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 This project aims to invite the wearers participated in self-realization regarding the 
true value of objects and their contexts psychologically. The significant idea is focused on 
hope, imagination and anticipation of buying lottery tickets. The act of buying and possessing 
tickets affects users mentally, fulfilling an economical misfortune in one’s self with a moment of 
hope, imagination and anticipation. The conceptual idea of lottery ticket has been transformed 
from a piece of paper into a possibility of becoming a much higher economical value.   
  Keywords of design are “hope, imagination and anticipation”. These keywords 
have been represented through lottery tickets of both used and new. The lottery tickets hold a 
significant meaning for value and time and have been undertaken through the process of 
piling up, and folding into shapes and forms. These actions symbolize the fulfillment of users’ 
expectation which performed by the users themselves.  Folded forms and their placements as 
jewelry on different parts of the body with specific gestures reflect users’ hope, imagination 
and anticipation. The goal of this project is to realize the veracity of gambling. During the 15 
days of expectations toward the lottery announcement, these lottery papers hold distinct 
value, but after the prize announcement, winning or not, the lottery tickets are just pieces of 
papers, which are the important materials of this project metaphorically.  
   By using jewelry as a means to communicate, I convince that users’ ideas of 
gambling will be provoked and analyzed through their self-realizations of the dark side of 
lottery as gambling. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในภาวะท่ีโลกก าลงัขยายตวัทางเศรษฐกิจและผู้คนต่างล่ืนไหลไปตามกระแสสงัคม
แหง่การบริโภค หลงตดิอยูใ่นคา่นิยมทางวตัถ ุท่ีทางห้างร้านบริษัทหรือธุรกิจตา่งๆ ได้สร้างกลยทุธ์
ทกุรูปแบบเพ่ือปลกุเร้ากิเลสให้คนหนัมาซือ้สินค้าและการบริการของตน โดยมีเปา้หมายอยู่ท่ีก าไร
สงูสดุ สง่ผลให้ผู้คนจ านวนไมน้่อยในเกือบทกุสงัคม  ตา่งพากนัหลงติดอยู่ในคา่นิยมของวตัถ ุผลท่ี
ตามมาก็คือการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย กลับกลายเป็นพึ่งพาโลกวัตถุท่ีเป็นไปตาม
คา่นิยมทางสงัคมเมืองมากขึน้ การพยายามแสวงหาสิ่งตา่งๆมาตอบสนองความอยากได้ อยากมี 
เน่ืองจากความรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างทางจิตใจ ท าให้เกิดความต้องการเติมเต็มในสิ่งท่ีตนเอง
รู้สกึขาดหายไปอยูเ่สมอ โดยไมค่ านงึถึงวิธีการแสวงหาวา่จะถกูหรือผิด     
  จากสภาพสงัคมดงักลา่ว สง่ผลให้ผู้คนให้ความส าคญักบัคณุคา่สิ่งตา่งๆ ทางด้าน
วตัถมุากกวา่คณุคา่ทางจิตใจโดยตรง ซึง่ไมก่่อให้เกิดผลดี กลา่วคือ ท าให้ผู้คนมวัเมาลุม่หลงยดึ
ตดิอยูใ่นความส าคญัของวตัถ ุ ไมเ่ข้าใจถึงคณุคา่ทางด้านจิตใจ การรอคอยเพ่ือให้เกิดคณุคา่ 
หรือไมย่อมรับในสภาพของสิ่งท่ีอยูต่รงหน้า ความเป็นจริงในชีวิต โครงการออกแบบเคร่ืองประดบั
นีน้ าเสนอปัญหาและแนวคดินีผ้า่นมมุมองของการเลน่หวย ซึง่เปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมท่ีมีผลตอ่
จิตใจ เป็นการเตมิเตม็จิตใจ ณ ห้วงเวลาของการรอคอย ซึง่จากการศกึษาพฤตกิรรมของคนไทย
พบวา่ มีประชากรกวา่ 23 ล้านคนท่ีเล่นหวย ซึง่นบัเป็นจ านวนท่ีมาก และกลุม่คนท่ีเลน่หวยนีก็้จะ
มีทัง้กลุม่ท่ีเลน่แบบจริงจงัเพ่ือหวงัผลรางวลั กบักลุม่ท่ีเลน่หวยเพียงเพื่อเป็นความสนกุและเป็น
การเตมิเตม็ความสขุให้กบัชีวิตในชว่งหนึง่ และเป็นช่วงเวลาแหง่การรอคอยท่ีมีคณุคา่ เตม็ไปด้วย
จินตนาการและความคาดหวงัจากแผน่กระดาษหวย ซึ่งนบัได้วา่เป็นการคาดหวงัความนา่จะเป็น
ของมลูคา่จากสิ่งท่ีอาจจะไม่ก่อให้เกิดมลูคา่ก็ได้ อาจกลา่วได้วา่ การเลน่หวยคือการพนนัท่ีเน้น
การเตมิเตม็ความหวงั หรือข้อบกพร่องในสิ่งท่ีตนเองขาด ให้ความต่ืนเต้น สนกุสนานเพลิดเพลิน
และยงัมีโอกาสมีลุ้นในการเกิดรายได้ให้กบัผู้ เลน่ จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเป็นไปได้วา่เกิดจาก
สาเหตคืุอรูปแบบในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมีความน่าเบื่อหน่าย การเล่นหวยจงึเข้ามาเตมิเตม็
ในชีวิต แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้แล้ว การเลน่หวยให้สนกุต้องเลน่อยา่งมีสตแิละพอดี รวมทัง้เข้าใจถึงสิ่งท่ี
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เกิดขึน้ตรงหน้าในชีวิตประจ าวนัมากกวา่ความหวงัท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นความหวงัท่ีไมมี่โอกาส
เกิดขึน้จริงได้ 
  จากอดีตจนถึงปัจจุบนั เคร่ืองประดบัท าหน้าท่ีเป็นสัญญะของความร ่ารวย คือการ
ก าหนดสถานะและความมัง่คัง่ของผู้สวมใส่  ในหลากหลายวฒันธรรมไม่ว่าจะเป็นตะวนัออกหรือ
ตะวันตก นับตัง้แต่โบราณกาลมา เคร่ืองประดับมีความเก่ียวข้องกับเร่ืองราวในการสะท้อนถึง
สภาพสังคมในยุคนัน้ๆผ่านการน าเสนอและ/หรือการใช้วัสดุท่ีมีนัยยะ และเนือ้หารวมทัง้
ความหมายแตกต่างกัน วสัดท่ีุแตกต่างกัน ณ สถานท่ีหรือสภาพสงัคมท่ีต่างกนั ก็ย่อมก่อให้เกิด
ความรู้สึกหรือการส่ือสารเร่ืองราวบางอย่าง ซึ่งจะก่อให้เกิดค าถามในค านิยามของเคร่ืองประดบั 
วา่คณุคา่ของเคร่ืองประดบันัน้จ าเป็นต้องเกิดจากสิ่งท่ีมีมลูคา่หรือไม่ อีกนยัหนึ่ง เคร่ืองประดบัเติม
เต็มจิตใจและยกระดบัตวัตนของผู้สวมใส่ในช่วงเวลาท่ีสวมใส่ เช่นเดียวกนักบัการเล่นหวย ท่ีเป็น
การเติมเต็มจิตใจให้กับผู้ เล่นในช่วงเวลาหนึ่ง นั่นก็คือช่วงเวลาแห่งการรอคอย ท่ีก่อให้เกิด
จินตนาการ ความต่ืนเต้น และความคาดหวงัอยา่งสงู ในการออกแบบนีจ้งึจะเป็นการสร้างเร่ืองราว 
และช่วงเวลาของการเล่นหวย ท่ีมีคณุค่าและความหวงัในช่วงเวลาของการรอคอยส าหรับผู้ เล่น
หวย  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

2.1 เพ่ือน าเสนอรูปแบบของเคร่ืองประดบั โดยการน าเสนอคณุคา่ของชว่งเวลาและ
การรอคอย  

2.2 เพ่ือศกึษาการใช้วสัดท่ีุให้ความส าคญักบัความหมายของคณุคา่และเวลา 
 

3. ขอบเขตของโครงงำน 
3.1 เนือ้หาในการศกึษาก าหนดค าวา่ “หวย” ในท่ีนี ้จ ากดัความเฉพาะสลากกินแบง่ 

รัฐบาลหรือลอตเตอร่ีเพียงเทา่นัน้ 
3.2 ก าหนดชว่งเวลาท่ีเป็นชว่งเวลาแหง่การรอคอยคือก่อนการประกาศรางวลัสลาก 

กินแบง่รัฐบาลในแตล่ะงวด คือระยะเวลาการรอคอยความหวงั การศึกษาในครัง้นี ้ศึกษาเฉพาะ
ช่วงเวลาของการรอคอยการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการและ
ความหวงัถึงความนา่จะเป็นในการเกิดมลูคา่ของหวยเพียงเทา่นัน้ ไมน่บักล่าวถึงการพนนัแตอ่ย่าง
ใด 
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3.3 ในการออกแบบนี ้เน้นประเดน็การน าเสนอไปท่ีคณุคา่ชว่งเวลาและการรอคอย 
โดยใช้ค าส าคัญในการออกแบบ “การรอคอย จินตนาการ ความหวัง กับการ

หมดอาย”ุ 
3.4 การศกึษาวสัดท่ีุให้ความส าคญักบัเนือ้หา ความหมายของคณุคา่ของเวลา 

 
4. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
ตารางท่ี 1 แนวทางการแก้ปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

           เคร่ืองประดับในปัจจุบันถูกให้คุณค่า
ความส าคญัทางวตัถุมากกว่าคณุค่าทางจิตใจ 
ซึง่เป็นกรอบความคดิของผู้คนในสงัคม 

           ออกแบบโดยท าให้คนสามารถตระหนกั
รู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการออกแบบเคร่ืองประดบั 
โดยใช้หวยเป็นส่ือแทนคา่ของแนวความคิด เพ่ือ
แสดงถึงคุณค่าทางด้านจิตใจ การรอคอย 
จินตนาการและ ซึ่งหวยสามารถแทนคา่วสัดท่ีุมี
คณุคา่ทางด้านจิตใจได้เป็นอยา่งดี  
 

 

 

5.วิธีกำรศึกษำ 
5.1 ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการท าวิจยั 

5.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของสลากกินแบง่รัฐบาล 
5.1.2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

5.1.2.1 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเส่ียงโชคและความคาดหวงั 
5.1.2.2 เก็บข้อมลูทางด้านจิตวิทยา 

   5.1.3 การศกึษาวสัดใุนมิตคิวามหมาย คณุคา่ และเวลา  
   5.1.4 เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ ท่ี เล่นหวยถึงปัจจัย ความ
คาดหวงัตอ่การเลน่หวย 

 5.2 วิเคราะห์และสรุปผลท่ีได้จากการส ารวจและการเก็บข้อมลูในด้านตา่งๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบและการน าไปพฒันาทางแนวความคิดตอ่ไป 
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5.2.1 การสรุปแนวความคดิ ตีความหมาย เพ่ือใช้ในการออกแบบ 
5.2.2 พฒันาแบบ ปรับปรุง เพ่ือพฒันาการออกแบบ 
5.2.3 ด าเนินการออกแบบและพฒันาทางแนวความคิดตามกรณีศกึษา  เป็นการ

น าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ออกมา เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ ตามหลัก “การรอคอย 
จินตนาการ ความหวงั”  

 5.3 ขัน้ตอนร่างลายเส้น 2 มิติ เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบ ออกแบบภาพร่าง
ตามหลัก “การรอคอย จินตนาการ ความหวัง ” โดยมีการทดลองรูปแบบร่วมกับวัสดุในมิติ
ความหมาย คณุคา่และเวลา และน ามาสร้างสรรค์ด้วยวิธีตา่งๆ ตามแนวความคดิ 

 5.4 เขียนภาพต้นแบบ 3 มิต ิขัน้ตอนท าแบบร่างโมเดล 3 มิต ิ(Study model) 
 5.5 การผลิตชิน้งานจริง 
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บทที่ 2  

การค้นคว้าและสรุปข้อมูล 
 
1. การรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล 

1.1 ทัศนภาพของจิตวิทยา และสังคมวิทยาเกี่ยวกับการเล่นการพนัน 
การพนนัเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีถือเป็นปรากฏการณ์สากล ทัง้นีเ้พราะปรากฏในทุก

อารยะธรรม ทกุช่วงเวลา และเก่ียวข้องกับมนษุย์ในทกุสงัคมและทกุชนชัน้ ในประวตัิศาสตร์ของ
มนษุยชาติได้ปรากฏหลกัฐานจากการขดุค้นทางโบราณคดี พบว่าการพนนัได้เข้ามาเก่ียวข้องกับ
มนษุย์ตัง้แตก่่อนคริสตกาลกว่า 4,000 ปี (4,000 B.C.) ไม่ว่าจะเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีของ 
อียิปต์ กรีก อินเดียวและจีน จนสามารถกล่าวได้ว่าการพนนัเป็นมรดกของมนุษยชาติท่ีเก่าแก่สืบ
ทอดกนัมาแตอ่ดีตกาล เม่ือปรากฏการณ์พนนัเป็นสิ่งท่ีพบเห็นอยู่ทัว่ไปในทกุสงัคม นกัวิชาการใน
แต่ละแขนงจึงมีความพยายามท่ีจะอธิบายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพนันว่ามันเกิดขึน้ได้
อยา่งไร 

1.1.1 การพนนัในทศันภาพของจิตวิทยา (Psychoanalytic Perspective) 
Edmund Bergler เป็นนกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่านหนึ่ง ท่ีสนใจศกึษาผู้ ท่ี

เลน่การพนนั และจากการศกึษาอยา่งใกล้ชิดท าให้เขาสามารถอธิบายได้ว่าพวกท่ีเล่นการพนนันัน้
เป็นพวกท่ีมีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกผิดท่ีเกิดขึน้นีไ้ม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ 
พวกเขาจึงคิดว่าการพนนัเท่านัน้ท่ีสามารถตอบสนองหรือทดแทนความรู้สึกตรงนีไ้ด้ เพราะการ
พนนัก็เปรียบเสมือนภาพลวงตาท่ีท าให้เขามีความสขุได้ในช่วงหนึ่งๆ ดงันัน้บคุคลเหล่านีจ้ึงไม่ตา่ง
อะไรกบัผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคติดการพนนั (Compulsive gambling or Pathological gambling) ซึ่ง 
Bergler ได้วิเคราะห์ลกัษณะของผู้ ท่ีติดการพนนัเอาไว้ 6 ประการ คือ 1.)ต้องเป็นผู้ ท่ีเล่นการพนนั
เป็นนิสยั 2.)การพนนัดงึดดูความสนใจของเขาทัง้หมด 3.)นกัพนนัไม่รู้จกัความสญูเสีย 4.)พวกเขา
ไม่สามารถหยุดเล่นได้เม่ือชนะ 5.)โอกาสเส่ียงของเขาท่ีจะได้มีมากกว่าเสีย และ6. )ในท่ีสุด
ประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาจะเป็นเร่ืองทัง้ท่ีนา่ต่ืนเต้นและเจ็บปวด 

1.1.2 การพนนัในทศันภาพของสงัคมวิทยา (Sociological Perspective) 
ในทางสังคมวิทยามีงานศึกษาอยู่จ านวนหนึ่ง ท่ีพยายามจะอธิบาย

ปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวกับการพนัน ว่าไม่ใช่เป็นเร่ืองของจิตพยาธิหรือความต้องการของปัจเจก
บุคคล งานศึกษาชิน้ส าคญัท่ีอาจถือได้ว่าเป็นงานบุกเบิกการวิจยัในเร่ืองการพนัน ก็คือผลงาน
วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอกท่ีเสนอตอ่มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดของนกัสงัคมวิทยาชาวอเมริกนั
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ท่ีช่ือ E.C. Deveureux (1949) โดยเขาพยายามท่ีจะน าแนวคิดโครงสร้างการหน้าท่ี (The 
Structural Functional) ท่ี Talcott Parsons ได้วางรากฐานเอาไว้ มาอธิบายพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบั
การพนันว่าเป็นเร่ืองของการท าหน้าท่ีในลักษณะท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสนองความต้องการ
บางอย่างให้แก่สงัคมได้ นัน่คือการปลดเปลือ้งความตึงเครียดหรือบรรเทาเยียวยาความน่าเบื่อ
จากการด าเนินชีวิตประจ าวนั ภายใต้ความเคร่งครัดในระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีไม่เปิดโอกาสให้
บคุคลแสวงหาความต่ืนเต้นเร้าใจ 

 นอกจากนีก้ารอธิบายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพนนัในลกัษณะท่ีมอง
วา่การพนนัเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยท าให้บคุคลสามารถแสดงออกถึงความสนกุต่ืนเต้นแล้วนัน้ การพนนั
ยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเปิดโอกาสในการแสวงหาความส าเร็จในชีวิตอีกด้วย การอธิบายเช่นนีเ้ป็น
การอธิบายโดยใช้แนวคดิ Anomie 

แนวคิด Anomie 
Anomie เป็นแนวคิดท่ีถกูเสนอ โดย Emile Derkheim โดยเขาเสนอว่าใน

สังคมท่ีมีความสลับซับซ้อน และบรรทัดฐานต่าง ๆ ขัดแย้งกันจะก่อให้เกิดภาวะท่ีเรียกว่า 
Normlessness หรือภาวะท่ีปราศจากบรรทดัฐาน ซึ่งภาวะดงักล่าวนีไ้ม่ได้หมายความว่าสงัคม
สมัยใหม่จะไม่มีบรรทัดฐานแต่หมายความว่าบรรทัดฐานมีหลายชุดแต่ไม่สามารถผูกมัดหรือ
อิทธิพลตอ่คนในสงัคมและภาวะนีก็้จะน าไปสู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ ซึ่งตอ่มา Robert K.Merton 
ได้น าค านีม้าอธิบายเพิ่มเติม โดยเสนอว่า Anomie เป็นผลมาจากความท่ีบคุคลไม่สามารถท่ีจะ
ปฏิบตัิตามบรรทดัฐานตา่ง ๆ ของสงัคมถึงแม้ว่าตนจะยอมรับบรรทดัฐานนัน้ ซึ่ง Merton มองว่า
ในขณะท่ีสงัคมกระตุ้นให้สมาชิกทัง้หมดแสวงหาความมัง่คัง่และฐานะทางสงัคมท่ีดี แตว่ิถีทางท่ี
จะไปถึงจดุมุง่หมายนัน้มีสภาพจ ากดั จงึมีเพียงคนจ านวนน้อยเทา่นัน้ท่ีจะบรรลจุดุมุ่งหมาย ดงันัน้ 
สมาชิกของสงัคมท่ีถกูปลกูฝังให้ใฝ่หาความส าเร็จแตไ่มไ่ด้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการใช้วิถีทาง
ท่ีถูกต้อง จึงต้องแสวงหาวิถีทางอ่ืนซึงไม่ได้รับการยอมรับทางสงัคม นัยยะนีเ้องท่ีการพนนัเป็น
หนทางหนึง่ท่ีจะเปิดโอกาสให้เขาได้รับความส าเร็จในชีวิต (ซึ่งก็คือเงิน) การอธิบายพฤติกรรมการ
พนนั โดยใช้แนวคิด Anomie จึงมกัถูกน ามาใช้ในการอธิบายนกัพนนัท่ีเป็นคนชัน้ล่างของสงัคม
หรือผู้ มีรายได้น้อย 

แนวคิด Alienation 
Alienation ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีน ามาอธิบายพฤติกรรมการพนัน ว่า

บุคคลใช้การพนันเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมการกระท าของ
ตนเอง เน่ืองจากสภาพการท างานในระบบอตุสาหกรรมแบบทนุนิยม ท าให้พวกเขารู้สึกไร้อ านาจ 
(Powerlessness) ไมมี่ความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีของตนเอง  
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การอธิบายปรากฏการพนันด้วยแนวคิด Alienation ได้รับการสนบัสนุน
จากผลงานของ R.D.Herman ในเร่ืองการพนนัม้าแข่งว่า การแทงม้าเปิดโอกาสให้ผู้ เล่นได้ควบคมุ
โชคชะตาของตนเอง ได้ชัง่น า้หนกัผลได้ผลเสียกบัการแทงแบบตา่ง ๆ แล้วเลือกตดัสินใจในสิ่งท่ีตน
คิดว่าเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งลักษณะเช่นนีจ้ะไม่สามารถพบได้จากการตัดสินใจในเร่ืองอ่ืน ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ 

1.1.3 การเปรียบเทียบทศันภาพของจิตวิทยากบัสงัคมวิทยาเก่ียวกบัการเล่น การ
พนนั 

การอธิบายการพนนัของทัง้สองทศันภาพมีความแตกต่างกันอย่างชดัเจน 
กล่าวคือในมุมมองทางจิตวิทยา การพนนัเป็นผลมาจากสภาพจิตใจท่ีไม่ปกติ และด้วยมุมมอง
เชน่นีจ้งึเทา่กบัเป็นการตอกย า้ให้เห็นว่าการเล่นการพนนัเป็นปัญหาระดบับคุคล และยงัจะน าไปสู่
ปัญหาสงัคมด้านอ่ืน ๆได้ต่อไป (เพราะนกัพนนัเป็นผู้ ท่ีขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง) 
ในขณะท่ีทศันภาพทางสงัคมวิทยา จะมองวา่การพนนัเป็นผลมาจากโครงสร้างทางสงัคมท่ีมีความ
กดดนัตา่ง ๆ จงึท าให้คนต้องแสวงหาทางออกโดยการเลน่พนนัเพ่ือชว่ยบรรเทาความตงึเครียดจาก
สภาวะการท างานท่ีซ า้ซากจ าเจและมีความกดดนั 

 จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในทางสังคมวิทยามองการพนันในแง่ท่ีเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ในด้านสนัทนาการแล้วการพนนัจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเลวร้ายในตวัมนั
เอง และไมไ่ด้ก่อให้เกิดอนัตรายโดยตรงตอ่ร่างกายของมนษุย์หรือสงัคมเหมือนกบัการด่ืมสรุาหรือ
การเสพยาเสพติด แต่การพนันจะกลายเป็นอันตรายก็ต่อเม่ือบุคคลลุ่มหลงในการพนันและ
กลายเป็นบุคคลท่ีขาดความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเอง ครอบครัวและสงัคม นยัยะนีก็้คือผลร้ายของ
การพนัน ตรงท่ีมันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าท่ีของบุคคลตามความคาดหวังของ
สงัคมเสียมากกวา่  

1.2 ทฤษฎีความต้องการถือเงนิและวัตถุนิยม 
จากการศึกษาทฤษฎีความต้องการถือเ งินจะพบว่าในความต้องการใน

ชีวิตประจ าวนันัน้ บคุคลจะมีความต้องการในการถือเงินท่ีเน้นเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ าวนั และมี
แรงจงูใจในการแสวงหาความต้องการท่ีไม่มีสิน้สดุ ซึ่งความต้องการล าดบัแรกๆ คือความต้องการ
ความรักและการยอมรับ (Love and Belongingness Need) และความต้องการความนบัถือยก
ย่องและสถานะทางสงัคม (Esteem and Status Need) โดยบคุคลกลุ่มนีจ้ะเป็นกลุ่มผู้ มีรายได้
ระดบัปานกลาง เป็นกลุ่มท่ีมีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของการถือทรัพย์สินสงู ผู้ ถือทรัพย์สินกลุ่มนี ้
จะไม่เพียงแต่ต้องการบริโภคสินค้าเพ่ือการบริโภค (consumer good) มากขึน้เท่านัน้ แต่ยัง
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ต้องการท่ีจะยกระดบัความเป็นอยู่ทางสงัคมให้สงูขึน้และต้องการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของตนอีกด้วย ผู้ ถือทรัพย์สินกลุ่มนีจ้ึงพร้อมและช่ืนชอบท่ีจะเส่ียง เพราะคาดคะเนว่ามูลค่า
ของเงินหรือสินทรัพย์ท่ีจะได้รับจะต้องสงูขึน้ 

 ในทางพฤติกรรมการบริโภคนัน้ ผู้ คนในปัจจุบนัมักมีแนวคิดของตนเอง (Self-
Concept)  ซึง่หมายถึงความรู้สกึนกึคดิท่ีบคุคลมีตอ่ตนเอง หรือความคิดท่ีบคุคลคิดว่าบคุคลอ่ืนมี
ความคิดเห็นตอ่ตนอย่างไร รวมถึงการท่ีต้องการให้บุคคลอ่ืนมองภาพตวัเราในแง่ใด ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ท าให้ผู้คนในปัจจบุนัมีความต้องการและยดึตดิอยูใ่นวตัถนุิยม 

