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บทคดัย่อ 
 บทความวิจัยนี้  ได้น าเสนอการพัฒนาระบบออกแบบเคร่ืองประดับด้วยคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมัติ โดยอาศยัหลักการของไวยากรณ์รูปร่าง
และกฎรูปร่าง ในงานวิจัยก่อนหน้าน้ี คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจลักษณะรูปทรงของแหวนที่เป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซ่ึงได้ผล
สรปุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะช่ืนชอบรปูแบบของแหวนด้วยกันสี่รูปแบบ ได้แก่ แหวนล้อมเพชรและพลอย แหวนแถวแบบแต่งบ่า แหวน
ประดับมุก และแหวนสญัลักษณ์ โดยงานวิจัยก่อนหน้านี้  ได้น าเสนอผลการศกึษาและออกแบบเคร่ืองประดับแหวนล้อมเพชรและพลอย พร้อม
ทั้งได้น าเสนอไวยากรณ์รปูร่างของแหวนรปูแบบดังกล่าว ดังนั้น ในบทความนี้  จึงได้น าเสนอการศกึษาไวยากรณ์รปูร่างของแหวนแถวแบบแต่ง
บ่า แหวนประดับมุก และแหวนสัญลักษณ์ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เคร่ืองประดับแหวนทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขของพารามิเตอร์ ซ่ึงสามารถใช้วิธีการไวยากรณ์รูปร่างอธิบาย
กระบวนการออกแบบเคร่ืองประดับแหวนได้ จากผลการศกึษา คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาไวยากรณ์รปูร่างของแหวนทั้งสามกลุ่ม ได้เป็นจ านวน 
12, 9 และ 15 ไวยากรณ์ ตามล าดับ โดยอาศัยการใช้กฎรูปร่าง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กฎเร่ิมต้น กฎการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
และกฎเฉพาะ ประกอบกบัการปรับเปล่ียนล าดับของการใช้กฎรปูร่าง จากผลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ พบว่า ระบบที่
พัฒนาข้ึนสามารถช่วยสร้างโมเดลรูปแบบของเคร่ืองประดับแหวนที่มีความหลากหลาย ได้คราวละมากๆ  ซ่ึงแปรผันตามข้อมูลน าเข้าที่นัก
ออกแบบเป็นผู้ป้อนเข้าสู่ระบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการออกแบบและสร้างโมเดลแหวนแบบ
สามมิติ โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 73 เมื่อเทยีบกบัเวลาที่นักออกแบบวาดโมเดลแหวนแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปที่ช่วย
ในการออกแบบ 
 
ค าส าคญั: คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ, เคร่ืองประดับแหวน, ไวยากรณ์รปูร่าง, ระบบออกแบบอตัโนมัติ, รปูแบบความนิยมของชาวจีน  

 
Abstract  

 This paper proposed the development of a computer-based design system to be used in jewelry ring design based on shape 
grammar and shape rules. In the previous research, the researchers had surveyed the characteristics and specifications of jewelry rings 
that meet the preferences of Chinese tourists. The previous research found that Chinese tourists prefer jewelry rings, which are 
divided into four groups as halo rings, three-stone rings, pearl rings, and Chinese symbols rings. Our previous paper proposed the 
study and design of halo rings including their shape grammars. Therefore, this paper proposed shape grammars of three-stone rings, 
pearl rings, and Chinese symbols rings to be used in the development of generative jewelry ring design. We studied and analyzed the 
details and components of those three groups of jewelry rings to determine the limitations and conditions of parametric design. Shape 
grammar techniques can describe the jewelry ring design and modeling process. From the results of this study, we were able to 
develop 12 shape grammars of three-stone rings, 9 shape grammars of pearl rings, and 15 shape grammars of Chinese symbol rings 
using three groups of shape rules: initial rules, shape transformation rules, and specific rules, together with altering rule sequences. 
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We found that the proposed system was able to generate a variety of jewelry ring models with numerous numbers varying upon 
designer’s inputs. The proposed system reduced time in design process and 3D modeling process by approximately 73% in 
comparison to manual modeling using a CAD software.    
 
Keywords: Computer-Aided Design, Jewelry ring, Shape grammar, Generative design, Chinese Styles  
  

บทน า 
 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับไทย
เป็นอตุสาหกรรมที่มคีวามส าคญัอย่างมากส าหรับช่วยสร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย เมื่อช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคมในปี 2559 พบว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับไทยมีการส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของสนิค้า
ส่งออกทั้งหมด (Office of the Permanent Secretary 
Ministry of Commerce, 2016) และสอดคล้องกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยนับตั้ งแต่ปี 
2555-2559 มอีตัรานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยสูงสุดและมีแนวโน้มสูง เ พ่ิมขึ้ นทุกปี  
(Department of Tourism, 2015) 
 โป รแกรมคอม พิ ว เ ตอร์ ช่ ว ย ใ นก า รออกแบบ 
(Computer-Aided Design; CAD) ถูกน ามาช่วยใน
กร ะ บว นก า รผลิ ต ข อ ง อุ ต ส าหกร รมอัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบลงรายละเอียด 
(Detailed Design) ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ของกระบวนการ
ออกแบบ หากต้องการเปล่ียนรูปร่างของแบบจะท าได้ยาก  
(Alcaide-Marzal, Diego-Más, Asensio-Cuesta, & 
Piqueras-Fiszman, 2013) และในกระบวนการผลิต
เครื่ องประดับมีความจ าเ ป็นในการสร้างโมเดลด้วย
โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ CAD (Wannarumon, 
2011) เพ่ือใช้ในการท าต้นแบบอัตโนมัติด้วยเคร่ืองสร้าง
ต้นแบบแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype; RP) และ
เครื่องกัดอัตโนมัติ (Computer Numerical Control; 
CNC) และการวาดโมเดลด้วย CAD สามารถช่วยลดเวลา
ในกระบวนการออกแบบ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ช่วยลด
ของเสยีในกระบวนการหล่อ และสามารถสร้างภาพเสมือน
จริง (Rendering) โดยไม่ต้องสร้างชิ้นงานจริง แต่เนื่องจาก
โปรแกรม CAD ยังมีการใช้งานค่อนข้างยากและมีความ
ซับซ้อน ท าให้นักออกแบบต้องใช้เวลามากในการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียกชุดค าสั่งต่างๆ ส าหรับสร้างโมเดล
ต้นแบบ เนื่องจากนักออกแบบส่วนใหญ่มคีวามถนัดในการ
สเกต็ร่างแบบด้วยมอืมากกว่าการสร้างโมเดลบนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ CAD และในขั้นตอน
ออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) (Jonson, 2005) 
นักออกแบบมักจะสเกต็ร่างแบบแตกต่างหลากหลายแบบ 
เพ่ือสร้างจินตนาการในการออกแบบ แนวคิดมักจะ 
ถูกกระตุ้นเมื่อนักออกแบบได้มองเหน็แบบที่ร่างไว้ จากนั้น
จะสเกต็แบบแตกต่างกนัไปในกรอบของจินตนาการและท า
การเลือกแบบที่ตนสนใจ และลองสเกต็แบบที่มคีวามคล้าย
กบัต้นแบบนั้น จากนั้นท าการเลือกแบบที่ดีที่สดุ ขบวนการ
ในการสร้างแนวคิดนี้  มีลักษณะวนลูปซ า้ (Iteration) เพ่ือ
การกล่ันกรองแบบที่ดทีี่สดุหรือน่าสนใจที่สดุ โดยขึ้นอยู่กบั
มุมมองและจินตนาการของนักออกแบบ ซึ่ งมีลักษณะ
เฉพาะตั ว  จนกระทั่ ง ไ ด้ รู ป แบบที่ เ หมา ะสมที่ สุ ด  
นักออกแบบจึงจะด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการให้
รายละเอยีดของแบบร่างนั้น (Detailed Design) 
 ดงันั้น คณะผู้วิจัยจึงเกดิแนวคิดในการน าหลักการของ 
Generative Design (Stiny, 1980) มาใช้ในการพัฒนา
โมดูลส าหรับใ ช้ในโปรแกรม CAD เ พ่ือ ช่วย 
นักออกแบบสร้างโมเดล CAD แบบสามมิติได้โดย
อัตโนมัติ  ช่วยใ ห้ท างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้ น และ 
ยังสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการออกแบบได้ งานวิจยั
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบบนโปรแกรม CAD เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุน 
นักออกแบบในการท างานตั้ งแต่ช่วงตอนต้นๆ ของ
กระบวนการออกแบบ และสามารถส ร้ า ง รูปทรง
เครื่องประดับแหวนที่มีความหลากหลายเป็นจ านวนมาก
โดยน าศักยภาพของโปรแกรม CAD มาช่วยสร้างรปูทรง
เครื่องประดับแหวนโดยอตัโนมัติตามกรอบความต้องการ
ของนักออกแบบ 
 

