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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.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Jewelry Design

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature ........................................
Thesis Advisor's signature ........................................

จ

Academic Year 2012

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมราลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใ้ ห้กาเนิด ญาติพี่นอ้ งและบุคคลในชีวติ ของ
ข้าพเจ้า ที่ค่อยสงเสริ มและทาให้ขา้ พเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์ ทวีศกั ดิ์ มูลสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิ ริเวสมาศ ที่เสี ยสละเวลาให้
คาปรึ กษาและวิชาความรู ้แก่ขา้ พเจ้า รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ที่มิสามารถ
ประเมินค่าได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอให้มุมมองและคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
เป็ นส่ วนที่จะช่วยในการขยายมุมมองและความคิดให้แก่เพื่อนมนุษย์ดว้ ย

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................ ฉ
สารบัญภาพ .......................................................................................................................................... ญ
บทที่
1 บทนา ......................................................................................................................................... 1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ............................................................................ 1
วัตถุประสงค์ ...................................................................................................................... 2
ขอบเขตในการวิจยั ............................................................................................................ 2
ขอบเขตด้านเนื้อหา ............................................................................................................ 2
ขอบเขตด้านการออกแบบ ................................................................................................. 3
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ........................................................................................ 3
วิธีการศึกษาและเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ...................................................................... 4
แผนการดาเนิ นงาน ระยะเวลา ลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน ............................................. 4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................................... 5
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................... 6
ทฤษฎีสัญศาสตร์ ............................................................................................................... 7
นิยามความหมายของสัญศาสตร์ ................................................................................. 7
Ferdinand De Saussure .............................................................................................. 8
Charles Sanders Peirce .............................................................................................. 9
Roland Barthes ........................................................................................................... 10
ทบทวนวรรณกรรมและบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งสมมุติ ..................... ………………… 15
วรรณกรรม : เส้นสมมุติ ............................................................................................ 15
สมมุติและจินตนาการ................................................................................................ 16
การเกิดสิ่ งสมมุติ ........................................................................................................ 19

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ช

บทที่

3

หน้า
เครื่ องประดับ ......................................................................................... ………………… 27
ความหมายของเครื่ องประดับ .................................................................................... 27
บทบาทของเครื่ องประดับ ......................................................................................... 28
วิธีดาเนินการวิจยั ....................................................................................................................... 35
ขั้นตอนค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ ............................................................................... 36
แนวทางที่ 1 การสร้างสิ่ งที่เหมือนหรื อคล้าย ............................................................. 36
แนวทางที่ 2 การใช้แสงและเงา.................................................................................. 40
แนวทางที่ 3 การสร้างที่วา่ ง ....................................................................................... 44
แนวทางที่ 4 การสะท้อนผ่านกระจกเงา ..................................................................... 47
วิเคราะห์วธิ ีการสร้างสรรค์ผลงาน ............................................................................. 48
สรุ ปผลการวิเคราะห์ .................................................................................................. 50
รู ปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ....................................................................................... 50
เครื่ องประดับในบทบาทการแสดงสถานภาพ ........................................................... 51
เครื่ องประดับในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวติ ............................................................... 53
เครื่ องประดับในบทบาทความสวยงาม...................................................................... 54
เงื่อนไขในการเลือกรู ปแบบในการสร้างสรรค์ .......................................................... 56
ขั้นตอนการทดลอง ............................................................................................................ 59
ขั้นตอนการเลือกวัสดุ ................................................................................................ 59
การทดลองระยะของแสง........................................................................................... 63
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน.................................................................................................. 67
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ ..................................................................... 67
การร่ างแบบบนกระจก ...................................................................................................... 68
การขูดสารเคลือบปรอท .................................................................................................... 68
ภาพผลงานเครื่ องประดับ 1................................................................................................ 69
ภาพผลงานเครื่ องประดับ 2................................................................................................ 70
ภาพผลงานเครื่ องประดับ 3................................................................................................ 71
ภาพการจัดแสดงผลงานเครื่ องประดับ............................................................................... 72

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

4

ซ

บทที่

หน้า
ภาพผลงานเครื่ องประดับสาเร็ จ ......................................................................................... 72
5 บทสรุ ป ...................................................................................................................................... 73
ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 74
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป ................................................................................ 74
รายการอ้างอิง ....................................................................................................................................... 75
ประวัติผวู้ ิจยั ......................................................................................................................................... 78

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

หน้า
องค์ประกอบของสัญญะตามแนวคิดของ ............................................................................ 8
ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนสถานะขององค์ประกอบของสัญญะ
ที่สามารถนาไปสู่ การเกิดสัญญะตัวใหม่ต่อไปได้ ................................................................ 9
ตัวอย่างของสัญญะแบบต่างๆ............................................................................................... 10
สรุ ปทฤษฎีสัญศาสตร์ ........................................................................................................... 14
วรรณกรรม เส้นสมมุติ ......................................................................................................... 15
ธนบัตรและภาพใบไม้ .......................................................................................................... 16
การเปรี ยบเทียบสมมุติกบั จินตนาการ ................................................................................... 18
การเชื่อมโยงทฤษฎีสัญศาสตร์ กับ สิ่ งสมมุติ ....................................................................... 19
ผลงานเครื่ องประดับของ Emiko Oye : “The Duchess 2” .................................................... 21
ผลงานเครื่ องประดับของ Emiko Oye : Maharajah’s 6th ..................................................... 21
ผลงานเครื่ องประดับของ Emiko Oye : Cartier Blanc .......................................................... 22
ผลงานศิลปะของ Junk Heaps .............................................................................................. 23
ผลงานศิลปะของ Junk Heaps .............................................................................................. 23
ผลงานของ Mark Allyn ........................................................................................................ 24
ที่วา่ งบวก .............................................................................................................................. 25
ที่วา่ งลบ ................................................................................................................................ 25
การส่ องกระจกเงา ................................................................................................................ 26
การส่ วมใส่ เครื่ องประดับผ่านกระจกเงา ............................................................................... 26
ความเกี่ยวข้องระหว่างเครื่ องประดับกับมนุษย์ .................................................................... 28
พระมงกุฎ เครื่ องประดับสาหรับกษัตริ ย ์ ในสมัยอยุธยา
ที่ขดุ พบจากกรุ พระปรางค์วดั ราชบูรณะ จ.พระนครศรี อยุธยา ............................................. 30
เครื่ องเพชรของพระราชินี..................................................................................................... 30
ลุกปั ดทราวดี ซึ่ งมีความเชื่อ หากว่าผูใ้ ดได้ครอบครองลูกปัดทรารวดีจะทาให้ผนู้ ้ นั
ไม่ตกทุกข์ได้ยากแคล้วคลาดจากอันตราย ปกป้ องให้พน้ จากเดรัจฉานวิชา ........................ 31
เครื่ องประดับทางศาสนา ...................................................................................................... 32

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

ภาพที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

หน้า
การส่ วมใส่ เครื่ องประดับในการแต่งงานของหญิงชาวอินเดีย .............................................. 32
เครื่ องเพชรของแบรนด์ Paiget ............................................................................................. 33
สร้อยคอมรกตฝั่งเพชรของอลิซาเบ็ซ เทย์เลอร์(Elizabeth Rosemond Taylor) ..................... 33
เครื่ องประดับของแบรนด์ Graff ........................................................................................... 34
วัสดุที่ผา่ นการสมมุติ ............................................................................................................ 35
วัสดุที่ถูกสมมุติข้ ึนมาใหม่ .................................................................................................... 36
เครื่ องประดับต้นแบบ........................................................................................................... 37
ขั้นตอนการสร้างผลงานทดลอง ........................................................................................... 37
ภาพขั้นตอนการทดลองการประกอบชิ้นส่ วซนเครื่ องประดับ ................................................ 38
การทดลองลักษณะของการเกิดเงาจากการขียนด้วยปากกา .................................................. 39
การทดลองลักษณะของการเกิดเงาจากสติกเกอร์ ................................................................. 40
การทดลองเจาะแผ่นกระดาษเป็ นช่องให้แสงลอดผ่าน......................................................... 40
การทดลองใช้แสงในการตกแต่งร่ างกาย .............................................................................. 41
การทดลองใช้แสงในพื้นที่สว่าง ........................................................................................... 41
ขั้นตอนการทดลองการขูดแผ่นกระจกเงาให้เป็ นรู ปแบบเครื่ องประดับ............................... 42
การทดลองการเกิดแสงในพื้นที่มืดและสว่าง ....................................................................... 42
การทดลองสร้างที่วา่ งโดยการตัดเสื้ อเป็ นรู ปแบบเครื่ องประดับ .......................................... 43
การทดลองสร้างที่วา่ ง โดยมีเสื้ อผ้ารองอยูอ่ ีกชั้นหนึ่ง .......................................................... 44
การทดลองสร้างที่วา่ ง โดยใช้ผา้ รองอีกชั้นหนึ่ง................................................................... 45
การสร้างเครื่ องประดับบนกระจกเงา.................................................................................... 46
เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 1 ......................................... 50
เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 2 ......................................... 51
เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 3 ......................................... 51
เครื่ องประดับแบรนด์ Piaget ................................................................................................ 52
เครื่ องประดับแบรนด์ Harry Winston .................................................................................. 52
เครื่ องประดับแบรนด์ Graff.................................................................................................. 53
เครื่ องประดับแบรนด์ Bvlgari .............................................................................................. 54

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฎ

ภาพที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

หน้า
เครื่ องประดับแบรนด์ Graff.................................................................................................. 54
เครื่ องประดับแบรนด์ Harry Winston .................................................................................. 55
เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 1 ......................................... 56
เครื่ องประดับแบรนด์ Piaget ................................................................................................ 57
เครื่ องประดับแบรนด์ Bvlgari .............................................................................................. 57
ขนาดความหนาของกระจกเงา 3 มิลลิเมตร .......................................................................... 58
การทาสี โดยปากกา............................................................................................................... 58
การติดแผ่นใสแบบที่ 1 ......................................................................................................... 59
การติดแผ่นใสแบบที่ 2 ......................................................................................................... 59
แสงที่ได้จากการทาสี โดยปากกา .......................................................................................... 59
หลอด220V – 50W E-27 CDL : SP Electricและแสงที่ได้ ................................................... 60
หลอด 220-240V – 100W E27 A55 CL: Philips และแสงที่ได้............................................ 60
หลอด 220V – 50W M12503 Halogen: BEC และแสงที่ได้................................................. 61
ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire และแสงที่ได้ ............................................... 61
ระยะของแสงที่กาหนด......................................................................................................... 62
การวัดระยะแสงที่ 15 เซนติเมตร.......................................................................................... 62
การวัดระยะแสงที่ 20 เซนติเมตร.......................................................................................... 63
การวัดระยะแสงที่ 25 เซนติเมตร.......................................................................................... 63
การวัดระยะแสงที่ 30 เซนติเมตร.......................................................................................... 64
การวัดระยะแสงที่ 35 เซนติเมตร.......................................................................................... 64
การวัดระยะแสงที่ 40 เซนติเมตร.......................................................................................... 65
การวัดระยะแสงจากแผ่นใส ................................................................................................. 66
การวาดลวดลายลงบนด้านหลังกระจกเงา ............................................................................ 67
การใช้มีดปลายแหลมขูดชั้นเคลือบปรอท ............................................................................ 67
ผลงานเครื่ องประดับ 1 ......................................................................................................... 68
ผลงานเครื่ องประดับ 2 ......................................................................................................... 69
ผลงานเครื่ องประดับ 3 ......................................................................................................... 70

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฏ

ภาพที่
78
79

หน้า
ตัวอย่างการติดตั้งผลงานและบรรยากาศในการชมงาน ........................................................ 71
ผลงานการสร้างสรรค์ .......................................................................................................... 71

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ฐ

บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
“เรามีโลกเดียวเสมอ เรามีมนุษยชาติเดียว เรามีป่าไม้เดียวคือของทั้งโลก แม่น้ าสาย
เดียวคือสายน้ าของทั้งโลก เรามีมหาสมุทรเดียว แผ่นดินเดียว อากาศเดียว ท้องฟ้ าเดียว น้ าทั้งหมดก็
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สน มาจากต้นกาเนิดเดียวกัน ที่เหลือเป็ นเพียงเส้นสมมุติที่เราสร้าง
ชีวติ ทั้งหมดก็คือชีวติ เดียวกั

คือน้ าเดียวกัน วนเวียนไปตามที่ต่าง ๆ อากาศทั้งหมดก็คืออากาศเดียวกันไหลเวียนไปตามมุมต่างๆ
ขึ้นมา”1

จากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่วา่ บนโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่ งสมมุติต่างๆที่
มนุษย์เราสร้างขึ้น แต่สาหรับข้าพเจ้าแล้วสิ่ งสมมุติน้ นั ไม่ได้จากัดเฉพาะเขตแดนที่ก้ นั แบ่งระหว่าง
ประเทศ ตามบทความข้างต้นของผูเ้ ขียน สิ่ งสมมุติถูกตีความแตกต่างออกไปในมุมมองของข้าพเจ้า
สาหรับข้าพเจ้าแล้วสิ่ งสมมุติเปรี ยบเสมือน สิ่ งที่เราไม่สามารถเห็นได้จากทางกายภาพ จะสามารถ
เห็นได้เพียงตัวแทนค่าของสิ่ งสมมุติ ซึ่ งสิ่ งสมมุติ จะเกิดขึ้นจากกลไกความคิดและความรู้สึกของ
มนุษย์ สิ่ งสมมุติเหล่านี้จะไม่มีคุณค่าหากขาดมุมมองและกลไกทางความคิดของเราที่เป็ นคนเลือก
และสร้างสิ่ งสมมุติต่างๆขึ้นมา ดังนั้นสิ่ งสมมุติจะมีอิทธิพลต่อมนุษย์ก็ต่อเมื่อสิ่ งสมมุติน้ นั อยูใ่ น
ความคิดและจิตใจของเรา
มนุษย์ได้สร้างสิ่ งสมมุติต่างๆขึ้นมา โดยสิ่ งสมมุติเหล่านั้นต้องมีความเป็ นสากล
สามารถเข้าใจร่ วมกันถึงคุณค่าของบางสิ่ งบางอย่างได้ สิ่ งสมมุติทาให้มนุษย์เกิดการวัดคุณค่าของ
มนุษย์ดว้ ยกันเองจากสิ่ งที่ถูกสมมุติข้ ึน เครื่ องประดับถือเป็ นอีกหนึ่งสิ่ งสมมุติ ซึ่ งแต่เดิม
เครื่ องประดับเป็ นเพียงการประดับตกแต่งร่ างกายเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว ก็เริ่ มแปรเปลี่ยน
ความหมายออกไป เป็ นการประดับตกแต่งที่แสดงถึงฐานันดรศักดิ์ในสังคมของผูส้ วมใส่ ว่าเป็ น

