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การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือค้นหาและน าเสนอความงามจากสภาพของเนื้อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการ
กระท าของเครื่องจักร ทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิตโดยทั่วไปตามที่พบเห็นและรูปแบบที่เกิดจาก
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุผ่านผลงานเครื่องประดับ เพ่ือสร้างความย้อนแย้งกับ
ค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองหาแต่มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่ องจักรเพียงด้าน
เดียว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของเศษวัสดุที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสูญเสียนี้ด้วย 
สอดคล้องตามหลักแนวคิด วะบิ-ซะบิ (Wabi-Sabi) ที่กล่าวถึงความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

ในการศึกษาการท างานของเครื่องจักรพบว่า กระบวนการปาดเนื้อวัสดุส่วนเกินทิ้งใน
ขณะที่เครื่องก าลังขึ้นรูปชิ้นงานอยู่นั้น ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุได้มากที่สุด และเมื่อท าการค้นหา
รูปแบบที่เหมาะสมในการน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเครื่องประดับพบว่า การใช้วัสดุประเภทโลหะ
และขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูป ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวรองรับเศษวัสดุเหลือทิ้ง (เศษขี้ผึ้ง) นั้น เป็นรูปแบบที่
เหมาะสมที่สุด โดยมีการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งแสดงถึงการกลับค่าสถานะ
ของวัสดุจากเศษขี้ผึ้งเป็นโลหะ สะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่ยึดติด
มูลค่าของวัตถุ รวมทั้งแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าและความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการไหลย้อย
และทับถมกันของเศษขี้ผึ้งอย่างไม่ตั้งใจ ส่วนที่สองเป็นตัวรองรับเศษขี้ผึ้ง มีการใช้รูปทรงเรขาคณิต
แสดงถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงนามธรรมของความเป็นระบบระเบียบและความสมบูรณ์
แบบจากเครื่องจักรที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมองหา  

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าเศษวัสดุที่เกิดจากการขจัดทิ้งของเครื่องจักรสามารถท าให้
มีค่าได้โดยการน าไปหล่อเป็นโลหะ และมีคุณค่าในฐานะงานเครื่องประดับที่แสดงออกถึงความงามที่
เกิดข้ึนโดยบังเอิญ สร้างความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมดังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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The purpose of this research was to study the processes of 3D Rapid Prototyping 
machine for discovering and presenting the condition of material that has been changed by the 
machine operations both the patterns occurred from normal manufacturing processes and the 
patterns occurred from the waste of materials through jewelry products.  This is to make the 
contrast with the popularity of the people in society that usually looking for the beauty and 
perfection derived from the machine.  This is also to reflect the value and attractiveness of 
the wasted materials hidden within these processes, which according to the “Wabi-Sabi” 
theory stated about the beauty happened from unexpected chance.  

From the study of the machine processes, it was found that the process of 
eliminating wasted material during the phase of shape forming is the process that lost the 
most material.  After trying to find the appropriate pattern for jewelry products creation, it 
was found that using metal material and forming wax that used as a wasted material support 
(scrap wax) was the most appropriate pattern.  This can be presented in two parts; firstly 
showing the reverse state of the material from scrap wax to metal.  This is to reflect the 
contrast with the popularity of the people in society that usually adhere to the value of 
materials and perfection appearances.  This is also representing the worth and beauty of 
unintended aesthetics form of flowing and piling up of scrap wax.  The second part was the 
support of the scrap wax that using geometric forms illustrating the linked relationship with 
the abstract of perfection derived from machine that most of the people are looking for. 

The results of this research was found that the wasted materials which is derived 
from machine elimination can be made more valuable by metal castings and value as jewelry 
accessories that presenting the unintended aesthetics. This is to make the contrast with the 
popularity of the people in society that conforms to the purpose of this research. 

 

 

Department of Jewelry Design                                Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ........................................                                     Academic Year 2015 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยเพราะความเมตตาของอาจารย์    ดร.ปฐมาภรณ์  
ประพิศพงศ์วานิช และอาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ ที่คอยให้ค าปรึกษาและชี้น าแนวทาง รวมถึง
คณาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ศิษย์ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ บริษัท คอมกราฟ และทีม RP-3DSystems ที่ให้ความรู้
และความช่วยเหลือที่ดีเสมอมา ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
รุ่น 3 ส าหรับน้ าใจและมิตรภาพที่มีให้กัน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังของ
ความส าเร็จนี้ 

เหนือสิ่งอ่ืนใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดาตลอดจนครอบครัวที่เป็นทั้งผู้คอย
สนับสนุน ส่งเสริมและเป็นก าลังใจตั้งแต่วันแรกของการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ...............................................................................................................................      ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .........................................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................................      ฉ 
สารบัญตาราง ......................................................................................................................................      ฌ 
สารบัญภาพ ..........................................................................................................................................      ฎ 
บทที ่
 1 บทน า ........................................................................................................................................      1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา ......................................................................................      1 
 วัตถุประสงค ์....................................................................................................................      2 
 ขอบเขตในการวิจัย ..........................................................................................................      2 
 แนวทางการแก้ปัญหา......................................................................................................      3 
 วิธีการศึกษา .....................................................................................................................      3 
 แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา ล าดับขัน้ตอนของการด าเนนิงาน ..................................      4 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ .........................................................................................................      4 
 2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ...........................................................................................      5 
 เครื่อง ProJet CPX3000 ................................................................................................      5 
 รูปแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากเคร่ือง ProJet CPX3000 .......      9 
 ทบทวนวรรณกรรม ............................................................................................................    13 
 3 วิธีด าเนินการวิจัย .......................................................................................................................    26 
 การทดลองวัสด ุ..................................................................................................................    26 
 ความสัมพันธ์เชิงนามธรรมและทัศนธาตุของกระบวนการผลิตตน้แบบดว้ยเคร่ืองจักร ....    36 
 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรปูแบบต่างๆ ............................................    37 
 4 แนวทางในการออกแบบ .............................................................................................................    50 
 แนวทางในการออกแบบ ....................................................................................................    50 
 วิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ .....................................................................................    99 
 สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ .............................................................. …   102 
 การวิเคราะห์สัดส่วนความงามตามแนวทางที่ 2 3 และ 7 ..............................................    103 
 รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ......................................................................................    111 
 5 กระบวนการสรา้งสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ ...........................................................................    114 
 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ ....................................................................    114 
 ภาพผลงานเครื่องประดบั ...................................................................................................   121 



ซ 

 

บทที่                                                                                                                    หน้า 
  6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  ...........................................................................................................    128 
รายการอ้างอิง .........................................................................................................................................    130 
ประวัติผู้วิจยั ............................................................................................................................................    132  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่           หน้า  
 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ............................................................................................    3 
 2 แผนการด าเนนิงาน ..................................................................................................................    4 
 3 คุณลักษณะของเคร่ือง ProJet CPX3000 ..............................................................................    6 
 4 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้กับเคร่ือง ProJet CPX3000 ............................................................    8 
 5 รูปแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุ ...............................................................    9 
 6 การทดลองวัสดุและวิธีการใชง้านเคร่ือง ProJet CPX3000 .....................................................  26 
 7 การทดลองวัสดุเพื่อหาตัวรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว ...............................................................  29 
 8 การทดลองน าโลหะมารองรับหยดขี้ผึ้ง ......................................................................................  33 
 9 การทดลองน าขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง .............................................................  34 
 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรปูแบบต่างๆ ....................................................  38 
 11 ลักษณะของขี้ผึ้งสนี้ าเงนิและรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้ง .............................................  46 
 12 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 1 ......................................................................  52 
 13 รูปแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ 1 ................................................................................................  54 
 14 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 2 ......................................................................  60 
 15 รูปแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 ................................................................................................  62 
 16 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 3 ......................................................................  67 
 17 รูปแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 ................................................................................................  70 
 18 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 4 ......................................................................  74 
 19 รูปแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ 4 ................................................................................................  76 
 20 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 5 ......................................................................  81 
 21 รูปแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ 5 ................................................................................................  83 
 22 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 6 ......................................................................  87 
 23 รูปแบบชิ้นงานตามแนวทางที่ 6 ................................................................................................  89 
 24 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 7 ......................................................................  94 
 25 ขั้นตอนการทดลองสรา้งชิน้งานตามแนวทางที่ 7 ......................................................................  96 
 26 วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง ...................................................  99 
 27 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 1 ..............................  104 
 28 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 2 ..............................  105 
 29 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 ..............................  108  
  30 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 ..............................  109 



ญ 

 

ตารางที ่                     หน้า 
 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชดุที่ 3 ..............................................................  115 
 32 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชดุที่ 4 ..............................................................  118 
 33 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับแหวนชดุที่ 5 .......................................................  120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

 

สารบัญภาพ 
ภาพที่                  หน้า 
 1 เครื่อง ProJet CPX3000 และชิ้นงานตน้แบบ .......................................................................    5 
 2 หลักการท างานแบบ Multi-Jet Modeling ของเคร่ือง ProJet CPX3000 ...........................    6 
 3 กระบวนการ Remove Support (Post Processing) ...........................................................    7 
 4 ชิ้นงานตน้แบบโลหะ (ซ้าย)  ชิ้นงานต้นแบบขี้ผึง้สีน้ าเงิน (ขวา) ............................................    8 
 5 กระบวนการปาดสว่นเกินของเนื้อวัสดุ ......................................................................................  11 
 6 ช่องเก็บเศษวัสดุของเคร่ือง ProJet CPX3000 .......................................................................   12 
 7 ช่องเก็บเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการปาดของลูกกลิ้ง ..........................................................   12 
 8 เศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการปาดของลูกกลิ้ง .......................................................................   13 
 9 Screw Ring ผลงานของ Karl Fritsch ...................................................................................   14 
 10 เคร่ืองประดับแหวนผลงานของ Karl Fritsch .........................................................................   14 
 11 Twin #2 2009 ผลงานของ Manuel Vilhena......................................................................   15 
 12 เครื่องประดับสร้อยคอผลงานของ Lisa Walker ....................................................................   16 
 13 Cracked up ผลงานของ John Iversen ...............................................................................   16 
 14 แหวนที่หล่อในแม่พิมพ์ไม ้........................................................................................................   17 
 15 เครื่องประดับจี้ แหวนและตา่งหู ผลงานของ Jung Eeeun ...................................................   18 
 16 ผลงาน 366 (Emily Dickinson’s Miraculous Year) ของ Spencer Finch .....................   19 
 17 ผลงาน Drip Painting ของ Jackson Pollock ......................................................................   20 
 18 ดินแตกระแหง .........................................................................................................................   22 
 19 ถ้วยชาทีบ่ิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์แบบ .............................................................................................   22 
 20 ใบไม้เห่ียวแห้งผุพัง ..................................................................................................................   23 
 21 ต าแหน่งขี้ผึ้งที่หยดลงมาจากขอบด้านในเคร่ือง ......................................................................   32 
 22 ความสัมพันธ์เชิงนามธรรมและทัศนธาตุของกระบวนการผลิตตน้แบบดว้ยเคร่ืองจักร ..........   37 
 23 ลักษณะของขี้ผึ้งสนี้ าเงนิและการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้งรูปแบบต่างๆ ..................................   49 
 24 แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับ ....................................................................................   50 
 25 ชิ้นงานตน้แบบตามกระบวนการผลิตโดยทัว่ไป .......................................................................   51 
 26 แบบร่างตามแนวทางที่ 1 ........................................................................................................   52 
 27 เครื่องประดับแหวนแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 1 (ซ้าย) และ 2 (ขวา).........................................   57 
 28 เครื่องประดับก าไลก่อนแตง่ผิว (ซ้าย) และหลังแต่งผิว (ขวา) ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 3 .   57 
 29 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 4 ........................................................................   58 
 30 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 5 .................................................................   58 



ฏ 

 

ภาพที่                  หน้า 
 31 เครื่องประดับต่างหู ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 6 ..................................................................   59 
 32 ภาพร่างตามแนวทางที่ 2 .........................................................................................................   59 
 33 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 1 (ซ้าย) และ 5 (ขวา) ................................   65 
 34 เครื่องประดับแหวน (ซ้าย) และเข็มกลัด (ขวา) ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบท่ี 2 .............................   65 
 35 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 3 ..................................................................   66 
 36 เครื่องประดับเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 4 .............................................................   66 
 37 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 6 ........................................................................   66 
 38 แบบร่างตามแนวทางที่ 3 ........................................................................................................   67 
 39 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 1 ........................................................................   72 
 40 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 2 ........................................................................   72 
 41 เครื่องประดับเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 .............................................................   73 
 42 เครื่องประดับเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4  ...........................................................   73 
 43 แบบร่างแนวตามแนวทางที่ 4 .................................................................................................   74 
 44 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 1 (ซ้าย) และ 2 (ขวา)  ..............................   79 
 45 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 3 ........................................................................   79 
 46 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 4 ........................................................................   80 
 47 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 5 ........................................................................   80 
 48 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 6 ..................................................................   80 
 49 แบบร่างตามแนวทางที่ 5 ........................................................................................................   81 
 50 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 1 .................................................................   85 
 51 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 2 .................................................................   85 
 52 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 3 ........................................................................   85 
 53 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 4 ..................................................................   86 
 54 แบบร่างตามแนวทางที่ 6 ........................................................................................................   86 
 55 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 6 รูปแบบที่ 1 .................................................................   92 
 56 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 6 รูปแบบที่ 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) ................................   92 
 57 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางที่ 6 รูปแบบที่ 4 ..................................................................   93 
 58 แบบร่างตามแนวทางที่ 7 ........................................................................................................   93 
 59 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 1 ........................................................................   98 
 60 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) ................................   98 
 61 เครื่องประดับต่างหู ตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 4 ..................................................................   99 



ฐ 

 

ภาพที่                  หน้า 
 62 สัดส่วนสีวัสดุของเคร่ืองประดับจี้ ตามแนวทางที่ 3 (ซ้าย) และ 7 (ขวา) ..............................   107 
 63 สัดส่วนสีวัสดุของเคร่ืองประดับแหวนแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) ...........   110 
 64 ภาพร่างหยดโลหะ 2 มิติ เครื่องประดับจี้ตามแนวทางที่ 3  ..............................................    111 
 65 ภาพร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัจีต้ามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 ..........................................    112 
 66 ภาพร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัจีต้ามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 ..........................................    112 
 67 ภาพร่างสองมิติ เคร่ืองประดบัแหวนตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที ่2 ...................................    113 
 68 การติดหยดทองเหลืองเพิ่มเติมในผลงานเครื่องประดบัจี้ชดุที่ 1 ชิ้นที่ 1 ...........................    115 
 69 ผลงานเคร่ืองประดับแหวนชุดที ่1 ชิ้นที่ 1 และการสวมใส ่..................................................   122 
 70 ผลงานเคร่ืองประดับแหวนชุดที ่1 ชิ้นที่ 2 และการสวมใส ่..................................................   122 
 71 ผลงานเคร่ืองประดับเข็มกลัดชดุที่ 1 และการสวมใส ่...........................................................   123 
 72 ผลงานเคร่ืองประดับจีชุ้ดที่ 2 ชิน้ที่ 1 และการสวมใส ่..........................................................   124  
 73 ผลงานเคร่ืองประดับจีชุ้ดที่ 2 ชิน้ที่ 2 และการสวมใส ่..........................................................   124 
 74 ผลงานเคร่ืองประดับเข็มกลัดชดุที่ 3 และการสวมใส ่...........................................................   125 
 75 ผลงานเคร่ืองประดับจีชุ้ดที่ 3 และการสวมใส.่......................................................................   125 
 76 ผลงานเคร่ืองประดับเข็มกลัดชดุที่ 4 และการสวมใส ่...........................................................   126 
 77 ผลงานเคร่ืองประดับจีชุ้ดที่ 4 และการสวมใส.่......................................................................   126 
 78 ผลงานเคร่ืองประดับแหวนชุดที ่5 และการสวมใส ่...............................................................   127 
 
 

 

 

 

 



1 

บทที่ 1 
 

บทน า 

 

1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว (3D Rapid Prototyping Machine)  เป็น

เครื่องจักรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ  ด้วยความสามารถใน
การผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว จ านวนมาก เป็นระเบียบแบบแผนและมีมาตรฐาน แต่เบื้องหลังของ
กระบวนการพิมพ์ต้นแบบนั้นยังมีการสูญเสียเนื้อวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปเกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วย โดย
ระหว่างที่เครื่องจักรก าลังขึ้นรูปชิ้นงานอยู่นั้น  ขณะเดียวกันก็ยังมีเนื้อวัสดุบางส่วนที่ถูกเครื่องจักร
ขจัดทิ้งไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งชิ้นงานตามรูปแบบที่ถูกก าหนดไว้ในคอมพิวเตอร์  

หากพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็วแล้ว เครื่องจักร
เป็นตัวก าหนดและแบ่งแยกสถานะของวัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการขึ้นรูป โดยก าหนดให้บางส่วนถูกขึ้นรูป
อย่างสมบูรณ์ และบางส่วนถูกขจัดทิ้งไปโดยไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ส่งผลให้มูลค่าของวัสดุ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะใหม่ที่เกิดขึ้น กล่าวคือวัสดุในส่วนที่ถูกขึ้นรูปอย่างสมบูรณ์แบบกลายเป็น
วัตถุท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น  ส่วนวัสดุที่เครื่องจักรขจัดทิ้งกลายเป็นวัตถุท่ีไม่มีมูลค่า มูลค่าทางวัตถุเหล่านี้ล้วน
เป็นไปตามกรอบแห่งกระแสค่านิยมของสังคมที่เป็นตัวก าหนดโดยให้ความส าคัญด้านมูลค่าทางวัตถุ 
ซึ่งทุกวันนี้ผู้คนส่วนมากล้วนต่างมองหาความงามและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักร จน
อาจหลงลืมและมองข้ามเบื้องหลังของกระบวนการนี้ที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นไปในช่วงเวลาเดียวกัน 
เมื่อสภาพของวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งเป็นสถานะหนึ่ง รูปแบบของความงามจึง
แปรเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน แต่หากพิจารณามองที่คุณค่าและความงามโดยแท้จริงของรูปแบบที่
ปรากฎขึ้นในตัวเศษวัสดุเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นการซ้อนทับกันของเนื้อวัสดุเป็นชั้นๆ มีเส้น
สายหยดลงมาโดยเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการไหลอย่างอิสระ ไม่ตั้งใจ เกิดเป็นความงาม
ที่เกิดขึน้โดยบังเอิญ เป็นโครงสร้างที่เกิดข้ึนจากการผลักดันของกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งเราอาจ
พบเห็นความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนี้ซุกซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบๆ กายเรา  เช่น ละอองฝนที่เกาะ
บนใบไม้ รอยแตกระแหงของดินเหนียวที่แห้ง การก่อตัวของหินงอกหินย้อย เหล่านี้ล้วนเป็นความงาม
อีกรูปแบบหนึ่งโดยมีธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์ขึ้น หากแต่ใครจะล่วงรู้ว่าในกระบวนการผลิตต้นแบบ
ด้วยเครื่องจักรนั้นจะมีความงามในรูปแบบนี้ซ่อนตัวอยู่ในมุมเล็กๆ     เป็นรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึง
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สัจจะของธรรมชาติ เป็นความงามที่ไม่มีแบบแผน ไร้ซึ่งการควบคุม โดยมีจุดเริ่มต้นอันเกิดจากการ
กระท าของเครื่องจักรและเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการพิมพ์ต้นแบบเครื่องประดับ   ในรูปแบบ
ทีเ่ป็นไปอย่างมีระบบระเบียบตามกรอบที่มนุษย์วางไว้  

 จากข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการน าวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์
ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็วมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับ โดยการน าเสนอความงามจากสภาพของ
เนื้อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิต
โดยทั่วไปที่พบเห็นและรูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุ เพ่ือสร้ างความ
ย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองหาแต่มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักร
เพียงด้านเดียว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของเศษวัสดุเหลือทิ้งที่อยู่เบื้องหลังของ
กระบวนการนี้ สอดคล้องตามหลักแนวคิด วะบิ-ซะบิ (Wabi-Sabi) ที่กล่าวถึงความงามที่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่ตั้งใจ ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแต่เป็นไปตามกระบวนการและแรงผลักดันของธรรมชาติ 1 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว  
2.2 เพ่ือค้นหาและน าเสนอความงามจากสภาพของเนื้อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจาก

การกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิตโดยทั่วไปและรูปแบบที่เกิดจาก
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุเพ่ือสร้างความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มัก
มองหาแต่มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียว 

