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 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ
มาจาก “เคร่ืองประดบัทองค าสมยัอยุธยา ภายในกรุวดัราชบูรณะ” เป็นเคร่ืองประดบัส่ือแสดงอารยะ
ธรรมไทย ในรูปแบบความงามของงานหตัถศิลป์ ผสมผสานกบัแนวคิดในการน าเอกลกัษณ์ทางความ
งามของโครงสร้างสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยามาเป็นหน่ึงในแนวทางการออกแบบ  โดยน าเสนอรูปแบบ
ความร่วมสมยัดา้นวสัดุ และเทคนิคการข้ึนรูปท่ีแตกต่างจากในอดีต แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นหัตถศิลป์ 
เพ่ือใหเ้ขา้ถึงคนในปัจจุบนั เป็นจุดเร่ิมตน้ใหผู้ส้วมใส่หรือผูพ้บเห็นเคร่ืองประดบัไดซึ้มซบั และเขา้ใจ
ในสุนทรียะทางความงามของงานหตัถศิลป์ไทยมากยิง่ข้ึน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังน้ี ส่วนแรก คือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภู มิ 
(Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ยวิธีการส ารวจสถานท่ีจริง กรณีศึกษา 1) ศึกษา
โบราณวัตถุทองค าท่ีถูกค้นพบภายในกรุวดัราชบูรณะ จากพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา 2) ศึกษา
โบราณสถานทางสถาปัตยกรรม วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุ และวดัสม้ เพื่อหาเอกลกัษณ์ทางดา้นลวดลาย
และรูปแบบท่ีมีความเช่ือมโยงกนัระหว่างงานเคร่ืองประดบัและงานสถาปัตยกรรม ส่วนท่ีสอง คือ 
ทดลองวสัดุและเทคนิคการข้ึนรูปช้ินงาน ท่ีร่วมสมยัแตกแต่งจากวิธีการข้ึนรูปเคร่ืองประดับแบบ
ดั้งเดิม แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นหตัถศิลป์ โดยก าหนดกรอบการทดลองจากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลู
ในส่วนแรก 
 ผลการวิจยั พบว่าการใชก้ระดาษท่ีมีความหนา พ้ืนผวิขรุขระเป็นวสัดุหลกัผสมผสานกบั
ทองเหลือง และเทคนิคการพบัข้ึนรูปเหมาะสมในการส่ือและสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัร่วมสมยัชุด
น้ีไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัท่ีสุด โดยสะทอ้นลวดลายเอกลกัษณ์ของอยุธยา ผ่านการ
เขียนลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ และจะปรากฏใหเ้ห็นลายท่ีชดัเจนก็ต่อเมื่อผูส้วมใส่ไดม้ีส่วนในการ
ปิดทองค าเปลวบนพ้ืนผวิของช้ินงาน แสดงความคงอยู่ของความศรัทธา เป็นส่วนหน่ึงของการส่งต่อ
อารยะธรรมในรูปแบบของเคร่ืองประดบั 
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 This research is intended To create contemporary jewelry inspired from “gold jewelry Wat 
Ratchaburana crypt of Ayudhaya” The jewelry is a Media item show Thailand civilization. In the beauty 
of the craftsmanship. Combined with the unique concept of bringing the beauty of the architecture of 
Ayutthaya is one approach to design. By brings a contemporary material. Forming techniques and 
different from the past. However, maintaining the craftsmanship. By offering a contemporary material 
and Forming techniques and different from the past. To gain access to the current people. Is beginning of 
absorbed. And understand the aesthetic beauty of the craftsmanship Thailand even more. 
 The instruments used were in this research as follows: The first part is the study and 
analysis of secondary data and primary data with the survey real location case studies: 1) gold jewelry 
from Wat Ratchaburana crypt at Chao Sam Phraya Museum 2) The ancient architecture at Wat 
Ratchaburana, Wat mahatad and Wat som to find the unique patterns and forms a link between jewelry 
and architecture. The second part is an experimental technique for molding materials is contemporary 
and Very different from the traditional method of forming jewelry. However, maintaining the 
craftsmanship. The framing the trials and analyze data from the study in the first part. 
 Results were that the use of paper that is thick and rough surfaces are the main ingredients 
combined with brass. Using the technique of folding is reasonable in created contemporary jewelry to 
meet the objectives of the research project. The jewelry is reflects pattern the uniqueness of Ayutthaya 
Through a painting, diluted with rubber Sycamore. And a clear pattern is visible only when the gold leaf 
to paste on the surface of the jewelry. The the existence of faith. As part of forwards civilization in the 
type of jewelry. 
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บทที ่1  

บทน ำ  
 

 
1. ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 เคร่ืองประดบักบัมนุษย์อยูคู่ก่นัมาตั้งแตส่มยักอ่นประวติัศาสตร์ มีการค้นพบในทุก
อารยะธรรม ควบคูไ่ปกบัภาชนะ อาวธุ หรือสถาปัตยกรรมในแตล่ะยุคสมยั เคร่ืองประดับจึงเ ป็นส่ิง
บง่บอกถึงรอ่งรอยของความเจริญทางอรยธรรมนั้ นๆได้อยา่งช ัดเจน เ ป็นวตัถุขนาดเล็กท่ีบรรจุ
เร่ืองราวมากมาย เคร่ืองประดบัมหีลากหลายหน้าท่ี และเป็นมากกวา่ส่ิงแสดงความงาม เ ป็นตัวแทน
ของความเชื่อ บง่บอกวถีิชีวติ หรือเป็นส่ิงแสดงสถานะทางสังคม เป็นตน้  
 ดินแดนไทยมกีารคน้พบเคร่ืองประดับโบราณ ท่ีแสดงร่องรอยแห่งอารยะธรรมใน
หลากหลายพื้นท่ี แตท่ี่คน้พบเป็นจ านวนมาก และมีความสมบูรณ์ท่ีสุด คือ เคร่ืองทองกรุวดัราช
บูรณะ (ภาพท่ี 1)  จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใตพ้ระปรางค์ประธาน วดัราชบูรณะ ซ่ึงเคร่ืองทองท่ี
หลงเหลืออยูน่ั้นมหีลากหลายรูปแบบ ทั้งขา้วของเคร่ืองใช ้ เคร่ืองประดับตกแตง่ และงานศิลปะท่ี
สะทอ้นความเชื่อทางพทุธศาสนา เป็นตน้ ดงันั้นในทศันคติของข้าพเจ้า “เคร่ืองประดับจึง เ ป็นดั่ง 
ส่ือสง่ตอ่อารยธรรม” เป็นวตัถุขนาดเล็กแตแ่ฝงไวด้้วยคุณคา่ท่ีย่ิงใหญ ่อันเกิดจากการสร้างงาน
หัตถศิลป์ท่ีส่ือออกมาผา่นกระบวนการข้ึนรูป ได้แก ่การใช ้เทคนิคการเชื่อมประกอบชิ้นงานด้วย
ความร้อน การข้ึนรูปกระเปาะฝังอัญมณีเชื่อมตอ่ประกอบกนัเป็นลวดลายไทย หรือการสร้าง
ลวดลายไทยจากการใชเ้ส้นลวดทองค าขนาดเล็ก เ ป็นต้น เหลา่น้ี เกิดจากพลังความเชื่อ ท่ีกอ่เกิด
ความมุง่ม ัน่ของชา่งฝีมอื ชิ้นงานเคร่ืองประดบัจึงออกมาในลักษณะท่ีมีความละเอียด และประณีต 
สังเกตไดจ้าก การสร้างชิ้นงาน ท่ีเกดิจากการประกอบกนัของหน่วยเ ล็กๆ จนเป็นองค์รวมขนาด
ใหญ ่ดงันั้น ชา่งฝีมอืจึงให้ความส าคัญกบักระบวนการข้ึนรูปในทุกๆขั้นตอน และใส่ใจในทุก
รายละเอียด สง่ผลให้เคร่ืองประดับทองของไทยในสมยัอยุธยามีความประณีตสวยงาม และใน
ขณะเดียวกนักแ็สดงรอ่งรอยจากการข้ึนรูป ท่ีแฝงไปดว้ยเร่ืองราวตามแบบฉบับความงามอยา่งงาน
หัตถศิลป์ท่ีแทจ้ริง  
 จากความส าคญัดงักลา่ว ขา้พเจา้จึงเกดิความประทบัใจและหลงใหลในเสน ่ห์ของงาน
หัตถศิลป์ ในความงามท่ีมากกวา่แครู่ปลักษณ์ แตม่องลึกลงไปถึงพลังของความมุง่ม ัน่  ท่ีถา่ยทอด
ออกมาผา่นรูปแบบและกระบวนการท า เคร่ืองประดบัจึงสามารถเลา่เ ร่ืองผา่นร่องรอยของการข้ึน
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รูป แมว้า่จะไมส่มบูรณ์แบบ แตม่คีณุคา่ทางความงามในตัวเอง เกิดเ ป็นความภาคภูมิใจ เมื่อได้รู้วา่ 
“คร้ังหน่ึงไทยเราเคยสร้างเคร่ืองประดับท่ีเ ต็มไปด้วยมุง่ม ัน่กอ่เกิดเ ป็นพลังแห่งหัตถศิลป์” เมื่อ
เปรียบเทียบกบัค ่านิยมการสวมใ ส่เคร่ืองประดับทองค าของ คนส่วนใหญใ่นปัจจุบัน  ท่ีใ ห้
ความส าคญักบัน ้ าหนัก ขนาด และราคา เพื่อการซ้ือ – ขายเก็งก  าไร โดยไมไ่ด้ค านึงถึงคุณคา่ทาง
ความงามท่ีเกดิจากงานหัตถศิลป์เป็นหลกั เคร่ืองประดับทองค าจึง  มุง่ เน้นไปในด้านการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ชิ้นงานท่ีไดอ้อกมาจึงมคีวามสมมาตร และสมบูรณ์แบบ มีมาตรฐานเทา่กนัในทุกๆ
ชิ้น และมกีารออกแบบให้เหมาะสมกบัคา่นิยมอยา่งเป็นสากลของคนในปัจจุบัน เชน่  แหวนรูปโบว ์
หัวใจ พระจนัทร์ ดวงดาว หรือดอกไม ้เป็นตน้ (ภาพท่ี 2) แตช่ิ้นงานจากการผลิตอุตสาหกรรมจะไม ่
ละเอียดออ่น หรือแสดงรายละเอียดของรอ่งรอยท่ีเอกลกัษณ์ในเชิงงานชา่งฝีมือ  เหมือนงานท่ีผา่น
กระบวนการทางหัตถศิลป์อยา่งในอดีต 
 ดงันั้นจึงกลา่วไดว้า่คณุคา่ความส าคญัของเคร่ืองประดับทองค าในปัจจุบันจึงแตกตา่ง
จากในอดีต ท่ีความงามถูกตีคา่ตามน ้ าหนักเป็นส าคญั กวา่การตีคา่ความงามตามความประณีต ผู ้คน
สว่นใหญใ่ดค้วามส าคญักบังานเคร่ืองประดับทองค าไทยในเชิงอนุรักษ์น้อยลง  เมื่อเทคโนโลยี
กา้วหน้า เขา้สูยุ่คสมยัใหม ่เราเ ร่ิมละเลยท่ีจะสืบสาน และส่งตอ่ความงามของอารยะธรรม ด้าน
ศิลปะ และวฒันธรรมไทย  
 จากคณุคา่ความงามของงานหัตถศิลป์ ในมุมมองของข้าพเจ้าดัง ท่ีกลา่วไว ้ข้าพเจ้าจึง
ตอ้งการศึกษา วจิยัและออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเคร่ืองประดับร่วมสมยั โดยได้แรงบันดาลใจมา
จากเคร่ืองประดบัทองค า กรุวดัราชบูรณะ ศิลปะสมยัอยุธยา  ท่ีเคร่ืองประดับท าหน้าท่ีเสมือนส่ิง
สะทอ้นความเชื่อ กอ่เกดิความมุง่ม ัน่ เป็นพลงัขบัเคล่ือนในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ กอ่เกิดเ ป็น
จุดเร่ิมตน้ให้ผูพ้บเห็นและผูส้วมใสเ่คร่ืองประดบัได ้ฉกุคิด เขา้ใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ศิลปะและวฒันธรรมไทยมากข้ึน โดยเคร่ืองประดับจะท าหน้าท่ีเ ป็น “ส่ือส่งตอ่แนวความคิด ท่ี
แสดงให้เห็นถึงคณุคา่ และความส าคญัของงานหัตถศิลป์ไทย” เ รียกได้วา่เ ป็นการเ รียนรู้อดีต และ
หยิบยืมมาตีความใหม ่1 เ ป็นการน าเอาประวติัศาสตร์ท่ีถูกค้นพบจากอดีต มาเป็นต้นทุนในการ
ออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัไทยรว่มสมยั 
 

       

                                                                 

  1 Thailand Creative & Design Center  (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ), เจาะเทรนด์
โลก 2015, เขา้ถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เขา้ถึงได้จาก http://www.tcdc.or .th/src/20548/ 
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ภาพท่ี 1  ตวัอยา่ง  เคร่ืองประดับทองสมยัอยุธยา  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดรำชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ : 
รุง่ศิลป์การพิมพ์ , 2550), 101,100,103. 
 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 2  ตวัอยา่ง  เคร่ืองประดับทองค าท่ีพบเห็นในปัจจุบนั  
ท่ีมา : ห้างทองพนัช ัง่, เคร่ืองประดับทองในปัจจุบัน , เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tpc-gold.com/product/details/ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 2.1  ศึกษาแนวคิด และรูปแบบสร้างสรรค์ของเคร่ืองประดับทองค ากรุวดัราชบูรณะ 
ในศิลปะสมยัอยุธยา วเิคราะห์ และวจิยัทางดา้นการออกแบบสูเ่คร่ืองประดบัรว่มสมยั 
 2.2  เพื่อออกแบบเ คร่ืองประ ดับ ท่ีท าหน้า ท่ีสะท้อนร่อง รอย จากกระบวน การ
สร้างสรรค์ ท่ีแสดงถึงสุนทรียะของงานหัตถศิลป์ ในรูปแบบท่ีรว่มสมยั  
 2.3  เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นแนวความคิดของผู้ออกแบบ ส่ือให้
ผูพ้บเห็น หรือผูส้วมใสไ่ด ้ฉกุคิด เขา้ใจ และตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะและวฒันธรรมไทย
มากข้ึน เป็นจุดเร่ิมตน้ ในการใชเ้คร่ืองประดบัเป็นส่ือแนวความคิด ท่ีท าหน้าท่ีสง่ตอ่อารยะธรรม 
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3. ขอบเขตของโครงกำร 
 3.1 ศึกษา วิเคราะ ห์ และ สังเ คราะ ห์ แนวคิดด้านการออกแบบ และ รูปแบบ 
เคร่ืองประดบักรุวดัราชบูรณะ ศิลปะสมยัอยุธยา โดยเ ลือกกรณีศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องในกลุม่ แสดง
เคร่ืองประดบัทองจ านวน 13 ชิ้น และสถาปัตยกรรมจ าลองจ านวน 3 ชิ้น  เ น่ืองจากเป็นชิ้นงานท่ี
เอกลกัษณ์งานทองอยุธยา และเหมาะจะน ามาศึกษา ทั้งในดา้นโครงสร้าง และลวดลายท่ีสุด 
 3.2 สังเคราะห์แนวความคิด และหลกัของงานหัตถศิลป์ จากเคร่ืองประดับทองค าท่ีถูก
ค้นพบ มาเ ป็นต้น ทุนใ นการออกแบบ ผสมผสานก ับศึกษาเอกลักษณ์ทางโครงสร้ าง ของ
สถาปัตยกรรมสมยัอยุธยายุคตน้ และยุคกลาง มาเติมเต็มดา้นของ มิติ และปริมาตร มาเป็นส่วนร่วม
ในการออกแบบเคร่ืองประดบัรว่มสมยั  
 3.3 ศึกษา วเิคราะห์และสังเคราะห์ คา่นิยมของเคร่ืองประดับทองค า ในปัจจุบัน เพื่อ
การออกแบบเคร่ืองประดับร่วมสมยั ท่ีสามารถสะท้อนแนวความคิด และเข้าถึงคนในปัจจุบัน
ไดม้ากท่ีสุด 
 3.4  ศึกษา และทดลองความเหมาะสมของวสัดุ ตอ่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ในรูปแบบ
ของการประกอบกนัของหนว่ยยอ่ย จนเกิดเ ป็นองค์รวมโครงสร้างทั้งหมด เพื่อหาสุนทรียะทาง
หัตถศิลป์ และสะทอ้นแนวคิดไดต้รงตามวตัถุประสงค์ท่ีสุด  
 3.5 น าผลการศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์มา เป็นแนวทางการออกแบบพัฒนาเป็น
เคร่ืองประดบัรว่มสมยั  
 

4. ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

ตารางท่ี 1 ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา  

ปัญหา  แนวทางการแกปั้ญหา  
                1.  เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ เ ป็น
แหลง่การคน้พบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  แตเ่ น่ืองจากมี
ชิ้นงานทองจ านวนมาก ถึง 170 ชิ้น 

เ ลือกจ ากดักรอบของกรณีศึกษา เพียงส่วน
ของ เคร่ืองประดับทอง จ านวน 13 ชิ้น และ
สถาปัตยกรรมจ าลอง จ านวน 3 ชิ้น ซ่ึง เ ป็น
ชิ้นงานท่ีเกีย่วขอ้งและเหมาะสมกบัการศึกษา 
วิเคราะห์ และมีองค์ประกอบของลวดลาย
และเทคนิคตรงตามเป้าหมายของโครงการ 

                2.  ด้าน การสร้า งสรรค์ชิ้ นงาน ใ น
ลักษณะ ง านหั ตถศิลป์เ ค ร่ืองทอง โบราณ 
จะตอ้งใชค้วามช  านาญ และประสบการณ์สูง 

ประยุกต์ใชว้ธีิการสร้างสรรค์ตามความถนัด 
ในลกัษณะการผสมผสานแบบร่วมสมยั ให้
ไดซ่ึ้งงานหัตถศิลป์ ท่ีมคีวามละเอียดและ  



5 
 

ตารางท่ี 1 ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา (ตอ่)  

ปัญหา  แนวทางการแกปั้ญหา  

                 ประณีตมากท่ีสุด   

                    3.  หลักในการออกแบบ 
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั    

เน่ืองจากศิลปะรว่มสมยัไมม่กีฎเกณฑ์ท่ีตายตัว 
แตม่หีลกัการ คือ ส่ิงส่งตอ่แนวความคิดของ
นักออกแบบส่ือออกมาผา่นชิ้นงาน ดงันั้น หาก
เคร่ืองประดับสามารถสะท้อนแนวความคิด
ตรงตามวตัถุประสงค์ก็ถือได้วา่เ ป็นชิ้นงาน
เคร่ืองประดบัรว่มสมยัได ้

 
5. วิธีกำรศึกษำ  
 5.1  ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด และรูปแบบเคร่ืองประดับกรุวดัราชบูรณะ 
ศิลปะสมยัอยุธยา โดยศึกษาจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต และสถานท่ีจริง คือ พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้    
 5.2  ศึกษา วิเคราะห์ และสัง เคราะห์ทัศนธาตุจากเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยาตอนยุคตน้ และยุคกลาง ในสว่นของ มติิ และปริมาตร มาเป็นส่วนร่วม
ในแการออกแบบ 
 5.3  ศึกษา คา่นิยมของเคร่ืองประดับทองค าในปัจจุบัน เ ป็นแนวทางการออกแบบ
เคร่ืองประดบัรว่มสมยั  
 5.4  สรุปผลการ ศึกษา และพัฒนาการออกแบบให้ ตรง ตามว ัตถุประสง ค์ของ
โครงการวจิยั โดยเขียนภาพรา่งสองมติิ (Sketch) 
 5.5  ทดลองวสัดุ ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางออกแบบ และสร้างแบบร่างสามมิติ (Sketch 
Model) 
 5.6  สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเคร่ืองประดบั 
 

6. แผนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำ  

ตารางท่ี 2 แผนการด าเนินงานและระยะเวลา  

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา  
                             1.  อธิบายแนวความคิด น าขอ้มูลมาปรึกษาอาจารย์ 

และเสนอหัวข้อ 
พ.ย.- ธ.ค. 
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ตารางท่ี 2 แผนการด าเนินงานและระยะเวลา  (ตอ่) 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา  
                     2.  เสนอหัวขอ้ สรุปประเด็น หาขอ้มลูเกี่ยวกบังาน  
ท่ีศึกษา เพื่อวเิคราะห์กระบวนการท างาน 
                           2.1 เก็บข้อมลูเพื่อท ารูปเลม่ คร้ังท่ี 2  

 
ม.ค.- ก.พ. 

                   3.  วเิคราะห์และพฒันาแนวคิดในการด าเนินงาน ม.ีค.- เม.ย. 
                   4.  สรุปวธีิการด าเนินงาน  
                          4.1  วเิคราะห์ แสดงผลเป็นแบบรา่ง 2 - 3 มติิ 
                           4.2 ทดลองวสัดุ และทดลองเทคนิค โดยพฒันา
ให้มคีวามเชื่อมโยงกบัการออกแบบ  
                           4.3 พฒันาการผสมผสานวสัดุเพื่อการออกแบบ  
                          4.4 สรุปแนวทางการออกแบบ 
                          4.5 เกบ็ขอ้มูลเพื่อท ารูปเลม่ คร้ัง ท่ี 3 

 
 
 

พ.ค.- ส.ค.  

                  5. สร้างชิ้นงานเคร่ืองประดบัตามแนวทางการ
ออกแบบ                          
                          5.1  รวบรวมเก็บข้อมลูทั้งหมดท ารูปเลม่  

 
ก.ย.- พ.ย. 

 

7. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 7.1  สร้างชิ้นงานเคร่ืองประดับร่วมสมยั ท่ีมีแนวความคิดด้านการออกแบบมาจาก 
เคร่ืองประดบัทองค ากรุวดัราชบูรณะ ศิลปะอยุธยา โดยผสมผสานแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ทาง
โครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยายุคตน้ และยุคกลาง 
 7.2 งานเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นรอ่งรอยของการสร้างสรรค์ชิ้นงานในลักษณะของงาน
หัตถศิลป์ และสามารถส่ือออกมาให้เห็นถึงสุนทรียะทางความงามตามวตัถุประสงค์  
 7.3  เคร่ืองประดบัสร้างความนา่สนใจ ผา่นรูปแบบการน าเ ร่ืองเกา่มาตีความใหม ่ เพื่อ
เป็นส่ือสง่ตอ่แนวความคิดจากนักออกแบบ ท่ีแสดงให้เ ห็นถึงคุณคา่และความส าคัญของงาน
หัตถศิลป์ไทย เป็นจุดเร่ิมตน้ให้คนรุน่ใหมส่นใจท่ีจะไดสื้บสาน  และสร้างความประทับใจให้แกผู่ ้
พบเห็น 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั 

  
 
1. ความส าคญัของเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ 
 1.1 ประวติัวดัราชบูรณะ 
 วดัราชบูรณะสร้างเมื่อ พ.ศ. 1967 โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระ
ยา) โปรดใหส้ร้างข้ึนในท่ีถวายพระเพลิงพระศพ เจา้อา้ยพระยาและเจา้ยี่พระยา ผูเ้ป็นพระเชษฐา 
มูลเหตุท่ีเจ้าอา้ยพระยาและเจ้ายี่พระยาถึงแก่พิราไลยพร้อมกันนั้น มีเร่ืองเล่าอยู่ในพระราช
พงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐและพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา1 ว่า ในปี มะโรงศก 
ศกัราช 786 (พ.ศ. 1967) สมเด็จพระอินทราชาเจา้ ทรงพระประชวรสวรรคต หลงัจากนั้นเจา้อา้ย
พระยาและเจา้ยีพ่ระยา โอรส 2 พระองค ์จึงยกทพัมาชิงกนัจะเอาราชสมบติั เจา้อา้ยพระยามาตั้งทพั
ท่ีต  าบลป่ามะพร้าวบริเวณวดัพลบัพลาไชย เจา้ยีพ่ระยาตั้งอยู่ทางตลาดเจา้พรหมบริเวณ วดัไชยภูมิ 
ชา้งตน้ของทั้ง 2 พระองค ์มาปะทะกนัท่ีเชิงสะพานป่าถ่าน และทรงพระแสงของา้วฟันตอ้งพระศอ
ขาดพร้อมกนัทั้งสองพระองค ์บรรดามุขมนตรีจึงออกไปเฝ้า เจา้สามพระยาโอรสองค์สุดทอ้ง ทูล
เร่ืองพระเชษฐาขาดคอชา้งพร้อมกนั แลว้เชิญสมเด็จเจา้สามพระยาเขา้มาเสวยราชสมบติั และทรง
พระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา้ หลงัจากนั้นทรงให้ขุดพระศพเจา้อา้ยพระยา และเจา้ยี่
พระยาไปถวายพระเพลิง สถานท่ีถวายพระเพลิงนั้นจึงใหส้ร้างพระมหาธาตุและพระวิหาร หลงัจาก
เป็นพระอารามแลว้ใหน้ามช่ือว่า วดัราชบูรณะ ส่วนบริเวณท่ีทั้งสองพระองค์ชนชา้งกนัให้ก่อพระ
เจดียไ์ว ้2 องค ์ตั้งอยูท่ี่บริเวณเชิงสะพานป่าถ่านนั้น 
 ความในพงศาวดารกล่าวถึง การสร้างวดัราชบูรณะว่า “ในศกัราชนั้น (พ.ศ. 1967) 
สถาปนาวดัราชบุณ”2 ค  าว่า สถาปนา ในท่ีน้ีหรือค าว่า ราชบุณ ท าให้สันนิษฐานกนัว่ามีวดัเก่าอยู่
ก่อนแลว้ แต่ช่ือเดิมไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อเจา้สามพระยาโปรดใหส้ถาปนาเป็นพระอารามใหม่แลว้จึง
เปล่ียนช่ือเป็นช่ือท่ีเรียกกนัอยูใ่นปัจจุบนั โดยวดัราชบูรณะถือเป็นโบราณสถานอนัทรงคุณค่า ให้ 

                                                             

 1 กรมศิลปากร, จติรกรรมและศิลปวตัถุในกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิวพร, 2501), 14. 
 2 เร่ืองเดียวกนั. 
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ชนรุ่นหลงัไดศ้ึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวจากในอดีตสืบต่อไป และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้
อยา่งยิง่ (ภาพท่ี 3) ซ่ึงมีรายละเอียด แผนผงัของวดั ลกัษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพระ
ปรางค์ประธาน รวมไปถึงแผนแผนผงัภายในกรุท่ีอยู่ใตพ้ระปรางค์ประธาน จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ของนกัวิชาการ ดงัน้ี (ภาพท่ี 4-7) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 วดัราชบรูณะในปัจจุบนั  
ท่ีมา : travel edtguide,วดัราชบูรณะ, เขา้ถึงเมื่อ 27 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://travel.edtguide 
.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4 แผนผงัวดัราชบูรณะ 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 21.  
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ภาพท่ี 5 ลกัษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพระปรางคป์ระธาน 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ผงัแสดงกรุภายในพระปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 23.  
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ภาพท่ี 7 แสดงท่ีตั้งของกรุภายในพระปรางคป์ระธานซ่ึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัและเพดาน 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 23. 
  

 1.2 การคา้ทองและงานช่างทองในอยธุยา ยคุงานประณีตศิลป์เจริญสูงสุด 
 

 “ทุกบุรียสีมามณฑล จบสกลลูกค้าวานิจ  ทุกประเทศสองสองภาษา 
ย่อมมาพึง่กรุงศรีอยุธยาเป็น อคัะนดิ”3 

 
 ดงัท่ีกล่าวมาคือ กรุงศรีอยธุยานั้นถือก าเนิดข้ึนมาก็เหตุเน่ืองทางการคา้ ท าหน้าท่ี
เป็นเมืองท่าศนูยก์ลางการคา้ขายโดยตรง อนัท าใหก้รุงศรีอยธุยาเจริญร ่ ารวยมัง่คัง่ข้ึนช่ือไปยงันานา
ประเทศ  
 สมัยกรุงศรีอยุธยาจะนิยมใช้เค ร่ืองทองเป็นเคร่ืองบรรณาการ  เพื่อสร้าง
สมัพนัธไมตรีกบัชาวต่างชาติ แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของทองค าเป็นส่ือในการแลกเปล่ียนกนั
ระหว่างสองวฒันธรรมเป็นวัตถุมีค่า อย่างสากลทั่วโลก ซ่ึงหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการ

                                                             

 3  ประทุม  ชุ่มเพง็พนัธุ,์ ผูเ้รียบเรียง, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ 
: บริษทัรุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2548), 39. 
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แลกเปล่ียนวฒันธรรม คือ เหรียญทองจารึกทองค าอกัษรยาวี ภาษาอาหรับ (ภาพท่ี 8) ซ่ึงถูกคน้พบ
ภายในกรุวดัราชบูรณะ 
 

 
ภาพท่ี 8 เหรียญทองจารึกทองค าอกัษรยาวี ภาษาอาหรับ คน้พบภายในกรุวดัราชบูรณะ 
ท่ีมา : ประทุม  ชุ่มเพง็พนัธุ,์ เรียบเรียง, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : บริษทั
รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2548), 37. 
  
 เร่ืองประเทศสยามมีทองค ามัง่คัง่ เป็นท่ีร ่ าลือในหมู่พวกพ่อคา้นกัเดินเรือชาติต่างๆ 
ในสมยัโบราณ แต่ในขอ้เท็จจริงก็ยงัไม่กะจ่างนัก กล่าวคือแหล่งท่ีมีแร่ทองค ามากจริงๆมีน้อย ท่ี
รู้จกักนัดีก็มีเพียงท่ีเมืองบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ดงัท่ีหลกัฐานการท าเหมืองทองค าใน
ประเทศไทยปรากฏใหเ้ห็นในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบเอกสารบนัทึกว่าไดส่้ง
ทองค าไปประเทศฝร่ังเศสถึง 46 หีบ แสดงว่าในสมยันั้นทองค าหาไดไ้ม่ยากนัก แหล่งแร่ทองค าท่ี
ส าคญัในสมยันั้น คือ ท่ีบา้นป่าร่อน อ  าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ซ่ึงพบหลกัฐานว่ามี
การท าเหมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2283 และเรียกกนัว่า “ทองบานสะพาน” ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
รัฐบาลใหส้มัปทานบริษทัจากประเทศองักฤษและฝร่ังเศส ส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าหลายแห่ง 
รวมทั้งแหล่งโต๊ะโมะ จงัหวดันราธิวาส ระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2500 กรมโลหะกิจ (กรมทรัพยากร
ธรณีในปัจจุบนั) ไดท้ าเหมืองทองค าท่ีแหล่งบา้นบ่อทอง จงัหวดัปราจีนบุรี ต่อมาบริษทัชลสินได้
เปิดท าเหมือนแร่ทองค าท่ีแหล่งโต๊ะโมะ จงัหวดันราธิวาสระหว่างปี 2533 – 2539 นอกจากน้ีก็มี
ประปรายในหลากหลายพ้ืนท่ี อย่างเช่นท่ีเขานางร่อน จังหวดัชุมพร เป็นต้น ในบางสถานท่ีก็มี
กล่าวถึงไวใ้นต านานและประวติัศาสตร์ดว้ย 
 จากหลักฐานในสมยัปัจจุบันดังกล่าวมาน้ีก็อาจจะพอมองเห็นได้ว่า ในสมัย
โบราณประเทศสยามก็มีแหล่งแร่ทองค า แต่ความรู้ทางเทคนิคยงัไม่กา้วหน้าจึงมีขีดจ ากดัทางการ
ผลิต 
 ส าหรับสามญัชนก็มีตลาดคา้ทองค า มีช่างท าทองรูปพรรณอยูท่ัว่ไป ซ่ึงการคา้งาน 
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ช่างหตัถกรรมเจริญรุ่งเรืองคบัคัง่หนาแน่นมีเป็นจ านวนมากจนเรียกกนัเป็น “ยา่น” เช่น ยา่นป่าทอง 
ขายทองค าเปลว ทอง นาก เงิน ช่ือตลาดถนนตีทอง ย่านบ้านช่างท าเงิน ย่านวดักระชี ช่างท า
พระพุทธรูปดว้ยทองค า และมีบ้านช่างเงินโดยเฉพาะด้วย กรุงศรีอยุธยาไดช่ื้อว่าเป็นยุคท่ีมีช่าง
ศิลปหตัถกรรมฝีมือดีเยี่ยม เช่น ช่างเคร่ืองถม ช่างเคร่ืองมุก ช่างพระพุทธรูป ช่างทอง ช่างสิบหมู่ 
ฯลฯ เป็นยคุสมยัท่ี งานประณีตศิลป์เจริญสูงสุด 
  
 1.3 ตวัอยา่งงาน เคร่ืองประดบัทองค า กรุวดัราชบูรณะ 
  เคร่ืองทองในกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ มีจ  านวนมากมายแยกเป็นเคร่ืองทอง
หลายแบบหลายประเภท เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ ซ่ึงมีทั้งท าด้วยทองค า ส าริด เงิน และดิน 
แหวนทองค า ก  าไลขอ้มือ สงัวาล ตุม้หู อญัมณีต่างๆ สถาปัตยกรรมจ าลองรูปพระเจดีย ์แผน่ทองรูป
สตัว ์รูปดอกไม ้วตัถุจ  าลอง เช่น ตน้ไมท้องค าจ  าลอง ฉลองพระบาทจ าลอง เรือจ าลอง แผ่นทอง
จารึก พระแสงขรรค์ทองค า เคร่ืองใช้ของพระมหากษัตริย ์ เช่น เคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองราช
กกุธภัณฑ์จ  าลอง เคร่ืองประดับศีรษะของชาย – หญิง มีอีกหลายช้ินท่ีถูกขโมยไป จากส่ิงท่ี
หลงเหลือยูส่ามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได ้ดงัน้ี 
 1.3.1 เคร่ืองราชูปโภค4 
 เคร่ืองราชูปโภค อนัไดแ้ก่ พวกภาชนะเคร่ืองใชส้อยประจ าพระองค์ของ
พระมหากษตัริย ์เช่น พระสุพรรณราช (กระโถนปากแตรใหญ่) พระมณฑปรัตนกรัน (ท่ีใส่น ้ าเสวย) 
พระเตา้ทักษิโณทก (ท่ีกรวดน ้ าหรือหลัง่อุทิศ) พานพระขนัหมาก (พาน 2 ชั้น) ภาชนะช้ินท่ีงาม
แปลกตาท่ีสุด คือ ภาชนะรูปหงส์ (ฝาหายไป) เขา้ใจว่าคงจะใชใ้ส่น ้ าอบ น ้ าหอม หรือแป้ง ท่ีปาก
หงส์มีรูส าหรับเทน ้ าใหไ้หลออกได ้นอกจากนั้น ภาชนะท่ีน่าสนใจอีกชุดหน่ึง คือ หีบพระศรีหรือ
หีบใส่หมากพล ูชุดเซ่ียนหมาก ลว้นแต่สวยงาม เน่ืองจากคนในสมยัโบราณกินหมากกนัเป็นประจ า 
ซ่ึงสามารถยกตวัอยา่ง เคร่ืองราชูปโภคท่ีโดดเด่น ไดด้งัน้ี 
 แมลงทับทองค า ตรงคอกบัตวัท าเป็นฝาเปิดปิดได ้และมีสายสร้อยทองผกู
โยงไว ้ไม่ให้หลุดหายไปจากกัน เขา้ใจว่าใชเ้ป็นภาชนะบรรจุจ  าพวกยาดม เช่น ยานัตถุ์ พิมเสน 
(ภาพท่ี 9) 

                                                             

 4 ประทุม  ชุ่มเพง็พนัธุ,์ เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา, 93. 
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ภาพท่ี 9 แมลงทบัทองค า 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 89.  
 