1

วินทร์ เลียววาริ ณ, เส้ นสมมุติ (กรุ งเทพฯ : 113, 2555), 10.
1

2

ระดับชนชั้นใด2 ทาให้เห็นว่าที่มนุษย์ให้คุณค่าและความสาคัญ โดยใช้เครื่ องประดับเป็ นตัวบ่งบอก
ถึงสถานะของผูส้ ่ วมใส่ บ่งบอกคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ จนทาให้มนุษย์ยดึ ติดและหลงไหลอยู่
กับสิ่ งสมมุติ โดยมีเครื่ องประดับเป็ นตัวแทนของเรื่ องราวสมมุติดงั กล่าว
กระแสสังคมเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบนั เครื่ องประดับกลายเป็ นเครื่ องบ่ง
บอกฐานะและคุณค่าของผูส้ วมใส่ ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนาเสนอแนวคิด “สิ่ งสมมุติ” ที่
มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เครื่ องประดับเป็ นตัวแทนในการบอกฐานะ บอกคุณค่าของมนุษย์ และยึดติดอยู่
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กับสิ่ งสมมุติ โดยข้าพเจ้ามีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่สามารถแสดงให้สังคม
รับรู ปถึงมุมมองของเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่เกิดจากลักษณะของสิ่ งสมมุติ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ว่าเครื่ องประดับเป็ นเพียงสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
2. วัตถุประสงค์
สร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่สามารถแสดงให้สังคมรับรู ปถึงมุมมองของ
เครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่เกิดจากลักษณะของสิ่ งสมมุติ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเครื่ องประดับเป็ น
เพียงสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
3. ขอบเขตในกำรวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.1.1 ขอบเขตของ “สิ่ งสมมุติ” สาหรับโครงการนี้คือ สิ่ งที่เราไม่สามารถเห็นได้
จากทางกายภาพ จะสามารถเห็นได้เพียงตัวแทนค่าของสิ่ งสมมุติ ซึ่ งสิ่ งสมมุติ จะเกิดขึ้นจากกลไก
ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ สิ่ งสมมุติเหล่านี้จะไม่มีคุณค่าหากขาดมุมมองและกลไกทาง
ความคิดของเราที่เป็ นคนเลือกและสร้างสิ่ งสมมุติต่างๆขึ้นมา โดยในการออกแบบเครื่ องประดับ
2

กรมศิลปากร กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ถนิมพิมพำภรณ์ (กรุ งเทพฯ :

อมริ นทร์ พริ้ นติ้งกรุ๊ พ, 2535), 34.

3

ครั้งนี้จะเน้นถึงเรื่ องคุณค่าของสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้น ผ่านตัวแทนของสิ่ งสมมุติคือ
เครื่ องประดับ ซึ่ งต้องการชี้ให้เห็นว่าเครื่ องประดับเป็ นเพียงสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
3.1.2 ศึกษาตัวแทนของสิ่ งสมมุติในรู ปแบบต่างๆ เพื่อประเมินคุณค่า ทั้งจาก
รู ปแบบของวัสดุ ความเชื่อ จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อหาความเป็ นไปได้ในการแสดงออกถึง
เครื่ องประดับในฐานะสิ่ งสมมุติ
3.2 ขอบเขตด้านการออกแบบ ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะของเครื่ องประดับในฐานะ
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ตัวแทนของสิ่ งสมมุติ ที่มีความเป็ นสากล สามารถเข้าใจร่ วมกันได้ ทั้งจากความเชื่อและมุมมองที่มี
ต่อเครื่ องประดับ เพื่อค้นหาสัญลักษณ์ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบได้
4. ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ ปัญหำ
ตำรำงที่ 1 ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ปัญหา
1.4.1 ปัญหาทางด้านสังคม
ในสังคมปั จจุบนั คนต่างยึดติดอยูก่ บั
สิ่ งสมมมุติที่ไม่มีอยูจ่ ริ งทางกายภาพ
จนเกิดเป็ นความหลงไหลในสิ่ ง
สมมุติเหล่านั้น
1.4.2 ปัญหาทางด้านศิลปะ
มนุษย์สร้างค่านิยมในการให้คุณค่า
แก่เครื่ องประดับ และยึดติดกับการ
ให้คุณค่าสมมุติดงั กล่าว จนลืมสนใจ
ถึงความงามทางสุ นทรี ยภาพและ
คุณค่าด้านจิตใจ

แนวทางการแก้ปัญหา
แสดงมุมมองสิ่ งสมมุติของข้าพเจ้า ให้เห็นถึงการมี
อยูข่ องสิ่ งสมมุติ การเข้าใจและอยูร่ ่ วมกับสิ่ งสมมุติ
ต่างๆได้

สร้างมุมมองเกี่ยวกับเครื่ องประดับที่สามารถแสดง
ให้เห็นได้วา่ คุณค่าเครื่ องเป็ นดับเป็ นเพียงสิ่ งที่มนุษย์
สมมุติข้ ึนเท่านั้น โดยพยายามถ่ายทอดคุณค่าด้าน
สุ นทรี ยภาพและจิตใจให้มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น

4

5. วิธีกำรศึกษำและเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
5.1 ศึกษาและวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งสมมุติ
5.2 ประมวลความคิด สรุ ปเนื้อหาของลักษณะสิ่ งสมมุติที่มีความสาคัญ เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องประดับ ที่สามารถนาไปเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้
5.3 ทดลองสร้างภาพความคิด โดยการวาดภาพหรื อลายเส้นที่เกิดจากแรงบันดาลใจ
เพื่อหารู ปทรงหรื อรู ปแบบตามต้องการ
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5.4 สร้างผลงานเครื่ องประดับ

สร้างสรรค์

6. แผนกำรดำเนินงำน ระยะเวลำ ลำดับขั้นตอนของกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 2 แผนกำรดำเนินงำน ระยะเวลำ ลำดับขั้นตอนของกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
พ.ค.-ธ.ค.

กำรดำเนินกำร
อธิบายแนวความคิด นาข้อมูลมาปรึ กษาอาจารย์

หมำยเหตุ
นาเสนอหัวข้อ

เตรี ยมเสนอหัวข้อ
ธ.ค.

เสนอหัวข้อ สรุ ปประเด็น หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
งานที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทางาน

ศึกษาค้นควา ข้อมูล จาก
วรรณกรรม

ม.ค

วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการออกแบบ

สรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ก.พ.

รวบรวมแนวความคิด นาผลการวิเคราะห์มาเป็ น

ออกแบบเครื่ องประดับ

แนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับ
มี.ค.
เม.ย.

พัฒนาการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน

สร้างสรรค์ผลงาน

เครื่ องประดับ

เครื่ องประดับ

นาเสนอโครงการวิจยั และจัดส่ งรู ปเล่ม

นาเสนอผลงาน
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7. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่แสดงถึงมุมมองของเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่
เกิดจากลักษณะของสิ่ งสมมุติ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเครื่ องประดับเป็ นเพียงสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเท่านั้น

ม
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ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ องสิ่ งสมมุติกบั เครื่ องประดับร่ วมสมัยในครั้งนี้ มีความต้องการที่จะนา
ทฤษฎีสัญศาสตร์ (Semiology) โดยเชื่อว่าความเข้าใจต่อสัญญะต่างๆนั้นมีอิทธิพลต่อการเกิด การ
รับรู้ ของสิ่ งสมมุติ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงสู่ การสร้างแบบแผนแนวคิดของสิ่ งสมมุติได้ ผูว้ จิ ยั จึง

ม
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ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ได้อาศัยกรอบแนวคิดจากทฤษฎีสัญศาสตร์ มาเป็ นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ โดยจะ
นาเสนอดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎีสัญศาสตร์

1.1 นิยามความหมายของสัญศาสตร์
1.2 Ferdinand de Saussure
1.3 Charles Sanders Peirce
1.4 Roland Barthes
2. ทบทวนวรรรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสิ่ งสมมุติ
2.1 วรรณกรรม : เส้นสมมุติ
2.2 สมมุติและจินตนาการ
2.3 การเกิดสิ่ งสมมุติ
3. เครื่ องประดับ
3.1ความหมายของเครื่ องประดับ
3.2 บทบาทของเครื่ องประดับ
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1. ทฤษฎีสัญศาสตร์
1.1 นิยามความหมายของสัญศาสตร์
“สัญศาสตร์ ” หรื อ “สัญวิทยา” มาจากคาว่า Semiotics และ Semiology ซึ่งทั้งสอง
คามาจากรากศัพท์ภาษากรี กคาเดียวกัน คือ Semeion แปลว่า Sign หรื อสัญญะ
Semiotics เป็ นคาที่นกั ปรัชญาชาวอเมริ กนั Charles S. Peirce ใช้และทาให้เป็ นที่
รู ้จกั แพร่ หลายในวงวิชาการในสหรัฐอเมริ กา ส่ วน Semiology เป็ นคาที่นกั ภาษาศาสตร์ ชาวสวิสผูม้ ี
ชื่อเสี ยงคือ Ferdinand de Saussure ตั้งขึ้น และเป็ นที่นิยมใช้ในหมู่นกั วิชาการชาวยุโรป สาหรับ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
ชีวติ ของสัญญะภายในสังส
คมที่สัญญะนั้นถือกาเนิดขึ้นมาโดยกล่าวว่า

ความหมายของสัญศาสตร์ น้ นั Ferdinand de Saussure ได้อธิบายถึงทฤษฏีน้ ีวา่ เป็ นการศึกษาถึงวิถี
“เมื่อขยายความคาว่า “วิถีชีวติ ” ของสัญญะให้กว้างขวางออกไป ก็จะหมายความ

ถึงการศึกษาการกาเนิด การเจริ ญ การแปรเปลี่ยน และการสู ญสลายของ สัญญะตัวหนึ่ งๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์กฎที่อยูเ่ บื้องหลังวิถีชีวติ ดังกล่าว ศาสตร์ น้ ีจึงสอนเราให้รู้วา่ สัญญะประกอบขึ้นมาจาก
อะไรและกฎเกณฑ์ใดที่ควบคุมมัน1”
Ferdinand de Saussure และCharles Sanders Peirce เป็ นผูว้ างรากฐานให้กบั ทฤษฏี
สัญศาสตร์ ซึ่งทั้งสองต่างทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์โดยพยายามสารวจระบบของการเกิดสัญญะ
ถึงแม้จะมีแนวความคิดที่เหมือนกัน แต่วธิ ีการในการมองรู ปแบบและลักษณะการทางาน
ของสัญญะของทั้งสองมีความแตกต่างกันอยู่ คือ Saussure จะให้น้ าหนักไปที่ภาษาที่ใช้ในการ
สื่ อสารเป็ นหลัก ส่ วน Charles Sanders Peirce นั้นจะทาความเข้าใจระบบเครื่ องหมายอื่นที่ไม่ใช่
ภาษา

1

วจี เรื องพรวิสุทธิ์ , “การบริ โภคสัญญะในการท่องเที่ยวของสังคมไทยร่ วมสมัย”

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อศิลปะและการออกแบบสื่ อ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2550, 12.
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1.2 Ferdinand de Saussure
ตามแนวคิดของ Saussure สัญญะ (Sign) ประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบหลัก 2
ส่ วนคือ รู ปสัญญะ (Signifier) ที่เราสามารถรับรู้ผา่ นประสาทสัมผัส เช่น เสี ยงจากคาพูดที่ถูกเปล่ง
ออกมาและผูร้ ับสารได้รับรู้ ความหมายสัญญะ(Signified) ที่เกิดขึ้นในใจของผูร้ ับสาร

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของสัญญะตามแนวคิดแบบ Saussure
Saussure กล่าวถึงการจัดระบบสัญญะหรื อรหัสสัญญะว่ามี 2 ระนาบ คือความสัมพันธ์
แนวดิ่งหรื อกระบวนทัศน์ และความสัมพันธ์แนวระนาบหรื อวากยสัมพันธ์ โดยกล่าวไว้ดงั นี้
“ความสัมพันธ์แบบกระบวนทัศน์ของสัญญะนี้เป็ นความสัมพันธ์แบบเปรี ยบเทียบ
ความต่างบนความเหมือน ความต่างทาให้แยกได้ เลือกได้ แทนค่าได้แต่ความเหมือนทาให้เกิดการ
โยง(association) ระหว่างหน่วยที่ถูกแยกหรื อถูกเลือกใช้กบั หน่วยที่ไม่ถูกเลือก เกิดเป็ น
ความสัมพันธ์แบบโยง (associative relation) ซึ่ งเป็ นวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่งส่ วน
วากยสัมพันธ์เป็ นความสัมพันธ์แบบเรี ยงลาดับก่อน-หลัง (ในกรณี ที่เป็ นประโยคหรื อเรื่ องเล่า) หรื อ
แบบจัดรวม (กรณี ที่เป็ นอวัจนภาษา) เราสามารถนาสัญญะที่เลือกออกมาจากกระบวนทัศน์ชุดใด
ชุดหนึ่งมาจัดรวมกับตัวอื่นๆ เกิดเป็ นความหมาย หลักของการวิเคราะห์แบบนี้ จะให้ความสาคัญกับ
องค์ประกอบในระบบความหมาย โดยจะเน้นการลาดับขั้นหรื อช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรื อ
การปรากฏของสัญญะ2”
2

