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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถแสดงให้
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ผา่นกระจกเงาลงบนร่างกายของผูส้วมใส่ ซ่ึงรูปแบบท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั
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 The purpose of this research was creating jewelry that can show the social aspects of 
the new jewelry from the aspect of imaginary to reflect that jewelry was only human to make up 
it.  
 The research instruments were study and analyze secondary include article, 
publication, etc. The study and analysis makes imaginary by reference Semiotic theories which 
patterns can be used to discover patterns and how to create jewelry. 
 The results of this research were study and analysis can search patterns and how to 
create works appropriately in jewelry design project: the concept of imaginary by projecting light 
through a mirror into the body. The model of jewelry design takes form of jewelry that people are 
able to recognize and understanding from renowned brands and popular. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Department of Jewelry Design                                        Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................                           Academic Year 2012 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มร าลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใ้หก้  าเนิด ญาติพี่นอ้งและบุคคลในชีวติของ
ขา้พเจา้ ท่ีค่อยสงเสริมและท าใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในคร้ังน้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาจารย ์ทวศีกัด์ิ มูลสวสัด์ิ และอาจารย ์ดร.วีรวฒัน์  สิริเวสมาศ ท่ีเสียสละเวลาให้
ค  าปรึกษาและวชิาความรู้แก่ขา้พเจา้ รวมทั้งคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ท่ีมิสามารถ
ประเมินค่าไดต้ลอดระยะเวลาการศึกษาของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขอใหมุ้มมองและคุณค่าในการสร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ี เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
เป็นส่วนท่ีจะช่วยในการขยายมุมมองและความคิดใหแ้ก่เพื่อนมนุษยด์ว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
     หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ...............................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ..........................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................  ฉ 
สารบญัภาพ ..........................................................................................................................................  ญ 
บทท่ี 
 1 บทน า .........................................................................................................................................  1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ............................................................................  1 
 วตัถุประสงค ์......................................................................................................................  2 
 ขอบเขตในการวิจยั ............................................................................................................  2 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ............................................................................................................  2 
 ขอบเขตดา้นการออกแบบ .................................................................................................  3 
 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา ........................................................................................  3 
 วธีิการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ......................................................................  4 
 แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน .............................................  4 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ...........................................................................................................  5 
 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ...............................................................................................................  6 
 ทฤษฎีสัญศาสตร์ ...............................................................................................................  7 
        นิยามความหมายของสัญศาสตร์ .................................................................................  7 
 Ferdinand De Saussure ..............................................................................................  8 
 Charles Sanders Peirce ..............................................................................................  9 
        Roland Barthes ...........................................................................................................  10 
 ทบทวนวรรณกรรมและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงสมมุติ ..................... ………………… 15 
 วรรณกรรม : เส้นสมมุติ ............................................................................................  15 
 สมมุติและจินตนาการ ................................................................................................  16 
 การเกิดส่ิงสมมุติ ........................................................................................................  19 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

 บทท่ี                                                                                                                                                   หนา้ 
 เคร่ืองประดบั ......................................................................................... ………………… 27 
 ความหมายของเคร่ืองประดบั ....................................................................................  27 
 บทบาทของเคร่ืองประดบั .........................................................................................  28 
 3 วธีิด าเนินการวิจยั .......................................................................................................................  35 
 ขั้นตอนคน้หาแนวทางการสร้างสรรค ์...............................................................................  36 
 แนวทางท่ี 1 การสร้างส่ิงท่ีเหมือนหรือคลา้ย .............................................................  36 
 แนวทางท่ี 2 การใชแ้สงและเงา ..................................................................................  40 
 แนวทางท่ี 3 การสร้างท่ีวา่ง .......................................................................................  44 
 แนวทางท่ี 4 การสะทอ้นผา่นกระจกเงา .....................................................................  47 
 วเิคราะห์วธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน .............................................................................  48 
 สรุปผลการวเิคราะห์ ..................................................................................................  50 
 รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน .......................................................................................  50 
 เคร่ืองประดบัในบทบาทการแสดงสถานภาพ ...........................................................  51 
 เคร่ืองประดบัในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวติ ...............................................................  53 
 เคร่ืองประดบัในบทบาทความสวยงาม ......................................................................  54 
 เง่ือนไขในการเลือกรูปแบบในการสร้างสรรค์ ..........................................................  56 
 ขั้นตอนการทดลอง ............................................................................................................  59 
 ขั้นตอนการเลือกวสัดุ ................................................................................................  59 
 การทดลองระยะของแสง ...........................................................................................  63 
 4 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน ..................................................................................................  67 
 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั .....................................................................  67 
 การร่างแบบบนกระจก ......................................................................................................  68 
 การขดูสารเคลือบปรอท ....................................................................................................  68 
 ภาพผลงานเคร่ืองประดบั 1 ................................................................................................  69 
 ภาพผลงานเคร่ืองประดบั 2 ................................................................................................  70 
 ภาพผลงานเคร่ืองประดบั 3 ................................................................................................  71 
 ภาพการจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบั ...............................................................................  72 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

บทท่ี                                                                                                                                                    หนา้ 
 ภาพผลงานเคร่ืองประดบัส าเร็จ .........................................................................................  72 
 5 บทสรุป ......................................................................................................................................  73 
 ขอ้เสนอแนะ ......................................................................................................................  74 
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ................................................................................  74 
รายการอา้งอิง .......................................................................................................................................  75 
ประวติัผูว้ิจยั .........................................................................................................................................  78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 
 1 องคป์ระกอบของสัญญะตามแนวคิดของ  ............................................................................  8 
 2 ตวัอยา่งแสดงการเปล่ียนสถานะขององคป์ระกอบของสัญญะ 
  ท่ีสามารถน าไปสู่การเกิดสัญญะตวัใหม่ต่อไปได ้................................................................  9 
 3 ตวัอยา่งของสัญญะแบบต่างๆ...............................................................................................  10 
 4 สรุปทฤษฎีสัญศาสตร์ ...........................................................................................................  14 
 5 วรรณกรรม เส้นสมมุติ .........................................................................................................  15 
 6 ธนบตัรและภาพใบไม ้..........................................................................................................  16 
 7 การเปรียบเทียบสมมุติกบัจินตนาการ ...................................................................................  18 
 8 การเช่ือมโยงทฤษฎีสัญศาสตร์ กบั ส่ิงสมมุติ .......................................................................  19  
 9  ผลงานเคร่ืองประดบัของ Emiko Oye : “The Duchess 2” ....................................................  21  
 10 ผลงานเคร่ืองประดบัของ Emiko Oye : Maharajah’s 6th .....................................................  21   
 11  ผลงานเคร่ืองประดบัของ Emiko Oye : Cartier Blanc ..........................................................  22  
 12 ผลงานศิลปะของ Junk Heaps ..............................................................................................  23   
 13 ผลงานศิลปะของ Junk Heaps ..............................................................................................  23  
 14  ผลงานของ Mark Allyn ........................................................................................................  24  
 15 ท่ีวา่งบวก ..............................................................................................................................  25   
 16  ท่ีวา่งลบ ................................................................................................................................  25  
 17 การส่องกระจกเงา ................................................................................................................  26  
 18 การส่วมใส่เคร่ืองประดบัผา่นกระจกเงา ...............................................................................  26  
 19  ความเก่ียวขอ้งระหวา่งเคร่ืองประดบักบัมนุษย ์....................................................................  28  
 20 พระมงกุฎ เคร่ืองประดบัส าหรับกษตัริย ์ในสมยัอยธุยา  
  ท่ีขดุพบจากกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยธุยา .............................................  30 
 21 เคร่ืองเพชรของพระราชินี.....................................................................................................  30  
 22 ลุกปัดทราวดี ซ่ึงมีความเช่ือ หากวา่ผูใ้ดไดค้รอบครองลูกปัดทรารวดีจะท าใหผู้น้ั้น 
  ไม่ตกทุกขไ์ดย้ากแคลว้คลาดจากอนัตราย ปกป้องใหพ้น้จากเดรัจฉานวชิา  ........................  31 
 23 เคร่ืองประดบัทางศาสนา ......................................................................................................  32  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 
 24  การส่วมใส่เคร่ืองประดบัในการแต่งงานของหญิงชาวอินเดีย ..............................................  32  
 25 เคร่ืองเพชรของแบรนด ์Paiget .............................................................................................  33   
 26  สร้อยคอมรกตฝ่ังเพชรของอลิซาเบซ็ เทยเ์ลอร์(Elizabeth Rosemond Taylor) .....................  33  
 27 เคร่ืองประดบัของแบรนด ์Graff ...........................................................................................  34   
 28 วสัดุท่ีผา่นการสมมุติ ............................................................................................................  35  
 29  วสัดุท่ีถูกสมมุติข้ึนมาใหม่ ....................................................................................................  36  
 30 เคร่ืองประดบัตน้แบบ ...........................................................................................................  37   
 31  ขั้นตอนการสร้างผลงานทดลอง ...........................................................................................  37  
 32 ภาพขั้นตอนการทดลองการประกอบช้ินส่วนเคร่ืองประดบั ................................................  38  
 33  การทดลองลกัษณะของการเกิดเงาจากการขียนดว้ยปากกา ..................................................  39 
 34 การทดลองลกัษณะของการเกิดเงาจากสติกเกอร์ .................................................................  40   
 35  การทดลองเจาะแผน่กระดาษเป็นช่องให้แสงลอดผา่น .........................................................  40 
 36  การทดลองใชแ้สงในการตกแต่งร่างกาย ..............................................................................  41  
 37 การทดลองใชแ้สงในพื้นท่ีสวา่ง ...........................................................................................  41   
 38  ขั้นตอนการทดลองการขดูแผน่กระจกเงาให้เป็นรูปแบบเคร่ืองประดบั ...............................  42  
 39 การทดลองการเกิดแสงในพื้นท่ีมืดและสวา่ง .......................................................................  42   
 40  การทดลองสร้างท่ีวา่งโดยการตดัเส้ือเป็นรูปแบบเคร่ืองประดบั ..........................................  43  
 41 การทดลองสร้างท่ีวา่ง โดยมีเส้ือผา้รองอยูอี่กชั้นหน่ึง ..........................................................  44   
 42  การทดลองสร้างท่ีวา่ง โดยใชผ้า้รองอีกชั้นหน่ึง ...................................................................  45  
 43  การสร้างเคร่ืองประดบับนกระจกเงา ....................................................................................  46  
 44 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 1 .........................................  50   
 45  เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 2 .........................................  51  
 46 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 3 .........................................  51   
 47  เคร่ืองประดบัแบรนด ์Piaget ................................................................................................  52  
 48 เคร่ืองประดบัแบรนด ์Harry Winston ..................................................................................  52   
 49  เคร่ืองประดบัแบรนด ์Graff ..................................................................................................  53  
 50  เคร่ืองประดบัแบรนด ์Bvlgari ..............................................................................................  54  

ซ    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 
 51 เคร่ืองประดบัแบรนด ์Graff ..................................................................................................  54   
 52  เคร่ืองประดบัแบรนด ์Harry Winston ..................................................................................  55  
 53 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 1 .........................................  56   
 54  เคร่ืองประดบัแบรนด ์Piaget ................................................................................................  57  
 55 เคร่ืองประดบัแบรนด ์Bvlgari ..............................................................................................  57   
 56  ขนาดความหนาของกระจกเงา 3 มิลลิเมตร ..........................................................................  58  
 57  การท าสีโดยปากกา ...............................................................................................................  58  
 58 การติดแผน่ใสแบบท่ี 1 .........................................................................................................  59   
 59  การติดแผน่ใสแบบท่ี 2 .........................................................................................................  59 
 60 แสงท่ีไดจ้ากการท าสีโดยปากกา ..........................................................................................  59   
 61  หลอด220V – 50W E-27 CDL : SP Electricและแสงท่ีได ้...................................................  60  
 62  หลอด 220-240V – 100W E27 A55 CL: Philips และแสงท่ีได ้............................................  60  
 63 หลอด 220V – 50W M12503 Halogen: BEC และแสงท่ีได ้.................................................  61   
 64  ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire และแสงท่ีได ้...............................................  61  
 65 ระยะของแสงท่ีก าหนด.........................................................................................................  62   
 66  การวดัระยะแสงท่ี 15 เซนติเมตร ..........................................................................................  62  
 67 การวดัระยะแสงท่ี 20 เซนติเมตร ..........................................................................................  63   
 68  การวดัระยะแสงท่ี 25 เซนติเมตร ..........................................................................................  63  
 69  การวดัระยะแสงท่ี 30 เซนติเมตร ..........................................................................................  64 
 70 การวดัระยะแสงท่ี 35 เซนติเมตร ..........................................................................................  64   
 71  การวดัระยะแสงท่ี 40 เซนติเมตร ..........................................................................................  65  
 72 การวดัระยะแสงจากแผน่ใส .................................................................................................  66   
 73  การวาดลวดลายลงบนดา้นหลงักระจกเงา ............................................................................  67  
 74 การใชมี้ดปลายแหลมขดูชั้นเคลือบปรอท ............................................................................  67   
 75  ผลงานเคร่ืองประดบั 1 .........................................................................................................  68  
 76  ผลงานเคร่ืองประดบั 2 .........................................................................................................  69  
 77 ผลงานเคร่ืองประดบั 3 .........................................................................................................  70   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 
 78  ตวัอยา่งการติดตั้งผลงานและบรรยากาศในการชมงาน ........................................................  71  
 79  ผลงานการสร้างสรรค ์..........................................................................................................  71  
 
 
  
 
  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 “เรามีโลกเดียวเสมอ เรามีมนุษยชาติเดียว เรามีป่าไมเ้ดียวคือของทั้งโลก แม่น ้าสาย

เดียวคือสายน ้าของทั้งโลก เรามีมหาสมุทรเดียว แผน่ดินเดียว อากาศเดียว ทอ้งฟ้าเดียว น ้าทั้งหมดก็

คือน ้าเดียวกนั วนเวยีนไปตามท่ีต่าง ๆ อากาศทั้งหมดก็คืออากาศเดียวกนัไหลเวยีนไปตามมุมต่างๆ 

ชีวติทั้งหมดก็คือชีวติเดียวกนั มาจากตน้ก าเนิดเดียวกนั ท่ีเหลือเป็นเพียงเส้นสมมุติท่ีเราสร้าง

ข้ึนมา”1  

 จากบทความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดท่ีวา่บนโลกน้ีเตม็ไปดว้ยส่ิงสมมุติต่างๆท่ี

มนุษยเ์ราสร้างข้ึน แต่ส าหรับขา้พเจา้แลว้ส่ิงสมมุตินั้นไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะเขตแดนท่ีกั้นแบ่งระหวา่ง

