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บทที่ 1
บทนำ
1. ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในภาวะที่โลกกาลังขยายตัวทางเศรษฐกิจและผู้คนต่างลื่นไหลไปตามกระแสสังคม
แห่งการบริโภค หลงติดอยูใ่ นค่านิยมทางวัตถุ ที่ทางห้ างร้ านบริ ษัทหรื อธุรกิจต่างๆ ได้ สร้ างกลยุทธ์
ทุกรูปแบบเพื่อปลุกเร้ ากิเลสให้ คนหันมาซื ้อสินค้ าและการบริ การของตน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่กาไร
สูงสุด ส่งผลให้ ผ้ คู นจานวนไม่น้อยในเกือบทุกสังคม ต่างพากันหลงติดอยู่ในค่านิยมของวัตถุ ผลที่
ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย กลับกลายเป็ นพึ่งพาโลกวัตถุที่เป็ นไปตาม
ค่านิยมทางสังคมเมืองมากขึ ้น การพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความอยากได้ อยากมี
เนื่องจากความรู้ สึกขาดบางสิ่งบางอย่างทางจิตใจ ทาให้ เกิดความต้ องการเติมเต็มในสิ่งที่ตนเอง
รู้สกึ ขาดหายไปอยูเ่ สมอ โดยไม่คานึงถึงวิธีการแสวงหาว่าจะถูกหรื อผิด
จากสภาพสังคมดังกล่าว ส่งผลให้ ผ้ คู นให้ ความสาคัญกับคุณค่าสิ่งต่างๆ ทางด้ าน
วัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจโดยตรง ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดผลดี กล่าวคือ ทาให้ ผ้ คู นมัวเมาลุม่ หลงยึด
ติดอยูใ่ นความสาคัญของวัตถุ ไม่เข้ าใจถึงคุณค่าทางด้ านจิตใจ การรอคอยเพื่อให้ เกิดคุณค่า
หรื อไม่ยอมรับในสภาพของสิ่งที่อยูต่ รงหน้ า ความเป็ นจริ งในชีวิต โครงการออกแบบเครื่ องประดับ
นี ้นาเสนอปัญหาและแนวคิดนี ้ผ่านมุมมองของการเล่นหวย ซึง่ เปรี ยบเสมือนเป็ นกิจกรรมที่มีผลต่อ
จิตใจ เป็ นการเติมเต็มจิตใจ ณ ห้ วงเวลาของการรอคอย ซึง่ จากการศึกษาพฤติกรรมของคนไทย
พบว่า มีประชากรกว่า 23 ล้ านคนที่เล่นหวย ซึง่ นับเป็ นจานวนที่มาก และกลุม่ คนที่เล่นหวยนี ้ก็จะ
มีทงกลุ
ั ้ ม่ ที่เล่นแบบจริงจังเพื่อหวังผลรางวัล กับกลุม่ ที่เล่นหวยเพียงเพื่อเป็ นความสนุกและเป็ น
การเติมเต็มความสุขให้ กบั ชีวิตในช่วงหนึง่ และเป็ นช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่มีคณ
ุ ค่า เต็มไปด้ วย
จินตนาการและความคาดหวังจากแผ่นกระดาษหวย ซึ่งนับได้ วา่ เป็ นการคาดหวังความน่าจะเป็ น
ของมูลค่าจากสิ่งที่อาจจะไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าก็ได้ อาจกล่าวได้ วา่ การเล่นหวยคือการพนันที่เน้ น
การเติมเต็มความหวัง หรื อข้ อบกพร่องในสิ่งที่ตนเองขาด ให้ ความตื่นเต้ น สนุกสนานเพลิดเพลิน
และยังมีโอกาสมีล้ นุ ในการเกิดรายได้ ให้ กบั ผู้เล่น จากการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเป็ นไปได้ วา่ เกิดจาก
สาเหตุคือรูปแบบในการดาเนินชีวิตประจาวันมีความน่าเบื่อหน่าย การเล่นหวยจึงเข้ ามาเติมเต็ม
ในชีวิต แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นแล้
้ ว การเล่นหวยให้ สนุกต้ องเล่นอย่างมีสติและพอดี รวมทังเข้
้ าใจถึงสิ่งที่
1
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เกิดขึ ้นตรงหน้ าในชีวิตประจาวันมากกว่าความหวังที่อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นความหวังที่ไม่มีโอกาส
เกิดขึ ้นจริงได้
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั เครื่ องประดับทาหน้ าที่เป็ นสัญญะของความร่ ารวย คือการ
กาหนดสถานะและความมัง่ คัง่ ของผู้สวมใส่ ในหลากหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็ นตะวันออกหรื อ
ตะวันตก นับตังแต่
้ โบราณกาลมา เครื่ องประดับมีความเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องราวในการสะท้ อนถึง
สภาพสัง คมในยุค นัน้ ๆผ่ า นการน าเสนอและ/หรื อ การใช้ วัส ดุที่ มี นัย ยะ และเนื อ้ หารวมทัง้
ความหมายแตกต่างกัน วัสดุที่แตกต่างกัน ณ สถานที่หรื อสภาพสังคมที่ต่างกัน ก็ย่อมก่อให้ เกิด
ความรู้สึกหรื อการสื่อสารเรื่ องราวบางอย่าง ซึ่งจะก่อให้ เกิดคาถามในคานิยามของเครื่ องประดับ
ว่าคุณค่าของเครื่ องประดับนันจ
้ าเป็ นต้ องเกิดจากสิ่งที่มีมลู ค่าหรื อไม่ อีกนัยหนึ่ง เครื่ องประดับเติม
เต็มจิตใจและยกระดับตัวตนของผู้สวมใส่ในช่วงเวลาที่สวมใส่ เช่นเดียวกันกับการเล่นหวย ที่เป็ น
การเติม เต็ม จิ ต ใจให้ กับ ผู้เ ล่น ในช่ว งเวลาหนึ่ง นั่น ก็ คื อ ช่ว งเวลาแห่ง การรอคอย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
จินตนาการ ความตื่นเต้ น และความคาดหวังอย่างสูง ในการออกแบบนี ้จึงจะเป็ นการสร้ างเรื่ องราว
และช่วงเวลาของการเล่นหวย ที่มีคณ
ุ ค่าและความหวังในช่วงเวลาของการรอคอยสาหรับผู้เล่น
หวย
2. วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
2.1 เพื่อนาเสนอรูปแบบของเครื่ องประดับ โดยการนาเสนอคุณค่าของช่วงเวลาและ
การรอคอย
2.2 เพื่อศึกษาการใช้ วสั ดุที่ให้ ความสาคัญกับความหมายของคุณค่าและเวลา
3. ขอบเขตของโครงงำน
3.1 เนื ้อหาในการศึกษากาหนดคาว่า “หวย” ในที่นี ้ จากัดความเฉพาะสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรื อลอตเตอรี่ เพียงเท่านัน้
3.2 กาหนดช่วงเวลาที่เป็ นช่วงเวลาแห่งการรอคอยคือก่อนการประกาศรางวัลสลาก
กินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด คือระยะเวลาการรอคอยความหวัง การศึกษาในครัง้ นี ้ ศึกษาเฉพาะ
ช่วงเวลาของการรอคอยการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรั ฐบาล ซึ่งก่อให้ เกิดจิ นตนาการและ
ความหวังถึงความน่าจะเป็ นในการเกิดมูลค่าของหวยเพียงเท่านัน้ ไม่นบั กล่าวถึงการพนันแต่อย่าง
ใด
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3.3 ในการออกแบบนี ้ เน้ นประเด็นการนาเสนอไปที่คณ
ุ ค่าช่วงเวลาและการรอคอย
โดยใช้ ค าส าคัญ ในการออกแบบ “การรอคอย จิ นตนาการ ความหวัง กับ การ
หมดอายุ”
3.4 การศึกษาวัสดุที่ให้ ความสาคัญกับเนื ้อหา ความหมายของคุณค่าของเวลา
4. แนวทำงกำรแก้ ปัญหำ
ตารางที่ 1 แนวทางการแก้ ปัญหา
ปัญหา

แนวทางการแก้ ปัญหา

เครื่ อ งประดับ ในปั จ จุบัน ถู ก ให้ คุณ ค่า
ออกแบบโดยทาให้ คนสามารถตระหนัก
ความสาคัญทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ รู้ได้ ด้วยตนเอง ผ่านการออกแบบเครื่ องประดับ
ซึง่ เป็ นกรอบความคิดของผู้คนในสังคม
โดยใช้ หวยเป็ นสื่อแทนค่าของแนวความคิด เพื่อ
แสดงถึ ง คุ ณ ค่ า ทางด้ านจิ ต ใจ การรอคอย
จินตนาการและ ซึ่งหวยสามารถแทนค่าวัสดุที่มี
คุณค่าทางด้ านจิตใจได้ เป็ นอย่างดี

5.วิธีกำรศึกษำ
5.1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการทาวิจยั
5.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาล
5.1.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
5.1.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคและความคาดหวัง
5.1.2.2 เก็บข้ อมูลทางด้ านจิตวิทยา
5.1.3 การศึกษาวัสดุในมิตคิ วามหมาย คุณค่า และเวลา
5.1.4 เก็ บ ข้ อมู ล ภาคสนาม โดยการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ที่ เ ล่ น หวยถึ ง ปั จ จัย ความ
คาดหวังต่อการเล่นหวย
5.2 วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้ จากการสารวจและการเก็บข้ อมูลในด้ านต่างๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการออกแบบและการนาไปพัฒนาทางแนวความคิดต่อไป
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5.2.1 การสรุปแนวความคิด ตีความหมาย เพื่อใช้ ในการออกแบบ
5.2.2 พัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการออกแบบ
5.2.3 ดาเนินการออกแบบและพัฒนาทางแนวความคิดตามกรณีศกึ ษา เป็ นการ
นาข้ อมูลที่วิเคราะห์ออกมา เป็ นแนวความคิดหลักในการออกแบบ ตามหลัก “การรอคอย
จินตนาการ ความหวัง”
5.3 ขันตอนร่
้
างลายเส้ น 2 มิติ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ ออกแบบภาพร่าง
ตามหลัก “การรอคอย จิ น ตนาการ ความหวัง ” โดยมี ก ารทดลองรู ป แบบร่ ว มกับ วัส ดุใ นมิ ติ
ความหมาย คุณค่าและเวลา และนามาสร้ างสรรค์ด้วยวิธีตา่ งๆ ตามแนวความคิด
5.4 เขียนภาพต้ นแบบ 3 มิติ ขันตอนท
้
าแบบร่างโมเดล 3 มิติ (Study model)
5.5 การผลิตชิ ้นงานจริง

บทที่ 2
การค้ นคว้ าและสรุ ปข้ อมูล
1. การรวบรวมข้ อมูลและศึกษาข้ อมูล
1.1 ทัศนภาพของจิตวิทยา และสังคมวิทยาเกี่ยวกับการเล่ นการพนัน
การพนันเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่ถือเป็ นปรากฏการณ์สากล ทัง้ นี ้เพราะปรากฏในทุก
อารยะธรรม ทุกช่วงเวลา และเกี่ยวข้ องกับมนุษย์ในทุกสังคมและทุกชนชัน้ ในประวัติศาสตร์ ของ
มนุษยชาติได้ ปรากฏหลักฐานจากการขุดค้ นทางโบราณคดี พบว่าการพนันได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
มนุษย์ตงแต่
ั ้ ก่อนคริ สตกาลกว่า 4,000 ปี (4,000 B.C.) ไม่ว่าจะเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีของ
อียิปต์ กรี ก อินเดียวและจีน จนสามารถกล่าวได้ ว่าการพนันเป็ นมรดกของมนุษยชาติที่เก่าแก่สืบ
ทอดกันมาแต่อดีตกาล เมื่อปรากฏการณ์พนันเป็ นสิ่งที่พบเห็นอยู่ทวั่ ไปในทุกสังคม นักวิชาการใน
แต่ล ะแขนงจึง มี ค วามพยายามที่ จ ะอธิ บายพฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการพนัน ว่ามันเกิ ดขึน้ ได้
อย่างไร
1.1.1 การพนันในทัศนภาพของจิตวิทยา (Psychoanalytic Perspective)
Edmund Bergler เป็ นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ที่สนใจศึกษาผู้ที่
เล่นการพนัน และจากการศึกษาอย่างใกล้ ชิดทาให้ เขาสามารถอธิบายได้ ว่าพวกที่เล่นการพนันนัน้
เป็ นพวกที่มีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ ้นนี ้ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้
พวกเขาจึงคิดว่าการพนันเท่านันที
้ ่สามารถตอบสนองหรื อทดแทนความรู้ สึกตรงนีไ้ ด้ เพราะการ
พนันก็เปรี ยบเสมือนภาพลวงตาที่ทาให้ เขามีความสุขได้ ในช่วงหนึ่งๆ ดังนันบุ
้ คคลเหล่านี ้จึงไม่ตา่ ง
อะไรกับผู้ป่วยที่เป็ นโรคติดการพนัน (Compulsive gambling or Pathological gambling) ซึ่ง
Bergler ได้ วิเคราะห์ลกั ษณะของผู้ที่ติดการพนันเอาไว้ 6 ประการ คือ 1.)ต้ องเป็ นผู้ที่เล่นการพนัน
เป็ นนิสยั 2.)การพนันดึงดูดความสนใจของเขาทังหมด
้
3.)นักพนันไม่ร้ ูจกั ความสูญเสีย 4.)พวกเขา
ไม่ส ามารถหยุด เล่น ได้ เ มื่ อ ชนะ 5.)โอกาสเสี่ ยงของเขาที่ จ ะได้ มี ม ากกว่า เสี ย และ6.)ในที่ สุด
ประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาจะเป็ นเรื่ องทังที
้ ่นา่ ตื่นเต้ นและเจ็บปวด
1.1.2 การพนันในทัศนภาพของสังคมวิทยา (Sociological Perspective)
ในทางสั ง คมวิ ท ยามี ง านศึ ก ษาอยู่ จ านวนหนึ่ ง ที่ พ ยายามจะอธิ บ าย
ปรากฎการณ์ ที่เกี่ ยวกับการพนัน ว่าไม่ใช่เป็ นเรื่ องของจิ ตพยาธิ หรื อความต้ องการของปั จเจก
บุคคล งานศึกษาชิน้ สาคัญที่อาจถื อได้ ว่าเป็ นงานบุกเบิกการวิจยั ในเรื่ องการพนัน ก็คือผลงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญาเอกที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดของนักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั
5
5
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ที่ชื่ อ E.C. Deveureux (1949) โดยเขาพยายามที่ จ ะนาแนวคิดโครงสร้ างการหน้ าที่ (The
Structural Functional) ที่ Talcott Parsons ได้ วางรากฐานเอาไว้ มาอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การพนันว่าเป็ นเรื่ องของการทาหน้ าที่ในลักษณะที่ เป็ นกิ จกรรมที่สามารถสนองความต้ องการ
บางอย่างให้ แก่สงั คมได้ นัน่ คือการปลดเปลือ้ งความตึงเครี ยดหรื อบรรเทาเยียวยาความน่าเบื่อ
จากการดาเนินชีวิตประจาวัน ภายใต้ ความเคร่งครัดในระเบียบกฎเกณฑ์ ตา่ ง ๆ ที่ไม่เปิ ดโอกาสให้
บุคคลแสวงหาความตื่นเต้ นเร้ าใจ
นอกจากนี ้การอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพนันในลักษณะที่มอง
ว่าการพนันเป็ นกิจกรรมที่ชว่ ยทาให้ บคุ คลสามารถแสดงออกถึงความสนุกตื่นเต้ นแล้ วนัน้ การพนัน
ยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเปิ ดโอกาสในการแสวงหาความสาเร็ จในชีวิตอีกด้ วย การอธิบายเช่นนี ้เป็ น
การอธิบายโดยใช้ แนวคิด Anomie
แนวคิด Anomie
Anomie เป็ นแนวคิดที่ถกู เสนอ โดย Emile Derkheim โดยเขาเสนอว่าใน
สัง คมที่ มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ น และบรรทัด ฐานต่า ง ๆ ขัด แย้ ง กัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะที่ เ รี ย กว่ า
Normlessness หรื อภาวะที่ปราศจากบรรทัดฐาน ซึ่งภาวะดังกล่าวนี ้ไม่ได้ หมายความว่าสังคม
สมัยใหม่จะไม่มีบรรทัดฐานแต่หมายความว่าบรรทัดฐานมี หลายชุดแต่ไม่สามารถผูกมัดหรื อ
อิทธิพลต่อคนในสังคมและภาวะนี ้ก็จะนาไปสู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ ซึ่งต่อมา Robert K.Merton
ได้ นาคานี ้มาอธิบายเพิ่ มเติม โดยเสนอว่า Anomie เป็ นผลมาจากความที่บคุ คลไม่สามารถที่จะ
ปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคมถึงแม้ ว่าตนจะยอมรับบรรทัดฐานนัน้ ซึ่ง Merton มองว่า
ในขณะที่สงั คมกระตุ้นให้ สมาชิกทังหมดแสวงหาความมั
้
ง่ คัง่ และฐานะทางสังคมที่ดี แต่วิถีทางที่
จะไปถึงจุดมุง่ หมายนันมี
้ สภาพจากัด จึงมีเพียงคนจานวนน้ อยเท่านันที
้ ่จะบรรลุจดุ มุ่งหมาย ดังนัน้
สมาชิกของสังคมที่ถกู ปลูกฝังให้ ใฝ่ หาความสาเร็จแต่ไม่ได้ รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการใช้ วิถีทาง
ที่ถูกต้ อง จึงต้ องแสวงหาวิ ถีทางอื่นซึงไม่ได้ รับการยอมรับทางสังคม นัยยะนี ้เองที่การพนันเป็ น
หนทางหนึง่ ที่จะเปิ ดโอกาสให้ เขาได้ รับความสาเร็ จในชีวิต (ซึ่งก็คือเงิน) การอธิบายพฤติกรรมการ
พนัน โดยใช้ แนวคิด Anomie จึงมักถูกนามาใช้ ในการอธิบายนักพนันที่เป็ นคนชันล่
้ างของสังคม
หรื อผู้มีรายได้ น้อย
แนวคิด Alienation
Alienation ก็เป็ นอีกแนวคิดหนึ่ง ที่นามาอธิ บายพฤติ กรรมการพนัน ว่า
บุคคลใช้ การพนันเป็ นช่องทางในการแสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมการกระทาของ
ตนเอง เนื่องจากสภาพการทางานในระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยม ทาให้ พวกเขารู้ สึกไร้ อานาจ
(Powerlessness) ไม่มีความเป็ นอิสระในการทาหน้ าที่ของตนเอง
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การอธิ บายปรากฏการพนันด้ วยแนวคิด Alienation ได้ รับการสนับสนุน
จากผลงานของ R.D.Herman ในเรื่ องการพนันม้ าแข่งว่า การแทงม้ าเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ล่นได้ ควบคุม
โชคชะตาของตนเอง ได้ ชงั่ น ้าหนักผลได้ ผลเสียกับการแทงแบบต่าง ๆ แล้ วเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ตน
คิดว่าเหมาะสมที่ สุด ซึ่ ง ลัก ษณะเช่นนี จ้ ะไม่ส ามารถพบได้ จ ากการตัด สิน ใจในเรื่ อ งอื่ น ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะหน้ าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่
1.1.3 การเปรี ยบเทียบทัศนภาพของจิตวิทยากับสังคมวิทยาเกี่ยวกับการเล่น การ
พนัน
การอธิบายการพนันของทังสองทั
้
ศนภาพมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
กล่าวคือในมุมมองทางจิตวิทยา การพนันเป็ นผลมาจากสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ และด้ วยมุมมอง
เช่นนี ้จึงเท่ากับเป็ นการตอกย ้าให้ เห็นว่าการเล่นการพนันเป็ นปั ญหาระดับบุคคล และยังจะนาไปสู่
ปั ญหาสังคมด้ านอื่น ๆได้ ต่อไป (เพราะนักพนันเป็ นผู้ที่ขาดความสามารถในการควบคุ มตนเอง)
ในขณะที่ทศั นภาพทางสังคมวิทยา จะมองว่าการพนันเป็ นผลมาจากโครงสร้ างทางสังคมที่มีความ
กดดันต่าง ๆ จึงทาให้ คนต้ องแสวงหาทางออกโดยการเล่นพนันเพื่อช่วยบรรเทาความตึงเครี ยดจาก
สภาวะการทางานที่ซ ้าซากจาเจและมีความกดดัน
จึง เป็ น ที่ น่า สัง เกตว่า ในทางสัง คมวิ ท ยามองการพนัน ในแง่ ที่ เ ป็ นการ
ตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ในด้ านสันทนาการแล้ วการพนันจึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ ายในตัวมัน
เอง และไม่ได้ ก่อให้ เกิดอันตรายโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย์หรื อสังคมเหมือนกับการดื่มสุราหรื อ
การเสพยาเสพติด แต่ก ารพนัน จะกลายเป็ น อัน ตรายก็ ต่อ เมื่ อ บุค คลลุ่ม หลงในการพนันและ
กลายเป็ นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเอง ครอบครัวและสังคม นัยยะนี ้ก็คือผลร้ ายของ
การพนัน ตรงที่มันขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการทาหน้ าที่ของบุคคลตามความคาดหวังของ
สังคมเสียมากกว่า
1.2 ทฤษฎีความต้ องการถือเงินและวัตถุนิยม
จากการศึ ก ษาทฤษฎี ค วามต้ องการถื อ เงิ น จะพบว่ า ในความต้ องการใน
ชีวิตประจาวันนัน้ บุคคลจะมีความต้ องการในการถือเงินที่เน้ นเพื่อใช้ สอยในชีวิตประจาวัน และมี
แรงจูงใจในการแสวงหาความต้ องการที่ไม่มีสิ ้นสุด ซึ่งความต้ องการลาดับแรกๆ คือความต้ องการ
ความรักและการยอมรับ (Love and Belongingness Need) และความต้ องการความนับถือยก
ย่องและสถานะทางสังคม (Esteem and Status Need) โดยบุคคลกลุ่มนี ้จะเป็ นกลุ่มผู้มีรายได้
ระดับปานกลาง เป็ นกลุ่มที่มีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของการถือทรัพย์สินสูง ผู้ถือทรัพย์สินกลุ่มนี ้
จะไม่เพียงแต่ต้องการบริ โภคสินค้ าเพื่อการบริ โภค (consumer good) มากขึน้ เท่านัน้ แต่ยัง

