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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของการศึกษา 
  เครือ่งทองในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา เป็นงานประณตี
ศลิป์ทีม่คีุณคา่ทางประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ลวดลายประดบัมคีวามวจิติรสวยงาม  โดยเฉพาะเครือ่ง
ทองประเภทเครือ่งถนิมพมิพาภรณ์ของชนชัน้สงูมเีพยีงไมก่ีช่ ิน้ทีเ่หลอืรอดจากการโจรกรรมของ
คนรา้ยทีล่กัลอบขดุเอาทรพัยส์มบตัอิอกไปจากกร ุ เมือ่พจิารณาลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ
พบวา่มลีวดลายเรขาคณติ ลวดลายจากธรรมชาต ิ หรอืลวดลายประดษิฐ ์ บ่อเกดิของลวดลาย
เหล่าน้ีน่าจะไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากงานศลิปกรรมแขนงอื่นๆในชว่งเวลานัน้หรอืไม ่ เพราะ
เหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรใ์นขณะนัน้กรงุศรอียธุยาไดต้ดิต่อกบัต่างชาตแิลว้ เชน่ จนี 
เปอรเ์ซยีฯลฯ และการตดิต่อกนักบัอาณาจกัรใกลเ้คยีงอยา่งสโุขทยัเหล่าน้ีอาจมผีลต่อการ
ออกแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ รวมทัง้งานประดบัในสมยัอยธุยาตอนตน้ทีน่่าจะไดร้บั
อทิธพิลมาดว้ยเชน่กนั 
  รปูแบบทางดา้นงานชา่งในเรือ่งของลวดลายประดบัจงึอาจสง่ปจัจยัต่อการ
ออกแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ ทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนั รวมถงึงานศลิปกรรมในชว่งสมยั
อยธุยาตอนตน้ในลวดลายเครือ่งทองอยา่งอื่นๆในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะเชน่
พระพทุธรปู ชิน้สว่นปรางคจ์าํลอง เครือ่งราชปูโภค เครือ่งราชกุกุธภณัฑ ์เป็นตน้   
  จากการศกึษาพบวา่ ตวัอยา่งเครือ่งทองทีก่ล่าวมาลว้นแต่มลีวดลายทีส่มัพนัธก์บั
เครือ่งประดบัทองคาํแทบทัง้สิน้ สว่นงานประดบัอยา่งประตมิากรรมปนูป ัน้พลแบกประดบัฐาน
ไพทวีดัราชบรูณะพระนครศรอียธุยาหรอืประตมิากรรมหนิสลกัในสมยัอยธุยาตอนตน้กน่็าจะสง่
อทิธพิลต่อลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํดว้ยเชน่กนัเพราะ มตีวัอยา่งเครือ่งทองจากกรปุรางค์
ประธานวดัราชบรูณะบางสว่นรปูแบบทีเ่ชื่อวา่สบืทอดจากลวดลายสลกัหนิทีว่ดัมหาธาตุ
พระนครศรอียธุยา 1  อกีทัง้ยงัมงีานศลิปกรรมประเภทอื่นทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งประดบั
ทองคาํไดอ้กี คอืจติรกรรม เชน่ จติรกรรมภายในคหูาปรางคบ์รวิารประจาํทศิตะวนัตกเฉยีง
เหนือ วดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา จติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
พระนครศรอียธุยา  
_______________________ 
  1 สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ศิลปะอยธุยา : งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน พมิพค์รัง้ที ่3  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ, 2552), 155 - 156. 
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  ส่วนงานศลิปกรรมจากอาณาจกัรใกล้เคยีงและร่วมสมยักนัอย่างสุโขทยัก็น่าจะมี
ความเกี่ยวขอ้งกบัเครื่องประดบัทองคําด้วยเพราะว่าในเวลานัน้กรุงสุโขทยัยงัมสีถานภาพที่
ไมไ่ดเ้ป็นเมอืงขึน้ของกรงุศรอียธุยาอยา่งเตม็ตวั ซึง่เป็นชว่งของกรงุศรอียธุยากาํลงัพยายามเขา้
ครอบงาํกรงุสโุขทยัอยูน่บัตัง้แต่สรา้งกรงุชว่งตน้ราชวงศอ์ูท่อง  
  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรงุสโุขทยักบักรงุศรอียธุยาจะเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 
ความสมัพนัธเ์ครอืญาตริาชวงศ ์  ดงันัน้ผลงานศลิปกรรมกย็อ่มมกีารถ่ายทอดกนัไปมาดว้ย
ระหวา่งอาณาจกัรทัง้สอง ตวัอยา่งงานศลิปกรรมทีค่าดวา่จะเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งประดบัทองคาํ 
เชน่ เครือ่งถว้ยสงัคโลก ประตมิากรรมปนูป ัน้ประดบัชิน้สว่นสถาปตัยกรรม เทวรปูสาํรดิ 
  สาํหรบัจนีซึง่เป็นชาตทิีไ่กลจากกรงุศรอียธุยากจ็รงิ แต่มกีารตดิต่อกนัในดา้นการ
คา้ขายอยูเ่สมอมา หลกัฐานทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งประดบัทองคาํไดเ้ป็นสนิคา้นําเขา้
อยา่งเครือ่งลายครามทีอ่าจมลีวดลายสอดคลอ้งกนัดว้ย สว่นเปอรเ์ซยีแมว้า่จะหา่งไกลจากกรงุ
ศรอียธุยาออกไปอกี แต่พบหลกัฐานจากชิน้สว่นเครือ่งประดบัทองคาํบางชิน้มลีวดลายแบบ
ศลิปะมสุลมิ เชื่อวา่น่าจะเป็นของนําเขา้จากกษตัรยิแ์ควน้กษัมรี ์     มหีลกัฐานจารกึอกัษร
อาหรบับนเหรยีญทองระบุชื่อพระเจา้ไซนุลอาบดินี ทรงเป็นกษตัรยิร์ว่มสมยักบัสมเดจ็พระบรม
ราชาธริาชที ่ 2 (เจา้สามพระยา) 2  เป็นแนวทางในการศกึษาต่อไดว้า่ ลวดลายเครือ่งประดบั
ทองคาํแบบเปอรเ์ซยีทีพ่บในกรวุดัราชบรูณะ มทีีม่าจากศลิปะเปอรเ์ซยีหรอืไม ่โดยเปรยีบเทยีบ
กบัศลิปะเปอรเ์ซยีประเภทอื่น เชน่ เครือ่งถว้ย งานประดบัทางสถาปตัยกรรม เป็นตน้ 
  ดงันัน้จงึทาํการศกึษาลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํทีม่คีวามสมบรูณ์ของรปูแบบ 
และลวดลายจากกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ ทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สาม
พระยา พระนครศรอียธุยา และพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ พระนคร นํามาเปรยีบเทยีบกบังาน
ศลิปะแขนงอื่นๆในสมยัอยธุยาตอนตน้ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะเปอรเ์ซยีทีพ่บวา่อายรุว่ม
สมยักบัเครือ่งประดบัทองคาํ วา่มคีวามสอดคลอ้งหรอืสง่อทิธพิลใหก้บัลวดลายเครือ่งประดบั
ทองคาํมากน้อยเพยีงใด อาจสนันิษฐานไดว้า่งานชา่งทองน่าจะมกีระบวนการถ่ายทอดงาน
ศลิปกรรมกบังานชา่งอื่นอยา่งงานประตมิากรรม จติรกรรม  รวมทัง้วเิคราะหศ์กึษาเหตุการณ์
ทางประวตัศิาสตรศ์ลิปะในสมยัอยธุยาตอนตน้กบัความสมัพนัธต์ดิต่อกบัอาณาจกัรอื่น เป็น
ขอ้คดิเหน็วา่อาจเป็นปจัจยัต่อการออกแบบลวดลายของชา่งทองอยุธยา และเป็นตน้เคา้สูก่าร
คลีค่ลายรปูแบบงานศลิปกรรมในสมยัต่อมา 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษารปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกบัลวดลายเครือ่งทอง
ประเภทอื่นในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
3. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราช
บรูณะกบัลวดลายจากศลิปะทีร่ว่มสมยักนั เชน่ ศลิปะอยธุยาตอนตน้ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี 
ศลิปะเปอรเ์ซยี 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
1. ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะอาจไดร้บัอทิธพิลจากศลิปะ
ใกลเ้คยีงทีส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบได ้ เชน่ ศลิปะอยธุยา ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะ
เปอรเ์ซยี  
2. ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ น่าจะเป็นงานออกแบบที่
ไดร้บัอทิธพิลจากอาณาจกัรสโุขทยั จนี เปอรเ์ซยี เพราะมคีวามสมัพนัธต์ดิต่อกนัทัง้ดา้น
การเมอืง คา้ขาย เครอืญาต ิซึง่เป็นการเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัฐานงานศลิปกรรมวเิคราะหร์ว่มกบั
ความสมัพนัธก์บัเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งของอยธุยากบัอาณาจกัรต่างๆ 
 
วิธีของการวิจยั 
 ศกึษาวเิคราะหล์วดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ แลว้นําไป
เปรยีบเทยีบกบัศลิปะอื่นๆ ไดแ้ก่ ศลิปะอยธุยาตอนตน้ เครือ่งทองประเภทอื่นๆในกรปุรางค์
ประธานวดัราชบรูณะ จติรกรรม ประตมิากรรม ศลิปะสโุขทยั เครือ่งถว้ยสงัคโลก ประตมิากรรม 
จติรกรรม ศลิปะจนี เครือ่งถว้ยลายคราม ศลิปะเปอรเ์ซยี เครือ่งถว้ย ชิน้สว่นประดบัทาง
สถาปตัยกรรม 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ศกึษาเฉพาะรปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํทีม่คีวามสมบรูณ์ ของรปูแบบและ
ลวดลายจากกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา 
พระนครศรอียธุยา และพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ พระนคร เปรยีบเทยีบกบัลวดลายอื่นจากศลิปะ
ในดนิแดนใกลเ้คยีงในชว่งประมาณพทุธศตวรรษที ่19 - ปลายพทุธศตวรรษที ่20 หรอืหลงัจากนัน้
ประมาณ ตน้พทุธศตวรรษที ่ 21  ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ
ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัศลิปะอยธุยาตอนตน้ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะเปอรเ์ซยี 
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ขัน้ตอนของการวิจยั 
1. ศกึษาเกบ็ขอ้มลูโดยการถอดลวดลายตวัอยา่งเครือ่งประดบัทองคาํประเภทเครือ่งถนิม
พมิพาภรณ์กรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ มาคดัแยกประเภทของลวดลาย 
2. นําลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํทีไ่ดศ้กึษาแลว้มาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัศลิปะอยธุยา
ตอนตน้ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะเปอรเ์ซยีวา่มตีวัอยา่งผลงานศลิปะอะไรบา้งทีส่ง่อทิธพิล
ใหแ้ก่กนั กาํหนดอายอุยูใ่นชว่งประมาณพทุธศตวรรษที ่ 19 - ปลายพทุธศตวรรษที ่ 20 หรอื
หลงัจากนัน้ประมาณ ตน้พทุธศตวรรษที ่21 
3. นําขอ้มลูทีไ่ดม้าทัง้หมดมาวเิคราะหร์ว่มกบัเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์
ทางประวตัศิาสตรอ์นัมอีทิธพิลของการสรา้งลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํจากศลิปะอยธุยา
ตอนตน้ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะเปอรเ์ซยี  
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. ทาํใหท้ราบรปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
2. ทาํใหท้ราบรปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเครือ่งทองประเภท
อื่นๆในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
3. ทาํใหท้ราบถงึรปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะทีอ่าจ
เกีย่วขอ้งกบัลวดลายจากศลิปะทีร่ว่มสมยักนั เชน่ ศลิปะอยธุยาตอนตน้ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี 
ศลิปะเปอรเ์ซยี 
4. เป็นหลกัฐานเพิม่เตมิทางประวตัศิาสตรอ์ยธุยาเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องอาณาจกัรต่างๆ  
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บทท่ี 2 
เครื่องประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธาน วดัราชบรูณะ พระนครศรีอยธุยา 

 
 2.1 ประวติัวดัราชบรูณะ 
  วดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา ตัง้อยูท่ี ่ ตําบลทา่วาสกุร ี อาํเภอ
พระนครศรอียธุยา สรา้งขึน้ชว่งอยธุยาตอนตน้ในปีพ.ศ. 1967 (ภาพที ่ 1) ตามเอกสารพระราช
พงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระจกัรพรรดพิงศ ์ (จาด) กล่าววา่ เจา้อา้ย
พระยา เจา้ยีพ่ระยา ยกเขา้มาชงิกนัจะเอาราชสมบตั ิ เจา้อา้ยพระยายกทพัมาตัง้ตําบลปา่
มะพรา้วทีว่ดัพลบัพลาชยั เจา้ยีพ่ระยายกทพัมาตัง้อยูว่ดัชยัภมูจิะเขา้ทางตลาดเจา้พรหม ชา้ง
ตน้มาปะทะกนัเขา้ทีเ่ชงิตะพานปา่ถ่าน ทัง้สองพระองคก์ท็รงพระแสงของา้ว ตอ้งพระศอขาด
พรอ้มกนัทัง้สองพระองค ์ มุขมนตรอีอกไปเฝ้าเจา้สามพระยา ทลูการซึง่พระเชษฐาธริาชขาดคอ
ชา้งทัง้สองพระองค ์ แลว้เชญิเสดจ็เขา้มาในพระนครเสวยราชสมบตั ิ ทรงพระนามชือ่สมเดจ็พระ
บรมราชาธริาชเจา้ ทา่นจงึใหข้ดุเอาพระศพเจา้อา้ยพระยา เจา้ยีพ่ระยา ไปถวายพระเพลงิ ที ่
ถวายพระเพลงินัน้ ใหส้ถาปนาพระมหาธาตุและวหิารเป็นอารามแลว้ใหน้ามชือ่วา่วดัราชบุรณะ 
ทีเ่จา้อา้ยพระยา เจา้ยีพ่ระยาชนชา้งกนัถงึพริาลยั ใหก่้อพระเจดยีส์ององคไ์วท้ีเ่ชงิตะพานปา่
ถ่าน 1   
  นอกจากน้ีในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติร์ะบุเหตุการณ์และ
ขอ้มลูการสรา้งวดัราชบรูณะไวใ้นลกัษณะเดยีวกนัคอื  
  ศกัราช 786 (พ.ศ.1967) มะโรงศก สมเดจ็พระอนิทราชาเจา้ทรงพระประชวน
นฤพาน ครัง้นัน้เจา้อา้ยพระยาแลเจา้ยีพ่ระยา พระราชกุมารทา่นชนชา้งดว้ยกนั ณ สะพานปา่
ถ่าน เถงิพริาไลย ทัง้ 2 พระองคท์ีน่ัน้ จงึพระราชกุมาร เจา้สามพระยา ไดเ้สวยราชสมบตัพิระ
นครอยธุยา ทรงพระนาม สมเดจ็พระบรมราชาธริาชเจา้ แลทา่นจงึก่อพระเจดยีส์องพระองคส์วม
ทีเ่จา้พระยาอา้ยแลเจา้ยีพ่ระยาชนชา้งดว้ยกนัเถงิอนิจภาพตําบลปา่ถ่านนัน้ ในศกัราชนัน้ 
สถาปนาวดัราชบุณ 2  
    
_______________________ 
  1 กรมศลิปากร,  พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) พระ
จกัรพรรดิพงศ ์ (จาด)  (พระนคร: สาํนกัพมิพศ์รปีญัญา,  2507),  10 - 11. 

  2 “พระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ”์,  ในคาํให้การชาวกรงุเก่า 
คาํให้การขนุหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพค์ลงัวทิยา,  2507),  446. 
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 แผนผงัของวดัราชบรูณะ ใหค้วามสาํคญักบัแนวแกนทศิตะวนัออก (แผนผงัที ่1) มี
เจดยีท์รงปรางค์เป็นประธานของวดั มรีะเบยีงคดล้อมพืน้ที่บรเิวณโดยเฉพาะ ดา้นตะวนัออก
ของระเบียงคด คือ วิหาร ด้านตะวนัตกของระเบียงคดคืออุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่าวิหาร 
สาํหรบัลกัษณะการจดัวางตําแหน่งสิง่ก่อสรา้งดงักล่าวเป็นระเบยีบในชว่งอยธุยาตอนตน้ 3  
 

 
 
                ภาพที ่1  ปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
_______________________ 

  3สนัต ิ  เลก็สขุมุ,ศิลปะอยธุยา : งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน พมิพค์รัง้ที ่ 3,  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพเ์มอืง โบราณ,  2552),  42 - 43. 
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แผนผงัที ่1  แผนผงัวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา   
ทีม่า  กรมศลิปากร,  จิตรกรรมและศิลปวตัถ ุใน กรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  (พระนคร: กรมศลิปากร,  2501),  18. 

   
 2.2   การเปิดกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
  เน่ืองจากปี พ.ศ. 2500 ไดม้ผีูร้า้ยรว่มมอืกบัเจา้หน้าทีใ่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
ลกัลอบเขา้ไปเกบ็เอาทรพัยส์มบตัเิครือ่งทองของมคีา่จากในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
ทางกรมศลิปากรจงึตอ้งดาํเนินการเปิดกรเุพือ่จดัเกบ็รกัษาศลิปวตัถุในองคป์รางคป์ระธาน และ
ในปี พ.ศ. 2501 ทางกรมศลิปากรไดท้าํการขดุสาํรวจอกีครัง้ 4  
  จากการลกัลอบขดุกร ุ ผูร้า้ยไดเ้จาะเปิดศลิาแลงลกึลงไปจากหอ้งครรภคฤหะ
ประมาณ 3.60 เมตร ตรงปากหลุมกวา้งประมาณ 2.50 เมตร แลว้หลุมคอ่ยๆเลก็สอบลงจนถงึ
กน้หลุมซึง่มพีืน้ทีเ่หลอืกวา้งประมาณ 0.70 เมตร  เมือ่เปิดพืน้ขึน้ดา้นล่างคอืกรหุอ้งที ่ 1 
(แผนผงัที ่2) 
 
  กรหุ้องท่ี 1 ลกัษณะเป็นหอ้งสีเ่หลีย่มเกอืบจตุัรสั ผนงัทัง้ 4 ดา้นกวา้งประมาณ 
1.30 -1.40 เมตร ผนงัสงูประมาณ 4.00 เมตร (แผนผงัที ่3) ทีผ่นงัทัง้ 4   ดา้น มภีาพจติรกรรม
ฝาผนงัเขยีนเป็นภาพเทวดาเหาะแบบไทย ทีม่อีทิธพิลศลิปะสโุขทยั และภาพผูค้นแต่งกายแบบ
จนีสมยัราชวงศห์มงิ 5  
_______________________ 
  4 กฤษณ์  อนิทโกศยั,  “เปิดกรวุดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา,” ใน พระพทุธรปู และ
พระพิมพ ์ในกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (พระนคร: หา้งหุน้สว่น จาํกดัศวิพร
,   2502),  11 - 14. 

  5สรินุิช  เรอืงชวีนิ,  จิตรกรรมฝาผนังสมยัอยธุยาตอนต้น ในกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2549),  22 - 23. 
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  กรหุ้องท่ี 2 เป็นกรทุีอ่ยูช่ ัน้ถดัไปจากกรหุอ้งที ่ 1 โดยมลีกัษณะเป็นหอ้งสีเ่หลีย่ม 
ผนงัทัง้ 4 ดา้น กวา้งดา้นละ 1.40 เมตร สงู 2.75 เมตร ผนงัทัง้ 4 ดา้นทาํเป็นลกัษณะซุม้ทรง
โคง้ลกึเขา้ไปในผนงัประมาณ 37 เซนตเิมตร รอบผนงัและรอบซุม้มภีาพจติรกรรมแบ่งเป็นชัน้ๆ 
ชัน้ที ่1 เป็นเรือ่งเกีย่วกบัอดตีพทุธเจา้ 6   
  ชัน้ที ่ 2 และ 3 เป็นพทุธประวตัติอนสาํคญัต่างๆ ชัน้ที ่ 4 เป็นแถวพระอสตีสิาวก 
และชัน้ที ่5,6,7 ในซุม้เป็นเรือ่งชาดก 7 (แผนผงัที ่4)  
  รวมทัง้เพดานกรมุลีวดลายดาวเพดาน ภายในซุม้ทรงโคง้ดา้นทศิเหนือ ทศิ
ตะวนัออก และทศิตะวนัตก มโีต๊ะสาํรดิสงู 42 เซนตเิมตร กวา้งประมาณ 33 - 34 เซนตเิมตร 
ยาวประมาณ 71 - 72 เซนตเิมตร วางอยูซุ่ม้ละ 1 ตวั สว่นซุม้ดา้นทศิใตไ้มม่โีต๊ะ ถดัซุม้ทัง้ 4 
ออกมามหีนิปทูาํเป็นพืน้หอ้งเตม็ทัง้หอ้ง กรหุอ้งที ่ 2 น้ีเป็นหอ้งทีใ่ชเ้กบ็เครือ่งทองต่างๆ เชน่
เครือ่งราชกุกุธภณัฑ ์เครือ่งราชปูโภคทองคาํ เครือ่งประดบัศรีษะชายหญงิทองคาํ เครือ่งตกแต่ง
ต่างๆทาํดว้ยทองคาํ รวมถงึชิน้สว่นปรางคท์องคาํจาํลอง 8  
  ในกรหุอ้งที ่ 2 มขีนาดคอ่นขา้งใหญ่น่าจะเป็นหอ้งทีม่คีวามสาํคญักรหุน่ึง เพราะ
เกบ็รวบรวมสมบตัเิครือ่งทองของมคีา่ เครือ่งใช ้ เครือ่งประดบัของชนชัน้สงู เครือ่งประดบัศริา
ภรณ์ เครือ่งถนิมพมิพาภรณ์ต่างๆทีเ่หลอือยูจ่นถงึปจัจุบนัลว้นแต่พบไดจ้ากกรหุอ้งที ่2  
  กรหุ้องท่ี 3 เป็นกรทุีอ่ยูล่กึถดัลงไปจากกรหุอ้งที ่ 2 ลกัษณะเป็นหอ้งสีเ่หลีย่ม 
กวา้งประมาณ 1.40 เมตร สงูประมาณ 1.20 เมตร ภายในหอ้งแบ่งออกเป็น 2 สว่น สว่นในก่อ
ปนูเป็นหอ้งสีเ่หลีย่มเลก็ๆกวา้งประมาณ 0.80 เมตร ภายในบรรจุเจดยีท์องคาํ 1 องค์ 9   เจดยี์
ทองคาํเป็นวตัถุทรงกรวยทาํจากเหลก็บุชนิครอบไว ้ 1 ชัน้ เกบ็รวมกบัพระพทุธรปูทองคาํและ
จารกึบชูาพระธรรม 10  
_______________________ 
  6แสง  มนวทิรู,  “เรือ่งพระอดตีพทุธ” ใน  จิตรกรรมและศิลปวตัถ ุ ในกรพุระปรางค ์ วดั
ราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (พระนคร: กรมศลิปากร,  2501),  42 - 43. 

  7 สวา่ง  สมิะแสงยาภรณ์,  แบบศิลปะท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในกร ุณ พระ
ปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาควชิาประยกุตศ์ลิปศกึษา คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2522),  32 - 37. 

  8นพพล  งามวงษ์วาน,  แนวทางการจดักลุ่มพระพิมพใ์นกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  สารนิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ (บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2553),  15. 

    9 ฉ่ํา  ทองคาํวรรณ,  “คาํอ่านจารกึ”, ใน จิตรกรรมและศิลปวตัถ ุใน กรพุระปรางคว์ดัราช
บรูณะ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (พระนคร: กรมศลิปากร,  2501),  60. 

   10ธวชัชยั  องคว์ฒุเิวทยแ์ละวไิลรตัน์  ยงัรอด,  ท่องเท่ียว เรียนรู้ กรงุศรีอยธุยา,   (นนทบุร:ี 
สาํนกัพมิพม์วิเซยีมเพรส,  2550),  48. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  เครือ่งทองในกรหุอ้งที ่ 2 มคีวามสาํคญัมากเพราะเครือ่งประดบัทองคาํทีท่าํการ
วเิคราะหศ์กึษาสว่นใหญ่พบไดจ้ากกรหุอ้งที ่ 2 รายละเอยีดจากบนัทกึสอบสวนปากคาํของ
คนรา้ยทีล่กัลอบขดุกร ุ วา่ไดท้าํการขดุในจุดทีก่รมศลิปากรไดก้ลบเอาไว ้ ไดข้ดุศลิาลกึลงไป
ประมาณ 1 วาเศษ ไดเ้หน็ศลิาทาํเป็นวงกลมไวใ้นระยะกลางใจตวัพระปรางค ์เหน็ปล่องทาํดว้ย
เน้ือโลหะเป็นวงกลมขนาดเทา่ลาํไมไ้ผ ่ขดุปล่องลงไป 3 เมตรพบปนูเพชรทาํเป็นวงกลมมรีตูรง
กลาง เมือ่เปิดปนูเพชรออก พบซุม้ลวงเป็นรปูสีเ่หลีย่ม ตอนมมุสีเ่หลีย่มมรีทูางทศิตะวนัออก รู
กวา้งราว 4 น้ิวเศษ  จงึตลีงไปจนทะลุเหน็เป็นเครือ่งทอง ลงไปเป็นกรสุีเ่หลีย่ม ทาํดว้ยศลิาเอา
ปนูทาไว ้แลว้เขยีนเป็นภาพน้ํามนั 
  ขา้งล่างนัน้มโีต๊ะสาํรดิ 3 ตวั ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก ทศิเหนือ ทศิใตอ้ยา่งละ 1 ตวั 
ตอนกลางของตวักรทุาํเป็นรปูสีเ่หลีย่มกวา้งราว 1 วาเศษ ขา้งบนแทน่ศลิาตรงกลางกรพุบถาด
ทองคาํ กระโถนทองคาํ ตลบัทองคาํ แหวนประมาณ  2,000 กวา่วง ขา้งบนของแทน่ศลิามโีต๊ะ
สาํรดิ 3 ตวั บนโต๊ะทางทศิเหนือมพีระแสงทองคาํปกัไวข้า้งขอบโต๊ะนัน้ทางเหนือ บนโต๊ะทาง
เหนือ มเีสือ้ทองคาํอยู ่8 ตวัและมหามงกุฎอกีอนัหน่ึง กวา้งประมาณ 1 ศอก สงู 2 ศอกเศษ บน
ยอดของมหามงกุฎมหีวัมกุดาหาร 1 หวั ขนาดเทา่ไขห่า่น มจีอกทองคาํหลายลกูเป็นทองคาํ
ประดบัดว้ยทบัทมิและมหามงกุฎพระราชนีิ 3 อนั วางไวข้า้งบนโต๊ะนัน้ และตลบัทองคาํหวั
ประดบัทบัทมิ 20 ใบ เสือ้ทองคาํของพระมหากษตัรยิ ์ 3 ตวั เรอืหงส ์ 1 ลาํเป็นทองคาํ คนพาย
เรอืทองคาํและพระพทุธรปูทองคาํ 20 องค ์กระบวยทองคาํ  8 อนั โหล 4 ใบ ทาํดว้ยหนิสขีาว 
พรอ้มมา่นทองคาํขงึทอ้งพระโรงกอ้นใหญ่กอ้นหน่ึง  
  โต๊ะทางทศิใตบ้นโต๊ะมพีระพทุธรปูทองคาํ 25 องค ์ตลบัทองคาํ 13 ตลบั ฝาตลบั
ประดบัดว้ยทบัทมิสแีดง  พระแกว้ยนืสน้ํีาผึง้ 7 องค ์พระแกว้นัง่สขีาว 5 องค ์พระมหามงกุฎ
ราชนีิ 8 อนั พระแกว้มรกต 4 องค ์ทางดา้นทศิตะวนัตกผา้พบัไวอ้ยา่งดมีากมายเมือ่ไปถูกเขา้ก็
ปน่เป็นผงไปหมด แลว้มพีระทองคาํ 3 องค ์หน้าตกักวา้ง 1 ศอก พระนาคนัง่ 12 องค ์หน้าตกั
กวา้ง 1 คบืเศษ พระพทุธรปูทาํดว้ยทอง นาก เงนิ 8 องค ์พระป ัม๊ทองและเงนิ 2 กระสอบ พระ
แกว้ยนื 16 องคส์ขีาว มพีระราชรถหน่ึงคนัมมีา้เทยีมคูห่น่ึงทาํดว้ยทองคาํ มขีวด 6 ลกูทาํดว้ย
หนิสขีาวมแีหวนในนัน้เตม็ขวดและเศษทองคาํอกีมากมาย 10 กระสอบ 11  
  ภายหลงัจากกรมศลิปากรเขา้มาดาํเนินการเปิดกร ุ ดแูลเกบ็รกัษาเครือ่งทองในกรุ
ชัน้ที ่ 2 ทีเ่หลอือยูแ่ละตามเกบ็ไดจ้ากคนรา้ย ปจัจุบนัเครือ่งทองต่างๆเหล่าน้ีจดัแสดงอยูท่ี่
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา และมเีครือ่งทองบางสว่นจดัแสดง
ทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร  
_______________________ 
  11ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุ่มเผยแพรแ่ละ
ประชาสมัพนัธ ์กรมศลิปากร,  2548),  81 - 83. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัที ่2  ผนงัหน้าตดัทางดิง่แสดงตาํแหน่งกรปุระธาน และกรบุรวิาร ใตฐ้านปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ   
   พระนครศรอียธุยา   
ทีม่า  กรมศลิปากร,  พระพทุธรปูและพระพิมพใ์นกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  (พระนคร: หา้งหุน้สว่นจาํกดัศวิพร,  2502),  แผนผงัแสดงกรทุา้ยเลม่. 
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แผนผงัที ่3  กรชุัน้ที ่1 ในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  กรมศลิปากร,  พระพทุธรปูและพระพิมพใ์นกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา (พระนคร: หา้งหุน้สว่นจาํกดัศวิพร,  2502),  12. 
 

 
 

แผนผงัที ่4  กรชุัน้ที ่2 ในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  กรมศลิปากร,  พระพทุธรปูและพระพิมพใ์นกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา (พระนคร: หา้งหุน้สว่นจาํกดัศวิพร,  2502),  12. 
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  เครือ่งทองจากกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ เป็นหลกัฐานเพือ่ศกึษาทีม่าของ
รปูแบบศลิปกรรมในชว่งอยธุยาตอนตน้ เครือ่งทองทีเ่หลอือยูโ่ดยการตามเกบ็รวบรวมจาก
คนรา้ย และบางสว่นกรมศลิปากรไดข้ดุคน้จากกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะประกอบดว้ย
เครือ่งทองประเภทต่างๆ เครือ่งบชูา เครือ่งราชปูโภค และเครือ่งถนิมพมิพาภรณ์ ปจัจุบนัจดั
แสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยาสามารถและบางสว่นจดั
แสดงในพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร แยกประเภทไดด้งัน้ี 
 
 2.3 เครื่องทองภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
  2.3.1 เครื่องทองประเภทเคร่ืองพทุธบชูา 
   1) พระพทุธรปูและเทวรปู 
   ประกอบดว้ย พระแผน่ทอง (ภาพที ่ 2)  พระแผน่ทองดุนนูน พระแผน่ทอง
ลายผสม พระพทุธรปูนูนสงู พระพทุธรปูลอยตวัอทิธพิลแบบอูท่อง บางองคป์ระทบัยนืทวารวด ี
และปางสมาธแิบบลงักา พระพมิพท์องคาํอทิธพิลลพบุร ี อูท่องอยูม่าก บางองคก์ไ็ดร้บัอทิธพิล
จากสโุขทยั (ภาพที ่ 3)  สว่นเทวรปูพบ 2 องคค์ลา้ยเป็นพระเสือ้เมอืงทรงเมอืงถอืพระขรรค ์
ทรงเครือ่งนุ่งผา้แบบเขมรแต่เป็นฝีมอืชา่งไทยมขีนาดเลก็12  (ภาพที ่ 4) เครือ่งทองประเภทน้ีมี
ลวดลายปรากฏอยูใ่นตวัทัง้ในสว่นของฐานพระพทุธรปู เครือ่งทรงเทวรปูคงจะมคีวามสมัพนัธ์
กบัเครือ่งประดบัทองคาํ อาจเป็นงานทีผ่ลติในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นรปูแบบทีนิ่ยมกนัมากใน
สมยันัน้ 
   2) เครื่องอทิุศ 
   เชื่อกนัวา่สว่นใหญ่คงเป็นสมบตัขิองเจา้อา้ยพระยา เจา้ยีพ่ระยา และเป็น
สมบตัขิองเจา้สามพระยาเอง เครือ่งทองทีบ่รรจุลงในกรนุัน้สว่นหน่ึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรษุ และสว่นหน่ึงทีท่าํขึน้ในสมยันัน้เอง ซึง่เป็นผูส้รา้งปรางคป์ระธาน ตลอดจนสมบตัขิองพระ
ญาตวิงศ ์ ขา้ราชบรพิาร และราษฎรทีต่ามเสดจ็รว่มทาํบุญดว้ยกค็งมาก ทีน่่าสนใจทีส่ดุคอืพระ
ปรางคจ์าํลองทองคาํมลีกัษณะคลา้ยกบัปรางคท์ีเ่หมอืนจรงิถา้หากสมบรูณ์เตม็องคเ์พราะมี
รายละเอยีดของชุดฐาน เรอืนธาตุ กลบีขนุน ชัน้เชงิบาตรครฑุแบกเสมอืนเป็นปรางคอ์งคห์น่ึง 
(ภาพที ่5) เขา้ใจวา่อาจทาํจาํลองพระปรางคอ์งคจ์รงิของวดัราชบรูณะเองกไ็ด ้ นอกจากน้ี
ยงัมเีจดยีจ์าํลองทรงเครือ่งทองคาํแบบลงักาภายในบรรจุพระพทุธรปู จารกึลานเงนิ ลานทอง 
ลานดบุีกระบุเป็นอกัษรจนี เขมร จารกึเหรยีญทองอาหรบั 13  
_______________________ 

  12ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงาน  
ประชาสมัพนัธ ์กรมศลิปากร, 2548),  94. 

