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บทคัดยอ
การออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี และออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จาก
ประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี แบงเปน 3 ตอน ผลการวิจัยพบวา ตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบจากกลุมผูผลิตและผู
จําหนายเพื่อหา คอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก ตอน
ที่ 2 ออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี โดยนักออกแบบกราฟก 3D ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3D ตามขั้นตอน 1.การออกแบบโดยขอมูลจากแบบสรุปการออกแบบ 2.การเลือกคอลเลคชั่น
เครื่องประดับ 3.การรางแบบ 4.การทําเขียนแบบ 5.การทําตนแบบ ตอนที่ 3 ประเมินผลงานคอลเลคชั่นเครื่องประดับ ประเด็น
สะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามคาระดับ ผลการประเมินคือ ความเรียบงายของ
รูปทรงที่สมบูรณในตัวเองและโอกาสในการนําไปใชงาน รักษาคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช การสรางสรรคดานความงาม และ
การสรางสรรคดานประโยชนใชสอย มีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกรายการ 4.59 และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52
คําสําคัญ: การออกแบบสรางคอลเลคชั่น เครื่องประดับ

ABSTRACT
The objectives of the study on a jewelry collection design from bridge on the River Kwai are to study
the jewelry collection from bridge on the River Kwai and to design the jewelry collection from bridge on the
River Kwai, Kanchanaburi. The research is divided into 3 parts. The research results reveal that in part 1;
studying the form from the group of producers and distributors for finding the jewelry collection from bridge
on the river kwai, the agreement on the topic is at high level. For part 2; designing to create the jewelry
collection from bridge on the River Kwai is done by 3D graphic designers using the 3D graphic computer
program following the steps; 1. Designing by the information obtained from the design summary, 2. Selecting
of jewelry collection, 3. Drawing the design, 4. Doing the layout, and 5. making the model. Part 3; evaluating
the works of jewelry collection from bridge on the River Kwai is done by data collection through scaled
questionnaire. The evaluation result reveals that for the simplicity of shape, usability, properties of materials,
beauty, and utilities, the score is ranked at the highest level. The mean of all topics is 4.59 and the standard
deviation is 0.52.
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บทนํา