2.3 เพ่ือสร้างสรรค์เครื่องประดับที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของเศษวัสดุที่
ซ่อนอยู่เบื้องหลังของความสูญเสียในกระบวนผลิตต้นแบบของเครื่องจักร 
 
3. ขอบเขตในการวิจัย 

3.1 ศึกษากระบวนการท างานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงสภาพของเนื้อวัสดุที่เกิดจากการกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิต
โดยทั่วไปและรูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุ 

3.1.1 ศึกษาการท างานของการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping)
ยี่ห้อ 3DSystems รุ่น ProJetCPX 3000 

3.1.2 ใช้ซอฟต์แวร์ 3DesignCAD ในการสร้างชิ้นงานสามมิติ 
 

1 เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซะบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี & นักปรัชญา, แปลจาก 
Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers, แปลโดย กรินทร์ กลิ่นขจร (กรุงเทพฯ: 
สวนเงินมีมา, 2552), 73. 
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3.2 สร้างสรรค์เครื่องประดับที่สร้างความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองแต่
มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียว  รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความงามของเศษวัสดุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของความสูญเสียในกระบวนผลิตต้นแบบของเครื่องจักร 

4. แนวทางการแก้ปัญหา 
ตารางที่ 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
4.1 ผู้คนยึดติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบจากเครื่อง 
จักรและให้ความส าคัญด้านมูลค่าทางวัตถุมาก
เกินไป 
 

ออกแบบเครื่องประดับที่แสดงออกถึงความไม่
สมบูรณ์แบบ ย้อนแย้งกับค่านิยมของคนใน
สังคมโดยน าวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการกระท า
ของเครื่องจักร มาสร้างสรรค์เป็นงาน
เครื่องประดับ สะท้อนใหเ้ห็นถึงคุณค่าของเศษ
วัสดุนั้น 

4.2 มีเศษเหลือทิ้งจากวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย
เทคนิคการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว  

น าเศษเหลือทิ้งจากวัสดุมาสร้างสรรค์งาน
เครื่องประดับที่สะท้อนในเห็นถึงคุณค่าและ
ความงามที่ซ่อนอยู่ในเศษวัสดุ 

 
5. วิธีการศึกษา 

5.1 ศึกษากระบวนการท างานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงสภาพของเนื้อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจาก
กระบวนผลิตโดยทั่วไปตามที่พบเห็นและรูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อ
วัสดุจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว โดยหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร รวมถึงข้อมูลจากสื่ออ่ืนๆ 

5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานเครื่องประดับของศิลปินและนักออกแบบจากในหนังสือ
และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

5.3 ศึกษาและทดลองหาการปรากฎตัวของเศษวัสดุ  โดยทดลองหาวัสดุส าหรับท า
หน้าที่เป็นโครงสร้างในการรองรับเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพ่ือหารูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะในการ
เปลี่ยนแปลงไปของเนื้อวัสดุ พร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงนามธรรมเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบที่
ผู้คนยึดติดให้ระบบเครื่องจักรสู่ทัศนะธาตุเชิงศิลปะ 
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5.4 ก าหนดแนวทางในการออกแบบทดลองสร้างต้นแบบจ าลองสามมิติ   โดยอ้างอิงจาก 
แบบจ าลองสามมิติ โดยอ้างอิงจากทัศนธาตุและรูปทรงที่เหมาะสมกับการรองรับเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
พร้อมเชื่อมโยงสู่การสร้างสรรค์เครื่องประดับ 
 

6. แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ล าดับขั้นตอนของการด าเนินงาน 
ตารางที่ 2 แผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา (เดือน/ปี) 
6.1 เสนอหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ มกราคม 2558 
6.2 ศึกษากระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับด้วย
เครื่องจักร เพ่ือหารูปแบบต่างๆ ที่ท าให้เกิดการสูญเสียวัสดุขึ้นรูป 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2558 

6.3 สรุปรูปแบบต่างๆ ที่ท าให้เกิดการสูญเสียวัสดุขึ้นรูปพร้อมวิเคราะห์
ข้อมูล 

กุมภาพันธ์ - เมษายน
2558 

6.4 ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานเครื่องประดับของศิลปินและ 
นักออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เมษายน - มิถุนายน 
2558 

6.5 ทดลองหาการปรากฎตัวของเศษวัสดุในรูปแบบต่างๆเพ่ือเชื่อมโยง
ในการออกแบบ 

กรกฎาคม - ตุลาคม 
2558 

6.6 สร้างสรรคง์านเครื่องประดับ พฤศจิกายน 2558 - 
กุมภาพันธ์ 2559 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สามารถน าเสนอสภาพความงามของเนื้อวัสดุที่เกิดจากกระบวนการท างานของ
เครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิตโดยทั่วไปและ
รูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุ โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์
แบบ สร้างความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองหาความสมบูรณ์แบบและให้ความส าคัญ
ด้านมูลค่าทางวัตถ ุ

7.2 ได้เครื่องประดับที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของเศษวัสดุที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังของความสูญเสียในกระบวนผลิตต้นแบบของเครื่องจักร 
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บทที่ 2 
 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. เครื่อง ProJet CPX3000 
เครื่อง ProJet CPX3000 เป็นเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ (ภาพที่ 1) ผลิตขึ้นโดย

บริษัท 3D Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เทคนิคกระบวนสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว  ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับโดยเฉพาะ มีคุณลักษณะดังตารางที่ 
3 วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเป็นขี้ผึ้ง (Wax) ที่สังเคราะห์ขึ้น สามารถน าไปเข้าสู่กระบวนการหล่อ
ได้โดยตรง  
 

 
 

 

ภาพที่ 1 เครื่อง ProJet CPX3000 และชิ้นงานต้นแบบ 
ที่มา: 3DSystems, ProJet3510CPX, accessed March 23, 2015, available from http:// 
www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-3500-cpx  
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะของเครื่อง ProJet CPX3000 
ลักษณะจ าเพาะ รายละเอียด 

1. ขนาดของเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 883 x 1420 x 1778 มิลลิเมตร 
 2. น้ าหนักของเครื่อง 254 กโิลกรัม 
 3. พ้ืนที่ในการพิมพ์ชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุด (Net Build Volume 
;xyz) 

298 x 185 x 203 มิลลิเมตร 

 4. ความละเอียดของชิ้นงานที่ดีที่สุด (Resolution) 16 ไมครอน 
 5. วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป (Build Material) VisiJet® CPX200 (สีน้ าเงิน) 
 6. วัสดุที่ใช้ในการรองรับชิ้นงาน  (Support Material) VisiJet® S200 (สีขาว) 
 7. ไฟล์งานที่รองรับได้  STL และ SLC 
 8. การรับรองมาตรฐาน CE 

 
1.1 กระบวนการท างานของเครื่อง ProJet CPX3000 

กระบวนการท างานของเครื่อง เริ่มต้นจากการป้อนไฟล์งานที่ได้จากการสร้างด้วย
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน จากนั้นเครื่องจะท าการประมวลผลและพิมพ์ชิ้นงาน
ตามรูปแบบที่ถูกเขียนไว้ โดยมีหลักการท างานแบบ Multi-Jet Modeling (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นการพ่น
ขี้ผึ้งที่หลอมเหลวด้วยหัวพิมพ์ (Print Head) จ านวนมาก กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานจะถูกพิมพ์ขึ้นที
ละชั้น ชั้นต่อชั้นไปเรื่อยๆ จนได้รูปแบบงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถสร้างความหนาของชิ้นงานใน
แต่ละชั้นได้ 16 ไมครอน 

 

 

ภาพที่ 2 หลักการท างานแบบ Multi-Jet Modeling ของเครื่อง ProJet CPX3000 
1.2 วัสดุที่ใช้กับเครื่อง ProJet CPX3000 
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วัสดุที่ใช้กับเครื่องเป็นขี้ผึ้ง ผลิตขึ้นโดยบริษัท 3D Systems บรรจุอยู่ในหลอดทรง 
กระบอกซ่ึงถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบเฉพาะกับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น วัสดุที่ใช้
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขี้ผึ้งสีน้ าเงินเป็นวัสดุที่ใช้ส าหรับขึ้นชิ้นงานจริง (Build Material) และข้ีผึ้ง
สีขาวท าหน้าที่เป็นตัวรองรับชิ้นงาน (Support Material) โดยมีคุณลักษณะดังตารางที่ 4 เมื่อ
เครื่องพิมพ์ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงน าชิ้นงานออกจากถาดที่ความร้อนประมาณ 50-60 องศา
เซลเซียส จากนั้นน าชิ้นงานเข้าสู่กระบวนละลายขี้ผึ้งสีขาว (Remove Support) ด้วย ISO Propyl 
Alcohol (2-Propanal) และ Polypropylene Glycol (PPG-425) ในอัตราส่วน 2:1 ที่อุณหภูมิ 
40-45 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้ขี้ผึ้งสีขาวละลายออกจากข้ีผึ้งสีน้ าเงิน จากนั้นจึงน าขี้ผึ้งสีน้ าเงินเข้า
สู่กระบวนการหล่อต่อไป1 (ภาพที่ 3 และ 4) 

 
 

                           
 

ภาพที่ 3 กระบวนการ Remove Support (Post Processing) 
(ก)  การน าชิ้นงานออกจากถาดที่ความร้อนประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส 
(ข) การน าชิ้นงานแช่ด้วย ISO Propyl Alcohol (2-Propanal) และ PPG-425 
(ค) ลักษณะของชิ้นงาน (ขี้ผึ้งสีน้ าเงิน) เมื่อละลายขี้ผึ้งสีขาวออกเรียบร้อยแล้ว 

ที่มา: 3DSystems, “ProJetCPX3000 Post Processing” (เอกสารประกอบการสาธิตกระบวนการ 
Post Processing 3D Systems Company, 2552), 6-7. 

 

                                           
1 สัมภาษณ์ น้ าฝน ภู่ช านาญ, Application Engineer บริษัท คอมกราฟ จ ากัด, 24 

มีนาคม 2558. 

(ก)                      (ข)                                    

(ค)  

(ข)  
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ภาพที่ 4 ชิ้นงานต้นแบบโลหะ (ซ้าย)  ชิ้นงานต้นแบบขี้ผึ้งสีน้ าเงิน (ขวา) 
ที่มา: 3DSystems, ProJet3510CPX, accessed March 23, 2015, available from http:// 
www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-3500-cpx 

 

ตารางที่ 4 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้กับเครื่อง ProJet CPX3000 
รายละเอียด วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป วัสดุที่ใช้ในการรองรับช้ินงาน 

ชื่อทางการค้า VisiJet® CPX200 VisiJet® S200 
สี น้ าเงิน ขาว 
สถานะทางกายภาพ ของแข็ง ของแข็ง 
ส่วนประกอบ Hydroxylated wax Paraffin 
จุดหลอมเหลว 60-70 องศาเซลเซียส 40-45 องศาเซลเซียส 
ผลกระทบต่อสุขภาพ ตา: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ

ดวงตา ซึ่งอาจท าให้ระคายเคือง 
ผิวหนัง: เมื่อขี้ผึ้งถูกความร้อนจะ
ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ผิวหนัง 
การสูดดม: เกิดการระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ 

ตา: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
ดวงตา ซึ่งอาจท าให้ระคายเคือง 
ผิวหนัง: เมื่อขี้ผึ้งถูกความร้อนจะ
ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ผิวหนัง 
การสูดดม: เกิดการระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ที่มา: 3DSystems company, “Material Safety Data Sheet CPX200” (เอกสารประกอบการใช้
งานเครื่อง ProJetCPX 3D Systems Company, 2015), 1-5. 
   : 3DSystems company, “Material Safety Data Sheet S200” (เอกสารประกอบการใช้งาน
เครื่อง ProJetCPX 3D Systems Company, 2015), 1-5. 
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2. รูปแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากเครื่อง ProJet CPX3000 
รูปแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากเครื่ องจักร แบ่งออกเป็น 3 

รูปแบบหลัก ได้แก่  กระบวนการปรับตั้ งค่า เครื่องให้ เข้าสู่ สภาวะมาตรฐาน (Calibration) 
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และความผิดพลาดในกระบวนการผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5 รูปแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุ 
รูปแบบกระบวนการ รายละเอียด โอกาส

สูญเสีย  
สภาพของเนื้อวัสดุ 

1.กระบวนการ
ปรับตั้งค่าเครื่องให้
เข้าสู่สภาวะ
มาตรฐาน 
(Calibration) 

เกิดวัสดุทีม่ีลักษณะเป็นแผ่น
บางๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
กระบวนการนี้จะท าในกรณีที่มี
การเปลี่ยนอะไหล่ในระบบพิมพ์
ชิ้นงาน 

10% 

 
2. กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 

2.1 แท่งที่ท าหน้าที่
เป็นตัวตรวจสอบ
ความไมส่มบูรณ์ของ
ชิ้นงานในขณะพิมพ์ 

เกิดข้ึนเมื่อป้อนไฟล์งาน
นามสกุล STL เท่านั้น มีลักษณะ
เป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา
ประมาณ 5 มิลลิเมตร  

50% 

 
2.2 การปาดส่วนเกิน
ของเนื้อวัสดุทิ้งใน
ขณะที่เครื่องก าลัง
พิมพ์ชิ้นงาน 

เกิดข้ึนในขณะที่เครื่องพิมพ์
ชิ้นงาน เนื้อวัสดุจะไหลลงมาทับ
ถมกันในช่องถังขยะภายใน
ตัวเครื่อง 

100% 
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ตารางที่ 5 รูปแบบกระบวนการที่ก่อให้เกิดความสูญเสียของวัสดุ (ต่อ) 
รูปแบบกระบวนการ รายละเอียด โอกาส

สูญเสีย 
สภาพของเนื้อวัสดุ 

3. ความผิดพลาดในการผลิต 

3.1 ความบกพร่อง
จากไฟล์งาน 

ผิวของชิ้นงานไม่เรียบ อาจมี
วัสดุที่เป็นตัวรองรับ (Support) 
เกิดขึ้นในบริเวณที่ไฟล์มีปัญหา 
หรือเกิดความไม่สมบูรณ์ในตัว
ชิ้นงาน 

25% 

 
3.2 ความบกพร่อง
จากอุปกรณ์ภายใน
เครื่องจักร 

ผิวของชิ้นงานจะไม่เรียบเนียน 
มีลักษณะฝุ่นฟุ้งมาเกาะที่ถาด
รองชิ้นงาน เกิดความไม่สมบูรณ์
ในตัวชิ้นงาน 

10% 

 
3.3 หลอดวัสดุช ารุด หลอดจะถูกทิ้งลงในช่องถังขยะ

ของตัวเครื่อง เนื้อวัสดุจะไหล
ออกมานอกหลอดที่บรรจุ 

25% 

 

ที่มา: สัมภาษณ์ วัชรากร ทองแพ, Service Engineer บริษัท คอมกราฟ จ ากัด, 24 มีนาคม 2558. 
จากตารางที่ 5 พบว่า กระบวนการปาดส่วนเกินของเนื้อวัสดุทิ้งในขณะที่เครื่องก าลัง

พิมพ์ชิ้นงานอยู่นั้นมีโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียของวัสดุมากที่สุด มีโอกาสในการน าไปสร้างสรรค์
ผลงานได้มากที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือบังคับให้เกิดรูปแบบได้ตาม
ต้องการ โดยเศษวัสดุนั้นจะถูกหลอมเหลวไหลหยดลงมาทับถมกัน แสดงออกให้เห็นถึงความงามที่
ซ่อนอยู่ในเศษวัสดุจากกระบวนการนี้อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นความงามที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ  
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2.1 กระบวนการปาดส่วนเกินของเนื้อวัสดุ 
กระบวนการปาดส่วนเกินของเนื้อวัสดุเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เครื่องจักร

ก าลังพิมพ์ชิ้นงาน โดยขณะที่หัวพิมพ์พ่นเนื้อข้ีผึ้งลงบนถาดรองชิ้นงานแต่ละครั้ง จะมีลูกกลิ้งท าหน้าที่
เป็นตัวปาดเนื้อข้ีผึ้งส่วนเกินทิ้งไป เพื่อให้บนถาดรองชิ้นงานเหลือเนื้อขี้ผึ้งที่ความหนา 16 ไมครอนต่อ
ชั้น (ภาพที่ 2 และ 5) โดยกระบวนนี้จะถูกท าซ้ าไปเรื่อยๆ ทีละชั้น จนได้รูปแบบงานที่สมบูรณ์ตามที่
ได้ออกแบบไว้   

 

 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการปาดส่วนเกินของเนื้อวัสดุ 
 

เศษเนื้อข้ีผึ้งส่วนเกินที่ถูกลูกกลิ้งปาดทิ้งจะไหลลงไปยังช่องเก็บเศษวัสดุด้านล่างของ
ตัวเครื่อง โดยช่องเก็บเศษวัสดุจะอยู่บริเวณตอนล่างของเครื่อง แบ่งออกเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเก็บ
หลอดและวัสดุเหลือทิ้งประเภท Support Material (ด้านซ้าย)  ช่องเก็บเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจาก
การปาดของลูกกลิ้ง (ตรงกลาง)  และช่องเก็บหลอดและวัสดุเหลือทิ้งประเภท Build Material 
(ด้านขวา)  ดังภาพที่ 6  ซึ่งในส่วนของช่องท่ีเก็บเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการปาดของลูกกลิ้งนั้น มี
ขนาด 3 x 20 x 19 เซนติเมตร  (กว้าง x ยาว x สูง) ลักษณะเป็นช่องว่าง มีโครงเหล็กวางไว้ส าหรับ
เป็นตัวยึด เพ่ือน าถุงพลาสติกเข้ามาเป็นภาชนะในการรองรับเศษวัสดุ (ขี้ผึ้งหลอมเหลว) ดังภาพที่ 7 
และ 8  โดยปริมาณของเศษวัสดุที่ไหลลงมานั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์ชิ้นงานในแต่ละครั้ง 
กล่าวคือ เมื่อพิมพ์ชิ้นงานจ านวนน้อยชิ้น ปริมาณของเศษวัสดุจะน้อยตามไปด้วย 
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ภาพที่ 6 ช่องเก็บเศษวัสดุของเครื่อง ProJet CPX3000 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ช่องเก็บเศษวัสดุเหลือทิ้งท่ีเกิดจากการปาดของลูกกลิ้ง 
 

 

ช่องเก็บหลอดและวัสดุเหลือท้ิง
ประเภท Support Material 

ช่องเก็บเศษวัสดุเหลือท้ิงท่ีเกิด
จากการปาดของลูกกลิ้ง 

ช่องเก็บหลอดและวัสดุเหลือท้ิง
ประเภท Build Material 
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ภาพที่ 8 เศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการปาดของลูกกลิ้ง 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 ตัวอย่างผลงานของศิลปิน 
      3.1.1 เครื่องประดับแหวน Screw Ring ผลงานของ Karl Fritsch ศิลปิน ไดน้ า

ตะปูที่เหลือใช้จากการสร้างบ้านมาประกอบเป็นผลงาน (ภาพที ่ 9)  ซึ่งนอกจากจะเป็นการน าเศษ
วัสดุเหลือทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแล้ว  สิ่งที่ศิลปินเสนออีกมุมหนึ่งคือความงามของคราบสนิมของ
ตะปูซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของกาลเวลา รวมถึงการน ามาประกอบกับแหวน
ที่ท าด้วยโลหะเงิน ซึ่งเป็นความตั้งใจในการเลือกใช้วัสดุของศิลปินที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดในด้าน
คุณค่าของวัสดุที่มีความเท่าเทียมกัน  
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ภาพที่ 9 Screw Ring ผลงานของ Karl Fritsch 
ที่มา: Susan Cohn, ed. Unexpected Pleasures: The Art and Design  of 
Contemporary Jewellery (New York: Rizzoli International Publications, 2012), 54-55. 
 

