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The objective of this research is 1.) to create a contemporary jewelry project 

that invites both the wearer and the spectator to interact—becoming part of the 

experience and witness of the alteration of the clay jewelry. This project explores our 

attachment to material possessions, our increased valuation towards precious materials 

found in modern society; it aims to illustrate the weathering, alteration and the eventual 

breakdown of materials back to nature. It is one of the truth in world, that everything is 

transitory. 2.) to study and make an experiment with clay as a material considering the 

alteration process as a metaphor for impermanence. 

The research methodology involved in this project consists of two parts. Firstly, 

the study secondary data from the jewelry history books and the primary data that was 

conducted by the interviews; this research data comprises of studies of popular jewelry 

pieces and consumer market research in today jewelry industry. This data was gathered as 

a guideline and is used in the design process of the jewelry. Secondly, findings from the 

experimentation with materials—which involves making clay in different shapes and sizes, 

then coat them with a variety types of slips; this process is done so that an ideal 

appearance could be found that best evoke the sense of gradual breakdown and decay. 

The result of the study have found that by coating Bentonite slip on 

Compound clay, the desired appearance can be best achieved. By crafting the piece in 

such a way that is reminiscent of traditional jewelry, it can act as a metaphor for our 

attachment to precious materials. The substitution of precious material with clay, and the 

fractured surface of the jewelry caused by the inconsistency and shrinkage between 

Compound clay and Bentonite coating—which will crumble and decay over time, further 

demonstrate the eventual breakdown and the decay of matter. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

เครื่องประดับ ดิน และมนุษย�นั้นเป�นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกันมาต้ังแต%อดีตจนถึง
ป(จจุบัน ดังจะเห็นได,จากหลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดแหล%งโบราณคดีท่ีใช,เป�นท่ีฝ(งศพตามพ้ืนท่ี 
ต%าง ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงในแต%ละพ้ืนท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกต%างกันออกไป แต%มักจะพบโครงกระดูกมนุษย�สวม
ใส%เครื่องประดับติดอยู%เสมอ เช%น แหล%งโบราณคดีบ,านพุน,อย อําเภอบ,านหมี จังหวัดลพบุรี ได,พบ
ร%องรอยของโครงกระดูกอย%างน,อย 32 โครง หลายศพมีการตกแต%งร%างด,วยลูกป(ดทําจากหิน หรือทํา
จากเปลือกหอยทะเล หรือทําจากดินเผา (กรกฎ บุญลพ, บรรณาธิการ, 2551: 103-104) จากการ
ค,นพบต%าง ๆ แสดงให,เห็นว%าท้ังเครื่องประดับและดินนั้นมีความสําคัญและสัมพันธ�กับมนุษย�ในหลาย
มิติ ไม%ว%าจะเป�นบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ความงาม และการดํารงชีวิต  

การสวมใส%เครื่องประดับของมนุษย�นั้นมีมาต้ังแต%อดีต โดยการพัฒนาออกแบบ
เครื่องประดับท่ีมีเอกลักษณ�ของตนเองแตกต%างกันออกไป ข้ึนอยู%กับเวลา สภาพแวดล,อม ประเพณี 
และสังคม สมัยในอดีตมนุษย�เลือกใช,วัสดุและเทคนิคท่ีเหมาะสมต%อสภาพแวดล,อมและบริบทของ
ความงามท่ีมีพ้ืนฐานอยู%กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ณ ขณะนั้น โดยเป�นการประดับร%างกาย
ด,วยดินสี ร%วมกับเครื่องประดับท่ีเกิดจากการนําเมล็ดพืช ดอกไม, ใบไม, ไม, เข้ียวสัตว� และเปลือกหอย 
มาร,อยประกอบกันเป�นเครื่องประดับ (ทวีศักด์ิ มูลสวัสด์ิ, 2556: 1) จนกระท่ังถึงสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรม โลกมีเทคโนโลยีสร,างความเจริญก,าวหน,า ส%งผลให,เกิดการผลิตเครื่องประดับแบบ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย� เครื่องประดับเหล%านี้มีรูปลักษณ�ท่ีหรูหรา ผลิตจากอัญมณีและโลหะมีค%า 
เรียกว%าเป�นรูปแบบการผลิตท่ีเก่ียวข,องกับมูลค%าทางเศรษฐกิจ จนทําให,เกิดแนวคิดเก่ียวกับการให,
ความสําคัญต%อมูลค%าของตัววัสดุเหล%านั้น แนวคิดดังกล%าวอาจนับได,ว%าเป�นการสร,างกรอบความคิด
ทางสังคม โดยถูกมนุษย�บางกลุ%มเป�นผู,กําหนดและสร,างข้ึนเพ่ือตอบสนองระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย� 

แนวคิดการให,ความสําคัญต%อมูลค%าของตัววัสดุนี้เม่ือย,อนกลับไปเชื่อมโยงกับการประดับ
ร%างกายของมนุษย�ในอดีตจะพบว%า ดินสี เมล็ดพืช เปลือกหอย หรือดอกไม, ใบไม,เหล%านั้นไม%ได,สื่อสาร
ถึงการเป�นสิ่งมีค%ากับมนุษย�ในป(จจุบันเลยแม,แต%น,อย แต%ทว%าในอีกแง%มุมหนึ่งหากมองตามความเป�น
จริงแล,ว ท้ังดิน อัญมณี และโลหะ ล,วนมาจากแหล%งกําเนิดเดียวกัน ก็น%าจะมีค%าทัดเทียมกันมิใช%หรือ 
และไม%ว%าจะเป�นเครื่องประดับ ดิน หรือมนุษย� สุดท,ายแล,วสิ่งต%าง ๆ เหล%านี้ต,องมีการผันแปรเสื่อม
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สลายกลับคืนสู%ธรรมชาติ อันเป�นสัจธรรมความจริงของโลกตามลักษณะปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ
เก่ียวกับการสลายตัวและผุพัง (Weathering) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังทางกายภาพ
และเคมีท่ีทําให,อนินทรียวัตถุ และอินทรียวัตถุแตกตัวออกเป�นชิ้นเล็กลงและเปลี่ยนแปลงลักษณะไป
จากเดิมโดยอิทธิพลของป(จจัยต%าง ๆ ได,แก% สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ 
(ราตรี ภารา, 2540: 44) 

จากข,อมูลดังกล%าวข,างต,นข,าพเจ,าจึงต,องการออกแบบและสร,างเครื่องประดับร%วมสมัยท่ี
เป�นสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วมในชิ้นงานผ%านสภาวะการผันแปรของดิน โดยมุ%งให,เห็น
แล,วเกิดการคิด เกิดการต้ังคําถาม สร,างแง%คิดกับผู,สวมใส%และผู,ชม สะท,อนให,เห็นถึงการยึดติดการให,
ความสําคัญต%อมูลค%าของวัสดุ ท่ีกลายเป�นกรอบความคิดทางสังคมว%าเครื่องประดับต,องทําจากอัญมณี
และโลหะมีค%า  แต%ทว%าสุดท,ายแล,วสิ่งต%าง ๆ เหล%านี้ต,องมีการผันแปร เสื่อมสลายกลับคืนสู%ธรรมชาติ 
งานออกแบบชุดนี้อาจเป�นการสร,างมิติใหม%ให,เครื่องประดับ ท่ีจะให,ฉุกคิดถึงเนื้อหาและมูลค%าของวัสดุ
ทางเครื่องประดับท่ีสังคมตีกรอบไว, 

 
2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือสร,างสรรค�เครื่องประดับร%วมสมัยท่ีเป�นสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วม
ในชิ้นงานผ%านสภาวะการผันแปรของดิน ท่ีสะท,อนให,เห็นถึงการยึดติด การให,ความสําคัญต%อมูลค%า
ของวัสดุท่ีพบในสังคมสมัยใหม%นั้น ซ่ึงสุดท,ายแล,ววัสดุเหล%านั้นต,องมีการผันแปรเสื่อมสลายกลับคืนสู%
ธรรมชาติ อันเป�นสัจธรรมความจริงของโลก 

2.2 เพ่ือศึกษาเทคนิคเก่ียวกับดิน และสภาวะการผันแปรของดินในรูปแบบต%าง ๆ ท่ีสื่อ
ความถึงการเสื่อมสลาย 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ศึกษาข,อมูลเก่ียวกับเครื่องประดับ และความสัมพันธ�ระหว%างเครื่องประดับกับ
มนุษย� โดยเน,นเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม%ถึงยุคปลายสมัยใหม% และการบริโภคเครื่องประดับของ
มนุษย�ในป(จจุบัน 

3.2 ศึกษาข,อมูลเก่ียวกับดิน ความสัมพันธ�ระหว%างดิน และสภาวะการผันแปรของดิน  
ในรูปแบบต%าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกลไกสลายตัวและผุพัง โดยใช,กระบวนการทางงานเครื่องเคลือบดินเผา
ในการแสดงผล 

3.3 ศึกษาและวิเคราะห�ลักษณะของดินท่ีแสดงสภาวะของการผันแปรในรูปแบบและ
วิธีการต%าง ๆ เพ่ือค,นหารูปแบบและวิธีการท่ีสามารถนําไปใช,ในการออกแบบสร,างสรรค�ผลงาน
เครื่องประดับร%วมสมัยได, 
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3.4 ออกแบบและสร,างเครื่องประดับร%วมสมัยท่ีเป�นสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วน
ร%วมในชิ้นงานหรือสามารถร%วมสร,างชิ้นงานท่ีแสดงสภาวะการผันแปรของดินได, 
 
4. วิธีการการวิจัย 

4.1 ศึกษาข,อมูลเก่ียวกับเครื่องประดับ และความสัมพันธ�ระหว%างเครื่องประดับกับ
มนุษย� เน,นศึกษาเครื่องประดับในช%วงทศวรรษท่ี 1950-1980 ซ่ึงเป�นช%วงเวลาท่ีอุตสาหกรรม
เครื่องประดับเจริญสูงสุด และศึกษาวิถีการบริโภคเครื่องประดับของมนุษย�ในป(จจุบัน โดยใช,การ
รวบรวมข,อมูลแบบปฐมภูมิด,วยวิธีการสัมภาษณ�และทุติยภูมิจากข,อมูลหนังสือและตําราวิชาการ 

4.2 ศึกษาข,อมูลเก่ียวกับดิน ความสัมพันธ�ระหว%างดิน และสภาวะการผันแปรของดินใน
รูปแบบต%าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกลไกสลายตัวและผุพัง โดยใช,กระบวนการทางงานเครื่องเคลือบดินเผา 
ในการแสดงผล โดยรวบรวมข,อมูลท้ังแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิแล,วนํามาวิเคราะห�และทําการทดลอง 

4.3 ศึกษาลักษณะของดินท่ีมีสภาวะของการผันแปรในรูปแบบและวิธีการต%าง ๆ ด,วย
วิธีการทําการทดลองเป�นชิ้นส%วนขนาดเล็กเพ่ือค,นหารูปแบบและวิธีการท่ีสามารถนําไปใช,ในการ
ออกแบบสร,างสรรค�ผลงานเครื่องประดับร%วมสมัยได, 

4.4 กําหนดแนวทางการออกแบบ พัฒนาข,อมูลให,เป�นทัศนธาตุเชิงศิลปะ เขียนแบบร%าง 
2 มิติ (Sketch) ทดลองสร,างต,นแบบ 3 มิติ (Model) และพัฒนาแบบ 

4.5 สร,างสรรค�ชุดเครื่องประดับร%วมสมัยท่ีเป�นสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วม
ในชิ้นงานผ%านสภาวะการผันแปรของดิน ท่ีสะท,อนให,เห็นถึงการยึดติด การให,ความสําคัญต%อมูลค%า
ของวัสดุท่ีพบในสังคมสมัยใหม%นั้น ซ่ึงสุดท,ายแล,ววัสดุเหล%านั้นต,องมีการผันแปรเสื่อมสลายกลับคืนสู%
ธรรมชาติ อันเป�นสัจธรรมความจริงของโลก 

4.6 สรุปผลการวิจัย 
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5. แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา ลําดับข้ันตอนของการดําเนินงาน 
แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 

5.1   เสนอหัวข,อวิทยานิพนธ� 1 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57 
5.2   ศึกษาข,อมูล ทดลองวัสดุ เบื้องต,น 1 ธ.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 
5.3   หาข,อมูลเชิงลึกและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับข,อมูลที่ศึกษา   
       วิเคราะห�ข,อมูลและสรุปเพื่อเป�นแนวทางในการออกแบบ 

1 ม.ค. 58 - 31 ม.ค. 58 

5.4   ศึกษาทดลองวัสดุ และสรุปผลการทดลองเพื่อเป�นแนวทางในการ 
       ออกแบบ 

1 ก.พ. 58 - 28 ก.พ. 58 

5.5   เขียนแบบร%าง 2 มิติ พัฒนาแบบร%าง 2 มิติ ทดลองสร,างชิ้นงาน 3 มิติ   1 มี.ค. 58 - 30 เม.ย. 58 
5.6   สร,างสรรค�ผลงานเคร่ืองประดับ พร,อมทั้งจัดทํารูปเล%ม  1 พ.ค. 58 - 31 ต.ค. 58 
5.7   นําเสนอโครงการวิจัยและจัดส%งรูปเล%ม 1 พ.ย. 58 - 20 ธ.ค. 58 

 
6. งบประมาณท่ีใช1 

6.1 ค%าวัสดุอุปกรณ�ในการทําแบบร%างและทดลอง ประมาณ 15,000 บาท 
6.2 ค%าวัสดุอุปกรณ�ในการทําชิ้นงานจริง  ประมาณ 30,000 บาท 
6.3 ค%าทํางานเอกสาร     ประมาณ  10,000 บาท 
6.4 ค%าใช,จ%ายเบ็ดเตล็ด    ประมาณ   5,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 60,000 บาท 
 

7. ผลท่ีคาดว3าจะได1รับ 
ได,เครื่องประดับร%วมสมัยท่ีเป�นสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วมในชิ้นงานผ%าน

สภาวะการผันแปรของดิน โดยมุ%งให,เห็นแล,วเกิดการคิด เกิดการต้ังคําถาม เป�นการให,แง%คิดกับผู,สวม
ใส%และผู,ชม สะท,อนให,เห็นถึงการยึดติดการให,ความสําคัญต%อมูลค%าของวัสดุ การสร,างกรอบความคิด
ทางสังคมเก่ียวกับมูลค%าทางวัสดุของเครื่องประดับ  ซ่ึงสุดท,ายแล,วสิ่งต%าง ๆ เหล%านี้ต,องมีการผันแปร 
เสื่อมสลายกลับคืนสู%ธรรมชาติ งานออกแบบชุดนี้เป�นการสร,างมิติใหม%ให,เครื่องประดับ ท่ีจะให,ฉุก
คิดถึงเนื้อหาและมูลค%าของวัสดุทางเครื่องประดับท่ีสังคมตีกรอบไว, 
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บทท่ี 2 
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย 

 
การศึกษาโครงการเครื่องประดับสัจธรรมร�วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดินนี้ ผู&วิจัย

ได&รวบรวมข&อมูลและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&องจากหนังสือ เอกสาร รายงานวิจัย และการสัมภาษณ, โดย
นําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1. ความรู&ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องประดับ 
1.1 ประวัติความเป1นมาของเครื่องประดับ และความสัมพันธ,ระหว�างเครื่องประดับ 

กับมนุษย, 
1.2 ประวัติและพัฒนาการของเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม� (Mid modern) 

ถึงยุคปลายสมัยใหม� (Late modern) 
1.3 ตัวอย�างงานเครื่องประดับแบรนด,ต�าง ๆ ในช�วงทศวรรษปH 1950 – 1980 

2. เครื่องประดับในปMจจุบัน 
2.1 การบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน 
2.2 การสวมใส�เครื่องประดับในปMจจุบัน 
2.3 ตัวอย�างงานเครื่องประดับร�วมสมัยท่ีมีแนวคิดจากเครื่องประดับแบบประเพณีนิยม 

3. ความรู&ท่ัวไปเก่ียวกับดิน 
3.1 ความสัมพันธ,ระหว�างดิน เครื่องประดับ และมนุษย, 
3.2 กําเนิดดิน 
3.3 สภาวะการผันแปรของดิน 
3.4 เทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน 

 
1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องประดับ 

1.1 ประวัติความเป!นมาของเครื่องประดับ และความสัมพันธ&ระหว(างเครื่องประดับ
กับมนุษย& 

ประวัติศาสตร,ของเครื่องประดับเริ่มต&นข้ึนมานานหลายพันปH จากการขุดพบ
เครื่องประดับ สร&อยคอ และกําไลท่ีทําจากเปลือกหอยหรือกระดูกสัตว,ภายในหลุมศพของมนุษย,ผู&ชาย
และหญิงมากมาย ซ่ึงนักมานุษยวิทยาด&านวัฒนธรรม (Cultural Anthropologists) สันนิษฐานว�า
การใช&เครื่องประดับของมนุษย,โบราณคือวิธีการเริ่มแรกท่ีมนุษย,ใช&แสดงออกทางด&านสังคม เป1นการ
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สร&างความสัมพันธ,ระหว�างตัวเอง ชุมชนกับสิ่งแวดล&อมอย�างมีสุนทรียภาพ เครื่องประดับท่ีติดกับ 
โครงกระดูกของคนตายนั้นสื่อสารให&เห็นถึงความสําคัญและท่ีมาเพ่ือการสักการะอันศักด์ิสิทธิ์ 
เครื่องประดับในช�วงเวลาดังกล�าวสร&างสรรค,ข้ึนเพ่ือระบุถึงสถานภาพของบุคคล ตําแหน�งทางสังคม 
(เครื่องประดับมักถูกฝMงลงไปพร&อมกับร�างเจ&าของเม่ือเสียชีวิตลง) สามารถสะท&อนวิถีชีวิตในการดํารง
อยู�ร�วมกับธรรมชาติ (สุภาวี ศิรินคราภรณ,, 2553: 40) 

 

 
ภาพท่ี 1 โครงกระดูกเจ&าแม�โคกพนมดีพร&อมเครื่องประดับ ขุดพบท่ีบ&านโคกพนมดี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
ท่ีมา: สุจิตต, วงษ,เทศ, ผู�หญิงอุษาคเนย& เป!นหัวหน�าเผ(าพันธุ& มีผู�ชายเป!นบริวาร, เข&าถึงเม่ือ 
15 พฤศจิกายน 2554, เข&าถึงได&จาก http://www.sujitwongthes.com/2011/07/weekly22072554/ 
 

การสวมใส�เครื่องประดับของมนุษย,นั้นมีมาต้ังแต�อดีต โดยการพัฒนาออกแบบ
เครื่องประดับท่ีมีเอกลักษณ,ของตนเองแตกต�างกันออกไป ข้ึนอยู�กับเวลา สภาพแวดล&อม ประเพณี 
และสังคม สมัยในอดีตมนุษย,เลือกใช&วัสดุและเทคนิคท่ีเหมาะสมต�อสภาพแวดล&อมและบริบทของ
ความงามท่ีมีพ้ืนฐานอยู�กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ณ ขณะนั้น โดยเป1นการประดับร�างกาย
ด&วยดินสี ร�วมกับเครื่องประดับท่ีเกิดจากการนําเมล็ดพืช ดอกไม& ใบไม& ไม& เข้ียวสัตว, และเปลือกหอย 
มาร&อยประกอบกันเป1นเครื่องประดับ (ทวีศักด์ิ มูลสวัสด์ิ, 2556: 1) 
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ภาพท่ี 2 การประดับตกแต�งร�างกายของมนุษย,ด&วยดินสีร�วมกับเครื่องประดับท่ีทําจากธรรมชาติ 
ท่ีมา: Inspiration Green, Tribes of the Omo valley, accessed November 15, 2014, 
available from http://www.inspirationgreen.com/tribes-of-the-omo-valley.html 
   

