค 
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ภาพท่ี 7  พีระมิดใจกลางเมืองของชาวแอชเทค 

ท่ีมา : https://readthecloud.co/museo-nacional-de-antropologia/ 

  

2.3 เอกลักษณ์วิถีชีวิตของชนเผ่าแอชเทค 

 ชาวแอชเทคจัดเป็นกลุ่มผู ้อพยพกลุ ่มใหญ่ที ่อพยพมาจากทางตอนเหนือของ

อเมริกา เดินทางมาเรื่อย ๆ จนมาถึงบริเวณท่ีราบลุ่มใน Central Mexico เมื่อประมาณศริสต์ศักราช

ที่ 12-13 จึงได้หยุดการอพยพและตัดสินใจตั้งถิ ่นฐาน ก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกลางทะเลสาบ 

Texcoco (ปัจจุบันอยู่ในเมือง Mexico City) โดยมีเมืองหลวงของอาณาจักรชื่อว่า Tenochtitlan 

และมีช่วงอายุของความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับต้ังแต่ศริสต์ศักราชท่ี 13 จนถึง 16 

              ชาวแอชเทคเป็นกลุ่มอารยชนที่สามารถพลิกพื ้นแผ่นดินที่ไม่มีใครเหลียวแล 

แผ่นดินท่ีถูกเรียกว่าเป็น poor land ของชนกลุ่มอื่นๆให้กลายเป็นแผ่นดินทอง กลายเป็นแผ่นดินท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ สามารถสร้างเมืองและทำเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการประมงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.3.1  ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม 

ชาวแอชเทคนับถือเทพเจ้าหลายองค์ และเทพเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นตัวแทนของ

ธรรมชาต ิและก ิจกรรมในช ีว ิตประจำว ันของมน ุษย ์  อาท ิ เช ่น เทพเจ ้าอ ุยต ์ซ ิ โลปอชตลิ 

(Huitzilopochtli) เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและสุริยเทพ เทพเจ้าเกวตซัลโกอัตล์ (Quetzalcoatl) 

ภาพท่ี 7 พีระมิดใจกลางเมืองของชาวแอชเทค 
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เป็นเทพเจ้าแห่งงูที ่มีขนนก เทพเจ้าเตซกัตลีโปกา (Tezcatlipoca) เป็นเทพเจ้าที่มีสัตว์ประจำ

พระองค์คือเสือจากัวร์ (Jaguar) ซึ่งถูกนับถือในฐานะสัตว์ศักด์ิสิทธิ์และกองทัพของแอชเทคมี "นักรบ

จากัวร์" (Jaguar Warrior) ซึ่งจะสวมใส่หนังเสือจากัวร์และติดขนนกในการรบเป็นการถวายเกียรติแด่

เทพเจ้าองค์นี้ เทพเจ้าตลาล็อก (Tlaloc) เทพเจ้าแห่งฝนความอุดมสมบูรณ์ และน้ำเทพเจ้าซิเปตอเท็ค 

(Xipe Totec) เทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมและพืชผล เป็นต้น 

 ชาวแอชเทคนิยมการบูชายัญ ให้แก่เทพเจ้าที่ชื่อว่า Huitzilpochti นอกจากจะใช้

มนุษย์เป็นเครื่องบูชายันต์แล้วส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ พริก เป็นไปได้ว่าเอามาเผาให้เกิดควันเพื่อการบูชายัญ 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 8 พิธีกรรมการบูชายันต์ 

ท่ีมา : https://www.blockdit.com/posts/5d863f1030c9750cbe3bb48c 

ด้วยวัฒนธรรมท่ีเน้นการบูชายัญเป็นหลัก จึงเป็นสาเหตุให้ชาวแอชเทคเป็นศัตรูกับ

อาณาจักรข้างเคียงและมีการทำสงครามกันหลายครั้งเพื่อจับคนจากอาณาจักรอื่นๆ มาเป็นเชลยเพื่อ

ใช้ในการบูชายัญ นอกจากจะทำสงครามเพื่อแย่งชิงเชลยแล้ว ชาวแอชเทคยังต้องทำสงครามปกป้อง

อาณาเขตท่ีอุดมสมบูรณ์ของตนกับผู้รุกรานอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ชาวแอชเทคยังได้มีการสร้างปฏิทินแยกจากกันสองอัน โดยการศึกษา

ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ปฏิทินอันหนึ่งคือปฏิทินการเกษตร ซึ่งทำนายเวลาแห่งการ

เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว อีกอันหนึ่งคือปฏิทินทางศาสนาท่ีกำหนดเวลาสำหรับทำพิธีการสาธารณะ

มากมายในแต่ละปี  

ภาพท่ี 8 พิธีกรรมการบูชายันต์ 
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ภาพท่ี 9 ปฏิทินชนเผ่าแอชเทค 

ท่ีมา : https://www.etsy.com/it/listing/170394911/18-calendario-azteco-parete-scultura 

 

2.3.2  ภาษาของชาวแอชเทค 

ระบบการเขียนของชาวแอชเทคไม่ได้เป็นตัวแทนเสียงของภาษาพูด แต่จะใช้ภาพ

และสัญลักษณ์ ที่เรียกว่า “กลิฟฟิก” เพื่อเป็นตัวแทนของคำพูดและความคิด ชาวแอชเทคได้ทำ

หนังสือเป็นภาษาเขียนที่สร้างขึ ้นจากสัญลักษณ์ หนังสือแต่ละเล่มเต็มไปด้วยภาพที่มีสีสันอธิบาย

รายละเอียดในชีวิตประจำวันในสังคมแอชเทค นักประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้เรื่องราวเป็นอันมากเกี่ยวกับ

ชาวแอชเทคจากบันทึกเหล่านี้ หนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือของชาวแอชเทคเป็นหนังสือมี

ภาพประกอบ ภาพมีสีสดใสท้ังสองเป็นแผ่นพับยาวทำจากเปลือกไม้หรือหนังกลับ แต่ละเล่มแสดงให้

เห็นถึงฉากจากชีวิตของชาวแอชเทค ครั้งหนึ่งหนังสือเหล่านี้เคยมีถึงหลายร้อยเล่ม แต่ถูกเผาทำลาย

ไปเป็นจำนวนมาก  
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ภาพท่ี 10 หนังสือโบราณท่ีเขียนด้วยลายมือ 
ท่ีมา : https://pantip.com/topic/39211008 

 

2.3.3  เศรษฐกิจ และสังคม  

2.3.3.1  สภาพเศรษฐกิจ 

ชาวแอชเทคมีชื่อเสียงเรื่องการเกษตรกรรม เพราะคิดค้นระบบการทำ

เกษตรกรรมในทะเลสาบได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสวนลอยน้ำขึ้นมาเพื่อทำการเพาะปลูกพืช เช่น 

ข้าวโพด ถั่ว พริก มะเขือเทศ อโวคาโด บางครั้งอาจใช้ในการปลูกดอกไม้ด้วย สวนลอยน้ำนี้มีชื่อว่า 

Chinampas สร้างโดยการนำท่อนไม้มาปักลงบนพื้นท่ีต้ืนของทะเลสาบ ทำให้เป็นรั้วลักษณะส่ีเหลียม

ผืนผ้า หลังจากนั้นแต่ละมุมของรั้วไม้นี้จะปลูกไม้ยืนต้น เพื่อให้รากไม้ซอนลงไปในดินและสร้างความ

แข็งแรงให้กับรั้วไม้นี้ หรือปักด้วยหมุดขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หลังจากนั้นจะนำเสื่อที่สาน

จากต้นกกมาปูทับข้างบน (น่าจะใช้ท่อนไม้ปูก่อนเพื่อเป็นคานรองรับ) แล้วจึงนำโคลนที่ขุดได้รอบ ๆ  

ขึ้นมาแผ่ไว้บนเส่ือเพื่อใช้เป็นดินสำหรับการเพาะปลูก นอกจากจะคลุมเส่ือด้านบนแล้ว บางแห่งก็จะ

เอาเส่ือมาหุ้มท่ีรั้วไม้อีกทีเพื่อกันน้ำเข้า  
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ภาพท่ี 11 สวนลอยน้ำ 
ท่ีมา : http://freewill14.blogspot.com/2014/04/1.html 

 

 ด้วยเทคนิคการทำเกษตรกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แอชเทคที่อาศัยอยู่ในเมือง

หลวงมีอาหารและพืชผลทางการเกษตรรับประทานตลอดปี นอกจากนั้นชาวแอชเทคยังใช้ เทคนิค

เดียวกับการสร้างสวนลอยน้ำในการขยายเมืองออกไป จึงทำให้เกาะกลางน้ำเพิ่มพื้นท่ีไปเรื่อย ๆ  

 

2.3.3.2  ลักษณะโครงสร้างการปกครอง 

 โครงสร้างการปกครองของจักรวรรดิแอชเทคแต่เดิมเป็นโครงสร้างพันธมิตรหลวมๆ 

ระหว่างสามเมือง ดังนั้นลักษณะการเมืองและความเป็นพันธมิตรมักจะขึ้นๆ ลงๆ กล่าวคือ มีทั้งเป็น

มิตรและศัตรูกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอำนาจและอิทธิพลของเมืองเตนอชติตลัน กลับเพิ่มขึ้นเหนือกลุ่ม

พันธมิตร มีขนาดใหญ่และอำนาจสูง ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร พวกแอชเทค

สร้างอำนาจด้วยการสงครามและพัฒนาด้านกองทัพ เมืองที่ยอมจำนนต่อแอชเทค จะให้ปกครอง

ตนเองและดำเนินวัฒนธรรมประเพณีของตนต่อได้ แต่ต้ังส่งเครื่องบรรณาการและจ่ายส่วยแก่แอชเทค 

ส่วนมากจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด พริก ถ่ัว และอาจเป็นของมีค่า เช่น ขนนก เพชร

พลอย หนังเสือจากัวร์ เป็นต้น ส่วนเมืองท่ีไม่ยอมจำนนจะต้องเผชิญกับความกลัวท่ีดำเนินการโดยแอ

ชเทค ในการรบของกองทัพแอชเทคจะมุ่งจับเชลยมากกว่าการสังหารในสนามรบ เพราะต้องการนำ

เชลยมาประกอบพิธีบูชายัญ ควักหัวใจถวายเทพเจ้าอุยต์ซิโลปอชตลิ (Huitzilopochtli) ซึ่งเป็นเทพเจ้า

แห่งสงครามและเป็นสุริยเทพ รวมถึงเป็นเทพประจำเมืองเตนอชติตลัน  
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 การทำเช่นนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณของดวงอาทิตย์ เพราะมีความเชื่อว่าหาก

ปราศจากดวงอาทิตย์ มนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ 

 

2.3.3.3  ลักษณะสังคม 

            สภาพสังคมของแอชเทคมีความซับซ้อน มีกษัตริย์และราชวงศ์อยู่ชนช้ันบนสุดของ

สังคม การสืบราชบัลลังก์ของแอชเทคมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การสืบราชสันตติวงศ์ อำนาจการเลือก

ตั้งอยู่ในมือของสภาขุนนางที่มีทั้ง นักบวชชั้นสูง ขุนนาง นักรบ และพระญาติวงศ์ สภาจะทำการ

ปรึกษาสองพันธมิตรแล้วเลือกบุคคลบที่เหมาะสมที่สุด แต่ก็เป็นสมาชิกในราชวงศ์ของกษัตริย์องค์ก่อน 

ชนช้ันต่อมาคือ ขุนนาง ข้าราชการ นักรบ คนกลุ่มนี้มีความร่ำรวยเพราะได้รับค่าตอบแทนจากกษัตริย์

ทั้งรายได้จากที่ดินหลวงท่ีกษัตริย์จัดสรรให้ และสืบทอดทรัพย์สมบัติไปยังลูกหลานอีกกลุ่มหนึ่งคือ 

นักบวช ซึ่งต้องครองพรหมจรรย์และเคร่งครัดในพระวินัย นักบวชต้องกรีดเลือดตนเองเสมอๆ จากหู 

ล้ิน อวัยวะเพศเพื่อถวายแด่เทพเจ้า นักบวชเป็นท่ีนับถือของประชาชนเพราะจะเป็นผู้มีอำนาจพิเศษ

ในการติดต่อกับเทพเจ้า และมีความรู้สูง พ่อค้าเป็นชนชั้นหนึ่งที่มีความมั่งคั่ง และเจริญด้วยการค้าขาย 

อีกทั้งยังทำหน้าที่ สอดแนมไปยังเมืองต่างๆ เพื่อข้อมูลทางทหารแก่กองทัพแอชเทคชนชั้นล่างของ

สังคม ได้แก่ ช่างฝีมือ คนงานและชาวนา กลุ่มช่างจะมีสถานะเหนือกว่าชาวนา เพราะสามารถจดัต้ัง

สมาคมงานช่างได้ ส่วนชาวนาอาศัยกันเป็นชุมชนมีท่ีดินร่วมกันและมาช่วยกันเพาะปลูก และอาจถูก

เกณฑ์ไปเป็นแรงงานหลวง หรือไม่ก็เข้ากองทัพด้วย ชนช้ันทาสเป็นชนช้ันต่ำสุด แต่ความเป็นทาสของ

แอชเทคไม่สืบต่อถึงลูกหลาน ทาสเหล่านี้อาจจะถูกขายออกมาเองจากครอบครัวของทาส หรือขาย

ตัวเองมาเป็นทาสก็ได้ เพราะมักจะฐานะยากจน ทาสคนไหนขี้เกียจ ทำผิดหรืออาจจะเป็นนักโทษ 

เจ้านายหรือผู้มีอำนาจก็จะส่งตัวทางไปร่วมพิธีสังเวยแทนเป็นการลงโทษ ส่วนเด็กๆที่ถูกฆ่าเพื่อบูชา

เทพ Tlaloc นั้น นักบวชอาจจะซื้อมาจากครอบครัวใดครอบครัวนึง หรืออาจจะเป็นลูกของผู้มีฐานะก็

ได้เช่นกัน  

 

2.4 สัญลักษณ์และลวดลายของชนเผ่าแทชเทค 

 สัญลักษณ์ของชนเผ่าแอซเทคใช้นั้น จะกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆและแปล

ความหมายโดยการใช้รูปภาพโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ความหมายของสัญลักษณ์จากแอซเทค 

 

 ศิลปะแอชเทคมีแก่นที่พัฒนามาจากศิลปะของเผ่าต่างๆ ในภูมิภาคเมโสอเมริกา 

ริเริ่มโดยชนชั้นสูงในสังคมและเป็นสินค้าสำคัญในการทำการค้ากับชนเผ่าอื่นๆ มักจะอยู่ในรูปของ

เคร ื ่องดินเผาและเคร ื ่องเรือนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก ็ม ีปรากฏในร ูปแบบอื ่นๆไม่ว ่าจะเป็น มีด 

เครื่องประดับศีรษะ เส้ือผ้า สถาปัตยกรรม รูปป้ัน หน้ากาก โล่ และอัญมณีต่างๆ  

สัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ ความหมาย 

  
สัญลักษณ์สงครามและ

พลังเวทมนตร์ 
 

 

ข้าวโพด สัญลักษณ์
ของขวัญจากพระเจ้า 

 

สัญลักษณ์เสือจากัวร์ 
สัญลักษณ์ของสงคราม 

 
นกฮูก สัญลักษณ์แห่ง

ความตาย 

 

 

 

 

 

นกอินทรี สัญลักษณ์
ของอำนาจ 

 
ลิง สัญลักษณ์ของ

ปฏิทิน 

 

สุนัข สัญลักษณ์ชีวิต
หลังความตาย 

 

ผีเส้ือ สัญลักษณ์ของ
การเปล่ียนแปลง 
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ภาพท่ี 12 ศิลปะของแอชเทค 
ท่ีมา : https://masterrehab.files.wordpress.com/2012/01/aztec-002.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 เทพวีทซีโลโพชทลิ 

ท่ีมา : http://www.gypzyworld.com/article/view/535 

 

ใชสั  ญลั  กษณรั  ปสั  ตว

วั  ทซั  โลโพชทลั  เปนเทพทั  ั ตองการ 

"เลั  อดของเหยั  ั อบั  ชายั  ญ"

งั   , นกอั  นทรั   , กระโหลกมนั  ษย

ภาพท่ี 13 เทพวีทซีโลโพชทลิ 
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2.4.1 การใช้สัญลักษณ์ของการบูชายัญ 

                     การสร้างผลงานศิลปะส่วนใหญ่ของชาวแอชเทคจะเป็นสัญลักษณ์ในธรรมชาติ เช่น

สัตว์ต่างๆทั้งงู กวาง เสือ นก และปลา และมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา รูปภาพของสัตว์ต่างๆ มักจะ

แสดงนัยถึงผู้ชม ตัวอย่างเช่น ลิง เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองและความสุข ส่วนแมลงก็เป็น

สัญลักษณ์ท่ีใช้กันแพร่หลายในศิลปะของเอชเทค ซึ่งชาวแอชเทคเช่ือว่า เทพวีทซีโลโพชทลิเป็นเทพท่ี

ต้องการ "เลือดของเหยื่อบูชายัญ" อย่างสม่ำเสมอ ใครก็ตามที่เสียชีวิตในสงครามหรือหญิงที ่ตาย

ระหว่างคลอดลูก ย่อมได้รับอนุญาตให้ร่วมทางพร้อมกับดวงอาทิตย์ ในการเดินทางผ่านสวรรค์      

ชาวแอซเทคเชื่อว่า คนตายเหล่านี้จะรอบนที่ราบจนกว่าดวงอาทิตย์จะเริ่มขึ้นที่ขอบฟ้า แสงสว่างท่ี

อาจทำให้ผู้อื่นตามืดมัวจะมีก็แต่ผู้ท่ีมีรูลูกศรอยู่บนโล่จึงจะสามารถดูดวงอาทิตย์ ผ่านรูนั้นได้โดยไม่ถูก

ทำร้าย ด้วยวิธีนี้จึงมีเฉพาะนักรบกล้าหาญเท่านั้นท่ีจะได้มุมมองดีท่ีสุดสำหรับเหินขึ้นหาดวงอาทิตย์ 

          สัญลักษณ์ในการใช้สีของชาวแอชเทคท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดนั้นคือการใช้เลือดมนุษย์ในการ

บูชายัญ เพราะถือว่าเป็นการตายท่ีสามารถเดินทางไปสู่สวรรค์ และจะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ได้อีก

ครั้ง ชาวแอชเทคจึงมีความเช่ือในเรื่องการใช้เลือดในการบูชายัญ และมีการบูชายัญต่อพระอาทิตย์อยู่

เสมอๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การใส่เครื่องประดับในเชิงสัญลักษณ์ของชาวแอชเทค 

 

ภาพท่ี 14 การใส่เครื่องประดับในเชิงสัญลักษณ์ของชาวแอชเทค 
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2.4.2  การใช้สัญลักษณ์จากการสวมใส่เคร่ืองประดับ 

 ชาวแอชเทคเป็นท่ีรู้จักว่าทำการค้าวัสดุท่ีใช้ในการทำงานศิลป์ต่างๆ มีการใช้ดินเผา

และขนนกต่างๆในการรังสรรค์ผลงาน รวมทั้งยังใช้เปลือกหอย ก้อนหิน ปะการัง ทองแดง ทอง เงิน 

ศิลามณี หินภูเขาไฟ และเทอร์ควอยซ์ งานบางช้ินก็ใช้วัสดุมากกว่าอย่างเดียว และชาวแอชเทคก็โปรด

ปรานงานโมเสคเป็นพิเศษ ซึ ่งส่วนมากในการใส่เครื ่องประดับของชาวแอชเทคนั ้น นิยมใส่

เครื่องประดับทั้งชนชั้นหัวหน้าเผ่า และชาวบ้านปกติทั่วไป จะแตกต่างกันที่วัสดุของเครื่องประดับ 

และตำแหน่งในการสวมใส่ เช่น หัวหน้าเผ่าและขุนนาง จะเน้นใส่เครื่องประดับศีรษะ สร้อยคอ ต่างหู 

หรือหน้ากาก เพื่อเพิ่มบารมีให้กับตนเอง และวัสดุที่นำมาใช้ในเครื่องประดับ ส่วนมากจะเป็นโลหะ

ประเภทเงิน และทองเหลือง ประดับตกแต่งด้วยหินที่หาได้ในท้องถิ่น คือ หิน เทอร์ควอยซ์ ปะการัง

แต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไป จะใส่เครื่องประดับแค่ ต่างหู สร้อยคอ หรือกำไลเท่านั้น วัสดุที่นำมาใช้จะ

คล้ายๆกันคือเป็นวัสดุที ่สามารถหาได้จากท้องถิ ่น นำมาประยุกต์และดัดแปลงจนกลายเป็น

เครื่องประดับท่ีบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ หรือชนช้ันของชาวแอชเทค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ศิลปะโมเสคของชาวแอชเทค 

ท่ีมา : http://www.gypzyworld.com/article/view/535 

  

 

ภาพท่ี 15 ศิลปะโมเสคของชาวแอชเทค 
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 2.4.3  การถ่ายทอดสัญลักษณ์สู่การศิลปะ 

                   ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ระดับโลกมากมายที ่แสดงผลงานทางศิลปะของ        

แอชเทคหลายแห่งแสดงผลงานที่สมจริงราวกับมีชีวิต งานศิลป์ชิ้นต่างๆ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับ

ศาสนาแล้ว ก็ยังเกี่ยวข้องกับสงคราม การต่อสู้เพื่อการปกป้องอาณาเขต ดินแดงของตนเอง ซึ่งเป็นอีก

ส่วนสำคัญของชาวแอเทคที่มีความหวงแหนในอาณาเขตของเผ่าตนเองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็น

สงครามเพื่อการแย่งชิงและนำไปสู่การจับกุมเชลยมาเป็นเครื่องสังเวยในการบูชายัญแก่พระอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 รูปป้ันชาวแอชเทคท่ีใช้รูปทรงเรขาคณิต 

ท่ีมา : http://www.gypzyworld.com/article/view/535 

 ผลงานที่มีชื่อเสียงของชาวเอชเทค ได้แก่ บัลลังก์ของม็อคเตซูมา และปฏิทินหิน

แกะสลักของชาวเอชเทค นอกจากนี้นักโบราณคดียังเปิดเผยอีกว่า ผลงานศิลปะของชาวเอซเทคใน 

ศาสนสถานมีการบรรยายเกี่ยวกับนักรบด้วย งานส่วนใหญ่มักออกแบบเป็นทรงเรขาคณิต หรือ

แม้กระทั่งการใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบของรูปทรงเรขาคณิต เช่น วงกลม สามาเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  ท่ี

นำมาประกอบกันเป็นส ัญล ักษณ์ท ี ่ม ีความหมาย และมีการคัดลอกร ูปแบบและสีม ี ใช ้บน

เครื่องปั้นดินเผาอีกด้วย 

 

การใชเรขาคณั  ตในการสรางรั  ปปนของชาวแอชเทค

ภาพท่ี 16 รูปป้ันชาวแอชเทคท่ีใช้รูปทรงเรขาคณิต 
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ภาพท่ี 17 ผลงานศิลปะของชาวแอชเทค 
ท่ีมา : https://s3.amazonaws.com/classconnection/47/flashcards/2981047/jpg/ 

blood_letting-14CB024A4FE1088B70D.jpg 

 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองประดับ 

เครื่องประดับ มีคำอธิบายได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องประดับนั้นๆ

ไปใช้ หรือจุดประสงค์ท่ีมีการสร้างสรรค์เครื่องประดับนั้น โดยอาจแบ่งความหมายดังนี้ 

2.5.1 ความหมายในการสวมใส่เคร่ืองประดับ 

หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกายเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อ

แสดงถึงสถานภาพทางสังคม ทั้งนี้เครื่องประดับที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปร่าง

ลักษณะ และวัสดุที่ใช้ผลิต โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รสนิยม ตลอดจน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของประเทศหรือดินแดนนั้น ๆ เช่นเดียวกับการสวม

ใส่เครื่องประดับของชาวแอชเทค ท่ีทุกคนส่วนใหญ่จะใส่เครื่องประดับกันหมด แตกต่างกันท่ีตำแหน่ง

ในการสวมใส่และวัสดุที่ใช้ในการผลิต ซึ่งส่วนมากเครื่องประดับที่ทำมาจากโลหะ ประเภทเงิน และ

ทองเหลือง เนื่องจากเป็นโลหะที่หาได้ง่ายในยุคนั้น และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น หิน เทอร์ควอยซ์    

ขนนก ปะการัง ท่ีนำมาประดับตกแต่ง จะแตกต่างกันไปตามชนช้ัน เช่นชนช้ันหัวหน้าเผ่าหรือขุนนาง 

จะประดับตกแต่งเครื ่องประดับด้วยเทอร์ควอยซ์ ปะการัง และขนนกให้มีความอลังการสวยงาม

เหมาะสมกับชนช้ันสูง ซึ่งต่างจากชาวบ้านท่ีสวมใส่เครื่องประดับท่ีตกแต่งด้วยหินท่ีหาได้ตามท้องถิ่น 

และเทอร์ควอยซ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
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ภาพท่ี 18 การสวมใส่เครื่องประดับเพื่อบ่งบอกชนช้ันของชาวแอชเทค 

ท่ีมา : https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-541298/Conquistadors-

slaughtered-South-Americas-men-took-women-DNA-study-shows.html 

 