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีทรัพยากร มีวัตถุดิบและภูมิปญญาของทองถิ่น สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได
มากมาย สรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน การสงเสริมความคิดริเริม่ ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับวิถีชีวิตละ
วัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งแหลงทองเที่ยว ประเพณีตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและรูจักกัน
แพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก ดังคําขวัญจังหวัดที่กลาววา “ เมืองขุนแผน แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน
สะพานขามแมน้ําแคว แหลงแรน้ําตก มรดกโลกทุงใหญ ” (สมยศ หอทอง, 2543, น. 13)
จากคําขวัญของจังหวัดตอนหนึ่งที่กลาววา “มณีเมืองกาญจน” นั้นทําใหทั่วโลกไดรูจัก จังหวัดกาญจนบุรีในนามของ
เมืองแหงอัญมณี ที่ไดมีการขุดพบพลอยไพลินและนิล เกิดขึ้นที่ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติการขุดหาพลอยและนิลที่อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไมปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร แตมีคํา
บอกเลาตอ ๆ กันมาวา ในสมัยโบราณมีหมูบานบอพลอยมีนิลและหินสีตาง ๆ อยูเกลื่อนกลาดในลําหวยและเนินเขา (บริเวณ
ปลองภูเขาไฟ ) มีคนเที่ยวปา ลาสัตวและสัญจรไปมาเมื่อพบเห็นเขาจึงนําติดตัวไป โดยเขาใจวาเปนหินธรรมชาติไมมีราคา ตอมา
ความทราบถึงกรมการเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสืบทราบวา หินสีตาง ๆ ดังกลาวเปนพลอย จึงไดแตงตั้งชาวกะเหรี่ยงเปนหัวหนา
ปกครองดูแลชาวกะเหรี่ยงดวยกัน ใหรวบรวมเก็บพลอยสงไปยังเมืองกาญจนบุรีปละครั้ง และเจาเมืองกาญจนบุรีไดสงพลอย
ดังกลาวไปยังกรุงเทพฯ เรียกวา “สงสวยพลอย” ยังมีบึงสําหรับลางพลอยอยูที่หลังที่วาการอําเภอบอพลอย เรียกวา “บึงหัว
แหวน” ปจจุบันยังปรากฏอยู ราษฎรอาศัยใชน้ําในบึงสําหรับทําการเพราะปลูกและใชสอยชีวิตประจําวัน ตอมาเมื่อประมาณ 50
ป ลวงมาแลว ไดมีพวกกรุขา พมา รามัญ แขก จีน ไทย ทราบกิติศัพทวาบอพลอยมีพลอยสีตาง ๆ จึงไดทําการอพยพมาทําการ
ขุดพลอย โดยขอ สัมปทานการขุดหาแรพลอย จากทางราชการประมาณ 4 แหง ๆ หนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร โดยอายุ
สัมปทาน 3 ป เมื่อครบกําหนดอายุแลวตอกันใหม ครั้งแรกปรากฏวา การขุดพลอยไดกันมากและซื้อขายในราคาแพงจึงปรากฏ
วามีราษฎรตางจะพากันไปเสี่ยงโชคขุดหาพลอย เปนจํานวนมาก บางคนก็ประสบโชคดีบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะขุดหา
พลอยไมได หรือไดบางก็เพียงเล็กนอย ถึงกับเลิกกิจการ ทางราชการจึงไดยกเลิกสัมปทานใน พ.ศ.2477 เนือ่ งจากพลอยที่ขุดได
มีจํานวนนอยลง ราษฎรพากันอพยพกลับ ทําใหเศรษฐกิจการคาซบเซาลงไป (ระเบียบ กิติมากุลนรเดช, 2543, น. 15)
สะพานขามแมน้ําแคว ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของเสนทางรถไฟสายมรณะ อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่สําคัญในสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง และจากการสรางภาพยนตรหลายเรื่อง หนังสือหลายเลม จึงทําใหสถานที่แหงนี้ไดเปนที่รูจักและมีชื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลก โดยมีกองทัพญี่ปุนเปนผูควบคุมการกอสรางเสนทางรถไฟสายมรณะ มีการเกณฑเชลยศึกจากหลายแหลงดวยกัน
ไดแก ทหารอังกฤษ ทหารอเมริกา ทหารออสเตรีย ทหารฮอลแลนด และทหารนิวซีแลนด ประมาณ 61.700 คน และกรรมกร
ชาวจีน ญวน มลายู ไทย พมา และอินเดีย เปนจํานวนมาก ซึ่งสะพานเหลานี้เปนสะพานเหล็กสีดําที่ไดนํามาจากเกาะชวาซึ่ง ทาง
รถไฟสายมรณะ ระหวางไทย-พมา ไดถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเสนทางยุทธศาสตรเสนผานไปสูประเทศพมา การสรางเต็มไปดวยความ
ลําบาก โรคภัย และการขาดแคลนอาหาร ที่ทําใหเหลาเชลยศึกหลายคนตองเสียชีวิต หลายตอหลายครั้งที่มีการซอมแซม
เนื่องจากการทิ้งระเบิดนับรอยฯลูก หลายพันครั้งที่สะพานแหงนี้ ไดมีการซอมแซมทางรถไฟครั้งใหญหลังจากสงครามสงบลง
เสนทางสายนี้ถือวาเปนความทรงจําอันนาเศราใจ และรําลึกถึง ทางรถไฟสายมรณะยังคงเปดใชอยู ณ ปจจุบันจากสถานี
กาญจนบุรีถึงสถานีน้ําตกไทรโยคนอย
ในปจจุบัน สะพานขามแมน้ําแคว เปนสถานที่ทองเที่ยวหลัก และเปนศูนยกลางกิจกรรมการคาที่หนาแนนอนุสรณ
สงครามและหั วรถจั ก รซอ นตัว อยูท า มกลางร านขายของนานาชนิด เช น เครื่ อ งประดับ เสื้ อ ผ า ของฝาก ของที่ ร ะลึ ก ของ
กระจุกกระจิก และรูปถายสมัยสงครามอันเลือนราง นักทองเที่ยวสามารถ ‘นั่งรถไฟตามเสนทางรถไฟสายมรณะ’ ไปยังสถานี
น้ําตก หรือนั่งรถไฟเด็กเลนเปนระยะทางสั้น ๆ แคขามสะพานไปและกลับ