 สุวรรณภิงคาร ท าเป็นรูปน ้ าเตา้ มีพวย มีกลีบใบไม ้ยาวรีโอบอยู่สองขา้ง 
บนกลีบนั้น ขา้งหน่ึงท าเป็นลายรูปเทวดา ส่วนอีกขา้งเป็นลายรูปนาคสามเศียรพร้อมพนัธุ์พฤกษา 
ยอดบนฝาปิดท าเป็นรูปพรหมจตุรพกัตร์ 
 ช้างทรงเคร่ือง เป็นภาชนะใช้สอย ถอดได้ แต่ท าเป็นรูปช้างหมอบ
ทรงเคร่ืองผกูเคร่ืองมัน่ มีสัปคบัช่างสลกัลวดลาย และฝังพลอยมณีสลบัสีอย่างวิจิตร รูปทรงและ
ท่าทางของชา้งท าอย่างมีชีวิตจิตใจ ก  าลงัยกงวงข้ึน ชูพวงอุบะหรือช่อดอกไม ้ซ่ึงออกเป็นลายพุ่ม
พวงพล้ิวไหว (ภาพท่ี 10) 

 
ภาพท่ี 10 ชา้งทรงเคร่ืองทองค า 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 111.  
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 1.3.2 เคร่ืองราชกกุธภณัฑ ์
 เคร่ืองราชกกุธภณัฑ ์คือ สญัลกัษณ์แสดงถึงความเป็นพระมหากษตัริยห์รือ
เป็นเคร่ืองใชป้ระกอบพระอิสริยยศของพระมหากษตัริย ์ค  าว่า กกุธภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใช้
ท่ีเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเป็นพระราชา (กกุธ+ภณฺฑ) ดังนั้น ส่ิงใดก็ตามท่ีใช้เป็นเคร่ือง
ประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษตัริยถื์อเป็นเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ทั้งส้ิน แต่ท่ีส าคญัมีอยู่ 5 
อยา่ง จึงเรียกว่า “เคร่ืองเบญจราชกกุธภณัฑ”์ ดงัน้ี 
 พระมหาพชัิยมงกุฎ เป็นสญัลกัษณ์ แห่งความเป็นประมุขแห่งของแผน่ดิน 
 พระแสงขรรค์ชัยศรี เป็นสัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ และการทรงไวซ่ึ้ง
พระราชอ านาจหรืออาญาสิทธ์ิอนัลน้พน้ในการปกครองแผน่ดิน 
 ธารพระกร เป็นสัญลกัษณ์แห่งการทรงพระชนมายุย ัง่ยืนนาน และทรงไว้
ซ่ึงพระปัญญาเฉลียวฉลาด (สมยัโบราญมีพระมหาเศวตฉัตรแทนธารพระกร เป็นสัญลกัษณ์ว่า
พระมหากษตัริยท์รงยงัเกิดความร่มเยน็เป็นสุขแก่แผน่ดิน และอาณาประชาราษฎร์) 
 พดัวาลวิชนีและแส้หางจามรี เป็นสัญลกัษณ์แห่งการทรงบนัดาลความอยู่
เยน็เป็นสุขและทรงปัดเป่าผองภยัใหส้ิ้นไปแก่บรรดาพสกนิกร  
 ฉลองพระบาทเชิงงอน เป็นสัญลกัษณ์แห่งการทรงไวซ่ึ้งพระบรมเดชานุ
ภาพในทุกแห่งหนท่ีประทบัพระบาทยา่งไป ซ่ึงตอ้งทรงแบบรับพระราชภาระอนัหนักแห่งแผ่นดิน 
(ภาพท่ี 12) 
 เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเคร่ืองราชกกุธภณัฑท่ี์หลงเหลืออยูใ่นขนาดจริงนั้น มี
เพียง พระแสงขรรคช์ยัศรี ส่วนเคร่ืองราชกกุธภณัฑช้ิ์นอ่ืนๆนั้น ลว้นท าจ  าลองขนาดเลก็ข้ึนมา
ทั้งส้ิน (ภาพท่ี 11) แต่ก็ยงัคงความประณีตสวยงามเช่นเดียวกนั 

 
ภาพท่ี 11 เคร่ืองราชกกุธภณัฑ ์จ  าลอง 
ท่ีมา : ประทุม  ชุ่มเพง็พนัธุ,์ ผูเ้รียบเรียง, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : บริษทั
รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2548), 89. 
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ภาพท่ี 12 ฉลองพระบาทเชิงงอน จ าลอง 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 72. 
. 

 1.3.3 เคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบัของกษตัริยแ์ละเจา้นาย 
 เคร่ืองทรง หรือเคร่ืองฉลองพระองค์ของกษัตริยท่ี์บรรจุรวมไวใ้นกรุมี
จ  านวนมาก เช่น ผา้นุ่ม เส้ือ ผา้ห่ม ลว้นเป็นของชั้นยอดในยุคนั้น ต่างผุเป่ือยไปหมด พอเอามือไป
จบัก็กรอบเป็นเศษผง คงเหลือแต่เฉพาะวตัถุท่ีท าดว้ยทอง ซ่ึงคงทนถาวร ยกตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 
 กรองศอ ท าเป็นแผน่ทองแผใ่หญ่ขนาดเต็มอก แผ่นทองนั้นท าแยกกนัเป็น
ช้ินๆ ต่อกนัได ้ดา้นหนา้ส่วนล่างสุด ท าเป็นแผน่ทองใหญ่ปลายแหลมฝังอญัมณีหลากสี 
 สังวาลและทับทรวง มีการคน้พบหลายแบบหลายขนาด บางส่วนก็คลา้ย
เป็นเข็มขดัหรือป้ันเหน่งรวมอยูด่ว้ย ท าลวดลายฝังพลอยละเอียดลออมาก บางส่วนก็เป็นไข่มุกเม็ด
เลก็ๆร้อยติดไว ้บางช้ินส่วนมีลวดลายขดั ท่ีดูไม่ใช่งานไทย คลา้ยงานพวกอาหรับ 
 สร้อย มีทั้งสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอท าเป็นทองเส้นแบนๆมีท าเป็นสร้อย
หอยจั่นเล่ียมพิสดารก็มี ท าเป็นสายสร้อยประดับพลอยสีก็มี นอกจากน้ียงัมีจ  าพวกลูกประค า 
กระพรวนทั้งชนิดแบบเกล้ียง และมีลวดลาย และจ้ีประดบั ลว้นฝีมือเป็นเลิศทั้งส้ิน 
 พาหุรัดและทองกร พาหุรัดมีขนาดใหญ่กว่าทองกรเล็กน้อยสวมใส่บริเวณ
ตน้แขน มีลกัษณะคลา้ยกนัต่างแต่พาหุรัดมกัท าส่วนล่างเวา้เขา้รูปส่วนบนปลายแหลม ส่วนทองกร
ขอบเสมอทั้งบนและล่าง สวมใส่บริเวณขอ้มือ 
 ก าไลและธ ามรงค์ มีทั้งก  าไลขอ้มือ และขอ้เทา้ มีทั้งทองเกล้ียงและชนิดทอง
สลกัลายวิจิตร ส่วนธ ามรงค ์หรือแหวนมีนบัร้อยวง  
 เคร่ืองประดับศีรษะ ท่ีหลงเหลืออยู่และนับว่าส าคัญมีอยู่  2 ช้ิน คือ
เคร่ืองประดบัศีรษะชาย หรือจุลมงกุฎ ใชส้วมครอบมุ่นมวยผมท่ีอยู่ตรงกลางพระเศียรแบบยุค
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โบราณนิยมกนั อีกช้ินเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะสตรี ใชล้วดทองค าขนาดเลก็กว่าเสน้ผม ถกัสาน เป็น
เคร่ืองประดบัคลา้ยหมวก ดา้นหลงัท ายาวเวา้เขา้รูปมวยผม ตรงทา้ยทอย ฝีมือการสานขดัประณีต
บรรจงมาก 
 1.3.4 สถาปัตยกรรมจ าลอง  
 มีทั้งเจดียท์องค าจ  าลอง พระปรางค์จ  าลองซ่ึงมีขนาดใหญ่และมีความสูง
โดยประมาณ 1 เมตร และช้ินส่วนประดบัตกแต่งองคพ์ระปรางค์ ซ่ึงไม่สมบูรณ์ หลงเหลืออยู่เพียง
บางส่วนเท่านั้น ถา้สมบูรณ์เต็มคงมีความวิจิตรสวยงามมาก 

 1.3.5 พระพุทธรูปและเทวรูป 
 พระพุทธรูปทองค าแบบต่างๆ นับเป็นศิลปวตัถุกลุ่มใหญ่กลุ่มหน่ึงท่ีพบ
มากในกรุวดัราชบูรณะ ซ่ึงจ าแนกคร่าวๆได ้5 แบบ ดงัน้ี 
 พระแผ่นทอง แบบใช้วิธีตีหรือขุดเป็นเส้นให้เกิดเป็นรูปลายเส้น หรือ
พระพุทธรูปข้ึน 
 พระแผ่นทองดุนนูนทั้งหมด คือ ท าเป็นองคพ์ระเด่ียวๆ แต่ท าเป็นรูปดุนนูน
ทั้งองค ์
 พระแผ่นทองลายผสม คือ ตรงกลางจะท าเป็นรูปดุนนูน ส่วนอ่ืนๆจ าพวก
ปรกโพธ์ิซุม้เรือนแกว้ท าเป็นเพียงลายเสน้ใหเ้ห็นประกอบ 
 พระพุทธรูปนูนสูง คลา้ยกบัท่ีเรียกว่า ป๊ัม ใชท้องค าแผ่นหน้าท าเป็นรูปนูน
เกือบเป็นระคร่ึงซีก มกัเป็นพระองคส์ าคญัมีขนาดใหญ่ 
 พระพุทธรูปลอยตวั พระพุทธรูปกลุ่มน้ีมีไรพระศกหนาซ่ึงมีอิทธิพลอู่ทอง 
บางองคป์ระทบัยนืคลา้ยแบบงานทวารวดี 
 1.3.6 จารึก 

 จารึกท่ีพบในกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ แบ่งเป็นจารีดลายทองอกัษรขอม 
1 แผน่ อกัษรไทย 3 แผน่ อกัษรจีน 1 แผน่ และจารึกบนเหรียญทองเป็นอกัษรอาหรับ 2 เหรียญ ซ่ึง 
คุณประทุม  ชุ่มเพ็งพนัธุ์ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา ไดก้ล่าวเก่ียวกับ
จารึกไวว้่า 
 “จารึกมีจ  านวนไม่นอ้ยหากแต่ช ารุด และถกูคนร้ายลกัไปเสียบา้ง จารึกมีทั้ง
เป็นแผน่ลานดีบุก ลานเงิน ลานทอง และดา้นหลงัพระพิมพ ์โดยเฉพาะจารึกดว้ยอกัษรและภาษาจีน
พบจ านวนมาก แสดงว่าในสมยันั้นมีคนเขา้มาอยู่อาศยัอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจ านวนมาก (ภาพท่ี 13) 
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ประกอบอาชีพตั้งร้านขายของสรรพเคร่ืองส าเภา และมีฐานะดี ทั้งมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจึงได้
ร่วมสร้างพระพิมพ ์สร้างเคร่ืองทองอุทิศถวายฝังไว้5...”   
 

 
ภาพท่ี 13 แผน่ทองจารึกภาษาจีน 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ 
: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 124. 
 

2. กรอบความคดิในการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับทองค า กรณศึีกษางานจากกรุวดัราชบูรณะ  
 2.1 ประเภทการใชง้านของเคร่ืองประดบัหรือเคร่ืองทอง 
 แบ่งตามประเภทใชง้านได ้3 ประเภท6 คือ 
 2.1.1 ประเภทเคร่ืองใช ้ไดแ้ก่ ตลบั เช่ียนหมาก ถาด ซองใส่พลู จอกด่ืมน ้ า ผอบ 
กาน ้ า กระโถน การผลิตใช้วิธีดุนผสมวิธีหุ้มและการทุบเคาะข้ึนรูป ใช้เส้นลวดทอง เดินเป็น
ลวดลายและฝังพลอยสี หินสี 
 2.1.2 ประเภทเคร่ืองประดับ มกัเป็นของพระมหากษัตริย ์ ไดแ้ก่ มุงกุฎ ก  าไล 
แหวน ทับทรวง ป้ันเหน่ง ทองกร พาหุรัด กรรมวิธีท่ีใช้ ใชก้ารบดักรีเดินเส้นทองเป็นลายเส้น
ประดบัตกแต่งส่วนท่ีเป็นดอกไมแ้ละลวดลายดว้ยอญัมณีประเภท โครงสร้างของเคร่ืองประดบัมีทั้ง
วิธีฉลุเคาะข้ึนรูปตดัโครงสร้างดว้ยความร้อน ดุนลวดลาย ฝังพลอย และเพชรแบบหุ้มขอบหรือฝัง
ตะเข็บ  
 2.1.3 ประเภทสร้างถวายอุทิศศาสนา เช่น สร้างพระพุทธรูป สถูป เจดียจ์  าลอง 
กรรมวิธีใชใ้นการหล่อ โดยใชท้องค าแทผ้สมโลหะอ่ืนเช่น ทองแดง ใหท้องค ามีความแข็งแกร่งไม่

                                                             

 
5 ประทุม  ชุ่มเพง็พนัธุ,์ เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา, 96–98. 

 6 วรรณรัตน์  ตั้งเจริญ, การออกแบบเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพส์นัติสิริ, 2545), 95-97. 
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บุบง่าย(เทคนิคการเททองหล่อมีหลายวิธี แต่ท่ีนิยมคือการท าแม่พิมพแ์ลว้เททองท่ีเผาหลอมจน
เหลวลงไปบนแม่พิมพ)์ และยงัมีวิธีท าพระพุทธรูปอีกแบบหน่ึง เรียกว่า หุ้มแผลง หมายถึงการใช้
โลหะหรือทองค าท่ีรีดจนเป็นแผน่บาง บุหุม้กบัหุ่นท่ีตอ้งการบุนั้น อาจเป็นโลหะชนิดอ่ืนท่ีข้ึนเป็น
องคพ์ระอยูแ่ลว้ และตรึงรอยต่อให้แผ่นทองติดกนัโดยใชต้ะปูทองเหลืองตอกย  ้าให้ติด ลวดลายท่ี
ประกอบองค์พระพุทธรูปใช้วิธีดุนลายมีบางองค์ฝังเพชรและพลอยท่ียอดพระเกศ  การสร้าง
พระพุทธรูปท่ีนิยมในสมยัอยธุยาอีกวิธีหน่ึงใชก้ารปิดทอง ซ่ึงสามารถใชไ้ดท้ั้งโครงสร้างท่ีเป็นไม ้
อิฐ หินหรือปูน กรรมวิธีท าคือรีดทองใหเ้ป็นแผ่นบางท่ีเรียกว่า แผ่นทองค าเปลว แลว้น าแผ่นทอง
นั้นปิดบนไม ้อิฐ หิน หรือปูนท่ีทาน ้ ายางรักติดทอง ทบักนัให้เรียบ เม่ือเสร็จจะดูเหมือนส่ิงท่ีปิด
ทองนั้นเป็นทองค าทั้งหมด 
 2.2 อุดมคติเก่ียวกบัทอง และเคร่ืองทอง 
 ทองหรือทองค า คือแร่ธาตุชนิดหน่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติเป็นโลหะลกัษณะเป็น
ของแข็ง มีสีเหลืองแวววาวสดใส สะดุดตา สามารถสะทอ้นแสงได ้และถือไดว้่าเป็นโลหะธาตุท่ีหา
ยาก และยงัถือว่าเป็นวตัถุท่ีมีความสวยงามกว่าอย่างอ่ืน เน่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะตวั คือ เป็นธาตุ
แท้ชนิดหน่ึง มีจุดส าคัญดีเด่นอยู่ท่ีสี (Color) คือสีเหลืองสว่างสดใส และมีความสุกปลั่ง 
(Brightness) คือ มีประกายมนัวาวสะดุดตา และยงัไม่เป็นสนิมแมจ้มดินจมโคลน เหมือนวตัถุชนิด
อ่ืน และสามารถน าไปใช้ท าประโยชน์ได้หลายอย่าง เป็นโลหะธาตุมีค่าสูง ไม่เส่ือมถอย และ
สามารถตีค่าในราคาท่ีแพงกว่าวตัถุอย่างอ่ืน หรือแปรสภาพเปล่ียนเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนได้
สะดวก ซ่ึงมีคุณสมบติั ดงัน้ี คือ จุดหลอมเหลวท่ี 1945 องศาฟาเรนไฮต์ มีเน้ือท่ีอ่อนมากสามารถตี
แผเ่ป็นแผน่บางขนาดความหนา 0.0001 มิลลิเมตร เช่น ทองค าเปลว เป็นตน้    
 อุดมคติของคนไทย ทองค าเป็นของคู่บา้นคู่เมืองมาแต่ไหนแต่ไร เพราะเป็นของมี
ค่าราคาสูงกว่าส่ิงอ่ืนหรืออาจจะเรียกไดว้่า “มีค่าควรเมือง” ตามคตินิยมแต่คร้ังโบราณ เน่ืองจาก
ทองมีค่าสูงสุด จึงมีการใชท้องค ากนัอยา่งแพร่หลายทั้งในดา้นพิธีกรรม งานเคร่ืองประดบัตกแต่ง 
หรือใชใ้นงานส าคญัทางศาสนาอยา่ง “พุทธศิลป์” เป็นตน้  
 ทองค านั้นมีความส าคญัในทุกๆพิธีกรรมของคนไทย ทั้งโกนจุก การข้ึนบา้นใหม่ 
เด็กเกิดใหม่ก็มีการใหท้องค ากนั และถือว่าเป็นของขวญัท่ีมีเกียรติส าคญัมีหนา้มีตาท่ีสุด มีขอ้สงัเกต
อยา่งหน่ึง คือ ปีใดชาวนาชาวบา้นท านาไดข้า้วดี ราคาทองก็จะสูงข้ึนตามดว้ย เพราะแสดงว่าปีนั้น
เศรษฐกิจชาวบา้นดี จะมีการสู่ขอแต่งงานกันมากกว่าปกติ แมแ้ต่พระนามของพระเจา้อู่ทอง ผู ้
สถาปนากรุงศรีอยธุยา ตามต านานกล่าวว่า เม่ือแรกเกิดพระราชวงศานุวงศแ์ละพระญาติทั้งปวงมี
ความช่ืนชมยินดี จึงน าอู่ทอง (เปล) ขนัทอง อ่างทอง (โดยมากเป็นเปลทอง) มาถวายเป็นของท า
ขวญั คนทัว่ไปจึงไดเ้รียกกนัว่า “พระเจา้อู่ทอง” มาตั้งแต่ทรงพระเยาว ์
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 เคร่ืองประดบัเคร่ืองแต่งกาย คนโบราณก็ถือว่าทองเป็นของส าคญัและมีความจ า
เป็นมากในทางสร้างสรรคค์วามงาม ขบัผวิใหดู้เปล่งปลัง่ แมแ้ต่การตั้งช่ือลกูหลานก็นิยมเอาทองค า
มาผสมดว้ยถือว่าเป็นมงคลนาม 
 การน าทองค ามาประดิษฐเ์ป็นวตัถุส่ิงของเพ่ือประโยชน์ใชส้อยมนุษยค์งจะรู้จกัน า
ทองมาท าเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกายก่อน อาทิ ท าเป็นแหวน ต่างหู ก  าไลแขน สร้อย ฯลฯ 
เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยช์อบรักความสวยงาม ประกอบกบัการประดิษฐ์เร่ิมแรกตอ้งท าใน
ส่ิงของท่ีมีขนาดเล็กและง่ายก่อน ต่อเมื่อมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาทองมาได้เป็น
จ านวนมาก และมีเทคนิควิธีการท าท่ีมฝีีมือสูงข้ึน จึงคิดสร้างสรรคง์านส าคญัช้ินใหญ่ๆ อาทิเช่น ท า
เป็นรูปเคารพในศาสนา หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีมีความละเอียดอ่อน เป็นตน้ 
 เท่าท่ีพบหลกัฐานการน าทองค ามาท าเป็นพระพุทธรูป ในสมยัอยุธยาภายในกรุวดั
ราชบูรณะ มีจ  านวนมากถึง 64 ช้ินส่วนใหญ่ เป็นแผน่ทองค าดุนลาย เป็นพระพิมพป์างมารวิชยั ปาง
ประทานอภยั และปางลีลา เป็นตน้  
 2.3 สุนทรียะของพลงัทางหตัถศิลป์ 
 ค าว่า “สุนทรี” หรือ “สุนทรียะ” หมายถึง ความงาม ความไพเราะ ความร่ืนรม เป็น
การรับรู้ตามความรู้สึก ซ่ึงสามารถสมัผสัได ้โดยสุนทรียะธาตุ 3 อย่าง คือ ความงาม ความแปลกหู
แปลกตา และความน่าท่ึง เป็นต้น ส่วนค าว่า “หัตถศิลป์” หมายถึง งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในงาน
หัตถกรรม โดยใช้มือท า เป็นส่วนใหญ่ ช้ินงานแต่ละช้ินจึงแตกต่างกัน และมีรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะแต่ละช้ินงาน 
 ดงันั้น สุนทรียะของพลงัทางหัตถศิลป์ ในความหมายตามโครงการวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ี คือ ความงาม ความวิจิตรของเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะท่ีส่ือออกมาจากช้ินงาน ในรูปแบบ
ของความประณีต ละเอียด และพิถีพิถนัผา่นกระบวนการข้ึนรูปดว้ยมือ ดว้ยเทคนิคหลากหลาย เช่น 
การเช่ือมประกอบช้ินงานดว้ยความร้อน การสร้างลวดลายของช้ินงานดว้ยการใชล้วดทองค าขนาด
เลก็ ผสมผสานกบัการข้ึนรูปกระเปาะฝังอญัมณีประกอบกนัเป็นลวดลายไทยต่างๆ เป็นตน้  
 จากกรณีศึกษา เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะศิลปะสมยัอยุธยา แสดงออกมาเป็น
แผนภาพอธิบายสุนทรียะของพลงัทางหตัถศิลป์ขา้งตน้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี เคร่ืองทองกรุวดั
ราชบูรณะลว้นมีกระบวนการสร้างสรรค์จากงานช่างเชิงหัตถศิลป์ดว้ยกนัทั้งส้ิน โดยช่างฝีมือจะ
ท างานบนพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีมีต่อศาสนา และพระมหากษตัริยใ์นช่วงสมยัอยุธยา ก่อเกิดความ
มุ่งมัน่ และเป็นพลงัในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ เคร่ืองทองจึงแสดงให้เห็นถึงความละเอียด 
ประณีต และพิถีพิถนัในทุกๆขั้นตอน ก่อเกิดเป็นสุนทรียะของพลงัทางหัตถศิลป์ ท่ีมีความงาม 
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ความวิจิตรเป็นขอ้บ่งช้ี (ภาพท่ี 14) ซ่ึงเคร่ืองประดบัจะท าหน้าท่ี เป็นดัง่ส่ือส่งต่อเร่ืองราวทางภูมิ
ปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบนั จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเคร่ืองทองสมยัอยธุยานั้นเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แผนภาพอธิบายสุนทรียะของพลงัทางหตัถศิลป์ 
  
 2.4 การออกแบบและข้ึนรูปเคร่ืองประดบัทองค า.ในสมยัอยธุยา 
  จากการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีถกูคน้พบของนกัวชิาการ ไดส้รุปการ
ออกแบบ และข้ึนรูปท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และนิยมใชใ้นงานเคร่ืองประดบัทองค าสมยัอยธุยา แบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ องคป์ระกอบทางกายภาพ ไดแ้ก่โครงสร้าง/รูปทรง และ องคป์ระกอบทางลวดลาย เช่น 
ประเภทของลวดลาย การจดัวาง วสัดุ/สี เป็นตน้  
 2.4.1 องคป์ระกอบทางกายภาพของเคร่ืองประดบั   
 อนัไดแ้ก่ โครงสร้าง และรูปทรงของช้ินงาน มีดงัน้ี หลกัการออกแบบเคร่ือง 
ประดบัจากหลกัฐานท่ีถกูคน้พบ ปรากฏใหเ้ห็นว่าเคร่ืองประดบัสมยัอยธุยา เนน้การออกแบบโครง 

“ความเช่ือ ความมุ่งม่ันของช่างฝีมือ” 

ต่อศาสนา และพระมหากษตัริย ์(สมยัอยุธยา) 

 

ส่งต่อผา่นกระบวนการข้ึนรูป 

“ด้วยมอื” 
 

ละเอียด ประณีต พิถีพิถนั 

เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ 

จึงมีความวจิิตร สวยงาม 

 

“ สุนทรียะของพลงัทางหัตถศิลป์ ” 
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สร้างท่ีมีศนูยก์ลางใชล้วดลายประกอบเป็นเสน้โปร่งยดึเหน่ียวจากแกนกลาง ใชล้ายซ ้าและการซ ้า
กนัของโครงสร้างเลก็ประกอบเป็นโครงสร้างใหญ่ ใชล้ายไทยท่ีตดัทอนรายละเอียดออก 
 2.4.2  องคป์ระกอบทางลวดลาย 
 ลายท่ีใชป้ระกอบงานเคร่ืองประดบัสมยัอยธุยา แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได ้ 
3 ประเภท7 ดงัน้ี 
 1. ลวดลายท่ีประยุกต์มาจากลายไทย เช่นลายกนกกา้นขด ลายกนกผกักูด 
ลายประจ ายาม ลายบวัคว  ่าบวัหงาย 
 2. ลวดลายประยกุตม์าจากธรรมชาติ เช่นลายดอกไม ้ใบไมอ้ยูบ่นภาชนะใช้
สอยของพระมหากษตัริย ์
 3. ลวดลายจากงานปูนป้ันตกแต่งสถาปัตยกรรมท่ีเป็นลวดลายซ่ึงเกิดข้ึนใน
สมยัเดียวกัน เป็นลายประดิษฐ์ผสมลายดอกไม้ เช่น  ลายกลีบบัว ลายช่อดอกไม้ ลายดอกไม้
ประดิษฐผ์สมลายกา้นขด ลายดอกไมท่ี้มีโครงสร้างเป็นดอกบวั เป็นตน้ 
 2.4.3  เทคนิค เคร่ืองมือ ขอ้ก  าจดั จุดเด่นในอดีต 
 เคร่ืองประดบัอยุธยาเป็นงานช่างฝีมือ การผลิตท่ีนิยม8 คือ การเช่ือมเส้น
ทองค าใหติ้ดกบัแผน่ระนาบรองรับ สร้างลวดลายดว้ยเส้นใชอ้ญัมณีฝังให้เป็นจุดเด่นนอกจากน้ีก็
พบวิธีหล่อ วิธีดุนทุบเคาะใหเ้ป็นรูปทรงเช่นในงานเคร่ืองราชูปโภค รูปหงส์ กระโถนทองค า ให้ติด
กบัแผน่ระนาบรองรับ  สร้างลวดลายดว้ยเสน้ ใชอ้ญัมณีในการฝังให้เป็นจุดเด่น นอกจากน้ีก็พบวิธี
หล่อ วิธีดุนและทุบเคาะใหเ้ป็นรูปทรงเช่นในงานเคร่ืองราชูปโภค รูปหงส์ กระโถนทองค า ใชว้ิธี
เคาะข้ึนรูปเป็นโครงสร้างและดุนด้วยเคร่ืองมือท่ีเป็นเหล็กหรือเขาสัตว์ท าให้เกิดลวดลายและ
เดินเสน้ทองค าเช่ือมติดกบัแผน่ท่ีฉลุหรือตดัเป็นโครง 
 ส่ิงส าคัญของเคร่ืองประดับสมยัอยุธยาอยู่ท่ีความปราณีตของงานช่างท่ี
สามารถเช่ือมต่อประกอบงานช้ินเลก็ ไดอ้ย่างละเอียดจนหารอยต่อไม่พบ ดงัท่ีนิโกลาส์ แชร์ แวส 
นักเดินทางชาวฝร่ังเศส ท่ีติดตามคณะเผยแพร่ศาสนาเขา้มาในสยามในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช บนัทึกไว้9  
 “ช่างทองรูปพรรณของประเทศสยามฝีมือดีเท่าๆ กบัของเราเหมือนกนั เขา
ท าเคร่ืองทอง เงินรูปพรรณไดห้ลายพนัแบบ ลว้นแต่งามๆทั้งนั้น การฝังเงิน ทองค า ท าไดส้ะอาด

                                                             

 7 วรรณรัตน์  ตั้งเจริญ, การออกแบบเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยุธยา, 110 - 111. 
 8 เร่ืองเดียวกนั, 139-148. 
 9 เร่ืองเดียวกนั, 139. 
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สะอา้นมาก และสอดเสน้ไปอยา่งวิเศษเขาใชน้ ้ ายาประสานทองค านอ้ยและสอดถกัไดอ้ย่างช านาญ
เหลือเกินจนยากท่ีจะมองเห็นว่าตรงไหนเป็นรอยต่อ” 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของรูปทรงและลวดลายประดับ ในงานประณีตศิลป์วัดราช
บูรณะ 
 การศึกษาทางด้านโครงสร้างของรูปทรง และลวดลายในงานประณีตศิลป์ แขนง
สถาปัตยกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ ในด้าน มิติ และปริมาตร ร่วมเป็นหน่ึงในแนวทางการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั ท่ีมี มิติทางดา้นรูปทรงมากยิ่งข้ึน เติมเต็มในส่วนของขอ้ก าจดัใน
การข้ึนรูปเคร่ืองประดับในสมยัอยุธยา ท่ีนิยมสร้างรายละเอียดของช้ินงานบนโครงสร้างแผ่น
ระนาบ เป็นตน้ 
 โดยมีข้อก  าหนดในการศึกษา คือ ศึกษาสถาปัตยกรรมในยุคสมยัอยุธยาตอนตน้ – 
ตอนกลาง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีไดม้ีการวิเคราะห์จากนักวิชาการว่า เป็นยุคสถาปนา “วดัราชบูรณะ” 
เมื่อ พ.ศ.1967 โดย สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 โปรดสถาปนาข้ึน เพ่ือเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิง
พระศพ ของพระเชษฐาทั้ง 2 พระองค์ และได้ฝังทรัพยส์มบัติ และเคร่ืองอุทิศไวภ้ายในกรุพระ
ปรางคป์ระธาน 
 3.1 รูปทรงเจดียย์คุตน้ และยคุกลาง 
  3.1.1 พระปรางคย์คุตน้ 
  เจดียท์รงปรางค ์หรือพระปรางค์ จดัเป็นสถาปัตยกรรมศาสนาสถานแบบ
ปิดตาย ไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาภายในได้ นิยมสร้างเจดียเ์ป็นองค์ประธาน
ประกอบภายในวดั และมีการวางต าแหน่งเจดียต์ามผงัวดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส่ีเหล่ียมจตุัรัส คติ
การสร้างเช่นน้ี ไดอิ้ทธิพลศิลปะแบบขอม  
     รูปแบบเจดียท์รงปรางคม์ีรูปแบบคลา้ยปลายฝักขา้วโพดหรือกลีบขนุน การ
วางผงัเจดียใ์ห้เจดียอ์งค์ใหญ่อยู่กลาง รายรอบด้วยเจดียเ์ล็กและเจดียป์ระจ ามุมทั้งส่ีทิศ เจดียท์รง
ปรางค์ ได้อิทธิพลมาจากศิลปะแบบลพบุรี เป็นรูปแบบเจดียท่ี์นิยมมากในสมยักรุงศรีอยุธยา
ตอนตน้ โดยดูไดจ้ากการสร้างเจดียท์รงปรางคเ์ป็นองคป์ระธานในวดั ไดแ้ก่ เจดียท์รงปรางคว์ดัราช
บูรณะ เจดียท์รงปรางค์วดัพุทไธสวรรค์ เจดียท์รงปรางค์วดัพระราม เจดียท์รงปรางค์วดัมหาธาตุ 
เจดียท์รงปรางคว์ดัพระราม นอกจากสร้างเจดียท์รงปรางค์เล็ก เรียกว่าปรางค์ราย ในวดัต่างๆ อีก
ดว้ย 
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 3.1.2 พระปรางคย์คุกลาง  

 สถาปัตยกรรมสมยักรุงศรีอยุธยายุคกลาง ยงัคงเป็นสถาปัตยกรรมศาสน
สถาน เช่นเดียวกบั สมยักรุงศรีอยุธยายุคต้น เจดียท์รงปรางค์จึงมีลกัษณะท่ีไม่เปล่ียนแปลงไป
มากมายนัก แต่มีการพฒันาการผสมผสานระหว่างรูปทรงเจดียห์ลากหลายแบบ เกิดเป็นรูปแบบ
เจดียท์รงใหม่ข้ึน คือ เจดียท์รงเหล่ียมยอ่มุมหรือท่ี เรียกว่า เจดียท์รงย่อมุมไมสิ้บสองหรือเจดียท์รง
เหล่ียมเพ่ิมมุม เจดียเ์หล่ียมย่อมุมนับเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบอยุธยา ซ่ึงเกิดจากการพฒันา
รูปแบบของช่างท่ีน ารูปแบบการสร้างเจดียท์รงปรางค์ เจดียท์รงระฆงั เจดียท์รงปราสาทยอด มา
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั เจดียเ์หล่ียมยอ่มุมมีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นเท่า โดยเพ่ิมมุมจากฐานไป
ถึงยอดบนสุดท่ีฐานบลัลงัก ์ปรับเรือนธาตุเดิมสมยักรุงศรีอยธุยายคุตน้ใหเ้ลก็มีขนาดเท่ากนั ประดบั
ทั้งส่ีดา้นเจดียเ์หล่ียมย่อมุมสมยักรุงศรีอยุธยายุคกลาง ได้แก่  เจดียศ์รีสุริโยทยั  สร้างในรัชกาล
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  เจดียเ์หล่ียมย่อมุมวดัญาณเสน เจดียเ์หล่ียมย่อมุมวดัภูเขาทอง ลวดลาย
ประดบัเจดียย์คุน้ีไม่นิยมท ากนั คงฉาบปูนเรียบตั้งแต่ฐานไปถึงยอดเจดีย ์     
 จากการศึกษารูปทรงของเจดีย ์ทั้งยคุตน้ และยคุกลาง ไดเ้ห็นถึงพฒันาการท่ี
เปล่ียนแปลงไป เจดียท์รงปรางค ์ท่ีเน้นศึกษาเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นทรงเจดียท่ี์มีแหล่งการขุดพบ
เคร่ืองทอง นั้นไม่ไดแ้ตกต่างหรือพฒันาจากรูปแบบเดิมไปมาก แต่ในยุคกลาง มีการพฒันาเจดีย์
ทรงใหม่จากการผสมผสานเจดียห์ลากหลายรูปแบบ ช่ือว่า เจดียท์รงยอ่มุมไมสิ้บสองหรือเจดียท์รง
เหล่ียมเพ่ิมมุม ซ่ึงจากการศึกษาจะน าเอาเอกลกัษณ์ของเจดียท์ั้ง 2 รูปแบบน้ี มาใชเ้ป็นความรู้เพ่ือ
การ ลงพ้ืนท่ีส ารวจโบราณสถาน เพ่ือน าแรงบันดาลใจท่ีเกิดจากมุมมอง มิติ และปริมาตรของ
สถาปัตยกรรมจากนกัออกแบบเอง มาพฒันาเป็นโครงสร้าง/รูปทรง ของเคร่ืองประดบัร่วมสมยัใน
โครงการน้ี    
 3.2 องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดบัท่ีพบบนองคพ์ระปรางค์ 
 ลวดลายประดบังานศิลปะในแต่ละยุคสมยันั้นมีความแตกต่างกัน เกิดจากการ
วิวฒันาการผ่านยุคสมยั กลายเป็นเอกลกัษณ์ของงานศิลป์แต่ละยุคสมยั จึงไดนิ้ยมน าไปใชอ้ย่าง
แพร่หลาย ทั้งในงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานประณีตศิลป์ แตกต่างกนัไปตามขนาด
และพ้ืนท่ีการจดัวางลงบนงานศิลปะแขวงต่างๆ ดงันั้น ลวดลายท่ีแตกต่างกนัในแต่ยคุสมยั สามารถ
บ่งบอกไดห้ลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิวฒันาการ อิทธิพลต่างชาติท่ีส่งผลต่องานศิลปะ ภูมิปัญหา 
ศาสนา วิถีชีวิต ฯลฯ เหล่าน้ีลว้นบ่งบอกเอกลกัษณ์ทางศิลปะ และวฒันธรรมดว้ยกนัทั้งส้ิน   
 จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีการคน้พบลวดลายจากงานศิลป์ ซ่ึงเรียบเรียง และ
วิจยัโดย ดร.สนัติ  เลก็สุขุม ถึงวิวฒันาการของลายไทยกระหนกตามล าดบัยคุสมยั กล่าวถึง ลวดลาย
ท่ีพบเห็น และนิยมใชใ้นสมยัอยธุยาไวส่้วนหน่ึง ดงัน้ี 
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 ลวดลายท่ีประดบัปูนป้ันท่ีสืบทอดมาเป็นศิลปะอยุธยา ส่วนใหญ่ไดพ้บประดับ
เจดียท์รงปรางค์ ซ่ึงมีแบบแผนอนัคล่ีคลายมาจากปราสาทแบบขอม การประดบัจึงเป็นระเบียบ
เดียวกัน แต่เจดียท์รงปรางค์มีทรวดทรงเพรียวกว่า และเรียบง่ายกว่าปราสาทแบบขอม ดังนั้น
ลวดลายประดบัเจดียท์รงปรางค์จึงสอดคลอ้งกบัรูปทรง คือมีลกัษณะท่ีเรียบง่ายกว่า และไม่เน้น
ความนูนหนาเท่ากบัลวดลายประดบัปราสาทแบบขอม  
 ยกตวัอย่างจากการรวบรวม ลายไทยกระหนกประเภทต่างๆ ท่ีพบเห็นบนงาน
ศิลปะ ในอยธุยายคุตน้ และยคุกลางมีดงัน้ี 
 3.2.1 ลายกระหนก ลวดลายท่ีมีวิวฒันาการมาหลายยุคสมยั กระหนก 1 ตวั เมื่อ
ประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือประกอบกบัลายลกัษณะอ่ืนๆ จะเรียกเป็นช่ืออ่ืนมีอยู่มา แต่ก็จะมีลวดลาย
กระหนกประกอบอยูห่รือเก่ียวขอ้งไม่มากก็นอ้ย (ภาพท่ี 15) 
 

 

ภาพท่ี 15 ตวัอยา่ง ลายกระหนก จากวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : สนัติ เลก็สุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2539), 35.  
 