2.5.2 ความสำคัญของเคร่ืองประดับ  

เครื ่องประดับ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ ้นเพื่อสวมใส่บน

ร่างกาย โดยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อจิตใจ สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ต่อผู้

สวมใส่ หรือผู้ชม ผู้สร้างสรรค์งานเครื่องประดับในกลุ่มนี้อาจเรียกว่าเป็น "ศิลปิน" ไม่ใช่ "ช่าง" 

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ือแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ผ่านช้ินงานเครื่องประดับไปสู่ผู้ชม ความ

เกี่ยวข้องระหว่างเครื่องประดับกับมนุษย์ เครื่องประดับสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตน  เอกลักษณ์ 

รสนิยมของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย เช่นเดียวกับการใส่เครื ่องประดับของชาวแอชเทคที่นิยมใส่

เครื่องประดับกันทุกคนท้ังหญิงและชาว ท้ังหัวหน้าเผ่า และชาวบ้านซึ่งเครื่องประดับสามารถบ่งบอก

หรือแบ่งชนช้ันของชนเผ่าแอชเทคได้ด้วยวัสดุท่ีใช้ในการทำเครื่องประดับ รวมถึงการตกแต่งด้วยวัสดุ

ที่มีค่า มีความหมาย ทั้งนี้ยังสามารถบ่งบอกถึงความมีพลังอำนาจของผู้สวมใส่เครื ่องประดับจาก

ตำแหน่งการสวมใส่ เช่นหัวหน้าเผ่ามักจะสวมใส่เครื่องประดับศีรษะที่แสดงถึงความทรงพลัง ความ

อลังการ แสดงถึงความเป็นใหญ่ และความมีอำนาจะในการสร้างสรรค์เครื่องประดับของหัวหน้าเผ่า

ภาพท่ี 18 การสวมใส่เครื่องประดับเพื่อบ่งบอกชนช้ันของชาวแอชเทค 
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นั้น ถือเป็นการสร้างผลงานศิลปะชั้นสูงด้วยวัสดุที่ใช้ รวมถึงลักษณะรูปทรงที่แสดงถึงความมีพลัง

อำนาจ ความน่าเกรงขาม ความมีบารมี ความยิ ่งใหญ่ในการปกครอง ชาวบ้านทั ่วไปมักจะใส่

เครื่องประดับบริเวณต่างๆ เช่น สร้อยคอ กำไลข้อมือ และแหวน ซึ่งเป็นตำแหน่งการใส่เครื่องประดับ

ท่ัวไป   

ความนิยมการใส่เครื่องประดับในปัจจุบันส่วนใหญ่มักนิยมในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

โดยส่วนมากมักเป็นเครื่องประดับที่สามารถใส่ติดตัวได้ทุกวัน และไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

มากนัก เช่น แหวน สร้อยคอ กำไล เป็น ต้น แต่เครื ่องประดับสมัยใหม่มักมีว ิวัฒนาการการ

เปล่ียนแปลงไปท้ังรูปทรง และการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุการใช้งานของกลุ่มคน หรือผู้บริโภค เช่น

เครื่องประดับเพื่อความสวยงาม เครื่องประดับท่ีสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเนื่องด้วยสมัยนี้ภัย

อันตรายอยู่รอบตัวเราโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงจำเป้นต้องป้องกันตัวเองและทรพย์สินให้

รอดพ้นจากภัยอันตราย เครื่องประดับสิริมงคลซึ่งความเชื่อเรื่องสิริมงคลเป็นสิ่งที่ติดตัวคู่คนไทยมา

ตั้งแต่สมัยโบราณ การใส่เครื่องประดับเสริมดวง หรือเสริมสิริมลคงนั้นจึงเป้นอีกหนึ่งความนิยมที่จะ

สามารถช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ได้ หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับประจำตระกูลหรือมีความหมายและ

ความสำคัญเฉพาะวงศ์ตระกูล ซึ่งเครื่องประดับแต่ละแบบ แต่ละชนิดนั้นล้วนแต่มีความสำคัญ และ

ความจำเป็นต่อผู้สวมใส่ แต่อาจจะต่างกันที่การใช้งาน และรสนิยมของผู้สวมใส่ ซึ่งในปัจจุบันก็ยงัมี

กลุ่มคนที่นิยมการใส่เครื่องประดับลายชนเผ่า หรือเครื่องประดับที่สะท้อนถึงความเป็นชนเผ่าท้ัง

รูปทรง และลวดลาย แต่ส่วนมากจะได้มีการตัดทอน และดัดแปลงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อ

การใช้งานในชีวิตประจำวัน 

         บทบาทของเครื่องประดับจากอดีตถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเครื ่องประดับของ

มนุษย์โบราณคือวิธีการริเริ่มที่มนุษย์ใช้แสดงออกทางด้านสังคม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเอง ชุมชนกับสิ่งแวดล้อม ใช้เพื่อบ่งบอกสถานภาพ ความเป็นสิริมงคลป้องกันภยันอัตราย การ

แสดงอำนาจ การแบ่งชนช้ัน ความเช่ือ หรือแม้แต่เพื่อความงามส่วนบุคคล แนวความคิด1 หรือรสนิยม

ส่วนบุคคลท่ีถ่ายทอดออกมากผ่านงานเครื่องประดับ 

 

 

 
1 สุปรีดีย์ สุวรรณบูรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, เข้าถึงเมื่อ 14 กมุภาพันธ์ 2553, เข้าถงึได้จาก 

http://ipesp.ac.th/learning/thai/chaper2-4.html 
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ภาพท่ี 19 เครื่องประดับหัวหน้าเผ่าแอชเทค 

ท่ีมา : http://www.histomin.com/linepeg/pgpegamericas75.htm 

 

2.5.3 ความหมายในเชิงพาณิชย์กับเคร่ืองประดับลายชนเผ่า 

หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่ผู้หนึ่งผู ้ใดผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู ้อื่นสำหรับใช้

ตกแต่งร่างกาย เครื่องประดับในกลุ่มนี้ จึงมักสร้างขึ้นจากวัสดุท่ีมีมูลค่า หรือมีรูปลักษณ์ท่ีเป็นท่ีนิยม

ในสมัยนั้นๆ และมักมีการผลิตเป็นจำนวนมาก ในระบบอุตสาหกรรมท่ีทำเป็นการค้า เพื่อให้สามารถ

จำหน่ายได้มากขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดของการสร้างสรรค์จะแตกต่างไปจากเครื่องประดับในกลุ่มอื่นๆ 

เช่น ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค ความสนใจต่อรูปแบบ ณ เวลานั้นๆหรือแนวโน้มของ

สมัยนิยมท่ีมีผลต่อรสนิยม ของผู้บริโภคในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนความสะดวกสบายในการสวมใส่การ

ใช้งาน  

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเครื่องประดับที่ได้แนวคิดจากเครื่องประดับชนเผ่า 

หรือเครื่องประดับท่ีตัดทอนรูปทรงลวดลายจากชนเผ่าออกมาวางจำหน่ายมากมาย โดยมีการตัดทอน 

ดัดแปลงให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น และให้เหมาะสมกับการสวมใส่ในยุคปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังคงความ

เป็นเอกลักษณ์ของการใช้รูปทรงเรขาคณิต สีสันที่บ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่า หรือแม้กระทั่งเทคนิค

วิธ ีการในการผลิตชิ ้นงานที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในการออกแบบ

เครื่องประดับ เช่นเดียวกับเครื่องประดับชนเผ่าแอชเทค 

ภาพท่ี 19 เครื่องประดับหัวหน้าเผ่าแอชเทค 
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ภาพท่ี 20 เครื่องประดับลายชนเผ่าในปัจจุบัน 

ท่ีมา : https://www.notonthehighstreet.com/lovethelinks/product/aztec-design-

earrings?utm_source=pinterest&utm_medium=brand_social&utm_campaign=dynamic

_search&utm_content=585345 

 

2.5.4  อุปกรณ์ป้องกันตัวของชาวแอชเทค 

         ชาวแอชเทคเป็นอาณารยชนท่ีหวงแหนผืนแผ่นดินของตนเองเป็นอย่างมาก จึงเกิด

การปกป้องพื้นท่ี ปกป้องอาณาเขตของชนเผ่าแอชเทค ไม่ใช้ชนเผ่าอื่นลุกล้ำเข้ามาได้ จนกลายเป็นท่ี

รับรู้กันมา ชนเผ่าแอชเทคเป็นชนเผ่าท่ีโหดร้าย ด้วยความหวงแหนพื้นท่ีนั้น ชาวชนเผ่าแอชเทคจึงต้อง

มีการสร้างเครื่องมือ หรืออาวุธเพื่อใช้สำหรับการป้องกันตัวขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและ

ผืนแผ่นดินของชนเผ่า โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันตัวส่วนมากนั้น เป็นอาวุธท่ีทำขึ้นมาจากไม้ และ

เหล็ก มีการแกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงาม โดยในการสร้างอาวุธนั้นได้แบ่งเป็นการสร้างเพื่อการล่า

สัตว์ และสร้างขึ ้นเพื ่อการสู ้รบ ซึ ่งอาวุธหรืออุปกรณ์ที ่ใช้ทั ้งสองอย่างนี ้จะแตกต่างกัน แต่มี

วัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดิน ปกป้องตัวเองและครอบครัวจากภัยอันตรายต่างๆ 

และเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตประจำวัน 

ภาพท่ี 20 เครื่องประดับลายชนเผ่าในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 21 อาวุธและอุปกรณ์ป้องกันตัวของชาวแอชเทค 

ท่ีมา :  https://chinesemartialstudies.com/2016/07/24/ancient-wisdom-modern-

warriors-the-reinvention-of-a-mesoamerican-tradition-by-george-jennings/comment-

page-1/ 

 

2.5.5 อุปกรณ์ป้องกันตัวในปัจจุบัน 

        ในปัจจุบันภัยอันตรายสามารถเกิดข้ึนได้รอบตัวเรา โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีมีภัยอันตราย

อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการลวนลาม การฉกชิงวิงราว หรือแม้กระท่ังการฆ่าข่มขืน  ดังนั้นผู้หญิงในยุค

ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวเอง และเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดย

การป้องกันตัวนั้นมีทั้งการใช้อุปกรณ์สำหรับป้องกันตัวที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายและถูก

กฎหมาย  สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตัวในเบ้ืองต้นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสามารถ

ใช้เป้นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง หรือแม้กระท่ังใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ใน

การระบุตัวตนร้ายท่ีก่อเหตุเพื่อนำไปสู่กระบวนการจับกุมต่อไป รวมถึงการใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการ

ป้องกันตัวโดยใช้เทคนิคจากการต่อสู้ได้เช่นกัน อุปกรณ์ป้องกันตัวเหล่านี้สามารถเป็นตัวช่วยให้ผู้หญิง

พ้นจากภัยอันตรายในเบ้ืองต้นได้ 

 2.5.5.1 พวงกุญแจป้องกันตัวสำหรับผู ้หญิง ที ่สามารถพกติดตัวได ้อย ่าง

สะดวกสบาย และสามารถหยิบใช้งานได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุอันตราย ซึ่งพวงกุญแจมีลักษณะแหลม

ที่บริเวณปลาย ได้ออกแบบรูปทรงเป็นรูปแมวน่ารัก สามารถหยิบจัดได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการใช้

งาน มีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับผู้หญิง 

ภาพท่ี 21 อาวุธและอุปกรณ์ป้องกันตัวของชาวแอชเทค 
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ภาพท่ี 22 พวงกุญแจป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง 

ท่ีมา : https://www.wegointer.com/2018/07/11-gadgets-that-can-save-your-life/ 

  

 2.5.5.2 คัตเตอร์ขนาดพกพาที่สามารถใช้งานได้เมื ่อเกิดอันตราย แต่อุปกรณ์

ป้องกันตัวที่มีลักษณะแหลมคมแต่มีผลเสียสามารถเป็นอันตรายต่อตนเองได้เช่นกันถ้าใช้ไม่ถูกวิธี หรือ

ใช้ในลักษณะการป้องกันตัวแบบกล้าๆกลัวๆ คัตเตอร์พกพานี้อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้เองก็ได้ 

ฉะนั้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวที่แหลมคมผู้ใช้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 คัตเตอร์พกพาสำหรับป้องกันตัว 

ท่ีมา : https://today.line.me/th/pc/article/เกิดเป็นผู้หญิงต้องปลอดภัยไว้ก่อน+รวม+9+

อุปกรณ์ท่ีผู้หญิงควรพกไว้ช่วยเหลือตัวเอง+เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์สุ่มเส่ียง-R76Knj 

ภาพท่ี 22 พวงกุญแจป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง 

ภาพท่ี 23 คัตเตอร์พกพาสำหรับป้องกันตัว 
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 2.5.5.3 อุปกรณ์เสียงขอความช่วยเหลือ เป็นพวงกุญแจที่สามารถห้อยกับกระเป๋า

ได้ และสามารถใช้งานเมื่อเกิดเหตุได้โดยการดึงสลักออกหรือกดปุ่ม อุปกรณ์ช้ินนี้จะมีเสียงดังออกมา 

90 - 110 เดซิเบล ซึ่งเป็นระดับเสียงท่ีสามารถทำให้คนร้ายตกใจ หรือผู้คนรอบข้างได้ยินแล้วมาช่วย

เราได้ทันเวลาแต่ก็มีข้อเสียคือระดับเสียงในการได้ยินเทียบเท่าเสียงรถหวอ ซึ่งถ้าได้ยินในระยะประชิด

สามารถทำให้แก้วหูแตกได้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายท้ังต่อตัวผู้ใช้ และผู้คนในบริเวณใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 อุปกรณ์เสียงขอความช่วยเหลือแบบพกพา 

ท่ีมา : https://today.line.me/th/pc/article/เกิดเป็นผู้หญิงต้องปลอดภัยไว้ก่อน+รวม+9+

อุปกรณ์ท่ีผู้หญิงควรพกไว้ช่วยเหลือตัวเอง+เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์สุ่มเส่ียง-R76Knj 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 อุปกรณ์เสียงขอความช่วยเหลือแบบพกพา 
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 ระดับความดังของเสียงซึ่งโดยปกติแล้ว เสียงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลและถูกแบ่ง

ออกตามค่าของเสียง เมื่อเทียบกับเสียงท่ีต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ระดับความดังของเสียง 

ท่ีมา : https://www.mangozero.com/sounds-decibel-and-dangers/ 

 2.5.5.4 ไฟฉายหรือแสงขอความช่วยเหลือ ซึ ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในยาม

ฉุกเฉินในการขอความช่วยเหลือในระยะไกลท่ีผู้ใช้สามารถส่องไฟฉายเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นจากระยะไกล

เพื่อมาช่วยเหลือได้ทัน แต่ในการขอความช่วยเหลือโดยการใช้แสงในการขอความช่วยเหลือนั้นอาจจะ

สามารถใช้กับคนร้ายที่เข้ามาในระยะประชิดตัวไม่ทันเมื่อเกิดเหตุในยามฉุกเฉิน หรือเป็นอุปกรณ์ท่ี

อาจจะมีความคลุมเครือในเรื่องของการใช้แสงเพื่อแสดงขอความช่วยเหลือ ซึ่งผู้คนรอบข้างอาจจะไม่

ทราบว่าคือแสงไฟอะไร 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ระดับความดังของเสียง 
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ภาพท่ี 26 ไฟฉายขนาดพกพาสำหรับขอความช่วยเหลือ 

ท่ีมา : http://www.go2men.com/product/3949/ 

 

 2.5.5.5 การใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือระบุตัวผู้คนร้าย เป็นวิธีการป้องกันตัว

ที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย เพียงแต่ทำให้เกิดอาการตกใจของผู้ก่อเหตุ และยังสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตท่ีุ

หลบหนีไปได้อีกด้วย เช่นเดียวกับการใช้น้ำผสมสีฉีดในผู้คนท่ีมาชุมนุมม็อบในฮ่องกง ซึ่งสีสามารถติด

อยู่บนตัวได้ทั้งบนผิวหนังและบนเสื้อผ้า ถึงแม้จะล้างออกก็ยังสามารถหลงเหลือร่องรอยในการระบุ

ตัวตนผู้ก่อเหตุได้ถึงแม้จะหลบหนีไปก็ตาม ซึ่งเป็นวิธีท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้ายได้

อย่างได้ผล และไม่เกิดอันตรายร้ายแรงต่อตัวผู้ใช้และผู้คนรอบข้าง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 ไฟฉายขนาดพกพาสำหรับขอความช่วยเหลือ 
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ภาพท่ี 27 สีท่ีใช้ระบุตัวคนร้ายเพื่อขอความช่วยเหลือ 

ท่ีมา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1651945 

 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันนั้นมี

มากมายหลากหลาย และมีการใช้งานท่ีแตกต่างกัน ระดับความอันตราย ระดับการขอความช่วยเหลือ

ก็ต่างกันเช่นกัน แต่การป้องกันตัวเองหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่ผิดกฎหมาย

นั้น สามารถใช้อุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือท่ีอยู่ในระดับ 1 ได้เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับการขอความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวผู้ใช้งาน และผู้คนในบริเวณโดยรอบ เป็นเพียงแตอุ่ป

กรณืที่ทำให้คนร้ายเกิดอาการตกใจกลัวเท่านั้น และเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิ ดอาการบาดเจ็บใน

ขณะท่ีใช้งาน  

 อุปกรณ์ท่ีใช้ขอความช่วยเหลือท่ีมีอีกหลายประเภทนั้นสามารถแบ่งระดับได้ดังนี้  

 

- ระดับท่ี 1    คืออุปกรณ์ป้องกันตัวที่ใช้ป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายท่ีไม่ได้รับ
บาดเจ็บมากนัก เพียงแต่ให้คนร้ายตกใจหนีไป 

- ระดับท่ี 2    คืออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวเองที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อคนร้าย
เล็กน้อยแต่ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็สามารถเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้เช่นกัน 

- ระดับท่ี 3    คืออุปกรณ์ป้องกันตัวที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถ
ทำให้คนร้ายเกิดการบาดเจ็บได้ และอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองได้เช่นกัน 

 

ภาพท่ี 27 สีท่ีใช้ระบุตัวคนร้ายเพื่อขอความช่วยเหลือ 
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ภาพท่ี 28 ระดับของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันตัว 

2.5.6 เคร่ืองประดับที่ใช้สำหรับการป้องกันตัว 

        เครื่องประดับท่ีสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ในการขอความ

ช่วยเหลือนั้น ดูผิวเผินเหมือนเครื่องประดับปกติธรรมดา และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน

ตัวสำหรับผู้หญิงได้ โดยอาจจะแอบแฝงอุปกรณ์ในการป้องกันตัวไว้ภายในเครื่องประดับ เช่น ความ

แหลมคมของแหวน หรือสร้อยคอ กำไลข้อมือที่ใส่อยู ่ โดยสามารถดึงหรือเปลี่ยนอิริยาบถในการ

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้ป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่ง คือระดับการขอความช่วยเหลือท่ีไม่

ทำให้บาดเจ็บมาก เพียงแค่สามารถระบุตัวคนร้ายหรือต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 เครื่องประดับสำหรับป้องกันตัวในระดับท่ี 1 

ท่ีมา : https://finejewelryideas.com/jewelry/ring/charles-colvard-moissanite-

engagement-ring-14k-white-gold-marquise-diamond/ 

อุ  ปกรณทุ  ุ ใชในการปองกุ  นตุ  วในปจจุ  บุ  น

ไฟฉาย

เครุ  ุ องชอตไฟฟา

มุ  ดพกขนาดเลุ  ก

นกหวุ  ด

ปนขนาดเลุ  ก

สเปรยพรุ  กไทย

สุ  เรุ  องแสง

ปากกามุ  ด

ระดุ  บ 2 ระดุ  บ 3ระดุ  บ 1

ภาพท่ี 28 ระดับของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันตัว 

ภาพท่ี 29 เครื่องประดับสำหรับป้องกันตัวในระดับท่ี 1 
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ภาพท่ี 30 เครื่องประดับสำหรับใช้ป้องกันตัวในระดับท่ี 2  

ท่ีมา : https://www.abnewswire.com/pressreleases/chic-selfdefense-ring-with-a-

concealed-blade_98112.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 เครื่องประดับสำหรับใช้ป้องกันตัวในระดับท่ี 3  

ท่ีมา :  http://www.metalwelding.site/knife-making/custom-knife-design-full-versus-

hidden-tang/ 

ภาพท่ี 30 เครื่องประดับสำหรับใช้ป้องกันตัวในระดับท่ี 2 

ภาพท่ี 31 เครื่องประดับสำหรับใช้ป้องกันตัวในระดับท่ี 3 

https://www.abnewswire.com/pressreleases/chic-selfdefense-ring-with-a-concealed-blade_98112.html
https://www.abnewswire.com/pressreleases/chic-selfdefense-ring-with-a-concealed-blade_98112.html
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2.6 กรณีศึกษาเก่ียวกับการออกแบบเคร่ืองประดับสตรี 

2.6.1  อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ 1967 

African Collection เป็นคอลเลคช่ันท่ีค่อนข้างปฏิวัติในโลกแฟช่ันในปี ค.ศ.1967 

แรงบันดาลใจจากจินตนาการและความแปลกของการตีความเรื่องชนเผ่าแอฟริกัน นำเสนอออกมาใน

รูปแบบชนเผ่าโดยใช้ว ัสดุเป็นขนนกและลูกปัดบนเสื้อผ้าอย่างสวยงามในรูปแบบชุด โอต์ กูตู     

(Haute Couture) ท่ีประสบความสำเร็จบนรันเวย์ (Runway) ในปารีส 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 แอฟริกันคอลเลคช่ัน 

ท่ีมา : http://www.splendidhabitat.com/yves-saint-laurent-african-collection-part-2/ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 เครื่องประดับชนเผ่าพื้นเมืองในแอฟริกนั 

ท่ีมา : https://www.th.yyoo.me/แฟช่ันสีแดง-ร้อนแรงแบบช/ 

ภาพท่ี 32 แอฟริกันคอลเลคช่ัน 

ภาพท่ี 33 เครื่องประดับชนเผ่าพื้นเมืองในแอฟริกนั 
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            2.6.2  ฌอง ปอล โกลติเยร์ 1994 

Les Tatouages (Indian and African Tribal) การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ทั้งรูปแบบและวิธีการสวมใส่ เช่น กระโปรง

ผู้ชาย ผ้ายีนส์ในรูปแบบฮิปฮอป (Hip Hop) การใส่เครื่องประดับแบบชนเผ่าอินเดียผสมกับแอฟริกัน 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ในการแสดงความหลากหลายในวัฒนธรรมผ่านแฟช่ันและเครื่องประดับ ท่ี

เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวและโดดเด่น ท่ีนำเอาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าในอินเดีย

และแอฟริกันมาผสมผสานกันอย่างลงตัว และทรงคุณค่า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 ฌอง ปอล โกลติเยร์ 1994 : Les Tatouages 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/201465783308788797/?lp=true 

2.6.3  โทมัส ซาโบ  2018  

                      เน้นการดีไซน์เครื่องประดับเงินแท้ให้มีความโดดเด่นพร้อมสีสันเจิดจ้า จ้ีลายเส้นซึ่ง

รังสรรค์ขึ้นด้วยมือคือไฮไลท์ของเครื่องประดับคอลเลคช่ันนี้ หินเบญจวรรณและซันสโตนนำโชค     

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบเครื่องประดับของชนเผ่าแอชเทคและลายเส้นอันละเอียด เปล่ง

ประกายสีสันแสนสดใส ขณะเดียวกันสร้อยคอท่ีมาพร้อมจ้ีห้อยรูปขนนก รวมถึงแหวน ต่างหู และ

สร้อยข้อมือ ต่างก็ได้รับการออกแบบด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เลอค่าจากการออกแบบอันปราณีต 

ผสานรวมกับัวฒนธรรมอนัหลากหลายท่ีก่อให้เกิดเป็นคลอเลคช่ัน “Tropical” ท่ีเน้นการใช้เงินแท้ 

สวยโดดเด่นสะกดทุกสายตา 

ภาพท่ี 34 ฌอง ปอล โกลติเยร์ 1994 : Les Tatouages 
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ภาพท่ี 35 การออกแบบเครื่องประดับ โทมัส ซาโบ 

ท่ีมา : https://www.ryt9.com/s/anpi/2767503 

2.6.4  วรางคนางค์ วรรณตุง  

ในการออกแบบเครื่องประดับเงินครั้งนี ้ได้นำอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงิน

ชาวเขา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างทางเลือกท่ี

หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยใช้ใช้รูปทรงธรรมชาติ และใช้เทคนิคในการตัดทอนแบบ หมายถึงการ

เขียนภาพตัดทอนรูปทรง ลวดลาย สี ให้เหลือบางส่วนที ่สำคัญไว้เพื ่อให้เกิดความงามและส่ือ

ความหมายเข้าใจง่ายและรวดเร็วในการสร้างงาน อีกท้ังพื้นผิวของโลหะนิยมขัดผิวให้มันวาวเพื่อส่ือถึง

ความเจิดจรัสและมั่งค่ัง2 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2 วรางคนางค์ วรรณตุง, การพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู) หมู่บ้านศรีดงเย็น อำเภอ

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553-มีนาคม 
2554. 