ความทรงจําในชวงสงคราม ถูกเปลี่ยนใหเปน ‘สินคาเชิงพาณิชย’ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกป มีการจัดแสดงแสงสี
เสียงเพื่อรําลึกถึงการทิ้งระเบิดทําลายสะพานในชวงป พ.ศ. 2487-88 ในการแสดงนี้ สะพานถูกระเบิดอีกครั้ง – แตกลายเปน
ดอกไมไฟแทนในครั้งนี้ โดยมีรถจักรไอน้ําเปดหวูดดังสนั่น แลนขามสะพานหายไปในความมืด (กระทรวงกิจการทหารผานศึกและ
คณะกรรมการดานการศึกษารัฐนิวเซาทเวลส, พฤศจิกายน 2015)
เสนห เรือนนุช (2547) กลาววา พลอยและนิล เปนอัญมณีที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังสามารถสราง
รายไดใหกับจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตในไดปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
ในธุรกิจนี้จึงตองมีการแขงขันกันอยางมาก เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เนื่องจาก
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ในปจจุบันไดมีประเทศผูคาอัญมณีและเครื่องประดับที่กําลังจะมีการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับแซงหนาประเทศไทย เชน
ประเทศจีนและอินเดีย ทั้งในเรื่องของรูปแบบอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ และตนทุนในการผลิต ทําใหผูคาขายผูผลิต
อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตองเพิ่มกลยุทธในการสรางชิ้นงานเพื่อเพิ่มยอดการขายใหกับประเทศไทย
ธนชัย ตรีตรุยานนท (2552) กลาววาแนวโนมของตลาดการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น
เริ่มซบเซาลงมาเกือบทุกปมาจากสภาพปญหาของรูปแบบเครื่องประดับที่ซ้ํา ๆ กันไมมีรูปแบบใหมหรือแบบที่แปลกแตกตาง
ออกไป จึงไมเปนที่นาสนใจของกลุมลูกคาเดิมที่สั่งซื้อสินคากันมานานหลายป
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2545) กลาววาการออกแบบในระยะแรกเปนไปในรูปแบบของการใชความคิดสรางสรรค ให
กลมกลืนกับธรรมชาติและวัตถุประสงคที่ตองการ ตอมาเมื่อสังคมวิวัฒนาการเขาสูรูปแบบสังคมสมัยใหมที่พึ่งพิงธรรมชาตินอยลง
ทําใหการออกแบบจึงเขามามีบทบาทมากขึ้นกลาวไดวาทุกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นลวนมาจากการออกแบบกอนเสมอ และในทาง
ศิลปะใหคําจํากัดความของการออกแบบวาเปน “การรวมมูลฐานทางศิลปะทั้งหลายเขาดวยกัน ดวยการเลือกหรือการจัด ไมวา
จะจัดดวยวัสดุอะไร ผูออกแบบจะตองนําเอาซึ่งสิ่งนั้นไปใชคือ เสน รูปทรง และที่วาง สี และความงามของพื้นผิว ”
ผูวิจัยมีความคิดเห็นจากขอมูลขางตน ในดานของผูผลิตและจําหนายเครื่องประดับ บริเวณสะพานขามแมน้ําแควจังหวัด
กาญจนบุรี ควรจะตองการที่จะเพิ่มยอดขายและศักยภาพในการแขงขันตองดําเนินการพัฒนาโดยเรงดวน ในหลายดานทั้ง
ทางดานเทคโนโลยีการผลิต บุคลากร วัตถุดิบ การตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาในดานรูปแบบนั้น มีการทํางานวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับนอยมาก ดังนั้น หากไดรับการศึกษาถึงการออกแบบ รูปแบบ และรสนิยมของผูใช อยางเปนระบบ
เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของเครื่องประดับอัญมณี นอกจากจะเปนการพัฒนาบุคลากรทางดานการ
ออกแบบแลวยังเปนหนทางที่สําคัญในการพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของตลาดเครื่องประดับอัญมณีของจังหวัด
กาญจนบุรีอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
2. เพื่อออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ประกอบดวย 1)นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดแก อาจารยและนักศึกษาจาก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) กลุมผูผลิตและกลุมผูคาขายเครื่องประดับ บริเวณสะพานขามแมน้ําแควกาญจนบุรี ทํางาน
รวมกัน โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีทัศนะธาตุทางศิลปะและองคประกอบทางการออกแบบ ดวยการรวบรวมขอมูลความ
หลากหลายและสิ่งประกอบในพื้นที่ที่มีปญหามาทําการวิจัย ดวยการออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ
2. ประเด็นวิจัยหลัก มาจากปญหาความหลากหลายของรูปแบบเครื่องประดับ จังหวัดกาญจนบุรี ความตองการ
ออกแบบสร า งคอลเลคชั่ น เครื่อ งประดับ จากประเด็น สะพานข ามแมน้ํ าแคว กาญจนบุ รี ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุท ธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรของจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ
3. การดําเนินงานวิจัยหลากหลายสาขา เชื่อมโยง สอดคลองกัน นําไปสูการตอบประเด็นของโครงการวิจัย
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ความคิดริเริ่มสรางสรรค
สะพานขามแมน้ําแคว
เครื่องประดับ
กลุมผูผลิตและจําหนาย
เครื่องประดับ

