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ช่วยผ่อนคลายได้

จ
บทค ัดย่ อภาษาอ ังก ฤษ

57157306 : Major JEWELRY DESIGN
Keyword : Stress, Relaxation, Jewelry design project to soothe the soul

MISS THANITA THEPNOO : JEWELRY DESIGN PROJECT TO SOOTHE THE
SOUL THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. PATHAMAPHURN
PRAPHITPHONGWAHIT
Stress is one of factors giving negative effects to our body directly. When stress is accumulated,
it will become the cause of several health problems, for example, insomnia and headache. As a result, the
researcher had an idea to deal with stress by creating jewelry for consoling by providing more relaxation through
touching, relaxation through meditation, relaxation through breathing, and sleeping, cooperated with the use of
blue color tone in jewelry design leading to relaxation.
Stress is a condition of feeling, thought, or emotion caused by pressure that can happen with
everyone in daily life. As a result, the researcher had an idea to design jewelry by dividing it into 2 parts as
follows. Part 1 was daily life jewelry whereas the touch of this kind of jewelry caused wearers to feel relaxed. To
find touching, transition theory was applied whereas existing experiences or regular behaviors were required for
indicating which type of touching gave relaxation. Therefore, touching finding was specific indication of personal
preference. The kind of touching causing the researcher to feel relaxed was skin touching and long pillow’s gimp
touching. After touching these things, the researcher felt relaxed and happy therefore the research applied gimp
in this design by using various stitching techniques for orderliness and delicacy of surface and major materials of
both parts of jewelry.
Part 2 was night wear jewelry acting as the center of meditation enabling wearers to sense
movement when they were breathing. Consequently, they could make meditation with relaxation. The experiment
was conducted by finding the position of movement when breathing as the position of jewelry. Subsequently, the
experiment for finding shapes and mass that were enclosed with the body of the researcher and weight affecting
to pressure was conducted. Consequently, wearers could control their breathes by raising their jewelry slowly
leading to meditation.
The results revealed that those 2 parts of jewelry could help to console wearers from stress. After
using Part 1 of jewelry, daily life jewelry, it could lead the feeling to relaxation while touching it whereas Part 2
of jewelry, nigh wear jewelry, could improve breathing leading to meditation without thinking anything that may
cause accumulated stress before sleeping. As a result, this jewelry design could help to relax wearers.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่ในสังคมเมืองต้องดาเนิ นชีวิตอย่างเร่ งรี บ วุน่ วาย มีการแข่งขันกันสู ง
ตั้งเป้ าหมายไว้สูง มุ่งแสวงหาความสุ ขความสบายทางกายเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดวิกฤติปัญหาสังคม
มากมายส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะเครี ย ดวิ ต กกัง วลขึ้ น ในจิ ต ใจ
ความเครี ยดมีท้ งั ผลดีและผลเสี ยเป็ นอาการที่เกิ ดขึ้นได้ในคนปกติทวั่ ไป แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถ
บริ หารจัดการความเครี ยด ความวิตกกังวลต่างๆ ได้ เมื่อร่ างกายของเราตึงเครี ยดกังวลอย่างหนัก ทา
ให้ร่างกายไม่ได้รับการผ่อนคลายและพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ส่ งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับแย่ลง
ซึ่ งผลเสี ยไม่ได้เกิดขึ้นกับร่ างกายเท่านั้น แต่ยงั กระทบไปถึงจิตใจและจิตวิญญาณของเราด้วย(ฟอน
ตานา เดวิด , 2554: 6) วิธี ก ารลดความเครี ย ดอย่า งหนึ่ งคื อการผ่อนคลาย การผ่อนคลายไม่ได้มี
ความหมายแค่การผ่อนคลายร่ างกาย แต่ยงั หมายถึ งการทาจิตใจให้ผ่อนคลายด้วย การปลดปล่อย
ความตึงเครี ยดทั้งร่ างกายและจิตใจออกไปจนหมด คือการผ่อนคลายด้วยการทาสมาธิ สามารถช่วย
ฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจของเรา ทาให้ ละ ความคิดที่ก่อให้เกิดความเครี ยดวิตกกังวลกับเรื่ องต่างๆ ซึ่ ง
สมาธิ เป็ นศาสตร์ ทางศาสนาเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั วิจยั ทางการแพทย์ นักวิชาการสุ ขภาพทัว่ โลก ให้
การยอมรับในเชิ งวิทยาการ ทั้งด้านปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด วิถีชีวิต เป็ นวัฒนธรรมในการนามา
พัฒนาตนเองแบบองค์รวม เพื่อการสร้างความสุ ขสงบที่แท้จริ งในชีวิต(สมพร กันดรดุษฏี-เตรี ยมชัย
ศรี , 2554: 2) การทาสมาธิ มีหลายรู ปแบบ แต่การปฏิบตั ิสมาธิ ดว้ ยการหายใจเป็ นการปฏิบตั ิสมาธิ นิ่ง
เพื่อการผ่อนคลาย เป็ นเทคนิคการปฏิบตั ิสมาธิ ที่สามารถทาได้ง่ายที่สุดได้ผลเร็ วที่สุด เป็ นเรื่ องของ
การรู ้ตวั ทุกๆ ครั้งของการหายใจ ช่วยลดความตึงเครี ยด ความกังวล ความวุน่ วาย การปฏิบตั ิสมาธิ
ด้วยการหายใจเป็ นการเตรี ยมพร้ อมก่อนนอน ทาให้การนอนหลับได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ ไม่มีเรื่ อง
ต่างๆ มารบกวน ผูว้ ิจยั ไม่สามารถควบคุ มเหตุการณ์ ที่จะก่ อให้ความเครี ยดได้ แต่สามารถปลอบ
ประโลมจิตใจที่ได้รั บผลกระทบจากความเครี ยดได้ โดยให้เครื่ องประดับมีบริ บทในการเยียวยา
ปลอบประโลมจิตใจให้ผอ่ นคลาย โดยได้ทาการศึกษาเครื่ องประดับที่ช่วยทาให้รับรู ้ถึงการหายใจ
ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เป็ นตัวช่วยในการทาสมาธิ แบบหายใจ จะทาให้จิตใจจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้า
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ลมหายใจออก รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์หาสัมผัสของเครื่ องประดับที่ส่งผลต่อการผ่อนคลายผ่าน
ร่ างกายไปยังจิตใจ
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาโครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิ ตใจขึ้ นมา เพื่อเป็ น
เครื่ องประดับที่ใช้รับมือและจัดการกับความเครี ยด ซึ่ งมีหลักการทาสมาธิ ดว้ ยเทคนิ คการหายใจ
โดยมีการวิเคราะห์หาตาแหน่ งที่ส่งผลต่อการทาสมาธิ ดว้ ยเทคนิ คการหายใจ และสัมผัสที่ให้การ
รั บ รู ้ ถึ ง การผ่อนคลายมาเป็ นแนวทางในการออกแบบ เพื่ อให้เครื่ องประดับ เป็ นตัวช่ วยปลอบ
ประโลมจิตใจจากความเครี ยด ความกังวล โดยเครื่ องประดับจะช่ วยทาให้รับรู ้ ถึงการหายใจได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงทาให้จิตใจจดจ่ออยู่กบั ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ละ ความคิดจากเรื่ องตึ ง
เครี ยด ความกังวล ความวุ่นวายหมดไป พร้ อมทั้งให้สัมผัสที่ผ่อนคลายเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการ
นอนหลับพักผ่อน โดยจะใช้เครื่ องประดับก่อนนอนในวันที่ตึงเครี ยด จิตใจวุน่ วาย เป็ นเวลา 10–30
นาที เพื่ อ การสร้ า งสมาธิ ไ ม่ ท าให้ นึ ก ถึ ง เรื่ องต่ า งๆ เมื่ อ ใดที่ ต้ อ งการความผ่ อ นคลายจาก
เครื่ องประดับ ก็ เพี ย งนามื อมาสัม ผัส สัม ผัสเครื่ องประดับ ก็ จะได้รับ ความรู ้ สึ ก ที่ ผ่อนคลายจาก
เครื่ องประดับ
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
ต้องการสร้ างสรรค์เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิ ตใจจากความเครี ยดให้เกิ ดความ
ผ่อนคลาย โดยใช้หลักการการทาสมาธิ และสัมผัสที่ผอ่ นคลายมาออกแบบเครื่ องประดับ
3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ ความเครี ยด ความวิตกกังวล
3.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การผ่อนคลาย พักผ่อน การทาสมาธิ
3.3 ศึกษาพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลต่อความผ่อนคลาย
3.4 ศึกษาตาแหน่งของเครื่ องประดับที่สามารถส่ งผลต่อการปลอบประโลมจิตใจ
3.5 ศึกษาสมบัติของวัสดุที่จะนามาออกแบบสร้างสรรค์เครื่ องประดับ
4. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
4.1 ศึ ก ษาข้อมู ล ทัว่ ไปเกี่ ย วกับ ความเครี ย ด ความวิตกกัง วล โดยทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความเครี ยด ความวิตกกังวล
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4.2 ศึ ก ษาข้อมู ล เกี่ ย วกับ การผ่อนคลาย พัก ผ่อน การท าสมาธิ โดยศึ ก ษาจากงานวิ จ ัย
บทความวิชาการทางการแพทย์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิตนให้ผอ่ นคลาย แล้วจึงนามาคัดเลือกหลักการที่
สามารถนามาใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับ
4.3 ศึกษาพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลต่อความผ่อนคลาย โดยทาการสังเกตพฤติกรรมของ
ตนเองหาพฤติ กรรมที่ สามารถทาให้เกิ ดความผ่อนคลายเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบ
เครื่ องประดับ
4.4 ศึ กษาตาแหน่ งของเครื่ องประดับที่ ส ามารถส่ งผลต่ อการปลอบประโลมจิ ตใจ โดย
วิเคราะห์ตาแหน่งของเครื่ องประดับให้มีความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับการทาสมาธิ ดว้ ยการหายใจ
4.5 ศึกษาสมบัติของวัสดุที่จะนามาออกแบบสร้างสรรค์เครื่ องประดับ โดยทาการทดลอง
วัสดุที่จะนามาสร้างสรรค์ผลงาน และทดลองการสัมผัสที่นาไปสู่ การปลอบประโลมจิตใจ
4.6 นาข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์เพื่ อหาแนวทางในการออกแบบ และทาการออกแบบ
สร้างสรรค์โดยร่ างต้นแบบ
4.7 สร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับโดยทาต้นแบบ 3 มิติ (Model) และผลิตชิ้นงานจริ ง
5. แผนการดาเนินงานและระยะเวลา
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
5.1 ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมและบทวิจยั
5.2 นาข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์
5.3 ทดลองปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการทาสมาธิ
5.4 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ
5.5 ทดลองวัสดุ พัฒนาแบบร่ าง
5.6 ผลิตชิ้นงานจริ ง

ระยะเวลา
มกราคม 2560-มีนาคม 2560
เมษายน 2560-มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิ งหาคม 2560-ธันวาคม 2560
มกราคม 2561- เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ได้ผ ลงานเครื่ องประดับ ที่ สามารถสร้ า งความผ่อนคลายได้ โดยการท าสมาธิ ทาให้ ละ
ความคิดที่ก่อให้เกิดความเครี ยดพร้อมทั้งเมื่อสัมผัสเครื่ องประดับจะเกิดความรู ้สึกที่ผอ่ นคลาย

