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วรชัย รวบรวมเลิศ :โครงการออกแบบเครื่ องประดับจากแนวคิดสิ่ งสมมุติ. อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วีรวัฒน์ สิ ริเวสมาศ. 78 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่สามารถแสดงให้
สังคมรับรู ้ถึงมุมมองของเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่เกิดจากลักษณะของสิ่ งสมมุติ เพื่อสะท้อนให้
เห็นว่าเครื่ องประดับเป็ นเพียงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูล
ทุติยภูมิในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากทั้ง บทความ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ทาให้เห็นถึงการเกิดสิ่ งสมมุติที่เป็ นแบบแผน โดยทาการอ้างอิงแนวคิด
ดังกล่าวจากทฤษฏี สัญศาสตร์ (Semiotic) ซึ่งทาให้เกิดแบบแผนที่สามารถใช้ในการค้นหารู ปแบบ
และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับอีกด้วย
ผลการวิจยั พบว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์ทาให้สามารถค้นหารู ปแบบและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมในการสร้างเครื่ องประดับจากแนวคิดสิ่ งสมมุติ โดยวิธีการฉายแสง
ผ่านกระจกเงาลงบนร่ างกายของผูส้ วมใส่ ซึ่ งรู ปแบบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
นั้น จะใช้รูปแบบของเครื่ องประดับที่ผคู้ นทัว่ ไปสามารถรับรู้และเข้าใจร่ วมกันได้ จากตราสิ นค้า
เครื่ องประดับที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมจากผูค้ นทัว่ ไป
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The purpose of this research was creating jewelry that can show the social aspects of
the new jewelry from the aspect of imaginary to reflect that jewelry was only human to make up
it.
The research instruments were study and analyze secondary include article,
publication, etc. The study and analysis makes imaginary by reference Semiotic theories which
patterns can be used to discover patterns and how to create jewelry.
The results of this research were study and analysis can search patterns and how to
create works appropriately in jewelry design project: the concept of imaginary by projecting light
through a mirror into the body. The model of jewelry design takes form of jewelry that people are
able to recognize and understanding from renowned brands and popular.
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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมราลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใ้ ห้กาเนิด ญาติพี่นอ้ งและบุคคลในชีวติ ของ
ข้าพเจ้า ที่ค่อยสงเสริ มและทาให้ขา้ พเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์ ทวีศกั ดิ์ มูลสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิ ริเวสมาศ ที่เสี ยสละเวลาให้
คาปรึ กษาและวิชาความรู ้แก่ขา้ พเจ้า รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ที่มิสามารถ
ประเมินค่าได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอให้มุมมองและคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
เป็ นส่ วนที่จะช่วยในการขยายมุมมองและความคิดให้แก่เพื่อนมนุษย์ดว้ ย
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