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The study and development of Polki diamond jewelry from Jewelry to Contemporary
Design. The objective of the research were as follows : (1) to study and analyze Polki diamond
jewelry from the past to the present ; (2) The development of guidelines for the design and
production techniques of Polki diamond jewelry to the creation of Polki diamond jewelry to
contemporary jewelry design .
In terms of the procedures : 1) a study of background knowledge of Polki diamond
jewelry from the past to the present, including the physical properties and various key features of the
diamond ; (2) conclusion of background knowledge and the development of know-how for product
optimization ; (3) the selection and application of binders ; (4) the trial of industrial scale
manufacturing systems for the production of diamonds mounted on jewelry, jewelry wax and jewelry
casting; (5) Polki diamond jewelry in contemporary design; (6) the selection of designs by experts;
(7) to apply the results of research in the creation of the a jewelry masterpiece.
This research illustrated the background information on Polki diamond jewelry from the
past to the present. The key and defining physical characteristics of the Polki diamond jewelry were
outlined. This provides a base for the development of design and production techniques for Polki
diamond jewelry and one such technique involved mounting diamonds on jewelry wax. The final on
Polki diamond jewelry resulted from this research and reflected the current concepts and practices
of the results of this study the Polki diamond jewelry industry.

Keyword : Polki diamonds, Identity, Structure, Jewelry wax, Contemporary jewelry
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เครื่องประดับเป็นสิ่ง สําคัญสํวนหนึ่ง ควบคูํกับการแตํงกายของสุภาพสตรี ตั้งแตํอดีต
จนถึงปัจจุบัน เครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมที่ใช๎ควบคูํมากับเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย
อื่ น ๆ การแตํ ง กายด๎ ว ยวั ต ถุ มี ก ารตกแตํ ง ด๎ ว ยทองคํ า พบหลั ก ฐานการใช๎ ท องคํ า มาทํ า เป็ น
เครื่องประดับ ในสมัยอียิปต์และกรีก โบราณ เครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกประวัติความ
เป็นไปในสมัยประวัติศาสตร์ได๎ เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี้ยม นิสัยใจคอ
ของผู๎ใช๎ได๎เป็นอยํางดี ดังนั้น การศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลป์ จึงนิยมที่จะศึกษาเรื่องราวของ
เครื่องประดับรํวมไปด๎วย เพราะเครื่องประดับนอกจากจะใช๎ประดับรํางกายเพื่อความสวยงามแลัว
ยังบอกตําแหนํง ฐานะ ยศศักดิ์ได๎ อเมริกันอินเดียนที่อยูํตามเผําตํางๆ จะใช๎สีหรือขนนกประดับ
ประดารํางกาย และสี หรือขนนกจะบอกตําแหนํงของผู๎ใช๎ ในขณะเดียวกันเครื่องประดับยังบอก
ฐานะทางเศรษฐกิจของเจ๎าของได๎อีกด๎วย แตํแรกเริ่ม งานเครื่องประดับ เริ่มจากฝีมือชํางจากฝีมือ
ชํางไปสูํ ชนชั้ นสู ง งานเครื่องประดับสนองความต๎องการของชนชั้ นสูง มากกวําชนชั้นต่ํา ทั้ง นี้
เนื่องจากอํานาจ และสภาพทางเศรษฐกิจนั่นเอง สาเหตุที่งานเครื่องประดับเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจ
เพราะ ลักษณะงานเครื่องประดับในยุคนั้นทําจากวัสดุที่มีราคาแพง เชํน ทองคํา เพชร พลอย เป็น
ต๎น และจนปัจจุบันนี้งานเครื่องประดับ ก็ยังเป็นลักษณะงานที่ทําจากวัสดุที่มีราคาแพงอยูํ แม๎จะ
เปลี่ยนวัสดุมาใช๎สิ่งของราคาถูกลงบ๎างก็ตาม
ทางตะวันตก ประมาณคริศต์ศตวรรษที่ 16 การตกแตํงรํางกายอยํางเสมอภาคได๎เริ่มขึ้น
เครื่องประดับมีบทบาทตํอชนชั้นกลาง และจากผลงานที่ทําด๎วยมือเริ่มเปลี่ยนเป็นใช๎เครื่องจักร
และเริ่มเป็นอุตสาหกรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะเครื่องประดับ ในสมัยที่รับใช๎ชนชั้นสูง ผู๎มี
อํานาจจะมีลักษณะเป็นงานฝีมือ เน๎นความวิจิตรพิสดารเป็นหลัก มีรูปแบบประเพณีสืบตํอกันมา
ถึงสมัยอุตสาหกรรม รูปแบบเครื่องประดับก็ถูกผลิตเหมือนๆ กันเป็นงานตลาด ขาดความเดํนชัด
และสร๎างสรรค์เฉพาะชิ้นเฉพาะอัน พอถึงศตวรรษนี้ เมื่อศิลปะรอบตัวเน๎นความคิดสร๎างสรรค์ และ
บุคลิกเฉพาะของศิลปินแตํละคน เครื่องประดับก็พัฒนาไปอีกก๎าวหนึ่ง เริ่มหันมาเน๎นการออกแบบ
เฉพาะขึ้น เน๎นความคิดสร๎างสรรค์ของรูปแบบโดยมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแตํละคน
เครื่องประดับในปัจจุบัน ถือกันวําเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข๎องกับ
สุนทรียภาพ มีความงดงามสมบูรณ์ อยูํในตัวของมันเอง และในขณะเดียวกัน ก็เป็นสื่อสัญลักษณ์
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ของการแตํงงาน เป็ นสัญลั กษณ์ของการเกิด และชัยชนะในบางครั้ง เป็นสัญลักษณ์ของความ
มั่นคง แม๎จะได๎มีการวิเคราะห์กันแล๎ว วําประโยชน์ของเครื่องประดับ จะมีอยูํน๎อยมาก ก็ตาม แตํ
ตราบใดที่ ค นมี สุ น ทรี ย ภาพอยูํ ใ นจิ ต ใจ ศิ ล ปะเครื่ อ งประดั บ ก็ จ ะยั ง คงมี อ ยูํ ต ลอดไป งาน
เครื่องประดับเป็ นงานที่เ กี่ ยวข๎องกับ ความคิดสร๎ างสรรค์ อันทรงคุ ณคําของนักออกแบบ การ
ออกแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญยิ่งของการทําเครื่องประดับ (วรรณรัตน์ อินทร์อ่ํา, 2536)
เพชรซีกในงานเครื่องประดับ รูปทรงหรือหน๎าตาของเพชรดูแตกตํางออกไปจากเพชร
คุ๎นเคย ไมํเหมือนกับเพชรที่เห็นอยูํในงานเครื่องประดับหรือแหวนแตํงงาน เพราะมีการเจียระไนที่
แตกตํางกัน และเพชรที่อยูํในงานเครื่องประดับโบราณสํวนใหญํก็คือเพชรซีก (Polki Diamond)
ต๎นกําเนิดและประวัติเพชรซีกเป็นรูปแบบศิลปะที่มีชีวิตชีวาในยุคโมกุลและมีอายุมากกวําพันปี
พัฒนาเป็นพิเศษของการออกแบบเครื่องประดับแบบดั้งเดิมออกจากเพชรเจียระไน เพชรซีก (Polki
Diamond) เป็นเพชรที่ได๎มาจากการนําเพชรก๎อนใหญํมาตัดเจียระไนเพื่อให๎ได๎เพชรสวยๆ และลูก
เพชรที่เหลือจากการเจียระไนเพชรลูกเหลํานี้ก็จะถูกเรียกวําเพชรซีก ซึ่งเพชรซีกจะมีลักษณะเป็น
ซีกเหลี่ยมหรือลักษณะตํางๆขึ้นอยูํกับการเจียระไนออกมาจากก๎อนเพชร และจะถูกนํามาเจียระไน
ใหมํ ซึ่ง สํวนมากแล๎ วก็จะได๎เ ป็นเหลี่ยมด๎านเดียว หรือไมํ สามารถเจียระไนเป็นเหลี่ยมมุ มได๎ มี
ลักษณะเป็นเหมือนกระจกตัดเป็นแผํนๆ ล๎วนเรียกรวมวําเพชรซีกทั้งหมด ซึ่งยังคงคุณคําและราคา
ของเพชรแท๎เอาไว๎แม๎จะด๎อยคําและถูกมองข๎ามกวําเพชรชนิดอื่นๆก็ตาม ศิลปะการเจียระไนเพชร
ซีกนี้เป็นพิเศษ Bikaner ซึ่งตํอมาได๎เดินทางไปยังตํางประเทศ เทคนิคการเจีย ระไนเพชรซีกให๎ได๎
ทรงเหลี่ยมลูกโลกกําลังกลับมาได๎รับความนิยมอีกครั้ง แหวนเพชรทรงเหลี่ยมคล๎ายดอกกุหลาบจะ
เบํง บานเหมื อนครั้ง ในอดีต วิจิ ตรสวยงาม คงความอํอนหวานบนเรือนนิ้วของเจ๎ าสาวราวกั บ
ดอกไม๎แรกแย๎ม เพชรซีกทรงเหลี่ยมลูกโลกนิยมนํามาทําเป็นแหวนที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์
รูปรํา งหน๎า ตาของเพชรซี ก ทรงเหลี่ย มลูก โลกจะคล๎า ยกับ เพชรเหลี่ ยมเกสร สิ่ ง ที่ทํ าให๎เ พชรนี้
แตกตํางจากเพชรอื่นก็คือ เพชรทรงเหลี่ยมลูกโลกจะมีลักษณะกลมกวําเพชรทรงอื่น ๆ (มณีบุษบา,
2557)
กระบวนการผลิตเครื่องประดับเพชรซีกนั้นตั้งแตํอดีต การผลิตเครื่องประดับเพชรเพชร
ซีกเป็นแบบการขึ้นรูปด๎วยมือ จะเห็นได๎จากเครื่องประดับทองโบราณที่นิยมขึ้นรูปเครื่องประดับ
เพชรซีกด๎วยทองคําเนื่องจากเพชรซีกมีความบาง ไมํมีก๎นกระจายแสงเหมือนเพชรทั่วไปและความ
บางนี้ทําให๎เพชรเปราะและแตกหักได๎งําย และด๎วยลักษณะทางกายภาพ รูปทรงที่มีหลากหลาย
จึงผลิตในแบบระบบอุสาหกรรมไมํได๎ทําให๎ต๎นเครื่องประดับเพชรซีกจึงรู๎จักและนิยมในกลุํมคนที่
นิยมชื่นชอบของโบราณเทํานั้น เนื่องจากการผลิตที่มีเวลานานและเครื่องประดับเพชรซีกมีราคาสูง
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ถ๎าเทียบกับความนิยมเครื่องประดับเพชรโดยทั่วไป (โรงงานผลิตเครื่องประดับ Grave Of Arts :
สัมภาษณ์)
จากการค๎นคว๎าข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะนําองค์ความรู๎ที่ได๎มาออกแบบเป็น
เครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย อันจะรวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางเพื่อการสร๎างสร๎า อัน
ประกอบด๎วย กระบวนการผลิต ประกอบเข๎ากับวัตถุหลักและวัสดุประสานจากองค์ความรู๎ การ
ทดลองวั ส ดุ ข องผู๎ วิ จั ย จากผลงานที่ ผํ า นมาซึ่ ง มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ แนวโน๎ ม การออกแบบ
เครื่องประดับในปี 2562 การปะทุ แสดงอารมณ์ความงามที่มีชีวิตให๎เป็นที่ประจักษ์ โดยปรากฏรูป
ออกมาเป็นผลงานเครื่องประดับไทยรํวมสมัยอันทรงคุณคํา
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ตั้งความมุํงหมายไว๎ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เครื่องประดับเพชรซีกตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพัฒนารูปแบบและเทคนิคการผลิตเครื่องประดับสูํ
การสร๎างสรรค์รูปแบบงานเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องประดับเพชรซีก เพื่อนํา
ข๎อมูลที่ได๎นํามาเป็นแนวทางการแก๎ไขและพัฒนาเครื่องประดับเพชรซีก และเป็นฐานข๎อมูลให๎แกํ
ผู๎สนใจในการสร๎างแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเพชรซีกที่มักนําไปผลิตเป็นเครื่องประดับ
โบราณออกมาในรู ปแบบเครื่ องประดั บรํว มสมั ย และด๎วยลักษณะที่ โดดเดํนทางลั กษณะทาง
กายภาพของเพชรซีกที่มี มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่นําสนใจ ผสมผสานวัสดุประสาน เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมกับการผลิตผลงานโดยศึกษาองค์ความรู๎จากทฤษฎีตํางๆ และกระบวนการ
ผลิตเครื่องประดับรํวมสมัยเพื่อให๎เกิดความแตกตํางที่นําสนใจเครื่องประดับในปัจจุบัน
ขอบเขตของการวิจัย
ผู๎วิจัยทําการศึกษามุํงศึกษาและวิเคราะห์เครื่องประดับเพชรซีกในตั้งแตํสมัยอดีตจนถึง
ปัจจุบัน อันประกอบด๎วย กระบวนการผลิตเครื่องประดับเพชรซีก การเลือกวัสดุที่นํามาใช๎ในการ
ผลิต ลักษณะทางกายภาพของเพชรซีก คุณสมบัติและสี การทดลองการผลิตเครื่องประดับระบบ
อุตสาหกรรมด๎วยวิธีการติดเพชรบนเทียนพร๎อมหลํองานเครื่องประดับ เพื่อนําแนวทางที่ได๎ม า
สร๎างสรรค์เป็นเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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การศึกษาและนาเสนอเรื่องราว
แบบรํางเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย โดยผู๎วิจัยศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ
ด๎านรูปรํางของเพชรซี กผํ านผลงานที่ผํานมาของผู๎วิจั ยตามทฤษฎีอัตลักษณ์และแนวคิดเรื่อง
โครงสร๎าง และจากศึกษาจากผลงานที่ผํานมาของผู๎วิจัยด๎านอัตลักษณ์และโครงสร๎าง นิทรรศการ
ชุดที่ 1ผลงานการออกแบบเครื่องประดับโครงสร๎างที่ถูกตัดทอนจนเหลือเพียงกลิ่นอายด๎วยเส๎น สี
รูปรําง ลวดลาย ที่ถอดรูปแบบมาจากอานม๎าผสมผสานวัสดุหนังซึ่งแสดงถึงทํวงทําและลีลาที่สงํา
งามผสมผสานการติดตั้งบนรํางกาย ถูกถํายทอดออกมาในรูปแบบองค์ประกอบศิลป์ที่งดงาม
ผลงานนิทรรศการชุ ด ที่ 2 งานออกแบบเครื่องประดับ ที่ห ยิบยกโครงสร๎ างของรูปรํ างเพชรใน
ลั ก ษณะตํ างๆมาใช๎ ง านเหลื อ เพี ย งโครงเพชรเพื่อ เป็ นเส๎ นนํ า ทางในการคิ ด ตํอ ถึ ง สี พ ลอยใน
จินตนาการของผู๎สวมใสํ ให๎ผู๎สวมใสํมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องประดับชุดนี้ ผลงานนิทรรศการชุดที่ 3
งานออกแบบเครื่องประดับที่ได๎รับแรงบันดาลใจมาจากลายสักของ Wim Delovoye บนผิวหนังหมู
กับแนวคิดที่วํา อนาธิปไตยกับจิวเวอรี่ชั้นสูง ถูกนําเสนอในรูปแบบหรูหราและดิบแบบจิตวิญญาณ
พั้งค์ Rockabilly ผลงานนิทรรศการชุดที่ 4 งานออกแบบจากนวนิยายชื่อก๎องโลก The old man
amd the sea ชํวงเวลาแหํงการพิชิตชัยนะในการตกปลาตัวใหญํ แตํนําพาซึ่งความพํายแพ๎ เพราะ
ท๎ายที่สุดแล๎วสิ่งที่ได๎มา เหลือเพียงแตํซากกระดูก ผลงานนิทรรศการชุดที่ 5 การออกแบบภายใต๎
คอนเสป ความงามของผู๎หญิงกับความเซ็กซี่ของยีนส์ ความงามจากภายในของผู๎หญิงเปรียบได๎ดั่ง
เพชรเม็ดงามที่จะคงทนและยั่งยืนแบบยีนส์
โดยองค์ความรู๎ ที่ไ ด๎เ ป็นแนวทางในการออกแบบตามหลัก การของการออกแบบ
เครื่องประดับ แล๎วทําการคัดเลือกโดยผู๎เชี่ยวชาญ จากภาพรํางเสมือนจริงเพื่อหารูปแบบที่จ ะ
นําไปผลิตเป็นชิ้นงานต๎นแบบ การทดลองการผลิตระบบอุตสาหกรรมแบบติดเพชรบนต๎นเทียน
พร๎อมหลํอชิ้นงาน เพื่อสรุปผลและอภิปรายผลที่ได๎จากการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพชรซีก (Polki Diamond) เป็นเพชรที่ได๎มาจากการนําเพชรก๎อนใหญํมาตัดเจียระไน
เพื่อให๎ได๎เพชรสวยๆ เพชรที่เหลือจากการเจียระไนเพชรลูกเหลํานี้ก็จะถูกเรียกวําเพชรซีกหรือไมํ
สามารถเจียรเป็นเหลี่ยมได๎ มีลักษณะเป็นเหมือนกระจกตัดเป็นแผํน ๆ
อัตลักษณ์ (Identity) คุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บํงบอกหรือมีความชี้ชัดของตัวบุคล เป็น
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน
โครงสร๎าง (Structure) สํวนประกอบสําคัญตํางๆที่นํามารวมเข๎าเป็นรูปรํางเดียวกัน
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เทียน (Jewelry wax) ในที่นี้หมายถึงขี้ผึ้งหรือแว๏กซ์ที่ใช๎ในงานเครื่องประดับมีหลายสี
แตกตํางกันไปตามลักษณะงานเครื่องประดับ
ต๎นเทียน ความหมายในที่นี้เกี่ยวกับงานเครื่องประดับ ต๎นเทียนมีลักษณะฐานกลม มีเสา
กลมตรง-กลาง การนําเทียนหรือแว๏กซ์เครื่องประดับมาติดเข๎ากับเสา เรียกวํา ต๎นเทียน
เครื่องประดับรํวมสมัย หมายถึง การนําแนวคิดของเครื่องประดับสมัยเกํากลับมาใช๎ใหมํ
หรือวัตถุดิบรูปแบบเดิม ๆกลั บมาใช๎ ใหมํ โดยมี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลาย
บางสํวนให๎มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ แตํยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลักษณะแนวความคิด
รูปรําง รูปทรง ขั้นตอน วัสดุหรือวิธีการสร๎างสรรค์ตามยุคสมัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
-เอกสาร สิ่งพิมพ์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตเครื่องประดับ
เพชรซีก
-กระบวนการผลิต วัสดุ
คุณสมบัติ ลักษณะ
ทางกายภาพ

ศึกษาและ
รวบรวมข๎อมูล

-องค์ความรู๎เกี่ยวกับ
เพชรซีก
-องค์ความรู๎
เครื่องประดับเพชรซีก
ประกอบด๎วย
กระบวนการผลิต
วัสดุ คุณสมบัติ
ลักษณะทางกายภาพ

วิเคราะห์
เครื่องประดับเพชร
ซีกตั้งแตํอดีตจนถึง
ปัจจุบัน

สังเคราะห์การ
ออกแบบ
เครื่องประดับเพชร
ซีกรํวมสมัย

-ลักษณะทางกายภาพของเพชรซีก
-ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง
-รูปแบบเพื่อสร๎างสรรค์งาน
ออกแบบเครื่องประดับ
-แนวโน๎มการออกแบบ
เครื่องประดับ
-คุณสมบัติ ลักษณะทางกายภาพ
-องค์ความรู๎ด๎านการผลิต
เครื่องประดับเพชรซีก
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สังเคราะห์
ต๎นแบบ
เครื่องประดับ
เพชรซีกรํวม
สมัย

-แนวคิดและการ
ออกแบบ
เครื่องประดับรํวม
สมัย
-ทฤษฎีโครงสร๎าง
-ทฤษฎีการการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ
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สมมติฐานในการวิจัย
ได๎องค์ความรู๎จากเครื่องประดับเพชรซีกตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันและแนวคิดการทดลอง
วัส ดุ กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งประดับ เพชรซี ก ที่ทั น สมั ย มากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาไปสูํ ก ารสร๎ า งสรรค์
เครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย

8

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจั ยครั้งนี้ผู๎ วิจั ยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยทีเกี่ยวข๎อง และได๎นําเสนอตาม
หัวข๎อตํอไปนี้
1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพชร
1.1 จุดกําเนิดของเพชร
1.2 คุณสมบัติของเพชร
2. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพชรซีก
2.1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพชรซีก
2.2 ความตํางระหวํางเพชรซีกกับเพชรเหลี่ยมลูกโลก
2.3 คุณสมบัติของเพชรซีก
3. ข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรซีก
3.1 เครื่องประดับเพชรซีก
3.2 กระบวนการผลิตเครื่องประดับเพขรซีก
3.3 การหลํอเครื่องประดับพร๎อมกับการติดเพชรบนเทียน
4. การออกแบบเครื่องประดับ
4.1 ความหมายและความสําคัญของเครื่องประดับ
4.2 เครื่องประดับรํวมสมัย
4.3 แนวโน๎มเครื่องประดับปี 2562
4.4 วัสดุประสาน
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง
5.1 แนวคิดเกีย่ วกับอัตลักษณ์
5.2 ทฤษฎีโครงสร๎าง
5.3 ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
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1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพชร
1.1 จุดกําเนิดของเพชร
เพชรเป็นอัญมณีล้ําคําที่ธรรมชาติให๎มา มีความสวยงาม นําหลงไหล และเป็นที่รู๎จัก
กันอยํางแพรํหลาย มีบันทึกไว๎ในศตวรรษที่ 4 กํอนคริสตกาลวํา เพชรเป็นสิ่งหมัศจรรย์ ลึกลับ นํา
พิศวง มีตํานาน นิทาน เรื่องเลํา ที่เลําขานเกี่ยวกับเพชรอยํางมากมาย เป็นเวลากวํา 2,000 ปี
มาแล๎ว คนอินเดียสมัยโบราณเชื่อวํา เพชรมีพลังอํานาจทําให๎ได๎รับชัยชนะ และยังใช๎เพชรประดับ
เทวรูปเพื่อสักการะบูชา แม๎กระทั่งกษัตริย์ของอินเดียสมัยนั้นก็นิยมใช๎เพชรเพื่อปฺองกันภัยจาก
ปีศาจร๎าย ยามทําศึกสงคราม ในสมัยกํอนมักนิยมสวมใสํเพชร เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความ
กล๎าหาญ ประชาชนในกรีซและโรมันสมัยโราณมีความเชื่อวําเพชรสามารถรักษาบาดแผลได๎ ใน
สมัยกลาง (Middle Ages) เชื่อกันวํา เพชรชํวยปฺองกันโรคระบาดได๎ เพชรมีอํานาจในการปฺองกัน
เจ๎าของผู๎สวมใสํให๎รอดพ๎นจากสิ่งชั่วร๎าย ภยันตรายทั้งปวง จักรพรรดินโปเลียนเชื่อถือในอํานาจ
ลึกลับของเพชร จึงได๎นําเพชรไปฝังไว๎ในด๎านดาบที่นําไปใช๎ในวันราชาภิเษก สมเด็จพระราชิ น้ีเอลิ
ซาเบธที่ 1 แหํงอังกฤษ ทรงประดับเพชรไว๎ที่พระอะร เพื่อปฺองกันโรคติดตํอมีให๎ยํางกรายมาถึง
พระองค์ ผู๎ คนจํ านวนมากเชื่ อวําเพชรสามารถประสานรอยร๎ายของคูํสามี ภ รรยาได๎ ตราบถึ ง
ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ก็ยังคงหลงเหลืออยูํ สํวนในหมูํหญิงสาวทั้งหลายตํางก็เชื่อวําเพชรเป็น
สัญลักษณ์ของความรักบริสุทธิ์นิรันดร เพชรได๎รับการผูกพันเข๎ากับเรื่องความรัก เพราะเพชรก็
เชํนเดียวกับความรักที่เป็นหนึ่งและล้ําคํา คําวํา "เพชร" เริ่มปรากฎให๎เห็นในหนังสือภาษาสั นสกฤต
ระหวํางศตวรรษที่ 4 กํอนคริสตกาล สําหรับโลกตะวันตกนั้น http://www.patchra.net
คําวํา "Diamond" ในภาษาอัง กฤษ มี รากศัพ ท์มาจากภาษากรีก คําวํา "Adamas"
หมายความวํา ไมํสามารถเอาชนะได๎ เทียบได๎กับคําวํา "Diamas" ในภาษาละติ น "Vairam" ใน
ภาษาทมิฬ "Vajra", "Hira", "Hirak" ในภาษาสันสกฤต และ "Almas" ในภาษาอารบิก คําเหลํานี้ใช๎
เรียกโลหะที่มีความแข็งหรือแรํในสมัยโบราณ ชาวกรีกโบราณเชื่อกันวํา เพชรคือสะเก็ดดาวที่ตกสูํ
โลกมนุษย์ ประกายสุกใสดุจไฟในเพชร สะท๎อนถึงเปลวไฟแหํงความรักที่คุกรุํนอยูํเสมอ บ๎างก็
กลําววํา เพชรคือหยดน้ําตาของพระเจ๎า บางตํานานถึงกับเลําวํามีหุบเขาตอนกลางของทวีปเอเชีย
ที่มนุษย์ไมํอาจเข๎าไปถึง ที่นั่นเต็มไปด๎วยเพชร มีนกและงูร๎ายเฝฺาดูแลอยูํ
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ภาพประกอบ 2 ภาพหุบเขาในตํานานแหํงเพชรที่มีนก และงูร๎ายเฝฺาดูแลอยูํ
ที่มา: http://oknation.nationtv.tv
เพชรเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจ ความแข็งแกรํง แหลํงของเพชรมีอยูํทั่วโลก สํวนมากพบ
ที่ บ ราซิ ล และแอฟริ ก าใต๎ เ พชรมี ก ารกลํ า วถึ ง และทํ า เหมื อ งเพชรครั้ ง แรกในประเทศอิ น เดี ย
โดยเฉพาะชั้นหินทีเ่ กิดจากการทับถมของตะกอนน้าํ พาเป็นเวลาหลายศตวรรษตามแมํนํ้าเพนเนอร์
กฤษณะ และ โคธาวารี เพชรเป็นที่รู๎จักในประเทศอินเดียมาไมํน๎อยกวํา 3,000 ปีแตํไมํเกิน 6,000
ปีอัญมณีเพชรกลายเป็นสิ่งมีคําเมื่อมีการนําไปใช๎เป็นรูปเคารพทางศาสนาในอาณาจักรอินเดีย
โบราณ นอกจากนี้ ยังมีการใช๎งาน เพชรยังเป็นเครื่องมือแกะสลักตั้งแตํสมัยต๎นประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์อีกด๎วยความนิยมของเพชรได๎เพิ่มขึ้นตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น
เทคนิคการตัดและขัดเกลาที่ดีขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการปฏิรูปและความสําเร็จของ
การโฆษณาเผยแพรํ http://www.patchra.net
1.2 คุณสมบัติของเพชร
เพชรมี องค์ประกอบทางเคมี เป็นคาร์บอน (Carbon) และตกผลึกในทรงลูกบาศก์
(Cubic) ลักษณะของผลึกเพชรมักอยูํในรูปของออกตะฮีดรอน (Octahedron) ที่มีรูปรํางคล๎ายปีรา
มิด 2 ชิ้นมาประกบกันเพชรจะมีสํวนประกอบของคาร์บอนอยูํถึง 99.95% สํวนที่เหลือ 0.05% จะ
เป็นแรํธาตุอื่นๆ ปะปนอยูํในเพชร ที่เราเรียกวํา Impurities ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลตํอสีและ
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รูปรํางของเพชร ข๎อเท็จจริงที่วํา เพชรสามารถผํานพ๎นการเปลี่ ยนแปลงทางธรณีวิทยาอยํางรุนแรง
มาได๎เป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่วัตถุอื่นๆ ที่อยูํรอบข๎าง เชํน หินแกรนิตซึ่งมีผิวขรุขระ ผุ
กรํอนจนกลายเป็นฝุูนไปหมดเป็นเครื่องพิสูจน์ความแข็งแกรํงของเพชรได๎เป็นอยํางดี ตามตาราง
การวัดความแข็งของโมห์ (Moh's Hardness Scale) ระดับ (level) 1 ถึง 10 เพชรมีความแข็งอยูํที่
ระดับ 10 (ระดับ 10 มีคําความแข็งมากที่สุด ขณะที่ระดับ 1 มีคําความแข็งน๎อยที่สุด) ในขณะที่หิน
มีคําเชํน ทับทิมและไพลิน (รูปหนึ่งของคอรันดัม) มีความแข็งอยูํที่ระดับ 9 แตํสิ่งนี้มิใชํเครื่องแสดง
ถึงความแข็งแกรํงของเพชรได๎อยํางเพียงพอ การวัดในเชิงวิยาศาสตร์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแสดงให๎
เห็นวําเพชรแข็งกวําทับทิม และไพลินถึง 140 เทํา แม๎ วําทับทิม และไพลินจะมี ความแข็ง แกรํง
รองลงมาจากเพชรเป็นอันดับแรกก็ตาม เพชรสามารถขีดวัตถุทุกชนิดที่มนุษย์รู๎จักให๎เป็นรอยได๎
แตํมีวัตถุเพียงประเภทเดียวเทํานั้นที่สามารถขูดขีดเพชรให๎เป็นเป็นรอยได๎ ก็คือเพชรนั่นเอง

รูปคิวบิก (Cubic)

รูปออกตาฮีดรอน (Octahedron)

