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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เครื่องประดับ ดิน และมนุษยนั้นเปนสิ่งที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันมาตั้งแต%อดีตจนถึง
ป(จจุบัน ดังจะเห็นได,จากหลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดแหล%งโบราณคดีที่ใช,เปนที่ฝ(งศพตามพื้นที่
ต%าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในแต%ละพื้นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต%างกันออกไป แต%มักจะพบโครงกระดูกมนุษยสวม
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%าทั้งเครื่องประดับและดินนั้นมีความสําคัญและสัมพันธกับมนุษยในหลาย
มิติ ไม%ว%าจะเปนบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ความงาม และการดํารงชีวิต
การสวมใส% เ ครื่ อ งประดั บ ของมนุ ษ ยนั้ น มี ม าตั้ ง แต% อ ดี ต โดยการพั ฒ นาออกแบบ
เครื่องประดับที่มีเอกลักษณของตนเองแตกต%างกันออกไป ขึ้นอยู%กับเวลา สภาพแวดล,อม ประเพณี
และสังคม สมัยในอดีตมนุษยเลือกใช,วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมต%อสภาพแวดล,อมและบริบทของ
ความงามที่มีพื้นฐานอยู%กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ณ ขณะนั้น โดยเปนการประดับร%างกาย
ด,วยดินสี ร%วมกับเครื่องประดับที่เกิดจากการนําเมล็ดพืช ดอกไม, ใบไม, ไม, เขี้ยวสัตว และเปลือกหอย
มาร,อยประกอบกันเปนเครื่องประดับ (ทวีศักดิ์ มูลสวัส ดิ์, 2556: 1) จนกระทั่งถึงสมัยปฏิวั ติ
อุตสาหกรรม โลกมี เทคโนโลยี สร,างความเจริ ญก,าวหน,า ส% งผลให, เกิ ดการผลิ ตเครื่องประดับ แบบ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เครื่องประดับเหล%านี้มีรูปลักษณที่หรูหรา ผลิตจากอัญมณีและโลหะมีค%า
เรียกว%าเปนรูปแบบการผลิตที่เกี่ยวข,องกับมูลค%าทางเศรษฐกิจ จนทําให,เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการให,
ความสําคัญต%อมูลค%าของตัววัสดุเหล%านั้น แนวคิดดังกล%าวอาจนับได,ว%าเปนการสร,างกรอบความคิด
ทางสังคม โดยถูกมนุษยบางกลุ%มเปนผู,กําหนดและสร,างขึ้นเพื่อตอบสนองระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย
แนวคิดการให,ความสําคัญต%อมูลค%าของตัววัสดุนี้เมื่อย,อนกลับไปเชื่อมโยงกับการประดับ
ร%างกายของมนุษยในอดีตจะพบว%า ดินสี เมล็ดพืช เปลือกหอย หรือดอกไม, ใบไม,เหล%านั้นไม%ได,สื่อสาร
ถึงการเปนสิ่งมีค%ากับมนุษยในป(จจุบันเลยแม,แต%น,อย แต%ทว%าในอีกแง%มุมหนึ่งหากมองตามความเปน
จริงแล,ว ทั้งดิน อัญมณี และโลหะ ล,วนมาจากแหล%งกําเนิดเดียวกัน ก็น%าจะมีค%าทัดเทียมกันมิใช%หรือ
และไม%ว%าจะเปนเครื่องประดับ ดิน หรือมนุษย สุดท,ายแล,วสิ่งต%าง ๆ เหล%านี้ต,องมีการผันแปรเสื่อม
1
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สลายกลับคืนสู%ธรรมชาติ อันเปนสัจธรรมความจริงของโลกตามลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติ
เกี่ยวกับการสลายตัวและผุพัง (Weathering) ซึ่งหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ
และเคมีที่ทําให,อนินทรียวัตถุ และอินทรียวัตถุแตกตัวออกเปนชิ้นเล็กลงและเปลี่ยนแปลงลักษณะไป
จากเดิมโดยอิทธิพลของป(จจัยต%าง ๆ ได,แก% สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ
(ราตรี ภารา, 2540: 44)
จากข,อมูลดังกล%าวข,างต,นข,าพเจ,าจึงต,องการออกแบบและสร,างเครื่องประดับร%วมสมัยที่
เปนสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วมในชิ้นงานผ%านสภาวะการผันแปรของดิน โดยมุ%งให,เห็น
แล,วเกิดการคิด เกิดการตั้งคําถาม สร,างแง%คิดกับผู,สวมใส%และผู,ชม สะท,อนให,เห็นถึงการยึดติดการให,
ความสําคัญต%อมูลค%าของวัสดุ ที่กลายเปนกรอบความคิดทางสังคมว%าเครื่องประดับต,องทําจากอัญมณี
และโลหะมีค%า แต%ทว%าสุดท,ายแล,วสิ่งต%าง ๆ เหล%านี้ต,องมีการผันแปร เสื่อมสลายกลับคืนสู%ธรรมชาติ
งานออกแบบชุดนี้อาจเปนการสร,างมิติใหม%ให,เครื่องประดับ ที่จะให,ฉุกคิดถึงเนื้อหาและมูลค%าของวัสดุ
ทางเครื่องประดับที่สังคมตีกรอบไว,
2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร,างสรรคเครื่องประดับร%วมสมัยที่เปนสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วม
ในชิ้นงานผ%านสภาวะการผันแปรของดิน ที่สะท,อนให,เห็นถึงการยึดติด การให,ความสําคัญต%อมูลค%า
ของวัสดุที่พบในสังคมสมัยใหม%นั้น ซึ่งสุดท,ายแล,ววัสดุเหล%านั้นต,องมีการผันแปรเสื่อมสลายกลับคืนสู%
ธรรมชาติ อันเปนสัจธรรมความจริงของโลก
2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับดิน และสภาวะการผันแปรของดินในรูปแบบต%าง ๆ ที่สื่อ
ความถึงการเสื่อมสลาย
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ศึ กษาข, อมู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งประดั บ และความสั มพั น ธระหว% างเครื่ องประดั บ กั บ
มนุษย โดยเน,นเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม%ถึงยุคปลายสมัยใหม% และการบริโภคเครื่องประดับของ
มนุษยในป(จจุบัน
3.2 ศึกษาข,อมูลเกี่ยวกับดิน ความสัมพันธระหว%างดิน และสภาวะการผันแปรของดิน
ในรูปแบบต%าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกลไกสลายตัวและผุพัง โดยใช,กระบวนการทางงานเครื่องเคลือบดินเผา
ในการแสดงผล
3.3 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของดินที่แสดงสภาวะของการผันแปรในรูปแบบและ
วิธี การต% าง ๆ เพื่อค, น หารูป แบบและวิ ธี การที่ ส ามารถนํ าไปใช,ในการออกแบบสร, างสรรคผลงาน
เครื่องประดับร%วมสมัยได,

3
3.4 ออกแบบและสร,างเครื่องประดับร%วมสมัยที่เปนสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วน
ร%วมในชิ้นงานหรือสามารถร%วมสร,างชิ้นงานที่แสดงสภาวะการผันแปรของดินได,
4. วิธีการการวิจัย
4.1 ศึ กษาข, อมู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งประดั บ และความสั มพั น ธระหว% างเครื่ องประดั บ กั บ
มนุ ษย เน,น ศึ กษาเครื่ องประดั บในช%ว งทศวรรษที่ 1950-1980 ซึ่ งเปนช% ว งเวลาที่ อุตสาหกรรม
เครื่องประดับเจริญสูงสุด และศึกษาวิถีการบริโภคเครื่องประดับของมนุษยในป(จจุบัน โดยใช,การ
รวบรวมข,อมูลแบบปฐมภูมิด,วยวิธีการสัมภาษณและทุติยภูมิจากข,อมูลหนังสือและตําราวิชาการ
4.2 ศึกษาข,อมูลเกี่ยวกับดิน ความสัมพันธระหว%างดิน และสภาวะการผันแปรของดินใน
รูปแบบต%าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกลไกสลายตัวและผุพัง โดยใช,กระบวนการทางงานเครื่องเคลือบดินเผา
ในการแสดงผล โดยรวบรวมข,อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิแล,วนํามาวิเคราะหและทําการทดลอง
4.3 ศึกษาลักษณะของดินที่มีสภาวะของการผันแปรในรูปแบบและวิธีการต%าง ๆ ด,วย
วิธีการทําการทดลองเปนชิ้น ส%วนขนาดเล็ กเพื่อค,นหารูป แบบและวิธีการที่สามารถนํ าไปใช,ในการ
ออกแบบสร,างสรรคผลงานเครื่องประดับร%วมสมัยได,
4.4 กําหนดแนวทางการออกแบบ พัฒนาข,อมูลให,เปนทัศนธาตุเชิงศิลปะ เขียนแบบร%าง
2 มิติ (Sketch) ทดลองสร,างต,นแบบ 3 มิติ (Model) และพัฒนาแบบ
4.5 สร,างสรรคชุดเครื่องประดับร%วมสมัยที่เปนสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วม
ในชิ้นงานผ%านสภาวะการผันแปรของดิน ที่สะท,อนให,เห็นถึงการยึดติด การให,ความสําคัญต%อมูลค%า
ของวัสดุที่พบในสังคมสมัยใหม%นั้น ซึ่งสุดท,ายแล,ววัสดุเหล%านั้นต,องมีการผันแปรเสื่อมสลายกลับคืนสู%
ธรรมชาติ อันเปนสัจธรรมความจริงของโลก
4.6 สรุปผลการวิจัย
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5. แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา ลําดับขั้นตอนของการดําเนินงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

แผนการดําเนินงาน
เสนอหัวข,อวิทยานิพนธ
ศึกษาข,อมูล ทดลองวัสดุ เบื้องต,น
หาข,อมูลเชิงลึกและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับข,อมูลที่ศึกษา
วิเคราะหข,อมูลและสรุปเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
ศึกษาทดลองวัสดุ และสรุปผลการทดลองเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบ
เขียนแบบร%าง 2 มิติ พัฒนาแบบร%าง 2 มิติ ทดลองสร,างชิ้นงาน 3 มิติ
สร,างสรรคผลงานเครื่องประดับ พร,อมทั้งจัดทํารูปเล%ม
นําเสนอโครงการวิจัยและจัดส%งรูปเล%ม

6. งบประมาณที่ใช1
6.1 ค%าวัสดุอุปกรณในการทําแบบร%างและทดลอง
6.2 ค%าวัสดุอุปกรณในการทําชิ้นงานจริง
6.3 ค%าทํางานเอกสาร
6.4 ค%าใช,จ%ายเบ็ดเตล็ด

ระยะเวลา
1 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58 - 31 ม.ค. 58
1 ก.พ. 58 - 28 ก.พ. 58
1 มี.ค. 58 - 30 เม.ย. 58
1 พ.ค. 58 - 31 ต.ค. 58
1 พ.ย. 58 - 20 ธ.ค. 58

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
รวมทั้งสิ้น

15,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
60,000 บาท

7. ผลที่คาดว3าจะได1รับ
ได,เครื่องประดับร%วมสมัยที่เปนสื่อกลางให,ผู,สวมใส%และผู,ชมได,มีส%วนร%วมในชิ้นงานผ%าน
สภาวะการผันแปรของดิน โดยมุ%งให,เห็นแล,วเกิดการคิด เกิดการตั้งคําถาม เปนการให,แง%คิดกับผู,สวม
ใส%และผู,ชม สะท,อนให,เห็นถึงการยึดติดการให,ความสําคัญต%อมูลค%าของวัสดุ การสร,างกรอบความคิด
ทางสังคมเกี่ยวกับมูลค%าทางวัสดุของเครื่องประดับ ซึ่งสุดท,ายแล,วสิ่งต%าง ๆ เหล%านี้ต,องมีการผันแปร
เสื่อมสลายกลับคืนสู%ธรรมชาติ งานออกแบบชุดนี้เปนการสร,างมิติใหม%ให,เครื่องประดับ ที่จะให,ฉุก
คิดถึงเนื้อหาและมูลค%าของวัสดุทางเครื่องประดับที่สังคมตีกรอบไว,

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
การศึกษาโครงการเครื่องประดับสัจธรรมรวมสมัย : สภาวะการผันแปรของดินนี้ ผู&วิจัย
ได&รวบรวมข&อมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข&องจากหนังสือ เอกสาร รายงานวิจัย และการสัมภาษณ, โดย
นําเสนอตามลําดับดังนี้
1. ความรู&ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับ
1.1 ประวัติความเป1นมาของเครื่องประดับ และความสัมพันธ,ระหวางเครื่องประดับ
กับมนุษย,
1.2 ประวัติและพัฒนาการของเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม (Mid modern)
ถึงยุคปลายสมัยใหม (Late modern)
1.3 ตัวอยางงานเครื่องประดับแบรนด,ตาง ๆ ในชวงทศวรรษปH 1950 – 1980
2. เครื่องประดับในปMจจุบัน
2.1 การบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน
2.2 การสวมใสเครื่องประดับในปMจจุบัน
2.3 ตัวอยางงานเครื่องประดับรวมสมัยที่มีแนวคิดจากเครื่องประดับแบบประเพณีนิยม
3. ความรู&ทั่วไปเกี่ยวกับดิน
3.1 ความสัมพันธ,ระหวางดิน เครื่องประดับ และมนุษย,
3.2 กําเนิดดิน
3.3 สภาวะการผันแปรของดิน
3.4 เทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับ
1.1 ประวัติความเป!นมาของเครื่องประดับ และความสัมพันธ&ระหว(างเครื่องประดับ
กับมนุษย&
ประวั ติ ศ าสตร, ข องเครื่ อ งประดั บ เริ่ ม ต& น ขึ้ น มานานหลายพั น ปH จากการขุ ด พบ
เครื่องประดับ สร&อยคอ และกําไลที่ทําจากเปลือกหอยหรือกระดูกสัตว,ภายในหลุมศพของมนุษย,ผู&ชาย
และหญิงมากมาย ซึ่งนักมานุษยวิทยาด&านวัฒนธรรม (Cultural Anthropologists) สันนิษฐานวา
การใช&เครื่องประดับของมนุษย,โบราณคือวิธีการเริ่มแรกที่มนุษย,ใช&แสดงออกทางด&านสังคม เป1นการ
5
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สร&างความสัมพันธ,ระหวางตัวเอง ชุมชนกับสิ่งแวดล&อมอยางมีสุนทรียภาพ เครื่องประดับที่ติดกับ
โครงกระดู กของคนตายนั้ น สื่ อ สารให& เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และที่ ม าเพื่ อ การสั ก การะอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
เครื่องประดับในชวงเวลาดังกลาวสร&างสรรค,ขึ้นเพื่อระบุถึงสถานภาพของบุคคล ตําแหนงทางสังคม
(เครื่องประดับมักถูกฝMงลงไปพร&อมกับรางเจ&าของเมื่อเสียชีวิตลง) สามารถสะท&อนวิถีชีวิตในการดํารง
อยูรวมกับธรรมชาติ (สุภาวี ศิรินคราภรณ,, 2553: 40)

