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An ideal of Brightness skin is a goal of physical beauty which set from the
social become a faith and a value to get a trail to do something more about beauty for
acceptation and respectation. And that cause many new technologies for a Brighter
skin, the lastest technology is Glutathaione which is now the most famous supplement
and also the most dangerous effecting by using long term and getting over dose.
A factor that is now intense a living is Media and Social Network that make
people able to get a news or conect to each other anytime by smartphone, tablet.
By getting a news or an advertistment easily that drop a consideration and also make us
lack of revise an essential details which cause a mistake to get a rick to life.
All thats are the motivation on this research of The Experimental Ornament of
Brightness which object to reduce a rick of Glutathione by using to adjust a skin. The
best suitable technic to produce an ornament is a Silicone Casting which mixed by
Glutathione, for creating a new way of material and also a new direction of ornament
through a concept, Creation by Destruction.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เครื่องประดับ หมายถึง สิ่งที่ใชเพื่อตกแตง ประดับรางกายใชเพื่อความสวยงาม แสดงถึง
ชนชั้นทางสังคม และยังใชเพื่อบงบอกตัวตนของผูสวมใส หรือแมแตความคิดและทัศนะของผูสวมใส
ดวย โดยสวนใหญแลวเครื่องประดับ มักถูกใชเพื่อการสื่อสาร ไมวาจะดวยเจตนาของผูใสเอง หรือ
การสื่อสารจากตัวเครื่องประดับเอง อยางการแสดงออกถึงความมีฐานะดี เลือกสวมใสเครื่องประดับ
ที่มีอัญมณีและโลหะมีคา หรือการแสดงออกถึงความไมตองการอยูในกลุมตลาดใหญ (Mass) นิยม
ความแปลก ไมซ้ําใคร หรือสนใจในศิลปะ เลือกสวมใสเครื่องประดับที่มีเฉพาะกลุม (Indy) ผลิตนอย
ชิ้น ใชวัสดุแปลกใหม อยางเครื่องประดับรวมสมัย (Contemporary Jewelry) หรือ เครื่องประดับเชิง
ศิลปะ (Jewelry Art) ที่ใหความสําคัญกับกระบวนวิธีคิดมากกวามูลคาของวัสดุ จิวเวลรี่อารต คือ
วัตถุหรือเรื่องราว ที่แสดงออกถึงความงามอันอาจจะมีที่มาจากความเชื่อ หรือความพึงพอใจใน
สุนทรียะบางประเภทที่มีความเกี่ยวของเกี่ยวพันกับรางกายมนุษย 1
เครื่องประดับกับมนุษยเปนของคูกัน ที่มีมาตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ และวิวัฒนาการ
จนมาถึงปจจุบัน ตามประวัติศาสตรเครื่องประดับ พัฒนาพรอมกับทักษะของมนุษย โดยเริ่มจาก
การหยิบจับของจากธรรมชาติที่หาไดงาย ๆ เชน ลูกปด หิน หนังสัตว มาประกอบกันขึ้น ตลอดจน
เกิดการรูจักและพัฒนาการใชโลหะ การเจียระไนตาง ๆ ตามลําดับ เครื่องประดับจัดวาเปนแขนง
หนึ่งของการประดับตกแตง (Adornment) ดังนั้นเครื่องประดับจึงไมใชสิ่งเดียวที่บงบอกถึงฐานะ
ยศศักดิ์ หรือชนชั้นทางสังคม แตรวมไปถึง เสื้อผาเครื่องแตงกาย หรือการแตงหนาดวยเชนกัน
คานิยมการแตงหนา การทาแปงขาวนั้น เปนคานิยมที่สงผลถึงความนิยมความขาวในปจจุบัน
ยกตัวอยางความนิยมในการแตงหนาขาวในอดีต เริ่มตั้งแตยุคกลาง ที่เริ่มนิยมการมีสีผิวซีดเผือด
เหมือนไมมีเลือดอยูบนใบหนา และตอมาในยุคของพระนางเจาอลิซเบธที่1 แหงราชวงศอังกฤษ
การแตงหนาที่มีสีสัน ถือเปนเรื่องที่นาอับอาย และไมเปนที่ยอมรับในสังคม เนื่องจากพระนาง
เจาอลิซเบธ เปนผูทรงอิทธิพลแหงยุค ทั้งในการดานปกครอง และดานของแฟชั่น หญิงสาวทุกชน
ชั้นตางพากันปฏิบัติตาม การแตงหนาขาวจึงเปนที่นิยมมากในขณะนั้น
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คณาจารยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ, O Jewelry Art & Design Journal
(กรุงเทพฯ: โอเปรา เฮาส, 2547), 15.
1

2
สาเหตุที่พระนางเจาอลิซเบธโปรดการแตงหนาขาวนั้น มาจากที่พระนางเจาอลิซเบธที่ 1
ไมไดอภิเษกสมรส และทานตองการที่จะแสดงออกถึงความบริสุทธิ์นั้น นอกจากโปรดการแตงหนา
ขาวแลว ยังนิยมการทําสีผมที่ซีด และรักษาผิวพรรณใหมีสีขาวซีดดวยเชนกัน (A Virgin Queen)2
คานิยมการแตงตัว แตงหนาอยางคนในสังคมชั้นสูง ไดรับความนิยมถายทอดมาสูบุคคลทั่วไป
เพราะดวยความเชื่อที่วา การแสดงออกเชนนี้ทําใหตนดูเปนคนชั้นสูง เปนการยกฐานะของตนเอง
และจากยุคของพระนางเจาอลิซเบธ ความนิยมในการแตงหนาขาว ยังคงไดรับความนิยมและถูก
พัฒนาจนเกิดเปนความงามในยุคปจจุบัน
ในปจจุบันความนิยมการมีสีผิวที่ขาว ยังคงไดรับความนิยมอยูอยางตอเนื่อง แตไมได
นิยมในความขาวซีดไมมีเลือดเหมือนในยุคกอน และการแตงหนาใหมีสีสันก็เปนที่ยอมรับในสังคม
ดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สิ่งแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ทําใหคานิยมของคนเปลี่ยนไป การนิยมความขาว
ในปจจุบัน ใหความสําคัญที่ความกระจางใสของผิวพรรณ ดูเปนธรรมชาติ จนทําใหเกิดผลิตภัณฑ
เพื่อผิวขาวมากมาย เชน ครีมเปลี่ยนสีผิว ปรับสีผิวสวางขึ้น
รวมไปถึงผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนผสมของวิตามิน และสารสกัดตาง ๆ มากมาย
เช น วิ ตามิ นซี คอลาเจน กลู ต าไธโอน ผลิ ตภั ณฑ เหล านี้มี ทั้ งที่ ไดรั บการรั บรองจากสํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และที่ไมไดรับการรับรอง แตเมื่อความอยากสวย อยากขาวมา
ทําใหเราขาดสติ ทํ าให รางกายไดรับความเสี่ ยงโดยไมจํ าเป น และมองขามความปลอดภั ยไป
ผลิ ต ภั ณฑ ต า ง ๆ เหล า นี้ หากใช ใ ห เ ห็ น ผลต อ งใช ติ ด ต อกั น เป น เวลานาน และการได รั บ สาร
สังเคราะห เป นเวลานาน และถ าร วมกั บผลิตภัณฑที่ ไมมีคุณภาพ หรือไม ไดรับการรั บรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลวดวยนั้น จะเสี่ยงตอการไดรับสารเคมีเจือปนที่จะ
สงผลเสียตอรางกาย ทําใหเกิดการสะสมของสารเคมี หรือถึงขั้นเปนอันตรายถึงชีวิต การหยุดใช
ผลิตภัณฑจะทําใหสีผิวกลับมาเปนเหมือนเดิม เพราะผลิตภัณฑเหลานี้ไมสามารถเปลี่ยนสีผิวได
ถาวร หากใชไปมาก ๆ และใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเม็ดสีผิวลดลง ภูมิตานทานของผิวจะ
ลดลง เกิดการระคายเคืองแพแสงแดดไดงายขึ้น และเสี่ยงตอการเปนมะเร็งผิวหนังได 3
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Noble sand countries, Elizabethan-era, accessed 5 March 2012, available
from http://www.noblesandcourtiers.org/elizabethan-make-up.htm
3
จิโรจ สินธวานนท, เตือนภัยกลูตาไธโอน ขาว-ใส พรอมมะเร็ง, เขาถึงเมื่อ 5
มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.dailynews.co.th/thailand/2762

3
เหตุผลที่มนุษยมีสีผิวที่ตางกัน อันเกิดจากพันธุกรรม DNA ที่อยูในรางกาย ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวกันของยีนที่ไดรับมาจากพอ-แม เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก ตอใหพยายามเปลี่ยน
อยางไร สามารถทําไดเพียงแคแตงเติมภายนอกเทานั้น การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คือ
ลัก ษณะต า ง ๆ ในสิ่ ง มี ชี วิต จะถา ยทอดไปทางยี น ที่อยูใ นเซลลสื บพัน ธุ ยีน แต ล ะคู จะควบคุ ม
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตลักษณะเดียวกัน ในการแบงเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ โครโมโซมแตละคู
จะแยกจากกันไปอยูในเซลลใหม ทําใหยีนที่อยูบนโครโมโซมแยกกันไปดวย และเมื่อเซลลไขและ
อสุจิมารวมกันในการปฏิสนธิ ยีนก็จะมาเขาคูกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยีนคูใหมที่ไดนี้ครึ่งหนึ่งจะมาจาก
เซลลอสุจิ สวนอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากเซลลไข โดยเซลลใหมที่ไดจะมียีนของทั้งพอและแมรวมกัน
และได รับ การถ า ยทอดลัก ษณะทางพัน ธุก รรมจากพอ และแมม าด ว ยลั ก ษณะที่ ถา ยทอดทาง
พันธุกรรมในมนุษยและสัตว เชน โครงสรางอวัยวะที่ใชในการเคลื่อนไหว สีขน สีผิว รูปราง4 ดังนั้น
แลวผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเพื่อความขาว การเปลี่ยนสีผิวนั้น เปนการใชเพื่อเปลี่ยนอยาง
ชั่วคราว และยังทําใหรางกายไดรับความเสี่ยงโดยไมรูตัวและไมจําเปน
การที่จะมีผิวพรรณที่ดีนั้นเริ่มไดงาย ๆ จากภายในสูภายนอก เริ่มจากการกินอาหาร
ใหครบ 5 หมู ประกอบดวย ผัก ผลไม เนื้อสัตว โดยควรทานผักและผลไมในอัตราสวนครึ่งตอครึ่ง
ทุก มื ้อ เพราะผัก ผลไมเ ปน อาหารที่ย อ ยงา ย ชว ยเรื ่อ งการขับ ถา ย โดยเมื ่อ รา งกายขับ ถา ย
ตามปกติ จะสงผลตอผิวพรรณและการดื่มน้ําใหเพียงพอกับรางกายก็เปนสวนสําคัญ ที่ชวยให
ผิวพรรณมีสุขภาพดี ขาว เปลงปลั่ง เพราะรางกายคนเราประกอบดวยน้ํา 70% น้ําในรางกาย
แบงออกเปน 3 สวน คือ น้ําที่อยูในเซลล 60 เปอรเซ็นต อยูนอกเซลลประมาณ 30 เปอรเซ็นต
และที่อยูในเนื้อเยื่อหรือเลือดอีก 10 เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหมนุษยตองการน้ําประมาณวันละ 2-3
ลิตร5 นอกจากการกินอาหาร และพักผอนแลว การออกกําลังกายก็มีสวนใหผิวพรรณดีขึ้นดวย
เชนกัน เพราะการออกกําลังกายทําใหรางกายขับของเสียออกมากับเหงื่อ ทําใหรางกายสะสม
สารพิษนอกลง เปนการพิษ (Detox) ไปในตัว และนอกจากจะมีผิวพรรณที่ดี การออกกําลังกาย
ยังชวยมีรูปรางที่ดีดวยเปนการลงทุนที่คุมคา
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี, พันธุกรรม DNA, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555,
เขาถึงไดจาก http://www.schoolweb.in.th/sst/
5
กระปุกดอทคอม, สมดุลของน้ําในรางกาย, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555,
เขาถึงไดจาก http://health.kapook.com/view6653.html
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นอกจากวิธีการดูแลตัวเองจากภายในสูภายนอกแลวนั้น ยังมีวิธีการเสริมความงาม
และบํารุงเพื่อผิวขาวกระจางที่มาจากธรรมชาติมีหลายวิธีเชน การใชมะขามเปยกขัดตัว มะขามเปยก
สมุนไพรคูครัวไทยที่มีสรรพคุณเปนกรด มี AHA ในปริมาณที่สามารถใชขัดผิวหนา ผิวตัว หรือ
แมกระทั่งจุดแหงกราน ใหเนียนนุมและดูขาวใสขึ้นได6 หรือการใชทานาคา แบบสาวพมา ทานาคา
มีคุณสมบั ติตอตา นความเสื่ อมของเซลลและยัง ช ว ยปอ งกั นการเกิ ดสิว ดว ยคุณสมบัติฆ า เชื้อ
แบคทีเรีย และชวยลดผลผื่นคัน ลดการเกิดจุดดางดําและฝา มีฤทธิ์ลดการสรางเม็ดสีเมลานิน
และยังชวยปองกันการทํางายผิวจากรังสียูวี 7
แต ใ นปจจุ บั น เทคโนโลยีท างดา นโภชนาการกา วหนา ทํา ใหมี การคิ ดคน การสกัด
วิตามินเพื่อบํารุงรางกายที่ทันสมัยมากขึ้น ผลิตภัณฑวิตามินเพื่อบํารุงและเสริมความงามก็มีมาก
ขึ้นตามลําดับ เปนผลิตภัณฑตัวชวยที่ทําใหคนยุคในปจจุบันสะดวกสบายมากขึ้น และทําใหคน
คํานึงถึงความปลอดภัยนอยลง การใชผลิตภัณฑอาหารเสริมจึงเปนทางออกของขออางตาง ๆ ของ
คนในปจจุบัน ที่เมื่อพูดถึง การออกกําลังกาย การพักผอนที่ดี หรือแมแตการเลือกทานอาหารที่ดี
ใหครบ 5 หมู
การใชวิถีธรรมชาติอยางการใชผลไมหรือสมุนไพรในการทา หรือพอกตามรางกาย หรือ
การไดรับวิตามินอาหารเสริม ตองใชติดตอกันเปนเวลานาน และผลลัพธที่ไดอยูในระดับชั่วคราว
ดวยสาเหตุของพันธุกรรมที่กลาวมาขางตน ดังนั้นการเสริมใหผิวพรรณมีความขาวกระจาง ใน
รูปแบบของเครื่องประดับ จึงเปนการคิดคนผลิตภัณฑใหม รวมองคความรูทางดานการออกแบบ
และวิทยาศาสตรเขาดวยกัน เพื่อเสนอเปนทางเลือกและเปนตัวชวยใหกับผูที่ตองการมีผิวขาวใส
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วัตถุประสงค
1. ผิ ว พรรณที่ ดี ทํ า ได ห ลายวิ ธี ทั้ ง จากวิ ถี ธ รรมชาติ แ ละวิ ถี ส มั ย ใหม อย า งการใช
วิตามิน อาหารเสริม วิถีสมัยใหมเปนวิถีที่งาย และตอบสนองตอความตองการของคนในปจจุบัน
แตแนวทางการใชวิถีสมัยใหมนั้น มีความเสี่ยงจากสิ่งเจือปนและผลขางเคียงตามมาดวย และการ
ไดรับวิตามินติดตอกันเวลานาน ทําใหรางกายเกิดการสะสมของสารตาง ๆ และสิ่งเจือปน จะสงผล
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กระปุกดอทคอม, สูตรขัดผิวดวยมะขามเปยก คุณเองก็ทําได, เขาถึงเมื่อ 28
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก http://women.kapook.com/view39885.html
7
ทานาคาพมา, มาทําความรูจักกันทานาคา, เขาถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2555,
เขาถึงไดจาก http://www.nice-herb.com/?mo=3&art=327889