1.3 ประวัตคิวามเป็นมาของหวยกับสังคมไทย 
“หวย” เ ป็นค า ท่ีชาวไทยคุ้ น เคยกันเ ป็นอย่าง ดี  ซึ่ ง ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 1275) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “การพนนัอยา่งหนึ่งท่ีออกเป็นตวัหนงัสือ 
คือใช้พยญัชนะไทยตัง้แต ่ก ถึง ฮ เป็นหลกั หรือสลากกินแบง่” 

 ในหนังสือสารพันมรดกไทย (“หวย ก,ข. ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงท่ีมาของหวยว่า 
หวยมีจดุก าเนิดจากเมืองจีนและได้แพร่เข้าสู่สงัคมไทยโดยผ่านทางชาวจีนท่ีเข้ามาท ามาหากินบน
ผืนแผน่ดนิไทย ในชว่งแรกนิยมเลน่กนัเฉพาะในหมูช่าวจีน เป็นการเล่นด้วยการทายอกัษรจีน และ
ตอ่มาก็ได้มีการตัง้โรงหวยขึน้ในสมยัรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั หนงัสือเล่ม
ดงักล่าวยงัได้กล่าวถึงเจ้าสวัหงหรือจีนหง หรือพระศรีไชยบาล (นายอากรหวยได้รับพระราชทาน
บรรดาศกัดิ์เป็นขนุบาล) ผู้ ก่อตัง้โรงหวยได้คิดประดิษฐ์ปา้ยจัว่หวยโดยใช้อกัษรไทยมาแทนอกัษร
จีนเพ่ือให้คนจ าง่ายขึน้จนเรียกกันทัว่ไปว่า หวย ก ข เม่ือถึงก าหนดออกหวย นายอากรจะเลือก
ปา้ยตวัหนงัสือใส่ถงุแขวนไว้ท่ีหน้าโรงหวย มีเสมียนคอยรับแทง เม่ือรับเงินแล้วก็เขียนโพยหวยให้
ไว้เป็นหลกัฐาน ได้เวลาหวยออก นายอากรหวยจะออกมาชกัปา้ยตวัหวยออกจากถงุ ประกาศให้
คนรู้ว่าหวยออกตวัไหน ใครแทงถกูก็เอาโพยไปขึน้เงินท่ีเสมียน โดยจ่ายให้ 30 เท่า ตอ่มาการแทง
หวยนิยมแพร่หลายขึน้ สง่ผลให้มีเสมียนรับแทงหวยรายย่อย และเกิดโรงหวยเพิ่มขึน้อีกหลายแห่ง 
กระทัง่ในสมยัรัชการของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ทรงเห็นโทษจากหวย
ท่ีจะเกิดขึน้แก่ราษฎรเป็นอนัมาก ทรงมีพระราชด าริท่ีจะประกาศยกเลิกโรงหวย แตเ่น่ืองจากอากร
หวยเป็นรายได้ท่ีส าคญัของประเทศ จึงทรงยกเลิกอากรบ่อนเบีย้ก่อน จวบจนถึงสมยัรัชกาลของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงประกาศเลิกโรงหวยได้ส าเร็จ1 

                                                           
1 ธีรโชติ เกิดแก้ว, “หวย : เส้นทางลดัสูค่วามร ่ารวยหรือหายนะอย่างยัง่ยืน,” 

วารสาร มฉก.วิชาการ 11,21 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2550): 73-74. 
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 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้มีการออกลอตเตอร่ี (Lottery) ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศ
ไทย เพ่ือหารายได้บ ารุงการกศุล และภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 2475 ก็ได้มี
การออกลอตเตอร่ีเป็นประจ า จนถึงในปี พ.ศ. 2482 จึงได้มีการจัดตัง้ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ให้มีการออกลอตเตอร่ีเป็นประจ า การเลน่หวยจงึได้เปล่ียนมาใช้เลขท้ายของลอตเตอร่ีเป็น
การออกหวยแทนหวย ก ข แบบเดิม ซึ่งรูปแบบการเล่นหวยดงักล่าว ได้กลายมาเป็นการเล่นหวย
ใต้ดนิ และได้เปล่ียนแปลงเป็นหวยบนดนิท่ีถกูต้องตามกฎหมายในปัจจบุนั  

 นอกจากปฐมบทหรือจุดเร่ิมต้นของหวยแล้ว สังคมไทยยังมีการเล่นหวยจาก
ตวัเลขอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ หวยออมสิน หวย ธ.ก.ส. หวยหุ้ น ส่งผลให้หวยได้กลายมาเป็น
สว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของคนไทยไปโดยปริยาย ข้อยืนยนัถึงความจริงเร่ืองนีก็้คือการแสวงหาตวัเลข
เพ่ือน าไปแทงหวยของผู้ ท่ีนิยมเร่ืองหวย  

 การเล่นหวยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย จนมีนกัวิชาการบาง
ทา่นกลา่ววา่การพนนัได้กลายเป็นนิสยัของคนไทยไปแล้ว 

1.4 มูลเหตุท่ีส่งผลต่อหวยในสังคมไทย 
จากพฒันาการและผลท่ีตามมาของหวยดงัท่ีกล่าวไว้ในตอนต้น ประกอบกบันิสยั

ของคนไทยบางส่วนท่ีชอบเล่นการพนนั อาจท าให้สามารถมองเห็นภาพในอนาคตได้ว่า หวยไม่มี
วนัหมดไปจากสงัคมไทยอย่างง่ายๆ หรืออาจชีช้ดัลงไปได้ว่าหวยไม่อาจหมดไปอย่างแน่นอน โดย
สาเหตขุองการท าให้หวยไมห่มดไปโดยสรุปแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเดน็หลกัๆ คือ 

1.4.1 มูลเหตภุายนอก หมายถึง ปัจจัยท่ีเกิดจากตวับุคคลท่ีมีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและปัจจยัทางสังคม ซึ่งมีมากมายหลายประการ อาจกล่าวสรุปไว้เป็นแนวทาง
วิเคราะห์ 4 เร่ือง ตามล าดบัตอ่ไปนี ้

นโยบายของรัฐบาล ท่ีเน้นการพฒันาวตัถมุากกว่าจิตวิญญาณ เห็นได้จากการ
ท่ีได้ท าหวยใต้ดนิให้เป็นหวยบนดนิอยา่งถกูกฎหมาย เพ่ือหวงัผลท่ีเป็นรายได้จ านวนมหาศาลจาก
หวย กล่าวคือคือธุรกิจหวยบนดินของรัฐบาลได้สะท้อนถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ี
เน้นผลก าไรหรือผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า โดยไม่มองถึงผลกระทบด้านอ่ืน ๆท่ีตามมา โดยเฉพาะ
ผลกระทบด้านจิตวิญญาณของคนไทยจ านวนมากท่ีตกอยู่ภายใต้อ านาจของโลภะและโมหะ ขาด
ความเข้มแข็งของศกัยภาพทางจิตท่ีประกอบด้วยความขยนัหมัน่เพียร ความอดทน หนกัเอาเบาสู้  
และปัญญาท่ีจะสร้างสรรค์งานและอาชีพท่ีสจุริต  

ปัญหาทางสังคม เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลให้เกิดคา่นิยมหรือเป็นแรงผลกัดนัให้
คนเลน่หวยมากขึน้ ซึง่ก็มีอยูห่ลายประการ แตใ่นท่ีนีข้อกลา่วถึง 3 ประเดน็ คือ 
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 1.ปัญหาการขาดการศกึษาของคนในชาติบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบท
หรือในชมุชนแออดัในตวัเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะการขาดการศึกษาท่ีเน้นไปท่ีกระบวนการพัฒนา
จิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงส่งด้วยคุณธรรม ประเทศไทยยังมีผู้ ท่ีขาดการศึกษาและผู้ ท่ีจบ
การศกึษาในระดบัประถมหรือมธัยมศกึษาอยู่เป็นจ านวนมาก เห็นได้จากจ านวนผู้ ท่ีศึกษาในทุก
ระดบัในปีการศึกษา 2548 มีทัง้สิน้ 14,458,074 คน จากจ านวนประชากรในวัยเรียนทัง้หมด 
17,435,148 คน คิดเป็นร้อยละ 82.92 โดยเฉพาะประชากรท่ีศึกษาต่อในระดบัมัธยมศึกษามี
จ านวนทัง้สิน้ 4,528,296 คน จากประชากรท่ีต้องได้รับการศึกษาในระดบันี ้5,663,529 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.96 และมีผู้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาทัง้สิน้ 2,279,984 คน จากประชากรท่ีต้อง
ได้รับการศกึษาระดบันี ้3,751,787 คน คดิเป็นร้อยละ 60.772  
   2.ปัญหาความยากจน มาจากสาเหตหุลายประการ ปัญหาในข้อแรกก็เป็นปัจจยั
หนึง่ท่ีท าให้ผู้ ท่ีขาดการศกึษาหรือมีการศกึษาขัน้ต ่า ไม่สามารถหางานท่ีมีรายได้สงูได้ ต้องประสบ
กบัความยากจน สง่ผลให้คนสว่นหนึง่ท่ีอยากรวยคิดหาวิธีการรวยทางลดั หนึ่งในวิธีการเหล่านัน้ก็
คือการเลน่หวย เข้าท านองท่ีวา่ “คนจนเลน่หวย คนรวยเลน่หุ้น” 

3.ปัญหาคา่นิยมเร่ืองวตัถขุองคนในสงัคม เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจบุนัคนไทยส่วน
ใหญ่ตา่งตกอยู่ภายใต้คา่นิยมด้านวตัถเุกือบทกุสงัคม เน่ืองจากเราได้รับวฒันธรรมการบริโภคมา
จากต่างประเทศ ส่งผลให้คนท่ีตกอยู่ภายใต้ค่านิยมเร่ืองนี ้พยายามแสวงหาสิ่ง ต่าง ๆ มา
ตอบสนองความต้องการของตนอย่างเกินขอบเขต บางครัง้การแสวงหานัน้อาจไม่ชอบด้วย
กฎหมายและศีลธรรม เช่น การค้าขายยาเสพติด หรือบางส่วนอาจหนัไปเล่นหวย เพ่ือหวงัความ
ร ่ารวยจากหวย กลายเป็นกระแสของความบ้าคลัง่ในเร่ืองการแสวงหาสิ่งตา่ง ๆ อยา่งผิดธรรม 
   ส่ือทางสังคม มีหลายเร่ืองท่ีเป็นต้นเหตขุองการแพร่กระจายคา่นิยมเร่ืองการเล่น
หวย หรือปลกุเร้าให้คนหนัมาเล่นหวยกันมากขึน้ ตวัอย่างส่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่เร่ืองนีไ้ด้แก่ โทรทศัน์ 
วิทย ุนิตยสารบางเลม่ท่ีเขียนถึงตวัเลขและวิธีการแทงหวยโดยเฉพาะ ซึ่งในอดีตเป็นเร่ืองท่ีท าไม่ได้ 
ต้องลกัลอบท า เพราะผิดกฎหมาย แตภ่ายหลงัสามารถผลิตออกมาจ าหน่ายได้อย่างถกูกฎหมาย 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของนโยบาลท่ีท าให้หวยกลายเป็นสิ่งถกูกฎหมาย นิตยสารเหล่านีเ้ลย
ได้รับอานิสงค์ให้เป็นสิ่งท่ีถูกกฎหมายไปด้วย นอกจากนี ้ส่ือท่ีก่อให้เกิดวิกฤติด้านปัญญาและมี
อิทธิพลตอ่การกระตุ้นให้ประชาชนเลน่หวยกนัมากขึน้ก็คือหนงัสือพิมพ์ท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบัเร่ือง

                                                           
2 ธีรโชติ เกิดแก้ว, “หวย : เส้นทางลดัสูค่วามร ่ารวยหรือหายนะอย่างยัง่ยืน,” 

วารสาร มฉก.วิชาการ 11,21 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2550): 76. 
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หวย โดยใช้ภาษาท่ีปลกุเร้าความโลภให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เช่น “ฮือฮาทัง้กรม รวย 554 
เป็นแสน สาวเย็บเสือ้เฮง ถกู 4 ล้าน รางวลัท่ี 1” “เช็ดถศูาลเจ้า ‘กวนอ’ู ได้เลขเด็ด” หรือ “909 ที
เดด็ หวยศาลหลกัเมือง”  

 ภาษาท่ีส่ือสารมวลชนได้น าเสนอไปในลกัษณะนี ้ล้วนกระตุ้นความโลภของคนท่ี
มีนิสยัชอบการพนนั หรืออาจบม่เพาะนกัเส่ียงโชครุ่นใหม่ๆให้เกิดขึน้ ทดแทนรุ่นเก่าท่ีล้มหายตาย
จากไป เพราะภาษาในลกัษณะดงักล่าวมีประเด็นของการชีน้ าว่า ถ้าหากคณุอยากรวย คณุก็ต้อง
ไปซือ้หวย หรือการน าเสนอสิ่งต่าง ๆ ท่ีคนเช่ือถือว่าเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสามารถบนัดาลสิ่งต่าง ๆ 
ให้แก่คนท่ีไปกราบไหว้บชูา โดยเฉพาะตวัเลขเดด็ เชน่ ดอกเห็ดสีทอง ต้นโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง เป็นต้น 

 ผู้น าทางจิตวิญญาณของคน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ 
ได้แก่ พระสงฆ์ ร่างทรง หมอดู เจ้าลัทธิ บางท่านอาจชักน าหรือส่งเสริมให้คนตกอยู่ภายใต้
อบายมขุข้อนี ้ 

 1.4.2 มลูเหตภุายใน หมายถึง ปัจจยัภายในจิตวิญาณของมนษุย์ จดัเป็นแรงขบั
ส าคญัท่ีผลกัดนัให้คนแสวงหาความร ่ารวยทางลดัด้วยการเลน่หวย ซึง่แยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 ความคิด ในท่ีนี ้มุ่งเอาความคิดท่ีผิด ท่ีเรียกว่ามิจฉาทิฐิ คือการคิดรวยทางลดั
ด้วยการเลน่หวยเป็นความเห็นท่ีสืบเน่ืองมาจากโมหะ ความเขลา ขาดปัญญาในการพิจารณา จน
พลาดความจริงไปอยา่งนา่เสียดาย 

 ความรู้สึก ในท่ีนี ้มุ่งเอาความรู้สึกท่ีมาจากอ านาจกิเลส ซึ่งมีอยู่หลายประการ 
ได้แก่ โลภะ ความโลภ ความอยากได้มาก ๆ เป็นความอยากได้ท่ีเกินขอบเขตและเกินประมาณ
กามตณัหา ความติดใจอยู่ในค่านิยมทางวตัถุ ผลกัดนัให้คนพยายามหาสิ่งต่าง ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการของตน ภวตณัหา ความอยากเป็นเหมือนกับคนอ่ืน ในท่ีนีก็้คือความอยากร ่า รวย
เป็นเศรษฐีในชัว่พริบตา วิภวตณัหา ความไม่พึงพอใจ ความต้องการพ้นไปจากสภาพของความ
ยากจนข้นแค้น ความยากล าบาก จงึจ าเป็นต้องพึง่พาการซือ้หวยเพ่ือหวงัรวยทางลดั 

1.5 หวยในสังคมไทยปัจจุบัน 
ในสงัคมไทยนัน้ล้วนมีความแตกตา่งกนัในรูปแบบชีวิตของแตล่ะคน แตค่นไทยก็

ยังมีความชอบและความต้องการเหมือนๆกันในด้านสิ่งท่ีสืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี และก็ได้มีสิ่งๆหนึ่งท่ีแอบแฝงมากับคนในทกุๆยุคมา
ตัง้แตอ่ดีตนัน้ก็คือหวย  

หวยเป็นสิ่งท่ีคนไทยให้ความส าคญัในชีวิต ไม่เพียงแต่เป็นการเส่ียงโชคเท่านัน้ 
แต่ยังเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งในชีวิตท่ีขาดไม่ได้ เพราะไม่เพียงแต่ท าให้ได้ลุ้นเพียงเท่านัน้ บางครัง้
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อาจจะเป็นสิ่งท่ีให้ความคาดหวงั เพ่ือท่ีจะมีก าลงัและให้ทรัพย์สิน  หวยจึงมีความส าคญักับคน
ไทย อนัเน่ืองมาจากรางวลัท่ีจะได้รับ มีมลูคา่มาก และมีจ านวนรางวลัหรือการกระจายความเส่ียง
ท่ีจะได้รับรางวลัเล็กๆจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีราคาท่ีคนสามารถจบัต้องได้ จึงท าให้เกิดการกระตุ้น
ให้ผู้คนซือ้หวย  

ความนา่จะเป็นของโอกาสในการถกูรางวลัหวยในปัจจบุนัมีลกัษณะ ดงันี  ้
ตารางท่ี 2 โอกาสถกูรางวลั 

 
 

จากความน่าจะเป็นดงักล่าว จะเห็นว่าโอกาสท่ีจะถูกรางวลัใหญ่นัน้มีโอกาสท่ี
น้อยมาก แต่ความเส่ียงในการถูกรางวลัเลขท้ายมีโอกาสมากกว่า จึงท าให้คนนิยมท่ีจะเส่ียงโชค
เพ่ือหวงัถกูรางวลัเลขท้าย ซึง่ท าให้คนมีความหวงั และเป็นการเติมเต็มความต้องการในชีวิตให้กบั
กลุม่คนหนึง่อยูเ่สมอมา 

 สิ่งท่ีผู้ เล่ียงทายจะได้จากหวยนัน้ไม่เพียงแต่ความสนกุหรือความต่ืนเต้นท่ีได้ลุ้น
กบัรางวลัมากมายเท่านัน้ยงัมีข้อดีและข้อเสียอีกมาก ถ้าผู้ เส่ียงโชคหลงไปกับการเล่นหวยมาก
เกินไปก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาตามมา ขดัสนทางด้านการเงิน อาจจะท าให้เกิดหนีส้ินจากการเล่น
หวย และผลกระทบท่ีตามมาอีกมากมาย แตถ้่าผู้ เล่นหวยท่ีอยู่ในพอดีก็จะท าให้คณุได้สนกุกบัการ
ลุ้นรางวลั การคาดหวงัและการจินตนาการ ใช้เงินในขอบเขตท่ีพอดีโดยท่ีไม่เดือดร้อนและกระทบ

โอกาสถูกรางวัล รางวัลที่ มูลค่ารางวัล

1 ใน 1 ล้าน รางวัลที่ 1 2 ล้านบาท

1 ใน 30 ล้าน รางวัลที่ 1 พิเศษ (รางวัลแจค๊พอต) 30 ล้านบาท

5 ใน 1 ล้าน รางวัลที่ 2 100,000 บาท

10 ใน 1 ล้าน รางวัลที ่3 40,000 บาท

50 ใน 1 ล้าน รางวัลที่ 4 20,000 บาท

100 ใน 1 ล้าน รางวัลที่ 5 10,000 บาท

4,000 ใน 1 ล้าน รางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว 2,000 บาท

10,000 ใน 1 ล้าน รางวัลที่เลขท้าย 2 ตัว 1,000 บาท



 
13 

 

กบัการเงินของตนเอง ดงันัน้การเล่นหวยจึงถือว่าเป็นจดุหนึ่งท่ีไม่สามารถมองข้ามความส าคญัได้ 
เพราะหวยมีบทบาทกับคนไทย เพราะในปัจจุบัน หวยได้เข้าไปอยู่ในพฤติกรรมทั่วไปท่ีใครๆก็
สามารถมีส่วนร่วมได้ โดยท่ีทกุคนรู้จกัและพร้อมจะเส่ียงโชคอยู่เสมอ แม้ว่าจะรู้ว่าการเส่ียงโชคนี ้
อาจจะมีความเส่ียงท่ีท าให้เสียมากกว่าได้แน่นอน แต่ถึงอย่างไรหวยก็เป็นสิ่งท่ีคนไทยยังให้
ความส าคญัอยู่เสมอ การรอคอยให้ถึงวนัท่ี 1 และวนัท่ี 15 ของทกุเดือนซึ่งเป็นวนัประกาศรางวลั
หวย กลายเป็นวนัส าคญัท่ีทกุคนเฝา้รอคอยและรับรู้ถึงความส าคญั ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หวยกบั
คนไทยก็ยงัคงคูก่บัสงัคมไทยโดยไมอ่าจทิง้ไปได้ 

1.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเส่ียง ความคาดหวัง และรายได้ 
1.6.1 แนวคดิเก่ียวกบัความเส่ียง 

ฟรานซิล ได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง การลงทุน : การจัดการและการ
วิเคราะห์ ว่าความเส่ียง (Risk) คือโอกาสของการเกิดอนัตรายความเสียหายหรือการสญูเสีย (The 
Chance of injury damage or loss) ความเส่ียงมีโอกาสท่ีจะสญูเสียบางอย่าง ในขณะท่ีเราก าลงั
พิจารณาจะลงทุนมกัจะพบปัญหาท่ีโต้แย้งกนั 2 ประการ คือ ความปลอดภยัของเงินลงทนุ และ
อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการจะได้รับจากเงินลงทนุนัน้ 

 เขาอธิบายว่า นักลงทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัสงู ณ ระดบัความเส่ียงหนึง่ หรือในทางกลบักนัจะเลือกหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสดุ 
ณ ระดบัผลตอบแทนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจะมีความสมัพนัธ์กัน
และกนัในทางบวก (Positive Correlation) หลกัทรัพย์ตวัใดท่ีมีความเส่ียงมากจะให้ผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัมาก สว่นหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงน้อยจะให้ผลตอบแทนน้อยลง เช่นเดียวกบัการซือ้หวย 
ผู้ ซือ้หวยนิยมซือ้เน่ืองจากสามารถเล่นได้หลากหลาย แสดงให้เห็นว่าความเส่ียงในการถกูรางวลัก็
มีมากเชน่กนั 

1.6.2 ทฤษฎีความคาดหวงั (The Expectancy Theory) 
นกัจิตวิทยาในยุคปัจจุบนัท่ีอยู่ในกลุ่มปัญญานิยม (cognitivism) มีความ

เช่ืออย่างหนกัแน่นว่า มนุษย์เป็นสตัว์ใหญ่ท่ีใช้ปัญญาหรือความคิดในการตดัสินใจว่า จะกระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีสนองความต้องการของตนเอง ด้วยความ
เช่ือเชน่นีเ้องจงึเกิดมีฐานคต ิ(assumption) ดงันี ้

1. พฤตกิรรมของมนษุย์ถกูก าหนดขึน้โดยผลรวมของแรงผลกัดนัภายในตวั
ของเขาเองและแรงผลกัดนัจากสิ่งแวดล้อม 
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2. มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนาและเปา้หมายแตกตา่ง
กนั 

3.บุคคลตัดสินใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม โดยเลือกจากพฤติกรรมหลาย
อยา่ง สิ่งท่ีเป็นข้อมลูให้เลือก ได้แก่ ความคาดหวงัในคา่ของผลลพัธ์ท่ีได้รับภายหลงัจากการแสดง
พฤติกรรมนัน้ไปแล้ว จากฐานคติดงักล่าว นกัจิตวิทยากลุ่มนีซ้ึ่งน าโดย วรูม (Vroom) ลอร์เลอร์ 
(Lawler) และพอร์เตอร์ (Porter) จึงได้เสนอทฤษฎีซึ่งจะมีศพัท์วิชาการท่ีจะต้องท าความเข้าใจอยู ่
3 ประการ ดงันี ้

การคาดหวังในความพยายาม – การกระท า (effort – performance 
expectancy) หมายถึง การท่ีบุคคลคาดหวงัไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าหากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรม
อย่างเต็มท่ีสุดความสามารถแล้ว จะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นสูงมากหรือน้อยเพียงใดท่ีจะ
กระท าสิ่งนัน้ได้ส าเร็จ กล่าวได้ง่ายก็คือ บุคคลจะชั่งใจว่าพฤติกรรมท่ีต้องการนัน้มันยากเกิน
ความสามารถของตนเอง หรือไมก่่อนท่ีจะกระท าพฤตกิรรมนัน้ออกไป  

การคาดหวังในการกระท า – ผลกรรม (performance outcome 
expectancy) หมายถึง บุคคลคาดหวังไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมว่า ถ้าหากเขาจะท า
พฤติกรรมนัน้แล้ว เขาจะได้ผลลพัธ์ท่ีดีหรือผลเสียอย่างไรต่อตวัเขา ตวัอย่างเช่น ผู้ ซือ้หวยย่อมมี
ความหวงัในผลของการกระท าวา่ตนเองจะต้องถกูรางวลั 