ประเทศ ตามบทความขา้งตน้ของผูเ้ขียน ส่ิงสมมุติถูกตีความแตกต่างออกไปในมุมมองของขา้พเจา้ 

ส าหรับขา้พเจา้แลว้ส่ิงสมมุติเปรียบเสมือน ส่ิงท่ีเราไม่สามารถเห็นไดจ้ากทางกายภาพ จะสามารถ

เห็นไดเ้พียงตวัแทนค่าของส่ิงสมมุติ ซ่ึงส่ิงสมมุติ จะเกิดข้ึนจากกลไกความคิดและความรู้สึกของ

มนุษย ์ส่ิงสมมุติเหล่าน้ีจะไม่มีคุณค่าหากขาดมุมมองและกลไกทางความคิดของเราท่ีเป็นคนเลือก

และสร้างส่ิงสมมุติต่างๆข้ึนมา ดงันั้นส่ิงสมมุติจะมีอิทธิพลต่อมนุษยก์็ต่อเม่ือส่ิงสมมุตินั้นอยูใ่น

ความคิดและจิตใจของเรา 

 มนุษยไ์ดส้ร้างส่ิงสมมุติต่างๆข้ึนมา โดยส่ิงสมมุติเหล่านั้นตอ้งมีความเป็นสากล 

สามารถเขา้ใจร่วมกนัถึงคุณค่าของบางส่ิงบางอยา่งได ้ส่ิงสมมุติท าใหม้นุษยเ์กิดการวดัคุณค่าของ

มนุษยด์ว้ยกนัเองจากส่ิงท่ีถูกสมมุติข้ึน เคร่ืองประดบัถือเป็นอีกหน่ึงส่ิงสมมุติ ซ่ึงแต่เดิม

เคร่ืองประดบัเป็นเพียงการประดบัตกแต่งร่างกายเพื่อความสวยงามเพียงอยา่งเดียว ก็เร่ิมแปรเปล่ียน

ความหมายออกไป เป็นการประดบัตกแต่งท่ีแสดงถึงฐานนัดรศกัด์ิในสังคมของผูส้วมใส่ วา่เป็น

                                                           

 
1 วนิทร์  เลียววาริณ,  เส้นสมมุติ  (กรุงเทพฯ : 113,  2555),  10. 
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ระดบัชนชั้นใด2  ท าใหเ้ห็นวา่ท่ีมนุษยใ์หคุ้ณค่าและความส าคญั โดยใชเ้คร่ืองประดบัเป็นตวับ่งบอก

ถึงสถานะของผูส่้วมใส่ บ่งบอกคุณค่าของความเป็นมนุษย ์จนท าใหม้นุษยย์ดึติดและหลงไหลอยู่

กบัส่ิงสมมุติ โดยมีเคร่ืองประดบัเป็นตวัแทนของเร่ืองราวสมมุติดงักล่าว 

 กระแสสังคมเหล่าน้ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั เคร่ืองประดบักลายเป็นเคร่ืองบ่ง

บอกฐานะและคุณค่าของผูส้วมใส่ ขา้พเจา้จึงเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะน าเสนอแนวคิด “ส่ิงสมมุติ” ท่ี

มนุษยส่์วนใหญ่ใชเ้คร่ืองประดบัเป็นตวัแทนในการบอกฐานะ บอกคุณค่าของมนุษย ์และยดึติดอยู่

กบัส่ิงสมมุติ โดยขา้พเจา้มีความตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถแสดงใหส้ังคม

รับรูปถึงมุมมองของเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากลกัษณะของส่ิงสมมุติ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็น

วา่เคร่ืองประดบัเป็นเพียงส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเท่านั้น 

 

2. วตัถุประสงค์  

สร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถแสดงใหส้ังคมรับรูปถึงมุมมองของ

เคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากลกัษณะของส่ิงสมมุติ เพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่เคร่ืองประดบัเป็น

เพียงส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเท่านั้น 

 

3. ขอบเขตในกำรวจัิย 

 3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  3.1.1  ขอบเขตของ “ส่ิงสมมุติ” ส าหรับโครงการน้ีคือ ส่ิงท่ีเราไม่สามารถเห็นได้

จากทางกายภาพ จะสามารถเห็นไดเ้พียงตวัแทนค่าของส่ิงสมมุติ ซ่ึงส่ิงสมมุติ จะเกิดข้ึนจากกลไก

ความคิดและความรู้สึกของมนุษย ์ส่ิงสมมุติเหล่าน้ีจะไม่มีคุณค่าหากขาดมุมมองและกลไกทาง

ความคิดของเราท่ีเป็นคนเลือกและสร้างส่ิงสมมุติต่างๆข้ึนมา โดยในการออกแบบเคร่ืองประดบั

                                                           

 2 กรมศิลปากร กองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ,  ถนิมพมิพำภรณ์  (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ,  2535),  34. 
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คร้ังน้ีจะเนน้ถึงเร่ืองคุณค่าของส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ผา่นตวัแทนของส่ิงสมมุติคือ 

เคร่ืองประดบั ซ่ึงตอ้งการช้ีใหเ้ห็นวา่เคร่ืองประดบัเป็นเพียงส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเท่านั้น 

  3.1.2  ศึกษาตวัแทนของส่ิงสมมุติในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินคุณค่า ทั้งจาก 

รูปแบบของวสัดุ ความเช่ือ จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการแสดงออกถึง

เคร่ืองประดบัในฐานะส่ิงสมมุติ 

 3.2   ขอบเขตดา้นการออกแบบ ศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะของเคร่ืองประดบัในฐานะ

ตวัแทนของส่ิงสมมุติ ท่ีมีความเป็นสากล สามารถเขา้ใจร่วมกนัได ้ทั้งจากความเช่ือและมุมมองท่ีมี

ต่อเคร่ืองประดบั เพื่อคน้หาสัญลกัษณ์ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบได ้ 

 
4. ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
 
ตำรำงที ่1 ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

ปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา 

1.4.1 ปัญหาทางดา้นสังคม 
ในสังคมปัจจุบนัคนต่างยดึติดอยูก่บั
ส่ิงสมมมุติท่ีไม่มีอยูจ่ริงทางกายภาพ
จนเกิดเป็นความหลงไหลในส่ิง
สมมุติเหล่านั้น 

แสดงมุมมองส่ิงสมมุติของขา้พเจา้ ใหเ้ห็นถึงการมี

อยูข่องส่ิงสมมุติ การเขา้ใจและอยูร่่วมกบัส่ิงสมมุติ

ต่างๆได ้

1.4.2 ปัญหาทางดา้นศิลปะ 
มนุษยส์ร้างค่านิยมในการให้คุณค่า
แก่เคร่ืองประดบั และยดึติดกบัการ
ใหคุ้ณค่าสมมุติดงักล่าว จนลืมสนใจ
ถึงความงามทางสุนทรียภาพและ
คุณค่าดา้นจิตใจ 

สร้างมุมมองเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัท่ีสามารถแสดง

ใหเ้ห็นไดว้า่คุณค่าเคร่ืองเป็นดบัเป็นเพียงส่ิงท่ีมนุษย์

สมมุติข้ึนเท่านั้น โดยพยายามถ่ายทอดคุณค่าดา้น

สุนทรียภาพและจิตใจใหมี้ความส าคญัเพิ่มมากข้ึน 
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5. วธีิกำรศึกษำและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 5.1  ศึกษาและวเิคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมในลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงสมมุติ  

 5.2  ประมวลความคิด สรุปเน้ือหาของลกัษณะส่ิงสมมุติท่ีมีความส าคญั เก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองประดบั ท่ีสามารถน าไปเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานได ้

 5.3  ทดลองสร้างภาพความคิด โดยการวาดภาพหรือลายเส้นท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจ 

เพื่อหารูปทรงหรือรูปแบบตามตอ้งการ 

 5.4  สร้างผลงานเคร่ืองประดบั 

 5.5  น าเสนอผลงานเขา้สู่การสัมมนา เพื่อผลในการแกปั้ญหาและพฒันาแนวทางการ

สร้างสรรค ์

 

6. แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ล ำดับขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน 

 

ตำรำงที ่2 แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ล ำดับขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ กำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

พ.ค.-ธ.ค. อธิบายแนวความคิด น าขอ้มูลมาปรึกษาอาจารย์

เตรียมเสนอหวัขอ้ 

น าเสนอหวัขอ้ 

ธ.ค. เสนอหวัขอ้ สรุปประเด็น หาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั

งานท่ีศึกษา เพื่อวเิคราะห์กระบวนการท างาน 

ศึกษาคน้ควา ขอ้มูล จาก
วรรณกรรม  

ม.ค วเิคราะห์และพฒันาแนวทางในการออกแบบ สรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ก.พ. รวบรวมแนวความคิด  น าผลการวเิคราะห์มาเป็น

แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั 

ออกแบบเคร่ืองประดบั 

มี.ค. พฒันาการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงาน

เคร่ืองประดบั 

สร้างสรรคผ์ลงาน

เคร่ืองประดบั 

เม.ย. น าเสนอโครงการวจิยัและจดัส่งรูปเล่ม น าเสนอผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 5 

 

 

 

7. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

สามารถสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงมุมมองของเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ท่ี

เกิดจากลกัษณะของส่ิงสมมุติ เพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่เคร่ืองประดบัเป็นเพียงส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึนเท่านั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวจิยัเร่ืองส่ิงสมมุติกบัเคร่ืองประดบัร่วมสมยัในคร้ังน้ี มีความตอ้งการท่ีจะน า

ทฤษฎีสัญศาสตร์(Semiology) โดยเช่ือวา่ความเขา้ใจต่อสัญญะต่างๆนั้นมีอิทธิพลต่อการเกิด การ

รับรู้ ของส่ิงสมมุติ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงสู่การสร้างแบบแผนแนวคิดของส่ิงสมมุติได ้ผูว้จิยัจึง

ไดอ้าศยักรอบแนวคิดจากทฤษฎีสัญศาสตร์มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ โดยจะ

น าเสนอดงัต่อไปน้ี 

 1. ทฤษฎีสัญศาสตร์ 

   1.1 นิยามความหมายของสัญศาสตร์ 

   1.2 Ferdinand de Saussure 

   1.3 Charles Sanders Peirce 

   1.4 Roland Barthes 

 2. ทบทวนวรรรกรรมและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดส่ิงสมมุติ 

   2.1 วรรณกรรม : เส้นสมมุติ 

   2.2 สมมุติและจินตนาการ 

   2.3 การเกิดส่ิงสมมุติ 

 3.  เคร่ืองประดบั 

   3.1ความหมายของเคร่ืองประดบั 

   3.2 บทบาทของเคร่ืองประดบั 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ทฤษฎสัีญศาสตร์ 

 1.1 นิยามความหมายของสัญศาสตร์ 

  “สัญศาสตร์” หรือ “สัญวทิยา” มาจากค าวา่ Semiotics และ Semiology ซ่ึงทั้งสอง

ค ามาจากรากศพัทภ์าษากรีกค าเดียวกนั คือ Semeion แปลวา่ Sign หรือสัญญะ 

  Semiotics เป็นค าท่ีนกัปรัชญาชาวอเมริกนั Charles S. Peirce ใชแ้ละท าใหเ้ป็นท่ี

รู้จกัแพร่หลายในวงวชิาการในสหรัฐอเมริกา ส่วน Semiology เป็นค าท่ีนกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิผูมี้

ช่ือเสียงคือ Ferdinand de Saussure ตั้งข้ึน และเป็นท่ีนิยมใชใ้นหมู่นกัวชิาการชาวยุโรป ส าหรับ

ความหมายของสัญศาสตร์นั้น Ferdinand de Saussure ไดอ้ธิบายถึงทฤษฏีน้ีวา่เป็นการศึกษาถึงวถีิ

ชีวติของสัญญะภายในสังคมท่ีสัญญะนั้นถือก าเนิดข้ึนมาโดยกล่าววา่ 

  “เม่ือขยายความค าวา่ “วถีิชีวติ” ของสัญญะใหก้วา้งขวางออกไป ก็จะหมายความ

ถึงการศึกษาการก าเนิด การเจริญ การแปรเปล่ียน และการสูญสลายของ สัญญะตวัหน่ึงๆ รวมทั้ง

วเิคราะห์กฎท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวถีิชีวติดงักล่าว ศาสตร์น้ีจึงสอนเราให้รู้วา่ สัญญะประกอบข้ึนมาจาก

อะไรและกฎเกณฑใ์ดท่ีควบคุมมนั1”  

  Ferdinand de Saussure และCharles Sanders Peirce เป็นผูว้างรากฐานใหก้บัทฤษฏี 

สัญศาสตร์ ซ่ึงทั้งสองต่างท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์โดยพยายามส ารวจระบบของการเกิดสัญญะ 

ถึงแมจ้ะมีแนวความคิดท่ีเหมือนกนั แต่วธีิการในการมองรูปแบบและลกัษณะการท างาน

ของสัญญะของทั้งสองมีความแตกต่างกนัอยู ่คือ Saussure จะใหน้ ้าหนกัไปท่ีภาษาท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารเป็นหลกั ส่วน Charles Sanders Peirce นั้นจะท าความเขา้ใจระบบเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่

ภาษา  

 

                                                           
1 วจี เรืองพรวสุิทธ์ิ,  “การบริโภคสัญญะในการท่องเท่ียวของสังคมไทยร่วมสมยั” 

(วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 

มหาวทิยาลยั เชียงใหม่,  2550,  12. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.2  Ferdinand de Saussure 

  ตามแนวคิดของ Saussure สัญญะ (Sign) ประกอบข้ึนมาจากองคป์ระกอบหลกั 2 

ส่วนคือ รูปสัญญะ (Signifier) ท่ีเราสามารถรับรู้ผา่นประสาทสัมผสั เช่น เสียงจากค าพดูท่ีถูกเปล่ง

ออกมาและผูรั้บสารไดรั้บรู้ ความหมายสัญญะ(Signified) ท่ีเกิดข้ึนในใจของผูรั้บสาร 

 
ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบของสัญญะตามแนวคิดแบบ Saussure 

 

 Saussure กล่าวถึงการจดัระบบสัญญะหรือรหสัสัญญะวา่มี 2 ระนาบ คือความสัมพนัธ์

แนวด่ิงหรือกระบวนทศัน์  และความสัมพนัธ์แนวระนาบหรือวากยสัมพนัธ์ โดยกล่าวไวด้งัน้ี 

 “ความสัมพนัธ์แบบกระบวนทศัน์ของสัญญะน้ีเป็นความสัมพนัธ์แบบเปรียบเทียบ

ความต่างบนความเหมือน ความต่างท าใหแ้ยกได ้เลือกได ้แทนค่าไดแ้ต่ความเหมือนท าใหเ้กิดการ