ภาพท่ี 35 การออกแบบเครื่องประดับ โทมัส ซาโบ 

ภาพท่ี 36 การออกแบบเครื่องประดับเงิน: วรางคนางค์ วรรณตุง 
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2.6.5  แยสมิน   มุสตาฟา 2015  

       จากการสำรวจความเห็นของผู้หญิงส่วนมากมักจะไม่ชอบพกอุปกรณ์ขอความ

ช่วยเหลือ หรืออุปกรณ์อะไรท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะเกรงว่าอุปกรณ์ท่ีพกพาติดตัวไปจะปลายเป็น

อาวุธให้โจรใช้โจมตีเจ้าของเสียเอง ทำให้ขอความช่วยเหลือได้ไม่ทันการณ์ เพราะเหตุนี้เอง แยสมิน   

มุสตาฟา ผู้คิดค้น Athena เครื่องอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือขนาดเล็กท่ีมีขนาดเท่าเหรียญ 50 เซนต์ 

น้ำหนักเพียง 28 กรัม มองดูภายนอกคล้ายเครื่องประดับชิ้นหนึ่งมากกว่าเป็นอุปกรณ์ขอความ

ช่วยเหลือ 

 ซึ่งการทำงานของ Athena แบ่งเป็น 2 โหมดคือ 1 ใช้เป็นโหมดฉุกเฉินเพื่ออันตราย

มาถึงตัวโดยการกดปุ่มด้านหน้าค้างไว้ 3 วินาทีเครื่องจะปล่อยเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือออกมา 

ในระดับความดัง 85 เดซิเบล หรือเทียบเท่ากับเสียงสัญญาณไฟไหม้ และโหมดท่ี 2 คือ SilentROAR 

ใช้ในกรณีท่ีพบบุคคลต้องสงสัย หรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเครื่องจะส่งพิกัด และสัญญาณไฟกระพริบเพื่อ

ขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  37  การออกแบบเครื่องประดับของ แยสมิน   มุสตาฟา   

ท่ีมา :  https://tech.mthai.com/gadget/54585.html 

ภาพท่ี 37 การออกแบบเครื่องประดับของ แยสมิน   มุสตาฟา 
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2.7 คุณค่าของเคร่ืองประดับ 

 คุณค่าของเครื่องประดับนั้นเป็นส่ิงท่ีผู้นำมาสวมใส่เพื่อความสวยงาม และความโดด

เด่น นิยมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเครื่องประดับนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละ

แบบก็ม ีบทบาทหรือการใช้งานที ่แตกต่างก ันออกไปโดยขึ ้นอยู ่ก ับผู ้สวมใส่ แต่ในสมัยอดีต

เครื่องประดับไม่ใช่แค่เพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น เครื่องประดับยังบ่งบอกถึงชนชั้น ฐานะ และ

ความเป็นอยู่ได้อีกด้วย นอกจากนั้นเครื่องประดับยังช่วยเพิ่มความสง่างาม เพิ่มบารมีให้กับผู้สวมใส่ได้

เช่นกัน 

 ในปัจจุบันเครื่องประดับได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการท่ี

หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้งานในบทบาทอื่นๆได้ 

เช่น เครื่องประดับท่ีสามารถป้องกันตัวได้เมื่อเกิดภัยอันตรายต่างๆ สำหรับผู้หญิงท่ีสามารถพกพาติด

ตัวไปได้ และสามารถใช้ป้องกันตัวจากอันตราย ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มีบทบาทในการใช้งานที่เกิด

ประโยชน์มากกว่าแค่การสวมใส่ 

 โดยความหมายและความสำคัญของการใส่เครื่องประดับท้ังในสมัยของชาวแอชเทค

และในสมัยปัจจุบันนั้น ล้วนเป็นการใส่เครื่องประดับที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของ

ตนเอง ทั้งทำให้ดูมีพลัง มีอำนาจมีความสง่า ทรงพลัง เช่นเดียวกับการใส่เครื่องประดับของหัวหน้า

เผ่าแอชเทค ที่เน้นการใส่เครื ่องประดับที่ศีรษะที่ใส่แล้วดูอลังการ แสดงถึงความมีอำนาจ และ

เครื่องประดับของชาวบ้านหรือเครื ่องประดับของนักล่าที่จะเน้นในเรื ่องของการป้องกัน ปกป้อง

ร่างกาย เช่นการใส่เครื ่องประดับเพื่อป้องกันในบริเวณใบหน้าและช่วงอกที่สามารถป้องกันการ

บาดเจ็บจากการต่อสู้ได้ ประโยชน์ของเครื่องประดับนั้นไม่ใช่แค่เพียงสวมใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้น 

เช่นเดียวกับเครื่องประดับในปัจจุบันที่มีทั้งแบบสวยงาม และเครื่องประดับที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์

ป้องกันตัวได้ หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ในปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้อย่าง

แพร่หลายตามความนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งเครื่องประดับที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัว 

หรือเครื่องประดับที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงนั้น จึงสอดคล้องกับ

การใช้เครื่องประดับเพื่อป้องกันตัวของชาวแอชเทค ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงเป็นเพศท่ีเป็นเป้าหมายของ

มิจฉาชีพ ทั้งเรื่องการฉกชิงวิ่งราว หรือแม้กระทั่งการลวนลาม จึงมีความจำเป็นมากที่ต้องปกป้อง

ตัวเอง และทรัพย์สินให้พ้นจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่รอบด้าน ซึ่งอย่างน้อยการมีเครื่องประดับท่ี

สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัว หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือได้นั้น ก็อาจจะ

สามารถช่วยให้พ้นจากภัยอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  

 การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับ

ผู้หญิงที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากวัฒนธรรมชนเผ่าแอชเทคนั้น ได้วิเคราะห์กระบวนการและแนว

ทางการออกแบบทั้งเรื่องการปกป้อง ป้องกันตัวเองของชาวแอชเทคด้วยวิธีต่างๆ การใช้สัญลักษณ์

ต่างๆในการขอความช่วยเหลือของชาวแอชเทค รวมถึงการป้องกันตัวของผู้หญิงในปัจจุบัน  เทคนิคใน

การป้องกันตัว การวิเคราะห์ การทดลอง รวมถึงการประยุกต์ใช้ลวดลายและสัญลักษณ์ของชนเผ่า  

แอชเทค ความหมายในการใส่เครื ่องประดับ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื ่อมโยงสู่กระบวนการออกแบบ

เครื่องประดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 แนวทางสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 

  

 

แนวทาง

สั  การออกแบบ

เครั  ั องประดั  บ

การใชเสั  ยงเพั  ั อขอความชวยเหลั  อ

การใชสั  เพั  ั อขอความชวยเหลั  อ

การใชแสงเพั  ั อขอความชวยเหลั  อ

อั  ปกรณทั  ั ใชขอความชวยเหลั  อในปจจั  บั  น

และทาทางการปองกั  นตั  วของผั  หญั  ง

ลวดลายชนเผาแอชเทคสั  

งานเครั  ั องประดั  บสมั  ยใหม

ภาพท่ี 38 แนวทางสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 



 
46 

3.1 แนวคิดและกระบวนการออกแบบ 

3.1.1 แนวทางที่ 1 การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตราย 

การต่อสู้เพื่อปกป้อง หรือป้องกันตัวเองของชนเผ่าแอชเทคนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อ

ปกป้องผืนแผ่นดินไม่ให้ใครมารุกราน หรือแย่งชิงไปได้ เนื่องจากชาวแอชเทคเป็นชนเผ่าที่หวงแหน

เขตแดนแผ่นดินของตัวเองมาก จนกลายเป็นท่ีรับรู้ขนานนามกันมาเป็นชนเผ่าท่ีมีความโหดร้ายเรื่อง

การป้องกันตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวแอชเทคก็มีวิธีการปกป้องอาณาเขตของตนเองหลากหลายวิธี 

เช่นเดียวกับการปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆในปัจจุบันที่สามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน เช่น

การต่อสู้เพื่อการเอาตัวรอด หรือแม้กระท่ังการใช้อุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน ซึ่งเป็น

วิธีท่ีเหมาะกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  39  การต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาเขตของตนเองของชนเผ่าแอชเทค 

ท่ีมา :   https://washingtonera.tumblr.com/post/155973011877 

 

ภาพท่ี 39 การต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาเขตของตนเองของชนเผ่าแอชเทค 
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ในปัจจุบันการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดจากอันตรายท่ีอยู่รอบตัวของผู้หญิงนั้นมีมากมาย

หลากหลายวิธี เช่นการใช้เทคนิคการต่อสู้เพื่อการเอาตัวรอด หรือการใช้อุกรณ์เพื่อเป็นตัวช่วยในการ

ขอความช่วยเหลือยามเมื่อเกิดภัยอันตรายต่างๆ และสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  40 การป้องกันตัวเมื่อเจอคนร้ายในระยะประชิด 

ที่มา : https://www.tnews.co.th/social/410494/จำ-7-วิธีนี ้ไว้แล้วจะรอด-!!-สุดยอดเทคนิค

ป้องกันตัวเอง-โดยเฉพาะผู้หญิง-ให้รอดพ้นจากคนร้าย-ท่ีเข้ามาทำร้าย-หวังจะ-ล่วงละเมิด-ขื่นขืน-(มี

ภาพ) 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41  อุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันตัวยามฉุกเฉินสำหรับผู้หญิง 

ท่ีมา : http://breakbird.com/this-anti-assault-ring-is-perfect-for-women-who-jog-alone/ 

 

ภาพท่ี 40 การป้องกันตัวเมื่อเจอคนร้ายในระยะประชิด 

ภาพท่ี 41 อุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันตัวยามฉุกเฉินสำหรับผู้หญิง 
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 3.1.2 แนวทางที่ 2 การใช้แสงไฟในการขอความช่วยเหลือ 

 การใช้แสงไฟสัญลักษณ์ในการป้องกันตัวของชาวแอชเทคนั้น คือการใช้แสงไฟใน

การไล่ล่าผู้บุกรุก หรือผู้รุกล้ำอาณาเขตของชนเผ่า ซึ่งชาวบ้านในชนเผ่าแอชเทคจะมีการใช้คบไฟใน

การไล่ล่า เพื่อเป็นการปกป้อง และป้องกันอาณาเขตของตนเองไม่ให้ผู้ใดมารุกรานหรือแย่งชิงไปได้ ใน

การใช้สัญลักษณ์ด้วยแสงไฟนั้น ระบุได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการก่อกองไฟเพื่อเรียกชุมนุมหรือเพื่อการ

เรียกประชุมชาวบ้านให้มาพร้อมกันเมื่อมีการแจ้งข่าวสารต่างๆเพื่อให้รับรู้โดยท่ัวกัน หรือเป็นการก่อ

กองไฟเพื่อสังสรรค์ รื่นเริง เฉลิมฉลองต่างๆภายในชนเผ่า 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://www.moviestillsdb.com/movies/apocalypto-i472043/51dc145e 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://www.moviestillsdb.com/movies/apocalypto-i472043/51dc145e 

ภาพท่ี 42 การใช้แสงไฟในการไล่ล่าผู้มาบุกรุกของเผ่าแอชเทค 

ภาพท่ี 43 การใช้แสงไฟเพื่อการชุมนุมสังสรรค์ของชาวแอชเทค 
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 การใช้แสงไฟเพื่อขอความช่วยเหลือของชาวชนเผ่าแอชเทคนั้นสอดคล้องกับการใช้

แสงไฟในการขอความช่วยเหลือในปัจจุบัน คือใช้แสงไฟจากแสงไฟฉาย หรือแสงไฟจากแสงเลเซอร์ 

เพื่อเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดภัยอันตราย

ขึ้นมา แสงไฟขอความช่วยเหลือนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตรายได้เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 แสงท่ีใช้ขอความช่วยเหลือในปัจจุบัน 

ท่ีมา : https://www.ladyissue.com/58236 

  

 3.1.3  แนวทางที่ 3 การใช้เสียงเพื่อขอความช่วยเหลือ 

 การใช้เสียงในยุคชนเผ่าแอชเทคนั้นเป็นการใช้เสียงของหัวหน้าเผ่าที่ใช้เพื่อเรียก

ชาวบ้านให้มาชุมนุมหรือประชุมกัน หรือเป็นการใช้เสียงตะโกน เสียงเคาะไม้ เสียงผิวปากเพื่อบอกถึง

ภัยอันตรายท่ีเข้ามาถึงให้ชาวบ้านได้รับรู้โดยท่ัวกัน แต่ชาวแอชเทคไม่เพียงแค่ใช้เสียงในการแจ้งเตือน 

แจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆเพียงเท่านั้น แต่ยังมีสัญญาณเสียงแห่งความโหยหวน เสียงแห่งความเจ็บปวดจาก

การถูกบูชายัญอีกด้วย เนื่องจากการบูชายัญเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวแอชเทคที่ต้องใช้หัวใจ

ของมนุษย์เป็นๆมาบูชาให้แก่ดวงอาทิตย์ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อดวงอาทิตย์ดับลงทุกคืน ต้องปลุก

ขึ้นมาด้วยเลือดและวิญญาณของมนุษย์เท่านั้น เสียงโหยหวนที่ได้ยินจากเชลยที่กำลังจะกลายเป็น

เครื่องบูชายัญแก่ดวงอาทิตย์นั้นก็ถือเป็นเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นกัน 

 

ภาพท่ี 44 แสงท่ีใช้ขอความช่วยเหลือในปัจจุบัน 
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ท่ีมา : https://www.telegraph.co.uk/culture/art/11683270/Were-the-Mayas-the-

ultimate-ancient-civilisation.html 

 

 การใช้เสียงเพื่อขอความช่วยเหลือในปัจจุบันนั้น สอดคล้องกับการใช้เสียงของชน

เผ่าแอชเทค คือการใช้เสียงเพื่อการแจ้งเตือน หรือการส่งสัญญาณเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ถึงอันตรายท่ี

กำลังจะเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งอันครายที่เกิดขึ้นดับตัวเรา และเราสามารถส่งสัญญาณเสียงนี้เพื่อขอ

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์สำหรับการของ

ความช่วยเหลือที่เป็นแบบเสียงมากมายหลายชนิด โดยสามารถแยกระดับความดังของแสงและ

ประเภทการใช้งานได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 การใช้เสียงในการเรียกชาวบ้านเพื่อมาชุมชุมหรือรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระดับเสียงของเครื่องส่งสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือ 

 

จากตารางการเปรียบเทียบระดับเสียงจากสัญญาณเสียงแบบพกพา ท่ีมี ระดับความดังเสียง 

90 - 140 dB. ซึ่งเป็นระดับเสียงที่อยู่ในระดับการได้ยินตามมาตรฐานในระดับที่ดังมาก ถึง ดังมาก

ที่สุด และเป็นระดับความดังเสียงที่เหมาะสมในการนำมาใช้เพื ่อการส่งสัญญาณเสียงเพื่อขอความ

ลำดับ สัญญาณเสียงแบบพกพา ดึง กด ระดับความดัง ระดับการได้ยิน
ตามมาตรฐาน 

 
1 

 

    
 

90 dB. 

 
 

ดังมาก 

 
 
2 

 

    
 
 

90 dB. 

 
 
 

ดังมาก 
 
3 

 

  
 
 

 
(มีไฟ) 

  
 
 

120 dB. 

 
 
 

ดังมากที่สุด 

4 
 
 
 

 

    
 
 

140 dB. 

 
 
 

ดังมากที่สุด 

 
5 
 
 

 

    
 
 

140 dB. 

 
 
 

ดังมากที่สุด 
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ช่วยเหลือจากผู้คนในระยะ 500 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นยะระทางการได้ยินท่ีสามารถส่งสัญญาณ

ขอความช่วยเหลือได้   ระดับการได้ยินที่ไม่เป็นอันตรายมากนักต่อระบบประสาทการรับรู้ คือระดับ

ความดังท่ี  90-110 dB. และมีระยะการได้ยิน 500 -700 เมตร  

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพกพาท่ีมีความดังของเสียงแตกต่างกัน แต่เป็นความดังในระดับ

สามารถส่งเสียงเพื่อให้คนอื่นได้ยินได้อย่างชัดเจน และสามารถขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ได้อย่างทันท่วงที 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ขนาดของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพกพา 
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จากตารางท่ี  พบว่าเครื่องสัญญาณเสียงเตือนภัยแบบพกพา มีขนาดท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็น

ขนาดท่ีสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และด้วยวิธีการใช้

งานที่ง่าย เพียงแค่ดึง หรือกดปุ่มเสียงสัญญาณก็จะดังขึ ้นมานั้น เป็นวิธีที่ง่ายต่อการใช้งาน และ

สามารถใช้งานได้อย่างทันเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://es.aliexpress.com/item/32494156873.html 

 

 3.1.4 แนวทางที่ 4 การใช้สีในการขอความช่วยเหลือ 

 จากการดำเนินชีวิตของชาวแอชเทคพบว่ามีการความสัมพันธ์กับการใช้สีเข้ามา

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้สีทาเพื่ออแสดงถึงคนท่ีถูกจับมาเป็นเชลยเพื่อใช้ในการบูชายัญเทพเจ้า โดยทา

ตัวแบบไม่มีลวดลาย และการใช้สีทาตัวเป็นลวดลายต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความมีอำนาจและระดับชน

ชั้นของหัวหน้าเผ่าและขุนนาง รวมถึงการใช้เลือดจากผู้ที ่ถูกบูชายัญต่อเทพเจ้านำมาทาให้กับเด็ก

ทารกเพราะเช่ือว่าจะทำให้เป็นสิริมงคล ซึ่งการใช้สีในการขอความช่วยเหลือของชาวแอชเทคนั้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นการใช้สีเพื่อเป็นการระบุตัวตนบุคคล เช่นเชลยท่ีถูกจับมาจะโดนทาสีท่ีตัว เพื่อบ่งบอกว่า

ภาพท่ี 46 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพกพาในปัจจุบัน 
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บุคคลนี้คือเชลย ถ้าหลบหนีไปชาวบ้านจะมาสามารถช่วยกันจับกุมไว้ได้ เช่นเดียวกับการใช้สีในเชิง

สัญลักษณ์เพื่อขอความช่วยเหลือในปัจจุบัน คือใช้สีเพื่อการระบุตัวตนของคนร้ายท่ีก่อเหตุ ซึ่งในการ

ก่อเหตุนั้นๆ คนร้ายอาจจะวิ่งหนีไปด้วยความตกใจที่เลอะสี แต่จะสามารถจับตัวหรือสามารถตามไล่

ล่าตัวมาดำเนินคดีได้ เพราะมีหลักฐานที่เป็นสีติดตัวไป ซึ่งสอดคล้องกันกับการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์

ของชนเผ่าแอชเทค 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://www.telegraph.co.uk/culture/art/11683270/Were-the-Mayas-the-

ultimate-ancient-civilisation.html 

  ซึ่งการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ของชาวแอชเทคนั้น มีความหมายและมีการแบ่งแยก

อย่างชัดเจน เช่นการใช้สีทาตัวเชลยท่ีถูกจับกุมมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยแก่พระอาทิตย์  การใช้เลือดท่ี

ได้จากการสังเวยบูชาเทพเจ้ามาทาตัวให้กับทารกเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือแม้กระท่ังการใช้สีในการ

เพ้นท์ลวดลายบนตัวของหัวหน้าเผ่าและขุนนาง เพื่อบ่งบองตำแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ และใน

การใช้สีในวัตถุประสงค์ต่างๆของชนเผ่าแอชเทคนั้น สามารถนำไปแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ

ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยการทดลองการใช้สีประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับการขอความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการทดลองดังต่อไปนี้ 

 

ภาพท่ี 47 การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆของชาวแอชเทค 
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ตารางท่ี 4 การทดลองสีสเปรย์บนเส้ือผ้า 

 

3.1.4.1   การทดลองสีสเปรย์บนเสื้อผ้า 

 สรุปผลการทดลอง สีแบบสะท้อนแสงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าสีแบบ 

ธรรมดา ซึ่งสีส้มสะท้อนแสงและสีเหลืองสะท้อนแสงที ่ได้ทำการทดลองนั้นความชัดเจนของสี  

สะท้อนแสงท้ังสองสีนั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  

 

 

 

 

 

ชนิดของสี การทดลอง                   ผลการทดลอง 

 
 

สีแดงธรรมดา 

  
 

สีแดงธรรมดาสีจะเข้มและไม่สะท้อน 
 

 
 

สีส้มสะท้อนแสง 

  
สีส้มสะท้อนแสง สีจะเห็นไดัชัดเจน 

และมีแสงสะท้อนขึ้นมา 

 
 

สีเหลืองสะท้อนแสง 

  
สีเหลืองสะท้อนแสงสีจะเห็นไดัชัดเจน 

และมีแสงสะท้อนขึ้นมา 
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            3.1.4.2 การทดลองสีสเปรย์บนเสือ้ผ้าสีต่างๆ 

ตารางท่ี 5 การทดลองสีสเปรย์บนเส้ือผ้าสีต่างๆ 
ชนิดของผ้า การทดลอง ผลการทดลอง 

 
 

เส้ือผ้าสีขาว 

  
เส้ือผ้าขาวสามารถมองเห็นสีได้อย่างชัดเจน 
ทุกสี ท้ังสีแบบธรรมดาและสีสะท้อนแสง 

 
 
เส้ือผ้าโทนสีอ่อน 

  
เส้ือผ้าโทนสีอ่อนสามารถมองเห็นสีได้อย่าง 

ชัดเจนทุกสี ท้ังสีแบบธรรมดาและ 
สีสะท้อนแสงเช่นเดียวกับผ้าสีขาว 

 
 
เส้ือผ้าโทนสีเข้ม 

  
เส้ือผ้าสีโทนเข้มจะมองเห็นสีสะท้อนแสงได้ดี 

กว่าสีธรรมดา 

 
 

เส้ือผ้าสีดำ 

  
เส้ือผ้าสีดำจะมองเห็นสีสะท้อนแสงได้ดีกว่า 

สีธรรมดา 

 

 สรุปผลการทดลองเสื ้อผ้าโทนสีอ่อนจะสามารถมองเห็นสีที ่ใช้ในการเตือนภัย 

ได้อย่างชัดเจน ทั้งสีแบบธรรมดาและสีแบบสะท้อนแสง เมื่อเทียบกับเสื้อผ้าสีโทนเข้ม  ซึ่งมองเห็น 

สีสะท้อนแสง ได้ดีแต่สีแบบธรรมดาจะไม่ค่อยชัดเจนการนัก ยิ่งถ้าเป็นเส้ือผ้าสีดำจะมองแทบไม่เห็น 
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              3.1.4.3 การทดลองการมองเห็นของสีตามช่วงเวลา 

ตารางท่ี 6 การทดลองการมองเห็นของสีตามช่วงเวลา 
ช่วงเวลา การทดลอง ผลการทดลอง 

 
 
กลางวัน 

  
ในเวลากลางวันจะสามารถมองเห็นทุกสี 
ได้อย่างชัดเจน ยกเว้นสีธรรมดาบนผ้า 
สีดำ ท่ีสีจะดูกลมกลืนแลัจมไปกับผ้า 

 
 
กลางคืน 

  
ในเวลากลางคืนจะสามารถมองเห็น 
สีสะท้อนแสงได้ชัดเจนมากกว่าสี 
แบบธรรมดา ยกเว้นผ้าสีอ่อนท่ีจะ 

สามารถมองเห็น ได้ทุกสี 

 

 สรุปผลการทดลอง สีสะท้อนแสงจะสามารถมอง  เห็นได้อย่างชัดเจน มากกว่า 

สีแบบธรรมดา ซึ่งสังเกตุได้จากการทดลองทั้งกลางวันและกลางคืน จะพบว่าสีแบบสะท้อน  แสง 

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนเส้ือผ้าเกือบทุกโทนสี  

 จากการทดลองสีสเปรย์นั้นผลการทดลองสรุปได้ว่า ลักษณะการใช้งานของสีสเปรย์

นั้นยังไม่สอดคล้องกับการนำไปสู่กระบวนการหรือแนวทางการออกแบบมากนัก เนื่องจากสีสเปรย์

หรือสีที่ต้องใช้แรงดัน การอัดฉีดจากกระป๋องจึงจะเกิดสีออกมาได้ จึงไม่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อ

การพกพา หรือการนำไปสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับมากนัก ดังนั้นจึงได้มีการทดลองกับสี

ชนิดอื่นเพิ่มเติม เช่นสีเรืองแสงท้ังแบบผง และแบบน้ำ โดยมีการทดลองดังนี้ 
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3.1.4.4 การทดลองสารที่นำมาผสมสีเรืองแสงชนิดผง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการทดลองพบว่าสีเรืองแสงที่ผสมกับน้ำมัน หรือ ออยชนิดก็ได้ จะสามารถ

เรืองแสงได้ดีทั้งในที่มืดและที่สว่าง และสามารถเกาะติดบนเสื้อผ้าได้อย่างคงทนยาวนานกว่าสีเรือง

แสงท่ีนำไปผสมกับสารชนิดอื่นๆ 

 

ตารางท่ี 7 การทดลองสารท่ีนำมาผสมสีเรืองแสงชนิดผง 
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จากการทดลองพบว่าสีเรืองแสงท่ีผสมกับออย หรือน้ำมันจะสามารถเกาะติดคงทนบนเส้ือผ้า