เครื่องประดับนั้นได&มีการพัฒนารูปแบบท่ีเป1นผลมาจากบริบทและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอย�างต�อเนื่อง ทําให&เครื่องประดับเป1นวัตถุท่ีสะท&อนให&เห็นถึงสภาพสังคมในยุคต�าง ๆ ได&
เป1นอย�างดี ดังเช�นในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม โลกมีเทคโนโลยีสร&างความเจริญก&าวหน&า ส�งผลให&เกิด
การผลิตเครื่องประดับแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย, เครื่องประดับเหล�านี้มีรูปลักษณ,ท่ีหรูหรา ผลิต
จากอัญมณีและโลหะมีค�า เรียกว�าเป1นรูปแบบการผลิตท่ีเก่ียวข&องกับมูลค�าทางเศรษฐกิจ จนทําให&เกิด
แนวคิดเก่ียวกับการให&ความสําคัญต�อมูลค�าของตัววัสดุเหล�านั้น ลักษณะเครื่องประดับและแนวคิด
ดังกล�าวอาจนับได&ว�าเป1นการสร&างกรอบและจํากัดความคิดทางสังคม โดยถูกมนุษย,บางกลุ�มเป1นผู&
กําหนดและสร&างข้ึนเพ่ือตอบสนองระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย, ซ่ึงส�งผลมาถึงปMจจุบัน โดย
ผู&วิจัยจะกล�าวรายละเอียดของประวัติและรูปแบบของเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม� (Mid modern) 
ถึงยุคปลายสมัยใหม� (Late modern) ซ่ึงเป1นช�วงเวลาท่ีอุตสาหกรรมมีความเจริญสูงสุดในข&อต�อไป 
 

สรุป 
ประวัติความเป1นมาของเครื่องประดับ และความสัมพันธ,ระหว�างเครื่องประดับกับ

มนุษย, กล�าวโดยสรุปได&ว�า แรกเริ่มมนุษย,ประดับตกแต�งร�างกายด&วยดินสี ร�วมกับเครื่องประดับท่ีผลิต
จากวัสดุธรรมชาติใกล&ตัว เช�น ดอกไม& ใบไม& เปลือกหอย ฯลฯ ซ่ึงเป1นวัสดุท่ีไม�มีมูลค�า จนกระท่ังเริ่มมี
การพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมมีการใช& อัญมณี และโลหะ ซ่ึงเป1นวัสดุท่ีมีค�า ดังนั้น
เครื่องประดับจึงมีการพัฒนารูปแบบจากบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให&เครื่องประดับ
เป1นวัตถุท่ีสะท&อนให&เห็นถึงสภาพสังคมในยุคต�าง ๆ ได&เป1นอย�างดี โดยความสัมพันธ, บทบาทและ
หน&าท่ีของเครื่องประดับกับมนุษย,ต้ังแต�อดีตจนถึงปMจจุบันมีหลากหลายด&าน อาทิ ด&านการแสดง
สถานภาพของผู&สวมใส� ด&านความเชื่อและพิธีกรรม ด&านความงาม และด&านมูลค�าทางเศรษฐกิจ 
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1.2 ประวัติและพัฒนาการของเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม( (Mid modern) ถึง
ยุคปลายสมัยใหม( (Late modern) ราวปH ค.ศ. 1910 ถึง ปH ค.ศ. 1980 

ในงานเครื่องประดับนั้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 บทบาทของมนุษย,เริ่มเปลี่ยนแปลง 
ผู&ท่ีอ�อนแอไม�สามารถอยู�รอดได& จึงเป1นช�วงท่ีผู&หญิงเริ่มมีบทบาทเป1นผู&นํารับผิดชอบครอบครัวแทน
ผู&ชาย ผู&หญิงในยุคนี้ต&องสร&างภาพลักษณ,ให&ตนเองดูแข็งแกร�งข้ึน เช�น การเริ่มเปลี่ยนแปลงการแต�ง
กายจากสวมใส�กระโปรงมาเป1นสวมใส�กางเกง ไปจนถึงการสูบบุหรี่และขับรถแบบผู&ชาย  
เครื่องประดับจึงได&มีการพัฒนาเกิดเป1น Unisex ข้ึน สังเกตได&จากเดิมท่ีเครื่องประดับมีการใช&เส&นโค&ง
แบบอาร,ตนูโว (Art nouveau) ได&เปลี่ยนมาใช&เส&นตรงท่ีมีความเฉียบคมแบบอาร,ตเดคโค (Art deco) 
ซ่ึงได&แก� รูปทรงทางเรขาคณิตท่ีเรียบง�ายตรงไปตรงมา เน&นหลักการจัดองค,ประกอบศิลปsท่ีมีรูปทรง
สี่เหลี่ยมเข&ามาแทนท่ีงานท่ีมีรายละเอียด มีการเจียระไนรูปแบบต�าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย โดยแบบท่ี
นิยมคือการเจียระไนแบบบาร,เกต (Baguette cut) และแบบเหลี่ยมเกสรหรือเหลี่ยมเพชร (Brilliant 
cut) มีการฝMงหุ&มเรียงเพชรเป1นแถวอย�างเป1นระเบียบ แม�นยํา ให&ความรู&สึกถึงความแข็งแรงหนักแน�น
ภายในรูปทรงเรขาคณิตท่ีขัดแย&งกับความเป1นมนุษย, เป1นการสะท&อนให&เห็นถึงสภาพสังคมในยุคนี้ท่ีมี
ภาวะความตึงเครียดของสงคราม สื่อให&เห็นถึงความต&องการจัดความเป1นระเบียบ ความเท�าเทียมกัน
ในสังคม ความทันสมัย ความก&าวหน&าอย�างไม�หยุดยั้งทางเทคโนโลยีท่ีมนุษย,สามารถเอาชนะได& และ
วิถีชีวิตของผู&หญิงยุคสมัยใหม�ท่ีมีความแข็งแกร�ง โดยวัสดุท่ีใช&จะมี 2 กลุ�ม คือ กลุ�มอัญมณีแท& และ
กลุ�มพลอยเนื้ออ�อนซ่ึงมีการใช&มากกว�า ให&สีท่ีสวยกว�า และมีราคาท่ีถูกกว�า ซ่ึงเครื่องประดับในยุคนี้
ช�วงแรกเน&นโทนสีขาว โดยทําจากเพชรและทองขาว (Platinum) ช�วงปลายของยุคกลางสมัยใหม�  
งานเครื่องประดับเทียม (Costume jewelry) เริ่มเติบโต มีการใช&วัสดุเทียมแทนท่ีวัสดุชั้นสูง เช�นมี
การหล�อเป1นนิเกิล ไม�ได&ใช&ทองคําแท& เพ่ือเป1นการรองรับการบริโภคของชนชั้นกลางถึงระดับล�างท่ี
อยากมีเครื่องประดับรูปแบบแบบชนชั้นสูง ตัวอย�างงานเครื่องประดับท่ีมีเอกลักษณ,ท่ีชัดเจนของยุคนี้
ได&แก� เครื่องประดับของคาร,เทีย (Cartier) และ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, (Van Cleff & Arpels) 

ในช�วงปH ค.ศ. 1939 เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส�งผลกระทบเป1นวงกว&างโดยรอบท่ัว
โลกกระทบถึงทวีปเอเชียท่ีเป1นฐานในการผลิตด&วย งานเครื่องประดับส�วนใหญ�ในทวีปยุโรปจึง
หยุดชะงักลง รูปแบบของงานเครื่องประดับในช�วงนั้นจึงไม�มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต�เป1นการลด
รูปแบบลงจากเดิมเพ่ือให&ผลิตง�าย และราคาถูกลง ต�อมาในช�วงทศวรรษท่ี 1950 วัสดุประเภทหิน
ราคาไม�สูงมาก เช�น อะความารีน (Aquamarin) ซิตริน (Citrin) และอะเมธิสต, (Amethyst) เป1นท่ี
นิยม เนื่องจากใช&ได&เป1นจํานวนมาก ๆ เพ่ือทําให&งานดูหรูหราข้ึนได& พ้ืนผิวสีทองถูกขัดจนมัน หรือเพ่ิม
ผิวสัมผัสด&วยลายเกลียวเชือก วัสดุทองขาว เริ่มมีให&ใช&อีกครั้งและมีวัสดุแพลลาเดียม (Palladium) ซ่ึง
เป1นโลหะชนิดใหม�เกิดข้ึน เครื่องประดับต�างหูมีขนาดใหญ�เพ่ือให&รับกับเสื้อคอตํ่า และมีเครื่องประดับ
สร&อยคอแบบท่ีดูคล&ายผ&ากันเปz{อนเด็กเกิดข้ึนในช�วงนี้ เครื่องประดับต�างหูหนีบยังเป1นแบบท่ีได&รับ
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ความนิยม แต�เริ่มมีพู�หรือพวงหินห&อยลงมา ส�วนท่ีห&อยลงมานี้ถอดได& และใช&ใส�เม่ือต&องไปงาน
กลางคืน (สุภาวี ศิรินคราภรณ,, 2557ก: 120-121) 

งานเครื่องประดับเริ่มเข&าสู�ยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงในช�วงปH ค.ศ. 1960 ร&านเก�าแก�ท่ี
มีชื่อเสียงระดับนานาชาติยังคงผลิตงานท่ีทําจากวัสดุมีค�า โดยใช&รูปแบบท่ีพัฒนาต�อมาจากทศวรรษ
ก�อนหน&าท่ีผ�านมา โดยค�อย ๆ เปลี่ยนรูปแบบงานจากหรูหราฟู|ฟ|าแบบเดิมมาเป1นงานท่ีเรียบง�ายมาก
ข้ึน และกลายเป1นพ้ืนฐานแนวคิดของงานเครื่องประดับยุคทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 ซ่ึง
อุตสาหกรรมเครื่องประดับมีความเจริญสูง 

ในช�วงปลายทศวรรษท่ี 1970 ถึงต&นทศวรรษท่ี 1980 งานเครื่องประดับมีการ
เปลี่ยนแปลงอย�างชัดเจน โดยเริ่มลดการใช&วัสดุท่ีมีค�าลง มีการใช&วัสดุใหม� ๆ ท่ีหลากหลายและมีราคา
ถูกทดแทนวัสดุท่ีมีมูลค�าสูง แนวคิดพ้ืนฐานของเครื่องประดับในยุคนี้นั้นเป1นการแสดงออกถึงความ
เท�าเทียมกันของวัสดุท่ีมีมูลค�าและไม�มีมูลค�า จึงได&เกิดการทดลองนําวัสดุชนิดต�าง ๆ มาใช&ในการผลิต
เครื่องประดับมากข้ึน 

1.3 ตัวอย(างงานเครื่องประดับแบรนด&ต(าง ๆ ในช(วงทศวรรษท่ี 1950 – 1980 
ในหัวข&อนี้จะทําการศึกษาตัวอย�างแบรนด,เครื่องประดับจํานวน 4 แบรนด,ท่ีสําคัญ

ชั้นนําของโลกท่ีเป1นท่ีนิยมคือ แบรนด,แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, แบรนด,คาร,เทียร, แบรนด,บูลการี่ 
(Bvlgary) และแบรนด,ดิออร, (Dior) โดยเน&นศึกษาเครื่องประดับท่ีเป1นเอกลักษณ,ของแบรนด,นั้น ๆ 
ในช�วงทศวรรษท่ี 1950 – 1980 ดังต�อไปนี้ 

1.3.1 แบรนด& แวน คลิฟ แอนด& อาร&เพิลส& 
ทศวรรษท่ี 1950 
 

      
ภาพท่ี 3 สร&อยคอและชุดเครื่องประดับ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1957 
ท่ีมา: Sarah D, Coffin, Set in style the jewelry of Van Cleef & Arpels (London:  
Thames & Hudson,2011), 189
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ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1957 ในชุดประกอบไปด&วยสร&อยคอ 
แหวนและต�างหู รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบโช�กเกอร, (Choker) ตัวสร&อยทําจากทองลายเกลียว
เชือกวางสลับกับโทปาซสีเหลือง (Yellow Topaz) ขนาดเล็กเจียระไนแบบบาร,เกตฝMงแบบหนามเตย 
และประดับด&วยจี้โทปาซสีเหลืองเจียระไนแบบบาร,เกตและเพชร องค,ประกอบศิลปsของสร&อยคอมี
ลักษณะแผ�เป1นรัศมี มีความสมมาตร ใช&การซํ้ากันของอัญมณี โดยมีจี้ขนาดใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลางและ
ไล�เรียงขนาดท่ีเล็กลงออกไปตามลําดับ อีกด&านละ 4 ชิ้น โดยมีแหวนและต�างหูเข&าชุดกัน 
 

ทศวรรษท่ี 1960 
 

 
ภาพท่ี 4 ชุดเครื่องประดับ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1967 
ท่ีมา: Christies, Turquoise suite by Van Cleef and Arpels, accessed January 14, 2015, 
available from http://photos1.blogger.com/blogger/4069/1764/1600/christiesvcatur 
quoise28kp.jpg 

 
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1967 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ 

โช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจากทองประดับด&วยเทอร,คอยซ, (Turquoise) ทรงวงรีและวงกลม เจียระไน
แบบหลังเบี้ยล&อมรอบด&วยเพชร จัดเรียงโดยไล�ขนาดใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลางไล�ลําดับไปจนถึงขนาดเล็ก
และวางสลับกับเพชรทรงกลมฝMงหุ&มด&วยทองท่ีมีลักษณะคล&ายใบไม& ตัวจี้นั้นมีจํานวน 5 ชิ้นเป1น   
เทอร,คอยซ,ทรงวงรีเจียระไนแบบหลังเบี้ยล&อมรอบด&วยเพชรและมีตุ&มเพชรห&อย จัดเรียงโดยไล�ขนาด
ใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลางไล�ลําดับไปจนถึงขนาดเล็กเช�นเดียวกัน องค,ประกอบศิลปsของสร&อยคอมี
ลักษณะแผ�เป1นรัศมี มีความสมมาตร ใช&การซํ้ากันของอัญมณี โดยมีแหวนและต�างหูเข&าชุดกัน ซ่ึง  
ต�างหูนั้นตัวฐานเป1นเทอร,คอยซ,ทรงวงรีขนาดเล็กล&อมรอบด&วยเพชร และมีตุ&มห&อยลักษณะเดียวกันแต�
มีขนาดท่ีใหญ�กว�าเล็กน&อย 
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ทศวรรษท่ี 1970 

           
ภาพท่ี 5 ชุดเครื่องประดับ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1970 
ท่ีมา: S.J Phillips, Van Cleff & Arpels, accessed January 14, 2015, available from 
http://www.sjphillips.com/2 0 th-century-cabochon-ruby-diamond-and-gold-collar-
pendant-necklace-Van-Cleef-Arpels-Paris-1970-the-necklace-converting-two-bracelets-
the-pendant-brooch-DesktopDefault.aspx?tabid=6 &tabindex=5 &objectid=5 5 1 6 8 0 & 
categoryid=2078 

 
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1970 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ  

โช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจากทองประดับด&วยทับทิม (Ruby) ทรงวงรีเจียระไนแบบหลังเบี้ยล&อมรอบด&วย
เพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร จัดเรียงโดยวางสลับขนาดใหญ�กับขนาดเล็ก ตัวจี้นั้นมีจํานวน 1 ชิ้น
เป1นรูปคล&ายดอกไม&สี่กลีบในรูปทรงสี่เหลี่ยมข&าวหลามตัด โดยมีทับทิมทรงวงรีเม็ดใหญ�เป1นประธาน  
มีการฝMงท้ังแบบแถวหุ&มและหนามเตย องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร ใช&การซํ้ากันของอัญมณี 
โดยมีแหวนและต�างหูเข&าชุดกัน ซ่ึงแหวนนั้นเป1นทับทิมทรงกลม ส�วนต�างหูนั้นเป1นแบบห�วง ประดับ
ด&วยทับทิมแถวล&อมเพชร ความพิเศษของเครื่องประดับชุดนี้คือตัวสร&อยและตัวจี้นั้นสามารถถอดแยก
ออกจากกันได& โดยเม่ือแยกออกจากกันแล&วตัวสร&อยคอสามารถใช&เป1นสร&อยข&อมือได& ส�วนตัวจี้นั้น
สามารถใช&เป1นเข็มกลัดได& 
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ทศวรรษท่ี 1980 
 

 
 

ภาพท่ี 6 สร&อยคอมุก แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1980 
ท่ีมา: Yafa fine jewelry, Van Cleff & Arpels diamond gold knot four raw pearl 
necklace, accessed January 14, 2015, available from https://www.1stdibs.com/ 
jewelry/necklaces/multi-strand-necklaces/van-cleef-arpels-diamond-4 -row-pearl-ne 
cklace/id-j_95946/ 

 
ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในปHค.ศ. 1980 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบโช�กเกอร, 

ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมขนาดเดียวกันร&อยเป1นเส&น 4 เส&น ประดับด&วยห�วงทองคําลายเกลียวเชือก 
4 ห�วงเก่ียวเข&าด&วยกัน มีการตกแต�งด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงหุ&มแถว องค,ประกอบศิลปs 
มีความสมมาตร และใช&การซํ้ากัน โดยมีจุดเด�นอยู�บริเวณก่ึงกลาง 

1.3.2 แบรนด& คาร&เทียร& 
ทศวรรษท่ี 1950 
 

 
ภาพท่ี 7 สร&อยคอเทอร,คอยซ,และเพชร แบรนด,คาร,เทียร,, 1950 
ท่ีมา: 1stdibs, Cartier a turquoise and diamond necklace, accessed January 30, 
2015, available from https://www.1stdibs.com/jewelry/necklaces/choker-necklaces/ 
cartier-turquoise-diamond-necklace/id-j_59518/ 
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ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1950 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบผ&ากัน
เปz{อนเด็ก ตัวสร&อยทําจากทองประดับด&วยเทอร,คอยซ,ทรงกลมและทรงวงรีเจียระไนแบบหลังเบี้ย 
จัดเรียงโดยไล�ขนาดใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลางไล�ลําดับไปจนถึงขนาดเล็ก และประดับสลับกับเพชร
เจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงแถวบนทองรูปใบไม& องค,ประกอบศิลปsมีลักษณะแผ�เป1นรัศมีมีความ
สมมาตร และใช&การซํ้ากันของอัญมณี 

  
ทศวรรษท่ี 1960 
 

 
ภาพท่ี 8 สร&อยคอมุก แบรนด,คาร,เทียร,, 1960 
ท่ีมา: Sothebys, Pearl and diamond necklace, accessed January 30, 2015, available 
from http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/noble-jewels-ge0708/ 
lot.342.html 

 
ผลงานสร&อยคอท้ัง 2 ชิ้นนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1960 รูปแบบของสร&อยคอภาพด&านซ&าย

นั้นเป1นแบบโอเปร�า (Opera) ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมขนาดเดียวกันร&อยเป1นเส&น 3 เส&น ประดับ
ด&วยเข็มกลัดมุกเรียงเป1นทรงคล&ายดอกไม& และมีเกสรเป1นเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร ส�วนภาพ
ด&านขวานั้นรูปแบบของสร&อยคอเป1นแบบรู�ป (Rope) ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมเรียงไล�ขนาดร&อย
เป1นเส&น 3 เส&น ประดับด&วยเข็มกลัดไพลินฝMงแบบหนามเตยล&อมด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร 
องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร และใช&การซํ้ากัน โดยนิยมกลัดเข็มกลัดไว&ท่ีเสื้อบริเวณอกด&านซ&าย
หรือขวาด&านใดด&านหนึ่งตามความเหมาะสม 
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ทศวรรษท่ี 1970 