 3.2.2 ลายกระหนก : ประเภทลายช่อ ช่ือลายช่อมีเคา้โครงมาจาก ช่อดอกไม ้ซ่ึงเช่ือ
ว่ามีแรงบนัดาลใจหลกัท่ีส าคญั มาจากภาพช่อดอกไมใ้นศิลปะจีน เช่น ดอกบวั ดอกโบตัน๋ ก่อนจะ
วิวฒันาการมาเป็นลายช่อ เป็นลวดลายท่ีนิยมมาก โดยเฉพาะดอกโบตัน๋ มีลกัษณะกลีบบานซอ้นกนั 
ปลายกลีบประกอบจากหยกัเป็นวงโคง้เล็กๆ ส่วนล่างของกลีบมกัมีรูปสามเหล่ียมคลา้ยเป็นเกสร 
(ภาพท่ี 16) 

 
ภาพท่ี 16 ตวัอยา่ง ลายกระหนก ประเภทลายช่อ จากวดัมหาธาตุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : สนัติ เลก็สุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2539), 44. 
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 3.2.3 ลายกระหนก : ประเภทลายบวั (กลีบบวั) คือ มีลกัษณะมีลกัษณะกลีบบวัท่ี
ป้านก่อนปลายเรียว หรือกลีบบวัท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม เป็นตน้  กลีบบวัในสมยัตน้กรุงศรีอยุธยา มี
ความเรียบง่าย กว่ากลีบบัวแบบของท่ีได้รับอิทธิพลมา ดั่งเป็นการแบ่งลายเป็นสามส่วนท่ีไม่
ซบัซอ้น และกระหนกท่ีเคยประดบัอยู่รอบกลบับวัแบบขอมก็กลายเป็นเพียงกรีดเป็นเส้นเรียงกนั
พอเป็นเค้าเท่านั้น นอกจากยงัมีลกัษณะกลีบบัวท่ีมีความส าคัญอีกรุปแบบหน่ึง คือ กลีบบัวท่ี
ประดบัภายในดว้ยพรรณพฤกษา ซ่ึงมีอิทธิพลการประดบัจากจีนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย (ภาพท่ี 17) 
 

 

ภาพท่ี 17 ตวัอยา่ง ลายกระหนก : ประเภทลายบวั (กลีบบวั) จากวดัสม้ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : สนัติ เลก็สุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2539), 75. 
 

 3.2.4 ลายกระหนก : ประเภทลายหนา้กระดาน ลายประเภทน้ีประดบัเป็นชุด เรียง
ต่อเน่ืองกันบนแถบแบนคลา้ยแผ่นกระดาน จึงได้ช่ือว่าลายหน้ากระดาษ แต่มีช่ือแต่ย่อยจาก
ลกัษณะๆต่างๆ ดงัน้ี ลายหน้ากระดานส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ลายหน้ากระดานดอกกลมสลับลาย
กระหนก ลายหนา้กระดานดอกซีกดอกซอ้น เป็นตน้ บางลวดลายเมื่อผสมผสานการเรียงของลาย
หลกัแลว้อาจ เรียกเป็นอีกช่ือ เช่น ลายหน้ากระดานประจ ายามกา้มปู คือ ลายท่ีมีการเรียงสลบักนั
ระหว่าง ลายดอกกลม และลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และมีลายกระหนกแทรกอยู่ระหว่างทั้งสอง
ลายมีลกัษณะเหมือนกา้มปู เป็นตน้ (ภาพท่ี 18) 

 
ภาพท่ี 18 ตวัอยา่ง ลายกระหนก : ประเภทลายหนา้กระดาน จากวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรี 
 อยธุยา  
ท่ีมา : สนัติ เลก็สุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2539), 89. 
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 3.2.5 ลายกระหนก : ประเภทลายกา้นขด ลายประเภทน้ี ใชป้ระดบัไดท้ั้งแนวตั้ง
และแนวนอน ค าว่ากา้นขด หมายถึงกา้นมว้นขดเป็นรูปกน้หอยเรียงต่อกนั (ภาพท่ี 19) 
 

 

ภาพท่ี 19 ตวัอยา่งลายกระหนก : ประเภทลายกา้นขด จากวดัสม้ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : สนัติ เลก็สุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2539), 138. 
 

 3.2.6 ลายกระหนก : ประเภทลายเฟ่ืองอุบะและลายเชิงกรวย มาจากลกัษณะการ
ประดับมาลยัช่อดอกไมท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียโบราณ ต่อมาจึงมีการสืบทอดและ
น ามาใชป้ระดบัตกแต่งเจดียพ์ระปรางคข์องไทย ควบคูไปกบัลายเชิงกรวยตั้งแต่ตน้พุทธศตวรรษท่ี 
19 มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมเรียงต่อเน่ืองกนั แตกต่างกนัตรงลายเฟ่ืองอุบะประดบัโดยปลาย
แหลมช้ีลง ส่วนลายเชิงกรวยปลายแหลมช้ีข้ึน ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีมีมาก่อในงานประดบัปราสาทขอม  
(ภาพท่ี 20) 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ตวัอยา่งลายกระหนก : ประเภทลายเฟ่ืองอุบะ (ซา้ย) และลายเชิงกรวย (ขวา) จากวดัมหา 
 ธาตุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : สนัติ เลก็สุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2539), 155,164. 
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 จากการศึกษาลวดลายท่ีนิยมใชใ้นสถาปัตยกรรม เป็นความรู้เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
และหาความเช่ือมโยงกนัดา้นลวดลาย ระหว่างงานสถาปัตยกรรม และงานหัตถศิลป์เคร่ืองทองกรุ
วดัราชบูรณะ ซ่ึงจะรวบรวมลวดลายแสดงใหเ้ห็นในตาราง ในล าดบัต่อไป 
 3.3 รวบรวมลวดลายท่ีนิยมใชใ้นงานประณีตศิลป์ สมยัอยธุยา 
 การศึกษาและรวบรวมลวดลาย น้ี  เ พ่ื อหาความเ ช่ือมโยงระหว่ างงาน 
สถาปัตยกรรม และงานหตัถศิลป์วดัราชบูรณะ ทางดา้นลวดลาย จากการเก็บรวบรวมหลกัฐานทาง
โบราณคดี โดย ดร.สนัติ เลก็สุขุม ซ่ึงเป็นลวดลายท่ีพบเห็นและนิยมใชใ้นสมยัอยธุยายคุตน้ และยุค
กลาง ซ่ึงเป็นช่วงสมยัของการสถาปนา “วดัราชบูรณะ” เมื่อ พ.ศ.1967 เพื่อเป็นการยืนยนัถึงความ
นิยมของการใชล้วดลายท่ีคลา้ยคลึงกนั และสร้างความมัน่ใจให้กบัแนวทางการออกแบบว่า งาน
หตัถศิลป์เคร่ืองทองนั้น สามารถออกแบบสร้างสรรคใ์นแนวทางใหม่ควบคู่ไปกบัสถาปัตยกรรมได ้
ซ่ึงจะน าลวดลายจากการรวบรวมน้ีไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบร่วมด้วย มีลวดลายท่ี
เก่ียวขอ้งจากการรวบรวม ดงัน้ี 
 1. ลายกระหนก 
 2. ลายกระหนกประเภท“ลายช่อ” 
 3. ลายกระหนกประเภท “ลายบวั (กลีบบวั)” 
 4. ลายกระหนกประเภท“ลายหนา้กระดานดอกวงกลมสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน” 
 5. ลายกระหนกประเภท “ลายหนา้กระดานดอกกลมสลบักระหนก” 
 6. ลายกระหนกประเภท“ลายกา้นขด” 
 

 

ตารางท่ี 3 รวบรวมลายกระหนก  

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีตศิลป์ 

 วดัพระศรีรัตนม
หาธาตุ ลพบุรี 

 

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
(อยธุยายคุตน้) 

ปูนป้ัน 
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ตารางท่ี 3 รวบรวมลายกระหนก (ต่อ) 

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีตศิลป์ 

 วดัใหญ่ชยัมงคล 
พระนครศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 
(อยธุยายคุ
กลาง) 

ปูนป้ัน 
 วดัใหญ่ชยัมงคล 
พระนครศรีอยธุยา 

กรุวดัราชบูรณะ 
พระนครศรีอยธุยา 

 
ประมาณ พ.ศ. 
1967 (อยธุยา
ยคุกลาง) 

 แผน่ทองดุลลาย 

วดัพระศรีสรร
เพชญ ์

พระนครศรีอยธุยา 

 พ.ศ.2034 – 
2072 (อยธุยา
ยคุกลาง) 

 
บานประตูสลกัไม ้

คูหา 

 

ตารางท่ี 4 รวบรวมลายกระหนกประเภท“ลายช่อ”  

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีตศิลป์ 

ดอกบวั 
(ไม่แน่ชดั) 

(กรุพระปรางค ์
วดัราชบูรณะ) 

  

ประมาณ พ.ศ. 
1967 (อยธุยายคุ

กลาง) 
 

(แผน่ทองดุลลาย
เคร่ืองทอง) 

ดอกบวั หรือดอก
โบตัน๋ (ไม่แน่ชดั) 

วดัมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา  

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 
(อยธุยายคุ
กลาง) 

 
 

สลกัหิน 
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ตารางท่ี 4 รวบรวมลายกระหนกประเภท“ลายช่อ” (ต่อ) 

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีตศิลป์ 

ช่อดอกโบตัน๋ 
(กรุพระปรางค ์
วดัราชบูรณะ)  

ประมาณ พ.ศ. 
1967 (อยธุยายคุ

กลาง) 
 

 
แผน่ทองดุลลาย
ประดบัจอก
ทองค า) 

 
 
ตารางท่ี 5 รวบรวมลายกระหนกประเภท “ลายบวั (กลีบบวั)” 

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 

ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีต
ศิลป์ 

วดัพระศรีมหาธาตุ 
ลพบุรี 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 19 (อยธุยายคุ

ตน้) 
ปูนป้ัน 

 

วดัมหาธาตุ 
ราชบุรี  

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 19 (อยธุยายคุ

ตน้) 
ปูนป้ัน 

 

วดัสม้
พระนครศรีอยธุยา 

 

ประมาณ พ.ศ. 
1917 

(อยธุยายคุตน้) 

ปูนป้ันจาก
เจดียท์รง
ปรางค ์8 

 

วดัมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 
 สลกัหิน 

วดัราชบูรณะ 

 

พ.ศ. 1967  
(อยธุยายคุกลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียป์ระธาน 

วดัราชบูรณะ 
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ตารางท่ี 5 รวบรวมลายกระหนกประเภท “ลายบวั (กลีบบวั)” (ต่อ)  

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 

ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีต
ศิลป์ 

วดัราชบูรณะ 

 

พ.ศ. 1967  
(อยธุยายคุกลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียป์ระธาน 

 

วดัราชบูรณะ 

 

พ.ศ. 1967  
(อยธุยายคุกลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียป์ระธาน 

 

พบในกรุวดัราช
บูรณะ 

 

พ.ศ. 1967  
(อยธุยายคุกลาง) 

 
แผน่ทองค าดุล

ลาย  

พบในกรุวดัราช
บูรณะ  

พ.ศ. 1967  
(อยธุยายคุกลาง) 

 
พานทองค าดุล

ลาย 

 

ตารางท่ี 6 รวบรวมกระหนกประเภท“ลายหนา้กระดานดอกวงกลมสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน”  

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีต
ศิลป์ 

วดัสองพี่นอ้ง
ชยันาท 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 
ปูนป้ัน 

 

 วดัมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 
 สลกัหิน 

วดัมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 
 สลกัหิน 
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ตารางท่ี 6 รวบรวมกระหนกประเภท“ลายหนา้กระดานดอกวงกลมสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน” 

 (ต่อ) 

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีต
ศิลป์ 

วดัสม้ 
พระนครศรีอยธุยา 

 ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 
ปูนป้ัน  

วดัมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา 

 

ประมาณ พ.ศ. 
1917  

(อยธุยายคุตน้) 

ปูนป้ันจาก
เจดียพ์ระ
ปรางค ์

 

วดัพระศรีรัตนม
หาธาตุ ลพบุรี 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียย์อดกลีบ

มะเฟือง  
 

วดัพระราม 
พระนครศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียทิ์ศ
ตะวนัออก 

 

วดัไก่เต้ีย 
สุพรรณบุรี 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียแ์ปด
เหล่ียม 

 

กรุวดัราชบูรณะ
พระนครศรีอยธุยา 

 

ราว พ.ศ.1967  
(อยธุยายคุกลาง) 

 
แผน่ทองค าดุล
นูน ประดบั
เจดียจ์  าลอง 

กรุวดัราชบูรณะ
พระนครศรีอยธุยา 

 

พ.ศ. 1967(อยธุยา
ยคุกลาง) 

ปูนป้ันจาก
เจดียป์ระธาน
ทรงปรางค ์
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ตารางท่ี 7 รวบรวมลายกระหนกประเภท “ลายหนา้กระดานดอกกลมสลบักระหนก”  

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีต
ศิลป์ 

ถ ้าเขาหลวง 
เพชรบุรี 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ัน จาก
เจดียแ์ปด
เหล่ียม 

 

ดไก่เต้ีย 
สุพรรณบุรี 

 ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ัน จาก
เจดียแ์ปด
เหล่ียม 

 
 
 

วดัราชบูรณะ
พระนครศรีอยธุยา 

 

พ.ศ. 1967 
(อยธุยายคุกลาง) 

ปูนป้ัน เจดีย ์
ประธานทรง

ปรางค ์

 

กรุวดัราชบูรณะ
พระนครศรีอยธุยา 

 

พ.ศ. 1967 
(อยธุยายคุกลาง) 

 
แผน่ทองดุลนูน 
ของเคร่ืองทอง 

กรุวดัราชบูรณะ
พระนครศรีอยธุยา 

 

พ.ศ. 1967 
(อยธุยายคุกลาง) 

 เคร่ืองทอง 

วดัภูเขาทอง
พระนครศรีอยธุยา 

 

ตน้ศตวรรษท่ี 22 
(อยธุยายคุกลาง) 

ปูนป้ัน เสา
กรอบประตู
อุโบสถ 

วดัภูเขาทอง
พระนครศรีอยุ

ธยา 
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ตารางท่ี 8 รวบรวมลายกระหนกประเภท“ลายกา้นขด”  

ท่ีมา ตวัลาย ยคุ 
ปรากฏใหเ้ห็นในหลกัฐาน 

สถาปัตยกรรม 
/ปูนป้ัน 

งานประณีต
ศิลป์ 

วดัมหาธาตุ 
เพชรบุรี 

 

พุทธศตวรรษท่ี 
19-20 (อยธุยายคุ
ตน้ - กลาง) 

 
สลกัหิน 

ประดบัใบเสมา
หินทราย 

วดัสม้ พระนคร 
ศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ัน หนา้
บนัเจดียท์รง

ปรางค ์

 

วดัสม้ พระนคร 
ศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ัน หนา้
บนัเจดียท์รง

ปรางค ์

 

วดัสม้ พระนคร 
ศรีอยธุยา 

 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 (อยธุยายคุ

กลาง) 

ปูนป้ัน หนา้
บนัเจดียท์รง

ปรางค ์
 

 

 จากการวิเคราะห์ลวดลายหลกัฐานทางโบราณคดี ท่ีหลงเหลือในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่า
ลวดลายทางสถาปัตยกรรมและงานหตัถศิลป์ ซ่ึงบางส่วนมาจากการลวดลายของเคร่ืองทองกรุวดั
ราชบูรณะนั้น มีการประยกุตใ์ชล้วดลายเดียวกนัเสมอ แต่จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัวาง
บนรูปทรงของงานประณีตศิลป์แต่ละแขนง เป็นความเช่ือมโยงกนัทางดา้นลวดลายของงานศิลปะ
ในสมยัอยธุยา ดงันั้นการน ารูปแบบของสถาปัตยกรรมมามีส่วนร่วมในการออกแบบเคร่ืองประดบั
จึงสามารถเป็นไปได ้ขา้พเจา้จึงจะน าการรวบรวมลวดลายและเปรียบเทียบน้ีไปเป็นแนวทางในการ
สร้างลวดลายลงบนช้ินงานเคร่ืองประดบัต่อไป  

  
4. การออกแบบ และสร้างสรรค์เคร่ืองประดับทองค าร่วมสมยั ในปัจจุบัน 
 4.1 ค่านิยมเคร่ืองประดบัทองค า 
 ในปัจจุบนัค่านิยมการซ้ือ – ขายทองค ารูปพรรณในรูปแบบเคร่ืองประดบัของกลุ่ม 
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คนทัว่ไปในสงัคม จะเลือกบริโภคทองจากร้านทองตูแ้ดงมากมายท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในปัจจุบนั ซ่ึง
การเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองค านั้นผูบ้ริโภคจะมองคุณค่าของเคร่ืองประดบัในเชิงการออมทรัพย ์
หรือการลงทุนเป็นหลกั เรียกไดว้่าเป็นทั้งเคร่ืองประดบัตกแต่งท่ีแสดงสถานภาพของผูส้วมใส่ และ
เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าไดด้ว้ย สามารถซ้ือ – ขาย แลกเปล่ียนไดท้นัที ข้ึนอยู่กบัราคาท่ีจะผนัแปร
ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้ นขนาด น ้ าหนัก และปริมาณส่วนผสมของเน้ือทองค าจึงมี
ความส าคญั มากกว่ารูปลกัษณ์ท่ีละเอียดประณีตตามแบบฉบบังานหตัถศิลป์ของไทยอยา่งในอดีต  
ค่านิยมดงักล่าวถกูเรียบเรียง และเขียนเป็นบทความ ในเว็บไซด์ ASTVผูจ้ดัการ ในกลุ่มบทความ 
ASTV ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ หัวขอ้เร่ือง คุณค่าแห่ง “ทอง” ทั้งประดบั เก็บออมและลงทุน10โดยมี
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   
 ความผนัแปรของราคาทองค าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท าให้ประพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทองค าปรับเปล่ียนไปมาก จากเดิมท่ีซ้ือทองในฐานะเคร่ืองประดับกลายมาเป็นการซ้ือ
ทองค าเพ่ือเก็บออมและมีไม่น้อยท่ีซ้ือทองค าในลกัษณะเป็นการลงทุนหวงัผลเก็งก  าไรกนัเลย
ทีเดียว 
 ยอ้นกลบัไปในอดีต ทองค านิยมใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัและเก็บออมบางส่วน ใน
ลกัษณะเก็บสะสมทีละเลก็ทีละนอ้ย ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือทองค ามกัมีฐานะปานกลาง ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ี
มีฐานะไม่นิยมซ้ือทองค าเพ่ือสวมใส่ แต่ซ้ือทองค าแท่งเพื่อเป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกิจมากกว่า  

 เพราะ “ทอง” มีค่าเป็นทั้ง “เงิน” และ “สินคา้” ในตวัเอง จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี 

เปล่ียนไปจากซ้ือทองรูปพรรณมาเป็นซ้ือทองค าแท่งเพื่อออมกลายเป็นเก็งก  าไร 

 ฉะนั้น ช่วงทองขาลงจึงถือเป็นช่วงขาข้ึนของผูซ้ื้อท่ีจะผนัเงินเก็บน าไปซ้ือทองค า
ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มัน่คงเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัลงทุนทั้งรายนอ้ยรายใหญ่นัน่เอง 

      บางทีธุรกิจคา้ทองค าท่ีมีภาพลกัษณ์เป็นเสือนอนกินมาอย่างยาวนาน อาจถึงจุด
เปล่ียนใหต้อ้งปรับกลยทุธแ์ละรูปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยูร่อดในระยะยาว เป็นการปรับตวัท่ีอาจ
ท าใหเ้ราไดเ้ห็น “สินคา้ทอง” ในรูปแบบต่างๆ มาเป็นทางเลือกทั้งส าหรับเป็นเคร่ืองประดบัและ
การเก็บออมมากข้ึน 

  
                                                             

 10  ASTVผูจ้ดัการรายวนั, คุณค่าแห่ง “ทอง” ทั้งประดับ เกบ็ออมและลงทุน,  เขา้ถึงเมื่อ 
26 ตุลาคม 2558,   เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx. 
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 4.2 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบเคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยัในเชิงอนุรักษ ์ 
  จากการศึกษา หาขอ้มลู และการวิเคราะห์บทความ ขา้พเจา้คิดว่า แมค่้านิยมการซ้ือ 
– ขายเคร่ืองประดบัทองค าส่วนใหญ่ในสงัคมปัจจุบนัจะละเลยการสืบสานงานหตัถศิลป์ มุ่งเน้นไป
ท่ีการเก็บออมและการลงทุน แต่ก็ยงัมีกลุ่มท่ีสร้างงานเคร่ืองประดบัทองค าในลกัษณะของงาน
หัตถศิลป์ ในเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ และวฒันธรรมไทยอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ข้าพเจา้จึงไดศ้ึกษา และ
วิเคราะห์ในส่วนน้ีเพ่ิมเติม ซ่ึงกรณีศึกษาจากแหล่งพ้ืนท่ีโด่งดงัในเร่ืองงานช่างทองโบราณ 2 แห่ง 
คือ “ร้านช่างทองสมสมยั ศิลปะแห่งทองสุโขทยั” (ภาพท่ี 21) และ “ร้านกรุช่างทองโบราณ เมือง
เพชรบุรี” (ภาพท่ี 22) วิเคราะห์ในเชิงการออกแบบท่ีร่วมสมยั ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีเอกลกัษณ์ของ
การสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีแตกต่างกนัไป ดัง่ท่ีมีกล่าวไวใ้นบทสัมภาษณ์ช่างทอง ของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ออนไลน์ ในหวัขอ้เร่ือง ลมหายใจ “ช่างทองเมืองเพชร” สืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์ “ลาย
โบราณ” ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหว่างงานช่างทองเพชรบุรี และช่างทองสุโขทยัไวว้่า “ความ
โดดเด่นของลายงานทองเมืองเพชรบุรีเน้นการตอกลาย ถ้างานสุโขทัยจะดัดลาย ”11 เป็นต้น 
การศึกษาและวิเคราะห์น้ี เพื่อเป็นความรู้ และแนวทางการพฒันางานเคร่ืองประดบัในโครงการน้ี
ต่อไป  

 
ภาพท่ี 21 เคร่ืองประดบัร่วมสมยั เชิงอนุรักษบ์า้นทองสมสมยั ศิลปะแห่งทองสุโขทยั 
ท่ีมา : บา้นทองสมสมยั, ทองสุโขทยั, เขา้ถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.som 
samaigold.com/ 

                                                             

 11 ศราวุธ ดีหมื่นไวย,์ ลมหายใจ “ช่างทองเมอืงเพชร” สืบสานภูมปัิญญาอนุรักษ์ “ลาย
โบราณ”,  เขา้ถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dailynews.co.th/article/328820    
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ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยัในเชิงอนุรักษท์องสุโขทยั  

ร้านช่างทอง รูปแบบเอกลกัษณ์ วิเคราะห์ดา้นการออกแบบ 

บ้ า น ท อ ง ส ม
สมยั  
ศิลปะแห่งทอง
สุโขทยั 
 
 
 
 

- เอกลักษณ์ท่ีแตกต่าง
คือ การถักสร้อยแบบ
กลม และแบบแบน 
- ลายลกูประค า12 
 

 - ช้ินงานออกแบบในเชิ งงานอนุ รักษ์  ผ่าน
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตวัของทองสุโขทยั คือ 
การถกัสร้อยแบบแบน และการใชล้ายลูกประค า
ในบริเวณขอบของช้ินงานลอ้มรอบลวดลาย 
          - ช้ินงานมีความละเอียดและประณีตตาม
แบบฉบบัของงานหตัถศิลป์  
          - โครงสร้าง และลวดลายของช้ินงานมีความ
สมมาตร ตามลกัษณะงานออกแบบของไทย  

 

 
  ภาพท่ี 22 เคร่ืองประดบัร่วมสมยั เชิงอนุรักษ์ร้านกรุช่างทองโบราณ เมืองเพชรบุรี 
ท่ีมา : ร้านกรุช่าง เคร่ืองทองโบราณ, ทองเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก              
www. guruthaiantiquejewelry.com/ 
                                                             

 12 สมาคมคา้ทองค า, สุโขทัย นพคุณแห่งเมอืงเก่า, เขา้ถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558,  เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.goldtraders.or.th/ 
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ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยัในเชิงอนุรักษท์องเพชรบุรี 

ร้านเคร่ืองทอง รูปแบบเอกลกัษณ์ วิเคราะห์ดา้นการออกแบบ 

ร้านกรุช่างทอง
โบร าณ  เ มื อ ง
เพชรบุรี 
 
 
 

- ลวดลายดั่ง เดิมคือมี 
การเช่ือมทองเป็นลาย
ลกูสน  เรียงต่อกนั 
 

 - ช้ินงานมีการออกแบบในเชิงอนุ รักษ์แบบ
ผสมผสานโดยการประยุกต์ลวดลายให้ละเอียด 
และประณีตยิ่งข้ึน  คือ มีการเช่ือมโครงสร้าง
ช้ินงานเป็น ลายลูกสน ซ่ึงเป็นลายท่ีนิยมดั่งเดิม 
และเพ่ิมเติมลายละเอียดโดยกาใส่ลายดอกพิกุล
และลายขดลวดลงไป แสดงพลงัของงานหัตถศิลป์
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
- ช้ินงานมีการจัดองค์ประกอบด้วยการซ ้ า และ
ความสามาตรตามลกัษณะของงานไทย  

  

 4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ดา้นการออกแบบ 
 จากการวิเคราะห์งานเคร่ืองประดบัทองค าในกลุ่มการสร้างงานหัตถศิลป์
ร่วมสมยั ในเชิงอนุรักษ ์ศิลปะ และวฒันธรรมไทย จากกรณีศึกษางานช่างทองสุโขทยั และเพชรบุรี 
มีหลกัการออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การสืบสานงาน
หัตถศิลป์โดยการลอกเลียนรูปแบบ และลวดลายจากงานดั่งเดิมเป็นหลกั แมจ้ะมีการปรับหรือ
ประยกุตล์วดลายใหแ้ตกต่าง ก็ยงัคงไวซ่ึ้งกล่ินอายของความเป็นงานทองโบราณ ถือไดว้่าประสบ
ความส าเร็จดา้นการสืบสาน และส่งต่อเอกลกัษณ์ทางความงาม ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีมี
ความละเอียดและประณีตตามแบบฉบบังานหัตถศิลป์ได้อย่างชัดเจน  แต่ในขณะเดียวกนัการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบัในลกัษณะน้ี เป็นเพียงการแสดงความรู้ และความช านาญในเชิง
ช่างโบราณ  แต่ไม่ไดแ้ฝงแนวความคิดจากนักออกแบบรุ่นใหม่ ท่ีอาจก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีถูก
น าเสนอออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่าง หรือการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัเคร่ืองประดบัท่ี
นอกเหนือจากการสวมใส่แบบทัว่ไป เป็นอีกหน่ึงส่ือการเรียนรู้ท่ีร่วมสมยั ส่งต่อแนวความคิดจาก
นกัออกแบบถึงผูส้วมใส่  เกิดเป็นการตั้งค  าถาม และฉุกคิดตามไปกบัช้ินงาน ใหเ้คร่ืองประดบัแสดง
ตวัตนท่ีมากกว่าส่ิงแสดงความงาม แต่ยงัเป็นส่ือส่งต่อแนวความคิดอีกดว้ย  
 
 5. ทบทวนวรรณกรรมและบทความที่เกีย่วข้องกบัโครงการวจิยั 
 5.1 วรรณกรรม : โครงการวิจยั “การประยกุตส์าระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเร่ืองสุนทรี 



38 
 

 
 

ยะการใช้ศิลปะเคร่ืองทองไทยโดนมุ่งเน้นเร่ืองการออกแบบรากเหงา้ทางภูมิปัญญา จิตวิญญาณ 
และฝีมือจากอดีตสู่รูปแบบทางวตัถุของมนุษยย์คุร่วมสมยัในปัจจุบนั” 
 ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ไดก้ล่าวถึง เคร่ืองประดบัในสมยักรุงศรีอยธุยาจากการ
ขุดพบจากแหล่งโบราณสถานจากเน้ือหาของโครงการวิจยั ไวด้งัน้ี  
 “....เคร่ืองทองเหล่าน้ีแสดงทกัษะความละเอียดละออและวิจิตรประณีตของการ
สร้างสรรคเ์คร่ืองทองในยคุสมยันั้น อน่ึงการศึกษารูปแบบของงานประณีตศิลป์เคร่ืองทองนั้นจกั
ตอ้งเปรียบเทียบกบัรูปแบบของศิลปกรรมแขนงอ่ืน อาทิ เคร่ืองทรงของปฏิมากรรม ภาพจิตรกรรม 
หรือเคร่ืองประดบัสถาปัตยกรรม และบริบทอ่ืนๆเป็นส าคญั”13 
 นอกจากนั้น ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ยงักล่าวถึง มุมมองท่ีมีต่อการออกแบบ
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั ไวใ้นโครงการวิจยัของท่าน ซ่ึงเป็นแนวทางใหข้า้พเจา้ไปศึกษาดงัน้ี 
 “....กระบวนการบูรณาการความรู้ทางศิลปะการออกแบบใหเ้ขา้กบัทกัษะฝีมือดา้น
ประณีตศิลป์ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสม สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสดงความรู้  แนวความคิด 
รวมถึงการรับรูปเก่ียวกับการออกแบบการใช้สอยและทักษะฝีมือผ่านช้ินงานเคร่ืองประดับท่ี
สามารถสวมใส่ให้เข้ากับยุคสมยัแห่งสังคม วิถีชีวิต และการรักษาเอกลกัษณ์ของไทย  รวมถึง
ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการสมัผสั มิว่าจะดว้ยวิธีการมองเห็น การพิจารณาถึงรูปลกัษณ์เคร่ืองประดบั และ
การใชส้อยช้ินงาน อาจสร้างสรรคใ์หผู้ส้วมใส่ก่อเกิดการตระหนกัรู้ถึงเน้ือหาท่ีไดรั้บการต่อยอดมา
จากอุดมคติดั้งเดิม”14 
 

                                                             

 13สุภาวี ศิรินคราภรณ์, “การประยุกต์สาระแห่งจติวญิญาณดั้งเดิมเร่ืองสุนทรียะการใช้
ศิลปะเคร่ืองทองไทยโดนมุ่งเน้นเร่ืองการออกแบบรากเหง้าทางภูมปัิญญา จติวญิญาณ และฝีมอืจาก
อดีตสู่รูปแบบทางวตัถุของมนุษย์ยุคร่วมสมยัในปัจจุบัน” (โครงการวิจยั : สถาบนัวิจยัและพฒันา
มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2554), 18.   
 14 เร่ืองเดียวกนั, 73. 
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ภาพท่ี 23 ผลงานเคร่ืองประดับ โครงการวิจัย “การประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเร่ือง
 สุนทรียะการใช้ศิลปะเคร่ืองทองไทยโดนมุ่งเน้นเร่ืองการออกแบบรากเหง้าทางภูมิ
 ปัญญา จิตวิญญาณ และฝีมือจากอดีตสู่รูปแบบทางวัตถุของมนุษยย์ุคร่วมสมัยใน
 ปัจจุบนั” ของ ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์  
ท่ีมา : สุภาวี ศิรินคราภรณ์, “การประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเร่ือง สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เคร่ืองทองไทยโดนมุ่งเน้นเร่ืองการออกแบบรากเหง้าทางภูม ิ ปัญญา จิตวิญญาณ และฝีมือจาก
อดีตสู่รูปแบบทางวตัถุของมนุษย์ยุคร่วมสมยัในปัจจุบัน” (โครงการวิจยั : สถาบนัวิจยัและพฒันา
มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2554), 45. 
  