วิธีการศึกษา 
  
 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีไวยากรณ์รูปร่าง
ในการควบคุมกลไกและขับเคลื่ อนการท างานของโมดูล
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ต้นแบบ เนื่องจากนักออกแบบส่วนใหญ่มคีวามถนัดในการ
สเกต็ร่างแบบด้วยมอืมากกว่าการสร้างโมเดลบนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ CAD และในขั้นตอน
ออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) (Jonson, 2005) 
นักออกแบบมักจะสเกต็ร่างแบบแตกต่างหลากหลายแบบ 
เพ่ือสร้างจินตนาการในการออกแบบ แนวคิดมักจะ 
ถูกกระตุ้นเมื่อนักออกแบบได้มองเหน็แบบที่ร่างไว้ จากนั้น
จะสเกต็แบบแตกต่างกนัไปในกรอบของจินตนาการและท า
การเลือกแบบที่ตนสนใจ และลองสเกต็แบบที่มคีวามคล้าย
กบัต้นแบบนั้น จากนั้นท าการเลือกแบบที่ดีที่สดุ ขบวนการ
ในการสร้างแนวคิดนี้  มีลักษณะวนลูปซ า้ (Iteration) เพ่ือ
การกล่ันกรองแบบที่ดทีี่สดุหรือน่าสนใจที่สดุ โดยขึ้นอยู่กบั
มุมมองและจินตนาการของนักออกแบบ ซ่ึงมีลักษณะ
เฉพาะตั ว  จนกระทั่ ง ไ ด้ รู ป แบบที่ เ หมา ะสมที่ สุ ด  
นักออกแบบจึงจะด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการให้
รายละเอยีดของแบบร่างนั้น (Detailed Design) 
 ดงันั้น คณะผู้วิจัยจึงเกดิแนวคิดในการน าหลักการของ 
Generative Design (Stiny, 1980) มาใช้ในการพัฒนา
โมดูลส าหรับใ ช้ในโปรแกรม CAD เ พ่ือ ช่วย 
นักออกแบบสร้างโมเดล CAD แบบสามมิติได้โดย
อัตโนมัติ  ช่วยใ ห้ท างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้ น และ 
ยังสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการออกแบบได้ งานวิจยั
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบบนโปรแกรม CAD เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุน 
นักออกแบบในการท างานตั้ งแต่ช่วงตอนต้นๆ ของ
กระบวนการออกแบบ และสามารถส ร้ า ง รูปทรง
เครื่องประดับแหวนที่มีความหลากหลายเป็นจ านวนมาก
โดยน าศักยภาพของโปรแกรม CAD มาช่วยสร้างรปูทรง
เครื่องประดับแหวนโดยอตัโนมัติตามกรอบความต้องการ
ของนักออกแบบ 
 

วิธีการศึกษา 
  
 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีไวยากรณ์รูปร่าง
ในการควบคุมกลไกและขับเคลื่ อนการท างานของโมดูล

 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มีรายละเอียดในการ
ด าเนินงานวิจัยดงัต่อไปนี้  
 1.  การศึกษารปูทรงเคร่ืองประดบัแหวน 
  คณะผู้ วิ จัยน า ข้อมูลผลการศึกษาและส ารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 200 คน 
จากงานวิจัยก่อนหน้า (Kielarova, Pradujphongphet, & 
Nakmethee, 2016) เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาต่อ
ยอดในงานวิจัยนี้  คณะผู้ วิจัยเริ่มต้นท าการศึกษาและ
วิ เคราะห์องค์ประกอบของแหวน และศึกษาเทคนิค 
การสร้างรูปทรงเครื่ องประดับแหวนแบบสามมิติบน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ  ตัวอย่างเช่น 
เทคนิครูปแบบสวีพ (Sweep) เทคนิครูปแบบลอพท ์

(Loft) และเทคนิครูปแบบเครือข่ายเส้นโค้ง (Curve 
Network) เป็นต้น ซึ่งเทคนิคดังกล่าว ช่วยในการสร้าง
พ้ืนผิวของรูปทรงแหวนได้หลากหลายและครอบคลุม
รปูทรงเป้าหมายที่ต้องการ  
 คณะผู้วิจัยท าการศึกษารูปทรงแหวนทั้งหมด 3 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มแหวนแถวแบบแต่งบ่า กลุ่มแหวน
ประดับมุก และกลุ่มแหวนสัญลักษณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1 
ซ่ึงลักษณะรูปทรงแหวนเหล่านั้น มีความแตกต่างกันใน
เรื่องของลักษณะรูปทรงตัวเรือนแหวน วิธกีารสร้างรูปทรง
แหวนแบบสามมิติ และองค์ประกอบของรูปทรงแหวน 
เป็นต้น จึงส่งผลให้มีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันไปตามแต่
ละกลุ่มของรปูทรงแหวน 

 
 

รูปท่ี 1 รปูทรงเคร่ืองประดับ (ก) แหวนแถวแบบแต่งบ่า (ข) แหวนประดับมุก และ (ค) แหวนสญัลักษณ์ 
 
 2.  การศึกษาและวิ เคราะห์ไวยากรณ์รูป ร่างและ 
กฎรปูร่าง (Shape Grammar and Rule)  
  2.1   วิธไีวยากรณร์ปูร่าง (Shape Grammar; SG)  

 วิธีไวยากรณ์รูปร่างเป็นวิธีการสร้างหรือ
อธิบายแนวความคิดและกระบวนการออกแบบ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดย Stiny and Gips (1972) 
น าเสนอเทคนิคการสร้างและอธิบายด้วยวิธีไวยากรณ์
รูปร่างส าหรับงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรม โดย
น า เสนอรูป ร่างแบบสองและสามมิติตามล าดับ วิธี
ไวยากรณ์รูปร่างประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
รูปร่างเริ่มต้น (Initial Shape; I) เซตของรูปร่าง (Set of 
Shapes; SS) เซตของกฎรูปร่าง (Set of Shape Rules; SR) 
และสญัลักษณ์หรือต าแหน่งอ้างองิ (Label; L) (Stiny & 
Gips, 1972) โดยมรีปูร่างเริ่มต้นและต าแหน่งอ้างองิ (จุด
สนี า้เงิน) ส าหรับบ่งบอกต าแหน่งของการใช้กฎรูปร่าง ดัง
แสดงในรูปที่ 2ก กฎรูปร่างท าหน้าที่ก  าหนดทิศทางหรือ

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของรูปร่าง ตัวอย่างเช่น กฎการ
คัดลอกรูปร่างเร่ิมต้น จากนั้นท าการใช้กฎการหมุนที่
จุดอ้างอิงด้วยมุม 180 องศา จึงท าให้เกิดการออกแบบ
หรือรูปร่างใหม่ (รูปร่างเส้นสีแดง) และมีการประยุกต์ใช้
กฎการลดขนาดไปยังรูปร่างใหม่ จึงท าให้เกิดรูปร่างใหม่
ขึ้นมาอกีคร้ัง ดงัแสดงในรปูที่ 2ข ท าการประยุกต์ใช้กฎจน
ได้รปูร่างตามความต้องการของการน ารูปร่างไปใช้งาน ดัง
แสดงในรูปที่ 2ค (Prats, Lim, Jowers, Garner, & 
Chase, 2009;  Wannarumon, Pradujphongphet, & 
Bohez, 2013)  
   ไวยากรณ์รูปร่างเป็นวิธีการสร้างหรืออธิบาย
กระบวนการออกแบบเ พ่ือ ช่วยสนับสนุนการส ร้าง
แนวความคิดของนักออกแบบในขั้นตอนเริ่มต้นของ
กระบวนการออกแบบ และสามารถสร้างแนวทางหรือ
ทาง เ ลือกของรูปแบบที่ มีคว ามหลากหลายใ ห้กับ 
นักออกแบบ (Prats et al., 2009; Wannarumon et al., 2013)

 



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)4

110

 

 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่างกระบวนการเปล่ียนแปลงรปูร่างด้วยวิธไีวยากรณ์รปูร่าง 

   
  บทความนี้ ท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบและ
วิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างของรูปทรงแหวนแต่ละกลุ่ม  
โดยท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมกฎรูปร่าง
ต่างๆ ซ่ึงสามารถอธิบายไวยากรณ์รูปร่างและกฎรูปร่าง
ส าหรับบทความนี้  ได้แก่ กฎเริ่มต้น และกฎรูปร่าง (เช่น 
กฎการย้ายต าแหน่งรูปร่างและกฎการเพ่ิมหรือลดขนาด
รปูร่าง เป็นต้น) กฎดงักล่าวใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
และลวดลายของ เครื่ องประดับแหวน และศึกษา
พาร ามิ เ ตอ ร์  ขอบเขตและ เ งื่ อน ไ ข ที่ มี ผล ต่อกา ร
เปล่ียนแปลงรปูร่างและรปูทรงแหวน 
 3.  การพัฒนาโมดูลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบเคร่ืองประดบัแหวนโดยอตัโนมตัิ 
  คณะผู้วิจัยท าการพัฒนาโมดูลโดยการประยุกต์ใช้
วิธไีวยากรณ์รูปร่าง เพ่ือช่วยสร้างแนวทางในการออกแบบ
รูปทรงเครื่องประดับแหวนให้มีความหลากหลาย โดยใช้
ภาษา RhinoScript บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ Rhinoceros 5.0 
 4.  ทดสอบและแก้ไขปรับปรงุโมดูลคอมพิวเตอร์  
  คณะผู้วิจัยท าการทดสอบโดยเปรียบเทยีบเวลาที่ใช้
ในการสร้างรปูทรงแหวนบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน

การออกแบบ Rhinoceros 5.0 ระหว่างโมดูลที่พัฒนาขึ้น 
ทั้งสามโมดูลกบันักออกแบบ 
  ในการพัฒนาโมดูลแหวนแถวแบบแต่งบ่า โมดูล
แหวนประดับมุกและโมดูลแหวนสัญลักษณ์ ส าหรับสร้าง
รูปทรง เครื่ องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ ด้ วยการ
ปร ะ ยุกต์ ใ ช้ วิ ธี ไ ว ย า กรณ์ รู ป ร่ า ง  มี ภ าพ ร วมแล ะ
แนวความคิดในการด าเนินงานวิจัยนี้  ดังแสดงในรูปที่ 3 
โดยน าข้อมูลงานวิจัยก่อนหน้านี้  (Kielarova et al., 
2016) มาวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของรปูทรงแหวน และ
ก าหนดเทคนิคการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิ ต ิ 
ขนาดเส้นรอบวงแหวนภายใน และรูปร่างและขนาอญัมณ ี
เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ส าหรับสร้างฐานข้อมูลของโมดูลที่
พัฒนาขึ้ นครั้งนี้  โดยโมดูลดังกล่าวสามารถสร้างรูปทรง
แหวนโดยอัตโนมัติ และมีการท างานร่วมกับผู้ ใช้งาน 
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นผู้ใช้งาน
สามารถเลือกโมเดลที่ต้องการมาปรับแก้ไขตามที่ต้องการ
ได้ จากนั้นน าโมเดลรูปทรงแหวนแบบสามมิติแปลงเป็น
ไฟล์นามสกุล STL และส่งไฟล์ดงักล่าวไปยังเคร่ืองจักร RP 
เพ่ือสร้างต้นแบบโมเดลแหวนสามมิติด้วยขี้ ผึ้ ง (Wax) 
เพ่ือเตรียมชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป 