ภาพประกอบ 3 รูปคิวบิกและรูปออกตาฮีดรอน
ที่มา: http://www.patchra.net
1.2.1 ความถํวงจําเพาะ ในที่นี้หมายถึง น้ําหนักสัมพัทธ์ของวัตถุ เพชรมีน้ําหนักเบา
กวําเพทาย และวัตถุอื่นที่ใช๎ แทนเพชรมาก การสังเคราะห์เพชรให๎มี คุณสมบัติเหมื อนเพชรแท๎
สามารถกระทําได๎ และได๎มีการทําขึ้นเป็นจํานวนมากเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม แตํเพชร
สังเคราะห์ทําได๎ยากมาก จึงไมํมีกําไรหากจะสังเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องประดับ
1.2.2 ดรรชนีหักเหของแสง คือ การวัดวามสามารถในการหักเหของแสงที่เดินผําน
เพชร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเพชรอีกเชํนกัน เพชรที่ได๎รับการเจียระไนอยํางได๎สัดสํวนจะมี
ความสามารถในการรวม การหักเห และการสะท๎อนแสงกลั บมาสูํผู๎ม องโดยแทบจะไมํสูญเสีย
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ประกายไปแม๎แตํน๎อย และนี่คือคุณสมบัติของเพชรในด๎าน "ไฟหรือน้ํา อันเป็นประกาย" ที่ไมํมีอัญ
มณีอื่นใด ไมํวําแท๎หรือเทียมจะเทียบได๎

ภาพประกอบ 4 ภาพเพชรจะทวีความงามยามเคลื่อนไหวทํามกลางแสง
ที่มา: http://www.patchra.net

ภาพประกอบ 5 เมือ่ แสงกระทบพืน้ ผิวเพชร
ที่มา: http://www.patchra.net
เมื่อแสงกระทบพื้นผิวเพชรสํวนหนึ่งของแสงจะกระทบตาผู๎มอง ปรากฎการณ์เรียกวํา
การสะท๎อนจากภายนอก
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ภาพประกอบ 6 แสงพุํงเข๎าสูํภายในเพชร และหักเหเข๎ากระทบจุดศูนย์กลางของเพชร
ที่มา: http://www.patchra.net
แสงพุํงเข๎าสูํภายในเพชร และหักเหเข๎ากระทบจุดศูนย์กลางของเพชรสํวนที่เหลือของแสง
จะพุํงเข๎าสูํภายในเพชร และหักเหเข๎ากระทบจุดศูนย์กลางของเพชรซึ่งก็คือ การหักเหของแสงเมื่อ
ลําแสงสัมผัสพื้นผิวภายในเพชรที่จุดA และจุด B นั่นคือ การสะท๎อนแสงจากภายใน

ภาพประกอบ 7 ลําแสงถูกสะท๎อนกลับสูํพื้นผิวเพชรและกระจายตัวออก
ที่มา: http://www.patchra.net
ลํ า แสงถู ก สะท๎ อ นกลั บ สูํ พื้ น ผิ ว เพชรและกระจายตั ว ออกเป็ น สเปคตรั ม (แสงสี รุ๎ ง )
ปรากฏการณ์นี้เรียกวํา การกระจายแสง ประกายแวววาวของเพชรขึ้นอยู่กบั จานวนของการ
สะท้อนแสงทัง้ จากภายนอกและภายในของเพชร เมื่อกระทบตาผู้มอง ประกายไฟของเพชร
ขึน้ อยูก่ บั การหักเหของลาแสงความแวววาวของเพชร คือประกายระยิบระยับยามเพชรต้องแสง
ไฟ
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ในปั จ จุ บั น เพชรที่ ขุ ด พบร๎ อ ยละ 20 เทํ า นั้ น จะมี คุ ณ ภาพดี พ อสํ า หรั บ นํ า ไปทํ า
เครื่องประดับ อีกร๎อยละ 80 มีคุณสมบัติไมํเหมาะสมในการทําเครื่องประดับ เชํน มีรอยร๎าว ขุํนมัว
สีไมํสวย สีดํา เพชรพวกนี้จะถูกนําไปใช๎ในงานอุตสาหกรรมตํางๆ เชํน เลื่อยฝังเพชร สําหรับตัด
พวกคาร์ไบด์ ทําหัวเจาะ สําหรับเครื่องเจาะเพื่อสํารวจ และพัฒนาแหลํงแรํ รวมทั้งแหลํงน้ํามัน ใช๎
ตกแตํงขัดเกลาชิ้นสํวนของโลหะผสมตํางๆ ให๎มีรูปทรงตามความต๎องการ นําไปติดบนเครื่องมือ
เพื่อเจียระไน แกะสลัก ใช๎ลับมีดที่ทําจากคาร์ไบด์ ทําหัวเจาะเครื่องมือทันตแพทย์ นํามาบดเป็นผง
เพื่อทําวัสดุขัดถู เพชรสําหรับใช๎ในการอุตสาหกรรมเป็นที่ต๎องการมาก แตํปริมาณที่ขุดได๎ยังไมํ
เพียงพอ
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพชรซีก
เพชรซีก (Polki Diamond) ต๎นกําเนิดและประวัติ Polki เป็นรูปแบบศิลปะที่มีชีวิตชีวาใน
ยุคโมกุลและมีอายุมากกวําพันปี มันพัฒนาเป็นพิเศษของการออกแบบเครื่องประดับแบบดั้งเดิม
ออกจากเพชรเจียระไน ศิลปะนี้เป็นพิเศษของ Bikaner ซึ่งตํอมาได๎เดินทางไปยังสํวนตํางๆของ
ประเทศ เทคนิคการเจียระไนเพชรซีกให๎ได๎ทรงเหลี่ยมลูกโลกกําลัง กลับมาได๎รับความนิยมอีกครั้ง
แหวนเพชรทรงเหลี่ยมคล๎ายดอกกุหลาบจะเบํงบานเหมือนครั้งในอดีต วิจิตรสวยงาม คงความ
อํอนหวานบนเรือนนิ้วของเจ๎าสาวราวกับดอกไม๎แรกแย๎ม เพชรซีกทรงเหลี่ยมลูกโลกนิยมนํามาทํา
เป็นแหวนที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ เชํน แหวนหมั้นจากแฟนหนุํม Justin Theroux ของดารา
สาวเจนนิเฟอร์ อนิสตัน หรือแหวนเพชรที่ดาราชายชื่อดังอยําง แมทธิว แมคคอนนาเฮ หมั้นกับคา
มิลลา อัลเวสก็เป็นแหวนเพชรซีกทรงเหลี่ยมลูกโลกเชํนกัน
2.1 ความหมายของเพชรซีก
เพชรซีก Polki สํวนใหญํเป็นสีใสสีเพชรทั่วไป แตํจริงแล๎ว มีเฉดสีที่แตกตํางกัน เกิด
จากเป็นเครื่องมือในการเจียระไนยังไมํทันสมัย เพชรที่ได๎มาในสมัยสมัยกํอนจึงมาจากการนําเพชร
ก๎อนใหญํมากระเทาะจนเกิดเป็นเพชรซีกเล็ก
จึงเรียกวํา เพชรซก หรือตํอมาได๎มีการเจียรไน
เข๎ามาให๎ทําให๎เกิดความวาวของเหลี่ยมมุมเพชรนั้น การนําเพชรดิบก๎อนโตมาตัดเจียระไนเพื่อให๎
ได๎เพชรสวยในเหลี่ยมตําง ๆ เชํน เหลี่ยมเกสร (Brilliant cut) , หยดน้ํา (Pear cut) , เหลี่ยมมรกต
(Emerald cut) สํวนที่เจียรไนไมํได๎แล๎วนั้นหรือสํวนที่เหลือจากการเจียระไนเพชรลูกเหลํานี้ก็จะถูก
เรียกวําเพชรซีก ซึ่งเพชรซีกจะมีลักษณะเป็นซีกเหลี่ยมหรือลักษณะตํา งๆขึ้นอยูํกับการเจียระไน
ออกมาจากก๎อนเพชร และเมื่อถูกนํามาเจียระไนใหมํซึ่งสํวนมากแล๎วก็จะได๎เป็นเหลี่ยมด๎านเดียว
หรือไมํสามารถเจียระไนเป็นเหลี่ยมได๎ มีลักษณะเป็นเหมือนกระจกตัดเป็นแผํน ๆ ล๎วนเรียกรวมวํา
เพชรซีกทั้งหมด
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ภาพประกอบ 8 ภาพเพชรซีก
ที่มา : ภาพถํายจากผู๎วิจัย
เพชรลูก (brilliant diamond) คือ เพชรที่นํามาเจียระไนให๎มีเหลี่ยมมุมลักษณะตําง ๆ
เชํน เหลี่ยมเกสร เหลี่ยมกุหลาบ) สํวนใหญํจะเห็น เพชรซี ก อยูํในเครื่องประดับโบราณ เพราะ
สมัยกํอนเครื่องมือในการเจียระไนยังไมํทันสมัย เพชรซีก จึงมีลักษณะเป็นซีกเหลี่ยมๆ และพอ
นํามาเจียระไนใหมํ สํวนมากจะได๎เป็นเหลี่ยมด๎านเดียว หรือไมํสามารถเจียรให๎เป็นเหลี่ยมได๎ จึงมี
ลักษณะเป็นเหมือนกระจกตัดเป็นแผํน ๆ ตัวเพชรมักจะไมํใส สีออกเหลืองๆ น้ําไมํคํอยสะอาด
ในสมัยกํอน เพชรซีก ถูกนํามาทําเป็นเครื่องประดับของคนมีเงินเจ๎าขุนมูลนาย จึงมักเห็น
ตามเครื่องประดับโบราณ แตํ เพชรซีก ก็มีเสนํห์ในตัวเอง พอถูกนํามาอยูํบนเครื่องทองโบราณ
เพราะความสวยบางทีก็ไมํได๎วัดที่ราคาอยูํที่ความชอบสํวนตัว เพราะของบางอยํางราคาถูกกวํา
แตํก็มีคําสูงสําหรับหัวใจหรือการมองแบบสุนทรียนั่นเอง เพชรที่เห็นในงานเครื่องทองโบราณจริง
นั้นแล๎วก็คือเพชร และสามารถตรวจสอบได๎ด๎วยเครื่องตรวจเพชร แตํที่รูปทรงหรือหน๎าตาของเพชร
ดูแตกตําง ไมํเหมือนกับเพชรที่เห็นอยูํในงานจิวเวอรี่ หรือแหวนแตํงงาน ก็เพราะมีการเจียระไนที่
แตกตํางกัน และเพชรที่อยูํในงานทองโบราณหลักๆเป็นเพชรซีก และเพชรเหลี่ยมลูกโลก และเพชร
ทั้งสองแบบนี้ตํางกัน
เพชรซีกทรงเหลี่ยมทรงลูกโลกมีความเป็นมาราว 500 ปีแล๎ว และยังเป็นแรงบันดาลใจ
ของเพชรเหลี่ยมเกสรในปัจจุบันอีกด๎วย กํอน Marcel Tolkowsky จะค๎นพบกระบวนการที่สมบูรณ์
แบบในการเจียระไนเพชร เพื่อเผยให๎เห็นมุมเหลี่ยมคมที่ดีที่สุดดั่งความงามของดอกกุหลาบตาม
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ชื่อเพชรซีกทรงเหลี่ยมลูกโลกในภาษางงอังกฤษวํา Rose Cut ซึ่งเป็นมาตรฐานสําหรับการ
เจียระไนเพชรในเวลาตํอมา เพชรซีกทรงเหลี่ยมลูกโลกมีชื่อมาจากลักษณะเพชรที่คล๎ายกับดอก
กุหลาบที่กําลังเบํงบาน โดยมีเหลี่ยมเพชรแตํละเหลี่ยมแทนกลีบดอกแตํละกลีบนั่นเอง เพชรซีก
ทรงเหลี่ ย มลู ก โลกมี เ หลี่ ย มมุ ม น๎อ ยกวํ า และมี ฐ านแบน ไมํ เ หมื อ นการเจี ย ระไนแบบโมเดิ ร์ น
ลักษณะการเจียระไนเพชรทรงกุหลาบนี้ทําให๎ตัวเพชรมีรายละเอียดน๎อยลง และมีแสงประกายวิบ
วับน๎อยลง แม๎วําเครื่องประดับอัญมณีในปัจจุบันจะไมํคํอยใช๎เทคนิคการเจียระไนเพชรแบบทรง
เหลี่ยมลูกโลก สํวนใหญํจะใช๎เทคนิคการเจีย ระไนเพชรเหลี่ยมเกสรแทน แตํเพชรซีกทรงเหลี่ยม
ลูกโลกกําลังกลับมาได๎รับความนิยม และได๎รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องประดับอัญมณี
สไตล์วินเทจแหํงยุคสมัย
2.2 ความตํางระหวํางเพชรซีกกับเพชรเหลี่ยมลูกโลก
2.2.1 เพชรซีก (Polki Diamond) เกิดจากเป็นเครื่องมือในการเจียระไนยังไมํทันสมัย
เพชรที่ได๎มาในสมัยสมัยกํอนจึงได๎มาจากการนําเพชรก๎อนใหญํมากระเทาะจนเกิดเป็นเพชรซีกเล็ก
ที่มีเหลี่ยมมุมหน๎าตัดที่ชัดเจนเพียงด๎านเดียวหรือไมํสามารถเจียระไนเป็นเหลี่ยมได๎ มีลักษณะเป็น
เหมือนกระจกตัดเป็นแผํน ๆ ล๎วนเรียกรวมวําเพชรซีกทั้งหมดจึงเรียกวํา เพชรซีก ปัจจุบันก็ยังคงมี
การทําเพชรซีกอยูํ สํวนมากจะเห็นจากก๎อนเพชรที่ มีตําหนิภายในคํอนข๎างมาก และเจียระไรเป็น
เหลี่ยมเกสรไมํคุ๎มราคา หรือเพื่อต๎องการเก็บหน้ําหนักเพชรให๎ได๎น้ําหนักมากๆ ก็จะได๎เพชรซีก หรือ
การเจียระไนให๎ทําให๎เกิดความวาวของเหลี่ยมมุมเพชรนั้นการเจียระไนเกิดขึ้นเพื่อให๎ได๎เพชรสวย
ในเหลี่ยม สํวนที่เจียระไนไมํได๎แล๎ว นั้นหรือสํวนที่ เหลือจากการเจียระไนเพชรลูกเหลํานี้ก็จะถูก
เรียกวําเพชรซีก
2.2.2เพชรเหลี่ยมลูกโลก (Rose Cut Diamond) เป็นชื่อเรียกรูปทรงการเจียระไน
เพชรแบบหนี่งในสมัยกํอนที่ เครื่องมือหรือรูปทรงการเจียระไนยังไมํทันสมัย เพชรเหลี่ยมลูกโลก
จึงถูกเจียระไนให๎เป็นเพชร ที่มีลักษณะแบนตรงสํวนก๎น และเป็นยอดแหลมเหมือนโดมตรงสํวนบน
ซึ่งเป็นการเจียระไนเหลี่ยมเพชรที่มีเหลี่ยมไมํมากและไมํซับซ๎อน เกิดขึ้นมาตั้งแตํในสมัยคริสต
ศักราชที่ 1500 ซึ่งในสมัยนั้นวิวัฒนาการเจียระไนเพชรยังไมํดีเทําสมัยนี้
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ภาพประกอบ 9 ภาพหน๎าตัดทรงการเจียรไนของเพชรสี่เหลี่ยมลูกโลก
ที่มา:http://www.ojgold.co.th