สิ รตากร ส่ งน้อย. “การวิเคราะห์ฉากในละครโทรทัศน์เรื่ องเสาร์5 ของ ฉลอง ภักดี

วิจิตร” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2555), 10.
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อาจพอสรุ ปได้วา่ การสร้างและสื่ อความหมายในแบบ Saussure คือการใช้รหัสหรื อการ
เลือกและรวม สัญญะอย่างมีระบบตามขนบหรื อกติกาที่ชุมชน สังคมกาหนดไว้ ซึ่งจะเกิดเป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ความหมายสัญญะที่ถูกเลือกเกิดจากความหมายของสัญญะอื่นๆที่ไม่
ถูกเลือก และความหมายของสัญญะที่ถูกจัดรวมเกิดจากความสัมพันธ์ของสัญญะหนึ่งๆ กับสัญญะ
อื่นๆ ที่มา ก่อน หลัง หรื อที่ปรากฏรวมอยูใ่ นโครงสร้างเดียวกัน การเลือกหรื อไม่เลือกและการจัด
รวมจึงเป็ นการประกอบสร้างความหมาย ของ Saussure
1.3 Charles Sanders Peirce
Peirce มีความคิดเห็นแตกต่างจาก Saussure ในเรื่ ององค์ประกอบของสัญญะ ซึ่ง
สาหรับPeirce แล้วสัญญะเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจาก 3 ส่ วน ได้แก่
1.3.1 สื่ อกลางหรื อพาหนะที่นาความคิดไปสู่ ผรู้ ับ เรี ยกว่า“representamen”
1.3.2 ความคิดที่แปลได้จากสัญญะ เรี ยกว่า “interpretant” คือส่ วนของความหมาย
1.3.3 วัตถุอา้ งอิง (object หรื อ referent) ที่ representamen สื่ อในฐานะเป็ นภาพ
ตัวแทน ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งของหรื อสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวโยงมาจากการรับรู้สื่อกลางนั้นๆ
ซึ่งจะเห็นว่า representamen เทียบได้กบั “รู ปสัญญะ” (Signifier) และ interpretant
จะใกล้เคียงกับ “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของ Saussure แต่ยงั มีความแตกต่างเพราะ
interpretant จะรวมความหมายที่เกิดจากสัญญะและเกิดจากตัวผูส้ ัมผัสสัญญะนั้นๆ interpretant
ไม่ใช่ตวั ผูแ้ ปลสัญญะแต่เป็ น “ผล” ของการที่สัญญะสัมผัสผูใ้ ช้ จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ ช้ที่มี
ต่อ “ของจริ ง” (object) เอาไว้ในความหมายด้วย

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนสถานะขององค์ประกอบของสัญญะที่สามารถนาไปสู่
การเกิดสัญญะตัวใหม่ต่อไป
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Peirce ได้จดั แบ่งสัญญะออกเป็ น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์ของสัญญะกับของจริ งที่
ถูกแทนที่ ดังนี้
1. Icon หรื อ “รู ปเหมือน” เป็ นเครื่ องหมายที่มีรูปร่ างลักษณะเหมือน หรื อคล้ายกับ
ของจริ ง หรื อสิ่ งที่มนั บ่งถึงและสามารถเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่นภาพถ่าย แผนที่ ป้ ายจราจร
แม้กระทัง่ คาพูดบางคาที่สามารถเลียนเสี ยงธรรมชาติ
2. Index/indices หรื อ “ดัชนี” เป็ นเครื่ องหมายที่มีความเชื่อมโยงแบบเป็ นเหตุเป็ น
ผลกันซึ่ งกันและกัน โดยจะสามารถบ่งชี้ถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นควันไฟ ซึ่งจะเป็ น
เครื่ องบ่งชี้วา่ มีไฟไหม้
3. Symbol หรื อ “สัญลักษณ์” เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงถึงบางสิ่ งบางอย่าง ที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์กบั ของจริ งที่มนั อ้างอิงถึงนั้นไม่ใช่ความเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติแต่
เป็ นผลมาจากข้อตกลงของระเบียบ แบบแผนของสังคม ซึ่งจะต้องอาศัยการเรี ยนรู้ ตัวอย่างเช่น
ภาษา เครื่ องหมายจราจร

ภาพที่ 3 ตัวอย่างของสัญญะแบบต่างๆ
1.4 Roland Barthes
Roland Barthes เป็ นนักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอย่างมาก ซึ่งเป็ นนักคิดที่เริ่ ม
นาเอาการวิเคราะห์แบบสัญวิทยาไปใช้กบั วัฒนธรรมศึกษา แนวคิดสาคัญของ Barthes ที่จะกล่าวถึง
เกี่ยวข้องกับความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นว่าความหมายของสัญญะนั้นมีอยู่ 2 ระดับ ได้แก่

11

1.4.1 Denotation เป็ นระดับความหมายตรง ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็ นภววิสัย
(objective) เป็ นความหมายที่ผใู้ ช้เข้าใจตามตัวอักษร เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปตามข้อตกลงที่กาหนด
ขึ้นมา จัดอยูใ่ นลักษณะของการอธิบายหรื อพรรณนา(descriptive level)
1.4.1.2 Connotation เป็ นระดับความหมายแฝง ที่เกิดขึ้นจากการตีความโดยอัต
วิสัย (Subjective) ขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบมาในชีวติ หรื อบริ บททาง
สังคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ
ในผลงานที่ชื่อว่า “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ตส์ได้นาเราไปสู่ ความคิดเรื่ อง “มายา
คติ”(Myth) ซึ่ งในชั้นต้นนี้ เราสามารถที่จะนิยามได้วา่ หมายถึงการสื่ อความหมายด้วยคติความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมซึ่ งถูกกลบเกลื่อนให้เป็ นที่รับรู้เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ
Barthes เรี ยกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิ ด อาพราง บิดเบือนฐานะ
การเป็ นสัญญะของสรรพสิ่ งในสังคมให้กลายเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ เป็ นสิ่ งปกติธรรมดา หรื อเป็ น
สิ่ งที่มีบทบาทหน้าที่ในเชิงใช้สอยแคบๆในสังคมว่า “กระบวนการสร้างมายาคติ” และเรี ยกสิ่ งที่
เป็ นผลลัพธ์ ผลผลิตของกระบวน การนี้วา่ “มายาคติ” หรื อความคิด ความเชื่อที่คนส่ วนใหญ่ใน
สังคมยอมรับโดยไม่ต้ งั คาถามและเป็ นความคิดความเชื่อที่สอดรับกับระบบอานาจที่ดารงอยูใ่ น
สังคมในขณะนั้น
ในระดับของภาษา ความหมายจะเกิดขึ้นจากการมีองค์ประกอบครบ 3 ส่ วนคือ
1. รู ปสัญญะ
2. ความหมายสัญญะ
3. สัญญะ
แต่ในระดับของประสบการณ์การรับรู้ในชีวิตประจาวันนั้น เราจะมองเห็นเพียงสอง
ส่ วน คือ รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะเท่านั้น ซึ่งเป็ นผลรวมของรู ปและความหมายในระดับของ
มายาคติ ก็มีลกั ษณะการทางานในรู ปแบบ 3 มิติเช่นกัน โดยที่สัญญะในระดับของภาษาได้กลายไป
เป็ นรู ปสัญญะของมายาคติ ซึ่ งหมายถึงมันสามารถสื่ อความหมายได้เลยไม่จาเป็ นต้องอาศัยการ
รวมตัวกันของรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะอย่างในระดับของภาษา ดังที่ Barthes ได้อธิบายทาง
วิชาการเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวไว้ดงั นี้
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“มายาคติเป็ นระบบสื่ อความหมายซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษตรงที่มนั ก่อตัวขึ้นบนกระแสการ
สื่ อความหมายที่มีอยูก่ ่อนแล้ว จึงถือได้วา่ มายาคติเป็ นระบบสัญญะในระดับที่สอง สิ่ งที่เป็ นหน่วย
สัญญะ ในระบบแรกกลายมาเป็ นเพียงรู ปสัญญะในระบบที่สอง ขอย้าในที่น้ ีวา่ วัสดุสาหรับสร้างวา
ทะแห่งมายาคติ เช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร์ พิธีกรรม วัตถุ ไม่วา่ ในเบื้องต้นนั้นจะมี
ความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่ครั้นเมื่อถูกจับยึดโดยมายาคติแล้ว ก็จะถูกทอนให้เหลือ
เป็ นเพียงรู ปสัญญะเพื่อสื่ อถึงสิ่ งอื่นเสมอ3”
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมายาคติ

โดยสามารถสรุ ปแนวความคิด มายาคติ ว่าคือ ความหมายแฝงของสัญญะตามข้อตกลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งกระบวนการสร้างความหมายแฝงเกิดขึ้นเมื่อตัวสัญญะอันเป็ นผลรวม
ของรู ปและความหมายในระดับแรก อีกทั้งถูกนาไปใช้เป็ นรู ปสัญญะให้กบั สัญญะตัวอื่น โดยมีการ
ผูกโยงเข้ากันกับความหมายสัญญะใหม่ กลายเป็ น ระบบการสร้างความหมายชุดที่สอง

3

โรล็องด์ บาร์ ตส์, มายาคติ Mythologies, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริ

สรรพ (กรุ งเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2544), 71.
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จากทฤษฏีขา้ งต้น พอสรุ ปแนวคิดเรื่ องสัญวิทยาได้วา่ “สัญญะ” คือ สิ่ งใดๆที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากข้อตกลงของสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการแสดงความหมาย
อีกทั้งยังเป็ นตัวแทนของวัตถุจริ ง ด้วยเหตุน้ ี สัญญะจึงมีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ
1.วัตถุในโลกจริ ง ซึ่งเป็ นตัวอ้างอิงให้กบั สัญญะ
2. รู ปสัญญะ ซึ่งเป็ นสื่ อกลางที่ใช้บรรจุความหมาย
3.ความหมายสัญญะ ที่เป็ นความเข้าใจหรื อภาพที่เกิดขึ้นในใจ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ความหมายของสัญญะก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่หรื อมีความหมายอยู่
เพียงระดับเดียว จึงทาให้สัญญะหนึ่งๆ อาจมีความหมายได้หลายระดับหลายแง่มุม และเมื่อ
วิเคราะห์ในระดับที่ลึกลงไปก็จะพบ “มายาคติ” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่ อความหมายให้ดูเป็ น
ธรรมชาติอย่างแนบเนียน เพราะความเคยชินจึงทาให้คนในสังคมไม่ทนั สังเกตว่ามันเป็ นสิ่ ง
ประกอบสร้างทางวัฒนธรรมและไม่มีการตั้งคาถามหรื อข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันจากที่กล่าวมา
ข้างต้นทาให้ผวู้ ิจยั เข้าใจถึงแบบแผนของทฤษฏีSemiotic อีกทั้งยังสามารถนาแบบแผนนี้ไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการวิจยั ครั้งนี้ท้ งั ในมุมมองของเครื่ องประดับและแนวทางที่ทาให้เกิดสิ่ งสมมุติอีก
ด้วย โดยผูว้ ิจยั จะทาการสรุ ปแบบแผนของทฤษฏีดงั กล่าวเป็ นรู ปแบบของตารางแสดงความ
เชื่อมโยงดังนี้
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Semiotic
Sign
Experience
Object

Reference
Convention
Image

Word

Test

Sound

Word

Word

Signifier
Perception
Signified

Meaning

Denotation

Connotation

ภาพที่ 4 สรุ ปทฤษฏีสัญศาสตร์
จากการสรุ ปทฤษฎีสัญศาสตร์ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการค้นคว้าเพื่อมาวิเคราะห์ถึง
แนวความคิดสิ่ งสมมุติ โดยจะทาการศึกษาทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ และรู ปภาพที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์แนวความคิดดังกล่าว โดยจะ
นาเสนอดังต่อไปนี้
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2. ทบทวนวรรณกรรมและบทความทีเ่ กี่ยวข้ องกับสิ่ งสมมุติ
2.1 วรรณกรรม : เส้นสมมุติ4
“...โลกเราเขียนขึ้นด้วยเส้นสมมุติ แกรนด์ แคนยอน เป็ นของอเมริ กา, ภูเขาไฟฟูจิเป็ น
ของญี่ปุ่น, ภูผางามแห่งกุย้ หลินเป็ นของจีน, ป่ าอเมซอนส่ วนใหญ่เป็ นของบราซิล, เกรท แบร์รีเออร์
รี ฟ เป็ นของออสเตเรี ย, ป่ าห้วยขาแข้งเป็ นของไทย, น้ ามันใต้ดินเป็ นของประเทศในตะวันออกกลาง
ฯลฯ
หากเราจะไปเยีย่ มชมแกรนด์แคนยอน ก็ตอ้ งไปเข้าคิวขอวีซ่าที่สถานทูตอเมริ กา เพราะ
อเมริ กามีสิทธิ์ขาดเป็ นเจ้าของมัน หากอยากไปชื่อชมภูเขาไฟฟูจิก็ตอ้ งไปขออนุญาตประเทศญี่ปุ่น
อยากล่องป่ าอเมซอน ก็ตอ้ งไปขออณุ ญาตบราซิล ฯลฯ
ย้อนหลังไปสักห้าพันปี ก่อน มนุษย์คนไหนอยากไปที่ไหนในโลกก็ไปได้เลยโดยไม่
ต้องขออณุ ญาติใคร เพราะเวลานั้นโลกยังไม่มีประเทศ ไม่มีพาสปอร์ต ไม่มีวซี ่าคิดดูก็น่าประหลาด
จู่ๆโลกก็ถูกกาแบ่งเขตขีดเส้นว่าส่ วนนี้เป็ นของฉันส่ วนนั้นเป็ นของคุณ”

ภาพที่ 5 วรรณกรรม เส้นสมมุติ
ที่มา : เส้ นสมมุติ. เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.winbookclub.com
2.1.1 วิเคราะห์วรรณกรรม : เส้นสมมุติ และเชื่อมโยงสู่ งานเครื่ องประดับ
4