 

 

 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพแสดงภาพรวมแนวความคิดของการพัฒนาโมดูลออกแบบเคร่ืองประดับแหวนแถวแบบแต่งบ่า แหวนประดับมุก และ  
          แหวนสญัลักษณ์ 

 
ผลการศึกษา 

  
 คณะผู้วิจัยท าการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบเครื่องประดับแหวนโดยประยุกต์ใช้วิธไีวยากรณ์
รูปร่างด้วยภาษา RhinoScript บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ Rhinoceros 5.0 คณะผู้วิจัยท าการ
พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้  เพ่ือพัฒนาโมดูล
จ านวนทั้งหมด 3 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลแหวนแถว
แบบแต่งบ่า โมดูลแหวนประดับมุก และโมดูลแหวน

สัญลักษณ์ และท าการทดสอบการท างานของแต่ละโมดูล
และวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 1.   ผลการศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของรปูทรงแหวน 
  1.1   องคป์ระกอบของรปูทรงแหวนแถวแบบแต่งบ่า  

 แหวนแถวแบบแต่งบ่า มีลักษณะเฉพาะตัว
ประดบัด้วยอญัมณขีนาดใหญ่อยู่ต าแหน่งตรงกลางบนหน้า
แหวน และประดบัด้วยอญัมณีขนาดเลก็อยู่บนบ่าแหวนทั้ง
สองข้าง ดงัแสดงในรปูที่ 4 

 

 
รูปท่ี 4 องค์ประกอบของแหวนแถวแบบแต่งบ่า 

 
  1.2   องคป์ระกอบของรปูทรงแหวนประดบัมุก 

 แหวนประดบัมุก มลีักษณะเฉพาะตวัประดบั
ด้วยไข่มุกอยู่ตรงกลางบนหน้าแหวน และล้อมรอบด้วย

ชิ้นงานโลหะรปูร่างลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้ที่หลากหลาย 
ดงัแสดงในรปูที่ 5  
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รูปท่ี 2 ตัวอย่างกระบวนการเปล่ียนแปลงรปูร่างด้วยวิธไีวยากรณ์รปูร่าง 

   
  บทความนี้ ท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบและ
วิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างของรูปทรงแหวนแต่ละกลุ่ม  
โดยท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมกฎรูปร่าง
ต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายไวยากรณ์รูปร่างและกฎรูปร่าง
ส าหรับบทความนี้  ได้แก่ กฎเริ่มต้น และกฎรูปร่าง (เช่น 
กฎการย้ายต าแหน่งรูปร่างและกฎการเพ่ิมหรือลดขนาด
รปูร่าง เป็นต้น) กฎดงักล่าวใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
และลวดลายของ เครื่ องประดับแหวน และศึกษา
พาร ามิ เ ตอร์  ขอบเขตและ เ งื่ อน ไ ข ที่ มี ผล ต่อกา ร
เปล่ียนแปลงรปูร่างและรปูทรงแหวน 
 3.  การพัฒนาโมดูลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบเคร่ืองประดบัแหวนโดยอตัโนมตัิ 
  คณะผู้วิจัยท าการพัฒนาโมดูลโดยการประยุกต์ใช้
วิธไีวยากรณ์รูปร่าง เพ่ือช่วยสร้างแนวทางในการออกแบบ
รูปทรงเครื่องประดับแหวนให้มีความหลากหลาย โดยใช้
ภาษา RhinoScript บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ Rhinoceros 5.0 
 4.  ทดสอบและแก้ไขปรับปรงุโมดูลคอมพิวเตอร์  
  คณะผู้วิจัยท าการทดสอบโดยเปรียบเทยีบเวลาที่ใช้
ในการสร้างรปูทรงแหวนบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน

การออกแบบ Rhinoceros 5.0 ระหว่างโมดูลที่พัฒนาขึ้น 
ทั้งสามโมดูลกบันักออกแบบ 
  ในการพัฒนาโมดูลแหวนแถวแบบแต่งบ่า โมดูล
แหวนประดับมุกและโมดูลแหวนสัญลักษณ์ ส าหรับสร้าง
รูปทรง เครื่ องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ ด้ วยการ
ปร ะ ยุกต์ ใ ช้ วิ ธี ไ ว ย า กรณ์ รู ป ร่ า ง  มี ภ าพ ร วมแล ะ
แนวความคิดในการด าเนินงานวิจัยนี้  ดังแสดงในรูปที่ 3 
โดยน าข้อมูลงานวิจัยก่อนหน้านี้  (Kielarova et al., 
2016) มาวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของรปูทรงแหวน และ
ก าหนดเทคนิคการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิ ต ิ 
ขนาดเส้นรอบวงแหวนภายใน และรูปร่างและขนาอญัมณ ี
เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ส าหรับสร้างฐานข้อมูลของโมดูลที่
พัฒนาขึ้ นครั้งนี้  โดยโมดูลดังกล่าวสามารถสร้างรูปทรง
แหวนโดยอัตโนมัติ และมีการท างานร่วมกับผู้ ใช้งาน 
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นผู้ใช้งาน
สามารถเลือกโมเดลที่ต้องการมาปรับแก้ไขตามที่ต้องการ
ได้ จากนั้นน าโมเดลรูปทรงแหวนแบบสามมิติแปลงเป็น
ไฟล์นามสกุล STL และส่งไฟล์ดงักล่าวไปยังเคร่ืองจักร RP 
เพ่ือสร้างต้นแบบโมเดลแหวนสามมิติด้วยขี้ ผึ้ ง (Wax) 
เพ่ือเตรียมชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป 

 

 

 

 
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงภาพรวมแนวความคิดของการพัฒนาโมดูลออกแบบเคร่ืองประดับแหวนแถวแบบแต่งบ่า แหวนประดับมุก และ  
          แหวนสญัลักษณ์ 

 
ผลการศึกษา 

  
 คณะผู้วิจัยท าการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบเครื่องประดับแหวนโดยประยุกต์ใช้วิธไีวยากรณ์
รูปร่างด้วยภาษา RhinoScript บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ Rhinoceros 5.0 คณะผู้วิจัยท าการ
พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้  เพ่ือพัฒนาโมดูล
จ านวนทั้งหมด 3 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลแหวนแถว
แบบแต่งบ่า โมดูลแหวนประดับมุก และโมดูลแหวน

สัญลักษณ์ และท าการทดสอบการท างานของแต่ละโมดูล
และวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 1.   ผลการศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของรปูทรงแหวน 
  1.1   องคป์ระกอบของรปูทรงแหวนแถวแบบแต่งบ่า  

 แหวนแถวแบบแต่งบ่า มีลักษณะเฉพาะตัว
ประดบัด้วยอญัมณขีนาดใหญ่อยู่ต าแหน่งตรงกลางบนหน้า
แหวน และประดบัด้วยอญัมณีขนาดเลก็อยู่บนบ่าแหวนทั้ง
สองข้าง ดงัแสดงในรปูที่ 4 

 

 
รูปท่ี 4 องค์ประกอบของแหวนแถวแบบแต่งบ่า 

 
  1.2   องคป์ระกอบของรปูทรงแหวนประดบัมุก 

 แหวนประดบัมุก มลีักษณะเฉพาะตวัประดบั
ด้วยไข่มุกอยู่ตรงกลางบนหน้าแหวน และล้อมรอบด้วย

ชิ้นงานโลหะรปูร่างลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้ที่หลากหลาย 
ดงัแสดงในรปูที่ 5  
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รูปท่ี 5 องค์ประกอบของแหวนประดับมุก 

 
  1.3  องคป์ระกอบของรปูทรงแหวนสญัลักษณ ์

 แหวนสัญลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะตัวโดย
บริเวณหน้าแหวนมีพ้ืนที่ว่างส าหรับน าลวดลายสญัลักษณ์
ต่างๆ มาประดับลงบนหน้าแหวน โดยลักษณะการสร้าง

ลวดลายมีทั้ งรูปแบบนูน (Emboss) รูปแบบฉลุ และ
รูปแบบแกะสลัก (Engrave) เพ่ือท าให้เกิดลวดลายบน
หน้าแหวน ดงัแสดงในรปูที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 องค์ประกอบของแหวนสญัลักษณ์ 

 
 2.  ผลการศึกษาไวยากรณร์ปูร่างของเครื่องประดบัแหวน 
  ไวยากรณ์รูปร่างในบทความนี้  อธบิายกระบวนการ
ออกแบบของเครื่ องประดับแหวน ซึ่ งเป็นการก าหนด
ขอบเขตและเงื่อนไขของการออกแบบและการเปล่ียนแปลง
รปูทรงแหวนที่เป็นไปได้ และควบคุมกลไกการท างานของ
โมดูลที่พัฒนาขึ้ น เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ความเป็นไปได้ของ
ค าตอบของรูปแบบเคร่ืองประดับแหวนที่ เราสนใจ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาไวยากรณ์
รปูร่างที่ได้จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของเคร่ืองประดบั
แหวนซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก  (Prats et al., 
2009; Stiny, 1980; Wannarumon et al., 2013) ได้แก่ 
รูปร่างเริ่มต้น (I) ขอบเขตของรูปร่าง (SS) ต าแหน่ง
อ้างองิ (L) และกฎรปูร่าง (SR) 

 
SG = [I, SS, L, SR] 