ได้ดีท่ีสุด ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนและคงระดับในความสว่างได้ดีมากท่ีสุด  

ภาพท่ี 48 ระดับในการเรืองแสงของสารเรืองแสงท่ีผสมกับสารต่างๆ 

ภาพท่ี 49 ระดับในการเรืองแสงของสารเรืองแสงท่ีเลอะบนเส้ือผ้า 



 
60 

3.1.4.5 การทดลองประเภทสารต้ังต้นที่ใช้ผสมในสีเรืองแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองพบว่า การนำสารตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกับสีเรืองแสง พบว่า 

สารตั้งต้นประเภทกาวที่มีลักษณะเหนียว และเข้มข้นจะสามารถทำให้สีเรืองแสงยังคงความสดของสี

และมีปริมาณความเข้มข้นสูง เหมาะสำหรับการนำไปใช้ใช้งานมากที่สุด ส่วนสีเรืองแสงที่ผสมด้วย

น้ำเปล่าท่ีมีความใสและบางเบา สีท่ีได้ก็จะอ่อนลง และไม่เหนียวไม่เข้มข้นจึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับ

การนำไปใช้งาน 

  

ตารางท่ี 8 การทดลองประเภทสารต้ังต้ังท่ีใช้ผสมในสีเรืองแสง 
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ตารางท่ี 9 การทดลองระยะเวลาในการคงสภาพของสีเรืองแสงเมื่อผสมกับสารต่างๆ บนผิวหนัง 

    3.1.4.6  การทดลองระยะเวลาในการคงสภาพของสีเรืองแสงเม่ือผสมกับสารต่างๆ บนผิวหนัง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองพบว่า สีเรืองแสงที่ผสมกับสารตั ้งต้นแต่ละชนิดเมื่อทดลองกับ

ผิวหนัง พบว่า สีเรืองแสงท่ีผสมกับกาวยูฮูสามารถติดได้อย่างทนทาน ไม่ว่าจะล้างด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่ 

ดังนั้นสีเรืองแสงท่ีผสมด้วยกาวยูฮูจึงเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้มากท่ีสุด เพราะมีความเหนียวและ

ติดได้อย่างทนทาน 
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    3.1.4.7 การทดลองระยะเวลาในการคงสภาพของสีเรืองแสงเม่ือผสมกับสารต่างๆ บนเสื้อผา้ 

ตารางท่ี 10 การทดลองระยะเวลาในการคงสภาพของสีเรืองแสงเมื่อผสมกับสารต่างๆ บนเส้ือผ้า 

 

จากการทดลองเรื่องประสิทธิภาพของสีเรืองแสงท่ีผสมกับสารต้ังต้นแต่ละชนิด เมื่อ

ทิ้งไว้ 1 ชั ่วโมง พบว่าสีเรืองแสงที่ผสมกับสารที่มีความเหนียวข้น อย่างเช่นกาวประเภทต่าง ๆ 

ประสิทธิภาพในการเกาะติดบนเส้ือผ้าจะดีกว่าผสมกับน้ำเปล่า ดังนั้นการผสมกับกาวจึงเหมาะแก่การ

นำไปใช้มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความคงทน เกาะติดบนพื้นผิวเส้ือผ้าของสีเรืองแสงชนิดผง 

    3.1.4.8  การเปรียบเทียบความคงทน เกาะติดบนพื้นผิวเสือ้ผ้าของสีเรืองแสงชนิดผง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการทดลอง พบว่า สีเรืองแสงชนิดผง ท้ัง 3 สีท่ีได้ทดลองความติด เกาะบน

พื้นผิวเสื้อผ้าโดยลักษณะการโรยสีและใช้มือถูกเล็กน้อยลงบนเสื้อผ้าทั้งสีอ่อนและสีเข้ม โดยสีที่เรอืง

แสงมากที่สุดทั้งเสื้อผ้าสีเข้มและเสื้อผ้าสีอ่อน คือ สีส้มรวมถึงมีระดับความคงทนในการเกาะติดบน

เส้ือผ้าหนาแน่น ยาวนานท่ีสุด 

 สรุปการทดลองเรื่องชนิดของสีนั้น สรุปได้ว่าสีเรืองแสงชนิดผงเป็นสีท่ีเหมาะสมแก่

การนำไปสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับสำหรับการป้องกันตัว การคงทนติดกับเสื้อผ้า และ

ผิวหนังนั้นสามารถคงสภาพอยู่ได้ ซึ ่งเหมาะสมแก่การนำไปใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขอความ

ช่วยเหลือ หรือใช้ในการระบุตัวคนร้าย และนำเข้าสู่กระบวนการออกแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการทดลอง

การกระจายตัวของสารเรืองแสงด้วยปริมารที่แตกต่างกันเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการ

นำไปใช้ในกระบวนการออกแบบต่อไป 
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         3.1.4.9  การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดครีมในวัสดุยืดหยุ่นและวัสดุแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลจากการทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดครีมปรากฎว่ารูปแบบการ

กระจายโดยการบีบ จะทำให้การกระจายนั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าการดึง แต่ด้วยความท่ีสารเรืองแสงมี

ความเหลว จึงไม่สามารถควบคุมการกระจายของสารได้เท่าท่ีควร 

ตารางท่ี 12 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดครีมในวัสดุยืดหยุ่นและวัสดุแข็ง 
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             3.1.4.10 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดครีมด้วยวัสดุฟองน้ำและไซริงค์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จากการทดลองพบว่าสารเรืองแสงชนิดครีมท่ีบรรจุภายในไซริงค์สามารถกระจาย

ตัวได้ดีกว่าสารเรืองแสงท่ีบรรจุอยู่ภายในฟองน้ำ เนื่องจากฟองน้ำสามารถดูดซับสารเรืองแสงชนิด

ครีมได้ 

ตารางท่ี 13 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดครีมด้วยวัสดุฟองน้ำและไซริงค์ 



 
66 

        3.1.4.11  การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดผงในวัสดุยืดหยุ่นและวัสดุแข็ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดผงนั้นสามารถกระจายตัวได้ดี

ด้วยวิธีการบีบเพื่อให้สารเรืองแสงด้านในพุ่งกระจายออกมา ซึ่งสามารถกระจายได้ในปริมาณเพียง 5 

กรัมเท่านั้น และแนวทางการทดลองนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับ

ต่อไปได้ 

ตารางท่ี 14 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดผงในวัสดุยืดหยุ่นและวัสดุแข็ง 
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           3.1.4.12  การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดผงด้วยวัสดุฟองน้ำและไซริงค์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการทดลองพบว่าสารเรืองแสงชนิดผงสามารถกระจายตัวได้ดีด้วยเทคนิคใน

การฉีกจากแรงดันของไซริงค์ซึ่งสามารถกระจายตัวได้ดีกว่าฟองน้ำ 

ตารางท่ี 15 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงชนิดผงด้วยวัสดุฟองน้ำและไซริงค์ 
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     สรุปการทดลองการกระจายของสารเรืองแสงทั้ง 2 ชนิดนั้นปรากฏว่าการกระจาย

ตัวของสารเรืองแสงชนิดผงให้การกระจายตัวได้ดีกว่าแบบครีม และเป็นการกระจายตัวด้วยวิธีการบีบ

หรือสามารถกระกายตัวได้ด้วยแรงท่ีเกิดจากการปะทะ สามารถกระจายดีกว่าด้วยวิธีการดึง หรือการ

ฉีด ด้วยปริมาณเพียง 5 กรัม ผงสีเรืองแสงก็สามารถกระจายได้ ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมแก่การ

นำไปประยุกต์ใช้ในสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับต่อไป และเป็นวิธีการท่ีจะทำให้คนร้ายตกใจ

ได้ และยังเป็นการระบุตัวคนร้ายท่ีก่อเหตุได้อีกด้วยถึงแม้คนร้ายจะวิ่งหนีไปแล้วก็ตาม และสีเรืองเรือง

แสงจะสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน เพราะเหตุการณ์อันตรายส่วนมากมักเกิดในเวลากลางคืน 

เพราะฉะนั้นสีเรืองสีจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เป็นสัญลักษณ์ในการขอความช่วยเหลือ

นั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : https://sea.banggood.com/th/10-Colors-Super-Bright-Luminous-Pigment-

Fluorescent-Glow-Long-Life-Span-p-1129639.html?ID=229&cur_warehouse=CN 

 สีเรืองแสงชนิดผงเป็นหนึ่งในวัสดุที ่นำมาใช้ใช้ในการในกระบวนการออกแบบ

เครื่อง ประดับเพื่อใช้ในการป้องกันตัว โดยการใช้สีเรืองแรงเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการระบุตัวคนร้ายในการก่อเหตุให้สามารถจับกุมได้เมื่อภายหลังการหลบหนี 

เนื่องจากสีเรืองแสงสามารถติดได้ท้ังบนผิวหนัง และบนเส้ือผ้า จึงเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้เป็นสี

เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิง 

ภาพท่ี 50 สีเรืองแสง 
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 3.1.5 แนวทางที่ 5 การประยุกต์ใช้ลวดลายชนเผ่าแอชเทคในการออกแบบ 

จากวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความ

ช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยอันตรายสำหรับผู้หญิง โดยมีที่มาจากวัฒนธรรม ลวดลายและเรื่องราวจากชน

เผ่าแอชเทค จึงได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการสัญลักษณ์ การแต่งกายของชาวแอชเทค และสามารถสรุปได้

ว่า ชาวแอชเทคใช้สัญลักษณ์ในการนับเวลา เป็นการนับเวลาตามการเคล่ือนไหวของพระอาทิตย์ และ

พบว่ามีการสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนตัวอักษร โดยในการนำสัญลักษณ์การนับเวลาของชาวแอชเทคมาใช้

ในงานออกแบบนั้น  ได้มีการตัดทอนรายละเอียดให้ดูเข้ากับปัจจุบันมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : https://www.thaipng.com/png-0z189l/ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52 การตัดทอนลวดลายจากสัญลักษณ์ 

ภาพท่ี 51 ลวดลายบนปฏิทินเผ่าแอชเทค 

ภาพท่ี 52 การตัดทอนลวดลายจากสัญลักษณ์ 
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 3.1.5.1 ลวดลายของชนเผ่าแอชเทค 

 ลวดลายของชนเผ่าแอชเทคนั้น เป็นลวดลายในเชิงสัญลักษณ์ท่ีส่วนมากเป็นการใช้

สัญลักษณ์จากสัตว์ และสัญลักษณ์จากรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งสังเกตได้จากรูปปั้นหรือการถ่ายทอด

ออกมาจากงานศิลปะของชาวแอชเทค ซึ่งลวดลายเรขาคณิตนั้นได้รับความนิยมในการนำมาดัดแปลง 

และประยุกต์ใช้จนถึงปัจจุบัน ตามที่เราพบเห็นตามเครื่องประดับชนเผ่าแฟชั่นในปัจจุบัน หรือ

แม้กระทั่งการนำมาทำเป็นลายสักก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ดังนั้นลายชนเผ่าแอชเทคที่เป็นรูปแบบ

ของเรขาคณิตนั้นจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการนำมาต่อยอดสู่แนวคิดในกระบวนการออกแบบ

เครื่องประดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  53  ศิลปะจากรูปทรงเรขาคณิตของชนเผ่าแอชเทค 

 จากลวดลายทางศิลปะของชาวแอชเทคนั ้น ที่มีการตัดทอนและดัดแปลงเป็น

รูปทรงเรขาคณิตนำมาใช้ในงานปูนปั้นและงานภาพวาด 2 มิติ ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตนั้นเป็นรูปทรงท่ี

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับได้ง่าย และทันสมัย สามารถเข้าถึงรสนิยม

ความชอบของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ ่งในปัจจุบันก็มีกลุ่มคนที่ชื ่นชอบงานศิลปะหรือ

เครื ่องประดับลวดลายชนเผ่าอยู่บ้าง จึงคิดว่าลวดลายชนเผ่าแอชเทคในรูปแบบเรขาคณิตนั้นจะ

สามารถนำมาต่อยอดสู่แนวทางการออกแบบเครื่องประดับต่อไปได้ 

ภาพท่ี 53 ศิลปะจากรูปทรงเรขาคณิตของชนเผ่าแอชเทค 
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ภาพท่ี 54 การใส่เครื่องประดับของหัวหน้าเผ่า 

 3.1.5.2 เคร่ืองประดับของชนเผ่าแอชเทค 

 การสวมใส่เครื่องประดับของชนเผ่าแอชเทคนั้น นิยมใส่กันในทุกชนชั้น และมีการ

ใส่เครื่องประดับที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนชั้น เช่นหัวหน้าเผ่าที่นมใส่เครื่องประดับศีรษะเพื่อ

การแสดงถึงพลังอำนาจ การปกครอง ความน่าเกรงขาม โดยวัสดุท่ีใช้จะเน้นเป็นโลหะ ประดับตกแต่ง

ด้วยเทอร์ควอยซ์ และขนนก โดยลักษณะของเครื่องประดับนั้นมีลักษณะของการแผ่กระจายของรัศมี

ความยิ่งใหญ่อลังการ ความทรงพลังมีอำนาจ ซึ่งด้วยรูปทรงของเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า 

แอชเทคนั้น สามารถตัดทอนและนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้ ด้วยการนำลักษณ์ครึ่งวงกลมท่ี

แสดงถึงความแผ่รัศมีของพลังอำนาจในการปกครอง ซึ่งจะสามารถทำให้เครื่องประดับดูทรงพลังและ

สง่างาม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54 การใส่เครื่องประดับของหัวหน้าเผ่า 
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ท่ีมา : https://graphicriver.net/item/tribal-ethinc-ztec-seamless-

pattern/5596657?ref=damiamio&clickthrough_id=1416363092&redirect_back=true 

ภาพท่ี 55 การตัดทอนลวดลายจากสัญลักษณ์เครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า 

ภาพท่ี 56 ลวดลายสัญลักษณ์ชนเผ่าแอชเทครูปแบบเรขาคณิต 
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 3.1.5.3 เคร่ืองประดับลวดลายชนเผ่าในปัจจุบัน 

  การนำลวดลายชนเผ่าท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตมาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่อง 

ประดับเพื่อใช้ในการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง ท่ีได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของชนเผ่าแอชเทคนั้น 

ได้มีการวิเคราะห์และเลือกใช้รูปทรงท่ีสอดคล้องกับความเป็นชนเผ่าแอชเทคและ สอดคล้องกับความ

เป็นเครื่องประดับในปัจจุบัน โดยเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิต คือ วงกลม ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม และ

สี่เหลี่ยม โดยรูปทรงที่ใช้ได้มีการดัดแปลงตัดทอนบางส่วนมาจากรูปทรงของเครื่องประดับหรือการ

แต่งตัวของหัวหน้าเผ่า ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองสูงสุดของชนเผ่าแอชเทค รวมถึงการประยุกต์ใช้

วัสดุและสีที ่สอดคล้องกับในสมันแอชเทค เช่นวัสดุโลหะประเภทเงิน ประดับตกแต่งด้วยหิน        

เทอร์ควอยซ์โดยจะใช้วิธีการใช้สีเพื่อทดแทนการใช้วัสดุจริงในบางส่วน และยังคงหลงเหลือกลิ่นอาย

ความเป็นชนเผ่าแอชเทคอยู ่ เพื ่อให้ผู ้สวมใส่ร ับรู ้ถึงความมีพลัง ความสง่างาม ความมีอำนาจ

เปรียบเสมือนหัวเผ่าแอชเทค  โดยได้มีการวิเคราะห์ตัดทอนเพื่อนำมาดัดแปลงลวดลายสู่งาน

ออกแบบบเครื่องประดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : https://www.instyle.com/fashion/2018-fashion-and-beauty-trends-pinterest  

 

ภาพท่ี 57 รสนิยมในการใส่เครื่องประดับชนเผ่าในปัจจุบัน 
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3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางในการออกแบบ 
 

ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางในการออกแบบ 

ลำดับท่ี แนวทางในการออกแบบ ข้อดี ข้อเสีย 
1 การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเอง

จากภัยอันตราย 
ภัยอ ันตรายสามารถเก ิ ดไ ด้
รอบตัวการป้องกันตัวจึงเป็นส่ิง
ท ี ่ จ ำ เป ็นสำหร ับผ ู ้หญ ิ ง ใน
ปัจจุบัน 
 

การป้องกันตัวมีมากมายหลายรูปแบบ
จึงจำเป็น ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียย้อนกับ
มาถึงตัวเอา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 การใช้สัญลักษณ์แสงไฟเพื่อ
ขอความช่วย 

เหลือ 

สามารถส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือในระยะไกลได้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

ผู้คนในบริเวณรอบข้างอาจจะไม่ทราบ
ว่าแสงไฟที่เห็นเป็นสงไฟที ่ขอความ
ช่วยเหลือหรือแสงไฟเพื่ออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
75 

 

ลำดับท่ี แนวทางในการออกแบบ ข้อดี ข้อเสีย 

3 การใช้สัญลักษณ์เสียงเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ 

สามารถส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือจากผู ้คนในบริ เวณ
โดยรอบได้ด้วยความดังเสียงใน
ระดับที ่ดังมากก็อาจจะทำให้
คนร้ายตกใจหนีไปได้เช่นกัน 
 
 
 

ด้วยความดังของเสียงในระดับ 90-110 
เดซิเบลนั้นสามารถทำให้แก้วหูแตกได้
ถ้าได้ยินในระยะประชิดซึ่งอาจะเป็น
อันตรายต่อตัวผู้ใช้งานเองได้ 

4 การใช้สัญลักษณ์สีเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 

สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ในการ
รุบะตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ แม้
คนร้ายจะหลบหนีไปก็ตาม สี
ยังคงเป็นหลักฐานร่องรอยใน
การยืนยันตัวคนร้ายได้ และสีท่ี
เลอะตัวคนร้ายทำให้คนร้าย
ตกใจหนีไป 
 
 
 

ในขณะท่ีใช้งานสีอาจจะเลอะตัวผู้ใช้ได้
เช่นกันซึ่งต้องระมัดระวังในการใช้งาน 

5 การประยุกต์ใช้ลวดลายชน
เผ่าแอชเทคในการออกแบบ 

เป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ชนเผ่าแอชเทคโดยการตัดทอน
ลวดลายที่จำเป็นของชนเผ่ามา
ประยุกต์ในการออกแบบเพื่อให้
ผู ้สวมใส่รับรู ้ถึงความทรงพลัง 
การอำนาจ และการปกป้อง
อย่างแท้จริง 
 
 
 

ลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆของเผ่าแอ
ชเทคนั ้นมีมากมายหลายแบบหลาย
ความหมายจ ึ ง จำ เป ็นต ้ อ ง เล ื อก
ลวดลายที่มีความสำคัญมีความหมาย
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบได้เหมาะสม 
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ภาพท่ี 58 สรุปแนวทางการทดลองสู่การออกแบบเครื่องประดับ 

3.3 สรุปแนวทางการออกแบบ  

จากการศึกษาและทดลองท้ัง 5 แนวทางนั้น ในการศึกษาแนวทางเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ

ออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ ได้มีการเลือกใช้  3 แนวทางเพื่อนำมาประกอบและประยุกต์ใช้เข้า

ด้วยกัน โดยมีแนวทางทั้ง 3 แนวทาง คือ แนวทางการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตราย แนว

ทางการใช้สีในการขอความช่วยเหลือ แนวทางการประยุกต์ใช้ลวดลายชนเผ่าแอชเทคในการออกแบบ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แนวทางที่ 1 การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตราย โดยใช้เทคนิค ท่าทางและวิธีการ

ต่อสู่เพื่อปกป้องตัวเอง เมื่อภัยอันตรายเข้ามาในระยะประชิด เพื่อเป็นการเอาตัวรอดจากสถานการณ์

ฉุกเฉินหรืออันตรายต่างๆที่เข้ามาในระยะประชิดตัว โดยมีการวิเคราะห์การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเอง 

ป้องกันทรัพย์สิน ผืนแผ่นดินของชนเผ่าแอชเทคที่มีวิธีการป้องกันตัวด้วยการไล่ล่าผู้มาบุกรุกพื้นท่ี 

และจับมาเป็นเชลย เพื่อเป็นการบูชายัญแก่พระอาทิตย์ และเพื่อเป็นการแสดงให้ชนเผ่าบริเวณ

โดยรอบเห็นว่า ผู้ท่ีมาบุกรุก ลุกล้ำเข้ามาภายในเผ่าแอชเทคนั้นจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง เช่นเดียวกับ

การป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สินของมีค่าสำกรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือสถานที่อันตรายที่สามารถเป็นภัยต่อตนเองได้ ผู้หญิงในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีวิธีการ

ป้องกันตัวเองหรือมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันตัวเอง หรือขอความช่วยเหลือจากคนในบริเวณโดยรอบ

ได้ เพื่อนำพาตัวเองพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 
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แนวทางในการต่อสู้ป้องกันตัวสำหรับผู้หญิงเมื่อเกิดภัยอันตรายในระยะประชิดตัว ซึ่งเมื่อ

เกิดสถานการณ์ดังกล่าวส่วนมากผู้ก่อเหตุมักจะเข้ามาในระยะประชิดตัวหรือเข้ามาใกล้โดยส่วนมาก

จะใช้มือหรือกำลังแขนในการก่อเหตุทำร้ายผู้หญิง ดังนั้นท่าทางในการป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุโดย

ส่วนมากจะเป็นท่าทางท่ีใช้มือและแขนในการต่อสู้หรือป้องกันตัวของผู้หญิง หรือเป็นท่าทางท่ีหยิบจับ

อุปกรณ์เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือท่ีสามารถใช้มือหรือ หรือใช้งานได้อย่างสะดวก เพื่อนำมา

ป้องกันตัวจากผู้ก่อเหตุได้อย่างทันท่วงที 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 59 แนวทางท่ี 1 การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตราย 

ภาพท่ี 60 ตำแหน่งและท่าทางการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง 
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แนวทางที่ 4 การใช้สีในการขอความช่วยเหลือ คือในการออกแบบเครื่องประดับครั้งนี้ จะ

มีการใช้สีท่ีได้จากการวิเคราะห์และทดลองแล้วว่าเหมาะสมสำหรับการของความช่วยเหลือท่ีสามารถ

ทำให้คนร้ายตกใจ และสามารถเป็นส่ิงท่ีใช้ระบุตัวคนร้ายได้เมื่อเกิดการก่อเหตุแล้วหลบหนี้ ซึ่งการใช้

แนวทางท่ี 4 การใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือนั้น เป็นการใช้อุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือที่ไม่เป็น

อันตรายถึงขั้นบาดเจ็บทั้งต่อตัวผู้ใช้งานและตัวคนร้าย เพียงแต่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดอาการตกใจ 

เพื่อให้หยุดการก่อเหตุ ณ ตอนนั้น และผู้ใช้ยังสามารถบ่งบอกหรือระบุตัวคนร้ายได้ เพื่อใช้ในการขอ

ความช่วยเหลือต่อไป โดยเทคนิคหรือวิธีการใช้งานนั้น เมื่อสผมสผานเข้ากับแนวทางท่ี 1 การต่อสู้เพื่อ

ป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายแล้วนั้น ประสิทธิภาพในการใช้งานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องด้วย

ท่าทางในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด ในระยะประชิดและเมื่อบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ประสิทธิภาพใน

การทำงานจะดีขึ้น เช่น ท่าทางการต่อสู้โดยการใช้มือหรือแขนกระแทกไปที่คนร้าย เมื่อผู้สวมใส่

เครื่องประดับใส่กำไลข้อมือไว้ก็สามารถใช้แขนกระแทกเข้ากับตัวคนร้ายได้ และประสิทธิภาพของสีท่ี

ซ่อนอยู่ภายในเครื่องประดับนั้นจะกระจายออกมาโดนตัวคนร้าย ทำให้คนร้ายตกใจและวิ่งหนีไปได้ 

แต่ผู้สวมใส่ยังสามารถขอความช่วยเหลือคนผู้คนรอบข้างได้เพราะสีที ่เลอะตัวคนร้ายคือหลักฐาน

ร่องรอยท่ีใช้ระบุตัวคนร้ายท่ีก่อเหตุนั้นเอง ซึ่งลักษณะของการใช้งานสีเพื่อขอความช่วยเหลือนั้น เป็น

ลักษณะของการบีบเพื่อให้เกิดแรงอัดจากผู้ใช้งาน และทำให้สีสามารถกระจายตัวออกมาได้ โดย วัสดุ

ที่ใช้ต้องมีความนิ่ม และยืดหยุ่น ที่จะสามารถบีบและคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ และด้วยสมบัตินี้จึง

เหมาะสมท่ีสุดสำหรับการนำยางซิลิโคนมาใช้ในการทดลองเพื่อนำสู่กระบวนการออกแบบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 61 แนวทางการใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขอความช่วยเหลือ 
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แนวทางที่ 5 การประยุกต์ใช้ลวดลายชนเผ่าแอชเทคในการออกแบบ โดยการใช้ลวดลาย

ชนเผ่าแอชเทคท่ีเป็นลวดลายเรขาคณิตท่ีตัดทอนและดัดแปลงมาจากลวดลายส่วนประกอบต่างๆของ