โยง(association) ระหวา่งหน่วยท่ีถูกแยกหรือถูกเลือกใชก้บัหน่วยท่ีไม่ถูกเลือก เกิดเป็น

ความสัมพนัธ์แบบโยง (associative relation) ซ่ึงเป็นวธีิการสร้างความหมายแบบหน่ึงส่วน

วากยสัมพนัธ์เป็นความสัมพนัธ์แบบเรียงล าดบัก่อน-หลงั (ในกรณีท่ีเป็นประโยคหรือเร่ืองเล่า) หรือ

แบบจดัรวม (กรณีท่ีเป็นอวจันภาษา) เราสามารถน าสัญญะท่ีเลือกออกมาจากกระบวนทศัน์ชุดใด

ชุดหน่ึงมาจดัรวมกบัตวัอ่ืนๆ เกิดเป็นความหมาย หลกัของการวเิคราะห์แบบน้ีจะใหค้วามส าคญักบั

องคป์ระกอบในระบบความหมาย โดยจะเนน้การล าดบัขั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือ

การปรากฏของสัญญะ2”  
                                                           

2 สิรตากร ส่งนอ้ย.  “การวิเคราะห์ฉากในละครโทรทศัน์เร่ืองเสาร์5 ของ ฉลอง ภกัดี

วจิิตร”  (วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิานิเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่,  2555),  10.  
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 อาจพอสรุปไดว้า่การสร้างและส่ือความหมายในแบบ Saussure คือการใชร้หสัหรือการ

เลือกและรวม สัญญะอยา่งมีระบบตามขนบหรือกติกาท่ีชุมชน สังคมก าหนดไว ้ซ่ึงจะเกิดเป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมาย ความหมายสัญญะท่ีถูกเลือกเกิดจากความหมายของสัญญะอ่ืนๆท่ีไม่

ถูกเลือก และความหมายของสัญญะท่ีถูกจดัรวมเกิดจากความสัมพนัธ์ของสัญญะหน่ึงๆ กบัสัญญะ

อ่ืนๆ ท่ีมา ก่อน หลงั หรือท่ีปรากฏรวมอยูใ่นโครงสร้างเดียวกนั การเลือกหรือไม่เลือกและการจดั

รวมจึงเป็นการประกอบสร้างความหมาย ของ Saussure 

 1.3  Charles Sanders Peirce 

  Peirce มีความคิดเห็นแตกต่างจาก Saussure ในเร่ืององคป์ระกอบของสัญญะ ซ่ึง

ส าหรับPeirce แลว้สัญญะเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก 3 ส่วน ไดแ้ก่   

       1.3.1 ส่ือกลางหรือพาหนะท่ีน าความคิดไปสู่ผูรั้บ เรียกวา่“representamen” 

         1.3.2 ความคิดท่ีแปลไดจ้ากสัญญะ เรียกวา่ “interpretant” คือส่วนของความหมาย 

         1.3.3 วตัถุอา้งอิง (object หรือ referent) ท่ี representamen ส่ือในฐานะเป็นภาพ

ตวัแทน ซ่ึงอาจเป็นส่ิงของหรือสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงมาจากการรับรู้ส่ือกลางนั้นๆ 

  ซ่ึงจะเห็นวา่ representamen เทียบไดก้บั “รูปสัญญะ” (Signifier) และ interpretant 

จะใกลเ้คียงกบั “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของ Saussure แต่ยงัมีความแตกต่างเพราะ

interpretant จะรวมความหมายท่ีเกิดจากสัญญะและเกิดจากตวัผูส้ัมผสัสัญญะนั้นๆ interpretant 

ไม่ใช่ตวัผูแ้ปลสัญญะแต่เป็น “ผล” ของการท่ีสัญญะสัมผสัผูใ้ช ้จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ชท่ี้มี

ต่อ “ของจริง” (object) เอาไวใ้นความหมายดว้ย  

 

 
ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งแสดงการเปล่ียนสถานะขององคป์ระกอบของสัญญะท่ีสามารถน าไปสู่ 

              การเกิดสัญญะตวัใหม่ต่อไป 
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 Peirce ไดจ้ดัแบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพนัธ์ของสัญญะกบัของจริงท่ี

ถูกแทนท่ี ดงัน้ี 

  1. Icon หรือ “รูปเหมือน” เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือน หรือคลา้ยกบั

ของจริง หรือส่ิงท่ีมนับ่งถึงและสามารถเขา้ใจไดง่้าย ตวัอยา่งเช่นภาพถ่าย แผนท่ี ป้ายจราจร 

แมก้ระทัง่ค  าพดูบางค าท่ีสามารถเลียนเสียงธรรมชาติ 

        2. Index/indices หรือ “ดชันี” เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเป็นเหตุเป็น

ผลกนัซ่ึงกนัและกนั โดยจะสามารถบ่งช้ีถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตวัอยา่งเช่น เม่ือเห็นควนัไฟ ซ่ึงจะเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีวา่มีไฟไหม ้

         3. Symbol หรือ “สัญลกัษณ์” เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงบางส่ิงบางอยา่ง ท่ีมีความ

เช่ือมโยงระหวา่งสัญลกัษณ์กบัของจริงท่ีมนัอา้งอิงถึงนั้นไม่ใช่ความเช่ือมโยงกนัตามธรรมชาติแต่

เป็นผลมาจากขอ้ตกลงของระเบียบ แบบแผนของสังคม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น 

ภาษา เคร่ืองหมายจราจร  

 

 
ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งของสัญญะแบบต่างๆ 

 1.4  Roland Barthes 

 Roland Barthes เป็นนกัสัญวิทยาชาวฝร่ังเศสท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก ซ่ึงเป็นนกัคิดท่ีเร่ิม

น าเอาการวเิคราะห์แบบสัญวิทยาไปใชก้บัวฒันธรรมศึกษา แนวคิดส าคญัของ Barthes ท่ีจะกล่าวถึง

เก่ียวขอ้งกบัความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นวา่ความหมายของสัญญะนั้นมีอยู ่2 ระดบั ไดแ้ก่ 
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         1.4.1  Denotation เป็นระดบัความหมายตรง ท่ีถูกสร้างข้ึนมาอยา่งเป็นภววสิัย 

(objective) เป็นความหมายท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจตามตวัอกัษร เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปตามขอ้ตกลงท่ีก าหนด

ข้ึนมา จดัอยูใ่นลกัษณะของการอธิบายหรือพรรณนา(descriptive level) 

         1.4.1.2  Connotation เป็นระดบัความหมายแฝง ท่ีเกิดข้ึนจากการตีความโดยอตั

วสิัย (Subjective) ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล จากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดป้ระสบมาในชีวติหรือบริบททาง

สังคมวฒันธรรมหน่ึงๆ 

 ในผลงานท่ีช่ือวา่ “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ตส์ไดน้ าเราไปสู่ความคิดเร่ือง “มายา

คติ”(Myth) ซ่ึงในชั้นตน้น้ี เราสามารถท่ีจะนิยามไดว้า่หมายถึงการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือ

ทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนใหเ้ป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ 

 Barthes เรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด อ าพราง บิดเบือนฐานะ

การเป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมใหก้ลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติ เป็นส่ิงปกติธรรมดา หรือเป็น

ส่ิงท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในเชิงใชส้อยแคบๆในสังคมวา่ “กระบวนการสร้างมายาคติ” และเรียกส่ิงท่ี

เป็นผลลพัธ์ ผลผลิตของกระบวน การน้ีวา่ “มายาคติ” หรือความคิด ความเช่ือท่ีคนส่วนใหญ่ใน

สังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค  าถามและเป็นความคิดความเช่ือท่ีสอดรับกบัระบบอ านาจท่ีด ารงอยูใ่น

สังคมในขณะนั้น  

 ในระดบัของภาษา ความหมายจะเกิดข้ึนจากการมีองคป์ระกอบครบ 3 ส่วนคือ 

 1. รูปสัญญะ 

 2. ความหมายสัญญะ 

 3. สัญญะ 

 แต่ในระดบัของประสบการณ์การรับรู้ในชีวิตประจ าวนันั้น เราจะมองเห็นเพียงสอง

ส่วน คือ รูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเท่านั้น ซ่ึงเป็นผลรวมของรูปและความหมายในระดบัของ

มายาคติ ก็มีลกัษณะการท างานในรูปแบบ 3 มิติเช่นกนั โดยท่ีสัญญะในระดบัของภาษาไดก้ลายไป

เป็นรูปสัญญะของมายาคติ ซ่ึงหมายถึงมนัสามารถส่ือความหมายไดเ้ลยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการ

รวมตวักนัของรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะอยา่งในระดบัของภาษา ดงัท่ี Barthes ไดอ้ธิบายทาง

วชิาการเก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าวไวด้งัน้ี 
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 “มายาคติเป็นระบบส่ือความหมายซ่ึงมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีมนัก่อตวัข้ึนบนกระแสการ

ส่ือความหมายท่ีมีอยูก่่อนแลว้ จึงถือไดว้า่มายาคติเป็นระบบสัญญะในระดบัท่ีสอง ส่ิงท่ีเป็นหน่วย

สัญญะ ในระบบแรกกลายมาเป็นเพียงรูปสัญญะในระบบท่ีสอง ขอย  ้าในท่ีน้ีวา่ วสัดุส าหรับสร้างวา

ทะแห่งมายาคติ เช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร์ พิธีกรรม วตัถุ ไม่วา่ในเบ้ืองตน้นั้นจะมี

ความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่คร้ันเม่ือถูกจบัยึดโดยมายาคติแลว้ ก็จะถูกทอนใหเ้หลือ

เป็นเพียงรูปสัญญะเพื่อส่ือถึงส่ิงอ่ืนเสมอ3”  

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัมายาคติ 

 

 
 

 โดยสามารถสรุปแนวความคิด มายาคติ วา่คือ ความหมายแฝงของสัญญะตามขอ้ตกลง

ทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงกระบวนการสร้างความหมายแฝงเกิดข้ึนเม่ือตวัสัญญะอนัเป็นผลรวม

ของรูปและความหมายในระดบัแรก อีกทั้งถูกน าไปใชเ้ป็นรูปสัญญะใหก้บัสัญญะตวัอ่ืน โดยมีการ

ผกูโยงเขา้กนักบัความหมายสัญญะใหม่ กลายเป็น ระบบการสร้างความหมายชุดท่ีสอง 

 

 

                                                           
3 โรล็องด ์บาร์ตส์,  มายาคติ Mythologies, พิมพค์ร้ังท่ี 3,  แปลโดย วรรณพิมล องัคศิริ

สรรพ  (กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพคบไฟ, 2544), 71. 
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 จากทฤษฏีขา้งตน้ พอสรุปแนวคิดเร่ืองสัญวทิยาไดว้า่ “สัญญะ” คือ ส่ิงใดๆท่ีถูกสร้าง

ข้ึนมาจากขอ้ตกลงของสังคมและวฒันธรรมในชุมชนนั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการแสดงความหมาย 

อีกทั้งยงัเป็นตวัแทนของวตัถุจริง ดว้ยเหตุน้ี สัญญะจึงมีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ  

1.วตัถุในโลกจริง ซ่ึงเป็นตวัอา้งอิงใหก้บัสัญญะ  

2. รูปสัญญะ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีใชบ้รรจุความหมาย  

 3.ความหมายสัญญะ ท่ีเป็นความเขา้ใจหรือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ  

 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ความหมายของสัญญะก็ไม่ไดห้ยดุน่ิงอยูก่บัท่ีหรือมีความหมายอยู่

เพียงระดบัเดียว จึงท าใหส้ัญญะหน่ึงๆ อาจมีความหมายไดห้ลายระดบัหลายแง่มุม และเม่ือ

วเิคราะห์ในระดบัท่ีลึกลงไปก็จะพบ “มายาคติ” ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อส่ือความหมายให้ดูเป็น

ธรรมชาติอยา่งแนบเนียน เพราะความเคยชินจึงท าใหค้นในสังคมไม่ทนัสังเกตวา่มนัเป็นส่ิง

ประกอบสร้างทางวฒันธรรมและไม่มีการตั้งค  าถามหรือขอ้สงสัยถึงท่ีมาท่ีไปของมนัจากท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงแบบแผนของทฤษฏีSemiotic อีกทั้งยงัสามารถน าแบบแผนน้ีไปปรับใช้

ใหเ้หมาะสมกบัการวจิยัคร้ังน้ีทั้งในมุมมองของเคร่ืองประดบัและแนวทางท่ีท าใหเ้กิดส่ิงสมมุติอีก

ดว้ย โดยผูว้ิจยัจะท าการสรุปแบบแผนของทฤษฏีดงักล่าวเป็นรูปแบบของตารางแสดงความ

เช่ือมโยงดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4 สรุปทฤษฏีสัญศาสตร์ 

 

 จากการสรุปทฤษฎีสัญศาสตร์ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ าผลการคน้ควา้เพื่อมาวเิคราะห์ถึง

แนวความคิดส่ิงสมมุติ โดยจะท าการศึกษาทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ และรูปภาพท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใชท้ฤษฎีสัญศาสตร์เป็นแนวทางในการวเิคราะห์แนวความคิดดงักล่าว โดยจะ

น าเสนอดงัต่อไปน้ี 

Semiotic 

Sign 

Reference 

Experience 

Convention 

Perception 

Signifier 

Signified Meaning 

Connotation Denotation 

Object 

Image Word 

Sound
 

Word  

Test
 

Word  
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2.  ทบทวนวรรณกรรมและบทความทีเ่กี่ยวข้องกบัส่ิงสมมุติ 

 2.1 วรรณกรรม : เส้นสมมุติ4 

 “...โลกเราเขียนข้ึนดว้ยเส้นสมมุติ แกรนด ์แคนยอน เป็นของอเมริกา, ภูเขาไฟฟูจิเป็น

ของญ่ีปุ่น, ภูผางามแห่งกุย้หลินเป็นของจีน, ป่าอเมซอนส่วนใหญ่เป็นของบราซิล, เกรท แบร์รีเออร์ 

รีฟ เป็นของออสเตเรีย, ป่าห้วยขาแขง้เป็นของไทย, น ้ามนัใตดิ้นเป็นของประเทศในตะวนัออกกลาง 

ฯลฯ 

 หากเราจะไปเยีย่มชมแกรนด์แคนยอน ก็ตอ้งไปเขา้คิวขอวีซ่าท่ีสถานทูตอเมริกา เพราะ

อเมริกามีสิทธ์ิขาดเป็นเจา้ของมนั หากอยากไปช่ือชมภูเขาไฟฟูจิก็ตอ้งไปขออนุญาตประเทศญ่ีปุ่น 