     
  รูปร่างเริ่มต้น (I) ส าหรับบทความนี้  เป็นรูปร่าง
พ้ืนฐาน ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยน ารูปร่างดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับกฎรูปร่างเพ่ือท าให้รูปร่างพ้ืนฐานเกิด
การเปล่ียนแปลงจึงท าให้เกิดรูปร่างใหม่ ขอบเขตของ
รูปร่าง (SS) ส าหรับบทความนี้  เป็นการก าหนดขอบเขต
ของรปูร่างเพ่ือใช้ในการศึกษา เช่น รปูร่างอญัมณเีมด็กลาง
ส าหรับโมดูลที่ 1 (รูปร่างทรงกลม สี่เหล่ียม สี่เหล่ียมมรกต
และทรงรี) รูปร่างอัญมณีประดับบ่า รูปร่างหน้าตัดของ
รูปทรงแหวน เป็นต้น กฎรูปร่าง (SR) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กฎเร่ิมต้น กฎการเปล่ียนแปลง

รูปร่าง และกฎเฉพาะรูปแบบ กฎการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
เป็นกฎส าหรับใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปร่างเพ่ือท าให้เกิด
รูปร่างใหม่หรือมีความแตกต่างกัน และใช้ในการตกแต่ง
และประดับ เช่น กฎการย้ายต าแหน่งรูปร่างและกฎการ
เพ่ิมหรือลดขนาดรูปร่าง เป็นต้น กฎเฉพาะรูปแบบ เป็น
กฎส าหรับใช้เพ่ือสร้างพ้ืนผิวของลวดลายและรูปทรง
เคร่ืองประดบัแหวน ต าแหน่งอ้างองิ (L) เป็นต าแหน่งเพ่ือ
ก าหนดการประยุกต์ใช้กฎรูปร่าง ดังแสดงในรูปที่ 8, 10 
และ 12 
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รูปท่ี 5 องค์ประกอบของแหวนประดับมุก 

 
  1.3  องคป์ระกอบของรปูทรงแหวนสญัลักษณ ์

 แหวนสัญลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะตัวโดย
บริเวณหน้าแหวนมีพ้ืนที่ว่างส าหรับน าลวดลายสญัลักษณ์
ต่างๆ มาประดับลงบนหน้าแหวน โดยลักษณะการสร้าง

ลวดลายมีทั้ งรูปแบบนูน (Emboss) รูปแบบฉลุ และ
รูปแบบแกะสลัก (Engrave) เพ่ือท าให้เกิดลวดลายบน
หน้าแหวน ดงัแสดงในรปูที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 องค์ประกอบของแหวนสญัลักษณ์ 

 
 2.  ผลการศึกษาไวยากรณร์ปูร่างของเครื่องประดบัแหวน 
  ไวยากรณ์รูปร่างในบทความนี้  อธบิายกระบวนการ
ออกแบบของเครื่ องประดับแหวน ซึ่ งเป็นการก าหนด
ขอบเขตและเงื่อนไขของการออกแบบและการเปล่ียนแปลง
รปูทรงแหวนที่เป็นไปได้ และควบคุมกลไกการท างานของ
โมดูลที่พัฒนาขึ้ น เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ความเป็นไปได้ของ
ค าตอบของรูปแบบเคร่ืองประดับแหวนที่ เราสนใจ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาไวยากรณ์
รปูร่างที่ได้จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของเคร่ืองประดบั
แหวนซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก  (Prats et al., 
2009; Stiny, 1980; Wannarumon et al., 2013) ได้แก่ 
รูปร่างเริ่มต้น (I) ขอบเขตของรูปร่าง (SS) ต าแหน่ง
อ้างองิ (L) และกฎรปูร่าง (SR) 

 
SG = [I, SS, L, SR] 

     
  รูปร่างเริ่มต้น (I) ส าหรับบทความนี้  เป็นรูปร่าง
พ้ืนฐาน ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยน ารูปร่างดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับกฎรูปร่างเพ่ือท าให้รูปร่างพ้ืนฐานเกิด
การเปล่ียนแปลงจึงท าให้เกิดรูปร่างใหม่ ขอบเขตของ
รูปร่าง (SS) ส าหรับบทความนี้  เป็นการก าหนดขอบเขต
ของรปูร่างเพ่ือใช้ในการศึกษา เช่น รปูร่างอญัมณเีมด็กลาง
ส าหรับโมดูลที่ 1 (รูปร่างทรงกลม สี่เหล่ียม สี่เหล่ียมมรกต
และทรงรี) รูปร่างอัญมณีประดับบ่า รูปร่างหน้าตัดของ
รูปทรงแหวน เป็นต้น กฎรูปร่าง (SR) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กฎเร่ิมต้น กฎการเปล่ียนแปลง

รูปร่าง และกฎเฉพาะรูปแบบ กฎการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
เป็นกฎส าหรับใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปร่างเพ่ือท าให้เกิด
รูปร่างใหม่หรือมีความแตกต่างกัน และใช้ในการตกแต่ง
และประดับ เช่น กฎการย้ายต าแหน่งรูปร่างและกฎการ
เพ่ิมหรือลดขนาดรูปร่าง เป็นต้น กฎเฉพาะรูปแบบ เป็น
กฎส าหรับใช้เพ่ือสร้างพ้ืนผิวของลวดลายและรูปทรง
เคร่ืองประดบัแหวน ต าแหน่งอ้างองิ (L) เป็นต าแหน่งเพ่ือ
ก าหนดการประยุกต์ใช้กฎรูปร่าง ดังแสดงในรูปที่ 8, 10 
และ 12 

 

 

 

 
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างรูปร่างเร่ิมต้น (ก) รูปร่างเร่ิมต้นของโมดูลแหวนแถวแบบแต่งบ่า (ข) รูปร่างเร่ิมต้นของโมดูลแหวนประดับมุก (ค)  
          รปูร่างเริ่มต้นของโมดูลแหวนสญัลักษณ์ 
  
  จากผลการศึกษาไวยากรณ์รูปร่าง บทความนี้ ท า
การแบ่งกลุ่มรูปแบบแหวนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะ
เฉพาะตวัของรปูแบบแหวน ซึ่งมผีลการศึกษาดงัต่อไปนี้  
  2.1  ผลการวิเคราะห์ไวยากรณร์ปูทรงแหวนแถว
แบบแต่งบ่า 
   ผลการวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างแหวนแถว
แบบแต่งบ่า พบว่า พารามิเตอร์ ขอบเขตและเงื่อนไขใน
การสร้างและเปล่ียนแปลงรูปทรงเคร่ืองประดับแหวนแถว
แบบแต่งบ่า โดยมีขนาดเส้นรอบวงแหวน (C) อยู่ระหว่าง
ช่วง 41-73 มิลลิเมตร อัญมณีเมด็ตรงกลางมีลักษณะ
รูปร่างทั้งหมด 4 รูปร่าง ได้แก่ ทรงกลม (Round, GR) 

และสี่เหล่ียม (Princess, GP) มขีนาดอยู่ระหว่างช่วง 0.2–
5 กะรัต และรูปร่างทรงรี (Oval, GO) และสี่เหล่ียมมรกต 
(Emerald, GE) มีขนาดอยู่ระหว่างช่วง 0.2–1 กะรัต 
และอญัมณีประดับบ่ามีลักษณะรูปร่างทั้งหมด 7 รูปร่าง 
ได้แก่ ทรงกลม ทรงรี สี่เหล่ียม หยดน า้ (Pear, GPE) รูป
หัวใจ (Heart, GH) สี่ เห ล่ียมมรกตและสามเห ล่ียม 
(Trillion, GT) มีขนาดอยู่ระหว่างช่วง 0.2–1 กะรัต จาก
พารามิเตอร์ ขอบเขตและเงื่ อนไขที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
สามารถน ามาพัฒนาโมดูลแหวนแถวแบบแต่งบ่าบน
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยไวยากรณ์รูปร่าง
ทั้งหมด 12 ไวยากรณ ์ดงัแสดงในรปูที่ 8 และ 9 

 

 
รูปท่ี 8 ไวยากรณ์รปูร่างของแหวนแถวแบบแต่งบ่า 
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รูปท่ี 9 รปูทรงแหวนแถวแบบแต่งบ่า 

 
  
  2.2   ผลการวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปทรงแหวนประดับ
มุก 

 ผลจากการวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างแหวน
ประดบัมุก พบว่า พารามเิตอร์ ขอบเขตและเงื่อนไขในการ
สร้างและเปล่ียนแปลงรูปทรงเคร่ืองประดับแหวนประดับ
มุก โดยมขีนาดเส้นรอบวงแหวน (C) อยู่ระหว่างช่วง 41-
73 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่มุก (D) อยู่

ระหว่างช่วง 4-8 มิลลิเมตร จ านวนชั้นของกลีบดอกไม้ 
(L) อยู่ระหว่างช่วง 1-2 ชั้น และจ านวนกลีบดอกไม้ในแต่
ละชั้ น  (NL) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ช่ ว ง  4-8 ใ บ  จ าก ข้อ มู ล
พารามิเตอร์ดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาโมดูลแหวน
ประดับมุกบนคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วย
ไวยากรณ์รูปร่างทั้งหมด 9 ไวยากรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 10 
และ 11 

  

 
รูปท่ี 10 ไวยากรณ์รปูร่างของแหวนประดับมุก 
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รูปท่ี 9 รปูทรงแหวนแถวแบบแต่งบ่า 

 
  
  2.2   ผลการวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปทรงแหวนประดับ
มุก 

 ผลจากการวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างแหวน
ประดบัมุก พบว่า พารามเิตอร์ ขอบเขตและเงื่อนไขในการ
สร้างและเปล่ียนแปลงรูปทรงเคร่ืองประดับแหวนประดับ
มุก โดยมขีนาดเส้นรอบวงแหวน (C) อยู่ระหว่างช่วง 41-
73 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่มุก (D) อยู่

ระหว่างช่วง 4-8 มิลลิเมตร จ านวนชั้นของกลีบดอกไม้ 
(L) อยู่ระหว่างช่วง 1-2 ชั้น และจ านวนกลีบดอกไม้ในแต่
ละชั้ น  (NL) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ช่ ว ง  4-8 ใ บ  จ าก ข้อ มู ล
พารามิเตอร์ดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาโมดูลแหวน
ประดับมุกบนคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วย
ไวยากรณ์รูปร่างทั้งหมด 9 ไวยากรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 10 
และ 11 