ภาพที่ 1 โครงกระดูกเจ&าแมโคกพนมดีพร&อมเครื่องประดับ ขุดพบที่บ&านโคกพนมดี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ที่มา: สุจิตต, วงษ,เทศ, ผูหญิงอุษาคเนย& เป!นหัวหนาเผ(าพันธุ& มีผูชายเป!นบริวาร, เข&าถึงเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2554, เข&าถึงได&จาก http://www.sujitwongthes.com/2011/07/weekly22072554/
การสวมใสเครื่ องประดั บ ของมนุ ษย, นั้ น มี มาตั้ งแตอดี ต โดยการพั ฒ นาออกแบบ
เครื่องประดับที่มีเอกลักษณ,ของตนเองแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับเวลา สภาพแวดล&อม ประเพณี
และสังคม สมัยในอดีตมนุษย,เลือกใช&วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมตอสภาพแวดล&อมและบริบทของ
ความงามที่มีพื้นฐานอยูกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ณ ขณะนั้น โดยเป1นการประดับรางกาย
ด&วยดินสี รวมกับเครื่องประดับที่เกิดจากการนําเมล็ดพืช ดอกไม& ใบไม& ไม& เขี้ยวสัตว, และเปลือกหอย
มาร&อยประกอบกันเป1นเครื่องประดับ (ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, 2556: 1)
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ภาพที่ 2 การประดับตกแตงรางกายของมนุษย,ด&วยดินสีรวมกับเครื่องประดับที่ทําจากธรรมชาติ
ที่มา: Inspiration Green, Tribes of the Omo valley, accessed November 15, 2014,
available from http://www.inspirationgreen.com/tribes-of-the-omo-valley.html
เครื่องประดับนั้นได&มีการพัฒนารูปแบบที่เป1นผลมาจากบริบทและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางตอเนื่อง ทําให&เครื่องประดับเป1นวัตถุที่สะท&อนให&เห็นถึงสภาพสังคมในยุคตาง ๆ ได&
เป1นอยางดี ดังเชนในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม โลกมีเทคโนโลยีสร&างความเจริญก&าวหน&า สงผลให&เกิด
การผลิตเครื่องประดับแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย, เครื่องประดับเหลานี้มีรูปลักษณ,ที่หรูหรา ผลิต
จากอัญมณีและโลหะมีคา เรียกวาเป1นรูปแบบการผลิตที่เกี่ยวข&องกับมูลคาทางเศรษฐกิจ จนทําให&เกิด
แนวคิดเกี่ยวกับการให&ความสําคัญตอมูลคาของตัววัสดุเหลานั้น ลักษณะเครื่องประดับและแนวคิด
ดังกลาวอาจนับได&วาเป1นการสร&างกรอบและจํากัดความคิดทางสังคม โดยถูกมนุษย,บางกลุมเป1นผู&
กําหนดและสร&างขึ้นเพื่อตอบสนองระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย, ซึ่งสงผลมาถึงปMจจุบัน โดย
ผู&วิจัยจะกลาวรายละเอียดของประวัติและรูปแบบของเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม (Mid modern)
ถึงยุคปลายสมัยใหม (Late modern) ซึ่งเป1นชวงเวลาที่อุตสาหกรรมมีความเจริญสูงสุดในข&อตอไป
สรุป
ประวัติความเป1นมาของเครื่องประดับ และความสัมพันธ,ระหวางเครื่องประดับกับ
มนุษย, กลาวโดยสรุปได&วา แรกเริ่มมนุษย,ประดับตกแตงรางกายด&วยดินสี รวมกับเครื่องประดับที่ผลิต
จากวัสดุธรรมชาติใกล&ตัว เชน ดอกไม& ใบไม& เปลือกหอย ฯลฯ ซึ่งเป1นวัสดุที่ไมมีมูลคา จนกระทั่งเริ่มมี
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างอุ ต สาหกรรมมี ก ารใช& อั ญ มณี และโลหะ ซึ่ ง เป1 น วั ส ดุ ที่ มี ค า ดั ง นั้ น
เครื่องประดับจึงมีการพัฒนารูปแบบจากบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให&เครื่องประดับ
เป1นวัตถุที่สะท&อนให&เห็นถึงสภาพสังคมในยุคตาง ๆ ได&เป1นอยางดี โดยความสัมพันธ, บทบาทและ
หน&าที่ ของเครื่ องประดั บกับ มนุษย,ตั้งแตอดีตจนถึงปM จจุบันมีห ลากหลายด&าน อาทิ ด&านการแสดง
สถานภาพของผู&สวมใส ด&านความเชื่อและพิธีกรรม ด&านความงาม และด&านมูลคาทางเศรษฐกิจ
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1.2 ประวัติและพัฒนาการของเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม( (Mid modern) ถึง
ยุคปลายสมัยใหม( (Late modern) ราวปH ค.ศ. 1910 ถึง ปH ค.ศ. 1980
ในงานเครื่องประดับนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 บทบาทของมนุษย,เริ่มเปลี่ยนแปลง
ผู&ที่ออนแอไมสามารถอยูรอดได& จึงเป1นชวงที่ผู&หญิงเริ่มมีบทบาทเป1นผู&นํารับผิดชอบครอบครัวแทน
ผู&ชาย ผู&หญิงในยุคนี้ต&องสร&างภาพลักษณ,ให&ตนเองดูแข็งแกรงขึ้น เชน การเริ่มเปลี่ยนแปลงการแตง
กายจากสวมใสกระโปรงมาเป1 น สวมใสกางเกง ไปจนถึ ง การสู บ บุ ห รี่ แ ละขั บ รถแบบผู& ช าย
เครื่องประดับจึงได&มีการพัฒนาเกิดเป1น Unisex ขึ้น สังเกตได&จากเดิมที่เครื่องประดับมีการใช&เส&นโค&ง
แบบอาร,ตนูโว (Art nouveau) ได&เปลี่ยนมาใช&เส&นตรงที่มีความเฉียบคมแบบอาร,ตเดคโค (Art deco)
ซึ่งได&แก รูปทรงทางเรขาคณิตที่เรียบงายตรงไปตรงมา เน&นหลักการจัดองค,ประกอบศิลปsที่มีรูปทรง
สี่เหลี่ยมเข&ามาแทนที่งานที่มีรายละเอียด มีการเจียระไนรูปแบบตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยแบบที่
นิยมคือการเจียระไนแบบบาร,เกต (Baguette cut) และแบบเหลี่ยมเกสรหรือเหลี่ยมเพชร (Brilliant
cut) มีการฝMงหุ&มเรียงเพชรเป1นแถวอยางเป1นระเบียบ แมนยํา ให&ความรู&สึกถึงความแข็งแรงหนักแนน
ภายในรูปทรงเรขาคณิตที่ขัดแย&งกับความเป1นมนุษย, เป1นการสะท&อนให&เห็นถึงสภาพสังคมในยุคนี้ที่มี
ภาวะความตึงเครียดของสงคราม สื่อให&เห็นถึงความต&องการจัดความเป1นระเบียบ ความเทาเทียมกัน
ในสังคม ความทันสมัย ความก&าวหน&าอยางไมหยุดยั้งทางเทคโนโลยีที่มนุษย,สามารถเอาชนะได& และ
วิถีชีวิตของผู&หญิงยุคสมัยใหมที่มีความแข็งแกรง โดยวัสดุที่ใช&จะมี 2 กลุม คือ กลุมอัญมณีแท& และ
กลุมพลอยเนื้อออนซึ่งมีการใช&มากกวา ให&สีที่สวยกวา และมีราคาที่ถูกกวา ซึ่งเครื่องประดับในยุคนี้
ชวงแรกเน&นโทนสีขาว โดยทําจากเพชรและทองขาว (Platinum) ชวงปลายของยุคกลางสมัยใหม
งานเครื่องประดับเทียม (Costume jewelry) เริ่มเติบโต มีการใช&วัสดุเทียมแทนที่วัสดุชั้นสูง เชนมี
การหลอเป1นนิเกิล ไมได&ใช&ทองคําแท& เพื่อเป1นการรองรับการบริโภคของชนชั้นกลางถึงระดับลางที่
อยากมีเครื่องประดับรูปแบบแบบชนชั้นสูง ตัวอยางงานเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ,ที่ชัดเจนของยุคนี้
ได&แก เครื่องประดับของคาร,เทีย (Cartier) และ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, (Van Cleff & Arpels)
ในชวงปH ค.ศ. 1939 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สงผลกระทบเป1นวงกว&างโดยรอบทั่ว
โลกกระทบถึ ง ทวี ป เอเชี ย ที่ เ ป1 น ฐานในการผลิ ตด& ว ย งานเครื่ อ งประดั บ สวนใหญในทวี ป ยุ โ รปจึ ง
หยุดชะงักลง รูปแบบของงานเครื่องประดับในชวงนั้นจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตเป1นการลด
รูปแบบลงจากเดิมเพื่อให&ผลิตงาย และราคาถูกลง ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1950 วัสดุประเภทหิน
ราคาไมสูงมาก เชน อะความารีน (Aquamarin) ซิตริน (Citrin) และอะเมธิสต, (Amethyst) เป1นที่
นิยม เนื่องจากใช&ได&เป1นจํานวนมาก ๆ เพื่อทําให&งานดูหรูหราขึ้นได& พื้นผิวสีทองถูกขัดจนมัน หรือเพิ่ม
ผิวสัมผัสด&วยลายเกลียวเชือก วัสดุทองขาว เริ่มมีให&ใช&อีกครั้งและมีวัสดุแพลลาเดียม (Palladium) ซึ่ง
เป1นโลหะชนิดใหมเกิดขึ้น เครื่องประดับตางหูมีขนาดใหญเพื่อให&รับกับเสื้อคอต่ํา และมีเครื่องประดับ
สร&อยคอแบบที่ดูคล&ายผ&ากันเปz{อนเด็กเกิดขึ้นในชวงนี้ เครื่องประดับตางหูหนีบยังเป1นแบบที่ได&รับ
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ความนิ ย ม แตเริ่ มมี พู หรื อพวงหิ น ห& อยลงมา สวนที่ ห& อยลงมานี้ ถอดได& และใช&ใสเมื่ อต& องไปงาน
กลางคืน (สุภาวี ศิรินคราภรณ,, 2557ก: 120-121)
งานเครื่องประดับเริ่มเข&าสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในชวงปH ค.ศ. 1960 ร&านเกาแกที่
มีชื่อเสียงระดับนานาชาติยังคงผลิตงานที่ทําจากวัสดุมีคา โดยใช&รูปแบบที่พัฒนาตอมาจากทศวรรษ
กอนหน&าที่ผานมา โดยคอย ๆ เปลี่ยนรูปแบบงานจากหรูหราฟู|ฟ|าแบบเดิมมาเป1นงานที่เรียบงายมาก
ขึ้น และกลายเป1 นพื้ นฐานแนวคิดของงานเครื่ องประดับ ยุคทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ซึ่ ง
อุตสาหกรรมเครื่องประดับมีความเจริญสูง
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1970 ถึงต&นทศวรรษที่ 1980 งานเครื่องประดับมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน โดยเริ่มลดการใช&วัสดุที่มีคาลง มีการใช&วัสดุใหม ๆ ที่หลากหลายและมีราคา
ถูกทดแทนวัสดุที่มีมูลคาสูง แนวคิดพื้นฐานของเครื่องประดับในยุคนี้นั้นเป1นการแสดงออกถึงความ
เทาเทียมกันของวัสดุที่มีมูลคาและไมมีมูลคา จึงได&เกิดการทดลองนําวัสดุชนิดตาง ๆ มาใช&ในการผลิต
เครื่องประดับมากขึ้น
1.3 ตัวอย(างงานเครื่องประดับแบรนด&ต(าง ๆ ในช(วงทศวรรษที่ 1950 – 1980
ในหัวข&อนี้จะทําการศึกษาตัวอยางแบรนด,เครื่องประดับจํานวน 4 แบรนด,ที่สําคัญ
ชั้นนําของโลกที่เป1นที่นิยมคือ แบรนด,แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, แบรนด,คาร,เทียร, แบรนด,บูลการี่
(Bvlgary) และแบรนด,ดิออร, (Dior) โดยเน&นศึกษาเครื่องประดับที่เป1นเอกลักษณ,ของแบรนด,นั้น ๆ
ในชวงทศวรรษที่ 1950 – 1980 ดังตอไปนี้
1.3.1 แบรนด& แวน คลิฟ แอนด& อาร&เพิลส&
ทศวรรษที่ 1950

ภาพที่ 3 สร&อยคอและชุดเครื่องประดับ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1957
ที่มา: Sarah D, Coffin, Set in style the jewelry of Van Cleef & Arpels (London:
Thames & Hudson,2011), 189
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ผลงานเครื่ อ งประดั บ ชุ ด นี้ ผ ลิ ต ในปH ค.ศ. 1957 ในชุ ด ประกอบไปด& ว ยสร& อยคอ
แหวนและตางหู รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบโช•กเกอร, (Choker) ตัวสร&อยทําจากทองลายเกลียว
เชือกวางสลับกับโทปาซสีเหลือง (Yellow Topaz) ขนาดเล็กเจียระไนแบบบาร,เกตฝMงแบบหนามเตย
และประดับด&วยจี้โทปาซสีเหลืองเจียระไนแบบบาร,เกตและเพชร องค,ประกอบศิลปsของสร&อยคอมี
ลักษณะแผเป1นรัศมี มีความสมมาตร ใช&การซ้ํากันของอัญมณี โดยมีจี้ขนาดใหญที่สุดอยูตรงกลางและ
ไลเรียงขนาดที่เล็กลงออกไปตามลําดับ อีกด&านละ 4 ชิ้น โดยมีแหวนและตางหูเข&าชุดกัน
ทศวรรษที่ 1960

ภาพที่ 4 ชุดเครื่องประดับ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1967
ที่มา: 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 จัดเรียงโดยไลขนาดใหญที่สุดอยูตรงกลางไลลําดับไปจนถึงขนาดเล็ก
และวางสลับกับเพชรทรงกลมฝMงหุ&มด&วยทองที่มีลักษณะคล&ายใบไม& ตัวจี้นั้นมีจํานวน 5 ชิ้นเป1น
เทอร,คอยซ,ทรงวงรีเจียระไนแบบหลังเบี้ยล&อมรอบด&วยเพชรและมีตุ&มเพชรห&อย จัดเรียงโดยไลขนาด
ใหญที่ สุ ด อยู ตรงกลางไลลํ า ดั บ ไปจนถึ งขนาดเล็ ก เชนเดี ย วกั น องค, ป ระกอบศิ ล ปs ของสร& อยคอมี
ลักษณะแผเป1นรัศมี มีความสมมาตร ใช&การซ้ํากันของอัญมณี โดยมีแหวนและตางหูเข&าชุดกัน ซึ่ง
ตางหูนั้นตัวฐานเป1นเทอร,คอยซ,ทรงวงรีขนาดเล็กล&อมรอบด&วยเพชร และมีตุ&มห&อยลักษณะเดียวกันแต
มีขนาดที่ใหญกวาเล็กน&อย
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ทศวรรษที่ 1970

ภาพที่ 5 ชุดเครื่องประดับ แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1970
ที่มา: 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-collarpendant-necklace-Van-Cleef-Arpels-Paris-1970-the-necklace-converting-two-braceletsthe-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 จัดเรียงโดยวางสลับขนาดใหญกับขนาดเล็ก ตัวจี้นั้นมีจํานวน 1 ชิ้น
เป1นรูปคล&ายดอกไม&สี่กลีบในรูปทรงสี่เหลี่ยมข&าวหลามตัด โดยมีทับทิมทรงวงรีเม็ดใหญเป1นประธาน
มีการฝMงทั้งแบบแถวหุ&มและหนามเตย องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร ใช&การซ้ํากันของอัญมณี
โดยมีแหวนและตางหูเข&าชุดกัน ซึ่งแหวนนั้นเป1นทับทิมทรงกลม สวนตางหูนั้นเป1นแบบหวง ประดับ
ด&วยทับทิมแถวล&อมเพชร ความพิเศษของเครื่องประดับชุดนี้คือตัวสร&อยและตัวจี้นั้นสามารถถอดแยก
ออกจากกันได& โดยเมื่อแยกออกจากกันแล&วตัวสร&อยคอสามารถใช&เป1นสร&อยข&อมือได& สวนตัวจี้นั้น
สามารถใช&เป1นเข็มกลัดได&
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ทศวรรษที่ 1980

ภาพที่ 6 สร&อยคอมุก แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส,, 1980
ที่มา: 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&วยหวงทองคําลายเกลียวเชือก
4 หวงเกี่ยวเข&าด&วยกัน มีการตกแตงด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงหุ&มแถว องค,ประกอบศิลปs
มีความสมมาตร และใช&การซ้ํากัน โดยมีจุดเดนอยูบริเวณกึ่งกลาง
1.3.2 แบรนด& คาร&เทียร&
ทศวรรษที่ 1950

ภาพที่ 7 สร&อยคอเทอร,คอยซ,และเพชร แบรนด,คาร,เทียร,, 1950
ที่มา: 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
จั ดเรี ย งโดยไลขนาดใหญที่ สุ ดอยู ตรงกลางไลลํ าดั บไปจนถึ งขนาดเล็ ก และประดั บ สลั บ กั บ เพชร
เจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงแถวบนทองรูปใบไม& องค,ประกอบศิ ลปsมีลักษณะแผเป1นรัศมีมีความ
สมมาตร และใช&การซ้ํากันของอัญมณี
ทศวรรษที่ 1960

ภาพที่ 8 สร&อยคอมุก แบรนด,คาร,เทียร,, 1960
ที่มา: 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&อยคอทั้ง 2 ชิ้นนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1960 รูปแบบของสร&อยคอภาพด&านซ&าย
นั้นเป1นแบบโอเปรา (Opera) ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมขนาดเดียวกันร&อยเป1นเส&น 3 เส&น ประดับ
ด&วยเข็มกลัดมุกเรียงเป1นทรงคล&ายดอกไม& และมีเกสรเป1นเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร สวนภาพ
ด&านขวานั้นรูปแบบของสร&อยคอเป1นแบบรู•ป (Rope) ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมเรียงไลขนาดร&อย
เป1นเส&น 3 เส&น ประดับด&วยเข็มกลัดไพลินฝMงแบบหนามเตยล&อมด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร
องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร และใช&การซ้ํากัน โดยนิยมกลัดเข็มกลัดไว&ที่เสื้อบริเวณอกด&านซ&าย
หรือขวาด&านใดด&านหนึ่งตามความเหมาะสม
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ทศวรรษที่ 1970

ภาพที่ 9 สร&อยคอ แบรนด,คาร,เทียร,, 1970
ที่มา: Sothebys, Emerald ruby and diamond brooch/pandant, accessed January 30,
2015, available from http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/magnificentjewels-ge08 05/lot.111.html
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตในปH ค.ศ. 1970 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ
โช• กเกอร, ตั ว สร& อยทํ าจากทอง เรี ย งเป1 นเส&น ด& วยมรกต ทั บทิ ม เจีย ระไนแบบหลั งเบี้ ย และเพชร
เจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร อัญมณีทั้ง 3 ชนิดมีขนาดเทา ๆ กันวางสลับกัน ประดับด&วยจี้ขนาดใหญ
จํานวน 1 ชิ้น เป1นรูปคล&ายทรงสี่เหลี่ยมข&าวหลามตัด โดยมีมรกตทรงวงรีเม็ดใหญเจียระไนแบบหลัง
เบี้ยฝMงแบบหนามเตยเป1นประธาน ประดับด&วยมรกต ทับทิม และเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร
ฝMงแบบหุ&ม องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร ใช&การซ้ํากันของอัญมณี ความพิเศษของเครื่องประดับ
ชุดนี้คือตัวสร&อยและตัวจี้นั้นสามารถถอดแยกออกจากกันได& โดยเมื่อแยกออกจากกันแล&วตัวจี้นั้น
สามารถใช&เป1นเข็มกลัดได&
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ทศวรรษที่ 1980