 
ภาพท่ี 9 สร&อยคอ แบรนด,คาร,เทียร,, 1970 
ท่ีมา: Sothebys, Emerald ruby and diamond brooch/pandant, accessed January 30, 
2015, available from http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/magnificent-
jewels-ge08 05/lot.111.html 

 
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1970 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ 

โช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจากทอง เรียงเป1นเส&นด&วยมรกต ทับทิม เจียระไนแบบหลังเบี้ย และเพชร
เจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร อัญมณีท้ัง 3 ชนิดมีขนาดเท�า ๆ กันวางสลับกัน ประดับด&วยจี้ขนาดใหญ�
จํานวน 1 ชิ้น เป1นรูปคล&ายทรงสี่เหลี่ยมข&าวหลามตัด โดยมีมรกตทรงวงรีเม็ดใหญ�เจียระไนแบบหลัง
เบี้ยฝMงแบบหนามเตยเป1นประธาน ประดับด&วยมรกต ทับทิม และเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร    
ฝMงแบบหุ&ม องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร ใช&การซํ้ากันของอัญมณี ความพิเศษของเครื่องประดับ
ชุดนี้คือตัวสร&อยและตัวจี้นั้นสามารถถอดแยกออกจากกันได& โดยเม่ือแยกออกจากกันแล&วตัวจี้นั้น
สามารถใช&เป1นเข็มกลัดได& 

 
 
 
 
 

 



15 

ทศวรรษท่ี 1980 
 

 
 

ภาพท่ี 10 สร&อยคอ แบรนด,คาร,เทียร,, 1980 
ท่ีมา: Bonhams, A diamond and sapphire collar necklace by Cartier, accessed 
January 30, 2015,  available from http://www.bonhams.com/auctions/19750/ lot/140/ 

 
ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1980 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบคอลล�า 

(Collar) ตัวสร&อยทําจากทองรูปโซ�แบบเปHย จบปลายด&วยห�วงเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงแถว
จิกไข�ปลา ประดับด&วยจี้บุษราคัม (Yellow Sapphire) รูปทรงไข�ฝMงหุ&ม ล&อมรอบด&วยเพชรฝMงแถวจิก
ไข�ปลา องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร 
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1.3.3 แบรนด&บูลการี่ 
ทศวรรษท่ี 1950 
 

 
ภาพท่ี 11 อลิสซาเบธ เทเลอร, และชุดเครื่องประดับ แบรนด,บูลการี่, 1950s 
ท่ีมา: Cindy Kerberova, Elizabeth Talor wearing Bvlgari jewelry, accessed February 5, 
2012, available from  http://ona.idnes.cz/diamanty-tiffany-elizabeth-taylor-audrey-
hepburn-fvi-/modni-trendy.aspx?c=A120930_144204_styl_sck 

 
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในช�วงทศวรรษท่ี 1950 ในชุดประกอบไปด&วย

สร&อยคอ ต�างหู สร&อยข&อมือ และแหวน รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบโช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจาก
ทองขาวประดับด&วยมรกตเจียระไนแบบเหลี่ยมมรกต (Emerald cut) จํานวน 16 เม็ด และล&อมรอบ
ด&วยเพชร จัดเรียงโดยวางขนาดใหญ�อยู�ท่ีจุดศูนย,กลางและไล�ขนาดออกไปจนถึงขนาดเล็ก วางสลับ
ด&วยเพชรรูปกลีบดอกไม&และหยดน้ํา ตัวจี้นั้นมีจํานวน 1 ชิ้นเป1นรูปทรงคล&ายดอกไม& ทําจากมรกต
เจียระไนแบบเหลี่ยมมรกต โดยมีเพชรทรงมาคีย, (Marquise) ล&อมรอบ ฝMงอัญมณีแบบหนามเตย 
องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร ใช&การซํ้ากันของอัญมณี มีจุดเจ�นอยู�ท่ีจี้ห&อย โดยมีต�างหู สร&อย
ข&อมือและแหวนเข&าชุดกัน ซ่ึงต�างหูนั้นตัวฐานเป1นเพชรทรงมาคีย, จัดวางเป1นรูปดอกไม& 3 กลีบ ตัวตุ&ม
ห&อยเป1นมรกตรูปหยดน้ําเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร ล&อมรอบด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร 
ความพิเศษของเครื่องประดับชุดนี้คือตัวสร&อยและตัวจี้นั้นสามารถถอดแยกออกจากกันได& โดยเม่ือ
แยกออกจากกันแล&วตัวจี้นั้นสามารถใช&เป1นเข็มกลัดได& 
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ทศวรรษท่ี 1960 
 

 
ภาพท่ี 12 สร&อยคอ แบรนด,บูลการี่, 1960s 
ท่ีมา: Bonhams, A turquoise and diamond necklace by Bvlgari, accessed February 
5, 2015, available from http://www.bonhams.com/auctions/20236/lot/191/?page_ 
anchor=MR1_ page_lots %3D6%26r1%3D36%26m1%3D1%26b1%3Dgrid 

 
ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในช�วงทศวรรษท่ี 1960 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ

ผ&ากันเปz{อนเด็ก ตัวสร&อยทําจากทองขาวประดับด&วยเทอร,คอยซ,ทรงวงรีเจียระไนแบบหลังเบี้ย 
จัดเรียงโดยไล�ขนาดใหญ�ท่ีสุดอยู�ตรงกลางไล�ลําดับไปจนถึงขนาดเล็ก และประดับสลับกับเพชร
เจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร ฝMงแบบหนามเตย องค,ประกอบศิลปsมีลักษณะแผ�เป1นรัศมี มีความสมมาตร 
และใช&การซํ้ากันของอัญมณี 

 
ทศวรรษท่ี 1970 
 

 
ภาพท่ี 13 สร&อยคอ แบรนด,บูลการี่, 1970s 
ท่ีมา: Claudia Mata, Four Decades of Jewelry, accessed February 5, 2015, available 
from https://www.pinterest.com/pin/391179917609261918/ 
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ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในช�วงทศวรรษท่ี 1970 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ
โอเปร�า ตัวสร&อยทําจากทองรูปโซ�หกเหลี่ยมคล&องต�อกันฝMงเพชร วางค่ันสลับด&วยมรกตล&อมทับทิม
และล&อมเพชร ประดับด&วยจี้มรกตขนาดใหญ�ล&อมรอบด&วยเพชร องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร 
จุดเด�นอยู�ท่ีตัวจี้ขนาดใหญ� 
 

ทศวรรษท่ี 1980 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ชุดเครื่องประดับ แบรนด,บูลการี่, 1980 
ท่ีมา: 1stdibs, Bvlgari cabochon emerald and diamond suit necklace, accessed 
February 5, 2015, available from https://www.pinterest.com/pin/391179917609415543/ 

 
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1980 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ 

ปริ๊นเซส (Princes) ตัวสร&อยทําจากทองรูปโซ�แบบเคิร,บ (Curb) ประดับด&วยมรกตและทับทิม 
เจียระไนแบบหลังเบี้ยฝMงแบบหุ&ม ขนาบข&างด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงแบบหนามเตย   
อัญมณีจัดวางอยู�ในทองรูปทรงวงรี องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร และมีต�างหูเข&าชุดกัน 
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1.3.4 แบรนด&ดิออร& 
ทศวรรษท่ี 1950 
 

 
ภาพท่ี 15 เข็มกลัด แบรนด,ดิออร,, 1950s 
ท่ีมา: Metmuseum, Pin, accessed February 5, 2015, available from http://www.met 
museum.org/collection/the-collection-online/search/124464 
 

ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัดชิ้นนี้ข้ึนรูปด&วยโลหะสีเงิน ประดับด&วยอัญมณีเทียม
ทรงสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลล&อมรอบด&วยอัญมณีเทียมทรงกลมสีขาว สีเหลือบและสีน้ําตาล เจียระไนแบบ     
เหลี่ยมเกสร มีตุ&มทรงหยดน้ําสีน้ําตาล ห&อยจํานวน 3 ตุ&ม ฝMงแบบหนามเตย องค,ประกอบศิลปsมีความ
สมมาตร 

 

 
ภาพท่ี 16 สร&อยคอแบรนด,ดิออร,, 1958 
ท่ีมา: Muller Florence, Costume jewelry for haute couture (London: Thames & 
Hudson, 2006), 62. 



20 

ผลงานเครื่องประดับชิ้นนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1958 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ       
โช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจากโลหะสีทองประดับด&วยแก&วทรงวงรีสีน้ําตาลอ�อนเจียระไนแบบหลังเบี้ย
จํานวน 9 เม็ด วางสลับกับคริสตอลสีน้ําตาลเข&มทรงมาคีย, และสีขาวทรงกลมเจียระไนแบบ     
เหลี่ยมเกสร ตัวจี้นั้นเป1นคริสตอลทรงหยดน้ํา มีจํานวน 13 ชิ้น มีขนาดเท�ากันฝMงแบบหนามเตย 
องค,ประกอบศิลปsของสร&อยคอมีลักษณะแผ�เป1นรัศมี มีความสมมาตร ใช&การซํ้ากันของอัญมณี 

  
ทศวรรษท่ี 1960 
 

 
ภาพท่ี 17 ชุดเครื่องประดับ แบรนด,ดิออร,, 1960s 
ท่ีมา: Wayne Virginia, Vintage Christian Dior Demi Parure 1960s, accessed February 
5, 2015, available from https://www.etsy.com/listing/86188065/reserved-for-khalen-
vintage-christian?utm_source=Pinterest&utm_medium=PageTools&utm_campaign= 
Share 

 
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตช�วงทศวรรษท่ี 1960 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1น

แบบโช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมขนาดเดียวกันร&อยเป1นเส&น สลับกับเพชรฝMงบนโลหะสีทอง 
ตัวจี้เป1นพลอยเทียมสีฟ�าเจียระไนแบบเหลี่ยมมรกตล&อมรอบด&วยพลอยเทียมสีขาวฝMงหุ&มบนโลหะ     
สีทอง ต�างหูนั้นเป1นแบบหนีบประดับด&วยพลอยเทียมรูปแบบเดียวกันกับจี้ องค,ประกอบศิลปsมีความ
สมมาตร เป1นเส&นตรงและสี่เหลี่ยมเรขาคณิต 
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ภาพท่ี 18 เข็มกลัด แบรนด,ดิออร,, 1960 
ท่ีมา: Muller Florence, Costume jewelry for haute couture (London: Thames & 
Hudson, 2006), 219. 
 

ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัดชิ้นนี้ ข้ึนรูปด&วยโลหะสีทอง ประดับด&วยคริสตอล       
สีน้ําตาลเจียระไนแบบหลังเบี้ยล&อมรอบด&วยลูกปMดมุกทรงกลม และประดับด&วยคริสตอลสีน้ําตาล  
ทรงมาคีย,จัดวางลักษณะคล&ายใบไม&อยู�ด&านหลังแทรกด&วยลูกปMดมุกทรงหยดน้ํา 6 เม็ด และมีตุ&ม
ลูกปMดมุกห&อย ฝMงแบบหนามเตย องค,ประกอบศิลปsมีความสมดุล 
 

ทศวรรษท่ี 1970 

 
ภาพท่ี 19 สร&อยคอแบรนด,ดิออร,, 1971 
ท่ีมา: Houseoflavande, 1971 Christian Dior necklace, accessed February 5, 2015, 
available from http://www.houseoflavande.com/products/1971-christian-dior-neck lace 

 
ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1971 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบโช�กเกอร,

ตัวสร&อยทําจากทองรูปโซ�ตาข�ายจบด&านหลังด&วยโซ�แบบเคเบิล (Cable) ประดับด&วยจี้หินสีเขียวทรง
วงรีท่ีมีลักษณะแบน องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร จุดเด�นอยู�ท่ีตัวจี้ขนาดใหญ� 
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ทศวรรษท่ี 1980 
 

 
ภาพท่ี 20 สร&อยคอแบรนด,ดิออร,, 1980s 
ท่ีมา: Vintageseeker, 1980s Grosse for Christian Dior jewellery set, accessed February 
5, 2015, available from https://www.pinterest.com/pin/391179917609261648/ 

 
ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในช�วงทศวรรษท่ี 1980 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ      

โช�กเกอร, ตัวสร&อยทําจากโลหะสีทองฝMงอัญมณีเทียมและโลหะสีดําวางสลับกันเป1นรูปโซ�แบบเคิร,บ    
มีต�างหูแบบหนีบทรงสี่เหลี่ยมประดับด&วยอัญมณีเทียมเข&าชุดกัน องค,ประกอบศิลปsมีความสมมาตร 
ให&ความรู&สึกแข็งแรงและทันสมัย 
 

สรุป 
จากงานเครื่องประดับของแบรนด,แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, แบรนด,คาร,เทียร,        

แบรนด,บูลการี่ และแบรนด,ดิออร, ท่ีได&ทําการศึกษาในช�วงทศวรรษท่ี 1950-1980 ข&างต&น สามารถ
สรุปได&ว�า เครื่องประดับมีท้ังลักษณะท่ีเป1นชุด และเป1นชิ้น โดยในชุดจะประกอบไปด&วยสร&อยคอ   
เข็มกลัด ต�างหู และแหวน ในช�วงทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 จะยังมีรูปแบบท่ีดูหรูหรา วัสดุท่ีใช&คือ
ทองคําและทองขาว พ้ืนผิวถูกขัดจนมัน หรือเพ่ิมผิวสัมผัสด&วยลายเกลียวเชือก  อัญมณีท่ีใช&มีท้ัง
กลุ�มอัญมณีราคาสูงและพลอยเนื้ออ�อน ได&แก� เพชร ทับทิม ไพลิน มรกต มุก และเทอร,คอยซ, ต�อมา
ในช�วงทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 มีการลดรูปแบบลงจากเดิมเพ่ือให&มีความเรียบง�ายดูทันสมัย  
ผลิตได&ง�าย และราคาถูกลง มีการใช&วัสดุเทียมแทนท่ีวัสดุราคาสูง เช�น หินสี พลอยเทียม แก&ว และ
คริสตอล ซ่ึงในช�วงทศวรรษท่ี 1950-1980 นั้นรูปทรงของอัญมณีมีท้ังวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม และ  
หยดน้ํา การเจียระไนท่ีโดดเด�นเป1นแบบหลังเบี้ย เหลี่ยมเกสร เหลี่ยมมรกต และบาร,เกต 



23 

วิธีการฝMงอัญมณีเป1นแบบฝMงหุ&ม หนามเตย และจิกไข�ปลา โดยนิยมนําอัญมณีต�าง ๆ ท่ีมี
สีสันวางไว&ท่ีศูนย,กลางแล&วล&อมรอบด&วยเพชรสีขาวขนาดเล็ก การจัดวางนิยมนําอัญมณีขนาดใหญ�วาง
ไว&ท่ีศูนย,กลางแล&ววางเรียงลําดับไล�ออกไปจนถึงขนาดเล็ก  

ในด&านรูปแบบของเครื่องประดับนั้น พบว�า รูปแบบของสร&อยคอท่ีได&รับความนิยมมาก
ท่ีสุดเป1นแบบโช�กเกอร, โดยมีท้ังแบบท่ีแผ�ออกเป1นรัศมีท่ีมีจี้ห&อยต้ังแต� 5 – 13 ชิ้น แบบผ&ากันเปz{อน
เด็กท่ีมีอัญมณีประดับจํานวนมาก และแบบท่ีมีจี้ขนาดใหญ�ห&อย 1 ชิ้น ความพิเศษของจี้ขนาดใหญ�นี้
ในบางครั้งสามารถถอดออกจากสร&อยคอและนํามาใช&เป1นเข็มกลัดได& รูปแบบสร&อยคอท่ีเป1นแบบ 
โอเปร�า และแบบรู�ปจะมีลักษณะเป1นสร&อยมุก 3 เส&นขนาดยาวจบด&วยจี้ขนาดใหญ� หรือเป1นสร&อยท่ีมี
ลักษณะเป1นโซ�ห&อยด&วยจี้ขนาดใหญ� 1 ชิ้น ลักษณะของตัวโซ�ท่ีนิยมจะเป1นแบบเคิร,บและโรโล รูปแบบ
ของต�างหูนิยมแบบหนีบโดยมีตัวฐานและตุ&มห&อยลงมา โดยมีรูปแบบท่ีเข&ากันกับสร&อยคอ 

รูปแบบของเข็มกลัดท่ีอยู�ในชุดเดียวกันกับสร&อยคอนั้นจะมีรูปแบบท่ีเข&ากันกับตัว
สร&อยคอ มักเป1นอัญมณีสีสันขนาดใหญ�ฝMงหนามเตยหรือฝMงหุ&มล&อมรอบด&วยเพชร หรือเป1นอัญมณี
ขนาดใหญ�ฝMงหุ&มเด่ียว ๆ ส�วนเข็มกลัดท่ีเป1นชิ้นไม�ได&เป1นชุดนั้นมักเป1นอัญมณีขนาดใหญ�อยู�ตรงกลาง
ล&อมรอบด&วยอัญมณีขนาดเล็กและจะมีตุ&มทรงหยดน้ําห&อยลงมา 1-3 ตุ&ม 

รูปแบบของแหวนนั้นเป1นอัญมณีฝMงแบบหนามเตยหรือฝMงหุ&มแล&วขนาบข&างหรือล&อมรอบ
ด&วยเพชร เข&าชุดกันกับสร&อยคอ องค,ประกอบศิลปsมีความสมมาตร 

จากการท่ีผู&วิจัยวิเคราะห,ลักษณะเครื่องประดับท่ีได&ทําการศึกษาในช�วงทศวรรษท่ี 1950-
1980 โดยเน&นศึกษา 4 แบรนด,ท่ีสําคัญคือ แบรนด,แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, แบรนด,คาร,เทียร,    
แบรนด,บูลการี่ และแบรนด,ดิออร, พบว�ารูปแบบของเครื่องประดับในแต�ละแบรนด,มีความสอดคล&องกัน 
คือ มีลักษณะเป1นสร&อยคอ ประดับอัญมณีโดยรอบ และมีจี้ห&อยลงตรงก่ึงกลาง หรือแผ�ออกเป1นรัศมี 
การฝMงนิยมฝMงแบบหนามเตยด&วยอัญมณีสีล&อมรอบด&วยเพชรสีขาว และจัดวางเรียงเป1นสร&อยโดย
นําอัญมณีขนาดใหญ�วางไว&ท่ีศูนย,กลางแล&วเรียงลําดับไล�ออกไปจนถึงขนาดเล็ก โดยอาจมีแหวน    
เข็มกลัด สร&อยข&อมือ และต�างหูเข&าชุดกัน ซ่ึงในยุคสมัยต�อมาก็ยังคงนิยมลักษณะการออกแบบเช�นนี้ 
จึงเรียกได&ว�าเป1นลักษณะรูปแบบของเครื่องประดับแบบประเพณีนิยม แต�ทว�าก็ปรากฏลักษณะ
เอกลักษณ,พิเศษของเครื่องประดับในช�วงนี้ คือ ช�วงทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 จะเป1นการใช&
โครงสร&างโลหะประดับด&วยอัญมณีและเพชร แต�ในช�วงทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 จะเป1นการใช&
โลหะท่ีเป1นรูปแบบของโซ�ร�วมกับการประดับด&วยอัญมณีและเพชร  
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2. เครื่องประดับในปkจจุบัน 
2.1 การบริโภคเครื่องประดับในปkจจุบัน 