5

2. เพื่อศึกษาและวิจัยรูปแบบเครื่องประดับแนวทดลอง และผลักดันขอบเขตผลงาน
เครื่อง ประดับที่มีอยูทั่วไป
ขอบเขต
1. คานิยมเรื่องความสวยงามของผูหญิงไทยในสังคมปจจุบัน จะตองมีผิวกายขาว
สวาง กระจาง จนกระทั่งหมกมุนกับวิธีการที่ทําใหผิวกายของตนเองขาว สวาง และกอใหเกิดความ
เสี่ยงและอันตรายแกชีวิต อยางการ บริโภคอาหารเสริม ยา เวชสําอางค หรือผลิตภัณฑสังเคราะห
ตาง ๆ ที่มีการอวดอางสรรพคุณเพื่อผิวขาว กระจาง จากคานิยมนี้ จึงเปนขอบเขตของวิทยานิพนธ
ในการศึกษาและทดลองแนวทางการสงเสริมความงามใหกับผิวพรรณ โดยเพิ่มเติมความขาว
สวาง กระจางสดใสแกรูปโฉมหรือผิวกายของผูสวมใส และลดความเสี่ยงอันตรายแกผูสวมใส
2. เครื่องประดับที่มีอยูทั่วไปสงเสริมบุคลิกภาพ และประดับตกแตงรูปกายภายนอก
ในระดับพื้นฐาน ดังนั้นขอบเขตของวิทยานิพนธนี้ จึงตองการสรางสรรครูปแบบเครื่องประดับแนว
ทดลอง เพื่ อ ขยายผลและความรู ของผลงานการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ร ว มสมั ย แก ว งการ
เครื่องประดับไทย โดยการศึกษาและวิจัยทฤษฎี สุนทรียศาสตร การทดลอง ปฏิบัติการ เพื่อผลักดัน
ขอบเขตใหม หรือสรางความแตกตางจากผลงานเครื่องประดับทั่วไป
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักการทํางานของรางกาย สุขภาพ และผลกระทบ
ของการไดรับอาหารเสริมเปนเวลานาน
2. ศึกษาและรวบรวมหลักการทางวิทยาศาสตร โภชนาการหลักการทางจิตวิทยา อาทิ
ความเขาใจ และ การยอมรับตนเอง
3. สรุปเนื้อหาและวิเคราะหขอมูลทฤษฎีสุนทรียศาสตร เพื่อสงเสริมการออกแบบ
เครื่องประดับ และองคประกอบศิลป จากศิลปะสมัยใหม ในยุคปอปอารต (Pop Art)
4. ทดลองวัสดุเพื่อการออกแบบและผลิต
5. กระบวนการออกแบบสรางสรรคเครื่องประดับ ดังตอไปนี้ การวิจัยความรูและ
แนวความคิด การรางแบบ การออกแบบ การทดลองวิธีการนําไปสูผลงานเครื่องประดับ และ
ทดลองผลิตผลงานตัวอยาง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลงานเครื่องประดับเสริมความงามแกผิวพรรณของผูสวมใส เพิ่มความมั่นใจของ
ตนเองในการดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น และสามารถตอบสนองรสนิ ย มของค า นิ ย มสั ง คม โดยไม
กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย
2. องคความรูและรูปแบบผลงานเครื่องประดับรวมสมัยแนวทดลอง เพื่อเปนการสราง
ความแปลกใหมใหแกวงการเครื่องประดับไทย
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บทที่ 2
สุนทรียศาสตร์ ของวัฒนธรรมป็ อปร่ วมสมัย (Modern Pop Culture)
ชีวิตสังคมเมืองที่เต็มไปด้ วยความวุ่นวาย เร่ งรี บ และการติดต่อสื่อสารกลายเป็ นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ กลายเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่เพิ่มเติมจากปั จจัย 4 ไปเสียแล้ ว ในยุคแห่งการสื่อสารไร้
พรมแดนและไร้ ขอบเขตอย่างในปั จจุบนั การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารมีความฉับไวรวดเร็ ว ยิ่งกว่าการ
กระพริ บตาเสียอีก ด้ วยเทคโนโลยีด้านการคมนาคมที่ก้าวหน้ าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้
อุปกรณ์สื่อสารถูกพัฒนาและเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน เปรี ยบได้ กบั เป็ นอวัยวะส่วนหนึ่ง
ของร่ างกายที่ขาดไม่ได้ อุปกรณ์สื่อสารจํ าพวกอุปกรณ์ไอที (IT), อิเลคโทรนิคส์ (Electronic),
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone), แท๊ บเล็ต (Tablet) เป็ นสิ่งที่ต้องมีติดตัว อาจเป็ นเพราะประโยชน์
จากคุณสมบัติ ที่ครอบคลุมการใช้ งาน อย่างโทรศัพท์มือถือ ที่ทกุ วันนี ้จะเลือกซื ้อไม่ได้ คํานึงถึง
การโทรเข้ า-ออกเพียงอย่างเดียวแล้ ว แต่คํานึงถึงอรรถประโยชน์อย่างอื่น ๆ ด้ วย โดยเฉพาะ การ
สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์ เนต (Internet Network) โดยอุปกรณ์ไอที (IT) เหล่านี ้ มักอยู่ข้างกาย
ติดตัวไปด้ วยทุกที่ ซึง่ เป็ นการเข้ ามามีบทบาทมากในชีวิตประจําวันอย่างมาก จนทําให้ เกิดภาพที่
เห็นจนคุ้นตา และสามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไป เช่น อาการก้ ม ๆ เงย ๆ ระหว่างอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์
เหล่านันกั
้ บกิจกรรมที่กําลังทําอยู่ ไม่ว่าจะ เดิน, ขับรถ, ระหว่างรอ, กินข้ าว หรื อแม้ แต่การทําธุระ
ในห้ องนํ ้า และในปั จจุบนั อุปกรณ์เหล่านี ้ยังถูกใช้ เป็ นของเล่น ให้ กบั เด็ก ๆ ซึง่ นับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ปลูกฝั งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคถัดไป ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงค่านิยมของ
สังคมในยุคปั จจุบนั ที่ให้ ความสําคัญกับอุปกรณ์สื่อสารจนกลายเป็ นกระแสนิยมที่ต้องปฏิบตั ิ
ตาม เพื่อ การยอมรับของสังคม และต้ องใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันกับอุปกรณ์สื่อสารอย่างเลี่ยงไม่ได้
เพราะการติดต่อสื่อสารเป็ นเรื่ องที่จําเป็ นและขาดไม่ได้ ของคนในสังคม
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ภาพที่ 1 แสดงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ที่มา: Engadget, Internet Devices to the Mainstream, เข้ าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.engadget.com/2013/01/07/qualcomm-att-internet-of-everything/
สุนทรี ยศาสตร์ กับชีวิต
การเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของการสื่อสารผ่านอุปกรณ์ ไอที (IT) ทําให้ การ
ดําเนินชีวิตประจําวันของคนสังคมเมือง มีความสะดวกสบายและคล่องตัวมากขึ ้น เช่น การอ่าน
หนังสือพิมพ์ ข่าวสาร หรื อนิตยสารต่าง ๆ จากเดิมที่ผลิตในรู ปแบบของกระดาษ แต่ยุคแห่งการ
สื่อสารนี ้ ได้ ถูกผลิตและบรรจุในรู ปแบบของไฟล์ดิจิตอล (Digital) ที่สามารถซื ้อและอ่านได้ ผ่าน
อุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ หรื อการดูภาพยนตร์ ที่สามารถตรวจรอบฉายได้ จากจอคอมพิวเตอร์ หรื อ
ผ่า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เพี ย งปลายนิ ว้ สัม ผัส จากเดิม ที่ ต้ อ งตรวจรอบจากหนัง สื อพิ ม พ์ หรื อ หน้ า
โรงภาพยนตร์ เท่านัน้ หรื ออย่างการทําธุรกรรมกับธนาคาร ในปั จจุบนั สามารถทํ าธุรกรรมผ่าน
เครื อข่ายออนไลน์ (Online) ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถื อก็สามารถทําได้ อย่าง
ง่ายดาย หรื อแม้ แต่พฒ
ั นาการณ์ ของเครื่ องใช้ สํานักงานอย่างเครื่ องพิมพ์ดีด ที่ในสมัยก่อนเป็ น
เครื่ องพิมพ์ แบบแป้นหมึก และต่อมาถูกพัฒนาเป็ นเครื่ องพิมพ์ ดีดไฟฟ้า และในปั จจุบันได้ ถูก
คอมพิวเตอร์ ที่มีอรรถประโยชน์มากกว่ามาแทนที่ หรื ออย่างการเข้ ามามีบทบาทของโปรแกรมแชท
(Chat) ที่ทําให้ สามารถพูดคุยกันได้ ตลอดเวลาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เนต สร้ างความสะดวกสบาย
ให้ กับชี วิตสังคมเมืองที่วุ่นวายและเร่ งรี บได้ เป็ นอย่างดี และยังทําให้ คุณภาพชีวิตและวิถีความ
เป็ นอยู่ของคนในปั จจุบนั พัฒนาขึน้ และมีค่านิยมความเชื่อที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งค่อย ๆ เริ่ ม
เปลี่ยนจากคนในสังคมเมืองที่มีอิทธิพลขยายไปยังสังคมชนบท จนในที่สดุ ก็เปลี่ยนความเป็ นอยู่
และวิถีชีวิตแบบเดิมไป
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สื่อ (Media) ในปั จจุบนั มีความหมายที่ต่างไปจากเดิม เพราะถูกใช้ ในจุดประสงค์ที่
ต่างกันจากแต่ก่อนที่ สื่อ (Media) นันมี
้ จุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรื อนัดพบเพื่อรวมตัว
กัน เพื่อกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ในปั จจุบนั เมื่อพูดถึงสื่อ จะเป็ นการพูดถึงเครื่ องมือทาง
การตลาดที่มีบทบาทในการเพิ่มยอดขายสินค้ า การทํากําไร การโฆษณา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้ า
เชิงพาณิชย์ ยกตัวอย่างสื่อที่ทนั สมัย และเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ สื่อออนไลน์ เช่น สังคมออนไลน์
(Social Network) เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวีตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) ซึง่ เป็ น
อีกปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) มีการใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น คือ การขยายตัวของสังคม
ออนไลน์ ทัง้ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวี ตเตอร์ (Twitter) ทํ าให้ เกิ ดการเชื่ อมต่อกันมากขึน้ และการ
สื่อสารผ่านช่องทางนี ้ ก็ ทําให้ ตลาดของสมาร์ ทโฟนเติบโตเพิ่มขึน้ เช่นกัน1 เหตุที่สื่อเหล่านีไ้ ด้ รับ
ความนิยม เพราะการทําการตลาดออนไลน์โดยใช้ ช่องทางออนไลน์นนั ้ สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้
คราวละจํานวนมากและรวดเร็ ว และยังเป็ นการคัดระดับของลูกค้ าได้ อีกขันหนึ
้ ่งด้ วย เพราะผู้ที่ใช้
ช่องทางออนไลน์นี ้ สามารถนิยามไว้ ว่าเป็ นผู้ที่มีกําลังทรัพย์จํานวนหนึ่ง และนอกจากนันช่
้ องทาง
ออนไลน์ยงั สามารถรับรู้ ถึงผลตอบรับได้ ทนั ที และสื่อเหล่านี ้ยังเป็ นแหล่งข้ อมูลชันดี
้ ให้ กบั ผู้บริ โภค
ในการศึกษาก่อนการตัดสินใจซื ้อ และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ของคนในสังคม เพราะในปั จจุบนั ผู้คน
ให้ ค วามสํ า คัญ และยอมรั บ ในประสิ ท ธิ ภ าพของเครื อ ข่ า ยออนไลน์ (Online) อิ น เตอร์ เ นต
(Internet) และติดตามข่าวสารผ่านช่องทางนีม้ ากขึ ้น จึงไม่แปลกที่การตลาดออนไลน์ หรื อสื่อ
ออนไลน์ จะเข้ ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ หรื อแม้ แต่ชีวิตประจําวันของคนในสังคม เทรนด์
การทํ า ธุ ร กิ จ ผ่ า นมื อ ถื อ นี ้ นับ วัน จะยิ่ ง ได้ รั บ ความสนใจเพิ่ ม มากขึน้ และมี ห ลายธุ ร กิ จ เริ่ ม ให้
ความสําคัญมากขึ ้นเนื่องจากมือถือเป็ นเครื่ องมือใน การติดต่อสื่อสารที่ขาดไม่ได้ แล้ วในปั จจุบนั
ทังการติ
้
ดต่อทางธุรกิจ การสื่อสารกับสังคมออนไลน์ รวมไปถึงต่อไปในอนาคตที่มือถืออาจใช้ แทน
เงินสดได้ เรี ยกได้ วา่ เครื่ องมือชนิดนี ้นับวันจะมีอรรถประโยชน์เพิ่มมากขึ ้น2
ด้ วยความไร้ ขอบเขตและพรมแดนของระบบสื่อสารในปั จจุบนั ทําให้ เราสามารถที่จะ
รับรู้ ความเคลื่อนไหว ของแต่ละมุมโลกได้ อย่างง่ายดาย และรวดเร็ ว การรับข้ อมูลข่าวสารจึงเปิ ด
กว้ างมากขึน้ เกิ ดความคลัง่ ไคล้ ความนิยมต่าง ๆ ได้ ง่ายขึน้ และมีโอกาสที่จะเกิดกระแสนิยม
พร้ อมกันจากหลาย ๆ ที่ในโลกมีมากขึ ้น เพราะ การรับรู้ ข้อมูลรายละเอียดของผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจ
ที่ทําให้ เกิดการเลียนแบบ เช่น ดารา นักแสดง นางแบบ นายแบบ นักร้ อง นักธุรกิจ ดีไซน์เนอร์ หรื อ
1

KSMECARE, 10 กลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ , เข้ าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.ksmecare.com
2
เรื่ องเดียวกัน.
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แม้ แต่บุคคลในสังคมชัน้ สูงต่าง ๆ เหล่านี ้ ทําให้ เกิดการคลัง่ ไคล้ หรื อเกิดเป็ นกระแสนิยมความ
ต้ องการใช้ สงิ่ ของ หรื อการพยายามดําเนินแนวทางตามผู้ทรงอิทธิพลต่อจิตใจเหล่านัน้ เช่น กระแส
การแต่งกาย แฟชัน่ เครื่ องประดับ ความนิยมในสิ่งของหรื อยี่ห้อ ซึง่ แท้ จริ งแล้ วผู้มีอิทธิพลเหล่านัน้
อาจได้ ค่าตอบแทน ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นพรี เซนเตอร์ (Presenter) ให้ กบั สินค้ า หรื อ
ในกรณีที่ไม่ได้ รับผลตอบแทน แต่เกิดกระแสนิยมจากความคลัง่ ไคล้ ในตัวดารา หรื อเกิดการอยาก
เลียนแบบไปเองจากกลุ่มคนในสังคม เพราะเห็นดาราหรื อบุคคลสาธารณะนัน้ เป็ นแบบอย่างที่
ต้ องการปฏิบตั ติ าม
เรี ยกได้ ว่า ความนิยมหรื อกระแสต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ ในสังคมนัน้ ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก
การเสพสื่อ การรับรู้ ข่าวสาร และจากการได้ รับอิทธิพ ลจากผู้มีอิทธิพลตามที่ก ล่าวมาข้ า งต้ น
และกระแสความนิยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น นอกจากการแต่งตัว เทรนแฟชัน่ (Trend) ความนิยมในตรา
สินค้ า (Brand) และความนิยมในวัตถุภายนอกแล้ ว ความนิยมในรู ปกาย ก็ถกู นิยมไปด้ วยเช่นกัน
อย่างการเลือกใช้ นางแบบ-นายแบบในการโฆษณา ที่มีรูปร่ างสัดส่วนสวยงาม มีกล้ ามเนื ้อ เพื่อ
เป็ นการดึงดูด เรี ยกร้ องความสนใจ และชักชวนให้ เกิดการปฏิบตั ิตามเนื ้อหาของการโฆษณา แต่ก็
ยังเป็ นการสร้ างค่านิยมทางอ้ อมให้ กบั สังคมในเรื่ องของความงาม เป็ นการปลูกฝั งความคิด ความ
เชื่อว่าการมีรูปร่ างและสัดส่วนตามบุคคลในสื่อนัน้ ถือเป็ นรูปร่างที่ดีและสวยงาม ทําให้ เกิดกระแส
การคลัง่ ความผอม หรื ออย่างการใช้ สื่อโฆษณาเพื่อการรณรงค์ให้ ใส่ชุดชัน้ ใน ของผู้หญิ ง เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีและถูกต้ อง โดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา เพื่อให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
ตาม และเพิ่มภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือให้ กับเนื ้อหาทังยั
้ งปรับทัศนคติและเสริ มสร้ างค่านิยม
ใหม่ให้ กบั ผู้หญิง ให้ ใส่ใจในเรื่ องสุขภาพและยังได้ ความสวยงามด้ วย หรื ออีกตัวอย่างหนึ่งคือ การ
สวมใส่รองเท้ าส้ นสูงของผู้หญิ ง ทัง้ เพื่อความงามเป็ นสําคัญและยังเสริ มบุคลิกภาพเพิ่มความ
มัน่ ใจ เพิ่มเสน่ห์เย้ ายวน ดึงดูดเพศตรงข้ าม ซึ่งการแสดงออกถึงเนื ้อหาเหล่านี ้นัน้ สามารถทําได้
จากสื่อและบุคคลต้ นแบบ (Presenter) เพื่อเป็ นในการชักจูงให้ คนปฏิบตั ิตาม หรื อให้ การยอมรับ
เป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและเป็ นการเริ่มต้ นค่านิยมความงามต่าง ๆ
หรื ออย่างการมี ผิวพรรณที่ ดี การมีรูปร่ างที่ ดี ผอมบาง หรื อความอยากเป็ น อยาก
เหมือน ผู้มีอิทธิพลตามที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ก็เกิดเป็ นกระแสตามมาด้ วยเช่นกัน ความนิยมในการมี
รู ปร่ างและผิวพรรณที่สวย ตามแบบดารา นักร้ อง นางแบบนัน้ ทําให้ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ตามต้ นแบบ (Idol) ในดวงใจ และสรรหาวิธีเพื่อให้ มีผลลัพธ์นนั ้ โดยไม่เกี่ยง
วิธีการ ทัง้ จากวิธีธรรมชาติหรื อวิธีสงั เคราะห์ ไม่ว่าจะเป็ นการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกําลังกาย การทําทรี ตเมนต์ (Treatment) บํารุง
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ผิวพรรณ หรื อแม้ แต่ยอมเจ็บตัว ยอมเสี่ยง เพื่อแลกกับความสวยกับการทําศัลยกรรม หรื อการรับ
สารสังเคราะห์เพื่อความงามต่าง ๆ

ภาพที่ 2 ภาพโฆษณาเสื ้อชันใน
้
ที่มา: Wikipedia, History of brassieres, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_brassieres
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ภาพที่ 3 ภาพโฆษณารองเท้ าส้ นสูง
ที่มา: Miista, The Evolution of high heels, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://miista.com/from-warriors-to-sexpots-the-evolution-of-high-heels/
กระแสความนิยมในการมีผิวขาว ใส ก็เป็ นอีกหนึ่งความนิยมที่ได้ รับอิทธิ พลมาจาก
บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเหล่านัน้ และกระแสความนิยมนี ้ยังเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ จนกลายเป็ น
ค่านิยมที่ผ้ คู นส่วนใหญ่ให้ การยอมรับและประกอบกับ การได้ รับอิทธิพลจากสื่อทางการตลาดที่นํา
บุคคลที่ มีชื่อเสียงมาเป็ นพรี เซนเตอร์ เพื่อดึงดูดและจูงใจให้ เกิ ดการซื ้อสินค้ า ด้ วยความหวังที่
อยากจะได้ ผลลัพ ธ์ เช่น เดีย วตัว พรี เซนเตอร์ และการเข้ า มามี บ ทบาทของวัฒ ธรรมเกาหลีใ น
ประเทศไทย จนเกิดการคลัง่ ไคล้ นักร้ อง นักแสดง (Korea Fever) ที่มีผิวที่ขาวใสนัน้ ก็เป็ นการ
กระตุ้นให้ กระแสนิยมนี ้มีกําลังมากขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วการปลูกฝั งจากนักการตลาดผ่านโฆษณา
ขายผลิตภัณฑ์ เป็ นกลยุทธ์ ทางการค้ า ไม่ว่าจะเป็ นอาหารหลัก อาหารเสริ ม ครี มบํารุ งผิว หรื อ
แม้ แต่ผลิตภัณฑ์เพื่อพื ้นที่ซ้อนเร้ นที่อวดอ้ างสรรพคุณ ทําให้ เกิดการปลูกฝั ง จนเกิดแรงกระทบกับ
คนในสังคม ให้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เพื่อความขาว และเสพติดความขาวไปโดยไม่ร้ ู ตวั เป็ นลัทธิใหม่
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แห่งยุค ที่ขอเรี ยกว่า “ขาวนิยม, ขาว-นิ-ยม” เป็ นกระแสแห่งยุคที่ผ้ คู นให้ ความสําคัญกับการมีผิว
ขาว จนมองข้ ามความปลอดภัยและเผชิญกับความเสี่ยงโดยไม่ร้ ูตวั
ความอยากสวยเป็ นหนึ่งในแรงผลักดันให้ ผ้ คู นทําสิ่งที่เสี่ยงและเป็ นอันตราย โดยไม่ได้
คํานึงถึงโทษที่จะตามมา เห็นได้ จากข่าวในสังคมที่สะท้ อนให้ เห็นอยู่ทวั่ ไป ถึงผลกระทบที่เกิดกับ
ร่างกายโดยตรง คือ ทําให้ เสียสุขภาพหรื อแม้ แต่เสียเสียชีวิต จากพวกฉวยโอกาสหรื อพวกมิจฉาชีพ
ที่ให้ บริ การด้ านความงาม จําพวกหมอเถื่อน ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลป์ (แพทย์) หรื อการใช้
สารเคมี-วิตามิน ปลอมหรื อไม่มีคณ
ุ ภาพ อย่างกรณีที่เป็ นข่าวหน้ าหนึง่ ของหมอเถื่อนกับพริ ตตี ้สาว
ที่ฉีดสารเสริ มความงามจนถึงแก่ชีวิต หมอป๊ อปรับทราบข้ อหาประมาท ทําให้ ผ้ อู ื่นเสียชีวิต3 หรื อ
กรณีที่ตํารวจบุกรื อ้ ค้ นสถานความงามต่าง ๆ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ หรื อการนําเข้ าสินค้ าที่ผา่ น
การรับรองของกรมการอาหารและยา (อย.) สธ.-ปคบ.ลุยจับคลินิคเถื่อนย่านห้ วยขวาง4 ทุกอย่าง
ล้ วนมีทงคุ
ั ้ ณและโทษ เพียงแต่ผ้ ใู ช้ จะต้ องรู้ จกั ใช้ และมีสติ ไม่ให้ ค่านิยมและความเชื่อในการมีผิว
ขาวมา ทําให้ ชีวิตได้ รับอันตรายหรื อต้ องได้ รับความเสี่ยงมากเกินไป

3

มติชนออนไลน์, หมอป๊อป รับทราบข้ อหาประมาท ทําให้ ผ้ ูอ่ ืนเสียชีวิต, เข้ าถึง
เมื่อ 26 ตุลาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?
NewsID=9550000122627
4
มติชนออนไลน์, สธ.-ปคบ.ลุยจับคลินิคเถื่อนย่ านห้ วยขวาง, เข้ าถึงเมื่อ 26
ตุลาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID
=9550000157413
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ภาพที่ 4 ศิลปิ นเกาหลี
ที่มา: Blogspot, Girl Generation Wallpaper, เข้ าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://beautifulsonglyrics.blogspot.com/2012/11/girls-generation-snsd-wallpaperhd.html#.USJPiFonvbg
กระแสความนิ ย มนั น้ เกิ ด ขึ น้ และดั บ ไปในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
วิวฒ
ั นาการของสังคมและปั จจัยต่าง ๆ เมื่อมองย้ อนไปในอดีต ในยุคสมัยที่สงั คมให้ ความสําคัญ
กับความนิยม (Popular) ความมีชื่อเสียงทังกั
้ บตัวบุคคลและหรื อสิง่ ของต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก และ
นํ า กระแสความนิ ย มสิ่ง เหล่า นัน้ มาสร้ างสรรค์ เ ป็ นผลงานศิล ปะในรู ป แบบของศิล ปะที่ กํ า้ กึ่ง
ระหว่างเชิงพาณิชย์กบั เชิงศิลปะ แต่ก็ผสมผสานกันเป็ นศิลปะแนวใหม่ที่ลงตัวให้ ผ้ คู นได้ รับรู้ และ
อยู่ในรู ปแบบของสื่อ ยุคนัน้ ก็คือ ยุคศิลปะป๊ อปอาร์ ต Pop Art ที่ผลงานเน้ นการส่งข้ อมูลในเชิง
โฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ แต่ก็ยัง มี ค วามงามและชัน้ เชิ ง อย่า งศิลปะ ลัก ษณะของป๊ อปอาร์ ตที่
Richard Hamilton กล่าวไว้ มีดงั นี ้ เป็ นที่นิยม, ชัว่ คราว, ผลิตเป็ นจํานวนมาก, กลุม่ เป้าหมายอยูใ่ น
วัยรุ่ น, เป็ นธุรกิจขนาดใหญ่5 ความเป็ นป็ อปอาร์ ตตามที่ Richard Hamilton กล่าวไว้ นนั ้ คือ การ
นําสิง่ ที่กําลังเป็ นที่นิยม มีอิทธิพลและถูกพูดถึงมาสร้ างสรรค์ โดยการเป็ นที่นิยมนี ้จะเข้ าถึงกลุม่ คน
5