วินทร์ เลียววาริ ณ, เส้ นสมมุติ (กรุ งเทพฯ : 113, 2555), 10.
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จากบทความข้างต้นซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของวรรณกรรมเรื่ องเส้นสมมุติ ที่รวมเอา
เรื่ องสั้นต่างๆ ซึ่ งเรื่ องราวต่างๆนั้นมีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับเส้นสมมุติมาเล่าผ่านรู ปแบบของ
ตัวอักษร และเป็ นการตั้งคาถามถึงบทบาทของเส้นสมมุติ ทั้งระหว่างสังคม ระหว่างประเทศ คนกับ
คน เชื้อชาติกบั เชื้ อชาติ ไปจนถึงระหว่างความเชื่อกับความเชื่อ
วรรณกรรมเล่มนี้พดู ถึงเรื่ องของการจัดการ มนุษย์เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ชอบจัดการ ทา
การแบ่งและจัดกลุ่มทุกอย่าง โดยไม่รู้วา่ สิ่ งที่เราพยายามจัดแจงอยูน่ ้ นั ความจริ งแล้วมันคือสิ่ งสมมุติ
ที่เราใช้เป็ นข้ออ้างในการตีกรอบทุกสิ่ งอย่างเท่านั้นเอง แต่มนุษย์กลับยึดติดกับสิ่ งสมมุติเหล่านั้นจน
ไม่สามารถแยกออกได้วา่ สิ่ งไหนคือสิ่ งที่เป็ นจริ งและสิ่ งไหนคือสิ่ งที่เราสมมุติข้ ึน โดยเส้นสมมุติ
ต่างๆที่เราสร้างขึ้นนั้น ทาให้เกิดปั ญหาต่างๆมากมาย ตามที่ผเู้ ขียนหยิบยกมา
เครื่ องประดับก็เป็ นอีกหนึ่งสิ่ งสมมุติเช่นกัน เรายึดติดอยูก่ บั คุณค่าทางกายภาพ
ความหรู หรา ความมีหน้ามีตาในสังคม ทาให้เราดูเหนือกว่าคนอื่นเมื่อใส่ เครื่ องประดับที่มีเพชร
และอัญมณี ล้ าค่า สังคมในปั จจุบนั ติดอยูก่ บั เครื่ องประดับสมมุติเหล่านี้ จนหลงลืมคุณค่าของ
เครื่ องประดับ ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้วเครื่ องประดับเป็ นเพียงเครื่ องตกแต่งที่มีร่างกายเป็ นพาหนะ คุณค่า
หรื อความเป็ นเครื่ องประดับ หาได้ส่งผลต่อการแสดงคุณค่าในทางอื่น นอกเหนือจากคุณค่าในจิตใจ
ของผูส้ วมใส่ เท่านั้น
2.2 สมมุติและจินตนาการ
เนื่องจากการสมมุติน้ นั มีความใกล้เคียงกับจินตนาการผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการศึกษา
แบบแผนของทั้งสองสิ่ ง โดยจะทาการยกตัวอย่างและวิเคราะห์สรุ ปผลเพื่อสามารถนาไปเชื่อมโยงสู่
งานเครื่ องประดับได้ ดังนี้
2.2.1 สิ่ งไหนคือสมมุติ สิ่ งไหนคือจินตนาการ

ภาพที่ 6 ธนบัตรและภาพใบไม้
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จากภาพธนบัตรและใบไม้ขา้ งต้น ธนบัตรหรื อเงินคือสิ่ งสมมุติที่สมนุษย์สร้าง
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน ซึ่ งความจริ งแล้ว เงินเป็ นเพียงแผ่นกระดาษ แต่เมื่อถูกมนุษย์แต่ง
เติ่มสร้างสรรค์รูปแบบที่สามารถเข้าใจร่ วมกันได้ กระดาษจึงเป็ นตัวแทนที่ถูกสมมุติเพื่อยืนยันถึง
ความเป็ นจริ งของเงินที่มีอยูจ่ ริ งและสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้จริ งทั้งในแบบกลุ่มคนและการ
แลกเปลี่ยนแบบสากล
ใบไม้คือสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งทุกคนสามารถเข้าใจร่ วมกันได้วา่ สิ่ งที่เป็ นรู ปร่ างหน้าตา
แบบนี้ พื้นผิวแบบนี้ คือ ใบไม้ เมื่อมนุษย์รับรู้ถึงใบไม้ผา่ นประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์ และเกิด
ความคิดหรื อจินตนาการให้ใบไม้เป็ นเงิน ใบไม้น้ นั จะสามารถเป็ นเงินจริ งๆได้เพียงในความคิด ณ
ขณะนั้น แต่ไม่สามารถนาไปใช้เป็ นเงินจริ งๆได้ เพราะจินตนาการที่สร้างขึ้นนั้นไม่เป็ นที่ยอมรับ
ของสากล แต่หากเราสามารถสร้างให้ใบไม้เป็ นเงินได้ ใบไม้น้ นั ก็จะสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยน
ได้เช่นเดียวกันกับเงิน
จากการยกตัวอย่างข้างต้นผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์และสรุ ปผลของความแตกต่าง
ระหว่างสมมุติและจินตนาการโดยจะเห็นได้วา่ ทั้งสองเกิดขึ้นผ่านกระบวนการความคิดที่เราสร้าง
ขึ้น โดยทั้งสิ่ งสมมุติและจินตนาการนั้นผ่านกระบวนการคิดมาจากพื้นฐานของความจริ งที่เป็ นที่
ยอมรับของสากล ซึ่ งจะมีความแตกต่างกันตรงที่ สิ่ งสมมุติน้ นั สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด
วัฒนธรรม ที่เป็ นที่ยอมรับ ผ่านตัวแทนของสิ่ งสมมุติ เพื่อทาให้เกิดความจริ ง หรื อก็คือสิ่ งสสมุติน้ นั
ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นความจริ ง แต่ในแง่ของจินตนาการนั้น เกิดจากการรับรู้ความจริ ง ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วเกิดมุมมองใหม่หรื อความคิดที่แตกต่างออกไป ทาให้เกิดสิ่ งที่เหนือจริ ง
หรื อเป็ นสิ่ งที่แปลกแยกจากความจริ ง ในขั้นตอนนี้สิ่งๆนั้นยังคงถือว่าเป็ นจินตนาการอยู่ แต่หากนา
จินตนาการมาผ่านกระบวนการสร้างให้เกิดขึ้นจริ งแล้ว สิ่ งนั้นจะกลายเป็ นสิ่ งสมมุติ เนื่องจากอยู่
บนพื้นฐานของความจริ งในปั จจุบนั สังคมในระดับสากลให้การยอมรับ และเข้าใจโดยทัว่ กันแล้ว
ว่าสิ่ งนั้นคืออะไร ซึ่ งกระบวนการสมมุติและจินตนาการนั้นจะมีแบบแผนในการเกิดดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 7 การเปรี ยบเทียบสมมุติกบั จินตนาการ

19

2.3 การเกิดสิ่ งสมมุติ
จากแนวคิดข้างต้นผูว้ จิ ยั มีความต้องการเชื่อมโยงแบบแผนในการเกิดสิ่ งสมมุติให้
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีสัญศาสตร์ที่ผวู้ จิ ยั สรุ ปเป็ นรู ปแบบไว้ขา้ งต้นดังนี้

ภาพที่ 8 การเชื่อมโยงทฤษฎีสัญศาสตร์ กับ การสมมุติ
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ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบของการวิจยั ไว้ขา้ งต้นเดี่ยวกับสิ่ งสมมุติวา่
“สิ่ งสมมุติ คือ สิ่ งที่เราไม่สามารถเห็นได้จากทางกายภาพ จะสามารถเห็นได้เพียงตัวแทนค่าของสิ่ ง
สมมุติ ซึ่ งสิ่ งสมมุติ จะเกิดขึ้นจากกลไกความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ สิ่ งสมมุติเหล่านี้จะไม่มี
คุณค่าหากขาดมุมมองและกลไกทางความคิดของเราที่เป็ นคนเลือกและสร้างสิ่ งสมมุติต่างๆขึ้นมา”
จากแนวคิดข้างต้นของผูว้ จิ ยั ที่มีต่อสิ่ งสมมุติ ซึ่ งสิ่ งสมมุติจะเกิดขึ้นมาจากความคิดที่
เรามีต่อตัวแทนของสิ่ งสมมมุติ การหารู ปแบบหรื อสิ่ งสมมุติ มีความจาเป็ นต่อการออกแบบ
เครื่ องประดับที่จะสามารถแสดงให้สังคมรับรู ปถึงมุมมองของเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่เกิดจาก
ลักษณะของสิ่ งสมมุติ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเครื่ องประดับเป็ นเพียงสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้น
เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการค้นหารู ปแบบของการรับรู้ส่ิ งสมมมุติ โดยผูว้ ิจยั จะเน้นประสาท
สัมพัสที่สามารถรับรู้ได้จากการมองเห็น เนื่องจากการตัดสิ นคุณค่าหรื อความเป็ นเครื่ องประดับของ
คนในปั จจุบนั นั้นให้ความสาคัญกับการมองเห็นผ่านทางสายตาเป็ นหลัก อีกทั้งยังมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดข้างต้น และ มีความเป็ นไปได้ที่จะสามารถเชื่อโยงไปสู่ การออกแบบเครื่ องประดับ
ได้มากที่สุด โดยเบื้องต้นผูว้ จิ ยั สร้างแบบแผนของการเกิดสิ่ งสมมุติโดยอ้างอิงจากตารางสรุ ป
ทฤษฎีสัญศาสตร์ และทาการเชื่อมโยง ก่อนจะนาแบบแผนที่ได้มาหารู ปแบบการเกิดสิ่ งสมมุติโดย
จะนาเสนอดังต่อไปนี้
2.3.1 ความเหมือนหรื อคล้าย คือการสมมุติโดยสร้างสิ่ งสมมุติที่มาจากต้นแบบ
หรื อสิ่ งอ้างอิง ให้มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ายคลึงกับวัตถุตน้ แบบ ตัวอย่างเช่น “งานเครื่ องประดับ
ของ Emiko Oye ที่ได้นาตัวต่อเลโก้ มาสร้างเป็ นงานเครื่ องประดับ โดยรู ปแบบที่สร้างสรรค์น้ นั มี
ความพยายามสร้างชิ้นงานให้มีความคล้ายกับเครื่ องประดับที่มีชื่อเสี ยงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น Harry
Winston, Cartier, Boucheron หรื อแม้กระทั้งเครื่ องประดับราชวงค์ของ Queen Margherita ศิลปิ นก็
ได้นาเสนอมาในมุมมองใหม่ ซึ่ งเป็ นการตั้งคาถามกับความเป็ นเครื่ องประดับ5”
5

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

2013, Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessedwith-emiko-oye.html
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ภาพที่ 9 ผลงานเครื่ องประดับของ Emiko Oye : " The Duchess 2"
ที่มา : Christine Dhein, Currently Obsessed With: Emiko Oye, Accessed April 27, 2013,
Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emikooye.html

ภาพที่ 10 ผลงานเครื่ องประดับของ Emiko Oye : Maharajah's 6th
ที่มา : Christine Dhein, Currently Obsessed With: Emiko Oye, Accessed April 27, 2013,
Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emikooye.html
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ภาพที่ 11 ผลงานเครื่ องประดับของ Emiko Oye : Cartier Blanc
ที่มา : Christine Dhein, Currently Obsessed With: Emiko Oye, Accessed April 27, 2013,
Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-with-emikooye.html
2.3.2 เค้าโครง คือการรับรู้จากการเห็นสิ่ งที่เป็ นลักษณะของภาพเค้าโครงที่เกิด
จากแสงหรื อเงา โดยภาพนั้นจะเป็ นการสมมุติส่ิ งต่างๆขึ้นมาจากแสงหรื อเงา เช่น การเล่นของเด็กๆ
ที่ใช้มือตนเองทาท่าทาง ผ่านแสงเพื่อให้เกิดเงาเป็ นรู ปสัตว์หรื อสิ่ งของต่างๆลงบนผนัง แม้กระทัง่
ผลงานของศิลปิ นเองก็ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแสงและเงา เช่น ผลงานของ
Junk Heaps ที่นาสิ่ งของเหลือใช้มาทาให้เกิดเงารู ปแบบต่างๆ หรื อผลงานของ Mark Allyn ได้สร้าง
ชุดที่ประดับประดาด้วยแสงไฟให้อยูใ่ นรู ปแบบของเสื้ อผ้าและเครื่ องประดับ ซึ่ งทาให้เห็นว่ามีผคู้ น
และศิลปิ นมากมายแสดงการสมมุติ ทั้งในรู ปแบบของ สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งของต่างๆมากมายผ่าน
รู ปแบบของแสงและเงา
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ภาพที่ 12 ผลงานศิลปะของ Junk Heaps
ที่มา : Trenton Millar, Nihilistic Optimism Shadow Art is made from Junk Heaps, Accessed
April 30, 2013, Available from http://www.trendhunter.com/trends/nihilistic-optimisn-shadowart

ภาพที่ 13 ผลงานศิลปะของ Junk Heaps
ที่มา : Karl Fabricius, Incredible Shadow Art Created From Junk, Accessed April 30, 2013,
Available from http://www.environmentalgraffiti.com/featured/incredible-shadow-art-createdfrom-junk/
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ภาพที่ 14 ผลงานของ Mark Allyn
ที่มา : 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-craftedjacked-and-tie-using-light-art-and-steel-sculpture.html
2.3.3 ที่วา่ ง คือ ที่วา่ งที่เกิดขึ้นจริ งทางกายภาพ มีความกว้าง ความยาว ความหนา
ความลึก ที่สัมผัสได้จริ ง เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานจิตกรรม แผ่นภาพ โดยจะจาแนก
การเกิดที่วา่ งได้ดงั นี้
1. ที่วา่ งบวก (Positive Space)
หมายถึง ที่วา่ งที่เป็ นรู ปซึ่ งอาจเป็ นรู ปร่ างสองมิติ หรื อรู ปทรงสามมิติ
2. ที่วา่ งลบ (Negative Space)
หมายถึง ที่วา่ งที่ลอ้ มรอบวัตถุ มีลกั ษณะเป็ นพื้นฉากหลัง(Back Ground)
3. ที่วา่ งที่เป็ นกลาง (Neutral Space)
หมายถึง ที่วา่ งซึ่ งว่างเปล่าไม่มีการกาหนดขอบเขต ได้แก่ ประดาษเปล่า
ผ้าใบเปล่า ที่วา่ งของผนัง หรื อที่วา่ งในอวกาศ
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ภาพที่ 15 ที่วา่ งบวก

