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 เคร่ืองประดับที่สามารถผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยการนําความเช่ือของอัญมณีบําบัดมา
ใช้ให้สัมพันธ์กันในรูปร่างและรูปทรงที่เอ้ือต่อการนวดร่างกายในแต่ละส่วน การนําวัสดุที่แตกต่างกัน
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ใช้งาน การเลือกวัสดุที่ทําจากไม้เพ่ือความยืดหยุ่นได้ดี การนํารูปทรงธรรมชาติของหินที่ก่อตัวเป็น
ผลึกและการนําเน้ือโลหะท่ีมีความคงทนมาใช้ในการออกแบบ การนําศาสตร์การครอบแก้วดูดพิษมา
เป็นส่วนหน่ึงของการรักษาและบําบัด ก่อให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล เพ่ือให้ได้ความงามท่ีคงคุณประโยชน์ทั้งกายและใจต่อผู้สวมใส่ 
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 Jewelry can relax fatigue by the beliefs of the Precious stone therapy.   
The stone treatment applied in relation to the shape of the body.  Materials into a 
unique blend for proper use.  Every piece of jewelry with natural materials and 
structure of piece which is so easy to use.  For great flexibility, the selection of 
materials made from wood.  Design by crystal-shaped metal with a durable nature 
and the cupping of therapy as part of treatment.  Cause a range appropriate for the 
individual. Contributes to improving the mental and physical benefits to those 
wearing it. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 การใช้ชีวิตประจําวันที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการทํา

ท่าทางใด ๆ เป็นเวลานาน ก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย การบรรเทาความปวดเมื่อยที่เป็นที่

นิยม คือ การนวด เพ่ือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 

 

ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

 การนวดเพ่ือสุขภาพ เป็นการนวดโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 

ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบ การอบ หรือ

โดยวิธีการอ่ืนใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพ่ือสุขภาพ การนวดเพ่ือสุขภาพจึงเป็นการมุ่งเน้น

ในด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ ทําให้มีการไหลเวียน

ของเลือดไปทั่วร่างกาย ยืดเส้นเอ็นที่ตึงให้หย่อนลง ทําให้กระดูกและกล้ามเน้ือมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

รักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อไม่ให้ติดขัด ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายกาย สบายใจ ลดความเครียด 

และทําให้รู้สึกสดช่ืนแจ่มใส กระฉับกระเฉง ดังน้ันการนวดจึงเหมือนยาอายุวัฒนะเพ่ือสุขภาพใน

ทางตรง และเป็นผลให้อายุยืนยาวในทางอ้อม เน่ืองจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บน่ันเอง1 

 สืบเน่ืองมาจากวิชาโครงงานส่วนบุคคลท่ีข้าพเจ้าได้เสนอหัวข้อเร่ือง “สราญกาย” 

ข้าพเจ้าประทับใจในเร่ืองราวของการนวด จากการได้ไปศึกษาวิชานวดแผนไทยและการนวดเท้า ทําให้

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยยังคงรักษาศาสตร์วิชาการนวดให้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน ดังน้ันข้าพเจ้า

จึงนําความรู้สึกและแนวคิดน้ีมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําเครื่องประดับที่สามารถบําบัดความ

เมื่อยล้า ปวดเมื่อยเน่ืองจากการทํางาน และสามารถนวดผ่อนคลายได้ในบางจุด เช่น คอ บ่า ไหล่ 

เพ่ือช่วยคลายกล้ามเน้ือและทําให้เลือดไหลเวียนได้ดี ซึ่งเป็นการผ่อนคลายในเบ้ืองต้น 

 การผ่อนคลายที่เป็นที่นิยมอีกอย่างน่ันก็คือสปา ในประเทศไทยการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ

กําลังมาแรง ในเมืองไทยจึงมีการสร้างสถานบริการสปามากมาย โรงแรมที่พักในแหล่งท่องเที่ยวก็มี

การเปิดเป็นสปารีสอร์ทเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันเมืองไทยติดอันดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีช่ือเสียง

เรื่องสปา ทั้งน้ีมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สอดคล้องกัน ทั้งความงามของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา
 

 1 กิตติชัย อนวัชประยูร, การนวดเพ่ือสุขภาพ, เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://WWW.baanjomyut.com/library/massage_health/index.html 
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 ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจการให้บริการสปาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในหลาย ๆ สถานที่  

จากความอนุเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้แนะนําสถานที่ให้บริการ    

สปา “Rasayana Retreat” รัสยานา รีทรีตท์ ให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล “รัสยานา” เป็นคําจากภาษา

สันสกฤตโบราณ มีความหมายว่า “การฟ้ืนฟูความเป็นหนุ่ม สาว” จุดเด่นของ “รัสยานา รีทรีตท์” คือ 

การใช้ธรรมชาติบําบัด ไม่ว่าจะเป็นการล้างพิษภายในร่างกายด้วยสมุนไพร, โยคะ, พีลาทีส, การนวด

กดจุดฝ่าเท้า, การบําบัดด้วยนํ้ามันหอมระเหย และมีบริการอาหารจากธรรมชาติ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็น

ตัวต้ังต้นในการออกแบบและผลิตผลงาน 

 การรวบรวมข้อมูลในการออกแบบเพ่ือผลิตผลงานประกอบด้วยความเช่ือและหลักของ

การนวดเพ่ือผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้วที่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนที่น่าสนใจ ในการนํามา

ออกแบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานให้เป็นรูปธรรมในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และการช่วยดูด

พิษออกจากร่างกาย และความเช่ืออีกสาขาหน่ึงคือการบําบัดร่างกายจากความเจ็บป่วยโดยการใช้

พลังของอัญมณี โดยเช่ือกันว่าอัญมณีแต่ละชนิดมีพลังจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาร่างกายได้ 

สามารถนํามาเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสวมใส่ ข้าพเจ้าเห็นว่าโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไป

ที่มีอาการเครียดจากการทํางาน การใช้ชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งมีผล

ทําให้จิตใจและอารมณ์ดีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือออกแบบเครื่องประดับที่ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางานและ

การใช้ชีวิตประจําวัน 

 2. เพ่ือเป็นการประยุกต์ศาสตร์ของการบําบัดและการผ่อนคลายความตึงเครียดโดยใช้

หลักการนวดและการครอบแก้วดูดพิษ โดยใช้พลังของอัญมณี 3 ชนิด โดยมี อเมทิสต์ (Amethyst), 

โรสควอตซ์ (Rose Quartz), ซิทรีน (Citrine) ตามความเช่ือมาช่วยในการบําบัด เพ่ือมาสู่การออกแบบ