ภาพประกอบ 10 เปรียบเทียบให๎เห็นความตํางระหวํางเพชรซีกและเพชรเหลี่ยมลูกโล
ที่มา:http://www.ojgold.co.th
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2.3 คุณสมบัติของเพชรซีก
2.3.1 คุณสมบัติลักษณะทางกายภาพ รูปทรงที่เกิดจากการผลิต เกิดเป็นหน๎าตัด
แผํนบางคล๎ายเศษแก๎ว สํวนใหญํจะเป็นเพชรซีกดิบจะมีลักษณะเป็นรูปหลากหลาย รูปทรงไมํคงที่
2.3.2 สี เพชรซีก สํวนใหญํเป็นสีใสสีเพชรทั่วไป แตํจริงแล๎ว มีเฉดสีที่แตกตํางกัน
เหมือนเกรดเพชรทั่วไปที่ใช๎กําหนดราคาขายสากล ถ๎าเพชรซีกเม็ดใหญํและสีใสแทบไมํพบตําหนิก็
จะมีราคาแพงมาก สีของเพชรซีกอาจไมํใสเทํากับเพชรอื่นๆเนื่องจากที่มาของเพชรซีกเกิดจากการ
ที่ได๎ก๎อนเพชรดิบที่มีตําหนิภายในมากทําให๎ไมํคุ๎มคํากับการเจียระไนในแบบอืนๆ จึงนํามาทําเป็น
เพชรซีกนั่นเอง
2.3.3 ความแข็งแรง เนื่องจากเพชรซีกเกิดจากการกระเทาะก๎อนเพชรดิบทําให๎เกิด
หน๎าตัด เหลี่ยมเพียงด๎านเดียวและแบน ทําให๎ความแข็งแรงไมํเทําเป็นที่เจียระไนเป็นเหลี่ยมมุมที่
เทํากัน การกระจายน้ําหนักก็จะน๎อยลง ทําให๎เกิดการแตกหักของขอบมุมเเพชรซีกขึ้นได๎งําย
2.3.4 ความสวยงาม ความงามของเพชรซีกการกระจายแสงน๎อยกวําเพชรเจียรไน ไมํ
วิววับเทํา แตํเป็นซีกมีความงามที่เปฺนเอกลักษณ์ด๎านรูปทรงที่ไมํเทํากันในแตํละเม็ด เกิดความงาม
ด๎านสุทรียในการนําไปคิดตํอด๎านการออกแบบเครื่องประดับที่จะนํามาใช๎ในการขึ้นตัวเรือนใน
ลําดับตํอไป
3. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรซีก
3.1 เครื่องประดับเพชรซีก
เครื่องประดับเพชรเพชรซีก สํวนใหญํมักพบเห็นได๎พร๎อมกับเครื่องประดับทองโบราณ
จึงจัดอยูํในหมวดหมูํของเครื่องประดับโบราณ เพราะวําในสมัยโบราณนั้นยังไมํมีเครื่องมือที่ใช๎ทํา
การเจียระไนและการฝัง ที่ทันสมัยเทําในปัจจุบัน จึง ทําให๎เพชรซีกมีลักษณะเป็นซีกเหลี่ยมๆ มี
เหลี่ยมด๎านเดียว ไมํสามารถทําเป็นทรงหลายเหลี่ยมแบบเพชรชนิดอื่นๆได๎ การฝังและการขึ้นตัว
เรือนเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับก็เชื่อโยงกับลักษณะทางกายภาพของเพชรซีกที่กลําวมา
ข๎างต๎น สํงผลให๎โลโหะที่นํามาใช๎ในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับคือทอง เนื่องจากทองมีความนิ่ม
ขึ้นรูปงํายและงํายตํอการฝังเพชรซีกที่ขอบเพชรบอบบางงํายตํอการแตกหัก ด๎วยความนิยมทองใน
สมัยกํอนและการเพิ่มมูลคําให๎แกํเพชรซีกอีกด๎วย
เครื่ อ งประดั บ เพชรซี ก อยูํ ใ นเครื่ อ งประดั บ ไทยที่ ทํ า ด๎ ว ยทองมาตั้ ง แตํ ส มั ย อดี ต
จนถึง ปัจ จบัน จะกลํ าวโดยรวมด๎ วยการพั ฒ นาการของเครื่ องประดับไทย จากอดีต สูํปัจ จุ บั น
เครื่องประดับไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เครื่ องประดับที่พบในประเทศไทย
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ระยะแรกๆ มีรูปแบบมาจากอินเดียโบราณ โดยได๎รับอิทธิพลโดยตรงมาจากอินเดียเมื่อครั้ง ที่มีการ
ติดตํอค๎าขายกัน และได๎รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์และฮินดูที่เข๎ามาในประเทศไทยผําน
ทางอาณาจักรเขมร เครื่องประดับเพชรซีกจึงได๎เข๎ามาสูํประเทศไทยในชํวงเวลานี้ เครื่องประดับ
เพชรซี กในยุคแรกๆที่เ ข๎ามาในประเทศไทยถูกถอดแบบมาจากอิทธิ พ ลเครื่องประดับเพชรซี ก
อินเดียทั้งสิ้น ตํอมารูปแบบเครื่องประดับ รวมถึงเครื่องประดับเพชรซีกด๎วย ได๎ถูกผสมผสานเข๎ากับ
ศิล ปะของคนไทยพื้นเมืองและได๎เกิดเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น เราสามารถแบํง
ประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับไทยออกเป็น 3 สมัยใหญํ ๆ ได๎แกํ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร์
เครื่องประดับสมัยสุโขทัยในระยะแรกนั้นมีลักษณะและรูปแบบคล๎ายกับศิลปะเขมร
ตํอมาได๎ถูกปรับปรุงรูปแบบโดยมีการคิดรูปแบบใหมํทั้งจากที่นักศิลปะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองและ
ได๎รับอิทธิพลจากศิลปกรรมภายนอกที่เข๎ามาใหมํ เชํน อิทธิพลจากศิลปะลังกา ซึ่งเข๎ามาพร๎อมกับ
การรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ รูปแบบเครื่องประดับในสมัยสุโขทัยก็ได๎ถูกดัดแปลงให๎มี
ลักษณะเป็นแบบของตนเอง (และเป็นแบบอยํางของเครื่องประดับสมัยอยุธยาในเวลาตํอมา) และ
ในยุคนั้น ศาสนาพราหมณ์ได๎เข๎ามามีอิทธิพลเป็นอยํางมาก จึงทําให๎รูปแบบของเครื่องประดับใน
สมัยสุโขทัยสํวนหนึ่งมี การพัฒ นามาจากเครื่องประดับตกแตํง เทวรูปของศาสนาพราหมณ์ ซึ่ ง
เครื่องประดับที่มาจากเทวรูป ได๎แกํ มงกุฎ เทริด รัดเกล๎า กรองคอ สังวาลย์ พาหุรัด กุณฑล เป็น
ต๎น
ตํอมาสมัยอยุธยาได๎มีการรับเอารูปแบบของเครื่องประดับมาจากสมัยสุโขทัย แตํใน
ยุคนี้ได๎มีการติดตํอค๎าขายกับชาวตํางชาติทั้งชาวตะวันตกและชาวเปอร์เซียมากขึ้น จึงได๎มีการ
นําเอาวัสดุและวิธีการทําเครื่องประดับของตํางชาติเข๎ามาผสมผสานและดัดแปลง ทําให๎รูปแบบ
ของเครื่องประดับดูแปลกใหมํและแตกตํางจากในยุคสุโขทัย ยุคนี้ถือได๎วําเป็นยุํงเฟื่องฟูของเครื่อง
ทองไทย เนื่องด๎วยกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าของพํอค๎าที่เดินทาง
มาจากดินแดนตําง ๆ ทั้งจากซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ประกอบกับมี อํานาจทางการเมือง
เหนือเมืองอื่นๆ โดยรอบ จึงทําให๎กรุงศรีอยุธาเป็นราชธานีที่มีความรุํงเรืองในด๎านเศรษฐกิจเป็น
อยํางมาก และบริบูรณ์ไปด๎วยทองคํา จึงเกิดความนิยมในการใช๎ ทองคําเพื่องานประณีตศิลป์ใน
หลายๆประเภท สํ วนเครื่องประดับเพชรซีกก็ยังคงนิยมใช๎ทองคํา แตํรุปแบบวิจิตรมากขึ้นตาม
ความนิยมทางประณีตศิลป์ของยุครุํงเรือง
ในสมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎นตั้ง แตํรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 การใช๎
เครื่องประดับในสมัยนี้ ยังคงสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาในทุกๆ ด๎าน จนถึงรัชกาลที่ 4 วัฒนธรรม
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การใช๎เครื่องประดับจึงเริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการติดตํอสัมพันธไมตรีกับประเทศทางตะวันตกมาก
ขึ้น ในสมัยนี้มีการใช๎เครื่องประดับที่เรียกวํา เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร๎าง
ขึ้น เพื่อพระราชทานแกํพระบรมวงศานุวงศ์ ข๎าราชการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นบําเหน็จ
ความชอบ ในราชการ หรือสํวนพระองค์ รวมทั้งพระราชทานให๎แกํประมุขของรัฐตํางประเทศ ที่มี
สัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีต๎น กําเนิดในทวีปยุโรป โดยสมเด็จพระ
สันตะปาปา ประมุขแหํงคริสตจักร ที่นครรัฐวาติกัน ได๎ทรงสถาปนาขึ้น เพื่อประทานเป็นบําเหน็จ
ความชอบแกํผู๎ที่เข๎ารํวมในสงครามครูเสด (The Crusades) การประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของสมเด็จพระสันตะปาปา ได๎เป็นต๎นแบบให๎ประเทศอื่นๆ นําไปปฏิบัติกันอยํางแพรํหลาย
ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทํานได๎ทรงเสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปหลายครั้ง ได๎
ทอดพระเนตรศิลปวัฒนธรรมของชาวยุโรป รวมทั้งการใช๎เครื่องประดับตํางๆ ทําให๎ศิลปะการใช๎
เครื่องประดับของชาวตะวันตก เริ่มแพรํหลายเข๎ามาในประเทศไทยมากขึ้น และในยุ คนั้น ได๎เกิด
ชํางทองขึ้นมากมาย ทั้ง ชํ างไทยและชํ างจี น โดยนิยมทําเป็นทองรูปพรรณ นอกจากนี้ ยัง เกิด
ชํางทองขึ้นตามหัวเมืองตําง ๆ ด๎วย และชํางทองที่มีชื่อเสียงก็คือชํางทองจากเมืองนครศรีธรรมราช
และชํางทองเมืองเพชรบุรี ในกรุงเทพก็เกิดแหลํงที่มีชื่อเสียงที่เป็นสัญลักษณ์ของการตีทองคําเปลว
คือ ถนนตีทอง ข๎างวัดสุทัศนเทพวราราม สํวนเครื่องประดับเพชรซีกนั้นได๎รับอิทธิพลด๎านรูปแบบ
เครื่องประดับจากตะวันตกเข๎ามา ทําให๎เกิดเครื่องประดับเพชรซีกในรูปแบบที่เปลี่ยนไปด๎านการ
ผลิตมีการฝังในแบบตํางๆมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงการสวมใสํมากมาย ได๎นํามาทําเป็นเข็มกลัด
ติดอก เครื่องประดับศีรษะ (สุภาวี ศิรินคราภรณ์, 2552)
ปัจจุบันเครื่องประดับเพชรซีกยังคงนิยมกันอยํางแพรํหลายในรูปแบบเครื่องประดับ
เพชรซีกโบราณ และในรูปแบบสมัยนิยมในปัจจุบันซึ่งยังคงมีลักษณะคล๎ายกับยุคกํอนๆที่ใช๎ทอง
และเงินในการผลิตตัวเรือน การฝังที่เพิ่มการลงสีที่ขอบเพชรซีก เพิ่มความสวยงาม
3.2 กระบวนการผลิตเครื่องประดับเพขรซีก
ในปัจจุบันการผลิตเครื่องประดับอัญมณีมีเทคโนโลยีและเทคนิคใหมํๆ ออกมาอยําง
ตํอ เนื่ อ ง แตํ อุต สาหกรรมนี้ ก็ ยัง คงมี ความจํ า เป็ นต๎ อ งใช๎ แรงงานในการผลิ ตเป็ นจํ านวนมาก
เนื่ องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต๎อง ใช๎ ศิลปะในการออกแบบ ในการให๎สีสัน และต๎องการความ
ประณีตในการคัดเลือก คัดขนาดความใกล๎เคียงกัน ของสีนอกจากนี้ในการผลิตเครื่องประดับอัญ
มณีเป็นงานที่ต๎องใช๎ศิลปะในการนําเอาอัญมณีประเภทตํางๆ มา การจัดทําเนื้อหาองค์ความรู๎
SMEs ภายใต๎งานพัฒนาศูนย์ข๎อมลู SMEs Knowledge Center ปี 2558 ประกอบกับตัวเรือนที่
เป็นโลหะมีคํา ได๎แกํ ทองคํา เงิน และทองคําขาวได๎อยํางเหมาะสม เราสามารถแยก วิธีการผลิต
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เครื่องประดับอัญมณีได๎ 2 แบบ คือ 1. การผลิตตัวเรือนด๎วยมือ เป็นวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิตเครื่องประดับที่มีราคาสูง เน๎นความละเอียดของงานที่มีการออกแบบตัวเรือนเป็นพิ เศษ และมี
การผลิตปริมาณน๎อย 2. การผลิตด๎วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร เหมาะสําหรับการผลิตในปริมาณ
มาก โดยมี รู ป แบบ ของสิ น ค๎ า ไมํ ซั บ ซ๎ อ นมากนั ก สํ ว นใหญํ เ ป็ น การผลิ ต ในลั ก ษณะของ
อุตสาหกรรม การผลิตในลักษณะนี้มีต๎นทุน การผลิตที่ต่ํา สินค๎าที่ผลิตไมํเน๎นรูปแบบที่พิเศษ (กมล
ลักษณ์ โตสกุล, 2528)
3.2.1 การฝังอัญมณี
- ฝังหนามรํวม Cluster Illusion setting เป็นการฝังเพชรพลอยทั้ง กลุํ มซึ่งยึด
เกาะด๎วยหนามเตย และท าให๎เพชรพลอยทั้งกลุํมดูเหมือนเป็นเม็ดเดียว
- ฝังรีด Channel setting เป็นการฝังเพชรพลอยลึกลงไปในตัวเรือน เป็นการปฺองกัน
ขอบเพชรรือพลอยนั้น โดยตัเพชรหรือพลอยฝังอยูํระหวํางขอบโลหะ 2 ด๎าน การฝังจะ ใช๎การเลื่อน
พลอยเข๎าไป
- ฝังหนีบ Tension setting เป็นการฝังเพชรพลอยโดยใช๎ โลหะตัวเรือนบีบตัวเพชร
หรือพลอยนั้น
- ฝังจิกหางปลา Fishtail setting เป็นการ ฝังเพชรพลอยโดยใช๎หนามเตยที่ทํา ใน
รูปแบบของหางปลา
- ฝังหุ๎มรีด Bezel setting เป็นการทําขอบโลหะให๎เทํากับขนาดของเพชรหรือพลอย
แล๎วนํามาประสาน ( Solder ) เข๎ากับตัวเรือน โดยขอบโลหะอาจปิดด๎ านลํางหรือเปิดก็ได๎วิธีนี้อาจ
เรียกวํา Collet setting หรือ Pronged Collet setting ก็ได๎ การฝังประเภทนี้ใช๎ในการฝังของเพชร
ซีกตั้งแตํอดีตคือสมัยสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากเป็นการฝังที่งํายตํอการฝังหุ๎มเพชรซีกที่มีรูปทรง
ไมํได๎รูปและด๎วยการกดขอบด๎วยเนื้อทอง99.99%ที่นิ่มจึงเหมาะแกํการขึ้นรูปเครื่องประดับเพชรซีก
ในสมัยนั้น
- ฝังหุ๎มหัวท๎าย Half Bezel setting เป็นการฝังเพชรพลอยคล๎าย Bezel setting แตํ
หุ๎มเพชรพลอยเฉพาะหัวท๎าย
- ฝังจิก หนาม Bead setting เป็นการฝังเพชรพลอยโดยจิกหนามเตยขึ้นเป็นเม็ดกลม
(Bead) สูงจากโลหะตัวเรือน เพื่อยึดเกาะขอบเพชรหรือพลอย
- ฝังจิกไขํปลา Pav’e setting เป็นลักษณะการฝังเพชรพลอยเชํนเดียวกับ Bead
setting แตํเพชรหรือพลอยในกรณีนี้ จะวางเรียงกันแบบขอบชนขอบ โดยที่อาจจะมีขนาดเทํ ากัน
หรือใหญํเล็กเรียงตามรูปแบบ ของตัวเรือนที่กําหนดไว๎
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- ฝังหนามเตย Prong setting การฝังโดยใช๎หนามเตย เป็นการฝังเพชรพลอยที่ใช๎ กัน
เป็นสํวนใหญํ หัวตัวฝังมักผลิตด๎วยวิธีการ Die strike ซึ่งในเครื่องประดับเพชรีกก็มักใช๎การฝัง
ประเภทนี้ในยุคที่ได๎รับอิทธิพลจากยุโรปเข๎ามาในประเทศไทย เนื่องจากเพชรพลอยที่ใช๎ มีขนาด
มาตรฐานที่ใช๎กันทั่วไป หนามเตยและกระเปาะ ( prong and basket ) มักทําด๎วยลวดโลหะที่ดัด
ให๎เข๎ากับขนาดของเพชรและพลอย สําหรับ หนามเตยอาจท าด๎วยรูปรํางตํางๆ กันไป
- ฝังจม หรือ ฝังเหยียบ Gypsy setting มักใช๎กับแหวนที่พลอยเป็นรูป Domed หรือ
พลอยที่เจียระไนแบบหลังเบี้ย ตัวเรือนมีขอบ โลหะล๎อมรอบพลอย
- ฝังหุ๎ม ( หนา ) Roman setting เป็นการฝังพลอยที่คล๎ายกับ Gypsy setting แตํจะ
มีโลหะ
ทํ า เป็ น ขอบล๎ อ มรอบพลอย เป็ น การฝั ง พลอยของแหวน โรมั น ที่ ใ ช๎ เ ป็ น แหวน
ประทับตรา ( Seal ring ) ซึ่งเมื่อประทับตราแหวนลงบนเทียนหรือ 38 ขี้ผึ้ง ( Wax ) แล๎วดูเหมือน
ตราพิมพ์นั้นอยูใํ นกรอบ
- ฝังแอนธิค Liiusion setting เป็นการทําตัวเรือนแตํฝังเพชรพลอยที่มีขนาดเล็กๆ ให๎
ดูเสมือนมีขนาดใหญํ โดยการตกแตํ งตัวเรือนโลหะบริเวณรอบๆ ให๎สะท๎อนแสงแวววาวเพื่อชํวย
พรางและขยายขนาดของ เพชร
- ฝังจิกตัวเรือน Basket setting เป็นการฝังเพชรพลอยโดยตัวเรือนอาจได๎ จากการ
หลํอเหวี่ยง (Casting ) หรือการสานประดิษฐ์จากลวดโลหะ โดยอาจประดิษฐ์ เป็นหลายรูปแบบ
บนตัวเรือนและใช๎หนามเตยชํวยยึดเกาะ
- ฝังไร๎หนาม Invisible setting เป็นการฝังเพชรพลอยแบบไร๎หนามเตย โดยเจียระไน
พลอยด๎าน pavilion ให๎เป็นรํองเพื่อสอดใสํในรางของตัวเรือน
- ฝังสอด half wall setting เป็น การฝังเพชรพลอยคล๎าย Channel setting โดยจะ
กรีดรํองเข๎าไปด๎านในตัวเรือน (วรรณ รัตน์ ตั้งเจริญ, 2552)
3.3 การหล่อเครื่องประดับพร้อมกับการติดเพชรบนต้นเทียน
การหลํอเครื่องประดับ Jewelry Casting Factory ในการหลํอเครื่องประดับนั้น เป็น
ขั้น ในกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ที่ ต๎ อ งใช๎ ทั ก ษะและความชํ า นาญ เนื่ อ งจากต๎ อ งเข๎ า ใจ
หลักการทํางานของอุปกรณ์ตํางๆ ไมํวําจะเป็นเตาอบ เครื่องชั่ง และยังต๎องมีการคํานวณวําจะใช๎
สํวนผสมของปูน น้ํา หรือโลหะในการหลํอเครื่องประดับเทําไร จึงจะเต็มเบ๎าหลอม ในการติดต๎น
เทียนเป็นขั้นตอนที่เตรียมจะหลํอเครื่องประดับชิ้นงาน และการติดต๎นเทียนนั้นต๎องใช๎ฝีมอและ
ความชํานาญจึงจําสามารภติดต๎นเทียนได๎สวยงาม
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3.3.1 ขั้นตอนการติดเพชรบนต๎นเทียน
- นําฐานยางมาชั่งนําหนักบนเครื่องชั่งเพื่อใช๎ในการคํานวณสํวนผสม
-.นําหัวแร๎ง (อุปกรณ์ที่ใช๎ในกระบวนการผลิต) มาจี้ที่รูตรงกลางของฐานยาง และ
นําต๎นเทียนที่เตรียมไว๎แล๎ว ปลายด๎านหนึ่งวางลงในรูของฐานยาง จากนั้นให๎หัวแร๎งจี้จนต๎นเทียน
ติดกับฐานยางไมํล๎ม
- นําชิ้นงานเทียนที่ติดเพชรทําการตกแตํงไว๎เรียบร๎อยแล๎ว มาตํอก๎าน (จะมีการ
ทําแมํ พิมพ์ย างสําหรับก๎านของชิ้นงานเตรียมเอาไว๎ด๎วย) โดยใช๎หัวแร๎ง จี้บนก๎านเทียน แล๎วนํา
ชิ้นงานมาตํอให๎เรียบร๎อย หากมีรํองรอยของชิ้นงานที่ไมํสวยงาม ก็จัดการแตํงชิ้นงาน กํอนที่จะ
นําไปติดต๎นเทียน
- นําชิ้ นงานที่ตํอก๎านแล๎วทุกชิ้ นมาติดต๎นเทียน โดยติดให๎สูงหํางจากฐานยาง
ประมาณ ครึ่ง นิ้ว (ใช๎ ไ ม๎ บ รรทัด วัด )โดยการติด ต๎น เที ยนจะติ ดได๎ 3 แบบ คือ 1.แบบเรี ยงฝั ก
ข๎าวโพด 2.แบบเกลียว 3.แบบสับหวํางกัน (ทุกแบบชิ้นงานควรทํามุม 45 องศา)
- ติด ชิ้ น งานบนต๎นเทีย นโดยรอบ โดยจั ด ชํ อ งวํา งระหวํ างชิ้ นงานประมาณ 1
มิลลิเมตร หรือมากน๎อยกวํานี้ขึ้นอยูํกับชํวงจังหวะของชิ้นงานที่แตกตํางกันตํอหนึ่งต๎นเทียน
- ติดชิ้นงานบนต๎นเทียนจนเสร็จสิ้น จากนั้นนําไปวางไว๎
3.3.2 เตรียมปูนที่ใช๎ในการหลํอเครื่องประดับในการหลํอเครื่องประดับนั้น เป็นงาน
หลํอเครื่องประดับปะเภทที่มีความละเอียดสูง ปูนที่ใช๎ในการหลํอเครื่องประดับจึงมีความสําคัญ
กับการหลํอเครื่องประดับเป็นอยํางยิ่ง ซึ่งปูนควรที่จะทนทานตํออุณหภูมิของโลหะในการหลํอ
เครื่องประดับ เนื้อของปูนจะต๎องมีความละเอียดซึ่งปูนที่ใช๎สําหรับการหลํอเครื่องประดับ คือ
-ปูนยิปซัมบอนด์ (Gypsum Bonded Investment)ซึ่งปูนชนิดนี้เหมาะสําหรับ
การหลํองานโลหะ เงิน ทอง หรือ ทองเหลือง โดยงานสํวนใหญํของการหลํอเครื่องประดับจะนิยม
ใช๎ปูนชนิดนี้ เนื่องจากมีราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการหลํอเครื่องประดับ ที่มี อุณหภูมิ
หลอมเหลวไมํเกิน 1200 องศาเซลเซียส สํวนผสมของปูนยิปซัมบอนด์จะแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ
วัสดุที่ทนไฟ ซึ่งจะประกอบด๎วย ซิลิกา เป็นต๎น และกลุํมที่มีคุณสมบัติเป็นตัวยึด คือ ผงยิปซัม และ
มีสํวนผสมอื่นๆซึ่งจะขึ้นอยูํกับแตํละสูตรของการผลิต
-ปูนฟอสเฟตบอนด์ (Phosphate Bonded Investment)
เหมาะสําหรับงานหลํอโลหะที่ต๎องใช๎อุณหภูมิที่สูง เชํน แพลตินัม ซึ่งปูนชนิดนี้
ทนทานตํอการหลํอโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกวํา 1200 องศาเซลเซียส สํวนผสมของปูน
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ฟอสเฟตจะแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ วัสดุที่ทนไฟ ซึ่งจะประกอบด๎วย ซิลิกา และกลุํมที่เป็นธาตุยึด
คือเกลือฟอสเฟต
-ปูนอะลูมินา-แมกนีเซียม (Alumina-Magnesium Investment )เหมาะสําหรับ
โลหะไทเทเนียม ซึ่ง จะไวตํอการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ซึ่งปูนชนิดนี้จะปฺนปูนที่คํอนข๎างเสถียร
เหมาะกับโลหะไทเทเนียมมากกวําปูนชนิดอื่นๆ
ในการหลํอเครื่องประดับพร๎อมกับการติดเพชรบนต๎นเทีย น ใช๎ปูนยิปซัมบอนด์
แตํเป็นสูตรที่ดีขึ้นเรียกวําปูนแว็กซ์ สูตร 40:100 ทําให๎งานละเอียดขึ้น สํวนใหญํจะใช๎หลํอแมํพิมพ์
เพราะราคาสูงกวําปูนชนิดอื่นๆ
3.3.3 ขั้นตอนตํอไปจะเป็นการหลํอเครื่องประดับเบ๎าปูน ซึ่งจะนําปูนมาผสมกับน้ํา
แล๎วเทลงในเบ๎าปูน ตามสํวนผสมที่ได๎คํานวณไว๎แล๎ว ปูนแว็กซ์ สูตร 40:100 ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้
- เทปูนตามสัดสํวนที่ต๎องการ (จากการคํานวน) เทลงในเครื่องผสมปูน จากนั้นเท
น้ําลงไปผสมกับปูน เมื่อปูนกับนําเข๎าที่แล๎ว เทลงในกระบอกต๎นเทียน (ใช๎พลาสติกหุ๎มกระบอกต๎น
เทียนไว๎เรียบร๎อยแล๎ว)
- จากนั้นนํากระบอกต๎นเทียนที่เทปูนไว๎ เข๎าเครื่องดูดอากาศ 2 นาทีเพื่อให๎ปูนที่
อยูํในกระบอกไมํมีอากาศแทรกอยูํ (ปูนที่ดีจะต๎องแข็งตัวภายใน 2 นาทีหลังจากผมและเทเสร็จ
แล๎ว)
- ตั้งกระบอกต๎นเทียนไว๎ข๎างนอก ทิ้งไว๎ให๎เย็น เพื่อรอเข๎าเตาอบการอบเบ๎าปูน
เพื่อต๎องการให๎ต๎นเทียนที่ติดไว๎ละลายออกจากเบ๎าปูน ทําให๎ภายในเบ๎าปูนเกิด
เป็นโพรงเพื่อที่น้ําโลหะจะเข๎าไปได๎ และเพื่อเป็นการเตรียมอุณหภูมิของกระบอกหลํอเครื่องประดับ
ให๎มีความเหมาะกับอุณหภูมิในการหลํอโลหะ ทั้งนี้เพื่อไมํให๎เกิดความแตกตํางระหวํางอุณหภูมิ
ในขณะทําการหลํอโลหะ
กระบวนการอบเบ๎าปูนมา 2 ขั้นตอน ดังนี้
- การนึ่งเทียน เป็นการอุํนให๎ความร๎อนกับกระบอกปูน ใช๎ระยะเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง เพื่อให๎เทียนหรือขี้ผึ้งที่อยูํภายในละลายออกมา กํอนนําไปเข๎าเตาอบเพื่อทําการเผา
-การอบเบ๎าปูนหลํอเครื่องประดับ เป็นการเอาเทียนที่เหลืออยูํ หรือตกค๎างใน
โพรงแบบให๎ระเหยออกมาจนกลายเปฺนควัน และทําให๎ปูนสุก เพื่อให๎ปูนแข็งแรงขึ้น ไมํแตกหักงําย
นั่นเอง
3.3.4 ขั้นตอนการวางเบ๎าปูนในเตาอบ
- วางเบ๎าปูนคว่ําลง ให๎อยูํรูเทอยูํด๎านลําง เพื่อให๎นําเทียนไหลออกได๎
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-ในกรณีที่วางเบ๎าปูน เบ๎าที่ 2 ในเตาอบ จะวางแบบสับหวํางกัน เพื่อให๎น้ําเทีย น
ไหลออกได๎งํายและให๎ออกซิเจนเข๎าไปชํวยในการเผาไหม๎ได๎อยํางสมบูรณ์อีกด๎วย
- ตั้งอุณหภูมิในการอบเบ๎าปูน (ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน และขนาดเตา
อบ)
การหลํอเครื่องประดับชิ้นงาน
หลังจากเตรียมเบ๎าปูนเรียบร๎อยแล๎ว จึงทําการหลํอเครื่องประดับชิ้นงาน โดยการ
ทําให๎โลหะ(เงิน ทองคํา ทองคําขาว) ละลายเข๎าไปแทนที่ชองวํางที่อยูํภายในเบ๎าปูน ซึ่งวิธีการนี้
นิยมกันอยํางแพรํหลายเนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ทําให๎ชิ้นงาน ออกมามีคุณภาพดีนั่นเอง ซึ่งการ
หลํอโลหะจะมี 2 แบบ
-หลํอหลํอเครื่องประดับโลหะแบบเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง
-หลํอหลํอเครื่องประดับโละแบบสุญญากาศ
3.3.5 ขั้นตอนการหลํอโลหะ
- นําโลหะที่จะใช๎ในการหลํอเครื่องประดับ ใสํลงไปในเครื่องเหวี่ยง
-ใช๎ความร๎อนในหลอมโลหะจนละลาย (ทั้งนี้จะตั้งอุณหภูมิในการหลอมละลาย
ของโลหะที่แตกตํางกันขึ้นอยูํกับชนิดของโลหะ) และใช๎บอแรกซ์ในการชํวยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกมา
กับโลหะให๎ออกมาอยูํบริเวณเบ๎าหลอม เมื่อเห็นวําโลหะหลอมละลายจนเป็นน้ําแล๎ว
-นําเบ๎าปูนออกจากเตาอบ แล๎วนําไปวางลงในเครื่องเหวี่ยงทันที
-.ปิดฝาเครื่องเหวี่ยง จากนั้นกดปุูมเพื่อให๎เครื่องทํางาน ภายในเครื่องน้ําโลหะจะ
ถูกเทใสํเบ๎าปูนเรียบร๎อย
-จากนั้นนําเบ๎าปูนออกจากเครื่องเหวี่ยง ทิ้งไว๎ประมานครึ่งชั่วโมง
3.3.6 การล๎างเบ๎าปูน
เมื่อหลํอเครื่องประดับโลหะเรียบร๎อยแล๎ว ต๎องทําการล๎างเบ๎าปูน เพื่อที่จะนํา
ชิ้ นงานออกมา โดยการนํ าเบ๎าปู นไปล๎างปูนออกด๎ วยการฉี ดน้ําให๎ ปูนแตกออกจนหมด จะได๎
ชิ้นงานโลหะออกมา(จะมีลักษณะเดียวกับต๎นเทียนแมํแบบ) ชิ้นงานโลหะนั้นต๎องนําไปล๎างอีกครั้ง
ด๎วยกรดกํามะถันผสมกับดินประสิว เพื่อกัดผิวของโลหะให๎มีความสะอาดมากขึ้น เมื่อแชํกรด
เรียบร๎อยแล๎ ว จึ ง นําไปล๎ างด๎วยนําสะอาดแล๎ วจึ ง นําไปต๎ม สารส๎ม เพื่อให๎คราบสิ่ง สกปรกหลุ ด
ออกไป
3.3.7 ตรวจสอบชิ้นงาน
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เมื่อนําชิ้นงานดูแล๎ว ต๎องตรวจสอบดูวํา มีจุดบกพรํองในชิ้นงานหรือไมํ หากวํา
พบเพียงเล็กน๎อย หรือไมํพบเลย ก็เข๎าสูํการขั้นในการตัดแตํงชิ้นงานตํอไป
4. การออกแบบเครื่องประดับ
4.1 ความหมายและความสําคัญของเครื่องประดับ
ทรัพย์สินมีคําของแผํนดินประเภทหนึ่งที่เคยเก็บรักษาไว๎ ภายในกรมพระคลังมหา
สมบัติ ซึ่งปัจจุ บันจัดแสดงภายในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
กษาปณ์ ที่ ไ ด๎ รั บ ความสนใจไมํ น๎ อ ยจากนั ก ทํ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวตํ า งประเทศ นั่ น
คือ “ธำมรงค์”หรือ “แหวน”
แหวนเป็นเครื่องประดับรํางกายของมนุษย์ชนิดหนึ่ง ใช๎ประดับรํางกายสําหรับสวม
นิ้วมือหรือนิ้วเท๎า เพื่อความสวยงามและยังเป็นเครื่องหมายแสดงฐานะของตนเองในสังคม จาก
หลักฐานทางโบราณคดีมนุษย์รู๎จักประดิษฐ์เครื่องประดับชนิดนี้ขึ้นมาใช๎ประดับตกแตํงรํางกายมา
ตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ ลักษณะรูปแบบและลวดลายตลอดจนเทคนิ คการผลิตมีการการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนเรื่อยมาตามความนิยมแตํละสมัย ใช๎เป็นเครื่องประดับของมนุษย์ตลอดมา ใน
กลุํมชนชั้นสูงหรือพระมหากษัตริย์แหวนเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งในกลุํมเครื่องถนิมพิมพาภรณ์
๑ อันเป็นเครื่องทรงหรือเครื่องประดับพระองค์ที่นิ้วพระหัตถ์จึงมีชื่ อ เรียกตาม คําราชาศัพ ท์
วํา “ธํามรงค์”
“ธํามรงค์ ”ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542ได๎ให๎
ความหมายของคําวํา ธํ ามรงค์ ( ทํา – มะ – รง ) เป็นคําราชาศัพ ท์ หมายถึง แหวน เป็น
เครื่องประดับที่นิยมใสํไว๎รอบนิ้ว ทําจากโลหะธาตุที่มีคําเชํน ทองคํา เงิน นาก หัวแหวนนิยมทํา
จากอัญมณีหรือรัตนชาติสวยงาม เชํน เพชร พลอย พระธํามรงค์เป็นชื่อเรียกแหวนที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระมหากษัตริย์โดยตรง สํ าหรับทรงสวมใสํเป็นเครื่องประดับในโอกาสพิเศษหรือพระราชพิธี
สําคัญจึงเรียกวํา “พระธํามรงค์”
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ภาพประกอบ 11 ภาพแหวนเพชรซีกโบราณสมัยสุโขทัย ตัวเรือนขึ้นด๎วยทอง 99.99%
ในที่นี่ขอใช๎คําวํา “ธํามรงค์”ในการกลําวถึงแหวนที่จัดแสดงในศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
เนื่องจากไมํใชํแหวนทั่วไปหากแตํเป็นเครื่องประดับที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลกํอน
สมั ยต๎ นรั ต นโกสิ นทร์ โดยรับ สั่ ง ให๎จั ดทํ า ขึ้น สํา หรั บ พระราชทานสํา หรั บ เป็ นเครื่ อ งประดับ แกํ
เจ๎านายหรือเชื้อพระวงศ์ในอดีต ตลอดจนข๎าราชบริพารใกล๎ชิดในโอกาสสําคัญตํางๆ ธํามรงค์บาง
ประเภทใช๎เป็นเครื่องสิริมงคลสําหรับสวมใสํหรือใช๎ประกอบพระราชพิธีมงคลสําคัญในราชสํานัก
ชํางถนิมพิมพาภรณ์นิยมประกอบธํามรงค์จากวัตถุธาตุที่มีคุณคําในตัวมันเอง เชํน เพชร พลอย
ทองคํา ฯลฯ โดยใช๎ความรู๎ ความสามารถและความชํานาญในงานชํางหลายๆสาขามาประกอบ
กันเป็นอยํางดี วัสดุหลักที่ชํางนิยมนํามาใช๎ทําตัวเรือนธํามรงค์มักนิยมใช๎ทองคํา เนื่องจากทองคํา
ได๎รับความนิยมวํามีคําสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรัตนชาติหรืออัญมณีสีตําง ๆซึ่งเป็นวัสดุสําคัญที่นิยม
ใช๎กันมานานแล๎ว และนํามาประกอบกันเป็นธํามรงค์หรือแหวนโดยชํางได๎เลือกใช๎รัตนชาติหรืออัญ
มณี สีตําง ๆ แตํสําหรับเพชรนั้นเพิ่งจะมาเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์
การประกอบแหวนในลักษณะรูปทรงและลวดลายมีรูปแบบและความสวยงามตามความ
นิยมในแตํละยุคสมัย ตั้งแตํสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีรูปแบบและลวดลายที่
หลากหลาย รูปแบบลวดลายใหมํๆนําจะเกิดจากการติดตํอสัมพันธ์กับตํางชาติ จึงมีการพัฒนา
รูปแบบและลวดลายให๎เป็นสากลยิ่งขึ้น โดยชํางได๎เอาศิลปะวิทยาการ และเทคนิค วิธีการผลิต
นําเข๎ามาปรับใช๎อยํางมากมาย ในแตํละสมัยอาจมีเทคนิคการผลิตและรูปแบบลวดลายที่แตกตําง
กันบ๎ างตามความถนั ด โดยภาพรวมการใช๎ ประโยชน์ จ ากแหวนหรือธํ ามรงค์ ในแตํล ะสมั ยไมํ
แตกตํางกันนัก ดัง นั้นหากพิจ ารณาถึง ประโยชน์ของธํ ามรงค์ที่จั ดแสดงอยูํในศาลาเครื่องราช
อิสริยยศฯเหลํานี้จึงนําจะเป็นของพระราชทานใช๎เป็นเครื่องประดับและหรือประกอบเกียรติยศ
ตลอดจนบางชิ้นเป็นเครื่องสิริมงคล และใช๎ สืบเนื่องกันอยําที่เห็นในปัจจุบัน เชํน ใช๎พระธํามรงค์
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นพรัตน์ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กํอนที่จะกลําวถึงธํามรงค์ที่เป็นทรัพย์สินมีคําของ
แผํนดินสมัยรัตนโกสินทร์ที่จัดแสดงที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ จะขอกลําวถึงพระธํามรงค์สําคัญ
สองชิ้น เนื่องจากเป็นพระธํามรงค์ที่เกี่ยวข๎องกับพระมหากษัตริย์โดยตรง สําหรับทรงใช๎ในพระราช
พิธีมงคลบรมราชาภิเษก ปัจจุบันเก็บรักษาไว๎ ที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในเขตพระราชฐานชั้นใน
ภายในพระบรมมหาราชวัง อันได๎แกํ
พระธํามรงค์วิเชียรจินดา เป็นเครื่องประดับพระองค์ของพระมหากษัตริย์ถือเป็นเครื่อง
ทรงหรือเครื่องแตํงพระองค์อยํางหนึ่ง ในบรรดาเครื่องราชูปโภคที่กําหนดไว๎ในกฎมณเฑียรบาล
ตั้งแตํสมัยอยุธยา มักทรงใช๎ในพระราชพิธีสําคัญ เชํน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลักษณะทําด๎วย
ทองคําวงขอบในลงยาประดับเพชร รอบวง มีดอกไม๎ประดับเพชรติดที่ก๎านข๎างละ 1 ดอก มีมงคล
เพชร 2 ชั้น กลางยอดฝังเพชรวิเชียรจินดา ขนาด1.6 x 2.0 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 12 ภาพแหวนวิเชียรจินดา
พระธํามรงค์รัตน์วราวุธสําหรับทรงในงานพระราชพิธี บรมราชภิเษกหรือพระราชพิธีอื่นๆ
เชํนกัน ทําด๎วยทองคําเนื้อแปด ด๎านหนึ่งทําเป็นรูปตรีศูล และตราฝังเพชร อีกด๎านหนึ่งทําเป็นรูป
สังข์ กับจักรฝังเพชร วงฝังเพชร ยอดเป็นนพรัตน์ แตํใช๎โอปอแทนมุกดา กลางเป็นเพชร๔ กลางเป็น
เพชรขนาด 2.5 x 2.8 เซนติเมตร หนัก 60 กะรัต 5 นอกจากนี้ยังมีพระธํามรงค์แบบตําง ๆ เชํน
แบบฝั งเพชรติดกันไมํ มีก๎าน แบบยอดนพศูล หรือหัวมณฑปแบบยอดฝัง เพชรมี บําสองข๎างฝัง
พลอย 6 เม็ด
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ภาพประกอบ 13 ภาพแหวนรัตน์วราวุธ
4.2 หลักการออกแบบเครื่องประดับ
การออกแบบเครื่องประดับ
รุธ นิโวลา (Ruth Nivola) ได๎กลําวถึง การออกแบบเครื่องประดับไว๎วํา “การ
ออกแบบเครื่องประดับ เป็นการทําสิ่งที่สวยงามด๎วยตนเอง แม๎จะทําจากวัสดุที่ไมํมีราคา ยังดีกวํา
เพชรที่ออกแบบอยํางมีรสนิยมต่ํา”
กํอนอื่นนักออกแบบจะต๎องคํานึงถึงความสัมพันธ์โดยสํวนรํวม เมื่อมองสํวนรวม
ทั้งหมด งานจะมีลักษณะเป็นเอกภาพ แม๎จะใช๎วัสดุตํางชนิดกันก็ตาม ไมํรู๎สึกแบํงแยก หรือกระจัด
กระจาย มีความกลมกลืนกันระหวํางความงามและประโยชน์ใช๎สอย กํอนอื่นเมื่อพบสิ่งใดที่มีความ
ประทับใจ ให๎ถามตัวเองกํอนวํา ทําไมจึงชอบ อะไรคือจุดดลใจ ประทับใจ ให๎เกิดความชอบใจใน
สิ่งที่มองเห็นนั้น เป็นรูปทรง พื้นผิว หรือเส๎นรอบนอก หรือความเรียบงํายในรูปทรง ความหรูหรา
สีสัน หรือความมีคําของวัสดุที่ทํา ให๎เวลาสําหรับตัวเองที่จะศึกษาสิ่งที่ชอบนั้น และเริ่มหัดที่จะขีด
เขียนสเกตภาพเกี่ยวกับเครื่องประดับ โดยยึดแนวทางที่เคยเห็น และชอบกํอน และคํอยๆ ดัดแปลง
แก๎ไข ไปเรื่อยๆ โดยใช๎หลักเกณฑ์ความงามทางด๎านการออกแบบเป็นแนวทางประสบการณ์จาก
การได๎ดูมาก ค๎นคว๎ามาก จะชํวยให๎ เข๎าใจงํายขึ้น อยําฝืนความรู๎สึก เมื่อรู๎ตัววําเบื่อหนํายงานที่ทํา
โดยปราศจากใจรักไมํอาจถึงจุดมุํงหมายที่ดีได๎ นักออกแบบที่ดีต๎องเป็นผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ มี
ความฉับไวทางความคิด และทันตํอการเปลี่ยนแปลงในสังคม รู๎จักนําหลักพื้นฐานความงามทาง
ศิลปะมาชํวยสร๎างแบบ รู๎จักแก๎ไขดัดแปลงผลงาน รักการค๎นคว๎าทดลองอยูํเสมอ
ความแตกตํางของการออกแบบเครื่องประดับในปัจจุบันและเครื่องประดับใน
อดี ต จะมี ความแตกตํา งที่ เ ห็น ได๎ ชั ดในเรื่อ งรูป ทรง วั สดุ ที่นํ า มาใช๎ เครื่อ งประดั บในอดี ตการ
ออกแบบจะมีความหรูหรา โครงสร๎างซับซ๎อน วัสดุที่ใช๎สํวนใหญํ เป็นวัสดุที่มีราคาแพง มีความ
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ประณี ต และละเอีย ดอํอ นอยํ างชั ดเจน เป็น งานที่ต๎อ งใช๎ ความประณี ตอยํ างจริง จั ง สํวนงาน
เครื่องประดับ ในปัจจุบันรูปทรงเรียบงําย รูปแบบสัมพันธ์กับวัสดุและโครงสร๎าง มีความสําคัญ
มากกวําลวดลายปลีกยํอย
สํวนประกอบสําหรับการออกแบบเครื่องประดับ มีรายละเอียดดังนี้
(1)เส๎น (Line) เส๎นในการออกแบบเครื่องประดับ หมายถึง เส๎นที่มีความยาว ความ
กว๎าง ความหนา ซึ่งมองเห็นด๎วยตาเปลํา และมีเนื้อที่ เส๎นมีหลายลักษณะ เชํน
-เส๎ นตรง ซึ่ งมี ความกว๎าง ความยาว และความราบเรียบ ให๎ความเสมอต๎นเสมอ
ปลาย ไมํมีสูงต่ํา
-เส๎นคลื่น เป็นเส๎นที่ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหว เร๎าความสนใจ
-เส๎นโค๎งให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหว อํอนโยน ไมํรู๎จบสิ้น
-เส๎นประ ให๎ความรู๎สึกขาดเป็นชํวง หยุดชะงัก ไมํคงที่
-เส๎นมุมแหลม ให๎ความรู๎สึกแตกหัก เจ็บปวดรุนแรง
เส๎นมีหลายลักษณะ แตํละลักษณะจะให๎อิทธิพลด๎านความรู๎สึกที่แตกตํางกัน เส๎นที่
ใช๎เครื่องมือ เชํน ไม๎บรรทัด จะให๎ความรู๎สึกตายตัว แข็งกระด๎าง มั่นคง ไมํมีความรู๎สึกอํอนไหว จะ
ตํางกับเส๎นตรงที่เกิดขึ้นโดยใช๎มือขีดอยํางอิสระ หรือเส๎นตรงที่เกิดจากการใช๎พูํกันเขียน มีน้ําหนัก
เข๎ม เบา ไมํเหมือนกัน จะให๎ความรู๎สึกอํอนไหว มีความรู๎สึกมากกวําการนําเส๎นตํางๆ มาใช๎ในการ
ออกแบบเครื่องประดับ ต๎องพิจารณาถึงโครงสร๎างของสํวนรวมทั้งหมด และผู๎ออกแบบจะต๎องระบุ
ให๎ชัดเจนวํา จะใช๎วัสดุอะไร เทคนิคของการผลิตสามารถชํวยให๎เส๎นมีการเคลื่อนไหว ได๎แกํ เส๎น
ลวด เส๎นโลหะอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเส๎น หรือจะใช๎วิธีการหลํอเข๎าชํวยก็ได๎ กํอนนําเส๎นมาใช๎ จะต๎อง
มีการออกแบบให๎ชัดเจน อาจมีการทดลองออกแบบเส๎นชนิดตํางๆ ไว๎กํอน และเลือกเส๎นที่มีความ
เหมาะสมกับแบบใสํลงไป
-เส๎นเรขาคณิต เป็นเส๎นที่ได๎รับความนิยมนํามาใช๎ในการออกแบบในปัจจุบันมาก
เพราะให๎ลักษณะรูปทรงที่เรียบงําย แข็งแรง เส๎นเรขาคณิต ได๎แกํ เส๎นโค๎ง เส๎ นตรง ที่มาบรรจบกัน
เป็นรูปรํางสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต๎น
(2)รูปรําง รูปทรง และบริเวณวําง (Shape, Form, and Space) รูปทรง และรูปรําง
เมื่อนํามาใช๎ในการออกแบบเครื่องประดับ มีความหมายใกล๎เคียงกันมาก ความหมายของรูปทรง
คือ สํวนรวมทั้งหมดของงานมีทั้ง ความกว๎าง ยาว และสูง
(3)สํวนบริเวณวําง หมายถึง พื้นที่วํางซึ่งสัมพันธ์อยูํกับรูปรําง และรูปทรง รูปทรงที่ใช๎
ในงานออกแบบเครื่องประดับ มีทั้งรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงที่นัก
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ออกแบบสร๎างสรรค์ขึ้นเอง รูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ เชํ น รูปทรงคน รูปทรงสัตว์ รูปทรงพืช
รูปทรงที่ได๎จากการสํองกล๎องจุลทรรศน์ รูปทรงเรขาคณิต เชํน รูปทรงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
และรูปทรงสร๎างสรรค์ สํวนใหญํจะเป็นรูปทรงนามธรรม (Abstract Form)
การออกแบบเครื่องประดับรูปทรงธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม เน๎นการเลียนแบบหรือลดตัด
ทอนให๎งํายขึ้น เพื่อนํามาใช๎ในการออกแบบ โดยคํานึงถึงวัสดุที่จะนํามาใช๎ ให๎มีความสัมพันธ์กับ
การออกแบบให๎มากที่สุด ดังนั้น การออกแบบจะต๎องเน๎นเรื่อง สี วัสดุ การผลิต อาจจะจําลองแบบ
ทํ า เป็ น หุํ น จํ า ลองกํ อ นก็ ไ ด๎ ขนาดของหุํ น จํ า ลองควรมี ลั ก ษณะเทํ า ของจริ ง การออกแบบ
เครื่องประดับที่เป็นรูป ทรงเรขาคณิตและรูปทรงเสรี จะเน๎นความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับรูปทรง
ใหมํๆ ขึ้นมา ในวงการประดิษฐ์เครื่องประดับในปัจจุบันที่เป็นงานศิลปะเครื่องประดับ ไมํใชํงาน
ชํางหรือมวลผลิตเพื่อการค๎า นิยมการออกแบบรูปทรงเสรี และออกแบบเฉพาะผลงานแตํละชิ้น
เพราะทําให๎ไ ด๎ผ ลงานแปลกใหมํ ไมํ ซ้ํ ากับรูปแบบเดิม ที่มี อยูํผู๎ออกแบบเครื่องประดับในแตํละ
รูปทรง จะต๎องคํานึงถึงความงดงามนําสนใจในตัวของมันเอง รูปทรงจะต๎องมีความสัมพันธ์กับ
สํวนรวมทั้งหมด และควรคํานึงถึงความสัมพันธ์กับบริเวณวํางอีกด๎วย
(4)สี (Color) โดยทั่วไปแล๎วสีจะสร๎างความประทับใจตํอผู๎พบเห็นได๎มากพอๆ กับการ
สร๎างแบบการเลือกวัสดุ ตลอดจนความประณีต ในการทํางาน แตํสีเป็นสิ่งที่เร๎าความรู๎สึกได๎มาก
สีที่ใช๎ในเครื่องประดับ จะเป็นสีจากหิน เพชร พลอย โลหะ และวัสดุประเภทตํางๆ อยํางไรก็ตามหิน
ที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติยํอมมีคํากวําหิน หรือพลอยที่เกิดจากการสร๎างขึ้น ทางวิทยาศาสตร์
การใช๎สีในการทําเครื่องประดับจึงตํางกับการใช๎สีทางการเขียนภาพ เพราะสีของงาน
เครื่องประดับ เป็นสีจากวัสดุซึ่งผสมผสานกันเองตามธรรมชาติ เป็นการตกผลึกที่ยาวนาน อยํางไร
ก็ตาม ผู๎ออกแบบควรจะรู๎เ กี่ยวกับเรื่องของสีไว๎บ๎าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบตํอไป
คําของสี
- สีแท๎ (Hue) คือสีสดใสที่ยังไมํได๎ผํานการผสมให๎ความเข๎มของสีเปลี่ยนไป เชํน สี
เขียว สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง สีส๎ม
- สีคําอํอน (Tint) คือสีที่ถูกผสมด๎วยสีขาวหรือมีตัวละลายที่ทําให๎สีอํอนลง
- คําสีแกํ (Shade) คือสีที่ถูกผสมด๎วยสีดําและทําให๎เข๎มและแกํขึ้น
- สีคําคล้ํา (Tone) คือสีที่ผสมด๎วยสีเทาให๎คําของสีคล้ําลง
การใช๎สีให๎กลมกลืนและตัดกัน
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-สีกลมกลืนกัน (Harmony) ได๎แกํ การใช๎สีที่คล๎ายๆ กันมารวมกลุํมๆไว๎ด๎วยกันให๎
เหมาะสมกลมกลืน แตํก็ต๎องไมํให๎รู๎สึกจืดชืด ไมํนําสนใจ
-สีตัดกัน (Contrast) ได๎แกํการใช๎สีให๎รู๎สึกตัดกันสดใส การใช๎รวมกันควรคํานึงความ
เหมาะสมกลมกลืนกันที่จะไปกันได๎ ไมํรู๎สึกตัดกันรุนแรงจนดูนําเกลียด
ความรู๎สึกที่มีตํอสี
-สีแดง (Red) ให๎ความรู๎สึกตื่นเต๎น แสดงจุดเดํนอั นนําสนใจ สะดุดตา มีลักษณะเร๎า
ความสนใจตลอดเวลาที่พบเห็น แตํถ๎าใช๎สีแดงมากเกินไป ความรู๎สึกจะเปลี่ยนเป็นฉูดฉาด สีแดง
เข๎ากับสีมํวง สีน้ําตาล สีดํา สีทอง สีเขียวเข๎ม แตํอยํางไรก็ตาม ยํอมขึ้นอยูํกับปริมาณการใช๎สีให๎
เหมาะสมด๎วย สําหรับเครื่องประดับแล๎ว สีแดงจะได๎แกํ ทับทิม พลอยสีแดง สีที่เข๎ากันได๎แกํ สีเงิน
สีทอง สีดํา สีเขียว สีน้ําเงินเข๎ม แตํทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํกับรูปแบบเป็นสําคัญด๎วย
-สีดํา (Black) มีลักษณะสงบเงียบ อับทึบ นํากลัว สงํา ถ๎าอยูํในบริเวณกว๎างๆ จะให๎
ความรู๎สึกอ๎างว๎าง เงียบสงบ มากกวํา อยูํในบริเวณแคบๆ สํา หรับเครื่องประดับที่เป็นสีดํา ได๎แกํ
นิ ล หิ น ประเภทข๎ า วตอกพระรํ ว ง หรื อ หิ น อุ ก กาบาต เป็ น ต๎ น สี ที่ จ ะใช๎ ใ ห๎ เ ข๎ า กั บ สี ดํ า เมื่ อ เป็ น
เครื่องประดับ ได๎แกํ สีเงิน สีทอง เป็นต๎น
-สีเขียว (Green) มีลักษณะเป็นสีให๎ความรู๎สึกเย็น ให๎ความรู๎สึกเป็นกลาง สบายตา
สดชื่น เป็นสีที่เข๎ากับสีเทา สีน้ําตาล เป็นสีที่ตรงกันข๎ามกับสีแดง เครื่องประดับที่เป็นสีเขียว ได๎แกํ
หันสีเขียวที่เรียก เขียวสํอง พลอยสีเขียว มรกต สีที่เข๎ากับสีเขียวได๎ดีเมื่อเป็นเครื่องประดับ ได๎แกํ สี
ขาว สีเงิน สีดํา
-สีน้ําเงิน (Blue) เป็นสีเย็น เมื่อมีความเข๎มจัดจะให๎ความรู๎สึกเยือกเย็น สีสงบ เข๎ากับ
สีเขียว สีเหลือง สีน้ําตาล และกลมกลืนกับสีดํา เป็นสีที่อยูํตรงข๎ามกับสีส๎ม เครื่องประดับที่เป็นสี
น้ําเงิน ได๎แกํ หินสีน้ําเงิน พลอยหินสีน้ําเงินที่เรียกวํา ไพลิน นับวําเป็นหินที่มีราคาแพง ชาวยุโรปใช๎
เป็นแหวนหมั้นราคาแพงมาก ถ๎าได๎รับการเจียระไนอยํางดี
(5)การสร๎างความสมดุล (Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบให๎สัมพันธ์กัน มี
น้ําหนัก หรือความสมดุลกลมกลืนไปด๎วยกัน ความสมดุลทําให๎เกิดความกลมกลืนสวยงาม ความ
สมดุลพิจารณาได๎เป็น 2 ลักษณะคือ สมดุลซ๎ายขวาเทํากัน (Symmetry) และสมดุลซ๎ายขวาไมํ
เทํากัน (Asymmetry) ความสมดุลซ๎ายขวาเทํากัน เป็นการสมดุลด๎วยขนาด หรือรูปรํางที่คล๎ายกัน
หรือการใช๎สีที่มีความกลมกลืนกัน สํวนลักษณะสมดุลซ๎ายขวาไมํเทํากัน เป็นการสมดุลที่แตกตําง
กันด๎านรูปทรง เนื้อที่ สี แตํดูแล๎วรู๎สึกกลมกลืนสมดุลกัน
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การออกแบบ 3 มิติเชํนเครื่องประดับ ถ๎าออกแบบไมํสมดุลจะเห็นสีนําหนักเอียงไป
ข๎างใดข๎างหนึ่งได๎อยํางชัดเจน วิธีแก๎ปัญหาเรื่องความสมดุลในเครื่องประดับอาจจะแก๎ปัญหาได๎
ดังนี้
- สมดุลด๎วยรูปทรง แก๎ปัญหาให๎ขนาดรูปทรงเทํากัน
- สมดุลด๎วยสี แก๎ปัญหาด๎วยการใช๎สีให๎กลมกลืนกัน
- สมดุลด๎วยลักษณะผิว ทําให๎เกิดลักษณะผิวที่แตกตํางกันมากน๎อย
(6)การเลือกลักษณะผิว (Texture) คือสํวนที่มองเห็นได๎รอบๆ รูปทรงหรือรูปรํางนั้นๆ
ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะขรุขระ มัน หยาบ ด๎าน โปรํงใส ฯลฯ ลักษณะผิวให๎ความรู๎สึกตํอการพบเห็น
อยํางยิ่ง ทําให๎เกิดความรู๎สึกอยากจับต๎อง ลูบคลํา ลักษณะผิว จะให๎ความรู๎สึกตอบสนองตํางกัน
ตามแตํ ค วามรู๎ สึ ก ของแตํ ล ะบุ ค คลวํ า จะตอบสนองไปในด๎ า นใด อยํ า งไร ลั ก ษณะผิ ว จึ ง มี
ความสําคัญตํอรูปทรงมาก ในด๎านการสัมผัสลักษณะผิวมีสํวนชํวยในการออกแบบรูปทรงเป็น
อยํางยิ่ง สิ่งของเครื่องใช๎ตามบริเวณที่เป็นด๎าม หรือที่จับถือ มักจะออกแบบให๎ผิวขรุขระ จับถือ
กระชับมือ และถ๎าสิ่งของนั้นเป็นเครื่องประดับ ลักษณะผิวจะต๎องมีความกลมกลืนกับสํวนรวม
ทั้งหมดของรูปทรง ผิวจะเรียบ หรือขรุขระมักจะขึ้นกับแบบ และการไปกันได๎หรือไมํกับวัสดุโดย
สํวนรวม ตลอดจนสี และการนําไปใช๎เป็นสําคัญด๎วย
การออกแบบเครื่องประดับให๎ลักษณะผิวสะดุดตานั้น ใชํจะเน๎นที่ลักษณะผิวอยําง
เดียว แตํจะต๎องคํานึงถึง แบบ และวัสดุที่จะนํามาใช๎ด๎วย ถ๎าผู๎ออกแบบต๎องการจะเน๎นผิวของโลหะ
ที่จะนํามาใช๎ทําเป็นเครื่องประดับอยํางเดียว จะต๎องให๎สัมพันธ์กับรูปทรง ไมํควรมีหินสีหรือสิ่งอื่ นๆ
มารํวมในแบบนั้นอีก เพราะจะทําให๎เครื่องประดับ มีจุดสนใจ หรือจุดเร๎าสับสน แตํในขณะเดียวกัน
หากจะให๎ผิวเรียบ และขรุขระตํางกัน ไมํควรให๎ปริมาณเนื้อที่ที่จะใช๎เทํากัน การทําเครื่องประดับ
อาจทําได๎โดยใช๎เศษโลหะตํางชนิดมาเชื่อมติดกัน และขัดให๎เกิดความสวยงาม หรือ จะใช๎วิธีขูดรีด
ให๎เกิดเป็นรอยขึ้น หรือจะใช๎วิธีฝังหินขนาดเล็กใหญํแตกตํางกัน ให๎เกิดการขรุขระก็ได๎ อยํางไรก็
ตาม ต๎องออกแบบเป็นภาพรํางให๎ได๎ลักษณะตายตัวที่ต๎องการเสียกํอน
(7)การเลื อกวัส ดุม าใช๎ ทํ าเครื่ องประดั บ ถ๎า คิด ในด๎า นประโยชน์ อยํ างจริ ง จั ง แล๎ ว
เครื่องประดับดูจะให๎ประโยชน์น๎อย แตํมีประโยชน์โดยตรงด๎านความสวยงาม และความสุขทางใจ
ให๎แกํผู๎เป็นเจ๎าของ ดังนั้น วัสดุที่นํามาใช๎สํวนใหญํมักจะใช๎สิ่งของที่มีความสวยงาม หรือมีราคา
แพง แตํสิ่งของที่สวยงามบางครั้งราคาไมํแพง หรืออายุไมํคงทน สิ่งของที่มีราคาแพงเป็นสิ่งของที่มี
อายุการใช๎งานยืนนาน ดังนั้น จะเห็นได๎วําการเลือกวัสดุ ชํางทําเครื่องประดับจะเลือกหิน หรือ
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โลหะที่มีราคาแพง ไมํเปลี่ยนสภาพได๎งําย เชํน หินที่มีอายุ การตกผลึกนาน ได๎แกํ เพชร บุษราคัม
โกเมน ทับทิม มรกต พลอยสีตํางๆ เป็นต๎น
ในบรรดาหินทั้งหลาย เพชรจะมีราคาแพงที่สุด ทั้งนี้ เมื่อทําการเจียระไนแล๎ว มีความ
สวยงาม เมื่อกระทบกับแสงไฟหรือแสงสวํางจะเกิดเป็นประกายแสงวูบวาบชวนมอง นอกจากหิน
ดังกลําวแล๎ว ยัง ใช๎โลหะมาผสมทําเป็นเครื่องประดับได๎อีกด๎วย โลหะที่นิยมและราคาแพงมาก
ได๎แกํ ทองคํา นาก เงิน โลหะที่เกิดจากการผสมทางวิทยาศาสตร์ และจัดวําเป็นโลหะที่มีราคาสูง
มากเชํนกัน ได๎แกํ ทองคําขาว สํวนโลหะที่นํามาใช๎เป็นสํวนผสมทําเทียมโลหะอื่นๆ และมีราคาไมํ
สูง ได๎แกํ ทองเหลือง อะลูมิเนียม นิเกิล เป็นต๎น
การเลือกโลหะมาใช๎ทําเครื่องประดับ นักออกแบบจะพิจารณาโลหะที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติกํอน และให๎ราคาสู งมากกวําโลหะอื่น ๆ และถ๎าโลหะที่ทําเทียมชนิดใดมีสํวนผสมของ
ทองคํา นาก หรือเงินแล๎ว จะมีราคาสูงขึ้นอีก
ในปัจจุบันนี้ คํานิยมในการเลือกวัสดุมาใช๎ทําเครื่องประดับเปลี่ยนไปมาก ประกอบ
กับนักวิทยาศาสตร์เจริญก๎าวหน๎า มีการสังเคราะห์วัสดุตําง ๆ ขึ้นใช๎ บางครั้งเลียนแบบของจริงจน
ใกล๎เคียง เกือบจะดูไมํออก ต๎องใช๎เครื่องมือกล๎องขยาย และความชํานาญพิเศษในการพิจารณา
จึงจะรู๎ได๎ เชํน เพชรรัสเซีย ทับทิมอัด มรกตอัด และหินอัด ชนิดอื่น ๆ อีกมาก แตํเครื่องประดับที่ทํา
ปลอมเหลํานี้ จะมีราคาถูกกวําของจริงมาก และมีอายุการใช๎งานไมํนานเทําของจริง ด๎วยเหตุนี้ จึง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎เครื่องประดับแพรํหลายไปสูํชนชั้นกลาง และสามัญชนมากขึ้น และใน
ขณะเดียวกัน นักออกแบบก็มุํง มาสูํวัสดุที่ไมํมีราคามากขึ้น เชํน การทําเครื่องประดับจากกระดูก
สัตว์ จากผิวไม๎ เปลือกไม๎ จากขนสัตว์ จากพลาสติก จากเมล็ดพืช ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และคํานิยม หรือรสนิยมที่เปลี่ยนไป การใช๎วัสดุราคาถูก ทําให๎
ต๎นทุนการผลิตถูก
(8)การออกแบบให๎สัมพันธ์กับวัสดุ
การเลือกวัสดุมาใช๎ให๎สัมพันธ์กับการออกแบบ เป็นปัญหาสําคัญมากสําหรับผู๎ที่ยัง
ไมํเคยมีประสบการณ์ในการออกแบบ และการทําเครื่องประดับมากํอน ดังนั้น จึงขอให๎พิจารณา
จากข๎อเสนอแนะตํอไปนี้
-พิจารณาจากวัสดุที่มีอยูํกํอนเป็นสําคัญ เชํน จากหินสีอะไร รูปทรงแบบใด โลหะ
ชนิด และสีอะไร เป็นต๎น
- ออกแบบให๎สัมพันธ์กับวัสดุที่มีอยูํ การออกแบบควรเริ่มจากสเกตงําย ๆ กํอน และ
เมื่อได๎แบบที่ดีแล๎วจึงเขียนแบบจริง
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- พิจารณาถึงกระบวนการผลิตเป็นอันดับสุดท๎าย วําจะมีขั้นตอนการผลิตอยํางไร ถ๎า
ออกแบบไว๎กํอน แล๎วหาวัสดุที่จะนํามาใช๎ให๎เหมาะสมกับแบบก็ได๎ แตํที่ไมํนิยมเพราะการหาวัสดุ
ให๎ตรงกับแบบ เป็นเรื่อง ยุํงยาก และเสียเวลากวําจะหาวัสดุได๎เหมือนกับแบบ การเตรียมวัสดุ เชํน
หิน โลหะ หรือวัสดุอื่นๆ ไว๎กํอน แล๎วจึงออกแบบ ให๎สัมพันธ์กับวัสดุ จึงเป็นวิธีที่นิยมและสะดวก
กวํา
(9)การเลือกโลหะ วิธีเลือกโลหะ ควรเลือกโลหะชนิดที่มีความแข็ง และทรงตัวได๎ดี
ไมํ เ ปลี่ ย นสี เ มื่ อ สั ม ผั ส กั บ เหงื่ อ หรื อ ผิ ว เวลารี ด โลหะเป็ น แผํ น บาง ควรคํ า นึ ง ถึ ง การนํ า ไปใช๎
ประโยชน์ด๎วย ไมํควรให๎บางมากเกินไป เพราะถ๎ารีดโลหะให๎บาง จะทําให๎แผํนโลหะไมํอยูํตัว โลหะ
ที่เหมาะจะนํามาใช๎ทําเครื่องประดับ ได๎แกํ ทองคํา นาก เงิน ทองแดง ทองเหลือง ทองเค ทองขาว
ทองคําขาว เป็นต๎น
ราคาของโลหะจะขึ้นอยูํกับความนิยม และสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนั้น ๆ วัสดุที่หา
ยาก ที่ไมํแพรํหลาย จะเป็นวัสดุที่มีราคาแพง เชํนเดียวกับวัสดุที่นิยมแพรํหลาย
(10)การเลือกวัสดุให๎สัมพันธ์กับแบบ วัสดุที่ใช๎ในการทําเครื่องประดับ แบํงออกเป็น
2 ประเภทคือ
-ประเภทถาวร และประเภทไมํ ถาวร วัสดุประเภทถาวร ได๎แกํ โลหะทุกชนิด เชํ น
ทองคํา ทองคําขาว เงิน ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม หินตํางๆ เชํน เพชร มรกต ทับทิม โกเมน
และพลอยตํางๆ ตลอดจนวัสดุที่หายาก เชํน งาช๎าง
-ประเภทไมํถาวร ได๎แกํ วัสดุประเภทไม๎ เมล็ดพืช พลาสติก และวัสดุอื่นๆ ที่แตกหัก
ชํารุดเสียหายได๎งําย
การเลือกวัสดุมาใช๎ทําเครื่องประดับต๎องพิจารณา คือ
-การออกแบบ เหมาะสมกลมกลืนกันโดยสภาพสํวนรวมทั้งหมด
-ประโยชน์ใช๎สอย โดยเน๎นวําเครื่องประดับนั้นจะใช๎ในเวลาใด เชํน เวลากลางคืนควร
เลือกหิน หรือโลหะที่มีแสงเป็นประกาย รับแสงไฟ
- กระบวนการผลิตที่สัมพันธ์กับการออกแบบและประโยชน์ใช๎สอย การบํารุงรักษา
สะดวก งําย และรวดเร็ว ไมํยุํงยากเกินความจําเป็น
(10)ลักษณะของเครื่องประดับที่ดี
- ความสัมพันธ์กันระหวํางแบบและวัสดุ
- มีความสวยงามและนําไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง แตํคุณประโยชน์ที่ใช๎ไมํจําเจเพียง
ด๎านเดียวสามารถดัดแปลงไปใช๎กรณีอื่นๆ ได๎บ๎างตามความเหมาะสม
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- แบบเรียบงํายไมํรุงรังเกะกะ ไมํเกาะเกี่ยวเสื้อผ๎า ใช๎สบายไมํเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎
- ราคาไมํสูงหรือแพงจนเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎
- สร๎างความสงําภาคภูมิให๎กับผู๎ใช๎ เสริมบุคลิกของผู๎ใช๎ให๎ดีขึ้น
- ทําความสะอาดงําย วัสดุที่ใช๎ทํามีความทนทาน ทนตํอดินฟฺาอากาศที่เปลี่ยนแปลง
และไมํเปลี่ยนสภาพได๎งํายเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ
- มีความสมดุลกันในรูปรําง สีสันกลมกลืน มีจุดเร๎าความสนใจที่ดี (วรรณรัตน์ ตั้ง
เจริญ : 2526)
4.3 เครื่องประดับรํวมสมัย
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง และเศรษกิ จ ที่ เ ปฺ น อุ ป สรรคตํ อ
กระบวณการผลิตเครื่องประดับรํวมสมัยเชํน การขาดความต๎องการงานเฉพาะบุคคลที่เชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสม และโดยเฉพาะ ขาดการรับรู๎ถึงสถานที่สํวนบุคคล
เครื่องประดับรํวมสมัยปรากฎขึ้นในที่ๆมีประเพณีนิยมในการให๎คุณคําตํองานของ
ศิลปินแตํละคนที่มีชื่อเสียง ในยุโรปตะวันตกสถานะทางสังคมชั้นสูงของจิตรกรและประติมากรรม
สามารถสืบค๎นรํองรอยได๎วํามาจากยุคเรอเนสซองส์(ยุคฟื้นฟูศิลปะ)ในชํวงยุคกลางและยุคต๎นๆ
จิตรกรและประติมากร รวมไปถึงชํางแกะสลัก ชํางปั้นดินเผา และนักออกแบบเครื่องประดับที่เป็น
ชํางฝีมือมาเข๎ารํวมกับการจัดอันดับทางสังคมของบทกวี ผู๎ชํานาญทางวาทศิลป์ และนักปรัชญา
ด๎วยข๎อยกเว๎นตามแตํละโอกาสที่บันทึกได๎นั้น ไมํได๎ทํามาจนกระทั่งยุคของศิลปะและงานฝีมือ
ความเคลื่อนไหวในในชํวงศตวรรษที่สิบเก๎าและโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ความเคลื่อนไหว
ของงานหัตกรรมรํวมสมัยในชํวงศตวรรษที่ยี่สิบที่วําชื่อเสียงของชํางปั้นดินเผา ชํางทํากระจก และ
นักออกแบบเครื่องประดับเริ่มที่จะประสบความสําเร็จในการเปรียบเทียบสถานะทางสังคม ใน
วัฒนธรรมตะวันออก ศิลปินที่มีความชํานาญเฉพาะตัวนั้นมักจะเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียง (Game
& Goring, 1998)
เดวิด วอชคินซ์ (David Watkin.2536 :10-15) กลําวถึงเครื่องรํวมสมัยไว๎วําโดยมาก
หรือน๎อยในการแบํงประเภทของเครื่องประดับรํวมสมัย นั้นเริ่มต๎นจากการแยกออกมาของความ
เป็นปัจจเจกบุคคล และการแยกตัวของความเป็นเชื้อชาติ และความเป็นจุดศูนย์กลาง ในชํวงยุค
50 และยุค60 ตํอมาในชํวงยุค 70 ได๎ปรากฎเป็นการเคลื่อนไหวในระดับสากล การพัฒ นาใน
ชํวงแรกจะขึ้นอยูํกับกิจกรรมของศิลปินเพียงไมํกี่คนกับผู๎สนับสนุนผลงานของพวกเขาที่มีอยูํทั่ว
โลก เครื่ อ งประดั บ รํ ว มสมั ย เป็ น ผลงานที่ มี ค วามเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลสู ง มี ค วามโดดเดํ น ทาง
นวัตกรรมและทางสุนทรียะ มากกวําจะเปฺนไปในเชิงพานิชย์
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งานเครื่องประดับรํวมสมัยนั้นเริ่มมีความชัดเจนในชํวงสมัยเรเนซองค์ ทัศนคติทาง
ประเพณีได๎ถูกตั้งคําถาม บางชิ้นถูกตํอต๎านกับความหมายเดิมที่มีมาในชํ วง 10 ปีแรก ครึ่งหนึ่ง
ของคนกลุํมที่มีพรสวรรค์ได๎รับการตั้งคําถามในเรื่องของข๎อจํากัดของเครื่องประดับและกลายมา
เป็นผู๎ ตํอต๎านประเพณี เ ดิม การประเมิ นคําใหมํนี้สร๎างเครื่องประดับที่พิจ ารณาโดยคํานึง จาก
คุ ณ ภาพและความคิ ด สร๎ า งสรรค์ ซึ่ ง ดํ า เนิ น อยูํ ใ นชํ ว งศตวรรษนี้ แตํ ไ มํ ใ ชํ จุ ด หมายของการ
เคลื่อนไหวกลุํม Art Nouveau นักออกแบบเครื่องประดับทุกวันนี้มองไปที่ปัจจุบันแม๎วํางานบางชิ้น
อาจเกิดจากการมองดูชิ้นงานที่เคยมีมาในอดีต งานบางชิ้นที่ผลิตออกมาไมํได๎มองเพียงการการ
สวมใสํ อีกตํอไป เครื่องประดับในอดีตเป็นเรื่องของการค๎า ปัจ จุ บันก็ ยัง คงเปฺนเชํ นนั้น แตํนัก
ออกแบบหลายคนได๎สร๎างผลงานโดยไมํได๎แรงบันดาลใจทางการค๎า การทํางานศิลปะในรูปแบบ
อื่นก็เชํนกัน สร๎างสรรค์ผลงานอยํางอิสระไมํมีขีดจํากัด
4.4 แนวโน๎มเครื่องประดับปี 2562
4.4.1 เป็นการวิเคราะกระแสของโลก ด๎วยการเจาะลึก 9 อุตสกรรมสร๎างสรรค์
ดังนี ๎ศิลปะและหัตถกรรม ความงามและแฟชนั่ สุขภาพและความเป็นอยูํ การขนสํงและเดินทาง
ค๎าปลี กและร๎านค๎าแหํง อนาคต ทํองเที่ยว สถาปัตยกรรมและการตกแตํง สื่อและความบันเทิง
อาหาร
Millennials ทัศนคติของกลุํมมิลเลนเนียลคือหนงึ่ ในคนกลุํมใหญํของเจเนอเรชั่นวาย
(Generation Y) เกิดในชํวงปี 1982-2004 เป็นกลุํมที่อยูํในชํวงเวลาเปลี่ยนผํานของเทคโนโลยียุค
แอนะล็อกไปยังยุคดิจิทัล ความท๎าทายทาให๎คนกลุํมนีมี้ทัศนคติตํอการน๎อมรับสิ่งเกําและเปิดรับ
สิ่ ง ใหมํ เ ข๎ามาบูรณาการรํวมกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให๎แกํชี วิตความเชื่ อและความศรัทธา
ทั้งหลายถูกเชื่อมโยงกับเรื่องของจิตใจจนกลายเป็นกุญแจสาคัญทุกอยํางต๎องเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎
และเห็นผลลัพธ์ในชีวิตจริง พร๎อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ณ ปัจจุบัน ชํวยบาบัดจิตใจ เพื่อสร๎างสมดุล
ชีวิตและการทางาน (Work/Life Balance) พวกเขายังยินดีจํายแพงขึน๎ เพื่อได๎รับประสบการณ์ที่
ดีกวํา พฤติกรรมและกิจกรรมที่เข๎ารํวมเจนมิลเลนเนียลมักมองหากิจกรรมที่สํงเสริมเรื่องสุขภาพ
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ ไมํวําจะเป็นการออกกาลังกายที่ทาให๎สามารถใช๎เวลากับตัวเองมากขึ้น
อยํางโยคะ นั่งสมาธิ พิลาทีสรวมถึงการเข๎ารํวมงานหรืออีเวนต์ที่สามารถบรรเทาความเหงาและ
ชํวยให๎รู๎สึกผํอนคลายด๎านจิตใจกิจกรรมทํองเที่ยวในสถานที่ใหมํๆ ทั้งในชนบทชมธรรมชาติ หรือ
สัมผัสวัฒนธรรมท๎องถิ่นล๎วนเป็นกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ เชํน กิจกรรมแนวชุมชนทั้ง ด๎านงาน
ออกแบบ ศิลปะ และดนตรี อยําง Farmers’ Market งานดนตรีในฟาร์มตามชานเมือง หรื อการได๎
นั่งร๎านอาหารร๎านกาแฟ ที่ตกแตํงอยํางมีเอกลักษณ์ สะท๎อนถึง จิตวิญญาณท๎องถิ่นและชุมชน