ค่าของผลกรรม (Valence) หมายถึง คณุค่าหรือความต้องใจท่ีผลกรรมมี
ให้แก่บคุคลท่ีจะต้องแสดงพฤติกรรมออกไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลกรรมนัน้ แตล่ะบุคคลมีการรับรู้ท่ี
แตกตา่งกนัตอ่ผลกรรมเดียวกนั ซึ่งอธิบายได้ว่าผลกรรมในท่ีนี ้หมายถึง เงินรางวลัท่ีผู้ ซือ้คาดหวงั 
ดงันัน้ค าว่าผลของกรรม จึงหมายความถึงค่าของเงินรางวัลจากการถูกรางวัล โดยค่าของเงิน
รางวลัแต่ละคนจะมีไม่เท่ากนั คนท่ีมีฐานะการเงินดีอยู่แล้ว คา่ของผลกรรมหรือเงินรางวลันีจ้ะมี
น้อยกวา่คนท่ีมีฐานะการเงินขดัสน เพราะคนกลุ่มนีอ้าจจ าเป็นต้องน าเงินรางวลัท่ีได้มาจนุเจือการ
ด ารงชีวิตของตนเองให้อยูร่อด 

1.6.3 ทฤษฎีทางรายได้ของ ไฟด์แมน และเซฟเวจ ตามทฤษฎีของไฟด์แมน 
(Fried man) และเซฟเวจ (Savage) เช่ือวา่การตดัสินใจท่ีจะซือ้หวยของผู้ ซือ้จะมีความสัมพนัธ์เชิง
ผกผนักบัรายได้ ในขณะท่ีคนรวยไม่นิยมซือ้หวย ทฤษฎีของไฟด์แมน และเซฟเวจ อธิบายเพิ่มเติม
ข้อสมมตุิฐานตอ่ไปว่า ธรรมดาแล้ว คนท่ีมีรายได้น้อยมกัชอบเล่นการพนนัท่ีมีโอกาสถกูน้อย หรือ
อีกนยัหนึง่คือ คนท่ีมีรายได้น้อยยินยอมท่ีจะเสียเงินจ านวนไม่มากในการซือ้หวย โดยหวงัว่าจะถกู
รางวัลแม้ว่าโอกาสถูกจะน้อย ในขณะท่ีคนมีฐานะดีมักจะไม่นิยมซือ้หวยเพราะโอกาสท่ีจะได้
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รางวลัมีน้อย จากข้อสมมตฐิานนีส้รุปได้วา่ คนท่ีซือ้สลากสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีมีรายได้น้อยและปาน
กลาง 

1.7 การศึกษาวัสดุในมิตคิวามหมาย คุณค่า และเวลา 
 คงจะไมมี่ใครท่ีไมรู้่จกัค าวา่ เงิน ไมว่า่จะเป็นเงินท่ีเป็นแร่ธาตท่ีุมีคา่หรือเงินท่ีเป็น

ธนบตัรและเหรียญต่างๆในสังคมปัจจุบนั เงินคือสิ่งท่ีถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัและมีบทบาทอย่าง
มากทัง้ในระบบเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต เพราะเงินสามารถจบัจ่ายใช้สอยซือ้สิ่งของต่างๆไ ด้
ตามท่ีมนษุย์ต้องการ กล่าวคือ เป็นสิ่งท่ีถูกก าหนดให้สามารถใช้หนีไ้ด้ตามกฎหมาย คือเป็นสิ่งท่ี
ถกูก าหนดให้มีคา่ขึน้มานัน่เอง โดยสรุปเงินตามความหมายตามหลกัวิชาเศรษฐศาสตร์หมายถึง 
“ส่ือกลางในการแลกเปล่ียน” ฉะนัน้ เงินจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าสงัคมยอมรับ ซึ่งเห็นได้จากวิวฒันาการ
ของเงินในสังคมสมัยก่อน (เงินโสฬส เงินเฟื้อง เงินพดด้วง ฯลฯ) กับเงินในปัจจุบัน (ธนบัตร 
เหรียญตา่งๆ ฯลฯ) 

มนุษย์เราใช้เบีย้กันมาแต่ดึกด าบรรพ์ ส่วนในประเทศไทยนัน้คงจะมีการใช้เบีย้
เป็นเงินตรามานานแล้ว หลวงจีนฟาเหียนผู้ซึ่งเคยเดินทางไปสืบพระศาสนาในอินเ ดียเม่ือ พ.ศ. 
942 ได้กล่าวไว้ในบันทึกการเดินทางของตนว่า ประชาชนในมัธยมประเทศใช้เบีย้เป็นเคร่ือง
แลกเปล่ียนการซือ้ขาย ประวตัิศาสตร์ราชวงศ์หงวนกล่าวว่า ในสมยัราชวงศ์หงวน (พ.ศ. 1847-
1911) มณฑลยนูนานใช้เบีย้เป็นเคร่ืองหมายในการค้าขาย มาร์โคโปโลซึ่งเข้ามาเยือนตอนใต้ของ
ประเทศจีน ใน พ.ศ.1815 หลงัจากกุบไลข่านตีได้น่านเจ้าแล้ว กล่าวว่า แคว้นกาไลอนั ซึ่งมีเมือง
ยาจิเป็นเมืองหลวงนัน้ ประชาชนใช้เบีย้แทนเงินและใช้เคร่ืองประดบัด้วย3  

 จากตัวอย่างท่ียกมานี ้ค าว่า “เบีย้” ไม่ได้หมายความเพียง “หอยเบีย้” ท่ีใช้
แลกเปล่ียนแทนเงินตราเพียงเท่านัน้ แต่หมายถึง “เงิน” โดยภาพรวมด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเหรียญ 
หรือธนบตัรแล้วแตก่รณี 

 ซึง่ท่ีดงัท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ ‘เงิน’ ถือเป็นวสัดสุมมตุิอย่างหนึ่งท่ีถกูสมมตุิให้มีคา่ใน
ช่วงเวลานัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่น เงินท่ีเราใช้แลกเปล่ียนซือ้ขาย หากเรามีเงินและเก็บไว้มาก แต่วนั
หนึ่งเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง มีการประกาศยกเลิกธนบตัรชนิดท่ีเรามีและประกาศใช้ธนบตัร
แบบใหม่ ‘เงิน’ ของเราท่ีเคยมีมูลคา่สงูนัน้จะกลายเป็นเศษกระดาษทนัที หรือทองค าหรือเพชร ท่ี

                                                           
3 วิมล ด าศรี. “เงินตราท่ีปรากฏในวรรณกรรมท้องถ่ินนครศรีธรรมราช,” สาร

นครศรีธรรมราช  26, 1 (มกราคม 2539): 52. 
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ถือว่าเป็นสินแร่ท่ีมีค่าหายาก แตห่ากเกิดค้นพบทองหรือเพชรจ านวนมหาศาล กลายเป็นของหา
ง่ายท่ีใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ คา่ของทองหรือเพชรอาจตกลงจนถกูกวา่เหล็กธรรมดาก็ได้  

ดังนัน้อาจกล่าวได้ว่าวัสดุใดๆก็ตาม หากได้รับการก าหนดสถานะมูลค่าทาง
สงัคมให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่กันแล้ว ก็ย่อมมีคณุค่าในช่วงเวลานัน้ๆ เช่นเดียวกับ ‘หวย’ ท่ีได้รับ
การก าหนดคณุค่าของกระดาษแผ่นหนึ่งในช่วงระยะเวลา 15 วนัให้มีความหมายเป็นสลากชิง
รางวลัมลูคา่สงู ก็ยอ่มสง่ผลตอ่การรับรู้คณุคา่ตอ่วสัดสุงูตามไปด้วย 

1.7.1 ตวัอยา่งผลงานท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ปัจจบุนัผลงานท่ีแสดงออกทางด้านความคดิ มีการเปิดกว้างในการเลือกใช้

วสัดุท่ีมีความหลากหลาย ในโครงการออกแบบเลือกยกตวัอย่างผลงานท่ีน าเสนอแนวความคิด
แสดงออกผา่นการเลือกใช้วสัดท่ีุมีคณุคา่หรือมีมลูคา่ มาผา่นการน าเสนอมมุมองใหมด่งัตอ่ไปนี ้

 การใช้ธนบัตรดอลล่าพับเป็นใบหน้าตามที่ปรากฏบนธนบัตร  
การใช้ธนบตัรเป็นวสัดใุนการพบัชิน้งานเป็นรูปทรงตา่งๆ เป็นท่ีนิยมและ

แพร่หลายกันมาอย่างยาวนานในประเทศต่างๆ หลังจากนัน้ต่อมาได้มีการปรับรูปแบบการพับ
ธนบัตรให้มีความสร้างสรรค์และหลากหลายมากยิ่งขึน้ หนึ่งในผู้ มีช่ือเสียงโด่งดังจากการพับ
ธนบตัรเป็นใบหน้าคนตามท่ีปรากฏบนธนบตัรนัน้ คือ ศิลปินชาวญ่ีปุ่ น Yosuke Hasegawa กับ
การสร้างสรรค์ผลงาน Money origami art ใช้แนวความคิดเป็นการตัง้ค าถามถึงคณุคา่ของเงิน 
และมูลค่าของสกุลเงินประเทศต่างๆ เสียดสีระบอบทุนนิยม ท่ีมองว่าคณุค่าของเงินคือทุกสิ่งทุก
อยา่ง จงึน าเอาธนบตัรมาสร้างสรรค์งานศลิปะให้คนดแูล้วมีความสขุ 

 
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการพบัธนบตัรเป็นใบหน้าตา่งๆ 

ท่ีมา: Yosuke Hasegawa, Money origami art, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560,เข้าถึงได้จาก 
http://yosuke89.wixsite.com/moneyart/money-origami 

 

http://yosuke89.wixsite.com/moneyart/money-origami
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การใช้ธนบัตรพับเป็นเคร่ืองประดับ 
คอลเลคชั่นของเคร่ืองประดบัท่ีใช้ธนบตัรมาเป็นวัสดุของชิน้งาน ผลงาน

ของ Tine De Ruysser มีการตีค่าของมูลค่าของธนบตัรเหมือนกับทองค าท่ีถูกประเมินค่าและ
ก าหนดสถานะของความร ่ ารวย ในทางเดียวกัน การสวมใส่สร้อยคอท่ีถูกพับมาจากธนบัตรก็
สามารถแสดงความมั่งคั่งมั่งมีได้โดยท่ีไม่ต้องรู้ว่ามูลค่าทัง้หมดของธนบัตรมีค่าเท่าไหร่
เช่นเดียวกับท่ีเราไม่สามารถประเมินมูลค่าของทองค าท่ีถูกสวมใส่บนคอเราได้เช่นกัน  ใน
ขณะเดียวกนัหากมีความต้องการท่ีจะมีการซือ้ขายแลกเปล่ียน เคร่ืองประดบัท่ีเป็นวสัด ุ“ทองค า” 
จะถกูซือ้ขายได้ง่าย สว่นเคร่ืองประดบัท่ีท าจากธนบตัรก็จะถกูแปลสภาพเป็นเงินได้ง่ายเช่นกนั ทัง้
สองสิ่งสามารถแลกได้มาซึง่คณุคา่ท่ีมีมากกวา่มลูคา่จริงของวสัดไุด้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งผลงานท่ีใช้ธนบตัรเป็นวสัดใุนชิน้งานเคร่ืองประดบั 
ท่ีมา: Tine De Ruysser, Banknote Jewelry, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560,เข้าถึงได้จาก 
http://www.tinederuysser.com/Site/Banknote_Jewellery.html 

 
การใช้บัตรเครดติเป็นวัสดุแทนความหมายเร่ืองเศรษฐกิจ 
โครงการออกแบบโดย 2 ศลิปิน Kepa Karmona และ Marie Pendariès  

น าเสนอตวัอยา่งท่ีน่าสนใจของเคร่ืองประดบัท่ีส่ือถึงเร่ืองทางการเมือง โดยศลิปินเลือกใช้
เคร่ืองประดบัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสงัคมในปัจจบุนัแทนการส่ือสารด้วย
วาจา วสัดท่ีุเลือกใช้คือบตัรเครดิต น ามาผสานเข้ากบัข้อความและรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นแผนท่ี
ของเกาะตา่งๆท่ีมีความลกึลบัทางด้านเศรษฐกิจ ซึง่ถือได้วา่วสัดเุป็นตวัแปรส าคญัในการแทน
ความหมายทางการเงินได้เป็นอยา่งดี 

http://www.tinederuysser.com/Site/Banknote_Jewellery.html
http://www.tinederuysser.com/Site/Banknote_Jewellery.html
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ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งผลงานท่ีใช้บตัรเครดิตเป็นวสัดใุนชิน้งานเคร่ืองประดบั ผลงานของ 
Marie Pendariès & Kepa Karmona 
ท่ีมา: Marie Pendariès & Kepa Karmona, Codified paradise, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://silver.legnica.pl/en/?Exhibitions:SILVER_2012:Preziosa_Young 

 
1.8 เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเล่นหวยถงึปัจจัย ความ

คาดหวังต่อการเล่นหวย 
 ในการออกแบบนัน้ ได้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม 102 คน คนละสองค าตอบ 

เก่ียวกบัสิ่งท่ีปรารถนาหากวา่ถกูรางวลัสลากกินแบง่รัฐบาล สรุปเป็นข้อได้ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 

 

ตารางท่ี 3 แผนภมูิภาพผลแบบสอบถาม 

 
 

 ในการออกแบบใช้ข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม 102 คน สรุปข้อมูลได้ว่า
ประชาการส่วนใหญ่เคยซือ้หวย ไม่ได้ซือ้ด้วยการเสพย์ติดเป็นการพนัน แต่เป็นการซือ้เน่ืองใน
โอกาสพิเศษ เพ่ือความสนกุสนานเป็นกิจกรรมสนัทนาการในชีวิตประจ าวนั เช่น วนัเกิด เหตกุารณ์
ส าคญัและโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเลขท่ีจะซือ้ โดยช่วงเวลาท่ีซือ้หวยนัน้โดยส่วนมากไม่จ ากัด
ชว่งเวลาวา่จะซือ้ในชว่งใด รองลงมาคือซือ้ในชว่งเวลาท่ีใกล้ประกาศรางวลั 
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ตารางท่ี 5 ผลแบบสอบถามความปรารถนาหากถกูรางวลัสลากกินแบง่รัฐบาล 

สิ่งท่ีปรารถนาหากถูกรางวัล จ านวน (ค าตอบ) เปอร์เซนต์ 
1. ลงทนุประกอบธุรกิจ เชน่ ซือ้หุ้น กองทนุ เป็น

ต้น 
34 16.68% 

2. ซือ้ท่ีอยูอ่าศยั เชน่ บ้าน คอนโด 31 15.20% 
3. มอบให้กบัครอบครัว พอ่แม่ เป็นทนุการศกึษา

บตุร 
29 14.22% 

4. ออมทรัพย์ 25 12.25% 
5. ใช้หนีส้ิน 20 9.80% 
6. ซือ้ของเป็นรางวลัให้กบัตนเอง 16 7.84% 
7. ทอ่งเท่ียว 15 7.35% 
8. บริจาคการกศุล 14 6.86% 
9. ซือ้รถยนต์ 11 5.39% 
10. แตง่งาน 6 2.94% 
11. แปลงเพศ  1 0.49% 
12. ไมค่าดหวงัว่าจะถกูรางวลั 1 0.49% 
13. ย้ายครอบครัวไปตา่งประเทศ 1 0.49% 

รวม 204 100% 
 
จากข้อมลู 200 ค าตอบตามตารางแบบสอบถาม ได้จ าแนกผลของแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ โดยสามารถจ าแนกได้ดงันี ้
กลุม่ท่ี 1 เพ่ือความสขุของตนเอง 
เพ่ือความสุขของตนเอง คือ เป็นไปในลักษณะการน าเงินรางวัลท่ีได้ไปใช้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตนเอง เพ่ือสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยสามารถแยกย่อยได้เป็น
อีก 2 ลกัษณะ คือ 

  1. ความสขุทางกาย คือการสร้างความสขุให้กบัตนเอง ความสขุท่ีได้รับนัน้ส่งผล
ทนัทีให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถจบัต้องได้ โดยผลจากแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มนี ้ได้แก่ การซือ้
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ของเป็นรางวลัให้กบัตนเอง เช่น การชอปปิง้ ซือ้เคร่ืองส าอาง ซือ้โทรศพัท์มือถือใหม่ เป็นต้น / การ
ทอ่งเท่ียว และการแปลงเพศ 

2. ความสขุทางใจ คือการสร้างความสขุให้กับจิตใจตนเอง โดยผลท่ีได้รับนัน้ไม่
สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรม เป็นไปเพ่ือท าให้จิตใจมีความสุขต่อการกระท านัน้ โดยผลจาก
แบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มนี ้ได้แก่ การบริจาคการกุศล การท าบุญ ซึ่งการท าบุญนีคื้อการสร้าง
ความสขุให้กบัจิตใจผู้มอบเอง โดยคาดหวงัถึงผลบญุท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต หรือในโลกหน้า 

กลุม่ท่ี 2 เพ่ือความสขุของผู้ อ่ืน 
 เพ่ือความสุขของผู้ อ่ืน คือเป็นไปในลักษณะการมอบความปรารถนาดี น าเงิน

รางวลัไปมอบให้กบัผู้ อ่ืน น าพาความสขุหรือความส าเร็จมอบให้กบัผู้คนรอบตวัท่ีมีความส าคญัใน
ชีวิตของ โดยผลจากแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มนี ้ได้แก่ การมอบเงินรางวลัให้กบัครอบครัว พ่อแม ่
และการมอบเป็นทนุการศกึษา มอบโอกาสชีวิตในอนาคตแก่บตุร 

กลุม่ท่ี 3 เพ่ือสว่นรวม 
เพ่ือความสุขของส่วนรวมนี ้คือการมอบความสขุความปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน โดยท่ี

ตนเองได้รับประโยชน์ร่วมไปด้วย โดยสามารถแยกยอ่ยได้เป็นอีก 3 ลกัษณะ คือ 
1. เ พ่ืออนาคตของครอบครัว  คือการสร้างครอบครัวใหม่  โดยผลจาก

แบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มนี ้คือ การแต่งงาน เพราะการแต่งงานในปัจจุบนัต้องใช้เงินเป็นปัจจัย
สว่นส าคญัในงานแตง่งานด้วย ซึง่ความสขุในข้อนี ้ถือเป็นการสร้างความสขุให้ทัง้ตนเองและคูชี่วิต
ท่ีจะร่วมสร้างครอบครัวใหมไ่ปด้วยกนั 

2. เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คือการใช้เงินเพ่ือการลงทนุเพ่ือสร้างธุรกิจหรือเพ่ือ
สร้างมูลค่าเงินเพิ่มขึน้มา รวมทัง้เป็นการน าเงินท่ีได้มาเพ่ือปลดหนีเ้พ่ือประกาศอิสรภาพทาง
การเงิน โดยผลจากแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มนีท่ี้เป็นสร้างเงินให้งอกเงยเพิ่ม ได้แก่ การลงทุน
ประกอบธุรกิจ เช่น ซือ้หุ้น กองทุน เป็นต้น  และการออมทรัพย์ เพ่ือเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต 
และผลจากแบบสอบถามท่ีใช้เงินเพ่ือประกาศอิสรภาพทางการเงิน ได้แก่ การใช้หนีส้ิน 

  3. เพ่ือความยัง่ยืน กล่าวคือการใช้เงินเพ่ือการลงทุนซือ้ปัจจยัเพ่ือความยัง่ยืน 
หรือการประกอบธุรกิจในอนาคต เป็นตวัช่วยในการประกอบธุรกิจ ด าเนินชีวิตให้มีความมัน่คง 
ประสบความส าเร็จ โดยผลจากแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มนี ้คือ ซือ้ท่ีอยู่อาศยั เช่น บ้าน คอนโด 
เพ่ือการด ารงชีพ ความยั่งยืนในอนาคตของตนเองและครอบครัว และ ซือ้รถยนต์ เพ่ือความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตและเพ่ือเป็นตวัช่วยในการประกอบธุรกิจได้ด้วย  
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 ซึ่งผลจากแบบสอบถามได้รับค าตอบในกลุ่มนีโ้ดยเฉล่ียคา่ค าตอบมาเป็นอนัดบั
ท่ี 1นั่นแสดงให้เห็นว่าความสุขท่ีเกิดขึน้โดยการแบ่งปันความสุขร่วมกัน การไม่ได้นึกถึงแต่
ผลประโยชน์ของตนเอง คือความสุขท่ีคนกลุ่มนีจ้ะได้รับมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการ
สร้างความสขุให้เกิดขึน้กบัครอบครัว ให้มีความมัน่คงแข็งแรง 

 จากการจ าแนกกลุม่ดงักลา่ว สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

 
ภาพท่ี 4 การจ าแนกผลของแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ 

 
จากการสรุปข้อมูลการจ าแนกกลุ่มความปรารถนาหากถูกรางวัลสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเป็นสามกลุ่มนัน้ คือ 1. เพ่ือความสขุของตนเอง 2. เพ่ือความสขุของผู้ อ่ืน 3. เพ่ือส่วนรวม 
ได้เลือกตวัอย่างจากทัง้สามกลุ่มมาใช้เพ่ือการออกแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าความหวงัจากการซือ้
หวยนัน้ เป็นความหวงัท่ีไม่ได้ท าเพ่ือตนเองเพียงอย่างเดียว แตเ่ป็นความหวงัท่ีจะท าเพ่ือผู้ อ่ืนด้วย
โดยเกณฑ์ส าคญัในการเลือกน ามาใช้คือค านงึถึงความเป็นรูปธรรม แสดงได้โดยสญัลกัษณ์เดน่ชดั
ท่ีจะสามารถส่ือสารกับผู้ ใช้งานเคร่ืองประดบัและผู้ ท่ีซือ้หวยให้เข้าใจได้ โดยตรง เข้าใจได้ง่าย 
เพ่ือให้ชิน้งานได้ท าหน้าท่ีส่ือสารและเสียดสีอยา่งตรงไปตรงมาท่ีสดุ ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 เพ่ือความสุขของตนเอง เลือกใช้เงินรางวลัเพ่ือน าไปใช้ท่องเท่ียวมา
น าเสนอ  

กลุ่มท่ี 2 เพ่ือความสุขของผู้ อ่ืน เลือกใช้การใช้เงินรางวลัเป็นทนุการศึกษามา
น าเสนอ 

กลุม่ท่ี 3 เพ่ือสว่นรวม กลุม่นีมี้กลุม่ค าตอบท่ีมีความหลากหลาย จึงเลือกน าเสนอ
ในหลายแนวทาง ท่ีมีความเดน่ชดั ส่ือสารได้ชดัเจน คือ แตง่งาน / ซือ้ท่ีอยูอ่าศยั และซือ้รถยนต์ 

เพือ่ความสุขของตนเอง

   ความสุขทางกาย

     ซ้ือของเป็นรางวลัให้กับตนเอง

     ท่องเที่ยว

     แปลงเพศ

   ความสุขทางใจ

     บริจาคการกุศล ,ท าบุญ

เพือ่ประโยชน์แก่ผู้อื่น

     มอบให้กับครอบครัว พอ่แม่

     เป็นทุนการศึกษาบุตร

เพือ่ส่วนรวม

   เพือ่อนาคตครอบครัว

      แต่งงาน

   เพือ่อิสรภาพทางการเงิน

      ลงทุนประกอบธรุกิจ เช่น ซ้ือหุ้น กองทุน เป็นต้น

      ออมทรัพย์

ใชห้นี้สิน

   เพือ่ความยั่งยืน

      ซ้ือที่อยู่อาศัย เชน่ บ้าน คอนโด

      ซ้ือรถยนต์

การจ าแนกกลุ่มความปรารถนาหากถกูรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล
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2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
2.1 การแบ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 ในการออกแบบเคร่ืองประดบัของโครงการนัน้ ได้เน้นกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นชว่งวยั
ท างานตอนต้น ท่ีเป็นวยัสร้างเนือ้สร้างตวั และเร่ิมมีความหวงัในการวางแผนอนาคต โดยอาศยั
หลกัเกณฑ์การแบง่ ตาม “ทศันคตแิละคา่นิยม” ซึง่เป็น ผลการวิจยัของคา่ยเอเยนซ่ีอินเตอร์ 
Young & Rubicam Brands ของประเทศไทย โดยไดท้า การวิจยัผู้บริโภคชาวไทย กลุม่เปา้หมาย
ส ารวจอายตุัง้แต ่ 13-65 ปี เป็นจ านวน 1,500 คน ในเขตเมืองทัว่ประเทศ โดยมีการกระจายของ
กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้    