ในการศึกษาส�วนนี้จะทําการสัมภาษณ,บริษัทผู&ผลิตเครื่องประดับอันดับต&น ๆ ของ
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาข&อมูลเก่ียวกับการบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน โดยเลือกศึกษาจาก
บริษัทผู&ผลิตเครื่องประดับแบรนด,โกลด,มาสเตอร, (Gold Master) และบริษัทผู&ผลิตเครื่องประดับ   
แบรนด,บิวต้ีเจมส, (Beauty Gems) 

แบรนด&โกลด&มาสเตอร& 
คุณวินิตา คงประดิษฐ, ท่ีปรึกษาบริษัทโกลด, มาสเตอร, จํากัด (มหาชน) กล�าวว�า 

การบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบันนั้นเป1นการสวมใส�เพ่ือแสดงออกถึงสถานะ โดยพ้ืนฐานของคนไทย
จะเน&นเรื่องของความมีมูลค�าสามารถใช&แลกเปลี่ยนเป1นอย�างอ่ืนได& ปMจจุบันลูกค&านิยมซ้ือท่ีแบรนด,ซ่ึง
เป1นการสวมใส�เพ่ือแสดงออกถึงความหรูหรา และไลฟsสไตล,ของตนเอง ประเภทของเครื่องประดับท่ี
นิยมได&แก� แหวนและสร&อยข&อมือ ในขณะท่ีทางด&านตะวันตกสวมใส�เพ่ือแสดงออกถึงสถานะ และ
นิยมซ้ือเพ่ือเก็บสะสมเป1นชุด เป1นของโบราณ หรือเป1นงานศิลปะเข&าชุดสะสมของตนเอง โดยในหนึ่ง
ชุดมักจะประกอบไปด&วย สร&อยคอ แหวน เข็มกลัด สร&อยข&อมือ และต�างหู ซ่ึงประเภทของ
เครื่องประดับท่ีนิยมได&แก� แหวนและเข็มกลัด แต�ท้ังนี้การสวมใส�ประเภทของเครื่องประดับท้ังทาง
ตะวันออกและตะวันตกนั้นข้ึนอยู�กับวาระและโอกาสท่ีผู&บริโภคจะนําไปใช& โดยรูปแบบข้ึนอยู�กับ
รสนิยมแต�ละบุคคล แต�รูปแบบท่ีพบเห็นมาต้ังแต�อดีตเป1นแบบประเพณีนิยม คือแบบพลอยล&อมเพชร 
มีรูปทรงจากธรรมชาติรอบตัว มีความเป1นผู&หญิง และมีรูปทรงท่ีชัดเจน เช�น เป1นรูปกลีบดอกไม&หรือ
รูปปHกผีเสื้อท่ีชัดเจน บางชุดอาจจะแสดงออกถึงความสามารถและเทคนิควิธีการในการผลิตด&วย เช�น
เทคนิคการฝMงแบบไร&หนาม หรือฝMงแบบหนามเตย (วินิตา คงประดิษฐ,, สัมภาษณ, 2558) 

แบรนด&บิวตี้เจมส& 
คุณศรา มานะสาบุตร ผู&จัดการบริษัทบิวต้ีเจมส, แฟคตอรี่ จํากัด กล�าวว�า การ

บริโภคเครื่องประดับในปMจจุบันนั้นเป1นการสวมใส�เพ่ือแสดงออกถึงสถานะ โดยในประเทศไทยจะเป1น
การบริโภคเอง ซ้ือเอง เป1นเจ&าของเอง การสวมใส�นั้นมีท้ังสวมใส�ในชีวิตประจําวันและสวมใส�เพ่ือเข&า
ร�วมกิจกรรมงานต�าง ๆ เช�น งานเป�ดตัวสินค&า งานกาล�าดินเนอร, ซ่ึงการสวมใส�ออกงานต�าง ๆ เหล�านี้
จะสวมใส�แบบครบชุดเพ่ือเป1นการแสดงออกถึงฐานะ เป1นการแข�งขันมูลค�าของเครื่องประดับและ
สถานะตําแหน�งในแวดวงสังคม เครื่องประดับอาจจะไม�ใช�เครื่องประดับแท& แต�หรูหรา มีราคา และ
เน&นท่ีแบรนด, ในขณะท่ีการบริโภคทางตะวันตกมีท้ังเป1นเจ&าของเครื่องประดับเอง เนื่องจากมีฐานะอยู�
แล&ว ได&แก� ราชวงศ, และนักสะสม กับ การบริโภคเชิงพรีเซนเตอร, (Presenter) ให&กับแบรนด,ต�าง ๆ 
ซ่ึงตะวันตกจะไม�นิยมสวมใส�ในชีวิตประจําวัน แต�เน&นสวมใส�เพ่ือเข&าร�วมกิจกรรมงานต�าง ๆ เช�นงาน
พรมแดง งานประกาศรางวัล ซ่ึงการสวมใส�ออกงานต�าง ๆ เหล�านี้จะมีท้ังสวมใส�แบบครบชุด เพ่ือเป1น
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การแสดงออกถึงฐานะ และเพ่ือเป1นพรีเซนเตอร,ของแบรนด,นั้น ๆ ท้ังนี้ท้ังไทยและตะวันตกสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีมีผลต�อการสวมใส�คือกิจกรรม เพราะลักษณะ ระดับ และเวลาของกิจกรรมจะเป1นตัวกําหนด
ประเภทของเครื่องประดับท่ีจะสวมใส� หากมองในแง�ของการตลาดเครื่องประดับท่ีนิยมมากท่ีสุดได&แก�
แหวน รองลงมาคือกําไลหรือสร&อยข&อมือ แต�การนําเสนอเครื่องประดับตามร&านแบรนด,ต�าง ๆ ท่ีขาด
ไม�ได&จะเป1นสร&อยคอ ซ่ึงบุคคลท่ีมีฐานะมักจะซ้ือครบชุด ได&แก� สร&อยคอ แหวน และสร&อยข&อมือ 
บุคคลท่ีมีฐานะรองลงมาจะไม�ซ้ือครบชุด ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับรสนิยมของแต�ละบุคคลด&วยว�าอยากโชว,
เครื่องประดับประเภทไหนเวลาออกงาน โดยรูปแบบท่ีนิยมเป1นแบบประเพณีนิยม คือเป1นพลอยขนาด
ใหญ�ล&อมรอบด&วยเพชร เน&นคุณภาพของวัตถุดิบ และเป1นงานทองคําขาว (ศรา มานะสาบุตร, 
สัมภาษณ, 2558) 
 

 
ภาพท่ี 21 เครื่องประดับแบรนด,บิวต้ีเจมส, 
ท่ีมา: Tlcentertain, ครบรอบ 50 ปH บิวตี้ เจมส&, เข&าถึงเม่ือ 30 กุมภาพันธ, 2558, เข&าถึงได&จาก
http://news.tlcthai.com/entertainment/275190.html 
 

 
ภาพท่ี 22 การสวมใส�เครื่องประดับเข&าร�วมงาน 50 ปH บิวต้ีเจมส, 
ท่ีมา: แนวหน&า, 50 ปH บิวตี้ เจมส&, เข&าถึงเม่ือ 30 กุมภาพันธ, 2558, เข&าถึงได&จาก http://www.naew 
na.com/lady/gallery/3489 
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สรุปภาพรวมลักษณะการบริโภคเครื่องประดับในมุมมองของบริษัทเครื่องประดับ พบว�า 
มีการบริโภคในรูปแบบประเพณีนิยม คือ พลอยล&อมเพชร และมักบริโภคเพ่ือแสดงออกถึงฐานะ 
เครื่องประดับท่ีนิยมบริโภค ได&แก� สร&อยคอ แหวน เข็มกลัด และสร&อยข&อมือ 

2.2 การสวมใส(เครื่องประดับในปkจจุบัน 
การสํารวจการบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน ทําการเก็บข&อมูลจากสื่อสาธารณะท่ี

พบเห็นได& โดยมากมักเป1นการสวมใส�ในงานสังคมต�าง ๆ ดังตัวอย�างด&านล�างนี้ 
คุณสการ,เลตต,  โจฮันส,สัน ดารานักแสดงวงการฮอลลีวู�ดสวมใส�เครื่องประดับ

ประเภทสร&อยคอประดับอัญมณี (ภาพท่ี 23) คุณสุรีย, รัตนหิรัญญาและคุณหญิงก่ิงแก&ว เอ้ือทวีกุล 
สวมใส�เครื่องประดับประเภทสร&อยคอและต�างหู (ภาพท่ี 24) เข&าร�วมงานเป�ดตัวคอลเลกชั่นใหม�ของ
แบรนด,เพียเจต,ในปH ค.ศ. 2014  

 

                 
ภาพท่ี 23  คุณสการ,เลตต,  โจฮันส,สัน 
ท่ีมา: Hello, “สการ,เลตต, โจฮันส,สัน สนุกสนานกับบทบาทใหม�,” HELLO 9, 4 (กุมภาพันธ, 2557): 
136. 
 

 
ภาพท่ี 24 คุณสุรีย, รัตนหิรัญญาและคุณหญิงก่ิงแก&ว เอ้ือทวีกุล 
ท่ีมา: Hello, “PIAGET LIMELIGHT GALA,” HELLO 9, 1 (มกราคม 2557): 156. 
 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห�งสหราชอาณาจักร ทรงสวมใส�เครื่องประดับ
ประเภทเข็มกลัด เป1นอัญมณีสีน้ําเงินทรงกลมล&อมรอบด&วยเพชร สร&อยคอและต�างหูมุก ในการเสด็จฯ
แปรพระราชฐานไปยังพระราชวังวินด,เซอร, (ภาพท่ี 25)  
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สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แห�งเนเธอร,แลนด,ทรงสวมใส�เครื่องประดับประเภทเข็มกลัด 
เป1นอัญมณีสีฟ�าทรงหยดน้ําล&อมรอบด&วยเพชร และต�างหูเพชรประดับอัญมณีสีฟ�ารูปหยดน้ํา ในการ
ต&อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศส (ภาพท่ี 26) 

 

                  
ภาพท่ี 25 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห�งสหราชอาณาจักร 
ท่ีมา: Hello, “สมเด็จพระราชินินาถ ทรงชื่นชมกระจกเขียนสีของขวัญในวาระพัขราภิเษกสมโภช,” 
HELLO 9, 1 (มกราคม 2557): 16. 
 

 
ภาพท่ี 26 สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แห�งเนเธอร,แลนด, 
ท่ีมา: Hello, “สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แห�งเนเธอร,แลนด,ทรงงามสง�าสําหรับการต&อนรับ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส,” HELLO 9, 4 (กุมภาพันธ, 2557): 62. 
 

การสวมใส�เครื่องประดับประเภท Luxury ในปMจจุบันนั้น นิยมสวมใส�สําหรับการออก
งานสังคมต�าง ๆ อาทิเช�นงานเลี้ยงต&อนรับ งานเป�ดตัวสินค&าหรือแบรนด, งานสังคมต�าง ๆ ของวงการ
บันเทิง ฯลฯ ซ่ึงการสวมใส�นั้นช�วยเสริมสร&างบุคลิกภาพ ความงาม และบ�งบอกถึงสถานะทางสังคมได&
อีกด&วย 
 

สรุป 
จากการศึกษาวิเคราะห,ข&อมูลการบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน โดยวิธีการสัมภาษณ,

แบรนด,โกลด, มาสเตอร, และแบรนด,บิวต้ีเจมส, เก่ียวกับลักษณะการบริโภคเครื่องประดับในสมัย
ปMจจุบัน และการศึกษาการสวมใส�เครื่องประดับในปMจจุบัน สามารถกล�าวโดยสรุปได&ว�า ลักษณะการ
บริโภคเครื่องประดับนิยมบริโภคประเภทสร&อยคอ แหวน เข็มกลัด และสร&อยข&อมือ โดยเป1นการ
บริโภคเพ่ือแสดงหน&าตา ฐานะทางสังคม และพบว�ารูปแบบของเครื่องประดับท่ีนิยมบริโภค ยังคงมี
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ลักษณะเป1นสร&อยคอประดับอัญมณีและมีจี้ห&อยลงตรงก่ึงกลาง ฝMงด&วยอัญมณีสีล&อมรอบด&วยเพชร   
สีขาว เป1นรูปแบบของเครื่องประดับประเพณีนิยม ซ่ึงมีความใกล&เคียงสัมพันธ,กับเครื่องประดับในช�วง
ทศวรรษท่ี 1950-1980 

2.3 ตัวอย(างงานเครื่องประดับร(วมสมัยท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับเครื่องประดับประเพณีนิยม 
ผลงานของศิลป�นเอมิโกะ โอเอะ (Emiko Oye)  

 

 
ภาพท่ี 27  Emiko Oye, neckpiece: repurposed LEGO®, rubber cord, sterling silver. 

(inspired by Boucheron emerald, diamond, and platinum necklace, 1928) 
ท่ีมา: Rewarestyle, Emiko Oye necklace, accessed February 17, 2015, available from 
http://rewarestyle.com/art/index.html 
 

ศิลป�นนั้นได&รับแรงบันดาลใจมาจากงานเครื่องประดับในอดีต ท่ีเป1นรูปแบบประเพณี
นิยมเน&นการผลิตเครื่องประดับด&วยวัสดุท่ีมีค�า โดยศิลป�นได&นําเอารูปแบบของสร&อยคอจริงของ 
Boucheron ในปH ค.ศ. 1928 มาเปลี่ยนวัสดุและเทคนิคการทําเป1นการต�อตัวต�อเลโก& โดยใช&โทนสีท่ี
คล&ายคลึงกับอัญมณีเดิม ซ่ึงเป1นการต้ังคําถามและกระตุ&นชี้ให&ผู&คนคิดว�าเครื่องประดับนั้นจําเป1นต&อง
ผลิตจากวัสดุท่ีมีค�าหรือไม� ซ่ึงสิ่งท่ีข&าพเจ&าสนใจในการนําไปเป1นแนวทางในการออกแบบคือการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอ่ืนมาใช&สร&างเครื่องประดับ โดยทําการออกแบบประยุกต,ให&มีรูปลักษณ,ใกล&เคียงกับ
เครื่องประดับจริงในอดีต อันเป1นรูปแบบเครื่องประดับแบบประเพณีนิยมท่ียังคงสื่อสารกับผู&คนใน
สมัยปMจจุบันได& 

 
3. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับดิน 

3.1 ความสัมพันธ&ระหว(างดิน เครื่องประดับ และมนุษย& 
ดินเป1นวัสดุทางธรรมชาติท่ีมีบทบาทและมีความสัมพันธ,กับมนุษย,มาช&านาน ถือได&

ว�าเป1นวัสดุชนิดแรก ๆ ท่ีมนุษย,ในอดีตรู&จักนํามาใช&ในด&านต�าง ๆ เช�น การตกแต�งร�างกายด&วยการทา
น้ําดินสี การทําเครื่องประดับ และการทําภาชนะเพ่ือใช&สอย ดินจึงเป1นวัสดุทางวัฒนธรรมท่ีมี
ความสัมพันธ,เชื่อมโยงกับมนุษย,ในหลายมิติ ไม�ว�าจะเป1นวัสดุท่ีใช&ถ�ายทอดความรู&ท่ีส�งผ�านจากรุ�นหนึ่ง
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ไปยังอีกรุ�นหนึ่งอย�างต�อเนื่องหลายชั่วอายุคน ซ่ึงนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเรียกชุดความรู&นี้ว�า “ลูกโซ�
แห�งปฏิบัติการ” หรือ Chaines operatoires ซ่ึงเป1นลูกโซ�ท่ีดํารงอยู�คู�กับสังคมมนุษย, และส�งผ�าน
ต�อเนื่องกันมาปHแล&วปHเล�า (กรกฎ บุญลพ, บรรณาธิการ, 2551: 185) ดินยังเป1นวัสดุท่ีมีความ
เก่ียวข&องกับกําเนิดโลก ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา หรือแม&กระท่ังเป1นวัสดุท่ีใช&ในการประดับ
ตกแต�งและวัตถุท่ีใช&เป1นสินค&าแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ  

ดังนั้นจึงกล�าวได&ว�า ดินเป1นวัสดุท่ีเป1นสื่อท่ีใช&ในการสื่อสารเนื้อหาได&ในหลายมิติ   
ไม�ว�าจะเป1น มนุษย,กับมนุษย, มนุษย,กับธรรมชาติ มนุษย,กับความเชื่อ มนุษย,กับพิธีกรรม มนุษย,กับ
ความงาม และมนุษย,กับเศรษฐกิจ ซ่ึงท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้มีความใกล&เคียงกับ บทบาทและหน&าท่ีของ
เครื่องประดับท่ีได&กล�าวไว&แล&วข&างต&น คือ เครื่องประดับมีบทบาทด&านการแสดงสถานภาพของผู&สวม
ใส� ด&านความเชื่อและพิธีกรรม ด&านความงาม และทางด&านมูลค�าทางเศรษฐกิจ จึงเห็นได&ว�าดิน 
เครื่องประดับ และมนุษย,นั้นมีบริบทท่ีมีความสัมพันธ,ซ่ึงกันและกันเป1นอย�างมาก ข&าพเจ&าจึงได&
เลือกใช&ดินเป1นวัสดุหนึ่งท่ีใช&ในการสื่อสารและสร&างสรรค,ผลงานวิจัยนี้ 

3.2 กําเนิดดิน 
ดินเป1นผลผลิตจากธรรมชาติซึ่งส�วนใหญ�มีจุดกําเนิดจากหินอัคนี (Igneous) หรือหิน

ชั้น หรือหินตะกอน (Metamorphic Rock) ซ่ึงเกิดจากลาวา (Magma) ร&อนจัดท่ีพุ�งดันตัวมาจากใต&
ผิวโลก แต�เย็นตัวก�อนออกสู�โลกภายนอก ทําให&ดินท่ีเกิดข้ึนในเวลาต�อมาเป1นผลมาจากก�าซร&อนผ�าน
หินเหล�านี้ ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการสลายตัวอยู� 2 ข้ันตอน คือ ได&พวกหินท่ีมีความแข็งกับ
พวกหินท่ีมีลักษณะผุอ�อนรวมถึงพวกดินด&วย (สุขุมาล เล็กสวัสด์ิ, 2548: 5) ซ่ึงพวกหินเหล�านี้ก็จะ
ประกอบไปด&วยอัญมณีและแร�โลหะต�าง ๆ ด&วย นักธรณีวิทยาได&แบ�งชนิดของดินเป1น 2 ลักษณะ คือ 

3.2.1 ดินปฐมภูมิ (Primary Clay) เป1นดินท่ีพบอยู�ตามแหล�งเดิมท่ีเกิดจากการผุ
สลายตามธรรมชาติ โดยไม�ได&ถูกพัดพาไปท่ีอ่ืน ๆ เนื้อดินจึงมีสีขาวหรือสีอ�อนเนื่องจากไม�มีส�วนผสม
ของแร�ธาตุหรือวัสดุชนิดอ่ืน ตัวอย�างของดินนี้ เช�น ดินเกาลิน (Kaolin) ดินเบนโทไนท, (Bentonite) 
ซ่ึงในทางอุตสาหกรรมเครื่องปM{นดินเผาจะใช&ดินเหล�านี้เป1นส�วนผสมของภาชนะประเภทพอร,สเลน
(Porcelain) เพ่ือให&ภาชนะมีสีขาว และใช&ผสมในน้ําเคลือบเพ่ือให&น้ําเคลือบยึดเกาะกับภาชนะได&ดี 