อยากล่องป่าอเมซอน ก็ตอ้งไปขออณุญาตบราซิล ฯลฯ 

 ยอ้นหลงัไปสักหา้พนัปีก่อน มนุษยค์นไหนอยากไปท่ีไหนในโลกก็ไปไดเ้ลยโดยไม่

ตอ้งขออณุญาติใคร เพราะเวลานั้นโลกยงัไม่มีประเทศ ไม่มีพาสปอร์ต ไม่มีวซ่ีาคิดดูก็น่าประหลาด 

จู่ๆโลกก็ถูกกาแบ่งเขตขีดเส้นวา่ส่วนน้ีเป็นของฉนัส่วนนั้นเป็นของคุณ” 

 
ภาพท่ี 5 วรรณกรรม เส้นสมมุติ 

ท่ีมา : เส้นสมมุติ.  เขา้ถึงเม่ือ 21 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.winbookclub.com 

  2.1.1 วเิคราะห์วรรณกรรม : เส้นสมมุติ และเช่ือมโยงสู่งานเคร่ืองประดบั 

                                                           
4 วนิทร์  เลียววาริณ,  เส้นสมมุติ  (กรุงเทพฯ : 113,  2555),  10. 
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  จากบทความขา้งตน้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวรรณกรรมเร่ืองเส้นสมมุติ ท่ีรวมเอา

เร่ืองสั้นต่างๆ ซ่ึงเร่ืองราวต่างๆนั้นมีแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นสมมุติมาเล่าผา่นรูปแบบของ

ตวัอกัษร และเป็นการตั้งค  าถามถึงบทบาทของเส้นสมมุติ ทั้งระหวา่งสังคม ระหวา่งประเทศ คนกบั

คน เช้ือชาติกบัเช้ือชาติ ไปจนถึงระหวา่งความเช่ือกบัความเช่ือ  

  วรรณกรรมเล่มน้ีพดูถึงเร่ืองของการจดัการ มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีชอบจดัการ ท า

การแบ่งและจดักลุ่มทุกอยา่ง โดยไม่รู้วา่ส่ิงท่ีเราพยายามจดัแจงอยูน่ั้น ความจริงแลว้มนัคือส่ิงสมมุติ

ท่ีเราใชเ้ป็นขอ้อา้งในการตีกรอบทุกส่ิงอยา่งเท่านั้นเอง แต่มนุษยก์ลบัยดึติดกบัส่ิงสมมุติเหล่านั้นจน

ไม่สามารถแยกออกไดว้า่ส่ิงไหนคือส่ิงท่ีเป็นจริงและส่ิงไหนคือส่ิงท่ีเราสมมุติข้ึน โดยเส้นสมมุติ

ต่างๆท่ีเราสร้างข้ึนนั้น ท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย ตามท่ีผูเ้ขียนหยบิยกมา 

  เคร่ืองประดบัก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงสมมุติเช่นกนั เรายดึติดอยูก่บัคุณค่าทางกายภาพ 

ความหรูหรา ความมีหนา้มีตาในสังคม ท าใหเ้ราดูเหนือกวา่คนอ่ืนเม่ือใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีเพชร

และอญัมณีล ้าค่า สังคมในปัจจุบนัติดอยูก่บัเคร่ืองประดบัสมมุติเหล่าน้ี จนหลงลืมคุณค่าของ

เคร่ืองประดบั ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้เคร่ืองประดบัเป็นเพียงเคร่ืองตกแต่งท่ีมีร่างกายเป็นพาหนะ คุณค่า

หรือความเป็นเคร่ืองประดบั หาไดส่้งผลต่อการแสดงคุณค่าในทางอ่ืน นอกเหนือจากคุณค่าในจิตใจ

ของผูส้วมใส่เท่านั้น 

 2.2 สมมุติและจินตนาการ 

 เน่ืองจากการสมมุตินั้นมีความใกลเ้คียงกบัจินตนาการผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษา

แบบแผนของทั้งสองส่ิง โดยจะท าการยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สรุปผลเพื่อสามารถน าไปเช่ือมโยงสู่

งานเคร่ืองประดบัได ้ดงัน้ี 

  2.2.1 ส่ิงไหนคือสมมุติ ส่ิงไหนคือจินตนาการ 

 
ภาพท่ี 6 ธนบตัรและภาพใบไม ้
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  จากภาพธนบตัรและใบไมข้า้งตน้ ธนบตัรหรือเงินคือส่ิงสมมุติท่ีสมนุษยส์ร้าง

ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียน ซ่ึงความจริงแลว้ เงินเป็นเพียงแผน่กระดาษ แต่เม่ือถูกมนุษยแ์ต่ง

เต่ิมสร้างสรรครู์ปแบบท่ีสามารถเขา้ใจร่วมกนัได ้กระดาษจึงเป็นตวัแทนท่ีถูกสมมุติเพื่อยนืยนัถึง

ความเป็นจริงของเงินท่ีมีอยูจ่ริงและสามารถใชแ้ลกเปล่ียนไดจ้ริงทั้งในแบบกลุ่มคนและการ

แลกเปล่ียนแบบสากล 

  ใบไมคื้อส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงทุกคนสามารถเขา้ใจร่วมกนัไดว้า่ ส่ิงท่ีเป็นรูปร่างหนา้ตา

แบบน้ี พื้นผวิแบบน้ี คือ ใบไม ้เม่ือมนุษยรั์บรู้ถึงใบไมผ้า่นประสาทสัมผสัต่างๆของมนุษย ์และเกิด

ความคิดหรือจินตนาการใหใ้บไมเ้ป็นเงิน  ใบไมน้ั้นจะสามารถเป็นเงินจริงๆไดเ้พียงในความคิด ณ 

ขณะนั้น แต่ไม่สามารถน าไปใชเ้ป็นเงินจริงๆได ้เพราะจินตนาการท่ีสร้างข้ึนนั้นไม่เป็นท่ียอมรับ

ของสากล แต่หากเราสามารถสร้างใหใ้บไมเ้ป็นเงินได ้ใบไมน้ั้นก็จะสามารถใชใ้นการแลกเปล่ียน

ไดเ้ช่นเดียวกนักบัเงิน 

  จากการยกตวัอยา่งขา้งตน้ผูว้ิจยัไดท้  าการวเิคราะห์และสรุปผลของความแตกต่าง

ระหวา่งสมมุติและจินตนาการโดยจะเห็นไดว้า่ทั้งสองเกิดข้ึนผา่นกระบวนการความคิดท่ีเราสร้าง

ข้ึน โดยทั้งส่ิงสมมุติและจินตนาการนั้นผา่นกระบวนการคิดมาจากพื้นฐานของความจริงท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของสากล ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัตรงท่ี ส่ิงสมมุตินั้นสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิด 

วฒันธรรม ท่ีเป็นท่ียอมรับ ผา่นตวัแทนของส่ิงสมมุติ เพื่อท าใหเ้กิดความจริง หรือก็คือส่ิงสสมุตินั้น

ถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้เป็นความจริง  แต่ในแง่ของจินตนาการนั้น เกิดจากการรับรู้ความจริง ผา่น

ประสาทสัมผสัทั้ง 5 แลว้เกิดมุมมองใหม่หรือความคิดท่ีแตกต่างออกไป ท าใหเ้กิดส่ิงท่ีเหนือจริง

หรือเป็นส่ิงท่ีแปลกแยกจากความจริง ในขั้นตอนน้ีส่ิงๆนั้นยงัคงถือวา่เป็นจินตนาการอยู ่แต่หากน า

จินตนาการมาผา่นกระบวนการสร้างใหเ้กิดข้ึนจริงแลว้ ส่ิงนั้นจะกลายเป็นส่ิงสมมุติ เน่ืองจากอยู่

บนพื้นฐานของความจริงในปัจจุบนั สังคมในระดบัสากลใหก้ารยอมรับ และเขา้ใจโดยทัว่กนัแลว้

วา่ส่ิงนั้นคืออะไร ซ่ึงกระบวนการสมมุติและจินตนาการนั้นจะมีแบบแผนในการเกิดดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 7 การเปรียบเทียบสมมุติกบัจินตนาการ 
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 2.3  การเกิดส่ิงสมมุติ 

   จากแนวคิดขา้งตน้ผูว้จิยัมีความตอ้งการเช่ือมโยงแบบแผนในการเกิดส่ิงสมมุติให้

มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสัญศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสรุปเป็นรูปแบบไวข้า้งตน้ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การเช่ือมโยงทฤษฎีสัญศาสตร์ กบั การสมมุติ 
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 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบของการวิจยัไวข้า้งตน้เด่ียวกบัส่ิงสมมุติวา่      

“ส่ิงสมมุติ คือ ส่ิงท่ีเราไม่สามารถเห็นไดจ้ากทางกายภาพ จะสามารถเห็นไดเ้พียงตวัแทนค่าของส่ิง

สมมุติ ซ่ึงส่ิงสมมุติ จะเกิดข้ึนจากกลไกความคิดและความรู้สึกของมนุษย ์ส่ิงสมมุติเหล่าน้ีจะไม่มี

คุณค่าหากขาดมุมมองและกลไกทางความคิดของเราท่ีเป็นคนเลือกและสร้างส่ิงสมมุติต่างๆข้ึนมา” 

 จากแนวคิดขา้งตน้ของผูว้จิยัท่ีมีต่อส่ิงสมมุติ ซ่ึงส่ิงสมมุติจะเกิดข้ึนมาจากความคิดท่ี

เรามีต่อตวัแทนของส่ิงสมมมุติ การหารูปแบบหรือส่ิงสมมุติ มีความจ าเป็นต่อการออกแบบ

เคร่ืองประดบัท่ีจะสามารถแสดงใหส้ังคมรับรูปถึงมุมมองของเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจาก

ลกัษณะของส่ิงสมมุติ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เคร่ืองประดบัเป็นเพียงส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน

เท่านั้น ขา้พเจา้จึงมีความตอ้งการคน้หารูปแบบของการรับรู้ส่ิงสมมมุติ โดยผูว้ิจยัจะเนน้ประสาท

สัมพสัท่ีสามารถรับรู้ไดจ้ากการมองเห็น เน่ืองจากการตดัสินคุณค่าหรือความเป็นเคร่ืองประดบัของ

คนในปัจจุบนันั้นใหค้วามส าคญักบัการมองเห็นผา่นทางสายตาเป็นหลกั อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดขา้งตน้ และ มีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถเช่ือโยงไปสู่การออกแบบเคร่ืองประดบั

ไดม้ากท่ีสุด โดยเบ้ืองตน้ผูว้จิยัสร้างแบบแผนของการเกิดส่ิงสมมุติโดยอา้งอิงจากตารางสรุป

ทฤษฎีสัญศาสตร์และท าการเช่ือมโยง ก่อนจะน าแบบแผนท่ีไดม้าหารูปแบบการเกิดส่ิงสมมุติโดย

จะน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

  2.3.1  ความเหมือนหรือคลา้ย คือการสมมุติโดยสร้างส่ิงสมมุติท่ีมาจากตน้แบบ

หรือส่ิงอา้งอิง ใหมี้ลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัวตัถุตน้แบบ ตวัอยา่งเช่น  “งานเคร่ืองประดบั

ของ Emiko Oye ท่ีไดน้ าตวัต่อเลโก ้มาสร้างเป็นงานเคร่ืองประดบั โดยรูปแบบท่ีสร้างสรรคน์ั้นมี

ความพยายามสร้างช้ินงานใหมี้ความคลา้ยกบัเคร่ืองประดบัท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ไม่วา่จะเป็น  Harry 

Winston, Cartier, Boucheron หรือแมก้ระทั้งเคร่ืองประดบัราชวงคข์อง Queen Margherita ศิลปินก็

ไดน้ าเสนอมาในมุมมองใหม่ ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามกบัความเป็นเคร่ืองประดบั5” 

                                                           
5 Christine Dhein,  Currently Obsessed With: Emiko Oye,  Accessed April 27,  

2013,  Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-

with-emiko-oye.html 

http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
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ภาพท่ี 9 ผลงานเคร่ืองประดบัของ Emiko Oye : " The Duchess 2" 

ท่ีมา : Christine Dhein,  Currently Obsessed With: Emiko Oye,  Accessed April 27,  2013,   

Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-

oye.html 

 
ภาพท่ี 10 ผลงานเคร่ืองประดบัของ Emiko Oye : Maharajah's 6th 

ท่ีมา : Christine Dhein,  Currently Obsessed With: Emiko Oye,  Accessed April 27,  2013,   

Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-

oye.html 

http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
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ภาพท่ี 11 ผลงานเคร่ืองประดบัของ Emiko Oye : Cartier Blanc 

ท่ีมา : Christine Dhein,  Currently Obsessed With: Emiko Oye,  Accessed April 27,  2013,   

Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-

oye.html 

  2.3.2  เคา้โครง คือการรับรู้จากการเห็นส่ิงท่ีเป็นลกัษณะของภาพเคา้โครงท่ีเกิด

จากแสงหรือเงา โดยภาพนั้นจะเป็นการสมมุติส่ิงต่างๆข้ึนมาจากแสงหรือเงา เช่น การเล่นของเด็กๆ

ท่ีใชมื้อตนเองท าท่าทาง ผา่นแสงเพื่อใหเ้กิดเงาเป็นรูปสัตวห์รือส่ิงของต่างๆลงบนผนงั แมก้ระทัง่

ผลงานของศิลปินเองก็ความสนใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากแสงและเงา เช่น ผลงานของ 

Junk Heaps ท่ีน าส่ิงของเหลือใชม้าท าใหเ้กิดเงารูปแบบต่างๆ หรือผลงานของ Mark Allyn ไดส้ร้าง

ชุดท่ีประดบัประดาดว้ยแสงไฟใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่มีผูค้น

และศิลปินมากมายแสดงการสมมุติ ทั้งในรูปแบบของ ส่ิงมีชีวติและส่ิงของต่างๆมากมายผา่น

รูปแบบของแสงและเงา 

http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html
http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emiko-oye.html


 23 

 

 

 
ภาพท่ี 12 ผลงานศิลปะของ Junk Heaps 

ท่ีมา : Trenton  Millar,  Nihilistic Optimism Shadow Art is made from Junk Heaps,  Accessed 

April 30,  2013,  Available from  http://www.trendhunter.com/trends/nihilistic-optimisn-shadow-

art 

 

 
ภาพท่ี 13 ผลงานศิลปะของ Junk Heaps 

ท่ีมา : Karl Fabricius,  Incredible Shadow Art Created From Junk,   Accessed April 30,  2013,  