ภาคกลาง (กรุงเทพฯ  =600 คน )   
ภาคเหนือ (เชียงใหม ่= 300 คน )    
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น = 300 คน)   
ภาคใต้ (หาดใหญ่ = 300 คน )   
 หลงัจากศกึษาและผลวิจยัส าหรับกลุม่ผู้บริโภคคนไทยทัง้ 7 กลุม่ สะท้อนให้เห็น

ความ แตกตา่งของกลุม่ตา่งๆ มีทศันคต ิ ความเช่ือ และการให้คณุคา่ตอ่สิ่งตา่งๆ ทัง้ท่ีอาจอยู่
ในชว่งอาย ุเดียวกนั Y&R ได้แบง่เป็นกลุม่ดงันี ้   

 กลุม่ 1 Mainstreamer ผู้ ท่ีต้องการความมัน่คง ปลอดภยัเป็นหลกั     
กลุม่ 2 Reformer ผู้สงัสรรค์ตนเองและสงัคมให้ดีขึน้     
กลุม่ 3 Succeeder ผู้ ต้องการควบคมุทัง้เร่ืองงานและชีวิต     
กลุม่ 4 Resigned ผู้ ท่ีสิน้หวงักบัอนาคต   
กลุม่ 5 Aspirer ผู้อยากโดดเดน่ ต้องการความสนใจ     
กลุม่ 6 Explorer ผู้แสวงหา ชอบเร่ืองท้าทายใหม่ๆ      
กลุม่ 7 Struggler ผู้ ท่ีอยากดิน้รนออกจากสภาพปัจจบุนั 
จากคา่นิยมทัง้ 7 ท าให้สามารถแบง่คนออกได้เป็น 7 ประเภทดงันี ้
กลุ่ม Mainstreamer ผู้ ท่ีต้องการความมัน่คง ปลอดภยัเป็นหลกั คิดเป็น 34%

ของประชากรทัง้หมด 
   ลกัษณะเดน่ : คนกลุม่นีใ้ห้ความส าคญักบับ้านและครอบครัว ทศันคตขิองการลยุ 
สู้ ชีวิต และชอบการเป็นตวัของตวัเอง เช่ือมัน่และแก้ไขปัญหาด้วยตวัเองไมช่อบการถกูบงัคบั ชว่ง
อายปุระมาณ 30 ปีอาศยัอยู่ตา่งจงัหวดั  

กลุม่ Reformer ผู้สงัสรรค์ตนเองและสงัคมให้ดีขึน้ คดิเป็น 17% ของประชากร
ทัง้หมด 
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   ลกัษณะเดน่ : นบัเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีคอ่นข้างสงู ส าหรับประชากรในเขตเมือง มี
ผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย สว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญา เป็นคนมีความคิดล า้หน้าไมใ่ชแ่คใ่ช้
ผลิตภณัฑ์หรือแฟชัน่ แตใ่ฝ่หาแนวทางพฒันาให้ดีขึน้ ไมว่า่อยูใ่นสิ่งแวดล้อมใด ขณะเดียวกนักลุม่
นีย้งัเป็นกลุม่ในวยันกัศกึษา 

กลุ่ม Succeeder ผู้ ต้องการควบคมุทัง้เร่ืองงานและชีวิต คดิเป็น 15% ของ
ประชากรทัง้หมด 
   ลกัษณะเดน่ : คนกลุม่นีส้ามารถจดัการกบัเร่ืองยากๆ ให้กลายเป็นเร่ืองง่าย รัก
ครอบครัวและหมูค่ณะ เป็นคนละเอียดถ่ีถ้วน นิยมใช้ของดีมีราคาแพง เพราะเช่ือวา่ตนคู่ควรกบัสิ่ง
ท่ีดีท่ีสดุเทา่นัน้พบในคนหนุ่มสาวในวยัเร่ิมท างานถึงวยักลางคน 
   กลุ่ม Resigned ผู้ ท่ีสิน้หวงักบัอนาคต คดิเป็น 15% ของประชากรทัง้หมด 
  ลกัษณะเดน่ : คนสว่นใหญ่ท่ีมี Value นีม้กัอยูใ่นช่วงอาย ุ40-65ปี กระจายอยูท่ัว่
ประเทศ ไม่คอ่ยชอบเปล่ียนประเภทสินค้าหรือ Brand ท่ีใช้อยู่ประจ า เพราะคุ้นเคยและขีเ้กียจ
ปรับตวัรับรู้อะไรใหม่ๆ อีกทัง้ยงัให้คณุคา่กบัครอบครัวลกูหลานมาก 
   กลุ่ม Aspirer ผู้อยากโดดเดน่ ต้องการความสนใจ คดิเป็น 7% ของประชากร
ทัง้หมด 
   ลกัษณะเดน่ : เป็นกลุม่คนท่ีชอบปรนเปรออยา่งท่ีสดุด้วยสินค้า หรือใช้บริการ
อะไรก็ตามบง่บอกถึง “ระดบั” แตม่กัไมช่อบอยูต่ามกฎเกณฑ์ ไม่เป็นพิษภยักบัใคร ขอให้ตวัเองดู
ทนัสมยัและคนช่ืนชมวา่มีรสนิยม มีวิถีชีวิตสนกุสนาน ชอบกิจกรรมโลดโผนตา่งๆ ชอบลอง
ของใหมไ่มแ่ปลกใจสินค้าแปลกใหมท่ี่ออกมาสามารถจบักลุม่นีไ้ด้ไมย่าก 
   กลุ่ม Explorer ผู้แสวงหา ชอบเร่ืองท้าทายใหม่ๆ  คดิเป็น 7% ของประชากร
ทัง้หมด 
   ลกัษณะเดน่ : คนกลุม่นีม้องวา่ชีวิตคือการเดินทาง การค้นหาสิ่งใหม่ๆ  ทดลอง
อะไรใหม่ๆ  หรือกระทัง่ยอมแหกกฎบ้างเพื่อมมุมองใหม่ ล้วนเป็นสิ่งท่ีสาวกกลุม่ Explorer กีฬาบนั
จีจ้ัม๊ปิง้ เป็นสิ่งโปรดปราน ชอบการเดนิทางเพื่อค้นหาความแปลกใหมท่างจิตวิญญาณหรือ
แนวคิดมากกวา่ Value Mode มกัเป็นกลุม่วยัรุ่นในกรุงเทพฯ เป็นชายมากกวา่หญิง 

  กลุ่ม Struggler ผู้ ท่ีอยากดิน้รนออกจากสภาพปัจจบุนั คิดเป็น 5% ของประชากร
ทัง้หมด 
    ลกัษณะเดน่ : คนกลุม่นีม้กัจะมีความหวงักบัการอยากมีชีวิตท่ีดีขึน้ มกัเฉ่ือยๆ ไม่
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มีการวางแผนใดๆ ลว่งหน้า ใช้ชีวิตไปอยา่งอึดอดัไปวนัๆ พร้อมกบัหวงัลมๆ แล้งๆ ถึงศกัดิ์ศรีและ
การยอมรับ พบในกลุม่วยัรุ่นชว่ง 13-18 ปี ซึง่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ 

 2.2 สรุปกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 จากข้อมลูของกลุม่ผู้บริโภคทัง้ 7 กลุม่นี ้ ในโครงการออกแบบได้เลือก กลุม่ 

Aspirer ผู้อยากโดดเดน่ ต้องการความสนใจ เป็นกลุม่เปา้หมายในการออกแบบ กลา่วคือ กลุม่นี ้
เป็นกลุม่ท่ีมีความเสพย์ติดทนุนิยม มีชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน ต้องการอะไรใหม่ๆ ในชีวิต ไม่
ชอบตามกฎเกณฑ์ ชอบลองอะไรใหม่ๆ  ในชีวิต โดยการเลือกกลุม่คนกลุม่นีม้าเป็นกลุ่มต้นแบบท่ี
จะส่ือสารเร่ืองทนุนิยมได้ดีท่ีสดุ ในการส่ือสารนัน้นอกจากจะแสดงออกในเร่ืองทนุนิยมแล้ว ยงัเป็น
การเสียดสีสงัคมในความคาดหวงัระบบทนุนิยมนัน้ด้วย กลา่วคือ ผลงานในโครงการออกแบบจะมี
การเสียดสีสภาพสงัคม การสอนให้รู้จกัพอเพียงและรู้จกักบัความผิดหวงัท่ีจะเกิดขึน้ด้วย 

2.3 การวิเคราะห์ต าแหน่งของเคร่ืองประดับ  
 จากข้อมลูผลแบบสอบถาม ได้ เลือกตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่มาใช้เพ่ือการ

ออกแบบ โดยค านงึถึงความเป็นรูปธรรมท่ีจะสามารถส่ือสารกบัผู้ใช้งานเคร่ืองประดบัและผู้ ท่ีซือ้
หวยให้เข้าใจได้ง่าย ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 เพ่ือความสขุของตนเอง เลือกใช้เงินรางวลัเพ่ือน าไปใช้ท่องเท่ียวมา
น าเสนอ 

กลุม่ท่ี 2 เพ่ือความสขุของผู้ อ่ืน เลือกใช้การใช้เงินรางวลัเป็นทนุการศกึษามา
น าเสนอ 

กลุม่ท่ี 3 เพ่ือสว่นรวม กลุม่นีมี้กลุม่ค าตอบท่ีมีความหลากหลาย จงึเลือกน าเสนอ
ในหลายแนวทาง คือ แตง่งาน / ซือ้ท่ีอยูอ่าศยั / ซือ้รถยนต์ 

โดยน าเอาจดุเดน่ของแตล่ะข้อมาออกแบบเป็นชิน้งานและค านงึถึงต าแหนง่ของ
เคร่ืองประดบัท่ีจะติดอยูบ่นร่างกาย ซึง่จากการศกึษาพฤตกิรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ซือ้หวยกบั
พฤตกิรรมการแสดงออกท่ีปรากฏในการการเลน่หวย พบวา่เป็นความสมัพันธ์ของพฤตกิรรมท่ี
เก่ียวกบัความคาดหวงัตอ่จิตใจ การแสดงออกในพฤตกิรรมท่ีใช้อ้อนวอน การขอพร สวดมนต์ ให้
ได้มาซึง่รางวลั ต าแหนง่ของเคร่ืองประดบัจงึมีความสมัพนัธ์กบัจิตใจ พืน้ท่ีบริเวณหน้าอก และ
พืน้ท่ีบริเวณมือ นิว้มือ ท่ีใช้ในการสวดมนต์ อธิษฐาน  อ้อนวอนด้วย 
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ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งพฤติกรรมการสวดมนต์อ้อนวอน 
ท่ีมา: อินทรีย์ภเูขา, อ้อนวอน, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://oknation. 
nationtv.tv/blog/nun2504/2012/12/05/entry-2 

 
ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งพฤติกรรมของความหวงั 
ท่ีมา: Petar Paunchev, ความหวัง, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://www.123rf.com/ 

 
ในการออกแบบขัน้ต้นนัน้ ยงัไมไ่ด้มีการระบถุึงต าแหน่งของเคร่ืองประดบัโดยตรง 

ใช้การทดลองถึงความเป็นไปได้และความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีปรารถนา  ระบุเพียงต าแหน่งของ
เคร่ืองประดบั คือบริเวณมือ และบริเวณอกเพียงเทา่นัน้ 
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3. วิเคราะห์สรุปผลเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ 
  จากข้อมูลและทฤษฎีท่ีได้ศึกษามานัน้ สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบ

ดงันีคื้อ พฤติกรรมการเล่นการพนนันัน้จะสามารถแบง่ได้เป็นกลุ่มคนทีเล่นการพนนัแบบเสพย์ติด 
ไม่สามารถถอนตัวได้ น าพาชีวิตให้เกิดปัญหา กับกลุ่มคนท่ีเล่นเพ่ือความสนุกสนานเติมเต็ม
ความหวงัและความสุขให้กบัชีวิตเพียงเท่านัน้ ในงานออกแบบนีจ้ึงเจาะจงกับกลุ่มท่ีซือ้เล่นพนนั 
ในกรณีการศึกษานีคื้อการซือ้หวยเพ่ือความสนุกสนาน ท าหน้าท่ีในลักษณะท่ีเป็นกิจกรรมท่ี
สามารถสนองความต้องการบางอย่างให้แก่ชีวิต นัน่คือการปลดปล่อยความตงึเครียดหรือบรรเทา
เยียวยาความนา่เบื่อจากการด าเนินชีวิตประจ าวนั ภายใต้ความเคร่งครัดในระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง 
ๆ ของสังคมท่ีไม่เปิดโอกาสให้บุคคลแสวงหาความต่ืนเต้นเร้าใจ ซึ่งในการเล่นพนันเพ่ือความ
สนกุสนานของคนกลุ่มนี ้นอกจากจะได้ประโยชน์ในการเติมเต็มความหวงั จินตนาการให้กบัชีวิต
แล้ว ยงัเป็นโอกาสเส่ียงโชคเล็กๆน้อยๆ ท่ีอาจท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จ เติมเต็มความสขุให้ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถกล่าวได้ว่าการพนันหรือการซือ้หวยส าหรับกลุ่มคนเหล่านีอ้าจจะเป็น
กิจกรรมเพ่ือความสันทนาการ ซึ่งหากสามารถควบคุมการเล่นได้แล้วนัน้ การเล่นเพ่ือนความ
สนกุสนานก็จะไมก่่อให้เกิดปัญหาส าหรับใคร  

โดยกลุ่มคนเหล่านีท่ี้เล่นหวยเพ่ือความสนกุสนาน เติมเต็มความหวงัและจินตนาการ 
สามารถพบเห็นได้อยู่ทัว่ไป เพราะในปัจจบุนั หวยได้เข้าไปอยู่ในพฤติกรรมทัว่ไปท่ีใครๆก็สามารถ
มีส่วนร่วมได้ โดยท่ีทกุคนรู้จกัและพร้อมจะเส่ียงโชคอยู่เสมอ แม้ว่าจะรู้ว่าการเส่ียงโชคนีอ้าจจะมี
ความเส่ียงท่ีท าให้เสียมากกว่าได้แน่นอน แต่ก็พร้อมท่ีจะร่วมสนุก ซือ้เพียงเล็กน้อยหรือซือ้ตาม
โอกาสพิเศษ และร่วมลุ้น รอคอยเวลาการประกาศรางวลัในทกุๆ วนัท่ี 1 และ 16 เป็นกิจกรรมท่ีคน
สว่นใหญ่ในประเทศรับรู้ถึงความส าคญัและพร้อมใจกนัร่วมสนกุ  ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
เป็นปัญหาทางการเงิน แตอ่ย่างไรก็ตามก็ต้องมีการย า้เตือน และควบคมุพฤติกรรมการเล่นหวยนี ้
ให้อยู่ในขอบเขตของความสนุกสนาน ไม่ก่อให้เกิดการปัญหา ติดการพนันท่ีต้องสูญเสียเงิน
มากมาย 

ในการออกแบบเคร่ืองประดบัในโครงการนีจ้ึงมุ่งเน้นส าหรับกลุ่มคนท่ีเล่นหวยเป็น
กิจกรรมสนัทนาการ เพ่ือความสนกุสนาน เติมเต็มความคาดหวงัและจินตนาการให้กบัชีวิต โดยท่ี
อาจจะซือ้หวยโดยท่ีไมไ่ด้เลือกเลขหวย คือซือ้เพ่ือความสนกุสนานในชีวิตประจ าวนัเพียงเทา่นัน้  

 รูปแบบการถ่ายทอดความคิดสู่เคร่ืองประดบันัน้ จะเป็นไปโดยการใช้การออกแบบ
เข้ามามี สว่นร่วมการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สวมใส่ เพ่ือให้เกิดการใช้เวลาในช่วงเวลาการรอคอยให้
ตระหนักคิด ค านึงถึงความมีค่าของเวลา การลงมือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
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ความส าเร็จ บวกกับการส่ือสารในเชิงเสียดสีถึงความหวงัและความผิดหวงัในขณะเดียวกัน โดย 
concept หลกัท่ีใช้ในการออกแบบคือ “การรอคอย จินตนาการ ความหวงั” โดยน าเสนอผ่านสิ่งท่ี
แสดงออกถึงความคาดหวัง ซึ่งเป็นความคาดหวังท่ีล้วนสร้างความสุขในรูปแบบต่างๆกัน  3 
รูปแบบใหญ่คือ ความหวงัในการสร้างความสุขให้ตนเอง / ความหวงัในการสร้างความสุขให้กับ
ผู้ อ่ืน และความความหวงัในการสร้างความสขุให้กบัผู้ อ่ืน โดยเลือกน าเสนอในสามหวัข้อนี ้ผ่าน 5 
รูปแบบการน าเสนอ ได้แก่ ทอ่งเท่ียว / ทนุการศกึษา  / แตง่งาน / ท่ีอยูอ่าศยั / ซือ้รถยนต์ 

 
ภาพท่ี 7 แผนภมูิแสดงสรุปแนวความคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบัของโครงการ 
 

ตารางท่ี 6 ตวัอยา่งภาพลกัษณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ 
ความคาดหวัง ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอ 

ท่ีอยู่อาศยั  ใช้ลกัษณะของ
บ้านมาน าเสนออย่างชัดเจน 
เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย  

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งรูปแบบบ้าน 
ท่ีมา: Binyamin Mellish, house, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://www.pexels.com/photo/home-real-
estate-106399/  

 

https://www.pexels.com/photo/home-real-estate-106399/
https://www.pexels.com/photo/home-real-estate-106399/
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ตารางท่ี 6 ตวัอยา่งภาพลกัษณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ (ตอ่) 
ความคาดหวัง ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอ 

ทนุการศกึษา ใช้ปริญญาบตัร 
หรือสิ่งท่ีแสดงถึงความส าเร็จ
ในการศกึษามาน าเสนอ  

ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งเก่ียวกบัทนุการศกึษา 
ท่ีมา: robtowne0, graduate, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://pixabay.com/th/  

ท่อ ง เ ท่ี ยว  ใ ช้พาหนะ ท่ี ใ ช้
เดินทาง มาเป็นส่ือน าเสนอถึง
การทอ่งเท่ียว  

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งการทอ่งเท่ียว 
ท่ีมา: Didgeman, travel, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://pixabay.com/th/users/Didgeman-
153208/?tab=latest&pagi=9 

ซื อ้รถยนต์ แสดงออกอย่าง
ชั ด เ จ น ถึ ง รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
รถยนต์ รถราคาแพงท่ีคนมี
ความปรารถนา 

 
ภาพท่ี 11 ตวัอยา่งรถยนต์ท่ีคนปรารถนา 
ท่ีมา: Mikesphotos, car, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://pixabay.com/th/users/MikesPhotos-
1860391/?tab=latest&pagi=3 

แต่งงาน น าเสนอผ่านแหวน
แ ต่ ง ง า น ห รื อ สิ่ ง ท่ี มี
ความสมัพนัธ์กบังานแตง่งาน 

 
ภาพท่ี 12 ตวัอย่างงานแตง่งาน 
ท่ีมา: chrisda73, wedding, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://pixabay.com/th/users/chrisda73-
2637760/ 
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บทที่ 3  

แนวทางการออกแบบ 

 

1. วิเคราะห์และสรุปแนวความคิด ตีความหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบ 
ในการออกแบบเคร่ืองประดบัของโครงการ ใช้การออกแบบโดยการท าแบบทดสอบ

กบับุคคลทัว่ไปจ านวน 100 คน เพ่ือสอบถามลกัษณะพฤติกรรมในการเลือกซือ้หวย และความ
คาดหวงัตอ่การซือ้หวยพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ซือ้หวยเป็นประจ า แตจ่ะซือ้เม่ือมีโอกาสพิเศษ ในแต่
ละครัง้ท่ีซือ้จะมีความคาดหวังต่อรางวัลเป็นความต้องการสร้างความสุขให้ตนเองและคนใน
ครอบครัว โดยอัตราความคาดหวังจะค่อยๆเพิ่มขึน้เม่ือใกล้ถึงช่วงเวลาประกาศรางวัล ในช่วง
ระยะเวลาของการซือ้หวยนัน้ พบพฤติกรรมท่ีส าคญัอยู่ 3 ลกัษณะ ท่ีมีความส าคญัตอ่การรอคอย
การประกาศรางวลั คือ 

ช่วงเวลาแห่งการรอคอย คือ ช่วงระยะเวลาการนับถอยหลัง 15 วัน เพ่ือเข้าสู่วัน
ประกาศรางวลั โดยพบว่าในระยะเวลายิ่งใกล้ประกาศรางวลั ก็จะยิ่งมีผู้ ซือ้หวยมากยิ่งขึน้ ความ
คาดหวงั, ความต่ืนเต้นก็เพิ่มขึน้ตามไปด้วย 

การจินตนาการ คือ การสร้างภาพนกึคดิในสมองถึงผลลพัธ์ เงินรางวลัท่ีจะได้และการ
จินตนาการถึงการเปล่ียนเงินรางวลัไปเป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีตนอยากได้ 

ความคาดหวงั คือ ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์
ตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ียงัไมเ่กิดขึน้และจะเกิดขึน้ในอนาคตหากถกูรางวลั  

ในแนวทางการออกแบบจึงใช้ค าส าคัญ 3 ค า คือ การรอคอย จินตนาการและ
ความหวงั มาเป็นแนวทาง โดยวสัดท่ีุใช้เป็นหลกัในชิน้งานคือใบสลากกินแบง่รัฐบาล คือเป็นวสัดท่ีุ
สามารถส่ือความหมาย แทนคา่เงินรางวลัจ านวนมาก และมีมลูคา่มหาศาลในช่วงระยะเวลาเพียง 
15 วนั 
 

2. แบบร่างและการพัฒนาแบบปรับปรุงครัง้ที่ 1 
ในการออกแบบได้ท าการแบง่แนวทางการออกแบบออกเป็น 4 แนวทางคือ  
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2.1 แนวความคิดที่ 1 : การเตมิเตม็ความหวังด้วยความคาดหวังจากการถูก
รางวัล โดยการใช้ใบหวยมาพับเป็นสิ่งท่ีต้องการโดยตรง 

ในการทดลองแนวทางท่ี 1 เป็นการทดลองกบัวสัดคืุอ “หวย” โดยตรง เพ่ือทดลอง
ถึงรูปแบบความแข็งแรง และความเป็นไปได้ในการใช้งานวสัด ุ 

ตวัอย่างทดลองท่ี 1 สร้างใบหวยขึน้มาใหม่ โดยอ้างอิงจากลวดลายบนใบหวยท่ี
แท้จริง และขนาดเท่าใบหวยจริงแต่มีการปรับเปล่ียนรูปภาพ ให้กลายเป็นสิ่งท่ีคนต้องการ 
ปรารถนา 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แบบจ าลองการสร้างลวดลายใหมบ่นกระดาษ 
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ตวัอย่างทดลองท่ี 2 ทดลองใช้ใบหวยพบัเป็นสิ่งของตา่งๆท่ีคนปรารถนาโดยตรง 
โดยไมมี่การตดัสว่นใดๆ ของหวยออก เพ่ือท่ีจะสามารถแกะมาเพื่อตรวจรางวลัได้ เป็นการแสดงให้
เห็นถึงการสลายไปของความคาดหวังเม่ือไม่ถูกรางวัล รูปทรงของสิ่งท่ีปรารถนาจะถูกคล่ีสลาย
ออก กลายเป็นเพียงกระดาษท่ีไร้คณุคา่แผน่หนึง่ 

 

 
ภาพท่ี 14 แบบจ าลองการพบัขึน้รูปสิ่งของท่ีคนต้องการจากหวยท่ียงัไมป่ระกาศรางวลั 

 

สรุปแนวความคิดท่ี 1 จากการทดลองท างานร่วมกับวัสดุจริงคือกระดาษหวย
พบว่า กระดาษคอ่นข้างมีความบอบบาง มีเง่ือนไขในการใช้งานคือสามารถตดัหรือกรีดส่วนท่ีไม่
ต้องการทิง้ได้ แตย่งัคงรักษาสว่นท่ีแสดงเลขรางวลัอย่างชดัเจน เพ่ือใช้ในการรับเงินรางวลัในกรณี
ท่ีถกูรางวลั และในการพบัขึน้รูปเพ่ือแสดงมลูค่าในชิน้งานนัน้ ต้องแสดงส่วนท่ีเป็นวนัท่ีให้ชดัเจน
ท่ีสดุ เพ่ือแสดงถึงชว่งเวลาท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 
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2.2 แนวความคิดที่ 2 : การเตมิเตม็ความหวังด้วยความคาดหวังจากการถูก
รางวัล เปรียบเสมือนการเตมิ เตม็สิ่งท่ีต้องการ สิ่งท่ีคาดหวังให้ครบสมบูรณ์ด้วยหวย 