3.2.2 ดินทุติยภูมิ (Secondary Clay) คือ ดินท่ีถูกพัดพาเคลื่อนย&ายไปจาก
แหล�งกําเนิดเดิมในธรรมชาติหรือบริเวณเดิมท่ีเกิดการสลายตัว โดยมีแม�น้ํา ลม ฝน หรือภูเขาน้ําแข็ง
เป1นตัวพาและไปตกตะกอนหรือสะสมยังบริเวณอ่ืน ๆ มีการบดและเสียดสีทําให&เม็ดดินมีขนาดเล็กลง
เรื่อย ๆ เนื้อดินจึงมีความละเอียด และยังมีแร�ธาตุและวัสดุอ่ืนเจือปนทําให&มีผลต�อสีของดิน เช�น สี
น้ําตาล เทา ดํา แดง เหลือง เป1นต&น ตัวอย�างของดินนี้ เช�น ดินบอลล,เคลย, (Ball Clay) ซ่ึงในทาง
อุตสาหกรรมเครื่องปM{นดินเผาจะใช&ดินนี้ในการข้ึนรูปเป1นภาชนะ และยังมีการนําดินนี้จากหลายแหล�ง
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มาผสมกันเป1นดินปM{นท่ีมีสูตรเฉพาะสําหรับบริษัท หรือโรงงานนั้น ๆ เช�น ดินคอมพาวด,เคลย, 
(Compound Clay) 

จากการศึกษากําเนิดดินจะเห็นได&ว�าดิน อัญมณี และโลหะนั้นมาจากแหล�งกําเนิด
เดียวกัน แต�มนุษย,ในปMจจุบันให&ความสําคัญต�อมูลค�าของตัววัสดุ โดยมองว�าดินเป1นสิ่งท่ีไม�มีมูลค�า 
แต�อัญมณีมีมูลค�า และมีแนวคิดท่ีว�าเครื่องประดับจะต&องผลิตจากวัสดุท่ีมีมูลค�า ซ่ึงนับได&ว�าเป1นการ
สร&างกรอบและจํากัดความคิดทางสังคม ผู&วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบโดยใช&ดินแทนท่ีอัญมณี ซ่ึง
เป1นการกระตุ&นให&ผู&สวมใส�และผู&ชมได&เกิดการคิด เกิดการต้ังคําถาม เก่ียวกับมูลค�าทางวัสดุของ
เครื่องประดับ และสะท&อนให&เห็นว�าไม�ว�าจะเป1นสิ่งท่ีมีมูลค�าหรือไม�มีมูลค�าสุดท&ายแล&วสิ่งต�าง ๆ 
เหล�านี้ต&องมีการผันแปร เสื่อมสลายกลับคืนสู�ธรรมชาติ ผ�านสภาวะการผันแปรของดิน 

3.3 สภาวะการผันแปรของดิน 
ดินเป1นวัสดุท่ีเม่ือสัมผัสน้ําจะอ�อนนุ�ม เกิดการยุบตัว ละลาย และเหลว เม่ือสัมผัสลม

หรือความร&อน จะแห&งแข็ง มีความเปราะสามารถแตกเป1นผงได& ดินจึงเป1นวัสดุท่ีมีความเป1นทวิภาวะ 
(Duality) ผันแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามลักษณะปรากฏการณ,ทางธรรมชาติเก่ียวกับการ
สลายตัวและผุพัง (Weathering) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังทางกายภาพและเคมีท่ีทํา
ให&อนินทรียวัตถุ และอินทรียวัตถุแตกตัวออกเป1นชิ้นเล็กลงและเปลี่ยนแปลงลักษณะไปจากเดิมโดย
อิทธิพลของปMจจัยต�าง ๆ ได&แก� สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และสิ่งมีชีวิตต�าง ๆ (ราตรี ภารา, 
2540: 44) ซ่ึงไม�ว�าจะเป1นเครื่องประดับ ดิน หรือมนุษย, สุดท&ายแล&วสิ่งต�าง ๆ เหล�านี้ต&องมีการผัน
แปรเสื่อมสลายกลับคืนสู�ธรรมชาติ อันเป1นสัจธรรมความจริงของโลก ตามปรากฏการณ,ดังกล�าวนี้ 
 

          
ภาพท่ี 28 ดินเม่ือสัมผัสน้ํา 
 

 
ภาพท่ี 29 ดินเม่ือสัมผัสลมหรือความร&อน 
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จากการศึกษาสภาวะการผันแปรของดิน พบว�า มีความเก่ียวข&องกับน้ําและลม ทาง
ผู&วิจัยจึงได&ค&นหาเทคนิควิธีการทางเครื่องปM{นดินเผาท่ีมีความเป1นไปได&ท่ีจะนํามาใช&ในการสร&างสรรค,
ผลงานเพ่ือสื่อความถึงการผันแปรเสื่อมสลาย ซ่ึงคือเทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน (Engobe 
Technique) 

3.4 เทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน 
น้ําดิน (Slip) หมายถึงน้ําดินเหลวท่ีมีลักษณะเป1นครีมข&น ทําจากผงดินแห&งชนิด

เดียวกันกับเนื้อดินปM{นบดผสมกับน้ํา ใช&สําหรับเชื่อมชิ้นงานดินเข&าด&วยกัน ทําให&ภาชนะยึดติดกันแน�น
ข้ึน ใช&ทาผิวภาชนะให&เรียบข้ึน และใช&ในการตกแต�ง เม่ือภาชนะมีความหมาดตัวโดยผสมออกไซด,
หรือสเตนสีลงไป เพ่ือให&ได&สีสันท่ีหลากหลายหรือใช&ดินแดง ดินขาวตามธรรมชาติก็ได& 

เทคนิคเอนโกบ เป1นเทคนิคการตกแต�งในกระบวนการทางเครื่องปM{นดินเผาโดยการ
ชุบหรือทาน้ําดินลงบนภาชนะ ซ่ึงเอนโกบ (Engobe) หมายถึง น้ําดินท่ีผสมข้ึนใหม�โดยอาจไม�ใช&ดิน
ชนิดเดียวกันกับเนื้อดินปM{นก็ได& แล&วเพ่ิมเฟลด,สปาร, ฟลินต, และ ฟลักซ,ลงไป เพ่ือลดการหดตัวของ
เอนโกบ และทําให&ทรงตัวติดแน�นข้ึน ดินท่ีใช&ในการทําเอนโกบมักใช&ดินขาวผสมกับบอลล,เคลย, และ
เลือกใช&สารชนิดอ่ืน ๆ ตามอุณหภูมิการเผาและการใช&งาน ประโยชน,ของเอนโกบ นอกจากใช&ผสม
ออกไซด,หรือสเตนสี เพ่ือตกแต�งภาชนะเหมือนน้ําดินแล&ว ยังเหมาะสําหรับการทาทับภาชนะท่ีข้ึนรูป
โดยการใช&ดินธรรมชาติสีต�าง ๆ อีกด&วย (สุขุมาล เล็กสวัสด์ิ, 2548: 211) ซ่ึงเทคนิคนี้ในกระบวนการ
ทางเครื่องปM{นดินเผาหากเนื้อดินปM{นกับน้ําดินท่ีใช&ในการตกแต�งเป1นคนละชนิดกัน เม่ือดินแห&งอาจเกิด
รอยแตกจากการหดตัวท่ีไม�เท�ากันของเนื้อดิน เพราะดินแต�ละชนิดมีอัตราการหดตัวท่ีไม�เท�ากันทําให&
เกิดการรัด เกิดเป1นรอยแตกและอาจหลุดร�อนได&ซ่ึงถือเป1นรอยตําหนิ โดยในทางกระบวนการทาง
เครื่องปM{นดินเผาจะต&องแก&ไขปMญหาดังกล�าวโดยการปรับส�วนผสมเพ่ือให&ไม�เกิดรอยแตกข้ึนภาชนะจึง
จะมีความสมบูรณ, 

ผู&วิจัยมีความสนใจในรอยแตกท่ีเกิดจากการหดตัวท่ีไม�เท�ากันของเนื้อดินต�างชนิดกัน
ด&วยเทคนิคเอนโกบนี้ จึงได&ต้ังสมมติฐานว�า หากนําดินทุติยภูมิ ได&แก� ดินคอมพาวด, มาใช&เป1นดินใน
การปM{นข้ึนรูปและชุบหรือทาด&วยน้ําดินปฐมภูมิ ได&แก� น้ําดินเบนโทไนท,และน้ําดินพอร,สเลน เม่ือน้ํา
ดินแห&งจะทําให&เกิดรอยแตกและการหลุดร�อนท่ีเกิดจากการหดตัวท่ีไม�เท�ากันของเนื้อดินได& ซ่ึงจะ
สามารถแสดงให&เห็นถึงสภาวะการผันแปรของดินท่ีเสื่อมสลายกลับคืนสู�ธรรมชาติได& จึงได&นําเทคนิคนี้
ไปใช&ในการทดลองเพ่ือหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการสร&างสรรค,ผลงานต�อไป 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห�ข�อมูลและแนวทางในการทดลอง 

 
จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะห�ขอมูล สัมภาษณ�และทบทวนวรรณกรรม

เก่ียวกับประวัติความเป)นมาของเครื่องประดับและความสัมพันธ�ระหว.างเครื่องประดับกับมนุษย� 
เครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม. ถึงยุคปลายสมัยใหม. งานเครื่องประดับแบรนด�ต.าง ๆ ในช.วงทศวรรษ
ป4 1950 – 1980 การบริโภคเครื่องประดับในป<จจุบัน ความสัมพันธ�ระหว.างดิน เครื่องประดับ และ
มนุษย� กําเนิดดิน สภาวะการผันแปรของดิน และเทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน ทําใหผูวิจัยสามารถ
วิเคราะห�และสรุปผลเพ่ือหาแนวทางในการทดลองวัสดุ โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ข้ันตอนการทดลอง 
1.1 การทดลองท่ี 1 การคนหาพ้ืนผิวท่ีแสดงออกถึงการผันแปร 
1.2 การทดลองท่ี 2 การจับระยะเวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา 
1.3 การทดลองท่ี 3 การผสมสีสันตามสีของอัญมณี 
1.4 การทดลองท่ี 4 การผสมผงสีทองและกากเพชรสีทอง 
1.5 การทดลองท่ี 5 การผสมทองคําโดยใชแผ.นทองคําเปลว 
1.6 การทดลองท่ี 6 การข้ึนรูปแบบโซ. 

 
1. ข้ันตอนการทดลอง 

จากการศึกษาวิ เคราะห�ขอมูลและต้ังสมมติฐานว.า หากนํา ดินทุติยภู มิ  ไดแก.             
ดินคอมพาวด� มาใชเป)นดินในการป<Eนข้ึนรูปและชุบหรือทาดวยน้ําดินปฐมภูมิ ไดแก. น้ําดินเบนโทไนท�
และน้ําดินพอร�สเลน เม่ือน้ําดินแหงจะทําใหเกิดรอยแตกและการหลุดร.อนท่ีเกิดจากการหดตัวท่ีไม.
เท.ากันของเนื้อดินได ซ่ึงจะสามารถแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผันแปรของดินท่ีเสื่อมสลายกลับคืนสู.
ธรรมชาติได ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองเป)นชิ้นส.วนขนาดเล็ก ดังการทดลองต.อไปนี้ 

1.1 การทดลองท่ี 1 การค�นหาพ้ืนผิวท่ีแสดงออกถึงการผันแปร 
จากการศึกษาวิเคราะห�ขอมูลท่ีว.าดิน อัญมณี และโลหะนั้นมาจากแหล.งกําเนิด

เดียวกัน แต.มนุษย�ในป<จจุบันใหความสําคัญต.อมูลค.าของตัววัสดุ โดยมองว.าดินเป)นสิ่งท่ีไม.มีมูลค.า 
แต.อัญมณีมีมูลค.า และมีแนวคิดท่ีว.าเครื่องประดับจะตองผลิตจากวัสดุท่ีมีมูลค.า ซ่ึงนับไดว.าเป)นการ
สรางกรอบและจํากัดความคิดทางสังคม ผูวิจัยจึงทดลองท่ีจะใชดินแทนท่ีอัญมณี จึงไดทําการทดลอง
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เป)นชิ้นส.วนขนาดเล็กโดยสรางชิ้นทดลองข้ึนรูปดวยดินคอมพาวด�เป)นรูปทรงของอัญมณี และใช
เทคนิคเอนโกบดวยการชุบน้ําดินเบนโทไนท�และน้ําดินพอร�สเลนเพ่ือคนหาพ้ืนผิวท่ีแสดงออกถึง
สภาวะการผันแปรเสื่อมสลาย 

1.1.1 เตรียมอัญมณีเทียมสําหรับการถอดพิมพ� 
 

 
ภาพท่ี 30 อัญมณีเทียมรูปทรงต.าง ๆ 
  

1.1.2 นําอัญมณีเทียมกดลงบนดิน ทาน้ําสบู. ก้ันพิมพ�ดวยแผ.นฟHวเจอร�บอร�ด และ
ยึดกับแผ.นกระเบื้องดวยดินโดยรอบ จากนั้นผสมปูนปลาสเตอร�และเทลงในบล็อกพิมพ� เม่ือปูน
ปลาสเตอร�แหงสนิทใหแกะดินและอัญมณีเทียมออก จะไดแม.พิมพ�อัญมณีตามตองการ 

 

 
ภาพท่ี 31 แม.พิมพ�ปูนปลาสเตอร� 
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1.1.3 นําดินคอมพาวด�มาอัดลงบนแม.พิมพ� จะไดอัญมณีดินสําหรับการทดลอง 
 

 
การอัดดินลงบนแม.พิมพ� 

 
อัญมณีดินท่ีได 

ภาพท่ี 32 การอัดดินลงบนแม.พิมพ� และอัญมณีดินสําหรับการทดลอง 
 

1.1.4 นําอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีแหงแลวชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท� และน้ําดิน
พอร�สเลน 

 

 
ภาพท่ี 33 การนําอัญมณีดินคอมพาวด�ชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท� และน้ําดินพอร�สเลน  
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1.1.5 สังเกตความแตกต.าง การเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด� ท่ีไดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท�    
และน้ําดินพอร�สเลน ก.อนนําไปเผา 

ระยะเวลา 
(นาที) 

การชุบด�วยน้ําดินเบนโทไนท� 
 

การชุบด�วยน้ําดินพอร�สเลน 
 

0  

 
 

 

 

3  

 
 

 

 

5  

 
 

 

 

10  

 
 

 

 

 
จากผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีไดชุบลงในน้ําดิน  

เบนโทไนท� และน้ําดินพอร�สเลนก.อนนําไปเผา สามารถสรุปไดว.า การชุบน้ําดินเบนโทไนท�จะ
เกิดปฏิกิริยารอยแตกขนาดละเอียดท่ีชัดเจนภายใน 10 นาที แต.การชุบน้ําดินพอร�สเลนนั้นเกิดรอย
แตกเพียงเล็กนอยเท.านั้นซ่ึงหากไม.สังเกตอาจจะมองไม.เห็น  

ผูวิจัยจึงต้ังขอสมมติฐานต.อไปว.า หากนําอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีไดชุบลงในน้ําดิน       
เบนโทไนท� และน้ําดินพอร�สเลน ไปเขาเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส รอยแตกน.าจะละเอียด
และชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงไดนําชิ้นทดลองเขาเตาเผาเพ่ือทดลองปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนต.อไป 
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1.1.6 ทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวด� ท่ีไดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท� และน้ําดิน
พอร�สเลน เขาเตาเผา โดยเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 

 
ภาพท่ี 34 การนําชิ้นทดลองเขาเตาเผา 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีไดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท�  
และน้ําดินพอร�สเลน และนําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

การชุบด�วยน้ําดินเบนโทไนท� 
เผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

การชุบด�วยน้ําดินพอร�สเลน 
เผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีไดชุบลงในน้ําดิน  
เบนโทไนท� และน้ําดินพอร�สเลน แลวนําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส สามารถสรุปไดว.า การ
ชุบน้ําดินเบนโทไนท�จะเกิดรอยแตกท่ีมีขนาดเล็กละเอียดมาก และหลุดร.อนทันทีท่ีโดนลมหรือมีการ
เคลื่อนไหว ในขณะท่ีการชุบน้ําดินพอร�สเลนนั้นมีรอยแตกเพียงเล็กนอยหรือไม.มีรอยแตกเกิดข้ึนเลย
และไม.หลุดร.อน 
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ผูวิจัยจึงต้ังขอสมมติฐานต.อไปอีกว.า หากนําอัญมณีดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินเบนโทไนท� น.าจะไดรอยแตกท่ีแตกต.างไปจากอัญมณี    
ดินคอมพาวด�ท่ียังไม.ไดเผา จึงไดทําการทดลองทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท�ต.อไป 

 
1.1.7 ทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลว

นํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท� 
 

 
ภาพท่ี 35 การนําอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบลงในน้ําดิน

เบนโทไนท� 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
แลวนํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท� 

ระยะเวลา (นาที) การชุบด�วยน้ําดินเบนโทไนท�  
0 

 

 
 

1 
 

 
 

3 
 

 
 

5 
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จากการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด� ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท� สามารถสรุปไดว.า การเกิดปฏิกิริยาของอัญมณีดิน
ท่ีเผาแลวนั้นเร็วกว.าอัญมณีดินท่ียังไม.ไดเผา ท้ังนี้เน่ืองจากมีอัตราการดูดซึมน้ําท่ีมากกว.า จึงแหงเร็ว
กว.าและเกิดปฏิกิริยาท่ีเร็วกว.า ท้ังนี้ลักษณะของรอยแตกไม.แตกต.างกัน 

ผูวิจัยจึงต้ังขอสมมติฐานต.อไปอีกว.า หากนําอัญมณีดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดิน  
เบนโทไนท� น.าจะไดรอยแตกท่ีแตกต.างไปจากอัญมณีดินคอมพาวด� ท่ี เผาท่ี อุณหภู มิ  800           
องศาเซลเซียส แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท�เพียงชนิดเดียว จึงไดทําการทดลองนําอัญมณีดิน      
คอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดิน      
พอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท�ต.อไป 

 
1.1.8 ทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลว

จึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 
 
 

 

   
 

ภาพท่ี 36 การนําอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดิน 
คอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 
ระยะเวลา (นาที) การชุบด�วยน้ําดินคอมพาวด� ทับด�วยน้ําดินพอร�สเลน 

และทับด�วยน้ําดินเบนโทไนท� 
0 

 

 
 

1 
 

 
 

3 
 

 
 

5 
 

 
 

10 
 

 
 

60 
 

 
 

 
จากการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศา

เซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 
สามารถสรุปไดว.าการเกิดปฏิกิริยานั้นไดรอยแตกท่ีมีลักษณะเป)นเกล็ดเห็นไดชัดเจน มีการหดตัวและ
ดีดตัวมาก ซ่ึงเป)นรอยแตกท่ีมีความน.าสนใจและแตกต.างไปจากอัญมณีดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท�เพียงชนิดเดียว 
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สรุป 
จากการศึกษาคนหาลักษณะของดินท่ีมีสภาวะของการผันแปรในรูปแบบและวิธีการ

ต.าง ๆ โดยการทดลองเป)นชิ้นส.วนขนาดเล็กรูปทรงอัญมณี พบว.าวิธีการชุบหรือทาน้ําดินเบนโทไนท� 
ลงบนดินคอมพาวด�ท่ีไม.ไดผ.านการเผาในการทดลองท่ี 1.1.5 (ภาพท่ี 37) และวิธีการนําอัญมณีดิน
คอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดิน   
พอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� ในการทดลองท่ี 1.1.8 (ภาพท่ี 38) ทําใหเกิดรอยแตกจาก
การหดตัวท่ีไม.เท.ากันของเนื้อดิน และหลุดร.อนออกไปเป)นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนําไปใชในการ
ออกแบบสรางสรรค�ผลงานเครื่องประดับร.วมสมัยไดต.อไป 