ภาพที่ 16 ที่วา่ งลบ
จากประเภทของที่วา่ งจะเห็นได้วา่ ที่วา่ งบวกนั้นจะเป็ นเพียงพื้นหลังของภาพ โดย
จุดเด่นนั้นจะอยูใ่ นส่ วนประธานของภาพ แต่หากเป็ นที่วา่ งในลักษณะลบ ที่วา่ งจะกลายเป็ นจุดเด่น
อีกทั้งรายละเอียดของภาพยังถูกตัดออกไป ซึ่ งที่วา่ งในลักษณะลบนี้เองจะทาให้เกิดการสมมุติจาก
การมองเห็นได้ดีกว่าที่วา่ งลักษณะอื่นๆ ซึ่ งผูพ้ บเห็นที่แตกต่างประสบการณ์อาจจะมองภาพใน
มุมมองที่แตกต่างกันออกไป ทาให้เกิดการสมมุติในลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
2.3.4 การสะท้อน คือการสมมุติบทบาท ท่าทาง การทดลองส่ วมใส่ เสื้ อผ้า และ
เครื่ องประดับผ่านกระจกเงา ซึ่ งการส่ องกระจกนั้นทาให้เราสามารถมองเห็นตนเองและสามารถ
จดจาท่าทาง รู ปร่ าง ความสวยงาม คุณค่าที่อยูบ่ นร่ างกายของเราได้ เมื่อเราจดจา ความทรงจา
เหล่านั้นจะอยูก่ บั เราเป็ นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทาให้เราได้นึกถึงภาพเมื่อเราส่ องกระจกเงา และภาพ
เหล่านี้เองจะประดับอยูใ่ นจิตใจของเรา
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ภาพที่ 17 การส่ องกระจกเงา
ที่มา : lalalullaby, เตือนภัยกระจก 2 หน้ า, เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://board.postjung.com/552590.html

ภาพที่ 18 การสวมเครื่ องประดับผ่านกระจกเงา
ที่มา : สี สันอารมณ์ , เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bright-sky&group=6
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3. เครื่องประดับ
3.1ความหมายของเครื่ องประดับ ความหมายของเครื่ องประดับ มีคาอธิบายได้หลาย
อย่างขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนาเครื่ องประดับนั้นๆ ไปใช้ หรื อจุดประสงค์ ที่มีการ
สร้างสรรค์เครื่ องประดับนั้น โดยอาจแบ่งความหมายได้ 3 ประการ ดังนี้
3.1.1 ความหมายโดยทัว่ ไป
หมายถึง วัตถุหรื อสิ่ งของที่ใช้ประดับตกแต่งร่ างกายเพื่อความสวยงาม หรื อ
เพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคม ทั้งนี้ เครื่ องประดับที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ยอ่ มแตกต่างกัน ทั้งในด้าน
รู ปร่ างลักษณะ และวัสดุที่ใช้ผลิต โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รสนิยม
ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของประเทศหรื อดินแดนนั้นๆ
3.1.2 ความหมายในเชิงพาณิ ชย์
หมายถึง วัตถุหรื อสิ่ งของที่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดผลิตขึ้นเพื่อจาหน่ายให้แก่ผอู้ ื่นสาหรับ
ใช้ตกแต่งร่ างกาย เครื่ องประดับในกลุ่มนี้ จึงมักสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีมูลค่า หรื อมีรูปลักษณ์ที่เป็ นที่
นิยมในสมัยนั้นๆ และมักมีการผลิตเป็ นจานวนมาก ในระบบอุตสาหกรรม ที่ทาเป็ นการค้า เพื่อให้
สามารถจาหน่ายได้มากขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของการสร้างสรรค์จะแตกต่างไปจากเครื่ องประดับใน
กลุ่มอื่นๆ เช่น ต้องมีการสารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความสนใจต่อรู ปแบบ ณ เวลานั้นๆ
หรื อแนวโน้มของสมัยนิยมที่มีผลต่อรสนิยม ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนความ
สะดวกสบายในการสวมใส่ ใช้งาน
3.1.3 ความหมายในเชิงสร้างสรรค์ และศิลปะ
หมายถึง วัตถุหรื อสิ่ งของที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อสวมใส่ บนร่ างกาย โดย
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อจิตใจ สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ ต่อผูส้ วมใส่
หรื อผูช้ ม ผูส้ ร้างสรรค์งานเครื่ องประดับในกลุ่มนี้ อาจเรี ยกว่า เป็ น "ศิลปิ น" ไม่ใช่ "ช่าง" เนื่องจาก
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสื่ อแนวความคิดของผูส้ ร้างสรรค์ผา่ นชิ้นงานเครื่ องประดับไปสู่ ผชู้ ม ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเครื่ องประดับกับมนุษย์ อาจแสดงได้ในแผนภูมิ ดังนี้
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ภาพที่ 19 ความเกี่ยวข้องระหว่างเครื่ องประดับกับมนุษย์
ที่มา : ความเกีย่ วข้ องระหว่ างเครื่องประดับกับมนุษย์, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book
3.2 บทบาทของเครื่ องประดับ
“ความต้องการของมนุษย์ที่แท้จริ ง ในอันที่จะดารงชีพอยูใ่ นโลกให้ได้อย่างมี
ความสุ ขสบายได้น้ นั กล่าวว่าสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือ ปัจจัยสี่ อันประกอบด้วยอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค และที่อยูอ่ าศัย แต่เมื่อมนุษย์มีส่ิ งเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว ก็มิได้หมายความว่าจะมีความพึง
พอใจเพียงนี้แต่ปรากฎว่ามีความต้องการสิ่ งสวยงาม เพื่อนามาประดับประดาร่ างกายให้สวยงาม
อลังการ ก็เป็ นปั จจัยอีกแบบหนึ่งที่อยูใ่ นความต้องการของมนุษย์ทุกแห่งในโลก6”
“ประวัติศาสตร์ เครื่ องประดับเริ่ มต้นขึ้นมานานหลายพันปี จากการขุดพบ
เครื่ องประดับสร้อยคอและกาไลที่ทาจากเปลือกหอยหรื อกระดูกสัตว์ภายในหลุมศพของมนุษย์
ผูช้ ายและผูห้ ญิงมากมาย ซึ่งนักมานุษยวิทยาด้านวัฒนธรรม(Cultural Anthropologists) สันนิษฐาน
ว่าการใช้เครื่ องประดับของมนุษย์โบราณคือวิธีการเริ่ มแรกที่มนุษย์ใช้แสดงออกทางด้านสังคม เป็ น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองชุมชน กับสิ่ งแวดล้อมอย่างมีสุนทรี ยภาพ เครื่ องประดับที่ติด
กับโครงกระดูกของคนตายนั้นสื่ อสารให้เห็นถึงความสาคัญและที่มาเพื่อสักการะอันศักสิ ทธิ์
6

กรมศิลปากร กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ถนิมพิมพาภรณ์ (กรุ งเทพฯ :

อมริ นทร์ พริ้ นติ้งกรุ๊ ป จากัด, 2535), 33.
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เครื่ องประดับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อระบุถึงสถานะภาพของบุคคล ตาแหน่ง
ทางสังคมเครื่ องประดับมักถูกฝังลงไปพร้อมกับร่ างของเจ้าเมื่อเสี ยชีวติ ลง)สามารถสะท้อนวิถีชีวติ
ในการดารงอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติ7”
ความสาคัญของการออกแบบสร้างสรรค์เครื่ องประดับของประเทศแถบ
ตะวันออกและตะวันตก “ในช่วงศิลปะสมัยใหม่” นั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก คติของ
วัฒนธรรมแต่ละถิ่นนั้นมีความต้องการในการจัดระเบียบเพื่อพัฒนาระบบความคิดและระบบชุมชน
ของผูค้ นให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้การเวลาที่ยาวนานจักเปลี่ยนความเชื่อ วิธีคิด หรื อรู ปแบบ
การใช้ชีวติ ความเป็ นสากลวิสัยของโลกทั้งสองยังคงมองร่ างกายเสมือนร่ างพาหนะและ
เครื่ องประดับมีบทบาทหลากหลายด้าน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
3.2.1 สถานภาพ
เครื่ องประดับเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่จะสักการะสถานภาพได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งมีอิทธิ พลจากอภิปรัชญาทางศาสนาต่างๆและการผสมผสานคติแนวคิดในรู ปของความ
ศรัทธา เกี่ยวกับเรื่ อง “ภาวะอุดมคติ” ซึ่ งเป็ นภาวะข้ามพ้นไปจากโลกแห่งผัสสะธรรมดาอันไม่
สามารถหยัง่ ถึง มนุษย์จึงกาหนดฐานันนุศกั ดิ์ เพื่อเหตุผลทางด้านการสื่ อสารและปกครอง และการ
ดูแลสภาพจิตใจของส่ วนรวม อาทิความเป็ นเพศ หัวหน้าเผ่า หรื อระบบสมมุติเทพของราชวงศ์
กษัตริ ยห์ รื อเจ้านายชั้นสู ง ด้วยวิธีการกาหนดปริ มาณ ขนาด วัสดุ สัญลักษณื หรื อลวดลายภายใน
เครื่ องประดับอันมิอาจก้าวก่ายต่อกัน แม้กระทัง่ ระเบียบของการจัดวางตาแหน่งการส่ วมใส่
เครื่ องประดับ

7

สุ ภาวี ศิรินนครภรณ์, วาทกรรมแห่ งศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่ :กรณีศึกษา

เกีย่ วกับมิติทางสุ นทรียะ(รู ปแบบ กระบวนการสร้ างสรรค์ แนวทางการนาเสนอ) ของ
เครื่องประดับสากลยุคหลังสมัยใหม่ เพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ ในการพัฒนาด้ านความคิดของ
นักศึกษาและแก่นักออกแบบสาขาเครื่องประดับในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556, 40.
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เครื่ องประดับที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคมของผูส้ วมใส่ น้ ี ยังปรากฏให้
เห็นจาก เครื่ องแต่งกายของผูแ้ สดงละครหรื อนาฏศิลป์ โดยผูท้ ี่เป็ นตัวพระและตัวนาง อาจใช้
เครื่ องประดับบางอย่าง เพื่อบอกถึงการมีสถานภาพใดในการแสดง เช่น เป็ น เจ้านาย ขุนนาง
กษัตริ ย ์ รวมทั้งในการสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่มีเครื่ องประดับของพระ
จักรพรรดิราช ก็แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ ของพระพุทธองค์ ที่ทรงมีเชื้ อสายของกษัตริ ยม์ าก่อน
ถือเป็ นการแสดงความยกย่อง และเพื่อให้พระพุทธรู ปมีความสง่างามมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 20 พระมงกุฎ เครื่ องประดับสาหรับกษัตริ ย ์ ในสมัยอยุธยา ที่ขดุ พบจากกรุ พระปรางค์ วัดราช
บูรณะ จ.พระนครศรี อยุธยา
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชน. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures34/p34-129.jpg

ภาพที่ 21 เครื่ องเพชรของพระราชินี
ที่มา : เปิ ดกรุ เครื่องเพชรชิ้นประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ องั กฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์
"ควีนเอลิซาเบธทีส่ อง. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=052012&date=13&group=16&gblog=23
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3.2.2 ความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็ นสิ ริมงคล ป้ องกันภยันตราย และเป้ าหมายทางไสย
ศาสตร์
บทบาทเครื่ องประดับแต่เดิมนั้นเกิดขึ้นเพื่อการสักการะความศักดิ์สิทธิ์
ความเป็ นสิ ริมงคลป้ องกันภยันตราย และเป้ าหมายทางไสยศาสตร์มากเท่าๆกับความต้องการในการ
ระบุสถานภาพ เพราะมนุษย์น้ นั เติบโตมาจากความไม่รู้ การไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติหรื อ
การมีชีวติ ภายใต้ความเชื่อ เนื่ องจากความเชื่อเรื่ องเครื่ องประดับคือ วัตถุดิบที่เร้นลับเป็ นพื้นฐาน
ของจิตใจที่มีมาตั้งแต่ระยะก่อนที่จะมีภาษาพูดเสี ยอีก โดยการทาให้มนั มีความเป็ นวัตถุตาม
หลักการทางองค์ประกอบศิลป์ อันสัมผัสได้จริ งผ่านภาษา สัญลักษณ์และรู ปทรง องค์ประกอบศิลป์
เหล่านี้ถูกเชื่อมโยงให้เข้ากับวัตถุดิบอีกที เพื่อแสดงเรื่ องราวและภาพลักษณ์ในฐานะผลลัพธ์ของ
ทางเลือกโดยความตั้งใจของมนุษย์ เครื่ องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รวมถึงให้พลังงานแก่ชีวิต หรื อใน
รู ปแบบของมรดกที่ไม่มีขอ้ โต้แย้ง

ภาพที่ 22 ลูกปั ดทราวดี ซึ่ งมีความเชื่อว่า หากผูใ้ ดได้ครอบครองลูกปัดทวารวดีจะทาให้ผนู้ ้ นั แคล้ว
คลาดจากอันตราย ปกป้ องให้พน้ จากเดรัจฉานวิชา
ที่มา : จตุพล จันทร์ประเสริ ฐ. วัตถุมงคล: ลูกปัดทราวดีเขาศรีวชิ ัยสุ ราษฎร์ ธานี. เข้าถึงเมื่อ 30
เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.zoonphra.com/amulet/catalog.php?storeno=s032&idp=9930
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ภาพที่ 23 เครื่ องประดับทางศาสนา
ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 1พฤษภาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=34
3.2.3 พิธีกรรมแห่งชีวิต
บทบาทของเครื่ องประดับในการสักการะพิธีกรรมแห่งชีวติ เครื่ องประดับ
กาหนดให้เป็ นการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่งของขนบธรรมเนียม เครื่ องประดับมักถูกใช้เป็ นสัญลักษณ์ที่
สามารถสะท้อนวิถีชีวติ แต่ละช่วงชีวติ ของมนุษย์ มีหน้าที่การใช้สอยของวัตถุสุนทรี ยะเพื่อสื่ อสาร
ให้ลึกซึ้ งถึงจิตวิญญาณของผูส้ วมใส่ บ่งบอกแนวความคิดเรื่ องกาลเวลา วิถีชีวติ และภูมิปัญญา
ตามวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) เปรี ยบเสมือนตัวกลางเชื่อมโยงคุณค่าแห่ งชีวติ ที่
งดงามของกลุ่มคนแต่ละวัฒนธรรมอันมีความแตกต่างกัน