38
(Less Global,More Local) คนกลุํมนีชื่นชอบงานออกแบบ งานฝีมือ จากแบรนด์ที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ไมํ จ ากัด วําต๎องเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เทํานั้ น แตํต๎องเป็นที่นิยมและสร๎ างคุณคําทางจิ ตใจ ชํ วย
ยกระดับสไตล์และเทรนด์ได๎
เทรนด์สีปี2018 เทรนด์ปี 2017 เคยเน๎นความสมดุลระหวํางสีสดใส สีโทนอํอน และสี
โทนกลางที่ดูเป็นธรรมชาติ แตํในปี 2018 สีหลักจะหยิบนามาจากผู๎คน การมี ตัวตน วัฒนธรรมชน
ชาติ และสีผิว โดยไมํถูก จากัดให๎อยูํภายใต๎ของสีเนือ๎ หรือสีที่เป็นคํากลาง เพราะความชัดเจนใน
การแสดงออกจะไมํถูก แบํงแยกอีกตํอไป ทา ให๎สีเหลํานีโดดเดํนได๎ด๎วยแนวความคิดด๎านสีตัวเอง
มีตัวตนแบบไมํต๎องพึ่งพาสีเบจที่สวํางหรือ สีโทนเข๎มเพื่อขับสีออกมา เทรนด์สีปี 2018 ได๎แกํสีขาว
สีส๎มแสดโทนร๎อน สีชมพู สีน้ํา เงิน และสีเขียว
New Me อัตลักษณ์ของผู๎คนจะไมํถูกนิยามโดยลักษณะภายนอกอีกตํอไป แตํจะมา
พร๎อมกับวิธีคิดแบบใหมํที่เปิดกว๎าง ไมํวําสถานะทางเพศหรือวัย หลายเจเนอเรชั่นมีความสัมพันธ์
ที่ดีตํอกันได๎ ขณะที่การเปิดรับและเข๎าใจคนอื่น จะเป็นสะพานที่เชื่ อมโยงความแตกตํางให๎ผู๎คนอยูํ
รํวมกันได๎บนโลกใหมํใบนี้
We-topia เมื่อโลกทัง๎ ใบคือบ๎าน และการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายพื้นที่ถูก
รวมกันเป็นหนึ่ง เกิดเป็น “ชนชั้น สร๎างสรรค์ (Creative Class) ที่รวมตัวกันตามความเชื่อและ
แนวคิด สูํการสร๎างคอมมูนิตีที่เล็กลงและเฉพาะเจาะจงมากขึน๎ โดยมีพืน๎ ที่ชานเมืองเป็นสวรรค์
แหํงการตัง๎ รกราก เมื่อบ๎านคือทุกที่ ออฟฟิ ศทางานคือทุกแหํง และเส๎นแบํงประเทศจะไมํเป็น
อุปสรรคในการใช๎ชีวิตอีกตํอไป
Allclusive Phygital คือเทรนด์ที่ผสมผสานระหวํางโลกความเป็นจริงและสิ่งที่สัมผัส
ได๎กับการใช๎สื่อดิจิทัล ประสบการณ์ในพืน๎ ที่จริงกับสิ่งที่สัมผัสผํานอุปกรณ์จาลองจะใกล๎เคียงกัน
อยํางแยกไมํออก เทคโนโลยีไมํเพียงชํวยสร๎างประสบการณ์ที่เทียบเคียงความเป็นจริงได๎ให๎มนุษย์
แตํยังนาเอาความเข๎าอกเข๎าใจของมนุษย์มาปรับใช๎กับเพื่อนใหมํในทศวรรษหน๎าอยําง “หุํนยนต์”
เพื่อมุํงตอบสนองผู๎ใช๎งานได๎อยํางแท๎จริง
Ultra-normal ยิ่งใกล๎ชิดเทคโนโลยีมากเทําไหรํ ยิ่งสะสมความแห๎งแล๎งภายในมา
เทํานั้นจนเกิดเป็นกระแสการมองหาความจริงแท๎ที่ไมํผํานการปรุงแตํง ของเสียจะกลายเป็นของ
สวย ชีวิตธรรมดาคือความงามตามจริงที่นําสนใจ การโหยหาธรรมชาติจะเพิ่ม เป็นเทําตัว ที่ไมํใชํ
แคํนาความสดชื่นจากพืน๎ ที่สีเขียวมาอยูํใกล๎ตัว แตํจะมีกลุํมคนที่ตัดสินใจเดินเข๎าไปในปูาเพื่อ
เข๎าถึงธรรมชาติที่แท๎ สด จริง และดีตํอการมีชีวิตอยูํ
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REMASTER การกลับมาของศิลปินผู๎ยิ่งใหญํคือ ความสวยงามของศิลปะระดับ
มาสเตอร์ ชํ างฝี มื อชั น๎ เยี่ ยมจากเมซงเกํ าแกํ กํ าลัง เป็น ไฮไลต์ใ นการสร๎ างความแตกตํา งให๎
ผลิตภัณฑ์ในศตวรรษที่ผู๎คนกาลังเดินหน๎าสูํการบริโภคแบบ “ซื้อจํานวนน๎อยแตํได๎สิ่งที่ดีที่สุด (We
Buy Less, But Best)”การผลิตผลงานใหมํจึงเป็นงาน
หิ น มากกวํ า ในอดี ต เพราะต๎ อ งมี ที่ ม าที่ ไ ปและพิ สู จ น์ ไ ด๎ วํ า มั น ยอดเยี่ ย มที่ สุ ด
เชํ นเดียวกับคํา กลํ าวของกิว แบคเกอร์ (Gijs Bakker) นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ในงาน
ประกาศผลรางวัล Loewe Craft Prize 2016 ที่วํา“หนึ่งความมุํงหวังของการทํางานชําง คือทําให๎
ผู๎คนตระหนักมากขึ้นวําสิ่งของเป็นมากกวําแคํวัตถุนับเป็นอีกครั้ง ที่เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) เรียก
เสียงฮือฮาให๎แกํวงการแฟชั่นและศิลปะรํวมสมัยเมื่อเขารับคําเชิญจากแบรนด์หรู Louis Vuittonให๎
มารับหน๎าที่ออกแบบกระเป๋าและเครื่องประดับเพื่ออุทิศให๎ แกํเหลําศิลปินระดับมาสเตอร์ผู๎ทรง
อิทธิพลในหน๎าประวัติศาสตร์ศิลปะ ในคอลเล็กชนั่ พิเศษนี้ได๎มีการนําผลงานของปีเตอร์ พอล รู
เบนส์(Peter Paul Rubens), ทิเซียโน เวเชลลีโอ หรือทิเชียน (Tiziano Vecellio), เลโอนาร์โด ดา
วินชี(Leonardo daVinci), ฌ็อง-ออนอเร ฟรากอนาร์( Jean-Honore Fragonard) และวินเซนต์
แวน โก๏ะ (Vincent vanGogh) มาวางบนตัวกระเป๋าพร๎อมตัวอักษรสีทองโดดเดํน นับเป็นการ
บรรจบกันระหวํางงานผลิตเครื่องหนังชั้นสูงและงานศิลปะที่ทวิสต์จนได๎กลิ่นอายแบบมาสเตอร์
พร๎อมการผลิตแบบวอร์ฮอลมากกวําครัง๎ ไหนๆสอดคล๎องตามชื่อคือ Masters ที่กระเป๋าแตํละใบ
ไมํตํางจากชนิดมาสํวนปะติดปะตํอของยุคสมัยด๎วยการนาเสนองานวาดภาพจากศิลปินชั้นครูที่
ได๎รับการยกยํองซึ่งมาพร๎อมโลกยุคดิจิทัลดึงเอาอดีตและปัจจุบันมาไว๎ด๎วยกัน ทาให๎ผลงานเต็ม
เปี่ยมไปด๎วยจิตวิญญาณภายในกระเป๋ายังมีประวัติของศิลปินและผลงานที่นา มาทาใหมํอยูํด๎าน
ในด๎วย (TCDC, 2561)
4.4.2 แนวโน๎มการออกแบบเครื่องประดับ
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ภาพประกอบ 14 ภาพแนวโน๎มการออกแบบเครื่องประดับ วิเคราะห์จากเว็บCarlin
เทรนด์แฟชั่นเครื่องประดับในฤดูกาลหน๎า หรือ สปริงค์/ซัมเมอร์ 2018 วํา เทรนด์แบํง
ออกเป็น 4 กลุํมใหญํ ได๎แกํ Rutilant, Sublime Flawless, Black Sunshine และ Carpe Diem
เทรนด์ “Rutilant” ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอเมริกันและแคริบเบียน ตัวอยํางคือ
ศิลปะการออกแบบสไตล์ Memphis ที่โดํงดังในยุค 80 โทนสีจะเน๎นใช๎สีที่สดใส เร๎าอารมณ์ มี
ความแปลก ไมํซ้ําใคร
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ภาพประกอบ 15 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 1 RUTILANT
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555