ภาพที่ 10 สร&อยคอ แบรนด,คาร,เทียร,, 1980
ที่มา: 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&อยคอนั้นเป1นแบบคอลลา
(Collar) ตัวสร&อยทําจากทองรูปโซแบบเปHย จบปลายด&วยหวงเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงแถว
จิกไขปลา ประดับด&วยจี้บุษราคัม (Yellow Sapphire) รูปทรงไขฝMงหุ&ม ล&อมรอบด&วยเพชรฝMงแถวจิก
ไขปลา องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร
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1.3.3 แบรนด&บูลการี่
ทศวรรษที่ 1950

ภาพที่ 11 อลิสซาเบธ เทเลอร, และชุดเครื่องประดับ แบรนด,บูลการี่, 1950s
ที่มา: Cindy Kerberova, Elizabeth Talor wearing Bvlgari jewelry, accessed February 5,
2012, available from http://ona.idnes.cz/diamanty-tiffany-elizabeth-taylor-audreyhepburn-fvi-/modni-trendy.aspx?c=A120930_144204_styl_sck
ผลงานเครื่ อ งประดั บ ชุ ด นี้ ผ ลิ ต ในชวงทศวรรษที่ 1950 ในชุ ด ประกอบไปด& ว ย
สร&อยคอ ตางหู สร&อยข&อมือ และแหวน รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบโช•กเกอร, ตัวสร&อยทําจาก
ทองขาวประดับด&วยมรกตเจียระไนแบบเหลี่ยมมรกต (Emerald cut) จํานวน 16 เม็ด และล&อมรอบ
ด&วยเพชร จัดเรียงโดยวางขนาดใหญอยูที่จุดศูนย,กลางและไลขนาดออกไปจนถึงขนาดเล็ก วางสลับ
ด&วยเพชรรูปกลีบดอกไม&และหยดน้ํา ตัวจี้นั้นมีจํานวน 1 ชิ้นเป1นรูปทรงคล&ายดอกไม& ทําจากมรกต
เจียระไนแบบเหลี่ยมมรกต โดยมีเพชรทรงมาคีย, (Marquise) ล&อมรอบ ฝMงอัญมณีแบบหนามเตย
องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร ใช&การซ้ํากันของอัญมณี มีจุดเจนอยูที่จี้ห&อย โดยมีตางหู สร&อย
ข&อมือและแหวนเข&าชุดกัน ซึ่งตางหูนั้นตัวฐานเป1นเพชรทรงมาคีย, จัดวางเป1นรูปดอกไม& 3 กลีบ ตัวตุ&ม
ห&อยเป1นมรกตรูปหยดน้ําเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร ล&อมรอบด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร
ความพิเศษของเครื่องประดับชุดนี้คือตัวสร&อยและตัวจี้นั้นสามารถถอดแยกออกจากกันได& โดยเมื่อ
แยกออกจากกันแล&วตัวจี้นั้นสามารถใช&เป1นเข็มกลัดได&
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ทศวรรษที่ 1960

ภาพที่ 12 สร&อยคอ แบรนด,บูลการี่, 1960s
ที่มา: 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&อยคอชิ้นนี้ผลิตในชวงทศวรรษที่ 1960 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ
ผ& ากั น เปz{ อ นเด็ ก ตั ว สร& อยทํ า จากทองขาวประดั บ ด& ว ยเทอร, ค อยซ, ทรงวงรี เจี ย ระไนแบบหลั ง เบี้ ย
จั ดเรี ย งโดยไลขนาดใหญที่ สุ ดอยู ตรงกลางไลลํ าดั บไปจนถึ งขนาดเล็ ก และประดั บ สลั บ กั บ เพชร
เจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร ฝMงแบบหนามเตย องค,ประกอบศิลปsมีลักษณะแผเป1นรัศมี มีความสมมาตร
และใช&การซ้ํากันของอัญมณี
ทศวรรษที่ 1970

ภาพที่ 13 สร&อยคอ แบรนด,บูลการี่, 1970s
ที่มา: Claudia Mata, Four Decades of Jewelry, accessed February 5, 2015, available
from https://www.pinterest.com/pin/391179917609261918/
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ผลงานสร&อยคอชิ้นนี้ผลิตในชวงทศวรรษที่ 1970 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1นแบบ
โอเปรา ตัวสร&อยทําจากทองรูปโซหกเหลี่ยมคล&องตอกันฝMงเพชร วางคั่นสลับด&วยมรกตล&อมทับทิม
และล&อมเพชร ประดับด&วยจี้มรกตขนาดใหญล&อมรอบด&วยเพชร องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร
จุดเดนอยูที่ตัวจี้ขนาดใหญ
ทศวรรษที่ 1980

ภาพที่ 14 ชุดเครื่องประดับ แบรนด,บูลการี่, 1980
ที่มา: 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
ปริ๊ น เซส (Princes) ตั ว สร& อยทํ าจากทองรู ปโซแบบเคิ ร, บ (Curb) ประดั บ ด& วยมรกตและทั บ ทิ ม
เจียระไนแบบหลังเบี้ยฝMงแบบหุ&ม ขนาบข&างด&วยเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรฝMงแบบหนามเตย
อัญมณีจัดวางอยูในทองรูปทรงวงรี องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร และมีตางหูเข&าชุดกัน
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1.3.4 แบรนด&ดิออร&
ทศวรรษที่ 1950

ภาพที่ 15 เข็มกลัด แบรนด,ดิออร,, 1950s
ที่มา: Metmuseum, Pin, accessed February 5, 2015, available from http://www.met
museum.org/collection/the-collection-online/search/124464
ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัดชิ้นนี้ขึ้นรูปด&วยโลหะสีเงิน ประดับด&วยอัญมณีเทียม
ทรงสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลล&อมรอบด&วยอัญมณีเทียมทรงกลมสีขาว สีเหลือบและสีน้ําตาล เจียระไนแบบ
เหลี่ยมเกสร มีตุ&มทรงหยดน้ําสีน้ําตาล ห&อยจํานวน 3 ตุ&ม ฝMงแบบหนามเตย องค,ประกอบศิลปsมีความ
สมมาตร

ภาพที่ 16 สร&อยคอแบรนด,ดิออร,, 1958
ที่มา: Muller Florence, Costume jewelry for haute couture (London: Thames &
Hudson, 2006), 62.
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ผลงานเครื่ อ งประดั บ ชิ้ น นี้ ผ ลิ ต ในปH ค.ศ. 1958 รู ปแบบของสร& อยคอนั้ นเป1 นแบบ
โช•กเกอร, ตั วสร& อยทํ าจากโลหะสี ทองประดับด& วยแก&วทรงวงรีสี น้ําตาลออนเจียระไนแบบหลังเบี้ ย
จํานวน 9 เม็ ด วางสลั บ กั บคริ ส ตอลสี น้ํ าตาลเข& มทรงมาคี ย, และสี ขาวทรงกลมเจี ย ระไนแบบ
เหลี่ยมเกสร ตัวจี้นั้นเป1นคริสตอลทรงหยดน้ํา มีจํานวน 13 ชิ้น มีขนาดเทากันฝMงแบบหนามเตย
องค,ประกอบศิลปsของสร&อยคอมีลักษณะแผเป1นรัศมี มีความสมมาตร ใช&การซ้ํากันของอัญมณี
ทศวรรษที่ 1960

ภาพที่ 17 ชุดเครื่องประดับ แบรนด,ดิออร,, 1960s
ที่มา: Wayne Virginia, Vintage Christian Dior Demi Parure 1960s, accessed February
5, 2015, available from https://www.etsy.com/listing/86188065/reserved-for-khalenvintage-christian?utm_source=Pinterest&utm_medium=PageTools&utm_campaign=
Share
ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ผลิตชวงทศวรรษที่ 1960 รูปแบบของสร&อยคอนั้นเป1น
แบบโช•กเกอร, ตัวสร&อยทําจากมุกเม็ดกลมขนาดเดียวกันร&อยเป1นเส&น สลับกับเพชรฝMงบนโลหะสีทอง
ตัวจี้เป1นพลอยเทียมสีฟ•าเจียระไนแบบเหลี่ยมมรกตล&อมรอบด&วยพลอยเทียมสีขาวฝMงหุ&มบนโลหะ
สีทอง ตางหูนั้นเป1นแบบหนีบประดับด&วยพลอยเทียมรูปแบบเดียวกันกับจี้ องค,ประกอบศิลปsมีความ
สมมาตร เป1นเส&นตรงและสี่เหลี่ยมเรขาคณิต
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ภาพที่ 18 เข็มกลัด แบรนด,ดิออร,, 1960
ที่มา: Muller Florence, Costume jewelry for haute couture (London: Thames &
Hudson, 2006), 219.
ผลงานเครื่ อ งประดั บ เข็ มกลั ดชิ้ น นี้ ขึ้น รู ป ด& ว ยโลหะสี ท อง ประดั บ ด& ว ยคริ ส ตอล
สีน้ําตาลเจียระไนแบบหลังเบี้ยล&อมรอบด&วยลูกปMดมุกทรงกลม และประดับด&วยคริสตอลสีน้ําตาล
ทรงมาคีย,จัดวางลักษณะคล&ายใบไม&อยูด&านหลังแทรกด&วยลูกปMดมุกทรงหยดน้ํา 6 เม็ด และมีตุ&ม
ลูกปMดมุกห&อย ฝMงแบบหนามเตย องค,ประกอบศิลปsมีความสมดุล
ทศวรรษที่ 1970

ภาพที่ 19 สร&อยคอแบรนด,ดิออร,, 1971
ที่มา: 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&อยทําจากทองรูปโซตาขายจบด&านหลังด&วยโซแบบเคเบิล (Cable) ประดับด&วยจี้หินสีเขียวทรง
วงรีที่มีลักษณะแบน องค,ประกอบศิลปs มีความสมมาตร จุดเดนอยูที่ตัวจี้ขนาดใหญ
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ทศวรรษที่ 1980

ภาพที่ 20 สร&อยคอแบรนด,ดิออร,, 1980s
ที่มา: Vintageseeker, 1980s Grosse for Christian Dior jewellery set, accessed February
5, 2015, available from https://www.pinterest.com/pin/391179917609261648/
ผลงานสร& อยคอชิ้ น นี้ ผ ลิ ตในชวงทศวรรษที่ 1980 รู ป แบบของสร& อยคอนั้ น เป1 น แบบ
โช•กเกอร, ตัวสร&อยทําจากโลหะสีทองฝMงอัญมณีเทียมและโลหะสีดําวางสลับกันเป1นรูปโซแบบเคิร,บ
มีตางหูแบบหนีบทรงสี่เหลี่ยมประดับด&วยอัญมณีเทียมเข&าชุดกัน องค,ประกอบศิลปsมีความสมมาตร
ให&ความรู&สึกแข็งแรงและทันสมัย
สรุป
จากงานเครื่ อ งประดั บ ของแบรนด, แ วน คลิ ฟ แอนด, อาร, เ พิ ล ส, แบรนด, ค าร, เ ที ย ร,
แบรนด,บูลการี่ และแบรนด,ดิออร, ที่ได&ทําการศึกษาในชวงทศวรรษที่ 1950-1980 ข&างต&น สามารถ
สรุปได&วา เครื่องประดับมีทั้งลักษณะที่เป1นชุด และเป1นชิ้น โดยในชุดจะประกอบไปด&วยสร&อยคอ
เข็มกลัด ตางหู และแหวน ในชวงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 จะยังมีรูปแบบที่ดูหรูหรา วัสดุที่ใช&คือ
ทองคําและทองขาว พื้ นผิ วถูกขัดจนมั น หรือเพิ่ มผิว สัมผั สด& วยลายเกลี ยวเชือก อัญมณี ที่ใช& มีทั้ง
กลุมอัญมณีราคาสูงและพลอยเนื้อออน ได&แก เพชร ทับทิม ไพลิน มรกต มุก และเทอร,คอยซ, ตอมา
ในชวงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 มีการลดรูปแบบลงจากเดิมเพื่อให&มีความเรียบงายดูทันสมัย
ผลิตได&งาย และราคาถูกลง มีการใช&วัสดุเทียมแทนที่วัสดุราคาสูง เชน หินสี พลอยเทียม แก&ว และ
คริ ส ตอล ซึ่ งในชวงทศวรรษที่ 1950-1980 นั้ น รู ปทรงของอั ญ มณีมีทั้งวงกลม วงรี สี่ เหลี่ ย ม และ
หยดน้ํา การเจียระไนที่โดดเดนเป1นแบบหลังเบี้ย เหลี่ยมเกสร เหลี่ยมมรกต และบาร,เกต
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วิธีการฝMงอัญมณีเป1นแบบฝMงหุ&ม หนามเตย และจิกไขปลา โดยนิยมนําอัญมณีตาง ๆ ที่มี
สีสันวางไว&ที่ศูนย,กลางแล&วล&อมรอบด&วยเพชรสีขาวขนาดเล็ก การจัดวางนิยมนําอัญมณีขนาดใหญวาง
ไว&ที่ศูนย,กลางแล&ววางเรียงลําดับไลออกไปจนถึงขนาดเล็ก
ในด&านรูปแบบของเครื่องประดับนั้น พบวา รูปแบบของสร&อยคอที่ได&รับความนิยมมาก
ที่สุดเป1นแบบโช•กเกอร, โดยมีทั้งแบบที่แผออกเป1นรัศมีที่มีจี้ห&อยตั้งแต 5 – 13 ชิ้น แบบผ&ากันเปz{อน
เด็กที่มีอัญมณีประดับจํานวนมาก และแบบที่มีจี้ขนาดใหญห&อย 1 ชิ้น ความพิเศษของจี้ขนาดใหญนี้
ในบางครั้งสามารถถอดออกจากสร&อยคอและนํามาใช&เป1นเข็มกลัดได& รูปแบบสร&อยคอที่เป1นแบบ
โอเปรา และแบบรู•ปจะมีลักษณะเป1นสร&อยมุก 3 เส&นขนาดยาวจบด&วยจี้ขนาดใหญ หรือเป1นสร&อยที่มี
ลักษณะเป1นโซห&อยด&วยจี้ขนาดใหญ 1 ชิ้น ลักษณะของตัวโซที่นิยมจะเป1นแบบเคิร,บและโรโล รูปแบบ
ของตางหูนิยมแบบหนีบโดยมีตัวฐานและตุ&มห&อยลงมา โดยมีรูปแบบที่เข&ากันกับสร&อยคอ
รู ป แบบของเข็ ม กลั ด ที่ อ ยู ในชุ ด เดี ย วกั น กั บ สร& อ ยคอนั้ น จะมี รู ป แบบที่ เ ข& า กั น กั บ ตั ว
สร&อยคอ มักเป1นอัญมณีสีสันขนาดใหญฝMงหนามเตยหรือฝMงหุ&มล&อมรอบด&วยเพชร หรือเป1นอัญมณี
ขนาดใหญฝMงหุ&มเดี่ยว ๆ สวนเข็มกลัดที่เป1นชิ้นไมได&เป1นชุดนั้นมักเป1นอัญมณีขนาดใหญอยูตรงกลาง
ล&อมรอบด&วยอัญมณีขนาดเล็กและจะมีตุ&มทรงหยดน้ําห&อยลงมา 1-3 ตุ&ม
รูปแบบของแหวนนั้นเป1นอัญมณีฝMงแบบหนามเตยหรือฝMงหุ&มแล&วขนาบข&างหรือล&อมรอบ
ด&วยเพชร เข&าชุดกันกับสร&อยคอ องค,ประกอบศิลปsมีความสมมาตร
จากการที่ผู&วิจัยวิเคราะห,ลักษณะเครื่องประดับที่ได&ทําการศึกษาในชวงทศวรรษที่ 19501980 โดยเน&นศึกษา 4 แบรนด,ที่สําคัญคือ แบรนด,แวน คลิฟ แอนด, อาร,เพิลส, แบรนด,คาร,เทียร,
แบรนด,บูลการี่ และแบรนด,ดิออร, พบวารูปแบบของเครื่องประดับในแตละแบรนด,มีความสอดคล&องกัน
คือ มีลักษณะเป1นสร&อยคอ ประดับอัญมณีโดยรอบ และมีจี้ห&อยลงตรงกึ่งกลาง หรือแผออกเป1นรัศมี
การฝMงนิยมฝMงแบบหนามเตยด&วยอัญมณีสีล&อมรอบด&วยเพชรสีขาว และจัดวางเรียงเป1นสร&อยโดย
นําอัญมณีขนาดใหญวางไว&ที่ศูนย, กลางแล&ว เรีย งลําดับไลออกไปจนถึ งขนาดเล็ก โดยอาจมี แหวน
เข็มกลัด สร&อยข&อมือ และตางหูเข&าชุดกัน ซึ่งในยุคสมัยตอมาก็ยังคงนิยมลักษณะการออกแบบเชนนี้
จึ งเรี ย กได& ว าเป1 น ลั กษณะรู ป แบบของเครื่ องประดั บ แบบประเพณี นิ ย ม แตทวาก็ ป รากฏลั กษณะ
เอกลักษณ,พิเศษของเครื่องประดับในชวงนี้ คือ ชวงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 จะเป1นการใช&
โครงสร&างโลหะประดับด&วยอัญมณีและเพชร แตในชวงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 จะเป1นการใช&
โลหะที่เป1นรูปแบบของโซรวมกับการประดับด&วยอัญมณีและเพชร
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2. เครื่องประดับในปkจจุบัน
2.1 การบริโภคเครื่องประดับในปkจจุบัน
ในการศึกษาสวนนี้จะทําการสัมภาษณ,บริษัทผู&ผลิตเครื่องประดับอันดับต&น ๆ ของ
ประเทศไทย เพื่ อ ศึ ก ษาข& อมู ล เกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคเครื่ อ งประดั บ ในปM จ จุ บั น โดยเลื อกศึ ก ษาจาก
บริษัทผู&ผลิตเครื่องประดับแบรนด,โกลด,มาสเตอร, (Gold Master) และบริษัทผู&ผลิตเครื่องประดับ
แบรนด,บิวตี้เจมส, (Beauty Gems)
แบรนด&โกลด&มาสเตอร&
คุณวินิตา คงประดิษฐ, ที่ปรึกษาบริษัทโกลด, มาสเตอร, จํากัด (มหาชน) กลาววา
การบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบันนั้นเป1นการสวมใสเพื่อแสดงออกถึงสถานะ โดยพื้นฐานของคนไทย
จะเน&นเรื่องของความมีมูลคาสามารถใช&แลกเปลี่ยนเป1นอยางอื่นได& ปMจจุบันลูกค&านิยมซื้อที่แบรนด,ซึ่ง
เป1นการสวมใสเพื่อแสดงออกถึงความหรูหรา และไลฟsสไตล,ของตนเอง ประเภทของเครื่องประดับที่
นิยมได&แก แหวนและสร&อยข&อมือ ในขณะที่ทางด&านตะวันตกสวมใสเพื่อแสดงออกถึงสถานะ และ
นิยมซื้อเพื่อเก็บสะสมเป1นชุด เป1นของโบราณ หรือเป1นงานศิลปะเข&าชุดสะสมของตนเอง โดยในหนึ่ง
ชุ ด มั ก จะประกอบไปด& ว ย สร& อ ยคอ แหวน เข็ ม กลั ด สร& อ ยข& อ มื อ และตางหู ซึ่ ง ประเภทของ
เครื่องประดับที่นิยมได&แก แหวนและเข็มกลัด แตทั้งนี้การสวมใสประเภทของเครื่องประดับทั้งทาง
ตะวั นออกและตะวั นตกนั้น ขึ้น อยูกั บวาระและโอกาสที่ผู& บริโภคจะนําไปใช& โดยรูปแบบขึ้นอยูกั บ
รสนิยมแตละบุคคล แตรูปแบบที่พบเห็นมาตั้งแตอดีตเป1นแบบประเพณีนิยม คือแบบพลอยล&อมเพชร
มีรูปทรงจากธรรมชาติรอบตัว มีความเป1นผู&หญิง และมีรูปทรงที่ชัดเจน เชน เป1นรูปกลีบดอกไม&หรือ
รูปปHกผีเสื้อที่ชัดเจน บางชุดอาจจะแสดงออกถึงความสามารถและเทคนิควิธีการในการผลิตด&วย เชน
เทคนิคการฝMงแบบไร&หนาม หรือฝMงแบบหนามเตย (วินิตา คงประดิษฐ,, สัมภาษณ, 2558)
แบรนด&บิวตี้เจมส&
คุ ณศรา มานะสาบุ ตร ผู& จั ดการบริ ษัท บิ ว ตี้ เ จมส, แฟคตอรี่ จํ า กั ด กลาววา การ
บริโภคเครื่องประดับในปMจจุบันนั้นเป1นการสวมใสเพื่อแสดงออกถึงสถานะ โดยในประเทศไทยจะเป1น
การบริโภคเอง ซื้อเอง เป1นเจ&าของเอง การสวมใสนั้นมีทั้งสวมใสในชีวิตประจําวันและสวมใสเพื่อเข&า
รวมกิจกรรมงานตาง ๆ เชน งานเป‘ดตัวสินค&า งานกาลาดินเนอร, ซึ่งการสวมใสออกงานตาง ๆ เหลานี้
จะสวมใสแบบครบชุดเพื่อเป1นการแสดงออกถึงฐานะ เป1นการแขงขันมูลคาของเครื่องประดับและ
สถานะตําแหนงในแวดวงสังคม เครื่องประดับอาจจะไมใชเครื่องประดับแท& แตหรูหรา มีราคา และ
เน&นที่แบรนด, ในขณะที่การบริโภคทางตะวันตกมีทั้งเป1นเจ&าของเครื่องประดับเอง เนื่องจากมีฐานะอยู
แล&ว ได&แก ราชวงศ, และนักสะสม กับ การบริโภคเชิงพรีเซนเตอร, (Presenter) ให&กับแบรนด,ตาง ๆ
ซึ่งตะวันตกจะไมนิยมสวมใสในชีวิตประจําวัน แตเน&นสวมใสเพื่อเข&ารวมกิจกรรมงานตาง ๆ เชนงาน
พรมแดง งานประกาศรางวัล ซึ่งการสวมใสออกงานตาง ๆ เหลานี้จะมีทั้งสวมใสแบบครบชุด เพื่อเป1น
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การแสดงออกถึงฐานะ และเพื่อเป1นพรีเซนเตอร,ของแบรนด,นั้น ๆ ทั้งนี้ทั้งไทยและตะวันตกสิ่งที่สําคัญ
ที่ มีผ ลตอการสวมใสคื อกิ จ กรรม เพราะลั กษณะ ระดั บ และเวลาของกิ จ กรรมจะเป1 น ตั ว กํ าหนด
ประเภทของเครื่องประดับที่จะสวมใส หากมองในแงของการตลาดเครื่องประดับที่นิยมมากที่สุดได&แก
แหวน รองลงมาคือกําไลหรือสร&อยข&อมือ แตการนําเสนอเครื่องประดับตามร&านแบรนด,ตาง ๆ ที่ขาด
ไมได&จะเป1นสร& อยคอ ซึ่งบุคคลที่มีฐานะมักจะซื้อครบชุด ได& แก สร& อยคอ แหวน และสร& อยข&อมื อ
บุคคลที่ มีฐ านะรองลงมาจะไมซื้ อครบชุด ทั้ งนี้ขึ้นอยู กับ รสนิ ยมของแตละบุ คคลด&ว ยวาอยากโชว,
เครื่องประดับประเภทไหนเวลาออกงาน โดยรูปแบบที่นิยมเป1นแบบประเพณีนิยม คือเป1นพลอยขนาด
ใหญล& อ มรอบด& ว ยเพชร เน& น คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิบ และเป1 น งานทองคํ า ขาว (ศรา มานะสาบุ ต ร,
สัมภาษณ, 2558)