Available from  http://www.environmentalgraffiti.com/featured/incredible-shadow-art-created-

from-junk/ 

http://www.trendhunter.com/trends/nihilistic-optimisn-shadow-art
http://www.trendhunter.com/trends/nihilistic-optimisn-shadow-art
http://www.environmentalgraffiti.com/featured/incredible-shadow-art-created-from-junk/12265?image=1
http://www.environmentalgraffiti.com/featured/incredible-shadow-art-created-from-junk/12265?image=1
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ภาพท่ี 14 ผลงานของ Mark Allyn 

ท่ีมา : Mark Allyn,  Hand Crafted Jacked And Tie Using Light Art And Steel Sculpture,   

Accessed April 30,  2013,  Available from  http://www.allyn.com/lighted/thumb_hand-crafted-

jacked-and-tie-using-light-art-and-steel-sculpture.html 

 

  2.3.3  ท่ีวา่ง คือ ท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนจริงทางกายภาพ มีความกวา้ง ความยาว ความหนา 

ความลึก ท่ีสัมผสัไดจ้ริง เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานจิตกรรม แผน่ภาพ โดยจะจ าแนก

การเกิดท่ีวา่งไดด้งัน้ี 

           1. ท่ีวา่งบวก (Positive Space)  

               หมายถึง ท่ีวา่งท่ีเป็นรูปซ่ึงอาจเป็นรูปร่างสองมิติ หรือรูปทรงสามมิติ 

           2. ท่ีวา่งลบ (Negative Space)  

                หมายถึง ท่ีวา่งท่ีลอ้มรอบวตัถุ มีลกัษณะเป็นพื้นฉากหลงั(Back Ground)  

           3. ท่ีวา่งท่ีเป็นกลาง (Neutral Space)  

                หมายถึง ท่ีวา่งซ่ึงวา่งเปล่าไม่มีการก าหนดขอบเขต ไดแ้ก่ ประดาษเปล่า 

ผา้ใบเปล่า ท่ีวา่งของผนงั หรือท่ีวา่งในอวกาศ 

http://www.allyn.com/lighted/thumb_hand-crafted-jacked-and-tie-using-light-art-and-steel-sculpture.html
http://www.allyn.com/lighted/thumb_hand-crafted-jacked-and-tie-using-light-art-and-steel-sculpture.html
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ภาพท่ี 15 ท่ีวา่งบวก 

 
ภาพท่ี 16 ท่ีวา่งลบ 

 

  จากประเภทของท่ีวา่งจะเห็นไดว้า่ ท่ีวา่งบวกนั้นจะเป็นเพียงพื้นหลงัของภาพ โดย

จุดเด่นนั้นจะอยูใ่นส่วนประธานของภาพ แต่หากเป็นท่ีวา่งในลกัษณะลบ ท่ีวา่งจะกลายเป็นจุดเด่น 

อีกทั้งรายละเอียดของภาพยงัถูกตดัออกไป ซ่ึงท่ีวา่งในลกัษณะลบน้ีเองจะท าใหเ้กิดการสมมุติจาก

การมองเห็นไดดี้กวา่ท่ีวา่งลกัษณะอ่ืนๆ ซ่ึงผูพ้บเห็นท่ีแตกต่างประสบการณ์อาจจะมองภาพใน

มุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหเ้กิดการสมมุติในลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

  2.3.4 การสะทอ้น คือการสมมุติบทบาท ท่าทาง การทดลองส่วมใส่เส้ือผา้ และ

เคร่ืองประดบัผา่นกระจกเงา ซ่ึงการส่องกระจกนั้นท าให้เราสามารถมองเห็นตนเองและสามารถ

จดจ าท่าทาง รูปร่าง ความสวยงาม คุณค่าท่ีอยูบ่นร่างกายของเราได ้เม่ือเราจดจ า ความทรงจ า

เหล่านั้นจะอยูก่บัเราเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง ท าใหเ้ราไดนึ้กถึงภาพเม่ือเราส่องกระจกเงา และภาพ

เหล่าน้ีเองจะประดบัอยูใ่นจิตใจของเรา 



 26 

 

 

 
ภาพท่ี 17  การส่องกระจกเงา 

ท่ีมา : lalalullaby,  เตือนภัยกระจก 2 หน้า,  เขา้ถึงเม่ือ 21 เมษายน 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://board.postjung.com/552590.html 

 

 
ภาพท่ี 18 การสวมเคร่ืองประดบัผา่นกระจกเงา 

ท่ีมา : สีสันอารมณ์,  เขา้ถึงเม่ือ 21 เมษายน 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bright-sky&group=6 

 

 

http://board.postjung.com/552590.html
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bright-sky&group=6
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3. เคร่ืองประดับ  

 3.1ความหมายของเคร่ืองประดบั ความหมายของเคร่ืองประดบั มีค าอธิบายไดห้ลาย

อยา่งข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการน าเคร่ืองประดบันั้นๆ ไปใช ้หรือจุดประสงค ์ท่ีมีการ

สร้างสรรคเ์คร่ืองประดบันั้น โดยอาจแบ่งความหมายได ้3 ประการ ดงัน้ี 

  3.1.1 ความหมายโดยทัว่ไป    

           หมายถึง วตัถุหรือส่ิงของท่ีใชป้ระดบัตกแต่งร่างกายเพื่อความสวยงาม หรือ

เพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคม ทั้งน้ี เคร่ืองประดบัท่ีใชใ้นแต่ละพื้นท่ียอ่มแตกต่างกนั ทั้งในดา้น

รูปร่างลกัษณะ และวสัดุท่ีใชผ้ลิต โดยมีปัจจยัพื้นฐานมาจากความเช่ือ  ศิลปวฒันธรรม รสนิยม 

ตลอดจนลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของประเทศหรือดินแดนนั้นๆ  

  3.1.2 ความหมายในเชิงพาณิชย ์   

           หมายถึง วตัถุหรือส่ิงของท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดผลิตข้ึนเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ผูอ่ื้นส าหรับ

ใชต้กแต่งร่างกาย เคร่ืองประดบัในกลุ่มน้ี จึงมกัสร้างข้ึนจากวสัดุท่ีมีมูลค่า หรือมีรูปลกัษณ์ท่ีเป็นท่ี

นิยมในสมยันั้นๆ และมกัมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ในระบบอุตสาหกรรม ท่ีท าเป็นการคา้ เพื่อให้

สามารถจ าหน่ายไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี รายละเอียดของการสร้างสรรคจ์ะแตกต่างไปจากเคร่ืองประดบัใน

กลุ่มอ่ืนๆ เช่น ตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสนใจต่อรูปแบบ ณ เวลานั้นๆ 

หรือแนวโนม้ของสมยันิยมท่ีมีผลต่อรสนิยม ของผูบ้ริโภคในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนความ

สะดวกสบายในการสวมใส่ใชง้าน 

    3.1.3 ความหมายในเชิงสร้างสรรค ์และศิลปะ    

           หมายถึง วตัถุหรือส่ิงของท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นเพื่อสวมใส่บนร่างกาย โดย

มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ต่อจิตใจ สามารถสร้างใหเ้กิดความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ ต่อผูส้วมใส่ 

หรือผูช้ม ผูส้ร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัในกลุ่มน้ี อาจเรียกวา่ เป็น "ศิลปิน" ไม่ใช่ "ช่าง" เน่ืองจาก

มีวตัถุประสงค ์เพื่อส่ือแนวความคิดของผูส้ร้างสรรคผ์า่นช้ินงานเคร่ืองประดบัไปสู่ผูช้ม ความ

เก่ียวขอ้งระหวา่งเคร่ืองประดบักบัมนุษย ์อาจแสดงไดใ้นแผนภูมิ  ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 19 ความเก่ียวขอ้งระหวา่งเคร่ืองประดบักบัมนุษย ์

ท่ีมา : ความเกีย่วข้องระหว่างเคร่ืองประดับกบัมนุษย์,  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book 

 

 3.2 บทบาทของเคร่ืองประดบั 

  “ความตอ้งการของมนุษยท่ี์แทจ้ริง ในอนัท่ีจะด ารงชีพอยูใ่นโลกใหไ้ดอ้ยา่งมี

ความสุขสบายไดน้ั้น กล่าววา่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ปัจจยัส่ี อนัประกอบดว้ยอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา

รักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั แต่เม่ือมนุษยมี์ส่ิงเหล่าน้ีครบถว้นแลว้ ก็มิไดห้มายความวา่จะมีความพึง

พอใจเพียงน้ีแต่ปรากฎวา่มีความตอ้งการส่ิงสวยงาม เพื่อน ามาประดบัประดาร่างกายใหส้วยงาม

อลงัการ ก็เป็นปัจจยัอีกแบบหน่ึงท่ีอยูใ่นความตอ้งการของมนุษยทุ์กแห่งในโลก6” 

  “ประวติัศาสตร์เคร่ืองประดบัเร่ิมตน้ข้ึนมานานหลายพนัปี จากการขดุพบ

เคร่ืองประดบัสร้อยคอและก าไลท่ีท าจากเปลือกหอยหรือกระดูกสัตวภ์ายในหลุมศพของมนุษย์

ผูช้ายและผูห้ญิงมากมาย ซ่ึงนกัมานุษยวิทยาดา้นวฒันธรรม(Cultural Anthropologists) สันนิษฐาน

วา่การใชเ้คร่ืองประดบัของมนุษยโ์บราณคือวธีิการเร่ิมแรกท่ีมนุษยใ์ชแ้สดงออกทางดา้นสังคม เป็น

การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองชุมชน กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีสุนทรียภาพ เคร่ืองประดบัท่ีติด

กบัโครงกระดูกของคนตายนั้นส่ือสารใหเ้ห็นถึงความส าคญัและท่ีมาเพื่อสักการะอนัศกัสิทธ์ิ 

                                                           
6 กรมศิลปากร กองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ,  ถนิมพมิพาภรณ์  (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป จ ากดั,  2535),  33. 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book
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เคร่ืองประดบัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อระบุถึงสถานะภาพของบุคคล ต าแหน่ง

ทางสังคมเคร่ืองประดบัมกัถูกฝังลงไปพร้อมกบัร่างของเจา้เม่ือเสียชีวติลง)สามารถสะทอ้นวถีิชีวติ

ในการด ารงอยูร่่วมกบัธรรมชาติ7” 

  ความส าคญัของการออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัของประเทศแถบ

ตะวนัออกและตะวนัตก “ในช่วงศิลปะสมยัใหม่” นั้นมีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งมาก คติของ

วฒันธรรมแต่ละถ่ินนั้นมีความตอ้งการในการจดัระเบียบเพื่อพฒันาระบบความคิดและระบบชุมชน

ของผูค้นให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แมก้ารเวลาท่ียาวนานจกัเปล่ียนความเช่ือ วธีิคิด หรือรูปแบบ

การใชชี้วติ ความเป็นสากลวสิัยของโลกทั้งสองยงัคงมองร่างกายเสมือนร่างพาหนะและ

เคร่ืองประดบัมีบทบาทหลากหลายดา้น ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

  3.2.1 สถานภาพ 

          เคร่ืองประดบัเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีจะสักการะสถานภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

อีกทั้งมีอิทธิพลจากอภิปรัชญาทางศาสนาต่างๆและการผสมผสานคติแนวคิดในรูปของความ

ศรัทธา เก่ียวกบัเร่ือง “ภาวะอุดมคติ” ซ่ึงเป็นภาวะขา้มพน้ไปจากโลกแห่งผสัสะธรรมดาอนัไม่

สามารถหยัง่ถึง มนุษยจึ์งก าหนดฐานนันุศกัด์ิ เพื่อเหตุผลทางดา้นการส่ือสารและปกครอง และการ

ดูแลสภาพจิตใจของส่วนรวม อาทิความเป็นเพศ หวัหนา้เผา่ หรือระบบสมมุติเทพของราชวงศ์

กษตัริยห์รือเจา้นายชั้นสูง ดว้ยวธีิการก าหนดปริมาณ ขนาด วสัดุ สัญลกัษณืหรือลวดลายภายใน

เคร่ืองประดบัอนัมิอาจกา้วก่ายต่อกนั แมก้ระทัง่ระเบียบของการจดัวางต าแหน่งการส่วมใส่

เคร่ืองประดบั 

                                                           
7 สุภาว ีศิรินนครภรณ์,  วาทกรรมแห่งศิลปะเคร่ืองประดับหลงัสมัยใหม่:กรณีศึกษา

เกีย่วกบัมิติทางสุนทรียะ(รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางการน าเสนอ) ของ

เคร่ืองประดับสากลยุคหลงัสมัยใหม่ เพือ่สร้างองค์ความรู้ในการพฒันาด้านความคิดของ

นักศึกษาและแก่นักออกแบบสาขาเคร่ืองประดับในประเทศไทย,  (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั

ศิลปากร,  2556,  40. 
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          เคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงสถานภาพทางสังคมของผูส้วมใส่น้ี ยงัปรากฏให้

เห็นจาก เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงละครหรือนาฏศิลป์ โดยผูท่ี้เป็นตวัพระและตวันาง อาจใช้

เคร่ืองประดบับางอยา่ง เพื่อบอกถึงการมีสถานภาพใดในการแสดง เช่น เป็น เจา้นาย ขุนนาง 

กษตัริย ์รวมทั้งในการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีเคร่ืองประดบัของพระ

จกัรพรรดิราช ก็แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพ ของพระพุทธองค ์ท่ีทรงมีเช้ือสายของกษตัริยม์าก่อน 

ถือเป็นการแสดงความยกยอ่ง และเพื่อใหพ้ระพุทธรูปมีความสง่างามมากยิง่ข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 20 พระมงกุฎ เคร่ืองประดบัส าหรับกษตัริย ์ในสมยัอยธุยา ท่ีขดุพบจากกรุพระปรางค ์วดัราช

บูรณะ จ.พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน.  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures34/p34-129.jpg 

 

 
ภาพท่ี 21 เคร่ืองเพชรของพระราชินี 

ท่ีมา : เปิดกรุ เคร่ืองเพชรช้ินประวตัิศาสตร์ราชวงศ์องักฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์ 

"ควนีเอลซิาเบธทีส่อง.  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-

2012&date=13&group=16&gblog=23 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures34/p34-129.jpg
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-2012&date=13&group=16&gblog=23
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-2012&date=13&group=16&gblog=23
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  3.2.2 ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความเป็นสิริมงคล ป้องกนัภยนัตราย และเป้าหมายทางไสย

