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การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและลวดลายเครื่องประดบั

ทองคํา จากกรุปรางคป์ระธาน วดัราชบูรณะ พระนครศรอียุธยา โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบั
ลวดลายจากศลิปะใกล้เคยีงที่ร่วมสมยักนัในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงประมาณต้นพุทธ
ศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ ศลิปะอยุธยาตอนต้นถงึตอนกลางในระยะแรก ศลิปะสุโขทยั ศลิปะจนี 
ศลิปะเปอรเ์ซยี 

จากการศกึษาพบวา่รปูแบบและลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํจากกรปุรางคป์ระธาน 
วดัราชบูรณะนัน้ มกีารใช้ลายไทยพื้นฐาน ลายดอกไมป้ระดษิฐ์ และรูปร่างเรขาคณิต ในการ
ออกแบบและลวดลายเหล่านัน้ได้รบัอทิธิพลจากรูปแบบลวดลายในศิลปะอยุธยาตอนต้นถึง
ตอนกลางในระยะแรก ศิลปะสุโขทยั ศิลปะจีน ศิลปะเปอร์เซียหรืออิสลาม โดยช่างได้แรง
บนัดาลใจจากลวดลายที่พบในงานจติรกรรม ประตมิากรรม เครื่องทอง เครื่องประดบัทองคํา 
และเครื่องใช้ประจําวนั อาทิ ภาชนะ หรือ พรม เป็นต้น ซึ่งช่างได้นําลวดลายดงักล่าวมา
ผสมผสานดดัแปลงจนกลายเป็นรูปแบบที่พบในเครื่องทองในกรุวดัราชบูรณะ ซึ่งลวดลาย
เหล่านัน้เป็นผลมาจากการตดิต่อกบัอาณาจกัรอื่นๆในแงข่องความสมัพนัธด์า้นการเมอืงและการ
คา้ขายนัน้เป็นทําใหเ้กดิการส่งผ่าน ทัง้น้ีเครื่องประดบัดงักล่าวสรา้งขึน้เพื่อเป็นเครื่องประดบั
สาํหรบัชนชัน้ปกครอง  
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This research is to study about from and pattern design of the golden 

ornaments found from the crypt of main prang, Wat Ratchaburana Ayutthaya and 
compare with the pattern design found from the period of 1400 A.D. to the first quarter 
of 1900 A.D. such as Sukhothai Art, pre-Ayutthaya Art, Ayutthaya Art, Chinese Art and 
Persia Art. 

The study found that form and the pattern design of the golden ornaments 
found used the basic Thai pattern design, the artificial flower and the pattern of 
geometric design to compose the pattern design. The design mentioned got influent 
from Sukhothai Art, Pre-Ayutthaya art, Chinese Art and Persia Art as artists have seen 
from painting, sculpture, golden ornaments and daily products used such as chinaware 
or carpet. Then, artist composed those pattern design mentioned to be their own in the 
golden ornament found in the crypt of main prang Wat Ratchaburana. The neighboring 
arts came in this to the kingdom by the political relationship and commercial 
relationship. Also, the golden ornaments found in the main crypt of main prang used as 
the decoration and ornaments for the king, member of the royal family as well as the 
governor. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได ้ กเ็พราะมหีลายทา่นชว่ยเหลอืแนะนํา ผูว้จิยั
ขอขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์ร.รุง่โรจน์  ธรรมรุง่เรอืง ทีใ่หโ้อกาสในการคน้ควา้อสิระ
เรือ่งน้ี ขอขอบพระคุณและขออุทศิสว่นบุญกุศลแดท่า่นมโน กลบีทอง อดตีผูอ้าํนวยการ
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา ทีเ่คยอนุญาตใหถ่้ายภาพ คุณวไิล
วรรณ  ไกรสกุล  ผูท้ีป่ระสานงานเรือ่งภาพถ่าย และเจา้พนกังานพพิธิภณัฑท์ุกทา่นทีค่อยให้
ความชว่ยเหลอื       คุณนิชรา  ทองเยน็ เป็นผูท้ีค่อยตดิต่อเป็นธุระใหเ้สมอ คุณวรพทัธ ์  ภค
วงศ ์คุณอาษา  ทองธรรมชาตทิีเ่อือ้เฟ้ือขอ้มลูในการทาํรายงาน คุณศศวิมิล  วอนแมน้ ผูช้ว่ย
เหลอืเรือ่งภาพถ่ายประกอบการทาํรายงาน รวมทัง้เพือ่นๆ พี่ๆ  และน้องๆสาขาประวตัศิาสตร์
ศลิปะทุกทา่นทีค่อยใหก้าํลงัใจจนสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี
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