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับ ความเครียด ความวิตกกังวล
1.1 ความเครียด ความวิตกกังวล
ความเครี ย ดเป็ นสิ่ ง เร้ า ที่ ท าให้ ร่ า งกายรั บ รู ้ และเกิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ มี ผ ลต่ อ จิ ตใจ
อารมณ์ ร่ า งกาย สามารถเกิ ดได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ซึ่ ง ความเครี ย ดนั้นก็ ถื อว่า เป็ นระบบเตื อนภัย ใน
ร่ า งกาย (ยรรยง อิ่ ม สุ ว รรณ, ม.ป.ป) ที่ ท าให้ เ ราตื่ น ตัว มี ค วามพร้ อ ม ส าหรั บ บางคนมี ก าร
เตรี ยมพร้อมมากเกินไปจนทาให้เกิดความเครี ยดวิตกกังวล แต่บางคนก็มีความเตรี ยมพร้อมน้อยไป
จนทาให้ขาดความกระตือรื อร้น ความเครี ยดจึงมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย รวมทั้งขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกาย
จิตใจ และสภาพสังคมที่ตอ้ งเผชิญของแต่ละบุคคล ผูค้ นที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่วนุ่ วาย รี บเร่ ง มีการ
แข่งขันกันสู ง บ้างก็แข่งขันในการทามาหากิ นกับผูอ้ ื่น บ้างก็แข่งขันกับตัวเอง ตั้งเป้ าหมายไว้สูง
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่บีบคั้นสภาพแวดล้อมที่เร่ งรัดจึงทาให้ชีวิตคนในสังคมเมืองต้องรับมือ
กับความเครี ยด (กัลยา สุ วรรณแสง, 2542: 26) หลายรู ปแบบ ทางการแพทย์ได้แบ่งความเครี ยดเป็ น
2 ประเภทดังนี้
1.1.1 ความเครียดเฉียบพลัน คือความเครี ยดที่เกิดขึ้นทันที ร่ างกายตอบสนองต่อ
ความเครี ยดนั้นทันที และเมื่อความเครี ยดหายไปร่ างกายก็จะกลับสู่ สภาวะปกติเหมือนเดิม ตัวอย่าง
ความเครี ยดเฉี ยบพลัน ได้แก่ เสี ยง อากาศเย็นหรื อร้อน ชุมชนที่มีคนมากๆ ความกลัว ตกใจ หิวข้าว
อันตราย จากการวิเคราะห์ความเครี ยดแบบเฉี ยบพลันมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันเป็ นช่วงเวลาที่เรา
ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆ และทากิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย
1.1.2 ความเครี ยดเรื้ อ รั ง เป็ นความเครี ย ดที่ เกิ ดขึ้ นทุ ก วัน ร่ า งกายไม่ ส ามารถ
ตอบสนอง หรื อแสดงออกต่อความเครี ยดนั้นในทันทีแล้วหายไป แต่เมื่อนานวันเข้าความเครี ยดนั้น
ก็จะสะสมมากขึ้นเรื่ อยๆ จนเป็ นความเครี ยดเรื้ องรัง ตัวอย่างความเครี ยดเรื้ อรัง ได้แก่ ความเครี ยดที่
ทางาน ความเครี ยดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเครี ยดของการอดทนอดกลั้นต่อสิ่ ง
ไม่พึงประสงค์ จากการวิเคราะห์ความเครี ยดแบบเรื้ อรังเป็ นความเครี ยดที่สะสมในจิตใจ เราไม่ได้
ระบายออกมา มักจะเก็บความเครี ยดมาคิดตอนอยูค่ นเดียว หรื อก่อนนอนในช่วงเวลากลางคืน จึงทา
ให้ความเครี ยดแบบเรื้ อรังส่ งผลต่อการนอนหลับ
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1.2 ผลของความเครียด
ความเครี ยดจะมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย แต่ถา้ มีความเครี ยดมากเกินไปส่ งผลให้ร่างกาย
ไม่ได้รับการผ่อนคลาย ทาให้นาไปสู่ อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางกาย เช่น มีอาการปวดหัวจากปวด
ศีรษะไมเกรน มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับหรื อหลับไม่สนิ ท หายใจไม่เต็มอิ่ม ค่อนข้างถี่และ
ตื้น ต้องถอนหายใจบ่อยๆ คนที่กาลังตึงเครี ยดอยูพ่ บว่าส่ วนใหญ่จะหายใจแบบนี้ รู ้สึกว่ามีอะไรมา
จุกที่คอหรื อลิ้นปี่ ทาให้หายใจได้ไม่เต็มที่ เมื่อร่ างกายมีความเครี ยดเกิดขึ้นจะปล่อยฮอร์ โมนสาคัญ 2
ตัว คือ “ คอร์ ติซอล และ แอดีนาลีน ” เราเรี ยกรวมว่า “ฮอร์ โมนความเครี ยด” ซึ่ งหลัง่ ออกจากต่อม
หมวกไตสองข้า ง ฮอร์ โมนความเครี ย ดนี้ มี พ ลัง งานมากพร้ อมที่ จะให้ร่า งกายกระท าการใหญ่
(ยรรยง อิ่มสุ วรรณ, ม.ป.ป) ซึ่ งบางครั้งไม่รู้ตวั เช่ น การวิ่งหนี อนั ตราย การยกของหนี ไฟ เมื่อได้
กระทาแล้วฮอร์ โมนนั้นจะถู กใช้ไป ความกดดันความเครี ยดก็จะหายไป ฮอร์ โมนนี้ จะเพิ่ม ระดับ
น้ าตาลในเลือด และไขมันไตรกรี เซอไรด์ จึงส่ งผลกระทบต่อร่ างกาย
1.2.1 ด้ านร่ างกาย ความเครี ยดจะไปกระตุน้ ระบบประสาททาให้เกิ ดอาการหน้า
มืดเป็ นลม ความดันโลหิ ตสู ง เมื่ออยูใ่ นภาวะความเครี ยดเป็ นเวลานานทาให้การทางานของระบบ
ฮอร์ โมนไม่สมดุล ทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วย หรื อปวดต่าง ๆ ซึ่ งแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน แต่
สาหรับบางคนที่มีโรคประจาตัวอยูแ่ ล้ว หากเกิดความเครี ยดอย่างรุ นแรงอาจส่ งผลต่อชีวิตได้
1.2.2 ด้ านจิตใจและอารมณ์ จิตใจที่เครี ยดจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นครุ่ นคิด ไม่
สนใจสิ่ ง รอบตัว ใจลอย ขาดสมาธิ ความระมัดระวัง ก็จะหายไป ท าให้สู ญเสี ย ความเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถที่จะจัดการกับชี วิตของตนเอง อาจเป็ นการเริ่ มต้นของโรคเศร้าซึ ม ซึ่ งเป็ นอาการทาง
จิ ต จนกลายเป็ นโรคประสาทได้ เพราะฮอร์ โมนความเครี ยดที่ มีป ริ มาณเพิ่ มขึ้ น จะท าให้เซลล์
ประสาทฝ่ อและลดจานวนลง มีผลต่อการทางานของระบบสารสื่ อประสาทที่ ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับ
อารมณ์และพฤติกรรม
1.3.3 ด้ า นพฤติ ก รรม การเปลี่ ย นแปลงของสารเคมี บ างอย่า งในสมองท าให้
ความเครี ยดนั้นมีพฤติกรรมก้าวร้ าวมากขึ้น ความอดทนเริ่ มต่ าลง ทาให้พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลเปลี่ยนแปลง บางรายมีอาการนอนหลับยาก นอนไม่หลับ หรื อหลับไม่สนิ ท หลายคืน
ติดต่อกัน เมื่อนอนไม่หลับส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดน้อยลง จึงเริ่ มปลีกตัวจากสังคม
ทาให้ตอ้ งเผชิญกับความเครี ยดอย่างโดดเดี่ยว (ตุย้ ชุมสาย, 2553: 16) และชักนาไปสู่ พฤติกรรมการ
ปรับตัวต่อความเครี ยดในทางที่ผดิ เช่น สู บบุหรี่ ติดสุ รา ติดยาเสพติด เล่นการพนัน
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2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการผ่ อนคลายความเครียดวิตกกังวล
2.1 การผ่อนคลายร่ างกายด้ วยสั มผัสทีช่ อบ
ความเครี ยดทาให้กล้ามเนื้ อต่างๆ ตึ งตัวก่ อให้เกิ ดความปวดเมื่ อยล้า ในการลด
ความตึงตัวของกล้ามเนื้ อ โดยการผ่อนคลายจากสัมผัสที่ชอบไม่วา่ จะวิธีอะไรก็ตาม เช่น สัมผัสจาก
การนวดหรื อสัมผัสที่นุ่มสบายจากการนอนหลับ จะสามารถลดความรู ้สึกตึงเครี ยดลงไปได้ท้ งั สอง
สิ่ งต่างก็มีผลกระตุน้ กันเองหรื อลดทอนกันเองได้ดว้ ย ถ้าสามารถลดความตึงตัวของกล้ามเนื้ อได้
ก็จะสามารถลดความเครี ยดได้ จึงเป็ นที่มาของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2.2 การผ่อนคลายด้ วยสมาธิ
ความผ่อนคลายที่แท้จริ งหมายถึง การปลดปล่อยความตึงเครี ยดทั้งทางร่ างกายและ
จิ ตใจออกไปจนหมด และวิธีผ่อนคลายที่ ดีที่สุดอย่างหนึ่ งก็คือ การทาสมาธิ (ฟอนตานา เดวิด,
2554: 1) ซึ่ งในบางครั้งการทาสมาธิ ก็ช่วยให้เราพักผ่อนได้มากกว่าการนอนหลับ บางครั้งการนอน
หลับไปกับความเครี ยดร่ างกายเราหลับแล้วแต่จิตใจยังคงคิดถึงเรื่ องที่ก่อให้เกิดความเครี ยด เมื่อตื่น
เช้ามาทาให้รู้สึกนอนไม่เต็มอิ่ม การทาสมาธิ จึงสามารถช่วยฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจของเราได้ ทา
ให้อารมณ์และจิตใจกลับคืนสู่ ความสมดุลอีกครั้ง และทาหน้าที่ของมันได้ดียงิ่ ขึ้น ผลจากงานวิจยั
ระบุวา่ คนที่ฝึกสมาธิ จะมีความสุ ขุม สุ ขภาพดี ตื่นตัวและสามารถจดจ่อกับสิ่ งต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่
ไม่ได้ฝึกสมาธิ การมีสมาธิ ก็เท่ากับการมีสติรู้ตวั อยูต่ ลอดเวลา ถ้าในเมื่อเรามีสติทาให้คิดปฏิบตั ิตาม
เหตุและผลไม่ให้อารมณ์มาครอบงาจิตใจ
2.3 การผ่อนคลายด้ วยการหายใจ
จากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นความเครี ยดมีผลต่อการหายใจ ดังนั้นเราสามารถฝึ กหายใจ
ได้ การฝึ กจะช่วยลดความไม่สบายกายแล้วยังคลายเครี ยดได้อีกด้วย การหายใจเป็ นการทางานแบบ
อัตโนมัติที่สามารถฝึ กได้ ผลที่ได้ของการฝึ กการหายใจ เป็ นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อของทรวงอก
และหน้าท้องเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ขณะที่จิตใจจดจ่ออยูก่ บั การหายใจก็จะเกิดความเป็ นสมาธิ สมาธิที่
เกิดขึ้นจะช่วยให้จิตใจสงบ มีความสุ ข ลดความฟุ้งซ่ านและวิตกกังวลลงไปได้ (พระพระยานรรัต
นราชมานิต ตรึ ก จินตยานนท์, 2510: 24) ซึ่ งการฝึ กหายใจมีตาราต่างๆ เช่น นักปราชญ์ชาวจีนเชื่อว่า
การหายใจที่ถูกต้องจะนามาซึ่ งพลังจากธรรมชาติ การดูดซับพลังผ่านการหายใจจะทาให้ได้อากาศ
ปราณเข้ามาไว้ในตัว จ้าว ก็อก สุ่ น ผูเ้ ขียนตาราเกี่ยวกับการรักษาด้วยลมปราณให้ความเห็นว่า การ
จะหายใจเพื่อเอาพลังจากอากาศนั้นต้องหายใจช้าๆ ลึกๆ ส่ วนการหายใจเร็ วๆ ตื้นๆ นั้นไม่สามารถ
เสริ มสร้างสุ ขภาพได้ ซึ่งเป็ นการหายใจลงไปถึงระดับแขนงย่อยและถุงลมปอด ทาให้ออกซิ เจนจาก
อากาศจะเข้ามาแทนที่ได้มากกว่า และโยคีก็มีความเชื่ อว่าการหายใจที่ถูกต้องสามารถทาให้โรคภัย
ความเจ็บป่ วยหายไปได้ เทคนิ คการหายใจของพวกโยคีนับว่ามีส่วนคล้ายกับการทาสมาธิ ตารา
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ต่างๆ จะมีวิธีการฝึ กหายใจที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของผูเ้ ขียน แต่สิ่งที่เหมือนกับคือ
วิธีที่บอกให้เรานั้นการหายใจช้าๆ ลึกๆ
2.4 การผ่อนคลายด้ วยการนอนหลับ
การนอนหลับเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ ทาให้กล้ามเนื้ อและอวัยวะ
ทุกส่ วนได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ หยุดกิจกรรมต่างๆ ชัว่ ขณะที่ทาให้เครี ยด ทาให้พร้อมสาหรับ
การทางานในวันต่อไป เราใช้เวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตในการนอนหลับ การนอนหลับจึง
มีบทบาทสาคัญต่อร่ างกาย เช่ น มีผลต่อการหลัง่ ฮอร์ โมน ความตื่นตัว การตัดสิ นใจ ความจาและ
การทางานอื่นๆ ของระบบประสาท การคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับความเครี ยดส่ งผลให้การนอนหลับไม่
เพี ย งพอ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ สุ ข ภาพทางกายท าให้ ไ ม่ แ ข็ ง แรงอ่ อ นล้า ง่ ว งนอนตอนกลางวัน
ภู มิ คุ ้ม กัน ลดลง และมี ผ ลกระทบ ต่ อ สุ ข ภาพจิ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ด้ า นลบกับ การเข้า สั ง คม
ความสามารถในการจัดการปั ญหา การตอบสนองที่ช้าลง ความจาลดลง หงุ ดหงิ ดง่าย ขาดสมาธิ
เป็ นปั ญหาต่อการทางาน และท่าในการนอนยังส่ งผลต่อการหลับที่สาคัญมีผลกระทบกับกระดูกสัน
หลัง ซึ่ งการนอนผิดท่า เช่น นอนงอตัว นอนบิดตัว ติดต่อกันเป็ นระยะเวลายาวนาน อาจส่ งผลทาให้
กระดูกสันหลังเลื่อนออกจากแนวระนาบ เกิดการผิดรู ปและคดงอได้ อีกทั้งท่าทางในการนอนหลับ
มีส่วนสาคัญอย่างมากที่จะส่ งผลทาให้เกิ ดการนอนหลับสนิ ทตลอดคืน ท่าที่ดีและถู กต้องในการ
นอนหลับควรเป็ น การนอนหงายและใช้หมอนหนุ นหัวแบบต่ าเพื่อให้ตน้ คออยู่ในแนวเดี ยวกับ
ลาตัว ป้ องกันอาการปวดคอจากการนอนคอพับ หรื อนอนเงยคอมากเกินไป
3. สรุ ปข้ อมูลความเครียดและการผ่ อนคลายความเครี ยดเพื่อกาหนดบทบาทของเครื่ องประดับ
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ความเครี ยดท าให้ เ กิ ด การวิ เ คราะห์ ถึ ง ช่ ว งเวลาในการใช้ ง าน
เครื่ องประดับ เพราะความเครี ยดทั้ง 2 ประเภทมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลากลางวันมักจะ
เกิ ดความเครี ยดแบบเฉี ยบพลันที่ตอ้ งเจอเหตุการณ์ ต่างๆ จึงทาให้เกิ ดเครื่ องประดับสาหรับใช้ใน
ชี วิตประจาวันเพื่อช่ วยผ่อนคลายความเครี ยดโดยดึ ง อารมณ์ ออกจากความเครี ยด และช่ วงเวลา
กลางคืนเมื่ออยูค่ นเดียวก่อนนอนจะเกิดความคิดต่างๆ เกี่ยวกับความเครี ยดสะสมส่ งผลต่อการนอน
หลับ ทาให้นอนหลับยาก หรื อนอนไม่หลับเพราะครุ่ นคิดถึงเรื่ องต่างๆ ที่ทาให้เครี ยด จึงทาให้เกิด
เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายความเครี ยด โดยเครื่ องประดับจะทาให้ ละ ความคิด
ต่างๆ ที่ทาให้เครี ยด จากการวิเคราะห์ทาให้ได้เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชี วิตประจาวัน และส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน โดยทั้ง
2 ส่ วนจะมีแนวทางในการผ่อนคลายความเครี ยดดังนี้
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3.1 แนวทางในการผ่ อนคลายเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
จะมีแนวทางในการผ่อนคลายความเครี ยดคือ สัมผัสที่ผอ่ นคลาย สัมผัสที่ชอบทา
ให้กล้ามเนื้ อได้รับการผ่อนคลายจะส่ งผลต่อความรู ้ สึกทาให้เกิ ดอารมณ์ ที่ผ่อนคลายไปด้วย ซึ่ ง
สัมผัสที่ชอบจะต้องผ่านกระบวนการรับรู ้และตีความจากประสบการณ์เดิม ทาให้เกิดความแตกต่าง
ของแต่ละบุ คคล จึ งนาไปสู่ การสารวจพฤติ กรรมของผูว้ ิจยั เพื่อหาสัมผัสที่ชอบ ซึ่ งสัม ผัสที่ ผ่อน
คลายนี้ จะเป็ นสัมผัสการผ่อนคลายที่ผกู พันกับตัวผูว้ ิจยั มีที่มาเรื่ องเล่าของสัมผัสนั้น ไม่ใช้สัมผัสที่
ให้ความผ่อนคลายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องผูกพันกับความรู ้สึก โดยการหาสัมผัสที่ผ่อนคลายจะ
ใช้ทฤษฎี วตั ถุ เปลี่ ยนผ่าน ของ Donald Woods Winnicott เป็ นทฤษฎี เกี่ ยวกับวัยเด็กที่มีของติดตัว
ไม่วา่ จะเป็ นอะไรบางอย่างที่ติดตัวไว้ เช่นตุ๊กตา ผ้านุ่มๆ หรื อของเล่นต่างๆ จะทาให้เด็กรู ้สึกว่าแม่
ยังอยู่กบั เขาเสมอ เปรี ยบเสมื อนของเหล่ านี้ เป็ นตัวแทนของแม่ ทาให้เด็กอุ่นใจ สบายใจ กังวล
น้อยลง จะทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ ต่างๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดี เพราะไม่ตอ้ งมาคอยระแวงตราบใดที่มีของติด
ตัวในความรู ้สึกของเด็กแม่ยงั อยูก่ บั เขา ก็ไม่มีเรื่ องใดให้กลัวมากนัก (สาริ ณี จุฬาลักษณ์ศิริ, 2559)
จะเห็นได้วา่ ทฤษฎีน้ ีเป็ นทฤษฎีแรกๆ ที่ใช้ในเด็กเพื่อลดความกังวล และยังมีผคู ้ นอีกมากมายที่ยงั ติด
สัมผัสของวัตถุ ที่เปลี่ ยนผ่านต่อให้ไม่ใช่ ของชิ้ นเดิ ม แต่สัมผัสนั้นจะมี ความเชื่ อมโยงกัน ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าทฤษฎีวตั ถุเปลี่ยนผ่านนี้เป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงที่มาของสัมผัสที่ชอบที่มีความผูกพันได้ดี
3.2 แนวทางในการผ่ อนคลายเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
จะมีแนวทางในการผ่อนคลาย 3 แนวทางร่ วมกันคือ
3.2.1 แนวทางการผ่ อนคลายด้ วยสมาธิ เป็ นแนวทางการผ่อนคลายที่ดีที่สุด ทาให้
ได้ผอ่ นคลายร่ างกายและจิตใจไปพร้อมกัน เพราะการทาสมาธิ ก่อนนอนส่ งผลให้ ละ ความคิดต่างๆ
เตรี ยมพร้อมสาหรับการนอนหลับ
3.2.2 แนวทางการผ่อนคลายด้ วยการหายใจ วิธีน้ ีจะมีความเชื่อมโยงกับวิธีที่ 3.2.1
การผ่อนคลายด้วยสมาธิ เพราะผลที่ได้จากการฝึ กหายใจ เข้า – ออก ช้าๆ เมื่อจิตใจจดจ่ออยู่กบั ลม
หายใจจะทาให้เกิ ดสมาธิ จึงทาให้เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 ต้องมีหน้าที่ในการเพิ่มการรั บรู ้ ถึงการ
หายใจ
3.2.3 การผ่ อนคลายด้ วยการนอนหลับ เป็ นการผ่อนคลายที่สาคัญต่อร่ างกาย และ
ทาให้เกิ ดความชัดเจนในการแบ่งช่ วงเวลาในการใช้งานเครื่ องประดับยิ่งขึ้ น ช่ วงเวลาก่ อนนอน
เครื่ องประดับจะต้องสร้างสมาธิ ดว้ ยวิธีการหายใจเพื่อผ่อนคลาย ท่าทางในการใช้งานเครื่ องประดับ
จะต้องอยูใ่ นท่านอนที่นอนหงายใช้หมอนหนุ นหัวแบบต่ าจะทาให้ตน้ คออยูใ่ นแนวเดียวกับลาตัว
ป้ องกันอาการปวดคอจากการนอนคอพับ หรื อนอนเงยคอมากเกินไป เพื่อผลดีต่อสุ ขภาพ
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ความเครียด

ความเครี ยดแบบเฉียบพลัน

ความเครี ยดแบบเรื้ อรัง

ช่วงเวลากลางวัน

ช่วงเวลากลางคืน

เครื่ องประดับส่ วนที่ 1
เครื่ องประดับสาหรับ
ชีวติ ประจาวัน

เครื่ องประดับส่ วนที่ 2
เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน

วิธีการผ่อนคลายความเครี ยด

วิธีการผ่อนคลายความเครี ยด

สัมผัสที่ผอ่ น
คลาย

ต้องหาสัมผัสที่ชอบเพื่อ
ส่ งผลต่อการผ่อนคลาย
ของผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีวตั ถุ
เปลี่ยนผ่าน