เคร่ืองประดับ  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตของโครงการ  
 1. ศึกษาและทดลองการค้นหารูปแบบ ของเคร่ืองประดับเพ่ือช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดโดยใช้การนวด, คลึงและการครอบแก้ว 
 2. ศึกษาตําแหน่งของจุดสัมผัส (จุดที่สําคัญในการบําบัดเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด) 
ตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือจัดวางตําแหน่งของเครื่องประดับให้เหมาะสม 
 3. ศึกษาและทดลองวัสดุที่เหมาะสมในการทํางาน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เคร่ืองประดับที่ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียด โดยใช้หลักของการนวดคลึงและ
การครอบแก้ว เพ่ือเป็นการบรรเทาอาการเจ็บป่วย มีการใช้อัญมณีซึ่งมีความเช่ือในการบําบัดร่างกาย 
 2. ผลิตผลงานที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด มีผลทําให้จิตใจ
และอารมณ์ดีขึ้น 
 3. เคร่ืองประดับตกแต่งร่างกาย 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

ศึกษาประวัติและความเปน็มา 

 

ประวัติการนวดแผนไทย 

 ประวัติและความเป็นมาของการนวดแผนไทยโดยสังเขป คือ เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 

ผ่านมาทางประเทศจีนและเข้ามาสู่เมืองไทยโดยการนําของพระสงฆ์ หลักฐานการนวดที่เก่าแก่ที่สุด

คือ ศิลาจารึกที่ขุดพบที่ป่ามะม่วงในสมัยพ่อขุนรามคําแหง ในสมัยโบราณน้ันความรู้เก่ียวกับการแพทย์

และการนวดของไทยจะสั่งสอนสืบต่อกันเป็นทอด ๆ โดยครูจะรับศิษย์ไว้ แล้วค่อยสั่งค่อยสอนให้

จดจําความรู้ต่าง ๆ ซึ่งความรู้ที่สืบทอดกันมาน้ัน อาจเพ่ิมข้ึน สูญหาย หรือผิดแปลกไปบ้าง ตาม

ความสามารถของครูและศิษย์ที่สืบทอดกันมา 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยน้ัน 

เจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนวดแผนไทย จากหลักฐานทําเนียบศักดินาข้าราชการฝ่าย

ทหารและพลเรือน ทรงโปรดให้มีการแต่งต้ังกรมหมอนวดให้บรรดาศักด์ิเป็นปลัดฝ่ายขวา มีศักดินา 

300 ไร่ ฝ่ายซ้ายมีศักดินา 400 ไร่ หลักฐานจากจดหมายเหตุราชฑูตลาลูแบร์ ประเทศฝรั่งเศส ในบันทึก

เรื่องหมอนวดในแผ่นดินสยาม มีความว่า “ในกรุงสยามนั้น ถ้ามีใครป่วยไข้ลงก็จะเริ่มทําเส้นสายยืด 

โดยผู้ชํานาญทางนี้ ขึ้นไปบนร่างกายคนไข้แล้วใช้เท้าเหยียบ” 

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ การแพทย์แผนไทยได้สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แต่เอกสารและวิชา

ความรู้บางส่วนสูญหายไปในช่วงภาวะสงคราม ทั้งยังถูกจับเป็นเชลยส่วนหนึ่ง เหลือหมอพระตาม

หัวเมืองจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้ระดมปั้นรูปฤาษีดัดตน 

80 ท่า โดยจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 60 ภาพ แสดงจุดนวดต่าง ๆ อย่างละเอียด 

ประดับบนผนังศาลารายและบนเสาภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษา

โดยทั่วกัน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 รูปป้ันฤาษีดัดตนที่วัดโพธ์ิ 

ที่มา: Tangmomoty [นามแฝง]. วัดโพธิ์ แหล่งรวบรวมศิลปะของชาติ, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 

2555. เข้าถึงได้จาก http://tangmomyself.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพการจารึกบนผนังวัดโพธ์ิ 

ที่มา: สองคนรวมกันแล้วเกินร้อยตระเวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมและสัมผสัวิถีไทย ตอนที่ 53.  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555, เข้าถงึได้จาก http://pantip. 

com/topic/30097164 

http://tangmomyself.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธ์ิใหม่ ทรงให้หล่อรูปฤาษีดัดตนเป็นโลหะ ทรงให้รวบรวมตําราการนวดและ 

ตําราการแพทย์จารึกในวัดโพธ์ิ เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปศึกษา เพ่ือนําความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป 

  ในปี พ.ศ.2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หมอนวดและ

หมอยา ถวายการรักษาความเจ็บป่วยยามทรงพระประชวร แม้เสด็จประพาสแห่งใดต้องมีหมอนวด

ถวายงานทุกครั้ง 

  ในปี พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงทํา

การสังคายนาและแปลตําราแพทย์จากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นภาษาไทย เรียกว่า ตําราแพทย์

ศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง)1 

 

ประวัติสปาตะวันตก 

 การผ่อนคลายที่เป็นที่นิยมอีกอย่างน่ันคือสปา มาจากภาษาละติน “Sanus Per Acqua” 

หมายถึง การมีสุขภาพดีด้วยนํ้า หรือการใช้นํ้าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการบําบัดรักษาสุขภาพ ไม่ว่า

จะเป็นการอาบนํ้าแร่ แช่นํ้านม การอบไอนํ้า หรือการด่ืมนํ้าแร่ บ้างก็ว่า คําว่า “สปา” มาจากช่ือเมือง 

“SPA” ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ในประเทศเบลเยี่ยมที่เป็นแหล่งนํ้าพุร้อน สําหรับการใช้นํ้าเพ่ือบําบัดและ

ผ่อนคลายน้ันมีมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว ชาวกรีกนิยมการอาบแช่นํ้า โดยมีการสร้างอ่างเก็บนํ้าและท่อ 

ส่งนํ้ามายังอ่างเก็บนํ้ามาต้ังแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ชาวโรมันนิยมการอาบนํ้าแร่แช่นํ้านม 

เพ่ือผ่อนคลาย รักษาโรค และดูแลผิวพรรณ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการอาบนํ้าอุ่น มีการสร้างที่อาบนํ้า

กระจายอยู่ทั่วไปในอาณาจักรโรมัน  

                                                            

 1 ประวัติของการนวดแผนไทย, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http:// 

www.thaiblogonline.com/thailand_massage.blog?PostID=5215 
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ภาพที่ 3 การอาบนํ้าของชาวโรมัน 

ที่มา: ตํานานสปาของชาวโรมัน, เข้าถึงเมือ่ 20 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www. 

artsmen.net/content/show.php?Category=mythboard&No=3466 

 

 หลังจากการล่มสลายของโรมัน เมืองในยุโรปหลายเมืองที่มีช่ือเสียงในเรื่องสปา ได้แก่ 

เมืองสปาที่เบลเย่ียม เมืองบาเดนในเยอรมนี และเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ นอกจากน้ีประเทศใน

แถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ก็นิยมสร้างแหล่งอาบนํ้าแร่ท่ามกลางธรรมชาติมาแต่โบราณ 

 

ประวัติการครอบแก้วดูดพิษ 

 ตามตําราแพทย์จีนโบราณ การครอบแก้วเป็นศาสตร์แผนจีนที่มีการรักษามาเป็นระยะ

เวลานานนับพันปีมาแล้ว เป็นการรักษาอยู่ในกลุ่มกับการฝังเข็ม สมุนไพรจีน นวดทุยหน่า (จัดแนว