 โครงการวิจยัขา้งตน้ เป็นการวิจยัและสร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานเคร่ืองประดบั ท่ีมีแรง
บนัดาลใจหลกัจากสุนทรียะการใชศ้ิลปะของเคร่ืองทองไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ วิจยัลึก
ไปถึงรากเหงา้ของภูมิปัญญา และจิตวิญญาณดั้งเดิมของการสร้างสรรคง์านประณีตศิลป์ในอดีต น า
คุณค่าดงักล่าวมาออกแบบ และสร้างสรรคโ์ดยใส่แนวความคิด ใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยั และเขา้ถึง
คนในปัจจุบัน เป็นงานเคร่ืองประดับท่ีทั้งแสดงคุณค่าสุนทรียะทางความงาม แสดงกระบวน
สร้างสรรคท่ี์ช านาญเชิงการช่างดั้งเดิมในรูปแบบของงานประณีตศิลป์ ท่ีถูกตดัถอนและออกแบบ
ให้มีความร่วมสมยั และแฝงแนวความคิดในเชิงวสัดุท่ีแตกต่าง ส่งผลให้ผูพ้บเห็นหรือผูส้วมใส่
เคร่ืองประดบัไดม้องเห็นถึงคุณค่าทั้งในดา้นความงาม และสมัผสัถึงแนวคิด มุมมองท่ีแตกต่างของ
งานเคร่ืองทองไทยในส่ือของเคร่ืองประดบัร่วมสมยัอีกดว้ย  



40 
 

 
 

 5.2 วรรณกรรม : การศึกษาวิธีการออกแบบ ผลิต และการพฒันาศิลปะเคร่ืองประดบั
ทองโบราณเมืองอุบลดว้ยกระบวนการการวิจยัแบบมีส่วนร่วม15 
 โครงการวิจยัแบบมีส่วนร่วมน้ี กล่าวถึงท่ีมาและปัญหาของโครงการ ท่ีตอ้งการ
พฒันารูปแบบ และการมีส่วนพฒันางานหตัถศิลป์ในทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บต่อไป โดยมีแนวความคิด
ริเร่ิมโครงการ ดงัน้ี 
 “จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอ้มลูพบว่า.....ประเด็นส าคญัของปัญหา คือ ภูมิปัญญาการ
ท างานทองของช่างทองโบราณเมืองอุบลฯ ก  าลงัจะถกูเลือนและสูญหายไปในไม่ชา้ เน่ืองจากไม่มี
การสืบทอดภูมิปัญญา จึงเป็นท่ีน่าห่วงว่าภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าน้ีจกัขาดการสืบทอด จนอาจจะ
กลายเป็นปัจจยัใหสู้ญหายไป ก่อนท่ีสงัคมจะตระหนกัถึงคุณค่างานทองโบราณในทอ้งถ่ิน” 
 ผูว้ิจัยมีกระบวนการด าเนินงาน ท่ีเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีน่าสนใจ ในลกัษณะ
งานวิจยัร่วมกนักบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษง์านหตัถศิลป์ทอ้งถ่ิน ในหลากหลายวิชาชีพ ดงัน้ี 
 “พูดคุยกับผูรู้้ภูมิปัญญาทองโบราณในทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นท่ีจะศึกษาถึงแนว
ทางการฟ้ืนฟแูละสืบสานภูมิปัญญาทองแบบโบราณในทอ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป ดว้ยความร่วมมือจาก
กลุ่มผูป้ระกอบการร้านทอง กลุ่มช่างท าทองแบบโบราณ กลุ่มผูอ้นุรักษ์งานทองโบราณ  กลุ่ม
เจา้นายเก่า ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม.....” 
 งานวิจยัแบบมีส่วนร่วมขา้งตน้ มีท่ีมาและปัญหาของโครงการในทิศทางเดียวกนั
กับข้าพเจ้า คือ การมองเห็นปัญญาของสังคม ซ่ึงขาดแคลนก าลงัคนรุ่นใหม่ท่ีจะสืบสานงาน
หัตถศิลป์ทอ้งถ่ินต่อไป แต่แตกต่างกนัตรงกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นการแกปั้ญหาโดยการ
หารือกนัระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานทองโบราณในชุมชน ถือว่าเป็นโครงการวิจยัท่ีมีแนวทางการ
แก้ปัญหาท่ีน่าสนใจ แต่อาจเพราะกลุ่มคนท่ีร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในเชิงงานอนุรักษ ์
เคร่ืองประดบัส าเร็จจึงมีรูปแบบงานดั้งเดิม ขาดแนวคิดของผูอ้อกแบบท่ีจะสร้างสรรค์ให้ช้ินงานมี
ความร่วมสมยั ดัง่ท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวไวใ้นบทสรุปของโครงการศึกษาว่า “ช้ินงานมีลวดลายของงาน
ทองโบราณ 75% และผสมผสานรูปแบบงานทองร่วมสมยัเพียง 25% แต่เทคนิคท่ีใชใ้นการผลิต 
เป็นเทคนิคการผลิตงานทองโบราณทั้งหมด16” จึงอาจท าใหช้ิ้นงานแสดงองค์ความรู้ในเชิงงานช่าง
และความงามของหัตถศิลป์แบบโบราณได้ชัดเจน แต่ไม่ได้สร้างความรู้สึกของการสะท้อน

                                                             

 15 เจตน์ เหล่าวีระกุล, “การศึกษาวธิกีารออกแบบ ผลติ และการพฒันาศิลปะ
เคร่ืองประดบัทองโบราณเมอืงอบุลด้วยกระบวนการการวจิยัแบบมส่ีวนร่วม” (วิทยานิพนธป์ริญญา
มหาบณัฑิต สาชาวิชาศิลปประยกุตแ์ละการออกแบบ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2555), 132 - 133. 
 16 เร่ืองเดียวกนั, 139. 
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แนวความคิดต่อผูพ้บเห็นหรือผูส้วมใส่ ให้ไดฉุ้กคิดถึงความส าคญัของงานหัตถศิลป์ทอ้งถ่ินมาก
ยิง่ข้ึน   
 5.3 วรรณกรรม : เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC : Trend02 - Nextplorer (ความทา้
ทายในดินแดนอ่ืน) 
 เจาะเทรนดโ์ลก โดย TCDC ในหวัเร่ือง ความทา้ทายในดินแดนอ่ืน มีแนวความคิด
ท่ีน่าสนใจ และตรงตามแนวทางการออกแบบโครงการวิจยัของขา้พเจา้ เก่ียวกบัการศึกษารูปแบบ
ดั้งเดิมของงานหัตถศิลป์ของไทยกลบัมาออกแบบและสร้างสรรค์ใหม่ ผ่านกระบวนการและ
แนวความคิดท่ีแตกต่างออกไปของผูอ้อกแบบช้ินงาน  
 บทความท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของ “บทน า” ท่ีเป็นแกนของ 4 เทรนด์หลกั ปี 2015 มี
ดงัน้ี  
 “....ยคุสมยัต่างสะทอ้นการหยบิยมือดีตมาตีความใหม่ พร้อมกบัแทรกค่านิยมและ
บริบทของช่วงเวลาเขา้ไป โดยยุคแรกมองอดีตเป็นทุนความรู้ และอีกยุคมองวิถีทางเดิมเป็นทุนท่ี
ตอ้งแกไ้ขและพฒันาต่อ 
 การหยิบยืมอดีตมาใชจึ้งไม่ใชเ้ร่ืองใหม่ เทรนด์และแฟชัน่ก็เช่นเดียวกนั ท่ียงัคง
หมุนทบัวงลอ้เดิม เพียงแค่เปล่ียนแปลง บริบท ตวัละคร วสัดุ ท่ีทนัสมยัอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง ก่อนจะ
จากไปและวนกลบัมาอีกคร้ัง นั่นลว้นเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเปล่ียนเสมือนทุนสะสมท่ีเฟ่ืองฟู
และลดเลือนไปตามความนิยม เช่นเดียวกับ 4 เทรนด์หลกั ของปี 2015 ท่ีหยิบทรัพยากรทุน 4 
รูปแบบมาต่อยอด ตีความ และสร้างเป็นผลิตผลใหม่แห่งยคุ17....” 
 บทความท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของ “เทรนด ์02 : ความทา้ทายในดินแดนอ่ืน” มีดงัน้ี 
 “....น าเอาประวติัศาสตร์ท่ีถกูคน้พบ มาเป็นตน้ทุนในการผลิตผลงานแห่งอนาคต
หลากหลายรูปแบบซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งเหล่านกัวิทยาศาสตร์และนกัออกแบบสมยัใหม่ 
 ในช่วงเวลาแห่งการมองหาความทา้ทายน้ี ผูค้นน าเอาสไตลข์องต้นฉบบัมาบิด 
ปรับ ใช ้และหลอมรวมเขา้กบัวฒันธรรมเดิม ส่ิงท่ีตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนจะถูกขบัเน้นให้โดด
เด่น จากส่ิงท่ีเคยเขา้ถึงไดย้าก ก็กลายเป็นวฒันธรรมป๊อปท่ีไดรั้บความนิยมในกระแสหลกั ไม่ว่า
รสนิยมนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสงัคมหรือไม่ เร่ืองราวต่างๆเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างทาง
ท่ีประวัติศาสตร์ยงัคงท าหน้าท่ีในการเป็นต้นทุน ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ

                                                             

 17 Thailand Creative & Design Center (ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก 
2015, เขา้ถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tcdc.or.th/src/20548/ 
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นักวิทยาศาสตร์ หรือเป็นต้นทุนทางวฒันธรรมส าหรับนักออกแบบ  ความเคล่ือนไหวเหล่าน้ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีไม่มีวนัหมดอายขุองประวติัศาสตร์ในทุกยคุสมยั18” 
 ซ่ึงใน เทรนด ์02 : ความทา้ทายในดินแดนอ่ืน มีการแสดงตวัอย่าง แนวคิดดา้นสี 
และแนวคิดดา้นองคป์ระกอบศิลป์ ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 24 แนวคิดดา้นสี จาก เทรนด ์02 : ความทา้ทายในดินแดนอ่ืน 
ท่ีมา : Thailand Creative & Design Center (ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก 2015, 
เขา้ถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tcdc.or.th/src/20548/  
 

 
 
ภาพท่ี 25 แนวคิดดา้นองคป์ระกอบศิลป์ จาก เทรนด ์02 : ความทา้ทายในดินแดนอ่ืน 
ท่ีมา : Thailand Creative & Design Center (ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก 2015, 
เขา้ถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tcdc.or.th/src/20548/  

                                                             

 18 Thailand Creative & Design Center (ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก 
2015. 
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 จากการศึกษาเทรนด์ในข้างต้น ท่ีมีการวิเคราะห์ทิศทางของแฟชั่นและการ
ออกแบบในปี 2015  มีแนวความคิดในหลากหลายประเด็นท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงกับ
โครงการวิจยัของขา้พเจา้ เน่ืองดว้ยวตัถุประสงค์ของโครงการวิจยัน้ี คือ ออกแบบและสร้างสรรค์
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั ท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะสมยัอยุธยา ซ่ึงมี
ทิศทางเดียวกนั กบัแนวความคิดของเทรนด ์ปี 2015 คือ “การน าเอาประวติัศาสตร์มาเป็นตน้ทุนใน
การออกแบบ และผสมผสานแนวความคิดใหม่”   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการออกแบบ
และสร้างสรรคช้ิ์นงานใหมี้ความร่วมสมยัและเขา้ถึงคนในปัจจุบนัไดม้ากท่ีสุด 



44 
 

บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 
1. แนวความคิดในการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาข้อมูลเ บ้ืองต้นเกี่ยวกบัการสร้างงานหัตถศิลป์ เคร่ืองทองกรุวดัราช
บูรณะ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความงาม จากความละเอียด และประณีต ในกระบวนการข้ึนรูป ส่ือผา่น
ชิ้นงานให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะไทยสมยัโบราณได้อยา่งเดน่ช ัด จึงน าความงามของงาน
หัตถศิลป์ และกล่ินอายของศิลปะอยุธยามาเป็นแนวทางหลกัในการออกแบบ ผสมผสานกบัการน า
เอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยายุคตน้ และยุคกลาง ด้านมิติ และปริมาตร
มาประยุกต์ใชใ้นงานเคร่ืองประดบั และเติมเต็มกบัแนวคิดความร่วมสมยัจากนักออกแบบ ผา่นส่ือ
การสร้างสรรค์ด้านวสัดุ กระบวนการข้ึนรูป และการส่ือแนวคิดจากเคร่ืองประดับสู่ผู ้สวมใส ่ 
เพื่อให้เคร่ืองประดบัรว่มสมยัในโครงการน้ี เ ป็นส่วนหน่ึงของจุดเ ร่ิมต้น  ให้คนรุ่นใหมไ่ด้เข้าถึง 
และเขา้ใจในความงามของงานหัตถศิลป์เคร่ืองประดบัไทยมากข้ึน  
 โดยแบง่แนวความคิดในการด าเนินงาน เป็น 2 สว่น ดงัน้ี  
 1.1  ศึกษาอดีต  
 1.1.1 ศึกษา และวเิคราะห์ ดา้นรูปแบบของเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ เฉพาะใน
สว่นของเคร่ืองประดบัของชนช ั้นสูง  และสถาปัตยกรรมจ าลอง  รวมทั้งหมดจ านวน 16 ชิ้นงาน 
เ น่ืองจากเป็นประเภทของเคร่ืองทองท่ีสัมพัน ธ์กบัโครงการมากท่ีสุด  คือ เคร่ืองประดับ ก ับ
สถาปัตยกรรม  
 โดยแบง่การวเิคราะห์เป็น 2 สว่นหลกั ดงัน้ี   
 1. องค์ประกอบทางกายภาพ ไดแ้ก ่โครงสร้าง/รูปทรง สัดสว่น และมติิ  
 2. องค์ประกอบทางลวดลาย ไดแ้ก ่ประเภทของลวดลาย การจดัวาง สี/วสัดุ 
 1.1.2 ศึกษารูปลกัษณ์ และเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในสมยั
อยุธยายุคตน้ และยุคกลาง ดา้นมติิ และปริมาตรมาประยุกต์ใช ้ในงานเคร่ืองประดับร่วมสมยั โดย
การลงพื้นท่ีส ารวจโบราณสถาน 3 แหง่ คือ วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา และวดัส้ม 
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ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ียงัคงหลงเหลือโครงสร้างและลวดลายท่ีมสีมบูรณ์ท่ีสุดให้ไดศึ้กษา  
 1.2 ศึกษาปัจจุบัน  
 1.2.1 ศึกษาคา่นิยม และบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปของเคร่ืองประดับทองค า  ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไมไ่ดท้ าเคร่ืองประดบัข้ึนเพื่อบุคคลช ั้นสูง และศาสนาเพียงเทา่นั้ น แตเ่ ป็นวตัถุดิบท่ีมีมูลคา่ 
ราคาแพง สวมใสโ่ดยบุคคลทัว่ไป เพื่อแสดงสถานะ โดยความนิยมของผู้สวมใส่ ถูกบง่ชี้ ด้วยขนาด
และน ้ าหนักเ ป็นหลัก มากกวา่ความงามของหั ตศิลป์ การผลิตจึงมุง่ เ น้น ในเชิงปริมาณ แบบ
กระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม สว่นผูส้วมใส ่ท่ีสนใจงานเคร่ืองประดับหัตถศิลป์ เชิงอนุรักษ์
กจ็ะมแีคเ่พียงบางกลุม่เทา่นั้น ขา้พเจา้จึงศึกษาคณุคา่และคา่นิยมของเคร่ืองประดับทองค าไทยใน
ปัจจุบัน   เพื่ อ เ ป็นหลักใ นการแฝงแนวความคิด ท่ีร่วมสมยัจากนักออกแบบ ใ ห้ได้มา ซ่ึ ง
เคร่ืองประดบัรว่มสมยัท่ีมคีวาม แปลกใหม ่นา่สนใจ และเขา้ถึงคนในปัจจุบนัมากท่ีสุด  
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขา้พเจา้เลือกส่ือท่ีเชื่อมโยงระหวา่ง 2 ยุคสมยั คือ 
“สีของทองค า” ซ่ึงเป็นคณุสมบติัดา้นรูปลกัษณ์ของทองค า เ น่ืองด้วยสีทองเป็นส่ือกลางท่ีทุกๆคน
เขา้ใจตรงกนั ถึงความส าคญัและมลูคา่ในทุกยุคสมยั  โดยมีท่ีมาของแนวความคิดท่ีวา่ อดีตเราใช ้
ทองค า เป็นวสัดุแสดงความมรีะดบั และมคีณุคา่ แตปั่จจุบัน นอกเหนือจากการใช ้ทองค า ยัง มีการ
น าสีทองมาใชใ้นวสัดุหลากหลายชนิด ซ่ึงแสดงความมีระดับ มีคุณคา่ และมีความพิเศษเชน่กนั 
ยกตวัอยา่งเชน่ การน าเน้ือผา้สีทองมาหอ่หมอนประกอบพิธีมงคลสมรส การโฆษณาแบรนด์รังนก 
วา่เป็น “รังนกแทเ้น้ือทอง” หรือการใชสี้ทองแทนการบูชาในเคร่ืองสักการะ เชน่ ดอกบัวเ งิน และ
ดอกบวัทอง เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ สีทองมผีลตอ่แนวคิด และความรู้สึกถึงความมีคา่ มีระดับ แสดง
ความแตกตา่งท่ีพิเศษ จึงกลา่วไดว้า่ “สีทองนั้นกแ็สดงคณุคา่ของทองค าได้ แมจ้ะไมใ่ชว่สัดุทองค า
จริงกต็าม” ดว้ยลกัษณะเดน่ดงักลา่วของสีทอง ท าให้คนในปัจจุบันสามารถเข้าถึง  และเข้าใจผา่น
ส่ือกลางน้ี ผูอ้อกแบบจึงมีแนวคิดวา่ “ถ้าหากน าวสัดุสีทองมาสร้างสรรค์ ผา่นกระบวนการเชิง
หัตถศิลป์ในรูปแบบของเคร่ืองประดบัรว่มสมยัจะสามารถส่งผลตอ่ความรู้สึกของผู้พบเห็นหรือผู้
สวมใส ่ถึงคณุคา่ในฐานะเคร่ืองประดบัอยูห่รือไม”่  
 โดยจะน าวสัดุท่ีมรูีปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัทองค า คือ มีสีทองในหลากหลาย
เฉดสี มคีวามมนัวาวและสวา่ง เป็นตน้  มาใช ้งานการออกแบบและสร้างสรรค์ เคร่ืองประดับร่วม
สมยั ผสมผสานกบัวสัดุท่ีสอดคลอ้ง กบัรูปลกัษณ์ และเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรม 
ให้เกดิการตั้งค าถามถึง คณุคา่ของเคร่ืองประดบัหัตถศิลป์ วา่คณุคา่ท่ีแทจ้ริงนั้ น อยูท่ี่ กระบวนการท่ี
ละเอียด ประณีต หรือ มลูคา่ของวสัดุ ดงันั้น การน าวสัดุแทนคา่มาเป็นส่วนหน่ึงของชิ้นงานจึงมี
ความส าคญั ให้ผูส้วมใส ่หรือผูพ้บเห็นได ้ฉกุคิด เข้าใจ และตระหนักถึงคุณคา่ของหัตถศิลป์ทอง
ไทยในสว่นของกระบวนการข้ึนรูปด้วยมือ โดยไมค่ านึงถึงมูลคา่ของตัววสัดุ เ ป็นการบอกเลา่
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เร่ืองราวผา่นเคร่ืองประดบัตรงตามวตัถุประสงค์ และสร้างความน่าสน ใจ ให้คนรุ่นใหมไ่ด้เข้ามา
สัมผสัคณุคา่จากสุนทรียะของงานหัตถศิลป์ ผา่นส่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน ดงัน้ี 
 วัสดุ : วสัดุท่ีมรูีปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค า เชน่ มีสีทองในหลากหลายเฉดสี 
มคีวามมนัวาว และสุกสวา่ง เป็นตน้ ผสมผสานกบัวสัดุท่ีสอดคล้องกบัภาพลักษณ์ และ เอกลักษณ์
ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรม น ามาออกแบบและพัฒนาในรูปแบบชิ้นงานท่ีแสดงความเป็น
หัตถศิลป์รว่มสมยั สร้างความนา่สนใจ และเกดิเป็นการตั้งค าถามตอ่ผูพ้บเห็น 
 กระบวนการขึ้นรูป : มกีระบวนการข้ึนรูปเชิงหัตถศิลป์ท่ีมีความร่วมสมยั
นา่สนใจแตกตา่งจากการข้ึนรูปเคร่ืองประดบัในอดีต อาทิเชน่ การตอ่ประกอบโดยไมใ่ช ้ความร้อน
จากการเชื่อม การข้ึนรูปชิ้นงานเป็นโครงสร้าง 3 มติิ ดว้ยการพับ หรือการสร้างลวดลายด้วยการขูด
รอ่ง เป็นตน้ โดยแบง่กระบวนการออกเป็น 2 สว่น คือ การสร้างรูปทรง และการสร้างลวดลาย  
 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเค ร่ืองประดับกับผู้ สวมใส่  :  เ ป็นการส่ือ
แนวความคิดของนักออกแบบจากเคร่ืองประดบัสูผู่พ้บเห็น หรือผู้สวมใส่  ให้ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของสร้างสรรค์และเติมเต็มชิ้นงานให้มคีวามสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงค์มากย่ิง ข้ึน ได้แก ่การ
สร้างลวดลายบนพื้นผิวดว้ยการปิดทองแทนคา่ความเชื่อ เป็นตน้ สรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 26  แผนภาพแสดงแนวความคิดในการด าเนินงาน 
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ภาพท่ี 27  ตวัอยา่ง  วสัดุท่ีมรูีปลักษณ์คลา้ยทองค า  
ท่ีมา : ranmoontong ,วัสดุสีทอง, เขา้ถึงเมื่อ 30 มนีาคม 2558, เขา้ถึงได้จากhttp://www.ranmoontong 
.com/product. 
 
 1.3 วิธีการด าเนินงาน 
 จากแนวความคิดในการด าเนินงาน ท่ีวา่ดว้ยการ ศึกษาอดีต และปัจจุบัน เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความแตกตา่งของคา่นิยมในเคร่ืองประดบัทองค าท่ีเปล่ียนแปลงไปตามชว่งเวลา ซ่ึงจะ
น าเอาความงามในแบบดั้ง เ ดิมจากการค้นพบทางประวติัศาสตร์น้ี  กลับมาท าใหมใ่นรูปแบบ
เคร่ืองประดบัรว่มสมยั เพื่อเป็นส่ือสง่ตอ่แนวความคิดให้คนรุน่ใหม ่ไดเ้ขา้ถึง ศิลปะและวฒันาธรรม
ดั้งเดิมของชาติมากย่ิงข้ึน ในการออกแบบและสร้างสรรค์ ชิ้นงานเคร่ืองประดับต้องแสดงให้เ ห็น
มากกวา่ความงาม ส าคัญ คือ ชิ้นงานต้องแสดงออกถึงแนวความคิดจากผู้ออกแบบ ส่งตอ่ผา่น
องค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซ่ึงประกอบด้วย วสัดุ กระบวนการข้ึนรูป และการส่ือ
แนวคิดผา่นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองประดับกบัผู้สวมใส่ โดยมีวิธีการด าเ นินงานไปสู่
การออกแบบ และสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัรว่มสมยั แบง่เ ป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ซ่ึงจะเป็นแนวทางน าไปสู ่ขั้นตอนการทดลองวสัดุ ชี้แจง้ได ้ดงัน้ี 
 1.3.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ 
 1.3.1.1 วเิคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางลวดลาย
ในงานเคร่ืองทอง  เพื่อน าเอกลักษณ์ของเคร่ืองประดับทองสมยัอยุธยา มาประยุกต์ใช ้ในการ
ออกแบบ 
 1.3.1.2 วเิคราะห์ทศันธาตุ จากเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรม
สมยัอยุธยายุคตน้ และยุคกลาง เพื่อน าทศันธาตุจากเอกลกัษณ์ทางโครงสร้าง มาประยุกต์ใช ้ในการ
ออกแบบทั้งในดา้นการสร้าง มติิ ปริมาตร และดา้นการหาวสัดุ  
 1.3.1.3 แสดงผลการวเิคราะห์ทัศนธาตุจากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เป็นแบบรา่ง 2 และ 3 มติิ เพื่อ เป็นแนวทางในการทดลองวสัดุ ให้สอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ 
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  1.3.2 ขั้นตอนการทดลองวสัดุ 
 1.3.2.1 ทดลองวสัดุท่ีสอดคล้อง กบัการวิเคราะห์ทัศนธาตุจากเอกลักษณ์
ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นวสัดุรว่ม ให้ไดซ่ึ้งกล่ินอายของสถาปัตยกรรม 
 1.3.2.2 ทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงทองค า  โดยมีเกณฑ์การ
ทดลอง คือ ทดลองการสร้างรูปทรง และทดลองการสร้างลวดลาย  เพื่อให้ได้วสัดุท่ีสะท้อน
แนวความคิด ในการใช ้วสัดุสีทองแสดงคุณคา่ โดยไมค่ านึงถึงมูลคา่ และเป็นวสัดุร่วมในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 1.3.2.3 ทดลองการผสมผสานวสัดุ ทั้ง  2 ส่วน เพื่อความเหมาะสมในการ
พฒันาสูก่ารสร้างสรรค์ชิ้นงานเคร่ืองประดบั  
 1.3.2.4 ทดลองการวาดลายบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยยางมะเ ด่ือ และการปิด
ทองค าเปลวลงบนพื้นผิว เพื่อการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองประดบักบัผูส้วมใส ่ 
 1.3.2.5 ทดลองการสร้างแบบร่าง 3 มิติ แสดงรูปแบบ และการสวมใส่
เคร่ืองประดบั เพื่อพฒันาไปสูแ่นวทางการออกแบบชิ้นงานจริงตอ่ไป ซ่ึงสรุปแผนภาพได ้ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 28 แผนภาพแสดงวธีิการด าเนินงาน 



49 
 

 
 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ สู่แนวทางในการทดลองวัสดุ 
 2.1 วเิคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางลวดลายในงานเคร่ือง
ทอง  กรุวดัราชบูรณะ  
 โดยมีขอบเขตในการวเิคราะห์แบง่เป็น 2 สว่น ดงัน้ี  
 เคร่ืองประดับ :  วิเคราะห์เคร่ืองประดับท่ีโดดเดน่ และมีเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึง
รูปแบบงานทองอยุธยา จ านวน 13 ชิ้น จากเคร่ืองประดบัท่ีขดุพบในกรุวดัราชบูรณะทั้งหมด 20 ชิ้น 
 สถำปัตยกรรมจ ำลอง : วเิคราะห์โครงสร้าง และองค์ประกอบจัดการลวดลายบน
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม จ านวน 3 ชิ้น  
 รวมทั้งหมดจ าน วน 16  ชิ้น เ พื่อหาเ อกลักษณ์ และ รูปแบบท่ีนิยมใ ช ้ในการ
ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานเคร่ืองประดบัทองค าจากกรุวดัราชบูรณะท่ีพบเห็นมากท่ีสุด พ ัฒนา
สูแ่นวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัรว่มสมยัตอ่ไป  
 โดยแบง่การวเิคราะห์ เป็น 2 สว่น คือ องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แกโ่ครงสร้าง /
รูปทรง และ องค์ประกอบทางลวดลาย ไดแ้ก ่ประเภทของลวดลาย การจดัวาง วสัดุ/สี เป็นตน้ 
  2.1.1 เคร่ืองประดบัทองค า 
 2.1.1.1 เคร่ืองประดบั : จุลมงกฎุ   
 

 
ภาพท่ี 29  จุลมงกฎุ  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 93. 
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 จุลมงกุฎเ ป็นเคร่ืองประดับศีรษะ  ซ่ึงมีการเวน้ชอ่งวา่งด้านบน
ส าหรับสวมครอบทบัพระเกศา หรืออาจมผีา้โพกพระเกศากอ่นสวมมงกฎุทบัอีกช ั้นหน่ึง 
 
ตารางท่ี 11 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : จุลมงกฎุ   

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : จุลมงกฎุ   

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมดของจุลมงกฎุ  
สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้งสองด้าน 
แตม่ีขน าดเ ล็กคล้า ยชิ้นง านจ า ลอง สูง 1 4 
เซนติเมตร และกวา้ง 12.7 เซนติเมตร  
มิติ : มกีารสร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูนล้อมรอบด้วยกลีบบัว  ลายกลีบบัว  ลาย
ประดบัเถาวลัย์ ลายชอ่ดอกโบตัน๋  เ ป็นต้น และ
มกีารใชล้วดลายเป็นกรอบของชิ้นงา 
กำรจัดวำง  : มีการจัดวางเป็น ระเบียบ โดยมี
กระ จายจ ากจุดศูน ย์ กลาง  มีก า รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่งเ ป็น
สัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50 % (สีทอง) 
และใชอ้ญัมณี 50 % ( สีเ ขียว และขาวครีม)  ใน
ปริมาณท่ีเทา่กนั 
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 2.1.1.2  เคร่ืองประดบั : พระสุวรรณมาลา  

 

 
ภาพท่ี 30  พระสุวรรณมาลา  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 95. 
 
 เคร่ืองประดบัศีรษะ มโีครงสร้างท่ีเกดิจากการประกอบกนัของเส้น
ลวดทองค า ขน าดเล็กเทา่เ ส้นด้าย ยึดกนัโดย เทคนิคการถัก สานกนัเป็นร่าง แห จนเกิดเ ป็น
โครงสร้างของพระสุวรรณมาลา ชิ้นงานจึงมคีวามโปรง่ และเบาบาง แตเ่ต็มไปด้วยรายละเอียด ของ
ความประณีต จากรูปจะเห็นส่วนโค้ง  ซ่ึงมีข้อสันนิษฐานกนัวา่เกี่ยวข้องกบัการสวมใส่ ไวส้วม
ครอบทบัขณะผูกพระเกศาไวด้า้นหลงั 
 
ตารางท่ี 12 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : พระสุวรรณมาลา  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : พระสุวรรณมาลา  

 



52 
 

 
 

ตารางท่ี 12 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : พระสุวรรณมาลา  (ตอ่) 

องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  
โครงสร้ำง : เกดิจากการประกอบกนัของหน่วย
เล็กๆ จนเป็นองค์รวมใหญใ่นลกัษณะการถกั 
สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้งสองด้าน 
สูง 11.5 เซนติเมตร และกวา้ง 18 เซนติเมตร 
มิติ : มกีารสร้างมติิดว้ยรูปทรงท่ีเกดิจากการถกั 

ลวดลายประกอบด้วย ลายดอกไม ้ลายประจ า
ยามลอ้มกรอบดว้ยส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
 เป็นตน้ 
กำรจัดวำง : มกีารจดัวางเป็นระเบียบ มีการซ ้ า
อยา่งสม า่เสมอและมแีบบแผน 
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 100 % (สีทอง) 

 
  
 2.1.1.3 เคร่ืองประดบั : พาหุรัด  
 

 
ภาพท่ี 31 พาหุรัด 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 101. 
 
 เคร่ืองประดบัก  าไลต้นแขน ส่วนบนและส่วนลา่งท าเ ป็นรูปโค้ง
ปลายแหลม มโีครงสร้างท่ีเกิดจากประกอบกนัของกระเปาะเ ล็กๆจ านวนมากจากหน่วยเ ล็กจน
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กลายเป็นโครงสร้างทั้งหมด โดยเชื่อมติดลงบนโครงสร้างหลกัท่ีมีลักษณะเป็นโลหะแผน่ระนาบท่ี
โคง้เป็นวงลอ้มรอบตน้แขน  
 

ตารางท่ี 13 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : พาหุรัด 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : พาหุรัด 

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงสร้ำง : เกดิจากการประกอบกนัของหน่วย
เ ล็กๆ  จน เป็น อง ค์รวมโครงสร้ าง ทั้ งหมด 
สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้งสองด้าน 
สูง 13.5 เซนติเมตร และกวา้ง 8 เซนติเมตร 
มิติ : มกีารสร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายกลีบบัว ลายดอก
กลมลอ้มดว้ยลายชอ่ ลายชอ่/ดอกโบตัน๋  เ ป็น
ตน้ และมกีารใชล้วดลายเป็นกรอบของชิ้นงาน 
กำรจัดวำง  : มีการจัดวางเป็นระเบียบ โดยมี
กระ จายจากจุดศูน ย์กลาง  มีกา รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่ง
เป็นสัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50 % (สีทอง) 
และใช ้อัญมณี 50 % (หลากสี)  ในปริมาณท่ี
เทา่กนั 
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 2.1.1.4 เคร่ืองประดบั  : ทองกร  2 ชิ้น 

 
ภาพท่ี 32  ทองกร  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 101. 
 
 ก  าไลข้อมือ  เ ป็น แผน่ทองค า ท่ีมีหน้ากว ้าง ท าเ ป็นทรงกลม มี
โครงสร้างท่ีเกดิจากประกอบกนัของกระเปาะเล็กๆ โดยเชื่อมติดลงบนโครงสร้างหลักท่ีมีลักษณะ
เป็นโลหะแผน่ระนาบท่ีโคง้เป็นวงลอ้มรอบขอ้มอื  
 
ตารางท่ี 14 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ทองกร 2 ชิ้น 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ทองกร 2 ชิ้น 
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ตารางท่ี 14 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ทองกร 2 ชิ้น (ตอ่) 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ทองกร 2 ชิ้น 

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงสร้ำง : เกดิจากการประกอบกนัของหน่วย
เ ล็กๆ  จน เป็น อง ค์รวมโครงสร้ าง ทั้ งหมด 
สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้งสองด้าน 
กวา้ง 5.5 เซนติเมตร และมีเ ส้นผา่ศูนย์กลาง 
8.5 เซนติเมตร 
มิติ : มกีารสร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบด้วย  ลายกลีบบัว ลายดอก
กลมสลบัลายกระหนก ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูนสลับลายชอ่โบตัน๋  ลายดอกไมส้ลับลาย
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และลายลูกประค า  เ ป็น
ตน้ โดยสร้างลายด้วยการซ ้ าของกระเปาะกบั
การ เ ดินลายด้วยลวดทองค า และมีการใ ช ้
ลวดลายเป็นกรอบของชิ้นงาน  
กำรจัดวำง  : มีการจัดวางเป็นระเบียบ โดยมี
กระ จายจากจุดศูน ย์กลาง  มีกา รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่ง
เป็นสัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50 % (สีทอง) 
และใช ้อัญมณี 50 % (หลากสี)  ในปริมาณท่ี
เทา่กนั 
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 2.1.1.5 เคร่ืองประดบั : ทบัทรวงทองค า 

 

 

ภาพท่ี 33  ทบัทรวงทองค า  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 98  

 
 เคร่ืองประดบัส าหรับสวมใส่คอ และสวมใส่ในต าแหน่งพอดีกบั
หน้าอก มรูีปทรงคลา้ยดอกประจ ายาม ข้ึนรูปจากแผน่ทองค าเน้ือเดียวกบัทั้งแผน่ โดยสร้างลวดลาย
จากการสลกัดุน มจุีดน าสายตาอยูต่รงกลางชิ้นงาน ซ่ึงเป็นต าแหนง่เดียวท่ีมกีารฝังพลอย  
 
ตารางท่ี 15 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ทบัทรวงทองค า  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ทับทรวงทองค า  
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ตารางท่ี 15 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ทบัทรวงทองค า  (ตอ่)  

องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  
โครงสร้ำง : ข้ึนรูปจากแผน่ทองค าเ น้ือเ ดียวกนั
ทั้งแผ ่น โดยสร้ างลวดลายจากการสลักดุน
สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้งสองด้าน 
กวา้ง 8.5 เซนติเมตร และยาว 12 เซนติเมตร  
มิติ : งานระนาบเดียวแบบนูนต ่า 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายมากจากธรรมชาติ
เป็นสว่นใหญ ่จุดศูนย์กลางดุนลวดลายประจ า
ยาม ล้อมด้วยลายกรอบยอ่มุม 12  ด้าน  ลาย
กระหนกราชสีห์ ลายกระหนกและลายกา้นขด 
และลายไขป่ลา เป็นตน้  
กำรจัดวำง  : มีการจัดวางเป็นระเบียบ โดยมี
กระจายจากจุดศูนย์กลาง  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 90 % (สีทอง) 
และใช ้อัญมณี 10 % (ตรงจุดศูนย์กลางของ
ชิ้นงาน)  

 

 2.1.1.6  เคร่ืองประดับ : กรองศอ 

 

ภาพท่ี 34  กรองศอ 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 97. 
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 กรองศอสวมใสบ่ริเวณล าคอ แบง่สว่นประกอบเป็นจ านวน 14 ชิ้น 
แตล่ะสว่นน ามาประกอบกนัเป็นแผน่วงกลมส าหรับสวมรอบคอ สามารถถอดแยกชิ้นได้ และในแต ่
ละสว่นกม็รีายละเอียดของการประกอบกนัของหนว่ยเล็กๆจ านวนมาก เชื่อมติดลงบนแผน่ระนาบ
จนกลายเป็นโครงสร้างใหญ ่ 
 
ตารางท่ี 16 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : กรองศอ 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : กรองศอ 

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้งสองด้าน 
กวา้ง 8.5 เซนติเมตร และยาว 10.5 เซนติเมตร 
มิติ : งานระนาบเดียว 
 

ลวดลายประกอบด้วย  ลายดอกกลมเ ป็น จุด
ศูนย์กลาง ลอ้มรอบดว้ยลายประดับเถาวลัย์และ
ชอ่ดอกโบตัน๋  ลายกลีบบัว และกระหนก เ ป็น
ตน้ และมกีารใชล้วดลายเป็นกรอบของชิ้นงาน 
กำรจัดวำ ง  : มีกา รจัดวางเ ป็นระเบียบ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศูน ย์ กลาง  มีกา รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่งเ ป็น
สัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50 % (สีทอง) 
และใช ้อัญมณี 50 % (หลากสี)  ใ นปริมาณท่ี
เทา่กนั 
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 2.1.1.7  เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 1) 

 

ภาพท่ี 35 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 1) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 100. 
 
 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัคลา้ยลูกปัดขนาดเล็ก ทรงกระบอก มีโครงสร้างท่ีเกิด
จากประกอบกนัของกระเปาะเล็กๆ โดยเชื่อมติดลงบนโครงสร้างหลักท่ีมีลักษณะเป็นโลหะแผน่
ทรงกระบอก 
 
ตารางท่ี 17 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 1)  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 1) 
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ตารางท่ี 17 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 1) (ตอ่) 

องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  
โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด สัดส่วน : มคีวามสมมาตร เทา่กนั 
ทั้ ง สอง ด้าน  สูง  2.5 เ ซน ติ เ มตร  และ มี
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 
มิติ : สร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบดว้ย ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน
เรียงตอ่กนั ลายดอกกลมทั้งส่ีดา้น เ ป็นต้น และมี
การใชล้วดลายเป็นกรอบของชิ้นงาน 
กำรจัดวำ ง  : มีกา รจัดวางเ ป็นระเบียบ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศูน ย์ กลาง  มีกา รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่งเ ป็น
สัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 60 % (สีทอง) 
และใชอ้ญัมณี 40 % (หลากสี)  

 

  2.1.1.8 เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 2) 
 
 
 

 

ภาพท่ี 36 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 2) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 100. 

 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภทขนาดเล็ก มีรูปทรงท่ีอิสระ 
มลีกัษณะโครงสร้างคลา้ยคลึงรูปกระจงั ปลายขา้งหน่ึงย่ืนออกมายาวกวา่อีกข้าง มีโครงสร้างท่ีเกิด
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จากการประกอบกนัของหนว่ยเล็กๆ จ านวนมากเชื่อมติดลงบนโครงสร้างแผน่ระนาบ จนกลายเป็น
โครงสร้างใหญ ่
 
ตารางท่ี 18 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 2)  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 2) 

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : สัดสว่นท่ีไมส่มมาตรเทา่กนัทั้งสอง
ดา้น มโีครงสร้างท่ีเป็นอิสระ มขีนาดความสูง 
3.5 เซนติเมตร และยาว 5 เซนติเมตร  
มิติ : งานระนาบเดียว 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายดอกกลมล้อมรอบ
ดว้ยกลีบบัว ผสมผสานกบัลายชอ่ ลายกา้นขด 
และลายไขป่ลาเป็นบางจุด เ ป็นต้น และมีการ
สร้างลวดลายดว้ยการขดลวดเป็นหลกั  
กำรจัดวำง : มรีะเบียบ มกีารกระจายตัวจากจุด
ศูนย์กลาง  และมลีวดลายไหลตามรูปทรงชิ้นงาน 
วัสดุ และโทนสี  :  ใช ้ทองค า 95  % ( สีทองจาก
ลวดทอง)และใช ้อัญมณี 5 % (แคส่่วนของจุด
ศูนย์กลาง) 
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 2.1.1.9  เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 3) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน  (กรุงเทพ 
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 99. 
 