ตวัอย่างทดลองท่ี 1 พับประกอบเติมเต็มสิ่งท่ีคาดหวังให้สมบูรณ์ด้วยใบหวย
คร่ึงหนึ่ง และส่วนท่ีออกแบบไว้คร่ึงหนึ่งประกอบกบัส่วนหนึ่งของของเล่นพลาสติก เพ่ือแสดงออก
วา่อาจจะเป็นเร่ืองจินตนาการวา่จะเป็นสิ่งท่ีเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองสมมตก็ิได้ 

ประกอบกบัโลหะมีคา่ เช่น ทอง แสดงถึงมลูคา่ท่ีมีความแตกตา่งกันระหว่างท่ีรอ
คอยหวยประกาศรางวลั คือ ในขณะท่ีรอคอยการประกาศรางวลั ในส่วนคร่ึงของหวยจะมีคณุค่า
ทางจิตใจมากกว่าด้านท่ีเป็นโลหะ แต่หากประกาศรางวลัแล้วไม่ถูกรางวลั ด้านท่ีเป็นโลหะจะมี
มูลค่ามากกว่าด้านหวย และเม่ือหวยไม่ถูกรางวลั จะถูกแยกออก แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของ
ความหวงั 
 

 
ภาพท่ี 15 แบบจ าลองการประกอบชิน้งานร่วมกนัของหวยและของเลน่ 

 
ตวัอย่างทดลองท่ี 2 สร้างส่วนประกอบคร่ึงหนึ่งของชิน้งานด้วยแผ่น 2 มิติ เป็น

ชิน้ส่วนท่ีให้ผู้ ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยการสร้างชิน้งานขึน้มาเป็น 3 มิติด้วยตนเอง 
เปรียบเทียบเสมือนเป็นชว่งเวลาแหง่การรอคอย ประกอบกบัการพบัใบหวยขึน้รูปเป็นรูปทรง 3 มิต ิ
ประกอบเป็นชิน้งานท่ีสมบรูณ์ 
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ภาพท่ี 16  แบบจ าลองการประกอบชิน้งานร่วมกนัของหวยและชิน้งาน 2 มิต ิ
 

 ตวัอย่างทดลองท่ี 3 สร้างชิน้ส่วนเป็นโครงสร้างของรูปทรง เช่น บ้าน รถยนต์ 
เสมือนเป็นเส้นร่างของจินตนาการ ประกอบกบัการพบัใบหวยประกอบเพ่ือเติมเต็มรูปทรงของสิ่งท่ี
คาดหวงัท่ีสมบรูณ์ 
 

  
ภาพท่ี 17 แบบจ าลองการประกอบชิน้งานร่วมกนัของหวยและโครงเส้นโลหะ 
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สรุปแนวความคิดท่ี 2 ชิน้งานมีความแข็งแรงมากขึน้ด้วยโครงสร้างของชิน้งานท่ี
น ามาประกอบ ท าให้ชิน้งานคงรูป สามารถสวมใส่ได้อย่างแข็งแรง แต่ลักษณะของผลงานยังมี
ความส่ือความหมายชดัเจนในรูปทรงใดรูปทรงหนึ่งมากเกินไป ไม่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการมาก
เทา่ท่ีควร 

2.3 แนวความคิดที่  3 : การเล่นกับการรอคอยและการหมดอายุ โดยใช้เวลา
เป็นส่ือ 

การรอคอย เป็นช่วงเวลาการรอแห่งความคาดหวงั หรืออาจจะน าพาไปสู่ความ
สิน้หวงัได้เช่นกนั ซึ่งการรอคอยในการออกแบบนี ้เป็นการรอคอยท่ีมีจดุสิน้สดุของระยะเวลาการ
รออยู่ท่ี 15 วนั จึงน าเอาการนบัจาก 1 ถึง 15 มาเป็นการออกแบบเพ่ือให้การรอคอยเพิ่มความ
คาดหวงัมากขึน้เร่ือยๆ  

 ตวัอย่างทดลองท่ี 1 การทดลองในรูปแบบของปฏิทิน เวลาท่ีผ่านไปในแตล่ะวนั
ท าให้ความหวงัคอ่ยๆเพิ่มมากขึน้ทกุๆวนั เลน่กบัระยะเวลาของการรอคอย การนบัเดินหน้าไปสู่วนั
หวยประกาศรางวลั 
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ภาพท่ี 18  แบบจ าลองการนบัเดนิหน้า 15 วนัเพ่ือเตมิเต็มความหวงัให้สมบรูณ์ 
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ภาพท่ี 19 แบบจ าลองการนบัเดนิหน้า 15 วนัเพ่ือเตมิเต็มความหวงัให้สมบรูณ์โดยใช้ตวัเลขในการ  
     สร้างภาพ 
 

การทดลองตวัอย่างทัง้สองรูปแบบในการทดลองท่ี 1 เป็นปฏิทินท่ีสามารถใช้ซ า้
ได้ในทกุๆรอบของการออกรางวลัหวย คือ สามารถเร่ิมนบัเร่ิมต้นได้จาก 1 – 15 หรือนบัย้อนกลบั
จาก 15 – 1 ได้เช่นกนั โดยภาพท่ีเกิดขึน้จะตรงข้ามกนั เม่ือเร่ิมต้นจาก 1 – 15 ภาพท่ีเกิดขึน้จาก
ตวัเลขวนัจะคอ่ยๆ ประกอบกลายเป็นความหวงั เป็นรูปร่างของสิ่งท่ีปรารถนา แตถ้่าเปิดย้อนกลบั
ความหวงัจะคอ่ยๆสลายกนั เป็นวงจรวนเวียนไปเร่ือยๆ 
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ตวัอยา่งทดลองท่ี 2 การทดลองการคอ่ยๆใช้เวลาในการเปิดผ่านไปเร่ือยๆ เพ่ือให้
เกิดรูปทรงขึน้ท่ีอีกด้าน คือเป็นการจ าลองการรอคอยท่ีแสดงการเพิ่มสิ่งหนึ่งมากขึน้เร่ือยๆ และลด
อีกสิ่งหนึง่ไปพร้อมกนั เสมือนการเพิ่มและลดความคาดหวงัไปพร้อมๆกนัให้เห็นอย่างชดัเจน 
 

 
ภาพท่ี 20  แบบจ าลองการรอคอยโดยการเพิ่มและลดในเวลาเดียวกนั 
 

 ตวัอย่างทดลองท่ี 3 สร้างปฏิทินโดยการสร้างชัน้ของแผ่นอะคริลิคใสเพ่ือสร้าง
การซ้อนทบักันของภาพ ในแต่ละวนัของการเปิดปฏิทิน จะสามารถหกัชิน้ส่วนของปฏิทินมาเป็น
เคร่ืองประดบัได้ด้วย โดยเคร่ืองประดบัในแตล่ะวนัจะมีข้อความท่ีคอยกระตุ้นความหวงัอยู่ทุกวนั 
และจะมีวนัหนึ่งในจ านวน 15 วนัท่ีสามารถหกัชิน้ส่วนปฏิทินออกมาประกอบเป็นเคร่ืองประดบั
ร่วมกนักบัใบหวยท่ียงัไมอ่อกรางวลัได้ด้วย ท าให้การรอคอยทกุๆวนัมีคณุคา่และความหมาย  
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ภาพท่ี 21 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผ่นอะคริลิคใสแผน่ท่ี 1-2 
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ภาพท่ี 22 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 3-4 
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ภาพท่ี 23 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 5-6 
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ภาพท่ี 24 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 7-8 
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ภาพท่ี 25 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 9-10 
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ภาพท่ี 26 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 11-12 
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ภาพท่ี 27 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 13-14 
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ภาพท่ี 28 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสแผน่ท่ี 15 
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ภาพท่ี 29 แบบจ าลองการสร้างปฏิทินโดยการซ้อนทบักนัของแผน่อะคริลิคใสเม่ือซ้อนทบักนัครบ      
     ทัง้ 15 แผน่ 
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ภาพท่ี 30 แบบจ าลองชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีได้จากการหกัประกอบแผ่นอะคริลิคใส 

 

 
ภาพท่ี 31 แบบจ าลองชิน้งานแผน่อะคริลิค 
 

สรุปแนวความคดิท่ี 3  ผลงานชุดอะคริลิคจากการทดลองท าแบบจ าลอง
ชิน้งานในแนวทางการทดลองท่ี 3  พบว่าแนวทางการออกแบบนีมี้ข้อดีคือ รูปแบบการใช้งานนัน้ 
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เกิดจากการหกัชิน้สว่นอะคริลิคในแตล่ะวนัมาประกอบร่วมกนัเพ่ือให้เกิดเป็นเคร่ืองประดบั การใช้
งาน/การหกัอะคริลิคท่ีเกิดขึน้จะท าให้ชิน้งานเกิดการแตก หกั เกิดร่องรอยของความพงัทลาย การ
ไม่สมบรูณ์ ส่ือความหมายได้ถึงความไม่สมหวงั การพงัทลายของความหวงัได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ความใสของแผ่นอะคริลิคท าให้มองทะลุผ่านเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงท่ีก่อให้เกิดจินตนาการขึน้มา
ใหม ่การสร้างความหวงัในแตล่ะวนัท่ีผา่นพ้นไป 

แต่ผลงานการออกแบบในแนวทางนี ้คอ่นข้างมีความซบัซ้อนในการใช้งาน และ
ชิน้งานท่ีเกิดขึน้ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นหรือฉกุคิดในเร่ืองของการซือ้หวย ด้วยรูปร่างหรือข้อจ ากดั
ของวสัดท่ีุท าให้เกิดฟอร์มในการสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่มากนกั การใช้หวยมาประกอบในชิน้งาน
ไม่เป็นท่ีน่าสนใจและไม่เป็นประเด็นส าคญัต่อชิน้งานมากนัก ซึ่งหากมองในแง่ของการใช้งาน 
รูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีเกิดขึน้ เม่ือน าเฉพาะส่วนท่ีเป็นเคร่ืองประดบัมาใช้งานจะไม่ค่อยส่ือ
ความหมายถึงความคาดหวงัหรือจินตนาการ  ซึ่งในการออกแบบมุ่งเน้นให้ชิน้งานได้ส่ือสารจบใน
ตวัชิน้งานเองโดยไม่ต้องมีส่วนประกอบอ่ืนร่วมมากมายนกั รวมถึงการใช้งานของชุดผลงานท่ีใช้
งานจบเพียงครัง้เดียว และไม่สามารถหมุนวนกลบัมาใช้งานได้อีกในครัง้ตอ่ๆไป จึงมีการทบทวน
และย้อนกลบัไปสู่แนวทางการออกแบบท่ี 1 ซึ่งมีการแทรกแนวความคิดหรือการเปรียบเทียบให้
เห็นความแตกต่างของคณุค่าของหวยก่อนประกาศรางวัลและหลังการประกาศรางวลั เป็นการ
สอนให้คนฉุกคิดในอีกวิธีหนึ่ง จึงได้มีการทดลองท าการออกแบบในวิธีการต่างๆ ตามรูปแบบ
แนวความคิดท่ี 2 คือ การเติมเต็มความหวงัด้วยความคาดหวงัจากการถูกรางวลั เปรียบเสมือน
การเตมิเตม็สิ่งท่ีต้องการ สิ่งท่ีคาดหวงัให้ครบสมบรูณ์ด้วยหวย 

2.4 แนวความคิดที่ 4 : การเตมิเตม็ภาพท่ีสมบูรณ์ของความหวังด้วยการ
ซ้อนทับกันของใบหวย 

 ในความหวังท่ีจะประสบผลส าเร็จในการได้รับรางวัลจากการเส่ียงโชคนัน้ มี
โอกาสท่ีจะได้รับรางวลัเพียงน้อยนิด การออกแบบในแนวทางนีจ้ึงเป็นการสอดแทรกความผิดหวงั
ให้เห็นอยูใ่นชิน้งานด้วย คือการน าหวยท่ีไมถ่กูรางวลัจ านวนมากมาร่วมเป็นส่วนประกอบหลกัของ
ชิน้งาน แสดงให้เห็นวา่กวา่จะสมหวงัได้นัน้ ยอ่มผา่นความผิดหวงัมาแล้วนบัครัง้ไมถ้่วน  

ตวัอย่างทดลองท่ี 1 ทดลองพบักระดาษหวยเป็นฟอร์มต่างๆท่ีสามารถขยาย
รูปทรงไปเป็นทรงต่างๆได้ เพ่ือกระตุ้นจินตนาการในการใช้งาน สร้างความต่ืนเต้นให้ผู้ ใช้งาน
เชน่เดียวกบัความต่ืนเต้นในการลุ้นรางวลั  
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ภาพท่ี 32 ทดลองรูปแบบการพบัเพ่ือน าใบหวยท่ียงัไมอ่อกรางวลัประกอบในงานได้ 
     โดยท่ีใบหวยไมเ่สียหาย 

 

 

ภาพท่ี 33 น ามาประกอบกนัเป็นชิน้งานชิน้เดียวทดลองเพิ่มเตมิในการท า pop up ด้านในของแต ่ 
     ละชอ่ง 
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ภาพท่ี 34 ทดลองน าใบหวยท่ีพบัโดยไมเ่สียหายไปแทรกไว้ในชิน้งาน 

ตวัอย่างทดลองท่ี 2 ทดลองตดัโครงเป็นรูปทรงชัดเจน เช่น บ้าน โดยเลือกใช้
รูปทรงท่ีมีความสมมาตร มาแบง่คร่ึงเพียงคร่ึงเดียว โดยท่ีเม่ือกางออกมาจะเห็นเป็นโครงร่างเต็ม
ของบ้าน องค์ประกอบหลกัของชิน้งานคือใบหวยท่ีไม่ถกูรางวลัมาเรียงซ้อนทบักนั และเพิ่มใบหวย
ท่ียงัไมป่ระกาศรางวลัเป็นสว่นหนึง่ของชิน้งาน เพ่ือเพิ่มคณุคา่ทางจิตใจมากขึน้ 
 

 

ภาพท่ี 35 แบบจ าลองการเรียงซ้อนทบักนัของใบหวยท่ีไมถ่กูรางวลัเป็นโครงร่างบ้าน 
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ภาพท่ี 36 ใช้หวยท่ียงัไมป่ระกาศรางวลัมาเป็นส่วนประกอบอีกคร่ึงหนึง่ของบ้าน เพ่ือเพิ่มมลูคา่   
     และความคาดหวงัให้มากขึน้ 

ภาพท่ี 37 ทดลองตดัโครงเป็นรูปรถยนต์ เป็นองค์ประกอบเพียงคร่ึงเดียวเม่ือกางออกมาจะเห็น   
     เป็นโครงร่างเตม็ของรถยนต์ 
 

ในการทดลองรูปแบบนีมี้ความน่าสนใจในรูปแบบชิน้งาน แต่ควรเพิ่มความ
นา่สนใจ รายละเอียด และการกระตุ้นจินตนาการให้เพิ่มขึน้ เพิ่มฟังก์ชัน่การใช้งานให้อยู่ในรูปแบบ
เคร่ืองประดบั โดยค านงึถึงความเหมาะสมของชิน้งานและต าแหนง่ของเคร่ืองประดบั 
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ภาพท่ี 38 ทดลองในลกัษณะเดียวกนั ถ้อยค ากระตุ้นตา่งๆจะไมต่กลงมาและใช้การเปิดอา่นทีละ 
     แผน่/ชิน้ 

 

 
ภาพท่ี 39 ทดลองในลกัษณะเดียวกนั แตถ้่อยค ากระตุ้นตา่งๆจะไมต่กลงมา ใช้การคอ่ยๆเปิดอา่น  
     ทีละชิน้ 
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ภาพท่ี 40 ทดลองท าเป็นเคร่ืองประดบัชนิดอ่ืนๆ 

สรุปแนวความคิดท่ี 4 จากการทดลองพบว่าแนวทางการออกแบบนีมี้ความ
เป็นไปได้แตค่วรเพิ่มรายละเอียด ความต่ืนเต้นของชิน้งานให้มากขึน้ โดยการพฒันาชิน้งานให้เป็น
เคร่ืองประดบัชนิดอ่ืนนอกจากเข็มกลดั ค านงึถึงลกัษณะ, กิริยาการใช้งาน การเปิดใช้ชิน้งาน 

 
3. พัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการออกแบบปรับปรุงครัง้ท่ี 2 

จากแนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทาง สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลการออกแบบ
ได้ดงันี ้
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ตารางท่ี 7 บนัทึกผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทาง 

 
แนวทางการออกแบบ 

 
ความน่าสนใจ 

แนว
ทางการ
น าไป

พัฒนาต่อ 

ตรงตามแนว
ทางการ
ออกแบบ 

แนวความคิดท่ี 1 : การเติมเต็มความหวงัด้วย
ความคาดหวงัจากการถูกรางวลั โดยการใช้ใบ
หวยมาพบัเป็นสิ่งท่ีต้องการโดยตรง 

 
 

เป็นการทดสอบ
ความแข็งแรงและ
ความเป็นไปได้ของ
วสัดกุระดาษ เพ่ือ
น าไปใช้ในการ
ออกแบบ 

ใช้รูปทรงการ
ทดลองพบั
ขึน้รูปเป็น
ฟอร์มตา่งๆ
เป็นแนวทาง
ในการ
ท างานตอ่ไป 

ยงัไมต่รงกบั
การออกแบบ
มากนกั
เน่ืองจาก
ชิน้งานมีความ
ตรงตวัมาก
เกินไป ไม่
กระตุ้นให้เกิด
หารจินตนาการ
ตอ่ไปได้
เท่าท่ีควร 

แนวความคิดท่ี 2 : การเติมเต็มความหวงัด้วย
ความคาดหวงัจากการถูกรางวลั เปรียบเสมือน
การเติม เต็มสิ่งท่ีต้องการ สิ่งท่ีคาดหวงัให้ครบ
สมบรูณ์ด้วยหวย 

 

รูปทรงท่ีเกิดขึน้จาก
การผสมผสานวสัดุ
ทัง้กระดาษหวย
และโครงสร้างท่ี
ออกแบบนัน้มีความ
น่าสนใจ 

ใช้รูปฟอร์ม
ของบางชิน้ท่ี
สามารถพบั
ให้เห็นวนัท่ี
การประกาศ
รางวลับนใบ
หวยท่ีชดัเจน 
มาพฒันา
เป็นชิน้งาน
อื่นๆตอ่ไป 

เร่ิมมีความ
เป็นไปได้ใน
การออกแบบ 
คือมีการสร้าง
สว่นท่ีเป็น
ความหวงัท่ีเห็น
ได้อย่างชดัเจน 
มารวมกนักบั
สว่นท่ีประกอบ
ขึน้จากใบหวย 
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ตารางท่ี 7 บนัทึกผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทาง (ตอ่) 

แนวทางการออกแบบ ความน่าสนใจ แนวทางการ
น าไปพัฒนาต่อ 

ตรงตามแนว
ทางการออกแบบ 

แนวความคิดท่ี 3 การเลน่กบัการ
รอคอยและการหมดอาย ุโดยใช้
เวลาเป็นสื่อ 

 

ใช้ช่วงเวลาของการ
รอคอยมาเป็นสว่น
หนึง่ในการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบั
ชิน้งาน ท าให้เกิด
การกระตุ้นให้เกิด
การมีความหวงัเพ่ิม
มากขึน้เร่ือยๆในทกุ
วนั ในทกุๆวนัท่ีรอ
คอยมีการสร้าง
ชิน้งานเคร่ืองประดบั
เกิดขึน้ ในรูปแบบท่ี
ไมซ่ า้กนัในแตล่ะวนั 

การมีปฏิสมัพนัธ์
ขณะรอคอยได้
อย่างเกิดประโยชน์ 
เกิดการกระตุ้นให้
เกิดจินตนาการและ
ความหวงัมากขึน้
เร่ือยๆในทกุๆ
ช่วงเวลา แต่
รูปแบบท่ีเกิดขึน้มี
ความซบัซ้อนใน
การใช้งานเกินไป 
ชิน้งานไมม่ีความ
แข็งแรงในการเป็น
งานเคร่ืองประดบั 

ใช้คีเวิร์ดท่ีส าคญัใน
การออกแบบได้อย่าง
ครบถ้วนคือ การรอ
คอย จินตนาการ 
และความหวงั แต่
ต้องมีการปรับปรุง
งานออกแบบให้มี
ความเข้าใจง่ายไม่
ซบัซ้อนมาก 

แนวความคิดท่ี 4 การเติมเตม็
ภาพท่ีสมบรูณ์ของความหวงัด้วย
การซ้อนทบักนัของใบหวย 

 

มีความน่าสนใจและ
ความเป็นไปได้ใน
การออกแบบชิน้งาน
มากท่ีสดุ เพราะมี
การสอดแทรกความ
ผิดหวงัท่ีจะเกิดขึน้
ไปในชิน้งานด้วย 

ออกแบบชิน้งานให้
มีการกระตุ้น
จินตนาการมาก
ย่ิงขึน้ ออกแบบ
เคร่ืองประดบัโดย
ค านงึถงึความ
เหมาะสมของชึน้
งานและต าแหน่ง
ของเคร่ืองประดบั 
 

ใช้คีเวิร์ดท่ีส าคญัใน
การออกแบบได้อย่าง
ครบถ้วนคือ การรอ
คอย จินตนาการ 
และความหวงั แต่
ต้องมีการปรับปรุง
งานออกแบบให้มี
ความซบัซ้อนกระตุ้น
ให้เกิดจินตนาการ
และความตื่นเต้นใน
การใช้งาน 
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4. วิเคราะห์และสรุปแนวทางการออกแบบ 

 จากการศึกษาแนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทางพบว่าแต่ละแนวทางมีความ
น่าสนใจในประเด็นท่ีแตกตา่งกนัออกไป จึงเลือกน า 2 แนวความคิดมาพฒันาตอ่ควบคูก่นัไป คือ 
แนวความคิดท่ี 3 การเล่นกับการรอคอยและการหมดอายุ ตามรูปแบบการน าเสนอผ่านชิน้งาน
รูปแบบอะคริลิค ท่ีค่อยๆใช้เวลาในการสร้างงาน การรอคอยเพ่ือให้ชิน้งานเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้
เวลาเป็นส่ือส าคญั ซึง่มีความนา่สนใจในการใช้ชว่งเวลาการรอคอยเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัชิน้งาน 
ท าให้ผู้ ใช้งานมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งการรอคอยนัน้ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความคาดหวงั 
ร่วมกบัแนวความคิดท่ี 4 การเติมเต็มภาพท่ีสมบรูณ์ของความหวงัด้วยการซ้อนทบักนัของใบหวย 
ซึง่มีความนา่สนใจในการใช้ใบหวยจ านวนมากท่ีไม่ถกูรางวลัมาเป็นส่วนประกอบหลกัของชิน้งาน 
เพ่ือให้ผู้ ใช้งานได้ฉุกคิดถึงความผิดหวังท่ีจะเกิดขึน้จากการซือ้หวย ว่าในความคาดหวังถึงผล
รางวลันัน้ก็อาจจะพบผา่นกบัความผิดหวงัมามากเพียงใด  

 ในการออกแบบเพ่ือปรับปรุงแบบในขัน้ต่อไป เป็นการออกแบบเพ่ือเป็นชิน้งาน
เคร่ืองประดบั พฒันาแบบให้มีความซบัซ้อนเพ่ือให้เกิดช่องว่างของการจินตนาการ น าเสนอผ่าน
สิ่งท่ีแสดงออกถึงความคาดหวงั ซึ่งเป็นความคาดหวงัท่ีล้วนสร้างความสุขในรูปแบบตา่งๆกัน  3 
รูปแบบใหญ่คือ ความหวงัในการสร้างความสุขให้ตนเอง / ความหวงัในการสร้างความสุขให้กับ
ผู้ อ่ืน และความความหวงัในการสร้างความสขุให้กบัผู้ อ่ืน โดยเลือกน าเสนอในสามหวัข้อนี ้ผ่ าน 5 
รูปแบบการน าเสนอท่ีมีความเป็นรูปธรรมชดัเจน มีสญัลกัษณ์ท่ีส่ือสารได้ชดัเจนว่าคือสิ่งใด ได้แก่ 
ทอ่งเท่ียว / ทนุการศกึษา  / แตง่งาน / ท่ีอยูอ่าศยั / ซือ้รถยนต์ 