  

 
รูปท่ี 10 ไวยากรณ์รปูร่างของแหวนประดับมุก 

 

 

 
รูปท่ี 11 รปูทรงแหวนประดับมุก 

  
  2.3   ผลการวิเคราะห์ไวยากรณร์ปูทรงแหวนสญัลักษณ ์

 ผลการวิ เคราะห์ไวยากรณ์รูป ร่างแหวน
สญัลักษณ ์พบว่า พารามิเตอร์ ขอบเขตและเงื่อนไขในการ
สร้างและเป ล่ียนแปลงรูปทรงเค ร่ืองประดับแหวน
สญัลักษณ์ โดยมีขนาดเส้นรอบวงแหวน (C) อยู่ระหว่าง
ช่วง 41-73 มลิลิเมตร กลุ่มของลวดลายแนวจีนทั้งหมด 9 
กลุ่ม เช่น กลุ่มลวดลายมงักร ดอกไม้ ผเีสื้อ และสญัลักษณ์
จีน เป็นต้น โดยมีลวดลายสัญลักษณ์ (S) ทั้งหมด 50 
ลวดลาย รูปแบบแหวนมีการออกแบบให้เหมาะกับผู้ชาย 
(M) จ านวน 7 รูปแบบ และผู้ หญิง  (W) จ านวน 8 
รูปแบบ มีลักษณะการสร้างลวดลาย (P) รูปแบบนูน 

รูปแบบฉลุ และรูปแบบแกะสลัก และลวดลายตกแต่ง ตัว
เรือนแหวนจ านวน 15 รูปแบบ จากข้อมูลพารามิเตอร์
ดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาโมดูลแหวนสัญลักษณ์บน
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยไวยากรณ์รูปร่าง
ทั้งหมด 15 ไวยากรณ ์ดงัแสดงในรปูที่ 12 และ 13 

 โดยมีพารามิเตอร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น 
รูปร่างและขนาดอัญมณี ลวดลายประดับหน้าแหวน และ
ลวดลายตกแต่งตัวเรือน เป็นต้น และการประยุกต์ใช้กฎ
รูปร่างและกฎเฉพาะของการสร้างรูปแบบแหวนสามารถ
ช่วยเพ่ิมรปูแบบแหวนของแต่ละกลุ่มให้มคีวามหลากหลาย
และได้จ านวนมากขึ้น 

 

 
รูปท่ี 12 ไวยากรณ์รปูร่างของแหวนสญัลักษณ์ 
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รูปท่ี 13 รปูทรงแหวนสญัลักษณ์ 

 
  2.4   ผลการประยุกตใ์ช้กฎรปูร่างของรปูทรงแหวน 

 จากผลการวิเคราะห์รปูทรงแหวน พบว่า กฎ
รปูร่างส าหรับรปูทรงแหวนแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ซึ่งกฎรปูร่างที่ถูกน ามาใช้มคีวามแตกต่างเกี่ยวกบัจ านวน
ของกฎและลักษณะการใช้งานกฎรปูร่างขึ้นอยู่กบั
องคป์ระกอบและรปูทรงแหวน 

   
ตารางที่  1  แสดงกฎรปูร่างของรปูทรงแหวนทั้งสามกลุ่ม 

กลุ่มแหวนแถวแบบแต่งบ่า กลุ่มแหวนประดบัมุก กลุ่มแหวนสญัลกัษณ ์
กลุ่มท่ี 1 กฎเร่ิมตน้ 
กฎเริ่มต้นแหวนแถวแบบแต่งบ่า (RI1) กฎเริ่มต้นแหวนประดับมุก (RI2) กฎเริ่มต้นแหวนสญัลักษณ์ (RI3) 
กลุ่มท่ี 2 กฎการเปลีย่นแปลงรูปร่าง  
กฎการเพ่ิมรปูร่างใหม่ (RS) กฎการเพ่ิมรปูร่างใหม่ (RS) กฎการเพ่ิมรปูร่างใหม่ (RS) 
กฎการลดขนาด (RRS) กฎการลดขนาด (RRS) กฎการลดขนาด (RRS) 
กฎการเพ่ิมขนาด (RIS) กฎการเพ่ิมขนาด (RIS) กฎการเพ่ิมขนาด (RIS) 
กฎการตัด (RC) กฎการท าให้รปูร่างบิดโค้ง (RB) กฎการตัด (RC) 
กฎการหมุนตามเขม็นาฬิกา (RRC) กฎการตัด (RC) กฎการลบ (RD) 
กฎการหมุนตามทวนเขม็นาฬิกา (RCC) กฎการลบ (RD) กฎการหมุนตามเขม็นาฬิกา (RRC) 
กฎการเปล่ียนมุม (RCA)  กฎการหมุนตามทวนเขม็นาฬิกา (RCC) 
กฎการลบ (RD)   
กลุ่มท่ี 3 กฎเฉพาะรูปทรง 
กฎการสวีพ กฎการสวีพ กฎการสวีพ 
กฎการลอฟท ์ กฎการดึงพ้ืนผวิ กฎการลอฟท ์
กฎการดึงพ้ืนผวิ  กฎการดึงพ้ืนผวิ 
  กฎเครือข่ายเส้นโค้ง 

 
 3. ผลการพัฒนาโมดูลส าหรับออกแบบเคร่ืองประดบั
แหวนโดยการประยุกตใ์ช้วิธไีวยากรณร์ปูร่าง 
  โมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่า มีกระบวนการ
ท างานดัง ต่อไปนี้  ผู้ ใ ช้งานท าการป้อนข้อมูลน าเ ข้า 
ประกอบด้วย ขนาดเส้นรอบวงภายในของวงแหวน เลือก
แนวทางในการสร้างรูปทรงแหวน มี 2 แนวทาง คือ เลือก
ก าหนดขนาดอญัมณเีมด็กลางหรือระบบสร้างโดยอตัโนมัติ

ดังแสดงในรูปที่ 14ก จากนั้นระบบท าการค านวณและ
ประมวลผลในการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยใช้
เวลาในการค านวณประมาณ 2.50 นาท ีและสามารถสร้าง
รปูทรงแหวนได้จ านวนทั้งหมด 13 รปูแบบในหนึ่งรอบการ
ท างานของระบบ ผลลัพธท์ี่ได้จากระบบออกแบบอตัโนมัติ
ดงัแสดงในรปูที่ 14ข 



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)4

117

 

 

 
รูปท่ี 13 รปูทรงแหวนสญัลักษณ์ 

 
  2.4   ผลการประยุกตใ์ช้กฎรปูร่างของรปูทรงแหวน 

 จากผลการวิเคราะห์รปูทรงแหวน พบว่า กฎ
รปูร่างส าหรับรปูทรงแหวนแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ซึ่งกฎรปูร่างที่ถูกน ามาใช้มคีวามแตกต่างเกี่ยวกบัจ านวน
ของกฎและลักษณะการใช้งานกฎรปูร่างขึ้นอยู่กบั
องคป์ระกอบและรปูทรงแหวน 

   
ตารางที่  1  แสดงกฎรปูร่างของรปูทรงแหวนทั้งสามกลุ่ม 

กลุ่มแหวนแถวแบบแต่งบ่า กลุ่มแหวนประดบัมุก กลุ่มแหวนสญัลกัษณ ์
กลุ่มท่ี 1 กฎเร่ิมตน้ 
กฎเริ่มต้นแหวนแถวแบบแต่งบ่า (RI1) กฎเริ่มต้นแหวนประดับมุก (RI2) กฎเริ่มต้นแหวนสญัลักษณ์ (RI3) 
กลุ่มท่ี 2 กฎการเปลีย่นแปลงรูปร่าง  
กฎการเพ่ิมรปูร่างใหม่ (RS) กฎการเพ่ิมรปูร่างใหม่ (RS) กฎการเพ่ิมรปูร่างใหม่ (RS) 
กฎการลดขนาด (RRS) กฎการลดขนาด (RRS) กฎการลดขนาด (RRS) 
กฎการเพ่ิมขนาด (RIS) กฎการเพ่ิมขนาด (RIS) กฎการเพ่ิมขนาด (RIS) 
กฎการตัด (RC) กฎการท าให้รปูร่างบิดโค้ง (RB) กฎการตัด (RC) 
กฎการหมุนตามเขม็นาฬิกา (RRC) กฎการตัด (RC) กฎการลบ (RD) 
กฎการหมุนตามทวนเขม็นาฬิกา (RCC) กฎการลบ (RD) กฎการหมุนตามเขม็นาฬิกา (RRC) 
กฎการเปล่ียนมุม (RCA)  กฎการหมุนตามทวนเขม็นาฬิกา (RCC) 
กฎการลบ (RD)   
กลุ่มท่ี 3 กฎเฉพาะรูปทรง 
กฎการสวีพ กฎการสวีพ กฎการสวีพ 
กฎการลอฟท ์ กฎการดึงพ้ืนผวิ กฎการลอฟท ์
กฎการดึงพ้ืนผวิ  กฎการดึงพ้ืนผวิ 
  กฎเครือข่ายเส้นโค้ง 

 
 3. ผลการพัฒนาโมดูลส าหรับออกแบบเคร่ืองประดบั
แหวนโดยการประยุกตใ์ช้วิธไีวยากรณร์ปูร่าง 
  โมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่า มีกระบวนการ
ท างานดัง ต่อไปนี้  ผู้ ใ ช้งานท าการป้อนข้อมูลน าเ ข้า 
ประกอบด้วย ขนาดเส้นรอบวงภายในของวงแหวน เลือก
แนวทางในการสร้างรูปทรงแหวน มี 2 แนวทาง คือ เลือก
ก าหนดขนาดอญัมณเีมด็กลางหรือระบบสร้างโดยอตัโนมัติ

ดังแสดงในรูปที่ 14ก จากนั้นระบบท าการค านวณและ
ประมวลผลในการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยใช้
เวลาในการค านวณประมาณ 2.50 นาท ีและสามารถสร้าง
รปูทรงแหวนได้จ านวนทั้งหมด 13 รปูแบบในหนึ่งรอบการ
ท างานของระบบ ผลลัพธท์ี่ได้จากระบบออกแบบอตัโนมัติ
ดงัแสดงในรปูที่ 14ข 