 ชิ้นงานมโีครงสร้างท่ีเกดิจากการประกอบกนั ของหน่วยเ ล็กๆ ด้วย
เทคนิคการเชื่อมจนเกดิเป็นโครงสร้างทั้งหมด โดยแบง่สัดสว่นในการวางลาย อยา่งมีระเบียบแบบ
แผนท่ีชดัเจน และมุง่เน้นไปในรูปแบบการซ ้า ผสมผสานกบัลวดลายท่ีเกิดจากการฝังสอดสลับท่ีมี
ขอ้สันนิษฐานวา่ ไดรั้บอิทธิพลมากจากตา่งชาติอนัไดแ้ก ่อาหรับ เป็นตน้1

 

  

                                                                 

 
1

 ประทุม  ช ุม่เพ็งพนัธ์ุ, เรียบเรียง, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา , พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 
บริษัทรุง่ศิลป์การพิมพ์, 2548), 91. 
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ตารางท่ี 19 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั: ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 3)  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 3) 

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : สัดส่วนท่ีมีความสมมาตร เทา่กนั
ทั้งสองดา้น มีขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร 
และยาว 5 เซนติเมตร  
มิติ : งานระนาบเดียว 
 

ลวดลายประกอบดว้ย ลายอิสระท่ีเกดิจากการฝัง
สอดสลับ ลายดอกกลม ลายชอ่  ลายส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูนเรียงตอ่กนั ลายลูกประค า ลายกลีบ
บวั เป็นตน้ และมกีารใชล้วดลายเป็นกรอบของ
ชิ้นงาน  
กำรจัดวำง : มรีะเบียบ มกีารจัดวางลวดลายท่ี
อิสระจากการฝังแบบสอดสลับ ถึงอยา่งนั้นการ
วางลวดลายกย็งัคงอยูใ่นกรอบพื้นท่ีชิ้นงานท่ีมี
การแบง่เป็นสัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50  % ( สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 50 % (หลากสี) มปีริมาณท่ีเทา่กนั 
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 2.1.1.10  เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 4) 

 

 

 
ภาพท่ี 38 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 4)  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 102. 
 

 เคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภทน้ีมขีนาดเล็ก โดดเดน่ท่ีอัญมณีตรง
กลางมกีารฝังหุ้มพลอยหลงัเบ้ีย และดา้นบนมกีารฝังแบบมงกฎุ ซ่ึงมคีวามแตกตา่งจากชิ้นงานอ่ืนๆ  
 
ตารางท่ี 20 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 4) 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 4)  
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ตารางท่ี 20 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 4) (ตอ่)  

องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  
โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : สัดสว่นมคีวามสมมาตร เทา่กนัทั้ง
สองดา้น มขีนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร และ
ยาว 5 เซนติเมตร  
มิติ : งานระนาบเดียว 
 

ลวดลายประกอบดว้ย ลอ้มรอบด้วยกลีบดอกไม้
ท่ีเรียงตัวกนัของกระเปาะขนาดเล็ก รวมกนัเป็น
รูปดอกไม ้มีลวดลายพญานาคท่ีฐานดา้นลา่ง
เป็นตน้ และมกีารใชล้วดลายเป็นกรอบของ
ชิ้นงาน  
กำรจัดวำ ง  : มีกา รจัดวางเ ป็นระเบียบ โดยมี
กระจายจากจุดศูนย์กลาง เน้นจุดเดน่คือ อัญมณี 
ไพฑรูย์ และมกีารซ ้าอยา่งสม า่เสมอ  
 วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 60  % (สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 40 %  

 

  2.1.1.11 เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 5) 
 

 

 

ภาพท่ี 39 ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 5) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 102. 
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 ชิ้นงานมโีครงสร้างท่ีเกดิจากการประกอบกนั ของหน่วยเ ล็กๆ จน
เกดิเป็นโครงสร้างทั้งหมด ดว้ยเทคนิคการเชื่อม แบง่เป็นสัดสว่น อยา่งมีระเบียบแบบแผนท่ีช ัดเจน 
และมุง่เน้นไปในรูปแบบการซ ้า โดดเดน่ท่ีการฝังอญัมณีหลงัเบ้ียขนาดใหญ  ่
 
ตารางท่ี 21 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 5) 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 5) 

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : สัดส่วนท่ีมีความสมมาตร เทา่กนั
ทั้ง สองด้าน  ชิ้น ส่วนย ่อย ท่ี เ รี ยง ตอ่กนั  มี
จ านวน 7 ชิ้น 
มิติ : งานระนาบเดียว 
 

ลวดลายประกอบดว้ย ลายกลีบบัว ลูกประค าท่ี
เกดิจากการประกอบกนัของไขมุ่ขขนาดเล็ก ลาย
ดอกไม ้เป็นตน้ และมีการใชล้วดลายเป็นกรอบ
ของชิ้นงาน  
กำรจัดวำ ง  : มีกา รจัดวางเ ป็นระเบียบ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศูน ย์ กลาง  มีกา รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่งเ ป็น
สัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50  % ( สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 50 % (สีเขียวเขม้ สีน ้ าตาล) มีปริมาณ
ท่ีเทา่กนั 
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  2.1.1.12 เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดบัไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 6) 
 

 

ภาพท่ี 40  ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 6) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 103. 
 
  ชิ้นงานมโีครงสร้างท่ีเกิดจากการประกอบกนั  ด้วยเทคนิคการเชื่อม โดยแบง่เ ป็น
สัดสว่น อยา่งมีระเ บียบแบบแผนท่ีช ัดเจน และมุง่ เน้นไปในรูปแบบการซ ้ า  ประกอบกนัเป็น
เคร่ืองประดบัรูปทรงส่ีเหล่ียม ท่ีโดดเดน่ดว้ยเทคนิคการฝังแบบสอดสลับ ท่ีมีข้อสันนิษฐานวา่ได้รับ
อิทธิผลมาจากตา่งชาติ ไดแ้ก ่อาหรับ เป็นตน้2 
            

ตารางท่ี 22 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 6) 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์เคร่ืองประดับ : ชิ้นสว่นไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 6) 

 
                                                                 

 2 ประทุม  ช ุม่เพ็งพนัธ์ุ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา , 91. 
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ตารางท่ี 22 การวเิคราะห์เคร่ืองประดบั : ชิ้นสว่นเคร่ืองประดับไมท่ราบประเภท (ชิ้นท่ี 6) (ตอ่) 

องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  
โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : สัดส่วนท่ีมีความสมมาตร เทา่กนั
ทั้งสองดา้น กวา้ง 9.5 เซนติเมตร และมีความ
ยาว 11.5 เซนติเมตร 
มิติ : งานระนาบเดียว 
 

ลวดลายประกอบดว้ย สว่นกลางของเคร่ืองประ 
ดบัเป็นลายดอกไมแ้ละลวดลายจากการฝังสอด
สลับ ล้อมรอบด้วยลายกลีบบัว  ลายดอกไม้
ขนาดเล็กเรียงตอ่กนั  เ ป็นต้น และมีการใช ้ลวด 
ลายเป็นกรอบของชิ้นงาน  
กำรจัดวำ ง  : มีกา รจัดวางเ ป็นระเบียบ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศูน ย์ กลาง  มีกา รซ ้ า อย ่า ง
สม า่เสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลายอยา่งเ ป็น
สัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50  % ( สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 50 % (หลากสี) มปีริมาณท่ีเทา่กนั 

 

 2.1.2  สถาปัตยกรรมจ าลองทองค า  
 2.1.2.1 สถาปัตยกรรมจ าลอง : สถูปทองค า  
 

 

ภาพท่ี 41 สถูปทองค าจ าลอง  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 70. 
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 ชิ้นงานเป็นพระสถูปทองค าจ าลอง ทรงลงักา ตั้งอยูบ่นฐานบัวคว  ่า
บวัหงาย ปกคลุมดา้นนอกดว้ยกระเปาะขนาดเล็กและเดินลายดว้ยลวดตกแตง่องค์ระฆงั  
 
ตารางท่ี 23 การวเิคราะห์สถาปัตยกรรมจ าลอง : สถูปทองค า  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์สถาปัตยกรรมจ าลอง : สถูปทองค า  

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงสร้ำง : เกดิจากการข้ึนรูปเป็นทรงสถูป 
จากการเคาะ และเชื่อมจนเป็นโครงสร้าง 

สัดส่วน : สัดส่วนท่ีมีความสมมาตร เทา่กนั
ทั้งสองด้าน ขนาดความสูง 26 เซนติเมตร 
กวา้ง 14.2 เซนติเมตร 
มิติ : สร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายกลีบบัว ลายดอกไม้
สลับลายกระหนก ลายชอ่  และลายดอกกลม
สลบัลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นต้น โดยเน้น
การสร้า งลายด้วยการ เ รียงตัวของกระเ ปาะ
เชื่อมตอ่กนัเป็นหลกั และการสลกัดุนลวดลาย 
กำรจัดวำง : มกีารจัดวางเป็นระเบียบ มีการซ ้ า
อยา่งสม ่าเสมอ และแบง่พื้นท่ีในการวางลาย
อยา่งเป็นสัดสว่น  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 70  % ( สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 30 % (หลากสี)  
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 2.1.2.2 สถาปัตยกรรมจ าลอง : ชิ้นสว่นสถาปัตยกรรมทองค า 
 

 
ภาพท่ี 42  ชิ้นสว่นสถาปัตยกรรมทองค าจ าลอง  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 71 . 
  
 เป็นงานสถาปัตยกรรมจ าลองทรง 8 เหล่ียม ท่ีสร้างจากการเชื่อมตอ่
กนัของหนว่ยเล็กๆจ านวนมากประกอบกนัจนเกดิเป็นโครงสร้างทั้งหมด ในรูปแบบของการซ ้า 
 
ตารางท่ี 24 การวเิคราะห์สถาปัตยกรรมจ าลอง : ชิ้นสว่นสถาปัตยกรรม 

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์สถาปัตยกรรมจ าลอง: ชิ้นสว่นสถาปัตยกรรม 
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ตารางท่ี 24 การวเิคราะห์สถาปัตยกรรมจ าลอง : ชิ้นสว่นสถาปัตยกรรม (ตอ่) 

องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  
โครงส ร้ำง  :  เกิดจากการประกอบกนัของ
หน่วยเ ล็กๆ  จนเ ป็นอง ค์รวมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด  
สัดส่วน : สัดส่วนท่ีมีความสมมาตร เทา่กนั
ทั้งสองดา้น ความสูง 17 เซนติเมตร และกวา้ง 
12 เซนติเมตร 
มิติ : สร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายกลีบบัว ลายดอกไม้
สลับลายกระหนก ลายชอ่  ลายส่ีเ หล่ียมขนม
เปียกปูนสลบัลายกระหนก และลายลูกประค า 
เป็นตน้  
กำรจัดวำง : มกีารจดัวางอยา่งเ ป็นระเบียบแบบ
แผน มกีารซ ้าเชื่อมตอ่กนั และมีการตีกรอบใน
การวางลายโดนแบง่เป็นสัดสว่นชดัเจน  
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 50  % ( สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 50 % (หลากสี) ในปริมาณท่ีเทา่กนั 

 

 2.1.2.3 สถาปัตยกรรมจ าลอง : ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค า 

 

 

ภาพท่ี 43 ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 62. 
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ภาพท่ี 44 ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนยอด และนภศูล) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 63. 

 

 
 

ภาพท่ี 45 ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนกลีบขนุน)  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 64. 
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ภาพท่ี 46 ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนบนัแถลง 1)  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 67. 

 

 
 

ภาพท่ี 47  ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนบนัแถลง 2)  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 66. 
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ภาพท่ี 48 ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนช ั้นเชิงบาตร) 
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 68. 
 

 
ภาพท่ี 49  ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนครุฑแบก)  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 68. 
 

 
ภาพท่ี 50  ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค าจ าลอง (ส่วนฐานปัทม)์  
ท่ีมา : กระทรวงวฒันธรรม, กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพ  
: รุง่ศิลป์การพิมพ์, 2550), 69. 
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 ชิ้น ง านมีโครงสร้า ง ท่ีแบ ่ง เ ป็นส่วนๆ  ประ กอบต ่อกนั เ ป็น
สถาปัตยกรรมองค์พระปรางค์จ าลอง จากการคน้พบหลงเหลือชิ้นสว่นเพียงเ ล็กน้อยเทา่นั้ นชิ้นงาน
จึงไมส่มบูรณ์ โครงสร้างหลกันั้นสร้างจากแผน่ทองค า ท่ีมลีวดลายเกิดจากการสลักดุน มาประกอบ
ตอ่กนัจากหนว่ยเล็กๆประกอบกนัเป็นชิ้นงานทั้งหมด  
 
ตารางท่ี 25 การวเิคราะห์เคร่ืองทองจ าลองสถาปัตยกรรม : ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค า  

แบบรา่ง 2 มิติ แสดงการวเิคราะห์สถาปัตยกรรมจ าลอง : ชิ้นสว่นพระปรางค์ทองค า  

 
องค์ประกอบทางกายภาพ  องค์ประกอบทางลวดลาย  

โครงสร้ำง : โครงสร้างหลกันั้นสร้างจากแผน่
ทองค า ท่ีสร้างลวดลายด้วยการสลักดุน มา
ประกอบตอ่กนัจากหน่วยเ ล็กๆประกอบกนั
เป็นชิ้นงานทั้งหมด 
สั ด ส่ วน  : สัดส่วน ไมแ่น ่ช ัด  เ น่ื อง จาก
หลงเหลืออยู ่จ านวน 9 ส่วนท่ีลงเหลือจาก
การขดุพบ 
มิติ : สร้างมติิดว้ยรูปทรง 
 

ลวดลายประกอบด้วย ลายกลีบบัว ลายดอกไม ้
ลายเถาวลัย์ ลายประ จ ายาม ลายดอกซีกดอก
ซ้อน ลายดอกกลมสลับลายกระหนก ลายช ่อ 
ลายเฟ่ืองอุบะ และลายเชิงกรวย เป็นตน้  
กำรจัดวำง : มกีารวางลายเป็นระเบียบ และแบง่
พื้นท่ีในการวางลายอยา่งเป็นสัดส่วน  และมีการ
จดัวางในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
วัสดุ และโทนสี :  ใชท้องค า 80  % ( สีทอง)และ
ใชอ้ญัมณี 20 % (หลากสี)  
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 2.1.3  สรุปรวมรูปแบบท่ีแสดงเอกลักษณ์งานทอง กรุว ัดราชบูรณะ  จากการ
วเิคราะห์เคร่ืองทองทั้ง 16 ชิ้น  
 จากการวเิคราะห์เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะจ านวน 16 ชิ้นงาน โดยแบง่เ ป็น
งานเคร่ืองประดบัทองค า 13 ชิ้น และสถาปัตยกรรมจ าลองทองค า 3 ชิ้น สามารถสรุปเอกลักษณ์
เคร่ืองทองในสมยัอยุธยาจากการวเิคราะห์แยกยอ่ยของชิ้นงานแตล่ะชิ้นในตารางขา้งต้น และท าเ ป็น
ผลการวเิคราะห์โดยรวบรวมเอารูปแบบท่ีพบเห็น  และนิยมใช ้ในงานเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ
มากท่ีสุด ซ่ึงจะม ี“ตัวอักษรหนำ” จากกรณีศึกษากลุม่น้ี  โดยแบง่ส่วนสรุปผลการวิเคราะห์ เ ป็น 2 
สว่นหลกั คือ วเิคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ ประกอยดว้ย โครงสร้าง/รูปทรง สัดสว่น และมติิ 
และ วเิคราะห์องค์ประกอบทางลวดลาย ประกอบด้วย ประเภทของลวดลาย การจัดวาง วสัดุ และ
โทนสี ซ่ึงมกีารสรุปผลการวเิคราะห์ตามตาราง ดงัน้ี  
   
ตารางท่ี 26 รวบรวมวเิคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ  

วเิคราะห์องค์ประกอบทาง
กายภาพ  

พบในเคร่ืองประดับ
ทอง  

(จ านวน / ชิ้น)  

พบในงานจ าลอง
สถาปัตยกรรม 
(จ านวน / ชิ้น)  

รวม 

ด้ำนโครงสร้ำง/รูปทรง  
    โครงสร้างท่ีเกิดจากการประ 
กอบกนัของหน่วยเ ล็กๆจ านวน
มากเกดิเป็นโครงสร้างทั้งหมด 

12 ชิ้น 2 ชิ้น 13 ช้ิน  

   โครงสร้างท่ีเกิดจากการข้ึนรูป
จากแผน่ทองค าเน้ือเดียวกนั 

1 ชิ้น - 1 ชิ้น 

   โครงสร้างจากการเคาะข้ึนรูป - 1 ชิ้น 1 ชิ้น 

ด้ำนสัดส่วน 
   สมมาตร / สมดุล 

11 ชิ้น 3 ชิ้น 14 ช้ิน  

   ไมส่มมาตร  1 ชิ้น - 1 ชื้น 
ด้ำนมิติของช้ินงำน 
   สร้างมิติด้วยรูปทรง  

5 ชิ้น 3 ชิ้น 8 ช้ิน  

  สร้างมติิระนาบเดียว 5 ชิ้น - 5 ชิ้น 
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ตารางท่ี 27  รวบรวมวเิคราะห์องค์ประกอบทางลวดลาย เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ 

วเิคราะห์องค์ประกอบทาง
ลวดลาย 

พบในเคร่ืองประดับ
ทอง  

(จ านวน / ชิ้น)  

พบในงานจ าลอง
สถาปัตยกรรม 
(จ านวน / ชิ้น)  

รวม 

ด้ำนลวดลำย    
   ลายกลีบบัว 

8 ชิ้น 3 ชิ้น 11 ช้ิน  

   ลายลายประดับเถาวลัย์  2 ชิ้น 1 ชิ้น 3 ชิ้น 
   ลายชอ่/ดอกโบตัน๋  6 ชิ้น 3 ชิ้น 9 ช้ิน  
   ลายดอกไม ้  4 ชิ้น 3 ชิ้น 7 ช้ิน  

   ลายดอกกลม 7 ชิ้น 2 ชิ้น 9 ช้ิน  
   ลายกระหนก 3 ชิ้น 4 ชิ้น 7 ช้ิน  
   ลายลูกประค า/ลายไขป่ลา  5 ชิ้น 1 ชิ้น 6 ช้ิน  
   ลายประจ ายาม 1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น 
   ลายกรอบยอ่มุม 12 ด้าน 1 ชิ้น - 1 ชิ้น 
   ลายกระหนกราชสีห์  1 ชิ้น - 1 ชิ้น 
   ลายกา้นขด 2 ชิ้น - 2 ชิ้น 
   ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  3 ชิ้น 2 ชิ้น 5 ช้ิน  
   ลายฝังสอดสลบั 2 ชิ้น - 2 ชิ้น 
   ลายพญานาค 1 ชิ้น  1 ชิ้น 
   ลายดอกซีกดอกซ้อน  - 1 ชิ้น 1 ชิ้น 
   ลายเชิงกรวย/ลายเฟ่ืองอุบะ  - 1 ชื่น 1 ชิ้น 
   ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน
ลอ้มรอบดว้ยกลีบบวั 

1 ชิ้น - 
1 ชิ้น 

   ลายประจ ายามล้อมกรอบด้วย
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  

1 ชิ้น - 
1 ชิ้น 

ด้ำนกำรจัดวำง 
   มรีะเบียบ เป็นแบบแผน  

12 ชิ้น 3 ชิ้น 15 ช้ิน  

   มกีารซ ้าอยา่งสม า่เสมอ 7 ชิ้น 3 ชิ้น 10 ช้ิน  
   จัดวางลายโดยกระจายตัวจาก  10 ชิ้น - 10 ช้ิน  
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ตารางท่ี 27  สรุปวเิคราะห์องค์ประกอบทางลวดลาย เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ (ตอ่) 

วเิคราะห์องค์ประกอบทาง
ลวดลาย 

พบในเคร่ืองประดับ
ทอง  

(จ านวน / ชิ้น)  

พบในงานจ าลอง
สถาปัตยกรรม 
(จ านวน / ชิ้น)  

รวม 

จุดศูนย์กลาง    
   แบง่พื้นท่ีในการวางลวดลาย
อยา่งเป็นสัดสว่น  

8 ชิ้น 3 ชิ้น 11 ช้ิน  

   ลวดลายไหลตามรูปทรง  1 ชิ้น - 1 ชิ้น 

ด้ำนวัสดุ และสี 
   ทองค า : สีทองอมแดง   
   อญัมณี : หลากสี  
   (มีปริมาณท่ีเทา่กนั) 

7 ชิ้น - 7 ชิ้น 

   ทองค า : สีทองอมแดง   
   (มปีริมาณมากกวา่)  

6 ชิ้น 2 ชิ้น 8 ช้ิน  

   อญัมณี : หลากสี   
  (มปีริมาณมากกวา่) 

- - - 

  
 จากการสรุปรวบรวมรูปแบบท่ีแสดงเอกลักษณ์งานทองอยุธยา ทั้ง  16 ชิ้น 
จึงไดม้าซ่ึง รูปแบบเอกลกัษณ์อนัจะน าไปพฒันาตอ่ เ ป็นแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับร่วม
สมยั รูปแบบท่ีนิยม และพบเห็นจ านวนมากท่ีสุด โดยชี้แจงเป็นขอ้ตามการวเิคราะห์ 6 สว่น ดงัน้ี 
 ด้ำนโครงสร้ำง  : โครงสร้างท่ีเกิดจากการประกอบกนัของหน่วยเ ล็กๆ
จ านวนมากจนเกดิโครงสร้างทั้งหมด โดยใชเ้ทคนิคการเชื่อมโลหะเป็นส่วนใหญ  ่เ ป็นรูปแบบพบ
เห็นในการสร้างองค์ประกอบลวดลาย 
 ด้ำนลวดลำย : ลายกลีบบวั ลายชอ่หรือชอ่ดอกโบตัน๋  ลายดอกไม ้ลายดอก
กลม ลายกระหนก ลายลูกประค าหรือลายไขป่ลา ลายส่ีเหล่ียมขนมปียกปูน ซ่ึงมีจ านวน 8 ลวดลาย 
ท่ีนิยมใชแ้ละพบเห็นจากการวเิคราะห์มากท่ีสุด 
 ด้ำนสัดส่วน : งานสว่นใหญม่อีงค์ประกอบของโครงสร้าง และลวดลายท่ี
สมมาตร และสมดุลกนั 
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 ด้ำนกำรจัดวำง  : มีการจัดวางอยา่งเ ป็นระเบียบแบบแผน  มีการซ ้ าอยา่ง
สม า่เสมอ จดัวางลายโดยกระจายตวัจากจุดศูนย์กลาง  และมีการแบง่พื้นท่ีในการวางลวดลายอยา่ง
เป็นสัดสว่น การจดัวางทั้ง 4 รูปแบบนั้น พบเห็นและนิยมใช ้มากท่ีสุดจากการวิเคราะห์เคร่ืองทอง
กลุม่น้ี 
 ด้ำนวัสดุ และสี  : มีการใช ้ทองค า ในปริมาณท่ีมากกวา่อัญมณี จากการ
วเิคราะห์แสดงถึงคา่นิยมและให้ความส าคญักบัสีทองของทองค ามากกวา่ โดยสีสันของอัญมณีเป็น
เพียงสว่นประดบัตกแตง่ ให้ชิ้นงานมคีวามสมบูรณ์สวยงามย่ิงข้ึน 
 ด้ำนมิติของช้ินงำน  : การสร้างมิติด้วยรูปทรงพบเห็นมากท่ีสุดจากงาน
เคร่ืองทองกลุม่น้ี ท่ีวเิคราะห์รวมทั้งงานเคร่ืองประดบั และงานจ าลองสถาปัตยกรรม แตห่ากตัดงาน
จ าลองสถาปัตยกรรมซ่ึงตอ้ง แสดงเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างอยูแ่ล้วนั้ นออกไป วิเคราะห์เพียงส่วน
ของเคร่ืองประดับ จ านวนชิ้นงานท่ีสร้างมิติด้วยรูปทรง และงานท่ีสร้างมิติระนาบเดียวนั้ น มี
จ านวนท่ีเทา่กนั ข้ึนอยูก่บัการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีการสวมใสท่ี่แตกตา่งกนัไป  
 โดยจะน าผลการวิเคราะห์ ทั้งในส่วนอง ค์ประกอบทาง กายภาพ และ
องค์ประกอบทางลวดลาย มาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบ ทางดา้นโครงสร้าง และลวดลายของงาน
เคร่ืองประดับ เพื่อยังคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ของเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะศิลปะสมยัอยุธยา ซ่ึง
ผสมผสานกบัแนวความคิดรว่มสมยัจากนักออกแบบ  
 2.2 วเิคราะห์ทศันธาตุจากเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยา ยุค
ตน้ และยุคกลาง 
 2.2.1 องค์พระปรางค์ 
 จากการศึกษาสถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยายุคต้น และยุคกลาง  โดยมุง่ เน้น
ไปในสว่นของการศึกษาเจดีย์ทรงปรางค์ ซ่ึงเป็นเจดีย์แหลง่ขดุพบเคร่ืองทอง กรุวดัราชบูรณะ โดย
การศึกษาองค์พระปรางค์จากยุคตน้ไปยุคกลางนั้นไมไ่ดแ้ตกตา่งหรือพัฒนาจากรูปแบบเดิมมากนัก 
แตใ่นยุคกลาง มกีารพฒันาเจดีย์ทรงใหมท่ี่มาจากการผสมผสานเจดีย์หลากหลายรูปแบบรวมทั้ง
องค์พระปรางค์ดว้ย ชื่อวา่ เจดีย์ทรงยอ่มมุไมสิ้บสองหรือเจดีย์ทรงเหล่ียมเพิ่มมุม ซ่ึงจากการศึกษา
ในสว่นน้ีจะน าเอาเอกลกัษณ์ของเจดีย์ทั้ง 2 รูปแบบ มารว่มใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
เพื่อให้ไดรู้ปแบบ และเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมจาก 2 ยุคสมยั 
 2.2.2 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมตา่งๆ จากการลงพื้นท่ีส ารวจ 
  การศึกษาสถาปัตยกรรม และน ามาวิเคราะห์ทัศนธาตุ เพื่อพ ัฒนา ตอ่ยอด
และประยุกต์ใชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบัในสว่นของ  มิติ และปริมาตร เ ติมเ ต็มข้อจ ากดั จาก
การวเิคราะห์ดา้นมติิของเคร่ืองประดบัทองค าสมยัอยุธยา ท่ีนิยมสร้างงานบนแผน่ระนาบ และมี
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มมุมองเดียว เพื่อพฒันาสูง่านเคร่ืองประดบัรว่มสมยั ให้ได้มาซ่ึง ผลงานเคร่ืองประดับท่ีมี มิติ  และ
ปริมาตรในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ท่ีสามารถมองได้หลากหลายมุมมองมากย่ิง ข้ึน  โดยศึกษา
จากการส ารวจสถานท่ีจริง  เพื่อหามองมุมท่ีแสดงเอกลักษณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบให้ก ับข้าพเ จ้า  โดยได้เ ลือกกรณี ศึกษาโบราณสถานท่ีสมบูรณ์ ท่ี สุด ในจังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา 3 สถานท่ี ดงัน้ี โบราณสถานวดัราชบูรณะ  (ภาพท่ี 51 - 54)  โบราณสถานวดั
มหาธาตุพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 55 – 57) และโบราณสถานวดัส้ม (ภาพท่ี 58 - 60) 
  

 2.2.2.1 โบราณสถานวดัราชบูรณะ  
  
 

 

ภาพท่ี 51  ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัราชบูรณะ แสดงมุมมองโครงสร้างโดยรวม 
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ภาพท่ี 52 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัราชบูรณะ แสดงมุมเสย   
 

 

ภาพท่ี 53 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัราชบูรณะ แสดงมุมมองเจาะรายละเอียด  

 

 

ภาพท่ี 54 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัราชบูรณะ แสดงมุมมองช ั้นของเจดีย์ 
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 2.2.2.2 โบราณสถานวดัมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา  

 

ภาพท่ี 55 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา  แสดงมุมมองโครงสร้างโดยรวม 

 

 
 

ภาพท่ี 56 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา  แสดงมุมเสย   
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ภาพท่ี 57 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา แสดงมุมมองเจาะรายละเอียด  
 

 2.2.2.2 โบราณสถานวดัส้ม 

 

ภาพท่ี 58 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัส้ม แสดงมุมมองโครงสร้างโดยรวม 
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ภาพท่ี 59 ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัส้ม แสดงมุมเสย   
 

 

 
 

ภาพท่ี 60  ภาพถา่ยจากโบราณสถานวดัส้ม แสดงมุมมองเจาะรายละเอียด  
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 จากการส ารวจพื้นท่ี ในกรณีศึกษาทั้ง 3 สถานท่ีน้ี ข้าพเจ้าเ ห็นถึงเอกลักษณ์
ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยายุคตน้ และยุคกลาง ผา่นมุมมองของข้าพเจ้า จากการ
ถา่ยภาพ และส่ือแนวคิดผา่นการวเิคราะห์ออกมาเป็นทัศธาตุ ตามตารางด้านลา่ง เพื่อน าไปเป็น
แนวทางสูก่ารออกแบบ และสร้างสรรค์เป็นแบบรา่ง 2 และ 3 มิติ ต้นแบบเพื่อพ ัฒนาสู่การทดลอง
วสัดุตอ่ไป  
 
ตารางท่ี 28  วเิคราะห์ทศันธาตุ จากเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยา  

โบราณสถาน (วดั) 
ทศันธาตุ (Element) 

นามธรรม รูปธรรม ภาพลกัษณ์ดา้นสี 
1. วดัราชบูรณะ 
2. วดัมหาธาตุ 
3. วดัส้ม 
(กรณีศึกษาทั้ง 3 สถานท่ี 
มคีวามคลา้ยคลึงกนั)  

- ระเบียบ 
- ละเอียดและถ่ี  
- การซ ้ าอยา่งมแีบบ
แผนท่ีแนน่อน  
- ความตอ่เน่ือง  
- จงัหวะท่ีสม า่เสมอ  
- แข็งแรง  
- ม ัง่คง ไมพ่ล้ิวไหว 

- เหล่ียมมุม 
- การพับอยา่งตอ่เน่ือง  
- หักมุม 
- ขั้นบนัได 
- การทบัซอ้นกนัเป็น
ขั้นๆ 
- ปริมาณมาก 
- การประกอบกนัของ
สว่นเล็กๆจนเป็น
โครงร้าง  
- เต็มไปดว้ย
รายละเอียดทุกส่วน 
- การตอ่ยอด 
- ฝักขา้วโพด 

- สีขาวหมน่ๆ
ปนด า หรือ
ประมาณโทนสี
เทา 

  

 จากการวเิคราะห์ทศันธาตุ ในตารางข้างต้น ได้มาซ่ึงทัศนธาตุทั้งในด้าน 
นามธรรม รูปธรรม และภาพลกัษณ์ดา้นสี ขา้พเจา้จึงน าผลการวิเคราะห์ดังกลา่วมา สร้างเ ป็น แบบ
รา่ง 2 มติิ (Sketch) และ 3 มติิ (Sketch Model) เพื่อชว่ยให้เห็นภาพลกัษณ์จากการวิเคราะห์ทัศนธาตุ
ชดัเจนย่ิงข้ึน และเป็นแนวทางในการทดลองวสัดุ  ให้ได้มาซ่ึง วสัดุท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบของ
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สถาปัตยกรรม และเหมาะสมตอ่การข้ึนรูปชิ้นงานในลกัษณะของงานหัตถศิลป์ แขนงเคร่ืองประดับ
มากท่ีสุด 
 โดยสรุปทศันธาตุท่ีจะน ามาพฒันาตอ่เป็นชิ้นงานเคร่ืองประดับ เพื่อมาเ ต็ม
เต็มในสว่นของงานเคร่ืองประดบัทองสมยัอยุธยา ให้เ ป็นงานเคร่ืองประดับร่วมสมยั  ท่ีมี มิติ และ
ปริมาตรมากย่ิงข้ึน แสดงการผสมผสานระหวา่งศิลปะทั้งสองแขนง คือ งานสถาปัตยกรรม และงาน
หัตถศิลป์เคร่ืองประดบั โดยแบง่ผลการวเิคราะห์ เป็น 2 สว่น ดงัน้ี 
 ด้ำนโครงสร้ำง : โดยน ามติิ และปริมาตร  ท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ทัศธาตุ 
เชิงนามธรรม และรูปธรรม ในตารางขา้งตน้ น ามาพฒันาตอ่ให้เหมาะสมกบังานเคร่ืองประดับมาก
ท่ีสุด 
 ภำพลักษณ์ด้ำนสี : ซ่ึงจะแทนคา่ลงบนวสัดุ แสดงกล่ินอาย และบง่บอกถึง
ภาพลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเกา่จากสมยัอยุธยา ซ่ึง เ ป็นสีท่ีได้มาจากโบราณสถานไมใ่ชสี่ของ
สถาปัตยกรรมดัง่เดิม 
 ซ่ึงจะแสดงการสรุปผลจากการวเิคราะห์ทศันธาตุ เป็นแบบร่าง 2 และ 3 มิติ 
ในล าดบัตอ่ไป  
 2.2.3 แบบรา่ง 2 - 3 มติิ แสดงทศันธาตุจากการวเิคราะห์สถาปัตยกรรม 
 แบบแบบรา่ง 2 มติิ (Sketch)  รวบรวมการแสดงเอกลักษณ์ทางโครงสร้าง
ของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยายุคตน้ และยุคกลาง จากมมุมองของข้าพเจ้า ซ่ึงมีแรงบันดาลใจ ดัง น้ี 
มมุมองจากการพบัไปมาของเหล่ียมเจดีย์ การตอ่กนัของช ั้นเจดีย์ในลักษณะขั้นบันไดหากมองจาก
มมุเสย หรือโครงสร้างโดยรวมท่ีมลีกัษณะเหมอืนฝักขา้วโพด เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 61 แบบรา่ง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปัตยกรรม (1) 
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ภาพท่ี 62 แบบรา่ง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปัตยกรรม (2) 
 

 
ภาพท่ี 63 แบบรา่ง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปัตยกรรม (3) 
 

   

ภาพท่ี 64 แบบรา่ง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปัตยกรรม (4) 
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ภาพท่ี 65 แบบรา่ง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปัตยกรรม (5) 
 

   
ภาพท่ี 66   แบบรา่ง 2 มติิ แสดงทศันธาตุ จากสถาปัตยกรรม (6) 
 

 
ภาพท่ี 67   แบบรา่ง 2 มติิ แสดงทศันธาตุ จากสถาปัตยกรรม (7) 
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 จากแบบรา่ง 2 มติิ (Sketch) แสดงทัศนธาตุล าดับตอ่ไป ข้าพเจ้าจึงทดลอง 
และพฒันาตอ่ยอดสูแ่บบร่าง 3 มิติ (Sketch Model) ซ่ึงจะแสดงให้เ ห็น ถึง มิติ และปริมาตร จาก
รูปทรงมากย่ิงข้ึน เพื่อเ ป็นแนวทางในการทดลองวสัดุในล าดับตอ่ไป โดยน าทัศนธาตุจากการ
วเิคราะห์สถาปัตยกรรม อนัไดแ้ก ่เหล่ียมมมุมองเจดีย์ท่ีมลีกัษณะคล้ายกบัการพับ องค์ประกอบของ
ช ั้นเจดีย์ท่ีทบัซอ้นกนัขั้นบนัไดในมมุมองดา้นเสย และการสร้างมิติท่ีเกิดจากเหล่ียมมุมท่ีมีลักษณะ
คลา้ยการพบัอยา่งตอ่เน่ือง เป็นตน้ มาใชใ้นการสร้างแบบรา่ง 3 มติิ (ภาพท่ี 68) ดงัน้ี   
 
 