ผ่อนคลายด้วย
สมาธิ

ผ่อนคลายด้วย
การหายใจ

ผ่อนคลาย
ด้วยการ
นอนหลับ

จะต้องอยูใ่ นท่า
นอนหงายหนุน
หมอนไม่สูง

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงสรุ ปข้อมูลความเครี ยดและการผ่อนคลายความเครี ยดเพื่อนามาสู่ บทบาท
ของเครื่ องประดับ
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4. ข้ อมูลเกีย่ วกับสมาธิ
สมาธิ คือ การกระทาที่ทาให้จิตใจตั้งมัน่ กับเรื่ องที่กระทา เป็ นการรู ้ตวั ตลอด ณ การกระทา
เมื่อเราฝึ กสมาธิ จะทาให้เข้าใจเหตุและผลของสิ่ งต่างๆ ได้ชดั เจนสามารถรู ้ถึงความหมายแก่นแท้ได้
เข้าใจอารมณ์ และรู ้ เท่าทันอารมณ์ ของตนเอง สองนักจิตวิทยา คลอดิ โอ นารานโจ และโรเบิร์ต
ออร์ นสไตน์ ได้ให้คาอธิ บายง่ายๆ คือ สมาธิ เป็ นกระบวนการธรรมชาติที่ช่วยให้เราสัมผัสกับจิต
ของเราได้โดยตรง การฝึ กสมาธิ ทาได้มากมายหลายวิธี แต่ทุกวิธีมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไว้วา่ “สมาธิ
คื อการจดจ่อแน่ วแน่ อยู่กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง” กล่ าวคื อเราไม่ปล่อยให้จิตของเราหลงไปกับความคิด
ฟุ้งซ่ านที่มกั จะครอบงาจิตใจของเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตวั ในขณะฝึ กสมาธิ จะจดจ่ออยู่กบั สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง เช่น ลมหายใจ คาหรื อวลีบางคา เป็ นต้น และทุกครั้งที่จิตของเราเริ่ มวอกแวก ก็ให้ค่อยๆ ดึงจิต
กลับ มาจดจ่ ออยู่ก ับ สิ่ ง นี้ แล้ว จิ ต ของเราก็ จะสงบ(จอห์ น แมคคอนแนล, 2552: 47) หลัก การนี้
เหมือนกับหลักการในการกาหนดบทบาทของเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรั บก่ อน
นอน ที่เป็ นการทาสมาธิ ดว้ ยการจดจ่ออยูก่ บั การหายใจ โดยเครื่ องประดับจะต้องเป็ นส่ วนที่เพิ่มการ
รับรู ้ถึงการหายใจ
ประโยชน์ของการฝึ กสมาธิ ที่มีผลต่อร่ างกายตามที่ศึกษามาได้แก่ ช่ วยลดความดันโลหิ ต
ช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้ อรัง เช่น ปวดหลัง ปวดหัว ปวดข้อ เป็ นต้น ช่วยบาบัดอาการติดสุ ราและ
ยาเสพติด มีความใส่ ใจต่อบุคลิกภาพรู ปร่ างของตนเองมากขึ้น สาหรับประโยชน์ของการฝึ กสมาธิ
ในทางจิตวิทยา ได้แก่ ทาให้นอนหลับสบายขึ้นจะตรงกับแนวทางในการผ่อนคลายที่ 3.2.3 ใน
เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 จะช่วยเกี่ยวกับความเครี ยดแบบเรื้ อรัง เพราะสามารถควบคุมอารมณ์ที่ทาให้
จิตใจเป็ นทุกข์ เช่น ความโกรธและความเครี ยดความวิตกกังวลได้มากขึ้น ทนต่อบุคคลอื่นได้ดีข้ ึน
และควบคุมความคิดของเราไม่ให้ฟุ้งซ่าน
สรุ ปเกี่ยวกับสมาธิ คือ แนวคิด หลักการ ความเชื่อ ความศรัทธาในการปฏิบตั ิสมาธิ ในแต่ละ
วัฒนธรรมทางศาสนา มีผลต่อกาย จิต อารมณ์ วิญญาณอย่างเป็ นองค์รวม ปั จจุบนั นี้ผคู ้ นจานวนมาก
เกิดกระแสความสนใจในเรื่ องการฝึ กจิต เป็ นที่ยอมรับของนักวิชาการหลายแขนงเพื่อพัฒนาตนเอง
การฝึ กสมาธิ จึงได้ผสมผสานอยูใ่ นเกือบทุกวัฒนธรรม และทุกสังคมที่มีมาแต่ในอดีตอย่างแยกไม่
ออกและเป็ นวิ ธี ฝึ กฝนร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ป ฏิ บ ัติ ก ัน มายาวนาน จึ ง เป็ นเครื่ อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ดี ถึ ง
ประสิ ทธิภาพและประโยชน์มากมายที่จะได้จากการฝึ กสมาธิ
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5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับ สมาธิ หายใจ ความเครียด
ลมหายใจเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่สุดในชีวติ เรา เป็ นสิ่ งที่ย้าเตือนให้เรารู ้วา่ เรายังมีชีวิต คนโบราณ
เชื่ อว่าในแต่ละครั้ งที่ เราหายใจเราได้สูดเอาวิญญาณศักดิ์ สิทธิ์ เข้าไปด้วย (จอห์น แมคคอนแนล,
2552: 8) ผลที่ได้จากทาสมาธิ อย่างเดี ยวก็สามารถช่ วยให้จิตใจสงบได้อยู่แล้ว และเมื่อใช้การฝึ ก
หายใจเข้าประกอบด้วย จะทาให้ช่วยผ่อนคลายความไม่สบายทางจิตใจลงไปได้ ทาให้การทาสมาธิ
ด้วยการหายใจเป็ นการทาสมาธิ ที่ง่ายที่สุดและเกิดผลดีแบบควบคู่ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เพราะเราทุก
คนต้องหายใจอยูต่ ลอดเวลา เพียงแต่การทาสมาธิ น้ นั จะทาให้การหายใจมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับก่อนนอนจะต้องทาต้องหายใจให้ลึกๆ ช้าๆ และเป็ นจังหวะ
สม่าเสมอ เพราะการหายใจช้าลงช่วยให้ สงบและผ่อนคลายได้ จากการศึกษาถึงการทาสมาธิ ในแต่
ละสานัก จะพบว่ามีการใช้ลมหายใจเพื่อช่วยทาสมาธิ เป็ นส่ วนใหญ่ เพียงแต่จุดที่วางจิตใจ (จุดทา
สมาธิ ) นั้นมีความแตกต่างกันไป บ้างก็ใช้ปลายจมูก บ้างก็ใช้ทรวงอก บ้างก็ใช้ลิ้นปี่ แต่ในโครงการ
ออกแบบเครื่ องประดับครั้งนี้จะใช้เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนเป็ นจุดทา
สมาธิ
5.1 การฝึ กสมาธิในเมืองไทย
ในเมืองไทยนั้นมีการฝึ กสมาธิ เป็ นจานวนมากขึ้น จะเห็ นว่าปั จจุบนั ทั้งพระสงฆ์
นักวิจยั ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ให้ความสนใจการปฏิ บตั ิ สมาธิ ในด้านการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของบุคคล การประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว สังคม
ประกอบกับการมีภาวะวิกฤติดา้ นเศรษฐกิจและสังคม ทาให้มีผคู ้ นสนใจในการปฏิบตั ิสมาธิ กนั มาก
ขึ้น มีการสอนในโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ไปจนถึ งกระทัง่ การ
สอนสมาธิ ในเชิ งธุ รกิ จ ในภาครัฐหน่ วยงานที่ดูแลคือกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกมีโครงการจัดตั้งสมาธิ ในโรงพยาบาล จึงทาให้เห็ นได้ว่าในยุคสมัยนี้
ผูค้ นต่างให้ความใส่ ใจในสุ ขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาจิ ตใจ หรื อแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเอง
เปรี ยบเสมือนโครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ทาขึ้นมาเพื่อ
รับมือกับความเครี ยด โดยใช้การทาสมาธิ มาเป็ นส่ วนหนึ่งในการรับมือกับความเครี ยดในครั้งนี้
5.2 ผลของการปฏิบัติสมาธิต่อการเปลีย่ นแปลงทางด้ านจิตใจและร่ างกาย
มีงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิ ล มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย ได้พบผลตรงกัน
ว่า ชาวพุทธที่นงั่ สมาธิ เป็ นประจา สมองในส่ วนที่ทางานเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ดี และ ความคิดด้าน
บวกจะทางานกระฉับกระเฉง ช่วยผ่อนคลายความเครี ยด และทาให้สมองส่ วนที่เป็ นศูนย์กลางความ
ทรงจาด้านร้ายสงบลง และการนัง่ สมาธิ อย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้อารมณ์แปรปรวน ตกใจ เกรี้ ยวกราด หรื อ หวาดกลัว ลดลงด้ว ย และแพทย์โ รคหัว ใจจากมหาวิท ยาลัย ฮาร์ ว าร์ ด ได้ใ ห้ค นไข้
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โรคหัวใจฝึ กสมาธิ ระหว่างบาบัดด้วยยาไปด้วย และได้ผลเป็ นที่น่าพอใจเพราะทาให้ความดันโลหิ ต
และความเครี ยดลดลงอย่างมาก แต่ในโครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ ใน
ส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน ไม่มีการใช้ยาร่ วมจะใช้การทาสมาธิ ในท่าที่นอนหงายเป็ น
การทาสมาธิ แบบนิ่ งเหมือนกับการนัง่ สมาธิ แต่จะแตกต่างแค่อิริยาบถเท่านั้นส่ วนหลักการในการ
ทาสมาธิ จะเหมือนกัน คือจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
งานวิจยั การทาสมาธิบาบัด SKT ของ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรี ยมชัยศรี ผูป้ ่ วย
ด้วยโรคเครี ย ดเอาไปใช้พบว่าการหายใจอย่างถู กวิธี น้ ัน ทาให้จิตใจปลอดโปร่ ง ขึ้ น อาการทาง
ร่ างกายจากความตึงเครี ยด เช่น ปวดศีรษะ ใจสั่น สามารถลดลงไปได้ อย่างไรก็ตามสาหรับโรคที่
รุ นแรงเช่น โรคจิตเภท หวาดระแวง อาจไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบนี้ ยังคงจาเป็ นต้องใช้การ
รักษาแผนปั จจุบนั คือการรับประทานยาเป็ นส่ วนใหญ่ ต่อเมื่ออาการดี ข้ ึน มีความรู ้ สึกตัวพอเพียง
แล้วการฝึ กหายใจจึงจะเกิดประโยชน์ (สมพร กันดรดุ ษฏี -เตรี ยมชัยศรี , 2554: 32) งานวิจยั การทา
สมาธิ บาบัดแบบ SKT เป็ นงานวิจยั ทางการแพทย์ที่ทาให้เห็ นได้ชัดเจนถึ งวิธีการเลื อกผ่อนคลาย
คลายเครี ยดโดยการทาสมาธิ แบบหายใจ ซึ่ งจะมีแบบแผนวิธีการหายใจ แต่เครื่ องประดับส่ วนที่ 2
เครื่ องประดับสาหรับก่อนนี้ จะแตกต่างกันคือ เป็ นการทาสมาธิ ดว้ ยการหายใจเข้า – ออก ช้าๆ ลึกๆ
ไม่มีการบังคับวิธีการหายใจทาให้เป็ นการทาสมาธิ ที่มีการผ่อนคลายมากขึ้น เพราะไม่ตอ้ งคานึกถึง
วิธีการของการหายใจที่ถูกต้องตรงตามทฤษฎีแบบ SKT หรื อไม่ เพียงแค่จดจ่ออยูก่ บั การหายใจ
สรุ ปการปฏิ บตั ิ สมาธิ ได้มีการนามาใช้อย่างแพร่ หลายทางการแพทย์ใ นการลด
ความเครี ยด และโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด ผลของงานวิจยั ด้านจิตวิทยาพบว่าการปฏิบตั ิสมาธิ
ทาให้ความเครี ยดลดลง การทางานของระบบประสาท ระบบสมอง การทางานของร่ างกาย ทาให้
ชีพจรความดันโลหิตและความเครี ยดลดลง ส่ งผลให้จิตใจดีข้ ึน ซึ่งโครงการออกแบบเครื่ องประดับ
เพื่อปลอบประโลมจิตใจได้นาหลักการทาสมาธิ มาเพื่อใช้ผอ่ นคลายความเครี ยดมาใช้ แต่จะมีความ
แตกต่างจากงานวิจยั ที่ศึกษามาคือ มีเครื่ องประดับเป็ นจุดทาสมาธิ เป็ นตัวช่วยในการจดจ่ออยูก่ บั ลม
หายใจเข้า – ออก แตกต่างจากงานวิจยั ทางการแพทย์ที่ศึกษา เพราะบางครั้งต้องใช้ยาร่ วมด้วยเพื่อให้
ได้ผลที่ดีกบั ผูป้ ่ วยมากขึ้น ในส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้รับผลจากความเครี ยดแต่ไม่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพที่
เป็ นโรคต่างๆ จึงทาให้การใช้เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจก็เพียงพอสาหรับการผ่อนคลาย
ความเครี ยดสาหรับผูว้ ิจยั เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจเปรี ยบเสมือนยา เป็ นการใช้ศิลปะ
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดอีกทางหนึ่ง
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5.3 เครื่ องมือการวัดผลความเครียด
ปั จจุ บ นั ได้มี น วัตกรรมและเทคโนโลยี ต่า งๆ ออกมาเพื่ อให้ ผูค้ นเริ่ ม ใส่ ใ จกับ
สุ ขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น สิ่ งที่พบได้มากที่สุดคือ นาฬิ กาที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ นัน่
เป็ นการสนใจเกี่ยวกับสุ ขภาพเบื้องต้น ซึ่ งจะมีโปรแกรมในการวิเคราะห์การผ่อนคลายของร่ างกาย
หลักการในการวิเคราะห์คือ มาจากการรวมข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ (HR) และความผันแปร
ของการเต้นของหัวใจ (HRV) จะวิเคราะห์ความผันแปรของการเต้นของหัวใจ (HRV) และประเมิน
ว่าร่ างกายจัดการกับระดับความเครี ยดได้ดีเพียงใด ความเครี ยดและการฟื้ นตัวกาหนดโดยใช้ความ
ผันแปรของการเต้นของหัวใจ (HRV) อัตราการเต้นของหัวใจไม่คงที่ เพราะในบางกิจกรรมที่เครี ยด
หรื อตื่นเต้นจะทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจสู ง แต่กิจกรรมที่ได้รับความผ่อนคลาย อัตราการเต้น
ของหัวใจจะลดลง เช่น การอ่านหนังสื ออาจส่ งผลให้ระดับความเครี ยดต่า หรื ออาจถูกแสดงว่ากาลัง
ฟื้ นตัวผ่อนคลายได้ หลักการนี้ ในเบื้องต้นแสดงให้เห็ นว่าเมื่อใดที่อตั ราการเต้นของหัวใจที่ลดลง
ช่ วงนั้นจะเป็ นช่ วงที่ร่างกายได้รับการผ่อนคลาย จะนาหลักการนี้ มาวัดการใช้งานเครื่ องประดับ
ส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนเพื่อต้องการทราบผลของอัตราการเต้นของหัวใจหลังใช้
งานว่ามีผลเป็ นอย่างไร
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5.4 วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับ สมาธิ หายใจ ความเครียด เพื่อนามาสู่ หลักการ
การใช้ งานเครื่ องประดับ
การทาสมาธิ ในงานวิจยั ส่ วนใหญ่จะนิ ยมใช้การกาหนดลมหายใจเพื่อสร้ างสมาธิ
แต่จะมีความแตกต่างที่ จุดทาสมาธิ บ้างก็ใช้ปลายจมูก บ้างก็ใช้ทรวงอก จึงนาความแตกต่างของจุด
ทาสมาธิ มาวิเคราะห์เพื่อให้เครื่ องประดับ เป็ นจุดที่ทาสมาธิ และผลของงานวิจยั การทาสมาธิ บาบัด
สามารถช่วยผูป้ ่ วยที่มีโรคเครี ยดให้อาการดีข้ ึนได้ ทาให้เกิดความชัดเจนในการนาวิธีการผ่อนคลาย
วิธีที่ 3.2.1 การผ่อนคลายด้วยสมาธิ มารวมกับการผ่อนคลายวิธีที่ 3.2.2 การผ่อนคลายด้วยการ
หายใจ จึงได้แนวทางในการออกแบบของเครื่ องประดับที่ช่วยเพิม่ การรับรู ้ถึงการหายใจเพื่อใช้ผ่อน
คลายก่อนนอน และการวัดผลการผ่อนคลายเบื้องต้นจากการศึกษาได้ใช้การวัดผลชีพจรเพราะอัตรา
การเต้นของชีพจรที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลาย
จุดทาสมาธิ คือเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน

การทาสมาธิ

การหายใจ

ต้องหาเครื่ องประดับที่ช่วยเพิ่มการรับรู ้ในการหายใจเพื่อการทาสมาธิ

เครื่ องประดับที่ใช้ผอ่ นคลายก่อนนอน
เตรี ยมพร้อมสาหรับการนอน ละ ความคิดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเครี ยด