   13 เรือ่งเดยีวกนั,  95 - 96. 
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ภาพที ่2  แผน่ทองคาํดุนเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั   
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
 

 
 

ภาพที ่3  พระพทุธรปูทองคาํปางมารวชิยัในซุม้เรอืนแกว้รปูตน้โพธิ ์  
ทีม่า พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
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ภาพที ่4  เทวดาถอืพระขรรค ์  
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 

 

 
 

ภาพที ่5  ปรางคท์องคาํจาํลอง   
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
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  2.3.2 เครื่องทองประเภทเครื่องราชปูโภค 
   สว่นใหญ่เป็นภาชนะเครือ่งใชส้อยทัว่ไปซึง่ในทีน้ี่จะกล่าวถงึเครือ่งทองทีม่ี
รปูแบบและลวดลายทีส่าํคญัไดแ้ก่  
   เครือ่งราชกุกุธภณัฑจ์าํลองทองคาํประกอบดว้ยพระแส ้ วาลวชินี (พชันีฝกั
ขาม) พดัโบก รายละเอยีดสว่นใหญ่เป็นลายรกัรอ้ย ลายกา้นขด และลายกระหนก ถงึแมจ้ะมี
ขนาดเลก็แต่ฝีมอืของชา่งทองมคีวามประณตีมาก (ภาพที ่6)  
   ภาชนะรปูหงส ์(ภาพที ่7) ตลบัทองคาํ (ภาพที ่8) ชุดเชีย่นหมาก (ภาพที ่9)   
   สวุรรณภงิคารทาํเป็นรปูน้ําเตา้  มพีวย มกีลบีใบไมส้องขา้ง ขา้งหน่ึงเป็น
ลายรปูเทวดา ขา้งหน่ึงเป็นลายรปูนาคสามเศยีรพรอ้มพนัธุพ์ฤกษา ยอดฝาปิดทาํเป็นรปูพรหม
จตุรพกัตร ์(ภาพที ่10) 
   ชา้งทรงเครือ่งทาํเป็นภาชนะใชส้อยถอดไดแ้ต่ทาํเป็นรปูชา้งหมอบ
ทรงเครือ่งผกูเครือ่งมัน่ รปูทรงและทา่ทางของชา้งทาํอยา่งมชีวีติจติใจกาํลงัยกงวงขึน้ชพูวงอุบะ
หรอืชอ่ดอกไม้14  
 
  2.3.3 เครื่องทองประเภทเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ 
   กรองศอ ทาํเป็นแผน่ทองแผข่นาดใหญ่เตม็อก แผน่ทองนัน้ทาํแยกกนัเป็น
ชิน้ๆต่อกนัได ้ ดา้นหน้าสว่นล่างสดุ ทาํเป็นแผน่ทองใหญ่ปลายแหลมก่อรงัแตนเป็นลายดอกจนั
ใหญ่ฝงัพลอยมณสีต่ีางๆ 
   สงัวาลและทบัทรวง มหีลายแบบหลายขนาด บางสว่นคลา้ยเขม็ขดัหรอื
ป ัน้เหน่งรวมอยูด่ว้ย แต่ชาํรดุหกัหายเป็นทอ่น ตรงกลางมกัฝงัอญัมณเีมด็ใหญ่เทา่หวัแมม่อืตาม
ลายกรยุเชงิและปลายยอด บางทกีม็ไีขม่กุเมด็เลก็ๆ รอ้ยตดิไว ้ ลวดลายบางอยา่งกด็ไูมใ่ชข่อง
ไทย คลา้ยของพวกอาหรบั 
   สรอ้ย มทีัง้สรอ้ยขอ้มอื เป็นสรอ้ยหอยจัน่เลีย่มประดบัอยา่งพสิดาร ทาํเป็น
สายสรอ้ยประดบัพลอยส ี นอกจากน้ียงัมจีาํพวกลกูประคาํ ต่างหกูระพรวนทัง้ชนิดแบบเกลีย้ง
และมลีวดลาย และจีป้ระดบัหอ้ยหน้าอก 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  14 เรือ่งเดยีวกนั,  93. 
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ภาพที ่6  เครือ่งราชกุกุธภณัฑจ์าํลอง   
ทีม่า ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร,  2548),  89. 
 

 
 

ภาพที ่7  ภาชนะรปูหงส ์  
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
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ภาพที ่8  ตลบัทองคาํ   
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 

 

 
 

ภาพที ่9  ชุดเชีย่นหมาก   
ทีม่า พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
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ภาพที ่10  สวุรรณภงิคารทองคาํประดบัอญัมณี   
ทีม่า  บุญเตอืน  ศรวีรพจน์,  สมดุบนัทึกอยธุยาราํฦก (กรงุเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจาํกดัพระรามครเีอชัน่,  
2553),  48. 
 
   พาหรุดัและทองพระกร พาหรุดัมขีนาดใหญ่กวา่ทองพระกรเลก็น้อยมี
ลกัษณะคลา้ยกนัต่างแต่พาหรุดัมกัทาํสว่นล่างเวา้เขา้รปูสว่นบนปลายแหลมทองพระกรขอบ
เสมอทัง้บนและล่าง ใชว้ธิตีทีองใหเ้ป็นแผน่แลว้มว้นเป็นปลอกกลมเทา่ลาํแขนพอด ี แลว้ก่อลาย
เป็นรปูต่างๆฝงัพลอยและแกว้สต่ีางๆอยา่งงดงาม 
   กาํไล มทีัง้กาํไลขอ้มอื กาํไลขอ้เทา้ มทีัง้ชนิดทองเกลีย้งและทองสลกั
ลวดลาย 
   ธาํมรงค ์ แหวนมมีากนบัเป็นรอ้ยวง บางวงใหญ่มากอาจใชส้วมน้ิวเทา้ก็
เป็นได ้ทีน่่าศกึษาคอืแหวนหวัฝงัพลอย แหวนหวัเป็นลายแกะสลกั บางวงหวัเป็นรปูสงิห ์รปูววั
ใหล้กูกนินม รปูดอกไม ้ฯลฯ บางวงใชม้านานจนสกึ 15  
_______________________ 

  15 เรือ่งเดยีวกนั,  91. 
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  เครือ่งประดบัศรีษะทีเ่หลอือยูน่บัวา่สาํคญัม ี 2 ชิน้ คอืเครือ่งประดบัศรีษะ
บุรษุ เรยีกวา่ “จุลมงกุฎ” และเครือ่งประดบัศรีษะสตรเีรยีกวา่ “พระสวุรรณมาลาทองคาํถกั”  
  จุลมงกุฎใชส้วมครอบมุน่มวยผมทีอ่ยูต่รงกลางพระเศยีรแบบยคุโบราณนิยม
กนั เป็นมงกุฎทองคาํสลกัลวดลายประดบัพลอยมณสีต่ีางๆ จุลมงกุฎเป็นมวยผมแบบกษตัรยิ ์
มงกุฎแบบน้ียงัปรากฏอยูต่ามหวัโขน เชน่ พเิภก ภาษาโขนละครเรยีกกนัวา่ “มงกุฎทรงน้ําเตา้” 
ทีม่าของมงกุฎทรงน้ําเตา้น้ี อาจารยช์นิ  อยูด่ ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโบราณคด ี อธบิายไวว้า่ เดมิ
ชายไทยไวผ้มสงูและโพกผา้ มหีลกัฐานเป็นประตมิากรรมสาํรดิสมยัอยธุยา 2 รปู อยูใ่น
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร รปูหน่ึงจะเหน็ผมสงู มรีอยแถบผา้รดัหรอืผกูโดยรอบคลา้ย
ผมจุก อกีรปูหน่ึงทีย่อดเศยีรไดพ้ฒันามาเป็นผา้แถบพนัหลายชัน้ เริม่จะมเีตา้เป็นรปูทรงน้ําเตา้ 
และมกีระบงัหน้า สว่นล่างรอบสว่นหน่ึงของเศยีรทาํเป็นลวดลายคลา้ยลายถกั 16   
  กล่าวไดว้า่จุลมงกุฎเป็นตน้แบบศริาภรณ์สาํหรบัครอบมวยผมอกีประเภท
หน่ึงทีพ่ฒันารปูแบบในสมยัต่อมา และเป็นหลกัฐานยนืยนัถงึรสนิยมของการไวท้รงผมยาวบุรษุ
ในชนชัน้สงูในสมยัอยธุยาตอนตน้ การใชง้านน่าจะเป็นเครือ่งศริาภรณ์ลาํลองใชก้บัโอกาสทีไ่ม่
เป็นทางการมากนกั ถา้เป็นทางการอยา่งเชน่งานพระราชพธิกีน่็าจะทรงพระมหามงกุฎมากกวา่ 
(ลายเสน้ที ่1) 
 

       
 

ลายเสน้ที ่1  แสดงวธิกีารประดบัจุลมงกุฎของบุรษุ   
ทีม่า กรมศลิปากร,  จิตรกรรมและศิลปวตัถใุนกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
(พระนคร: กรมศลิปากร,  2501),  80. 
_______________________ 
  16 สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผ่นดินสยาม  
(กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  111. 
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    พระสวุรรณมาลาทองคาํถกัเป็นเครือ่งประดบัศรีษะสตร ี ใชล้วดทองคาํเสน้
เลก็ๆถกัสานเป็นเครือ่งประดบัคลา้ยหมวก มลีวดลายเป็นดอกไมท้ัง้ดา้นขา้งและดา้นบน 
ดา้นหลงัทาํยาวเวา้เขา้รปูมวยผมตรงทา้ยทอย ใชส้วมเป็นเครือ่งประดบัศรีษะและป้องกนัพระ
เกศาสยาย 17  
   พระสวุรรณมาลามหีลกัฐานเอกสารกล่าวถงึการใชใ้นพระราชพธิสีาํคญัใน
พระราชสาํนกัอยธุยา กลา่วถงึตําแหน่งของบุคคลทีใ่ชส้วมใสป่รากฏในขอ้กาํหนดกฎมณเฑยีร
บาลแต่ครัง้สมยัอยธุยาตอนตน้ พบทัง้คาํวา่ พระสพุรรณมาลา พระมาลามวยกลม พระมาลา
ราบ และหมวกทอง กฎมณเฑยีรบาลในกฎหมายตราสามดวงในสมยัสมเดจ็พระเจา้อูท่อง ระบุ
ขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัเครือ่งทรงของพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศใ์นพระราชพธิต่ีางๆ 
เครือ่งทรงทีเ่กีย่วกบัพระสวุรรณมาลาไดแ้ก่ พระราชเทว ี พระอรรคชายา ทรงเครือ่งราชปูโภค 
ลดมงกุฎ  ทรงพระมาลามวยหางหงส ์ สมเดจ็พระอรรคมเหส ี พระภรรยา ทรงพระสพุรรณ
มาลา 18  
   แสดงวา่พระสวุรรณมาลาทองคาํถกัชิน้น้ี อาจเป็นเครือ่งประดบัสาํหรบัสตรี
ชัน้สงูสวมใสเ่พือ่ใชใ้นงานพระราชพธิสีาํคญั ทีแ่สดงถงึการตกแต่งเกบ็พระเกศาอยูบ่รเิวณทา้ย
ทอยมวยใหแ้ลดเูรยีบรอ้ยลกัษณะทรงพระเกศาแบบหางหงส ์กอ็าจเป็นได ้(ลายเสน้ที ่2) 
 

            
 

ลายเสน้ที ่2 แสดงวธิกีารประดบัพระสวุรรณมาลาทองคาํถกัของสตร ี
ทีม่า  กรมศลิปากร,  จิตรกรรมและศิลปวตัถใุนกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
(พระนคร: กรมศลิปากร,  2501),  80. 
 
_______________________ 

  17 กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  95. 

  18 ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ,  “พระสพุรรณมาลา จากกรวุดัราชบรูณะ พระนครศรอียุธยา”,  ศิลปากร  
48,   2  (มนีาคม - เมษายน  2548): 110 - 115. 
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   เครือ่งประดบัศริาภรณ์ทองคาํทัง้ 2 ชิน้ น่าจะเป็นสมบตัขิองพระบรมวงศานุ
วงศท์ีท่รงนําเขา้บรรจุลงภายในกรปุรางคป์ระธาน หรอือาจเป็นสมบตัทิีเ่คยใชง้านของเจา้อา้ย
พระยา เจา้ยีพ่ระยา หรอืของสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ 2 (เจา้สามพระยา)เอง ซึง่
เครือ่งประดบัจุลมงกุฎกม็คีวามเป็นไปไดพ้อสมควร สว่นพระสวุรรณมาลาทองคาํถกัอาจเป็น
สมบตัขิองเจา้นายสตรพีระองคใ์ดพระองคห์น่ึงทรงรว่มบรจิาคพระราชทรพัยส์ว่นพระองคล์ง
บรรจุในกรปุรางคป์ระธาน คอื วเิคราะหจ์ากกฏมณเฑยีรบาลทีร่ะบุไวถ้งึศริาภรณ์ประเภทน้ีวา่
ใชใ้นพระราชพธิสีาํคญัต่อพระราชสาํนกัอยธุยา  
   สว่นเครือ่งประดบัทองคาํชิน้อื่นๆ อยา่งทบัทรวง กรองศอ พาหรุดั ทองพระ
กร พระธาํมรงค ์ ฯลฯ กค็งจะเป็นการรวบรวมพระราชทรพัยม์าถวายปรางคป์ระธานเพือ่เป็น
พทุธบชูาอนัเป็นคตทิีนิ่ยมกนัในสมยัอยธุยาตอนตน้ เมือ่พจิารณาขนาดเครือ่งประดบัทองคาํแต่
ละชิน้พบวา่มขีนาดใกลเ้คยีงกบัสดัสว่นของมนุษยจ์รงิ คาดวา่น่าจะเป็นสมบตัทิีผ่า่นการใชง้าน
มาแลว้ อาจมอีายรุว่มสมยักบัปรางคป์ระธานหรอืเก่ากวา่ คอืตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระนครนิทราธิ
ราชลงไป และเชื่อวา่อาจเป็นสมบตัขิองสมเดจ็พระนครนิทราธริาช เจา้อา้ยพระยา และเจา้ยีพ่ระ
ยา ทีส่มเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ 2 (เจา้สามพระยา) รวบรวมลงไปบรรจุในกรปุรางคป์ระธาน
ถวายเพือ่เป็นพระราชกุศลรว่มกบับรรดาพระญาตวิงศ ์ ขา้ราชบรพิาร และราษฎรทีร่ว่มสมทบ
ทรพัยส์มบตัใินกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะนบัแต่นัน้มา 
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บทท่ี 3 
รปูแบบและลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ 

 
 การศกึษารปูแบบและลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะในทีน้ี่
ผูว้จิยัศกึษาเฉพาะเครือ่งประดบับางชิน้ทีม่คีวามสมบรูณ์โดดเดน่เรื่องของลวดลาย คอื จุลมงกุฎ 
พระสวุรรณมาลาทองคาํถกั ทบัทรวงทองคาํ ชิน้สว่นทบัทรวง กรองศอ พาหรุดั สงัวาล ทองพระ
กรแบบที ่1 ทองพระกรแบบที ่ 2 กาํไลทองคาํ สรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่ ชิน้สว่นเครือ่งประดบั
ลายสอดสาน แหวนทองคาํ โดยทาํการศกึษาวา่เครือ่งประดบัทองคาํแต่ละชิน้ประกอบไปดว้ย
ลวดลายประเภทใดบา้ง เชน่ ลายไทยพืน้ฐานอยา่งลายกระจงั ลายประจาํยาม ลายกระหนก 
ลายดอกไมป้ระดษิฐ ์และลายเรขาคณติ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 3.1 รปูแบบและลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ 
  1) จลุมงกฎุ 
  ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลาย พทุธศตวรรษที ่ 20 เป็นวสัดุทองคาํประดบัอญัมณี 
ขนาดความสงู 14 เซนตเิมตร กวา้ง 12.4 เซนตเิมตร (ภาพที ่11) ลกัษณะของจุลมงกุฎเป็นศริา
ภรณ์หรอืเครือ่งประดบัศรีษะของบุรษุหรอืเจา้นายฝา่ยหน้าสาํหรบัสวมครอบมุน่พระเกศาหรอื
พระเมาฬ ี ซึง่เกลา้เหนือกระหมอ่ม ทาํดว้ยทองคาํประดบัอญัมณเีป็นรปูทรงกรวยสงู ยอด
ตกแต่งดว้ยลายประจาํยาม ตวัจุลมงกุฎทาํเป็นสาแหรกสีเ่สน้ ซึง่เชื่อมต่อกนักบักรอบล่างเป็น
แผน่ทองยาวโคง้ทรงสามเหลีย่ม ตกแต่งดว้ยลายประจาํยาม ลายกระหนกเครอืเถา และดอกไม ้
แนวขอบล่างทาํเป็นลายกลบีบวัหรอืลายกระจงัรวน1 และดา้นบนเป็นลายดอกจนัประดบัอญัมณี
เป็นแกนของชิน้งานเพือ่ใหส้ามารถใชเ้สน้ทองยดึโยงต่อกนัได ้ 
  เครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นตวัแทนศริาภรณ์บุรษุเพยีงชิน้เดยีวในกรปุรางคป์ระธานวดั
ราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา ทีเ่ป็นหลกัฐานเหลอืไวใ้หศ้กึษาวา่ชนชัน้สงูระดบัเจา้นายฝา่ยหน้า
คงจะนิยมไวพ้ระเกศายาวเกลา้สงูในชว่งอยธุยาตอนตน้แลว้แต่งดว้ยการครอบมวยพระเกศา
ดว้ยมงกุฎขนาดเลก็ลกัษณะแบบน้ี  
 
 
_______________________ 
  1กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  92. 
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ภาพที ่11 จุลมงกุฎ 
ทีม่า  ฝา่ยเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์กรมศลิปากร,  หนังสือเคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา  (กรงุเทพฯ: รุง่
ศลิป์การพมิพ,์  2530),  54. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายก้านขด ลกัษณะทาํเป็นกา้นขดมว้นตดิกนัเป็นคู ่ มอียูท่ ัว่ไปเกอืบทุก
สว่นของจุลมงกุฎ (ภาพที ่12) น่าจะเป็นสว่นประกอบของลวดลายต่างๆและดอกไมป้ระดษิฐ ์

                                                              
           ภาพที ่12 ลายกา้นขดจุลมงกุฎ                      ลายเสน้ที ่3 จากภาพที ่12 
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  ลายรกัร้อย  พบในชิน้สว่นทีป่ระกอบเป็นเสน้สาแหรกสีเ่สน้ ลกัษณะของ
ลายรกัรอ้ยประกอบขึน้จากลายกระจงัซอ้นกนัเป็นชัน้แทรกดว้ยลายกา้นขด ชา่งทองน่าจะ
ออกแบบใหเ้ตม็พืน้ทีเ่พือ่ความสวยงาม (ภาพที ่13) 
 

                                                                             
 
                      ภาพที ่13  ลายรกัรอ้ยจุลมงกุฎ                        ลายเสน้ที ่4 จากภาพที ่13 
ทีม่า  สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผน่ดินสยาม  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  111. 
 
  ลายดอกจนั ลกัษณะคลา้ยกบักลบีดอกไมซ้อ้นกนั 2 ดอก  กลบีดอกโคง้
แหลมคลา้ยดอกบวั ลายดอกจนัน้ีอยูส่ว่นบนสดุของจุลมงกุฎ (ภาพที ่14) มขีนาดใหญ่เพือ่เป็น
แกนสาํหรบัยดึโยงโครงสรา้งของจุลมงกุฎใหม้คีวามแขง็แรง 
 

                                                      
 
                       ภาพที ่14  ลายดอกจนัจุลมงกุฎ                 ลายเสน้ที ่5 จากภาพที ่14 
 
 
  ลายกระหนกเครือเถา ลกัษณะทาํเป็นกา้นขดมว้นคลา้ยเลขหน่ึงไทย ออก
ชอ่ต่อกนั ลายกระหนกเครอืเถาพบไดใ้นบรเิวณสว่นลา่งของจุลมงกุฎ (ภาพที ่ 15) น่าจะเป็น
ลายทีใ่ชต้กแต่งสว่นประกอบของลายดอกไมป้ระดษิฐ ์
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      ภาพที ่15  ลายกระหนกเครอืเถาจุลมงกุฎ        ลายเสน้ที ่6 จากภาพที ่15 
 
 
  ลายกลีบบวัหรือลายกระจงัรวน ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากลาย
กระจงัรวนแลว้ใชล้ายกา้นขดเป็นเหมอืนกา้นใบไมเ้รยีงชดิกนัคลา้ยกลบีบวั ลายชนิดน้ีพบใน
สว่นล่างสดุและสว่นบนของชิน้สว่นแผน่ทองยาวโคง้ทรงสามเหลีย่มของจุลมงกุฎ (ภาพที ่16) 
 

 
 

                                    ภาพที ่16  ลายกลบีบวัหรอืลายกระจงัรวนจุลมงกุฎ 
 

 

 
 

                                    ลายเสน้ที ่7 จากภาพที ่16 
 
  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะของลาย สรา้งจากลายดอกไมซ้อ้น
กลบีกนัเป็นดอกตูมฝงัดว้ยอญัมณสีเีขยีว และมเีกสรผดุขึน้จากดอกไม ้ รายละเอยีดมลีายกา้น
ขด กระหนกเครอืเถาเป็นสว่นประกอบของลาย พบอยูใ่นบรเิวณสว่นหน้าของจุลมงกุฎ ม ี 2 
ดอก ขนาบซา้ยขวา (ภาพที ่17) 
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ภาพที ่17  ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎ แบบที ่1     ลายเสน้ที ่8 จากภาพที ่17 
 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  64. 

 

  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะเป็นดอกไม ้ 6 กลบี ภายในกลบี
ฝงัอญัมณ ีพบไดใ้นบรเิวณดา้นขา้งทัง้ซา้ยขวา ของจุลมงกุฎ (ภาพที ่18) 
 

                                           
 
ภาพที ่18 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎ แบบที ่2          ลายเสน้ที ่9  จากภาพที ่18 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  64. 
 
  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 3 ลกัษณะเป็นดอกไม ้ 3 กลบี ฝงัดว้ยอญัมณี 
กลบีตรงกลางและดา้นขา้งเป็นปลายแหลมโคง้แกนดอกทาํเป็นลายกา้นขดพบในบรเิวณ
ดา้นขา้ง ดา้นหลงั และสว่นบนของชิน้สว่นแผน่ทองยาวโคง้ทรงสามเหลีย่มของจุลมงกุฎ (ภาพ
ที ่19) 
 

                                                                                             
 

    ภาพที ่19 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎ แบบที ่3                 ลายเสน้ที ่10 จากภาพที ่19 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  64. 
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   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 4 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากสามเหลีย่ม 
และกลบีดอกไมซ้อ้นดว้ยดอกไมข้นาดเลก็อยูด่า้นในยดึดว้ยลายกา้นขด รปูรา่งคลา้ยกบัใบไม้
สามเหลีย่มหอ้ยลง ลายชนิดน้ีมทีัง้หมด 4 ชิน้ พบในบรเิวณระหวา่งเสน้สาแหรกทัง้สี ่ (ภาพที ่
20) 
 

                                                                            
 
              ภาพที ่20 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎ แบบที ่4                  ลายเสน้ที ่11 จากภาพที ่20 
 

 
  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 5 ลกัษณะของลายประกอบจากลายกระหนก ลายกา้นขด 
และสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ประดบัอญัมณ ีพบในบรเิวณสว่นล่างของจุลมงกุฎ (ภาพที ่21) 
 

                                                                     
 
              ภาพที ่21 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎแบบที ่5                   ลายเสน้ที ่12 จากภาพที ่21                              
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  64. 
 
  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 6 ลกัษณะของลาย ก่อขึน้เป็นรปูดอกไม ้ 6 
กลบี ประดบัอญัมณ ีคัน่ดว้ยลายกา้นขด พบในบรเิวณสว่นบนของสาแหรกทัง้สีเ่สน้ (ภาพที ่21) 
 

                                                            
 
          ภาพที ่22 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎแบบที ่6             ลายเสน้ที ่13 จากภาพที ่22 
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   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 7 ลกัษณะของลายทาํเป็นชอ่ดอกไม้
ประดบัอญัมณอียูใ่นกรอบสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู (ภาพที ่23) 
 

                                               
 
        ภาพที ่23 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ุลมงกุฎแบบที ่7                           ลายเสน้ที ่14 จากภาพที ่23 
                                                 
 
  2) พระสวุรรณมาลาทองคาํถกั 
    ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลาย พทุธศตวรรษที ่ 20 พระสวุรรณมาลา (ภาพที ่
24) เป็นศริาภรณ์ ถกัดว้ยเสน้ทองคาํสานเป็นรา่งแห ขนาดความสงู 11.5 เซนตเิมตร กวา้ง 18 
เซนตเิมตร ลกัษณะคลา้ยหมวกทรงกลม ดา้นบนตรงกลางลายดอกจนักลบีประดบักระจก แต่ละ
ชอ่งมลีวดลายดอกไม ้ ดา้นขา้งเป็นลายประจาํยามในกรอบสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู สว่นชายโคง้
และดา้นหลงัทาํเป็นขอบเวา้โคง้เป็นการเวน้รอบมุน่พระเกศาซึง่รวบเกลา้ตํ่าอยูต่รงทา้ยทอย 
รอบพระสวุรรณมาลาเป็นขอบทองขลบิเป็นแผน่เลก็ๆ สว่นบนคาดแผน่ทองเป็นแนวเลก็ 3 แนว 
สภาพชาํรดุ เสน้ทองทีถ่กัขาดหลายแหง่และขอบระหวา่งสว่นกรอบพระสวุรรณมาลากบัสว่นบน
ของศริาภรณ์ขาดเป็นแนวไปตลอด 2  
 
 
 
 
 
 
_______________________ 

  2 เรือ่งเดยีวกนั,  94. 
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ภาพที ่24 พระสวุรรณมาลาทองคาํถกั 
ทีม่า  สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผน่ดินสยาม  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  110. 
 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
  ลายกระหนกก้านขด ลกัษณะทีป่รากฎเป็นดอกไมค้ลา้ยดอกโบตัน๋
ออกเป็นชอ่แบบธรรมชาต ิพบในบรเิวณดา้นขา้งของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ภาพที ่25) 
 

                                  
 
ภาพที ่25 ลายกระหนกกา้นขดพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั              ลายเสน้ที ่15 จากภาพที ่25 
                              
   ลายประจาํยาม ลกัษณะเป็นดอกไมค้ลา้ยดอกโบตัน๋บรรจุภายในกรอบ
สีเ่หลีย่ม ลายน้ีอยูท่ีด่า้นหน้าสดุของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ภาพที ่26) 
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ภาพที ่26 ลายประจาํยามพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั           ลายเสน้ที ่16 จากภาพที ่26 
 
  ลายดอกจนั ลกัษณะทาํเป็นกลบีประดบักระจกดอกไมค้ลา้ยกลบีบวั ขา้งใน
เป็นวงกลมคลา้ยกบัเกสร ประดบัอยูส่ว่นบนสดุของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ภาพที ่27) 
 
 

                 
 

             ภาพที ่27  ลายดอกจนัพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั                    ลายเสน้ที ่17 จากภาพที ่27                            
                                      

 
   ลายดอกไม้ประดิษฐล์กัษณะคล้ายดอกโบตัน๋  เป็นดอกไมท้ีม่กีา้นเหมอืน
ตามธรรมชาต ิ อาจดดัแปลงลวดลายจากดอกโบตัน๋ ดอกไมช้นิดน้ีพบบรเิวณดา้นหน้าในกรอบ
ลายประจาํยาม ดา้นขา้ง และดา้นบน (ภาพที ่28) 
 

                                                                   
 
ภาพที ่28 ลายดอกไมป้ระดษิฐ ์              ลายเสน้ที ่18  จากภาพที ่28

ลกัษณะคลา้ยดอกโบตัน๋พระสวุรรณมาลาทองคาํถกั 
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  3) ทบัทรวงทองคาํ  
   ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลายพทุธศตวรรษที ่ 20 ขนาดความกวา้ง 8.5 
เซนตเิมตร ยาว 12 เซนตเิมตร ปจัจุบนัจดัแสดงทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร ทบัทรวง
ทองคาํประดบัอญัมณ ี ทรงคลา้ยดอกประจาํยาม ดา้นซา้ยและขวาตวดัโคง้แหลมเลก็น้อย ขอบ
ตกแต่งดว้ยลายไขป่ลา ตรงกลางดุนเป็นลายประจาํยาม อยูใ่นกรอบยอ่มมุ 12 ดา้นขา้งดุนเป็น
ลายกระหนกราชสหี ์ และลายกระหนกกา้นขด (ภาพที ่ 29) สภาพชาํรดุอญัมณหีลุดหายไป
บางสว่น 3  
 

 
 

ภาพที ่29 ทบัทรวงทองคาํ 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  98. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
  รปูร่างทบัทรวงทองคาํ ลกัษณะคลา้ยกบัลายประจาํยาม ม ี8 กลบีเป็นแฉก 
กลบีแนวนอนทัง้ซา้ยขวาตวดัโคง้ขึน้เลก็น้อย (ภาพที ่29) 
 
 
 
 
_______________________ 
  3 เรือ่งเดยีวกนั,  163. 



32 
 

 
 

ลายเสน้ที ่19 จากภาพที ่29 
 
  ลายไข่ปลา เป็นลายทีอ่ยูร่อบบรเิวณสว่นขอบของทบัทรวงทองคาํ ลกัษณะ
เป็นการดุนลายขึน้มาใหเ้ป็นเมด็กลม (ภาพที ่30) 
 

                                           
 
           ภาพที ่30  ลายไขป่ลาทบัทรวงทองคาํ                  ลายเสน้ที ่20 จากภาพที ่30 
                     
 
  ลายประจาํยาม  ลกัษณะเป็นดอกสีก่ลบีซอ้นกนัสองชัน้ ภายในกลบีดอก
ประดบัอญัมณสีแีดง (ภาพที ่31) 
 

                                                       
 
          ภาพที ่31 ลายประจาํยามทบัทรวงทองคาํ                ลายเสน้ที ่21 จากภาพที ่31 
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  ลายกระหนกก้านขดราชสีห ์ ลกัษณะเป็นรปูราชสหีอ์อกชอ่เป็นลาย
กระหนกกา้นขดคลา้ยพนัธุพ์ฤกษาทีแ่ตกกิง่กา้นใบเหมอืนธรรมชาต ิ(ภาพที ่32) 
 

                                 
 
ภาพที ่32 ลายกระหนกกา้นขดราชสหีท์บัทรวงทองคาํ          ลายเสน้ที ่22 จากภาพที ่32 
 
  ลายกรอบย่อมมุสิบสอง ลกัษณะรปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มยอ่มมุทัง้สีมุ่ม ดา้นละ 
3 มมุ  ม ี2 ชัน้ ลอ้มรอบลายประจาํยาม (ภาพที ่33) 
 

                                                   
 
  ภาพที ่33  ลายกรอบยอ่มมุสบิสองทบัทรวงทองคาํ             ลายเสน้ที ่23 จากภาพที ่33                                     
 
  ลายกระหนกก้านขด ลกัษณะเป็นกา้นขดประกอบกนัเป็นลายกระหนกตวั
เดยีว ออกชอ่ต่อกนัจนเตม็พืน้ทีค่ลา้ยกบัพนัธุพ์ฤกษา (ภาพที ่34) 
 

 
 
           ภาพที ่34  ลายกระหนกกา้นขดทบัทรวงทองคาํ 
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                                         ลายเสน้ที ่24  จากภาพที ่34 
 