 
ภาพท่ี 68  ตวัอยา่ง แบบรา่ง 3 มิติ แสดงทศันธาตุ จากสถาปัตยกรรม  
 
3. ขั้นตอนกำรทดลองวัสด ุ
 3.1 ทดลองวสัดุท่ีสอดคลอ้ง กบัการวิเคราะห์ทัศนธาตุจากเอกลักษณ์ทางโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม 
 จากการสร้างแบบรา่ง 3 มติิแสดงทศันธาตุเ บ้ืองต้นด้วยกระดาษหลากหลายชนิด 
ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึงคณุสมบติั ของกระดาษ ท่ีมเีอกลกัษณ์ ตรงตามลักษณะของทัศนธาตุจากการ
วเิคราะห์ คือ การพบั การสร้างมมุ เป็นต้น  ซ่ึงมีความเหมาะสม และง ่ายในการสร้างรูปทรง จาก
ทศันธาตุของสถาปัตยกรรม ท่ีมลีกัษณะเป็นเหล่ียมมมุซอ้นทบักนัเป็นขั้นบนัได เป็นตน้  
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 แบบร่าง 2 และ 3  มิติ วิเคราะห์ทัศนธาตุจากสถาปัตยกรรมได้สรุปเทคนิค ท่ี
สอดคลอ้ง เหมาะสม และงา่ยตอ่การข้ึนรูปชิ้นงานในลักษณะของงานหัตถศิลป์ให้ได้โครงสร้าง
ตามท่ีวเิคราะห์มาขา้งตน้ คือ “เทคนิคกำรพบัสร้ำงรูปทรง”  
 ขา้พเจา้จึงพฒันาการทดลองในสว่นของกระดาษตอ่ไป เพื่อหาชนิดของกระดาษท่ี
เหมาะสมตอ่การพฒันาสูง่านเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด โดยมขีอ้ก  าหนดในการเลือกกระดาษ ดงัน้ี 
 1. กระดาษตอ้งให้ความรู้สึกถึง รูปลักษณ์และสีคล้ายคลึงกบังานสถาปัตยกรรม
โบราณจากการวเิคราะห์ เพื่อให้ไดท้ศันธาตุท่ีเ ป็นเอกลักษณ์จากสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ใช ้ใน
ชิ้นงานเคร่ืองประดบัรว่มดว้ย  
 2. กระดาษควรมีความหนาพอสมควรเพื่อความแข็งแรง และง ่ายตอ่การสร้าง
รูปทรง 
 3. กระดาษควรมพีื้นผิวขรุขระ ให้ไดผิ้วสัมผสั และความรู้สึกท่ีคล้ายคลึงกบัพื้นผิว
ของปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรมโบราณ  
 โดยเลือกกระดาษมาใชใ้นการทดลองตามตาราง ตอ่ไปน้ี 
 
ตารางท่ี 29 การทดลองวสัดุกระดาษ ดว้ยเทคนิคการพบัสร้างรูปทรง 

ชนิดของกระดาษ 
ทดลองกระดาษดว้ย  

เทคนิคการพบัสร้างรูปทรง 
สี/

รูปลักษณ์ 

ความหนา
งา่ยตอ่
การสร้าง
รูปทรง  

พื้นผิว
ของ

กระดาษ 

1. กระดาษร้อย
ปอนด์หยาบสีขาว
ครีม 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

2.กระดาษแข็งสี
น ้ าตาลออ่น  
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ตารางท่ี 29 ตารางการทดลองวสัดุกระดาษ ดว้ยเทคนิคการพบัสร้างรูปทรง (ตอ่) 
3. กระดาษหนังชา้ง
สีเทาออ่น  

 

   

 
 จากการทดลอง  กระ ดาษท่ีเหมาะสมจะน ามาพ ัฒนาต ่อในการสร้างชิ้นงาน
เคร่ืองประดบั คือ “กระดาษหนังชา้งสีเทาออ่น” ซ่ึงมีรูปลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกบังานสถาปัตยกรรม
โบราณ ในเร่ืองของสี พื้นผิว และงา่ยตอ่การข้ึนรูปโดย “เทคนิคการพับสร้างรูปทรง” เ น่ืองจาก
กระดาษมีความหนา ชิ้นงานจึงแข็งแรงพอสมควรและง ่ายตอ่การตอ่ยอดพัฒนาเป็นชิ้นงาน
เคร่ืองประดบั 
 3.2 การทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมรูีปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค า 
 จากแนวความคิดท่ีส่ือ ถึงการออกแบบท่ีร่วมสมยั ใ นการผสมผสานวสัดุท่ีมี
คณุลกัษณะดา้นรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค า  มาเ ป็นส่วนหน่ึงในแนวทางการออกแบบ เพื่อแสดง
แนวคิดเร่ืองการให้คณุคา่ของทองผา่นวสัดุท่ีไมม่มีลูคา่ และเกิดการตั้งค าถามตอ่ผู ้พบเห็น ซ่ึงให้สี
ทองท าหน้าท่ีเป็นส่ือแทนคา่ทองค า อยา่งท่ีในปัจจุบนันิยมน าสีทองมาใช ้ในหลากหลายวสัดุแสดง
ความมีระดับ มีคุณคา่ จึงได้น าสีทองจากวสั ดุหลากหลายชนิดน้ีมาท าการทดลอง ตอบสนอง
แนวความคิดดงักลา่ว ให้ไดว้สัดุท่ีเหมาะสมจะน ามาออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองประดับร่วม
สมยั ทั้งในสว่นของการสร้างรูปทรง และการสร้างลวดลายมากท่ีสุด 
 โครงการออกแบบเคร่ืองประดับน้ีจึงปรับเปล่ียนมาใช ้วสัดุสีทอง ท่ีมีรูปลักษณ์
คลา้ยคลึงทองค า น ามาสร้างสรรค์เ ป็นงานเคร่ืองประดับท่ีมีความละเอียดประณีตตามแบบงาน
หัตถศิลป์ จากแรงบนัดาลใจในอดีตผา่นแนวคิดดงักลา่ว น ามาสูก่ารทดลองหาวสัดุท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
แสดงให้เห็นในการทดลองวสัดุตามตาราง โดยมวีสัดุสีทองท่ีเลือกมาทดลอง ดงัน้ี 
 1. ทองเหลือง แผน่บางลกัษณะเหมอืนกระดาษ 
 2. ดา้ยสีทอง และด้ินสีทอง (คลา้ยดา้ยแคบ่างและเล็กกวา่)  
 4. ผ้าสีทอง  
 5. กระดาษสีทอง  
 6. กระดาษร้อยปอนด์ทาสีทอง  
 7. ฟอยล์สีทอง 
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ตารางท่ี 30  ทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมรูีปลักษณ์คลา้ยคลึงทองค า  

 

 
 

วสัดุ 
รูปแบบการ
ทดลอง  

รูปภาพ (Image) 
ทดลอง
สร้าง
รูปทรง  

ทดลอง
สร้าง

ลวดลาย 
1. ทอง 
เหลือง การกรีดและพบั

ตามรอย 

 

  

การกรีดตดักนั
เป็นลกัษณะ
ขั้นบนัได  

  

การกรีดตอ่กนั
เป็นเส้นขนาน 

 

  

การพบัและยึด
ดา้นหลงัด้วย
ลวดเพื่อคง
โครงสร้าง 

 

  

การกรีด พบัตาม
รอย และประกบ
กนัสองดา้น  
หน้า-หลงั    

  

การกรีดเป็นลาย
ตาราง (pixel)  
แลว้พ ับตามรอย  
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ตารางท่ี 30  ทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมรูีปลักษณ์คลา้ยคลึงทองค า (ตอ่)  

 

 

วสัดุ 
รูปแบบการ
ทดลอง  

รูปภาพ (Image) 
ทดลอง
สร้าง
รูปทรง  

ทดลอง
สร้าง

ลวดลาย 
1. ทอง 
เหลือง 

การกรีดเป็นลาย
และพบัตามรอย 
ทบัซอ้นกนั 2 
ช ั้น ผูกติดกนั  

 

  

การกรีดและพบั
ตามรอย และ
กรีดตดัพื้นผิว
เป็นรูปดอกไม้
พบัจากรอยตัด  

  

ขดูพื้นผิว
ทองเหลืองให้
เป็นรอ่งของ
ลวดลาย 

 

 

  

ขดูพื้นผิวเป็น
เป็นรอ่ง และตดั
พบัข้ึนมาจาก
รอยตดัเป็น
ลวดลาย 

 

 

  

2. ดา้ย และ
ด้ินสีทอง 

ปักดา้ยและด้ินสี
ทองลงบนแผน่
ทองเหลืองเป็น

ลวดลาย 
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ตารางท่ี 30  ทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมรูีปลักษณ์คลา้ยคลึงทองค า (ตอ่)  

วสัดุ 
รูปแบบการ
ทดลอง  

รูปภาพ (Image) 
ทดลอง
สร้าง
รูปทรง  

ทดลอง
สร้าง

ลวดลาย 
2. ดา้ย และ
ด้ินสีทอง 

ปักด้ินสีทองเป็น
ลายลูกประค า 

บนกระดาษหนัง
ชา้งเทา่ออ่น  

  

ปักดา้ย และด้ิน
สีทองเป็นลาย
กลีบบัว บน
กระดาษหนัง
ชา้งเทา่ออ่น 

 

 

  

ใชด้า้ย และด้ินสี
ทองยึด

โครงสร้างดว้ย
การเย็บ  

  

3. ผ้าสีทอง  
พบัผา้ และเย็บ
เขา้รูปเป็น
รูปทรง  

 

  

4. กระดาษ
สีทอง  พบักระดาษ

สร้างรูปทรง  

 

  

พบักระดาษท่ีมี
ลวดลายเป็นชอ่ง
เล็กๆ และพบั
เป็นรูปทรง   
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ตารางท่ี 30  ทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมรูีปลักษณ์คลา้ยคลึงทองค า (ตอ่)  

 

วสัดุ 
รูปแบบการ
ทดลอง  

รูปภาพ (Image) 
ทดลอง
สร้าง
รูปทรง  

ทดลอง
สร้าง

ลวดลาย 
4. กระดาษ
สีทอง  

พบักระดาษท่ีมี
ลวดลายสร้าง

รูปทรง   
 

  

5. กระดาษ
ร้อยปอนด์
ทาสีทอง  

พบักระดาษเป็น
ขั้นบนัได แลว้
จึงตดัสร้าง

ลวดลายระหวา่ง
รอยนูนของขั้น 
และทาสีทอง

บางจุด 

 

  

ตดักระดาษเป็น
ลายดอกไม ้แลว้
จึงพบันูนข้ึนมา
จากรอยตดั และ
ทาสีทองบางจุด 

 

 

  

6. ผสม 
ผสานการ
สร้าง
ลวดลาย  

ระหวา่งดา้ยและ
ด้ินสีทองปักลง
บนทองเหลือง 
ใสฟ่อยล์สีทอง
แทนคา่อัญมณี 
และการตดัพ ับ
ลายจากพื้นผิว  
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 การทดลองวสัดุท่ีมรูีปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค า จากตารางข้างต้นน้ี  สรุปได้วา่ วสัดุ
ท่ีมคีวามเหมาะสมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเคร่ืองประดบัทั้งในด้านรูปทรง และลวดลาย คือ วสัดุ
ทองเหลือง ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถน ามาผสมผสานกบัวสัดุอ่ืนๆได้อีกด้วย อันได้แก ่ด้ายหรือด้ินสี
ทอง และ ฟอยล์ เป็นตน้ นอกจากนั้นทองเหลืองยังมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกบัทองค า ในปัจจุบันก็มี
การน าทองเหลืองมาใช ้เ ป็นวสัดุราคาถูก แทนคา่เคร่ืองประดับทองค าตามท้องตลาดอีกด้วย  
ขา้พเจา้จึงเลือกทองเหลืองเป็นวสัดุหลกัในการสร้างสรรค์ชิ้นงานผสานผสานกบัวสัดุอ่ืนเพิ่มเ ติม 
โดยมหีลกัในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการทดลอง แบง่เป็น 2 สว่น ดงัน้ี  
 กำรสร้ำงรูปทรงของช้ินงำน : ใชเ้ทคนิคการพบัสร้างรูปทรง 
 กำรสร้ำงลวดลำยของช้ินงำน : ใชเ้ทคนิคการขดูรอ่งสร้างลาย ผสมผสานกบัการ
ตดัพื้นผิวโครงสร้างให้เกดิลวดลายแลว้จึงพบัลายนูนสร้างมติิ และการสร้างลวดลายด้วยการปักด้าย
และด้ินสีทองบนพื้นผิวชิ้นงาน เหลา่น้ี เ ป็นเทคนิคหลักในการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เคร่ืองประดบัตอ่ไป  
 3.3 ทดลองการปิดทองค าเปลวบนพื้นผิวชิ้นงานดว้ยยางมะเด่ือ 
 คนไทยในปัจจุบนั นิยมปิดทองค าเปลว เพื่อแสดงถึงการบูชา ทางพระพุทธศาสนา 
การปิดทองเป็นการแสดงออกซ่ึงความเชื่อ และความศรัทธาตอ่ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มกัมีการปิดทองลงบน
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และรูปเคารพตา่งๆ 
  สว่นการปิดทองในเชิงชา่งงานหัตถศิลป์ไทย  ทั้งงาน เคร่ืองประดับ ภาชนะ และ
งานศิลปะแขนงตา่งๆ ในรูปแบบงานหัตถศิลป์ระดบัสูง ยกตัวอยา่งเชน่ การลงรักปิดทอง เ ป็นต้น 
ดว้ยเหตุผลทางความเชื่อของคนไทย การปิดทอง จึงมีความหมาย แฝงด้วยเ ร่ืองราวของความเชื่อ 
และเป็นหมายความท่ีทุกคนเขา้ใจตรงกนั 
 ขา้พเจา้จึงน าแนวความคิดของการปิดทองแสดงความศรัทธาดังกลา่ว  มาเ ป็นส่วน
หน่ึงในแนวทางการออกแบบ ให้ผูส้วมใสห่รือผูพ้บเ ห็นชิ้นงานได้มีส่วนร่วม โดยข้าพเจ้าจะวาด
ลวดลายซ่ึงถอดมาจากการวเิคราะห์เคร่ืองทอง จากกรุวดัราชบูรณะลงบนพื้นผิวของชิ้นงานด้วยมือ 
จากยางมะเด่ือท่ีเจือจาง (ภาพท่ี 69) ทัว่ทั้งชิ้นงาน แตล่วดลายจะปรากฏให้เ ห็นเดน่ช ัดข้ึนก็ตอ่เมื่อ มี
การปิดทองลงบนพื้ นผิวของ ชิ้นงาน ย่ิ งผู ้สวมใ ส่หรือผู้พบเห็นมีความเ ชื่อ และท าการปิด
ทองค าเปลวลงบนชิ้นงานมากเทา่ไหร ่กถื็อไดว้า่ ชิ้นงานไดส้ร้างปฏิสัมพ ันธ์ระหวา่งเคร่ืองประดับ
กบัผูส้วมใส ่ให้ไดเ้กดิการเรียนรู้ เขา้ใจ และเข้าถึงงานหัตถศิลป์ของไทยมากย่ิง ข้ึน  แมเ้ ป็นเพียง
จุดเร่ิมตน้เล็กๆ ของส่ือสง่ตอ่ความรู้ในลกัษณะงานเคร่ืองประดบั ก็เ ป็นส่วนเติมเ ต็มแนวความคิดท่ี
จะน ามาใชใ้นชิ้นงานเคร่ืองประดบัรว่มสมยัน้ี ให้มคีวามสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  
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 โดยมวีสัดุท่ีใชใ้นการปิดทองค าเปลว คือ ยางมะเ ด่ือ และมีเกณฑ์ในการทดลอง 
ดงัตอ่ไปน้ี  
 1. ทดลองการเจือจางของสี ให้การวาดลวดลายกลมกลืนไปกบัพื้นผิว ของชิ้นงาน 
เพื่อความประหลาดใจภายหลงัการปิดทอง 
 2. ระยะเวลาของความเหนียวท่ีจะสามารถปิดทองได้ ข้าพเจ้าก  าหนดชว่งเวลา
สูงสุดไว ้1 สัปดาห์ ตามระยะเวลาของการแสดงงาน 
 3. ความงา่ยในการวาดลวดลาย เน้ือสีไมห่นืด หรือเหลวจนเกนิไป 
 4. เน้ือสีท่ีวาดสามารถแสดงลวดลายไดอ้ยา่งชดัเจน เมือ่ปิดทอง  
 

   
 

ภาพท่ี 69 แสดงตวัอยา่งมะเด่ือ(ซา้ย) และการวาดลวดลายลงบนกระดาษ(ขวา)  
 

 3.3.1.ทดลองปิดทองค าเปลวลงบนลวดลายท่ีวาดไวด้้วยยางมะเด่ือ  แสดงความ
แตกตา่ง กอ่น และหลงัการปิดทอง  

 

   
 

ภาพท่ี 70  ทดลองปิดทองค าเปลวลงบนลวดลาย(ซา้ย)   และหลงัปิดทองค าเปลว(ขวา) 
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 3.3.2  ทดลองวาดลวดลายด้วยยางมะเด่ือท่ีเจือจาง จากการผสมผสานตา่งๆ ดงัน้ี 
ทดลองยางมะเด่ือผสมน ้ า (ภาพท่ี 71) ทดลองยางมะเด่ือผสมน ้ า  และสีโปสเตอร์สีขาว (ภาพท่ี 72) 
ทดลองยางมะเด่ือผสมน ้ า และสีอคิลิคสีขาว (ภาพท่ี 73) เ ป็นตน้  

 

 
 

ภาพท่ี 71  ทดลองการวาดลวดลายด้วยยางมะเด่ือผสมน ้ า  
 

 

        
 

ภาพท่ี 72  ทดลองกอ่น และหลงัการวาดลวดลายดว้ยยางมะเด่ือผสมน ้ าและสีโปสเตอร์สีขาว 
  

 
 

ภาพท่ี 73  ทดลองการวาดลวดลายด้วยยางมะเด่ือผสมน ้ าและสีอะครีลิคสีขาว 
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ตารางท่ี 31  ทดลองการวาดลวดลายด้วยยางมะเด่ือ เพื่อปิดทองค าเปลว 

วสัดุสร้างลาย 
สีกลมกลืม
กบัชิ้นงาน 

มรีะยะเวลา
ความเหนียว
นาน 1 สัปดาห์  

ความงา่ยใน
การเขียนลาย 

แสดง
ลวดลาย

ชดัเจนหลงั
ปิดทอง  

3.3.1. ยางมะเด่ือ     
3.3.2. ยางมะเด่ือผสมน ้ า      
3.3.3. ยางมะเด่ือผสมน ้ า 
และสีโปสเตอร์สีขาว 

    

3.3.4. ยางมะเด่ือผสมน ้ า
และสีอะครีลิคสีขาว 

    

 
 จากการทดลองการปิดทอง สรุปได้วา่ การใช ้ “ยางมะเ ด่ือผสมน ้ า และสีโปสเตอร์สี
ขาว” มคีวามเหมาะสมท่ีจะสามารถน ามาใชว้าดลวดลายลงบนพื้นผิวของชิ้นงานเคร่ืองประดับมาก
ท่ีสุด ขา้พเจา้จึงทดลองเขียนลงบนแบบรา่ง 3 มติิ ท่ีทดลองและพฒันามาจากการวิเคราะห์ทัศนธาตุ  
และลองปิดทองค าเปลว ลงบนพื้นผิว เพื่อดูรูปแบบชิ้นงานโดยรวม (ภาพท่ี 74) ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 74  ทดลองการวาดลวดลายลงบนแบบรา่ง 3 มติิ  
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  3.4 แบบรา่ง 3 มติิ (Sketch Model) พฒันาการผสมผสานวสัดุ 
 พัฒนาชิ้นง านตอ่จากหลักการสร้างสรรค์ ท่ีสรุปได้จากการทดลองว ัสดุท่ีมี
รูปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค า และการทดลองวสัดุท่ีมีกล่ินอายของสถาปัตยกรรมโบราณจากการ
วเิคราะห์ทศันธาตุ โดยใชว้สัดุทองเหลืองแผน่บาง และกระดาษหนังชา้งสีเทาออ่นมา ศึกษา ทดลอง 
และพฒันาสูรู่ปแบบงานเคร่ืองประดบัตอ่ไป โดยมลี าดบัการพฒันาชิ้นงาน 2 ล าดบัขั้นใหญ ่ๆ  ดงัน้ี 
 3.4.1 พฒันำขั้นที ่1 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่นเป็นวสัดุหลกั (ภาพท่ี 75 - 76) 
 การพฒันาชิ้นงานโดยใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่น พ ับข้ึนรูปเป็นส่วนๆ 
และ ประกอบกนัจากชิ้นตอ่ชิ้นจนเป็นโครงสร้างทั้งหมด โดยใชท้องเหลืองแผน่บางสร้างลวดลาย
โดยการขดูรอ่ง บงัคบัรูปทรงและใชใ้นการยึดเกีย่วชิ้นงานของแตล่ะสว่นเข้าด้วยกนั  ผสมผสานกบั
การตดัพบัลวดลายนูนข้ึนมาจากพื้นผิวกระดาษดว้ย 

 
 

    
 
 

ภาพท่ี 75 แบบรา่ง 3 มิติ พฒันาขั้นท่ี 1 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่นเป็นวสัดุหลัก (1)  
 

 
 

ภาพท่ี 76  แบบรา่ง 3 มิติ พฒันาขั้นท่ี 1 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่นเป็นวสัดุหลกั (2) 
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   3.4.2 พฒันำขั้นที ่2 : ใชก้ระดาษหนังชา้ง สีเทาออ่นและทองเหลืองแผน่บางใน
ปริมาณท่ีเทา่กนั (ภาพท่ี 77 - 80) 
 จากการทดลองในพฒันาขั้นท่ี 1 พบปัญหาคือความแข็งแรงของชิ้นงาน จึง
พฒันาตอ่โดยการน ากระดาษหนังชา้งสีเทาออ่นและทองเหลืองแผน่บางมาประกบติดกนั สร้าง
ความแข็งแรงให้ ชิ้นงาน นอกจากนั้ น การสร้างง านในลักษณะดัง กลา่ว ท าให้ข้าพ เจ้าเกิด
แนวความคิดเกีย่วกบัความแตกตา่งของสองพื้นผิว ในการแทนคา่ เชิงสัญลักษณ์ กบัการค้นพบกรุ
ทองค าท่ีอยูภ่ายใตพ้ระปรางค์ประธานของวดัราชบูรณะ แสดงถึงสองสภาวะ คือ  ด้านนอก ท่ีเ ป็น
กระดาษหนังช ้าง สีเทาออ่นแสดงรูปลักษณ์พื้นผิวของสถาปัตยกรรมโบราณ และด้านใน คือ 
ทองเหลืองแผน่บางแสดงถึงเคร่ืองทองมากมายภายในกรุวดัราชบูรณะนั้ นเอง  โดยมีการข้ึนรูปด้วย
การตดั และพบัสร้างรูปทรง ใชท้องเหลืองแผน่บางสร้างลวดลายโดยการขูดร่อง และใช ้ในการยึด
เกีย่วแตล่ะสว่นเขา้ดว้ยกนั ผสมผสานกบัการตดัพบั ลวดลายนูนข้ึนมาจากพื้นผิวชิ้นงานดว้ย 
 

   
 

ภาพท่ี 77 แบบรา่ง 3 มิติ พฒันาขั้นท่ี 2 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่น และทองเหลืองแผน่บางใน
 ปริมาณท่ีเทา่กนั แสดงดา้นนอกเป็นกระดาษ (ซา้ย) และดา้นในเป็นทองเหลือง (ขวา)  
 

 
ภาพท่ี 78 แบบรา่ง 3 มิติ พฒันาขั้นท่ี 2 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่น และทองเหลืองแผน่บางใน

 ปริมาณท่ีเทา่กนั (1) 
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ภาพท่ี 79 แบบรา่ง 3 มิติ พฒันาขั้นท่ี 2 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่น และทองเหลืองแผน่บางใน
 ปริมาณท่ีเทา่กนั (2) 

 

 
 

ภาพท่ี 80 แบบรา่ง 3 มิติ พฒันาขั้นท่ี 2 : ใชก้ระดาษหนังชา้งสีเทาออ่น และทองเหลืองแผน่บางใน
 ปริมาณท่ีเทา่กนั (3) 
 
 จากการทดลองจึงน าการพ ัฒนาขั้นท่ี 2 ตอ่ยอด สู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เคร่ืองประดบัตอ่ไป สามารถน าการทดลองและพัฒนาในส่วนน้ี ไปใช ้ในออกแบบเป็นชิ้นงาน
เคร่ืองประดบัท่ีสมบูรณ์  
 3.5 แบบรา่ง 3 มติิ การพฒันารูปแบบ และการสวมใสเ่คร่ืองประดบั (ภาพท่ี 81) 
 จากการทดลอง สูก่ารสร้างสรรค์ชิ้นงานการออกแบบเคร่ืองประดับร่วมสมยัใน
เบ้ืองตน้ สร้างสรรค์เ ป็นแบบร่าง 3 มิติ (Sketch Model)  แสดงทิศทางการออกแบบ และพัฒนา
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ชิ้นงานเคร่ืองประดบัให้สมบูรณ์ ทั้งดา้นรูปแบบ และการสวมใส ่ท่ีส าคญั คือ สามารถเป็นส่ือส่งตอ่
แนวความคิดจากนักออกแบบ สูผู่พ้บเห็นหรือผู้สวมใส่เคร่ืองประดับ ให้บรรลุเ ป้าหมายตรงตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการมากท่ีสุด จึงพฒันาสูง่านเคร่ืองประดับเ บ้ืองต้นช ุดแหวน จ านวน 5 ชิ้น 
(ภาพท่ี 81) ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 81  แบบรา่ง 3 มิติ (Sketch Model) พฒันาเคร่ืองประดับร่วมสมยัในเบ้ืองตน้ ชดุแหวน 5  ชิ้น  
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บทที่ 4 
การออกแบบและสร้างสรรค์ 

 
 
1. แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ น ามาสู่แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั ท่ีมี
แรงบนัดาลใจหลกั จากเอกลกัษณ์ทางดา้นหตัถศิลป์ของเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ผสมผสานกบั
เอกลกัษณ์ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมดว้ยการวิเคราะห์ทศันธาตุ เพื่อประยกุตใ์ช ้และเติมเต็มการ
ออกแบบด้าน มิติ และปริมาตรในหลากหลายมุมมอง ให้แก่งานเคร่ืองประดับมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
แสดงผลการวิเคราะห์ทศันธาตุ โดยสร้างแบบร่าง 2 และ 3 มิติ ในมุมมองท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใน
การออกแบบของขา้พเจา้ ยกตวัอย่างเช่น มุมมองท่ีมีลกัษณะเหมือนจากการพบัไปมาจนเกิดเป็น
เหล่ียมของเจดีย ์เป็นตน้ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การทดลองวสัดุ ซ่ึงไดส้รุปผลจากการทดลองวสัดุ ผ่าน
ส่ือการสร้างสรรค์ 3 ส่วน คือ ส่ือวสัดุ ส่ือกระบวนการสร้างสรรค์เชิงหัตถศิลป์ และ ส่ือการสร้าง
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเคร่ืองประดบักบัผูส้วมใส่ สรุปเป็นแผนภาพแนวทางการ ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 82 แผนภาพแนวทางการออกแบบ ซ่ึงจ าแนกเป็นส่ือการสร้างสรรค์ 
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 จากการทดลองวัสดุ ได้สรุปแนวทางการออกแบบ ผ่าน ส่ือการสร้างสรรค์
เคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยั 3 ส่วน ซ่ึงช้ีแจง้ได ้ดงัน้ี  
 วสัดุ : มีการผสมผสานกนัระหว่างวสัดุหลกั 2 ส่วน คือ วสัดุทองเหลือง ท่ีมาจากการ
ทดลองวสัดุสีทอง ท่ีมีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค า และ วสัดุกระดาษหนังชา้งสีเทาอ่อน ท่ีมีความ
หนา และพ้ืนผวิขรุขระ ท่ีมาจากการวิเคราะห์ทศันธาตุของเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
ผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคหตัถศิลป์ท่ีร่วมสมยั  
 กระบวนการสร้างสรรค์เชิงหัตถศิลป์ : มีการข้ึนรูปช้ินงานด้วยกระบวนการทาง
หตัถศิลป์ท่ีร่วมสมยั น่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัทศันธาตุจากการวิเคราะห์ โดยสรุปการสร้างสรรค์
เป็น 2 ส่วนหลกั ดงัน้ี การสร้างรูปทรง โดยใชเ้ทคนิคการพบัสร้างรูปทรง ซ้อนทบักนัคลา้ยกับ
ขั้นบนัได และยดึติดโครงสร้างดว้ยการปักเยบ็ และ การสร้างลวดลาย โดยใชเ้ทคนิคการปัก เทคนิค
การขดูร่อง  เทคนิคการตดัและพบัพ้ืนผวิสร้างลวดลาย และสอดแทรกลวดลายฉลุ จากทองค า 24 K 
เพื่อสร้างความเช่ือมโยงระหว่างงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยั และเคร่ืองประดบัทองโบราณในดา้น
ของวสัดุ สร้างความสมบูรณ์ใหก้บัช้ินงานมากยิง่ข้ึน 
 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองประดับกับผู้สวมใส่ : โดยจัดองค์ประกอบของ
ลวดลาย เนน้ความส าคญัในส่วนของพ้ืนท่ีว่าง ให้เกิดความรู้สึกท่ีขดัแยง้ กบัรูปแบบการสร้างลาย 
ของศิลปะไทยท่ีเต็มไปดว้ยรายละเอียด  ดงันั้นลวดลายท่ีไม่ประติดประต่อกนัจึงแสดงความไม่
สมบูรณ์ แต่จะสมบูรณ์ครบถว้นก็ต่อเมื่อ มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับเคร่ืองประดับโดยการปิด
ทองค าเปลวบนพ้ืนผวิช้ินงาน ซ่ึงวาดลวดลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือไว ้ให้กลมกลืนไปกบัพ้ืนผิว
ของกระดาษ เติมเต็มในส่วนของพ้ืนท่ีว่าง เม่ือลวดลายชดัเจนจากการปิดทองทัว่ทัง่ช้ินงาน ก็แสดง
ถึงการส่งต่อแนวความคิดจากนกัออกแบบ และถกูเติมเต็มดว้ยผูส้วมใส่ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์  
 จากแนวทางการออกแบบ ผา่นส่ือการสร้างสรรคร่์วมสมยัดงักล่าว ไดอ้อกแบบช้ินงาน
เคร่ืองประดบั 2 ชุด จ  านวน 13 ช้ินงาน ดงัน้ี 
 ชุดที่หนึ่ง คือ ชุดก  าไลขอ้มือ จ  านวน 8 ช้ิน ท่ีมีรูปแบบการจดัวาง และการสวมใส่ ผา่น
การออกแบบท่ีมาแรงบนัดาลใจมาจาก เจดียพ์ระปรางค์ประธาน และแผนผงั ของวดัราชบูรณะ  
โดยเคร่ืองประดบัก าไลชุดน้ีสามารถเรียงต่อกนัเป็นองค์ประกอบของชั้นองค์พระปรางค์ท่ีส าคญั 
ประกอบดว้ย จอมโมฬี กาบขนุน เชิงกาบ ซุม้จตุรทิศ บวัเชิง ฐานลกูฟัก และฐานเขียง เป็นตน้ และ
เมื่อมองเคร่ืองประดับจากมุมบนก็จะคลา้ยคลึงแผงผงัขององค์พระปรางค์ ท่ีถูกตัดทอน และ
ออกแบบเป็นงานเคร่ืองประดบั  
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 ชุดที่สอง คือ ชุดแหวน จ านวน 5 ช้ิน เป็นส่วนแยกย่อย ท่ีตดัทอนมาจากส่ิงประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรม มาใชอ้อกแบบและสร้างสรรคใ์นสัดส่วนท่ีเล็กลงแต่ยงัคงแสดงเอกลกัษณ์
ทางโครงสร้าง และรายละเอียดในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการสวมใส่ในบริเวณน้ิวมือ 

 การสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดบัชุดก าไล และชุดแหวน มีความเหมาะสมมากกว่า
เคร่ืองประดบัประเภทอ่ืน เน่ืองจากแสดงศกัยภาพของเคร่ืองประดบั ในหลากหลายมุมมองของ มิติ 
และปริมาตรตามลกัษณะงานสถาปัตยกรรม ท่ีสามารถมองไดร้อบดา้น ทั้งในขณะจดัแสดง และ
ในขณะท่ีสวมใส่ช้ินงาน  

 
2. กระบวนการออกแบบ  
 2.1 ก าหนดโครงสร้างช้ินงาน 
 จากแนวทางการออกแบบสู่การสร้างแบบร่าง 2 มิติ ท่ีน าทัศนธาตุจากการ
วิเคราะห์สถาปัตยกรรมในมุมมองของข้าพเจ้า มาใช้ในการก าหนดรูปแบบ และลวดลายของ
โครงสร้างช้ินงาน เพื่อน าไปสู่การคดัเลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมจะน ามาพฒันาและสร้างสรรค์
เป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัโดยสมบูรณ์ ซ่ึงมีการก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 และชุด
ท่ี 2 ดงัน้ี 
 2.1.1 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ก  าหนดโครงสร้างของเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 
 มีการออกแบบเป็นแบบร่าง 2 มิติ(Sketch) ทั้งในมุมมองด้านหน้า (Front 
View) (ภาพท่ี 83-87) และมุมมองดา้นบน (Top View) (ภาพท่ี 88-92) ของเคร่ืองประดบั เพื่อให้
ช้ินงานมุมมองของมี มิติ และปริมาตรท่ีสามารถมองไดร้อบดา้น เช่นเดียวกนังานสถาปัตยกรรม   
 

 

ภาพท่ี 83 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นหนา้ (Front View) ของก าไล (1) 
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ภาพท่ี 84 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นหนา้ (Front View) ของก าไล (2) 
 

 

ภาพท่ี 85 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นหนา้ (Front View) ของก าไล (3) 

 

ภาพท่ี 86 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นหนา้ (Front View) ของก าไล (4) 
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ภาพท่ี 87 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นหนา้ (Front View) ของก าไล (5) 
 

 

ภาพท่ี 88 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นบน (Top View) ของก าไล (1) 
 

 

ภาพท่ี 89 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นบน (Top View) ของก าไล (2) 
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ภาพท่ี 90 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นบน (Top View) ของก าไล (3) 
 

 

ภาพท่ี 91 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นบน (Top View) ของก าไล (4) 
 

 

ภาพท่ี 92 แบบร่าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองดา้นบน (Top View) ของก าไล (5) 
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 สรุปแบบร่าง 2 มติ ิแสดงโครงสร้างของเคร่ืองประดับชุดที่ 1 : ก าไล จ านวน 
8 ช้ิน คัดเลือกรูปแบบของช้ินงานจากการออกแบบตามทัศนธาตุของสถาปัตยกรรม ท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบชั้นส าคญัขององคพ์ระปรางค ์อนัไดแ้ก่ จอมโมฬี กาบขนุน เชิงกาบ ซุม้
จตุรทิศ บวัเชิง ฐานลกูฟัก และฐานเขียง เป็นตน้ เรียงตามล าดบัชั้นลงมา เพื่อการสวมใส่ และการ
จดัวางท่ีเรียงต่อกนั (ภาพท่ี 93) ไดอ้ยา่งลงตวั ตามโครงสร้างขององคพ์ระปรางคท่ี์สุด และพฒันาสู่
การสร้างช้ินงานจริง 

 
ภาพท่ี 93 แบบร่าง 2 มิติ แสดงการจดัวาง ของการก าหนดโครงสร้างท่ีเรียงต่อกนัของเคร่ืองประดบั
 ชุดท่ี 1 : ก าไล  
 
 จากการก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองประดับในมุมมองด้านหน้า (Front 
View) ต่อมาจึงก  าหนดรูปแบบโครงสร้างเคร่ืองประดบัของก าไลจ านวน 8 ช้ิน ในมุมมองดา้นบน 
(Top View) โดยจะน าเสนอเรียงล าดบัจาก ก าไลช้ินท่ี 1 (Bangle 1) – ก าไลช้ินท่ี 8 (Bangle 8) ดงัน้ี 
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 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 1 (Bangle 1) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
  

 

ภาพท่ี 94 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 1 (Bangle 1) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 
 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 2 (Bangle 2) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
  

 

ภาพท่ี 95 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 2 (Bangle 2) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 

 

 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 3 (Bangle 3) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 

 

ภาพท่ี 96 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 3 (Bangle 3) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
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 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 4 (Bangle 4) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
  

 

ภาพท่ี 97 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 4 (Bangle 4) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 
 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 5 (Bangle 5) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 

 

ภาพท่ี 98 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 5 (Bangle 5) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 

 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 6 (Bangle 6) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
  

 

ภาพท่ี 99 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 6 (Bangle 6) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
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 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 7 (Bangle 7) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 

 

ภาพท่ี 100 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 7 (Bangle 7) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 

 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 8 (Bangle 8) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
  

 

ภาพท่ี 101 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 8 (Bangle 8) ในมุมมองดา้นบน (Top View) 
 
 จากแบบร่าง 2 มิติ ก  าหนดโครงสร้างของเคร่ืองประดบัก าไลชุดท่ี 1 ใน
ขา้งตน้ พฒันาสู่ แบบร่าง 3 มิติ เพ่ือใหเ้ห็นรูปแบบของช้ินงานเคร่ืองประดบัชดัเจนยิง่ข้ึน และง่าย
ต่อการสร้างสรรคช้ิ์นงานจริงในล าดบัต่อไป (ภาพท่ี 102) 

        

ภาพท่ี 102 ตวัอยา่งแบบร่าง 3 มิติ ของเคร่ืองประดบัชุดก าไล  
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 2.1.2 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ก  าหนดโครงสร้างของเคร่ืองประดบัชุดท่ี 2 
 เคร่ืองประดบัแหวน จ านวน 5 ช้ิน ซ่ึงออกแบบให้มีลกัษณะการสวมใส่ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี แหวนน้ิวเดียว จ  านวน 3 ช้ิน แหวน 2 น้ิว จ  านวน 1ช้ิน และแหวน 3 น้ิว จ  านวน 1 
ช้ิน เป็นตน้ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบัชุดเคร่ืองประดบั น าเสนอแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับให้สอดคลอ้งกับลกัษณะการสวมใส่ โดยออกแบบเป็นแบบร่าง 2 มิติ 
(Sketch) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 