เส้นเอ็น, กระดูก) และกัวซา เป็นต้น 

 ในความเช่ือของชาวจีนในร่างกายคนเรามีพลังชิอยู่ ซึ่งบางคร้ังอาจอ่อนแอลงหรือได้รับ

พิษจากภายนอก การรักษาโดยการครอบแก้วจะสามารถนําพลังชิให้กลับมาอยู่ในร่างกายเราดังเดิม 

และเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยดูดพิษออกจากร่างกาย 
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ภาพที่ 4 การครอบแก้วดูดพิษ 

ที่มา: เทรนด์ใหม่สาวฮอลลีวูด กําลังเห่อ “ครอบแก้ว” แบบจีน, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID= 

9560000049140 

 

 ครอบแก้ว คือ การรักษาในตําราแพทย์จีน ที่ใช้แก้วครอบลงบนร่างกายโดยใช้ความร้อน

ในการดูดอากาศออกมา ทําให้กล้ามเน้ือและผิวหนังถูกดูดเข้าไปในแก้ว ใช้ครอบประมาณ 5-15 นาที 

ในสมัยโบราณนิยมใช้เขาสัตว์มาทํา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นไม้ไผ่ กระเบ้ือง และแก้ว ส่วนมากแก้วเป็นที่

นิยม เน่ืองจากแก้วมีลักษณะใสสามารถมองเห็นผิวหนังเวลาครอบได้ วิธีการครอบแก้วเป็นการใช้

ความร้อนเพ่ือลดแรงดันภายในขวด เช่น การนําสําลีชุบแอลกอฮอล์จุดไฟแล้วนําไปวนในกระบอกแก้ว

แล้วจึงนําไปครอบ อีกวิธีคือการต้มด้วยนํ้า นิยมทํากับกระบอกไม้ไผ่ การรักษามีอยู่หลายวิธีดังน้ี 

 1. โจ่วก้วน คือ การครอบแก้วแบบเคลื่อนไหว จะมีการใช้นํ้ามันหอมระเหยหรือใช้วาสลีน

เพ่ือเป็นการหล่อลื่นทาลงไปในตําแหน่งที่ต้องการรักษา หรือทาไว้ที่ปากแก้ว เมื่อครอบแก้วแล้วเลื่อน

ตําแหน่งขึ้นลงหรือซ้ายไปขวา จนผิวหนังบริเวณน้ันแดงเน่ืองจากเลือดไปคั่งในตําแหน่งน้ัน จากน้ันจึง

นําแก้วออก ส่วนมากการครอบแก้วชนิดน้ีจะนิยมใช้บนร่างกายที่มีขนาดใหญ่ เช่น เอว ก้น ต้นขา หลัง 

เป็นต้น 

 2. ส่านก้วน คือ การครอบแก้วแบบดึงเร็ว เมื่อครอบแก้วแล้วให้รีบดึงแก้วออกมา ทําซ้ํา

กันหลายครั้งจนผิวหนังบริเวณน้ันเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วจึงหยุด ส่วนมากจะใช้ทําการรักษาผู้ป่วยที่มี

อาการปวดหรือชาบริเวณน้ัน 

 3. ช่ือเซียวะเป๋าก้วน คือ การครอบแก้วที่ใช้ร่วมกับเข็มเพ่ือสะกิดเลือด โดยให้ทําความ

สะอาดและฆ่าเช้ือตําแหน่งที่ต้องการแล้วจึงนําเข็มมาจิ้มให้เลือดออก จากน้ันจึงครอบแก้วลงไปใน

บริเวณน้ันเพ่ือเป็นการดูดพิษ ส่วนมากเป็นการรักษาโรค ฝี หนอง หรือลดอาการเคล็ดขัดยอก 

http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9560000049140
http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9560000049140
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 4. หลิวเจินป๋าก้วน คือ การครอบแก้วที่ใช้คู่กับการฝังเข็ม โดยการฝังเข็มก่อนแล้วจึง

ครอบแก้วทับลงไปในบริเวณท่ีเข็มปักอยู่ ให้เข็มอยู่ตรงกลาง ใช้เวลา 5-10 นาที จนผิวหนังมีสีแดง

หรือมีเลือดคั่ง จึงนําแก้วและเข็มออก 

 

 
 

ภาพที่ 5 รูปนักกีฬาที่ใช้การครอบแก้วรักษา 

ที่มา: “ครอบแก้ว กัวซา ฝังเข็ม” เคล็ดลบันักกีฬาชาวจีนในโอลิมปิก. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 

2556, เข้าถึงได้จาก http://www.guashathai.com/content-1“ครอบแก้วกัวซาฝังเข็ม”เคล็ดลับ

ในโอลิมปิก-4-2466-75594-1.html 

 

ข้อดีของการครอบแก้ว  

 การครอบแก้วเป็นการลดอาการปวด โดยเช่ือกันว่าสามารถลดอาการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ เช่น 

โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ การไอเรื้อรัง เป็นหอบ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต โรค

ซึมเศร้า เป็นต้น ความเช่ืออีกอย่างคือการครอบแก้วสามารถกระตุ้นพลังชิ ให้คงที่เปรียบเสมือนการ

ได้รับการเยียวยา 

ข้อห้ามในการครอบแก้ว  

 ตามตําราจีนโบราณมีข้อห้ามในการรักษา คือ ผู้ที่เป็นหวัด มีไข้สูง มีอาการชัก มีเน้ืองอก 

ผู้หญิงต้ังครรภ์ ห้ามรักษาโดยวิธีน้ีอย่างเด็ดขาด  

 

การกําเนิดของผลึกหิน 

 โลกเป็นดาวเคราะห์ ในแกนกลางของโลกนั้นยังคงเป็นแมกม่าที่คอยปะทุอยู่เป็นระยะ   

ในการระเบิดของภูเขาไฟ แร่ธาตุในแมกม่าเป็นของเหลว เมื่อเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นก้อนหิน บางคร้ัง

เมื่อแมกม่าเย็นตัวลงจะเกิดการตกผลึกโดยอาศัยเวลายาวนาน  

http://www.guashathai.com/content-1
http://www.guashathai.com/content-1
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 ในปี 1912 นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ช่ือ แมกซ์ ฟอน ลัว ได้ศึกษาวิจัยโดยนําผลึกแท่งเด่ียว

มาเอ็กซเรย์ ได้ภาพที่คล้ายกับมีการแตกตัว เป็นรูปโครงสร้างอะตอมของผลึกน้ัน ๆ สินแร่ต่างชนิดกัน

เมื่อนํามาถ่ายเอ็กซเรย์จะได้ภาพโครงสร้างที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถอธิบายได้ว่า การถ่ายเอ็กซเรย์

ของผลึกหรือคริสตอลตามธรรมชาติยังคงสามารถส่งพลังออกมาจากตัวของมันเอง 

 

 
 

ภาพที่ 6 อะตอมที่ก่อตัวเป็นผลึกแบบต่าง ๆ  

ที่มา: Clear Quartz - เขีย้วหนุมาน, เขา้ถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก http://www. 