 
  4) ช้ินส่วนทบัทรวงทองคาํ 
   ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลาย พทุธศตวรรษที ่20 (ภาพที ่35) และ (ภาพที ่35)  
เป็นเครือ่งประดบัทองคาํประดบัอญัมณ ีสงู 3.5  เซนตเิมตร ยาว 5 เซนตเิมตร ชิน้สว่นทบัทรวง
ทองคาํทาํเป็นรปูกระจงัปลายขา้งหน่ึงยืน่โคง้ออกมา ตรงกลางทาํเป็นลายดอกจนั ลอ้มรอบดว้ย
กลบีดอกไมแ้ละกา้นขด มสีองชิน้ประกบกนั สภาพสมบรูณ์ 4   
 

 
 
ภาพที ่35  ชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
 
 
 
 
_______________________ 
  4 เรือ่งเดยีวกนั,  163. 
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ภาพที ่36  ชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 

  ลายก้านขด ลกัษณะเป็นกา้นขดมว้นต่อกนัเป็นแถว บางสว่นต่อกนัเป็นชอ่
คลา้ยกบักระหนกกา้นขด พบไดท้ัว่ไปในเครือ่งประดบัชิน้สว่นทบัทรวง (ภาพที ่37) 
 

                                                
  
               ภาพที ่37 ลายกา้นขดชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ              ลายเสน้ที ่25  จากภาพที ่37 
 
   ลายดอกจนั ลกัษณะเป็นกลบีดอกไม ้ 10 กลบี บรรจุอยูใ่นกรอบวงกลม ใช้
ลายกา้นขดเป็นกา้น ปลายกลบีแหลม ประดบัอญัมณ ี ลายดอกจนัอยูบ่รเิวณตรงกลางของ
ชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ภาพที ่38) 
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       ภาพที ่38  ลายดอกจนัทบัชิน้สว่นทรวงทองคาํ                          ลายเสน้ที ่26 จากภาพที ่38 
 
   ลายกระจงั ประกอบขึน้จากลายกา้นขดต่อเป็นรปูปลายโคง้แหลมคลา้ย
ใบไมห้รอืกลบีดอกไม ้ ลายน้ีพบในบรเิวณรอบลายดอกจนัของชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ภาพที ่
39) 

 

                                                               
 
           ภาพที ่39 ลายกระจงัชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ                ลายเสน้ที ่27 จากภาพที ่39 
 
  ลายประดิษฐว์งกลม ลกัษณะของลาย เป็นวงกลมภายในทาํเป็นรปู
สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัอยา่งโคง้ บรรจุภายในกรอบเป็นแถวและลายคอ่นขา้งโปรง่  ตรงรอยต่อมี
รปูวงกลมวงเลก็คัน่ พบไดใ้นบรเิวณดา้นขา้งของชิน้สว่นเครือ่งประดบัทองคาํ (ภาพที ่40) 
 

                         
 
ภาพที ่40 ลายประดษิฐว์งกลมชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ                         ลายเสน้ที ่28 จากภาพที ่40         
                                                                
      
   รปูร่างช้ินส่วนทบัทรวงทองคาํ ลกัษณะจากสว่นฐานคอดเวา้ สว่นบนผาย
ออกเป็นลกัษณะกลบีบวัหรอืใบไมป้ลายแหลมคลา้ยลายกระจงั 
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    ลายเสน้ที ่29  จากภาพที ่36 , 37 
 
  5) กรองศอ 
   ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลาย พทุธศตวรรษที ่20 (ภาพที ่41) ขนาดกวา้ง 8.5 
เซนตเิมตร ยาว 10.5 เซนตเิมตร กรองศอทองคาํประดบัอญัมณจีาํนวน 14 ชิน้แต่ละสว่นนํามา
ประกอบกนัเป็นแผน่วงกลมสาํหรบัสวมรอบคอและสามารถถอดแยกชิน้ไดต้รงกลางตกแต่งเป็น
ลายดอกจนัและลายดอกไมป้ระกอบสภาพชาํรดุบางชิน้ทองหกัและอญัมณหีลุดหายไป
บางสว่น 5  
 

 
 

ภาพที ่41  กรองศอ 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  97. 
_______________________ 
  5 เรือ่งเดยีวกนั,  163. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
  ลายกระจงั ลกัษณะรปูรา่งของลาย มคีวามโคง้แหลมคลา้ยกลบีบวั เรยีงต่อ
กนั ภายในประดบัอญัมณ ีลายชนิดน้ีพบไดใ้นสว่นขอบของเครือ่งประดบักรองศอ (ภาพที ่42) 
 

                            
 
ภาพที ่42  ลายกระจงักรองศอ                                                 ลายเสน้ที ่30  จากภาพที ่42 
                                                                  
  ลายดอกจนั ลกัษณะของลายเป็นกลบีดอกไมป้ลายเหลีย่ม ประดบัอญัมณ ี
ดอกจนัขนาดใหญ่ม ี 14  กลบี (ภาพที ่ 43) และดอกจนัขนาดเลก็ตรงกลางม ี 10 กลบี (ภาพที ่
44) บรรจุภายในกรอบวงกลม  
 

                                                      
 
      ภาพที ่43  ลายดอกจนักรองศอขนาดใหญ่                     ลายเสน้ที ่31  จากภาพที ่43 
                                

                                                          
 
     ภาพที ่44  ลายดอกจนักรองศอขนาดเลก็                                ลายเสน้ที ่32  จากภาพที ่44 
        
   ลายกระหนก ลกัษณะลายประกอบขึน้จากลายกา้นขดประกอบขึน้เป็นลาย
กระหนกตวัเดยีว ฝงัอญัมณ ี ซึง่พบไดใ้นบรเิวณดอกไมป้ระดษิฐต์ดิกบัลายดอกจนัขนาดเลก็ 
(ภาพที ่45) 
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  ภาพที ่45  ลายกระหนกกรองศอ                                  ลายเสน้ที ่33  จากภาพที ่45 
   
   ลายก้านขด ลกัษณะของลายจะมว้นขดเป็นเสน้ยาวพบไดใ้นบรเิวณ
ดา้นหน้าของกรองศอรอบๆลายดอกจนัขนาดใหญ่ (ภาพที ่46) 
 

                                                                          
 
            ภาพที ่46  ลายกา้นขดกรองศอ                                    ลายเสน้ที ่34 จากภาพที ่46    
  
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะลายประกอบขึน้จากลายกา้นขด 
ลายกระจงั รปูรา่งเรขาคณติ ประดบัอญัมณ ี พบในบรเิวณสว่นปลายแหลมดา้นหน้าของ
เครือ่งประดบักรองศอ (ภาพที ่47) 
 

                 
 
    ภาพที ่47  ลายดอกไมป้ระดษิฐก์รองศอแบบที ่1                          ลายเสน้ที ่35  จากภาพที ่47        
     
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากลาย
กระหนกตวัเดยีว ภายในประดบัอญัมณ ี ลายกา้นขด ลายกระจงั และรปูสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั 
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ลายชนิดน้ีพบในบรเิวณดา้นขา้งและดา้นหลงัของกรองศอตดิกบัลายดอกจนัขนาดเลก็ (ภาพที ่
48) 

                                                                     
 

 ภาพที ่48  ลายดอกไมป้ระดษิฐก์รองศอแบบที ่2                           ลายเสน้ที ่36 จากภาพที ่48 
 

  6) พาหรุดั  
   ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลาย พทุธศตวรรษที ่ 20 ขนาดความสงู 13.5 
เซนตเิมตร กวา้ง 8 เซนตเิมตร พาหรุดัทองคาํหรอืกาํไลรดัตน้แขน เครือ่งประดบัพระพาหา 
เป็นแผน่ทอง สว่นบนและสว่นล่างทาํเป็นรปูโคง้ปลายแหลม ทาํเป็นลายดอกจนัในรปู
สามเหลีย่ม 6  (ภาพที ่49) 
 

 
 

                           ภาพที ่49  พาหุรดั 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  101. 
 
 
 
_______________________ 
  6 เรือ่งเดยีวกนั,  164. 
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  ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายก้านขด ลกัษณะของลาย เป็นการมว้นเสน้ทองเป็นกา้นขดอยา่งงา่ย 
ลายกา้นขดจะอยูใ่นสว่นประกอบของลายอื่นพาหรุดั (ภาพที ่50) 
 

                       
 
       ภาพที ่50  ลายกา้นขดพาหุรดั                                         ลายเสน้ที ่37 จากภาพที ่50    
                                               
      
   ลายกระหนก ลกัษณะลายประกอบขึน้จากลายกา้นขดประกอบขึน้เป็นลาย
กระหนกตวัเดยีว ฝงัอญัมณ ีทาํเรยีงต่อกนัเป็นแถว ซึง่พบไดใ้นบรเิวณขอบดา้นบนของพาหรุดั 
(ภาพที ่51) 
 

                   
 
        ภาพที ่51  ลายกระหนกพาหุรดั                                               ลายเสน้ที ่38 จากภาพที ่51 
     
 
   ลายดอกจนั พบในบรเิวณดา้นหน้า และดา้นขา้งของพาหรุดั ลกัษณะทาํ
เป็นดอกไมค้ลา้ยกลบีบวัประดบัอญัมณ ี(ภาพที ่52) 
 

              
 
         ภาพที ่52  ลายดอกจนัพาหุรดั                                                ลายเสน้ที ่39 จากภาพที ่52 
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   ลายไข่ปลา ลกัษณะของลายทาํเป็นวงกลมขนาดใหญ่ประดบัอญัมณ ี เรยีง
ต่อกนัเป็นแถวภายในกรอบ พบในบรเิวณสว่นบนและสว่นล่างของพาหรุดั (ภาพที ่53) 
 

                       
 
      ภาพที ่53  ลายไขป่ลาพาหุรดั                                       ลายเสน้ที ่40  จากภาพที ่53 
 
   ลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั ลกัษณะลายทาํเป็นสีเ่หลีย่มประดบัอญัมณี
เรยีงต่อกนัภายในกรอบสลบัดว้ยลายกา้นขดจนเตม็พืน้ที ่ ลายชนิดน้ีพบในบรเิวณสว่นบนและ
สว่นล่างของพาหรุดั (ภาพที ่54) 
 

             
 
  ภาพที ่54  ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัพาหุรดั                              ลายเสน้ที ่41 จากภาพที ่54 
   
   ลายกลีบบวั ลกัษณะของลายทาํเป็นกลบีดอกไมป้ลายแหลมโคง้เหมอืน
กลบีบวั มเีหลีย่มเลก็น้อย ภายในประดบัอญัมณ ี พบในบรเิวณสว่นล่างสดุของพาหรุดั (ภาพที ่
55) 
 

                     
 
      ภาพที ่55  ลายกลบีบวัพาหุรดั                                             ลายเสน้ที ่42  จากภาพที ่55 
  
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะของลาย เป็นการนํารปูรา่ง
เรขาคณติอยา่ง วงกลม สีเ่หลีย่มผสมกบัลายกา้นขด และลายกระจงั ภายในประดบัอญัมณ ีพบ
ในบรเิวณดา้นหน้าของพาหรุดั มทีัง้สว่นทีอ่ยูบ่นสดุขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ลงมาลอ้มรอบลาย
ดอกจนัทัง้ดา้นซา้ย ขวา และดา้นล่าง (ภาพที ่56) 
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           ภาพที ่56  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 พาหุรดั           ลายเสน้ที ่43  จากภาพที ่56 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะของลายมสีว่นผสมของลายอื่นๆ
อยา่งลายกระหนกตวัเดยีว ลายกา้นขด และลายกระจงั ภายในประดบัอญัมณ ี พบในบรเิวณ
สว่นกลางระหวา่งกรอบสีเ่หลีย่มของพาหรุดั ลายชนิดน้ีน่าจะเป็นการเพิม่พืน้ทีว่า่งใหเ้ตม็ (ภาพ
ที ่57) 
 

                                                       
 
          ภาพประกอบที ่57  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2 พาหุรดั          ลายเสน้ที ่44 จากภาพที ่57 
       
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 3 ลกัษณะของลายสรา้งจากลายกระจงั ลาย
กา้นขด ลายกระหนกตวัเดยีว และวงกลม ภายในประดบัอญัมณ ี ลายน้ีพบบรเิวณดา้นบนสว่น
ปลายสดุของพาหรุดั (ภาพที ่58) 
 

                               
 
            ภาพที ่58 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่3 พาหุรดั                          ลายเสน้ที ่45 จากภาพที ่58 
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  7) สงัวาล 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่20 วสัดุทองคาํ ยาว 87.5 เซนตเิมตร (ภาพที ่
59) ภายในดุนเป็นลายดอกไมส้ีก่ลบี ตรงกลางมดีอกไมป้ระดษิฐป์ระดบัอญัมณ ี ทาํเป็นขอ้
จาํนวน 152 ขอ้ ต่อกนัเป็นเสน้ยาว สภาพสมบรูณ์ 7  
 

 
 

        ภาพที ่59  สงัวาล 
       ทีม่า  กรมศลิปากร,  ถนิมพิมพาภรณ์  (กรงุเทพฯ: กองพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรม
ศลิปากร,  2535),  102. 
 
  ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายดอกส่ีกลีบ ลกัษณะลวดลายเป็นดอกไมส้ีก่ลบีเรยีงต่อกนั 2 ดอกใน
กรอบ  ลอ้มดว้ยรปูรา่งสามเหลีย่ม 2 ชิน้อกีชัน้หน่ึง  
 

               
  
  ภาพที ่60  ลายดอกสีก่ลบีสงัวาล                            ลายเสน้ที ่46  จากภาพที ่60 
 
_______________________ 
  7 เรือ่งเดยีวกนั,  165. 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะของลวดลายเป็นดอกไมป้ระกอบ
จากลายกระจงั ลายกา้นขด ลายกระหนกตวัเดยีว รปูรา่งสามเหลีย่ม สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั และ
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กลบีดอกไมท้รงยาวคลา้ยกลบีบวัประดบัอญัมณสีแีดงกบัสเีขยีว ซึง่เป็นสคีูต่รงขา้ม ต่อดว้ย
ชิน้สว่นสงัวาลลายดอกสีก่ลบีทัง้ซา้ยขวา ลายดอกไมช้นิดน้ีน่าจะเป็นตวัหา้มลายของชิน้สว่น
สงัวาล (ภาพที ่61) 
 

    
 

ภาพที ่61  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 สงัวาล 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  71. 
 

 
 

   ลายเสน้ที ่47  จากภาพที ่61 
 

   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากรปูรา่ง
สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั และกลบีดอกไมค้ลา้ยกลบีบวั ต่อดว้ยชิน้สว่นสงัวาลลายดอก
สีก่ลบี ภายในประดบัอญัมณสีแีดงกบัสเีขยีวเหมอืนกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 (ภาพที ่
62) 

 

 
 

ภาพที ่62  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2 สงัวาล 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  71. 
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           ลายเสน้ที ่48 จากภาพที ่ 62 
 
 

  8) ทองพระกรแบบท่ี 1 
   ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลายพทุธศตวรรษที ่ 20 ขนาดความกวา้ง 5.5 
เซนตเิมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8.5 เซนตเิมตร (ภาพที ่ 63) ทองกรทองคาํทาํเป็นแผน่ทองกวา้ง 
ทาํเป็นทรงกลม สภาพชาํรดุ อญัมณบีางสว่นหลุดหายไป 8  
 

 
 

ภาพที ่63  ทองพระกรแบบที ่1 
ทีม่า  ฝา่ยเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์กรมศลิปากร,  หนังสือเคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา  (กรงุเทพฯ: รุง่
ศลิป์การพมิพ,์  2530),  46. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  8 เรือ่งเดยีวกนั,  164. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายก้านขด ลกัษณะลายจะขดมว้นมทีัง้แบบแตกเป็นชอ่ และแบบมว้นเสน้
เดยีว สว่นใหญ่จะเป็นลายประกอบของดอกไมป้ระดษิฐ ์ บรเิวณตรงกลางของทองพระกรแบบที ่
1 (ภาพที ่64) 
 

                   
 
         ภาพที ่64  ลายกา้นขดทองพระกรแบบที ่1                         ลายเสน้ที ่49  จากภาพที ่64  

 
   ลายกระจงั ลกัษณะรปูรา่งเป็นกลบีโคง้คลา้ยกลบีบวัภายในประดบัอญัมณ ี
เรยีงต่อกนัเป็นแถวภายในกรอบ พบในบรเิวณสว่นบนสดุและล่างสดุของทองพระกรแบบที ่ 1 
(ภาพที ่65) 
 

        
 
ภาพที ่65  ลายกระจงัทองพระกรแบบที ่1                                     ลายเสน้ที ่50 จากภาพที ่65                               
                             
   ลายประจาํยาม ลกัษณะลายประกอบขึน้จากสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัเป็น
แกน สว่นกลบีเป็นลายกระจงัและลายกลบีบวั ทัง้หมด 8 กลบี ประดบัอญัมณ ีสลบัดว้ยลายกา้น
ขด ทัง้หมดอยูใ่นกรอบสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัอกีชัน้หน่ึง ลายชนิดอยูใ่นบรเิวณสว่นตรงกลาง
ของทองพระกรแบบที ่1 (ภาพที ่66) 
 

                               
 
   ภาพที ่ 66  ลายประจาํยามทองพระกรแบบที ่1                      ลายเสน้ที ่51  จากภาพที ่66            
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   ลายดอกส่ีกลีบ ลกัษณะลายประกอบจากกลบีดอกไมส้ีก่ลบีซอ้นดว้ย
ดอกไมก้ลมสีก่ลบีอกีชัน้หน่ึง เรยีงเป็นแถวสลบัดว้ยรปูรา่งสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ประดบัอญัมณี 
ลายชนิดน้ีอยูใ่นสว่นบนและล่างของทองพระกรแบบที ่2 ถดัจากลายกระจงั (ภาพที ่67) 
 

 
 

       ภาพที ่67  ลายดอกสีก่ลบีทองพระกรแบบที ่1 
 

 
 

     ลายเสน้ที ่52  จากภาพที ่67 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ลกัษณะลายประกอบขึน้จากลายกระหนกตวัเดยีว 
ลายกา้นขด ลายกระจงั ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ประดบัอญัมณ ี อยูใ่นบรเิวณสว่นกลางของ
ทองพระกรแบบที ่1 สลบักบัลายประจาํยาม (ภาพที ่68) 
 

                                                                      
 
           ภาพที ่68 ลายดอกไมป้ระดษิฐท์องพระกรแบบที ่1                ลายเสน้ที ่53  จากภาพ 68 
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  9) ทองพระกรแบบท่ี 2 
   ในการออกแบบทองพระกรแบบที ่ 2 ของชา่งทอง น่าใชล้ายดอกจนัเป็น
จุดเดน่โดยการซํ้ากนัอยา่งงา่ย คลา้ยกบักรองศอทีจ่ดัวางลายเป็นลกัษณะน้ีเชน่กนั เขา้ใจวา่ชา่ง
คงออกแบบใหเ้ป็นชุดเดยีวกนั (ภาพที ่69) 
 

 
 

ภาพที ่69 ทองพระกรแบบที ่2 
ทีม่า  สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผน่ดินสยาม  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  113. 
 
 

   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายดอกจนั ลกัษณะเป็นกลบีดอกไมค้ลา้ยกลบีบวั ประดบัอญัมณ ี ลาย
ชนิดน้ีอยูใ่นบรเิวณสว่นกลางของทองพระกรแบบที ่ 2 ซึง่ทาํไวห้ลายดอกสลบักบัลายประดษิฐ์
รปูรา่งเรขาคณติ (ภาพที ่70) 
 

                             
 
           ภาพที ่70 ลายดอกจนัทองพระกรแบบที ่2                               ลายเสน้ที ่54  จากภาพที ่70 
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   ลายไข่ปลา ลกัษณะเป็นวงกลมใชว้ธิกีารดุนลายใหเ้ป็นเมด็เลก็ๆ ลายไข่
ปลาน่าจะทาํหน้าทีเ่หมอืนเสน้แบ่งลายต่างๆใหอ้ยูภ่ายในกรอบ พบในบรเิวณสว่นลา่งและ
สว่นบนของทองพระกรแบบที ่2 (ภาพที ่71) 

                       
 
 ภาพที ่71 ลายไขป่ลาทองพระกรแบบที ่2                                        ลายเสน้ที ่55  จากภาพที ่71 
              
   ลายกลีบบวั ลกัษณะของลายทาํเป็นกลบีดอกไมป้ลายแหลมโคง้เหมอืน
กลบีบวั มเีหลีย่มเลก็น้อย ภายในประดบัอญัมณ ี พบในบรเิวณสว่นบนสดุและสว่นล่างสดุของ
ทองพระกรแบบที ่2 (ภาพที ่72) 
 

                                          
 
ภาพที ่72 ลายกลบีบวัทองพระกรแบบที ่2                                ลายเสน้ที ่56  จากภาพที ่72 
 
   ลายรปูเรขาคณิต ลกัษณะลายประกอบขึน้จากรปูรา่งสามเหลีย่ม รปูรา่ง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ และลายกา้นขด ประดบัอญัมณ ีพบในบรเิวณสว่นกลางของทองพระกรแบบท ี 2 
สลบัดว้ยลายดอกจนั (ภาพที ่73) 
 

                       
 
                 ภาพที ่73 ลายรปูเรขาคณิตพระกรแบบที ่2         ลายเสน้ที ่57  จากภาพที ่73 
 
   ลายก้านขด ลกัษณะของลายจะเป็นการมว้นขดของลายเขา้หากนัอยา่งงา่ย 
เทา่ทีส่งัเกตพบวา่ลายกา้นขดเป็นแคส่ว่นประกอบหน่ึงของลายรปูเรขาคณติเทา่นัน้ (ภาพที ่74) 
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                    ภาพที ่74 ลายกา้นขดทองพระกรแบบที ่2                     ลายเสน้ที ่58  จากภาพที ่74 
    10) ช้ินส่วนเคร่ืองประดบัลายสอดสานแบบมสุลิมแบบท่ี 1 

   ศลิปะอยธุยาอายรุาวปลาย พทุธศตวรรษที ่ 20 ขนาดความกวา้ง 9.5 
เซนตเิมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11.5 เซนตเิมตร เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 
ชิน้สว่นเครือ่งประดบัรปูสีเ่หลีย่ม ตรงกลางเป็นลายดอกไมแ้ละลายสอดสาน ประกอบดว้ย
ดอกไมส้ีก่ลบี ดา้นล่างทาํเป็นกรวยเชงิ (ภาพที ่75) สภาพชาํรดุ อญัมณหีลุดหายไปบางสว่น 9   
 

 
 

ภาพที ่75 ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550), 59. 
 
 
 
_______________________ 
  9 เรือ่งเดยีวกนั,  164. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
  ลายกระจงั ลกัษณะรปูรา่งเป็นกลบีโคง้คลา้ยกลบีบวั ภายในประดบัอญัมณี 
เรยีงต่อกนัเป็นแถว เหนือลายกา้นขด พบในบรเิวณดา้นบนสดุ ดา้นซา้ยและดา้นขวา ของ
ชิน้สว่นเครือ่งประดบั (ภาพที ่76) 
 

 
 

   ภาพที ่76 ลายกระจงัชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 
 

 
 
       ลายเสน้ที ่59  จากภาพที ่76 
 
   ลายก้านขด ลกัษณะเป็นกา้นขดมว้นเขา้หากนัเรยีงตดิกนัเป็นแถว พบใน
บรเิวณทัง้สีด่า้นของชิน้สว่นเครือ่งประดบั เขา้ใจวา่น่าจะเป็นเหมอืนกบัสว่นกา้นใหก้บัลายชนิด
อื่น (ภาพที ่77) 
 

    
 

  ภาพที ่77 ลายกา้นขดชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 
 

   
 

  ลายเสน้ที ่60 จากภาพที ่77 
 

   ลายสอดสาน ลกัษณะของลายเป็นเสน้ปมสานไขวก้นัไปมาใหเ้ป็นวงกลม
แบบไรจุ้ดจบ ตรงกลางทาํเป็นวงกลม ภายในกรอบเสน้ทองสีเ่หลีย่ม ประดบัอญัมณ ี ลายสอด
สานน้ีถอืวา่เป็นสว่นทีส่าํคญัทีส่ดุของเครือ่งประดบั เพราะวา่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุ (ภาพที ่78) 
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 ภาพที ่78 ลายสอดสานชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 
 

 
 

   ลายเสน้ที ่61  จากภาพที ่78 
 
   ลายดอกส่ีกลีบ ลกัษณะของลายเป็นดอกไมส้ีก่ลบีชดิกนัเป็นแถว 
ประดบัอญัมณ ี จดัวางภายในกรอบสว่นของเกสรเป็นเมด็กลม พบในบรเิวณมมุทัง้สีด่า้นรอบๆ
ลายสอดสาน (ภาพที ่79) 
 

 
 

                  ภาพที ่79 ลายดอกสีก่ลบีชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 
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  ลายเสน้ที ่62  จากภาพที ่79 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากลายกระจงั 
ลายกระหนกตวัเดยีว ลายกา้นขด ประดบัอญัมณ ี ลายชนิดน้ีม ี 4 ชิน้ อยูใ่นบรเิวณมมุทัง้ 4 
ภายในกรอบสีเ่หลีย่มทีม่ลีายสอดสาน คดิวา่น่าจะเป็นสว่นของการเตมิลายไปในมมุทัง้ 4 ใหเ้ตม็
พืน้ที ่(ภาพที ่80) 
 

 
 
 ภาพที ่80  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน 
               แบบมสุลมิแบบที ่1 
 

 
 

          ลายเสน้ที ่63  จากภาพที ่80 
 

   ลายกระหนก  ลกัษณะลายเป็นกระหนกตวัเดยีว ประกอบจากกา้นขด 
ภายในประดบัอญัมณ ีมทีัง้หมด 8 ชิน้ แทรกอยูร่ะหวา่งลายสอดสานทัง้ดา้น (ภาพที ่81) 
 

 
 

     ภาพที ่81  ลายกระหนกชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน 
                                                            แบบมสุลมิแบบที ่1 
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    ลายเสน้ที ่64  จากภาพที ่81 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะลายประกอบขึน้จาก วงกลม กลบี
ดอกไม ้ประดบัอญัมณ ีสว่นปลายรดัลกูตุม้ขนาดเลก็ดว้ยเสน้ทอง เขา้ใจวา่ชา่งคงดดัแปลงมา
จากดอกไมใ้นธรรมชาตเิพราะรปูรา่งมลีกัษณะพริว้ไหว เป็นชอ่ต่อกนั ลายน้ีพบในบรเิวณสว่น
ล่างสดุของเครือ่งประดบั (ภาพที ่82) 
 

 
 

ภาพที ่82 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2 ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 
 

 
 

             ลายเสน้ที ่65  จากภาพที ่82 
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 11) ช้ินส่วนเคร่ืองประดบัลายสอดสานแบบมสุลิมแบบท่ี 2 
   ชิน้สว่นเครือ่งประดบั ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 วสัดุเป็นทองคาํ
ประดบัอญัมณจีาํนวน 8 ชิน้ ฉลุเป็นลายดอกไมแ้ละลายสอดสาน (ภาพที ่ 83)  จดัแสดงที่
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 10  
 

 
 
ภาพที ่83 ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  99. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  10 เรือ่งเดยีวกนั,  163. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายกระจงั ลกัษณะลวดลายเป็นกลบีดอกไมโ้คง้ประดบัอญัมณ ีมกีา้นเป็น
ลายกา้นขดทีเ่อยีงเลก็น้อยคลา้ยกบัใบไมห้อ้ยลงลายน้ีพบในชิน้สว่นตรงกลางของชิน้สว่น
เครือ่งประดบัอยูเ่หนือและดา้นล่างดอกไมป้ระดษิฐ ์(ภาพที ่84) 
 

          
 
ภาพที ่84 ลายกระจงัชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน ลายเสน้ที ่66 จากภาพที ่84 
  แบบมสุลมิแบบที ่2  
  
   ลายส่ีเหล่ียมผนืผา้ ลกัษณะลายเป็นกรอบสีเ่หลีย่มผนืผา้เรยีงต่อกนั
ประดบัอญัมณ ี ลายชนิดน้ีอยูบ่รเิวณสว่นขอบของเครือ่งประดบั (ภาพที ่85) 
 

     
 
ภาพที ่85 ลายสีเ่หลีย่มผนืผา้ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน             ลายเสน้ที ่67 จากภาพที ่85 
  แบบมสุลมิแบบที ่2  
  
   ลายก้านขด ลกัษณะเป็นกา้นขดมว้นชนกนั ใชส้าํหรบัเป็นกา้นของลาย
กระจงัและลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั (ภาพที ่86) 
 

                 
 
ภาพที ่86 ลายกา้นขดชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน    ลายเสน้ที ่68 จากภาพที ่86 
  แบบมสุลมิแบบที ่2   
 
   ลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั ลกัษณะลายเป็นสีเ่หลีย่มเรยีงต่อกนัประดบัอญั
มณสีแีดง รองรบัดว้ยกา้นขด ลายชนิดน้ีพบในบรเิวณขอบบนและขอบล่างของชิน้สว่น
เครือ่งประดบั (ภาพที ่87) 
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ภาพที ่87 ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน     ลายเสน้ที ่69 จากภาพที ่87 
  แบบมสุลมิแบบที ่2         

  
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะลายประกอบขึน้จากลายกระหนก
ตวัเดยีว ลายกา้นขด ลายกระจงั ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ประดบัอญัมณสีคีูต่ดักนั คอืสแีดง
และสเีขยีว ลายดอกไมป้ระดษิฐน้ี์พบอยูใ่นบรเิวณระหวา่งลายสีเ่หลีย่มผนืผา้ตดิกบัลายสอดสาน 
(ภาพที ่88) 
 

                 
 
ภาพที ่88  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ชิน้สว่นเครือ่งประดบั  ลายเสน้ที ่70  จากภาพที ่88 
  ลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2 

 

   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะลายประกอบจากวงรเีป็นแกน
ลอ้มรอบดว้ยกลบีโคง้ ประดบัอญัมณ ีลายน้ีอยูใ่นบรเิวณสว่นกลางของชิน้สว่นเครือ่งประดบั 
(ภาพที ่89) 
 

      
 
ภาพที ่89 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2 ชิน้สว่นเครือ่งประดบั             ลายเสน้ที ่71  จากภาพที ่89 
  ลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 3 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากลาย
สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ลายกา้นขด ลายกระหนกตวัเดยีว ลายกระจงั ประดบัอญัมณสีคีูต่ดักนั 
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คอืสแีดงและสเีขยีว ลายชนิดน้ีพบในบรเิวณในกรอบลอ้มดว้ยลายสีเ่หลีย่มผนืผา้ มทีัง้หมด 3 
ชิน้ (ภาพที ่90) 
    

              
 

ภาพที ่90 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่3 ชิน้สว่นเครือ่งประดบั         ลายเสน้ที ่72  จากภาพที ่90  
  ลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2    
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 4 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากลาย
กระหนกกบัสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ตําแหน่งของลายอยูท่ีม่มุของดอกไมป้ระดษิฐ ์(ภาพที ่91) 
 

       
 
ภาพที ่91  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่4 ชิน้สว่นเครือ่งประดบั ลายเสน้ที ่73  จากภาพที ่91 
  ลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2 
 
   ลายสอดสาน ลกัษณะลายเป็นมสีีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัเป็นแกนกลาง  ต่อ
ดว้ยการสอดไขวก้นัของลาย ภายในประดบัอญัมณสีเีขยีวเป็นสว่นใหญ่ ตําแหน่งทีพ่บคอื
บรเิวณภายในกรอบลายสีเ่หลีย่มผนืผา้ มทีัง้หมด 4 ชิน้ (ภาพที ่92) 
 

       
 
ภาพที ่92 ลายสอดสานในชิน้สว่นเครือ่งประดบั  ลายเสน้ที ่74  จากภาพที ่92 
  ลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2 
  12) ช้ินส่วนเคร่ืองประดบัอญัมณีสีเหลือง 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่20 วสัดุเป็นทองคาํประดบัอญัมณ ีเกบ็รกัษาที่
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา (ภาพที ่ 93) ชิน้สว่นเครือ่งประดบัทาํเป็นลายดอกไม ้
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บางชิน้ตรงกลางประดบัดว้ยอญัมณเีมด็ใหญ่สเีหลอืงจาํนวน 7 ชิน้ สภาพชาํรดุ บางชิน้อญัมณี
หลุดหายไป 11  
 

 
 

ภาพที ่93  ชิน้สว่นเครือ่งประดบัอญัมณีสเีหลอืง 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550),  102. 
 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายกระจงั ลกัษณะลวดลายเป็นกลบีดอกไมโ้คง้ประดบัอญัมณ ี มกีา้นเป็น
ลายกา้นขดทีเ่อยีงเลก็น้อยคลา้ยกบัใบไมห้อ้ยลง ตําแหน่งของลายน้ีอยูส่ว่นขอบบนและขอบ
ล่างของชิน้สว่นเครือ่งประดบั สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นชิน้สว่นของสงัวาลหรอืเขม็ขดั (ภาพที ่94) 
 

      
 
ภาพที ่94 ลายกระจงัชิน้สว่นเครือ่งประดบัอญัมณีสเีหลอืง  ลายเสน้ที ่75  จากภาพที ่94 
 
 
 