Wikipedia, ศิลปะป๊อปอาร์ ต, เข้ าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://en.wikipedia.org
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ในสังคมได้ มาก เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะด้ วยชื่อเสียง ตราสินค้ า (Brand) หรื อสรรพคุณของสิน
นัน้ ๆ เมื่อเป็ นที่ร้ ู จกั ในวงกว้ าง ความต้ องของคนมีมาก จึงต้ องผลิตมาก กําลังการผลิตสูงมีการ
ผลิตซํ ้า ๆ ในระบบอุตสาหกรรม เข้ าถึงคนทุกชนชัน้ และเมื่อท้ ายที่สดุ แล้ ว ความเป็ นกระแสนันมา
้
เร็ วและไปเร็ ว เปลี่ยนแปลงได้ ง่าย เกิดวัฎจักรอยูต่ ลอด
ศิลปะป๊ อปอาร์ ตอยู่ในช่วงอุตสาหกรรม เป็ นสังคมสมัยใหม่ที่มีความต้ องการมากขึ ้น
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ ้น ใช้ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเป็ นกําลังการผลิตใหญ่ เพื่อเลี ้ยงดูสงั คมที่
กําลังเติบโต และพัฒนาวิธีการสร้ างสรรค์ผลงานในยุคนี ้ จึงคล้ ายกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
คือ มีการทําซํ ้า จะเห็นได้ จากผลงานศิลปะที่เน้ นเรื่ องการซํ ้ากันของวัตถุหลัก (Object) ส่วนใหญ่
เป็ นงานโฆษณาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นจํานวนมากจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลงานที่เห็น
ได้ ชดั เช่น กระป๋ องผลิตภัณฑ์ Campbells, นํ ้าอัดลม Coco-Cola ถึงแม้ ว่างานที่เกิดจะใช้ เพื่อการ
้ คุณค่ามากกว่าแค่การโฆษณา เพราะแสดงให้ เห็นถึง
โฆษณาพาณิชย์ แต่ผลงานที่ออกมานันมี
แนวคิด วัฒนธรรม และรู ปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไป, หรื อผลงานรู ปผู้ที่ชื่อเสียงอย่าง Marilyn
Monroe นักแสดงที่ได้ ความนิยมและโด่งดังในขณะนัน้ หรื อผู้ทรงอิทธิพลอย่าง ท่านประธานเหมา
เจ๋อ ตุง ผู้นําลัทธิ คอมมิวนิสต์ ศิลปะป๊ อปอาร์ ตนันนอกจากจะใช้
้
วิธีการทําซํ ้าแล้ วยังเพิ่มลูกเล่น
โดยการการจับ คู่สี ที่ แ ปลกใหม่ ทํ า ให้ เ ป็ นที่ ส ะดุด ตามากขึ น้ และมี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การตัด ปะ
(Collage) ของภาพต่าง ๆ จนเกิดเป็ นชิ ้นงานใหม่ที่ผสมไปด้ วยวิธีคิดแบบใหม่ ที่มีทงเชิ
ั ้ งล้ อเลียน
หรื อแม้ แต่ประชดประชัน เป็ นการนําเรื่ องเก่ามาเล่าใหม่ที่สร้ างสรรค์และมีลกู เล่น
ผลงานทางศิลปะมักถูกใช้ เพื่อการสื่อสาร หรื อเป็ นตัวกลางที่ทําให้ ผ้ คู นเข้ าใจ หรื อคิด
ตามมากขึ ้น สามารถเรี ยกร้ องความสนใจจากคนส่วนใหญ่ได้ เช่น การอธิบายอารมณ์ความรู้ สกึ
หรื อการใช้ ศิลปะเป็ นตัวกลางระหว่างสิ่งที่จับต้ องไม่ได้ และเข้ าใจยากให้ เข้ าใจได้ ง่าย อย่างใน
ยุคไบแซนไทน์ที่งานศิลปะถูกทําขึ ้นเพื่อรับใช้ ศาสนา เป็ นตัวกลางระหว่างศาสนาที่จบั ต้ องได้ ยาก
เป็ นนามธรรม ให้ ผ้ คู นทัว่ ไปสามารถเข้ าใจและรับรู้ ถึงการมีอยู่ โดยสอดแทรกแนวคิดทางศาสนา
ในผลงานศิลปะต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม บทเพลง หรื อแม้ แต่ผลงาน
เครื่ องประดับ เป็ นวิธีการใช้ ศิลปะในรู ปแบบของการสอนได้ อย่างแนบเนียน และค่อยเป็ นค่อยไป
ทําให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับรู้ หรื อกําลังเสพศิลปะนัน้ ๆ อยู่ รู้ สึกเป็ นอิสระ มีทางเลือก และไม่เหมือนกับการถูก
บังคับ เป็ นการสอนหรื อให้ แง่คิดอย่างมีชนเชิ
ั ้ งผ่านศิลปะ เกิดเป็ นความงามและความลึกซึ ้งของ
ศิลปะที่ทําให้ คนเรามีจิตใจที่ละเอียดอ่อน และประณีตมากขึ ้น ถูกขัดเกลาจากคําสอนและซึมซาบ
ผ่านงานศิลปะที่วิจิตรและเข้ าถึงได้ ง่าย
มนุษย์ใช้ ชีวิตอยู่กบั ความงามและความเข้ าใจ เป็ นสุนทรี ยภาพที่เกิดขึ ้น ทําให้ เกิดการ
สร้ างสรรค์ผลงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ผลงานด้ านศิลปะ โดยศิลปะมักถูกใช้ เป็ นสื่อกลาง ในการ
อธิบายเรื่ องนามธรรม ให้ เข้ าใจ เห็นภาพและจับต้ องได้ และศิลปะก็ทําให้ รับรู้ และเข้ าใจความ
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ลึกซึ ้ง ถึงความจริ งหรื อสัจธรรม บนโลกได้ ง่ายขึน้ วิธีการสอนที่ แฝงอยู่ในศิลปะแต่ละชนิด จะ
แตกต่างกันไป บ้ างใช้ วิธีตรงไปตรงมา หักดิบ รุ นแรง บ้ างใช้ วิธีละมุนละม่อม อ่อนโยน และมี
จุดประสงค์คล้ ายกันคือการให้ แง่คดิ หรื อเป็ นการอธิบายความคิดตามแต่ละผู้สร้ างสรรค์
การนําหลักความเข้ าใจในสุทรี ยภาพที่เกิดขึ ้นกับมนุษย์ มาประกอบเป็ นแนวทางใน
การคิดและสร้ างสรรค์ จะทําให้ ผลงานที่ออกมานัน้ สามารถสื่อสารกับส่วนรวมได้ อย่างกลมกลืน
และเข้ าใจความเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ โดยแนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงาน จะเป็ นการผนวก
แนวคิดจากในด้ านความอยากมีผิวพรรณขาว ที่กําลังเป็ นกระแสนิยมอยู่นนั ้ ทําให้ ผ้ คู นมองข้ าม
ความถูกต้ องและความปลอดภัยไป โดยใช้ วตั ถุสงั เคราะห์ที่ไม่ได้ มาตรฐาน ทําให้ ร่างกายได้ รับ
ความเสี่ยงโดยไม่จําเป็ น และเป็ นอันตรายถึงชีวติ และผนวกเข้ ากับ แนวคิดที่ต้องการเพิ่มทางเลือก
ให้ กบั ความต้ องการอยากมีผิวขาวนี ้ แต่ต้องเป็ นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อร่ างกายน้ อย เพื่อเพิ่มให้ เป็ น
ตัวเลือกใหม่ที่คํานึงถึงสุขภาพ

ภาพที่ 5 ศิลปะ Pop Art
ที่มา: Wikipainting, Andy Warhol, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.wikipaintings.org/en/andy-warhol/mao-2
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ภาพที่ 6 ศิลปะ Pop Art
ที่มา: Stephanie Wood, Pop Art, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://divasatanica349.wordpress.com/hnd-cap-1-20112/contextual-studies/pop-art/
สุนทรียศาสตร์ ของเครื่องประดับ
เครื่ องประดับ เป็ นศาสตร์ หนึ่งของศิลปะการตกแต่งและถูกใช้ ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะ
เพื่ อ บ่ ง บอกฐานะ ยศถาบรรดาศัก ดิ์ ชนชัน้ ทางสัง คม หรื อ แม้ แ ต่ ใ ช้ เ พื่ อ ดึ ง ดูด เพศตรงข้ า ม
เครื่ องประดับที่ใช้ เพื่อบ่งบอกฐานะทางสังคมนัน้ เช่น การสวมมงกุฎ ของกษัตริ ย์และราชวงศ์ ที่
ประดับประดาด้ วยอัญมณี หิน ที่เป็ นวัสดุและโลหะมีค่า อันแสดงถึงความสูงส่งและอยู่เหนือคน
ทัว่ ไป หรื อการประดับร่ างกายด้ วย หนังสัตว์ กระดูกสัตว์ ของมนุษย์ยคุ ก่อน ที่แสดงออกถึงความ
เป็ นผู้นํา ความแข็งแกร่ง และยังเป็ นการดึงดูดเพศตรงข้ าม หรื อการแสดงออกถึงสถานะทางสังคม
อย่างการสวมแหวนแต่งงาน เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่า เครื่ องประดับผูกพันกับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย
และยังคงมีความสําคัญและผูกพันจนถึงทุกวันนี ้
เครื่ อ งประดับ แม้ จ ะใช้ ใ นการสื่ อ สาร แต่รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกก็ เ ป็ นสิ่ง สํ า คัญ ที่ ต้ อ ง
คํานึงถึงความสวยงาม สัดส่วน และนํ ้าหนัก เพราะเครื่ องประดับยังมีหน้ าที่ช่วยเสริ มบุคลิกภาพ
ให้ กับผู้สวมใส่ โดยรู ปแบบของงานเครื่ องประดับนัน้ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และกระแสนิยมใน
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ขณะนัน้ เช่น เครื่ องประดับในยุคเรเนซองส์ (Renaissance) ที่เป็ นยุคแห่งความฟุ้งเฟ้อ ประดับ
ประดา นิยมความหรู หรา เครื่ องประดับจึงอลังการ เต็มไปด้ วยอัญมณีลํ ้าค่า (Precious Stone) มี
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับเครื่ องประดับอินเดีย (Indian Jewelry) ที่นิยมความอลังการ เน้ นวัสดุมีคา่
เช่น ทอง (Gold) หรื อในยุคโมเดิร์น (Modern) ที่มีลทั ธิมินิมอลลิส (Minimalist) และลัทธินามธรรม
(Abstract) ที่ตดั ทอนรู ปร่ างรู ปทรงเหลือเพียง สี่เหลี่ยม วงกลม เส้ น จุด เป็ นการนําองค์ประกอบ
ศิลป์มาสร้ างงานศิลปะได้ อย่างลงตัวและพอดี ลักษณะของเครื่ องประดับจึงเรี ยบง่ายและไม่เน้ นอัญ
มณี หรื อ ขนาดอัน ใหญ่ โ ต ชิ น้ งานแต่ ล ะชิ น้ มาพร้ อมกับ แนวคิ ด ในการสร้ างสรรค์ และจาก
เครื่ องประดับแนวทางนี ้ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่อย่าง Jewelry Art หรื อ
เครื่ องประดับร่วมสมัย (Contemporary Jewelry) ที่ขยายฐานะ และความหมายของเครื่ องประดับ
ให้ มีความหมายที่กว้ างขึ ้น โดยปรับมุมมองที่มีตอ่ เครื่ องประดับให้ ตา่ งไปจากเดิม โดยเครื่ องประดับ
ร่ ว มสมัย นัน้ เน้ น ที่ ก ระบวนความคิ ด ที่ ม าของชิ น้ งาน เป็ นการแสดงทรรศนะความคิ ด ของผู้
สร้ างสรรค์ และให้ ความสําคัญกับโลหะหรื ออัญมณีมีค่าเป็ นเรื่ องรอง ผู้สร้ างสรรค์เครื่ องประดับ
รู ปแบบนี ้ นับว่าเป็ นศิลปิ นผู้สร้ างงานศิลปะที่ต้องการอธิบาย แสดงความคิดเห็นของตน หรื อเป็ น
การส่งเสริ มให้ คนในสังคมได้ คิด หรื อได้ ตระหนักถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ ามไป
แต่ในสัดส่วนของเครื่ องประดับ อาจแสดงออกและให้ ผลลัพธ์ ได้ ไม่มาก แต่ก็นบั ว่าเป็ นการเสนอ
ทางเลือกให้ คนในสังคมได้ รับรู้
แต่อย่างไรก็ ดี ฐานะของเครื่ องประดับไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับเชิ งพาณิ ชย์ หรื อ
ุ ค่าและส่งผล
เครื่ องประดับร่วมสมัย ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ หรื อสื่อสารเท่านัน้ ยังมีคณ
ต่อจิตใจของผู้สวมใส่ด้วย ยกตัวอย่างในปั จจุบนั ที่การเข้ ามามีส่วนร่ วมของ เครื่ องประดับกับการ
บรรเทาโรคภัย เช่น สายรัดข้ อมือที่ช่วยในเรื่ องการนอนหลับ การกรน, รักษาสุขภาพ, ช่วยรักษาโรค
ภูมิแพ้ , ป้องกันอาการเหนื่อยง่ายจากการออกกําลังกาย หรื อเครื่ องประดับแม่เหล็ก ที่มีสรรพคุณ
ในด้ านการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเล่นกีฬา หรื อการออกกําลังกาย ช่วยให้ ระบบการหมุน
ไหลเวียนโลหิตดีขึ ้น, ช่วยปรับสมดุลร่ างกาย, ช่วยให้ ระบบกล้ ามเนื ้อและประสาทตื่นตัว, ช่วยให้
ระบบภูมิค้ มุ ของร่ างกายดีขึ ้น เช่น ภูมิแพ้ , ระบบทางเดินหายใจ6 เครื่ องประดับประเภทนี ้นับเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในแง่ของการส่งผลต่อจิตใจ เป็ นที่พงึ่ ทางใจ และมีคณ
ุ ค่าต่อผู้สวมใส่ ซึง่ ถ้ าสําหรับคน
ที่ร่างกายแข็งแรง ไม่มีความต้ องการรักษาบรรเทา อาจเกิดข้ อสงสัยถึงวิธีการใช้ งาน ว่าสามารถ

6

Bhplus, สร้ อยข้ อมือเพื่อสุขภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://bhplus.lnwshop.com/category/3/สร้ อยข้ อมือเพื่อสุขภาพ.
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บรรเทาอาการเจ็บนัน้ ได้ จริ งหรื อไม่ หรื อเป็ นแค่เพียงการกล่าวอ้ าง ซึ่งหากไม่ได้ อยู่ในสภาพที่
ต้ องการการรักษา คงเกิดความเข้ าใจได้ ไม่ง่ายนัก
เครื่ องประดับสายรัดข้ อมือเพื่อสุขภาพ เป็ นการขยายขอบเขตให้ กบั งานเครื่ องประดับ
โดยเป็ นการรวมกัน ขององค์ ค วามรู้ ในด้ า นวิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ ที่ ช่ ว ยให้ คุณ ภาพชี วิ ตดีขึน้
บรรเทาอาการ ความเจ็บป่ วย ผ่านการทํ างานของร่ างกาย การกระตุ้นจากเส้ นเลือด และองค์
ความรู้ ในด้ านการออกแบบ ที่ออกแบบให้ ตอบโจทย์วิธีการใช้ งานในเรื่ องของการสัมผัส ที่ต้อง
สัมผัสกับจุดชีพจรบนร่ างกาย โดยแก้ ปัญหาด้ วยการนําวัสดุหลาย ๆ ชนิดมาประกอบกัน เพื่อช่วย
ในการสวมใส่ เช่น ผ้ า, ยาง, ซิลิโคน ทําให้ เกิดการผสมผสานกันของวัสดุหลาย ๆ ชนิด และเกิด
้ งทําให้ ฐานะของเครื่ องประดับ มีความหมายที่กว้ างขึ ้น ที่
ความแปลกใหม่ของเครื่ องประดับ ทังยั
ไม่ใช่เพียงเพื่อการประดับตกแต่งแต่ยงั เป็ นการรักษาบรรเทาได้ อีกด้ วย
สุนทรี ยภาพของเครื่ องประดับ นอกจากจะเกิดจากความสวยงาม สัดส่วน ขนาดที่
เหมาะสมและมูลค่าด้ วยรู ปลักษณ์ภายนอกแล้ วนัน้ ถ้ ามองให้ ลกึ ลงไปเครื่ องประดับมีคณ
ุ ค่าและ
ความหมายที่ ซ่อนอยู่ภายใต้ เปลือกความสวยงามนัน้ เพราะเครื่ องประดับเป็ นวัตถุที่สามารถ
สื่อสารได้ และมักถูกใช้ เพื่อการสื่อสารอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ เป็ นการสื่อสารจากตัวของเครื่ องประดับ
้ สวมใส่ เพื่อแสดงออกถึงฐานะ, ความชอบ, ความคิด, ความเชื่อ,
เอง หรื อด้ วยความตังใจของผู
้
ทรรศนะคติ เป็ นต้ น ซึง่ เครื่ องประดับสามารถสื่อสารได้ ในหลาย ๆ กรณี ตามเจตนารมณ์ แต่ไม่ว่า
จะอยู่ในกรณีใด คุณค่าทางจิตใจมักมีอยู่ในเครื่ องประดับเสมอ เป็ นเรื่ องราวที่มีระหว่างกันของ
เครื่ องประดับกับผู้สวมใส่ และการนําเอาสุนทรี ยภาพของเครื่ องประดับ มาช่วยในการสังเคราะห์
และวิเคราะห์ เพื่อประกอบเป็ นข้ อมูลความรู้ ในการศึกษานี ้ เป็ นสิ่งที่สําคัญและควรศึกษา เพราะ
นอกจะทําให้ เกิดความเข้ าใจในวิธีคดิ กระบวนการสอน หรื อ วิธีการอธิบายงานของศิลปิ น หรื อช่าง
แต่ละคนแล้ ว ยังทําให้ เข้ าใจถึงความละเอียดอ่อน ประณีต ในความพยายามที่จะอธิบายถึงสิ่งที่
ต้ องการสื่อออกสูส่ าธารณะ ได้ อย่างแยบยลและกลมกลืนในรูปแบบของการประดับตกแต่ง ซึง่ การ
ประดับตกแต่งนัน้ เป็ นหนึ่งในวิถีที่มนุษย์ชื่นชอบและคุ้นเคย เพราะมนุษย์มีพฤติกรรมที่ชอบสิ่ง
สวยงาม และชอบการทําให้ ตนรู้ สกึ ดีและเป็ นที่ยอมรับของสังคมและคนรอบข้ าง ถึงแม้ ในสัดส่วน
ของการประดับในชิ ้นงานเครื่ องประดับ จะมีสดั ส่วนหรื อให้ ผลกระทบที่ไม่มาก แต่ก็สามารถที่จะแฝง
ข้ อคิด หรื อแสดงทัศนะผ่านผลงานเครื่ องประดับได้
ความสุนทรี ย์ในการใช้ ชีวิตของมนุษย์นนั ้ มีเรื่ องของความงามเข้ ามาเกี่ยวข้ องอยูเ่ สมอ
แต่ความงามนัน้ จะงามอย่างไร แค่ไหนถึงเรี ยกได้ ว่างามนัน้ เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลตามแต่ละ
ความคิด ที่แตกแขนงกันไป แต่อย่างไรก็ดี มนุษย์มกั ใช้ ชีวิตร่ วมอยู่กับความงาม ความสวยงาม
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ความรื่ นรมย์ แต่แท้ จริ งแล้ วภายใต้ ความสวยงาม ความน่ายินดีเหล่านัน้ อาจปกปิ ดสิ่งที่ไม่โสภา
ไม่สวยงามอยู่ก็เป็ นได้ อย่างความพยายามเพื่อความงาม การเสริ มเติมด้ านความงาม อย่างการมี
ผิวพรรณขาวใสเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับความอันตราย ความไม่ปลอดภัยทังสิ
้ ้น แต่
กลับได้ รับการยอมรับและกลายเป็ นสิ่งที่น่ายินดี และเต็มใจที่จะใช้ ชีวิตเพื่อตอบรับค่านิยมความ
งามเช่นนี ้ ซึง่ ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลของปั จจัยแวดล้ อม ทังจากความนิ
้
ยม, กระแสนิยม (Popular), สื่อ
(Media), เทคโนโลยี (Technology), หรื อแม้ แต่ดารา-นักร้ อง ศิลปิ นหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ก็
เป็ นผลที่ ทําให้ มนุษย์ ยอมใช้ ชีวิตในความเสี่ยง เพื่อความงามที่จับต้ องไม่ได้ เป็ นการเสริ มแต่ง
ความสวยงาม เรี ยกร้ องความโสภาความน่ายินดี แต่กลับต้ องทําลายความปลอดภัยของชีวิต
เพียงเพื่อแลกกับค่านิยมที่ไม่ร้ ู จักพอและไม่ยงั่ ยืนของสังคม ที่มนุษย์ส่วนใหญ่วิ่งวนและวิ่งตาม
อย่างขมักเขม่น หากแต่เพียงรู้ จักและเข้ าใจในธรรมชาติ จะเข้ าใจในตัวตนและความต้ องการที่
พอดี พอเหมาะกับชี วิ ต หากว่าไม่แล้ ว นัน้ คงต้ อ งวิ่ง วนต่อไปอย่างไม่ร้ ู จบเสีย ที เพราะความ
ต้ องการของมนุษย์นนยั
ั ้ งคงหาที่สิ ้นสุดมิได้
เมื่อนําสุนทรี ยภาพที่เกิดขึ ้นของเครื่ องประดับมาผสมผสานกับความสุนทรี ย์ในการใช้
ชีวิตของมนุษย์แล้ วนัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้คนในปั จจุบนั เสพติดการสื่อสาร และสื่อ เป็ นอย่างมาก
ทํ าให้ เกิ ดการชักจูงและคล้ อยตามได้ ง่าย อาจเป็ นเพราะการถูกกระตุ้นจากสื่อที่ติดตามอย่าง
สมํ่าเสมอ และอาจเป็ นเพราะความสนใจในเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นทุนเดิม อย่างการเสริ มแต่งความงาม
การบริ โภคความสวยที่จบั ต้ องไม่ได้ แต่ได้ กลายเป็ นค่านิยมของสังคมไปเสียแล้ ว ทําให้ ผ้ คู นดิ ้นรน
และสรรหาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความสวยงามนัน้ และละเลยความถูกต้ อง ทังยั
้ งยินดีใช้ ชีวิตบนความ
ุ ประโยชน์เพียงอย่างเดียว และ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น เพื่อแลกกับความงามที่คิดว่าดี เป็ นการมองแต่คณ
หลงลืมความจริ งที่ว่า ทุกอย่างล้ วนมีสองด้ าน ทังคุ
้ ณและโทษ ซึ่งการมองแต่ด้านคุณประโยชน์
อย่างเดียวนัน้ ไม่ใช่เรื่ องที่น่ายินดี แต่กลับถูกยินดีและยังเป็ นที่นิยมอีกด้ วยซํ ้า หากจะนําความไม่
น่ า ยิ น ดี นี ้ มาเปลี่ ย นวิ ธี การใช้ งาน และทํ า ให้ อยู่ใ นรู ปแบบใหม่ที่ ต่างไปจากเดิม เพื่ อเป็ นการ
สอดแทรกแง่คิดและสะท้ อนมุมมองให้ กบั สังคม เป็ นการแสดงทัศนะผ่านความสวยงามที่เจ็บปวด
อันเป็ นความยินดีที่ไม่น่ายินดี แฝงตัวมาในรู ปแบบความงามที่เลือดเย็น และเพื่อความเหมาะสม
และลงตัวของรูปแบบใหม่ของการจัดการ จึงนํามาซึง่ กระบวนการทดลองและวิธีการวิเคราะห์
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ภาพที่ 7 ศิลปะไบแซนไทน์ โมเสก
ที่มา: Wikipedia, Byzantine Art, เข้ าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://en.
wikipedia.org/wiki/Byzantine_art

ภาพที่ 8 เครื่ องประดับในยุคเรเนซองส์
ที่มา: Wikipedia, French Crown Jewels, เข้ าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Crown_Jewels
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ภาพที่ 9 เครื่ องประดับอินเดีย
ที่มา: John Rosen Gems and Jewelry, Increse in Jewelry Thefts and Home Burglaries
Among Indian-Americans, เข้ าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://
gemandjewelrydoctor.com

ภาพที่ 10 สายรัดข้ อมือ Power Balance
ที่มา: ผู้จดั การออนไลน์, พาวเวอร์ บาลานซ์ , เข้ าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www2.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9530000117899