ภาพที่ 24 การสวมใส่ เครื่ องประดับในการแต่งงานของหญิงชาวอินเดีย
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ภาพที่ 25 เครื่ องเพชรของแบรนด์ Paiget
ที่มา : Piaget Jewelry. Accessed April 27, 2013 Available from http://www.piaget.com/jewelry
3.2.4 ความสวมงามส่ วนบุคคล
บทบาทแห่งเครื่ องประดับที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อแสดงออกถึงความงามส่ วน
บุคคล รสนิยมที่มีต่อเครื่ องประดับเป็ นเสมือนหัวใจหรื อจินตนาการที่ปลดปล่อยความรู้สึกรับรู้
อาจเป็ นรู ปแบบที่อยูนอกเหนือจากกรอบของขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั ความพึงพอใจ
ของสังคม เป็ นการออกแบบสร้างสรรค์ที่มีเสรี ภาพ

ภาพที่ 26 สร้อยคอมรกตฝั่งเพชรของเอลิซาเบ็ธ เทย์เลอร์(Elizabeth Rosemond Taylor)
ที่มา : Thairath. ประมวลภาพประมูลเครื่องเพชรเอลิซาเบ็ธ เทย์เลอร์ ทนี่ ครนิวยอร์ ก. เข้าถึงเมื่อ
27 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=122011&date=15&group=20&gblog=33
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ภาพที่ 27 เครื่ องประดับของแบรนด์ Graff
ที่มา : Graff Diamonds. Accessed April 27, 2013 Available from
http://www.graffdiamonds.com

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในกระบวนการทดลองผลงานของผูว้ ิจยั นั้น จากที่ได้ทาการศึกษาทั้งทฤษฎีสัญศาสตร์
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแนวคิดสิ่ งสมมุติ รวมถึงการค้นคว้าหา
ความหมายและบทบาทของเครื่ องประดับ ทาให้ผวู้ ิจยั สามารถวิเคราะห์และสรุ ปผลเพื่อสามารถหา
รู ปแบบ ของผลงานและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์
1.1 การสร้างสิ่ งที่เหมือนหรื อคล้าย
1.2 การใช้แสงและเงา
1.3 การสร้างที่วา่ ง
1.4 การสะท้อนผ่านกระจกเงา
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
2.1 รู ปแบบเครื่ องประดับในบทบาทการแสดงสถานภาพ
2.2 รู ปแบบเครื่ องประดับในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวิต
2.3 รู ปแบบเครื่ องประดับในบทบาทความสวยงาม
3. การทดลองวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
3.1 การทดลองวัสดุ
3.2 การทดลองระยะของแสง

35

36

1. ขั้นตอนค้ นหำแนวทำงกำรสร้ ำงสรรค์
จากการศึกษาและค้นคว้าแนวทางในการเกิดสิ่ งสมมุติ ทาให้เห็นถึงวิธีการในการสร้าง
สิ่ งสมมุติตามแนวคิด โดย มี 4 แนวทางคือ 1.การสร้างสิ่ งที่เหมือนหรื อคล้าย 2.การใช้แสงและเงา 3.
การสร้างที่วา่ ง 4.การสะท้อนผ่านกระจกเงา โดยจะทาการทดลองสร้างผลงานเครื่ องประดับจาก 4
แนวทางดังกล่าว ซึ่ งจะมีรูปแบบย่อยของแต่ละแนวทาง โดยมีข้ นั ตอนของแต่ละวิธีดงั ต่อไปนี้
1.1 แนวทางที่ 1 การสร้างสิ่ งที่เหมือนหรื อคล้าย
จากแนวคิดในการสร้างเครื่ องประดับให้มีความใกล้เคียงกับรู ปแบบเครื่ องประดับที่
ต้องการ ซึ่งจะเน้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น ทั้งจากรู ปทรง เฉดสี การสวมใส่ ตาแหน่ง หรื อ
แม้แต่วธิ ี ในการสร้างผลงานเครื่ องประดับ ซึ่ งขั้นตอนในการเลือกวัสดุ จะแบ่งการเลือกวัสดุ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ1. วัสดุที่ผา่ นการสมมุติ 2. วัสดุที่ถูกสมมุติข้ ึนมาใหม่ โดยจะมีข้ นั ตอนใน
การทดลองดังต่อไปนี้
1.1.1 การเลือกวัสดุที่ผา่ นการสมมุติ ซึ่ งจะเลือกจากอุปกรณที่ผา่ นการเล่นของเด็ก
ที่สมมุติบทบาทต่างๆให้กบั ตัวเอง เช่น ของเล่นที่ใช้ในการทาอาหาร การแต่งหน้า หรื อการสวม
บทบาทต่างๆ ฯลฯ

ภาพที่ 28 วัสดุที่ผา่ นการสมมุติ
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1.1.2 การเลือกวัสดุที่ถูกสมมุติข้ ึนมาใหม่น้ นั จะเลือกจากวัสดุเหลือใช้ โดยผูว้ จิ ยั
ได้ทาการเก็บรวบรวมวัสดุต่างๆ ซึ่ งจะเลือกจากความเป็ นไปได้ในการนามาสร้างสรรค์ผลงานและ
ความมีรูปร่ าง รู ปทรง เฉดสี ใกล้เคียงกับรู ปแบบเครื่ องประดับต้นแบบ

ภาพที่ 29 วัสดุที่ถูกสมมุติข้ ึนมาใหม่
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1.1.3 ภาพเครื่ องประดับต้นแบบที่ใช้ในการทดลองสร้างสรรค์

ภาพที่ 30 เครื่ องประดับต้นแบบ
1.1.4 นาวัสดุต่างๆมาทาการขัดแต่งในลักษณะเดียวกับเครื่ องประดับจริ ง

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการสร้างผลงานทดลอง
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1.1.5 นาชิ้นส่ วนที่ขดั แต่งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมาประกอบตามภาพเครื่ องประดับ
ต้นแบบ

รู ปที่ 32 ภาพขั้นตอนการทดลองการประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องประดับ
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1.2 แนวทางที่ 2 การใช้แสงและเงา
สร้างเครื่ องประดับจากแสงและเงา โดยให้แสงและเงานั้นส่ องผ่านและตกกระทบ
บนร่ างกายของผูส้ ่ วมใส่ โดยมีวธิ ี ต่างๆ ดังนี้
1.2.1 แนวทางที่ 2 รู ปแบบที่ 1
สร้างเงาจากการเขียนปากกาบนแผ่นใส และใช้แสงส่ องให้เกิดเงาบนร่ างกาย
ผูส้ วมใส่

ภาพที่ 33 การทดลองลักษณะของการเกิดเงาจากการเขียนด้วยปากกา
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1.2.2 แนวทางที่ 2 รู ปแบบที่ 2
สร้างเงาจากสติกเกอร์ วิธีการนี้จะทาให้เกิดเงาบนร่ างกายผูส้ วมใส่

ภาพที่ 34 การทดลองลักษณะของการเกิดเงาจากการสติกเกอร์
1.2.3 แนวทางที่ 2 รู ปแบบที่ 3
สร้างแสงจากแผ่นกระดาษ โดยเจาะแผ่นกระดาษเป็ นช่องให้แสงลอดผ่าน
และลงมาประดับบนร่ างกายของผูส้ วมใส่

ภาพที่ 35 การทดลองเจาะแผ่นกระดาษเป็ นช่องให้แสงลอดผ่าน
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ภาพที่ 36 การทดลองใช้แสงในการตกแต่งร่ างกาย

ภาพที่ 37 การทดลองแสงในพื้นที่สว่าง
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1.2.4 แนวทางที่ 2 รู ปแบบที่ 3
การขูดแผ่นกระจกเงาเพื่อให้แสงลอดผ่าน โดยจะทาการขูดสารปรอท
ด้านหลังของกระจกเงาออก เป็ นรู ปแบบเครื่ องประดับ ซึ่งในพื้นที่ที่ขดู ออกนั้นจะกลายเป็ นกระจก
ใสที่สามารถให้แสงผ่านได้ และแสงที่ลอดผ่านกระจกนั้นก็จะลงไปประดับบนตัวผูส้ วมใส่ อีกทั้งผู้
สวมใส่ ยงั สามารถเห็นตนเองขณะสวมใส่ เครื่ องประดับได้อีกด้วย

ภาพที่ 38 ขั้นตอนในการทดลองการขูดแผ่นกระจกเงาให้เป็ นรู ปแบบเครื่ องประดับ

ภาพที่ 39 การทดลองการเกิดแสงในพื้นที่มืดและที่สว่าง
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1.3 แนวทางที่ 3 การสร้างที่วา่ ง
สร้างเครื่ องประดับจากการนาเสื้ อผ้ามาตัดให้เกิดช่องว่างเป็ นรู ปร่ างที่ใกล้เคียง
เครื่ องประดับต้นแบบ ซึ่ งที่วา่ งจะทาให้เกิดการสมมุติของเครื่ องประดับภายในจิตใจ โดยมีแนวทาง
ดังนี้
1.3.1 แนวทางที่ 3 รู ปแบบที่ 1
การสร้างที่วา่ งจนเห็นผิวหนัง โดยทาการตัดเสื้ อให้เป็ นช่องว่างจนเห็น
ผิวหนัง ตามลักษณะของเครื่ องประดับต้นแบบ ซึ่ งตัวที่วา่ งนั้นจะเป็ นเสมือนเครื่ องประดับที่ถูก
สวมใส่ อยูใ่ นขณะนั้น

ภาพที่ 40 การทดลองสร้างที่วา่ งโดยการตัดเสื้ อเป็ นรู ปแบบเครื่ องประดับ
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1.3.2 แนวทางที่ 3 รู ปแบบที่ 2
การสร้างที่วางโดยมีเสื้ อผ้ารองอีกหนึ่งชั้น ซึ่งจะตัดเสื้ อเป็ นช่องว่าง ใน
รู ปแบบเครื่ องประดับโดยใส่ เสื้ อผ้าด้านในเป็ นเฉดสี ที่ตดั กัน รองอยูอ่ ีกหนึ่งชั้น เพื่อสร้างความ
แตกต่างและเพิ่มสี ให้กบั ที่วา่ ง

ภาพที่ 41 การทดลองสร้างที่วา่ ง โดยมีเสื้ อผ้ารองอยูอ่ ีกชั้นหนึ่ง

46

1.3.3 แนวทางที่ 3 รู ปแบบที่ 3
การสร้างที่วางโดยมีผา้ รองอีกหนึ่งชั้น ตัดเสื้ อเป็ นช่องว่าง โดยใช้ผา้ ในเฉดสี
ที่ตดั กัน รองอยูอ่ ีกหนึ่งชั้น โดยจัดให้ผา้ ชั้นในมีลกั ษณะโปร่ งเพื่อให้สามารถดึงออกมาได้ ซึ่งจาก
การทดลอง ผ้าที่ทาให้โปร่ งนั้นไม่สามารถดึงออกมาได้อย่างที่คาดเอาไว้

ภาพที่ 42 การทดลองสร้างที่วา่ งโดยใช้ผา้ รองอีกชั้นหนึ่ง
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1.4 แนวทางที่ 4 การสะท้อนผ่านกระจกเงา
สร้างเครื่ องประดับบนกระจกเงาโดยใช่สติกเกอร์ ที่มีรูปแบบของเครื่ องประดับติด
ลงบนกระจกเงาเพื่อให้ผคู ้ นได้ส่องและทาการสวมใส่ เครื่ องประดับจากการมองเห็น วิธีการนี้ผสู้ วม
ใส่ จะได้เห็นตนเองขณะสวมใส่ ดว้ ย

ภาพที่ 43 การสร้างเครื่ องประดับบนกระจกเงา
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1.5 วิเคราะห์วธิ ีการสร้างสรรค์ผลงาน
จากแนวทางในการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นทาให้พบว่าสามารถสร้าง
เครื่ องประดับในลักษณะของสิ่ งสมมุติได้ท้ งั หมด 9 แนวทาง จึงต้องกาแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับที่เหมาะสมที่สุด โดยจะพิจารณาจาก วิธีการแสดงงานมีความน่าสนใจ เกิดการ
ตั้งคาถามต่อเครื่ องประดับ และสามารถสะท้อนแนวความคิดสิ่ งสมมุติวา่ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับ
ต้องได้ โดยจะทาการวิเคราะห์เป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
วิธีการสร้างสรรค์

รู ปภาพ

ความ

เกิดการตั้ง

ตรงตาม

น่าสนใจ

คาถามกับ

แนวคิดสิ่ ง

เครื่ องประดับ สมมุติ
1.การสร้างสิ่ งที่เหมือน
หรื อคล้าย

2.สร้างเงาจากการเขียน
ปากกาบนแผ่นใส
3.สร้างเงาจากสติกเกอร์

4.สร้างแสงจาก
แผ่นกระดาษ
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ (ต่อ)
วิธีการสร้างสรรค์