 

 

 

 
(ก) หน้าต่างการท างานและล าดับการป้อนข้อมูลของโมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่า 

 

 
 

(ข) ตัวอย่างผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่า 
รูปท่ี 14 กระบวนการท างานและผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่า 

  
  โมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก มีกระบวนการท างาน
ดั ง ต่อ ไปนี้  โดยผู้ ใ ช้ ง านท าก าร ป้อ น ข้อ มูลน า เ ข้ า 
ประกอบด้วย ขนาดเส้นรอบวงภายในของวงแหวน ขนาด
ของเส้นผ่านศูนย์กลางไข่มุก จ านวนชั้นของกลีบดอกไม้
ประดบั และรปูทรงแหวน จากนั้นระบบท าการค านวณและ
ประมวลผลในการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยใช้
เวลาในการค านวณประมาณ 8.35 นาท ีและสามารถสร้าง

รปูทรงแหวนได้จ านวนทั้งหมด 25 รปูแบบในหนึ่งรอบการ
ท างานของระบบ โดยผู้ ใช้งานมีส่วนร่วมกับระบบตลอด
การสร้างโมเดลหนึ่งโมเดล ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถเลือกเกบ็
โมเดลที่ต้องการไว้หรือลบโมเดลที่ไม่ต้องการทิ้ งออกไป 
เพ่ือช่วยให้โมดูลสามารถสร้างรูปทรงแหวนที่มีความ
หลากหลายมากขึ้ น และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบออกแบบ
อตัโนมตัดิงัแสดงในรปูที่ 15 
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(ก) หน้าต่างการท างานและล าดับการป้อนข้อมูลของโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก 

 

 
 

(ข) ตัวอย่างผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก 
รูปท่ี 15 กระบวนการท างานและผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก 

  
  ตัวอย่างการท างานของโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ ์
ซึ่งผู้ ใช้งานท าการป้อนข้อมูลน าเข้าของขนาดเส้นรอบวง
ภายในของวงแหวน ประเภทของรปูแบบแหวนมทีั้งหมด 2 
ประเภท ได้แก่ รูปแบบแหวนส าหรับผู้ หญิงและผู้ ชาย 
ลักษณะรูปแบบแหวนแปรผันตามประเภทของรูปแบบ
แหวน และกลุ่มลวดลายแปรผนัตามลักษณะรูปแบบแหวน 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ดังแสดงใน
รปูที่ 16ก จากนั้นระบบท าการค านวณและประมวลผลจาก

ข้อมูลน าเข้าทั้งหมด และท าการสร้างรปูแบบเครื่องประดับ
แหวนแบบสามมิติที่มีความหลากหลายของลักษณะการ
สร้างลวดลายรปูแบบนูน รูปแบบฉลุ และรูปแบบแกะสลัก 
แต่ละกลุ่มลวดลายมีรูปแบบที่แตกต่างกัน และระบบจะ
หยุดการท างานเมื่อสร้างรูปทรงแหวนครบจ านวนตาม
ข้อมูลน าเข้าที่ได้ก าหนดไว้ จากตวัอย่างข้อมูลน าเข้าข้างต้น  
  ผู้ ใช้งานเลือกทดสอบระบบด้วยการป้อนข้อมูล
น าเข้าดังต่อไปนี้  ขนาดของเส้นรอบวงภายในวงแหวนมี
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(ก) หน้าต่างการท างานและล าดับการป้อนข้อมูลของโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก 

 

 
 

(ข) ตัวอย่างผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก 
รูปท่ี 15 กระบวนการท างานและผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก 

  
  ตัวอย่างการท างานของโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ ์
ซึ่งผู้ ใช้งานท าการป้อนข้อมูลน าเข้าของขนาดเส้นรอบวง
ภายในของวงแหวน ประเภทของรปูแบบแหวนมทีั้งหมด 2 
ประเภท ได้แก่ รูปแบบแหวนส าหรับผู้ หญิงและผู้ ชาย 
ลักษณะรูปแบบแหวนแปรผันตามประเภทของรูปแบบ
แหวน และกลุ่มลวดลายแปรผนัตามลักษณะรูปแบบแหวน 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ดังแสดงใน
รปูที่ 16ก จากนั้นระบบท าการค านวณและประมวลผลจาก

ข้อมูลน าเข้าทั้งหมด และท าการสร้างรปูแบบเครื่องประดับ
แหวนแบบสามมิติที่มีความหลากหลายของลักษณะการ
สร้างลวดลายรปูแบบนูน รูปแบบฉลุ และรูปแบบแกะสลัก 
แต่ละกลุ่มลวดลายมีรูปแบบที่แตกต่างกัน และระบบจะ
หยุดการท างานเมื่อสร้างรูปทรงแหวนครบจ านวนตาม
ข้อมูลน าเข้าที่ได้ก าหนดไว้ จากตวัอย่างข้อมูลน าเข้าข้างต้น  
  ผู้ ใช้งานเลือกทดสอบระบบด้วยการป้อนข้อมูล
น าเข้าดังต่อไปนี้  ขนาดของเส้นรอบวงภายในวงแหวนมี

 

 

ขนาด 52 มิลลิเมตร ประเภทของรูปแบบแหวนลักษณะ
ของผู้หญิง รูปแบบแหวนลักษณะหน้าแหวนนูนขึ้น และ
กลุ่มของลวดลายสัญลักษณ์ ระบบสามารถค านวณและ
ประมวลผลในการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยใช้
เวลาในการค านวณประมาณ 4.10 นาท ีและสามารถสร้าง
รปูทรงแหวนได้จ านวนทั้งหมด 33 รูปแบบ โดยมีลักษณะ
ของลวดลาย 11 ลายที่มคีวามแตกต่างกนั และลักษณะการ

สร้างลวดลาย 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบนูน รูปแบบฉลุ 
และรูปแบบแกะสลักบนหน้าแหวน ดังแสดงในรูปที่ 16ข  
และ 17 จากผลการทดสอบพบว่า จ านวนลวดลายบนหน้า
แหวน ลวดลายตกแต่งก้านแหวน และลักษณะการสร้าง
ลวดลาย ส่งผลให้ผลลัพธ์ของรูปทรงแหวนมีความ
หลากหลายและมจี านวนมากในหนึ่งรอบการท างานระบบ 

 

 
(ก) หน้าต่างการท างานและล าดับการป้อนข้อมูลของโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ์ 

 

 
 

(ข) ตัวอย่างผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ์ 
รูปท่ี 16 กระบวนการท างานและผลลัพธร์ปูทรงเคร่ืองประดับแหวนจากโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ์ 
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รูปท่ี 17 ภาพรวมกระบวนการท างานของโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ์ 

   
  คณะผู้วิจัยท าคดัเลือกรปูทรงเครื่องประดับแหวนที่
ได้จากการออกแบบด้วยโมดูลที่พัฒนาขึ้น และน าโมเดล
รูปทรงแหวนแบบสามมิติแปลงเป็นไฟล์นามสกุล STL 
และส่งไฟล์ดังกล่าวไปยังเครื่องจักร RP เพ่ือสร้างต้นแบบ

โมเดลแหวนสามมิติด้วยขี้ ผึ้ ง (Wax) ได้อย่างสะดวก 
รวดเรว็ และมีความถูกต้องและแม่นย า ดังแสดงในรูปที่ 18
ก และน าโมเดลขี้ผึ้ งดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลลัพธ์
ชิ้นงานจริงที่ได้แสดงดงัรปูที่ 18ข 

 

 
(ก) รปูช้ินงานขี้ผึ้ งที่ได้จากเคร่ืองจกัร RP 

 

 
(ข) รปูช้ินงานเคร่ืองประดับแหวนที่ผลิตจริง 

รูปท่ี 18 แสดงรปูช้ินงานขี้ผึ้ งที่ได้จากเคร่ืองจักร RP และรปูช้ินงานเคร่ืองประดับแหวนที่ผลิตจริงโดยออกแบบด้วยโมดูลที่พัฒนาขึ้น 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  

 ผลจากการวิ เคราะ ห์องค์ประกอบของรูปทรง
เคร่ืองประดบัแหวนทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ แหวนแถวแบบแต่ง
บ่า แหวนประดับมุกและแหวนสัญลักษณ์ พบว่า แหวนที่

ท าการศึกษาครั้ งนี้ มีจ านวนองค์ประกอบและลักษณะ
รูปแบบที่มีความแตกต่างกัน จะเห็นได้จากการออกแบบ
หน้าแหวนและก้านแหวน เช่น แหวนแถวแบบแต่งบ่ามี
จ านวนองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ อัญมณีเมด็กลาง  
อัญมณีเมด็แต่งบ่า กระเปาะ และก้านแหวน ซ่ึงมีความ
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รูปท่ี 17 ภาพรวมกระบวนการท างานของโมดูลที่ 3 แหวนสญัลักษณ์ 

   
  คณะผู้วิจัยท าคดัเลือกรปูทรงเครื่องประดับแหวนที่
ได้จากการออกแบบด้วยโมดูลที่พัฒนาขึ้น และน าโมเดล
รูปทรงแหวนแบบสามมิติแปลงเป็นไฟล์นามสกุล STL 
และส่งไฟล์ดังกล่าวไปยังเครื่องจักร RP เพ่ือสร้างต้นแบบ

โมเดลแหวนสามมิติด้วยขี้ ผึ้ ง (Wax) ได้อย่างสะดวก 
รวดเรว็ และมีความถูกต้องและแม่นย า ดังแสดงในรูปที่ 18
ก และน าโมเดลขี้ผึ้ งดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลลัพธ์
ชิ้นงานจริงที่ได้แสดงดงัรปูที่ 18ข 

 

 
(ก) รปูช้ินงานขี้ผึ้ งที่ได้จากเคร่ืองจกัร RP 

 

