รูปแบบการออกแบบเครื่องประดับที่เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ศิลป์
อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์1

การใช้ศิลปะเพื่อแสดงออก มีรากฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมและในห้วงเวลาในประวัติศาสตร์ วิธีปฏิบัติตน
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี บางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง จึงเป็นตัวกาหนดรูปทรงและสารัตถะทางศิลปะใน
ช่วงเวลานั้น แม้ว่าอันที่จริงแล้ว ศิลปะจะเป็นเรื่องสากลไม่มีพรมแดน แต่การแสดงออกในลักษณะหนึ่งลักษณะ
ใดในบางยุค ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างตัวแปรทางสังคม ทางจิต และทางสุนทรียะ ตัวกาหนดทิศทาง
ศิลปะนี้ มักจะเรียกกัน ว่า จิต วิญ ญาณของยุคสมัย ดังนั้นศิล ปินและนักออกแบบในแต่ละยุคสมัยจะรับเอา
อิทธิพลหลายอย่างมาสร้างสรรค์ผลงาน ตามพัฒ นาการของวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงของมนุษย์ (พร
สนอง วงศ์ สิ ง ห์ ท อง, 2547) ส าหรั บ วิ วั ฒ นาการของประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ แ ละการออกแบบศิ ล ปะ
เครื่ อ งประดั บ ตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั้ น มี ก ารเริ่ ม ต้ น ที่ ม าจากการออกแบบและสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
เครื่องประดับอย่างง่ายเนื่องจากมีผลจากเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มี
แรงบั น ดาลใจมาจากการรู้จั กธรรมชาติ การเรียนรู้ของวิถีชีวิตสังคมที่มีลั กษณะอย่างง่ายไปจนถึงมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการออกแบบศิลปะเครื่องประดับ ซึ่งมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่1. ลักษณะต้นแบบโบราณ ,2. ลักษณะการนาต้นแบบมา
พั ฒ นาใหม่ หรื อมาเป็ น แรงบั น ดาลใจในการออกแบบ , 3. ลั ก ษณะการออกแบบรูป แบบใหม่ และ 4.
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม (วิทยาลัยช่างทองหลวง,2555)
1. ลักษณะต้นแบบโบราณรูปแบบศิลปะเครื่องประดับที่มีลักษณะต้นแบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่
เกิดขึ้นในสมัยศิลปะเครื่องประดับยุคก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากมนุษย์ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ชีวิต มีประชากร
มนุษย์ไม่มากนัก ประกอบกับการเดินทางของมนุษย์ยังเป็นไปได้ยาก ทาให้การลอกเลียนแบบรูปแบบซึ่งกัน
และกันยังไม่ถือกาเนิดออกมา ผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะหรือรูปแบบเครื่องประดับ จะสร้างสรรค์ได้จากสิ่งที่
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น จากการสังเกตพืชพรรณธรรมชาติ จากการล่าสัตว์เพื่อใช้ในการดารงชีวิตต่างๆ การ
ดาเนิ น ชีวิตประจ าวัน เป็ น ต้น หลังจากเรียนรู้จึงเกิดการทดลองด้วยต้นเองหลายครั้งหลายครา จนเกิด
กระบวนการในการออกแบบหรือผลิตสิ่งที่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างแม่นยาในรูปแบบของตนเองเมื่อสังคมมนุษย์
เข้าสู่ความเป็นอารยธรรม การสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ต้นจึงมีการดาเนินการอย่างเป็นแบบแผนมากขึ้น
เริ่มมีกฎเกณฑ์ทางสังคม มีการแบ่งชนชั้นฐานันดร มีความเชื่อจากสิ่งที่มองไม่เห็นของธรรมชาติชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น วิถีเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้ส่งอิทธิพลถึงการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ เพื่อสนองต่อความเชื่อใน
สิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ ได้ เผชิ ญ อย่ างหลี ก เลี่ ย งมิ ได้ ความจาเป็ น ในการสร้างสั ญ ลั กษณ์ เหล่ านี้ เป็ นผลให้ เกิ ดรูป แบบ
เครื่องประดับที่เป็นต้นแบบ มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะในหมู่สังคมที่มนุษย์ได้มีประสบการณ์ของตนเองดังนั้น
รูปแบบเครื่องประดับที่เป็นต้นแบบจึงมาจากรูปแบบอารยธรรมโบราณในเบื้องต้นก่อน จากการที่มนุษย์ยัง
เดินทางไม่ทั่วถึงกันดีนัก รูปแบบจึงมีลักษณะเป็นของตนเองสูง ทั้งวัสดุในการใช้ การผลิต รวมทั้งความเชื่อ
ในเรื่องรูปทรงต่างๆ
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เครื่องประดับอียิปต์โบราณ เป็น ตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับ ลักษณะต้นแบบโบราณชาวอียิปต์มี
ความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างแรงกล้า และมีความคิดว่าถ้าได้จาลองบุคคลทางศาสนาขึ้นเป็นสัญลักษณ์อยู่
ในอัญมณีแล้ว ความดีงามทั้งหลายจากเทวดาจะถ่ายเทมายังผู้สวมใส่ รูปของ สการับ scarab แมลงปีกแข็ง
คล้ายๆแมลงกุดจี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสุริยเทพและการกลับชาติมาเกิด นับเป็นลวดลายที่เป็นที่นิยม รูปของ
เหยี่ย วก็ป รากฏอยู่บ่ อยว่าเป็ น สัญ ลักษณ์ ของสุ ริยเทพ งูเห่ า หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า อูเรอุส (แม่เบี้ย) เป็น
สัญลักษณ์ของอียิปต์ตอนล่าง และพยาแร้ง หมายถึงอียิปต์ตอนบน เมื่อนาสั ญลักษณ์ทั้งสองนี้มาใช้ร่วมกันบน
เครื่องแต่งศีรษะและในอัญมณี ก็จะหมายถึง การรวมอียิปต์ตอนล่างและตอนบนเข้าด้วยกันอยู่ใต้อานาจของ
ฟาโรห์เพียงองค์เดียว พระเนตรของกษัตริย์แห่งกาลจะเป็นรูปดวงตามนุษย์ที่ทาให้ดูผิดธรรมชาติ แล้วใช้เป็น
สัญลักษณ์ของดวงจันทร์ รูปบัวบานหรื อรูปต้นปาปิรุสแย้มบาน รูปทรงสัตว์ ถือเป็นสิ่งที่มาจากท้องถิ่นที่ถูก
นามาดัดแปลงเป็นลวดลายประดับ (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 2547)