รู ปภาพ

ความ

เกิดการตั้ง

ตรงตาม

น่าสนใจ

คาถามกับ

แนวคิดสิ่ ง

เครื่ องประดับ สมมุติ
5.สร้างแสงจากการส่ อง
ขูดกระจกเงา

6.การสร้างที่วา่ งจนเห็น
ผิวหนัง
7.การสร้างที่วางโดยมี
เสื้ อผ้ารองอีกหนึ่งชั้น
8.การสร้างที่วา่ งโดยใช้
ผ้ารองไว้หนึ่งชั้น
9.สร้างแสงจากการส่ อง
ขูดกระจกเงา
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1.6 สรุ ปผลการวิเคราะห์
จากการทดลองหาวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับจากแนวคิดสิ่ ง
สมมุติ ทาให้สามารถได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทังหมด 9 แนวทาง ซึ่ งแต่ละแนวทางมี
ความเหมาะสมแตกต่างกันไป โดยแนวทางที่มีความเหมาะสม ทั้งจากวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่
น่าสนใจ การตั้งคาถามต่อผูช้ มงานถึงความเป็ นเครื่ องประดับ และสามารถสะท้อนแนวความคิดสิ่ ง
สมมุติที่ไม่สามารถจับต้องได้ คือแนวทางที่ 5. การสร้างแสงจากการส่ องขูดกระจกเงา เนื่องจาก
วิธีการนี้เป็ นการรวมสองแนวความคิดเข้าไว้ดว้ ยกัน ทั้งการสร้างเครื่ องประดับจากแสงผสมผสาน
กับแนวความคิดการส่ องกระจกเงา ซึ่ งจะทาให้ผสู้ วมใส่ น้ นั สามารถมองเห็นตนเองผ่านกระจกเงา
ในขณะที่แสงส่ องกระทบร่ างกายได้ ทาให้เกิดการสวมใส่ เครื่ องประดับผ่านการมองเห็นและเกิด
ความทรงจาในช่วงเวลาหนึ่งที่สวมใส่ เครื่ องประดับ อีกทั้งเครื่ องประดับในลักษณะของแสงเป็ น
สสารที่ไม่สามารถจับต้องได้ จะสัมผัสได้เพียงจากการมองเห็นเท่านั้น ซึ่ งสามารถสะท้อนตรงตาม
แนวความคิดสิ่ งสมมุติที่กล่าวว่าข้างต้นได้ โดยจะทาการสร้างตูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายตูก้ ระจกติดตั้งกับ
ผนังแบบแขวนลอยจากพื้น จัดอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม ให้ผชู้ มงานสามารถสวมใส่ เครื่ องประดับ
ได้
2. รู ปแบบในกำรสร้ ำงสรรค์ ผลงำน
จากข้อมูลในเรื่ องบทบาทของเครื่ องประดับที่ได้ศึกษาจากที่กล่าวมา ทาให้ผวู้ จิ ยั มี
มุมมองในการนารู ปแบบของเครื่ องประดับที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความสนใจในระดับสากล มา
สร้างในลักษณะของเครื่ องประดับจากแนวคิดสิ่ งสมมุติ โดยจะทาการสร้างให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
ใกล้เคียงกับเครื่ องประดับต้นแบบ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เครื่ องประดับนั้นเป็ นเพียงสิ่ งสมมุติที่
มนุษย์สร้างขึ้น ไม่วา่ จะมาจากบทบาทใด ทุกอย่างที่มีรูปร่ างหน้าตาในลักษณะของอัญมณี เพชร
พลอยหรื อมีเค้าโครงใกล้เคียงกับเครื่ องประดับ และทาการประดับตกแต่งโดยมีร่างกายเป็ นพาหนะ
แล้ว สิ่ งนั้นคือเครื่ องประดับทั้งสิ้ น โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการเลือกบทบาทของเครื่ องประดับในการนามา
สร้างสรรค์ผลงาน 3 แนวทาง ได้แก่ 1. สถานภาพ 2.พิฑีกรรมแห่งชีวิต 3.ความสวยงาม โดยจะทา
การวิเคราะห์รูปแบบดังต่อไปนี้
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2.1 เครื่ องประดับในบทบาทการแสดงสถานภาพ
เครื่ องประดับในบทบาทของการแสดงสถานภาพ ผูว้ จิ ยั มีความต้องการนารู ปแบบ
ของเครื่ องประดับจากราชวงค์องั กฤษ ซึ่ งเป็ นราชวงค์ที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความสนใจจากผูค้ นทัว่
โลก โดยผูว้ จิ ยั เลือกรู ปแบบเครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ ซึ่ งมีอยู่
มากมาย เป็ นที่จดจาของคนทัว่ ไปได้อีกทั้งยังมีมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

ภาพที่ 44 เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 1
ที่มา : เปิ ดกรุ เครื่ องเพชรชิ้นประวัติศาสตร์ราชวงศ์องั กฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์
"ควีนเอลิซาเบธที่สอง. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=052012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063
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ภาพที่ 45 เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 2
ที่มา : เปิ ดกรุ เครื่ องเพชรชิ้นประวัติศาสตร์ราชวงศ์องั กฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์
"ควีนเอลิซาเบธที่สอง. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=052012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063

ภาพที่ 46 เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 3
ที่มา : เปิ ดกรุ เครื่ องเพชรชิ้นประวัติศาสตร์ราชวงศ์องั กฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์
"ควีนเอลิซาเบธที่สอง. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=052012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063
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2.2 เครื่ องประดับในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวิต
เครื่ องในบทบาทพิธีกรรมแห่ งชีวติ ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั มีความสนใจในพิธีกรรมการ
แต่งงาน ซึ่ งเป็ นพีธิกรรมที่ทุกคนต่างให้ความสาคัญ และเป็ นพิธีกรรมที่เปี่ ยมไปด้วยความสุ ข ซึ่ ง
เครื่ องประดับเพชรถือเป็ นอีกหนึ่งสิ่ งที่ผคู้ นให้ความสนใจ ความสวยงามในขณะประดับอยูบ่ นตัว
เจ้าสาว โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกเครื่ องเพชรจากแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงต่างๆ เพื่อมาหารู ปแบบที่จะสามารถ
นาไปสร้างสรรค์ผลงานได้

ภาพที่ 47 เครื่ องประดับเพชรแบรนด์ Piaget
ที่มา : Piaget Jewelry. Accessed April 27, 2013 Available from http://www.piaget.com/jewelry

ภาพที่ 48 เครื่ องประดับเพชรแบรนด์ Harry Winston
ที่มา : Harry Winston. Accessed April 27, 2013 Available from
http://www.harrywinston.com
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ภาพที่ 49 เครื่ องประดับเพชรแบรนด์ Graff
ที่มา : Graff Diamonds. Accessed April 27, 2013 Available from
http://www.graffdiamonds.com
2.3 เครื่ องประดับในบทบาทความสวยงาม
เครื่ องประดับในบทบาทความสวยงาม จากความเข้าใจถึงความสวยงามของมนุษย์
ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ที่มีต่อเครื่ องประดับ เห็นว่าความสวยงามหรื อมูลค่านั้นจะขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบ
ที่มาทาเครื่ องประดับ โดยจะต้องเป็ นวัตถุดิบที่มีค่า เช่น เพชร พลอย อัญมณี ต่างๆ ซึ่ งผูว้ จิ ยั นา
แนวคิดดังกล่าวเพื่อเป็ นแนวทางในการค้นหารู ปแบบเครื่ องประดับในบทบาทของความสวยงาม
ซึ่งผูว้ จิ ยั จะค้นหารู ปแบบเครื่ องประดับที่มีชื่อเสี ยงจากแบรนด์ช้ นั นา ที่ประดับประดาด้วยเพชร
และอัญมณี มีค่า เพื่อนามาสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
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ภาพที่ 50 เครื่องประดับเพชรแบรนด์ Bvlgari
ที่มา : Thairath. ประมวลภำพประมูลเครื่องเพชรเอลิซำเบ็ธ เทย์เลอร์ ทนี่ ครนิวยอร์ ก. เข้าถึงเมื่อ
27 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=122011&date=15&group=20&gblog=33

ภาพที่ 51 เครื่ องประดับเพชรแบรนด์ Graff
ที่มา : Graff Diamonds. Accessed April 27, 2013 Available from
http://www.graffdiamonds.com
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ภาพที่ 52 เครื่ องประดับแบรนด์ Harry Winston
ที่มา : Harry Winston. Accessed April 27, 2013 Available from
http://www.harrywinston.com
จากบทบาทของเครื่ องประดับข้างต้น เครื่ องประดับทั้งสามบทบาทมีความ
แตกต่างกันตามความสาคัญของแต่ละรู ปแบบ ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความต้องการแสดงแนวคิดที่วา่
เครื่ องประดับไม่วา่ จะอยูใ่ นบทบาทใด สถานะใด รู ปทรงใด มูลค่าเท่าไหร ความสวยงามมีเพียงไร
แต่ทา้ ยที่สุดแล้ว เครื่ องประดับเหล่านี้ เป็ นเพียงแค่สิ่งสมมุติที่มนุษย์เป็ นคนสร้างขึ้นเท่านั้น โดยจะ
สร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกใช้รูปแบบเครื่ องประดับที่มีอยูแ่ ล้วและเป็ นที่จดจาหรื อมี
ความสาคัญมาถ่ายทอดเป็ นผลงานการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ จานวน 3 ชิ้น โดยจะเลือกมาใช้
บทบาทละ 1รู ปแบบ โดยจะทาการทดลองหาความเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
ในขั้นตอนต่อไป
2.4 เงื่อนไขการเลือกรู ปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
2.4.1ด้านรู ปแบบ
เนื่องจากต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นเครื่ องประดับซึ่ งเป็ นสิ่ งสมมุติ
ตามแนวคิดข้างต้น จึงมีความต้องการนารู ปแบบเครื่ องประดับที่มีอยูแ่ ล้ว และเป็ นที่นิยมหรื อมี
ชื่อเสี ยง โดยรู ปแบบของเครื่ องประดับนั้น จะต้องมีรูปทรงเป็ นอัญมณี เพชร หรื อพลอย อีกทั้ง
รู ปทรงจะต้องแสดงถึงความมีมูลค่าจากรู ปแบบของเครื่ องประดับนั้นๆ โดยจะเน้นที่เครื่ องประดับ
ในตาแหน่งของสร้อยคอ
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2.4.2 ด้านแนวคิด
เครื่ องประดับจะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสิ่ งสมมุติได้ โดยจะ
ก่อให้เกิดมุมมองในการตั้งตาถามต่อความเป็ นเครื่ องประดับ ว่าเครื่ องประดับสมมุติเมื่อมี รู ปแบบ
มีสี หรื อความสวยงามที่ใกล้เคียง และได้สวมใส่ บนร่ างกายของผูส้ วมใส่ แล้วนั้น เพียงพอหรื อไม่ที่
จะเป็ นเครื่ องประดับ
จากเงื่อนไขในการเลือกรู ปแบบเครื่ องประดับข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
เลือกรู ปแบบของเครื่ องประดับได้ดงั ต่อไปนี้
1. เครื่ องประดับในบทบาทการแสดงสถานภาพ

ภาพที่ 53 เครื่ องประดับเพชรของสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ 1
ที่มา :เปิ ดกรุ เครื่ องเพชรชิ้นประวัติศาสตร์ราชวงศ์องั กฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์
"ควีนเอลิซาเบธที่สอง. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=052012&date=13&group=16&gblog=23http://www.petchchompoo.com/article-th-83063
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2. เครื่ องประดับในบทบาทพิธีกรรมแห่งชีวิต

ภาพที่ 54 เครื่ องประดับเพชรแบรนด์ Piaget
ที่มา : Piaget Jewelry. Accessed April 27, 2013 Available from http://www.piaget.com/jewelry
3. เครื่ องประดับในบทบาทความสวยงาม

ภาพที่ 55 เครื่ องประดับเพชรแบรนด์ Bvlgari
Thairath. ประมวลภำพประมูลเครื่องเพชรเอลิซำเบ็ธ เทย์เลอร์ ทนี่ ครนิวยอร์ ก. เข้าถึงเมื่อ 27
เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=122011&date=15&group=20&gblog=33
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3. ขั้นตอนการทดลอง
3.1 ขั้นตอนการเลือกวัสดุ
3.1.1 การเลือกกระจก โดยทาการเลือกซื้ อกระจกเงาจากร้านค้าทัว่ ไป ซึ่ งจะมี
ขนาดความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร – 10 มิลลิเมตร ซึ่ งจากการทดลองส่ องแสงผผ่านกระจกพบว่า
กระจกที่มีขนาดหนา จะทาให้ความชัดเจนของภาพลดน้อยลงเรื่ อยๆ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้กระจกเงาที่มี
ความหนา 3 มิลลิเมตร

ภาพที่ 56 ขนาดความหนาของกระจกเงา 3 มิลลิเมตร
3.1.2 การทาสี บนกระจก
1. การทาสี โดยใช้ปากกาสี

ภาพที่ 57 การทาสี โดยปากกาสี
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2. การทาสี โดยติดแผ่นใส

ภาพที่ 58 การติดกระกาษแก้วสี แบบที่ 1

ภาพที่ 59 การติดแผ่นใสแบบที่ 2
จากการทดลองทาสี ทาให้พบว่าการทาสี จากปากกาสี น้ นั มีความชัดเจนและให้ความ
คมชัดได้มากกว่าวิธีการอื่น

ภาพที่ 60 แสงที่ได้จากการทาสี โดยปากกา
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3.1.3 การเลือกประเภทของไฟในการสร้างแสง
โดยจะทาการเลือกหลอดไฟที่ให้แสงแต่ละรู ปแบบเพื่อหาความเหมาะสมใน
การสร้างสรรค์ผลงานดังนี้
1. หลอด 220V – 50W E-27 CDL : SP Electric

ภาพที่ 61 หลอด220V – 50W E-27 CDL : SP Electricและแสงที่ได้
2.หลอด 220-240V – 100W E27 A55 CL: Philips

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

ภาพที่ 63 หลอด 220V – 50W M12503 Halogen: BEC และแสงที่ได้
4. ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire

ภาพที่ 64 ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire และแสงที่ได้
จากการทดสอบฉายไฟจากหลอดในลักษณะต่างๆ ทาให้พบว่าแสงที่ได้จาก
ไฟฉายหลอด Cree LED Light chip: Ultrafire มีความคมชัดของภาพมากที่สุด และเมื่อต่อเข้ากับ
ไฟฟ้ า หลอดชนิดนี้ จะไม่ความร้อนเหมือนหลอดชนิดอื่นๆ
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3.2 การทดลองระยะของแสง
เนื่องจากระยะของแสงมีผลต่อรู ปแบบและความชัดเจนของแสงที่ตกกระทบ
ผูว้ จิ ยั จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหาระยะที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้สร้างสรค์ผลงาน โดยจะทาการวัด
ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก ที่มีความระยะห่างแตกต่างกันดังต่อไปนี้