หลังใช้งานจะวัดผลการเต้นของชีพจร

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ สมาธิ หายใจ ความเครี ยด เพื่อ
นามาสู่ หลักการการใช้งานเครื่ องประดับ
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6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับศิลปะและการผ่อนคลายความเครียด
กรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตมีคาแนะนาเกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครี ยดที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
เป็ นการถ่ายทอดจิตนาการออกมาเป็ นรู ปธรรมที่สามารถมองเห็ นและสัมผัสได้ ทาให้เกิ ดศาสตร์
แห่งการบาบัด ทาให้ศิลปะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ที่สามารถนามาเยียวยาผูค้ นได้ เรี ยก
กันว่า "ศิลปะบาบัด" มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ มี
สรรพคุ ณ ท าหน้ า ที่ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกับ ยาเพื่ อ การรั ก ษาและบ าบัด ซึ่ งศิ ล ปะบ าบัด เป็ นการน า
กระบวนการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาและปรับสมดุ ล โดยแต่ละคนก็จะมีความเป็ น
ปั จเจกบุคคล ในการบาบัดด้วยศิ ลปะจึ งสามารถเยีย วยาความรู ้ สึก หรื อจิ ตใจของผูค้ นได้ แต่ใน
มุมมองของอาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปิ น สี น้ าชื่ อดังของเมืองไทย ได้ใช้คาว่า art for relaxation
เพราะท่านคิดเห็ นว่าคาว่าบาบัดนั้น ส่ วนใหญ่ใช้กบั โรคภัยไข้เจ็บผูค้ นมักจะติดคาเหล่านี้ มาจาก
การแพทย์แผนตะวันตก เช่น music therapy หรื อ art therapy ดนตรี หรื อศิลปะบาบัด แต่ถา้ นึ กให้ดี
แล้ว หลายอย่างคงไม่ถึงขั้นบาบัดเป็ นเพียงการคลายเครี ยด หรื อ relaxation (ศรี ประสิ ทธิ์ บุญวิสุทธ์,
2556: 71) จึงทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เห็นถึงมุมมองในการใช้ศิลปะเพื่อผ่อนคลายและการบาบัด ผลที่ได้น้ นั
ย่อมไม่มีความแตกต่างกันเลย เพราะการบาบัดจะส่ งผลให้ผอ่ นคลายนั้นเอง แต่เราไม่จาเป็ นต้องมี
ปั ญหา หรื อเป็ นโรคเกี่ยวกับสุ ขภาพ เราสามารถที่จะผ่อนคลายด้วยศิลปะได้ ทาให้เกิดความคิดเห็น
ถึงการผ่อนคลายความเครี ยด โดยที่ความเครี ยดยังไม่ได้ส่งผลให้เกิ ดโรคต่างๆ อย่างชัดเจน จนถึง
ขั้นต้องไปปรึ กษาแนวทางการรักษากับแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั จึงจัดทาโครงการนี้ ข้ ึนมาเพื่อปลอบ
ประโลมจิตใจจากความเครี ยด จึงจัดได้ว่า “โครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลม
จิตใจเป็ นโครงการที่ใช้ผลงานทางด้านศิลปะเพื่อมาบาบัดความเครี ยดทั้งแบบเฉี ยบพลัน และเรื้ อรัง
โดยให้เครื่ องประดับมีหน้าที่ผอ่ นคลายความเครี ยด”
ตัว อย่ า งจากการใช้ ศิ ล ปะบ าบัด ศิ ล ปะนอกจากจะสวยงามต่ อ จิ ต ใจแล้ว ศิ ล ปะยัง มี
องค์ประกอบอย่าง “สี ” ที่เป็ นยาชั้นดีของความรู ้สึก ดร. รู ดอล์ฟ สไตเนอร์ (Dr. Rudolf Steiner) ได้
พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับจิตวิญญาณของมนุษย์ พูดถึงสี ที่มีผลต่อสภาพจิตใจ (See and
Sense) เพราะศิ ลปะไม่ใช่ แค่การวาดรู ป ระบายสี เป็ นเหมื อนยาตามธรรมชาติ สาหรั บจิ ตใจและ
พัฒนาการของมนุ ษย์มาแต่โบราณ การได้รู้จกั กับสี และลองใช้ความรู ้ สึกกับสี ในการสร้ างสรรค์
ศิลปะ ซึ่ งบุคคลต่างๆ จะมีความรู ้สึกต่อสี ในเชิงรู ปธรรมอยูก่ ่อน เช่น สี เหลืองจะนึกถึงดอกดาวเรื อง
หรื อพระจันทร์ สี น้ าเงิ นจะนึ กถึ งท้องฟ้ า หรื อทะเล แต่หลังจากบุ คคลต่างๆ ที่ ได้ทดลองทางาน
ศิลปะเกี่ ยวกับสี หรื อได้ใช้งานผลงานที่ จะสัมผัสได้ถึงความรู ้ สึกต่อสี ในแง่ นามธรรมแล้วยัง เกิ ด
ความรู ้สึกที่มากยิ่งขึ้น เช่น สี น้ าเงินให้ความรู ้สึกสงบและผ่อนคลาย สี เหลืองให้ความรู ้สึกสดใส มี
ชี วิตชี วา วาสสิ ลีแคนดิ นสกี (Wassily Kandinsky) จิตรกรแนวแอ็บสแตร็ ก (Abstract) ชาวรัสเซี ย
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กล่ าวว่า “สี มีอิทธิ พลต่อ จิตวิญญาณ” (ศรี ยา นิ ยมธรรม, 2560: 8) เขาศึกษาและสังเกตเห็ นสี ใ ห้
บรรยากาศที่สวย สดใส เช่ น แสงทองของพระอาทิ ตย์ สี ของน้ าทะเล มักทาให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ที่
อบอุ่นและเป็ นสุ ข ดังนั้นจึงนับว่าสี มีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์และอาจนามาประยุกต์ใช้ใน รู ปแบบต่างๆ
เช่น นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบาบัดเพื่อรักษา อาการทางกายหรื อทางจิตได้ดว้ ย จากการศึกษาสี เพื่อ
นามาใช้ในการสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับคื อ สี น้ าตาลเป็ นสี ที่ให้ความรู ้ สึกถึ งความมัน่ คง
ปลอดภัย เป็ นสี ที่ ใ ช้ บ าบัด ผู ้ค นที่ รู้ สึ ก โศกเศร้ า หมดหวัง เป็ นสี ที่ แ สดงถึ ง ความรั ก ที่ อ บอุ่ น
ละมุนละไมค่อยเป็ นค่อยไปไม่ฉูดฉาด ยัง่ ยืน โทนสี ฟ้าช่ วยทาให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ผ่อนคลาย สี ฟ้า
เป็ นสี เย็นสามารถทาให้ร่างกายคนเราปล่อยฮอร์ โมนที่ทาให้อารมณ์สงบลงได้ สี ฟ้าช่วยให้เรารู ้สึก
ผ่อนคลายยามที่เรารู ้สึกเครี ยด แต่ถา้ ใช้มากก็จะทาให้กลายเป็ นคนเฉื่ อยไปแทน ถ้านัง่ อยูใ่ นห้องสี
ฟ้า อาจจะรู ้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ ว เพราะเรารู ้สึกผ่อนคลายมาก ห้องสี ฟ้าเป็ นสี ที่ได้รับการยอมรับว่า
จะช่ วยให้นอนหลับได้ลึกดี ที่สุดผลการวิจยั พบว่า การใช้ยาหลอก (Placebo tablets) เม็ดสี ฟ้าโดย
หลอกว่าเป็ นยานอนหลับนั้นได้ผลดีเยี่ยมมากกว่ายาเม็ดสี ชมพู ผลจากการวัดชีพจรเมื่อทดสอบการ
ใช้สีต่างๆ สี ฟ้าให้ผลอัตราการเต้นของชี พจรที่ลดต่ าแสดงให้เห็ นถึงการผ่อนคลาย ซึ่ งยังว่ากันว่า
ห้องสี ฟ้าเหมาะจะใช้เป็ นสี ของห้องนอนโดยเฉพาะห้องของคนที่เป็ นโรคนอนไม่หลับ เพราะให้
ความรู ้สึกสงบและเยือกเย็น สี ฟ้าเป็ นสี ของน้ าเป็ นสี ที่สงบ ทั้ง 2 สี จะนาไปสู่ การทดลองเพื่อจะได้
ทราบผลว่า สี ไหนควรนามาสร้างสรรค์เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจมากที่สุด
ในปั จจุบนั นี้ ได้มีแอปพลิเคชันที่ผลิตออกมาเป็ นรู ปแบบต่างๆ ให้เราได้ระบายสี ลงไปเพื่อ
ช่วยในการคลายความเครี ยดทาให้เกิดความเพลิดเพลิน และการสรรสร้างงานศิลปะยังช่วยสร้างสติ
และสมาธิ ให้จดจ่อไปกับมือที่เคลื่อนไหวในการลากเส้น ต่อจุด หรื อการฝึ กควบคุมแรงของมื อใน
การปั้ นดิน ดังเช่นตัวอย่างหนังสื อชุ ดระบายสี สวนปริ ศนา Secret Garden เป็ นผลงานของโจฮันนา
บาสฟอร์ด นักวาดภาพประกอบชื่อดังชาวสกอตแลนด์ และหนังสื อชุดวันสุ ขใจ Beautiful Day เป็ น
ผลงานของปาร์ กยองมี นักวาดภาพประกอบรุ่ นใหม่ชาวเกาหลีใต้ หนังสื อทั้ง 2 เล่มนี้ เป็ นแนวทาง
ให้ผคู ้ นได้ผอ่ นคลายความเครี ยดด้วยการระบายสี ต่างๆ ตามจินตนาการ และรู ปภาพของหนังสื อก็
จะเป็ นทัศ นะธาตุ ที่ ม องแล้วเกิ ดความผ่อนคลาย เลี ย นแบบรู ป ทรงธรรมชาติ ซึ่ ง การออกแบบ
เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจจะต้องคานึ งถึงทัศนธาตุต่างๆ ที่นามาออกแบบ ที่ส่งผลต่อ
ความผ่อนคลาย เช่นเส้นตรงที่ตรงนิ่ ง ลักษณะเส้นบาง จะให้ความรู ้สึกที่กว้างขวาง สงบเงียบ ผ่อน
คลายสายตา เส้นโค้งเป็ นเส้นที่ให้ความรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหว โค้งน้อยๆ หรื อเป็ นคลื่นน้อยๆ ให้
ความรู ้สึกที่สบาย มีความกลมกลืน เปลี่ยนแปลงไหลต่อเนื่ องอ่อนโยน แต่ถา้ ใช้เส้นโค้งมากเกิ นไป
ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกที่สับสน มึน งง รู ปร่ างที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น เลียนแบบ ต้นไม้ ดอกไม้
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ทาให้เกิ ดความสบายผ่อนคลายสายตา และรู ปร่ างอิสระจะให้ความรู ้ สึกที่ผ่อนคลายไม่อึดอัด ซึ่ ง
จะต้องนาทัศนธาตุที่วา่ นี้เข้ามาเป็ นส่ วนประกอบในการออกแบบเครื่ องประดับ
ตัวอย่างผลงานเครื่ องประดับที่เกี่ยวข้องกับการบาบัด ในหัวข้อสราญกายกับเครื่ องประดับ
เป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดับ ปริ ญญาศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบเครื่ องประดับ โดยที่
เครื่ องประดับสามารถผ่อนคลายความเมื่ อยล้า โดยการนาความเชื่ อของอัญมณี บาบัดมา ใช้ให้
สัมพันธ์กนั ในรู ปร่ างและรู ปทรงที่เอื้อต่อการนวดร่ างกายในแต่ละส่ วน และนาศาสตร์ การครอบ
แก้วดูดพิษมา เป็ นส่ วนหนึ่ งของการรักษาและบาบัด (พวรรณา ทองขาว, 2556: 1) จะเห็นได้วา่ เป็ น
การนาเครื่ องประดับมานวดร่ างกายเผื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เป็ นวิธีการบาบัดร่ างกายอย่างหนึ่ง
เหมื อนกับโครงการการออกแบบเครื่ องประดับ เพื่ อปลอบประโลมจิ ตใจที่ ให้เครื่ องประดับ ท า
หน้าที่ผอ่ นคลายความเครี ยด แต่จะแตกต่างกัน ในส่ วนของบทบาทวิธีการที่เครื่ องประดับจะส่ งผล
ต่อการผ่อนคลาย โดยที่จะมีท้ งั ส่ วนสัมผัสที่ชอบ และการทาสมาธิ ด้วยวิธีการหายใจในท่า นอน
หงายมาเป็ นส่ วนในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับในครั้งนี้

โครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ

เป็ นผลงานทางด้านศิลปะ

โดยจะมีทศั นธาตุและสี ที่ส่งผลต่อความรู ้สึกที่ผอ่ นคลาย

เมื่อใช้งานแล้วจะช่วยบาบัดความเครี ยดทาให้เกิดการผ่อนคลาย

ภาพที่ 3 แผนภาพสรุ ปศิลปะบาบัดกับเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ

บทที่ 3
การทดลองและแนวทางในการออกแบบ

โครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ
จะต้องมีสีและทัศนธาตุที่ส่งผลต่อความรู ้สึกที่ผอ่ นคลาย
เมื่อใช้สวมใส่ จะช่วยผ่อนคลายความเครี ยด
ผ่อนคลายความเครี ยดแบบ
เฉียบพลัน

ผ่อนคลายความเครี ยดแบบ
เรื้ อรัง

เครื่ องประดับส่ วนที่1
เครื่ องประดับสาหรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

เครื่ องประดับส่ วนที่ 2
เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน

การผ่อนคลาย
ด้วยสัมผัส
หาสัมผัสที่ชอบของผูว้ จิ ยั
โดยวิเคราะห์จากทฤษฎี
วัตถุเปลี่ยนผ่าน
จะดึงอารมณ์ให้รู้สึกถึงความผ่อน
คลาย

การผ่อนคลาย
ด้วยการทาสมาธิ
แบบหายใจ

ผ่อนคลายก่อน
นอน ในท่านอน
หงาย

จะต้องหาเครื่ องประที่ทา
ให้เพิ่มการรับรู ้เมื่อหายใจ
ในท่าที่นอนหงาย
จะสร้างสมาธิ ละ ความคิดต่างๆ
เตรี ยมพร้อมสาหรับการนอนหลับ

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงผลสรุ ปในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้เกิดการแบ่งเครื่ องประดับออกเป็ น 2 ส่ วน ตามช่วงเวลา
การเกิ ด ของความเครี ยดทั้ง 2 ประเภท คื อ เครื่ องประดับ ส่ ว นที่ 1 เครื่ องประดับ ส าหรั บ
ชี วิตประจาวันเครื่ องประดับจะช่ วยผ่อนคลายความเครี ยดแบบเฉี ยบพลัน โดยจะใช้วิธีการผ่อน
คลายความเครี ยดด้วยสัมผัสที่ชอบ จะต้องทาการวิเคราะห์สัมผัสของผูว้ ิจยั ที่เป็ นความชื่ นชอบส่ วน
บุคคลเพื่อหาสัมผัสที่ให้ความรู ้ ถึงความผ่อนคลาย ในส่ วนการหานี้ จะใช้ ทฤษฎี วตั ถุ เปลี่ ยนผ่าน
เพื่อให้ได้ที่มาของสัมผัสที่ มีความผูกพันกับตัวผูว้ ิจยั และเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับ
สาหรับก่อนนอนจะช่วยผ่อนคลายความเครี ยดแบบเรื้ อรัง เครื่ องประดับจะเป็ นจุดทาสมาธิ ดว้ ยการ
หายใจ ซึ่ งเครื่ องประดับนี้ จะต้องมีคุณสมบัติที่เพิ่มการรับรู ้ถึงการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจในท่านอน
หายหนุ นหมอนไม่สูงเพราะเป็ นท่าของการผ่อนคลายขณะนอนที่ถูกต้อง โดยจะต้องทาการทดลอง
เพื่อหาตาแหน่งของเครื่ องประดับ และขนาดของเครื่ องประดับให้เหมาะสมกับสรี ระของผูว้ จิ ยั
1.ขอบเขตของการทดลอง
1.1 การหาสั มผัสทีช่ อบเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน

เครื่ องประดับ

ส่งผลต่อการ
รับสัมผัส

ผ่านกระบวนการ
รับรู ้และตีความ
จากประสบการณ์
เดิม

ทาให้เกิด
ความรู ้สึกที่ผอ่ น
คลาย

ทฤษฎีวตั ถุเปลี่ยนผ่าน ของ Donald Woods Winnicott เป็ นทฤษฎี
เกี่ยวกับวัยเด็กที่มีของติดตัว ที่อธิ บายเกี่ยวกับสัมผัสที่ผกู พันของผูว้ ิจยั

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงการหาความงามที่รู้สึกถึงความผ่อนคลายของเครื่ องประดับ
สั ม ผัส ที่ ช อบจะต้อ งผ่ า นกระบวนการรั บ รู ้ แ ละตี ค วามจากประสบการณ์ เ ดิ ม
ประสบการณ์เดิมที่มี หรื อพฤติกรรมที่ทาเป็ นประจา (แก้วกังวาน และคนอื่น, 2550: 56) เป็ นตัวช่วย
บ่งชี้ ถึงสัมผัสแบบไหนของแต่ละบุ คคล เพราะฉะนั้นการหาสัมผัสที่ ชอบเป็ นเรื่ องที่ ช้ ี เฉพาะถึ ง
ความชอบส่ วนบุคคล เป็ นสิ่ งที่ให้ความรู ้ สึกพิเศษแก่ตวั บุคคลนั้น แต่เมื่อใดที่นาสัมผัสความงาม
เฉพาะบุคคลมาใช้กบั คนอื่น อาจจะทาให้ความชอบทางด้านการสัมผัสได้ถูกลดค่าลง เพราะคนที่
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ไม่ได้มีประสบการณ์ หรื อความรู ้ สึกที่ พิเศษร่ วมกับสัมผัสของบุคคลนั้น ทาให้เกิ ดความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล จึงนาไปสู่ การวิเคราะห์ของผูว้ ิจยั เพื่อหาสัมผัสที่ชอบ ซึ่ งสัมผัสที่ผ่อนคลายนี้ จะ
เป็ นสัมผัสจากผ่อนคลายที่ผูกพันกับตัวผูว้ ิจยั มีที่มาเรื่ องเล่าของสัมผัสนั้น ไม่ใช้สัมผัสที่ให้ความ
ผ่อนคลายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องผูกพันกับความรู ้สึก โดยการหาสัมผัสที่ผอ่ นคลายจะใช้ทฤษฎี
วัตถุเปลี่ยนผ่าน ของ Donald Woods Winnicott เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับวัยเด็กที่มีของติดตัว ของเหล่านั้น
ทาให้เด็กอุ่นใจ สบายใจ กังวลน้อยลง จะเห็ นได้ว่าทฤษฎี น้ ี ใช้ในเด็กเพื่อลดความกังวล และยังมี
ผูค้ นอีกมากมายที่ยงั ติดสัมผัสของวัตถุที่เปลี่ยนผ่านต่อให้ไม่ใช่ของชิ้นเดิม แต่สัมผัสนั้นจะมีความ
เชื่อมโยงกัน และยังคงให้ความรู ้สึกอบอุ่น ปลอดภัย สบาย อยูเ่ สมอ
ดังเช่นสัมผัสที่ให้ความรู ้สึกถึงการปลอบประโลมจิตใจตั้งแต่วยั เด็กแล้วยังส่ งผล
ถึงการปลอบประโลมจิตใจของผูว้ จิ ยั จนถึงทุกวันนี้ คือการใช้ผวิ หนังสัมผัสแล้วทาให้เกิดการรับรู ้ที่
ส่ ง ผลต่ อความรู ้ สึ กผ่อนคลาย การสัมผัส พื้ นผิวผ้า ของชุ ดเครื่ องนอน ไม่ ว่า สิ่ ง ของนั้นจะมี การ
สับเปลี่ยนตามกาลเวลา แต่พฤติกรรมการสัมผัสผ้าที่นุ่มๆ ส่ วนที่เป็ นชายระบายของหมอนข้างจะ
ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ผ่อนคลายนั้นยังคงติ ดตัวผูว้ ิจยั จึงทาให้ได้ส่วนที่นาไปใช้ในการออกแบบ
จะเห็นได้วา่ การหาสัมผัสที่ชอบในส่ วนของเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 นั้นสามารถที่จะนาไปใช้ในการ
ออกแบบเครื่ องประดับในส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนได้ดว้ ย เพราะสัมผัสที่ชอบของ
ผูว้ จิ ยั เป็ นสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก่อนนอน ดังนั้นสัมผัสนี้จะนาไปใช้เพื่อสร้างความงามให้
เครื่ องประดับทั้ง 2 ส่ วน
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1.2 การทดลองหาต าแหน่ ง และขนาดของส่ วนที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวเมื่ อ หายใจ ของ
เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
การทดลองนี้ทาเพื่อหาตาแหน่งการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ และหาขนาดของส่ วนที่
เคลื่ อ นไหว จะได้ ท ราบถึ ง ต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของการวางเครื่ อ งประดับ การใช้ ง าน
เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่ อนนอนนี้ จะอยู่ในท่านอนผ่อนคลายที่ถูกต้อง คือ
นอนหงายหนุ นหมอนไม่ สู ง มาก เพื่ อป้ องกันการเกิ ดโรคเกี่ ย วกับ กระดู ก จะท าการทดลองกับ
ร่ างกายส่ วนลาตัวเพราะเป็ นส่ วนที่มีการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ
เทคนิ คในการทดลองจะใช้เทคนิ คการทาแม่พิมพ์ตน้ แบบบนร่ างกายส่ วนหน้าอก
จนถึ ง ท้องในท่ า นอนหงายหนุ นหมอนไม่ สู ง มาก เทคนิ ค ท าแม่ พิ ม พ์ต้นแบบในงานปั้ น จะได้
แม่พิมพ์ที่มีขนาดเท่ากับสรี ระของผูว้ จิ ยั เพื่อจะได้ทราบถึงสัดส่ วน โดยเลือกวัสดุในการทดลองทา
แม่พิมพ์เป็ นปูนพลาสเตอร์ เพราะเป็ นวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งตัว ทาให้ได้บล็อกของแม่พิมพ์ที่ขนาด
ชัดเจนไม่คลาดเคลื่อน