8
ต้ องการที่จะยกระดับความเป็ นอยู่ทางสังคมให้ สงู ขึ ้นและต้ องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของตนอีกด้ วย ผู้ถือทรัพย์สินกลุ่มนี ้จึงพร้ อมและชื่นชอบที่จะเสี่ยง เพราะคาดคะเนว่ามูลค่า
ของเงินหรื อสินทรัพย์ที่จะได้ รับจะต้ องสูงขึ ้น
ในทางพฤติกรรมการบริ โภคนัน้ ผู้คนในปั จจุบนั มักมีแนวคิดของตนเอง (SelfConcept) ซึง่ หมายถึงความรู้สกึ นึกคิดที่บคุ คลมีตอ่ ตนเอง หรื อความคิดที่บคุ คลคิดว่าบุคคลอื่นมี
ความคิดเห็นต่อตนอย่างไร รวมถึงการที่ต้องการให้ บุคคลอื่นมองภาพตัวเราในแง่ใด ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ทาให้ ผ้ คู นในปัจจุบนั มีความต้ องการและยึดติดอยูใ่ นวัตถุนิยม
1.3 ประวัตคิ วามเป็ นมาของหวยกับสังคมไทย
“หวย” เป็ นค าที่ ช าวไทยคุ้ นเคยกั น เป็ นอย่ า งดี ซึ่ ง ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1275) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ “การพนันอย่างหนึ่งที่ออกเป็ นตัวหนังสือ
คือใช้ พยัญชนะไทยตังแต่
้ ก ถึง ฮ เป็ นหลัก หรื อสลากกินแบ่ง”
ในหนังสื อสารพันมรดกไทย (“หวย ก,ข. ม.ป.ป.) ได้ กล่าวถึงที่ม าของหวยว่า
หวยมีจดุ กาเนิดจากเมืองจีนและได้ แพร่เข้ าสู่สงั คมไทยโดยผ่านทางชาวจีนที่เข้ ามาทามาหากินบน
ผืนแผ่นดินไทย ในช่วงแรกนิยมเล่นกันเฉพาะในหมูช่ าวจีน เป็ นการเล่นด้ วยการทายอักษรจีน และ
ต่อมาก็ได้ มีการตังโรงหวยขึ
้
้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั หนังสือเล่ม
ดังกล่าวยังได้ กล่าวถึงเจ้ าสัวหงหรื อจีนหง หรื อพระศรี ไชยบาล (นายอากรหวยได้ รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็ นขุนบาล) ผู้ก่อตังโรงหวยได้
้
คิดประดิษฐ์ ปา้ ยจัว่ หวยโดยใช้ อกั ษรไทยมาแทนอักษร
จีนเพื่อให้ คนจาง่ายขึ ้นจนเรี ยกกันทัว่ ไปว่า หวย ก ข เมื่อถึงกาหนดออกหวย นายอากรจะเลือก
ป้ายตัวหนังสือใส่ถงุ แขวนไว้ ที่หน้ าโรงหวย มีเสมียนคอยรับแทง เมื่อรับเงินแล้ วก็เขียนโพยหวยให้
ไว้ เป็ นหลักฐาน ได้ เวลาหวยออก นายอากรหวยจะออกมาชักป้ายตัวหวยออกจากถุง ประกาศให้
คนรู้ว่าหวยออกตัวไหน ใครแทงถูกก็เอาโพยไปขึ ้นเงินที่เสมียน โดยจ่ายให้ 30 เท่า ต่อมาการแทง
หวยนิยมแพร่หลายขึ ้น ส่งผลให้ มีเสมียนรับแทงหวยรายย่อย และเกิดโรงหวยเพิ่มขึ ้นอีกหลายแห่ง
กระทัง่ ในสมัยรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระองค์ทรงเห็นโทษจากหวย
ที่จะเกิดขึ ้นแก่ราษฎรเป็ นอันมาก ทรงมีพระราชดาริ ที่จะประกาศยกเลิกโรงหวย แต่เนื่องจากอากร
หวยเป็ นรายได้ ที่สาคัญของประเทศ จึงทรงยกเลิกอากรบ่อนเบี ้ยก่อน จวบจนถึงสมัยรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงทรงประกาศเลิกโรงหวยได้ สาเร็จ1
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ธีรโชติ เกิดแก้ ว, “หวย : เส้ นทางลัดสูค่ วามร่ ารวยหรื อหายนะอย่างยัง่ ยืน,”
วารสาร มฉก.วิชาการ 11,21 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2550): 73-74.
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ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ มีการออกลอตเตอรี่ (Lottery) ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศ
ไทย เพื่อหารายได้ บารุงการกุศล และภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ก็ได้ มี
การออกลอตเตอรี่ เป็ นประจา จนถึงในปี พ.ศ. 2482 จึงได้ มีการจัดตังส
้ านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ให้ มีการออกลอตเตอรี่ เป็ นประจา การเล่นหวยจึงได้ เปลี่ยนมาใช้ เลขท้ ายของลอตเตอรี่ เป็ น
การออกหวยแทนหวย ก ข แบบเดิม ซึ่งรูปแบบการเล่นหวยดังกล่าว ได้ กลายมาเป็ นการเล่นหวย
ใต้ ดนิ และได้ เปลี่ยนแปลงเป็ นหวยบนดินที่ถกู ต้ องตามกฎหมายในปัจจุบนั
นอกจากปฐมบทหรื อจุดเริ่ มต้ นของหวยแล้ ว สัง คมไทยยัง มีการเล่นหวยจาก
ตัวเลขอื่น ๆ อีกหลายชนิด ได้ แก่ หวยออมสิน หวย ธ.ก.ส. หวยหุ้น ส่งผลให้ หวยได้ กลายมาเป็ น
ส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตของคนไทยไปโดยปริ ยาย ข้ อยืนยันถึงความจริ งเรื่ องนี ้ก็คือการแสวงหาตัวเลข
เพื่อนาไปแทงหวยของผู้ที่นิยมเรื่ องหวย
การเล่นหวยได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย จนมีนกั วิชาการบาง
ท่านกล่าวว่าการพนันได้ กลายเป็ นนิสยั ของคนไทยไปแล้ ว
1.4 มูลเหตุท่ สี ่ งผลต่ อหวยในสังคมไทย
จากพัฒนาการและผลที่ตามมาของหวยดังที่กล่าวไว้ ในตอนต้ น ประกอบกับนิสยั
ของคนไทยบางส่วนที่ชอบเล่นการพนัน อาจทาให้ สามารถมองเห็นภาพในอนาคตได้ ว่า หวยไม่มี
วันหมดไปจากสังคมไทยอย่างง่ายๆ หรื ออาจชี ้ชัดลงไปได้ ว่าหวยไม่อาจหมดไปอย่างแน่นอน โดย
สาเหตุของการทาให้ หวยไม่หมดไปโดยสรุปแล้ วสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็นหลักๆ คือ
1.4.1 มูลเหตุภายนอก หมายถึง ปั จจัยที่เกิดจากตัวบุคคลที่มีอานาจในการ
กาหนดนโยบายและปั จจัยทางสังคม ซึ่งมีมากมายหลายประการ อาจกล่าวสรุ ปไว้ เป็ นแนวทาง
วิเคราะห์ 4 เรื่ อง ตามลาดับต่อไปนี ้
นโยบายของรั ฐบาล ที่เน้ นการพัฒนาวัตถุมากกว่าจิตวิญญาณ เห็นได้ จากการ
ที่ได้ ทาหวยใต้ ดนิ ให้ เป็ นหวยบนดินอย่างถูกกฎหมาย เพื่อหวังผลที่เป็ นรายได้ จานวนมหาศาลจาก
หวย กล่าวคือคือธุรกิจหวยบนดินของรัฐบาลได้ สะท้ อนถึงนโยบายด้ านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่
เน้ นผลกาไรหรื อผลตอบแทนที่ ค้ ุม ค่า โดยไม่ ม องถึง ผลกระทบด้ านอื่ น ๆที่ ตามมา โดยเฉพาะ
ผลกระทบด้ านจิตวิญญาณของคนไทยจานวนมากที่ตกอยู่ภายใต้ อานาจของโลภะและโมหะ ขาด
ความเข้ มแข็งของศักยภาพทางจิตที่ประกอบด้ วยความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน หนักเอาเบาสู้
และปัญญาที่จะสร้ างสรรค์งานและอาชีพที่สจุ ริต
ปั ญหาทางสังคม เป็ นอีกปัจจัยหนึง่ ที่สง่ ผลให้ เกิดค่านิยมหรื อเป็ นแรงผลักดันให้
คนเล่นหวยมากขึ ้น ซึง่ ก็มีอยูห่ ลายประการ แต่ในที่นี ้ขอกล่าวถึง 3 ประเด็น คือ
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1.ปั ญหาการขาดการศึกษาของคนในชาติบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบท
หรื อในชุมชนแออัดในตัวเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะการขาดการศึกษาที่เน้ นไปที่กระบวนการพั ฒนา
จิ ต วิ ญ ญาณของมนุษ ย์ ใ ห้ สูง ส่ง ด้ ว ยคุณ ธรรม ประเทศไทยยัง มี ผ้ ูที่ ข าดการศึก ษาและผู้ที่ จ บ
การศึกษาในระดับประถมหรื อมัธยมศึกษาอยู่เป็ นจานวนมาก เห็นได้ จากจานวนผู้ที่ ศึกษาในทุก
ระดับในปี การศึกษา 2548 มีทัง้ สิน้ 14,458,074 คน จากจานวนประชากรในวัยเรี ยนทัง้ หมด
17,435,148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.92 โดยเฉพาะประชากรที่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามี
จานวนทังสิ
้ ้น 4,528,296 คน จากประชากรที่ต้องได้ รับการศึกษาในระดับนี ้ 5,663,529 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 79.96 และมีผ้ ศู กึ ษาต่อในระดับอุดมศึกษาทังสิ
้ ้น 2,279,984 คน จากประชากรที่ต้อง
ได้ รับการศึกษาระดับนี ้ 3,751,787 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.772
2.ปัญหาความยากจน มาจากสาเหตุหลายประการ ปั ญหาในข้ อแรกก็เป็ นปั จจัย
หนึง่ ที่ทาให้ ผ้ ทู ี่ขาดการศึกษาหรื อมีการศึกษาขันต
้ ่า ไม่สามารถหางานที่มีรายได้ สงู ได้ ต้ องประสบ
กับความยากจน ส่งผลให้ คนส่วนหนึง่ ที่อยากรวยคิดหาวิธีการรวยทางลัด หนึ่งในวิธีการเหล่านันก็
้
คือการเล่นหวย เข้ าทานองที่วา่ “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น”
3.ปัญหาค่านิยมเรื่ องวัตถุของคนในสังคม เราปฏิเสธไม่ได้ ว่า ปั จจุบนั คนไทยส่วน
ใหญ่ตา่ งตกอยู่ภายใต้ คา่ นิยมด้ านวัตถุเกือบทุกสังคม เนื่องจากเราได้ รับวัฒนธรรมการบริ โภคมา
จากต่า งประเทศ ส่ ง ผลให้ ค นที่ ต กอยู่ภ ายใต้ ค่า นิ ย มเรื่ อ งนี ้ พยายามแสวงหาสิ่ ง ต่า ง ๆ มา
ตอบสนองความต้ อ งการของตนอย่า งเกิ นขอบเขต บางครั ง้ การแสวงหานัน้ อาจไม่ช อบด้ ว ย
กฎหมายและศีลธรรม เช่น การค้ าขายยาเสพติด หรื อบางส่วนอาจหันไปเล่นหวย เพื่อหวังความ
ร่ ารวยจากหวย กลายเป็ นกระแสของความบ้ าคลัง่ ในเรื่ องการแสวงหาสิ่งต่าง ๆ อย่างผิดธรรม
สื่อทางสังคม มีหลายเรื่ องที่เป็ นต้ นเหตุของการแพร่กระจายค่านิยมเรื่ องการเล่น
หวย หรื อปลุกเร้ าให้ คนหันมาเล่นหวยกันมากขึ ้น ตัวอย่างสื่อที่มีอิทธิพลต่อเรื่ องนี ้ได้ แก่ โทรทัศน์
วิทยุ นิตยสารบางเล่มที่เขียนถึงตัวเลขและวิธีการแทงหวยโดยเฉพาะ ซึ่งในอดีตเป็ นเรื่ องที่ทาไม่ได้
ต้ องลักลอบทา เพราะผิดกฎหมาย แต่ภายหลังสามารถผลิตออกมาจาหน่ายได้ อย่างถูกกฎหมาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาลที่ทาให้ หวยกลายเป็ นสิ่งถูกกฎหมาย นิตยสารเหล่านี ้เลย
ได้ รับอานิสงค์ให้ เป็ นสิ่งที่ถูกกฎหมายไปด้ วย นอกจากนี ้ สื่อที่ก่อให้ เกิดวิกฤติด้านปั ญญาและมี
อิทธิพลต่อการกระตุ้นให้ ประชาชนเล่นหวยกันมากขึ ้นก็คือหนังสือพิมพ์ที่นาเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่ อง
2

ธีรโชติ เกิดแก้ ว, “หวย : เส้ นทางลัดสูค่ วามร่ ารวยหรื อหายนะอย่างยัง่ ยืน,”
วารสาร มฉก.วิชาการ 11,21 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2550): 76.
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หวย โดยใช้ ภาษาที่ปลุกเร้ าความโลภให้ แก่ประชาชนอย่างกว้ างขวาง เช่น “ฮือฮาทังกรม
้
รวย 554
เป็ นแสน สาวเย็บเสื ้อเฮง ถูก 4 ล้ าน รางวัลที่ 1” “เช็ดถูศาลเจ้ า ‘กวนอู’ ได้ เลขเด็ด” หรื อ “909 ที
เด็ด หวยศาลหลักเมือง”
ภาษาที่สื่อสารมวลชนได้ นาเสนอไปในลักษณะนี ้ ล้ วนกระตุ้นความโลภของคนที่
มีนิสยั ชอบการพนัน หรื ออาจบ่มเพาะนักเสี่ยงโชครุ่นใหม่ๆให้ เกิดขึ ้น ทดแทนรุ่นเก่าที่ล้มหายตาย
จากไป เพราะภาษาในลักษณะดังกล่าวมีประเด็นของการชี ้นาว่า ถ้ าหากคุณอยากรวย คุณก็ต้อง
ไปซื ้อหวย หรื อการนาเสนอสิ่ง ต่าง ๆ ที่ คนเชื่ อถื อว่าเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ
ให้ แก่คนที่ไปกราบไหว้ บชู า โดยเฉพาะตัวเลขเด็ด เช่น ดอกเห็ดสีทอง ต้ นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง เป็ นต้ น
ผู้ นาทางจิตวิญญาณของคน ซึ่งเป็ นบุคคลที่คนทั่วไปให้ ความเคารพนับถื อ
ได้ แ ก่ พระสงฆ์ ร่ า งทรง หมอดู เจ้ า ลัทธิ บางท่า นอาจชัก น าหรื อ ส่ง เสริ ม ให้ ค นตกอยู่ภ ายใต้
อบายมุขข้ อนี ้
1.4.2 มูลเหตุภายใน หมายถึง ปั จจัยภายในจิตวิญาณของมนุษย์ จัดเป็ นแรงขับ
สาคัญที่ผลักดันให้ คนแสวงหาความร่ ารวยทางลัดด้ วยการเล่นหวย ซึง่ แยกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ความคิด ในที่นี ้ มุ่งเอาความคิดที่ผิด ที่เรี ยกว่ามิจฉาทิฐิ คือการคิดรวยทางลัด
ด้ วยการเล่นหวยเป็ นความเห็นที่สืบเนื่องมาจากโมหะ ความเขลา ขาดปั ญญาในการพิจารณา จน
พลาดความจริงไปอย่างน่าเสียดาย
ความรู้ สึก ในที่นี ้ มุ่งเอาความรู้สึกที่มาจากอานาจกิเลส ซึ่งมีอยู่หลายประการ
ได้ แก่ โลภะ ความโลภ ความอยากได้ มาก ๆ เป็ นความอยากได้ ที่เกินขอบเขตและเกินประมาณ
กามตัณหา ความติดใจอยู่ในค่านิยมทางวัตถุ ผลักดันให้ คนพยายามหาสิ่ง ต่าง ๆ มาตอบสนอง
ความต้ องการของตน ภวตัณหา ความอยากเป็ นเหมือนกับคนอื่น ในที่นี ้ก็คือความอยากร่ า รวย
เป็ นเศรษฐี ในชัว่ พริ บตา วิภวตัณหา ความไม่พึงพอใจ ความต้ องการพ้ นไปจากสภาพของความ
ยากจนข้ นแค้ น ความยากลาบาก จึงจาเป็ นต้ องพึง่ พาการซื ้อหวยเพื่อหวังรวยทางลัด
1.5 หวยในสังคมไทยปั จจุบัน
ในสังคมไทยนันล้
้ วนมีความแตกต่างกันในรูปแบบชีวิตของแต่ละคน แต่คนไทยก็
ยัง มีความชอบและความต้ องการเหมื อนๆกันในด้ านสิ่ง ที่สืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็ นวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และก็ได้ มีสิ่งๆหนึ่งที่แอบแฝงมากับคนในทุกๆยุค มา
ตังแต่
้ อดีตนันก็
้ คือหวย
หวยเป็ นสิ่งที่คนไทยให้ ความสาคัญในชีวิต ไม่เพียงแต่เป็ นการเสี่ยงโชคเท่านัน้
แต่ยังเป็ นเหมื อนสิ่งหนึ่งในชี วิตที่ขาดไม่ไ ด้ เพราะไม่เพียงแต่ทาให้ ได้ ล้ ุนเพียงเท่ านัน้ บางครั ง้
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อาจจะเป็ นสิ่งที่ ให้ ความคาดหวัง เพื่ อที่จะมีกาลังและให้ ทรัพย์สิน หวยจึงมีความสาคัญกับคน
ไทย อันเนื่องมาจากรางวัลที่จะได้ รับ มีมลู ค่ามาก และมีจานวนรางวัลหรื อการกระจายความเสี่ยง
ที่จะได้ รับรางวัลเล็กๆจานวนมาก อีกทังยั
้ งมีราคาที่คนสามารถจับต้ องได้ จึงทาให้ เกิดการกระตุ้น
ให้ ผ้ คู นซื ้อหวย
ความน่าจะเป็ นของโอกาสในการถูกรางวัลหวยในปัจจุบนั มีลกั ษณะ ดังนี ้
ตารางที่ 2 โอกาสถูกรางวัล

โอกาสถูกรางวัล

รางวัลที่

มูลค่ารางวัล

1 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่ 1

2 ล้านบาท

1 ใน 30 ล้าน

รางวัลที่ 1 พิเศษ (รางวัลแจ๊คพอต)

30 ล้านบาท

5 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่ 2

100,000 บาท

10 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่ 3

40,000 บาท

50 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่ 4

20,000 บาท

100 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่ 5

10,000 บาท

4,000 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว

2,000 บาท

10,000 ใน 1 ล้าน

รางวัลที่เลขท้าย 2 ตัว

1,000 บาท

จากความน่าจะเป็ นดังกล่าว จะเห็นว่าโอกาสที่จะถูกรางวัล ใหญ่ นนมี
ั ้ โอกาสที่
น้ อยมาก แต่ความเสี่ยงในการถูกรางวัลเลขท้ ายมีโอกาสมากกว่า จึงทาให้ คนนิยมที่จะเสี่ยงโชค
เพื่อหวังถูกรางวัลเลขท้ าย ซึง่ ทาให้ คนมีความหวัง และเป็ นการเติมเต็มความต้ องการในชีวิตให้ กบั
กลุม่ คนหนึง่ อยูเ่ สมอมา
สิ่งที่ผ้ เู ลี่ยงทายจะได้ จากหวยนันไม่
้ เพียงแต่ความสนุกหรื อความตื่นเต้ นที่ได้ ล้ นุ
กับรางวัลมากมายเท่านันยั
้ งมีข้อดีและข้ อเสียอีกมาก ถ้ าผู้เสี่ยงโชคหลงไปกับการเล่นหวยมาก
เกินไปก็อาจจะทาให้ เกิดปัญหาตามมา ขัดสนทางด้ านการเงิน อาจจะทาให้ เกิดหนี ้สินจากการเล่น
หวย และผลกระทบที่ตามมาอีกมากมาย แต่ถ้าผู้เล่นหวยที่อยู่ในพอดีก็จะทาให้ คณ
ุ ได้ สนุกกับการ
ลุ้นรางวัล การคาดหวังและการจินตนาการ ใช้ เงินในขอบเขตที่พอดีโดยที่ไม่เดือดร้ อนและกระทบ
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กับการเงินของตนเอง ดังนันการเล่
้
นหวยจึงถือว่าเป็ นจุดหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ า มความสาคัญได้
เพราะหวยมีบทบาทกับคนไทย เพราะในปั จ จุบัน หวยได้ เข้ าไปอยู่ในพฤติกรรมทั่วไปที่ ใครๆก็
สามารถมีส่วนร่วมได้ โดยที่ทกุ คนรู้จกั และพร้ อมจะเสี่ยงโชคอยู่เสมอ แม้ ว่าจะรู้ว่าการเสี่ยงโชคนี ้
อาจจะมี ความเสี่ ยงที่ ทาให้ เ สี ยมากกว่าได้ แน่นอน แต่ถึง อย่างไรหวยก็ เป็ นสิ่ง ที่ คนไทยยัง ให้
ความสาคัญอยู่เสมอ การรอคอยให้ ถึงวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือนซึ่งเป็ นวันประกาศรางวัล
หวย กลายเป็ นวันสาคัญที่ทกุ คนเฝ้ารอคอยและรับรู้ถึงความสาคัญ ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หวยกับ
คนไทยก็ยงั คงคูก่ บั สังคมไทยโดยไม่อาจทิ ้งไปได้
1.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง ความคาดหวัง และรายได้
1.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
ฟรานซิ ล ได้ กล่าวไว้ ในหนัง สื อเรื่ อง การลงทุน : การจัดการและการ
วิเคราะห์ ว่าความเสี่ยง (Risk) คือโอกาสของการเกิดอันตรายความเสียหายหรื อการสูญเสีย (The
Chance of injury damage or loss) ความเสี่ยงมีโอกาสที่จะสูญเสียบางอย่าง ในขณะที่เรากาลัง
พิจารณาจะลงทุนมักจะพบปั ญหาที่โต้ แย้ งกัน 2 ประการ คือ ความปลอดภัยของเงินลงทุน และ
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจะได้ รับจากเงินลงทุนนัน้
เขาอธิ บายว่า นักลงทุนจะเลื อกลงทุนในหลักทรั พ ย์ที่ให้ ผลตอบแทนที่
คาดหวังสูง ณ ระดับความเสี่ยงหนึง่ หรื อในทางกลับกันจะเลือกหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
ณ ระดับผลตอบแทนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์ กัน
และกันในทางบวก (Positive Correlation) หลักทรัพย์ตวั ใดที่มีความเสี่ยงมากจะให้ ผลตอบแทนที่
คาดหวังมาก ส่วนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้ อยจะให้ ผลตอบแทนน้ อยลง เช่นเดียวกับการซื ้อหวย
ผู้ซื ้อหวยนิยมซื ้อเนื่องจากสามารถเล่นได้ หลากหลาย แสดงให้ เห็นว่าความเสี่ยงในการถูกรางวัลก็
มีมากเช่นกัน
1.6.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (The Expectancy Theory)
นักจิตวิทยาในยุคปั จจุบนั ที่อยู่ในกลุ่มปั ญญานิยม (cognitivism) มีความ
เชื่ออย่างหนักแน่นว่า มนุษย์เป็ นสัตว์ใหญ่ที่ใช้ ปัญญาหรื อความคิดในการตัดสินใจว่า จะกระทา
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะนาไปสู่เป้าหมายที่สนองความต้ องการของตนเอง ด้ วยความ
เชื่อเช่นนี ้เองจึงเกิดมีฐานคติ (assumption) ดังนี ้
1. พฤติกรรมของมนุษย์ถกู กาหนดขึ ้นโดยผลรวมของแรงผลักดันภายในตัว
ของเขาเองและแรงผลักดันจากสิ่งแวดล้ อม
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2. มนุษย์แต่ละคนมีความต้ องการ ความปรารถนาและเป้าหมายแตกต่าง
กัน
3.บุคคลตัด สินใจที่ จ ะกระทาพฤติกรรม โดยเลื อ กจากพฤติกรรมหลาย
อย่าง สิ่งที่เป็ นข้ อมูลให้ เลือก ได้ แก่ ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่ได้ รับภายหลังจากการแสดง
พฤติกรรมนันไปแล้
้
ว จากฐานคติดงั กล่าว นักจิตวิทยากลุ่มนีซ้ ึ่งนาโดย วรู ม (Vroom) ลอร์ เลอร์
(Lawler) และพอร์ เตอร์ (Porter) จึงได้ เสนอทฤษฎีซึ่งจะมีศพั ท์วิชาการที่จะต้ องทาความเข้ าใจอยู่
3 ประการ ดังนี ้
การคาดหวังในความพยายาม – การกระทา (effort – performance
expectancy) หมายถึง การที่บุคคลคาดหวังไว้ ล่วงหน้ าว่า ถ้ าหากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรม
อย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้ ว จะมีโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นสูงมากหรื อน้ อยเพียงใดที่จ ะ
กระทาสิ่ ง นัน้ ได้ ส าเร็ จ กล่าวได้ ง่ ายก็ คือ บุคคลจะชั่ง ใจว่าพฤติกรรมที่ ต้องการนัน้ มันยากเกิ น
ความสามารถของตนเอง หรื อไม่ก่อนที่จะกระทาพฤติกรรมนันออกไป
้
การคาดหวัง ในการกระท า – ผลกรรม (performance outcome
expectancy) หมายถึง บุคคลคาดหวังไว้ ล่วงหน้ าก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมว่า ถ้ าหากเขาจะทา
พฤติกรรมนันแล้
้ ว เขาจะได้ ผลลัพธ์ ที่ดีหรื อผลเสียอย่างไรต่อตัวเขา ตัวอย่างเช่น ผู้ซื ้อหวยย่อมมี
ความหวังในผลของการกระทาว่าตนเองจะต้ องถูกรางวัล
ค่าของผลกรรม (Valence) หมายถึง คุณค่าหรื อความต้ องใจที่ผลกรรมมี
ให้ แก่บคุ คลที่จะต้ องแสดงพฤติกรรมออกไป เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลกรรมนัน้ แต่ละบุคคลมีการรับรู้ ที่
แตกต่างกันต่อผลกรรมเดียวกัน ซึ่งอธิบายได้ ว่าผลกรรมในที่นี ้ หมายถึง เงินรางวัลที่ผ้ ซู ื ้อคาดหวัง
ดังนัน้ คาว่าผลของกรรม จึงหมายความถึง ค่าของเงินรางวัลจากการถูกรางวัล โดยค่าของเงิ น
รางวัลแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน คนที่มีฐานะการเงินดีอยู่แล้ ว ค่าของผลกรรมหรื อเงินรางวัลนี ้จะมี
น้ อยกว่าคนที่มีฐานะการเงินขัดสน เพราะคนกลุ่มนี ้อาจจาเป็ นต้ องนาเงินรางวัลที่ได้ มาจุนเจือการ
ดารงชีวิตของตนเองให้ อยูร่ อด
1.6.3 ทฤษฎี ทางรายได้ ของ ไฟด์แมน และเซฟเวจ ตามทฤษฎี ของไฟด์แมน
(Fried man) และเซฟเวจ (Savage) เชื่อว่าการตัดสินใจที่จะซื ้อหวยของผู้ซื ้อจะมีความสัมพันธ์เชิง
ผกผันกับรายได้ ในขณะที่คนรวยไม่นิยมซื ้อหวย ทฤษฎีของไฟด์แมน และเซฟเวจ อธิบายเพิ่มเติม
ข้ อสมมุติฐานต่อไปว่า ธรรมดาแล้ ว คนที่มีรายได้ น้อยมักชอบเล่นการพนันที่มีโอกาสถูกน้ อย หรื อ
อีกนัยหนึง่ คือ คนที่มีรายได้ น้อยยินยอมที่จะเสียเงินจานวนไม่มากในการซื ้อหวย โดยหวังว่าจะถูก
รางวัลแม้ ว่าโอกาสถูกจะน้ อย ในขณะที่คนมีฐ านะดีมักจะไม่นิยมซือ้ หวยเพราะโอกาสที่ จะได้
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รางวัลมีน้อย จากข้ อสมมติฐานนี ้สรุปได้ วา่ คนที่ซื ้อสลากส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่มีรายได้ น้อยและปาน
กลาง
1.7 การศึกษาวัสดุในมิตคิ วามหมาย คุณค่ า และเวลา
คงจะไม่มีใครที่ไม่ร้ ูจกั คาว่า เงิน ไม่วา่ จะเป็ นเงินที่เป็ นแร่ธาตุที่มีคา่ หรื อเงินที่เป็ น
ธนบัตรและเหรี ยญต่างๆในสังคมปั จจุบนั เงินคือสิ่งที่ถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญและมีบทบาทอย่าง
มากทังในระบบเศรษฐกิ
้
จและการดารงชีวิต เพราะเงินสามารถจับจ่ายใช้ สอยซื ้อสิ่งของต่างๆได้
ตามที่มนุษย์ต้องการ กล่าวคือ เป็ นสิ่งที่ถูกกาหนดให้ สามารถใช้ หนี ้ได้ ตามกฎหมาย คือเป็ นสิ่งที่
ถูกกาหนดให้ มีคา่ ขึ ้นมานัน่ เอง โดยสรุ ปเงินตามความหมายตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ หมายถึง
“สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน” ฉะนัน้ เงินจะเป็ นอะไรก็ได้ ถ้าสังคมยอมรับ ซึ่งเห็นได้ จากวิวฒ
ั นาการ
ของเงิ นในสัง คมสมัยก่ อน (เงิ นโสฬส เงิ นเฟื ้อง เงิ นพดด้ วง ฯลฯ) กับ เงิ นในปั จ จุบัน (ธนบัต ร
เหรี ยญต่างๆ ฯลฯ)
มนุษย์เราใช้ เบี ้ยกันมาแต่ดึกดาบรรพ์ ส่วนในประเทศไทยนันคงจะมี
้
การใช้ เบี ้ย
เป็ นเงินตรามานานแล้ ว หลวงจีนฟาเหียนผู้ซึ่งเคยเดินทางไปสืบพระศาสนาในอินเดียเมื่อ พ.ศ.
942 ได้ กล่า วไว้ ในบันทึก การเดิน ทางของตนว่า ประชาชนในมัธ ยมประเทศใช้ เ บีย้ เป็ นเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนการซื ้อขาย ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์หงวนกล่าวว่า ในสมัยราชวงศ์หงวน (พ.ศ. 18471911) มณฑลยูนนานใช้ เบี ้ยเป็ นเครื่ องหมายในการค้ าขาย มาร์ โคโปโลซึ่งเข้ ามาเยือนตอนใต้ ของ
ประเทศจีน ใน พ.ศ.1815 หลังจากกุบไลข่านตีได้ น่านเจ้ าแล้ ว กล่าวว่า แคว้ นกาไลอัน ซึ่งมีเมือง
ยาจิเป็ นเมืองหลวงนัน้ ประชาชนใช้ เบี ้ยแทนเงินและใช้ เครื่ องประดับด้ วย3
จากตัวอย่า งที่ ยกมานี ้ คาว่า “เบีย้ ” ไม่ไ ด้ หมายความเพี ย ง “หอยเบี ย้ ” ที่ ใ ช้
แลกเปลี่ยนแทนเงิ นตราเพียงเท่านัน้ แต่หมายถึง “เงิน” โดยภาพรวมด้ วย ซึ่งอาจจะเป็ นเหรี ยญ
หรื อธนบัตรแล้ วแต่กรณี
ซึง่ ที่ดงั ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ‘เงิน’ ถือเป็ นวัสดุสมมุติอย่างหนึ่งที่ถกู สมมุติให้ มีคา่ ใน
ช่วงเวลานันๆ
้ ยกตัวอย่างเช่น เงินที่เราใช้ แลกเปลี่ยนซื ้อขาย หากเรามีเงินและเก็บไว้ มาก แต่วนั
หนึ่งเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง มีการประกาศยกเลิกธนบัตรชนิดที่เรามีและประกาศใช้ ธนบัตร
แบบใหม่ ‘เงิน’ ของเราที่เคยมีมูลค่าสูงนันจะกลายเป็
้
นเศษกระดาษทันที หรื อทองคาหรื อเพชร ที่