ภาพท่ี 103 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเคร่ืองประดบัชุดแหวน (1)   
 

 

ภาพท่ี 104 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเคร่ืองประดบัชุดแหวน (2) 
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ภาพท่ี 105 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเคร่ืองประดบัชุดแหวน (3) 
  

 

ภาพท่ี 106 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเคร่ืองประดบัชุดแหวน (4) 
  

 

ภาพท่ี 107 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเคร่ืองประดบัชุดแหวน (5)  
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 สรุปแบบร่าง 2 มิติ แสดงโครงสร้างของเคร่ืองประดับชุดที่ 2 : แหวน
จ านวน 5 ช้ิน จากการออกแบบ สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ซ่ึงมีแนวทางการออกแบบ
โครงสร้างมาจากการวิเคราะห์ทศันะธาตุทางสถาปัตยกรรมในขา้งตน้ โดยเคร่ืองประดบัแต่ละช้ินมี
ความเช่ือมโยงกันด้านลวดลาย อาทิเช่น เคร่ืองประดับแหวนสวมใส่น้ิวเดียว จ  านวน 3 ช้ิน มี
ลวดลาย และโครงสร้างของช้ินงานท่ีเช่ือมโยง และสามารถต่อประกอบกนัได ้เป็นตน้ ซ่ึงสรุป
โครงสร้างท่ีจะพฒันาไปสู่การสร้างช้ินงานจริงได ้ดงัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 108 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ของเคร่ืองประดบัแหวนสวมใส่น้ิวเดียว 
 

 

ภาพท่ี 109 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ของเคร่ืองประดบัแหวนสวมใส่สองน้ิว 
 

 

ภาพท่ี 110 แบบร่าง 2 มิติ (Sketch) ของเคร่ืองประดบัแหวนสวมใส่สามน้ิว 
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 จากแบบร่าง 2 มิติ ของเคร่ืองประดบัแหวนชุดท่ี 2 ในขา้งตน้ พฒันาสู่ แบบร่าง 3 มิติ 
เพื่อการก าหนดโครงสร้างใหง่้ายต่อกระบวนการสร้างสรรค ์และพฒันาสู่ช้ินงานจริง 
 

 

ภาพท่ี 111 ตวัอยา่งแบบร่าง 3 มิติ ของเคร่ืองประดบัชุดแหวน 
 
 2.2 การออกแบบสร้างสรรคล์วดลาย 
 จากการก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 และชุดท่ี  2 จึงออกแบบและ
พฒันาช้ินงานขั้นต่อไป ในดา้นลวดลาย ซ่ึงจะน าลวดลายท่ีนิยมใช ้ในสมยัอยธุยา จากการวิเคราะห์
เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะในขา้งตน้ มาใชใ้นการออกแบบ และจดัวางให้เหมาะสมกบัโครงสร้าง
ของช้ินงาน ซ่ึงสรุปลวดลายได ้ดงัน้ี  ลายกลีบบวั ลายช่อ/ดอกโบตัน๋ ลายดอกไม ้ลายดอกกลม ลาย
กระหนกท่ีถกูตดัทอน  ลายลกูประค า และลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นตน้  (ภาพท่ี 112) 
 

 

ภาพท่ี 112 แบบร่าง 2 มิติ แสดงลวดลายท่ีใชก้ารออกแบบ ลายดอกไม ้ลายดอกกลม ลายกระหนก 
 และลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
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 โดยแบ่งการออกแบบลวดลายบนพ้ืนผวิช้ินงานเป็น 3 สี แสดงกระบวนการสร้าง
ลวดลาย 3 รูปแบบ เพ่ือใหง่้ายต่อสร้างสรรคช้ิ์นงาน ท่ีผสมผสานการสร้างลวดลายในหลากหลาย
เทคนิค ดงัน้ี  
 สีส้ม คือ ส่วนการสร้างลวดลาย ดว้ยเทคนิคการปัก เทคนิคการตดั พบัสร้างลาย 
และเทคนิคการขดูร่องสร้างลาย  
 สีเหลอืง คือ ส่วนการสร้างลวดลาย ดว้ยการเยบ็ลายฉลุจากทองค า 24 K 
 สีเทาเข้ม คือ ส่วนการสร้างลวดลาย ดว้ยการวาดลวดลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ 
ใหก้ลมกลืนไปกบัพ้ืนผวิของช้ินงาน เป็นส่วนของพ้ืนท่ีว่าง และเติมเต็มความสมบูรณ์ใหช้ิ้นงาน
เมื่อปิดทองค าเปลว โดยมีการจดัองคป์ระกอบ ของลวดลายผสมผสานกนั ดงัน้ี 
 การออกแบบ และจดัวางลวดลาย ของเคร่ืองประดับชุดที่ 1 
 

 

ภาพท่ี 113 การออกแบบ และจดัวางลวดลาย ของเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 
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  การออกแบบ และจดัวางลวดลาย ของเคร่ืองประดับชุดที่ 2  
 

  

ภาพท่ี 114 การออกแบบ และจดัวางลวดลาย ของเคร่ืองประดบัชุดท่ี 2 
 
 จากกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดับชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ในการก าหนด
โครงสร้าง และออกแบบสร้างสรรคล์วดลาย  พฒันาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ช้ินงานจริงในล าดบั
ต่อไป 
 
3. กระบวนการสร้างสรรค์ 
 3.1 ก าหนดรูปแบบ (Pattern) ของเคร่ืองประดบัดว้ยโปรแกรม Rhinoceros 4.0 
 จากการสรุปรูปแบบเคร่ืองประดบั ในหัวขอ้ท่ี 2 กระบวนการออกแบบช้ินงาน  
ขั้นตอนต่อไปจึงก าหนดรูปแบบ (Pattern) ของโครงสร้างเคร่ืองประดบั โดยการคล่ีออกมาเป็นแผน่
ระนาบตามขนาดของช้ินงานจริง ดว้ยโปรแกรม Rhinoceros 4.0 เพ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยเทคนิค
การพบัสร้างรูปทรง และประกอบกนัดว้ยเทคนิคเยบ็  
 การสร้างลวดลายได้ก  าหนดรูปแบบ (Pattern) จากเทคนิคการสร้างลายท่ี
หลากหลาย ดว้ยการก าหนดจุด ใหง่้ายส าหรับการเจาะรู เพื่อปัก หรือขีดเสน้ ใหง่้ายส าหรับการกรีด
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พ้ืนผวิในเทคนิคการตดั และพบัสร้างลาย แต่ในส่วนท่ีตอ้งวาดลวดลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือนั้น 
เวน้เป็นพ้ืนท่ีว่าง เพ่ือการวาดดว้ยมือในขั้นตอนการข้ึนรูป  
 

 

ภาพท่ี 115 ตวัอยา่ง ก  าหนดรูปแบบ (Pattern) ของเคร่ืองประดบัดว้ยโปรแกรม Rhinoceros 4.0 
 
 3.2 พิมพ(์Print) รูปแบบของเคร่ืองประดบัลงบนกระดาษหนงัชา้งสีเทาอ่อน 
 

 

ภาพท่ี 116 ตวัอยา่ง การพิมพ(์Print) รูปแบบของเคร่ืองประดบัลงบนกระดาษหนงัชา้งสีเทาอ่อน 
 

 3.3 ตดักระดาษตามรูปแบบ (Pattern) ของเคร่ืองประดบัท่ีก  าหนดไว ้และประกบติด
กบัโลหะทองเหลืองแผน่บาง ดว้ยสเปรยก์าว 3M  
 

 

ภาพท่ี 117 ตวัอยา่ง การประกบติดกระดาษหนงัชา้งสีเทาอ่อน กบัโลหะทองเหลืองแผน่บาง 
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 3.4 ตดัทองเหลืองแผน่บางตามรูปแบบ (Pattern) ของเคร่ืองประดบัท่ีก  าหนดไว ้และ 
เจาะรูบนพ้ืนผวิ ตามท่ีก  าหนดจุดส าหรับสร้างลวดลาย 
 

 

ภาพท่ี 118 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการเจาะรู ตามจุดท่ีก  าหนดส าหรับการสร้างลวดลาย 
 
 3.5 ขูดร่องตาม เส้นท่ีก  าหนดไวส้ าหรับการพบัสร้างรูปทรง ให้ง่ายต่อกระบวนการ
สร้างสรรคใ์นขั้นตอนต่อไป 
 

 

ภาพท่ี 119 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการขดูร่อง ส าหรับการพบัสร้างรูปทรง 
 

 3.6 ปักดา้ย และด้ินสีทอง สร้างลวดลายบนช้ินงาน ตามจุดท่ีก  าหนดไว ้
 

 

ภาพท่ี 120 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการปักดา้ย และด้ินสีทองสร้างลวดลาย 
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3.7 เยบ็ลวดลายท่ีฉลุจากวสัดุทองค า 24 K ลงบนช้ินงาน ตามจุดท่ีก  าหนดไว ้
 

 

ภาพท่ี 121 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการเยบ็ลวดลายท่ีฉลุจากวสัดุทองค า 24 K 
 
 3.8 เม่ือเสร็จส้ินการปักลวดลาย และเยบ็ติดลายฉลุทองค า ขั้นตอนต่อไป คือ การเขียน
ลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ ลงบนพ้ืนผวิของช้ินงาน 
 

 

ภาพท่ี 122 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการเขียนลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ ลงบนพ้ืนผวิของช้ินงาน 
 
 3.9 พบัสร้างรูปทรง ช้ินงานตามร่องท่ีขดูไว ้และเตรียมแต่ละส่วนของช้ินงานใหพ้ร้อม 
ส าหรับการเยบ็ประกอบข้ึนรูป 
 

 

ภาพท่ี 123 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการพบัสร้างรูปทรง 
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 3.10 เยบ็ประกอบ แต่ละส่วนของช้ินงานเขา้ดว้ยกนั ดว้ยดา้ยสีทอง 
 

 

ภาพท่ี 124 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการเยบ็ประกอบ แต่ละส่วนของช้ินงานเขา้ดว้ยกนั 
 
 3.11 แปะทองค าเปลวลงบนพ้ืนผวิของช้ินงาน ในส่วนของพ้ืนท่ีว่าง เพ่ือแสดงลวดลาย
ใหเ้ห็นเด่นชดัทัว่ทั้งช้ินงาน เป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการสร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบั 
 

 
ภาพท่ี 125 ตวัอยา่ง ขั้นตอนการแปะทองค าเปลวลงบนพ้ืนผวิของช้ินงาน 
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บทที่ 5 
ช้ินงานเคร่ืองประดับ 

 
 

 โครงการออกแบบวิทยานิพนธน้ี์ สร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัจ านวน 2 ชุด  
 ชุดที่หนึ่ง  คือ ชุดก าไลข้อมือ จ  านวน 8 ช้ิน  ท่ีสามารถสวมใส่เรียงต่อกันเป็น
องคป์ระกอบของชั้นทางโครงสร้างท่ีส าคญัแต่ละส่วนขององคพ์ระปรางคป์ระธาน  
 ชุดที่สอง คือ ชุดแหวน จ านวน 5 ช้ิน เป็นส่วนแยกย่อย ท่ีตดัทอนมาจากส่ิงประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรม 
 โดยจะน าเสนอภาพถ่าย ในมุมมองภาพรวม(Perspective)  มุมมองดา้นบนของช้ินงาน 
(Top View) และแสดงความแตกต่างก่อน และหลงัการปิดทองค าเปลว ดงัน้ี 
 
1. เคร่ืองประดบัชุดที่ 1 : ก าไล  
 1.1 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 126 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 1 
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 1.2 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 2       
 

 

ภาพท่ี 127 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 2 
 
 1.3 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 3 
 

 

ภาพท่ี 128 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 3 
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 1.4 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 4 
 

 

ภาพท่ี 129 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 4  
 
 1.5 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 5 
 

 

ภาพท่ี 130 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 5 
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 1.6 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 6 
 

 

ภาพท่ี 131 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 6 
 
 1.7 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 7 
 

 

ภาพท่ี 132 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 7 
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 1.8 เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 8 
 

 

ภาพท่ี 133 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัก าไล ช้ินท่ี 8 
 
 1.9 แสดงการเรียงต่อกนัของก าไล 8 ช้ิน จากเคร่ืองประดบัชุดท่ี 1 ในลกัษณะของ
องคป์ระกอบทางโครงสร้างขององคพ์ระปรางค ์เป็นล าดบัชั้น 
 

 

ภาพท่ี 134 การเรียงต่อกนัของเคร่ืองประดบัก าไลชุดท่ี 1 
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2. เคร่ืองประดบัชุดที่ 2 : แหวน    
 2.1 เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 1 : สวมใส่ 1 น้ิว 
  

 

ภาพท่ี 135 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 1 ก่อน และหลงัปิดทองค าเปลว 
 
 2.2 เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 2 : สวมใส่ 1 น้ิว 
 

 

ภาพท่ี 136 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 2 ก่อน และหลงัปิดทองค าเปลว 
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 2.3 เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 3 : สวมใส่ 1 น้ิว 
 

    

ภาพท่ี 137 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 3 ก่อน และหลงัปิดทองค าเปลว 
 
 2.4 เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 4 : สวมใส่ 2 น้ิว 
 

 

ภาพท่ี 138 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 4 ก่อนปิดทองค าเปลว 
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ภาพท่ี 139 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 4 หลงัปิดทองค าเปลว 
 
 2.5 เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 5 : สวมใส่ 3 น้ิว 
 

 

ภาพท่ี 140 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 5 ก่อนปิดทองค าเปลว 
 

 

ภาพท่ี 141 ช้ินงานส าเร็จ เคร่ืองประดบัแหวน ช้ินท่ี 5 หลงัปิดทองค าเปลว 
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3. รูปแบบการสวมใส่เคร่ืองประดับบนร่างกาย 
 

 

ภาพท่ี 142 รูปแบบการสวมใส่เคร่ืองประดบั (1) 
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ภาพท่ี 143 รูปแบบการสวมใส่เคร่ืองประดบั (2)  

 

 

ภาพท่ี 144 รูปแบบการสวมใส่เคร่ืองประดบัชุดแหวน  
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บทที่ 6 
บทสรุป 

 
 

1.หลกัการและกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยั  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีจุดเร่ิมต้นแนวความคิด มาจากความประทับใจส่วนตัวของ
ขา้พเจา้ท่ีมีต่องานเคร่ืองประดบัไทยโบราณ จากการไปชมงานท่ีพิพิธภณัฑ์ และเกิดความคิดท่ีว่า 
อยากให้คุณค่าและความสวยงาม ท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรมเหล่าน้ี ไดแ้สดงตวัออกมานอกตู ้
กระจกพิพิธภัณฑ์ ให้คนในปัจจุบันได้ใกลชิ้ดยิ่งข้ึน เป็นจุดเร่ิมต้นแนวความคิด น ามาสู่การ
สร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัทองค าไทยร่วมสมยั ในช่ือหวัขอ้โครงการวิทยานิพนธ์ “เสน่ห์งานเคร่ือง
ทองกรุวดัราชบูรณะ พลงัของสุนทรียะทางหตัถศิลป์สู่เคร่ืองประดบัร่วมสมยั” โดยมีหลกัการและ
กระบวนการออกแบบแตกยอดออกมาจากหวัขอ้โครงการ แสดงใหเ้ห็นในแผนภาพ ดงัน้ี 

ภาพท่ี 145 แผนภาพสรุปหลกัการและกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยั   
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 จากแผนผงัแสดงหลกัการและกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยัท่ี
แตกยอดออกมาจากช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ ์“เสน่ห์งานเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ พลงัของสุนทรียะ
ทางหตัถศิลป์สู่เคร่ืองประดบัร่วมสมยั” สามารถช้ีแจงหวัขอ้ใหญ่ของหลกัการออกแบบเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 1.1 เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ จากแผงผงัแสดงการศึกษาในส่วนของเคร่ืองทองกรุวดั
ราชบูรณะ เพ่ือหารูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของงานเคร่ืองประดบัสมยัอยุธยา ทั้งดา้นองค์ประกอบ
ทางกายภาพ และองค์ประกอบทางลวดลาย ซ่ึงการศึกษาและวิเคราะห์นั้น ได้พบขอ้จ ากัดของ
เคร่ืองประดบัทองค า ในดา้นมิติของช้ินงานอนัเน่ืองมาจากความนิยมในการสร้างช้ินงานจากแผ่น
ระนาบ เคร่ืองประดบัจึงมีขอ้ก  าจดัดา้นมิติ และปริมาตรของรูปทรง ดงันั้นจึงศึกษาเพ่ิมเติมในส่วน
ของสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบังานหตัถศิลป์ดา้นลวดลายเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ 
โดยน าเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างท่ีมี มิติ ปริมาตร และสามารถแสดงตวัไดห้ลากหลายมุมมองของ
สถาปัตยกรรม มาประยกุตใ์ชก้บังานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัน้ี 
 1.2 สุนทรียะทางหัตถศิลป์ จากแผนผงัแสดงความหมายของค าว่าสุนทรียะไวว้่า เป็น
ความงาม ความร่ืนรม ท่ีรับรู้ตามความรู้สึก ส่วนค าว่า หัตถศิลป์ มีความหมายว่า งานศิลปะท่ี
น าไปใชใ้นงานหตัถกรรม และลว้นท าดว้ยมือ เมื่อน า 2 ค  า มารวมกนัจะมีความหมายว่า ความงาม 
และความวิจิตรท่ีส่ือออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ดว้ยมือ ส่ิงน้ีเองคือเอกลกัษณ์ส าคญัของ
การสร้างสรรค์เคร่ืองทองสมยัอยุธยา ซ่ึงไดจ้  าแนกเทคนิคหัตถศิลป์ต่างๆไว ้อนัได้แก่ การเช่ือม
โลหะ การสาน การปักและเยบ็ การสลกัดุน การเคาะข้ึนรูป และร่วมไปถึงการพบัดว้ย (พบเห็นได้
ในการสร้างงานหตัถศิลป์จากใบตอง) ซ่ึงการพบันั้น สร้างมาน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานเคร่ืองประดบั
ร่วมสมยั ดว้ยเทคนิคการพบัสร้างรูปทรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ทศันธาตุจากเอกลกัษณ์ทาง
โครงสร้างของสถาปัตยกรรม เกิดเป็นงานหตัถศิลป์ในรูปแบบท่ีร่วมสมยั 
 1.3 ร่วมสมยั ศิลปะร่วมสมยันั้นไม่มีทฤษฎี หรือขอ้ก  าหนดรูปแบบท่ีแน่นอน แต่มีการ
เขียนบอกไวว้่า คือ ศิลปะสะทอ้นแนวความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของศิลปินและนักออกแบบ 
โดยใช้ช้ินงานศิลปะเป็นส่ือ ดังนั้นจึงสรุปส่ือการสร้างสรรค์ ท่ีจะน าไปสู่ความร่วมสมยั ตาม
แนวความคิดของขา้พเจา้ จ  าแนกเป็น 3 ส่วนคือ ดา้นวสัดุ ดา้นกระบวนการสร้างสรรค์เชิงหัตศิลป์ 
และดา้นการส่งต่อแนวคิดโดยการสร้างปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเคร่ืองประดบักบัผูส้วมใส่ เป็นตน้  
 การช้ีแจงแผนผงัหลกัการและกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดบัทองค าร่วมสมยัน้ี 
สามารถแสดงใหเ้ห็นว่า การศึกษา วิเคราะห์ ทดลองวสัดุ เพื่อน ามาสู่การออกแบบและสร้างสรรค์
จนเป็นช้ินงานส าเร็จนั้น มีความสมเหตุ สมผล และมีท่ีมาของการแตกยอดแนวความคิดจากหัวขอ้
วิทยานิพนธ ์
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2. บทสรุปเชิงกระบวนการ 

 การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง สู่การออกแบบและสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัร่วมสมยั ท่ีมี
แรงบันดาลใจมากจาก เสน่ห์งานหัตถศิลป์ไทยโบราณ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะสมยั
อยธุยา  น าเสนอความร่วมสมยั โดยน าแนวคิดค่านิยมของการสวมใส่เคร่ืองประดบัทองค าของคน
ทัว่ไปในปัจจุบนั ท่ีให้ความส าคัญกบัคุณค่าของงานทองในเชิงมูลค่าของตวัวสัดุ มากกว่าความ
วิจิตร ประณีตแบบงานหตัศิลป์ไทยอยา่งในอดีต สร้างสรรค์เป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัในมุมมองท่ี
น่าสนใจ โดยการน าเร่ืองเก่า มาเล่าในส่ือใหม่ สะทอ้นค่านิยมของคนในปัจจุบนัผ่านแนวความคิด
ของขา้พเจา้ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ใหห้นัมาสนใจงานหตัถศิลป์ไทยมากยิ่งข้ึน ให้เคร่ืองประดบัเป็น
ดัง่อีกหน่ึงแนวทางของส่ือส่งต่อแนวความคิด ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่า และความส าคญัของงาน
หัตถศิลป์ไทยโบราณ อนัเป็นรากฐานของงานศิลปะในปัจจุบนั เพ่ือความย ัง่ยืนของศิลปะและ
วฒันธรรมไทยสืบต่อไป 
 แนวคิดในการด าเนินงานท่ีน าไปสู่กระบวนการออกแบบ แสดงการผสมผสานระหวา่ง
งานศิลปะ 2 แขนง ท่ีมีความเช่ือมโยงดา้นลวดลาย คือ งานหัตถศิลป์เคร่ืองประดบั จากกรุวดัราช
บูรณะแรงบนัดาลใจหลกัในการออกแบบ และเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในสมยั
อยุธยายุคตน้ และยุคกลาง มาเป็นส่วนเติมเต็มให้ช้ินงานเคร่ืองประดับมี มิติ และปริมาตร ใน
มุมมองของงานสถาปัตยกรรมโดยออกแบบผา่นส่ือการสร้างสรรคง์านร่วมสมยั 3 ส่วน อนัไดแ้ก่ 
 2.1 ก  าหนดวสัดุในการสร้างสรรค ์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิด เพื่อให้ผูส้วมใส่ ได้
เกิดการฉุกคิด ตั้งค  าถาม ถึงคุณค่าของงานหตัถศิลป์ โดยน าวสัดุท่ีไม่แสดงมูลค่า มาสร้างสรรค์ใน
ลกัษณะของงานหตัถศิลป์ เพื่อแสดงคุณค่าจากกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีผ่านแนวความคิด จึงน า 
วสัดุทองเหลือง จากการวิเคราะห์วสัดุสีทองท่ีมีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงทองค าเป็นวสัดุหลกัในการ
ออกแบบ ผสมผสานกบั วสัดุกระดาษหนังชา้งสีเทาอ่อนท่ีมีความหนา และพ้ืนผิวขรุขระ ซ่ึงเป็น
วสัดุท่ีสอดคลอ้งกับทัศนธาตุ และแสดงเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมโบราณ จากการส ารวจ
กรณีศึกษาโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้ง 3 แห่ง คือ วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุ และวดัสม้ 
 2.2 กระบวนการข้ึนรูป ท่ีร่วมสมยัแตกต่างจากในอดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันธาตุทาง
โครงสร้างของสถาปัตยกรรม คือ กระบวนการข้ึนรูปดว้ยการพบัสร้างรูปทรงให้ได้ซ่ึง มิติ และ
ปริมาตรในลกัษณะของงานสถาปัตย ์ ผสมผสานเทคนิคในการสร้างรายละเอียดของลวดลาย ท่ี
ไดม้าจากการทดลองวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ท่ี 2.1 ทั้งเทคนิคการเยบ็ต่อประกอบช้ินงาน  เทคนิคการ
ปัก เทคนิคการขดูร่อง และเทคนิคกบัตดั และพบัสร้างลวดลาย เป็นตน้  
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 2.3 การส่งต่อแนวความคิดโดยการสร้างปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเคร่ืองประดบักบัผูส้วมใส่ 
โดยการวาดลวดลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ ลงบนพ้ืนผวิของช้ินงานดว้ยลวดลายท่ีวิเคราะห์มาจาก
เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ซ่ึงลวดลายจะแสดงใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนก็ต่อเม่ือ ผูส้วมใส่เคร่ืองประดบัท า
การปิดทองค าเปลวลงบนช้ินงานเพ่ือแสดงสญัลกัษณ์ทางความเช่ือ เป็นส่วนเติมเต็มให้กบัช้ินงาน 
และเป็นส่ือส่งต่อแนวความคิดผา่นเคร่ืองประดบัในการสืบสานศิลปะ และวฒันธรรมไทย  
 ออกแบบและสร้างสรรค์เป็นช้ินงานท่ีเกิดจากการผสมผสานของวสัดุส่ือสะท้อน
แนวความคิด โดยโครงสร้างของช้ินงาน มีส่วนของกระดาษหนงัชา้งสีเทาอ่อนเป็นพ้ืนผิวดา้นนอก 
แทนค่าการแสดงรูปลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมโบราณ ประกอบกบั ส่วนทองเหลืองท่ีเป็นพ้ืนผวิ
ดา้นใน แสดงถึงเคร่ืองทองมากมายท่ีถกูคน้พบภายในกรุใตพ้ระปรางคป์ระธาน วดัราชบูรณะ เป็น
ความแตกต่างระหว่างสองพ้ืนผิว เกิดเป็นการแทนค่าเชิงสัญลกัษณ์ผ่านวสัดุ และมีการเติมเต็ม
รายละเอียดช้ินงานด้วยเทคนิคทางหัตถศิลป์ท่ีหลากหลายซ่ึงในบางส่วนของลวดลายมีการใช้
ทองค า 24 K ร่วมดว้ย เพื่อให้งานเคร่ืองประดบัร่วมสมยั มีจุดเช่ือมโยงกบังานเคร่ืองประดบัทอง
โบราณในดา้นของวสัดุ เพ่ือเติมเต็มความสมบูรณ์ใหก้บัช้ินงาน  
 จดัวางองคป์ระกอบศิลป์ของลวดลาย โดยเนน้ความส าคญัในส่วนของพ้ืนท่ีว่าง แสดง
ลวดลายท่ีไม่ประติดปะต่อกนัท าใหช้ิ้นงานดูไม่สมบูรณ์  แต่จะสมบูรณ์ครบถว้นก็ต่อเมื่อ ผูส้วมใส่
ท าการปิดทองค าเปลว ลงบนยางมะเด่ือเจือจางท่ีวาดลายไวบ้นพ้ืนผวิของช้ินงาน เม่ือช้ินงานปรากฏ
ลวดลายทัว่ทั้งช้ินก็ถือไดว้่า ช้ินงานไดท้ าหนา้ท่ีส่ือส่งต่อแนวความคิดจากนักออกแบบ สู่ผูส้วมใส่
เคร่ืองประดบัเสร็จสมบูรณ์  
 โดยมีการสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบั 2 ชุด และมีจ  านวน 13 ช้ิน ดงัน้ี  
 เคร่ืองประดับชุดที่ 1 : ก าไลจ านวน 8 ช้ิน ท่ีมีรูปแบบการจดัวาง และการสวมใส่ ท่ีมี
แรงบันดาลใจมาจากองค์พระปรางค์ประธาน และแผนผงั ของวดัราชบูรณะ โดยเคร่ืองประดับ
ก าไลชุดน้ีสามารถเรียงต่อกันเป็นชั้นส าคัญแต่ละส่วน ของพระปรางค์ประธาน และเมื่อมอง
เคร่ืองประดบัจากมุมบนก็จะมีลกัษณะของการตดัทอนรูปแบบท่ีมาจากลกัษณะแผงผงัขององคพ์ระ
ปรางคด์ว้ย เป็นการออกแบบในมุมมองของงานสถาปัตยกรรม ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดได้รอบ
ดา้น ดงันั้นการเลือกท าเคร่ืองประดบัชุดก าไลจึงเหมาะสมในการแสดงศกัยภาพของเคร่ืองประดบั 
ไดห้ลากหลายมุมมอง ทั้งในขณะจดัแสดง และในขณะท่ีสวมใส่ช้ินงาน  
 เคร่ืองประดับชุดที่ 2 : ชุดแหวนจ านวน 5 ช้ิน ท่ีเป็นส่วนแยกย่อยท่ีตดัทอนมาจากส่ิง
ประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม ออกแบบ และสร้างสรรค์ในสัดส่วนท่ีเล็กลง แต่ก็ยงัคงความมี มิติ 
และปริมาตรรอบดา้น อยา่งงานสถาปัตยกรรม เช่นเดียวกนักบัชุดก  าไล  
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 จากการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์เอกลกัษณ์ของทั้งในส่วนของเคร่ืองประดบั และ
สถาปัตยกรรม ซ่ึงน าไปสู่วิธีการด าเนินงาน การทดลองวสัดุท่ีเหมาะสม ตลอดจนแนวทางการ
ออกแบบ และสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีแปลกใหม่ ร่วมสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งคุณค่า และความส าคญัของ
งานหัตถศิลป์ ท่ีทุกช้ินส่วนลว้นข้ึนรูปดว้ยมือ ซ่ึงสามารถสรุปขอบเขตและแนวความคิดในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. เคร่ืองประดบัร่วมสมยั แสดงเอกลกัษณ์ของเคร่ืองประดบัทองค า กรุวดัราชบูรณะ 
และเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยายคุตน้ และยคุกลาง ในรูปแบบของงาน
หตัถศิลป์ 
 2. เคร่ืองประดับ แสดงความร่วมสมยั ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เชิงหัตถศิลป์ 
รูปแบบการส่งต่อแนวความคิด และวสัดุ 
 3. เคร่ืองประดบั ท าหนา้ท่ีส่ือส่งต่อแนวความคิดจากนักออกแบบ สู่ผูส้วมใส่ให้ได้
ฉุกคิด เขา้ใจ และตระหนกัถึงคุณค่า และความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรมไทยมากข้ึน 
 โดยเคร่ืองประดับสามารถแสดงผลการออกแบบต่อผูส้วมใส่ไดม้ากกว่าการแสดง
ความสวยงาม ซ่ึงมีการแสดงผล 3 ระดับ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน
เคร่ืองประดบัร่วมสมยัของวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี ไดแ้ก่ 
 1. เม่ือมองช้ินงานจะเกิดความรู้ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง ลวดลาย และกระบวนการ
สร้างงานเคร่ืองประดบัเชิงหตัถศิลป์ 
 2. เมื่อสวมใส่จึงเกิดความงามในฐานะเคร่ืองประดบั 
 3. เมื่อปิดทองลงบนพ้ืนผิวของช้ินงานสร้างความสมบูรณ์ จึงเกิดการส่งต่อ
แนวความคิด และเติมเต็มความรู้ใหก้บัผูส้วมใส่ 
 ซ่ึงรวบรวมส่ิงแสดงการออกแบบจากแนวความคิดของข้าพเจ้าผ่านรูปแบบของ
เคร่ืองประดบัทองร่วมสมยั อนัไดแ้ก่  
 ด้านการออกแบบลวดลาย  มีการน าลวดลายดั้งเดิมมา ออกแบบ และจัดวางใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหรือรูปทรงของเคร่ืองประดบั 
 ด้านการออกแบบโครงสร้าง มีการออกแบบเคร่ืองประดบัโดยมีแรงบนัดาลใจมาจาก
การผสมผสานเอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมองค์พระปรางค์ กบัมุมมองจากแผนผงั
ของวดัราชบูรณะ สร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดบัชุดก าไล แลว้จึงน ารายละเอียดของส่วนท่ีเป็นส่ิง
ประดบัตกแต่งองคพ์ระปราง มาออกแบบใหเ้หมาะสมกบั เคร่ืองประดบัชุดแหวน 
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 ด้านวัสดุ และกระบวนการ มีการน าว ัสดุท่ีร่วมสมัยมาสะท้อนแนวความคิด และ
สร้างสรรคใ์นกระบวนการเชิงหตัถศิลป์ท่ีเรียบง่ายหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแตกต่างกบัการสร้างงาน
หตัถศิลป์ในอดีต  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการวิจยัและสร้างสรรค ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 ด้านกระบวนการขึน้รูป เน่ืองจากช้ินงานตอ้งมีความเป็นหัตถศิลป์ ทุกช้ินส่วนจึง
ตอ้งข้ึนรูปดว้ยมือ ซ่ึงส่งผลให้ช้ินงานขาดความเรียบร้อยในบางส่วน วิธีการแก้ปัญหาควรวาง
แผนการด าเนินงานใหร้อบคอบ เหมาะสมกบัเวลาของช้ินงานท่ีข้ึนรูปดว้ยมือ 
 3.2 ด้านวสัดุ จากการทดลอง วสัดุท่ีเหมาะสมกบัเทคนิคการตดั และพบัสร้างรูปทรง
จากการวิเคราะห์ทศันธาตุโครงสร้างของสถาปัตยกรรม คือ วสัดุกระดาษหนังชา้งสีเทาอ่อน เมื่อ
วสัดุท่ีใชส้ร้างสรรค์เป็นกระดาษ จึงมีวิธีการแกปั้ญหาโดยการ ก าหนดเคร่ืองประดบัให้มีวาระ
โอกาสในการสวมใส่ คือ เป็นเคร่ืองประดบัส่ือสะทอ้นแนวความคิดจากนกัออกแบบ สู่ผูส้วมใส่ใน
ลกัษณะของงานศิลปะท่ีจดัแสดงบนร่างกาย เพื่อการส่งต่อองคค์วามรู้ในรูปแบบของเคร่ืองประดบั  
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เสน่ห์งานเคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะพลงัของสุนทรียะทางหัตถศิลป์สู่เคร่ืองประดบัร่วมสมัย 
 
The antique gold jewelry from Wat Ratchaburana crypt; the aesthetic of 

Ayutthaya craftsmanship to contemporary Thai jewelry. 

 
ผู้วิจัย นางสาวฑกมล  รัตนพงศ์ , ผศ.ดร. วรรณวภิา  สุเนตต์า อาจารยท่ี์ปรึกษา  
  สาขาวชิา ออกแบบเคร่ืองประดบั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมา
จาก “เคร่ืองประดบัทองค าสมยัอยุธยา ภายในกรุวดัราชบูรณะ” อนัเป็นเคร่ืองประดบัท่ีส่ือแสดงอารยะ
ธรรมไทย ในรูปแบบความงามของงานหตัถศิลป์ ผสมผสานกบัแนวคิดในการน าเอกลกัษณ์ทางความงาม
ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยามาเป็นหน่ึงในแนวทางการออกแบบ  โดยน าเสนอความร่วมสมยั
ดา้นวสัดุ และเทคนิคการข้ึนรูปท่ีแตกต่างจากในอดีต แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นหตัถศิลป์ เพ่ือให้เขา้ถึงคน
ในปัจจุบนั เป็นจุดเร่ิมตน้ให้ผูส้วมใส่หรือผูพ้บเห็นเคร่ืองประดบัไดซึ้มซับ และเขา้ใจในสุนทรียะทาง
ความงามของงานหตัถศิลป์ไทยมากยิ่งข้ึน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี ส่วนแรก คือ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ยวธีิการส ารวจสถานท่ีจริง กรณีศึกษา 1) ศึกษาโบราณวตัถุ
ทองค าท่ีถูกค้นพบภายในกรุวดัราชบูรณะ จากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 2) ศึกษา
โบราณสถานทางสถาปัตยกรรม วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุ และวดัส้ม เพ่ือหาเอกลกัษณ์ทางดา้นลวดลาย
และรูปแบบท่ีมีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งงานเคร่ืองประดบัและงานสถาปัตยกรรม ส่วนท่ีสอง คอื ทดลอง
วสัดุและเทคนิคการข้ึนรูปช้ินงาน ท่ีร่วมสมยัแตกแต่งจากวิธีการข้ึนรูปเคร่ืองประดบัแบบดั้งเดิม แต่ยงั
คงไวซ่ึ้งความเป็นหตัถศิลป์ โดยก าหนดกรอบการทดลองจากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนแรก 
 ผลการวจิยั  พบวา่การใช้กระดาษท่ีมีความหนา พ้ืนผิวขรุขระเป็นวสัดุหลกัผสมผสานกบั
ทองเหลือง และเทคนิคการพบัข้ึนรูปเหมาะสมในการส่ือและสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัร่วมสมยัชุดน้ี
ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัท่ีสุด โดยสะทอ้นลวดลายเอกลกัษณ์ของอยุธยา ผ่านการเขียน
ลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ และจะปรากฏให้เห็นลายท่ีชัดเจนก็ต่อเม่ือผู ้สวมใส่ไดมี้ส่วนในการปิด
ทองค าเปลวบนพ้ืนผิวของช้ินงาน แสดงความคงอยู่ของความศรัทธา เป็นส่วนหน่ึงของการส่งต่ออารยะ
ธรรมในรูปแบบของเคร่ืองประดบั 

 
 
ค าส าคัญ : เคร่ืองประดบัร่วมสมยั / เคร่ืองทองอยุธยา / กรุวดัราชบูรณะ / หตัถศิลป์      
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Abstract 

 This research is intended to create contemporary jewelry inspired by “the 

golden jewelry from Wat Ratchaburana crypt of Ayutthaya”. The jewelry design 

project represents the Thai civilization in the beauty of the craftsmanship combined 

with the unique concept of bringing the beauty of the Ayutthaya’s architecture as one 

approach to design by bring contemporary materials and the forming techniques 

which is different from the past. It is aim to preserve and better understand the 

aesthetic of Thai craftsmanship. 