 
(ข) รปูช้ินงานเคร่ืองประดับแหวนที่ผลิตจริง 

รูปท่ี 18 แสดงรปูช้ินงานขี้ผึ้ งที่ได้จากเคร่ืองจักร RP และรปูช้ินงานเคร่ืองประดับแหวนที่ผลิตจริงโดยออกแบบด้วยโมดูลที่พัฒนาขึ้น 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  

 ผลจากการวิ เคราะ ห์องค์ประกอบของรูปทรง
เคร่ืองประดบัแหวนทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ แหวนแถวแบบแต่ง
บ่า แหวนประดับมุกและแหวนสัญลักษณ์ พบว่า แหวนที่

ท าการศึกษาครั้ งนี้ มีจ านวนองค์ประกอบและลักษณะ
รูปแบบที่มีความแตกต่างกัน จะเห็นได้จากการออกแบบ
หน้าแหวนและก้านแหวน เช่น แหวนแถวแบบแต่งบ่ามี
จ านวนองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ อัญมณีเมด็กลาง  
อัญมณีเมด็แต่งบ่า กระเปาะ และก้านแหวน ซึ่งมีความ

 

 

แตกต่างจากแหวนสญัลักษณม์จี านวนองคป์ระกอบ 2 ส่วน
ได้แก่ ลวดลายและตัวเรือนแหวน บทความนี้ อธิบายถึง
ความแตกต่างในเรื่ องของพารามิเตอร์ ขอบเขตและ
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสร้างรูปทรงแหวนแบบ
สามมิติและการจัดกลุ่มของการประยุกต์ใช้กฎรูปร่างของ
การศึกษาในคร้ังนี้  จึงท าให้การศึกษาคร้ังนี้มคีวามยากและ
ท้าทายในการวิ เคราะห์หาองค์ประกอบของรูปทรง
เคร่ืองประดับแหวนที่มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งสามกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบ
ไวยากรณ์รูปร่างของเครื่องประดับแหวนส าหรับการสร้าง
และส ารวจพ้ืนที่ของการออกแบบ (Exploration Designs) 
ที่มีความหลากหลายของรูปทรงเครื่องประดับแหวนและ
ยังคงลักษณะเฉพาะตัวไว้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์หา
องคป์ระกอบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการ
พัฒน า โ มดู ลค อม พิ ว เ ต อร์ ช่ ว ย ใ น ก า รออกแบบ
เคร่ืองประดบัแหวนแบบอตัโนมตั ิ 
 ผลการทดลองการท างานของโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติด้วยหลัก
ทางของระบบออกแบบอัตโนมัติและควบคุมกลไกของ
ระบบด้วยวิธไีวยากรณร์ปูร่าง สามารถสรุปดังในตารางที่ 2 
พบว่า โมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่าใช้เวลาในการ
ค านวณ ประมวลผลและสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติ
โดยเฉล่ียประมาณ 2.50 นาที ต่อการสร้างรูปทรง
เคร่ืองประดับแหวนที่แตกต่างกันทั้งหมด 18 วง ซึ่งใช้
เวลาน้อยที่สุด เพราะรายละเอยีดของแหวนแถวแบบแต่ง
บ่า และจ านวนรปูแบบแหวนน้อยกว่าโมดูลอื่นๆ โมดูลที่ 3 
แหวนสัญลักษณ์ใช้เวลาในการค านวณ ประมวลผลและ
สร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยเฉล่ียประมาณ 4.10 
นาทต่ีอการสร้างรปูทรงเคร่ืองประดบัแหวน 33 วง  พบว่า 
ใช้เวลาในการท างานน้อยรองจากโมดูลที่ 1 แหวนแถว
แบบแต่งบ่า เพราะโมดูลนี้ สามารถสร้างรูปทรงแหวน โดย
มีการเปล่ียนแปลงของลวดลายบนหน้าแหวน ลวดลาย
ตกแต่งบนตัวเรือนแหวน และลักษณะการสร้างลวดลาย
รปูแบบนูน รปูแบบฉลุ และรปูแบบแกะสลักบนหน้าแหวน 
และโมดูลที่ 2 แหวนประดับมุก ใช้เวลาในการค านวณ 
ประมวลผลและสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยเฉล่ีย
ประมาณ 8.35 นาทีต่อการสร้างรูปทรงเครื่ องประดับ
แหวน 25 วง พบว่า ใช้เวลาในการท างานนานที่สดุ เพราะ
ระบบมีการท างานร่วมกับผู้ ใช้งานตลอดเวลา เมื่อสร้าง
รูปทรงแหวนแบบสามมิติได้หนึ่งรูปทรง ผู้ใช้งานสามารถ

ท าการพิจารณาและเลือกที่จะลบหรือเกบ็รักษาโมเดลนั้นไว้
ได้ เนื่ องจากโมดูลนี้ สามารถสร้างค าตอบของรูปทรง
เครื่ องประดับแหวนที่ เป็นได้จ านวนมาก จึงส่งผลให้
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนในการประมวลผลมากเช่นกนั และในการ
ท างานหนึ่งรอบของโมดูลสามารถสร้างโมเดลแหวนได้ครั้ง
ละ 25 รูปแบบ คณะผู้ วิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการ
แก้ปัญหาโดยการเพ่ิมฟังก์ชั้นตัวเลือกการเกบ็โมเดลที่
ต้องการหรือลบโมเดลที่ไม่ต้องการ เพ่ือให้ผู้ ใช้งานมี
โอกาสพบกับโมเดลแหวนที่หลากหลายมากขึ้ นและตรง
ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน และระบบสามารถสร้าง
พ้ืนที่ของการออกแบบได้จ านวนมาก ส่งผลให้ระบบใช้
เวลาในการค านวณและประมวลผลมากที่สดุเมื่อเทียบกับ
โมดูลอื่นๆ  
 จากทดสอบโมดูลที่ พัฒนาขึ้ นเมื่อเทียบกับการวาด
โมเดลสามมิติโดยนักออกแบบด้วยรูปทรงเดียวกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 2 พบว่า โมดูลทั้งสามโมดูล ใช้เวลาใน
การท างานโดยเฉล่ียประมาณ 0.216 นาทต่ีอแหวนหนึ่งวง
และการวาดโมเดลสามมิติโดยนักออกแบบใช้เวลาในการ
ท างานโดยเฉล่ียประมาณ 81 นาทีต่อแหวนหนึ่ งวง 
สามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการสร้างรูปทรงแหวนคิด
เป็นร้อยละ 73 และเมื่อนักออกแบบต้องการปรับเปล่ียน
หรือแก้ไขพารามิเตอร์เกี่ยวกับ ขนาดของอัญมณี ขนาด
ไ ข่ มุก และขนาดเ ส้นรอบวงของวงแหวน  เ ป็น ต้น  
นักออกแบบต้องเริ่มวาดโมเดลใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น 
แต่โมดูลที่พัฒนาขึ้นสามารถปรับเปล่ียนพารามิเตอร์และ
สร้างโมเดลสามมิติโดยอัตโนมัติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และถูกต้องแม่นย า 
 บทความนี้ พัฒนาโมดูลส าหรับออกแบบและสร้าง
รูปทรงเครื่ องประดับโดยอัตโนมัติด้วยการประยุกต์ใช้
หลักการไวยากรณ์รูปร่างประกอบด้วย โมดูลแหวนแถว
แบบแต่งบ่า โมดูลแหวนประดับมุก และโมดูลแหวน
สญัลักษณ ์เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายตลาดนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น  (Department 
of Tourism, 2015) และโมดูลที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วย
สร้างแนวความคดิการออกแบบเคร่ืองประดบัแหวนทั้งสาม
กลุ่มตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดรูปแบบแหวนส าหรับป้อนรูปแบบแหวนที่มี
ความหลากหลายและตรงตามความต้องการของลูกค้า และ
ช่วยสร้างศักยภาพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการ
เพ่ิมขึ้น 
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 รปูแบบแหวนทั้งสามรปูแบบมศีักยภาพในการผลิตจริง
ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากโมดูลที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อม
ต่อไปยังการผลิตต้นแบบแหวนด้วยเครื่องจักร RP ท าให้
สามารถผลิตชิ้นงานจริงที่เหมือนรูปแบบแหวนที่ออกแบบ
ไว้ด้วยโมดูล โดยใช้เวลาที่สั้นกว่าการออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์แบบเดิม ท าให้สามารถลดเวลาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ต้นทุนต ่าลง โดยแหวนแถวแต่งบ่า 
ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวจีนและมีศักยภาพสูงกว่า
รปูแบบอื่นๆ 

 
ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองการท างานของทั้งสามโมดูล 

รูปทรงเคร่ืองประดบัแหวน 
เวลาเฉลีย่ท่ีใชใ้นการสรา้งรูปทรงเคร่ืองประดบัแหวน (นาที/ต่อแหวนหนึง่วง) 

โมดูลท่ีพฒันาข้ึน นกัออกแบบ 
แหวนแถวแต่งบ่า 0.192 72 
แหวนประดบัมุก 0.334 125 
แหวนสญัลกัษณ ์ 0.124 45 