3.1.2 เครื่องประดับแหวน ผลงานของ Karl Fritsch โดยศิลปินได้น าอัญมณีมรกตที่
ถูกคัดทิ้งมาสร้างสรรค์เข้ากับตัวเรือนทองที่ตั้งใจท าให้รูปทรงบิดเบี้ยว ก่อให้เกิดเครื่องประดับรูปแบบ
ใหม่ (ภาพที่ 10)  ซึ่งเป็นการท้าทายความคิดในด้านคุณค่าและความงามของเครื่องประดับว่าแท้จริง
แล้ว สิ่งนี้ยังคงมีคุณค่าหรือความงามอยู่หรือไม่ 

 

 
 

ภาพที่ 10 เครื่องประดับแหวนผลงานของ Karl Fritsch 
ที่มา: Karl Fritsch, เครื่องประดับผลงานของ Karl Fritsch, accessed March 26, 2015, 
available from http://www.apparat.be/karl-fritsh 
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3.1.3 เครื่องประดับเข็มกลัด Twin #2 2009 ผลงานของ Manuel Vilhena วิธี การ
สร้างงานของศิลปินคือการเก็บสะสมวัตถุท่ีได้จากการเดินทางผ่านไปตามสถานที่ต่างๆ และน าวัตถุ
นั้นๆ มาประกอบเป็นเครื่องประดับ (ภาพที่ 11)  วัตถุหรือสิ่งของทุกชิ้นล้วนมีที่มาของประวัติศาสตร์
และมีคุณค่าในความทรงจ า ความงดงามไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ตาเห็น แต่เกิดข้ึนในใจเมื่อได้สัมผัส
เรื่องราวที่มาของวัตถุแต่ละชิ้น  นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานคือ ศิลปินน าของไม่มี
ค่ามาประกอบร่วมกับของมีค่า กล่าวคือ มีการใช้เหล็ก เชือกและทองค าอยู่ในงานเดียวกัน สะท้อนให้
เห็นแนวคิดของศิลปินที่ให้คุณค่าของวัสดุนั้นมีความเท่าเทียมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 11 Twin #2 2009 ผลงานของ Manuel Vilhena  
ที่มา: Manuel Vilhena, Twin #2 2009, accessed March 26, 2015, available from http:// 
manuelvilhena.com/works-1?pic=23 

 
3.1.4 เครื่องประดับสร้อยคอ ผลงานของ Lisa Walker ศิลปินได้น าขยะในที่ท างาน

ของตนเองมาสร้างสรรค์รวมกับโลหะเงิน โดยมีกาวและเส้นด้ายรวมอยู่ด้วย (ภาพที่ 12)  โดยศิลปินมี
แนวคิดต่อการค้นหาความหมายของค าว่าเครื่องประดับ ซึ่งเป็นเหมือนงานศิลปะหรือเป็นวัตถุทางงาน
ศิลปะ การน าขยะเหล่านี้มาสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของเครื่องประดับที่ ไม่สามารถผลิต
ชิ้นงานซ้ าได้ เป็นผลงานมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเวลา เหตุการณ์และภาวะที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 12 เครื่องประดับสร้อยคอผลงานของ Lisa Walker 
ที่มา: Lisa Walker, Object space, accessed March 26, 2015, available from http:// www. 
objectspace.org.nz/Exhibitions/Detail/Lisa+Walker 
 

3.1.5 เครื่องประดับเข็มกลัด Cracked up ผลงานของ John Iversen เครื่อง 
ประดับเข็มกลัด Cracked up ท าจากโลหะเงินและทอง (ภาพที่ 13) ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจาก
การพบเห็นสิ่งที่แตก เป็นการท าลายรูปทรงของวัตถุในรูปแบบเรขาคณิตเดิมๆ เพ่ือแปรสภาพให้เกิด
รูปแบบใหม่ เช่น แก้วแตก เปรียบเสมือนการท าสิ่งที่เคยแข็งแกร่งให้อ่อนแอลง แล้วน าผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนคือเศษชิ้นส่วนที่แตกมาเป็นรูปแบบไปสู่งานเครื่องประดับ แนวคิดของศิลปินสะท้อนให้เห็นถึง
การมองทุกอย่างด้วยความลึกซ้ึง สภาพของวัตถุที่ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไปอาจซ่อนคุณค่าและเกิดเป็น
ความงามในรูปแบบใหม่ 
 

 

ภาพที่ 13 Cracked up ผลงานของ John Iversen 
ที่มา: Susan Cohn, ed. Unexpected Pleasures: The Art and Design of Contemporary 
Jewellery (New York: Rizzoli International Publications, 2012), 44,164. 



17 

 

3.1.6 เครื่องประดับแหวน ผลงานของ Julian Komosa ศิลปินได้ทดลองการหล่อใน
แม่พิมพ์ไม้ (ภาพที่ 14) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพียงแต่สร้างกรอบของความเป็น
เครื่องประดับแหวนขึ้นมา โดยใช้แม่พิมพ์ไม้สองส่วนเป็นตัวก าหนดรูปแบบคร่าวๆ และปล่อยให้โลหะ
หลอมเหลวไหลเข้าไปในแม่พิมพ์ ผลงานนี้สะท้อนให้เห็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากความไม่
ตั้งใจ  
 

 
 

ภาพที่ 14  แหวนที่หล่อในแม่พิมพ์ไม้ 
ที่มา: Julian Komosa, Rings (Casting in wood), accessed March 26, 2015, available from 
https://www.behance.net/gallery/19143803/Rings-%28casting-in-wood%292  
 

     3.1.7 เครื่องประดับ Droppings Collection ผลงานของ Jung Eeeun ศิลปิน
ได้รับแรงบันดาลใจจากการหลอมละลายและการหยดของเทียนไข ซึ่งศิลปินมองว่าเป็นความงามอีก
รูปแบบหนึ่ง จึงน ามาถ่ายทอดสู่ผลงานเครื่องประดับ  (ภาพที่ 15)  โดยความงามที่เกิดจากการหยด
ของเทียนไขนั้น เป็นความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไร้การควบคุมหรือไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตาม



18 

 

รูปแบบที่เราต้องการได้ สะท้อนให้เห็นถึงความงามอันเกิดขึ้นจากสภาวะและแรงโน้มถ่วงของโลก 
รวมถึงแฝงไปด้วยสภาวะของห้วงเวลา ณ ขณะที่เกิดหยดขี้ผึ้งขึ้นมา 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 15  เครื่องประดับจี้ แหวนและต่างหู ผลงานของ Jung Eeeun 
ที่มา: Jung Eeeun, Droppings Collection, accessed March 25, 2015, available from 
http://www.jungeeeun.com/droppings.html 

 

3.1.8 ผลงาน 366 (Emily Dickinson’s Miraculous Year) ของ Spencer Finch 
ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของ Emily Dickinson ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอ 
โดยเธอสามารถแต่งบทกวีได้ 366 บท ภายในเวลา 365 วัน ศิลปินจึงน าเนื้อหาในบทกวีทั้ง 366 บท
นั้นมาสร้างเป็นผลงานศิลปะแบบ Installation (ภาพที่ 16) ด้วยการน าเทียนทั้งหมด 366  เล่ม มา
จัดวางเรียงกัน และจุดไฟขึ้นวันละเล่ม ซึ่งเทียนแต่ละเล่มจะใช้เวลาในการละลายหมดภายใน 24 
ชั่วโมงหรือ 1 วัน โดยศิลปินเลือกใช้สีของเทียนเป็นสื่อในการแสดงอารมณ์ท่ีเกิดจากการตีความใน
เนื้อหาของบทกวีแต่ละบท รูปแบบของผลงานแสดงออกถึงการท าลายความเป็นรูปแบบดั้งเดิมของ
เทียน เมื่อเทียนถูกแปรสภาพให้หลอมเหลวความงามในรูปแบบใหม่จึงปรากฎตัวขึ้น 
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ภาพที่ 16  ผลงาน 366 (Emily Dickinson’s Miraculous Year) ของ Spencer Finch 
ที่มา: Spencer Finch, 366 Melting Candles are a Tribute Emily Dickinson's Poems, 
accessed April 15, 2015, available from http://www.mymodernmet.com/profiles/ 
blogs/spencer -finch-366-emily-dickinson-s-miraculous-year 

 
3.1.9 ผลงาน Drip Painting ของ Jackson Pollock ศิลปินน าเสนอแนวคิดในการ

เปิดใจรับศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการไม่ควบคุม เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้าน ขัดแย้งกับ
ศิลปะท่ีเป็นไปตามระเบียบแบบแผนตามท่ีเคยเป็น หลุดจากความมีเหตุมีผล นอกกรอบ ด้วยการน าสี
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น้ ามาหยดลงบนผืนผ้าใบ (ภาพที่ 17) โดยมีรูปถ่ายเป็นตัวเล่าเรื่องราว สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่
ศิลปินก าลังสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการแสดงออกทางอากัปกริยาและอารมณ์ร่วมของศิลปินอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 17 ผลงาน Drip Painting ของ Jackson Pollock 
ที่มา: Jackson Pollock, artsnap, accessed April 15, 2015, available from http://artsnap. 
org/issue-6-3-cool-things-you-might-not-know-about-jackson-pollocks-action-paintings 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดดังข้างต้นที่กล่าวมา ศิลปินทุกท่านได้ถ่ายทอดสิ่งที่
เหมือนกันคือการน าเสนอมุมมองของความงามที่เรียกว่าความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ตรงไปตาม
ระเบียบแผน ความงามที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ไร้การควบคุม ซึ่งตรงกับแนวคิดปรัชญา วะบิ-ซะบิ 
กล่าวคือ เครื่องประดับแหวน Screw Ring ผลงานของ Karl Fritsch เป็นการน าเสนอมุมมองความ
งามของคราบสนิมที่เกิดจากการกระท าของธรรมชาติ   เครื่องประดับแหวนของ Karl Fritsch  ที่น า 
อัญมณีที่มีต าหนิมาใช้เป็นการมองเห็นถึงคุณค่าความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ เครื่องประดับเข็มกลัด 
Twin #2 2009 ผลงานของ Manuel Vilhena และเครื่องประดับสร้อยคอผลงานของ Lisa Walker 
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เป็นการน าเสนอแนวคิดในด้านคุณค่าที่เท่าเทียมกันของวัสดุทั้งปวง ทุกอย่างล้วนสามารถน ามา
สร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับได้ เครื่องประดับเข็มกลัด Cracked up ผลงานของ John Iversen และ 
ผลงาน 366 (Emily Dickinson’s Miraculous Year) ของ Spencer Finch สะท้อนให้เห็นถึงความ
งามที่ปรากฎตัวขึ้นเมื่อวัตถุถูกแปรสภาพไป คุณค่าในตัววัตถุไม่อาจถูกท าลายลงแม้มูลค่าของวัตถุ
ดั้งเดิมจะสูญหายไป เครื่องประดับแหวน ผลงานของ Julian Komosa เครื่องประดับ Droppings 
Collection ผลงานของ Jung Eeeun รวมถึงผลงาน Drip Painting ของ Jackson Pollock เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไร้การบังคับหรือควบคุมในรูปแบบ 

วะบิ-ซะบิ เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความไม่สมบูรณ์แบบ (Imperfect)  เป็นความงามตาม
ทัศนะของพุทธศาสนานิกายเซน  และเป็นหัวใจแห่งคุณค่าทางสุนทรียภาพของญี่ปุ่น  วะบิ -ซะบิ คือ 
ความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทนถาวรและไม่เสร็จสมบูรณ์ ชี้ให้เห็นถึงความงามของ
สรรพสิ่งที่ไม่ยึดติดตามระเบียบแบบแผน เป็นความงามของสรรพสิ่งที่สงบเสงี่ยมและอ่อนน้อม  
 ค าว่า “วะบิ” และ “ซะบิ” แต่เดิมนั้นเป็นค าที่มีความหมายต่างกัน โดยค าว่า “วะบิ” 
หมายถึง ความทนทุกข์ของการใช้ชีวิตเพียงล าพัง ความซึมเศร้า ส่วนค าว่า “ซะบิ” หมายถึง เย็น เอน
เอียง ร่วงโรย ต่อมาความหมายของสองค านี้เริ่มเปลี่ยนไปในเชิงของคุณค่าทางสุนทรียภาพ2  ปัจจุบัน 
“วะบิ-ซะบิ” ได้กลายเป็นค าที่ใช้เรียกรวมกัน ซึ่งกล่าวถึงแบบแผนแห่งสุนทรียภาพโดยมีหลักแนวคิด
ที่ว่า สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนไม่คงทน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีอันต้องเสื่อมสลายไป วะบิ -ซะบิ ชี้ให้เห็นถึง
คุณค่าและความงามของความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่จีรังของชีวิต น้อมรับธรรมชาติอย่างเคารพ  

วัตถุแห่งวะบิ-ซะบินั้นมีค่าเท่าเทียมกัน เพชร พลอย ทองค า ล้วนแต่เป็นวัตถุที่สังคมตกลง
ยอมรับกันว่าเป็นวัตถุมีค่า  โดยแท้จริงแล้ววะบิ-ซะบิชี้ให้เห็นว่าวัตถุทั้งปวงมีค่าเท่ากันหมด วัตถุแต่
ละชนิดล้วนมีคุณค่าในตัวเอง ควรตระหนักถึงคุณค่าท่ีแท้จริงภายในวัตถุนั้นและเมินเฉยต่อความสูงต่ า
ของมูลค่าทางวัตถุ สิ่งของวะบิ-ซะบิ คือการสื่อแสดงความหมายของห้วงเวลานั้น อาจเกิดจากการ
กระท าของลมฟ้าอากาศ หรือการกระท าของมนุษย์ เช่น การเกิดคราบสนิม รอยเปื้อน รอยแตก การ
สึกกร่อนต่างๆ ตัวอย่างดังเช่น รอยแตกของดิน (ภาพที่ 18) แสดงออกถึงความเป็นไปของธรรมชาติ 
ถ้วยชามที่บิวเบี้ยว (ภาพที่ 19) แสดงออกถึงความไม่สมบูรณ์แบบ ใบไม้เหี่ยวแห้ง (ภาพที่ 20) แสดง
ให้เห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต ความงามอย่างวะบิ-ซะบิ เป็นความงามที่ไม่ยึดติดตามระเบียบ

                                           
2 เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซะบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี & นักปรัชญา, แปลจาก 

Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers, แปลโดย กรินทร์ กลิ่นขจร (กรุงเทพฯ: 
สวนเงินมีมา, 2552), 23, 37-38. 
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แบบแผน สิ่งนั้นอาจแสดงให้เห็นถึงผลพวงจากการยอมปล่อยให้สิ่งต่างๆ เกิดข้ึนด้วยความบังเอิญหรือ
ไม่ได้ตั้งใจ 

 
 

ภาพที่ 18  ดินแตกระแหง  
ที่มา: Tim Girvin, The age of beauty wabi sabi, accessed March 26, 2015, available 
from http://www.girvin.com/blog/?p=6985 

 

 
 

ภาพที่ 19 ถ้วยชาที่บิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์แบบ 
ที่มา: Sam Page, Japanese aesthetic of Wabi-sabi tea cups, accessed April 15, 2015, 
available from https://www.pinterest.com/source/mindfulness-buddhism-yoga.net 
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ภาพที่ 20 ใบไม้เหี่ยวแห้งผุพัง 
 

3.2 การวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ผลงาน 
 แนวคิดในการน าเศษวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับแหวน Screw 

Ring ผลงานของ Karl Fritsch เป็นการน าเสนอความงามของคราบสนิมตะปู ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวน
ทางธรรมชาติ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าอันเท่าเทียมกันของวัสดุทุกประเภท 
ซึ่งแนวคิดที่กล่าวมานั้นตรงตามแนวความคิดในการสร้างผลงานของข้าพเจ้า แตกต่างกันที่ประเภท
วัสดุหลักที่ใช้น าเสนอคือขี้ผึ้งที่ใช้กับเครื่องจักร โดยน าเสนอความงามจากเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งที่ไหลของ
หยดเป็นเส้นสายและซ้อนทับกัน  

เครื่องประดับแหวนจากเศษอัญมณีมรกต ผลงานของ Karl Fritsch มีแนวคิดใน
การน าเศษวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ที่เหมือนกัน รวมถึงเป็นการท้าทายความคิดในด้านคุณค่าและ
ความงามของเครื่องประดับชิ้นนั้น โดยมีแนวทางที่ต่างกันกับผลงานข้าพเจ้าในเรื่องวัสดุที่ใช้น าเสนอ
เช่นเดียวกับเครื่องประดับแหวน Screw Ring 

เครื่องประดับเข็มกลัด Twin #2 2009 ผลงานของ Manuel Vilhena มี
แนวความคิดที่ตรงกันกับผลงานของข้าพเจ้าในการมองเห็นคุณค่าของวัสดุทุกประเภทเท่าเทียมกัน 
แตกต่างกันที่การน าเสนอทางด้านคุณค่าทางวัตถุ ซึ่งศิลปินถ่ายทอดให้เห็นความงามในรูปแบบที่ไม่
สามารถมองเห็นด้วยตา แต่เป็นสุนทรียะที่รับรู้ได้ด้วยใจ เป็นความทรงจ าที่เกิดจากประสบการณ์ที่
ได้รับโดยตรงกับวัตถุ แต่ผลงานของข้าพเจ้าถ่ายทอดด้านคุณค่าด้วยการน าเสนอสุนทรียะที่สัมผัสได้
ด้วยตาและปรากฎขึ้นในรูปแบบของการขจัดทิ้ง โดยการกระท าของเครื่องจักร 

เครื่องประดับสร้อยคอ ผลงานของ Lisa Walker มีแนวคิดที่สอดคล้องกับผลงาน
ข้าพเจ้าที่น าขยะมาสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของเครื่องประดับที่ ไม่สามารถผลิตชิ้นงานซ้ า
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ได้ แสดงออกถึงเวลาและสภาวะที่เกิดขึ้น แต่มีความแตกต่างกันที่ประเภทวัสดุที่ใช้และมุมมองการ
น าเสนอโดยศิลปินมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นวัตถุทางศิลปะได้ แต่ผลงานของข้าพเจ้าเกิดจาก
แรงบันดาลใจจากสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติผ่านทางกระบวนการผลิตของเครื่องจักร 

เครื่องประดับเข็มกลัด Cracked up ผลงานของ John Iversen มีแนวคิดที่ตรงกัน
ในเรื่องการพิจารณามองวัตถุให้ลึกซ้ึง รูปแบบของวัตถุดั้งเดิมจะถูกแปรสภาพไปก่อให้เกิดความงามใน
รูปแบบใหม่ขึ้น แตกต่างกันที่รูปแบบของวัตถุที่ถูกแปรสภาพ โดยผลงานของศิลปินเป็นการน าเสนอ
รูปแบบที่มีของแข็งเป็นตัวตั้งต้นและถูกท าให้แตกลง ในส่วนผลงานของข้าพเจ้าคือน าเสนอรูปแบบ
ของวัตถุท่ีอยู่ในสภาพที่ถูกท าให้หลอมละลาย 

เครื่องประดับแหวน ผลงานของ Julian Komosa มีแนวคิดที่เหมือนกันในเรื่อง
การถ่ายทอดความงามที่เกิดจากกระบวนการที่ไร้การควบคุม เป็นความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
แตกต่างกันที่เรื่องราวและรูปแบบในการน าเสนอโดยผลงานของ Julian Komosa เสนอรูปแบบ
กระบวนการหล่อเครื่องประดับด้วยแม่พิมพ์ไม้ แต่ผลงานของข้าพเจ้าน าเสนอรูปแบบของความ
สูญเสียและการแปรสภาพของเนื้อวัสดุในกระบวนการผลิตต้นแบบด้วยเครื่องจักร 

เครื่องประดับ Droppings Collection ผลงานของ Jung Eeeun มีแนวคิดที่
เหมือนกันในการน าเสนอความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากขี้ผึ้งที่หลอมละลาย แตกต่างกันที่ที่มาของ
กระบวนการโดยผลงานของ Jung Eeeun ได้น าเสนอความงามจากหยดขี้ผึ้งจากเทียนไขน ามา
ถ่ายทอดเป็นเครื่องประดับ ส่วนผลงานของข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากกระบวนการในการขึ้นรูปของ
เครื่องจักรที่ทิ้งเศษขี้ผึ้งซึ่งต้องการถ่ายทอดคุณค่าของเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งที่ทุกคนมองข้ามไป รวมถึง
แสดงออกถึงความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองหาความสมบูรณ์แบบและให้
ความส าคัญด้านมูลค่าทางวัตถุ  

ผลงาน 366 (Emily Dickinson’s Miraculous Year) ของ Spencer Finch มี
การน าเสนอความงามที่เกิดจากการหลอมละลายของขี้ผึ้งเหมือนกัน ความงามในรูปแบบใหม่ปรากฎ
ตัวขึ้นเมื่อวัตถุดั้งเดิมถูกแปรสภาพไป แตกต่างกันที่เรื่องราวและที่มาของแรงบันดาลใจรวมถึงรูปแบบ
ของผลงาน โดยศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีและน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม ใน
รูปแบบ Installation ส่วนผลงานของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการสูญเสียของเนื้อวัสดุที่เกิด
จากกระบวนการผลิตต้นแบบของเครื่องจักรและน าเสนอผลงานในรูปแบบของเครื่องประดับ 