3

วิมล ดาศรี . “เงินตราที่ปรากฏในวรรณกรรมท้ องถิ่นนครศรี ธรรมราช,” สาร
นครศรีธรรมราช 26, 1 (มกราคม 2539): 52.
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ถือว่าเป็ นสินแร่ ที่มีค่าหายาก แต่หากเกิดค้ นพบทองหรื อเพชรจานวนมหาศาล กลายเป็ นของหา
ง่ายที่ใครๆ ก็สามารถเป็ นเจ้ าของได้ ค่าของทองหรื อเพชรอาจตกลงจนถูกกว่าเหล็กธรรมดาก็ได้
ดัง นัน้ อาจกล่า วได้ ว่า วัสดุใ ดๆก็ ตาม หากได้ รับการกาหนดสถานะมูล ค่าทาง
สังคมให้ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กันแล้ ว ก็ย่อมมีคณ
ุ ค่าในช่วงเวลานันๆ
้ เช่นเดียวกั บ ‘หวย’ ที่ได้ รับ
การกาหนดคุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่งในช่วงระยะเวลา 15 วันให้ มีความหมายเป็ นสลากชิง
รางวัลมูลค่าสูง ก็ยอ่ มส่งผลต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าต่อวัสดุสงู ตามไปด้ วย
1.7.1 ตัวอย่างผลงานที่มีความเกี่ยวข้ อง
ปัจจุบนั ผลงานที่แสดงออกทางด้ านความคิด มีการเปิ ดกว้ างในการเลือกใช้
วัสดุที่มีความหลากหลาย ในโครงการออกแบบเลือกยกตัวอย่างผลงานที่นาเสนอแนวความคิด
แสดงออกผ่านการเลือกใช้ วสั ดุที่มีคณ
ุ ค่าหรื อมีมลู ค่า มาผ่านการนาเสนอมุมมองใหม่ดงั ต่อไปนี ้
การใช้ ธนบัตรดอลล่ าพับเป็ นใบหน้ าตามที่ปรากฏบนธนบัตร
การใช้ ธนบัตรเป็ นวัสดุในการพับชิ ้นงานเป็ นรูปทรงต่างๆ เป็ นที่นิยมและ
แพร่ หลายกันมาอย่างยาวนานในประเทศต่างๆ หลังจากนัน้ ต่อมาได้ มีการปรับรู ปแบบการพับ
ธนบัตรให้ มี ความสร้ างสรรค์และหลากหลายมากยิ่ง ขึน้ หนึ่งในผู้มีชื่ อเสี ยงโด่งดัง จากการพับ
ธนบัตรเป็ นใบหน้ าคนตามที่ปรากฏบนธนบัตรนัน้ คือ ศิลปิ นชาวญี่ ปนุ่ Yosuke Hasegawa กับ
การสร้ างสรรค์ผลงาน Money origami art ใช้ แนวความคิดเป็ นการตังค
้ าถามถึงคุณค่าของเงิน
และมูลค่าของสกุลเงินประเทศต่างๆ เสียดสีระบอบทุนนิยม ที่มองว่าคุณค่าของเงินคือทุกสิ่งทุก
อย่าง จึงนาเอาธนบัตรมาสร้ างสรรค์งานศิลปะให้ คนดูแล้ วมีความสุข

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการพับธนบัตรเป็ นใบหน้ าต่างๆ
ที่มา: Yosuke Hasegawa, Money origami art, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,เข้ าถึงได้ จาก
http://yosuke89.wixsite.com/moneyart/money-origami
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การใช้ ธนบัตรพับเป็ นเครื่ องประดับ
คอลเลคชั่นของเครื่ องประดับที่ใช้ ธนบัตรมาเป็ นวัสดุของชิ ้นงาน ผลงาน
ของ Tine De Ruysser มีการตีค่าของมูลค่าของธนบัตรเหมือนกับทองคาที่ถูกประเมินค่าและ
กาหนดสถานะของความร่ ารวย ในทางเดียวกัน การสวมใส่สร้ อยคอที่ ถูกพับมาจากธนบัตรก็
สามารถแสดงความมั่ ง คั่ง มั่ ง มี ไ ด้ โดยที่ ไ ม่ ต้ องรู้ ว่ า มู ล ค่ า ทัง้ หมดของธนบัต รมี ค่ า เท่ า ไหร่
เช่ น เดี ย วกับ ที่ เ ราไม่ ส ามารถประเมิ น มูล ค่า ของทองค าที่ ถูก สวมใส่ บ นคอเราได้ เ ช่ น กัน ใน
ขณะเดียวกันหากมีความต้ องการที่จะมีการซื อ้ ขายแลกเปลี่ยน เครื่ องประดับที่เป็ นวัสดุ “ทองคา”
จะถูกซื ้อขายได้ ง่าย ส่วนเครื่ องประดับที่ทาจากธนบัตรก็จะถูกแปลสภาพเป็ นเงินได้ ง่ายเช่นกัน ทัง้
สองสิ่งสามารถแลกได้ มาซึง่ คุณค่าที่มีมากกว่ามูลค่าจริงของวัสดุได้ อีกด้ วย

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลงานที่ใช้ ธนบัตรเป็ นวัสดุในชิ ้นงานเครื่ องประดับ
ที่มา: Tine De Ruysser, Banknote Jewelry, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,เข้ าถึงได้ จาก
http://www.tinederuysser.com/Site/Banknote_Jewellery.html
การใช้ บัตรเครดิตเป็ นวัสดุแทนความหมายเรื่องเศรษฐกิจ
โครงการออกแบบโดย 2 ศิลปิ น Kepa Karmona และ Marie Pendariès
นาเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจของเครื่ องประดับที่สื่อถึงเรื่ องทางการเมือง โดยศิลปิ นเลือกใช้
เครื่ องประดับเป็ นเครื่ องมือสื่อสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมในปัจจุบนั แทนการสื่อสารด้ วย
วาจา วัสดุที่เลือกใช้ คือบัตรเครดิต นามาผสานเข้ ากับข้ อความและรูปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นแผนที่
ของเกาะต่างๆที่มีความลึกลับทางด้ านเศรษฐกิจ ซึง่ ถือได้ วา่ วัสดุเป็ นตัวแปรสาคัญในการแทน
ความหมายทางการเงินได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลงานที่ใช้ บตั รเครดิตเป็ นวัสดุในชิ ้นงานเครื่ องประดับ ผลงานของ
Marie Pendariès & Kepa Karmona
ที่มา: Marie Pendariès & Kepa Karmona, Codified paradise, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เข้ าถึงได้ จาก http://silver.legnica.pl/en/?Exhibitions:SILVER_2012:Preziosa_Young
1.8 เก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยการการสัมภาษณ์ ผ้ ูท่ เี ล่ นหวยถึงปั จจัย ความ
คาดหวังต่ อการเล่ นหวย
ในการออกแบบนัน้ ได้ ใช้ ข้อมูลจากแบบสอบถาม 102 คน คนละสองคาตอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาหากว่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สรุปเป็ นข้ อได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 3 แผนภูมิภาพผลแบบสอบถาม

ในการออกแบบใช้ ข้อมูลจากการทาแบบสอบถาม 102 คน สรุ ปข้ อมูลได้ ว่า
ประชาการส่วนใหญ่เคยซือ้ หวย ไม่ได้ ซือ้ ด้ วยการเสพย์ติดเป็ นการพนัน แต่เป็ นการซือ้ เนื่องใน
โอกาสพิเศษ เพื่อความสนุกสนานเป็ นกิจกรรมสันทนาการในชีวิตประจาวัน เช่น วันเกิด เหตุการณ์
สาคัญและโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ เลือกเลขที่จะซือ้ โดยช่วงเวลาที่ซือ้ หวยนัน้ โดยส่วนมากไม่จากัด
ช่วงเวลาว่าจะซื ้อในช่วงใด รองลงมาคือซื ้อในช่วงเวลาที่ใกล้ ประกาศรางวัล

ตารางที่ 4 ผลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
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ตารางที่ 5 ผลแบบสอบถามความปรารถนาหากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
สิ่งที่ปรารถนาหากถูกรางวัล
จานวน (คาตอบ)
1. ลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น ซื ้อหุ้น กองทุน เป็ น
34
ต้ น
2. ซื ้อที่อยูอ่ าศัย เช่น บ้ าน คอนโด
31
3. มอบให้ กบั ครอบครัว พ่อแม่ เป็ นทุนการศึกษา
29
บุตร
4. ออมทรัพย์
25
5. ใช้ หนี ้สิน
20
6. ซื ้อของเป็ นรางวัลให้ กบั ตนเอง
16
7. ท่องเที่ยว
15
8. บริจาคการกุศล
14
9. ซื ้อรถยนต์
11
10. แต่งงาน
6
11. แปลงเพศ
1
12. ไม่คาดหวังว่าจะถูกรางวัล
1
13. ย้ ายครอบครัวไปต่างประเทศ
1
รวม
204

เปอร์ เซนต์
16.68%
15.20%
14.22%
12.25%
9.80%
7.84%
7.35%
6.86%
5.39%
2.94%
0.49%
0.49%
0.49%
100%

จากข้ อมูล 200 คาตอบตามตารางแบบสอบถาม ได้ จาแนกผลของแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ โดยสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
กลุม่ ที่ 1 เพื่อความสุขของตนเอง
เพื่อความสุขของตนเอง คือ เป็ นไปในลักษณะการนาเงิ นรางวัลที่ได้ ไปใช้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง เพื่อสร้ างความสุขให้ กับตนเอง โดยสามารถแยกย่อยได้ เป็ น
อีก 2 ลักษณะ คือ
1. ความสุขทางกาย คือการสร้ างความสุขให้ กบั ตนเอง ความสุขที่ได้ รับนันส่
้ งผล
ทันทีให้ เห็นเป็ นรูปธรรม สามารถจับต้ องได้ โดยผลจากแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ การซื ้อ
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ของเป็ นรางวัลให้ กบั ตนเอง เช่น การชอปปิ ง้ ซื ้อเครื่ องสาอาง ซื ้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เป็ นต้ น / การ
ท่องเที่ยว และการแปลงเพศ
2. ความสุขทางใจ คือการสร้ างความสุขให้ กับจิตใจตนเอง โดยผลที่ได้ รั บนันไม่
้
สามารถมองเห็นได้ เป็ นรู ปธรรม เป็ นไปเพื่อทาให้ จิตใจมีความสุขต่อการกระทานัน้ โดยผลจาก
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ การบริ จาคการกุศล การทาบุญ ซึ่งการทาบุญนี ้คือการสร้ าง
ความสุขให้ กบั จิตใจผู้มอบเอง โดยคาดหวังถึงผลบุญที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต หรื อในโลกหน้ า
กลุม่ ที่ 2 เพื่อความสุขของผู้อื่น
เพื่อความสุขของผู้อื่น คือเป็ นไปในลักษณะการมอบความปรารถนาดี นาเงิน
รางวัลไปมอบให้ กบั ผู้อื่น นาพาความสุขหรื อความสาเร็ จมอบให้ กบั ผู้คนรอบตัวที่มีความสาคัญใน
ชีวิตของ โดยผลจากแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ การมอบเงินรางวัล ให้ กบั ครอบครัว พ่อแม่
และการมอบเป็ นทุนการศึกษา มอบโอกาสชีวิตในอนาคตแก่บตุ ร
กลุม่ ที่ 3 เพื่อส่วนรวม
เพื่อความสุขของส่วนรวมนี ้ คือการมอบความสุขความปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น โดยที่
ตนเองได้ รับประโยชน์ร่วมไปด้ วย โดยสามารถแยกย่อยได้ เป็ นอีก 3 ลักษณะ คือ
1. เพื่ อ อนาคตของครอบครั ว คื อ การสร้ างครอบครั ว ใหม่ โดยผลจาก
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มนี ้ คือ การแต่งงาน เพราะการแต่งงานในปั จจุบนั ต้ องใช้ เงินเป็ นปั จจัย
ส่วนสาคัญในงานแต่งงานด้ วย ซึง่ ความสุขในข้ อนี ้ ถือเป็ นการสร้ างความสุขให้ ทงตนเองและคู
ั้
ช่ ีวิต
ที่จะร่วมสร้ างครอบครัวใหม่ไปด้ วยกัน
2. เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คือการใช้ เงินเพื่อการลงทุนเพื่อสร้ างธุรกิจหรื อเพื่อ
สร้ างมูล ค่าเงิ นเพิ่มขึน้ มา รวมทัง้ เป็ นการนาเงิ นที่ ได้ ม าเพื่อปลดหนีเ้ พื่อประกาศอิสรภาพทาง
การเงิน โดยผลจากแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มนีท้ ี่เป็ นสร้ างเงินให้ งอกเงยเพิ่ม ได้ แก่ การลงทุน
ประกอบธุรกิจ เช่น ซื ้อหุ้น กองทุน เป็ นต้ น และการออมทรัพย์ เพื่อเก็บออมเงินไว้ ใช้ ในอนาคต
และผลจากแบบสอบถามที่ใช้ เงินเพื่อประกาศอิสรภาพทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ หนี ้สิน
3. เพื่อความยัง่ ยืน กล่าวคือการใช้ เงินเพื่อการลงทุนซื ้อปั จจัยเพื่อความยัง่ ยืน
หรื อการประกอบธุรกิจในอนาคต เป็ นตัวช่วยในการประกอบธุรกิจ ดาเนินชีวิตให้ มีความมัน่ คง
ประสบความสาเร็ จ โดยผลจากแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มนี ้ คือ ซื ้อที่อยู่อาศัย เช่น บ้ าน คอนโด
เพื่ อ การด ารงชี พ ความยั่ง ยื น ในอนาคตของตนเองและครอบครั ว และซื อ้ รถยนต์ เพื่ อ ความ
สะดวกสบายในการใช้ ชีวิตและเพื่อเป็ นตัวช่วยในการประกอบธุรกิจได้ ด้วย
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ซึ่งผลจากแบบสอบถามได้ รับคาตอบในกลุ่มนี ้โดยเฉลี่ยค่าคาตอบมาเป็ นอันดับ
ที่ 1นั่น แสดงให้ เ ห็ น ว่า ความสุข ที่ เ กิ ด ขึน้ โดยการแบ่ง ปั น ความสุข ร่ ว มกัน การไม่ไ ด้ นึก ถึ ง แต่
ผลประโยชน์ของตนเอง คือความสุขที่คนกลุ่มนี ้จะได้ รับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นไปที่การ
สร้ างความสุขให้ เกิดขึ ้นกับครอบครัว ให้ มีความมัน่ คงแข็งแรง
จากการจาแนกกลุม่ ดังกล่าว สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
การจาแนกกลุม่ ความปรารถนาหากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพือ่ ความสุขของตนเอง
ความสุขทางกาย
ซื้อของเป็นรางวัลให้กับตนเอง

เพือ่ ประโยชน์แก่ผู้อื่น
มอบให้กับครอบครัว พ่อแม่
เป็นทุนการศึกษาบุตร

ท่องเที่ยว
แปลงเพศ
ความสุขทางใจ
บริจาคการกุศล ,ทาบุญ

เพือ่ ส่วนรวม
เพือ่ อนาคตครอบครัว
แต่งงาน
เพือ่ อิสรภาพทางการเงิน
ลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น ซื้อหุ้น กองทุน เป็นต้น
ออมทรัพย์
ใช้หนี้สนิ

เพือ่ ความยั่งยืน
ซื้อที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด
ซื้อรถยนต์