เวลาเฉลีย่ประมาณ 0.216 81 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 บทความนี้ท าการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน
การออกแบบเครื่องประดับแหวนโดยอตัโนมัติ เนื่องจาก
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่ องประดับไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้ น บทความนี้ จึงได้ท าการศึกษารูปแบบ
ลักษณะเฉพาะตัวของรูปแบบแหวน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
ของรูปแบบแหวนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แหวนแถวแบบ
แต่งบ่า แหวนประดับมุก และแหวนสัญลักษณ์ ด้วยความ
แตกต่างขององค์ประกอบและรูปแบบจึงน ามาเพ่ือศึกษา
ไวยากรณ์รูปร่างของแต่ละรูปแบบแหวน ซึ่งในกลุ่มแหวน
แถวแบบแต่งบ่า มีการฝังอัญมณีเม็ดกลางและตกแต่ง
ด้วยอญัมณปีระดบับนบ่าแหวนทั้งสองข้าง สามารถพัฒนา
ไวยากรณ์รูปร่างได้จ านวนทั้งหมด 12 ไวยากรณ์ กลุ่ม
แหวนประดบัมุก สามารถพัฒนาไวยากรณร์ปูร่างได้จ านวน
ทั้งหมด 9 ไวยากรณ์ และกลุ่มแหวนสญัลักษณ์ สามารถ
พัฒนาไวยากรณ์รูปร่างได้จ านวนทั้งหมด 15 ไวยากรณ์ 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของ
ระบบ เช่น ลวดลายสญัลักษณ์จีน รูปร่างและขนาดอญัมณ ี
ขนาดไข่มุก รปูแบบแหวน และขนาดของเส้นรอบวงภายใน
ของวงแหวน เป็นต้น  และในการพัฒนาโมดูลบน
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนโดย
อตัโนมัติจ านวนทั้งหมดสามโมดูล ได้แก่ โมดูลแหวนแถว
แบบแต่งบ่า โมดูลแหวนประดับมุก และโมดูลแหวน
สญัลักษณ์ ซ่ึงพัฒนาด้วยภาษา RhinoScript บนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ Rhinoceros 5.0 โดยมี
การศึกษาเทคนิคกระบวนการวาดโมเดลเครื่องประดับ

แหวนแบบสามมิติแบบต่างๆ และวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรปูร่างของแหวน  
 โมดูลระบบการออกแบบอตัโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถ
สร้างโมเดลรูปแบบแหวนได้หลากหลาย และเป็นจ านวน
มาก ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับข้อมูลน าเข้าที่ผู้ใช้งานป้อนให้กบัโมดูล 
การท างานของระบบออกแบบเคร่ืองประดับแหวนที่ได้
ท าการศึกษาโดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่าง
ของเคร่ืองประดบัแหวนเพ่ือพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการออกแบบโดยอัตโนมัติร่วมกับข้อมูลน าเข้าจาก
ผู้ใช้งานระบบและจากฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้น
ระบบจะท าการสร้างรปูแบบแหวนแบบสามมิติ ด้วยวิธขีอง
การสร้างผวิแบบ NURBS ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถท าการ
ปรับแก้ไขโมเดลได้ และน าไปใช้ในการสร้างไฟล์ประเภท 
STL เพ่ือใช้ในการสร้างช้ินงานต้นแบบอัตโนมัติด้วย
เครื่องจักร CNC และ RP และน าเข้าสู่กระบวนการผลิต
เพ่ือผลิตชิ้ นงานจริง อีกทั้งโมดูลที่พัฒนาขึ้ นสามารถช่วย
สร้างแนวความคดิการออกแบบเคร่ืองประดบัแหวนทั้งสาม
กลุ่มตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดรูปแบบแหวนที่มีความหลากหลายและตรง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยแหวนทั้งสามรูปแบบมี
ศักยภาพในการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ และใช้เวลาที่สั้น
กว่าการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดิมท าให้สามารถ
ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ต้นทุนต ่าลง โดย
แหวนแถวแต่งบ่าได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวจีนและมี
ศักยภาพสูงกว่ารูปแบบอื่น และผลลัพธ์จากการพัฒนา
โมดูลทั้งสาม โมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่าใช้เวลาใน
การวาดรปูทรงแหวนโดยอตัโนมตัโิดยเฉล่ียประมาณ 2.50 
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 รปูแบบแหวนทั้งสามรปูแบบมศีักยภาพในการผลิตจริง
ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากโมดูลที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อม
ต่อไปยังการผลิตต้นแบบแหวนด้วยเครื่องจักร RP ท าให้
สามารถผลิตชิ้นงานจริงที่เหมือนรูปแบบแหวนที่ออกแบบ
ไว้ด้วยโมดูล โดยใช้เวลาที่สั้นกว่าการออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์แบบเดิม ท าให้สามารถลดเวลาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ต้นทุนต ่าลง โดยแหวนแถวแต่งบ่า 
ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวจีนและมีศักยภาพสูงกว่า
รปูแบบอื่นๆ 

 
ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองการท างานของทั้งสามโมดูล 

รูปทรงเคร่ืองประดบัแหวน 
เวลาเฉลีย่ท่ีใชใ้นการสรา้งรูปทรงเคร่ืองประดบัแหวน (นาที/ต่อแหวนหนึง่วง) 

โมดูลท่ีพฒันาข้ึน นกัออกแบบ 
แหวนแถวแต่งบ่า 0.192 72 
แหวนประดบัมุก 0.334 125 
แหวนสญัลกัษณ ์ 0.124 45 

เวลาเฉลีย่ประมาณ 0.216 81 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 บทความนี้ท าการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน
การออกแบบเครื่องประดับแหวนโดยอตัโนมัติ เนื่องจาก
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่ องประดับไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้ น บทความนี้ จึงได้ท าการศึกษารูปแบบ
ลักษณะเฉพาะตัวของรูปแบบแหวน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
ของรูปแบบแหวนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แหวนแถวแบบ
แต่งบ่า แหวนประดับมุก และแหวนสัญลักษณ์ ด้วยความ
แตกต่างขององค์ประกอบและรูปแบบจึงน ามาเพ่ือศึกษา
ไวยากรณ์รูปร่างของแต่ละรูปแบบแหวน ซึ่งในกลุ่มแหวน
แถวแบบแต่งบ่า มีการฝังอัญมณีเม็ดกลางและตกแต่ง
ด้วยอญัมณปีระดบับนบ่าแหวนทั้งสองข้าง สามารถพัฒนา
ไวยากรณ์รูปร่างได้จ านวนทั้งหมด 12 ไวยากรณ์ กลุ่ม
แหวนประดบัมุก สามารถพัฒนาไวยากรณร์ปูร่างได้จ านวน
ทั้งหมด 9 ไวยากรณ์ และกลุ่มแหวนสญัลักษณ์ สามารถ
พัฒนาไวยากรณ์รูปร่างได้จ านวนทั้งหมด 15 ไวยากรณ์ 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของ
ระบบ เช่น ลวดลายสญัลักษณ์จีน รูปร่างและขนาดอญัมณ ี
ขนาดไข่มุก รปูแบบแหวน และขนาดของเส้นรอบวงภายใน
ของวงแหวน เป็นต้น  และในการพัฒนาโมดูลบน
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนโดย
อตัโนมัติจ านวนทั้งหมดสามโมดูล ได้แก่ โมดูลแหวนแถว
แบบแต่งบ่า โมดูลแหวนประดับมุก และโมดูลแหวน
สญัลักษณ์ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา RhinoScript บนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ Rhinoceros 5.0 โดยมี
การศึกษาเทคนิคกระบวนการวาดโมเดลเครื่องประดับ

แหวนแบบสามมิติแบบต่างๆ และวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรปูร่างของแหวน  
 โมดูลระบบการออกแบบอตัโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถ
สร้างโมเดลรูปแบบแหวนได้หลากหลาย และเป็นจ านวน
มาก ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับข้อมูลน าเข้าที่ผู้ใช้งานป้อนให้กบัโมดูล 
การท างานของระบบออกแบบเคร่ืองประดับแหวนที่ได้
ท าการศึกษาโดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่าง
ของเคร่ืองประดบัแหวนเพ่ือพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการออกแบบโดยอัตโนมัติร่วมกับข้อมูลน าเข้าจาก
ผู้ใช้งานระบบและจากฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้น
ระบบจะท าการสร้างรปูแบบแหวนแบบสามมิติ ด้วยวิธขีอง
การสร้างผวิแบบ NURBS ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถท าการ
ปรับแก้ไขโมเดลได้ และน าไปใช้ในการสร้างไฟล์ประเภท 
STL เพ่ือใช้ในการสร้างชิ้ นงานต้นแบบอัตโนมัติด้วย
เครื่องจักร CNC และ RP และน าเข้าสู่กระบวนการผลิต
เพ่ือผลิตชิ้ นงานจริง อีกทั้งโมดูลที่พัฒนาขึ้ นสามารถช่วย
สร้างแนวความคดิการออกแบบเคร่ืองประดบัแหวนทั้งสาม
กลุ่มตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดรูปแบบแหวนที่มีความหลากหลายและตรง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยแหวนทั้งสามรูปแบบมี
ศักยภาพในการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ และใช้เวลาที่สั้น
กว่าการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดิมท าให้สามารถ
ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ต้นทุนต ่าลง โดย
แหวนแถวแต่งบ่าได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวจีนและมี
ศักยภาพสูงกว่ารูปแบบอื่น และผลลัพธ์จากการพัฒนา
โมดูลทั้งสาม โมดูลที่ 1 แหวนแถวแบบแต่งบ่าใช้เวลาใน
การวาดรปูทรงแหวนโดยอตัโนมตัโิดยเฉล่ียประมาณ 2.50 

 

 

นาทีต่อรูปทรงเครื่องประดับแหวน 18 วง โมดูลที่ 2 
แหวนประดบัมุก ใช้เวลาโดยเฉล่ียประมาณ 8.35 นาทต่ีอ
รูปทรงเครื่องประดับแหวน 25 วง และโมดูลที่ 3 แหวน
สญัลักษณ์ใช้เวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4.10 นาทต่ีอรูปทรง
เคร่ืองประดบัแหวน 33 วง และยังสามารถช่วยลดเวลาใน
การออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ โดยเฉล่ียประมาณ
คดิเป็นร้อยละ 73 เมื่อเทยีบกบัการสร้างโมเดลแหวนแบบ
สามมติด้ิวยนักออกแบบ 
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 โครงการวิจัยนี้  ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุน
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เคร่ืองประดับ สญัญาเลขที่ RDG5650132 โดยมี บริษัท 
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ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ด้วย โครงการวิจัยนี้  
ส าเรจ็ลุล่วงอย่างสมบูรณไ์ด้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคล
หลายท่าน ขอขอบคุณค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง
ภาคการศึกษาและจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ 
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คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยให้
สามารถน าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรมได้สมบูรณย์ิ่งขึ้น  
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