 The research tools that were used in this research are as follows: The first 

part is the study and analysis of secondary data and primary data observation at the 

location : 1) the golden jewelry from Wat Ratchaburana crypt at Chao Sam Phraya 

Museum 2) The ancient architecture at Wat Ratchaburana, Wat mahatad and Wat som 

to find the unique patterns and forms that link both jewelry and architecture 

 The second part is an experiment in techniques for molding materials 

which is very different from the traditional method of jewelry making. However, the 

techniques still maintain the delicate of Thai craft. The studies are also base on the 

information and analysis gathered from the first part of the research are controlled 

under the information and analysis.  

 The results of experiment show that the use of think layer paper with 

rough surfaces Combine with brass was used are key material for the design. 

Moreover, The perfect folding technique is effectively Enhance the design of this 

contemporary jewelry and successfully reach the objectives of this research project. 

The jewelry reflects the uniqueness of Ayutthaya ornaments by using painting 

technique with gold leaf and the clear pattern is visible, The clear pattern is visible 

when the gold leaf is pasted on the surface of the jewelry. Moreover, the  

contemporary jewelry design and technique also show Thai  art and craft  that 

strongly imprint with Thai faith 

 

 

Key Word (s): Contemporary Jewelry. / The antique gold jewelry of Ayudhaya. / Wat 

Ratchaburana crypt. / craftsmanship. 
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บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 

 เคร่ืองประดบักบัมนุษยอ์ยู่คู่กนัมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ มีการคน้พบในทุกอารยะ
ธรรม และบ่งบอกถึงร่องรอยของอารยะธรรมนั้นๆไดอ้ย่างชดัเจน  เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุขนาดเล็กท่ี
บรรจุเร่ืองราวมากมายท่ีสามารถเรียนรู้ มนุษยใ์ชเ้คร่ืองประดบัในหลากหลายหนา้ท่ี เป็นมากกวา่แค่วตัถุท่ี
แสดงความงาม มนัเป็นตวัแทนของความเช่ือ บ่งบอกวิถีชีวิต ส่ิงแสดงความเจริญของอารยะธรรม หรือ
เป็นตวัแสดงสถานะทางสังคม 
 ดินแดนไทยมีการค้นพบเคร่ืองประดบัโบราณ ท่ีแสดงร่องรอยแห่งอารยะธรรมใน
หลากหลายพ้ืนท่ี แต่ท่ีคน้พบเป็นจ านวนมาก และมีความสมบูรณ์ท่ีสุด คือ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ จ.
พระนครศรีอยุธยา ภายใตพ้ระปรางคป์ระธาน ซ่ึงเคร่ืองทองท่ีหลงเหลืออยู่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ขา้วของเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบัตกแต่ง และงานศิลปะท่ีสะท้อนความเช่ือทางพุทธศาสนา เป็นตน้ มี
กรรมวธีิการข้ึนรูปแบบสกุลช่างสมยัอยุธยาให้ไดเ้รียนรู้ และท่ีส าคญัท่ีสุดจากการคน้พบเคร่ืองทองใน
รูปแบบท่ีหลากหลายนั้น มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนั คือ พลงัของความเช่ือ และความศรัทธา ถ่ายทอดออกมา
ผ่านช้ินงาน ในลกัษณะการข้ึนรูปแบบสกุลช่างดัง่เดิมท่ีมีความละเอียดและประณีต สังเกตไดจ้าก การ
สร้างช้ินงาน ท่ีเกิดจากการประกอบกนัของหน่วยเลก็ๆ จนเป็นองค์รวมขนาดใหญ่ ดงันั้นช่างฝีมือจึงให้
ความส าคญักบักระบวนการข้ึนรูปในทุกๆขั้นตอน และใส่ใจในทุกรายละเอียด ส่งผลให้เคร่ืองประดบั
ไทยในสมยัอยุธยามีความวจิิตรสวยงาม ละเอียด และประณีต แต่ในขณะเดียวกนั ก็สะทอ้นตวัตนของวสัดุ
อย่างตรงไปตรงมา ปล่อยใหว้สัดุเล่าเร่ือง โดยเป็นไปอย่างท่ีมนัเป็นในรูปแบบของงานหตัถศิลป์ ดว้ยเหตุ
น้ี จึงท าให้ช้ินงานแสดงให้เห็นถึงความมีพลัง ความมุ่งมัน่ และความศรัทธาของช่างฝีมือ ในการ
สร้างสรรคง์านพุทธศิลป์ ท่ีใชค้วามพยายามในทุกๆขั้นตอนของการผลิต แสดงความเป็นงานหตัถศิลป์ได้
อย่างแทจ้ริง  
 จากความส าคญัดงักล่าว ขา้พเจา้จึงเกิดความประทบัใจและหลงใหลในเสน่ห์ของงานข้ึนรูป
ดว้ยมือ ในความงามท่ีมากกว่าแค่รูปลกัษณ์ แต่มองลึกลงไปถึงความมุ่งมัน่ และจิตวิญญาณของความ
ศรัทธา ถ่ายทอดออกมาผ่านรูปแบบและกระบวนการท า เคร่ืองประดบัจึงสามารถเล่าเร่ืองผา่นร่องรอยของ
การข้ึนรูป แมว้า่จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่มีคุณค่าทางความงามในตวัเอง เกิดเป็นความภาคภูมิใจ เม่ือไดรู้้ว่า 
“คร้ังหน่ึงไทยเราเคย สร้างเคร่ืองประดบัท่ีเตม็ไปดว้ยความศรัทธา” เม่ือเปรียบเทียบกบักระบวนการผลิต
เคร่ืองประดบัในปัจจุบนั ท่ีใชก้ารผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ งานท่ีไดอ้อกมามีความสวยงาม
อย่างเป็นสากล สมมาตร และสมบูรณ์แบบ ในดา้นโครงสร้างและรูปลกัษณ์อย่างดี แต่ไม่มีเร่ืองราวจาก
ร่องรอย ในรายละเอียดท่ีแสดงถึงอารยะธรรม ความเช่ือ และความศรัทธา ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการยึดเหน่ียว
จิตใจของมนุษยอ์ีกต่อไป บริบทของทองค าส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงแตกต่างจากในอดีต ท่ีความงามถูกตีค่า
ตามน ้าหนกั ไม่ใช่ความงามตามความประณีตศิลป์อีกต่อไป เม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้า เขา้สู่ยุคสมยัใหม่ 
มนุษยถ์ูกครอบง าดว้ยความเช่ือแบบกระแสนิยม จนสูญเสียตวัตน และเม่ือผูค้นเส่ือมศรัทธา หนัหน้าเขา้
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หาความเจริญจนเกินควร ส่งผลให ้ประเทศถูกกลืนกินทางอารยะธรรม วฒันธรรม และความเช่ือ เน่ือง
ดว้ยอารยะธรรมเกิดจากมนุษย์เป็นผูส้ร้าง ซ่ึงหากเราสูญเสียความเป็นมนุษย์ ไร้ซ่ึงความรู้สึก นึกคิด ก็
เท่ากบัวา่ เราก าลงัจะสูญเสียอารยะธรรมเช่นกนั  
 จากคุณค่าความงามในมุมมองของขา้พเจา้ดงัท่ีกล่าวไว ้ขา้พเจา้จึงตอ้งการศึกษา วิจยัและ
ออกแบบช้ินงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยั โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากความส าคญัของเคร่ืองประดบัทอง
สมยัอยุธยา ท่ีเคร่ืองประดบัท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนส่ิงสะทอ้นพลงัจากความเช่ือและความศรัทธา เป็นพลงั
ขนัเคลื่อนในการสร้างสรรคง์านประณีตศิลป์ เป็นจุดเร่ิมตน้ใหผู้พ้บเห็นและผูส้วมใส่เคร่ืองประดบัได ้ฉุก
คิด เข้าใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรมไทยมากข้ึน โดยเคร่ืองประดบัจะท า
หนา้ท่ีเป็น “ส่ือส่งต่อทางอารยะธรรม ดัง่ท่ีมนัเป็นมาเสมอ” เป็นการเรียนรู้อดีต และหยิบยืมมาตีความ
ใหม่ พร้อมดว้ยแทรกค่านิยมและบริบทแห่งช่วงเวลาเขา้ไป1 เป็นการน าเอาประวติัศาสตร์ท่ีถูกคน้พบจาก
อดีต มาเป็นตน้ทุนในการออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัไทยร่วมสมยั 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการข้ึนรูปของเคร่ืองประดบัโบราณ ในสมยัอยุธยา 
ท่ีมีพลังความเช่ือและความศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อน วิเคราะห์ และวิจ ัยทางด้านการออกแบบสู่
เคร่ืองประดบัร่วมสมยั 
 2.  เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดบั ท่ีท าหนา้ท่ีสะทอ้นร่องรอย และเร่ืองราวจากกระบวนข้ึน
รูป ท่ีแสดงถึงสุนทรียะของงานหตัถศิลป์ 
 3.  เพ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบัให้ผูพ้บเห็น หรือผูส้วมใส่ได ้ฉุกคิด เขา้ใจ และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรมไทยมากข้ึน เป็นส่วนหน่ึงของจุดเร่ิมตน้ ในการส่งต่อ
อารยะธรรมในรูปแบบของเคร่ืองประดบั 
 ขอบเขตของการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 1. ศึกษา วเิคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิดการออกแบบ รูปแบบ และกระบวนการข้ึนรูป 
เคร่ืองประดบัสมยัอยุธยา จากกรุวดัราชบูรณะ เน่ืองจากเป็นแหล่งกรณีศึกษาท่ีความสมบูรณ์และมีจ านวน
มากท่ีสุด  
 2.  ศึกษาแนวความคิดทางความงาม ของเคร่ืองประดบัในอดีตท่ีถูกคน้พบ มาเป็นตน้ทุนใน
การออกแบบ ผสมผสานกบัศึกษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยาท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
เคร่ืองประดบัมาเป็นหน่ึงในแนวทางการออกแบบ ควบคู่ไปกบัการศึกษา วเิคราะห์และสังเคราะห์ วถิชีีวติ 
และสภาพสังคมในปัจจุบนั เพ่ือหาความลงตวั ในการออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั ท่ีสามารถเขา้ถึงคน
ในปัจจุบนัไดม้ากท่ีสุด 

                                                             

 
1
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 3.  ศึกษา และทดลองคุณสมบติัของวสัดุ ต่อการสร้างสรรค์ช้ินงาน ในรูปแบบของการ
ประกอบกันของหน่วยเล็กๆจนเกิดเป็นองค์รวม เพ่ือหาสุนทรียะทางหัตถศิลป์ท่ีลงตวั และตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์สุด  
 4. น าผลการศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์มา เป็นแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั
ร่วมสมยั ใหเ้กิดเป็นองคป์ระกอบทางสุนทรียะดา้นความงามตามวตัถุประสงค ์
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  สร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยั ท่ีมีพฒันาการดา้นออกแบบมาจาก แนวคิด รูปแบบ 
เคร่ืองประดบัโบราณสมยัอยุธยาจากการศึกษากรุวดัราชบูรณะและผสมผสานเอกลกัษณ์ดา้นโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม 
   2.  สร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบัท่ีสะท้อนร่องรอย และเร่ืองราวของการข้ึนรูป และ
สามารถส่ือออกมาใหเ้ห็นถึงสุนทรียะทางความงามตามวตัถุประสงค์ ในรูปแบบของหตัถศิลป์ไดอ้ย่าง
ชดัเจน 
   3.  เคร่ืองประดบัสร้างความน่าสนใจ ผ่านรูปแบบการน าเร่ืองเก่ามาตีความใหม่ เพ่ือส่งต่อ
ความงามทางอารยะธรรมไทย ใหค้นรุ่นใหม่ไดสื้บสานต่อ และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็น 

 
วิธีการวิจัย 
 ศึกษาข้อมูล  
 1.  ขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทางลายลกัษณ์อกัษร ท่ีสามารถน าไปสู่การ
วเิคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบ ไดแ้ก่  

 1.1 ศึกษาความเป็นมาของกรุวดัราชบูรณะ ก่อตั้ งในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น – 
ตอนกลาง    
 1.2 ศึกษาความส าคญัของทองค าในสมยัอยุธยา 
 1.3 ศึกษาวถิีชีวติในสมยัอยุธยาท่ีส่งผลต่อการสร้างงานศิลปะ 
 1.4 ศึกษาเอกลกัษณ์การสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัในสมยัอยุธยา 
 1.5 ศึกษาบริบทของเคร่ืองประดบัทองค าในปัจจุบนั เป็นตน้ 

 2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ ส ารวจ ศึกษา และเก็บขอ้มูลจากสถานที่จริง ประกอบดว้ย 
 2.1 ศึกษาโบราณวตัถุทองค าท่ีถูกคน้พบในกรุวดัราชบูรณะจากพิพิธภณัฑ ์ 
 2.2 ศึกษาโบราณสถานทางสถาปัตยกรรม วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุ และวดัส้ม 

 วิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ จึงน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่แนว
ทางการออกแบบ ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ดงัน้ี 
 1.  วเิคราะห์เคร่ืองทอง จากกรุวดัราชบูรณะ  
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 โดยแบ่งการวเิคราะห์ช้ินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1.1 เคร่ืองประดบั : โดยเลือกศึกษา วเิคราะห์เคร่ืองประดบัท่ีโดดเด่น และมีเอกลกัษณ์ท่ี
บ่งบอกถึงเคร่ืองทองอยุธยา จ านวน 13 ช้ิน จากเคร่ืองประดบัท่ีขดุพบในกรุวดัราชบูรณะ
ทั้งหมด 20 ช้ิน 
 1.2 เคร่ืองทองจ าลองสถาปัตยกรรม : โดยศึกษา และวเิคราะห์ลวดลาย และรูปแบบการ
จดัการลวดลายบนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม จ านวน 3 ช้ิน  

 โดยมีหลกัการวเิคราะห์ ทางดา้นโครงสร้าง ลวดลาย สัดส่วน การจดัวาง วสัดุ และโทนสี
เพ่ือหาเอกลกัษณ์ และรูปแบบท่ีนิยมใชใ้นการออกแบบและสร้างช้ินงาน อยา่งเป็นสากลในช่วงสมยั
อยุธยาตอนตน้ – ตอนกลาง  
 2.  วเิคราะห์ลวดลายและโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยา จากการศึกษา และ
ส ารวจโบราณสถานจากสถานท่ีจริงทั้งทางดา้นลวดลายและรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม 
ในช่วงสมยัอยุธยาตอนตน้ – ตอนกลาง  
 3.  วเิคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่ง เคร่ืองประดบัจากกรุวดัราชบูรณะ และ
สถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา หาจุดร่วมกนัทั้งทางดา้นลวดลายและโครงสร้าง เพ่ือน าไปสูแนวทางในการ
ออกแบบ 
 4.  วเิคราะห์บริบทของทองค าในปัจจุบนั การให้ความส าคญั และหน้าท่ีการสวมใส่ เพ่ือ
ศึกษาหาความร่วมสมยั ในด้านของวสัดุ วิธีการข้ึนรูป รูปแบบการน าเสนอเคร่ืองประดบั ให้คนใน
ปัจจุบนั ไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงคุณค่าความงามของงานหตัถศิลป์ของไทยในอดีต  
 แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับวิถีชีวิต ความเช่ือ และความศรัทธาของคนในสมยั
อยุธยา ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างงาน “หตัถศิลป์” เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความงามผ่านความวิจิตร ในกระบวนการสร้างงานท่ีใส่ใจในทุกๆรายละเอียด ทั้งกระบวนการคิดและ
กระบวนการท าควบคู่กนั ส่ือส่งต่อผ่านช้ินงานให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะไทยสมยัโบราณไดอ้ย่าง
เด่นชดั จากความส าคญัดงักล่าว จึงน าความวจิิตรของงานหตัถศิลป์ และกลิ่นอายของอยุธยามาเป็นแนว
ทางการออกแบบ เป็นส่วนหน่ึงของจุดเร่ิมตน้เพ่ือใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ถึง และเขา้ใจในความงามของงาน
เคร่ืองประดบัไทยมากข้ึน  
 โดยมีแนวทางการออกแบบ แบ่งการศึกษาและวเิคราะห์เป็น 2 ส่วนใหญ่ ดงัน้ี  
 1.  ศึกษาอดีต : โดยศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับลวดลายของงานประณีตศิลป์ และงาน
สถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยาตอนตน้ และตอนกลาง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการสร้างวดัราชบูรณะ สถานท่ีท่ี
คน้พบเคร่ืองทองแรงบนัดาลใจหลกัในการออกแบบ เพ่ือหาลวดลายท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้ในงานศิลปะช่วงเวลา
นั้น ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานประณีตศิลป์ มีความเช่ือมโยงกนั มี
ลวดลายท่ีเหมือนกัน แต่เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดท่ีแตกต่าง และพ้ืนการจดัวาง ต่อมาจึงศึกษา และ
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วิเคราะห์ในเชิงลึก ด้านรูปแบบของเคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ โดยวิเคราะห์เพียงในส่วนของ
เคร่ืองประดบัของกษตัริย์ และสถาปัตยกรรมจ าลอง โดยแบ่งการวิเคราะห์ได้ ดงัน้ี วิเคราะห์ด้าน
โครงสร้าง ลวดลาย สัดส่วน การจดัวาง วสัดุ โทนสี และมิติของช้ินงาน จากนั้นศึกษาเพ่ิมในส่วนของ
สถาปัตยกรรม โดยการลงพ้ืนท่ีส ารวจโบราณสถาน 3 สถานท่ี คือ วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุ
พระนครศรีอยุธยา และวดัส้ม ซ่ึงเป็นโบราณสถานที่ยงัคงหลงเหลือลวดลายท่ีมีสมบูรณ์ท่ีสุดให้ไดศึ้กษา  
น ามาเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการการออกแบบ โครงสร้าง รูปแบบ และลวดลาย ให้ไดก้ลิ่นอายของ
ความงามแบบอยุธยา ตรงตามวตัถุประสงค ์
 2.  ศึกษาปัจจุบนั : ในปัจจุบนับทบาทของเคร่ืองประดบัทองไดเ้ปลี่ยนแปลงไป ไม่ไดท้ า
ข้ึนเพ่ือแสดงพลงัความศรัทธาต่อบุคคลในระดบักษตัริย ์และศาสนาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ถูกใช่ใน
บริบทของวตัถุดิบท่ีมีมูลค่า ราคาแพง สวมใส่โดยบุคคลทัว่ไป เพ่ือแสดงสถานะความร ่ ารวย โดยขอ้ช้ีวดั
ความนิยมของผูส้วมใส่ ถูกบ่งช้ีดว้ยขนาดและน ้ าหนกัเป็นอนัดบัแรก มากกว่าความงามและความวิจิตร
แบบหตัศิลป์อย่างในอดีต การผลิตจึงมุ่งเนน้ไปท่ีปริมาณ มากกว่าคุณภาพ แบบกระบวนการผลิตระบบ
อุตสาหกรรมเป็นหลกั ข้าพเจ้าจึงศึกษาบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปขอ งงานทองในปัจจุบัน รวมทั้ ง
ความส าคญั และประโยชน์ท่ีมากกวา่แค่งานเคร่ืองประดบั ประการส าคญั คือ การศึกษาคุณค่าและค่านิยม
ของเคร่ืองทองไทยในปัจจุบนัดว้ย เพ่ือหาความนิยมอย่างสากล และน ามาเป็นแนวในการหาความร่วม
สมยัท่ีน่าสนใจ และเขา้ถึงคนในปัจจุบนัมากท่ีสุด  
 ขา้พเจา้เลือกส่ือที่เช่ือมโยงระหว่าง 2 ยุคสมยั คือ“สีทอง” ซ่ึงเป็นคุณสมบติัดา้นรูปลกัษณ์
ของทองค า เน่ืองดว้ยเป็นวตัถุดิบท่ีมีค่าในทุกยุคสมยั และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของช่วงเวลานั้นๆ 
เช่นเดียวกบัท่ีมีการกล่าวขานถึงอยุธยาวา่ “เป็นยุคทองของไทย” เป็นตน้ ดงันั้น สีทองจึงเป็นส่ือกลางท่ี
ทุกๆคนเขา้ใจตรงกนั ถึงความส าคญัและมูลค่า ดว้ยลกัษณะเด่นดงักล่าว จึงส่งผลให้คนในปัจจุบนัเขา้ถึง 
และเข้าใจความส าคัญของส่ือกลางผ่านช้ินงานเคร่ืองประดับท่ีมีสุนทรียะทางหัตถศิลป์ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ  
 ผสมผสานกบัการออกแบบท่ีร่วมสมยั โดยการน าเร่ืองเก่า มาเล่าในรูปแบบของส่ือวสัดุใหม่ 
ท่ีไม่ใช่ทองค า แต่มีคุณลกัษณะทางกายภาพ เช่นเดียวกบัทองค า คือ มีสีทองอร่าม มนัวาว ซ่ึงอาจจะไม่ได้
มีคุณสมบติัดา้นอื่นท่ีเทียบเท่า หรือทดแทนทองค าได ้เน่ืองดว้ยสีท่ีมีการลอกเลียนแบบทองค า เพ่ือแสดง
ถึงความมีค่า ราคาแพง ดูดีมีระดบั ดงันั้นจะเห็นไดว้่าแค่ “สีทอง” ก็มีผลต่อความรู้สึกของผูส้วมใส่ เกิด
เป็นการตั้งค  าถามต่อช้ินงานในมุมมองใหม่ของงานเคร่ืองประดบัทองว่า “งานท่ีใช้วสัดุลอกเลียนแบบ
ทองค าจะยงัคงมีค่าต่อความรู้สึกในฐานะเคร่ืองประดบัอยู่หรือไม่ เพราะเน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการสร้าง
งานเคร่ืองประดบัแฟชัน่ในหลากหลายวสัดุ เช่น เงิน ทองเหลือง เรซ่ิน พลาสติก อลูมิเนียม เป็นตน้ ดงันั้น
หากมนัมีค่าแลว้ความมีคุณค่าของมนัอยู่ในระดบัไหน และยิ่งกว่านั้น หากมองลึกลงไปในรายละเอียด
เคร่ืองประดบั มีความวิจิตรสวยงาม ประณีตตามแบบฉบบังานหตัถศิลป์แต่ถูกสร้างข้ึนดว้ยวสัดุคลา้ย
ทองค าในดา้นรูปลกัษณ์ เคร่ืองประดบัจะยงัคงมีคุณค่า และมีความงามอยู่หรือไม่ การน าวสัดุใหม่มาเป็น
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ส่วนหน่ึงของช้ินงานจึงมีความส าคญั เพราะเม่ือผูพ้บเห็น หรือผูส้วมใส่เคร่ืองประดบัเห็นถึงความต่างของ
วสัดุ แสดงวา่ช้ินงานสามารถส่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่า ทางความละเอียดประณีตอย่างงานหตัถศิลป์สมยัอยุธยา
จนเกิดการเปรียบเทียบทางความคิด จากความเคยชิน และเกิดการตั้งค  าถาม ตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ เช่นนั้นจะถือได้ว่าช้ินงานเคร่ืองประดบัประสบความส าเร็จในการส่ือความหมาย บอกเล่า
เร่ืองราวผ่านเคร่ืองประดบัตรงตามวตัถุประสงค์ และสร้างความน่าสนใจ ให้คนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาสัมผสั 
ใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงพลงัความศรัทธาและกลิ่นอายของความเป็นอยุธยา ผ่านส่ือ ต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  วสัดุ : ท่ีมีทนัสมยัแตกต่างจากวสัดุท่ีใช้สร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบัในอดีต วสัดุท่ีมี
ความคลา้ยทอง อาจไม่มีค่าเทียบเท่า แต่ทดแทนไดด้ว้ยลกัษณะทางกายภาพ สร้างความน่าสนใจ เกิดเป็น
การตั้งค  าถามต่อผูพ้บเห็น 
 2.  กระบวนการข้ึนรูป : ท่ีมีร่วมสมยัน่าสนใจ อาทิเช่น การต่อประกอบโดยไม่ใช่ความ
ร้อนจากการเช่ือม หรือการข้ึนรูปช้ินงานประกอบเป็นโครงสร้าง 3 มิติ ดว้ยแบบการพบั เป็นตน้ ต่างจาก
งานระนาบแบบ 2 มิติอย่างในอดีต สร้างความแปลกใหม่ใหก้บัช้ินงานมากข้ึน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งรูปแบบของ
งานหตัถศิลป์เป็นหลกั  
 3.  รูปแบบการน าเสนอช้ินงานเคร่ืองประดบั : ช้ินงานเคร่ืองประดบัจะตอ้งสามารถส่ือถงึผู ้
พบเห็นหรือผูส้วมใส่ได ้ผ่านการน าเสนอท่ีสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง ผูส้วมใส่กบัเคร่ืองประดบั 
ให้ผู ้สวมใส่ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างสรรค์และเติมเค็มช้ินงานให้มีความสมบูรณ์ตรงตาม
วตัถุประสงค์มากยิ่งข้ึน อนัไดแ้ก่ การต่อประกอบช้ินงานเพ่ือสร้างรูปทรงใหม่ การสร้างลวดลายบน
พ้ืนผิวดว้ยการปิดทอง หรือรูปแบบการสวมใส่ท่ีมีเร่ืองราว เป็นตน้ 
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ภาพ  แนวทางการออกแบบ 

 

“สีทอง” โดยน าคุณสมบตัิดา้นรูปลกัษณ์ของ
ทองค า ที่เป็นส่ือกลาง แสดงความต่างระหวา่ง 2 

ยุคสมยั  
 ส่ือออกมาผ่านการออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยัโดย 

น าเร่ือง “เก่า” มาเล่าในส่ือ “ใหม่” 
ใหผู้ส้วมใส่ไดเ้ขา้ใจ และเขา้ถึงความงามของเคร่ืองทอง 

ไทยในอดีต 
 ท่ีมีค่ามากกว่าแค่น ้าหนกั 

 

โดยถูกแทนคา่ผ่าน “ส่ือ”เหล่าน้ี 

เช่น 

1. วสัดุ 

2. กระบวนการข้ึนรูปท่ีร่วมสมยั  

3. ปฏิสัมพนัธ์ของเคร่ืองประดบั 

 

แนวทางการออกแบบ 

ศึกษาปัจจุบนั 

1. ศึกษาบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ งาน
ทองในปัจจุบนั 
2. ศึกษาความส าคญั และคุณประโยชน์ของ
ทองค าในปัจจุบนั 
3. ศึกษาค่านิยมและการคุณค่าของ
เคร่ืองประดบัทองต่อคนปัจจุบนั 

ทองตูแ้ดง เปลี่ยนแปลงจาก 

 “งานประณีตศิลป์”สู่กระบวนการ
ผลิตแบบ “อุตสาหกรรม” 

“เนน้คุณค่าของวสัดุเป็น

ส าคญั” 
ดงันั้น “ความสวยงามของ

เคร่ืองประดบัทองจึงโดนตีค่าดว้ย
น ้ าหนกั” ไม่ใชค้วามสวยงามจากวิจิตร

อยา่งในอดีต 

ศึกษาอดีต 

1. ศึกษาลวดลายงานประณีตศิลป์ 
 2. ศึกษาและวเิคราะห์ เคร่ืองทองสมยัอยุธยา 
จากกรุวดัราชบูรณะ  
3. ศึกษาและวเิคราะห์ลวดลายจาก
สถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยา จากการส ารวจ
พื้นที่จริง 
 

ทั้งงานประณีตศิลป์ และสถาปัตยกรรม  
“มีความเช่ือมโยงกนั”  

 

หาเอกลกัษณ์จากรูปแบบการสร้างงาน 
ท่ีเป็นส่ิงแสดงพลงั 

“ความเช่ือ และความศรัทธา”  
 

“ส่ือออกมาจากช้ินงาน” 
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 ออกแบบและสร้างสรรค์ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจึง เร่ิมท าแบบร่าง 2 มิติ และ  3 มิติ แสดง
ทศันะธาตุ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบเคร่ืองประดบั 
 

 

ภาพ  แบบร่าง 2 มิติ แสดงทศันะธาต ุ
 

 

ภาพ  แบบร่าง 3 มิติ แสดงทศันะธาต ุ
 
 ทดลองวัสดุสมัยใหม่ โดยแบ่งการทดลอง ออกเป็นส่วนของการทดลองสร้างโครงสร้าง และ 
ทดลองสร้างลวดลาย วสัดุท่ีใชไ้ดแ้ก่ ทองเหลอืง กระดาษชนิดต่างๆ ผา้ เป็นตน้ 
 
 

 

ภาพ ทดลองวสัดุ : ทดลองสร้างโครงสร้าง 
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ภาพ ทดลองวสัดุ : ทดลองสร้างลวดลาย 

 พัฒนาสู่แบบร่างโครงสร้าง 3 มิติ ทดลองหารูปทรงของเคร่ืองประดบั ใหไ้ดค้วามสอดคลอ้ง
กบัแบบร่างจากทศันะธาตุ เพ่ือใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงการมากท่ีสุด 

 

ภาพ พฒันาแบบโครงสร้าง สู่การสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั 
 

 ผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั 

 

ภาพ ผลงานเคร่ืองประดบั ชุดแหวน จ านวน 5 ช้ินงาน 
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สรุป และอภปิรายผล 
 การวจิยัและสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัร่วมสมยัชุดน้ี เป็นการน างานหตัถศิลป์ของไทย 
ในรูปแบบเคร่ืองประดบัอนัทรงคุณค่า มาตีความใหม่ใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั 
เป็นดัง่จุดเร่ิมตน้แนวทางหน่ึง ใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้ ตระหนกัถึงคุณค่าของสุนทรียะทางหตัถศิลป์ และ
ด ารงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมไทยสืบไป ให้งานเคร่ืองประดบัท าหน้าท่ี “ส่งต่อทางอารยะธรรม ดัง่ท่ีมนั
เป็นมาเสมอ”  ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เคร่ืองประดบัจึงเป็นมากกว่าแค่ส่ิงประดบัตกแต่งร่างกาย 
สะทอ้นความสวยงาม เป็นวตัถุขนาดเลก็ท่ีบรรจุเร่ืองราว และเราสามารถศึกษาอดีตไดจ้ากมนั  
 จากกระบวนการออกแบบ และสร้างสรรคต์ ั้งแต่แรกเร่ิม จากการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และน าไปสู่แนวทางการออกแบบ การทดลองวสัดุท่ีเหมาะสม ตลอดจนการสร้างสรรค์
กระบวนการข้ึนรูปช้ินงานท่ีแปลกใหม่ร่วมสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความงาม และคุณค่าของงานหตัถศิลป์ ท่ี
ทุกช้ินส่วนลว้นข้ึนรูปดว้ยมือ ซ่ึงสรุปสามารถขอบเขตของรูปแบบเคร่ืองประดบั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  เคร่ืองประดับต้องแสดงเอกลักษณ์ของเคร่ืองประดับจากก รุวดัราชบูรณะ และ
เอกลกัษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยาตอนตน้ – ตอนกลาง ในรูปแบบของงานหตัถศิลป์ 
 2.  เคร่ืองประดบัตอ้งแสดงความร่วมสมยัดว้ยรูปแบบและวสัดุ 
 3. เคร่ืองประดบั ท าหนา้ท่ีส่งต่ออารยะธรรม สามารถส่ือใหผู้พ้บเห็นหรือผูส้วมใส่ไดฉุ้ก
คิด เขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรมไทยมากข้ึน 
  โดยพบวา่การใชก้ระดาษท่ีมีความหนา พ้ืนผิวขรุขระเป็นวสัดุหลกัผสมผสานกบัทองเหลอืง 
และเทคนิคการพบัข้ึนรูปเหมาะสมในการส่ือและสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัตรงตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการวจิยัท่ีสุด โดยสะทอ้นลวดลายเอกลกัษณ์ของอยุธยา ผ่านการเขียนลายท่ีเจือจางดว้ยยางมะเด่ือ 
และจะปรากฏใหเ้ห็นลายท่ีชดัเจนก็ต่อเม่ือผูส้วมใส่ไดมี้ส่วนในการแปะทองค าเปลวบนพ้ืนผวิของช้ินงาน 
แสดงความคงอยู่ของความศรัทธา เป็นส่วนหน่ึงของการส่งต่ออารยะธรรมในรูปแบบของเคร่ืองประดบั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการวจิยัและสร้างสรรค ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นกระบวนการข้ึนรูป เน่ืองจากช้ินงานตอ้งมีความเป็นหตัถศิลป์ ทุกช้ินส่วนจึงตอ้ง
ข้ึนรูปดว้ยมือ ซ่ึงส่งผลใหช้ิ้นงานมีความล่าช้า และขาดความเรียบร้อยในบางส่วน วิธีการแก้ปัญหาควร
วางแผนการด าเงินงานใหร้อบคอบ เหมาะสมกบัเวลาของช้ินงานท่ีข้ึนรูปดว้ยมือ ในบางกระบวนการควร
ปรับเปลี่ยนมาใชร้ะบบอุตสาหกรรมมาช่วยเพ่ือจะไดง้านท่ีมีความประณีตเรียบร้อยกวา่เดิม  
 2.  ดา้นวสัดุ จากการทดลอง วสัดุท่ีเหมาะสมกบัเทคนิคการพบัท่ีมาจาก ทศันะธาตุในแบบ
ร่าง 2 มิตินั้น ไม่เรียบร้อย และมีความเป็นงานทดลองมากกว่าช้ินงานจริง ช้ินงานจึงดูเหมือนยงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ วธีิแกปั้ญหาควรทดลองวสัดุเพ่ิมเติมใหม้ากข้ึน เพ่ือหาวสัดุท่ีเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัมากกวา่เดิม 
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 3. ด้านการสวมใส่ เ น่ืองจากแนวทางการออกแบบมีความเป็นสถาปัตยกรรมเข้ามา
เก่ียวขอ้ง จึงท าให้ช้ินงานมีความใหญ่ รวมทั้งวสัดุกระดาษท่ีเป็นวสัดุท่ีไม่คงทนต่อการใช้งาน วิธีการ
แกปั้ญหาควรออกแบบและพฒันาช้ินงานใหมี้ความเรียบง่าย และทนทานต่อการสวมใส่มากยิ่งข้ึน โดย
ตอ้งทดลองเพ่ิมเติมในการสร้างความคงทนและยืดระยะการใช้งานให้แก่วสัดุ เพ่ือส่งเสริมรูปแบบของ
เคร่ืองประดบัไดอ้ย่างแพร่หลายยิ่งข้ึน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 146 โปสเตอร์เผยแพร่บทความวิจยั ในโครงการการประชุมวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ
 และนานาชาติ คร้ังท่ี  5 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การแสดงงานนิทรรศการวิทยานิพนธ ์ศิลปะมหาบณัฑิต 

ชื่อนิทรรศการ “AppJewellied” 
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ภาพท่ี 147 โปสเตอร์นิทรรศการวิทยานิพนธ ์ศิลปะมหาบณัฑิต ในช่ือนิทรรศการ “AppJewellied” 
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ภาพท่ี 148 บรรยากาศในวนัแสดงาน นิทรรศการวิทยานิพนธ ์ศิลปะมหาบณัฑิต  
 

 

ภาพท่ี 149 การจดัแสดงช้ินงาน นิทรรศการวิทยานิพนธ ์ศลิปะมหาบณัฑิต  (1) 
 

 

ภาพท่ี 150 การจดัแสดงช้ินงาน นิทรรศการวิทยานิพนธ ์ศลิปะมหาบณัฑิต  (2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การแสดงงานนิทรรศการ ร่วมกบัศนูยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
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ภาพท่ี 151 การแสดงงานนิทรรศการ ร่วมกบัศนูยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ – สกุล   นางสาวฑกมล   รัตนพงศ ์
ท่ีอยู ่ 162/2 หมู่ 4 ซอยมิยาซาว่า ต  าบลปากพนู อ  าเภอเมือง จงัหวดั 
  นครศรีธรรมราช  
ประวติัการศึกษา  
 พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชู
  ทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

  คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

  คณะมณัฑนศิลป์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการท างาน 

 พ.ศ. 2555 – 2557 พนงังานบริษทั เบลล่าจิวเวลร่ี แฟคตอร่ี ต าแหน่ง  Designer &  
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