ภาพที่ 4 การจาแนกผลของแบบสอบถามออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่
จากการสรุ ปข้ อมูลการจาแนกกลุ่มความปรารถนาหากถูกรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเป็ นสามกลุ่มนัน้ คือ 1. เพื่อความสุขของตนเอง 2. เพื่อความสุขของผู้อื่น 3. เพื่อส่วนรวม
ได้ เลือกตัวอย่างจากทังสามกลุ
้
่มมาใช้ เพื่อการออกแบบ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าความหวังจากการซื ้อ
หวยนัน้ เป็ นความหวังที่ไม่ได้ ทาเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นความหวังที่จะทาเพื่อผู้อื่นด้ วย
โดยเกณฑ์สาคัญในการเลือกนามาใช้ คือคานึงถึงความเป็ นรูปธรรม แสดงได้ โดยสัญลักษณ์ เด่นชัด
ที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ งานเครื่ องประดับและผู้ที่ซื อ้ หวยให้ เข้ าใจได้ โดยตรง เข้ าใจได้ ง่า ย
เพื่อให้ ชิ ้นงานได้ ทาหน้ าที่สื่อสารและเสียดสีอย่างตรงไปตรงมาที่สดุ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 เพื่อความสุขของตนเอง เลือกใช้ เงิ นรางวัลเพื่อนาไปใช้ ท่องเที่ยวมา
นาเสนอ
กลุ่มที่ 2 เพื่อความสุขของผู้อื่น เลือกใช้ การใช้ เงินรางวัลเป็ นทุนการศึกษามา
นาเสนอ
กลุม่ ที่ 3 เพื่อส่วนรวม กลุม่ นี ้มีกลุม่ คาตอบที่มีความหลากหลาย จึงเลือกนาเสนอ
ในหลายแนวทาง ที่มีความเด่นชัด สื่อสารได้ ชดั เจน คือ แต่งงาน / ซื ้อที่อยูอ่ าศัย และซื ้อรถยนต์
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2. วิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
2.1 การแบ่ งกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
ในการออกแบบเครื่ องประดับของโครงการนัน้ ได้ เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นช่วงวัย
ทางานตอนต้ น ที่เป็ นวัยสร้ างเนื ้อสร้ างตัว และเริ่มมีความหวังในการวางแผนอนาคต โดยอาศัย
หลักเกณฑ์การแบ่ง ตาม “ทัศนคติและค่านิยม” ซึง่ เป็ น ผลการวิจยั ของค่ายเอเยนซี่อินเตอร์
Young & Rubicam Brands ของประเทศไทย โดยไดท้ า การวิจยั ผู้บริโภคชาวไทย กลุม่ เป้าหมาย
สารวจอายุตงแต่
ั ้ 13-65 ปี เป็ นจานวน 1,500 คน ในเขตเมืองทัว่ ประเทศ โดยมีการกระจายของ
กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
ภาคกลาง (กรุงเทพฯ =600 คน )
ภาคเหนือ (เชียงใหม่ = 300 คน )
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น = 300 คน)
ภาคใต้ (หาดใหญ่ = 300 คน )
หลังจากศึกษาและผลวิจยั สาหรับกลุม่ ผู้บริโภคคนไทยทัง้ 7 กลุม่ สะท้ อนให้ เห็น
ความ แตกต่างของกลุม่ ต่างๆ มีทศั นคติ ความเชื่อ และการให้ คณ
ุ ค่าต่อสิ่งต่างๆ ทังที
้ ่อาจอยู่
ในช่วงอายุ เดียวกัน Y&R ได้ แบ่งเป็ นกลุม่ ดังนี ้
กลุม่ 1 Mainstreamer ผู้ที่ต้องการความมัน่ คง ปลอดภัยเป็ นหลัก
กลุม่ 2 Reformer ผู้สงั สรรค์ตนเองและสังคมให้ ดีขึ ้น
กลุม่ 3 Succeeder ผู้ต้องการควบคุมทังเรื
้ ่ องงานและชีวิต
กลุม่ 4 Resigned ผู้ที่สิ ้นหวังกับอนาคต
กลุม่ 5 Aspirer ผู้อยากโดดเด่น ต้ องการความสนใจ
กลุม่ 6 Explorer ผู้แสวงหา ชอบเรื่ องท้ าทายใหม่ๆ
กลุม่ 7 Struggler ผู้ที่อยากดิ ้นรนออกจากสภาพปัจจุบนั
จากค่านิยมทัง้ 7 ทาให้ สามารถแบ่งคนออกได้ เป็ น 7 ประเภทดังนี ้
กลุ่ม Mainstreamer ผู้ที่ต้องการความมัน่ คง ปลอดภัยเป็ นหลัก คิดเป็ น 34%
ของประชากรทังหมด
้
ลักษณะเด่น : คนกลุม่ นี ้ให้ ความสาคัญกับบ้ านและครอบครัว ทัศนคติของการลุย
สู้ชีวิต และชอบการเป็ นตัวของตัวเอง เชื่อมัน่ และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตัวเองไม่ชอบการถูกบังคับ ช่วง
อายุประมาณ 30 ปี อาศัยอยู่ตา่ งจังหวัด
กลุม่ Reformer ผู้สงั สรรค์ตนเองและสังคมให้ ดีขึ ้น คิดเป็ น 17% ของประชากร
ทังหมด
้
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ลักษณะเด่น : นับเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่คอ่ นข้ างสูง สาหรับประชากรในเขตเมือง มี
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา เป็ นคนมีความคิดล ้าหน้ าไม่ใช่แค่ใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อแฟชัน่ แต่ใฝ่ หาแนวทางพัฒนาให้ ดีขึ ้น ไม่วา่ อยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมใด ขณะเดียวกันกลุม่
นี ้ยังเป็ นกลุม่ ในวัยนักศึกษา
กลุ่ม Succeeder ผู้ต้องการควบคุมทังเรื
้ ่ องงานและชีวิต คิดเป็ น 15% ของ
ประชากรทังหมด
้
ลักษณะเด่น : คนกลุม่ นี ้สามารถจัดการกับเรื่ องยากๆ ให้ กลายเป็ นเรื่ องง่าย รัก
ครอบครัวและหมูค่ ณะ เป็ นคนละเอียดถี่ถ้วน นิยมใช้ ของดีมีราคาแพง เพราะเชื่อว่าตนคู่ควรกับสิ่ง
ที่ดีที่สดุ เท่านันพบในคนหนุ
้
่มสาวในวัยเริ่มทางานถึงวัยกลางคน
กลุ่ม Resigned ผู้ที่สิ ้นหวังกับอนาคต คิดเป็ น 15% ของประชากรทังหมด
้
ลักษณะเด่น : คนส่วนใหญ่ที่มี Value นี ้มักอยูใ่ นช่วงอายุ 40-65ปี กระจายอยูท่ วั่
ประเทศ ไม่คอ่ ยชอบเปลี่ยนประเภทสินค้ าหรื อ Brand ที่ใช้ อยู่ประจา เพราะคุ้นเคยและขี ้เกียจ
ปรับตัวรับรู้อะไรใหม่ๆอีกทังยั
้ งให้ คณ
ุ ค่ากับครอบครัวลูกหลานมาก
กลุ่ม Aspirer ผู้อยากโดดเด่น ต้ องการความสนใจ คิดเป็ น 7% ของประชากร
ทังหมด
้
ลักษณะเด่น : เป็ นกลุม่ คนที่ชอบปรนเปรออย่างที่สดุ ด้ วยสินค้ า หรื อใช้ บริการ
อะไรก็ตามบ่งบอกถึง “ระดับ” แต่มกั ไม่ชอบอยูต่ ามกฎเกณฑ์ ไม่เป็ นพิษภัยกับใคร ขอให้ ตวั เองดู
ทันสมัยและคนชื่นชมว่ามีรสนิยม มีวิถีชีวิตสนุกสนาน ชอบกิจกรรมโลดโผนต่างๆ ชอบลอง
ของใหม่ไม่แปลกใจสินค้ าแปลกใหม่ที่ออกมาสามารถจับกลุม่ นี ้ได้ ไม่ยาก
กลุ่ม Explorer ผู้แสวงหา ชอบเรื่ องท้ าทายใหม่ๆ คิดเป็ น 7% ของประชากร
ทังหมด
้
ลักษณะเด่น : คนกลุม่ นี ้มองว่าชีวิตคือการเดินทาง การค้ นหาสิ่งใหม่ๆ ทดลอง
อะไรใหม่ๆ หรื อกระทัง่ ยอมแหกกฎบ้ างเพื่อมุมมองใหม่ ล้ วนเป็ นสิ่งที่สาวกกลุม่ Explorer กีฬาบัน
จี ้จัม๊ ปิ ง้ เป็ นสิ่งโปรดปราน ชอบการเดินทางเพื่อค้ นหาความแปลกใหม่ทางจิตวิญญาณหรื อ
แนวคิดมากกว่า Value Mode มักเป็ นกลุม่ วัยรุ่นในกรุงเทพฯ เป็ นชายมากกว่าหญิง
กลุ่ม Struggler ผู้ที่อยากดิ ้นรนออกจากสภาพปัจจุบนั คิดเป็ น 5% ของประชากร
ทังหมด
้
ลักษณะเด่น : คนกลุม่ นี ้มักจะมีความหวังกับการอยากมีชีวิตที่ดีขึ ้น มักเฉื่อยๆ ไม่
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มีการวางแผนใดๆ ล่วงหน้ า ใช้ ชีวิตไปอย่างอึดอัดไปวันๆ พร้ อมกับหวังลมๆ แล้ งๆ ถึงศักดิ์ศรี และ
การยอมรับ พบในกลุม่ วัยรุ่นช่วง 13-18 ปี ซึง่ อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ
2.2 สรุปกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
จากข้ อมูลของกลุม่ ผู้บริโภคทัง้ 7 กลุม่ นี ้ ในโครงการออกแบบได้ เลือก กลุม่
Aspirer ผู้อยากโดดเด่น ต้ องการความสนใจ เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการออกแบบ กล่าวคือ กลุม่ นี ้
เป็ นกลุม่ ที่มีความเสพย์ติดทุนนิยม มีชีวิตที่ฟ้งุ เฟ้อ ทะเยอทะยาน ต้ องการอะไรใหม่ๆ ในชีวิต ไม่
ชอบตามกฎเกณฑ์ ชอบลองอะไรใหม่ๆ ในชีวิต โดยการเลือกกลุม่ คนกลุม่ นี ้มาเป็ นกลุ่มต้ นแบบที่
จะสื่อสารเรื่ องทุนนิยมได้ ดีที่สดุ ในการสื่อสารนันนอกจากจะแสดงออกในเรื
้
่ องทุนนิยมแล้ ว ยังเป็ น
การเสียดสีสงั คมในความคาดหวังระบบทุนนิยมนันด้
้ วย กล่าวคือ ผลงานในโครงการออกแบบจะมี
การเสียดสีสภาพสังคม การสอนให้ ร้ ูจกั พอเพียงและรู้จกั กับความผิดหวังที่จะเกิดขึ ้นด้ วย
2.3 การวิเคราะห์ ตาแหน่ งของเครื่องประดับ
จากข้ อมูลผลแบบสอบถาม ได้ เลือกตัวอย่างในแต่ละกลุม่ มาใช้ เพื่อการ
ออกแบบ โดยคานึงถึงความเป็ นรูปธรรมที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ งานเครื่ องประดับและผู้ที่ซื ้อ
หวยให้ เข้ าใจได้ ง่าย ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 เพื่อความสุขของตนเอง เลือกใช้ เงินรางวัลเพื่อนาไปใช้ ท่องเที่ยวมา
นาเสนอ
กลุม่ ที่ 2 เพื่อความสุขของผู้อื่น เลือกใช้ การใช้ เงินรางวัลเป็ นทุนการศึกษามา
นาเสนอ
กลุม่ ที่ 3 เพื่อส่วนรวม กลุม่ นี ้มีกลุม่ คาตอบที่มีความหลากหลาย จึงเลือกนาเสนอ
ในหลายแนวทาง คือ แต่งงาน / ซื ้อที่อยูอ่ าศัย / ซื ้อรถยนต์
โดยนาเอาจุดเด่นของแต่ละข้ อมาออกแบบเป็ นชิ ้นงานและคานึงถึงตาแหน่งของ
เครื่ องประดับที่จะติดอยูบ่ นร่างกาย ซึง่ จากการศึกษาพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อหวยกับ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ปรากฏในการการเล่นหวย
พบว่าเป็ นความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับความคาดหวังต่อจิตใจ การแสดงออกในพฤติกรรมที่ใช้ อ้อนวอน การขอพร สวดมนต์ ให้
ได้ มาซึง่ รางวัล ตาแหน่งของเครื่ องประดับจึงมีความสัมพันธ์กบั จิตใจ พื ้นที่บริเวณหน้ าอก และ
พื ้นที่บริเวณมือ นิ ้วมือ ที่ใช้ ในการสวดมนต์ อธิษฐาน อ้ อนวอนด้ วย
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างพฤติกรรมการสวดมนต์อ้อนวอน
ที่มา: อินทรี ย์ภเู ขา, อ้ อนวอน, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560, เข้ าถึงได้ จาก http://oknation.
nationtv.tv/blog/nun2504/2012/12/05/entry-2

ภาพที่ 6 ตัวอย่างพฤติกรรมของความหวัง
ที่มา: Petar Paunchev, ความหวัง, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560, เข้ าถึงได้ จาก
https://www.123rf.com/
ในการออกแบบขันต้
้ นนัน้ ยังไม่ได้ มีการระบุถึงตาแหน่งของเครื่ องประดับโดยตรง
ใช้ การทดลองถึงความเป็ นไปได้ และความสัมพันธ์ ของสิ่งที่ปรารถนา ระบุเพียงตาแหน่งของ
เครื่ องประดับ คือบริเวณมือ และบริเวณอกเพียงเท่านัน้
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3. วิเคราะห์ สรุ ปผลเพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการออกแบบ
จากข้ อมูลและทฤษฎี ที่ได้ ศึกษามานัน้ สามารถนามาวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบ
ดังนี ้คือ พฤติกรรมการเล่นการพนันนันจะสามารถแบ่
้
งได้ เป็ นกลุ่มคนทีเล่นการพนันแบบเสพย์ติด
ไม่ส ามารถถอนตัวได้ นาพาชี วิตให้ เกิ ดปั ญหา กับกลุ่มคนที่ เล่นเพื่ อความสนุกสนานเติม เต็ม
ความหวังและความสุขให้ กบั ชีวิตเพียงเท่านัน้ ในงานออกแบบนี ้จึงเจาะจงกับกลุ่มที่ซื ้อเล่นพนัน
ในกรณี การศึกษานี ค้ ื อการซื อ้ หวยเพื่ อความสนุกสนาน ทาหน้ าที่ ใ นลัก ษณะที่ เป็ น กิ จ กรรมที่
สามารถสนองความต้ องการบางอย่างให้ แก่ชีวิต นัน่ คือการปลดปล่อยความตึงเครี ยดหรื อบรรเทา
เยียวยาความน่าเบื่อจากการดาเนินชีวิตประจาวัน ภายใต้ ความเคร่งครัดในระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ ง
ๆ ของสัง คมที่ ไม่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลแสวงหาความตื่นเต้ นเร้ าใจ ซึ่งในการเล่นพนันเพื่ อความ
สนุกสนานของคนกลุ่มนี ้ นอกจากจะได้ ประโยชน์ในการเติมเต็มความหวัง จินตนาการให้ กบั ชีวิต
แล้ ว ยังเป็ นโอกาสเสี่ยงโชคเล็กๆน้ อยๆ ที่อาจทาให้ ชีวิตประสบความสาเร็ จ เติมเต็มความสุขให้ ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถกล่าวได้ ว่าการพนันหรื อการซื อ้ หวยสาหรั บกลุ่ม คนเหล่านี อ้ าจจะเป็ น
กิจ กรรมเพื่ อความสันทนาการ ซึ่งหากสามารถควบคุมการเล่นได้ แล้ วนัน้ การเล่นเพื่ อนความ
สนุกสนานก็จะไม่ก่อให้ เกิดปัญหาสาหรับใคร
โดยกลุ่มคนเหล่านี ้ที่เล่นหวยเพื่อความสนุกสนาน เติมเต็มความหวังและจินตนาการ
สามารถพบเห็นได้ อยู่ทวั่ ไป เพราะในปั จจุบนั หวยได้ เข้ าไปอยู่ในพฤติกรรมทัว่ ไปที่ใครๆก็สามารถ
มีส่วนร่วมได้ โดยที่ทกุ คนรู้จกั และพร้ อมจะเสี่ยงโชคอยู่เสมอ แม้ ว่าจะรู้ว่าการเสี่ยงโชคนี ้อาจจะมี
ความเสี่ยงที่ทาให้ เสียมากกว่าได้ แน่นอน แต่ก็พร้ อมที่จะร่ วมสนุก ซื ้อเพียงเล็กน้ อยหรื อซื ้อตาม
โอกาสพิเศษ และร่วมลุ้น รอคอยเวลาการประกาศรางวัลในทุกๆ วันที่ 1 และ 16 เป็ นกิจกรรมที่คน
ส่วนใหญ่ในประเทศรับรู้ถึงความสาคัญและพร้ อมใจกันร่วมสนุก ไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนหรื อ
เป็ นปั ญหาทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการย ้าเตือน และควบคุมพฤติกรรมการเล่นหวยนี ้
ให้ อยู่ใ นขอบเขตของความสนุกสนาน ไม่ก่ อให้ เ กิ ดการปั ญหา ติดการพนันที่ ต้ องสูญเสี ยเงิ น
มากมาย
ในการออกแบบเครื่ องประดับในโครงการนี ้จึงมุ่งเน้ นสาหรับกลุ่มคนที่เล่นหวยเป็ น
กิจกรรมสันทนาการ เพื่อความสนุกสนาน เติมเต็มความคาดหวังและจินตนาการให้ กบั ชีวิต โดยที่
อาจจะซื ้อหวยโดยที่ไม่ได้ เลือกเลขหวย คือซื ้อเพื่อความสนุกสนานในชีวิตประจาวันเพียงเท่านัน้
รู ปแบบการถ่ายทอดความคิดสู่เครื่ องประดับนัน้ จะเป็ นไปโดยการใช้ การออกแบบ
เข้ ามามี ส่วนร่วมการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สวมใส่ เพื่อให้ เกิดการใช้ เวลาในช่วงเวลาการรอคอยให้
ตระหนักคิด คานึงถึง ความมี ค่าของเวลา การลงมื อทาสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ด้ วยตนเองเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
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ความสาเร็ จ บวกกับการสื่อสารในเชิงเสียดสีถึงความหวังและความผิดหวังในขณะเดียวกัน โดย
concept หลักที่ใช้ ในการออกแบบคือ “การรอคอย จินตนาการ ความหวัง ” โดยนาเสนอผ่านสิ่งที่
แสดงออกถึงความคาดหวัง ซึ่งเป็ นความคาดหวัง ที่ล้วนสร้ างความสุขในรู ปแบบต่างๆกัน 3
รูปแบบใหญ่คือ ความหวังในการสร้ างความสุขให้ ตนเอง / ความหวังในการสร้ างความสุขให้ กับ
ผู้อื่น และความความหวังในการสร้ างความสุขให้ กบั ผู้อื่น โดยเลือกนาเสนอในสามหัวข้ อนี ้ ผ่าน 5
รูปแบบการนาเสนอ ได้ แก่ ท่องเที่ยว / ทุนการศึกษา / แต่งงาน / ที่อยูอ่ าศัย / ซื ้อรถยนต์

ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงสรุปแนวความคิดในการออกแบบเครื่ องประดับของโครงการ
ตารางที่ 6 ตัวอย่างภาพลักษณ์ที่ใช้ ในการออกแบบ
ความคาดหวัง
ตัวอย่ างรู ปแบบการนาเสนอ
ที่อยู่อาศัย ใช้ ลกั ษณะของ
บ้ า นมาน าเสนออย่า งชัดเจน
เพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่าย
ภาพที่ 8 ตัวอย่างรูปแบบบ้ าน
ที่มา: Binyamin Mellish, house, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เข้ าถึงได้ จาก
https://www.pexels.com/photo/home-realestate-106399/
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างภาพลักษณ์ที่ใช้ ในการออกแบบ (ต่อ)
ความคาดหวัง
ตัวอย่ างรู ปแบบการนาเสนอ
ทุนการศึกษา ใช้ ปริ ญญาบัตร
หรื อสิ่งที่แสดงถึงความสาเร็ จ
ในการศึกษามานาเสนอ
ภาพที่ 9 ตัวอย่างเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ที่มา: robtowne0, graduate, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เข้ าถึงได้ จาก https://pixabay.com/th/
ท่ อ ง เที่ ยว ใช้ พ าหนะที่ ใช้
เดินทาง มาเป็ นสื่อนาเสนอถึง
การท่องเที่ยว
ภาพที่ 10 ตัวอย่างการท่องเที่ยว
ที่มา: Didgeman, travel, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก https://pixabay.com/th/users/Didgeman153208/?tab=latest&pagi=9
ซื อ้ รถยนต์ แสดงออกอย่ า ง
ชั ด เ จ น ถึ ง รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
รถยนต์ รถราคาแพงที่ ค นมี
ภาพที่ 11 ตัวอย่างรถยนต์ที่คนปรารถนา
ความปรารถนา
ที่มา: Mikesphotos, car, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก https://pixabay.com/th/users/MikesPhotos1860391/?tab=latest&pagi=3
แต่ง งาน น าเสนอผ่า นแหวน
แ ต่ ง ง า น ห รื อ สิ่ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั งานแต่งงาน
ภาพที่ 12 ตัวอย่างงานแต่งงาน
ที่มา: chrisda73, wedding, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เข้ าถึงได้ จาก https://pixabay.com/th/users/chrisda732637760/

บทที่ 3
แนวทางการออกแบบ
1. วิเคราะห์ และสรุปแนวความคิด ตีความหมาย เพื่อใช้ ในการออกแบบ
ในการออกแบบเครื่ องประดับของโครงการ ใช้ การออกแบบโดยการทาแบบทดสอบ
กับบุคคลทัว่ ไปจานวน 100 คน เพื่อสอบถามลักษณะพฤติกรรมในการเลือกซื ้อหวย และความ
คาดหวังต่อการซื ้อหวยพบว่า ส่วนใหญ่ ไม่ได้ ซื ้อหวยเป็ นประจา แต่จะซื ้อเมื่อมีโอกาสพิเศษ ในแต่
ละครั ง้ ที่ ซื อ้ จะมี ความคาดหวัง ต่อรางวัลเป็ นความต้ องการสร้ างความสุขให้ ตนเองและคนใน
ครอบครั ว โดยอัตราความคาดหวังจะค่อยๆเพิ่ มขึน้ เมื่อใกล้ ถึงช่วงเวลาประกาศรางวัล ในช่วง
ระยะเวลาของการซื ้อหวยนัน้ พบพฤติกรรมที่สาคัญอยู่ 3 ลักษณะ ที่มีความสาคัญต่อการรอคอย
การประกาศรางวัล คือ
ช่วงเวลาแห่งการรอคอย คือ ช่วงระยะเวลาการนับถอยหลัง 15 วัน เพื่อเข้ าสู่วัน
ประกาศรางวัล โดยพบว่าในระยะเวลายิ่ งใกล้ ประกาศรางวัล ก็จะยิ่งมีผ้ ซู ื ้อหวยมากยิ่งขึ ้น ความ
คาดหวัง, ความตื่นเต้ นก็เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
การจินตนาการ คือ การสร้ างภาพนึกคิดในสมองถึงผลลัพธ์ เงินรางวัลที่จะได้ และการ
จินตนาการถึงการเปลี่ยนเงินรางวัลไปเป็ นอีกสิ่งหนึง่ ที่ตนอยากได้
ความคาดหวัง คือ ความรู้ สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรื อการคาดการณ์
ต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นและจะเกิดขึ ้นในอนาคตหากถูกรางวัล
ในแนวทางการออกแบบจึง ใช้ คาสาคัญ 3 คา คือ การรอคอย จิ นตนาการและ
ความหวัง มาเป็ นแนวทาง โดยวัสดุที่ใช้ เป็ นหลักในชิ ้นงานคือใบสลากกินแบ่งรัฐบาล คือเป็ นวัสดุที่
สามารถสื่อความหมาย แทนค่าเงินรางวัลจานวนมาก และมีมลู ค่ามหาศาลในช่วงระยะเวลาเพียง
15 วัน
2. แบบร่ างและการพัฒนาแบบปรับปรุงครัง้ ที่ 1
ในการออกแบบได้ ทาการแบ่งแนวทางการออกแบบออกเป็ น 4 แนวทางคือ
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2.1 แนวความคิดที่ 1 : การเติมเต็มความหวังด้ วยความคาดหวังจากการถูก
รางวัล โดยการใช้ ใบหวยมาพับเป็ นสิ่งที่ต้องการโดยตรง
ในการทดลองแนวทางที่ 1 เป็ นการทดลองกับวัสดุคือ “หวย” โดยตรง เพื่อทดลอง
ถึงรูปแบบความแข็งแรง และความเป็ นไปได้ ในการใช้ งานวัสดุ
ตัวอย่างทดลองที่ 1 สร้ างใบหวยขึ ้นมาใหม่ โดยอ้ างอิงจากลวดลายบนใบหวยที่
แท้ จ ริ ง และขนาดเท่า ใบหวยจริ ง แต่มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป ภาพ ให้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ ค นต้ อ งการ
ปรารถนา

ภาพที่ 13 แบบจาลองการสร้ างลวดลายใหม่บนกระดาษ
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ตัวอย่างทดลองที่ 2 ทดลองใช้ ใบหวยพับเป็ นสิ่งของต่างๆที่คนปรารถนาโดยตรง
โดยไม่มีการตัดส่วนใดๆ ของหวยออก เพื่อที่จะสามารถแกะมาเพื่อตรวจรางวัลได้ เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงการสลายไปของความคาดหวังเมื่อไม่ถูกรางวัล รู ปทรงของสิ่งที่ปรารถนาจะถูกคลี่สลาย
ออก กลายเป็ นเพียงกระดาษที่ไร้ คณ
ุ ค่าแผ่นหนึง่

ภาพที่ 14 แบบจาลองการพับขึ ้นรูปสิ่งของที่คนต้ องการจากหวยที่ยงั ไม่ประกาศรางวัล
สรุ ปแนวความคิดที่ 1 จากการทดลองทางานร่ วมกับวัสดุจริ ง คือกระดาษหวย
พบว่า กระดาษค่อนข้ างมีความบอบบาง มีเงื่อนไขในการใช้ งานคือสามารถตัดหรื อกรี ดส่วนที่ไม่
ต้ องการทิ ้งได้ แต่ยงั คงรักษาส่วนที่แสดงเลขรางวัลอย่างชัดเจน เพื่อใช้ ในการรับเงินรางวัลในกรณี
ที่ถกู รางวัล และในการพับขึ ้นรู ปเพื่อแสดงมูลค่าในชิ ้นงานนัน้ ต้ องแสดงส่วนที่เป็ นวันที่ให้ ชดั เจน
ที่สดุ เพื่อแสดงถึงช่วงเวลาที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
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2.2 แนวความคิดที่ 2 : การเติมเต็มความหวังด้ วยความคาดหวังจากการถูก
รางวัล เปรียบเสมือนการเติม เต็มสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่คาดหวังให้ ครบสมบูรณ์ ด้วยหวย
ตัวอย่างทดลองที่ 1 พับประกอบเติม เต็ม สิ่ง ที่ คาดหวัง ให้ สมบูรณ์ ด้วยใบหวย
ครึ่งหนึ่ง และส่วนที่ออกแบบไว้ ครึ่งหนึ่งประกอบกับ ส่วนหนึ่งของของเล่นพลาสติก เพื่อแสดงออก
ว่าอาจจะเป็ นเรื่ องจินตนาการว่าจะเป็ นสิ่งที่เป็ นเรื่ องจริงหรื อเรื่ องสมมติก็ได้
ประกอบกับโลหะมีคา่ เช่น ทอง แสดงถึงมูลค่าที่มีความแตกต่างกันระหว่างที่รอ
คอยหวยประกาศรางวัล คือ ในขณะที่ รอคอยการประกาศรางวัล ในส่วนครึ่งของหวยจะมีคณ
ุ ค่า
ทางจิตใจมากกว่าด้ านที่เป็ นโลหะ แต่หากประกาศรางวัลแล้ วไม่ถูกรางวัล ด้ านที่เป็ นโลหะจะมี
มูลค่ามากกว่าด้ านหวย และเมื่อหวยไม่ถูกรางวัล จะถูกแยกออก แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของ
ความหวัง

ภาพที่ 15 แบบจาลองการประกอบชิ ้นงานร่วมกันของหวยและของเล่น
ตัวอย่างทดลองที่ 2 สร้ างส่วนประกอบครึ่ งหนึ่งของชิ ้นงานด้ วยแผ่น 2 มิติ เป็ น
ชิ น้ ส่วนที่ ให้ ผ้ ูใช้ ง านสามารถมี ปฏิ สัม พันธ์ โดยการสร้ างชิ น้ งานขึน้ มาเป็ น 3 มิ ติด้วยตนเอง
เปรี ยบเทียบเสมือนเป็ นช่วงเวลาแห่งการรอคอย ประกอบกับการพับใบหวยขึ ้นรูปเป็ นรูปทรง 3 มิติ
ประกอบเป็ นชิ ้นงานที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 16 แบบจาลองการประกอบชิ ้นงานร่วมกันของหวยและชิ ้นงาน 2 มิติ
ตัวอย่างทดลองที่ 3 สร้ างชิ ้นส่วนเป็ นโครงสร้ างของรู ปทรง เช่น บ้ าน รถยนต์
เสมือนเป็ นเส้ นร่างของจินตนาการ ประกอบกับการพับใบหวยประกอบเพื่อเติมเต็มรูปทรงของสิ่งที่
คาดหวังที่สมบูรณ์

