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วรี ว รรณ แก ว กาญจนดิ ษ ฐ : เครื่ อ งประดั บ แนวทดลองเพื่ อ เสริ ม ความงามให กั บ
ผิวพรรณของผูสวมใส. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ. 78 หนา.
ผิวพรรณที่ขาวใสเปนผิวพรรณในอุดมคติที่ปรารถณาของคนสวนใหญในสังคม จนเกิด
เปนความเชื่อและคานิยมของการมีผิวพรรณที่ขาวกระจาง สะดุดตา เพื่อเปนการยอมรับทั้งจาก
ตัวเองและสังคม จึงมีการพัฒนาและสรรหากรรมวิธีเพื่อความงาม ความขาวขึ้นมามากมาย อยาง
การใชสารสังเคราะหที่นํามาใชเพื่อปรับสีผิว อยาง กลูตาไธโอน ที่เปนที่นิยมอยูในขณะนี้ แตการ
ใชกลูตาไธโอนนั้นมีความเสี่ยงตอสุขภาพและเปนอันตรายตอชีวิต หากไดรับเปนเวลานานและใช
ไมถูกวิธี และดวยในปจจุบันที่กระแสความนิยม เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ผานระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีในการติดตอ ทําใหไดรับขอมูลไดงายและตลอดเวลา สงผลใหเกิดการโนมเอียงและขาด
การพิจารณาถึงขอมูลอยางถี่ถวน ทําใหหลงไปกับความตองการและคานิยมความงามไปโดยไม
รูตัว ทําใหหลงลืมความปลอดภัยและขาดการหาขอมูลที่ครบถวนกอนการตัดสินใจ
ดวยเหตุนี้จึงเปนตนเหตุแหงความจูงใจใหผูวิจัยทําการศึกษาและสรางสรรคผลงาน
เครื่องประดับแนวทดลอง เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย ที่
อาจรายแรงจนถึงชีวิตไดและเปนการเสริมความขาวกระจางใหกับผิวพรรณขณะสวมใส ทั้งยังเปน
การทดลองขยายขอบเขตและพัฒนาความเปนไปไดของเครื่องประดับ โดยรวมองคความรูในดาน
กายภาพของวัสดุและองคประกอบศิลปเขาไวดวยกัน ผานกระบวนการวิเคราะหการออกแบบและ
การผลิต ดวยเทคนิคที่เหมาะสมผานการสํารวจทั้งหมด คือ การหลอดวยซิลิโคน ซึ่งมีสวนผสม
ของกลูตาไธโอนอันเปนสารที่ใชเพื่อความขาว แตนํามาเปลี่ยนวิธีการใชใหม เกิดเปนเครื่องประดับ
รวมสมัยที่สะทอนแงมุมของความพอดีและพอใจในความงามของตน โดยนําเสนอผานแนวคิด
“การสรางสรรคดวยการทะลาย” โดยกระบวนการวิเคราะหและขั้นตอนการสํารวจนํามาซึ่งผลงาน
เครื่องประดับแนวทดลองเพื่อเสริมความงามที่เปนนามธรรมใหสามารถจับตองไดในเชิงสัญญะซึ่ง
เกิดเปนผลลัพธทางกายภาพใหกับผูสวมใสไดอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด
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An ideal of Brightness skin is a goal of physical beauty which set from the
social become a faith and a value to get a trail to do something more about beauty for
acceptation and respectation. And that cause many new technologies for a Brighter
skin, the lastest technology is Glutathaione which is now the most famous supplement
and also the most dangerous effecting by using long term and getting over dose.
A factor that is now intense a living is Media and Social Network that make
people able to get a news or conect to each other anytime by smartphone, tablet.
By getting a news or an advertistment easily that drop a consideration and also make us
lack of revise an essential details which cause a mistake to get a rick to life.
All thats are the motivation on this research of The Experimental Ornament of
Brightness which object to reduce a rick of Glutathione by using to adjust a skin. The
best suitable technic to produce an ornament is a Silicone Casting which mixed by
Glutathione, for creating a new way of material and also a new direction of ornament
through a concept, Creation by Destruction.
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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพ นธฉ บับ นี้จัก สามารถสํา เร็จ ลุลว งไปไดดว ยดี เพราะดว ยคํา แนะนํา และ
ความชวยเหลือจากทานอาจารยที่ปรึกษาที่เคารพ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ
อาจารยรสชง ศรีลิโก และอาจารยภูษิต รัตนภานพ ขอขอบพระคุณสําหรับคําปรึกษาและคําชี้แนะ
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้ และทําใหวิทยานิพนธฉบันนี้สําเร็จไปไดดวยดี รวมทั้ง
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ทุ ก ท า น ในภาควิช าการออกแบบเครื่ องประดับ คณะมั ณ ฑนศิล ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหคําแนะนําพรอมขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย และยังสามารถนํามา
ปรับใชใหเกิดประโยชนตอตัวเองและสังคมได ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานเปนอยางสูงไว
ณ ที่นี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ รุนที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจชวยสนับสนุนและแนะนําใหคําปรึกษา ที่ชวยให
วิทยานิพนธฉบับสําเร็จได ขอขอบคุณในน้ําใจที่หยิบยื่นใหตลอดมา
และสุ ด ท า ยนี้ วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ ไ ม อ าจสํ า เร็ จ ได หากขาดกํ า ลั ง ใจสํ า คั ญ คื อ
ครอบครัวแกวกาญจนดิษฐของขาพเจา ทั้ง บิดา มารดา พี่ชายและพี่สาวของขาพเจา ที่คอยดูแล
และสนับสนุนในสิ่งที่ขาพเจารักมาโดยตลอดและใหกําลังใจ รวมถึงคําแนะนําปรึกษาที่ดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณจากใจ
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