ผลงาน Drip Painting ของ Jackson Pollock มีแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอ
ผลงานที่ไร้การควบคุมเหมือนกัน เป็นความงามที่ เกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ งที่ฉีกออกไปกรอบ
แนวความคิดเดิมๆ ที่อยู่ในระเบียบแบบแผน แตกต่างกันที่กระบวนการและรูปแบบการน าเสนอที่
ศิลปินใช้การหยดสีน้ าลงบนผืนผ้าใบน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมที่ถ่ายทอดอากัปกริยาและอารมณ์

https://www.behance.net/juliankomosa
https://www.behance.net/juliankomosa
https://www.behance.net/juliankomosa
https://www.behance.net/juliankomosa
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ร่วมของศิลปิน ณ ขณะที่ก าลังสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนผลงานของข้าพเจ้าเป็นการน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้องกับความสูญเสียที่แฝงไปด้วยความงามที่ซ่อนตัวอยู่ในกระบวนการผลิตต้นแบบด้วย
เครื่องจักรและน าผลงานด้วยรูปแบบเครื่องประดับ 

สรุปแนวความคิดของผลงานข้าพเจ้า เป็นการน าเสนอความงามจากสภาพของเนื้อ
วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิตโดยทั่วไป
ตามที่พบเห็นและรูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุผ่านผลงาน
เครื่องประดับ เพ่ือสร้างความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองหาแต่มูลค่าและความ
สมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของ
เศษวัสดุที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสูญเสียนี้ด้วย สอดคล้องตามหลักแนวคิด วะบิ-ซะบิ ที่กล่าวถึงความ
งามท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญอย่างไม่ได้ตั้งใจ 

การน าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสร้างต้นแบบด้วยเครื่องจักรมาสร้างสรรค์
เป็นงานเครื่องประดับ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความงามที่ซ่อนตัวอยู่ในการผลิตต้นแบบด้วย
เครื่องจักร ซึ่งแม้วัสดุนั้นจะถูกแปรสภาพด้วยการกระท าของเครื่องจักรและคนส่วนใหญ่มองว่าเป็น
ขยะที่ไร้มูลค่าก็ตาม แต่การถูกแปรสภาพนั้นเองได้ก่อให้เกิดความงามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความงาม
ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไร้การควบคุม เป็นไปโดยกระบวนการทางธรรมชาติ น าไปสู่การทดลองค้นหา
รูปแบบการปรากฎตัวของเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนี้ต่อไป  
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการท างานของเครื่องพิมพ์สามมิติ ProJet 
CPX3000 พบว่ากระบวนการในการปาดส่วนเกินของเนื้อวัสดุทิ้งในขณะที่เครื่องก าลังพิมพ์ชิ้นงานอยู่
นั้น มีโอกาสเกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุได้มากที่สุด โดยเนื้อวัสดุเหลือทิ้งมีลักษณะเป็นขี้ผึ้งหลอมเหลว 
หยดลงในช่องเก็บเศษวัสดุที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง ซึ่ง ในการทดลองค้นหารูปแบบการปรากฎตัว
ของเศษวัสดุเหลือทิ้งนั้น เริ่มต้นจากการทดลองวัสดุ ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ 

 
1. การทดลองวัสดุ 

1.1 การทดลองวัสดุและวิธีการใช้งานเครื่อง ProJet CPX3000 
การทดลองหาวัสดุที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับเนื้อวัสดุเหลือทิ้ง (ขี้ผึ้งหลอมเหลว) วัสดุ

ที่น ามาทดลองได้แก่ โลหะ (ลวด) เชือก ไม้ เอ็น พลาสติก และข้ีผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูป โดยมีการทดลอง
พร้อมกับการใช้งานเครื่อง ProJet CPX3000 ซึ่งมีข้ันตอนตามตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 6 การทดลองวัสดุและวิธีการใช้งานเครื่อง ProJet CPX3000 
ขั้นตอนที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 

1 กดปุ่มเปิดเครื่อง ProJet CPX3000 ที่บริเวณด้านหลัง
ตัวเครื่อง  
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ตารางที่ 6 การทดลองวัสดุและวิธีการใช้งานเครื่อง ProJet CPX3000 (ต่อ) 
ขั้นตอนที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 

2 น าถาดรองชิ้นงานวางบนแท่นพิมพ์ภายในเครื่อง 

 
3 เปิดช่องเก็บเศษวัสดุที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง เพ่ือท า

การติดตั้งวัสดุที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับหยดขี้ผึ้งเหลว 

 
4 น าวัสดุวางในช่องกลาง ซึ่งมีถุงพลาสติกยึดด้วยโครง

เหล็กเป็นภาชนะในการรองรับ  

 
5 ปิดช่องเก็บเศษวัสดุให้เรียบร้อย 
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ตารางที่ 6 การทดลองวัสดุและวิธีการใช้งานเครื่อง ProJet CPX3000 (ต่อ) 
ขัน้ตอนที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
6 ท าการสั่งพิมพ์ชิ้นงานตามปกติ โดยเข้าไปที่โปรแกรม 

Client Manager ในคอมพิวเตอร์ 

 
7 จัดวางไฟล์งาน และกดปุ่ม Submit เพ่ือท าการสั่งพิมพ์

ชิ้นงาน 

 
8 กดปุ่มเครื่องหมายสามเหลี่ยม ที่แป้นค าสั่งซึ่งอยู่บริเวณ

ด้านหน้าฝั่งขวาของเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดเครื่องหมาย
ถูก  

 
9 หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะแสดงเวลาที่ใช้ในการพิมพ์

ชิ้นงาน และเม่ือเครื่องพิมพ์พิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงน าถาดรองพร้อมชิ้นงานที่พิมพ์ออกจากตัวเครื่อง 
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ตารางที่ 6 การทดลองวัสดุและวิธีการใช้งานเครื่อง ProJet CPX3000 (ต่อ) 
ขั้นตอนที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 

10 เปิดช่องเก็บเศษวัสดุ เพ่ือน าชิ้นงานทดลองออกมา 

 
 

เมื่อน าวัสดุ ได้แก่ โลหะ เชือก ไม้ พลาสติก และขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูป มารองรับ
หยดขี้ผึ้งหลอมเหลวจากเครื่อง โดยหลังการรองรับหยดขี้ผึ้ง วัสดุแต่ละประเภทมีลักษณะตามตารางที่ 
7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 การทดลองวัสดุเพ่ือหาตัวรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว 
วัสดุ ลักษณะ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

1. โลหะ เส้นลวดขัดกันไปมา  
เต็มพ้ืนที่ช่องภาชนะ 
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ตารางที่ 7 การทดลองวัสดุเพ่ือหาตัวรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว (ต่อ) 
วัสดุ ลักษณะ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

2. เชือก เส้นเชือกขัดกันไปมา  
เต็มพ้ืนที่ช่องภาชนะ 

  
3. ไม ้ แท่งไม้ขัดกันไปมา  

เต็มพ้ืนที่ช่องภาชนะ 
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ตารางที่ 7 การทดลองวัสดุเพ่ือหาตัวรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว (ต่อ) 
วัสดุ ลักษณะ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

4. พลาสติก แผ่นแบน 

  
5. ขี้ผึ้งที่ใช้
ในการขึ้นรูป 

รูปทรงสามมิติ 

  
 

จากการทดลองวัสดุเพ่ือหาตัวรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว พบว่าขี้ผึ้งที่หยดลงมาจาก
เครื่อง จะหยดลงบริเวณต าแหน่งด้านในของเครื่องที่ระยะประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร ดังภาพที่ 21 
โดยพบว่าวัสดุโลหะมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนักได้ดี รวมถึงมีความหมายในด้านวัสดุ และ
บ่งบอกถึงค่านิยมของสังคมในยุคนี้ที่ให้ความส าคัญกับโลหะว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่า ในขณะที่ขี้ผึ้งที่ใช้ใน
การขึ้นรูปเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจ เนื่องจากมีสมบัติในการหลอมละลายชิ้นงานเข้าด้วยกัน มี
ความหมายในเชิงการรวมตัวกัน และมีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ กล่าวคือ
ในกระบวนการผลิตต้นแบบด้วยเครื่องจักร ขี้ผึ้งคือวัสดุตั้งต้นในการผลิต มีเครื่องพิมพ์ท าหน้าที่แปร
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สภาพเนื้อขี้ผึ้งให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ท าให้สถานะและมูลค่าของขี้ผึ้งนั้นแตกต่างกันไป
ด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงท าการทดลองน าโลหะและขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปในรูปแบบต่างๆมารองรับหยด
ขี้ผึ้งเพ่ือสังเกตการปรากฎตัวของหยดขี้ผึ้งและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เกิดขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงสู่การ
ออกแบบเครื่องประดับต่อไป 
 

 
 
ภาพที่ 21 ต าแหน่งขี้ผึ้งที่หยดลงมาจากขอบด้านในเครื่อง 
 

1.2 การทดลองน าโลหะมารองรับหยดขี้ผึ้ง 

การทดลองน าโลหะมารองรับหยดขี้ผึ้ง ทดลองโดยการน าโลหะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
1. แผ่นแบนทึบ  2. แผ่นแบนโปร่ง  3. รูปทรงสามมิติแบบทึบตัน  4. รูปทรงสามมิติแบบโครงสร้าง 
มารองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 การทดลองน าโลหะมารองรับหยดขี้ผึ้ง 
รูปแบบ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

1. แผ่นแบนทึบ 

  
2. แผ่นแบนโปร่ง 

  
3. รูปทรงสามมิติแบบทึบตัน   
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ตารางที่ 8 การทดลองน าโลหะมารองรับหยดขี้ผึ้ง (ต่อ) 
รูปแบบ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

4. รูปทรงสามมิติแบบ
โครงสร้าง 

  
 

จากการทดลองน าโลหะรูปแบบต่างๆ มารองรับหยดขี้ผึ้ง พบว่าหยดขี้ผึ้งและโลหะมี
การยึดเกาะที่แข็งแรงระหว่างกัน โลหะทุกรูปแบบสามารถรองรับหยดขี้ผึ้งได้เป็นอย่างดี โดยหยดขี้ผึ้ง
ที่หยดลงโลหะแผ่นแบนทึบและโลหะรูปทรงสามมิติแบบทึบตันมีลักษณะรวมตัวกันเป็นก้อน ขี้ผึ้งที่
หยดลงโลหะแผ่นแบนโปร่งและโลหะรูปทรงสามมิติแบบโครงสร้างมีลักษณะของการกระจายตัวหยด
ไปตามโครงสร้างและรูปแบบของโลหะ  

 

1.3 การทดลองน าขี้ผึ้งท่ีใช้ในการขึ้นรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง 

การทดลองน าขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง ทดลองโดยการน าขี้ผึ้งที่ใช้ใน
การข้ึนรูปได้แก่ 1. ขีผ้ึ้งสีน้ าเงินแบนทึบ  2. ขี้ผึ้งสีน้ าเงินแบนโปร่ง  3. ขีผ้ึ้งสีน้ าเงินและสีขาวรูปทรง
สามมิติแบบทึบตัน  4. ขีผ้ึ้งสีน้ าเงินรูปทรงสามมิติแบบทึบตัน  5. ขีผ้ึ้งสีน้ าเงินและสีขาวรูปทรงสาม
มิติแบบโครงสร้าง  6. ขีผ้ึ้งสีน้ าเงินรูปทรงสามมิติแบบโครงสร้าง มารองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว ดัง
ตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 การทดลองน าขี้ผึ้งที่ใช้ในการข้ึนรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง 
รูปแบบ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

1. ขี้ผึ้งสีน้ าเงินแบนทึบ 
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ตารางที่ 9 การทดลองน าขี้ผึ้งที่ใช้ในการข้ึนรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง (ต่อ) 
รูปแบบ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

2. ขี้ผึ้งสีน้ าเงินแบนโปร่ง 

  
3. ขี้ผึ้งสีน้ าเงินและสีขาวรูปทรงสามมิติ
แบบทึบตัน 

  
4. ขี้ผึ้งสีน้ าเงินรูปทรงสามมิติแบบทึบตัน 

  
5. ขี้ผึ้งสีน้ าเงินและสีขาวรูปทรงสามมิติ
แบบโครงสร้าง 
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ตารางที่ 9 การทดลองน าขี้ผึ้งที่ใช้ในการข้ึนรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง (ต่อ) 
รูปแบบ ก่อนรองรับหยดขี้ผึ้ง หลังรองรับหยดขี้ผ้ึง 

6. ขีผ้ึ้งสีน้ าเงินรูปทรง 3 มิติแบบ
โครงสร้าง 

  
 

จากการทดลองน าขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปมารองรับหยดขี้ผึ้ง พบว่าขี้ผึ้งรูปแบบแบนมี
ความสามารถรองรับหยดขี้ผึ้งได้น้อยกว่าขี้ผึ้งรูปแบบสามมิติ หยดขี้ผึ้งมีการกระจายไปตามรูปแบบ
โครงสร้างมากกว่ารูปแบบทึบตัน เมื่อน าขี้ผึ้งสีน้ าเงินที่อยู่รวมกับขี้ผึ้งสีขาวมาใช้เป็นตัวรองรับหยด
ขี้ผึ้งพบว่าสามารถรองรับหยดขี้ผึ้งได้ดี แต่ข้ีผึ้งสีขาวนั้นเป็นตัวรองรับชิ้นงานซึ่งเกิดจากขึ้นรูปอัตโนมัติ
ของเครื่องจักร โดยจะปรากฎขึ้นตามบริเวณช่องว่างของชิ้นงานที่แท้จริงซึ่งอยู่ในรูปของขี้ผึ้งสีน้ าเงิน 
ท าให้รูปแบบของชิ้นงานจริงนั้นๆถูกขี้ผึ้งสีขาวมาบดบัง ดังนั้นจึงเลือกเฉพาะขี้ผึ้งสีเงินไปท าการ
ทดลองในขั้นตอนต่อไป 

 

2. ความสัมพันธ์เชิงนามธรรมและทัศนธาตุของกระบวนการผลิตต้นแบบด้วยเครื่องจักร 

จากการทดลองค้นหาวัสดุเพ่ือใช้เป็นตัวรองรับหยดขี้ผึ้งในหัวข้อ 3.1 นั้น ผู้วิจัยได้
เลือกใช้โลหะและขี้ผึ้งสีน้ าเงินเป็นตัวรองรับหยดขี้ผึ้ง จากนั้นจึงท าการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์เชิง
นามธรรมและทัศนธาตุของกระบวนการผลิตต้นแบบด้วยเครื่องจักร เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่รูปแบบของ
ตัวรองรับ ดังภาพที่ 22 
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ภาพที่ 22 ความสัมพันธ์เชิงนามธรรมและทัศนธาตุของกระบวนการผลิตต้นแบบด้วยเครื่องจักร 

 

3. การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ 
จากการทดลองที่ผ่านมาพบว่าลักษณะของเนื้อขี้ผึ้งสีน้ าเงินเกิดการหลอมละลายและมี

รูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อน ามารองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดลองรองรับ
หยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงนามธรรมและทัศนธาตุของ
กระบวนการผลิตต้นแบบด้วยเครื่องจักร เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของขี้ผึ้งสีน้ าเงินที่เป็นตัวรองรับ
และรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้งที่เกิดข้ึน ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
1. วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะทึบตันด้านบน โครงสร้างด้านล่าง 
แบบที่ 1  

 

 

 

แบบที่ 2  

 

  

แบบที่ 3 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
2. วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะเป็นโครงสร้างด้านบน ทึบตันด้านล่าง  
แบบท่ี 1 

 

 
 

แบบท่ี 2 

 

 

 

แบบที่ 3 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
3. วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะเป็นโครงสร้างสลับทึบตัน 
แบบที่ 1  

   

แบบที่ 2 

 

 
 

แบบที่ 3  

 
  

แบบที่ 4  

 
  



41 

 

 

ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
3. วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะเป็นโครงสร้างสลับทึบตัน (ต่อ) 
แบบที่ 5  

 

  

แบบที่ 6 

 

  

4. วัตถุมากกว่า 1 ชิ้นเชื่อมต่อกัน มีลักษณะเป็นโครงสร้างสลับทึบตัน 

แบบที่ 1 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
4. วัตถุมากกว่า 1 ชิ้นเชื่อมต่อกัน มีลักษณะเป็นโครงสร้างสลับทึบตัน (ต่อ) 
แบบที่ 2 

 

 
 

แบบที่ 3 

 

  

แบบที่ 4 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
4. วัตถุมากกว่า 1 ชิ้นเชื่อมต่อกัน มีลักษณะเป็นโครงสร้างสลับทึบตัน (ต่อ) 
แบบที่ 5 

 

  

แบบที่ 6 

 

  

แบบที่ 7 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
5. โครงสร้างอยู่ภายนอก มีวัตถุทึบตันอยู่ภายใน  
แบบที่ 1 

 

  

แบบที่ 2 

 

 
 

แบบที่ 3 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึง้ 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
5. โครงสร้างอยู่ภายนอก มีวัตถุทึบตันอยู่ภายใน (ต่อ) 
แบบที่ 4 

 
  

6. มีแท่งเสารองรับ 

แบบที่ 1 

 

 

 

แบบที่ 2 
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ตารางที่ 10 การทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลักษณะ 
รูปแบบ 

รูปแบบ 3 มิติ 
ก่อนรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
หลังรองรับหยด

ขี้ผึ้ง 
6. มีแท่งเสารองรับ (ต่อ) 
แบบที่ 3 

 

  

 

จากการทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ พบการเปลี่ยนแปลง
ของขี้ผึ้งสีน้ าเงินที่เป็นตัวรองรับและรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้งที่เกิดข้ึนดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 ลักษณะของขี้ผึ้งสีน้ าเงินและรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้ง 

รูปแบบ การเปลี่ยนแปลงของขี้ผึ้งสีน้ าเงิน รูปแบบของหยดขี้ผ้ึง 
1.วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะ
ทึบตันด้านบน โครงสร้าง
ด้านล่าง  

 
 

ส่วนทึบตันเกิดการยุบตัวเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับส่วนโครงสร้าง
ด้านล่างที่เกิดการยุบตัวมากกว่า 

เกิดการพอกพูนซ้อนทับกันเป็น
ชั้นๆ ในบริเวณส่วนที่ทึบตัน
ด้านบน และมีการกระจายตัว
ไปตามรูปแบบโครงสร้าง
ด้านล่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก่อนรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

หลังรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 



47 

 

 

ตารางที่ 11 ลักษณะของขี้ผึ้งสีน้ าเงินและรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้ง (ต่อ) 
รูปแบบ การเปลี่ยนแปลงของขี้ผึ้งสีน้ าเงิน รูปแบบของหยดขี้ผ้ึง 

2.วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะ
เป็นโครงสร้างด้านบน ทึบ
ตันด้านล่าง 

  
 

ส่วนโครงสร้างด้านบนเกิดการยุบตัว
มากน้อยตามความหนาของชิ้นงาน
โครงสร้างที่ออกแบบไว้ กล่าวคือ 
หากเส้นโครงสร้างมีความหนาการ
ยุบตัวจะเกิดขึ้นเล็กน้อย ส่วนทึบตัน
ด้านล่างสามารถรองรับหยดขี้ผึ้งได้ 

เป็นลักษณะเส้นสายไหลลงมา
ตามชิ้นงาน และหลอมละลาย
เข้ากับขี้ผึ้งสีน้ าเงิน  

3.วัตถุชิ้นเดี่ยว มีลักษณะ
เป็นโครงสร้างสลับทึบตัน 

    
 
 

เกิดการยุบตัวเล็กน้อยในบริเวณทึบ
ตันและเกิดการยุบตัวในส่วนที่เป็น
โครงสร้างมากน้อยตามความความ
หนาของชิ้นงาน 

เกิดการพอกพูนซ้อนทับกัน
เป็นชั้นๆและมีการกระจายตัว
ไปตามรูปแบบโครงสร้าง 

4.วัตถมุากกว่า 1 ชิ้น
เชื่อมต่อกัน มีลักษณะเป็น
โครงสร้างสลับทึบตัน 

   
 
 

เกิดการยุบตัวเล็กน้อยในบริเวณทึบ
ตันและเกิดการยุบตัวในส่วนที่เป็น
โครงสร้างมากน้อยตามความความ
หนาของชิ้นงาน 

เกิดการพอกพูนซ้อนทับกัน
เป็นชั้นๆในบริเวณส่วนที่ทึบ
ตัน และมีการกระจายตัวไป
ตามรูปแบบของวัตถุแต่ละชิ้น
ที่มาเชื่อมต่อกัน 

 
 

ก่อนรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

หลังรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

ก่อนรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

หลังรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

ก่อนรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

หลังรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 
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ตารางที่ 11 ลักษณะของขี้ผึ้งสีน้ าเงินและรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้ง (ต่อ) 