บทที่ 3
วัสดุและกระบวนการสํารวจทางกายภาพ
บทวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อการใช้ ชีวิตของคนในปั จจุบัน
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อวิถีการใช้ ชีวิตและทรรศนะของคนในสังคมปั จจุบนั ที่ทําให้
ความเชื่อและค่านิยมในเรื่ องของความงามเปลี่ยนไป ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อได้ ดงั นี ้
1. การเข้ ามามีบทบาทของสื่อ (Media) ในสังคม
การสื่อสารทําให้ การติดต่อและรับข้ อมูลเป็ นไปได้ ทกุ ทีทกุ เวลา เป็ นการอํานวย
ความสะดวกสบายให้ กบั ชีวิตคนในปั จจุบนั และยังเพิ่มความรวดเร็ วให้ กบั ชีวิตที่เร่ งรี บของคนใน
สังคมผ่านการใช้ อปุ กรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ (Smart phone), แท๊ ปเล๊ ต (Tablet) ที่ใน
ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นหนึ่งในปั จจัยพื ้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไปเสียแล้ ว
การเข้ ามามีบทบาทของการสื่อสารทําให้ วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป
เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและรู ปแบบสังคม โดยการเสพสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี อุปกรณ์ไอที หรื อเครื่ องมือสื่อสารที่อยู่ใกล้ ตวั นัน้ ทําให้ ความคิดหรื อความ
ต้ องการในผลิตภัณฑ์ถกู กระตุ้น และได้ รับอิทธิพลจากสื่ออย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ เกิดความเชื่อและ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ หรื อทําให้ เกิดเป็ นพฤติกรรมเลียนแบบ โดยได้ รับอิทธิพลมาจากผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น ดารา นักร้ อง ศิลปิ น นักธุรกิจ ดีไซเนอร์ นักกีฬา หรื อผู้คนที่ได้ รับ
ความสนใจจากสังคม เป็ นต้ น ซึง่ ในปั จจุบนั การเข้ าถึงตัวบุคคลเหล่านั ้น สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
โดยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่สามารถรับรู้ ความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ของ
บุคคลนัน้ ๆ ได้ สะดวกขึ ้น ทําให้ ความคิดถูกชี ้นําและได้ รับอิทธิพลจากการติดตามความเคลื่อนไหว
โดยไม่ร้ ู ตวั อย่างวิธีการแต่งตัว, สไตล์เสื ้อผ้ า (Style), เทรนแฟชัน่ (Trend), หรื อแม้ แต่รูปลักษณ์
อย่างทรงผม, หน้ าตา และผิวพรรณ และการทํา ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้ มีรูป หน้ าที่คล้ ายกับ
บุคคลในดวงใจที่เห็นเป็ นแบบอย่าง หรื อการอยากมีผิวพรรณที่ขาวใส ซึ่งเป็ นค่านิยมที่ผ้ หู ญิงไทย
ปรารถนาและต้ อ งการในทุก ยุค ทุก สมัย และสรรหาเคล็ด ลับ วิธี ก ารเพื่อ ให้ ได้ ม าซึ่ง ผลลัพ ธ์ ที่
พึงพอใจ
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โดยวิธีการเสริ มผิวพรรณขาวนัน้ เริ่มตังแต่
้ วิธีการที่ปลอดภัยและเป็ นธรรมชาติที่สดุ
อย่างการใช้ สมุนไพรและผลไม้ เช่น ทานาคาและมะขามเปี ยกในการขัดและบํารุงผิว ต่อมาเทคโนโลยี
มีการพัฒนามากขึ ้น ทําให้ คิดค้ นวิธีการเสริ มความงามแบบใหม่ได้ ด้วยการรับอาหารเสริ มจากการ
สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิตามินซี, กลูต้าไธโอน เป็ นต้ น ซึง่ มีมาในหลายรูปแบบ เช่น การ
รับประทาน, การนํามาผสมกับผลิตภัณฑ์ อื่น หรื อการนําเข้ าร่ างกายโดยตรง ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
้ น
อย่างการฉีดเข้ าเส้ นเลือดเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการอย่างรวดเร็ ว แต่การเปลี่ยนสีผิวนันเป็
การเปลี่ยนแปลงระดับชัว่ คราวเท่านัน้ ไม่ได้ ให้ ผลลัพธ์ ที่ถาวร เพราะสีผิวเป็ นเรื่ องของพันธุกรรม
DNA ที่ติดตัวมาตังแต่
้ กําเนิดอันเปลี่ยนแปลงได้ ยาก และการใช้ ผลิตภัณฑ์ สงั เคราะห์ต่าง ๆ นัน้
ต้ องใช้ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานเพื่อผลลัพธ์ ของการเปลี่ยนแปลง ทําให้ ร่างกายเกิดความเสี่ยง
จากการสะสมและการตกค้ างของสารสังเคราะห์ที่เจือปน ซึ่งเป็ นแนวทางที่มีความเสี่ยสูง แต่ก็
เป็ นแนวทางที่ผ้ ูคนให้ การยอมรับ อันเกิดเป็ นค่านิยมที่ส่งผลร้ ายต่อสังคม ทําให้ คติความเชื่อใน
เรื่ องของความงามเปลี่ยนไป และการได้ รับอิทธิพลจากสื่อนันมี
้ สว่ นเป็ นอย่างมาก เช่น สื่อโฆษณา
ที่เลือกใช้ พรี เซนเตอร์ (Presenter) ในการโฆษณาสินค้ า ที่ต้องมีรูปร่ างและสัดส่วนผอมบางร่ าง
น้ อย ผิวพรรณขาวใส ไร้ ริว้ รอย การที่สื่อประโคมเลือกใช้ พรี เซนเตอร์ ที่มีห่นุ และรูปร่างดังกล่าว จะ
เป็ นการปลูกฝั งความเชื่อและค่านิยมที่ผิดเพีย้ นไปจากความเป็ นจริ งของธรรมชาติ จนเกิดเป็ น
ความเชื่อใหม่ของสังคมว่า การมีรูปร่ างผิวพรรณเช่นนันเป็
้ นสิ่งที่ถูกต้ องและสวยงาม เป็ นความ
งามในอุดมคติที่ทกุ คนปรารถนา ปลูกฝั งอยูใ่ นความคิดและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมในที่สดุ
2. ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับผิวพรรณ
จากการเข้ ามามีบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้ รูปแบบการใช้ ชีวิตประจําวัน
มีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลถึงความเชื่อและค่านิยมในเรื่ องความงามด้ วย สาเหตุหนึง่ ที่มีสว่ นใน
การเปลี่ยนแปลงนัน่ มาจากสื่อ (Media) ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปัจจุบนั สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและ
สามารถติดตามได้ ตลอดเวลา เป็ นการรับรู้ ที่ทําให้ เกิดเป็ นความเคยชินและกลายเป็ นความเชื่อ
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสื่อที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ คือ จากบุคคลสาธารณะ บุคคลที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะดารา นักร้ อง อันเป็ นกลุม่ คนที่มีอิทธิพลต่อความรับรู้และการตัดสินใจของผู้คนในสังคม
ที่ได้ รับการยอมรับ พร้ อมทังชื
้ ่อเสียงต่าง ๆ นานา การนําบุคคลเหล่านันมาใช้
้
เป็ นพรี เซนเตอร์ ใน
การโฆษณาสิน ค้ าที่ ล้ ว นแล้ วแต่มี รูป ร่ า งที่ ผ อมบางและมี ผิ วพรรณที่ ขาวจนเกิ น ธรรมชาติ จึง
กลายเป็ นความงามในอุดมคติที่ผ้ ูหญิ งส่วนใหญ่ปรารถณา จนเกิดเป็ นพฤติกรรมเลียนแบบและ
เกิดการสรรหาวิธีการเพื่อความสวยมากมาย
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ค่านิยมความเชื่อที่เปลี่ยนไปนี ้ ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมในอนาคตอย่างแน่นอน
ซึง่ อาจจะทําให้ สงั คมกลายเป็ นสังคมที่ขาดการยับยังชั
้ ง่ ใจ และถูกชักจูงได้ ง่าย หรื อเรี ยกได้ ว่า มี
สติในการใช้ ชีวิตน้ อยลง เพราะเห็นแต่ประโยชน์เล็ก ๆ อย่างความสวยงามเพียงอย่างเดียว ไม่
คํานึงถึงสุขภาพและร่ างกายเลยก็เป็ นได้ การคํานึงถึงแค่ด้านผลประโยชน์ที่ต้องการและไม่ใส่ใจ
หรื อให้ คณ
ุ ค่ากับด้ านอื่น ๆ หรื อแม้ แต่ชีวิตของตนเองนั ้น คล้ ายกับว่ายอมรับและยินดีใช้ ชีวิตบน
ความเสี่ยง เพื่อความงามที่จบั ต้ องไม่ได้ และไม่มีที่สิ ้นสุด กลายเป็ นสังคมแห่งการบริ โภคที่ไม่ร้ ู จกั พอ
มากยิ่งไปกว่า ณ ขณะปั จจุบ นั เพียงแค่ในปั จจุบ นั เราได้ รับ ผลกระทบจากสังคม และรับ รู้ ถึง
ความไม่ดีและเลวร้ ายเพียงไร แต่ถ้าหากในอนาคตยังต้ องมีการสูญเสีย หรื อสังคมกลายเป็ นสิ่งที่
อัน ตราย หวาดระแวง และเลวร้ า ยลงไปกว่า เดิม คงไม่ใช่เรื่ อ งที ่น ่า ยิน ดีส กั เท่า ไหร่ สํ า หรับ
ลูกหลานของเราในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความนิยม และความเชื่อ ควรมีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น ทําให้ สงั คมน่าอยู่มากขึ ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยพัฒนาไป
พร้ อมกับการมีสติและศีลธรรมจรรยาบรรณที่ถกู ต้ อง น่าจะเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีและทําให้ สงั คมมี
คุณภาพที่ดีขึ ้น

ภาพที่ 11 ภาพการโฆษณาผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
ที่มา: Skincare24hrs, Perfect Radiance, เข้ าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.skincare24hrs.com/bb.php?topic=297
3. กลูต้าไธโอนและการยอมรับในสังคม
จากค่านิยมความเชื่อในเรื่ องความงามเปลี่ยนไป ทําให้ เกิดการสรรหาวิธีการเพื่อ
เสริ มแต่งความงามกันมากขึ ้น โดยไม่ร้ ูเท่าทัน หรื อไม่คํานึงถึงผลข้ างเคียงที่จะตามมาให้ ดี ซึง่ เป็ น
การบอกได้ ว่าคนในปั จจุบนั ให้ ความสําคัญในเรื่ องรูปร่างและผิวพรรณภายนอกเป็ นอย่างมาก ให้
คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกกันมากขึ ้น จึงเป็ นเหตุให้ สรรหาวิธีการและทางลัดต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ ความสวยที่ไม่ยงั่ ยืนนัน้
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วิทยาการความขาวในปั จจุบนั มีหลากหลายวิธีการ และหลากหลายวัสดุที่จะนํามา
เสริมแต่ง และสารสังเคราะห์เพื่อการปรับสีผิวให้ กระจ่างขาวใสขึ ้นนัน้ ก็เป็ นทางลัดเสริมความสวย
ที่ ค นในปั จ จุ บัน หั น มาให้ ความสนใจและนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย แต่ ด้ ว ยความอยากสวยนั น้
ครอบคลุมความคิด ทําให้ การไตร่ ตรองมีประสิทธิ ภาพที่ไม่เพียงพอ ทําให้ ลืมนึกถึงผลข้ างเคียง
และความจริ งที่ ว่า หากขาวมาก ขาวเร็ ว เพียงใด ก็นํามาซึ่งความอันตรายและความเสี่ยงมาก
เพี ยงนัน้ และสารสังเคราะห์ ที่กําลังเป็ นที่ นิยมในปั จจุบัน นัน้ คือ “กลูต้าไธโอน” (Glutathione)
ซึง่ กลูต้าไธโอนเป็ นวัสดุที่ถกู ใช้ อย่างแพร่หลาย และถูกนําไปผสมอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์หลาย ๆ รูปแบบ
เช่น ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ความงาม ครี ม บํ ารุ งผิ ว, สบู่, ยาสระผม หรื อ ผสมอยู่ในผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร
เช่น นํ า้ บรรจุพร้ อมดื่ม ขนมขบเคี ้ยว อาหารเสริ ม หรื อแม้ แต่อาหารทานเล่น นัน้ แสดงให้ เห็นว่า
กลูต้าไธโอน กํ าลังได้ รับความนิยม ซึ่งเป็ นเพราะคุณสมบัติที่ช่วยปรับสีผิว และการให้ ผลลัพธ์ ที่
ชัดเจนนัน้ เอง จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ูบริ โภคเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน และการที่
ผู้บริ โภคเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อความขาวนัน้ ไม่ได้ เลือกซื ้อแค่เพียงผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่ยงั เลือก
ซื ้อความหวังไปพร้ อมกับผลิตภัณฑ์ด้วยความหวังที่จะขาว ความหวังที่จะมีสีผิวที่ดีขึ ้น นัน่ จึงทํา
ให้ ก ลูต้ าไธโอนได้ รับ ความเชื่ อ มั่น และความภัก ดีจ ากผู้บ ริ โภคมากที่ สุด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสรรพคุณทับซ้ อน เช่น วิตามินซีที่ช่วยในเรื่ องผิวพรรณเช่นกัน แต่คนส่วนใหญ่จะ
มองว่า วิตามินซีช่วยในเรื่ องการเจ็บป่ วยเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กัน มากกว่าที่จะช่วยในเรื่ องของความ
งาม ดังนัน้ วิตามินซีจงึ ถูกใช้ เป็ นเพียงสารประกอบเท่านัน้ ไม่ได้ ถกู ให้ ความสําคัญในเรื่ องของการ
ปรับสีผิวอย่างจริงจัง
แต่ใช่ว่า กลูต้าไธโอน จะมีแต่ด้านคุณประโยชน์เพียงอย่างเดียว ในส่วนของโทษภัย
และผลเสียก็มีมิใช่น้อย และส่งผลอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ อย่างการใช้ กลูต้าไธโอนเป็ นเวลานาน
จะทําให้ ร่างกายเกิดการสะสมของสารเคมี และได้ รับความเสี่ยงจากสารเคมีเจือปนในผลิตภัณฑ์
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ นัน้ ก็มีทงที
ั ้ ่ได้ รับการรับรองและที่ไม่ได้ รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึง่ ถึงแม้ จะได้ รับการรับรองจาก อย. การใช้ ตดิ ต่อเป็ นเวลานาน และในปริมาณที่
ั ้ ้น คุณปวีณา เปี่ ยมไชย เป็ นผู้ช่วย
เกินพอดี ก็ต่างมีผลเสียต่อร่ างกาย และทําให้ ถึงแก่ชีวิตได้ ทงสิ
พยาบาล เธอยอมรับว่าเคยซื ้อกลูตาไธโอนมาทาน เธอรู้ สกึ เวียนหัวเหมือนห้ องหมุน และตัดสินใจ
ไปหาหมอ เพราะมีอาการปากเบี ้ยว พูดไม่ได้ และมีอาการประสาทหลอน แพทย์ตรวจพบว่า เส้ น
เลือดของเธอตีบลง เพราะยาไปทํ าให้ ภายในบวมจึงต้ องให้ นํา้ เกลือโดยเร่ งด่วน เพราะหากช้ า
อาจจะถึงแก่ชีวิต1
1

กระปุกดอทคอม, สาวอยากขาว ระวังแพ้ กลูต้าไธโอน, เข้ าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม
2556, เข้ าถึงได้ จาก http://women.kapook.com/view43488.html?p=3
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จากบทความที่ถกู เปิ ดเผยสูส่ งั คมถึงโทษภัยและความอันตรายที่เกิดขึ ้นจากกลูต้าไธโอน
ยิ่งยํา้ ให้ เห็ น ถึงความไม่พ อดี และความฉาบฉวยของคนในสังคมได้ มาก การมองและใส่ใจกับ
คุณประโยชน์เพียงด้ านเดียว แต่กลับต้ องเกือบแลกกับชีวิตทังชี
้ วิต นับเป็ นการลงทุนที่ได้ ไม่ค้ มุ เสีย
เสียเลย นอกจากนัน้ ยังทําให้ เห็นถึงความจริ งอีกอย่าง คือ ความสวยกับมนุษย์นนั ้ ขาดกันไม่ได้
เพราะความอยากของมนุษย์นนไม่
ั ้ มีที่สิ ้นสุด ดังนันหากคนเราไม่
้
สามารถที่จะปล่อยวางจากความ
งามนันได้
้ และยังคงต้ องใช้ สารสังเคราะห์อนั มีความเสี่ยงต่อไป ในที่นี ้คือ กลูต้าไธโอน จึงเกิดการ
ออกแบบโครงการเพื่อการทดลองในการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ ของกลูต้าไธโอน เพื่ อเป็ นการลด
ความเสี่ยงที่จะได้ รับและนําเสนอเป็ นทางเลือกใหม่ พร้ อมทังเป็
้ นการทดลองขยายขอบเขตความ
เป็ นไปได้ ของเครื่ องประดับ โดยเป็ นการผสมผสานองค์ความรู้ ระหว่างเครื่ องประดับและความ
้ นหลักในการ
สวยงามในเชิงนามธรรมอย่างความขาวของผิวพรรณ ซึ่งมีกลูต้าไธโอนเป็ นสารตังต้
ทําการทดลองและพัฒนา
ความเป็ นไปได้ ของการรวมองค์ความรู้ ของศาสตร์ ที่ต่างกัน และนํามาสร้ างสรรค์เป็ น
ผลงานเครื่ องประดับนัน้ เช่น สายรัดข้ อมือเพื่อสุขภาพที่บรรเทาอาการเจ็บของนักกีฬา, บรรเทา
อาการนอนไม่หลับ, ความดันโลหิต เป็ นต้ น อันเป็ นผลงานที่ใช้ ได้ จริ งและมีจําหน่ายในท้ องตลาด
ทัว่ ไป ดังนันหากจะกล่
้
าวถึงการรวมตัวขององค์ความรู้เครื่ องประดับ, ความงามของผิวพรรณ, และ
วัสดุศาสตร์ เพื่ อที่ จะทํ าให้ เกิ ดเครื่ องประดับ แนวทดลองเพื่ อความขาวนี ก้ ็ เป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้
เช่นกัน