 

                          
ภาพท่ี 37 รอยแตกในการทดลองท่ี 1.1.5        
 

 
ภาพท่ี 38 รอยแตกในการทดลองท่ี 1.1.8 

 
1.2 การทดลองท่ี 2 การจับระยะเวลาท่ีใช�ในการเกิดปฏิกิริยา 

สืบเนื่องจากการทดลองท่ี 1 ซ่ึงเป)นการผสมน้ําดินเบนโทไนท�แลวทําการชุบทันที
แลวสังเกตปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน แต.มีสิ่งท่ีผูวิจัยไดสังเกตเห็นคือเม่ือนําน้ําดินเบนโทไนท�ท่ีผสมท้ิงไว
ขามคืนมาทดลองใหม. พบว.าน้ําดินมีการอืดตัวและแหงตัวเร็วกว.าน้ําดินปกติท่ัวไป ทําใหตองเติมน้ํา
แลวถึงทําการชุบใหม.ได ซ่ึงปฏิกิริยารอยแตกท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต.างไปจากเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึงตอง
ทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาใหเหมาะสมกับการสรางงานเครื่องประดับ 

ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองจับระยะเวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา โดยเริ่มตนดวยผงดิน
เบนโทไนท�จํานวน 100 กรัม ผสมกับน้ํา 350 มิลลิลิตร ทําการชุบกับชิ้นดินดิบและดินท่ีเผา 800 
องศาเซลเซียส เพ่ือสังเกตปฏิกิริยาของรอยแตกและระยะเวลาปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน ในเวลาต.างกันทุก ๆ  
1 ชั่วโมง โดยก.อนการชุบแต.ละครั้งจะเติมน้ําลงไป 15 มิลลิลิตรทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดและผลการ
ทดลองดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 รายละเอียด ระยะเวลา ปริมาณน้ํา และการชุบครั้งท่ี 1-8 
ชุบครั้งท่ี ช่ัวโมงท่ี เติมน้ํา 

(มิลลิลิตร) 
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือแห�ง รายละเอียดปฏิกิริยา 
ดินดิบ ดินท่ีเผา 800 

องศาเซลเซียส  
1 1 15 

  

แตกเป)นลายละเอียดเกล็ด
เล็ก ๆภายใน 15 นาที 

2 2 15 

  

แตกเป)นลายละเอียดภายใน 
15 นาที เกล็ดใหญ.ข้ึนกว.า
ช่ัวโมงแรก 

3 3 15 

  

แตกเป)นลายละเอียดภายใน 
15 นาที เกล็ดใหญ.ข้ึนกว.า
ช่ัวโมงท่ี 2 

4 4 15 

  

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที 
เกล็ดใหญ.ข้ึนกว.าช่ัวโมงท่ี 3 

5 5 15 

  

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที 
เกล็ดใหญ.ข้ึนกว.าช่ัวโมงท่ี 4 

6 6 15 

  

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที 
เกล็ดใหญ.ข้ึนกว.าช่ัวโมงท่ี 5  

7 7 15 

  

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที 
โดยมีเกล็ดท่ีใหญ. ไม.ค.อยมี
รอยแตก 

8 8 15 

  

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที 
โดยมีเกล็ดท่ีใหญ.มาก รอย
แตกค.อนขางนอย 
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ภาพท่ี  39 รอยแตกจากการหดตัวท่ีไม.เท.ากันของเนื้อดินและหลุดร.อน 
 

สรุป 

จากตารางแสดงผลการทดลองสามารถสรุปไดว.า ช.วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ผสมน้ําดิน และทําการชุบใหไดระยะเวลา ลวดลายการแตกตามท่ีตองการ คือ ภายใน 3 ชั่วโมง โดย
เม่ือดินเริ่มอืดตัวหรือแหงตองผสมน้ําเพ่ิม 15 มิลลิลิตร ในเวลาทุก 1 ชั่วโมง น้ําดินเบนโทไนท�
หลังจากผสม 3 ชั่วโมงไปแลวมีลักษณะเกล็ดท่ีค.อนขางใหญ. รอยแตกเกิดข้ึนนอย จึงไม.เหมาะกับการ
นํามาสรางสรรค�งานเครื่องประดับในวิทยานิพนธ�นี้ 

1.3 การทดลองท่ี 3 การผสมสีสันตามสีของอัญมณี 
ผูวิจัยมีแนวคิดในการแทนท่ีอัญมณีอันมีค.าดวยดิน จึงไดมีการทดลองผสมสีสันตาม

สีสันของอัญมณี โดยการผสมสีสเตนและออกไซด�ลงในน้ําดินเบนโทไนท� โดยมีข้ันตอนดังต.อไปนี้ 
1.3.1 ชั่งดินเบนโทไนท�จํานวน 50 กรัม 

 

 
ภาพท่ี 40 การชั่งดินเบนโทไนท� 
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1.3.2 ชั่งสีสเตนและออกไซด� เพ่ือนําไปผสมกับดินเบนโทไนท� โดยแบ.งเป)น 5 ส.วน 
คือ 2%, 4%, 6%, 8% และ 10% 

 

 
ภาพท่ี 41 การชั่งสีสเตน 5 ชุด 
 

1.3.3 ผสมดินเบนโทไนท�และสีเขาดวยกัน เติมน้ําสะอาดจํานวน 150 กรัม และคน 
ใหเขากันทําใหครบท้ัง 5 ชุด จะไดน้ําดินสีท่ีมีความเขม 5 ระดับ 
 

 
ภาพท่ี 42 การผสมน้ํา 150 กรัม 
 

1.3.4 นําชิ้นทดลองอัญมณีดินคอมพาวด�ชุบน้ําดินสีท่ีไดจากการผสม 
 

 
ภาพท่ี 43 การชุบน้ําดินสี 
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1.3.5 ผลการทดลองน้ําดินสี 
ตารางท่ี 6 ผลการทดลองผสมสีสเตนลงในน้ําดินเบนโทไนท� 
หมายเลข เทียบสี 

อัญมณี 
สีสเตน
และ 
รหัสสี 

ผลการทดลองผสมสี 
2%, 4%, 6%, 8% และ 10% ตามลําดับจากซ�ายไปขวา 

1 ซัฟไฟร� ชมพู 
6001 

 
2 ทับทิม แดง 

78935 
 

3 ทับทิม แดงเขม 
Ferric 

 
4 ซิตริน เหลือง 

6445 
 

5 มรกต เขียว 
6268 

 
6 อะเมธิสต� ม.วง 

MP9021 
 

7 อะความารีน 
เทอร�คอยช� 

ฟVา 
6393 

 
8 ไพลิน น้ําเงิน 

6324 

 
9 โกเมน สม 

2953 
 

10 สโมกก้ี 
ควอซต� 

เทา 
Cobalt  
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สรุป 
จากผลการทดลองผสมสีสันตามสีของอัญมณีสามารถสรุปไดว.า จํานวนสีสเตนท่ีใช

ผสมแลวมีสีสันท่ีเขมเหมาะสมคือ 8% และสีสันท่ีมีความใกลเคียงกับอัญมณีคือ หมายเลข 2 สีแดงมี
ความคลายทับทิม หมายเลข 5 สีเขียวมีความคลายมรกต หมายเลข 7 สีฟVามีความคลายอะความารีน
หรือเทอร�คอยซ� และหมายเลข 8 สีน้ําเงินมีความคลายไพลิน 

1.4 การทดลองท่ี 4 การผสมผงสีทองและกากเพชรสีทอง 
เม่ือไดทําการผสมสีสันตามสีอัญมณีในการทดลองท่ี 3 แลว จึงไดมีการพัฒนาต.อโดย

หาวิธีท่ีจะไดสีสันตามโลหะทอง จึงไดทดลองผสมผงสีทองและกากเพชรสีทองลงในน้ําดินเบนโทไนท� 
โดยมีข้ันตอนดังต.อไปนี้ 

1.4.1 ชั่งดินเบนโทไนท�จํานวน 10 กรัม 
1.4.2 ชั่งผงทอง และกากเพชรสีทองเพ่ือนําไปผสมกับดินเบนโทไนท� โดยชั่งไล.

ลําดับ 2%, 4% และ 6% 
1.4.3 เติมน้ําสะอาดจํานวน 15 กรัม และคนใหเขากัน 

 

 
ภาพท่ี 44 การผสมผงทองลงในน้ําดินเบนโทไนท� 
 

1.4.4 นําชิ้นทดลองอัญมณีดินคอมพาวด�ชุบน้ําดินสีทองและกากเพชรสีทองท่ีได 
1.4.5 ผลการทดลองน้ําดินสีทองและกากเพชรสีทอง 

ตารางท่ี 7 ผลการทดลองผสมผงสีทองและกากเพชรลงในน้ําดินเบนโทไนท� 
สี สีท่ีได� ผลการทดลองผสมสีทองและกากเพชรสีทอง 

2%, 4% และ 6% ตามลําดับจากซ�ายไปขวา 
ผงสีทอง ทอง 

 
กากเพชร 
สีทอง 

ขาวและมี
เกล็ดสีทอง 
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สรุป 
จากผลการทดลองผสมผงสีทองและกากเพชรสีทองสามารถสรุปไดว.า ผงสีทองใหสี

ท่ีคลายคลึงกับโลหะทองมากกว.ากากเพชรสีทอง โดยจํานวนผงสีทองท่ีใชผสมแลวมีสีท่ีเขมเหมาะสม
คือ 6% ซ่ึงหากผสมมากกว.า 6% ข้ึนไป ผงสีทองจะมีลักษณะเป)นผงไม.เป)นเนื้อเดียวกันกับน้ําดินทํา
ใหไม.สามารถชุบน้ําดินสีได  

1.5 การทดลองท่ี 5 การผสมทองคําโดยใช�แผ?นทองคําเปลว 
เม่ือไดทําการผสมผงสีทองและกากเพชรสีทองในการทดลองท่ี 4 แลว จึงไดมีการ

พัฒนาต.อโดยทดลองผสมทองคําแทจากแผ.นทองคําเปลวลงในน้ําดินเบนโทไนท� โดยมีข้ันตอน
ดังต.อไปนี้ 

1.5.1 ตวงดินเบนโทไนท�จํานวน 0.5 ชอนชา 
 

 
ภาพท่ี 45 การตวงดินเบนโทไนท� 
 

1.5.2 ใส.ทองคําเปลวทีละแผ.นบดใหเขากันกับเนื้อดินเบนโทไนท�จนครบ 25 แผ.น 
 

 
ภาพท่ี 46 การบดแผ.นทองคําเปลวกับดินเบนโทไนท� 
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1.5.3 เติมน้ําสะอาดจํานวน 15 กรัม คนใหเขากัน 
 

 
ภาพท่ี  47 น้ําดินสีทองท่ีได 
 

1.5.4 นําชิ้นทดลองอัญมณีดินคอมพาวด�ชุบน้ําดินสี 
 

 
ภาพท่ี 48 การนําชิ้นทดลองชุบน้ําดินสีทอง 
 

1.5.5 ผลการทดลองน้ําดินสีท่ีไดจากทองคําเปลว 
 

 
ภาพท่ี 49 ผลการทดลองการผสมทองคําโดยใชแผ.นทองคําเปลวลงในน้ําดินเบนโทไนท� 
 

สรุป 
จากผลการทดลองผสมทองคําโดยใชแผ.นทองคําเปลวสามารถสรุปไดว.า สีท่ีไดเป)นสี

ครีมและมีจุดสีทองจากทองคํา ซ่ึงมองเห็นไดไม.ชัดเจน ดังน้ันสีท่ีไดจากการทดลองนี้จึงไม.เหมาะท่ีจะ
นําไปสรางสรรค�เป)นผลงานเครื่องประดับต.อไป 
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1.6 การทดลองท่ี 6 การข้ึนรูปแบบโซ? 
จากการทดลองท่ี 1-5 เป)นการข้ึนรูปดินคอมพาวด�เป)นรูปทรงของอัญมณีต.าง ๆ 

ผูวิจัยจึงไดต้ังขอสมมติฐานว.า หากข้ึนรูปดินคอมพาวด�เป)นรูปทรงอ่ืนอาจจะไดรอยแตกท่ีแตกต.างไป
จากการข้ึนรูปดวยรูปทรงอัญมณีดิน โดยจากการศึกษาเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม.ถึงยุคปลาย
สมัยใหม. พบว.าเครื่องประดับในช.วงทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 เป)นการใชโลหะท่ีเป)นรูปแบบของโซ.
ร.วมกับการประดับดวยอัญมณีและเพชร ผูวิจัยจึงไดเลือกรูปทรงของโซ.มาใชในการทดลอง โดยมี
ข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

1.6.1 ถอดพิมพ�โซ. โดยการนําโซ.มากดลงบนดิน ทาน้ําสบู. ก้ันพิมพ�ดวยฟHวเจอร�
บอร�ดและยึดกับแผ.นกระเบื้องดวยดิน จากนั้นผสมปูนปลาสเตอร�และเทลงในบล็อกพิมพ� รอจนปูน
ปลาสเตอร�แหงสนิทจึงแกะดินและโซ.ออกจะไดแม.พิมพ�โซ.ตามตองการ 

 

 
ภาพท่ี 50 แม.พิมพ�โซ.ปูนปลาสเตอร� 
 

1.6.2 นําดินคอมพาวด�มาอัดลงบนแม.พิมพ� จะไดชิ้นดินรูปโซ.สําหรับการทดลอง 

 
ภาพท่ี 51 การอัดดินลงบนแม.พิมพ� และโซ.ท่ีไดสําหรับการทดลอง 
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1.6.3 นําโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีไดไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และนํามา
ทดลองโดยชิ้นท่ี 1 ทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนโซ.ดินคอมพาวด�ท่ียังไม.ไดเผา ส.วนชิ้นท่ี 2 ทาน้ําดิน  
เบนโทไนท�ลงบนโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสแลว จากนั้นสังเกตความ
แตกต.าง การเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลการทดลอง 

 
ตารางท่ี 8 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของการทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนโซ.ดินคอมพาวด�ก.อนและ

หลังเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  
ระยะเวลา 

(นาที) 
ดินคอมพาวด�ท่ียังไม?ได�เผา ดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ  

800 องศาเซลเซียสแล�ว 
0 

  
1 

  
3 

  
5 

  
10 

  
15 

  
 
จากผลการทดลองการเกิดรอยแตกของการทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนโซ.ดิน      

คอมพาวด�ก.อนและหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส สามารถสรุปไดว.ารอยแตกของน้ําดิน   
เบนโทไนท�ท่ีไดทาลงบนโซ.ดินคอมพาวด�มีลักษณะท่ีเหมือนกับน้ําดินเบนโทไนท�ท่ีชุบลงบนอัญมณีดิน
คอมพาวด� โดยใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยาภายใน 15 นาทีและโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีเผาแลวค.อยนํามาทา
น้ําดินเบนโทไนท�จะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกว.าโซ.ดินคอมพาวด�ท่ียังไม.ไดเผา 

ผูวิจัยจึงต้ังขอสมมติฐานต.อไปอีกว.า หากนําโซ.ดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดิน        
เบนโทไนท� น.าจะไดรอยแตกท่ีแตกต.างไปจากโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท�เพียงชนิดเดียว จึงไดทําการทดลองนําโซ.ดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดิน     
เบนโทไนท�ต.อไป 
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1.6.4 ทดลองนําโซ.ดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวจึง
นํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 

 
ตารางท่ี 9 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  

แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 
ระยะเวลา (นาที) การชุบด�วยน้ําดินคอมพาวด� ทับด�วยน้ําดินพอร�สเลน 

และทับด�วยน้ําดินเบนโทไนท� 
0 

 

 
 

1 
 

 
 

3 
 

 
 

5 
 

 
 

10 
 

 
 

60 
 

 
 

 
จากการทดลองการเกิดรอยแตกของโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศา

เซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� 
สามารถสรุปไดว.าการเกิดปฏิกิริยานั้นไดรอยแตกท่ีมีลักษณะเป)นเกล็ดเห็นไดชัดเจน มีการหดตัวและ
ดีดตัวมาก ซ่ึงเป)นรอยแตกท่ีมีความน.าสนใจและแตกต.างไปจากโซ.ดินคอมพาวด�ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท�เพียงชนิดเดียว 
 

สรุป 
จากการทดลองท้ังหมด สามารถสรุปไดว.าวิธีการชุบหรือทานํ้าดินเบนโทไนท�ลงบน

ดินคอมพาวด�ท่ีไม.ผ.านการเผา และวิธีการนําดินคอมพาวด�ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลว
จึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� ทําใหเกิดรอยแตก
จากการหดตัวท่ีไม.เท.ากันของเนื้อดิน และหลุดร.อนออกไปเป)นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนําไปใชใน
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การออกแบบสรางสรรค�ผลงานเครื่องประดับร.วมสมัยชุดนี้ โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการผสม
น้ําดินท้ิงไว และทําการชุบใหไดลวดลายการแตกตามท่ีตองการ คือ ภายใน 3 ชั่วโมง โดยเม่ือดินเริ่ม
อืดตัวหรือแหงตองผสมน้ําเพ่ิม 15 มิลลิลิตร ในเวลาทุก 1 ชั่วโมง ซ่ึงระยะเวลาท่ีใชในการ
เกิดปฏิกิริยานับจากเริ่มชุบจะเกิดรอยแตกท่ีละเอียดภายใน 15 นาที และจะหลุดร.อนออกไปภายหลัง 
ปริมาณสีสเตนท่ีใชผสมแลวทําใหมีสีสันท่ีเขมเหมาะสมคือ 8% และสีสันท่ีมีความใกลเคียงกับอัญมณี
ไดแก. สีแดง เขียว ฟVา และน้ําเงิน โดยใกลเคียงกับทับทิม มรกต เทอร�คอยซ� และไพลิน ส.วนปริมาณ
ผงทองท่ีใชผสมแลวทําใหมีสีสันท่ีเขมเหมาะสมคือ 6% ซ่ึงมีความใกลเคียงกับโลหะทอง ท้ังนี้รูปทรง
ของดินคอมพาวด�ไม.ว.าจะเป)นรูปทรงอัญมณีหรือรูปทรงโซ. รอยแตกท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะท่ีเหมือนกัน 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห�ข�อมูลและแนวทางในการออกแบบ 

 
จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะห�ขอมูล สัมภาษณ�และทบทวนวรรณกรรม

เก่ียวกับประวัติความเป)นมาของเครื่องประดับและความสัมพันธ�ระหว.างเครื่องประดับกับมนุษย� 
เครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม. ถึงยุคปลายสมัยใหม. งานเครื่องประดับแบรนด�ต.าง ๆ ในช.วงทศวรรษ
ป4 1950 – 1980 การบริโภคเครื่องประดับในป;จจุบัน ความสัมพันธ�ระหว.างดิน เครื่องประดับ และ
มนุษย� กําเนิดดิน สภาวะการผันแปรของดิน และเทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน ทําใหผูวิจัยสามารถ
วิเคราะห�และสรุปผลเพ่ือออกแบบเครื่องประดับในโครงการนี้ โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ข้ันตอนการคนหาแนวทางในการออกแบบ 
2. ข้ันตอนการเขียนแบบร.าง 2 มิติ และการข้ึนแบบจําลอง 3 มิติ 