หัวหน้าเผ่าทั้งเครื่องประดับศีรษะและการแต่งตัว นำมาตัดทอนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการฉลุลาย การกัดลายลงลงสียาเย็น เพื่อให้เครื่องประดับมี

ความสวยงามและชัดเจนในส่วนของการออกแบบลวดลายชนเผ่า 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ในการตัดทอนและประยุกต์ใช้ลวดลายของชนเผ่าแอชเทคเพื่อนำมาใช้ในกงานออกแบบ

เครื่องประดับนั้น ได้วิเคราะห์ลวดลายจากเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า ซึ่งเป็นเครื่องประดับท่ี

ทรงพลัง ผู้มีอำนาจเท่านั้นถึงจะสวมใส่เครื่องประดับนี้ได้ โดยรายละเอียดของเครื่องประดับหัวหน้า

เผ่านั้น ประกอบไปด้วย ลวดลายที่ดัดแปลงและตัดทอนมาจากรูปทรงเรขาคณิต ในรูปแบบครึ่ง

วงกลม ท่ีแผ่ออกเป็นรัศมีแห่งความมีอำนาจและทรงพลังประดับด้วยโลหะประเภททองเหลือง ขนนก 

เทอร์ควอยซ์ หินต่างๆ โดยได้มีการนำเอกลักษณ์ต่างๆมาตัดทอนเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

เครื่องประดับต่อไป 

 

 

 

ภาพท่ี 62 แนวทางการประยุกต์ใช้ลวดลายชนเผ่าแอชเทคในการออกแบบ 
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ลวดลายที ่ผ ่านการว ิเคราะห์และตัดทอนเพื ่อนำมาใช้ ในกระบวนการออกแบบ

เครื่องประดับอีกหนึ่งลวดลายคือลวดลายของการใช้สัญลักษณ์ในการนับเวลาของชาวแอชเทค หรือ

สัญลักษณ์ลวดลายที ่เร ียกว่า  AZTEC CALENDAR ที ่ใช้สัญลักษณ์ของรูปทรงเรขาคณ ิต และ

สัญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆในการนับเวลา ซึ่งเป็นการนับเวลาในแบบฉบับของตัวเองท่ีมีความสำคัญต่อ

ชนเผ่าแอชเทคมาก โดยเช่ือว่าการนับเวลาในแต่ละวันเมื่อหมดส้ินวัน พระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่ต้องมี

การสังเวยมนุษย์เพื่อเป็นการบูชายัญแก่พระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมท่ีสำคัญท่ีสุดของชาวแอชเทค

ท่ีสืบต่อกันมายาวนาน ซึ่งลวดลายการนับเวลาของชาวแอชเทคนั้นได้สอดคล้องกับพิธีกรรมสำคัญของ

ชาวแอชเทค ซึ่งได้นำลวดลายการนับเวลานี้มาตัดทอนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ

เครื่องประดับ โดยการตัดทอนลวดลายบางส่วนแต่ยังคงส่วนที่เป็นลวดลายที่บ่งบอกถึงความสำคัญ

ของลายนั้นๆ โดยใช้เทคนิคการกัดลาย การฉลุลาย และการลงสีเพื ่อให้ลวดลายมีความสวยงาม 

คมชัด โดดเด่น เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 63 การประยุกต์ใช้ลวดลายเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า 
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การวิเคราะห์การใส่เครื่องประดับของชนเผ่าแอชเทคท้ังเครื่องประดับของหัวหน้าเผ่า และ

เครื่องประดับของชาวบ้าน รวมถึงตำแหน่งการใส่เครื่องประดับท่ีสอดคล้องกับงานออกแบบ โดยส่วน

ใหญ่ชาวชนเผ่าแอชเทคมักใส่เครื ่องประดับที่เป็นสร้อยคอ และกำไลข้อมือ ทั้งชาวบ้านธรรมดา

หัวหน้าเผ่า โดยหัวหน้าเผ้าจะเน้นท่ีเครื่องประดับศีรษะและสร้อยคอเป็นสำคัญ เพื่อบ่งบอกถึงความมี

อำนาจ ความเป็นผู้นำ และความสง่างาม  และการใส่เครื่องประดับของนักฆ่า นักรบ ส่วนมากจะใส่

เครื่องประดับในบริเวณใบหน้า และช่วงอก เพื่อป้องกันตัวเองจากการต่อสู้ ซึ่งอย่างน้อยเครื่องประดับ

ท่ียังสามารถช่วยป้องกันการโดนคมมีด คมดาบได้บ้าง โดยวัสดุท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายตาม

ท้องถิ่น เช่น หิน ปะการัง เทอร์ควอยซ์ โลหะต่างๆ นำมาดัดแปลงและทำเป็นเครื่องประดับท่ีบ่งบอก

ถึงสถานภาพของตนเอง และสวมใส่เพื่อความสวยงาม โดยได้วิเคราะห์ ตัดทอน และนำเอาเอกลักษณ์

บางส่วนของท่ีสำคัญของการใส่เครื่องประดับของชาวแอชเทคนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบต่อไป 

เช่นการใช้วัสดุที ่คล้ายคลึง หรือการใช้วัสดุทดแทน การใช้สีในการออกแบบเครื่องประดับ รวมถึง

ตำแหน่งในการใส่เครื่องประดับที่สอดคล้องกับความนิยมในการใส่เครื่องประดับลวดลายชนเผ่าใน

ปัจจุบันที่มีกลุ่มคนท่ีนิยมใส่เครื่องประดับลายชนเผ่าอยู่บ้าง ซึ่งส่วนมากเป็นเครื่องประดับท่ีเรียบง่าย 

ประยุกต์ใช้ลวดลายชนเผ่าที่เป็นการตัดทอนลวดลายเรขาคณิต และใช้ว ัสดุประเภทเงิน หรือ

ทองเหลืองที่สวมใส่แล้วมีความโดเด่นสวยงาม ทันสมัย แต่ยังคงความเป็นลายชนเผ่าอยู่บ้าง และ

ตำแหน่งในการสวมใส่สอดคล้องกับการสวมใส่เครื่องประดับในสมัยของชาวแอชเทค ที่ส่วนมากจะ

เป็นสร้อยคอ กำไล ต่างหู เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะการใส่เครื่องประดับท่ีนิยมกันท่ัวไป   

ภาพท่ี 64 การประยุกต์ใช้ลวดลายการนับเวลาของชนเผ่าแอชเทค 
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การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่ได้จากการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบและได้

เลือกใช้แนวทางในการออกแบบทั้ง 3 แนวทางนั้นเป็นแนวทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน จึง

สามารถนำสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่ได้แรง

บันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่าแอชเทคได้ โดยทั้ง  3 แนวทางได้ผ่านการทดลอง ทดสอบ  ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนำผลที่มามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ  โดยในกระบวนการ

ออกแบบเป็นกระบวนการท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลองท้ังหมด เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ท่ีเหมาะสมนำสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวแอชเทคท่ีสอดคล้องกับการต่อสู้

ป้องกันตัวของผู้หญิงที่มีท่าทาง และตำแหน่งการป้องกันที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลและนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับสำหรับใช้

ป้องกันตัว ที่สอดคล้องกันระหว่างวิธีการปกป้องผืนแผ่นดินของชาวแอชเทคที่หวงแหนผืนแผ่นดิน

ของตนเองจนต้องมีวิธีการป้องกันตัวเอง และทรัพย์สินให้ปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายจาก

บุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับการป้องกันตัวเองของผู้หญิงในปัจจุบันที่ต้องปกป้อง ป้องกันตัวเองให้

รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆรอบตัว ด้วยวิธีการป้องกันตัวเองด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการป้องกัน

ตัวหรือ เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือได้ นอกเหนือจากการใช้ท่าทางในการป้องกันด้วย

มือเปล่า เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตัว หรือขอความช่วยเหลือจากภัยอันตราย  

ภาพท่ี 65 ลักษณะและตำแหน่งการใส่เครื่องประดับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดลองในเรื่องของประเภทของสี ลักษณะต่างๆของสี ปริมาณ

นำหนักที่เหมาะสมนำมาใช้ รวมถึงเทคนิคการใช้ที่ทำให้สีสามารถกระจายตัวเลอะตัวผู้ก่อเหตุได้ดี 

และมีประสิทธิภาพ ความคงทนของสี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบ่งบอกถึงตัวผู้ก่อเหตุ และนำไปสู่

กระบวนการจับกุมต่อไป  ซึ่งกระบวนการในการทดลองเรื่องสีทั้งหมด ได้วิเคราะห์และสรุปผลการ

ทดลอง  ที่สอดคล้องกับการใช้สีในการระบุตัวคนร้ายที่มาลุกล้ำพื้นที่ของชนเผ่าแอชเทค และจับมา

เป็นเชลยเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยในพิธีกรรมบูชายัญ ซึ่งเป็นพิธีที ่สำคัญของชนเผ่าแอชเทค และ

สอดคล้องกับการระบุตัวผู้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างตัวอย่างม๊อบฮ่องกงในปัจจุบันท่ีใช้น้ำสีฉีดเพื่อสลาย

การชุมนุม และสียังสามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้เพื่อนำสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

จากการบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดนั้น เพื่อเป็นการหาแนวทางในการใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ

ท่ีเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้สู่กระบวนการออกแบบต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเรื ่องของการตัดทอน และการประยุกต์ใช้ลวดลายของชนเผ่า       

แอชเทคที่สำคัญ และมีความหมาย เพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ โดยมีการนำลวดลาย

สัญลักษณ์ของเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้า และลวดลายของสัญลักษณ์การนับเวลาของชนเผ่า  

แอชเทค โดยเป็นลวดลายท่ีผ่านการวิเคราะห์ ตัดทอน  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกเครื่องประดับ

ท่ียังคงความหมายและความสำคัญของลวดลายนั้นๆไว้  โดยมีการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาประกอบใน

การตัดทอนลวดลาย เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งการใส่เครื่องประดับ

ลายชนเผ่าในปัจจุบันนั้นก็ยังมีความนิยมอยู่บ้าง โดยเน้นท่ีลวดลาย รูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่าย การ

ใช้สีท่ีโดดเด่นสง่างาม และวัสดุท่ีเป็นทองเหลืองและเงินท่ีสามารถใส่ได้เข้ากันง่ายกับการแต่งตัวของ

ผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับการนิยมใส่เครื่องประดับของชาวแอชเทคท่ีเน้นการใส่เครื่องประดับท้ังหัวหน้า

เผ่าและชาวบ้าน โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ 

แต่ที่สำคัญสอดคล้องกันคือ การใช้รูปทรง การใช้สี และตำแหน่งในการสวมใส่ ที่นิยมใส่สร้อย กำไล

ข้อมือ และต่างหู หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่าที่ทำให้ดูสง่างาม และทรงพลัง 

และมีอำนาจ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจึงนำสู่กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอ

ความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงท่ีได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่าแอชเทคต่อไป
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บทท่ี 4 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับในครั้งนี ้ ได้มีการให้ความสำคัญกับการ

ออกแบบเครื่องประดับเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยสำหรับผู้หญิงที่สามารถใช้ป้องกันตัวเองได้ 

โดยได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรม สัญลักษณ์และลวดลายของชนเผ่าแอชเทค โดยมีขั้นตอนและ

กระบวนการสร้างสรรค์งานท้ังการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และการทดลองท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์

ได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

4.1 การออกแบบเคร่ืองประดับแบบ 2 มิติ 

กระบวนการสร้างสรรค์โดยการร่างแบบ 2 มิติ โดยการออกแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ได้

เสนอ ในแนวทางท่ี 4 คือการใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีความเป็นได้และเหมาะสม

กับการนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิง 

โดยได้มีการออกแบบเครื่องประดับตามแนวคิดในการออกแบบที่เน้นเรื่องการใช้สี เรื่องการปะทะ 

หรือการกระจายตัวของสีเมื่อปะทะกับตัวคนร้าย และสีสามารถกระจายออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ 

ด้วยเทคนิคการบีบ การใช้แรงกระแทก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการป้องกันตัวจากคนร้ายใน

แนวทางท่ี 1 ซึ่งเป็นเป็นการป้องกันตัวเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองให้รอดพ้นจากภัย

อันตรายต่างๆ และวัสดุท่ีใช้จะเป็นวัสดุท่ียืดหยุ่นได้ดี  สามารถใส่สารเรืองสีหรือสีด้านในได้ เพื่อการ

ใช้งานที่ตรงตามเป้าหมาย สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และได้มีการประยุกต์ใช้ลวดลายชนเผ่า

แอชเทคในแนวทางท่ี 5 มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน โดยการตัดทอนลวดลายมาใช้กับ

ชิ ้นงานบางส่วนในตำแหน่งที ่เหมาะสมสวยงาม แสดงถึงความเป็นชนเผ่าแอชเทค และยังคง

ความสำคัญของสัญลักษณ์ลวดลายชนเผ่าแอชเทคไว้ โดยมีการออกแบบเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ 

แหวน ห่างหู กำไลข้อมือ ในรูปแบบ 2 มิติ ดังนี้ 
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 แหวนแบบท่ี 1 เป็นแหวนท่ีใช้วัสดุตัวเรือนเป็นโลหะ ท่ีมีกลไกลในการเปิด และปิด

ได้ ซึ่งด้านในเป็นยางซิลิโคนท่ีสามารถบีบได้เพื่อให้สีท่ีอยู่ด้านในกระจายตัวออกมาได้  

 แหวนแบบท่ี 2 เป็นแหวนท่ีทำจากโลหะ มีลักษณะเป็น 2 หัวท่ีข้างหนึ่งจะเป็นยาง

ซิลิโคน และอีกข้างหนึ่งเป็นโลหะมีลักษณะโค้งรับกับยางซิลิโคน ลักษณะการทำงานคือบีบตัวโค้งของ

โลหะเพื่อมาปะทะกับยางซิลิโคนและเกิดแรงบีบทำให้สีด้านในกระจายออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ต่างหูที่ใช้วัสดุหลักเป็นยางซิลิโคน และตกแต่งปิดด้านนอกด้วยโลหะที่มีลวดลาย

ของชนเผ่าแอชเทค ลักษณะการใช้งานคือการบีบยางซิลิโคนเพื่อให้สีด้านในกระจายออกมา 

1 2 

ภาพท่ี 66 ภาพร่างเครื่องประดับ 6 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (แหวน) 

ภาพท่ี 67 ภาพร่างเครื่องประดับ 7 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (ต่างหู) 
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 จี้รูปทรงรีที่มีปลายแหลม ซึ่งด้านในเป็นซิลิโคนยางที่บรรจุสีเรืองแสงอยู่ด้านใน ท่ี

สามารถบีบให้สีกระจายออกมาได้ โดยภาพนอกทำมาจากโลหะที่ตกแต่งด้วยลวดลายของชนเผ่า     

แอชเทค และสามารถใช้ความแหลมคมของวัสดุภายนอกนั้นใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัวได้อีก

ทางหนึ่งด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 กำไลข้อมือที่มีลักษณะเป็นยางซิลิโคนที่บรรจุสีเรืองแสงด้านใน สามารถใช้งานได้

โดยวิธีการบีบหรือกำข้อมือ เพื่อให้สีกระจายออกมาได้ 

 

ภาพท่ี 68 ภาพร่างเครื่องประดับ 8 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (สร้อยคอ) 

ภาพท่ี 69 ภาพร่างเครื่องประดับ 9 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (กำไลข้อมือ) 
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ภาพท่ี 70 ภาพร่างเครื่องประดับ 10 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (แหวนและสร้อยคอ) 

 แหวนท่ีมีลักษณะเป็นรูปทรงของดอกไม้ท่ีสามารถบานออกได้ เพื่อให้สีท่ีอยู่ด้านใน

สามารถกระจายตัวออกมาได้เมื่อแรงปะทะหรือแรงจากการบีบ 

 สร้อยคอท่ีมียางซิลิโคนทรงกลมอยู่ภายในโลหะท่ีเส้นสานกันอยู่บนบริเวณรอบ 

ลักษณะการใช้งานโดยการบีบเพื่อให้สีเรืองแสงท่ีอยู่ในยางซิลิโคนกระจายออกมา 

 

 

 

 

 

 

 สร้อยคอ 1 เป็นสร้อยคอท่ีตัวเรือนเป็นโลหะโค้งรับเข้ากับลำคอ และมียางซิลิโคน

อยู่ตรงปลายท่ีสามารถบีบเพื่อให้สีกระจายออกมาได้เมื่อต้องการใช้งาน 

 แหวนหมายเลข 2 ท่ีมีลักษณะเป็นยางซิลิโคนด้านใน และมีโลหะท่ีสานกันอยู่

บริเวณรอบนอกเพื่อเป็นการห่อหุ้มตัวยางซิลิโคนให้สามารพติดอยู่บนตัวเรือนได้ ลักษณะการใช้งาน

คือการกระจายของสีด้านในโดยแรงกระแทก เช่น การต่อย การปะทะ การบีบ 

1 
2 

1 

2 

ภาพท่ี 70 ภาพร่างเครื่องประดับ 10 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (แหวนและสร้อยคอ) 

ภาพท่ี 71 ภาพร่างเครื่องประดับ 11 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (แหวนและสร้อยคอ) 
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 สร้อยคอแบบท่ี 1 ท่ีใช้วัสดุเป็นหนังเทียมท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ โดยตรงปลายของ

สร้อยคอนั้นเป็นยางซิลิโคนท่ีหุ้มด้วยด้ายหรือไหมพรมท่ีมีความนิ่ม เพื่อให้สามารถบีบยางด้านใน

เพื่อให้สีกระจายออกมาได้ 

 สร้อยคอแบบท่ี 2 เป็นไหมพรมถักร้อยกันท้ังเส้น โดยมียางซิลิโคนอยู่ภายใน 

บริเวณด้านหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกันคือใช้แรงจากการบีบ 

 

 

 

 

 

  

 สร้อยคอแบบท่ี 1 เป็นสร้อยคอท่ีมีส่วนประกอบของโลหะและหนังเป็น

ส่วนประกอบ โดยส่วนด้านหน้าท่ีเป็นยางซิลิโคนสามารถถอดออกจากกันได้เพื่อนำมาใช้งานได้อย่าง

สะดวกมากขึ้น ลักษณะการใช้งานคือสีจะกระจายออกมาโดยแรงกระแทกหรือจากการบีบ 

 สร้อยคอแบบท่ี 2 มีลักษณะเป็นเชือก หรือไหมพรมท่ีถักร้อยกัน โดยมีนางซิลิโคน

อยู่ตรงกลางท่ีจะสามารถใช้งานได้ด้วยการบีบเพื่อให้สีกระจายออกมา 

 

1 2 

1 2 

ภาพท่ี 72 ภาพร่างเครื่องประดับ 12 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (สร้อยคอ) 

ภาพท่ี 73 ภาพร่างเครื่องประดับ 13 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (สร้อยคอ) 
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 ต่างหูแบบท่ี 1 เป็นต่างหูแม่เหล็กท่ีสามารถถอดได้ง่ายมีลักษณะเป็นไหมพรมท่ีถัก

ร้อยกัน และมียางซิลิโคนอยู่ภายใน ซึ่งสามารถถอดออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

 ต่างหูแบบท่ี 2 ใช้วัสดุเป็นด้ายหรือไหมพรมโดยด้านในมียางซิลิโคนอยู่ เป็นต่างหู

แบบเกี่ยวซึ่งสามารถใช้งานได้ด้วยการบีบเพื่อให้สีกระจายตัวออกมา 

 

 

 

 

 

 

  

 เข็มกลัดที่ทำจากวัสดุโลหะเป็นตัวเรือน และมีหนังเทียมประกอบบริเวณด้านล่าง

เพื่อให้คุณสมบัติท่ีมีความหยืดหยุ่นและคืนตัวกลับสู่รูปทรงเดิมได้ 

  โดยมียางซิลิโคนอยู่ระหว่างวัสดุหนังกับโลหะ ตกแต่งด้วยลายชนเผ่าแอชเทคและ

ขนนก ซึ่งสามารถถอดออกมาใช้งานได้เนื ่องจากเป็นแม่เหล็ก และลักษณะการใช้งานคือใช้การ

กระแทกเพื่อให้สีกระจายออกมา 

2 

1 
ภาพท่ี 74 ภาพร่างเครื่องประดับ 14 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (ต่างหู) 

ภาพท่ี 75 ภาพร่างเครื่องประดับ 15 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (เข็มกลัด) 
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 สร้อยคอท่ีสามารถถอดแยกระหว่างจ้ีกับตัวสร้อยได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ซึ่งตัวสร้อยเป็นโลหะ ตกแต่งลายชนเผ่าแอชเทคด้วยการกัดลายและลงสียาเย็น ส่วนตัวจี้ท่ีสามารถดึง

ออกมาได้นั้นประกอบไปด้วยโลหะและหนังเทียมที่ซ่อนยางซิลิโคนไว้ด้านในสามารถใช้ได้ โดยการ

กระแทกเพื่อให้สีท่ีอยู่ด้านในกระจายตัวออกมาเลอะคนร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 กำไลข้อมือท่ีสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และสามารถใช้งาน

ได้โดยการกระแทกเพื่อให้สีด้านในกระจายออกมา ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นโลหะในส่วนของตัวกำไลและตัว

เรือนของส่วนที่สามารถดึงออกมาได้ ประกอบเข้ากับหนังเทียมที่มีความยืดหยุ่น และมียางซิลิโคนท่ี

บรรจุสีเรืองแส่งซ่อนอยู่ภายใน 

ภาพท่ี 76 ภาพร่างเครื่องประดับ 16 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (สร้อยคอ) 

ภาพท่ี 77 ภาพร่างเครื่องประดับ 17 ใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือ (กำไลข้อมือ) 
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4.2 การออกแบบเคร่ืองประดับแบบ 3 มิติ 

 การออกแบบเครื่องประดับในรูปแบบ 3 มิติ เป็นการออกแบบเพื่อทดลองผลิต

ชิ้นงานตามวัสดุต่างๆก่อนการผลิตชิ้นงานจริง และเป็นการทดลองการใช้งานเพื่อหาวัสดุที่เหมาะสม

สำหรับการนำไปใช้งานจริง และเพื่อการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำสู่กระบวนการผลิตช้ินงานจริงต่อไป 

 

 

 

 

 

  
 

 วัสดุท่ีใช้เป็นวัสดุท่ีนิ่ม และสามารถยืดหยุ่นได้ คือไหมพรม โดยในบรรจุยางซิลิโคน

ท่ีใส่สีเรืองแสงไว้ ไหมพรมสามารถบีบได้ เนื่องด้วยการออกแบบท่ีเว้นช่องห่างระหว่างไหมพรมแต่ละ

เส้นจึงทำให้สีด้านในสามารถกระจายตัวออกมาได้ 

 

 

 

 

 

 

  

 ยางมัดผมท่ีใช้วัสดุผ้าสักหลาดพับซ้อนกันเป็นจีบเว้นระยะในการใส่ยางซิลิโคนและ

สามารถบีบได้ และคืนทรงกลับเป็นรูปทรงเดิมได้ เนื่องจากผ้าสักหลาดมีความยืดหยุ่นแต่สามารถคง

สภาพเดิมได้เมื่อโดยแรงปะทะหรือแรงบีบ  

ภาพท่ี 78 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (สร้อยคอ) 

ภาพท่ี 79 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (ยางมัดผม) 
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 วัสดุที่ใช้คือผ้าสักหลาดที่มีลักษณะยืดหยุ่น และสามารถกลับคืนรูปทรงเดิมได้เมื่อ

เกิดแรงบีบ หรือแรงปะทะ โดยใช้ลักษณะของการพับเป็นจีบทับซ้อนกันไปมา เว้นตรงกลางสำหรับใส่

ยางซิลิโคนท่ีบรรจุสีเรืองแสงเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เข็มกลัดที่ใช้วัสดุผ้าตาข่าย และผ้าสักหลาดผสมผสานกันที่สามารถบีบหรือใชแ้รง

ปะทะได้ แต่วัสดุยังสามารถคงรูปทรงเดิมได้ดี ผ้าตาข่ายมีลักษณะโปร่ง และมีรูสีท่ีบรรจุอยู่ด้านในจึง

สามารถกระจายออกมาได้ในขณะท่ีเกิดแรงปะทะ 

 

 

ภาพท่ี 80 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (จ้ี) 

ภาพท่ี 81 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (เข็มกลัด 1) 
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 ข้อมือท่ีทำจากวัสดุผ้าตาข่ายหรือผ้ามั้งท่ีมีความโปร่ง ซึ่งทำให้สีเรืองแสงท่ีบรรจุอยู่

ภายในสามารถกระจายตัวออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ดีด้วยการบีบ หรือการปะทะตัวคนร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เข็มกลัดช้ินท่ี 2 ท่ีใช้วัสดุหนังเทียมในการออกแบบ โดยการพับเป็นจีบลักษณะเป็น

การแผ่กระจายของรัศมีครึ่งวงกลม สามารถใช้งานโดยการบีบ เพื่อให้สารเรืองแสงที่อยู้ระหว่างจีบ

ของหนังเทียบได้กระจายออกมา 

ภาพท่ี 82 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (ข้อมือ) 