_______________________ 
  11 เรือ่งเดยีวกนั,  164. 
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   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะลายประกอบขึน้จาก ลายกา้นขด 
ลายกระจงั ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ประดบัอญัมณ ีตําแหน่งของลายอยูด่า้นซา้ยและขวาของ
ชิน้สว่นเครือ่งประดบั มทีัง้หมด 2 ชิน้ (ภาพที ่95) 
 

       
 

ภาพที ่95 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1    ลายเสน้ที ่76  จากภาพที ่95 
  ชิน้สว่นเครือ่งประดบัอญัมณีสเีหลอืง 

 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จาก ลายกา้น
ขด ลายกระหนกตวัเดยีว และกลบีดอกไมค้ลา้ยกบัดอกบวัตูมแยม้ ประดบัดว้ยอญัมณสีเีขยีว
เป็นสว่นใหญ่ตําแหน่งของลายน้ีอยูใ่นบรเิวณดา้นบนและดา้นล่างรอบอญัมณสีเีหลอืงของ
ชิน้สว่นเครือ่งประดบัตดิกบัดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 มทีัง้หมด 12 ชิน้ (ภาพที ่96) 
 

       
 
ภาพที ่96 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2    ลายเสน้ที ่77  จากภาพที ่96 
  ชิน้สว่นเครือ่งประดบัอญัมณีสเีหลอืง 
 
 
  13) ช้ินส่วนเคร่ืองประดบัส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 วสัดุเป็นทองคาํประดบัอญัมณ ี รปูรา่ง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา  สภาพชาํรดุ อญัมณี
บางสว่นหลุดหายไปและมกีารบดิงอของเสน้ทองคาํ สนันิษฐานวา่อาจเป็นชิน้สว่นของเขม็ขดั 
(ภาพที ่97) 
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ภาพที ่97  ชิน้สว่นเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายกระจงั ลกัษณะลายเป็นกลบีดอกไมโ้คง้แหลม ประดบัอญัมณ ี สว่น
ปลายหอ้ยดว้ยลกูตุม้วงกลม เคลื่อนไหวได ้ พบตรงตําแหน่งดา้นบนของชิน้สว่นเครือ่งประดบั 
(ภาพที ่98) 
 

   
 
ภาพที ่98 ลายกระจงัชิน้สว่นเครือ่งประดบั   ลายเสน้ที ่78  จากภาพที ่98 
  สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
 

   ลายก้านขด ลกัษณะลายเป็นกา้นขดมว้นเขา้หากนัเรยีงต่อเป็นแถว 
ตําแหน่งของลายกา้นขดอยูใ่นบรเิวณขอบทัง้ 4 ดา้นของชิน้สว่นเครือ่งประดบัยดึตดิกบัลาย
กระจงั (ภาพที ่99) 
 

 
 

                ภาพที ่99  ลายกา้นขดชิน้สว่นเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
 

 
 

              ลายเสน้ที ่79  จากภาพที ่99 
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   ลายสามเหล่ียม ลกัษณะลายเป็นสามเหลีย่มประดบัอญัมณยีดึกบัลายกา้น
ขดเรยีงต่อกนั ตําแหน่งของลายอยูด่า้นลา่งและดา้นขา้งของชิน้สว่นเครือ่งประดบั (ภาพที ่100) 
 

      
 
ภาพที ่100  ลายสามเหลีย่มชิน้สว่นเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้  ลายเสน้ที ่80   จากภาพที ่100 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากลายกา้นขด 
ลายกระหนกตวัเดยีว ลายสามเหลีย่ม ประดบัอญัมณ ีตําแหน่งของลายอยูภ่ายในกรอบสีเ่หลีย่ม
ของชิน้สว่นเครือ่งประดบั (ภาพที ่101) 
 

      
 
ภาพที ่101 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1     ลายเสน้ที ่81 จากภาพที ่101 
   ชิน้สว่นเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ลกัษณะของลายประกอบขึน้จากสีเ่หลีย่ม
ขา้วหลามตดั ลายกระจงั ลายกระหนกตวัเดยีว ลายกา้นขด ประดบัอญัมณ ีตําแหน่งของลาย
วางอยูภ่ายในกรอบสีเ่หลีย่มสลบักบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 (ภาพที ่102) 
 

                   
 
ภาพที ่102 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2   ลายเสน้ที ่82 จากภาพที ่102 
  ชิน้สว่นเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
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  14) สร้อยข้อมือรปูหอยจัน่ 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 ขนาดกวา้ง 2.5 เซนตเิมตร ยาว 11.5 
เซนตเิมตร เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา (ภาพที ่103) เป็นการถกัดว้ย
เสน้ทองละเอยีดคลอ้งไวก้บัตลบัทองคาํทรงร ี ตรงกลางประดบัอญัมณ ี สลกัลวดลายประจาํยาม 
ลายกระจงั เดนิเสน้เป็นลกัษณะกา้นขดตลอดแนว ฝีมอืของชา่งทองทาํดว้ยความละเอยีด
ประณตีมากเพราะชิน้งานมขีนาดเลก็ มฝีาปิด - เปิดสามารถบรรจุเปลอืกหอยลงไปได ้ มตีะขอ
เกีย่วกบัสายสรอ้ย และตวัสายสรอ้ยถกัสานต่อกนัเป็นเกลยีวคลา้ยเชอืก สภาพสมบรูณ์ 12  
สนันิษฐานไดว้า่น่าจะเป็นสรอ้ยสวมขอ้พระหตัถข์องพระราชธดิา เพราะเป็นสรอ้ยขอ้มอืขนาด
เทา่กบัขอ้มอืของเดก็เลก็ น่าจะใชส้วมใสเ่พือ่แกโ้รคภยัไขเ้จบ็ตามความเชื่อของคนโบราณ13   
 

 
 

ภาพที ่103  สรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่ 
ทีม่า  สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผน่ดินสยาม  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  108. 
 
_______________________ 
  12 เรือ่งเดยีวกนั,165. 
  13 สมัภาษณ์ อวยพร  ถนิสกุล,  เจา้พนกังานพพิธิภณัฑช์าํนาญงาน, 8 มกราคม 2555. 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
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   ลายกระจงั ลกัษณะของลายเป็นการนําเสน้ทองมาขดมว้นใหเ้ป็นลาย
กระจงัเรยีงต่อกนั ซึง่อยูร่อบเครือ่งประดบั (ภาพที ่104) 
 

              
 
ภาพที ่104 ลายกระจงัสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่  ลายเสน้ที ่83 จากภาพที ่104 
 
   ลายประจาํยาม ลกัษณะลายเป็นรปูใบไมส้ีก่ลบีทาํเป็นเสน้ทองภายในสอด
ไสบ้ากและแกนกลางเป็นสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัประดบัอญัมณสีแีดง ตําแหน่งของลายประจาํ
ยามอยูต่รงกลางสดุของเครือ่งประดบั (ภาพที ่105) 
 

                                                
 
ภาพที ่105 ลายประจาํยามสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่                         ลายเสน้ที ่84 จากภาพที ่105            
      
 
  15) กาํไลทองคาํแบบท่ี 1  
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่20 วสัดุเป็นทองคาํประดบัอญัมณ ีขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 6 เซนตเิมตร14  ตรงกลางมรีไูวร้อ้ยขอ้ต่อเพือ่ยดึชิน้สว่นกาํไลอกี
ครึง่หน่ึงเกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา สภาพชาํรดุ 
กาํไลอกีครึง่หายไป (ภาพที ่106) 
 
 
 
_______________________ 
  14 พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
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ภาพที ่106 กาํไลทองคาํแบบที ่1 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายสามเหล่ียม ลกัษณะเป็นการดุนลายขึน้เป็นสามเหลีย่มต่อกนั ตลอด
รอบวงกาํไล 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ลกัษณะลายประกอบขึน้จากวงกลมสีว่งชนกนัคลา้ย
ดอกไมแ้ตกชอ่เป็นลายกา้นขด ทัง้สีม่มุสลบัดว้ยรปูวงรปีระดบัอญัมณสีแีดง 
 

 
 

ลายเสน้ที ่85  จากภาพที ่106 
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  16) กาํไลทองคาํแบบท่ี 2 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 วสัดุเป็นทองคาํสลกัลายประจาํยามกา้มป ู
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประมาณ 6.7 เซนตเิมตร (ภาพที ่ 107)  เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา สภาพสมบรูณ์ 15  
 

 
 

ภาพที ่107 กาํไลทองคาํแบบที ่2 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550), 105. 

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายประจาํยามก้ามป ู ลกัษณะลายประกอบดว้ยสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ที่
มมุมลีายกระหนกตวัเดยีวแทรก สลบักบัดอกไมค้ัน่เป็นแถวจนเตม็พืน้ที ่รปูแบบโดยรวมคลา้ย
กบัลายดอกกลมสลบัเหลีย่ม 
 

 
 

   ลายเสน้ที ่86  จากภาพที ่107 
 
 
_______________________ 
  15 กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน.  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550), 165. 
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  17) กาํไลทองคาํแบบท่ี 3 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่20 วสัดุเป็นทองคาํสลกัลายเรขาคณติ ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประมาณ 6 เซนตเิมตร (ภาพที ่108) เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ
เจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา สภาพสมบรูณ์ 16  
 

 
 

ภาพที ่108 กาํไลทองคาํแบบที ่3 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา.  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  54. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ลายเรขาคณิต ลกัษณะลายเป็นการแบ่งชอ่งในแนวตัง้ประกอบดว้ยลาย
สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัสลบักบัรปูวงกลม คัน่ดว้ยลายไขป่ลาตลอดแนว 
 

 
 

     ลายเสน้ที ่87  จากภาพที ่108 
 

_______________________ 
  16 เรือ่งเดยีวกนั,  165. 
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  18)  แหวนทองคาํ 
    เครือ่งประดบัทองคาํประเภทแหวนทีพ่บในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
มหีลายแบบทัง้ชนิดแบบเกลีย้งไมม่ลีวดลาย หรอืประดบัอญัมณ ี แหวนตรา แหวนลายดอกไม ้
แหวนลายกา้นขด ฯลฯ จาํนวนของแหวนมมีากยากแก่การศกึษา ดงันัน้จงึยกตวัอยา่งแหวนทีม่ี
รปูแบบเฉพาะโดดเดน่ชดัเจนของลวดลาย  
 
   แหวนตรารปูราชสีห ์
    ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่20 วสัดุเป็นทองคาํ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
1.5 เซนตเิมตร หวัแหวนทาํรปูทรงกลม ภายในทาํเป็นรปูราชสหี ์(ภาพที ่109) เกบ็รกัษาที่
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา สภาพสมบรูณ์ 17  
 

                                          
  
ภาพที ่109 แหวนตรารปูราชสหี ์           ลายเสน้ที ่88  จากภาพที ่109 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550), 106. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ  
   ลายสงิหอ์ยูใ่นกรอบวงกลม สว่นหวัเป็นลายกระหนกกา้นขด มแีผงคอ  ปาก
แสยะเหน็ฟนั สองขาหน้าถอืดอกไม ้ สว่นปลายหางตกแต่งเป็นรปูดอกไมค้ลา้ยดอกบวับาน 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  17 เรือ่งเดยีวกนั,  165. 
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  แหวนลายใบไม้ม้วน 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 วสัดุทองคาํประดบัอญัมณขีนาดใหญ่ 
ลวดลายทองคาํเป็นลกัษณะคลา้ยใบไมม้ว้น (ภาพที ่110) เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ
พระนคร สภาพสมบรูณ์ 

 

                                    
 

ภาพที ่110 แหวนลายใบไมม้ว้น     ลายเสน้ที ่89  จากภาพที ่110 
 
ทีม่า  สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผน่ดินสยาม  กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  109. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ  
   ลายใบไม้ม้วน ลกัษณะของลายทาํเป็นรปูรา่งคลา้ยใบไมท้ีพ่ริว้ไหวแบบ
ธรรมชาต ิ มว้นชนกนับนรปูรา่งคลา้ยผลมะยมแลว้ออกชอ่เป็นลายกา้นขดสองชัน้ทัง้สัน้และยาว
เพือ่รบักบัตวัเรอืนแหวน 
 
   แหวนลายดอกไม้ 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 วสัดุทองคาํสลกัเป็นลวดลายดอกไมข้นาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 เซนตเิมตร18  เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เจา้สามพระยา 
พระนครศรอียธุยา สภาพสมบรูณ์ (ภาพที ่111) 
_______________________ 
  18 เรือ่งเดยีวกนั,  165. 
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ภาพที ่111 แหวนลายดอกไม ้    ลายเสน้ที ่90  จากภาพที ่111 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550), 107. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ  
   ลายดอกไม ้ลกัษณะเป็นการดุนใหเ้ป็นลายดอกไม ้9 เกสรเป็นวงกลมสอง
ชัน้ ลอ้มรอบดว้ยลายไขป่ลา ทัง้หมดบรรจุภายในกรอบวงกลม 
 
   แหวนลายก้านขด 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่20 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 เซนตเิมตร วสัดุ
ทองคาํฉลุเป็นลวดลายกา้นขด (ภาพที ่ 112) เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ พระนคร 
สภาพสมบรูณ์ 19  
 

                                            
 
ภาพที ่112 แหวนลายกา้นขด                                          ลายเสน้ที ่91  จากภาพที ่112  
  
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน. 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550), 107. 

 
  
_______________________ 
  19 เรือ่งเดยีวกนั,  165. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ 
   ประกอบจากลายกา้นขด แบบมว้นเขา้หากนั มทีัง้หมดสีช่ิน้หนัชนกนั
ลอ้มรอบเกสรวงกลมวงเลก็ ภายในกรอบวงกลม ถดัไปทาํเป็นลายไขป่ลาต่อกนัเป็นวงกลม แลว้
มรีปูกลบีดอกไมป้ลายแหลมทรงยาวเรยีงต่อกนัเป็นวงกลมซอ้นอกีชัน้หน่ึง สว่นขอบของแหวน
ทาํเป็นรปูครึง่วงกลมสลบัดว้ยรปูสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัตลอดแนว ตรงกลางทาํลายกา้นขดสลบั
เขา้มาสองชิน้ทัง้ซา้ยและขวา 
   
   แหวนลายสอดสานแบบมสุลิม 
   ศลิปะอยธุยา พทุธศตวรรษที ่ 20 วสัดุเป็นทองคาํฉลุลายสอดสานและลาย
ดอกไม ้(ภาพที ่113) เกบ็รกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร สภาพสมบรูณ์ 
 

                        
 

ภาพที ่113 แหวนลายสอดสานแบบมสุลมิ                     ลายเสน้ที ่92  จากภาพที ่113 
ทีม่า  กรมศลิปากร,  ถนิมพิมพาภรณ์  (กรงุเทพฯ: กองพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  2535),  
103. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีพบ  รปูแบบของแหวนโดยรวมคลา้ยดอกไม ้ดา้นในสดุ
ทาํเป็นลายสอดสาน ซอ้นในกลบีดอกไม ้ถดัไปเป็นวงทาํขอบเป็นเสน้ถี ่ แลว้ต่อดว้ยลายไขป่ลา
วางหา่งกนัรอบขอบวงกลม สว่นขอบทาํเป็นกลบีดอกไมป้ลายแหลม ซึง่ภายในมลีายกา้นขด
แทรกดว้ยสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู 
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  ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา มี
รปูแบบคลา้ยกนั มกัใชล้ายไทยพืน้ฐานมาออกแบบ เชน่ ลายกระจงั ลายกระหนก ลายประจาํ
ยาม ลายรกัรอ้ย ลายอื่นอยา่งรปูรา่งเรขาคณติ ลายสอดสานแบบมสุลมิ หรอืประกอบขึน้เป็น
ลายดอกไมป้ระดษิฐ ์ ลวดลายเหล่าน้ีน่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัลวดลายในงานศลิปกรรมอื่นๆ
ในชว่งสมยัใกลเ้คยีงกนั อยา่งลวดลายจากเครือ่งทองประเภทอื่นๆในกรปุรางคป์ระธานวดัราช
บรูณะ จติรกรรม งานปนูป ัน้ประดบัสถาปตัยกรรม ประตมิากรรม เทวรปู เครือ่งถว้ยลายคราม 
เป็นตน้ 
  กลุ่มงานศลิปกรรมทีเ่ลอืกมาเป็นตวัอยา่งในการเปรยีบเทยีบศกึษาในบทต่อไป คอื 
ศลิปะอยธุยาตอนตน้ถงึอยธุยาตอนกลางในระยะแรก  ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะเปอรเ์ซยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ความสมัพนัธด้์านลวดลายเครื่องประดบัทองคาํกบัศิลปะอ่ืนๆ 

 
 4.1 ความสมัพนัธด้์านลวดลายเครื่องประดบัทองคาํกบัศิลปะอยธุยา 
  1) เครื่องทองประเภทอ่ืนๆในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
   พระเจดียจ์าํลองทองคาํ  
 

 
 

ภาพที ่114 พระเจดยีจ์าํลองทองคาํ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  24. 

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายประจาํยาม ลกัษณะรปูแบบคลา้ยกบัลายประจาํยามของทองพระกร
แบบที ่ 1 (ดภูาพที ่ 66) เพราะมกีารประดบัอญัมณมีสีคีลา้ยกนั ตาํแหน่งทีพ่บอยูใ่นบรเิวณองค์
ระฆงัสว่นกลางมทีัง้หมด 4 ชิน้ (ภาพที ่115) 
 

                                            
 

ภาพที ่115 ลายประจาํยามพระเจดยีจ์าํลองทองคาํ 
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   ลายกลีบบวั ลกัษณะลายเรยีงเป็นแถวลอ้มองคร์ะฆงั มปีลายกลบีแหลม 
ประดบัอญัมณ ี (ภาพที ่ 116) ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงบรเิวณสว่นฐานชัน้บนตดิกบัองคร์ะฆงั 
รปูแบบเหมอืนกบัลายกลบีบวัของพาหรุดั (ดภูาพที ่55) และลายกลบีบวัทองพระกรแบบที ่2 (ดู
ภาพที ่72) 
 

 
 

               ภาพที ่116 ลายกลบีบวัพระเจดยีจ์าํลองทองคาํ 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงบรเิวณสว่นล่างสดุขององคร์ะฆงั
มทีัง้หมด 4 ชิน้ (ภาพที ่ 117) ลกัษณะรปูแบบของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลาย
ดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่17) 
 

 
 
                 ภาพที ่117 ลายดอกไมป้ระดษิฐพ์ระเจดยีจ์าํลองทองคาํ 
 
   ลายดอกกลมสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณ
สว่นฐานชัน้ลา่งสดุ (ภาพที ่ 118) ลกัษณะรปูแบบของลายและการเทคนิคการดุนลายคลา้ยกบั
ลายประจาํยามกา้มปขูองกาํไลทองคาํแบบที ่2 (ดภูาพที ่107) 
 

 
 

    ภาพที ่118 ลายดอกกลมสลบัสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูพระเจดยีจ์าํลองทองคาํ 
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  พระคชาธารทองคาํ  
 

   
 
ภาพที ่119 พระคชาธารทองคาํ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  4. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกระจงัรวนหรือลายกลีบบวั  ตําแหน่งทีพ่บอยูร่อบลาํตวัของพระ
คชาธารทองคาํ (ภาพที ่ 120) ลกัษณะรปูแบบของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลาย
กระจงัรวนหรอืลายกลบีบวัของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่16) 
 

 
 

                                                 ภาพที ่120 ลายกระจงัรวนหรอืลายกลบีบวัพระคชาธารทองคาํ 
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  ลายกลีบบวั ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงบรเิวณรอบสว่นฐานสีเ่หลีย่ม (ภาพที ่
121) รปูแบบของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกลบีบวัของพาหรุดั (ดภูาพที ่55) และ
ทองพระกรแบบที ่2 (ดภูาพที ่72) 
 

 
 

                                            ภาพที ่121 ลายกลบีบวัพระคชาธารทองคาํ 
 

 ลายดอกจนั ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงบรเิวณสว่นพระเศยีร 2 ชิน้ รปูแบบของ
ลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายดอกจนัของกรองศอ (ดภูาพที ่ 43,44) ลายดอก
จนัพาหรุดั (ดภูาพที ่52) ลายดอกจนัทองพระกรแบบที ่2 (ดภูาพที ่70) 

 

 
 

                               ภาพที ่122 ลายดอกจนัพระคชาธารทองคาํ 
 

  ลายรกัร้อย ตําแหน่งทีพ่บอยูร่อบลาํตวัของพระคชาธารทองคาํ (ภาพที ่
123)  รปูแบบของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายรกัรอ้ยของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่13) 
 

 
 

        ภาพที ่123 ลายรกัรอ้ยพระคชาธารทองคาํ 
 

  ลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงบรเิวณสว่นขอ้พระบาท
ของพระคชาธารทองคาํ (ภาพที ่ 124) รปูแบบขลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลาย
สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัของพาหรุดั (ดภูาพที ่54) 
 

  
 

ภาพที ่124 ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัพระคชาธารทองคาํ 
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  ฉลองพระบาทจาํลองทองคาํ 
 

 
 

ภาพที ่125 ฉลองพระบาทจาํลองทองคาํ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  106. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
     ลายไข่ปลา ตําแหน่งทีพ่บอยูท่ีส่ว่นขอบและสว่นกลางดา้นหน้าของฉลอง
พระบาทจาํลองทองคาํ (ภาพที ่126) ลายชนิดน้ีมคีวามคลา้ยกบัลายไขป่ลาของทบัทรวงทองคาํ 
(ดภูาพที ่30) 
 

 
 

              ภาพที ่126 ลายไขป่ลาฉลองพระบาทจาํลองทองคาํ 
 

  ลายรกัร้อย ตําแหน่งทีพ่บอยูท่ีส่ว่นกลางและดา้นขา้งของฉลองพระบาท
จาํลองทองคาํ (ภาพที ่127) รปูแบบการวางลายและการประดบัอญัมณ ีมลีกัษณะเดยีวกนักบั
ลายรกัรอ้ยของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่13) 
 

 
 

                 ภาพที ่127 ลายรกัรอ้ยฉลองพระบาทจาํลองทองคาํ 
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 ลายดอกจนั ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณดา้นหน้าของฉลองพระบาทจาํลอง
ทองคาํ (ภาพที ่128) มทีัง้หมด 2 ชิน้ ทัง้การวางลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลาย
ดอกจนัของกรองศอ (ดภูาพที ่43,44) ลายดอกจนัพาหรุดั (ดภูาพที ่52) ลายดอกจนัทอง
พระกรแบบที ่2 (ดภูาพที ่70) 

 

 
 

                                       ภาพที ่128 ลายดอกจนัฉลองพระบาทจาํลองทองคาํ 
 

  ลายกระหนกเครือเถา ตาํแหน่งของลายอยูใ่นบรเิวณดา้นหน้ารอบๆลาย
ดอกจนั (ภาพที ่129) ลกัษณะคลา้ยกบัลายกระหนกเครอืเถาของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่15) 
 

 
 

                                                          ภาพที ่129 ลายกระหนกเครอืเถาฉลองพระบาทจาํลอง
ทองคาํ 

 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ตําแหน่งของลายอยูใ่นบรเิวณดา้นหน้าและดา้นขา้ง
ของฉลองพระบาทจาํลองทองคาํ (ภาพที ่130) ทัง้รปูแบบของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ย
กบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎแบบที ่3 (ดภูาพที ่19) 
 

 
 

                                            ภาพที ่130 ลายดอกไมป้ระดษิฐฉ์ลองพระบาทจาํลองทองคาํ 
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  พระแสงขรรคช์ยัศรี  
 

 
 
ภาพที ่131 พระแสงขรรคช์ยัศร ี
ทีม่า พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
     ลายกระหนก ตําแหน่งทีพ่บอยูท่ีส่ว่นขอบเรยีงตวักนัเป็นแนวยาวรอบฝกั
พระแสงขรรคช์ยัศร ี(ภาพที ่132) ลกัษณะของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกระหนก
ของพาหรุดั (ดภูาพที ่51) 
 

 
 

                                      ภาพที ่132 ลายกระหนกพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  ลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงบรเิวณรอบๆฝกัและสว่น
ดา้มจบัของพระแสงขรรคช์ยัศร ี (ภาพที ่ 133) ลกัษณะลวดลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบั
ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัของพาหรุดั (ดภูาพที ่54) 
 

 
 

                                              ภาพที ่133 ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  ลายกระจงั ตาํแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณดา้มจบัของพระแสงขรรคช์ยัศร ี
(ภาพที ่134) ลกัษณะลวดลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกระจงัของกรองศอ (ดภูาพที ่
42) และลายกระจงัทองพระกรแบบที ่1 (ดภูาพที ่65) 
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                                                       ภาพที ่134 ลายกระจงัพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  ลายกระหนกเครือเถา ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณสว่นปลายของฝกั
พระแสงขรรคช์ยัศร ี (ภาพที ่ 135) ลกัษณะของลายคลา้ยกบัลายกระหนกเครอืเถาของจุลมงกุฎ 
(ดภูาพที ่15) 

 

 
 

                                       ภาพที ่135 ลายกระหนกเครอืเถาพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  ลายรกัร้อย ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณสว่นกลางของฝกัพระแสงขรรค์
ชยัศร ี (ภาพที ่ 136) ลกัษณะลวดลายและการประดบัอญัมณดีา้นในคลา้ยกบัลายรกัรอ้ยของจุล
มงกุฎ (ดภูาพที ่ 13) และการเรยีงตวัของลายรกัรอ้ยคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐจุ์ลมงกุฎแบบ
ที ่2 (ดภูาพที ่19)  
 

 
 

                                               ภาพที ่136 ลายรกัรอ้ยพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  ลายกลีบบวั ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณดา้มจบัของพระแสงขรรคช์ยัศร ี
(ภาพที ่137) ลกัษณะลวดลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกลบีบวัของพาหรุดั (ดภูาพที ่
55) และลายกลบีบวัทองพระกรแบบที ่2 (ดภูาพที ่72) 
 

 
 

                                       ภาพที ่137 ลายกลบีบวัพระแสงขรรคช์ยัศร ี
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  ลายไข่ปลา ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณดา้มจบัของพระแสงขรรคช์ยัศร ี
(ภาพที ่138) ลกัษณะของลายคลา้ยกบัลายไขป่ลาของพาหรุดั (ดภูาพที ่53) 
 

 
 

                                                      ภาพที ่138 ลายไขป่ลาพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  ลายประจาํยาม ตําแหน่งของลายอยูต่รงสว่นล่างสดุของฝกัแสงขรรคช์ยัศร ี
(ภาพที ่ 139) ลกัษณะลวดลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายประจาํยามของทบัทรวง
ทองคาํ (ดภูาพที ่31) 
 

 
 

                                     ภาพที ่139 ลายประจาํยามพระแสงขรรคช์ยัศร ี
 

  วาลวิชนี (พชันีฝกัขาม) 
 

 
 

ภาพที ่140 วาลวชินี (พชันีฝกัขาม) 
ทีม่า   ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  88. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกระหนก ตําแหน่งของลายอยูใ่นบรเิวณสว่นขอบเรยีงต่อกนัตามรปูรา่ง
ของวาลวชินี และบรเิวณดา้นในเป็นกระหนกขนาบซา้ยขวา (ภาพที ่141) ลายกระหนกดงักล่าว
มรีปูแบบสอดคลอ้งกบัลายกระหนกกา้นขดของทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่ 34) ทัง้รายละเอยีด
ของวธิกีารดุนลายเป็นไปในทาํนองเดยีวกนั 
 

                
 

                                   ภาพที ่141 ลายกระหนกวาลวชินี (พชันีฝกัขาม) 
 

  พดัโบกจาํลองทองคาํ 
 

 
 

ภาพที ่142 พดัโบกจาํลองทองคาํ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  106. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
     ลายรกัร้อย ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณสว่นกลางของพดั (ภาพที ่143) 
ลกัษณะลายคลา้ยลายรกัรอ้ยของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่13) 
 

 
 

ภาพที ่143 ลายรกัรอ้ยพดัโบกจาํลองทองคาํ 
 
 
  พานทองคาํ 
 

 
 

ภาพที ่144 พานทองคาํ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  106. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ตําแหน่งของลวดลายทีพ่บ คอื บรเิวณขอบพาน
ดา้นบน มทีัง้หมด 16 ชิน้ (ภาพที ่145) ลกัษณะลวดลายคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่4 
ของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่20) 
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                                   ภาพที ่145 ลายดอกไมป้ระดษิฐพ์านทองคาํ 
 
  กระโถนทองคาํ 
 

 
 

ภาพที ่146 กระโถนทองคาํ 
ทีม่า พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกระจงั ตาํแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณขอบดา้นบนของกระโถนทองคาํ 
(ภาพที ่147) ลกัษณะลายกบัการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกระจงัของกรองศอ (ดภูาพที ่42) 
ลายกระจงัทองพระกรแบบที ่1 (ดภูาพที ่65) 
 

 
 

                                           ภาพที ่147 ลายกระจงักระโถนทองคาํ 
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  ลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณขอบบนของ
กระโถนทองคาํ (ภาพที ่ 148) ลกัษณะลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายสีเ่หลีย่มขา้ว
หลามตดัของพาหรุดั (ดภูาพที ่54) 
 

 
 

                                     ภาพที ่148 ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดักระโถนทองคาํ 
 

  ลายไข่ปลา ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณขอบบนของกระโถนทองคาํ 
(ภาพที ่149) ลกัษณะของลายคลา้ยกบัลายไขป่ลาของพาหรุดั (ดภูาพที ่53) 
 

 
 

                                    ภาพที ่149 ลายไขป่ลากระโถนทองคาํ 
 

  ลายก้านขด ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณขอบบนของกระโถนทองคาํ 
(ภาพที ่ 150) ลกัษณะของลายกา้นขดมว้นเขา้ และเรยีงต่อกนัเป็นแถวแบบน้ีคลา้ยลายกา้นขด
กบัเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพที ่ 77) และลายกา้นขดชิน้สว่น
เครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ (ดภูาพที ่99) 
 

 
 

                                       ภาพที ่150 ลายกา้นขดกระโถนทองคาํ 
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  ตลบัทองคาํ 

 

 
 

ภาพที ่151 ตลบัทองคาํ 
ทีม่า  กลุม่วจิยั สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ  เคร่ืองทองกรวุดัราชบรูณะศิลปะของแผ่นดิน
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม,  2550, 107) 
  

   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกลีบบวั ตําแหน่งของลายอยูร่อบวงกลม 3 วง ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม 
(ภาพที ่151) ลกัษณะลวดลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกลบีบวัของพาหรุดั (ดภูาพที ่
55) และลายกลบีบวัทองพระกรแบบที ่2 (ดภูาพที ่72) 
 

 
 
                                                ภาพที ่152 ลายกลบีบวัตลบัทองคาํ 

 

   ลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของตลบั
ทองคาํ (ภาพที ่153) ลกัษณะลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัของ
พาหรุดั (ดภูาพที ่54) 
 

 
 

                                 ภาพที ่153 ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัตลบัทองคาํ 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 



 
 

88 
 
  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 1 ตําแหน่งของลายอยูใ่กลก้บัลายกลบีบวั มี
ทัง้หมด 3 ดอก (ภาพที ่ 154) ลกัษณะลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายลายดอกไม้
ประดษิฐแ์บบที ่ 1 ของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่ 17) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 2 ชิน้สว่น
เครือ่งประดบัอญัมณสีเีหลอืง (ดภูาพที ่96) 
 

 
 

                                                   ภาพที ่154 ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ตลบัทองคาํ 
 
  ลายดอกไม้ประดิษฐแ์บบท่ี 2 ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของตลบัทองคาํ 
โดยวางสลบักบัลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั (ภาพที ่ 155) ลกัษณะลายและการประดบัอญัมณี
คลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2 ของกรองศอ (ดภูาพที ่48) และลายดอกไมป้ระดษิฐท์อง
พระกรแบบที ่1 (ดภูาพที ่68) 
   

 
 

                                   ภาพที ่155  ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่2 ตลบัทองคาํ 
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  ฝาภาชนะทองคาํ  
 

 
 

ภาพที ่156 ฝาภาชนะทองคาํ 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกระจงั ตาํแหน่งของลายเรยีงต่อกนัรอบขอบฝาภาชนะ (ภาพที ่157) 
ลกัษณะของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกระจงัของกรองศอ (ดภูาพที ่42) ทองพระ
กรแบบที ่1 (ดภูาพที ่65) 
 

 
 

                                       ภาพที ่157 ลายกระจงัฝาภาชนะทองคาํ 
 

  ลายก้านขด ตําแหน่งของลายเรยีงต่อกนัรอบขอบฝาภาชนะตดิกบัลาย
กระจงั (ภาพที ่ 158) ลกัษณะของลายและการประดบัอญัมณคีลา้ยกบัลายกา้นขดชิน้สว่น
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เครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพที ่ 77) และลายกา้นขดชิน้สว่น
เครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ (ดภูาพที ่99) 

 
 

                                   ภาพที ่158 ลายกา้นขดฝาภาชนะทองคาํ 
  

  ลายดอกจนั ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณตรงกลางของฝาภาชนะทองคาํ 
(ภาพที ่ 159) ลายดอกจนัแบบน้ีคลา้ยกบัลายดอกจนัของจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่ 14) ลายดอกจนั
ของชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่38) 
  

 
 

                            ภาพที ่159 ลายดอกจนัฝาภาชนะทองคาํ 
 
 
  เทวดาประดบัสวุรรณภิงคารทองคาํ รปูเทวดาองคน้ี์ประดบัอยูด่า้นขา้งของพระ
สวุรรณภงิคารทองคาํ ประทบันัง่บนดอกบวั ถอือาวธุ ลอ้มรอบดว้ยเรอืนแกว้ (ภาพที ่ 160) 
เครือ่งทองชิน้น้ีจดัเป็นเครือ่งราชปูโภค (ดภูาพที ่ 10) ในสว่นของพระเศยีรเทวดาทรงศริาภรณ์
ดว้ยกระบงัหน้าและมุน่พระเกศาทรงสงูไวต้รงกลางพระเศยีร มวยพระเกศาประดบัจุลมงกุฎ 
คลา้ยกบัเครือ่งประดบัจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่ 11) และวธิกีารประดบัจุลมงกุฎของบุรษุ โดย
สนันิษฐาน (ดลูายเสน้ที ่ 1) ศริาภรณ์ของเทวดามทีัง้กระบงัหน้าและจุลมงกุฎ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัจุลมงกุฎแลว้อาจเป็นไปไดว้า่ จุลมงกุฎเป็นสว่นประกอบของเครือ่งศริาภรณ์ทีม่กีารสวมกระ
บงัหน้าแลว้ครอบมวยพระเกศาดว้ยจุลมงกุฎประกอบดว้ยกนัเหมอืนกบัเทวดาองคน้ี์ คนรา้ย
อาจลกัขโมยกระบงัหน้าไปแลว้ 1  ขอ้คดิเหน็น้ีเป็นเพยีงขอ้สนันิษฐานหน่ึงเทา่นัน้ เพราะการ
สวมจุลมงกุฎในความเป็นจรงิอาจไมส่วมกระบงัหน้าดว้ยกเ็ป็นไดเ้ชน่กนั 
 
 
_______________________ 
 1 กรมศลิปากร,  จิตรกรรมและศิลปวตัถใุนกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  (พระนคร: กรมศลิปากร,  2501),  56. 
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ภาพที ่160 เทวดาประดบัสวุรรณภงิคารทองคาํ 
ทีม่า  บุญเตอืน  ศรวีรพจน์,  สมดุบนัทึกอยธุยาราํฦก  (กรงุเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจาํกดัพระรามครเีอชัน่,  
2553),  49. 
 