รูปแบบ การเปลี่ยนแปลงของขี้ผึ้งสีน้ าเงิน รูปแบบของหยดขี้ผ้ึง 
5.โครงสร้างอยู่ภายนอก มี
วัตถุทึบตันอยู่ภายใน 

      
 

ส่วนที่เป็นโครงสร้างเกิดการยุบตัว
มากน้อยตามความหนาของเส้น
โครงสร้างที่ออกแบบไว้ ส่วนทึบตัน
ภายในรองรับหยดขี้ผึ้งได้ 

เป็นลักษณะเส้นสายไหลลง
มาตามชิ้นงาน และหลอม
ละลายเข้ากับขี้ผึ้งสีน้ าเงิน 

6.มีแท่งเสารองรับ 

 

แท่งเสาเกิดการบิดงอและยุบตัว  
เกิดการหักในบางชิ้นที่มีขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 

เป็นลักษณะเส้นสายไหลลง
มาตามชิ้นงาน  

 

จากการทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งสีน้ าเงินในรูปแบบต่างๆ สรุปลักษณะของขี้ผึ้งสี
น้ าเงินซึ่งเป็นตัวรองรับและรูปแบบการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้งได้ว่า หากตัวรองรับมีรูปแบบทึบตัน
หรือมีโครงสร้างที่หนา จะเกิดการหลอมละลายและยุบตัวเล็กน้อย ท าให้หยดขี้ผึ้งเกิดการยึดเกาะและ
ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ พอกพูนขึ้นมา (ภาพที่ 23 (ก)) ตัวรองรับที่มีรูปแบบทึบตันหรือมีโครงสร้างที่บาง 
รูปทรงของตัวรองรับจะเปลี่ยนไปจากเดิมมีการหลอมละลายและยุบตัวมาก ท าให้หยดขี้ผึ้งยึดเกาะ
และซ้อนทับกันน้อย (ภาพที่ 23 (ข)) ตัวรองรับที่มีรูปแบบเป็นโครงสร้างเรียงต่อกันซ้ าๆ หรือมีการ
เชื่อมต่อกันลักษณะหน่วยต่อหน่วย การยุบตัวหรือปริมาณการหลอมละลายขึ้นอยู่กับความหนาของ
รูปแบบชิ้นงาน หยดขี้ผึ้งมีลักษณะการกระจายตัวเป็นจังหวะสม่ าเสมอโดยเป็นไปตามรูปแบบของตัว
รองรับ (ภาพที่ 23 (ค)) ตัวรองรับที่มีรูปแบบซับซ้อนมากเกินไป เมื่อน ามารองรับหยดขี้ผึ้งจะเห็นการ
กระจายตัวของหยดขี้ผึ้งได้น้อย หยดขี้ผึ้งเกิดการหลอมละลายและรวมตัวกับตัวรองรับกันเป็นก้อน มี
ลักษณะปกคลุมและบดบังรูปแบบของตัวรองรับ (ภาพที่ 23 (ง)) เมื่อน าตัวรองรับที่มีแท่งเสามารองรับ 
หยดขี้ผึ้งจะมีลักษณะเป็นเส้นสายไหลยาวไปตามรูปแบบของตัวรองรับ (ภาพที่ 23 (จ)) ดังนั้นจากการ

ก่อนรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

หลังรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

ก่อนรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 

หลังรองรับ 
หยดขึ้ผึ้ง 
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ทดลองนี้ จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคาดการณ์ลักษณะรูปแบบของการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้ง
เมื่อหยดลงบนตัวรองรับที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป โดยสามารถน าไปเชื่อมโยงสู่แนวทางการ
ออกแบบได้ 

 
 

 

 

 
(ก)  (ข) 

 

 

 

(ค)  (ง) 

 
 

                        (จ)                     
 

 

ภาพที่ 23 ลักษณะของขี้ผึ้งสีน้ าเงินและการปรากฏตัวของหยดขี้ผึ้งรูปแบบต่างๆ 

(ก) ตัวรองรับรูปแบบทึบตันหรือมีโครงสร้างที่หนา 
(ข) ตัวรองรับรูปแบบทึบตันหรือมีโครงสร้างที่บาง 
(ค) ตัวรองรับรูปแบบเป็นโครงสร้างเรียงต่อกันซ้ าๆหรือต่อกันลักษณะหน่วยต่อหน่วย 
(ง) ตัวรองรับรูปแบบซับซ้อน 
(จ) ตัวรองรับที่มีแท่งเสามารองรับ 
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บทที่ 4 

 

แนวทางในการออกแบบ 

 
1. แนวทางในการออกแบบ 
 

  
 

ภาพที่ 24 แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับ 
 

จากการศึกษาและทดลองค้นหาวัสดุที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับหยดขี้ผึ้ง พบว่าโลหะและ
ขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เป็นตัวรองรับ และเม่ือน าตัวรองรับมาท าการ
ทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งพบว่า ตัวรองรับที่มีรูปแบบต่างกันมีผลท าให้รูปแบบการปรากฎตัวของหยด
ขี้ผึ้งแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งจากการทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งนี้สามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
คาดการณ์รูปแบบของชิ้นงานหลังจากการรองรับหยดขี้ผึ้งได้อย่างคร่าวๆ ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยง
แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับดังภาพที่ 24 โดยมีแนวทางในการออกแบบ 7 แนวทาง ดังนี้ 

1.1 แนวทางท่ี 1 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง 

1.2 แนวทางท่ี 2 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ 

1.3 แนวทางท่ี 3 :  ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งทีน่ าไปหล่อเป็นโลหะ 
แล้วน ากลับมาประกอบร่วมกับขี้ผึ้งต้นแบบที่สมบูรณ์
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1.4 แนวทางท่ี 4 : ตัวรองรับเป็นโลหะ รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง 

1.5 แนวทางท่ี 5 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ   
จากนั้นน ามารองรับเศษข้ีผึ้งอีกครั้ง  

1.6 แนวทางท่ี 6 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้งประกอบร่วมกับโลหะ และรองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง 

1.7 แนวทางท่ี 7 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง ประกอบร่วมกับตัวรองรับ
ขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ 

 

แนวทางทั้ง 7 ดังข้างต้นเป็นการแสดงออกและน าเสนอความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
พร้อมๆ กับความสมบูรณ์แบบที่ผู้คนต่างให้มูลค่า ซึ่งมีขี้ผึ้งต้นแบบรูปทรงเรขาคณิตเป็นตัวแทนของ
ความเป็นระบบระเบียบของเครื่องจักร เป็นความสมบูรณ์แบบที่ผู้คนมองหา โดยน ามารองรับกับเศษ
ขี้ผึ้งเหลือทิ้งซึ่งเป็นตัวถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวของความงามที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญจาก
กระบวนการท างานของเครื่องจักร การน าเสนอจึงแสดงให้เห็นถึงสถานะและสภาพของวัตถุที่
เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักร โดยมีการน าเสนอรูปแบบที่แตกต่างจาก
กระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับโดยทั่วไป (ภาพที่ 25) ซึ่งเป็นกระบวนการดังที่กล่าวมาแล้วใน
บทที่ 2 (หัวข้อ 1.2 วัสดุที่ใช้กับเครื่อง ProJet CPX3000) 

 

     
 

ภาพที่ 25 ชิ้นงานต้นแบบตามกระบวนการผลิตโดยทั่วไป 
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1.1 แนวทางท่ี 1 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง 
แสดงออกถึงลักษณะสภาพเนื้อขี้ผึ้งต้นแบบที่สมบูรณ์กับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งที่เกิดจาก

การกระบวนการท างานของเครื่องจักร น าเสนอสภาพของเนื้อขี้ผึ้งทั้งสองสถานะที่แตกต่างกัน ถูก
หลอมรวมเข้าด้วยกัน วัสดุตั้งต้นที่มาเหมือนกัน แต่แปรเปลี่ยนไปตามสถานะใหม่โดยการกระท าของ
เครื่องจักร  ก่อเกิดเป็นความงามในรูปแบบใหม่ตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแบบร่างดังภาพท่ี 26  

 

         
 

ภาพที่ 26 แบบร่างตามแนวทางที่ 1 
 

จากแนวทางที่ 1 ให้ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งน าสู่การทดลองซึ่งมี
ขั้นตอนตามตารางที่ 12 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 12 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 1 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติและรูปแบบชิ้นงาน
หลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง จากรูปแบบที่ 1 
นี้ มีลักษณะเป็นโครงสร้างคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิด
การยุบตัวขึ้นบางส่วนเนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่
และโปร่งบาง  
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ตารางที่ 12 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 1 (ต่อ) 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม  

3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์

ชิ้นงานสามมิต ิจากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวใน 
ช่องเก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 

 
 

 จากนั้นทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆ  โดยใช้
วิธีการและขั้นตอนดังเดิม ตามตารางที่ 13 โดยรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเป็นเรขาคณิตแบบโครงสร้าง
เหมือนรูปแบบที่ 1 แต่มีขนาดเล็กกว่า จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้างทั่วทุกส่วน
ด้านบน และมีการทับถมของเศษขี้ผึ้ง รูปแบบที่ 3 มีลักษณะเป็นโครงสร้างเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม จึง
คาดการณ์ได้ว่าบางส่วนของชิ้นงานอาจเกิดการยุบตัว บางส่วนอาจเกิดการก่อตัวและพอกพูนทับถม
กันขึ้นของเศษขี้ผึ้ง รูปแบบที่ 4 มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนเชื่อมต่อกัน โดยชิ้นส่วนด้านบนมีลักษณะทึบตัน 
ชิ้นส่วนด้านล่างเป็นโครงสร้างคาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้งน่าจะก่อตัวขึ้นบริเวณด้านบน และมีหยดขี้ผึ้ง
เกาะตามส่วนของโครงสร้างด้านล่าง    รูปแบบที่ 5 มีลักษณะชิ้นเดี่ยวและทึบตัน คาดการณ์ได้ว่า
หยดขี้ผึ้งจะเกิดการก่อตัวและพอกพูนทับถมกันขึ้น และมีการไหลเป็นเส้นสายลงไปตามชิ้นงาน 
รูปแบบที่ 6 มีลักษณะชิ้นเดี่ยวทึบตันด้านบนและเป็นโครงสร้างด้านล่าง จึงคาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้ง
จะเกิดการก่อตัวและพอกพูนทับถมกันขึ้นบริเวณด้านบน และมีการไหลเป็นเส้นสายลงไปตามชิ้นงาน
ซึ่งอาจมีการยุบตัวเล็กน้อยบริเวณส่วนโครงสร้าง 
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จากนั้นน าชิ้นงานตามแนวทางที่ 1 มาทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดย
พิจารณาจากรูปร่างและรูปทรงของชิ้นงานถึงความเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องประดับชนิดใด โดย
รูปแบบที่ 1 และ 2 (ภาพที่ 27) ทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน ซึ่งพร้อมติดตั้งบนร่างกาย 
ดังนั้นจึงไม่ได้ท าการปรับแต่งเพ่ิม รูปแบบที่ 3 (ภาพที่ 28)  ออกแบบเป็นเครื่องประดับก าไล มีการ
ตะไบและขัดแต่งด้วยความร้อนบริเวณท่ีปลายก าไลทั้งสองข้างเพ่ือให้ง่ายต่อการสวมใส่       
 

  
 

ภาพที่ 27 เครื่องประดับแหวนแนวทางท่ี 1 รูปแบบที่ 1 (ซ้าย) และ 2 (ขวา) 

 

  
 
 

ภาพที่ 28 เครื่องประดับก าไลก่อนแต่งผิว (ซ้าย) และหลังแต่งผิว (ขวา) ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 3 
 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 4 – 6 มีการน าโลหะมาประกอบร่วมด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ชิ้นงานนั้นๆ
ติดตั้งบนร่างกายได้ โดยโลหะที่น ามาประกอบร่วมเป็นลวดทองเหลืองรูปแบบเรียบง่าย เพ่ือลด
บทบาทของโลหะและสร้างความโดดเด่นไปยังชิ้นงาน ซึ่งชิ้นงานรูปแบบที่ 4 มีรูปทรงเรียวยาว 
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ทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับจี้ น ามาประกอบร่วมกับสร้อยคอโลหะที่มีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย 
(ภาพที่ 29) ชิ้นงานรูปแบบที่ 5 มีหยดขี้ผึ้งมาเกาะรวมตัวกันเป็นเส้นสาย รูปทรงและรูปร่างเหมาะที่
จะน ามาเป็นเครื่องประดับแหวน ดังนั้นจึงออกแบบแหวนโลหะรูปวงกลมเรียบเข้ามาประกอบร่วมกับ
ชิ้นงานขี้ผึ้ง (ภาพที่ 30) ชิ้นงานรูปแบบที่ 6 มีลักษณะเป็นโครงสร้าง น้ าหนักเบา มีรูปร่างและรูปทรง
เหมาะที่น ามาเป็นเครื่องประดับต่างหู (ภาพที่ 31) 

 

 
 

 

ภาพที่ 29 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 4 

 

 
 
 

ภาพที่ 30 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 5 
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ภาพที่ 31 เครื่องประดับต่างหู ตามแนวทางที่ 1 รูปแบบที่ 6 
 

1.2 แนวทางท่ี 2 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ 

มีแนวทางคล้ายกับแนวทางที่ 1 กล่าวคือ น าเสนอสภาพของเนื้อขี้ผึ้งทั้งสองสถานะ
ที่แตกต่างกัน ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน วัสดุตั้งต้นที่มาเหมือนกัน แต่แปรเปลี่ยนไปตามสถานะใหม่
โดยการกระท าของเครื่องจักร หากแต่มีการเพ่ิมกระบวนการหล่อชิ้นงานเป็นโลหะเข้ามาเพ่ือเป็นการ
ยกสถานะให้มีมูลค่าตามกรอบความคิดของสังคม ดังแบบร่างภาพที่ 32 

 

 
 

 
ภาพที่ 32 แบบร่างตามแนวทางที่ 2 
 

จากแนวทางที่ 2 ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ
น าสู่การทดลองซึ่งมีขั้นตอนตามตารางท่ี 14 ดังนี้ 
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ตารางที่ 14 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 
ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 

1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสามมิติและรูปแบบ
ชิ้นงานหลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง  
จากรูปแบบที่ 1 นี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้าง
คาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการยุบตัวขึ้นบางส่วน
เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่  

 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม 
3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้า
เครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้ง 
สีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวใน
ช่องเก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 
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ตารางที่ 14 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 (ต่อ) 
ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 

5. น าชิ้นงานไปหล่อเป็นโลหะทองเหลือง 

 
 

จากนั้นทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆ โดยใช้
วิธีการและขั้นตอนดังเดิม ตามตารางที่ 15 โดยรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเป็นเรขาคณิตแบบโครงสร้าง
เหมือนรูปแบบที่ 1 แต่มีขนาดเล็กกว่า จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้างทั่วทุกส่วน
ด้านบน และมีการทับถมของเศษขี้ผึ้ง รูปแบบที่ 3 มีลักษณะเป็นโครงสร้างเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม จึง
คาดการณ์ได้ว่าบางส่วนของชิ้นงานอาจเกิดการยุบตัว บางส่วนอาจเกิดการก่อตัวและพอกพูนทับถม
กันขึ้นของเศษขี้ผึ้ง รูปแบบที่ 4 มีลักษณะชิ้นเดี่ยวและทึบตัน คาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้งจะเกิดการก่อ
ตัวและพอกพูนทับถมกันขึ้น มีการไหลเป็นเส้นสายลงไปตามชิ้นงาน รูปแบบที่ 5 และ 6 มีลักษณะ
เป็นชิ้นส่วนเชื่อมต่อกัน โดยชิ้นส่วนด้านบนมีลักษณะทึบตัน ชิ้นส่วนด้านล่างเป็นโครงสร้างคาดการณ์
ได้ว่าหยดขี้ผึ้งน่าจะก่อตัวขึ้นบริเวณด้านบน และมีหยดขี้ผึ้งเกาะตามส่วนของโครงสร้างด้านล่าง     
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จากนั้นน าชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 มาทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดย
ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 และ 5 ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน ซึ่งพร้อมติดตั้งบนร่างกาย (ภาพที่ 
33)  

  
 
 

ภาพที่ 33 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 1 (ซ้าย) และ 5 (ขวา) 
 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 2 มีการแยกส่วนหลุดออกมาเป็น 2 ชิ้นในขณะทดลองหยดด้วย
ขี้ผึ้งหลอมเหลว โดยชิ้นหลักถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน พร้อมติดตั้งบนร่างกาย ในส่วนชิ้นที่
หลุดออกมานั้นมีรูปร่างและรูปทรงแบนราบ เหมาะสมที่จะเป็นเข็มกลัด (ภาพที่ 34) 
 

 
 

 

ภาพที่ 34 เครื่องประดับแหวน (ซ้าย) และเข็มกลัด (ขวา) ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 2 
 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 3 ออกแบบเป็นเครื่องประดับก าไลมีการตะไบลบความคมออก
ตรงบริเวณปลายก าไลทั้งสองข้างเพ่ือให้ง่ายต่อการสวมใส่ (ภาพที่ 35) ชิ้นงานรูปแบบที่ 4 มีลักษณะ
ยาว มีเส้นสายของหยดขี้ผึ้งไหลเป็นแนวยาว ด้านหลังมีลักษณะแบนเล็กน้อย จึงออกแบบเป็น
เครื่องประดับเข็มกลัด (ภาพที่ 36) ชิ้นงานรูปแบบที่ 6 มีลักษณะเรียวยาว มีรูปร่างและรูปทรง
เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องประดับจี้  จึงน าทองเหลืองมาดัดเป็นสร้อยคอลักษณะเรียบง่ายประกอบร่วม
เข้ากับชิ้นงานนี้ (ภาพที่ 37) 
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ภาพที่ 35 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางท่ี 2 รูปแบบที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 36 เครื่องประดับเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 4 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 37 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 6 
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1.3 แนวทางท่ี 3 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งท่ีน าไปหล่อเป็นโลหะ 
แล้วน ากลับมาประกอบร่วมกับขี้ผ้ึงต้นแบบที่สมบูรณ์ 

น าเสนอแนวคิดที่ย้อนแย้งเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบที่ทุกคนมองหาจาก
กระบวนการผลิต โดยเป็นการกลับค่าสถานะตามแบบเดิมที่เคยเป็น  เมื่อหยดขี้ผึ้งที่เคยเป็นเศษเหลือ
ทิ้งถูกเปลี่ยนสถานะเป็นโลหะ และตัวรองรับเป็นขี้ผึ้งต้นแบบที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหล่อโลหะ ตาม
แบบร่างดังภาพที่ 38 

 

 
 

 

ภาพที่ 38 แบบร่างตามแนวทางที่ 3 
 

จากแนวทางที่ 3 ให้ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งท่ีน าไปหล่อเป็นโลหะ 
แล้วน ากลับมาประกอบร่วมกับขี้ผึ้งต้นแบบที่สมบูรณ์ น าสู่การทดลองซึ่งมีขั้นตอนตามตารางที่ 16 
ดังนี้ 
ตารางที่ 16 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติและรูปแบบชิ้นงาน
หลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง จากรูปแบบที่ 1 นี้ 
คาดการณ์ได้ว่ามีการทับถมของเศษข้ีผึ้งบริเวณ
ด้านบนและอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้าง
บางส่วนบริเวณด้านล่าง 
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ตารางที่ 16 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 (ต่อ) 
ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 

2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม 
3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวในช่อง
เก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จากนั้น
น าไปหล่อเป็นโลหะทองเหลือง 

 
 
 

5. ตัดส่วนเนื้อโลหะท่ีเป็นหยดขี้ผึ้งแยกออกจาก
ชิ้นงาน 

 
 

 
 
 

ก่อนหล่อโลหะ หลังหล่อโลหะ 
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ตารางที่ 16 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 (ต่อ) 
ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 

6. น ามาประกอบเข้ากับตัวรองรับที่เป็นขี้ผึ้งต้นแบบ
ที่สมบูรณอี์กชิ้นหนึ่ง 

 
 