ภาพท่ี 83 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (เข็มกลัด 2) 
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 เข็มกลัดแบบท่ี 3 เป็นเข็มกลัดท่ีตัวเรือนทำจากวัสดุโลหะ ผสมผสานกับด้านล่างท่ี

จากหนังเทียมสามารถยืดหยุ่นได้ดี เนื่องจากลักษณะการใช้งานต้องใช้แรงบีบ หรือแรงปะทะเพื่อให้สี

ด้านในกระจายออกมา และวัสดุหนังเทียมก็สามารถยืดหยุ่นต่อแรงปะทะได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แหวนที่ใช้วัสดุผสมผสานระหว่างโลหะเงินตกแต่งลวดลายด้วยสียาเย็น และหนัง

เทียม ซึ่งการใช้งานสามารถชะแรงกระแทกใส่ตัวคนร้ายได้ทันที สีเรืองแสงท่ีบรรจุอยู่ภายในแหวนจะ

สามารพกระจายออกมาเลอะคนร้ายได้ 

 

ภาพท่ี 84 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (เข็มกลัด 3) 

ภาพท่ี 85 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (แหวน) 
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 ต่างหูที ่ใช้วัสดุหนังเทียมและโลหะเงินผสมผสานกัน โดยรูปทรงมีลักษณะกาง

ออกเป็นรูปวงกลมท่ีแสดงถึงรัศมีความมีอำนาจและความสง่างาม ซึ่งเป็นต่างหูแบบหนีบท่ีสามารถดึง

ออกมาใช้งานเมื่อเกิดสถานกรณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดยสีเรืองแสงท่ีซ้อนอยู่ใจ้โลหะจะกระจาย

ออกมาเมื่อเกิดแรงกระแทกหรือแรงปะทะ 

 

 

 

 

 

 

  

 เข็มกลัดขนนกเป็นชิ้นงานที่ทดลองใช้วัสดุที่จะนำไปผลิตจริงทั้งหมด คือโลหะเงิน

ตกแต่งลวดลายการตัดทอนของชนเผ่าแอชเทคด้วยเทคนิคการลงยาเย็น และการฉลุลาย การกัดลาย

ผสมผสานกับหนังเทียมที่จัดเรียงเป็นจีบและประดับตกแต่งด้วยขนนกที่ตัดทอนมาจากลักษณะของ

เครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่าท่ีให้ความรู้สึกถึงพลังอำนาจและความสง่างาม โดยลักษณะการใช้

งานคือสามารถบีบหรือปะทะเข้ากับตัวคนร้ายเพื่อให้สีเรืองแสงที่อยู่ด้านในกระจายตัวออกมาเลอะ

คนร้ายได้ 

ภาพท่ี 86 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (ต่างหู) 

ภาพท่ี 87 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (เข็มกลัดขนนก 1) 
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 การทดลองใช้วัสดุจริงในการผลิตช้ินงานเข็มกลัดขนนกแบบท่ี 2  คือการใช้เทคนิค

การกัดลายและฉลุลายลงบนโลหะและประดับตกแต่งลวดลายชนเผ่าแอชเทคด้วยการลงสียาเย็น 

ประกอบด้วยหนังเทียมท่ีนำมาตกแต่งด้านล่างของโลหะ จับจีบเป็นลักษณะของครึ่งวงกลมเพื่อแสดง

ถึงรัศมีแห่งความมีพลังอำนาจท่ีตัดทอนมาจากเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่าท่ีมีลักษณะเป็นครึ่ง

วงกลมเช่นกัน โดยมีการเพ้นท์ลายขนนกตกแต่งบนหนังเทียม โดยลักษณะการใช้งานสามารถใช้บีบ

หรือกระแทกใส่ตัวคนร้ายสีเรืองแสงท่ีบรรจุอยู่ภายในจะกระจายตัวออกมาเลอะคนร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88 การออกแบบเครื่องประดับแบบ 3 มิติเพื่อทดลองใช้งานจริง (เข็มกลัดขนนก 2) 
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4.3 การทดลองการใช้งานชิ้นงานการออกแบบ 3 มิติ 

 จากกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ ในรูปแบบต่างๆที่เน้นลักษณะการ

ใช้ท่ีสามารถบีบได้ เพื่อให้สีท่ีอยู่จุอยู่ภายในสามารถกระจายตัวออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ ด้วยแรงกระ

ปะทะ เช่นการบีบ การใช้แรงปะทะ แรงกระแทก ด้วยวัสดุต่างๆที่ได้ทดลองผ่านกระบวนการใช้งาน

ดังนี้  

  

 

 

 

 

  

 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงประเภทผงด้วยเทคนิคการใช้แรงปะทะ

ด้วยการบีบ ด้วยวัสดุผ้ามุ้ง หรือผ้าตาข่าย ซึ่งเป็นวัสดุท่ีโปร่ง และสามารถยืดหยุ่นได้ 

 

 

  

 

 

 

 

  

 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงประเภทผงด้วยเทคนิคการใช้แรงปะทะ

ด้วยการบีบ ด้วยวัสดุผ้าสักหลาด ซึ่งเป็นผ้าท่ีมีลักษณะอยู่ทรง ยืดหยุ่นและกลับคืนรูปแบบเดิมได้ 

ภาพท่ี 89 การทดลองการกระจายตัวของสารเรืองแสงด้วยวัสดุผ้ามุ้ง หรือผ้าตาข่าย 

ภาพท่ี 90 การทดลองการกระจายตัวของสารเรืองแสงด้วยวัสดุผ้าสักหลาด 
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 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงประเภทผงด้วยเทคนิคการใช้แรงปะทะ

ด้วยการบีบ ด้วยวัสดุผ้าสักหลาด ผสมผ้ามุ้งหรือผ้าตาข่าย ท่ีรวม 2 คุณสมบัติเข้าด้วยกัน ท้ังผ้ามุ้งตา

ข่ายที่มีลักษณะโปร่งสารเรืองแสงชนิดผงสามารถกระจายตัวได้ดี และผ้าสักหลาดที่ให้ความยืดหยุ่น 

สามารถคืนตัวเป็นทรงเดิมได้ ด้วยการใช้เทคนิคการปะทะด้วยการบีบเพื่อให้ผงสีเรืองแสงท่ีอยู่ด้านใน

กระจายออกมาได้ 

 

  

 

 

 

  

 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงประเภทผงด้วยเทคนิคการใช้แรงปะทะ

ด้วยการบีบ ด้วยวัสดุหนังเทียม ท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น สามารถคืนทรงเดิมได้เมื่อบีบหรือเกิดแรงปะทะ 

และเป้นวัสดุท่ีกันน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ เนื่องจากการใช้สารเรืองแสงเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อ

ขอความช่วยเหลือนั้นสามารถใช้งานซ้ำได้ โดยการนำช้ินงานท่ีใช้งานแล้วมาล้างเพื่อทำความสะอาดสี

ท่ีเลอะติดอยู่กับเครื่องประดับออกได้ และสามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ เพียงแค่บรรจุสารเรืองแสง

เข้าไปใหม ่
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 การทดลองการกระจายของสารเรืองแสงประเภทผงด้วยเทคนิคการใช้แรงปะทะ

ด้วยแรงกระแทก ที่สามารถกระแทกใส่ตังคนร้ายได้ทันที สีที่บรรจุอยู่ภายในจะสามารถกระจายตัว

ออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ ด้วยวัสดุหนังเทียมที่มีลักษณะยืดหยุ่น สามารถคืนทรงเดิมได้เมื่อบีบหรือ

เกิดแรงปะทะ และเป็นวัสดุท่ีกันน้ำสามารถทำความสะอาดได้ 

 

4.4 สรุปการออกแบบและทดลองเคร่ืองประดับสู่การผลิตชิ้นงานจริง 

 เครื่องประดับท่ีใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากชนเผ่า       

แอชเทคนั้น ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การนำลวดลายของชนเผ่าแอชเทค ท้ังการตัดทอนลวดลาย

จากรูปทรงของเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า ลวดลายของสัญลักษณ์การนับเวลาจาก AZTEC 

CALENDAR ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การนับเวลาท่ีเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวแอชเทค ซึ่งนำลวดลาย

มาตัดทอน และประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ในเรื่องการต่อสู้เพื่อป้องกันอาณา

เขตของชนเผ่าแอชเทค ซึ่งเป็นวิธีการล่าตัวผู้มาบุกรุกพื้นแผ่นดินโดยการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเป็น

การระบุตัวตนว่าใครคือคนร้ายหรือผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อนำตัวไปบูชายัญต่อเทพเจ้าต่อไป ใน

การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ยังรวมถึงการเพนท์สี ทาสีที่ตัวเพื่อเป็นการแบ่งชนชั้นของหัวหน้า ขุนนาง 

และชาวบ้านต่างๆ  และได้มีการวิเคราะห์ตำแหน่งการสวมใส่เครื่องประดับที่นิยมทั้งในสมัยชนเผ่า  

แอชเทค และในสมัยปัจจุบันที่สอดคล้องกัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ

เครื่องประดับเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งจากการออกแบบได้ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ท้ังลวดลาย และสัญลักษณ์ต่างๆของชาวแอชเทคท่ีสำคัญ เพื่อนำมาตัดทอนและประยุกต์ใช้

ในเหมาะสมกับงาน และกระบวนการทดลองต่างๆท่ีสอดคล้องกับการขอความช่วยเหลือในปัจจุบัน  
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โดยในการออกแบบเครื่องประดับนี้ได้นำเอาการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการระบุตัวตน

เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อเกิดภัยอันตรายกับผู้หญิง ซึ่งอย่างน้อยก็สามารถทำให้คนร้ายท่ีตกใจแล้ววิ่ง

หนียังหลงเหลือร่องรอยหลักฐานที่ชี ้ชัด ระบุตัวได้ว่าใครคือคนร้ายที่ก่อเหตุ โดยเครื่องประดับนี้

ออกแบบโดยผสมผสานกับลวดลายชนเผ่าที่ตัดทอนให้ดูทันสมัย โดยใช้วัสดุโลหะที่แสดงถึงความ

แข็งแกร่งและหนังเทียมท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ รวมถึงการใส่สีเข้าในเครื่องประดับโดยใช้ยางซิลิโคนเป็น

ตัวรองรับสี และซ่อนไว้ในเครื่องประดับท่ีสามารถดึงออกมาใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุ โดยในการออกแบบ

เครื่องประดับ แบบ 3 มิตินั้นได้มีการทดลองการเลือกใช้วัสดุท่ีหลากหลาย ท้ังวัสดุท่ีทำจากไหมพรม 

หนังเทียม ผ้าชนิดต่างๆ ยางซิลิโคน หรือแม้กระทั่งโลหะ และยังมีวิธีการทำทดลองการใช้งาน เพื่อ

ทดลองและศึกษาหาวัสดุที ่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานจริง ที่มีคุณสมบัติที ่เหมาะสม เช่น 

สามารถยืดหยุ่นได้ สามารถบีบเพื่อให้สารเรืองแสงด้านในกระจายตัวออกมาเลอะคนร้ายได้ และ

สามารถล้างทำความสะอาดได้ จากกระบวนการวิเคราะห์และทดลองดังกล่าวเพื่อให้ได้แนวทางสู่

ขั้นตอนการผลิตช้ินงานจริงต่อไป 

 

4.5 แนวทางในการเลือกใช้วัสดุเพื่อนำสู่กระบวนการผลิตชิ้นงานเคร่ืองประดับ 

ในการออกแบบเคร ื ่องประดับเพื ่อใช้ป ้องกันตัวสำหรับผู ้หญิงน ั ้น เป็นออกแบบ

เครื ่องประดับที ่ผ่านกระบวนการทดลอง ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบ

เครื่องประดับผ่านแบบร่าง 3 มิติ และได้มีการทดลองเพื่อเป็นการเปรียบเทียบวัสดุและเป็นแนวทาง

ในการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมต่อไป  
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4.5.1 ผ้าสักหลาด เป็นผ้ายอดฮิตที่นิยมนำมาเป็นอุปกรณ์งานฝีมือมากมาย ผ้าสักหลาดมี
คุณสมบัติพิเศษนะครับ เป็นผ้าท่ีผลิตจากใย Acrylic เมื่อตัดด้วยกรรไกรแล้วขอบจะไม่รุ่ย สามารถรีด
ให้เรียบด้วยเตารีดท่ัวไป ติดกาวได้ สามารถเย็บซ้อนกันได้ ส่วนการเก็บรักษา และทำความสะอาดผ้า
สักหลาด ก็แค่เก็บใส่ถุงให้มิดชิดอย่าให้ฝุ่นเกาะ ถ้ามีฝุ่นเกาะให้ใช้นิ้วมือดีดไปที่ผ้าฝุ ่นจะกระจาย
ออกมา อย่าใช้มือหรือไม้ปัดขนไก่ เพราะฝุ่นจะเกาะแน่นและผ้าจะสกปรกมากยิ่งขึ้น ถ้าเป็นชิ้นงาน 
อย่าให้ถูกเสียดสีเพราะผ้าจะเป็นขุยได้ง่าย 

ข้อดีของผ้าสักหลาด 

- ขอบของผ้าไม่หลุดรุ่ย เวลาทำงานฝีมือจึงไม่จำเป็นต้องเย็บขอบผ้า  
- ด้วยสมบัติของเนื้อผ้าสักหลาดจะมีความสวยงามน่ารักในตัวอยู่แล้ว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีโดดเด่น  

ต่างจากผ้าประเภทอื่นๆ 
ข้อเสียของผ้าสักหลาด 

- เมื่อถูกเสียดสีมากๆ ผ้าจะเป็นขุย ดังนั้นจึงไม่สามารถซักและขยี้แรงๆได้ แต่ถ้าเปื้อน        
เพียงเล็กน้อยสามารถแช่น้ำและขัดเบาๆได้ 

- ไม่ค่อยมีลวดลายให้เลือกมากนัก ส่วนใหญ่นิยมเป็นสีพื้นแต่ร้านเรานำเข้าจากเกาหลี  
ซึ่งมีลายสวยๆมากมาย 
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4.5.2 ไหมพรม แบ่งเป็นสองประเภทก็คือ ธรรมชาติและไหมสังเคราะห์ เป็นไหมท่ีเอามาถัก

ทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม  มีหลากหลายสีให้เลือกตามใจชอบ ไหมพรมมีความอ่อนนุ่มและความฟูต่างกัน

ออกไปมีให้เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อ และมีประโยชน์มากมาย ถ้าเอามาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มจะให้

ความอบอุ่นได้เป็นอย่างดี หรือนำเอาไปทำผ้าพันคอก็ได้แต่ส่วนมากจะนิยมนำเอาไปทำเครื่องนุ่งหม่

และของชำร่วย เช่น ถักเส้ือ ผ้าพันคอ ตุ๊กตา ของใช้เด็กอ่อน กระเป๋า เป็นต้น  และในอีกด้านมุมมอง

หนึ่งคือการเลือกซื้อเป็นของฝากหรือของขวัญนั่นเอง  การถักเป็นงานประดิษฐ์และจะต้องใช้ความ

ปรานีตในการถักเพื่อให้งานออกมาสวยมมีคุณภาพและสามารถขายได้  

 

 

 

 

 

 

 

  

           4.5.3 หนังเทียม เป็นสารสังเคราะห์ท่ีถูกนำมาทำให้มีลักษณะคล้ายหนังแท้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ  1)  หนังเทียมประเภทเลียนแบบหนังแท้ หมายถึงหนังเทียม ท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ใน

ลักษณะงานเช่นเดียวกันกับหนังแท้ ซึ่งส่วนมากจะพบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ 

ถ้าเป็นหนังแท้จะมีราคาแพงมาก จึงจำเป็นต้องทำด้วยหนังเทียมเพื่อให้มีราคาถูกกว่า 

2)  หนังเทียมประเภททดแทนหนังแท้ หมายถึงหนังเทียมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับ

งาน ซึ่งถ้าใช้หนังแท้จะต้องสิ้นเปลืองมากหรือปริมาณของหนังแท้ไม่เพียงพอกับความต้องการของ

ท้องตลาด ข้อดีของหนังเทียม คือ มีราคาถูกกว่าหนังแท้ ทนแดด และความชื้นมากกว่าหนังแท้ มี

พื้นผิวสม่ำเสมอ ไม่เสียเศษ ไม่ต้องเลือกตำแหน่งท่ีจะตัดใช้งาน และดูแลรักษาง่าย 
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4.5.4 โลหะประเภทเงิน  เงินเป็นโลหะเสถียรมีสมบัติอยู่ระหว่างกลางของทองแดงและ

ทองคำ สามารถตีแผ่และดึงเป็นเส้นได้ เงินบริสุทธิ์สามารถนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี สำหรับ

เครื่องใช้ท่ีทำด้วยเงินผิวจะกลายเป็นสีดำได้ง่าย เนื่องจากเงินจะทำปฏิกิริยากับกำมะถันในอากาศใน

การทำเครื่องประดับจะต้องผสมทองแดงเข้าไปด้วย เพื่อให้เนื้อเงินมีความแข็งแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

เงินได้ถูกนำไปใช้ในการทำสารประกอบเคมีมากท่ีสุด เงินมีความไวแสงดีมากจึงถูกนำไปใช้ในการทำ

เหรียญ ฟิล์มถ่ายรูป และเครื่องประดับ เป็นต้น การค้นพบโลหะเงินนั้นมนุษย์รู้จักโลหะเงินมาต้ังแต่

สมัยโบราณ มีหลักฐานว่ามีการพบโลหะเงินหลังทองคำและทองแดง ชาวอียิปต์ให้สัญลักษณ์ครึ่ง

วงกลมแก่เงิน เพื่อแสดงว่าเงินเป็นโลหะท่ีมีความสมบูรณ์แบบรองจากทองคำ ประเทศท่ีทำเหมืองแร่

ผลิตโลหะเงินได้แก่ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปรู และสาธารณรัฐรัสเซีย 
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             4.5.5 โลหะประเภททองเหลือง  เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ

เทียมนั้นเป็นโลหะผสมของทองแดงกับสังกะสี และมีการเติมธาตุเจือต่างๆ (Alloying Element) เข้า

ไปเพื่อปรับปรุงสมบัติด้านต่างๆ เช่นสมบัติทางกลไกล ความมีสีสัน การขึ้นรูปและการหล่อขึ้นรูปเป็น

ต้นโลหะทองเหลืองหรือโลหะทองแดงผสมสังกะสีนั้น สังกะสีสามารถละลายในทองแดงในลักษณะ

สารละลายของแข็ง (Solid Solution) ปริมาณสังกะสีที่ละลายได้สูงสุด 39% และถ้าผสมสังกะสี

มากกว่านี้จะได้สารประกอบเชิงโลหะระหว่างทองแดงกับสังกะสีอีกหลายชนิด ซึ่งมีผลทำให้เกิดความ

ต้านแรงดึงความแข็ง ความยืดและความต้านทานการกัดกร่อน ตลอดจนสีของทองเหลืองเปล่ียนแปลง

ไปตามปริมาณของสังกะสีที ่ผสม ในอุตสาหกรรมการผลิตทองเหลืองทั่วๆไป จะแยกมาตรฐาน

ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ประเภทรีดเป็นแท่ง หรือแผ่น (Wrought Copper Alloy) กับอีกกลุ่มหนึ่งจะ

เป็นประเภทหล่อ (Cast Copper Alloy) ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะแยกชั้นคุณภาพตามปริมาณของสังกะสท่ีี

ใช้ในการผสมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

           4.5.6 ยางซิลิโคน  เป็นสารโพลิเมอร์ซึ่งเตรียมจากวัตถุดิบธรรมชาติคือ ทรายและเมธานอล 

ในภาวะอุณหภูมิสูง เมื่อผสมกับตัวเช่ือมสารโพลิเมอร์เข้ากับตัวเร่งปฏิกริยา ก็จะเกิดปฏิกริยาเปล่ียน

สถานะเป็นของแข็ง ยืดหยุ่นและเหนียว มีสมบัติในเรื ่องของ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความ

ต้านทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance) และความเสถียร (Stability) ท่ีอุณหภูมิสูง แต่บ่อยครั้ง

ที ่สมบัติเหล่านี้มักไม่สามารถนำมาใช้ให้เป็นที่พอใจได้ เนื ่องจากการมีสมบัติพื ้นผิวที่ไม่ชอบน้ำ 

(Hydrophobic Surface Property) ของซิลิโคน ทำให้การใช้งานยางซิลิโคนในลักษณะของสีและกาว

ทำได้ยาก เนื่องจากซิลิโคนมีพลังงานพื้นผิวต่ำและพื้นผิวมีความเหนียวและมีไฟฟ้าสถิต 

ซั  ลั  โคนยาง

ภาพท่ี 99 ซิลิโคนยาง 
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            ข้อดีของยางซิลิโคน   

 ความหนืดของซิลิโคน ถ้ายางซิลิโคนหนืดมากข้อดีคือความหนาของช้ันแม่พิมพ์จะ

หนาขึ้น และแม่แบบจะเสร็จเร็วขึ้นในขึ้นตอนการทำแม่พิมพ์แบบ 

 ความแข็งของซิลิโคน คือความทนทานยิ่งค่าความแข็งแรงมาก ยิ่งสามารถใช้งานได้

บ่อย และสามารถใช้งานได้จำนวนครั้งท่ีมากขึ้น 

 ความสามารถในการยืด เนื้อยางซิลิโคนสามารถยืดหยุ่นได้ถึง 300% คือสามารถ

ยืดได้ 3 เท่าเมื่อเทียบกับวัสดุยืดหยุ่นชนิดอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           4.5.7 ผ้ามุ้งหรือผ้าตาข่ายแบบนิ่ม  มีคุณสมบัติท่ีโปร่งแสง นิ่ม และสามารถยืดหยุ่นได้ดีซึ่ง

เหมาะสมสำหรับการนำไปทำเป็นส่วนประกอบของงานออกแบบเครื่องประดับในส่วนของการรองรับ

ลูกยางซิลิโคนที่บรรจุสีไว้ภายใน เพราะด้วยสมบัติของผ้ามุ้งแล้ว สีเรืองแสงที่อยู ่ภายในซิลิโคน

สามารถกระจายออกมาได้เมื่อได้รับแรงกระแทกหรือแรงปะทะ แรงบีบ 

 

 

ภาพท่ี 100 ผ้ามุ้งผ้าตาข่ายแบบนิ่ม 
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            4.5.8 การเลือกใช้วัสดุ 

 วัสดุท่ีนำมาทดลองการใช้งานท้ังหมดมีคุณสมบัติท่ีต่างกัน ท้ังข้อดี และข้อเสีย และ

จากการทดลองพบว่าวัสดึท่ีเหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบนั้น ต้องเป็นวัสดุท่ี

ยืดหยุ่น  นิ่ม สามารถบีบหรือใช้แรงปะทะแรงกระแทกได้ โดยท่ีตัววัสดุสามารถยืดหยุ่นและคืนตัวได้ 

และเป้นวัสดุท่ีสามารถล้างทำความสะอาดได้ เนื่องจากในการใช้งานเครื่องประดับจะต้องมีการเลอะสี

และต้องสามารถล้างทำความสะอาดได้ เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ในส่วนประกอบของช้ินงานท่ีต้องการ

ความยืดหยุ่นใช้ในการบรรจุสารเรืองแสงจึงเลือกใช้เป็นซิลิโคนยางหล่อเป็นทรงกลม และใช้ไหนพรม

ตกแต่งลวดลายด้านนอก วัสดุท่ีใช้ห่อหุ้มตัวยางซิลิโคนช้ันนอกใช้วัสดุหนังเทียม และ ผ้าตาข่ายแบบ

นิ่ม ที่สามารถยืดหยุนและคืนทรงกลับสู่สภาพเดิมได้ และสามารถล้างทำความสะอาด หรือเช็ดทำ

ความสะอาดได้ ส่วนตัวเรือนต้องเป็นวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน จึงเลือกเป็นวัสดุโลหะประเภททองเหลือง

ที่เป็นส่วนประกอบที่นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยวิธีการกัดลาย และฉลุลายต่อไป 

ก่อนนำไปชุบเงินเพื่อความสวยงาม ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ต่อไป 

 

4.6 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน 

4.6.1  การฉลุลายทองเหลือง 

วิธีท่ีใช้ในการทำเครื่องประดับมีหลายวิธ๊ท่ีใช้กันแพร่หลายและสามารถทำใช้ได้ไม่

ยุ่งยาก ได้แก่ วิธีฉลุ วิธีบัดกรี วิธีหล่อโดยใช้แม่พิมพ์จากปูนพลาสเตอร์และจากถ่าน เป็นต้น วิธีฉลุ

เป็นขั้นเริ่มต้นของการทำเครื่องประดับโดยใช้วัสดุท่ีเป็นโลหะ วิธีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของ

การทำเครื่องประดับอย่างง่ายๆ การออกแบบเครื่องประดับแบบฉลุนี้ ควรเอาลวดลายท่ีโปร่ง เห็น

ความเด่นชัดของรูป และพื้นลาย ระหว่างลวดลาย และพื้นต้องมีความสัมพันธ์กัน การออกแบบ 

ผู้ออกแบบต้องต้ังจุดหมายไว้ก่อน ว่าจะให้เครื่องประดับนั้นเป็นอะไร ใช้สำหรับประดับส่วนไหนของ