 
 

                                         ลายเสน้ที ่93 ลายเสน้เทวดาประดบัสวุรรณภงิคารทองคาํ 
ทีม่า  กรมศลิปากร,  จิตรกรรมและศิลปวตัถใุนกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
(พระนคร: กรมศลิปากร),  2501,  84. 
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  ฝาภาชนะทองคาํลายดอกจนั 
 

 
 

ภาพที ่161 ฝาภาชนะทองคาํลายดอกจนั 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

 ลายดอกจนั ตําแหน่งของลายอยูต่รงกลางฝาภาชนะ (ภาพที ่161) ลกัษณะ
กลบีและการประดบัอญัมณีคลา้ยกบัลายดอกจนัของกรองศอ (ดูภาพที ่43,44) ลายดอก
จนัพาหรุดั (ดภูาพที ่52) ลายดอกจนัทองพระกรแบบที ่2 (ดภูาพที ่70) 

 
แผน่ทองคาํดนุเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชยัในซุ้มเรือนแก้ว 

 

 
 

ภาพที ่162  แผน่ทองคาํดุนเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัในซุม้เรอืนแกว้ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  82. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายดอกโบตัน๋ ตําแหน่งของลายอยูเ่หนือซุม้เรอืนแกว้ (ภาพที ่ 163) ลาย
ดอกโบตัน๋แบบน้ีมลีกัษณะกลบีดอกคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 2 ลกัษณะคลา้ยดอก
โบตัน๋ของเครือ่งประดบัพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่28) 
 

 
 

ภาพที ่163 ลายดอกโบตัน๋ในแผน่ทองคาํดุนเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัในซุม้เรอืนแกว้ 
 

   พระพิมพป์างห้ามญาติทองคาํ 
 

 
 

ภาพที ่164 พระพมิพป์างหา้มญาตทิองคาํ 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  68. 
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  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

  รดัประคดของพระพิมพป์างห้ามญาติทองคาํ ตําแหน่งอยูต่รงกลางใต้
ชายพก  พระพมิพ ์ลกัษณะเป็นประจาํยามสีก่ลบี (ภาพที ่165) ซึง่สอดคลอ้งกบัลายประจาํยาม
ของทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่31) 
 

 
 

                                      ภาพที ่165 รดัประคดของพระพมิพป์างหา้มญาตทิองคาํ 
 
   ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมจาํลองทองคาํฉลลุาย 
 

 
 

ภาพที ่166 ชิน้สว่นสถาปตัยกรรมจาํลองทองคาํฉลุลาย 
ทีม่า  ประทุม  ชุม่เพง็พนัธุ,์  เคร่ืองทองสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กลุม่เผยแพรแ่ละงานประชาสมัพนัธ ์กรม
ศลิปากร, 2548),  18. 
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 ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

   ลายดอกส่ีกลีบ  ลกัษณะลายฉลุโปรง่ ตําแหน่งอยูใ่นบรเิวณสว่นกลางของ
เครือ่งทอง (ภาพที ่ 167) ลายดอกสีก่ลบีแบบน้ีสอดคลอ้งกบัลายดอกสีก่ลบีของทองพระกรแบบ
ที ่1 (ดภูาพที ่67) ลายดอกสีก่ลบีของชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 (ดู
ภาพที ่79) 
 

 
 

                     ภาพที ่167 ลายดอกสีก่ลบีชิน้สว่นสถาปตัยกรรมจาํลองทองคาํฉลุลาย 
 

  ช้ินส่วนฐานปรางคจ์าํลองทองคาํ  
 

 
 

ภาพที ่168 ชิน้สว่นฐานปรางคจ์าํลองทองคาํ 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา พระนครศรอียธุยา 
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  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

   ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ตาํแหน่งของลายอยูภ่ายในกรอบสีเ่หลีย่มผนืผา้ของ
ฐานปรางค ์ (ภาพที ่ 169) ดอกไมช้นิดน้ีน่าจะเป็นดอกโบตัน๋ รปูแบบสอดคลอ้งกบัลายดอกไม้
ประดษิฐแ์บบที ่1 ของพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
 

 
 

               ภาพที ่169 ลายดอกไมป้ระดษิฐช์ิน้สว่นฐานปรางคจ์าํลองทองคาํ 
 
 
 
  2) จิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนต้น 
   จิตรกรรมฝาผนังภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลวดลายจติรกรรมในกรสุว่นใหญ่ลบเลอืนไปมาก มใีหศ้กึษาไดน้้อย 
เน่ืองจากความเก่าของจติรกรรมและเกดิจากความเสยีหายทีค่นรา้ยไดเ้หยยีบบนฝาผนงั 
ในขณะเขา้มาลกัลอบขโมยสมบตัใินกร ุ จงึมขีอ้จาํกดัในการเปรยีบเทยีบกบัลวดลาย
เครือ่งประดบัทองคาํ เทา่ทีป่รากฏเปรยีบเทยีบไดก้บัเครือ่งประดบัทองคาํไดแ้ก่ 
   ลายก้านขด มเีป็นจาํนวนมากในจติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานมคีวาม
สอดคลอ้งกบัลายกา้นขดในเครือ่งประดบัทองคาํ จงึวเิคราะหไ์ดว้า่ลวดลายจติรกรรมภายในกรุ
น่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํคอ่นขา้งมาก ซึง่คงจะเป็นความนิยมของ
ลวดลายในสมยัอยธุยาตอนตน้ การเขยีนภาพจติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานน้ี ชา่งตอ้งมี
ความรู ้ ความชาํนาญในเรือ่งลวดลาย อาจใชล้วดลายเครือ่งประดบัทองคาํมาเป็นแนวคดิในการ
คดิ เขยีนลาย หรอืเป็นรสนิยมทางเชงิชา่งในชว่งเวลานัน้เหมอืนกนัทัง้ชา่งเขยีนจติรกรรมและ
ชา่งทองกเ็ป็นได ้ ลายกา้นขดจติรกรรมในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะมาเปรยีบเทยีบกบั
เครือ่งประดบัทองคาํได ้มดีงัน้ี 
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                ภาพที ่170 ลายกา้นขด จติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  สวา่ง  สมิะแสงยาภรณ์,  แบบศิลปะท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในกร ุณ ปรางค์
ประธาน วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประยกุตศ์ลิป์ศกึษา สาขาศลิปะ
ประเพณี คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2523), 41. 
 
   ลายกา้นขด เป็นลกัษณะของกา้นขดออกชอ่พนัธุพ์ฤกษา (ภาพที ่ 170) 
เปรยีบเทยีบไดก้บัลายกระหนกกา้นขดของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่ 16) เพราะวา่
ลายกระหนกกา้นขดของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกัมทีศิทางของลายแบบกา้นขดออกชอ่พนัธุ์
พฤกษา ดอกไมท้ีพ่บเป็นลกัษณะดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋ ดงันัน้ออกชอ่กา้นขดดอกไมข้อง
จติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ อาจเป็นดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋กไ็ด ้ แนวโน้ม
ของความสมัพนัธร์ะหวา่งงานชา่งทองกบังานจติรกรรมจงึมคีวามเป็นไปไดพ้อสมควร 
 

 
 

ภาพที ่171  ลายกา้นขดภายในซุม้เรอืนแกว้ จติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
พระนครศรอียธุยา 

ทีม่า  สวา่ง  สมิะแสงยาภรณ์,  แบบศิลปะท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในกร ุณ ปรางค์
ประธาน วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประยกุตศ์ลิป์ศกึษา สาขาศลิปะ
ประเพณี คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2523),  90. 
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   ลายกา้นขดภายในซุม้เรอืนแกว้ ลกัษณะของลายเป็นกา้นขดมว้นเขา้เรยีง
ต่อกนัรอบซุม้เรอืนแกว้และรอบประภามณฑลของพระอดตีพทุธเจา้ (ภาพที ่ 171) เปรยีบเทยีบ
ไดก้บัลายกา้นขดของชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่37) 
   ลายกระหนก ลกัษณะของลายเป็นกระหนกแบบตวัเดยีว (ภาพที ่ 172) 
คลา้ยกบัลายกระหนกของเครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํ ตําแหน่งของลายอยูร่ะหวา่งตน้โพธิท์ี่
ประทบัของพระอดตีพทุธเจา้ ซึง่เป็นกระหนกทีแ่ตกชอ่จากดอกบวั (ดภูาพที ่ 34) และลาย
กระหนกของพาหรุดั (ดภูาพที ่51) 
 

 
 

ภาพที ่172 ลายกระหนก จติรกรรมภายในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่าของ  สวา่ง  สมิะแสงยาภรณ์,  แบบศิลปะท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในกร ุณ ปรางค์
ประธาน วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประยกุตศ์ลิป์ศกึษา สาขาศลิปะ
ประเพณี คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2523),  90. 
 
   ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ตําแหน่งของลายพบในบรเิวณจติรกรรมพทุธประวตัิ
ตอนเสดจ็ออกเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ์ (ภาพที ่ 173) แสดงภาพนายฉนันะสารถกีบัมา้กณัฑ
กะ ลกัษณะลายเป็นลายดอกไมป้ระดษิฐท์ีเ่ป็นสว่นหน่ึงของพชืผลหรอืพนัธุไ์ม ้ เทยีบไดก้บัลาย
ดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 2 ของชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพที ่
82) 
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ภาพที ่173 จติรกรรมพทุธประวตัติอนเสดจ็ออกเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ์  
   แสดงภาพนายฉนันะสารถกีบัมา้กณัฑกะภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ   
   พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  เสมอชยั  พลูสวุรรณ,  สญัลกัษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 19 - 24  
(กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์  2539),  34. 

 

 
 

ภาพที ่174 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์ติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
 

   กล่าวไดว้า่ลวดลายจติรกรรมภายในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ น่าจะมี
ความสมัพนัธก์บัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํทีบ่รรจุภายในกร ุลวดลายทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพราะวา่
จติรกรรมคงเขยีนขึน้หลงัจากสรา้งปรางคป์ระธาน เครือ่งประดบัทองคาํบางชิน้อาจมอีายทุีเ่ก่า
กวา่หรอืรว่มสมยักบัจติรกรรมภายในกรทุีเ่หลอืใหเ้ปรยีบเทยีบไดแ้ก่ ลายกา้นขดออกชอ่ ลาย
ดอกไมป้ระดษิฐ ์ ลายกระหนก ชา่งเขยีนจติรกรรมอาจไดแ้นวคดิจากเครือ่งประดบัทองคาํหรอื
เป็นความนิยมของลวดลายประเภทน้ีสบืเน่ืองต่อมา 
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   จิตรกรรมภายในคหูาปรางคป์ระจาํทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  
วดัมหาธาต ุพระนครศรีอยธุยา  
    

 
 

ภาพที ่175 จติรกรรมลายรกัรอ้ยภายในคหูาปรางคป์ระจาํทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  
   วดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  ฝา่ยอนุรกัษ์จติรกรรมฝาผนงัและประตมิากรรมตดิที,่  ลวดลายสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กอง
โบราณคด ีกรมศลิปากร,  2536),  170. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายรกัร้อย ลายรกัรอ้ยอยูบ่รเิวณขอบซุม้เรอืนแกว้ในงานจติรกรรม (ภาพ
ที ่ 175) คลา้ยกบัลายรกัรอ้ยของเครือ่งประดบัทองคาํจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่ 13) ลายดงักล่าวน่าจะ
มคีวามสมัพนัธก์บัลายรกัรอ้ยของจุลมงกุฎ เพราะวา่จติรกรรมน้ีจดัวา่อยูใ่นสมยัอยธุยาตอนตน้ 
หรอืวา่เป็นความสบืเน่ืองของลวดลายทีนิ่ยมใชก้นัในสมยัอยธุยาตอนตน้ 
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 3) ประติมากรรมประดบัสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยาตอนต้น 

  ปนูปัน้ประดบัปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ 
 

 
 

ภาพที ่176 ปนูป ัน้รปูใบไมใ้นทรงสามเหลีย่มประดบัปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  สนัต ิ เลก็สขุมุ,  วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยธุยาตอนต้น  
(กรงุเทพฯ: มลูนิธ ิเจมส ์ทอมป์สนั,  2522),  170. 
 

  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

   ลายรปูใบไม้ในทรงสามเหล่ียม (ภาพที ่ 176) ประดบัปรางคป์ระธานวดั
ราชบรูณะ ลกัษณะเป็นเสน้มว้นขดชนกนัขา้งในมใีบไมท้รงสามเหลีย่มกลบัหวั ลกัษณะลาย
คลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎแบบที ่4 (ดภูาพที ่20) คดิวา่น่าจะมคีวามสมัพนัธก์นั 
ลวดลายดงักล่าวเริม่นํามาใชป้ระดบัปรางคเ์ป็นระยะแรกบนปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ และ
ก่อนหน้านัน้ใชป้ระดบับนเครือ่งใช ้ เชน่ พบในพานทองคาํ (ดภูาพที ่ 144) ซึง่พบในกรพุระ
ปรางคอ์นัอาจมอีายกุ่อนกวา่เลก็น้อย คอืราวสมยัสมเดจ็พระนครนิทราชา พระราชบดิาของ
สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ 2 (เจา้สามพระยา) 2  ลายชนิดน้ีน่าจะคลา้ยกบักลบีบวัมไีส ้ โดย
เกีย่วขอ้งกบัตน้แบบในศลิปะจนีเรยีกชื่อลายน้ีวา่ “เปา่ - เชยีง - ฮวา่” 3  
   ลายปนูป ัน้รปูใบไมใ้นทรงสามเหลีย่มอาจไดร้บัอทิธพิลจากลายดอกไม้
ประดษิฐป์ระดบับนพานทองคาํ ซึง่พบในลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎดว้ย ทัง้ลายดอกไม้
ประดษิฐพ์านทองคาํและจุลมงกุฎน่าจะมอีายใุกลเ้คยีงกนั หรอืชา่งทองทีท่าํชุดเดยีวกนัแลว้
น่าจะมอีายทุีเ่ก่ากวา่ลายปนูป ัน้ประดบับนปรางคป์ระธานทีส่รา้งในสมยัสมเดจ็พระบรม
ราชาธริาชที ่ 2 (เจา้สามพระยา) ตามขอ้สนันิษฐาน คงเป็นพฒันาการของลายชนิดน้ีทีม่ี
ความสมัพนัธง์านเครือ่งทองกบังานปนูป ัน้ ทีอ่าจมคีวามนิยมมากในสมยัอยธุยาตอนตน้ 
_______________________  
  2 สนัต ิ เลก็สขุมุ,  วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยธุยาตอนต้น  
(กรงุเทพฯ: มลูนิธ ิเจมส ์ทอมป์สนั,  2522),  65. 
  3สนัต ิ เลก็สขุมุ,  พฒันาการของลายไทย : กระหนกกบัเอกลกัษณ์ไทย  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  2553),  251. 
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   ปนูปัน้ก้านขด ประดบัซุ้มวิมานส่วนยอดของปรางคป์ระธานด้านทิศ
ใต้วดัราชบรูณะ 
 

 
 

ภาพที ่177  ปนูป ัน้กา้นขด ประดบัซุม้วมิานสว่นยอดของปรางคป์ระธานดา้นทศิใต ้
  วดัราชบรูณะ (พ.ศ. 1967) พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  สนัต ิเลก็สขุมุ,  ลวดลายปนูปัน้แบบอยธุยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 - พ.ศ. 2310)  (กรงุเทพฯ: 
มลูนิธ ิเจมส ์ทอมป์สนั,  2532),  213. 
 

 
ลายเสน้ที ่94 ลายเสน้ปนูป ัน้กา้นขด ประดบัซุม้วมิานสว่นยอดของปรางคป์ระธานดา้นทศิใต ้
  วดัราชบรูณะ (พ.ศ. 1967) พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  สนัต ิเลก็สขุมุ,  ลวดลายปนูปัน้แบบอยธุยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 - พ.ศ. 2310)  (กรงุเทพฯ: 
มลูนิธ ิเจมส ์ทอมป์สนั,  2532),  103. 
 
  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายก้านขดออกช่อดอกไม้ ลายประเภทกา้นขดออกชอ่ดอกไมพ้บในงาน
ปนูป ัน้ประดบัปรางคป์ระธาน ตวัอยา่งลายปนูป ัน้ (ภาพที ่ 177) และลายเสน้ปนูป ัน้ (ลายเสน้ที ่
90) เปรยีบเทยีบไดก้บัลายกระหนกกา้นขดของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่ 25) จาก
ภาพตวัอยา่งลายปนูป ัน้น้ีหากเชื่อตามหลกัฐานจากเอกสารทีร่ะบุอายสุมยัในพ.ศ.1967 
วเิคราะหไ์ดว้า่น่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัลวดลายกา้นขดหรอืลายกระหนกกา้นขดจาก
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เครือ่งประดบัทองคาํ ซึง่ระเบยีบของการประดบัลายกา้นขดยงัคงเหมอืนกบัเครือ่งประดบั
ทองคาํ แสดงใหเ้หน็วา่การสบืทอดงานชา่งจะมคีวามเชื่อมโยงในยคุสมยัเดยีวกนั หรอือาจเป็น
ความนิยมการประดบัลายกา้นขดคอ่นขา้งมาก เพราะประดบับนสว่นปรางคป์ระธานเป็น
ตําแหน่งสาํคญัของวดัราชบรูณะ ลวดลายกา้นขดคงเป็นทีแ่พรห่ลายในงานชา่งทัง้เครือ่งทอง 
และงานปนูป ัน้ในสมยัอยธุยาตอนตน้ 
 
   ประติมากรรมหินทรายสลกัลายดอกไม้ประดิษฐ ์วดัมหาธาต ุ
พระนครศรีอยธุยา  
 

 
 

ภาพที ่178 ประตมิากรรมหนิทรายสลกัลายดอกไมป้ระดษิฐ ์วดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  น. ณ ปากน้ํา,  วิวฒันาการลายไทย  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  2534),  85. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

  ลายดอกกลมสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู  ลกัษณะของลายประกอบขึน้
จากดอกไม ้ 8 กลบีบรรจุในวงกลมต่อดว้ยสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู แทรกดว้ยลายกระหนก  ลาย
ประเภทน้ี คอื ลายดอกกลมสลบัสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู (ลายประจาํยามกา้มป)ู เป็นลวดลาย
เอกลกัษณ์ของกรงุศรอียธุยา อนัมตีน้แบบในศลิปะทวารวดี 4  
_______________________  
  4 ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร,  โครงการทาํนุบาํรงุ
ศิลปวฒันธรรม โครงการผลิตเอกสารวิชาการทางด้านประวติัศาสตรศิ์ลปะ ประมวลผลงานด้าน
ประวติัศาสตรศิ์ลปะของ ศาสตราจารยส์นัติ  เลก็สขุมุ  (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะ
โบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร,  2554),  108. 
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  สิง่ทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัเครือ่งประดบัทองคาํ คอื ลายดอกไม ้ 8 กลบี ใน
วงกลม  ลกัษณะของลายคลา้ยกบัลายดอกจนัของเครือ่งประดบัทองคาํหลายชิน้ไดแ้ก่ ลายดอก
จนัของกรองศอ (ดภูาพที ่43,44) ลายดอกจนัพาหรุดั (ดภูาพที ่52) ลายดอกจนัทองพระกรแบบ
ที ่ 2 (ดภูาพที ่ 70) สว่นการสลกัหนิทรายเป็นลายดอกกลมสลบัสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู มปีรากฏ
ในลายประจาํยามกา้มปขูองกาํไลทองคาํแบบที ่2 (ดภูาพที ่107) และ (ดลูายเสน้ที ่86) 
  ลายดอกไมช้นิดน้ีพจิารณาไดว้า่น่าจะเป็นงานเก่าตัง้แต่ครัง้อยธุยาตอนตน้
ตัง้แต่สรา้งวดั เครือ่งประดบัทองคาํบางชิน้ทีม่ลีายดอกจนัอาจมอีายรุว่มสมยักบัประตมิากรรม
หนิทรายสลกัชิน้น้ีดว้ย และน่าจะเป็นความนิยมของดอกไมป้ระดษิฐท์ีส่บืเน่ืองถงึงานชา่งทอง 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัลายดอกจนัของเครือ่งประดบัทองคาํกบัลายดอกไมป้ระดษิฐห์นิทราย ความ
ประณตีของผลงานตอ้งมคีวามแตกต่างกนัตามวสัดุ คอื งานชา่งทองจะมคีวามละเอยีดในเรือ่ง
ของการใชว้สัดุมาขึน้รปูทรงตามแบบ ความสมัพนัธก์นัจะเป็นรปูแบบโดยรวมมากกวา่  
 
 
   ปนูปัน้รปูพลแบกประดบัฐานไพที วดัราชบรูณะ   
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   รปูร่างและลายดอกไม้ประดิษฐ ์(ภาพที ่179) และ (ภาพที ่180) รปูแบบ
คลา้ยกบัเครือ่งประดบัทองคาํกรองศอ  
   กรองศอของพลแบกประดบัฐานไพททีัง้ 2 แบบน้ี มลีกัษณะคลา้ยกบัรปูแบบ
และลวดลายของกรองศอเครื่องประดบัทองคํา (ดูภาพที ่41) กล่าวคอื กรองศอของพลแบกมี
ความโคง้ แผ่ขยายเตม็คอ ตรงกลางแหลม ตรงกลางและดา้นขา้งทัง้ซา้ยขวาป ัน้เป็นรปูดอกไม้
ประดษิฐค์ลา้ยกบัลายดอกจนั บรเิวณขอบกรองศอใชเ้ทคนิคการกดใหเ้ป็นลาย ทาํใหนึ้กถงึการ
ประดับอัญมณีในเครื่องประดับกรองศอ สันนิษฐานว่าช่างปูนป ัน้น่าจะได้ร ับแนวคิดจาก
เครื่องประดบักรองศอของชนชัน้สูงในสมยันัน้มาปรบัใชก้บัการออกแบบกรองศอของพลแบก 
แสดงถงึความนิยมในการใชเ้ครือ่งประดบักรองศอในสมยัอยธุยาตอนตน้  
   เป็นไปได้ว่ากรองศอเครื่องประดบัทองคําน่าจะมแีนวคิดในการออกแบบ
เหมอืนกบักรองศอของพลแบก จงึมรีูปแบบทางศลิปะของงานเครื่องทองสอดคลอ้งกบังานปูน
ป ัน้  
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ภาพที ่179 ลวดลายกรองศอแบบที ่1 ของพลแบกประดบัฐานไพท ีวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
 
 

 
 

ภาพที ่180 ลวดลายกรองศอแบบที ่2 ของพลแบกประดบัฐานไพท ี วดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
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  หน้ากาลคายช่อพนัธุพ์ฤกษาลายก้านขดประดบัซุ้มปรางค ์วดัส้ม 
พระนครศรีอยธุยา 

 

 
 

ภาพที ่181 หน้ากาลคายชอ่พนัธุพ์ฤกษาลายกา้นขดประดบัซุม้ปรางค ์วดัสม้ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  ฝา่ยอนุรกัษ์จติรกรรมฝาผนงัและประตมิากรรมตดิที,่  ลวดลายสมยัอยธุยา  (กรงุเทพฯ: กอง
โบราณคด ีกรมศลิปากร,  2536),  165. 
 
  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ช่อพนัธุพ์ฤกษาลายก้านขด ปนูป ัน้พนัธุพ์ฤกษาลายกา้นขดประดบัซุม้
ปรางคว์ดัสม้ (ภาพที ่ 181) น่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัลายกา้นขด (กระหนกกา้นขด) ของพระ
สวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่25) และยงัมคีวามคลา้ยกบัปนูป ัน้ลายกา้นขดประดบัซุม้วมิาน
สว่นยอดของปรางคป์ระธานดา้นทศิใตข้องวดัราชบรูณะ  คอืเป็นลกัษณะกา้นขดออกชอ่พนัธุ์
พฤกษา ดอกไมท้ีเ่หน็คงจะเป็นดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋ แสดงใหเ้หน็วา่ลวดลายแบบน้ีมกัเป็นที่
นิยมใชก้นัในสมยัอยธุยาตอนตน้ในงานปนูป ัน้จนถงึงานชา่งทอง 
 
   ช้ินส่วนหินทรายสลกัลายดอกบวัหรือดอกโบตัน๋ วดัมหาธาต ุ
พระนครศรีอยธุยา 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกบวัหรือดอกโบตัน๋ ตําแหน่งของลาย อยูภ่ายในกรอบวงโคง้ 
ชิน้สว่นหนิทรายสลกัดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋ชิน้น้ีพบทีว่ดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา (ภาพที ่
181) กรมศลิปากรขดุคน้ไดบ้รเิวณใตฐ้านชุกชขีองวหิารหลวง เขา้ใจวา่เป็นชิน้สว่นของฐานชุกชี
เดมิ ปรกตงิานสลกัหนิเป็นลวดลายประดบันิยมเฉพาะวฒันธรรมขอมในอดตี เมือ่ถงึสมยักรงุศรี
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อยธุยารสนิยมขอมปรบัเปลีย่นมามากแลว้ จงึแทบไมเ่หน็ลายในรสนิยมขอมทีช่ดัเจน ประการ
แรก คอื การสลกันูนตํ่า ต่างจากภาพสลกันูนสงูแบบขอม ลกัษณะลวดลายแบบจนีไดร้บัการ
ดดัแปลงเขา้มาผสมผสานเดน่ชดัคอืลายดอกบวัอยูภ่ายใตก้รอบทีป่ระกอบจากวงโคง้ ดงัทีนิ่ยม
มาก่อนในงานประดบัแบบจนี 5   
 

 
 

 
ภาพที ่182  ชิน้สว่นหนิทรายสลกัลายดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋พบภายในวดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา  
  ลายรปูดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋อยูภ่ายในกรอบทีป่ระกอบจากวงโคง้ 
ทีม่า  สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ความสมัพนัธจี์น - ไทยโยงใยในลวดลายประดบั  (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ,  
2550),  58. 
 