ผลงานการออกแบบมุง่เน้นให้เกิดความต่ืนเต้น และเพิ่มคณุคา่ตอ่จิตใจมากขึน้โดยใช้ 
“หวยท่ียงัไมอ่อกรางวลั” เป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัอยูใ่นชิน้งานด้วย โดยชิน้หวยท่ียงัไม่ออกรางวลั
นัน้จะถกูน ามาใช้งานโดยไมถ่กูท าลาย ยงัคงสภาพสมบรูณ์ท่ีจะน าไปขึน้เงินรางวลัได้อย่างถกูต้อง
ตามกฎหมาย ท าให้ในระยะเวลา 15 วนันัน้ ชิน้งานจะมีทัง้ “มลูคา่”เป็นเงินรางวลัสงูสดุของหวย 
และมีทัง้ “คณุคา่” ทางจิตใจ ความคาดหวงัตอ่ผลลพัธ์สดุท้ายของชิน้งาน ซึ่งเคร่ืองประดบัอาจจะ
เป็นดงัท่ีคาดหวงั หรืออาจจะไมเ่ป็นไปอยา่งท่ีจินตนาการไว้ก็ได้ 
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บทที่ 4 

กระบวนการและขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

จากการทดลองท าแบบจ าลองทัง้ 4 แนวทาง และได้สรุปเลือกน ามาพัฒนาต่อ 2 
แนวทางท่ีชดัเจนโดยน า 2 แนวความคิดมาพฒันาตอ่ควบคูก่นัไป คือ แนวความคิดท่ี 3 การเล่น
กบัการรอคอยและการหมดอายุ โดยใช้เวลาเป็นส่ือ ร่วมกบัแนวความคิดท่ี 4 การเติมเต็มภาพท่ี
สมบรูณ์ของความหวงัด้วยการซ้อนทบักนัของใบหวย  

ในการออกแบบเพ่ือปรับปรุงแบบในขัน้ต่อไป เป็นการออกแบบเพ่ือเป็นชิน้งาน
เคร่ืองประดบั พฒันาแบบให้มีความซบัซ้อนเพ่ือให้เกิดช่องว่างของการจินตนาการ ความคาดหวงั
ตอ่ผลลพัธ์สดุท้ายของชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีอาจจะเป็นดงัท่ีคาดหวงั หรืออาจจะไม่เป็นไปอย่างท่ี
จินตนาการไว้ก็ได้ 

 
1. พัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการออกแบบปรับปรุงครัง้ท่ี 2 

จากสรุปผลเลือกน าแนวความคิดท่ี 3 การเล่นกบัการรอคอยและการหมดอาย ุโดยใช้
เวลาเป็นส่ือ ร่วมกบัแนวความคดิท่ี 4 การเตมิเตม็ภาพท่ีสมบรูณ์ของความหวงัด้วยการซ้อนทบักนั
ของใบหวย ท าให้ได้แนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือน าแนววามคิดมาพัฒนาต่อ โดยสามารถสรุปเป็น
แนวทางในการออกแบบได้คือ การใช้ช่วงเวลาแห่งการรอคอยในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ใช้งาน 
หรือการสร้างชิน้งานโดยผู้ ใช้งานเอง เพ่ือให้เห็นคณุคา่ของช่วงเวลาการรอคอยดงักล่าว และการ
สอดแทรกความผิดหวงัให้เห็นอยูใ่นความหวงัโดยการใช้วสัดหุลกัคือใบหวยท่ีไมถ่กูรางวลั 

1.1 พัฒนาการออกแบบครัง้ที่ 1 : ใช้ลกัษณะการซ้อนทบักนัของใบหวยเช่นเดิม 
แต่อยู่ในรูปฟอร์มท่ีเรียบง่าย แต่แฝงด้วยรายละเอียดเม่ือถูกใช้งาน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ ใช้งาน คือ ผู้ ใช้งานจะต้องเป็นผู้สร้างชิน้งานขึน้มาด้วยตนเอง โดยการคอ่ยๆเปิดแผ่นลายออกที
ละแผน่ โดยจะแทรกใบข้อความกระตุ้นความหวงัเป็นระยะๆ โดยรูปทรงของแผ่นท่ีลอกออกมาจะ
เป็นรูปร่างเพียงคร่ึงเดียว แตเ่ม่ือกางเปิดเต็มด้านจะเป็นรูปทรงท่ีสมบรูณ์ เพ่ือให้รู้สึกถึงช่วงเวลา
แหง่การรอคอยและจินตนาการถึงรูปร่างท่ีสมบรูณ์ของชิน้งานท่ีจะเกิดขึน้ด้วย 
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ภาพท่ี 41 แบบจ าลองการตดัลายเส้นท่ีขนาดเทา่กนัทกุแผน่ 

 

ภาพท่ี 42 แบบจ าลองการตดัลายเส้นท่ีมีขนาดจากใหญ่ไปเล็ก 
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ภาพท่ี 43 แบบจ าลองการตดัลายเส้นท่ีมีรายละเอียด 
 

สรุปพฒันาการออกแบบครัง้ท่ี 1 การทดลองนีต้อบโจทย์ในเร่ืองของการรอคอย
และการให้ความหวงัได้ดีท่ีสุด เน่ืองจากสามารถมองเห็นถึงสิ่งท่ีปรารถนาเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ
เข้าใจได้ชดัเจน  มีการให้ผู้ ใช้งานได้มีส่วนร่วมในการสร้างงาน เพ่ือให้ได้เห็นคณุค่าของชิน้งาน
ด้วยตนเอง  

สิ่งท่ีต้องเพิ่มเตมิ แก้ไขในชิน้งานคือ  
ต าแหน่งความสัมพันธ์ของเคร่ืองประดับกับร่างกาย หาความเช่ือมโยงของ

ร่างกายและชิน้งาน 
เพิ่มวิธีประกอบกันระหว่างใบหวยท่ียงัไม่ออกรางวลัเข้าไปในชิน้งาน  โดยท่ีใบ

หวยท่ียงัไมอ่อกรางวลัมีความส าคญั และเป็นสว่นหนึง่ของชิน้งานได้อยา่งสมบรูณ์ 
เพิ่มเติมความซบัซ้อนเพ่ือให้รูปฟอร์มของชิน้งานมีความละเอียด และใช้เวลาใน

สร้างสรรค์ผลงานนานยิ่งขึน้ 
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1.2 พัฒนาการออกแบบครัง้ท่ี 2 : พฒันาการสร้างงานจากกระดาษ 2 มิต ิสูง่าน 3 
มิต ิโดยใช้วิธีการซ้อนทบักนัของกระดาษ จากนัน้กรีด ตดั พบั เพ่ือให้กระดาษมีมิตมิากย่ิงขึน้ 

 

ภาพท่ี 44 แบบจ าลองการทดลองสร้างงานกระดาษจาก 2 มิต ิสูง่าน 3 มิติ 
 

การทดลองโดยการพฒันาต่อจากรูปแบบเดิมให้มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ โดย
การเพิ่ม Layer ของชิน้งานให้มากยิ่งขึน้ ร่วมกับการสร้างจินตนาการให้เกิดขึน้กับผู้ ใช้งาน โดย
เร่ิมต้นต้องการตดัชิน้งานให้มีรูปทรง 2 มิติในรูปแบบของสิ่งท่ีคุ้นเคย ท่ีคนมกัจะมีความต้องการ
อยากได้ เชน่ บ้าน รถ เพชร เป็นต้น แตเ่ม่ือมีการใช้งาน ผู้ใช้งานจะมีสว่นร่วมปฏิสมัพนัธ์ในชิน้งาน
โดยการคอ่ยๆ พบัชิน้งานให้เกิดเป็น  3 มิติขึน้มา โดยรูปฟอร์มท่ีพบัขึน้มาจะมีความแตกตา่งจาก
ภาพ 2 มิตท่ีิเห็น ท าให้เกิดการจินตนาการตอ่ไปอีก 

นอกจากนี ้ยังมีการซ่อน ใบหวยท่ียังไม่ได้ออกรางวัลไว้ด้านหลังชิน้งาน เม่ือ
ชิน้งานถกูพบัจนถึงชัน้สุดท้ายจะเห็นเลขของใบหวยท่ียงัไม่ได้ออกรางวลั ซึ่งชิน้งานจะถกูใช้งาน
เป็นเคร่ืองประดบัซ า้อีกได้ โดยเปล่ียนใบหวยด้านหลงัในแตล่ะงวด  
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ภาพท่ี 45 แบบจ าลองการพบังาน 2 มิตสิูง่าน 3 มิต ิเร่ิมจากฟอร์มของเพชร 

  

 

ภาพท่ี 46 แบบจ าลองออกแบบเป็นชิน้งานเคร่ืองประดบั 
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สรุปพฒันาการออกแบบครัง้ท่ี 2 การทดลองนีต้อบโจทย์ตรงตามหวัข้อก าหนด 
คือมีการใช้งานท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการก่อให้เกิดชิน้งาน และมีการสร้างจินตนาการโดยผู้ ใช้งาน
เองต่อไปอีกเม่ือชิน้งานส าเร็จ แต่ควรเพิ่มการออกแบบให้เป็นรูปแบบของเคร่ืองประดบัชนิดอ่ืน
มากขึน้ (โดยชิน้งานจะต้องมีความสัมพันธ์และดึงเอกลักษณ์ของหวยออกมาในชิน้งาน) การ
พฒันาไปสูช่ิน้งานจริง และการจดัแสดงงานท่ีต้องมีความหมายสมัพนัธ์กนักบัชิน้งานด้วย 

สิ่งท่ีต้องเพิ่มเตมิ แก้ไขในชิน้งานคือ  
ต าแหน่งความสัมพันธ์ของเคร่ืองประดับกับร่างกาย หาความเช่ือมโยงของ

ร่างกายและชิน้งาน 
เพิ่มวิธีประกอบกันระหว่างใบหวยท่ียงัไม่ออกรางวลัเข้าไปในชิน้งาน  โดยท่ีใบ

หวยท่ียงัไมอ่อกรางวลัมีความส าคญั และเป็นสว่นหนึง่ของชิน้งานได้อยา่งสมบรูณ์ 
ออกแบบลวดลายกราฟิกของการตดัลายเพ่ือน าไปสู่การพบัเป็น 3 มิติ ให้มีแพ

ทเทิร์นของการพบัท่ีเรียงกนัอยา่งสวยงามและลงตวั 
 

2. สรุปต าแหน่งของเคร่ืองประดับ 
จากการวิเคราะห์และเลือกสิ่งท่ีจะน าเสนอผ่านสิ่งท่ีแสดงออกถึงความคาดหวัง ซึ่ง

เป็นความคาดหวงัท่ีล้วนสร้างความสุขในรูปแบบตา่งๆกัน 3 รูปแบบใหญ่คือ ความหวงัในการ
สร้างความสุขให้ตนเอง / ความหวงัในการสร้างความสุขให้กับผู้ อ่ืน และความความหวงัในการ
สร้างความสุขให้กับผู้ อ่ืน โดยเลือกน าเสนอในสามหัวข้อนี ้ผ่าน 5 รูปแบบการน าเสนอ ได้แก่ 
ท่องเท่ียว / ทุนการศึกษา  / แต่งงาน / ท่ีอยู่อาศยั / ซือ้รถยนต์ จากการศึกษาพฤติกรรม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ซือ้หวยกบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ีปรากฏในการการเล่นหวย พบว่าเป็น
ความสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงัตอ่จิตใจ การแสดงออกในพฤติกรรมท่ีใช้อ้อน
วอน การขอพร สวดมนต์ ให้ได้มาซึ่งรางวลั ต าแหน่งของเคร่ืองประดบัจึงมีความสมัพนัธ์กบัจิตใจ 
พืน้ท่ีบริเวณหน้าอก และพืน้ท่ีบริเวณมือ นิว้มือ ท่ีใช้ในการสวดมนต์ อธิษฐาน  อ้อนวอน จึงสรุป
ต าแหนง่ของเคร่ืองประดบัให้อยูใ่นบริเวณมือและอก โดยสรุปต าแหนง่ของเคร่ืองประดบัดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ท่องเที่ยว 
การเท่ียวรอบโลกเป็นความฝันของหลายๆคนท่ีจะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต 

การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ซึง่ถือวา่เป็นความหวงัในสว่นของจิตใจ ความคาดหวงั 
เคร่ืองประดบัจงึเน้นเป็นสวนหนึง่ของจิตใจ โดยออกแบให้อยูใ่นรูปแบบของสร้อยคอ เพ่ือให้
ชิน้งานมีการเคล่ือนไหวได้อยา่งอิสระเหมือนการเดนิทาง 
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2.2 ทุนการศึกษา  
การเรียนหนงัสือหรือประสบความส าเร็จทางการศกึษา ในข้อนี ้ผู้ ท่ีตอบค าถาม

สว่นใหญ่เน้นตอบค าถามไปในเชิงเป็นการศกึษาให้กบับตุร จงึเป็นไปในลกัษณะของความ
คาดหวงัในการสง่ความปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน เคร่ืองประดบัจงึเน้นเป็นสว่นหนึง่ของจิตใจ ความ
ปรารถนาดีท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืนในด้านการศกึษา ชิน้งานจงึออกแบบเป็นเข็มกลดัให้อยูบ่ริเวณอก 

2.3 แต่งงาน 
งานแตง่งานคือความฝันของคนท่ีมีชีวิตคู ่ซึง่ปัจจบุนัการจะเกิดงานแตง่งานได้นัน้

ต้องใช้เงินจ านวนมากเพ่ือจดังานแตง่งาน การถกูรางวลัจงึเป็นชอ่งทางหนึง่ท่ีจะชว่ยให้ได้เงินมา
ในการออกแบบเคร่ืองประดบันัน้ มองถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ของลกัษณะการสวมใสแ่หวนแตง่งาน
และกิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ ซึง่ทัง้สองกิริยานีมี้สว่นร่วมกนัคือการใช้นิว้มือและมือ การ
ออกแบบจงึออกแบบให้เป็นเคร่ืองประดบันิว้ เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์กนักบัลกัษณะการสวมใส่
แหวนแตง่งานและกิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ 

2.4 ท่ีอยู่อาศัย 
 “บ้าน” คือความหวงัหนึง่ของทกุๆคนท่ีอยากจะมีชีวิตท่ีดีขึน้ ความหวงัท่ีจะให้

ครอบครัว สว่นรวมมีความสขุ เป็นสว่นของความหวงัในจิตใจ เคร่ืองประดบัจงึเน้นเป็นสว่นหนึง่
ของจิตใจ บริเวณอก ชิน้งานจงึออกแบบเป็นสร้อยคอเพ่ือให้มีความสมัพนัธ์กบับริเวณหน้าอก และ
สามารถหยิบขึน้มามองถึงภาพความฝัน ภาพอนาคตได้โดยง่าย 

2.5 ซือ้รถยนต์ 
 การใฝ่ฝันท่ีจะมีรถยนต์ เป็นความฝันของใครหลายๆคน เพ่ือใช้ในความ

สะดวกสบายของตนเองและครอบครัว เป็นสิ่งเกือ้หนนุในการประกอบอาชีพตอ่ตนเองและ
ครอบครัว ในการออกแบบเคร่ืองประดบันีม้องถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ของกิริยาการขบัรถยนต์และ
กิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ ซึง่ทัง้สองกิริยานีมี้สว่นร่วมกนัคือการใช้มือเป็นตวัขบัเคล่ือน 
การออกแบบจงึออกแบบให้เป็นเคร่ืองประดบันิว้ เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์กนักบัทัง้กิริยาการขบั
รถยนต์และกิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ 
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ภาพท่ี 47 สรุปต าแหนง่ของเคร่ืองประดบั 
 
3. ข้อมูลการใช้งานด้านวัสดุของเคร่ืองประดับในโครงการ 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุโลหะ 
เงิน(Silver)         
เงิน คือธาตท่ีุมีหมายเลขอะตอม 47 และสญัลกัษณ์คือ Ag (เป็นตวัย่อมาจากค า

ใน ภาษาละตนิวา่ Argentum)คณุสมบตัทิางเคมี สตูรเคมี Ag มกัปนกบัทอง และทองแดง ละลาย 
ในกรด HNO3 ถ้ากรด HCl จะให้ตะกอนสีขาว (AgCl) แตถ้่าทิง้ไว้จะเปล่ียนเป็นสีม่วง ละลายใน 
NH4OHเงินเป็นโลหะทรานซิชันสีขาวเงิน มีสมบัติการนา ความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมาก ใน
ธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่อ่ืนๆ หรืออยู่อิสระ เงินใช้ประโยชน์ในการท าเหรียญ เคร่ืองประดับ 
ภาชนะบนโต๊ะอาหาร และอตุสาหกรรมการถ่ายรูป ท าโลหะผสม ท าเคร่ืองประดบั ท าตวัยาตา่งๆ 
เงินปลอมเป็นเงินเยอรมนั (German Silver) ประกอบด้วยเงิน นิกเกิล (Nickel Silver) ซึ่งไม่มีโลหะ
เงินผสมอยู่เลย แตข่าวคล้ายเงิน ประกอบด้วยทองแดง ผสมนิกเกิล ตัง้แต ่ 4-35% ใช้มากในการ
ทา ขนัเงิน และทา ท่ีสะท้อนแสงส าหรับดวงไฟ หน้ารถยนต์ ใช้ท าเหรียญตรา ท าน า้ยาล้าง และอดั
รูปใช้บดักรี ทองแดงชบุเงินใช้ในอตุสาหกรรม ไฟฟ้าเพราะเป็นตวัน า ไฟฟ้าท่ีดีมาก   

 

ทีอ่ยูอ่าศัย     ทนุการศึกษา     ทอ่งเทีย่ว     ซ้ือรถยนต์     แต่งงาน

สร้อยคอ       สร้อยคอ                 เคร่ืองประดับนิ้ว

เขม็กลัด   เคร่ืองประดับนิ้ว
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ภาพท่ี 48 ตวัอย่างเม็ดเงิน 
ท่ีมา: TDCGold, silver, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560,เข้าถึงได้จาก https://www.tdcgold. 
com/product/view/3 
 

3.2 ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุกระดาษ 

 

ภาพท่ี 49 แสดงตวัอยา่งกระดาษ 
ท่ีมา: Meekhao, paper, เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://www.meekhao.com/it/new-paper-maker 

 

สมบตัิเชิงกลของกระดาษเป็นตวับ่งชีถ้ึงศกัยภาพในการใช้งานของกระดาษ ซึ่ง
หมายถึงการท่ีกระดาษมีความทนทานต่อการใช้งาน(durability) และความสามารถในการ
ต้านทานแรงท่ีมากระท าในลกัษณะต่างๆ เช่น แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด และแรงท่ีท าให้กระดาษ

https://www.tdcgold/
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โค้งงอ ซึ่งแรงเหล่านีเ้กิดขึน้ในหลายขัน้ตอนตัง้แต่การผลิตกระดาษ การแปรรูปจนถึงการใช้งาน 
กระดาษจะตอบสนองแรงท่ีมากระท าเหล่านีไ้ด้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับความแข็งแรงของ
กระดาษ ซึง่สามารถวดัออกมาได้ในรูปของสมบตัเิชิงกลได้ ดงันัน้ในการเลือกกระดาษเพ่ือน าไปใช้
งานจะต้องค านงึถึงสมบตัทิางเชิงกลของกระดาษด้วย 

1. ความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile strength) คือความแข็งแรงต่อแรงค้นท่ี
กระท าตอ่กระดาษในแนวยาว (tensile stress) ความแข็งแรงตอ่แรงดึงของกระดาษเป็นสมบตัิท่ี
ส าคญัของกระดาษในระบบการพิมพ์ปอ้นม้วนมากกว่ากระดาษในระบบการพิมพ์แบบป้อนแผ่น 
เน่ืองจากการพิมพ์ในระบบป้อนม้วนกระดาษต้องได้รับแรงดึงตึงตลอดเวลา หากกระดาษท่ีใช้มี
ความแข็งแรงต่อแรงดงึน้อยอาจท าให้เกิดการขาดของกระดาษในระหว่างการพิมพ์ได้ นอกจากนี ้
กระดาษท่ีต้องน าไปขึน้รูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆก็จ าเป็นต้องมีความแข็งแรงต่อแรงดึงด้วย 
เน่ืองจากในกระบวนการขึน้รูปอาจมีแรงดงึกระท าตอ่กระดาษไมม่ากก็น้อย 

กระดาษในแนวขนานเคร่ืองมีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่ากระดาษในแนว
ขวางเคร่ืองส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความแข็งแรงดึงของกระดาษได้แก่ ชนิดของเย่ือ ปริมาณการบด
เย่ือ ปริมาณการกดรีดน า้น า้หนกัมาตรฐานของกระดาษ ปริมาณของตวัเดิม และปริมาณความชืน้
ในกระดาษ กระดาษท่ีท าจากเย่ือใยยาวและผ่านการบดเย่ือมากกว่ามีความแข็งแรงดึงของ
กระดาษมากกวา่กระดาษท่ีท าจากเย่ือท่ีมีเส้นใยสัน้กวา่และผา่นการบดเย่ือมาน้อยกว่า เพราะเย่ือ
ใยยาวและการบดเย่ือมากท าให้เส้นใยเซลลโูลสเกิดพนัธะเคมีต่อกนัได้มากขึน้ จึงมีความแข็งแรง
ดึงเพิ่มขึน้ การกดรัดน า้ก็มีส่วนท าให้ความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มขึน้เช่นกัน ด้วยเหตผุลเดียวกับ
การใช้เย่ือใยยาวและการเพิ่มปริมาณการบดเย่ือ โดยทั่วไปกระดาษมีความแข็งแรงต่อแรงดึง
เพิ่มขึน้ตามน า้หนกัมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ด้วย ความแข็งแรงต่อแรงต่อแรงดึงของกระดาษมีน้อยลง
เม่ือเพิ่มปริมาณตวัเติมให้กระดาษและปริมาณความชืน้ในกระดาษมีมาก เพราะตวัเติมท่ีเติมเข้า
ไปมีผลท าให้เส้นใยเซลลโูลสเกิดพนัธะเคมีระหว่างกันได้น้อยลง ส่วนน า้ท าให้พนัธะเคมีระหว่าง
เส้นใยมีความแข็งแรงน้อยลง ทัง้สองปัจจัยจึงมีผลท าให้ความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษมี
น้อยลง 

2. ความแข็งแรงต่อแรงดนัทะล ุ(bursting strength) หมายถึงความต้านทานต่อ
แรงท่ีกระท ากับพืน้ท่ี หนึ่งตารางเมตรของกระดาษในแนวตัง้ฉากก่อนท่ีกระดาษจะเกิดการขาด
ทะลุ มีหน่วยเป็นกิโลปาสกาล (kPa) หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
ความต้านแรงดนัทะลนีุมี้ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับความต้านแรงดงึในแนวขนานเคร่ือง ทัง้นี ้
เน่ืองจากลกัษณะการกระจายตวัของแรงท่ีมากระท าต่อชิน้ทดสอบอธิบายได้ดงันี ้
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จากการท่ีพืน้ท่ีทดสอบมีลักษณะเป็นวงกลม ในการทดสอบเม่ือเคร่ืองทดสอบ
ท างานแผ่นไดอะแฟรมจะถูกดนัให้โป่งขึน้จนท าให้กระดาษแตกทะลุก่อนท่ีกระดาษจะแตกออก 
กระดาษจะเกิดการยึดตวัออกไปในทกุทิศทกุทางแต่เน่ืองจากกระดาษมีความยืดในแต่ละทิศทาง
ไม่เท่ากัน ดงันัน้ความสามารถในการรับแรงท่ีมากระท าจึงไม่เท่ากันทุกทิศทาง แนวรอยแตกของ
ชิน้ทดสอบท่ีเกิดขึน้จะมีลกัษณะตัง้ฉากกบัแนวขนานเคร่ืองของกระดาษ เพราะกระดาษมีการยืด
ตวัในแนวท่ีต ่ากว่าแนวขวางเคร่ือง ด้วยเหตนีุจ้ึงสามารถบอกได้วา่แนวรอยแตกเป็นแนวเดียวกัน
กับแนวขนานเคร่ืองของกระดาษ ความแข็งแรงต่อแรงดนัทะลุของกระดาษท่ีผลิตจากเย่ือใยมี
มากกว่ากระดาษท่ีผลิตจากเย่ือใยสัน้ การเพิ่มปริมาณการบดเย่ือและการเติมสารเพิ่มความ
แข็งแรงผิวท าให้กระดาษมีผลท าให้ความแข็งแรงตอ่แรงดนัทะลขุองกระดาษเพิ่มขึน้ด้วย ในขณะท่ี
ตวัเติมท าให้ความแข็งแรงต่อแรงดนัทะลุของกระดาษเพิ่มขึน้ด้วย ในขณะท่ีตวัเติมท าให้ความ
แข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษลดลง ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุเป็นความแข็งแรงของ
กระดาษท่ีมีความส าคญัตอ่การใช้งาน โดยเฉพาะสิ่งท่ีน าไปท าเป็นบรรจภุณัฑ์ประเภทตา่งๆ 