ร่างกาย หลังจากกำหนดได้แล้วจึงเริ่มออกแบบวิธีทำเครื่องประดับด้วยวิธีฉลุ 
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ขั้นตอนการฉลุลายทองเหลือง 

1)  กำหนดลักษณะงานที ่ออกแบบว่าจะทำเป็นเครื ่องประดับอย่างไร เช่น       

เข็มกลัด จ้ีห้อยคอ หรือสร้อยต่างๆ 

2)  ออกแบบลวดลายให้โปร่ง คำนึงถึงความสัมพันธ์ของรูปทรงและลวดลาย

ทั้งหมด ควรลงสี น้ำหนักแตกต่างระหว่างรูป และลวดลายอย่างชัดเจน ถ้าจะฉลุเฉพาะโครงสร้าง 

รอบนอก ไม่เน้นลวดลายภายในควรให้รูปทรงมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีว่างให้มาก 

3)  ลอกลายทั้งหมดด้วยกระดาษลอกลาย ใส่น้ำหนักดำขาวระหว่างรูปและพื้นท่ี

ให้ชัดเจน เพื่อความคมชัดของลาย 

4)  นำแผ่นกระดาษลอกลายปะติดบนแผ่นโลหะ ใช้กาวยางน้ำทาปะติด จะใช้กาว

ชนิดอื่นก็ได้แต่กาวยางน้ำจะลอกออกง่ายกว่ากาวชนิดอื่น 

5)  เจาะรูลวดลายด้วยสว่านมือ และใส่ใบเลื่อยในรูเจาะ ฉลุลวดลายภายในให้

เสร็จก่อนแล้วจึงจะเล่ือยฉลุโครงรอบนอก 

6)  ขัดผิวโลหะด้วยกระดาษทราย ตามลำดับจากหยาบไปหาละเอียด และขัดด้วย

กระดาษขัดเงา หลังจากขัดด้วยกระดาษ ขัดเงาแล้วให้ขัดซ้ำด้วยยาดินเหลืองและยาดินแดง ใช้เครื่อง

ขัดไฟฟ้าและหัวขัดสักหลาดขัดจนผิวโลหะขึ้นเงา 

7)  ขัดขอบโลหะด้วยตะไปและกระดาษทราบน้ำจนกว่าจะเรียบ 

ภาพท่ี 101 การฉลุลายทองเหลือง 
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ส่ิงท่ีควรระวังในการฉลุโลหะ  

1)  ลวดลายท่ีฉลุต้องชัดเจนไม่ลบเลือนได้ง่าย 

2)  ติดลวดลายกระดาษกับแผ่นโลหะให้สนิท ก่อนท่ีจะนำมาฉลุต้องรอให้กาวแห้ง

สนิทจะได้ไม่หลุดง่าย การท่ีลายหลุด จะทำให้ได้ลายท่ีไม่ชัดเจน เป็นผลให้รอยฉลุไม่ตรงกับลาย 

3)  ใช้สว่านเจาะนำก่อนใส่ใบเอยทุกครั้ง อย่าใช้ตะปูตอกนำ ขณะเปล่ียนใบเล่ือย 

เล่ือนแผ่นโลหะไว้ด้านบนสุด ต้ังแนว คันใบเล่ือยในท่านอน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=h_f0hqqKJ7k 

          

           4.6.2 กัดลายโลหะ  

ลวดลายที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดขึ้นมานั้น นับเป็นความคิดของมนุษย์ที ่แฝงไว้ด้วย

ศิลปวัฒนธรรมอันประณีต งดงาม ละเอียดอ่อน บ่งบอกถึงประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิด

เอกลักษณ์ของชุมชน เช้ือชาติของบุคคลในแต่ละสังคม และเป็นส่ือท่ีสามารถศึกษาถึงชีวิต วัฒนธรรม

ประเพณี ในเชิงประวัติศาสตร์ได้ทางหนึ่ง ถึงจะมีความแตกต่างในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและ

คุณลักษณะของลวดลายที่แตกต่างกันในช่วงเวลา ยุคสมัยและสมัยนิยมก็ตาม ตัวลวดลายเองก็

สามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตชุมชนนั้นๆได้ 

ภาพท่ี 102 เทคนิคการกัดลายโลหะ 
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ลายและลวดลายที่นำมาใช้ในการสร้างงานโลหะประณีตนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะ

งานที่ใช้ เช่นรูปทรงของวัตถุเป็นรูปทรงอย่างใด ใช้งานอะไร หรือสำหรับบุคคลว่าเป็นบุคคลใดมี

ความสำคัญอย่างไร เช่นถ้าเป็นของใช้ ก็อาจใช้ลักษณะเป็นลายดอกไม้ ใบเทศ รูปเทพนม หรือรูปสัตว์

ถ้าเป็นของที่ระลึกอาจใช้ลักษณะสำคัญของตัวบุคคล หรืออาจเป็นภาพเล่าเรื่องราวธรรมชาติที่ช่าง

ประทับใจ แต่ส่วนมากลักษณะลวดลายท่ีนำมาใช้ในการสร้างงานโลหะนั้นมักจะประกอบไปด้วย ลาย

กระจังต่างๆ เช่น กระจังตาอ้อย กระจังเจิม กระจังใบเทศ กระจังปฏิญาณ กระจังรวน 

การกัดลายโลหะนั้นจำแนกได้เป็นสองลักษณะงานด้วยกัน คือ การสลัก  - ดุน

ลวดลายลงไปบนตัวชิ้นงานหรือตัวภาชนะโดยตรง เช่น ลวดลายบนพาน โต๊ะ หรือขันโตกกลม ขันน้ำ 

กระโถน คนโท หีบ กล่องต่าง ๆ ที่มีรูปทรงสามมิติ คือมีความกว้าง ความยาว ความสูง เป็นงาน

ลอยตัวกับลวดลายประดับช้ินงาน หมายถึงการสลัก - ดุน บนวัสดุแผ่นเรียบแล้วจึงนำไปประกอบเป็น

ทรงหรือประดับตกแต่งเป็นส่วนประกอบกับงานอื่น หลังจากได้ออกแบบลวดลายดุนเรียบร้อยแลว้ก็

นำแบบไปทาบและวัดบนแผ่นโลหะและตัดแบ่งมาตามขนาดของแบบ ต่อจากนั้นก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานสลักดุนทำการเคี่ยวชัน เทลงในภาชนะ (กรณีสร้างงาน

ในตัวชิ้นงาน) หรือกระบะ ติดโลหะ ติดแบบลายด้วยกาวเมื่อกาวแห้งก็ลงมือสลักลายเส้น เมื่อสลัก

ลายเส้นเสร็จ ก็ใช้ความร้อน เผาแผ่นโลหะออกจากชัน ต่อจากนั้นก็นำแผ่นโลหะไปล้าง ทำความ

สะอาด ด้วยน้ำกรดเจือจาง และล้างน้ำธรรมดา แล้วนำมาเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง ต่อจากนั้นก็นำไป

เข้าชันใหม่อีกครั้งโดยการพลิกด้านตรงข้ามกับการสลักครั้งแรก แล้วลงมือดุนนูนตามร่องลายเส้นจน

ทั่วทั้งตัวลาย เผาออกจากแผ่นชัน ทำเหมือนครั้งแรกทุกขั้นตอน ต่อจากนั้นก็นำมาเคาะเก็บพื้นให้

เรียบร้อยด้วยส่ิวและค้อนเก็บรูปและนำไปเข้าชันอีกครั้ง โดยการพลิกด้านท่ีดุนนูนขึ้นด้านบนแล้วใช้

ส่ิวย้ำเส้นและลูบลายตกแต่งตัวลายและผิวของตัวลายให้เรียบร้อย ถ้าลายท่ีดุนนูนรูปโครงสร้างยังไม่ดี

หรือยังไม่ถูกต้องตามลักษณะของรูปแบบ ก็ให้ทำกลับไปกลับมา ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จนกว่าได้ลายท่ีดีพร้อมตามรูปแบบท่ีต้องการ  

4.6.3 การลงสียาเย็น 

การลงสียาเย็น ซึ่งการลงยาคือการตกแต่งของใช้ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็น

โลหะให้มีความสวยงาม มีสีสันมากขึ้น โดยใช้น้ำยาเคลือบใสผสมกับสีที่ได้จากโลหะ พอให้เหนียว 

หยดลงบนโลหะที่เราต้องการ แล้วนำเอาไปอบที่อุณหภูมิ 470 องศาเซลเซียส น้ำยาเคลือบใสกับสี

ของโลหะก็จะเกิดการแข็งตัว ผู้ผลิตสามารถหยดน้ำยาลงในร่องต่างๆ ตามลวดลายที่กำหนดไว้ได้   
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พอเกิดการแข็งตัวต้องถูพื้นผิวของน้ำยาท่ีเคลือบออกท่ีละเล็กทีละน้อย จนมองเห็นเส้นของโลหะเดิม

แล้วจึงนำโลหะนั้นมาทาหรือชุบต่อไป เทคนิคการลงยานั้นเป็นเทคนิคที่สร้างความสวยงามให้กับ

เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยเฉพาะจะได้รับความนิยมในเรื่องของเครื่องประดับและยังช่วยให้เครื่องประดับ

หรือของใช้ต่าง ๆ มีความทนทานต่อการขีดข่วนด้วย และที่สำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของหรือ

ช้ินงานนั้น ๆ ให้มีมูลค่าสูงขึ้นเทคนิคการลงยามี 3 ชนิด  

1) ชนิดโปร่งแสง แสงสามารถทะลุผ่านตัววัตถุได้  

2) ชนิดทึบแสง ชนิดนี้เป็นแบบทึบแสง แสงไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุได้ 

3) เป็นการลงยาประกายคล้ายโอปอล จะเป็นลักษณะสีท่ีเหลือบไปมาคล้ายอัญมณี 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 การเลือกใช้สีในงานออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสีที่ได้จากการวิเคราะห์ในเรื่อง

ของการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆของชาวแอชเทค ซึ่งชาวแอชเทคนั้นใช้สีท้ังในการทาตีวเพื่อระบุตัว

คนร้ายเพื่อจับมาเป็นเชลย ใช้สีในการทาตัวหรือเพ้นท์ลงบนผิวหนัง เพื่อแสดงถึงตำแหน่งหรือบ่งบอก

ชนช้ันในชนเผ่าแอชเทค ซึ่งสีท่ีใช้จะเป็นสีท่ีได้จากธรรมชาติ เช่นสีเขียวอมฟ้า หรือสีเขียวเทอร์ควอย์ท่ี

เป็นสีของเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่าของชาวแอชเทค สีเหลืองขม้ิน หรือแม้กระท่ังสีแดงสด

อย่างเลือด ซึ่งเช่ือกันว่าถ้านำเลือดจากการบูชายัญมาทาให้แก่เด็กทารกจะเกิดความสิริมงคล 

ภาพท่ี 103 การลงสียาเย็น 
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 4.6.4 การหล่อซิลิโคนยาง 

ขั้นตอนการหล่อยางซิลิโคนมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  คัดเลือกขนาดบล็อค บล็อกที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ยางมี 2 ชนิด ได้แก่ บล็อก

เด่ียวและบล็อกคู่ ซึ่งในอดีตนิยมใช้บล็อกคู่ บล็อคเป็นอุปกรณ์ท่ีช่างสามารถทำขึ้นใช้เองได้ เพื่อความ

เหมาะสมของขนาดแม่พิมพ์ยาง 

2)  ตัดแผ่นยาง การตัดแผ่นยางใช้บล็อกในการตัด โดยต้องตัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

3)  วางแผ่นยางและแม่พิมพ์ลงในบล็อก โดยวางแผ่นยางเรียงซ้อนกันจนกระท่ัง

หนาประมาณครึ่งหนึ่งของบล็อก จากนั้นจึงวางต้นแบบและจุกทองเหลืองหรือก้าน (Sprue Former) 

ให้อยู่ด้านล่างลงในบล็อค และวางแผ่นยางซ้อนทับต้นแบบจนเต็มบล็อก ในการวางแผ่นยางลงใน

บล็อกนี้ หากต้องการแม่พิมพ์ยางแบบฉีกต้องติดแผ่นยางสำหรับทำบล็อก ซึ่ งมีขนาด 0.5x0.5 

เซนติเมตร จำนวนประมาณ 6–8 ช้ิน โดยติดลงบนแม่พิมพ์ส่วนล่วง ให้ห่างจากขอบของแม่พิมพ์ 0.5 

เซนติเมตรขึ้นไปในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ มุมทั้ง 4 พิมพ์และรอบๆ ต้นแบบ นอกจากนี้แผ่นยางที่ติด 

บล็อกแล้วยังต้องนำมาฉีดเคลือบสเปรย์ซิลิโคนและแป้งฝุ่น เพื่อสร้างฟิล์มป้องกันไม่ให้แม่ส่วนบนและ

ล่างติดกัน 

4)  บรรจุแผ่นยางลงในบล็อก ก่อนบรรจุยางลงในบล็อกต้องทำความสะอาดแผ่น

ยางเสียก่อน จากนั้นจึงอัดแผ่นยางให้เต็มบล็อกและไม่ให้เกิดรอยแยกในบล็อก หากใส่ยางน้อยเกินไป

จะทำให้เกิดฟองอากาศในแม่พิมพ์ยาง 

ภาพท่ี 104 สีท่ีเลือกใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ 
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5)  อบยาง การอบยางในต่างประเทศจะใช้เตาอบอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ

อัตโนมัติ แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เวลา อุณหภูมิ และแรงกดอัดยาง ผู้ใช้ต้องกำหนดเองตาม

ประสบการณ์ 

6)  การตัดยาง ในการผ่าแม่พิมพ์ยางต้องอาศัยมีดซึ่งมีความคมเช่นเดียวกับมีด

ผ่าตัด โดยผ่ายางจากส่วนบนไปยังส่วนล่างของยางจนกระท่ังไปถึงต้นแบบ ท้ังนี้เพื่อความสะดวกขณะ

ผ่ายางให้ใช้เหล็กสำหรับยึดการผ่าในการง้างยางออกให้กว้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 105 การหล่อแม่พิมพ์ซิลิโคนยางทรงกลม 

ภาพท่ี 106 การแกะพิมพ์ซิลิโคนยาง 
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             4.6.5 การทำลวดลายบนซิลิโคนยาง 

 ยางซิลิโคนมีลักษณะเป็นยางที่มีผิวมันวาว และไม่สามารถเพ้นท์หรือวาดลวดลาย

ลงบนผิวยางซิลิโคนได้ ในการทำลวดลายบนผิวยางซิลิโคนนั้นจึงใช้วิธีการถักเชือกไหมพรมเป็น

ลวดลายสามเหลี่ยมสลับฟันปลา และประดับด้วยลูกปัดเพื่อความสวยงาม ซึ่งลวดลายที่นำมาใชเ้ป็น

ลายของซิลิโคนยางนั้นได้วิเคราะห์จากลวดลายสามเหลี่ยมซึ่งเป็นแฉกรัศมีของพระอาทิตย์ ซึ่งเป็น

ลายสัญลักษณ์การนับเวลของชนเผ่าแอชเทค ท่ีนำมาตัดทอนดัดแปลงเป็นลวดลายของซิลิโคนยาง 

 

 

 

 

 

 

  

           

 4.6.6  การทดลองประกอบชิ้นงาน 

          ในการสร้างชิ้นงานเครื่องประดับ ซึ่งผ่านกระบวนการทอลองทั้งเรื่องวัสดุ และการ

ทดลองในเรื่องของการใช้งานมาบ้างแล้ว ซึ่งในการผลิตช้ินงานเครื่องประดับจริงนั้นก็ได้มีการทดลอง

ในการประกอบช้ินงานเพื่อความถูกต้องเหมาะสมของตำแหน่งในการสวมใส่ และเพื่อความเหมาะสม

ในการใช้งาน ซึ่งในการทดลองประกอบชิ้นงาน ทำให้เห็นข้อบกพร่องในชิ้นงาน และสามารถแก้ไข

ปรับเปล่ียนได้ก่อนนำสู่กระบวนการประกอบช้ินงานจริง ซึ่งในการทำงานแต่ละครั้งการทดลองต่างๆ

จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทดลองในแต่ลพครั้งสามารถปรับปรุงแก้ไข

ช้ินงานท่ีพกพร่องได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่างๆกับผลงานจริง 

 

 

ภาพท่ี 107 การทำลวดลายบนซิลิโคนยาง 
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4.7 ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ 

 

4.7.1 เคร่ืองประดับชิ้นที่ 1 (สร้อยคอ) 

        ผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 1 (สร้อยคอ) เป็นสร้อยคอท่ีมีจ้ีแยกออกมาและสามารถ

ดึงออกมาใช้งานได้เมื่อเกิดการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีคนร้ายเข้ามาประชิดตัวเพื่อแยงชิงมือถือ หรือทำ

อัตรายต่างๆ ซึ่งผู้สวมใส่สามารถดึงจ้ีท่ีเป็นแม่เหล็กแยกออกจากตัวสร้อย เพื่อนำมากระแทกใส่ตัว

คนร้ายได้ โดยสีด้านในจะกระจายออกมาเลอะตัวคนร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 108 การทดลองประกอบช้ินงาน 

ภาพท่ี 109 ผลงานออกแบบช้ินท่ี 1 (สร้อยคอ) 



 
115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 110 ลักษณะการสวมใส่ผลงานออกแบบช้ินท่ี 1 (สร้อยคอ) 

ภาพท่ี 111 ลักษณะการใช้งานผลงานออกแบบช้ินท่ี 1 (สร้อยคอ) 
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              4.7.2 เคร่ืองประดับชิ้นที่ 2 (เข็มกลัด) 

 ผลงานเครื่องประดับชิ้นท่ี 2 (เข็มกลัด) เป็นเข็มกลัดที่เป็นแม่เหล็ก สามารถดึง

ออกมาปะทะกับตัวคนร้ายได้โดยใช้แรงกระแทก เพื่อให้สีด้านในกระจายออกมาเลอะตัวคนร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 112 ผลงานออกแบบช้ินท่ี 2 (เข็มกลัด) 

ภาพท่ี 113 ลักษณะการสวมใส่ผลงานออกแบบช้ินท่ี 2 (เข็มกลัด) 
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            4.7.3 เคร่ืองประดับชิ้นที่ 3 (กำไลข้อมือ) 

       ผลงานเครื่องประดับชิ้นท่ี 3 (กำไลข้อมือ) เป็นกำไลข้อมือที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์

ขอความช่วยเหลือได้ โดยตัวกำไลสามารถถอดแยกออกจากกันเพื่อนำมาใช้งานได้ หรือจะสามารถใช้

งานโดยใช้แรงกระแทกจากผู้สวมใส่เลยก็ได้ ซึ่งภายในกำไลข้อมือนั้นบรรจุสีเรืองแสงไว้ด้านใน เมื่อ

เวลาได้รับแรงกระแทกสีท่ีอยู่ด้านในจะกระจายออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 114 ลักษณะการใช้งานผลงานออกแบบช้ินท่ี 2 (เข็มกลัด) 

ภาพท่ี 115 ผลงานออกแบบช้ินท่ี 3 (กำไลข้อมือ) 
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ภาพท่ี 116 ลักษณะการสวมใส่ผลงานออกแบบช้ินท่ี 3 (กำไลข้อมือ) 

ภาพท่ี 117 ลักษณะการใช้งานผลงานออกแบบช้ินท่ี 3 (กำไลข้อมือ) 
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             4.7.4 เคร่ืองประดับชิ้นที่ 4 (ต่างหูแบบที่ 1) 

       ผลงานออกแบบเครื่องประดับชิ้นท่ี 4 (ต่างหูแบบท่ี 1) เป็นต่างหูที ่เป็นแบบหนับ

สามารถดึงออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก เมื่อเกิดเหตุอันตรายต่างๆ ซึ่งต่างหูจะมีส่วนที่บรรจุสีเรือง

แสงไว้ภายใน และสามารถดึงออกมาบีบใส่คนร้ายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 118 ผลงานออกแบบช้ินท่ี 4 (ต่างหูแบบท่ี 1) 

ภาพท่ี 119 ลักษณะการสวมใส่ผลงานออกแบบช้ินท่ี 4 (ต่างหูแบบท่ี 1) 
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4.7.5 เคร่ืองประดับชิ้นที่ 5 (ต่างหูแบบที่ 2) 

        ต่างหูแบบท่ี 2 เป็นต่างหูที ่มีการใช้ลวดลายของชนเผ่าแอชเทคที่ดัดแปลงเป็น

รูปทรงเรขาคณิตโดยเทคนิคการกัดลาย และลงสียาเย็น และประดับด้านล่างด้วยหนังเทียมตัดเป็น

แฉกๆที่ได้ตัดทอนมาจากเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 120 ลักษณะการใช้งานผลงานออกแบบช้ินท่ี 4 (ต่างหูแบบท่ี 1) 

ภาพท่ี 121 ผลงานออกแบบช้ินท่ี 5 (ต่างหูแบบท่ี 2) 
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ภาพท่ี 122 ลักษณะการใช้งานผลงานออกแบบช้ินท่ี 5 (ต่างหูแบบท่ี 2) 
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4.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสีทีเ่ลอะเสือ้ผ้าคนร้าย 
 

ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสีท่ีเลอะเส้ือผ้าคนร้าย 
 

สีที่เลอะคนร้าย ความคงทนของสี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีท่ีเลอะบนเส้ือผ้าทันที 

 
 
ระดับความติดคงทนของสีเรืองแสงเมื่อโดนเส้ือคนร้ายทันที 
สีที่เลอะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเกาะติดบน
เส้ือผ้าได้ท้ังหมด 90 % ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและ
สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สีท่ีเลอะบนเส้ือผ้าปัดออก 

และท้ังไว้ 30 นาที 
 
 
 

 
 
ระดับความติดคงทนของสีเรืองแสงเมื่อปัดออก และทั้งไว้
ประมาณครึ่งชั่วโมง สียังคงติดแน่นอยู่บนเสื้อผ้าบางส่วน 
ประมาณ 50 % ซ ึ ่ งย ังคงสามารถระบ ุต ัวคนร ้ายได้ 
เนื่องจากเมื่อคนร้ายตกใจและวิ่งหนีไปอาจจะปัดสีท่ีติดบน
เส้ือผ้าออก แต่ยังคงหลงเหลือหลักฐานอยู่ 
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สีท่ีติดบนเส้ือผ้าเมื่อมองในเวลา

กลางคืน หรือในท่ีมืด 

ระดับความคงทนของของสีเรืองแสงเมื่อเลอะเสื้อผ้า เมื่อ
มองเในเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด ระดับการมองเห็นสีเรือง
แสงประมาณ 40% ซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุส่วนมากมักเลือก
เวลาก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืน หรือกอเหตุในสถานที่มืด
หรือเปลี่ยว ดังนั้นการใช้สีเรืองแสงจะสามารถทำให้เห็น
หลักฐานบนเส้ือคนร้ายได้ง่าย 
 

 
 
 
 
 

ล้างออกด้วยน้ำ 

ระดับความคงทนของของสีเรืองแสงเมื่อเลอะเสื้อผ้า และ
ล้างออกด้วยน้ำสีเรืองเรืองแสงยังคงติดอยู่บนเส้ือผ้า 30 % 
ซึ่งคนร้ายอาจจะหลบหนีไปหรืออาจจะล้างสีที ่ติดอยู่บน
เสื้อผ้า เพื่อทำลายหลักฐาน แต่ความคงทนของสีเรืองแสง
ยังคงติดอยู่บนเสื ้อผ้า ซึ ่งสามารถเป็นหลักฐานระบุตัว
คนร้ายได้  

 
 
 
 

 
สีท่ีติดบนผิวหนัง 

ระดับความติดคงทนของสีเรืองแสงบนผิวหนัง ซึ ่งสีเรือง
แสงสามารถซึมจากเส้ือผ้าลงสู่ผิวหนังได้ และยังคงทนการ
มองเห็นสีเรืองแสงประมาณ 20 % ซึ่งคนร้ายอาจจะถอด
เสื ้อทิ ้งเพื ่อเป็นการทำลายหลักฐาน แต่สีเร ืองแสงนั้น
สามารถเลอะผิวหนังคนร้ายและยังคงติดอยู่  ซึ ่งสามารถ
นำไปสู่หลักฐานการตามตัวคนร้ายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สีท่ีติดบนผิวหนังเมื่อมองในเวลา
กลางคืน หรือในท่ีมืด 

 
ระดับความติดคงทนของสีเรืองแสงบนผิวหนัง ซึ ่งสีเรือง
แสงสามารถซึมจากเสื้อผ้าลงสู่ผิวหนัง เมื ่อมองในเวลา
กลางคืน หรือสถานที่มืด และยังคงทนการมองเห็นสีเรือง
แสงประมาณ 20 % ซึ ่งส่วนมากคนร้ายมักจะก่อเหตุใน
เวลากลางคืน หรือในสถานที่เปลี่ยว มืด สีเรืองแสงยัง
สามารถมองเห็นได้ เพื่อนำไปสู่หลักฐานการระบุคนร้ายได้ 
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สีท่ีติดบนผิวหนังหลังจากล้างน้ำ 