ภาพที่ 17 แบบจาลองการประกอบชิ ้นงานร่วมกันของหวยและโครงเส้ นโลหะ
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สรุปแนวความคิดที่ 2 ชิ ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ ้นด้ วยโครงสร้ างของชิ ้นงานที่
นามาประกอบ ทาให้ ชิ ้นงานคงรู ป สามารถสวมใส่ได้ อย่างแข็งแรง แต่ลักษณะของผลงานยังมี
ความสื่อความหมายชัดเจนในรู ปทรงใดรู ปทรงหนึ่งมากเกินไป ไม่กระตุ้นให้ เกิดจินตนาการมาก
เท่าที่ควร
2.3 แนวความคิดที่ 3 : การเล่ นกับการรอคอยและการหมดอายุ โดยใช้ เวลา
เป็ นสื่อ
การรอคอย เป็ นช่วงเวลาการรอแห่งความคาดหวัง หรื ออาจจะนาพาไปสู่ความ
สิ ้นหวังได้ เช่นกัน ซึ่งการรอคอยในการออกแบบนี ้ เป็ นการรอคอยที่มีจดุ สิ ้นสุดของระยะเวลาการ
รออยู่ที่ 15 วัน จึงนาเอาการนับจาก 1 ถึง 15 มาเป็ นการออกแบบเพื่อให้ การรอคอยเพิ่มความ
คาดหวังมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ตัวอย่างทดลองที่ 1 การทดลองในรูปแบบของปฏิทิน เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน
ทาให้ ความหวังค่อยๆเพิ่มมากขึ ้นทุกๆวัน เล่นกับระยะเวลาของการรอคอย การนับเดินหน้ าไปสู่วนั
หวยประกาศรางวัล
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ภาพที่ 18 แบบจาลองการนับเดินหน้ า 15 วันเพื่อเติมเต็มความหวังให้ สมบูรณ์
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ภาพที่ 19 แบบจาลองการนับเดินหน้ า 15 วันเพื่อเติมเต็มความหวังให้ สมบูรณ์โดยใช้ ตวั เลขในการ
สร้ างภาพ
การทดลองตัวอย่างทังสองรู
้
ปแบบในการทดลองที่ 1 เป็ นปฏิทินที่สามารถใช้ ซ ้า
ได้ ในทุกๆรอบของการออกรางวัลหวย คือ สามารถเริ่ มนับเริ่ มต้ นได้ จาก 1 – 15 หรื อนับย้ อนกลับ
จาก 15 – 1 ได้ เช่นกัน โดยภาพที่เกิดขึ ้นจะตรงข้ ามกัน เมื่อเริ่ มต้ นจาก 1 – 15 ภาพที่เกิดขึ ้นจาก
ตัวเลขวันจะค่อยๆ ประกอบกลายเป็ นความหวัง เป็ นรูปร่างของสิ่งที่ปรารถนา แต่ถ้าเปิ ดย้ อนกลับ
ความหวังจะค่อยๆสลายกัน เป็ นวงจรวนเวียนไปเรื่ อยๆ
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ตัวอย่างทดลองที่ 2 การทดลองการค่อยๆใช้ เวลาในการเปิ ดผ่านไปเรื่ อยๆ เพื่อให้
เกิดรูปทรงขึ ้นที่อีกด้ าน คือเป็ นการจาลองการรอคอยที่แสดงการเพิ่มสิ่งหนึ่งมากขึ ้นเรื่ อยๆ และลด
อีกสิ่งหนึง่ ไปพร้ อมกัน เสมือนการเพิ่มและลดความคาดหวังไปพร้ อมๆกันให้ เห็นอย่างชัดเจน

ภาพที่ 20 แบบจาลองการรอคอยโดยการเพิ่มและลดในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างทดลองที่ 3 สร้ างปฏิทินโดยการสร้ างชันของแผ่
้
นอะคริ ลิคใสเพื่อสร้ าง
การซ้ อนทับกันของภาพ ในแต่ละวันของการเปิ ดปฏิทิน จะสามารถหักชิ ้นส่วนของปฏิทินมาเป็ น
เครื่ องประดับได้ ด้วย โดยเครื่ องประดับในแต่ละวันจะมีข้อความที่คอยกระตุ้นความหวังอยู่ทุกวัน
และจะมีวนั หนึ่งในจานวน 15 วันที่สามารถหักชิ ้นส่วนปฏิทินออกมาประกอบเป็ น เครื่ องประดับ
ร่วมกันกับใบหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลได้ ด้วย ทาให้ การรอคอยทุกๆวันมีคณ
ุ ค่าและความหมาย
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ภาพที่ 21 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 1-2
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ภาพที่ 22 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 3-4
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ภาพที่ 23 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 5-6

43

ภาพที่ 24 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 7-8
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ภาพที่ 25 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 9-10
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ภาพที่ 26 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 11-12
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ภาพที่ 27 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 13-14
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ภาพที่ 28 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสแผ่นที่ 15
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ภาพที่ 29 แบบจาลองการสร้ างปฏิทินโดยการซ้ อนทับกันของแผ่นอะคริลิคใสเมื่อซ้ อนทับกันครบ
ทัง้ 15 แผ่น
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ภาพที่ 30 แบบจาลองชิ ้นงานเครื่ องประดับที่ได้ จากการหักประกอบแผ่นอะคริลิคใส

ภาพที่ 31 แบบจาลองชิ ้นงานแผ่นอะคริลิค
สรุปแนวความคิดที่ 3 ผลงานชุ ด อะคริ ลิ ค จากการทดลองท าแบบจ าลอง
ชิ ้นงานในแนวทางการทดลองที่ 3 พบว่าแนวทางการออกแบบนี ้มีข้อดีคือ รู ปแบบการใช้ งานนัน้
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เกิดจากการหักชิ ้นส่วนอะคริลิคในแต่ละวันมาประกอบร่วมกันเพื่อให้ เกิดเป็ นเครื่ องประดับ การใช้
งาน/การหักอะคริ ลิคที่เกิดขึ ้นจะทาให้ ชิ ้นงานเกิดการแตก หัก เกิดร่องรอยของความพังทลาย การ
ไม่สมบูรณ์ สื่อความหมายได้ ถึงความไม่สมหวัง การพังทลายของความหวังได้ เป็ นอย่างดี รวมถึง
ความใสของแผ่นอะคริ ลิคทาให้ มองทะลุผ่านเกิดเป็ นรู ปร่ างรู ปทรงที่ก่อให้ เกิดจินตนาการขึ ้นมา
ใหม่ การสร้ างความหวังในแต่ละวันที่ผา่ นพ้ นไป
แต่ผลงานการออกแบบในแนวทางนี ้ ค่อนข้ างมีความซับซ้ อนในการใช้ งาน และ
ชิ ้นงานที่เกิดขึ ้นไม่ก่อให้ เกิดการกระตุ้นหรื อฉุกคิดในเรื่ องของการซื ้อหวย ด้ วยรูปร่างหรื อข้ อจากัด
ของวัสดุที่ทาให้ เกิดฟอร์ มในการสร้ างสรรค์ผลงานได้ ไม่มากนัก การใช้ หวยมาประกอบในชิ ้นงาน
ไม่เป็ นที่น่าสนใจและไม่เป็ นประเด็นสาคัญต่อชิน้ งานมากนัก ซึ่งหากมองในแง่ของการใช้ งาน
รู ปแบบของเครื่ องประดับที่เกิดขึ ้น เมื่อนาเฉพาะส่วนที่เป็ นเครื่ องประดับมาใช้ งานจะไม่ค่อยสื่อ
ความหมายถึงความคาดหวังหรื อจินตนาการ ซึ่งในการออกแบบมุ่งเน้ นให้ ชิ ้นงานได้ สื่อสารจบใน
ตัวชิ ้นงานเองโดยไม่ต้องมีส่วนประกอบอื่นร่ วมมากมายนัก รวมถึงการใช้ งานของชุดผลงานที่ใช้
งานจบเพียงครัง้ เดียว และไม่สามารถหมุนวนกลับมาใช้ งานได้ อีกในครัง้ ต่อๆไป จึงมีการทบทวน
และย้ อนกลับไปสู่แนวทางการออกแบบที่ 1 ซึ่งมีการแทรกแนวความคิดหรื อการเปรี ยบเทียบให้
เห็นความแตกต่างของคุณค่าของหวยก่อนประกาศรางวัลและหลังการประกาศรางวัล เป็ นการ
สอนให้ คนฉุกคิดในอี กวิธีหนึ่ง จึงได้ มี การทดลองทาการออกแบบในวิธี การต่างๆ ตามรู ปแบบ
แนวความคิดที่ 2 คือ การเติมเต็มความหวังด้ วยความคาดหวังจากการถูกรางวัล เปรี ยบเสมือน
การเติมเต็มสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่คาดหวังให้ ครบสมบูรณ์ด้วยหวย
2.4 แนวความคิดที่ 4 : การเติมเต็มภาพที่สมบูรณ์ ของความหวังด้ วยการ
ซ้ อนทับกันของใบหวย
ในความหวัง ที่ จ ะประสบผลสาเร็ จในการได้ รับรางวัลจากการเสี่ ยงโชคนัน้ มี
โอกาสที่จะได้ รับรางวัลเพียงน้ อยนิด การออกแบบในแนวทางนี ้จึงเป็ นการสอดแทรกความผิดหวัง
ให้ เห็นอยูใ่ นชิ ้นงานด้ วย คือการนาหวยที่ไม่ถกู รางวัลจานวนมากมาร่วมเป็ นส่วนประกอบหลักของ
ชิ ้นงาน แสดงให้ เห็นว่ากว่าจะสมหวังได้ นนั ้ ย่อมผ่านความผิดหวังมาแล้ วนับครัง้ ไม่ถ้วน
ตัวอย่างทดลองที่ 1 ทดลองพับกระดาษหวยเป็ นฟอร์ มต่างๆที่สามารถขยาย
รู ปทรงไปเป็ นทรงต่างๆได้ เพื่ อกระตุ้นจิ นตนาการในการใช้ ง าน สร้ างความตื่ นเต้ นให้ ผ้ ูใช้ งาน
เช่นเดียวกับความตื่นเต้ นในการลุ้นรางวัล
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ภาพที่ 32 ทดลองรูปแบบการพับเพื่อนาใบหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลประกอบในงานได้
โดยที่ใบหวยไม่เสียหาย

ภาพที่ 33 นามาประกอบกันเป็ นชิ ้นงานชิ ้นเดียวทดลองเพิ่มเติมในการทา pop up ด้ านในของแต่
ละช่อง
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ภาพที่ 34 ทดลองนาใบหวยที่พบั โดยไม่เสียหายไปแทรกไว้ ในชิ ้นงาน
ตัวอย่างทดลองที่ 2 ทดลองตัดโครงเป็ นรู ปทรงชัดเจน เช่น บ้ าน โดยเลือกใช้
รูปทรงที่มีความสมมาตร มาแบ่งครึ่งเพียงครึ่งเดียว โดยที่เมื่อกางออกมาจะเห็นเป็ นโครงร่างเต็ม
ของบ้ าน องค์ประกอบหลักของชิ ้นงานคือใบหวยที่ไม่ถกู รางวัล มาเรี ยงซ้ อนทับกัน และเพิ่มใบหวย
ที่ยงั ไม่ประกาศรางวัลเป็ นส่วนหนึง่ ของชิ ้นงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิตใจมากขึ ้น

ภาพที่ 35 แบบจาลองการเรี ยงซ้ อนทับกันของใบหวยที่ไม่ถกู รางวัลเป็ นโครงร่างบ้ าน
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ภาพที่ 36 ใช้ หวยที่ยงั ไม่ประกาศรางวัลมาเป็ นส่วนประกอบอีกครึ่งหนึง่ ของบ้ าน เพื่อเพิ่มมูลค่า
และความคาดหวังให้ มากขึ ้น

ภาพที่ 37 ทดลองตัดโครงเป็ นรูปรถยนต์ เป็ นองค์ประกอบเพียงครึ่งเดียวเมื่อกางออกมาจะเห็น
เป็ นโครงร่างเต็มของรถยนต์
ในการทดลองรู ป แบบนี ม้ ี ความน่า สนใจในรู ป แบบชิ น้ งาน แต่ควรเพิ่ม ความ
น่าสนใจ รายละเอียด และการกระตุ้นจินตนาการให้ เพิ่มขึ ้น เพิ่มฟั งก์ชนั่ การใช้ งานให้ อยู่ในรูปแบบ
เครื่ องประดับ โดยคานึงถึงความเหมาะสมของชิ ้นงานและตาแหน่งของเครื่ องประดับ
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ภาพที่ 38 ทดลองในลักษณะเดียวกัน ถ้ อยคากระตุ้นต่างๆจะไม่ตกลงมาและใช้ การเปิ ดอ่านทีละ
แผ่น/ชิ ้น

ภาพที่ 39 ทดลองในลักษณะเดียวกัน แต่ถ้อยคากระตุ้นต่างๆจะไม่ตกลงมา ใช้ การค่อยๆเปิ ดอ่าน
ทีละชิ ้น
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ภาพที่ 40 ทดลองทาเป็ นเครื่ องประดับชนิดอื่นๆ
สรุ ปแนวความคิดที่ 4 จากการทดลองพบว่าแนวทางการออกแบบนีม้ ี ความ
เป็ นไปได้ แต่ควรเพิ่มรายละเอียด ความตื่นเต้ นของชิ ้นงานให้ มากขึ ้น โดยการพัฒนาชิ ้นงานให้ เป็ น
เครื่ องประดับชนิดอื่นนอกจากเข็มกลัด คานึงถึงลักษณะ, กิริยาการใช้ งาน การเปิ ดใช้ ชิ ้นงาน
3. พัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการออกแบบปรับปรุงครัง้ ที่ 2
จากแนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทาง สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลการออกแบบ
ได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 7 บันทึกผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทาง
แนว
แนวทางการออกแบบ
ความน่ าสนใจ
ทางการ
นาไป
พัฒนาต่ อ
แนวความคิดที่ 1 : การเติมเต็มความหวังด้ วย เป็ นการทดสอบ
ใช้ รูปทรงการ
ความคาดหวังจากการถูกรางวัล โดยการใช้ ใบ ความแข็งแรงและ ทดลองพับ
หวยมาพับเป็ นสิ่งที่ต้องการโดยตรง
ความเป็ นไปได้ ของ ขึ ้นรู ปเป็ น
วัสดุกระดาษ เพื่อ ฟอร์ มต่างๆ
นาไปใช้ ในการ
เป็ นแนวทาง
ออกแบบ
ในการ
ทางานต่อไป

แนวความคิดที่ 2 : การเติมเต็มความหวังด้ วย
ความคาดหวังจากการถูกรางวัล เปรี ยบเสมือน
การเติม เต็มสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่คาดหวังให้ ครบ
สมบูรณ์ด้วยหวย

รู ปทรงที่เกิดขึ ้นจาก
การผสมผสานวัสดุ
ทังกระดาษหวย
้
และโครงสร้ างที่
ออกแบบนันมี
้ ความ
น่าสนใจ

ใช้ รูปฟอร์ ม
ของบางชิ ้นที่
สามารถพับ
ให้ เห็นวันที่
การประกาศ
รางวัลบนใบ
หวยที่ชดั เจน
มาพัฒนา
เป็ นชิ ้นงาน
อื่นๆต่อไป

ตรงตามแนว
ทางการ
ออกแบบ
ยังไม่ตรงกับ
การออกแบบ
มากนัก
เนื่องจาก
ชิ ้นงานมีความ
ตรงตัวมาก
เกินไป ไม่
กระตุ้นให้ เกิด
หารจินตนาการ
ต่อไปได้
เท่าที่ควร
เริ่ มมีความ
เป็ นไปได้ ใน
การออกแบบ
คือมีการสร้ าง
ส่วนที่เป็ น
ความหวังที่เห็น
ได้ อย่างชัดเจน
มารวมกันกับ
ส่วนที่ประกอบ
ขึ ้นจากใบหวย
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ตารางที่ 7 บันทึกผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทาง (ต่อ)
แนวทางการออกแบบ

ความน่ าสนใจ

แนวทางการ
นาไปพัฒนาต่ อ

ตรงตามแนว
ทางการออกแบบ

การมีปฏิสมั พันธ์
ขณะรอคอยได้
อย่างเกิดประโยชน์
เกิดการกระตุ้นให้
เกิดจินตนาการและ
ความหวังมากขึ ้น
เรื่ อยๆในทุกๆ
ช่วงเวลา แต่
รู ปแบบที่เกิดขึ ้นมี
ความซับซ้ อนใน
การใช้ งานเกินไป
ชิ ้นงานไม่มีความ
แข็งแรงในการเป็ น
งานเครื่ องประดับ
แนวความคิดที่ 4 การเติมเต็ม
มีความน่าสนใจและ ออกแบบชิ ้นงานให้
ภาพที่สมบูรณ์ของความหวังด้ วย ความเป็ นไปได้ ใน
มีการกระตุ้น
การซ้ อนทับกันของใบหวย
การออกแบบชิ ้นงาน จินตนาการมาก
มากที่สดุ เพราะมี
ยิ่งขึ ้น ออกแบบ
การสอดแทรกความ เครื่ องประดับโดย
ผิดหวังที่จะเกิดขึ ้น คานึงถึงความ
ไปในชิ ้นงานด้ วย
เหมาะสมของชึ ้น
งานและตาแหน่ง
ของเครื่ องประดับ

ใช้ คีเวิร์ดที่สาคัญใน
การออกแบบได้ อย่าง
ครบถ้ วนคือ การรอ
คอย จินตนาการ
และความหวัง แต่
ต้ องมีการปรับปรุ ง
งานออกแบบให้ มี
ความเข้ าใจง่ายไม่
ซับซ้ อนมาก

แนวความคิดที่ 3 การเล่นกับการ ใช้ ช่วงเวลาของการ
รอคอยและการหมดอายุ โดยใช้ รอคอยมาเป็ นส่วน
เวลาเป็ นสื่อ
หนึง่ ในการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั
ชิ ้นงาน ทาให้ เกิด
การกระตุ้นให้ เกิด
การมีความหวังเพิ่ม
มากขึ ้นเรื่ อยๆในทุก
วัน ในทุกๆวันที่รอ
คอยมีการสร้ าง
ชิ ้นงานเครื่ องประดับ
เกิดขึ ้น ในรู ปแบบที่
ไม่ซ ้ากันในแต่ละวัน

ใช้ คีเวิร์ดที่สาคัญใน
การออกแบบได้ อย่าง
ครบถ้ วนคือ การรอ
คอย จินตนาการ
และความหวัง แต่
ต้ องมีการปรับปรุ ง
งานออกแบบให้ มี
ความซับซ้ อนกระตุ้น
ให้ เกิดจินตนาการ
และความตื่นเต้ นใน
การใช้ งาน
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4. วิเคราะห์ และสรุปแนวทางการออกแบบ
จากการศึกษาแนวทางการออกแบบทัง้ 4 แนวทางพบว่า แต่ล ะแนวทางมี ความ
น่าสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป จึงเลือกนา 2 แนวความคิดมาพัฒนาต่อควบคูก่ นั ไป คือ
แนวความคิดที่ 3 การเล่นกับการรอคอยและการหมดอายุ ตามรู ปแบบการนาเสนอผ่านชิ ้นงาน
รู ปแบบอะคริ ลิค ที่ค่อยๆใช้ เวลาในการสร้ างงาน การรอคอยเพื่อให้ ชิ ้นงานเสร็ จสมบูรณ์ โดยใช้
เวลาเป็ นสื่อสาคัญ ซึง่ มีความน่าสนใจในการใช้ ชว่ งเวลาการรอคอยเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ชิ ้นงาน
ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งการรอคอยนัน้ กระตุ้นให้ เกิดจินตนาการ ความคาดหวัง
ร่วมกับแนวความคิดที่ 4 การเติมเต็มภาพที่สมบูรณ์ของความหวังด้ วยการซ้ อนทับกันของใบหวย
ซึง่ มีความน่าสนใจในการใช้ ใบหวยจานวนมากที่ไม่ถกู รางวัลมาเป็ นส่วนประกอบหลักของชิ ้นงาน
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานได้ ฉุกคิดถึง ความผิดหวังที่ จะเกิ ดขึ น้ จากการซือ้ หวย ว่าในความคาดหวัง ถึงผล
รางวัลนันก็
้ อาจจะพบผ่านกับความผิดหวังมามากเพียงใด
ในการออกแบบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แบบในขัน้ ต่อไป เป็ นการออกแบบเพื่ อ เป็ น ชิ น้ งาน
เครื่ องประดับ พัฒนาแบบให้ มีความซับซ้ อนเพื่อให้ เกิดช่องว่างของการจินตนาการ นาเสนอผ่าน
สิ่งที่แสดงออกถึงความคาดหวัง ซึ่งเป็ นความคาดหวังที่ล้วนสร้ างความสุขในรูปแบบต่างๆกัน 3
รูปแบบใหญ่คือ ความหวังในการสร้ างความสุขให้ ตนเอง / ความหวังในการสร้ างความสุขให้ กับ
ผู้อื่น และความความหวังในการสร้ างความสุขให้ กบั ผู้อื่น โดยเลือกนาเสนอในสามหัวข้ อนี ้ ผ่ าน 5
รูปแบบการนาเสนอที่มีความเป็ นรูปธรรมชัดเจน มีสญ
ั ลักษณ์ที่สื่อสารได้ ชดั เจนว่าคือสิ่งใด ได้ แก่
ท่องเที่ยว / ทุนการศึกษา / แต่งงาน / ที่อยูอ่ าศัย / ซื ้อรถยนต์
ผลงานการออกแบบมุง่ เน้ นให้ เกิดความตื่นเต้ น และเพิ่มคุณค่าต่อจิตใจมากขึ ้นโดยใช้
“หวยที่ยงั ไม่ออกรางวัล” เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอยูใ่ นชิ ้นงานด้ วย โดยชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัล
นันจะถู
้ กนามาใช้ งานโดยไม่ถกู ทาลาย ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่จะนาไปขึ ้นเงินรางวัลได้ อย่างถูกต้ อง
ตามกฎหมาย ทาให้ ในระยะเวลา 15 วันนัน้ ชิ ้นงานจะมีทงั ้ “มูลค่า”เป็ นเงินรางวัลสูงสุดของหวย
และมีทงั ้ “คุณค่า” ทางจิตใจ ความคาดหวังต่อผลลัพธ์สดุ ท้ ายของชิ ้นงาน ซึ่งเครื่ องประดับอาจจะ
เป็ นดังที่คาดหวัง หรื ออาจจะไม่เป็ นไปอย่างที่จินตนาการไว้ ก็ได้