ศาสตร์ 

             บทบาทเคร่ืองประดบัแต่เดิมนั้นเกิดข้ึนเพื่อการสักการะความศกัด์ิสิทธ์ิ 

ความเป็นสิริมงคลป้องกนัภยนัตราย และเป้าหมายทางไสยศาสตร์มากเท่าๆกบัความตอ้งการในการ

ระบุสถานภาพ เพราะมนุษยน์ั้นเติบโตมาจากความไม่รู้ การไม่สามารถท่ีจะควบคุมธรรมชาติหรือ

การมีชีวติภายใตค้วามเช่ือ เน่ืองจากความเช่ือเร่ืองเคร่ืองประดบัคือ วตัถุดิบท่ีเร้นลบัเป็นพื้นฐาน

ของจิตใจท่ีมีมาตั้งแต่ระยะก่อนท่ีจะมีภาษาพดูเสียอีก โดยการท าใหม้นัมีความเป็นวตัถุตาม

หลกัการทางองคป์ระกอบศิลป์อนัสัมผสัไดจ้ริงผา่นภาษา สัญลกัษณ์และรูปทรง องคป์ระกอบศิลป์

เหล่าน้ีถูกเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัวตัถุดิบอีกที เพื่อแสดงเร่ืองราวและภาพลกัษณ์ในฐานะผลลพัธ์ของ

ทางเลือกโดยความตั้งใจของมนุษย ์เคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจ รวมถึงใหพ้ลงังานแก่ชีวิต หรือใน

รูปแบบของมรดกท่ีไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 

 

 
ภาพท่ี 22 ลูกปัดทราวดี ซ่ึงมีความเช่ือวา่ หากผูใ้ดไดค้รอบครองลูกปัดทวารวดีจะท าใหผู้น้ั้น แคลว้ 

คลาดจากอนัตราย ปกป้องใหพ้น้จากเดรัจฉานวชิา 

ท่ีมา : จตุพล จนัทร์ประเสริฐ.  วตัถุมงคล: ลูกปัดทราวดีเขาศรีวชัิยสุราษฎร์ธานี.  เขา้ถึงเม่ือ 30 

เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.zoonphra.com/amulet/catalog.php?storeno=s032&idp=9930 
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ภาพท่ี 23 เคร่ืองประดบัทางศาสนา 

ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 1พฤษภาคม 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=34 

 

  3.2.3  พิธีกรรมแห่งชีวิต 

               บทบาทของเคร่ืองประดบัในการสักการะพิธีกรรมแห่งชีวติ เคร่ืองประดบั

ก าหนดใหเ้ป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงของขนบธรรมเนียม เคร่ืองประดบัมกัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ท่ี

สามารถสะทอ้นวถีิชีวติแต่ละช่วงชีวติของมนุษย ์มีหนา้ท่ีการใชส้อยของวตัถุสุนทรียะเพื่อส่ือสาร

ใหลึ้กซ้ึงถึงจิตวญิญาณของผูส้วมใส่ บ่งบอกแนวความคิดเร่ืองกาลเวลา วถีิชีวติ และภูมิปัญญา

ตามวฏัจกัรชีวิตของมนุษย ์(เกิด แก่ เจบ็ ตาย) เปรียบเสมือนตวักลางเช่ือมโยงคุณค่าแห่งชีวติท่ี

งดงามของกลุ่มคนแต่ละวฒันธรรมอนัมีความแตกต่างกนั 

 

 
ภาพท่ี 24 การสวมใส่เคร่ืองประดบัในการแต่งงานของหญิงชาวอินเดีย 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=34&chap=4&page
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ภาพท่ี 25 เคร่ืองเพชรของแบรนด ์Paiget 

ท่ีมา : Piaget Jewelry.  Accessed April 27,  2013  Available from  http://www.piaget.com/jewelry 

 

  3.2.4 ความสวมงามส่วนบุคคล 

          บทบาทแห่งเคร่ืองประดบัท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อแสดงออกถึงความงามส่วน

บุคคล รสนิยมท่ีมีต่อเคร่ืองประดบัเป็นเสมือนหวัใจหรือจินตนาการท่ีปลดปล่อยความรู้สึกรับรู้ 

อาจเป็นรูปแบบท่ีอยนูอกเหนือจากกรอบของขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ไม่ยดึติดอยูก่บัความพึงพอใจ

ของสังคม เป็นการออกแบบสร้างสรรคท่ี์มีเสรีภาพ 

 
ภาพท่ี 26 สร้อยคอมรกตฝ่ังเพชรของเอลิซาเบธ็ เทยเ์ลอร์(Elizabeth Rosemond Taylor) 

ท่ีมา : Thairath.  ประมวลภาพประมูลเคร่ืองเพชรเอลซิาเบ็ธ เทย์เลอร์ทีน่ครนิวยอร์ก.   เขา้ถึงเม่ือ 

27 เมษายน  2556.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-

2011&date=15&group=20&gblog=33 

http://www.piaget.com/jewelry
http://www.piaget.com/jewelry
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-2011&date=15&group=20&gblog=33
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-2011&date=15&group=20&gblog=33
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ภาพท่ี 27 เคร่ืองประดบัของแบรนด ์Graff 

ท่ีมา : Graff  Diamonds.  Accessed April 27,  2013  Available from  

http://www.graffdiamonds.com 

http://www.graffdiamonds.com/#/jewels/category/unique?id=575
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 ในกระบวนการทดลองผลงานของผูว้ิจยันั้น จากท่ีไดท้  าการศึกษาทั้งทฤษฎีสัญศาสตร์ 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลจากแนวคิดส่ิงสมมุติ รวมถึงการคน้ควา้หา

ความหมายและบทบาทของเคร่ืองประดบั ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถวเิคราะห์และสรุปผลเพื่อสามารถหา

รูปแบบ ของผลงานและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานได ้โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงาน

ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 1. ขั้นตอนคน้หาแนวทางการสร้างสรรค ์

  1.1 การสร้างส่ิงท่ีเหมือนหรือคลา้ย 

  1.2 การใชแ้สงและเงา 

  1.3 การสร้างท่ีวา่ง 

  1.4 การสะทอ้นผา่นกระจกเงา 

 2. รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  2.1 รูปแบบเคร่ืองประดบัในบทบาทการแสดงสถานภาพ 

  2.2 รูปแบบเคร่ืองประดบัในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวิต 

  2.3 รูปแบบเคร่ืองประดบัในบทบาทความสวยงาม 

 3. การทดลองวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  3.1 การทดลองวสัดุ 

  3.2 การทดลองระยะของแสง 
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1. ขั้นตอนค้นหำแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ 

 จากการศึกษาและคน้ควา้แนวทางในการเกิดส่ิงสมมุติ ท าใหเ้ห็นถึงวธีิการในการสร้าง

ส่ิงสมมุติตามแนวคิด โดย มี 4 แนวทางคือ 1.การสร้างส่ิงท่ีเหมือนหรือคลา้ย 2.การใชแ้สงและเงา 3.

การสร้างท่ีวา่ง 4.การสะทอ้นผา่นกระจกเงา โดยจะท าการทดลองสร้างผลงานเคร่ืองประดบัจาก 4 

แนวทางดงักล่าว ซ่ึงจะมีรูปแบบยอ่ยของแต่ละแนวทาง โดยมีขั้นตอนของแต่ละวธีิดงัต่อไปน้ี 

 1.1 แนวทางท่ี 1 การสร้างส่ิงท่ีเหมือนหรือคลา้ย 

 จากแนวคิดในการสร้างเคร่ืองประดบัใหมี้ความใกลเ้คียงกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงจะเนน้ประสาทสัมผสัทางการมองเห็น ทั้งจากรูปทรง เฉดสี การสวมใส่ ต าแหน่ง หรือ

แมแ้ต่วธีิในการสร้างผลงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงขั้นตอนในการเลือกวสัดุ จะแบ่งการเลือกวสัดุ

ออกเป็น 2 ประเภท คือ1. วสัดุท่ีผา่นการสมมุติ 2. วสัดุท่ีถูกสมมุติข้ึนมาใหม่ โดยจะมีขั้นตอนใน

การทดลองดงัต่อไปน้ี  

  1.1.1 การเลือกวสัดุท่ีผา่นการสมมุติ ซ่ึงจะเลือกจากอุปกรณท่ีผา่นการเล่นของเด็ก

ท่ีสมมุติบทบาทต่างๆใหก้บัตวัเอง เช่น ของเล่นท่ีใชใ้นการท าอาหาร การแต่งหนา้ หรือการสวม

บทบาทต่างๆ ฯลฯ 

 

 
ภาพท่ี 28 วสัดุท่ีผา่นการสมมุติ 
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  1.1.2 การเลือกวสัดุท่ีถูกสมมุติข้ึนมาใหม่นั้น จะเลือกจากวสัดุเหลือใช ้โดยผูว้จิยั

ไดท้  าการเก็บรวบรวมวสัดุต่างๆ ซ่ึงจะเลือกจากความเป็นไปไดใ้นการน ามาสร้างสรรคผ์ลงานและ

ความมีรูปร่าง รูปทรง เฉดสี ใกลเ้คียงกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัตน้แบบ 

 
ภาพท่ี 29 วสัดุท่ีถูกสมมุติข้ึนมาใหม่ 
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  1.1.3 ภาพเคร่ืองประดบัตน้แบบท่ีใชใ้นการทดลองสร้างสรรค์ 

 
ภาพท่ี 30 เคร่ืองประดบัตน้แบบ 

 

  1.1.4 น าวสัดุต่างๆมาท าการขดัแต่งในลกัษณะเดียวกบัเคร่ืองประดบัจริง 

 
ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการสร้างผลงานทดลอง 
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  1.1.5 น าช้ินส่วนท่ีขดัแต่งเสร็จเรียบร้อยแลว้มาประกอบตามภาพเคร่ืองประดบั

ตน้แบบ 

 
รูปท่ี  32 ภาพขั้นตอนการทดลองการประกอบช้ินส่วนเคร่ืองประดบั 
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 1.2  แนวทางท่ี 2 การใชแ้สงและเงา 

  สร้างเคร่ืองประดบัจากแสงและเงา โดยใหแ้สงและเงานั้นส่องผา่นและตกกระทบ

บนร่างกายของผูส่้วมใส่ โดยมีวธีิต่างๆ ดงัน้ี  

1.2.1 แนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 1  

                  สร้างเงาจากการเขียนปากกาบนแผน่ใส และใชแ้สงส่องใหเ้กิดเงาบนร่างกาย

ผูส้วมใส่ 

 

 
ภาพท่ี 33 การทดลองลกัษณะของการเกิดเงาจากการเขียนดว้ยปากกา 
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  1.2.2 แนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 2 

 สร้างเงาจากสติกเกอร์ วธีิการน้ีจะท าใหเ้กิดเงาบนร่างกายผูส้วมใส่ 

 
ภาพท่ี 34 การทดลองลกัษณะของการเกิดเงาจากการสติกเกอร์ 

 

  1.2.3 แนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

            สร้างแสงจากแผน่กระดาษ โดยเจาะแผน่กระดาษเป็นช่องใหแ้สงลอดผา่น 

และลงมาประดบับนร่างกายของผูส้วมใส่ 

 
ภาพท่ี 35 การทดลองเจาะแผน่กระดาษเป็นช่องใหแ้สงลอดผา่น 
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ภาพท่ี 36 การทดลองใชแ้สงในการตกแต่งร่างกาย 

 

 
ภาพท่ี 37 การทดลองแสงในพื้นท่ีสวา่ง 
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  1.2.4 แนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

    การขดูแผน่กระจกเงาเพื่อให้แสงลอดผา่น โดยจะท าการขดูสารปรอท

ดา้นหลงัของกระจกเงาออก เป็นรูปแบบเคร่ืองประดบั ซ่ึงในพื้นท่ีท่ีขดูออกนั้นจะกลายเป็นกระจก

ใสท่ีสามารถใหแ้สงผา่นได ้และแสงท่ีลอดผา่นกระจกนั้นก็จะลงไปประดบับนตวัผูส้วมใส่ อีกทั้งผู ้

สวมใส่ยงัสามารถเห็นตนเองขณะสวมใส่เคร่ืองประดบัไดอี้กดว้ย 

 
ภาพท่ี 38 ขั้นตอนในการทดลองการขดูแผน่กระจกเงาให้เป็นรูปแบบเคร่ืองประดบั 

 

 
ภาพท่ี 39 การทดลองการเกิดแสงในพื้นท่ีมืดและท่ีสวา่ง 
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 1.3 แนวทางท่ี 3 การสร้างท่ีวา่ง 

  สร้างเคร่ืองประดบัจากการน าเส้ือผา้มาตดัใหเ้กิดช่องวา่งเป็นรูปร่างท่ีใกลเ้คียง

เคร่ืองประดบัตน้แบบ ซ่ึงท่ีวา่งจะท าใหเ้กิดการสมมุติของเคร่ืองประดบัภายในจิตใจ โดยมีแนวทาง

ดงัน้ี 

  1.3.1 แนวทางท่ี 3 รูปแบบท่ี 1 

    การสร้างท่ีวา่งจนเห็นผวิหนงั โดยท าการตดัเส้ือใหเ้ป็นช่องวา่งจนเห็น

ผวิหนงั ตามลกัษณะของเคร่ืองประดบัตน้แบบ ซ่ึงตวัท่ีวา่งนั้นจะเป็นเสมือนเคร่ืองประดบัท่ีถูก

สวมใส่อยูใ่นขณะนั้น 

 

 
ภาพท่ี 40 การทดลองสร้างท่ีวา่งโดยการตดัเส้ือเป็นรูปแบบเคร่ืองประดบั 
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  1.3.2 แนวทางท่ี 3 รูปแบบท่ี 2 

    การสร้างท่ีวางโดยมีเส้ือผา้รองอีกหน่ึงชั้น ซ่ึงจะตดัเส้ือเป็นช่องวา่ง ใน

รูปแบบเคร่ืองประดบัโดยใส่เส้ือผา้ดา้นในเป็นเฉดสีท่ีตดักนั รองอยูอี่กหน่ึงชั้น เพื่อสร้างความ

แตกต่างและเพิ่มสีใหก้บัท่ีวา่ง 

 

 
ภาพท่ี 41 การทดลองสร้างท่ีวา่ง โดยมีเส้ือผา้รองอยูอี่กชั้นหน่ึง 
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  1.3.3 แนวทางท่ี 3 รูปแบบท่ี 3 

    การสร้างท่ีวางโดยมีผา้รองอีกหน่ึงชั้น ตดัเส้ือเป็นช่องวา่ง โดยใชผ้า้ในเฉดสี

ท่ีตดักนั รองอยูอี่กหน่ึงชั้น โดยจดัใหผ้า้ชั้นในมีลกัษณะโปร่งเพื่อใหส้ามารถดึงออกมาได ้ซ่ึงจาก