ระดับความติดคงทนของสีเรืองแสงท่ีซึมลงสู่ผิวหนัง เมื่อ
ล้างน้ำออก ซึ่งคนร้ายอาจจะหนีไปแล้วถอดเส้ือท้ิงเพื่อ
ทำลายหลักฐาน  แต่สียังคงติดอยู่บนผิวหนัง และคนร้าย
อาจจะทำลายหลักฐานโดยการล้างออก แต่สีเรืองแสงยังคง
ติดอยู่บนผิวหนัง และสามารถมองเห็นได้ประมาณ 10% 
ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อระบุตัวคนร้ายต่อไปได้ 

 

4.9 สรุปกระบวนการออกแบบและผลิตชิ้นงาน 

จากผลงานเครื่องประดับท่ีศึกษาและออกแบบ เพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือ ป้องกันภัย

อันตรายท่ีมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิง โดยใช้ลวดลาย สัญลักษณ์ท่ีสำคัญมีความหมายของชนเผ่าแอชเทค 

เนื่องจากวัฒนธรรมของชนเผ่าแอชเทคนั้นมีทั้งเรื่องวิธีการในการปกป้องผืนแผ่นดิน และอาณาเขต

ของตัวเองไม่ให้ชนเผ่าอื่นมารุกรานได้ ซึ่งมีวิธีในการไล่ล่าหรือระบุตัวผู้มาบุกรุกเพื่อจับมาเป็นเชลย

และใช้ในพิธีสำคัญอย่างพิธีการบูชายัญเทพเจ้าที่ต้องใช้เลือดและหัวใจสดๆของมนุษย์ในการสังเวย

บูชายัญ ซึ่งชาวแอชเทคมีความเช่ือในเรื่องของการบูชายัญแก่พระอาทิตย์ และการนับเวลาในรูปแบบ

ของตนเองที่เมื่อพระอาทิตย์ดับสิ้นลงในทุกๆวันต้องมีการจับมนุษย์มาเพื่อบูชายัญแก่พระอาทิตย์ 

เพื่อให้พระอาทิตย์ได้ต่ืนฟื้นขึ้นมาในทุกๆเช้าวันใหม่ ซึ่งมีผู้ส่ังการหรือทำพิธีคือหัวหน้าเผ่า และนักฆ่า

มือสังหาร และจากพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวแอชเทคนั้น จึงได้มีการคิดวิเคราะห์ท้ัง

เรื่องของการต่อสู้ เรื่องของการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการระบุตัวคนร้าย การใช้สัญลักษณ์ใน

การนับเวลา และการมีอำนาจมีพลังของหัวหน้าเผ่า รวมถึงสัญลักษณ์ในการใส่เครื่องประดับของหัว

เผ่าที่แสดงถึงความมีพลัง อำนาจ น่าเกรงขาม และเป็นที่เกรงกลัวของชนเผ่าอื่นในบริเวณโดยรอบ

โดยเป็นการนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับชุดนี้  ซึ่งเป็นการออกแบบสู่การสร้างสรรค์

เป็นผลงานเคร ื ่องประดับ โดยหลักการและแนวคิดในการสร้างสรรค์แสดงออกผ่านผลงาน

เครื่องประดับ จากวัสดุ รูปแบบ การจัดองค์ประกอบ ซึ่งผู้วิจัยหวังให้เครื่องประดับสามารถใช้เป็น 

อุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ และเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตราย

รอบตัว ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยผู้ที ่สวมใส่

สามารถรู้สึกเข้าถึง และเข้าใจถึงเรื่องราวของการปกป้อง การป้องกันอันตรายอย่างแท้จริง และหวัง

อีกต่อไปว่า ผลงานเครื่องประดับชุดนี้จะช่วยลดจำนวนภัยอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย
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สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
            

             เครื่องประดับเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม    

ชนเผ่าแอชเทค เป็นผลงานเครื่องประดับท่ีผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

รวมถึงกระบวนการทดลองต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื ่องประดับท่ี

ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อให้ผู้สวมใส่รับรู้ถึงการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายรอบตัว 

ท่ียังคงความเป็นชนเผ่าแอชเทคท่ีถูกนำมาตัดทอน ประยุกต์ใช้เป็นลวดลายของเครื่องประดับชุดนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดจากเห็นความสำคัญของภัยท่ีเกิดขึ้นกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงเป็น

เพศท่ีอ่อนแอ ตกใจง่าย และด้วยสรีระร่างกายท่ีบอบบางและอ่อนแอกว่าผู้ชาย จึงเป็นเป้าหมายของ

มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะลักทรัพย์ ฉกชิงวิ่งราว ลวนลาม หรือแม้กระทั่งการฆ่าข่มขืน จึงจำเป็นต้องหา

อุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ ่งในการป้องกันตัวนั้นมี

มากมายหลายวิธีท่ีทำให้ตัวเองพ้นจากภัยอันตรายนั้นได้ เช่นเดียวกับลักษณะของการปกป้อง ป้องกัน

อาณาเขตของชนเผ่าแอชเทค ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนกลางของเม็กซิโกในปัจจุบันท่ีมี

ความรักและหวงแหนเขตแดนแผ่นดินของตัวเองมาก โดยไม่ยินยอมให้ชนเผ่าอื ่นลุกล้ำเข้ามาได้     

จนกลายเป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวไปกันของชนเผ่าในบริเวณใกล้เคียงในเรื่องของการป้องกันอาณาเขตท่ีแฝง

ไปด้วยวิธีการท่ีโหดร้าย และสร้างความหวาดกลัว ให้กับชนเผ่าอื่นในบริเวณโดยรอบ ชนเผ่าแอชเทค

เป็นอานารยชนที่ฉลาด และแฝงไปด้วยความรัก ความหวงแหนในเรื ่องของการปกป้อง ป้องกั น   

อาณาเขตของตนเองจากชนเผ่าอื่นๆ และมีวิธีการในการจัดการบุคคลท่ีมาลุกล้ำพื้นท่ีด้วยวิธีที่โหดร้าย 

และสร้างความหวาดกลัวให้กับชนเผ่าอื่น ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก จึงได้ชื่อว่าจอมบูชายัญ

มนุษย์ แต่วัฒนธรรมชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าแอชเทคหรือเผ่าอื่นๆในพื้นท่ีใกล้เคียง มักใช้เครื่องแต่งกาย 

และมีเครื่องประดับท่ีสวยงามอลังการ โดยเฉพาะหัวหน้าเผ่าท่ีมักจะเน้นการใส่ทองและเทอร์ควอยซ์ 

ซึ่งเป็นหินแห่งตำนาน โดยชาวแอชเทคเชื่อว่าเทอร์ควอยซ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง จึงมักจะ

นำมาทำเป็นหน้ากาก เพื่อใส่ในการประกอบพิธีต่างๆ และเพื่อทำให้ดูมีความศักด์ิสิทธิ์มากยิ่งขึ้น ส่วน

การดำรงชีวิตที่ต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ในการล่าสัตว์ หรือใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันมักจะเป็น
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เครื่องมือที่ทำจากหินและโลหะที่หาได้ นำมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และยังมีการ

คิดค้นการดูเวลาในแบบของตัวเอง โดยนับตามการเคล่ือนไหของพระอาทิตย์ ท่ีชาวแอชเทคนับถือว่า

เป็นเทพเจ้า ในนาฬิกาเวลาของชาวแอชเทคนั้นจะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ี

เข้าใจกันระหว่างคนในชนเผ่า และเป็นสัญลักษณ์ท่ีสำคัญและมีความหมายต่อชนเผ่าแอชเทค 

โดยการวิจัยนี้ได้ผ่านกระบวนการคิดและการตัดทอนวิเคราะห์รูปทรงลวดลายชนเผ่าโดย

ตัดทอนจากสัญลักษณ์ในการใช้สีเพื่อระบุตัวคนร้ายท่ีบุกรุกเข้ามาในพื้นท่ีเพื่อนำมาบูชายัญ โดยนำมา

ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้สี เพื่อระบุตัวคนร้ายในการขอความช่วยเหลือ โดยการใช้สีเรืองแสงใน

การสร้างสรรค์ผลงานโดยท่ีเครื่องประดับสามารถบีบหรือเกิดแรงปะทะกับตัวคนร้ายได้และสีเรืองแสง

ที่บรรจุอยู่ด้านในสามารถกระจายออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ ซึ ่งจะทำให้สามารถระบุตัวคนร้ายท่ี     

ก่อเหตุได้ ซึ ่งเป็นเทคนิควิธีการเดียวกับการจับตัวผู ้มาบุกรุกของชนเผ่าแอชเทคนั ้นเอง และ 

สัญลักษณ์ในการนับเวลาซึ่งเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ในการนับเวลาในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งได้นำ

สัญลักษณ์ลวดลายที่สำคัญนี้มาตัดทอนและประยุกต์ใช้ในส่วนหนึ่งของงานออกแบบ และสัญลักษณ์

การใส่เครื่องประดับของหัวหน้าเผ่าท่ีแสดงถึงความมีอำนาจ ความมีพลัง และความน่าเกรงขาม โดย

ส่วนมากหัวหน้าเผ่ามักจะนิยมใส่เครื่องประดับที่ศีรษะและเป็นเครื่องประดับที่ใหญ่อลังการ ประดับ

ตกแต่งด้วยโลหะ เงิน เทอร์ควอยซ์ และหินสีต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงชนชั้นได้อย่าง

ชัดเจน ด้วยเหตุนี ้จึงได้วิเคราะห์ ตัดทอนรูปทรงสัญลักษณ์การใส่เครื ่องประดับของหัว เผ่ามา

ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ โดยเน้นการใช้รูปทรงเรขาคณิต เช่น ครึ ่งวงกลม สามเหลี ่ยม มา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยผ่านการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน และเกิดเป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดภัยอันตรายต่างๆสำหรับผู้หญิง ผ่านเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมของการสร้างสรรค์ คือ การฉลุ

โลหะ กัดลายโลหะ การหล่อยางซิลิโคน และลงสียาเย็น ซึ ่งเป็นการรวบรวมเทคนิควิธีการ การ

วิเคราะห์เช่ือมโยงท่ีเหมาะสมเพื่อนำมาสู่การออกแบบช้ินงานเครื่องประดับ 
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5.1.1  สรุปผลการออกแบบและใช้งานเครื่องประดับ (สร้อยคอ) 

 สร้อยคอมีลักษณะเป็นเครื่องประดับที่สามารถยอดแยกออกจากกันได้ระหว่างตัว

สร้อยกับจี้ เนื่องจากเป็นแม่เหล็กจึงสามารถดึงออกมาใช้งานได้ทันท่วงทีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน ซึ่งลักษณะการสวมใส่สามารถใส่ได้ง่ายเพราะลักณะของสร้อยคอโค้งรับกับต้นคอ ตัวล็อค

ด้านหลังเป็นแม่เหล็กสามารถล็อคได้ง่าย และลักษณะในการใช้งานสามารถดึงตัวจ้ีออกมาใช้กระแทก

หรือปะทะกับตัวคนร้ายได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตัววัสดุใช้หนังเทียมพับซ้อนกันเป็นเป็นจีบ ซึ่งได้

แนวความคิดมาจากรูปทรงของเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่า ภายในบรรจุสีเรืองแสงท่ีสามารถ

ใช้ปะทะใส่ตัวคนร้ายได้ โดยสีด้านในจะกระจายตัวออกมาเลอะคนร้าย และสามารถใช้ระบุตัวคนร้าย

ท่ีก่อเหตุได้อีกด้วย 
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5.1.2  สรุปผลการออกแบบและใช้งานเครื่องประดับ (เข็มกลัด) 

 เข็มกลัดมีลักษณะแยกออกเป็น 2 ช้ิน คือส่วนท่ีเป็นเข็มกลัดติดอยู่กับเส้ือ และตัว

ส่วนหน้าของเข้มกลัดที่เป็นแม่เหล็กสามารถดึงออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง

รูปทรงมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม โดยใช้วัสดุตัวเรือนเป็นโลหะเงินใช้เทคนิคกัดลาย และฉลุลายที่ได้

จากการวิเคราะห์ตัดทอนลวดลายของชนเผ่าแอชเทคในส่วนของลวดลายเครื่องประดับศีรษะของ

หัวหน้าเผ่า และลวดลายการนับเวลาที่เป็นสัญลักษณ์และพิธีกรรมสำคัญของชนเผ่าแอชเทค นำมา

ประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเครื ่องประดับ โดยส่วนชิ้นแยกของเข็มกลัดซึ่งมีส่วนประกอบของ      

หนังเทียมพับเป็นจีบในลักษณะครึ่งวงกลมที่วิเคราะห์จากเครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่าที่บ่ง

บอกถึงความมีพลังอำนาจในการปกครอง และการปกป้องชนเผ่า โดยนำมาประยุกต์ใช้ในช้ินงานเข็ม

กลัด ซึ่งด้านในหนังเทียมมียางซิลิโคนท่ีบรรจุสีเรืองแสงอยู่ภายใน ลักษณะการใช้งานคือสามารถดึงตัว

เข็มกลัดชิ้นที่เป็นแม่เหล็กด้านนอกออกมาใช้งานโดยการปะทะหรือกระแทกใส่ตัวคนร้ายได้เมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉินโดยสีด้านในจะกระจายออกมาเลอะตัวคนร้าย และสามารถระบุตัวคนร้ายได้ ซึ ่งเป็น

วิธีการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกับชนเผ่าแอชเทคท่ีใช้สีในการทาตัวผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นท่ีชนเผ่า

เพื่อนำมาเป็นเชลยและลงโทษโดยการจับมาบูชายัญ ซึ่งวิธีการใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขอความ

ช่วยเหลือนี้ก็จะสามารถระบุตัวคนร้ายท่ีก่อเหตุได้เช่นกัน 
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5.1.3  สรุปผลการออกแบบและใช้งานเครื่องประดับ (กำไลข้อมือ) 

 กำไลข้อมือมีลักษณะเป็นกำไลที่แยกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของกำไลข้อมือที่ทำ

จากโลหะเงินโดยใช้เทคนิคการฉลุลายที่ได้จากการวิเคราะห์ลวดลายชนเผ่าแอชเทค นำมาตัดทอน

และประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดองค์ประกอบลวดลาย และส่วนของหัวกำไลข้อมือที่ทำจาก

วัสดุเงินโดยใช้เทคนิคกัดลาย และลงสียาเย็นซึ่งเป็นสีที่ได้จากการวิเคราะห์การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์

ของชนเผ่าแอชเทค ผสมผสานกับวัสดุหนังเทียมท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ดีเมื่อนำไปใช้งาน เนื่องจากการ

ใช้งานต้องใช้แรงปะทะหรือแรงกระแทก ท่ีผู้สวมใส่สามารถเหวี่ยงแขนเพื่อปะทะกับตัวคนร้ายได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดภัยอันตรายต่างๆ โดยสีท่ีบรรจุอยู่ภายในหนังเทียมเมื่อได้รับแรงกระแทกนั้น สี

ภายในจะกระจายตัวออกมาเลอะคนร้ายได้ และเนื่องจากเป็นหนังเทียมจึงสามารถถอดออกมาทำ

ความสะอาดได้ และสามารถนำกลับไปใช้งานได้อีกครั้ง สีเรืองแสงท่ีบรรจุอยู่ภายในสามารถติดอยู่บน

เสื้อคนร้ายและบนผิวหนังได้แม้จะล้างออกด้วยน้ำ ซึ่งความคงทนของสีเรืองแสงนี้สามารถใช้เป็น

หลักฐานในการระบุตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แม้คนร้ายจะหลบหนีก็ตาม ซึ่งการใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ใน

การขอความช่วยเหลือนั้น เป็นวิธีท่ีสามารถใช้ขอความช่วยเหลือและสามารถระบุตัวคนร้ายท่ีก่อเหตุ

ได้โดยท่ีไม่เป็นอันตรายท้ังต่อตัวผู้ใช้และผู้คนท่ีอยู่ในบริเวณโดยรอบ 
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5.1.4  สรุปผลการออกแบบและใช้งานเครื่องประดับ (ต่างหูแบบท่ี 1) 

 ต่างหูที่ใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ ที่มีลักษณะในการใช้งานโดยการบีบ

ตัวยางซิลิโคนที่เป็นชิ้นส่วนกลางของต่างหู วัสดุที่ใช้เป็นโลหะเงินใช้เทคนิคกัดลาย ฉลุลาย ที่ได้จาก  

การวิเคราะห์ลวดลายท่ีสำคัญของชาวแอชเทค เช่นลายของการนับเวลาซึ่งเป้นพิธีกรรมอันสำคัญและ

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวแอชเทค รวมถึงการตัดทอนลวดลายจากการใส่เครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่าท่ี

เน้นการตัดทอนรูปทรงเรขาคณิต และใช้เทคนิคการลงสียาเย็นโดยสีได้จากการวิเคราะห์การใช้สีใน

เชิงสัญลักษณ์ของชนเผ่าแอชเทค ตัวต่างหูมีลักษณะเป็นแบบหนีบที่สามารถถอดออกมาใช้งานได้

อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการบีบส่วนตรงกลางของต่างหูท่ีทำจากวัสดุ

ยางซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่นสูงและบรรจุสีเรืองแสงไว้ภายใน โดยภายนอกตกแต่งด้วยโลหะเงินท่ี

ตกแต่งลวดลายด้วยเทคนิคลงยาเย็นสวยงาม ซึ่งเมื ่อผู ้สวมใส่บีบตรงกลางสีเรืองแสงจะสามารถ

กระจายตัวออกมาเลอะตัวคนร้ายได้ ซึ่งในระดับในการใช้งานสามารถบีบใส่คนร้ายในบริเวณใบหน้า

หรือดวงตาเพื่อให้เข้าตาคนร้ายและตกใจหนีไป และสามารถใช้เป็นเพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือ

และระบุตัวคนร้ายท่ีอาจจะหลบหนีไปได้ 
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5.1.5  สรุปผลการออกแบบเครื่องประดับ (ต่างหูแบบท่ี 2) 

 ต่างหูแบบท่ี 2 เป็นต่างหูที ่ได้แนวคิดจากการวิเคราะห์เครื ่องประดับศีรษะของ

หัวหน้าเผ่าที ่มีลักษณะเป็นครึ ่งวงกลมที ่บ่งบอกถึงความพลังอำนาจ ความน่าเกรงขาม โดย

เครื่องประดับศีรษะของหัวหน้าเผ่าจะตกแต่งด้วยโลหะ หินเทอร์ควอยซ์ และขนนก ซึ่งเป็นวัสดุท่ีหา

ได้ตามท้องถิ่นและเป็นวัสดุมงคล โดยมีความเชื่อว่าขนนกแสดงถึงเครื ่องประดับชั้นสูงของชนเผ่า    

แอชเทคที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เทอร์ควอยซ์ชาวแอชเทคเชื่อว่าเป็นอัญมณีมงคลมีความ

เป็นสิริมงคลต่อผู้สวมใส่ จากความหมายในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆของชาวแอชเทค จึงได้มีการวิเคราะห์

และตัดทอนรูปทรงในลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นรูปทรงที ่ชาวแอชเทคนิยมใช้ในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะเช่นรูปป้ันของเทพต่างๆ รวมถึงลวดลายสัญลักษณ์การนับเวลาของชาวแอชเทค

ท่ีเป็นการนับเวลาในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งชาวแอชเทคมีความเช่ือในเรื่องของการบูชาพระอาทิตย์เป็น

นับถือเทพพระอาทิตย์เป็นสำคัญ และมีการใช้เทคนิคการลงสียาเย็นซึ่งสีท่ีเลือกใช้ได้จากการวิเคราะห์

สีท่ีนิยมใช้ในชนเผ่าแอชเทค เช่นสีเขียวเทอร์ควอยซ์ สีเหลือขมิ้น สีแดงสด เป็นต้น ต่างหูแบบท่ี 2 ได้

มีการตัดทอนรูปทรงและลวดลายต่างๆของชาวแอชเทคโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตัดทอน และ

ประยุกต์ใช้โดยการจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมในการสวมใส่ โดยใช้วัสดุหนังเทียมและโลหะเงินใน

การผลิตช้ินงานซึ่งจะดูทันสมัยสามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน 
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 วิทยานิพนธ์การออกแบบเครื่องประดับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง

เครื่องประดับที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายสำหรับผู้หญิง โดยมีที่มา

จากวัฒนธรรม ลวดลายและเรื่องราวจากชนเผ่าแอชเทค  โดยเป็นการสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสะท้อน

ถึงเรื่องการการปกป้องอาณาเขต เรื่องราวการป้องกันตัวและวัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาวแอชเทค ท่ีถูก

ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในเชิงสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ซึ่งสามารถนำมาขยายผลให้เกิดเทคนิควิธีการ 

กระบวนการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายรอบตัวในปัจจุบันของผู้หญิง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุก ท่ี    

ทุกเวลา ซึ่งอย่างน้อยเครื่องประดับชุดนี้ก็จะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือ หรือ

ป้องกันตัวเมื่อเกิดภัยอันตรายในยามฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 

 

5.2 อภิปรายผล 

              อภิปรายผลจากการวิเคราะห์และทดลองแนวทางในการออกแบบ แนวทางในการ

ขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆของชาวแอชเทค และการใช้อุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับ

ผู้หญิงในปัจจุบัน เช่นการใช้เสียงเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้สงเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้สีเพื่อ

ขอความช่วยเหลือ หรือแม้กระท่ังเทคนิคในการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อเกิดภัยอันตรายในยามฉุกเฉิน จาก

การวิเคราะห์และทดลองจึงได้เลือกแนวทางการใช้สีเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเป้นาวทางการขอความ

ช่วยเหลือหรือการป้องกันตัวในระดับ 1 ที่ไม่ทำให้ผู้ใช้งานและผู้คนรอบข้างบาดเจ็บหรือเดือดร้อน

จากการใช้งาน เป็นการขอความช่วยเหลือหรือป้องกันตัวที่ทำให้คนร้ายตกใจ และยังเป็นอุปกรณ์ท่ี

สามารถระบุตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้เมื่อคนร้ายหลบหนีซึ่งสอดคล้องกับการระบุตัวคนร้ายของชนเผ่า 

แอชเทคท่ีบุกรุกเข้ามาในพื้นท่ีเพื่อจับมาเป็นเชลย สังเวยในการบูชายัญตามความเช่ือและพิธีกรรมอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าแอชเทค 

  อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ ทดลองวัสดุ เทคนิคการใช้งานเครื ่องประดับ โดย

เครื่องประดับที่ใช้เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงเป็นเครื่องประดับที่ต้องใช้งานได้จริงในเรื่อง

ของขอความช่วยเหลือโดยเลือกแนวทางการใช้สีในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งจากแนวทางจึงได้มีการ

วิเคราะห์วัสดุท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีการทดลองวัสดุท่ีหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบลักษณะใน

การใช้งานทั้งสมบัติของวัสดุ ข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำว่าวิเคราะห์หาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตชิ้นงาน

เครื่องประดับ โดยสมบัติของวัสดุ คือต้องยืดหยุ่น สามารถบีบหรือปะทะ กระแทกได้แต่สามารถคืน

รูปทรงเดิมได้ เนื่องจากเครื่องประดับจะต้องบรรจุสีเรืองเรืองแสงไว้ภายในเพื่อใช้ในการปะทะใส่ตัว
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คนร้ายเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถใช้เครื ่องประดับปะทะใส่ตัวคนร้ายได้การใช้แรง

กระแทกหรือแรงบีบเพื่อให้สีเรืองแสงกระจายตัวออกมาเลอะคนร้ายได้ จากข้อจำกัดในการใช้งาน

ของเครื่องประดับจึงได้มีการทดลองการใช้งานกับวัสดุหลายๆชนิด เช่น ผ้าสักหลาด ผ้าตาข่าย     

หนังเทียม เพื่อเป็นการทดลองและวิเคราะห์ความเหมาะสมของวัสดุที ่จะนำมาใช้จริง จากการ

วิเคราะห์และทดลองจึงได้วัสดุท่ีมีความยืดหยุ่นและสามารถคืนรูปทรงเดิมได้ดี กันน้ำและล้างทำความ

สะอาดได้เมื่อใช้งานแล้ว คือวัสดุหนังเทียม ยางซิลิโคน ผ้าตาข่าย ทีมีสมบัติของวัสดุที่เหมาะสม

สำหรับการนำไปใช้งาน โดนมีการออกแบบท่ีผสมสผานกับวัสดุโลหะประเภทเงินท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของตัวเรือน โดยมีการใช้เทคนิคในการตัดทอนลวดลายที่ได้จากการวิเคราะห์ลวดลายโดยวิธีการ    

กัดลาย การฉลุลาย และการลงสียาเย็น ซึ่งเป็นสีที่ได้จากการวิเคราะห์ในเรื่องการใช้สีของชนเผ่า    

แอชเทค นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือสำหรับ

ผู้หญิงท่ีได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของชนเผ่าแอชเทค 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

  เครื่องประดับเพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่ได้แรงบันดาลใจจาก

วัฒนธรรมของชนเผ่าแอชเทค เป็นเครื่องประดับท่ีใช้เพื่อขอความช่วยเหลือในระดับเบื้องต้นเมื่อเกิด

เหตุอันตรายหรือตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในรอบตัวเรา ซึ่ง

อย่างน้อยเครื่องประดับชุดนี้จะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความช่วยเหลือ หรือป้องกันตัวเมื่อ

เกิดภัยอันตรายในยามฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
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