  เมือ่พจิารณาลวดลายสลกัหนิทรายคลา้ยดอกบวัหรอืดอกโบตัน๋แลว้มคีวาม
ใกลเ้คยีงกบัลวดลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ของกรองศอ (ดภูาพที ่47) และลายดอกไมป้ระดษิฐ์
แบบที ่1 ของพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
  แสดงวา่ลายดอกไมป้ระดษิฐข์องกรองศอและพาหรุดัน่าจะสบืเน่ืองมาจาก
ลวดลายเก่าตัง้แต่ครัง้สรา้งวดัมหาธาตุ วเิคราะหจ์ากการขดุคน้ของกรมศลิปากรทีเ่ชื่อวา่เป็น
ชิน้สว่นของฐานชุกชเีดมิ เน่ืองจากเทคนิคการสลกัหนิทรายเป็นทีนิ่ยมในวฒันธรรมขอม และ
ชว่งเวลานัน้น่าจะใกลเ้คยีงกบัสมยัขอมดว้ยรวมทัง้การสบืเน่ืองของงานชา่ง แต่ชา่งคงจะ
ปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัรสนิยมของตนเอง คอื สรา้งงานออกแบบเป็นของอยธุยาเอง โดยทาํการ
สลกัหนิทรายแบบนูนตํ่าแลว้ใชล้วดลายแบบวฒันธรรมจนีเขา้มาผสมผสานจงึคลา้ยกบัดอกบวั
หรอืดอกโบตัน๋ในศลิปะจนี อาจกล่าวไดว้า่เครือ่งประดบัทองคาํอยา่งกรองศอและพาหรุดัไดร้บั
อทิธพิลของงานศลิปะจนีโดยผา่นจากงานประตมิากรรมหนิทรายสลกัสูง่านชา่งทองจากชว่ง 
_______________________ 
  5 เรือ่งเดยีวกนั,  237. 
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สมยัก่อนหน้าหรอืรว่มสมยักนักเ็ป็นได ้ ซึง่คงกลายเป็นเอกลกัษณ์ของงานชา่งอยุธยาตอนตน้ที่
ดดัแปลงผสมผสานจากดนิแดนอื่น 
 

  ช้ินส่วนหินทรายลวดลายดอกบวั วดัมหาธาต ุพระนครศรีอยธุยา 
  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกบวั ตําแหน่งของลายอยูภ่ายในกลบีวงโคง้ ชิน้สว่นน้ีพบทีว่ดั
มหาธาตุ พระนครศรอียธุยา ลกัษณะของลายภายในกลบีแต่ละกลบีออกแบบทาํนองชอ่ดอกไม ้
(ภาพที ่ 183) งานออกแบบแนวธรรมชาตเิชน่น้ีชวนใหนึ้กถงึรสนิยมอยา่งจนี แต่รสนิยมขอมกม็ี
ปะปนอยูด่ว้ย คอืลายกระหนกประกอบอยูท่างซา้ยและทางขวาของชอ่ เป็นแบบเดยีวกนั และ
ขนาดเทา่กนั เกดิจากการออกแบบประดษิฐใ์หส้มดุล 6  
   เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํพบวา่ มคีวามใกลเ้คยีง
กบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 ของกรองศอ (ดภูาพที ่ 47) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 
ของพาหรุดั (ดภูาพที ่ 56)  เป็นการดดัแปลงระหวา่งศลิปะขอมเพยีงเลก็น้อยกบัศลิปะจนีทีม่ี
อทิธพิลมากกวา่ ชา่งคงออกแบบใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะของศลิปะอยธุยา เป็นทีน่่าสงัเกตวา่
ศลิปะขอมในสมยัอยธุยาตอนตน้เหลอือยูน้่อย แต่ศลิปะจนีเริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้ ดงันัน้จงึ
สง่ผลต่องานชา่งเครือ่งทองวา่การออกแบบดอกไมป้ระดษิฐแ์บบน้ี ไดแ้นวคดิจากศลิปะขอมและ
จนีเป็นสว่นใหญ่ในสมยัอยธุยาตอนตน้ 
 

 
 

ภาพที ่183 ชิน้สว่นหนิทรายลวดลายดอกบวัสลกัหนิจากวดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ความสมัพนัธจี์น - ไทยโยงใยในลวดลายประดบั  (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ,  
2550),  59. 
_______________________ 
  6สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ประวติัศาสตรศิ์ลปะไทย (ฉบบัย่อ) : การเร่ิมต้นและการสืบเน่ืองงาน
ช่างในศาสนา  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  2552),  176. 
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  ช่องแสงวิหารหลวงวดัมหาธาต ุพระนครศรีอยธุยา 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกรอบย่อมมุสิบสอง  ลกัษณะลายเป็นซีล่กูกรงของชอ่งแสงวหิารหลวง
วดัมหาธาตุ ประดบัเป็นจงัหวะในแนวตัง้ดว้ยดอกเหลีย่ม (ภาพที ่184) งานประดบัลกูกรงเชน่น้ี
อาจมอียูใ่นยุคตน้ รชักาลสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ 1 (ขนุหลวงพะงัว่) หรอืทาํขึน้ในคราว
บรูณะยคุกลาง  งานประดบัแบบน้ีเรยีกวา่ ผนงัลกูกรงมะหวดเหลีย่ม หรอืลกูกรงประดบัดอก
เหลีย่มมมีาแลว้อยา่งชา้ในยคุกลาง 7   
  ลายแบบน้ีมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัลายกรอบยอ่มมุสบิสองของทบัทรวงทองคาํ 
(ดภูาพที ่ 33) ลายกรอบยอ่มมุสบิสองของทบัทรวงทองคาํน่าจะเกีย่วขอ้งกบัผนงัลกูกรงมะหวด
เหลีย่มชอ่งแสงวหิารหลวงวดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา เพราะมลีกัษณะเป็นเหลีย่มยอ่มมุ
เหมอืนกนั ซึง่อาจเป็นความนิยมของลายประเภทน้ีในยคุตน้อยธุยา จงึปรากฏทัง้งานประดบั
วหิารหลวงจนถงึงานเครือ่งประดบัทองคาํ แสดงใหเ้หน็วา่ลายกรอบยอ่มมุสบิสองมมีาแลว้ตัง้แต่
ตน้อยธุยา เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ผนงัลกูกรงวดัมหาธาตุ ถา้เชื่อวา่งานประดบัแบบน้ียงัคงยดึตาม
รปูแบบเดมิ ตัง้แต่คราวสรา้งวดั เน่ืองจากวา่วดัมหาธาตุมอีายกุารใชง้านทีย่าวนานตัง้แต่ตน้กรงุ
ถงึวาระสดุทา้ย ยอ่มตอ้งผา่นการบรูณปฏสิงัขรณ์มาแลว้ในยคุกลางถงึปลาย เป็นไปไดว้า่น่าจะ
มรีปูแบบเดมิ  ลายประเภทน้ีคงจะมคีวามนิยมรว่มกนัทัง้งานปนูป ัน้และงานเครือ่งประดบั
ทองคาํ  
 

 
 

ภาพที ่184 ชอ่งแสงวหิารหลวงวดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
_______________________ 
  7 สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ศิลปะอยธุยา : งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพโ์บราณ
, 2552), 117 - 119. 
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  ช้ินส่วนสิงหป์นูปัน้ วดัมหาธาต ุพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 

ภาพที ่185 ชิน้สว่นสงิหป์นูป ัน้ นํามาจากวดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
 
  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกระจงัรวน ลกัษณะของประดบับนแผงคอสงิหม์ลีกัษณะเป็นลาย
กระจงัรวน (ภาพที ่ 185) คลา้ยกบัลายกระจงัรวนหรอืลายกลบีบวัของเครือ่งประดบัทองคาํจุล
มงกุฎ (ดภูาพที ่ 16) คณุนิชรา  ทองเยน็ซึง่เคยเป็นเจา้พนกังานพพิธิภณัฑป์ฏบิตังิานไดใ้ห้
ขอ้มลูวา่มชีิน้สว่นปนูป ัน้ของสงิหป์ระดบัศาสนสถานจดัแสดงอยูภ่ายนอกหน้าอาคาร 2 
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา วา่นํามาจากวดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 8  ชิน้สว่น
ปนูป ัน้น้ีคงจะเป็นงานประดบัในสมยัตน้ จงึมรีปูแบบสอดคลอ้งกบัลายกระจงัหรอืลายกลบีบวั
ของเครือ่งประดบัทองคาํจุลมงกุฎ 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  8สมัภาษณ์ นิชรา  ทองเยน็,  เจา้พนกังานพพิธิภณัฑป์ฏบิตังิาน,  15 สงิหาคม 2554. 
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  4) ประติมากรรมประดบัสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยาตอนกลาง 
  ปนูปัน้ประดบัผนังลายมะหวดเหล่ียมวิหารวดัไลย ์ท่าวุ้ง  ลพบรีุ 
 

 
 

ภาพที ่186 ปนูป ัน้ประดบัผนงัลายมะหวดเหลีย่มวหิารวดัไลย ์ทา่วุง้  ลพบุร ี
 

   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายมะหวดเหล่ียม ลกัษณะเป็นลกูมะหวดเหลีย่มในปนูป ัน้ประดบัผนงั
วหิารวดัไลย ์(ภาพที ่186) ศลิปะอยธุยาตอนกลาง สิง่ทีบ่อกไดก้ารเจาะชอ่งแสงทีผ่นงัและมงีาน
ตกแต่งเป็นหยกัสีเ่หลีย่มทีเ่รยีกวา่ลกูมะหวดเหลีย่มหรอืลกูกรงมะหวดประดบัดว้ยดอก
สีเ่หลีย่ม 9  ต่างจากชอ่งแสงลกูกรงมะหวดเหลีย่มชอ่งแสงวหิารหลวงวดัมหาธาตุ 
พระนครศรอียธุยา (ดภูาพที ่ 184) ทีย่งัทาํแบบเรยีบงา่ยไมป่ระดบัลายปนูป ัน้ใหซ้บัซอ้นเป็นรปู
บุคคล พนัธุพ์ฤกษา และไมท่าํขอบดา้นนอกเหมอืนทีว่ดัไลย ์ลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
   9ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์  โครงการลพบรีุศึกษาเชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาการของสงัคมและ
เศรษฐกิจไทย “พฒันาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบรีุตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 12  ถึงพทุธศตวรรษท่ี 
24” โครงการย่อยท่ี 3.3  “พฒันาการศิลปกรรมสมยัก่อนอยธุยาและสมยัอยธุยา (พทุธศตวรรษท่ี 18 - 
23)”,  (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร,  2549),  136. 
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  สนันิษฐานไดว้า่ลายมะหวดเหลีย่มปนูป ัน้ประดบัผนงัวหิารวดัไลยน่์าจะ
ไดร้บัอทิธพิลจากงานประดบัจากสมยัอยธุยาตอนตน้ ต่างกนัในรายละเอยีดของลายลกูมะหวด
เหลีย่มของสมยัอยธุยาตอนตน้น่าจะยงัทาํแบบเรยีบงา่ยไมต่กแต่งลวดลายปนูป ัน้ ลายมะหวด
เหลีย่มปนูป ัน้ประดบัผนงัวหิารวดัไลยส์ว่นทีเ่พิม่การประดบัลวดลายใหว้จิติรสวยงามทัง้
ลวดลายพนัธุพ์ฤกษา รปูบุคคลในทา่ทางต่างจนเตม็พืน้ทีม่ากขึน้โดยความคดิสรา้งสรรคข์อง
ชา่ง ซึง่ลายกรอบยอ่มมุสบิสองของทบัทรวงทองคาํน่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกนัดว้ยเพราะมี
ลกัษณะการหยกัมมุเชน่เดยีวกนั (ดภูาพที ่ 33)  คงเป็นการสบืเน่ืองของลายประเภทน้ีจาก
อยธุยาตอนตน้ถงึอยธุยาตอนกลาง โดยใชห้ลกัฐานของลวดลายกรอบยอ่มมุสบิสองของ
เครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํในกรปุรางคป์ระธาน วดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา ซึง่อาจมี
อายทุีใ่กลเ้คยีงกนักบัลายกรอบยอ่มมุสบิสองของทบัทรวงทองคาํ  
  ดงันัน้ปนูป ัน้ผนงัลกูกรงมะหวดเหลีย่มของวหิารหลวง วดัมหาธาตุ 
พระนครศรอียธุยา สนันิษฐานไดว้า่น่าจะสง่อทิธพิลซึง่กนัและกนัระหวา่งงานชา่งทองกบังานปนู
ป ัน้ในสมยัอยธุยาตอนตน้ อาจเป็นตน้เคา้สูง่านปนูป ัน้ประดบัผนงัวหิารวดัไลย ์ ในสมยัอยธุยา
ตอนกลางในเวลาต่อมา 
 

ปนูปัน้ลายหกัมมุสอดสาน ประดบัผนังวิหารวดัไลย ์ท่าวุ้ง  ลพบรีุ 
 

 
ภาพที ่187 ปนูป ัน้ลายหกัมมุสอดสาน ประดบัผนงัวหิารวดัไลย ์ทา่วุง้  ลพบุร ี
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายหกัมมุสอดสาน ลกัษณะของลวดลายสอดสานของปนูป ัน้ผนงัวหิาร
วดัไลย ์    เมือ่พจิารณาจากลวดลายแลว้ไมน่่าจะใชข่องไทย ลายรปูสีเ่หลีย่มทีม่กีารหยกัมมุหกั
เสน้ใหส้อดสานกนัคลา้ยเฉลว ชวนใหนึ้กถงึลายแบบจนีหรอืมสุลมิ 10  มลีวดลายพนัธุพ์ฤกษา
ลกัษณะเป็นลายกา้นขดบรรจุภายในกรอบสีเ่หลีย่มเตม็พืน้ที ่ ลกัษณะลายประดบัแบบน้ี
เปรยีบเทยีบไดก้บัเครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํทีม่กีารหยกัมมุ และมลีายกรอบยอ่มมุ
เชน่เดยีวกนั (ดภูาพที ่29) 
  หลกัฐานของเครือ่งประดบัทีม่ลีายสอดสานหลายอยูห่ลายชิน้ ทีพ่บในกรุ
ปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะไดแ้ก่ ลายสอดสานในชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิ
แบบที ่ 1 (ดภูาพที ่ 78) ลายสอดสานในชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 2 
(ดภูาพที ่ 92) และแหวนลายสอดสานแบบมสุลมิ (ดภูาพที ่ 113)   เป็นฝีมอืชา่งและมลีวดลาย
อยา่งมสุลมิ และยงัไดพ้บหลกัฐานสาํคญัคอืจารกึบนเหรยีญทองระบุชื่อพระเจา้ไซนุลอาบดินี
แหง่แควน้กษัมรี ์(แคชเมยีร)์ ซึง่เสวยราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. 1963 - 2013 รว่มสมยักบัเจา้สามพระ
ยาแหง่กรงุศรอียธุยา แสดงใหเ้หน็วา่ในสมยัอยธุยาตอนตน้น้ีมกีารตดิต่อกบัมสุลมิแลว้ งาน
ศลิปะมสุลมิมคีวามเป็นเลศิในดา้นการออกแบบลวดลายจงึเป็นแรงบนัดาลใจทีส่าํคญัใหเ้กดิ
ลวดลายในสมยัอยธุยาในยคุน้ีไดเ้ชน่เดยีวกนั11   
   สนันิษฐานไดว้า่ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานทีพ่บในกรปุรางคป์ระธาน
วดัราชบรูณะ น่าจะเป็นของนําเขา้มาสูก่รงุศรอียธุยาโดยการตดิต่อกบัมสุลมิ อา้งจากหลกัฐาน
จารกึบนเหรยีญทองระบุชื่อพระเจา้ไซนุลอาบดินีแหง่แควน้กษัมรี ์ (แคชเมยีร)์ รว่มสมยักบัเจา้
สามพระยา ซึง่ในการสรา้งปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะแลว้บรรจุทรพัยส์มบตัภิายในกร ุ อาจมี
การสมทบเครือ่งประดบัทองคาํลายสอดสานแบบศลิปะมสุลมิจดัสง่มาในการสรา้งกรคุรัง้น้ี ทีน่่า
สงัเกตคอื เครือ่งทองประเภทอื่นๆอยา่งเครือ่งพทุธบชูา เครือ่งราชปูโภค หรอืเครือ่งประดบัชิน้ 
_______________________ 
  10สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ประวติัศาสตรศิ์ลปะไทย (ฉบบัย่อ) : การเร่ิมต้นและการสืบเน่ืองงาน
ช่างในศาสนา  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  2552),  178. 
   11ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์  โครงการลพบรีุศึกษาเชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาการของสงัคมและ
เศรษฐกิจไทย“พฒันาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบรีุตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 12  ถึงพทุธศตวรรษท่ี 
24” โครงการย่อยท่ี 3.3  “พฒันาการศิลปกรรมสมยัก่อนอยธุยาและสมยัอยธุยา (พทุธศตวรรษท่ี 18 - 
23)  (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั ศลิปากร,  2549),  160,  กลา่ว
จาก สนัต ิ เลก็สขุมุ.  ศิลปะอยธุยา…หน้า 28 อา้งการอ่านจารกึใน ฉ่ํา  ทองคาํวรรณ. “คาํอ่านจารกึ” ใน 
จติรกรรมและศลิปวตัถุในกรุพระปรางคว์ดัราชบรูณะจงัหวดัพระนครศรอียธุยา.  พระนคร: กรมศลิปากร,  
2501),  60 - 62. 
   



 
 

114 
 
อื่นๆไมพ่บลวดลายสอดสานแบบน้ี หรอืงานปนูป ัน้ของปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะกไ็มป่รากฏ
ลวดลายดงักล่าว 
  หรอือาจเป็นงานชา่งของกรุงศรอียุธยาทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากศลิปะมุสลมิ 
ชิ้นส่วนเครื่องประดบัลายสอดสานน้ีคงเป็นความนิยมสวมใส่กนัของชนชัน้สูงในสมยัอยุธยา
ตอนต้น และลายสอดสานน่าจะเป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายในช่วงอยุธยาตอนต้น จึงส่ง
อทิธพิลต่องานประดบัปนูป ัน้ผนงัวหิารวดัไลยใ์นสมยัต่อมา     
 

   พระพทุธรปูทรงเครื่องปางประทานอภยั  

 
 

ภาพที ่188 พระพทุธรปูทรงเครือ่งปางประทานอภยั ศลิปะอยุธยา 
ทีม่า  สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  วดัเบญจมบพิตรและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดั
เบญจมบพิตร พระพทุธรปูสาํคญั ณ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม  (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร,  2551), 
154. 
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  พระพทุธรปูทรงเครือ่งแสดงปางประทานอภยั สาํรดิ  ศลิปะอยธุยาราวครึง่
แรกพทุธศตวรรษที ่21 ไดจ้ากจงัหวดัเพชรบุร ี(ภาพที ่188) ทรงเครือ่งราชาภรณ์ อาท ิมงกุฎ
ยอดเป็นปลอ้งปลายแหลมไมม่กีรรเจยีก กรองศอ ทบัทรวงและทองกร12  รายละเอยีดของเครือ่ง
ทรงพระพทุธรปูสามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํไดบ้างชิน้ เชน่ ทบั
ทรวงทองคาํ สรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่  
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายประจาํยามเอก (ภาพที ่ 189)  ลกัษณะลายเป็นประจาํยามทีม่ดีอกไม ้
8 กลบี ลอ้มรอบดว้ยกลบีใหญ่สีก่ลบีทีม่กีา้นขดมว้นเขา้หากนั ตําแหน่งของลายอยูด่า้นหน้าของ
มงกุฎพทุธรปู รปูแบบลายเปรยีบเทยีบไดก้บัลายประจาํยามของสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่ (ดภูาพ
ที ่ 105) รายละเอยีดของลายประจาํยามของสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่ ทาํเป็นเสน้กา้นขดคลา้ยกบั
ลายประจาํยามเอกของมงกุฎพระพทุธรปูทรงเครือ่ง 
 

 
 

ภาพที ่189 ลายประจาํยามเอก (ดา้นหน้า) มงกุฎพระพุทธรปูทรงเครือ่งปางประทานอภยั ศลิปะอยธุยา 
ทีม่า  สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  วดัเบญจมบพิตรและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดั
เบญจมบพิตร พระพทุธรปูสาํคญั ณ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม  (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร,  2551),  
156. 
  
 
_______________________ 
  12สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  วดัเบญจมบพิตรและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ วดัเบญจมบพิตร พระพทุธรปูสาํคญั ณ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม  (กรงุเทพฯ: กรม
ศลิปากร,  2551),  154.   
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  ลายประจาํยามปัน้เหน่ง (ภาพที ่ 190) ลกัษณะลายเหมอืนกบัลายประจาํ
ยามเอกแต่มขีนาดเลก็กวา่ และเปรยีบเทยีบไดก้บัลายประจาํยามของสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่  (ดู
ภาพที ่105) 
 

 
 

ภาพที ่190 ลายประจาํยามป ัน้เหน่งพระพทุธรปูทรงเครือ่งปางประทานอภยั ศลิปะอยธุยา 
ทีม่า  สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  วดัเบญจมบพิตรและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดั
เบญจมบพิตร พระพทุธรปูสาํคญั ณ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม  (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร,  2551),  
158. 
 
  ลายกระจงั ลกัษณะลายเป็นกระจงัทีม่ว้นจากกา้นขดเรยีงต่อกนั ตําแหน่ง
ของลายอยูใ่นบรเิวณสว่นขอบดา้นบนสดุของกระบงัหน้าพระพทุธรปู (ภาพที ่ 191) รปูแบบ
เทยีบไดก้บัลายกระจงัของสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่ (ดภูาพที ่104)   

 

 
 

ภาพที ่191 ลายกระจงัของกระบงัหน้าพระพทุธรปูทรงเครือ่งปางประทานอภยั ศลิปะอยธุยา 
ทีม่า  สาํนกัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  วดัเบญจมบพิตรและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดั
เบญจมบพิตร พระพทุธรปูสาํคญั ณ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม  (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร,  2551),  
155. 

 
  ทบัทรวงพระพทุธรปู ลกัษณะเป็นกรอบสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูขอบ
หยกัปลายงอนโคง้ขึน้ทางดา้นบน ตรงกลางตกแต่งดว้ยลายดอกสีก่ลบีในกรอบสีเ่หลีย่มขนม
เปียกปนู และลายกา้นขด ขอบเป็นแนวลายไขป่ลาคลา้ยคลงึและอาจไดร้บัอทิธพิลจากการจดั
วางตวัลาย ออกลวดลายทีใ่ชต้กแต่งเครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราช
บรูณะ13  (ดภูาพที ่33) 
_______________________ 
  13 เรือ่งเดยีวกนั,  157. 
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  เป็นไปไดว้า่ลายกระจงัและลายประจาํยามของสรอ้ยขอ้มอืรปูหอยจัน่นัน้อาจ
ไดร้บัอทิธพิลจากศลิปะจนีมาก่อนในสมยัอยธุยาตอนตน้รวมทัง้ทบัทรวงทีม่รีปูแบบสอดคลอ้ง
กบัทบัทรวงทองคาํ รปูแบบเหล่าน้ีคงจะสง่อทิธพิลดา้นลวดลายประดบัของประตมิากรรม
พระพทุธรปูทรงเครือ่งน้อยทีต่่อเน่ืองมาถงึในสมยัอยธุยากลาง พระพทุธรปูทรงเครือ่งองคน้ี์
กาํหนดอายปุระมาณชว่งตน้พทุธศตวรรษที ่ 21 รปูแบบน่าจะเป็นพระพทุธรปูทรงเครือ่งน้อย 
น่าจะสรา้งในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - พ.ศ.2031)14  หรอือาจจะ
หลงัจากนัน้แต่ไมน่่าเกนิพทุธศตวรรษที ่ 22 ซึง่ถอืวา่พระพทุธรปูทรงเครือ่งน้อย เป็นรปูแบบ
ทางศลิปกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของอยธุยาตอนกลาง 
 

  เศียรพระโพธิสตัว ์550 พระชาติ ศิลปะอยธุยา 
 

 
 

ภาพที ่192 เศยีรพระโพธสิตัว ์550 พระชาต ิศลิปะอยธุยา 
ทีม่า  ลกัษณะไทย,  เศียรพระโพธิสตัว ์550 พระชาติ ศิลปะอยธุยา,  เขา้ถงึเมือ่ 22 เมษายน 2555,  
เขา้ถงึไดจ้าก http://www.laksanathai.com/book1p403.aspx. 
 
_______________________ 
  14 เรือ่งเดยีวกนั,  158. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   จลุมงกฎุ ตําแหน่งของลายอยูถ่ดัไปจากกระบงัหน้า รปูแบบเป็นเสน้ไขวก้นั
ไปมา ครอบมวยพระเกศา สว่นยอดทาํเป็นทรงกรวยแหลม เศยีรพระโพธสิตัว ์ สาํรดิ เป็นหน่ึง
ใน พระโพธสิตัว ์ 550 พระชาต ิพบในเจดยีว์ดัพระศรสีรรเพชญ พระนครศรอียธุยา ปจัจุบนัจดั
แสดงทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ พระนคร สรา้งราว พ.ศ. 2001 สมยัสมเดจ็พระบรมไตร
โลกนาถ (ภาพที ่ 192) พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยาระบุถงึการหล่อพระโพธสิตัว ์ 550 พระ
ชาตวิา่ใหบ้าํรงุพระพทุธศาสนาบรบิรูณ์และหล่อพระโพธสิตัว ์550 พระชาติ15   
  รปูแบบของเศยีรมกีารสวมกระบงัหน้า มวยผมสวมมงกุฎทาํเป็นสาแหรกสี่
เสน้คลา้ยกบัเครือ่งประดบัจุลมงกุฎทีพ่บในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา 
(ดภูาพที ่ 11) คาดวา่น่าจะไดร้บัอทิธพิลของการสวมใสเ่ครือ่งประดบัจุลมงกุฎมาดว้ย ขอ้สงัเกต 
คอื ถา้สรา้งสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถตน้พทุธศตวรรษที ่ 21 การสง่อทิธพิลจากสมยัก่อน
หน้าซึง่เป็นรชักาลของสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ 2 (เจา้สามพระยา) คงจะเป็นไปไดถ้งึความ
ต่อเน่ืองของการถ่ายทอดงานศลิปกรรม 
  กล่าวไดว้า่ รปูแบบลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํในกรปุรางคป์ระธานวดัราช
บรูณะ พระนครศรอียธุยามคีวามสมัพนัธก์บังานศลิปกรรมสมยัอยธุยาตอนตน้และสมยัต่อมา 
ทัง้งานเครีอ่งทองประเภทอื่นๆ จติรกรรม ประตมิากรรมปนูป ัน้ สว่นประดบัสถาปตัยกรรมต่างๆ 
พระพทุธรปูทรงเครือ่งน้อย แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งงานชา่งทองกบังานศลิปกรรม
ในอยธุยาตอนตน้ เกีย่วกบัการถ่ายทอดรปูแบบงานชา่งเรือ่งของลวดลายตามขอ้สนันิษฐาน 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  15กรมศลิปากร,  พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัหมอบรดัเล  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์ฆษติ,  2549),  22. 



 
 

119 
 
 4.2 ความสมัพนัธข์องลวดลายเครื่องประดบัทองคาํกบัศิลปะสโุขทยั 
  ศลิปะสโุขทยัมอีายทุีค่าบเกีย่วกบัศลิปะอยธุยาตอนตน้อยา่งเครือ่งประดบัทองคาํ
กาํหนดอายไุวป้ระมาณพทุธศตวรรษที ่ 20  จงึมอีายรุว่มสมยักบัสโุขทยั สนันิษฐานวา่ศลิปะ
อยธุยาตอนตน้น่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัสโุขทยัในแงข่องรสนิยมทางศลิปะแขนงต่างๆ 
โดยเฉพาะลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ จงึนําตวัอยา่งลวดลาย
ในงานศลิปกรรมสโุขทยั เชน่ จติรกรรม เครือ่งถว้ยสงัคโลก ประตมิากรรมประดบั
สถาปตัยกรรม และเทวรปู มาเปรยีบเทยีบกบัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ ดงัน้ี 
 
  1 จิตรกรรม สว่นใหญ่ลบเลอืนเกอืบหมดสิน้แลว้ โดยเฉพาะจติรกรรมฝาผนงั 
เน่ืองจากระยะเวลาผา่นมายาวนานและทีส่เีขยีนไมค่งทน แต่ยงัเหลอืงานจติรกรรมจารบนแผน่
หนิ มรีปูแบบลวดลายใหเ้หน็คอ่นขา้งชดัเจนอยา่งภาพลายเสน้เรือ่งชาดกชุด 550 ชาต ิ ของ
มณฑปวดัศรชีุม สโุขทยั การกาํหนดอาย ุพจิารณาจากพระพกัตรร์ปูไขข่องพระพทุธรปูสโุขทยั
หมวดใหญ่ซึง่เชื่อวา่เริม่ขึน้ในปลายพทุธศตวรรษที ่ 19 เพราะลกัษณะของตวัอกัษรบางตวัที่
จารกึเรือ่งเล่าประกอบภาพ กลบัต่างออกไปวา่ควรจะเป็นตวัอกัษรของตน้พทุธศตวรรษที ่ 20 
คอืราว พ.ศ. 1935 16  
   การเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งประดบัทองคาํจงึมแีนวโน้มทีน่่าจะเกีย่วขอ้งกนัใน
ดา้นลวดลายกบัจติรกรรมสโุขทยั เพราะอายทุีใ่กลเ้คยีง คอืปลายพทุธศตวรรษที ่19 ถงึตน้พทุธ
ศตวรรษที ่ 20 รปูแบบทางศลิปกรรมจงึควรจะสอดคลอ้งกนักบัเครือ่งประดบัทองคาํของศลิปะ
อยธุยาตอนตน้ทีก่าํหนดอายไุวท้ีป่ลายพทุธศตวรรษที ่20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  16 สนัต ิ เลก็สขุมุ,  พฒันาการของลายไทย : กระหนกกบัเอกลกัษณ์ไทย  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  2553),  117. 
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   ลายจารรปูกรอบวงโค้งหยกัมมุบนเพดานวดัศรีชมุ สโุขทยั อายรุาว
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 - 20  
 

 
 

ลายเสน้ที ่95  ลายจารรปูกรอบสีเ่หลีย่มหยกัมมุบนเพดานวดัศรชีุม สโุขทยั  
  อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  บรรลอื  ขอรวมเดช,  รปูแบบศิลปะบนแผน่ภาพจารึกลายเส้นเร่ืองชาดกของวดัศรีชมุ จ. สโุขทยั  
(วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  
2533),  434. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลวดลายวงโค้งกรอบหยกัมมุ ภายในบรรจุชอ่พนัธุพ์ฤกษา รปูแบบลาย
คลา้ยกบัรปูรา่งของทบัทรวงทองคาํ (ลายเสน้ที ่ 95) เป็นไปไดว้า่เมือ่กาํหนดอาย ุ คอื ตน้พทุธ
ศตวรรษที ่ 19 - ตน้พทุธศตวรรษที ่ 20 เทยีบเคยีงกบัลายเสน้รปูรา่งทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่
19) แลว้รปูแบบจงึมคีวามสอดคลอ้งกนั ลวดลายชิน้น้ีเป็นสว่นของการประดบัฉาก เรือ่งปญั
จาวุธชาดก บ่งชีค้วามสาํคญัดา้นอทิธพิลจากรสนิยมจนีทีเ่ดน่ชดัดว้ยลายวงโคง้ประกอบกนัเป็น
กรอบ ภายในมลีายรปูดอกบวั 17   
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
  17 เรือ่งเดยีวกนัหน้า,  117. 
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  2 ลายเส้นจารรปูมาลตุชาดกบนเพดาน แผน่ท่ี 27 วดัศรีชมุ จงัหวดั
สโุขทยั อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19 - 20 
 

 
 

ลายเสน้ที ่96 ลายเสน้จารรปูมาลุตชาดกบนเพดาน แผน่ที ่27 วดัศรชีุม สโุขทยั  
  อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  บรรลอื  ขอรวมเดช,  รปูแบบศิลปะบนแผน่ภาพจารึกลายเส้นเร่ืองชาดกของวดัศรีชมุ จ. สโุขทยั,  
(วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  
2533),  393. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 

   ลายราชสีห ์ ลกัษณะของลายเป็นสงิหอ์ยูใ่นทา่นัง่แหงนหน้าขึน้ 
รายละเอยีดทัง้ปาก ตา ใบห ูแผงคอ หรอืหางคลา้ยแหวนตราราชสหีท์องคาํ (ดภูาพที ่108) 
วเิคราะหไ์ดว้า่ลายจารรปูราชสหีม์อีายใุกลเ้คยีงกนักบัแหวนตราราชสหีท์องคาํ จงึอาจมรีปูแบบ
ทีใ่กลเ้คยีงกบัศลิปะสโุขทยั 
 

 
ลายเสน้ที ่97  ลายเสน้จารรปูสงิหใ์นมาลุตชาดกบนเพดาน แผน่ที ่27 วดัศรชีุม สโุขทยั  
  อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  บนัลอื  ขอรวมเดช,  รปูแบบศิลปะบนแผน่ภาพจารึกลายเส้นเร่ืองชาดกของวดัศรีชมุ จ. สโุขทยั,  
(วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  
2533),  393. 
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   เพดานหินสลกัรปูกลีบบวับนเพดานวดัศรีชมุ สโุขทยั อายรุาวปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 19 - 20  
 

 
 

ภาพที ่193 เพดานหนิสลกัรปูกลบีบวับนเพดานวดัศรชีุม สโุขทยั อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 

 
 

ภาพที ่194 รปูเกสรดอกบวับนเพดานหนิสลกัวดัศรชีุม สโุขทยั อายรุาวปลายพทุธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายเกสรดอกบวั ลกัษณะของลายเป็นกลบีบวัปลายแหลม บรรจุภายใน
กรอบวงกลมตรงกลาง (ภาพที ่ 194) พจิารณาแลว้ลายเกสรดอกบวัมลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกบั
ลายดอกจนัของพระสวุรรณมาลาทองคาํ ทีป่ระดษิฐเ์ป็นลกัษณะกลบีปลายแหลมเชน่เดยีวกนั 
(ดภูาพที ่ 27) ลกัษณะรปูแบบดงักลา่วน่าจะแสดงถงึความสมัพนัธท์างดา้นงานชา่งระหวา่ง
ศลิปะสโุขทยักบัศลิปะอยธุยา หรอืเป็นรสนิยมทางศลิปะทีม่กัใชร้ปูแบบดอกไมป้ระดบัเป็นลาย
กลบีบวัอยูท่ ัว่ไป 
 
  2 เครื่องถ้วยสงัคโลก เครือ่งถว้ยประเภทน้ีมลีกัษณะลวดลายสว่นใหญ่เป็น
ลายกา้นขด ลายดอกไม ้ลายใบไมพ้นัธุพ์ฤกษา เป็นตน้  
   จานสงัคโลก ศิลปะสโุขทยั พทุธศตวรรษท่ี 19 - 20 
  ลกัษณะเป็นจานพืน้สน้ํีาตาลออ่น เขยีนลายดอกไมพ้นัธุพ์ฤกษาดว้ยสี
น้ําตาลเขม้  และสว่นขอบจานเขยีนเสน้เป็นลายกา้นขด (ภาพที ่195) 
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ภาพที ่195 จานสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พุทธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า ภุชชงค ์ จนัทวชิ,  เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย “เคร่ืองถ้วยสงัคโลก  (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  
2551),  24. 
 

   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ลกัษณะของลายเป็นดอกไมป้ลายกลบีแหลมคลา้ย
ดอกบวัภายในมลีายกา้นขด ตําแหน่งของลายอยูต่รงกลางจาน (ดภูาพที ่ 196) ลายน้ี
เปรยีบเทยีบไดก้บัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของเครือ่งประดบัจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่17) เพราะ
ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 ของจุลมงกุฎมกีารวางลายทีค่ลา้ยกนักบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์อง
จานสงัคโลก คอื มกีลบีคลา้ยดอกบวั และมลีายกา้นขดอยูภ่ายในเหมอืนกนั  

 

 
 

ภาพที ่196 ลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจานสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  ภุชชงค ์ จนัทวชิ,  เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย “เคร่ืองถ้วยสงัคโลก”  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืง
โบราณ,  2551),  24. 
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  จานสงัคโลกศิลปะสโุขทยั อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20 - 21  
   ลกัษณะเป็นจานเคลอืบดว้ยสเีขยีวออ่น ภายในประกอบดว้ยดอกไมล้าย
พนัธุพ์ฤกษา และสว่นขอบจานมกีารหยกัมมุ (ภาพที ่197) 
 

 
 

ภาพที ่197 จานสงัคโลกอายรุาวพทุธศตวรรษที ่20 - 21  
ทีม่า  กองพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร,  นําชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร,  2535),  11.  
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ลกัษณะของลายเป็นดอกไมป้ลายกลบีแหลมคลา้ย
ดอกบวัภายในมลีายกา้นขด ตําแหน่งของลายอยูต่รงกลางจาน (ภาพที ่198) ลายน้ีเปรยีบเทยีบ
ไดก้บัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของเครือ่งประดบัจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่17) เพราะลายดอกไม้
ประดษิฐแ์บบที ่1 ของจุลมงกุฎมกีารวางลายทีค่ลา้ยกนักบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจานสงัคโลก 
คอื มกีลบีคลา้ยดอกบวั และมลีายกา้นขดอยูภ่ายในเหมอืนกนั แต่วา่เป็นลกัษณะของดอกไม้
ประดษิฐม์ากขึน้ น่าสงัเกตวา่ลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจานสงัคโลกใบน้ี มลีวดลายใกลเ้คยีงกบั
ลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 ของจุลมงกุฎมากกวา่ ลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจานสงัคโลกจาก 
(ภาพที ่ 196) เป็นไปไดว้า่อายขุองจานสงัคโลกอาจรว่มสมยักบัศลิปะอยธุยาอยา่งจุลมงกุฎ
มากกวา่ 
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ภาพที ่198 ลายดอกไมป้ระดษิฐใ์นจานสงัคโลก อายรุาวพุทธศตวรรษที ่20 - 21  
ทีม่า  กองพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ กรมศลิปากร,  นําชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก  
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร,  2535),  11.   
 