การทดลอง ผา้ท่ีท าให้โปร่งนั้นไม่สามารถดึงออกมาไดอ้ยา่งท่ีคาดเอาไว ้

 

 
ภาพท่ี 42 การทดลองสร้างท่ีวา่งโดยใชผ้า้รองอีกชั้นหน่ึง 
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 1.4  แนวทางท่ี 4 การสะทอ้นผา่นกระจกเงา 

  สร้างเคร่ืองประดบับนกระจกเงาโดยใช่สติกเกอร์ท่ีมีรูปแบบของเคร่ืองประดบัติด

ลงบนกระจกเงาเพื่อใหผู้ค้นไดส่้องและท าการสวมใส่เคร่ืองประดบัจากการมองเห็น วิธีการน้ีผูส้วม

ใส่จะไดเ้ห็นตนเองขณะสวมใส่ดว้ย 

 
ภาพท่ี 43 การสร้างเคร่ืองประดบับนกระจกเงา 
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 1.5 วเิคราะห์วธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  จากแนวทางในการสร้างสรรคท่ี์ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ท าใหพ้บวา่สามารถสร้าง

เคร่ืองประดบัในลกัษณะของส่ิงสมมุติไดท้ั้งหมด 9 แนวทาง จึงตอ้งกาแนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยจะพิจารณาจาก วธีิการแสดงงานมีความน่าสนใจ เกิดการ

ตั้งค  าถามต่อเคร่ืองประดบั และสามารถสะทอ้นแนวความคิดส่ิงสมมุติวา่เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบั

ตอ้งได ้โดยจะท าการวเิคราะห์เป็นตารางดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์หาความเหมาะสมในวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั 

 

วธีิการสร้างสรรค์ รูปภาพ ความ

น่าสนใจ 

เกิดการตั้ง

ค  าถามกบั

เคร่ืองประดบั 

ตรงตาม

แนวคิดส่ิง

สมมุติ 

1.การสร้างส่ิงท่ีเหมือน

หรือคลา้ย 

 

   

2.สร้างเงาจากการเขียน

ปากกาบนแผน่ใส 

 

   

3.สร้างเงาจากสติกเกอร์ 

 

   

4.สร้างแสงจาก

แผน่กระดาษ 
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์หาความเหมาะสมในวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั(ต่อ) 

 

วธีิการสร้างสรรค์ รูปภาพ ความ

น่าสนใจ 

เกิดการตั้ง

ค  าถามกบั

เคร่ืองประดบั 

ตรงตาม

แนวคิดส่ิง

สมมุติ 

5.สร้างแสงจากการส่อง

ขดูกระจกเงา 

 

   

6.การสร้างท่ีวา่งจนเห็น

ผวิหนงั 

 

   

7.การสร้างท่ีวางโดยมี

เส้ือผา้รองอีกหน่ึงชั้น 
 

   

8.การสร้างท่ีวา่งโดยใช้

ผา้รองไวห้น่ึงชั้น 

 

   

9.สร้างแสงจากการส่อง

ขดูกระจกเงา 
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 1.6  สรุปผลการวเิคราะห์ 

  จากการทดลองหาวธีิการในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัจากแนวคิดส่ิง

สมมุติ ท าใหส้ามารถไดแ้นวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานทงัหมด 9 แนวทาง ซ่ึงแต่ละแนวทางมี

ความเหมาะสมแตกต่างกนัไป โดยแนวทางท่ีมีความเหมาะสม ทั้งจากวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี

น่าสนใจ การตั้งค  าถามต่อผูช้มงานถึงความเป็นเคร่ืองประดบั และสามารถสะทอ้นแนวความคิดส่ิง

สมมุติท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้คือแนวทางท่ี 5. การสร้างแสงจากการส่องขดูกระจกเงา เน่ืองจาก

วธีิการน้ีเป็นการรวมสองแนวความคิดเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งการสร้างเคร่ืองประดบัจากแสงผสมผสาน

กบัแนวความคิดการส่องกระจกเงา ซ่ึงจะท าใหผู้ส้วมใส่นั้นสามารถมองเห็นตนเองผา่นกระจกเงา

ในขณะท่ีแสงส่องกระทบร่างกายได ้ท าใหเ้กิดการสวมใส่เคร่ืองประดบัผา่นการมองเห็นและเกิด

ความทรงจ าในช่วงเวลาหน่ึงท่ีสวมใส่เคร่ืองประดบั อีกทั้งเคร่ืองประดบัในลกัษณะของแสงเป็น

สสารท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้จะสัมผสัไดเ้พียงจากการมองเห็นเท่านั้น ซ่ึงสามารถสะทอ้นตรงตาม

แนวความคิดส่ิงสมมุติท่ีกล่าววา่ขา้งตน้ได ้โดยจะท าการสร้างตูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยตูก้ระจกติดตั้งกบั

ผนงัแบบแขวนลอยจากพื้น จดัอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม ใหผู้ช้มงานสามารถสวมใส่เคร่ืองประดบั

ได ้

2.  รูปแบบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 จากขอ้มูลในเร่ืองบทบาทของเคร่ืองประดบัท่ีไดศึ้กษาจากท่ีกล่าวมา ท าใหผู้ว้จิยัมี

มุมมองในการน ารูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความสนใจในระดบัสากล มา

สร้างในลกัษณะของเคร่ืองประดบัจากแนวคิดส่ิงสมมุติ โดยจะท าการสร้างใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี

ใกลเ้คียงกบัเคร่ืองประดบัตน้แบบ เพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่ เคร่ืองประดบันั้นเป็นเพียงส่ิงสมมุติท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน ไม่วา่จะมาจากบทบาทใด ทุกอยา่งท่ีมีรูปร่างหนา้ตาในลกัษณะของอญัมณี เพชร

พลอยหรือมีเคา้โครงใกลเ้คียงกบัเคร่ืองประดบั และท าการประดบัตกแต่งโดยมีร่างกายเป็นพาหนะ

แลว้ ส่ิงนั้นคือเคร่ืองประดบัทั้งส้ิน โดยผูว้จิยัไดท้  าการเลือกบทบาทของเคร่ืองประดบัในการน ามา

สร้างสรรคผ์ลงาน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1. สถานภาพ 2.พิฑีกรรมแห่งชีวิต 3.ความสวยงาม โดยจะท า

การวเิคราะห์รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
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 2.1  เคร่ืองประดบัในบทบาทการแสดงสถานภาพ 

  เคร่ืองประดบัในบทบาทของการแสดงสถานภาพ ผูว้จิยัมีความตอ้งการน ารูปแบบ

ของเคร่ืองประดบัจากราชวงคอ์งักฤษ ซ่ึงเป็นราชวงคท่ี์มีช่ือเสียงและไดรั้บความสนใจจากผูค้นทัว่

โลก โดยผูว้จิยัเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ ซ่ึงมีอยู่

มากมาย เป็นท่ีจดจ าของคนทัว่ไปไดอี้กทั้งยงัมีมูลค่ามหาศาลอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 44 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 1 

ท่ีมา : เปิดกรุ เคร่ืองเพชรช้ินประวติัศาสตร์ราชวงศอ์งักฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย ์

"ควนีเอลิซาเบธท่ีสอง.  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-

2012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063 

 

http://www.petchchompoo.com/article-th-83063-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C+(%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81).html
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ภาพท่ี 45 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 2 

ท่ีมา : เปิดกรุ เคร่ืองเพชรช้ินประวติัศาสตร์ราชวงศอ์งักฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย ์

"ควนีเอลิซาเบธท่ีสอง.  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-

2012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063 

 

 
 

ภาพท่ี 46 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 3 

ท่ีมา : เปิดกรุ เคร่ืองเพชรช้ินประวติัศาสตร์ราชวงศอ์งักฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย ์

"ควนีเอลิซาเบธท่ีสอง.  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-

2012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063 

http://www.petchchompoo.com/article-th-83063-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C+(%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81).html
http://www.petchchompoo.com/article-th-83063-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C+(%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81).html
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 2.2  เคร่ืองประดบัในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวิต 

  เคร่ืองในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวติในท่ีน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจในพิธีกรรมการ

แต่งงาน ซ่ึงเป็นพีธิกรรมท่ีทุกคนต่างใหค้วามส าคญั และเป็นพิธีกรรมท่ีเป่ียมไปดว้ยความสุข ซ่ึง

เคร่ืองประดบัเพชรถือเป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีผูค้นใหค้วามสนใจ ความสวยงามในขณะประดบัอยูบ่นตวั

เจา้สาว โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกเคร่ืองเพชรจากแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงต่างๆ เพื่อมาหารูปแบบท่ีจะสามารถ

น าไปสร้างสรรคผ์ลงานได ้

 

 
ภาพท่ี 47 เคร่ืองประดบัเพชรแบรนด ์Piaget 

ท่ีมา : Piaget Jewelry.  Accessed April 27,  2013  Available from  http://www.piaget.com/jewelry 

 
ภาพท่ี 48 เคร่ืองประดบัเพชรแบรนด ์Harry Winston 

ท่ีมา : Harry Winston.   Accessed April 27,  2013  Available from  

http://www.harrywinston.com 

http://www.piaget.com/jewelry
http://www.piaget.com/jewelry
http://www.harrywinston.com/
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ภาพท่ี 49 เคร่ืองประดบัเพชรแบรนด ์Graff 

ท่ีมา : Graff  Diamonds.  Accessed April 27,  2013  Available from  

http://www.graffdiamonds.com 

 

 2.3  เคร่ืองประดบัในบทบาทความสวยงาม 

  เคร่ืองประดบัในบทบาทความสวยงาม จากความเขา้ใจถึงความสวยงามของมนุษย์

ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัท่ีมีต่อเคร่ืองประดบั เห็นวา่ความสวยงามหรือมูลค่านั้นจะข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบ

ท่ีมาท าเคร่ืองประดบั โดยจะตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ีมีค่า เช่น เพชร พลอย อญัมณีต่างๆ ซ่ึงผูว้จิยัน า

แนวคิดดงักล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการคน้หารูปแบบเคร่ืองประดบัในบทบาทของความสวยงาม 

ซ่ึงผูว้จิยัจะคน้หารูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีช่ือเสียงจากแบรนดช์ั้นน า ท่ีประดบัประดาดว้ยเพชร

และอญัมณีมีค่า เพื่อน ามาสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั 

 

 

 

 

http://www.graffdiamonds.com/#/jewels/category/unique?id=575
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ภาพท่ี 50 เคร่ืองประดับเพชรแบรนด์ Bvlgari 

ท่ีมา : Thairath.  ประมวลภำพประมูลเคร่ืองเพชรเอลซิำเบ็ธ เทย์เลอร์ทีน่ครนิวยอร์ก.   เขา้ถึงเม่ือ 

27 เมษายน  2556.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-

2011&date=15&group=20&gblog=33 

 

 
ภาพท่ี 51 เคร่ืองประดบัเพชรแบรนด ์Graff 

ท่ีมา : Graff  Diamonds.  Accessed April 27,  2013  Available from  

http://www.graffdiamonds.com 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-2011&date=15&group=20&gblog=33
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-2011&date=15&group=20&gblog=33
http://www.graffdiamonds.com/#/jewels/category/unique?id=575
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ภาพท่ี 52 เคร่ืองประดบัแบรนด ์Harry Winston 

ท่ีมา : Harry Winston.   Accessed April 27,  2013  Available from  

http://www.harrywinston.com 

 

  จากบทบาทของเคร่ืองประดบัขา้งตน้ เคร่ืองประดบัทั้งสามบทบาทมีความ

แตกต่างกนัตามความส าคญัของแต่ละรูปแบบ ซ่ึงผูว้จิยัมีความตอ้งการแสดงแนวคิดท่ีวา่ 

เคร่ืองประดบัไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด สถานะใด รูปทรงใด มูลค่าเท่าไหร ความสวยงามมีเพียงไร 

แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ เคร่ืองประดบัเหล่าน้ี เป็นเพียงแค่ส่ิงสมมุติท่ีมนุษยเ์ป็นคนสร้างข้ึนเท่านั้น โดยจะ

สร้างสรรคผ์ลงานจากการเลือกใชรู้ปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีอยูแ่ลว้และเป็นท่ีจดจ าหรือมี

ความส าคญัมาถ่ายทอดเป็นผลงานการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั จ านวน 3 ช้ิน โดยจะเลือกมาใช้

บทบาทละ 1รูปแบบ โดยจะท าการทดลองหาความเหมาะสมเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั

ในขั้นตอนต่อไป 

 2.4  เง่ือนไขการเลือกรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  2.4.1ดา้นรูปแบบ 

            เน่ืองจากตอ้งการสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นเคร่ืองประดบัซ่ึงเป็นส่ิงสมมุติ

ตามแนวคิดขา้งตน้ จึงมีความตอ้งการน ารูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีอยูแ่ลว้ และเป็นท่ีนิยมหรือมี

ช่ือเสียง โดยรูปแบบของเคร่ืองประดบันั้น จะตอ้งมีรูปทรงเป็นอญัมณี เพชร หรือพลอย อีกทั้ง

รูปทรงจะตอ้งแสดงถึงความมีมูลค่าจากรูปแบบของเคร่ืองประดบันั้นๆ โดยจะเนน้ท่ีเคร่ืองประดบั

ในต าแหน่งของสร้อยคอ 

http://www.harrywinston.com/
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  2.4.2 ดา้นแนวคิด 

   เคร่ืองประดบัจะตอ้งสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดส่ิงสมมุติได ้โดยจะ

ก่อใหเ้กิดมุมมองในการตั้งต าถามต่อความเป็นเคร่ืองประดบั วา่เคร่ืองประดบัสมมุติเม่ือมี รูปแบบ 

มีสี หรือความสวยงามท่ีใกลเ้คียง และไดส้วมใส่บนร่างกายของผูส้วมใส่แลว้นั้น เพียงพอหรือไม่ท่ี

จะเป็นเคร่ืองประดบั 

   จากเง่ือนไขในการเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัขา้งตน้ท าให้ผูว้จิยัสามารถ

เลือกรูปแบบของเคร่ืองประดบัไดด้งัต่อไปน้ี 

   1. เคร่ืองประดบัในบทบาทการแสดงสถานภาพ 

 
ภาพท่ี 53 เคร่ืองประดบัเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิตอเรียแห่งองักฤษ 1 

ท่ีมา :เปิดกรุ เคร่ืองเพชรช้ินประวติัศาสตร์ราชวงศอ์งักฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย ์