bloggang.com/viewdiary.php?id=shopzguy&month=2007&date=17&group=1&gblog=11 

  

 เน่ืองจากอะตอมในผลึกของคริสตอลมีการเรียงตัวภายในอย่างมีระเบียบ ทําให้แรงและ

พลังแต่ละชนิดของผลึกที่สะท้อนออกมาจะแตกต่างกันด้วย ดังน้ันพลังจากก้อนผลึกที่ออกมารอบตัว

โดยเฉพาะบริเวณปลายแหลมน้ันจะมีพลังเปล่งออกมามากที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลึกควอตซ์ใส (Clear Quartz)  

ที่มา: Clear Quartz - เขีย้วหนุมาน, เขา้ถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556.  เข้าถึงได้จาก http://www. 

bloggang.com/viewdiary.php?id=shopzguy&month=2007&date=17&group=1&gblog=11 
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ประวัติความเชื่อเก่ียวกับอัญมณีบําบัด 

 การนําอัญมณีบําบัดมาใช้ในชีวิตประจําวัน มีมานานกว่า 4,500 ปีมาแล้ว ในยุคซูมาเรียน 

ได้ขุดค้นพบเครื่องประดับภายในหลุมพระศพของกษัตริย์อัวร์ ที่ประดับด้วยทองคําและอัญมณีสี 

เช่น ลาปีส ลาซูลี (Lapis lazuli) คาร์นีเลียน (Carnelian) อาเกต (Agate) เป็นต้น มีความเชื่อว่าสี

นํ้าเงินของอัญมณีสี สามารถเช่ือมระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ได้ ในยุคสมัยอียิปต์โบราณพบหลักฐาน  

ในหลุมศพว่ามีการใช้หินสีที่หลากหลาย โดยแต่ละชนิดน้ันมีความหมายที่แตกต่างกัน จากข้อมูลใน

คัมภีร์มรณะบันทึกว่า ลาปีส ลาซูลี (Lapis lazuli) และเทอร์คอยซ์ (Turquoise) เป็นสีของท้องฟ้า

ยามคํ่าคืน หรือใช้แทนความสงบหลังความตาย 

 

 
 

ภาพที่ 8 เคร่ืองประดับในสุสาน ฟาโรห์ ตุตันคามุน 

ที่มา:  เปิดกรุ สมบัติฟาโรห์ ตุตันคามุน, เขา้ถึงเมื่อ 10 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http:// 

wowboom.blogspot.com/2010/02/king-tutankhamuns-treasure.html 

  

 ในสมัยกรีกนิยมใช้เคร่ืองประดับคาดศรีษะและใช้อัญมณีโกเมน (Garnet) ตัวเรือนทํา 

ด้วยทอง เพ่ือบ่งบอกถึงการมีบารมีและอํานาจ จนมาถึงยุคโรมันมีการค้นพบเครื่องประดับที่ประดับ

ด้วยอัญมณีมรกต (Emerald) ที่ยังเป็นผลึกคริสตัล ไม่มีการเจียระไน เช่ือว่าจะช่วยเพ่ิมพลังแก่ผู้ที่

สวมใส่ 

 ในประเทศอินเดียมีตําราอายุรเวทที่กล่าวถึงการใช้อัญมณีสีและคริสตัลรักษาโรคมานาน

มากกว่า 2,400 ปี ใช้เพ่ือดูดซับไอโรคออกจากร่างกายและเพ่ือบรรเทาความเจ็บป่วย 

 ในประเทศไทยมีการใช้มีดหมอที่ทําจากควอตซ์ใส ใช้ในการผ่าตัดด้วยพลังจิตหรือผลึก 

หินเขี้ยวหนุมานที่นิยมมาทําเป็นเครื่องรางของขลัง การใช้เคร่ืองประดับของคนไทยนิยมใช้ทองประดับ 

อัญมณี โดยมีอิทธิพลมาจากอินเดียและขอม เคร่ืองประดับอัญมณีสีที่คนไทยนิยมมาจนถึงบัดน้ีคือ 

นพเก้า ประกอบด้วย อัญมณี 9 ชนิด คือ เพชร (Diamond) มรกต (Emerald) ทับทิม (Ruby) โกเมน 
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ภาพที่ 9 เคร่ืองประดับนพเก้า 

ที่มา:  แหวนพลอยนพเก้า หยดน้ํา, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  http://www. 

thai2plaza.com/id-50be646f9ce62e290c000fc1.html 
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บทที่ 3 
การนําเสนอในมุมมองของนักออกแบบ 

 
 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงในการช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการที่
ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ทราบถึงเรื่องราวที่มีมาอย่างต่อเน่ืองในการใช้อุปกรณ์ในการเป็น
เคร่ืองมือช่วยนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการออกแบบ
อุปกรณ์ในอดีตน้ันจะเห็นประโยชน์ทางด้านการใช้งานเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึงรูปลักษณ์ความสวยงาม 
เน่ืองจากคนในอดีตคํานึงถึงแต่เรื่องบําบัดโรค ไม่ได้คํานึงถึงรูปแบบของการผลิตเพ่ือการค้าขาย ทําให้
อุปกรณ์แต่ละชนิดมีรูปแบบที่เรียบง่ายสามารถทําใช้ได้ง่าย ในแต่ละชุมชนครัวเรือนที่ผลิตมาเพ่ือ
ตอบสนองตนเองและคนในครอบครัว บางชนิดไม่สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก 
 ความเช่ือเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําให้การบําบัดและช่วยให้จิตใจดีขึ้นส่งผลทําให้ร่างกาย
แข็งแรงข้ึน ความเช่ือมีมาช้านานต้ังแต่โบราณกาล เน่ืองจากความกลัวของมนุษย์น่ันเอง โดยความเช่ือ  
ที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าหาข้อมูลมานั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับอัญมณีบําบัด นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีต่อธรรมชาติ 
การกําเนิดของอัญมณี ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ จากการศึกษาข้อมูลอัญมณีบําบัด 

ข้าพเจ้าได้เลือกอัญมณีที่มีความเหมาะสมในการบําบัดเพ่ือส่งเสริมการนวดและผ่อนคลาย โดยเลือก
อัญมณีที่อยู่ในประเภท “ควอตซ์” เน่ืองจากมีความเช่ือว่าอัญมณีชนิดน้ีสามารถดูดซับพลังด้านลบ  
และนําไปวางในจุดที่เจ็บปวดสามารถลดอาการเจ็บปวดให้หายไปได้ 
 จากการทําวิทยานิพนธ์น้ี ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอเคร่ืองประดับที่สามารถบําบัดในจุดต่างๆ 
ของร่างกาย โดยนําความเช่ือเก่ียวกับอัญมณีและศาสตร์การนวด การครอบแก้วดูดพิษ มาผสมผสาน
กันเพ่ือตอบสนองความต้องการและให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนในปัจจุบัน 
 
 



 
 