3. ความแข็งแรงต่อแรงฉีด (tearing strength) หมายถึง ความสามารถของ
กระดาษท่ีจะต้านแรงกระท าซึ่งจะท าให้ชิน้ทดสอบหนึ่งชิน้ขาดออกจากรอยฉีกน าเดิม หน่วยท่ีวดั
ได้เป็นมิลลินิวตนั (mN) หรือ กรัม (gram) กระดาษท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความต้านแรงฉีก
ขาด ได้แก ่กระดาษท าถงุ กระดาษพิมพ์และเขียน 

หลกัการในการตรวจสอบความแข็งแรงตอ่แรงฉีกท าโดย ใส่ชิน้ทดสอบท่ีมีขนาด
ตามมาตรฐานก าหนด ในระหว่างปากจบับนแทนเคร่ืองและบนลูกตุ้ มซึ่งเคล่ือนท่ีได้ ใช้ใบมีดตดั
ชิน้ทดสอบเป็นการฉีกน ายาวประมาณ 2 เซนติเมตร ท าการทดสอบโดยปล่อยให้ลกูตุ้มเคล่ือนท่ี 
ชิน้ทดสอบจะฉีกขาด ความแข็งแรงต่อแรงฉีกนีข้ึน้กับความยาวของเส้นใยเซลลูโลสเป็นส าคญั 
โดยเส้นใยยาวมีความแข็งแรงฉีกมากกว่าเส้นใยสัน้ การเพิ่มปริมาณการบดเย่ือก็มีผลท าให้ความ
แข็งแรงต่อแรงฉีดของกระดาษเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากบดเย่ือมากเกินไปจนท าให้
เส้นใยมีขนาดสัน้ลงมาก ความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษก็จะลดน้อยลง แม้ว่าเส้นใย
เซลลูโลสจะเกิดพนัธะกันได้กันก็ตามทัง้นีก้ระดาษในแนวขนานเคร่ืองมีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
น้อยกวา่กระดาษในแนวขวางเคร่ือง 

4. ความแข็งตงึ (siffness) หมายถึง ความต้านทานของกระดาษต่อการโค้งท่ีเกิด
จากน า้าหนกัของตวักระดาษเอง หรือแรงอ่ืนท่ีกระท าตอ่กระดาษนัน้ ทัง้นีก้ระดาษมีความแข็งแรง
ตงึมากกวา่กระดาษในแนวขวางเคร่ือง ความแข็งตงึของกระดาษมีความส าคญัต่อการปอ้นและรับ
กระดาษบนเคร่ืองพิมพ์ โดยปกตใินการปอ้นกระดาษเข้าพิมพ์มกัปอ้นกระดาษในแนวขนานเคร่ือง
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เข้าพิมพ์โดยให้มีทิศทางเดียวกับทิศทางการเดินแผ่นของเคร่ืองพิมพ์ เน่ืองจากกระดาษใน
แนวขนานเร่ืองมีความแข็งตึงมากกว่า ท าให้สภาพการเดินกระดาษคล่องดีกว่ากระดาษในแนว
ขวางเคร่ือง 

การเพิ่มความแข็งตงึของกระดาษท าได้โดยเพิ่มปริมาณการบดเย่ือ แต่การบดเย่ือ
มากเกินไปมีผลท าให้ความแข็งตึงของกระดาษลดลงเน่ืองจากท าให้เส้นใยมีความยาวน้อยลง 
ความแข็งตึงของกระดาษลดลงตามปริมาณของตวัเติมท่ีเติมให้กระดาษ ปริมาณความชืน้ใน
กระดาษ และปริมาณการรีดกระดาษท่ีเพิ่มขึน้ 

5. ความแข็งแรงต่อการพบั (fold strength) หมายถึงการพบัไปพบัมา (double 
folds) ของชิน้ทดสอบจนกระทัง่ชิน้ทดสอบขาดออกจากกันภายใต้แรงท่ีก าหนด หน่วยท่ีใช้เป็น
จ านวนครัง้ หรือ log 10คา่ความทนทานต่อการพบัขาดในแนวขนานเคร่ืองสงูกว่าแนวขวางเคร่ือง 
ความทนต่อการพบัขาดจะเป็นการวดัท่ีรวมความต้นแรงดึง การยืดตวั การแยกชัน้ของกระดาษ 
และความต้นทานแรงกด ซึง่จะชีใ้ห้เห็นถึงอายกุารใช้งานของกระดาษ 
หลกัการในการตรวจสอบความทนต่อการพบัขาดจะท าโดยยึดปลายข้างหนึ่งของชิน้ทดสอบด้วย
แรงคงทีส่วนปลายอีกข้างหนึ่งถูกจับด้วยปากจับแล้วพับไปมาด้วยความเร็วคงท่ีและองศาตาม
มาตรฐานก าหนด จนกระทัง่ชิน้ทดสอบขาด 

สมบตัด้ิานทศันศาสตร์ของกระดาษ (Optical properties) 
สมบตัิด้านทศันศาสตร์ หมายถึง สมบตัิทางแสงของกระดาษท่ีปรากฏแก่สายตา 

ได้แก่ ความขาวสว่าง (brightness) ความทึบแสง (opacity) ความมนัวาว (gloss) สมบตัิเหล่านี ้
ของกระดาษไม่สามารถวัดค่าออกมาโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์อย่างเดียวได้แต่จะต้อง
ประกอบด้วยหลักการทางจิตวิทยาร่วมด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการมองเห็นของ
สายตามนุษย์ ซึ่งต้องอาศยัดวงตาในการสงัเกตและสมองตดัสินการรับรู้ในการมองเห็นอีกครัง้ 
ดงันัน้ในการวดัคา่เก่ียวกบัสมบตัทิางด้านทศันศาสตร์จึงต้องประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วนในกร
พิจารณา คือ แหล่งก าเนิดแสง กระดาษท่ีถูกส่องสว่าง และดวงตามนษุย์ หรือเคร่ืองวดัแสงท่ีท า
หน้าท่ีสงัเกตการณ์และแปลผลของการสะท้อนแสงหรือการส่องผา่นของแสงท่ีกระท าตอ่กระดาษ 

1. ความขาวสว่าง (brightness) ในวงการอุตสาหกรรมกระดาษจะหมายถึงค่า
การสะท้อนแสงของแสงสีนํ้าเงินท่ีช่วงคล่ืน 457 นาโนเมตรเท่านัน้ จุดประสงค์เดิมของการวัด
ความขาวสว่าง เพ่ือต้องการดผูลของการฟอกเย่ือเป็นส าคญั เย่ือกระดาษท่ียงัไม่ได้ฟอกส่วนมาก
จะมีสีน า้ตาลเข้มจนถึงเหลืองอ่อน อนัเน่ืองจากเนินจะดดูซบัแสงสีน า้เงินไว้ ท าให้คา่การสะท้อน
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แสงท่ีได้ในชว่งแสงสีนํ้าเงินมีค่าต ่า แตเ่ม่ือน าเย่ือไปฟอกโดยการขจดัลิกนิน หรือเปล่ียนโครงสร้าง
แล้ว เย่ือฟอกขาวท่ีได้จะให้คา่การสะท้อนแสงสีน า้เงินสงูขึน้มาก 

 2. ความทึบแสง (opacity) ความทึบแสงของกระดาษ เป็นคณุสมบตัิท่ีจ าเป็น
ส าหรับกระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษจะต้องทึบแสงพอท่ีจะบงัภาพหรืออกัษรท่ีอยู่ด้านหลัง
ไม่ให้ปรากฏจนเกิดปัญหาในการอ่านและความชดัเจนของสิ่งท่ีพิมพ์ ความทึบแสงสามารถวดัได้
โดยเปรียบเทียบค่าการสะท้อนแสงสีเขียวท่ีช่วงคล่ืน 557 นาโนเมตร ระหว่างกระดาษแผ่นเดียวท่ี
รองหลงัด้วยพืน้ด าสนิท กบักระดาษท่ีวางซ้อนกันหนาจนแสงไม่ผ่านทะลคุวามทึบแสงและความ
สวา่งตา่งขึน้กบัปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ การกระเจิงแสงและการดดูซบัแสงกระดาษท่ีใช้เย่ือท่ีมี
ความขาวสว่างสงูมาก อาจมีปัญหาด้านความทึบแสง เพราะเย่ือจะมีความทึบแสงน้อยลงการใช้
ตวัเตมิชว่ยเพิ่มมากกระเจิงแสงในเนือ้กระดาษจะชว่ยปรับปรุงความทบึแสงให้ดีขึน้ได้ 

3. ความมันวาว (gloss) เป็นสมบัติด้านทัศนศาสตร์อย่างหนึ่งของกระดาษ
เคลือบผิว โดยมุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบ ส าหรับกระดาษนิยมให้เชิงมุม 75 องศากับเส้น
ปกติ ถ้าแสงท่ีสะท้อนในเชิงมมุ (specular) ดงักล่าวมีมากกว่าแสงท่ีสะท้อนแบบทัว่ไป (diffuse) 
ผิวกระดาษจะดมูนัวาวมาก อยา่งไรก็ตามกระดาษบางประเภทท่ีมีความมนัวาวมาก เช่น กระดาษ
ซุบไข (waxed paper) อาจใช้มมุในการวดั เชน่ 20 องศา  

ความมนัวาวของกระดาษกบัความเรียบของผิวกระดาษ มิได้มีความสมัพนัธ์กัน
เสมอไป ความมนัวาวเป็นความพอใจของผู้ ใช้แความจ าเป็นตอ่การใช้งานมากกว่า กระดาษอาร์ต
ด้าน (matt art) ซึง่มีความมนัวาวต ่าก็สามารถให้ผลงานพิมพ์คณุภาพสงูได้ 

4.ความขาว (whiteness) เป็นสมบตัิท่ีแตกต่างจากความขาวสว่าง คนจะรู้สึกว่า
กระดาษหรือวัสดุใดมีสีขาวกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ถ้ากระดาษนัน้สะท้อนแสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็น
ออกมาสม ่าเสมอกว่าการย้อม (tinting) กระดาษขาวด้วยสีม่วงหรือสีน า้เงินให้ดขูาวขึน้ก็เพราะ
แสงสีเหลืองและแสงสีแดงถูกดดูซบัไว้มากขึน้ จึงถูกสะท้อนออกมาน้อยลง หากวดัค่าความขาว
สวา่งจะพบว่าลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากสีท่ีใส่ลงไปในกระดาษจะถกูดดูกลืนแสงไว้แตสี่น า้เงินจะมี
ผลกระทบตอ่คา่ความขาวสวา่งน้อยกว่าสีอ่ืน  

การใช้สารฟอกนวลในกระดาษ เป็นการช่วยให้กระดาษมีการสะท้อนแสงในช่วง
คล่ืนสีมว่งและสีน า้เงินมากขึน้ กระดาษจึงดขูาวขึน้เม่ือดดู้วยแสงแดด หรือแสงท่ีมีปริมาณรังสีอลุ
ต ร า ไ ว โ อ เ ล ต ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ แ ส ง ธ ร ร ม ช า ติ ใ น เ ว ล า ก ล า ง วั น1

                                                           
1 doubleapaper, สมบัตขิองกระดาษ, เข้าถึงได้จาก https://www.doubleapaper. 

com/th/assets /media/paperknowledge/paper_properties2.pdf. 2560 

https://www.doubleapaper.com/th/assets%20%20%20%20%20%20%20%20%20/media/paperknowledge/paper_properties2.pdf
https://www.doubleapaper.com/th/assets%20%20%20%20%20%20%20%20%20/media/paperknowledge/paper_properties2.pdf
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4. ข้อมูลการผลิตท่ีใช้กับเคร่ืองประดับในโครงการ 
4.1 เลเซอร์คัท 

เลเซอร์สามารถติน้งานต่างๆท่ีมีความละเอียดสูง หรือมีชิน้ส่วนขนาดเล็ก 
สามารถตดัวัสดุ เช่น อะคริลิค หนงั ผ้า ยาง แผ่นพลาสวูด โฟมอัด กระดาษ วัสดุท่ีกล่าวมานัน้ 
เคร่ืองเลเซอร์ยงัสามารถเซาะ แกะ ผิวชิน้งานเป็นตวัอกัษรหรือรูปภาพได้ โดยการออกแบบผ่าน
คอมพิวเตอร์ สามารถถ่ายทอดลงสูช่ิน้งานได้อยา่งแมน่ย า ลดเวลาการผลิต 
 ในการออกแบบนี ้ใช้ใบหวยท่ีไม่ถกูรางวลัเป็นชิน้ส่วนหลกัของชิน้งาน จึงมีการทดลองคณุสมบตัิ
ของกระดาษหวย ในการน าไปผ่านการตดัด้วยเทคนิคเลเซอร์คทั เพ่ือให้ชิน้งานมีความเรียบร้อย
และซ้อนทบัขนาดเทา่กนัได้อยา่งสมบรูณ์ 
 

 

ภาพท่ี 50 ทดลองตดักระดาษหวยด้วยเทคนิคเลเซอร์คทั 

4.2 การฉลุโลหะแผ่น          
คนัเล่ือยฉลุ มีทัง้ชนิดเล่ือนขึน้เล่ือนลงได้ และชนิดท่ีเล่ือนไม่ได้  การใส่ใบเล่ือย

จะต้อง ใส่ให้ตงึ และฟันของใบเล่ือยจะอยู่ในลกัษณะนอนลง ใช้ปลายนิว้มือลบูจะอยู่ในลกัษณะ
นอนลง ไมบ่าดมือ หากดีดดจูะมีเสียงกงัวาน  วิธีใสใ่บเล่ือย ให้ใส่ท่ีนอตท่ีหวัด้านบนก่อน ขนัให้ตงึ 
แล้วจงึ ใสน่อตด้านลา่ง และขนันอตด้านบนตรงข้ามกนัให้แนน่      

แผ่นโลหะท่ีฉลุเป็นลวดลายเตรียมท่ีจะท าเป็นเคร่ืองประดบันัน้ จะต้องขดัให้ขึน้
เงา ให้ ผิวโลหะแวววาวเรียบสนิทอย่างท่ีสุดก่อน จึงจะน าไปบดักรีหรือท าประกอบอย่างอ่ืนได้ 
ในขณะท่ีผิวโลหะยงัลายอยู่นัน้ ควรจะขดัด้วยกระดาษทรายน า้เบอร์หยาบ โดยจะใช้กบั โลหะท่ีมี
ความแข็งมากเช่น ทองเหลือง ทองแดง ทองขาว เป็นต้น ส่วนโลหะท่ีราคาแพง เช่น ทองค า นาก 
หรือเงิน เราจะใช้แผน่ กระดาษทรายน า้เบอร์ละเอียดมากๆ ขดัอยา่งเบามือ               
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วิธีขดัให้ถกูระดาษทรายน า้ไปด้านเดียวตลอดก่อน หากจะวางแผ่นโลหะด้านใด
ด้านหนึ่ง ให้วางบนผ้านุ่มๆ และวางลงบนโต๊ะท่ีมีผิวราบเสมอกัน หลงัจากขดัไปด้านเดียวตลอด 
จนได้ผิวท่ีเรียบขึน้เงาพอสมควร แล้วใช้ขดักระดาษทรายน า้เบอร์ละเอียดรองลงมา สลบัไปสลบั
มา ยิ่งขดั กระดาษทรายน า้เบอร์ละเอียดนานเท่าไร จะท าให้ผิวโลหะราบเรียบเป็นเงายิ่งขึน้                

หลงัจากขดักระดาษทรายน า้ เบอร์ละเอียด จนไม่มีรอยขีดเล็กๆ แล้ว ให้ขดัด้วย
กระดาษขดัเงา วิธีขดัคงขดัเช่นเดียวกบัการขดักระดาษทรายน า้ แล้วจึงน า ไปขดัเงาด้วยเคร่ืองขดั
หัวสักหลาด ในขัน้สุดท้าย ก่อนท่ีจะน าไปขัดด้วยเคร่ืองขัด ให้ขัดด้านขอบโลหะด้วยตะไบ ถ้า
บริเวณท่ีเป็นส่วนโค้งด้านข้าง ให้ใช้ตะไบท้องปลิง หรือตะไบกลม ขดัส่วนท่ีเป็นด้านตรงใช้ตะไบ
ตรงขัด และตกแต่ง ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด การขดัด้วยตะไบให้ถูไปด้านเดียว การขัด
โลหะท่ีขดัด้วยกระดาษทรายจนเรียบแล้วและ จะน ามาขัดกับเคร่ืองขดัหวัสักหลาด ให้ทายาดิน
เหลืองขดัไปครัง้หนึ่งก่อน แล้วจึงขดัด้วยยาดินแดง หวัสกัหลาดท่ีทายาดินเหลืองแล้วไม่ควรทายา
ดนิแดงซ า้ ให้เปล่ียนหวัสกัหลาดก่อนท่ีจะทายาดิน อีกสีหนึ่ง วิธีใช้เคร่ืองขดัไฟฟ้า ให้เสียบปลัก๊ไฟ
ก่อน และเปิดสวิตช์ให้เคร่ืองเดนิ แนบข้อศอกให้ ชิดกบัล าตวั มือทัง้สองจบัแผ่นโลหะถขูึน้เบาๆ ไม่
ต้องออกแรงกดมาก เพราะถ้ากดแรงๆ ผิวโลหะ จะเป็นคล่ืนไมเ่ป็นเงาและเรียบ 

 

 

ภาพท่ี 51 งานฉลโุลหะเคร่ืองประดบัในโครงการ 
 

4.3 การประกอบชิน้งาน โดยการเช่ือม  
การเช่ือมคือ การยึดวสัดุโลหะเข้าด้วยกันโดยอาศยัความร้อน ข้อได้เปรียบของ

การเช่ือมคือ สามารถยึดวัสดุโลหะท่ีต่างชนิดกันตัง้แต่ 2 ชิน้หรือมากกว่าได้อย่างถาวร และ
สามารถท่ีจะเช่ือมต่อ หรือยึดโครงสร้างท่ีซับซ้อน ได้อย่างดีโดยอาศัยการเช่ือมมากกว่า 1 
ต าแหนง่ ซึง่จะสะดวกมากขึน้ หากใช้ตวัประสานเงินท่ีมีอณุหภมูิการหลอมละลายตา่งกนั  
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ภาพท่ี 52 งานเช่ือมโลหะเคร่ืองประดบัในโครงการ 

4.4 การท าเคร่ืองประดับด้วยวิธีต่อประกอบ 
วิธีตอ่ประกอบ เป็นท่ีนิยมมากส าหรีบงานเคร่ืองประดบัประเภทสร้อยคอและ

สร้อยข้อมือ วิธีนีไ้มต้่องใช้เคร่ืองมือมาก การตอ่ประกอบ มีอยูห่ลายวิธี แตล่ะวิธีขึน้อยู่กบัแบบของ
เคร่ืองประดบัเป็นส าคญั 

1. วิธีเรียงตอ่กนัโดยใช้หว่งเป็นตวัเช่ือม การใช้หว่งเช่ือมมีหลายแบบ เชน่ หว่งท่ีมี
ขนาดเท่าๆ กนัมาร้อยเรียงตอ่กนั หรือใช้โลหะในตวัเองพบัเป็นห่วงเก่ียวตอ่กนั 

2. วิธีเรียงตอ่กนัโดยใช้เดือยเป็นแกนกลาง วิธีนีก้ารยืดหยุ่นทิง้ตวัมีน้อยกวา่การ
ใช้หว่งตอ่ประกอบ แตมี่ความมัน่คง แข็งแรง มากกวา่ มีทัง้ท าเป็นสลกัเปิดปิดได้ และท าเป็นสลกั
ปิดตาย ส าหรับสลกัปิดตาย นิยมใช้โลหะเป็นหมดุสอด ใสรู่ท่ีเจาะไว้ใสห่มดุ ลงไป และตอกให้
ปลายหมดุบาน ปิดหวัท้าย ไมใ่ห้หมดุเล่ือนขึน้ลงได้ 

3. วิธีใช้เส้นหลกัเป็นแกนกลาง วิธีนีใ้ช้กนัมาก เป็นวิธีท่ีง่ายและใช้กนัแพร่หลาย 
เชน่ การร้อยลกูปัด หรือการร้อยไขม่กุ เป็นต้น สิ่งของท่ีจะน ามาร้อยจะต้องเจาะรูกลางเสียก่อน 

4. วิธีเรียงตอ่กนั โดยใช้วิธีพบัเม้ม วิธีนีเ้ป็นวิธีตดัโลหะ หรือเจาะโลหะทัง้สองชิน้ 
ให้มีความแตกตา่งกนั แล้วน ามาเก่ียวตอ่ ประกอบกนั ให้ยดึเหน่ียวกนั และกนัโดยใช้ค้อนหรือคีม
ดดัให้งอ 

5. วิธีตอ่ประกอบด้วยใช้หมดุตรึง วิธีนีใ้ช้โลหะสองชิน้มาตอ่กนั โดยใช้ตะปหูรือ
หมดุตอกทีเดียว หรืออาจจะใช้สวา่นมือ เจาะน าก่อนก็ได้ วิธีนีมี้ทัง้ชนิดท่ีตอกติดตายกบัเปิดปิดได้ 
วิธีเปิดปิดได้หวัหมดุจะบานพอท่ีจะเกาะอีกชิน้หนึง่ได้ 
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ภาพท่ี 53 หมดุท่ีใช้กบัเคร่ืองประดบัในโครงการ 

 

ภาพท่ี 54 แสดงงานตอกหมดุเคร่ืองประดบัในโครงการ 
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5. สรุปแบบสุดท้าย 
จากการพัฒนาแบบปรับปรุงครัง้ ท่ี 1 และครัง้ ท่ี 2 ได้สรุปรูปแบบของชิน้งาน

เคร่ืองประดับให้คือมีการใช้งานท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการก่อให้เกิดชิน้งาน และมีการสร้าง
จินตนาการโดยผู้ใช้งานเอง ใช้วสัดหุลกัคือใบหวยท่ีไม่ถกูรางวลัมาเป็นวสัดท่ีุเสียดสีและสะท้อนให้
เห็นถึงความผิดหวงั รูปแบบของชิน้งาน จะปรากฏในลกัษณะท่ีสร้างความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั คือ
ช่วงก่อนใช้งาน, ขณะสร้างชิน้งานด้วยผู้ ใช้งานเอง, ขณะใช้งาน, และหลงัจากการประกาศรางวลั 
ในการสร้างสรรค์ชิน้งาน ได้เลือกน าเสนอในแนวทางละ 2 รูปแบบ ซึ่งรูปลกัษณ์ก่อนการใช้งาน
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ผลท่ีได้รับมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดการคาดเดาไม่ได้ต่อ
ผลส าเร็จท่ีจะเกิดขึน้ 

โดยก่อนการใช้งานเคร่ืองประดบัจะน าเสนอในรูปลกัษณ์หนึ่งท่ีเข้าใจได้ง่ายถึงสิ่งท่ี
คนปรารถนา เช่น บ้าน รถยนต์ จากนัน้จะเข้าสู่การสร้างสรรค์งานด้วยตวัผู้ ใช้งานเอง คือการพบั
ขึน้รูป ซึ่งเป็นการสร้างจินตนาการท่ีตา่งออกไปจากรูปลกัษณ์แรกท่ีพบเห็น ประกอบกบัใบหวยท่ี  
“ยงัไม่ประกาศรางวัล”น ามาพับประกอบเข้าไปกับชิน้งานด้วย เพ่ือให้เคร่ืองประดบัมีคุณค่าต่อ
จิตใจและมีมูลค่าในช่วงเวลาการรอคอยมากท่ีสุด โดยได้ท าการสรุปแบบท่ีเลือกชิน้งาน 
เคร่ืองประดบัแตล่ะชิน้ดงันี ้

 5.1 ท่องเที่ยว 
การแสดงออกถึงความคาดหวงัตอ่ความสุขของตนเอง ในการออกแบบน าเสนอ

ผ่านการท่องเท่ียว ซึ่งการท่องเท่ียวท่ีต้องใช้เงินจ านวนมากคือการท่องเท่ียวต่างประเทศหรือการ
เดนิทางโดยเคร่ืองบนิ งานออกแบบจงึน าเสนอผา่นรูปแบบของ “เคร่ืองบนิ” 
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ภาพท่ี 55 วิธีการพบัและการประกอบเคร่ืองบนิ 

เคร่ืองบินรูปแบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี 56 ภาพเคร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวรูปแบบท่ี 1 และใบหวยท่ีใช้ประกอบก่อนใช้งาน 