ภาพที่ 21 เครื่องประดับแบรนด,บิวตี้เจมส,
ที่มา: Tlcentertain, ครบรอบ 50 ปH บิวตี้ เจมส&, เข&าถึงเมื่อ 30 กุมภาพันธ, 2558, เข&าถึงได&จาก
http://news.tlcthai.com/entertainment/275190.html

ภาพที่ 22 การสวมใสเครื่องประดับเข&ารวมงาน 50 ปH บิวตี้เจมส,
ที่มา: แนวหน&า, 50 ปH บิวตี้ เจมส&, เข&าถึงเมื่อ 30 กุมภาพันธ, 2558, เข&าถึงได&จาก http://www.naew
na.com/lady/gallery/3489
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สรุปภาพรวมลักษณะการบริโภคเครื่องประดับในมุมมองของบริษัทเครื่องประดับ พบวา
มีการบริโภคในรูป แบบประเพณีนิ ยม คือ พลอยล&อมเพชร และมักบริโ ภคเพื่อแสดงออกถึงฐานะ
เครื่องประดับที่นิยมบริโภค ได&แก สร&อยคอ แหวน เข็มกลัด และสร&อยข&อมือ
2.2 การสวมใส(เครื่องประดับในปkจจุบัน
การสํารวจการบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน ทําการเก็บข&อมูลจากสื่อสาธารณะที่
พบเห็นได& โดยมากมักเป1นการสวมใสในงานสังคมตาง ๆ ดังตัวอยางด&านลางนี้
คุ ณสการ, เลตต, โจฮั น ส, สั น ดารานั กแสดงวงการฮอลลี วู• ดสวมใสเครื่ อ งประดั บ
ประเภทสร&อยคอประดับอัญมณี (ภาพที่ 23) คุณสุรีย, รัตนหิรัญญาและคุณหญิงกิ่งแก&ว เอื้อทวีกุล
สวมใสเครื่องประดับประเภทสร&อยคอและตางหู (ภาพที่ 24) เข&ารวมงานเป‘ดตัวคอลเลกชั่นใหมของ
แบรนด,เพียเจต,ในปH ค.ศ. 2014

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

ภาพที่ 24 คุณสุรีย, รัตนหิรัญญาและคุณหญิงกิ่งแก&ว เอื้อทวีกุล
ที่มา: Hello, “PIAGET LIMELIGHT GALA,” HELLO 9, 1 (มกราคม 2557): 156.
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร ทรงสวมใสเครื่องประดับ
ประเภทเข็มกลัด เป1นอัญมณีสีน้ําเงินทรงกลมล&อมรอบด&วยเพชร สร&อยคอและตางหูมุก ในการเสด็จฯ
แปรพระราชฐานไปยังพระราชวังวินด,เซอร, (ภาพที่ 25)
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สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แหงเนเธอร,แลนด,ทรงสวมใสเครื่องประดับประเภทเข็มกลัด
เป1นอัญมณีสีฟ•าทรงหยดน้ําล&อมรอบด&วยเพชร และตางหูเพชรประดับอัญมณีสีฟ•ารูปหยดน้ํา ในการ
ต&อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศส (ภาพที่ 26)

ภาพที่ 25 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร
ที่มา: Hello, “สมเด็จพระราชินินาถ ทรงชื่นชมกระจกเขียนสีของขวัญในวาระพัขราภิเษกสมโภช,”
HELLO 9, 1 (มกราคม 2557): 16.

ภาพที่ 26 สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แหงเนเธอร,แลนด,
ที่มา: Hello, “สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แหงเนเธอร,แลนด,ทรงงามสงาสําหรับการต&อนรับ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส,” HELLO 9, 4 (กุมภาพันธ, 2557): 62.
การสวมใสเครื่องประดับประเภท Luxury ในปMจจุบันนั้น นิยมสวมใสสําหรับการออก
งานสังคมตาง ๆ อาทิเชนงานเลี้ยงต&อนรับ งานเป‘ดตัวสินค&าหรือแบรนด, งานสังคมตาง ๆ ของวงการ
บันเทิง ฯลฯ ซึ่งการสวมใสนั้นชวยเสริมสร&างบุคลิกภาพ ความงาม และบงบอกถึงสถานะทางสังคมได&
อีกด&วย
สรุป
จากการศึกษาวิเคราะห,ข&อมูลการบริโภคเครื่องประดับในปMจจุบัน โดยวิธีการสัมภาษณ,
แบรนด,โ กลด, มาสเตอร, และแบรนด,บิ วตี้เจมส, เกี่ยวกับลักษณะการบริโภคเครื่ องประดั บในสมั ย
ปMจจุบัน และการศึกษาการสวมใสเครื่องประดับในปMจจุบัน สามารถกลาวโดยสรุปได&วา ลักษณะการ
บริโภคเครื่องประดับนิยมบริโภคประเภทสร&อยคอ แหวน เข็มกลัด และสร&อยข&อมือ โดยเป1นการ
บริโภคเพื่อแสดงหน&าตา ฐานะทางสังคม และพบวารูปแบบของเครื่องประดับที่นิยมบริโภค ยังคงมี
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ลักษณะเป1นสร&อยคอประดับอัญมณีและมีจี้ห&อยลงตรงกึ่งกลาง ฝMงด&วยอัญมณีสีล&อมรอบด&วยเพชร
สีขาว เป1นรูปแบบของเครื่องประดับประเพณีนิยม ซึ่งมีความใกล&เคียงสัมพันธ,กับเครื่องประดับในชวง
ทศวรรษที่ 1950-1980
2.3 ตัวอย(างงานเครื่องประดับร(วมสมัยที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องประดับประเพณีนิยม
ผลงานของศิลป‘นเอมิโกะ โอเอะ (Emiko Oye)

ภาพที่ 27 Emiko Oye, neckpiece: repurposed LEGO®, rubber cord, sterling silver.
(inspired by Boucheron emerald, diamond, and platinum necklace, 1928)
ที่มา: Rewarestyle, Emiko Oye necklace, accessed February 17, 2015, available from
http://rewarestyle.com/art/index.html
ศิลป‘นนั้นได&รับแรงบันดาลใจมาจากงานเครื่องประดับในอดีต ที่เป1นรูปแบบประเพณี
นิย มเน& นการผลิ ตเครื่ องประดั บ ด&ว ยวั ส ดุที่มีคา โดยศิ ล ป‘นได& นํ าเอารู ป แบบของสร& อยคอจริ งของ
Boucheron ในปH ค.ศ. 1928 มาเปลี่ยนวัสดุและเทคนิคการทําเป1นการตอตัวตอเลโก& โดยใช&โทนสีที่
คล&ายคลึงกับอัญมณีเดิม ซึ่งเป1นการตั้งคําถามและกระตุ&นชี้ให&ผู&คนคิดวาเครื่องประดับนั้นจําเป1นต&อง
ผลิตจากวั สดุ ที่มีคาหรื อไม ซึ่งสิ่งที่ข&าพเจ& าสนใจในการนําไปเป1 นแนวทางในการออกแบบคือการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอื่นมาใช&สร&างเครื่องประดับ โดยทําการออกแบบประยุกต,ให&มีรูปลักษณ,ใกล&เคียงกับ
เครื่องประดับจริงในอดีต อันเป1นรูปแบบเครื่องประดับแบบประเพณีนิยมที่ยังคงสื่อสารกับผู&คนใน
สมัยปMจจุบันได&
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดิน
3.1 ความสัมพันธ&ระหว(างดิน เครื่องประดับ และมนุษย&
ดินเป1นวัสดุทางธรรมชาติที่มีบทบาทและมีความสัมพันธ,กับมนุษย,มาช&านาน ถือได&
วาเป1นวัสดุชนิดแรก ๆ ที่มนุษย,ในอดีตรู&จักนํามาใช&ในด&านตาง ๆ เชน การตกแตงรางกายด&วยการทา
น้ํ า ดิ น สี การทํ า เครื่ อ งประดั บ และการทํ า ภาชนะเพื่ อใช& ส อย ดิ น จึ ง เป1 น วั ส ดุ ท างวั ฒ นธรรมที่ มี
ความสัมพันธ,เชื่อมโยงกับมนุษย,ในหลายมิติ ไมวาจะเป1นวัสดุที่ใช&ถายทอดความรู&ที่สงผานจากรุนหนึ่ง
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ไปยังอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่องหลายชั่วอายุคน ซึ่งนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเรียกชุดความรู&นี้วา “ลูกโซ
แหงปฏิบัติการ” หรือ Chaines operatoires ซึ่งเป1นลูกโซที่ดํารงอยูคูกับสังคมมนุษย, และสงผาน
ตอเนื่ องกั นมาปHแล&ว ปH เลา (กรกฎ บุญลพ, บรรณาธิ การ, 2551: 185) ดิ น ยังเป1 น วัส ดุที่มีความ
เกี่ยวข&องกับกําเนิดโลก ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา หรือแม&กระทั่งเป1นวัสดุที่ใช&ในการประดับ
ตกแตงและวัตถุที่ใช&เป1นสินค&าแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ
ดังนั้นจึงกลาวได&วา ดินเป1 นวัสดุที่เป1นสื่ อที่ใช&ในการสื่ อสารเนื้อหาได&ในหลายมิ ติ
ไมวาจะเป1น มนุษย,กับมนุษย, มนุษย,กับธรรมชาติ มนุษย,กับความเชื่อ มนุษย,กับพิธีกรรม มนุษย,กับ
ความงาม และมนุษย,กับเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้มีความใกล&เคียงกับ บทบาทและหน&าที่ของ
เครื่องประดับที่ได&กลาวไว&แล&วข&างต&น คือ เครื่องประดับมีบทบาทด&านการแสดงสถานภาพของผู&สวม
ใส ด&านความเชื่อและพิธีกรรม ด&านความงาม และทางด&านมูลคาทางเศรษฐกิจ จึงเห็นได&วาดิน
เครื่ องประดั บ และมนุ ษ ย, นั้ น มี บ ริ บ ทที่ มีความสั ม พั น ธ, ซึ่ง กั น และกั น เป1 น อยางมาก ข& าพเจ& าจึ งได&
เลือกใช&ดินเป1นวัสดุหนึ่งที่ใช&ในการสื่อสารและสร&างสรรค,ผลงานวิจัยนี้
3.2 กําเนิดดิน
ดินเป1นผลผลิตจากธรรมชาติซึ่งสวนใหญมีจุดกําเนิดจากหินอัคนี (Igneous) หรือหิน
ชั้น หรือหินตะกอน (Metamorphic Rock) ซึ่งเกิดจากลาวา (Magma) ร&อนจัดที่พุงดันตัวมาจากใต&
ผิวโลก แตเย็นตัวกอนออกสูโลกภายนอก ทําให&ดินที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาเป1นผลมาจากก•าซร&อนผาน
หินเหลานี้ ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการสลายตัวอยู 2 ขั้นตอน คือ ได&พวกหินที่มีความแข็งกับ
พวกหินที่มีลักษณะผุออนรวมถึงพวกดินด&วย (สุขุมาล เล็กสวัสดิ์, 2548: 5) ซึ่งพวกหินเหลานี้ก็จะ
ประกอบไปด&วยอัญมณีและแรโลหะตาง ๆ ด&วย นักธรณีวิทยาได&แบงชนิดของดินเป1น 2 ลักษณะ คือ
3.2.1 ดินปฐมภูมิ (Primary Clay) เป1นดินที่พบอยูตามแหลงเดิมที่เกิดจากการผุ
สลายตามธรรมชาติ โดยไมได&ถูกพัดพาไปที่อื่น ๆ เนื้อดินจึงมีสีขาวหรือสีออนเนื่องจากไมมีสวนผสม
ของแรธาตุหรือวัสดุชนิดอื่น ตัวอยางของดินนี้ เชน ดินเกาลิน (Kaolin) ดินเบนโทไนท, (Bentonite)
ซึ่งในทางอุตสาหกรรมเครื่องปM{นดินเผาจะใช&ดินเหลานี้เป1นสวนผสมของภาชนะประเภทพอร,สเลน
(Porcelain) เพื่อให&ภาชนะมีสีขาว และใช&ผสมในน้ําเคลือบเพื่อให&น้ําเคลือบยึดเกาะกับภาชนะได&ดี
3.2.2 ดินทุติยภูมิ (Secondary Clay) คือ ดินที่ถูกพัดพาเคลื่อนย&ายไปจาก
แหลงกําเนิดเดิมในธรรมชาติหรือบริเวณเดิมที่เกิดการสลายตัว โดยมีแมน้ํา ลม ฝน หรือภูเขาน้ําแข็ง
เป1นตัวพาและไปตกตะกอนหรือสะสมยังบริเวณอื่น ๆ มีการบดและเสียดสีทําให&เม็ดดินมีขนาดเล็กลง
เรื่อย ๆ เนื้อดินจึงมีความละเอียด และยังมีแรธาตุและวัสดุอื่นเจือปนทําให&มีผลตอสีของดิน เชน สี
น้ําตาล เทา ดํา แดง เหลือง เป1นต&น ตัวอยางของดินนี้ เชน ดินบอลล,เคลย, (Ball Clay) ซึ่งในทาง
อุตสาหกรรมเครื่องปM{นดินเผาจะใช&ดินนี้ในการขึ้นรูปเป1นภาชนะ และยังมีการนําดินนี้จากหลายแหลง
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มาผสมกั น เป1 น ดิ น ปM{ น ที่ มี สู ต รเฉพาะสํ า หรั บ บริ ษั ท หรื อ โรงงานนั้ น ๆ เชน ดิ น คอมพาวด, เ คลย,
(Compound Clay)
จากการศึกษากําเนิดดินจะเห็นได&วาดิน อัญมณี และโลหะนั้นมาจากแหลงกําเนิด
เดียวกัน แตมนุษย,ในปMจจุบันให&ความสําคัญตอมูลคาของตัววัสดุ โดยมองวาดินเป1นสิ่งที่ไมมีมูลคา
แตอัญมณีมีมูลคา และมีแนวคิดที่วาเครื่องประดับจะต&องผลิตจากวัสดุที่มีมูลคา ซึ่งนับได&วาเป1นการ
สร&างกรอบและจํากัดความคิดทางสังคม ผู&วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบโดยใช&ดินแทนที่อัญมณี ซึ่ง
เป1 นการกระตุ& นให& ผู& สวมใสและผู&ช มได& เกิดการคิ ด เกิ ดการตั้งคํ าถาม เกี่ย วกั บ มูล คาทางวั ส ดุของ
เครื่องประดั บ และสะท& อนให&เห็ นวาไมวาจะเป1น สิ่ งที่ มีมูล คาหรื อไมมีมูล คาสุ ดท& ายแล&ว สิ่งตาง ๆ
เหลานี้ต&องมีการผันแปร เสื่อมสลายกลับคืนสูธรรมชาติ ผานสภาวะการผันแปรของดิน
3.3 สภาวะการผันแปรของดิน
ดินเป1นวัสดุที่เมื่อสัมผัสน้ําจะออนนุม เกิดการยุบตัว ละลาย และเหลว เมื่อสัมผัสลม
หรือความร&อน จะแห&งแข็ง มีความเปราะสามารถแตกเป1นผงได& ดินจึงเป1นวัสดุที่มีความเป1นทวิภาวะ
(Duality) ผั นแปรเปลี่ ยนไปตามกาลเวลาตามลั กษณะปรากฏการณ,ทางธรรมชาติเกี่ยวกับ การ
สลายตัวและผุพัง (Weathering) ซึ่งหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและเคมีที่ทํา
ให&อนินทรียวัตถุ และอินทรียวัตถุแตกตัวออกเป1นชิ้นเล็กลงและเปลี่ยนแปลงลักษณะไปจากเดิมโดย
อิทธิพลของปMจจัยตาง ๆ ได&แก สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ (ราตรี ภารา,
2540: 44) ซึ่งไมวาจะเป1นเครื่องประดับ ดิน หรือมนุษย, สุดท&ายแล&วสิ่งตาง ๆ เหลานี้ต&องมีการผัน
แปรเสื่อมสลายกลับคืนสูธรรมชาติ อันเป1นสัจธรรมความจริงของโลก ตามปรากฏการณ,ดังกลาวนี้