ภาพที่ 6 แม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์
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เมื่ อนาปู นพลาสเตอร์ ผสมกับ ผ้าก็ อตมาเทบนร่ างกายในท่ านอน (ภาพที่ 6) โดยทาการ
ทาวาสลี นลงบนผิวหนังก่ อน เพื่อตอนแกะแม่พิมพ์ที่แห้งแล้วออกได้ง่ายขึ้ นและไม่เจ็บผิวหนัง
แม่พิมพ์ที่ได้น้ นั จะมีลกั ษณะตามสรี ระส่ วนเว้าส่ วนโค้งของร่ างกาย ส่ วนไหนที่เว้าลงไปปูนก็จะไป
กองอยูท่ าให้ส่วนนั้นมีปริ มาณที่หนาแสดงให้เห็นถึงจุดที่น้ าหนักไปรวมตัว ส่ วนไหนโค้งปูนก็จะ
บาง ทาให้รู้ถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของการหายใจตามสรี ระ แบ่งเป็ น 3 ส่ วน (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การแบ่งส่ วนและความหนาบางของแม่พิมพ์
ผลการทดลองนี้ จะทาให้ทราบศู นย์กลางของการขึ้ น – ลง ของการหายใจ และจะเป็ น
ตาแหน่งของเครื่ องประดับ
ส่ วนบน สี ฟ้า คือส่ วนช่วงอก เป็ นส่ วนที่มีการเคลื่อนไหวขึ้น - ลงในการหายใจอย่างชัดเจน
เป็ นส่ วนที่วางแม่พิมพ์แล้วไม่ทาให้อึดอัด เป็ นการเคลื่อนไหวแบบยกขึ้นเข้าหาคาง ระหว่างหน้าอก
มี ส่ วนเว้า เข้า หากัน รอบเต้า นม (รู ป สามเหลี่ ย มสี น้ า เงิ น ที่ มี ความหนา) คล้ายๆ รู ปสามเหลี่ ย ม
สามารถรับแรงกดของน้ าหนักได้
ส่ วนกลาง สี เหลือง คื อส่ วนที่ เว้าลุ่ มลงไปลึ กที่ สุด (จุ ดสี แดง) เป็ นจุ ดที่ สิ้นสุ ดของโครง
กระดู กซี่ โครง นั้นคือลิ้นปี่ นั้นเอง ในส่ วนนี้ เมื่อมีวตั ถุ มาวางบน จะทาให้รู้สึกอึดอัด ถ้าวัตถุ น้ นั มี
น้ าหนักสามารถทาให้เกิดความเจ็บปวดและจุกได้ จุดนี้ถึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรนาวัตถุใดๆ มาวาง
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ส่ วนล่ าง สี ชมพู คือส่ วนท้อง เป็ นส่ วนที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงแบบขยายตัวสู งขึ้นและหด
ลงเมื่อวางแม่พิมพ์ลงไปทาให้ไม่ค่อยมีรู้สึก เนื่องด้วยเป็ นส่ วนที่โค้งทาให้แม่พิมพ์มีความบาง
ทั้ง 3 ส่ วนนี้ ตอ้ งแบ่งเป็ นแต่ละส่ วน แยกออกจากกันเป็ น 3 แผ่น เพราะถ้าเป็ นแผ่นเดียวกัน
จะทาให้การหายใจไม่สะดวก เพราะการหายใจจะมีแค่ส่วนบน กับส่ วนล่างที่ขยับเท่านั้น
สรุ ปผลการทดลอง
ผลการทดลองตาแหน่ งที่เคลื่ อนไหวเมื่อหายใจทาให้ทราบถึงทิศทางของการหายใจและ
ส่ วนที่ไม่ควรวางเครื่ องประดับบนร่ างกาย ช่วงบน ส่ วนช่วงอก จะมีส่วนที่เป็ นที่ลุ่มขนาด กว้าง 8
เซนติเมตร ค่อยๆ ลดความกว้างจนถึงความยาว 13 เซนติเมตร ส่ วนนี้จะเป็ นส่ วนที่สามรถรับแรงกด
ทับของน้ าหนักได้ และเป็ นส่ วนที่มีการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ จะมีทิศทางที่ยกขึ้นเข้าหาคาง มีส่วน
เว้าลงไปก่อนถึงหน้าอกมีพ้นื ที่เหมือนรู ปทรงสามเหลี่ยม ในส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่เหมาะสมที่สุดในการ
วางเครื่ องประดับ เพราะเป็ นส่ วนที่รับน้ าหนักจากเครื่ องประดับได้ เมื่อมีแรงกดทับจะรับรู ้ถึงการ
เคลื่อนไหวของการหายใจได้มากที่สุด โดยไม่ทาให้รู้สึกอึดอัด หรื อไม่สบายตัว ดังนั้นแรงกดทับ
ของเครื่ องประดับจะต้องมีการกระจายตัวของน้ าหนักทั้งชิ้น ไม่กระจุกเป็ นกลุ่มก้อนอยูส่ ่ วนใดส่ วน
หนึ่งของเครื่ องประดับ สรุ ป ผลทดลองท าให้ทราบถึ งลักษณะของเครื่ องประดับเบื้ องต้นดังนี้
ตาแหน่ งของเครื่ องประดับคือหน้าอก, พื้นที่ในการวางเครื่ องประดับจะมีขนาด กว้าง 8 เซติเมตร
ความยาว 13 เซนติ เมตร ซึ่ ง พื้ นที่ ตรงนี้ มี ล ัก ษณะคล้า ยรู ป ทรงสามเหลี่ ย มที่ แนบชิ ดกับ สรี ระ,
เครื่ องประดับจะต้องมี น้ า หนัก เพราะแรงกดทับจะช่ วยให้รู้สึกถึ งการเคลื่ อนไหวเมื่ อหายใจได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น และน้ าหนักของเครื่ องประดับจะต้องเป็ นน้ าหนักที่มีการกระจายตัวทัว่ ทั้งชิ้นงาน

ภาพที่ 8 ตาแหน่งในการวางเครื่ องประดับ
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วิเคราะห์ รูปทรงสามเหลี่ยม และมวลของรู ปทรงสามเหลี่ยมของเครื่ องประดับส่ วนที่ 2
เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน

ภาพที่ 9 รู ปทรงกับสรี ระ
รู ปทรงสามเหลี่ยมเป็ นรู ปทรงที่แนบชิ ดกับสรี ระ ส่ วนฐานสามเหลี่ยมจะกว้างบานออกทา
ให้สามารถกระจายน้ าหนักได้ และส่ วนที่สูงที่จะค่อยๆ ลดความกว้างลงจนชนกัน เป็ นส่ วนเว้าของ
สรี ระหน้าอก ทาให้ยึดเกาะบนร่ างกายได้อย่างแนบชิ ด ซึ่ งขนาดของพื้นที่ในการวางเครื่ องประดับ
กว้าง 8 เซติเมตร ค่อยๆ ลดความกว้างจนถึงความยาว 13 เซนติเมตรทาให้ได้สามเหลี่ยมที่มีขนาด 8
x 13 เซนติเมตร (ความกว้างของฐาน x ความสู ง) และจะต้องทาการทดลองมวลที่ให้ความรู ้สึกถึง
การกระจายตัวของน้ าหนัก สามารถถ่ายเทน้ าหนักลงบนร่ างกายให้รู้สึกถึงแรงกดได้ และจะต้องไม่
มีส่วนที่แหลมคมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ทาให้ได้ลกั ษณะของมวลที่ จะต้องเป็ นหน่ วย
เล็กๆ ที่สามารถกระจายตัวได้ จะต้องมนหรื อกลมเพื่อป้ องกันส่ วนที่แหลมคม ทาให้เกิดการนาวัสดุ
มาทดลอง โดยบรรจุเข้าไปในถุงผ้าสามเหลี่ยมดังนี้ ทรายในรู ปทรงสามเหลี่ยม ลูกปั ดพลาสติกใน
รู ปทรงสามเหลี่ยม เม็ดลูกแก้วในรู ปทรงสามเหลี่ยม ทองเหลืองในรู ปทรงสามเหลี่ยม และทองแดง
ในรู ปทรงสามเหลี่ยม
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การทดลอง
ตารางที่ 2 การทดลองมวลในถุงสามเหลี่ยม
วัสดุ
นา้ หนักวัสดุ
ทราย

**
ลูกปัดพลาสติก
*
เม็ดลูกแก้ว
**
เม็ดทองแหลือง
***
เม็ดทองแดง
***
(ดี*** ปานกลาง** น้อย*)

แรงกดทับ

การเข้ ากับสรีระ

**
*
***
***
***

**
*
**
***
***

ทรายในรู ปทรงสามเหลี่ยม เมื่อบรรจุทรายเข้าไปมีน้ าหนักและแรงกดทับ แต่ทรายกระจาย
ตัวไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเกิดการเกาะกลุ่มเป็ นกระจุก ทาให้ไม่สามารถถ่ายเทน้ าหนักได้ทวั่ รู ปทรง
สามเหลี่ยมจึงทาให้แนบชิดกับสรี ระปานกลาง
ลู ก ปั ดพลาสติ ก ในรู ป ทรงสามเหลี่ ย ม เมื่ อบรรจุ ลู ก ปั ดเข้า ไปในถุ งสามเหลี่ ย มท าให้มี
น้ าหนักน้อยจึงรับรู ้ถึงแรงกดทับที่นอ้ ย และไม่ค่อยกระจายตัวตามสรี ระ
เม็ดลู กแก้วในรู ปทรงสามเหลี่ ยม เมื่อบรรจุเม็ดลู กแก้วเข้าไปมีน้ าหนักและแรงกดทับที่ดี
แต่จะกระจายตัวไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเม็ดลูกแก้วแต่เม็ดมีขนาดที่ใหญ่จึงกลิ้งเคลื่อนไหวได้นอ้ ย
ทองเหลืองในรู ปทรงสามเหลี่ยม เมื่อบรรจุเม็ดทองเหลืองเข้าไปให้มีพ้ืนที่ที่เม็ดทองเหลื อง
สามารถกลิ้งกระจายตัวได้ในถุงสามเหลี่ยม จะได้ถุงสามเหลี่ยมที่มีน้ าหนัก 300 กรัม ทาให้เกิดแรง
กดทับได้ดี รู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจได้ชดั เจน และกระจายทัว่ ทั้งชิ้นงานไม่กระจุกเป็ นก้อน
ทองแดงในรู ปทรงสามเหลี่ยม ได้ผลทุกอย่างเหมือนกับทองเหลืองในรู ปทรงสามเหลี่ยม
แต่จะแตกต่างกันที่คุณสมบัติของของเหลื องที่แข็งกว่า และสิ่ งที่ผูว้ ิจยั มีความรู ้ สึกส่ วนตัวไม่ชอบ
กลิ่นของทองแดง เพราะประสบการณ์จากการฉลุทองแดงจะมีกลิ่นของทองแดงติดเสื้ อผ้าจึงทาให้
เกิดความรู ้สึกส่ วนตัวเกี่ยวกับกลิ่นของทองแดง ซึ่ งความรู ้สึกในส่ วนนี้ จะมีผลในการตัดสิ นใจเลือก
ระหว่างทองแดงและทองเหลืองเพื่อมาบรรจุในถุงสามเหลี่ยม
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สรุ ปผลการทดลอง
จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมที่มีขนาด 10 x 13 เซนติเมตร และข้างในจะมีเม็ดทองเหลืองบรรจุ
อยู่ 300 กรัม มาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรั บก่ อน
นอน