ภาพประกอบที่ 1เครื่องประดับอียิปต์โบราณของฟาโรห์ตูตันคาร์เมน เมื่อ 1,350 ปีก่อนคริสตศักราช
ที่มา :http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Egypt/Jewelryb.htm

2. ลักษณะการนาต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสืบเนื่องมาจาก
สังคมมนุษย์มีการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ประกอบกับสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้น เกิด
การค้าเสรี เกิดการเดินทางที่มีอิสระ เกิดการกระตุ้นความต้องการ ทั้งทางด้านความรู้สังคมมนุษย์อื่นๆ และ
ทางด้านวัตถุ ทาให้เกิดการศึกษาค้นคว้าอารยธรรมโบราณที่ปรากฏและไม่ปรากฏบนผืนโลกมากยิ่งขึ้น เมื่อ
มนุษย์ได้รู้จักอารยธรรมโบราณมากขึ้น จนผู้สร้างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับนามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบเครื่องประดับให้สวยงามน่าประทับใจมากขึ้น ซึ่งสังคมได้ปรับสภาพเครื่องประดับจากความต้องการ
เพื่อความเชื่อกลายมาเป็นเครื่องประดับเพื่อความงามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความงดงามอันน่าประทับใจจาก
อารยธรรมเก่าได้เกิดความงดงามขึ้นใหม่ กลายเป็นต้นแบบของการออกแบบเครื่องประดับเป็นต้นมา โดยใน
เบื้องต้นเป็นการนารูปแบบมาประดิษฐ์ รูปแบบเครื่องประดับที่ปรากฏจึงมีลักษณะใกล้เคียงกั บต้นแบบ แต่มี
ความสวยงามและละเอียดลออมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตได้มีการพัฒนาในทางที่ดี ขึ้น จึงเป็น
ลักษณะที่สวยงามกว่าเป็นต้นแบบมาก
เครื่องประดับสไตล์อาร์ตเดกโค เป็นตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับที่มีลักษณะการนาต้นแบบมาพัฒนา
ใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับยุคอาร์ตเดกโคนั้น นักออกแบบจานวนมากใน
สมัยนั้นมีการใช้เส้นที่คมชัด มีเหลี่ยมมุมของตัวรูปทรงเครื่องประดับชัดเจน อันเป็นผลมาจากยุคสมัยของการ
นาเครื่องจักรกลมาใช้ รูปทรงที่เป็นแรงบันดาลใจมักมาจากธรรมชาติ โดยมักจะมีเส้นรอบนอกที่เป็นรูปทรง