บทที่ 4 
การศึกษาและการทดลอง 

 
แนวทางการศึกษา 
 การนวดผ่อนคลายตามจุดต่าง ๆ บนร่างกาย โดยมีความเช่ือของอัญมณีบําบัดมาช่วย
ส่งเสริมให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยได้นําอัญมณีในประเภท “ควอตซ์” ตามความเช่ือว่าสามารถ
ดูดซับพลังด้านลบ และนําไปวางในจุดที่เจ็บปวดสามารถลดอาการเจ็บปวดให้หายไปได้  
 จากการศึกษาหาข้อมูล ได้เลือกอัญมณีมาใช้ในการบําบัด 3 ชนิดด้วยกัน โดยมีความเช่ือ
เก่ียวกับอัญมณีทั้งสามชนิด ดังน้ี  
 

 

 
ภาพที่ 10 ผลึกอเมทิส, ซิทรีน, โรสควอตซ์ 
ที่มา: Clear Quartz-เขี้ยวหนุมาน, เข้าถงึเมื่อ 21 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www. 
bloggang.com/viewdiary.php?id=shopzguy&month=2007&date=17&group=1&gblog=11 
 
 1. อเมทิสต์ (Amethyst) เป็นอัญมณีสีม่วง มีสีต้ังแต่ม่วงอ่อนจนไปถึงม่วงแก่ เหมาะ
สําหรับคนทําสมาธิ ช่วยทําให้รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายจิตใจ ทําให้จิตใจสงบผ่อนคลาย เกิดความสมดุลย์
ในร่างกายและจิตใจ ช่วยให้นอนหลับสบายนิยมนํามาวางไว้ใต้หมอน กระตุ้นเม็ดเลือดทําให้ผิวพรรณ
ผ่องใส  
 2. ซิทรีน (Citrine) เป็นอัญมณีโปร่งใสมีสีเหลือง สีส้ม สีส้มอมนํ้าตาล มีเรื่องเล่าว่าหาก
มีเรื่องที่ทําให้ต้องตัดสินใจให้กําซิทรีนไว้ในมือจะช่วยเรื่องการตัดสินใจ ช่วยปกป้องจากความคิดด้าน
ลบ เพ่ิมพลังปัญญาให้กับผู้ครอบครอง บําบัดอารมณ์ซึมเศร้า ช่วยเร่ืองการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทําให้
ร่างกายรู้สึกเบา ช่วยเรื่องการย่อยอาหาร และการชําระล้างพิษในร่างกาย 

14 
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 3. โรสควอตซ์ (Rose Quartz) เป็นอัญมณีโปร่งแสงสีชมพูอ่อน เช่ือกันว่าเป็นอัญมณี
แห่งเทพวีนัส ทําให้อารมณ์แจ่มใส ปรับจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นอัญมณีที่ให้พลังงานและ
การบําบัด เป็นอัญมณีแห่งความรัก 

 ภาพแสดงแบบร่างเพ่ือหารูปทรงและรูปแบบในการหาแนวทางออกแบบและทดลอง 
 

 
 
ภาพที่ 11 แบบร่างอะตอมเพ่ือนํามาออกแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 12 แบบร่างผลึกเพ่ือนํามาออกแบบ 
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ภาพที่ 13 แบบร่างลูกกลิ้งและทิศทางในการนวดเพ่ือนํามาออกแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 14 แบบร่างโดยการนําผลึกมาเป็นส่วนประกอบเพ่ือนํามาออกแบบ 
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ภาพที่ 15 แบบร่างการนํารูปทรงธรรมชาติของหินแร่ที่มีผลึกอยู่ด้านในเพ่ือนํามาออกแบบ 

 

  

 
ภาพที่ 16 แบบร่างกระบอกแก้วในรูปแบบที่ต่างกันเพ่ือนํามาออกแบบ 
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แนวการทดลองและออกแบบ 
 จากแบบร่างทั้งหมดจึงได้แนวทางในการทดลองเพ่ือนํามาออกแบบ ดังน้ี 
 1. การบําบัดและผ่อนคลาย โดยใช้การนวดแบบกดจุดที่สามารถบําบัดเฉพาะจุดต่าง ๆ 
บนร่างกาย โดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 2. การส่งเสริมความงาม โดยใช้การนวดกลิ้งถือว่าเป็นการนวดเบา เพ่ือเป็นการกระตุ้น
การไหลเวียนโลหิต โดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 3. การบําบัด โดยการครอบแก้วดูดพิษ โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบทําให้การ
บําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
การออกแบบและการทดลองทําตัวอย่างชิ้นงานในแต่ละแบบ 
 แนวการทดลองท่ี 1 การบําบัดและผ่อนคลาย  
 โดยใช้การนวดแบบกดจุดที่สามารถบําบัดเฉพาะจุดต่าง ๆ บนร่างกาย โดยใช้ความเช่ือ
ของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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ภาพที่ 17 แบบร่างในการออกแบบ แนวการทดลองที่ 1 
  

 
 
ภาพที่ 18 ตัวอย่างแบบจําลองต้นแบบขนาดจริง แนวการทดลองที่ 1 
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ภาพที่ 19 การใช้งานของเครื่องประดับ แนวการทดลองที่ 1 
 

แนวการทดลองท่ี 2  การส่งเสริมความงาม  
 โดยใช้การนวดกลิ้งถือว่าเป็นการนวดเบาเพ่ือเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และการ
ใช้กลิ่นบําบัดโดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 20  แบบร่างในการออกแบบ แนวการทดลองที่ 2 
 



  21

 
 
ภาพที่ 21 ตัวอย่างแบบจําลองต้นแบบขนาดจริง แนวการทดลองที่ 2 
 

   
 
ภาพที่ 22 การใช้งานของเครื่องประดับ แนวการทดลองที่ 2 
 
              แนวการทดลองที่ 3  การบําบดัโดยการครอบแก้วดูดพิษ 
 โดยการใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบทําให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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ภาพที่ 23 แบบร่างในการออกแบบ แนวการทดลองที่ 3 
 

   
 
ภาพที่ 24 ตัวอย่างแบบจําลองต้นแบบขนาดจริง แนวการทดลองที่ 3 
  

   
 
ภาพที่ 25 การใช้งานของเครื่องประดับ แนวการทดลองที่ 3 
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 จากการทดลองทําตัวอย่างช้ินงาน ทําให้เห็นข้อดีและข้อเสียในแต่ละแบบ 

 1. แนวการทดลองแบบที่ 1 ไม่ได้ตอบโจทย์ของการเป็นเคร่ืองประดับที่สามารถใช้ได้ใน

ชีวิตประจําวัน มีแนวทางแก้ไขคือการปรับแบบให้เป็นเคร่ืองประดับท่ีแยกช้ินในการนวดแบบกดจุด 

 2. แนวการทดลองแบบที่ 2 มีความเป็นไปได้ในการทําช้ินงานและการใช้งาน 

3. แนวการทดลองแบบที่ 3 มีความเป็นไปได้ในการทําช้ินงานและการทดลองใช้งานจริง 

 แนวทางการออกแบบ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 

 การออกแบบกลุ่มที่ 1 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดและกดจุดที่ทําจากวัสดุที่เป็นไม้ เน่ืองจากไม้มี