จากนั้นทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆโดยใช้

วิธีการและขั้นตอนดังเดิม ตามตารางที่ 17 โดยรูปแบบที่ 2 ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ามีการทับถมของเศษ
ขี้ผึ้งบริเวณด้านบนและอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้างบางส่วนบริเวณด้านล่าง รูปแบบที่ 3 และ 4 
มีลักษณะชิ้นเดี่ยวและทึบตัน คาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้งจะเกิดการก่อตัวและพอกพูนทับถมกันขึ้น  มี
การไหลเป็นเส้นสายลงไปตามชิ้นงาน 
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จากนั้นน าชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 มาทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดย
ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 และ 2 มีลักษณะเรียวยาว มีรูปร่างและรูปทรงเหมาะที่จะเป็นเครื่องประดับจี้ 
ดังนั้นจึงน าทองเหลืองมาดัดเป็นสร้อยคอลักษณะเรียบง่ายประกอบร่วมด้วย (ภาพที่ 39 และ 40)  
ชิ้นงานรูปแบบที่ 3 มีลักษณะชิ้นเล็ก มีหยดขี้ผึ้งเกาะเป็นเส้นสายไหลลงเป็นแนวยาว ด้านหลังชิ้นงาน
มีลักษณะแบน รูปร่างและรูปทรงจึงเหมาะที่จะเป็นเครื่องประดับเข็มกลัด (ภาพที่ 41) ชิ้นงานรูปแบบ
ที่ 4 มีลักษณะเล็ก เรียวยาว ด้านหลังแบนเล็กน้อย จึงน ามาท าเป็นเข็มกลัดเช่นกัน (ภาพที่ 42)  

 
 

 
 

ภาพที่ 39 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางท่ี 3 รูปแบบที่ 1 
 

                      
 

 

ภาพที่ 40 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 2 
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ภาพที่ 41 เครื่องประดับเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3  

 
 

 
 
 

ภาพที่ 42 เครื่องประดับเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4  
 

1.4 แนวทางท่ี 4 : ตัวรองรับเป็นโลหะ รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง 
แสดงออกถึงลักษณะสภาพเนื้อวัสดุที่เกิดจากกระบวนการของเครื่องจักรทั้งรูปแบบ

โลหะที่พบเห็นโดยทั่วไปและรูปแบบหยดขี้ผึ้งที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียในกระบวนการท างานของ
เครื่องจักร ถ่ายทอดสภาพของเนื้อวัสดุทั้งสองสถานะที่แตกต่างกันอย่างตรงไปตรงมา ตามแบบร่างดัง
ภาพที่ 43 
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ภาพที่ 43 แบบร่างแนวตามแนวทางท่ี 4 
 

จากแนวทางที่ 4 ให้ตัวรองรับเป็นโลหะและรองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง น าสู่การทดลอง
ซึ่งมีข้ันตอนตามตารางที่ 18 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 18 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 4 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติ และรูปแบบชิ้นงาน
หลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง จากแนวความคิดนี้
ตัวรองรับเป็นโลหะ ดังนั้นตัวรองรับจึงไม่เกิดการ
ยุบตัวหรือหลอมละลาย คาดการณ์ว่าหยดขี้ผึ้ง
หลอมเหลวจะไหลไปตามโครงสร้างอย่างเป็นจังหวะ 

 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม 
3DesignCAD 
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ตารางที่ 18 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 4 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปหล่อเป็นโลหะทองเหลือง 

 
5. น าชิ้นงานโลหะไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวใน
ช่องเก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 

 
 

ทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการและ
ขั้นตอนดังเดิมตามตารางที่ 19  โดยรูปแบบที่ 2 และ 3 มีลักษณะด้านบนเป็นชิ้นงานทึบตัน ด้านล่าง
เป็นโครงสร้าง คาดการณ์ได้ว่ามีการทับถมของเศษขี้ผึ้งบริเวณด้านบนและไหลไปตามรูปแบบชิ้นงาน 
รูปแบบที่ 4 และ 5 มีลักษณะชิ้นเดี่ยวทึบตัน คาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้งจะเกิดการก่อตัวและพอกพูน
ทับถมกันขึ้น โดยหยดขี้ผึ้งจะไหลเป็นเส้นสายไปตามชิ้นงาน  รูปแบบที่ 6  มีลักษณะเป็นโครงสร้าง 
คาดการณ์ว่าหยดขี้ผึ้งจะไหลลงมาเกาะตามโครงสร้าง อาจก่อตัวและทับถมกัน 
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จากนั้นน าชิ้นงานตามแนวทางที่ 4 มาทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดย
ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 และ 2 ออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน ซึ่งพร้อมติดตั้งบนร่างกาย (ภาพที่ 44) 
 

  
 

ภาพที่ 44 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 1 (ซ้าย) และ 2 (ขวา) 
 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 3 และ 4 มีลักษณะเรียวยาว มีรูปร่างและรูปทรงเหมาะที่จะเป็นจี้
ดังนั้นจึงน าทองเหลืองมาดัดเป็นสร้อยคอลักษณะเรียบง่ายประกอบร่วมด้วย (ภาพที่ 45 และ 46)  
ชิ้นงานรูปแบบที่ 5 มีลักษณะชิ้นเล็ก มีหยดขี้ผึ้งเกาะเป็นเส้นสายไหลลงเป็นแนวยาว รูปร่างและ
รูปทรงจึงเหมาะส าหรับการเป็นจี้เช่นกัน (ภาพที่ 47) ชิ้นงานรูปแบบที่ 6 ออกแบบเป็นเครื่องประดับ
ก าไล ซึ่งพร้อมติดตั้งบนร่างกาย (ภาพที่ 48) 

 

 
 

ภาพที่ 45 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 3 
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ภาพที่ 46 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 47 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 4 รูปแบบที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 48 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางท่ี 4 รูปแบบที่ 6 
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1.5 แนวทางท่ี 5 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็น
โลหะ จากนั้นน ามารองรับเศษข้ีผึ้งอีกครั้ง 

มีแนวทางคล้ายกับแนวทางที่ 2 กล่าวคือ น าเสนอสภาพของเนื้อขี้ผึ้งทั้งสองสถานะ
ที่แตกต่างกัน ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน วัสดุตั้งต้นที่มาเหมือนกัน แต่แปรเปลี่ยนไปตามสถานะใหม่
โดยการกระท าของเครื่องจักร มีการเพ่ิมกระบวนการหล่อชิ้นงานเป็นโลหะเข้ามาเพ่ือเป็นการยก
สถานะให้มีมูลค่าตามกรอบความคิดของสังคม หากแต่มีการน าชิ้นงานที่หล่อเป็นโลหะแล้วมารองรับ
หยดขี้ผึ้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและท่ีมาโดยมีจุดเริ่มต้นจากวัสดุขี้ผึ้งดังแบบร่างภาพ
ที ่49 

 

 
 

ภาพที่ 49 แบบร่างตามแนวทางที่ 5 
 

จากแนวทางที่ 5 ให้ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็น
โลหะ จากนั้นน ามารองรับเศษข้ีผึ้งอีกครั้ง น าสู่การทดลองซึ่งมีขั้นตอนตามตารางที่ 20 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 20 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางท่ี 5 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติและรูปแบบชิ้นงาน
หลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง จากรูปแบบที่ 1 
นี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างคาดการณ์ได้ว่าอาจ
เกิดการยุบตัวขึ้นบางส่วนเนื่องจากชิ้นงานมีขนาด
ใหญ่และโปร่งบาง 

 
 



82 

 

 

ตารางที่ 20 ขัน้ตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 5 (ต่อ) 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม 
3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก และ 
น าไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวในช่องเก็บเศษ
วัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 

 
 
 

4. ชิ้นงานไปหล่อเป็นโลหะทองเหลือง จากนั้นน า
ชิ้นงานโลหะไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวในช่อง
เก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติอีกครั้ง 

 
 

 
จากนั้นทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆโดยใช้

วิธีการและขั้นตอนดังเดิมตามตารางที่ 21  โดยรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเป็นเรขาคณิตแบบโครงสร้าง
เหมือนรูปแบบที่ 1 แต่มีขนาดเล็กกว่า จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้างทั่วทุกส่วน
ด้านบนไว้ รูปแบบที่ 3 มีลักษณะด้านบนเป็นชิ้นงานทึบตัน ด้านล่างเป็นโครงสร้าง คาดการณ์ได้ว่ามี
การทับถมของเศษขี้ผึ้งบริเวณด้านบนและไหลไปตามรูปแบบของโครงสร้างบริเวณด้านล่าง รูปแบบที่ 
4 มีลักษณะเป็นโครงสร้างรอบตัว จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการยุบตัวและหลอมละลายในบางส่วน
ของชิ้นงาน 

ขี้ผึ้งต้นแบบ ขี้ผึ้งต้นแบบ 

รองรับหยดขี้ผึ้ง 

น าชิ้นงาน 

ไปหล่อโลหะ 

น ามารองรับ 

หยดขี้ผึ้งอีกครั้ง 
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จากนั้นน าชิ้นงานตามแนวทางที่ 5 มาทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดย
ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 มีจ านวน 2 ชิ้น ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน พร้อมติดตั้งบนร่างกาย โดย
ไม่ท าการปรับแต่งเพ่ิม (ภาพที่ 50) ชิ้นงานรูปแบบที่ 2 ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน พร้อม
ติดตั้งบนร่างกาย โดยไม่ท าการปรับแต่งเพ่ิม (ภาพที่ 51) 

 

  
 

ภาพที่ 50 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 1  
 
 

 
 

ภาพที่ 51 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 2 
 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 3 มีลักษณะเรียวยาว มีรูปร่างและรูปทรงเหมาะที่จะเป็นเครื่อง 
ประดับจี้ ดังนั้นจึงน าทองเหลืองมาดัดเป็นสร้อยคอลักษณะเรียบง่ายประกอบร่วมด้วย (ภาพที่ 52) 
 

 
 

ภาพที่ 52 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 5 รูปแบบที่ 3 
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ชิ้นงานรูปแบบที่ 4 ออกแบบเป็นเครื่องประดับก าไลมีการตะไบลบความคมออกตรง
บริเวณปลายก าไลทั้งสองข้างเพ่ือให้ง่ายต่อการสวมใส่ (ภาพที่ 53) 

 

 

ภาพที่ 53 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางท่ี 5 รูปแบบที่ 4 

 
1.6 แนวทางท่ี 6 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้งประกอบร่วมกับโลหะและรองรับเศษข้ีผึ้งเหลือ

ทิ้ง 

น าเสนอสภาพของเนื้อวัสดุขี้ผึ้งสองสถานะระหว่างขี้ผึ้งและโลหะ ซึ่งน ามาประกอบ
ร่วมกัน สะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางด้านมูลค่าของวัสดุ และเป็นการยกระดับคุณค่าของ
ชิ้นงานขี้ผึ้งให้เท่าเทียมกับโลหะในฐานะที่เป็นเครื่องประดับเช่นเดียวกัน โดยเป็นไปตามแบบร่างดัง
ภาพที่ 54 

 

 
 

ภาพที่ 54 แบบร่างตามแนวทางที่ 6 
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จากแนวทางท่ี 6 ให้ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้งประกอบร่วมกับโลหะ และรองรับเศษข้ีผึ้ง
เหลือทิ้ง  น าสู่การทดลองซึ่งมีขั้นตอนตามตารางที่ 22 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 22 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 6  

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสามมิติและรูปแบบชิ้นงาน
หลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง จากรูปแบบที่ 1 
นี้มีลักษณะเป็นโครงสร้างคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิด
การยุบตัวขึน้ และมีการทับถมกันตรงบริเวณ
ด้านล่างซึ่งเป็นโลหะ  
2.ออกแบบตัวรองรับรูปทรงเรขาคณิตด้วย
โปรแกรม 3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 
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ตารางที่ 22 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 6 (ต่อ) 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
4. น าชิ้นงานบางส่วนไปหล่อโลหะทองเหลืองและ
น ามาประกอบร่วมกับชิ้นงานที่เป็นขี้ผึ้ง 

 
5. น าชิ้นงานไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวในช่อง
เก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 

 
 
จากนั้นทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆ โดยใช้

วิธีการและขั้นตอนดังเดิมตามตารางที่ 23 โดยรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเป็นหน่วยต่อหน่วยเชื่อมต่อกัน
ด้านบนเป็นโครงสร้างและด้านล่างทึบตันมีขนาดเล็ก เชื่อมต่อเนื่องกับชิ้นขนาดใหญ่ด้านล่าง 
คาดการณ์ว่าหยดขี้ผึ้งจะไหลลงมาเป็นเส้นสายตามรูปแบบ โดยด้านบนจะเกิดการยุบตัวบริเวณ
โครงสร้างและอาจก่อตัวทับถมกันขึ้นเล็กน้อย รูปแบบที่ 3 มีลักษณะทึบตัน ประกอบร่วมกับแหวน
โลหะ คาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้งจะเกิดการก่อตัวและพอกพูนทับถมกันขึ้น โดยการไหลของหยดขี้ผึ้งจะ
เป็นเส้นสายลงมาตามรูปทรง รูปแบบที่ 4 มีลักษณะเป็นโครงสร้างรอบตัว จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิด
การยุบตัวและหลอมละลายในบางส่วนของชิ้นงาน 
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จากนั้นน าชิ้นงานตามแนวทางที่ 5 มาทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดย
ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 มีจ านวน 4 ชิ้น (ภาพที่ 55)  รวมถึงชิ้นงานรูปแบบที่ 2 และ 3 (ภาพที่ 
56) ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน มีการน าโลหะทองเหลืองมาประกอบ
พร้อมติดตั้งบนร่างกายโดยไม่ต้องท าการปรับแต่งเพ่ิม  

 

   
 

ภาพที่ 55 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 6 รูปแบบที่ 1 

 

  
 

ภาพที่ 56 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 6 รูปแบบที่ 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 4 เป็นเครื่องประดับก าไล มีการน าโลหะรูปทรงวง
แหวนเข้ามาประกอบร่วม (ภาพที่ 57) 
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ภาพที่ 57 เครื่องประดับก าไล ตามแนวทางท่ี 6 รูปแบบที่ 4 
 

1.7 แนวทางท่ี 7 : ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง ประกอบร่วมกับตัว
รองรับขี้ผ้ึง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ 

แนวทางนี้เป็นการเชื่อมโยงแนวความคิดจากแนวทางที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ มีการน าเสนอทั้งความงามของการหยดย้อย การไหลอย่างเป็นเส้นสายของเศษขี้ผึ้ง โดย
หลอมรวมไปกับชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตอันเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบ ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยใช้
วัสดุทั้งโลหะและข้ีผึ้งซึ่งน ามาประกอบร่วมกัน ตามแบบร่างดังภาพท่ี 58 
 

 

ภาพที่ 58 แบบร่างตามแนวทางที่ 7 
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จากแนวทางที่ 7 ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง ประกอบร่วมกับตัว
รองรับขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ น าสู่การทดลองซึ่งมีขั้นตอนตามตารางที่ 
24 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 24 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 7 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
1.ร่างรูปแบบตัวรองรับสามมิติและรูปแบบชิ้นงาน
หลังจากรองรับหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง จากรูปแบบที่ 1 
นี้ คาดการณ์ได้ว่ามีการทับถมของเศษขี้ผึ้งบริเวณ
ด้านบนและอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้าง
บางส่วนบริเวณด้านล่าง 

      

2.ออกแบบตัวรองรับรูปทรงเรขาคณิตด้วย
โปรแกรม 3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 
จ านวน 2 ชิ้น 

       
 

4. น าชิ้นงานไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวในช่อง
เก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 

 ชิ้นที่ 1 

ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 

ชิ้นที่ 2 
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ตารางที่ 24 ขั้นตอนการทดลองสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่ 7 (ต่อ) 

ขั้นตอนการทดลอง ภาพประกอบ 
5. น าชิ้นงานส่วนด้านบนของชิ้นที่ 1 ไปหล่อโลหะทองเหลือง 

 
6. น าชิ้นงานทองเหลืองมาประกอบร่วมกับชิ้นงานส่วนด้านล่างของ
ชิ้นที่ 2 

 
 
จากนั้นทดลองออกแบบชิ้นงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวรองรับในรูปแบบอ่ืนๆ โดยใช้

วิธีการและขั้นตอนดังเดิมตามตารางที่ 25 ซึ่งรูปแบบที่ 2 และ 3 ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวน
โดยขี้ผึ้งที่เป็นหัวแหวนมีลักษณะเป็นชิ้นเดี่ยวและทึบตัน จึงคาดการณ์ได้ว่าหยดขี้ผึ้งจะเกิดการก่อตัว
และพอกพูนทับถมกันขึ้น โดยการไหลของหยดขี้ผึ้งจะเป็นเส้นสายลงมาตามรูปทรง จากนั้นน ามา
ประกอบร่วมกับก้านแหวนขี้ผึ้งที่ผ่านการรองรับหยดขี้ผึ้งปริมาณเล็กน้อยและน าไปหล่อเป็นโลหะ
รูปแบบที่ 4 ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับต่างหู โดยขี้ผึ้งมีลักษณะทึบตันด้านบนและเป็นโครงสร้าง
ด้านล่าง คาดการณ์ได้ว่ามีการทับถมของเศษขี้ผึ้งบริเวณด้านบนและอาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้าง
บางส่วนบริเวณด้านล่าง จากนั้นน ามาประกอบร่วมกับก้านต่างหูขี้ผึ้งที่ผ่านการรองรับหยดขี้ผึ้ง
ปริมาณเล็กน้อยและน าไปหล่อเป็นโลหะ 

 
 

 
 
 
 

ส่วนบนของช้ินท่ี 1 

ส่วนล่างของช้ินท่ี 2 
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การทดลองออกแบบเป็นเครื่องประดับตามแนวทางที่ 7 นั้น ชิ้นงานรูปแบบที่ 1 มี
ลักษณะเรียวยาว มีรูปร่างและรูปทรงเหมาะท่ีจะเป็นเครื่องประดับจี้ ดังนั้นจึงน าทองเหลืองมาดัดเป็น
สร้อยคอลักษณะเรียบง่ายประกอบร่วมด้วย (ภาพที่ 59) 

 

 

 
 
ภาพที่ 59 เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 1 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 2 และ 3 ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับแหวนตั้งแต่เริ่มทดลองโดย
เป็นการประกอบร่วมกันระหว่างหัวแหวนที่เป็นขี้ผึ้งกับตัวแหวนที่เป็นโลหะ (ภาพที่ 60) 

 

  
 
ภาพที่ 60 เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) 

ชิ้นงานรูปแบบที่ 4 ถูกออกแบบเป็นเครื่องประดับต่างหูตั้งแต่เริ่มทดลอง โดยเป็น
การประกอบร่วมกันระหว่างชิ้นงานขี้ผึ้งกับก้านต่างหูที่เป็นโลหะ (ภาพที่ 61) 
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ภาพที่ 61 เครื่องประดับต่างหู ตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 4 
 

2. วิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ 
จากการทดลองตามแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง สามารถวิเคราะห์ ได้ตาม

ตารางที่ 26 โดยท าการพิจารณาวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแนวทางเพ่ือน าไปสู่การค้นหา
แนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ 

 
ตารางที่ 26 วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง 

แนวทาง ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย 
 แนวทางท่ี 1 
 ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง      
 รองรับเศษขี้ผึ้ง 

 เหลือทิ้ง 

 

- น าเสนอสภาพเนื้อวัสดุ
ขี้ผึ้งซึ่งเป็นวัสดุต้นทางทั้ง 
2 สถานะได้อย่างชัดเจน 
ตรงไปตรงมา ทั้งในรูปทรง
เรขาคณิต ซึ่งเป็นตัวแทน
ของความสมบูรณ์แบบ 
และหยดขี้ผึ้งเหลือทิ้ง 

 - ยากต่อการสวมใส่เป็น  
 เครื่องประดับ เนื่องจาก   
 ชิ้นงานเป็นเนื้อขี้ผึ้ง ซึ่งง่าย  
 ต่อการแตกหัก 
 - ขาดการน าเสนอในส่วน 
 ของโลหะ ซึ่งเป็นการบอก  
 เรื่องราวถึงค่านิยมของ  
 ผู้คนที่ให้ความส าคัญและ 
 ยกมูลค่าให้กับวัสดุที่เป็น 
 โลหะ 
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง (ต่อ) 
แนวทาง ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย 

แนวทางท่ี 2 
ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง 

รองรับ เศษขี้ ผึ้ ง
เหลือทิ้งและน าไป
หล่อเป็นโลหะ 
 

 

 

- น าเสนอสภาพความงาม
เนื้อวัสดุในรูปโลหะทั้ง 2 
สถานะ แสดงออกถึง
ค่านิยมของผู้คนที่ให้
ความส าคัญและยกมูลค่า 
ให้กับวัสดุที่เป็นโลหะ 
- มีการน าเสนอลักษณะ
การหลอมละลายรวมกัน
ระหว่างเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง
และตัวรองรับในรูปแบบ
โครงสร้างได้อย่างชัดเจน 
รวมทั้ งมีคว ามแข็ งแรง
ทนทานที่สุดเมื่อเทียบกับ
แนวทางอ่ืน 

- ขาดการน าเสนอเนื้อ    
 วัสดุขึ้ผึ้งซึ่งเป็นการบอก  
 เล่าเรื่องราวของเนื้อวัสดุ 
 ที่แท้จริงจากกระบวนการ 
 ของเครื่องจักร 
 