 
1. ข้ันตอนการค�นหาแนวทางในการออกแบบ 

จากการศึกษาวิเคราะห�ขอมูล สัมภาษณ�และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัย
สามารถวิเคราะห�สรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะไดตามตาราง
ดังต.อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�สรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะ 
ลักษณะของเครื่องประดับ 

ในช&วงทศวรรษท่ี 1950-1980 
ภาพ 

  1.  รูปทรงของอัญมณี 
- วงกลม 
- วงรี 
- สี่เหลี่ยม 
- หยดน้ํา 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�สรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะ(ต.อ) 
ลักษณะของเครื่องประดับ 

ในช&วงทศวรรษท่ี 1950-1980 
ภาพ 

  2.  การเจียระไน 
- หลังเบี้ย 
- เหลี่ยมเกสร 
- เหลี่ยมมรกต 
- บาร�เกต  

  3.  การฝ;งอัญมณี 
- ฝ;งหุม 
- หนามเตย 
- จิกไข.ปลา 

 
  4.  รูปแบบการจัดวาง 

- อัญมณีสีลอมดวยเพชร  
- อัญมณีขนาดใหญ.วางไวท่ีศูนย�กลางแลว  
    วางเรียงลําดับไล.ออกไปจนถึงขนาดเล็ก 
- แผ.ออกเป)นรัศมี จี้หอย 5-13 ชิ้น 
- ผากันเปGHอนเด็ก 
- จี้ขนาดใหญ. 1 ชิ้น สามารถถอดออกจาก 
    สรอยคอเป)นเข็มกลัดได 
- สรอยมุกด� 3 เสนจบดวยจี้ขนาดใหญ.  
    1 ชิ้น 
- โซ.หอยดวยจี้ขนาดใหญ. 1 ชิ้น 
- อัญมณีเป)นฐานและมีตุมหอย 1-3 ตุม 

 

 

 

  5.  สี 
- ขาว แดง ชมพู เขียว ฟLา น้ําเงิน สม 

เหลือง ทอง  
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จากตารางท่ี 10 สามารถคนหาทัศนธาตุท่ีจะใชในการออกแบบไดดังภาพต.อไปนี้ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 52 ทัศนธาตุในการออกแบบ 
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จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะห�ขอมูล สัมภาษณ�และทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ ผูวิจัยสามารถวิเคราะห�และสรุปไดว.า แนวทางในการออกแบบ คือ นําลักษณะของ
เครื่องประดับในช.วงทศวรรษท่ี 1950-1980 มาใช โดยเนนไปท่ีรูปแบบของเครื่องประดับเป)นแบบ
ประเพณีนิยม ซ่ึงยังเป)นรูปแบบของเครื่องประดับท่ีคงความนิยมมาจนป;จจุบัน ผูคนท่ัวไปสามารถ
รับรูและเขาใจร.วมกันไดถึงสัญญะของความหรูหราร่ํารวย โดยจะมีการแทนท่ีอัญมณีอันมีค.าดวยดิน 
และดวยวิธีการชุบหรือทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนดินคอมพาวด�ทําใหเกิดรอยแตกจากการหดตัวท่ีไม.
เท.ากันของเนื้อดิน และหลุดร.อนออกไปแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผันแปรเสื่อมสลาย ประกอบกับ
ออกแบบใหมีสัญลักษณ�ท่ีสื่อถึงการบริโภควัตถุนิยมโดยใชสัญลักษณ�เป)นตัว $ ดอลลาร� นํามา
ออกแบบเป)นลวดลายบนชิ้นตัวเครื่องประดับอีกดวย โดยประเภทของเคร่ืองประดับท่ีจะออกแบบ คือ 
สรอยคอ แหวน เข็มกลัด และสรอยขอมือ  
 
2. ข้ันตอนการเขียนแบบร&าง 2 มิต ิและการข้ึนแบบจําลอง 3 มิต ิ

เม่ือวิเคราะห�สรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะแลว จึงได
นํามาเขียนแบบร.าง 2 มิติตามแนวทางการออกแบบท่ีสรุปไวขางต้ัน โดยออกแบบเครื่องประดับเป)น 
2 ชุดดังนี้ 

2.1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 
ออกแบบใหเครื่องประดับมีรูปแบบของเครื่องประดับแบบประเพณีนิยม แทนท่ี  

อัญมณีดวยดินคอมพาวด� โดยมีลักษณะเป)นสรอยคอประดับอัญมณีดิน และมีจ้ีหอยลงตรงก่ึงกลาง ฝ;ง
แบบหนามเตยดวยอัญมณีดินขนาดใหญ.ลอมรอบดวยอัญมณีดินขนาดเล็ก และจัดวางเรียงเป)น
สรอยคอโดยมีแหวนและเข็มกลัดเขาชุดกัน ซ่ึงเป)นลักษณะของเครื่องประดับในช.วงทศวรรษท่ี 1950 
และ 1960 โดยทําการพัฒนาแบบจํานวน 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต.อไปนี้ 

2.1.1 การพัฒนาแบบครั้งท่ี 1 
เริ่มออกแบบสรอยคอและเข็มกลัด โดยเขียนเป)นแบบร.างขนาดเท.าจริง 
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ภาพท่ี 53 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอ 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 54 แบบร.าง ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 เข็มกลัด 
 

จากแบบร.าง 2 มิติ ภาพมีความแบน จึงไดข้ึนแบบจําลอง 3 มิติ ขนาดเท.า
จริงเพ่ือใหเห็นรูปทรงท่ีชัดเจนข้ึน และเพ่ือใหสามารถทดลองจัดเรียงอัญมณีดินไดตามขนาดจริงและ
มองเห็นมิติเพ่ิมข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 55 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอ 

Scale 1:1 



58 

 

 
 

ภาพท่ี 56 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 เข็มกลัด  
 

จากแบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 จะเห็นไดว.า สรอยคอมี
การใชรูปทรงของวงกลมเพียงรูปทรงเดียว ซ่ึงทําใหผลงานมีการซํ้าท่ีมากเกินไปและไม.เป)นท่ีน.าสนใจ 
จึงไดพัฒนาต.อโดยตัวสรอยนั้นใหจัดเรียงโดยไล.ขนาดจากใหญ.ไปเล็ก และเพ่ิมรูปทรงของหยดน้ําเป)น
ตัวจี้หอยเพ่ือทําใหผลงานมีความน.าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 
ชิ้นท่ี 1                                         ชิ้นท่ี 2 

 
ชิ้นท่ี 3                                         ชิ้นท่ี 4 

ภาพท่ี 57 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอ ชิ้นท่ี 1-4 
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ชิ้นท่ี 1                    ชิ้นท่ี 2 

ภาพท่ี 58 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 เข็มกลัดชิ้นท่ี 1 และ 2 
 

จากแบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 2 ไดเลือกใช เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอชิ้น
ท่ี 4 และเข็มกลัดชิ้นท่ี 2 นํามาพัฒนาเป)นแบบร.าง 2 มิติต.อไป 

2.1.2 การพัฒนาแบบครั้งท่ี 2 

จากการออกแบบครั้งท่ี 1 แบบร.างท่ีไดยังไม.สามารถแสดงถึงนัยยะของการบริโภค
วัตถุนิยมไดมากนัก จึงไดทําการออกแบบลวดลายเพ่ือใส.ในชิ้นงานเพ่ิมเติม โดยเลือกใชสัญลักษณ�จาก
ตัว $ ดอลลาร� ซ่ึงเป)นสัญลักษณ�ท่ีมีความเป)นสากล ผูคนท่ัวไปสามารถรับรูและเขาใจร.วมกันได
ถึงสัญญะของมูลค.าและการบริโภควัตถุนิยม จึงนําเอาสัญลักษณ� $ ดอลลาร� มาตัดทอนและออกแบบ
ใหคลายลวดลายของโซ. เป)นชิ้นส.วนประกอบเพ่ิมเติมในงานเครื่องประดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 59 การออกแบบสัญลักษณ�ตัว $ ดอลลาร� 
 

ต.อมาพบว.าตัว $ ดอลลาร� มีความชัดเจนมากเกินไปทําใหดูโจ.งแจงไม.เหมาะสมกับ
สินคาราคาสูงและมีเหลี่ยมคมอาจทําใหบาดผูสวมใส.ได จึงไดพัฒนาต.อโดยการออกแบบสัญลักษณ�ตัว 
$ ดอลลาร� ใหเป)นลวดลาย และทําเป)นนูนตํ่าบนพ้ืนวงกลมและวงรีดังภาพดานล.างนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 60 การออกแบบสัญลักษณ�ตัว $ ดอลลาร� เป)นนูนตํ่าบนพ้ืนวงกลมและวงรี 
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ภาพท่ี 61 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอชิ้นท่ี 1 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 62 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอชิ้นท่ี 2 

Scale 1:1 



62 

 
 

ภาพท่ี 63 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอชิ้นท่ี 3 

Scale 1:1 
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                 ชิ้นท่ี 1                                           ชิ้นท่ี2                               
 

ภาพท่ี 64 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 เข็มกลัดชิ้นท่ี 1-2 
 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 65 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 แหวน 

Scale 1:1 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 66 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยขอมือชิ้นท่ี 1-3 

Scale 1:1 

(ชิ �นที� 1) 

(ชิ �นที� 2) 

(ชิ �นที� 3) 



65 

 

 
 
 

ภาพท่ี 67 แบบร.างครั้งท่ี 2 เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยขอมือชิ้นท่ี 4-6 
 

2.1.3 การพัฒนาแบบครั้งท่ี 3 
จากแบบร.าง 2 มิติ ท้ังหมดท่ีผ.านมา ไดเลือกเครื่องประดับชุดท่ี 1 จากการ

พัฒนาแบบร.างครั้งท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 3 ซ่ึงมีความลงตัวคลายเครื่องประดับในยุคช.วงทศวรรษท่ี 
1950 และ 1960 ผสมกับความนิยมของยุคป;จจุบันไดดีจึงนําไปสรางเป)นชิ้นงานเครื่องประดับต.อไป 
โดยทําการปรับปรุงแบบและสรุปแบบเป)นชุดเครื่องประดับ ดังต.อไปนี้ 

เครื่องประดับในงานชุดท่ี 1 ประกอบไปดวย 
1. สรอยคอ  จํานวน 1 เสน 
2. เข็มกลัด  จํานวน 1 ชิ้น 
3. แหวน   จํานวน 1 วง 
4. สรอยขอมือ  จํานวน 1 เสน 

Scale 1:1 

(ชิ �นที� 4) 

(ชิ �นที� 5) 

(ชิ �นที� 6) 



 
ภาพท่ี 68 แบบร.างสมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยคอ 
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Scale 1:1 



ภาพท่ี 69 แบบร.างสมบูรณ�
 

ภาพท่ี 70 แบบร.างสมบูรณ�

 

 
สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 1 เข็มกลัด 

 

 
สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 1 แหวน  

Scale 1:1

Scale 1:1 
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Scale 1:1 



 
 

 
ภาพท่ี 71 แบบร.างสมบูรณ�
 

2.2 เครื่องประดับชุด
ออกแบบใหเครื่องประดับ

อัญมณีดวยดินคอมพาวด� โดยมี
อัญมณีดิน ฝ;งแบบหนามเตย
เรียงเป)นสรอยโดยมีสรอยขอมือเขาชุดกัน
และ 1980 โดยทําการพัฒนาแบบจํานวน 

2.2.1 การพัฒนาแบบครั้งท่ี 
เริ่มออกแบบสรอยคอและสรอยขอมือ โดยเขียนเป)นแบบร.างขนาดเท.าจริง

 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 1 สรอยขอมือ 

เครื่องประดับชุดท่ี 2 
ออกแบบใหเครื่องประดับมีรูปแบบของเครื่องประดับแบบประเพณีนิยม

อัญมณีดวยดินคอมพาวด� โดยมีลักษณะเป)นสรอยคอท่ีเป)นรูปแบบของโซ.ร.วมกับการ
ดิน ฝ;งแบบหนามเตยดวยอัญมณีดินขนาดใหญ.ลอมรอบดวยอัญมณีดินขนาดเล็ก และจัดวาง

เรียงเป)นสรอยโดยมีสรอยขอมือเขาชุดกัน ซ่ึงเป)นลักษณะของเครื่องประดับในช.วงทศวรรษท่ี 
โดยทําการพัฒนาแบบจํานวน 2 ครั้ง ดังรายละเอียดต.อไปนี้ 

การพัฒนาแบบครั้งท่ี 1 
เริ่มออกแบบสรอยคอและสรอยขอมือ โดยเขียนเป)นแบบร.างขนาดเท.าจริง

68 

 

มีรูปแบบของเครื่องประดับแบบประเพณีนิยม แทนท่ี  
ท่ีเป)นรูปแบบของโซ.ร.วมกับการประดับดวย   

ดวยอัญมณีดินขนาดใหญ.ลอมรอบดวยอัญมณีดินขนาดเล็ก และจัดวาง
ซ่ึงเป)นลักษณะของเครื่องประดับในช.วงทศวรรษท่ี 1970 

เริ่มออกแบบสรอยคอและสรอยขอมือ โดยเขียนเป)นแบบร.างขนาดเท.าจริง 

Scale 1:1.25 
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ภาพท่ี 72 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 1 

 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 73 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 2 

 

 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 74 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 3 

 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 75 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 4 

 

Scale 1:1 
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ภาพท่ี 76 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยขอมือชิ้นท่ี 1-3 

 

Scale 1:1.25 

(ชิ �นที�1) 

(ชิ �นที� 2) 

(ชิ �นที�3) 
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ภาพท่ี 77 แบบร.างครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยขอมือชิ้นท่ี 4-6 
 

จากแบบร.าง 2 มิติ ภาพมีความแบน จึงไดข้ึนแบบจําลอง 3 มิติ ขนาดเท.าจริง
เพ่ือใหเห็นรูปทรงท่ีชัดเจนข้ึน และเพ่ือใหสามารถทดลองจัดเรียงอัญมณีดินและโซ.ดินไดตามขนาด
จริงและมองเห็นมิติเพ่ิมข้ึน 

 

 
(ชิ้นท่ี 1)                                (ชิ้นท่ี 2) 

ภาพท่ี 78 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 1-2 

Scale 1:1.25 

(ชิ �นที� 4) 

(ชิ �นที� 5) 

(ชิ �นที� 6) 



75 

 

 
(ชิ้นท่ี 3)                                  (ชิ้นท่ี 4) 

ภาพท่ี 79 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 3-4 
 

 

      
(ชิ้นท่ี 1)                                            (ชิ้นท่ี 2) 

      
(ชิ้นท่ี 3)                                            (ชิ้นท่ี 4) 

ภาพท่ี 80 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยขอมือชิ้นท่ี 1-4 

 

 

 



76 

2.2.2 การพัฒนาแบบครั้งท่ี 2 

จากแบบจําลอง 3 มิติ ครั้งท่ี 1 เครื่องประดับชุดท่ี 2 จะเห็นไดว.า ดินท่ีเป)น
รูปโซ.นั้นมีขอบท่ีหนามากเกินไปทําใหเครื่องประดับดูมีนํ้าหนักมาก จึงไดพัฒนาต.อโดยลดความหนา
ของขอบลง และออกแบบใหสรอยคอมี 3 ขนาด คือ ขนาดสั้น ขนาดกลาง และขนาดยาว เพ่ือใหมี
ความสอดคลองกับรูปแบบเครื่องประดับในช.วงทศวรรษท่ี 1970 และ 1980  โดยทําการปรับปรุง
แบบและสรุปแบบเป)นชุดเครื่องประดับ ดังต.อไปนี้ 

เครื่องประดับในงานชุดท่ี 2 ประกอบไปดวย 
1. สรอยคอ  จํานวน 3 เสน 
2. แหวน   จํานวน 6 วง 
3. สรอยขอมือ  จํานวน 4 เสน 
4. กําไลขอมือ จํานวน 2 วง 

 



 

ภาพท่ี 81 แบบร.างสมบูรณ�สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 1 
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Scale 1:1 



ภาพท่ี 82 แบบร.างสมบูรณ�

 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 2 
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Scale 1:1.5 



ภาพท่ี 83 แบบร.างสมบูรณ�

 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยคอชิ้นท่ี 3 

79 

 Scale 1:2 



 

ภาพท่ี 84 แบบร.างสมบูรณ�

(ชิ �นที�1)

(ชิ �นที�3)

(ชิ �นที�5)             

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 แหวนชิ้นท่ี 1-6 

1) 

3) 

5) 

(ชิ �นที�

(ชิ �นที�

(ชิ �นที�

80 

 

ชิ �นที�2) 

ชิ �นที�4) 

ชิ �นที�6) 



 
ภาพท่ี 85 แบบร.างสมบูรณ�
 

 

ภาพท่ี 86 แบบร.างสมบูรณ�

 

 

 

 

 

 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยขอมือชิ้นท่ี 1-2 

 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 สรอยขอมือชิ้นท่ี 3-4 
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Scale 1:1.5 

Scale 1:1.5 



 

 

 

ภาพท่ี 87 แบบร.างสมบูรณ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 กําไลชิ้นท่ี 1 
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Scale 1:1 



 

 

ภาพท่ี 88 แบบร.างสมบูรณ�
 

เม่ือไดแบบร.างสมบูรณ�ของเครื่องประดับชุดท่ี 
เครื่องประดับตามข้ันตอนดําเนินงานต.อไป
 

สมบูรณ� เครื่องประดับชุดท่ี 2 กําไลชิ้นท่ี 2 

เม่ือไดแบบร.างสมบูรณ�ของเครื่องประดับชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 แลวจึงไดทําตัวชิ้นงาน
เครื่องประดับตามข้ันตอนดําเนินงานต.อไป 

83 

 

แลวจึงไดทําตัวชิ้นงาน

Scale 1:1 
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บทท่ี 5 
ข้ันตอนการผลิตงานและผลงานสําเร็จ 

 
หลังจากไดแบบร�างสมบูรณ�ของเครื่องประดับชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 แลวจึงไดเริ่มทํา

ชิ้นงาน วัสดุท่ีใชในการทําตัวเรือนคือทองเหลืองและชุบดวยเงิน ตัวเม็ดอัญมณีและโซ�ทําจากดิน  
คอมพาวด� โดยเครื่องประดับชุดท่ี 1 เป3นดินคอมพาวด�ท่ีไม�เผาแลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท� ส�วน
เครื่องประดับชุดท่ี 2 เป3นดินคอมพาวด�เผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสแลวชุบน้ําดินคอมพาวด� 
ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท� ซ่ึงมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

1. การข้ึนตัวเรือนโลหะ 
2. การข้ึนรูปอัญมณีดิน การฝ:ง และการประกอบชิ้นงาน 
3. การทาน้ําดิน 
4. ผลงานสําเร็จ 
5. ภาพเคลื่อนไหวแสดงสรุปแนวคิดของผลงาน 
 

1. การข้ึนตัวเรือนโลหะ 
ในการข้ึนตัวเรือนโลหะนั้นเนื่องจากชิ้นงานมีความละเอียดจึงตองออกแบบดวย

โปรแกรม 3 มิติ และข้ึนรูปดวยกระบวนการพิมพ�ตนแบบ 3 มิติ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 นําแบบร�าง 2 มิติท่ีสมบูรณ� ไปเขียนเป3นกระเปาะดวยโปรแกรม 3 มิต ิ

 

  
 

 
 

ภาพท่ี 89 กระเปาะจากโปรแกรม 3 มิติ 
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1.2 นํากระเปาะท่ีไดจากการเขียนโปรแกรม 3 มิติ ไปข้ึนรูปเป3นตนแบบแว>กซ� หล�อเป3น
ตนแบบเงิน และหล�อเป3นชิ้นงานทองเหลือง 