  จานสงัคโลกศิลปะสโุขทยั อายรุาว พทุธศตวรรษท่ี 20 - 21 
   ลกัษณะเป็นจานเคลอืบสเีขยีวแกมฟ้า ภายในทาํเป็นลายดอกไมค้ลา้ยดอก
โบตัน๋ บรเิวณไหล่ของจานเป็นลายดอกไมพ้นัธุพ์ฤกษา และสว่นขอบจานมกีารหยกัมมุ (ภาพที ่
199) 
 

 
 

ภาพที ่199 จานสงัคโลกศลิปะสโุขทยั อายรุาว พทุธศตวรรษที ่20 - 21 
ทีม่า ภุชชงค ์ จนัทวชิ, พิพิธภณัฑก์รงุเทพประกนัภยั  (กรงุเทพฯ: บรษิทักรงุเทพประกนัภยั,  2549),  72. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ตาํแหน่งของลายอยูบ่รเิวณกลางจาน ลกัษณะลาย
เป็นดอกไมค้ลา้ยกบัดอกโบตัน๋ (ภาพที ่ 200) ซึง่รปูแบบมคีวามสอดคลอ้งกบัลายดอกไม้
ประดษิฐแ์บบที ่ 1 ของเครือ่งประดบักรองศอ (ดภูาพที ่ 47) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 
ของพาหรุดั (ดภูาพที ่ 56) ลายดอกไมป้ระดษิฐข์องเครือ่งประดบัทองคาํทัง้ 2 ชิน้น้ีมลีกัษณะ
เป็นดอกโบตัน๋เชน่เดยีวลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจานสงัคโลกดงักลา่ว 
 

 
 

ภาพที ่200 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์านสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั อายรุาว พทุธศตวรรษที ่20 - 21 
 
  จานสงัคโลก ศิลปะสโุขทยั พทุธศตวรรษท่ี 19 - 20 
   ลกัษณะเป็นจานสน้ํีาตาลออ่นเขยีนเสน้เป็นลายดอกไมค้ลา้ยดอกโบตัน๋
บรเิวณกลางจาน ลอ้มรอบดว้ยลายใบไม ้ ลายกระหนกกา้นขด และมกีารถมพืน้สน้ํีาตาลใหเ้ขม้
เพือ่ดงึลายใหเ้ดน่ชดั (ภาพที ่201) 
 

 
 

ภาพที ่201 จานสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พุทธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  ภุชชงค ์ จนัทวชิ,  เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย “เคร่ืองถ้วยสงัคโลก”,  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืง
โบราณ,  2551),  24. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายก้านขด ตําแหน่งทีพ่บอยูต่รงดา้นในของจาน ลกัษณะลายเป็นกา้นขด
มว้นเขา้หากนั (ภาพที ่ 202) เปรยีบเทยีบไดก้บัลายกา้นขดเครือ่งประดบัทองคาํหลายชิน้ 
ตวัอยา่งเชน่ลายกา้นขดชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพที ่ 77) 
ลายกา้นขดชิน้สว่นเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผา้ (ดภูาพที ่99) 
 

                                            
 

    ภาพที ่202 ลายกา้นขดจานสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษที ่19 - 20 
 
   ลายกระหนกก้านขด ตาํแหน่งของลายอยูบ่รเิวณขอบจาน ลกัษณะลาย
เป็นกระหนกกา้นขดมว้นต่อกนั (ภาพที ่ 203) รปูแบบสอดคลอ้งกบัลายกระหนกกา้นขดของ
เครือ่งประดบัพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่25) 
 

 
 

ภาพที ่203 ลายกระหนกกา้นขดจานสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษที ่19 - 20 
 

  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณกลางจาน (ภาพที ่ 204) 
ลกัษณะเป็นลายดอกไมค้ลา้ยดอกโบตัน๋ คลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 ของ
เครือ่งประดบัพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
 

 
 

ภาพที ่204 ลายดอกไมป้ระดษิฐจ์านสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษที ่19 - 20 
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  ชามเคลือบสงัคโลก ศิลปะสโุขทยั พทุธศตวรรษท่ี 19 - 21 
  ลกัษณะเป็นชามกน้ลกึสน้ํีาตาลออ่น เขยีนลายสน้ํีาตาลเขม้ ภายนอกเขยีน
ลายกา้นขดกบัลายกลบีบวัมไีส ้และภายในเขยีนลายกา้นขดกบัลายพนัธุพ์ฤกษา (ภาพที ่205) 
 

 
 

ภาพที ่205 ชามเคลอืบสงัคโลก ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษที ่19 - 21 
ทีม่า  ภุชชงค ์ จนัทวชิ,  เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย “เคร่ืองถ้วยสงัคโลก”  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืง
โบราณ,  2551),  33. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายก้านขด ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณขอบชามดา้นบนทัง้ดา้นนอกและ
ดา้นใน ลกัษณะเป็นกา้นขดมว้นเขา้เป็นรปูคลา้ยเลขหน่ึงไทยเรยีงต่อกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
รปูแบบลายกา้นขดของชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่37) 
 
  ลายกลีบบวัมีไส้ ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณนอกชามดา้นล่าง ลกัษณะลาย
เป็นกลบีบวัปลายแหลมมไีสเ้ป็นกา้นขดมว้นเขา้หากนัต่อดว้ยใบไมส้ามเหลีย่มกลบัหวั ลายชนิด
น้ีคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎแบบที ่4 (ดภูาพที ่20) 
 
 
 
 
 
 



 
 

129 
 
  3) ประติมากรรมปนูปัน้ประดบัสถาปัตยกรรม 
  กลีบขนุนปรางคว์ดัศรีสวาย สโุขทยั  
  ลกัษณะเป็นกลบีขนุนปนูป ัน้ประดบัชัน้ปรางค ์ ประกอบดว้ยลายชอ่พนัธุ์
พฤกษาบรรจุภายในกรอบสามเหลีย่ม คัน่ดว้ยลายไขป่ลา สว่นขอบลอ้มดว้ยลายกระหนกต่อกนั
เป็นแนว (ภาพที ่206) 
 

 
 

ภาพที ่206 กลบีขนุนปรางคว์ดัศรสีวาย สโุขทยั 
ทีม่า  วรพทัธ ์ ภควงศ ์

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายช่อพนัธุพ์ฤกษา ตําแหน่งของลายอยูภ่ายในกรอบสามเหลีย่มคัน่ดว้ย
ลายไขป่ลา ลกัษณะลายเป็นกา้นขดเกีย่วกระหวดักบัใบไมต้ามแบบธรรมชาต ิ รปูแบบน้ี
สอดคลอ้งกบัลายกระหนกกา้นขดของทบัทรวงทองคาํทีอ่อกลายเป็นชอ่พนัธุพ์ฤกษา
เชน่เดยีวกนั (ดภูาพที ่34) 
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  กลีบขนุนประดบัลายดอกโบตัน๋ ปรางคว์ดัศรีสวาย สโุขทยั  
  ลกัษณะเป็นกลบีขนุนปนูป ัน้ประดบัชัน้ปรางค ์ ประกอบดว้ยลายดอกโบตัน๋
ออกชอ่บรรจุภายในกรอบสามเหลีย่ม คัน่ดว้ยลายไขป่ลา สว่นขอบลอ้มดว้ยลายกระหนกต่อกนั
เป็นแนว (ภาพที ่207) 
 

  
 

ภาพที ่207 กลบีขนุนประดบัลายดอกโบตัน๋ ปรางคว์ดัศรสีวาย สโุขทยั 
ทีม่า  วรพทัธ ์ ภควงศ ์

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายดอกโบตัน๋ ตําแหน่งของลายอยูภ่ายในกรอบสามเหลีย่มคัน่ดว้ยลายไข่
ปลา ลกัษณะลายเป็นดอกโบตัน๋แตกชอ่เป็นลายกา้นขด (ภาพที ่ 208) ลายปนูป ัน้ดอกโบตัน๋น้ี
รปูแบบสอดคลอ้งกบัลาย กบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 ของเครือ่งประดบักรองศอ (ดภูาพที ่
47) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
 

 
 

                                                      ภาพที ่208 ลายดอกโบตัน๋ ปรางคว์ดัศรสีวาย สโุขทยั 
                                                      ทีม่า  วรพทัธ ์ ภควงศ ์
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   ซุ้มกรอบหน้านาง วดัมหาธาต ุสโุขทยั 
   ลกัษณะเป็นซุม้ประดบัปรางค ์ ภายในทาํรปูปนูป ัน้เล่าเรือ่งพทุธประวตั ิ
ปลายกรอบซุม้เป็นหางกนิร ี(ภาพที ่209) 
 

 
 

ภาพที ่209 ซุม้กรอบหน้านาง วดัมหาธาตุ สโุขทยั 
ทีม่า  วรพทัธ ์ ภควงศ ์

 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายกระหนกก้านขด ตําแหน่งของลายอยูใ่ตซุ้ม้ภายในกรอบ
สีเ่หลีย่มผนืผา้(ภาพที ่210) ลกัษณะลายเป็นกระหนกกา้นขดมว้นต่อกนัเป็นชอ่คลา้ยกบัลาย
กระหนกกา้นขดของพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่25) 
 

 
 

ภาพที ่209 ลายกระหนกกา้นขด ซุม้กรอบหน้านาง วดัมหาธาตุ สโุขทยั 
ทีม่า  วรพทัธ ์ ภควงศ ์
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   สิงหป์นูปัน้ประดบัฐานเจดียห์มายเลข 16 วดัมหาธาต ุสโุขทยั 
   ลกัษณะเป็นสงิหป์นูป ัน้แบบนูนสงุอยูใ่นทา่นัง่ประดบัฐานเจดยี ์ บรรจุภายใน
กรอบสีเ่หลีย่ม (ภาพที ่211) 
 

 
 

ภาพที ่211 สงิหป์นูป ัน้ประดบัฐานเจดยีห์มายเลข 16 วดัมหาธาตุ สโุขทยั 
ทีม่า  วรพทัธ ์ ภควงศ ์

 
    ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   สงิหป์นูป ัน้น้ี ลกัษณะรปูแบบโดยรวมสอดคลอ้งกบัเครือ่งประดบัแหวนตรา
รปูราชสหี ์(ดภูาพที ่109) ตัง้แต่สว่นหวัทาํเป็นลายกระหนกกา้นขด ตาโพลง ปากแสยะ แผงคอ
ทาํเป็นเสน้แร ลาํตวัแทรกดว้ยลายกา้นจด และสว่นหางมรีปูแบบทีค่ลา้ยกนั  
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ลายเสน้ที ่97 ลายเสน้สงิหป์นูป ัน้ประดบัฐานเจดยีห์มายเลข 16 วดัมหาธาตุ สโุขทยั 
ทีม่า  ส.พลายน้อย (นามแฝง),  สตัวหิ์มพานต ์ (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพต์น้ออ้,  2532),  133. 

 
  4) ประติมากรรมเทวรปูสาํริด 
   กรองศอพระพรหม ศิลปะสโุขทยั  
  ลกัษณะเป็นกรองศอปลายแหลม สว่นหน้าประดบัลายประจาํยาม (ภาพที ่
212) 
 

 
 

ภาพที ่212 กรองศอพระพรหม ศลิปะสโุขทยั 
ทีม่า  หมอ่มเจา้สภุทัรดศิ  ดศิกุล,  เทวรปูสมัฤทธ์ิสมยัสโุขทยั  (กรงุเทพฯ: สมาคมนกัศกึษาเก่าคณะ
โบราณคดแีละสมาคมโบราณคดแีหง่ประเทศไทย,  2547),  40. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   รปูแบบโดยรวมของกรองศอพระพรหม มคีวามสอดคลอ้งกบั เครือ่งประดบั
กรองศอ (ดภูาพที ่ 41) รายละเอยีดโดยรวมทีค่ลา้ยกนั คอื รปูรา่งของกรองศอปลายแหลม
เหมอืนกนั  
 
 
 4.3 ความสมัพนัธข์องลวดลายเครื่องประดบัทองคาํกบัศิลปะจีน 
  ศลิปะจนีทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบจะเป็นเครือ่งถว้ยลายครามประเภทต่างๆในสมยั
ราชวงศห์ยวนและสมยัราชวงศห์มงิ   ทัง้ทีค่น้พบในสโุขทยั อยธุยา หรอือยูใ่นประเทศจนี   
เครือ่งถว้ยลายครามเหล่าน้ีมคีวามชดัเจนในเรือ่งของลวดลาย และน่าจะมคีวามสมัพนัธก์บั
ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธาน วดัราชบรูณะ  
 
  1) เครื่องถ้วยลายคราม 
  โถลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวน พบในกรวุดัพระพายหลวง สโุขทยั 
   

 
 

ภาพที ่213 โถลายครามจนีสมยัราชวงศห์ยวน พบในกรวุดัพระพายหลวง สโุขทยั 
ทีม่า  กรมศลิปากร,  สงัคโลกศรีสชันาลยั  (กรงุเทพฯ: เครอืซเิมนตไ์ทย,  2530), 82. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายดอกโบตัน๋ ตําแหน่งของลายอยูใ่นบรเิวณตรงกลางของโถลายคราม 
(ภาพที ่214) ลกัษณะของลายมรีปูแบบคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของเครือ่งประดบั
กรองศอ (ดภูาพที ่47) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
 

 
 

ภาพที ่214 ลายดอกโบตัน๋โถลายครามจนีสมยัราชวงศห์ยวน พบในกรวุดัพระพายหลวง สโุขทยั 
 

   ลายดอกส่ีกลีบ ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณดา้นล่างของโถลายคราม (ภาพ
ที ่ 215) ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นดอกสีก่ลบีคลา้ยกบัลายดอกสีก่ลบีของทองพระกรแบบที ่ 1 
(ดภูาพที ่ 67) ลายดอกสีก่ลบีของชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพ
ที ่79) 
 

 
 

ภาพที ่215 ลายดอกสีก่ลบีโถลายครามจนีสมยัราชวงศห์ยวน พบในกรวุดัพระพายหลวง สโุขทยั 
 

   ลายกลีบบวัมีไส้ ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณดา้นล่างสดุของโถลาย
คราม (ภาพที ่216) ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นกลบีบวัภายในเป็นใบไมส้ามเหลีย่มกลบัหวั 
รปูแบบของลายคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎแบบที ่4 (ดภูาพที ่20) 
 

 
 

ภาพที ่216 ลายกลบีบวัมไีสโ้ถลายครามจนีสมยัราชวงศห์ยวน พบในกรวุดัพระพายหลวง สโุขทยั 
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   ชามกระเบือ้งเคลือบลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวน 
 

 
 

ภาพที ่217 ชามกระเบือ้งเคลอืบลายครามจนีสมยัราชวงศห์ยวน อายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 
ทีม่า  ภุชชงค ์ จนัทวชิ,  เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย “เคร่ืองลายคราม”  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืงโบราณ,  
2551),  32. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายกลีบบวัมีไส้ ตําแหน่งของลายอยูด่า้นล่างสดุของชาม ลายกลบีบวัชนิด
น้ีมรีปูแบบเหมอืนกบัโถลายคราม (ดภูาพที ่ 216) คอืเขยีนเสน้เป็นกลบีบวัภายในเป็นใบไม้
สามเหลีย่มกลบัหวั รปูแบบของลายคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎแบบที ่ 4 (ดภูาพ
ที ่20) 
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  โถลายครามทรงแปดเหล่ียมพร้อมฝา สมยัราชวงศห์ยวน 
 

 
 

ภาพที ่218 โถลายครามทรงแปดเหลีย่มพรอ้มฝา สมยัราชวงศห์ยวน พบในกรวุดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  สเุนตร  ชุตนิธรานนทแ์ละคณะ,  เคร่ืองทองกรงุศรีอยธุยา…อมตะศิลป์แผน่ดินสยาม  (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพโ์มทฟิ,  2543),  20. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายดอกส่ีกลีบ ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณขอบฝาดา้นบนของโถลาย
คราม (ภาพที ่ 219) ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นดอกสีก่ลบีคลา้ยกบัลายดอกสีก่ลบีของทองพระ
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กรแบบที ่1 (ดภูาพที ่67) ลายดอกสีก่ลบีของชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบ
ที ่1 (ดภูาพที ่75) 
 

 
 

ภาพที ่219 ลายดอกสีก่ลบีโถลายครามทรงแปดเหลีย่มพรอ้มฝาสมยัราชวงศห์ยวน  
                               พบในกรวุดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
 
   ลายกระหนกก้านขด ตําแหน่งของลายอยูใ่นบรเิวณขอบฝาดา้นบนของโถ
ลายคราม (ภาพที ่ 220) ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นกระหนกกา้นขดสอดคลอ้งกบัลายกระหนก
กา้นขดของเครือ่งประดบัพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่25) 
 

 
 

ภาพที ่220 ลายกระหนกกา้นขดโถลายครามทรงแปดเหลีย่มพรอ้มฝาสมยัราชวงศห์ยวน  
  พบในกรวุดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
ทีม่า  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิจนัทรเกษม พระนครศรอียธุยา 
 
  ลายกลีบบวัมีไส้ ตําแหน่งของลายอยูด่า้นล่างสดุของโถลายคราม (ภาพที ่
221)  ลายกลบีบวัชนิดน้ีมรีปูแบบเหมอืนกบัโถลายคราม (ดภูาพที ่216) และชามกระเบือ้งลาย
คราม (ดภูาพที ่ 217) คอืเขยีนเสน้เป็นกลบีบวัภายในเป็นใบไมส้ามเหลีย่มกลบัหวั รปูแบบของ
ลายคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐข์องจุลมงกุฎแบบที ่4 (ดภูาพที ่20)  
 

 
 

ภาพที ่221 ลายกลบีบวัมไีสโ้ถลายครามทรงแปดเหลีย่มพรอ้มฝา สมยัราชวงศห์ยวน 
  พบในกรวุดัมหาธาตุ พระนครศรอียธุยา 
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    แจกนัทรงเหม่ยผิงลายคราม 

 
 
ภาพที ่222 แจกนัทรงเหมย่ผงิลายคราม อายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 เตาจิง่เต๋อเจิน้ สมยัราชวงศห์ยวน 
ทีม่า  ปรวิรรต  ธรรมาปรชีากร,  การใช้เคร่ืองถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกาํหนดอายุ
หลกัฐานทางโบราณคดี และรปูแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปนูปัน้ประดบัโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 19 - 24  (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาโบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2547),  95.  อา้งองิจาก The Complete Collections 
of Treasures of the Palace Museum,  Blue and White Porcelain with Underglaze Red (1) (Hong 
Kong: The Commercial Press,  2000),  3. 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายแถบคอเมฆ (Cloud Collar) เป็นลายทีใ่ชต้กแต่งบรเิวณไหล่ของ
ภาชนะ รายละเอยีด (ดภูาพที ่ 223) สนันิษฐานวา่ พฒันามาจากหวัอยอูีห้รอืเหนียงของสตัว ์
หรอือาจววิฒันาการมาจากลายเหด็หลงิจอื ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของความมอีายยุนืและความเป็น
อมตะ มกัตกแต่งบนเครือ่งถว้ยลายครามจนีสมยัราชวงศห์ยวน  และสมยัราชวงศห์มงิ 18  ลาย
แถบคอเมฆน่าจะมคีวามความสมัพนัธก์บัรปูแบบของชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่ 35 , 
36) เพราะมลีกัษณะรปูรา่งจากสว่นฐานคอดเวา้ ผายออกมา และภายในประดษิฐล์ายดอกไม้
ออกชอ่กา้นขดคลา้ยพนัธุพ์ฤกษาเชน่เดยีวกนักบัลายแถบคอเมฆในเครือ่งลายครามจนี 
วเิคราะหไ์ดว้า่น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจจากศลิปะจนีทีส่มัพนัธก์บัการออกแบบลวดลายชิน้สว่น
เครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํ 
_______________________ 
  18 ปรวิรรต ธรรมาปรชีากร,  การใช้เคร่ืองถ้วยจีนและเคร่ืองถ้วยเวียดนามในการกาํหนด
อายหุลกัฐานทางโบราณคดี และรปูแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปนูปัน้ประดบัโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 19 - 24  (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาโบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2547),  95. อา้งองิจาก The Complete Collections 
of Treasures of the Palace Museum,  Blue and White Porcelain with Underglaze Red (1) (Hong 
Kong: The Commercial Press,  2000),  3. 
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ภาพที ่223  ลายแถบคอเมฆในแจกนัทรงเหมย่ผงิลายคราม อายรุาวปลายพทุธศตวรรษที ่19  
  เตาจิง่เต๋อเจิน้ มณฑลเจยีงซ ีสมยัราชวงศห์ยวน 
ทีม่า  ปรวิรรต  ธรรมาปรชีากร,  การใช้เคร่ืองถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกาํหนดอายุ
หลกัฐานทางโบราณคดี และรปูแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปนูปัน้ประดบัโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 19 - 24  (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาโบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร ์: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2547),  281. อา้งองิจาก The Complete 
Collections of Treasures of the Palace Museum,  Blue and White Porcelain with Underglaze Red 
(1) (Hong Kong: The Commercial Press,  2000),  3. 

    
   จานลายคราม 
 

 
 

ภาพที ่224 จานลายครามอายุราวปลายพุทธศตวรรษที ่19 เตาจิง่เต๋อเจิน้ มณฑลเจยีงซ ีสมยัราชวงศห์ยวน 
ทีม่า  ปรวิรรต  ธรรมาปรชีากร,  การใช้เคร่ืองถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกาํหนดอายุ
หลกัฐานทางโบราณคดี และรปูแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปนูปัน้ประดบัโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 19 - 24  (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาโบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร:์ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  2547),  99.  อา้งองิจาก Idemitsu Museum of Arts,  
Selected Masterpieces from the Idemitsu Collection,  vol.1 (Tokyo: n.p.,n.d.), n. pag., fig. 128. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายกรอบหยกัมมุ ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นสีเ่หลีย่มหยกัมมุคดโคง้ 
ปลายแหลม ภายในบรรจุดว้ยลายพนัธุพ์ฤกษา (ภาพที ่ 225) ตําแหน่งของลายอยูต่รงบรเิวณ
กลางจานเขยีน 4 ชิน้ชนต่อกนั รปูแบบของลายกรอบหยกัมมุมรีปูรา่งทีค่ลา้ยกบัรปูรา่งของทบั
ทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่29) ทีม่กีลายหยกัมมุคดโคง้เชน่เดยีวกนั  
 

 
 

ภาพที ่225 ลายกรอบหยกัมมุของจานลายคราม 
 

   ลายดอกโบตัน๋ ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นดอกโบตัน๋แบบธรรมชาต ิ อยูใ่น
บรเิวณขอบจานดา้นใน (ภาพที ่ 226) รปูแบบของลายดอกโบตัน๋มคีวามสอดคลอ้งกบัลาย
ดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของเครือ่งประดบักรองศอ (ดภูาพที ่47) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบ
ที ่1 ของพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
 

 
 

ภาพที ่226 ลายดอกโบตัน๋ของจานลายคราม 
 

   ลายกระหนกก้านขด ลกัษณะลายเขยีนเสน้เป็นกระหนกกา้นขดออกชอ่
ภายในกรอบวงกลมกลางจาน (ภาพที ่ 227) ซึง่คลา้ยกบัลายกระหนกกา้นขดของพระสวุรรณ
มาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่25) 
 

 
 

ภาพที ่227 ลายกระหนกกา้นขดของจานลายคราม 
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   ไหเคลือบสีแดง 
 

 
 

ภาพที ่228 ไหเคลอืบสแีดง สมยัราชวงศห์มงิ (พ.ศ. 1911 - 2187) พพิธิภณัฑเ์มอืงเซีย่งไฮ 
ทีม่า  สนัต ิ เลก็สขุมุ,  ความสมัพนัธจี์น - ไทยโยงใยในลวดลายประดบั  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์มอืง
โบราณ,  2550),  58. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายแถบคอเมฆ ลกัษณะของลายเป็นสามเหลีย่มประกอบขึน้เป็นวงโคง้
ประดบัทีบ่่าของภาชนะ ภายในกรอบเขยีนลายพนัธุพ์ฤกษาเหมอืนกบัลายแถบคอเมฆของ
เครือ่งลายครามสมยัก่อนหน้า คอื สมยัราชวงศห์ยวน ตวัอยา่ง (ดภูาพที ่223) คงจะเป็นการสบื
ทอดรปูแบบต่อมาในสมยัราชวงศห์มงิ อายสุมยัระหวา่งตน้พทุธศตวรรษที ่ 20 ถงึตน้พทุธ
ศตวรรษที ่ 22 ซึง่ระยะเวลาของราชวงศห์มงิในระยะแรกจะตรงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ดว้ย 
รปูรา่งของลายน่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัรปูแบบของชิน้สว่นเครือ่งประดบัทบัทรวง (ดภูาพที ่ 35 
, 36) เพราะไดก้าํหนดอายไุวท้ีร่าวปลายพทุธศตวรรษที ่ 20 ตรงกบัสมยัราชวงศห์มงิทีน่่าจะมี
การประดบัลายประเภทน้ีอยา่งแพรห่ลาย 
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   กาน้ําชาลายครามสมยัราชวงศห์มิง 

 

 
 

ภาพที ่229 กาน้ําชาลายครามสมยัราชวงศห์มงิ อายรุาวพุทธศตวรรษที ่20 - 21 
ทีม่า  The K.S. Lo Collection, Flagstaff House Museum of Tea Ware,  Chinese Ceramic Tea 
Vessele  (Hong Kong: The Hong Kong Museum of Art, 1991),  136. 
 

   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายกระหนกก้านขด ตําแหน่งของลายอยูด่า้นล่างสดุของกาน้ําชา ลกัษณะ
ลายเขยีนเสน้เป็นกระหนกกา้นขด ทาํนองเดยีวกบักระหนกกา้นขดของเครือ่งถว้ยลายคราม
สมยัราชวงศห์ยวน ซึง่น่าจะเป็นการสบืทอดรปูแบบมาจนถงึสมยัราชวงศห์มงิ รปูแบบของลาย
สอดคลอ้งกบัลายกระหนกกา้นขดของเครือ่งประดบัพระสวุรรณมาลาทองคาํถกั (ดภูาพที ่25)  
  ลายกลีบบวัมีไส้ ตําแหน่งของลายอยูด่า้นล่างของกาน้ําชา ถดัขึน้ไปต่อจาก
ลายกระหนกกา้นขด ลกัษณะของลายเขยีนเป็นกลบีบวัมไีสเ้ป็นใบไมส้ามเหลีย่มกลบัหวั 
ทาํนองเดยีวกบัลายกลบีบวัมไีสข้องศลิปะสมยัราชวงศห์ยวน 
   กล่าวไดว้า่ศลิปะอยธุยาตอนตน้มอีายรุว่มสมยักบัศลิปะจนีสมยัราชวงศห์มงิ 
ดงันัน้ รปูแบบงานศลิปะอยธุยาน่าจะไดร้บัอทิธพิลจากศลิปะจนีราชวงศห์มงิ โดยมศีลิปะจนี
ราชวงศห์ยวนเป็นตน้เคา้ใหแ้ก่ศลิปะสมยัสโุขทยั และสง่ผลต่อรปูแบบงานศลิปะสมยัอยธุยา
ตอนตน้ 
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 4.4 ความสมัพนัธข์องลวดลายเครื่องประดบัทองคาํกบัศิลปะเปอรเ์ซีย 
  ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํในกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ มหีลายชิน้ทีแ่สดง
ถงึศลิปะอสิลามหรอืเปอรเ์ซยีอยา่งชดัเจน จงึนํางานศลิปะเปอรเ์ซยีอยา่งเครือ่งเซรามกิ สว่น
ประดบัสถาปตัยกรรม ผา้ทอ ภาชนะ เครือ่งทอง มาเปรยีบเทยีบถงึความสมัพนัธใ์นดา้น
ลวดลายกบัเครือ่งประดบัทองคาํของศลิปะอยธุยา วา่รปูแบบน่าจะเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 
 
  1) เครื่องเซรามิก 
  เซรามิกรปูดาวแปดเหล่ียม วสัดุเป็นเซรามกิ ใชป้ระดบัศาสนสถานทีเ่มอืง
คาซาน (Kashan) ประเทศอหิรา่น ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 20.5 เซนตเิมตร (ภาพที ่230) จดั
แสดงในพพิธิภณัฑ ์The State Hermitage 19  
 

 
 

ภาพที ่230 เซรามกิรปูดาวแปดเหลีย่ม ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19  
ทีม่า  Giovanni  Curatola.  Persian Ceramics From the 9 th to the 14 th Century  (Milan: Skira 
editore, 2006),  p.115. 
 