ภาพที่ 28 ดินเมื่อสัมผัสน้ํา

ภาพที่ 29 ดินเมื่อสัมผัสลมหรือความร&อน
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จากการศึกษาสภาวะการผันแปรของดิน พบวา มีความเกี่ยวข&องกับน้ําและลม ทาง
ผู&วิจัยจึงได&ค&นหาเทคนิควิธีการทางเครื่องปM{นดินเผาที่มีความเป1นไปได&ที่จะนํามาใช&ในการสร&างสรรค,
ผลงานเพื่ อ สื่ อ ความถึ ง การผั น แปรเสื่ อ มสลาย ซึ่ ง คื อ เทคนิ ค การชุ บ หรื อ ทาน้ํ า ดิ น (Engobe
Technique)
3.4 เทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน
น้ําดิน (Slip) หมายถึงน้ําดินเหลวที่มีลักษณะเป1นครีมข&น ทําจากผงดินแห&งชนิด
เดียวกันกับเนื้อดินปM{นบดผสมกับน้ํา ใช&สําหรับเชื่อมชิ้นงานดินเข&าด&วยกัน ทําให&ภาชนะยึดติดกันแนน
ขึ้น ใช&ทาผิวภาชนะให&เรียบขึ้น และใช&ในการตกแตง เมื่อภาชนะมีความหมาดตัวโดยผสมออกไซด,
หรือสเตนสีลงไป เพื่อให&ได&สีสันที่หลากหลายหรือใช&ดินแดง ดินขาวตามธรรมชาติก็ได&
เทคนิคเอนโกบ เป1นเทคนิคการตกแตงในกระบวนการทางเครื่องปM{นดินเผาโดยการ
ชุบหรือทาน้ําดินลงบนภาชนะ ซึ่งเอนโกบ (Engobe) หมายถึง น้ําดินที่ผสมขึ้นใหมโดยอาจไมใช&ดิน
ชนิดเดียวกันกับเนื้อดินปM{นก็ได& แล&วเพิ่มเฟลด,สปาร, ฟลินต, และ ฟลักซ,ลงไป เพื่อลดการหดตัวของ
เอนโกบ และทําให&ทรงตัวติดแนนขึ้น ดินที่ใช&ในการทําเอนโกบมักใช&ดินขาวผสมกับบอลล,เคลย, และ
เลือกใช&สารชนิดอื่น ๆ ตามอุณหภูมิการเผาและการใช&งาน ประโยชน,ของเอนโกบ นอกจากใช&ผสม
ออกไซด,หรือสเตนสี เพื่อตกแตงภาชนะเหมือนน้ําดินแล&ว ยังเหมาะสําหรับการทาทับภาชนะที่ขึ้นรูป
โดยการใช&ดินธรรมชาติสีตาง ๆ อีกด&วย (สุขุมาล เล็กสวัสดิ์, 2548: 211) ซึ่งเทคนิคนี้ในกระบวนการ
ทางเครื่องปM{นดินเผาหากเนื้อดินปM{นกับน้ําดินที่ใช&ในการตกแตงเป1นคนละชนิดกัน เมื่อดินแห&งอาจเกิด
รอยแตกจากการหดตัวที่ไมเทากันของเนื้อดิน เพราะดินแตละชนิดมีอัตราการหดตัวที่ไมเทากันทําให&
เกิดการรัด เกิดเป1นรอยแตกและอาจหลุดรอนได&ซึ่งถือเป1นรอยตําหนิ โดยในทางกระบวนการทาง
เครื่องปM{นดินเผาจะต&องแก&ไขปMญหาดังกลาวโดยการปรับสวนผสมเพื่อให&ไมเกิดรอยแตกขึ้นภาชนะจึง
จะมีความสมบูรณ,
ผู&วิจัยมีความสนใจในรอยแตกที่เกิดจากการหดตัวที่ไมเทากันของเนื้อดินตางชนิดกัน
ด&วยเทคนิคเอนโกบนี้ จึงได&ตั้งสมมติฐานวา หากนําดินทุติยภูมิ ได&แก ดินคอมพาวด, มาใช&เป1นดินใน
การปM{นขึ้นรูปและชุบหรือทาด&วยน้ําดินปฐมภูมิ ได&แก น้ําดินเบนโทไนท,และน้ําดินพอร,สเลน เมื่อน้ํา
ดินแห&งจะทําให&เกิดรอยแตกและการหลุดรอนที่เกิดจากการหดตัวที่ไมเทากันของเนื้อดินได& ซึ่งจะ
สามารถแสดงให&เห็นถึงสภาวะการผันแปรของดินที่เสื่อมสลายกลับคืนสูธรรมชาติได& จึงได&นําเทคนิคนี้
ไปใช&ในการทดลองเพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการสร&างสรรค,ผลงานตอไป

บทที่ 3
การวิเคราะหขอมูลและแนวทางในการทดลอง
จากการที่ ผู วิ จั ย ไดทํ า การศึ ก ษาวิ เ คราะหขอมู ล สั ม ภาษณและทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ยวกับ ประวั ติความเป)น มาของเครื่ องประดั บและความสัมพัน ธระหว.างเครื่ องประดั บกั บมนุษย
เครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม. ถึงยุคปลายสมัยใหม. งานเครื่องประดับแบรนดต.าง ๆ ในช.วงทศวรรษ
ป4 1950 – 1980 การบริโภคเครื่องประดับในป<จจุบัน ความสัมพันธระหว.างดิน เครื่องประดับ และ
มนุษย กําเนิดดิน สภาวะการผันแปรของดิน และเทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน ทําใหผูวิจัยสามารถ
วิเคราะหและสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการทดลองวัสดุ โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. ขั้นตอนการทดลอง
1.1 การทดลองที่ 1 การคนหาพื้นผิวที่แสดงออกถึงการผันแปร
1.2 การทดลองที่ 2 การจับระยะเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา
1.3 การทดลองที่ 3 การผสมสีสันตามสีของอัญมณี
1.4 การทดลองที่ 4 การผสมผงสีทองและกากเพชรสีทอง
1.5 การทดลองที่ 5 การผสมทองคําโดยใชแผ.นทองคําเปลว
1.6 การทดลองที่ 6 การขึ้นรูปแบบโซ.
1. ขั้นตอนการทดลอง
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะหขอมู ล และตั้ ง สมมติ ฐ านว. า หากนํ า ดิ น ทุ ติ ย ภู มิ ไดแก.
ดินคอมพาวด มาใชเป)นดินในการป<Eนขึ้นรูปและชุบหรือทาดวยน้ําดินปฐมภูมิ ไดแก. น้ําดินเบนโทไนท
และน้ําดินพอรสเลน เมื่อน้ําดินแหงจะทําใหเกิดรอยแตกและการหลุดร.อนที่เกิดจากการหดตัวที่ไม.
เท.ากันของเนื้อดินได ซึ่งจะสามารถแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผันแปรของดินที่เสื่อมสลายกลับคืนสู.
ธรรมชาติได ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองเป)นชิ้นส.วนขนาดเล็ก ดังการทดลองต.อไปนี้
1.1 การทดลองที่ 1 การคนหาพื้นผิวที่แสดงออกถึงการผันแปร
จากการศึกษาวิ เคราะหขอมู ล ที่ว. าดิน อัญมณี และโลหะนั้น มาจากแหล.งกํ าเนิ ด
เดียวกัน แต.มนุษยในป<จจุบันใหความสําคัญต.อมูลค.าของตัววัสดุ โดยมองว.าดินเป)นสิ่งที่ไม.มีมูลค.า
แต.อัญมณีมีมูลค.า และมีแนวคิดที่ว.าเครื่องประดับจะตองผลิตจากวัสดุที่มีมูลค.า ซึ่งนับไดว.าเป)นการ
สรางกรอบและจํากัดความคิดทางสังคม ผูวิจัยจึงทดลองที่จะใชดินแทนที่อัญมณี จึงไดทําการทดลอง
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เป) นชิ้ นส. วนขนาดเล็ กโดยสรางชิ้น ทดลองขึ้ นรู ปดวยดิน คอมพาวดเป)น รูป ทรงของอัญมณี และใช
เทคนิ คเอนโกบดวยการชุบ น้ํ าดิ นเบนโทไนทและน้ํ าดิ นพอรสเลนเพื่ อคนหาพื้น ผิ วที่ แสดงออกถึ ง
สภาวะการผันแปรเสื่อมสลาย
1.1.1 เตรียมอัญมณีเทียมสําหรับการถอดพิมพ

ภาพที่ 30 อัญมณีเทียมรูปทรงต.าง ๆ
1.1.2 นําอัญมณีเทียมกดลงบนดิน ทาน้ําสบู. กั้นพิมพดวยแผ.นฟHวเจอรบอรด และ
ยึดกั บ แผ. นกระเบื้ องดวยดิ นโดยรอบ จากนั้ น ผสมปู น ปลาสเตอรและเทลงในบล็ อกพิ มพ เมื่ อปู น
ปลาสเตอรแหงสนิทใหแกะดินและอัญมณีเทียมออก จะไดแม.พิมพอัญมณีตามตองการ

ภาพที่ 31 แม.พิมพปูนปลาสเตอร
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1.1.3 นําดินคอมพาวดมาอัดลงบนแม.พิมพ จะไดอัญมณีดินสําหรับการทดลอง

การอัดดินลงบนแม.พิมพ

อัญมณีดินที่ได
ภาพที่ 32 การอัดดินลงบนแม.พิมพ และอัญมณีดินสําหรับการทดลอง
1.1.4 นําอั ญมณี ดินคอมพาวดที่แหงแลวชุ บลงในน้ําดิ นเบนโทไนท และน้ํ าดิ น
พอรสเลน

ภาพที่ 33 การนําอัญมณีดินคอมพาวดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท และน้ําดินพอรสเลน
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1.1.5 สังเกตความแตกต.าง การเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวด ที่ไดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท
และน้ําดินพอรสเลน ก.อนนําไปเผา
ระยะเวลา
การชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท
การชุบดวยน้ําดินพอรสเลน
(นาที)
0

3

5

10

จากผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณี ดินคอมพาวดที่ไดชุบ ลงในน้ําดิ น
เบนโทไนท และน้ํ าดิ น พอรสเลนก. อ นนํ า ไปเผา สามารถสรุ ป ไดว. า การชุ บ น้ํ า ดิ น เบนโทไนทจะ
เกิดปฏิกิริยารอยแตกขนาดละเอียดที่ชัดเจนภายใน 10 นาที แต.การชุบน้ําดินพอรสเลนนั้นเกิดรอย
แตกเพียงเล็กนอยเท.านั้นซึ่งหากไม.สังเกตอาจจะมองไม.เห็น
ผูวิจัยจึงตั้งขอสมมติฐานต.อไปว.า หากนําอัญมณีดินคอมพาวดที่ไดชุบลงในน้ําดิน
เบนโทไนท และน้ําดินพอรสเลน ไปเขาเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส รอยแตกน.าจะละเอียด
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงไดนําชิ้นทดลองเขาเตาเผาเพื่อทดลองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต.อไป
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1.1.6 ทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวด ที่ไดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท และน้ําดิน
พอรสเลน เขาเตาเผา โดยเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 34 การนําชิ้นทดลองเขาเตาเผา
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวดที่ไดชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท
และน้ําดินพอรสเลน และนําไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
การชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท
การชุบดวยน้ําดินพอรสเลน
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

จากผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณี ดินคอมพาวดที่ไดชุบ ลงในน้ําดิ น
เบนโทไนท และน้ําดินพอรสเลน แลวนําไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส สามารถสรุปไดว.า การ
ชุบน้ําดินเบนโทไนทจะเกิดรอยแตกที่มีขนาดเล็กละเอียดมาก และหลุดร.อนทันทีที่โดนลมหรือมีการ
เคลื่อนไหว ในขณะที่การชุบน้ําดินพอรสเลนนั้นมีรอยแตกเพียงเล็กนอยหรือไม.มีรอยแตกเกิดขึ้นเลย
และไม.หลุดร.อน
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ผูวิจัยจึงตั้งขอสมมติฐานต.อไปอีกว.า หากนําอัญมณีดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินเบนโทไนท น.าจะไดรอยแตกที่แตกต.างไปจากอัญมณี
ดินคอมพาวดที่ยังไม.ไดเผา จึงไดทําการทดลองทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนทต.อไป
1.1.7 ทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลว
นํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท

ภาพที่ 35 การนําอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบลงในน้ําดิน
เบนโทไนท
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
แลวนํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท
ระยะเวลา (นาที)
การชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท
0