ภาพที่ 12 อันตรายจากกลูต้าไธโอน
ที่มา: กระปุกดอทคอม, สาวอยากขาว ระวัง! แพ้ กลูต้าไธโอนอาจถึงตาย, เข้ าถึงเมื่อ 18
มีนาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://women.kapook.com/view43488.html
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ภาพที่ 13 สายรัดข้ อมือ Power Balance
ที่มา: ผู้จดั การออนไลน์, พาวเวอร์ บาลานซ์ , เข้ าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www2.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9530000117899
บทสรุ ป
เมื่อความอยากสวยอยากขาวมาทําให้ ขาดสติ ขาดการยับยังชั
้ ง่ ใจ จึงทําให้ ร่างกาย
ได้ รับความเสี่ยงโดยไม่จําเป็ น ซึ่งเป็ นความต้ องการที่ส่งผลร้ ายต่อชีวิต ทัง้ ยังเป็ นการไม่ยอมรับ
ความจริ ง และถึงแม้ ผ้ ูบริ โภคจะรู้ ถึงโทษภัยแต่ก็ยงั มองข้ าม และคงใช้ ผลิตภัณฑ์ เพื่อความขาว
อย่างต่อเนื่อง เป็ นกระแสความนิยมของสังคมที่ยากจะต้ านทาน ดังนันหากจะชี
้
้แจงเพื่อให้ เข้ าใจ
ถึงการใช้ ชีวิตตามหลักธรรมชาติให้ มีความพอดี พอใจในตัวเอง เป็ นไปตามสัจธรรมของชีวิตและ
เป็ นไปตามหลักของศาสนา คงเป็ นการชีแ้ จงที่ไม่ผล เพราะเมื่อต้ องต้ านกับกระแสความนิยมที่
เหมือนกับการนําไม้ ซีกงัดไม้ ซงุ ดังนันแล้
้ ว ถ้ าจะทําการชี ้แจงหรื อให้ ข้อมูลอย่างโจ่งแจ้ ง คงไม่ใช่วิธี
ที่จะเป็ นที่ยอมรับได้ โดยง่าย จึงต้ องใช้ วิธีการสอดแทรกแฝงความจริง โดยใช้ วิธีการที่ละมุนละม่อม
ให้ ผสมผสาน กลมกลืนอยู่ในตัวชิน้ งาน เป็ นการนําสิ่งที่ไม่ควรยอมรับหรื อเป็ นสิ่งให้ โทษ และมี
ความเสี่ยงความอันตราย ในที่นี ้ คือ กลูตา้ ไธโอน มาเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร ทําให้ ผ้ คู นได้ รับรู้
และเข้ า ใจถึ งความจริ ง ของข้ อ มูล ที่ เคยละเลยมองข้ า มและแฝงข้ อ คิ ด ให้ เตื อ นความคิ ด ก่ อ น
ตัดสินใจลงทุนอันมีชีวิตเป็ นหน่วยในการลงทุน เพียงเพื่อความสวยงามอันเลือดเย็นที่จบั ต้ องไม่ได้
และไม่ยงยื
ั้ น
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แนวคิดในการสร้ างสรรค์
สัจ ธรรมของความคู่กัน ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในโลกอย่ า งถูก -ผิ ด , ดี -เลว, สร้ าง-ทํ า ลาย,
สมหวัง-ผิ ดหวัง, สวยงาม-อัปลัก ษณ์ , เกิ ด-ตาย เหล่านี ล้ ้ วนเป็ นของคู่กัน อย่างแยกไม่ได้ เป็ น
้ งบวกและลบ
สภาวะของธรรมชาติที่มีอยู่ค่กู นั ซึ่งเป็ นสภาวะที่ตรงข้ ามกัน โดยมีความหมายทังเชิ
เป็ นหลักการหักล้ างกันของทังสองสิ
้
่งที่จะต้ องมีค่กู นั ไปเสมอ เป็ นสัจจะความจริ งที่ธรรมชาติสร้ าง
ขึ ้น เพื่อเป็ นการรักษาความสมดุลและทําให้ วฏั จักรดําเนินต่อ ซึง่ สัจจะนี ้แสดงให้ เห็นมาก่อนแล้ ว
ทังจากแนวคิ
้
ด, ปรัชญาที่เรี ยนรู้ กนั มาอย่างในแนวคิดตะวันตก ที่ว่าด้ วยหลักเหตุผล มุ่งหาความ
จริ งเป็ นความคูก่ นั ของความรู้-ความไม่ร้ ู ซึง่ ความไม่ร้ ูจะนําไปสูก่ ารเสาะหาถึงความรู้ เกิดเป็ นการ
เรี ยนรู้ ถูก-ผิด, การเอาตัวรอด, การต่อสู้-การยอมแพ้ หรื ออย่างในแนวคิดตะวันออก ที่ ว่าด้ วย
ธรรมชาติ มุ่งหาความจริ งแท้ การหลุดพ้ น , การเกิ ด-ดับ, ความปกติ-ความไม่ป กติ, รู ป ธรรมนามธรรม, จับต้ องได้ -จับต้ องไม่ได้ เหล่านี ้คือความคู่กนั ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ และแนวคิดของ
ตะวัน ออกเป็ นการรวมแนวคิดและทางปฏิ บัติของศาสนาเข้ าด้ วยกัน ทํ าให้ แนวคิด กลายเป็ น
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่ทําเป็ นคติสอนใจ ทําให้ พึ่งระวังตนและมีสติ เพราะเมื่อมีสติร้ ู ตวั จะยิ่ง
ทําให้ เห็นถึงความคูก่ นั ไปของสรรพสิง่ มากขึ ้น แต่ถ้าหลงลืมหรื อมองข้ ามความจริงของสัจจะความ
คู่กันนี ไ้ ป จะทํ าให้ ห ลงและตกไปกับ หลุม พรางต่าง ๆ ได้ อย่างไม่ยากนัก ในที่ นี ก้ ล่าวถึงความ
สวยงามที่จบั ต้ องไม่ได้ ที่มีความเชื่อและค่านิยมที่ล้วนแล้ วแต่สร้ างเสริ มกันขึ ้นมา เพื่อให้ เป็ นที่
ยอมรับทังจากตั
้
วเองและสังคมแวดล้ อม ซึง่ ความต้ องการในเรื่ องความงามนี ้เป็ นความต้ องการที่
ไม่ร้ ูจกั สิ ้นสุด และมีผลเสียที่ทําร้ ายสังคมจากค่านิยมที่เพี ้ยนไป ซึง่ ให้ คณ
ุ ค่าจากวัตถุภายนอกจน
หลงลืมความจริ งและความดีแท้ ภายใน ทัง้ กลับได้ รับการยอมรับจากสังคมและยึดถือปฏิบตั ิดงั่
เรื่ อ งปกติเรื่ องหนึ่ง จากมุม มองนี เ้ ป็ นการสะท้ อ นให้ เห็ น ถึงความเปลี่ย นไปของวิธีการคิดและ
รู ปแบบการใช้ ชีวิตของคนในสังคม ที่แสดงออกถึงการให้ ความสําคัญกับปั จจัยแวดล้ อมภายนอก
และรู ปลักษณ์ ที่ฉาบฉวยจับต้ องไม่ได้ เสียมากกว่าความจริ งความงามที่ อยู่ภายใน จนหลงลืม
คุณค่าการมีอยูข่ องตัวตนและความอันตราย ความเสี่ยงที่ต้องแลกมา
แนวทางในการวางแผนการสํารวจจึงได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดที่วา่ ด้ วยสัจธรรมความคู่
กัน กล่าวคื อ การให้ ได้ มาซึ่งความสวย ความขาว การมี ผิวพรรณที่ สวยใสนัน้ จะต้ องสร้ างและ
เพิ่มเติมความสวยงาม ความขาวใสที่ต้องแลกมากับการทําลายสุขภาพ ความทรุดโทรมของร่างกาย
และความปลอดภัยที่น้อยลง ซึ่ง การสร้ าง-การทําลาย เป็ นของคู่กันที่แยกกันไม่ได้ ในทุก ๆ กรณี
และในกรณีการเสริ มผิวพรรณขาวใสนี ้ ผู้คนได้ ให้ ความละเลยกับความสูญเสีย การถูกทําร้ ายของ
ร่ างกายไป และให้ ความสําคัญกับการสร้ าง, การเสริ ม-เติม-แต่ง เพียงเท่านัน้ ไม่คํานึงถึงวิธีการ
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และความปลอดภัย โดยวิธีการทัง้ หมดล้ วนเกิดจากความต้ องการสร้ างความสวยงามให้ เกิดขึ ้น
เพื่ อ ผลลัพ ธ์ ที่ จับ ต้ อ งไม่ ได้ แ ละหาที่ สิ น้ สุด ไม่ ได้ แต่ ก ลับ ต้ อ งทํ า ลายความมี สุข ภาพดี ความ
ปลอดภัยลงทังที
้ ่ทนั ตังตั
้ วและไม่ทนั ตังตั
้ ว จึงเป็ นที่มาของแนวคิด “การสร้ างสรรค์ด้วยการทะลาย”
และเมื่อประกอบกับวัสดุที่เลือกมาใช้ ในการทดลอง คือ กลูต้าไธโอน ที่เป็ นสารสังเคราะห์ ที่ถูก
นํ ามาใช้ เพื่ อความงาม และมี วิธีการใช้ ที่จะต้ องสัม ผัสกับผิวหนังหรื อร่ างกายอย่างการทาหรื อ
แม้ แต่ต้องนําเข้ าสู่ร่างกายอย่างการกินหรื อการฉีด ซึง่ วิธีการใช้ ของกลูต้าไธโอนนี ้ได้ กลายมาเป็ น
ขอบเขตในการออกแบบการสํารวจที่เป็ นการให้ ความสําคัญกับกายภาพของวัสดุและพื ้นที่, พื ้นผิว
ที่ ใช้ ง านอย่ า งร่ า งกาย ผิ ว พรรณ 2 ดัง นัน้ จึ ง เป็ นการนํ า เรื่ อ งของการสัม ผัส และแนวคิ ด “การ
สร้ างสรรค์ด้วยการทะลาย” มาออกแบบเป็ นแนวทางในการสํารวจทางกายภาพได้ ดังนี ้
1. วิธีการสํารวจการรวมตัวและการละลายของกลูต้าไธโอนด้ วยดินญี่ปนุ่
2. วิธีการสํารวจการรวมตัวและการละลายของกลูต้าไธโอนด้ วยการหล่อด้ วยยางพารา
3. วิธีการสํารวจการรวมตัวและการละลายของกลูต้าไธโอนด้ วยการหล่อด้ วยซิลโิ คน
จากวิธีการสํารวจที่ออกแบบขึ ้นมาเป็ นวิธีการที่ล้วนแล้ วแต่สะท้ อนถึงวิธีการสร้ างเสริ ม
การนําเข้ าสูร่ ่างกาย ซึง่ การสํารวจแต่ละวิธีการนันเป็
้ นการสํารวจเพื่อหาความเหมาะสมและความ
กลมกลืนของการรวมตัวของกลูต้าไธโอน อันมีขอบเขตและแนวคิดตามที่กล่าวข้ างต้ น คือ แนวคิด
ั้
“การสร้ างสรรค์ ด้วยการทะลาย” เป็ นการคัดเลือกความเหมาะสม เพื่อการพัฒ นาสู่ขนตอนการ
ออกแบบสร้ างสรรค์ตอ่ ไป
กระบวนการสํารวจทางกายภาพ
วิธีการสํารวจและทดลอง
จากที่กล่าวข้ างต้ นถึงวิธีการสํารวจที่ออกแบบขึ ้น ล้ วนเป็ นวิธีการที่ต้องการแสดงออก
ถึงการเลียนแบบวิธีการเข้ าสู่ร่างกาย เพราะด้ วยกลูต้าไธโอนเป็ นสารที่มีลกั ษณะทางกายภาพที่
ต้ องสัมผัสการร่างกาย ดังนันลั
้ กษณะวิธีการใช้ ทางกายภาพนี ้จึงเป็ นหลักในการสํารวจนี ้
1. การสํารวจการรวมตัวของกลูต้าไธโอนกับดินญี่ปุ่น
การผสมกับดินญี่ปนให้
ุ่ เนื ้อสัมผัสของการผสมเป็ นเนื ้อเดียวกัน เป็ นการรวมตัวของ
กลูต้าไธโอนและเนื ้อดินที่สามารถตีความถึงการรวมกันกับร่างกายผิวพรรณ

2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก.
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ภาพที่ 14 กลูต้าไธโอนและดินญี่ปนุ่
1.1 ผลการสํารวจ
ตารางที่ 1 แสดงการทดลองผสมกลูต้าไธโอนกับดินญี่ปนุ่
วัสดุ

ผลลัพธ์

กลูต้าไธโอน

1.2 สรุปผลการสํารวจ
เมื่อนํากลูต้าไธโอนผสมกับเนื ้อดินญี่ปนแล้
ุ่ ว ทําให้ สามารถตอบโจทย์ในเรื่ อง
ของการสัมผัสกับร่ างกายได้ และให้ ความรู้ สกึ เป็ นหนึ่งเดียวกันของวัสดุ ผลลัพธ์ ที่ได้ กลูต้าไธโอน
สามารถผสมไปกับ ดิน ญี ่ปุ่ นได้ และให้ สีขาวเนีย นไปกับ เนื ้อดิน มีความเป็ นไปได้ ในการนําไป
พัฒนาต่อ
2. การสํารวจการรวมตัวของกลูต้าไธโอนด้ วยการหล่ อ
การสํารวจการรวมตัวของกลูต้าไธโอนด้ วยการหล่อ เป็ นการประเมินความเป็ นไปได้
จากวิธีการหล่อ เพื่อหาความเหมาะสมในเรื่ อง การผ่านแสง ความเหนี่ยว และการทนทาน เพื่อ
รองรับรูปแบบการใช้ ที่จะถูกพัฒนาขึ ้นจากวิธีการสร้ างสรรค์ตอ่ ไป
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2.1 วิธีการหล่อด้ วยยางพารา

ภาพที่ 15 นํ ้ายางพารา
2.1.1 ผลการสํารวจ
ตารางที่ 2 แสดงการทดลองการหล่อด้ วยยางพารา
วัสดุ

ผลลัพธ์

กลูต้าไธโอน

2.2.2 สรุปผลการสํารวจ
กลูต้าไธโอนให้ สีที่ขาวและนวล เมื่อรวมตัวกับยางพาราแต่ระยะเวลา
ในการแห้ งสนิทของยางพาราใช้ เวลานานและเมื่อยางแห้ งสนิท จะให้ มีลกั ษณะโปร่งใส และยังให้ สี
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
จากการสํารวจด้ วยวิธีการหล่อ พบว่า การหล่อเป็ นวิธีจดั การกับกลูต้าไธโอน
ได้ ดี เพราะให้ ผลลัพธ์ ทางกายภาพที่ตอบสนองในด้ านเนือ้ สัมผัสและความรู้ สึกทางสายตาได้ ดี
จึงทําการพัฒนาวิธีการหล่อด้ วยวิธีการ ดังนี ้
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2.2 วิธีการหล่อด้ วยซิลโิ คน
เลือกใช้ ซิลิโคน เพราะซิลิโคนมีลกั ษณะที่ยืดหยุ่นได้ ดีกว่ายางพารา ลักษณะ
เมื่อแห้ งสนิท สีไม่เปลี่ยน ได้ สีตามที่ต้องการ เป็ นวัสดุที่มาเติมเต็มข้ อด้ อยของยางพารา

ภาพที่ 16 วิธีการหล่อด้ วยซิลโิ คน
2.2.1 ผลการสํารวจ
ตารางที่ 3 แสดงการทดลองการหล่อด้ วยซิลโิ คน
วัสดุ

ผลลัพธ์

กลูต้าไธโอน

2.2.2 สรุปผลการสํารวจ
กลูต้าไธโอนมีการละลายและรวมตัวที่ดี ระยะเวลาในการแห้ งสนิทไม่
กินเวลานานเมื่อเทียบกับยางพารา และให้ สีเมื่อแห้ งสนิทที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม และยังสามารถ
ผสมสี เพื่อสร้ างความหลากหลายได้ อีกด้ วย มีความเป็ นไปได้ ในการนําไปพัฒนาต่อ

32
สรุ ปผลการสํารวจทางกายภาพ
เมื่อพูดถึงความสวยงามที่เป็ นที่นิยมและมีผลร้ ายต่อร่ างกายและยังก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของความเชื่อและค่านิยม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากนั ้น คือ ความต้ องการ
ในการมีผิวพรรณที่ขาวใส โดยใช้ วิธีทางลัดจากสารสังเคราะห์ที่ถกู พัฒนาขึ ้นจากความก้ าวหน้ า
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ถกู นํามาใช้ อย่างผิดวิธี ทําให้ เกิดเป็ นความเชื่อที่ผิดเพี ้ยนไปและสาร
นัน้ คือ กลูต้าไธโอน โดยกลูต้าไธโอนนี ้เป็ นสารที่ถกู สังเคราะห์ขึ ้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็ น
การรักษาอาการป่ วย แต่มีผลทางเคียงคือทําให้ ร่างกายผลิตเม็ดสีผิวน้ อยลงทําให้ สีผิวมีลกั ษณะ
ที่ซีดลงหรื อขาวขึ ้นนัน่ เอง และด้ วยช่องโหว่ของผลข้ างเคียงนี ้เอง เมื่อประกอบกับกิเลสของคน
ในเรื่ องความอยากสวย อยากขาว และไม่ร้ ู จกั พอ จึงเกิดเป็ นหลุมพลางทางการตลาดที่ทําให้ เกิด
การซื ้อขาย และส่งผลเป็ นความเชื่อของสังคมในปั จจุบนั ต่อการมีผิวพรรณที่ขาว และการใช้ สาร
สังเคราะห์เพื่อเป็ นทางลัดวิธีเสริ มให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ นั ้น ก็เป็ นวิธีที่ได้ รับการยอมรับและปฏิบตั ิ
กันโดยไม่คํานึงถึงข้ อมูลข้ อเท็จจริ ง และผลข้ างเคียงอันตรายที่อาจเกิดอาการแพ้ จนถึงแก่ชีวิตได้
ซึง่ การกระทําที่นํามาซึง่ ค่านิยมเช่นนี ้ เป็ นการกระทําที่บิดเบือนความจริ ง และทําให้ เกิดทัศนคติที่
เพี ้ยนไป จนกลายเป็ นความเชื่อที่ได้ รับการยอมรับและปฏิบตั ิตามจากคนหมู่มาก
การนําสิ่งที่ทําให้ ค่านิยมและความเชื่อของสังคมเพี ้ยนไปอย่าง กลูต้าไธโอน มาทํา
การสะท้ อนมุมมอง ปรับรู ปแบบ และนําเสนอวิธีการใช้ แบบใหม่ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ และตระหนัก
ถึงโทษภัย ผลเสีย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับชีวิตได้ นั ้น จึงเป็ นวิธีที่เลือกมานําเสนอ
ผ่านผลงานเครื่ องประดับนี ้
จากแนวทางในการสํารวจที่ได้ แนวคิดหลักมาจากกฎของธรรมชาติ ที่หยิบยกเรื่ อง
สัจจะความคู่กนั ของการสร้างและการทะลายที่นบั วันผู้คนล้ วนแล้ วแต่มองเพียงด้ านเดียว และ
ละเลยความจริ ง อีก ด้ า นไป เช่น การสรรหาวิธีก ารต่า ง ๆ เพื ่อ เสริ ม สร้ า งความสวยงาม การ
พยายามรั ง้ สภาพของร่ างกาย โดยหลงลืมความจริ งที่คู่กนั กับการสร้ างกับการทําลายไป ที่ยิ่ง
สร้ างความสวย เพิ่มความงามและเติมสิ่งแปลกปลอมเข้ าไปในร่ างกายมากเท่าไหร่ ย่อมเป็ น
การทําลายและทําร้ ายร่ างกายโดยตรงมากขึ ้นไปเท่านั ้น การให้ ได้ มาซึง่ ความสวยที่จบั ต้ องไม่ได้
ที่ผ้ ูคนต่างพากันใส่ใจและให้ คณ
ุ ค่า เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับทั ้งจากตัวเองและจากสังคมก็ตาม
เกิดเป็ นค่านิยมที่ผิดเพี ้ยนไปจากความเป็ นจริ งของธรรมชาติ อันถูกปลูกฝั งและเกิดเป็ นความเชื่อ
ของสังคมในปั จจุบนั และเมื่ออ้ างอิงกับความเป็ นสังคมเมืองพุทธ ที่ปลูกฝั งคําสอนและข้ อคิดข้ อ
ปฏิบตั ิในแนวทางพุทธให้ เข้ าใจและมีความพอดีกบั สิ่งที่มีและเป็ นอยู่ของชีวิตแล้ วนัน้
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จึงเกิดเป็ นบทสรุ ปของวิธีการจัดการที่เหมาะสมและเป็ นไปตามแนวคิดที่นํามาอ้ างอิง
โดยจากกระบวนการทดลองทั ้งหมด วิ ธีการหล่อด้วยซิ ลิโคนเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ เพราะ
วิธีการหล่อสามารถตีความของความรู้ สกึ ที่ว่าการหล่อนั ้นเป็ นเหมือนกับการหยุดช่วงเวลานั ้น ๆ
เอาไว้ ซึง่ ในเชิงของความงานก็เป็ นเช่นนัน้ ที่คนเราอยากจะหยุดความสวยงามของร่างกายผิวพรรณ
ไว้ ให้ นานเท่านาน ซึง่ ขัดกับความจริงที่ไม่มีสงิ่ ใดในโลกไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกาย
หรื อ สัง ขารนั่น เองและเมื่ อ การหล่ อ มารวมกับ วัส ดุที่ นํ า มาใช้ คื อ ซิ ลิ โคนด้ ว ยแล้ ว นั น้ ยิ่ ง ให้
ความรู้ สึกถึงร่ างกายและผิวพรรณได้ ดียิ่งขึ ้น และอีกเหตุผลที่สําคัญของการเลือกใช้ ซิลิโคน คือ
ซิลิโคนเป็ นวัสดุที่ แสดงผลลัพ ธ์ ท างกายภาพได้ ดีที่ สุดจากวัสดุทัง้ หมด เพราะสามารถรวมตัว
กับกลูต้าไธโอนได้ อย่างละเอียด และมีความเป็ นไปได้ ในการนํามาพัฒนา สร้ างความหลากหลาย
ได้ และเมื่อนํามาประกอบกับกลูต้าไธโอน ยิ่งทําให้ นึกถึงกระบวนการนําเข้ าสูร่ ่างกายที่ต้องผสาน
เป็ นหนึ่งเดียวกับร่างกาย ทังความสวย
้
ความเสี่ยง ความอันตราย ที่รวมอยู่ภายในและต้ องใช้ ชีวิต
ร่วมกับความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านัน้ โดยไม่สามารถคาดเดาถึงผลลัพธ์ที่แท้ จริงในระยะยาวได้
และจากผลการสํ า รวจทัง้ หมด ค้ น พบถึ ง รู ป แบบวิ ธี ก ารจัด การกับ วัส ดุ เพื่ อ ให้ ได้
ผลลัพ ธ์ ที่ เหมาะสมในการพัฒ นาสู่ผลงานเครื่ องประดับ แนวทดลองที่ มี สาระในการเสนอเป็ น
ทางเลือกให้ กับ บุคคลที่ มี ความสนใจในเรื่ องของความสวยความงามของผิวพรรณ แต่ไม่เป็ น
อันตรายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับร่างกาย อันเป็ นผลที่ไม่น่าพึงประสงค์
บทสรุ ปทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
จากความเชื่อและค่านิยมด้ านความงามที่ผิดเพี ้ยนไป ด้ วยเหตุจากปั จจัยแวดล้ อม
ต่าง ๆ ทังจากการสื
้
่อสาร เทคโนโลยี สื่อประชาสัมพันธ์ บุคคลสาธารณะเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นเหตุให้
เกิดความเชื่อและกระแสนิยมของสังคมทังสิ
้ ้น และในปั จจุบนั ด้ วยวิทยาการณ์ ที่ก้าวหน้ าของการ
พัฒนาด้ านการสื่อสาร ทําให้ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากทุกมุมโลกเป็ นเรื่ องที่ไม่ไกลเกินเอื ้อม จึง
ทํ า ให้ เกิ ด กระแสนิ ย มต่ า ง ๆ ได้ ง่า ย อัน เป็ นผลมาจากการเสพสื่ อ อย่ า งความคลั่ง ไคล้ ความ
ปรารถนาผิวพรรณขาวใส อันเป็ นความต้ องการของผู้คนในสังคม เป็ นรสนิยมที่ยากจะต้ านทาน
ซึ่งก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในเรื่ องของความงาม รู ปลักษณ์ ภายนอกที่ฉาบฉวยและ
เป็ นแค่เปลือกเท่านัน้ อย่างการมีผิวพรรณขาว กระจ่างใส กลายเป็ นที่ได้ รับความนิยมและส่งผล
ให้ สงั คมกลายเป็ นสังคมแห่งการบริ โภคเพื่อความงาม ธุรกิจพาณิชย์ตา่ งพากันทุ่มทุนและครอบงํา
ผู้คนในสังคมให้ มีแนวโน้ มในการบริ โภคความขาว โดยเห็นได้ จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณ
เพื่ อ ความขาวนัน้ มี ม ากและอยู่ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ซึ่งกลายเป็ นการให้ ค วามสํ า คัญ กับ
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รูปลักษณ์ภายนอก มากกว่าความสวยจากภายใน หรื อความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพ โดย
ความต้ องการมีผิวพรรณที่ขาวใส เป็ นไปตามกระแสนิยมที่ผ้ คู นก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
ยอมรับของสังคมและคนรอบข้ าง หากต่อไปในอนาคต ความต้ องการและกระแสการมีผิวขาวมี
มากขึ ้น จนทํ าให้ สังคมกลายเป็ นสังคมแห่งการบริ โภครู ปลักษณ์ ภายนอกโดยสมบูรณ์ คงเป็ น
สังคมที่น่าเป็ นห่วงและไม่น่ายินดีนกั
้ การใช้ ผลิตผล
ความเชื่อเรื่ องการมีผิวพรรณที่ขาวใสนัน้ มีอยู่ในทุกยุคสมัย เริ่ มตังแต่
จากธรรมชาติ อย่างสมุนไพรทานาคา, มะขาม, ขมิ ้น หรื อเปลือกผลไม้ ตา่ ง ๆ นํามาบํารุงผิวพรรณ
และเมื่อยุคสมัยพัฒนา มีการเข้ ามาของสารสังเคราะห์อย่างอาหารเสริ มหรื อวิตามินต่าง ๆ โดย
วิตามินที่ช่วยในด้ านความงาม เพื่อการมีผิวพรรณที่ขาวกระจ่างนัน้ เช่น วิตามินซี, สารสกัดจาก
ผลไม้ หรื อสารสังเคราะห์ ที่เป็ นที่นิยมอยู่ในปั จจุบนั อย่างกลูต้าไธโอน ที่ถกู นํามาใช้ ผิดเพี ้ยนจาก
จุดประสงค์ หลักของตัววัสดุ อันมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่การรักษาโรค แต่นํามาใช้ เพื่ อความงาม
ปรับสีผิว ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงและนํามาซึง่ การเสียชีวิตได้ ในปั จจุบนั ความเชื่อของการ
ใช้ สารสังเคราะห์เพื่อความสวยนัน้ ได้ ลํ ้าเส้ นความพอดี ความปลอดภัยออกไปมาก จึงก่อให้ เกิด
เป็ นผลกระทบมากมายตามมา
และเหตุที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่าง ๆ นัน้ มาจากความไม่ร้ ู จกั พอ ความอยากได้ อยากมี
ของคนเรา จนทําให้ เกิดเป็ นความไม่เข้ าใจในธรรมชาติของชีวิต จึงทําให้ เกิดปั ญหาและการดิ ้นรน
เพื่อความสวยความงามที่จับต้ องไม่ได้ ทําให้ ชีวิตที่มีค่าต้ องมาเผชิญกับความเสี่ยงอันเกิดจาก
ความละเลย การใส่ใจถึงโทษและผลเสียของความงามที่ปรุ งแต่ง อันเป็ นสิ่งภายนอกที่ฉาบฉวย
และไม่ยงั่ ยืน
ด้ วยเหตุนี ้ จึงเกิดเป็ นแนวคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับแนวทดลอง เพื่อ
เป็ นการสะท้ อนมุมมองและความคิดต่อสังคม ในเรื่ องของการบริ โภคความงามด้ านผิวพรรณที่
นิยมหลงใหลความขาว ความสวยอันเลือดเย็นที่มีผลร้ ายต่อชีวิต แต่กลับเป็ นที่ยอมรับจากคนใน
สังคมอย่างการใช้ สารสังเคราะห์ กลู ต้าไธโอน เมื่อประกอบกับแนวคิดตามหลักธรรมชาติและ
สัจธรรม ซึ่งมาอธิบายถึงความงาม ความมีอยู่ และความเป็ นไปของสิ่งต่าง ๆ อันเป็ นวิธีการของ
นามธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ แต่สามารถรู้ สึกและเข้ าใจได้ มาทําให้ เห็นเป็ นรู ปธรรม เป็ นสัญลักษณ์ ที่
สามารถจับ ต้ องและมองเห็ น ได้ ด้ วยวิธีการที่ เหมาะสมจากการสํารวจทางกายภาพทัง้ หมดที่
ตอบสนองต่อแนวคิด “การสร้ างสรรค์ด้วยการทะลาย” และวิธีการสํารวจทางกายภาพที่เหมาะสม
้ นวิธีการที่สะท้ อนถึงการเสริ มเติม
นัน้ คือ วิ ธีการหล่อด้วยซิ ลิโคน ด้ วยเหตุที่ว่า วิธีการหล่อนันเป็
แต่งความงาม ความขาวให้ กับร่ างกายที่ ตอบสนองต่อแนวคิด “การสร้ าง” และการหล่อนัน้ ยัง
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สามารถสะท้ อนถึงความต้ องการที่อยากจะหยุดยังวั
้ นเวลาฉุดรัง้ ความสวยงามไว้ เพื่อเติมแต่งให้
เป็ นอยู่ไปตลอดกาล แต่ ในความจริ ง นัน้ ไม่ มี ท างที่ จ ะเป็ นไปได้ เพราะธรรมชาติ ย่ อ มเป็ นไป
เช่นเดียวกันเมื่อเราสร้ างความงามแต่งเติมความสวยที่คิดว่าดีเข้ าสูร่ ่ างกาย ย่อมเกิดผลกระทบ ซึง่
เป็ นการทํ า ลายและทํ า ร้ ายร่ างกายของเราโดยตรงซึ่งตอบสนองต่อแนวคิ ด หลัก ที่ ว่าด้ ว ยการ
สร้ า งสรรค์ ด้ว ยการทะลายนั่น เองที่ เป็ นสัจ จะความจริ ง ที่ คู่กัน อย่ า งเลี่ ย งไม่ ได้ เป็ นตรรกะที่
ธรรมชาติสร้ างสรรค์มาเพื่อหักล้ างกัน และก่อให้ เกิดความสมดุลของธรรมชาติ แต่ในทางของความ
อยากเอาชนะในความสวยของร่ างกายนี ้ กลับมองข้ ามความจริ งของการทํ าลายไป เพี ยงเพื่ อ
ผลประโยชน์ ด้านความงามเพียงอย่างเดียว อันเป็ นความงามที่จบั ต้ องไม่ได้ และจากความที่จบั
ต้ องไม่ได้ นี ้ จึงนํามาสูว่ ิธีการคิดและสรรหาเชิงสัญญะที่ทําให้ ความจับต้ องไม่ได้ มาเป็ นจับต้ องได้
อันเป็ นความคู่กนั ที่ต้องการขยายผลให้ เห็นและรับรู้ ได้ ง่ายขึ ้น โดยผ่านวัสดุและการวิเคราะห์จาก
หลักการแนวคิ ดทัง้ หมดตามที่ ได้ ก ล่าวมา และด้ วยวิธีก ารทัง้ หมดที่ จัด ทํ าขึน้ เพื่ อให้ บ รรลุยัง
เป้าหมายที่เพียงต้ องการให้ เข้ าใจในความเป็ นไปของธรรมชาติ และความมีอยู่ของความสวยที่อยู่
ในตัวตนของทุกคนโดยไม่ต้องเสริ มแต่ง ซึ่งเป็ นความงามที่สวยและมีค่าที่สุด อันเป็ นความงาม
เฉพาะตัวที่ สมบูรณ์ แบบและหาที่ เปรี ยบไม่ได้ และต้ องการที่ จะนํ าเสนอวิธีการใช้ ในรู ปแบบที่
แปลกออกไปเป็ นการทดลองเพื่ อช่วยลดความเสี่ยงที่ จะเกิ ดขึน้ กับร่ างกาย และเป็ นการขยาย
ขอบเขตของความเป็ นเครื่ องประดับเท่านัน้ ซึ่งวิทยานิพนธ์ นีไ้ ม่ได้ มีจุดประสงค์เพื่อหักล้ างหรื อ
ยับยังความเชื
้
่อหรื อความคลัง่ ไคล้ ในความขาวหรื อการมีผิวพรรณที่ขาวใสแต่อย่างใด