ภาพที่ 10 ทิศทางการกระจายน้ าหนักของถุงสามเหลี่ยม
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2. แนวความคิดในการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ
ในมุมมองของผูว้ ิจยั ความหมายของเครื่ องประดับสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรู ปแบบ
แล้วแต่วา่ เราอยากให้เครื่ องประดับมาตอบสนองความต้องการในส่ วนไหน ซึ่ งสิ่ งที่กาหนดกรอบ
รู ปแบบของเครื่ องประดับคือความต้องการของผูส้ วมใส่ วา่ จะให้เครื่ องประดับอยูใ่ นบริ บทใดของ
ชี วิต เครื่ องประดับไม่จาเป็ นต้องมีความงามเพียงอย่างเดียว หรื อความงามที่วา่ นี้ ไม่ใช้การมอง แต่
อาจเป็ นความงามที่ได้รับจากการสัมผัสอื่นๆ การหาความงามทางด้านการสัมผัสของเครื่ องประดับ
ปลอบประโลมจิตใจนี้ จะเป็ นการสัมผัสโดยใช้ผวิ หนังสัมผัส แล้วทาให้เกิดการรับรู ้ที่ส่งผลต่อการ
ผ่อนคลาย เพราะฉะนั้นการหาสัมผัสความงามเป็ นเรื่ องที่ช้ ี เฉพาะถึงความชอบส่ วนบุคคล เป็ นสิ่ งที่
ให้ความรู ้สึกพิเศษแก่ตวั บุคคลนั้น
การรับรู ้ สัมผัสที่ คุน้ เคยจะสร้ างความปลอดภัยส่ งผลทาให้มีความรู ้ สึกที่ ผ่อนคลายของ
ผูว้ ิจยั คือ การสัมผัสพื้นผิวของปลอกหมอนข้างส่ วนที่เป็ นระบาย เมื่อผูว้ ิจยั ได้สัมผัสแล้วจะทาให้
รู ้ สึก เคลิ บเคลิ้ ม ผ่อนคลาย มี ความสุ ข ทาให้ได้พ้ืนผิวของชิ้ นงานเครื่ องประดับที่ ส่งผลต่ อการ
ปลอบประโลมจิตใจ เมื่อพูดถึงในด้านความงามของเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจนั้น จะ
ไม่โดดเด่นเท่ากับการที่เครื่ องประดับส่ งผลต่อจิตใจ ผูว้ ิจยั จึงต้องการที่จะสร้างสรรค์เครื่ องประดับ
ให้อยูใ่ นบริ บทที่สามารถปลอบประโลมจิตใจได้ จิตใจที่วา่ นี้ คือจิตใจที่มีความเครี ยด กังวล จิตที่มี
ความเครี ยดเป็ นจิตที่ฟุ้งซ่ าน ไม่ละความคิดต่างๆ ไม่ปล่อยวาง ซึ่ งไม่สามารถควบคุ มเหตุการณ์ที่
ก่ อให้เกิ ดความเครี ยดได้ แต่สามารถปลอบประโลมจิ ตใจที่ ได้รับผลกระทบจากความเครี ยดได้
ผูว้ ิจยั ได้มองเห็ นถึ งความเครี ยด วิตกกังวลเป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถจะหลี กหนี ได้เลย ย่อมเป็ นสิ่ งที่
เกิ ด ขึ้ นในทุ ก ๆ คน การศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความเครี ยดท าให้ ไ ด้ รู้ ท้ ัง ข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของ
ความเครี ยด ทาให้ได้มองเห็ นความสาคัญของสมาธิ และการพักผ่อนโดยการนอนหลับ เมื่ อนา
วิธีการสร้ างสมาธิ มาวิเคราะห์ การกาหนดลมหายใจเป็ นการสร้ างสมาธิ ที่เกี่ ยวข้องในทางทฤษฎี
แนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับผูท้ ี่มีความเครี ยด วิตกกังวล เป็ นเรื่ องการรู ้ตวั ทุกๆ การหายใจ ดังนั้น
เทคนิ ค การหายใจเป็ นเทคนิ ค การปฏิ บ ัติส มาธิ ที่ ท าได้ง่ า ยที่ สุ ดได้ผ ลเร็ วที่ สุ ด จึ ง ท าให้ไ ด้แนว
ทางการทาสมาธิ ดว้ ยการหายใจร่ วมกับสัมผัสของเครื่ องประดับที่ส่งผลต่อการรับรู ้ถึงการผ่อนคลาย
มาสร้ างเป็ นเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ และช่ วงเวลาในการใช้เครื่ องประดับคือก่ อน
นอน 10-30 นาทีก่อนการนอนหลับในวันที่ผา่ นเรื่ องตึงเครี ยดมา โดยที่เครื่ องประดับจะมีน้ าหนัก
กดทับช่วยทาให้รับรู ้ถึงการหายใจได้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น ทาให้สามารถใช้เครื่ องประดับเป็ นจุดที่ทา
สมาธิ เพราะปกติคนเราหายใจตามระบบประสาทอัตโนมัติ ไม่ได้ให้ความสาคัญและความพยายาม
ที่จะต้องหายใจเข้า-ออก ลึกๆ ไม่เร่ งรี บ จึงทาให้จิตใจไม่ได้จดจ่อกับการหายใจ แต่เครื่ องประดับจะ
เป็ นตัวช่ วยในการรั บรู ้ ถึงการเคลื่ อนไหวของการหายใจได้ชัดเจน จึ งทาให้จิตใจจดจ่ออยู่กบั ลม
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หายใจเข้า ลมหายใจออก ทาให้เกิ ดสมาธิ ละความคิดจากเรื่ องตึงเครี ยด ความกังวล ความวุ่นวาย
เป็ นการสร้างสมาธิ นิ่งสงบ เตรี ยมพร้อมสาหรับการนอนหลับพักผ่อน ทาให้กล้ามเนื้ อและอวัยวะ
ทุ กส่ วนได้รับการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ และในส่ วนของการใช้ชีวิตประจาวัน เมื่อใดที่นามือมา
สัมผัสสัมผัสเครื่ องประดับ ก็จะได้รับความรู ้สึกที่ผอ่ นคลายจากเครื่ องประดับ
2.1 การวิเคราะห์ และทดลองสร้ างความงาม
สั ม ผัส ของชายระบายหมอนข้า งจะน ามาใช้ร่ว มกัน ทั้ง เครื่ องประดับ ส่ ว นที่ 1
เครื่ องประดับสาหรับใช้ในชี วิตประจาวัน และเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่ อน
นอน วัสดุที่ใช้จะเป็ นผ้าฝ้ายทออย่างละเอียด เป็ นเนื้ อผ้าสาหรับตัดเย็บทาชุ ดเครื่ องนอน มาใช้เป็ น
วัสดุหลักในการผลิตชิ้นงาน พื้นผิวของผ้ารวมถึงการตัดเย็บจะต้องให้ความรู ้สึกเหมือนการสัมผัส
ปลอกหมอนข้าง ซึ่งการตัดเย็บที่จะทาให้เกิดความรู ้สึกที่คล้ายหมอนข้างจะต้องมีระบายตรงชายผ้า
เป็ นลักษณะเส้นโค้งคล้ายคลื่น การเย็บแบบนี้ ใช้วิธีการเย็บคือ การเย็บย่นและเย็บรู ด การเย็บย่นจะ
มีตีนผีสาหรับการเย็บย่นโดยเฉพาะ การกาหนดความถี่ของชายระบายสามารถกาหนดได้โดยความ
ห่ างของฝี เข็มในการใช้จกั รเย็บ ยิ่งความห่ างน้อยจะได้ชายผ้าที่มีระบายเป็ นคลื่นเยอะถี่ๆ กัน ส่ วน
การเย็บรู ดคื อการเย็บแบบธรรมดา แต่มีเชื อกอยู่ขา้ งในแล้วจึ งดึ งรู ดผ้าให้มีความย่นก็จะได้ช าย
ระบายตามที่ ต้องการ แต่ ท้ งั 2 วิธี ใ นการเย็บ นี้ เมื่ อนามาใช้ใ นการออกแบบ ท าให้ชิ้ นงานดู ไ ม่
เรี ยบร้อย จัดระเบียบในการออกแบบยาก จึงจาเป็ นที่จะต้องทดลองการเย็บแบบใหม่ เพื่อให้เกิ ด
ระบายตรงชายผ้าอย่างเป็ นระเบียบ แต่ยงั ดู เป็ นอิสระเหมือนไม่ได้ต้ งั ใจที่จะจัดระเบียบ เพราะถ้า
เมื่อใดที่ผา้ ดูแข็งทื่อเหมือนโดนจัดวางมา จะทาให้สัมผัสเกิดความรู ้สึกผ่อนคลายลดลง ซึ่ งความเป็ น
ระเบียบของผ้ายังมีความจาเป็ นอยู่ จะได้ลกั ษณะของผ้าที่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยแล้วจึงค่อยๆ
คลายความมีระเบียบจนเป็ นอิสระ เพื่อให้ชิ้นงานดูมีความประณี ตมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 11 ความแตกต่างของการเย็บย่นแบบธรรมดา กับการออกแบบวิธีการเย็บให้เป็ นระเบียบ
สัมผัสของผ้าที่ซ้ื อมาใหม่ยงั ไม่เคยผ่านการใช้งานให้ความรู ้ สึกที่แข็งไม่นุ่ม และ
จะส่ งผลต่อจิตใจทาให้เกิดความไม่คุน้ เคยในเนื้ อผ้าไม่ก่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเมื่อสัมผัส จึงต้อง
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นาผ้าที่ซ้ื อมาใหม่ไปผ่านกระบวนการทาให้ผา้ นุ่ ม ลื่น เหมือนกับผ้าปลอกหมอนข้างที่ผา่ นการใช้
งานมานาน โดยการซักและแช่น้ ายาปรับผ้านุ่มหลายครั้ง เมื่อแห้งแล้วนาไปขัดกระดาษทรายโดยถู
กระดาษทรายไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะได้ผา้ ที่นุ่มสัมผัสเดียวกับปลอกหมอนข้างที่ผา่ นการใช้งาน
มานาน แล้วนาผ้ามาย้อมสี และพิมพ์ลวดลาย ได้ทาการทดลองย้อมสี สี ที่ยอ้ มมีโทนสี น้ าตาล และ
โทนสี ฟ้า ทั้งสี น้ าตาลและสี ฟ้าต่างส่ งผลทางจิตใจ (อธิ บายเรื่ องสี ในหัวข้อที่ 6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะและการผ่อนคลายความเครี ยด หน้า 16) แต่เมื่อทดลองย้อมสี ลงบนผ้าแล้ว สี ฟ้าสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์มากกว่าสี น้ าตาล ดังนั้นสี ที่ใช้ในผลงานเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลม
จิตใจคือโทนสี ฟ้า เพราะโทนสี ฟ้าในทางจิตวิทยาส่ งผลต่อความผ่อนคลายโดยตรง แต่เมื่อได้ทาการ
ย้อมสี ให้ผา้ มีเฉพาะโทนสี ผา้ ส่ งผลให้ชิ้นงานดูเก่า และดูนิ่ง มากเกินไป จึงได้พฒั นาโทนสี ที่จะใช้
ในงานยังใช้โทนสี ฟ้าในชิ้ นงานร้อยละ 90 และ สี อื่นๆ อีก ร้อยละ10 เพื่อทาให้เกิ ดความรู ้สึกที่ไม่
นิ่ งสงบจนน่ าเบื่อมากเกิ นไป จะใช้วิธีการย้อมผ้าแบบไล่สีฟ้า อ่อน เข้ม กระจายไปทัว่ ทั้งชิ้ นงาน
เพื่อให้ชิ้นงานดูผอ่ นคลายมากยิง่ ขึ้น คล้ายสี ของท้องฟ้าที่เมื่อมองแล้วรู ้สึกถึงความสบายเป็ นอิสระ
และได้ออกแบบลายผ้าเป็ นใบไม้ ซึ่ งรู ปทรงของใบไม้ให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย และเมื่อได้ปั๊มรู ปทรง
ของใบไม้ในทิ ศทางที่ อิสระไม่จากัดทิศทาง เปรี ยบเสมื อนใบไม้ล่องลอยไปในอากาศทาให้เกิ ด
ความรู ้สึกที่สบาย ผ่อนคลายมมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 12 การทดลองย้อมสี ผา้ โทนสี ฟ้า และโทนสี น้ าตาล
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การวิเคราะห์ ท ศั นธาตุ เพื่ อนามาใช้ใ นการออกแบบ จะเป็ นการวิเคราะห์ ทศั นธาตุ เพื่ อ
หาทัศนธาตุที่ส่งผลต่อความรู ้สึกที่ผ่อนคลาย แล้วจึงนาทัศนธาตุที่ได้ไปทาการออกแบบในแต่ละ
แนวทาง
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทศั นธาตุในการออกแบบเครื่ องประดับ
ลาดับที่
ความรู ้สึก
ทัศนธาตุ
คาอธิบาย
1
ความรู ้สึกที่ผอ่ นคลาย
เส้นนอนให้ความรู ้สึกที่นิ่ง
สงบ
2

คลื่น เมื่อมีความโค้งที่เท่าๆ
กัน ทาให้เกิดความรู ้ที่ผอ่ น
คลาย
เส้นโค้งทาให้มีความรู ้ สึ ก
ที่อ่อนโยน

3

4

สัมผัสของผ้า

5

6

การทอ การประสาน

สั ม ผัส ของผ้า ที่ เ ป็ น 2 ชิ้ น
ประกบ มีความหนานุ่ม
เบาสบาย ปล่อยวาง

การใช้เ ส้ น ที่ บ าง ไม่ ห นา
ทาให้ไม่รู้สึกอึดอัด

7

พลิ้ ว ไหวให้ ค วามรู ้ สึ ก ที่
เบาสบายเหมือนสายลม

8

การกระจาย แผ่กระจาย ให้
ความรู ้สึกที่เคลื่อนไหว ไม่
บีบอัด
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2.2 แนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
2.2.1 แนวทางที่ 1 ใช้เทคนิ คในการสอดผ้า ออกแบบโดยการเย็บผ้าเป็ นชิ้ นที่ มี
ขนาดพอดี กบั ช่ องว่างของตัวเรื อนที่ออกแบบมาเพื่อนาผ้ามาสอด รู ปทรงของตัวเรื อนจะแสดงถึง
ความแข็งแรงมัน่ คง แต่มีความพลิ้วไหวโดยการนาทัศนธาตุที่วิเคราะห์มาออกแบบ ไม่ให้ดูแข็งทื่อ
มากเกินไป เมื่อประกอบตัวเรื อนกับผ้าเข้าด้วยกันจะได้ชิ้นงานที่โชว์ท้ งั ตัวเรื อนและผ้าไปด้วยกัน
ข้อดีของแนวทางนี้คือ ผ้ากับตัวเรื อนสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข้อเสี ยคือ
ขนาดของตัวเรื อนใหญ่ไม่สามารถพลิ้วไหว เคลื่อนไหวได้เมื่อสัมผัสผ้า

ภาพที่ 13 แนวทางที่ 1 เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
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2.2.2 แนวทางที่ 2 ใช้เทคนิ คในการกลัดผ้า แนวทางนี้ ได้ออกแบบตัวเรื่ อนมาเพื่อ
โชว์ระบายชายผ้าทาให้สะดวกต่อการสัมผัส เมื่อนาผ้ามาประกอบจะไม่เห็ นตัวเรื อนเนื่ องจากตัว
เรื อนเป็ นโครงสร้ างลวดเส้นเล็กเมื่อกลัดผ้าจึงซ่ อนตัวเรื อนไว้ ข้อดี ของแนวทางนี้ คือ เมื่อสวมใส่
ชิ้ นงานจะได้สัมผัสของผ้าทั้งหมดไม่มีโลหะ และแสดงความพลิ้ วไหวของระบายชายผ้าได้มาก
สามารถแสดงวิธีการจัดวางองค์ประกอบของผ้าแต่ชิ้น ข้อเสี ยคือ ชิ้นงานไม่มีความน่าสนใจเพราะ
เมื่อสวมใส่ จะมองเห็นแต่ผา้ ทาให้เกิดความคล้ายคลึงกับเสื้ อผ้าที่สวมใส่ จึงทาให้ขาดความโดดเด่น

ภาพที่ 14 แนวทางที่ 2 เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
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2.2.3 แนวทางที่ 3 ใช้เทคนิคในการซ้อนทับผ้า เป็ นแนวทางที่คิดริ เริ่ มในการจัดผ้า
ทับซ้อนกัน ตั้งแต่ซอ้ นกัน 2 ชั้น จนไปถึงการทับซ้อนกันจนทาให้เกิดรู ปทรงที่คล้ายกับดอกไม้บาน
เพื่อความสดใสแก่ชิ้นงาน เพิ่มมิติให้กบั ส่ วนระบายชายผ้า ส่ วนรู ปแบบของตัวเรื อนได้ออกแบบ
โดยใช้ ทัศ นธาตุ ที่ วิเคราะห์ ม าใช้ง าน เป็ นตัวเรื อนที่ ค อยโอบอุ ้ม ผ้า ไว้ ข้อดี ข องแนวทางนี้ คื อ
ชิ้ นงานดู มี ชี วิตชี วาขึ้ นเนื่ องจากได้รับ การจัดการรู ป แบบของผ้าไม่ ให้เป็ นเส้ นที่ นามาวางแบบ
ธรรมดา ข้อเสี ยคือ ต้องปรับปรุ งตัวเรื อนให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความสบายเมื่อสวมใส่

ภาพที่ 15 แนวทางที่ 3 เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
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ภาพที่ 16 ต้นแบบ (Model) 3 มิติ แนวทางที่ 1 และ 3
การพัฒ นาแนวทางในการออกแบบ ได้น าแนวทางที่ 1 และ 3 มาท าต้น แบบ
(Model) 3 มิติ เพื่อให้ทราบถึงข้อดีขอ้ เสี ยอย่างชัดเจน เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาในการออกแบบให้เกิด
ความผ่อนคลายมากที่สุด ข้อดี ที่พบคือ การจัดวางผ้าแบบทับซ้อนทาให้ได้องค์ประกอบที่มีการ
เคลื่อนไหว มีชีวติ ชีวา สามารถสร้างรู ปทรงเลียนแบบดอกไม้ได้ ส่ งผลต่อความรู ้สึกที่ผอ่ นคลายได้
มากยิ่งขึ้น ข้อเสี ยที่ควรปรับปรุ งคือ ควรออกแบบตัวเรื อนให้มีรูปแบบที่เรี ยบง่ายบางเบา เมื่อสวม
ใส่ จะได้เกิ ดความรู ้ สึก สบายไม่ เป็ นภาระ แต่ขนาดใหญ่ ด้วยการกระจายของผ้ามี ความฟู นุ่ ม น่ า
สัมผัส และเทคนิคการติดผ้ากับตัวเรื อนควรเย็บติดกันแบบถาวร เพราะเมื่อสวมใส่ เครื่ องประดับจะ
ใช้งานโดยการสัมผัสสัมผัสผ้า ทาให้มีความจาเป็ นที่ผา้ จะต้องยึดติดอย่างแน่ นหนาไม่ให้เกิ ดการ
หลุ ดออกมาในขณะที่สวมใส่ การพัฒนาตาแหน่ งในการสวมใส่ เครื่ องประดับควรจะเป็ นแหวนที่
สามารถปรับส่ วนผ้าให้แสดงออก หรื อจะสวมใส่ แบบเก็บผ้าให้อยูข่ า้ งในสามารถที่จะสัมผัสผ้าได้
ด้วยมือเดียว
เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เป็ นการพัฒนาตัวเรื อนโดยออกแบบให้ตวั เรื อนเป็ นเส้น
บางเพื่อความเบาสบายมากยิ่ง ขึ้ นขณะสวมใส่ ยังคงใช้เส้ นโค้งจากการวิเคราะห์ ทศั นธาตุ เป็ น
โครงสร้างหลักในการออกแบบตัวเรื อน ได้คานึ งถึงวิธีการติดประกอบผ้าโดยใช้การเย็บติดแบบ
ถาวรกับตัวเรื อนทาให้แน่ นหนา สามารถสัมผัสได้โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าผ้าจะหลุ ดออกมา ได้ทาการ
ร่ างแบบทดลองขึ้ นตัวเรื อนชิ้ นงาน เพื่อนามาประกอบผ้าเข้าด้วยกัน ทาให้ทราบถึ งข้อเสี ย ที่ ต้อง
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แก้ไขคือ เมื่อนาผ้าในรู ปแบบการซ้อนต่างๆ มาเย็บติดกับตัวเรื อนเรี ยบร้ อยแล้ว ชิ้ นงานดู มีความ
คล้ายคลึงกันมาก ไม่เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละชิ้นงาน นั้นเป็ นเพราะใช้ตวั เรื อนแบบเดี ยวกัน
ต่อให้ใช้ผา้ แบบต่างๆ เปลี่ ยนการจัดวาง การทับซ้อน ก็ยงั มีความคล้ายคลึ งกันมาก จึงต้องแก้ไข
แบบร่ างที่จะออกแบบให้ตวั เรื อนมีความแตกต่างมากยิง่ ขึ้นโดยพัฒนาจากต้นแบบชุดนี้

ภาพที่ 17 การพัฒนาแนวทางในการออกแบบ เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 ทดลองแบบร่ างที่ 1
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ภาพที่ 18 การพัฒนาแนวทางในการออกแบบ เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 ทดลองแบบร่ างที่ 2
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ภาพที่ 19 การพัฒนาแนวทางในการออกแบบ เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 ทดลองแบบร่ างที่ 3
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ภาพที่ 20 การพัฒนาแนวทางในการออกแบบ เครื่ องประดับส่ วนที่ 1 ทดลองแบบร่ างที่ 4
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2.3 แบบร่ างเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
ได้ออกแบบตัวเรื อนมาจากการพัฒนาแบบร่ างที่ 1 - 4 โดยนามารวมเพื่ อสร้ าง
รู ปทรงใหม่ เพื่อทาให้เกิ ดความแตกต่างของชิ้ นงานมากยิ่งขึ้ น และได้ออกแบบลวดลายฉลุที่จะ
นามาประกอบกับตัวเรื อน พร้อมทั้งลายดอกไม้เป็ นดอกเดี่ยวๆ เพื่อมาประดับติดผ้า จะออกแบบให้
ดอกไม้สามารถติดประกอบตามตาแหน่งที่ตอ้ งการโดยใช้เทคนิ คการติดด้วยแม่เหล็กแรงสู งขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิ เมตร ติดตรงฐานของดอกไม้ เมื่อสวมใส่ จะสามารถเลือกรู ปแบบของ
ดอกไม้ และตาแหน่ ง ให้ติดเองท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ส นุ ก กับ เครื่ องประดับ มากยิ่ง ขึ้ น โดยน า
ลวดลายดอกไม้จากธรรมชาติ ม าคลี่ ค ลายรู ป ทรงไม่ ใ ห้ดู เหมื อ นจริ ง มากเกิ นไป ท าให้ชิ้ นงาน
สมบูรณ์และมีความรู ้สึกที่โอนโยนผ่อนคลายมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 21 แบบร่ างเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ภาพที่ 22 แบบร่ างลวดลายฉลุประกอบติดตัวเรื อน และ ดอกไม้ที่นามาติดบนผ้า
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2.4 แนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
สรุ ปแนวคิดในการทดลอง เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
เพื่อนามาสู่ แนวทางในการออกแบบ
ด้ านร่ างกาย
การหาตาแหน่งของเครื่ องประดับบนร่ างกาย ช่วง
บน
บน (ช่วงอก) เป็ นส่ วนที่รับรู ้
กลาง
ถึงการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ
ล่าง

รู ปทรง
ได้ แ นวทางในการออกแบบเป็ นรู ปท รง
สามเหลี่ ยม สามารถวางบนส่ วนอกได้พ อดี กบั
สรี ระของร่ างกายของผูว้ จิ ยั
นา้ หนัก
น้ าหนักในการกดทับเพื่ อให้รู้สึกถึ ง การเคลื่ อนไหว ขึ้ น – ลง ตอนหายใจได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้ถุงสามเหลี่ยมขนาด 8 x 13 เซนติเมตร (ความยาวฐาน x ความ
สู ง) ข้างในถุ งมี เม็ดทองเหลื องบรรจุ อยู่ 300 กรั ม เม็ดทองเหลื องเมื่ ออยู่ในถุ ง
สามเหลี่ยมขนาด 8 x 13 เซนติเมตร จะกระจายน้ าหนักทัว่ ทั้งถุงได้ดี ไม่จบั กลุ่ม
เป็ นก้อน เมื่อนาถุงมาวางบนช่วงอกทาให้สามารถควบคุมจังหวะของการหายใจ
ได้อย่างช้าๆ โดยการบังคับถุงสามเหลี่ยม ขึ้น – ลง ตามต้องการ

ภาพที่ 23 สรุ ปแนวคิดในการทดลองเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
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เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนจะต้องมีถุงสามเหลี่ยมที่มีเม็ดทองเหลืองน้ าหนัก 300 กรัม
และถุ งผ้าที่บรรจุเม็ดทองเหลื องจะเลื อกใช้ผา้ ที่มีพ้ืนผิวที่ลื่น บาง แต่ยืดหยุ่น จะเป็ นผ้าสเปนเดก
วิธีการตัดเย็บจะใช้วธิ ีการเย็บแบบไร้ตะเข็บ เป็ นการใช้กาวแทนการเย็บจะทาให้ชิ้นงานไม่มีรอยต่อ
ที่แข็งของด้าย แต่จะมีความแข็งแรงเหมือนกับการเย็บที่ใช้ดา้ ย ส่ งผลให้เม็ดทองเหลืองสามรถกลิ้ง
กระจายได้ทวั่ ทั้งถุ งไม่มีตะเข็บมากั้น และผ้าที่บางเบาลื่ นสบายทาให้แนบชิ ดกับสรี ระมากยิ่งขึ้ น
แนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 นี้ จะต้องออกแบบให้เครื่ องประดับสามารถบรรจุ
ถุงสามเหลี่ยมไว้ขา้ งใน เพื่อนามาวางบนหน้าอก

ผ้าสเปนเดก
13 cm.

