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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีแรงบันดาลใจ

จากเคร่ืองประดับทองที่ขุดค้นพบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อันเป็นวิวัฒนาการ ทางด้าน

ศิลปกรรมของงานประณีตศิลป์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) ศึกษาเคร่ืองประดับ

ทองในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ (2) ศึกษาโรงแรมบูติคโฮเทลเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ  
(3) ศึกษาสถานที่ต้ังโครงการ และพฤติกรรมผู้ใช้บริการบูติคโฮเทลในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(4) วิเคราะห์ และนําผลจากศึกษาภูมิปัญญาจากเครื่องทองในสมัยกรุงศรีอยุธยามาเป็นหลักคิดในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล  
     จากการศึกษาทําให้ค้นพบเอกลักษณ์ของการใช้เคร่ืองประดับทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่

แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงด้านการปกครองด้วยการแต่งกายของพระมหากษัตริย์ อันแสดงถึงความ
เป็นเทวกษัตริย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเพ่ือได้มาซึ่งข้อสรุปสาระสําคัญเพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ที่

สะท้อนคุณค่าแห่งเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายใน

เดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล 
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This thesis was the study of Ayutthaya gold jewelry inspired by the gold jewelry 

excavated from Wat Rat Burana’s Prang site that displayed the development of Ayutthaya 

fine arts. The purposes of the thesis were; 1) to study the gold jewelry excavated from Wat 

Rat Burana’s Prang site, 2) to study boutique hotels as designing path, 3) to study location 

and customers’ behaviors of boutique hotels in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and 4) to 

analyze and use the wisdom found from Ayutthaya gold jewelry as the principles for interior 

designing of the Thiprayaporn Boutique Hotel. The unique characteristic was found from the 

study of Ayutthaya gold jewelry displaying the ruling authority through royal attire that 

reflected the Divine Kingship in which the researcher concluded and exploited to create a new 

style showing the value of Ayutthaya gold jewelry through interior designing of the 

Thiprayaporn Boutique Hotel. 
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บุคคลต่างๆ ดังรายนามต่อไปนี้ 
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