บทที่ 4
กระบวนการและขัน้ ตอนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
จากการทดลองทาแบบจาลองทัง้ 4 แนวทาง และได้ สรุ ปเลือกนามาพัฒนาต่อ 2
แนวทางที่ชดั เจนโดยนา 2 แนวความคิดมาพัฒนาต่อควบคูก่ นั ไป คือ แนวความคิดที่ 3 การเล่น
กับการรอคอยและการหมดอายุ โดยใช้ เวลาเป็ นสื่อ ร่วมกับแนวความคิดที่ 4 การเติมเต็มภาพที่
สมบูรณ์ของความหวังด้ วยการซ้ อนทับกันของใบหวย
ในการออกแบบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แบบในขัน้ ต่อ ไป เป็ น การออกแบบเพื่ อ เป็ น ชิ น้ งาน
เครื่ องประดับ พัฒนาแบบให้ มีความซับซ้ อนเพื่อให้ เกิ ดช่องว่างของการจินตนาการ ความคาดหวัง
ต่อผลลัพธ์สดุ ท้ ายของชิ ้นงานเครื่ องประดับที่อาจจะเป็ นดังที่คาดหวัง หรื ออาจจะไม่เป็ นไปอย่างที่
จินตนาการไว้ ก็ได้
1. พัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการออกแบบปรับปรุงครัง้ ที่ 2
จากสรุปผลเลือกนาแนวความคิดที่ 3 การเล่นกับการรอคอยและการหมดอายุ โดยใช้
เวลาเป็ นสื่อ ร่วมกับแนวความคิดที่ 4 การเติมเต็มภาพที่สมบูรณ์ของความหวังด้ วยการซ้ อนทับกัน
ของใบหวย ท าให้ ไ ด้ แนวทางที่ ชัดเจนเพื่ อ นาแนววามคิดมาพัฒ นาต่อ โดยสามารถสรุ ปเป็ น
แนวทางในการออกแบบได้ คือ การใช้ ช่วงเวลาแห่งการรอคอยในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ใช้ งาน
หรื อการสร้ างชิ ้นงานโดยผู้ใช้ งานเอง เพื่อให้ เห็นคุณค่าของช่วงเวลาการรอคอยดังกล่าว และการ
สอดแทรกความผิดหวังให้ เห็นอยูใ่ นความหวังโดยการใช้ วสั ดุหลักคือใบหวยที่ไม่ถกู รางวัล
1.1 พัฒนาการออกแบบครั ง้ ที่ 1 : ใช้ ลกั ษณะการซ้ อนทับกันของใบหวยเช่นเดิม
แต่อยู่ในรู ปฟอร์ ม ที่เ รี ยบง่ าย แต่แฝงด้ วยรายละเอี ยดเมื่อถูกใช้ งาน มี การสร้ างปฏิ สัม พันธ์ กับ
ผู้ใช้ งาน คือ ผู้ใช้ งานจะต้ องเป็ นผู้สร้ างชิ ้นงานขึ ้นมาด้ วยตนเอง โดยการค่อยๆเปิ ดแผ่นลายออกที
ละแผ่น โดยจะแทรกใบข้ อความกระตุ้นความหวังเป็ นระยะๆ โดยรูปทรงของแผ่นที่ลอกออกมาจะ
เป็ นรูปร่างเพียงครึ่ งเดียว แต่เมื่อกางเปิ ดเต็มด้ านจะเป็ นรู ปทรงที่สมบูรณ์ เพื่อให้ ร้ ูสึกถึงช่วงเวลา
แห่งการรอคอยและจินตนาการถึงรูปร่างที่สมบูรณ์ของชิ ้นงานที่จะเกิดขึ ้นด้ วย
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ภาพที่ 41 แบบจาลองการตัดลายเส้ นที่ขนาดเท่ากันทุกแผ่น

ภาพที่ 42 แบบจาลองการตัดลายเส้ นที่มีขนาดจากใหญ่ไปเล็ก
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ภาพที่ 43 แบบจาลองการตัดลายเส้ นที่มีรายละเอียด
สรุปพัฒนาการออกแบบครัง้ ที่ 1 การทดลองนี ้ตอบโจทย์ในเรื่ องของการรอคอย
และการให้ ความหวังได้ ดีที่สุด เนื่องจากสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ปรารถนาเป็ นรูปธรรมที่สามารถ
เข้ าใจได้ ชดั เจน มีการให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ มีส่วนร่ วมในการสร้ างงาน เพื่อให้ ได้ เห็นคุณค่าของชิน้ งาน
ด้ วยตนเอง
สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม แก้ ไขในชิ ้นงานคือ
ต าแหน่ง ความสัม พัน ธ์ ข องเครื่ อ งประดับ กับ ร่ า งกาย หาความเชื่ อ มโยงของ
ร่างกายและชิ ้นงาน
เพิ่มวิธีประกอบกันระหว่างใบหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลเข้ าไปในชิ ้นงาน โดยที่ใบ
หวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลมีความสาคัญ และเป็ นส่วนหนึง่ ของชิ ้นงานได้ อย่างสมบูรณ์
เพิ่มเติมความซับซ้ อนเพื่อให้ รูปฟอร์ มของชิ ้นงานมีความละเอียด และใช้ เวลาใน
สร้ างสรรค์ผลงานนานยิ่งขึ ้น
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1.2 พัฒนาการออกแบบครัง้ ที่ 2 : พัฒนาการสร้ างงานจากกระดาษ 2 มิติ สูง่ าน 3
มิติ โดยใช้ วิธีการซ้ อนทับกันของกระดาษ จากนันกรี
้ ด ตัด พับ เพื่อให้ กระดาษมีมิตมิ ากยิ่งขึ ้น

ภาพที่ 44 แบบจาลองการทดลองสร้ างงานกระดาษจาก 2 มิติ สูง่ าน 3 มิติ
การทดลองโดยการพัฒนาต่อจากรู ปแบบเดิมให้ มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น โดย
การเพิ่ม Layer ของชิ ้นงานให้ มากยิ่งขึ ้น ร่ วมกับการสร้ างจินตนาการให้ เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ งาน โดย
เริ่ มต้ นต้ องการตัดชิ ้นงานให้ มีรูปทรง 2 มิติในรูปแบบของสิ่งที่ค้ นุ เคย ที่คนมักจะมีความต้ องการ
อยากได้ เช่น บ้ าน รถ เพชร เป็ นต้ น แต่เมื่อมีการใช้ งาน ผู้ใช้ งานจะมีสว่ นร่วมปฏิสมั พันธ์ในชิ ้นงาน
โดยการค่อยๆ พับชิ ้นงานให้ เกิดเป็ น 3 มิติขึ ้นมา โดยรูปฟอร์ มที่พบั ขึ ้นมาจะมีความแตกต่างจาก
ภาพ 2 มิตทิ ี่เห็น ทาให้ เกิดการจินตนาการต่อไปอีก
นอกจากนี ้ ยัง มี การซ่อน ใบหวยที่ ยัง ไม่ไ ด้ ออกรางวัลไว้ ด้านหลัง ชิ น้ งาน เมื่ อ
ชิ ้นงานถูกพับจนถึงชันสุ
้ ดท้ ายจะเห็นเลขของใบหวยที่ยงั ไม่ได้ ออกรางวัล ซึ่งชิ ้นงานจะถูกใช้ งาน
เป็ นเครื่ องประดับซ ้าอีกได้ โดยเปลี่ยนใบหวยด้ านหลังในแต่ละงวด
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ภาพที่ 45 แบบจาลองการพับงาน 2 มิตสิ งู่ าน 3 มิติ เริ่มจากฟอร์ มของเพชร

ภาพที่ 46 แบบจาลองออกแบบเป็ นชิ ้นงานเครื่ องประดับ
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สรุ ปพัฒนาการออกแบบครัง้ ที่ 2 การทดลองนี ้ตอบโจทย์ตรงตามหัวข้ อกาหนด
คือมีการใช้ งานที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการก่อให้ เกิดชิ ้นงาน และมีการสร้ างจินตนาการโดยผู้ใช้ งาน
เองต่อไปอีกเมื่อชิ ้นงานสาเร็ จ แต่ควรเพิ่มการออกแบบให้ เป็ นรู ปแบบของเครื่ องประดับชนิดอื่น
มากขึน้ (โดยชิ น้ งานจะต้ องมี ความสัมพันธ์ และดึง เอกลักษณ์ ของหวยออกมาในชิ น้ งาน) การ
พัฒนาไปสูช่ ิ ้นงานจริง และการจัดแสดงงานที่ต้องมีความหมายสัมพันธ์กนั กับชิ ้นงานด้ วย
สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม แก้ ไขในชิ ้นงานคือ
ต าแหน่ง ความสัม พัน ธ์ ข องเครื่ อ งประดับ กับ ร่ า งกาย หาความเชื่ อ มโยงของ
ร่างกายและชิ ้นงาน
เพิ่มวิธีประกอบกันระหว่างใบหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลเข้ าไปในชิ ้นงาน โดยที่ใบ
หวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลมีความสาคัญ และเป็ นส่วนหนึง่ ของชิ ้นงานได้ อย่างสมบูรณ์
ออกแบบลวดลายกราฟิ กของการตัดลายเพื่อนาไปสู่การพับเป็ น 3 มิติ ให้ มีแพ
ทเทิร์นของการพับที่เรี ยงกันอย่างสวยงามและลงตัว
2. สรุปตาแหน่ งของเครื่องประดับ
จากการวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่จะนาเสนอผ่านสิ่งที่แสดงออกถึงความคาดหวัง ซึ่ง
เป็ นความคาดหวังที่ล้วนสร้ างความสุขในรู ปแบบต่างๆกัน 3 รู ปแบบใหญ่คือ ความหวังในการ
สร้ างความสุขให้ ตนเอง / ความหวังในการสร้ างความสุขให้ กับผู้อื่น และความความหวังในการ
สร้ างความสุขให้ กับผู้อื่น โดยเลือกนาเสนอในสามหัวข้ อนี ้ ผ่าน 5 รู ปแบบการนาเสนอ ได้ แก่
ท่องเที่ยว / ทุนการศึกษา / แต่งงาน / ที่อยู่อาศัย / ซื ้อรถยนต์ จากการศึกษาพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อหวยกับพฤติกรรมการแสดงออกที่ปรากฏในการการเล่นหวย พบว่าเป็ น
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความคาดหวังต่อจิตใจ การแสดงออกในพฤติกรรมที่ใช้ อ้อน
วอน การขอพร สวดมนต์ ให้ ได้ มาซึ่งรางวัล ตาแหน่งของเครื่ องประดับจึงมีความสัมพันธ์กบั จิตใจ
พื ้นที่บริ เวณหน้ าอก และพื ้นที่บริ เวณมือ นิ ้วมือ ที่ใช้ ในการสวดมนต์ อธิษฐาน อ้ อนวอน จึงสรุ ป
ตาแหน่งของเครื่ องประดับให้ อยูใ่ นบริเวณมือและอก โดยสรุปตาแหน่งของเครื่ องประดับดังต่อไปนี ้
2.1 ท่ องเที่ยว
การเที่ยวรอบโลกเป็ นความฝั นของหลายๆคนที่จะได้ เปิ ดรับสิ่งใหม่ๆเข้ ามาในชีวิต
การสร้ างเสริมประสบการณ์ชีวิต ซึง่ ถือว่าเป็ นความหวังในส่วนของจิตใจ ความคาดหวัง
เครื่ องประดับจึงเน้ นเป็ นสวนหนึง่ ของจิตใจ โดยออกแบให้ อยูใ่ นรูปแบบของสร้ อยคอ เพื่อให้
ชิ ้นงานมีการเคลื่อนไหวได้ อย่างอิสระเหมือนการเดินทาง
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2.2 ทุนการศึกษา
การเรี ยนหนังสือหรื อประสบความสาเร็จทางการศึกษา ในข้ อนี ้ ผู้ที่ตอบคาถาม
ส่วนใหญ่เน้ นตอบคาถามไปในเชิงเป็ นการศึกษาให้ กบั บุตร จึงเป็ นไปในลักษณะของความ
คาดหวังในการส่งความปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น เครื่ องประดับจึงเน้ นเป็ นส่วนหนึง่ ของจิตใจ ความ
ปรารถนาดีที่มีตอ่ ผู้อื่นในด้ านการศึกษา ชิ ้นงานจึงออกแบบเป็ นเข็มกลัดให้ อยูบ่ ริเวณอก
2.3 แต่ งงาน
งานแต่งงานคือความฝันของคนที่มีชีวิตคู่ ซึง่ ปัจจุบนั การจะเกิดงานแต่งงานได้ นนั ้
ต้ องใช้ เงินจานวนมากเพื่อจัดงานแต่งงาน การถูกรางวัลจึงเป็ นช่องทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ ได้ เงินมา
ในการออกแบบเครื่ องประดับนัน้ มองถึงการมีปฏิสมั พันธ์ของลักษณะการสวมใส่แหวนแต่งงาน
และกิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ ซึง่ ทังสองกิ
้
ริยานี ้มีสว่ นร่วมกันคือการใช้ นิ ้วมือและมือ การ
ออกแบบจึงออกแบบให้ เป็ นเครื่ องประดับนิ ้ว เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์กนั กับลักษณะการสวมใส่
แหวนแต่งงานและกิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ
2.4 ที่อยู่อาศัย
“บ้ าน” คือความหวังหนึง่ ของทุกๆคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ ้น ความหวังที่จะให้
ครอบครัว ส่วนรวมมีความสุข เป็ นส่วนของความหวังในจิตใจ เครื่ องประดับจึงเน้ นเป็ นส่วนหนึง่
ของจิตใจ บริเวณอก ชิ ้นงานจึงออกแบบเป็ นสร้ อยคอเพื่อให้ มีความสัมพันธ์กบั บริเวณหน้ าอก และ
สามารถหยิบขึ ้นมามองถึงภาพความฝัน ภาพอนาคตได้ โดยง่าย
2.5 ซือ้ รถยนต์
การใฝ่ ฝันที่จะมีรถยนต์ เป็ นความฝันของใครหลายๆคน เพื่อใช้ ในความ
สะดวกสบายของตนเองและครอบครัว เป็ นสิ่งเกื ้อหนุนในการประกอบอาชีพต่อตนเองและ
ครอบครัว ในการออกแบบเครื่ องประดับนี ้มองถึงการมีปฏิสมั พันธ์ของกิริยาการขับรถยนต์และ
กิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ ซึง่ ทังสองกิ
้
ริยานี ้มีสว่ นร่วมกันคือการใช้ มือเป็ นตัวขับเคลื่อน
การออกแบบจึงออกแบบให้ เป็ นเครื่ องประดับนิ ้ว เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์กนั กับทังกิ
้ ริยาการขับ
รถยนต์และกิริยาในการสวดมนต์อ้อนวอนขอ
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ทีอ่ ยูอ่ าศัย

ทุนการศึกษา

สร้อยคอ

ท่องเทีย่ ว
สร้อยคอ

เข็มกลัด

ซื้อรถยนต์

แต่งงาน

เครื่องประดับนิ้ว
เครื่องประดับนิ้ว

ภาพที่ 47 สรุปตาแหน่งของเครื่ องประดับ
3. ข้ อมูลการใช้ งานด้ านวัสดุของเครื่ องประดับในโครงการ
3.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับวัสดุโลหะ
เงิน(Silver)
เงิน คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 47 และสัญลัก ษณ์คือ Ag (เป็ นตัวย่อมาจากคา
ใน ภาษาละตินว่า Argentum)คุณสมบัตทิ างเคมี สูตรเคมี Ag มักปนกับทอง และทองแดง ละลาย
ในกรด HNO3 ถ้ ากรด HCl จะให้ ตะกอนสีขาว (AgCl) แต่ถ้าทิ ้งไว้ จะเปลี่ยนเป็ นสีม่วง ละลายใน
NH4OHเงิ น เป็ น โลหะทรานซิ ชัน สี ข าวเงิ น มี ส มบัติ ก ารนา ความร้ อนและไฟฟ้ า ได้ ดี ม าก ใน
ธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่ อื่นๆ หรื อ อยู่อิสระ เงิ นใช้ ประโยชน์ ในการทาเหรี ยญ เครื่ องประดับ
ภาชนะบนโต๊ ะอาหาร และอุตสาหกรรมการถ่ายรู ป ทาโลหะผสม ทาเครื่ องประดับ ทาตัวยาต่างๆ
เงินปลอมเป็ นเงินเยอรมัน (German Silver) ประกอบด้ วยเงิน นิกเกิล (Nickel Silver) ซึ่งไม่มีโลหะ
เงินผสมอยู่เลย แต่ขาวคล้ ายเงิน ประกอบด้ วยทองแดง ผสมนิกเกิล ตังแต่
้ 4-35% ใช้ มากในการ
ทา ขันเงิน และทา ที่สะท้ อนแสงสาหรับดวงไฟ หน้ ารถยนต์ ใช้ ทาเหรี ยญตรา ทาน ้ายาล้ าง และอัด
รูปใช้ บดั กรี ทองแดงชุบเงินใช้ ในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าเพราะเป็ นตัวนา ไฟฟ้าที่ดีมาก
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างเม็ดเงิน
ที่มา: TDCGold, silver, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,เข้ าถึงได้ จาก https://www.tdcgold.
com/product/view/3
3.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับวัสดุกระดาษ

ภาพที่ 49 แสดงตัวอย่างกระดาษ
ที่มา: Meekhao, paper, เข้ าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560,
เข้ าถึงได้ จาก https://www.meekhao.com/it/new-paper-maker
สมบัติเชิงกลของกระดาษเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงศักยภาพในการใช้ งานของกระดาษ ซึ่ง
หมายถึง การที่ กระดาษมี ความทนทานต่อการใช้ ง าน(durability) และความสามารถในการ
ต้ านทานแรงที่มากระทาในลักษณะต่างๆ เช่น แรงดึง แรงเฉื อน แรงบิด และแรงที่ทาให้ กระดาษ
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โค้ งงอ ซึ่งแรงเหล่านี ้เกิดขึ ้นในหลายขันตอนตั
้
งแต่
้ การผลิตกระดาษ การแปรรู ปจนถึงการใช้ งาน
กระดาษจะตอบสนองแรงที่ ม ากระทาเหล่านี ไ้ ด้ ม ากน้ อยเพี ย งใดขึน้ อยู่กับความแข็ง แรงของ
กระดาษ ซึง่ สามารถวัดออกมาได้ ในรูปของสมบัตเิ ชิงกลได้ ดังนันในการเลื
้
อ กกระดาษเพื่อนาไปใช้
งานจะต้ องคานึงถึงสมบัตทิ างเชิงกลของกระดาษด้ วย
1. ความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile strength) คือความแข็งแรงต่อแรงค้ นที่
กระทาต่อกระดาษในแนวยาว (tensile stress) ความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษเป็ นสมบัติที่
สาคัญของกระดาษในระบบการพิมพ์ปอ้ นม้ วนมากกว่ากระดาษในระบบการพิมพ์แบบป้อนแผ่น
เนื่องจากการพิมพ์ในระบบป้อนม้ วนกระดาษต้ องได้ รับแรงดึงตึงตลอดเวลา หากกระดาษที่ใช้ มี
ความแข็งแรงต่อแรงดึงน้ อยอาจทาให้ เกิดการขาดของกระดาษในระหว่างการพิมพ์ได้ นอกจากนี ้
กระดาษที่ ต้ อ งน าไปขึน้ รู ป เป็ น บรรจุภัณ ฑ์ ต่า ง ๆก็ จ าเป็ นต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงต่อ แรงดึง ด้ ว ย
เนื่องจากในกระบวนการขึ ้นรูปอาจมีแรงดึงกระทาต่อกระดาษไม่มากก็น้อย
กระดาษในแนวขนานเครื่ องมีความแข็งแรงต่ อแรงดึงมากกว่ากระดาษในแนว
ขวางเครื่ องส่วนปั จจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงดึงของกระดาษได้ แก่ ชนิดของเยื่อ ปริ มาณการบด
เยื่อ ปริมาณการกดรี ดน ้าน ้าหนักมาตรฐานของกระดาษ ปริ มาณของตัวเดิม และปริ มาณความชื ้น
ในกระดาษ กระดาษที่ ทาจากเยื่ อใยยาวและผ่ านการบดเยื่ อมากกว่ ามี ความแข็ง แรงดึง ของ
กระดาษมากกว่ากระดาษที่ทาจากเยื่อที่มีเส้ นใยสันกว่
้ าและผ่านการบดเยื่อมาน้ อยกว่า เพราะเยื่อ
ใยยาวและการบดเยื่อมากทาให้ เส้ นใยเซลลูโลสเกิดพันธะเคมีต่อกันได้ มากขึ ้น จึงมีความแข็งแรง
ดึงเพิ่มขึ ้น การกดรัดน ้าก็มีส่วนทาให้ ความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มขึน้ เช่นกัน ด้ วยเหตุผลเดียวกับ
การใช้ เ ยื่อใยยาวและการเพิ่มปริ มาณการบดเยื่อ โดยทั่วไปกระดาษมีความแข็งแรงต่ อแรงดึง
เพิ่มขึ ้นตามน ้าหนักมาตรฐานที่เพิ่มขึ ้นด้ วย ความแข็งแรงต่อแรงต่อแรงดึงของกระดาษมีน้ อยลง
เมื่อเพิ่มปริ มาณตัวเติมให้ กระดาษและปริ มาณความชื ้นในกระดาษมีมาก เพราะตัวเติมที่เติมเข้ า
ไปมีผลทาให้ เส้ นใยเซลลูโลสเกิดพันธะเคมีระหว่างกันได้ น้อยลง ส่วนน ้าทาให้ พนั ธะเคมีระหว่าง
เส้ นใยมีความแข็งแรงน้ อยลง ทังสองปั
้
จจัยจึงมีผลทาให้ ความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษมี
น้ อยลง
2. ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (bursting strength) หมายถึงความต้ านทานต่อ
แรงที่กระทากับพื ้นที่ หนึ่งตารางเมตรของกระดาษในแนวตังฉากก่
้
อนที่กระดาษจะเกิดการขาด
ทะลุ มีหน่วยเป็ นกิโลปาสกาล (kPa) หรื อ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรื อปอนด์ ตอ่ ตารางนิว้
ความต้ านแรงดันทะลุนี ้มีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับความต้ านแรงดึงในแนวขนานเครื่ อง ทังนี
้ ้
เนื่องจากลักษณะการกระจายตัวของแรงที่มากระทาต่อชิ ้นทดสอบอธิบายได้ ดงั นี ้
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จากการที่พืน้ ที่ทดสอบมีลักษณะเป็ นวงกลม ในการทดสอบเมื่อเครื่ องทดสอบ
ทางานแผ่นไดอะแฟรมจะถูกดันให้ โป่ งขึ ้นจนทาให้ กระดาษแตกทะลุก่ อนที่กระดาษจะแตกออก
กระดาษจะเกิดการยึดตัวออกไปในทุกทิศทุกทางแต่ เนื่องจากกระดาษมีความยืดในแต่ละทิศทาง
ไม่เท่ากัน ดังนันความสามารถในการรั
้
บแรงที่มากระทาจึงไม่เท่ากันทุกทิศทาง แนวรอยแตกของ
ชิ ้นทดสอบที่เกิดขึ ้นจะมีลกั ษณะตังฉากกั
้
บแนวขนานเครื่ องของกระดาษ เพราะกระดาษมีการยืด
ตัวในแนวที่ต่ากว่าแนวขวางเครื่ อง ด้ วยเหตุนี ้จึงสามารถบอกได้ วา่ แนวรอยแตกเป็ นแนวเดียวกัน
กับแนวขนานเครื่ องของกระดาษ ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อใยมี
มากกว่ากระดาษที่ ผลิ ตจากเยื่ อใยสัน้ การเพิ่ม ปริ ม าณการบดเยื่ อและการเติมสารเพิ่ม ความ
แข็งแรงผิวทาให้ กระดาษมีผลทาให้ ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษเพิ่มขึ ้นด้ วย ในขณะที่
ตัวเติมทาให้ ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษเพิ่มขึน้ ด้ วย ในขณะที่ตวั เติมทาให้ ความ
แข็ง แรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษลดลง ความแข็งแรงต่ อแรงดันทะลุเป็ นความแข็ง แรงของ
กระดาษที่มีความสาคัญต่อการใช้ งาน โดยเฉพาะสิ่งที่นาไปทาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ
3. ความแข็งแรงต่อแรงฉี ด (tearing strength) หมายถึง ความสามารถของ
กระดาษที่จะต้ านแรงกระทาซึ่งจะทาให้ ชิ ้นทดสอบหนึ่งชิ ้นขาดออกจากรอยฉีกนาเดิม หน่ วยที่วดั
ได้ เป็ นมิลลินิวตัน (mN) หรื อ กรัม (gram) กระดาษที่จาเป็ นที่จะต้ องตรวจสอบความต้ านแรงฉีก
ขาด ได้ แก่ กระดาษทาถุง กระดาษพิมพ์และเขียน
หลักการในการตรวจสอบความแข็งแรงต่อแรงฉีกทาโดย ใส่ชิ ้นทดสอบที่มีขนาด
ตามมาตรฐานกาหนด ในระหว่ างปากจับบนแทนเครื่ องและบนลูกตุ้มซึ่งเคลื่อนที่ได้ ใช้ ใบมีดตัด
ชิ ้นทดสอบเป็ นการฉี กนายาวประมาณ 2 เซนติเมตร ทาการทดสอบโดยปล่ อยให้ ลกู ตุ้มเคลื่อนที่
ชิ ้นทดสอบจะฉี กขาด ความแข็งแรงต่อแรงฉี กนี ้ขึน้ กับความยาวของเส้ นใยเซลลูโลสเป็ นสาคัญ
โดยเส้ นใยยาวมีความแข็งแรงฉีกมากกว่าเส้ นใยสัน้ การเพิ่มปริ มาณการบดเยื่อก็มีผลทาให้ ความ
แข็งแรงต่อแรงฉี ดของกระดาษเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากบดเยื่อมากเกินไปจนทาให้
เส้ น ใยมี ข นาดสัน้ ลงมาก ความแข็ ง แรงต่ อ แรงฉี ก ของกระดาษก็ จ ะลดน้ อยลง แม้ ว่ า เส้ น ใย
เซลลูโลสจะเกิดพันธะกันได้ กันก็ตามทัง้ นี ้กระดาษในแนวขนานเครื่ องมีความแข็งแรงต่ อแรงฉี ก
น้ อยกว่ากระดาษในแนวขวางเครื่ อง
4. ความแข็งตึง (siffness) หมายถึง ความต้ านทานของกระดาษต่อการโค้ งที่เกิด
จากน ้าาหนักของตัวกระดาษเอง หรื อแรงอื่นที่กระทาต่อกระดาษนัน้ ทังนี
้ ้กระดาษมีความแข็งแรง
ตึงมากกว่ากระดาษในแนวขวางเครื่ อง ความแข็งตึงของกระดาษมีความสาคัญต่อการป้อนและรับ
กระดาษบนเครื่ องพิมพ์ โดยปกติในการป้อนกระดาษเข้ าพิมพ์มกั ป้อนกระดาษในแนวขนานเครื่ อง
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เข้ า พิ ม พ์ โ ดยให้ มี ทิ ศ ทางเดี ย วกับ ทิ ศ ทางการเดิน แผ่ น ของเครื่ อ งพิ ม พ์ เนื่ อ งจากกระดาษใน
แนวขนานเรื่ องมีความแข็งตึงมากกว่ า ทาให้ สภาพการเดินกระดาษคล่องดีกว่ากระดาษในแนว
ขวางเครื่ อง
การเพิ่มความแข็งตึงของกระดาษทาได้ โดยเพิ่มปริมาณการบดเยื่อ แต่การบดเยื่อ
มากเกินไปมีผลทาให้ ความแข็ง ตึงของกระดาษลดลงเนื่องจากทาให้ เส้ นใยมีความยาวน้ อยลง
ความแข็งตึง ของกระดาษลดลงตามปริ มาณของตัวเติม ที่เติม ให้ กระดาษ ปริ ม าณความชืน้ ใน
กระดาษ และปริมาณการรี ดกระดาษที่เพิ่มขึ ้น
5. ความแข็งแรงต่อการพับ (fold strength) หมายถึงการพับไปพับมา (double
folds) ของชิ ้นทดสอบจนกระทัง่ ชิ ้นทดสอบขาดออกจากกันภายใต้ แรงที่กาหนด หน่วยที่ใช้ เป็ น
จานวนครัง้ หรื อ log 10ค่าความทนทานต่อการพับขาดในแนวขนานเครื่ องสูงกว่ าแนวขวางเครื่ อง
ความทนต่อการพับขาดจะเป็ นการวัดที่รวมความต้ นแรงดึง การยืดตัว การแยกชันของกระดาษ
้
และความต้ นทานแรงกด ซึง่ จะชี ้ให้ เห็นถึงอายุการใช้ งานของกระดาษ
หลักการในการตรวจสอบความทนต่อการพับขาดจะทาโดยยึดปลายข้ างหนึ่งของชิ ้นทดสอบด้ วย
แรงคงทีส่วนปลายอีกข้ างหนึ่งถูกจับด้ วยปากจับแล้ วพับไปมาด้ วยความเร็ วคงที่และองศาตาม
มาตรฐานกาหนด จนกระทัง่ ชิ ้นทดสอบขาด
สมบัตดิ ้ านทัศนศาสตร์ ของกระดาษ (Optical properties)
สมบัติด้านทัศนศาสตร์ หมายถึง สมบัติทางแสงของกระดาษที่ปรากฏแก่ สายตา
ได้ แก่ ความขาวสว่าง (brightness) ความทึบแสง (opacity) ความมันวาว (gloss) สมบัติเหล่านี ้
ของกระดาษไม่ ส ามารถวัด ค่ า ออกมาโดยอาศัย หลัก การทางฟิ สิ ก ส์ อ ย่ า งเดี ย วได้ แ ต่ จ ะต้ อ ง
ประกอบด้ วยหลักการทางจิ ตวิทยาร่ วมด้ วย ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ สอดคล้ องกับสภาพการมองเห็นของ
สายตามนุษย์ ซึ่งต้ องอาศัยดวงตาในการสังเกตและสมองตัดสินการรับรู้ ในการมองเห็นอีกครัง้
ดังนันในการวั
้
ดค่าเกี่ยวกับสมบัตทิ างด้ านทัศนศาสตร์ จึงต้ องประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนในกร
พิจารณา คือ แหล่งกาเนิดแสง กระดาษที่ถูกส่องสว่าง และดวงตามนุษย์ หรื อเครื่ องวัดแสงที่ทา
หน้ าที่สงั เกตการณ์และแปลผลของการสะท้ อนแสงหรื อการส่องผ่านของแสงที่กระทาต่อกระดาษ
1. ความขาวสว่าง (brightness) ในวงการอุตสาหกรรมกระดาษจะหมายถึงค่ า
การสะท้ อนแสงของแสงสีน้ําเงินที่ช่วงคลื่น 457 นาโนเมตรเท่ านัน้ จุดประสงค์ เดิมของการวัด
ความขาวสว่าง เพื่อต้ องการดูผลของการฟอกเยื่อเป็ นสาคัญ เยื่อกระดาษที่ยงั ไม่ได้ ฟอกส่วนมาก
จะมีสีน ้าตาลเข้ มจนถึงเหลืองอ่อน อันเนื่องจากเนินจะดูดซับแสงสี น ้าเงินไว้ ทาให้ คา่ การสะท้ อน
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แสงที่ได้ ในช่วงแสงสีน้ําเงินมีค่าต่า แต่เมื่อนาเยื่อไปฟอกโดยการขจัดลิกนิน หรื อเปลี่ยนโครงสร้ าง
แล้ ว เยื่อฟอกขาวที่ได้ จะให้ คา่ การสะท้ อนแสงสีน ้าเงินสูงขึ ้นมาก
2. ความทึบแสง (opacity) ความทึบแสงของกระดาษ เป็ นคุณสมบัติที่จาเป็ น
สาหรับกระดาษพิมพ์ และเขียน กระดาษจะต้ องทึบแสงพอที่จะบังภาพหรื ออักษรที่อยู่ ด้านหลัง
ไม่ให้ ปรากฏจนเกิดปั ญหาในการอ่านและความชัดเจนของสิ่งที่พิมพ์ ความทึบแสงสามารถวัดได้
โดยเปรี ยบเทียบค่าการสะท้ อนแสงสีเขียวที่ช่วงคลื่น 557 นาโนเมตร ระหว่างกระดาษแผ่นเดียวที่
รองหลังด้ วยพื ้นดาสนิท กับกระดาษที่วางซ้ อนกันหนาจนแสงไม่ผ่านทะลุความทึบแสงและความ
สว่างต่างขึ ้นกับปั จจัยสาคัญ 2 ประการ คือ การกระเจิงแสงและการดูดซับแสงกระดาษที่ใช้ เยื่อที่มี
ความขาวสว่างสูงมาก อาจมีปัญหาด้ านความทึบแสง เพราะเยื่อจะมีความทึบแสงน้ อยลงการใช้
ตัวเติมช่วยเพิ่มมากกระเจิงแสงในเนื ้อกระดาษจะช่วยปรับปรุงความทึบแสงให้ ดีขึ ้นได้
3. ความมันวาว (gloss) เป็ นสมบัติด้านทัศนศาสตร์ อย่างหนึ่ง ของกระดาษ
เคลือบผิว โดยมุมสะท้ อนเท่ากับมุมตกกระทบ สาหรับกระดาษนิยมให้ เชิงมุม 75 องศากับเส้ น
ปกติ ถ้ าแสงที่สะท้ อนในเชิงมุม (specular) ดังกล่าวมีมากกว่าแสงที่สะท้ อนแบบทัว่ ไป (diffuse)
ผิวกระดาษจะดูมนั วาวมาก อย่างไรก็ตามกระดาษบางประเภทที่มีความมันวาวมาก เช่น กระดาษ
ซุบไข (waxed paper) อาจใช้ มมุ ในการวัด เช่น 20 องศา
ความมันวาวของกระดาษกับความเรี ยบของผิวกระดาษ มิได้ มีความสัมพันธ์ กัน
เสมอไป ความมันวาวเป็ นความพอใจของผู้ใช้ แความจาเป็ นต่อการใช้ งานมากกว่า กระดาษอาร์ ต
ด้ าน (matt art) ซึง่ มีความมันวาวต่าก็สามารถให้ ผลงานพิมพ์คณ
ุ ภาพสูงได้
4.ความขาว (whiteness) เป็ นสมบัติที่แตกต่างจากความขาวสว่าง คนจะรู้ สึกว่า
กระดาษหรื อวัส ดุใดมีสีขาวกว่ าอีกสิ่งหนึ่ง ถ้ ากระดาษนัน้ สะท้ อนแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น
ออกมาสม่าเสมอกว่าการย้ อม (tinting) กระดาษขาวด้ วยสีม่วงหรื อสีน ้าเงินให้ ดขู าวขึ ้นก็เพราะ
แสงสีเหลืองและแสงสีแดงถูกดูดซับไว้ มากขึ ้น จึงถูกสะท้ อนออกมาน้ อยลง หากวัดค่าความขาว
สว่างจะพบว่าลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากสีที่ใส่ลงไปในกระดาษจะถูกดูดกลืนแสงไว้ แต่สีน ้าเงินจะมี
ผลกระทบต่อค่าความขาวสว่างน้ อยกว่าสีอื่น
การใช้ สารฟอกนวลในกระดาษ เป็ นการช่วยให้ กระดาษมีการสะท้ อนแสงในช่วง
คลื่นสีมว่ งและสีน ้าเงินมากขึ ้น กระดาษจึงดูขาวขึ ้นเมื่อดูด้ วยแสงแดด หรื อแสงที่มีปริ มาณรังสีอลุ
ต ร า ไ ว โ อ เ ล ต ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ แ ส ง ธ ร ร ม ช า ติ ใ น เ ว ล า ก ล า ง วั น 1
1