ความยืดหยุ่นสูง มีนํ้าหนักเบา มีลวดลายสวยงาม มีความแข็งแรงในการใช้งาน และเป็นการต่อยอด 

จากการศึกษาวิชาโครงการส่วนบุคคล ในการทําเคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุเป็นไม้ เพ่ือการนวดและกดจุด

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

  การออกแบบกลุ่มที่ 2 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดผ่อนคลาย เป็นการนวดเบาโดยใช้ลูกกลิ้ง

(Roll on) และกลิ่นบําบัด โดยเลือกใช้กลิ่นลาเวนเดอร์ (Lavender) เป็นกลิ่นที่นิยมมานานหลายศตวรรษ 

มีคุณสมบัติให้ความรู้สึกสุขุมสงบ บรรเทาอาการปวดศรีษะและผ่อนคลาย โดยใช้ความเช่ือของอัญมณี

มาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 การออกแบบกลุ่มที่ 3 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดโดยใช้อัญมณีเป็นตัวนวด เป็นการนวดเบา

ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 การออกแบบกลุ่มที่ 4 เครื่องประดับที่ใช้วัสดุเป็นโลหะเป็นตัวนวด เป็นการนวดคลาย

กล้ามเน้ือในบริเวณกล้ามเน้ือที่จับกันเป็นก้อน เนื่องจากโลหะมีความแข็งตัวและเหนียวมีความหนาแน่น

สูง ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 การออกแบบกลุ่มที่ 5 เครื่องประดับที่ใช้การครอบแก้วดูดพิษ เป็นการรักษาเฉพาะจุดใน

รูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 



 
 

บทที่ 5 
การออกแบบ 

 
แบบร่าง 2 มิติ 
 

  
 
 ภาพที่ 26 แบบร่างเคร่ืองประดับที่แตกต่างกัน 1 

23 
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ภาพที่ 27 แบบร่างเครื่องประดับที่แตกต่างกัน 2 
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ภาพที่ 28 แบบร่างการสวมใส่เคร่ืองประดับคร้ังที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 29 แบบร่างการสวมใส่เคร่ืองประดับคร้ังที่ 2 (แบบแก้ไขแล้ว)  
 
 เน่ืองจากต้องการให้เครื่องประดับสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวัน จึงมีการแก้ไขแบบ
ให้เหมาะแก่การใช้งานและสะดวกในการพกพา 
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 จากการได้ศึกษาการนวดไทยและการนวดเท้ามาแล้ว ได้จัดรูปแบบตามคุณสมบัติของ
การใช้งาน ดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 30 จุดต่าง ๆ ของร่างกายโดยใช้สีให้สัมพันธ์กับเคร่ืองประดับ 
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ภาพที่ 31 เคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 1  แสดงสัญลักษณ์เป็นสีเหลือง 

 
 กลุ่มที่ 1   ใช้นวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ และทั่วร่างกาย (เว้นบริเวณใบหน้าและศรีษะ)  
 

 
 
ภาพที่ 32 เคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2 แสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว 

 
 กลุ่มที่ 2  ใช้นวดบริเวณ ศรีษะ ใบหน้า ขมับ หลังหู ต้นคอ บ่า 
 

 
 
ภาพที่ 33 เคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 3 แสดงสัญลักษณ์เป็นสีม่วง 
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กลุ่มที่ 3 ใช้นวดบริเวณ ศรีษะ ใบหน้า ขมับ หลังหู ต้นคอ บ่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า  
 

 
 
ภาพที่ 34 เคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 4 แสดงสัญลักษณ์เป็นสีแดง 

 
 กลุ่มที่ 4 ใช้นวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ และทั่วร่างกาย 
 

 
 
ภาพที่ 35 เคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 5 แสดงสัญลักษณ์เป็นสีฟ้า 
 
 กลุ่มที่ 5 ใช้ในบริเวณท่ีปวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย (เว้นบริเวณใบหน้าและศรีษะ)  
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การเขียนแบบเพื่อการผลิตจริง 
 

กลุ่มที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 36 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 1  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 37 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 1 แบบที่ 2 
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ภาพที่ 38 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 1 แบบที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 39 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 1 แบบที่ 4 
 



  31

 กลุ่มที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 40 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2 แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 41 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 42 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2  แบบที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 43 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2  แบบที่ 4 
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ภาพที่ 44 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2 แบบที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 45 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 2 แบบที่ 6 
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 กลุ่มที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 46 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 3  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 47 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 3  แบบที่ 2 
 



  35

 
 
ภาพที่ 48 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 3 แบบที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 49 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 3  แบบที่ 4 
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 กลุ่มที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 50 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 4  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 51 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 4  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 52 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 4  แบบที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 53 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 4  แบบที่ 4 
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กลุ่มที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 54 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 5 แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 55 การเขียนแบบเพ่ือการผลิตจริงเคร่ืองประดับในกลุ่มที่ 5 แบบที่ 2 
 
 

 



 

 

บทที่ 6 
การผลิตและการใช้งาน 

 
ขั้นตอนการผลิต 
 ขั้นตอนที่ 1 การหาอัญมณี ประกอบด้วย อเมทิสต์ (Amethyst), ซิทรีน (Citrine) 
โรสควอตซ์ (Rose Quartz) นําไปเจียระไนตามขนาดที่ต้องการ 
 

 
 
ภาพที่ 56 อัญมณีที่เจียระไนเรียบร้อยตามขนาดที่ต้องการ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาส่วนประกอบในการผลิตช้ินงาน ประกอบด้วย ถ้วยแก้ว ไม้ ขวดแก้ว 
เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 57 ส่วนประกอบในการผลิตช้ินงาน 

39 
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                     ขั้นตอนที่ 3  การข้ึนช้ินงานจากข้ีผึ้ง (wax)  
 

 
 
ภาพที่ 58 ตัวอย่างการข้ึนตัวเรือนจากข้ีผึ้ง (wax) ภาพที่  1 
 
 

 
 
ภาพที่ 59 ตัวอย่างการข้ึนตัวเรือนจากข้ีผึ้ง (wax) ภาพที่  2 
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ภาพที่ 60 ตัวอย่างการข้ึนตัวเรือนจากข้ีผึ้ง (wax) ภาพที่  3 
 
 

 
 
ภาพที่ 61 ตัวอย่างการข้ึนตัวเรือนจากข้ีผึ้ง (wax) ภาพที่ 4 
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 ขั้นตอนที่ 4 การนําช้ินงานไปหล่อเป็นงานทองเหลือง (Brass)  
 

 
 
ภาพที่ 62 ตัวอย่างงานหล่อเป็นทองเหลือง ภาพที่ 1 
 
 

 
 