Preliminary

การกลั่นกรองการออกแบบ
Design Refinement

การผลิต

แบบราง

คอลเลคชัน่ เครื่องประดับ

Sketch Design

Prototype

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา จากแหลงทองเที่ยวสะพานขามแมนา้ํ แคว กาญจนบุรี
2. สถานที่ในการศึกษาแบบหองปฏิบัติการไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

วิธีการดําเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบเครื่องประดับจากกลุมผูผลิตและจําหนายเพื่อหาคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพาน
ขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
1. การรวบรวมขอมูล
2. การระบุปญหาและความตองการ
3. การสรุปประเด็นขอมูล เปนการสรุปการออกแบบ
เครื่องมือการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามแบบคาระดับ โดยผูใหขอมูลไดแก กลุมผูผลิตและจําหนาย
เครื่องประดับบริเวณสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
ตอนที่ 2 ออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
1. การออกแบบโดยขอมูลสรุปการออกแบบ
2. การเลือกชุดคอลเลคชั่นเครื่องประดับ
3. การทํารางแบบ (Sketch Drawing)
4. การทําเขียนแบบ (Working Drawing)
5. การทําตนแบบ (Prototype Model)
เครื่องมือ คือ แบบสรุปการออกแบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก3D โดยผูจัดทํา คือ นักออกแบบกราฟก3D
ตอนที่ 3 ประเมินผลงานคอลเลคชั่นเครื่องประดับ ประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
โดยการตรวจสอบทดลองใช และประเมินคอลเลคชั่นเครื่องประดับเครื่องมือการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามคาระดับ
โดยผูใหขอมูลได คือ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องประดับ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูล ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะห เพื่อหาคาสถิติตาง ๆ โดยการแจกแจงความถี่หาคารอยละ หา
คาเฉลี่ย ( x )
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ตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบเครื่องประดับจากกลุมผูผลิตและผูจําหนายเพื่อหาคอลเลคชั่น จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว
กาญจนบุรีเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบสรุปการออกแบบ โดยผูใหขอมูลคือ กลุมผูผลิตและจําหนาย
เครื่องประดับบริเวณ สะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
ตอนที่ 2 ออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี เครื่องมือ คือ แบบสรุป
การออกแบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร 3D โดยผูจัดทํา คือ นักออกแบบ และนักคอมพิวเตอรกราฟก 3D
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในคอลเลคชั่นเครื่องประดับ ประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบเครื่องประดับ