1

3

5
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จากการทดลองการเกิ ดรอยแตกของอั ญมณีดิน คอมพาวด ที่ เผาที่ อุณหภู มิ 800
องศาเซลเซียส แลวนํามาชุบลงในน้ําดินเบนโทไนท สามารถสรุปไดว.า การเกิดปฏิกิริยาของอัญมณีดิน
ที่เผาแลวนั้นเร็วกว.าอัญมณีดินที่ยังไม.ไดเผา ทั้งนี้เนื่องจากมีอัตราการดูดซึมน้ําที่มากกว.า จึงแหงเร็ว
กว.าและเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว.า ทั้งนี้ลักษณะของรอยแตกไม.แตกต.างกัน
ผูวิจัยจึงตั้งขอสมมติฐานต.อไปอีกว.า หากนําอัญมณีดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดิน
เบนโทไนท น. า จะไดรอยแตกที่ แ ตกต. า งไปจากอั ญ มณี ดิ น คอมพาวดที่ เ ผาที่ อุ ณ หภู มิ 800
องศาเซลเซี ย ส แลวชุ บ ดวยน้ํ า ดิ น เบนโทไนทเพี ย งชนิ ด เดี ย ว จึ ง ไดทํ า การทดลองนํ าอั ญ มณี ดิ น
คอมพาวดไปเผาที่ อุณหภู มิ 800 องศาเซลเซี ยส แลวนํามาชุ บน้ํ าดิน คอมพาวด ทั บ ดวยน้ําดิ น
พอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนทต.อไป
1.1.8 ทดลองนําอัญมณีดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลว
จึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท

ภาพที่ 36 การนําอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดิน
คอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
ระยะเวลา (นาที)
การชุบดวยน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน
และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
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จากการทดลองการเกิดรอยแตกของอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
สามารถสรุปไดว.าการเกิดปฏิกิริยานั้นไดรอยแตกที่มีลักษณะเป)นเกล็ดเห็นไดชัดเจน มีการหดตัวและ
ดีดตัวมาก ซึ่งเป)นรอยแตกที่มีความน.าสนใจและแตกต.างไปจากอัญมณีดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนทเพียงชนิดเดียว
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สรุป
จากการศึกษาคนหาลักษณะของดินที่มีสภาวะของการผันแปรในรูปแบบและวิธีการ
ต.าง ๆ โดยการทดลองเป)นชิ้นส.วนขนาดเล็กรูปทรงอัญมณี พบว.าวิธีการชุบหรือทาน้ําดินเบนโทไนท
ลงบนดินคอมพาวดที่ไม.ไดผ.านการเผาในการทดลองที่ 1.1.5 (ภาพที่ 37) และวิธีการนําอัญมณีดิน
คอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดิน
พอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท ในการทดลองที่ 1.1.8 (ภาพที่ 38) ทําใหเกิดรอยแตกจาก
การหดตัวที่ไม.เท.ากันของเนื้อดิน และหลุดร.อนออกไปเป)นวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถนําไปใชในการ
ออกแบบสรางสรรคผลงานเครื่องประดับร.วมสมัยไดต.อไป

ภาพที่ 37 รอยแตกในการทดลองที่ 1.1.5

ภาพที่ 38 รอยแตกในการทดลองที่ 1.1.8
1.2 การทดลองที่ 2 การจับระยะเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา
สืบเนื่องจากการทดลองที่ 1 ซึ่งเป)นการผสมน้ําดินเบนโทไนทแลวทําการชุบทันที
แลวสั งเกตปฏิ กิริ ยาที่เกิดขึ้น แต.มีสิ่งที่ผู วิจั ยไดสังเกตเห็ นคื อเมื่อนําน้ําดิน เบนโทไนทที่ผ สมทิ้งไว
ขามคืนมาทดลองใหม. พบว.าน้ําดินมีการอืดตัวและแหงตัวเร็วกว.าน้ําดินปกติทั่วไป ทําใหตองเติมน้ํา
แลวถึงทําการชุบใหม.ได ซึ่งปฏิกิริยารอยแตกที่เกิดขึ้นมีความแตกต.างไปจากเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึงตอง
ทดลองเพิ่มเติมเพื่อควบคุมระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาใหเหมาะสมกับการสรางงานเครื่องประดับ
ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองจับระยะเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา โดยเริ่มตนดวยผงดิน
เบนโทไนทจํานวน 100 กรัม ผสมกับน้ํา 350 มิลลิลิตร ทําการชุบกับชิ้นดินดิบและดินที่เผา 800
องศาเซลเซียส เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของรอยแตกและระยะเวลาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ในเวลาต.างกันทุก ๆ
1 ชั่วโมง โดยก.อนการชุบแต.ละครั้งจะเติมน้ําลงไป 15 มิลลิลิตรทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดและผลการ
ทดลองดังนี้
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ตารางที่ 5 รายละเอียด ระยะเวลา ปริมาณน้ํา และการชุบครั้งที่ 1-8
ชุบครั้งที่ ชั่วโมงที่ เติมน้ํา
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อแหง
รายละเอียดปฏิกิริยา
(มิลลิลิตร)
ดินดิบ
ดินที่เผา 800
องศาเซลเซียส
แตกเป) น ลายละเอี ย ดเกล็ ด
1
1
15
เล็ก ๆภายใน 15 นาที

2

2

15

แตกเป)นลายละเอียดภายใน
15 นาที เกล็ดใหญ.ขึ้นกว.า
ชั่วโมงแรก

3

3

15

แตกเป)นลายละเอียดภายใน
15 นาที เกล็ดใหญ.ขึ้นกว.า
ชั่วโมงที่ 2

4

4

15

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที
เกล็ดใหญ.ขึ้นกว.าชั่วโมงที่ 3

5

5

15

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที
เกล็ดใหญ.ขึ้นกว.าชั่วโมงที่ 4

6

6

15

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที
เกล็ดใหญ.ขึ้นกว.าชั่วโมงที่ 5

7

7

15

8

8

15

แตกเป)นลายภายใน 15 นาที
โดยมี เ กล็ด ที่ ใ หญ. ไม. ค. อ ยมี
รอยแตก
แตกเป)นลายภายใน 15 นาที
โดยมี เ กล็ ด ที่ ใ หญ. ม าก รอย
แตกค.อนขางนอย
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ภาพที่ 39 รอยแตกจากการหดตัวที่ไม.เท.ากันของเนื้อดินและหลุดร.อน
สรุป
จากตารางแสดงผลการทดลองสามารถสรุปไดว.า ช.วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
ผสมน้ําดิน และทําการชุบใหไดระยะเวลา ลวดลายการแตกตามที่ตองการ คือ ภายใน 3 ชั่วโมง โดย
เมื่อดินเริ่มอืดตัวหรือแหงตองผสมน้ําเพิ่ม 15 มิลลิลิตร ในเวลาทุก 1 ชั่วโมง น้ําดินเบนโทไนท
หลังจากผสม 3 ชั่วโมงไปแลวมีลักษณะเกล็ดที่ค.อนขางใหญ. รอยแตกเกิดขึ้นนอย จึงไม.เหมาะกับการ
นํามาสรางสรรคงานเครื่องประดับในวิทยานิพนธนี้
1.3 การทดลองที่ 3 การผสมสีสันตามสีของอัญมณี
ผูวิจัยมีแนวคิดในการแทนที่อัญมณีอันมีค.าดวยดิน จึงไดมีการทดลองผสมสีสันตาม
สีสันของอัญมณี โดยการผสมสีสเตนและออกไซดลงในน้ําดินเบนโทไนท โดยมีขั้นตอนดังต.อไปนี้
1.3.1 ชั่งดินเบนโทไนทจํานวน 50 กรัม

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

ภาพที่ 41 การชั่งสีสเตน 5 ชุด
1.3.3 ผสมดินเบนโทไนทและสีเขาดวยกัน เติมน้ําสะอาดจํานวน 150 กรัม และคน
ใหเขากันทําใหครบทั้ง 5 ชุด จะไดน้ําดินสีที่มีความเขม 5 ระดับ

ภาพที่ 42 การผสมน้ํา 150 กรัม
1.3.4 นําชิ้นทดลองอัญมณีดินคอมพาวดชุบน้ําดินสีที่ไดจากการผสม

ภาพที่ 43 การชุบน้ําดินสี
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1.3.5 ผลการทดลองน้ําดินสี
ตารางที่ 6 ผลการทดลองผสมสีสเตนลงในน้ําดินเบนโทไนท
หมายเลข เทียบสี
สีสเตน
ผลการทดลองผสมสี
อัญมณี
และ 2%, 4%, 6%, 8% และ 10% ตามลําดับจากซายไปขวา
รหัสสี
1
ซัฟไฟร
ชมพู
6001
2

ทับทิม

แดง
78935

3

ทับทิม

แดงเขม
Ferric

4

ซิตริน

เหลือง
6445

5

มรกต

เขียว
6268

6

อะเมธิสต

7

อะความารีน
เทอรคอยช

ฟVา
6393

8

ไพลิน

น้ําเงิน
6324

9

โกเมน

สม
2953

10

สโมกกี้
ควอซต

เทา
Cobalt

ม.วง
MP9021
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สรุป
จากผลการทดลองผสมสีสันตามสีของอัญมณีสามารถสรุปไดว.า จํานวนสีสเตนที่ใช
ผสมแลวมีสีสันที่เขมเหมาะสมคือ 8% และสีสันที่มีความใกลเคียงกับอัญมณีคือ หมายเลข 2 สีแดงมี
ความคลายทับทิม หมายเลข 5 สีเขียวมีความคลายมรกต หมายเลข 7 สีฟVามีความคลายอะความารีน
หรือเทอรคอยซ และหมายเลข 8 สีน้ําเงินมีความคลายไพลิน
1.4 การทดลองที่ 4 การผสมผงสีทองและกากเพชรสีทอง
เมื่อไดทําการผสมสีสันตามสีอัญมณีในการทดลองที่ 3 แลว จึงไดมีการพัฒนาต.อโดย
หาวิธีที่จะไดสีสันตามโลหะทอง จึงไดทดลองผสมผงสีทองและกากเพชรสีทองลงในน้ําดินเบนโทไนท
โดยมีขั้นตอนดังต.อไปนี้
1.4.1 ชั่งดินเบนโทไนทจํานวน 10 กรัม
1.4.2 ชั่ งผงทอง และกากเพชรสี ทองเพื่ อนํ าไปผสมกั บ ดิ น เบนโทไนท โดยชั่ งไล.
ลําดับ 2%, 4% และ 6%
1.4.3 เติมน้ําสะอาดจํานวน 15 กรัม และคนใหเขากัน

ภาพที่ 44 การผสมผงทองลงในน้ําดินเบนโทไนท
1.4.4 นําชิ้นทดลองอัญมณีดินคอมพาวดชุบน้ําดินสีทองและกากเพชรสีทองที่ได
1.4.5 ผลการทดลองน้ําดินสีทองและกากเพชรสีทอง
ตารางที่ 7 ผลการทดลองผสมผงสีทองและกากเพชรลงในน้ําดินเบนโทไนท
สี
สีที่ได
ผลการทดลองผสมสีทองและกากเพชรสีทอง
2%, 4% และ 6% ตามลําดับจากซายไปขวา
ผงสีทอง
ทอง
กากเพชร
สีทอง

ขาวและมี
เกล็ดสีทอง

46
สรุป
จากผลการทดลองผสมผงสีทองและกากเพชรสีทองสามารถสรุปไดว.า ผงสีทองใหสี
ที่คลายคลึงกับโลหะทองมากกว.ากากเพชรสีทอง โดยจํานวนผงสีทองที่ใชผสมแลวมีสีที่เขมเหมาะสม
คือ 6% ซึ่งหากผสมมากกว.า 6% ขึ้นไป ผงสีทองจะมีลักษณะเป)นผงไม.เป)นเนื้อเดียวกันกับน้ําดินทํา
ใหไม.สามารถชุบน้ําดินสีได
1.5 การทดลองที่ 5 การผสมทองคําโดยใชแผ?นทองคําเปลว
เมื่อไดทําการผสมผงสีทองและกากเพชรสีทองในการทดลองที่ 4 แลว จึงไดมีการ
พั ฒ นาต. อโดยทดลองผสมทองคํ าแทจากแผ. น ทองคํ า เปลวลงในน้ํ าดิ น เบนโทไนท โดยมี ขั้น ตอน
ดังต.อไปนี้
1.5.1 ตวงดินเบนโทไนทจํานวน 0.5 ชอนชา

ภาพที่ 45 การตวงดินเบนโทไนท
1.5.2 ใส.ทองคําเปลวทีละแผ.นบดใหเขากันกับเนื้อดินเบนโทไนทจนครบ 25 แผ.น

ภาพที่ 46 การบดแผ.นทองคําเปลวกับดินเบนโทไนท
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1.5.3 เติมน้ําสะอาดจํานวน 15 กรัม คนใหเขากัน

ภาพที่ 47 น้ําดินสีทองที่ได
1.5.4 นําชิ้นทดลองอัญมณีดินคอมพาวดชุบน้ําดินสี

ภาพที่ 48 การนําชิ้นทดลองชุบน้ําดินสีทอง
1.5.5 ผลการทดลองน้ําดินสีที่ไดจากทองคําเปลว

ภาพที่ 49 ผลการทดลองการผสมทองคําโดยใชแผ.นทองคําเปลวลงในน้ําดินเบนโทไนท
สรุป
จากผลการทดลองผสมทองคําโดยใชแผ.นทองคําเปลวสามารถสรุปไดว.า สีที่ไดเป)นสี
ครีมและมีจุดสีทองจากทองคํา ซึ่งมองเห็นไดไม.ชัดเจน ดังนั้นสีที่ไดจากการทดลองนี้จึงไม.เหมาะที่จะ
นําไปสรางสรรคเป)นผลงานเครื่องประดับต.อไป
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1.6 การทดลองที่ 6 การขึ้นรูปแบบโซ?
จากการทดลองที่ 1-5 เป)นการขึ้นรูปดินคอมพาวดเป)นรูปทรงของอัญมณีต.าง ๆ
ผูวิจัยจึงไดตั้งขอสมมติฐานว.า หากขึ้นรูปดินคอมพาวดเป)นรูปทรงอื่นอาจจะไดรอยแตกที่แตกต.างไป
จากการขึ้นรูปดวยรูปทรงอัญมณีดิน โดยจากการศึกษาเครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม.ถึงยุคปลาย
สมัยใหม. พบว.าเครื่องประดับในช.วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 เป)นการใชโลหะที่เป)นรูปแบบของโซ.
ร.วมกับการประดับดวยอัญมณีและเพชร ผูวิจัยจึงไดเลือกรูปทรงของโซ.มาใชในการทดลอง โดยมี
ขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1.6.1 ถอดพิมพโซ. โดยการนําโซ.มากดลงบนดิน ทาน้ําสบู. กั้นพิมพดวยฟHวเจอร
บอรดและยึดกับแผ.นกระเบื้องดวยดิน จากนั้นผสมปูนปลาสเตอรและเทลงในบล็อกพิมพ รอจนปูน
ปลาสเตอรแหงสนิทจึงแกะดินและโซ.ออกจะไดแม.พิมพโซ.ตามตองการ

ภาพที่ 50 แม.พิมพโซ.ปูนปลาสเตอร
1.6.2 นําดินคอมพาวดมาอัดลงบนแม.พิมพ จะไดชิ้นดินรูปโซ.สําหรับการทดลอง

ภาพที่ 51 การอัดดินลงบนแม.พิมพ และโซ.ที่ไดสําหรับการทดลอง
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1.6.3 นําโซ.ดินคอมพาวดที่ไดไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และนํามา
ทดลองโดยชิ้นที่ 1 ทาน้ําดินเบนโทไนทลงบนโซ.ดินคอมพาวดที่ยังไม.ไดเผา ส.วนชิ้นที่ 2 ทาน้ําดิน
เบนโทไนทลงบนโซ.ดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสแลว จากนั้นสังเกตความ
แตกต.าง การเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลการทดลอง
ตารางที่ 8 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของการทาน้ําดินเบนโทไนทลงบนโซ.ดินคอมพาวดก.อนและ
หลังเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา
ดินคอมพาวดที่ยังไม?ไดเผา
ดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ
(นาที)
800 องศาเซลเซียสแลว
0
1
3
5
10
15

จากผลการทดลองการเกิ ด รอยแตกของการทาน้ํ า ดิ น เบนโทไนทลงบนโซ. ดิ น
คอมพาวดก.อนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส สามารถสรุปไดว.ารอยแตกของน้ําดิน
เบนโทไนทที่ไดทาลงบนโซ.ดินคอมพาวดมีลักษณะที่เหมือนกับน้ําดินเบนโทไนทที่ชุบลงบนอัญมณีดิน
คอมพาวด โดยใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยาภายใน 15 นาทีและโซ.ดินคอมพาวดที่เผาแลวค.อยนํามาทา
น้ําดินเบนโทไนทจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกว.าโซ.ดินคอมพาวดที่ยังไม.ไดเผา
ผูวิจัยจึงตั้งขอสมมติฐานต.อไปอีกว.า หากนําโซ.ดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซี ย ส แลวจึ ง นํ า มาชุ บ น้ํ า ดิ น คอมพาวด ทั บ ดวยน้ํ า ดิ น พอรสเลน และทั บ ดวยน้ํ า ดิ น
เบนโทไนท น.าจะไดรอยแตกที่แตกต.างไปจากโซ.ดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนทเพียงชนิดเดียว จึงไดทําการทดลองนําโซ.ดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซี ยส แลวนํ ามาชุบน้ําดิ นคอมพาวด ทับดวยน้ํ าดินพอรสเลน และทั บดวยน้ําดิ น
เบนโทไนทต.อไป
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1.6.4 ทดลองนําโซ.ดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลวจึง
นํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
ตารางที่ 9 ผลการทดลองการเกิดรอยแตกของโซ.ดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
ระยะเวลา (นาที)
การชุบดวยน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน
และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
0
1
3
5
10
60