บทที่ 4
แนวทางการออกแบบและขัน้ ตอนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
แนวคิ ด “การสร้ างสรรค์ ด้ วยการทะลาย” เป็ นแนวคิ ด หลัก ในการออกแบบวิธี ก าร
สํารวจและสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่ องประดับแนวทดลองนี ้ โดยแนวทางนี เ้ ป็ นการขยายต่อของ
สัจธรรมความคูก่ นั ที่ว่าด้ วยสภาวะของความคู่กนั โดยธรรมชาติ ซึง่ เป็ นสภาวะที่ตรงข้ ามกัน แต่ไม่
เป็ นศัตรู กัน เป็ นสิ่งสองสิ่งที่ จะต้ องมีคู่กันไปเสมอ เป็ นสัจจะความจริ งที่ ธรรมชาติสร้ างขึน้ เพื่ อ
รักษาสมดุลนัน่ เอง และในทีนี ้กล่าวถึง ความงามของรู ปกายอันเป็ นความงามที่จบั ต้ องและหาที่
สิ ้นสุดไม่ได้ แต่ก็เป็ นสิ่งที่ผ้ คู นสนใจสรรหาที่จะสร้ างเสริ มความงามนี ้ ซึ่งทําให้ เกิดความเชื่อและ
ค่านิยมในความงามต่าง ๆ นานา เช่น ค่านิยมในการมีผิวพรรณที่ขาวกระจ่าง จนเกิดเป็ นกระแส
นิยมที่ทําให้ ผ้ คู นสรรหาวิธีการและวัสดุเสริ ม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ นนั ้ ซึง่ เทียบได้ กบั ว่าการสรรหา
้
“การสร้ างเติมแต่ง”
วิธีและใช้ การวัสดุเสริ มไม่ว่าจะด้ วยลักษณะใดก็ตาม ถือว่าเป็ นขันตอนของ
ความสวยงามเพื่อผลลัพธ์ทางกายภาพ เพื่อผิวพรรณอันเป็ นรูปลักษณ์ภายนอก แล้ วหลงลืมความ
จริ งที่ค่กู ันกับ “การสร้ าง” ไปเสีย สิ่งนัน้ คือ “การทําลาย” ที่ยิ่งสร้ างเสริ มมากเท่าไหร่ ก็เป็ นการ
ทําลายมากเท่านัน้ และในเรื่ องของความงามนี ้ ผลของการกระทําจะเกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อ
ร่างกายโดยตรง ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยให้ กบั ชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้
ด้ วยความเชื่อและค่านิยมที่เปลี่ยนไปด้ วยสังคมแห่งเทคโนโลยี และการรับรู้ ผ่านสื่อ
แบบใหม่ ตามยุคและสมัยของการติดต่อนี ้ ทําให้ คนเราถูกกระตุ้นและตอบสนองต่อค่านิยมไปโดย
ไม่ร้ ู ตวั และทําให้ มองข้ ามผลของการกระทําไป อย่างความงามที่นิยมแต่งเสริ มเติมและความขาว
ของผิวพรรณที่สรรหาวิธีการเพื่อความขาวใสต่าง ๆ ทําให้ เกิดเป็ นการทําลายและทําร้ ายร่ างกาย
้
ธีการเสริ มสร้ างทางความขาวนี ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกกับความสวยที่ไม่คงทน และด้ วยขันตอนวิ
ได้ ทําการแสดงเป็ นผลวิธีการสํารวจทางกายภาพของการรวมตัวกันของกลูต้าไธโอนและซิลิโคน
ตามที่แสดงในบทที่ 3 ที่อ้างอิงแนวคิด “การสร้ าง” ทัง้ เป็ นการสร้ างการรวมตัวของวัสดุและเป็ น
่ มต้ นของการพัฒนาสู่ขนตอนการ
ั้
การสร้ างเพื่อความงาม ซึ่งการสํารวจในบทที่ 3 เป็ นขันตอนเริ
้
วิเคราะห์เชิงประสิทธิผลที่เน้ นผลลัพธ์ทางสายตาของผลงานเครื่ องประดับแนวทดลองนี ้ ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับรู ปลักษณ์ภายนอก กล่าวคือ ผิวพรรณที่เป็ นผลลัพธ์แสดงให้ เห็นทางด้ านสายตาเป็ น
อย่างแรก และเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ ที่เหมาะสมที่สดุ จึงนําไปสู่การวิเคราะห์และการทดลองเชิง
ประสิทธิผล ดังนี ้
36
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การวิเคราะห์ และการทดลองเชิงประสิทธิผล
จากการสํ ารวจทางกายภาพในบทที่ 3 ซึ่งเป็ นการสํ ารวจเพื่ อ หาวิธี ก ารจัด การกับ
กลูต้าไธโอน สารสังเคราะห์ที่ถกู นํามาใช้ เพื่อความงามในการมีผิวพรรณที่ขาวกระจ่าง จากการ
สํ า รวจทางกายภาพในบทที่ 3 เป็ นการสํ า รวจขัน้ ต้ นที่ ยัง ไม่ ไ ด้ ข้ อ มู ล จํ า เพาะหรื อ ลงลึ ก ใน
รายละเอียดมากพอ จึงทําการขยายผลต่อในการทดลองเชิงประสิทธิผล แบ่งออกเป็ นแนวคิดดังนี ้
แนวคิดเชิงประสิทธิผล
การรั บ รู้ ทางกายภาพเป็ นผลลัพ ธ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการรั บรู้ การมองเห็ น อัน ส่งผลต่อ
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ชิ ้นงานและยังนําไปสูก่ ารรับรู้ทางด้ านจิตใจ ซึง่ แบ่งได้ ดงั นี ้
1. สี เป็ นปั จจัย ที่ มี ผลในการดึงดูดความสนใจทํ าให้ เกิ ดการรับรู้ ทางสายตา เมื่ อ
ดวงตามองเห็นเกิดการรับภาพ สื่อสาร จะส่งผลให้ เกิดความรู้ สกึ และการรับรู้ ตามลําดับ และใน
เรื่ องความงาม สีเป็ นปั จจัย ที่มีผลโดยตรงกับ ร่ างกายและสภาพจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่ องของ
ผิวพรรณที่มีค่านิยมและความเชื่อในการมีผิวพรรณที่ขาวกระจ่างใส เพื่อเป็ นที่ยอมรับทั ้งจาก
ตัว เองและสังคม ดังจะเห็น ได้ จากบุคคลในสังคมต่าง ๆ ดารา นัก ร้ อง พรี เซนเตอร์ สิน ค้ าหรื อ
ผลิตภัณ ฑ์ป รับ สีผิว ที่ม าพร้ อมกับ แถบวัด ระดับ สีผิว เพื่อเป็ นการเปรี ย บเทียบและดูผ ลลัพ ธ์ ที่
เกิดขึ ้น

ภาพที่ 17 แสดงแถบวัดระดับสีผิว
ที่มา: Garnier Thailand, แทบวัดระดับสีผิว, เข้ าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.garnierthailand.com/light-complete-day-spf17/
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จากปั จจัยทางด้ านสี ทําให้ เกิดการทดลองเพื่อหาผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพต่อการ
รับรู้และส่งเสริ มผลงานเครื่ องประดับ โดยอ้ างอิงสีจากแทบวัดระดับสีผิว อันเป็ นสีผิวของคนเอเชียที่
มีสีผิวโทนเหลือง และไล่ระดับความเข้ มของสีผิว เพื่อให้ เกิดการครอบคลุมลักษณะโดยทัว่ ไป
โดยนํากลูต้าไธโอนผสมเข้ ากับซิลิโคนและสี เพื่อหล่อให้ ได้ ตามสีที่ต้องการ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. นํากลูต้าไธโอน, ซิลิโคน, และสี ที่ใช้ ในการผสม นํามาผสมกันเพื่อให้ ได้ สีและ
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ภาพที่ 18 แสดงอุปกรณ์ในการหล่อซิลโิ คนและผสมสี
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2. นําซิลโิ คนที่ผสมได้ เท่ลงแบบพิมพ์ ทิ ้งไว้ รอให้ แห้ ง

ภาพที่ 19 แสดงขันตอนการหล่
้
อซิลโิ คนที่ผา่ นการผสมสี
3. ผลลัพธ์ที่ได้

ภาพที่ 20 แสดงเฉดสีของซิลโิ คนจากสว่าง-เข้ ม
ผลลัพธ์ ที่ได้ เป็ นซิลิโคนที่ผ่านการผสมกลูต้าไธโอนและสี ให้ มีความคล้ ายคลึงกับสี
ผิวจริ ง โดยพัฒนาได้ 5 ระดับเฉดสี ซึ่งอ้ างอิงจากแทบระดับสีผิว ได้ รับผลลัพธ์ เป็ นที่น่าพอใจที่
ั้
้มีประสิทธิผล
นําไปใช้ ในการพัฒนาสู่ชิ ้นงานเครื่ องประดับจริ ง แต่เพื่อส่งเสริ มให้ ระดับสีทงหมดนี
มากขึ ้น สื่อสารได้ ดีขึ ้น จึงต้ องทําการวิเคราะห์และทดลองในขันต่
้ อไป
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2. โครงสร้ าง
โครงสร้ างเป็ นตัวเสริ ม ที่ รองรับการทํ างานของปั จจัยด้ านสี ที่ ช่วยเน้ นการขยาย
ประสิทธิผลในการสื่อสารของสีเมื่อพัฒนาสู่ชิ ้นงานเครื่ องประดับได้ ดียิ่งขึ ้น โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาโครงสร้ าง ดังนี ้
2.1 แนวทางที่ 1 เส้ นโครงสร้ างจากลักษณะอาการของความขาวที่ให้ ความรู้ สึก
เหมือนมีรัศมีปกคลุมร่ างกาย ให้ ความรู้ สึกคล้ ายมีออร่ าเปล่งประกายมาจากร่ างกายภายใน จึง
เกิดเป็ นภาพร่ างที่แสดงออกถึงรัศมีที่คลุมร่ างกาย มีลกั ษณะโค้ งมน มีจุดกําเนิดเดียวกัน และมี
ความซ้ อนกัน

ภาพที่ 21 แสดงแบบร่างแนวทางที่ 1
จากแนวทางที่ 1 นี ้ ทําให้ พบว่า ลักษณะเส้ นที่มีความโค้ งมนนัน้ เรี ยกร้ องและ
ดึงดูดความสนใจได้ ไม่มากเท่าที่ควร ทังยั
้ งให้ ความรู้สกึ ถึงความยุ่งเหยิง ดังนันจึ
้ งเกิดการพัฒนาสู่
แนวทางต่อไป
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2.2 แนวทางที่ 2 ลักษณะอาการของความขาวที่ให้ ความรู้ สึกถึง รัศมีที่พ่งุ ออก
จากร่ างกายที่ให้ ความรู้ สึก ถึงการแทรกและสะดุดตา ทําให้ เป็ นจุดสนใจจากสิ่งแวดล้ อมรอบ
ข้ าง จึงเกิดเป็ นภาพร่ างที่แสดงออกถึงรัศมีที่มีความพุ่งขึ ้นจากจุดกําเนิดเดียวกัน เป็ นเส้ นตรง
ซ้ อนกัน

ภาพที่ 22 แสดงภาพร่างแนวทางที่ 2
จากแนวทางที่ 2 ที่ ใช้ เส้ น ลัก ษณะพุ่ ง ขึ น้ นัน้ ทํ า ให้ พบว่า ลัก ษณะเส้ น ให้
ความรู้ สึกถึงการพุ่ง รัศมีที่เปล่งได้ ดี และยังเรี ยกร้ องความสนใจ ทังยั
้ งให้ ความดึงดูดได้ ดี จึงทํา
การพัฒนาลักษณะเส้ นพุง่ นี ้สูล่ กั ษณะแนวคิดต่อไป
2.3 แนวทางที่ 3 ทดลองหาประสิทธิผลผ่านแบบร่าง โดยใช้ แท่งสี Cryon วาดลง
บนกระดาษสี ดํ า เพื่ อ ดูผ ลลัพ ธ์ แ ละหาความเหมาะสมในการนํ า ไปพัฒ นาสู่ ขัน้ ตอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ต่อไป
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ภาพที่ 23 แสดงแบบร่างแนวทางที่ 2 โดยใช้ สีเครยอง
จากแนวทางที่ 3 การที่ใช้ แท่งสีวาดลงกระดาษสีดํา ให้ ความรู้ สึกที่เปลี่ยนไป
จากแบบร่างวิธีการปกติที่เคยทําทัง้ 2 แนวทาง ซึง่ ทําให้ เห็นถึงแนวทางของเส้ นและปั จจัยแวดล้ อม
ที่ชดั เจนขึ ้น
2.4 สรุ ปปั จจัยในเรื่ องสี
สีเป็ นปั จจัยแรกที่สําคัญและส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และความมีประสิทธิภาพ
ของชิ ้นงานเครื่ องประดับนี ้ โดยได้ ทําการสร้ างสรรค์สีให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
การเลือกใช้ สีผิวจริ งของมนุษย์ โดยอ้ างอิงจากแทบวัดระดับสีผิว ซึง่ สามารถทดลองได้ ผลลัพธ์ 5
ระดับเฉดสี (ดังภาพที่ 23) และปั จจัยที่สําคัญอีกปั จจัยหนึ่ง คือ โครงสร้ าง ซึง่ โครงสร้ างเป็ นตัวเพิ่ม
ขยายประสิท ธิ ผลของสี ให้ สามารถทํ าหน้ าที่ สื่ อสารและทํ าให้ เห็ น ชัดเป็ นสุดสําคัญ ได้ ดียิ่งขึน้
โดยโครงสร้ างที่เหมาะสมในการพัฒนานัน้ คือ โครงสร้ างที่มาจากลักษณะเส้ นพุง่ ที่ให้ ความรู้สกึ ถึง
รัศมีเปล่งประกายที่ ออกจากร่ างกายตามลักษณะอาการของความขาว และลักษณะเส้ นพุ่งยัง
สามารถดึงดูดและเรี ยกความสนใจจากสิ่งแวดล้ อมรอบข้ างได้ ดี จึงมีความเหมาะสมในการนํามา
พัฒนาต่อสูข่ นตอนการสร้
ั้
างสรรค์
3. การจัดองค์ ประกอบศิลป์
การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็ นการหาทิศทางในการสนับสนุนโครงสร้ าง เพื่อเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิผลให้ กบั ชิ ้นงานเครื่ องประดับให้ สามารถสื่อสารและเข้ าถึงจุดประสงค์ได้ มากยิ่งขึ ้น
โดยเป็ นการใช้ ความงามขององค์ประกอบศิลป์ ในการจัดการกับความงามทังในเชิ
้
งของรู ปธรรม
และนามธรรม อย่างความสวยงามตามที่ได้ กล่าวมา จากแบบร่ างลักษณะ 2 มิติ ที่นํามาประกอบ
เป็ นโครงสร้ างนัน้ เป็ นการใช้ ทศั นธาตุในเรื่ องของเส้ น ในการขยายความและนํามาพัฒนาสูก่ ารทํา
ต้ นแบบลักษณะ 3 มิติ เพื่อดูประสิทธิผลของรูปแบบและประเมินความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาต่อสู่
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ขัน้ ตอนการออกแบบ ซึ่ง แนวทางในการจัด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ยัง คงยึ ด แนวทาง “การสร้ างการทะลาย” เป็ นแนวทางหลักในการคิดและวิเคราะห์ ซึง่ จะเน้ นในแนวทางของ “การสร้ าง” เพราะ
แนวทางของการสร้ างนัน้ ยังคงเป็ นแนวทางของการเสริ มสร้ างทังความสวยและความอั
้
นตรายไป
พร้ อมกัน และด้ วยกรรมวิธีการจัดการเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ตา่ งๆ นัน้ รวมอยูใ่ นขันตอน
้
“การสร้ าง” ทังสิ
้ ้น
โดยขันตอนในการจั
้
ดองค์ประกอบศิลป์มีลําดับ ดังนี ้
3.1 นําทัศนธาตุมาพัฒนาโดยใช้ โครงลวด
เมื่อได้ ทศั นธาตุแล้ ว คือ ลักษณะเส้ นที่พงุ่ ขึ ้น จึงทําการพัฒนาต่อโดยใช้ เส้ นลวด
โครงลวด เพื่อเป็ นตัวนําสายตาและเป็ นวัสดุแทนอาการพุ่ง เพราะลวดเป็ นวัสดุที่สามารถดัดทรง
และสร้ างโครงสร้ างได้ ทําให้ ได้ ผลงานในลักษณะ 3 มิติ เพื่อเป็ นการหาพืน้ ที่ที่เหมาะสมในการ
สวมใส่ชิ ้นงาน
พื ้นที่ในการสวมใส่ศกึ ษาบริ เวณช่วงไหล่ หน้ าอก คอ เพราะเป็ นบริ เวณที่สง่ ผล
ให้ เกิดการกระจายแสงที่ช่วยส่งเสริ มใบหน้ าและลําคอได้ ดี

ภาพที่ 24 การพัฒนาแบบโดยใช้ ลวดบริ เวณไหล่
จากภาพที่ 23 การพัฒ นาโดยใช้ ลวดบริ เวณไหล่ ได้ ผลลัพธ์ ทางกายภาพที่
ตอบสนองต่อความรู้ สกึ อาการพุ่งและทําให้ สะดุดตาได้ ดี เนื่องจากขนาดและรู ปทรงของตัวต้ นแบบ
และได้ ค้นพบข้ อจํากัดในการผลิตของซิลิโคนที่ไม่สามารถยึดเกาะบนพื ้นผิวโลหะที่เรี ยบลื่น และมี
พื น้ ที่ เล็กอย่างลวดได้ จึงทํ าการพัฒ นาโครงลวดเพิ่ มเติม โดยการเสริ มโครงลวดภายในให้ กับ
ชิ ้นงานเพื่อเพิ่มพื ้นที่ยดึ เกาะให้ กบั ซิลโิ คน
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ภาพที่ 25 ขันตอนการพั
้
ฒนาโครงลวด