ภาพประกอบ 16 ภาพแนวโน๎มการออกแบบที่2 RUTILANT
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
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เทรนด์ตํอมาคือ “Sublime Flawless” เน๎นความละเอียด ประณีต ความงามของผู๎หญิง
ถํายทอดผํานลายของลูกไม๎ งานปัก มาออกแบบผสมผสานกับหินทําให๎ดูอํอนหวานขึ้น หรือใช๎
เทคโนโลยี 3D Printing มาชํวยในการออกแบบโทนสีจะเน๎นสีอํอนสีขาวสีทอง

ภาพประกอบ 17 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 1 Sublime Flawless
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
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ภาพประกอบ 18 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 2 Sublime Flawless
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
เทรนด์ที่ 3 คือ “Black Sunshine” เน๎นพลังของสีดําและหินแรํธาตุ โชว์พื้นผิวที่เป็น
เอกลักษณ์ โดยได๎แรงบันดาลใจจากหินภูเขาไฟผสานกับการใช๎ความเงางามของสีเงินเพื่อให๎ยังคง
ความเป็นผู๎หญิง
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ภาพประกอบ 19 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 1 Black Sunshine
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
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ภาพประกอบ 20 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 2 Black Sunshine
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
เทรนด์สุดท๎ายคือ “Carpe Diem” เน๎นการดูแลสุขภาพ โดยใช๎แรงบันดาลใจจากสีของ
ผลไม๎ รูปทรงดอกไม๎ กลีบดอกไม๎ เกสรดอกไม๎ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โทนสีสดใส
ส๎ม เหลือง เนื่องจากลูกค๎าหลักของธุรกิจอัญมณีคือ ผู๎หญิง ซึ่งมีความซับซ๎อนในการเลือกสินค๎า
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ภาพประกอบ 21 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 1 Carpe Diem
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555

ภาพประกอบ 22 ภาพแนวโน๎มกการออกแบบที่ 1 Carpe Diem
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
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4.5 วัสดุประสาน
4.5.1 ยางซิลิโคน (Silicone Rubber) คุณบัติโดยทั่วไปที่มี

ภาพประกอบ 23 ภาพเครื่องประดับแบรนด์ Ek Thongprasert
ที่มา : https://www.modaoperandi.com
ซิลิ โคน วัสดุประเภทยางที่สามารถใสํสี และสร๎างรูปแบบตามต๎องการได๎โดยการขึ้น
ต๎นแบบและทําแมํพิมพ์ คุณสมบัติของซิลิโคนเมื่อนํามาสร๎างสรรค์เป็นงานเครื่องประดับมีความ
ยืดหยุํนบิดได๎พอประมาณ ไมํละคายเคืองกับผิวหนัง และคงทน
4.5.2 เงิน เป็นโลหะสีขาว เงางาม แตํหมองคล้ําได๎งํายหากทิ้งให๎ถูกอากาศนานๆ เงิน
บริสุทธิ์มีลักษณะคล๎ายกับทองคําบริสุทธิ์ คือ ไมํแข็งมาก จึงนิยมนําเงินไปผสมกับโลหะอื่น เชํน
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ทองแดง เพื่อให๎มีความแข็งมากขึ้น เงินที่ผสมกับทองแดงในอัตราสํวนเนื้อเงินบริสุทธิ์ร๎อยละ 92.5
และทองแดงร๎อยละ 7.5เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษวํา เงินสเตอร์ลิง (sterling silver) เป็นสํวนผสม
ของเงินที่ได๎รับความนิยม นํามาใช๎ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง และถือเป็น
มาตรฐานของโลหะเงิน ที่ใช๎ในการผลิตเครื่องประดับทั่วโลก

ภาพประกอบ 24 ภาพเม็ดเงินบริสุทธิ ์
ที่มา : https://www.tdcgold.com/pro

ภาพประกอบ 25 ภาพเครื่องประดับที่ทําจากเงิน
ที่มา : https://blog.brilliance.com
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4.5.3 แก๎วเจียระไน (crystal)

ภาพประกอบ 26 ภาพแก๎วที่เปูาขึ้นรูปเป็นทรงกลม
ที่มา : https://www.agetconcept.com
เป็นแก๎วที่หลอมขึ้นและนํามาเจียระไนให๎มี เหลี่ยมมุม ดูสวยงาม นิยมนํามาผลิตเป็น
เครื่องประดับโดยใช๎รํวมกับโลหะมีคํา เชํน ทองคํา เงิน หรือเงินชุบทองคํา ทําเป็นเข็มกลัดรูปชํอ
ดอกไม๎ หรื อ ทํ า เป็ น ตํ า งหู และกํ า ไลข๎ อ มื อ ซึ่ ง นิ ย มทํ า กั น หลายๆ ประเทศในทวี ป ยุ โ รป เ ชํ น
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย เดนมาร์ก วัสดุแข็งที่มีรูปลักษณะอยูํตัว และเป็นเนื้อเดียว โดย
ปกติแล๎วเกิดจากการเย็นตัวลงอยํางฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด ซึ่งทําให๎การแข็งตัวนั้นไมํกํอผลึก
ตัวอยํางเชํน น้ําตาลซึ่งหลอมละลายและถูกทําให๎แข็งตัวอยํางรวดเร็ว อาจด๎ว ยการหยดลงบนผิว
เย็น น้ําตาลที่แข็งตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียว ไมํแสดงให๎เห็นถึงลักษณะที่เป็นผลึก ซึ่งสามารถ
สังเกตได๎จากรอยแตกหักซึ่งมีลักษณะละเอียด (conchoidal fracture)
แก๎วสามารถที่จะเกิดได๎หลากหลายวิธี โดยการที่จะเลือกวัตถุดิบใน จะต๎องมีการคํานวณ
เพื่อหาปริมาณสารที่ต๎องการใช๎ใน Batch เนื่องจากสารที่ต๎องการใช๎ใน Batch จะได๎มาจาก
ปฏิกิริยา ของวัตถุดิบ โดยในระหวํางการหลอมวัตถุดิบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และ
โครงสร๎าง โดยจะทําให๎เกิดฟองอากาศ ที่ต๎องกําจัดออกไป โดยในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ต๎องการ
การขึ้นรูปทรงที่เฉพาะ จะทําโดยมีการใช๎กระบวนการทางความร๎อนเข๎าชํวย เพื่อกําจัด Stress ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการเย็นตัวลงอยํางรวดเร็ว และการปรับปรุงให๎แก๎วมีความแข็งแกรํงขึ้นโดยการอบ
เทมเปอร์ (Temper)
แก๎วที่ทําจาก ซิลิกา (silica)เนื้อแก๎วบริสุทธิ์นั้น จะโปรํงใส ผิวคํอนข๎างแข็ง ยากแกํการกัด
กรํอน เฉื่อยตํอปฏิกิริยาทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทําให๎แก๎วนั้นมีประโยชน์ใช๎งาน
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อยํางกว๎า งขวาง อยํา งไรก็ตามแก๎ วนั้น ถึง แม๎ จ ะแข็ง แตํก็ เปราะแตกหั กงํ า ย และมี รอยแตกที่
ละเอียดคม คุณสมบัติของแก๎วนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได๎งํายด๎วยการผสมสารอื่นลงในเนื้อแก๎ว
หรือการปรับสภาพด๎วยการใช๎ความร๎อน
4.5.3 หนังสัตว์

ภาพประกอบ 27 ภาพผืนหนังวัว ปกั ลาย
ที่มา : ภาพถํายจากผู๎วิจัย
หนังแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ คือ
(1) หนังแท๎ หมายถึง หนังที่ได๎จากสัตว์ตํางๆ เชํน หนังวัว หนังจระเข๎ หนังหมู หนัง
ปลากระเบน หรือจากสัตว์ปูาอื่นๆ อีกมากมาย การนําหนังมาใช๎ประโยชน์ แบํงออกเป็น 2 พวก
ได๎แกํ
-หนังดิบ ได๎จากหนังสัตว์ที่ตายแล๎ว สามารถนํามาใช๎ประโยชน์ได๎โดยตรง เชํน ทํา
หนังกลอง หนังตะลุง เป็นต๎น
- หนังฟอก เป็นหนังดิบที่ผํานการฟอกแบบตํางๆ เพื่อไมํให๎หนังเนําเปื่อย มีลักษณะ
อํอนนุํม เรียบ สม่ําเสมอ สีสันสวยงาม มีความหนาตามต๎องการ ซึ่งกรรมวิธีการฟอกหนัง ก็จะ
แตกตํางกันตามชนิดของสัตว์แตํละชนิด
- หนังสัตว์ทมี่ ีลวดลายสวยงาม เชํน หนังจระเข๎ งู เสือ ม๎าลาย
- หนังสัตว์ที่มีขนสวยงาม เชํน หมี สุนัขจิ้งจอก
- หนังสัตว์ทั่วๆ ไป เชํน หนังวัว จะมีสีผิวไมํสวยงาม ต๎องนํามาตกแตํงและย๎อมสี
หนังแท๎จะมีลักษณะพื้นฐานที่สังเกตได๎งําย เชํน มีกลิ่นหนัง ผิวมีรูขุมขน ด๎านหลัง
เป็นขนสักหลาด ซึมซับน้ํา หากอากาศเย็น เมื่อสัมผัสจะรู๎สึกอุํน ขณะที่อากาศร๎อน เมื่อสัมผัสจะ
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รู๎สึกเย็น ดูแลทําความสะอาดคํอนข๎างยาก ลายบนผิวเป็นธรรมชาติ ไมํมีรอยตํอลาย (Emboss
repeat) การพัฒนาด๎านตํางๆ ในอุตสาหกรรมการฟอกหนังและการตกแตํง (Finishing) เป็นปัจจัย
ที่ทําให๎ลักษณะพื้นฐานของหนังเปลี่ยนไปจนไมํอาจจะใช๎เป็นตัวพิจารณาเพื่อบํงบอกความเป็น
หนังแท๎ได๎อีกตํอไป ซึ่งการฟอกย๎อมในปัจจุบันมีความพยายามที่จะลดกลิ่นหรือให๎เจือจางที่สุด
ดังนั้น หนังแท๎ที่ดีจึงมักไมํมีกลิ่น มีการใช๎ Water Repel lance เพื่อปฺองกันไมํให๎น้ําเกาะ หนั งที่มี
ฉนวนและถํายเทอากาศได๎นั้นจะเป็นเฉพาะหนังประเภท Full grain หรือ Corrected grain ที่ผําน
การ Top coating หรือ Finishing บางๆ เทํานั้น หนังแท๎สํวนใหญํมีผิวลาย หรือมีรอยยํนของผิว
(Grain Break) โดยปกติจะมีลักษณะเป็นธรรมชาติเหมือนผิวหนังของคน แตํหนังแท๎บางชนิดที่เนื้อ
แนํนหรือแข็งทีเ่ ป็นหนังคุณภาพดีกจ็ ะไมํมีรอยยํนของ ผิวเหมือนหนังปกติท่ัวไป หนังแท๎จะมีขนาด
(Shape/Size) แตํละชิ้นไมํแนํนอนเพราะเป็นของธรรมชาติ และหนังแท๎จะไมํติดไฟหรือถ๎าติดก็จะ
ดับได๎เอง
เราสามารถแบํงประเภทของหนังแท๎ออกเป็น 4 ประเภท ได๎ดังนี้
-Full grainเป็นหนังชั้ นแรกที่มีลวดลายของหนัง สัตว์ธ รรมชาติอยูํ หลังจากผําน
กระบวนการฟอกหนังแล๎วจะนํามาทําการตกแตํง โดยการพํนเงาเน๎นลวดลายของตัวหนังขึ้นมาเอง
หนังประเภทนี้เหมาะสําหรับนําไปผลิตเป็นหนังหน๎าของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตํางๆ
-Splitเป็นหนังที่อยูํชั้นกลาง ซึ่ งโครงสร๎างของเนื้อหนังยังคงมีโครงสร๎างที่ดี จึงนําไป
ผลิตเป็นหนัง Nubuck หรือ Suede และยังสามารถนําไปโค๏ตพียูเพื่อสร๎างลวดลายเทียมได๎ หนัง
ประเภทนี้เหมาะสําหรับนําไปใช๎เป็นหนังหน๎าในการผลิตเครื่องหนัง
-Liningเป็นหนังชั้นสุดท๎าย ซึ่งมีโครงสร๎างไมํเหมาะสําหรับนําไปทําหนังหน๎า สํวน
ใหญํจะถูกนําไปทําซับในในผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
-Bonded leather เป็นเศษหนังที่ถูกกักไว๎ในขั้นตอนการตัดหนัง Full grain, Split
และ Lining นําไปผสมกับกาวและนํามาทําเป็นม๎วนหรือแผํน หลังจากนั้นก็ผํานการโค๏ตด๎วยพียู
หนังประเภทนี้สามารถนําไปใช๎ได๎ทุกสํวนของผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
(2) หนังเทียม หมายถึง สารสังเคราะห์ที่ถนํามาทําให๎มีลักษณะคล๎ายหนังแท๎ ซึ่งแบํง
ออกเป็น 2 ชนิดคือ
- หนังเทียมประเภทเลียนแบบหนังแท๎ หมายถึง หนังเทียมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช๎ใน
ลักษณะงานเชํนเดียวกันกับหนังแท๎ ซึ่งสํวนมากจะพบในผลิตภัณฑ์ตํางๆ เชํน กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ
ถ๎าเป็นหนังแท๎จะมีราคาแพงมาก จึงจําเป็นต๎องทําด๎วยหนังเทียมเพื่อให๎ได๎ราคาที่ถูกกวํา
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- หนังเทียมประเภททดแทนหนังแท๎ หมายถึงหนังเทียมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช๎กับงาน
ซึ่งถ๎าใช๎หนังแท๎จะต๎องสิ้นเปลืองมาก หรือปริมาณของหนังแท๎ไมํเพียงพอกับความต๎องการของ
ท๎องตลาด
ข๎อดีของหนังเทียม
-มีราคาถูกกวําหนังแท๎
- ทนแดด และความชื้นมากกวําหนังแท๎
- มีพื้นผิวสม่ําเสมอ ไมํเสียเศษ ไมํต๎องเลือกตําแหนํงที่จะตัดใช๎งาน
- ดูแลรักษางําย
ข๎อเสียของหนังเทียม
- รับน้ําหนักได๎ไมํเทําหนังแท๎
- ฉีกขาดงํายกวําหนังแท๎
- มีความยืดหยุํนน๎อยกวําหนังแท๎
4.5.5 เรซิ่น (resins) เป็นสารที่ได๎จากยางเหนียวของต๎นไม๎หรือจากการสังเคราะห์ มี
ชื่อเรียกตํางๆ กัน เชํน เรซินจากต๎นสน เรียกวํา โรซิน (rosin) เรซินจากธรรมชาติจําแนกเป็น 3
ประเภท คือ
- Oleoresin คือ เรซินที่มีน้ํามันหอมระเหยของพืชเป็นองค์ประกอบ
- Gum resin คือ เรซินที่เป็นสํวนผสมของยางเหนียว (gum) กับเรซิน
- Fossil resin คือ เรซินจากต๎นไม๎เกําแกํที่มีการแปรสภาพทางเคมี
เรซินธรรมชาติละลายได๎ในตัวทําละลายเกือบทุกชนิด และนํามาใช๎ประโยชน์ไ ด๎
มากมาย เชํน ทําวาร์นิช สารเคลือบผิว กาว และใช๎เป็นสารประกอบ ในอุตสาหกรรมยา น้ําหอม
สารให๎กลิ่น (flavors) และในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต๎น ได๎มีการใช๎ประโยชน์ของเรซินมาตั้งแตํ
สมัยโบราณ โดยนํามาทําเป็น ยาใช๎ในพิธีทางศาสนาและในสังคมประจําวัน เชํน กํายาน ยางไม๎
หอม ระงับความเจ็บปวด น้ํา หอม ไวน์ รวมทั้งใช๎ดองหรือรักษาสภาพศพไมํให๎เนําเปื่อย ในสมัย
อียิปต์โบราณ ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเภสัชกรรม ทําให๎มีการออกข๎อกําหนดทางกฎหมาย
เชํน พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ โดยครอบคลุม การใช๎เรซินธรรมชาติในทางยาไว๎ด๎วย ซึ่งจะ
ศึกษาได๎จากหนังสือ Merck Index และ Pharmacopoeias ตํางๆ
คุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น
โพลีเอสเตอร์เรซิ่นเป็นพลาสติกเหลวชนิดหนึ่ง มีลักษณะค๎นคล๎ายน้ํามันเครื่อง กลิ่น
ฉุนแข็งตัวด๎วยความร๎อนสูง เป็นวัตถุไวไฟชนิดหนึ่ง มีอตราการหดตัว 2-8% หลังเซทตัวเต็มที่ เรซิ่น
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สามารถหลํอขึ้นรูปได๎มากมายหลากหลายรูปแบบ เรซิ่นสําหรับหลํองานทั่วไป หลํอพระ หลํอของที่
ระลึก หลํอตุ๏กตาฯลฯ เรซิ่นสําหรับหลํองานไฟเบอร์กลาส และเรซิ่นสําหรับงานเคลือบ เชํน งาน
เคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
ในขณะทําการหลํอ เรซิ่นจะปลํอยกลิ่นเคมีออกมาซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุน ดังนั้นสถานที่
ทํางานควรเป็นที่โปรํงอากาศถํายเทสะดวก ไมํควรทํางานในสถานที่ที่เป็นห๎องทึบตัน และไมํมีการ
ไหลเวียนของอากาศหรือการระบายอากาศที่ดีพอ