จากการทดลองการเกิดรอยแตกของโซ.ดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียส แลวจึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท
สามารถสรุปไดว.าการเกิดปฏิกิริยานั้นไดรอยแตกที่มีลักษณะเป)นเกล็ดเห็นไดชัดเจน มีการหดตัวและ
ดีดตัวมาก ซึ่งเป)นรอยแตกที่มีความน.าสนใจและแตกต.างไปจากโซ.ดินคอมพาวดที่เผาที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียส แลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนทเพียงชนิดเดียว
สรุป
จากการทดลองทั้งหมด สามารถสรุปไดว.าวิธีการชุบหรือทาน้ําดินเบนโทไนทลงบน
ดินคอมพาวดที่ไม.ผ.านการเผา และวิธีการนําดินคอมพาวดไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แลว
จึงนํามาชุบน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท ทําใหเกิดรอยแตก
จากการหดตัวที่ไม.เท.ากันของเนื้อดิน และหลุดร.อนออกไปเป)นวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถนําไปใชใน
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การออกแบบสรางสรรคผลงานเครื่องประดับร.วมสมัยชุดนี้ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการผสม
น้ําดินทิ้งไว และทําการชุบใหไดลวดลายการแตกตามที่ตองการ คือ ภายใน 3 ชั่วโมง โดยเมื่อดินเริ่ม
อืดตัว หรื อแหงตองผสมน้ําเพิ่ ม 15 มิ ลลิ ลิตร ในเวลาทุก 1 ชั่ว โมง ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการ
เกิดปฏิกิริยานับจากเริ่มชุบจะเกิดรอยแตกที่ละเอียดภายใน 15 นาที และจะหลุดร.อนออกไปภายหลัง
ปริมาณสีสเตนที่ใชผสมแลวทําใหมีสีสันที่เขมเหมาะสมคือ 8% และสีสันที่มีความใกลเคียงกับอัญมณี
ไดแก. สีแดง เขียว ฟVา และน้ําเงิน โดยใกลเคียงกับทับทิม มรกต เทอรคอยซ และไพลิน ส.วนปริมาณ
ผงทองที่ใชผสมแลวทําใหมีสีสันที่เขมเหมาะสมคือ 6% ซึ่งมีความใกลเคียงกับโลหะทอง ทั้งนี้รูปทรง
ของดินคอมพาวดไม.ว.าจะเป)นรูปทรงอัญมณีหรือรูปทรงโซ. รอยแตกที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่เหมือนกัน

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูลและแนวทางในการออกแบบ
จากการที่ ผู วิ จั ย ไดทํ า การศึ ก ษาวิ เ คราะหขอมู ล สั ม ภาษณและทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ยวกับ ประวั ติความเป)น มาของเครื่ องประดั บและความสัมพัน ธระหว.างเครื่ องประดั บกั บมนุษย
เครื่องประดับยุคกลางสมัยใหม. ถึงยุคปลายสมัยใหม. งานเครื่องประดับแบรนดต.าง ๆ ในช.วงทศวรรษ
ป4 1950 – 1980 การบริโภคเครื่องประดับในป;จจุบัน ความสัมพันธระหว.างดิน เครื่องประดับ และ
มนุษย กําเนิดดิน สภาวะการผันแปรของดิน และเทคนิคการชุบหรือทาน้ําดิน ทําใหผูวิจัยสามารถ
วิเคราะหและสรุปผลเพื่อออกแบบเครื่องประดับในโครงการนี้ โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. ขั้นตอนการคนหาแนวทางในการออกแบบ
2. ขั้นตอนการเขียนแบบร.าง 2 มิติ และการขึ้นแบบจําลอง 3 มิติ
1. ขั้นตอนการคนหาแนวทางในการออกแบบ
จากการศึ กษาวิ เ คราะหขอมู ล สั ม ภาษณและทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วของ ผู วิ จั ย
สามารถวิเคราะหสรุ ป ขอมู ล และพั ฒ นาขอมู ล ตั วหนั งสื อใหเป)น ทั ศนธาตุเชิ งศิ ล ปะไดตามตาราง
ดังต.อไปนี้
ตารางที่ 10 การวิเคราะหสรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะ
ลักษณะของเครื่องประดับ
ภาพ
ในช&วงทศวรรษที่ 1950-1980
1. รูปทรงของอัญมณี
- วงกลม
- วงรี
- สี่เหลี่ยม
- หยดน้ํา
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53
ตารางที่ 10 การวิเคราะหสรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะ(ต.อ)
ลักษณะของเครื่องประดับ
ภาพ
ในช&วงทศวรรษที่ 1950-1980
2. การเจียระไน
- หลังเบี้ย
- เหลี่ยมเกสร
- เหลี่ยมมรกต
- บารเกต
3. การฝ;งอัญมณี
- ฝ;งหุม
- หนามเตย
- จิกไข.ปลา
4. รูปแบบการจัดวาง
- อัญมณีสีลอมดวยเพชร
- อัญมณีขนาดใหญ.วางไวที่ศูนยกลางแลว
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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จากตารางที่ 10 สามารถคนหาทัศนธาตุที่จะใชในการออกแบบไดดังภาพต.อไปนี้

ภาพที่ 52 ทัศนธาตุในการออกแบบ
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จากการที่ ผูวิ จั ยไดทํ าการศึกษาวิเคราะหขอมู ล สั มภาษณและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ย วของ ผู วิ จั ย สามารถวิ เ คราะหและสรุ ป ไดว. า แนวทางในการออกแบบ คื อ นํ า ลั ก ษณะของ
เครื่องประดับในช.วงทศวรรษที่ 1950-1980 มาใช โดยเนนไปที่รูปแบบของเครื่องประดับเป)นแบบ
ประเพณีนิยม ซึ่งยังเป)นรูปแบบของเครื่องประดับที่คงความนิยมมาจนป;จจุบัน ผูคนทั่วไปสามารถ
รับรูและเขาใจร.วมกันไดถึงสัญญะของความหรูหราร่ํารวย โดยจะมีการแทนที่อัญมณีอันมีค.าดวยดิน
และดวยวิธีการชุบหรือทาน้ําดินเบนโทไนทลงบนดินคอมพาวดทําใหเกิดรอยแตกจากการหดตัวที่ไม.
เท.ากันของเนื้อดิน และหลุดร.อนออกไปแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผันแปรเสื่อมสลาย ประกอบกับ
ออกแบบใหมีสัญลักษณที่สื่อถึงการบริโ ภควั ตถุนิย มโดยใชสั ญลักษณเป) นตัว $ ดอลลาร นํามา
ออกแบบเป)นลวดลายบนชิ้นตัวเครื่องประดับอีกดวย โดยประเภทของเครื่องประดับที่จะออกแบบ คือ
สรอยคอ แหวน เข็มกลัด และสรอยขอมือ
2. ขั้นตอนการเขียนแบบร&าง 2 มิติ และการขึ้นแบบจําลอง 3 มิติ
เมื่อวิเคราะหสรุปขอมูล และพัฒนาขอมูลตัวหนังสือใหเป)นทัศนธาตุเชิงศิลปะแลว จึงได
นํามาเขียนแบบร.าง 2 มิติตามแนวทางการออกแบบที่สรุปไวขางตั้น โดยออกแบบเครื่องประดับเป)น
2 ชุดดังนี้
2.1 เครื่องประดับชุดที่ 1
ออกแบบใหเครื่ องประดั บมี รูป แบบของเครื่องประดับ แบบประเพณีนิ ยม แทนที่
อัญมณีดวยดินคอมพาวด โดยมีลักษณะเป)นสรอยคอประดับอัญมณีดิน และมีจี้หอยลงตรงกึ่งกลาง ฝ;ง
แบบหนามเตยดวยอั ญมณี ดิน ขนาดใหญ. ล อมรอบดวยอั ญ มณี ดิน ขนาดเล็ ก และจั ดวางเรี ย งเป) น
สรอยคอโดยมีแหวนและเข็มกลัดเขาชุดกัน ซึ่งเป)นลักษณะของเครื่องประดับในช.วงทศวรรษที่ 1950
และ 1960 โดยทําการพัฒนาแบบจํานวน 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต.อไปนี้
2.1.1 การพัฒนาแบบครั้งที่ 1
เริ่มออกแบบสรอยคอและเข็มกลัด โดยเขียนเป)นแบบร.างขนาดเท.าจริง
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Scale 1:1

ภาพที่ 53 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอ
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Scale 1:1

ภาพที่ 54 แบบร.าง ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 1 เข็มกลัด
จากแบบร.าง 2 มิติ ภาพมีความแบน จึงไดขึ้นแบบจําลอง 3 มิติ ขนาดเท.า
จริงเพื่อใหเห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น และเพื่อใหสามารถทดลองจัดเรียงอัญมณีดินไดตามขนาดจริงและ
มองเห็นมิติเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 55 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอ
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ภาพที่ 56 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 1 เข็มกลัด
จากแบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 1 จะเห็นไดว.า สรอยคอมี
การใชรูปทรงของวงกลมเพียงรูปทรงเดียว ซึ่งทําใหผลงานมีการซ้ําที่มากเกินไปและไม.เป)นที่น.าสนใจ
จึงไดพัฒนาต.อโดยตัวสรอยนั้นใหจัดเรียงโดยไล.ขนาดจากใหญ.ไปเล็ก และเพิ่มรูปทรงของหยดน้ําเป)น
ตัวจี้หอยเพื่อทําใหผลงานมีความน.าสนใจเพิ่มมากขึ้น

ชิ้นที่ 1

ชิ้นที่ 2

ชิ้นที่ 3
ชิ้นที่ 4
ภาพที่ 57 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอ ชิ้นที่ 1-4
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ชิ้นที่ 1
ชิ้นที่ 2
ภาพที่ 58 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 เข็มกลัดชิ้นที่ 1 และ 2
จากแบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 2 ไดเลือกใช เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอชิ้น
ที่ 4 และเข็มกลัดชิ้นที่ 2 นํามาพัฒนาเป)นแบบร.าง 2 มิติต.อไป
2.1.2 การพัฒนาแบบครั้งที่ 2
จากการออกแบบครั้งที่ 1 แบบร.างที่ไดยังไม.สามารถแสดงถึงนัยยะของการบริโภค
วัตถุนิยมไดมากนัก จึงไดทําการออกแบบลวดลายเพื่อใส.ในชิ้นงานเพิ่มเติม โดยเลือกใชสัญลักษณจาก
ตัว $ ดอลลาร ซึ่งเป)นสัญลักษณที่มีความเป)นสากล ผูคนทั่วไปสามารถรับรูและเขาใจร.วมกันได
ถึงสัญญะของมูลค.าและการบริโภควัตถุนิยม จึงนําเอาสัญลักษณ $ ดอลลาร มาตัดทอนและออกแบบ
ใหคลายลวดลายของโซ. เป)นชิ้นส.วนประกอบเพิ่มเติมในงานเครื่องประดับ

ภาพที่ 59 การออกแบบสัญลักษณตัว $ ดอลลาร
ต.อมาพบว.าตัว $ ดอลลาร มีความชัดเจนมากเกินไปทําใหดูโจ.งแจงไม.เหมาะสมกับ
สินคาราคาสูงและมีเหลี่ยมคมอาจทําใหบาดผูสวมใส.ได จึงไดพัฒนาต.อโดยการออกแบบสัญลักษณตัว
$ ดอลลาร ใหเป)นลวดลาย และทําเป)นนูนต่ําบนพื้นวงกลมและวงรีดังภาพดานล.างนี้

ภาพที่ 60 การออกแบบสัญลักษณตัว $ ดอลลาร เป)นนูนต่ําบนพื้นวงกลมและวงรี
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Scale 1:1

ภาพที่ 61 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอชิ้นที่ 1
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Scale 1:1

ภาพที่ 62 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอชิ้นที่ 2
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Scale 1:1

ภาพที่ 63 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอชิ้นที่ 3

63

ชิ้นที่ 1

ชิ้นที่2
Scale 1:1

ภาพที่ 64 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 เข็มกลัดชิ้นที่ 1-2

Scale 1:1

ภาพที่ 65 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 แหวน
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(ชินที 1)

(ชินที 2)

(ชินที 3)

ภาพที่ 66 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยขอมือชิ้นที่ 1-3

Scale 1:1
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(ชินที 4)

(ชินที 5)

(ชินที 6)

Scale 1:1

ภาพที่ 67 แบบร.างครั้งที่ 2 เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยขอมือชิ้นที่ 4-6
2.1.3 การพัฒนาแบบครั้งที่ 3
จากแบบร.าง 2 มิติ ทั้งหมดที่ผ.านมา ไดเลือกเครื่องประดับชุดที่ 1 จากการ
พัฒนาแบบร.างครั้งที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 3 ซึ่งมีความลงตัวคลายเครื่องประดับในยุคช.วงทศวรรษที่
1950 และ 1960 ผสมกับความนิยมของยุคป;จจุบันไดดีจึงนําไปสรางเป)นชิ้นงานเครื่องประดับต.อไป
โดยทําการปรับปรุงแบบและสรุปแบบเป)นชุดเครื่องประดับ ดังต.อไปนี้
เครื่องประดับในงานชุดที่ 1 ประกอบไปดวย
1. สรอยคอ
จํานวน 1 เสน
2. เข็มกลัด
จํานวน 1 ชิ้น
3. แหวน
จํานวน 1 วง
4. สรอยขอมือ จํานวน 1 เสน
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Scale 1:1

ภาพที่ 68 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยคอ
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Scale 1:1

ภาพที่ 69 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 1 เข็มกลัด

Scale 1:1

ภาพที่ 70 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 1 แหวน
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Scale 1:1.25

ภาพที่ 71 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 1 สรอยขอมือ
2.2 เครื่องประดับชุดที่ 2
ออกแบบใหเครื่ องประดั บมี รูป แบบของเครื่องประดับ แบบประเพณีนิ ยม แทนที่
อัญมณีดวยดินคอมพาวด โดยมีลักษณะเป)นสรอยคอที่เป)น รูปแบบของโซ.ร.วมกับการประดับดวย
อัญมณีดิดิน ฝ;งแบบหนามเตยดวยอั
แบบหนามเตยดวยอัญมณีดินขนาดใหญ.ลอมรอบดวยอัญมณีดินขนาดเล็ก และจัดวาง
เรียงเป)นสรอยโดยมีสรอยขอมือเขาชุดกัน ซึ่งเป)นลักษณะของเครื่องประดับในช.วงทศวรรษที่ 1970
และ 1980 โดยทําการพัฒนาแบบจํานวน 2 ครั้ง ดังรายละเอียดต.อไปนี้
2.2.1 การพัฒนาแบบครั้งที่ 1
เริ่มออกแบบสรอยคอและสรอยขอมือ โดยเขียนเป)นแบบร.างขนาดเท.าจริง
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Scale 1:1

ภาพที่ 72 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 1
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Scale 1:1

ภาพที่ 73 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 2

71

Scale 1:1

ภาพที่ 74 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 3
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Scale 1:1

ภาพที่ 75 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 4
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(ชินที1)

(ชินที 2)

(ชินที3)
Scale 1:1.25

ภาพที่ 76 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยขอมือชิ้นที่ 1-3

74

(ชินที 4)

(ชินที 5)

(ชินที 6)

Scale 1:1.25

ภาพที่ 77 แบบร.างครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยขอมือชิ้นที่ 4-6
จากแบบร.าง 2 มิติ ภาพมีความแบน จึงไดขึ้นแบบจําลอง 3 มิติ ขนาดเท.าจริง
เพื่อใหเห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น และเพื่อใหสามารถทดลองจัดเรียงอัญมณีดินและโซ.ดินไดตามขนาด
จริงและมองเห็นมิติเพิ่มขึ้น

(ชิ้นที่ 1)
(ชิ้นที่ 2)
ภาพที่ 78 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 1-2
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(ชิ้นที่ 3)
(ชิ้นที่ 4)
ภาพที่ 79 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 3-4

(ชิ้นที่ 1)

(ชิ้นที่ 2)

(ชิ้นที่ 3)
(ชิ้นที่ 4)
ภาพที่ 80 แบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยขอมือชิ้นที่ 1-4
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2.2.2 การพัฒนาแบบครั้งที่ 2
จากแบบจําลอง 3 มิติ ครั้งที่ 1 เครื่องประดับชุดที่ 2 จะเห็นไดว.า ดินที่เป)น
รูปโซ.นั้นมีขอบที่หนามากเกินไปทําใหเครื่องประดับดูมีน้ําหนักมาก จึงไดพัฒนาต.อโดยลดความหนา
ของขอบลง และออกแบบใหสรอยคอมี 3 ขนาด คือ ขนาดสั้น ขนาดกลาง และขนาดยาว เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับรูปแบบเครื่องประดับในช.วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 โดยทําการปรับปรุง
แบบและสรุปแบบเป)นชุดเครื่องประดับ ดังต.อไปนี้
เครื่องประดับในงานชุดที่ 2 ประกอบไปดวย
1. สรอยคอ
จํานวน 3 เสน
2. แหวน
จํานวน 6 วง
3. สรอยขอมือ จํานวน 4 เสน
4. กําไลขอมือ จํานวน 2 วง
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Scale 1:1

ภาพที่ 81 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 1

78

Scale 1:1.5

ภาพที่ 82 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 2
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Scale 1:2

ภาพที่ 83 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยคอชิ้นที่ 3

80

(ชินที1)

(ชินที2)

(ชินที3)

(ชินที4)

(ชินที5)

(ชินที6)

ภาพที่ 84 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 แหวนชิ้นที่ 1-6
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Scale 1:1.5

ภาพที่ 85 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยขอมือชิ้นที่ 1-2

Scale 1:1.5

ภาพที่ 86 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 สรอยขอมือชิ้นที่ 3-4
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Scale 1:1