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี จากแบบสัมภาษณ แบบ
สรุปการออกแบบ โดยผูใหขอมูลคือ กลุมผูผลิตและจําหนายเครื่องประดับบริเวณ สะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี ในเรื่อง เสน
ที่นิยมนํามาใช, รูปทรงของเครื่องประดับ, สีที่นิยมนํามาใช, ดุลยภาพของเครื่องประดับ, ลักษณะผิวของเครื่องประดับ ที่มีการ
นําไปใชในการออกแบบคอลเลคชั่นเครื่องประดับ เพื่อใหตรงตอความตองการของลูกคาผลิตแลวสามารถขายได โดยมีความเห็น
ดวยในระดับมากที่สุด

ภาพ 1 ผูผลิตและจําหนายเครื่องประดับบริเวณสะพานขามแมน้ําแคว
ตอนที่ 2 การออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี การออกแบบโดย
ขอมูลจากแบบสรุปการออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี สําหรับ 1) กลุม
ผูผลิตเพื่อขายสง 2) กลุมผูผลิตและจําหนาย 3) กลุมผูจําหนายเพียงอยางเดียว ดวยการเลือกคอลเลคชั่นเครื่องประดับ และทํา
แบบราง (sketch drawing)
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ภาพ 2 แบบรางเครื่องประดับ (สรอยคอ) 2 มิติ คอลเลคชั่นที่ 1
เครื่องประดับ คอลเลคชั่น ที่ 1 ไดแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่อยูโดยรอบพื้นที่ของที่ตั้งสะพานขามแมน้ําแคว
อัญมณีที่ใช คือ ไพลิน /รูปกลม (sapphire) ขนาด 3 mm. และ พลอยสังเคราะหหรือที่เรารูจ ักกันในชื่อเพชรสวิส
(Cubic zirconia) ขนาด 1.2, 1.5, 1.8 และ 2.5 mm.

ภาพ 3 แบบรางเครื่องประดับ (สรอยคอ) 2 มิติ คอลเลคชั่นที่ 2
เครื่องประดับ คอลเลคชั่นที่ 2 ไดแรงบันดาลใจมาจากสะพานขามแมน้ําแคว โดยตัวเรือนทําจากเงินแท (Silver) 92.5 อัญมณีที่
ใช คือนิล ( Black Spinel) รูปกลม ขนาด 8 และ 10 mm.
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ภาพ 4 แบบรางเครื่องประดับ (สรอยคอ) 2 มิติ คอลเลคชั่นที่ 3
เครื่องประดับคอลเลคชั่นที่ 3 ไดแรงบันดาลใจจากกลุมผูผลิตและจําหนายเครื่องประดับสะพานขามแมน้ําแคว ในเรื่อง
ของรูปแบบที่ตองนํามาปรับปรุงเพิ่มเติมตามความตองการของลูกคา ตัวเรือนทําจากเงินแท (Silver) 92.5
อัญมณีที่ใช คือ นิล ( Black Spinel) รูปหยดน้ําที่มี 3 ขนาดคือสรอยคอ ขนาด 23 x 40 mm. แหวน ขนาด18 x 25
mm. และตางหู ขนาด 7 x 14 mm.