ภาพประกอบ 28 ภาพกาไลเรซิน่
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ทฤษฎีอัตลักษณ์ เริ่มต๎นในชํวงปี ค.ศ. 1950-1960 ในชํวงทศวรรษที่ 1980 เป็นต๎น
มาโครงสร๎างของระบบโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่สํงผลมาจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติระบบสื่อสารในกระบวนการโลกาภิวัตน์ ทาให๎เกิดการบริโภค
วัฒนธรรมที่ขยายตัวขึน๎ อยํางรวดเร็ว ภาพรวมของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโลกตะวันตกนั้ น
คํอยๆ เปลี่ยนจากการเน๎นลงทุนผลิตสินค๎าอุปโภคบริโภคมายังสินค๎าในภาคบริการ และสินค๎า
วัฒนธรรมมากขึน๎ การเน๎นสินค๎าด๎านวัฒนธรรมคํอยๆ กระจายตัวสูํงประเทศโลกที่สามด๎วยเชํนกัน
สินค๎าวัฒนธรรมทาให๎ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ กลายเป็นหัวใจสาคัญ เพราะบริโภคนิยมนั้ น อาศัย
การสร๎างสัญญะเป็นแกน ซึ่งสัญญะตํางๆ จะเกาะติดกับอัตลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งเสมอ ไมํวําจะ
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เป็นระดับปัจเจก ระดับท๎องถิ่น หรือระดับชาติก็ล๎วนสามารถถูกทําให๎กลายเป็นสินค๎าได๎ทั้งสิ้น (นฤ
มล ขาวนวล, 2552)
(1) ความหมายของอัตลักษณ์
เป็นภาพของความคิดที่คาบเกี่ยวกับวิชาหลายแขนง เชํน สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา อัตลักษณ์จึงมีความสําคัญเนื่องจากเชื่อมตํอกันโดยทําหน๎าที่
ทั้งรูปแบบของความเป็นปัจเจกที่สัมพันธ์กับสังคม และสร๎างความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรโดย
กํ า หนดบทบาทและระบบคุ ณ คํ า ที่ ติ ด มา อั ต ลั ก ษณ์ เ ป็ น เรื่ อ งของการใช๎ สั ญ ลั ก ษณ์ ด๎ ว ยการ
แสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ตํางๆ ดังกลําวกระทําผํานระบบสัญลักษณ์หลากหลายแบบ ในอีกด๎าน
หนึ่งอัตลักษณ์ก็เกี่ยวข๎องกับมิติภายในของความเป็นตัวเราอยํางมาก ทั้งในด๎านอารมณ์ความรู๎สึก
นึกคิด มนุษย์ให๎ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเองในกระบวนการที่ เขา
สัมพันธ์กับโลก (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข๎าใจ และรับรู๎วํ าเรา
เป็นใคร และคนอื่นเป็นใครนั้ น เป็นการกํอรูปขึ้น ดํารงอยูํวําเรารับรู๎เกี่ยวกับตัวเราอยํางไร คนอื่น
รับรู๎เราอยํางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร๎าง และสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับ
บริบทความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีตํอคนหรือกลุํมอื่นด๎วย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา : 2547) หรือกลําวได๎
วําอัตลักษณ์ องค์กร หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ท่ปี รากฏต่อสายตาผู้อ่นื พร้อมๆ
กับการแสดงความเป็ นอัตลักษณ์ขององค์กรนั น้ การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็ น
ระบบรูปธรรมที่ชดั เจน เพื่อสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
องค์กรอัตลักษณ์ เป็นลักษณะเฉพาะทีแ่ สดงถึงความเป็ นตัวตน ซึง่ ก่อให้เกิดความมัน่ ใจ ความ
ภาคภูมใิ จในคุณค่าของตนเอง อัตลักษณ์ของชุมชนนัน้ เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกัน มีประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ ร่วมกันของผูค้ นในชุมชน ทาให้บุคคลเหล่านัน้ ต้องพยายาม
ปรับตัว และดารงตนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ และความคาดหวังก่อให้เกิดเป็ น
กฏเกณฑ์ ระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีของชุมชน (เสกสรร สรชุมชน : 2546) เดิมเมื่อมีการพูด
ถึงลัก ษณะเฉพาะของกลุ่ มคนหรือ ชุมชนมักใช้ค าว่ าเอกลัก ษณ์ แต่ ปจั จุบนั นิ ยมใช้ค าว่าอัต
ลักษณ์ เนื่องจากความหมายของคาว่าเอกลักษณ์ จะสะท้อนในแง่มุมที่มอี ยู่ หนึ่งเดียว แต่ใน
ความเป็ นจริงนัน้ กลุ่มคนหรือ ชุมชนมีได้หลายเอกลักษณ์ ดังนั น้ ปจั จุบนั จึงนิยมใช้คาว่าอัต
ลักษณ์หรือความเป็นตัวตนมากกว่าคาว่าเอกลักษณ์
(2) อัตลักษณ์เพชรซีก
อัตลั กษณ์ คื อ ความเหมื อ น และความแตกตํ างที่ เป็ นลัก ษณะเฉพาะตัว อั ต
ลักษณ์เพชรซีกจึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของเพชรซีก ลักษณะทางกายภาพที่เฉพาะ ไมํพบ
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เจอในเพชรชนิดอื่นๆ หรือเพชรในรูปแบบอื่นๆที่ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว (สัมภาษณ์, ทวีพรชัยอัญ
มณี)
อีริค อีริคสัน กลําววํา การกํอรูปของอัตลักษณ์เป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่ง
มนุ ษ ย์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะสาคั ญ ของตนเองได๎ แ ล๎ ว แตํ จ ะเลื อ ก
รูปแบบอัตลักษณ์ปัจเจกของแตํละคนจึงต๎องรับผิดชอบตํอทางเลือกในชีวิต และรูปแบบอัตลักษณ์
ที่ตนเลือก (อภิญญาเฟื่องฟูสกุล : 2546)
ไฮเดกเกอร์ (1971) ความเป็นอัตลักษณ์เกิดจากความรู๎สึกผูกพันกับสถานที่หรือ
จากอดีต กลําวคือ การหวนหาอดีตมีผลที่จะสร๎างกรอบจากัดความเป็นอัตลักษณ์ให๎ตายตัวหรือ
หยุดนิ่ง ก็ไ ด๎ และอดีตสามารถเป็น จุ ดเริ่ม ต๎นหรือจุ ดกาเนิ ดของอัตลัก ษณ์ การปรั บเปลี่ยนอั ต
ลักษณ์ใดๆ ที่แตกตํางจากอดีตจะปราศจากคุณคํา อัตลักษณ์ไมํจาเป็นต๎องเป็นหนึ่งเดียว ควรเปิด
โอกาสแกํความแตกตําง หมายความวําเราไมํควรกลัวความหลากหลายหรือความขัดแย๎งภายใน
ลักษณะเฉพาะตัวก็เป็นได๎
5.2 ทฤษฎีโครงสร๎าง
ลั ท ธิ เ ค๎ า โ ค รง ( Constructivism) - ค ริ ส ต์ ศ ตว ร ร ษที่ 2 0 ,ศิ ล ปะ เ ค๎ าโ ค ร ง
(Constructivism in arts),สถาปตั ยกรรมเค้าโครง (Constructivism in architecture)
ศิลปะเค๎าโครง (Constructivism) เป็นขบวนการทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เริ่ม
ขึ้นในรัสเซียตั้งแตํ ค.ศ. 1919 เป็นต๎นมาที่หันหลังให๎กับปรัชญา “ศิลปะเพื่อศิลปะ” (Art for art's
sake) ไปหาศิลปะที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม ศิลปะเค๎าโครงเป็นปรัชญาศิลปะที่ เป็นที่นิยมกัน
มาจนกระทั่งราว ค.ศ. 1934 และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศิลปะของสาธารณรัฐไวมาร์ และ
อื่นๆ กํอนที่จะมาแทนที่ด๎วยสัจนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Realism) ซึ่งแนวคิดนี้ก็ยังปรากฏ
อยูํอยํางประปรายในขบวนการศิลปะมาตั้งแตํบัดนั้น
ในชํวงยุคประมาณยุคประมาณปี ค.ศ.1909 หรือ 5 ปี กํอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ศิลปะ
บาร์ศนิยมยุคแรกกําลังดําเนินไปในฝรั่งเศส
ตัตลินได๎รับอิทธิพลแนวความคิดแบบบาศกนิยมมาผสมผสานประยุกต์ในการเลือกใช๎
วัสดุสร๎างงาน และได๎สร๎าง The Bottle ออกมาในปี 1913 ภาพวาดของเขาได๎รับแรงบันดาลใจจาก
โกลด มอแน และปอล โกแก็งด๎วย คือภาพ The Nude (1913) แล๎วพัฒนาผลงานไปในลักษณะ
สถาปัตยกรรมมากกวําจิตรกรรมหรือประติมากรรม โดยให๎ความสําคัญกับการเลือกชนิดวัสดุและ
เป็นวัสดุจากอุตสาหกรรมตามอุดมการณ์ของลัทธิเค๎าโครง (constructivism) ในปี ค.ศ. 1915 เขา
ได๎นําเอาแผํนโลหะมาสร๎างประติมากรรมแขวนนามธรรมชื่อ Counter-reliefs ซึ่งได๎รับอิทธิพลจาก
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บาศกนิยมยุคสังเคราะห์ ตัตลินแสวงหาความจริงในแงํของวัตถุ เขาได๎กลายเป็นผู๎นําศิลปินลัทธิ
เค๎าโครงในรัสเซีย และเป็นคณะกรรมการปฏิรูปสถาบันศิลปะของสหภาพโซเวียต ตัตลินเริ่มรู๎สึกวํา
งานประเภทนี้ยังไมํเพียงพอสําหรับสังคมใหมํ เขาและเพื่อนศิลปินเห็นวําจําต๎องนําเอาการคิดค๎น
และประสบการณ์ ของศิล ปินมาใช๎ สร๎างสรรค์ชี้นําสัง คม ศิลปินสามารถสอนให๎ผู๎สนใจได๎รู๎จั ก
ธรรมชาติของวัตถุและวิธีการนํามันมาใช๎ พวกเขาเองสามารถเข๎าไปยังโรงงานและพัฒนาแนว
ทางการออกแบบใหมํ เชํน เตาผิงที่มี ประสิทธิภาพราคาถูก เสื้อผ๎าสําหรับใสํในฤดูหนาว เข๎ากับ
บรรยากาศกํ อ นการปฏิ วั ติ รั ส เซี ย ตั ต ลิ น ได๎ ว างแผนสร๎ า งอนุ ส าวรี ย์ น านาชาติ ที่ ส าม (The
movement to the Third International) หรือ Tatlin’s tower ในปีค.ศ. 1919-1920 หอสูงขนาด
สองเทําของตึกเอ็มไพร์สเตตแหํงนครนิวยอร์ก ด๎วยเหล็ก แก๎ว โลหะและกระจกเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของจักรวาล อนุสาวรีย์นี้เปรียบเสมือนโครงสร๎างกระดูกเหล็ก สร๎างคล๎ายศูนย์ควบคุมยานอวกาศ
การวางตําแหนํงของห๎องเล็ก ๆ ในโครงส๎รางนี้จะถูกสลับที่กันปีละครั้ง เพื่อจําลองการโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย์ ห๎องเลขาธิการจะถูก สลับตําแหนํงทุก 28 วัน การออกแบบจึงซับซ๎อนเพื่อ
รองรับวัตถุประสงค์นี้ ซึ่งความฝันแบบอุดมคติของตัตลินไมํสอดคล๎องกับนโยบายของเลนิน ผู๎นํา
สหภาพโซเวียต ที่มุํงไปที่การขยายตัวทางการค๎าและผลผลิต ดังนั้นในไมํช๎าศิลปะรัสเซียจึงสูญเสีย
อิสระที่จะค๎นหาความหมายใหมํ แม๎เป็ นเพียงแบบจําลอง แตํอนุสาวรีย์นานาชาติที่สามถือเป็น
งานกํอสร๎างที่ทํางานได๎สมบูรณ์และเป็นสัญลักษณ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในอุดมคติยุคใหมํ
Le Tatlin,เครื่องรํอนขับเคลื่อนโดยใช๎กําลังคน, 1930-1932หลังจากโครงการอนุสาวรีย์
นานาชาติที่ ส าม ตัต ลิ น ให๎ ความสนใจกับ การเรีย นการสอน ปี ค.ศ. 1920 เขาดํ ารงตํ าแหนํ ง
ศาสตราจารย์ที่สตูดิโอศิลปะของรัฐหรือสโวมัส (Svomas) ในมอสโกและเป็นรักษาการหัวหน๎า
สตูดิโอของปริมาณ, วัสดุ, และการกํอสร๎างที่สโวมัสในเปโตรกราด ปี ค.ศ. 1923-1925 ได๎เข๎า
ทํางานในกรมวัฒนธรรมทางวัตถุในเปโตกราด ใน ปี ค.ศ. 1923 ได๎กํอตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ศิลปะในเปโตรกราด เป็นห๎องปฏิบัติการสําหรับการศึกษาทดลองของศิลปะ ซึ่งอยูํที่พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมศิลปะที่เขาออกแบบฉากและดําเนินการการแสดง Velimir Khlebnikov บทกวีของ
Zangezi ในปี ค.ศ. 1923 อันเป็นความสําเร็จของลัทธิเค๎าโครง และเปิดโลกอาว็อง-การ์ดให๎กว๎าง
ขึ้น ผลงานที่กลําวได๎วําเป็นผลงานชิ้นสุดท๎ายของตัตลินคือ "Le Tatlin" เครื่องรํอนที่ขับเคลื่อน
โดยใช๎ กําลั ง คน จากศึกษาการบิ นและโครงสร๎างปีก ของนก โดยเชื่ อวํ ามนุษย์ จ ะสามารถบิ น
เลียนแบบนกได๎ สร๎างจากกระดูก ปลาวาฬ และผ๎าไหมโดยได๎รับความรํวมมือจากศัลยแพทย์และ
นักบิน
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มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ ได๎อธิบายไว๎วํา ศิลปะเค๎าโครง ขบวนการสร๎างรูปแบบศิลปะใน
ลักษณะไร๎วัตถุนิยมซึ่งเริ่มขึ้นในรัสเซียและมี อิทธิพลตํอผลงานศิลปะสมัยใหมํอยํางกว๎างไกล เริ่ม
ปรากฎรูปแบบอยูํในงานของวลาดิมีร์ ตาตลิน(ค.ศ.1885-1953) เขาสร๎างโครงสร๎างรูปนูนใน
ลักษณะบาศ์กนิยม(Cubism)ในราว ค.ศ.1913 รูปแบบเชํนนี้ในระยะแรกๆเรียกกันวํสลัทธิตาตลิน
(Tatlism)
5.2.1 แนวความคิดและหลักการของลัทธิเค๎าโครง
สํวนมากผลงานของตัตลินนั้นจะแสดงออกในรูปแบบที่ไมํหวนไปสูํแบบดั้งเดิม แตํ
ผลิตเพื่อการใช๎ งานจริง ขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับศิลปะเพื่อการปฏิวัติรัสเซียในชํวงศตวรรษที่ 20 ซึ่ ง
ศิลปินยุคถัดจากเขาประสบความสําเร็จโดยการใช๎ศิลปะเพื่อเป็นสื่อในการผลิตโฆษณาและสร๎าง
กระแสนิยมของรัฐ ผลงานของตัตลิน นับเป็นเวลาสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของศิลปะรัสเซีย
จากการทดลองสมัยใหมํกลายเป็นการออกแบบเชิงใช๎งานได๎จริง
ตัตลินเชื่อวํา วัสดุจะใช๎งานเต็มประสิทธิภาพได๎ขึ้นอยูํกับการเลือกใช๎งานของศิลปิน ใน
สํวนนี้มีหลักจริยธรรมที่วํา "Truth to materials" คือแนวความคิดที่เป็นการเชื่อมผํานประวัติศาสตร์
ของสถาปัตยกรรมสมัยใหมํ แตํวิธีของตัตลินนั้นยังคงความชัดเจนที่จะแสดงผลงานออกมาให๎
เกิดขึ้นอยํางแท๎จริง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการนําวัสดุมาใช๎สําหรับแปลภาษาหรือบอกลักษณะ มา
เน๎นที่การใช๎งานและทําให๎กลายเป็นเครื่องจักรแทน
การเป็นนักออกแบบวาดภาพของตัตลินทําให๎เขาเห็นถึงความแตกตํางในตัววัสดุแตํละ
ชนิด ซึ่งเมื่อเขาได๎เดินทางไปยังปารีสในปี 1913 แเละได๎เห็นผลงานรูปแบบบาศกนิยมของปีกัสโซ
ทําให๎เขาตระหนักถึงการทํางานตลอดชีวิตของเขาและผลงานสํวนมากของเขานั้นเป็นการแสดง
ออกมาในลักษณะเส๎นโค๎ง ดังจะเห็นได๎จาก Counter-reliefs (1914) และทําให๎เกิดผลงานที่สําคัญ
อยําง Tatlin's Tower
อยํางไรก็ตามแนวคิดของตัตลินถือเป็นแนวคิดทฤษฎีสร๎างความรู๎ใหมํโดยศิลปินเอง
(Constructivists) สํ งอิทธิ พลตํอศิลปินในชํวงครึ่ง หลังของศตวรรษ 20 โดยการใช๎ ศิลปะในการ
ปฏิ วั ติสั ง คม และศิ ล ปิน กลุํ ม สํ า คัญ อยํ างศิ ลปิ น แนวเรีย กร๎ องสิ ท ธิ ส ตรีผํ า นรูป แบบศิ ล ปะ ซึ่ ง
แนวความคิดแบบลัทธิเค๎าโครงเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงแสดงให๎เห็นถึงความ "สูง" และ "ต่ํา" ของ
ศิลปะและวัฒนธรรม

58

ภาพประกอบ 29 ภาพตัวอย่างงานศิลปะเค้าโครง 3 มิติ
ที่มา : ภาสกร เจยาคม (2557). ความงามทางโครงสร๎างสูํงานเครื่องประดับรํวมสมัย .
หน๎า 14.
สรุปทฤษฎีโครงสร๎างจากการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับศิลปะเค๎าโครงนั้นจะเห็นได๎วําเค๎า
โครงนั้นเป็นศิลปะเชิมนามธรรม ที่ใช๎วัสดุอุตสาหกรรมในยุคสมัยนั้นๆในการสร๎างสรรค์ชิ้นงานโดย
ให๎ วั ส ดุ เ ป็ น สื อ ในการเชื่ อ มโยงศิ ล ปะกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น เพราะศิ ล ปิ น มุํ ง เน๎ น ผลิ ต ศิ ล ปะที่ มี
วิวัฒนาการการออกแบบอุตสาหกรรม
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและพัฒ นาเครื่องประดับจากเพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมั ย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการดํ าเนินงานวิจัยโดย
สามารถสรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้
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6.1 งานวิจัยที่ทําการศึกษา คือการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอกระบวนการหลํอพร๎อมฝัง
กรณีศึกษา :วิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน์ (เบญจกูล อึ๊งศิริรัตน์, 2550: 100) พบวํา
กระบวนการหลํ อ พร๎ อ มฝั ง ของกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ และปั จ จั ย ตํ า งๆที่ มี ผ ลตํ อ
กระบวนการหลํอพร๎อมฝังของเครื่องประดับนิล จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการแตก/ปิ่น
ของอั ญ มณี ใ นการหลํ อ พร๎ อ มฝั ง เครื่ อ งประดั บ นิ ล โดยการระดมสมองของผู๎ ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการผลิ ต นี้ซึ่ ง มี 3ปัจ จั ย ประกอบด๎ว ย อุณ หภูมิ อ บเบ๎า ปูน อุ ณหภูมิ หลอมโลหะ และ
อุณหภูมิเบ๎าปูนสําหรับการหลํอเป็นจุดที่สําคัญซึ่งมีอิทธิพลทําให๎เกิดปัญหาการแตก,บิ่นนของอัญ
มณี ในการหลํอพร๎อมฝังเครื่องประดับนิล
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวั จั ย เรื่ อ ง “ การศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ อ งประดั บ จากเพชรซี ก เพื่ อ ออกแบบ
เครื่องประดับรํวมสมัย ผู๎วิจัยได๎ดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดประชากรและการสุํมตัวอยําง
2. ดําเนินการวิจัย
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ข๎อมูลและผลของการทดลอง
ขัน้ ที่ 2 ดําเนินการทดลองการกระบวนผลิต
ขั้นที่ 3 สร๎างสรรค์เครื่องประดับที่ได๎องค์ความรู๎จากผลวิเคราะห์ข๎อมูลและองค์
ความรู๎ที่ได๎
ขัน้ ที่ 3 สร๎างเครื่องมือในการวิจัย
ขัน้ ที่ 4 ผลิตต๎นแบบเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
ดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
สํวนที่ 1 ข๎อมูลและวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ด๎านข๎อมูลภูมิหลัง การผลิตเครื่องประดับเพชรซีก
จากการสืบค๎นข๎อมูล และการลงพื้นที่จริงสัมภาษณ์ปากเปลําจากผู๎เชี่ยวชาญ
สํวนที่ 2 แบบรํางเครื่องประดับเพชรซี กรํวมสมั ย ที่อ สร๎างสร๎างโดยผู๎วิจั ย โดยได๎
วิเคราะห์ข๎อมูลและองค์ความรู๎ที่ได๎นํามาออกแบบตามหลักการของการออกแบบเครื่องประดับ
แล๎วทําการคัดเลือกโดยผู๎เชี่ยวชาญ โดยการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ภาพรํางเสมือนจริงเพื่อหารูปแบบที่จะนําไปผลิตเป็นชิ้นงานต๎นแบบเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลที่
ได๎จากการวิจัย
ดาเนินการทดลองการกระบวนผลิต
1. ออกแบบจากการวิเคราะห์ข๎อมูลและผลของการทดลอง
2. รํางแบบ 3 มิติ แบบรํางเสมือนจริงเพื่องํายตํอความเข๎าใจในแบบ
3. สร๎างเครื่องมือในการวิจัยคัดเลือกแบบจากผู๎เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเครื่องประดับ
4. ผลิตต๎นแบบเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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ออกแบบเครื่องประดับจากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการทดลอง
โดยคํานึงข๎อมูลเบื้องต๎นและองค์ความรู๎ที่ได๎ โดยผสมผสานแนวโน๎มเครื่องประดับปี
2562 วัสดุประสานเพื่อออกแบบเครือ่ งประดับเพชรซีกร่วมสมัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎ใช๎เครื่องมือในการวัจยั เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจากเพชรซีก
เพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัย ประกอบด๎วย
แบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญความเหมาะสมด๎านการออกแบบ แบบรํางเครื่องประดับ
เพชรซีกรํวมสมัยโดยแบบสอบถามจะประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎เชี่ยวชาญ
สํวนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด๎านการออกแบบของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
ออกแบบ ตํอ แบบรํางเครื่องแตํงกายแฟชั่นรํวมสมัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน๎อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน๎อยที่สุด
สํวนที่ 3 คําถามปลายเปิด(Open ended questions) เพื่อแสดงความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นคุณสมบัตของเครืองมือที่วัดในสิ่งที่ต๎องการวัดความเชื่อ
มัน (Reliability) เป็นคุณสมบัตของเครื่องมือที่แสดงให๎เห็นวําเคํรืองมือนั้นๆให๎ผลการวัดที่สมํ่า
เสมอ คงที่ แ นํ น อน ไมํ ว าจะวั ด กี ค รั ง ก็ ต ามความเป็ น ปรนั ย (Objectivity) เป็ น คุ ณ สมบั ติ ข อง
เครื่องมือที่มีลักษณะตําง ๆ ดังนี้คือ
1. คําถามมีความชัดเจน ชี้เฉพาะ อํานแล๎วเข๎าใจตรงกัน
2. การตรวจให๎คะแนนมีความแนํนอน ตรงกันไมํวําใครจะตรวจก็ตาม
3. แปลความได๎ชัดเจนวํา คะแนนที่ได๎มความสามารถอยูในระดับใดโดยผู๎วิจัยได๎ทา
การตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
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1. ผู๎ วิ จั ย นํ า แบบสอบถามและแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที ส ร๎ า งเสร็ จ เสนอตํ อ
ผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อทําการตรวจสอบและแก๎ไขความถูกต๎อง
2. ดําเนินการแก๎ไขแบบสอบถามและแบบประเมิน
3. นําแบบสอบถามทีแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out)ผู๎เชี่ยวชาญในการคัดเลือก
แบบรํ า ง ในการวั จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ อ งประดั บ จากเพชรซี ก เพื่ อ ออกแบบ
เครื่องประดับรํวมสมัย มีดังนี้
1. ศาสตราจารย์ สุชาติ เถอทอง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านองค์ประกอบศิลป์และสุทรยศาสตร์
2.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วีรวัฒน์ สิริเวศมาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์
สาขาออกแบบเครื่องประดับ ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค วัสดุและการออกแบบเครื่องประดับรํวม
สมัย
3. รองศาสตราจารย์ สุภาวี ศิรินคราภรณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์
สาขาออกแบบเครื่องประดับ ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านองค์ประกอบศิลป์และสุทรยศาสตร์
4.นายเอกทองประเสริฐ ก๎องเสื้อ Ek Thongprasert ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
เครื่องประดับรํวมสมัย ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค วัสดุและการออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจั ยได๎นําข๎อมู ล จากการรวบรวมข๎อมู ล โดยการค๎น คว๎าจากเอกสารและงานวิจ ยที่
เกี่ยวข๎องการสัมภาษณ์ แบบสอบถามและการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิต เครืองประดับ
เพชรซีกผสมผสานวัสดุใหมํมาจัดกระทําและวิเคราะห์ขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
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การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจากเพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัย

สํารวจปัญหาเบื้องต๎น

ศึกษาข๎อมูลเครื่องประดับเพชรซีก
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
เครื่องประดับเพชรซีก
ทดลองการผลิต
-ทดลองการพร๎อมติดบนเทียนพร๎อมหลํอ
งานเครื่องประดับ
-คัดเลือกวัสดุประสานที่จะนํามาผลิต
-กระบวนการผลิตเพชรซีกปริ้น3D
เทคนิคการฝังเพชรซีกบนต๎นเทียนพร๎อม
หลํอ
-สี แนวโน๎มการออกแบบ
-รูปรํางและรูปทรง
-รูปแบบและประเภทของเครื่องประดับ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง

แนวคิดโครงสร๎างและทฤษฎีการออกแบบ
เครื่องประดับ
รวบรวมผลงานและวิเคราะห์ผลงาน
หาอัตลักษณ์ของเพชรซีกนํามาออกแบบ
เครื่องประดับ
แบบรําง 2D
แบบรําง 3D Printing
แบบรํางเสมือนจริง
ผู๎เชี่ยวชาญเลือกแบบรําง

ผลิตต๎นแบบ
เครื่องปรับเพรชซีกรํวมสมัย
ภาพประกอบ 30 ภาพแผนผังแสดงทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับเพชร
ซีกรํวมสมัย
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและพัฒ นาเครื่องประดับจากเพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมั ย
ผู๎ วิ จั ย ได๎ แ บํ ง ผลการวิ จั ย ออกเป็ น 4 สํ ว นโดยเรี ย งตสมลํ า ดั บ จากกระบวนการทํ า วิ จั ย โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้
1. ผลการศึกษาข๎อมูลจากการศึกษาข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร
1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับเพชรซีกตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 ข๎อมูลด๎านคุณสมบัติ คุณลักษณะของเพชรซีก
1.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรซีกตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
1.4 ทฤษฎีโครงสร๎าง
2. วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป คุ ณ สมบั ติ คุ ณ ลั ก ษณะ ข๎ อ ดี ข๎ อเสี ย ขอวั ส ดุ ที่ จ ะนํ า มาใช๎
ทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกวัสดุประสานที่เหมาะสมสําหรับเครื่องประดับเพชรซีกรํวม
สมัยครั้งนี้
3. เก็บข๎อมูลจากการออกภาคสนาม
3.1 ข๎อมูลที่ได๎จากผู๎เชี่ยวชาญผู๎ผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพชร
3.2 ข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ จ ากผู๎ เ ชี่ ย วชาญผู๎ ผ ลิ ต เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี พ ลอยระบบ
อุตสาหกรรม(การติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอ)
3.3 การทดลองการหลํอแบบดั้งเดิม
3.4 การทดลองการหลํอแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอ
3.5 ข๎อดีและข๎อเสียและผลสรุปที่ได๎จากการทดลองการผลิต
3.6 สรุปแนวคิดที่ได๎จากแนวคิดอัตลักษณ์
3.7 สรุ ป แนวคิ ด ที่ ไ ด๎ จ ากทฤษฎี โ ครงสร๎ า งและการนํ า มาใช๎ ใ นงานออกแบบ
เครื่องประดับเพชรซีก
3.8 สรุปแนวคิดที่ได๎จากทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์และการนํามาใช๎ในงาน
ออกแบบเครื่องประดับเพชรซีก
4.สร๎างสรรค์ ออกแบบ แบบรํางเครื่องประดัยจากเพชรซีก
5.สร๎างแบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญในการคัดเลือกแบบรําง
6.ผลิตต๎นแบบชิ้นงานเครื่องประดับ
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1. ผลการศึกษาข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
1.1 ข้อมูลด้านคุณสมบัติ คุณลักษณะของเพชรซีก
สรุปเรื่องเพชรซีกด๎านลักษณะทางกายภาพของเพชรซีกและคุณสมบัติตํางๆได๎ดังนี้
- คุณสมบัติลักษณะทางกายภาพ รูปทรงที่เกิดจากการผลิตยังงคงเป็นรูปแบบ
ของหน๎าตัดแผํนบางคล๎ายเศษแก๎ว และลักษณะทางกายภาพสํวนใหญํจะเป็นเพชรซีกดิบจะมี
ลักษณะเป็นรูปหลากหลาย รูปทรงไมํคงที่
- สี เพชรซีก สํวนใหญํเป็นสีใสสีเพชร สีเทา หรือดําขุํนๆที่เห็นในเครื่องประดับ
โบราณสมัยสุโขทัยเกิดจากกํรปิดก๎นเพชรด๎วยผงทองเพื่อเสริมให๎เพชรซีกแข็งแรงนั่นเอง มิใชํสีของ
เนื้อเพชร อาจมีบ๎างที่เพชรเป็นสีเทา เกิดจากตําหนิภายในนั้นมีมาก เป็นตําหนิจุดเล็กจนเกิดสีเทา
ได๎
- ความแข็งแรง เพชรซีกมีความเปราะบางมากกวําเพชรที่มีก๎นทั่วๆไป เพราะเกิด
จากการกระเทาะก๎อนเพชรดิบทําให๎เกิดหน๎าตัด เหลี่ยมเพียงด๎านเดียวและแบน ทําให๎ความ
แข็งแรงไมํเทําเป็นที่เจียระไนเป็นเหลี่ยมมุมที่เทํากัน การกระจายน้ําหนักก็จะน๎อยกวําเพชรเจียระน
ทําให๎เกิดการแตกหักของขอบมุมเเพชรซีกขึ้นได๎งําย
- ความสวยงาม ยังคงมีความสวยงาม แตํอาจจะน๎อยกวําเพชรเจียระไหน ไมํวิบ
วับแวววาวเทําเพชรที่เจียระไน
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรซีกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ทา
การสรุปและอธิบายเป็นตารางการเปรียบเที่ยบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบเครื่องประดับเพชรซีกตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน

ตารางเปรียบเทียบเครื่องประดับเพชรซีก

เครื่องประดับเพชรซีกจากอินเดีย

ลักษณะทางกายภาพ
-เป็นเครื่องประดับสําหรับราชวงศ์ สังเกตได๎
จากความอลังการของเพชรซีกที่ประโคมเน๎นใสํ
เพชรโชว์ความร่ํารวยมหาอํานาจ
-เทคนิคการผลิต ผลิตโดยการขึ้นรูปด๎วยมือ
ชิ้นตํอชิ้นโดยชํางชํานาญ
-เทคนิคการฝัง เป็นการฝังกด ฝังหุ๎มโดยเนื้อ
ทอง99%

เครื่องประดับเพชรซีกจากสมัยสุโขทัย

ลักษณะทางกายภาพ
- เครื่องประดับที่ได๎รับอิทธิพลมาจากอินเดีย
100 % นิยมสวมใสํในวัง เครื่องปะดับไทย
โบราณ
- เทคนิคการผลิต ผลิตโดยการขึ้นรูปด๎วยมือ
ชิ้นตํอชิ้นโดยชํางชํานาญ ใช๎ผงเศษทองในการ
ผลิตใสํไปใต๎ฐานเพชรซีกเพื่อเพิ่มน้ําหนักให๎กับ
ชิ้นงาน
- เทคนิคการฝัง เป็นการฝังกด ฝังหุ๎มโดยเนื้อ
ทอง99%
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ตาราง 1 (ตํอ)

ตารางเปรียบเทียบเครื่องประดับเพชรซีก

เครื่องประดับเพชรซีกจากสมัยอยุธยา

ลักษณะทางกายภาพ
-เครื่องประดับเพชรซีกที่ถํายทอดมาจากสมัย
อยุธยา โดยผสมผสานลวดลายสมัยสุโขทัย
- เทคนิคการผลิต ขึ้นรูปด๎วยมือใช๎ผงเศษทองใน
การผลิตใสํไปใต๎ฐานเพชรซีกเพื่อเพิ่มน้ําหนัก
ให๎กับชิ้นงาน
- เทคนิคการฝัง เป็นการฝังกด ฝังหุ๎มโดยเนื้อ
ทอง99%

เครื่องประดับเพชรซีกจากสมัยรัชกาลที่4

ลักษณะทางกายภาพ
-เครื่องประดับเพชรซีกที่ถํายทอดมาจากสมัย
อยุธยา โดยผสมผสานลวดลายสมัยสุโขทัย
- เทคนิคการผลิต ขึ้นรูปด๎วยมือยังคงใช๎ผงเศษ
ทองในการผลิตใสํไปใต๎ฐานเพชรซีกเพื่อเพิ่ม
น้ําหนักให๎กับชิ้นงาน
- เทคนิคการฝัง เป็นการฝังกด ฝังหุ๎มโดยเนื้อ
ทอง99%
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ตาราง 1 (ตํอ)

ตารางเปรียบเทียบเครื่องประดับเพชรซีก

เครื่องประดับเพชรซีกจากสมัยรัชกาลที่5

ลักษณะทางกายภาพ
-เครื่องประดับเพชรซีกที่ถํายทอดมาจากสมัย
อยุธยา โดยผสมผสานลวดลายสมัยสุโขทัย
- เทคนิคการผลิต ขึ้นรูปด๎วยมือ
- เทคนิคการฝัง เริ่มมีการฝังหนามเตย เนื่องจาก
ติดตํอค๎าชายกับประเทศยุโรป ตัวเรือนยังคงเป็น
เนื้อทองคําแท๎

เครื่องประดับเพชรซีกในปัจจุบัน

ลักษณะทางกายภาพ
-เครื่องประดับเพชรซีกในปัจจุบัน เปลี่ยนการใช๎
วัสดุประสานเป็นเนื้อเงินลงยาสีดํา ทองชุบสีอํอน
เพชรซีกเม็ดเดี่ยวๆ ล๎อมด๎วยเพชรเล็กๆ
- เทคนิคการผลิต ขึ้นรูปด๎วยมือ ขอบเพชรซีกลง
ยาสีดํา
- เทคนิคการฝัง กลับมาใช๎การฝังแบบหุ๎ม

ตารางแสดงลักษณะทางกายภาพของวัสดุประสานที่เลือกมาทั้ง 5 ชนิด จําแนกลักษณะ
ทางกายภาพออกเป็น ความแวววาว ความยืดหยุํน การทนความร๎อน ความแข็งแรง
สรุปผลวิเคราะห์เครื่องประดับเพชรซีกจากตารางเปรียบเทียบด๎านบน เครื่องประดับ
เพชรซีกได๎มีการพัฒนาไปทั้งด๎านวัสดุที่นํามาใช๎เป็นตัวเรือนหรือวัสดุประสาน เปลี่ยนจากการใช๎
เพียงเนื้อทอง เริ่มใช๎วัสดุอื่นเชํนเนื้อเงินเข๎ามาในยุคหลังรัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีการติดตํอค๎ าขาย
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จากชาติตะวันตกทําให๎ได๎รับอิทธิพลความนิยมของชาติตะวันตกเข๎ามารวมถึงเทคนิคการฝัง ที่
เปลี่ยนไป มีการฝังแบบหนามเตยตามการฝังแหวนชูหรือการฝังมงกุฎ การสวมใสํการติดเข็มกลัด
ยศในราชวังด๎วยเข็มกลัดเพชรซีกก็เริ่มในรัชกาลที่ 5 เป็นต๎นมา
2. วิเคราะห์และสรุปคุณสมบัติ คุณลักษณะ ข๎อดี ข๎อเสีย ขอวัสดุที่จะนํามาใช๎ทดลองใน
งานวิจัยครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกวัสดุประสานที่เหมาะสมสําหรับเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัยครั้งนี้
ตาราง 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุประสานที่จะคัดเลือกและนํามาผลิตเครื่องประดับเพชร
ซีกรํวมสมัยครั้งนี้

วัสดุประสาน
ยางซิลิโคน
(Silicone
Rubber)
เนื้อเงิน
(silver)

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสวัสดุประสาน
ความแวววาว
ความยืดหยุํน
ทนความร๎อน

ความแข็งแรง

หนังสัตว์
(leather)
แก๎ว
(Glass)
เรซิ่น
(Resin)
สรุปผลวิเคราะห์เรื่องการเลือกใช๎วัสดุประสานในการผลิตเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
ในครั้งนี้ ผลที่ได๎ คือ เงิน เนื่องจากเนื้อเงินเมื่อผํานขั้นตอนการทําพื้นผิวขัดแตํงปัดเงาและชุบแล๎ว
จะมีสีขาว หรือสีเงินเงาวาว เนื้อเงินมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํากวําเพชร อุณหภูมิที่ใช๎ในการหลํอเนื้อเงิน
อยูํที่ 1090 องศาเนื้อเงิน สํวนจุดหลอมเหลวของเพชรอยูํที่ 1878 องศาเซลเซียส เมื่อนํามาเป็น
วัสุดประสานในการผลิตเพชรซีกและรํวมกับนําการออกแบบมาแก๎ปัญหาเรื่องจุดด๎อยของเพชรซีก
เปลี่ยนให๎เป็นจุดเดํนเรื่องความบางของก๎นเพชรที่ไมํมี และการกระจายแสงน๎อย เมื่อเนื้อเงินขัดเงา
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หรือการถูกนําไปขึ้นรุปให๎เกิดมุมเหลี่ยมหน๎าตัดเพิ่มนั้น เมื่อนําไปขัดแตํงเงงาเพิ่มจะสํงผลให๎เกิด
ความแวววาวสะท๎อนเพิ่มแสงสะท๎อนให๎แกํเพชรซีกเพิ่มขึ้น จึงแก๎ไขการสะท๎อนของก๎อนเพชรได๎ด๎
1.3 การทดลองการหล่อแบบการติดต้นเทียนพร้อมหล่อ
ตาราง 3 เปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต

ลําดับ

1

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

แบบรําง 2 มิติ

แบบรําง 2 มิติ
แบบรําง 2 มิติ และ 3 มิติ
แบบรํางเสมือนจริง

2
หลอมเนื้อโลหะในเบ๎าหลอม 10- ต๎นแว็กซ์ดว๎ ยมือ ตามแบบsketch
2 มิติ ใช๎เวลา 2 วัน
15 นาที

ขึ้นแว๏กซ์ด๎วยเครื่อง print CNC/
3D print
จากแบบ 3D ที่วาดไว๎ ใช๎เวลา
4 ชม.ตํอ 4 ชิ้นงาน
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ตาราง 3 (ตํอ)

ลําดับ

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

3

ได๎เนื้อโลหะแทํงเทใสํแมํพิมพ์
เหล็ก 20 นาที ได๎เนื้อโลหะแทํง

ทําพิมพ์ยาง แบบร๎อน
- รออัดพิมพ์ 1 ชม
- ทิ้งให๎เย็น 1 ชม
- ผําพิมพ์ 4 บล๏อก
10 นาที

ทําพิมพ์ซิลิโคน แบบเย็น
- ทิ้งให๎เซ็ตตัว 2 ชม
- ผําพิมพ์ 4 บล๏อก
10 นาที

ฉีดเทียน 2 นาที คูํ
64 ชิ้น ใช๎เวลา 1 ชม.

ฉีดเทียน 2 นาที คูํ
64 ชิ้น ใช๎เวลา 1 ชม.

4

รีดโลหะจากก๎อนให๎เป็นแผํน 30
นาที
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ตาราง 3 (ตํอ)

ลําดับ

5

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

ตัดให๎ได๎ขนาดที่ต๎องการ
10 นาที

ติดแว๏กซ์บนต๎นเทียน
10 นาที

ติดเพชรซีก 10 นาที ทุกชิ้น

ติดแว๏กซ์บนต๎นเทียนต๎นเทียน
10 นาที

6

วาดแบบบนโลหะแผํน
20-30 นาที

ผสมปูนด๎วยเครื่อง
ปูนสูตรเพื่อการหลํองานปกติ
5 นาที
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ตาราง 3 (ตํอ)

ลําดับ

7

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

ฉลุ ตัดโลหะตามแบบที่วาด 2030 นาที

เทปูนด๎วยเครื่องอัดสูญอากาศ 2
นาที
ผสมปูนด๎วยเครื่อง
ปูนสูตรพิเศษเพื่อการหลํอแมํพิมพ์
หรืองานที่ละเอียดมากๆ
5 นาที

8
เคาะขึ้นรูปทรง 20 นาที

เข๎าตู๎อบปูน 2 ชม เพื่อให๎เทียน
ละลาย

เทปูนด๎วยเครื่องอัดสูญอากาศ
2 นาที

9
เชื่อมงาน 10 นาที

หลํอเครื่องประดับโลหะแบบเหวีย่ ง
หนีจุดศูนย์กลาง
30 นาที

เข๎าตู๎อบปูน 2 ชม เพื่อให๎เทียน
ละลาย
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ตาราง 3 (ตํอ)

ลําดับ

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

10

พักปูนไว๎ให๎แห๎ง 30 นาที

หลํอเครื่องประดับโละแบบ
สุญญากาศ 30นาที

ฝังเพชรซีกด๎วยการถมพื้นหลัง
ด๎วยยาง แว๏กซ์ หรือ ผงหรือเศษ
โลหะ ตํอชิ้นงาน 30 นาที

11

12

ทําให๎เซ็ตตัวด๎วยการนําถํานหิน
ล๎างปูนออก 5 นาทีตํอกระบอก
เผาร๎อนมาวางทาบ
20 นาทีตํอชิ้น

ตัดแผํนทอง 2 นาที

เข๎าเครื่องขัดงานเครื่องประดับ
แบบแกวํง

ล๎างปูนออก 5 นาทีตํอกระบอก
แบบแกวํง

ขัดเก็บชิ้นงานด๎วยชํางขัด
- ขัดละเอียด
- ขัดเงา
30 นาที
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ตาราง 3 (ตํอ)

ลําดับ

13

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

นําแผํนทองมาปิดของเพชรซีก
15 นาที

ฝังเพชรบนชิ้นงาน
5 ชม

ขัดชิ้นงาน 10นาที

ขัดเก็บชิ้นงานด๎วยชํางขัด
6 ชม.

ชิ้นงานสําเร็จ

14
-

15
ประกอบชิ้นงาน 10 นาที

16

ชิ้นงานสําเร็จ

ขัดแตํงงานเก็บรายละเอียด 10
นาที

-
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ตาราง 3 (ตํอ)

ลําดับ

17

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการผลิต
การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดยการหลํอระบบ
การผลิตโดยงการหลํอแบบการติด
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ต๎นเทียนพร๎อมหลํอ

ขัดเก็บชิ้นงานด๎วยชํางขัด
- ขัดละเอียด
- ขัดเงา
10นาที

18
ชิ้นงานสําเร็จ
4.28 ชม.ตํอชิ้น ทําตามขั้นตอน
ด๎านบน
64 ชิ้น ใช๎เวลาทั้งหมด
1 เดือน

-

-

-

-

64 ชิ้น ใช๎เวลาทั้งหมด
9 วัน การทํางาน 8 ชม.ตํอวัน

64 ชิ้น ใช๎เวลาทั้งหมด
1.4 วัน การทํางาน 8 ชม.ตํอวัน

จากตารางข๎างต๎นแบํงออกเป็น 3 รูปแบบการผลิต ได๎แกํ การผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น การ
ผลิตโดยการหลํอระบบอุตสาหกรรมปัจจุบัน การผลิตโดยงการหลํอแบบการติดต๎นเทียนพร๎อม
หลํอ ตามลําดับ
ผลการทดลองด๎วยการผลิตการผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้นแบบในสมัยอดีต ใช๎เวลา 1 เดือน
ในงานผลิตชิ้นเซ็ตนี้
การผลิ ตโดยการหลํ อระบบอุตสาหกรรมปัจ จุ บั น ใช๎ เวลา 9 วัน คิดคํา นวณจากการ
ทํางาน 8 ชม.ตํอวัน และการผลิตโดยงการหลํอแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอ เพียง 1 วัน ครึ่ง
คิดคํานวณจากการทํางาน 8 ชม.ตํอวัน จึงสรุปได๎วําการผลิตโดยงการหลํอแบบการติดต๎นเทียน
พร๎อมหลํอใช๎ เวลาน๎อยที่สุดประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน รวมไปถึงการแก๎ปัญหา การตัดทอน
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ขั้นตอนที่ยุํงยากบางอยํางเชํน การฝัง แก๎ปัญหาข๎อผิดพลาดในการฝังเนื่องจากการฝังเพชรพบการ
สูญเสียเนื้อโลหะไปมากและเพชรแตกบํอยครั้ง การใช๎เทคนิคติดพลอยนีชํวยลดปัญหาไปได๎มาก
ตาราง 4 เปรียบเทียบการขึ้นรูปด๎วยการขึ้นมือ การทดลองการหลํอแบบดั้งเดิมและการทดลอง
การหลํอแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอในที่นี้หมายถึงทั้งกระบวนการผลิตตั้งแตํการขึ้น
แว็กซ์ต๎นแบบ การหลํอ การฝังเพชร และขั้นตอนการเก็บรายละเอียดตกแตํงชิ้นงานจน
เสร็จสิ้นได๎ชิ้นงานสําเร็จ

ประเภทการ
ผลิต

ระยะเวลาในการ
ผลิต

ความเสียหาย
ที่เกิดบนงาน
เครื่องประดับ
และอัญมณี

ความสวยงาม

ความแข็งแรง

การขึ้นรูปด๎วย
มือชิ้นตํอชิ้น
การผลิตโดย
การหลํอระบบ
อุตสาหกรรม
ปัจจุบัน
การต๎นเพชร
บนต๎นเทียน
พร๎อมหลํอตัว
เรือน
สรุปผลวิเคราะห์การผลิตทั้ง 3 แบบข้างต้น
- ผลการทดลองด๎วยการผลิตการผลิตด๎วยมือชิ้นตํอชิ้นแบบในสมัยอดีต ใช๎เวลา 1
เดือน การผลิตชิ้นงานแบบนี้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต๎องการให๎มีเพียงชิ้นเดียวและไมํซ้ําแบบจะ
เหมาะสมกับคุณคําและเวลาในการผลิต
- การผลิตโดยการหลํอระบบอุตสาหกรรมปัจจุบัน เป็นกระบวนการงานฝีมือ เมื่อถึง
ขั้นตอนการฝังต๎องเตรียมชิ้นงานให๎เนื้องานเรียบร๎อยที่สุดและนําไปฝังโดยชํางฝังชํานาญการ ฝังที
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ละเม็ดๆความเสี่ยงอยูํที่การฝังพลาดคือเพชรแตก เสียหายและการเก็บงานตัเส๎นขอบในงานฝังก็
ทําให๎เกิดการเสียเนื้อโลหะไปด๎วย หลังจากฝังต๎องนํามาขัดแตํงเพื่อเก็บความเรียบร๎อยอีกครั้งก็
เสียเวลาและเนื้อโลหะไปอีก
- การหลํอแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอ โดยการนําเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นเข๎า
มาใช๎เพิ่มเติมจากที่มีในปัจจุบัน ทั้งการขึ้นแบบเสมือนจริง 3 มิติเพื่อให๎เห็นภาพที่ ชัดเจนขึ้น ทั้งยัง
ประหยัดเวลาและคํานวนต๎นทุนวัสดุที่ใช๎หลํอชิ้นงานได๎ทันที ปริ้นแบบจากแบบ3Dที่วาดไว๎ด๎วย
เครื่องปริ้นแว็กซ์ 3D Print สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา การติดเพชรบนแว๏กซ์ หรือเทียน เป็น
การรวบรัดขั้นตอนในการผลิตเพื่อลดการเสียหายในหารฝังเพชรที่ตัวโลหะ และเนื้อโลหะในการขัด
แตํง ราคาคําหลํอก็จะสูงขึ้น ทั้งปูนที่ใช๎ต๎องพิเศษเนื้อละเอียดมาก แตํถ๎าเทียบกับคําฝังที่ตัวโลหะ
โดยเฉพาะถ๎างานฝังจํานวนเยอะๆ ตํอชิ้น การหลํอแบบนี้ประหยัดทั้งเวลาและประหยัดทั้งแรงงาน
เมื่อเปรียบเทียบกันแล๎วทั้ง 3 รูปแบบ การผลิตแบบใหมํการหลํอแบบการติดต๎นเทียน
พร๎อมหลํอ ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนอยําง
รวดเร็ว
1.5 ข๎อดีและข๎อเสียและผลสรุปที่ได๎จากการทดลองการผลิต
ตาราง 5 เปรียบเทียบการทดลองการผลิตแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอชิ้นงาน โดยมีตัวแปรใน
การทดลอง อุณภูมิในการหลอมชิ้นงาน สูตรปูนในการหลํอชิ้นงาน น้ํากรดแชํต๎นเทียน
เพื่อล๎างปูนกับต๎นเทียน
ตารางเปรียบเทียบการทดลองการผลิตแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอชิ้นงาน

ต๎นเทียนที่ติดเพชรเรียบร๎อยแล๎ว

ต๎นเทียนที่ติดเพชรเรียบร๎อยแล๎ว
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ตาราง 5 (ตํอ)
ตารางเปรียบเทียบการทดลองการผลิตแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอชิ้นงาน

ปูนที่ใช๎ในการหลํอฝังเพชรซีกในเทียน ใช๎ปูน
หลํอต๎นแบบที่มีคุณภาพสูงและเนื้อละเอียดมาก
เรียกวําปูนแว็กซ์ สูตร 40:100 เป็นปูนสูตรพิเศษ
ที่คิดค๎นขี้นเพื่อปกปฺองอัญมณีที่ มีคําอยํางเพชร
เมื่อนําไปฝังไวในแบบเทียนและเอา ไปเผาใน
เตาเผา และหลํอเป็นชิ้นงานออกมาเพื่อ ให๎
แนํใจวําจะไมํมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเพชร
ผสมปูนด๎วยเครื่องผสมปูน
ระบบสุญญากาศ
-กรดแชํทั่วไป (กรดกัดแก๎ว) กรดไฮโดรฟลูออริก -กรดแชํต๎นเทียนที่มีพลอยฝังอยูํ H2SO4 (กรด
เป็นสารละลายของไฮโดรเจนฟลูออไรด์ในน้ํา กัดขาว) (กรดฟิวหลิก)(กรดแบตตารี่)(กรดกัมมะ
แม๎วําจะมีฤทธิ์กัดกรํอนอยํางแรงและยากแกํ
ถัน)
การใช๎งาน กรดนี้เป็นเพียงกรดอํอนเทํานั้น
-1:8 1 สํวน (กรด) ตํอ 8 สํวน(น้ํา) กรดประมาณ
-1:8 1 สํวน (กรด) ตํอ 8 สํวน(น้ํา) กรด
20%
ประมาณ 20%
-แชํกรดนานเกิน 1 ชั่วโมง *ในการแชํแตํละครั้ง
-แชํกรดนานเกิน 1 ชั่วโมง *ในการแชํแตํละครั้ง คือ แชํ 3-7 นาทีและเอาขึ้น ทําสลับแบบนี้ 4
คือ แชํ 3-7 นาทีและเอาขึ้น ทําสลับแบบนี้ 4
รอบ
รอบ
ปูนที่ใช๎ในการหลํอเครื่องประดับทั่วไป ใช๎ปูน
หลํอ ผสมปูนด๎วยเครื่องผสมปูนระบบ
สุญญากาศ สูตร 38 : 100
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ตาราง 5 (ตํอ)
ตารางเปรียบเทียบการทดลองการผลิตแบบการติดต๎นเทียนพร๎อมหลํอชิ้นงาน

ผลที่ได๎เพชรซีกขุํน

ผลที่ได๎เพชรซีกใส

สรุปผลการทดลองที่ได๎ การหลํอการติดเพชรบนต๎นเทียนพร๎อมหลํอสําเร็จ
-สูตรปูนที่เหมาะสมกับการผลิตเครื่องประดับเพชรซีกครั้ง นี้ (การติดเพชรบนต๎น
เทียนพร๎อมหลํอ) ใช๎ปูนหลํอต๎นแบบที่มีคุณภาพสูงและเนื้อละเอียดมาก เรียกวําปูนแว็กซ์ สูตร
40:100 เป็นปูนสูตรพิเศษที่คิดค๎นขี้นเพื่อปกปฺองอัญมณีที่ มีคําอยํางเพชรเมื่อนําไปฝังไวในแบบ
เทียนและเอา ไปเผาในเตาเผา และหลํอเป็นชิ้นงานออกมาเพื่อ ให๎แนํใจวําจะไมํมีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับเพชรผสมปูนด๎วยเครื่องผสมปูนระบบสุญญากาศ
-กรดที่ ใ ช๎ แ ชํ ต๎ น เที ยน เพื่ อ ให๎ ปูน หลุด ออกจากต๎ น เที ย นที่ หลํ อ เสร็จ แล๎ว เพื่ อล๎ า ง
อัตราสํวน 1:8 1 สํวน (กรด) ตํอ 8 สํวน (น้ํา) กรดประมาณ 20%ใช๎กรดแชํต๎นเทียนที่มีพลอยฝังอยูํ
H2SO4 (กรดกัดขาว) (กรดฟิวหลิก)(กรดแบตตารี่)(กรดกัมมะถัน) แชํกรดนานเกิน 1 ชั่วโมง *ใน
การแชํแตํละครั้ง คือ แชํ 3-7 นาทีและเอาขึ้น ทําสลับแบบนี้ 4 รอบ
1.6 สรุปแนวคิดที่ได๎จากแนวคิดอัตลักษณ์
แนวความคิดทฤษฎีโครงสร๎าง ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห์จากลักษณะงานในอดีตของ
ผู๎วิจัยเองด๎านโครงสร๎างเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัยใน
ครั้ ง นี้ จากการตกตะกอนของความคิ ด และองค์ ค วามรู๎ เ ดิ ม ที่ ไ ด๎ จ ากการทดลอง การจั ด
องค์ประกอบศิล และการออกแบบตามหลัดการออกแบบเครื่องประดับ
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ภาพประกอบ 31 ภาพจากนิทรรศการศิลปะบังคับม๎าสูํเครื่องประดับเรือนรํางรํวมสมัย
ที่มา : ภาพจากผู๎วิจัย
ภาพจากนิทรรศการผลงานการออกแบบเครื่องประดับโครงสร๎างที่ถูกตัดทอนจนเหลือ
เพียงกลิ่ นอายด๎วยเส๎น สี รูปรําง ลวดลาย ที่ถอดรูปแบบมาจากอานม๎าผสมผสานวัสดุหนังซึ่ ง
แสดงถึงทํวงทําและลีลาที่สงํางามผสมผสานการติดตั้งบนรํางกาย ถูกถํายทอดออกมาในรูปแบบ
องค์ประกอบศิลป์ที่งดงาม
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ภาพประกอบ 32 ภาพจากนิทรรศการเครื่องประดับโครงสร๎างเพชร
ที่มา : ภาพจากผู๎วิจัย
ภาพจากนิทรรศการงานออกแบบเครื่องประดับที่หยิบยกโครงสร๎างของรูปรํางเพชรใน
ลั ก ษณะตํ างๆมาใช๎ ง านเหลื อ เพี ย งโครงเพชรเพื่อ เป็ นเส๎ นนํ า ทางในการคิ ด ตํอ ถึ ง สี พ ลอยใน
จินตนาการของผู๎สวมใสํ ให๎ผู๎สวมใสํมีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานและสนุกกับเครื่องประดับคอลเลคชั่น
นี้
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ภาพประกอบ 33 ภาพจากนิทรรศการเครื่องประดับโครงสร๎างเพชร
ที่มา : ภาพจากผู๎วิจัย
ภาพจากนิทรรศการงานออกแบบเครื่องประดับที่ได๎รับแรงบันดาลใจมาจากลายสักของ
Wim Delovoyeบนผิวหนังหมู กับแนวคิดที่วํา อนาธิปไตยกับจิวเวอรี่ชั้นสูง ถูกนําเสนอในรูปแบบ
หรูหราและดิบแบบจิตวิญญาณพั้งค์ Rockabilly
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ภาพประกอบ 34 ภาพจากนิทรรศการเครื่องประดับThe old man amd the sea
ที่มา : ภาพจากผู๎วิจัย
ภาพจากนิทรรศการงานออกแบบจากนวนิยายชื่อก๎องโลก The old man amd the sea
ชํวงเวลาแหํงการพิชิตชัยนะในการตกปลาตัวใหญํ แตํนําพาซึ่งความพํายแพ๎ เพราะท๎ายที่สุดแล๎ว
สิ่งที่ได๎มา เหลือเพียงแตํซากกระดูก
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ภาพประกอบ 35 ภาพจากนิทรรศการความงามของผู๎หญิงสูํยีนส์
ที่มา : ภาพจากผู๎วิจัย
ภาพจากนิทรรศการการออกแบบภายใต๎คอนเสป ความงามของผู๎หญิงกับความเซ็กซี่
ของยีนส์ ความงามจากภายในของผู๎หญิงเปรียบได๎ดั่งเพชรเม็ดงามที่จะคงทนและยั่งยืนแบบยีนส์
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
1.7 สรุ ป แนวคิ ด ที่ ไ ด๎ จ ากทฤษฎี โ ครงสร๎ า งและการนํ า มาใช๎ ใ นงานออกแบบ
เครื่องประดับเพชรซีก
ลัทธิเค้าโครง (Constructivism
บทบาทสํ าคัญในการพัฒนาศิลปะของสาธารณรัฐไวมาร์ และ อื่นๆ กํอนที่จะมา
แทนที่ด๎วยสัจนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Realism) ซึ่งแนวคิดนี้ก็ยังปรากฏอยูํอยํางประปราย
ในขบวนการศิลปะมาตั้งแตํบัดนั้น
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แนวความคิดแบบบาศกนิยมมาผสมผสานประยุกต์ในการเลือกใช๎วัสดุสร๎างงาน โดย
ให๎ความสําคัญกับการเลือกชนิดวัสดุและเป็นวัสดุจากอุตสาหกรรมตามอุดมการณ์ของลัทธิเค๎า
โครง (constructivism) ดังจะเห็นได๎ชัดเจนจากการนําเอาแผํนโลหะมาสร๎าง ผลงานที่กลําวได๎วํา
เป็นผลงานชิ้นสุดท๎ายของตัตลินคือ "Le Tatlin" เครื่องรํอนที่ขับเคลื่อนโดยใช๎กําลังคน จากศึกษา
การบินและโครงสร๎างปีกของนก โดยเชื่อวํามนุษย์จะสามารถบินเลียนแบบนกได๎ สร๎างจากกระดูก
ปลาวาฬ และผ๎าไหมโดยได๎รับความรํวมมือจากศัลยแพทย์และนักบิน
สรุปทฤษฎีโครงสร๎างจากการรวบรวมข๎อมูลเกี่ย วกับศิลปะเค๎าโครงนั้นจะเห็นได๎วํา
เค๎าโครงนั้นเป็นศิลปะเชิมนามธรรม ที่ใช๎วัสดุอุตสาหกรรมในยุคสมัยนั้นๆในการสร๎างสรรค์ชิ้นงาน
โดยให๎ วัส ดุเ ป็ นสื อในการเชื่ อมโยงศิลปะกั บชี วิต ประจํ า วันเพราะศิลปิ นมุํ ง เน๎ นผลิตศิ ลปะที่ มี
วิวัฒนาการการออกแบบอุตสาหกรรม รูปแบบที่ไมํหวนไปสูํแบบดั้งเดิม
1.8 แนวโน๎มในการออกแบบปี2562