 ภาพที่ 63 ตัวอย่างงานหล่อเป็นทองเหลือง ภาพที่ 2 
 
 ขั้นตอนที่ 5 การประกอบช้ินงาน แล้วนําไปชุบเป็นงานสําเร็จ 
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การออกแบบกลุ่มที่ 1 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดและกดจุดที่ทําจากวัสดุที่เป็นไม้  
 เนื่องจากไม้มีความยืดหยุ่นสูง มีน้าหนักเบา มีลวดลายสวยงามมีความแข็งแรงในการใช้งาน 
และเป็นการต่อยอดจากการศึกษาวิชาโครงการส่วนบุคคล ในการทําเคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุเป็นไม้เพ่ือ
การนวดและกดจุดในรูปแบบต่าง ๆ โดยนําความเช่ือในเรื่องของอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 64 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 65 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 66 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 67 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 4 
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 การออกแบบกลุ่มที่ 2 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดผ่อนคลาย  
 การนวดเพ่ือผ่อนการเป็นการนวดเบาโดยใช้ลูกกลิ้ง (Roll on) ร่วมกับการใช้กลิ่นบําบัด 
โดยเลือกใช้กลิ่นลาเวนเดอร์ (Lavender) ซึ่งเป็นกลิ่นที่นิยมมานานหลายศตวรรษ มีคุณสมบัติให้
ความรู้สึกสุขุมสงบ บรรเทาอาการปวดศรีษะและผ่อนคลาย โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบ
ให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 68 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 69 รูปเคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 70 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 71  เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 4 
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ภาพที่ 72 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 5 
 
 

 
 
ภาพที่ 73 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 6 
 



  48

การออกแบบกลุ่มที่ 3 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดโดยใช้อัญมณีเป็นตัวนวด  
 เป็นการนวดเบาในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบเพื่อให้
การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 74 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 1 
 
 

 
 
ภาพที่ 75 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 2 
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 ภาพที่ 76 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 77 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 4 
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การออกแบบกลุ่มที่ 4  เคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุเป็นโลหะเป็นตัวนวด  
 เป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อในบริเวณกล้ามเน้ือที่จับกันเป็นก้อน เน่ืองจากโลหะมีความ
แข็งตัวและเหนียว มีความหนาแน่นสูงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบ
เพ่ือให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 78 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 4  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 79 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 4  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 80 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 4  แบบที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 81 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 4  แบบที่ 4 
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 การออกแบบกลุ่มที่ 5  เคร่ืองประดับที่ใช้การครอบแก้วดูดพิษ  
 เป็นการรักษาฉพาะจุดในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือเร่ืองอัญมณีมา
ประกอบเพ่ือให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 82 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 5  แบบที่ 1 
 
 

 

 
ภาพที่ 83 เคร่ืองประดับที่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มที่ 5  แบบที่ 2 
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ขั้นตอนการใช้งาน 
 แบบกลุ่มที่ 1 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดและกดจุด ทําจากวัสดุที่เป็นไม้ 
 เน่ืองจากไม้มีความยืดหยุ่นสูง มีนํ้าหนักเบา ลวดลายสวยงาม และมีความแข็งแรงในการ
ใช้งาน  เป็นการต่อยอดจากการศึกษาวิชาโครงการส่วนบุคคล ในการทําเคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุเป็นไม้
เพ่ือการนวดและกดจุดในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น ใช้นวดบริเวณ คอ บ่าไหล่ และทั่วร่างกาย (เว้นบริเวณใบหน้าและศรีษะ) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 84 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 85 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 86 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 1  แบบที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 87 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 1 แบบที่ 4 
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 แบบกลุ่มที่ 2 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดผ่อนคลาย 
 เป็นการนวดเบาโดยใช้ลูกกลิ้ง (Roll on) และการใช้กลิ่นบําบัด โดยเลือกใช้กลิน่ลาเวนเดอร ์
(Lavender) ซึ่งเป็นกลิ่นที่นิยมมานานหลายศตวรรษ มีคุณสมบัติให้ความรู้สึกสุขุม สงบ บรรเทาอาการ
ปวดศรีษะ และช่วยผ่อนคลาย โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น   
ใช้นวดบริเวณศรีษะ ใบหน้า ขมับ หลังหู ต้นคอ บ่า เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 88 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 89 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 90 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 91 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 4 
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ภาพที่ 92 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 5 
 
 

 
 
ภาพที่ 93 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 2  แบบที่ 6 
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 แบบกลุ่มที่ 3 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดโดยใช้อัญมณีเป็นตัวนวด 

  เคร่ืองประดับที่ใช้นวดโดยใช้อัญมณีเป็นตัวนวดนี้ เป็นการนวดเบาในรูปแบบที่แตกต่าง

กัน โดยใช้ความเช่ือเร่ืองอัญมณีมาประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ใช้นวดบริเวณ ศรีษะ ใบหน้า 

ขมับ หลังหู ต้นคอ บ่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นต้น 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 94 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 1 
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ภาพที่ 95 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 2 
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ภาพที่ 96 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 3 

 

 
 
ภาพที่ 97 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 3  แบบที่ 4 
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 แบบกลุ่มที่ 4 เคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุเป็นโลหะเป็นตัวนวด 
 เป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อในบริเวณกล้ามเน้ือที่จับกันเป็นก้อน เน่ืองจากโลหะมีความ
แข็งตัวและเหนียว มีความหนาแน่นสูง ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือเรื่องอัญมณีมาประกอบ
ให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ใช้นวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ และทั่วร่างกาย 
 

 
 
ภาพที่ 98 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 4 แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 99 การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 4 แบบที่ 2 
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ภาพที่ 100  การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 4  แบบที่ 3 

 

      
 
ภาพที่ 101  การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 4  แบบที่ 4 
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แบบกลุ่มที่ 5 เคร่ืองประดับที่ใช้การครอบแก้วดูดพิษ   
 เป็นการรักษาฉพาะจุดในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน โดยใช้ความเช่ือเร่ืองอัญมณีมา
ประกอบให้การบําบัดสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ใช้ในบริเวณท่ีปวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย (เว้นบริเวณใบหน้า
และศรีษะ)  
 

 
 
ภาพที่ 102  การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 5  แบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 103  การใช้งานเคร่ืองประดับ กลุ่มที่ 5  แบบที่ 2 
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ตัวอย่างกลุ่มผู้ทดลองใช้เครื่องประดับในการบําบัด 
 
 ตัวอย่างกลุ่มผู้ทดลองใช้เครื่องประดับในการบําบัด 1 
 

                                     
 
ภาพที่ 104   ผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 1 
 
 ช่ือ: นางสาวเสาวณี เรืองพร 
 อายุ:  38 ปี 
 อาชีพ:  พนักงานบริษัท 
 ลักษณะอาการท่ีพบ : ปวดหลังและบริเวณต้นคอ 
 

                          
 
ภาพที่ 105  เคร่ืองประดับที่เหมาะกับอาการของผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 1 
 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นการใช้งานงานในฐานะเคร่ืองประดับ 
  “สามารถใช้งานในชีวิตจริง และเป็นเคร่ืองประดับได้ค่ะ” 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นการใช้งานงานในฐานะอุปกรณ์ช่วยบําบัดความเมื่อยล้า 
  “สามารถนวดเพ่ือผ่อนคลายได้จริง” 
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                ตัวอย่างกลุ่มผู้ทดลองใช้เครื่องประดับในการบําบัด 2             
 

                                 
 