ภาพ 5 ภาพคอลเลคชั่นเครื่องประดับ
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน ที่มีคาคอลเลคชั่นเครื่องประดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชมาตราสวนเมินคา 5 ระดับ คือหมายเลข 1 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด หมายเลข 2 มีความพึงพอใจ
ในระดับนอย หมายเลข 3 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หมายเลข 4 มีความพึงพอใจในระดับมาก และหมายเลข 5 มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตาราง
ตาราง 1 ผลการประเมินคอลเลคชั่นเครื่องประดับเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
ประเด็นการประเมินตนแบบ

MEAN

S.D.

แปลความ

4.33

0.71

มาก

4.76

0.43

มากที่สุด

1.3 รักษาคุณสมบัติของวัสดุที่นาํ มาใช

4.73

0.52

มากที่สุด

1.4 มีอายุการใชงานนาน

4.33

0.71

มาก

2.1 การสรางสรรคดานความคิด

4.47

0.51

มาก

2.2 การสรางสรรคดานความงาม

4.88

0.33

มากที่สุด

2.3 การสรางสรรคดานประโยชนใชสอย

4.64

0.49

มากที่สุด

4.59

0.52

มากที่สุด

1. หลักการออกแบบเครื่องประดับ
1.1 พื้นฐานความงามทางศิลปะดานการออกแบบ
1.2 ความเรียบงายของรูปทรงที่สมบูรณในตัวเองและโอกาสใน
การนําไปใชงาน

2. ความคิดสรางสรรคกับการออกแบบเครื่องประดับ

รวม

สรุปและอภิปรายผล

ตอนที่ 1 จากตาราง 1 พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีความพึงพอใจตอคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพาน
ขามแมน้ําแคว ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ( x = 4.59) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจเรื่อง
การสรางสรรคดานความงาม อยูในระดับมากที่สุด คือ ( x = 4.88) รองลงมาคือความเรียบงายของรูปทรงที่สมบูรณแบบใน
ตัวเองและโอกาสในการนําไปใชงาน อยูในระดับมากที่สุด คือ ( x = 4.76) และรักษาคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช อยูในระดับ
มากที่สุด คือ ( x = 4.73)
ตอนที่ 2 ออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี การออกแบบโดยขอมูล
จากแบบสรุปการออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี สําหรับ 1) กลุมผูผลิต
เพื่อขายสง 2) กลุมผูผลิตและจําหนาย และ 3) กลุมผูจําหนาย โดยมี 1) หลักการของการออกแบบเครื่องประดับ 1.1) พื้นฐาน
ความงามทางศิลปะดานการออกแบบ 1.2) ความเรียบงายของรูปทรงและมีความสมบูรณในตัวเองและโอกาสในการนําไปใชงาน
1.3) รักษาคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช 1.4) มีอายุการใชงานยาวนาน 2) ความคิดสรางสรรคกับการออกแบบเครื่องประดับ 2.1)
การสรางสรรคดานความคิด 2.2) การสรางสรรคดานความงาม 2.3) การสรางสรรคดานประโยชนใชสอย โดยงานวิจัยของ
ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (2554) เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้อออนของวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี เพื่อขยาย
177