ภาพที่ 26 การพัฒนาแบบโดยใช้ ลวด บริ เวณหน้ าอก
จากการพัฒนาโดยการเสริ มโครงลวดภายใน เป็ นการลดพื ้นที่ว่างของชิ ้นงาน
ทําให้ ชิ ้นงานดูตนั และไม่เป็ นอิสระ เมื่อเทียบกับโครงลวดที่ไม่ได้ เสริ มลวดภายใน และทําให้ พบ
ข้ อจํากัดในการดัดให้ เกิดรู ปร่ างและข้ อจํากัดในการยึดเกาะของซิลิโคนยังคงพบอยู่ จึงทํ าการ
พัฒนาต่อโดยใช้ การหล่อซิลิโคนพร้ อมกับโครงลวดชิ ้นงาน โดยในการพัฒนาโครงลวดนัน้ ได้ ทํา
การสํารวจผลลัพธ์ในเรื่ องแสงที่สง่ ผลต่อสีผิลของชิ ้นงานเครื่ องประดับด้ วย1

1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข.
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ภาพที่ 27 ขันตอนการหล่
้
อซิลโิ คนพร้ อมโครงลวด

ภาพที่ 28 การพัฒนาแบบโดยการหล่อซิลโิ คนพร้ อมโครงลวด
จากการหล่อซิลิโคนพร้ อมโครงลวดสามารถตอบสนองในเรื่ องการยึดติดและ
การประกอบกันระหว่างโครงลวดและซิลโิ คนได้ พร้ อมยังสามารถเพิ่มความหลากหลายได้ ด้วยการ
ผสมสี แต่การใช้ วิธีการหล่อติดกันทําให้ ชิ ้นงานดูไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสมในการนํามาใช้
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3.2 สรุ ปการนําทัศนธาตุมาพัฒนาโดยใช้ โครงลวด
จากการทดลองและพัฒ นาด้ ว ยเส้ น ลวดทัง้ หมด สามารถสรุ ป ได้ ว่า ลวด
สามารถตอบโจทย์ ลกั ษณะอาการพุ่งได้ ดี เพราะลักษณะทางกายภาพส่งเสริ มให้ เข้ าถึงได้ ง่าย
เพราะโครงลวดมีลกั ษณะ 3 มิติ แต่การนําลวดมาใช้ ทําให้ พบข้ อจํากัดในการผลิตของซิลิโคน
ซึง่ พบว่าซิลโิ คนไม่สามารถที่จะเกาะติดกับเส้ นลวดได้ เพราะด้ วยขนาดที่เล็ก มีพื ้นที่ในยึดเกาะน้ อย
และพื น้ ผิ ว ของลวดมี ลัก ษณะเรี ย บและลื่ น นอกจากนัน้ การนํ า วัส ดุม าใช้ เพิ่ ม เติ ม ทํ า ให้ เกิ ด
การสับสนของการนําวัสดุมาใช้ ซึง่ มีความหลากหลายมากเกินไป จึงต้ องปรับและพัฒนารู ปแบบ
ต่อไป
การพัฒนารูปแบบโดยใช้ เส้ นในการนําสายตาแทนโครงลวด
แนวทางนี ้เป็ นการพัฒนาต่อจากแนวทางเดิมที่ใช้ โครงลวดเป็ นตัวนําเสนออาการพุ่ง
ที่เป็ นตัวแทนรัศมีที่พุ่งออกจากร่ างกาย ปรับเปลี่ยนเป็ นการใช้ เส้ น เพื่อเป็ นการนําสายตาแทน
โครงลวดดังกล่าว ซึง่ การใช้ เส้ นนําสายตานี ้เป็ นผลลัพธ์จากการศึกษาและวิเคราะห์ผา่ นแบบร่าง 2
มิติ และชิน้ งานทดลองที่ ใช้ การดัดลวด แต่ด้วยโครงลวดมีข้อจํ ากัดในการผลิตทัง้ ยังทํ าให้ เกิ ด
ความหลากหลายของวัส ดุม ากเกิ น ไป จึง ต้ อ งทํ า การพัฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ าง ซึ่ง มี
แนวทางในการพัฒนา ดังนี ้
แนวทางที่ 1 ระนาบแบน
แนวทาง 1.1 ใช้ แนวเส้ นลักษณะทึบตัน มีรัศมีแผ่ออกแทนลักษณะอาการพุง่

ภาพที่ 29 โมเดลแนวเส้ นลักษณะทึบ
จากแนวคิดที่ 1.1 รู ปแบบชิ ้นงาน มีลกั ษณะทึบ ไม่เป็ นอิสระ เพราะด้ วยเส้ นที่มีความ
หนาและซ้ อนกัน จึงนํามาสูก่ ารการทดลองลําดับต่อไป
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แนวคิดที่ 1.2 การใช้ แนวเส้ นลักษณะบาง

ภาพที่ 30 โมเดลแนวเส้ นโปร่ง
จากแนวคิดที่ 1.2 รู ปแบบชิน้ งานใช้ ลกั ษณะเส้ นบางและมีความโปร่ ง เนื่ องจากใช้
เทคนิคการฉลุลายเข้ ามาผสม ทําให้ ชิ ้นงานมีความอิสระมากขึ ้น แต่ชิ ้นงานยังมีลกั ษณะแบนจึง
ช่วยเรื่ องการตกกระทบของแสงได้ ไม่มากนัก จึงทําการพัฒนาในแนวทางลําดับต่อไป
แนวคิดที่ 2 ระนาบโค้ ง
พัฒนามาจากรู ปแบบการใช้ เส้ นในระนาบแบน เพื่อช่วยในการตกกระทบและกระจาย
ของแสง ทังยั
้ งเป็ นส่วนเสริมเพิ่มความน่าสนใจให้ กบั ชิ ้นงานด้ วย

ภาพที่ 31 โมเดลแนวเส้ นระนาบโค้ ง 1

ภาพที่ 32 โมเดลแนวเส้ นระนาบโค้ ง 2
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ภาพที่ 33 ภาพเปรี ยบเทียบรูปแบบโมเดลระนาบโค้ งทัง้ 2 แบบ
สรุ ปการพัฒนารู ปแบบโดยใช้ เส้ นในการนําสายตาแทนโครงลวด
จากทัง้ 2 แนวทาง มีความเป็ นไปได้ และเหมาะสมในการนําไปพัฒนาต่อ เพราะทัง้ 2
แนวทางนี ้ มี ส่วนช่วยในเรื่ องของแสงที่ ม าตกกระทบทัง้ ในระนาบแบบ และระนาบโค้ งที่ ช่ วย
กระจายแสง เพื่อส่งเสริมให้ บริเวณที่สวมใส่ คือ บริเวณคอและไหล่ ดูสง่า และสว่างมากขึ ้น
บทสรุ ปการทดลองเชิงประสิทธิผล
จากการวิ เคราะห์ แ ละทดลองเชิ งประสิ ท ธิ ผ ลทํ า ให้ พบว่ า ปั จ จัย ที่ แ สดงออกทาง
กายภาพเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการส่งเสริ มให้ ชิ ้นงานเครื่ องประดับแนวทดลองนี ้บรรลุผลได้ มาก
ที่สดุ ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปั จจัยทางด้ านสี อันเป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ คนรับรู้ และสนใจ เกิดการ
สะดุดตา และเนื่องด้ ว ยชิ ้นงานเครื่ อ งประดับนี ้เกี่ยวข้ องกับลัก ษณะทางกายภาพของผิว กาย
ดังนั ้น สีผิวจึงเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดถึงสีของชิ ้นงานเครื่ องประดับ ซึง่ เกิดเป็ นลักษณะสีผิว
ของคนเอเชีย ที่ใช้ เทคนิคการหล่อซิลิโคนที่ผสมสีให้ คล้ ายคลึงกับสีผิวจริ ง โดยไล่โทนสี 7 ระดับ
เพื่อผลลัพธ์ ที่กลมกลืนไปกับผิวกายตามแต่ละสีผิว และนอกจากนัน้ การรวมตัวกันของกลูต้าไธโอน
และซิลิโคนสามารถเปรี ยบเทียบ และแสดงถึงผิวกายของมนุษย์ ด้ วยวิธีการขั ้นตอนที่สร้ างขึ ้น
เพื่อให้ ได้ ผลลัพ ธ์ ที่มีความคล้ ายสีผิวจริ งของมนุษย์ที่สดุ และนอกจากนั ้นปั จจัยที่ช่วยส่งเสริ ม
ปั จจัยด้ านสี ให้ สามารถทําการสื่อสารได้ มากขึ ้น คือ ปั จจัยด้ านโครงสร้ าง เพราะโครงสร้ างที่จะ
ทําหน้ าที่ให้ แผ่นสีซิลิโคนได้ ยึดเกาะและสื่อสารถึงความขาว ความเปล่งประกายของผิวพรรณ
และในการตีความเชิงสัญลักษณ์ท่ีได้ เปรี ยบแผ่นซิลิโคนเป็ นดัง่ ผิวหนังแล้ วนัน้ โครงสร้ างที่เป็ นตัว
เสริ มประสิทธิ ผลของซิลิโคนจึงเปรี ยบเทียบได้ กับ โครงสร้ างทางร่ างกายของมนุษย์ที่มีหน้ าที่พยุง
ทังผิ
้ วกายและร่ างกายไว้ ให้ ปกติและสมบูรณ์ที่สดุ โดยโครงสร้ างที่ใช้ นนเป็
ั ้ นการนําทัศนธาตุเรื่ อง
เส้ นในการนําสายตาแทนลักษณะอาการของความขาวประกายที่พ่งุ ประกายจนเรี ยกความสนใจ
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ของสิ่งแวดล้ อมรอบข้ างได้ และใช้ เรื่ องของระนาบมาเสริ มประสิทธิผลของเครื่ องประดับให้ มีผลลัพธ์
ที่ดียิ่งขึ ้น ซึง่ ระนาบจะช่วยในเรื่ องของการตกกระทบและกระจายของแสงในขณะที่สวมใส่ จะ
ช่วยให้ บริ เวณใบหน้ าและลําคอดูสว่างและสง่ามากขึ ้น เป็ นส่วนช่วยเสริ มทางรู ปลักษณ์ซึง่ ช่วย
เสริ ม ให้ ป ระสิท ธิผลของผลงานเครื่ อ งประดับ แนวทดลองนี ้ มีผลลัพ ธ์ ท างกายภาพให้ มีความ
สมบูรณ์ที่สดุ
และจากแนวคิด “การสร้ างสรรค์ด้วยการทะลาย” ที่เป็ นแนวคิดหลักในการทําการสํารวจ
และทดลองทางกายภาพ และได้ วิเคราะห์และดําเนินการในส่วนของ “การสร้ าง” ไปในขั ้นตอน
ของการสํารวจทางกายภาพ กล่าวคือ วิธีการสรรหารู ปแบบกระบวนการในการเสริ มความงาม
ส่ว น “การทะลาย” จะนํ า มาขยายผลในขั ้นตอนของการออกแบบและสร้ า งสรรค์ชิ ้นงาน
เครื่ องประดับต่อไป

บทที่ 5
ขั้นตอนการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงานเครื่องประดับ
สืบเนื่องจากแนวคิดหลักของโครงการที่วาดวยความคูกันของสองสิ่งที่จะตองมีคูกัน
ไปเสมอของ “การสรางสรรคดวยการทะลาย” ของความงามที่ไมรูจักสิ้นสุดและจับตองไมไดของ
การสรางเสริมผิวพรรณใหมีสีผิวที่ขาวใส ตามกระแสนิยมและความเชื่อของสังคม โดยไมคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงและผลที่จะเกิดกับรางกาย จนเปนการทําลายและทํารายรางกายทั้งทางตรงและ
ทางออมเพื่อแลกกับความงามที่ไมยั่งยืน
แนวคิด “การสรางสรรคดวยการทะลาย” นี้ ไดถูกแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ในสวน
ของการสํารวจทางกายภาพและการวิเคราะหปจจัยที่ชวยเสริมประสิทธิผลใหกับวัสดุนั้น เปนการ
ดําเนินตามแนวการสราง คือ เปนการสรางความงาม เสริมความขาวใสใหกับรางกาย ผานการใช
วัสดุสังเคราะห คือ กลูตาไธโอน อันเปนสารสังเคราะหที่ถูกนํามาใชเพื่อเสริมความงาม ปรับสีผิว
ใหมีความขาวมากขึ้น และโดยกลูตาไธโอนจะนํามาใชผสมกับเทคนิคการหลอดวยซิลิโคนตามที่
กลาวไวในบทที่ 3 และ 4 นั่นเอง สวนแนวคิดการทําลายนั้น นํามาใชวิเคราะหขยายผลในขั้นตอน
ของการออกแบบและสรางสรรค อันมีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้
แนวทางในการออกแบบ
จากการทดลองเชิงประสิทธิผลที่ไดนํา ทัศนธาตุเรื่องเสน มาใชในการแทนรัศมีการพุง
ที่ออกจากรางกาย เพื่อแสดงออกถึงรัศมีความเปลงประกายความขาวใสของผิวพรรณที่พุงมา
กระทบสายตาจนทําใหสะดุดตา เมื่อนํามาวิเคราะหจะเห็นวาลักษณะเสนนั้นมีโอกาสเปนไปได
ทั้ง 2 ทิศทาง คือ ทั้ง พุงขึ้นและพุงลง อันเปนความคูกันโดยตัวเอง และเมื่อนํามาประกอบกับ
แนวคิด การทะลาย ซึ ่ง การพุ ง ขึ ้น นั ้น เทีย บไดก ับ วา เปน การสรา งความงาม การสะดุด ตา
เสริมสรางความงามใหกับตัวเอง เพิ่มระดับความเสี่ยงใหกับชีวิต และนอกจากนั้นยังเปนการพุง
ลงของความมีสุขภาพดีและความปลอดภัยลงดวยเชนกัน และเพื่อเปนการเสริมสรางความเปลง
ประกายมากขึ้น จึงมีการนําเรื่องการตกกระทบและการกระจายแสงมาชวยสงเสริม โดยนํามาใช
ในลักษณะของระนาบของชิ้นงานเครื่องประดับ ซึ่งมีทั้งระนาบแบนและระนาบโคงที่ทาํ ใหช้นิ งาน
เครื่องประดับมีความนาสนใจ และตอบสนองตอแสงไดดีมากขึ้น และจากแนวคิดดังกลาวจึงเกิด
เปนภาพราง ดังนี้
50
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แบบภาพราง
สามารถแบงภาพรางออกได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แบบรางลักษณะเสนตรง
ภาพรางลักษณะนี้เปนการใชเสนแสดงลักษณะอาการพุง อันมีที่มาจากรัศมีความ
ขาวที่พุงกระจายออกจากรางกาย ทําใหเกิดความสะดุดตา ตามที่ไดวิเคราะหองคประกอบศิลป
ในบทที่ 4

ภาพที่ 34 แบบภาพรางลักษณะเสนตรง
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2. แบบรางลักษณะการซ้ําของแพนเทิรน Pattern
เป น การซ้ํ า กั น ของหน ว ยย อ ยเพื่ อ ให เ กิ ด ลวดลายและทิ ศ ทางตามแนวทางที่
วิเคราะห

ภาพที่ 35 แบบภาพรางลักษณะการซ้ําของเเพนเทิรน Pattern
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ภาพที่ 36 ภาพเปรียบเทียบของแบบรางทั้ง 2 ลักษณะ
จากแนวทางของภาพรางทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อทําการเปรียบเทียบและดูทิศทางความ
เปนไปได ทําใหเกิดขอสรุปที่วาแบบรางลักษณะการซ้ํากันของเพนเทิรนนั้น ตอบสนองตอความรูสึก
อาการพุงไดดีกวาและมีความนาสนใจมากกวา จึงนํามาซึ่งการขยายผลของการออกแบบในขั้นตอน
ตอไป
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การจําแนกรูปแบบลวดลาย
1. ลายการซ้ํากันของแพนเทิรนมาขยายผล ซึ่งสามารถกระจายลวดลายไดดังนี้

ภาพที่ 37 รูปแบบลวดลาย
2. นํารูปแบบลวดลายมากระจายออกตามสีของซิลิโคนจากที่ไดสํารวจและทดลอง
ตารางที่ 4 แสดงการกระจายรูปแบบตามสีของซิลิโคน
รูปแบบ

สีซิลิโคน

แบบ 2 ชั้น

สีเบอร 1

แบบ 3 ชั้น

สีเบอร 2, 3

55
ตารางที่ 4 แสดงการกระจายรูปแบบตามสีของซิลิโคน (ตอ)
รูปแบบ

สีซิลิโคน

แบบ 4 ชั้น

สีเบอร 4, 5

แบบ 5 ชั้น

สีเบอร 6, 7

จากตารางการกระจายรูปแบบลวดลายใชหลักเกณฑในการกระจายลวดลาย คือ
ใหความสําคัญกับสีที่มีความเขมมากที่สุด คือ สีเบอร 4 และเบอร 5 ดังนั้นลวดลายที่สามารถ
เรียกรองความสนใจไดมากที่สุด คือ ลวดลายแบบ 5 ชั้น เพราะแบบ 5 ชั้น มีลักษณะลวดลายที่
ใหญและมีขนาดที่ใหญที่สุดจากแบบทั้งหมด ทําใหมีพื้นที่ในการตกกระทบและสะทอนของแสง
ไดมากและลดหลั่นลงมาในแบบ 4 ชั้น และ 3 ชั้น ตามลําดับ
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ขั้นตอนการทํา
การฉลุลาย
ตารางที่ 5 ขั้นตอนการวางและฉลุลายบนแผนโลหะ
แบบ

แบบ 2 ชิ้น

แบบ 3 ชิ้น

แบบ 4 ชิ้น

แบบ 5 ชิ้น

ดานหนา

ดานหลัง
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หลอซิลิโคน
ตารางที่ 6 การหลอซิลิโคนซอนที่แผนโลหะ
แบบ

ดานหนา

ดานหลัง

แบบ 2 ชิ้น

แบบ 3 ชิ้น

แบบ 4 ชิ้น

แบบ 5 ชิ้น

หลังจากประกอบชิ้นงานเขาดวยกัน ทําใหพบวา ชิ้นงานยังมีความแนบและยังไม
กระจายแสงไดมากพอ ดังนั้น จึงทําการเสริมแผนโลหะเพื่อเปนการเสริมระนาบและตอบสนองตอ
การกระจายแสงใหมากขึ้น
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ขั้นเสริมแผนโลหะ
ตารางที่ 7 เสริมแผนโลหะเพื่อสรางระนาบและการตกกระทบของแสง
แบบ

แบบ 2 ชิ้น

แบบ 3 ชิ้น

แบบ 4 ชิ้น

แบบ 5 ชิ้น

ดานหนา

ดานหลัง
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ชิ้นงานสําเร็จ

ภาพที่ 38 ผลงานเครื่องประดับแนวทดลองชุดสมบูรณทั้ง 7 ชิ้น
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ภาพที่ 39 ผลงานเครื่องประดับขณะสวมใส
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บทสรุป
จากผลงานเครื่องประดับแนวทดลองทั้ง 7 ชิ้น เปนผลงานที่สรางสรรคขึ้นเพื่อการลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นกับร างกายจากการไดรับกลูตาไธโอน อันเกิดจากการใชงานอยางการ
รับประทาน การทา หรืออยางวิธีการที่เสี่ยงที่สุด คือ การฉีดเขาเสนเลือด ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการใชเหลานั้น สูการสรางสรรคเปนผลงานเครื่องประดับแนวทดลองทั้ง 7 ชิ้นนี้ และยังเปนการ
สรางสรรคเพื่อใหเกิดการรับรูถึงมุมมองอีกดานของความสวยงาม และสะทอนความจริงสูสังคม
ของหลักการสราง-การทะลาย ตามแนวคิดที่ไดกลาวมา โดยหลักการและแนวคิดในการสรางสรรค
นั้น แสดงออกสูผลงานเครื่องประดับผาน วัสดุ, รูปแบบ, การจัดองคประกอบ ซึ่งผูวิจัยหวังให
เกิดการตื่น ตัว และรับรูของภั ยอันตรายและความเสี่ย ง อั นเกิดจากความสวยและความงามที่
สรางเสริม-เติมแตงสูรางกาย และหวังอีกตอไปวา ผลงานเครื่องประดับแนวทดลองชุดนี้จะชวยลด
จํานวนการเกิดผลกระทบของการสรางเสริมความงามอันจับตองไมไดนี้