แนวทางท่ี 3 
ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง 
รองรั บ เศษขี้ ผึ้ ง
เหลือทิ้ งที่ น า ไป
หล่อเป็นโลหะ 
แล้ ว น า ก ลั บ ม า
ประกอบร่วมกับ
ขี้ ผึ้ ง ต้ น แ บ บ ที่
สมบูรณ์ 

  

 

 

- น าเสนอสภาพความงาม
ของเนื้อวัสดุทั้ งขี้ผึ้ งและ
โลหะ  
- แสดงออกถึงความย้อน
แ ย้ ง ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
กล่าวคือส่วนที่เป็นเศษ 
วัสดุถูกเปลี่ยนสถานะเป็น
โลหะ โดยประกอบร่วมกับ
ส่วนที่ เป็นขี้ผึ้ งสมบูรณ์ที่
ไม่ได้น าไปหล่อโลหะเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าตามกระบวนการ
ทั่วไป 

 - ส่วนที่เป็นเนื้อวัสดุขี้ผึ้ง 
 รูปแบบโครงสร้างง่ายต่อ
การแตกหัก  
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง (ต่อ) 

แนวทาง ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย 
แนวทางท่ี 4 
ตั ว ร อ ง รั บ เ ป็ น
โลหะ รองรับเศษ
ขี้ผึ้งเหลือทิ้ง 

 

 

 

- แสดงสภาพความงาม 
โดยบังเอิญที่เกิดข้ึนจาก
เศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง และความ
สมบูรณ์แบบของตัวรองรับ 
ซึ่งเป็นการน าเสนอที่
ชัดเจนตามกระบวนการ
ผลิต ซึ่งโดยปกติจะน า
ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบไป
หล่อเป็นโลหะเท่านั้น 

 - ขาดการแสดงออกถึง  
 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 ของชิ้นงาน 
 

แนวทางท่ี 5 
ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง 
รองรับ เศษขี้ ผึ้ ง
เหลือทิ้งและน าไป
ห ล่ อ เ ป็ น โ ล ห ะ 
จ า ก นั้ น น า ม า
รองรับเศษขี้ผึ้งอีก
ครั้ง 

 

 

- น าเสนอสภาพความงาม
ของเนื้อวัสดุทั้งขี้ผึ้งและ
โลหะ โดยบอกเล่าถึงการ
ยกสถานะขี้ผึ้งที่สมบูรณ์
แบบที่รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือ
ทิ้งมาหล่อเป็นโลหะ พร้อม
ทั้งมีการหยดเศษขี้ผึ้งซ้ าอีก
รอบ เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงที่มาของ
กระบวนการ 

- เมื่อมีการน าหยดเศษ  
 ขี้ผึ้งซ้ าไปอีกครั้งท าให้  
 รายละเอียดและความ  
 ชัดเจนของชิ้นงานลด  
 น้อยลง เกิดความคลุม- 
 เครือในชิ้นงาน 

แนวทางท่ี 6 
ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง
ประกอบร่วมกับ
โลหะ และรองรับ
เศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง 

 

 

- น าเสนอสภาพความงาม
ของเนื้อวัสดุทั้งขี้ผึ้งและ
โลหะ แสดงออกทั้งสภาพ 
ของเนื้อขี้ผึ้งที่สมบูรณ์แบบ 
และความงามเศษข้ีผึ้ง
เหลือทิ้ง รวมถึงมีการน า
โลหะเข้ามาประกอบร่วม
ซึ่งเป็นตัวแทนของความ
สมบูรณ์แบบอีกส่วนหนึ่ง 

 - ขาดการแสดงออกถึง  
 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
 ของชิ้นงานระหว่างเนื้อ  
 ขี้ผึ้งและโลหะ  
 - ส่วนที่เป็นเนื้อวัสดุขี้ผึ้ง 
 ง่ายต่อการแตกหัก 
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง (ต่อ) 

แนวทาง ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย 
แนวทางท่ี 7 
ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง 

รองรับ เศษขี้ ผึ้ ง
เหลือทิ้ง ประกอบ
ร่วมกับตัวรองรับ
ขี้ผึ้ง รองรับเศษ
ขี้ผึ้งเหลือทิ้งและ
น า ไ ป ห ล่ อ เ ป็ น
โลหะ 

 

 

 
 

- น าเสนอสภาพความงาม
ของเนื้อวัสดุทั้ งขี้ผึ้ งและ
โลหะ แสดงออกท้ังสภาพ 
ของเนื้อขี้ผึ้งที่สมบูรณ์แบบ 
และความงามจากเศษขี้ผึ้ง 
รวมถึงมีการน าชิ้นงานขี้ผึ้ง
รองรับเศษขี้ผึ้ ง เหลือทิ้ ง
น าไปหล่อเป็นโลหะ 

- แสดงออกถึงความย้อน
แย้ง กล่าวคือส่วนที่เป็น 
เศษวัสดุถูกเปลี่ยนสถานะ
เป็นโลหะ 

 - ส่วนที่เป็นเนื้อวัสดุขี้ผึ้ง 
 รูปแบบโครงสร้างง่ายต่อ    
 การแตกหัก 

 
3. สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ 

จากการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของแนวทางในการออกแบบทั้ง 7 แนวทาง โดยแต่ละ
แนวทางนั้นมีทั้งข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ทุกแนวทางล้วนแล้วแต่น าเสนอความงามจาก
สภาพของเนื้อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจาก
กระบวนผลิตโดยทั่วไปและรูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุทั้ งสิ้น โดย
แนวทางที่แสดงออกถึงความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มักมองหาแต่มูลค่าและความ
สมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียวอย่างชัดเจนที่สุด คือแนวทางที่ 3 และ 7 โดยมีการ
น าเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งไปหล่อเป็นโลหะ ซึ่งเป็นการยกสถานะสิ่งที่ไม่มีมูลค่า  (เศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง) ให้
กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า (โลหะ) ตามกรอบค่านิยมของสังคม นอกจากนี้ยังน าเสนอในส่วนของขี้ผึ้งซึ่ง
เป็นวัสดุตั้งต้นของกระบวนการสร้างต้นแบบของเครื่องจักร เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบที่ผู้คน
ยึดติด โดยไม่น าวัสดุขี้ผึ้งนี้ไปหล่อตามกระบวนการผลิตทั่วไป จึงเป็นการสร้างความย้อนแย้งและตั้ง
ค าถามเก่ียวกับคุณค่าของสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปของวัตถุ  กล่าวคือ หากเนื้อขี้ผึ้งที่สมบูรณ์แบบนั้น 
ไม่ถูกน าไปเข้าสู่กระบวนการหล่อโลหะเพ่ือเปลี่ยนสถานะ ขี้ผึ้งชิ้นนั้นยังมีมูลค่าอยู่หรือไม่ แต่เมื่อ
พิจารณาถึงรูปแบบของตัวรองรับที่น ามาใช้กับแนวทางที่ 3 และ 7 นั้น จะพบว่าตัวรองรับรูปแบบทึบ
ตันมีความแข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการประกอบร่วมกับโลหะ ในขณะที่ตัวรองรับรูปแบบโครงสร้างนั้น
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ยากต่อการแยกเศษหยดขี้ผึ้งออกจากตัวรองรับ (ตามแนวทางที่ 3) และยากต่อการประกอบร่วมกัน
กับโลหะ (ตามแนวทางที่ 7) เนื่องจากมีความเปราะ ง่ายต่อการแตกหัก และเมื่อพิจารณาถึงแนวทาง
ที่ 2 ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ มีการน าเสนอสภาพความงาม
เนื้อวัสดุในรูปโลหะทั้ง 2 สถานะ แสดงออกถึงค่านิยมของผู้คนที่ให้ความส าคัญและยกมูลค่าให้กับ
วัสดุที่เป็นโลหะ สามารถถ่ายทอดตัวรองรับในรูปแบบโครงสร้างได้อย่างชัดเจนและมีความแข็งแรง
เนื่องจากเป็นโลหะ 

ดังนั้นจากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้างต้น จึงเลือกแนวทางที่ 2 3 และ 7 เข้าสู่กระบวน
สร้างสรรค์และพัฒนาเป็นผลงานเครื่องประดับต่อไป โดยแนวทางที่ 2 จะมุ่งน าเสนอตัวรองรับใน
รูปแบบโครงสร้างเรขาคณิต ถ่ายทอดเรื่องราวของการเปลี่ยนสถานะให้ชิ้นงานทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ
ของโลหะ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างหยดเศษขี้ผึ้งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญกับตัวรองรับสมบูรณ์
แบบ โดยมีแนวทางที่ 3 และ 7 เข้ามาเติมเต็มในส่วนของการน าเสนอเนื้อวัสดุขี้ผึ้งซึ่งเป็นการบอกเล่า
เรื่องราวของเนื้อวัสดุที่แท้จริงจากกระบวนการ มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความย้อนแย้งกับค่านิยมของ
คนในสังคมที่มักมองหาแต่มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียว ทั้งนี้ต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นเนื้อวัสดุขี้ผึ้งซึ่งง่ายต่อการแตกหักในบางรูปแบบ 
 

4. การวิเคราะห์สัดส่วนความงามตามแนวทางท่ี 2 3 และ 7 
จากการสรุปแนวทางในการออกแบบพบว่าแนวทางที่  2 3 และ 7 เหมาะสมที่จะน ามา

พัฒนาและสร้างสรรค์เป็นผลงานเครื่องประดับต่อไปนั้น เมื่อพิจารณาชิ้นงานทดลองที่ผ่านมา ยังพบ
ปัญหาในเรื่องสัดส่วนของสีวัสดุ รูปร่างและรูปทรง ดังนี้  

 

4.1 การวิเคราะห์สัดส่วนความงามตามแนวทางท่ี 2 
ชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 อยู่ในรูปของโลหะทองเหลืองทั้งหมด สัดส่วนความงามจึง

พิจารณาจากปริมาณของเศษหยดโลหะกับตัวรองรับที่เป็นโครงสร้างเรขาคณิต ซึ่งจากการทดลอง
พบว่าชิ้นงานรูปแบบที่ 1 และ 2 (ตารางที่ 15) มีรูปร่างและรูปทรงเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจ ถ่ายทอด
สภาพเนื้อวัสดุทั้งสถานะความสมบูรณ์แบบของโครงสร้างและสภาพความงามของเศษหยดโลหะได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเลือกชิ้นงานทั้ง 2 รูปแบบนี้มาท าการทดลองหาสัดส่วนของปริมาณของเศษ
หยดโลหะและตัวรองรับที่เป็นโครงสร้างเรขาคณิต (ตารางที่ 27 และ 28) เพ่ือน ามาพัฒนาเป็น
เครื่องประดับจริงต่อไป 
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ตารางที่ 27 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 1 

การทดลอง 
ครั้งที ่

ภาพชิ้นงานตามแนวทางท่ี 2 
รูปแบบท่ี 1 

สัดส่วนหยดโลหะ
(เปอร์เซนต์) 

สัดส่วนตัวรองรับ 
ที่เป็นโครงสร้าง
(เปอร์เซนต์) 

1 

 

30 70 

2 

 

40 60 

3 

 

20 80 
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 จากตารางที่ 27 พบว่าการทดลองครั้งที่ 1 มีสัดส่วนของหยดโลหะกับตัวรองรับที่
เป็นโครงสร้างที่ลงตัว แสดงออกทั้งรูปแบบความเป็นโครงสร้างและความงามโดยบังเอิญของหยด
โลหะและสภาพของตัวรองรับเมื่อถูกหลอมละลายโดยแต่ละส่วนถูกแสดงออกมาได้ไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไปเม่ือเทียบกับชิ้นงานที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 2 ซึ่งสัดส่วนของตัวรองรับที่เป็นโครงสร้างถูก
หลอมละลายจนเหลือน้อยเกินไป และส่วนที่เป็นเศษโลหะเกิดการทับถมกันอยู่บริเวณเดียว ไ ม่
แสดงออกถึงเส้นสายของการไหลหยดย้อนหรือการทับถมกันเป็นชั้นๆ ท าให้สภาพของความงามใน
ส่วนนี้ลดน้อยลง ในขณะที่ชิ้นงานที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 3 สัดส่วนของตัวรองรับที่เป็นโครงสร้างมี
มากเกินไป และส่วนที่เป็นเศษโลหะมีน้อยไป ท าให้เกิดความไม่ลงตัวเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ได้จากการ
ทดลองครั้งที่ 1 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกชิ้นงานที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 1 มาขัดแต่งเพ่ือน าไปพัฒนา
เป็นผลงานเครื่องประดับจริง 
 

ตารางที่ 28 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 2 

การทดลอง 
ครั้งที ่

ภาพชิ้นงานตามแนวทางท่ี 2 
รปูแบบที่ 2 

สัดส่วนหยด
โลหะ

(เปอร์เซนต์) 

สัดส่วนตัวรองรับ
ที่เป็นโครงสร้าง
(เปอร์เซนต์) 

1 

 

 
 

30 70 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากแหวน 
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ตารางที่ 28 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 2 (ต่อ) 

การทดลอง 
ครั้งที ่

ภาพชิ้นงานตามแนวทางท่ี 2 
รูปแบบท่ี 2 

สัดส่วนหยด
โลหะ

(เปอร์เซนต์) 

สัดส่วนตัวรองรับ
ที่เป็นโครงสร้าง
(เปอร์เซนต์) 

2 

 

50 50 

3 

 

40 60 

 
จากตารางที่ 28 พบว่าการทดลองครั้งที่ 1 มีสัดส่วนของหยดโลหะกับตัวรองรับที่

เป็นโครงสร้างที่ลงตัว โดยมีส่วนของโครงสร้าง 70 เปอร์เซนต์ ซึ่งแสดงออกถึงส่วนของรูปแบบ
โครงสร้างได้อย่างชัดเจน ประกอบกับหยดโลหะที่แสดงออกถึงการทับถมของเศษขี้ผึ้งที่ซ้อนทับกัน
และไหลลงมาเป็นเส้นสาย จึงมีความลงตัว รวมถึงชิ้นส่วนที่หลุดออกมา ยังคงแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ของโครงสร้างและหยดโลหะที่เป็นความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งมีความลงตัวเช่นกัน การทดลอง
ครั้งที่ 2 ชิ้นงานมีสัดส่วนของหยดโลหะ 50 เปอร์เซนต์ ตัวรองรับ 50 เปอร์เซนต์ พบว่าตัวรองรับถูก
หลอมละลายจนท าให้รูปแบบความเป็นโครงสร้างน้อย ไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ได้จากการ
ทดลองครั้งที่ 1 การทดลองครั้งที่ 3 ชิ้นงานมีสัดส่วนหยดโลหะ 40 เปอร์เซนต์ ตัวรองรับ 60 
เปอร์เซนต์ ซึ่งมีรูปแบบความเป็นโครงสร้างน้อย รวมถึงการแสดงตัวของหยดโลหะมีสัดส่วนที่น้อย
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เช่นกัน เป็นความงามที่ยังไม่ลงตัว ดังนั้นจึงเลือกชิ้นงานที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 1 มาขัดแต่งเพ่ือ
น าไปพัฒนาเป็นผลงานเครื่องประดับจริง 

 
4.2 การวิเคราะห์สัดส่วนความงามตามแนวทางท่ี 3 และ 7 

เมื่อพิจารณาชิ้นงานทดลองที่ผ่านมา ยังพบปัญหาในเรื่องสัดส่วนของสีวัสดุ รูปร่าง
และรูปทรง โดยบางชิ้นงานมีการค้นพบสัดส่วนของสีวัสดุ รูปร่างและรูปทรงที่ลงตัวจึงเลือกเป็น
ผลงานเครื่องประดับจริง ซึ่งได้แก่ ชิ้นงานเครื่องประดับจี้แนวทางที่ 3 และ 7 ซึ่งมีสัดส่วนของโลหะ 
20 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 80 เปอร์เซนต์ (ภาพที่ 62)  

 

 

  
 

ภาพที่ 62 สัดส่วนสีวัสดุของเครื่องประดับจี้ ตามแนวทางท่ี 3 (ซ้าย) และ 7 (ขวา) 
 

ชิ้นงานเครื่องประดับเข็มกลัดแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 ดังภาพที่ 40 ซึ่งได้จากการ
ทดลองครั้งที่ 1 มีสัดส่วนของโลหะ 60 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 40 เปอร์เซนต์ จากนั้นจึงท าการ
ทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือค้นหาสัดส่วนความงามที่ชัดเจนมากที่สุดให้กับชิ้นงานรูปแบบนี้ (ตารางที่ 29) ซึ่ง
พบว่าชิ้นงานจากการทดลองครั้งที่ 2  มีสัดส่วนของโลหะ 50 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 50 
เปอร์เซนต์ ชิ้นงานจากการทดลองครั้งที่ 3 มีสัดส่วนของโลหะ 30 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 70 
เปอร์เซนต์ และชิ้นงานจากการทดลองครั้งที่ 4 มีสัดส่วนของโลหะ 10 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 90 
เปอร์เซนต ์
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ตารางที่ 29 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 

การทดลอง 
ครั้งที ่

ภาพชิ้นงานตาม 
แนวทางท่ี 3  
รูปแบบท่ี 3 

สัดส่วนโลหะ
(เปอร์เซนต์) 

สัดส่วนขี้ผึ้ง
(เปอร์เซนต์) 

1 

 

60 40 

2 

 

50 50 

3 

 

30 70 

4 

 

10 90 

 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของสีวัสดุของชิ้นงานทั้ง 4 ชิ้นร่วมกับสัดส่วนของรูปร่างและ

รูปทรง พบว่าชิ้นงานเครื่องประดับเข็มกลัดแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 ซึ่งได้จากการทดลองครั้งที่ 1 มี
ความลงตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นงานอีก 3 ชิ้นที่ได้มีการทดลองเพ่ิมเติมภายหลัง ดังนั้นจึงเลือก
ชิ้นงานที่มีสัดส่วนของโลหะ 60 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 40 เปอร์เซนต์ มาพัฒนาเป็น
เครื่องประดับเพ่ิมเติมต่อไป 
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ชิ้นงานเครื่องประดับเข็มกลัดแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 ดังภาพที่ 41 ที่ได้จากการ
ทดลองครั้งที่ 1 มีสัดส่วนของโลหะ 40 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 60 เปอร์เซนต์ จากนั้นจึงท าการ
ทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือค้นหาสัดส่วนความงามที่ชัดเจนมากที่สุด (ตารางที่ 30) ซึ่งพบว่าชิ้นงานจากการ
ทดลองครั้งที่ 2  มีสัดส่วนของโลหะ 50 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 50 เปอร์เซนต์ ชิ้นงานจากการ
ทดลองครั้งที่ 3 มีสัดส่วนของโลหะ 60 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 40 เปอร์เซนต์ และชิ้นงานจาก
การทดลองครัง้ที่ 4 มีสัดส่วนของโลหะ 80 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 20 เปอร์เซนต์ 

 

ตารางที่ 30 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 

การทดลอง 
ครั้งที ่

ภาพชิ้นงานตาม 
แนวทางท่ี 3 
รูปแบบท่ี 4 

สัดส่วนโลหะ 
(เปอร์เซนต์) 

สัดส่วนขี้ผึ้ง
(เปอร์เซนต์) 

1 

 

40 60 

2 

 

50 50 

3 

 

60 40 
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ตารางที่ 30 การทดลองหาสัดส่วนความงามของชิ้นงานตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 (ต่อ) 

การทดลอง 
ครั้งที ่

ภาพชิ้นงานตาม 
แนวทางท่ี 3 
รูปแบบท่ี 4 

สัดส่วนโลหะ
(เปอร์เซนต์) 

สัดส่วนขี้ผึ้ง
(เปอร์เซนต์) 

4 

 

80 20 

 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของสีวัสดุของชิ้นงานทั้ง 4 ชิ้นร่วมกับสัดส่วนของรูปร่างและรูปทรง 

พบว่าชิ้นงานเครื่องประดับเข็มกลัดแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 ที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 1 มีความลง
ตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นงานอีก 3 ชิ้นที่ได้มีการทดลองเพ่ิมเติมภายหลัง ดังนั้นจึงเลือกชิ้นงานที่มี
สัดส่วนของโลหะ 60 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 40 เปอร์เซนต์ มาพัฒนาเป็นเครื่องประดับเพ่ิมเติม 