   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายสอดสาน ตําแหน่งของลายจะอยูท่ีส่ว่นขอบเคลอืบสน้ํีาเงนิ (ภาพที ่
231) ลกัษณะเป็นลายสอดสานคลา้ยกบัลายสอดสานของชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน
แบบมสุลมิที ่1 (ดภูาพที ่78)  
_______________________ 
  19 Giovanni  Curatola.  Persian Ceramics From the 9 th to the 14 th Century  (Milan: 
Skira editore,  2006),   p.177. 
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และชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 2 (ดภูาพที ่ 92) แหวนลายสอดสาน
แบบมสุลมิ (ดภูาพที ่113) 
 

 
 

ภาพที ่231 ลายสอดสานเซรามกิรปูดาวแปดเหลีย่ม ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวปลายพทุธศตวรรษที ่19  
 

  รปูร่าง 8 เหล่ียม ลกัษณะลายเป็นรปูรา่ง 8 เหลีย่มหรอื 8 แฉก คลา้ยกบั
รปูรา่งของเครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพที ่28) ซึง่มรีปูรา่ง 8 เหลีย่มเชน่เดยีวกนัแต่ทาํ
หยกัมมุโคง้กวา่ 
   จานเซรามิก ศิลปะเปอรเ์ซีย ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 35.7 เซนตเิมตร สงู 
6.8 เซนตเิมตร (ภาพที ่232) รปูแบบไดแ้นวคดิจากเครือ่งถว้ยเซลาดอนแบบศลิปะจนี 20  
 

 
 

ภาพที ่232 จานเซรามกิ ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  Giovanni  Curatola.  Persian Ceramics From the 9 th to the 14 th Century  (Milan: Skira 
editore, 2006),   p.177. 
_______________________ 
  20 เรือ่งเดยีวกนั,  177. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
   ลายใบไม้ประดิษฐ ์ ตําแหน่งของลายอยูใ่นบรเิวณขอบจาน ลกัษณะลาย
เขยีนเสน้สดีาํคลา้ยใบไม ้ สว่นฐานมว้นเขา้คลา้ยลายกา้นขด ภายในเขยีนรปูสีเ่หลีย่มขา้วหลาม
ตดั บรรจุภายในชอ่งทีท่าํเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ต่อปลายเป็นสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั เชน่เดยีวกนั 
(ภาพที ่ 233)  ลกัษณะลายแบบน้ีคลา้ยกบัลายขา้วหลามตดัชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสาน
แบบมสุลมิแบบที ่ 2 (ดภูาพที ่ 87) และสว่นขอบของแหวนลายสอดสานแบบมสุลมิ (ดภูาพที ่
113) 
 

 
 

ภาพที ่233 ลายใบไมป้ระดษิฐจ์านเซรามกิ ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 - 20 
 

   ลายกลีบดอกไม้  ตําแหน่งของลายอยูท่ีข่อบจานดา้นใน ลกัษณะลายเขยีน
เสน้เป็นกลบีดอกไมท้รงยาวบนพืน้สเีขยีวต่อกนั (ภาพที ่ 234) ลายกลบีดอกไมช้นิดน้ีมรีปูแบบ
คลา้ยกบักลบีดอกไมข้องเครือ่งประดบัแหวนลายกา้นขด (ดภูาพที ่112) 
 

 
 

ภาพที ่234 ลายกลบีดอกไมจ้านเซรามกิ ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 - 20 
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   ชามเคลือบ ศิลปะเปอรเ์ซีย วสัดุเป็นเซรามกิ เคลอืบสเีขยีวมะกอก อายุ
ราวพทุธศตวรรษที ่ 19 - 20  ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 20 เซนตเิมตร สงู 7 เซนตเิมตร (ภาพที ่
235) ปจัจุบนัจดัแสดงในพพิธิภณัฑ ์Michail เมอืงมลิาน  ชามเคลอืบใบน้ีน่าจะไดแ้นวคดิจากเซ
ลาดอนของศลิปะจนี 21  
 

 
 

ภาพที ่235 ชามเคลอืบ ศลิปะเปอรเ์ซยีอายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 - 20 
ทีม่า  Giovanni  Curatola.  Persian Ceramics From the 9 th to the 14 th Century   (Milan: Skira 
editore, 2006),  p.97. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ ตําแหน่งของลายอยูก่ลางชามเขยีนเสน้เป็นลาย
ดอกไม ้ (ภาพที ่236) รปูแบบลายคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของกรองศอ (ดภูาพที ่
47) และลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่1 ของพาหรุดั (ดภูาพที ่56) 
 
 

 
 
_______________________ 
  21 เรือ่งเดยีวกนั,  175.  
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ภาพที ่236 ลายดอกไมป้ระดษิฐช์ามเคลอืบ ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวพทุธศตวรรษที ่19 - 20 
 
  ช้ินส่วนประดบัสถาปัตยกรรม วสัดุเป็นเซรามกิ ขนาดสงู 26 เซนตเิมตร 
กวา้ง 9 เซนตเิมตร อายรุาวพทุธศตวรรษที ่ 20 (ภาพที ่ 237) ปจัจุบนัจดัแสดงในพพิธิภณัฑ ์
Michail เมอืงมลิาน ชิน้สว่นน้ีเรยีกวา่ชิน้สว่นครึง่ปล่อง สนันิษฐานวา่ใชใ้สต่ามขา้งโพรงบนผนงั
ซึง่หนัไปทางกรงุเมกกะ การประดบัตกแต่งเป็นการทาํตดิไปเรือ่ยๆ และประกอบตุม้ดอกไมส้าม
ดอก ตรงทีว่า่งเป็นรปูทรงหวัใจ    รายละเอยีดดอกไมแ้บบโพเชื่อวา่เป็นแหล่งสะสมความรู้
ทางศาสนสถาน 22  
 

 
 

ภาพที ่237 ชิน้สว่นประดบัสถาปตัยกรรม อายรุาวพทุธศตวรรษที ่20 
ทีม่า  Giovanni  Curatola.  Persian Ceramics From the 9 th to the 14 th Century   (Milan: Skira 
editore, 2006),  p.162. 
_______________________ 
  22 เรือ่งเดยีวกนั หน้า 181 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ตําแหน่งของลายอยูภ่ายในรปูหวัใจ ลกัษณะลายเป็น
ดอกไม ้ 3 กลบี (ดภูาพที ่ 238) ซึง่รปูรา่งโดยรวมคลา้ยกบัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 1 ของ
ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่1 (ดภูาพที ่82) 
 

 
 

ภาพที ่238 ลายดอกไมป้ระดษิฐช์ิน้สว่นประดบัสถาปตัยกรรม อายรุาวพทุธศตวรรษที ่20 
   
  2) ผา้ทอ 
  ผา้ไหมลมัปาส ลกัษณะลายเป็นรปูสฟิงซแ์ละใบไมส้อดประสานไขวก้นัใน
รปูทรง นํามาจากเมอืงเรย ์ในสมยัราชวงศซ์ลัญกู อายรุาวพทุธศตวรรษที ่11 - 12 (ภาพที ่239)  
ปจัจุบนัจดัแสดงทีพ่พิธิภณัฑ ์วชิงิตนัดซีี 23  
 

 
 

ภาพที ่239 ผา้ไหมลมัปาส อายุราวพทุธศตวรรษที ่11 - 12  
ทีม่า  กติมิา  อมรทตั,  ศิลปะเปอรเ์ซีย  (กรงุเทพฯ: ศนูยว์ฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัอสิลาม
แหง่อหิรา่น,  2547),  79. 
_______________________ 
  23 กติมิา  อมรทตั,  ศิลปะเปอรเ์ซีย  (กรงุเทพฯ: ศนูยว์ฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทตู
สาธารณรฐัอสิลามแหง่อหิรา่น,  2547),  79. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดาวแปดเหล่ียม ลกัษณะลายเป็นรปูรา่ง 8 เหลีย่มหรอื 8 แฉก (ภาพที ่
240) คลา้ยกบัรปูรา่งของเครือ่งประดบัทบัทรวงทองคาํ โดยเฉพาะดอกไมท้ีอ่ยูภ่ายในจะมี
รปูแบบคลา้ยกบัลายประจาํยามของทบัทรวงดว้ย (ดภูาพที ่28) 
 

 
 

ภาพที ่240 ลายดาวแปดเหลีย่มในผา้ไหมลมัปาส อายรุาวพุทธศตวรรษที ่11 - 12   
 

  3) ภาชนะ 
  คนโทลกูแพร ์วสัดุทาํดว้ยเงนิฝงัลายทอง อายรุาวพทุธศตวรรษที ่ 14 หรอื 
ตน้พทุธศตวรรษที ่15 (ภาพที ่241) ปจัจุบนัจดัแสดงทีพ่พิธิภณัฑสถานเฮรม์เิทจ เลนินกราด 24  
 

 
 

ภาพที ่241 คนโทลกูแพรอ์ายรุาวพทุธศตวรรษที ่14 หรอื ตน้พทุธศตวรรษที ่15 
ทีม่า  กติมิา  อมรทตั,  ศิลปะเปอรเ์ซีย  (กรงุเทพฯ: ศนูยว์ฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัอสิลาม
แหง่อหิรา่น,  2547),  91. 
_______________________ 
  24 เรือ่งเดยีวกนั,  หน้า 91. 
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   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายสามเหล่ียมหยกัมมุ ตําแหน่งของลายอยูบ่รเิวณดา้นล่างและบนบ่า
ของคนโท ลกัษณะลายมกีารหยกัมมุทาํเป็นเสน้โคง้ คลา้ยกบัลายแถบคอเมฆหรอืหวัอยอูีใ้น
เครือ่งลายครามจนี (ภาพที ่242) พจิารณาจากรปูแบบแลว้ ลายสามเหลีย่มน่าจะมคีวามสมัพนัธ์
กบัลายประดบัในศลิปะจนี รปูแบบของลายน้ีคลา้ยกบัรปูรา่งของชิน้สว่นทบัทรวงทองคาํ (ดภูาพ
ที ่35,36) 
 

 
 

ภาพที ่242 ลายสามเหลีย่มหยกัมมุบนคนโทลกูแพร ์อายรุาวพทุธศตวรรษที ่14 หรอื ตน้พุทธศตวรรษที ่15 
 

  คนโททองเหลืองประดบัลวดลาย 
  คนโทใบน้ีพบทีเ่มอืงโมซุล (Mosul) ทางตอนเหนือของประเทศอริกั อายรุาว
ปลายพทุธศตวรรษที ่18 (ภาพที ่243) วสัดุเป็นทองเหลอืงประดบัลวดลายดว้ยเงนิและ
ทองแดง 25  
 

 
 

ภาพที ่243 คนโททองเหลอืงประดบัลวดลาย 
ทีม่า  Sheila. R,  Islamic Art in Detail  (London: The British Museum, 2005), 89. 
_______________________ 
  25  Sheila. R,  Islamic Art in Detail  (London: The British Museum, 2005), 89. 
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  ลายดอกไม้ประดิษฐใ์นคนโททองเหลืองประดบัลวดลาย  
  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายดอกไม้ประดิษฐ ์ลกัษณะเป็นชอ่ดอกไมห้อ้ยลงมาต่อจากลายสอดสาน 
ประดบัดว้ยเงนิบนพืน้ทองเหลอืง อยูท่ีส่ว่นล่างสดุของภาชนะ (ภาพที ่ 244) ดอกไมล้กัษณะน้ี
เปรยีบเทยีบไดก้บัลายดอกไมป้ระดษิฐแ์บบที ่ 2 ของชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบ
มสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพที ่ 82) วเิคราะหไ์ดว้า่ ลายดอกไมป้ระดษิฐน่์าจะเป็นรปูแบบของศลิปะ
อสิลามทีนิ่ยมจนแพรห่ลายถงึงานเครือ่งประดบัทองคาํในศลิปะอยธุยาตอนตน้ 
 

 
 

ภาพที ่244 ลายดอกไมป้ระดษิฐใ์นคนโททองเหลอืงประดบัลวดลาย 
ทีม่า  Sheila. R,  Islamic Art in Detail  (London: The British Museum, 2005), 17. 
 
  4) เครื่องทอง 
  เครื่องทองรปูดอกกหุลาบ อายปุระมาณพทุธศตวรรษท่ี 19 
  เป็นเครือ่งทอง รปูรา่งดอกกุหลาบจากจากอยีปิตห์รอืซเีรยี (ภาพที ่ 245)  
อายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่19 ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 4.2 เซนตเิมตร รปูแบบเป็นตลบัลาย
โปรง่ทัง้หมด รปูทรงกลม แบน และขดพนัดว้ยเสน้ทอง ซึง่พืน้หลงัทาํเป็นเกลยีว สว่นใบของ
ดอกทัง้สองดา้นและสว่นกลางของรปูทรงกลมน้ีตกแต่งดว้ยกลบีดอกกุหลาบแปดกลบี และดา้น
ในทาํเป็นลายสอดสานไขวก้นัแบ่งเป็นสีส่ว่น ทัง้คูม่ลีวดลายจากการพนัดว้ยลายกา้นขดต่อกนั
ตืน้ ๆ ในสว่นรายละเอยีดลายโคง้ดา้นนอกตกแต่งเป็นกลบีหกกลบี 26  
 
 
 
 
_______________________ 
  26 Esin Atul,  Edited,  Islamic art Patronage  (Milan: Rizzoli International Puplicational 
Puplications,  Inc,    1990),  210.  pic 69.  
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ภาพที ่245 เครือ่งทองรปูดอกกุหลาบ อายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่19 
ทีม่า  Esin Atul,  Edited,  Islamic art Patronage,  (Milan: Rizzoli International Puplicational 
Puplications,  Inc,  1990),  210.  pic 69.  
 
  ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายสอดสาน ตําแหน่งอยูต่รงแกนกลางของเครือ่งทอง การประดบัทาํมี
ลกัษณะสานไขวก้นัไปมา ซึง่เปรยีบเทยีบไดก้บัเครือ่งประดบัทองคาํจากกรปุรางคป์ระธานวดั
ราชบรูณะอนัไดแ้ก่ ลายสอดสานชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 1 (ดภูาพ
ที ่78) ลายสอดสานเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่2 (ดภูาพที ่92) และแหวนลาย
สอดสานแบบมสุลมิ (ดภูาพที ่ 113) จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบทางศลิปะ กลา่วไดว้า่ลายสอด
สานในเครือ่งทองของศลิปะอสิลาม ทีก่าํหนดอายไุวป้ระมาณพทุธศตวรรษที ่19 นัน้ มคีวามเก่า
กวา่อายขุองเครือ่งประดบัทองคาํจากกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะทีป่รากฏถงึลายสอดสาน 
ไดก้าํหนดอายไุวท้ีป่ลายพทุธศตวรรษที ่ 20 แสดงใหเ้หน็วา่ ลายสอดสานเป็นทีนิ่ยมมาก่อนใน
ศลิปะอสิลามหรอืเปอรเ์ซยี สง่ผลต่อรปูแบบของเครือ่งประดบัทองคาํศลิปะอยธุยาตอนตน้ที่
อาจจะใชร้ปูแบบของศลิปะอสิลามมาเป็นแนวคดิในการออกแบบกเ็ป็นได ้
  ลายก้านขด ลกัษณะของลายเป็นการนําเสน้ทองมามว้นขดต่อกนัใหเ้ป็นชอ่
เตม็พืน้ทีแ่ละภายในกลบีโคง้ทัง้ 6 กลบี รปูแบบเปรยีบเทยีบไดก้บัลายกา้นขดของชิน้สว่นทบั
ทรวงทองคาํทีใ่ชว้ธิกีารประดบัลายกา้นขดคลา้ยกนั (ดภูาพที ่37) จากรปูแบบดงักล่าว แสดงถงึ
ความสมัพนัธก์บัรปูแบบศลิปะอสิลาม 
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 5) ช้ินส่วนประดบัสถาปัตยกรรม 
  อิฐประดบัลายสอดสานตกแต่งภายนอกศาสนสถาน ศิลปะเปอรเ์ซีย 
 

 
 

ภาพที ่246 อฐิประดบัลายสอดสานตกแต่งภายนอกศาสนสถาน ศลิปะเปอรเ์ซยี อายรุาวพุทธศตวรรษที ่19 
ทีม่า  Mitsukuni  Yoshida,  In search of Persain Pottery  (New York: First English Edition,  1972),  
14. 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายสอดสาน ตําแหน่งของลายจะอยูบ่นผนงัอฐิ ลกัษณะเป็นผวิเคลอืบสน้ํีา
เงนิลายสอดสาน รปูแบบคลา้ยกบัลายสอดสานชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิ
แบบที ่ 1  (ดภูาพที ่ 78) ชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 2 (ดภูาพที ่ 92) 
แหวนลายสอดสานแบบมสุลมิ (ดภูาพที ่113) 
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  ลายประดบัผนังมสัยิด ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 
 

 
 

ภาพที ่247 ลายประดบัผนงัมสัยดิ ราวตน้พทุธศตวรรษที ่20 
ทีม่า  เจนจริา  เบญจพงศ,์  ลวดลายประดบัแบบอิสลามในศิลปะไทย (พทุธศตวรรษท่ี 21 - 23)  
วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  
2549,  104) อา้งองิจาก Jules Bourgoin,  The Decoration Art of Arabia,  (London: Studio Editions,  
1989),  95. 
 
   ลกัษณะลวดลายท่ีเปรียบเทียบกบัลวดลายเครื่องประดบัทองคาํ 
  ลายใบไม้ประดิษฐ ์ ลกัษณะของลายเป็นใบไมม้กีลบีปลายแหลมอยูต่รง
กลางต่อจากกา้นขดมว้น (ภาพที ่ 248) รปูแบบเปรยีบเทยีบไดก้บัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ
กรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ ไดแ้ก่ ลายกลบีบวัหรอืลายกระจงัรวนจุลมงกุฎ (ดภูาพที ่ 16) 
ลายกระจงัชิน้สว่นเครือ่งประดบัลายสอดสานแบบมสุลมิแบบที ่ 2 (ดภูาพที ่ 84) และลายกระจงั
ชิน้สว่นเครือ่งประดบัอญัมณสีเีหลอืง (ดภูาพที ่94)  
  จากรปูแบบลายใบไมป้ระดษิฐก์าํหนดอายไุดร้าวตน้พทุธศตวรรษที ่ 20  มี
อายทุีใ่กลเ้คยีงกบัเครือ่งประดบัทองคาํกรวุดัราชบรูณะ คอื ราวปลายพทุธศตวรรษที ่ 20 
วเิคราะหไ์ดว้า่รปูแบบของลายกระจงัของเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ
น่าจะเป็นทีนิ่ยมกนัในเครือ่งประดบัทองคาํ เพราะวธิกีารใชเ้สน้ทอง หรอืฝงัอญัมณมีรีปูแบบ
ใกลเ้คยีงกบัใบไมป้ระดษิฐแ์บบน้ีมาก   ลายกระจงัในเครือ่งประดบัทองคาํจดัวา่เป็นใบไม้
ประดษิฐแ์บบหน่ึงทีม่รีปูแบบสอดคลอ้งกบัใบไมป้ระดษิฐใ์นศลิปะเปอรเ์ซยีหรอืศลิปะอสิลาม  
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ภาพที ่248 ดอกไมป้ระดษิฐบ์นลายประดบัผนงัมสัยดิ ราวตน้พทุธศตวรรษที ่20 
 

 
  จากการศกึษาลวดลายในงานศลิปะเปอรเ์ซยีหรอืศลิปะอสิลามมรีปูแบบที่
สมัพนัธก์บัเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะคอ่นขา้งมาก เทา่ทีนํ่ามาศกึษา
เปรยีบเทยีบพบวา่มอีายสุมยัก่อนหน้าเครือ่งประดบัทองคาํ หรอืชว่งอายสุมยัใกลเ้คยีงกนั  
รปูแบบศลิปะเปอรเ์ซยีจงึน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่งานเครือ่งประดบัทองคาํต่างๆในศลิปะ
อยธุยาตอนตน้ 
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บทท่ี 5 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

 
  เครื่องประดบัทองคาํกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ พระนครศรอียุธยา ที่

ศกึษาในครัง้น้ี คอื จุลมงกุฎ พระสุวรรณมาลาทองคาํถกั ทบัทรวงทองคํา ชิน้สว่นเครื่องประดบั
ทบัทรวง กรองศอ พาหุรดั สงัวาล ทองพระกรแบบที่ 1 ทองพระกรแบบที่ 2 ชิ้นส่วน
เครื่องประดบัลายสอดสานแบบมุสลมิแบบที่ 1 ชิ้นส่วนเครื่องประดบัลายสอดสานแบบมุสลมิ
แบบที ่2 ชิน้ส่วนเครื่องประดบัอญัมณีสเีหลอืง ชิน้ส่วนเครื่องประดบั สรอ้ยขอ้มอืรูปหอยจัน่ 
กําไลทองคาํแบบที ่1 กําไลทองคาํแบบที ่2  กําไลทองคาํแบบที ่3 แหวนตรารปูราชสหี ์แหวน
ลายใบไมม้ว้น แหวนลายดอกไม ้แหวนลายกา้นขด และแหวนลายสอดสานแบบมสุลมิ 

จากการศกึษาพบว่า ลวดลายเครื่องประดบัทองคาํทีศ่กึษามลีายไทยพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
ลายกา้นขด ลายกระจงั ลายประจํายาม ลายกระหนก ลายกลบีบวั ลายดอกจนั ลายดอกสีก่ลบี  
รปูร่างเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายสามเหลีย่ม ลายสีเ่หลีย่ม ลายกรอบย่อมุมสบิสอง ลายไขป่ลา และ
ลายดอกไมป้ระดษิฐล์วดลายเครือ่งประดบัทองคาํ การออกแบบเครื่องประดบัมกัใชล้วดลายโดย
ใชพ้ืน้ฐานของลายไทยในสมยัอยุธยาตอนต้น และนํารูปร่างเรขาคณิตมาจดัดดัแปลงเป็นลาย
ประดษิฐ ์เชน่ ดอกไม ้จดัวางดว้ยการใชห้ลกัการซํ้ากนั และทาํเป็นชุด 1  

ลวดลายเครื่องประดบัทองคํากรุวดัราชบูรณะทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบลวดลาย
ของศลิปกรรมในอาณาจกัรต่างๆ ที่มตีวัอย่างงานศลิปกรรมมาเปรยีบเทยีบวเิคราะห์ได้ เช่น 
ศลิปะอยธุยา ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี และศลิปะเปอรเ์ซยีหรอือสิลาม  

การกําหนดอายุสมยัของเครื่องประดบัทองคําวเิคราะหไ์ดจ้ากลวดลายว่าน่าจะอยู่มี
อายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 คอืร่วมสมยักบัการสรา้งปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ
วิเคราะห์ตามหลกัฐานพระราชพงศาวดารระบุถึงปีที่สร้างวดั พ.ศ.1967 อาจมีอายุเก่ากว่า
ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะเพราะว่ามเีครื่องประดบัทองคําบางชิน้มลีวดลายใกลเ้คยีงกบังาน
ประดบัในสมยัอยุธยาตอนต้น หรอืเครื่องประดบับางชิ้นน่าจะผ่านการใชง้านมาแล้ว กล่าวคอื
เป็นเครือ่งประดบัทีนํ่ามาบรรจุลงในกรปุรางคป์ระธาน 
_______________________ 
  1 วรรณรตัน์  ตัง้เจรญิ,  รายงานการวิจยัเร่ืองการออกแบบและกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดบัในสมยักรงุศรีอยธุยา  Jeweiry Design and working Process In Ayutthaya Period  
(กรงุเทพฯ: คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ,  2544),  64 - 65. 
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  ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าอาจเก่าตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระนครนิทราธริาช เป็นต้น
ไป จากการศกึษารปูแบบเครื่องประดบัทองคําทีก่ําหนดอายุไวป้ระมาณปลายพุทธศตวรรษที ่
20 ทีม่รีปูแบบสอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบัตวัอย่างงานศลิปกรรมในแหล่งอื่นๆนัน้ สนันิษฐาน
และสรปุขอ้คดิเหน็ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
  ศิลปะอยธุยา 
  ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับลวดลายศิลปะอยุธยาตอนต้นในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที ่20 ถงึปลายพทุธศตวรรษที ่20 รวมทัง้งานเครื่องทองประเภทอื่นๆ ภายในกรุปรางค์
ประธานวัดราชบูรณะ ลวดลายจิตรกรรมภายในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ งาน
ประตมิากรรมปนูป ัน้ประดบัสถาปตัยกรรมภายในวดัราชบูรณะ และวดัอื่นๆทีม่อีายุสมยัและ
ลวดลายทํานองเดยีวกนัภายในพระนครศรอียุธยาทัง้งานจติรกรรมและประตมิากรรม อย่างวดั
มหาธาตุ วดัส้ม ลวดลายเครื่องประดบัทองคํายงัสืบเน่ืองถึงงานศิลปกรรมในสมยัอยุธยา
ตอนกลาง ซึง่ปรากฏในงานประตมิากรรมประดบัสถาปตัยกรรม พระพุทธรปูทรงเครื่องน้อย ใน
ระยะชว่งตน้พทุธศตวรรษที ่21  
  การกําหนดอายุสมยัของเครื่องประดบัทองคําวเิคราะหไ์ดจ้ากลวดลายว่าน่าจะมี
อายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 คอื ร่วมสมยักบัการสรา้งปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ
วิเคราะห์ตามหลกัฐานพระราชพงศาวดารระบุถึงปีที่สร้างวดั พ.ศ.1967 อาจมีอายุเก่ากว่า
ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะเพราะว่ามเีครื่องประดบัทองคําบางชิน้มลีวดลายใกลเ้คยีงกบังาน
ประดบัในสมยัอยุธยาตอนต้น หรอืเครื่องประดบับางชิ้นน่าจะผ่านการใชง้านมาแล้ว กล่าวคอื
เป็นเครื่องประดบัที่นํามาบรรจุลงในกรุปรางค์ประธาน ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าอาจเก่า
ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระนครนิทราธริาช เป็นตน้ไป 
  ดงันัน้อายขุองเครือ่งประดบัทองคาํเมือ่พจิารณาลวดลายแลว้ควรจะมอีายปุระมาณ 
ตน้พทุธศตวรรษที ่20 ก่อนการสรา้งปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ ปลายพทุธศตวรรษที ่20 รว่ม
สมยักบัการสรา้งปรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ และสบืเน่ืองถงึงานชา่งในสมยัอยธุยาตอนกลาง
ต่อมาราวพทุธศตวรรษที ่21  
 
 ศิลปะสโุขทยั 
  ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่20 สมยัอยุธยาตอนตน้ ซึง่เป็นเวลาทีก่รุงสุโขทยัยงัมี
อํานาจการปกครองเป็นของตนเอง แมว้่าจะเริม่เสื่อมถอยลงบ้างแล้ว โดยการเขา้แทรกแซง
ทางดา้นการเมอืงจากกรุงศรอียุธยา ทัง้ดา้นเครอืญาตริาชวงศ์ จงึก่อใหเ้กดิการตดิต่อสมัพนัธ์
กนัในเรื่องของงานช่างระหว่างทัง้สองอาณาจกัร ด้วยเหตุน้ีศลิปะสุโขทยัจงึอาจมบีทบาทต่อ
รูปแบบงานศลิปกรรมของสมยัอยุธยาตอนต้นที่ถ่ายทอดรูปแบบงานช่างจากศลิปะสุโขทยัใน
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ระยะเวลาน้ี  พบตัวอย่างลวดลายเครื่องประดับทองคํากรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ 
พระนครศรอียุธยา มคีวามสมัพนัธก์บัลวดลายประดบัในศลิปะสุโขทยั ไดแ้ก่ จติรกรรม เครื่อง
ถว้ยสงัคโลก ประตมิากรรมปนูป ัน้ประดบัสถาปตัยกรรม และเทวรปู  
  ศิลปะจีน 
  เน่ืองจากงานประดบัลวดลายในเครื่องประดบัทองคําจากกรุปรางคป์ระธานวดัราช-
บูรณะ ได้สนันิษฐานไว้ในขา้งต้นในการกําหนดอายุของเครื่องประดบัทองคําว่า เครื่องประดบั
ทองคาํในกรบุางชิน้น่าจะเป็นของสมเดจ็พระนครนิทราธริาช เมือ่วเิคราะหร์ปูแบบลวดลายจงึกล่าว
ไดว้่าน่าจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรมจนีอยู่ดว้ย ซึง่ตวัอย่างศลิปะจนีทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบกบั
ลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํ คอืเครื่องถว้ยลายคราม รปูแบบลวดลายเครื่องถว้ยเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัลวดลายเครือ่งประดบัทองคาํพบวา่สว่นใหญ่มกัเกีย่วขอ้งกบัลวดลายเครือ่งถว้ยจนีสมยัราชวงศ์
หยวนมากกว่าสมยัราชวงศ์หมงิที่ตรงกบัสมยัอยุธยาตอนต้น ซึ่งมจีํานวนน้อยกว่า ประเด็นน้ี
สนันิษฐานไดว้า่ลวดลายเครือ่งถว้ยจนีสมยัราชวงศห์ยวนมคีวามใกลเ้คยีงกบัเครือ่งถว้ยสงัคโลกใน
ศลิปะสุโขทยัค่อนขา้งมาก อาจเป็นตน้แบบแก่เครื่องถว้ยสงัคโลกแลว้อาจส่งอทิธพิลสู่การประดบั
ลวดลายของเครื่องประดบัทองคาํศลิปะอยุธยาตอนตน้อกีทางหน่ึง จากหลกัฐานเหตุการณ์ในสมยั
ของพระองคไ์ดม้กีารตดิต่อกบัเมอืงจนีในสมยัราชวงศห์มงิ ตรงกบั จกัรพรรดหิยง่เล่อ  สมเดจ็พระ
นครนิทราธริาชไดเ้คยเสดจ็ไปเมอืงจนี พระองค์มพีระนามในจดหมายเหตุจนีว่า     “เจี่ยวหลก
ควานอนิ” 2  และไดท้รงเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการทําเครื่องถ้วยจนีทัง้รูปแบบและลวดลายตามหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดยีนืยนัตรงกนัว่าสมเดจ็พระนครนิทราธริาช ทรงนําช่างจนีมาทํา
เครื่องป ัน้ดนิเผาและเครื่องเคลอืบทัง้ทีแ่ม่น้ําน้อย (สงิหบุ์ร)ี เตาทุเรยีง (สุโขทยั) แลว้เรยีกเครื่อง
เคลอืบทีส่โุขทยั - ศรสีชันาลยัในภายหลงัวา่  “สงัคโลก” 3  
  จากบนัทกึเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์อาจสนันิษฐานได้ว่า รูปแบบลวดลายของ
เครื่องประดบัทองคาํน่าจะไดม้ตีน้เคา้มาจากลวดลายในเครื่องถว้ยจนีสมยัราชวงศห์ยวนซึง่รว่ม
สมยักบักรงุสุโขทยั ต่อมาในสมยัราชวงศห์มงิ ลวดลายของเครื่องถว้ยจนีอาจสบืรปูทอดรปูแบบ
มาดว้ยตรงกบัสมยัอยุธยาตอนต้นแล้วมกีารตดิต่อกบัจนี โดยสมเดจ็พระนครนิทราธริาช เมื่อ
พระองค์ทรงนําช่างจีนมาทําเครื่องถ้วยสงัคโลก รูปแบบและลวดลายอาจได้แนวคิดมาจาก
ลวดลายในเครือ่งถว้ยราชวงศห์ยวนซึง่เป็นสมยัก่อนหน้าน้ี ดงันัน้รปูแบบลวดลายเครื่องประดบั
ทองคําทีส่ว่นหน่ึงเชื่อว่าผลติขึน้ในรชัสมยัของพระองค ์คงจะไดร้บัแรงบนัดาลใจจากศลิปะจนีที่
ถ่ายทอดมากบัเครือ่งถว้ยสงัคโลกกเ็ป็นได ้ 
_______________________ 
  2 ปรามนิทร ์ เครอืทอง,  “ กรงุศรปีฏวิตั ิ: เจา้อา้ย เจา้ยี ่เจา้สามในปฏวิตั ิ“ ตดัหน้า” หรอื “สม้
หลน่”  ”,  ศิลปวฒันธรรม  32,  11 (กนัยายน 2554): 103. 

  3สจุติต ์วงษ์เทศ,  อยธุยายศย่ิงฟ้า  (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์ตชิน,  2546),  82. 
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  การทาํเครือ่งถว้ยสงัคโลกศลิปะสโุขทยัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระองค ์ จงึ
สง่ผลใหเ้ครือ่งถว้ยสโุขทยัไดร้บัอทิธพิลศลิปะจนีไปดว้ย ต่อมาจนีสมยัราชวงศม์ปีญัหาภายใน
อาณาจกัรทาํใหก้จิการเครือ่งถว้ยซบเซาลงชว่งหน่ึง สมเดจ็พระนครนิทราธริาชจงึไดท้รงเปิด
ตลาดการคา้เครือ่งถว้ยสงัคโลกเป็นสนิคา้ออก รวมถงึมกีารออกแบบลวดลายเครือ่งถว้ยเพือ่
สง่ออกอกีดว้ย 4   
  กล่าวไดว้า่ลวดลายประดบัเครือ่งถว้ยในศลิปะจนี เป็นปจัจยัของความสมัพนัธต่์อ
ลวดลายในเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ โดยเกดิจากพระราชอาํนาจของ
พระมหากษตัรยิ ์ 
 
  ศิลปะเปอรเ์ซีย 
  ลกัษณะลวดลายของเครือ่งประดบัทองคาํกรปุรางคป์ระธานวดัราชบรูณะ  หลาย
ชิน้ปรากฏถงึลวดลายทีค่ลา้ยกบัลวดลายในศลิปะเปอรเ์ซยีหรอือสิลาม อยา่งลายสอดสาน ลาย
กรอบหยกัมมุ ลายใบไมแ้ละดอกไมป้ระดษิฐ ์  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัศลิปะเปอรเ์ซยี พบวา่มงีาน
ศลิปกรรมหลายประเภททีม่ลีวดลายดงักล่าวน้ี เชน่ เครือ่งถว้ย พรม เครือ่งทอง ภาชนะโลหะ 
ชิน้สว่นประดบัทางสถาปตัยกรรม  
  หลกัฐานของการตดิต่อกบัดนิแดนเปอรเ์ซยีที่พอจะกล่าวได ้คอื จารกึบนเหรยีญ
ทองระบุชื่อพระเจา้ไซนุลอาบดินีแควน้กษัมรี ์(แคชเมยีร)์ รว่มสมยักบัสมเดจ็พระบรมราชาธริาช
ที ่2 (เจา้สามพระยา) แสดงใหเ้หน็ว่าอยุธยาตดิต่อกบัเปอรเ์ซยี ปจัจยัทีท่าํใหง้านเครื่องประดบั
ทองคํามรีูปแบบใกล้เคยีงกบัศลิปะเปอร์เซีย นัน้น่าจะเป็นเรื่องจํากดัเฉพาะกลุ่มของกลุ่มชน
ชัน้สูงในราชสํานักอยุธยา โดยผ่านทางสนิคา้ เครื่องบรรณาการ หรอืวตัถุจากตวับุคคลที่เขา้
มายงัราชสํานัก ซึ่งเป็นผู้ส ัง่งาน เน่ืองจากหลกัฐานที่พบมีความเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ใช้หรือ
ควบคุมการผลติโดยระดบัชนชัน้สงู ลวดลายดงักล่าวอาจไดร้บัการดดัแปลงในระดบัหน่ึง 5   
  สรุปได้ว่าลวดลายเครื่องประดบัทองคํากรุปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ น่าจะ
พระนครศรอียธุยามคีวามสมัพนัธก์บัลวดลายประดบัในศลิปะอยุธยาแขนงอื่น ตามช่วงอายุสมยั
ทีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืศลิปะในดนิแดนอื่น เชน่ ศลิปะสโุขทยั ศลิปะจนี ศลิปะเปอรเ์ซยีหรอือสิลาม  
 
_______________________ 

  4 สมัภาษณ์ สบุงกช  ธงทองทพิย,์  ภณัฑารกัษ์ชาํนาญการพเิศษ ผูอ้าํนวยการพพิธิภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิปราจนีบุร,ี  16 กนัยายน 2554. 

  5 เจนจริา  เบญจพงศ,์  ลวดลายประดบัแบบอิสลามในศิลปะไทย (พทุธศตวรรษท่ี 21 - 
23) วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,  
2549),  80. 
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