บทที่ 6
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ เกิดจากการเล็งเห็นถึงค่านิยมและความเชื่อในด้ านความงามของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนทั ้งทางตรงและทางอ้ อมจากปั จจัย
แวดล้ อ มต่า ง ๆ เช่น การตลาด การใช้ สื่อ (Media) การใช้ บ คุ คลที่มีชื่อ เสีย งในการโฆษณา
(Presenter) เทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ ชีวิตประจําวันและยังผลให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วย กล่าวคือ การใช้ งานผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั ้งอุปกรณ์สมาร์ ท
โฟน (Smartphone) แทบเลต (Tablet) ที่ทําให้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ ง่ายและทําได้ ตลอดเวลา
และการเลือกใช้ สื่อโฆษณาด้ วยการใช้ บคุ คลในสังคมที่มีชื่อเสียงเป็ นพรี เซนเตอร์ (Presenter) ใน
การโฆษณา ซึง่ ยิ่งเป็ นการปลูกฝั่ งและกระตุ้นยํ ้าถึงการมีทศั นคติและค่านิยมในความงาม อย่าง
การมีผิวพรรณที่ขาวใสของพรี เซนเตอร์ เหล่านั ้น ซึง่ ได้ รับการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้ าง
และนํามาสู่การรับรู้ ของคนในสังคมจนเกิดเป็ นความเชื่อและค่านิยม ความหลงใหลในการมี
ผิวพรรณขาวนั ้น และการให้ ได้ มาของผิวพรรณขาวใส อาจเกิดได้ จากหลายวิธีและหลายวัสดุท่ี
ถูกนํามาใช้ โดยวิธีที่กําลังเป็ นที่นิยมอยู่ในปั จจุบนั คือ การใช้ สารสังเคราะห์ “กลูต้าไธโอน” ใน
การปรับ สีผ ิว และด้ ว ยกระแสความนิย ม ทํ า ให้ เ กิด ผลิต ภัณ ฑ์ที่มีส ว่ นผสมของกลูต้ า ไธโอน
มากมาย ซึง่ สามารถเห็น ได้ จ ากผลิต ภัณ ฑ์ที่จ ดั จํ า หน่า ยอยู่ใ นปั จ จุบ นั ซึง่ มีว ิธีก ารใช้ ห ลาย
รู ปแบบ ทั ้งวิธีการรับประทาน, การทา, การฉีดเข้ าสูเ่ ส้ นเลือด ซึง่ วิธีการฉีดเข้ าสู่เส้ นเลือด เป็ น
วิธีการที่เสี่ยงมากที่สดุ และการใช้ กลูต้าไธโอนที่ไม่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ยิ่ง ทําให้ ความเสี่ยงนั ้นมีมากขึ ้น ซึง่ ผลกระทบนั ้นส่งผลโดยตรงต่อร่ างกายและอาจ
ร้ ายแรงจนทําให้ เสียชีวิตได้ ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าการสร้ างเสริ มความงามเหล่านี ้ เป็ นการเพิ่มความ
เสี่ยงให้ กบั ชีวิต เป็ นการทําร้ ายร่ างกายโดยตรง แต่ด้วยความอยากสวยและความงามที่ครอบนํา
จิตใจ ทําให้ ขาดการพิจารณาและไตร่ ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างถี่ถ้วน หลงใหลไปกับ
ความต้ องการเพื่อผลลัพธ์ความงามเพียงอย่างเดียว จึงเป็ นที่มาของแนวคิด “การสร้ างสรรค์ด้วย
การทะลาย” ซึง่ เป็ นการแลกความปลอดภัยของชีวิตกับความงามที่จบั ต้ องไม่ได้ และไม่มีที่สิ ้นสุด
อันเกิ ดจากทัง้ ปั จจัยภายในของตน ความปรารถนาในความงาม และทั ้งจากปั จ จัย ภายนอก ที่
ต้ องการเป็ นที่ยอมรับทังจากสั
้
งคมและตนเอง ซึง่ ค่านิยมและความคลัง่ ไคล้ ในการมีผิวพรรณขาว
นี ้ เป็ นค่านิยมที่ทําให้ รูปแบบความคิด ทัศนคติที่มีต่อความงามของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
62
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เป็ นการให้ คณ
ุ ค่าและความสําคัญต่อการมีรูปลักษณ์ภายนอก ซึง่ ผลักดันให้ สงั คมกลายเป็ นสังคมที่
นิยมการบริ โภคและมองที่ผลลัพธ์ อย่างฉาบฉวย
โดยการวิจยั นี ้ได้ ผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางกายภาพตามแนวคิด “การ
สร้ า งสรรค์ด้ ว ยการทะลาย” เพื ่อ ให้ เ กิด ผลลัพ ธ์ ที่มีค วามเหมาะสม ผ่า นการรวมองค์ค วามรู้
ทางด้ านศิลปศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้ าไว้ ด้วยกัน และเกิดเป็ นการสร้ างสรรค์
เครื่ อ งประดับ แนวทดลองเพื่อ ความขาวนี ้ ผ่า นเทคนิค วิธีก ารที่เ หมาะสมของ “การหล่อ ด้ ว ย
ซิลิโคน” เป็ นการตอบสนองการรวมตัวทางกายภาพของวัสดุ และการจัดการรู ปแบบของชิ ้นงาน
เครื่ องประดับโดยใช้ "ทัศนธาตุเรื่ องเส้ น” ในการแสดงออกถึงลักษณะและอารมณ์ของรัศมี ความ
ขาวที ่พุ่ง ออกจากร่า งกาย เพื ่อ ให้ เ กิด ความสะดุด ตาและเรี ย กความสนใจจากสิ ่ง แวดล้ อ ม
ภายนอก ซึง่ วิทยานิพนธ์ เครื่ องประดับแนวทดลองนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ ้นกับร่ างกาย จากการได้ รับกลูต้าไธโอนโดยตรงอันเกิดจากการใช้ งาน ซึ่งปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
วิธีการใช้ เหล่านัน้ สู่การสร้ างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับแนวทดลองนี ้ นอกจากนันยั
้ งเป็ นการ
สร้ างสรรค์เพื่อต้ องการขยายผลให้ เกิดการรับรู้ ถึงมุมมองอีกด้ านของความสวยงาม และสะท้ อน
ความจริ งสู่สงั คมของหลักการสร้ าง-การทําลาย
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ภาพที่ 40 ผลงานเครื่ องประดับขณะสวมใส่
ผลสําเร็ จของผลงานเครื่ องประดับ
ผลงานชุดเครื่ อ งประดับ แนวทดลองเพื่อเสริ ม ความขาวให้ ก บั ผิวพรรณผู้ส วมใส่นี ้
ให้ ผลลัพธ์ ในหลายแง่มมุ ซึง่ ล้ วนแต่ส่งผลและคํานึงถึงจิตใจของผู้สวมใส่ โดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. ด้ านจิตวิทยา
เป็ นการแสดงผลลัพธ์ ในเรื่ องการดึงดูดสายตา การได้ รับความสนใจจากสิ่งแวดล้ อม
และความสว่างของผิวพรรณขณะสวมใส่ เพราะด้ วยขนาดและพื ้นที่ในการตกกระทบ-หักเหของ
แสงอันเกิดบนพื ้นผิวโลหะของเครื่ องประดับนัน้ มีผลช่วยปรับความสว่างให้ กบั ผู้สวมใส่ และการ
ใช้ วสั ดุเพื่อความขาว กลูต้าไธโอน ที่ผสมอยู่ในชิ ้นงาน ถึงแม้ จะไม่ได้ ส่งผลโดยตรงให้ กบั ความ
เปลี่ยนแปลงของสีชิ ้นงานเครื่ องประดับ แต่ส่งผลโดยตรงกับความเชื่อและทัศนคติที่มีตอ่ วัสดุท่ี
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ถูกการตลาดนํามาใช้ สื่อสารถึงผลลัพธ์ การปรับสีผิวได้ ซึง่ สามารถเห็นได้ จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในปั จ จุบ นั ที่มีส ว่ นผสมของกลูต้ า ไธโอนซึง่ ส่ง ผลถึง ความรับ รู้ แ ละความเชื่อ ของประสิท ธิผ ล
ของกลูต้าไธโอนและมีผลถึงค่านิยมการมีผิวพรรณที่ขาว จนกลายเป็ นการสร้ างความเชื่อโดย
ไม่ร้ ู ตวั
2. ด้ านวิชาการ
จากการค้ นคว้ าและวิจยั นี ้ นํามาถึงการรวมองค์ความรู้ ของศาสตร์ ในแขนงต่างๆ
เพื่อการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานเครื่ องประดับแนวทดลองนี ้ โดยเป็ นการนําความรู้ในด้ านต่างๆ สามารถ
จําแนกได้ ดงั นี ้
2.1 ด้ านวิทยาศาสตร์ ค้ นคว้ าและสืบค้ นเรื่ องของอาหารเสริ ม วิธีการใช้ อาหารเสริ ม
ผลลัพธ์ และผลกระทบจากอาหารเสริ ม วัสดุศาสตร์ การตกกระทบ-การหักเหของแสง การรวมตัว
ด้ านกายภาพเทคนิควิธีการผสมวัสดุ
การสื บค้ น ข้ อมูลเหล่านี เ้ พื่อการขยายผลจากการทดลองสู่การพัฒนาเป็ น
เครื่ องประดับที่เหมาะสมลงตัวและสื่อสารได้ ดีที่สดุ
2.2 ความรู้ ในด้ านการตลาด การวิเคราะห์สื่อ (Media) พฤติกรรมผู้บริ โภคกระแส
นิยม ความเห่อ ความรู้ ในด้ านสังคม การศึกษาประวัติความเป็ นมาของยุคสมัย วิถีการใช้ ชีวิต
(Lifestyle) ค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติ
ด้ วยข้ อมูลเหล่านี ้ใช้ ในการวิเคราะห์ลกั ษณะความเป็ นไปของรู ปแบบการใช้
ชีวิตและการดําเนินชีวิตที่ต่างมีการพัฒนาตามยุคสมัย ซึ่งต้ องอาศัยการอ้ างอิงและสืบค้ นข้ อมูล
ในอดีต
2.3 ความรู้ ในด้ า นสุน ทรี ย ศาสตร์ แ ละศิ ล ปศาสตร์ สุน ทรี ย์ ศ าสตร์ การใช้ ชีวิต
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ประวัติศาสตร์ เครื่ องประดับ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้ รูปแบบในการ
ถ่ายทอดความเป็ นนามธรรมสูร่ ูปธรรม และการสื่อสารทัศนะที่มีตอ่ สังคมผ่านชิ ้นงาน
การศึกษาและสืบค้ นข้ อมูลจากในอดีตตลอดจนปั จจุบนั ทําให้ ได้ รับข้ อมูลที่
ครบถ้ วน สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จนสามารถตีแผ่และสื่อสารโดยเปลี่ยนรู ปแบบ
การสื่อสารจากข้ อมูลดิบที่สืบค้ นเป็ นการสื่อสารผ่านผลงานเครื่ องประดับดังที่ได้ เป็ นผลลัพธ์ ของ
วิทยานิพนธ์นี ้
3. ด้ านสังคม
เนื่องจากการรวมองค์ความรู้ ในหลาย ๆ แขนง จึงส่งผลให้ เกิดเป็ นชุดเครื่ องประดับ
แนวทดลองเพื่อเสริ มความขาวให้ กบั ผิวพรรณของผู้สวมใส่ที่ผ่านการวิเคราะห์ ทดลอง และค้ นคว้ า
เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่เหมาะสมที่สดุ ในการนําสู่สาธารณะ เพื่อให้ สงั คมได้ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงและ
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อันตรายของการเสริ มความงาม รูปแบบการใช้ อาหารเสริ ม-สารสังเคราะห์ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ร่ างกาย และเล็งเห็นถึงค่านิยมความงามที่มีผลต่อรู ปแบบการใช้ ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป
จนเป็ นเหตุให้ เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตลอดจนเกิดการฉุกคิดถึงความคลัง่ ไคล้
ในความขาว อันเป็ นความงามที่จบั ต้ องไม่ได้ และหาที่สิ ้นสุดไม่ได้ และการรู้ ทนั กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่แฝงตัวมากับการใช้ สื่อโฆษณา (Media) และพรี เซนเตอร์ (Presenter) ที่นําเอาความสวยงามที่
หอมหวานแต่แฝงไปด้ วยความอันตรายมาให้ สงั คมได้ บริโภคและปลูกฝั่ งจนเป็ นความเชื่อที่ฝั่งแน่น
จนบิดเบือนศีลธรรมและความถูกต้ องและทัศนคติที่ดีไป
หากในอนาคตรู ปแบบความคิดและแนวทางของการสร้ างสรรค์ชุดเครื่ องประดับ
แนวทดลองนี ้ จะสามารถยังผลและพัฒนาให้ มีรูปแบบและวิธีการใช้ ที่เหมาะสมมากขึ ้น และส่งผล
ให้ อตั ราการเกิดความเสี่ยงที่มาในรู ปแบบของความงามนันลดลง
้
ทําให้ ผ้ คู นรู้ เท่าทันกลยุทธ์ ทาง
การตลาดของความงามและทําให้ คนหันมาสนใจและใส่ใจต่อคุณค่าและความงามของตน มีความ
พอดีและเข้ าใจในธรรมชาติของความงาม ใส่ใจต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงและความอันตรายลงได้
ผู้วิจยั จักยินดีเป็ นอย่างยิ่งหากผลประโยชน์นี ้จะเกิดขึ ้นต่อสังคมและยังผลสืบไป
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ขั้นตอนการคัดเลือกวัสดุ
แนวคิดในการทําการทดลองคัดเลือกวัสดุ ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดตามหลักของ
ธรรมชาติ และขอคิดทางพุทธศาสนา โดยคนเรานั้นกําเกิดมาจากธรรมชาติและบทสุดทายตองคืน
สูธรรมชาตินั้นเปนสัจจะความจริงที่ไมสามารถหลีกหนีได ใหรูจักความพอดีและเขาใจในการ
เปลี่ยนแปลงและดําเนินชีวิต โดยนํามาผสมผสานและเกิดเปนแนวคิด ดังนี้
แนวคิดในการเลือกวัสดุเพื่อนํามาทดลอง
ธรรมชาติเปนสิ่งใกลตัว ที่คนเราเห็นเปน สิ่งแรกและมักมองขามเปนสิ่ งแรกเชนกัน
หากพู ด ถึ ง วิ ธี ก ารเคล็ บ ลั บ ความขาว วิ ธี จ ากธรรมชาติ ก็ เ ป น วิ ธี แ รกที่ ม นุ ษ ย นํ า มาใช โดยใช
สมุนไพรและผลไม มาทําการขัด-ถูตามรางกาย เพื่อเปนการบํารุงรักษาผิวพรรณ ซึ่งเปนวิธีโบราณ
ที่มีมานานและยังคงเปนวิธีที่ใชกันอยูในปจจุบัน นั่นแสดงใหเห็นวา คานิยมความอยากมีผิวขาว
นั้น เปนคานิยมที่มีอยูในสังคมทุกยุคทุกสมัย ในที่นี้ขาพเจาเลือก ทานาคา และ มะขาม เพราะทั้ง
2 สิ่งนี้ นอกจากจะเปนสิ่งที่มาจากธรรมชาติแลวนั้น สรรพคุณในการบํารุงผิวขาว ก็เปนที่ยอมรับ
และใชไดจริง
ตอมาเมื่อธรรมชาติถูกมองขาม เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ที่ใหผลลัพธที่ดีขึ้น จึง
ไดรับการยอมรับและความนิยมมากจนเปนกระแส-ความคลั่งไคล ซึ่งในปจจุบันนวัตกรรม-อาหาร
เสริมที่ถูกกลาวถึงและไดรับความนิยมในเรื่องการปรับสีผิว คือ วิตามินซี และกลูตาไธโอน โดยทั้ง
2 สิ่ง นี้ ถูก สั ง เคราะห ขึ้น ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อเป น ตัว ชวยอาหารเสริมใหกับ
รางกาย โดยมีวิธีการใช ที่ตางไปจากทานาคาและมะขาม คือ ใชวิธีการรับประทาน และหรือการ
นําเขาสูรางกายโดยตรงผานการฉีดเขาเสนเลือด หรือนําไปผสมกับผลิตภัณฑรูปแบบอื่นตามที่
กลาวขางตน ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจในนํามาใชเปนสื่อในการปรับเปลี่ยนและแฝงขอคิดใหกับคนใน
สังคมถึงคานิยมความสวยที่แฝงอันตรายนี้
ซึ่งวัสดุทั้งหมดที่เลือกไมวาจะเปน ทานาคา,มะขาม,วิตามินซี,กลูตาไธโอน ลวนแลวแต
เปนผลิตภัณฑที่ตองใชใหสัมผัสกับรางกายหรือผิวพรรณ เพื่อใหเกิดคุณคาและความรูสึกที่ตรงใจ
มากที่สุด ดังนั้นเพื่อใหเกิดการสัมผัสและผลลัพธที่ดีแลว จึงนํามาซึ่งวิธีการจัดการกับวัสดุ ที่ตอง
ใหความรูสึกถึงการผสมเปนเนื้อเดียวกัน ใหความสัมผัสที่เรียบ เพราะตองมีการสัมผัสกับรางกาย
จึงออกแบบการทดลองเพื่อตอบโจทยและนําไปสูการสรางสรรค ดังนี้
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แนวคิดในการเลือกวิธีการทดลอง
แนวทางในการวางแผนการทดลอง เกิดจากแนวคิดของสัจธรรมความคูกัน โดย การให
ไดมาซึ่งความสวย ความขาว การมีผิวพรรณที่สวยใสนั้น จะตองสรางและเพิ่มเติมความสวยงาม
ความขาวใส ที่ตองแลกมากับการทําลายสุขภาพ ความทรุดโทรมของรางกาย และความปลอดภัย
ที่นอยลง ซึ่งการสราง-การทําลายนี้ เปนของคูกันที่แยกกันไมไดในทุกๆกรณี และในกรณีการเสริม
ผิวพรรณขาวใสนี้ ผูคนใหความละเลยกับความสูญเสีย และใหความสําคัญกับการสรางเพียง
เทานั้น ไมคํานึงถึงวิธีการและความปลอดภัย โดยวิธีการทั้งหมดลวนเกิดจาก ความตองการสราง
ความสวยงามใหเกิดขึ้น แตกลับทําลายความมีสุขภาพดี ความปลอดภัยลง และเมื่อประกอบกับ
วัสดุที่เลือกมาใชในการทดลอง เปนวัสดุที่มีวิธีการใชที่ตองสัมผัสกับรางกายหรือผิวหนัง จึงนํา
แนวคิดในเรื่องของการสัมผัสและการเลียนแบบวิธีการใชของวัสดุ มาผสมรวมเปนแนวทางในการ
ทดลอง จึงเกิดเปนวิธีการทดลองดังนี้
1. การทดลองเชิงกายภาพประเภทการรวมตัว-การผสมผสาน
1.1 การปนดวยดินญี่ปุน
1.2 การหลอดวยยางพารา
1.3 การหลอดวยซิลิโคน
2. การทดลองเชิงกายภาพประเภทการดูดซึม
2.1 การละลายและแชน้ํา
กระบวนการทดลอง

ตารางที่ 8 แสดงกระบวนการทดลอง ประเภทการรวมตัว
ประเภทการทดลอง

ประเภทการรวมตัว

วิธีการทดลอง
วัสดุ

มะขามขัดผิว

ทานาคา
(แปงพมา)

วิตามิน ซี

กลูตาไธโอน

ปนดวยดินญี่ปุน

หลอดวยยางพารา

สรุปผลการทดลอง
ผงมะขามขัดผิว ผง
ทานาคา และผงวิตามินซี
จะมีสีเหลือง-น้ําตาลตาม
สีของผงที่ผสมลงไป
กลูตาไธโอนจะไดสีขาว
เนียนไปกับดิน

หลอดวยซิลิโคน

สรุปผลการทดลอง
ผงมะขามขัดผิวและผง
ทานาคา ละลายได ไ ม ดี
เกิดการจับตัวกันเปนกอน
ผ ง วิ ต า มิ น ซี แ ล ะ
ผงกลู ต า ไธโอน มี ก าร
ละลายตัวที่ดี และผสมไป
กับเนื้อของยางพาราไดดี
แตเมื่อยางทั้งหมดแหง
สนิ ท จะให ใ ห สี ที่ เ ข ม ขึ้ น
จึ ง ข ย า ย ผล ต อ ใ น กา ร
ทดลองหลอดวยซิลิโคน

สรุปผลการทดลอง
การทํ า ละลายและการ
รวมตั ว จากทดลองพบว า
กลู ต า ไธโอนมี ก ารละลาย
และรวมตัว ที่ดี ที่สุ ด ไม เกิ ด
ตะกอน และเนื้ อ ซิ ลิ โ คน
สามารถผสมสี ไ ด มี ค วาม
หลากหลาย เหมาะสําหรับ
นําไปพัฒนาตอ
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ตารางที่ 9 แสดงกระบวนการทดลอง ประเภทการรวมตัว
ประเภทการทดลอง
วิธีการทดลอง
วัสดุ
มะขามขัดผิว

ทานาคา (แปงพมา)

วิตามิน ซี

กลูตาไธโอน

ประเภทการดูดซึม : การละลายน้ํา

เชื่อก

ไม
สรุปผลการทดลอง
ไม ให ค วามรูสึก หนัก แน น
มีมวล
สี ที่ ไ ด ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ จาก
การแช ใ นน้ํ า ละลายผงมะขาม
ขั ด ผิ ว ได สี เ หลื อ งชั ด เจน ส ว น
วัสดุอื่น มีสีที่ เ ปลี่ย นไปเล็กนอ ย
หรือแทบจะไมเปลี่ยน อาจเปน
เพราะเนื้อไมมีสีที่เขม และความ
หนาแน น ของเนื้ อ ไม มี ม าก จึ ง
เห็นการดูดซึมและสีไดไมชัดเจน
จึ ง ไ ม ต อบโจทย ข องการใ ห
ความรูสึกถึงการมีอยูของวัสดุที่
ถูกละลายได

สรุปผลการทดลอง
ก า ร แ ช ใ น น้ํ า ที่ ล ะ ล า ย ผ ง
มะขามขัดผิว จะไดสีที่ชัดเจนที่สุด
คือสีเหลือง
การแช ใ นน้ํ า ละลายผงทา
นาคา ให สี น้ํ า ตาลอ อ น ซึ่ ง เมื่ อ
เทียบการทดลองเดียวกันในการแช
ไม จะใหผลลัพธที่ชัดเจนกวา
การแชในน้ําละลายวิตามินซี
ใหสีที่เปลี่ยนไปเล็กนอย
การแช ใ นน้ํ า ละลายกลูต า ไธ
โอน ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ไ ม แ ล ะ เ ชื อ ก มี ค ว า ม
หลากหลายในการพัฒนานอย ไม
ตอบโจทยความตองการ
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ภาคผนวก ข
ขั้นตอนการสํารวจผลลัพธเรื่องแสงทีส่ งผลตอสีผิวของชิ้นงาน

75
ขั้นตอนการสํารวจผลลัพธเรื่องแสงทีส่ งผลตอสีผิวของชิ้นงาน
วิธีการสํารวจ
เพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะสมและคลายคลึงกับสีผิวจริงมากที่สุด จึงทําการทดลองเพื่อ
หาความเหมาะสมของแสงที่จะตกกระทบตอผลงานเครื่องประดับ รวมถึงทดลองหาวัสดุและสี
เสมือนสีผิวจริงของมนุษย จึงเกิดเปนแนวทางการทดลอง ดังนี้
โดยสืบเนื่องจากการใชเฉดสีผิวจริงของมนุษย จึงเกิดเปนแนวทางในการใชหุนที่ทาสี
เสมือนสีผิวจริงของมนุษยเปนตัวรับแสงและแสดงผลงานเครื่องประดับ
และในส ว นของแสงที่ ม าตกกระทบบนหุน และผลงานเครื่ อ งประดั บ นั้น ใช วิ ธีก าร
ทดลอง โดยใชแสงจากหลอดไฟ Warm light (แสงสีสม), หลอดไฟ Day Light (แสงสีขาว), และ
แสงธรรมชาติ ซึ่งไดผลลัพธ ดังนี้
1. หลอดไฟ Warm Light (แสงสีสม)

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

ภาพที่ 42 หุนในแสงไฟสีขาว (Day Light)
3. แสงธรรมชาติ

ภาพที่ 43 หุนในแสงธรรมชาติ
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สรุปการสํารวจผลลัพธเรื่องแสง
จากการสํารวจและทดลองทั้งหมดพบวา แสงที่ใหผลลัพธในการตกกระทบบนพื้นผิว
ของหุนที่ดีที่สุด และสงผลใหผิวพรรณมีความสวางและผองใสที่สุด ดูเปนธรรมชาติที่สุด คือ แสง
ธรรมชาติ เพราะแสงธรรมชาติสงผลใหผิวพรรณดูสวาง มีมิติ และเปนธรรมชาติที่สุด เมื่อเทียบกับ
แสงจากหลอดไฟทั้งหมด โดยการทดลองนี้ จัดทําขึ้นในหองที่มีตัวแปรควบคุมเดียวกัน คือ เปน
หองมืดที่จัดแสงและระยะหางของหลอดไฟในระยะที่เทากัน
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ประวัติผูวิจยั
นางสาว วรีวรรณ แกวกาญจนดิษฐ
8/1 หมูบา นรัชดาวัลย ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/1
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