8 cm.
บรรจุเม็ดทองเหลืองไว้ในถุง 300 กรัม

ภาพที่ 24 รายละเอียดของถุงสามเหลี่ยมที่จะต้องบรรจุอยูใ่ นเครื่ องประดับส่ วนที่ 2
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2.4.1 แนวทางที่ 1 แนวทางที่ เน้นความเรี ย บง่ า ย ออกแบบผ้า เพื่ อมาห่ อ หุ ้ ม ถุ ง
สามเหลี่ยม มีลกั ษณะคล้ายปลอกหมอน แต่มีการออกแบบวิธีการห่ อหุ ้มที่แปลกใหม่ ส่ วนของผ้า
ด้านหน้าจะมีลวดลายที่ตดั ทอนจากธรรมชาติในการปั กตกแต่ง แนวทางนี้จะเป็ นการออกแบบเรี ยบ
ไม่ดูหวือหวา ข้อดีของแนวทางนี้ คือมีลกั ษณะที่ดูเรี ยบง่ายส่ งผลให้มีความรู ้สึกที่นิ่งสงบไม่วนุ่ วาย
ให้ความรู ้สึกเหมือนได้ใช้งานหมอนจริ งๆ ข้อเสี ยคือ ต่อให้ได้รับการออกแบบวิธีการห่ อหุ ม้ แล้วแต่
เมื่ อ มองภาพรวมของชิ้ น งานมี ล ัก ษณะเหมื อ นหมอนมากเกิ น ไป ในแนวทางนี้ ยัง ไม่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปจากรู ปแบบของหมอนมากนั้น

ภาพที่ 25 แนวทางที่ 1 เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
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2.4.2 แนวทางที่ 2 แนวทางที่มีสัมผัสระบายชายผ้าให้ตวั ถุงสามเหลี่ยม โดยการนา
ระบายของชายผ้ามาเย็บรวมกันเพื่ อสร้ างรู ปทรงสามเหลี่ ยม ในแนวทางนี้ ได้ออกแบบเพื่ อเพิ่ ม
สัมผัสระบายของชายผ้าให้เต็มพื้นที่ของตัวชิ้ นงาน เมื่อวางมือบนชิ้ นงานส่ วนไหนก็จะได้สัมผัส
ของผ้าทาให้เกิ ดความสะดวกต่อการใช้ชิ้นงานมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ตอ้ งจากัดท่าทางของมือ หรื อ
ตาแหน่งที่ตอ้ งจับชิ้นงาน เกิดความอิสระและผ่อนคลายไปพร้อมกัน ข้อดีของแนวทางนี้คือ รู ปแบบ
ของชิ้ น งานมี ค วามสวยงามเพิ่ ม ขึ้ น ให้ ล ัก ษณะที่ ฟู น่ า ใช้ง าน เมื่ อ สั ม ผัส แล้ว ท าให้ เ กิ ด ความ
เคลิ บเคลิ้ มผ่อนคลายทุ กส่ วนของชิ้ นงาน ข้อเสี ยคื อ เมื่ อมองภาพรวมชิ้ นงานยังมี ความคล้ายกับ
หมอน และยังไม่มีความน่าสนใจที่จะดึงดูดให้ใช้งาน

ภาพที่ 26 แนวทางที่ 2 เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
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2.4.3 แนวทางที่ 3 แนวทางที่ เพิ่ มสั มผัสความนุ่ มให้ตวั ชิ้ นงาน ท าให้ชิ้ นงานมี
ความหนา มีการเพิ่มความสู งโดยการใช้ใยสังเคราะห์ยดั ไส้ขา้ งใน และใช้การซ้อนของชายระบาย
หลายๆชั้นเพื่อให้มีความหนานุ่ ม แล้วตกแต่งด้วยชายระบายของผ้ารอบชิ้ นงาน ทาให้ชิ้นงานมี
ขนาดใหญ่กว่าแนวทางอื่ นๆ ข้อดี ของแนวทางนี้ คือ ชิ้ นงานมีความนุ่ มน่ าสัมผัสกว่าแนวทางอื่ น
ข้อเสี ยคือ ชิ้นงานมีขนาดใหญ่เทอะทะเมื่อวางบนหน้าอกทาให้เกิดความรู ้สึกที่อึดอัด

ภาพที่ 27 แนวทางที่ 3 เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
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การพัฒนาแนวทางในการออกแบบ ทั้ง 3 แนวทางยังมีรูปแบบที่คล้ายหมอน ต้อง
นาวิธีการบรรจุถุงสามหลี่ยมจากแนวทางที่ 1 มาพัฒนา ส่ วนสัมผัสของแนวทางที่ 2 ให้สัมผัสที่ตรง
วัตถุประสงค์มากที่สุด แต่ยงั ต้องพัฒนารู ปแบบในการสวมใส่ จากแนวทางที่ 3 ให้มีการสอดมือเข้า
ไปได้ เพราะการที่นาชิ้นงานมาวางบนหน้าอกอย่างเดียว ทาให้เกิดความรู ้สึกเหมือนแค่นาหมอนมา
วางไว้ จึงต้องออกแบบการสอดมือสวมเข้าไปในชิ้นงาน คล้ายกับการสวมใส่ ชิ้นงานเครื่ องประดับ
แต่ท่าทางเมื่อวางมือแล้วยังมีความรู ้สึกที่สบาย ไม่อึดอัดไม่เป็ นการจัดท่าทางมากเกินไป

ภาพที่ 28 การพัฒนาแนวทางในการออกแบบ เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับ
ก่อนนอน
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2.5 แบบร่ างเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่ อนนอน
รู ปแบบของเครื่ องประดับชั้นล่างสุ ดเป็ นถุงสามเหลี่ยมที่บรรจุเม็ดทองเหลืองโดย
ทาการออกแบบมาจากแนวทางที่ 1 ลักษณะคล้ายปลอกหมอนสาหรับถอดถุงสามเหลี่ยมเข้า -ออก
ได้เพื่อที่จะสามารถซักทาความสะอาดได้ ส่ วนด้านบนของถุงสามเหลี่ยมเป็ นฐานสาหรับติดผ้าชาย
ระบาย โดยออกแบบให้ระบายของผ้าซ้อนกัน เมื่อนาผ้าที่เย็บจีบให้เป็ นชายระบายมาเรี ยงทาให้เกิด
รู ปทรงที่คล้ายดอกไม้บาน มีลกั ษณะฟูบานไม่แน่นกันจนอึดอัด และได้มีการออกแบบเพื่อนามือมา
สอดเวลาใช้งานโดยนาการวิเคราะห์ทศั นธาตุในการออกแบบ (ในตารางที่ 3) มาใช้ออกแบบตัว
โลหะเป็ นเส้นโค้งต่อกันจนคล้ายรู ปทรงของดอกไม้ เพื่อให้กลมกลื นกับรู ปทรงของผ้าส่ วนล่ าง
และออกแบบลายฉลุดอกไม้มาเชื่อมติดเพื่อให้ผลงานมีความสวยงามมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 29 แบบร่ างเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน

บทที่ 4
กระบวนการผลิต
การออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตชิ้นงานดังนี้
1. ขั้นตอนการผลิตเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวัน
นาแบบร่ างต้นแบบไปเขียนในโปรแกรม Matrix เหตุผลที่ตอ้ งเขียนในโปรแกรม Matrix
เพราะต้องการให้มีขนาดที่แม่นยา เส้นบาง มีช่องสาหรับเย็บที่เท่ากันทั้งชิ้นงาน เมื่อปริ้ นออกมาก
โปรแกรมแล้วจะทาการอัดพิมพ์ซิลิโคน เพื่อฉี ดเทียนมาประกอบเป็ นรู ปทรงต่างๆ ตามแบบร่ าง

ภาพที่ 30 นาเทียนมาสร้างรู ปทรงใหม่
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นาเทียนมาสร้ างรู ปทรงใหม่เพื่อทาให้เกิ ดความแตกต่างของชิ้ นงาน ตามแบบร่ าง โดยใช้
วิธีการตัดแต่งเทียนด้วยหัวแร้งเพื่อให้ความร้อน เชื่อมส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และตะไบให้เรี ยบ แล้ว
นาไปหล่อ

ภาพที่ 31 เทียนที่ตกแต่งเสร็ จแล้ว
นาเทียนไปหล่อเป็ นชิ้ นงานโลหะเงิน แล้วนามาขัดแต่งให้เรี ยบร้ อย เหตุผลที่เลือกใช้ตวั
เรื อนเป็ นเงินเพราะ เงินเป็ นวัสดุที่หล่อออกมาแล้วไม่ค่อยมีตามด และสามารถขัดแต่งได้ง่าย สี ขาว
ของเงินสามารถเข้ากันได้ดีกบั ตัวผ้าที่เป็ นโทนสี ฟ้าทาให้ดูกลมกลืน

ภาพที่ 32 ชิ้นงานที่ขดั แต่งเสร็ จเรี ยบร้อย
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ฉลุลายที่ออกแบบ แล้วนามาเลเซอร์ ประกอบตัวเรื อน และขัดแต่งให้ชิ้นงานมีพ้นื ผิวที่เรี ยบ
เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การน าไปชุ บ ป้ อ งกัน การหมองของชิ้ น งาน รู ป ภาพในส่ ว นนี้ จะเห็ นการ
ออกแบบช่ องสาหรับการเย็บส่ วนของผ้ากับโลหะติดกัน ได้ทาการออกแบบที่สามารถซ่ อนด้ายที่
เย็บรอบชิ้ นงานไม่ให้ออกมาเกิ นขอบของชิ้ นงาน เพราะเมื่อนาไปสวมใส่ ดา้ ยที่ เย็บจะได้รับการ
ปกป้ องจากตัวเรื อน ไม่ให้เกิดการหลุดลุ่ย ทาให้ชิ้นงานดูประณี ตมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 33 ชิ้นงานที่เลเซอร์ ประกอบตัวเรื อน
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นาชิ้นงานมาวัดขนาดเพื่อออกแบบรู ปแบบผ้าที่จะมาติดประกอบ เมื่อได้ความยาวของตัว
เรื อนส่ วนที่จะต้องมีผา้ ติดประกอบ หน่วยเป็ นเซนติเมตร จะต้องนาความยาวส่ วนที่จะติดผ้าไปคูณ
ด้วย 3.45 (เพราะผ้าเมื่อเย็บจีบแล้วจะย่นเป็ นอัตราส่ วน 1:3.45 เช่น ความยาวผ้า 34.5 เซนติเมตรเมื่อ
นามาเย็บจี บ แล้วจะเหลื อความยาวแค่ 10 เซนติเมตร) เพื่อหาขนาดความยาวของผ้านามาสร้ าง
ต้นแบบของผ้า การหาความสู งของผ้า จะนามาคูณ 2 เพราะจะใช้เทคนิคการเย็บผ้าประกบ แล้วกลับ
ด้านเพื่อเป็ นการซ่อนตะเข็บให้อยูข่ า้ งใน ทาให้ชิ้นงานดูเรี ยบร้อยจะไม่เห็นส่ วนตะเข็บของผ้า

ภาพที่ 34 การวัดขนาดชิ้นงานเพื่อสร้างรู ปแบบลาดับที่ 1
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ภาพที่ 35 การวัดขนาดชิ้นงานเพื่อสร้างรู ปแบบลาดับที่ 2
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สร้างรู ปแบบลงบนกระดาษ แล้วตัดผ้าตามรู ปแบบ นาผ้าที่ได้มาขัดกระดาษทรายแล้วจึง
เย็บในให้เรี ยบร้ อย จากนั้นย้อมสี ผา้ โดยมี การไล่ สี อ่อน เข้ม ให้ดูผ่อนคลายคล้ายสี ของท้องฟ้ า
กระจายทัว่ ทั้ง ชิ้ นงาน แล้วนาไปซัก อี ก รอบเพื่ อป้ องกัน ผ้า สี ตก แล้วจึ ง ไปปั๊ ม ลายผ้า รู ป ใบไม้
กระจายในทิ ศทางต่ างๆ โดยจะปั๊ มในส่ วนของโคนผ้าให้ล ายถี่ ๆ แล้วจะค่อยๆ กระจายลายให้
หายไปชายผ้า

ภาพที่ 36 การย้อมสี ผา้
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เย็บจี บผ้าให้แน่ นจะได้ช ายผ้า เป็ นคลื่ นชัดเจน นาไปเย็บติ ดกับ ตัวเรื อน ใช้ไหมปั ก เย็บ
เดินเส้นในช่องสาหรับเย็บผ้ากับตัวเรื อนติดกัน แล้วจึงเย็บประกอบตัวเรื อน พร้อมทั้งตกแต่งผ้าด้วย
การปั กดิ้นสี เงิ น สี ฟ้า สี ม่วง ใช้วิธีปักแบบเดิ นเส้นรอบลายผ้า และแบบปั กทึบลายผ้าเพื่อให้เกิด
พื้นผิวที่แตกต่าง เพิ่มความน่าสนใจให้แก่ชิ้นงาน

ภาพที่ 37 การประกอบผ้าและปั กดิ้นตกแต่ง
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เขียนดอกไม้แบบต่างๆ ในโปรมแกรม Matrix ให้มีมิติ มีท้ งั แบบเป็ นเส้นลวด และแบบเต็ม
ดอก ปริ้ นต์ออกมาเพื่อนาไปหล่อเป็ นโลหะ ทาการขัดแต่งขัดเงาให้ชิ้นงานมีพ้นื ผิวที่เงางาม และติด
แม่เหล็กแรงสู งส่ วนฐานของดอกไม้เพื่อยึดติดดอกไม้กบั ผ้า

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการผลิตดอกไม้สาหรับติดตกแต่งผ้า
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2. ขั้นตอนการผลิตเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
คัดเลื อกเม็ดทองเหลื องที่ มีรูปทรงกลมเรี ยบไม่มีส่วนที่แหลม เพื่อความปลอดภัยในการ
นามาใช้งาน นามาบรรจุใส่ ถุงผ้าสามเหลี่ยม ถุงผ้าสามเหลี่ยมใช้วธิ ี การตัดเย็บโดยติดกาวสาหรับติด
ผ้าโดยเฉพาะ ทาให้ไม่ให้เกิดความแข็งของรอยต่อในการเย็บ ซึ่ งการติดกาวนั้นทนทานไม่แตกต่าง
จากการเย็บ

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการผลิตถุงสามเหลี่ยมเครื่ องประดับส่ วนที่ 2
นาผ้าที่จะผลิ ตเป็ นชิ้ นงานมาขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อทาให้ผา้ มีสัมผัสที่นุ่ม ตัดผ้าตาม
รู ปแบบ จึงนาผ้าที่ตดั มาเย็บให้เรี ยบร้อยทาการย้อมสี ผา้ และพิมพ์ลาย แล้วจึงทาการเย็บจีบให้ผา้
เกิดระบายชายผ้าเป็ นคลื่น

ภาพที่ 40 ขั้นตอนการเตรี ยมผ้าเครื่ องประดับส่ วนที่ 2

57
นาผ้าที่เย็บจีบมาเย็บวางเรี ยงบนฐานสามเหลี่ยมขนาด 10 x 13 เซนติเมตร (ความยาวฐาน x
ความสู ง) โดยเรี ยงจากขอบสามเหลี่ยมด้านนอกไล่เข้าไปจนถึงจุดกึ่งกลาง จะได้สามเหลี่ยมที่มีชาย
ระบายผ้าฟูอยู่เต็มชิ้ น ลักษณะคล้ายดอกไม้บาน แล้วจึงเย็บถุ งคล้ายปลอกหมอนเพื่อบรรจุถุงเม็ด
ทองเหลืองด้านหลังของฐานผ้า