"ควนีเอลิซาเบธท่ีสอง.  เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=05-

2012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063 

 

http://www.petchchompoo.com/article-th-83063-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C+(%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81).html
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   2. เคร่ืองประดบัในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวิต 

 
ภาพท่ี 54 เคร่ืองประดบัเพชรแบรนด ์Piaget 

ท่ีมา : Piaget Jewelry.  Accessed April 27,  2013  Available from  http://www.piaget.com/jewelry 

 

   3. เคร่ืองประดบัในบทบาทความสวยงาม 

 
ภาพท่ี 55 เคร่ืองประดบัเพชรแบรนด ์Bvlgari 

Thairath.  ประมวลภำพประมูลเคร่ืองเพชรเอลซิำเบ็ธ เทย์เลอร์ทีน่ครนิวยอร์ก.   เขา้ถึงเม่ือ 27 

เมษายน  2556.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-

2011&date=15&group=20&gblog=33 

http://www.piaget.com/jewelry
http://www.piaget.com/jewelry
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-2011&date=15&group=20&gblog=33
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=12-2011&date=15&group=20&gblog=33
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3. ขั้นตอนการทดลอง 

 3.1  ขั้นตอนการเลือกวสัดุ 

  3.1.1 การเลือกกระจก โดยท าการเลือกซ้ือกระจกเงาจากร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงจะมี

ขนาดความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร – 10 มิลลิเมตร ซ่ึงจากการทดลองส่องแสงผผา่นกระจกพบวา่ 

กระจกท่ีมีขนาดหนา จะท าใหค้วามชดัเจนของภาพลดนอ้ยลงเร่ือยๆ ผูว้จิยัจึงเลือกใชก้ระจกเงาท่ีมี

ความหนา 3 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 56 ขนาดความหนาของกระจกเงา 3 มิลลิเมตร  

 

  3.1.2 การท าสีบนกระจก  

   1. การท าสีโดยใชป้ากกาสี 

 
ภาพท่ี 57 การท าสีโดยปากกาสี 
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   2. การท าสีโดยติดแผน่ใส 

 
ภาพท่ี 58 การติดกระกาษแกว้สีแบบท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 59 การติดแผน่ใสแบบท่ี 2 

 

 จากการทดลองท าสี ท าใหพ้บวา่การท าสีจากปากกาสีนั้น มีความชดัเจนและใหค้วาม

คมชดัไดม้ากกวา่วธีิการอ่ืน 

 
ภาพท่ี 60 แสงท่ีไดจ้ากการท าสีโดยปากกา  
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  3.1.3 การเลือกประเภทของไฟในการสร้างแสง  

            โดยจะท าการเลือกหลอดไฟท่ีใหแ้สงแต่ละรูปแบบเพื่อหาความเหมาะสมใน

การสร้างสรรคผ์ลงานดงัน้ี 

   1. หลอด 220V – 50W E-27 CDL : SP Electric 

  
ภาพท่ี 61 หลอด220V – 50W E-27 CDL : SP Electricและแสงท่ีได ้

 

   2.หลอด 220-240V – 100W E27 A55 CL: Philips 

  
ภาพท่ี 62 หลอด 220-240V – 100W E27 A55 CL: Philips และแสงท่ีได ้
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   3. หลอด 220V – 50W M12503 Halogen: BEC 

  
ภาพท่ี 63 หลอด 220V – 50W M12503 Halogen: BEC และแสงท่ีได ้

 

   4. ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire 

 
ภาพท่ี 64 ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire และแสงท่ีได ้

    

   จากการทดสอบฉายไฟจากหลอดในลกัษณะต่างๆ ท าใหพ้บวา่แสงท่ีไดจ้าก

ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire มีความคมชดัของภาพมากท่ีสุด และเม่ือต่อเขา้กบั

ไฟฟ้า หลอดชนิดน้ีจะไม่ความร้อนเหมือนหลอดชนิดอ่ืนๆ 
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 3.2  การทดลองระยะของแสง 

  เน่ืองจากระยะของแสงมีผลต่อรูปแบบและความชดัเจนของแสงท่ีตกกระทบ 

ผูว้จิยัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาระยะท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใชส้ร้างสรคผ์ลงาน โดยจะท าการวดั

ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก ท่ีมีความระยะห่างแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 65 ระยะของแสงท่ีก าหนด 

 

  3.2.1 ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก 15 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 66 การวดัระยะแสงท่ี 15 เซนติเมตร 
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  3.2.2 ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก 20 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 67 การวดัระยะแสงท่ี 20 เซนติเมตร 

 

  3.2.3 ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก 25 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 68 การวดัระยะแสงท่ี 25 เซนติเมตร 
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  3.2.4 ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก 30 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 69 การวดัระยะแสงท่ี 30 เซนติเมตร 

 

  3.2.5 ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก 35 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 70 การวดัระยะแสงท่ี 35 เซนติเมตร 
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  3.2.6 ระยะจากจุดก าเนิดแสง ถึงกระจก 40 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 71 การวดัระยะแสงท่ี 40 เซนติเมตร 

 

 จากการทดลองหาระยะแสงท่ีเหมาะสม ท าใหพ้บวา่ช่วงระยะห่างของแสงท่ีเหมาะสม

จะอยูร่ะหวา่ง 20-30 เซนติเมตร ถา้ระยะแสงใกลม้ากเกินไปจะท าใหล้วดลายท่ีไดมี้ความสวา่งมาก

เกินไปและจะท าใหเ้กิดภาพเบลอ แต่ถา้ไกลเกินระยะ 30 เซนติเมตร แสงท่ีไดจ้ะค่อยๆจางลง และ

เกิดภาพซอ้นข้ึน โดยจะน าระยะแสงท่ีเหมาะสมน้ีไปสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบัต่อไป 
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บทที ่4 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัในคร้ังน้ี ไดมี้การใหค้วามส าคญักบัการ

สร้างรูปแบบจากเคร่ืองประดบัท่ีหยบิยกมาจากรูปแบบของแต่ละบทบาท โดยจะก าหนดใหชุ้ด

ผลงานเคร่ืองประดบัทั้งหมดมี 3 ช้ิน ซ่ึงแต่ละช้ินจะแสดงรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทั้งขนาด รูปทรง สี 

โดยดูจากความเหมาะสมของรูปแบบ ซ่ึงลกัษณะการแสดงงาน จะแสดงโดยใหผู้ค้นท่ีชมงานนั้นมา

ส่องท่ีกระจกเงา โดยระยะของแสงท่ีส่องออกมาจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีจะมีความ

ตอ้งการระยะมากหรือนอ้ยเพียงใด อีกทั้งยงัตอ้งการให้ผูพ้บเห็นตั้งค  าถามวา่ส่ิงท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียง 

มีสีสัน มีขนาดท่ีใหญ่โต และส่ิงท่ีผูช้มงานรับรู้ไดน้ั้นจะเป็นเพียงการมองเห็นและจะสามารถสวม

ใส่ไดจ้ากความทรงจ าและจิตใจเท่านั้น อีกทั้งยงัไม่สามารถจบัตอ้งได ้เพื่อท่ีจะแสดงแนวคิดวา่

เคร่ืองประดบัคือส่ิงสมมุติท่ีคนเราสร้างข้ึนเท่านั้น และยงัเป็นการตั้งค  าถามต่อผูส้วมใส่วา่ ส่ิงท่ีผูช้ม

งานสวมใส่อยูน่ั้นเป็นเคร่ืองประดบัหรือไม่ โดยจะมีกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจากรูปแบบท่ี

เลือกใช ้จะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ  

 การก าหนดขนาดนั้นจะท าการวดัจากการวาดลงบนแผน่ใสและวดัระยะจากแสง 

เพื่อใหไ้ดข้นาดแสงตรงตามท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 72 การวดัระยะแสงจากแผน่ใส 
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2. การร่างแบบบนกระจก 

 น ากระจกมาวาดลวดลายเคร่ืองประดบัใหมี้สัดส่วนเท่ากบัท่ีร่างไวท่ี้แผน่ใสลงบน

ดา้นหลงัของกระจกเงา โดยใชป้ากกา Permanent เพื่อไม่ใหใ้นขณะท่ีท าการขดูนั้น แบบร่างจะไม่

ลบออกไดง่้าย 

 
ภาพท่ี 73 การวาดลวดลายลงบนดา้นหลงักระจกเงา 

 

3. การขูดสารเคลอืบปรอท 

 ใชมี้ดปลายแหลมขดูผวิเคลือบปรอทและผวิปรอทตามลวดลายท่ีวาดไว ้โดยให้

สามารถเห็นทะลุอีกดา้นหน่ึงได ้

 
ภาพท่ี 74 การใชมี้ดปลายแหลมขดูชั้นเคลือบปรอท 
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4. ภาพผลงานเคร่ืองประดับ 1 

 

 
ภาพท่ี 75 ผลงานเคร่ืองประดบั 1 
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5. ภาพผลงานเคร่ืองประดับ 2 

 

 
ภาพท่ี 76 ผลงานเคร่ืองประดบั 2 
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6. ภาพผลงานเคร่ืองประดับ 3 

 

 
ภาพท่ี 77 ผลงานเคร่ืองประดบั 3 
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8. ภาพการจัดแสดงผลงานเคร่ืองประดับ 

 แสดงผลงานโดยการสร้างผนงัข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถใส่ตูก้ระจกเงาได ้โดยจะท าให้

ผูช้มเกิดความรู้สึกใกลเ้คียงกบัการส่องกระจกจากผนงัมากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 78 ตวัอยา่งการติดตั้งผลงานและบรรยากาศในการชมงาน 

 

9. ภาพผลงานเคร่ืองประดับส าเร็จ 

 

ภาพท่ี 79 ผลงานการสร้างสรรค์ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

 จากการศึกษาและคน้ควา้เพื่อน ามาเป็นบทสรุปของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์

จากแนวความคิด “ส่ิงสมมุติ” ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัในการแสดง

แนวคิดดงักล่าวผา่นมุมมองของเคร่ืองประดบั เพื่อใหส้ังคมรับรู้ถึงมุมมองในการสร้างสรรค์

เคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากลกัษณะของส่ิงสมมุติ สู่การสะทอ้นเร่ืองราวของส่ิงสมมุติ ท่ี

ผูว้จิยัท าการทดลองหาความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวคิด เพื่อใหเ้ห็นวา่เคร่ืองประดบันั้นเป็น

เพียงส่ิงสมมุติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเท่านั้น 

 ในดา้นกระบวนการสร้างสรรคผ์ูว้จิยัไดศึ้กษา วเิคราะห์และคน้หาการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ ซ่ึงท าใหไ้ดผ้ลสรุปท่ีเหมาะสมต่อแนวคิดส่ิงสมมุติ  โดยการลือก

ใชเ้คร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นผา่นรูปแบบของแสงจากรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีไดรั้บความนิยมและ

สามารถเขา้ใจไดถึ้งลกัษณะของเคร่ืองประดบั ซ่ึงจะสามารถสวมใส่ไดจ้ากการมองสะทอ้นตนเอง

ในกระจกเงา ท าใหเ้กิดการสวมใส่เคร่ืองประดบัจากความคิด และยงัสามารถน าส่ิงสมมุติท่ีไม่

สามารถจบัตอ้งไดเ้ขา้ไปประดบัในจิตใจของผูส้วมใส่ อีกทั้งขา้พเจา้ยงัปราถนาท่ีจะให้ผลงานการ

สร้างสรรคค์ร้ังน้ีเกิดการตั้งค  าถามและมองยอ้นกบัไปถึงรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีเรายงัคงยดึติดอยู่

ในปัจจุบนัน้ี 

 นอกเหนือส่ิงอ่ืนใด ผูว้ิจยัหวงัวา่การสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีไดผ้า่น

กระบวนการคิด วเิคราะห์และศึกษา คร้ังน้ีจะเป็นการจุดประกายในการสร้างสรรคผ์ลงาน

เคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ๆ ใหก้บัวงการเคร่ืองประดบัไทย และมีพฒันาการท่ีดียิง่ข้ึนต่อไปในภาย

ภาคหนา้ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยั สร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถแสดงใหส้ังคมรับรูปถึง

มุมมองของเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากลกัษณะของส่ิงสมมุติ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 จากการเช่ือมโยงเร่ืองราวของรูปแบบบเคร่ืองประดบัท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบันั้นยงัไม่สามารถระบุรูปแบบหรือความเป็นมาไดช้ดัเจน ท าใหรู้ปแบบในการ

สร้างสรรคผ์ลงานนั้นยงัไม่มีเหตุผลท่ีหนกัแน่นพอในการน ามาใชส้ร้างสรรค ์ซ่ึงจะท าใหก้าร

แสดงออกของรูปแบบดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการสะทอ้นแนวความคิดส่ิงสมมุติท่ีมีต่อ

เคร่ืองประดบัได ้อีกทั้งในเร่ืองของการจดัแสดง เน่ืองจากมีพื้นท่ีในการจดัแสดงท่ีจ ากดัและไม่

สามารถควบคุมความมืดของพื้นท่ีได ้จึงท าใหก้ารสะทอ้นแนวความคิดนั้นยงัไม่ชดัเจน เพราะการ

สร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ีตอ้งสามารถควบคุมบรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงจะส่งผลอยา่งมากต่อการเขา้ใจ

ถึงแนวความคิดท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสะทอ้นออกมา 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เพื่อการเช่ือมโยงเร่ืองราวระหวา่งรูปแบบและแนวคิดท่ีชดัเจน ควรก าหนดหรือ

เลือกใชรู้ปแบบเคร่ืองประดบัท่ีใกลต้วัและสามารถเทียบเคียงกบัลกัษณะของจริงได ้อีกทั้งสามารถ

น าเคร่ืองประดบัตน้แบบมาใชร้วมกบังาน ใหผู้ค้นเห็นถึงความแตกต่างหรือเกิดมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานไดง่้ายข้ึน 

 2. บรรยากาศถือเป็นอีกหน่ึงส่วนส าคญัท่ีจะท าใหแ้นวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน

เคร่ืองประดบัคร้ังน้ีมีความน่าสนใจมากข้ึน จึงควรมีการวิเคราะห์รูปแบบการจดัแสดงงาน ทั้ง การ

จดัแต่งสถานท่ี แสงไฟ หรือแมก้ระทั้งการขั้นตอนในการชมงานท่ีอาจจะมีล าดบัก่อนและหลงัเพื่อ

แสดงแนวคิดเป็นล าดบัข้ึนตอน ซ่ึงจะท าใหผู้ช้มผลงานมีความเขา้ใจต่อแนวคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบัคร้ังน้ีมากข้ึน   
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