ภาพที่ 106  ผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 2 
 
 ช่ือ:  นายอนุชิต ชัยอมร 
 อายุ:  36 ปี 
 อาชีพ:  รับจ้าง 
 ลักษณะอาการท่ีพบ:  ปวดหลัง  
 

                          
                          
ภาพที่ 107  เคร่ืองประดับที่เหมาะกับอาการของผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ2 
 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะเคร่ืองประดับ 
  “เป็นเคร่ืองประดับท่ีดูใหญ่ แต่แปลกตาไม่เคยเห็นครับ” 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะอุปกรณ์ช่วยบําบัดความเมื่อยล้า 
  “การใช้งานดีครับนํ้าหนักดีนวดได้เต็มบริเวณหลัง สบายมากครับ” 
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                ตัวอย่างกลุ่มผู้ทดลองใช้เครื่องประดับในการบําบัด 3 
 

                                            
 
ภาพที่ 108   ผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 3 
 
 ช่ือ: นางสาวพัชริน ขันธบูรณ์ 
 อายุ: 36 ปี 
 อาชีพ: พนักงานบริษัท 
 ลักษณะอาการท่ีพบ: ปวดหัว 
 

                           
 
ภาพที่ 109   เคร่ืองประดับที่เหมาะกับอาการของผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 3 
 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะเคร่ืองประดับ 
  “เคร่ืองประดับแปลกมากค่ะ แต่ใส่แล้วเก๋ดีชอบที่ใส่เป็นแหวนได้ เป็นจ้ีห้อยคอและยัง
ใส่นํ้ามันหอมระเหยได้ด้วย” 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะอุปกรณ์ช่วยบําบัดความเมื่อยล้า 
  “ชอบเวลานวดตรงบริเวณขมับ แล้วมีกลิ่นหอมออกมาด้วยช่วยให้ผ่อนคลายมากค่ะ” 
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                ตัวอย่างกลุ่มผู้ทดลองใช้เครื่องประดับในการบําบัด 4 
 

                                
 
ภาพที่ 110   ผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 4 
 
 ช่ือ: นายพฤษชาติ ผูกเพาะ 
 อายุ: 39 ปี 
 อาชีพ: รับจ้าง 
 ลักษณะอาการท่ีพบ: ปวดเอว 
 

                          
 
ภาพที่ 111   เคร่ืองประดับที่เหมาะกับอาการของผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 4 
 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะเคร่ืองประดับ 
  “เห็นตอนแรกไม่นึกว่าเป็นเคร่ืองประดับครับ แต่สามารถสวมใส่ได้ครับแต่ไม่เหมาะ
กับผม” 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะอุปกรณ์ช่วยบําบัดความเมื่อยล้า 
  “ใช้นวดได้ดีครับมีแรงกดดีครับ” 
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                ตัวอย่างกลุ่มผู้ทดลองใช้เครื่องประดับในการบําบัด 5 
 

                                
 
ภาพที่ 112  ผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 5 
 
 ช่ือ: นายนัทธกร ทองขาว 
 อายุ: 22 ปี 
 อาชีพ: รับจ้าง 
 ลักษณะอาการท่ีพบ: ปวดไหล่ 
 

                          
 
ภาพที่ 113   เคร่ืองประดับที่เหมาะกับอาการของผู้ทดลองใช้เคร่ืองประดับ 5 
 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะเคร่ืองประดับ 
  “เป็นไม้แปลกดีครับ ใส่เป็นจ้ีห้อยคอได้” 
 ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้งานงานในฐานะอุปกรณ์ช่วยบําบัดความเมื่อยล้า 
  “กดจุดได้ดีมากครับ ผมชอบมากเพราะมันเข้าถึงจุดที่ปวดจริงๆ” 



 

 

บทที่ 7 
บทสรุป 

 
สรุปการใช้งานของเครื่องประดับในแต่ละกลุ่ม 
 แบบกลุ่มที่ 1 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดและกดจุด ที่ทําจากวัสดุที่เป็นไม้ 
 

 
 
ภาพที่ 114 เคร่ืองประดับทั้งหมด กลุ่มที่ 1 
 
 สรุปการใช้งานของเครื่องประดับในกลุ่มที่ 1 
 1. สามารถใช้งานได้จริง 
 2. บางตัวที่ประดับผลึกอัญมณีมีความแหลมคม ทําให้รู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 
 3. เคร่ืองประดับช้ินใหญ่สุดมีความรู้สึกหนักในการสวมใส่ แต่การใช้งานในการนวด
บริเวณพ้ืนที่กว้างสามารถใช้งานได้ดี 
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 แบบกลุ่มที่ 2 เครื่องประดับที่ใช้นวดผ่อนคลาย เป็นการนวดเบาโดยใช้ลูกกลิ้ง(Roll on)
และกลิ่นบําบัด 
 

 
 
ภาพที่ 115 เคร่ืองประดับทั้งหมด กลุ่มที่ 2 
 
 สรุปการใช้งานของเครื่องประดับในกลุ่มที่ 2 
 1. สามารถใช้งานได้จริง 
 2. เคร่ืองประดับมีนํ้าหนักพอสมควร เน่ืองจากมีส่วนประกอบของขวดแก้ว 
 
 แบบกลุ่มที่ 3 เคร่ืองประดับที่ใช้นวดโดยใช้อัญมณีเป็นตัวนวด 
 

 
 
ภาพที่ 116 เคร่ืองประดับทั้งหมด กลุ่มที่ 3 
 
 สรุปการใช้งานของเครื่องประดับในกลุ่มที่ 3 
 1. สามารถใช้งานได้จริง 
 2. เคร่ืองประดับมีสีสันสวยงามเป็นที่ช่ืนชอบต่อผู้พบเห็น 
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แบบกลุ่มที่ 4 เคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุเป็นโลหะเป็นตัวนวด  
 

 
 
ภาพที่ 117 เคร่ืองประดับทั้งหมด กลุ่มที่ 4 
 
 สรุปการใช้งานของเครื่องประดับในกลุ่มที่ 4 
 1. สามารถใช้งานได้จริง 
 2. บางตัวที่ประดับผลึกอัญมณีมีความแหลมคมทําให้รู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 
 
 แบบกลุ่มที่ 5 เคร่ืองประดับที่ใช้การครอบแก้วดูดพิษ 
 

 
 
ภาพที่ 118 เคร่ืองประดับทั้งหมด กลุ่มที่ 5 
 
 สรุปการใช้งานของเครื่องประดับในกลุ่มที่ 4 
 1. สามารถใช้งานได้จริง 
 2. เคร่ืองประดับที่มีนํ้าหนักไม่มาก มีความน่าสนใจต่อผู้พบเห็น 
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  จากการผลิตผลงานได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ. ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์  ในการนํา
งานไปแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
 

 
 
ภาพที่  119  แผ่นประชาสัมพันธ์ของงาน “Art & Jewelry Therapy” ศาสตร์แห่งศิลปะ อัญมณี 
  และเครื่องประดับ 
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ภาพที่  120  รูปเคร่ืองประดับที่แสดงในงาน 
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