doubleapaper, สมบัตขิ องกระดาษ, เข้ าถึงได้ จาก https://www.doubleapaper.
com/th/assets /media/paperknowledge/paper_properties2.pdf. 2560
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4. ข้ อมูลการผลิตที่ใช้ กับเครื่ องประดับในโครงการ
4.1 เลเซอร์ คัท
เลเซอร์ ส ามารถติ น้ งานต่า งๆที่ มี ค วามละเอี ย ดสูง หรื อ มี ชิ น้ ส่ ว นขนาดเล็ ก
สามารถตัดวัสดุ เช่น อะคริ ลิค หนัง ผ้ า ยาง แผ่นพลาสวูด โฟมอัด กระดาษ วัสดุที่กล่าวมานัน้
เครื่ องเลเซอร์ ยงั สามารถเซาะ แกะ ผิวชิ ้นงานเป็ นตัวอักษรหรื อรู ปภาพได้ โดยการออกแบบผ่าน
คอมพิวเตอร์ สามารถถ่ายทอดลงสูช่ ิ ้นงานได้ อย่างแม่นยา ลดเวลาการผลิต
ในการออกแบบนี ้ ใช้ ใบหวยที่ไม่ถกู รางวัลเป็ นชิ ้นส่วนหลักของชิ ้นงาน จึงมีการทดลองคุณสมบัติ
ของกระดาษหวย ในการนาไปผ่านการตัดด้ วยเทคนิคเลเซอร์ คทั เพื่อให้ ชิ ้นงานมีความเรี ยบร้ อย
และซ้ อนทับขนาดเท่ากันได้ อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 50 ทดลองตัดกระดาษหวยด้ วยเทคนิคเลเซอร์ คทั
4.2 การฉลุโลหะแผ่ น
คันเลื่อยฉลุ มีทงชนิ
ั ้ ดเลื่อนขึ ้นเลื่อนลงได้ และชนิดที่เลื่อนไม่ได้ การใส่ใบเลื่อย
จะต้ อง ใส่ให้ ตงึ และฟั นของใบเลื่อยจะอยู่ในลักษณะนอนลง ใช้ ปลายนิ ้วมือลูบจะอยู่ในลักษณะ
นอนลง ไม่บาดมือ หากดีดดูจะมีเสียงกังวาน วิธีใส่ใบเลื่อย ให้ ใส่ที่นอตที่หวั ด้ านบนก่อน ขันให้ ตงึ
แล้ วจึง ใส่นอตด้ านล่าง และขันนอตด้ านบนตรงข้ ามกันให้ แน่น
แผ่นโลหะที่ฉลุเป็ นลวดลายเตรี ยมที่จะทาเป็ นเครื่ องประดับนัน้ จะต้ องขัดให้ ขึ ้น
เงา ให้ ผิวโลหะแวววาวเรี ยบสนิทอย่างที่สุดก่อน จึงจะนาไปบัดกรี หรื อทาประกอบอย่างอื่นได้
ในขณะที่ผิวโลหะยังลายอยู่นนั ้ ควรจะขัดด้ วยกระดาษทรายน ้าเบอร์ หยาบ โดยจะใช้ กบั โลหะที่มี
ความแข็งมากเช่น ทองเหลือง ทองแดง ทองขาว เป็ นต้ น ส่วนโลหะที่ราคาแพง เช่น ทองคา นาก
หรื อเงิน เราจะใช้ แผ่น กระดาษทรายน ้าเบอร์ ละเอียดมากๆ ขัดอย่างเบามือ
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วิธีขดั ให้ ถกู ระดาษทรายน ้าไปด้ านเดียวตลอดก่อน หากจะวางแผ่นโลหะด้ านใด
ด้ านหนึ่ง ให้ วางบนผ้ านุ่มๆ และวางลงบนโต๊ ะที่มีผิวราบเสมอกัน หลังจากขัดไปด้ านเดียวตลอด
จนได้ ผิวที่เรี ยบขึ ้นเงาพอสมควร แล้ วใช้ ขดั กระดาษทรายน ้าเบอร์ ละเอียดรองลงมา สลับไปสลับ
มา ยิ่งขัด กระดาษทรายน ้าเบอร์ ละเอียดนานเท่าไร จะทาให้ ผิวโลหะราบเรี ยบเป็ นเงายิ่งขึ ้น
หลังจากขัดกระดาษทรายน ้า เบอร์ ละเอียด จนไม่มีรอยขีดเล็กๆ แล้ ว ให้ ขดั ด้ วย
กระดาษขัดเงา วิธีขดั คงขัดเช่นเดียวกับการขัดกระดาษทรายน ้า แล้ วจึงนา ไปขัดเงาด้ วยเครื่ องขัด
หัวสักหลาด ในขัน้ สุ ดท้ าย ก่อนที่จ ะนาไปขัดด้ วยเครื่ องขัด ให้ ขัดด้ านขอบโลหะด้ วยตะไบ ถ้ า
บริ เวณที่เป็ นส่วนโค้ งด้ านข้ าง ให้ ใช้ ตะไบท้ องปลิง หรื อตะไบกลม ขัดส่วนที่เป็ นด้ านตรงใช้ ตะไบ
ตรงขัด และตกแต่ง ด้ วยกระดาษทรายเบอร์ ละเอียด การขัดด้ วยตะไบให้ ถูไปด้ านเดียว การขัด
โลหะที่ขดั ด้ วยกระดาษทรายจนเรี ยบแล้ วและ จะนามาขัดกับเครื่ องขัดหัวสักหลาด ให้ ทายาดิน
เหลืองขัดไปครัง้ หนึ่งก่อน แล้ วจึงขัดด้ วยยาดินแดง หัวสักหลาดที่ทายาดินเหลืองแล้ วไม่ควรทายา
ดินแดงซ ้า ให้ เปลี่ยนหัวสักหลาดก่อนที่จะทายาดิน อีกสี หนึ่ง วิธีใช้ เครื่ องขัดไฟฟ้า ให้ เสียบปลัก๊ ไฟ
ก่อน และเปิ ดสวิตช์ให้ เครื่ องเดิน แนบข้ อศอกให้ ชิดกับลาตัว มือทังสองจั
้
บแผ่นโลหะถูขึ ้นเบาๆ ไม่
ต้ องออกแรงกดมาก เพราะถ้ ากดแรงๆ ผิวโลหะ จะเป็ นคลื่นไม่เป็ นเงาและเรี ยบ

ภาพที่ 51 งานฉลุโลหะเครื่ องประดับในโครงการ
4.3 การประกอบชิน้ งาน โดยการเชื่อม
การเชื่อมคือ การยึดวัสดุโลหะเข้ าด้ วยกันโดยอาศัยความร้ อน ข้ อได้ เปรี ยบของ
การเชื่อมคือ สามารถยึดวัสดุโลหะที่ ต่างชนิดกันตังแต่
้ 2 ชิน้ หรื อมากกว่าได้ อย่างถาวร และ
สามารถที่ จ ะเชื่ อ มต่อ หรื อ ยึด โครงสร้ างที่ ซับ ซ้ อ น ได้ อ ย่า งดี โ ดยอาศัย การเชื่ อ มมากกว่ า 1
ตาแหน่ง ซึง่ จะสะดวกมากขึ ้น หากใช้ ตวั ประสานเงินที่มีอณ
ุ หภูมิการหลอมละลายต่างกัน
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ภาพที่ 52 งานเชื่อมโลหะเครื่ องประดับในโครงการ
4.4 การทาเครื่องประดับด้ วยวิธีต่อประกอบ
วิธีตอ่ ประกอบ เป็ นที่นิยมมากสาหรี บงานเครื่ องประดับประเภทสร้ อยคอและ
สร้ อยข้ อมือ วิธีนี ้ไม่ต้องใช้ เครื่ องมือมาก การต่อประกอบ มีอยูห่ ลายวิธี แต่ละวิธีขึ ้นอยู่กบั แบบของ
เครื่ องประดับเป็ นสาคัญ
1. วิธีเรี ยงต่อกันโดยใช้ หว่ งเป็ นตัวเชื่อม การใช้ หว่ งเชื่อมมีหลายแบบ เช่น ห่วงที่มี
ขนาดเท่าๆ กันมาร้ อยเรี ยงต่อกัน หรื อใช้ โลหะในตัวเองพับเป็ นห่วงเกี่ยวต่อกัน
2. วิธีเรี ยงต่อกันโดยใช้ เดือยเป็ นแกนกลาง วิธีนี ้การยืดหยุ่นทิ ้งตัวมีน้อยกว่าการ
ใช้ หว่ งต่อประกอบ แต่มีความมัน่ คง แข็งแรง มากกว่า มีทงท
ั ้ าเป็ นสลักเปิ ดปิ ดได้ และทาเป็ นสลัก
ปิ ดตาย สาหรับสลักปิ ดตาย นิยมใช้ โลหะเป็ นหมุดสอด ใส่รูที่เจาะไว้ ใส่หมุด ลงไป และตอกให้
ปลายหมุดบาน ปิ ดหัวท้ าย ไม่ให้ หมุดเลื่อนขึ ้นลงได้
3. วิธีใช้ เส้ นหลักเป็ นแกนกลาง วิธีนี ้ใช้ กนั มาก เป็ นวิธีที่ง่ายและใช้ กนั แพร่หลาย
เช่น การร้ อยลูกปั ด หรื อการร้ อยไข่มกุ เป็ นต้ น สิ่งของที่จะนามาร้ อยจะต้ องเจาะรูกลางเสียก่อน
4. วิธีเรี ยงต่อกัน โดยใช้ วิธีพบั เม้ ม วิธีนี ้เป็ นวิธีตดั โลหะ หรื อเจาะโลหะทังสองชิ
้
้น
ให้ มีความแตกต่างกัน แล้ วนามาเกี่ยวต่อ ประกอบกัน ให้ ยดึ เหนี่ยวกัน และกันโดยใช้ ค้อนหรื อคีม
ดัดให้ งอ
5. วิธีตอ่ ประกอบด้ วยใช้ หมุดตรึง วิธีนี ้ใช้ โลหะสองชิ ้นมาต่อกัน โดยใช้ ตะปูหรื อ
หมุดตอกทีเดียว หรื ออาจจะใช้ สว่านมือ เจาะนาก่อนก็ได้ วิธีนี ้มีทงชนิ
ั ้ ดที่ตอกติดตายกับเปิ ดปิ ดได้
วิธีเปิ ดปิ ดได้ หวั หมุดจะบานพอที่จะเกาะอีกชิ ้นหนึง่ ได้
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ภาพที่ 53 หมุดที่ใช้ กบั เครื่ องประดับในโครงการ

ภาพที่ 54 แสดงงานตอกหมุดเครื่ องประดับในโครงการ
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5. สรุปแบบสุดท้ าย
จากการพัฒ นาแบบปรั บ ปรุ ง ครั ง้ ที่ 1 และครั ง้ ที่ 2 ได้ ส รุ ป รู ป แบบของชิ น้ งาน
เครื่ อ งประดับ ให้ คื อ มี ก ารใช้ ง านที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการก่ อให้ เ กิ ด ชิ น้ งาน และมี ก ารสร้ าง
จินตนาการโดยผู้ใช้ งานเอง ใช้ วสั ดุหลักคือใบหวยที่ไม่ถกู รางวัลมาเป็ นวัสดุที่เสียดสีและสะท้ อนให้
เห็นถึงความผิดหวัง รูปแบบของชิ ้นงาน จะปรากฏในลักษณะที่สร้ างความรู้ สึกที่แตกต่างกัน คือ
ช่วงก่อนใช้ งาน, ขณะสร้ างชิ ้นงานด้ วยผู้ใช้ งานเอง, ขณะใช้ งาน, และหลังจากการประกาศรางวัล
ในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ได้ เลือกนาเสนอในแนวทางละ 2 รูปแบบ ซึ่งรู ปลักษณ์ก่อนการใช้ งาน
เป็ นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ผ ลที่ ไ ด้ รับมี ความแตกต่างกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ดการคาดเดาไม่ไ ด้ ต่อ
ผลสาเร็จที่จะเกิดขึ ้น
โดยก่อนการใช้ งานเครื่ องประดับจะนาเสนอในรู ปลักษณ์หนึ่งที่เข้ าใจได้ ง่ายถึงสิ่งที่
คนปรารถนา เช่น บ้ าน รถยนต์ จากนันจะเข้
้
าสู่การสร้ างสรรค์งานด้ วยตัวผู้ใช้ งานเอง คือการพับ
ขึ ้นรูป ซึ่งเป็ นการสร้ างจินตนาการที่ตา่ งออกไปจากรูปลักษณ์แรกที่พบเห็น ประกอบกับใบหวยที่
“ยังไม่ประกาศรางวัล ”นามาพับประกอบเข้ าไปกับชิน้ งานด้ วย เพื่อให้ เครื่ องประดับมีคุณค่าต่อ
จิ ต ใจและมี มู ล ค่ า ในช่ ว งเวลาการรอคอยมากที่ สุ ด โดยได้ ท าการสรุ ป แบบที่ เ ลื อ กชิ น้ งาน
เครื่ องประดับแต่ละชิ ้นดังนี ้
5.1 ท่ องเที่ยว
การแสดงออกถึงความคาดหวังต่อความสุขของตนเอง ในการออกแบบนาเสนอ
ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวที่ต้องใช้ เงินจานวนมากคือการท่องเที่ยวต่างประเทศหรื อการ
เดินทางโดยเครื่ องบิน งานออกแบบจึงนาเสนอผ่านรูปแบบของ “เครื่ องบิน”
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ภาพที่ 55 วิธีการพับและการประกอบเครื่ องบิน
เครื่ องบินรูปแบบที่ 1

ภาพที่ 56 ภาพเครื่ องประดับท่องเที่ยวรูปแบบที่ 1 และใบหวยที่ใช้ ประกอบก่อนใช้ งาน
ชิ น้ งานเริ่ ม แรก มาในรู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกที่ ดูว่ า เป็ น เครื่ อ งบิน อย่ า งชัด เจน
กระตุ้นให้ มีความรู้ สึกอยากมี อยากได้ เงินมาเพื่อไปท่องเที่ยว ประกอบกับหวยที่ยงั ไม่ประกาศ
รางวัล พับเป็ นรูปเครื่ องบินเพื่อเตรี ยมประกอบร่วมกันกับชิ ้นงาน
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ภาพที่ 57 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับท่องเที่ยวท่องเที่ยวรูปแบบที่ 1
เมื่ อ พั บ ชิ น้ งานเรี ย บร้ อยแล้ วทั ง้ ชิ น้ ก็ จ ะเกิ ด เป็ นรู ป ลั ก ษณ์ ใ หม่ ที่ เ กิ น กว่ า
จิ นตนาการไว้ ในตอนแรก จากนัน้ ประกอบ “หวยที่ ยัง ไม่ออกรางวัล ” ซ้ อนประกบไว้ ด้านหลัง
ชิ ้นงาน ก็จะเป็ นชิ ้นงานท่องเที่ยวรูปแบบที่ 1 ที่สมบูรณ์

ภาพที่ 58 ภาพเครื่ องประดับท่องเที่ยวรูปแบบที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ได้
ประกอบรางวัล
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เครื่ องบินรูปแบบที่ 2