ภาพประกอบ 36 แนวโน๎มการออกแบบ Sublime Flawless
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
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ภาพประกอบ 37 แนวโน๎มการออกแบบ Sublime Flawless
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/953555
แนวโน๎มการออกแบบ “Sublime Flawless” เน๎นความละเอียด ประณีต ความงามของ
ผู๎หญิง ถํายทอดผํานลายของลูกไม๎ งานปัก มาออกแบบผสมผสานกับหินทําให๎ดูอํอนหวานขึ้น
หรือใช๎เทคโนโลยี 3D Printing มาชํวยใน เนื่องจากลูกค๎าหลักของธุรกิจอัญมณีคือ ผู๎หญิง ซึ่งมี
ความซับซ๎อนในการเลือกสินค๎า การศึกษาเทรนด์แนวโน๎มของโลกจึงเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะ
ผู๎ ผ ลิ ต รายเล็ ก (SME) ควรมี ค วามเข๎า ใจลู กค๎ า ในแตํ ละตลาด เพราะลูก ค๎ าในแตํล ะโซนนั้ น มี
ความชอบแตกตํางกัน แม๎กระทั่งตลาดในไทยเองก็ แตกตํางจากอาเซียนที่อยูํในภูมิภาคเดียวกัน
ดังนั้น การออกแบบจึงต๎องมองเชิงลึกอยํางรอบด๎าน ทั้งเทรนด์และกลุํมเปฺาหมาย
ผู๎วิจัยเลือกเทรนด์ “Sublime Flawless” ที่เน๎นความละเอียด ประณีต ความงามของ
ผู๎หญิง ถํายทอดผํานลายของลูกไม๎ งานปัก มาออกแบบผสมผสานกับหินทําให๎ ดูอํอนหวานขึ้น
หรือใช๎เทคโนโลยี 3D Printing มาชํวยในการออกแบบโทนสีจะเน๎นสีอํอนสีขาวสีทอง ที่ผู๎วิจัยเลือก
เทรนด์การออกแบบนี้เนื่องจาก ทั้งความประณีต ความละเอียด สอดคล๎องกับความงามของเพชร
ซีกที่ timeless ดูงามและมีคํา เมื่อผสมผสานเทคนิค 3D ที่ชํวยในการออกแบบที่มีขีดจําจัดให๎ดู

88
นําสนใจมากขึ้น ผู๎วิจัยหวังวําเทคนิคที่เลือกมานี้จะชํวยแก๎ปัญหา ความนําเบื่อกําเจ ของรูปแบบ
เครื่องประดับเพชรซีกให๎ตํางจากรูปแบบเดิมๆ
4. สร๎างสรรค์ ออกแบบ แบบรํางเครื่องประดัยจากเพชรซีก
จากองค์ความรู๎ที่ได๎จ ากนิทรรศการที่ผํานมาของผู๎วิจั ยผสมผสานกับองค์ความรู๎
เรื่องอัตลักษณ์และทฤษฎีโครงสร๎าง โครงสร๎างของเพชรซีกที่มีลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากกระ
กระเทาะเพื่อให๎คงไว๎ของนําหนักเพชรโดยรวมเพื่อไมํให๎เสียสํวนใดไป เกิดเป็นรูปรํางหน๎าตัด 1ด๎าน
เพชรซีกสํวนใหญํจะมีรูปรํางคล๎างหยดน้ํา 3 เหลี่ยม ฐานบาง ด๎วยความบางเกิดเป็นข๎อเสียที่ทําให๎
เปราะหักงําย ซึ่งข๎อเสียนี้ก็เป็นข๎อดีด๎านความบางและเบาแก๎ไขโดยใช๎เส๎นโครงสร๎างเข๎ามาชํวยใน
การสร๎างสรรค์งานออกแบบในครั้งนี้โดยล๎อกับเส๎นโครงสร๎างของเพชรซีก โดยวางเรียงซ๎อน ทัย
สลับ ผํานการจัดวางตามองค์ความรู๎ที่ได๎จากหลักการออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัย

ภาพประกอบ 38 ภาพแบบรํางจากอัตลักษณ์ทางลักษณะทางกายภาพของเพชรซีก
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ภาพประกอบ 39 ภาพแบบรํางจากอัตลักษณ์ทางลักษณะทางกายภาพของเพชรซีก

ภาพประกอบ 40 ภาพแบบรํางจากอัตลักษณ์ทางลักษณะทางกายภาพของเพชรซีก
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ภาพประกอบ 41 ภาพแบบรําง 2 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย

ภาพประกอบ 42 ภาพแบบรําง 2 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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ภาพประกอบ 43 ภาพแบบรําง 2 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย

ภาพประกอบ 44 ภาพแบบรําง 2 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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ภาพประกอบ 45 ภาพแบบรําง 2 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย

ภาพประกอบ 46 ภาพแบบรําง 2 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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5. สร๎างแบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญในการคัดเลือกแบบรําง
โดยผู๎ เ ชี่ ย วชาญได๎ ทํ า การคั ด เลื อ กแบบรํ า งทั้ ง หมด 6 แบบ และผลสรุ ป จาก
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านตํางๆทั้งหมด สรุปเลือกแบบรํางที่ 4 เนื่องจากผุ๎เชี่ยวชาญให๎ความเห็นโดยรํวม
เรื่ อ งการแสดงออกในศั ก ยภาพของเพชรซี ก การเผยให๎ เ ห็ น ความบอบบางที่ เ ปฺ น ข๎ อ เสี ย แตํ
แก๎ปัญหาด๎วยการจัดวางที่นําสนใจ การเพิ่มความแข็งแรงด๎วยลายเส๎น และการสร๎างชํองวํางให๎
เกิดจุดสนใจ เส๎นสายตาที่ดี รูปแบบและเทคนิคสอกคล๎องกับจุดมุํงหมายในการวิจัย สีและวัสดุที่
เลือกใช๎สํงเสริมชิ้นงานและเหมาะสมตํองานเครื่องประดับที่มีคํา

ภาพประกอบ 47 ภาพแบบรําง แบบที่ 4 ที่ผู๎เชี่ยวชาญเลือก
6. ผลิตต๎นแบบชิ้นงานเครื่องประดับ
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ภาพประกอบ 48 ภาพแบบรําง 3 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย

ภาพประกอบ 49 ภาพแบบรําง 3 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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ภาพประกอบ 50 ภาพแบบรําง 3 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย

ภาพประกอบ 51 ภาพแบบรําง 3 มิติเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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6. ผลิตต๎นแบบชิ้นงานเครื่องประดับ
ขั้นตอนการผลิตต๎นแบบเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย โดยวิธีการติดเพชรบนต๎น
เทียนเพื่อหลํอชิ้นงานเครื่องประดับมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ดังตํอไปนี้

ภาพประกอบ 52 วัดขนาดบล๏อกยาง พมพ์ยางเพื่อคํานวนแรงอัดฉีดเทียน

ภาพประกอบ 53 ขั้นตอนการฉีดเทียนด๎วยเครื่องมือที่คํานวนอยํางแมํนยํา
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ภาพประกอบ 54 การแกะเทียนหรือแว๏กซ์ออกจากพิมพ์ยาง พิมพ์ซิลืโคน

ภาพประกอบ 55 ขั้นตอนการติดเพชรลงบนต๎นเทียน หรือแว๏กซ์
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ภาพประกอบ 56 ติดเพชรลงได๎อยํางงํายดาย และสามารถเก็บขอบเพชรที่เป็นเหลี่ยมุมไมํสวยงาม
ได๎ด๎วยการใช๎หัวแร๎งเกลี่ยแว๏กซ์ให๎เรียบ
จากนั้นนําแว๏กซ์ ที่ติดเพชรเสร็จ เรียบร๎อยมาเรียงตามแบบที่ออกแบบไว๎ เพื่อกําหนด
ขนาดในการสวมใสํจริง มีการปรับเปรียนและเพิ่มตัวล็อค ตัวคล๎องสร๎อยเข๎าไป ความยาวและ
องค์ประกอบตํางๆก็จะเปลี่ยนไปด๎วย

ภาพประกอบ 57 จากน้ํานําเทียนที่ได๎จัดเรียงไว๎มาติดบนต๎นเทียนเบ๎าหลํอ
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ภาพประกอบ 58 การติดต๎นเทียน

ภาพประกอบ 59 ต๎นเทียนที่ติดเรียงเรียบร๎อย
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ภาพประกอบ 60 ต๎นเทียนที่ติดเพชรเรียบร๎อย

ภาพประกอบ 61 ตรวจเช็คความละเอียดของต๎นเทียน และการติดเพชร กํอนจะนําไปเข๎าเตา
เทปูน
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ภาพประกอบ 62 ปูนที่ใช๎ในการหลํอเพชรซีกครั้งนี้เป็นปูนละเอียดพิเศษ ปูนหลํอแบบหรือปูน
แว๏กซ์ สูตร 40:100

ภาพประกอบ 63 คํานวนปูนตํอ 1 เบ๎าหลํองาน

102

ภาพประกอบ 64 การผสมปูนด๎วยเครื่องปั่นปูน

ภาพประกอบ 65 ฉีดล๎างเบ๎า กระบอกหลํอชิ้นงานครอบต๎นเทียนเรียบร๎อย

103

ภาพประกอบ 66 หํอด๎วยพลาสติด ตรวจเช็ครอยรั่ว

ภาพประกอบ 67 นํากระบอกต๎นเทียนที่เตรียมแล๎วเรียบร๎อยเข๎าเครื่องอัดสูญญากาศ

ภาพประกอบ 68 นํากระบอกต๎นเทียนที่เตรียมแล๎วเรียบร๎อยเข๎าเครื่องอัดสูญญากาศ

104

ภาพประกอบ 69 นํากระบอกต๎นเทียนที่เตรียมแล๎วเรียบร๎อยเข๎าเครื่องอัดสูญญากาศ

ภาพประกอบ 70 นําปูนที่ผสมไว๎ในเครื่องถูกเทลงในกระบอกที่เตรียมไว๎ด๎วยเครื่องจักร
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ภาพประกอบ 71 นํากระบอกที่เทปูนเสร็จเรียบร๎อยมาพักไว๎เพื่อรอเข๎าตู๎อบปูน เพื่อทําให๎ด๎านใน
แห๎งสนิททั้งกระบอกหลังจากนั้นเข๎ากระบวนการหลํอชิ้นงาน

ภาพประกอบ 72 นําต๎นชิ้นงานหลํอที่ได๎มาติดชิ้นงานออกจากต๎น และคํานวณน้ําหนักเนื้อโลหะ

106

ภาพประกอบ 73 นําชิ้นงานไปเข๎าเครื่องขัด ด๎านในเครื่องขัดเป็นผงเหล็กขัดลักษณะเป็นเส๎นโลหะ
บางๆเหมือนเส๎นขน ถูกปั่นละกลิ้งเพื่อขัดชิ้นงานให๎เงาวาว

ภาพประกอบ 74 ชํางคุมเครื่องขัด
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ภาพประกอบ 75 ล๎างและเปูาชิ้นงานให๎แห๎ง

ภาพประกอบ 76 นําชิ้นงานไปขัดเงา
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ภาพประกอบ 77 ประกบงานเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ

ภาพประกอบ 78 ได๎ชิ้นงานที่สมบูรณ์เป็นที่เรียบร๎อย
สรุปองค์ความรู๎จากการดําเนินการวิจัยข๎างต๎นได๎ดังนี้ จากผลการผลิตข๎างต๎นเกิดเป็น
องค์ความรู๎ใหมํในกระบวนการผลิตเครื่องประดับระบบอุตสาหกรรม การติดเพชรบนต๎นเทียนและ
นําไปหลํอ แทนการจบกระบวนการหลํอเครื่องประดับแล๎วจึงนําไปฝังเพชรการผลิตในระบบนี้มี
ข๎อดี เชํน ลดการสูญเสียของชิ้นงานตัวเรือนเครื่องประดับ ลดความเสี่ยงในการฝังเพชร เมื่อเพชร
อาจแตกได๎ ตัดขั้นตอนการขัดด๎วยแรงงานคนไปมาก เนื่องจากใช๎เทคนิค 3Dปริ้นเข๎ามาชํวยทําให๎
งานต๎นแบบมีความละเอียดมาก ใช๎เครื่องขัดเงาก็เพียบพอตํอการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับแล๎ว
การผลิตในระบบนี้ทําให๎ลดต๎นทุนทั้งเวลาและแรงงานในการผลตไปได๎มาก
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจากเพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัย
ได๎กําหนดความมุํงหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลเพชรซีก เครื่องประดับเพชรซีก คุณสมบัติ กระบวนการ
ผลิต วัสดุประสานที่นํามาใช๎ในงาน ผู๎วิจัยได๎องค์ความรู๎ตามวัตุประสงค์ในการศึกษาและพัฒนา
เครื่องประดับจากเพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัยได๎ดังนี้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ตั้งความมุํงหมายไว๎ดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งประดั บ เพชรซี ก ตั้ ง แตํ ส มั ย อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น อั น
ประกอบด๎วยการทดลองกระบวนการผลิต คัดเลือกวัสดุ คุณสมบัติและสี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพัฒนารูปแบบและเทคนิคการผลิตเครื่องประดับสูํ
การสร๎างสรรค์รูปแบบงานเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
จากผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เครื่องประดับเพชรซีกตั้งแตํ
สมั ยอดีตจนถึง ปัจ จุ บัน อันประกอบด๎วยกระบวนการผลิต วัส ดุ คุณสมบัติและสี ด๎วยเทคนิ ค
กระบวนการผลิต ลักษณะทางงกายภาพของเพชรซีกตลอดจนเกิดวิเคราะห์จากข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อ
ตลอดจนคํานึงถึงการนําไปใช๎ ในอีดตตั้งแตํต๎นกําเนิดเครื่ องประดับเพชรซีกที่ประเทศอินเดียซึ่ง
ตํอมาเข๎าสู๎ประเทศไทยในสมัยสุโขทัยได๎ถูกสร๎างขึ้นเพื่อกษัตริย์ซึ่งจะเห็นได๎จากรูปในตารางที่
วิเคราะห์สังเกตุได๎จากการใช๎เพชรซีกเต็มพื้นที่เครื่องประดับและใช๎โลหะเป็นเนื้อทองเพื่อแสดง
ความร่ํารวย มีการปิดขอบด๎วยทอง ตํอมาสมั ยอยุธยาเริ่มมีการเปลี่ยนการใช๎โลหะจากเนื้อทอง
เป็นโลหะเงินแทน จากอธิพลตะวันตก สีและเทคนิคการขึ้นรูปเปลี่ยนแปลงไป แตํยังคงอยูการฝัง
เพชรซีกแบบฝังหุ๎มดังเดิม การเปลี่ยนแปลงเริ่มต๎นอีกครั้งในรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย เข๎าสูํรัชกาลที่
5 อิทธิพลการฝังจากตะวันตกเข๎าสูํ ประเทศไทยอยํางเต็มรูปแบบ เปลี่ยนการฝังเป็นการฝังแบบมี
หนามเตย คล๎ายกับมงกุฎในตะวันตก เข๎าสูํปัจจุบันเครื่องประดับเพชรซีกได๎มีการเปลี่ยนแปลงของ
การใช๎วัสดุและวิธีการฝัง รูปแบบที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่สอดคล๎องกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่
ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ผู๎วิจัยจึงนําผลมารวบรวมและสามารถสรุปไปเป็นแบบแผนการออกแบบที่
รํวมสมัยเพื่อใช๎เปฺนแนวทางในการกําหนดแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
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สําหรับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพัฒ นา
รูปแบบและเทคนิคการผลิตเครื่องประดับที่เหมาะสมกั บเพชรซีกที่เข๎ากับยุคสมัยปัจจุบัน และ
นําไปเป็นแนวความคิดที่ได๎ไปการออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัย

ภาพประกอบ 79 เปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับเพชรซีก
หมายเหตุ
แถบสีส๎ม แทนการผลิตเครื่องประดับด๎วยมือชิ้นตํอชิ้น
แถบสีฟฺา แทนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แถบสีเขียว แทนผลการทดลองผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมโดยการติดเพชร
บนต๎นเทียนพร๎อมหลํอเครื่องประดับจากวัตุประสงค์ข๎อที่2
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากตารางการผลิต การผลิตเครื่องประดับเพชรซีกทั้ง 3 ระบบ
ตามตารางการเปรียบเทียบจะเห็นได๎ชัดเจนแบบถึงขั้นตอนที่ได๎ลดทอนลงไปมากจากระบบการ
ผลิตแบบดั้งเดิมสํงผลให๎ลดระยะเวลาในการผลิต ลดต๎นทุนทั้งด๎านแรงงาน ต๎นทุนด๎านราคา ลด
การสูญเสียเนื้อโลหะ ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเพชรซีก การนําเทคโนโลยีทันสมัยเข๎ามาใช๎ใน
การวาดแบบและขึ้ น รู ป ทั้ ง ประหยั ด เวลาและเห็ น ภาพเสมื อ นจริ ง กํ อ นผลิ ต ชิ้ น งาน โดยการ
ออกแบบผํานโปรแกรม 3D Matrix สามารถเพิ่มรายละเอียดที่ชํางฝีมือขึ้นรูปเครื่องประดับด๎วยมือ
ทําได๎ไมํละเอียดเทําโปรแกรม และสามารถปริ้น แว๏กซ์ ต๎นแบบโดยใช๎โปรแกรม 3D print เพื่อ
แก๎ปัญ หาความละเอียดและข๎ อจํ ากัดในความบางตํางๆได๎อยํางครบถ๎วน เรื่องการแก๎ไ ขและ
พัฒนาการผลิตที่สําคัญคือการฝังเพชร หรือติดเพชรซีกพร๎อมกับตัวเทียนเพื่อหลํอ สามารถแก๎ไข
ปัญหา เรื่องคําฝังพลอยที่ต๎องใช๎ชํางฝีมือชํานาญงาน และสามารถฝังเพชรซีกโดยที่ขอบการฝังมี
ลวดลายสวยงามได๎อีกด๎วย
ผู๎วิจัยได๎ผลสรุปองค์ความรู๎แบํงออกเป็น 3 ด๎าน การขึ้นตัวเรือนเพชรซีกและการแก๎ไข
และพั ฒ นาเทคนิ ค การฝั ง เพชรซี ก จากศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด กระบวนการออกแบบและ
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในกรณีนี้ผู๎วิจัยเลือกเฉพาะเพชรซีกที่ไมํ
สามารถเจียระไนได๎ ซึ่งเกิดจากการที่ต๎องการกระเทาะเพชรเพื่อให๎ได๎น้ําหนักเพชรที่มากที่สุด
เหตุผลดังกลําวมีผลตํอเพชรซีกประเภทนี้สํงผลทําให๎เพชรซีกมีความเปราะบางพอสมควร ขอบ
ของเพชรมีความคมและเปราะบางคล๎ายเศษแก๎ว แตํมีความวาวแบบเพชรที่ยังคงอยูํเพียงแตํการ
กระจายแสงไมํสวยเทํ ากับเพชรที่ถูกเจียระไนให๎เกิดเหลี่ยมมุมมตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเกิด
ความวาวระยิบระยับ วัสดุที่เหมาะแกํการนํามาขึ้นรูปเป็นตัวเรือนนั้นจึงจําเป็นต๎อง
ด๎านวัสดุประสาน ผู๎วิจัยเลือกแก๎ว และเรซิ่นมาใช๎ในงานออกแบบเครื่องประดับครั้งนี้
เนื่องจากความแวววาวและความใส สํวนเรซิ่นสามารถใสํสีและสร๎างฟอร์มได๎อยํางไร๎ขอบเขต
การฝังโดยใช๎วิธีแบบหุ๎มขอบหรือ ล๎อมตะเข็บ การฝังเพชรโดยการใช๎กระเปราะเข๎ามา
ชํวย และการฝังหลอกหรือการนําเพชรกลมเข๎ามาชํวยให๎เพชรซีกเกิดความแวววาวเพิ่มชึ้นและทํา
ให๎เพชรซีกดูเป็นที่ใหญํและมีประกาย การฝังแบบไร๎ก๎ นหรือไร๎ฐาน จากการเปลี่ยนมุมมองของ
ผู๎วิจัย มองจุดด๎อยให๎เป็นจุดเดํน เนื่องจากเพชรซีกมีความบางจึงปรับเปลี่ยนการฝังแบบดั้งเดิม
ปรับเปลี่ยนเปฺนเพียงการฝังแบบหุ๎มขอบเพื่อแก๎ไขปัญหาข๎อด๎วยของเพชรซีก และเพิ่มคุณคําโดย
การใช๎การสร๎างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับเข๎ ามาชํวยให๎งานมีความประณีตเรียงร๎อยและ
ผสมผสานเข๎ากับองค์ความรู๎เดิมของผู๎วิจัยด๎วยวิธีการสุํมรูปทรงของเพชรซีก การจัดวางแบบซ้ําที่มี
ชั้นเชิงและวิจิตรประกอบเข๎าเข๎ากับวัตถุหลักและวัสดุรองจากองค์ความรู๎การทดลองวัสดุของผู๎วิจัย
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จากผลงานที่ผํานมาซึ่งมีความสอดคล๎องกับเทรนเครื่องประดับในปี 2018 ในด๎านวัสดุและmood
& tone เกิดงานเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัยที่ปราณีต
อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้เกิดองค์ที่ได๎รับจากองค์ความรู๎เดิม เทคนิคการขึ้นรูปและการฝังเพชร
ซีกตามภูมิปัญญาชํางฝีมือ จากการเปลี่ยนมุมมองของผู๎วิจัย มองจุดด๎อยให๎เป็นจุดเดํน เนื่องจาก
เพชรซีกมีความบางจึงปรับเปลี่ยนการฝังแบบดั้งเดิม ปรับเปลี่ยนเปฺนเพียงการฝังแบบหุ๎มขอบเพื่อ
แก๎ ไ ขปั ญ หาข๎ อ ด๎ ว ยของเพชรซี ก และเพิ่ ม คุ ณ คํ า โดยการใช๎ ก ารสร๎ า งสรรค์ ง านออกแบบ
เครื่อ งประดับ เข๎ามาชํ ว ยให๎ ง านมี ความประณีตผสมผสานเข๎ากั บองค์ค วามรู๎เ ดิม ของผู๎ วิจั ย ที่
สอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร๎าง โดยได๎วิเคราะห์จากโครงสร๎างลักษณะทางกายภาพของ
เพชรซี ก ที่ มี ลั กษณะผลึ กที่หลากหลาย แตํด๎ วยความหลากหลายนั้น มี ความใกล๎ เคียงกันอยูํ
โครงสร๎างรอบนอกสํวนใหญํมีหน๎าตัดที่ชัดเจน1ด๎า น ทําให๎ลักษณะโดยรวมคล๎าย 3 เหลี่ยม หรือ
หยดน้ําหน๎าตัดแปลกๆมาจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยคํานึงถึงหลักในการออกแบบเครื่องประดับ
เป็นสําคัญ
จากองค์ความรู๎การทดลองวัสดุและกระบวนการผลิตที่ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกมานั้นมีความ
สอดคล๎องกับแนวโน๎มการออกแบบเครื่องประดับในปี 2562“Sublime Flawless” ที่เน๎นความ
ละเอี ย ด ประณี ต ความงามของผู๎ ห ญิ ง มาออกแบบผสมผสานทํ า ให๎ ดู อํ อ นหวานขึ้ น หรื อ ใช๎
เทคโนโลยี 3D Printing มาชํวยในการออกแบบโทนสีจะเน๎นสีอํอนสีขาวเกิดงานเครื่องประดับเพชร
ซีกรํวมสมัยที่ปราณีตและสะดุดตา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องประดับเพชรซีกรํวมสมัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎นําองค์ความรู๎ดังกลําวมาประยุกต์ใช๎ในการศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจาก
เพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัยนําองค์ความรู๎ที่ได๎นี้เพื่อให๎นวัตกรรมทางการออกแบบ
มาสร๎างสรรค์เครื่องประดับทันสมัยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําหรับผู๎ที่ สนใจ หรือผู๎ประกอบการที่จะ
พัฒนาเครื่องประดับเพชรซีกตํอไปเป็นแนวทางในการออกแบบ การเลือกใช๎วัสดุ คุณสมบัติ และ
กระบวนการผลิตในอนาคต
1. ขั้นตอนการจัดหาและคัดเลือกเพชรซีกที่มีรูปรํางลักษณะคล๎ายคลึงกันนั้นใช๎เวลา
1 -2 เดือนในการค๎นหาและรวบรวมจากแหลํงซื้อขายเพชรซี กตํางๆ เนื่องจากเพชรซีกมีลักษณะที่
ควบคุมได๎คํอนข๎างยาก
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2. ในการออกแบบ ควรมี ก ารศึ กษาวัส ดุ สี เทคนิ คใหมํ ๆ ตามแนวโน๎ม ด๎ านการ
ออกแบบเครื่องประดับ เพื่อสร๎างความแปลกใหมํให๎กับเครื่องประดับเพชรซีก
3. ควรมีการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับพัฒนาเทคนิคการผลิตเพื่อนํามาใช๎ในการ
ออกแบบเครื่องประดับเพชรซีก
4. ด๎วยความนําสนใจของเทตนิคที่สามารถตํอยอดเป็นงานเครื่องประดับทางศิลปะ (
Art Piece )
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกแบบเพื่อผลิตเครื่องประดับเพชรซีกร่วมสมัย
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ชุดที่ 1
เรื่อง: การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจากเพชรซีกเพื่อออกแบบเครื่องประดับร่วม
สมัย
STUDY AND DEVELOPMENT JEWELRY FROM POLKI DIAMOND TO
CONTEMPORARY JEWELRY
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นสํวนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรมวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ผู๎วิจั ยจึ ง ใครํขอความรํวมมื อจากทํานในการชํ วยตอบ
แบบสอบถามให๎ครบทุกข๎อตามความเป็นจริง
โดยแบบสอบถามจะประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎เชี่ยวชาญ
สํ ว นที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด๎ า นการออกแบบของผู๎ เ ชี่ ย วชาญด๎ า นการ
ออกแบบ ตํอแบบรํางลายผ๎าทอผ๎าไหมไทยสําหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นรํวมสมัย
สํวนที่ 3 คําถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลุุุ......................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ุุ....................................................................................ุ
E-mailุุ.....................................................................ุุุุุุุุ
ประสบการณ์การทางาน:
อาชีพ/ตําแหนํงุุุุุุุุ...........................................................ุ..ุุุุุุุ
หนํวยงานที่สังกัดุุุุุุุุุุุุ.....................ุ................................................
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ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้า นการออกแบบของผู้ เชี่ ยวชาญด้ า นการ
ออกแบบ ต่อแบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยสาหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัย
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชํองคะแนนที่ทํานคิดวําเหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินแบํงเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน๎อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน๎อยที่สุด
แบบร่างที่ 1
แบบรํางผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ระลึก
แบบรํางแบบที่ 1

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1
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แบบร่างที่ 2
แบบรํางผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ระลึก

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

แบบรํางแบบที่ 2

แบบร่างที่ 3
แบบรํางผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ระลึก
แบบรํางแบบที่ 3
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แบบร่างที่ 4
แบบรํางผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ระลึก

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

แบบรํางแบบที่ 4

แบบร่างที่ 5
แบบรํางผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ระลึก
แบบรํางแบบที่ 5
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แบบร่างที่ 6
แบบรํางผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ระลึก

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

แบบรํางแบบที่ 6

ส่วนที่ 3 คาถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

122

ภาคผนวก ข
ชิ้นงานต้นแบบเครื่องปะดับเพชรซีกร่วมสมัย
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ภาคผนวก ค
ชิ้นงานต้นแบบเครื่องปะดับเพชรซีกร่วมสมัยและงานแสดงนิทรรศการ
IN-KNOWVATION

128

ภาพชิน้ งานต้นแบบ เครือ่ งประดับเพชรซีกร่วมสมัย
จากการแสดงงานนิทรรศการ IN-KNOWVATION (Innovation + Knowledge)
สถานทีจ่ ดั งาน ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินต้าสยามเซ็นเตอร์ชนั ้ 1 วันที่ 21-23
กรกฎาคม 2561

129

ภาพชิน้ งานต้นแบบ เครือ่ งประดับเพชรซีกร่วมสมัยภาพชิน้ งานต้นแบบ เครือ่ งประดับเพชรซีก
ร่วมสมัย
จากการแสดงงานนิทรรศการ IN-KNOWVATION (Innovation + Knowledge)
สถานทีจ่ ดั งาน ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินต้าสยามเซ็นเตอร์ชนั ้ 1 วันที่ 21-23
กรกฎาคม 2561
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ภาพชิน้ งานต้นแบบ เครือ่ งประดับเพชรซีกร่วมสมัยภาพชิน้ งานต้นแบบ เครือ่ งประดับเพชรซีก
ร่วมสมัย
จากการแสดงงานนิทรรศการ IN-KNOWVATION (Innovation + Knowledge)
สถานทีจ่ ดั งาน ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินต้าสยามเซ็นเตอร์ชนั ้ 1 วันที่ 21-23
กรกฎาคม 2561
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ภาพชิน้ งานต้นแบบ จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพชิน้ งานต้นแบบ
เครือ่ งประดับเพชรซีกร่วมสมัย
จากการแสดงงานนิทรรศการ IN-KNOWVATION (Innovation + Knowledge)
สถานทีจ่ ดั งาน ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินต้าสยามเซ็นเตอร์ชนั ้ 1 วันที่ 21-23
กรกฎาคม 2561
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ภาพชิ้นงานต๎นแบบ จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพชิ้นงานต๎นแบบ เครื่องประดับเพชร
ซีกรํวมสมัย
จากการแสดงงานนิทรรศการ IN-KNOWVATION (Innovation + Knowledge)
สถานทีจ่ ดั งาน ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินต้าสยามเซ็นเตอร์ชนั ้ 1 วันที่ 21-23
กรกฎาคม 2561

133

ภาพชิน้ งานต้นแบบ จัดแสดงในงานนิทรรศการ

ภาพชิน้ งานต้นแบบ จัดแสดงในงานนิทรรศการ
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ภาพชิน้ งานต้นแบบ จัดแสดงในงานนิทรรศการ
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ภาพชิน้ งานต้นแบบ จัดแสดงในงานนิทรรศการ
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หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
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