 ชิน้งานเร่ิมแรก มาในรูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูว่าเป็นเคร่ืองบิน อย่างชัดเจน 
กระตุ้นให้มีความรู้สึกอยากมี อยากได้เงินมาเพ่ือไปท่องเท่ียว ประกอบกับหวยท่ียงัไม่ประกาศ
รางวลั พบัเป็นรูปเคร่ืองบนิเพ่ือเตรียมประกอบร่วมกนักบัชิน้งาน 
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ภาพท่ี 57 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวทอ่งเท่ียวรูปแบบท่ี 1 
 

เ ม่ือพับชิน้งานเรียบร้อยแล้วทัง้ชิ น้  ก็จะเกิดเป็นรูปลักษณ์ใหม่ ท่ีเ กินกว่า
จินตนาการไว้ในตอนแรก จากนัน้ประกอบ “หวยท่ียังไม่ออกรางวัล” ซ้อนประกบไว้ด้านหลัง
ชิน้งาน ก็จะเป็นชิน้งานทอ่งเท่ียวรูปแบบท่ี 1 ท่ีสมบรูณ์ 

 

 

ภาพท่ี 58 ภาพเคร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวรูปแบบท่ี 1 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงัไมไ่ด้   
   ประกอบรางวลั 
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เคร่ืองบินรูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 59 ภาพเคร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวรูปแบบท่ี 2 และใบหวยท่ีใช้ประกอบก่อนใช้งาน 

 

 ภาพท่ี 60 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัท่องเท่ียวรูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 61 ภาพเคร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวรูปแบบท่ี 2 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงัไมไ่ด้  
     ประกอบรางวลั 
 

รูปแบบงานออกแบบเคร่ืองประดบัคอในภาพลักษณ์ท่ี 1 คือเคร่ืองบิน ทัง้สอง
แนวทางการพบัมีจุดเร่ิมต้นรูปแบบมาจากลกัษณะเดียวกัน แตเ่ม่ือพบัขึน้รูปออกมาแล้วนัน้จะมี
ลักษณะท่ีต่างกัน การประกอบหวยท่ียังไม่ออกรางวัลกับชิน้งานเคร่ืองบิน พับหวยท่ียังไม่ออก
รางวัลเป็นเคร่ืองบินเล็ก ประกอบอยู่ด้านหลังของชิน้งานเค่ืองประดบั เม่ือเคร่ืองประดบัถูกจัด
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แสดงวางกับพืน้ เคร่ืองประดบัในภาพลักษณ์เคร่ืองบินจะท ามุมกับพืน้ในลักษณะการบินของ
เคร่ืองบนิ 

5.2 ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษา น าเสนอในรูปแบบของส่วนประกอบของการศึกษา การประสบ

ความส าเร็จทางการศึกษา น ามาซึ่งความภาคภูมิใจและอนาคตท่ีดี การออกแบบน าเสนอใน
ภาพลกัษณ์ของ “หนงัสือ” 
 

 

ภาพท่ี 62 วิธีการพบัและการประกอบส าหรับทนุการศกึษา 
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หนงัสือรูปแบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี 63 ภาพเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 1และใบหวยท่ีใช้ประกอบก่อนใช้งาน 

 

ภาพท่ี 64 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 65 ภาพเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 1เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงัไมไ่ด้ 
     ประกอบรางวลั 
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หนงัสือรูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 66 ภาพเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 2 และใบหวยท่ีใช้ประกอบก่อนใช้งาน 

 

ภาพท่ี 67 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 68 ภาพเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 2 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงัไมไ่ด้ 
     ประกอบรางวลั 
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ภาพท่ี 69 ภาพเคร่ืองประดบัหนงัสือรูปแบบท่ี 2 เสร็จสมบรูณ์ทัง้สองแนวทาง 

รูปแบบงานออกแบบเคร่ืองประดับในภาพลักษณ์ท่ี 2 คือหนังสือ ทัง้สองแนว
ทางการพับมีจุดเร่ิมต้นรูปแบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เม่ือพับขึน้รูปออกมาแล้วนัน้จะมี
ลกัษณะท่ีตา่งกนั การประกอบหวยท่ียงัไมอ่อกรางวลักบัชิน้งาน พบัหวยท่ียงัไม่ออกรางวลัเป็นปก
หนงัสือ เสียบประกอบอยู่ด้านหลงัชิน้งาน ปกหนงัสือเปรียบเหมือนการปกป้อง คุ้มครอง ความ
ปรารถนาดีท่ีมีตอ่บคุคลอ่ืน 
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5.3 แต่งงาน 
 ความสขุจากการแตง่งาน คือความปรารถนาท่ีจะมีความสขุร่วมกนัของคนสอง

คน ก่อให้เกิดครอบครัว การออกแบบน าเสนอในภาพลกัษณ์ของ “แหวนเพชร” เพราะเป็นส่ือแสดง
ถึงแหวนแตง่งาน การเร่ิมต้นครอบครัว 
 

 

ภาพท่ี 70 วิธีการพบัและการประกอบแหวนเพชร 
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แหวนเพชรรูปแบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี 71 ภาพเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 1ก่อนใช้งาน 

 

ภาพท่ี 72 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 73 ภาพเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 1เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงั 
     ไมไ่ด้ประกอบรางวลั 

 

ภาพท่ี 74 ภาพเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 1เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงั 
      ไมไ่ด้ประกอบรางวลั 
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แหวนเพชรรูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 75 ภาพเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 2 ก่อนใช้งาน 

 

ภาพท่ี 76 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 77 ภาพเคร่ืองประดบัแหวนเพชรรูปแบบท่ี 2 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงั 
     ไมไ่ด้ประกอบรางวลั 
 

รูปแบบงานออกแบบเคร่ืองประดบัในภาพลกัษณ์ท่ี 3 คือแหวนเพชร ทัง้สองแนว
ทางการพับมีจุดเร่ิมต้นรูปแบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เม่ือพับขึน้รูปออกมาแล้วนัน้จะมี
ลกัษณะท่ีตา่งกนั การประกอบหวยท่ียงัไม่ออกรางวลักับชิน้งาน พบัหวยท่ียงัไม่ออกรางวลัเป็น
เพชร  ประกอบอยูด้่านในชิน้งาน เสมือนอญัมณีท่ีมีคา่ ความหวงัท่ีจะได้เงินรางวลัมาใช้ในการซือ้
เพชรเพื่อการแตง่งาน 
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5.4 ท่ีอยู่อาศัย 
ความสุขจากความหวังท่ีจ าน าเงินรางวัลจากการถูกรางวัลไปใช้ซือ้ท่ีอยู่อาศัย 

การวางรากฐานท่ียั่งยืนให้กับครอบครัว อันประกอบด้วยบุคคลหลายคน ท่ีอยู่อาศัยในการ
ออกแบบนีจ้งึน าเสนอผา่นภาพลกัษณ์ของ “บ้าน” ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะกบัการสร้างครอบครัว
ใหญ่ของคนไทย 

 

 

ภาพท่ี 78 วิธีการพบัและการประกอบบ้าน 
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บ้านรูปแบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี 79 ภาพเคร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัรูปแบบท่ี 1 ก่อนใช้งาน 

 

ภาพท่ี 80 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัรูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 81 ภาพเคร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัรูปแบบท่ี 1 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงั 
     ไมไ่ด้ประกอบรางวลั 
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บ้านรูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 82 ภาพเคร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัรูปแบบท่ี 2 ก่อนใช้งาน 

 

ภาพท่ี 83 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัรูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 84 ภาพเคร่ืองประดบัท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบท่ี 2 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงั 
     ไมไ่ด้ประกอบรางวลั 

รูปแบบงานออกแบบเคร่ืองประดับในภาพลักษณ์ท่ี 4 คือบ้าน ทัง้สองแนว
ทางการพับมีจุดเร่ิมต้นรูปแบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เม่ือพับขึน้รูปออกมาแล้วนัน้จะมี
ลกัษณะท่ีตา่งกนั มีรูปลกัษณะเป็นคร่ึงหนึ่งของบ้านอย่างชดัเจน เม่ือกางออกเป็น 180 องศาจะ
พบว่าเป็นภาพร่างท่ีสมบูรณ์ของบ้าน แต่เม่ือลงมือพบัชิน้งานแล้วก็จะพบกบัอีกรูปลกัษณ์หนึ่งท่ี
เกินจินตนาการ ประกอบกับในส่วนสุดท้ายท่ีประกอบหวยท่ียงัไม่ประกาศรางวลั ท่ีถูกพบัเป็นรูป
บ้าน แทรกเข้า ไปอยูใ่นชิน้งาน ท าให้ชิน้งานถกูเตมิเตม็ความหวงัเข้าไปอย่างเตม็ท่ี 
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5.5 ซือ้รถยนต์ 

 ความสขุจากความหวงัท่ีจ าน าเงินรางวลัจากการถกูรางวลัไปใช้ซือ้รถยนต์ เป็น
การวางรากฐานเพ่ือการลงทนุให้กบัชีวิตตนเองและให้กบัครอบครัว เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ การออกแบบนีจ้งึน าเสนอผา่นภาพลกัษณ์ของ “รถยนต์”  

 

 

 

ภาพท่ี 85 วิธีการพบัและการประกอบรถยนต์ 
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รถยนต์รูปแบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี 86 ภาพเคร่ืองประดบัรถยนต์รูปแบบท่ี 1 ก่อนใช้งาน 

  

ภาพท่ี 87 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัรถยนต์รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี  88 ภาพเคร่ืองประดบัรถยนต์รูปแบบท่ี 1 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงัไมไ่ด้ 
     ประกอบรางวลั 
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รถยนต์รูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 89 ภาพเคร่ืองประดบัรถยนต์รูปแบบท่ี 2 ก่อนใช้งาน 

 

 

ภาพท่ี 90 ภาพขณะพบัขึน้รูปเคร่ืองประดบัรถยนต์รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี  91 ภาพเคร่ืองประดบัรถยนต์รูปแบบท่ี 2 เสร็จสมบรูณ์ และประกอบกบัชิน้หวยท่ียงัไมไ่ด้  
     ประกอบรางวลั 
 

รูปแบบงานออกแบบเคร่ืองประดับในภาพลักษณ์ท่ี 5 คือรถยนต์ ทัง้สองแนว
ทางการพับมีจุดเร่ิมต้นรูปแบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เม่ือพับขึน้รูปออกมาแล้วนัน้จะมี
ลกัษณะท่ีต่างกัน มีรูปลกัษณะเป็นคร่ึงหนึ่งของรถยนต์ เม่ือกางออกหมุนวนเป็น 360 องศาจะ
พบว่าเป็นภาพความสมบรูณ์รูปแบบใหม่ท่ีคาดการณ์ไม่ได้จากรูปฟอร์มแรก ประกอบกบัในส่วน
สดุท้ายท่ีประกอบหวยท่ียงัไมป่ระกาศรางวลั ท่ีถกูพบัเป็นรูปกญุแจรถ ประกอบอยู่ตรงกลางของวง
ชิน้งานเพื่อใช้เป็นฟังก์ชนัของแหวน ท าให้ชิน้งานถกูเติมเต็มความหวงัเข้ากบัชิน้งานเคร่ืองประดบั
อยา่งสมบรูณ์ 
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6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ ใช้การออกแบบท่ีเรียบง่าย โดยได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก

ถงุน าโชค ท่ีผู้ เลือกหยิบถงุจะไมรู้่ถึงสิ่งท่ีอยูด้่านใน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ รูปลกัษณ์ของถงุ

เป็นลกัษณะเรียบง่ายสามารถเข้าถึงผู้คนทัว่ไปได้โดยง่าย และใช้ลวดลายกราฟิกจากใบเย็บหวย

ชดุมาใช้ในชิน้งาน เพ่ือให้กระตุ้นถึงความหวงั และจินตนาการ ในถงุจะประกอบไปด้วยชิน้งาน ใบ

หวย และวิธีการพบัหวยเพ่ือประกอบกบัชิน้งาน 

 

ภาพท่ี  92 ลายกราฟิกท่ีใช้บนบรรจภุณัฑ์ 
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ภาพท่ี  93 บรรจภุณัฑ์ 
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 บทที่ 5  

สรุปผลงานออกแบบ 
 
1. ภาพถ่ายงานจริง (Prototype) และการใช้งาน (Usage) 

1.1 ท่องเที่ยว 
รูปแบบท่ี 1 
 

 

 

ภาพท่ี 94 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวแบบท่ี 1 
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รูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 95 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัทอ่งเท่ียวแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 



 

106 
 

1.2 ทุนการศึกษา 
รูปแบบท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 96 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัทนุการศกึษาแบบท่ี 1 
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รูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 97 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัทนุการศกึษาแบบท่ี 2 
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1.3 แต่งงาน 
รูปแบบท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 98 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัแตง่งานแบบท่ี 1 
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รูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 99 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัแตง่งานแบบท่ี 2 
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1.4 ท่ีอยู่อาศัย 
รูปแบบท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 100 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัแบบท่ี 1 
 

รูปแบบท่ี 2 
 

 

ภาพท่ี 101 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัท่ีอยู่อาศยัแบบท่ี 2 
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1.5 รถยนต์ 
รูปแบบท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 102 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัรถยนต์แบบท่ี 1 
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รูปแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 103 การสวมใสเ่คร่ืองประดบัรถยนต์แบบท่ี 2 



 

113 
 

2. สรุปผลงานออกแบบ 
“หวย” คือวัสดุท่ีใช้ในผลงาน ซึ่งเป็นวัสดุท่ีมีทัง้ “มูลค่า”และ”คุณค่า” ทัง้สองนัน้มี

ความหมายท่ีเกิดขึน้แตกตา่งกนั คือ 
“มลูคา่” ของชิน้งานเคร่ืองประดบัจะมีความคงท่ี คือเป็นมลูคา่ท่ีมีมากท่ีสดุคือรางวลั

ท่ี 1 รางวลัสงูสดุตัง้แตต้่น และไล่ล าดบัตามรางวลัเรียงตามลงมา ซึ่งรางวลัท่ีสงูท่ีสดุมีมลูคา่ หนึ่ง
ใบคือ สองล้านบาท (หนึ่งคูส่ี่ล้านบาท) คือผู้ ใช้งานจะจินตนาการถึงมลูค่าสงูสดุของรางวลั ไม่ว่า
ช่วงเวลาจะลดลงเข้าใกล้ช่วงเวลาประกาศรางวัลเพียงใด มูลค่าของหวยก็ยังคงมีเท่าเดิม คือ
เทา่กบัมลูคา่สงูสดุของรางวลันัน่เอง 

“คุณค่า” ของงานเคร่ืองประดับจะมีคุณค่ามากขึน้เร่ือยๆ แปรผกผันกันกับช่วง
ระยะเวลาท่ีลดลงเร่ือยๆ กลา่วคือ เม่ือใกล้ถึงเวลาหวยใกล้จะประกาศรางวลั ความรู้สึกตอ่ชิน้งาน
จะยิ่งกระตุ้นให้มีคณุค่ามากยิ่งขึน้ คือมีการผสานความรู้สึกต่ืนเต้นและความคาดหวงัท่ีเพิ่มมาก
ขึน้เร่ือยๆ คณุคา่ในท่ีนีคื้อคณุคา่ทางจิตใจท่ีเกิดจากการรอคอยเพ่ือให้ได้มาเพ่ือผลท่ีคาดหวงั และ
คณุคา่ท่ีเกิดจากการท่ีได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 

จากการพัฒนาแบบปรับปรุงครัง้ ท่ี 1 และครัง้ ท่ี 2 ได้สรุปรูปแบบของชิน้งาน
เคร่ืองประดับให้คือมีการใช้งานท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการก่อให้เกิดชิน้งาน และมีการสร้าง
จินตนาการโดยผู้ ใช้งานเอง ใช้วสัดหุลกัคือใบหวยท่ีไม่ถกูรางวลัมาเป็นวสัดท่ีุเสียดสี และสะท้อน
ให้เห็นถึงความผิดหวงั รูปแบบของชิน้งาน จะปรากฏในลกัษณะของก่อนใช้งาน, ขณะสร้างชิน้งาน
ด้วยผู้ ใช้งานเอง, ขณะใช้งาน, และหลงัจากการประกาศรางวลั โดยในแต่ละช่วงเวลา สามารถ
วิเคราะห์ผลท่ีจะเกิดขึน้ได้ดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนใช้งานเคร่ืองประดบั จะน าเสนอผ่านรูปลกัษณ์ท่ีมีความเข้าใจง่ายของสิ่งของท่ี
คนปรารถนาตามท่ีโครงการออกแบบได้เลือกมาน าเสนอคือ ท่ีอยู่อาศยั, ทนุการศกึษา, ท่องเท่ียว, 
ซือ้รถยนต์, แตง่งานเพ่ือต้องการกระตุ้นความอยากมี อยากได้ในวตัถนุิยมเหล่านัน้  เม่ือผู้ ใช้งาน
เห็นชิน้งานในครัง้แรกจะคิดถึงตามสิ่งท่ีเห็นก่อนทนัที เช่น เห็นว่าชิน้งานคือบ้าน รถยนต์ แหวน
เพชร เป็นต้น 

ขณะสร้างชิน้งานด้วยผู้ ใช้งานเอง จะเกิดการใช้เวลาอยู่กบัตนเอง การใช้เวลาอย่างมี
คณุค่าในการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยตนเอง ท าให้ตระหนกัรับรู้ถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอย ท าให้
การรอคยนัน้มีคณุคา่ การพึง่พาตนเองเพ่ือให้ได้มาเพื่อความส าเร็จ นอกจากนีใ้นช่วงเวลานีย้งัเป็น
ช่วงเวลาท่ีท าให้เกิดการกระตุ้นจินตนาการท่ีจะเกิดขึน้ กับรูปลกัษณ์ใหม่ท่ีก าลงัจะเกิดจากการ
สร้างสรรค์งานด้วยตนเองอีกด้วย กล่าวคือขณะท่ีพบัชิน้งานขึน้มานัน้ รูปแบบของงานจะเป็นงาน 
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3 มิติท่ีมีลกัษณะแตกตา่งจากรูปลกัษณ์ 2 มิติตัง้ต้น ท าให้ผู้ ใช้งานเกิดจินตนาการ ความคาดหวงั
ตอ่ผลลพัท์สดุท้ายของรูปแบบงานท่ีจะเกิดขึน้ 

ขณะใช้งานเคร่ืองประดบั เป็นช่วงท่ีอยู่ในห้วงเวลาของความคาดหวังอย่างชดัเจน
ท่ีสุด เพราะเป็นช่วงเวลาภายในระยะเวลา 15 วนั ท่ีได้สวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจ 
กลา่วคือ การสวมใสใ่บหวยท่ีมีมลูคา่เงินรางวลัของหวยเป็นจ านวนมาก อาจเทียบมลูคา่ได้เท่ากบั 
บ้าน หรือรถยนต์ ตามแต่ท่ีผู้ สวมใส่จะคาดหวังไว้ ซึ่งช่วงเวลานีน้ับได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ี
เคร่ืองประดบัมีคณุคา่ทางจิตใจ และมีมลูคา่มากท่ีสดุ 

หลงัจากการประกาศรางวลั เคร่ืองประดบัจะมีค่าต่อไปหรือไม่ ขึน้อยู่กับช่วงเวลานี ้
กลา่วคือ หากหวยถกูรางวลั ก็จะเกิดความสมหวงั เคร่ืองประดบัก็จะมีคา่ ราคาเท่ากบัเงินรางวลัท่ี
ได้รับ แตห่ากว่าหวยไม่ถกูรางวลัแล้วนัน่ เคร่ืองประดบัก็จะกลายเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง ท่ีจะคงไว้
ซึง่โครงร่างของวสัดซุึง่มีวสัดคืุอ “เงิน” เป็นวสัดท่ีุมีคา่มากท่ีสดุ เพ่ือคอยย า้เตือนถึงความผิดหวงัใน
การเส่ียงโชคนี ้ซึง่เป็นการสะท้อนสภาพสงัคมให้เห็นถึงความผิดหวงัท่ีย่อมมีมากกว่าความสมหวงั
ในการเส่ียงโชคนี ้ 

 จากชว่งเวลาดงักลา่วทัง้หมดท่ีเกิดขึน้กบัผู้ใช้งานนัน้ ท าให้ผู้ ใช้งานเคร่ืองประดบัเกิด
การคิด วิเคราะห์ ถึงความเป็นจริงในชีวิตท่ีจะเกิดขึน้ คือการลงมือกระท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
เพ่ือให้ได้ได้มาซึ่งผลลพัธ์ด้วยตนเอง โดยท่ีไม่ต้องรอการเส่ียงโชค หรือรอโชคชะตา โดยออกแบบ
โดยท าให้คนสามารถตระหนกัรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยใช้หวยเป็นส่ือ
แทนค่าของแนวความคิด เพ่ือแสดงถึงคณุค่าทางด้านจิตใจ การรอคอย จินตนาการและ ซึ่งหวย
สามารถแทนคา่วสัดท่ีุมีคณุคา่ทางด้านจิตใจได้เป็นอยา่งดี  

 ผลงานท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นการสะท้อนและเสียดสีสงัคมในเร่ืองของการซือ้หวย คือท าให้
คนตระหนกัคิดได้จากการเห็นผลงาน ถึงผลสุดท้ายของการซือ้หวย ลดกิเลสท่ีจะเกิดขึน้จากการ
หวงัรวยโดยไม่ได้ลงมือลงแรงกระท าการใดๆหวงัเพียงโชคชะตาว่าจะท าให้รวยทางลัดขึน้มาได้ 
ส่ือสารผ่านทางใบหวยท่ีเป็นส่วนประกอบในชิน้งาน ท่ีถูกตดัเป็นจ านวนมากซึ่งล้วนเป็นใบหวยท่ี
ไมถ่กูรางวลัมาแล้วทัง้สิน้ จนผลงานถกูใช้งานครบก าหนดวนัถึงวนัประกาศรางวลั เม่ือใบหวยท่ียงั
ไม่ประกาศรางวัลเพียงใบเดียวท่ีเป็นส่วนประกอบอยู่ในชิน้งานถูกประกาศรางวัล และ “ไม่ถูก
รางวลั” ผลท่ีเกิดขึน้คือจากกระดาษหวยท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจและมีมลูคา่อยู่ท่ีส่ีล้านบาท กลายเป็น
เพียงเศษกระดาษเช่นเดียวกบัหวยใบอ่ืนๆท่ีไม่ถกูรางวลัท่ีเป็นส่วนประกอบของชิน้งาน ก็น่าจะท า
ให้ผู้ใช้งานเกิดการคดิและลดกิเลสในการอยากรวยทางลดัไปได้บ้าง 
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3. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
จากการน าเสนอผลงานการออกแบบสู่คณะกรรมการ มีข้อแนะน าในเร่ืองของการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการตดัสินใจเลือกข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือมาใช้ในการออกแบบควรมี
ระบบและขัน้ตอนในการเลือกข้อมลู การเลือกแนวทางการออกแบบเพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงานใน
ขัน้สดุท้าย นา่จะมีการเลือกผลงานท่ีเป็นอีกแนวทางมากกวา่เพราะมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ
ในการน าเสนอผลงานท่ีแตกตา่งไปจากงานเคร่ืองประดบัประเภทอ่ืนๆ 

 
4. ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

1. การน าเสนอแนวความคิดควรอธิบายให้กระชับและเข้าใจถึงจุดเด่นของงานให้
มากกวา่นี ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความนา่สนใจ 

2. เน่ืองด้วยชิน้งานมีวัสดุหลกัเป็นกระดาษ จึงควรท าโครงสร้างให้แข็งแรงเพ่ือให้
ชิน้งานคงรูปอยูไ่ด้ด้วยดีโดยไมเ่สียหาย และการประกอบ “หวยท่ียงัไม่ได้ออกรางวลั” ไปในชิน้งาน
ควรมีความโดดเดน่และชดัเจนกว่านี ้

3. ในการท างานต้นแบบจริงนัน้ ต้องใช้ทกัษะอยา่งมาก จงึจ าเป็นต้องพฒันาฝีมือของ
ตนเอง ควบคู่ไปกับการพฒันาความรู้ด้านการออกแบบ อีกทัง้ในการท างานต้นแบบจริงนัน้ จะมี
ความผิดพลาดและอบุตัเิหตเุกิดขึน้เสมอ ดงันัน้ควรวางแผนงานและมีระเบียบตอ่ตารางงาน จึงจะ
ท าให้งาน ส าเร็จได้ด้วยดี   
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 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้ได้น าผลงานไปจดัแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน Conference Program The 5th International Gem and Jewelry Conference จดัโดย 
GIT จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม The Zign Hotel, พทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

 
ภาพท่ี 104 แสดงโปสเตอร์ท่ีใช้จดัแสดง 
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ภาพท่ี 105 แสดงบรรยากาศงานสมัมนา 
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