ชิ้นงานเครื่องประดับแหวนแนวทางท่ี 7 รูปแบบที่ 2 และ 3 (ภาพที่ 63) พบว่าสัดส่วน
ของสีวัสดุและรูปร่างรูปทรงชิ้นงานที่ 1 มีสัดส่วนของโลหะ 60 เปอร์เซนต์ สัดส่วนของขี้ผึ้ง 40
เปอร์เซนต์ มีความลงตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ 2 ที่มีสัดส่วนของโลหะ 80 เปอร์เซนต์ สัดส่วน
ของขี้ผึ้ง 20 เปอร์เซนต์ ดังนั้นจึงเลือกสัดส่วนของชิ้นงานที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องประดับต่อไป 

  

 
 

ภาพที่ 63 สัดส่วนสีวัสดุของเครื่องประดับแหวนแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) 
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จากการวิเคราะห์สัดส่วนความงามตามแนวทางที่ 3 และ 7 พบว่ารูปแบบที่มีรูปร่าง
รูปทรงที่แตกต่างกัน ท าให้ความเหมาะสมและความลงตัวในสัดส่วนของสีวัสดุ  รูปร่างและรูปทรงนั้น
นั้นมีความแตกต่างกันไปด้วย รวมถึงยังขึ้นอยู่กับจังหวะการไหลของหยดขี้ผึ้งซึ่งก่อให้เกิดเป็นรูปทรงที่
แตกต่างกันไป โดยมีการไหลอย่างอิสระ ดังนั้นรูปแบบของชิ้นงานที่ได้ท าการวิเคราะห์สัดส่วนความ
งามนั้นจึงเป็นเพียงกรอบแนวทางที่ใช้ในการต่อยอดและพัฒนาเป็นชิ้นงานเครื่องประดับเพ่ิมเติม
ต่อไป 
 
5. รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนความงามตามแนวทางที่ 2 3 และ 7 นั้น สามารถสรุปผลงาน
เครื่องประดับและมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องประดับแหวน ตามแนวทางที่ 2 
รูปแบบที่ 1 (ภาพที่ 33 (ซ้าย)) เครื่องประดับแหวนและเข็มกลัด ตามแนวทางที่ 2 รูปแบบที่ 2 (ภาพ
ที่ 34)  เครื่องประดับจี้ ตามแนวทางที่ 3 และ 7 (ภาพที่ 62) โดยมีการออกแบบเพ่ิมเติมในส่วนของ
เครื่องประดับจี้ตามแนวทางที่ 3 ดังภาพร่างสองมิติ (ภาพที่ 64) มีการน าหยดโลหะเข้ามาติดใส่ส่วน
ของชิ้นงานขี้ผึ้งเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหยดโลหะให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

  
 
ภาพที ่64 ภาพร่างหยดโลหะสองมิติ เครื่องประดับจี้ตามแนวทางท่ี 3 

 

ท าการออกแบบเครื่องประดับเพ่ิมเติมโดยน าสัดส่วนของเครื่องประดับเข็มกลัดตาม
แนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 (ภาพที่ 40) และรูปแบบที่ 4 (ภาพที่ 41) มาพัฒนาออกแบบเป็น
เครื่องประดับจี้ต่อไป ตามภาพร่างสองมิติ ดังภาพที่ 65 และ 66 ตามล าดับ  
 

หยดโลหะ  
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ภาพที่ 65 ภาพร่างสองมิติ เครื่องประดับจี้ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 66 ภาพร่างสองมิติ เครื่องประดับจี้ตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 
 

ออกแบบเครื่องประดับแหวนเพ่ิมเติมโดยน าสัดส่วนของเครื่องประดับแหวนตาม
แนวทางท่ี 7 รปูแบบที่ 2 (ภาพที่ 63 (ซ้าย)) มาพัฒนาต่อไป ตามภาพร่างสองมิติ (ภาพที่ 67) 

โลหะ 60% 
ขี้ผึ้ง 40% 

ขี้ผึ้ง 60% 

โลหะ 40% 
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ภาพที่ 67 ภาพร่างสองมิติ เครื่องประดับแหวนตามแนวทางที่ 7 รูปแบบที่ 2 
 

จากรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานข้างต้น สรุปเป็นผลงานเครื่องประดับได้ทั้งหมด 
11 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องประดับจี้จ านวน 4 ชิ้น เครื่องประดับเข็มกลัดจ านวน 3 ชิ้น และ
เครื่องประดับแหวนจ านวน 4 ชิ้น จึงน าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับต่อไป 

ขี้ผึ้ง 60% 

โลหะ 40% 
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บทที่ 5 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ 
 

จากการค้นหาแนวทางการออกแบบและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา น าสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับทั้งหมด 11 ชิ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชุด โดยชุดที่ 
1ประกอบด้วยเครื่องประดับแหวนจ านวน 2 ชิ้นและเครื่องประดับเข็มกลัดจ านวน 1 ชิ้น ชุดที่ 2 
ประกอบด้วยเครื่องประดับจี้จ านวน 2 ชิ้น ชุดที่ 3 และ 4 ประกอบด้วยเครื่องประดับเข็มกลัดและจี้
จ านวนอย่างละ 1 ชิ้น และชุดที่ 5 ประกอบด้วยเครื่องประดับแหวนจ านวน 2 ชิ้น โดยมีขั้นตอนใน
การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับดังต่อไปนี้ 

 

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ 
1.1 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 1 

ประกอบด้วยเครื่องประดับแหวนจ านวน 2 ชิ้นและเครื่องประดับเข็มกลัดจ านวน 1 
ชิ้น ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างสรรค์ตามตารางท่ี 14 และ 15 ตามล าดับ โดยน าเครื่องประดับแหวนทั้ง 2 
ชิ้น มาขัดและชุบทอง (ภาพที่ 33 (ซ้าย) และ 34 (ซ้าย) ตามล าดับ) ในส่วนของชิ้นงานที่หลุดแยก
ออกมา มีลักษณะแบนราบ เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องประดับจี้ ดังนั้นจึงท าการติดตั้งเข็มกลัดไว้ด้านหลัง
ของชิ้นงาน (ภาพที่ 34 (ขวา))  

1.2 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 2 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 1 ประกอบด้วยจี้จ านวน 2 ชิ้น โดยจี้ชิ้นที่ 1 และ 2 ได้

จากผลการทดลองท าเครื่องประดับ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ตามตารางที่ 16 และ 24 
ตามล าดับ จากนั้นมีการออกแบบประกอบร่วมกับโลหะทองเหลือง ซึ่งน ามาดัดโค้งงอให้เข้ากับคอ 
ปลายทั้งสองเป็นสายโซ่ (ภาพที่ 39 และ 59 ตามล าดับ) โดยจี้ชิ้นที่ 1 มีการออกแบบเพ่ิมเติมโดยการ
น าหยดทองเหลืองเข้ามาติดเพ่ิมในส่วนชิ้นงานขี้ผึ้ง ตามภาพร่างสองมิติ (ภาพที่ 64) เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหยดโลหะกับชิ้นงานชิ้นผึ้ง (ภาพที่ 68) 
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ภาพที่ 68 การติดหยดทองเหลืองเพ่ิมเติมในผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 
 

1.3 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 3 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 3 ประกอบด้วยเข็มกลัดและจี้จ านวนอย่างละ 1 ชิ้น โดย

เครื่องประดับเข็มกลัดได้จากผลการทดลองท าเครื่องประดับตามตารางที่ 17 รูปแบบที่ 3 (ภาพที่ 41) 
ในส่วนของเครื่องประดับจี้มีการออกแบบดังภาพร่างสองมิติ (ภาพที่ 65) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานตามตารางที่ 31 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 3 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
1. ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติและรูปแบบ

เครื่องประดับจี้ 
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ตารางที่ 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม 3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน
สามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปหล่อโลหะและไปรองรับหยดขี้ผึ้ง
หลอมเหลวในช่องเก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน
สามมิติ  

 
5. ใช้ไฟจี้บริเวณชิ้นงานทองเหลืองเพ่ือแยกหยดขี้ผึ้ง
ออกจากโลหะ 

  
6. น าหยดขี้ผึ้งไปหล่อเป็นโลหะทองเหลือง จากนั้น
น าไปขัดแต่งผิวและชุบทอง 

 
 



117 
 

 

ตารางที่ 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
7.น ามาประกอบเข้ากับลวดทองเหลืองที่ดัดเป็น
สร้อยคอ โค้งงอเข้ากับคอ ด้านดัดเป็นตะขอเกี่ยวไขว้
กัน 

 
8. น าตัวรองรับที่เป็นขี้ผึ้งอีกชิ้นหนึ่งมาประกอบเข้ากับ
ตัวเรือน 

 

 
 
1.4 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 4 

ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 4 ประกอบด้วยเข็มกลัดและจี้จ านวนอย่างละ 1 ชิ้น โดย
เครื่องประดับเข็มกลัดได้จากผลการทดลองท าเครื่องประดับตามตารางที่ 17 รูปแบบที่ 4  (ภาพที่ 
42) ในส่วนของเครื่องประดับจี้มีการออกแบบดังภาพร่างสองมิติ (ภาพที่ 66) ซึ่งมีขั้นตอนการ
สร้างสรรค์ผลงานตามตารางที่ 32 ดังนี้ 
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ตารางที่ 32 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 4 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
1. ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติและรูปแบบ
เครื่องประดับจี้ 

 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม 
3DesignCAD 

 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์ 
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปหล่อโลหะและไปรองรับหยดขี้ผึ้ง
หลอมเหลวในช่องเก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นใช้ไฟจี้บริเวณชิ้นงาน
ทองเหลืองเพ่ือแยกหยดขี้ผึ้งออกจากโลหะ 
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ตารางที่ 32 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 4 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
5. น าหยดขี้ผึ้งไปหล่อเป็นโลหะทองเหลือง จากนั้นน าไป
ขัดแต่งผิว ท าห่วงเชื่อมและชุบทอง 

  
 

6. น ามาประกอบเข้ากับลวดทองเหลืองที่ดัดเป็นสร้อยคอ 
โค้งงอเข้ากับคอ ด้านปลายดัดเป็นตะขอเกี่ยวไขว้กัน 

 
7. น าตัวรองรับที่เป็นขี้ผึ้งอีกชิ้นหนึ่งมาประกอบเข้ากับตัว
เรือน 

 

 

ก่อนหล่อ
โลหะ 

หลังหล่อและขัดแต่ง 
พรโลหะ 
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1.5 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 5 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 5 ประกอบด้วยแหวนจ านวน 2 ชิ้น โดยเครื่องประดับ

แหวนชิ้นที่ 1 ได้จากการทดลองท าเครื่องประดับตามตารางที่ 25 รูปแบบที่ 2 (ภาพที่ 60 (ซ้าย)) ใน
ส่วนของเครื่องประดับแหวนชิ้นที่ 2 นั้นมีการออกแบบดังภาพร่างสามมิติ (ภาพที่ 67) ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างสรรค์ผลงานตามตารางที่ 33 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 33 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับแหวนชุดที่ 5 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
1. ร่างรูปแบบตัวรองรับสองมิติและรูปแบบ
เครื่องประดับแหวน 

 
2. สร้างตัวรองรับสามมิติด้วยโปรแกรม
3DesignCAD 
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ตารางที่ 33 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับแหวนชุดที่ 5 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพประกอบ 
3. สร้างชิ้นงานจริงโดยน าไฟล์ส่งเข้าเครื่องพิมพ์
ชิ้นงานสามมิติ จากนั้นละลายขี้ผึ้งสีขาวออก 

 
4. น าชิ้นงานไปรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลวในช่อง
เก็บเศษวัสดุของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ 

 
5. น าชิ้นงานส่วนที่เป็นก้านแหวนไปหล่อโลหะ
ทองเหลืองพร้อมขัดแต่ง จากนั้นน ามาประกอบ
ร่วมกับชิ้นงานส่วนที่เป็นขี้ผึ้ง 

 

 
 
2. ภาพผลงานเครื่องประดับ 

2.1 ภาพผลงานเครื่องประดับชุดที่ 1 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 1 ประกอบด้วยเครื่องประดับแหวนจ านวน 2 ชิ้น (ภาพที่  

69 และ 70) และเครื่องประดับเข็มกลัดจ านวน 1 ชิ้น (ภาพที่ 71) 
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ภาพที่ 69 ผลงานเครื่องประดับแหวนชุดที่ 1 ชิ้นที่ 1 และการสวมใส่ 
 

 
 

ภาพที่ 70 ผลงานเครื่องประดับแหวนชุดที่ 1 ชิ้นที่ 2 และการสวมใส่ 
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ภาพที่ 71 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัดชุดที่ 1 และการสวมใส่ 
 

2.2 ภาพผลงานเครื่องประดับชุดที่ 2 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 2 ประกอบด้วยเครื่องประดับจี้จ านวน 2 ชิ้น ตามภาพท่ี  

72 และ 73 
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ภาพที่ 72 ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 และการสวมใส่ 

 

 
 

ภาพที่ 73 ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2 และการสวมใส่ 
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2.3 ภาพผลงานเครื่องประดับชุดท่ี 3 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 3 ประกอบด้วยเครื่องประดับเข็มกลัด (ภาพที่ 74) และ

เครื่องประดับจี้ (ภาพที่ 75) จ านวนอย่างละ 1 ชิ้น   
 

 

ภาพที่ 74 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัดชุดที่ 3 และการสวมใส่ 

 

 

ภาพที่ 75 ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 3 และการสวมใส่ 
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2.4 ภาพผลงานเครื่องประดับชุดท่ี 4 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 4 ประกอบด้วยเครื่องประดับเข็มกลัด (ภาพที่ 76) และ

เครื่องประดับจี้ (ภาพที่ 77) จ านวนอย่างละ 1 ชิ้น 
 

 
 

ภาพที่ 76 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัดชุดที่ 4 และการสวมใส่ 

 

 
 

ภาพที่ 77 ผลงานเครื่องประดับจี้ชุดที่ 4 และการสวมใส่ 
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2.5 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 5 
ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 5 ประกอบด้วยเครื่องประดับแหวนจ านวน 2 ชิ้น (ภาพที่  

78) 
 

 
 

ภาพที่ 78 ผลงานเครื่องประดับแหวนชุดที่ 5 และการสวมใส่ 
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บทที ่6 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติ
อย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่งสุนทรียะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญครั้งนี้ เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของ
เครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว โดยค้นหาและน าเสนอความงามจากสภาพของเนื้อ
วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักรทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิตโดยทั่วไป
และรูปแบบที่เกิดจากกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุ เพ่ือสร้างความย้อนแย้งกับค่านิยม
ของคนในสังคมที่มักมองหาแต่มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียว 
รวมทั้งเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของเศษวัสดุที่ซ่อน
อยู่ในกระบวนการสูญเสียนี้ด้วย ดังสอดคล้องตามหลักแนวคิด วะบิ-ซะบิ (Wabi-Sabi) ที่กล่าวถึง
ความงามท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญอย่างไม่ตั้งใจ  

ขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลเริ่มต้นจากศึกษาการท างานของเครื่องจักรซึ่งพบว่า
กระบวนการในการปาดเนื้อวัสดุส่วนเกินทิ้งในขณะที่เครื่องก าลังขึ้นรูปชิ้นงานอยู่นั้น ก่อให้เกิดการ
สูญเสียเนื้อวัสดุได้มากที่สุด โดยเนื้อวัสดุเหลือทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นขี้ผึ้งหลอมเหลว หยดลงในช่องเก็บ
เศษวัสดุที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง เมื่อท าการทดลองเพ่ือค้นหารูปแบบการปรากฎตัวของขี้ผึ้ง
หลอมเหลว (เศษวัสดุเหลือทิ้ง) มีการน าวัสดุชนิดต่างๆ ได้แก่  โลหะ (ลวด) เชือก ไม้ เอ็น พลาสติก 
และขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูป  มาทดลองรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว ซึ่งพบว่าโลหะมีความแข็งแรง
สามารถรองรับน้ าหนักได้ดี รวมถึงมีความหมายในด้านวัสดุที่บ่งบอกถึงค่านิยมของสังคมในยุคนี้ที่ให้
ความส าคัญกับโลหะว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเมื่อเทียบกับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง ในขณะที่ขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูป
เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจเนื่องจากมีสมบัติในการหลอมละลายชิ้นงานเข้าด้วยกันกับหยดขี้ผึ้ง
หลอมเหลว มีความหมายในเชิงการรวมตัวกัน และมีความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงเข้าสู่วัสดุต้นทางที่
ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ โดยมีเครื่องจักรท าหน้าที่แปรสภาพเนื้อขี้ผึ้งให้เกิดรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้สถานะและมูลค่าของขี้ผึ้งนั้นแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกโลหะ
และขี้ผึ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นตัวรองรับหยดขี้ผึ้งหลอมเหลว ดังนั้นแนวทางหลักในการออกแบบจึงมี
การถ่ายทอดเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งแสดงถึงการกลับค่าสถานะของวัสดุจาก     
เศษขี้ผึ้งเป็นโลหะ   สะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่ยึดติดมูลค่าของวัตถุ   
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รวมทั้งแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าและความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการไหลย้อยและทับถมกัน
ของเศษวัสดุอย่างไม่ตั้งใจ ส่วนที่สองเป็นตัวรองรับหยดขี้ผึ้ง ถ่ายทอดความเป็นระบบของเครื่องจักรมี
การใช้รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต เชื่อมโยงจากความสัมพันธ์ในเชิงนามธรรมของความเป็นระบบ
ระเบียบและความสมบูรณ์แบบจากเครื่องจักรที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมองหา จากนั้นจึงทดลองสร้าง
เครื่องประดับเพ่ือค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบ ซึ่งพบว่าแนวทางท่ี 2 (ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง 

รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ) แนวทางที่ 3 (ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้ง
เหลือทิ้งที่น าไปหล่อเป็นโลหะ แล้วน ากลับมาประกอบร่วมกับขี้ผึ้งต้นแบบที่สมบูรณ์) และแนวทางที่ 
7 (ตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษข้ีผึ้งเหลือทิ้ง ประกอบร่วมกับตัวรองรับเป็นขี้ผึ้ง รองรับเศษขี้ผึ้งเหลือ
ทิ้งและน าไปหล่อเป็นโลหะ) เป็นแนวทางท่ีแสดงออกถึงความย้อนแย้งกับค่านิยมของคนในสังคมที่มัก
มองหาแต่มูลค่าและความสมบูรณ์แบบที่ได้รับจากเครื่องจักรเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นแนวทางที่มีการ
แสดงออกอย่างชัดเจนและเหมาะสมที่สุด โดยแนวทางที่ 2 ถ่ายทอดเรื่องราวของการเปลี่ยนสถานะ
ให้ชิ้นงานทั้งหมดเป็นโลหะ แสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างหยดเศษขี้ผึ้งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญกับตัว
รองรับที่สมบูรณ์แบบ แนวทางที่ 3 และแนวทางที่ 7 มีการน าเศษขี้ผึ้งเหลือทิ้งไปหล่อเป็นโลหะ ซึ่ง
เป็นการกลับค่าสถานะของสิ่งที่ไม่มีมูลค่า (เศษขี้ผึ้งเหลือทิ้ง) ให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า (โลหะ) 
น าเสนอร่วมกับขี้ผึ้งที่ใช้ในการข้ึนรูป ใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบที่ผู้คนยึด
ติด โดยไม่น าวัสดุขี้ผึ้งนี้ไปหล่อตามกระบวนการผลิตทั่วไป จึงเป็นการสร้างความย้อนแย้งและตั้ง
ค าถามเก่ียวกับคุณค่าของสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปของวัตถุ  

ผลการวิจัยพบว่าเศษวัสดุที่เกิดจากการขจัดทิ้งของเครื่องจักรมีคุณค่าเท่าเทียมกับวัสดุที่
ใช้ในการขึ้นรูปที่สมบูรณ์แบบ และมีคุณค่าในฐานะงานเครื่องประดับที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ
ความงามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ อันเกิดจากการกระท าของเครื่องจักร โดยเมื่อน า
เครื่องประดบัมาจัดแสดง พบว่ากลุ่มคนทีท่ างานเกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติส่วนใหญ่เกิด
ความแปลกใจในเศษวัสดุเหลือทิ้งว่ามีความงามจากความบังเอิญซุกซ่อนอยู่ในกระบวนการท างาน
ของเครื่องจักรนี้ 

จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับพบว่า วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป (ขี้ผึ้งสีน้ า
เงิน) มีความเปราะ ง่ายต่อการแตกหัก จึงควรใช้ความระมัดระวังในการหยิบจับหรือประกอบชิ้นงาน 
นอกจากนี้การสังเกตปริมาณของเศษวัสดุที่ถูกขจัดทิ้งโดยเครื่องจักรอยู่สม่ าเสมอ อาจค้นพบรูปแบบ
และความงามที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดและพัฒนาเป็น
เครื่องประดับรูปแบบอื่นๆได ้
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