เรขาคณิ ต ทั้งนี้ ทั้งนั้ น มีการคานึ งถึงความสมดุล มากขึ้น ซึ่งถือเป็นหั ว ใจส าคัญ แสดงถึงความหนักแน่ น ทั้ ง
รูปแบบต่างๆและสีสันของอัญมณีที่จัดจ้านได้ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสาคัญของอาร์ตเดโค
รูปทรงของเครื่องประดับยุคอาร์ตเดกโคจะมีรูปแบบกระทัดรัดและลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอียิปต์
โบราณ โดยมีการนารูปแบบลวดลายภาพวาดผนัง , เครื่องประดับกาย, เครื่องราง มาดัดแปลง ตัดทอน อ้างอิง
กันว่ามีการค้นพบสุสานของกษัตริย์ตุตันคาเมน(ในปีค.ศ.1922) จะเห็นได้ชัดว่าในสมัยนั้นแบรนด์เครื่องประดับ
ระดับโลกอย่าง Cartier มีการผลิตเครื่องประดับในเชิงลักษณะกึ่งยุโรป-อียิปต์ออกมา ที่เป็นที่ขึ้นชื่อระดับโลก
คือเข็มกลัดแมลงทับ

ภาพประกอบที่ 2ผลงานการออกแบบสไตล์อาร์ตเดกโคของ Cartier และVan Cleef&Arpel
ที่มา1:http://www.jewelsdujour.com/2013/11/from-the-ancient-nile-to-now-egyptian-revival-revisited/
ที่มา 2:http://www.vancleefarpels.com/ww/en/article/212/Egyptian-Inspired%20Jewelry

3. ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่ในระหว่างที่มีการนาต้นแบบมาเป็นแรงบันดาลใจนั้น ศิลปะได้
มีการพัฒนาขึ้นใหม่เรื่อยๆ อยู่เช่นกัน ทั้งรูปแบบขนาดกับการออกแบบที่มีอารยธรรมเก่ามาเป็นแรงบันดาล
ใจ กับการออกแบบใหม่นาล้าหน้าขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะต้นแบบที่มีรูปแบบร่วมสมัยใหม่ เนื่องจากการพัฒนา
ทางสังคมที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้น จากการที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมขึ้น จนมนุษย์รุ่นอารยธรรมคาดไม่ถึง
ประกอบกับอิทธิพลต่างๆ ล้วนมีความน่าสนใจในการสร้างแรงบันดาลในใหม่
ดั ง นั้ น การออกแบบเครื่ อ งประดั บ รู ป แบบใหม่ ๆ จึ ง เป็ น อี ก พั ฒ นาการหนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความ
เจริ ญ ก้าวหน้ าทางความคิดในการออกแบบ เป็นการแสดงถึงชั้น เชิงของมนุษ ย์รุ่นหลั งที่มีการสั งเกตและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการเข้าสู่สุนทรียศาสตร์ที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น จัดเป็นการ
จินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ต่อการออกแบบศิลปะเครื่องประดับให้มีความสวยงามและน่าสนใจต่อไป
ของมนุษย์
ผลงานเครื่องประดับสไตล์อาร์ตนูโว เป็น ตัวอย่างลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่ ได้อย่างชัดเจน
เครื่องประดับสไตล์อาร์ตนูโวเป็นเครื่องประดับที่แสดงความเคลื่อนไหว (free flowing movement) ก่อให้เกิด
ความ มีชีวิตชีวา ความสิเหน่หา (passion) เมื่อนาทุกองค์ประกอบ มารวมกันแล้ว เกิดเป็นโลกแห่งจินตนาการ

ที่แปลกแหวกแนว โดยน าธรรมชาติ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นแมลง, สัตว์ทะเล, ดอกไม้, สัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้ง
มนุษย์ ใบหน้าหญิงสาว มาใช้เป็นลวดลายหลัก ส่วนเทคนิคที่นิยมมากในสไตล์อาร์ต นูโว คือ เทคนิคการลงยา
(enameling) และแบบที่ใช้มากที่สุด ในการลงยาแบบ plique-a-jour ตัวอย่างเช่น ปีกแมลงปอ ตามความ
เป็นจริงนั้น จะใสแลดูเบา เมื่อนาการลงยาแบบที่กล่าวไว้มาใช้ จะให้ความรู้สึกเหมือนปีกแมลงจริงๆ

ภาพประกอบที่ 3ผลงานของ René Laliqueนักออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแก้วสไตล์อาร์นโู ว
ที่มา:http://loveisspeed.blogspot.com/2012/05/rene-lalique-art-nouveau-jewellery.html

4. ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒ นธรรมเป็นรูปแบบเครื่องประดับที่เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จัก
เดินทางไปยังถิ่นอื่น ได้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปแบบที่ตนไม่เคยเห็น นักออกแบบเครื่อ งประดับหลายยุค
ได้นามาเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแต่ดินแดนที่ใกล้บ้านเรือนเคียงไปจนถึงดินแดนที่คาดคะเนไม่ได้ มักเป็นรูปแบบ
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักออกแบบมาหลายชื่อ นอกจากแรงบันดาลใจแล้ว วิธีกระบวนการผลิต หรือแนวคิด
ทางด้านวัตถุดิบ ได้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วย ทาให้เกิดความร่วมสมัยของรูปแบบหลายพื้นที่ หรือ
จัดเป็นการขยายรูปแบบไปยังดินแดนอื่นๆได้

ภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานการออกแบบเครื่องประดับลักษณะออกแบบข้ามวัฒนธรรมของ Cartier , Van Cleef&Arpel
และSteven Grotell โดยผลงานมีที่มาแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนและญี่ป่น

ที่มา : http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/magnificent-jewels-ge1205/lot.474.html
และ http://www.luxuriousmagazine.com/2012/12/talk-york-based-high-jewellery-watch-designer-steven-grotell/

ภาพประกอบที่ 5 ภาพผลงานการออกแบบเครื่องประดับของDior, Boucheron, Cartier, George Jensen, Bulgari คอล
เล็คชั่นปี 2012โดยผลงานมีที่มาแรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมตะวันออก
ที่มา :http://sharart.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานออกแบบเครื่องประดับของ Dickson Yewnเป็นผลงานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย มีการ
ผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นตะวันออก ศิลปะลวดลายจีนโบราณในงานสถาปัตยกรรมบวกกับรูปทรงสมัยใหม่
ที่มา :http://www.lifestyleasia.com/sg/en/style/jewellery/feature/luxe-jewellery-labels-singapore-chantecler-dickson-yewnsara-taseer-11873/

ภาพประกอบที่ 6 ผลงานการออกแบบเครื่ อ งประดั บ แฟชั่ น ของ Manish Arora เทรนด์ แ ฟชั่ น ช่ ว ง Spring 2013 ได้
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานเป็ น เครื่ อ งประดั บ ร่ ว มสมั ย ผสมผสานวั ฒ นธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตก โดยน ากลิ่ น อายของงาน
เครื่องประดับอินเดียโบราณ นามาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบให้เข้ากับการออกแบบเสื้อผ้า
ที่มา :http://stylepantry.com/2013/01/10/from-bollywood-to-runway-manish-arora-spring-13-collection/

จากวิวัฒนาการในการพัฒนาการออกแบบศิลปะเครื่องประดับโดยรวม ครั้งเมื่อสังคมดั้งเดิมมีลักษณะ
ความเป็นเอกลักษณ์ จึงทาให้สังคมมนุษย์มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ทางกายภาพ ทางภูมิอากาศ จนสภาพ
ทางสังคมและวัฒ นธรรม โลกได้แบ่ งเป็นลักษณะตะวันตกและตะวันออก มีลักษณะดังกล่าวที่แตกต่างสูง
โดยเฉพาะสั งคมประเทศไทยและตะวัน ตกที่ มีความแตกต่างกันเริ่มจากที่มีความแตกต่างกัน มากจนมาถึง
ปั จ จุ บั น ที่ มีความแตกต่างเบาบางลง เริ่มมีค วามเหมื อนบางประการที่สั งคมเข้าใจร่ว มกัน มีวิถีชีวิตบาง
ประการใกล้เคียงกัน หรือเรียกกันว่ามีความเป็นสากลที่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมทั้งความงาม
ของเครื่องประดับ ที่เข้าใจร่วมกันได้มากขึ้น มีความแตกต่างกันบ้างทางด้านรสนิยมและวัฒนธรรมทางสังคม
จึงทาให้รูปแบบเครื่องประดับที่ปรากฏอยู่นั้น มีทั้งรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการ
กาหนดคุณลักษณะ หรือการกาหนดแนวโน้ม (Trend) เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางการออกแบบเครื่องประดับ
ให้มีลักษณะในทิศทางเดียวกันทั้งโลกอีกด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับจึงมีลักษณะของรูปแบบหลายรูปแบบ สามารถเกิดขึ้นได้ตามความ
ต้อ งการของสั งคมในแต่ ล ะยุ ด สมั ย รวมทั้ งการออกแบบเครื่อ งประดั บ ที่ น าประวั ติ ศ าสตร์ศิ ล ป์ และการ
ออกแบบศิลปะเครื่องประดับมาใช้ในการนาเสนอแรงบันดาลใจ ที่นักออกแบบเครื่องประดับหลายยุคสมัยได้
นากระบวนการดังกล่าวมาใช้กันอย่างต่อเนื่อง นอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังสามารถนาลักษณะเด่นของแต่ละ
ช่วงสมัยมาออกแบบเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี หรือได้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ
ของนักออกแบบเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงว่าประสบความสาเร็จในการออกแบบเครื่องประดับได้อย่างไร ซึ่งมิติ
ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้นักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ในปัจจุบันสามารถพัฒนางานออกแบบของตนเองได้
ต่อไป
…………………………………………….
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