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการเย็บชิ้นงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 2
ขึ้นชิ้ นงานจากเทียนเพื่อเป็ นส่ วนบนของถุ งสามเหลี่ ยม สาหรับใช้มือสอดเข้าไปเวลาใช้
งาน แล้วนาไปหล่อเป็ นโลหะ และฉลุ ลายเพื่อนามาเชื่ อมประกอบ พร้ อมทั้งขัดแต่งชิ้ นงาน แล้ว
นาไปชุบทองคาขาวป้ องกันการหมองของชิ้นงาน เพื่อความสวยงาม

ภาพที่ 42 ขั้นตอนการประกอบเทียนเครื่ องประดับส่ วนที่ 2
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เมื่อได้ผลงานที่ชุบเรี ยบร้อยแล้ว นาด้ายไหมไล่สีโทนสี ฟ้ามาเย็บในช่องที่สาหรับประกอบ
โลหะกับผ้า แล้วจึงนาผ้ามาเย็บติดกับโลหะ และทาการติดแม่เหล็กแรงสู งประกอบชิ้นงาน

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 2

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบ นามาสู่ บทสรุ ปของการสร้างสรรค์ผลงานที่
มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการสร้างสรรค์เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิ ตใจจากความเครี ยดให้เกิ ด
ความ ผ่อนคลาย โดยใช้หลักการการทาสมาธิ และสัมผัสที่ผอ่ นคลายมาออกแบบเครื่ องประดับ
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครี ยดแบบเฉี ยบพลัน
ส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดแบบเรื้ อรัง
1. สรุ ปผลเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชี วติ ประจาวัน
เครื่ องประดับสาหรับชีวิตประจาวันจะเป็ นเครื่ องประดับที่มีแนวทางในการออกแบบโดย
นาสัมผัสที่ผอ่ นคลายด้วยของผูว้ ิจยั มาวิเคราะห์พฒั นาให้เกิ ดความงาม พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สี
และทัศ นธาตุ ที่ น ามาออกแบบให้ ส่ ง ผลต่ อ ความผ่ อ นคลาย ความรู ้ สึ ก ของผู ้วิ จ ัย เมื่ อ ใช้ ง าน
เครื่ องประดับ สามารถผ่อนคลายได้ดว้ ยการสัมผัสส่ วนที่ออกแบบเหมือนกับชายระบายหมอนข้าง
ให้ความรู ้สึกเคลิบเคลิ้ม ตกอยูใ่ นห้วงอารมณ์แห่ งการผ่อนคลายชัว่ ขณะที่ทาการสัมผัส เพราะผ้าที่
นามาใช้ในการผลิตได้ผ่านกรรมวิธีต่างๆ จึงทาให้ได้สัมผัสที่นุ่มสบาย เป็ นสัมผัสที่คุน้ เคย ทาให้
เกิดอารมณ์ร่วมในการใช้ชิ้นงาน และวิธีการสวมใส่ ที่สามารถสวมใส่ ได้หลายรู ปแบบจะหันผ้าออก
ข้างนอกเพื่อแสดงความสวยงาม หรื อจะหันกลับเข้าข้างในเพื่อสะดวกต่อการสัมผัส วิธีการเลือก
สวมใส่ ที่อิสระนี้ ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ผอ่ นคลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถเลือกดอกไม้ต่างๆ มา
ติดบนผ้าได้ตามความต้องการ และความความเหมาะสมของกิ จกรรมในแต่ละวัน จะติดประดับ
ตกแต่งมากน้อยเพียงใดตามความต้องการ ทาให้เกิดความสนุ กและการมีส่วนร่ วมกับเครื่ องประดับ
มากยิง่ ขึ้น
เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ ส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชี วิตประจาวัน เมื่อ
สวมใส่ จะเกิ ดความรู ้ สึ ก ร่ วมไปกับเครื่ องประดับ จึ ง ท าให้เกิ ดความผ่อนคลาย สามารถปลอบ
ประโลมจิตใจจากความเครี ยดแบบเฉี ยบพลันได้ สามารถดึ งความรู ้ สึกให้ไปอยู่ในห้วงอารมณ์ ที่
ผ่อนคลายได้ชวั่ ขณะหนึ่ งที่ทาการสัมผัส จึงทาให้เครื่ องประดับช่วยผ่อนคลายความเครี ยดที่เกิดใน
ขณะนั้นได้
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ภาพที่ 44 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนอก ลาดับที่ 1
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ภาพที่ 45 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนอก ลาดับที่ 2
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ภาพที่ 46 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนอก ลาดับที่ 3
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ภาพที่ 47 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนอก ลาดับที่ 4
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ภาพที่ 48 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนอก ลาดับที่ 5
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ภาพที่ 49 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนมือ ลาดับที่ 1
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ภาพที่ 50 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนมือ ลาดับที่ 2
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ภาพที่ 51 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนมือ ลาดับที่ 3
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ภาพที่ 52 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนมือ ลาดับที่ 4
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ภาพที่ 53 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนมือ ลาดับที่ 5
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ภาพที่ 54 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชีวติ ประจาวันส่ วนมือ ลาดับที่ 6
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างการติดดอกไม้ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับสาหรับชี วติ ประจาวัน
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PULSE/min

2. สรุ ปผลเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่ อนนอน
แผนภูมิผลการวัดชีพจรก่อนใช้ และหลังใช้ เครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใใจ่่วนที่ 2
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ก่อนใช้ เครื่ องประดับ
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ภาพที่ 56 กราฟแสดงผลการวัดชีพจรก่อนใช้และหลังใช้เครื่ องประดับส่ วนที่ 2
ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 สามารถใช้งานได้จริ ง เมื่อนาเครื่ องประดับมาวาง
บนหน้า อกในช่ วงเวลก่ อ นนอนในวัน ที่ ตึง เครี ย ด จิ ตใจวุ่นวาย เป็ นเวลา 10 – 30 นาที โดยให้
เครื่ องประดับเป็ นจุ ดทาสมาธิ โดยการหายใจยกเครื่ องประดับขึ้น - ลง ทาให้มีสมาธิ ละ ความคิด
จากเรื่ องต่างๆ ผลที่ได้คือ เครื่ องประดับเป็ นจุดทาสมาธิ ทาให้จิตใจนิ่ งไม่วอกแวก จิตใจสงบลง ไม่
มีความคิดที่ก่อให้เกิ ดความเครี ยด ส่ งผลให้สามารถบังคับการหายใจเข้า – ออกได้ลึก และช้าลง
ทาให้หายใจได้เต็มอิ่ม รู ปทรงของเครื่ องประดับจะแนบชิดกับสรี ระ และน้ าหนักของเครื่ องประดับ
ที่ทาให้เกิดแรงกดทับรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจได้อย่างชัดเจน ส่ งผลให้สามารถบังคับการ
ขึ้นลงได้อย่างช้าๆ การวัดผลชี พจรก่อนและหลังใช้เครื่ องประดับ ได้ผลของชี พจรที่ลดลงหลังจาก
การใช้เครื่ องประดับเสมอ นั้นแสดงให้เห็ นถึ งการทางานของเครื่ องประดับที่สัมพันธ์กบั ร่ างกาย
ส่ งผลให้เกิ ดสมาธิ เมื่อนามือมาสัมผัสสัมผัสเครื่ องประดับ ก็จะได้รับความรู ้ สึกที่ผ่อนคลายจาก
เครื่ องประดับ จึงทาให้เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอนสามารถผ่อนคลายความเครี ยดแบบเรื้ อรังได้
เพราะทาให้หยุดความคิดที่ก่อให้เกิดความเครี ยดสะสม และเป็ นการเตรี ยมตัวก่อนนอนทาให้หลับ
ได้ง่ายขึ้นไม่กงั วลกับความเครี ยดต่างๆ
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ภาพที่ 57 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน ลาดับที่ 1
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ภาพที่ 58 ผลงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน ลาดับที่ 2
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3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 การพัฒนารู ปแบบ และขนาดของชิ้นงานเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 ในการวิจยั ครั้งต่อไป
การผลิตเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ อาจจะใช้การปรับรู ปแบบและขนาดให้ชิ้นงานมี
ความหลากหลายมากขึ้น เป็ นทางเลือกให้สามารถใช้ชิ้นงานได้มากขึ้นตามความเหมาะสมในการ
แต่งตัวแต่ละสไตล์
3.2 การวัดผลของเครื่ องประดับส่ วนที่ 2 ทางการแพทย์สามารถวัดคุณภาพการหลับได้น้ นั
หมายถึ ง เครื่ อ งประดับ ชิ้ น นี้ จะได้รั บ การรั บ รองทางการแพทย์ใ นการมี ส่ ว นช่ ว ยในการลด
ความเครี ยดก่ อ นนอนได้ แต่ จ ะต้อ งเขี ย นโครงการให้ มี แ นวทางเพื่ อ การรั ก ษาผู ้ป่ วย เป็ น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปเพื่อให้ผลงานมีการรับรองทางการแพทย์ เพื่อเป็ นทางเลื อกแก่
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเครี ยดที่ส่งผลต่อการนอนหลับ
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า โครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อ
ปลอบประโลมจิตใจจะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเป็ นแนวทางในโอกาสต่อไป
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1. รู ปภาพผลงานเพิม่ เติม

ภาพที่ 59 ภาพเพิ่มเติมการทดลองจัดวางผ้า เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับสาหรับก่อนนอน
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ภาพที่ 60 ภาพเพิ่มเติมผลงานโครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ ลาดับที่ 1
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ภาพที่ 61 ภาพเพิ่มเติมผลงานโครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ ลาดับที่ 2
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ภาพที่ 62 ภาพเพิ่มเติมผลงานโครงการออกแบบเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ ลาดับที่ 3
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2. การทาความสะอาดชิ้นงาน
การทาความสะอาดส่ วนชิ้นงานที่เย็บติดกับโลหะของเครื่ องประดับส่ วนที่ 1 เครื่ องประดับ
ส าหรั บ ชี วิตประจาวัน และชิ้ นงานของเครื่ องประดับ ส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับ ส าหรั บ ก่ อนนอน
ใช้วิธีป้องกันกันคราบสกปรก โดยการพ่นสเปรย์นาโนกันน้ า เมื่อต้องการทาความสะอาด สามารถ
ใช้น้ ายาทาความสะอาดแบบแห้ง (สาหรับการการทาความสะอาดผ้าที่พ่นสเปรย์นาโนโดยเฉพาะ)
ตรงจุดที่สกปรก แล้วนาแปรงขนอ่อนมาแปรงเบาๆ ก็จะได้ชิ้นงานที่สะอาดเหมือนเดิม
เครื่ องประดับส่ วนที่ 2 เครื่ องประดับ สาหรับ ก่ อนนอน ได้ออกแบบคล้ายปลอกหมอน
บรรจุถุงสามเหลี่ยมไว้ขา้ งใน เมื่อต้องการทาความสะอาดเพียงนาถุงสามเหลี่ยมข้างในที่บรรจุเม็ด
ทองทองเหลืองออก ก็ทาการซักมือตามปกติหา้ มนาไปปั่ นแห้ง เพราะจะทาให้ชายระบายของผ้ายับ
สาหรับการตากได้ออกแบบห้วงผ้าเป็ นที่แขวนเย็บติดกับอยู่ดา้ นหลังชิ้นงานเรี ยบร้ อยแล้ว เมื่อซัก
เสร็ จเรี ยบร้อยก็จะได้ชิ้นงานที่มีความหอมสะอาด แต่ยงั คงให้สัมผัสที่คุน้ เคย

ที่แขวนสาหรับตาก
ชิ้นงาน

ภาพที่ 63 การทาความสะอาดชิ้นงาน
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3. ความรู้ เกีย่ วกับผ้ าเพื่อเลือกชนิดของผ้ าในการผลิตชิ้นงาน
ประเภทของผ้าจะแบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี้ (Toro, 2559)
3.1 เส้ นใยที่ทาจากธรรมชาติ (Natural fiber)
เส้ นใยไหม (Silk) ใยไหมมาจากโปรตี น ของรั ง ไหมแล้ว น ามาปั่ น จนได้เ ป็ น
เส้นด้าย นามาทอหรื อถัก คุ ณสมบัติของผ้าไหมนั้นมีเงางามจับตา ไม่ยบั ง่ายใส่ สบาย ต้องซักด้วย
สบู่ที่มีฤทธิ์ อ่อนเท่านั้น เมื่อสัมผัสจะให้ความรู ้สึกที่สบาย เบา พลิ้วไหว แต่ดูแลรักษายาก
เส้ นใยลินิน (Linen) ผลิตจากเส้นใยของต้น flax แล้วนามาปั่ นจนได้เป็ นเส้นด้าย
จากนั้นจึ ง มาทอหรื อ ถัก มี ค วามคงทน และความแข็ง แรงที่ สุ ด แต่ จะ ยับ ง่ า ย สามารถรี ด ได้ที่
อุณหภูมิสูงลักษณะของจะมีความมันเงาสวยงาม เมื่อสัมผัสจะให้ความรู ้สึกที่แข็ง มีความหยาบ
เส้ นใยฝ้ า ย (Cotton) ได้ม าจากการน าเส้ น ใยของปุ ย ฝ้ า ยน ามาปั่ น จนเกิ ด เป็ น
เส้นด้าย แล้วจึงนามาทอหรื อถัก คุณสมบัติของผ้าฝ้ าย หรื อผ้า Cotton นั้นจะยับง่าย รี ดยาก หด
ย้วย แต่บางเบาหากผลิตเป็ นเครื่ องนุ่งห่ มจะใส่ สบาย แต่ปัจจุบนั มีกระบวนการในการผลิตเส้นด้าย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้คุณภาพของฝ้ ายดี ข้ ึน จึงเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย สามารถซักได้ดว้ ย
เครื่ องหรื อมือ รี ดได้ในอุณหภูมิที่สูงได้ไม่ไหม้หรื อเกิดอาการหดตัว
เส้ นใยขนสั ตว์ (Wool) ผ้าขนสัตว์คือการนาขนสัตว์นามาปั่ นจนเกิด เป็ นเส้นด้าย
แล้วจึงมาทอหรื อถัก สัตว์ที่นิยมมาใช้ทาเป็ นผ้าที่สุด คือขนแกะ คุณสมบัติข องขนสัตว์ ขนสัตว์น้ นั
ดู ดความร้ อน และถ่ า ยเทความชื้ นได้ดี เวลาสวมใส่ จึง ให้ค วามอบอุ่ นได้ดี และไม่ เหนอะหนะ
ร่ างกายเวลาสวมใส่ หดตัวมากเวลาเปี ยก จึงควรซักแห้งเท่านั้น
3.2 เส้ นใยสั งเคราะห์ จากสารเคมี (Chemical Synthetic fiber)
สเปนเดก (Spandex) เป็ นผ้า ที่ มี ค วามยืดหยุ่นสู ง เป็ นผ้า เส้ นใยสั ง เคราะห์ นิยม
นามาผลิตเสื้ อผ้าที่ตอ้ งการความยืดหยุน่ เช่น ชุดชั้นใน นาใช้มาทดแทนยางธรรมชาติ
ไนลอน (Nylon) ไนลอนได้ ม าจากกระบวนการรวมตั ว ของปิ โตรเคมี
จาพวก เบนซิ น ฟี นอล ไฮโดรเจน แอมโมเนี ย และมาผ่านกรรมวิธีทางเคมี และผลิตเป็ นเส้นด้าย
ด้วยการถักหรื อทอ มีความทนทานมาก รู ปร่ างของผ้าทรงตัวได้ดี
โพลีเอสเตอร์ (Polyester) ได้มาจากกระบวนการรวมตัวจาพวกปิ โตรเคมี จาพวก
เอทานอล ผ่านกรรมวิธีทางเคมีได้เป็ นเส้นด้าย เป็ นเส้นใยที่ผลิตขขึ้นมาเพื่อให้มีคุณสมบัติคล้ายฝ้ าย
ลักษณะเป็ นเส้นใยยาวนุ่ม เงามัน ดูดความชื้นได้นอ้ ย ผ้ามีความเบาบาง ยับยาก
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3.3. เส้ นใยสั งเคราะห์ จากวัสดุธรรมชาติ (Natural Synthetic fiber)
เรยอน (Rayon) ได้มาจากการนาเปลือกไม้ในธรรมชาติผา่ นกรรมวิธีทางเคมี ได้
เป็ นเส้นด้าย ผลิ ตขึ้นมาเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนกับฝ้ าย มีความนุ่ ม มันเงา สามารถระบายความ
ร้อน และดูดความชื้นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถเป็ นผ้าที่ดีกว่าฝ้ายได้ ราคาค่อนข้างถูกนิยม
นามาทดแทนผ้าฝ้าย
การเลือกผ้ามาใช้ในการผลิตเครื่ องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจต้องคานึ งถึงสัมผัสที่
ชอบของผูว้ ิจยั จะเป็ นผ้าจากชุ ดเครื่ องนอน ผ้าที่นามาผลิ ตชุ ดเครื่ องนอนนิ ยมใช้ผา้ ฝ้ าย หรื อผ้า
Cotton สามารถดูแลง่าย ไม่หด มีสัมผัสที่นุ่ม ผูว้ ิจยั จึงเลือกผ้าฝ้ ายเป็ นวัสดุหลักในการผลิตผลงาน
โดยนาผ้าฝ้ายมาทาการซัก และขัดกระดาษทรายให้ได้สัมผัสที่นุ่มยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะได้เนื้อผ้าที่เหมือนกับ
ปลอกหมอนข้างที่ผา่ นการใช้งานมาเป็ นระยะเวลานานทาให้ได้สัมผัสที่คุน้ เคย และการเลือกผ้าใน
ส่ วนของถุ งสามเหลี่ยมที่บรรจุเม็ดทองเหลือง จะต้องเป็ นผ้าที่มีความยืดหยุ่น บางเบา แนบไปกับ
สัมผัสของสรี ระ ได้เลือกผ้าสเปนเดก เป็ นผ้าที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ เมื่อนามาตัดเย็บแบบไร้
ขอบด้วยกาวติ ดผ้า ทาให้ถุงสามเหลี่ ยมมี ความเรี ยบลื่ นทั้งชิ้ นงานไม่มี ตะเข็บที่ แข็ง รบกวนการ
กระจายน้ าหนักของเม็ดทองเหลือง
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