ภาพที่ 65 ระยะของแสงที่กาหนด
3.2.1 ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก 15 เซนติเมตร

ภาพที่ 66 การวัดระยะแสงที่ 15 เซนติเมตร
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3.2.2 ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก 20 เซนติเมตร

ภาพที่ 67 การวัดระยะแสงที่ 20 เซนติเมตร
3.2.3 ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก 25 เซนติเมตร

ภาพที่ 68 การวัดระยะแสงที่ 25 เซนติเมตร
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3.2.4 ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 69 การวัดระยะแสงที่ 30 เซนติเมตร
3.2.5 ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก 35 เซนติเมตร

ภาพที่ 70 การวัดระยะแสงที่ 35 เซนติเมตร
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3.2.6 ระยะจากจุดกาเนิดแสง ถึงกระจก 40 เซนติเมตร

ภาพที่ 71 การวัดระยะแสงที่ 40 เซนติเมตร
จากการทดลองหาระยะแสงที่เหมาะสม ทาให้พบว่าช่วงระยะห่างของแสงที่เหมาะสม
จะอยูร่ ะหว่าง 20-30 เซนติเมตร ถ้าระยะแสงใกล้มากเกินไปจะทาให้ลวดลายที่ได้มีความสว่างมาก
เกินไปและจะทาให้เกิดภาพเบลอ แต่ถา้ ไกลเกินระยะ 30 เซนติเมตร แสงที่ได้จะค่อยๆจางลง และ
เกิดภาพซ้อนขึ้น โดยจะนาระยะแสงที่เหมาะสมนี้ไปสร้างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับต่อไป

บทที่ 4
กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับในครั้งนี้ ได้มีการให้ความสาคัญกับการ
สร้างรู ปแบบจากเครื่ องประดับที่หยิบยกมาจากรู ปแบบของแต่ละบทบาท โดยจะกาหนดให้ชุด
ผลงานเครื่ องประดับทั้งหมดมี 3 ชิ้น ซึ่ งแต่ละชิ้นจะแสดงรู ปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาด รู ปทรง สี
โดยดูจากความเหมาะสมของรู ปแบบ ซึ่ งลักษณะการแสดงงาน จะแสดงโดยให้ผคู้ นที่ชมงานนั้นมา
ส่ องที่กระจกเงา โดยระยะของแสงที่ส่องออกมาจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะมีความ
ต้องการระยะมากหรื อน้อยเพียงใด อีกทั้งยังต้องการให้ผพู้ บเห็นตั้งคาถามว่าสิ่ งที่มีรูปแบบใกล้เคียง
มีสีสัน มีขนาดที่ใหญ่โต และสิ่ งที่ผชู้ มงานรับรู้ได้น้ นั จะเป็ นเพียงการมองเห็นและจะสามารถสวม
ใส่ ได้จากความทรงจาและจิตใจเท่านั้น อีกทั้งยังไม่สามารถจับต้องได้ เพื่อที่จะแสดงแนวคิดว่า
เครื่ องประดับคือสิ่ งสมมุติที่คนเราสร้างขึ้นเท่านั้น และยังเป็ นการตั้งคาถามต่อผูส้ วมใส่ วา่ สิ่ งที่ผชู้ ม
งานสวมใส่ อยูน่ ้ นั เป็ นเครื่ องประดับหรื อไม่ โดยจะมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากรู ปแบบที่
เลือกใช้ จะมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับ
การกาหนดขนาดนั้นจะทาการวัดจากการวาดลงบนแผ่นใสและวัดระยะจากแสง
เพื่อให้ได้ขนาดแสงตรงตามที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 72 การวัดระยะแสงจากแผ่นใส
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2. การร่ างแบบบนกระจก
นากระจกมาวาดลวดลายเครื่ องประดับให้มีสัดส่ วนเท่ากับที่ร่างไว้ที่แผ่นใสลงบน
ด้านหลังของกระจกเงา โดยใช้ปากกา Permanent เพื่อไม่ให้ในขณะที่ทาการขูดนั้น แบบร่ างจะไม่
ลบออกได้ง่าย

ภาพที่ 73 การวาดลวดลายลงบนด้านหลังกระจกเงา
3. การขูดสารเคลือบปรอท
ใช้มีดปลายแหลมขูดผิวเคลือบปรอทและผิวปรอทตามลวดลายที่วาดไว้ โดยให้
สามารถเห็นทะลุอีกด้านหนึ่งได้

ภาพที่ 74 การใช้มีดปลายแหลมขูดชั้นเคลือบปรอท
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4. ภาพผลงานเครื่องประดับ 1

ภาพที่ 75 ผลงานเครื่ องประดับ 1
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5. ภาพผลงานเครื่องประดับ 2

ภาพที่ 76 ผลงานเครื่ องประดับ 2
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6. ภาพผลงานเครื่องประดับ 3

ภาพที่ 77 ผลงานเครื่ องประดับ 3
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8. ภาพการจัดแสดงผลงานเครื่องประดับ
แสดงผลงานโดยการสร้างผนังขึ้นมาเพื่อให้สามารถใส่ ตกู้ ระจกเงาได้ โดยจะทาให้
ผูช้ มเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการส่ องกระจกจากผนังมากที่สุด

ภาพที่ 78 ตัวอย่างการติดตั้งผลงานและบรรยากาศในการชมงาน
9. ภาพผลงานเครื่องประดับสาเร็จ

ภาพที่ 79 ผลงานการสร้างสรรค์

บทที่ 5
บทสรุ ป
จากการศึกษาและค้นคว้าเพื่อนามาเป็ นบทสรุ ปของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
จากแนวความคิด “สิ่ งสมมุติ” ที่มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับในการแสดง
แนวคิดดังกล่าวผ่านมุมมองของเครื่ องประดับ เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงมุมมองในการสร้างสรรค์
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ผูว้ จิ ยั ทาการทดลองหาความเหมาะสมและสอดคล้
องกับแนวคิด เพื่อให้เห็นว่าเครื่ องประดับนั้นเป็ น

เครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่เกิดจากลักษณะของสิ่ งสมมุติ สู่ การสะท้อนเรื่ องราวของสิ่ งสมมุติ ที่
เพียงสิ่ งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น

ในด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผวู้ จิ ยั ได้ศึกษา วิเคราะห์และค้นหาการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ ซึ่ งทาให้ได้ผลสรุ ปที่เหมาะสมต่อแนวคิดสิ่ งสมมุติ โดยการลือก
ใช้เครื่ องประดับที่สะท้อนผ่านรู ปแบบของแสงจากรู ปแบบของเครื่ องประดับที่ได้รับความนิยมและ
สามารถเข้าใจได้ถึงลักษณะของเครื่ องประดับ ซึ่ งจะสามารถสวมใส่ ได้จากการมองสะท้อนตนเอง
ในกระจกเงา ทาให้เกิดการสวมใส่ เครื่ องประดับจากความคิด และยังสามารถนาสิ่ งสมมุติที่ไม่
สามารถจับต้องได้เข้าไปประดับในจิตใจของผูส้ วมใส่ อีกทั้งข้าพเจ้ายังปราถนาที่จะให้ผลงานการ
สร้างสรรค์ครั้งนี้เกิดการตั้งคาถามและมองย้อนกับไปถึงรู ปแบบเครื่ องประดับที่เรายังคงยึดติดอยู่
ในปั จจุบนั นี้
นอกเหนือสิ่ งอื่นใด ผูว้ ิจยั หวังว่าการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่ได้ผา่ น
กระบวนการคิด วิเคราะห์และศึกษา ครั้งนี้จะเป็ นการจุดประกายในการสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ๆ ให้กบั วงการเครื่ องประดับไทย และมีพฒั นาการที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไปในภาย
ภาคหน้า
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่สามารถแสดงให้สังคมรับรู ปถึง
มุมมองของเครื่ องประดับรู ปแบบใหม่ที่เกิดจากลักษณะของสิ่ งสมมุติ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
จากการเชื่อมโยงเรื่ องราวของรู ปแบบบเครื่ องประดับที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับนั้นยังไม่สามารถระบุรูปแบบหรื อความเป็ นมาได้ชดั เจน ทาให้รูปแบบในการ
สร้างสรรค์ผลงานนั้นยังไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นพอในการนามาใช้สร้างสรรค์ ซึ่ งจะทาให้การ
แสดงออกของรู ปแบบดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการสะท้อนแนวความคิดสิ่ งสมมุติที่มีต่อ
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สามารถควบคุมความมืดของพื
ส ้นที่ได้ จึงทาให้การสะท้อนแนวความคิ
เครื่ องประดับได้ อีกทั้งในเรื่ องของการจัดแสดง เนื่องจากมีพ้ืนที่ในการจัดแสดงที่จากัดและไม่

สร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ตอ้ งสามารถควบคุมบรรยากาศโดยรอบ ซึ่ งจะส่ งผลอย่างมากต่อการเข้าใจ
ถึงแนวความคิดที่ผวู้ ิจยั ต้องการสะท้อนออกมา

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. เพื่อการเชื่อมโยงเรื่ องราวระหว่างรู ปแบบและแนวคิดที่ชดั เจน ควรกาหนดหรื อ
เลือกใช้รูปแบบเครื่ องประดับที่ใกล้ตวั และสามารถเทียบเคียงกับลักษณะของจริ งได้ อีกทั้งสามารถ
นาเครื่ องประดับต้นแบบมาใช้รวมกับงาน ให้ผคู้ นเห็นถึงความแตกต่างหรื อเกิดมุมมองที่เกี่ยวข้อง
กับงานได้ง่ายขึ้น
2. บรรยากาศถือเป็ นอีกหนึ่งส่ วนสาคัญที่จะทาให้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่ องประดับครั้งนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น จึงควรมีการวิเคราะห์รูปแบบการจัดแสดงงาน ทั้ง การ
จัดแต่งสถานที่ แสงไฟ หรื อแม้กระทั้งการขั้นตอนในการชมงานที่อาจจะมีลาดับก่อนและหลังเพื่อ
แสดงแนวคิดเป็ นลาดับขึ้นตอน ซึ่ งจะทาให้ผชู้ มผลงานมีความเข้าใจต่อแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับครั้งนี้มากขึ้น

75

รายการอ้างอิง
กรมศิลปากร กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. ถนิมพิมพาภรณ์ . กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ้ นติ้งกรุ๊ ป
จากัด, 2535.
ความเกีย่ วข้ องระหว่ างเครื่องประดับกับมนุษย์ . เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
2556. เข้าถึงสได้ำจาก

จตุพล จันทร์ประเสริ ฐ. วัตถุมงคล: ลูกปัดทราวดีเขาศรีวิชัยสุ ราษฎร์ ธานี. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน
http://www.zoonphra.com/amulet/catalog.php?storeno=s032&idp=9930
ชญานิษฐ์ ม่วงไทย. “สั ญญะ สั ญชาตญาณ.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2553.
เปิ ดกรุ เครื่ องเพชรชิ้นประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ องั กฤษ ฉลองครบรอบ 60 ปี การครองราชย์ "ควีนเอลิ
ซาเบธทีส่ อง. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&month=052012&date=13&group=16&gblog=23
โรล็องด์ บาร์ ตส์. มายาคติ Mythologies. พิมพ์ครั้งที่ 3. แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ
กรุ งเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544.
วจี เรื องพรวิสุทธิ์ . “การบริโภคสั ญญะในการท่องเทีย่ วของสั งคมไทยร่ วมสมัย.” วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อศิลปะและการออกแบบสื่ อ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2550.
วินทร์ เลียววาริ ณ. เส้ นสมมุติ. กรุ งเทพฯ : 113, 2555.

76

สุ ภาวี ศิรินคราภรณ์. วาทกรรมแห่ งศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่ : กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
มิติทางสุ นทรียะ(รู ปแบบ กระบวนการสร้ างสรรค์ แนวทางการนาเสนอ)
ของเครื่องประดับสากลยุค หลังสมัยใหม่ เพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ในการพัฒนา
ด้ านความคิดของนักศึกษาและแก่นักออกแบบสาขาเครื่องประดับในประเทศไทย.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
สิ รตากร ส่ งน้อย. “การวิเคราะห์ ฉากในละครโทรทัศน์ เรื่องเสาร์ 5 ของ ฉลอง ภักดีวจิ ิตร.”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ปริ ญญามหาบัญฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่. 2555.

สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures34/p34-129.jpg
สี สันอารมณ์ . เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bright-sky&group=6
Christine Dhein. Currently Obsessed With: Emiko Oye. Accessed April 27, 2013
Available from http://www.trenddelacreme.com/2009/01/currently-obsessed-withemiko-oye.html
Graff Diamonds. Accessed April 27, 2013 Available from http://www.graffdiamonds.com
Harry Winston. Accessed April 27, 2013 Available from http://www.harrywinston.com
Karl Fabricius. Incredible Shadow Art Created From Junk. Accessed April 30, 2013
Available from http://www.environmentalgraffiti.com/featured/incredible-shadowart-created-from-junk/
Lalalullaby. เตือนภัยกระจก 2 หน้ า. เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://board.postjung.com/552590.html

77

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-craftedjacked-and-tie-using-light-art-and-steel-sculpture.html
Piaget Jewelry. Accessed April 27, 2013 Available from http://www.piaget.com/jewelry
Trenton Millar. Nihilistic Optimism Shadow Art is made from Junk Heaps. Accessed April
30, 2013 Available from http://www.trendhunter.com/trends/nihilistic-optimisnshadow-art

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส เข้าถึงได้จาก
เมษายน 2556.

Thairath. ประมวลภาพประมูลเครื่องเพชรเอลิซาเบ็ธ เทย์เลอร์ ทนี่ ครนิวยอร์ ก. เข้าถึงเมื่อ 27
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=122011&date=15&group=20&gblog=33

78

ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
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ประวัติการศึกษา
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ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
เครืส
่ องประดับเครื่ องประดับ

มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขต จันทบุรี คณะอัญมณี สาขาออกแบบ

พ.ศ. 2554

บริ ษทั Christy Gem

พ.ศ. 2554

บริ ษทั Gold Master

พ.ศ. 2555

บริ ษทั J-Sam Thailand