ภาพที่ 87 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 กําไลชิ้นที่ 1

83

Scale 1:1

ภาพที่ 88 แบบร.างสมบูรณ เครื่องประดับชุดที่ 2 กําไลชิ้นที่ 2
เมื่อไดแบบร.างสมบูรณของเครื่องประดับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 แลวจึงไดทําตัวชิ้นงาน
เครื่องประดับตามขั้นตอนดําเนินงานต.อไป

บทที่ 5
ขั้นตอนการผลิตงานและผลงานสําเร็จ
หลังจากไดแบบรางสมบูรณของเครื่องประดับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 แลวจึงไดเริ่มทํา
ชิ้นงาน วัส ดุที่ใชในการทํ าตัวเรือนคือทองเหลืองและชุ บดวยเงิน ตัวเม็ดอั ญมณีและโซทําจากดิ น
คอมพาวด โดยเครื่องประดับชุดที่ 1 เป3นดินคอมพาวดที่ไมเผาแลวชุบดวยน้ําดินเบนโทไนท สวน
เครื่องประดับชุดที่ 2 เป3นดินคอมพาวดเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสแลวชุบน้ําดินคอมพาวด
ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ําดินเบนโทไนท ซึ่งมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. การขึ้นตัวเรือนโลหะ
2. การขึ้นรูปอัญมณีดิน การฝ:ง และการประกอบชิ้นงาน
3. การทาน้ําดิน
4. ผลงานสําเร็จ
5. ภาพเคลื่อนไหวแสดงสรุปแนวคิดของผลงาน
1. การขึ้นตัวเรือนโลหะ
ในการขึ้ น ตั ว เรื อ นโลหะนั้ น เนื่ อ งจากชิ้ น งานมี ค วามละเอี ย ดจึ ง ตองออกแบบดวย
โปรแกรม 3 มิติ และขึ้นรูปดวยกระบวนการพิมพตนแบบ 3 มิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 นําแบบราง 2 มิติที่สมบูรณ ไปเขียนเป3นกระเปาะดวยโปรแกรม 3 มิติ

ภาพที่ 89 กระเปาะจากโปรแกรม 3 มิติ
84

85
1.2 นํากระเปาะที่ไดจากการเขียนโปรแกรม 3 มิติ ไปขึ้นรูปเป3นตนแบบแว>กซ หลอเป3น
ตนแบบเงิน และหลอเป3นชิ้นงานทองเหลือง

ภาพที่ 90 กระบวนการขึ้นกระเปาะทองเหลือง
1.3 ขัดแตงและประกอบชิ้นงานตัวเรือนโลหะทองเหลือง จากนั้นนําไปชุบดวยเงิน จะได
ตัวเรือนเครื่องประดับทั้งหมด

ภาพที่ 91 ตัวเรือนโลหะเครื่องประดับชุดที่ 1
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ภาพที่ 92 ตัวเรือนโลหะเครื่องประดับชุดที่ 2
2. การขึ้นรูปอัญมณีดิน การฝ*ง และการประกอบชิ้นงาน
เมื่อไดโครงสรางโลหะเครื่องประดับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 แลว จึงขึ้นรูปอัญมณีดิน ฝ:ง
และประกอบชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 เครื่องประดับชุดที่ 1 ใชดินคอมพาวดขึ้นรูปอัญมณีดินตามขั้นตอนการทดลองที่
1.1.3 โดยไมตองผานกระบวนการเผา จะไดอัญมณีดินที่พรอมสําหรับการฝ:งลงบนตัวเรือนโลหะ
2.2 เครื่องประดับชุดที่ 2 ใชดินคอมพาวดขึ้นรูปอัญมณีดินตามขั้นตอนการทดลองที่
1.1.3 และขึ้นรูปโซดินตามขั้นตอนการทดลองที่ 1.6.2 ตกแตงเก็บรายละเอียดใหไดรูปทรงตามแบบ
รางสมบูรณทั้งในสวนของสรอยคอ แหวน สรอยขอมือ และกําไล จากนั้นนําเขาเตาเผาที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส จะไดอัญมณีดินและโซดินที่พรอมสําหรับการฝ:งลงบนตัวเรือนโลหะ
2.3 ฝ:งอัญมณีดินลงบนตัวเรือนโลหะดวยวิธีการฝ:งแบบหนามเตย
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เครื่องประดับชุดที่ 1
ภาพที่ 93 การฝ:งอัญมณีดินลงบนตัวเรือนโลหะ

เครื่องประดับชุดที่ 2

2.4 เมื่อฝ:งเรียบรอยแลวจะไดชิ้นงานเครื่องประดับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่พรอมสําหรับ
การทาน้ําดิน

สรอยคอ

แหวน
ภาพที่ 94 ชิ้นงานเครื่องประดับชุดที่ 1 ที่ฝ:งอัญมณีดินเรียบรอย

เข็มกลัด

สรอยขอมือ

88

สรอยคอสั้น

สรอยคอกลาง

สรอยคอยาว

สรอยขอมือ

สรอยขอมือ

สรอยขอมือ

สรอยขอมือ

กําไล
แหวน
ภาพที่ 95 ชิ้นงานเครื่องประดับชุดที่ 2 ที่ฝ:งอัญมณีดินและประกอบโซดินเรียบรอย
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3. การทาน้ําดิน
สําหรับเครื่องประดับชุดที่ 1 ในการทาน้ําดินนั้นตองเตรียมผสมน้ําดินเบนโทไนทตาม
การทดลองที่ 1.3 โดยสีที่นํามาใชคือสีขาว สีแดง และสีทอง
สวนเครื่องประดับชุดที่ 2 ทาน้ําดินคอมพาวด ทับดวยน้ําดินพอรสเลน และทับดวยน้ํา
ดินเบนโทไนท ตามการทดลองที่ 1.1.8

ภาพที่ 96 การทาน้ําดินเบนโทไนทลงบนเครื่องประดับชุดที่ 1

ทาน้ําดินคอมพาวด

ทาน้ําดินพอรสเลน

ภาพที่ 97 การทาน้ําดินลงบนเครื่องประดับชุดที่ 2

ทาน้ําดินเบนโทไนท
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4. ผลงานสําเร็จ
เมื่อทาน้ําดินเสร็จแลวจะไดผลงานเครื่องประดับสัจธรรมรวมสมัย : สภาวะการผันแปร
ของดิน ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่แสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร
และระยะของการเสื่ อมสลาย โดยตั ว เรื อ นทํ า จากทองเหลื อ งชุ บ ดวยเงิ น และฝ: ง หนามเตยโ ดย
แทนที่อัญมณีดวยดิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 98 ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 1 ที่แสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการ
ผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ตามลําดับจากซายไปขวา

ภาพที่ 99 รอยแตกของเครื่องประดับชุดที่ 1

91

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 100 ผลงานเครื่องประดับ ชุดที่ 2 ที่แสดงใหเห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของ
การผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ตามลําดับจากซายไปขวา

ภาพที่ 101 รอยแตกของเครื่องประดับชุดที่ 2
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ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 1

ภาพที่ 102 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 1 เมื่อเริ่มสวมใส
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ภาพที่ 103 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 1 เมื่อสวมใสไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดรอนออก
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ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2

ภาพที่ 104 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2 เมื่อเริ่มสวมใส (สรอยสั้น)
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ภาพที่ 105 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2 เมื่อสวมใสไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดรอนออก
(สรอยสั้น)
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ภาพที่ 106 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2 เมื่อเริ่มสวมใส (สรอยกลาง)
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ภาพที่ 107 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2 เมื่อสวมใสไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดรอนออก
(สรอยกลาง)
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ภาพที่ 108 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2 เมื่อเริ่มสวมใส (สรอยยาว)
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ภาพที่ 109 ผลงานสําเร็จเครื่องประดับชุดที่ 2 เมื่อสวมใสไประยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะหลุดรอนออก
(สรอยยาว)
5. ภาพเคลื่อนไหวแสดงสรุปแนวคิดของผลงาน
เนื่ องดวยผลงานมี ความเกี่ ย วของระหวางเวลากั บ ปฏิ กิริ ย าของรอยแตกที่ เกิ ดขึ้ นใน
ชวงเวลาหนึ่ง ผูวิจัยจึงไดจัดทําเป3นวีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อนําเสนอแกนสาระของผลงานที่แสดงให
เห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ผานสภาวะ
การผันแปรของดิน เป3นการทําใหผูชมมีความเขาใจในผลงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นและทําใหวิทยานิพนธนี้มี
ความสมบูรณ

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 110 วีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อนําเสนอแกนสาระของผลงาน

10

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเครื่องประดับสัจธรรมรวมสมัย : สภาวะการผันแปร
ของดินในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและคิดคนทดลองเทคนิคเฉพาะตัวขึ้นมา มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางสรรคเครื่องประดับรวมสมัยที่เป/นสื่อกลางใหผูสวมใสและผูชมไดมีสวนรวมในชิ้นงานที่สะทอนให
เห็นถึงการยึดติด การใหความสําคัญตอมูลคาของวัสดุที่พบในสังคมสมัยใหมนั้นโดยแสดงผานสภาวะ
การผันแปรของดิน มีการแทนที่อัญมณีดวยดิน และแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผันแปรเสื่อมสลาย จาก
รอยแตกของการหดตัวที่ไมเทากันของเนื้อดินเบนโทไนท คอมพาวด และพอรสเลน ซึ่งจะหลุดรอน
สลายไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง เป/นการสรางมิติใหมใหเครื่องประดับ ที่ใหผูสวมใสหรือผูชมไดฉุกคิดถึง
เนื้อหาและมูลคาของวัสดุทางเครื่องประดับที่สังคมตีกรอบไว
สาระสําคัญของงานวิทยานิพนธนี้จึงเป/นสวนชวยใหผูคนในยุคศตวรรษที่ 21 มองโลก
ดวยทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด แบบสั จ ธรรมและเขาใจโลกมากยิ่ ง ขึ้ น โดยยุ ค ป; จ จุ บั น นี้ เ ป/ น ยุ ค ที่ มี ค วาม
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก จนมีผลกระทบตอคานิยม โครงสราง
ทางสังคม และความคิดของผูคน ผูคนสวนใหญใหความสําคัญกับมูลคาทางวัสดุที่มีความเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมาก จนในบางครั้งสงผลกระทบใหความคิดและจิตใจของผูคนยุคนี้มองแต
ตนเอง สนใจสิ่งรอบตัวและธรรมชาตินอยลง วิทยานิพนธนี้จึงเป/นสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนใหผูคนเกิด
ความคิด ความเขาใจและสนใจความเป/นไปของสิ่งรอบตัวในแงของสัจธรรมมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
จากผลงานการสรางสรรคที่ไดจากการวิจัยและจัดแสดงนําเสนอตอสาธารณะชนพบวา
ผลงานเครื่ อ งประดั บ ร วมสมั ย ชุ ด นี้ ที่ ไ ดใชเทคนิ ค วิ ธี ก ารชุ บ หรื อ ทาน้ํ า ดิ น เบนโทไนทลงบนดิ น
คอมพาวด ทําใหเกิดรอยแตกจากการหดตัวที่ไมเทากันของเนื้อดิน และหลุดรอนออกไปในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง สามารถสื่อใหเห็นถึงถึงสภาวะการผันแปรและเสื่อมสลายไดเป/นอยางดี ซึ่งไดใหแงคิด
กับผูสวมใสและผูชม โดยกระตุนใหไดเกิดการคิด เกิดการตั้งคําถามที่ตาง ๆ กันขึ้น โดยมีความเห็น
จากผูชมถามผูออกแบบวาเครื่องประดับนี้สวยดูหรู แตสลายไป ไมคงทน ก็คือไมคอยดี ซึ่งแสดงให
เห็นวาผูถามอาจยังมีการยึดติดกับมูลคา ความคงทนของวัสดุอยู ในขณะที่ผูชมหลายทานมีความ
เขาใจถึงการสะทอนเนื้อหาและมูลคาของวัสดุทางเครื่องประดับที่สังคมตีกรอบไวและฉุกคิดไดวา
มูลคาเหลานี้มนุษยเป/นผูกําหนดขึ้น สุดทายตองเสื่อมสลายไป สวนผูชมอีกจํานวนหนึ่งเห็นความงามที่
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เกิดขึ้นจากรอยแตก โดยเป/นความงามแคชวงเวลาหนึ่งสุดทายก็เสื่อมสลายไป ดังนั้นจะเห็นไดวา
ผลงานเครื่ องประดั บ ร วมสมั ย ชุ ดนี้ ไ ดกระตุ นใหเกิ ด การคิ ด การตั้ ง คํ าถาม และหาคํ า ตอบ ตาม
ประสบการณของแตละบุ คคล อย างไรก็ตามสิ่งที่ ผูวิ จั ยไดพบ และสามารถสรุ ปผลโดยรวมไดคื อ
เทคนิคการใชน้ําดินเบนโทไนททาลงบนดินคอมพาวดที่นํามาใชในการออกแบบนี้สามารถสื่อใหผูชม
และผูสวมใสสวนใหญไดฉุกคิดวามูลคาของวัสดุทางเครื่องประดับนั้นสุดทายแลวตองผันแปรเสื่อม
สลายกลับคืนสูธรรมชาติ เป/นสัจธรรมความจริง
ปญหาที่พบในการทํางาน
ในการสรางสรรคผลงานป;ญหาที่พบคือ ดินที่ใชแทนอัญมณีมีความเปราะ ดังนั้นการฝ;ง
หนามเตยจึงตองใชความระมัดระวังเป/นอยางมากที่จะไมใหดินแตก และในสวนของน้ําดินเบนโทไนท
ที่ใชทาลงบนดินคอมพาวดนั้น น้ําดินมีการอืดตัวและแหงตัวคอนขางเร็วซึ่งทําใหเกิดความผิดพลาดใน
ดานเวลาขณะที่กําลังใชงาน จึงไดแกไขป;ญหาโดยการผสมโซเดียมลงในน้ําดินและเติมน้ําเล็กนอยกอน
การใชงาน
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเครื่องประดับสัจธรรมรวมสมัย : สภาวะการ
ผันแปรของดิน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ในดานเทคนิคการใชน้ําดินเบนโทไนทชุบหรือทาลงบนดินคอมพาวดนั้น เป/นเทคนิคที่
สามารถนําไปใชสื่อความหมายในเนื้อหาอื่น ๆ ไดอีกมากโดยใชหลักการของการหดตัวที่ไมเทากันของ
เนื้อดินที่ใชรวมถึงสวนผสมของน้ําดินสี ซึ่งจะทําใหไดลักษณะรอยแตกที่แตกตางและหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประยุกตใชกับผลงานออกแบบผลิตภัณฑอื่น ๆ ได
ในดานการจั ด แสดงผลงานนั้ น เนื่ อ งดวยผลงานมี ค วามเกี่ ย วของระหว างเวลากั บ
ปฏิกิริยาของรอยแตกที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง ผูวิจัยจึงตองจัดทําเป/นวีดีโอภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให
เห็นถึงระยะเริ่มตนของเครื่องประดับ ระยะของการผันแปร และระยะของการเสื่อมสลาย ควบคูไป
กับผลงานจริง พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหผูสวมใสและผูชมไดมีประสบการณรวมโดยใหสามารถทาน้ําดิน
สีเบนโทไนทไดดวยตนเอง และเห็ น ปฏิ กิริ ยาของรอยแตกที่เกิ ดขึ้น เป/น การทํ าใหเกิ ดการสังเกต
การคิด การตั้งคําถาม และมีความเขาใจในผลงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ที่ทํางาน
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นางสาวสุพรรณิการ ติรณปริญญ
11/1 หมู 7 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ กระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝ9ายมัธยม)
ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลพระราชทานทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี (เหรียญทอง)
รางวัลเรียนดีเดนคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คณะมัณฑนศิลป/
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลโลหเกียรติยศ ศิษยเกาดีเดน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดEรับคัดเลือกเขEารวมโครงการฝFกอบรมผูEนําเยาวชน
ณ ประเทศญี่ปุ9น ประจําปG 2552
นักออกแบบประจําโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑสินคEา OTOP จังหวัดนครปฐม (กลุมงานเบญจรงค)
ครู วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ กระทรวงวัฒนธรรม
รวมแสดงผลงานในนิทรรศการเปNดบEานมัณฑนศิลป/
รวมแสดงผลงานในนิทรรศการ Clay and the way of us 3
แสดงผลงานศิลปนิพนธ คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปGการศึกษา 2548
รวมแสดงผลงานการแสดงศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแหงชาติ
ครั้งที่ 13 ประเภทอุตสาหกรรม
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แสดงผลงานตEนแบบผลิตภัณฑเบญจรงคในโครงการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคEา OTOP จังหวัดนครปฐม
รวมแสดงผลงานในนิทรรศการโครงการ Workshop เชิงปฏิบัติการ
เตาฟeน 4 สถาบัน ณ ศูนยสรรพสินคEาซีคอนสแควร
รวมแสดงงานศิลปกรรมคณาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/
รวมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะเครื่องปLgนดินเผา “รากุซา”
รวมแสดงผลงานในนิทรรศการโครงการ Workshop เชิงปฏิบัติการ
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
รวมแสดงงานโครงการเซรามิกสสรEางสรรคยEอนรอย
เครื่องปLgนดินเผาไทย
รวมแสดงงานศิลปกรรมรวมสมัย ความสัมพันธไทย-ญี่ปุ9น
รวมแสดงงาน LINE - ไทย
ในโครงการพัฒนาการแสดงดEานทัศนศิลป/
วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/ กระทรวงวัฒนธรรม
รวมแสดงงาน 1,200 OC CERAMICS ART ณ หอศิลป/วังหนEา