ภาพที่ 59 ภาพเครื่ องประดับท่องเที่ยวรูปแบบที่ 2 และใบหวยที่ใช้ ประกอบก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 60 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับท่องเที่ยวรูปแบบที่ 2
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ภาพที่ 61 ภาพเครื่ องประดับท่องเที่ยวรูปแบบที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ได้
ประกอบรางวัล
รู ปแบบงานออกแบบเครื่ องประดับคอในภาพลักษณ์ ที่ 1 คือเครื่ องบิน ทัง้ สอง
แนวทางการพับมีจุดเริ่ มต้ นรู ปแบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เมื่อพับขึ ้นรู ปออกมาแล้ วนันจะมี
้
ลักษณะที่ต่างกัน การประกอบหวยที่ยังไม่ออกรางวัลกับชิน้ งานเครื่ องบิน พับหวยที่ยังไม่ออก
รางวัลเป็ นเครื่ องบินเล็ก ประกอบอยู่ด้านหลังของชิน้ งานเคื่องประดับ เมื่อเครื่ องประดับถูกจัด
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แสดงวางกับพืน้ เครื่ องประดับในภาพลักษณ์ เครื่ องบินจะทามุม กับพืน้ ในลักษณะการบินของ
เครื่ องบิน
5.2 ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา นาเสนอในรู ปแบบของส่วนประกอบของการศึกษา การประสบ
ความส าเร็ จ ทางการศึกษา นามาซึ่ง ความภาคภูมิ ใจและอนาคตที่ดี การออกแบบนาเสนอใน
ภาพลักษณ์ของ “หนังสือ”

ภาพที่ 62 วิธีการพับและการประกอบสาหรับทุนการศึกษา
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หนังสือรูปแบบที่ 1

ภาพที่ 63 ภาพเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 1และใบหวยที่ใช้ ประกอบก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 64 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 1
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ภาพที่ 65 ภาพเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 1เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ได้
ประกอบรางวัล
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หนังสือรูปแบบที่ 2

ภาพที่ 66 ภาพเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 2 และใบหวยที่ใช้ ประกอบก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 67 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 2
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ภาพที่ 68 ภาพเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ได้
ประกอบรางวัล
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ภาพที่ 69 ภาพเครื่ องประดับหนังสือรูปแบบที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ทงสองแนวทาง
ั้
รู ปแบบงานออกแบบเครื่ องประดับในภาพลักษณ์ ที่ 2 คือหนังสื อ ทัง้ สองแนว
ทางการพับ มี จุดเริ่ ม ต้ นรู ป แบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เมื่ อพับขึน้ รู ป ออกมาแล้ ว นัน้ จะมี
ลักษณะที่ตา่ งกัน การประกอบหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลกับชิ ้นงาน พับหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลเป็ นปก
หนังสือ เสียบประกอบอยู่ด้านหลังชิน้ งาน ปกหนังสือเปรี ยบเหมือนการปกป้อง คุ้มครอง ความ
ปรารถนาดีที่มีตอ่ บุคคลอื่น
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5.3 แต่ งงาน
ความสุขจากการแต่งงาน คือความปรารถนาที่จะมีความสุขร่วมกันของคนสอง
คน ก่อให้ เกิดครอบครัว การออกแบบนาเสนอในภาพลักษณ์ของ “แหวนเพชร” เพราะเป็ นสื่อแสดง
ถึงแหวนแต่งงาน การเริ่มต้ นครอบครัว

ภาพที่ 70 วิธีการพับและการประกอบแหวนเพชร
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แหวนเพชรรูปแบบที่ 1

ภาพที่ 71 ภาพเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 1ก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 72 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 1
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ภาพที่ 73 ภาพเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 1เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั
ไม่ได้ ประกอบรางวัล

ภาพที่ 74 ภาพเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 1เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั
ไม่ได้ ประกอบรางวัล
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แหวนเพชรรูปแบบที่ 2

ภาพที่ 75 ภาพเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 2 ก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 76 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 2
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ภาพที่ 77 ภาพเครื่ องประดับแหวนเพชรรูปแบบที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั
ไม่ได้ ประกอบรางวัล
รูปแบบงานออกแบบเครื่ องประดับในภาพลักษณ์ที่ 3 คือแหวนเพชร ทังสองแนว
้
ทางการพับ มี จุดเริ่ ม ต้ นรู ป แบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เมื่ อพับขึน้ รู ป ออกมาแล้ ว นัน้ จะมี
ลักษณะที่ตา่ งกัน การประกอบหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลกับชิ ้นงาน พับหวยที่ยงั ไม่ออกรางวัลเป็ น
เพชร ประกอบอยูด่ ้ านในชิ ้นงาน เสมือนอัญมณีที่มีคา่ ความหวังที่จะได้ เงินรางวัลมาใช้ ในการซื ้อ
เพชรเพื่อการแต่งงาน
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5.4 ที่อยู่อาศัย
ความสุขจากความหวังที่จ านาเงินรางวัลจากการถูกรางวัลไปใช้ ซือ้ ที่อยู่อาศัย
การวางรากฐานที่ ยั่ง ยื น ให้ กับ ครอบครั ว อัน ประกอบด้ ว ยบุค คลหลายคน ที่ อ ยู่อ าศัย ในการ
ออกแบบนี ้จึงนาเสนอผ่านภาพลักษณ์ของ “บ้ าน” ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะกับการสร้ างครอบครัว
ใหญ่ของคนไทย

ภาพที่ 78 วิธีการพับและการประกอบบ้ าน
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บ้ านรูปแบบที่ 1

ภาพที่ 79 ภาพเครื่ องประดับที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 1 ก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 80 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 1
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ภาพที่ 81 ภาพเครื่ องประดับที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั
ไม่ได้ ประกอบรางวัล
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บ้ านรูปแบบที่ 2

ภาพที่ 82 ภาพเครื่ องประดับที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 2 ก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 83 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 2
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ภาพที่ 84 ภาพเครื่ องประดับที่อยูอ่ าศัยรูปแบบที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั
ไม่ได้ ประกอบรางวัล
รู ป แบบงานออกแบบเครื่ อ งประดับ ในภาพลัก ษณ์ ที่ 4 คื อ บ้ า น ทัง้ สองแนว
ทางการพับ มี จุดเริ่ ม ต้ นรู ป แบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เมื่ อพับขึน้ รู ป ออกมาแล้ ว นัน้ จะมี
ลักษณะที่ตา่ งกัน มีรูปลักษณะเป็ นครึ่ งหนึ่งของบ้ านอย่างชัดเจน เมื่อกางออกเป็ น 180 องศาจะ
พบว่าเป็ นภาพร่ างที่สมบูรณ์ของบ้ าน แต่เมื่อลงมือพับชิ ้นงานแล้ วก็จะพบกับอีกรู ปลักษณ์หนึ่งที่
เกินจินตนาการ ประกอบกับในส่วนสุดท้ ายที่ประกอบหวยที่ยงั ไม่ประกาศรางวัล ที่ถูกพับเป็ นรู ป
บ้ าน แทรกเข้ า ไปอยูใ่ นชิ ้นงาน ทาให้ ชิ ้นงานถูกเติมเต็มความหวังเข้ าไปอย่างเต็มที่
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5.5 ซือ้ รถยนต์
ความสุขจากความหวังที่จานาเงินรางวัลจากการถูกรางวัลไปใช้ ซื ้อรถยนต์ เป็ น
การวางรากฐานเพื่อการลงทุนให้ กบั ชีวิตตนเองและให้ กบั ครอบครัว เพื่อใช้ ในการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ การออกแบบนี ้จึงนาเสนอผ่านภาพลักษณ์ของ “รถยนต์”

ภาพที่ 85 วิธีการพับและการประกอบรถยนต์
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รถยนต์รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 86 ภาพเครื่ องประดับรถยนต์รูปแบบที่ 1 ก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 87 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับรถยนต์รูปแบบที่ 1
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ภาพที่ 88 ภาพเครื่ องประดับรถยนต์รูปแบบที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ได้
ประกอบรางวัล
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รถยนต์รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 89 ภาพเครื่ องประดับรถยนต์รูปแบบที่ 2 ก่อนใช้ งาน

ภาพที่ 90 ภาพขณะพับขึ ้นรูปเครื่ องประดับรถยนต์รูปแบบที่ 2
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ภาพที่ 91 ภาพเครื่ องประดับรถยนต์รูปแบบที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ และประกอบกับชิ ้นหวยที่ยงั ไม่ได้
ประกอบรางวัล
รู ปแบบงานออกแบบเครื่ องประดับในภาพลักษณ์ ที่ 5 คือรถยนต์ ทัง้ สองแนว
ทางการพับ มี จุดเริ่ ม ต้ นรู ป แบบมาจากลักษณะเดียวกัน แต่เมื่ อพับขึน้ รู ป ออกมาแล้ ว นัน้ จะมี
ลักษณะที่ต่างกัน มีรูปลักษณะเป็ นครึ่ งหนึ่งของรถยนต์ เมื่อกางออกหมุนวนเป็ น 360 องศาจะ
พบว่าเป็ นภาพความสมบูรณ์รู ปแบบใหม่ที่คาดการณ์ไม่ได้ จากรูปฟอร์ มแรก ประกอบกับในส่วน
สุดท้ ายที่ประกอบหวยที่ยงั ไม่ประกาศรางวัล ที่ถกู พับเป็ นรูปกุญแจรถ ประกอบอยู่ตรงกลางของวง
ชิ ้นงานเพื่อใช้ เป็ นฟั งก์ชนั ของแหวน ทาให้ ชิ ้นงานถูกเติมเต็มความหวังเข้ ากับชิ ้นงานเครื่ องประดับ
อย่างสมบูรณ์

102

6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใช้ การออกแบบที่เรี ยบง่าย โดยได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก
ถุงนาโชค ที่ผ้ เู ลือกหยิบถุงจะไม่ร้ ูถึงสิ่งที่อยูด่ ้ านใน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดจินตนาการ รูปลักษณ์ของถุง
เป็ นลักษณะเรี ยบง่ายสามารถเข้ าถึงผู้คนทัว่ ไปได้ โดยง่าย และใช้ ลวดลายกราฟิ กจากใบเย็บหวย
ชุดมาใช้ ในชิ ้นงาน เพื่อให้ กระตุ้นถึงความหวัง และจินตนาการ ในถุงจะประกอบไปด้ วยชิ ้นงาน ใบ
หวย และวิธีการพับหวยเพื่อประกอบกับชิ ้นงาน

ภาพที่ 92 ลายกราฟิ กที่ใช้ บนบรรจุภณ
ั ฑ์
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ภาพที่ 93 บรรจุภณ
ั ฑ์

บทที่ 5
สรุปผลงานออกแบบ
1. ภาพถ่ ายงานจริง (Prototype) และการใช้ งาน (Usage)
1.1 ท่ องเที่ยว
รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 94 การสวมใส่เครื่ องประดับท่องเที่ยวแบบที่ 1
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รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 95 การสวมใส่เครื่ องประดับท่องเที่ยวแบบที่ 2
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1.2 ทุนการศึกษา
รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 96 การสวมใส่เครื่ องประดับทุนการศึกษาแบบที่ 1
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รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 97 การสวมใส่เครื่ องประดับทุนการศึกษาแบบที่ 2
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1.3 แต่ งงาน
รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 98 การสวมใส่เครื่ องประดับแต่งงานแบบที่ 1
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รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 99 การสวมใส่เครื่ องประดับแต่งงานแบบที่ 2
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1.4 ที่อยู่อาศัย
รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 100 การสวมใส่เครื่ องประดับที่อยู่อาศัยแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 101 การสวมใส่เครื่ องประดับที่อยู่อาศัยแบบที่ 2
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1.5 รถยนต์
รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 102 การสวมใส่เครื่ องประดับรถยนต์แบบที่ 1
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รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 103 การสวมใส่เครื่ องประดับรถยนต์แบบที่ 2
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2. สรุปผลงานออกแบบ
“หวย” คือวัสดุที่ใช้ ในผลงาน ซึ่งเป็ นวัสดุที่มีทงั ้ “มูลค่า”และ”คุณค่า” ทัง้ สองนัน้ มี
ความหมายที่เกิดขึ ้นแตกต่างกัน คือ
“มูลค่า” ของชิ ้นงานเครื่ องประดับจะมีความคงที่ คือเป็ นมูลค่าที่มีมากที่สดุ คือรางวัล
ที่ 1 รางวัลสูงสุดตังแต่
้ ต้น และไล่ลาดับตามรางวัลเรี ยงตามลงมา ซึ่งรางวัลที่สงู ที่สดุ มีมลู ค่า หนึ่ง
ใบคือ สองล้ านบาท (หนึ่งคูส่ ี่ล้านบาท) คือผู้ใช้ งานจะจินตนาการถึงมูลค่าสูงสุด ของรางวัล ไม่ว่า
ช่วงเวลาจะลดลงเข้ าใกล้ ช่วงเวลาประกาศรางวัลเพี ยงใด มูลค่าของหวยก็ยังคงมี เท่าเดิม คือ
เท่ากับมูลค่าสูงสุดของรางวัลนัน่ เอง
“คุณ ค่า ” ของงานเครื่ อ งประดับ จะมี คุณ ค่า มากขึน้ เรื่ อ ยๆ แปรผกผัน กัน กับ ช่ว ง
ระยะเวลาที่ลดลงเรื่ อยๆ กล่าวคือ เมื่อใกล้ ถึงเวลาหวยใกล้ จะประกาศรางวัล ความรู้สึกต่อชิ ้นงาน
จะยิ่งกระตุ้นให้ มีคณ
ุ ค่ามากยิ่งขึ ้น คือมีการผสานความรู้ สึกตื่นเต้ นและความคาดหวังที่เพิ่มมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ คุณค่าในที่นี ้คือคุณค่าทางจิตใจที่เกิดจากการรอคอยเพื่อให้ ได้ มาเพื่อผลที่คาดหวัง และ
คุณค่าที่เกิดจากการที่ได้ ลงมือสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตนเอง
จากการพัฒ นาแบบปรั บ ปรุ ง ครั ง้ ที่ 1 และครั ง้ ที่ 2 ได้ ส รุ ป รู ป แบบของชิ น้ งาน
เครื่ อ งประดับ ให้ คื อ มี ก ารใช้ ง านที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการก่ อให้ เ กิ ด ชิ น้ งาน และมี ก ารสร้ าง
จินตนาการโดยผู้ใช้ งานเอง ใช้ วสั ดุหลักคือใบหวยที่ไม่ถกู รางวัลมาเป็ นวัสดุที่เสี ยดสี และสะท้ อน
ให้ เห็นถึงความผิดหวัง รูปแบบของชิ ้นงาน จะปรากฏในลักษณะของก่อนใช้ งาน, ขณะสร้ างชิ ้นงาน
ด้ วยผู้ใช้ งานเอง, ขณะใช้ งาน, และหลังจากการประกาศรางวัล โดยในแต่ละช่วงเวลา สามารถ
วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ ้นได้ ดงั ต่อไปนี ้
ก่อนใช้ งานเครื่ องประดับ จะนาเสนอผ่านรู ป ลักษณ์ที่มีความเข้ าใจง่ายของสิ่งของที่
คนปรารถนาตามที่โครงการออกแบบได้ เลือกมานาเสนอคือ ที่อยู่อาศัย, ทุนการศึกษา, ท่องเที่ยว,
ซื ้อรถยนต์, แต่งงานเพื่อต้ องการกระตุ้นความอยากมี อยากได้ ในวัตถุนิยมเหล่านัน้ เมื่อผู้ใช้ งาน
เห็นชิ ้นงานในครัง้ แรกจะคิดถึงตามสิ่งที่เ ห็นก่อนทันที เช่น เห็นว่าชิ ้นงานคือบ้ าน รถยนต์ แหวน
เพชร เป็ นต้ น
ขณะสร้ างชิ ้นงานด้ วยผู้ใช้ งานเอง จะเกิดการใช้ เวลาอยู่กบั ตนเอง การใช้ เวลาอย่างมี
คุณค่าในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยตนเอง ทาให้ ตระหนักรับรู้ ถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอย ทาให้
การรอคยนันมี
้ คณ
ุ ค่า การพึง่ พาตนเองเพื่อให้ ได้ มาเพื่อความสาเร็จ นอกจากนี ้ในช่วงเวลานี ้ยังเป็ น
ช่วงเวลาที่ทาให้ เกิดการกระตุ้นจินตนาการที่จะเกิดขึ ้น กับรู ปลักษณ์ใหม่ที่กาลังจะเกิดจากการ
สร้ างสรรค์งานด้ วยตนเองอีกด้ วย กล่าวคือขณะที่พบั ชิ ้นงานขึ ้นมานัน้ รูปแบบของงานจะเป็ นงาน
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3 มิติที่มีลกั ษณะแตกต่างจากรูปลักษณ์ 2 มิติตงต้
ั ้ น ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดจินตนาการ ความคาดหวัง
ต่อผลลัพท์สดุ ท้ ายของรูปแบบงานที่จะเกิดขึ ้น
ขณะใช้ งานเครื่ องประดับ เป็ นช่วงที่อยู่ในห้ วงเวลาของความคาดหวัง อย่างชัดเจน
ที่สุด เพราะเป็ นช่วงเวลาภายในระยะเวลา 15 วัน ที่ได้ สวมใส่เครื่ องประดับที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ
กล่าวคือ การสวมใส่ใบหวยที่มีมลู ค่าเงินรางวัลของหวยเป็ นจานวนมาก อาจเทียบมูลค่าได้ เท่ากับ
บ้ า น หรื อ รถยนต์ ตามแต่ ที่ ผ้ ู สวมใส่ จ ะคาดหวัง ไว้ ซึ่ ง ช่ ว งเวลานี น้ ับ ได้ ว่ า เป็ นช่ ว งเวลาที่
เครื่ องประดับมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ และมีมลู ค่ามากที่สดุ
หลังจากการประกาศรางวัล เครื่ องประดับจะมีค่าต่อไปหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กับช่วงเวลานี ้
กล่าวคือ หากหวยถูกรางวัล ก็จะเกิดความสมหวัง เครื่ องประดับก็จะมีคา่ ราคาเท่ากับเงินรางวัลที่
ได้ รับ แต่หากว่าหวยไม่ถกู รางวัลแล้ วนัน่ เครื่ องประดับก็จะกลายเป็ นกระดาษแผ่นหนึ่ง ที่จะคงไว้
ซึง่ โครงร่างของวัสดุซงึ่ มีวสั ดุคือ “เงิน” เป็ นวัสดุที่มีคา่ มากที่สดุ เพื่อคอยย ้าเตือนถึงความผิดหวังใน
การเสี่ยงโชคนี ้ ซึง่ เป็ นการสะท้ อนสภาพสังคมให้ เห็นถึงความผิดหวังที่ย่อมมีมากกว่าความสมหวัง
ในการเสี่ยงโชคนี ้
จากช่วงเวลาดังกล่าวทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ งานนัน้ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเครื่ องประดับเกิด
การคิด วิเ คราะห์ ถึงความเป็ นจริ งในชี วิตที่ จะเกิ ดขึน้ คือการลงมื อกระทาสิ่ง ต่างๆด้ วยตนเอง
เพื่อให้ ได้ ได้ มาซึ่งผลลัพธ์ ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องรอการเสี่ยงโชค หรื อรอโชคชะตา โดยออกแบบ
โดยทาให้ คนสามารถตระหนักรู้ ได้ ด้วยตนเอง ผ่านการออกแบบเครื่ องประดับ โดยใช้ หวยเป็ นสื่อ
แทนค่าของแนวความคิด เพื่อแสดงถึงคุณค่าทางด้ านจิตใจ การรอคอย จินตนาการและ ซึ่งหวย
สามารถแทนค่าวัสดุที่มีคณ
ุ ค่าทางด้ านจิตใจได้ เป็ นอย่างดี
ผลงานที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นการสะท้ อนและเสียดสีสงั คมในเรื่ องของการซื ้อหวย คือทาให้
คนตระหนักคิดได้ จากการเห็นผลงาน ถึงผลสุดท้ ายของการซื ้อหวย ลดกิเลสที่จะเกิดขึ ้นจากการ
หวังรวยโดยไม่ได้ ลงมือลงแรงกระทาการใดๆหวังเพียงโชคชะตาว่าจะทาให้ รวยทางลัดขึ ้นมาได้
สื่อสารผ่านทางใบหวยที่เป็ นส่วนประกอบในชิ ้นงาน ที่ถูกตัดเป็ นจานวนมากซึ่งล้ วนเป็ นใบหวยที่
ไม่ถกู รางวัลมาแล้ วทังสิ
้ ้น จนผลงานถูกใช้ งานครบกาหนดวันถึงวันประกาศรางวัล เมื่อใบหวยที่ยงั
ไม่ประกาศรางวัลเพียงใบเดียวที่เป็ นส่วนประกอบอยู่ในชิน้ งานถูกประกาศรางวัล และ “ไม่ถูก
รางวัล” ผลที่เกิดขึ ้นคือจากกระดาษหวยที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจและมีมลู ค่าอยู่ที่สี่ล้านบาท กลายเป็ น
เพียงเศษกระดาษเช่นเดียวกับหวยใบอื่นๆที่ไม่ถกู รางวัลที่เป็ นส่วนประกอบของชิ ้นงาน ก็น่าจะทา
ให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดการคิดและลดกิเลสในการอยากรวยทางลัดไปได้ บ้าง
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3. ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
จากการนาเสนอผลงานการออกแบบสู่คณะกรรมการ มีข้อแนะนาในเรื่ องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจเลือกข้ อมูลจากแบบสอบถามเพื่อมาใช้ ในการออกแบบควรมี
ระบบและขันตอนในการเลื
้
อกข้ อมูล การเลือกแนวทางการออกแบบเพื่อนามาสร้ างสรรค์ผลงานใน
ขันสุ
้ ดท้ าย น่าจะมีการเลือกผลงานที่เป็ นอีกแนวทางมากกว่าเพราะมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ
ในการนาเสนอผลงานที่แตกต่างไปจากงานเครื่ องประดับประเภทอื่นๆ
4. ข้ อเสนอแนะของนักศึกษา
1. การนาเสนอแนวความคิดควรอธิ บายให้ กระชับและเข้ าใจถึงจุดเด่นของงานให้
มากกว่านี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและความน่าสนใจ
2. เนื่องด้ วยชิน้ งานมีวัสดุหลักเป็ นกระดาษ จึงควรทาโครงสร้ างให้ แข็งแรงเพื่อให้
ชิ ้นงานคงรูปอยูไ่ ด้ ด้วยดีโดยไม่เสียหาย และการประกอบ “หวยที่ยงั ไม่ได้ ออกรางวัล” ไปในชิ ้นงาน
ควรมีความโดดเด่นและชัดเจนกว่านี ้
3. ในการทางานต้ นแบบจริงนัน้ ต้ องใช้ ทกั ษะอย่างมาก จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาฝี มือของ
ตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ด้านการออกแบบ อีกทังในการท
้
างานต้ นแบบจริ งนัน้ จะมี
ความผิดพลาดและอุบตั เิ หตุเกิดขึ ้นเสมอ ดังนันควรวางแผนงานและมี
้
ระเบียบต่อตารางงาน จึงจะ
ทาให้ งาน สาเร็จได้ ด้วยดี
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จากการสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครัง้ นี ้ ได้ นาผลงานไปจัดแสดงเป็ นส่วนหนึ่ง
ของงาน Conference Program The 5th International Gem and Jewelry Conference จัดโดย
GIT จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม The Zign Hotel, พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 104 แสดงโปสเตอร์ ที่ใช้ จดั แสดง
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ภาพที่ 105 แสดงบรรยากาศงานสัมมนา
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
e-mail :
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2555

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั
ประวัติการแสดงผลงาน
พ.ศ. 2554

พ.ศ.2554

นางสาวศริ ณญา ประเสริฐสรรค์
179/10 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตาบลหน้ าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
sarinsarinya@hitmail.com
ผู้ชว่ ยหอศิลป์ ATTA Gallery, กรุงเทพ
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จบการศึกษาปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม
กลุม่ วิชาการออกแบบ คณะ สถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่ องประดับ ภาควิชาออกแบบเครื่ องประดับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Graphic Designer บริษัท CPF IT Center, กรุงเทพ
Creative Designer บริษัท Delight Solution Design
Studio, กรุงเทพ
ผู้ชว่ ยหอศิลป์ ATTA Gallery, กรุงเทพ
แสดงผลงานในนิทรรศการ “Graduated Show 2011”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ได้ รับเลือกจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ จัดโดย Thai
Creative and Design Center (TCDC)
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พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ได้ รับเลือกจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ งาน “Bangkok
Gems 2011” กรุงเทพ
จัดแสดงผลงาน “Feel Relieve” ในงาน “Bangkok
Gems 2013” กรุงเทพ
จัดแสดงผลงาน “Feel Relieve” ในงาน “Bangkok
International Flower Show 2013” โรงแรม Swissotel
Nai Lert Park กรุงเทพ
จัดแสดงผลงาน “Melt Me” นิทรรศการ “Stay adorn,
stop amnesty bill” จัดโดยภาควิชามัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ” ระดับปริญญาโท (ร่วม
แสดง) งาน Conference Program The 5th
International Gem and Jewelry Conference จัดโดย
GIT จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ
โรงแรม The Zign Hotel, พัทยา จังหวัดชลบุรี
ร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Mourning Jewelry
จัดโดย ATTA Gallery, กรุงเทพ