 

 
 

ภาพท่ี 90 กระบวนการข้ึนกระเปาะทองเหลือง 
 

1.3 ขัดแต�งและประกอบชิ้นงานตัวเรือนโลหะทองเหลือง จากนั้นนําไปชุบดวยเงิน จะได
ตัวเรือนเครื่องประดับท้ังหมด 
 

                  
 

 
 
ภาพท่ี 91 ตัวเรือนโลหะเครื่องประดับชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 92 ตัวเรือนโลหะเครื่องประดับชุดท่ี 2 
 
2. การข้ึนรูปอัญมณีดิน การฝ*ง และการประกอบช้ินงาน 

เม่ือไดโครงสรางโลหะเครื่องประดับชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 แลว จึงข้ึนรูปอัญมณีดิน ฝ:ง 
และประกอบชิ้นงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 เครื่องประดับชุดท่ี 1 ใชดินคอมพาวด�ข้ึนรูปอัญมณีดินตามข้ันตอนการทดลองท่ี 
1.1.3 โดยไม�ตองผ�านกระบวนการเผา จะไดอัญมณีดินท่ีพรอมสําหรับการฝ:งลงบนตัวเรือนโลหะ 

2.2 เครื่องประดับชุดท่ี 2 ใชดินคอมพาวด�ข้ึนรูปอัญมณีดินตามข้ันตอนการทดลองท่ี 
1.1.3 และข้ึนรูปโซ�ดินตามข้ันตอนการทดลองท่ี 1.6.2 ตกแต�งเก็บรายละเอียดใหไดรูปทรงตามแบบ
ร�างสมบูรณ�ท้ังในส�วนของสรอยคอ แหวน สรอยขอมือ และกําไล จากนั้นนําเขาเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส จะไดอัญมณีดินและโซ�ดินท่ีพรอมสําหรับการฝ:งลงบนตัวเรือนโลหะ 

2.3 ฝ:งอัญมณีดินลงบนตัวเรือนโลหะดวยวิธีการฝ:งแบบหนามเตย  
 
 
 



                 เครื่องประดับชุดท่ี 
ภาพท่ี 93 การฝ:งอัญมณีดินลงบน
 

2.4 เม่ือฝ:งเรียบรอยแลวจะไดชิ้นงานเครื่องประดับชุดท่ี 
การทาน้ําดิน 
 

สรอยคอ                                  

                             แหวน                                             สรอยขอมือ
ภาพท่ี 94 ชิ้นงานเครื่องประดับชุดท่ี 
 
 

 

เครื่องประดับชุดท่ี 1                   เครื่องประดับชุดท่ี 
การฝ:งอัญมณีดินลงบนตัวเรือนโลหะ 

เม่ือฝ:งเรียบรอยแลวจะไดชิ้นงานเครื่องประดับชุดท่ี 1 และชุดท่ี 

สรอยคอ                                      เข็มกลัด 

          
แหวน                                             สรอยขอมือ

ชิ้นงานเครื่องประดับชุดท่ี 1 ท่ีฝ:งอัญมณีดินเรียบรอย 
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เครื่องประดับชุดท่ี 2 

และชุดท่ี 2 ท่ีพรอมสําหรับ

 

 
แหวน                                             สรอยขอมือ 
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               สรอยคอสั้น                        สรอยคอกลาง                     สรอยคอยาว 

    
สรอยขอมือ                                            สรอยขอมือ 

 
สรอยขอมือ                                            สรอยขอมือ 

    
กําไล                                                     แหวน 

ภาพท่ี 95 ชิ้นงานเครื่องประดับชุดท่ี 2 ท่ีฝ:งอัญมณีดินและประกอบโซ�ดินเรียบรอย 
 
 



3. การทาน้ําดิน 
สําหรับเครื่องประดับชุดท่ี 

การทดลองท่ี 1.3 โดยสีท่ีนํามาใชคือสีขาว สีแดง และสีทอง
ส�วนเครื่องประดับชุดท่ี 

ดินเบนโทไนท� ตามการทดลองท่ี 
 

ภาพท่ี 96 การทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนเครื่องประดับชุดท่ี 
 
 

       ทาน้ําดินคอมพาวด�                 ทาน้ําดินพอร�สเลน              ทาน้ําดินเบนโทไนท�
 
ภาพท่ี 97 การทาน้ําดินลงบนเครื่องประดับชุดท่ี 
 
 
 
 
 
 

สําหรับเครื่องประดับชุดท่ี 1 ในการทาน้ําดินนั้นตองเตรียมผสมน้ําดินเบนโทไนท�ตาม
โดยสีท่ีนํามาใชคือสีขาว สีแดง และสีทอง 

ส�วนเครื่องประดับชุดท่ี 2 ทาน้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน 
การทดลองท่ี 1.1.8   

 
การทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนเครื่องประดับชุดท่ี 1 

ทาน้ําดินคอมพาวด�                 ทาน้ําดินพอร�สเลน              ทาน้ําดินเบนโทไนท�

การทาน้ําดินลงบนเครื่องประดับชุดท่ี 2 
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ตองเตรียมผสมน้ําดินเบนโทไนท�ตาม

น้ําดินคอมพาวด� ทับดวยน้ําดินพอร�สเลน และทับดวยน้ํา

 

 
ทาน้ําดินคอมพาวด�                 ทาน้ําดินพอร�สเลน              ทาน้ําดินเบนโทไนท� 



4. ผลงานสําเร็จ 
เม่ือทาน้ําดินเสร็จแลวจะไดผลงานเครื่องประดับสัจธรรมร�วมสมัย 

ของดิน ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 
และระยะของการเสื่อมสลาย โดยตัวเรือนทําจากทองเหลืองชุบดวยเงิน และฝ:งหนามเตยโ
แทนท่ีอัญมณีดวยดิน 

 

 
ภาพท่ี 98 ผลงานเครื่องประดับชุดท่ี 

ผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย
 

ภาพท่ี 99 รอยแตกของเครื่องประดับชุดท่ี 

เม่ือทาน้ําดินเสร็จแลวจะไดผลงานเครื่องประดับสัจธรรมร�วมสมัย 
และชุดท่ี 2 ท่ีแสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร 

และระยะของการเสื่อมสลาย โดยตัวเรือนทําจากทองเหลืองชุบดวยเงิน และฝ:งหนามเตยโ

 

 

เครื่องประดับชุดท่ี 1 ท่ีแสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการ
ผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ตามลําดับจากซายไปขวา 

 
รอยแตกของเครื่องประดับชุดท่ี 1 

2 1 

4 5 

7 8 
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เม่ือทาน้ําดินเสร็จแลวจะไดผลงานเครื่องประดับสัจธรรมร�วมสมัย : สภาวะการผันแปร
ท่ีแสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร 

และระยะของการเสื่อมสลาย โดยตัวเรือนทําจากทองเหลืองชุบดวยเงิน และฝ:งหนามเตยโดย

 

 

 

ท่ีแสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการ

3 

6 

9 



 

 

 
ภาพท่ี 100 ผลงานเครื่องประดับ 

การผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย
 

ภาพท่ี 101 รอยแตกของเครื่องประดับชุดท่ี 
 

ผลงานเครื่องประดับ ชุดท่ี 2 ท่ีแสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของ
การผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ตามลําดับจากซายไปขวา

 
รอยแตกของเครื่องประดับชุดท่ี 2 

1 2 

4 5 
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ท่ีแสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของ
ตามลําดับจากซายไปขวา 

3 

6 
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ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 102 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 1 เม่ือเริ่มสวมใส� 
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ภาพท่ี 103 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 1 เม่ือสวมใส�ไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดร�อนออก 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 
 

ภาพท่ี 104 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 
 

ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2  

ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2 เม่ือเริ่มสวมใส� (สรอยสั้น)     

94 
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ภาพท่ี 105 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2 เม่ือสวมใส�ไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดร�อนออก 

(สรอยสั้น) 
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ภาพท่ี 106 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2 เม่ือเริ่มสวมใส� (สรอยกลาง) 
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ภาพท่ี 107 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2 เม่ือสวมใส�ไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดร�อนออก 

(สรอยกลาง)   
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ภาพท่ี 108 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2 เม่ือเริ่มสวมใส� (สรอยยาว) 
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ภาพท่ี 109 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดท่ี 2 เม่ือสวมใส�ไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดร�อนออก 

(สรอยยาว) 
 
5. ภาพเคล่ือนไหวแสดงสรุปแนวคิดของผลงาน  

เนื่องดวยผลงานมีความเก่ียวของระหว�างเวลากับปฏิกิริยาของรอยแตกท่ีเกิดข้ึนใน
ช�วงเวลาหนึ่ง ผูวิจัยจึงไดจัดทําเป3นวีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนําเสนอแก�นสาระของผลงานท่ีแสดงให
เห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ผ�านสภาวะ
การผันแปรของดิน เป3นการทําใหผูชมมีความเขาใจในผลงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึนและทําใหวิทยานิพนธ�นี้มี
ความสมบูรณ�  
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ภาพท่ี 110 วีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนําเสนอแก�นสาระของผลงาน 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
การวิจัยสรางสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�เครื่องประดับสัจธรรมร วมสมัย : สภาวะการผันแปร

ของดินในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและคิดคนทดลองเทคนิคเฉพาะตัวข้ึนมา มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
สรางสรรค�เครื่องประดับร วมสมัยท่ีเป/นสื่อกลางใหผูสวมใส และผูชมไดมีส วนร วมในชิ้นงานท่ีสะทอนให
เห็นถึงการยึดติด การใหความสําคัญต อมูลค าของวัสดุท่ีพบในสังคมสมัยใหม นั้นโดยแสดงผ านสภาวะ
การผันแปรของดิน มีการแทนท่ีอัญมณีดวยดิน และแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผันแปรเสื่อมสลาย จาก
รอยแตกของการหดตัวท่ีไม เท ากันของเนื้อดินเบนโทไนท� คอมพาวด� และพอร�สเลน ซ่ึงจะหลุดร อน
สลายไปในช วงระยะเวลาหนึ่ง เป/นการสรางมิติใหม ใหเครื่องประดับ ท่ีใหผูสวมใส หรือผูชมไดฉุกคิดถึง
เนื้อหาและมูลค าของวัสดุทางเครื่องประดับท่ีสังคมตีกรอบไว 

สาระสําคัญของงานวิทยานิพนธ�นี้จึงเป/นส วนช วยใหผูคนในยุคศตวรรษท่ี 21 มองโลก
ดวยทัศนคติวิธี คิดแบบสัจธรรมและเขาใจโลกมากยิ่ง ข้ึน โดยยุคป;จจุบันนี้ เป/นยุคท่ีมีความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจอย างมาก จนมีผลกระทบต อค านิยม โครงสราง
ทางสังคม และความคิดของผูคน ผูคนส วนใหญ ใหความสําคัญกับมูลค าทางวัสดุท่ีมีความเก่ียวของกับ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมาก จนในบางครั้งส งผลกระทบใหความคิดและจิตใจของผูคนยุคนี้มองแต 
ตนเอง สนใจสิ่งรอบตัวและธรรมชาตินอยลง วิทยานิพนธ�นี้จึงเป/นส วนหนึ่งท่ีช วยกระตุนใหผูคนเกิด
ความคิด ความเขาใจและสนใจความเป/นไปของสิ่งรอบตัวในแง ของสัจธรรมมากยิ่งข้ึน 

 
อภิปรายผล 

จากผลงานการสรางสรรค�ท่ีไดจากการวิจัยและจัดแสดงนําเสนอต อสาธารณะชนพบว า 
ผลงานเครื่องประดับร วมสมัยชุดนี้ ท่ีไดใชเทคนิควิธีการชุบหรือทาน้ําดินเบนโทไนท�ลงบนดิน       
คอมพาวด� ทําใหเกิดรอยแตกจากการหดตัวท่ีไม เท ากันของเนื้อดิน และหลุดร อนออกไปในช วง
ระยะเวลาหนึ่ง สามารถสื่อใหเห็นถึงถึงสภาวะการผันแปรและเสื่อมสลายไดเป/นอย างดี ซ่ึงไดใหแง คิด
กับผูสวมใส และผูชม โดยกระตุนใหไดเกิดการคิด เกิดการต้ังคําถามท่ีต าง ๆ กันข้ึน โดยมีความเห็น
จากผูชมถามผูออกแบบว าเครื่องประดับนี้สวยดูหรู แต สลายไป ไม คงทน ก็คือไม ค อยดี ซ่ึงแสดงให
เห็นว าผูถามอาจยังมีการยึดติดกับมูลค า ความคงทนของวัสดุอยู  ในขณะท่ีผูชมหลายท านมีความ
เขาใจถึงการสะทอนเนื้อหาและมูลค าของวัสดุทางเครื่องประดับท่ีสังคมตีกรอบไวและฉุกคิดไดว า
มูลค าเหล านี้มนุษย�เป/นผูกําหนดข้ึน สุดทายตองเสื่อมสลายไป ส วนผูชมอีกจํานวนหนึ่งเห็นความงามท่ี
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เกิดข้ึนจากรอยแตก โดยเป/นความงามแค ช วงเวลาหนึ่งสุดทายก็เสื่อมสลายไป ดังนั้นจะเห็นไดว า
ผลงานเครื่องประดับร วมสมัยชุดนี้ไดกระตุนใหเกิดการคิด การต้ังคําถาม และหาคําตอบ ตาม
ประสบการณ�ของแต ละบุคคล อย างไรก็ตามสิ่งท่ีผูวิจัยไดพบ และสามารถสรุปผลโดยรวมไดคือ
เทคนิคการใชน้ําดินเบนโทไนท�ทาลงบนดินคอมพาวด�ท่ีนํามาใชในการออกแบบนี้สามารถสื่อใหผูชม
และผูสวมใส ส วนใหญ ไดฉุกคิดว ามูลค าของวัสดุทางเคร่ืองประดับนั้นสุดทายแลวตองผันแปรเสื่อม
สลายกลับคืนสู ธรรมชาติ เป/นสัจธรรมความจริง 

 
ป�ญหาท่ีพบในการทํางาน 

ในการสรางสรรค�ผลงานป;ญหาท่ีพบคือ ดินท่ีใชแทนอัญมณีมีความเปราะ ดังนั้นการฝ;ง
หนามเตยจึงตองใชความระมัดระวังเป/นอย างมากท่ีจะไม ใหดินแตก และในส วนของน้ําดินเบนโทไนท�
ท่ีใชทาลงบนดินคอมพาวด�นั้น น้ําดินมีการอืดตัวและแหงตัวค อนขางเร็วซ่ึงทําใหเกิดความผิดพลาดใน
ดานเวลาขณะท่ีกําลังใชงาน จึงไดแกไขป;ญหาโดยการผสมโซเดียมลงในน้ําดินและเติมน้ําเล็กนอยก อน
การใชงาน 

 
ข�อเสนอแนะ 

จากการวิจัยสรางสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�เครื่องประดับสัจธรรมร วมสมัย : สภาวะการ
ผันแปรของดิน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

ในดานเทคนิคการใชน้ําดินเบนโทไนท�ชุบหรือทาลงบนดินคอมพาวด�นั้น เป/นเทคนิคท่ี
สามารถนําไปใชสื่อความหมายในเนื้อหาอ่ืน ๆ ไดอีกมากโดยใชหลักการของการหดตัวท่ีไม เท ากันของ
เนื้อดินท่ีใชรวมถึงส วนผสมของน้ําดินสี ซ่ึงจะทําใหไดลักษณะรอยแตกท่ีแตกต างและหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน รวมถึงสามารถประยุกต�ใชกับผลงานออกแบบผลิตภัณฑ�อ่ืน ๆ ได 

ในดานการจัดแสดงผลงานนั้น เนื่องดวยผลงานมีความเก่ียวของระหว างเวลากับ
ปฏิกิริยาของรอยแตกท่ีเกิดข้ึนในช วงเวลาหนึ่ง ผูวิจัยจึงตองจัดทําเป/นวีดีโอภาพเคลื่อนไหวท่ีแสดงให
เห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ควบคู ไป
กับผลงานจริง พรอมท้ังจัดกิจกรรมใหผูสวมใส และผูชมไดมีประสบการณ�ร วมโดยใหสามารถทาน้ําดิน
สีเบนโทไนท�ไดดวยตนเอง และเห็นปฏิกิริยาของรอยแตกท่ีเกิดข้ึน เป/นการทําใหเกิดการสังเกต    
การคิด การต้ังคําถาม และมีความเขาใจในผลงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวสุพรรณิการ�  ติรณปริญญ� 
ท่ีอยู�    11/1 หมู� 7 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 
ท่ีทํางาน    วิทยาลัยช�างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2545  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (ฝ9ายมัธยม) 
พ.ศ. 2549  ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 ศึกษาต�อระดับปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกียรติประวัติ 
พ.ศ. 2547  รางวัลพระราชทานทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี (เหรียญทอง) 
พ.ศ. 2548 รางวัลเรียนดีเด�นคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คณะมัณฑนศิลป/  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2549 รางวัลโล�ห�เกียรติยศ ศิษย�เก�าดีเด�น 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2552  ไดEรับคัดเลือกเขEาร�วมโครงการฝFกอบรมผูEนําเยาวชน  

ณ ประเทศญ่ีปุ9น ประจําปG 2552 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2549 – 2550 นักออกแบบประจําโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ� 
และบรรจุภัณฑ�สินคEา OTOP จังหวัดนครปฐม (กลุ�มงานเบญจรงค�) 

พ.ศ. 2550 – ปLจจุบัน  ครู วิทยาลัยช�างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประวัติการแสดงผลงาน 

พ.ศ. 2547  ร�วมแสดงผลงานในนิทรรศการเปNดบEานมัณฑนศิลป/ 
พ.ศ. 2548  ร�วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Clay and the way of us 3 
พ.ศ. 2549  แสดงผลงานศิลปนิพนธ� คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

      ประจําปGการศึกษา 2548 
ร�วมแสดงผลงานการแสดงศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแห�งชาติ  
ครั้งท่ี 13 ประเภทอุตสาหกรรม 
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พ.ศ. 2550 แสดงผลงานตEนแบบผลิตภัณฑ�เบญจรงค�ในโครงการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�สินคEา OTOP จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2551 ร�วมแสดงผลงานในนิทรรศการโครงการ Workshop เชิงปฏิบัติการ 
เตาฟeน 4 สถาบัน ณ ศูนย�สรรพสินคEาซีคอนสแควร� 

 พ.ศ. 2551 – ปLจจุบัน ร�วมแสดงงานศิลปกรรมคณาจารย�สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ 
พ.ศ. 2552  ร�วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะเครื่องปLgนดินเผา “รากุซ�า” 
พ.ศ. 2552 – ปLจจุบัน ร�วมแสดงผลงานในนิทรรศการโครงการ Workshop เชิงปฏิบัติการ 

เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน  
 พ.ศ. 2554  ร�วมแสดงงานโครงการเซรามิกส�สรEางสรรค�ยEอนรอย 

เครื่องปLgนดินเผาไทย 
 พ.ศ. 2556  ร�วมแสดงงานศิลปกรรมร�วมสมัย ความสัมพันธ�ไทย-ญ่ีปุ9น  
 พ.ศ. 2558  ร�วมแสดงงาน LINE - ไทย  

ในโครงการพัฒนาการแสดงดEานทัศนศิลป/  
วิทยาลัยช�างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ กระทรวงวัฒนธรรม 
ร�วมแสดงงาน 1,200 OC CERAMICS ART ณ หอศิลป/วังหนEา 
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