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
__________________________________________________________________________________________
โอกาสในธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้อออนของวิสากิจชุมชนกาญจนบุรี รวมทั้ง
ถ า ยทอดผลการวิ จัย โดยเฉพาะดานกระบวนการออกแบบไปสูวิ สากิจ ชุ มชนฯเพื่ อ เป นจุ ดเริ่ม ตน การพั ฒนาและยกระดับ
ความสามารถของวิสากิจชุมชนฯ ทั้งการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต (ตัวเรือน) ควบคูกันไป รวมทั้งการ
สนับสนุนการใชวัตถุดิบที่มีอยูในประเทศ เพื่อเปนการเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตตอชุมชนทองถิ่นอันจะ
นําไปสูการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมและมูลคาทางเศรษฐกิจตอสังคมและประเทศ ที่มีพื้นฐานอยูบนการพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนตอไป (Cultural Sustainability)
ตอนที่ 3 ประเมินผลงานคอลเลคชั่นเครื่องประดับ ประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี ผลการประเมินตนแบบ
คอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว คือ ดานความเรียบงายของรูปทรงที่สมบูรณในตัวเองและโอกาสใน
การนําไปใชงาน, รักษาคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช, การสรางสรรคดานความงาม และการสรางสรรคดานประโยชนใชสอย อยู
ระดับมากที่สุด, ดานพื้นฐานความงามทางศิลปะดานการออกแบบ, มีอายุการใชงานนาน, และการสรางสรรคดานความคิด อยูใน
ระดับมาก ซึ่งภาพรวมของผลการประเมินการออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ ประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องประดับในบางประเด็นที่สามารถนําไปพัฒนาให
สอดคลองกับสะพานขามแมนํ้าแคว กาญจนบุรี และ การออกแบบคอลเลคชั่นตองพิจารณาถึงประเด็นผลการประเมินดังกลาว
เพื่อพัฒนาไป โดยสอดคลองกับ วรชัย รวบรวมเลิศ หัวหนาโครงการ (2560) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องเครื่องประดับ อัตลักษณ
จังหวัดกาญจนบุรี ภายใตแนวคิดการเชื่อมตอทางประวัติศาสตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ
ของวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี สูรูปแบบเศรษฐกิจสรางสรรค ทั้งการออกแบบและการผลิตที่แสดงออกถึงอัตลักษณของจังหวัด
กาญจนบุรี ในแนวทางของเครื่องประดับรวมสมัยเชิงวัฒนธรรม โดยใชแนวทาง “การทําใหเกิดลูกผสม” ซึ่งเปนการผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมเดิม (ปจจัยทองถิ่น) ผล คือเรื่องราวทางประวัติศาสตรของชุมชนปากแพรก ผสมกับอิทธิพลวัฒนธรรม
ภายนอก (ปจจัยภายนอก) วิธีการดําเนินงานวิจัย ไดแก การลงพื้นที่สังเกตวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชากรในทองถิ่น รวมถึง
การสัมภาษณผูประกอบการ ผลคือแนวทางการออกแบบ “การเชื่อมตอ” ผลวิจัยไดวาอัตลักษณใหมของเครื่องประดับสําหรับ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรีในโครงการวิจัยฯ คือ “การเชื่อมตอทางประวัติศาสตร” ซึ่งมาจากแนวคิดการนํา
เรื่องราวทางประวัติศาสตรของชุมชนเปนแกนสําคัญในการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ผูวิจัยสรางงานเครื่องประดับ
ตนแบบคอลเลคชั่นผูชายไดแกเรื่องราวประวัติศาสตรสําหรับเขา และคอลเลคชั่นผูหญิงไดแก เรื่องราวประวัติศาสตรสําหรับเธอ
โดยงานตนแบบทั้ง 2 ชุดนี้สงผลใหเกิดอัตลักษณใหมของเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี และนําไปสูการพัฒนานัก
ออกแบบในชุมชน
ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพิจารณาเลือกคอลเลคชั่นที่จะนําไปออกแบบเครื่องประดับเปนแคโมเดลตัวอยาง (Mockup Model)
2. ควรขยายผลการออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ เพื่อหวังผลทางการคาของกลุมผูจําหนาย
3. การออกแบบสรางคอลชั่นเครื่องประดับ สามารถพัฒนาไดจากวัตถุดิบของอัญมณีที่มีอยูในจังหวัดกอนเพื่อพัฒนาตอ
ยอดในครั้งตอไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการออกแบบสรางคอลเลคชั่นเครื่องประดับ จากประเด็นสะพานขามแมน้ําแคว กาญจนบุรี สําเร็จลงได
ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสนับสนุนงบประมาณแผนดินใหแกผูวิจัย และขอขอบคุณผูผลิต/ผูจําหนาย
เครื่องประดับ ในบริเวณสะพานขามแมน้ํา จังหวัดกาญจนบุรี
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